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التوطني واملساعدة النقدية والقسائم

تشرتك املساعدة النقدية والقسائم والتوطني يف العديد من األهداف والنتائج املشرتكة ، مبا يف ذلك الالمركزية يف صنع القرار اإلنساين ، ومتكني املجتمعات 
املحلية والجهات الفاعلة ، وزيادة أهمية املساعدة اإلنسانية وفعاليتها من حيث التكلفة ، وتحويل الهياكل واألنظمة اإلنسانية التقليدية . عالوة عىل 
ذلك ، ميكن أن يعزز كل منهام اآلخر ، مع املساعدة النقدية والقسائم التي تساعد يف دفع التوطني وتوطني املساعدات النقدية والقسائم لتحسني النتائج 

اإلنسانية. فمثال:

منذ القمة العاملية للعمل اإلنساين لعام ٢٠١٦ يف عام ٢٠١٦، كان هناك تركيز متزايد عرب النظام اإلنساين عىل كل من املساعدة النقدية والقسائم والتوطني. 
وقد أدى ذلك إىل استيعاب كبري يف استخدام املساعدات النقدية والقسائم، لكن التقدم يف التوطني كان محدودًا بدرجة أكرب. ويعزى ذلك إىل عوامل 

مختلفة، من الحواجز الهيكلية يف نظام التمويل إىل عدم رغبة الجهات الفاعلة الدولية يف االلتزام بالتغيريات املنهجية املطلوبة.

سلط الجمع بني جائحة كوفيد -١٩ واالستجابة العاملية ملقتل جورج فلويد يف الواليات املتحدة األمريكية الضوء عىل الحاجة إىل التغيري، وسلط الضوء عىل 
هيمنة الجهات الفاعلة الدولية يف النظام اإلنساين وكيفية استمرار جذوره االستعامرية لتظهر اليوم.

متشيا مع هذه املناقشات األوسع نطاقا، كلفت مجموعة العمل النقدية التابعة لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر )الحركة( مركز املساعدات النقدية 
التابع للحركة بالبحث يف الروابط بني املساعدة النقدية والقسائم والتوطني ، لفهم كيف ميكن أن تساعد املساعدة النقدية والقسائم يف زيادة توطني 

وتعزيز العمل اإلنساين املحيل. عىل وجه التحديد، يسعى لإلجابة عىل األسئلة التالية:

.2
.3

أسئلة البحث

 كيف ميكن أن تساعد املساعدة النقدية والقسائم يف تعزيز صوت الجمعيات الوطنية وتأثريها يف االستجابة اإلنسانية 
عىل املستويني املحيل والوطني، وتساعد يف وضعها كرشيك مفضل للجهات الفاعلة األخرى؟

هل يساعد بناء القدرة عىل املساعدة النقدية والقسائم عىل تعزيز أجندة التوطني، وإذا كان األمر كذلك ، فكيف تفعل 
ذلك؟

ما الدروس التي ميكن تعلمها من تجارب الجمعيات الوطنية واستجابتها للمساعدات النقدية والقسائم للمساعدة يف 
دفع التوطني داخل الحركة ويف القطاع اإلنساين األوسع؟

 .1
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التمويل 

شهدت الجمعيات الوطنية منًوا يف كمية التمويل املتاح لها بسبب زيادة قدرتها عىل املساعدة النقدية والقسائم. ومام ال يثري الدهشة، أن توافر التمويل 
كان يعتمد عىل السياق، وقد أثبتت القدرة عىل تقديم مساعدات نقدية وقسائم عالية الجودة أنها مفتاح الوصول إىل مثل هذه الفرص. ومع ذلك، ال 
تزال الغالبية العظمى من التمويل تأيت من رشكاء الحركة، مام يسلط الضوء عىل أن الحواجز الهيكلية ، مثل زيادة نفور املانحني من املخاطرة والعناية 
الواجبة الصارمة أو متطلبات مكافحة اإلرهاب ، ال تزال موجودة بالنسبة للجمعيات الوطنية وكذلك الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية األخرى.

الرشاكات وطرق العمل

متثل األساليب التعاونية الجديدة ومناذج تشغيل املساعدة النقدية والقسائم خطرًا وفرصة للجمعيات الوطنية. فمن ناحية، متيل إىل أن تكون أنظمة 
عىل املستوى الوطني من أعىل إىل أسفل ، وتفضل املنظامت الكبرية ذات املوارد الجيدة والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص ، مع مشاركة قليلة للجهات 
الفاعلة املحلية والوطنية يف كيفية تنظيمها وعدم وجود طريق واضح ملشاركة أكرب. من ناحية أخرى ، فإن وصول الجمعيات الوطنية ، والوصول إليها ، 
ووجودها املجتمعي طويل األمد يعني أنها يف وضع فريد للمساهمة يف تقديم الخدمات املهمة يف آخر ميل وخدمات أخرى. كام توجد أمثلة عىل مناذج 
تعاونية ناجحة بقيادة محلية لعبت فيها الجمعيات الوطنية دورًا مركزيًا. ومع ذلك ، تظهر التجربة أن املشاركة يف مثل هذه اآلليات قد ال تتامىش دامئًا 
مع األولويات االسرتاتيجية للجمعيات الوطنية وقد تعرض للخطر املبادئ األساسية. لذلك ينبغي اتخاذ القرارات بشأن كيفية التعامل مع مناذج التشغيل 

هذه وكيفية استخدامها عىل أساس كل حالة عىل حدة.

القدرة

إن طبيعة املساعدة النقدية والقسائم تعني أن املجتمعات املترضرة لها دور أكرب يف تقرير كيفية إنفاق املساعدة اإلنسانية. أثبتت التحويالت النقدية 
الجامعية فعاليتها بشكل خاص يف نقل سلطة اتخاذ القرار من املنظامت اإلنسانية إىل املجتمع. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات السابقة أن متلقي 
املساعدة النقدية والقسائم غالبًا ال يشعرون باملشاركة يف الربامج التي تستخدم املساعدة النقدية والقسائم أكرث من تلك التي تستخدم طرائق أخرى. لذلك، 

هناك حاجة إىل مزيد من العمل لضامن مشاركة املجتمعات بشكل هادف يف كل مرحلة من مراحل دورة الربنامج.

    ميكن أن تساعد املساعدة النقدية والقسائم يف متكني السكان املترضرين من األزمات، ومنحهم رأيًا أكرب يف القرارات املتعلقة بكيفية إنفاق املساعدة 
اإلنسانية. ومع ذلك، هناك القليل من األدلة عىل أنهم أكرث انخراطًا يف تصميم وتخطيط املساعدة النقدية والقسائم ، من خيارات االستجابة األخرى.

