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بعد ركوب أولى موجات جائحة كوفيد-19، اعتقد العديد منا أن عام 22/2021 سيكون 
عاًما أفضل.

لكن ا�ضح مجدًدا أن هذا العام كان عاًما صعًبا من منظور إنساني. فقد ازدادت الحاجات اإلنسانية إ�ر أض�ار الجائحة وتغير المناخ 
والن�اعات في كل إقليم من أقاليم العالم. وفي شهر شباط، أدى الغ�و ال�وسي ألوك�انيا لن�وح أعداد ك�يرة من الالجئين كما 

تسبب بارتفاع مفاجئ ألسعار الغذاء حول العالم - وكانت الفئات األكثر ضعًفا هي األكثر تض�ً�ا من ذلك.

استجابًة لتطور الحاجات واألولويات، حققنا تقدًما ملموًسا فيما يخص قضايا مساعدات النقد والقسائم المهمة. وفي هذا التق��ر، 
ن�وي قصة الجهود التي تبذلها شبكة CALP من أجل إحداث ف�ق، مع التركيز على بعض من التطو�ات العديدة التي جرت العام 

الماضي.

مع أن النظام اإلنساني معقد ومع�وف بمقاومته للتغ�ير، إال أنه شهد تقدًما في بعض المجاالت. فبعد سنوات من الجمود، رصدنا 
تحرًكا في قضية التنسيق النقدي الشائكة. وهي قضية تمس تفويض المنظمات وسلطا�ها ومصالحها التنظيمية، لذلك فهي تعتبر 
قضية سياسية بالدرجة األولى. لكن من خالل جهودنا الجماعية، بدأت توجهات المنظمات في التغير هذا العام. وبقدر ما حققنا من 
القضية  إ�اء هذه  للتوقع والمساءلة  بال حتى �وضع نهج أكثر فعالية وقابلية  لنا  للقيام به ولن �هدأ  الكثير  �ال هناك  تقدم، ما 

الجوه��ة.

�ب�ز التقدم المح�ز في التنسيق النقدي مدى قوة العمل الجماعي. كما أن ثمة أمثلة كثيرة أخرى على الجهود الجماعية في هذا 
التق��ر، حيث استكشفت أوساط الممارسين وف�ق العمل الجديدة في مجال مساعدات النقد والقسائم قضايا عديدة، بدًءا من ال�يئة 
الد�وس المستفادة بشأن  المحلي. كما أن هناك أمثلة على جمعنا للوكاالت كي �تشارك  المجتمع  وا�تهاًء باالستجابة بقيادة 
الجيدة في مجاالت  الممارسات  العملة، ود�اسة  وت�اجًعا في قيمة  تضخًما ك�يً�ا  التي تشهد  السياقات  العمل في  قضايا مثل 
كالصحة ومساعدات النقد والقسائم، وغيرها الكثير. ورغم تعمق معرفتنا وفهمنا الستخدامات مساعدات النقد والقسائم، إال أننا 
ما �لنا بحاجة لالستماع بشكل أفضل للمجتمعات التي تمر باألزمات من أجل ضمان استنارة هذه الد�وس المستفادة والممارسات 

الفضلى بحاجا�هم وأولويا�هم.

تحديث  الذهبي"، فحرصنا على  "المعيار  التد���ية األساسية لشبكتنا على مستوى  الدو�ات  ببقاء  الت�امنا  أخرى، واصلنا  من جهة 
موادنا التد���ية بآخر الممارسات الفضلى. كما أطلقنا نسخة جديدة من دورة الب�امج التد���ية األساسية، ووفرناها عبر اإل�ترنت من 
التد���ية  الدورة  وترجمنا  عليها.  الك�ير  الطلب  تل�ية  تحدي  ذلك  إ�ر  وواجهنا   – والميسر  الذا�ي  التعلم  أدوات  من  خالل مجموعة 

والعديد من المصادر الجديدة والقائمة مسبًقا، إص�اً�ا منا على توسعة نطاق إصدا�ا�نا باللغات العر�ية والفرنسية واإلسبانية.

المنظمات  بكثير من  أوسع  جانب شبكة  إلى  عضًوا   90 من  أكثر  تضم  الشبكة، حيث  أسس  ترسيخ  األعضاء  �واصل  من جهتهم، 
CALP بما  المتنوعة، وبناء على ذلك، ق�رنا تغ�ير اسمنا ليصبح شبكة   الذ�ن نستفيد من مها�ا�هم وخب�ا�هم وأفكارهم  واألف�اد 

يعكس هويتنا بشكل أكثر دقة.

إن فخرنا بما أنجزناه هذا العام يقابله التطلع لما �بقى علينا إنجازه في المستقبل. ومع أن اآلفاق العالمية ال �تسم باليقين على 
العديد من الجبهات، لكننا نستطيع بالتأكيد توحيد جهودنا لجعل العمل اإلنساني أكثر فعالية. إذن، فلنتقدم مًعا نحو تحقيق �ؤية 
شبكة CALP لمستقبل يصبح فيه الناس قاد�ون على التغلب على األزمات بك�امة عن ط��ق ممارسة االختيار وحقهم في تق��ر 

المصير. 

أنيسا توسكانو
رئيسة المجلس

كا�ن �يتشي
CALP مد�رة شبكة
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مــن نــحــن
ومــاذا نــفــعــل

في الصورة: الالجئ اليمني إب�اهيم وبنا�ه 
استالم  بعد  عمان  في  بنك  أمام  يقفون 
المفوضية  تمنحه  مبلغ  وهو  دينار،   100
الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 
المتض�رة  لألسر  النقدية  مساعدا�ها  ضمن 

من جائحة كو�ونا في األردن.

حقوق الصورة: محمد حواري، المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين. أيار 2020
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�تطلع إلى مستقبل يستطيع فيه الناس
التغلب على األزمات بك�امة عن ط��ق ممارسة حقهم في االختيار وتق��ر المصير

من أجل تحقيق رفاهيتهم على المدى الطو�ل.

تهدف شبكة CALP لتعظيم اإلمكانات التي
 يمكن أن توفرها مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية للناس في سياقات األزمات،

بصفتها من مكونات المساعدة المالية األوسع.

يتمثل دورنا كمجموعة في 
تحسين جودة وحجم مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية

من خالل تحقيق التوافق في األساليب واإلج�اءات
التي يتخذها األشخاص داخل شبكتنا وعبرها.

�ؤيــتــنــا

هــدفـــنـــا
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في الصورة: آنا، 39 عاًما، تطمئن ابنتها 
البالغة من العمر 11 عاًما في محطة 

للقطار في ب���ميسل، بولندا، حيث وصلتا 
بأمان للتو بعد السفر لمدة ثالثة أيام 

طوال. يقدم المجلس الن�ويجي لالجئين 
النقد مباشرة آلالف األمهات واآلباء 

النازحين داخل أوك�انيا والالجئين خارجها.
 /Ingebjørg Kårstad :حقوق الصورة

المجلس الن�ويجي لالجئين. آذار 2022.
Ingebjørg Kårstad :حقوق الصورة

المجلس الن�ويجي لالجئين. آذار 2022.

.2020 ،CALP مسرد مصطلحات مساعدات النقد والقسائم. شبكة

شبكة CALP هي شبكة عالمية ديناميكية تضم أكثر من 90 
منظمة تعمل في المجاالت الحاسمة للسياسة والممارسة 
والبحث في مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية والمساعدة 
المالية عموًما. يقدم أعضاء CALP مًعا الغال�ية العظمى من 

مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية حول العالم. إن ما يمّيز 
CALP حالًيا  CALP هو �نوعها، حيث يشمل أعضاء  شبكة 

المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ووكاالت األمم 
المتحدة، وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر، والجهات 

المانحة، والشركات المتخصصة في االبتكار االجتماعي 
والتكنولوجيا والخدمات المالية، والباحثين واألكاديم�ين، 

والممارسين األف�اد. ونسعى مًعا بالتعاون مع شركائنا 
اإلست�ا�يج�ين لتل�ية االحتياجات بشكل أفضل وتحسين 

النتائج لألشخاص المتأ���ن باألزمة. وللقيام بذلك، نحرص 
ا وقابًال  على أن تكون مساعدات النقد والقسائم عنصً�ا مرك��ًّ

للتطو�ر من المساعدة اإلنسانية الجيدة والمالئمة 
والمقدمة في الوقت المناسب، مع األخذ 

في االعتبار الحفاظ على الـنـتـائج 
اإليجا�ية للناس على المدى 

الطو�ل.

من نحن

ما هي مساعدات 
النقد والقسائم اإلنسانية؟
تشير مساعدات النقد والقسائم إلى جميع الب�امج 
التي تقدم التحويالت النقدية أو القسائم مباشرة 
للمستلمين مقابل السلع أو الخدمات. وفي سياق 

المساعدات اإلنسانية، يستخدم هذا المصطلح لإلشارة 
إلى تقديم التحويالت النقدية أو القسائم لألف�اد أو 
األسر أو المجتمعات وليس الحكومات أو أي أط�اف 

أخرى تابعة للدولة. ويس�ثنى من ذلك الحواالت 
والتمو�ل األصغر ضمن التدخالت اإلنسانية (رغم أن 

ف  مؤسسات التمو�ل األصغر والحواالت قد ُتوظَّ
لتقديم النقد). ثمة م�ادفات عديدة لهذا المصطلح 

(منها التدخالت القائمة على النقد والمساعدات 
القائمة على النقد وب�امج التحويالت النقدية). لكن 
المصطلح الموصى باستخدامه هو مساعدات النقد 

والقسائم.
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المبادئ التوجيهية

نحن حياد�ون
ومستقلون

تمثل المبادئ التوجيهية أساًسا يقوم عليه العمل الجماعي في الشبكات.
وتمثل مبادئ شبكة CALP والسلوكيات المرتبطة بها أساس ما تقوم به الشبكة. ومع تطور الشبكة 
سيستمر عملها على تحسين المبادئ التالي ذكرها من خالل عملية تعاونية تضم ف��ق الشبكة 

وأعضاءها.

نحن نلتزم المصداقية عن ط��ق التركيز على األدلة 
فيما يتصل بالقضايا التي تؤثر على النساء والرجال 

المتض���ن من لألزمات.

نحن نسعى
إلضافة القيمة

نحن نجرب ونسجل الد�وس المستفادة ونجمع �ؤى 
جديدة في مجال مساعدات النقد والقسائم 

اإلنسانية والمساعدات المالية عموًما.

نحن نستغل القد�ات الجماعية والمكملة لبعضها البعض لدى 
أعضاء الشبكة، فضًال عن قد�ات األط�اف األخرى عند االقتضاء 

من أجل تعظيم المنافع التي تصل إلى الناس في األزمات.

نحن نلتزم الشفافية
والمساءلة المتبادلة

نسعى لبناء ثقافة الثقة لدعم األثر الجماعي على 
أفضل نحو ممكن.

نحن نضع الناس
في المقام األول

نحن نستجيب ألولويات من يم�ون باألزمات لدعم 
ك�امتهم واختيارهم وفرصهم.

نحن نقدر التنوع
ونسعى لتحقيقه

نحن رعاة
صالحون للكوكب

نسعى لضمان عدم تهديد أعمالنا
الستدامة ال�يئة التي نعمل فيها.
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أن نصبح شبكة عالمية فعالة لنظام مساعدات 

النقد والقسائم مدفوعة بتحسين المخرجات 
للنساء والرجال الذ�ن يعيشون في سياقات 

األزمات.

أن تعمل شبكة CALP وفًقا ل�ؤية ومبادئ 
مشتركة، وأن تحقق العمل التعاوني داخل 

الشبكة و�ين جميع أعضائها.

النتيجة

01
رعاية التعاون لتقديم مساعدات نقد وقسائم 
إنسانية أكثر فعالية واستدامة وتلبي حاجات 

النساء والرجال الذ�ن يعيشون في سياقات 
األزمات على نحو أفضل.

�ناغم مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية 
بشكل أكبر، وعمل أعضاء ش�اكة التعلم 

النقدي بط�ق تكمل بعضها بعًضا لرعاية �تائج 
أفضل وأكثر استدامة لكل من النساء والرجال 

الذ�ن يعيشون في سياقات األزمات.

النتيجة
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تع��ز السياسات واألنشطة القائمة على 
األدلة من أجل تحقيق التحول في 

مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية.

توفير القيادة الفك��ة بشأن القضايا 
المستجدة التي من المرجح أن تؤثر على 

مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية، 
والتي ت�اعي الت�ابط مع المساعدات 

المالية األوسع نطاًقا.

أن يكون لدى شبكة CALP فهم مشترك 
لألفكار الجديدة واإلمكانات الناشئة 
المتصلة بمساعدات النقد والقسائم 

اإلنسانية.

النتيجة أن تعكس السياسات والخطط التشغيلية 
المستقبلية تجارب مستلمي مساعدات 

النقد والقسائم وغيرها من األدلة 
التشغيلية والبحثية.

النتيجة

االستم�ار في توسعة المها�ات 
والمعرفة الالزمة لتقديم مساعدات 

النقد والقسائم اإلنسانية بجودة عالية 
واستدامة وعلى نطاق واسع.

أن يثبت أعضاء شبكة CALP القد�ات 
الفردية والتنظيمية على تقديم 

مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية 
وفق المعا�ير المتفق عليها وبالتغطية 

المطلوبة.

النتيجة

إست�ا�يجيتنا

:CALP تصور شبكة�
مستقبًال يستطيع فيه الناس التغلب على األزمات بك�امة عن ط��ق ممارسة 

حقهم في االختيار وتق��ر المصير.
وذلك يساعد في استدامة رفاهيتهم مع م�ور الوقت.

يتمثل هدفنا في تعظيم اإلمكانات التي تقدمها مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية 
لألشخاص الذ�ن يعيشون في سياق األزمات بصفتها أحد مكونات المساعدة المالية األوسع 

نطاًقا.
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أصــبــح اســمــنــا اآلن
CALP شــبــكــة

كانت CALP اختصاً�ا لش�اكة التعلم النقدي، لكن في عام 2020 ق�رنا أن اسم المنظمة لم يعد 
يناسبها، وق�رنا أن نغير اسمنا إلى شبكة CALP أو CALP اختصاً�ا، ليعكس االسم الجديد التحول 

نحو العمل كشبكة مت�ابطة، وهو تغ�ير مصمم لتعظيم أ�رنا من خالل العمل الجماعي.

عالمة المنظمات ليست مجرد شعا�ات وألوان، فعالمتنا تشّكل الط��قة التي ننظر فيها 
إلى أنفسنا كمنظمة، وهي تبني وتحمي سمعتنا، وتضمن معرفة الناس لنا وفهمهم 

ألهدافنا. وهذا جزء محوري من الحفاظ على عالقة الثقة و�نميتها وبالتالي فهي تفتح 
األبواب و�تيح الفرص.

أهنيكم وأغتنم هذه الفرصة ألخبركم بأني حًقا 
معجب بما تفعله شبكة CALP! أحسنتم عمًال 

جميعكم، فمعلوما�كم دائًما مث��ة وذات صلة.

إن السمعة أداة قوية، فهي تلهم بالتعاون وتشجع اآلخ��ن على المشاركة والمساعدة في التأ�ير 
على التغ�ير، وفي نهاية المطاف تساعدنا سمعتنا في تحقيق �ؤيتنا:

"مستقبل يتمكن فيه الناس من التغلب على األزمات بك�امة من خالل ممارسة 
حقهم في االختيار وتق��ر المصير".

