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ا��موعة االس�شار�ة النقدية العاملية

نموذج الت�سيق النقدي ا��ديد

األسئلة الشا�عة



            
            

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـــًرا ل��اجـــة إ�ـــ� ت�ســـيق إيصـــال املســـاعدات النقديـــة والقســـائم 
بي��ـــم،  الت�ســـيق  متعـــددة وتحقيـــق  فاعلـــة  مـــن جهـــات  اإل�ســـانية 
تأسســـت مجموعـــات العمـــل النقديـــة وازدادت �ـــ� مجـــال العمليات 
تطوعيـــة  �انـــت  النقديـــة  العمـــل  مجموعـــات  أن  إال  اإل�ســـانية، 
و�نقصها توج��ات عاملية، مما جعلها �عا�ي - �� كث�� من األحيان - 

من نقص املوارد وقلة القوى العاملة ونقص التجه��ات.

وعقـــب عـــدة ســـنوات مـــن النقـــاش �شـــأن كيفيـــة توطيـــد الت�ســـيق 
النقدي و�ضفاء الطا�ع امل���� عليھ، وتحديًدا �� عام ٢٠٢١، أبرم 
املتحـــدة ومؤسســـات  األمـــم  (م��ـــم منظمـــات  مـــن ١٠٠ هيئـــة  أقـــل 
ا��تمـــع املد�ـــي والقطـــاع ا��ـــاص وا��هـــات املانحة) "دعـــوة للعمل 
حـــاالت  �ـــ�  اإلغاثـــة  م�ســـق  إ�ـــ�  موجهـــة  النقـــدي  الت�ســـيق  �شـــأن 
الدعـــوة  ســـلطت  حيـــث  الك�ـــ�ى،  الصفقـــة  كحصيلـــة  الطـــوارئ" 
اتفـــاق عال�ـــ� �شـــأن الت�ســـيق املتوقـــع  إ�ـــ�  الضـــوء ع�ـــ� االفتقـــار 
النقديـــة  للمســـاعدات  ال�افيـــة  باملـــوارد  يتمتـــع  الـــذي  الفعـــال 
الـــو�االت.  ب�ـــن  املشـــ��كة  الدائمـــة  ال��نـــة  و�االت  ب�ـــن  والقســـائم 
ون�يجة الســـتمرار نمو املســـاعدة النقدية، أكدت هذه الدعوة ع�� 
لتجنـــب  البلـــدان  صعيـــد  ع�ـــ�  النقـــدي  للت�ســـيق  ا��اجـــة  ازديـــاد 
�ـــ�  واالزدواجيـــة  والثغـــرات  والتأخ�ـــ�   املفككـــة  ال��امـــج  أســـاليب 

التحو�الت واملساعدات النقدية.

و�ـــ� أعقـــاب تلـــك الدعـــوة، تأسســـت "مجموعـــة الت�ســـيق النقـــدي" 
بموجـــب اإلصـــدار ا��ديـــد للصفقـــة الك�ـــ�ى (٢٫٠) �ـــ� عـــام ٢٠٢٢ 
للوقـــوف ع�ـــ� حـــل للتحديـــات حـــول الت�ســـيق النقـــدي. واق��حـــت 
"مجموعـــة الت�ســـيق النقـــدي " �ـــ� آذار "نمـــوذج الت�ســـيق النقـــدي" 
الـــو�االت،  ب�ـــن  املشـــ��كة  الدائمـــة  ال��نـــة  واعتمدتـــھ  ا��ديـــد، 
وسيخضع النموذج للمراجعة �عد عام�ن من تنفيذه للوقوف ع�� 
التقـــدم ا��ـــرز وتحديـــد التحديـــات أو املعيقـــات وت��يـــح املســـار  

حسب ا��اجة.