    وهو يستفيد من األسواق املحلية والتجار ويوفر فرًصا للرشاكة مع مقدمي الخدمات املالية املحليني والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص، مام يعود 
بالفوائد عىل االقتصاد املحيل.

    من خالل مواءمة برامج الحامية االجتامعية اإلنسانية والحكومية، ميكن أن تعزز العالقة بني الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين والحكومة املحلية.

    متنح قدرة أقوى عىل املساعدة النقدية والقسائم بني الجهات اإلنسانية املحلية والوطنية مزيًدا من املصداقية بصفتها جهات فاعلة يف املجال اإلنساين 
ميكنها تقديم املزيد من املساعدة ذات الصلة.

بالنظر إىل هذه الفوائد املحتملة، وعدم إحراز تقدم حتى اآلن ، هناك حاجة معرتف بها لترسيع الجهود نحو استجابة مساعدة نقدية وقسائم أكرث محلية. 
إن الدور املساعد للجمعيات الوطنية ، ومدى وصولها والوصول إليها ، وعالقتها طويلة األمد مع املجتمعات ، يعني أن لديها دورًا رئيسيًا تلعبه يف استجابة 
مساعدة نقدية وقسائم أكرث محلية. ومع ذلك ، غالبًا ما مُتنع الجمعيات الوطنية من القيام بذلك ألنها - مثل الجهات الفاعلة اإلنسانية الوطنية واملحلية 

األخرى - تواجه اختالالت يف توازن القوى وتفتقر إىل الوصول إىل متويل مستدام وميكن التنبؤ به عىل نطاق كاف.

املوجودات

توسعت الحركة بشكل كبري يف استخدامها للمساعدة النقدية والقسائم يف السنوات األخرية: يف الوقت الحايل، استخدمت أكرث من ٨٠ جمعية وطنية 
املساعدة النقدية والقسائم خالل استجابة كوفيد-١٩، واستثمر أكرث من ٦٥ جمعية يف بناء مساعداتهم النقدية والقسائم التنظيمية والتقنية القدرة ، 

باستخدام االستعداد النقدي للحركة من أجل نهج استجابة فعالة ، ومبادرة التنمية التنظيمية الخاصة باملساعدة النقدية والقسائم.

باستخدام أبعاد التوطني السبعة لشبكة “ستارت” - التمويل، والرشاكات، والقدرات، واملشاركة، والتنسيق، والرؤية وتأثري السياسة - كإطار عمل، توضح 
هذه الدراسة أن اتباع نهج التطوير التنظيمي لبناء القدرة عىل املساعدة النقدية والقسائم ميكن أن يساعد يف تعزيز الدور الجمعيات الوطنية يف استجابة 

املساعدة النقدية والقسائم ، ومساعدتها كأبرز الجهات الفاعلة اإلنسانية املؤثرة.

استندت النتائج التالية إىل ٢٦ مقابلة، مبا يف ذلك مع ١٠ جمعيات وطنية عرب أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
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تأثري السياسات

يتزايد االعرتاف بالجمعيات الوطنية لجودتها العالية واستجابتها للمساعدات النقدية والقسائم ، وقد أدى ذلك إىل قدرتها عىل التأثري عىل سياسة الحكومة 
بشأن املساعدات النقدية والقسائم وتوجيه االستجابة اإلنسانية. لقد خلق جائحة كوفيد-١٩ فرًصا إضافية للجمعيات الوطنية لتعزيز عالقتها مع الحكومة 

ودعم برامج الحامية االجتامعية الخاصة بها ، لكن كونها “جاهزة للنقد” كان أمرًا رضوريًا حتى تتمكن من االستفادة من ذلك. 

الثقة بالنفس واملصداقية

عىل وجه الخصوص، اكتسبت الجمعيات الوطنية أيًضا الثقة يف قدراتها الخاصة وميزتها النسبية نتيجة االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم ، وهي 
نتيجة مهمة بالنظر إىل أن دراسة سابقة وجدت أن أحد أكرب العوائق أمام التوطني كان تدين احرتام الذات لدى الفاعلني اإلنسانيني املحليني والوطنيني. 
كام أدى بشكل واضح إىل تغيري يف كيفية نظر الجهات الفاعلة األخرى إىل الجمعيات الوطنية ، سواء كانت الحكومة أو وكاالت األمم املتحدة أو املنظامت 
اإلنسانية األخرى. أدى تقديم مساعدات نقدية وقسائم عالية الجودة إىل ظهور أدوار أكرث بروزًا يف االستجابة اإلنسانية، مع متتع الجمعيات الوطنية برؤية 

أكرب ومصداقية وتأثري أكرب بصفتها جهة فاعلة يف مجال املساعدة النقدية والقسائم. 

املشاركة

إن طبيعة املساعدة النقدية والقسائم تعني أن املجتمعات املترضرة لها دور أكرب يف تقرير كيفية إنفاق املساعدة اإلنسانية. أثبتت التحويالت النقدية 
الجامعية فعاليتها بشكل خاص يف نقل سلطة اتخاذ القرار من املنظامت اإلنسانية إىل املجتمع. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات السابقة أن متلقي 
املساعدة النقدية والقسائم غالبًا ال يشعرون باملشاركة يف الربامج التي تستخدم املساعدة النقدية والقسائم أكرث من تلك التي تستخدم طرائق أخرى. لذلك، 

هناك حاجة إىل مزيد من العمل لضامن مشاركة املجتمعات بشكل هادف يف كل مرحلة من مراحل دورة الربنامج.. 

التنسيق

 نتيجة لالستعداد للمساعدة النقدية والقسائم ، تشارك الجمعيات الوطنية بنشاط أكرب يف مجموعات العمل النقدية عىل املستوى الوطني ، مع تويل 
العديد منها أدوارًا قيادية. يف هذا املنصب ، متكنوا من استخدام دورهم املساعد لتقوية العالقة بني املنظامت اإلنسانية والحكومة املحلية ، وتحسني 
املواءمة بني برامج الحامية االجتامعية والربامج اإلنسانية. كان هذا صحيًحا بشكل خاص خالل جائحة كوفيد-١٩، الذي شهد زيادة رسيعة يف استخدام 
التحويالت النقدية يف برامج الحامية االجتامعية ، وتنسيًقا أوثق بني برامج شبكات األمان االجتامعي اإلنسانية والحكومية. ومع ذلك ، غالبًا ما يؤدي نقص 
املوارد إىل صعوبة املشاركة املنتظمة يف آليات التنسيق عىل الجمعيات الوطنية ، حتى يف البلدان التي تقود فيها مجموعة العمل املعنية بالنقد ؛ ومن 

املفهوم أن هذا يؤثر عىل قدرتهم عىل املشاركة بشكل هادف يف املناقشات وعىل ظهورهم كجهة فاعلة يف مجال املساعدة النقدية والقسائم.. 

