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مقدمة

مــن المعتــرف بــه علــى نطــاق واســع أن برامــج التحويــالت النقديــة يمكــن أن تكــون فعّالــة يف دعــم 
الســكان المتضرريــن مــن الكــوارث أو النزاعــات المســلحة بطريقة تحافــظ على كرامة المســتفيدين 
وخياراتهــم. وحتــى وقــت قريــب، تــم تنفيــذ معظــم برامــج التحويــالت النقديــة علــى نطــاق واســع 
لتحقيــق أهــداف التعــايف. ومــع ذلــك، يمكــن أن يوفــر برنامــج التحويــالت النقديــة المســاعدة الطارئــة 
ــا  ً ــم حالي ــة. ت ــواق المحلي ــادات واألس ــش واالقتص ــبل العي ــتعادة س ــم اس ــع دع ــة األرواح م لحماي
اســتخدام البرنامــج بشــكل فعّــال لالســتجابة يف العمليــات مــن خــالل برامــج التحويــالت النقديــة 
الشــاملة أو المســتهدفة وغيــر المشــروطة لتلبيــة االحتياجــات الفوريــة المتنوعــة مــن خــالل اإلغاثــة 
يف حــاالت الطــوارئ أو تلبيــة نتائــج قطاعيــة محــددة يف مجــاالت الصحــة والميــاه والصــرف الصحــي 
والمــأوى والمعيشــة / األمــن الغذائــي والتعليــم والحمايــة يف حــاالت الطــوارئ واســتجابات التعــايف 

المبكــر.

مــع تطــور الســياق اإلنســاني، ســيتم اســتخدام برامــج التحويــالت النقديــة بشــكل متزايــد يف 
االســتجابة للطــوارئ. يتــم تحويــل االقتصــادات إلــى نقــود يف كل مــكان ويف معظــم الحــاالت تســتمر 
األســواق يف العمــل بعــد حــدوث صدمــة، أو أنهــا تتعافــى بســرعة، ممــا يجعــل التحويــالت النقديــة 
ــر  ــد عب ــكل جي ــد بش ــتخدام النق ــد اس ــق فوائ ــة وتوثي ــت دراس ــرعة. وتم ــة بس ــة وممكن ذات صل
ــات  ــد مــن الجهــات المانحــة والجمعي مجموعــة واســعة مــن الســياقات المختلفــة، وتدعــم العدي

ــة. ــالت النقدي ــة التحوي الوطني

إذا كنــا نأمــل يف أن نكــون قادريــن علــى تقديــم تحويــالت نقديــة علــى نطــاق واســع يف حــاالت 
الطــوارئ، فنحــن بحاجــة إلــى االســتثمار يف التأهــب الــكايف والتعميــم التنظيمــي لبرامــج التحويــالت 
ــر  ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــت الحرك ــي، قام ــتوى العالم ــى المس ــة. وعل النقدي
)الحركــة الدوليــة( بالفعــل باســتثمارات كبيــرة لتطويــر وتأســيس إجــراءات وأنظمــة وأدوات 
برامــج التحويــالت النقديــة، وتعميــم التحويــالت النقديــة يف األدوات العالميــة واإلقليميــة والمحليــة 
لالســتجابة للكــوارث. ويف الوقــت نفســه، تعمــل الحركــة الدوليــة علــى إضفــاء الطابــع المؤسســي 
ــدرات  ــاء ق ــة وبن ــى مســتوى الدول ــة عل ــالت النقدي ــز مســتوى التأهــب لبرامــج التحوي ــى تعزي عل

ــة. ــات الوطني الجمعي

ــالل  ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــي لجمعي ــاد الدول ــة االتح ــت أمان ــي 2012 و2013، دعم ــالل عام خ
األحمــر )االتحــاد الدولــي( نهًجــا تجريبيـًـا مكثفـًـا يهــدف إلــى بنــاء التأهــب لبرامــج التحويــالت النقديــة 
يف أربــع جمعيــات وطنيــة تــم اختيارهــا مــن خــالل عمليــة تشــاورية. وتــم اختيــار تشــيلي والفلبيــن 
ــم والممارســة  ــد أدى التعل ــة، وق ــادرة التجريبي ــون جــزءًا مــن هــذه المب ــام لتك والســنغال وفيتن
الجيــدة والتوصيــات الــواردة يف هــذه الدراســة إلــى إنشــاء األســاس لهــذا التوجيــه، والــذي يتضمــن 

أمثلــة مــن كل دولــة رائــدة.
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 سبب إعداد هذا الدليل
تطلــب الجمعيــات الوطنيــة بشــكل متزايــد المســاعدة الفنيــة واإلرشــادات لتطويــر وتعميــم وإضفاء 
الطابــع المؤسســي علــى التأهــب لبرامــج التحويــالت النقديــة. قامــت معظــم الجمعيــات الوطنيــة 
بالفعــل بوضــع خطــط عامــة للتأهــب والطــوارئ. ولذلــك ينبغــي دمــج األنشــطة ضمــن مشــروعات 
التأهــب لبرامــج التحويــالت النقديــة يف هــذه الخطــط، وينبغــي أن تكــون األنشــطة مكملــة لبعضهــا 
قــدر اإلمــكان، بهــدف تعميــم التأهــب لبرامــج التحويــالت النقديــة يف مقــر الجمعيــة الوطنيــة وعلــى 

مســتوى الفــروع.

تحسين استعداد برمجة التحويالت النقدية والتأهب التشغيلي
يتمثــل الهــدف مــن هــذا الدليــل يف دعــم الجمعيــات الوطنيــة لتتمكــن مــن إظهــار قدرتهــا المحســنة 
واالســتعداد التشــغيلي لتوفيــر برامــج التحويــالت النقديــة الطارئــة والقابلــة للتطويــر ويف الوقــت 
ــن  ــن والمتطوعي ــب الموظفي ــة بتدري ــة الوطني ــوم الجمعي ــا تق ــك عندم ــيتحقق ذل ــب. وس المناس
المتمرســين علــى اســتخدام أدواتهــا وإجراءاتهــا بكفــاءة، والمســاهمة يف تبنيهــا وتحســينها. وفيمــا 

يلــي بعــض النتائــج المرجــوة:

تمتلــك الجمعيــة الوطنيــة خطــة عمــل للتأهــب لبرامــج التحويــالت النقديــة مدرجــة يف الميزانية 	 
والمــوارد بشــكل مناســب ولديهــا أنشــطة ونتائــج واضحة.

تحقــق الجمعيــة الوطنيــة النتائــج المحــددة المخطــط لهــا يف برنامــج عملهــا. تــم تصميــم هــذه 	 
ــون جاهــزة مــن  ــة، لتك ــة وطني ــكل جمعي ــدة ل ــج للتعامــل مــع الفــرص والحواجــز الفري النتائ

ــر. ــة للتطوي ــة القابل ــة الطارئ ــر برامــج التحويــالت النقدي ــة التشــغيلية لتوفي الناحي

تمتلــك الجمعيــة الوطنيــة قاعــدة بيانــات قويــة مــن الموظفيــن والمتطوعيــن المدربيــن وذوي 	 
الخبــرة يف برنامــج التحويــالت النقديــة علــى مســتوى المقــر والفــروع.

يتــم االتفــاق علــى إجــراءات وأنظمــة وإجــراءات التشــغيل الموحــدة لبرنامــج التحويــالت النقدية، 	 
وتوثيقهــا وإتاحتهــا علــى نطــاق واســع للجميــع، كمــا تــم توفيــر التدريــب علــى اســتخدامها ويتــم 

تحديثهــا بشــكل دوري أو بعــد كل اســتجابة، بنــاءً علــى الــدروس المســتفادة.

تــم تطويــر مجموعــة أدوات برامــج التحويــالت النقديــة الخاصــة بالجمعيــة الوطنيــة، وتــم دمجهــا 	 
مــع األدوات الحاليــة ومشــاركتها مــع الموظفيــن والمتطوعيــن )ومــع شــركاء آخريــن يف المجــال 
اإلنســاني، مــن أجــل توســيع نطــاق معرفتهــم وفهمهــم واســتخدامهم(. تتــم مراجعتــه وتحديثــه 

كنتيجــة إلجــراءات االســتعداد واالســتجابة المســتمرة.

يتــم تطويــر مــواد اتصــاالت برنامــج التحويــالت النقديــة وإتاحتهــا علــى نطــاق واســع لموظفــي 	 
ــن الســتخدامها واعتمادهــا. ــة والمتطوعي ــة الوطني الجمعي

يتــم تســجيل التعلــم مــن العمليــات واالســتجابات ويتــم تحديــث اإلجــراءات واألدوات والمــواد 	 
التدريبيــة حســب الضــرورة بنــاءً علــى هــذا التعلــم.

ـًـا داخــل الحركــة 	  يتــم تنســيق اســتجابات المجتمــع الوطنــي لبرامــج التحويــالت النقديــة داخلي
وخارجهــا مــع جهــات فاعلــة أخــرى.
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الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

مقدمة

الصنــدوق 1. مثــال الجمعيــة الوطنيــة - االســتعداد التشــغيلي الــذي وضعــه الصليــب 
األحمــر يف الفلبيــن

تُظهـِـر األدلــة أنــه مــن خــالل بنــاء التأهــب والقــدرة علــى برامــج التحويــالت النقديــة، يمكــن 
للجمعيــة الوطنيــة تقديــم اســتجابات طــوارئ فعالــة ويف الوقــت المناســب علــى نطــاق 

ــة. ــالت النقدي واســع يف برامــج التحوي

وصلــت أهــم حالــة - اســتجابة هايــان تايفــون 2013 التــي نفذهــا الصليــب األحمــر الفلبينــي 
بدعــم مــن شــركاء الحركــة الدوليــة - إلــى مســتوى غيــر مســبوق لهــا، حيــث وصلــت عمليــة 
االســتجابة إلــى أكثــر مــن 60 ألــف أســرة بمنــح نقديــة غيــر مشــروطة خــالل األشــهر األربعــة 
األولــى. أظهــرت بيانــات الرصــد التــي تــم جمعهــا تفضيــل الســكان المتضرريــن مــن الكارثــة 
لتلقــي هــذا التحويــل النقــدي غيــر المشــروط يف الوقــت المناســب لتلبيــة مجموعــة واســعة 

مــن االحتياجــات بمــا يف ذلــك الغــذاء والملبــس والمــأوى، والنقــل، والتعليــم، والصحــة.

ــال شــك عامــالً مســاهماً يف نجــاح  ــة ب ــالت النقدي كان االســتثمار يف التأهــب لبرامــج التحوي
الصليــب األحمــر الفلبينــي يف تصميــم وتنفيــذ هــذا النطــاق مــن البرامــج لتلبيــة االحتياجــات 

اإلنســانية بشــكل أفضــل.

كيف يُستخدم هذا الدليل؟
تمــت هيكلــة هــذه اإلرشــادات لتســهيل االســتخدام مــن قبــل الجمعيــات الوطنيــة التــي ترغــب يف 

العمــل علــى تعزيــز االســتعداد لبرامــج التحويــالت النقديــة قبــل االســتجابة للكــوارث.

يتبــع هــذا التوجيــه علــى نطــاق واســع هيــكل إرشــادات التخطيــط للطــوارئ الصــادرة عــن االتحــاد 
الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر،1 لتســهيل جهــود التأهــب لبرامــج التحويــالت 

النقديــة التــي يتــم دمجهــا يف عمليــات التخطيــط للطــوارئ والتأهــب الحاليــة.

يهــدف التخطيــط للطــوارئ إلــى إعــداد جمعيــة وطنيــة لالســتجابة بفعاليــة لحالــة الطــوارئ وكذلــك 
معالجــة التأثيــر اإلنســاني المحتمــل. يتــم تقديــم إرشــادات التخطيــط للطــوارئ يف األقســام الخمســة 
ــه يجمــع األقســام  ــه نفــس المســار، ولكن ــع هــذا التوجي ــاه، ويتب ــي أدن الموضحــة يف الرســم البيان

الخمســة يف ثــالث مراحــل، كمــا هــو موضــح يف الشــكل 1.

ــات  ــي لجمعي ــاد الدول ــن االتح ــادر ع ــوارئ الص ــط للط ــل التخطي ــة دلي ــكل1. مقارن الش
ــه ــذا التوجي ــر به ــال األحم ــر واله ــب األحم الصلي

المراجعةالتنفيذالتطويرالتحليلاإلعداد

المراجعة والتعلم والتحسينالتطوير والتنفيذاإلعداد والتحليل
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االتحاد الدولي لجمعيات الصليب   1
األحمر والهالل األحمر، دليل التخطيط 

للطوارئ )جنيف، 2012(.



الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

برمجة التحويالت النقدية - إرشادات للتعميم واالستعداد

8

تدعــم هــذه المراحــل مجتمعــة االســتعداد التشــغيلي لبرامــج التحويــالت النقديــة مــن الجمعيــة 
الوطنيــة. وتكــون المراحــل الثــالث إلرشــادات برنامــج التحويــالت النقديــة علــى النحــو التالــي:

يدعــم الجمعيــة الوطنيــة إلعــداد خــط أســاس قبــل وقــوع الكارثــة مــن خــالل جمــع البيانــات وتحليلهــا، اإلعداد والتحليل
والنظــر يف مجموعــة مــن الســيناريوهات المحتملــة المختلفــة، واالتفــاق علــى خيــارات اســتجابة البرمجــة 
المحتملــة والمــوارد والقــدرات المطلوبــة. أي فجــوات يف المــوارد والقــدرات يتــم تحديدهــا يف هــذه 

المرحلــة مــن أســاس خطــة عمــل التأهــب لبرنامــج التحويــالت النقديــة.

يدعــم الجمعيــة الوطنيــة الختبــار الســيناريوهات وتطويــر المزيــد مــن مجــاالت االســتعداد لتحقيــق التطوير والتنفيذ
ــج  ــذ برنام ــعى تنفي ــع. يس ــاق واس ــى نط ــة عل ــالت النقدي ــج التحوي ــذ برام ــغيلي لتنفي ــتعداد التش االس
ــى نحــو مســتدام  ــى معالجــة فجــوات يف المــوارد والقــدرات عل ــة إل ــالت النقدي التأهــب لبرنامــج التحوي

ــيناريوهات. ــف الس ــالزم لمختل ــغيلي ال ــتعداد التش ــة لالس ــة األهمي ــر بالغ ــي تعتب والت

المراجعــة والتعلــم 
لتحسين ا و

تدعــم الجمعيــة الوطنيــة لرصــد األنشــطة وتعلــم الــدروس والتأكــد مــن أن التعلــم والمراجعــة يــدركان 
المراحــل المذكــورة أعــاله وقــدرة برامــج التحويــالت النقديــة التــي تــم تطويرهــا.

عملية التأهب يف برمجة التحويالت النقدية
االســتعداد التشــغيلي الحقيقــي لــه عــدد مــن الجوانــب الموازيــة. ولتعكــس ذلــك، تــم تنظيــم هــذا 
الدليــل علــى أســاس أربــع مســارات متوازيــة، يســاهم كل منهــا يف االســتعداد التشــغيلي للجمعيــة 
ــع  ــى جمي ــة عل ــالت النقدي ــم واالســتعداد لبرامــج التحوي ــة. يجــب أن تركــز أنشــطة التعمي الوطني
المســارات األربعــة لتطويــر قــدرة الجاهزيــة التشــغيلية، علــى الرغــم مــن أن تحديــد أولويــات 
األنشــطة ســيعتمد علــى الملــف الشــخصي الفريــد للجمعيــة الوطنيــة. وفيمــا يلــي المســارات 

األربعــة:

األنظمة التمكينية لتحضير برامج التحويالت النقدية	 
أدوات برنامج التأهب لبرامج التحويالت النقدية	 
الموارد والقدرات الخاصة بالتأهب لبرامج التحويالت النقدية	 
االتصال والتنسيق لتأهب برامج التحويالت النقدية.	 

يمكن العثور على شرح أكثر تفصياًل للمسارات األربعة يف الصفحة المقابلة.

 الشكل 2. المسارات األربعة 
 المتوازية التي تساهم يف 

 استعداد المجتمع الوطني لبرامج 
التحويات النقدية
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األنظمة التمكينية - تمكين األنظمة 
تشــكل األنظمــة التمكينيــة البيئــة التــي تدعــم فيهــا االســتراتيجيات والخطــط واألنظمــة واإلجــراءات اســتجابة ســريعة لبرنامــج 

التحويــالت النقديــة، مماثلــة يف الحجــم واإلطــار الزمنــي والفعاليــة للتوزيعــات العينيــة التقليديــة.

ويشــمل ذلــك دمــج برامــج التحويــالت النقديــة يف الخطــط االســتراتيجية للجمعيــات الوطنيــة، وخطــط التأهــب والطــوارئ، فضــاًل 
عــن تطويــر واختبــار واعتمــاد إجــراءات التشــغيل الموحــدة التنظيميــة لبرامــج التحويــالت النقديــة. تشــمل األنظمــة التمكينيــة 
أيًضــا تحديــد واختيــار طــرق التســليم النقــدي أو آليــات الدفــع المناســبة لتســهيل التوزيــع الســريع واآلمــن للتحويــالت النقديــة.

المسار 2 - أدوات البرمجة
ــغيلية  ــة التش ــن الناحي ــزة م ــون جاه ــة لتك ــبقًا ضروري ــرة مس ــددة والمختب ــة المح ــالت النقدي ــة التحوي ــر أدوات برمج تعتب

ــرعة. ــتجابة بس لالس

مــن الضــروري مناقشــة العمليــات واألدوات التجاريــة القياســية وإعدادهــا مســبقًا وتكــون جاهــزة للتكيف مع ســياقات الطوارئ 
المختلفــة. حيثمــا أمكــن، يجــب تضميــن عناصــر محــددة لبرنامــج التحويــالت النقديــة يف جميــع أدوات المجتمــع الوطنــي ذات 
الصلــة طــوال دورة االســتعداد واالســتجابة للطــوارئ )علــى ســبيل المثــال، يف التقييــم / الضعــف وتقييــم القــدرات، وتصميــم 

البرنامــج وتنفيــذه ورصــده(.

المسار 3 - الموارد والقدرات
يجب تعبئة الموارد الكافية لدعم بناء قدرات برامج التحويالت النقدية الفعالة واالستعداد التشغيلي يف جمعية وطنية.

ســتكون هنــاك حاجــة إلــى عــدد كبيــر مــن المــوارد لبنــاء قــدرة برامــج التحويــالت النقديــة للجمعيــة الوطنيــة، والتــي يمكــن 
تحقيقهــا مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل، مثــل التدريــب الوجاهــي والتدريــب عبــر اإلنترنــت، والتعلــم بالممارســة، 
والتدريــب والتوجيــه، ومــا إلــى ذلــك. لحســن الحــظ، ال تكــون بعــض إجــراءات التأهــب األكثــر أهميــة مكلفــة، لكنهــا تحتــاج إلــى 
الوقــت والتفانــي مــن قبــل اإلدارة العليــا والموظفيــن التقنييــن مــن مجموعــة مــن إدارات الجمعيــة الوطنيــة. حيثمــا كان ذلــك 
ممكنـًـا، يجــب أن يتــم بنــاء القــدرات يف إطــار التأهــب الحالــي والتخطيــط للطــوارئ. يجــب تضميــن التمويــل المخصــص مســبقًا 

لبرنامــج التحويــالت النقديــة )»النقــد مقابــل النقــد«( يف هــذه الخطــط 

لضمــان التدفــق النقــدي الســلس أثنــاء العمليــة. ومــن المهــم المشــاركة بشــكل اســتباقي والتواصــل مــع الجهــات المانحــة 
لبرنامــج التحويــالت النقديــة للحصــول علــى التمويــل الــالزم للتأهــب لبرامــج التحويــالت النقديــة ومخزونــات الطــوارئ النقديــة 

واالســتجابة لهــا.

المسار 4 - التواصل والتنسيق
يســاهم االتصــال والتنســيق يف فهــم شــامل وأفضــل الســتجابات برامــج التحويــالت النقديــة يف المجتمــع الوطنــي، وبيــن مكونات 

الحركــة التــي تعمــل معـًـا ويف جميــع أنحــاء المجتمع اإلنســاني.

ــن  ــة الذي ــالت النقدي ــج التحوي ــتجيبين لبرام ــن المس ــك بي ــج متماس ــاع نه ــان اتب ــط لضم ــس فق ــا، لي ــيق مهًم ــر التنس ويعتب
ــى  ــل تضخــم الســوق، ومــا إل ــة وغيرهــا مــن المخاطــر، مث ــل المخاطــر األمني ــا لتقلي ــون يف نفــس المنطقــة، ولكــن أيًض يعمل
ذلــك. وبالتــوازي مــع ذلــك، تعمــل المناصــرة والتواصــل علــى تعزيــز فهــم أفضــل بيــن أصحــاب المصلحــة لبرنامــج التحويــالت 

ــع القــرار. ــن للمشــاركة يف صن ــة، فضــالً عــن إتاحــة الفرصــة للســكان المتأثري ــات المطلوب ــة وأهدافهــا والعملي النقدي

كمــا يعتبــر كل مــن التنســيق والدعــوة والتواصــل مهــم أيًضــا يف التعامــل مــع الجهــات المانحــة وتعبئــة المــوارد، فضــالً عــن 
نشــر المعلومــات والرســائل الرئيســية حــول اســتجابات برامــج التحويــالت النقديــة.

تشــجع المناصــرة أيًضــا النظــر الروتينــي يف برامــج التحويــالت النقديــة باعتبارهــا أحــد خيــارات االســتجابة الطارئــة المحتملــة 
يف أي ســياق اســتجابة. ولقــد أصبــح مــن الضــروري بشــكل متزايــد تبريــر ســبب عــدم مالءمــة برامــج التحويــالت النقديــة إذا 

لــم يتــم اختيارهــا.
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الشكل3. عملية بناء استعداد برامج التحويات النقدية

123456789

اإلعداد والتحليل

االتصال والدعم

المراجعة والتعلم والتحسينالتطوير والتنفيذ لعملية

الخطوات

األنظمة التمكينية

أدوات البرمجة

الموارد والقدرات

التواصل والتنسيق

تــم تنظيــم هــذا الدليــل حــول هــذه المراحــل الثــالث، وتســع خطــوات وأربعــة مســارات متوازيــة، 
حيــث تــم تلخيصهــا يف الشــكل 3.

مــن المهــم أن نــدرك أن هــذه عمليــة تســتغرق وقتـًـا وأن علــى كل جمعيــة وطنيــة تطويــر خطــة 
عمــل واســتراتيجية االســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة الخاصــة بهــا وفقـًـا لوتيرتهــا الخاصــة، 
مــع أهــداف واقعيــة وقابلــة للتحقيــق تســتند إلــى الممارســة والخبــرة والمــوارد المتاحــة. يتعيــن 
علــى كل جمعيــة وطنيــة تحديــد أولويــات المســارات والخطــوات واألنشــطة التــي يجــب معالجتهــا 
ــن  ــة م ــا »قائم ــب اعتباره ــل، يج ــة بالتسلس ــارات األربع ــم المس ــم تقدي ــا يت ــب. بينم ــأي ترتي وب
الخيــارات« عنــد تطويــر خطــة عمــل االســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة، ممــا يــؤدي إلــى 

ــة. ــالت النقدي االســتعداد التشــغيلي لبرنامــج التحوي

ــم يف أي وقــت.  ــة، ويمكــن أن يت ــى الدعــم بعناي ــط للعمــل عل ــد، يجــب التخطي ــى وجــه التحدي عل
تــم تضمينــه يف المرحلــة 1 يف وثيقــة التوجيــه، كجــزء مــن الخطــوة 3 - ولكــن مــن الناحيــة العمليــة 
قــد يكــون أول شــيء يجــب القيــام بــه - ويســتمر حتــى النهايــة. يختلــف وضــع كل جمعيــة وطنيــة، 

ويجــب تكييــف هــذه اإلرشــادات واســتخدامها بمرونــة وفقـًـا للســياق.

ــر أدوات  ــة يف حــاالت الطــوارئ 2 لتوفي ــك، تتوفــر مجموعــة أدوات الحركــة النقدي ــى ذل ــة إل باإلضاف
وإرشــادات محــددة مطلوبــة ويمكــن اســتخدامها لدعــم الخطــوات الــواردة يف هــذا الدليــل. ســيتم 
عمــل روابــط واضحــة خــالل هــذا الدليــل اإلرشــادي إلــى المراجــع واألدوات الموجــودة يف مجموعــة 

األدوات يف نهايــة كل قســم.

ــج  ــغيلي لبرنام ــتعداد التش ــو االس ــاص نح ــا الخ ــكل طريقه ــة ستش ــة وطني ــن أن كل جمعي يف حي
التحويــالت النقديــة، إذا اتبعــت التوجيهــات المشــتركة ووضعــت مكونــات مماثلــة )كمــا تــم 
تحديدهــا مــن خــالل البرامــج التجريبيــة والموضحــة يف هــذا الدليــل( فســيكون مــن الســهل علــى 
ممثلــي مختلــف الجهــات الفاعلــة يف الحركــة العمــل معًــا بشــكل فعــال يف أوقــات االســتجابة 

الدوليــة.

تم إطالق مجموعة أدوات الحركة   2
النقدية يف حاالت الطوارئ يف عام 2015 

وهي متاحة عند الطلب.
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مقدمة

ــات  ــج التحوي ــب لبرنام ــود التأه ــدء جه ــة لب ــة الوطني ــارات للجمعي ــدوق 2. اعتب الصن
ــة النقدي

تــم تحديــد االعتبــارات الهامــة التاليــة مــن خــالل التعلــم مــن التجــارب التجريبيــة للتأهــب 
لالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر:

البدء بالحصول على دعم فعال من القيادة العليا للجمعية الوطنية.	 
جعــل مشــروع التأهــب بســيًطا وواقعيـًـا قــدر اإلمــكان، مــع مراعــاة االحتياجــات ذات 	 

ــة والقــدرات والمــوارد المتاحــة. األولوي
تخصيــص المــوارد والوقــت الكافييــن. يســتغرق تطويــر ممارســات برامــج التحويــالت 	 

النقديــة وقتـًـا ويجــب إعطــاء وقــت كاٍف لدعــم هــذه العمليــة.
استخدام األساليب العملية والمتكررة:	 
تطوير  اختبارتحسيناستخدامتحسين.	 

إشــراك مقــر الجمعيــة الوطنيــة والفــروع المختــارة بشــكل نشــط لتنفيــذ أنشــطة 	 
االســتعداد لبرامــج التحويــالت النقديــة )بمــا يف ذلــك الموظفيــن مــن اإلدارات ذات 

الصلــة والمتطوعيــن والشــركاء(.
التواصــل مــع االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر والجمعيــات 	 

الوطنيــة األخــرى ومصــادر الدعــم الفنــي األخــرى للبقــاء علــى اطــالع دائــم بالممارســات 
الجيدة.

متى يُستخدم هذا الدليل؟
تــم تصميــم هــذا الدليــل لتســتخدمه الجمعيــات الوطنيــة علــى المســتوى القطــري، علــى الرغــم 
مــن أن اإلرشــادات تنطبــق أيًضــا علــى أمانــة االتحــاد الدولــي أو اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو 

أي منظمــة إنســانية.

ويســعى إلــى تقديــم إرشــادات بشــأن بعــض الخطــوات واألنشــطة الحاســمة التــي يمكــن تنفيذهــا 
لبنــاء االســتعداد لبرامــج التحويــالت النقديــة. يجــب أن يتــم دمــج أعمــال االســتعداد لبرنامــج 
التحويــالت النقديــة يف خطــط التأهــب والطــوارئ الحاليــة للجمعيــة الوطنيــة لجعلهــا أكثــر فاعليــة 
واســتدامة. وســيدعم هــذا دمــج برامــج التحويــالت النقديــة المســبقة وإضفــاء الطابــع المؤسســي 
عليهــا، ممــا يمكـّـن الجمعيــة الوطنيــة مــن التمتــع بالثقــة واالســتعداد التشــغيلي للنظــر يف برامــج 
التحويــالت النقديــة علــى نطــاق واســع كخيــار اســتجابة برمجــة محتمــل، وعنــد االقتضــاء، تقديــم 
ــى  ـًـا إل ــة ويف الوقــت المناســب جنب ــة علــى نطــاق واســع كاســتجابة فعال برامــج التحويــالت النقدي

جنــب مــع أكثــر تقليديــة. الخيــارات، مثــل التوزيــع العينــي أو تقديــم الخدمــات.