ما ھي المعلومات األساسیة عن
التنسیق النقدي؟

ما ھو الغرض من نموذج التنسیق
النقدي الجدید؟

يتمثــل الغــرض العــام مــن نمــوذج الت�ســيق النقــدي ا��ديــد فيمــا 
ي��: 

املستوى القطري

املستوى العال��

نموذج الت�سيق النقدي ا��ديد
األسئلة املتداولة

تحديــد ترت�ــب الت�ســيق ا��اضــع للمســاءلة والت�بــؤ والفعــال 
خاللــھ  مــن  يو�ــ�  والــذي  والقســائم  النقديــة  للمســاعدات 
مــن  والهــدف  املســتخدمة  واملــوارد  التنفيــذ  ع�ــ�  القائمــون 

ذلك، وقد ي�ناسب ذلك مع السياقات ا��تلفة،

 ولكن س�تم ا��فاظ ع�� الوضوح والقدرة ع�� الت�بؤ.
وا��تمعــات  األ�ــ�اص  و�شــراك  املســاءلة  �عز�ــز  مناصــرة 

املتضررة من األزمات.

اإل�ســانية  الشــؤون  لت�ســيق  املتحــدة  األمــم  مكتــب  يتحمــل 
مســؤولية الت�ســيق النقــدي �ــ� ال��نــة الدائمــة املشــ��كة ب�ــن 
الســامية  املفوضيــة  الــو�االت واألوضــاع ا��تلطــة، وتتحمــل 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن مسؤولية أوضاع الالجئ�ن.
تتحمــل مجموعــات العمــل النقــدي مســؤولية دعــم أعضا��ــا 
النقديــة  الفاعلــة  ا��هــات  املثــال،  ســ�يل  (ع�ــ�  وم�ونا��ــا 
ب�ــن  الت�ســيق  مجموعــة  أمــام  املقاطعــة)  �ــ�  ال�شــغيلية 

ا��موعات. 
ســ�تمتع مجموعــات العمــل النقــدي ا��اليــة بالطا�ــع الرســ�� 

�شروط مرجعية موحدة جديدة.
ومــن ضمــن إعــدادات ال��نــة الدائمــة املشــ��كة ب�ــن الــو�االت، 
��موعــات  برام�ــ�)  (وغ�ــ�  برماجًيــا  مشــارك  رئ�ــس  تواجــد 
العمــل النقــدي، حيــث يقــع ع�ــ� عاتــق مكتــب األمــم املتحــدة 
لت�ســيق الشــؤون اإل�ســانية مســؤولية توف�� الرئ�س املشــارك 
أن  ال��ام�ــ�  املشــارك  الرئ�ــس  ع�ــ�  و�شــ��ط  ال��ام�ــ�،  غ�ــ� 
املتحــدة  األمــم  املثــال،  ســ�يل  (ع�ــ�  �شــغيلية  هيئــة  ي�ــون 
ومنظمــات ا��تمــع املد�ــي الدوليــة وا��هــات الفاعلــة ا��ليــة 
ت�ســم  تصو�ــت  عمليــة  خــالل  مــن  وُ�حــدد  ذلــك)  إ�ــ�  ومــا 
بالشــفافية، كمــا �شــدد النمــوذج �شــ�ل خــاص ع�ــ� أهميــة 
قيــادة ا��هــات الفاعلــة ا��ليــة. أمــا عــن أوضــاع الالجئ�ــن، فــال 
خاصــة  عنايــة  وتو�ــ�  برام�ــ�  غ�ــ�  مشــارك  رئ�ــس  يتواجــد 

بالرؤساء املشارك�ن من ا���ومة وا��هات الفاعلة ا��لية.

تأسســت مجموعــة اس�شــار�ة نقديــة عامليــة جديــدة، يقــع ع�ــ�  
وال��وتو�ــوالت  واإلرشــادات  األدوات  معاي�ــ�  وضــع  عاتقهــا 
العامليــة لصنــع القــرار و�ســاند طلبــات أفضــل املمارســات أو 
ع�ــ�  النقديــة  العمــل  مجموعــات  مــن  األخــرى  االحتياجــات 

مستوى الدولة.

نموذج التنسیق النقدي الجدید

ما ھي نتائج نموذج التنسیق النقدي
الجدید؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما الذي یستثنى من تفویض الرئیس
المشترك لمجموعة العمل النقدي؟

نموذج الت�سيق النقدي ا��ديد
األسئلة املتداولة

ما ھي المزایا المتوقعة للنموذج
الجدید لمستلم النقد؟

ما ھي الوظائف الرئیسیة لمجموعة
العمل النقدي؟

التدرجيــة وقابليــة الوصــول، فيمكــن للعديــد مــن األ�ــ�اص 
الوصول من خالل املساعدة النقدية.