الرؤية

الحظت الجمعيات الوطنية زيادة الظهور يف الداخل وعىل الصعيد الدويل بسبب قدرتها عىل تقديم مساعدات نقدية وقسائم عالية الجودة يف الوقت 
املناسب. أفاد البعض أن املساعدة النقدية والقسائم منحتهم “وجهاً” وزادت من مكانتهم لدى الحكومة ويف املجتمعات التي يعملون فيها. وأفاد آخرون 
أن رشكاء الحركة ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت اإلنسانية األخرى أبدوا اهتامًما أكرب بالعمل معهم، ويف كثري من الحاالت طلبوا دعمهم ومشورتهم 
وتوجيههم. وحيثام عملت الجمعيات الوطنية عىل الدعاية ألنشطتها الخاصة باملساعدة النقدية والقسائم، فقد أدى ذلك إىل رفع مكانتها وترجمتها إىل 
زيادة التمويل واالعرتاف. ومع ذلك، يف كثري من الحاالت، ال يتم إعطاء األولوية لذلك بشكل كاٍف ؛ وبالتايل ، فإن املزيد من االستثامر يف االتصاالت الخارجية 

سيساعد عىل تحقيق هذه اإلمكانات.
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 مقدمة

عرب العمليات اإلنسانية، كان هناك تركيز متزايد يف السنوات األخرية عىل كل من التوطني واملساعدة النقدية والقسائم، مدفوًعا إىل حد كبري بااللتزامات 
التي تم التعهد بها مبوجب الصفقة الكربى ومؤخراً، جائحة كوفيد-١٩. منا استخدام املساعدات النقدية والقسائم بشكل كبري، حيث تضاعفت قيمة هذه 
املساعدة بني عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩ لتصل إىل ٥.٦ مليار دوالر )متكالف-هو،ف. و آخرون، ٢٠٢٠(. ومع ذلك، كان هناك تقدم محدود يف التوطني، مع 
“عدم وجود تحول عىل مستوى النظام حتى اآلن” )املرجع نفسه( يف دور الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية يف االستجابة اإلنسانية. ال يزال هناك 
عدد من العوائق املهمة التي تحول دون التقدم، مبا يف ذلك نقص التمويل املناسب لتمكني رشاكات أكرث فعالية، واملخاوف املستمرة بني الجهات الفاعلة 
الدولية بشأن املخاطر الفعلية واملتصورة - ملنظامتهم، وحصتهم يف السوق واالستجابة. مجتمعة، يشري هذا إىل أن املجتمع الدويل ال يزال غري راغب يف 
االلتزام بالتغيريات املنهجية الالزمة لتحويل السلطة إىل الجهات الفاعلة املحلية والوطنية، مع عدم كفاية الحوافز لدفعهم للقيام بذلك )املرجع نفسه(. 

وقد أعاقت الخالفات حول ماهية التوطني وما تحاول تحقيقه وكيفية قياس التقدم يف هذا املجال.

هناك بعض األدلة عىل أن هذا بدأ يتغري، مدفوًعا جزئيًا بجائحة كوفيد-١٩، واالستجابة العاملية ملقتل جورج فلويد يف الواليات املتحدة. يف حني أن قيود 
السفر املتعلقة بالوباء حدت من توافر الدعم الدويل لألزمات اإلنسانية يف عام ٢٠٢٠، فقد أدى هذا األخري إىل انعكاسات واسعة النطاق عىل العنرصية 
ومناهضة العنرصية وهياكل السلطة املتأصلة يف النظام اإلنساين التي تهدف التوطني إىل تحديها )انظر، عىل سبيل املثال، التقرير املقبل بتكليف من 
الصليب األحمر الربيطاين، التوطني يف االستجابة اإلنسانية لكوفيد-١٩ وطومسون رويرتز وأعامل املعونة، ٢٠٢١(. لذلك، من نواحٍ عديدة، مل تكن الحاجة 

إىل استجابة إنسانية محلية أكرث وضوًحا ومل تكن يف الوقت املناسب.

إدراكًا لـ “كيف ميكن أن يؤدي التوطني إىل تعزيز كفاءة وفعالية املساعدة النقدية والقسائم، وكيف ميكن للمساعدة النقدية والقسائم أن تعزز املبادئ 
الرئيسية الستجابة أكرث محلية” )متكالف-هو،ف. و آخرون، ٢٠٢٠(، تم إنشاء مسار العمل النقدي مسار عمل فرعي للتوطني يف عام ٢٠١٩ لالستفادة 
من هذه الروابط والفرص املتاحة لكليهام لتعزيز بعضهام البعض. وتشمل هذه دور املساعدة النقدية والقسائم يف تقوية األسواق املحلية، والفرص التي 

توفرها للعمل مع الجهات الفاعلة املحلية يف القطاع الخاص، وقدرتها عىل تعزيز ودعم صنع القرار من قبل املجتمعات املترضرة.

اعرتافا بالدور الفريد والرئييس الذي تؤديه حركة الصليب األحمر والهالل األحمر يف تعزيز التوطني من خالل جمعياتها الوطنية، كلف فريق العمل النظري 
النقدي التابع لها بإجراء بحث لفحص الروابط بني املساعدة النقدية والقسائم والتوطني وفهم ما إذا كانت املساعدة النقدية والقسائم وكيفية ذلك ميكن 

أن تساعد يف تعزيز التوطني والنهوض به.

شكر وتقدير

مع الشكر لجميع الذين ساهموا بوقتهم ووجهات نظرهم يف هذا التقرير، وخاصة ملوظفي الجمعية الوطنية الذين شاركوا عن 
طيب خاطر تجاربهم وتعلمهم. 
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أدى جائحة كوفيد-١٩ إىل تغيريات يف املنهجية املخطط لها يف األصل. تم تصور هذه الدراسة عىل أنها سلسلة من دراسات الحالة املتعمقة حول جمعيات 
وطنية محددة، ولكن الحاجة إىل إجراء املقابالت عن بعد والوقت املحدود املتاح للقيام بذلك يعني أنه كان من الصعب جمع املعلومات املتعمقة 
املطلوبة من كل منها؛ بدالً من ذلك، شارك عدد أكرب من الجمعيات الوطنية يف الدراسة، مع جمع معلومات أقل عن كل منها. وهذا يعني، مع ذلك، أن 
النتائج والتوصيات مستمدة من نطاق أوسع من الخربة، ومن املأمول أن يضيف ذلك وزناً الستنتاجات الدراسة، مع التأكيد عىل إمكانية تكرار نتائج مامثلة 

عرب مجموعة متنوعة من املؤسسات والسياقات.

