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تغيرت طبيعة األزمات اإلنسانية، والكيانات المستجيبة لها، بشكل كبير منذ تأسيس شراكة التعلم 
النقدي ألول مرة في عام 2005. لقد تحدى نطاق االحتياجات اإلنسانية وتنوعها مجتمع اإلغاثة بطرق 
جديدة. وشوهدت اآلثار المتفاقمة للتغير المناخي في الفيضانات، والجفاف، والحرائق في جميع أنحاء 
العالم. وأصبح النزوح، بفعل المناخ والنزاعات، يسيطر على االحتياجات اإلنسانية في النصف األخير من 
هذا العقد. كما شهد المشهد الجغرافي السياسي لزيادة االستقطاب قيوًدا مفروضة على المساعدات 

من الدول المانحة التقليدي.

 ولكن وفي حين كانت تعتبر مساعدات النقد والقسائم مسألة ثانوية في السنوات األولى من شراكة 
التعلم النقدي، إال أنها أصبحت اآلن أداة رئيسية في االستجابة اإلنسانية، مصحوبة بمجموعة متزايدة 
من األدلة على ارتباطها بالفعالية والكفاءة والمساءلة. وهذا يشير إلى مجتمع إغاثة على استعداد 
دائًما لتبني االبتكار، وإعادة تقييم أساليب العمل المعمول بها، وتقديم التعاون على المنافسة لمواجهة 

التحديات التي تواجهنا. وال يزال هناك الكثير مما يجب عمله، ولكن التقدم المحرز هو ما يشجعنا.

وقد قدمت مساعدات النقد والقسائم مساعدة منقذة للحياة وخيارات لألشخاص المتضررين جراء حاالت 
الطوارئ في جميع أنحاء العالم منذ نشر التقرير السنوي األخير لشراكة التعلم النقدي. وأظهرت دراسات 
الحالة من كولومبيا إلى موزمبيق إصراًرا متزايًدا من الجهات الفاعلة اإلنسانية على استخدام مساعدات 
النقد والقسائم أينما كان ذلك مناسبًا وقاباًل للتطبيق. وقد قمنا بإدراج بعض هذه القصص في هذا التقرير 

لتوضيح القوة التحويلية لمساعدات النقد والقسائم في االستجابات األخيرة.

لطالما كان هدف شراكة التعلم النقدي زيادة حجم وجودة مساعدات النقد والقسائم، ويبدو في عام 
2019 أنه تم إحراز تقدم كبير. وفي الواقع، تشير النتائج األولية الواردة في تقرير المساعدات اإلنسانية 
العالمية لمبادرات التنمية إلى أن الكميات العالمية من المساعدات اإلنسانية النقدية والقسائم ازدادت 

بنسبة 68 في المئة من عام 2016 إلى 2018، إلى ما مجموعه 4.7 مليار دوالر أمريكي.

 

مقدمة

إلى  اإلنسانية،  االستجابة  في  رئيسية  أداة  اآلن  النقد  أصبح 
جانب مجموعة متزايدة من األدلة على ارتباطها بالفعالية والكفاءة 

والمساءلة.

❝
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يجب أن نركز اآلن على الجودة. وقد حولت العديد من الجهات الفاعلة في مساعدات النقد والقسائم 
ضمن عضوية شراكة التعلم النقدي أو بدأت بتحويل تركيزها من التوسع إلى التركيز بشكل أكبر على 
األسئلة المتعلقة باالستخدام الفعال لمساعدات النقد والقسائم. وستضمن شراكة التعلم النقدي 
من خالل عقد المناقشات والتأثير على السياسة أن تكون زيادة النقد مصحوبة بفهم متزايد لتقاطعها 
مع القضايا المهمة مثل الحماية ومسؤولية البيانات والمخاطر. وسنفعل ذلك من خالل وضع احتياجات 
وتفضيالت األشخاص المتضررين جراء األزمة في صميم عملية صنع قرارتنا، ودعم اآلخرين لعمل ذلك 

أيضاً.

ومن المحتمل أن تشهد السنوات العشر المقبلة المزيد من التحوالت الجذرية في المشهد اإلنساني. 
ومن المرجح أن يحدد استخدام النقد الطريقة التي نتكيف بها ونستعد لهذه التغييرات كواحد من أهم 
االبتكارات في االستجابة لحاالت الطوارئ. وستستمر شراكة التعلم النقدي في دعم الجهات الفاعلة 
اإلنسانية باألدلة والمهارات والتوجيهات لضمان أن تكون المساعدات اإلنسانية في الحاضر والمستقبل 

قادرة على توفير أفضل خيار وكرامة وقيمة لألشخاص المتضررين من األزمة.

نايجل تيمينز، 
رئيس مجلس اإلدارة

كارين بيتشي، 
مديرة برنامج شراكة التعلم النقدي

مليار 
دوالر أمريكي 

%68 4.7بمجموع من 2016 إلى 2018 الحجم العالمي 
للمساعدات اإلنسانية للنقد والقسائم 

شهدت نمواً بنسبة
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النقدي التعلم  تطور شراكة 

المساعات  مجال  في  تعمل  التي  الفاعلة  الجهات  من  عالمية  النقدي هي شبكة  التعلم  شراكة 
اإلنسانية، وتعمل في مجال السياسات، والممارسات، والبحوث المتعلقة بمساعدات النقد والقسائم. 
وكانت شراكة التعلم النقدي منذ تأسيسها في عام 2005 في طليعة تعزيز وتحسين مساعدات النقد 
والقسائم في جميع أنحاء القطاع اإلنساني. وأصبح تأثير هذه الجهود واضًحا خالل العام الماضي. 
ووطدت مساعدات النقد والقسائم نفسها بقوة ضمن إطار العمل اإلنساني، حيث تشير األرقام إلى 
زيادة بنسبة 12 في المئة في استخدام النقد والقسائم من عام 2017 إلى 2018 فقط. وأدى ذلك 
إلى تحول في تركيزنا من زيادة الحجم إلى تحسين الجودة والتأثير، وفهم كيفية عمل مساعدات النقد 

والقسائم في سياق أوسع.

 وقد انعكس إنشاء مساعدات النقد والقسائم كأدة رئيسية في االستجابة اإلنسانية وذلك في نمو
 عضوية شراكة التعلم النقدي التي توسعت من منظماتها التأسيسية الخمس إلى 82 عضًوا، مما يمثل
 الغالبية العظمى من الجهات الفاعلة في مجال مساعدات النقد والقسائم عبر هذا القطاع. ويشمل

األعضاء الجدد الذين انضموا في العام الماضي
Karkara و ،Humanity & Inclusion ومنظمة ،Caritas Switzerland و ADESA و                 

Philanthropy Serbia and Trocaire و ،Key Aid Consulting و

إن هدف شراكة التعلم النقدي هو زيادة حجم مساعدات النقد والقسائم وجودتها بحيث توفر المساعدات 
اإلنسانية أكبر قدر من الخيارات والكرامة والقيمة لألشخاص المتضررين جراء األزمة. وتركز شراكة التعلم 
النقدي على دعم األعضاء، بشكل فردي وجماعي، من أجل تقديم مساعدات النقد والقسائم بطرق 
تزيد التأثير اإليجابي على حياة األشخاص المتضررين باألزمة إلى أقصى حد، وهذا يضمن أن توجه 
احتياجات المستفيدين وتفضيالتهم البرنامج اإلنساني. وهذا هو النهج الذي ستمضي به شراكة التعلم 
النقدي مع اقتراب نهاية فترة استراتيجيتها الحالية وتضع رؤية جديدة للسنوات الثالث المقبلة، وتتطلع 

إلى االتجاهات الرئيسية التي ستؤثر على مستقبل المساعدات المالية.

وستستمر شراكة التعلم النقدي في هذه المرحلة المهمة من رحلتنا في عقد المناقشات، وجمع 
األدلة، وتوفير القيادة والخبرات لضمان أن تكون الجودة هي القوة الدافعة في صنع القرار بين األعضاء 

والقطاع األوسع نطاًقا.

100 Weeks

12% 82 توسعت شراكة التعلم 
النقدي من خمس 

منظمات مؤسسين الى

الزيادة في استخدام النقد 
والقسائم في 2017-18 

وحدها كانت بنسبة
عضواً
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الجئون سوريون في متجر في مخيم الزعتري 
كيلومتر   100 بعد  على  األردن،  في  لالجئين 
شرقي العاصمة عمان. يستخدم المستفيدون 
التجديد  توزيعها في مجمع  تم  التي  القسائم 
لشراء  لالجئين  النرويجي  للمجلس  التابع 
البضائع التي يختارونها في متاجر المخيم. آذار 

/ مارس 2015.