املوارد القصوى، فقد ُيتوفر املز�د من التمو�ل ملز�د من الناس.
النقديــة  املســاعدة  تقديــم  يمكــن  حيــث  والكفــاءة،  الســرعة 

�سرعة أك�� و�� الوقت املناسب.
تحســ�ن  إم�انيــة  بــدوره  يــؤدي  ممــا  االزدواجيــة،  تقليــل 

االس��داف.
ز�ــادة ا�ســاق النقــد، حيــث يمكــن إحالــة األ�ــ�اص ل��صــول 

ع�� النقد وا��دمات.
االجتماعيــة  ا��مايــة  أنظمــة  مــع  الروابــط  ز�ــادة  احتماليــة 

واإلحاالت إل��ا.
وتقليــل  الوضــوح  ز�ــادة  أي  والتوافــق،  االتصــال  �عز�ــز 
 ،

ً
االضطــراب، حيثمــا أمكــن ذلــك/ وحيثمــا �ان ذلــك مناســبا

وآليات التغذية املرتدة املش��كة.
املنا�ــ� النقديــة املتوافقــة، أي قيــم التحو�ــل وآلياتــھ وتقليــل 

�عدد األساليب ا��تلفة.
ز�ــادة الــرد، حيــث قــد يــؤدي الرصــد والتحليــل امل�ســقان إ�ــ� 

مساعدة مالئمة.

مجموعة العمل النقدي

�شــمل  االســتجابة،  خــالل  مــن  للنقــد  أثــر  ذا  ت�ســيق  تقديــم 
تقييــم جــدوى النقــد وا��اجــة إليــھ باعتبــاره جــزء مــن تحليــل 

االستجابة الشاملة.
ضمــان توافــق االســتجابة النقديــة الشــاملة، وابتعادهــا عــن 
مــع  والت�ســيق  الفعاليــة،  لز�ــادة  فرًصــا  وتوف�ــ�  االزدواجيــة 

ا��موعات/ القطاعات لضمان التوافق.
املســاعدة  تقديــم  �شــأن  للمعلومــات  فعالــة  إدارة  تقديــم 
مــع  الوثيــق  و�التعــاون  االســتجابة،  خــالل  مــن  النقديــة 
لهــا  التا�ع�ــن  املعلومــات  إدارة  ومســؤو��  ا��موعــات 
الســتخدام النقــد �ــ� القطــاع ا��ــدد، وال بــد أن �شــمل ذلــك 
تحديــد دقيــق وحديــث للقائم�ــن ع�ــ� التنفيــذ والغــرض منــھ 

ووقت وم�ان تنفيذه.
مــن  املشــ��كة  واألدوات  واملعاي�ــ�  اآلليــات  اســتخدام  ترقيــة 
ا��ــودة  وعاليــة  م�ســقة  برمجــة  ��ــدف  الشــر�اء  خــالل 

وخاضعة للمساءلة.

تقديــم خدمــات مشــ��كة للشــر�اء النقدي�ــن حســب ا��اجــة 
وال�ــ� قــد �شــمل مســاندة إطــار عمــل مشــ��ك لتصميــم النقــد، 
مخططــات  ووضــع  ا��اطــر  وتقييــم  الســوق  وضــع  وتحليــل 
التغذيــة  وآليــات  امل�ســقة  واملراقبــة  املاليــة  ا��دمــة  مقــدم 

الراجعة امل�سقة.
العمــل  مجموعــة  ألعضــاء  القــدرات  بنــاء  متطلبــات  مراجعــة 
والشــر�اء  ا��ليــة  الفاعلــة  وا��هــات  وا��موعــات  النقــدي 
ا���ومي�ــن، ووضــع اســ��اتيجيات لتنــاول الثغــرات املتواجــدة 
ا��موعــة  مــع  املشــاركة  خــالل  مــن  واملعــارف  املهــارات  �ــ� 
القــدرات  بنــاء  �شــب�ات  و�االســتعانة  النقديــة  االس�شــار�ة 
و    CALP شــبكة  املثــال،  ســ�يل  (ع�ــ�  القائمــة  والهيئــات 