محددات

إن استخدام نهج “كرة الثلج” ألخذ العينات لديه القدرة عىل تحيز اختيار الجمعيات الوطنية ألنه يعتمد عىل املعرفة الشخصية والصالت الفردية. وبالتايل، 
فإن الجمعيات الوطنية املدرجة يف الدراسة ليست ممثلة، وقد ال تعكس خربة جميع الجمعيات الوطنية التي قامت بالتأهب للمساعدة النقدية والقسائم.

اعتمدت هذه الدراسة أيًضا نهًجا من أعىل إىل أسفل، مع قرارات حول كيفية امليض قدًما واألسئلة التي يجب طرحها املتفق عليها من قبل رشكاء الحركة 
وموظفيها يف شامل الكرة األرضية. هناك قيود واضحة عىل هذا النهج، ال سيام بالنسبة لدراسة التوطني. وبالتايل، ستستفيد األبحاث الالحقة من املشاركة 
األكرث شموالً للجمعيات الوطنية من “شامل الكرة األرضية” يف كل مرحلة من مراحل العملية لضامن طرح األسئلة الصحيحة واستفادتها بالكامل من 

النتائج. ميكن أن يشمل ذلك املشاركة يف قيادة البحوث املستقبلية أو إجراء ورشة عمل لتصميم الدراسة مع ممثلني من جمعيات وطنية مختلفة.

مع الرتكيز عىل الجمعيات الوطنية التي سعت إىل بناء قدراتها عىل املساعدة النقدية والقسائم من خالل االستعداد النقدي للحركة من أجل نهج 
استجابة فعالة، يهدف هذا البحث إىل اإلجابة عىل األسئلة التالية: 

املنهجية

تم إجراء مراجعة األدبيات لتوفري إطار نظري للدراسة، لفحص الروابط النظرية واملوضوعية بني املساعدة النقدية والقسائم والتوطني وتحديد كيفية تعزيز 
االثنني بشكل متبادل.

ساعدت املشاورات مع املوظفني داخل مركز النقد للصليب األحمر الربيطاين، باإلضافة إىل آخرين داخل الحركة، عىل تحديد الجمعيات الوطنية التي قامت 
بتأهب الحركة النقدية والقسائم من أجل نهج استجابة فعالة والذين ُعرفوا بأنهم حققوا تغيريات تنظيمية وبرامجية ميكن إثباتها مثل نتيجة. تم ذلك من 
خالل نهج “كرة الثلج”، حيث طُلب من األشخاص الذين متت مقابلتهم تقديم اقرتاحات لآلخرين الذين يعرفون أن لديهم خربة ذات صلة. تم استبعاد 

بعض الجمعيات الوطنية أيًضا من هذه الدراسة حيث كان من املعروف أنها ساهمت بوقت كبري يف مبادرات بحثية أخرى.

ثم أجريت مقابالت شبه منظمة مع املخربين الرئيسيني من كل من الجمعيات الوطنية املحددة وكذلك مع املوظفني املعنيني من االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر والجمعيات الوطنية الرشيكة. يف املجموع، تم تضمني عرش جمعيات وطنية يف الدراسة - حوايل ١٥٪ من أكرث من ٦٥ 
جمعية وطنية استثمرت يف االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم )الصليب األحمر الربيطاين ،٢٠٢١(. ميكن االطالع عىل قامئة كاملة باألشخاص الذين 

متت مقابلتهم يف امللحق ١؛ االستبيانات شبه املنظمة املستخدمة يف املقابالت متوفرة يف امللحق ٢.

1  تشري الجمعيات الوطنية الرشيكة إىل الجمعيات الوطنية من بلد آخر التي تقدم الدعم ألولئك - الذين يشار إليهم غالًبا باسم الجمعيات الوطنية املضيفة - الذين يستجيبون لكارثة يف بلدهم.

أسئلة البحث

.2

.3

كيف ميكن أن تساعد املساعدة النقدية والقسائم يف تعزيز صوت الجمعيات الوطنية وتأثريها يف االستجابة اإلنسانية 
عىل املستويني املحيل والوطني، وتساعد يف وضعها كرشيك مفضل للجهات الفاعلة األخرى؟ 

هل يساعد بناء قدرات املساعدة النقدية والقسائم عىل تعزيز أجندة التوطني، وإذا كان األمر كذلك ، فكيف يتم ذلك؟

ما الدروس التي ميكن تعلمها من تجارب الجمعيات الوطنية واستجابتها للمساعدات النقدية والقسائم للمساعدة يف 
دفع التوطني داخل الحركة ويف القطاع اإلنساين األوسع؟

 .1
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إطار البحث

ما هو التوطني؟

تُعرِّف الصفقة الكربى عىل نطاق واسع التوطني بأنه “عمل إنساين مبديئ ]يكون[ محليًا قدر اإلمكان ودوليًا حسب الرضورة، ]وميكن تحقيقه من خالل[ 
املشاركة ]باملشاركة[ مع املستجيبني املحليني والوطنيني بروح من الرشاكة ... لتعزيز بدالً من ذلك بدالً من استبدال القدرات املحلية والوطنية )اللجنة 
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، ٢٠١٦( ومع ذلك، يرى آخرون أنها عملية وليست عماًل إنسانيًا محليًا بحد ذاته )فاست و بينيت، ٢٠٢٠(. عىل سبيل املثال، 
عرفها الفاعلون املحليون يف منطقة املحيط الهادئ عىل أنها “عملية إدراك واحرتام وتعزيز استقاللية القيادة وصنع القرار من قبل الجهات الفاعلة الوطنية 
عملية تحويلية  يف العمل اإلنساين، من أجل تلبية احتياجات السكان املترضرين بشكل أفضل” )أيويب وآخرون. ٢٠١٧(، بينام تصفها منظمة أوكسفام بأنها̀ 
للتعرف عىل القدرات اإلنسانية والقيادية املحلية والوطنية واحرتامها واالستثامر فيها، من أجل تلبية احتياجات املجتمعات املترضرة من األزمات بشكل 

أفضل’ )مبادرات التنمية، ٢٠١٨(.