7التقرير السنوي 
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 استعراض السنة

من خالل المراجعة

تسجيل المستفيدين للحصول على منحة نقدية 
متعددة األغراض في حاالت الطوارئ في الريت 

وارد في كينيا، تشرين ثاني / نوفمبر 2017.
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وضع جدول األعمال 
العالمي بشأن النقد

تتمتع شراكة التعلم النقدي من خالل عضويتها الواسعة 
الفاعلة  الجهات  الفريدة على دعوة  بالقدرة  والمتنوعة 
بتحسين  المتعلقة  الرئيسية  المناقشات  وتوجيه 
جودة المساعدات النقدية. وقد شهد عام 2018 نشر 
تقرير الحالة النقدية في العالم الخاص بشراكة التعلم 
المحرز  التقدم  على  قاطًعا  دلياًل  قدم  والذي  النقدي 
في مواجهة التزامات الصفقات الكبرى المتعلقة بالنقد، 
وحجم المساعدات اإلنسانية التي يتم تقديمها كنقد 
وقسائم، والحواجز التي تحول دون زيادة حجم وجودة 
مساعدات النقد والقسائم. وقد عقدنا، من دافوس إلى 
داكار، سلسلة من حلقات النقاش في أربع قارات لتبادل 
العالمية. وعقب  النظر  الرئيسية وجمع وجهات  النتائج 
ردود األفعال اإليجابية على التقرير األول فإننا سنشرع 

في إطالق تقرير متابعة في عام 2020.

وتم عقد أسبوع النقد األول التابع لشراكة التعلم النقدي 
في أكتوبر 2018، وهو أسبوع من األحداث التي جمعت 
الجهات الفاعلة اإلنسانية لمناقشة القضايا الرئيسية، 
للمستقبل.  الجماعي  واالستعداد  الخبرات،  وتبادل 
المالية،  الخدمات  مقدمي  من  مشارًكا   164 وانضم 
غير  والمنظمات  المانحة،  والجهات  التفكير،  ومراكز 
الحكومية الدولية، والحكومات، ووكاالت األمم المتحدة، 
وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر. وأتاحت األحداث 

النوع  تتضمن  مواضيع  بشأن  مركزة  مناقشات  إجراء 
االجتماعي، والمدفوعات الرقمية، ومستقبل المساعدة 
مع  والقسائم،  النقد  مساعدات  ومقاييس  المالية، 
استضافة البعض من قبل األعضاء. يمكن االطالع على 

التقرير الكامل ألسبوع النقد هنا.

وتم إنشاء الموضوعات التي طرحت في أسبوع النقد 
من خالل األحداث الالحقة، بما فيها السؤال الملّح بشأن 
مسؤولية البيانات في مساعدات النقد والقسائم، وقضايا 
المخاطر واإلدارة المالية. وفي الوقت ذاته، واصلنا توفير 
منصات في مراكزنا اإلقليمية من أجل مناقشة القضايا 
يتضمن  والقسائم، وهذا  النقد  الصلة بمساعدات  ذات 
ورشة عمل للتفكير بشأن االستجابة للجفاف في عام 
2018-2017 في كينيا، وحدث تعليمي بشأن استخدام 
مساعدات النقد والقسائم في االستجابة لفيروس إيبوال 
في غرب أفريقيا، حيث حدث كالهما في يونيو/حزيران 

.2018

ستيفان دوفيلز، مستشار غرب أفريقيا، وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات 
المتحدة األمريكية والغذاء من أجل السالم، أثناء حديثه في حدث التعلم الخاص 

بشراكة التعلم النقدي بشأن فيروس إيبوال.

أود أن أشكر شراكة التعلم النقدي ألنني أعتقد وبشدة أن هذه األنواع من 
التجمعات تلعب دوًرا حيويًا في إتاحة الفرصة لنا لتبادل الخبرات، والتعلم من 

بعضنا البعض وبالتالي نصبح أكثر فعالية في تقديم المساعدات اإلنسانية

❝

مشاركون في أسبوع النقد 
بطرق  يفكرون   2018 لعام 
لتحسين تجربة المستخدم 

في االستجابات النقدية.

©
 ELAN
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http://www.cashlearning.org/resources/library/1264-cash-week-2018-event-report?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2018/07/2018-06---reflecting-on-drought-2017-and-cash-coordination-in-kenya-.pdf
http://www.cashlearning.org/west-africa/cash-and-ebola
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وضع  لضمان  والقسائم  النقد  مساعدات  استخدام 
األشخاص المتضررين من األزمات في صميم السياسة 

اإلنسانية

التي  الطريقة  والقسائم  النقد  مساعدات  تتحدى 
نفكر بها بشأن المساعدات اإلنسانية، وتعطيل النهج 
التقليدية القائمة على القطاع والوالية وربطها بإصالحات 
أخرى – مثل الدفع من أجل التوطين، والنهج التشاركية، 
السوق.  على  القائم  والدعم  االجتماعية،  والحماية 
الماضي  العام  خالل  النقدي  التعلم  شراكة  وحددت 
فرًصا لضمان مراعاة الطبيعة التحويلية لمساعدات النقد 
والقسائم في المناقشات السياسية الرئيسية واتخاذ 

القرارات في جميع أنحاء القطاع اإلنساني.

 وترأست شراكة التعلم النقدي في حزيران/يونيو حلقة
اإلنسانية الشؤون  في قسم  المستوى  رفيعة   نقاش 
لألمم التابع  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس   التابع 
 المتحدة لمناقشة كيفية ربط مساعدات النقد والقسائم
 في حاالت الطوارئ بأنظمة الحماية االجتماعية. وأشار
مساعدات قيام  كيفية  إلى  النقاش  في   المشاركون 
 النقد والقسائم بتنشيط الحوار المستمر منذ عقود بين
 الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية، األمر الذي يستلزم
تعزيز إلى  الماسة  الحاجة  على  ويؤكد  وثيًقا،   تعاونًا 
 التنسيق النقدي من أجل أداء عمل إنساني أكثر فعالية

واستدامة طويلة األمد.

 وفي وقت الحق من العام، شهدت مناقشة في أسبوع

سوريكا خانداجل، مستشار
 إقليمي أعلى، غرب أفريقيا، وكالة التنمية الدولية 

التابعة للواليات المتحدة األمريكية.

عادة ما تلعب شراكة التعلم النقدي دور وسيط 
فيما  والبحث  للنقاش  محايدة  منصة  أو  أمين 
شراكة  عمل  وكان  النقدية...  بالبرامج  يتعلق 
يقدر  ال  أخرى  أمور  بين  من  النقدي  التعلم 
تفاهم  نحو  ودفعنا  التحديات  مواجهة  في  بثمن 

النقد. فوائد  بشأن  مشترك 

❝

النقدي التعلم   النقد إطالق مبادرة جديدة من شراكة 
لمستقبل للتحضير  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات   لدعم 
 المساعدة المالية، والتأكد من أن ذلك ينقل تفكيرهم
األشخاص أن  بحقيقة  إقراًرا  يعد  وهذا   االستراتيجي. 
اليوم وغًدا دعًما ماليًا ليس يتلقون  باألزمات   المتأثرين 
 فقط في شكل مساعدات إنسانية نقدية وقسائم وإنما
الحماية ومدفوعات  المالية،  التحويالت  خالل  من   أيًضا 
 االجتماعية، وإقراض النظراء. وبدأت عملية تعاونية في
 في أوائل عام 2019 لوضع مجموعة من السيناريوهات
 لمستقبل لمساعدة المالية والتي سيتم نشرها في

وقت الحق من العام.
حلقة النقاش رفيعة المستوى التابعة لشراكة التعلم النقدي في 

المجلس االقتصادي واالجتماعي
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مساعدات النقد 
والقسائم قيدالعمل:

إعطاء األولوية لتفضيالت 
المجتمع في االستجابة 

للجفاف في مقاطعة 
مارسابيت في كينيا

أم شابة تتلقى مستحقاتها الشهرية 
في دوكانا وارد
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دراسات
حاالت األزمات

أدت حاالت الجفاف المتكررة في مقاطعة 
مارسابيت في كينيا إلى انتشار انعدام 
األمن الغذائي، والذي أقر به المجتمع 

اإلنساني الدولي باعتباره أزمة في 
أوائل عام 2017. ونجحت منظمة الغذاء 

لمكافحة الجوع، العضو في شراكة التعلم 
النقدي، في تنفيذ التدخالت النقدية في 

المنطقة من قبل، ولذا فقد كانت واثقة 
من وجود دعم داخل منظمتها، ومن 

الحكومة، لتقديم هذا النوع من االستجابة 
مرة أخرى. وبناًء على تحليل الوضع، كان 

من الواضح أن األسواق المحلية تعمل 
بشكل جيد، وأنه سيكون هناك توافر جيد 
للمنتجات والسلع. كما أعربت المجتمعات 

األكثر تضرًرا في دوكانا وإليريت في 
مقاطعة شمال هور الفرعية عن تفضيلها 

للحصول على مساعدة نقدية حيث 

أنها توفر لهم حرية االختيار في تحديد 
احتياجاتهم األكثر إلحاًحا.