جون نيكوالس �يوز، 
ممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في الع�اق
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الــعــمــل مــعــًا 
مــن أجــل

تـحـسـيــن مــســاعــدات 
النقد والقسائم

في الصورة: نور، 28 عاًما، مع ابنته أمام 
من�له. نور الجئ من سو��ا إلى تركيا. 

والمساعدات النقدية تقدم بعض العون 
له وألسرته في األوقات الصعبة.

حقوق الصورة: كاري بتلر/ االتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر. آذار 2022.
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التنسيق النقدي

لماذا يعد التنسيق
النقدي قضية

تستدعي الحل؟

ماذا على المحك؟

إن الط��قة التي يجري بها �نسيق مساعدات النقد والقسائم قضية طال أمدها ضمن 
االستجابة اإلنسانية. فمنذ عام 2015 والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية واألمم 

المتحدة والمؤسسات البحثية تدعو إليجاد حل لها.
وقد كثفت المنظمات المعنية بالمساعدات النقدية اإلنسانية جهودها في الفترة األخيرة للتوصل لترت�بات �نسيق 
ا في هذه العملية خالل العام الماضي. يمكن توقعها وإخضاعها للمساءلة، وقد كانت شبكة CALP طرًفا أساسيًّ

ــق  ــا لتحقي ــة للتوقــع وخاضعــة للمســاءلة ضــ�وري ل�بقــى النظــام مالئًم ــة �نســيق نقــدي واضحــة وقابل إن وضــع آلي
أغ�اضه. وقد أقرت دعوة للعمل وقعتها 95 منظمة تمثل مجموعة متنوعة من األط�اف الفاعلة في النظام اإلنساني 

ســتؤثر  بالتغ�يــر.  وطالبــوا  االرتجاليــة  النقــدي  التنســيق  ترت�بــات  بعيــوب 
كفــاءة  علــى  المطــاف  نهايــة  فــي  النقــدي  التنســيق  بشــأن  القــ�ا�ات 
إلــى  الوصــول  النقــد والقســائم، وســرعة  تدخــالت مســاعدات  وفعاليــة 
الفئــات المتأ�ــرة باألزمــات، وط��قــة اســتغالل قــد�ات األطــ�اف المعنيــة 
 CALP شــبكة  فــي  ونحــن  والقســائم.  النقــد  مســاعدات  بنظــام 
نؤمــن بــأن مــن الضــ�وري أن يكــون صنــع القــ�ار مدفوًعــا بالنتائــج علــى 

الفئات المتأ�رة باألزمات وليس مصالح المنظمات.

نمت مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية بشكل ك�ير خالل السنوات األخيرة، حيث ُيقدر بأنها شكلت 20% من مجموع 
نفقات المساعدات اإلنسانية الدولية في عام 2020. لكن أنظمة التنسيق لم تجار هذا التغ�ير، مما أعاق قدرة المجتمع 

اإلنساني على االستجابة لألزمات بفعالية. فمن دون توضيح المسؤولية أو المساءلة عن التنسيق ضمن هيكل النظام 
اإلنساني، أصبح التنسيق يجري بط��قة مرتجلة – مما ولد تحديات خطيرة ومتنامية دون إيجاد حل لها. �تفاوت قيادات 

ف�ق العمل المعنية بالنقد وش�وطها المرجعية وهياكل التبليغ الخاصة بها بشكل ك�ير حسب السياق، مما أضعف القدرة 
على توقع ط�ق عملها وقد أعاق ذلك استجابتها.

إال أنه تم ا�خاذ خطوات في االتجاه الصحيح، فقد نمت مباد�ات عالمية مثل مبادرة CashCap لدعم ف�ق العمل المعنية 
بالنقد، ونشرت الوكالة الدائمة المشتركة �ين الوكاالت توجيهات تؤكد على ال�وابط �ين ف�ق العمل المعنية بالنقد 

وف�ق التنسيق �ين المجموعات. إال أن العديد من المصادر، بما فيها تق��ر حالة النقد في العالم لعامي 2018 و2020 
وتق��ر الصفقة الكبرى السنوي المستقل لعام 2020 الصادر عن معهد ODI، يسلطون الضوء على أن عدم ا�ضاح إطار 

المسؤولية والمساءلة له عواقب سل�ية تضر بجودة االستجابة اإلنسانية وسرعتها.
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جهود شبكة CALP في مجال التنسيق النقدي

في ح���ان 2021، تم إرســال دعوة للعمل من الوكالة األم��كية للتنمية الدولية وشــبكة CALP إلى منســق االســتجابة 
ــيق  ــاق التنس ــادة ونط ــأن قي ــ�ار بش ــاذ ق ــوكاالت التخ ــن ال ــتركة �ي ــة المش ــة الدائم ــق واللجن ــن المنس ــة، داعي الطارئ

النقدي ضمن هيكل التنسيق اإلنساني األوسع، وقد طالبت الدعوة بما يلي:

شــهد شــهر أيلــول اجتماًعــا رفيــع المســتوى �يــن الوكالــة األم��كيــة للتنميــة الدوليــة وشــبكة CALP (بصفتهما ميســ��ن 
ــيق  ــكل �نس ــر هي ــة تطو� ــرى) لمناقش ــة الكب ــن الصفق ــي ضم ــية الفرع ــات السياس ــة العقب ــار معالج ــاركين لمس مش
نقدي متأهب للمستقبل. وقد حضر االجتماع 110 أشخاص – معظمهم من القيادات العليا – يمثلون 76 منظمة وطنية 
ودوليــة ومنظمــات غيــر حكوميــة واألمــم المتحــدة والقطــاع الخــاص والجهــات المانحــة والمعاهــد البحثيــة وغيرهــم، 
بمــا يعكــس �نــوع األطــ�اف الفاعلــة المعنيــة بمســاعدات النقــد والقســائم اإلنســانية. وقــد درس الحضــور التشــكيل 
المقتــ�ح للتجمــع النقــدي، واســتمعوا لبعــض خيــا�ات التنســيق. كمــا أوضحــت الجهــات المانحــة وجهــة نظرهــا ورغــب 

99% من الحضور في أن تواصل منظما�هم المشاركة في العملية.

وفــي تمــوز، اقتــ�ح الشــخصية البــا�زة للصفقــة الكبــرى جــان إيغالنــد إنشــاء تجمــع يدفــع التقــدم فــي ثــالث مجــاالت 
ــي الجــودة. وكان التجمــع النقــدي أول مــن يمضــي  ــل عال ــة: التنســيق النقــدي، ودور الوســطاء، والتمو� ذات أولوي

قدًما في ذلك وكان هذا بالطبع مجال تركيزنا.

ــق  ــى منس ــليمها إل ــاد تس ــم أع ــن ث ــوة وم ــتالم الدع ــوك باس ــارك لوك ــة م ــتجابة الطارئ ــق االس ــر منس ــد أق وق
االستجابة الطارئة الجديد مارتن غ��فيث مطالًبا بالعمل.

الســيد �يــ�ز، نائــب المد�ــر، مكتــب السياســات العالميــة والب�امــج واالتصــاالت، مكتــب الوكالــة األم��كيــة للتنميــة 
الدولية للمساعدات اإلنسانية.

في ح���ان 2021، تم إرســال دعوة للعمل من الوكالة األم��كية للتنمية الدولية وشــبكة CALP إلى منســق 
االســتجابة الطارئــة، داعيــن المنســق واللجنــة الدائمــة المشــتركة �يــن الــوكاالت التخــاذ قــ�ار بشــأن قيــادة 

ونطاق التنسيق النقدي ضمن هيكل التنسيق اإلنساني األوسع، وقد طالبت الدعوة بما يلي:

فــي ظــل التوســع المســتمر للحاجــات اإلنســانية العالميــة، يجــب أن نضمــن مالءمــة أنظمتنــا للهــدف منهــا. 
وحل قضية التنسيق النقدي ضمن هيكل النظام اإلنساني يمثل فرصة لتحقيق ذلك.
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وفــي شــهر تشــ��ن األول، اســتلمت شــبكة CALP والوكالــة األم��كيــة للتنمية الدولية اســتجابة مارتن غ��فيث للدعــوة للعمل، حيث 
عبــر عــن دعمــه لحــل هــذه القضيــة، وأقــر بأهميــة أن تضــع اللجنــة الدائمــة المشــتركة �يــن الــوكاالت نهًجــا متســًقا ومتناغًمــا لجميــع 
العمليــات اإلنســانية بحيــث تقــدم أفضــل دعــم ممكــن لخيــا�ات وتفضيــالت الفئــات المتأ�ــرة باألزمــات. كمــا أشــار بشــكل خــاص 
إلــى العــدد الك�يــر مــن الشــركاء الذ�ــن دعمــوا المطالبــة بعمليــة شــفافة وشــاملة لصنــع القــ�ا�ات المتصلــة بمســاعدات النقــد 
ــة  ــزم بضمــان د�اســة اللجن ــا. والت ــة التنســيق النقــدي ستحســن االســتجابة اإلنســانية عموًم ــح آلي والقســائم، وأكــد علــى أن توضي

الدائمة المشتركة �ين الوكاالت للمقترحات التي قدمها تجمع التنسيق النقدي في أقرب وقت ممكن.

وفي الشــهر ذا�ه، اســتلمت شــبكة CALP إســت�ا�يجية مقترحة لتجمع التنســيق النقدي من مكتب جان إيغالند، حيث ضم المقت�ح 
ثــالث م�احــل: األولــى مرحلــة الحــوار اإلســت�ا�يجي رفيــع المســتوى بشــأن السياســات، والثانيــة المناقشــات الفنيــة علــى مســتوى 
القيــادات، والثالثــة حــوار آخــر رفيــع المســتوى بشــأن السياســات مــن أجــل المصادقــة علــى توصيــات المرحلــة الثانيــة، علــى أن يتــم 

إنجاز هذه الم�احل الثالثة بحلول مطلع عام 2022.

ومــع تطــور العمــل، عقــدت شــبكة CALP مشــاو�ات مع مجتمع مســاعدات النقد والقســائم األوســع إلث�اء هذه العملية ومشــاركة 
.Cash Coordination Live المستجدات با�تظام بما في ذلك مشاركتها من خالل موقع

 وفــي شــهر تشــ��ن الثانــي، حضــر مديــ�و التجمــع (برفقــة شــبكة CALP وCashCap والبنــك الدولــي بصفتهــم م�اق�يــن) اجتماًعــا 
ا رفيــع المســتوى عقــده ويســره جــان إيغالنــد، حيــث عبــر المشــاركون عــن دعمهــم للعمليــة وأقــ�وا بضــ�ورة المســارعة  إســت�ا�يجيًّ
إليجــاد حــل يقــدم نظــام �نســيق نقــدي خاضــع للمســاءلة وقابــل للتوقــع. وقــد أكــد عــدة أطــ�اف معن�يــن علــى أهميــة تحســين 
تع��ــف الوظائــف القابلــة للتوقــع فــي التنســيق النقــدي – حيــث تمــت الدعــوة عموًمــا لتحديــد اإلجــ�اءات بدقــة أكبــر قبــل اال�تقــال 

إلى تحديد ط�ق �نفيذها والجهات المسؤولة عن �نفيذها، وكان هناك إجماع على أسباب �نفيذ هذه اإلج�اءات.

كان من �ين المشاركين في التجمع مدي�ون وكبار الفن�ين من المنظمات التالية:

أهم المواضيع المط�وحة:

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
برنامج األغذية العالمي

المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

دور األط�اف الفاعلة المحلية واألشخاص المتأ���ن باألزمات، من أجل بناء نظام شامل وتمثيلي. 

موارد وقيادة نظام التنسيق.

االنقسام الملحوظ �ين التنسيق التشغيلي واالست�ا�يجي، والحاجة إلى تحديد نطاق التجمع بشكل أفضل
 فيما يتعلق بهذه المسألة؛

اليونيسف
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

المجلس الدولي للوكاالت التطوعية
التحالف من أجل تمكين الش�اكة

منظمة إنقاذ الطفل ومنظمة وو�لد فيجن بصفتهما ممثلين لشبكة توصيل النقد التعاونية
المدي��ة العامة للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية األو�و�ية والوكالة األم��كية

 للتنمية الدولية (بصفتهما ممثلين لمنتدى المانحين النقدي) 
شبكة CALP وCashCap (للخبرة والدعم الفن�ين)

البنك الدولي
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وقد أعاد المشاركون التأكيد على دعمهم لعملية شاملة وشفافة، حيث اجتمع أعضاء ف��ق العمل الفني األعلى في شهر تش��ن 
الثاني وكانون األول إلعداد توصيات بشأن وظائف وهيكل وقيادة وموارد التنسيق النقدي. وتم االتفاق على النموذج المفضل 
على المستوى القطري وبدأ العمل على نموذج التنسيق العالمي. كما درس الف��ق أهمية تمكين القيادة المحلية وإش�اكها، 
النقدي في تحليل االستجابة، والحاجة للتعد�ل بحسب السياقات المحلية، وبناء  التنسيق  والت�ابط مع الحماية االجتماعية، ودور 
األدلة في المستقبل من أجل إصالح النظام اإلنساني على نطاق أوسع. وبحث الف��ق أيًضا نماذج توظيف الموظفين ومبادئ 

حشد الموارد.

وبعد عقد اجتماعات أخرى لف��ق العمل الفني األعلى في شباط 2022، صادق المدي�ون باإلجماع على نموذج للتنسيق النقدي. 
ومن ثم تم نشره وتقديمه - بالتنسيق مع منسق اإلغا�ة الطارئة – للجنة الدائمة المشتركة �ين الوكاالت من أجل المصادقة عليه. 
واعتمدت اللجنة الدائمة النموذج رسمّيا في آذار وتم تأسيس ف��ق استشاري عالمي معني بالنقد من أجل تطو�ر خطة تفصيلية 

ومقيدة بجدول زمني لتنفيذ النموذج.

الدعوة األولى للعمل وأداء دور نشط في  بدًءا من حشد  العملية،  ا في جميع م�احل هذه  CALP دوً�ا محو��ًّ وقد أدت شبكة 
�تطلع  المستقبل،  بشكل مستمر. وفي  العملية  بشأن  المعلومات  المدخالت ومشاركة  بمواصلة جمع  وا�تهاء  النقدي،  التجمع 
لمواصلة المشاركة الفاعلة حتى نحقق هدفنا بتنسيق نقدي أكثر فعالية وقابلية للتوقع وخضوًعا للمساءلة. يمكن متابعة أخر 

التطو�ات عبر صفحة Live Coordination page في موقعنا اإللكت�وني.

من األمور التي ساعد�نا وجود شبكة CALP ودعم ف��ق العمل المعني بالنقد في كينيا. فقد نظمت الشبكة فرًصا 
الجتماع قادة الف�ق المعنية بالنقد في المنطقة ومشاركة تجاربهم (كيفية تعاملهم مع القضايا التي تؤثر على مختلف 
الدول وكيف استطاعت الدول االقت�اض من بعضها البعض). وأطلب من الشبكة مواصلة هذه الجهود في المستقبل.