ــن  ــزال م ــال ي ــوارئ، ف ــط للط ــتعداد أو تخطي ــة اس ــة الوطني ــدى الجمعي ــن ل ــم يك ــك، إذا ل ــع ذل وم
الممكــن اســتخدام هــذا التوجيــه كنهــج قائــم بذاتــه يف بنــاء قــدرات واســتعداد برامــج التحويــالت 
النقديــة: ال تــزال نفــس الخطــوات الموضحــة يف هــذا الدليــل ســارية. وإذا كانــت إحــدى الجمعيــات 
الوطنيــة تنفــذ االســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة ألول مــرة أو لديهــا خبــرة محــدودة يف 
برامــج التحويــالت النقديــة، فــإن التوصيــة هــي البــدء بأنشــطة اســتعداد أساســية ومركــزة وواقعيــة 
لبرامــج التحويــالت النقديــة إلنشــاء أســاس قــوي يمكــن البنــاء عليــه. مــع تزايــد الثقــة والقــدرات يف 

برامــج التحويــالت النقديــة، يمكــن أن تصبــح الخطــط واألنشــطة أكثــر طموحـًـا.
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المرحلة 1

اإلعداد والتحليل
لكــي يصبــح اســتعداد برامــج التحويــالت النقديــة حقيقــة واقعــة، يجــب أن تكــون الجمعيــة الوطنيــة 
مســتعدة وقــادرة علــى إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى برامــج التحويــالت النقديــة وتعميمهــا. قــد 
يتطلــب ذلــك تنفيــذ أعمــال المناصــرة الموضحــة يف الخطــوة 3 مســبقًا، لضمــان مســتويات جيــدة 

مــن المشــاركة والمســؤولية لعمليــة االســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة.

تتضمن مرحلة »التحضير والتحليل« للعملية ثالث خطوات.

الشكل4. خطوات »التحضير والتحليل«

اإلعداد والتحليل

الخطوة 1. توثيق التقييمات األساسية 
قبل وقوع الكارثة

الخطوة 2. تطوير وتحليل 
السيناريوهات

الخطوة 3. تحديد الفجوة يف استعداد 
برامج التحويالت النقدية

• مراجعة وتحليل البيانات الثانوية

• جمع البيانات األولية وتحليلها

• وثائق التقييم األساسي

•  بناء مشاركة أصحاب المصلحة يف • تطوير السيناريوهات وتحليلها
استعداد برامج التحويالت النقدية

•  تحليل الفجوات يف التأهب والتقييم 
الذاتي

•  تطوير وتنفيذ رسائل الدعوة 
الرئيسية

المناصرة والتواصل
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راجع نهاية هذا القسم للحصول على وصف أكثر تفصيالً للمسارات األربعة المطبقة على »التحضير والتحليل«.

الخطوة 1. توثيق التقييم األساسي قبل وقوع 
الكارثة.

تســاعدنا المعلومــات الجيــدة قبــل وقــوع الكارثــة علــى إجــراء تحليــل أســرع وأكثــر دقــة لتأثيــرات 
الكارثــة ألنهــا تتيــح لنــا مقارنــة ظــروف مــا قبــل الكارثــة ومــا بعدهــا. مــن المفيــد الحصــول علــى 

معلومــات أساســية حــول أنظمــة الســوق واألســعار والموســمية.

يتضمــن تحليــل البيانــات الثانويــة واألوليــة إيجــاد ووصــف األنمــاط واالتجاهــات وتفســيرها ضمــن 
الســياق المحلــي، باســتخدام الخبــرة الموجــودة. يمكــن أن ينتــج عــن تحليــل البيانــات الجيــد وصــف 
لحــدث الخطــر، وتحديــد المناطــق الجغرافيــة المتأثــرة، وتقديــر عــدد ونســبة األشــخاص أو األســر 

المتضــررة، وفهــم تأثيــر الخطــر علــى األشــخاص واألصــول والمــوارد.

مــن منظــور االســتعداد النقــدي، يعنــي هــذا فهــم الحجــم المحتمــل لالحتياجــات، ومــا إذا كان النقــد 
مجديـًـا، وســتعمل األســواق بشــكل كاٍف لتلبيــة الطلــب المتزايــد، ثــم كيــف يمكــن تنفيــذ برامــج 

التحويــالت النقديــة بكفــاءة

الشكل5. ملخص المسارات األربعة يف »التحضير والتحليل«

اإلعداد 
والتحليل

دول المقارنة 
المعيارية

األنظمة التمكينية

كانت جهود المناصرة فعالة يف السماح بعملية االستعداد الناجحة لبرامج التحويالت 
النقدية.

يرتبط االستعداد لبرنامج التحويالت النقدية باالستعداد الحالي والتخطيط للطوارئ.
القدرة والسياق الحاليان مفهومة ومحللة وموثقة.

يتم تحديد المعيقات المحتملة والتخفيف من حدتها.
تم االنتهاء من دراسة جدوى برامج التحويالت النقدية، بما يف ذلك تقييمات السوق.

أدوات البرمجة

يتم استخدام األدوات القياسية أو تكييفها مع السياق المحلي، ويتم استخدامها من 
أجل:

	 التحليل السياقي
	 تطوير خط أساس لبرنامج التحويالت النقدية

	 تطوير سيناريوهات الكوارث.
تم تحديد أصحاب المصلحة والتعامل معهم حسب االقتضاء.

تم تقييم قدرة الجمعية الوطنية على مستوى المقر الرئيسي والفروع على توفير الموارد القدرات
برامج التحويالت النقدية يف الوقت المناسب والقابلة للتطوير وتم تحديد الثغرات.

التواصل 
والتنسيق

تم تحديد الجهات الفاعلة والشبكات وأصحاب المصلحة يف برامج التحويالت النقدية 
ودراستها.

تم االضطالع بمناصرة داخلية خاصة ببرامج التحويالت النقدية حسب الحاجة
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يرجى الرجوع إلى التوجيه   3
التشغيلي لالتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر: التقييم 
األولي السريع متعدد القطاعات )جنيف، 

.)2014

وفاعليــة. لغــرض هــذا التوجيــه وللتوافــق مــع االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل 
األحمــر

تم تقسيم إرشادات التخطيط للطوارئ يف هذه الخطوة إلى ثالث خطوات فرعية.

مراجعة وتحليل البيانات الثانوية	 
جمع البيانات األولية وتحليلها	 
توثيق التقييم األساسي.	 

1.1 مراجعة وتحليل البيانات الثانوية
البيانــات الثانويــة هــو المصطلــح المســتخدم لوصــف المعلومــات التــي تــم جمعهــا بالفعــل مــن 

قبــل الجمعيــة الوطنيــة أو مــن قبــل أشــخاص أو منظمــات أخــرى.

ــات  ــم االحتياج ــى يف تقيي ــوة األول ــي الخط ــة ه ــات الثانوي ــل البيان ــة وتحلي ــون مراجع ــا تك ــادة م ع
متعــدد القطاعــات بعــد وقــوع الكارثــة. كمــا أنهــا الخطــوة األولــى يف تخطيــط االســتعداد، حيــث إنهــا 

توفــر نقطــة مرجعيــة يمكــن علــى أساســها فهــم حجــم ونطــاق كارثــة مســتقبلية.

ــك  ــة، بمــا يف ذل ــة والخارجي ــم جمــع المعلومــات مــن مجموعــة واســعة مــن المصــادر الداخلي يت
الحكومــة واألمــم المتحــدة والــوكاالت اإلنمائيــة واإلنســانية األخــرى. يتــم الجمــع بيــن هــذا لتوفيــر 
جــزء مــن المعلومــات األساســية، والتــي يمكــن للجمعيــة الوطنيــة مــن خاللهــا تحديــد الفجــوات يف 

المعلومــات والفهــم، واســتهداف جمــع البيانــات األوليــة.

األســئلة الرئيســية التــي ســتؤطر مراجعــة البيانــات الثانويــة وتحليلهــا قبــل وقــوع خطــر أو أزمــة 
هــي:

ما هو الخطر / األزمة المحتملة؟	 
هل برنامج التحويالت النقدية هو آلية استجابة برمجة مناسبة وممكنة؟	 
ما الذي يمكن فعله قبل وقوع الكارثة؟	 

تــم تكييــف اإلجــراءات الرئيســية التاليــة مــن إرشــادات التخطيــط للطــوارئ الصــادرة عــن االتحــاد 
ــع  ــة جم ــه عملي ــتخدامها لتوجي ــن اس ــر ويمك ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــي لجمعي الدول

ــا. ــة وتحليله ــات الثانوي البيان

تاريــخ األخطــار والكــوارث: ضــع خريطــة للمخاطــر والمخاطــر األكثــر تكــرارًا يف الدولــة. انظــر إلــى 
خطــط االســتجابة الحاليــة والســابقة لتحديــد النطــاق المحتمــل لالســتجابة والمــوارد والقــدرة 

ــة. المتاح

الفئــات األكثــر هشاشــة: إجــراء مراجعــة للبيانــات الثانويــة المتعلقــة بنقــاط الضعــف الموجــودة 
مســبقًا وخطــوط األســاس؛ رســم خريطــة لمجموعــات الســكان األكثر ضعفــاً وخصائصهــم ومواقعهم 
الجغرافيــة. قــد تؤثــر األخطــار المختلفــة علــى مجموعــات مختلفــة مــن النــاس، يف مناطــق مختلفــة 

ويف أوقــات مختلفــة مــن العــام.

قــدرة الجمعيــة الوطنيــة علــى تقديــم اســتجابات برامــج التحويــالت النقديــة: هــل تمتلــك 
ــة؟ مــا  ــة ببرنامــج التحويــالت النقدي ــة المحتمل ــة القــدرة علــى االســتجابة للكارث ــة الوطني الجمعي
هــي المــوارد المتاحــة: األشــخاص واألنظمــة واألصــول؟ تحديــد الثغــرات ونقــاط القــوة للموظفيــن 
والمتطوعيــن. هــل هــذه المــوارد متاحــة يف جميــع أنحــاء البــالد، أم يف مناطــق معينــة فقــط؟ مــاذا 

ــة علــى نطــاق واســع يف هــذا الســياق؟ يعنــي تشــغيل برنامــج التحويــالت النقدي
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اإلعداد والتحليل

ــى التوجيــه التشــغيلي لالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل  يرجــى الرجــوع إل
ــي الســريع متعــدد القطاعــات )جنيــف، 2014(. ــم األول ــر: التقيي األحم

يتم استكشاف هذه األسئلة بالتفصيل يف مجموعة أدوات التقييم السريع للحركة لألسواق.

ــالت  ــى برامــج التحوي ــة وهــل تفضــي إل ــالت المســتفيدين معروف ــة: هــل تفضي ــة التمكيني البيئ
النقديــة؟ مــا هــي طرائــق برامــج التحويــالت النقديــة المحتملــة التــي يمكــن أن تكــون ذات صلــة، 

وهــل يمكــن تنفيذهــا جميعًــا يف جميــع أنحــاء الدولــة؟

تقييــم الســوق وتحليله:4ســيحدد كيفيــة عمــل الســوق، ومــدى قــدرة األســواق علــى تلبيــة 
احتياجــات

ــة  ــب طريق ــأن أنس ــرار بش ــاذ الق ــاهمة يف اتخ ــي المس ــوارث وبالتال ــن الك ــن م ــكان المتضرري الس
لتقديــم المســاعدة. علــى ســبيل المثــال، حــدد أنظمــة الســوق الرئيســية والســلع التــي يســتخدمها 
المنزليــة والميــاه والصــرف الصحــي /  الغــذاء واألدوات  النــاس يف حالــة وقــوع كارثــة، مثــل 
مســتلزمات النظافــة ومــواد المــأوى ومدخــالت ســبل العيــش. اجمــع بيانــات األســعار، مــع العلــم 
ــذه  ــتخدام كل ه ــن اس ــل. يمك ــف النق ــك تكالي ــا يف ذل ــام، بم ــدار الع ــى م ــف عل ــد يختل ــك ق أن ذل

ــة. ــالغ عــن قيمــة المنحــة النقدي ــات لإلب البيان

تحديــد آليــات تســليم برامــج التحويــالت النقديــة الرئيســية ومقدمــي الخدمــات: إجــراء مســح 
وتحليــل آلليــات توصيــل النقــد الحاليــة والمحتملــة )التجــار، والمؤسســات الماليــة، ومقدمــو 
خدمــات الهاتــف المحمــول، ووكاالت التحويــالت، ومــا إلــى ذلــك( التــي تســتخدمها الحركــة والجهات 

الفاعلــة األخــرى.

ــج  ــرة يف برنام ــا خب ــي لديه ــرى الت ــة األخ ــانية أو اإلنمائي ــة اإلنس ــات الفاعل ــد الجه ــيق: تحدي التنس
التحويــالت النقديــة يف المنطقــة وتبــادل المعلومــات ذات الصلــة ببرامــج التحويــالت النقديــة 
ــل الســكان؛  ــة مــن قب ــد المســتخدمة بالفعــل والمفضل ــات تســليم النق ــق وآلي واألســواق )الطرائ
المخاطــر والتحديــات يف التنفيــذ والحلــول / التوصيــات؛ موثوقيــة األســواق؛ موثوقيــة التمويــل 

الحالــي المؤسســات؛ أنظمــة المراقبــة، وغيرهــا(.

الوطنيــة  بالجمعيــة  الخاصــة  الســلوك  تقييــم  تقييمــات  تشــمل:  الثانويــة  البيانــات  مصــادر 
والتقييمــات الســابقة. المؤسســات الوطنيــة )الــوزارات الحكوميــة، والمعاهــد البحثيــة، والجامعــات، 
والمســوحات الديموغرافيــة / الصحيــة، ومــا إلــى ذلــك(؛ الجهــات الفاعلــة اإلنســانية )مثــل البيانــات 
العالميــة لألمــم المتحــدة أو بوابــات الــدول والمنظمــات غيــر الحكوميــة(؛ مؤسســات التنميــة 
الدوليــة )مثــل البنــك الدولــي(؛ بيانــات الســوق مــن مصــادر كســب العيــش واألمــن الغذائــي 
)شــبكة أنظمــة اإلنــذار المبكــر بالمجاعــة، تصنيــف المرحلــة المتكاملــة، وغيرهــا(؛ بيانــات األقمــار 
الصناعيــة أو الجغرافيــة المكانيــة؛ والمعلومــات مــن وســائل اإلعــالم ووســائل التواصــل االجتماعــي.

عنــد تحليــل البيانــات الثانويــة، تذكــر أن تســأل: هــل المصــدر موثــوق، والمنهجيــة ســليمة 
لالســتخدام؟ قابلــة  والبيانــات 

.

يتم استكشاف هذه األسئلة   4
بالتفصيل يف مجموعة أدوات التقييم 

السريع للحركة لألسواق.
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1.2 جمع البيانات األولية وتحليلها
ــة. بمجــرد جمــع  ــادةً الصــورة الكامل ــر ع ــا ال توف ــم الســياق، لكنه ــة لفه ــات الثانوي ــتخدم البيان تُس
البيانــات وتحليلهــا، ســوف يتضــح أن هنــاك فجــوات يف معرفتنــا وفهمنــا، واألســئلة المعلقــة، 

ــا. ــاس لدين ــط األس ــة يف خ ــر ثق ــون أكث ــد أن نك ــي نري ــاالت الت والمج

يجــب أن نجمــع معلومــات إضافيــة بأنفســنا لإلجابــة علــى هــذه األســئلة، وهــذا مــا يســمى بجمــع 
ــل  ــة مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل مث ــات األولي ــم جمــع البيان ــة. يت ــات األولي البيان

ــز واالســتطالعات. ــات التركي ــة ومجموع ــالت الفردي المقاب

ــار يف  ــزم أخذهــا يف االعتب ــي قــد يل ــات واإلجــراءات الرئيســية الت تتضمــن بعــض مجموعــات البيان
هــذه الخطــوة الفرعيــة مــا يلــي:

تقييم المخاطر ورسم خرائط المخاطر وتحليلها.	 
التقويمات الموسمية ومراقبة األسعار وخطوط األساس لألسعار مع التغيرات الموسمية 	 

لألغذية الرئيسية والنظافة والسلع والخدمات المنزلية التي تستخدمها المجتمعات بشكل 
منتظم.

خرائط السوق الجغرافية وخرائط نظام السوق الهامة ومدى تكاملها وقدرة السوق المحتملة 	 
لدعم االستجابة بناءً على البيانات التاريخية.

تحديد طرائق برنامج التحويالت النقدية المحتملة وآليات التسليم، بما يف ذلك مراعاة منطقة 	 
تغطية الحساب، وتفضيالت المجتمع، وتحليل المخاطر، والقدرة على التنفيذ، وأي أداء تاريخي.

قسيمة النقد و / أو السلع و / أو تصميم هوية المستفيد ومتطلبات اإلنتاج واالعتبارات.	 
قيم التحويالت النقدية محددة مسبقًا )بما يف ذلك األساس المنطقي للحساب لتلبية سلع 	 

أساسية محددة أو نتائج قطاع محدد وتشمل تكاليف الوصول والنقل(.
معايير االستهداف والنهج )على أساس جغرايف أو على أساس الضعف(، والضعف واختيار 	 

المستفيدين، ومجموعات بيانات تسجيل المستفيدين والمعلومات المطلوبة.
رسم خرائط آلليات تنسيق برامج التحويالت النقدية األخرى والجهات الفاعلة يف برنامج 	 

التحويالت النقدية يف المنطقة وأهداف البرمجة وقيم المنحة النقدية وعملية إدارة المشروع 
وآليات تسليم النقد.

مقر الجمعية الوطنية والقدرة التشغيلية للفروع والموارد المتاحة )البشرية والمالية 	 
واللوجستية وتجربة برامج التحويالت النقدية، وما إلى ذلك( باإلضافة إلى تحديد أي زيادة 

محتملة يف االحتياجات من الموارد البشرية لدعم االستجابة الموسعة.

1.3 وثائق التقييم األساسي
ــي  ــي نهائ ــر أساس ــداد تقري ــب إع ــا، يج ــة وتحليله ــة والثانوي ــات األولي ــع البيان ــع جمي ــرد جم بمج
ــا  ــادة م ــا. ع ــن الوصــول إليه ــا متاحــة بســهولة ويمك ــم جمعه ــي ت ــات الت ــع البيان لضمــان أن جمي

ــه. ــر وتلخيص ــة التقري ــي لمرافق ــرض تقديم ــداد ع ــد إع ــن المفي ــون م يك

ــك  ــى تل ــب االســتعداد للطــوارئ، ولكــن يجــب أن يؤكــد عل ــع جوان ــر جمي يجــب أن يشــمل التقري
الالزمــة لتطويــر أنظمــة قويــة لبرامــج التحويــالت النقديــة. وســيوفر األســاس للمرحلــة التاليــة مــن 
التخطيــط لالســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة - وضــع الســيناريوهات. كمــا ســتتم إعــادة النظــر 
فيــه يف وقــت حالــة الطــوارئ التاليــة يف وقــت الطــوارئ التاليــة عندمــا يتــم تصميــم البرامــج وتشــكل 

مدخــالت قيمــة لرصــد البرنامــج.
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الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

اإلعداد والتحليل

الخطوة 2. تطوير وتحليل السيناريوهات
الخطــوة التاليــة يف العمليــة هــي البــدء يف التفكيــر يف »مــاذا لــو«. يتــم ذلــك مــن خــالل إعــداد 

الســيناريوهات.

تطوير السيناريوهات وتحليلها  2.1
الســيناريو عبــارة عــن مجموعــة مــن االفتراضــات المســتنيرة حــول الكيفيــة التــي قــد يتطــور بهــا 
الموقــف وتتطلــب عمــاًل إنســانيًا. يجــب أن تكــون الســيناريوهات قصيــرة وغيــر معقــدة، حيــث إن 
الغــرض منهــا هــو توفيــر إطــار يمكــن مــن خاللــه التخطيــط لمجموعــة مــن األنشــطة مــن أجــل إعداد 
ــات  ــي لجمعي ــاد الدول ــن االتح ــادرة ع ــوارئ الص ــط للط ــادات التخطي ــدد إرش ــة. تش ــة وطني جمعي

الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر علــى أهميــة ثالثــة عناصــر:

الخطر	 
الضعف الحالي أو المحتمل الناتج عن تأثير الخطر	 
القدرات والموارد المتاحة داخل الجمعية الوطنية و / أو الشركاء الرئيسيين لمعالجة نقاط 	 

الضعف المحددة.
تســتخدم العديــد مــن المؤسســات صيغــة لتطويــر الســيناريوهات: فهــم يعتبــرون المواقــف 

األفضــل واألكثــر ترجيًحــا واألســوأ. يف التخطيــط للطــوارئ

أفضــل ســيناريو ليــس مفيــدًا يف العــادة. إذا لــم تســمح المــوارد والوقــت بتطويــر جميــع الحــاالت 
الثــالث، فمــن األســلم اعتمــاد ســيناريو الحالــة األكثــر احتماليــة، كأســاس لالســتعداد بشــكل أفضــل 
يف حالــة حــدوث كارثــة. ومــع ذلــك، قــد يكــون هنــاك بعــض االعتبــارات اإلضافيــة لســيناريو أســوأ 

الحــاالت كأولويــة يف بعــض المواقــف.

اعتمــادًا علــى الســياق، قــد تحتــاج الجمعيــة الوطنيــة إلــى النظــر يف الســيناريوهات المرتبطــة 
بالعديــد مــن المخاطــر المختلفــة، بمــا يف ذلــك الصدمــات الطبيعيــة والصدمــات مــن صنع اإلنســان.

العناصر المهمة عند التفكير يف تطوير السيناريو هي:

تقدير عدد األفراد أو األسر التي ستتأثر بالخطر الموصوف يف السيناريو، وأي اتجاهات أو أنماط 	 
ديموغرافية.

فهم االحتياجات اإلنسانية المتوقعة يف السيناريو وتحديد أولوياتها. يؤدي الفهم الواضح 	 
لالحتياجات إلى أهداف واضحة للبرنامج، مما يسمح بعد ذلك بدراسة تفصيلية للقيمة 

المحتملة للمنح النقدية، بناءً على عناصر مثل سلة الغذاء الشهرية، أو متوسط الراتب، أو 
مواد المأوى يف حاالت الطوارئ، أو مواد النظافة األساسية، أو مزيج من هؤالء.

يمكن أن يكون لالعتبارات اللوجستية وإمكانية الوصول آثار على تسليم برامج التحويالت 	 
النقدية يف سيناريوهات مختلفة، ال سيما إذا كانت هناك حدود حول أساليب النقد وآليات 

التسليم، أو إذا كانت هناك تحديات مع األسواق العاملة، حيث يجب أخذها يف االعتبار 
واختبارها لكل سيناريو.

يجب مالحظة النطاق المحتمل لالستجابة من المجتمع والحكومة والوكاالت اإلنسانية األخرى 	 
لكل سيناريو، للنظر يف استجابة مناسبة من المجتمع الوطني.

مستوى الموارد والقدرات المتاحة يف كل سيناريو، وإمكانية توسيع نطاقها.	 
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وكقاعــدة عامــة، يجــب أن يكــون عــدد األســر التــي يمكــن الوصــول إليهــا بمســاعدة برامــج 
ــات  ــلع و/أو الخدم ــالل الس ــن خ ــا م ــول إليه ــم الوص ــي يت ــام الت ــالً لألرق ــة مماث ــالت النقدي التحوي

الفوريــة. لالحتياجــات  لالســتجابة  العينيــة 

الخطوة 3. تحديد الفجوات يف تحضير برمجة 
التحويالت النقدية

يعتمد تحليل فجوة االستعداد على المقارنة بين:

ما تود الجمعية الوطنية أن تكون قادرة على تنفيذه يف أي سيناريو، و	 
ما يمكن أن تفعله الجمعية الوطنية يف الوقت الحاضر.	 

ــال  ــن خ ــدها م ــم س ــة - يت ــات النقدي ــج التحوي ــتعداد برام ــوة يف اس ــكل6. الفج الش
ــل ــة العم خط

 ما تود الجمعية الوطنية أن تكون 
قادرة على تنفيذه

ما يمكن أن تفعله الجمعية 
الوطنية يف الوقت الحاضر. الفجوة

تأخــذ الخطــوات الفرعيــة التاليــة يف االعتبــار هــذه العمليــة، وتبنــي علــى الســيناريو الــذي اكتمــل 
العمــل فيــه يف الخطــوة 2. تتضمــن الخطــوات الفرعيــة أدنــاه عمليتيــن تشــاركيتان: األولــى لبنــاء 
الوعــي والثانيــة للعمــل علــى التفاصيــل. يف بعــض الحــاالت، قــد يكــون مــن الممكــن الجمــع بينهــا. 

الحــظ أنــك قــد تحتــاج إلــى البــدء بالخطــوة الفرعيــة 3.3.

3.1 بناء مشاركة أصحاب المصلحة يف استعداد برامج التحويالت النقدية
مــن المهــم أن يتــم تمثيــل صنــاع القــرار الرئيســيين مــن اإلدارات الرئيســية داخــل الجمعيــة 
الوطنيــة وإشــراكهم يف عمليــة االســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة منــذ البدايــة. كحــد أدنــى، 
قــد يشــمل ذلــك عــادةً إدارة الكــوارث، والصحــة، والخدمــات اللوجســتية، والتمويــل وتطويــر 

ــة. ــة الوطني ــكل الجمعي ــى هي ــادًا عل ــن، اعتم ــمل اآلخري ــد يش ــن ق ــروع - ولك الف

ســيكون الغــرض مــن هــذه الخطــوة الفرعيــة هــو بنــاء الملكيــة والمشــاركة مــن أصحــاب المصلحــة 
الرئيســيين لمراجعــة العمليــة حتــى اآلن بمــا يف ذلــك الســيناريوهات وتحليــل فجــوة االســتعداد، 
ثــم مناقشــة القــدرات الحاليــة والمحتملــة الالزمــة لتكــون جاهــزة مــن الناحيــة التشــغيلية لتنفيــذ 
ــة  ــة والمحتمل ــدرات الحالي ــل للق ــذا التحلي ــاف ه ــيتم استكش ــتجابات. س ــددة اس ــات المح اإلمكان
بمزيــد مــن التفصيــل يف الخطــوة الفرعيــة التاليــة ويمكــن حتــى إدراجــه يف هــذه المرحلــة، إذا كان 

ذلــك هــو األفضــل بالنســبة للجمعيــة الوطنيــة.

إنهــا لفكــرة جيــدة عقــد ورشــة عمــل بالقــرب مــن بدايــة عمليــة االســتعداد لبرنامــج التحويــالت 
ــة، وشــرح  ــالت النقدي ــم أساســيات برنامــج التحوي ــدأ ورشــة العمــل بتقدي ــن أن تب ــة. يمك النقدي
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ــص  ــاركة وفح ــة لمش ــتوفر فرص ــة، وس ــة الحالي ــة الوطني ــط الجمعي ــتراتيجيات وخط ــا باس عالقته
ــك، إذا  ــع ذل ــن 1 و2. وم ــة يف الخطوتي ــة الموضح ــيناريوهات الناتج ــي والس ــر األساس ــج التقري نتائ
كانــت برامــج التحويــالت النقديــة غيــر معروفــة أو غيــر مفهومــة جيــدًا مــن قبل أصحــاب المصلحة، 

فقــد يكــون مــن المناســب القيــام بمزيــد مــن أنشــطة الدعــوة والتوعيــة قبــل ورشــة العمــل.