.(CashCap
مناصــرة خلــق ب�ئــة مالئمــة للنقــد، بمــا �ــ� ذلــك تأييــد السياســة 
والدعــوة مــع ا��هــات املانحــة والوصــول إ�ــ� األ�ــ�اص الذيــن 
بالشــر�اء  باالســتعانة  النقديــة  املســاعدة  إ�ــ�  يحتاجــون 

ل��صول ع�� النقد ع�� االستجابة.
ا��مايــة  لروابــط  ومتوقعــة  صر�حــة  بــدء  نقطــة  توف�ــ� 

االجتماعية بالقدر املناسب لالستجابة.

التقييمــات  توفــر  حيــث  اإل�ســانية،  املتطلبــات  �شــأن  قــرار 
االســتجابة  تحليــل  أســاس  املتعــددة  القطاعــات  ذات 
وتصميمهــا، وتنفذهــا مجموعــة كب�ــ�ة مــن الــو�االت مــن خــالل 
القطاعــات/ ا��موعــات تحــت قيــادة مجموعــة الت�ســيق ب�ــن 
ا��موعــات، إال أنــھ يمكــن مل�ســقي النقــد دعــم املســاعدة �ــ� 

التقييمات ذات القطاعات املتعددة.
قــرار �شــأن كيفيــة تنفيــذ العمليــات اســتجابة للمتطلبــات ال�ــ� 
خضعــت للتقييــم �ــ� �ل ســياق، و�وفــر تحليــل االســتجابة مــن 
حــدد طــرق االســتجابة بنــاًء 

ُ
خــالل القطاعــات األســاس وال�ــ� ت

عليــھ باالعتمــاد ع�ــ� التقييمــات ذات القطاعــات املتعــددة بمــا 
�� ذلك تحليالت وضع السوق.

قــرار �شــأن مخصصــات التمو�ــل، إال أنــھ بنــاًء ع�ــ� املمارســة 
��موعــة  املشــارك�ن  للرؤســاء  دعــوة  توجيــھ  يجــوز  ا��اليــة، 
العمــل النقــدي للمشــاركة بصفــة خ�ــ�اء فني�ــن برفقــة جهــات 
الهيئــة  مصا�ــ�  تتضــارب  أال  وُ�فضــل  املراجعــات،  �ــ�  أخــرى 

ال�� تمثل مجموعة العمل النقدي معها.



            
            

 

 

 

. 

 

أو  محــددة  مســتفيدة  جهــات  �شــأن  بيانــات  إ�ــ�  الوصــول 
معامالت محددة لصا�� بروتو�والت حماية البيانات.

تمثيل ا���ومة �� القضايا ال�� ًتفوض الو�االت بمناقش��ا.

ُينفــذ قــرار كيفيــة تنفيــذ نمــوذج الت�ســيق النقــدي ا��ديــد �ــ� 
�ل ســياق تحــدده مجموعــة العمــل النقــدي القائمــة ع�ــ� �ل 

دولة وأعضا��ا بما يتما��� مع توج��ات القيادة اإل�سانية.
األمــل معقــود ع�ــ� أن يضيــف النمــوذج - �ــ� مجموعــات العمــل 
�عطيــل  دون  الت�بــؤ  وقابليــة  قيمــة   - الوظيفيــة  النقــدي 
ملواكبــة  طفيفــة  �عديــالت  تتطلــب  وقــد  العمــل،  ممارســات 
النمــوذج ا��ديــد (القيــادة والشــروط املرجعيــة ا��دثــة ومــا 