أو��مبا ف��د��ك، جمعية الصليب األحمر في كينيا والرئيس المشارك لف��ق العمل المعني بالنقد في كينيا

فــي الصــورة: متطوعــون مــن الصليــب األحمــر 
البولندي وموظفون من االتحاد الدولى لجمعيات 
الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر يعملــون فــي 
مركــز لتو��ــع المســاعدات النقديــة حيث يتلقى 
الالجئون األوك�انيون المعلومات ومن ثم يجري 
تســجيلهم فــي البرنامــج الــذي يضم مســاحات 

صديقة لألطفال و�نفيذ مسوح خ�وج.

حقوق الصورة: كا�ال غوانانغا/ االتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر. أيار 2022.
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CALP إطار عمل عالمي جديد لشبكة

 

درست شبكة CALP خالل العام الحالي إمكانية التطو�ر المشترك (مع األعضاء وأط�اف معنية مهمة أخرى) ألهداف عالمية 
جديدة لتطو�ر مساعدات النقد والقسائم تستبدل إطار العمل العالمي الحالي. يعد نمو مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية من 

الدوافع القليلة للتغ�ير في النظام اإلنساني، حيث �تيح قدرة أكبر على االختيار وبك�امة للمستفيد�ن من المساعدات، إضافة إلى 
تع��ز االستدامة من خالل الت�ابط مع أنظمة الحماية االجتماعية والشمول المالي. وقد تم دعم هذا النمو من خالل عدد من 
الت�امات السياسة العالمية، بما فيها ما تم التعهد به ضمن مبادرة الصفقة الكبرى، واللجنة رفيعة المستوى بشأن النقد إلى 

جانب الت�امات العديد من الجهات المانحة والوكاالت التشغيلية. وقد اقتربت العديد من الت�امات السياسة العالمية التي وضعت 
عام 2015، 2016 من اال�تهاء أو أنها بحاجة للتجديد. كما أن أموً�ا كثيرة تغيرت منذ وضع هذه االلت�امات من حيث السياق 

اإلنساني، والت�امات السياسات المتطورة األخرى، وتحسن فهم ط�ق التوظيف الفعال مساعدات النقد والقسائم.

كشفت د�اسة أج�اها معهد السياسات العامة العالمية عام 2016 أنه لو كانت مساعدات النقد والقسائم هي النموذج 
المستخدم كلما أمكن ذلك وكان مالئًما، فإنها ستمثل 37-42% من جميع المساعدات اإلنسانية الدولية. وهذه النسبة هي 
ضعف النسبة الحالية تق��ًبا الستخدام مساعدات النقد والقسائم التي بلغت 20% عام 2020. وليكون النظام اإلنساني أكثر 

مالءمة لتحقيق أغ�اضه، على األط�اف المعنية التخلص من الع�اقيل المتبقية وتعظيم استخدام مساعدات النقد والقسائم 
بصفتها أداة تع�ز المساءلة أمام الفئات السكانية المتأ�رة باألزمات وجسً�ا لتقديم مساعدات من أنواع أخرى. إن الع�اقيل التي 
تواجه هذا األمر سياسية إلى حد بعيد، ألنها �تصل بمصالح سياسية عميقة الجذور في بعض الدول المانحة إلى جانب معيقات 

قانونية وتفويضات ونماذج أعمال كب��ات وكاالت اإلغا�ة.

لكن في ظل إمكانية نمو مساعدات النقد والقسائم بشكل ك�ير ومع تطور استخداما�ها، بدأنا العمل على وضع خارطة 
اللت�امات السياسة الخاصة بها وفرص توسعة نطاق استخدامها. ونحن اآلن في مرحلة التخطيط حيث ستمثل هذه الجهود أساًسا 

لوضع سياسة وجدول أعمال مناصرة للسنوات الثالث إلى الخمس القادمة.

عقدت شبكة CALP أول دردشة حول المساعدات 
النقدية في شباط 2022 مع أكثر من 500 شخص 
سجلوا للمشاركة في هذه الفعالية عبر اإل�ترنت. 
كان المستوى الفني للفعالية أقل من معظم اجتماعات 
CALP، حيث استعرضت مستجدات مسح  شبكة 
التصو�ات الذي نفذته الشبكة وخطتها السنوية 
المشاركون  المقابل، ط�ح  للتعلم. في  وعرضها 
من  واسعة  مجموعة  بشأن  األسئلة  من  العديد 
المواضيع، وفي ضوء التغذية ال�اجعة اإليجا�ية 
ا حول الفعالية، فإننا نخطط لجعل هذه الدردشات  جدًّ

نشاًطا ربع سنوي.

ا في الحركة  الحظنا ارتفاًعا قياسيًّ
عبر اإل�ترنت �وم الدردشة، 

حيث شهدت

كما شهدنا أكبر عدد على اإلطالق 
من ��ا�ات الصفحة التي بلغت 

وذلك يدل على إقبال حقيقي من 
جمهورنا على االتصال ببعضهم البعض

كمجتمع واحد.

أكثر من 
2700 مشاهدة

في ذلك اليوم فقط.

أكثر من 
7400 ��ارة

في �وم واحد استجابًة للدعوة
التي أرسلت عبر اإل�ترنت في 

وقت سابق من شهر كانون الثاني.

العمل مع مجتمعنا: 
أول دردشة حول المساعدات النقدية:
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 CALP رغم تحديات ال�يئة التشغيلية خالل جائحة كوفيد-19، إال أن شبكة
ا في مختلف مجاالت عملها األساسية، بما في ذلك إ�تاج  أدت أداًء قويًّ

المواد التد���ية عالية الجودة، و�نظيم الفعاليات التعليمية الجاذبة، 
وتقديم القيادة الفك��ة، وتطو�ر األدلة والتوجيهات واألدوات ذات 

الصلة.

ينبغي لشبكة CALP أن تمنح األولوية للتواصل مع المنظمات غير الحكومية والحكومات في الدول المتأ�رة باألزمات والقطاع 
الخاص لضمان �نوع التصو�ات في جميع المناظ�ات وتعظيم االستفادة من المي�ات النس�ية لجميع األط�اف المعن�ين

سنركز بشكل أكبر على إش�اك المنظمات المحلية في أنشطة شبكة CALP وهياكل الحوكمة الخاصة بها. وسنستمر في طلب 
آ�اء وتوجيهات مختلف األط�اف الفاعلة والسؤال عن الط�ق التي يفضلونها للمشاركة ومن ثم تعد�ل ط�ق عملنا ومنصا�نا 
لتسهيل المشاركة على الجميع. إضافة إلى ذلك، سنؤسس مساحات إلش�اك المنظمات المحلية، وسن��د استخدام خدمات 

الترجمة في الفعاليات العالمية لتمكين حوا�ات أكثر بلغات مختلفة.

ستواصل شبكة CALP تع��ز جهودها في جميع 
هذه المجاالت. نحن نقدر مشاركتكم ومالحظا�كم 
المستمرة التي تضمن إبقاء عملنا قائًما على أساس 

األدلة وموثوًقا ومالئًما لحاجا�كم.

حول  دردشة  أول   CALP شبكة  عقدت 
المساعدات النقدية في شباط 2022 مع 
أكثر من 500 شخص سجلوا للمشاركة في 
هذه الفعالية عبر اإل�ترنت. كان المستوى 
اجتماعات  معظم  من  أقل  للفعالية  الفني 
شبكة CALP، حيث استعرضت مستجدات 
مسح التصو�ات الذي نفذته الشبكة وخطتها 
السنوية وعرضها للتعلم. في المقابل، ط�ح 
بشأن  األسئلة  من  العديد  المشاركون 
وفي  المواضيع،  من  واسعة  مجموعة 
ا حول  ضوء التغذية ال�اجعة اإليجا�ية جدًّ
الفعالية، فإننا نخطط لجعل هذه الدردشات 

نشاًطا ربع سنوي.

تقديم قيادة فك��ة بشأن القضايا المستجدة
شبكة CALP فعالة في تحديد التوجهات الناشئة في مجال 

مساعدات النقد والقسائم (%91)
تيسير المناقشات الحرجة (%84)

تشكيل جداول األعمال القائمة على أساس األدلة (%82)

التوجيهات واألدوات الصادرة عن 
CALP شبكة

72% يستخدمون هذه األدوات 
والتوجيهات، بشكل أساسي إلث�اء 
برمجة مساعدات النقد والقسائم 

عموًما (%55)
وتحليل السوق (%51)

الد�اسات واألدلة الصادرة عن 
CALP شبكة

59% استخدموا هذه الد�اسات 
واألدلة، ال سيما إلث�اء تصميم 

الب�امج (50%)، والمناصرة الداخلية 
أو تطو�ر السياسات (%30)

التنسيق النقدي
73% الحظوا تحسًنا ك�يً�ا في 
التنسيق النقدي، وكان لذلك أ�ر 

على جودة الب�امج

CALP تد��بات شبكة
97% أفادوا بازدياد معرفتهم 

ومها�ا�هم لتقديم مساعدات نقد 
وقسائم عالية الجودة

العمل التعاوني
69% شهدوا تكثيًفا للعمل 

التعاوني

CALP المشاركة مع شبكة
74% شع�وا باإلش�اك مع شبكة 
CALP، مثًال من خالل الندوات عبر 
اإل�ترنت والفعاليات وورش العمل 

والدو�ات التد���ية

التواصل مع مجتمعنا:
أحدث مسح للتصو�ات

فيما يلي بعض العناو�ن الرئيسية:

 

 

ما تعلمناه وخطوا�نا المستقبلية
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توسعة نطاق ا�صاال�نا من خالل التحالفات اإلست�ا�يجية

ينبغي لشبكة CALP أن تواصل تحسين 
إرشادا�ها ورسائلها ليصل المستخدمون 

إلى المعلومات والموارد والخدمات 
ومجتمعات الممارسين بسهولة أكبر – 

سواء عبر اإل�ترنت أو بط�ق أخرى.

سنستمر في جعل الموقع اإللكت�وني متمحوً�ا حول المستخدم من أجل 
تع��ز التفاعل، ونحن نوسع ف��ق االتصاالت لتمكين ذلك. إضافة إلى ذلك، 
الشبكة  أعضاء  إلطالع  منتظمة  المفتوح"  "ال�يت  جلسات  سنستضيف 
وغيرهم على آخر مستجدات القضايا المهمة والخطط وط�ق المشاركة، 

كي يقدم المستخدمون مالحظا�هم واقت�احا�هم.

سنستمر في تمو�ل بعض التد��بات الوجاهية 
ال سيما التي تستهدف أط�اًفا فاعلة وطنية، 
وسيقدم هذه التد��بات في الغالب مدربون 
موظفين  وليس  الشبكة  لدى  معتمون 
تابعين لها. كما أننا سنواصل بناء مجموعة 
بحيث  األقاليم  من  كل  في  المدر�ين  من 
يكون لد�هم فهم قوي لمساعدات النقد 
والقسائم حسب اإلقليم إضافة إلى كونهم 

مدر�ين ممتا��ن.

من �ين أمور أخرى، سنواصل منح األولوية للتنسيق النقدي 
والحماية االجتماعية بصفتهما موضوعان للبحث والعمل 

التعاوني.

سنس�ثمر في تع��ز قد�ات ف�ق شبكة CALP الفنية في 
مجال الدفع الرقمي وإدارة ال�يانات المسؤولة التي تعد 

من القضايا المهمة.

مادة   204 الماضي  العام  خالل  طورنا 
جديدة صغيرة للتعلم عبر اإل�ترنت (مثل 
لغات  بأربع  القصيرة)  الفيد�و  مقاطع 
المتنامي  الطلب  تل�ية  في  للمساعدة 
على التعلم عالي الجودة في مواضيع 
مختلفة من مجال مساعدات النقد والقسائم. 
موارد  تطو�ر  في  االس�ثمار  وسنواصل 
تد���ية عالية المستوى وإ�احتها للجميع.

سنحدث موقعنا اإللكت�وني لضمان 
توضيح نهجنا في التد��ب بشكل أفضل.

ثمة طلب ك�ير على تد��بات شبكة CALP، وينبغي التبليغ بشكل أكثر فعالية عن ا�تقالنا اإلست�ا�يجي من تقديم التد��ب 
الوجاهي إلى التد��ب عبر اإل�ترنت.

لقد شعرتم بأن شبكة CALP فعالة في رصد األفق ومعالجة القضايا ذات األولوية وقد ح��تمونا على مواصلة جهودنا.

ضم مسار العمل الخاص بمبادرة الصفقة الكبرى ف�ق عمل فرعية تقود الجهود بشأن قضايا مثل النوع االجتماعي 
والنقد والش�اكات المحلية وربط مساعدات النقد والقسائم بالحماية االجتماعية، والعوائق السياسية، إضافة إلى 
الجهود المتعلقة بتحديث المؤش�ات المتفق عليها مسبًقا للنقد متعدد األغ�اض. ومع إغالق مسار العمل النقدي، 

أعادت ف�ق عمل فرعية عديدة النظر في مستقبلها واختارت مواصلة عملها من خالل قنوات أخرى.

حيث ق�ر الف��ق الفرعي المعني بالحماية االجتماعية أن عمله له قيمة مستمرة، وبناء على ذلك، سيستضيف مجلس 
التعاون المشترك �ين الوكاالت للحماية االجتماعية الف��ق لديه، وستبقى الشبكة عضوة فيه.

على غ�ار ذلك، اجتمع أعضاء ف��ق العمل الفرعي المعني بالنقد والش�اكة المحلية في ح���ان 2021، وق��وا 
مواصلة العمل كف��ق مستقل عن مبادرة الصفقة الكبرى، حيث يسعى الف��ق لتع��ز إش�اك األط�اف الفاعلة 

المحلية والوطنية في مساعدات النقد والقسائم والجهود المتصلة بسياسا�ها وأنظمتها وممارسا�ها بما يتسق مع 
الت�امات التوطين. وفي شهر أيلول، قام القادة المشاركون (بما في ذلك شبكة CALP) والف��ق األساسي بصياغة 

الش�وط المرجعية الجديدة لف��ق العمل كما حدثوا خطة عمله.
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وقد كّثف ف��ق CALP تواصله مع األط�اف المحلية واإلقليمية عموًما. على س�يل المثال، أدت االجتماعات مع مؤسسة 
بناء للتنمية في اليمن والهيئة الخي��ة األردنية الهاشمية إلى تعاون المنظمتين مع مجتمعات الممارسين، وقد ع�ز ذلك 
 CALP فهمهما لفرص التد��ب المتاحة. وخالل تطو�ر تجمع التنسيق النقدي التابع لمبادرة الصفقة الكبرى، عمل ف��ق

مع شبكة NEAR وف��ق العمل المعني باالستجابة بقيادة محلية لتنظيم عملية شفافة وشمولية لترشيح ممثل لمنظمة 
وطنية. ولجعل المناقشات عبر الشبكة أكثر شمولية، أطلقت CALP مرحلة تج���ية الستخدام الترجمة المت�امنة باللغات 

العر�ية والفرنسية واإلسبانية بشكل أكثر منهجية.

وقد ع�زت تطو�ات التنسيق النقدي الحوار والتعاون المنتظم مع منتدى المانحين النقدي والمجلس الدولي للوكاالت 
التطوعية واللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية وشبكة NEAR. وساعد هذا التعاون في ضمان موقف قوي مشترك 

�ين الوكاالت إ�اء ��ادة التنوع وشمول األط�اف الفاعلة المحلية في تطو�ر سياسات التنسيق النقدي العالمي.