يمكــن اســتخدام األنشــطة التشــاركية، مثــل التحليــل الرباعــي، إلشــراك أصحــاب المصلحــة يف التفكيــر 
مــن خــالل العوائــق والفــرص الحاليــة التــي يتوقعهــا كل قســم يف تنفيــذ برامــج التحويــالت النقديــة. 
يمكــن أن ينظــر تمريــن التحليــل الرباعــي إلــى اســتعداد برامــج التحويــالت النقديــة مــن منظــور كل 

قســم فنــي، أو يمكــن أن ينظــر إليــه مــن حيــث المســارات األربعــة المســتخدمة يف هــذا الدليــل.

الشكل7. إطار التحليل الرباعي استعداد برامج التحويات النقدية على مستوى الجمعية الوطنية
العوامل السلبيةالعوامل اإليجابية

نقاط الضعفنقاط القوة

األنظمة التمكينية  
أدوات البرنامج  

الموارد والقدرات
التواصل والتنسيق

العوامل 
الداخلية

       

   
التهديداتالفرص

العوامل 
الخارجية

        

  

يجــب أن يشــمل المشــاركون يف ورشــة العمــل جميــع اإلدارات المعنيــة داخــل الجمعيــة الوطنيــة، 
بمــا يف ذلــك الموظفيــن والمتطوعيــن، والتمثيــل مــن الفــروع، والحوكمــة العليــا والقيــادة. يجــب 
أن تشــمل ورشــة العمــل األشــخاص المحتمــل تعيينهــم كنقطــة محوريــة يف برنامــج التحويــالت 
النقديــة وأعضــاء مجموعــة العمــل الفنيــة.5 ويمكــن أن يشــمل أيًضــا شــركاء يف البلــد أو مــن 
المنطقــة، ويمكــن أيًضــا دعــوة مشــاركين خارجييــن. قــد ال يكــون من الضــروري لجميع المشــاركين 

حضــور جميــع جلســات ورشــة العمــل.

لكــي تجــري ورشــة العمــل بسالســة وتحقــق أفضــل النتائــج، تســتند النصائــح التاليــة إلــى الخبــرة 
ــاد  ــة االتح ــع ألمان ــة التاب ــالت النقدي ــج التحوي ــب لبرنام ــة للتأه ــج التجريبي ــن البرام ــبة م المكتس

الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر:

قم بتضمين نظرة عامة سريعة على أساسيات برنامج التحويالت النقدية يف بداية ورشة 	 
العمل للتأكد من أن جميع المشاركين لديهم بعض الفهم األساسي ويمكنهم المشاركة 

بنشاط يف األنشطة والمناقشات الجماعية.
اجعل ورشة العمل استباقية وديناميكية قدر اإلمكان، وتعزيز المشاركة والتغذية الراجعة.	 
ضمان تخصيص الوقت الكايف للتحليل الرباعي لقدرات برامج التحويالت النقدية الهامة 	 

والخطوات التالية وجلسات التوصيات، حيث إن هذه هي أهم مخرجات ورشة العمل.
عندما يكون لدى الجمعية الوطنية بالفعل خبرة يف برنامج التحويالت النقدية، قد يكون من 	 

المفيد لكل قسم إعداد مسودة تحليل الرباعي قبل ورشة العمل، وتحديد االختناقات والقيود 
الحرجة التي تمنع أو تحد من فعالية أو نطاق أو توقيت استجابات برامج التحويالت النقدية 

الحالية. سيوفر هذا الوقت يف ورشة العمل وأيًضا إثراء المناقشات.
راجع القسم التالي من هذا الدليل،   5

الخطوة 4
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ادعُ مشاركين خارجيين لديهم خبرة يف برنامج التحويالت النقدية داخل البلد لمشاركة 	 
الخبرات والتحديات وطرق التغلب عليها. ادعُ عددًا قليالً من المشاركين لتقديم عروض 

تقديمية مدتها 10-15 دقيقة عن تجربتهم يف برنامج التحويالت النقدية، بما يف ذلك الجوانب 
والتعلم من استجابات طوارئ محددة )األهداف، والنطاق، واإلطار الزمني، والطرائق، وما إلى 

ذلك( وكيف تغلبوا على التحديات الحرجة داخل مؤسستهم. قرر ما إذا كان هؤالء المشاركون 
الخارجيون مرحب بهم يف ورشة العمل بأكملها أم يف الجلسات المختارة فقط.

خالل ورشة العمل، حدد األعضاء المحتملين من كل قسم أو مجال وظيفي يمكن تضمينه يف 	 
مجموعة العمل الفنية لبرنامج التحويالت النقدية، عند االقتضاء.

استخدم ورشة عمل االستعداد لبرنامج التحويالت النقدية كفرصة لخلق و / أو تعزيز الوعي 	 
ببرنامج التحويالت النقدية من خالل إصدار بيانات صحفية ولغات سمعية بصرية أو صوتية 

والمقاالت وما إلى ذلك يمكن نشرها عبر أقسام ووسائط االتصال الداخلي والخارجي.
استخدم موقع الجمعية الوطنية وأدوات وسائل التواصل االجتماعي لنشر ومشاركة األخبار 	 

حول ورشة العمل ومتابعة خطط برامج التحويالت النقدية.
استخدم اللوحات الورقية والمالحظات الالصقة يف تمارين جماعية وضع النتائج على الحائط 	 

كتذكير لمدة ورشة العمل. قم بإشراك مدون مالحظات لورشة العمل ليس مشاركًا.
يجــب أن تكــون النتيجــة النهائيــة لالجتمــاع هــي اتخــاذ قــرار بشــأن االســتثمار أو عــدم االســتثمار 
ــى  ــاق عل ــة بنعــم، فيجــب االتف ــت اإلجاب ــة، وإذا كان ــالت النقدي ــاء االســتعداد لبرنامــج التحوي يف بن

ــة. الخطــوات التالي

3.2 تحليل الفجوات يف التأهب والتقييم الذاتي
بمجــرد إبــالغ أصحــاب المصلحــة وإشــراكهم، يمكــن تنظيــم ورشــة عمــل أخــرى أو عمليــة أخــرى 
مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين إلجــراء تحليــل مفصــل لفجــوة االســتعداد. تســتعرض هــذه 

العمليــة االســتعداد التشــغيلي الحالــي

لبرنامــج التحويــالت النقديــة، ويحــدد المجــاالت ذات األولويــة للتنميــة. كمــا هــو الحــال مــع ورشــة 
العمــل التمهيديــة، مــن المهــم أن يحضــر الموظفــون الرئيســيون مــن جميــع اإلدارات ذات الصلــة 
)خدمــات البرمجــة / الدعم(راجــع القســم التالــي مــن هــذا الدليــل، بعــد الحصــول علــى دعــم اإلدارة 
العليــا لعمليــة التأهــب لبرنامــج التحويــالت النقديــة، مــن الضــروري مقارنــة مســتويات االســتعداد 
الحاليــة بالمســتويات التــي تتضمنهــا الســيناريوهات المختلفــة التــي تــم تطويرهــا يف الخطــوة 
األولــى. وهــذا يعنــي التأكــد مــن أن الهيــاكل واألفــراد والمعــدات واالتفاقيــات الصحيحــة موجــودة 
أو يمكــن إنشــاؤها. يحــدد تحليــل فجــوة االســتعداد مــكان وجــود الفجــوات بيــن مــا هــو موجــود 
ومــا هــو مطلــوب لتحقيــق الســيناريوهات وتدابيــر االســتعداد المطلوبــة للوصــول إلــى تلــك القــدرة 
ــة. يشــكل تحليــل فجــوة االســتعداد أســاس خطــة عمــل االســتعداد لبرنامــج التحويــالت  الضروري

النقديــة.

يجــب اســتخدام أداة التقييــم الذاتــي للتأهــب لبرنامــج التحويــالت النقديــة - وهــي عمليــة تشــاركية 
تأخــذ المجموعــة مــن خــالل المســارات األربعــة لالســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة - إجــراء 
ــات يف خطــط وأنظمــة وأدوات التأهــب واالســتجابة  ــة ويجــب دمــج التوصي تحليــل فجــوة الجاهزي

الحاليــة.
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تطوير وتنفيذ رسائل الدعوة الرئيسية  3.3
الدعوة مهمة بشكل خاص حول برامج التحويالت النقدية. ال تزال هناك العديد من المخاوف يف 	 

المجال العام حول مخاطر السمعة، وإساءة استخدام النقد، والفساد، والحاجة إلى أنظمة مراقبة 
/ رقابة مالية معقدة يمكن أن تسهم يف تصور أن برامج التحويالت النقدية ال يمكن تنفيذها 
بشكل فعال إال أثناء حاالت الطوارئ الصغيرة أو على المدى الطويل. مشاريع التعايف. يمكن 
أن تشكل هذه المواقف عقبات كبيرة أمام توسيع نطاق برامج التحويالت النقدية يف حاالت 
الطوارئ، ولكن يمكن معالجتها من خالل رسائل الدعوة على المستويين العالمي والوطني.

ينبغي للجمعيات الوطنية أن تنظر يف القضايا الرئيسية ذات الصلة بالنصوص الخاصة بكل 	 
منها وأن تضع رسائل الدعوة الرئيسية لمعالجتها. قد تشمل هذه ما يلي:

استهدفت المناصرة الحكومات المعنية دعم برامج التحويالت النقدية إما من خالل التمويل 	 
أو من خالل إدراجها يف تنسيق التأهب واالستجابة لديها؛ مراعاة برامج التحويالت النقدية 

كخيار فعال لالستجابة يف الظروف المناسبة؛ واالعتراف بأن الجمعية الوطنية هي أحد الفاعلين 
الرئيسيين يف هذا المجال.

الدعوة موجهة إلى الجهات الفاعلة والشركاء اآلخرين يف برنامج التحويالت النقدية، من خالل 	 
المشاركة يف الشبكات والمنتديات للتنسيق وتبادل المعلومات؛ والمشاركة يف بناء القدرات أو 
األنشطة التدريبية المشتركة مع المنظمات األخرى التي تنفذ برامج التحويالت النقدية داخل 

البلد.
استخدام األمثلة القائمة على األدلة إلظهار مقارنة المساءلة بين التوزيعات العينية 	 

واالستجابات النقدية إلبراز كيف يمكن أال تكون المخاطر أكبر من العينية وكيف يمكن إدارتها 
بشكل فعال.

تركز المناصرة على الجهات المانحة لتمويل أنشطة التأهب واالستجابة لبرامج التحويالت 	 
النقدية على نطاق واسع والنظر يف التخصيص المسبق ألموال برامج التحويالت النقدية 

)»النقد مقابل النقد«( إلجراءات التأهب أو لإلفراج الفوري يف حالة الطوارئ لدعم االستجابة 
القائمة على النقد يف الوقت المناسب

الدعوة لعامة الناس من أجل تعزيز فهم أفضل لماهية برامج التحويالت النقدية وكيف يمكن 	 
استخدامها لتلبية احتياجاتهم بشكل فعال، مع منحهم المزيد من الخيارات والكرامة. قد 

يشمل ذلك مشاركة القصص ودراسات الحالة للخبرات يف مكان آخر.

المناصــرة الداخليــة للتأهــب لبرامــج التحويــالت النقديــة - الحوكمــة واإلدارة ومــا 
ــا بعده

قــد تكــون هنــاك أيًضــا حاجــة إلــى مناصــرة برامــج التحويــالت النقديــة داخــل جمعيــة وطنيــة، بحيث 
ال تســتهدف القــادة وصنــاع القــرار فحســب، بــل تســتهدف أيًضــا أولئــك علــى المســتوى التشــغيلي. 
تهــدف الدعــوة إلــى برامــج التحويــالت النقديــة إلــى تمكيــن الجمعيــة الوطنيــة مــن اعتبــار برامــج 
التحويــالت النقديــة خيــارًا عاديـًـا لالســتجابة للطــوارئ جنبـًـا إلــى جنــب مــع الخيــارات األخــرى التــي 
ينبغــي أخذهــا يف االعتبــار يف كل ســياق. ســيؤدي الحصــول علــى دعــم أعضــاء مجلــس اإلدارة 
المؤثريــن وكبــار القــادة إلــى زيــادة الوعــي والمشــاركة والدعــم ألنشــطة برامــج التحويــالت النقديــة. 
سيســاعد علــى ضمــان االلتــزام المؤسســي؛ توفيــر المــوارد الممكنــة لدعــم تطويــر قــدرات برامــج 
ــات.  ــم دعــم قيــم يف معالجــة االختناقــات والتحدي ــا؛ وتقدي ــة وخطــط التأهــب له ــالت النقدي التحوي
الحــظ أن عمليــة المناصــرة هــذه قــد تحتــاج إلــى البــدء حتــى قبــل االتفــاق علــى العمليــة الرســمية 

لالســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة.
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الصندوق 3. المناصرة الداخلية مع قيادة الجمعية الوطنية

تشمل العناصر الرئيسية للمناصرة الداخلية مع قيادة الجمعية الوطنية ما يلي:
	  تحليل السياق، النظر يف السياق األوسع - الداخلي والخارجي؛ تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ فهم السياق الذي سيتم فيه 

معالجة هدف مناصرة برامج التحويالت النقدية.
	  تحديد الغرض من الدعوة، من خالل تحديد الحواجز بين الوضع الحالي والمشاركة القوية مع برامج التحويالت النقدية. قد تكون 
بشرية أو مؤسسية أو قانونية أو تتخذ أشكااًل أخرى. يصبح تركيز جهود المناصرة أكثر وضوحًا بمجرد تحديد العوائق. أيضا سؤال 

يجب أخذه يف االعتبار: هل هناك نافذة للفرصة أم ال؟
	  تحديد الجمهور المستهدف: صناع القرار المهمون والقادة والمؤثرون يف المجتمع الوطني، الذين لديهم روابط أو تأثير على حواجز 

التغيير. قد يكونون ممثلين للحوكمة أو اإلدارة على مستوى المقر أو الفرع أو الشخصيات الخارجية المؤثرة. هناك حاجة إلى وقتهم 
واهتمامهم، ولكن الطلب عليه مرتفع.

	  اختيار دعاة برنامج التحويالت النقدية، الذين سيضطلعون بعملية المناصرة الفعلية. يجب أن يكون الفرد قادرًا على كسب انتباه 
الجمهور المستهدف ولفت انتباهه. يجب أن يجلبوا الخبرة الفنية الكافية والثقة ليكونوا مقنعين، وليكونوا قادرين على الرد على 

األسئلة غير المخطط لها.
	  التخطيط لالجتماع، يشمل العمل التمهيدي تحديد مواعيد ومدة االجتماع، والنهج والمشاركين. قد تشمل التحديات توافر القيادة 

العليا، والعثور على الوثائق ذات الصلة التي تتناول القضايا الرئيسية المحددة التي تم تحديدها.

ــة ببرامــج  ــى دراي ــة أصبحــوا عل ــة الوطني ــد مــن األشــخاص يف الجمعي ــك، نظــرًا ألن المزي ومــع ذل
التحويــالت النقديــة وتدريبهــم عليهــا، فيمكنهــم أيًضــا المســاهمة يف الدعــوة والتوعيــة بهــا، وبالتالــي 
ــذي  ــم ال ــدور الحاس ــة ال ــح األدل ــة. توض ــة الوطني ــتويات الجمعي ــر مس ــف عب ــر مضاع ــان تأثي ضم
يلعبــه الموظفــون والمتطوعــون المدربــون يف برنامــج التحويــالت النقديــة يف أن يصبحــوا دعــاة 
للنقــود داخليـًـا داخــل إداراتهــم أو فروعهــم أو مناطقهــم وخارجيـًـا مــع ممثلــي الحكومــة والمجتمــع.

مديــرو  المجــال.  هــذا  يف  الوطنيــة  الجمعيــات  تدعــم  أن  الدولــي  االتحــاد  ألمانــة  يمكــن  كمــا 
ــج  ــة ببرنام ــال الخاص ــاط االتص ــر ونق ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــي لجمعي ــاد الدول االتح
ــا  ــادة العلي ــع القي ــرة م ــود المناص ــف جه ــم جني ــن أن تدع ــق ويمك ــة يف المناط ــالت النقدي التحوي
وعبــر المســتويات المختلفــة. وضــع االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر 
دليــال6ً لعمليــة مناصــرة برامــج التحويــالت النقديــة، فضــالً عــن عــدد مــن دراســات الحالــة والوثائــق 
والمــواد الســمعية والبصريــة المتاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي أو عنــد الطلــب. يعــد موقــع الويــب 
الخــاص بشــراكة التعلــم النقــدي )CaLP( أيًضــا مصــدرًا جيــدًا لمــواد برامــج التحويــالت النقديــة 
للدعــوة فضــاًل عــن األغــراض الفنيــة والتشــغيلية. مــن المفيــد أيًضــا مراجعــة المنظمــات األخــرى 
داخــل الدولــة المشــاركة يف برامــج التحويــالت النقديــة، حيــث يمكــن أن يكــون لديهــا مســتندات، أو 
بيانــات، أو دراســات حالــة ،أو مقاطــع فيديــو ذات ســياق محــدد لدعــم برمجــة التحويــالت النقديــة.

.

اللجنة الدولية للصليب األحمر،   6
برمجة التحويالت النقدية: إشراك قيادة 

الجمعية الوطنية، )جنيف، 2013(
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الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

اإلعداد والتحليل

االمسارات األربعة التي تم تطبيقها على مرحلة »اإلعداد والتحليل« 
من عملية التأهب لبرمجة التحويالت النقدية

األنظمة التمكينية

ــر  ــر المخاط ــط مخاط ــك تخطي ــا يف ذل ــة، بم ــتجابة الحالي ــب لالس ــات التأه ــة بعملي ــالت النقدي ــج التحوي ــتعداد برام ــط اس رب
والتحليــل وتخطيــط ســيناريوهات الكــوارث.

إجراء خط األساس لتقرير ما إذا كان برنامج التحويالت النقدية مجديًا.

قــم بالدعــوة مــع قيــادة الجمعيــة الوطنيــة وإدارتهــا وكذلــك مــن خــالل اإلدارات يف المقــر الرئيســي والفــروع مــن أجــل عمليــة 
االســتعداد المناســبة لبرنامــج التحويــالت النقديــة لضمــان الملكيــة والمشــاركة النشــطة.

ــد الكيفيــة التــي يُرجــح أن تعمــل بهــا األســواق الرئيســية بعــد  ــه الجمعيــة الوطنيــة مــن تحدي يُمكـِّـن تقييــم الســوق وتحليل
الصدمــة، ومــا هــي العناصــر األساســية التــي ســتكون متاحــة، ويمكــن أن تقيــد السياســات الحكوميــة حركــة الســلع؛ األســواق 
الرئيســية متكاملــة وقــادرة علــى المنافســة؛ هــل يمكــن للمتداوليــن االســتجابة للزيــادة يف الطلــب، وإذا كان األمــر كذلــك، فمــا 

مــدى الســرعة، وهــل هنــاك خطــر حــدوث تضخــم يف أســعار الســلع األساســية.

ــن. بعــد إجــراء مســح لمقدمــي  ــة المحتملي ــات تســليم النقــد أو مقدمــي الخدمــات المالي ــات مســبقة مــع آلي ــرام اتفاقي إب
الخدمــات، ســتكون الجمعيــة الوطنيــة قــادرة علــى إبــرام اتفاقيــات مســبقة مــع هــؤالء المزوديــن قبــل وقــوع الكارثــة أو األزمــة. 

يجــب أن يأخــذ هــذا يف االعتبــار المنطقــة المــراد تغطيتهــا،

تحديد المخاطر، وقدرة الجمعية الوطنية ومقدمي الخدمات وكذلك تفضيالت المجتمع.

أدوات البرمجة

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 2 	 خارطة طريق لتحليل المخاطر 
مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1 	 مصادر بيانات برامج التحويالت النقدية الثانوية 

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ والوحدة 2 ومزود  	  رسم خرائط آلية تسليم برامج التحويالت النقدية 
الخدمة

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 2 	  رسم خرائط للجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى 
مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1 	 قائمة مراجعة برنامج التحويالت النقدية على مستوى المجتمع 

	 مقابلة المخبر الرئيسي مع مقدمي الخدمات المالية  مجموعة أدوات النقد يف حاالت االلطوارئ، الوحدة 
مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1 	 نموذج تقرير خط األساس القطري 

	 نموذج السيناريو  حزمة ورشة عمل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر  
والهالل األحمر للتخطيط للطوارئ، 2013

	  مشاركة االتحاد الدولي مع وحدة قيادة المجتمع الوطني  متوفر على صفحة برمجة التحويالت النقدية للشبكة 
الفدرالية لالتحاد الدولي

	 نموذج التحليل الرباعي للتأهب لبرامج التحويالت النقدية وعينة وحدة 1 مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ
وحدة 1 مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ  	  أداة التقييم الذاتي للتأهب لبرامج التحويالت النقدية  

التابعة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

إرشادات إضافية
	 مجموعة أدوات تقييم مواطن الضعف والقدرات التابعة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2008(

	 التوجيه التشغيلي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر: تقييم أولي سريع متعدد القطاعات )يوليو 2014(
	 التقييم السريع لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر وأدوات توجيه تقييم السوق )2013(
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الموارد القدرات

تقييــم القــدرات الحاليــة والمحتملــة للجمعيــة الوطنيــة علــى مســتوى المقــر الرئيســي والفــروع لتوفيــر برامــج التحويــالت 
النقديــة القابلــة للتطويــر ويف الوقــت المناســب اســتجابةً لحــدث خطــر محتمــل، وينبغــي أن تشــمل هــذه:

ما هي الموارد المتاحة؟ بما يف ذلك الموارد البشرية والم الية واللوجستية.

مــا هــي المهــارات أو القــدرات أو الخبــرة التــي يمتلكهــا الموظفــون والمتطوعــون؟ حــدد نقــاط القــوة والفجــوات يف القــدرات 
وقــم بإعــداد خطــة تدريــب برنامــج التحويــالت النقديــة لتطويــر تلــك القــدرات.

مــا األصــول المتاحــة لدعــم برامــج التحويــالت النقديــة، بمــا يف ذلــك الدعــم اللوجســتي؟ مــا هــو المطلــوب لتحقيــق توســيع 
نطــاق تســليم برنامــج التحويــالت النقديــة يف عمليــة مــا؟

يجــب أن تنظــر الجمعيــة الوطنيــة أيًضــا يف إمكانيــة الوصــول التــي قــد يتعيــن عليهــا طلــب المزيــد مــن القــدرات اإلضافيــة عبــر 
أجــزاء أخــرى مــن الحركــة لجلــب الخبــرة الفنيــة أو للمســاعدة يف توســيع نطــاق االســتجابة.

التواصل والتنسيق

تــم تضميــن اعتبــارات برامــج التحويــالت النقديــة يف مناهــج وخطــط المناصــرة الداخليــة والخارجيــة. انظــر علــى ســبيل المثــال، 
الوثيقــة التــي تحــدد النهــج المتبعــة يف مناصــرة االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر داخــل برنامــج 

التحويــالت النقديــة: »التعامــل مــع قيــادة المجتمــع الوطنــي«.

مــن المهــم أيًضــا تحديــد الجهــات الفاعلــة األخــرى يف برامــج التحويــالت النقديــة( اإلنســانية أو التنمويــة )يف المنطقــة وآليــات 
تنســيق برامــج التحويــالت النقديــة الحاليــة المتاحــة للعمــل معهــا. ســتنظر الجمعيــة الوطنيــة بعــد ذلــك يف تنظيــم اجتماعــات 
ــة مــع هــذه المنظمــات، بمــا يف  ــادل الخبــرات والمعلومــات الخاصــة ببرامــج التحويــالت النقدي ــى الشــبكات لتب واالنضمــام إل
ذلــك القضايــا المتعلقــة بالمخاطــر والتحديــات والــدروس المســتفادة وطرائــق برامــج التحويــالت النقديــة المفضلــة وموثوقيــة 

مقدمــي الخدمــات الماليــة الحالييــن، ومــا إلــى ذلــك.



25

مة
قد

م
ين

س
تح

وال
م 

عل
الت

ة و
جع

مرا
ال

حق
مل

ال

الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

التطوير والتنفيذ

يل
حل

الت
د و

دا
إلع

ا
يذ

نف
الت

ر و
وي

تط
ال

االمرحلة 2

التطوير والتنفيذ تأهب 
برنامج التحويالت النقدية

يف هــذه المرحلــة، يتحــول التخطيــط واإلعــداد إلــى عمــل وتنفيــذ. يــؤدي تحليــل فجــوة االســتعداد 
النقديــة تعطــي األولويــة لألنشــطة المختلفــة  التحويــالت  إلــى خطــة عمــل للتأهــب لبرنامــج 
والمخرجــات مــن المســارات األربعــة وفقًــا لالحتياجــات الســياقية للجمعيــة الوطنيــة الفرديــة.

ــالث  ــة ث ــالت النقدي ــج التحوي ــتعداد لبرنام ــة االس ــذ« يف عملي ــر والتنفي ــة »التطوي ــن مرحل تتضم
ــية. ــوات رئيس خط

الشكل 8. خطوات التطوير والتنفيذ

إعداد وتنفيذ اإلعداد لبرمجة التحويالت النقدية
الخطــوة 4. تطويــر أدوات بنــاء برمجــة 

التحويــالت النقديــة
الخطــوة 5. تعميــم برامــج التحويــالت 

النقديــة يف المناطــق الرئيســية
ــب  ــل التأه ــة عم ــذ خط ــوة 6. تنفي الخط

لبرنامــج التحويــالت النقديــة
تعيين نقطة اتصال يف برنامج 	 

التحويالت النقدية التابع للجمعية 
الوطنية

إنشاء مجموعة عمل فنية لبرنامج 	 
التحويالت النقدية

وضع خطة عمل التأهب لبرنامج 	 
التحويالت النقدية

تطوير إجراءات التشغيل الموحدة 	 
لبرامج التحويالت النقدية

تحديث واستكمال مجموعة أدوات 	 
برامج التحويالت النقدية المناسبة 

محليًا

تعميم برامج التحويالت النقدية يف 	 
خطط الجمعية الوطنية االستراتيجية 

والطوارئ واالستجابة

دمج برامج التحويالت النقدية يف 	 
أنظمة الموارد البشرية - توظيف 

وبناء قدرات متطوعين من موظفي 
برنامج التحويالت النقدية وزيادة 

قدراتهم

دمج برامج التحويالت النقدية يف 	 
األنظمة المالية

دمج برامج التحويالت النقدية يف 	 
أنظمة المراقبة والتقييم

دمج برامج التحويالت النقدية يف 	 
أنظمة حشد الموارد

إجراء المحاكاة و/أو التجربة	 

التنسيق الداخلي والخارجي إلجراءات 	 
برامج التحويالت النقدية

تطوير وتنفيذ إستراتيجية التواصل 	 
لبرامج التحويالت النقدية ومواد 

التوعية

المناصرة والتواصل
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الشكل9. ملخص المسارات األربعة يف »التطوير والتنفيذ«

اإلعداد 
والتحليل 

دول المقارنة 
المعيارية

األنظمة التمكينية

يتضمن الدور المساعد للجمعية الوطنية إشارة إلى برنامج التحويالت النقدية.
تلتزم الجمعية الوطنية بتعميم برامج التحويالت النقدية، وينعكس ذلك يف الخطط 

االستراتيجية والتشغيلية فضاًل عن خطة استعداد برامج التحويالت النقدية.
موارد شراكة التعلم CaLP المشترك معروفة ومتاحة.