عادة ما تقع محاوالت تعريف التوطني وما تحاول تحقيقه ضمن سلسلة متصلة بني أولئك الذين يرونها وسيلة لجعل املساعدة اإلنسانية أكرث فاعلية، 
وأولئك الذين يرونها كوسيلة ملعالجة املشاكل الهيكلية يف النظام اإلنساين والتي نتج عنها تركيز املوارد والسلطة واتخاذ القرار مع الفاعلني الدوليني. متت 

اإلشارة إىل هذه عىل التوايل باسم الالمركزية والتفسريات التحويلية للتوطني )فان برابانت وباتيل، ٢٠١٨(.

ما الذي يحاول تحقيقه من خالل التوطني؟

مييل االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر) االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ٢٠١٨( نحو نهج الالمركزية، 
حيث ينص عىل ما ييل:

من خالل اتباع نهج تحويل أكرث، يلتزم املوقعون عىل ميثاق التغيري )٢٠١٥( “بإحداث التغيري ضمن طرق العمل التنظيمية الخاصة بهم حتى يتمكن 
الفاعلون الوطنيون املتمركزون يف الجنوب من لعب دور أكرب وأكرث بروزًا يف االستجابة اإلنسانية”. هذا يعرتف رصاحة بأن هدف التوطني هو تعزيز القيادة 
املحلية وصنع القرار. وباملثل، تعمل شبكة NEAR، وهي حركة من منظامت املجتمع املدين من جنوب الكرة األرضية، من أجل “إعادة هيكلة االستجابة 
العاملية للتحديات البرشية واالقتصادية والبيئية بحيث تكون اإلجراءات الالزمة للتصدي لها مدفوعة ومملوكة محليًا، وتعزيز اإلنصاف، والكرامة، والحيوية. 

الرشاكات املسؤولة ‘’ ٢٠١٩

الهدف العام من التوطني هو تحسني االستجابة اإلنسانية، وضامن الوصول إىل جميع“ املحتاجني إىل 
مساعدة إنسانية عالية الجودة وفعالة ومستدامة تتسم بالكفاءة والفعالية واملالءمة للغرض ... وهذا 
التوازن بني العمل املحيل والدويل من أجل تعظيم املزايا  يتعلق بالتكامل، الذي يتطلع إىل تحقيق 

النسبية لكليهام وزيادة فعالية االستجابة اإلنسانية يف سياق معني.”

)التأكيد يف األصل(
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آليات  الوطنية يف  الحكومية  الحكومية واملنظامت غري  الفاعلة  للجهات  أكرب  التنسيق: حضور وتأثري  ٥.   آليات 
التنسيق اإلنساين، ودعم اآلليات الوطنية القامئة.

٦.    الرؤية: زيادة االعرتاف العام وإبراز دور الجهات الفاعلة املحلية وجهدها، ومساهمتها، وابتكارها، وإنجازاتها.

٧.   تأثري السياسة: زيادة حضور الفاعلني الوطنيني يف مناقشات السياسة الدولية، وزيادة محاسبة، وجهات نظرهم 
،ومقرتحاتهم.عىل الجودة )املرونة والقدرة عىل تغطية التكاليف األساسية( بقدر ما يتم الرتكيز عيل

يف املامرسة العملية، تتداخل هذه املجاالت وغالبًا ما تعزز بعضها البعض. عىل سبيل املثال، يجب أن يزيد التمويل عايل الجودة من القدرة التنظيمية، 
ولكن املنظمة التي تقدم برامج عالية الجودة ستجذب أيًضا املزيد من التمويل. ستزيد القدرة والتمويل أيًضا من رؤية املنظمة وتأثريها، فضالً عن وصولها 

إىل آليات التنسيق واملشاركة فيها؛ سيؤدي حضور اجتامعات التنسيق إىل زيادة وضوح الرؤية والوصول إىل فرص التمويل. 

القوة والتوطني

عىل الرغم من عدم ذكر ذلك رصاحة، فإن كل أبعاد من أبعاد التوطني لشبكة “ستارت” تهدف إىل تحويل ميزان القوى من الجهات الفاعلة اإلنسانية 
الدولية إىل الجهات الفاعلة اإلنسانية الوطنية أو املحلية. أظهرت العديد من الدراسات إىل أي مدى ساهمت ديناميكيات القوة غري املتكافئة هذه يف 

هيمنة الجهات الفاعلة الدولية داخل النظام اإلنساين الحايل، والطرق املختلفة التي يتجىل بها اختالل توازن القوى هذا.

باربيليت )٢٠١٩( مييز بني القوة املرئية وغري املرئية - أو الخفية - التي متتلكها الجهات الفاعلة الدولية ؛ وهذا يشمل القوة املرئية التي تسهل وصولهم إىل 
التمويل واملوارد ، والقوة غري املرئية التي متكنهم من تحديد كيفية تحديد وتقييم القدرات وإعطائهم األولوية للوصول إىل الجهات املانحة ومنتديات صنع 

القرار. يتبنون فاست و بينيت )٢٠٢٠( نهًجا مختلًفا، يحددى ثالثة مصادر متداخلة للقوة يف نظام العمل اإلنساين:

٤. ثورة املشاركة: مشاركة أكمل وأكرث تأثرياً للمترضرين من األزمة فيام يتم تقديم اإلغاثة لهم، وكيف.

Source: Patel and Van Brabant 2017

من الناحية العملية، هناك تداخل واضح بني االثنني: مع التوطني الحقيقي، تأيت قيادة محلية أقوى واستجابة إنسانية أكرث فاعلية، ويتعني عىل الجهات 
الفاعلة اإلنسانية السعي باستمرار لتحقيق كليهام. ونتيجة لذلك، تنظر هذه الدراسة يف التوطني - وعالقته باملساعدة النقدية والقسائم - من خالل عدسة 

تحويلية والمركزية.

األبعاد السبعة للتوطني

تاريخياً، اتجهت املناقشات حول التوطني إىل الرتكيز عىل التمويل، وتحديداً تحسني جودة وتوافر التمويل للجهات اإلنسانية املحلية والوطنية؛ ومع ذلك، 
من املعرتف به بشكل متزايد أن التوطني يتطلب نهًجا متعدد األبعاد محدد السياق )ترسيع التوطني من خالل الرشاكات، ٢٠١٩(. أظهرت الدراسات 
أيًضا أنه عىل الرغم من أهمية التمويل، إال أنه ال ميثل دامئًا األولوية القصوى للجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية: فغالبًا ما يُنظر إىل بناء القدرات 
ونوعية العالقات بني الجهات الفاعلة الوطنية والدولية والجهات الفاعلة اإلنسانية واملجتمعات املحلية عىل أنها أكرث أهمية )فان برابانت وباتيل، ٢٠١٨؛ 

أيويب وآخرون. ٢٠١٧(.