وفي ظل ازدياد أهمية ربط مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية بالحماية االجتماعية، واصلنا تعميق عالقتنا مع البنك 
 CALP الدولي من خالل إقامة فعاليات مشتركة وتبادل المعلومات �ين الد�اسات. على س�يل المثال، عندما وثقت شبكة
والبنك الدولي الد�وس المستفادة من جائحة كوفيد-19، استنار البحثان بالمنظور اإلنساني ومنظور الحماية االجتماعية. 

وتواصل التعاون أيًضا مع CashCap بشأن قد�ات ف�ق العمل المعنية بالنقد، ومع ا�حاد Better Than Cash بشأن 
الدفعات الرقمية وحماية ال�يانات، ومع مسؤولي االتصال في المجموعة العالمية المعنية بالنقد بشأن مساعدات النقد 

والقسائم القطاعية، ومع منظمة REACH بشأن تق�يمات السوق.

إجماًال، ركزت إست�ا�يجيتنا الجديدة جهودنا على ضمان االستفادة من مكامن قوة 
الشبكة ككل من أجل الدفع بالتغ�ير. وسنواصل العمل من أجل الوصول إلى جماهير 

جديدة ونهدف إلى تع��ز شموليتنا كي تمثل الشبكة بحق كامل ال�يئة التي نعمل 
فيها.

 

 
 

 
 

توسعة نطاق ا�صاال�نا في منطقة
الش�ق األوسط وشمال أف��قيا

حققنا هذا العام تقدًما ك�يً�ا في تطو�ر مجتمعات الممارسين 
األولويات  من  وانطالًقا  أف��قيا.  وشمال  األوسط  الش�ق  في 
المتفق عليها في اإلقليم وبدافع االهتمام الخاص بالعمل مع 
األط�اف الوطنية، تم تأسيس مؤتمري األط�اف المعن�ين بالنقد 
كل  وفي  االجتماعية.  الحماية  مع  والربط  األغ�اض  متعدد 
ا بتحديد التوجه  مؤتمر، أولت االجتماعات األولى اهتماًما خاصًّ
العام وط�ق العمل إلى جانب مناقشة مواضيع محددة. وقد 
تال هذ�ن المؤتم��ن مؤتم�ان إقليميان آخ�ان بعد فترة وجيزة، 
مؤتمر  كان  وقد  بالصحة.  واآلخر  بالتوطين  معني  أحدهما 
نحو  على  نشًطا  االجتماعية  الحماية  �وابط  بشأن  األط�اف 
خاص، حيث أجربت خالله مناقشات حول األولويات وع�وض 

تقديمية حول المباد�ات الجا��ة.

في الصورة: تقدم جمعية الهالل األحمر البنغالدشية قسائم 
إلكت�ونية لسكان المخيم في كوكس با�ار تمكنهم من 
ش�اء السلع المن�لية األساسية على بعد خطوات قليلة 

من مأواهم.
حقوق الصورة: إب�اهيم موليك/ االتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر. كانون األول 2021.



 

 

 
 

العمل التعاوني
لتحقيق

�ؤية مشتركة

في الصورة: كلوديت، 60 عاًما، في 
من�لها في هايتي، تشعر بالقلق من أن 

المساعدة النقدية قد �توقف. لقد 
اشترت دجاًجا س�بدأ ق��ًبا في وضع 

ال�يض، إضافة إلى أواني الطبخ إلعداد 
وجبات ساخنة لحفيدها.

حقوق الصورة: أنطوان فاالس/ برنامج األغذية 
العالمي. ح���ان 2020.
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أوك�انيا

شبكة CALP تواصل نشاطها في
مناطق الطوارئ اإلنسانية

 
 

 
 

 

 

 

 
 

UKRAINE

في الساعات األولى من 24 شباط 2022، شنت �وسيا هجوًما واسع النطاق على أوك�انيا. ومنذ ذلك الوقت، ترك أكثر من 
8.7 مليون شخص منا�لهم في أوك�انيا وتوجهوا إلى دول أخرى وفي غالب األحيان إلى بولندا. وقد أدى تصعيد 
األعمال العدائية ولفترة طويلة �ين البلد�ن إلى نشوء أزمة إنسانية هائلة دفعت باستجابة دولية ك�يرة. وقد 
تم تحديد النقد على أنه أداة أساسية لتل�ية الحاجات المتنوعة للفئات السكانية المتض�رة سواء داخل 

أوك�انيا أو في الدول المجاورة المستضيفة لالجئين.

العالمي  العمل  ف��ق  أجرى  حيث  لألزمة،  استجابتها  في  نشطة   CALP شبكة  وكانت 
المعني بالنقد حوا�ات بشأن التنسيق النقدي في اإلقليم، كما تواصل بشكل مكثف مع 
 CALP ف��ق العمل المعني بالنقد على المستوى القطري. وتمثل نهج ف��ق شبكة 
بتسليط الضوء على المعلومات ودعم وتشجيع التنسيق وأخيً�ا المشاركة في الحوار 

بشأن التعلم في الوقت الحقيقي. وشملت هذه الجهود:

دعم ف��ق العمل المعني بالنقد في أوك�انيا في سعيه للتأقلم مع الحاجة 
الم�احل  في  الفاعلة  األط�اف  عدد  في  الس��عة  وال��ادة  للمعلومات 

المبكرة من االستجابة.
المساهمة في مجموعة أدوات طورتها أربعة ف�ق مهام من أصل تسعة 
المعنية  المهام  ف�ق  وهي  بالنقد  المعني  العمل  لف��ق  تابعة  ف�ق 

باالستهداف وآلية اإليصال والتسجيل والم�اقبة.
جمع معلومات االتصال بف��ق العمل المعني بالنقد وإ�احتها على نطاق 

واسع.
ومجاالت  الحاجات  الستكشاف  االستشاري  الفني  الف��ق  مع  التعاون 

التعاون المحتملة.
عقد اجتماعات �نائية ومتعددة األط�اف مع العديد من األط�اف المعنية، 

بما فيهم الجهات المانحة سواء ذات االستجابة التفاعلية أو االستباقية.
الحماية  أنظمة  استخدام  بشأن  س��عة  إحاطة  ورقة  في  المساهمة 

االجتماعية وحمايتها من أجل االستجابة في أوك�انيا.
أ�ر أوك�انيا على منطقة  المشاركة فيها بشأن  أو  عقد حوا�ات أوسع نطاًقا 

الق�ن األف��قي وغرب ووسط أف��قيا والش�ق األوسط وشمال أف��قيا.

النقد  مساعدات  تقدم  التي  المنظمات   CALP شبكة  شجعت  األزمة  اندالع  منذ 
والقسائم على التواصل مع ف�ق العمل المعنية بالنقد من أجل االستفادة بشكل أمثل 
من الخب�ات والنهج المشتركة. يعرض موقع CALP اإللكت�وني معلومات االتصال بف�ق 
ومولدوفا،  و�ومانيا  وبولندا  أوك�انيا  في  العمل  ف�ق  فيها  بما  بالنقد،  المعنية  العمل 
وسيستمر تحديثها با�تظام. كما أننا نشرنا ورقة حقائق حول ف��ق العمل المعني بالنقد في 

أوك�انيا للمساعدة في التعامل مع الطلبات المتك�رة للمعلومات.

ا وشكل ف�ق عمل فرعية لتطو�ر نهج مشتركة  وقد اجتمع ف��ق العمل المعني بالنقد في أوك�انيا أسبوعيًّ
للتسجيل واالستهداف وتجنب االزدواجية والم�اقبة. كما تم التخطيط الجتماعات دو��ة في الدول المجاورة 
وأنشأت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين منصة لالجئين لمشاركة المعلومات. وقد أ�بتت الشبكة 

مجدًدا استجابتها لألزمات المستجدة إلى جانب إب�از قيمة النهج الشبكي في مشاركة المعرفة والمها�ات. 



 

 

 
 

 Implementing CVA in Inflation Environments, Including Tackling Liquidity Challenges: 
Actions and Learning Outcomes  2 March 2022 Background 

Afghanistan is facing unprecedented levels of poverty, with 24.4 million people in need of humanitarian assistance and 

currently the largest food insecurity crisis in the world.  The economic context is characterised by financial instability (cash liquidity and interna�onal restric�ons); however, 

market func�onality at the local level has remained rela�vely stable. Cash and Voucher Assistance (CVA) actors have been 

closely monitoring the devalua�on of the Afghan Afghani against the USD and infla�on rates, which could affect the prices 

of food and essen�al commodi�es. 
Despite these challenges, the use of CVA was scaled up in the last quarter, both in terms of transfer value amounts and 

geographical coverage.i The Hawala System s�ll serves as the main Financial Service Provider (FSP) for most humanitarian 

organisa�ons. Bank-regulated money transfers and Mobile Money operators are offering CVA cash payment op�ons, but 

cash liquidity is a challenge. 
The Afghanistan Cash and Voucher Working Group (CVWG) is playing a key role, driving coordina�on efforts focused on 

the harmoniza�on of transfer values and transfer frequencies, FSP mapping, and capacity building. During a review 

meeting on the 2nd of March, the CVWG in collabora�on with the CALP Network and ECHO (Asia Regional Team)1 iden�fied 

the following ac�ons which they would take forward to strengthen the use of CVA going forward: 

 

Review the MEB Guidance  1. 

 gnirotinom tekram fo troppus eht htiw shtnom 6 yreve tsael ta tnuoma BEM eht weiver dluohs srebmem GWVC ehT
actors, such as REACH/JMMI and WFP/VAM.  2. The CVWG co-leads should produce a guidance note/SOPs on MEB monitoring (10% threshold) and exchange rates 

(market vs official vs UN), to support harmoniza�on and sectorial triggers. This guidance note will focus on supporting 

decision-making on transfer value, modality and mechanisms. 
3. Coordinate a mul�sectoral guidance note on factors that influence the switch from in-kind assistance to CVA and vice 

versa. 
 

Be�er Understand the Macro and Microeconomic Context 
1. Con�nue to conduct learning events & workshops with CALP Network and CVWGs from similar country contexts. 

2. Include economic analysis (infla�on, market monitoring, devalua�on) in CVWG tasks, to better understand the 

medium-term impact on CVA programming. 3. Assess the income of vulnerable popula�on groups (impact on transfer value and MEB) with the support of the hole 

of Afghanistan Assessment. 

  

Introduction & how to use

 

AFGHANISTAN

بعد حرب دامت 20 عاًما، انسحب التحالف العسكري بقيادة الواليات المتحدة من أفغانستان، حيث غادرت آخر القوات في 
د ذلك ف�اًغا في السلطة أدى إلى استعادة حركة طالبان سيطرتها على البلد المحاصر. وحتى قبل  آب 2021. وقد ولَّ

االنسحاب، شهدت أفغانستان واحدة من أكبر األزمات اإلنسانية حول العالم وأكثرها تعقيًدا. وقد تفاقم الوضع 
أفغانستان  تواجه  أن  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يتوقع  االنسحاب، حيث  أعقبت  التي  الشهور  في 

الدولي  الفقر  97% من األفغان دون خط  2022 "فقً�ا شامًال"، بحيث يعيش  بحلول منتصف عام 
ا. فقد أدت عقود من الح�وب والكوارث  الذي حدده البنك الدولي وقيمته 1.9 دوالر أم��كي �وميًّ

الط�يعية المتك�رة والفقر المزمن والجفاف وا�تشار انعدام األمن الغذائي وجائحة كو�ونا إلى 
احتياج مال�ين األفغان للمساعدات اإلنسانية – مثلوا أكثر من نصف سكان البالد.

النقدية  السيولة  انعدام  (بسبب  أفغانستان  في  االقتصادي  االستق�ار  انعدام  رغم 
ا. �اقبت الجهات  والقيود الدولية)، إال أن السوق على المستوى المحلي مستقر نس�يًّ

مقابل  األفغاني  قيمة  انخفاض  والقسائم  النقد  مساعدات  مجال  في  الفاعلة 
الدوالر األم��كي ومعدالت التضخم وأ�رهما على أسعار المواد الغذائية والسلع 
النقد  مساعدات  استخدام  نطاق  ا�سع  التحديات،  هذه  رغم  لكن  األساسية. 
التحويالت  2022، سواء من حيث قيمة  الجزء األول من عام  والقسائم خالل 
النقدية أو التغطية الجغ�افية. وقد أدى ف��ق العمل المعني بالنقد والقسائم 
التحويالت  قيم  �ناغم  على  المتركزة  التنسيق  جهود  دفع  في  ا  أساسيًّ دوً�ا 

النقدية وتك�ارها، ووضع خارطة لمقدمي الخدمات المالية، وبناء القد�ات.

وخالل اجتماعه في آذار 2022، حدد ف��ق العمل المعني بالنقد والقسائم – 
المدنية  والحماية  اإلنسانية  المساعدات  وقسم   CALP شبكة  مع  بالتعاون 
(ECHO) التابع للمفوضية األو�و�ية (ف��ق آسيا اإلقليمي) - خمسة أنشطة 
هذه   CALP شبكة  نشرت  وقد  والقسائم.  النقد  مساعدات  استخدام  لتع��ز 
النقد  مساعدات  "�نفيذ  بعنوان  واحدة  صفحة  من  وثيقة  في  التوصيات 
والقسائم في �يئات التضخم بما في ذلك التعامل مع تحديات السيولة: 
اإلج�اءات ومخرجات التعلم". و�تمتع هذه األنشطة بدرجة من قابلية النقل 

قيمة  ذات  هذه  التعلم  مخرجات  يجعل  مما  أخرى  مرتفع  تضخم  �يئات  إلى 
محتملة في سياقات عالمية أخرى.

"الصمود  بعنوان  الدولية إلصدار منشور  أننا عملنا مع منظمة وو�لد فيجن  كما 
المحلية  األسواق  لتوظيف  جديدة  أدوات   – متنقلة  سياقات  في  االقتصادي 

هذا  وفي  الن�اعات".  سياق  ت�اعي  ُنُهج  خالل  من  األساسية  االحتياجات  لتل�ية 
المنشور، شاركت منظمة وو�لد فيجن د�وًسا من استجابتها لألزمات في أفغانستان 

سياقات  ت�اعي  السوق  لتحليل  س��عة  "أداة  ألول  �نفيذها  عند  وفن�ويال  وكولوم�يا 
الن�اعات"، حيث تم تصميم األداة لتمكين المختصين الميدان�ين وصناع الق�ار – ال سيما في 

في  والمساعدة  المحلية،  والتوجهات  لألسواق  س��ع  تحليل  إج�اء  من   – الهشة  السياقات 
تصميم و�نفيذ استجابات إغا�ة وتعافي باستخدام مساعدات النقد والقسائم.

وخالل كل ذلك، أ�بتت شبكة CALP دورها في تمكين وتجميع ومشاركة خب�ات األط�اف الفاعلة في 
المعني  العمل  الن�اعات، وستواصل دعم ف��ق  المتض�رة من  النقد والقسائم في األقاليم  مجال مساعدات 

بالنقد في أفغانستان.