أدوات البرمجة

يتم استخدام األدوات القياسية أو تكييفها مع السياق المحلي، ويتم استخدامها من أجل:
	  إنشاء مجموعة عمل فنية خاصة ببرنامج التحويالت النقدية وتعيين نقطة اتصال 

لبرنامج التحويالت النقدية.
	  التقييم الذاتي للتأهب وقدرات برامج التحويالت النقدية.

	  مسودة إرشادات ونموذج إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة ببرنامج التحويالت 
النقدية التابع للجمعية الوطنية.

	  تحديد والتعاقد مع مقدمي الخدمات المالية.
	  تحديد الجهات المانحة واالتجاهات.

	 تطوير المحاكاة.

الموارد القدرات

تعتبر هياكل ولبنات البناء الخاصة ببرامج التحويالت النقدية التابعة للجمعية الوطنية 
وظيفية وشاملة.

يتم تدريب موظفي الجمعية الوطنية والمتطوعين من خدمات البرمجة والدعم ومن 
المقر الرئيسي والفروع 

على عمليات وأدوات برنامج التحويالت النقدية.
يتم تضمين برامج التحويالت النقدية يف خطط الطوارئ التشغيلية والمخزونات، بما يف ذلك 

المعدات والبطاقات والمجموعات وعمليات التسجيل.
االتفاقات المسبقة المبرمة مع مقدمي الخدمات المالية.

يتم تعيين موارد الشركاء و / أو المانحين وتحديدها وتأكيدها.

التواصل 
والتنسيق

إعطاء األولوية لتنسيق برامج التحويالت النقدية وتزويدها بالموارد المناسبة.
مواد اتصاالت المستفيدين معدة وجاهزة للتكيف.

تتم اإلشارة إلى برامج التحويالت النقدية ضمن إستراتيجية االتصاالت الخاصة 
بالجمعية الوطنية.

مواد االتصال األخرى مثل األسئلة الشائعة ونقاط الحوار والمواد السمعية والبصرية 
ودراسات الحالة معدة وجاهزة للتكيف.

راجع نهاية هذا القسم للحصول على وصف أكثر تفصيالً للمسارات األربعة المطبقة على »التطوير والتنفيذ«.
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التطوير والتنفيذ

الخطوة 4. تطوير أدوات بناء برمجة التحويالت 
النقدية

تعيين نقطة اتصال يف برنامج التحويالت النقدية التابع للجمعية الوطنية  4.1
بمجــرد أن تتخــذ الجمعيــة الوطنيــة قــرارًا لتقويــة اســتعدادها لبرامــج النقــد، يجــب إعطــاء األولويــة 
للتعييــن الرســمي لنقطــة اتصــال برنامــج التحويــالت النقديــة. يوفــر هــذا الفــرد نقطــة اتصــال واحــدة، 
حيــث يعمــل بالتعــاون الوثيــق مــع اإلدارات المعنيــة مثــل إدارة الكــوارث، والصحــة، والتمويــل، 
والخدمــات اللوجســتية، والتطويــر التنظيمــي واالتصــاالت - وســتعتمد القائمــة الدقيقــة لــإلدارات علــى 
ــاء المشــاركة  ــة، وبن ــالت النقدي ــز برامــج التحوي ــة. ويتمثــل دورهــم يف تعزي ــة الوطني ــكل الجمعي هي
ــج  ًــا لبرام ًــا وخارجي ــارًا داخلي ــيكونون مستش ــن. وس ــل الفعالي ــيق والتواص ــاء التنس ــة، وإنش والملكي
التحويــالت النقديــة، وسيشــاركون يف اجتماعــات وشــبكات برنامــج التحويــالت النقديــة مثــل شــراكة 
ــة واجتماعــات المانحيــن حيثمــا  ــة المشــتركة بيــن الوكال ــم النقــدي ومجموعــات العمــل الفني التعل

أمكــن ذلــك، ويف االجتماعــات اإلقليميــة والدوليــة حســب االقتضــاء.

يجــب أن تتمتــع نقطــة االتصــال الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة بوصــول مســتمر إلى الدعــم الفني، 
عــن بُعــد أو وجهــاً لوجــه، مــن خــالل عمليــة التأهــب لبرنامــج التحويــالت النقديــة: قــد يأتي ذلــك من خالل 
فريــق العمــل الفنــي للحركــة يف المنطقــة أو المنطقــة أو يف جنيــف، أو مــن دعــم الجهــات النظيــرة مــن 
جهــة وطنيــة أخــرى. المجتمعــات أو مــن خــارج الحركــة. سيســتخدمون قنــاة الدعــم الفنــي هــذه للبحــث 

عــن حلــول للتحديــات التــي يواجهونهــا يف تطويــر االســتعداد التشــغيلي لبرنامــج التحويــالت النقديــة.

تقــود نقطــة االتصــال مجموعــة العمــل الفنيــة لبرنامــج التحويــالت النقديــة التابــع للجمعيــة 
الوطنيــة. أظهــرت التجربــة أثنــاء العمليــة التجريبيــة للتأهــب لبرنامــج التحويــالت النقديــة أنــه مــن 

الضــروري توفيــر مــا يلــي ليكــون الــدور فعــاالً:

التزمــت بالدعــم مــن القيــادة العليــا للجمعيــة الوطنيــة لهــذا الــدور لمدة محــددة وبشــروط مرجعية 	 
ــيق  ــة التنس ــت جه ــن وق ــص 30-%40 م ــيلزم تخصي ــه س ــى أن ــة إل ــير التجرب ــا. وتش ــق عليه متف
ــخص، أو  ــل ش ــن قب ــال م ــة االتص ــم نقط ــن دع ــة. يمك ــالت النقدي ــج التحوي ــب لبرام ــة التأه لعملي
شــخصين للمهــام اإلداريــة، أو الماليــة، أو إعــداد التقاريــر، أو غيرهــا مــن المهــام. يمكــن تصميــم أدوار 
الدعــم هــذه لتقديــم فرصــة تدريــب أو توجيــه، وتعزيــز قــدرات ومعرفــة برامــج التحويــالت النقديــة.

ــا، 	  ــل متاحً ــم يكــن التموي ــى األقــل، وإذا ل ــدور لمــدة عــام عل ــزم لهــذا ال ــل الملت ضمــان التموي
ــة. ــالت النقدي ــج التحوي ــتعداد لبرنام ــل االس ــة عم ــة يف خط ــع الميزاني ــارك وض ــع يف اعتب فض

مــن الناحيــة المثاليــة، يجــب أن تكــون نقطــة االتصــال داخــل فريــق إدارة الكــوارث، وكحــد أدنــى 	 
ــد للتخطيــط / االســتعداد للطــوارئ واالســتجابة للكــوارث داخــل  يجــب أن يكــون لديهــا فهــم جي
ــارات  ــن يتمتعــون بمه ــن مقنعي ــا مدافعي ــوا أيًض ــد جــدًا أن يكون ــة. مــن المفي ــة الوطني الجمعي

ــاريع. ــل وإدارة المش ــدة يف التواص جي

يجــب أن تتلقــى نقطــة االتصــال الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة التدريــب المناســب 	 
والتدريــب التنشــيطي، وأن يتــم دعمهــا للوصــول إلــى الفعاليــات وورش العمــل التعليميــة 
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة التــي تعقدهــا الــوكاالت الخارجيــة بشــأن برامــج التحويــالت 
النقديــة، ومتــى كان ذلــك ممكنـًـا، أن يكــون لديهــا خبــرة مباشــرة يف برامــج التحويــالت النقديــة 

يف االســتجابة لحــاالت الطــوارئ.

يجــب أن تراقــب نقطــة االتصــال الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة التقــدم وأن تنتــج تقاريــر 	 
شــهرية مقابــل خطــة العمــل الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة ألصحــاب المصلحــة المعنييــن.
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4.2 إنشاء مجموعة عمل فنية لبرنامج التحويالت النقدية
باإلضافــة إلــى نقطــة االتصــال الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة، يجــب علــى الجمعيــة الوطنيــة 
أن تنشــئ مجموعــة عمــل فنيــة لبرنامــج التحويــالت النقديــة تتكــون مــن ممثليــن مناســبين مــن 
اإلدارات المعنيــة ذات الصلــة. ومجــددًا، تشــمل هــذه كل أولئــك الذيــن سيشــاركون يف تقديــم أي 
جانــب مــن جوانــب برنامــج التحويــالت النقديــة يف المســتقبل. يجــب أن يكــون أعضــاء فريــق العمــل 
ــوا مســؤولين  ــن علــى اتخــاذ القــرارات، ويجــب أن يكون ــة قادري الفنــي لبرنامــج التحويــالت النقدي

عــن تلــك القــرارات.

الخبــرات الخاصــة بأنظمــة وخطــط وأدوات  الفنيــة مجموعــة مــن  ســتقدم مجموعــة العمــل 
وقــدرات الجمعيــة الوطنيــة الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة، وســتعمل معـًـا لتحديــد أنشــطة 
التأهــب األكثــر أهميــة والموافقــة عليهــا والتــي ســيتم تضمينهــا يف خطــة عمــل االســتعداد لبرنامــج 
ــالت  ــج التحوي ــتجابات برام ــن اس ــب م ــت المناس ــليم يف الوق ــن التس ــة، لتمكي ــالت النقدي التحوي
النقديــة الفعالــة. ســوف يســتخدمون مجموعــة مــن العمليــات لتحقيــق ذلــك: االجتماعــات، وخطــط 

العمــل، وورش العمــل، والنــدوات - حســب االقتضــاء.

يمكــن دعــوة أعضــاء آخريــن لالنضمــام إلــى مجموعــة العمــل الفنيــة لتوســيع نطــاق الخبــرة أو لتعزيــز 
المشــاركة، بمــا يف ذلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار المديريــن يف البرامــج أو خدمــات الدعــم 
والموظفيــن والمتطوعيــن مــن ذوي الخبــرة يف برنامــج التحويــالت النقديــة وممثلــي الفــروع وشــركاء 
ــر  ــب األحم ــات الصلي ــي لجمعي ــاد الدول ــة االتح ــريكة، أو أمان ــة الش ــات الوطني ــل الجمعي ــة مث الحرك
والهــالل األحمــر، أو اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، وربمــا أيًضــا مشــاركين خارجييــن لديهــم خبــرة 
يف برامــج التحويــالت النقديــة. ومــع ذلــك، إذا أصبحــت مجموعــة العمــل الفنيــة كبيــرة جــدًا، فقــد تجــد 

صعوبــة يف أن تكــون فعالــة: يجــب أن تجــد توازنـًـا بيــن أن تكــون شــاملة وأن تصبــح غيــر عمليــة.

يجــب أن يكــون لــدى جميــع أعضــاء مجموعــة العمــل الفنيــة خبــرة ذات صلــة ببرنامــج التحويــالت 
ــرور  ــا بم ــن تحديثه ــي يمك ــي، والت ــادة الوع ــي أو زي ــب األساس ــوا التدري ــب أن يتلق ــة أو يج النقدي
الوقــت مــن خــالل مزيــد مــن التدريــب أو الخبــرة. بنــاءً علــى التجــارب يف المرحلــة التجريبيــة، مــن 

المهــم مراعــاة مــا يلــي لمجموعــة عمــل فنيــة فعالــة:

يجــب تطويــر الشــروط المرجعيــة الواضحــة ويجــب أن يكــون كل عضــو مــن أعضــاء مجموعــة 	 
العمــل الفنيــة لبرنامــج التحويــالت النقديــة قــادرًا علــى تخصيــص وقــت عمــل واقعــي لدعــم 
العمليــة، لضمــان إمكانيــة تحقيــق تقــدم شــامل عبــر المجتمــع الوطنــي. قــد ال يحتــاج جميــع 

األعضــاء إلــى تخصيــص نفــس القــدر مــن الوقــت، اعتمــادًا علــى أدوارهــم.

ــب أن 	  ــة ويج ــل الفني ــة العم ــة مجموع ــالت النقدي ــج التحوي ــيق برنام ــز تنس ــود مرك ــب أن يق يج
تجتمــع بانتظــام )علــى ســبيل المثــال، شــهريًا( لتبــادل المعلومــات ورصــد التقــدم المحــرز يف إطــار 
خطــة العمــل. هــذه االجتماعــات مهمــة لتحديــد التحديــات الرئيســية التــي واجهتهــا خــالل مرحلــة 
التطويــر والتنفيــذ واقتــراح تدابيــر تصحيحيــة عنــد االقتضــاء. إذا لــم يتمكــن األعضاء من المشــاركة، 
يجــب البحــث عــن ممثليــن بديليــن. يجــب توثيــق جميــع اجتماعــات / قــرارات مجموعــة العمــل 

الفنيــة وتعميمهــا بشــكل دوري علــى جمهــور أوســع يف المقــر الرئيســي ويف الفــروع.

ــات التــي تواجــه اإلدارات المختلفــة يف وقــت 	  ــد التحدي يجــب علــى مجموعــة العمــل الفنيــة تحدي
مبكــر مــن العمليــة قــدر اإلمــكان ومراقبــة أي تأخيــر يف التنفيــذ. وينبغــي أن يقترحــوا بشــكل 
اســتباقي حلــواًل لمثــل هــذه المشــكالت، مثــل الحاجــة إلــى مراجعــة خطــة العمــل الخاصــة بالتأهــب 
لبرامــج التحويــالت النقديــة، أو حشــد دعــم أو مــوارد إضافيــة، يمكــن أن تكــون قائمــة علــى التطــوع.
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ــاً، يجــب إشــراك أعضــاء الحركــة الموجوديــن داخــل الدولــة يف مجموعــة 	  كلمــا كان ذلــك ممكن
العمــل الفنيــة الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة لتعزيــز نهــج البرنامــج الواحــد وتشــجيع 
االلتــزام والدعــم للعمليــة. قــد يكــون مــن المفيــد أيًضــا دعــوة خبــراء برنامــج التحويــالت النقديــة 
مــن منظمــات أخــرى يف الدولــة، مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة ووكاالت األمــم المتحــدة 
وممثلــي الحكومــات والجهــات المانحــة وشــركات القطــاع الخــاص، كأعضــاء عادييــن، أو لحضــور 
اجتماعــات، أو أحــداث، أو ورش عمــل معينــة. يجــب أن ترتبــط مجموعــة العمــل الفنيــة أيًضــا 

بــأي هيــكل تنســيق نقــدي خارجــي يف الدولــة.

ــد 	  ــة ق ــالت النقدي ــج التحوي ــة لبرنام ــل الفني ــة العم ــاء مجموع ــة أن أعض ــرت التجرب ــد أظه وق
أثبتــوا فهمهــم لعناصــر برامــج التحويــالت النقديــة مــن خــالل المشــاركة يف أحــداث التدريــب، 
ــا إليجــاد حلــول  وأن هــذا أدى إلــى تحســين التنســيق واالنفتــاح بيــن اإلدارات التــي عملــت معً
ــس  ــة يف نف ــة الوطني ــرع الجمعي ــي ف ــإن إدراج موظف ــل، ف ــة. وبالمث ــالت النقدي ــج التحوي برام
تدريــب برنامــج التحويــالت النقديــة ســاعد أيًضــا يف تحديــد التحديــات والقيــود الرئيســية التــي 
ــات المقــر. ــز الحصــري علــى عملي ــي، وتجنــب التركي ــى المســتوى المحل تمــت مواجهتهــا عل

الصندوق 4. مسؤوليات مجموعة العمل الفنية لبرنامج التحويات النقدية

يمكن استخدام قائمة المسؤوليات التالية كأساس للشروط المرجعية لمجموعة العمل الفنية.
	  رســم خطــط الجمعيــة الوطنيــة وأنظمتهــا وإجراءاتهــا وقدراتهــا وأدواتهــا وآليــات االتصــال واالســتجابة التــي تشــارك يف 

االســتعداد لبرامــج التحويــالت النقديــة واالســتجابة للطــوارئ. تحديــد أيــن توجــد حاجــة إلــى:
– دمج / دمج اعتبارات برامج التحويالت النقدية يف األنظمة أو الخطط أو األدوات الموجودة

– تطوير إجراءات، أو قدرات، أو خطط، أو أدوات خاصة ببرامج التحويالت النقدية.
	  تصنيــف األهــداف ذات األولويــة للتأهــب لبرامــج التحويــالت النقديــة بنــاءً علــى التوصيــات الصــادرة عــن ورش عمــل 

ــات الجمعيــة الوطنيــة ومواردهــا والتزاماتهــا. ــة، وأولوي برنامــج التحويــالت النقدي
	 قم بتطوير خطة عمل للتأهب لبرنامج التحويالت النقدية تتماشى مع المسارات األربعة لهذا التوجيه:

– األنظمة التمكينية
– الموارد والقدرات

– أدوات البرمجة
– التواصل والتنسيق

	 تنفيذ ورصد أنشطة ومخرجات خطة العمل الخاصة ببرنامج التحويالت النقدية.
ــد  ــه وتحدي ــة المنتظمــة لمشــاركة التقــدم المحــرز ومراقبت ــا لالجتماعــات وشــارك يف االجتماعــات الداخلي 	  ضــع تقويًم

ــة الالزمــة. ــات واإلجــراءات التصحيحي االختناق
	  شارك يف اجتماعات برنامج التحويالت النقدية الخارجية عند االقتضاء.

	  حــدد االســتراتيجية والمعاييــر وعمليــة االختيــار لتحديــد الفــروع التــي ستشــارك يف تنفيــذ أنشــطة االســتعداد لبرنامــج 
ــالت  ــج التحوي ــات برام ــط آللي ــم خرائ ــا، ورس ــوق وتقييمه ــط الس ــم خرائ ــاس، ورس ــوط األس ــة )خط ــالت النقدي التحوي

النقديــة المحتملــة المتاحــة، وقيــم المنــح النقديــة لنتائــج اإلغاثــة والتعــايف المختلفــة، ومــا إلــى ذلــك(.
	  وضع الشروط المرجعية واإلشراف على التقييم النهائي لخطة عمل االستعداد لبرنامج التحويالت النقدية.

	  كن مناصري برامج التحويالت النقدية وداعًما لها داخل الجمعية الوطنية والحركة داخل البلد.
	  ســيكون لــكل عضــو نواتــج معينــة محــددة يف خطــة العمــل الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة، وســيكون مســؤوالً عــن 

مراقبــة التقــدم وإعــداد التقاريــر نيابــة عــن إدارتــه
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وضع خطة عمل التأهب لبرنامج التحويالت النقدية  4.3
يجــب أن تكــون خطــة العمــل الخاصــة بالتأهــب لبرامــج التحويــالت النقديــة واقعيــة وقابلــة 
ــم اســتجابات ســريعة  ــة مــن تقدي ــة الوطني ــج تمكــن الجمعي للتحقيــق، وتتضمــن إجــراءات ونوات
قائمــة علــى النقــد علــى نطــاق واســع يف حــاالت الطــوارئ. كلمــا كان ذلــك ممكنـًـا، يجــب أن تكــون 

ــة. ــة الوطني ــة للجمعي ــب الحالي ــوارئ والتأه ــط الط ــع خط ــة م ــج متوافق ــراءات والنوات اإلج

تعتمــد خطــة العمــل علــى الخطــوات حتــى اآلن: خــط األســاس قبــل وقــوع الكارثــة، وتطويــر 
ــددة،  ــات المح ــوات واألولوي ــوء الفج ــدم يف ض ــي أن تق ــب، وينبغ ــوة التأه ــل فج ــيناريو وتحلي الس
ــى  ــل إل ــة العم ــعى خط ــل. ستس ــذا الدلي ــة يف ه ــة الموضح ــارات األربع ــع المس ــاة جمي ــع مراع م
حــل المشــكالت المحــددة يف التحليــل الرباعــي وفجــوة االســتعداد وتحديــد األهــداف / المخرجــات 

لتســليمها مقابــل الســيناريوهات المحتملــة.

الصندوق 5. عناصر خطة عمل االستعداد لبرنامج التحويات النقدية

ســيتم العثــور علــى العناصــر التاليــة يف خطــة عمــل االســتعداد لبرنامــج التحويــالت 
النقديــة:

	 ملخص لتحليل فجوة االستعداد، كمبرر لبرنامج العمل

	  اإلطــار المنطقــي مــع أنشــطة اســتعداد برامــج التحويــالت النقديــة والنتائــج والمخرجــات 
والمخاطــر واالفتراضــات

	  مخطــط جانــت مــع خطــة النشــاط واإلطــار الزمنــي، بمــا يف ذلــك الفتــرات والمعالــم 
أو اإلداريــة الفرديــة  والمســؤوليات 

	  ميزانيــة علــى مســتوى النشــاط مــع تخطيــط المــوارد والمدخــالت لــكل نشــاط )المــوارد 
البشــرية والماليــة(

	 خطة المراقبة وإطار التقييم.

مجموعــة العمــل الفنيــة مســؤولة عــن النظــر يف مجموعــة مــن الخيــارات، وتحديــد األهــداف 
ــة. يجــب أن تقــدم  ــة بالتشــاور مــع المديريــن واإلدارات الحالي والمخرجــات المناســبة وذات الصل
مســودة خطــة العمــل لقيــادة الجمعيــة الوطنيــة للموافقــة عليهــا ضمــن إطــار زمنــي متفــق عليــه 
ــة،  ــرد الموافق ــة(. بمج ــل األولي ــة العم ــن ورش ــابيع م ــة أس ــون أربع ــال يف غض ــبيل المث ــى س )عل
ــذ ورصــد األنشــطة والمخرجــات يف  ــن تنفي ــة مســؤولين ع ــة العمــل الفني ــح أعضــاء مجموع يصب
ــالت  ــج التحوي ــيق برنام ــز تنس ــع مرك ــي، م ــم الوظيف ــم أو مجاله ــة بإدارته ــل المتعلق ــة العم خط
النقديــة الــذي يديــر وينســق العمليــة برمتهــا، ممــا يضمــن االتســاق بيــن األجــزاء، وتقديــم التقاريــر 

ــا. ــى اإلدارة العلي إل

ــل  ــة عم ــر خط ــد تطوي ــي عن ــا يل ــاة م ــي مراع ــن، ينبغ ــن الطياري ــبة م ــرة المكتس ــى الخب ــاءً عل بن
االســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة:
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يجــب أن تتماشــى خطــة العمــل مــع المســارات األربعــة المنصــوص عليهــا يف هــذا الدليــل وأن 	 
تكــون منظمــة حولهــا.

يعــد االســتعداد لبرامــج التحويــالت النقديــة عمليــة طويلــة تســتغرق عاًمــا علــى األقــل لتحقيقهــا 	 
ــم  ــة يت ــن دورة تكراري ــارة ع ــتعداد عب ــة االس ــة. عملي ــينات منتظم ــات وتحس ــب تحديث وتتطل
فيهــا تطويــر واختبــار وتحســين معظــم األدوات والتدريــب ونهــج برامــج التحويــالت النقديــة ثــم 
تطويرهــا مــرة أخــرى وتكييفهــا مــع ســياق أو هــدف معيــن )حضــري، الجئــون، أوبئــة، وغيرهــا(.

تُظهــر التجربــة أن الخطــط المفرطــة يف الطمــوح قــد فشــلت أحيانـًـا يف تحقيقهــا، ممــا أدى إلــى 	 
إحبــاط وانفصــال المعنييــن. مــن المهــم أن تكــون خطــة عمــل االســتعداد لبرنامــج التحويــالت 
النقديــة بســيطة وواقعيــة قــدر اإلمــكان بحيــث يمكــن تحقيــق األنشــطة والمخرجــات وفقًــا 

ــي. للخطــة واإلطــار الزمن

ــة، فينبغــي أن تركــز 	  إذا كانــت خبــرة الجمعيــة الوطنيــة محــدودة يف برامــج التحويــالت النقدي
ــن  ــة يمك ــدة قوي ــاء قاع ــى بن ــة عل ــالت النقدي ــج التحوي ــب لبرام ــة بالتأه ــل الخاص ــة العم خط
توســيعها بعــد ذلــك وتصبــح أكثــر تعقيــدًا مــع اكتســاب الجمعيــة الوطنيــة لقدراتهــا وخبراتهــا. 

ــة هــي: ــاء قــدرة برامــج التحويــالت النقدي ــة الجيــدة لبن بعــض نقــاط البداي

تعزيز الوعي ببرامج التحويالت النقدية وقدراتها بين مختلف اإلدارات.	 

زيــادة قــدرة برامــج التحويــالت النقديــة للموظفيــن والمتطوعيــن الرئيســيين مــن خــالل 	 
التدريــب )عبــر اإلنترنــت أو وجهــاً لوجــه( والتعلــم بالممارســة والتعلــم مــن األقــران.

التأهــب للطــوارئ 	  دمــج برامــج التحويــالت النقديــة واعتبــارات الســوق يف أدوات وأنظمــة 
واالســتجابة لهــا.

التشــبيك وبنــاء العالقــات مــع المنظمــات األخــرى والجهــات الفاعلــة يف القطاع الخاص المشــاركة 	 
يف اســتجابات برامــج التحويــالت النقديــة يف الدولة.

تطويــر رســائل المناصــرة وخطــط االتصــاالت الرئيســية لبرامــج التحويــالت النقديــة ومشــاركة 	 
تجربــة برامــج التحويــالت النقديــة داخليـًـا وخارجيـًـا.

يحتــاج برنامــج االســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة إلــى تطويــره وفقـًـا لالحتياجــات الرئيســية 
وأولويــات ومــوارد الجمعيــة الوطنيــة، حيــث إن التمويــل المتــاح عنصــر حيــوي يف أي خطــة واقعيــة. 
يمكــن لمجموعــة العمــل الفنيــة لبرنامــج التحويــالت النقديــة ترتيــب المخرجــات المقترحــة 

ــات أي منهــا أساســي لســياق الجمعيــة الوطنيــة واحتياجاتهــا الخاصــة. ــد أولوي وتحدي

بالنســبة للعديــد مــن الكــوارث الطبيعيــة، مــن المهــم مراعــاة الموســمية، حيــث يشــير ذلــك إلــى 
ــتعداد يف  ــطة االس ــط ألنش ــب التخطي ــدًا. يج ــل متزاي ــبء عم ــة ع ــة الوطني ــتواجه الجمعي ــى س مت

فتــرات أكثــر هــدوءًا.
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CTPتطوير إجراءات التشغيل القياسية لبرنامج التحويالت النقدية  4.4
ــة  ــر صعوب ــات األكث ــة أن المخرج ــالت النقدي ــج التحوي ــب لبرام ــة للتأه ــج التجريبي ــدت البرام وج
لتحقيقهــا هــي تطويــر أو تعزيــز إجــراءات التشــغيل الموحــدة الخاصــة ببرامــج التحويــالت النقديــة، 
ألنهــا تتطلــب الوعــي والرغبــة وعــددًا مــن التغييــرات يف عمليــة صنــع القــرار األنظمــة التــي تحتــاج 
إلــى وقــت لتطويرهــا واالتفــاق عليهــا واعتمادهــا ونشــرها.، ولهــذا الســبب يجــب أن تضــم مجموعــة 
ــاج المســودة  ــام إلنت ــر مــن ع ــر أكث ــد يســتغرق األم ــع أصحــاب المصلحــة. ق ــة جمي العمــل الفني
الكاملــة األولــى، وبعــد ذلــك يجــب مراجعــة إجــراءات التشــغيل الموحــدة بشــكل دوري، وبعــد كل 

اســتجابة.