إ�� ذلك).
�ــ� أطــر ال��نــة الدائمــة املشــ��كة ب�ــن الــو�االت، يتع�ــن ع�ــ� 
رئ�ــس  عــن  يقــل  ال  مــا  �ع�ــن  أن  النقــدي  العمــل  مجموعــات 
مشــارك برام�ــ� واحــد وآخــر غ�ــ� برام�ــ�، و�فضــل أن ي�ــون 
ضمــن الهيئــات الفاعلــة ا��ليــة بصفــة رئ�ــس مشــارك، كمــا 
يتع�ــن عل��ــا تخصيــص صفــة مســؤو�� إدارة املعلومــات، قــد 
ي�ــون األ�ســب �ــ� �عــض ا��ــاالت �عي�ــن رئ�ــس مشــارك ثالــث 
أوضــاع  عــن  أمــا  ح�وميــة.  أو  محليــة  فاعلــة  جهــة  يمثــل 
الالجئ�ــن، فــال �شــ��ط �عي�ــن رؤســاء مشــارك�ن غ�ــ� برامجي�ــن، 
و�تع�ــن أن ت�ــون املشــاركة مــع ا���ومــات أو ا��هــات الفاعلــة 

ا��لية األخرى.

 

 

ما ھي مقتضیات النموذج الجدید
للرؤساء المشتركین الحالیین بمجموعة

العمل النقدي؟
 

 

 

ھل یوجد شرط مرجعي معیاري/
نموذجي لمجموعات العمل النقدي؟ 

ســوف يتــم تبــادل شــرط مرج�ــ� نموذ�ــ� �ــ� أقــرب وقــت بخصــوص 
مجموعات العمل النقدي، حيث يمكن استخدامھ كمرجع.

الخطة االنتقالیة

ما ھي الخطة االنتقالیة لنموذج
التنسیق النقدي الجدید؟

عــد ا��طــة االنتقاليــة لنمــوذج الت�ســيق النقــدي ا��ديــد معتمــدة 
ُ
�

من نواب ال��نة الدائمة املش��كة ب�ن الو�االت �� أيلول ٢٠٢٢. 

إ�ــ�  اســ�ناًدا  انتقاليــة  مجموعــات  ثــالث  �ــ�  األطــر  ُصنفــت  حيــث 
النقــدي  الت�ســيق  نمــوذج  العتمــاد  املطلــوب  الزم�ــ�  ا��ــدول 
ا��ديــد. وع�ــ� الصعيــد القطــري، يجــوز ��موعــات العمــل النقــدي 
وضــع خطــة عمــل خاصــة ��ــا أو مجموعــة مــن األ�شــطة، أو تحديــث 
ا��طــط  تحــدد  أن  و�مكــن  بالفعــل،  املوجــودة  عملهــا  خطــط 
ا��طــوات التاليــة ال�ــ� تتخذهــا مجموعــة العمــل النقــدي العتمــاد 
النقــدي  الت�ســيق  نمــوذج  مــع  النقــدي  العمــل  مجموعــة  عمــل 
ب�ــن  املشــ��كة  الدائمــة  ال��نــة  عليــھ  وافقــت  الــذي  ا��ديــد 
الــو�االت، وســت�ون خطــة العمــل وطيــدة الصلــة بالســياق و�عتمــد 
ع�ــ� متطلبــات أعضــاء مجموعــة العمــل النقــدي، وطلبــات عمليــة 
االســتجابة وتوجيھ القيادة اإل�ســانية. قد �شــمل ا��طة مجموعة 
محــددة مــن اإلجــراءات املتعلقــة بالهيــ�ل واألداء والقيــادة وقــدرات 

الت�سيق وما إ�� ذلك.  

كیف تؤثر الخطة االنتقالیة على
العملیات الیومیة لمجموعات

العمل النقدي؟
خطــة  أن  حيــث  الراهنــة،  األ�شــطة  �ــ�  خلــل  حــدوث  ُيتوقــع  ال 
بالتدر�ــج  ت�ســم  �و��ــا  إ�ــ�  وترمــي  الســياق  محــددة  االنتقــال 
والتفاعــل وقائمــة ع�ــ� القــدرات ا��اليــة، وســتخضع خطــة العمــل 
واملوافقــة  للمناقشــة  الدولــة  ع�ــ�  القائمــة  ا��ديــدة  أو  ا��دثــة 
عل��ــا ع�ــ� الصعيــد ا���ــ� ب�ــن أعضــاء مجموعــة العمــل النقــدي، 
وتصــدر �عليمــات العمــل للتوافــق مــع النمــوذج ا��ديــد، و�شــ��ط 
أو قياد��ــا  �ــ� هيــ�ل ا��موعــة  التغي�ــ�ات  أو  نفــذ االنتقــاالت 

ُ
ت أن 

فقــط �عــد املناقشــة واالتفــاق ب�ــن �افــة أ��ــاب املص��ــة بطر�قــة 
شفافة وجماعية.