من خالل التقاط طبيعتها متعددة األبعاد، توفر أبعاد التوطني السبعة لشبكة “ستارت” )START( )باتيل وفان برابانت، ٢٠١٧( إطارًا أوسع ميكن من 
خالله فهم الرتجمة ومراقبة التقدم املحرز نحو ذلك. هذه األبعاد هي:

األبعاد السبعة للتوطني هي:

1.   التمويل: يذهب ٢٥٪ من التمويل املتاح “بشكل مبارش قدر اإلمكان” إىل املنظامت املحلية، مع الرتكيز إىل حد كبري 
عىل الجودة )املرونة والقدرة عىل تغطية التكاليف األساسية( بقدر ما يتم الرتكيز عيل

2. الرشاكات: رشاكات أكرث إنصافًا و “حقيقية”، مع قدر أقل من التعاقد من الباطن.

3.    القدرة: تقديم الدعم لبناء قدرة مؤسسية محلية مستدامة، ومنع تقويض القدرات املحلية من قبل الجهات 
الفاعلة الدولية )عىل سبيل املثال، متويل تكاليف املرشوع املبارشة فقط؛ تعيني أفضل املوظفني من الجهات 

الفاعلة الوطنية لقدراتهم املفاجئة(. 

2  وفًقا للصفقة الكربى، يشمل املستجيبون املحليون والوطنيون الجهات الفاعلة الوطنية ودون الوطنية الحكومية وغري الحكومية، مبا يف ذلك السلطات الحكومية املحلية والوطنية واملنظامت غري الحكومية الوطنية واملحلية ومنظامت املجتمع املدين والجمعيات الوطنية ومنظامت القطاع الخاص املحلية 

والوطنية )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 2018 ب(.

3  وفًقا للصفقة الكربى، فإن عبارة “مبارشة قدر اإلمكان” تعني التمويل الذي يحتوي عىل وسيط واحد فقط بني الجهة املانحة والوكالة املنفذة. ومع ذلك، فإن الكثريين يجادلون يف هذا ، بحجة أن هذا يوفر مجااًل كبريًا للقطاع للحفاظ عىل الوضع الراهن واملطالبة بالتقدم حيث مل يكن هناك تغيري يذكر. يف 

الواقع ، تحدد منظمة أوكسفام )مبادرات التنمية، ٢٠١٨( هذا األمر بشكل مختلف ، معتربة أنه متويل مبارش فقط إذا انتقل مبارشة من الجهة املانحة إىل الوكالة املنفذة
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   توفر فرًصا لالرتباط بربامج الحامية االجتامعية الحكومية، مام يوفر وسيلة واضحة ميكن من خاللها تعزيز عالقة العمل مع الجهات الحكومية املحلية

     قدرة أقوى للتحويالت النقدية املرشوطة بني وكاالت املساعدة الوطنية للصحة ميكن أن تعزز مصداقيتها كجهات فاعلة يف املجال اإلنساين، تقدم 
مساعدة أكرث صلة وفعالية.

عىل الرغم من هذه األهداف والنتائج املشرتكة، فإن التقدم يف توطني املساعدات النقدية والقسائم بطيء ، كام هو الحال يف املجاالت األخرى لالستجابة 
اإلنسانية )رشاكة التعلم النقدي، ٢٠٢٠(. عالوة عىل ذلك، أشار التعليق األخري إىل أن االتجاه نحو املنح األكرب، والتوحيد القيايس، والرقمنة، وأنظمة 
املدفوعات املشرتكة، مثل نظام النقد املشرتك الذي تقوده األمم املتحدة، يهدد بإرضار الجهات الفاعلة املحلية والوطنية العاملة يف املجال اإلنساين والقطاع 
الخاص املحيل وتقويض أي تقدم: مثل هذه األنظمة ميكن أن تخلق احتكارًا، مام يحد من مدى وصول املوردين والوكاالت األصغر إليهم واملعلومات 

الالزمة التخاذ قرارات برنامجية فعالة )جيل بايزن، ٢٠١٨؛ ترومانز، ٢٠١٩(.

التوطني وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر

باإلضافة إىل الدور الرائد الذي يلعبه االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر يف مسار عمل توطني الصفقة الكربى، فإن مفهوم التوطني 
مدرج يف هيكل الحركة. عىل النحو املبني يف مبادئ وقواعد املساعدة اإلنسانية للصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 
والهالل األحمر، ٢٠١٣أ(، تقود الجمعيات الوطنية يف تقديم املساعدة اإلنسانية يف بلدانها، مع الدعم الدويل املتاح من رشكاء الحركة عندما تتجاوز 
االحتياجات قدرتها عىل االستجابة، ومن أجل ذلك لضامن استجابة فعالة. ينعكس هذا يف فكرة التكامل، التي توجه كيفية عمل املكونات املحلية والوطنية 
والدولية للحركة مًعا. إنه “مزيج من نقاط القوة التي ميكن أن يجلبها كل مكون بطريقة تكميلية تضمن قدرة كل مكون فردي، باإلضافة إىل الحركة ككل، 
عىل االستجابة لالحتياجات اإلنسانية” للمجتمعات املترضرة )أوسنت وتشيسكس، ٢٠١٨(. تدرك هذه الفكرة أن كل مكون له مزايا نسبية مميزة تعزز 
مًعا القدرة الجامعية للحركة عىل تقديم مساعدة إنسانية فعالة وتضمن التمسك باملبادئ األساسية )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر ٢٠١٨ أ(.

بصفتها جهات مساعدة لحكومتها الوطنية، مع وجود طويل األجل يف املجتمعات وإمكانية وصول أكرب ومدى أكرب من معظم املنظامت املحلية والوطنية 
والدولية األخرى، تتمتع الجمعيات الوطنية أيًضا مبوقع فريد ميكنها من قيادة استجابة بقيادة محلية. لكن من الناحية العملية، غالبًا ما تتعرض الجمعيات 
الوطنية - مثل غريها من الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية - للسلطة وعدم املساواة املالية وتفتقر إىل الوصول إىل التمويل املستدام والذي ميكن 
التنبؤ به عىل نطاق كاف. وهذا يحد من قدرتها عىل تقديم مساعدة فعالة، واالستجابة لالحتياجات اإلنسانية املتغرية، وضامن االستدامة التنظيمية. غالبًا 
ما تكون هناك عالقة غري متوازنة بني املكونات املختلفة للحركة، مع دعم يتامىش مع األولويات الخارجية بدالً من األولويات املحلية ، وتتوىل الجمعيات 
الوطنية دور املنفذ للنظراء الدوليني )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ٢٠١٣ب؛ أوسنت وتشيسكس، ٢٠١٨؛ االتحاد الدويل 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ٢٠٢٠أ(. إن معالجة هذه القضايا أمر بالغ األهمية لضامن وجود جمعيات وطنية قوية لديها القدرة عىل 

االضطالع بدور قيادي أكرث بروزًا يف االستجابة اإلنسانية.