لقــد أثبــت تطويــر وتنفيــذ إجــراءات التشــغيل الموحــدة الفعالــة لبرنامــج التحويــالت النقديــة أنــه 
أحــد العناصــر الرئيســية التــي تعمــل علــى تحســين الســرعة والمســاءلة والكفــاءة يف اســتجابات 
بســيطة  إرشــادات  الجيــدة  الموحــدة  التشــغيل  إجــراءات  توفــر  النقديــة.  التحويــالت  برنامــج 

وواضحــة حــول

ــراءات  ــر إج ــل يف تطوي ــدي المتمث ــي: التح ــع الوطن ــن المجتم ــة م ــدوق 6. أمثل الصن
ــدة ــغيل الموح التش

قــررت جمعيــة الصليــب األحمــر الفيتنامــي، بعــد تحليــل احتياجاتهــا ذات األولويــة، وقدراتهــا وســياقها، أن تبــدأ بالعمــل 
علــى إجــراءات التشــغيل الموحــدة الخاصــة ببرامــج التحويــالت النقديــة لطريقــة واحــدة للتحويــالت النقديــة )التوزيعــات 
النقديــة المباشــرة(، حتــى تتمكــن مــن التســليم علــى نطــاق واســع يف أول 4 - 6 أســابيع مــن حالــة الطــوارئ. مــن خــالل 
الحفــاظ  علــى نطــاق إجــراءات التشــغيل الموحــدة لبرنامــج التحويــالت النقديــة بســيًطا ومركـّـزًا ، تمكنــوا مــن إحــراز تقــدم 
ــرت  ــا أث ــي. عندم ــت الفعل ــتجابة يف الوق ــاح يف اس ــم بنج ــة به ــدة الخاص ــغيل الموح ــراءات التش ــار إج ــن اختب ــوا م وتمكن
األعاصيــر والفيضانــات علــى البــالد يف أكتوبــر 2013، تمكنــوا مــن تنفيــذ اســتجابة قائمــة علــى برنامــج التحويــالت النقديــة 
علــى نطــاق واســع يف اإلطــار الزمنــي المقتــرح. هــذا مثــال جيــد علــى النجــاح، حيــث مــن خــالل التركيــز علــى طريقــة واحــدة 
فقــط لبرنامــج التحويــالت النقديــة، تمكنــت جمعيــة الصليــب األحمــر الفيتنامــي مــن تطويــر واختبــار وتحســين إجــراءات 
التشــغيل الموحــدة يف غضــون فتــرة زمنيــة قصيــرة. تضمنــت إجــراءات المتابعــة المســتندة إلــى التعلــم مــن اســتجابة 
ــغيل  ــراءات التش ــر إج ــة تطوي ــوك ومواصل ــع البن ــة م ــراكات محتمل ــر ش ــتمرار يف تطوي ــة االس ــالت النقدي ــج التحوي برام
الموحــدة الخاصــة ببرامــج التحويــالت النقديــة للتوزيعــات النقديــة مــن خــالل أطــراف ثالثــة لتوســيع وتوســعة اســتعدادها 
التشــغيلي لبرامــج التحويــالت النقديــة. تمكنــت جمعيــة الصليــب األحمــر الفيتنامــي مــن زيــادة النســبة المئويــة لألســر 
المعيشــية يف عمليــات الطــوارئ التــي تتلقــى برامــج التحويــالت النقديــة مــن %5 يف عــام 2009 إلــى %15 يف عــام 2011 
قبــل عمليــة االســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة إلــى %70 يف عــام 2013 بعــد اكتمــال المرحلــة األولــى مــن أعمــال 

االســتعداد لبرامــج التحويــالت النقديــة.

يف الفلبيــن، كان لــدى الصليــب األحمــر الفلبينــي بالفعــل خبــرة كبيــرة ودعًمــا تقنيـًـا يف االســتجابات القائمــة علــى برامــج 
التحويــالت النقديــة بشــكل رئيســي يف ســياقات التعــايف المبكــر والتعــايف. كان التحــدي هنــا هــو أنــه يف إجــراءات التشــغيل 
الموحــدة لبرنامــج التحويــالت النقديــة الحاليــة، لــم تكــن أنظمــة صنــع القــرار والماليــة ســريعة بمــا يكفــي لتمكيــن 
ــف  ــى تكيي ــة عل ــة الوطني ــت الجمعي ــع. عمل ــاق واس ــى نط ــة عل ــالت النقدي ــج التحوي ــتخدام برام ــوارئ باس ــتجابة للط االس
إجــراءات التشــغيل الموحــدة لبرنامــج التحويــالت النقديــة الحاليــة، والتــي كانــت مخصصــة لمجموعــة مــن الطرائــق، مــع 
ســياق الطــوارئ وتــم اختبارهــا أثنــاء اســتجابة هايــان يف عــام 2013، حيــث تمكــن الصليــب األحمــر الفلبينــي مــن تقديــم 

برامــج التحويــالت النقديــة علــى نطــاق واســع بمســتويات غيــر مســبوقة.
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العمليــات المتعلقــة ببرامــج التحويــالت النقديــة، وتحديــد األدوار الواضحــة، وتحديــد المســؤوليات 
ــم أو دعــم اســتعداد  ــة المشــاركة يف تقدي ــكل مــن اإلدارات المختلف ــرار ل ــع الق ــة صن ودعــم عملي

برامــج التحويــالت النقديــة واالســتجابة لهــا.

كمــا أنهــا تســاعد الجمعيــة الوطنيــة علــى تكييــف إجراءاتهــا الماليــة واللوجســتية واإلداريــة لتضمين 
اعتبــارات برامــج التحويــالت النقديــة، والتــي تعتبــر حيويــة لالســتعداد التشــغيلي. بمجــرد تطويرهــا 
ــة  واعتمادهــا، يجــب اســتخدام إجــراءات التشــغيل الموحــدة الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقدي

واختبارهــا ثــم تحديثهــا، كمــا يجــب تدريــب الموظفيــن والمتطوعيــن باســتمرار علــى محتواهــا.

ــذه  ــراء ه ــد إج ــن المفي ــون م ــد يك ــية. ق ــة رئيس ــدة مهم ــغيل الموح ــراءات التش ــر إج ــد تطوي يع
العمليــة »طريقــة واحــدة يف كل مــرة«، كمــا هــو موضــح يف المربــع 6:

4.5 تحديث واستكمال مجموعة أدوات برامج التحويالت النقدية المناسبة محليًا
ًــا مفيــدًا لبــدء البحــث عــن  تعتبــر مجموعــة أدوات الحركــة النقديــة يف حــاالت الطــوارئ )2015( مكان

إرشــادات وأدوات خاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة.

حيثمــا أمكــن، يجــب أن تتطلــع الجمعيــة الوطنيــة إلــى دمــج أدوات برامــج التحويــالت النقديــة يف 
ــم الســوق يف  ــال، يجــب دمــج أدوات وأشــكال تقيي ــة. علــى ســبيل المث ــات الحالي األدوات والعملي
عمليــات تقييــم االحتياجــات، بحيــث يتــم اســتخدام برامــج التحويــالت النقديــة كجــزء مــن عمليــة 
أوســع ومتماســكة. قــد تحتــاج الجمعيــات الوطنيــة أيًضــا إلــى تكييــف بعــض المــواد لتناســب 
ســياقها المحلــي ومتطلباتهــا. قــد يشــمل ذلــك تكييــف األدوات للتأكــد مــن أنهــا مناســبة ثقافيـًـا، أو 
ربمــا تبســيط أدوات أو أقســام معينــة، لجعلهــا أكثــر قابليــة لالســتخدام للموظفيــن والمتطوعيــن 
المحلييــن. يمكــن للجمعيــات الوطنيــة أن تطلــب الدعــم الفنــي للحركــة يف هــذه العمليــة، وينبغــي 
أن يشــمل ذلــك خطًطــا لترجمــة المــواد ذات الصلــة إلــى اللغــات المحليــة، المدرجــة يف الميزانيــة 

مــن خــالل خطــة عمــل االســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة.

الخطوة 5. تعميم برامج التحويالت النقدية يف 
المناطق الرئيسية

5.1  تعميم برامج التحويالت النقدية يف خطط الجمعية الوطنية االستراتيجية 
والطوارئ واالستجابة

نــادرًا مــا تشــير خطــط الجمعيــات الوطنيــة - أي خطــط اإلســتراتيجية والتأهــب واالســتجابة - إلــى 
مناهــج برامــج التحويــالت النقديــة. ال تشــعر غالبيــة الجمعيــات الوطنيــة حتــى اآلن بالراحــة يف تلبيــة 
االحتياجــات العاجلــة مــن خــالل اســتجابات برامــج التحويــالت النقديــة بنفــس مســتوى االســتجابة 

العينيــة. غالبـًـا مــا يســتوعبون برامــج التحويــالت النقديــة إذا ومتــى تــم ربطهــم بفــرص التمويــل.

ــالت  ــارات برامــج التحوي ــر وإدمــاج خي ــى تطوي ــة إل ــة الوطني ــع الجمعي ــم أن تتطل ــك مــن المه لذل
النقديــة علــى جميــع المســتويات، يف خططهــا االســتراتيجية العامــة وخطــط التأهــب والطــوارئ 
واالســتجابة، ولتعزيــز قــدرات برامــج التحويــالت النقديــة لبنــاء الثقــة واالســتعداد لتقديــم برامــج 

ــاس. ــة يف مقي ــالت النقدي التحوي
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الصندوق 7. الجمعيات الوطنية تعميم برامج التحويات النقدية

يقــوم الصليــب األحمــر التشــيلي بتعميــم برامــج التحويــالت النقديــة بمــا يتماشــى مــع 
ــه االســتراتيجية رؤيت

بيانــات   2016-2013 للفتــرة  الوطنيــة  الجمعيــة  ورؤيــة  مهمــة  تتضمــن  شــيلي،  يف 
حــول تمكيــن الســكان المتضرريــن مــن الكــوارث مــن اتخــاذ قــرارات بشــأن االســتجابة 
ــدة  ــرة ذات قاع ــة ومبتك ــة حديث ــيلي كمنظم ــر التش ــب األحم ــروج للصلي ــتقبلهم؛ وت ومس
ــادرة التجريبيــة للتأهــب لبرامــج  ــم مواءمــة المب ــة وجيــدة اإلعــداد. وقــد ت متطوعيــن قوي
التحويــالت النقديــة التــي أطلقهــا االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل 
األحمــر مــع هــذه البيانــات االســتراتيجية المحــددة، والتــي شــجعت مشــاركة والتــزام 
اإلدارة العليــا. ونتيجــة لذلــك، يُنظــر إلــى تعميــم برامــج التحويــالت النقديــة علــى أنــه مكــون 

ــتراتيجية. ــداف االس ــذه األه ــم له مه

تلتزم جمعية الصليب األحمر السنغالية بتحقيق أهداف البرمجة النقدية

بعــد تنفيــذ البرنامــج التجريبــي للتأهــب لبرنامــج التحويــالت النقديــة التابــع لالتحــاد الدولي 
لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، أدرجــت جمعيــة الصليــب األحمــر الســنغالية 
بالفيضانــات،  الخاصــة  الطــوارئ  النقديــة يف خططهــا وســيناريوهات  التحويــالت  برامــج 
مســتهدفة %50 مــن االســتجابات المحتملــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية )الغــذاء، 
والمــواد المنزليــة األساســية والنظافــة، والمــأوى، وغيرهــا( مــن خــالل برمجــة التحويــالت 

ــة. النقدي

تلتــزم جمعيــة الصليــب األحمــر الفيتنامــي بــإدراج برنامــج التحويــالت النقديــة يف خطــة 
االســتجابة الوطنيــة والميزانيــة

أدرجــت جمعيــة الصليــب األحمــر الفيتنامــي برامــج التحويــالت النقديــة كعنصــر أساســي 
يف خطــة االســتجابة الوطنيــة الخاصــة بهــا، مــن خــالل تخصيــص مبلــغ محــدد مــن األمــوال 
ــة لحــاالت الطــوارئ القائمــة علــى  ـًـا يف االســتجابة الفوري مــن الميزانيــة الســتخدامه حصري
ــة واألســاس المنطقــي  ــد قيمــة المنحــة النقدي ــم تحدي ــة. كمــا ت ــالت النقدي برامــج التحوي
للحســاب مســبقًا: اســتنادًا إلــى تقييمــات الســوق األساســية والمجتمــع التــي تــم إجراؤهــا 
كجــزء مــن نهــج التعلــم بالممارســة يف ظــل تجربــة االســتعداد. بعــد فحــص القيــم ووظائــف 
الســوق، مكنهــم القــرار االســتراتيجي بتخصيــص التمويــل لبرامــج التحويــالت النقديــة مــن 
االســتجابة بســرعة وفعاليــة مــع التحويــالت النقديــة علــى نطــاق واســع أثنــاء الفيضانــات يف 

عــام 2013 )مقارنــة بالعمليــات الســابقة(.

5.2  دمج برامج التحويالت النقدية يف أنظمة الموارد البشرية - توظيف وبناء 
قدرات متطوعين من موظفي برنامج التحويالت النقدية وزيادة قدراتهم

يُعــد بنــاء قــدرات برامــج التحويــالت النقديــة للموظفيــن والمتطوعيــن أمــرًا بالــغ األهميــة لتحســين 
ــة علــى نطــاق واســع.  ــم اســتجابات برامــج التحويــالت النقدي ــة علــى تقدي ــة الوطني قــدرة الجمعي
حيثمــا أمكــن، يجــب دمــج برامــج التحويــالت النقديــة يف مــواد التدريــب علــى التأهــب والتخطيــط 
للطــوارئ واالســتجابة الحاليــة لضمــان إضفــاء الطابــع المؤسســي عليهــا واســتدامتها. ولدعــم ذلــك، 
قامــت الحركــة بتطويــر مجموعــة مــن المــواد التدريبيــة لبرنامــج التحويــالت النقديــة وهــي متاحــة 
للجمعيــات الوطنيــة والشــركاء الســتخدامها عبــر اإلنترنــت أو للتطويــر واالســتخدام يف التدريبــات 

وجهـًـا لوجــه عبــر الجمعيــة الوطنيــة.
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التطوير والتنفيذ

التدريــب علــى برامــج التحويــالت النقديــة مطلــوب ليــس فقــط مــن قبــل الموظفيــن والمتطوعيــن 
ــا مــن قبــل الموظفيــن مــن خدمــات الدعــم  يف فــرق االســتجابة للكــوارث التشــغيلية، ولكــن أيًض
مثــل اللوجســتيات والتمويــل واالتصــاالت، لضمــان فهمهــم جيــدًا لالحتياجــات والقيــود والعمليــات 

التــي تشــارك يف اســتجابات برامــج التحويــالت النقديــة.

مــن المهــم أن يتــم وضــع ميزانيــة للتدريــب وبنــاء القــدرات لبرامــج التحويــالت النقديــة، ويمكــن 
أحيانـًـا إدراج مثــل هــذه األنشــطة يف ميزانيــات صنــدوق الطــوارئ لالســتجابة للكــوارث أو نــداءات 
الطــوارئ إذا كانــت جــزءًا مــن اســتجابة طــوارئ مســتمرة. مــن المهــم أيًضــا أن تحتفــظ الجمعيــة 

الوطنيــة بقاعــدة بيانــات محدثــة لقــدرة برامــج التحويــالت النقديــة. 

ــة  ــات النقدي ــج التحوي ــب برام ــم تدري ــي: تعمي ــع الوطن ــال المجتم ــدوق 8. مث الصن
ــدرات ــاء الق وبن

ــم  ــل أدوات التقيي ــي مث ــب الحال ــة يف التدري ــالت النقدي ــم دمــج برامــج التحوي ــام، ت يف فيتن
ببرامــج  خاصــة  تدريبيــة  دورات  تطويــر  تــم  المســتفيدين.  مــع  والتواصــل  وعملياتــه 
التحويــالت النقديــة يف المناطــق التــي تحتــاج إلــى بنــاء قــدرات حصــري يف الموضوعــات 
ذات الصلــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة، مثــل تقييــم الســوق وآليــات التحويــل النقــدي، 
للتأكــد مــن أن فــرق االســتجابة للكــوارث الوطنيــة وفــرق االســتجابة للكــوارث يف المقاطعــات 
مألوفــة. باســتخدام األدوات والعمليــات المتوافقــة مــع برامــج التحويــالت النقديــة. وقــد تــم 
تضميــن هــذه الجلســات يف المناهــج الدراســية لبرنامــج التأهــب للمجتمــع الوطنــي القائــم 

وتــم دعمهــا وتمويلهــا مــن قبــل شــركاء الحركــة اآلخريــن يف فيتنــام.

أن يشــمل كالً مــن الموظفيــن والمتطوعيــن، وقائمــة األســماء وتفاصيــل االتصــال، والــدورات 
التدريبيــة المكتملــة وتجربــة برنامــج التحويــالت النقديــة. يجــب أن تســرد قاعــدة البيانــات أيًضــا 
مدربــي برامــج التحويــالت النقديــة المتاحيــن جنبـًـا إلــى جنــب مــع كفاءاتهــم، ومــا إلــى ذلــك. ليــس 
ــب  ــة والتدري ــرص المراقب ــاة ف ــا مراع ــب أيًض ــدرات: يج ــة الق ــد لتنمي ــج الوحي ــو النه ــب ه التدري

ــة. ــة الوطني ــرة موظفــي ومتطوعــي الجمعي ــر خب لتطوي

باإلضافــة إلــى ذلــك، مثــل الموظفيــن اآلخريــن، مــن المهــم أن يكــون لموظفــي برنامــج التحويــالت 
النقديــة والمتطوعيــن أيًضــا خطــط / أهــداف مــوارد بشــرية واضحــة وتوصيفــات وظيفيــة قياســية. 

تتوفــر نمــاذج خاصــة بهــا أيًضــا يف المربــع الموجــود علــى األدوات يف نهايــة المرحلــة 2.

5.3 دمج برامج التحويالت النقدية يف األنظمة المالية
تُصمــم النظــم اللوجســتية واإلداريــة والماليــة للجمعيــات الوطنيــة عــادةً لالســتجابات العينيــة وقــد 
تكــون شــديدة التقييــد لتقديــم برامــج التحويــالت النقديــة يف ســياقات االســتجابة للطــوارئ. غالبـًـا 
مــا يتــم تحديــد التعقيــد والبــطء يف الضوابــط والمبــررات الماليــة والمراجعــة الحاليــة علــى أنهــا مــن 
أكثــر االختناقــات أهميــة يف تقديــم اســتجابة برامــج التحويــالت النقديــة يف الوقــت المناســب علــى 
ــة،  ــة البطيئ ــة واإلداري ــات المالي نطــاق واســع يف حــاالت الطــوارئ. يمكــن أن تشــمل هــذه الموافق

والمبــررات النقديــة الطويلــة، والتأخيــر يف معالجــة المدفوعــات لمقدمــي الطــرف الثالــث.

يف حيــن أنــه مــن الضــروري أن تكــون اســتجابات برامــج التحويــالت النقديــة متوافقــة مــع إجــراءات 
الرقابــة الماليــة الحاليــة وذات الصلــة، إال أنهــا ســتحتاج إلــى تكييفهــا حســب الضــرورة لدعم التوســع 
الفعــال ويف الوقــت المناســب لالســتجابات القائمــة علــى برامــج التحويــالت النقديــة. يجــب تطويــر 
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أنظمــة تحكــم محــددة واختبارهــا وتحســينها ونشــرها لــكل طريقــة مختلفــة مــن برامــج التحويــالت 
النقديــة وآلليــات التســليم المختلفــة التــي ســيتم اســتخدامها. يمكــن أن تبــدأ الجمعيــة الوطنيــة 
مــن خــالل تطويــر أنظمــة للطرائــق ذات األولويــة وآليــات التســليم ثــم توســيع أنظمتهــا مــع تعزيــز 
قــدرات برامــج التحويــالت النقديــة الخاصــة بهــا. تســير هــذه العمليــة جنبـًـا إلــى جنــب مــع تطويــر 

إجــراءات التشــغيل الموحــدة لبرنامــج التحويــالت النقديــة.

النظــر يف المتطلبــات القانونيــة والماليــة والتدقيــق علــى البرمجــة داخــل الجمعيــة الوطنيــة. ومــن 	 
المفيــد توضيــح ذلــك والعمــل علــى ضمــان أن تعكــس إجــراءات التشــغيل الموحــدة الخاصــة 
ببرنامــج التحويــالت النقديــة هــذه المتطلبــات. للتأكــد مــن أن إجراءات التشــغيل الموحــدة لبرنامج 
التحويــالت النقديــة مبســطة وواضحــة ليتبعهــا الجميــع، اجعلهــا بســيطة قــدر اإلمــكان وتأكــد مــن 

أنهــا تغطــي مســتوى الضوابــط الداخليــة المطلوبــة مــع عــدم تجــاوز هــذه الضوابــط دون داع.

يتعيــن النظــر يف النظــم الماليــة يف ضــوء الرقابــة الداخليــة ووظيفــة إدارة المخاطــر ألي جمعيــة 	 
ــج  ــر يف برام ــي تنظ ــة الت ــراءات الحالي ــالل اإلج ــن خ ــل م ــد العم ــن المفي ــون م ــد يك ــة. ق وطني
التحويــالت النقديــة ودراســة مــا إذا كانــت هنــاك مجــاالت تتطلــب مزيــدًا مــن التكيــف أو التطويــر 

أو التوجيــه المصاحــب وحيثمــا كانــت.

ضــع يف اعتبــارك المجــاالت الماليــة الرئيســية مثــل الترميــز المحاســبي والتقييــم المالــي 	 
ــات وأي عناصــر  ــن الواجب ــن والفصــل بي ــة أو الوســطاء الماليي ــى األطــراف الثالث ــة عل والموافق
ماليــة محــددة تتعلــق بآليــات تســليم برامــج التحويــالت النقديــة المختلفــة مثــل النقد المباشــر 

ــائم. ــف أو القس ــد يف المظاري أو النق

دمج برامج التحويالت النقدية يف أنظمة المراقبة والتقييم  5.4
ــالت  ــج التحوي ــارات برام ــن اعتب ــة لتضمي ــالغ الحالي ــة واإلب ــة المراقب ــات وأنظم ــل آلي ــب تعدي يج
ــة  ــاج أنظم ــر. تحت ــى تطوي ــاج إل ــددة تحت ــة مح ــاك أدوات مراقب ــك، هن ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف النقدي
مراقبــة برامــج التحويــالت النقديــة إلــى توفيــر بيانــات عــن الســياق والعمليــات والنتائــج الخاصــة 
بالبرنامــج، والتــي تمكــن صانعــي القــرار بعــد ذلــك مــن إجــراء التعديــالت البرمجيــة المناســبة أثنــاء 
التنفيــذ. تعتبــر مراقبــة العمليــة مهمــة للغايــة طــوال دورة االســتجابة، لضمــان تحديــد االختناقــات 
ــى  ــات عل ــة تعليق ــة المراقب ــن أنظم ــب أن تتضم ــور. يج ــى الف ــا عل ــا وحله ــاكل ومعالجته والمش

ــار المقصــودة وغيــر المتوقعــة مــن: النتائــج واآلث

األسر التي اختارها البرنامج	 

ــم يتــم اختيارهــا مــن قبــل البرنامــج - الســكان والتجــار واألســواق )بمــا يف ذلــك 	  األســر التــي ل
ــة األســعار( مراقب

مقدمــو الخدمــات الماليــة أو األطــراف الثالثــة المشــاركة يف تقديــم النقــد أو الســلع أو الخدمــات 	 
للمســتفيدين

ــة علــى مســتوى 	  ــالت النقدي الموظفــون والمتطوعــون المشــاركون يف اســتجابة برنامــج التحوي
مقــرات الجمعيــة الوطنيــة والفــروع.

يجــب أن تُشــرك التقييمــات النطــاق الكامــل ألصحــاب المصلحــة المشــاركين يف اســتجابة برنامــج 
التحويــالت النقديــة، باإلضافــة إلــى المتداوليــن اآلخريــن والمجتمعــات غيــر المســتفيدة، لضمــان 
حصولهــم علــى نتائــج اســتجابة برامــج التحويــالت النقديــة المحــددة - اإليجابيــة والســلبية؛ متوقــع 
وغيــر متوقــع. يمكــن أن توفــر مقارنــات االســتجابات العينيــة وبرامــج التحويــالت النقديــة والجداول 

الزمنيــة معلومــات مفيــدة للتحليــل والتوصيــات.
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التطوير والتنفيذ

علــى وجــه التحديــد لضمــان فعاليــة برامــج التحويــالت النقديــة يف المراقبــة والتقييــم، يجــدر تذكــر 
مــا يلــي:

ــج، 	  ــة والنتائ ــة والعملي إعــداد قائمــة مــن المؤشــرات لرصــد ســياق برنامــج التحويــالت النقدي
ــة. ــع اإلدارات ذات الصل ــاور م بالتش

ــع، 	  ــل مســح خــروج التوزي ــة مث ــات المراقب ــة يف أدوات وعملي ــالت النقدي ــج التحوي دمــج برام
واســتبيانات مراقبــة مــا بعــد التوزيــع، ومناقشــات مجموعــة التركيــز مــع المجتمعــات المتأثرة، 

والجهــات الخارجيــة، وموظفــي الجمعيــة الوطنيــة والمتطوعيــن، واألســواق.

دمــج برامــج التحويــالت النقديــة يف مقابــالت التقييــم، واالســتبيانات، ومــا إلــى ذلــك، ويف عمليــة 	 
وتصميــم ومؤشــرات وتحليــل جميــع التقييمــات ذات الصلــة وتوصياتهــا.

دمج برامج التحويالت النقدية يف أنظمة حشد الموارد  5.5
ــة  ــة واالســتعداد التشــغيلي للجمعي ــالت النقدي ــة لنجــاح اســتعداد برامــج التحوي المــوارد ضروري
الوطنيــة. مــن المهــم أن تحــدد الجمعيــة الوطنيــة المــوارد المحتملــة وتحافــظ علــى واقعيــة خططهــا 
للتأهــب لبرامــج التحويــالت النقديــة وفقـًـا للمــوارد المتاحــة أو التــي يحتمــل الوصــول إليهــا، حيــث 
تــؤدي الخطــط المفرطــة يف الطمــوح غالبـًـا إلــى اإلحبــاط والفشــل. كمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإن اســتدامة 
أنشــطة برامــج التحويــالت النقديــة تحظــى بفرصــة أكبــر إذا تــم دمجهــا يف عمليات المجتمــع الوطني 

الحاليــة، وإذا خصصــت جمعيــة وطنيــة بعــض ميزانيتهــا الســنوية لبرامــج التحويــالت النقديــة.

يجــب االتصــال بالجهــات المانحــة اإلنســانية بانتظــام ؛ خاصــة أولئــك الذيــن لديهــم تدفقــات تمويــل 
معتــرف بهــا لبرنامــج التحويــالت النقديــة )علــى ســبيل المثــال ، يجــب تضميــن قســم المســاعدة 
األمريكيــة  الوكالــة  أو   )ECHO( األوروبيــة  للمفوضيــة  التابــع  المدنيــة  والحمايــة  اإلنســانية 
للتنميــة الدوليــة )USAID( أو وزارة التنميــة الدوليــة بالمملكــة المتحــدة )DFID(( و برامــج 
ــن  ــا وم ــة بتطويره ــة الوطني ــوم الجمعي ــة تق ــدة ذات صل ــروض جدي ــة يف أي ع ــالت النقدي التحوي
ــة المــوارد  ــد تســاهم يف تعبئ ــة مــع القطــاع الخــاص ق ــا استكشــاف شــراكات محتمل ــر أيًض الجدي
أو تخفيــض الرســوم علــى خدمــات التحويــل النقــدي. يمكــن القيــام بالعديــد مــن األنشــطة بــدون 
تكلفــة إضافيــة، ولكنهــا تتطلــب مشــاركة موظفــي الحركــة الحالييــن. قــد يكــون للمنظمــات غيــر 
الحكوميــة أو المنظمــات / الشــبكات األخــرى يف البلــد )علــى ســبيل المثــال، شــراكة التعلــم النقــدي 
CaLP( مبــادرات مماثلــة أو تكــون قــادرة علــى تنظيــم أنشــطة مشــتركة، مثــل الــدورات التدريبيــة 
ــى  ــم بالممارســة« )عل ــن »التعل ــة أو ورش العمــل أو تماري ــالت النقدي المشــتركة لبرامــج التحوي
ســبيل المثــال، مكالمــات برنامــج األغذيــة العالمــي( للمقترحــات للشــركاء المنفذيــن(. هنــاك 
ــة المتاحــة لدعــم  ــة والمنتجــات الســمعية والبصري ــالت النقدي ــق برامــج التحوي ــد مــن وثائ العدي
العمليــة، ويمكــن إدراج أنشــطة التدريــب وبنــاء القــدرات يف برنامــج التحويــالت النقديــة يف صنــدوق 

اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ ونــداءات الطــوارئ أثنــاء عمليــة اســتجابة محــددة.