ومن خالل العمل مع شركاء التمويل، و
TearFund، ولجنة الطوارئ للكوارث، 

صممت منظمة الغذاء لمكافحة الجوع 
برنامًجا نقديًا متعدد األغراض مدته 6 
شهور لألشخاص األكثر ضعًفا، والذي 

سيتم دعمه من خالل تدخالت التغذية 
وخدمات الماء والصرف الصحي والنهوض 

بالنظافة. وقدم البرنامج، الذي استمر 
من كانون أول / ديسمبر 2017 إلى تموز 

/ يوليو 2018، الدعم المنقذ للحياة ل 
1,010 أسرة. وقالت جير نانغولو، إحدى 

المشاركات في البرنامج: “من الجيد 
أن ألمس المال وأن أعرف أنه ملكي... 
وسأكون اليوم قادرة على إعداد وجبة، 

وشراء الصابون للتنظيف. وسأكون 
قادرة أيًضا على الحصول على بعض 

األشياء التي أحتاجها في المنزل... أنا 
أغتنم شيًئا بسيطًا وأدخر الباقي... من 
الصعب أن أكون أًما، وأال أعرف ما يجب 

أن أفعله ألطفالي. فقدنا كل شيء 
بسبب الجفاف، ونحن اآلن فقراء. لذلك 
شكًرا لكم، أنا أعرف أنكم موجودون هنا 

لبعض الوقت، على األقل يمكننا أن نكون 
سعداء”.
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تطوير فهم أكثر عمًقا لتأثير مساعدات النقد 
والقسائم

النقد  مساعدات  بجودة  المتعلقة  المحادثات  تتقاطع 
الجارية بشأن  المناقشات  والقسائم مع مجموعة من 
النقدي  التعلم  شراكة  وتهدف  اإلنسانية.  االستجابة 
الفاعلة في االطالع على هذه  إلى مساعدة الجهات 
القضايا من أجل تقديم المساعدة التي تعطي األولوية 

الحتياجات األشخاص المتضررين من األزمة.

األزمات  أن  نعلم  أننا  حين  في  المثال،  سبيل  فعلى 
والفتيان  والفتيات  والرجال  النساء  تؤثر على  اإلنسانية 
كيفية  بشأن  قليلة  معرفة  هناك  فإن  مختلف،  بشكل 
المساواة  عدم  على  والقسائم  النقد  مساعدات  تأثير 
بين الجنسين القائم. وقد جمعت شراكة التعلم النقدي 
في آذار/مارس 2018 الجهات الفاعلة في ندوة بشأن 
النوع االجتماعي والمساعدات القائمة على النقد، حيث 
لضمان  الجماعي”  للعمل  “ببرنامج  المشاركون  التزم 
االجتماعي  بالنوع  المتعلقة  واآلثار  االحتياجات  مراعاة 
النقد والقسائم. وتمثل أحد االلتزامات  في مساعدات 
الرئيسية في سد الثغرات في األدلة، وجمعت شراكة 
واألوراق  البحوث   2018 عام  مدار  على  النقدي  التعلم 
ونشر  وغيرهم،  أعضائها  من  بالممارسات  المتعلقة 
ثمانية بحوث كجزء من “البحوث التي تم جمعها بشأن 
النوع االجتماعي وبرامج التحويالت النقدية”. ويشتمل 
التقرير على مقدمة من ماري كلود بيبو، وزيرة التنمية 
الدولية في الحكومة الكندية، وكان من أكثر منشورات 
وساعد   .2018 عام  في  قراءة  النقدي  التعلم  شراكة 
هذا البحث، إلى جانب سلسلة من األحداث، والتوعية 
  # وسم  باستخدام  الشراكة  عضوية  عبر  الجماعية 
GenderCash على دفع البرنامج وتحفيز األدلة الجديدة 
وتبادل المعلومات والمبادرات المصممة لضمان استفادة 

الجميع من مساعدات النقد والقسائم.

معالي السيد 
التنمية  وزير   ، بيبو  كلود  ماري 

الدولية في الحكومة الكندية

مبكرة  خطوة  البحث  هذا  يمثل 
تقديم  لكيفية  فهمنا  لبناء  هامة 
الشاملة  اإلنسانية  المساعدات 
الجهات  أشجع  وأنا  والفعالة. 
على  كافة  اإلنسانية  الفاعلة 
جمعها  تم  التي  المعرفة  إحصاء 
معرفة  ومشاركة  وتطبيقها  هنا، 
جديدة حتى يتم سد الفجوات في 
األدلة وجعل العمل اإلنساني أكثر 
استجابة الحتياجات السكان كافة.

❝

الدافع لزيادة  أيًضا  المناقشات بشأن المخاطر  ورافقت 
وتهدف  وجودتها.  والقسائم  النقد  مساعدات  حجم 
هذه  على  اإلشراف  إلى  النقدي  التعلم  شراكة 
المناقشات بطرق مختلفة. وقد سعينا من خالل أعمال 
بأن  تفيد  التي  الخاطئة  المفاهيم  تبديد  إلى  الدعوة 
مساعدات النقد والقسائم هي أكثر خطورة بطبيعتها 
وهي   – اإلنسانية  للمساعدة  األخرى  األشكال  من 
العالم  في  النقد  حالة  تقرير  في  تحديدها  تم  قضية 
كحاجز رئيسي أمام استخدام النقد على نطاق أوسع. 

   WWW.CASHLEARNING.ORG 12   WWW.CASHLEARNING.ORG 12



13التقرير السنوي 

 

وتم طرح الجدل المدعوم باألدلة الخاص بشراكة التعلم 
النقدي في مدونة نشرت في آذار / مارس 2019.

العمل  في  نطاًقا  األوسع  للمخاطر  فإن  ذلك،  ومع 
محددة  آثار  البيانات،  مسؤولية  قضية  مثل  اإلنساني، 
على مساعدات النقد والقسائم، حيث تهدف شراكة 
على  الفاعلة  الجهات  مساعدة  إلى  النقدي  التعلم 
فهمها والوقاية منها. كما تهدف شراكة التعلم النقدي 
من خالل العمل مع الجهات الفاعلة األخرى من ذوي 

الخبرة في المجال، بما في ذلك شبكة تعلم التحويالت 
النقدية اإللكترونية )مشروع انتهى في أواخر عام 2018( 
ومركز البيانات اإلنسانية، إلى تيسير بيئة منفتحة حيث 
على  والتعلم  الخبرات  تبادل  الفاعلة  للجهات  يمكن 
إلقاء  على  البداية  في  ساعدنا  وقد  الصعبة.  القضايا 
مساعدات  في  البيانات  مسؤولية  قضايا  على  الضوء 
النقد والقسائم خالل حدث في أسبوع النقد، وسيبقى 
النقدي  التعلم  هذا موضوًعا رئيسيًا في عمل شراكة 

في العام المقبل.
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برنامج  في  مشاركون  صورة: 
يتلقون  العالمية  العناية  منظمة 
تحويالت نقدية طارئة باستخدام 
2016، قرية  المحمولة،  الهواتف 

تشازوكا، مشينجي، مالوي..
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تحسين كيفية تتبعنا 
للنقد وحديثنا عنه

ستيف روبرسون، مستشار نقدي سابق في منظمة أوكسفام البريطانية.

التي  الكلمات  بشأن  بشدة  أفكر  وجعلتني  النقد  مصطلحات  بشأن  المناقشات  جذبتني  لقد 
❝

مسرد
المصطلحات للمساعدات

النقدية والقسائم

لتوحيد  الماضي  العام  في  كبيرة  خطوات  اتخذنا  لقد 
للمراقبة  مشتركين  ونهج  مصطلحات  بشأن  القطاع 
لماذا  ولكن  والقسائم.  النقد  في مساعدات  والتقييم 
البعض  يعد هذا مهًما؟ ألنه ال يمكننا محاسبة بعضنا 
أو تتبع التقدم المحرز مقابل التزاماتنا بتحسين حجم 
وجودة مساعدات النقد والقسائم دون وجود إطار عمل 

مشترك.