أفغانستان
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بعد غ�و �وسيا ألوك�انيا، شهدت عدة مناطق 
في العالم ضغوًطا ك�يرة بسبب التضخم. تؤدي 
عن  فضًال  والنقل،  التو��د  سلسلة  مشكالت 
التقلبات اإلضافية واالرتفاعات في أسعار الطاقة 
والغذاء والسلع األساسية إلى تسا�ع نمو األسعار 
التضخم  يتسا�ع  أن  يتوقع  عموًما،  العالمية. 
ونحو   2022 عام   %7.9 إلى  ليصل  العالمي 
بكثير من  أعلى  2023 (وهي نسب  عام   %5
التوقعات والمعدالت العالمية في السنوات 
المناطق  تعاني  أن  المتوقع  ومن  السابقة). 
التي تعتمد على الطاقة من آ�ار التضخم بشكل 
أكبر، لكن كما هو الحال دائًما، سيكون األف�اد 
األكثر ضعًفا هم أكثر من يعاني من ضغوطات 

ارتفاع األسعار.

قيمة  وانخفاض  التضخم  تحدي  ت�ايد  كما 
العملة في سياق المساعدات النقدية والقسائم 
اإلنسانية، حيث أكدت جائحة كوفيد-19 (التي 
في  االقتصادية  التقلبات  تفاقم  إلى  أدت 
العديد من السياقات اإلنسانية حتى قبل الحرب 
في أوك�انيا) و��ادة االحتياجات اإلنسانية على 

ض�ورة توثيق الممارسات الجيدة الحالية.

"م�اجعة  تطو�ر  تم  المشكلة،  لهذه  استجابة 
النقدية  المساعدة  بشأن  الجيدة  الممارسات 
في سياقات التضخم وت�اجع قيمة العملة" من 
بتسهيلها  قمنا  وتعاونية  استشا��ة  عملية  خالل 
وقادها منتدى المانحين النقدي. تضم الم�اجعة 
العديد من األمثلة من سياقات مختلفة، وهي 
مرفقة بأربع د�اسات حالة متعمقة (من لبنان 
ففي  و��مبابوي).  السودان  وجنوب  واليمن 
ظل استم�ار مواجهة العالم الرتفاع التضخم - 
ومع تأ�ر الموجود�ن في سياقات األزمات بشكل 
أكثر  المصادر  هذه  ستصبح   - متناسب  غير 
بدعم   CALP شبكة  الت�ام  وستظهر  أهمية، 
الجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة في األزمات 

الناشئة والمعاصرة.

Good Practice Review onCash Assistance in Contextsof High Inflation andDepreciation

CASE STUDY ZIMBABWE– July 2021

 
 
 

المساعدات النقدية في سياقات 
ارتفاع التضخم وت�اجع قيمة العملة

دو��ة  مخاطر  لعدة  ك�ير  بشكل  معرضة  والكا��بي  الالتينية  أم��كا  منطقة 
 CALP كالجفاف واألعاصير التي تسبب الم��د من الن�وح والفقر. وقد طورت شبكة
للحماية  التأهب  ضمن  والقسائم  النقد  "مساعدات  بعنوان  تعاونية  د�اسة 
االجتماعية في أم��كا الوسطى والمكسيك وجمهو��ة الدومينيكان" بقيادة 

ف��ق أساسي للد�اسات بدعم قوي من العديد من األف�اد والمنظمات.

رغم استخدام حكومات المنطقة مساعدات النقد والقسائم منذ زمن طو�ل وبنجاح 
في عدة ب�امج حماية اجتماعية، إال أن استخدامها في االستجابة اإلنسانية أحدث 
الحماية  ط��ق  عن  سواء   – والقسائم  النقد  مساعدات  دمج  للتو  بدأ  وقد  بكثير. 
التأهب  جهود  في   – الط��قتين  من  م���  أو  اإلنسانية  االستجابة  أو  االجتماعية 

لألزمات في المنطقة.

ومن العوامل التي أعاقت استخدام مساعدات النقد والقسائم أن إدارة الكوارث 
التأهب  االس�ثمار في  ذلك من  حدَّ  وقد  العينية،  المساعدات  تفضل  اإلقليم  في 

الستخدام مساعدات النقد والقسائم في الحاالت الطارئة.

النقد  مساعدات  على  التركيز  نحو  للتحول  دافًعا  مثلت  كوفيد-19  جائحة  لكن 
الحكومات في  فبدأت  والهشاشة.  الفقر  ازدياد  لمعالجة  أداة  بصفتها  والقسائم 
والقسائم  النقد  مساعدات  باستخدام  الطارئة  للحاالت  التأهب  بتع��ز  المنطقة 
اإلنسانية ومن خالل ربطها بب�امج الحماية االجتماعية القائمة مسبًقا. ويمكن أن 
أخرى  ألزمات  لالستجابة  للتأهب  ط��ًقا  الجديدة  والخب�ات  الممارسات  تمثل هذه 
الحماية  بأنظمة  اإلنسانية  والقسائم  النقد  مساعدات  ربط  يجري  بحيث  معقدة 

االجتماعية الوطنية القائمة.

بناء" أساسية  "لبنات  تحليلي لخمس  إطار  الد�اسة على  اعتمدت  السياق،  في ظل هذا 
ألنظمة الحماية االجتماعية تعين على فهم المتغي�ات الرئيسية في جهود التأهب، وهي:

األط�اف المعنية والمؤسسات
ال�يانات وأنظمة المعلومات

تصميم مساعدات النقد والقسائم
أنظمة اإليصال

التنسيق والتمو�ل

جمهو��ة  من  الد�اسة  هذه  تكّمل  إضافية  معمقة  د�اسات  على  االطالع  يمكن 
الدومنيكان والهندو�اس هنا.

لقد كانت هذه الد�اسة مهمة بالنسبة لشبكة CALP، فهي تعالج قضية أساسية 
ومنظمة  بالنقد،  المعنية  العمل  لف�ق  المشاركين  والقادة  القادة  مع  بالتعاون 
العمل ضد الجوع، وخدمات اإلغا�ة الكا�وليكية، ومنظمة GOAL، واالتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
أم��كا  في  والكوارث  والطوارئ  بالمخاطر  المعنية  اإلقليمية  والف�ق  اإلنسانية، 
الالتينية والكا��بي، واليونيسف، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة وو�لد فيجن، 

بتمو�ل من الوكالة األم��كية للتنمية الدولية.

التأهب في أم��كا الالتينية والكا��بي
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واصلنا هذا العام عقد اجتماعات مع األعضاء ومنظمات أخرى الستكشاف مجاالت المشاركة والتعاون المحتملة، ومنها:

النقد والقسائم عام  ال�يئة ومساعدات  الممارسين في مجال  تأسيس مجتمع  تم 
إست�ا�يجيتها  إطالق  منذ  الشبكة  تؤسسه  ممارسين  مجتمع  أول  وهو   ،2021
الجديدة. ومع تطور هذا المجتمع تعددت ط�ق عمله. يشمل المجتمع أكثر من 70 
ممارًسا من مجموعة متنوعة من المنظمات، وكلهم يعملون على رفع مستوى 
الوعي والت�وي� واإلش�اك في هذا المجال. وقد شهد المجتمع عاًما حافًال، حيث 
عمل على تطو�ر خطة عمل معنية بال�يئة ومساعدات النقد والقسائم، وتعاون مع 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/ برنامج األمم المتحدة لل�يئة 
وف��ق العمل المعني بالنقد في كولوم�يا إلصدار وثيقة "االعتبا�ات ال�يئية في 

اجتماع ف��ق  اختصاصه في  الممارسين ومجال  تم عرض معلومات عن مجتمع  النقد والقسائم في كولوم�يا". كما  مساعدات 
م أعضاء من مجتمع الممارسين ندوة عبر  التابع لمجموعة األمن الغذائي. إضافة إلى ذلك، نظَّ بالنقد واألسواق  العمل المعني 
مجموعة  الحالي  الوقت  و�توفر في  منها.  األقل  جزًءا على  تق��ًبا  نصفهم  700 شخص حضر  أكثر من  لحضورها  اإل�ترنت سجل 
ع مجتمع الممارسين ميثاق المناخ وال�يئة للمنظمات اإلنسانية. محددة من المصادر بشأن هذا المجال في مكتبة CALP. أخيً�ا، وقَّ

 

© Julie Smith / CBM Global

مجتمع الممارسين في مجال ال�يئة 
ومساعدات النقد والقسائم

د�اسة الخب�ات القائمة على أساس الممارسة والقضايا المستجدة

النوع االجتماعي واإلدماج
خالل السنوات األخيرة، أولت شبكة CALP اهتماًما ك�يً�ا 
للتقاطع �ين النوع االجتماعي ومساعدات النقد والقسائم، 
وفي نهاية العام بدأنا بد�اسة ط�ق التركيز بشكل أكبر على 
اإلدماج، ال سيما إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة. ومن حسن 
الحظ أن أحد أعضائنا (CBM Global) مهتمون بالعمل معنا 
في هذا المجال المهم. فبعد بعض المناقشات األولية، 
شرعنا بالتعاون لتطو�ر فعالية ستعقد خالل "أسا�يع الشبكات 
على  تركز  بحيث   ،2022 عام  اإلنسانية" في  والش�اكة 

اإلعاقة وعواقبها على سلة الحد األدنى من اإلنفاق.

كما أج��ت مناقشات مع منظمة CBM Global الستكشاف 
الط�ق المحتملة لنقل التد��ب عبر اإل�ترنت الذي تم تقديمه 
ألوك�انيا إلى جماهير أخرى. ومع أن هذه المناقشات ما 

�الت دائرة، إال أننا �اضون عما تم إنجازه حتى اآلن.

منتدى المانحين النقدي
شهد هذا العام تعاوًنا ك�يً�ا مع منتدى المانحين النقدي، 
حيث �ركز المنتدى وشبكة CALP بشكل خاص على تطو�ر 
ت�ابطات أقوى مع الف�ق والمنتديات األخرى المعنية بمساعدات 
النقد والقسائم. ومن أهم مجاالت االهتمام: التنسيق النقدي 
وتطو�ر دور المنظمات غير الحكومية الوطنية وتطو�ر سياسة 
التشغيل ال�يني للمانحين وط�ق دعم شبكة CALP لعملية 
ا  المشاو�ات. وقد أدى منتدى المانحين النقدي دوً�ا محو��ًّ
في جهودنا بشأن التنسيق النقدي كما هو مذكور سابًقا.

تولت المدي��ة العامة للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية 
التابعة للمفوضية األو�و�ية قيادة التعاون مع منتدى المانحين 
النقدي لتطو�ر الممارسات الفضلى المتصلة بمساعدات 
النقد والقسائم في سياقات التضخم المرتفع (انظر ص. 22)، 
وقد تضمن هذا التعاون حوا�ات مع ف�ق العمل المعنية 
بالنقد في جميع األقاليم ال سيما الش�ق األوسط 

وشمال أف��قيا.
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Hadje Fondi Adam, 59, 
currently lives in Chad. She has 
been an IDP for seven years 

attack in her home village. 
Hadje receives monthly cash 
assistance from WFP.

© Evelyn Fey/WFP. February 2020.

تـعـ��ـز 
السياسات واألعمال

القائمة على أساس األدلة

في الصورة: حاجي فوندي آدم ، 59 
عاًما تعيش حاليا في تشاد وهي نازحة 
منذ سبع سنوات بعد الف�ار من هجوم 

شنته حركة بوكو ح�ام على ق��تها. 
�تلقى حاجي مساعدات نقدية شه��ة 

من برنامج األغذية العالمي.

حقوق الصورة: إفلين فاي/ برنامج األغذية العالمي، 
شباط 2020.

24



العالمية إلعداد سلسلة من  الصحة  العالمية ومجموعة  الصحة  CALP مع منظمة  تعاونت شبكة 
ثالث د�اسات حالة �تفحص الط�ق التي قد تدعم بها مساعدات النقد والقسائم أهداف تحسين 
النتائج الصحية في سياقات الفقر المدقع والهشاشة الشديدة – مع التركيز على بنغالدش وبوركينا 
الصحية  "النتائج  حول  اإل�ترنت  عبر  ندوة  في  إليها  توصلنا  التي  النتائج  عرض  تم  واألردن.  فاسو 
واستخدام مساعدات النقد والقسائم". كما نشرنا مدو�تين ا�نتين في هذا الشأن بعنوان: "النقد 
في أزمة كوفيد-19: تك�يف النهج لدعم الالجئين في األردن" و"النقد والقسائم يستطيعان 
تحسين المخرجات الصحية – لكن ينبغي فهم التحديات أوًال". ُيذكر أن الب�امج الثالثة استخدمت 
تذليل  ط��ق  عن  إما  منها،  واالستفادة  الصحية  الخدمات  إلى  الوصول  لتحسين  والقسائم  النقد 

الع�اقيل المالية و/ أو التحفيز على استخدام خدمات الوقاية المجانية.

يختلف استخدام مساعدات النقد والقسائم لتحسين المخرجات الصحية عن استخدامها في سياقات 
الحالة  د�اسات  بط�ق جديدة. سعت  للعمل  تدفعهم  المختصين  أمام  تحديات  تفرض  أخرى، وهي 
لفهم أهداف القطاع الصحي (من منظور هدف التنمية المستدامة رقم 3) والع�اقيل التي واجهت 
القطاع، ومن ثم توضيح الط�ق التي ساعدت بها مساعدات النقد والقسائم في التغلب على هذه 
المشكالت  لتجنب  عملية  نصائح  على  الد�اسات  هذه  احتوت  أهدافه.  تحقيق  يخدم  بما  الع�اقيل 
المشتركة والتخفيف منها من أجل تقديم استجابة فعالة، وذلك با�باع الممارسات الفضلى الكثيرة 
وقد  الصحية،  الرعاية  من  االستفادة  من  تحد  التي  التحديات  لمعالجة  التنمية  مجال  في  المتاحة 

استفاد المختصون في كل من القطاع الصحي ومساعدات النقد والقسائم من هذه الد�اسات.
في كل السياقات يتمثل الهدف الرئيسي للتمو�ل الصحي في تقديم شبكة أمان اجتماعي تضمن 
استفادة األسر واألف�اد من مجموعة من الخدمات الصحية األساسية عالية الجودة عندما يحتاجون 
للرعاية الصحية دون مواجهة صعوبات مالية. ويصبح هذا األمر أكثر أهمية في السياقات اإلنسانية 

وفي بدايات الحاالت الطارئة.

لذلك، فإن الهدف من االستجابة الصحية هو ضمان توفر الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها 
بناء أو تع��ز األنظمة، فقد استكشفت د�اسا�نا  للتركيز على  ومالءمتها للفئات المستهدفة. نظً�ا 
تركز على األسر منفردة). تكون مساعدات  (التي  النقد والقسائم  ط�ق االستفادة من مساعدات 
مالية.  معيقات  الصحية  الخدمات  إلى  الوصول  معيقات  كانت  إذا  فائدة  أكثر  والقسائم  النقد 
والممارسون في مجال مساعدات النقد والقسائم على د�اية مسبقة بشمول مستوى أساسي من 
الثالثة  الحالة  د�اسات  اإلنفاق، وقد سلطت  األدنى من  الحد  الصحية ضمن حسابات سلة  الرعاية 

الضوء على أسباب عدم كفاية هذا األمر وحده في الكثير من األحيان.