ــة،  ــة، فني ــرية، مالي ــوارد )بش ــوات يف الم ــود فج ــذ وج ــل التنفي ــن مراح ــة م ــح يف أي مرحل إذا اتض
ــا مراعــاة الدعــوة  ــى الفــور لطلــب الدعــم. يجــب أيًض ــا عل ــادة العلي ــاه القي ــخ(، يجــب لفــت انتب إل
لتأميــن األمــوال ألمــوال الطــوارئ المخزنــة مســبقًا. ســتمول معظــم الجهــات المانحــة مخزونــات 
ــزال مــن الصعــب  ــا، ولكــن ال ي ــن / اللوجســتيات المرتبطــة به ــة وتكاليــف التخزي الطــوارئ العيني
الحصــول علــى دعــم ألمــوال برنامــج التحويــالت النقديــة المودعــة مســبقًا )»النقــد مقابــل النقــد«(، 

األمــر الــذي ســيحتاج بالتالــي إلــى جهــود أكثــر إقناعـًـا.
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الصنــدوق 9. مثــال الجمعيــة الوطنيــة: مشــاركة المانحيــن لجمعيــة الصليــب األحمــر 
الســنغالية

يف الســنغال، دعــت الجمعيــة الوطنيــة مكتــب المفوضيــة األوروبيــة للمســاعدات اإلنســانية 
ــة  ــالت النقدي ــة للتأهــب لبرنامــج التحوي ــدروس المســتفادة التجريبي ــى ورشــة عمــل ال إل
التابــع لالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، حيــث تمــت مناقشــة 
التقــدم والتحديــات والتعلــم مــن البرنامــج التجريبــي لبرنامــج التحويــالت النقديــة بشــكل 
مفتــوح، بمــا يف ذلــك نقــاط القــوة والضعــف يف آليــات التســليم المختلفــة واســتخدام 

ــدة. ــا الجدي التكنولوجي

ــة الصليــب األحمــر الســنغالية  ــه جمعي ــذي تتبع ــة بالنهــج ال أعجــب الشــركاء يف المنطق
والنتائــج التــي يمكــن إثباتهــا. أدت هــذه الثقــة يف المجتمــع الوطنــي إلــى نجــاح تطبيــق دائــرة 
المســاعدات اإلنســانية والحمايــة المدنيــة التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة لألمــن الغذائــي. 

الخطوة 6. تنفيذ خطة عمل التأهب لبرنامج 
التحويالت النقدية

6.1 إجراء المحاكاة و/أو التجربة
المحاكاة

كمــا هــو الحــال مــع أي عمليــة تخطيــط طــوارئ ذات مغــزى، مــن المهــم أن تجــري الجمعيــة 
الوطنيــة تمريــن محــاكاة الختبــار االســتعداد التشــغيلي لبرنامــج التحويــالت النقديــة والنواتــج التــي 
ــك إجــراءات  ــة، بمــا يف ذل ــالت النقدي ــم تطويرهــا مــن خــالل برنامــج االســتعداد لبرنامــج التحوي ت
التشــغيل الموحــدة لبرنامــج التحويــالت النقديــة يف ظــل ظــروف الســيناريوهات المختلفــة التــي تــم 
تطويرهــا مســبقًا. مــن المهــم أال تكــون هــذه عمليــة لمــرة واحــدة فقــط، ولكــن يتــم تكــرار عمليــة 
ــم  ــرة، وأن يت ــة المباش ــالت النقدي ــج التحوي ــة برام ــى عملي ــاظ عل ــت للحف ــرور الوق ــاكاة بم المح

تضميــن التعلــم مــن أي تطبيــق برنامــج التحويــالت النقديــة يف العمليــة.

مــن الناحيــة المثاليــة، ســيتم دمــج تمريــن محــاكاة برنامــج التحويــالت النقديــة يف تماريــن 
محــاكاة التخطيــط للطــوارئ الحاليــة التــي تجريهــا الجمعيــة الوطنيــة، ولكــن إذا لــم يكــن ذلــك 
ممكنـًـا، يجــب علــى الجمعيــة الوطنيــة إجــراء عمليــات محــاكاة محــددة الختبــار اســتعداد برامــج 
التحويــالت النقديــة. يجــب علــى الجمعيــة الوطنيــة دعــوة المشــاركين مــن مجموعــة مــن أصحــاب 
المصلحــة )علــى ســبيل المثــال، مــن مختلــف اإلدارات والفــروع والمجتمعــات والســلطات المحليــة 
ــن محــاكاة مخططــة يف برنامــج عمــل االســتعداد  ــن أي تماري والمنظمــات األخــرى(. يجــب تضمي
لبرنامــج التحويــالت النقديــة أو ميزانيــة التخطيــط للطــوارئ. إذا كانــت هنــاك قيــود علــى الميزانيــة، 
فمــن المستحســن تطويــر محــاكاة ســطح المكتــب مــع إدارات وفــروع المقــر الرئيســي إلبقــاء 

األشــخاص علــى اطــالع دائــم بأنشــطة برنامــج التحويــالت النقديــة المخطــط لهــا.

ــتيعاب  ــان اس ــتفادة لضم ــدروس المس ــل لل ــة عم ــد ورش ــب عق ــتجابة، يج ــاكاة لالس ــد أي مح بع
ــدًا واســتخدامها لتحســين أنشــطة االســتعداد لبرامــج  ــات جي ــم والتوصي ــات والتعل ــع التحدي جمي
التحويــالت النقديــة ومخرجاتهــا. يجــب دعــوة جميــع المشــاركين الذيــن شــاركوا يف المحــاكاة إلــى 
ورشــة عمــل الــدروس المســتفادة وقــد يكــون مــن المناســب دعــوة ممثليــن آخريــن، مــن داخــل 
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وخــارج الجمعيــة الوطنيــة، كمــا هــو مذكــور أعــاله. يجــب علــى الجمعيــة الوطنيــة أيًضــا أن تنظــر يف 
دعــوة األشــخاص مــن الجمعيــات الوطنيــة المجــاورة يف المنطقــة الذيــن يمكنهــم االســتفادة مــن 
التعلــم. يجــب اســتخدام ورشــة العمــل والتنفيــذ ذي الصلــة لتكييــف وتحســين أدوات وعمليــات 
وأنظمــة برامــج التحويــالت النقديــة ثــم تضمينهــا يف مجموعــة أدوات برامــج التحويــالت النقديــة. 
ــن  ــر يمك ــة يف تقري ــالت النقدي ــج التحوي ــتفادة لبرنام ــدروس المس ــل ال ــة عم ــق ورش ــب توثي يج

مشــاركته مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن.

الصندوق 10. مناطق محددة لاختبار أثناء المحاكاة

 وظائف إجراءات التشغيل الموحدة لبرامج التحويالت النقدية

	  األدوار والمسؤوليات

	  اآلليات المجدية لتسليم النقد

	  إجراءات اتخاذ القرار

	  اتصاالت المستفيدين والمساءلة؛ وأنظمة المراقبة

ــات المتفــق عليهــا مســبقًا والعقــود  ــار االتفاقي ــك اختب 	  الخدمــات اللوجســتية بمــا يف ذل
الوهميــة مــع أطــراف ثالثــة مثــل التجــار ومقدمــي الخدمــات الماليــة

	  المــوارد البشــرية وقــدرة الموظفيــن والمتطوعيــن المدربيــن يف برنامــج التحويــالت 
النقديــة علــى تقييــم برامــج التحويــالت النقديــة وتخطيطهــا وتنفيذهــا.

البرمجة التجريبية

ــج  ــتعدادات برنام ــل اس ــار عم ــر واختب ــة تطوي ــة لمواصل ــة مثالي ــة طريق ــة التجريبي ــد المرحل تع
التحويــالت النقديــة الــذي تقــوم بــه الجمعيــة الوطنيــة مــن خــالل طــرح مشــروع محــدود النطــاق 
يف ظــروف اســتجابة حقيقيــة أو شــبه واقعيــة. استرشــد هــذا النهــج بالبرمجــة التجريبيــة لبرامــج 
ــالل  ــر خ ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــي لجمعي ــاد الدول ــة لالتح ــة التابع ــالت النقدي التحوي
عامــي 2012 و2013، وقــد تــم تضميــن الكثيــر مــن التعلــم مــن هــذه البرامــج التجريبيــة يف هــذا 

الدليــل.

ــة  ــا الميزاني ــن أن لديه ــد م ــق والتأك ــط الدقي ــة بالتخطي ــة الوطني ــتقوم الجمعي ــك، س ــق ذل لتحقي
والمــوارد المطلوبــة )الماليــة والبشــرية(. ســيكون جــزءًا مــن عمــل تعبئــة مــوارد الجمعيــة الوطنيــة 
ــب  ــات الصلي ــي لجمعي ــاد الدول ــرى أو االتح ــة األخ ــات الوطني ــع الجمعي ــراكات م ــن ش ــث ع للبح
األحمــر والهــالل األحمــر أو اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أو الشــركاء الخارجييــن الذيــن يمكن أن 
تعمــل معهــم لتمويــل مثــل هــذا النمــوذج التجريبــي. بــدالً مــن ذلــك، قــد يكون مــن الممكــن القيام 
بذلــك كجــزء مــن تمريــن مشــترك بيــن الــوكاالت. وســيكون مــن المهــم أيًضــا أن تضمــن الجمعيــة 
الوطنيــة قدرتهــا علــى الوصــول إلــى الدعــم الفنــي لبرامــج التحويــالت النقديــة مــن الحركــة أو مــن 

مصــادر خارجيــة لدعــم تخطيــط وتنفيــذ وتقييــم التجربــة التجريبيــة.
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الصندوق 11. مناطق محددة لاختبار أثناء المحاكاة

يف تشــيلي، أجــرت الجمعيــة الوطنيــة محــاكاة ســطح المكتــب لســيناريو معيــن )الحرائــق الموســمية( يف بعــض المناطــق 
الحضريــة األكثــر ضعفــاً يف مدينــة فالبارايســو. يف كل عــام، تــرى مئــات العائــالت الضعيفــة التــي تعيــش يف ظــروف محفوفــة 
بالمخاطــر منازلهــا مدمــرة بســبب الحرائــق التــي تنتشــر بســرعة عبــر التــالل. عمــل الفــرع والمقــر ســويًا يف المحــاكاة، 
ووضعــوا طلبـًـا وهميـًـا لصنــدوق اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث تــم إرســاله إلــى هيئــات الموافقــة المناســبة لالتحــاد الدولــي 
ــوات  ــا خط ــيلي أيًض ــر التش ــب األحم ــذ الصلي ــم. اتخ ــى آرائه ــول عل ــر للحص ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــات الصلي لجمعي
لتحســين إجــراءات التشــغيل الموحــدة الخاصــة ببرامــج التحويــالت النقديــة وأنظمتــه / أدواتــه وأصبــح مــن المدافعيــن 

النشــطين لبرامــج التحويــالت النقديــة، داخليـًـا وخارجيـًـا.

ــاء  ــة أثن ــالت النقدي ــج التحوي ــة برام ــراءات وأنظم ــار أدوات وإج ــى اختب ــة إل ــة الوطني ــر بالجمعي ــى األم ــن، انته يف الفلبي
االســتجابة يف الوقــت الفعلــي وعلــى نطــاق واســع إلعصــار هايــان يف أواخــر عــام 2013. وبدعــم مــن شــركاء الحركــة ذوي 
الخبــرة، قدمــت الجمعيــة الوطنيــة مســاعدات نقديــة لمــا يقــرب مــن 60 ألــف أســرة. تركــت الــدروس المســتفادة مــن 
هــذه التجربــة الصليــب األحمــر الفلبينــي يف وضــع جيــد كعنصــر فاعــل يف برنامــج التحويــالت النقديــة، ســواء داخــل البلــد 

أو يف المنطقــة، وقــد قــدم الكثيــر مــن الخبــرة للحركــة.

ــة  ــالت النقدي ــج التحوي ــط برام ــدة وخط ــغيل الموح ــراءات التش ــار إج ــا اختب ــة أيًض ــة الوطني ــى الجمعي ــام، كان عل يف فيتن
الخاصــة بهــا يف حالــة حــدوث فيضانــات مفاجئــة. علــى الرغــم مــن أنــه ليــس علــى نطــاق الفلبيــن، فقــد ســمح لهــم هــذا 
ــة،  ــم النقدي ــرة )القي ــة المباش ــح النقدي ــة المن ــا لطريق ــوا به ــي قام ــتعداد الت ــال االس ــن أعم ــر م ــين الكثي ــار وتحس باختب

ــدرة المــوارد البشــرية(. وق

قدمــت كل مــن فيتنــام والفلبيــن أدلــة علــى تحســين قــدرة برامــج التحويــالت النقديــة يف اســتجابة واســعة النطــاق وعززتــا 
العمليــات واألدوات التــي طوروهــا بالفعــل. يف كلتــا الحالتيــن، لوحــظ أن االســتعداد الجيــد لبرامــج التحويــالت النقديــة قــد 

ســهل فاعليــة االســتجابة.

يف الســنغال، انتهــزت الجمعيــة الوطنيــة الفرصــة لتطويــر واختبــار مهــارات وأنظمــة وأدوات برنامــج التحويــالت النقديــة 
المكتســبة حديثـًـا أثنــاء االســتجابة يف الوقــت الفعلــي علــى نطــاق صغيــر للفيضانــات الحضريــة الموســمية يف منطقــة بيكيــن 
يف داكار. عمــل الفــرع والمقــر بشــكل مشــترك إلجــراء تقييمــات للضعــف والســوق، واختــاروا اختبــار ثــالث طرائــق مختلفــة 
ــف  ــر الهات ــدي عب ــل النق ــة، والتحوي ــيمة اإللكتروني ــة، والقس ــيمة الورقي ــة )القس ــالت النقدي ــج التحوي ــتجابة لبرنام لالس
المحمــول(  لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة األساســية واحتياجــات النظافــة لألســر الضعيفــة. تــم تحديــد قيمــة الدعــم بمــا 
يعــادل 100 دوالر أمريكــي )بنــاءً علــى تقييمــات الســوق واألســرة، ومســتويات خــط األســاس، وأســعار الســوق وقــدرات مــا 
بعــد الفيضانــات(. ســمح العمــل الــذي تــم تنفيــذه أثنــاء التجربــة ببنــاء قــدرات المتطوعيــن يف برامــج التحويــالت النقديــة 
وتطويــر مجموعــة أدوات أوليــة لبرنامــج التحويــالت النقديــة ودورات تدريبيــة باللغــة الفرنســية. بعــد التجربــة، تمكنــت 
جمعيــة الصليــب األحمــر الســنغالي أيًضــا مــن تضميــن برامــج التحويــالت النقديــة يف خطــط الطــوارئ / تطوير ســيناريوهات 
الفيضانــات الالحقــة )تســتهدف %50 مــن االســتجابة المحتملــة لالحتياجــات األساســية مــن خــالل االســتجابة القائمــة علــى 

برامــج التحويــالت النقديــة( وتمكنــت مــن تقديــم طلبــات إلــى الجهــات المانحــة مــن أجــل تمويــل هــذا.
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التطوير والتنفيذ

6.2  التنسيق الداخلي والخارجي إلجراءات برامج التحويالت النقدية
دائًمــا مــا يكــون التنســيق ضروريـًـا أثنــاء االســتجابة لحــاالت الطــوارئ، وينطبــق هــذا بشــكل خــاص 
علــى إجــراءات برنامــج التحويــالت النقديــة. مــن المهــم تحديــد مبادرات اســتجابة برامــج التحويالت 
ــى  ــادرًا عل ــة، لتكــون ق ــا أو تنفيذهــا يف منطقــة جغرافي ــط له ــم التخطي ــي يت ــة الت ــة المختلف النقدي
تحديــد الثغــرات وتجنــب االزدواجيــة والتأكــد مــن أن اســتجابة برنامــج التحويــالت النقديــة تلبــي 

االحتياجــات العاجلــة التــي لــم تتــم تلبيتهــا.

كمــا أنــه يســاعد يف وجــود مناهــج وقــرارات برامــج التحويــالت النقديــة المنســقة بيــن مختلــف الجهــات 
الفاعلــة لضمــان المســاواة وتجنــب التوتــرات، علــى ســبيل المثــال، مــن خــالل وضــع قيــم مشــتركة 
للمنــح النقديــة ومعاييــر اســتهداف مماثلــة وعمليــات تســجيل المســتفيدين. التنســيق مهــم أيًضــا 
داخــل الجمعيــة الوطنيــة يف وقــت األزمــات. العمــل الســابق لتحديــد أدوار ومســؤوليات واضحــة 
ســيؤتي ثمــاره يف هــذا الوقــت، مثــل تطويــر إجــراءات التشــغيل الموحــدة ومراجعــة تماريــن المحاكاة.

تتنــاول األقســام الفرعيــة الثالثــة التاليــة تنســيق برامــج التحويــالت النقديــة داخــل الجمعيــة 
الوطنيــة، والتنســيق بيــن شــركاء الحركــة والتنســيق الخارجــي.

التنسيق مع الجمعية الوطنية
توجــد عــدة طبقــات للتنســيق الداخلــي يف أي جمعيــة وطنيــة ويجــب أن يعمــل كل منهــا بكفــاءة 
الموظفيــن  بيــن مختلــف  هــو  األول  النقديــة.  التحويــالت  لبرامــج  الشــاملة  االســتجابة  لدعــم 
ــب لتنســيق أنشــطة وإجــراءات  ــن كث ــون ع ــم يعمل ــد مــن أنه ــر الرئيســي للتأك واإلدارات يف المق
برنامــج التحويــالت النقديــة المختلفــة عبــر إدارات البرمجــة وخدمــات الدعــم. يف حــاالت الطــوارئ، 

يجــب أن يكــون اتخــاذ القــرار ســريعًا وفعــااًل.

المســتوى الثانــي مــن التنســيق بيــن المقــر والفــروع المتضــررة أو المســتهدفة. ســيكون عمــل 
االســتعداد مــع الفــروع المختلفــة ال يقــدر بثمــن هنــا ومــن المهــم أن يتــم تطويــر هــذه القــدرات 
والعمليــات وخطــوط االتصــال واختبارهــا مســبقًا الســتجابة برنامــج التحويــالت النقديــة. يف حــاالت 
الطــوارئ الكبيــرة، غالبًــا مــا تواجــه الفــروع تحديــات مثــل القــدرات المحــدودة يف اإلبــالغ أو 
ــدوث  ــك يف ح ــبب ذل ــن أن يتس ــل. يمك ــى التموي ــريع إل ــول الس ــى الوص ــار إل ــاالت، أو االفتق االتص
تأخيــرات، ســواء يف التحويــل النقــدي يف الوقــت المناســب إلــى الفــرع أو يف المدفوعــات لمقدمــي 

ــث. الطــرف الثال

تنسيق الحركة الداخلية
يف معظــم الحــاالت، ســتتولى الجمعيــة الوطنيــة زمــام القيــادة لتنســيق شــركاء الحركــة يف بالدهــم 
ــتجابة  ــا اس ــة أيًض ــة الوطني ــود الجمعي ــب أن تق ــل، يج ــوارئ. وبالمث ــتجابة للط ــة االس ــاء عملي أثن
برنامــج التحويــالت النقديــة وأن تتخــذ القــرارات اإلســتراتيجية ذات الصلــة التــي تؤثــر علــى الحركــة. 
ومــع ذلــك، يمكــن أن يكــون هــذا تحديـًـا خاصــةً إذا كانــت لــدى الجمعيــة الوطنيــة خبــرة محــدودة 
يف برنامــج التحويــالت النقديــة، وأكثــر مــن ذلــك إذا كان هنــاك العديــد مــن شــركاء الحركــة الذيــن 
يرغبــون يف أو ينفــذون بالفعــل مناهــج مختلفــة لبرنامــج التحويــالت النقديــة، باســتخدام معاييــر 
ــة  ــي الجمعي ــاك موظف ــى إرب ــك إل ــؤدي ذل ــن أن ي ــة. يمك ــح النقدي ــم المن ــة وقي ــتهداف مختلف اس
الوطنيــة والمتطوعيــن، وشــركاء برامــج التحويــالت النقديــة اآلخريــن خــارج الحركــة، والســكان 
المتضرريــن، وقــد يزيــد مــن مخاطــر ســمعة الجمعيــة الوطنيــة حــول قضايــا الفســاد أو التحيــز أو 
الحــوادث األمنيــة المتصــورة. لذلــك مــن المهــم أن يكــون لــدى الجمعيــة الوطنيــة تقييــم واقعــي 
لقدرتهــا علــى القيــام بــدور قــوي وهــادف يف التنســيق مــع شــركاء الحركــة، لضمــان توحيــد النهــج 

ــر. ــدة للمعلومــات واألدوات والمعايي والمشــاركة الجي
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الصندوق 12. مثال المجتمع الوطني: التنسيق داخل الحركة يف فيتنام

بــدأت جمعيــة الصليــب األحمــر الفيتنامــي »نهــج البرنامــج الواحــد«، حيــث تقــود الجمعيــة 
الوطنيــة  الجمعيــات  مــع  بالتشــاور  الطــوارئ  لحالــة  اإلســتراتيجية  القــرارات  الوطنيــة 
ــر التــي يجــب اتباعهــا مــن قبــل  ــد المعايي ــة وتحدي الشــريكة األخــرى الموجــودة يف العملي

ــد. يغطــي نهــج البرنامــج الواحــد هــذا: ــة يف البل ــع أعضــاء الحرك جمي

	  إجــراءات التشــغيل الموحــدة لبرنامــج التحويــالت النقديــة للتوزيعــات النقدية المباشــرة 
ــة طارئة كإغاث

	  قيــم المنحــة النقديــة االفتراضيــة غيــر المشــروطة الحتياجــات الغــذاء / النظافــة الصحيــة 
ذات األولويــة لعائلــة لمــدة أربعــة أســابيع بعــد وقــوع الكارثــة )توثيــق األســاس المنطقــي 
ــف  ــع وتكالي ــالت المجتم ــعار وتفضي ــة األس ــوق ومراقب ــم الس ــى تقيي ــاءً عل ــاب بن للحس

الوصــول / النقــل(

	  معايير الضعف الختيار المستفيدين )مقابل االستهداف الجغرايف / الشامل(

	  المعايير الدنيا لتحديد المستفيد / التسجيل

	  رسائل ونماذج اتصاالت المستفيدين.

تســتخدم جمعيــة الصليــب األحمــر الفيتناميــة وجميــع الجمعيــات الوطنيــة الشــريكة 
جميــع هــذه القــرارات االســتراتيجية واألدوات والنمــاذج لتنفيــذ اســتجابة طــوارئ لبرنامــج 
ــق. ــة للتطبي ــزال قابل ــات ال ت ــات أن المعلوم ــد التقييم ــرد أن تؤك ــة، بمج ــالت النقدي التحوي

مــن المهــم أن تعقــد الجمعيــة الوطنيــة اجتماعــات تنســيقية منتظمــة مــع شــركاء الحركــة داخــل 
الدولــة الذيــن يعملــون علــى برامــج التحويــالت النقديــة، أو كحــد أدنــى، تشــمل برامــج التحويــالت 
ــادل المعلومــات  ــات لتب ــن اســتخدام هــذه االجتماع ــات التنســيق األخــرى. يمك ــة يف منتدي النقدي
ــم  ــن. مــن المه ــن والمتطوعي ــب القياســي للموظفي ــب والتدري ــات واألدوات / القوال حــول العملي
أيًضــا أن تقــوم الجمعيــة الوطنيــة بتبــادل المعلومــات بشــكل متكــرر مــن العمليــة، ألغــراض 

المراقبــة واالتصــال علــى حــد ســواء.

التنسيق الخارجي

فــإن  للطــوارئ،  االســتجابة  يف  لحكومتهــا  دورًا مســاعدًا  تلعــب  الوطنيــة  الجمعيــات  ألن  نظــرًا 
ــي  ــل موظف ــن قب ــادةً م ــم ع ــة يت ــة والمحلي ــة واإلقليمي ــة الوطني ــع الحكوم ــم م ــيق المنتظ التنس
المقــر الرئيســي والفــروع، وعــادة مــا تشــارك الجمعيــة الوطنيــة يف اجتماعــات اســتجابة الحكومــة 
علــى كل مســتوى لتبــادل المعلومــات والخطــط التشــغيلية. وبالتالــي، ينطبــق األمــر نفســه علــى 
التنســيق مــع الحكومــة فيمــا يتعلــق ببرنامــج التحويــالت النقديــة يف االســتجابة لحــاالت الطــوارئ. 
ــات االتصــال وخطــوط االتصــال  ــد حــددت جه ــة ق ــة الوطني ــون الجمعي ــم أن تك ســيكون مــن المه
قبــل االســتجابة، حتــى تكــون الحكومــة علــى درايــة بدورهــا يف برامــج التحويــالت النقديــة، ويمكــن 
ــا  ــة، وليــس عليه ــذ البداي ــة من ــالت النقدي ــدء يف التنســيق يف برامــج التحوي ــة الب ــة الوطني للجمعي

ــك. إقامــة اتصــال يف حــرارة الطــوارئ. ــام بذل القي

يجــب أن يشــارك منســق برنامــج التحويــالت النقديــة التابــع للجمعيــة الوطنيــة والموظفيــن 
المعنييــن اآلخريــن بانتظــام يف اجتماعــات تنســيق برامــج التحويــالت النقديــة الوطنيــة واإلقليميــة 
ــاركة  ــى المش ــة عل ــة الوطني ــك الجمعي ــاعد ذل ــدت. سيس ــا وج ًــا وحيثم ــك ممكن ــون ذل ــا يك عندم
ــدرات  ــاء الق ــة وبن ــالت النقدي ــة والتنســيق والتأهــب لبرامــج التحوي ــادل المعلومــات الحيوي يف تب
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مــع المنظمــات األخــرى داخــل الدولــة وخارجهــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يــزال هنــاك نقــص يف 
الوضــوح بشــأن تنســيق برامــج التحويــالت النقديــة عندمــا تكــون آليــات التنســيق المحليــة غارقــة 
ــادة  ــد لقي ــع جي ــدًا يف وض ــدة جي ــة الُمع ــة الوطني ــون الجمعي ــن أن تك ــات. يمك ــط المجموع وتنش
ــة وإظهــار  ــة الحالي ــات التنســيق الوطني ــة، بمــا يتماشــى مــع آلي تنســيق برامــج التحويــالت النقدي
دورهــا القيــادي كشــريك نشــط للجهــات الفاعلــة اإلنســانية األخــرى وباعتبارهــا بطــاًل لبرنامــج 

ــا. ــا وقاعــدة مهاراته ــة مــن ضمــن خبرته ــالت النقدي التحوي

يمكــن أن يكــون التنســيق مــع القطــاع الخــاص أمــرًا بالــغ األهميــة، حيــث غالبـًـا مــا يكــون هــذا هــو 
المــكان الــذي يقيــم فيــه الشــركاء والمــزودون الرئيســيون. مــن المهــم أن تقــوم الجمعيــة الوطنيــة 
ــة  ــات المالي ــي الخدم ــة أو مقدم ــالت النقدي ــج التحوي ــة لبرنام ــة المحتمل ــراف الثالث ــد األط بتحدي
مثــل البنــوك والمؤسســات الماليــة وشــركات الهاتــف المحمــول والتجــار، وإنشــاء روابــط مــع هــؤالء 
الــوكالء مســبقًا مــن أجــل ضمــان تنســيق أفضــل يف حالــة حــدوث حالــة طــوارئ. يمكــن أن يكــون 
إعــداد االتفاقــات المســبقة لبرامــج التحويــالت النقديــة أو مناقشــة التمويــل المحتمــل خيــارًا جيــدًا 

وســيؤدي إلــى اســتجابة أكثــر ســرعة وأفضــل تنســيقًا.