ومن أجل استكشاف هذه القضية، قادت شراكة التعلم 
ضمن  النقد  تتبع  بشأن  فرعي  عمل  مسار  النقدي 
الصفقة الكبرى لمسار العمل النقدي. وعملت شراكة 
ولندن مع  روما  مدار حدثين في  النقدي على  التعلم 
الجهات الفاعلة المؤثرة على وضع إرشادات من شأنها 
قياسه  إلى  نحتاج  لما  متناسق  نهج  اتباع  تشجيع 
وسبب ذلك. وسيتم نشر هذه الوثيقة في خريف 2019.

نسخة  الماضي  العام  في  هذا  من  كجزء  نشرنا  لقد 
محدثة من قاموس المصطلحات الخاص بشراكة التعلم 
النقدي، مع األخذ في االعتبار القرارات األخيرة المتعلقة 
تعاوني  لجهد  نتيجة  هذا  وكان  النقدية.  بالمصطلحات 
وتنشر  للشراكة.  التقنية  االستشارية  المجموعة  من 
عام  منذ  بها  الخاص  المصطلحات  قاموس  الشراكة 
المشترك  الفهم  وتشجيع  الوضوح  توفير  بهدف   2011
الخاصة  والتعاريف  للمصطلحات  المتسق  واالستخدام 
بمساعدات النقد والقسائم. كما أن قاموس المصطلحات 
القطاع  أنحاء  جميع  في  واسع  نطاق  على  معروف 
باعتباره المورد الرسمي عندما يتعلق األمر بالمصطلحات 

النقدية، وتستخدمه وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات 
غير الحكومية، وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر، 

ومجموعات العمل، والجهات المانحة لتيسير عملها.

وتحتوي النسخة الجديدة التي تم نشرها في أواخر عام 
2018 على 20 مصطلًحا جديًدا، وتؤكد على “المصطلحات 
األساسية”، وهي مصطلحات موصى بها حيث قد تكون 
هناك بدائل متعددة، ومصطلحات يتعين على األشخاص 
الجدد في موضوع المساعدات النقدية والقسائم التعرف 
المصطلحات  قاموس   2019 عام  عليها وسنترجم في 
إلى اللغات اإلسبانية والعربية واأللمانية لدعم مجموعة 

أوسع من الجهات الفاعلة.

العام  مدار  على  أيًضا  النقدي  التعلم  شراكة  وعملت 
لنتائج  وفهمنا  قياسنا  طرق  تحسين  على  الماضي 
الشبكات  أسبوع  وفي  والقسائم.  النقد  مساعدات 
جمعت  جنيف،  في  المنعقد  اإلنسانية  والشراكات 
شراكة التعلم النقدي لجنة من الخبراء الرئيسيين لرصد 
مساعدات النقد والقسائم وتقييمها، وكيفية فهم تأثير 
النقد وكيفية التأكد من أن هذا التعلم يؤدي إلى تحسين 
الكبرى  الصفقة  خالل  من  الشراكة  ودعمت  البرامج. 
لمسار العمل النقدي الجهود المبذولة لوضع مؤشرات 

مشتركة للنقد متعدد األغراض.

نستخدمها وسبب أهميتها الكبيرة.
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جوليان موريل، مسؤول التدخالت 
النقدية اإلقليمية، جمهورية 
كونغو الديمقراطية، مفوضية 

األمم المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين.

❝

مساعدات النقد والقسائم قيد العمل: 
التنسيق لتقديم مساعدات النقد والقسائم 

على نطاق واسع للمتضررين من أزمة 
فنزويال

أدت األزمة اإلقليمية في فنزويال إلى مغادرة أكثر من 4 ماليين شخص البالد 
منذ عام 2014، حيث انتقلت الغالبية أو سكنت في المجتمعات المضيفة 
في كولومبيا، واإلكوادور، وبيرو، والبرازيل، واألرجنتين. وتمتلك هذه البلدان 

المحيطة األسواق والبنية التحتية المالية لدعم مساعدات النقد والقسائم، 
مما يجعلها أداة مهمة لدعم كل من الالجئين والمجتمعات المضيفة. ويتم 

تقديم مزيج من النقد متعدد األغراض والنقد والقسائم الخاصة بقطاع معين 
بناًء على ما هو مناسب للسياق. وتم إنشاء فرق عمل معنية بالنقد من 

إجل تنسيق االستجابة، بما في ذلك في فنزويال وعلى المستوى اإلقليمي 
في مدينة بنما.

وتعمل شبكة تقديم النقد المشتركة في كولومبيا واإلكوادور لتعزيز التنسيق 
أكثر بين المنظمات اإلنسانية، وهناك نية لتجربة نظام النقد المشترك لألمم 

المتحدة في اإلكوادور.
ومع ذلك، ال تزال هناك مشاكل، بما فيها المقايضات والفرص لمواءمة 
مساعدات النقد والقسائم مع برامج الحماية االجتماعية التي تقودها 

الحكومة، وبناء القدرات في منظقة أقل دراية بالجهود اإلنسانية الدولية، 
ومحدودية أدوات مساعدات النقد والقسائم والتوجيه المتاح باللغة اإلسبانية. 
وقد عملت شراكة التعلم النقدي هذا العام على مواجهة هذه التحديات من 
خالل توفير الدعم الفني لفرق العمل المعنية بالنقد، وتنظيم دورات تدريبية 

وترجمة مسرد المصطلحات الخاص بالشراكة ومواد التدريب إلى اللغة 
اإلسبانية.

دراسات
حاالت األزمات

العمل  فريق  تيسير  في  شاركت  لقد 
الوطني المعني بالنقد )التابع لجمهورية 
أسابيع،  لبضعة  الديمقراطية(  كونغو 
التي  الرئيسية  النقاط  إحدى  وكانت 
بدأت بالعمل عليها هي أننا نحتاج إلى 
البدء بتعديل المصطلحات المستخدمة 
المختلفين  المصلحة  أصحاب  قبل  من 
خطة  تقرير  إعداد  ذلك  في  بما  هنا، 
قدمت  لقد  اإلنسانية...  االستجابة 
مسرد المصطلحات وهو اآلن األساس 
الموحدة.  المصطلحات  الستخدام 
وأعتقد أنه كان مفيًدا ووفر علينا ساعات 
طويلة من النقاش للحصول على هذه 
الوثيقة المتفق عليها “والمشتركة بين 
الوكاالت” )أو على األقل ليس من وكالة 

واحدة(.

األعضاء  العالمية  الرؤية  ومنظمة  الدولية  كير  منظمة 
النقد متعدد  التعلم النقدي في حدث توزيع  في شراكة 

األغراض للمتضررين من أزمة فنزويال.
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رفع معايير الجودة في 
مساعدات النقد والقسائم

لقد كان معيار الجودة في القطاع اإلنساني على مدار 
يوحد  الذي  اسفير  دليل  هو  الماضية  عاًما  العشرين 
ووكاالت  والدولية،  الوطنية  الحكومية  غير  المنظمات 
األمم المتحدة، وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر، 
وأشار  العالم.  أنحاء  جميع  في  الحكومية  والسلطات 
النقد والقسائم في  سطر واحد فقط إلى مساعدات 
إصدار عام 2011 من الدليل. وتم إطالق دليل اسفير 
الجديد في تشرين ثاني/نوفمبر 2011، وتم ألول مرة 
دمج التفكير المتعلق بالنقد واألسواق بالكامل، وذلك 
عضوية  من  التقنيين  الخبراء  ع  م  المشاورات  بفضل 
أيًضا  الشراكة  تعد  كما  النقدي.  التعلم  وأمانة شراكة 
جزًءا من شراكة المعايير اإلنسانية التي نساهم فيها 

في الحد األدنى من معايير تحليل السوق.

العمل  عالقات  أيًضا  النقدي  التعلم  شراكة  وعززت 
الخاصة بها مع المجموعات اإلنسانية، حيث ساعدت 
في تحديد األدلة التي توضح أين ساهمت مساعدات 
النقد والقسائم في النتائج القطاعية، وتطوير صفحات 
إلكترونية خاصة بقطاعات معينة تعرض األبحاث واألدلة، 

وضمان أن تكون االعتبارات المتعلقة بالنقد واألسواق قد 
بنيت على المعايير التي وضعت خالل العام الماضي.

العالمية، باإلضافة  وأجرت مجموعات الصحة والحماية 
إلى تحالفات حماية الطفل والعنف القائم على النوع 
بمساعدات  المتعلقة  لألدلة  بمراجعات  االجتماعي، 
أيًضا  النقدي  التعلم  شراكة  وجلبت  والقسائم.  النقد 
خبراتها لنقل تطوير العديد من المعايير واألدوات المتعلقة 
المعايير  ذلك  في  بما  والقسائم،  النقد  بمساعدات 
وقاموس  اإلنساني،  العمل  في  الطفل  لحماية  الدنيا 
ومساعدات  بالشراكة،  الخاص  األلمانية  المصطلحات 
العنف  الخاصة بمنظمة كير، وملخص  النقد والقسائم 
القائم على النوع االجتماعي، ومجموعة أدوات النقد 

األكثر أمانًا الخاصة بلجنة اإلنقاذ الدولية.