توضح د�اسات الحالة الثالثة – إضافة إلى التوجيهات المطورة بالتعاون مع ف��ق العمل المعني 
بالتدخالت القائمة على أساس النقد – كيف تغيرت ط�ق التفكير والممارسة في هذا المجال. وبناء 
على ذلك، نشرت شبكة CALP " عملية جرد �تائج المساعدات النقدية والقسائم من أجل الصحة 
في منطقة الش�ق األوسط وجنوب أف��قيا: اال�تقال من األدلة إلى الممارسة العملية" التي 
تحقيق  أجل  من  والقسائم  النقد  مساعدات  الستخدام  والمستقبلية  الحالية  للنهج  أمثلة  تستعرض 

النتائج الصحية في منطقة الش�ق األوسط وشمال أف��قيا بناء على ممارسات عالمية.

 

د�اسات الحالة
واإلرشادات

النتائج الصحية واستخدام مساعدات النقد
والقسائم في بنغالدش وبوركينا فاسو واألردن

أود أن أعرب عن امتناني على هذه الورقة، فهي تمنح إطاً�ا تشغيلًيا �ائًعا للعمل المفاهيمي الذي قمنا به خالل 
األعوام األخيرة، كما أنه سيقدم زخًما أكبر للشركاء والمجموعات لتعتمد هذه النماذج بشكل أكثر ا�تظاًما.

أند��ه غ��كسبور، مستشار السياسات األعلى، برنامج الطوارئ الصحية/ منظمة الصحة العالمية
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Figure 2: % of communities where KIs reported the types of IDs held by the majority of people in the 

community, per community type 

National ID

94% 91% 90%

Election 
card

66% 70% 63%

Passport

51% 45% 43%

Family ID

47% 40% 45%

Military ID

32% 23% 18%

Social 
Welfare ID

22% 23% 20%

NGO ID

15% 19% 8%

Driving 
license

9% 4% 10%

All communities
Muhamasheen

IDP
It can be noted that KIs from all of the communities reported at least one type of ID held by the majority of people 

in the community. However, there may still be challenges to access FSPs. Community KIs were also asked if the IDs 

of the communities), while KIs in a minority of communities answered ‘no’ (12%) and ‘do not know’ (5%). Some 

of the reported barriers were related to having copies of IDs rather than the original documents, and election 

reported availability of IDs between KIs from IDP and from host communities (see Figure 2 above), KIs from IDP 

communities seemed to more commonly report being uncertain about whether their IDs would be accepted at 

an FSP, compared to KIs from host communities. This is visualized in Figure 3.35 
host communities

15%

5%

21%

64%

95%

IDP community

Host community

Don’t know
Yes

No

Mitigation measures
It should also be noted that these interview questions referred to the majority of community members. Therefore, 

there may still be community members who did not have IDs. It is important for humanitarian organisations 

to identify such community members and provide solutions. In this regard, humanitarian KIs were also asked 
accepted by the FSPs. This aligned with the answers given by the KIs from banks and the cash transfer company, 

35 A possible explanation may be that IDP communities are relatively new in their living area, hence unfamiliar with the local FSPs and their requirements.
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Among the 107 assessed communities:  KIs from 56% reported being part of the host communities (n=60), while 44% reported being part of the IDP 

communities (n=47). 
  Around half of the communities (49%; n=52) were reportedly urban, while the other half (51%; n=55) were 

rural. 

  KIs from 77% of communities (n=82) reported having received CVA assistance in the 2 years prior to data collection, 

while KIs in 23% (n=21) reported not having receiving CVA assistance in the 2 years prior to data collection.27 

  KIs from 37% of the communities (n=40) reported their communities to be part of the Muhamasheen. 

  81% (n=87) of the KIs were male, whereas 19% (n=20) were female. 
The communities span across 14 governorates and 55 districts, covering the North and the South of Yemen. 

The interviewed communities were located in: Ta’iz (n=24), Lahj (n=21), Hajjah (n=11), Hadramawt (n=11), Al 

Hodeidah (n=9), Abyan (n=6), Sana’a City (n=5), Aden (n=5), Ma’rib (n=4), Ibb (n=4), Ad Dali’ (n=3), Amran (n=2), 

Dhamar (n=1) and Shabwah (n=1). 

4.2 DATA PROCESSING AND ANALYSIS 
the data was uploaded regularly from the smartphones used by the enumerators to the Kobo Collect server. 

Enumerator debriefs were held regularly. Data processing was conducted by the REACH assessment team in Excel 

the IMPACT Data Cleaning Minimum Standards Checklist, and noted any changes made in the change log. The 
27 In a few cases (n=4), respondents reported not knowing if the community had received assistance of that kind.
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تشير األدلة إلى �نامي وتحسن استخدام مساعدات النقد والقسائم لتع��ز المخرجات الصحية، ال سيما في الحد من المعيقات 
المالية. وقد وجدت ورقة توليف الد�اسات الصحية أن مساعدات النقد والقسائم المستخدمة لألغ�اض الصحية تق��ًبا دائًما 
ل التدخالت من جانب العرض، وذلك يتفق أيًضا مع أدلة أخرى أظهرت أن مساعدات النقد والقسائم كثيً�ا ما تكون  ما تكمِّ

فعالة عند مصاحبتها بتدخالت مثل تدخالت الحماية أو التعليم.

تعد د�اسات الحالة هذه مثاًال على قدرة شبكة CALP على االستفادة من الشبكة لتع��ز الفكر القائم على أساس األدلة 
ومشاركة أفكار ونهج جديدة مع مجموعة متنوعة من األط�اف المعن�ين.

في عام 2020، احتاج 24.3 مليون شخص في اليمن (نحو 80% من السكان) لشكل من أشكال المساعدات اإلنسانية 
ومساعدات الحماية، كما عانى نصف السكان من انعدام حاد لألمن الغذائي. مثلت مساعدات النقد والقسائم جزًءا حرًجا 

من االستجابة اإلنسانية في اليمن، حيث خففت عن األسر المتض�رة من األزمات والن�وح والفقر واألم�اض.

في هذا العام، فّوضت شبكة CALP مبادرة REACH بقيادة وإعداد تق�يم لمقدمي الخدمات المالية في اليمن. كان 
التق�يم �تيجة مبادرة مشتركة مع ف��ق العمل المعني بالنقد واألسواق في اليمن وقد مولته و�ارة الخارجية األلمانية. 

ويعد هذا التق��ر مرجًعا من عدة نواٍح لتق�يم مقدمي الخدمات المالية، حيث تلجأ له ف�ق العمل النقدية األخرى لالستنارة 
به.

لماذا يعد هذا التق��ر مبتكً�ا؟ ألنه تم إعداده في واحدة من أكثر السياقات اإلنسانية تعقيًدا في العالم، وقد قدم رغم كل 
التحديات معلومات شاملة و�ؤى عميقة. وقد ساهمت أربعة عوامل في نجاح هذا التق�يم:

وقد قدمت المعلومات الوفيرة المكتسبة والعالقات �ين األط�اف الفاعلة في مجال مساعدات النقد والقسائم ومقدمي 
الخدمات المالية مكاسب ملموسة وحقيقية في إ��اء ط�ق إيصال مساعدات النقد والقسائم في اليمن في المستقبل. كما 
تم جمع �ؤى عميقة من مقدمي المعلومات الرئيس�ين ضمن المجتمعات والمنظمات اإلنسانية ومقدمي الخدمات المالية. 
مع  التعاون  لتوثيق  بعد  مستغلة  غير  فرص  على  الضوء  التق�يم  سلط  وقد 

مقدمي الخدمات المالية.

المالية  الخدمات  مقدمي  خارطة  لرسم  والشمولي  التعاوني  النهج  أن  مع 
يستغ�ق وقًتا أطول، إال أن النتائج تكون أكثر ث�اء وإفادة. إذ يعكس هذا النهج 
والفوائد   CALP شبكة  اعتمدتها  التي  وشمولية  شبكية  األكثر  اإلست�ا�يجية 

الممكن اغتنامها من العمل بهذه الط��قة.

تق�يم مقدمي الخدمات المالية في اليمن

اإلصغاء جيًداالتعاون واإلش�اك

عملنا بشكل وثيق مع ف��ق 
العمل المعني بالنقد، واستشرنا 
أهم األط�اف المعن�ين والخب�اء 
قبل ا�خاذ أي إج�اء، وعملنا مع 
الشركاء في المنطقة التي تم 

رسم خارطتها للحصول على 
فهم للسياق.

سجلنا مجموعة متنوعة من 
وجهات النظر من المجتمعات 

ومقدمي الخدمات المالية 
والمنظمات اإلنسانية 

والمختصين.

0102
الحوار �نائي االتجاه 

مع مقدمي الخدمات 
المالية

أق�رنا بخب�ات مقدمي الخدمات 
المالية وطلبنا منهم النصيحة.

03
رسم الخارطة خا�ج 

نطاق الحدود
بحثنا عن أمثلة على ممارسات 
فضلى، وعن �تائج تدعم النتائج 
التي توصلنا لها أو �تحداها أو 

تسلط الضوء على ممارسات لم 
تختبر بعد في اليمن*.

04

26



 

 

 
9

EVALUACIÓN DEL CONTEXTO  

Y LAS CAPACIDADES

HOJA DE ORIENTACIÓN

evaluar el contexto general en el que se está trabajando y la 

el programa. En este nivel, el interés es determinar si la 

organización puede implementar un programa de manera segura 

Esta evaluación de alto nivel debe incluir una revisión de las 

obligaciones y las capacidades para recopilar y gestionar 

responsablemente los datos que se necesitan para el programa. 

Es probable que también incluya evaluaciones de la normativa, 

evaluaciones de viabilidad, el alcance de los servicios de liquidez 

consideraciones generales.Revisar el contexto y las capacidades relacionadas con los datos en 

este punto ayuda a garantizar que los datos necesarios para poner 

en marcha el programa se pueden recopilar, procesar y gestionar de 

manera responsable, y a entender cuáles son las compensaciones 

que se pueden hacer para poder tomar decisiones clave. Una 

evaluación de alto nivel de las áreas, que se detallan a continuación, 

puede ayudar a determinar si se está responsablemente equipado 

para proceder con una propuesta o respuesta. Si, al realizar el 

primer examen, los riesgos y daños (a las poblaciones afectadas, a 

su organización, a sus socios o a su personal) relacionados con los 

el programa antes de proceder a la etapa de propuesta. Las áreas 

procesos ordinarios de toma de decisión e investigación previos a la 

propuesta. Las enumeramos de todos modos, pues con frecuencia 

hacia los datos durante los pasos previos a la propuesta.   IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPIOS DE ALTO NIVEL QUE 

GUÍAN EL ENFOQUE DE SU ORGANIZACIÓN

Los actores humanitarios ya han desarrollado o adoptado diferentes 

conjuntos de principios que pueden ayudar al pensamiento en el 

alto nivel de liderazgo de la organización, sobre la responsabilidad 

en la gestión de datos en los PTM. Su organización podría aplicar 

uno o más de estos principios, o seguir sus propios principios. Los 

“líneas rojas” que su organización se niega a cruzar a nivel operativo, 

y los criterios que entran en juego para las decisiones de “ir / no ir”.

La hoja de orientación 1 ofrece una guía sobre 

cómo evaluar el contexto y las capacidades 

relacionadas con los datos, antes de embarcarse 

en un PTM. Los recursos y la capacidad de su 

organización determinarán la profundidad y  

el rigor de su enfoque a estas evaluaciones. 

Incluso si sus recursos son limitados, es 

importante que al menos considere cada uno 

de estos elementos al hacer una evaluación 

rápida, pues su evaluación del contexto y de la 

capacidad podría alertarle de una situación en la 

que no es aconsejable avanzar.

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA RESPONSABILIDAD  

EN LA GESTIÓN DE DATOS

GUÍA PRÁCTICA PARA 

PROFESIONALES DE PROGRAMAS 

DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS

 
 

 

والكثير من المواد اإلرشادية الجديدة والمعدلة

بناء على المها�ات والمعرفة والفهم لدى الشبكة، قمنا بتطو�ر 
إرشادات جديدة وتعد�ل إرشادات سابقة هذا العام. فإضافة إلى 

اإلرشادات التي ذكرناها في أج�اء أخرى من هذا التق��ر:

العمل  في  واألداء  للمساءلة  النشط  التعلم  شبكة  مع  عملنا 
اإلنساني (ALNAP) للمساعدة في تق�يم وم�اجعة د�اسة بشأن 
التي  اإلرشادات  نشر  وتم  والقسائم.  النقد  مساعدات  تق�يم 
حملت شعا�ات الشبكتين إلى جانب مدونة بعنوان "خمسة أمور 

ينبغي م�اعا�ها عند تق�يم المساعدات النقدية".

إصدار عدد من المصادر لمساعدة األط�اف الفاعلة اإلنسانية في 
متعدد  النقد  ذلك  في  بما  النقدية،  الب�امج  و�نفيذ  تصميم 

األغ�اض والنقد الذي يحقق �تائج قطاعية محددة.

لممارسي  دليل  ال�يانات:  مسؤولية  أدوات  "مجموعة  نشر 
المساعدات النقدية والقسائم " باللغات العر�ية والفرنسية واإلسبانية.

التقدم في إنجاز د�اسات متعددة منها: د�اسات الحالة المنسقة (نموذج اإلرشادات، تد��ب عملي اختياري، لبنان تركيا) بشأن 
ربط الحماية االجتماعية ومساعدات النقد والقسائم اإلنسانية، ود�اسة توليفية لتكيف األط�اف الفاعلة في مجال مساعدات 

.Durable Solutions ومنصة Camealeon النقد والقسائم قارنت �ين األردن ولبنان وتم إعدادها بالتعاون مع شبكة

في الصورة: يقدم برنامج األغذية 
العالمي للنازحين في أوك�انيا 

مساعدات نقدية �تيح لهم ش�اء المواد 
األساسية التي يحتاجونها للصمود. 

أوليك وليديا استلموا الدعم النقدي من 
برنامج األغذية العالمي. 

حقوق الصورة: إدوارد جونسون/ برنامج األغذية 
العالمي، أيار 2022



القيادة الفك��ة  
بشأن القضايا المستجدة

في الصورة: عيسى أحمد وبودي 
الزمان �بتسمان بعد ش�اء سلع هم في 

أمس الحاجة لها باستخدام قسيمة 
حصلوا عليها من BDRCS، حيث استطاعا 
ش�اء السلع المن�لية األساسية على بعد 

خطوات من مأواهم.

حقوق الصورة: إب�اهيم موليك/ االتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر. كانون األول 2021.
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تحليل �يانات مساعدات النقد والقسائم

لقد عملنا مع Development Initiatives – وهي منظمة عالمية تركز على استخدام ال�يانات واألدلة للقضاء على الفقر والتخفيف 
من عدم المساواة وتع��ز الصمود – لتحليل �يانات مساعدات النقد والقسائم لعام 2020. وتم نشر النتائج في تق��ر المساعدات 

اإلنسانية العالمي. ومن أهم النتائج المتصلة بمساعدات النقد والقسائم في التق��ر:

استمر حجم مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية في النمو خالل عام 2020 لدى جميع المنظمات المنفذة، وكثيً�ا ما كان 
هذا النوع من المساعدات هو المستخدم في االستجابة لجائحة كوفيد-19.

بناء على التقدي�ات، مثلت ب�امج مساعدات النقد والقسائم 19% من المساعدات اإلنسانية الدولية – وهي أعلى نسبة منذ 
عام 2015 (أول سنة تم فيها حساب حجم مساعدات النقد والقسائم على مستوى العالم).