وبالمثــل، يوصــى بإجــراء تنســيق مســبق مــع الجهــات المانحــة. حيثمــا أمكــن، قــم بدعــوة الجهــات 
المانحــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة للمشــاركة يف تدريــب برامــج التحويــالت النقديــة أو مبــادرات 
التعلــم بالممارســة أو تماريــن المحــاكاة وبنــاء عالقــات ثقــة )ونأمــل يف دعــم التمويــل( قبــل حالــة 

الطــوارئ. 

تطوير وتنفيذ إستراتيجية التواصل لبرامج التحويالت النقدية ومواد   6.3
التوعية

ــة  ــاالت المنتظم ــط االتص ــتراتيجية وخط ــة يف اس ــالت النقدي ــج التحوي ــاالت برنام ــج اتص ــب دم يج
للجمعيــة الوطنيــة - ســواء فيمــا يتعلــق برســائل المناصــرة أو توفيــر المعلومــات حــول األنشــطة 
المختلفــة للجمعيــة الوطنيــة. يمكــن أن يكــون برنامــج التحويــالت النقديــة برنامًجــا جذابـًـا للغايــة 
للتواصــل حولــه ويمكنــه إظهــار الجمعيــة الوطنيــة كمنظمــة حديثــة ومرنــة وفعالــة تتضمــن 
لالحتياجــات  واالســتجابة  المســاءلة  تحســين  يف  المبتكــرة  واألســاليب  األدوات  مــن  مجموعــة 

اإلنســانية المتنوعــة.

يجــب مشــاركة التحديثــات والتقاريــر المنتظمــة حــول أنشــطة برامــج التحويــالت النقديــة داخليـًـا 
الوطنــي ومــع الشــركاء والشــبكات  الوعــي والفهــم عبــر جمهــور المجتمــع  وخارجيًــا لتعزيــز 
الخارجيــة. باإلضافــة إلــى مناهــج االتصــال التقليديــة، مثــل اإلحباطــات الصحفيــة أو الدعــوات إلــى 
ــوات  ــة، وقن ــة الوطني ــة للجمعي ــة، والنشــرات اإلخباري ــة والمحلي ــة والوطني وســائل اإلعــالم الدولي
ــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر أو  معلومــات الحركــة، مثــل مواقــع االتحــاد الدول
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، مــن الممكــن النظــر يف إنشــاء صفحــة الويــب الخاصــة بالجمعيــة 
الوطنيــة ألنشــطة برنامــج التحويــالت النقديــة، وتصويــر حســابات فيديــو قصيــرة وتنشــيط وســائل 

التواصــل االجتماعــي لتعزيــز تجربــة برامــج التحويــالت النقديــة إلــى جمهــور أوســع.

ذلــك  بمــا يف  النقديــة،  التحويــالت  برامــج  حــول  المســتفيدين  اتصــاالت  مــواد  تطويــر  يمكــن 
ــة التأهــب لتكــون جاهــزة للتكيــف  ــاء مرحل ــج األخــرى مســبقًا أثن الملصقــات والمنشــورات والنُه
ــى أنظمــة وأدوات  ــاء االســتجابة لحــاالت الطــوارئ، يجــب الوصــول إل مــع اســتجابات محــددة. أثن
برنامــج  اســتجابة  حــول  محــددة  معلومــات  لمشــاركة  واســتخدامها  المســتفيدين  اتصــاالت 
التحويــالت النقديــة، ومعاييــر اختيــار المســتفيدين، وعمليــة تحويــل برامــج التحويــالت النقديــة، 
واألطــر الزمنيــة، وآليــات التغذيــة الراجعــة. يجــب دمــج عناصــر برامــج التحويــالت النقديــة يف 
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نهــج المجتمــع الوطنــي للتواصــل والمســاءلة علــى نطــاق أوســع مــع المســتفيدين ونشــره. يجــب 
ــة  ــاعدة المقدم ــة المس ــين فعالي ــن لتحس ــكان المتضرري ــع الس ــر م ــكل مباش ــك بش ــاركة ذل مش
ولتحســين الشــفافية / المســاءلة حــول االســتجابة لحــاالت الطــوارئ، ألنهــا تتيــح التواصــل ثنائــي 

االتجــاه والمجتمعــات للتعبيــر عــن آرائهــم وتفضيالتهــم.

الصنــدوق 13. مثــال الجمعيــة الوطنيــة - اتصــاالت الصليــب األحمــر التشــيلي وبرامــج 
التحويــات النقديــة والدعــوة

كان الصليــب األحمــر التشــيلي نشــًطا جــدًا يف الترويــج للدعــوة إلــى برامــج التحويــالت 
النقديــة وتعميــم برامــج التحويــالت النقديــة يف المجتمــع الوطنــي والقنــوات اإلعالميــة 
الوطنيــة. يتــم عــرض أنشــطة االســتعداد لبرنامــج التحويالــت النقديــة بشــكل متكــرر علــى 
موقــع الويــب الخــاص بهــم وعلــى مقاطــع التلفزيــون واألخبــار المحليــة والوطنيــة. وشــملت 

مبــادرات االتصــال والدعــوة األخــرى مــا يلــي:

إنشــاء موقــع ويــب محــدد لبرنامــج التحويــالت النقديــة لمشــاركة المــوارد والخبــرات 
ــوارد  ــد الم ــة )أح ــرى يف المنطق ــة األخ ــات الوطني ــروع والجمعي ــع الف ــار واألدوات م واألخب

القليلــة المتاحــة باللغــة اإلســبانية يف برنامــج التحويــالت النقديــة(

ــالت  ــج التحوي ــغيل برام ــة تش ــاح اآلن يف قائم ــة، مت ــالت النقدي ــج التحوي ــم برام ــو دع فيدي
النقديــة علــى صفحــة يوتيــوب التابعــة لالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل 

األحمــر

ــة لعــام 2014  ــر الكــوارث العالمي ــة يف عــرض تقري ــالت النقدي جلســة حــول برامــج التحوي
حضرهــا مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة يف المجــال اإلنســاني والتنمــوي.
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التطوير والتنفيذ

تطبيق المسارات األربعة على مرحلة »التطوير والتنفيذ« من عملية 
التأهب لبرنامج التحويالت النقدية

األنظمة التمكينية
يشتمل الدور المساعد للجمعية الوطنية مع حكومتها على عناصر برنامج التحويالت النقدية عند االقتضاء.

يتم تضمين اعتبارات برامج التحويالت النقدية يف خطط الجمعية الوطنية االستراتيجية واالستجابة والطوارئ.

يتــم تطويــر إجــراءات التشــغيل الموحــدة الخاصــة ببرامــج التحويــالت النقديــة بالتشــاور مــع اإلدارات / الوظائــف ذات الصلــة، 
ويتــم اعتمادهــا ونشــرها / تعميمهــا عبــر المجتمــع الوطنــي. يتــم اختبارهــا وتحديثهــا بانتظــام.

يتــم تضميــن برمجــة التحويــالت النقديــة يف أنظمــة التمكيــن األخــرى المرتبطــة بإجــراءات التشــغيل الموحــدة، مثــل األنظمــة 
اإلداريــة والماليــة واللوجســتية، والتــي يتــم أيًضــا اختبارهــا بانتظــام وتعميمهــا )طلبــات الشــراء، وعمليــات التوقيــع والموافقــة 
لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ، وعمليــات الصــرف، والتحويــالت المصرفيــة إلــى الفــروع، والمدفوعــات لمقدمــي الخدمــات، ومــا 

إلــى ذلــك(.

ــود أي  ــدم وج ــة ع ــة، ويف حال ــة الوطني ــوارئ للجمعي ــط للط ــة يف التخطي ــالت النقدي ــج التحوي ــارات برنام ــن اعتب ــم تضمي يت
منهــا، يتــم إنشــاء ســيناريوهات خطــة طــوارئ محــددة لبرنامــج التحويــالت النقديــة. ســيتم اعتبــار النقــد كخيــار اســتجابة يف 
جميــع التحليــالت ذات الصلــة وأدوات صنــع القــرار ومســؤوليات اإلدارة علــى مســتوى الفــروع والمســتويات الوطنيــة والدوليــة 

لالســتجابة.

موارد برنامج شراكة التعلم النقدي معروفة ومتاحة داخل الجمعية الوطنية لتقديم إرشادات ودعم تقنيين إضافيين.

الجمعية الوطنية ممثلة بنشاط يف أي شبكة محلية لتنسيق برامج التحويالت النقدية.

أدوات البرمجة
مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1الشروط المرجعية لنقطة االتصال لبرمجة التحويالت النقدية للمجتمع الوطني

الشروط المرجعية لمجموعة العمل الفنية لبرمجة التحويالت النقدية للمجتمع 
الوطني

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئنموذج التحليل الرباعي للتأهب لبرامج التحويالت النقدية وعينة وحدة 1

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1خطة عمل االستعداد لبرنامج التحويالت النقدية ونموذج الميزانية

تقوم الجمعيات الوطنية بصياغة إرشادات ونموذج إجراءات التشغيل الموحدة 
الخاصة ببرامج التحويالت النقدية

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1

إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بالبرمجة القائمة على النقد لالتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والمالحق وحزمة التدريب

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1

نظرة عامة وملخص عن منتجات التدريب الحالية الخاصة ببرنامج التحويالت 
النقدية لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 4خارطة طريق الختيار مقدم الخدمة والتعاقد

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 4الشروط المرجعية لمقدم الخدمة

العقود القانونية الموحدة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
لمقدمي الخدمات

إجراءات التشغيل الموحدة لبرامج التحويالت 
النقدية، الملحق 4

إجراءات التشغيل الموحدة لبرامج التحويالت قائمة مراجعة برمجة التحويالت النقدية لالتحاد الدولي لغايات التدقيق
النقدية، الملحق 5
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مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 5خارطة طريق لرصد برامج التحويالت النقدية وتخطيط التقييم

إرشادات االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والمحاكاة التدريبية

دليل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر للتنسيق: نعمل 
معًا يف الدولية

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1 
االستجابة للكوارث، مسودة العمل

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1أسئلة وأجوبة حول برنامج التحويالت النقدية

 قناة برامج التحويالت النقدية الخاصة باالتحاد الدولي على يوتيوب:
www.youtube.com/playlist?list=PLrI6tpZ6pQmRg2nU1MEsxiKdMKPABKmlQ

الموارد القدرات
تــم تعييــن نقطــة محوريــة شــاملة لبرنامــج التحويــالت النقديــة لدعــم وتنســيق عمليــة اســتعداد برامــج التحويــالت النقديــة 

داخــل الجمعيــة الوطنيــة.

تــم إنشــاء مجموعــة عمــل فنيــة لبرنامــج التحويــالت النقديــة تمثــل اإلدارات الرئيســية ومتعــددة الوظائــف لتوجيــه عمليــة 
االســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة والمســاهمة فيهــا.

يتــم تدريــب موظفــي الجمعيــة الوطنيــة يف األنظمــة اللوجســتية والماليــة واإلداريــة علــى برامــج التحويــالت النقديــة وهــم 
مؤهلــون لدعــم برامــج التحويــالت النقديــة.

ــا  ــب أيًض ــا. يج ــط له ــة أو المخط ــوارد الحالي ــص الم ــات تخصي ــة يف عملي ــالت النقدي ــج التحوي ــارات برام ــي إدراج اعتب ينبغ
ــل  ــن التموي ــة م ــبة مئوي ــص نس ــع تخصي ــة، م ــالت النقدي ــج التحوي ــوارئ يف برنام ــط للط ــكايف يف التخطي ــل ال ــن التموي تضمي

ــة. ــالت النقدي ــج التحوي ــتجابة برنام الس

ــم القســائم وأنظمــة  ــة والنظــر يف تصمي ــالت النقدي ــة التحوي ــارات برمج ــبقًا خي ــة مس ــوارئ المخزن ــات الط ــن مخزون تتضم
ــع. ــتفيدين وإدارة التوزي ــجيل المس ــة لتس ــات الفني ــزة، والمجموع ــات الجاه ــة، والبطاق المعالج

االتفاقــات المســبقة مــع األطــراف الثالثــة ومقدمــي الخدمــات الماليــة مثــل البنــوك والمؤسســات الماليــة ووكاالت 
التحويــالت وشــركات الهاتــف المحمــول والتجــار، ومــا إلــى ذلــك، يتــم تحديدهــا واالتفــاق عليهــا مســبقًا إن أمكــن.

تلقــى موظفــو ومتطوعــو الجمعيــة الوطنيــة تدريبــاً يف برنامــج التحويــالت النقديــة لضمــان قــدرة كافيــة علــى جميــع 
المســتويات )المقــر والفــروع(. يمكــن أن يشــمل ذلــك التدريــب القائــم علــى الفصــول الدراســية والميدانيــة، باإلضافــة إلــى 
تجــارب »التعلــم بالممارســة« لــكل مــن الموظفيــن والمتطوعيــن. لــدى الحركــة وشــبكة CaLP دورات تدريبيــة وأدوات ومــواد 

تدريبيــة عبــر اإلنترنــت وجهــاً لوجــه لتدريــب برمجــة التحويــالت النقديــة، بمــا يف ذلــك:

	  مقدمــة إلــى برنامــج التحويــالت النقديــة )عبــر اإلنترنــت عبــر منصــة التعلــم التابعــة لالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب 
األحمــر والهــالل األحمــر(

ــع لالتحــاد  ــت مــن خــالل مركــز مــوارد ســبل العيــش التاب ــر اإلنترن ــة )عب ــالت النقدي ــى برمجــة التحوي ــب نظــري عل 	  تدري
ــم بشــكل وجاهــي( ــي تت ــام مــن المــواد الت ــب األحمــر والهــالل األحمــر أو 4 أي ــات الصلي ــي لجمعي الدول

	  مدرب مدربين برمجة التحويالت النقدية )بشكل وجاهي(

	  تدريبات شبكة CaLP المستوى 1 و2 )بشكل وجاهي(

	  تدريــب االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر العملــي لبرمجــة التحويــالت النقديــة يف حــاالت الطوارئ 
)متقــدم بشــكل وجاهي(.
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التطوير والتنفيذ

التواصل والتنسيق
	  يعطــي شــركاء المجتمــع والحركــة الوطنيــة األولويــة لتنســيق برامــج التحويــالت النقديــة ويســاهمون ويشــاركوا بنشــاط 

يف هــذه الشــبكات.

	  يتــم تضميــن اعتبــارات برامــج التحويــالت النقديــة يف اســتراتيجية االتصــاالت الخاصــة بالجمعيــة الوطنيــة باإلضافــة إلــى 
مناهــج وخطــط الدعــوة الداخليــة والخارجيــة.

	  تطويــر أنظمــة اتصــاالت ومســاءلة المســتفيدين ودمــج برامــج التحويــالت النقديــة فيهــا. تــم تطويــر المــواد ذات الصلــة مثــل 
الملصقــات والمنشــورات واللغــات الصوتيــة ومــا إلــى ذلــك وهــي جاهــزة للتكيــف مــع اســتجابات محــددة.

	  تقــوم الجمعيــة الوطنيــة بتطويــر مجموعــة مــن مــواد االتصــال لتعزيــز فهــم أفضــل ومشــاركة الممارســات الجيــدة بشــأن 
برامــج التحويــالت النقديــة مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن الوســائط، بمــا يف ذلــك المــواد الســمعية والبصريــة ودراســات 
الحالــة. تطــور الجمعيــة الوطنيــة أســئلة وأجوبــة ونقــاط حــوار حــول برامــج التحويــالت النقديــة، وتحــدد التحديــات الســياقية 
ــطة  ــة وأنش ــالت النقدي ــج التحوي ــارب برام ــن تج ــام ع ــالغ بانتظ ــم اإلب ــردود. يت ــن ال ــة م ــة وعين ــالت النقدي ــج التحوي لبرام
ــة والمواقــع  ــة والوطني ـًـا مــن خــالل وســائل اإلعــالم المحلي ـًـا وخارجي ــة ونشــرها داخلي التأهــب لبرامــج التحويــالت النقدي

اإللكترونيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي.

	  تقوم الجمعية الوطنية بالوصول إلى نظام CaLP Cash Atlas واستخدامه وتحديثه ببياناتها الخاصة.
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المرحلة 3

المراجعة والتعلم 
والتحسين

يمكننــا مراجعــة فعاليــة عمليــة اســتعداد برامــج التحويــالت النقديــة نفســها، فضــاًل عــن عمليــات 
برنامــج التحويــالت النقديــة الناتجــة. يوفــر كالهمــا فرًصــا للتفكيــر والتعلــم والتحســين - ويمكــن 
توثيــق ذلــك والمســاهمة يف مجموعــة متناميــة مــن الخبــرات حــول القــدرات يف عمليــات برامــج 

التحويــالت النقديــة.

تتكون المرحلة 3 من ثالث خطوات وخمس خطوات فرعية.

الشكل 10. خطوات المراجعة والتعلم والتحسين

المراجعة والتعلم والتحسين
الخطوة 7. تقييم مستويات التأهب 

برامج التحويالت النقدية
الخطوة 8. التعلم من عمليات برامج 

التحويالت النقدية
الخطوة 9. التواصل ومشاركة التعلم

إنشاء بيئة تعلّم	 

المراجعة الداخلية لعمليات التأهب 	 
لبرامج التحويالت النقدية

التعلم بالممارسة لموظفي ومتطوعي 	 
الجمعية الوطنية

التقييم الخارجي لعمليات برنامج 	 
التحويالت النقدية

توثيق ونشر التعلم والمساهمة يف 	 
األدلة العالمية

المناصرة والتواصل
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الشكل11. ملخص للمسارات األربعة يف »المراجعة والتعلم والتحسين«

مراجعة 
وتعلم 

وتحسين 
المقارنات 
المعيارية

األنظمة 
التمكينية

هناك موقف منفتح وشفاف للمراجعة والتقييم والتعلم مع الجمعية الوطنية.
يحدد تعلم برمجة التحويالت النقدية العقبات المتبقية لتحسين عمليات برمجة 

التحويالت النقدية.
الجمعية الوطنية منفتحة على التعلم من اآلخرين داخل الحركة وخارجها وتنضم مع 

اآلخرين لمشاركة التعلم.
تقاسم التعلم ونشره داخل وخارج الجمعية الوطنية.

أدوات البرمجة

يتم استخدام األدوات القياسية أو تكييفها مع السياق المحلي، ويتم استخدامها من أجل:
	 اإلبالغ عن التقدم المحرز يف مشروع االستعداد لبرنامج التحويالت النقدية

	 تقييم مستوى استعداد برامج التحويالت النقدية
	 التقييم الخارجي لعمليات برنامج التحويالت النقدية

	 تطوير دراسات الحالة.

الموارد القدرات

القدرة الداخلية على الرصد الفعال لعمليات برنامج التحويالت النقدية ومشروع 
االستعداد.

التوثيق والمراجعة مزودان بالموارد الكافية مع األشخاص والوقت والموارد المالية مع 
القيادة العليا المشاركة يف عملية التعلم.

توجد تدابير لمراقبة ومراجعة مقدمي الخدمات المالية العاملين مع الجمعية الوطنية.

التواصل 
والتنسيق

تشارك الجمعية الوطنية بشكل كامل يف مجموعة من الشبكات والمنصات لتبادل 
تجربة برامج التحويالت النقدية.

أن يتم توثيق ونشر فرص التعلم بشكل صحيح.

ــم  ــة وتعل ــى »مراجع ــة عل ــة المطبق ــارات األربع ــالً للمس ــر تفصي ــف أكث ــى وص ــول عل ــم للحص ــذا القس ــة ه ــع نهاي راج

وتحســين«.

الخطوة 7. تقييم مستويات التأهب برامج 
التحويالت النقدية

إنشاء بيئة تعلّم  7.1
مــن األهميــة بمــكان أن تلتــزم القيــادة العليــا بالتعلــم الشــفاف مــن البدايــة، واالســتعداد لمراجعــة 
العمليــات التــي قــد تتجــاوز التنفيــذ الفــوري لعمليــات برنامــج التحويــالت النقديــة. علــى ســبيل 
المثــال، فــإن دراســات الحالــة التــي تُظهــر أن الجمعيــة الوطنيــة تــدرك ضعفًــا داخليًــا وتتخــذ 
إجــراءات للتغلــب عليهــا هــي أكثــر إقناعـًـا بكثيــر - وتوفــر تعلًمــا أفضــل لآلخريــن - مــن دراســات 

الحالــة التــي تظهــر باســتمرار العمليــات علــى أنهــا تعمــل بسالســة.

يُعــد األشــخاص عنصــرًا أساســيًا يف عمليــة المراجعــة والتعلــم، ويجــب أن تكــون عقليــة المراقبــة 
والمراجعــة والتعلــم جــزءًا مــن نهــج برنامــج التحويــالت النقديــة منــذ البدايــة. كنقطــة انطــالق، مــن 
المهــم ضمــان أن يكــون لنقطــة االتصــال الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة دور واضــح يف الرصــد 

والتقييــم. مجموعــة العمــل الفنيــة لبرمجــة التحويــالت النقديــة،

أو ممثليــن معينيــن داخلــه، يجــب أن يســاعدوا يف إنشــاء نظــام مراقبــة منهجــي عبــر اإلدارات 
ــة  ــتعمل مجموع ــة. س ــة األولي ــالت النقدي ــج التحوي ــل برنام ــة عم ــة يف خط ــات المختلف أو القطاع
العمــل الفنيــة أيًضــا مــع نقطــة االتصــال الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة لجمــع المعلومــات 
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ــار  ــة الشــهرية التــي يتــم مشــاركتها مــع كب ــر الســردية والمالي ــر القطاعــات لإلدخــال يف التقاري عب
المديريــن وشــريك )شــركاء( الحركــة. وأخيــرًا، يجــب أن تجــري مجموعــة العمــل الفنيــة مراجعــة 
منتصــف المشــروع مــع القيــادة العليــا وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين لمراجعــة التقــدم المحــرز 

يف خطــة العمــل واقتــراح تعديــالت علــى مخرجاتهــا وأنشــطتها وميزانياتهــا.

يجــب مراجعــة مخرجــات االســتعداد لبرامــج التحويــالت النقديــة مثــل األدوات واإلجــراءات أثنــاء 
عمليــات المحــاكاة والتجريبيــة التــي تشــكل جــزءًا مــن التخطيــط للطــوارئ. يمكــن أيًضــا اعتبارهــا 
ــاء  ــة. أثن ــات لتحســين األنظمــة واألدوات الحالي ــم للعملي ــة تعل جــزءًا مــن مراجعــة أوســع وعملي
التطويــر والتنفيــذ، يمكــن إدراج نقــاط للمراجعــة يف المراحــل الرئيســية يف خطــة عمــل االســتعداد 
ــرًا  ــة أم ــالت النقدي ــج التحوي ــتعداد لبرنام ــة االس ــة خط ــد مراقب ــة. تع ــالت النقدي ــج التحوي لبرنام
مهًمــا، حيــث إنهــا تمكــن الجمعيــة الوطنيــة مــن جمــع المعلومــات وتحليلهــا بشــكل روتينــي لتتبــع 

التقــدم والتحقــق مــن التوافــق واتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن إدارة المشــروع.

7.2 المراجعة الداخلية لعمليات التأهب لبرامج التحويالت النقدية
يجــب تضميــن ورشــة عمــل لتعلــم الــدرس ليــوم واحــد أو يوميــن يف خطــة العمــل األصليــة لبرنامج 
التحويــالت النقديــة ويجــب علــى الجمعيــة الوطنيــة ضمــان حدوثهــا اللتقــاط التعلــم والتوصيــات 
مــن كل محــاكاة أو تجربــة تجريبيــة أو اســتجابة لبرنامــج التحويــالت النقديــة. مــن المهــم التركيــز 
علــى عمليــة برنامــج التحويــالت النقديــة بأكملهــا بــدالً مــن مجــرد المحــاكاة النهائيــة أو االســتجابة 
النهائيــة، حتــى تتمكــن مــن تحديــد مــا ســاهم يف النجاحــات ومــا يحتــاج إلــى تحســين. تتبــع ورشــة 
عمــل تعلــم الــدروس منهًجــا مشــابهًا لورشــة العمــل يف بدايــة عمليــة برنامــج التحويــالت النقديــة 
)انظــر 3.1(. يجــب أن تكــون استشــارية وتشــاركية، وأن تضــع توصيــات بنــاءً علــى تنفيــذ إجــراءات 
ــرى  ــل أخ ــأي ورش عم ــا ب ــد ربطه ــن الجي ًــا، م ــك ممكن ــا كان ذل ــة. كلم ــالت النقدي ــج التحوي برام

مماثلــة مخططــة فيمــا يتعلــق بالتأهــب األوســع نطاقـًـا والتخطيــط للطــوارئ وأنشــطة االســتجابة.

يجب أن يشمل المشاركون يف ورشة العمل:

منسق برنامج التحويالت النقدية وأعضاء مجموعة العمل الفنية	 
اإلدارة العليا للجمعية الوطنية والقيادة )على األقل لجلسة النتائج والموسم األخير بشأن 	 

التوصيات / الخطوات التالية(
إدارة الجمعية الوطنية	 
موظفو البرامج الرئيسيون وخدمات الدعم من المقر الرئيسي والفروع	 
المتطوعون الرئيسيون من المقر الرئيسي والفروع المشاركة يف برنامج التحويالت النقدية	 
شــركاء الحركــة يف البلــد / المنطقــة؛ والمشــاركين الخارجييــن )الشــركاء، المانحيــن، إلــخ( 	 

الجلســات(. )لبعــض  النقديــة  التحويــالت  برامــج  المشــاركين يف 

يمكــن دعــوة مجموعــة أوســع مــن المشــاركين بشــكل مباشــر لالنضمــام إلــى جلســات العصــف 
ــات. ــم والتوصي الذهنــي للتعل

الجلسات الرئيسية التي يجب أن تحدث يف هذه المرحلة هي:

تجديد المعلومات حول عملية االستعداد لبرنامج التحويالت النقدية واألنشطة والمخرجات 	 
الرئيسية، بما يف ذلك األنظمة واإلجراءات، واألدوات، ومواد التدريب، واالتصاالت.

تحديد فرص التعلم من عملية االستعداد لبرنامج التحويالت النقدية، بما يف ذلك التوصيات 	 
المحددة حول كيفية تحسين العملية يف المستقبل. يجب أن يحدد هذا التغييرات المحددة 
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التي يجب إجراؤها على األنظمة واإلجراءات واألدوات التي تم اختبارها أثناء التسليم، مع 
مدخالت من المشاركين على مستوى المقر والفروع أو من المنظمات األخرى. يمكن 

أن تشمل المجاالت األخرى التفكير يف كيفية ضمان استدامة عملية االستعداد لبرنامج 
التحويالت النقدية، ومدى واقعية أو طموح النتائج المتوقعة، ومدى كفاية الموارد المخصصة 

واإلنفاق مقابل الميزانية، وأسباب نجاح األمور أو عدم نجاحها. حسنًا وما الذي يجب تغييره 
تحديدًا يف المرة القادمة.