تقدم نتالي كالين من شراكة 
التعلم النقدي النهج المتكامل 

الجديد للنقد واألسواق في دليل 
اسفير األخير
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ضرب أسوأ إعصار استوائي في نصف 
الكرة األرضية الجنوبي مالوي وموزمبيق 
وزيمبابوي في آذار / مارس 2019، مما 

ترك أكثر من 3 ماليين شخص في أمس 
الحاجة إلى المساعدة اإلنسانية. ووفًقا 

لمصادر مختلفة فقد تسبب العواصف 
المدمرة في وفاة أكثر من 1000 شخص، 

وأصيب العديد بجروح أو نزحوا أو أصبحوا 
في عداد المفقودين.

وقد اختلفت قابلية استمرار االستجابة 
النقدية بين البلدان الثالثة المتضررة. وكان 
وضع السوق في مالوي مالئًما، ولذلك تم 
تقديم استجابة تشتمل على مساعدات 

النقد مقابل الغذاء والمساعدات العينية 
بشكل أساسي، حيث قدمت بعض 

الوكاالت قسائم ونقًدا إلنعاش سبل 
العيش والمأوى. وركز أعضاء شراكة 

التعلم النقدي مثل برنامج الغذاء العالمي 
على كيفية تمكين المساعدات النقدية 

األشخاص المقيمين في مخيمات اإلجالء 
من شراء البضائع التي يحتاجونها ودعم 

االقتصاد المحلي.

“لقد كان الناس في المخيم متعاونين 
للغاية. وكنا نعيش وكأننا عائلة” قالت روث 
التي تلقت مساعدة نقدية خالل إقامتها 

التي استمرت ثالثة أعوام في مخيم 
جوما، في مقاطعة شيكواوا.

ولم تسمح الحكومة في موزمبيق 
باستخدام المنح النقدية غير المشروطة، 

وهي سياسة تدعو لها الجهات الفاعلة 
بمن فيها اتحاد COSACA، والصليب 

األحمر، وبرنامج األغذية العالمي من 
أجل التغيير. وفي الوقت نفسه، ال 

يمكن أن يدعم الوضع االقتصادي في 
زيمبابوي استخدام النقد حسب الحاجة، 

لذلك استخدمت الوكاالت المستجيبة 
المساعدات العينية والقسائم عند 

اإلمكان. ومع ذلك، فقد تم إجراء تدريب 
على المهارات األساسية لمساعدات 

النقد والقسائم في الشراكة لموظفي 
البرنامج في زيمبابوي من قبل فريق 

العمل التقني اإلقليمي المعني بالنقد 
في جنوب أفريقيا وكاش كاب وذلك من 

أجل دعم الجهات الفاعلة المشاركة في 
االستجابة.

مساعدات النقد 
والقسائم قيد العمل:

أعطاء األولوية لالختيار 
والكرامة عبر سياقات 
السوق المختلفة في 

االستجابة إلعصار إيداي
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على غرار الكثيرين، انفصلت عائلة ماديليما 
إيداي،  إعصار  عن  الناجمة  الفوضى  في 
االتصال،  وشبكات  الهواتف  فقدت  حيث 
المنطقة  أنحاء  إلى مختلف  وانتقل كثيرون 

عقب إنقاذهم.
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عادة ما تستخدم مساعدات النقد 
والقسائم لتحقيق نتائج إنسانية 

مشتركة مثل األمن الغذائي واالحتياجات 
األساسية على الرغم من أن هذه 

المساعدات هي واحدة من التدخالت 
األسرع نمًوا القائمة على األدلة 

في العمل اإلنساني. وكانت هناك 
دعوة متزايدة في السنوات األخيرة 
الستكشاف استخدامات النقد عبر 
القطاعات للمساعدة في تحقيق 

مجموعة من النتائج اإلنسانية. وتساعد 
منظمات مثل لجنة اإلنقاذ الدولية في 
بناء قاعدة األدلة وتطوير فهم مشترك 
الستخدام مساعدات النقد والقسائم 

لنتائج الحماية.

فعلى سبيل المثال، تقدم لجنة اإلنقاذ 
الدولية مساعدات النقد والقسائم 

في لبنان وسوريا كجزء من استجابة 
الحماية بهدف زيادة قدرة الالجئين أو 

األسر على التأقلم من خالل تقديم 
دفعة واحدة من النقد للمساعدة في 

تغطية النفقات المتعلقة بالصدمات غير 
المتوقعة والكبيرة. وفي الوقت نفسه، 
تستخدم اللجنة في األردن والكاميرون 

النقد للمساعدة في االستجابة لحوادث 
العنف التي حدثت بالفعل، مثل العنف 

األسري. وساعد النقد الناجيات من 
العنف القائم على النوع االجتماعي 

في األردن، مثاًل، في الوصول إلى 
خدمات االستجابة للعنف القائم على 
النوع االجتماعي التي يتعذر الوصول 

إليها بسبب التكاليف الباهظة أو الموارد 
المالية المحدودة. وأخيًرا، تستخدم 

اللجنة في ليبيريا واليونان النقد لتوسيع 
النتائج المستهدفة لبرنامج الحماية. 
وتقيّم اللجنة في ليبيريا تأثير إضافة 

النقد إلى جانب “برنامج تمكين الفتيات” 
الذي صمم لتزويد الفتيات بالمهارات 

الالزمة التخاذ خيارات صحية واستراتيجية 

للحياة، والبقاء في مأمن من االستغالل 
واالعتداء الجنسيين. أما في اليونان، فقد 

تم إقران النقد مع الخدمات األساسية 
مثل التدريب على المهارات الحياتية 
والتسجيل في المدارس، فضاًل عن 
الغذاء والمالبس وإدارة الحاالت في 

الموقع لألطفال غير المصحوبين في 
“منطقتين آمنتين”.

وتم تلخيص نتائج هذه التجارب في وثيقة 
رسم خرائط حديثة، وسيتم استكمالها 
بالمزيد من البحوث بشأن كيفية دعم 

النقد لنتائج الحماية.

مساعدات النقد 
والقسائم قيد العمل: 
استخدام النقد لنتائج 

الحماية
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الضغط من أجل تحسين التنسيق على 
مستويات العمل اإلنسانية كافة

واصلت شراكة التعلم النقدي على مدار العام الماضي 
العمل على ضمان أن تؤدي االهتمامات على المستوى 
التنسيق،  في  عالمي  تقدم  تحقيق  إلى  الميداني 
وتقديم المشورة والمدخالت الفنية عند الحاجة، وتوجيه 

برنامج التنسيق العالمي.

ويحدد تقرير حالة النقد في العالم الطبيعة الخاصة التي 
تعاني من نقص في الموارد للتنسيق النقدي كعامل 
والقسائم.  النقد  مساعدات  فعالية  من  يحد  رئيسي 
المستوى  على  النقدي  التعلم  شراكة  وتعاملت 
اإلقليمي مع هذه الفجوة من خالل قيادة فرق العمل 
وغرب  المتحدة  الواليات  في  بالنقد  المعنية  اإلقليمية 
فريق  قادة  بين  األقران  لتعليم  فعاليات  وعقد  أفريقيا، 
العمل الوطني المعني بالنقد في غرب أفريقيا، والشرق 
األوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا، ومناطق شرق وجنوب 

أفريقيا.

كما قدمنا الدعم الفني على المستوى الوطني. فعلى 
من  جزًءا  النقدي  التعلم  كانت شراكة  المثال،  سبيل 
تقييم مشترك بين الوكاالت الستخدام مساعدات النقد 
في  الصومال  في  للجفاف  االستجابة  في  والقسائم 
عام 2017. كما دعمت الشراكة الجهات الفاعلة في 

لتحديد  ونيجيريا  والنيجر،  وتشاد،  ومالي،  الكاميرون، 
سلة اإلنفاق الدنيا.

المستوى  على  النقدي  التعلم  شراكة  دعمت  لقد 
العالمية  المجموعات  بذلتها  التي  الجهود  العالمي 
لتطوير دليل تنسيق النقد لقادة المجموعات وصياغة 
اختصاصات قياسية لفرق العمل المعنية بالنقد. وتضمن 
من  مجموعة  خالل  من  ميدانية  تعليقات  تيسير  ذلك 

المشاورات الوطنية واإلقليمية.