ما ھي الدول التي تشملھا الخطة
االنتقالیة؟

ب�ــن  املشــ��كة  الدائمــة  ال��نــة  �ــ�  النقــدي  العمــل  مجموعــات 
الو�االت/ األطر ا��تلطة وأطر الالجئ�ن. 

كیف یبدو االنتقال الناجح؟

مشــاركة ا��هــات الفاعلــة ا��ليــة �ــ� مجــال النقــد ال�شــغيل 
وتمثيلهم خالل جميع مراحل االنتقال.

نموذج الت�سيق النقدي ا��ديد
األسئلة املتداولة



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

�عقدهــا  يرأســها/  العامليــة،  النقديــة  االس�شــار�ة  ا��موعــة  �ــ� 
مكتــب األمــم املتحــدة لت�ســيق الشــؤون اإل�ســانية ألوضــاع ال��نــة 
الدائمــة املشــ��كة ب�ــن الــو�االت واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 
ا��موعــة  وتتألــف  الالجئ�ــن،  ألوضــاع  الالجئ�ــن  لشــؤون 
االس�شــار�ة النقديــة العامليــة األساســية مــن ١٢ عضــًوا مــن بي��ــم 
املتحــدة  األمــم  وو�االت  ا��ليــة  الفاعلــة  وا��هــات  الرئ�ســ�ن 
ا��تمــع  ومنظمــات  األحمــر  والهــالل  األحمــر  الصليــب  وجمعيــات 

املد�ي الدولية والشبكة.

ا��اصــة  املعلومــات  وتبــادل  املدخــالت  وترســيخ  التواصــل 
النقــدي  العمــل  مجموعــة  أعضــاء  مــع  االنتقــال  �عمليــة 

وا��هات الفاعلة �� مجال النقد ال�شغي��.
اتخــاذ القــرار الشــامل ومراعــاة ســياق عمليــة االنتقــال داخــل 

البلد.
انجاز عملية االنتقال خالل ا��دول الزم�� املتفق عليھ.

تأم�ــن التمو�ــل ال�ا�ــ� أو تحديــده لالســتفادة مــن مــوارد أدوار 
القيادة املش��كة وتوظيفهم.

مجموعــات  وا��موعــات/  بالقطاعــات  الوثيــق  االتصــال 
العمل و مجموعات الت�سيق ب�ن ا��موعات.

اختيار القيادة أو انتخا��م �شفافية.
مراعاة نظام الت�سيق اإل�سا�ي.

ترقيــة القــدرات الفنيــة والت�ســيقية ��موعــة العمــل النقــدي 
والرؤساء املشارك�ن.

االنتقــال،  عمليــة  �ــ�  وا���ومــات  املانحــة  ا��هــات  مشــاركة 
حسب ا��اجة.

كیف یمكن لرؤساء مجموعة العمل
النقدي المشاركین الحالیین أو
الجدد مباشرة عمیلة االنتقال؟

أعضــاء  بدعــم  االســتعانة  ي�ــ�:  بمــا  العمليــة  مباشــرة  يمك��ــم 
مجموعة العمل النقدي ومدخال��م:

تقديــم النمــوذج ا��ديــد ومناقشــتھ داخــل مجموعــة العمــل 
النقدي.

تبادل األسئلة الشا�عة وعرضها ع�� مجموعة العمل النقدي.
مناقشــة اســ��اتيجية االنتقــال �ــ� البلــد وتحديدهــا مــع القيــادة 

اإل�سانية من ب�ن العديد من ا��هات.
العمــل  بمجموعــة  ا��ــاص  ا��ا�ــ�  املرج�ــ�  الشــرط  مراجعــة 

النقدي وتحديثھ.
وضــع اســ��اتيجية مشــاركة ا��هــات الفاعلــة ا��ليــة أو مخطــط 

مشاركة أ��اب املص��ة.
�عديل خطة العمل باستخدام إجراءات االنتقال.