تحديث التحليل الرباعي لقدرات الجمعية الوطنية لبرامج التحويالت النقدية لمعرفة التقدم 	 
والتغييرات التي حدثت، وما هي االختناقات التي ال تزال بحاجة إلى العمل عليها وتحديد أي 

تحديات جديدة يجب معالجتها. يساعد ذلك على تحفيز المناقشة وإبالغ الخطوات والتوصيات 
التالية للمستقبل. كما يمكن أن يعزز التزام الجمعية الوطنية بمواصلة تطوير قدرتها يف 

برامج التحويالت النقدية.
يجب أن يكون هناك عرض تقديمي لقدرة استجابة برنامج التحويالت النقدية الحالية 	 

للجمعية الوطنية ونقاط العمل الموصى بها من مناقشات ورشة العمل للمضي قدًما يف 
ذلك. وقد يشمل ذلك مناقشة الخيارات المحتملة لتعبئة الموارد إذا أرادت الجمعية الوطنية 
مواصلة برنامج التحويالت النقدية وإمكانية تكرار التجربة يف مناطق / فروع جديدة. يجب أن 

تكون هناك أيًضا مناقشة لألدوار المستمرة لنقطة االتصال الخاصة ببرنامج التحويالت النقدية 
ومجموعة العمل الفنية.

يجب أن تركز الجلسة األخيرة على التعلم من عملية االستعداد لبرنامج التحويالت النقدية 	 
ونقاط العمل من االجتماع، والتي ينبغي تسجيلها كتابة ومشاركتها مع أصحاب المصلحة 

الرئيسيين. يجب على الجمعية الوطنية صياغة تقرير ورشة عمل عن الدروس المستفادة 
من برامج التحويالت النقدية.

مــن المثيــر لالهتمــام التفكيــر يف بيــان صحفــي لورشــة عمــل دروس برنامــج التحويــالت النقديــة 
المســتفادة أو موجــز إخبــاري عبــر اإلنترنــت مــن قســم االتصــاالت لمشــاركته مع الشــركاء ووســائل 
اإلعــالم. يمكــن أن تنظــر االتصــاالت أيًضــا يف وضــع وثيقــة لورشــة العمــل )مكتوبــة أو ســمعية 
بصريــة( لمشــاركتها مــع موظفيــن ومتطوعيــن آخريــن يف المقــر الرئيســي والفــروع، باإلضافــة إلــى 

الشــركاء غيــر القادريــن علــى الحضــور.

الصندوق 14. تقرير ورشة عمل دروس برنامج التحويات النقدية المستفادة

البدء بملخص اإلنجازات الرئيسية والممارسات الجيدة.

تضميــن شــرح موجــز والتحليــل الرباعــي لســعة برمجــة التحويــالت النقديــة األصليــة 
والمعــاد النظــر فيهــا.

تضمين توصيات لتحسين مخرجات محددة )أنظمة، أدوات، مواد تدريبية، وغيرها(.

االختتام بتوصيات لتحسين / تكييف عملية االستعداد لبرنامج التحويالت النقدية.

استكمال الخطوات والتوصيات التالية للمستقبل.
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الخطوة 8. التعلم من عمليات برامج التحويالت 
النقدية

8.1 التعلم بالممارسة لموظفي ومتطوعي الجمعية الوطنية
يجــب أيًضــا اعتبــار المراجعــة والتعلــم جــزءًا مــن جهــود تدريــب برنامــج التحويــالت النقديــة 
وإدراجهمــا يف مناهــج التدريــب والمتابعــة. يمكــن أن يكــون أيًضــا حافــزًا لمزيــد مــن نهــج »التعلــم 
بالممارســة« للتنفيــذ، والــذي ثبــت أنــه النهــج األكثــر شــيوعًا ونجاحـًـا لبنــاء القــدرات، حيــث يكــون 

المشــاركون قادريــن علــى:

اختبار األنظمة والعمليات واألدوات يف بيئات محاكاة أو حقيقية	 
تحسين أدوات وإجراءات وقوالب برامج التحويالت النقدية وصقلها وتكييفها مع السياق المحلي	 
الحصــول علــى صــورة واضحــة عــن القــدرة التشــغيلية الحقيقيــة لبرنامــج التحويــالت النقديــة 	 

واســتعداد الجمعيــة الوطنيــة.

تشمل فرص تنفيذ التعلم بالممارسة ما يلي:

أنشــطة التأهــب: دمــج برامــج التحويــالت النقديــة يف تقييــم قابليــة التأثــر والقدرات، ورســم خرائط 
المخاطــر والمخاطــر، ورســم خرائــط الســوق والســلع الرئيســية، وتقييــم طرائــق التحويــل النقــدي 
المحتملــة وآليــات التســليم، وتفضيــالت الســكان، ونهــج االســتهداف )علــى أســاس جغــرايف / علــى 
ــدرات المجتمــع  ــات ق ــدة بيان ــل قاع ــكل قطــاع، وتحلي ــة ل ــح النقدي ــم المن أســاس الضعــف(، وقي
الوطنــي. الســماح للموظفيــن والمتطوعيــن بتعلــم مهــارات وأدوات جديــدة يف إطــار زمنــي خاضــع 

للرقابــة وأكثــر اســترخاءً قبــل حالــة الطــوارئ.

ــار  ــة باختب ــة الوطني ــة: هــذا يســمح للجمعي ــة للبرمج ــج تجريبي ــوارئ وبرام ــط الط ــاكاة خط مح
إجــراءات التشــغيل الموحــدة لبرنامــج التحويــالت النقديــة، بمــا يف ذلــك األنظمــة الماليــة وأدوات 
ــى  ــا إل ــة التنســيق وم ــه وآلي ــذ وأدوات ــات االتصــال وأســاليب التنفي ــرار وعملي ــع الق ــم وصن التقيي

ــة. ــار نظــام وأدوات المراقب ــك. كمــا يســمح باختب ذل

االســتجابة للطــوارئ يف الوقــت الحقيقــي: يمكــن أيًضــا تعلــم تطويــر واختبــار أنظمــة وأدوات 
وقــدرات برامــج التحويــالت النقديــة أثنــاء تنفيــذ اســتجابة طــوارئ حقيقيــة، خاصــة إذا كان هنــاك 
تأخيــر أو نقــص يف التمويــل ألنشــطة التأهــب قبــل وقــوع الكارثــة أو األزمــة. يمكــن أن تســتوعب 
صنــدوق اإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث ونــداءات الطــوارئ بعــض أنشــطة بنــاء القــدرات يف برامــج 
التحويــالت النقديــة، إذا كانــت برامــج التحويــالت النقديــة جزءًا من االســتجابة المســتمرة للطوارئ.

إنهــا لفكــرة جيــدة قصــر نطــاق التعلــم بالممارســة علــى األنشــطة الصغيــرة والموجهــة، وبالتالــي 
تمكيــن الفــروع المختــارة مــن تطويــر قــدرات برامــج التحويــالت النقديــة الخاصــة بهــم. يمكــن لهذه 
الفــروع أن تصبــح بعــد ذلــك أبطــااًل لبرنامــج التحويــالت النقديــة وتدعــم تكرارهــا يف مناطــق أخــرى 
مــن الجمعيــة الوطنيــة، والتــي غالبـًـا مــا تكــون أكثــر اســتدامة مــن المشــاركة يف فعاليــات تدريــب 

برامــج التحويــالت النقديــة الخارجيــة.

ــة، ال  ــم بالممارس ــن التعل ــن يف تماري ــركاء الخارجيي ــراك الش ــا إش ــدة دائًم ــات الجي ــن الممارس م
ســيما أثنــاء مرحلــة االســتعداد أو التخطيــط للطــوارئ، ألن هــذا يعــزز التواصــل والتنســيق بشــكل 
أفضــل يف ســيناريوهات الحيــاة الواقعيــة. مــن الممكــن أيًضــا تنفيــذ تدريــب األقــران أو نشــر التعلم، 
حيــث توافــق الجمعيــة الوطنيــة علــى الســماح لموظفــي برامــج التحويــالت النقديــة / المتطوعيــن 

مــن الجمعيــات الوطنيــة األخــرى بالمشــاركة يف عملياتهــم للحصــول علــى خبــرة تعليميــة.
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8.2 التقييم الخارجي لعمليات برنامج التحويالت النقدية
ــن  ــن م ــتفادة، ولك ــدروس المس ــل ال ــة عم ــالل ورش ــن خ ــة م ــة داخلي ــراء مراجع ــم إج ــن المه م
التحويــالت  أيًضــا ضمــان وجــود تقييــم خارجــي يف نهايــة عمليــة االســتعداد لبرنامــج  المهــم 
النقديــة أو االســتجابة للطــوارئ. والهــدف مــن ذلــك هــو تحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف العمليــة 
ــدة فيمــا يتعلــق بتصميمهــا وإجراءاتهــا / مخرجاتهــا وتأثيرهــا. يجــب أن  بطريقــة منهجيــة ومحاي
يســتخلص التقييــم الــدروس المســتفادة )يمكنــه أيًضــا النظــر يف النتائــج المســتخلصة مــن ورشــة 
عمــل الــدروس المســتفادة كجــزء مــن العمليــة( وتقديــم توصيــات رئيســية إلعــالم وتحســين 
الممارســات الحاليــة والمســتقبلية، اســتنادًا إلــى الخبــرة الخارجيــة ووجهــات النظــر. مــن المهــم 
ــة يف  ــالت النقدي ــم محــدد لبرنامــج التحوي ــة لتقيي ــط والميزن ــة بالتخطي ــة الوطني أن تقــوم الجمعي
خطــة العمــل الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة، وذلــك للنظــر بمزيــد مــن التفصيــل يف طريقــة 
ــاء أي اســتجابة. إذا  ــك أثن ــة التأهــب وكذل ــاء مرحل ــة أثن ــالت النقدي ــات برامــج التحوي عمــل عملي
ــذٍ تضميــن  ــم أخــرى ألنشــطة االســتعداد أو االســتجابة، فيجــب عندئ ــات تقيي ــم التخطيــط لعملي ت
عمليــات برامــج التحويــالت النقديــة يف هــذه التقييمــات، ولكــن ال ينبغــي أن يحــل هــذا محــل تقييــم 

ــة. ــة برامــج التحويــالت النقدي معيــن لتجرب

يجــب تعييــن فريــق تقييــم مســتقل، بمــا يف ذلــك قائــد الفريــق واألعضــاء ذوي الخبــرة ذات الصلــة 
ــى الخبــرة الســابقة يف تقنيــات التقييــم. يجــب  ــة، باإلضافــة إل بالحركــة وبرامــج التحويــالت النقدي
أن يتضمــن التقييــم أســئلة وتحليــالت تســتهدف بشــكل خــاص مراجعــة العمليــة والتصميــم 
ــة. يجــب  ــة الوطني ــة يف الجمعي ــالت النقدي ــر عمــل االســتعداد لبرنامــج التحوي والمخرجــات وتأثي
أن يُظهــر التقييــم أيًضــا المــوارد المخصصــة والمصروفــة ويجــب أن يتضمــن الممارســات الجيــدة 

ويقــدم توصيــات محــددة.

ــات  ــوة والتحدي ــاط الق ــق نق ــر يف توثي ــام للنظ ــرة لالهتم ــة مثي ــا طريق ــة أيًض ــات الحال ــد دراس تع
والحلــول التــي تــم العثــور عليهــا خــالل تجربــة برنامــج التحويــالت النقديــة )انظــر دراســات الحالــة 
حــول البلــدان األربعــة التجريبيــة التــي تــم تقييمهــا كجــزء مــن المشــروع التجريبــي للتأهــب 
لبرنامــج التحويــالت النقديــة التابــع لالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر(. 
يمكــن تحديــد مراجــع / كاتــب خارجــي لمراجعــة التجربــة حتــى اآلن وإعــداد دراســة موجــزة 
ــن أن يســاهم هــذا  ــة المســتقبلية. يمك ــالت النقدي ــات لبرمجــة التحوي ــم والتوصي ــح التعل لتوضي
أيًضــا يف مجموعــة األدلــة األوســع حــول تجربــة برامــج التحويــالت النقديــة يف الحركــة ودعــم 
مبــادرات مماثلــة يف بلــدان أخــرى أو يمكــن اســتخدامه لدعــم تعبئــة المــوارد والجهــود المبذولــة 

ــتقبل. ــدرات يف المس ــاء الق ــم بن لدع
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الخطوة 9. التواصل ومشاركة التعلم
توثيق ونشر التعلم والمساهمة يف األدلة العالمية  9.1

مــن المهــم مشــاركة جميــع الممارســات الجيــدة والتعلــم مــن تجربة االســتعداد لبرامــج التحويالت 
النقديــة وتعزيزهــا، داخليـًـا لشــركاء الحركــة وخارجيـًـا للجهــات الفاعلــة والشــبكات األخــرى. وهــذا 
ــات أو  ــن أي مراجع ــتفادة وم ــدروس المس ــل ال ــة عم ــن ورش ــة، وم ــن التجرب ــم م ــمل التعل يش
تقييمــات. يمكــن أن يكــون نشــر األدوات ودراســات الحالــة واألخبــار والمــواد الســمعية والبصريــة 
وســيلة ممتــازة لتعزيــز عمــل الجمعيــة الوطنيــة باإلضافــة إلــى تقديــم مســاهمة قيّمــة يف القطــاع 
اإلنســاني. كمــا ينبغــي أن تكــون الجمعيــة الوطنيــة علــى اســتعداد لتقديــم الدعــم الفنــي مــن نظيــر 

إلــى نظيــر للجمعيــات الوطنيــة األخــرى التــي تنفــذ مبــادرات مماثلــة.

ــة ومشــاركة  ــع أنحــاء الحرك ــة يف جمي ــالت النقدي ــا عــن اســتخدام برامــج التحوي ــح مدافعً أن تصب
الخبــرات مــع شــركاء إنســانيين آخريــن سيســاعد يف المســاهمة يف قاعــدة األدلــة المتناميــة حــول 
ــع التقــدم مــن خــالل  ــدة وتتب ــة الجــودة الجي ــة. يمكــن اســتخدام مراقب ــالت النقدي برامــج التحوي
ــى  ــح عل ــل واض ــي كدلي ــاس األول ــط األس ــل خ ــة مقاب ــالت النقدي ــج التحوي ــب لبرنام ــة التأه عملي
القــدرة المكتســبة وهــو أمــر حيــوي لجــذب المزيــد مــن االســتثمارات وتأمينهــا. يجــب أن تلتــزم 
الجمعيــة الوطنيــة بمشــاركة خبراتهــا مــع اآلخريــن وتقديــم المســاعدة الفنيــة للجمعيــات الوطنيــة 

األقــل خبــرة مــن خــالل دعــم األقــران لمشــاركة تعلــم برامــج التحويــالت النقديــة الخاصــة بهــم.

تطبيق المسارات األربعة على مرحلة »المراجعة 
والتعلم والتحسين« من عملية التأهب لبرنامج 

التحويالت النقدية

األنظمة التمكينية
تلتزم الجمعية الوطنية بالتعلم والتطوير من خالل عمليات شاملة وشفافة.

يتــم التقــاط تعلــم برامــج التحويــالت النقديــة واســتخدامها لتحســين أنظمــة وإجــراءات وأدوات برامــج التحويــالت النقديــة 
وكذلــك لتوثيــق التقــدم واإلنجــازات والعقبــات المتبقيــة أمــام تعميــم برامــج التحويــالت النقديــة.

ــة،  ــالت النقدي ــة يف المراحــل الرئيســية يف خطــة عمــل االســتعداد لبرنامــج التحوي ــم قوي ــة وتعل ــة مراقب ــع أنظم ــيتم وض س
ــات لضمــان التقــدم الفعــال والكــفء. وســيتم اســتخدامها إلجــراء المراجعــات والتحديث

ســيتم تقييــم أنشــطة التأهــب لبرنامــج التحويــالت النقديــة وأي اســتجابة طارئــة ذات صلــة لتحديــد الــدروس المســتفادة حتــى 
تاريخــه والتقاطهــا وتوثيقهــا وتقديــم توصيــات بشــأن االســتدامة المســتقبلية ألــي قــدرة يتــم بناؤها.

التعلــم والمــوارد مــن الشــركاء اإلنســانيين اآلخريــن معروفــة ومتاحــة لمقــر الجمعيــة الوطنيــة وموظفــي الفــروع العامليــن 
يف برنامــج التحويــالت النقديــة لتقديــم التوجيــه الفنــي.

ــى الشــركاء والجهــات المانحــة  ــا عل ــى نطــاق واســع داخــل الحركــة وخارجه ــم ونشــرها عل ــم والتقيي ــج التعل ــم جمــع نتائ يت
ــا. ــالم، وغيره ــائل اإلع ووس

ستقوم الجمعية الوطنية بالبحث واالنضمام إلى الشبكات المحلية لدعم الجودة التقنية ومشاركة التعلم.
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أدوات البرمجة
	  نموذج إعداد التقارير الشهرية لالستعداد لبرنامج التحويالت 

النقدية
مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1

	  دليل التخطيط للطوارئ الصادر عن االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2012(، دليل التخطيط 
للطوارئ )جنيف، 2012(

	  إرشادات ونماذج محاكاة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2015(

	  نموذج التحليل الرباعي لقدرات برامج التحويالت النقدية وعينة 
وحدة 1

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ

	  الشروط العامة لتقييم االستعداد لبرنامج التحويالت النقدية 
العامة

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1

	  أداة التقييم الذاتي لجاهزية التأهب لبرنامج التحويالت النقدية 
التابع لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

وحدة 1 مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ

	  دراسة حالة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر وقوالب صحيفة الوقائع

مجموعة أدوات النقد يف حاالت الطوارئ، الوحدة 1

CaLP Cash Atlas

الموارد القدرات
تــم تعييــن مجموعــة العمــل الفنيــة الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة التابــع للجمعيــة الوطنيــة ونقطــة االتصــال 
الخاصــة ببرنامــج التحويــالت النقديــة لرصــد ومراجعــة عمليــة االســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة وتمكينهــم مــن تنفيــذ 

ــم. ــة التقيي ــم عملي ــينات ودع التحس

يتــم تدريــب موظفــي / متطوعــي الجمعيــة الوطنيــة علــى مناهــج وأنظمــة وأدوات مراقبــة برامــج التحويــالت النقديــة كجــزء 
مــن تدريبهــم علــى برامــج التحويــالت النقديــة وهــم علــى درايــة بمراجعــات / تقييمــات برامــج التحويــالت النقديــة المخطــط 

لهــا.

يتــم إعطــاء الوقــت والمــوارد البشــرية الكافيــة للرصــد والمراجعــة / التقييــم وتعلــم الــدروس. يتضمــن ذلــك خــالل ورشــة 
عمــل الــدروس المســتفادة، التحليــل الرباعــي المحــدث وتطويــر التوصيــات.

حشــد المــوارد الكافيــة متــاح لدعــم الرصــد والمراجعــة وورشــة عمــل الــدروس المســتفادة والتقييــم النهائــي، وهــو مــدرج يف 
الميزانيــة علــى وجــه التحديــد يف خطــة عمــل االســتعداد لبرنامــج التحويــالت النقديــة.

تم وضع خطوات لرصد ومراجعة مساءلة األطراف الثالثة ومقدمي الخدمات المالية العاملين مع الجمعية الوطنية.

التواصل والتنسيق
ــة مــع شــركاء  ــالت النقدي ــة برامــج التحوي ــادل تجرب ــة بشــكل كامــل يف الشــبكات والمنصــات لتب ــة الوطني 	  تشــارك الجمعي

ــد االقتضــاء. ــى المســتويين القطــري واإلقليمــي والعالمــي عن ــن، عل ــن و / أو مــع الشــركاء الخارجيي الحركــة اآلخري

	  يتــم إجــراء مراجعــات منتظمــة لالتصــاالت / التواصــل مــع المســتفيدين واســتراتيجيات وخطــط المســاءلة، وتحديــداً 
اســتهدافها والتواصــل / معــدل اإلصابــة، لمعرفــة مــا إذا كانــت ال تــزال فعالــة أو بحاجــة إلــى تحديــث. يجــب أن يتــم التخطيــط 

لهــذا ووضــع الميزانيــة لــه.

	  يتــم إنتــاج ونشــر منتجــات التعلــم الخاصــة باالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر والجمعيــة الوطنيــة 
لبرامــج التحويــالت النقديــة، مثــل دراســات الحالــة والمــواد الســمعية والبصريــة، ومشــاركتها ونشــرها علــى نطــاق واســع.
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الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

الملحق قائمة مراجعة المخرجات الرئيسية يف كل مرحلة

الملحق

قائمة مراجعة المخرجات 
الرئيسية يف كل مرحلة

قائمة مراجعة المخرجات الرئيسية

اإلعداد 
والتحليل

الخطوة 1. توثيق 
التقييمات 

األساسية قبل 
وقوع الكارثة

خط األساس الموثق: السياق وأنظمة السوق، وقابلية التأثر، واألخطار والموسمية، 	 
والطرائق، وآليات التسليم والشركاء المحتملين، ورسم خرائط للجهات الفاعلة األخرى 

وهياكل التنسيق، وقدرة المجتمع الوطني على جميع المستويات.

الخطوة 2. 
تطوير وتحليل 
السيناريوهات

السيناريوهات: المخاطر، وحجم األثر ونطاقه، وخيارات االستجابة بما يف ذلك برامج 	 
التحويالت النقدية، والوصول والخدمات اللوجستية، والجهات الفاعلة األخرى.

الخطوة 3. 
تحديد الفجوة يف 
استعداد برامج 

التحويالت النقدية

ملخص ورش عمل أصحاب المصلحة، بما يف ذلك التحليل الرباعي وأدوات التحليل 	 
األخرى.

يمكن أيًضا استخدام تحليل فجوة االستعداد، بما يف ذلك التقييم الذاتي للجمعيات 	 
الوطنية لبرامج التحويالت النقدية، يف منتصف ونقطة نهاية العملية للمقارنة.

إعداد وتنفيذ 
اإلعداد لبرمجة 

التحويالت 
النقدية

الخطوة 4. تطوير 
أدوات بناء برمجة 
التحويالت النقدية

الشروط المرجعية لمجموعة العمل الفنية الخاصة ببرنامج التحويالت النقدية.	 
خطة عمل تأهب برنامج التحويالت النقدية	 
رسم خرائط الموارد البشرية )األسماء واألدوار والموقع( المشاركة يف استعداد برامج 	 

التحويالت النقدية وتعميمها
إجراءات التشغيل الموحدة لبرنامج التحويالت النقدية مع تحديد أدوار ومسؤوليات 	 

واضحة يف كل مرحلة من مراحل عملية االستجابة.

الخطوة 5. تعميم 
برامج التحويالت 

النقدية يف 
المناطق الرئيسية

وثائق السياسة و / أو اإلستراتيجية المنقحة.	 
خطة التدريب والتطوير للموظفين.	 
دمج برنامج التحويالت النقدية يف عمليات ووثائق التخطيط للطوارئ.	 
تم تكييف أدوات برامج التحويالت النقدية والتدريب مع السياق المحلي.	 
خطة تعبئة موارد برمجة التحويالت النقدية.	 

الخطوة 6. التنفيذ

خطة عمل تأهب 
برنامج التحويالت 

النقدية

االتفاقيات المسبقة مع مزودي الطرف الثالث.	 
اتصاالت المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية )المواد واألساليب(.	 
مواد مناصرة برامج التحويالت النقدية.	 
توثيق المحاكاة والمشروع التجريبي.	 
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المراجعة 
والتعلم 

والتحسين

الخطوة 7. تقييم 
مستويات التأهب 
برامج التحويالت 

النقدية

نتائج ورشة عمل المراجعة الداخلية.	 
التقييم الذاتي للجمعية الوطنية لبرامج التحويالت النقدية - مقارنة بخط األساس.	 

الخطوة 8. التعلم 
من خالل عمليات 
برامج التحويالت 

النقدية

تقارير التقييم )داخلي وخارجي(	 

الخطوة 9. 
التواصل 

ومشاركة التعلم

دراسات الحالة ووسائل اإلعالم األخرى	 

الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

الملحق قائمة مراجعة المخرجات الرئيسية يف كل مرحلة



المبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

اإلنســانية انبثقــت الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل 
ــز،  ــن دون تميي ــاعدة، وم ــم المس ــة بتقدي ــن الرغب ــر م األحم
إلــى الجرحــى الــذي يســقطون يف ســاحات القتــال. وهــي تجهــد، 
بــكل قدراتهــا الدوليــة والوطنيــة، للحــؤول دون وقــوع أيــة 
معانــاة إنســانية وللتخفيــف منهــا أينمــا وجــدت. هــدف الحركة 
هــو حمايــة الحيــاة والصحــة وضمــان احتــرام اإلنســان. وهــي 
ــز التفاهــم المشــترك والصداقــة والتعــاون  تعمــل علــى تعزي
والســالم الدائــم بيــن كل الشــعوب والغــرض منــه حمايــة 
الحيــاة والصحــة وضمــان احتــرام اإلنســان. يعــزز التفاهــم 
ــع  ــن جمي ــم بي ــالم الدائ ــاون والس ــة والتع ــادل والصداق المتب

ــعوب. الش

عــدم التحيــز إنهــا ال تمــارس التمييــز ســواء كان علــى أســاس 
الجنســية، أو العــرق، أو المعتقــدات الدينيــة، أو الطبقــة، أو 
اآلراء السياســية. وهــي تجهــد للتخفيــف مــن معانــاة األفــراد، 
الذيــن تمثــل حاجاتهــم المرشــد األوحــد لهــا، وإلعطــاء األولويــة 

لحــاالت التــأزم األشــد إلحاحــا.

الحيــاد مــن أجــل التمتــع بثقــة الجميــع، ال يمكــن لـــ “الحركــة« 
أن تنحــاز خــالل األعمــال العدائيــة إلــى أي طــرف أو أن تشــترك 
أو  السياســي،  الطابــع  ذات  النزاعــات  يف  كان  وقــت  أي  يف 

العرقــي، أو الدينــي، أو األيديولوجــي

أن  حيــن  باالســتقاللية. ويف  »الحركــة«  تتمتــع  االســتقاللية 
الجمعيــات الوطنيــة هــي   جمعيــات مســاعدة لحكوماتهــا 
الــدول  لقوانيــن  وتخضــع  اإلنســانية  الخدمــات  مجــال  يف 
علــى  تحافــظ  أن  دائًمــا  ينبغــي  أنهــا  إال  فيهــا،  المتواجــدة 
ــى  ــات عل ــادرة يف كل األوق ــون ق ــث تك ــي، بحي اســتقاللها الذات

»الحركــة«. لمبــادئ  وفقًــا  التصــرف 

الخدمــة الطوعيــة نهــا حركــة طوعيــة تعنــى باإلغاثــة، وهــي ال 
تنســاق بــأي شــكل مــن األشــكال وراء الرغبــة بكســب األربــاح. 

الوحــدة قــد يكــون هنــاك جمعيــة واحــدة فقــط للصليــب 
األحمــر أو للهــالل األحمــر يف إحــدى الــدول. فينبغــي أن تكــون 
منفتحــة علــى الجميــع، وأن تتابــع أعمالهــا اإلنســانية يف كل 
أرجــاء المنطقــة التــي تتواجــد فيهــا. يجــب أن تفتــح للجميــع. 
ــا. ــع أنحــاء أراضيه ــا اإلنســاني يف جمي يجــب أن تواصــل عمله

والهــالل  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  »الحركــة  إن  العالميــة 
األحمــر«، والتــي تتســاوى فيهــا كل الجمعيــات مــن حيــث 
المنزلــة، وتتقاســم مســؤوليات وواجبــات متســاوية لجهــة 
مــؤازرة بعضهــا البعــض، هــي منتشــرة يف ســائر أنحــاء العالــم. 



لمزيد من المعلومات حول منشور االتحاد الدولي هذا، يرجى االتصال بـ:

إيما ديلو
مسؤول أول، التعايف

إدارة الكوارث واألزمات
هاتف: 4676 730 22)0( 41+

emma.delo@ifrc.org

For more information on this IFRC publication, please contact:

Emma Delo
Senior Officer, Recovery
Disaster and Crisis Management Department
Tel: +41 (0)22 730 4676
emma.delo@ifrc.org