ازداد حجم مساعدات النقد والقسائم التي نفذتها المنظمات غير الحكومية بشكل ك�ير عام 2020، وكان هذا النمو هو 
السبب الرئيسي لل��ادة من عام لعام، بعد أن كان النمو في السنوات السابقة مدفوُعا بوكاالت األمم المتحدة.

بقي تقسيم مساعدات النقد والقسائم كما هو في عام 2020، حيث يمثل النقد 71% من المساعدات وتمثل القسائم 29% منها.

رغم النمو في مساعدات النقد والقسائم، إال أن ال�يانات الدقيقة في الوقت الحقيقي بشأن استخدامها ما �الت شحيحة 
مساعدات  حجم  عن  التبليغ  لش�وط  األدنى  الحد  بشأن  ا�فاقيات  توقيع  ورغم  للجمهور.  المتاحة  التقا��ر  منصات  في 

والقسائم، إال أن ال�يانات في منصات التقا��ر المشتركة �ين الوكاالت ما �الت غير كافية إلج�اء تحليل مفيد.

كانت هذه النتائج مفيدة في فهم حجم وقيمة مساعدات النقد والقسائم بصفتها نموذج إيصال أساسي للمساعدات اإلنسانية 
�ين  المشتركة  التقا��ر  منصات  والقسائم في  النقد  �يانات مساعدات  وعرض  أهمية جمع  على  والتأكيد  ال�يئات  مختلف  في 
الوكاالت وفًقا للمتطلبات الدنيا المتفق عليها. فمع �نامي مساعدات النقد والقسائم على مستوى العالم، ازدادت أهمية عملية 

جمع ومعالجة ال�يانات الممكن ا�خاذ اإلج�اءات بناء عليها من أجل إ��اء فهم هذا المجال وصنع الق�ار فيه.

 " بعنوان  ورقة   (ODI) الخارجية  التنمية  معهد  نشر  الماضي،  العام  خالل 
 :19-Covid لـ  اإلنسانية  االستجابة  في  النقدية  المساعدة  استخدام 
وهي   "Disasters" مجلته  في  الضائعة"  والفرص  المتسارعة  االتجاهات 
متاحة مجاًنا عبر اإل�ترنت. ترسم الورقة المعتمدة على �يانات مأخوذة من 
الستخدام  ومذهلة  دقيقة  صورة   CALP شبكة  في  األط�اف  مختلف 

مساعدات النقد والقسائم خالل العام األول من الجائحة.

المعلومات من خاللها  الشبكة ومشاركة  تعاون  وقد كانت شاهًدا على 
الورقة  على  الشبكة  اعتمدت  ثم  ومن  التغير.  وس��ع  متقلب  وضع  في 
النقد  "مساعدات  بعنوان  اإل�ترنت  عبر  ندوتين  لتقديم سلسلة مؤلفة من 
اإلنسانية وكوفيد-19: الد�وس المستفادة للمستقبل" ولقيت السلسلة 
إقباًال ك�يً�ا. ُيذكر أن الندوتان بعنوان "الرقمنة والبرمجة عن بعد" و"الت�ابط 

مع أنظمة الحماية االجتماعية" متاحتان عبر موقعنا اإللكت�وني.
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مدونا�نا
نشرنا خالل العام 18 مدونة بلغات مختلفة حول مجموعة متنوعة من المواضيع، وقد ساعدت 

المدونات في تسهيل الوصول إلى الد�وس واألفكار.

المدونات الخمسة األكثر ا�تشاً�ا:

أن تكون �ين صفوف المستفيد�ن: لماذا تفتقر القسائم لحفظ الك�امة والقيمة؟  01

مساعدات النقد والقسائم في عام 2021: ستة تأمالت بشأن التقدم المح�ز والصعوبات  02

يمكن للنقد والقسائم تحسين النتائج الصحية - لكن يجب أن تفهم التحديات أوًال  03

المسا�ات من مساعدات النقد والقسائم إلى اإلدماج المالي: إطار عمل للنجاح  04

CALP سبع سنوات من مساعدات النقد والقسائم: حكمة من عضو�ن من أعضاء شبكة  05

أكثر من عام 
من عام 2020 -2021

(12051 ��ارة)

من ��ا�ات الموقع
كانت بسبب المدونات

التي نشرناها

33%16229
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في الصورة: الالجئون الفا�ون من 
الحرب في أوك�انيا يعب�ون الحدود 

إلى بولندا عند معبر ميديكا الحدودي. 
بعد م�ور شهر على اندالع الحرب، حيث 

لجأ أكثر من 2.1 مليون شخص من 
أوك�انيا إلى بولندا. يقدم المجلس 

الن�ويجي لالجئين النقد مباشرة آلالف 
األمهات واآلباء النازحين داخل أوك�انيا 

والالجئين خارجها. 

حقوق الصورة: Ingebjørg Kårstad / المجلس 
الن�ويجي لالجئين. آذار 2022.



بناء القد�ات
والمشاركة عبر الشبكة

في الصورة: سلمى أكتر، 35 عاًما، تلقت 
مساعدة مالية وتد��ًبا على الحرف اليدوية 

من جمعية الهالل األحمر البنغالدشية 
واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
والهالل األحمر. وهي تصنع اآلن السجاد 

اليدوي وت�يعه في السوق المحلي. 
"أكسب كل شهر من صناعة السجاد و�يعه 

ألف�اد المجتمع وفي السوق المحلي. 
سأدخر بعض المال لش�اء الماشية وتر�يتها 

لتحقيق ربح إضافي في األيام المقبلة ".

حقوق الصورة: ساجد حسن/ االتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر. كانون األول 2021.
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العالم،  النقد والقسائم حول  التد��ب على مساعدات  CALP في تقديم  استمرت شبكة 
الدو�ات  شخص   7200 أكمل  حيث  ك�ير،  بشكل  اإل�ترنت  عبر  المتدر�ين  أعداد  فارتفعت 
2022، وكانت دورة  2021 وآذار  نيسان  التي نقدمها عبر اإل�ترنت �ين شهري  التد���ية 
المها�ات األساسية في صدارة الدو�ات التي نقدمها مجدًدا. وفي ظل تطو�ات جائحة 
كوفيد-19 بدأ الناس باالجتماع مجدًدا وجًها لوجه، فارتفع عدد الدو�ات التد���ية الوجاهية 
27 دورة خاصة بالشبكة من قبل الشبكة نفسها  مقارنة بالعام السابق، حيث تم تقديم 

وغيرها من الجهات لخمسمئة وعشرة متدر�ين.

وبعد أكثر من عام من العمل، صدرت النسخة الجديدة من "دورة مها�ات مساعدات النقد 
والقسائم األساسية لموظفي الب�امج". حيث تم تعد�ل الدورة الوجاهية بحيث يناح تقديمها 
ا. وقد أب�زت المرحلة التج���ية لتقديم الدورة  عبر اإل�ترنت – سواء كان التعلم ميسً�ا أو ذا�يًّ
الحاجة لميس��ن يجذبون المشاركين في جميع م�احل تعلمهم (30 ساعة تقدم خالل 3 
أشهر) بدًال من مجرد إش�اكهم في نقطة تقديم ورش العمل عبر اإل�ترنت. وخالل التحضير 

لط�ح الدورة، قمنا بتنظيم دورتين لتد��ب المدر�ين.

وتماشًيا مع الت�امنا بتحسين الوصول إلى التد��بات، تم إطالق "دورة مها�ات مساعدات 
النقد والقسائم األساسية لموظفي الب�امج" باللغات اإلنجلي��ة إضافة إلى الفرنسية (تموز 
الهائل  الطلب  ورغم   .(2022 الثاني  (كانون  واإلسبانية   (2021 (أيلول  والعر�ية   (2021
(على س�يل المثال، كان لدينا 440 طلب تد��ب مقابل 30 مقعد فقط في الدورة التد���ية 
لمنطقة الش�ق األوسط وشمال أف��قيا، فقد اختار بعض المتدر�ين المختا��ن عدم حضور 
الدورة، وسنعمل على معرفة أسباب عدم حضورهم التد��ب لتجنب هذا األمر في المستقبل.

ا  تم تقديم دورة تد��ب المدرب على مها�ات مساعدات النقد والقسائم األساسية وجاهيًّ
 Boureima Lionel في السنغال في شباط، وقد تشارك مدربون من الشبكة مع السيد
جميع  أن  إال  إناث،  مشاركات  واختيار  لجذب  الجهود  ورغم  تيسيرها.  في   Ouedraogo
التد��ب مشكلة مستمرة  الجنساني في طلبات  التحيز  إن  الذكور.  المشاركين كانوا من 
في غرب أف��قيا، و�بدو أنها انعكاس للتوظيف في ف�ق الب�امج في وكاالت المنطقة. 
وسيثار موضوع الحاجة إلش�اك الم��د من النساء في ب�امج مساعدات النقد والقسائم في 

اجتماعات ف��ق العمل المعني بالنقد.

فيها  تم  التي  الدو�ات  إنه في  حيث  عام،  بشكل  منطبق  غير  الجنساني  التحيز  لكن مدى 
تسجيل جنس المشاركين من �ين 22 دورة وجاهية ، كان 59% من الرجال و41% من النساء.

تد��بنا على مساعدات النقد والقسائم

أود أن أشكر ف��ق المدر�ين على 
دورة مساعدات النقد والقسائم. 
بص�احة، لقد ساعد�ني هذه الدورة 
في العديد من المناقشات حول 
التق�يمات المبدئية لتطو�ر وتوثيق 
 2022 لعام  اإلنسانية  الحاجات 
في جمهو��ة غرب أف��قيا. وقد 
استفدت من معرفتي بشأن تحليل 
النقد  وأهمية مساعدات  السوق 
والقسائم في تمكين الم�أة وتع��ز 
المساواة �ين الجنسين خالل هذه 

العملية... حًقا شكً�ا ج��ًال لكم.

ماري جاستن مامبا إينغيو، 
مد�رة برنامج ثقافة النوع 

االجتماعي وحقوق اإلنسان
األمم المتحدة

نــوع الــدورة

تد��ب المدرب

دو�ات CALP عبر اإل�ترنت

الدو�ات الوجاهية

المجموع

عدد الدو�ات
المقدمة

عدد
المشاركين

اللغة
العر�يةاإلسبانيةالفرنسيةاإلنجلي��ة

5

11

27

56

181

510

4

8

14

43774261124

1

1

9

0

0

2

0

2

2
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CALP تد��ب شبكة

بعد العمل ألكثر من عشر سنوات في االستجابة 
من  الكثير  تعلمت  بأني  أعترف  اإلنسانية، 
هذه الدورة. لقد كانت أكثر دورة مثيرة لالهتمام 
أحضرها في حيا�ي. أنا أشجع كل موظفي 
الب�امج على حضور هذه الدورة، لقد منحتني 
صورة واضحة عن الخطوات األساسية إلنجاح 

مساعدات النقد والقسائم.

د�ل منصفي، منظمة اإلغا�ة الدولية

  

ا  عنا بعض الدو�ات كي نوجه مواردنا لتحقيق أوسع تغطية وأكبر أ�ر، حيث أغلقنا رسميًّ ومع تطو�ر دو�ات تد���ية جديدة، ودَّ
ا، حيث حقق نسب إنجاز وصلت إلى 80%، وقد تلقينا  برنامج بناء الخب�ات الفردية في غرب أف��قيا. لقد كان البرنامج ناجًحا جدًّ

ا حوله، إال أننا نبحث اآلن إمكانية إ�احة الد�وس والموارد لجهات أخرى. مالحظات إيجا�ية جدًّ

تم عقد اجتماعات مع منظمات متنوعة من أجل ��ادة عدد وا�تشار منظمات التد��ب الش��كة التي نعمل معها. حيث تم تمو�ل 
و�نظيم الدو�ات هذا العام من قبل Trust Consultancy في تركيا، وKey Aid Consulting في قارة آسيا. كما تم توقيع ا�فاقية 
مع British Red Cross Cash Hub كي يتمكن من استخدام المحتوى الذي توفره الشبكة عبر اإل�ترنت ودمجه في بعض الدو�ات 

الجديدة التي يطورها
.

األعضاء  بعض  مع  مناقشات  دارت  أف��قيا،  غرب  في  الشبكة  لدى  المعتمد�ن  المدر�ين  عدد  ل��ادة  المستمرة  جهودنا  من  وانطالًقا 
والمنظمات وف�ق العمل المعنية بالنقد الوطنية. حيث أرسلت CashCap مدرًبا معتمًدا لدى الشبكة يتحدث اللغة الفرنسية إلى الكامي�ون 

ليدعم ف��ق العمل المعني بالنقد في تقديم بعض التد��بات األساسية وإ�احة فرص التد��ب للمدر�ين الذ�ن لم يتم اعتمادهم بعد.

ورغم استم�ار ف��ق CALP في عقد بعض الدو�ات، إال أنه من الجيد �ؤية ال��ادة في عدد الدو�ات التي ينظمها األعضاء وشركاء 
التد��ب وجهات أخرى، بما يتماشى مع إست�ا�يجية ��ادة توفر دو�ات CALP حول العالم.

توسعة التغطية عن ط��ق العمل مع اآلخ��ن

نــوع الــدورة

دو�ات CALP عبر اإل�ترنت

الدو�ات الوجاهية

منظمة من قبل
CALP ف��ق

منظمة من قبل 
جهات أخرى

المجموع
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27
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بــنــــاء
و�نمية أ�رنا

CALP تد��ب شبكة
تطو�ر  من  ا  أساسيًّ جانًبا  المعن�ين  األط�اف  الفعال مع جميع  التواصل  يشّكل 
شبكة فعالة بحق، وبالتالي فهو ركن أساسي من عمل شبكة CALP. خالل هذا 
العام، كثفت الشبكة جهودها على توسعة تغطيتها وشمول جميع المعن�ين 
بمساعدات النقد والقسائم. ومن العوامل األساسية المؤثرة في هذه الجهود 
عملنا بلغات سوى اللغة اإلنجلي��ة، حيث قدمنا أدوات وتقا��ر وفعاليات عديدة 
أ�رنا  نطاق  توسعة  ركزنا على  أننا  والعر�ية. كما  الفرنسية واإلسبانية  باللغات 

في منطقتي الش�ق األوسط وشمال أف��قيا وأم��كا الالتينية والكا��بي.

لم تقتصر قصتنا هذا العام على أدائنا عبر وسائل التواصل االجتماعي أو تطو�ر 
موقعنا اإللكت�وني (رغم فخرنا �إنجا�ا�نا في هذه المجاالت وتع��زها للت�وي� 
واالتصال) بل إنها تدور أيًضا حول االستفادة من التغطية الدولية الشاملة لجميع 
وقد  كلها.  شبكتنا  عبر  والفهم  والمها�ات  المعرفة  مشاركة  أجل  من  أعمالنا 
حول  من  والقسائم  النقد  مساعدات  مجال  في  الفاعلة  األط�اف  ذلك  مّكن 
العالم من المشاركة بفعالية أكبر والعمل على نحو أفضل لتحقيق �ؤيتنا. مع 

نمو الشبكة وتطورها سنلتزم بالنهج الشبكي في العمل.