ومجموعــات  والقطاعــات  الفاعلــة  ا��هــات  مــن  املشــورة  طلــب 
العمــل األخــرى - بمــا �ــ� ذلــك مجموعــة الت�ســيق ب�ــن ا��موعــات 

والفرق الُقطر�ة اإل�سانية، وما إ�� ذلك.
توافــق خطــوط تقديــم التقار�ــر ب�ــن مجموعــات العمــل النقــدي 

.IC أو IS ��ال�� تقدم تقار�رها إ
اق��اح انتخابات ألدوار الرئاسة ال��امجية و�جراءها.

املشــارك  الرئ�ــس  عمــل  أعبــاء  تحســ�ن  إ�ــ�  ا��اجــة  دراســة 
ا��صص�ــن  املشــارك�ن  الرؤســاء  مــن   ٪١٠٠ �ســبة  (دراســة 
حسب ا��اجة أو إضافة رؤساء مشارك�ن محلي�ن أو �عاقب).

نموذج الت�سيق النقدي ا��ديد
األسئلة املتداولة

المجموعة االستشاریة النقدیة العالمیة

ما ھي المجموعة االستشاریة
النقدیة العالمیة ومن ھم أعضاءھا؟

متى انطلقت المجموعة االستشاریة
النقدیة العالمیة؟

عتمــدت. ا��موعــة االس�شــار�ة النقديــة العامليــة �شــ�ل رســ�� �ــ� 
ُ
ا

أيلول ٢٠٢٢.

ما ھي وظائف المجموعة االستشاریة
النقدیة العالمیة وأدوارھا ومسؤولیاتھا؟

تضــع مجموعــة االس�شــار�ة النقديــة العامليــة ا��ــاالت الوظيفيــة 
التالية نصب عين��ا:

وضع املعاي�� و�ناء القدرات

املناصرة والرصد واالرتباط العال��

تقديم الشروط املرجعية للت�سيق النقدي.
وضع املعاي�� واألدوات واإلرشادات.

دمج األدوات املوجودة واإلرشادات وسبل الدعم واالعتماد عل��ا.
تقديم اإلرشاد لتوظيف م�سقي النقد وتقليد املناصب.

تقديم املشورة الفنية والتوجيھ للت�سيق النقدي داخل البلد.
مســاندة اإلثــراء املتبــادل ألفضــل املمارســات ب�ــن مجموعــات 

العمل النقدي.
ضمان تبادل وطيد للمعلومات �شأن املساعدة النقدية.

تقديــم وجهــات نظــر عــن أفضــل املمارســات وضمــان التبــادل 
املعر��.

مناصرة أ��اب املص��ة املعني�ن.
�شــأن  املشــ��كة  التحديــات  ل�ســو�ة  منتــدى  تصبــح  أن 

الت�سيق النقدي.



نموذج الت�سيق النقدي ا��ديد
األسئلة املتداولة

التعهــد بإجــراء ســرد منتظــم ��موعــات العمــل النقــدي ع�ــ� 
مستوى الدولة.

آليــات  وأوامــر  ملتطلبــات  وفًقــا  واملدخــالت  املعلومــات  توف�ــ� 
ال��نة الدائمة املش��كة ب�ن الو�االت.

ضمــان املشــاركة ع�ــ� ا��موعــة العامليــة الس�شــارات االمتثــال 
لدعــم ا��موعــات/ القطاعــات �ــ� مشــارك��ا مــع املســاعدات 

النقدية والقسائم.
مشاركة ا��هات الفاعلة ذات الصلة لتعز�ز إدارة املعرفة العاملية.
وضع الروابط باالش��اك مع هيئات ت�سيق ا��ماية االجتماعية.