واستناًدا إلى التعليقات الواردة في مشاورات التنسيق 
اإلقليمية هذه، ستعمل الشراكة في عام 2019-2020 
والهدف  النقدي،  للتنسيق  ورقة معلومات  على وضع 
منها هو أن تكون دلياًل للوصول إلى الوظائف الرئيسية 
لألدوات  سريًعا  ومرجًعا  الفعال  النقدي  للتنسيق 
والموارد المتاحة لدعمها. وستقود الشراكة أيًضا مسار 
العمل الناشئ بشأن التعامل مع العقبات السياسية 
لمساعدات نقد وقسائم فعالة في إطار مسار العمل 
النقدي للصفقة الكبرى الذي سيركز على دعم القرارات 
الرئيسية المتعلقة بالتنسيق النقدي على المستوى 

العالمي.

لقد كان دعم شراكة التعلم النقدي 
سلة  عملية  دعم  في  للغاية  فعااًل 
الذي  العمل  وكان  الدنيا.  اإلنفاق 
قادته مفيًدا جًدا في إنشاء العملية 

وضمان مشاركة القطاعات.

❝
والمواد  التقديمات  على  شكًرا 
المرجعية إلنشاء سلة اإلنفاق الدنيا. 
لقد كانت المواد المقدمة ذات فائدة 
تكوين سالت  لمعرفة  وخاصة  كبيرة 

اإلنفاق الدنيا األخرى.

❝
تعد مجموعات النقاش التابعة لشراكة 
التعلم النقدي القائمة البريدية األكثر 
أعرفها.  منظمة  ألي  وحيوية  فعالية 
أود  تحدث  كثيرة  أمور  دائًما  وهناك 
األسبوع  في  مرة  منها  التحقق 
لمعرفة ماهية المناقشات المباشرة.

❝

 أجاي أيوباميدلي،
منسق النقد، مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية في نيجيريا.

 ماغنوس نيلسون، 
مدير البرنامج، برنامج األغذية العالمي في كولومبيا.

بروفيسور كيم 
ويلسون، محاضر في مجال األعمال الدولية واألمن 

.TUFTS البشري، كلية فليتشر، جامعة
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تزويد العاملين في المجال اإلنساني بالمهارات الالزمة 
لتقديم مساعدات نقد وقسائم عالية الجودة

نطاق  توسيع  على  الماضي  العام  في  جهودنا  ركزنا 
التدريبية  الفاعلة  الجهات  وخدمة  التدريبية،  برامجنا 
إليها. وقد قمنا  الوصول  أو يصعب  في سياقات صعبة 
 RedRو ،Bioforce بإنشاء شراكات مع منظمات التدريب
العاملين  أن  يعني  وKey Aid لالستشارات، مما   ،UK
في المجال اإلنساني أصبحوا قادرين اآلن على حضور 

الدورات المعتمدة للشراكة في مجموعة واسعة من 
المواقع. وصادقنا أيًضا على قائمة تضم 20 مدربًا لتقديم 
تقدم  أن  ويمكن  النقدي.  التعلم  في شراكة  الدورات 
هذه الجماعة التدريب في مجموعة من اللغات، وهي 
في  تدريب  عقد  إلى  يتطلعون  الذين  ألولئك  متاحة 
منظمتهم أو العمل على التخطيط لدورة مشتركة بين 

الوكاالت.

وركزنا في الوقت نفسه على ترجمة موادنا التدريبية 
دوراتنا  تقديم  اآلن  ويمكننا  اللغات،  من  المزيد  إلى 
واإلسبانية  الفرنسية  باللغات  والمتخصصة  األساسية 
معلومات” لشرق  أيًضا “صفحات  كما وضعنا  والعربية. 
من  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة  أفريقيا 
أجل تمكين المدربين من جعل الدورات التدريبية أكثر 
تقديم  الماضي  العام  في  أيًضا  وتم  بالسياق.  صلة 
الدورات الخاصة بشراكة التعلم النقدي ألول مرة في 
سوفا في فيجي، ومايدوجيري في نيجيريا، وغزة في 
فلسطين، وأمودا في سوريا، في حين تم توفير ندوات 
عبر االنترنت للتدريب اللوجستي للجهات الفاعلة غير 

القادرة على حضور التدريبات شخصيًا.

موظف في منظمة كير الدولية في إثيوبيا.

تعد )المهارات األساسية لمساعدات النقد والقسائم لسلسلة اإلمداد والتمويل وفريق تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت( واحدة من أفضل الدورات التدريبية التي حضرتها. فلديها تركيب للمشاركين 
من أجل اكتساب المهارات الالزمة لإلدارة الفعالة لبرامج التحويالت النقدية. وكان التعلم من تبادل 
الخبرات، والمالحظات العملية، والتمارين العملية، ومواد القراءة اإلضافية مفيدة للغاية. وهناك الكثير 

لنتعلمه منها.

❝

مشاركون يحضرون برنامج التدريب على مهارات مساعدات النقد والقسائم 
الخاص بالموظفين في مالي في كانون ثاني / يناير 2019.
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على الرغم من األدلة المهمة التي تبين 
أن مساعدات النقد والقسائم لم تعد أكثر 

خطورة من أنواع المساعدات اإلنسانية 
األخرى، ويمكن أن تشكل في كثير من 

األحيان مخاطر أقل، إال أن التصورات بشأن 
مساعدات النقد والقسائم والمخاطر، 
وخاصة في السياقات الصعبة، ال تزال 

موجودة.

لقد اندلع النزاع في اليمن منذ أواخر عام 
2014، وخلّف منذ آذار / مارس 2015 

24.1 مليون يمني بحاجة إلى بعض أنواع 
المساعدات اإلنسانية أو الحماية. ويتفاقم 
هذا الوضع بسبب عرقلة الواردات، مما أثر 
بشكل خطير على السوق وتكلفة البضائع 

وأدى إلى خطر المجاعة. وعلى الرغم 
من هذه التحديات، فقد كانت مساعدة 

النقد والقسائم جزًءا من البرامج اإلنسانية 
واإلنمائية لسنوات عديدة، وتعتبرها 

الجهات الفاعلة في اليمن بمثابة “طريقة 
انتقال” لدعم المستضعفين. وفي حين 

أن عدًدا قلياًل من الوكاالت اإلنسانية كانت 
تطبق مساعدات النقد والقسائم قبل 

تصاعد النزاع، إال أن استخدامها زاد بشكل 
كبير منذ ذلك الحين. وزادت المنظمات 

اإلنسانية من استخدامها للنقد والقسائم 
غير المشروطة والمشروطة، مع إدراكها 

لإلمكانيات التي توفرها في تحفيز الطلب 
المحلي وعمل السوق.

فعلى سبيل المثال، تعمل منظمة 
أوكسفام العضو في شراكة التعلم النقدي 

في اليمن منذ تموز / يوليو 2015 لتقديم 
مزيج من المساعدات النقدية والقسائم 

الغذائية مع خدمات الماء والصرف الصحي، 
ودعم أكثر من ثالثة ماليين شخص. 

وقالت عائشة، البالغة من العمر 100 
عام من سكان منطقة بيت الفقيه في 

محافظة الحديدة غرب اليمن: “المشكلة 
الرئيسية التي نواجهها هي الجوع. وأنا 

سعيدة جًدا للحصول على هذا المال 
وهذه المساعدة من منظمة أوكسفام 

اليوم... لقد حصلت على هذا المال اليوم، 
وسنرسل شخًصا إلى السوق لشراء 

الغذاء والدواء”.

مساعدات النقد 
والقسائم قيد العمل: 

تقديم مساعدات 
النقد والقسائم في 
السياقات الصعبة: 

اليمن

العمر  من  البالغة  بشرى  فرت 
عمران  إلى  تعز  من  عاًما   35
المكثفة.  البرية  المعارك  بسبب 
المستفيدين  من  واحدة  وهي 
التابعة  النقدية  التوزيعات  من 

للمجلس النرويجي لالجئين.