ازداد عدد المستخدمين
الذ�ن �ا�وا موقعنا
اإللكت�وني بنسبة 

مقارنة بعام
2021 – 2020 

69%

ازداد عدد المشتركين
الذ�ن سجلوا في خدمة
النش�ات اإلخبا��ة بنسبة 

69%

ارتفع عدد تفاعالت
المستخدمين مع المحتوى
عبر موقع لينكد إن بنسبة 

مصدً�ا ومنشوً�ا
تم �ن��لها عام

2022 - 2021 

211%

60716
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ENHANCING OUR  
INCLUSIVENESS THROUGH 
LANGUAGES
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توسعة التغطية
عن ط��ق العمل 

مع اآلخ��ن

خالل هذا العام، ازداد الموارد والفعاليات المتوفرة بعدة لغات انطالًقا من جهودنا المتواصلة لتوسعة تغطيتنا حول العالم واالبتعاد 
عن كوننا منظمة �تحدث باللغة اإلنجلي��ة بشكل أساسي.

�توفر معظم صفحات موقعنا باللغة الفرنسية اآلن وقد تمت إعادة �نظيمها لتعكس النسخة اإلنجلي��ة. كما أن مواقع ف�ق العمل 
المعنية بالنقد متاحة اآلن باللغة العر�ية وما �ال العمل جا�ً�ا على ترجمة الم��د من الصفحات.

كان 93% من ��ا�ات الموقع مؤخً�ا للصفحات باللغة اإلنجلي��ة، لكن ��ارة الصفحات باللغات األخرى �زداد باستم�ار. حيث ازداد 
عدد ��ا�ات الصفحات باللغة العر�ية من 3000 إلى 9000، كما ازداد عددها للصفحات باللغة اإلسبانية من 6000 إلى 16000. 

ومع ارتفاع االس�ثمار بموارد اللغات و��ادة الفعاليات ووسائل التواصل االجتماعي متعددة اللغات �توقع أن يستمر هذا النمو.

استمرت صفحة لينكد إن باللغة اإلنجلي��ة في النمو أسبوعًيا، كما تم إنشاء الصفحة باللغة اإلسبانية في كانون الثاني 2022 ونمت 
بسرعة، حيث ازداد عدد المتابعين بحلول نهاية العام إلى أكثر من 16500 متابع للصفحة اإلنجلي��ة و500 متابع للصفحة اإلسبانية.

وقد ترجمنا مجموعة أدوات المسؤولية عن ال�يانات شائعة االستخدام إلى اللغات العر�ية والفرنسية واإلسبانية، كما تمت ترجمة 
مجموعة أدوات جودة الب�امج إضافة إلى العديد من المصادر ذات الصلة إلى اللغة الفرنسية. كما عملنا على الترجمة الكاملة لدورة 

مها�ات مساعدات النقد والقسائم األساسية لموظفي الب�امج كما هو مذكور في الصفحة 33.

وفي مطلع عام 2022، أطلقت شبكة CALP مرحلة تج���ية الستخدام الترجمة الفو��ة في الفعاليات العالمية بشكل أكثر ا�تظاًما. 
حيث تم استخدام الترجمة الفو��ة المت�امنة في فعاليات مثل الدردشة بشأن النقد، وفي ندوة عبر اإل�ترنت حول رسم خارطة مقدمي 
الخدمات المالية. كما ازداد استخدام خدمات الترجمة الفو��ة في الفعاليات اإلقليمية، حيث تمت تجربتها مثًال في دول غرب ووسط 
أف��قيا لتع��ز شمول األط�اف الفاعلة في الدول التي �تحدث باللغة اإلنجلي��ة في المنطقة. ورغم صعوبة قياس أ�ر خدمات الترجمة 

الفو��ة حتى اآلن، إال أننا سنواصل ونحسن استخدامها بهدف الوصول إلى عدد أكبر من الناس وجعل الحوار أكثر شمولية.

في وقت سابق من هذا العام، أكملنا تدقيق تحسين محرك البحث بهدف تسهيل العثور 
على موقع الشبكة ومصادرها والوصول إليها على الجميع. ومن أهم عناصر تحقيق هذا 
البحث  تق�يم  تحسين  وبالتالي  بالشبكة  الخاص  البحث  محرك  موثوقية  ��ادة  الهدف 
وتجربة المستخدمين له. خالل 3 أشهر، شهدنا ��ادة في موثوقية الموقع وهو تصنيف 
يصف أهمية الموقع في مجال أو قطاع معين، ولذلك أ�ر مباشر على ترت�به �ين محركات 

البحث – وهذا يعني أن موقع الشبكة أصبح أكثر ب�وً�ا من أي وقت مضى.

 CALP شبكة
موجودة اآلن في
موقع ويكي�يديا.

إب�ازنا عبر شبكة اإل�ترنت
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مع تحولنا من منظمة ذات عضوية إلى شبكة حقيقية، أدركتا أن من مسؤوليا�نا العمل من أجل تع��ز المساواة والشمولية 
الخلفيات على االستفادة من الشبكة والمساهمة فيها والعمل  الفاعلة من أكبر قدر ممكن من  وضمان قدرة األط�اف 

ا لجعل هياكلنا أكثر انفتاًحا. معها. وقد أج��نا تعديالت مد�وسة في ط��قة عملنا وسعينا سعًيا حقيقيًّ

على س�يل المثال، بعد أن يتمَّ العضو في الف��ق االستشاري الفني مدة عضويته البالغة 3 سنوات، فإنه ال يحق له إعادة 
التقدم للعضوية لمدة عامين، وذلك لتشجيع تبّدل أعضاء الف��ق وضمان سماع أصوات مختلفة ومشاركة مجموعة واسعة 
من األط�اف الفاعلة في الف��ق. كما أننا جعلنا جميع اجتماعات مجلس اإلدارة والف��ق االستشاري الفني عبر اإل�ترنت 
بحيث ال يس�ثنى أحد من الحضور بسبب تكلفة السفر أو أي قيود أخرى – فضًال عن أن ذلك يتماشى مع الت�امنا بالحد من أ�رنا 

الكربوني.

إضافة إلى ذلك، عملنا على ��ادة استخدام الترجمة الفو��ة في الفعاليات اإللكت�ونية لتمكين الحوار متعدد اللغات، كما 
واصلنا االس�ثمار في الترجمة لتوفير الم��د من المصادر بلغات متعددة.

نحن نؤمن أن هذه الجهود وغيرها الكثير سيساعد في �نوع اآل�اء والخب�ات لتصبح الشبكة أكثر حيوية وفعالية.

 

ولنا إلى شبكة تحُّ

 

 

 

 

 
 

 

  

المبادئ التي توجه عملنا

نحن حياد�ون
ومستقلون

تمثل المبادئ األساس الذي يقوم عليه العمل الجماعي في الشبكات.
وتشل مبادئ شبكة CALP والسلوكيات المرتبطة بها أساس ما تقوم به الشبكة. مع تطور الشبكة، 

سيستمر العمل على تحسين المبادئ التالي ذكرها من خالل عملية تعاونية تضم ف��ق الشبكة 
وأعضاءها.

نحن نلتزم المصداقية عن ط��ق التركيز على األدلة 
فيما يتصل بالقضايا التي تؤثر على النساء والرجال 

المتض���ن من لألزمات.

نحن نسعى
إلضافة القيمة

نحن نجرب ونسجل الد�وس المستفادة ونجمع �ؤى 
جديدة في مجال مساعدات النقد والقسائم 

اإلنسانية والمساعدات المالية عموًما.

نحن نستغل القد�ات الجماعية والمكملة لبعضها البعض لدى 
أعضاء الشبكة، فضًال عن قد�ات األط�اف األخرى عند االقتضاء 

من أجل تعظيم المنافع التي تصل إلى الناس في األزمات.

نحن نلتزم الشفافية
والمساءلة المتبادلة

نسعى لبناء ثقافة الثقة لدعم األثر الجماعي على 
أفضل نحو ممكن.

نحن نضع الناس
في المقام األول

نحن نستجيب ألولويات من يم�ون باألزمات لدعم 
ك�امتهم واختيارهم وفرصهم.

نحن نقدر التنوع
ونسعى لتحقيقه

نحن رعاة
صالحون للكوكب

نسعى لضمان عدم تهديد أعمالنا
الستدامة ال�يئة التي نعمل فيها.



 

أفغانستان
المنظمات األعضاء في شبكتنا بحلول نهاية العام المالي 2021 -2022:

األعضاء األف�اد في الشبكة
األعضاء المستقلون في الشبكة بحلول نهاية العام المالي 22-2021:

مايك دانيلز/ ديفيد د�وايلد/ جيمس ش�برد با�ون/ لوي�ا سيفي��س/ ناديا �ودار/ شانون دوسي
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 Bixie PTE LTD
 Crown Agents Bank
 
 Global Insight

 Première Urgence Internationale (PUI)
 PROXIFINA NIGER SA
 Rumsan (Rahat)
 Simprints

األعضاء الجدد الذ�ن انضموا للشبكة خالل عام 2021/ 2022

CALP مجلس إدارة شبكة

األعضاء الذ�ن خرجوا من المجلس في عام 2021/ 2022

المنظمات األعضاء في شبكتنا بحلول نهاية العام المالي 2021 -2022:

كمب�لي ب�اون
رئيسة االتصاالت الالسلكية 

لالبتكار اإلنساني/ 
االتصاالت الالسلكية للتنمية

الجمعية الدولية لشبكات الها�ف 
المحمول

سالي أبي خليل
المد�ر اإلقليمي لمنطقة الش�ق 

األوسط وشمال أف��قيا
أوكسفام

د. أوني ك��شنان
المد�ر اإلنساني العالمي

بالن إ�ترناشونال

ما��ت غالد
مد�ر الب�امج

المجلس الن�ويجي لالجئين

هيلين باسكير
رئيسة األمن الغذائي وسبل 

العيش
العمل ضد الجوع

ليو سكاينر
الرئيس المالي

منظمة إنقاذ الطفل
الدنمارك

ميت تانجن
نائب المد�ر

و�ارة الشؤون الخارجية الن�ويجية/ 
قسم الشؤون اإلنسانية

أنيسة توسكانو
نائبة الرئيس

القيادة واالستجابة اإلنسانية
ميرسي كور

أمادور غوميز
منظمة العمل ضد الجوع

كور�ني ب�اون
Redrose

جون بالستو
أوكسفام ب��طانيا العظمى

�ون دلنيفو
ATMIA

�اؤول تشاند�ان
منظمة كير

كلير ما��اني
منسقة التحويالت النقدية 

اإلنسانية
اليونيسف

باسكال مي�
مد�رة الوقاية واالستجابة 

والتعافي من الكوارث واألزمات
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

األحمر والهالل األحمر

الرس �يتر نيسن
المد�ر

ACAPS

كيلن أوتينو
الرئيس المالي

JAM International
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المنظمات األعضاء في شبكتنا بحلول نهاية العام المالي 2021 -2022:

الف��ق االستشاري الفني

خ�ج من الف��ق في عام 2021/ 2022:

GOAL
كيا�ا أومالي

استشا��ة النقد العالمي
Key Aid Consulting

هيلين جوليارد
Key Aid Consulting مؤسسة مشاركة لشركة

الوكالة األم��كية للتنمية الدولية
جون الم

استشاري األمن الغذائي واألسواق، مكتب الغذاء من 
أجل السالم
RedRose

ماري كوكس
مد�رة خدمات العمالء

Iris Guard
سيمون ��د
نائب المد�ر

منظمة وو�لد فيجن الدولية
أموس دومبوس

مد�ر إست�ا�يجية وأنظمة إدارة الكوارث
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

أنيكا سو�ي�غ
مسؤولة عليا للنقد

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
كا�ولين هولت

مد�رة، ب�امج التحويالت النقدية العالمية

Impact Initiatives (REACH)
ك��س باكي

مختص تق�يم النقد واألسواق على مستوى العالم
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

جول�يت النغ
مسؤولة الشؤون اإلنسانية – التنسيق النقدي

استشا��ة مستقلة
لوي�ا سيفي��س

CBM
Global Disability Inclusion

أدفا �ودوغوفسكي
مد�ر أعلى للب�امج اإلنسانية

TearFund
دادا لوك

استشاري بشأن سبل العيش والصمود
ميرسي كور

ديانا توني
مد�رة االتحاد النقدي

(كولوم�يا) وفي طور اال�تقال إلى منصب
استشا��ة النقد العالمي
برنامج األغذية العالمي

دينا م�اد
استشا��ة عليا في النقد

المجلس الن�ويجي لالجئين
ليلي محي الد�ن

أخصائية في تق�يم النقد العالمي واألسواق
اليونيسف
أسامة عباد

مسؤول سياسات اجتماعية
أكشن إيد

سوسن عيسى
استشا��ة إقليمية في الشؤون اإلنسانية للمنطقة العر�ية

أوكسفام
شيرجو ش��سثا

استشاري النقد واألسواق، الف��ق اإلنساني العالمي
(CashHub) الصليب األحمر الب��طاني

عظيم نو�اني
استشاري النقد واألسواق

CashHub
اللجنة الدولية للصليب األحمر

كال�ا سيتاوان
أخصائية النقد واألسواق/ قائدة مساعدات النقد 

والقسائم المؤسسية
Dan Church Aid

توبايس ندلوفو
استشاري الشؤون اإلنسانية العالمية 

Christian Aid
ك��ستينا فليغ

استشا��ة عليا في الشؤون اإلنسانية
منطقة الكا��بي (النقد واألسواق)

أكشن إيد
رشيد بومنيجل

مختص فني أعلى – التحويالت النقدية
اللجنة الدولية للصليب األحمر

جو بورتن
أخصائي في التحويالت النقدية واألسواق

BRC
إيما ديلو

مد�رة ف��ق النقد واألسواق الفني
SDC

ستيفان بومباشر
مسؤول الب�امج للمساعدات النقدية والقسائم

WRC
�ن�ن مانيل

مد�ر مساعد للنقد وسبل العيش

المجلس الن�ويجي لالجئين
إيد ف���ر

استشاري عالمي/ التعافي االقتصادي – قائد 
مساعدات النقد والقسائم
منظمة األغذية وال��اعة
إ�ين جوفانون دو فاشيت

نمسق ف��ق ب�امج النقد والقسائم
خدمات اإلغا�ة الكا�وليكية

جينيفر ويث�ال
استشا��ة فنية – النقد واألسواق
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�تقدم شبكة CALP بالشكر للجهات المانحة التي قدمت الدعم للجهود المذكورة في هذا التق��ر. �تحمل شبكة CALP مسؤولية أعمالها، 
وهي ال تعكس بالض�ورة آ�اء الجهات المانحة.

 

ال�يانات المالية

الجهات المانحة

مجموع تكلفة الموظفين

الدخل من المنح
لعام 2021- 2022

2,177,225324,615

الدخل من 
رسوم العضوية

مجموع تكلفة الدعم

مجموع تكلفة األنشطة

التكاليف غير المباشرة (المستضيفون)

مجموع النفقات

1,455,097

125,116

476,390

305,800

2,362,403
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في الصورة : محمد، 19 عاًما، شاب 
موهوب فر إلى تركيا في عام 2014 
بسبب الحرب في الع�اق. يطمح محمد 

ألن يكون أفضل بهلوان في العالم. 
وبفضل مساعدات النقد والقسائم، 

يستطيع محمد وعائلته تحمل تكلفة 
احتياجا�هم األساسية، كاإليجار والنقل 

والطعام والفوا�ير.

حقوق الصورة: ساجد حسن/ االتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر. كانون األول 2021.