1.  املال: يتم تحديد القوة من خالل مستوى التمويل الذي يتم تلقيه ونوعية ذلك التمويل والعالقات الناتجة عنه.

2.  القدرة: القدرة: مُتنح القوة عادًة للمنظامت التي ميكنها إظهار “القدرة”، ولكن يتم تحديد هذه القدرة من قبل من هم يف السلطة، عىل أساس املهارات 
واملعرفة التي يقدرونها ويعرتفون بها. بسبب األصول االستعامرية للنظام اإلنساين والهيمنة املستمرة للجهات الفاعلة الدولية داخله، فإن املهارات 
والخربات املتاحة بسهولة للمنظامت واملوظفني من “شامل الكرة األرضية” هي تلك التي تحظى بتقدير كبري. نتيجة لذلك، غالبًا ما يُفرتض أيًضا أن بناء 
القدرات هو عملية أحادية االتجاه من الجهات الفاعلة الدولية إىل الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية. متت مناقشة هذا مبزيد من التفصيل 

يف القسم الرابع.

3.   الرشعية:  متنح للمنظامت من قبل أولئك الذين يف مواقع السلطة والذين يقدمون التمويل. وفًقا لبحث فاست و بينيت، يرتبط هذا عادًة باملنظامت 
التي تتوافق مع املعايري الدولية، وتعمل باللغة اإلنجليزية )أو يف بعض األحيان الفرنسية واإلسبانية(، وتتقن املصطلحات اإلنسانية، وتستوعب النظام. 
وعىل النقيض من ذلك، أشاروا إىل أن نقاط القوة للجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية - القرب املادي والتقارب الثقايف مع املجتمعات املحلية، 

والوصول املستدام إىل السكان، والتكيف التشغييل - غالبًا ما يتم التقليل من قيمتها أو تجاهلها.

بناًء عىل هذا التعريف ، تكون الرشعية عادًة متاحة بسهولة أكرب للمنظامت الدولية ، لكن الدور املساعد للجمعيات الوطنية ، وعضويتها يف الحركة ، 
ومكانتها القانونية تعني أنها تحافظ بال شك عىل رشعية ، وهي ليست متاحة بسهولة للجمعيات الوطنية والدولية األخرى. املنظامت املحلية )أوسنت 
وتشيسيكس ٢٠١٨(. يف حني أنه من الصعب تفكيك هذه التحيزات، فقد أثبتت الحكومات الوطنية أنها حاسمة يف تحدي املعايري املقبولة حول الرشعية 
والسلطة يف االستجابة اإلنسانية. أثناء االستجابة لتسونامي سوالويزي، عىل سبيل املثال، طلبت الحكومة اإلندونيسية توجيه جميع املساعدات من خالل 
 .)٢٠١٩ HAG املنظامت املحلية والوطنية ، بينام ُعقدت اجتامعات تنسيقية يف باهاسا وكان يقودها ممثلو الحكومة الوطنية أو املحلية )مركز بوجيانو و
لقد تحدى هذا األفكار التقليدية حول الرشعية والقدرات التي تم تقييمها. اتبعت الحكومة النيبالية نهًجا مشابًها بعد زلزال ٢٠١٥ )باربيليت، ٢٠١٩( أثناء 
وجودها يف بنغالديش، طلبت الحكومة من املنظامت الدولية العاملة عىل استجابة الروهينغا أن تشارك املنظامت املحلية والوطنية للوصول إىل املخيامت 

، عىل الرغم من أن هذا مل يتم تنفيذه باستمرار )ويك او براينت ٢٠١٨(.

املساعدة النقدية والقسائم والتوطني

تشرتك املساعدة النقدية والقسائم والتوطني يف العديد من األهداف والنتائج املشرتكة، مبا يف ذلك الالمركزية يف صنع القرار اإلنساين واملشرتيات، ومتكني 
املجتمعات املحلية والجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية ، وزيادة أهمية املساعدة اإلنسانية وفعاليتها من حيث التكلفة ، وتحويل األساليب التقليدية. 

الهياكل واألنظمة اإلنسانية.

وبسبب هذا، لديهم القدرة عىل التعزيز املتبادل، مع فرص استخدام املساعدة النقدية والقسائم ملزيد من التوطني وإلضفاء الطابع املحيل عىل املساعدات 
النقدية والقسائم لتحسني النتائج اإلنسانية. عىل سبيل املثال، املساعدة النقدية والقسائم:

   ميكن أن تساعد يف متكني السكان املترضرين من األزمات، ومنحهم رأيًا أكرب يف القرارات املتعلقة بكيفية إنفاق املساعدة؛

   يوفر طريقا لدعم مقدمي الخدمات املالية املحليني والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص والرشاكة معهم.

    تفيد األسواق املحلية والتجار.
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 دور التطوير التنظيمي وبناء القدرات يف التوطني

إحدى طرق معالجة بعض هذه القضايا، هي من خالل التنظيم - أو عىل وجه التحديد، تطوير الجمعية الوطنية. يسعى هذا إىل تعزيز الجمعيات الوطنية 
وبناء قدرتها عىل تنفيذ واليتها واألداء الفعال. مسرتشدة بإطار عمل تنمية الجمعية الوطنية )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 
٢٠١٣ب(، تم تعزيز التزام الحركة تجاه تنمية الجمعية الوطنية مؤخرًا يف ميثاق تنمية الجمعية الوطنية )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر، ٢٠٢٠أ( وجدول أعامل أمانة االتحاد الدويل للتجديد )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ٢٠٢٠ب(، والذي يعرتف عىل وجه 
التحديد بالقيمة والحاجة إىل عمل محيل وجمعيات وطنية قوية. كام تتوفر مصادر متويل مختلفة لدعم ذلك، مبا يف ذلك تحالف االستثامر يف الجمعية 
الوطنية، وهو مرشوع مشرتك بني االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر. يهدف هذا إىل توفري متويل 
متعدد السنوات لدعم تعزيز القدرات والتطوير التنظيمي للجمعيات الوطنية. ومع ذلك، فقد تجاوز الطلب عىل هذا الدعم العرض حتى اآلن، حيث تم 
تلبية حوايل ٢٠٪ فقط من طلبات الدعم يف عام ٢٠١٩ )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ٢٠٢٠ج(. وبناًء عىل ذلك، يتخذ استعداد 
الحركة النقدي والقسائم من أجل استجابة فعالة منهًجا للتطوير التنظيمي لتعزيز قدرة الجمعية الوطنية عىل املساعدة النقدية والقسائم )انظر امللحق 

3 للحصول عىل مزيد من التفاصيل حول هذه العملية(.