©
 N
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دراسات
حاالت األزمات
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النفقات من نيسان/أبريل 2018 – آذار/مارس 2019

مجموع نفقات الموظفين                                                                              1,319,748
مجموع تكاليف الدعم                                                                                   394,96
مجموع تكاليف األنشطة                                                                              403,026

الهدف أ: بناء القدرات                                                          177,147	 
الهدف ب: إدارة المعرفة والبحث                                         168,303	 
الهدف ج: التنسيق                                                             33,253	 
الهدف د: السياسة                                                             24,323	 

الرسوم غير المباشرة )المضيفين(                                                              206,260
التكاليف المتعلقة باإلدارة                                                                            185,661

مجموع التكاليف                                                                                          2,506,661

جميع األرقام بالجنيه االسترليني

معلومات مالية
ورسوم  المانحة،  الجهات  من  المقدمة  المنح  خالل  من  النقدي  التعلم  شراكة  عمل  تمويل  يتم 
والمجلس  الجوع،  لمكافحة  العمل  لمنظمة  أيًضا  ممتنون  ونحن  العينية.  والمساهمات  العضوية، 
اإلسبانية  والوكالة  الدولية،  كير  ولمنظمة  يستضيفوننا.  الذين  وأوكسفام  لالجئين،  النرويجي 
قدمت  أو  موظفين  أعارت  التي  والتعاون  للتنمية  السويسرية  والوكالة  الدولي،  اإلنمائي  للتعاون 

دعًما عينيًا آخر.



23التقرير السنوي 

©
 C

ar
ol

in
e 

G
lu

ck
 - 

O
xf

am

بيزو في   5000 يتلقى تشانلي فيالنيو 
توزيع نقدي على الصيادين في بارانغاي 

سوالنجان، جزيرة بانتايان في الفلبين.

23التقرير السنوي 
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ملحق 1

مجلس شراكة التعلم النقدي

رون ديلنيفو
 المدير التنفيذي ألوروبا،

ATMIA 

يوليت إتيان
 المدير القطري لهايتي،

ACTIONAID 

أمادور غوميز
 المدير الفني في إسبانيا،

 العمل لمكافحة الجوع

إريك ديمرز
 مدير قسم تطوير ودعم البرنامج، 

المجلس النرويجي لالجئين

رادا راجكوتيا
 مدير مسؤول، 

 االنتعاش والتنمية االقتصادية، 
لجنة اإلنقاذ الدولية

ديفيد بيبيات
 مدير المساعدات اإلنسانية، 

الصليب األحمر البريطاني

جاكلين بيرير
 مسؤولة البرنامج، 

وزارة الشؤون الخارجية االتحادية، الوكالة 
السويسرية للتنمية والتعاون

غاريث أوين
 مدير الشؤون اإلنسانية، 

منظمة إنقاذ الطفولة

نايجل تيمينز
مدير الشؤون اإلنسانية لمنظمة أوكسفام 

الدولية )رئيس مجلس اإلدارة(

جوانا ماكراي
عضو مستقل في شراكة التعلم النقدي

يمثل مجلس اإلدارة الهيئة اإلدارية لشراكة التعلم النقدي وهو مكرس للنهوض بمهمتها وأولوياتها. ويتم اختيار 
مجلس اإلدارة من العضوية، مع وجود أعضاء من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، وحركة الصليب 
والقطاع  اإلنسانية،  المانحة  والوكاالت  المتحدة،  لألمم  التابعة  اإلنسانية  والوكاالت  األحمر،  والهالل  األحمر 
الخاص، والخبراء المستقلين. ويجتمع المجلس أربع مرات في السنة، إلى جانب اجتماعات إضافية مخصصة 

إذا لزم األمر. وفيما يلي تكوين مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 2018-2019:
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سيلين سينتزكي     العمل لمكافحة الجوع  
ActionAid رشيد بومنجل أخصائي تقني مسؤول – التحويالت النقدية  

إيما ديلو مديرة الفريق الفني المعني بالنقد واألسواق الصليب األحمر البريطاني  
ويليام مارتن مستشار فني – النقد واألسواق، قسم االستجابة اإلنسانية    

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية  
كريستر لونكوم مستشار إنساني مسؤول جمعية إغاثة الكنيسة الدنماركية  

إتيان جوفانون دو فاشات خبير / منسق القدرة على التكيف لفريق برنامج التحويالت النقدية منظمة األغذية والزراعة لألمم   
المتحدة

جو بورتون أخصائي التحويالت النقدية واألسواق اللجنة الدولية للصليب األحمر  
كارولين هولت مديرة برنامج التحويالت النقدية العالمية االتحاد الدولي للصليب األحمر  

KeyAid Key Aid Consulting هيلين جوليارد المؤسسة المشاركة لمؤسسة  
بوال جيل بايزان مستقلة  

جوليت النج مسؤولة الشؤون اإلنسانية – النقد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  
كريستن سمارت منسق برنامج التحويالت النقدية العالمية منظمة أوكسفام البريطانية  

فرانشيسكا باتيستن مستشار إنساني في مجال النقد واألسواق منظمة إنقاذ الطفولة  
ناتاشا بوغن مسؤولة برامج لبرنامج التحويالت النقدية   

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون / اإلغاثة السويسرية اإلنسانية  
أنيكا سجوبيرغ موظفة نقدية مسؤولة مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  

  جون الم مستشار األمن الغذائي واألسواق، مكتب الغذاء من أجل السالم 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  

•طاهر نور رئيس برامج الوصول إلى األسواق برنامج األغذية العالمي  
يبليت تيميسغن مستشار فني مسؤول – البرنامج القائم على النقد والسوق    

منظمة الرؤية العالمية  
تينزن مانيل موظف مسؤول عن البرنامج، سبل العيش في حاالت الطوارئ لجنة الالجئين النسائية  

بول موسر نائب الرئيس للشراكات العامة والخاصة ماستركارد  
لويزا سيفريس مستشارة فنية عالمية – االنتعاش االقتصادي المجلس الدنماركي لالجئين  

People in Need )Člověk v tísni, o.p.s( إدوارد فريزر مستشار نقدي  

ملحق 2

الفريق االستشاري الفني

يدعم الفريق االستشاري الفني التابع لشراكة التعلم النقدي التوجيه الفني للشراكة ويقدم اإلرشاد والقيادة 
الفنية لمجتمع الممارسة األوسع نطاًقا. ويسعى الفريق إلى ضمان التنسيق والمواءمة بين المبادرات والحفاظ 

على المعايير التقنية العالية والروابط الميدانية. وتألف الفريق االستشاري الفني في عام 2019-2018 من:
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ملحق 3

األحداث والمنشورات الرئيسية

2018

ندوة عبر االنترنت: سلة اإلنفاق 
الدنيا في غرب أفريقيا

االجتماع السنوي الثاني لمسار 
 العمل النقدي للصفقة الكبرى. 

اقرأ مدونتنا هنا.

حدث قطاع الشؤون اإلنسانية 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

التابع لألمم المتحدة بشأن 
ربط التحويالت النقدية في 

حاالت الطوارئ بأنظمة الحماية 
االجتماعية. اقرأ مدونتنا هنا.

نهج الجهات المانحة المشترك 
للبرامج اإلنسانية النقدية التي 

أعلنت عنها الجهات المانحة 
من أستراليا، وكندا، والدنمارك، 

والمديرية العامة للعمليات 
األوروبية للحماية المدنية والمعونة 

اإلنسانية / االتحاد األوروبي، 
وألمانيا، والنرويج، والسويد، 

وسويسرا، والمملكة المتحدة، 
 والواليات المتحدة األمريكية. 

اقرأ مقالتنا اإلخبارية هنا.

ندوة عبر االنترنت: تغييرات على 
المستوى الجزئي في إنعاش 

السوق: تجربة برامج التحويالت 
النقدية المتعلقة بإيبوال.

المنشور: الكفاءة والفعالية من 
حيث التكلفة في تقرير ورشة 

عمل المساعدات اإلنسانية، وكالة 
التنمية الدولية التابعة للواليات 

المتحدة األمريكية، واللجنة الدولية 
لإلنقاذ، وشراكة التعلم النقدي.

التفكير في استجابة الجفاف لعام 
2017 والتنسيق النقدي في كينيا، 

شراكة التعلم النقدي.

تدخالت دعم السوق في 
السياقات اإلنسانية – 

ورقة معلومات وتوصيات: 
 Interventions de soutien
 au marché en contexte

 ،humanitaire 
صوفي مارتن سيمبسون 

وهيلين جوالرد.

برامج التحويالت النقدية 
في السياقات الصعبة: 

دراسة حالة بشأن برنامج 
التحويالت النقدية والمخاطر 

 Transferts ،في شمال مالي
 monétaires en contextes

 difficiles : Étude de cas
 sur les risques liés aux

 transferts  monétaires au
 ،nord Mali 

 Key Aid معد من قبل
Consulting لشراكة التعلم 

النقدي.