إيجــاد  ع�ــ�  البلــدان  ومســاعدة  املــوارد  �ــ�  �غــرات  أي  إبــراز 
ع�ــ�  وا���ــ�ة  املتخصصــة  ال�شــر�ة  املــوارد  لتمك�ــن  مــوارد 

مستوى البلد.
طر�ــق  عــن  العمــل  طــرق  ع�ــ�  الرســ��  الطا�ــع  إضفــاء 
االســتعانة بنمــوذج توز�ــع محايــد ومســتقل ب�ــن الــو�االت (ع�ــ� 

. CashCap ،س�يل املثال

توف�� املوارد وتحديد األولو�ات

ما ھي المنتجات والوثائق التي تعمل
علیھا المجموعة االستشاریة النقدیة

العالمیة في الوقت الراھن؟
الشروط املرجعية للرئ�س املش��ك

نموذج الشروط املرجعية ��موعة العمل النقدي
وضع مخطط الثغرات

مؤشرات األداء الرئ�سية
إجراءات االنتخاب

م��وظــة: ير�ــ� عــدم ال�ــ�دد �ــ� تحديــث أو إدخــال أي مــن األدوات 
النقديــة  االس�شــار�ة  ا��موعــة  ملنتجــات  توقًعــا  أعــاله  الــواردة 
وتحــدد  طو�لــة،  زمنيــة  ف�ــ�ات  �عضهــا  وضــع  و�ســتغرق  العامليــة، 
حســب  األولو�ــة  العامليــة  النقديــة  االس�شــار�ة  ا��موعــة 
االحتياجــات والقــدرات الداخليــة. بمع�ــ� آخــر، ير�ــ� امل��ــ� قدًمــا، 
حيــث يمكنــك التوافــق بمجــرد توفــر منتجــات جديــدة، ولــن تفــرض 
وقــد  التوافــق،  العامليــة  النقديــة  االس�شــار�ة  ا��موعــة  عليــك 
تصبــح – مــن الناحيــة املثاليــة - جــزًءا مــن املراجعــات/ التحديثــات 

املقررة.

ما ھي مجاالت التركیز الرئیسیة الحالیة
للمجموعة االستشاریة النقدیة العالمیة
التي قد تدعم مجموعات العمل النقدي؟

النقــدي  الت�ســيق  �شــأن  القــدرات  بنــاء  اســ��اتيجية 
باالستعانة باس�ثمارات محددة �� ا��هات الفاعلة ا��لية.

اس��اتيجية مس��دفة لقيادة ا��هات الفاعلة ا��لية.
وضع مخططات الروابط مع ا��موعات وترسيخها.

تحديــث  �ــ�  النقــدي  العمــل  ��موعــات  املســاعدة  تقديــم 
شروطهم املرجعية.

ا��اصــة  املــوارد  نظــر  وجهــة  �شــأن  املصــادر  تحديــد  إعــادة 
باملستوى القطري واملستوى العال��. 

االتصــال  ير�ــ�  ا��اضــر،  الوقــت  �ــ�  اإللك��و�ــي:  ال��يــد 
برؤسائنا املشارك�ن.

مكتب األمم املتحدة لت�سيق الشؤون اإل�سانية:
 lang@un.org جولي�ت النج

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن:
 sjoberg@unhcr.org أني�ا سو���ج

موقع ال��نة الدائمة املش��كة ب�ن الو�االت:
https://interagencystandingcommittee.org/global-c

 ash-advisory-group

ھل توجد آلیة إبالغ رسمیة أو رابط
بین المجموعة االستشاریة النقدیة
العالمیة ومجموعة العمل النقدي ؟

للمســاءلة  النقــدي  العمــل  مجموعــات  تخضــع  حيــث  ال،  اإلجابــة: 
ا��موعــة  وتقــدم  ا��موعــات،  ب�ــن  الت�ســيق  مجموعــة  أمــام 
مجموعــات  مــع  واملشــاركة  الدعــم  العامليــة  النقديــة  االس�شــار�ة 
وظائفهــا  مــع  يتما��ــ�  بمــا  املطلــوب  النحــو  ع�ــ�  النقــدي  العمــل 
املتفق عل��ا، وســتقرر القيادة اإل�ســانية باالشــ��اك مع مجموعات 
العمــل النقــدي �ــ� �ل ســياق كيفيــة االنتقــال إ�ــ� النمــوذج ا��ديــد 
إ�ــ�  ترجــع  أن  لهــا  و�جــوز  ا��ــرز،  التقــدم  ومراقبــة  أفضــل  �شــ�ل 

ا��موعة االس�شار�ة النقدية العاملية إذا لزم األمر.

كیف یمكنني التواصل مع
المجموعة االستشاریة النقدیة

العالمیة؟

https://interagencystandingcommittee.org/global-c