تموز / يوليو حزيران / يونيو

افتتاح مكتب شراكة التعلم 
النقدي في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا

االجتماع المعني بالممارسات 
السليمة في تقديم المنح 

اإلنسانية بشأن مساعدات 
النقد والقسائم: اقرأ مدونتنا هنا

اتحاد القدرة على االستجابة 
في حاالت الطوارئ – إثيوبيا: 

إنشاء قاعدة أدلة على النماذج 
التشغيلية لتقديم برامج 

التحويالت النقدية:  هيلين 
 KeyAid( جوالرد وكلوي ميالرد

)Consulting

ندوة عبر االنترنت: ندوة إصدار 
النماذج التشغيلية واإلطار 

التحليلي

تحليل النتائج: استجابة برامج 
التحويالت النقدية ألزمة إيبوال 
في سيراليون وليبيريا،  يوف 

جولوما، بدعم من أماندين 
فريستي

تعريف سلة اإلنفاق الدنيا 
 Définition في غرب أفريقيا
 des Paniers de Dépenses

 Minimum )MEB( en Afrique
de L’Ouest،  نتالي سيسوكو

 Exploitation des technologies
 numériques dans les

 transferts monétaires mis 
 en œuvre  lors de la réponse 

 ,à l’épidémie d’Ebola 
تريستان دوماس، وأماندين 

 Holly Welcome ،فريسيتي
Radice

أيار/ مايو 

أعيد تأسيس فريق العمل 
المعني بالنقد في الواليات 

المتحدة رسميًا في واشنطن، 
مع أعضاء اللجنة التوجيهية من 
منظمة كير، والصندوق الدولي 

للطفل، والمؤسسة العالمية 
لإلغاثة، ووكالة التنمية واإلغاثة، 
والرؤية العالمية، واإلغاثة الدولية

النماذج التشغيلية واإلطار 
التحليلي لبرامج التحويالت 

 النقدية، 
شراكة التعلم النقدي وكريستن 

سمارت

تحالف النقد اليوناني: بناء قاعدة 
أدلة على النماذج التشغيلية 

 لتقديم برامج التحويالت النقدية، 
شراكة التعلم النقدي وروبن 

ناتاف

اتحاد قدرة االستجابة لحاالت 
الطوارئ – نيجيريا: إنشاء قاعدة 

أدلة على النماذج التشغيلية 
 لتقديم برامج التحويالت النقدية، 
شراكة التعلم النقدي وكريستن 

سمارت

نيسان/أبريل

https://www.youtube.com/watch?v=FuvUHpA_P3Q
https://www.youtube.com/watch?v=FuvUHpA_P3Q
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/495-the-grand-bargain-cash-meetings-what-did-we-learn-how-are-we-doing-where-next
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/497-three-takeaways-from-the-ecosoc-has-discussion-on-linking-cash-transfers-with-social-protection-systems
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/497-three-takeaways-from-the-ecosoc-has-discussion-on-linking-cash-transfers-with-social-protection-systems
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/524-key-donors-publish-common-donor-approach-to-humanitarian-cash-programming---read-the-statement-in-full-here
https://www.youtube.com/watch?v=4nBSh57hbpU
https://www.youtube.com/watch?v=4nBSh57hbpU
https://www.youtube.com/watch?v=4nBSh57hbpU
https://www.youtube.com/watch?v=4nBSh57hbpU
http://www.cashlearning.org/resources/library/1206-cost-efficiency-and-cost-effectiveness-in-humanitarian-assistance-workshop-report?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1206-cost-efficiency-and-cost-effectiveness-in-humanitarian-assistance-workshop-report?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1206-cost-efficiency-and-cost-effectiveness-in-humanitarian-assistance-workshop-report?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1206-cost-efficiency-and-cost-effectiveness-in-humanitarian-assistance-workshop-report?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1206-cost-efficiency-and-cost-effectiveness-in-humanitarian-assistance-workshop-report?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1206-cost-efficiency-and-cost-effectiveness-in-humanitarian-assistance-workshop-report?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1206-cost-efficiency-and-cost-effectiveness-in-humanitarian-assistance-workshop-report?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1219-reflecting-on-the-2017-drought-response-and-cash-coordination-in-kenya?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1219-reflecting-on-the-2017-drought-response-and-cash-coordination-in-kenya?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1219-reflecting-on-the-2017-drought-response-and-cash-coordination-in-kenya?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1219-reflecting-on-the-2017-drought-response-and-cash-coordination-in-kenya?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1221-market-support-interventions-in-humanitarian-contexts--a-tip-sheet?keywords=tip+sheet&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
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27التقرير السنوي 

2019
كانون أول / 

ديسمبر
مسرد المصطلحات الخاص 

بمساعدات النقد والقسائم، 
شراكة التعلم النقدي.

اإلعالن عن برنامج األمم 
المتحدة النقدي المشترك 
من مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية، ومفوضية األمم 
المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين، وبرنامج األغذية 

العالمي، واليونيسيف.

أبحاث مجمعة بشأن برامج 
النوع االجتماعي والتحويالت 

النقدية في السياقات اإلنسانية، 
 Corpus de papiers sur les

 transferts monétaires et le
 genre dans les contextes

،humanitaires
مؤلفون متنوعون، تم جمعها من 

قبل شراكة التعلم النقدي.

شباط / فبراير 

كانون ثاني / 
يناير 

أربع حلقات عمل إقليمية 
بشأن التنسيق النقدي نظمتها 
شراكة التعلم النقدي في جوبا، 

ونيروبي، وعمان، وداكار.

برامج التحويالت النقدية في 
قطاعات التعليم وحماية الطفل: 

 مراجعة أدبية وخرائط األدلة، 
أليسون كروس، وآنا سانشيز 

كاناليس، وإيكاترينا شاليفا، 
نيابة عن شراكة التعلم النقدي.

فريق العمل اإلقليمي المعني 
بالنقد في آسيا والمحيط الهادئ 

 وشراكة التعلم النقدي، 
ندوة بشأن حماية بيانات 

المستفيدين في آسيا، شراكة 
التعلم النقدي وفريق العمل 
اإلقليمي المعني بالنقد في 

آسيا والمحيط الهادئ.

أول تجربة لمهارات مساعدات 
النقد والقسائم األساسية في 
شراكة التعلم النقدي لموظفي 

البرنامج باللغة اإلسبانية في 
هندوراس.

الحدث المنشور  ندوة عبر
االنترنت

تشرين ثاني / 
نوفمبر 

تعريف حدث التعلم المتعلق 
بسلة اإلنفاق الدنيا.

نشر دليل اسفير. اقرأ مدونتنا 
هنا.

المعيار األدنى لتحليل السوق 
بتكليف من شراكة التعلم 

النقدي، تأليف: هيلين جوالرد.

تلبية االحتياجات الغذائية في 
الساحل من خالل التحويالت 

النقدية الحكومية: تجربة 
 Vers la prise ،السنغال

 en charge des besoins
 alimentaires au Sahel par
 les transferts monétaires

 gouvernementaux :
 ،l’expérience du Sénégal

نتالي سيسوكو.

تشرين أول / 
أكتوبر 

أسبوع النقد 2018 في 
لندن، المملكة المتحدة. اقرأ 

تقرير الحدث هنا وشاهد 
مقاطع الفيديو والمحتويات 

األخرى من األسبوع هنا.

 Les :ندوة عبر االنترنت
 transferts monétaires

 dans les contextes
 difficiles : étude de cas

sur le Nord Mali

برنامج التحويالت النقدية في 
السياقات الصعبة: دراسة 

حالة بشأن برنامج التحويالت 
النقدية والمخاطر في اليمن 

،2015-2018
من إعداد جوزفين هوتون، 

وشون بوسر، ومارليس 
تيرنبول لشراكة التعلم 

النقدي.

ندوة عبر االنترنت: برامج 
التحويالت النقدية في 

السياقات الصعبة.

التواصل بشأن برامج 
التحويالت النقدية: اجتماع 

لموظفي االتصاالت في 
شراكة التعلم النقدي.

اجتماع لقادة فريق العمل 
المعني بالنقد: االتعلم 
واألفكار والتوصيات من 

بوروندي، وإثيوبيا، وكينيا، 
ومالوي، والصومال، وجنوب 

السودان، والسودان، 
وأوغندا، وزيمبابوي، 

والمجموعة اإلقليمية لجنوب 
أفريقيا.
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تود شراكة التعلم النقدي أن تشكر الجهات المانحة التي قدمت مساهمة قيمة للعمل المفصل في هذا التقرير.

الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي.

وزارة الخارجية االتحادية األلمانية.الشؤون العالمية في كندا.

وزارة الشؤون الخارجية النرويجية.

مكتب وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات 
المتحدة األمريكية للمساعدات الخارجية 

األمريكية في حاالت الكوارث
مكتب والكة التنمية الدولية التابعة للواليات 

المتحدة األمريكية للغذاء مقابل السالم

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

الحكومة األسترالية – وزارة الشؤون الخارجية والتجارة.