إن تأثري االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم عىل قدرة الجمعيات الوطنية ودورها يف االستجابة للمساعدة النقدية والقسائم هو محور تركيز بقية هذا 
التقرير. قبل االنتقال إىل نتائج الدراسة، من املفيد فحص ما نعنيه بالقدرة وسبب أهميتها يف املناقشات حول التوطني.

كيف نحدد القدرة؟

هناك مجموعة كبرية من األبحاث التي توضح بالتفصيل التعاريف املختلفة لـ “القدرة” يف السياقات اإلنسانية والتنموية )انظر، عىل سبيل املثال، مورغان، 
٢٠٠٨( ولكن يف أبسطها، “قدرة األفراد واملنظامت واملجتمع عىل إدارة شؤونهم” )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ٢٠٠٦( أو “قدرة األفراد واملؤسسات 
واملجتمعات عىل أداء الوظائف وحل املشكالت ووضع األهداف وتحقيقها بطريقة مستدامة” )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، ٢٠٠٩(. وهذا يتطلب كالً 
من القدرة التنظيمية - هياكل اإلدارة والحوكمة للمؤسسة - والقدرة التشغيلية، والقدرة عىل تقديم برامج عالية الجودة )باربيليت، ٢٠١٨(. بناًء عىل ذلك، 

يحدد كامسرتا )٢٠١٧( ثالثة مستويات أو أنواع مختلفة من القدرات يف املنظامت:

 القدرة عىل مستوى النظام: 
الرتتيبات املؤسسية األوسع نطاقا التي 

متكن أو تقيد القدرات الفردية أو 
التنظيمية، مبا يف ذلك األعراف االجتامعية، 

والتقاليد والسياسات والترشيعات.

  القدرة التنظيمية:
 املهارات الجامعية والسياسات الداخلية 
والرتتيبات واإلجراءات التي متكنهم من 
الجمع بني الكفاءات الفردية ومواءمتها 

للوفاء بواليتهم.

Photo: ©  Emil Helotie / Finnish Red Cross

  القدرة الفردية:
الخربة واملعرفة، واملهارات التقنية، والتحفيز 

والتأثري.
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أشار بعض املخربين الرئيسيني يف هذه الدراسة أيًضا إىل أن الرتكيز عىل “القدرة الدولية” كان قويًا بشكل خاص يف ردود املساعدة النقدية والقسائم ألنه 
يُنظر إليه عىل أنه مجال تقني للغاية، ويتطلب خربة محددة، وغالبًا ما يتم تقدميه من خالل برامج امليزانية الكبرية. ومع ذلك، من الصعب قياس ما إذا 

كان هذا يعتمد عىل اإلدراك أو الواقع.

وسواء كان االفتقار إىل القدرات التنظيمية والتشغيلية فعليًا أو متصورًا، فإنه ميثل عائًقا رئيسيًا أمام التوطني وإيجاد طرق ملعالجة ذلك وضامن أن املزايا 
النسبية للجهات اإلنسانية املحلية والوطنية تحظى بتقدير أكرب، وهو أمر بالغ األهمية لتعزيز القيادة اإلنسانية املحلية القوية. تؤكد دراسة أجرتها باربيليت 

)٢٠١٩( عىل هذا: حدد املشاركون يف ورشة العمل من خمسة بلدان يف آسيا وأفريقيا ثالث طرق للجهات الفاعلة املحلية للمطالبة بالسلطة من خالل:

ينعكس هذا يف إطار عمل تنمية الجمعية الوطنية الذي يحدد خمس قدرات مختلفة مطلوبة للجمعيات الوطنية للعمل بفعالية يف كل من هذه 
املستويات الثالثة: القدرة عىل الوجود والتنظيم والربط والتعبئة والنمو واألداء )انظر اىل الشكل 1(.

أحد التحديات التي تواجه الفاعلني اإلنسانيني املحليني والوطنيني هو أن القدرات املختلفة يتم تقييمها وتقديرها بشكل مختلف. يف حني أن هذا ليس هو 
الحال دامئًا )انظر ، عىل سبيل املثال ، نتائج االستطالع يف باربيليت )٢٠١٨( ، املهارات التي من املرجح أن توجد يف املنظامت الدولية - عىل سبيل املثال 
، القدرة التقنية ، والقدرة عىل تقديم الربامج وفًقا ملا قبل - معايري عاملية محددة ، والقدرة عىل طلب املنح الكبرية وإدارتها واإلبالغ عنها بشكل فعال ، 
والقدرة عىل تلبية املتطلبات الصارمة للامنحني من شامل الكرة األرضية - عادة ما يتم تقييمها عىل تلك التي عادة ما يجلبها الفاعلون املحليون والوطنيون 
لالستجابة اإلنسانية : املهارات اللغوية ، والفهم الثقايف ، وإمكانية الوصول والقدرة عىل ترجمة املقاربات العاملية إىل سياق محيل )بوليتو و آخرون، ٢٠١٨ 
؛ وايك و براينت، ٢٠١٨ ؛ باربيليت، ٢٠١٩(. سلط البحث السابق الضوء أيًضا عىل مدى استيعاب الجهات الفاعلة املحلية والوطنية لهذه األولويات، حيث 
أصبح املوظفون الوطنيون عموًما أكرث نقًدا للذات، وإدراك أن الفاعلني الدوليني يتمتعون بقدرات عالية ويقارنون أنفسهم بشكل سلبي؛ يف غضون ذلك، 
قيمت الجهات الفاعلة الدولية قدراتها عىل أنها عالية )باربيليت، ٢٠١٩ ؛  باربيليت و آخرون، ٢٠١٩(. ينبع هذا اإلدراك الذايت أيًضا من الشعور بالدونية 

وتدين احرتام الذات الذي تشعر به املنظامت الوطنية واملحلية عند مقارنته بـ “القوى االستعامرية القدمية” )باربيليت، ٢٠١٩(.

الشكل 1: القدرات املختلفة الالزمة لعمل جمعية وطنية بشكل فعال. املصدر: االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ٢٠١٣ب

القدرة عىل 
الوجود

القدرة عىل 
 االرتباط 
والتعبئة

القدرة عىل األداء

3 طرق فاعلة محليةميكن أن تدعي السلطة

.2

.3

كيف ميكن أن تساعد املساعدة النقدية والقسائم يف تعزيز صوت الجمعيات الوطنية وتأثريها يف االستجابة اإلنسانية 
عىل املستويني املحيل والوطني، وتساعد يف وضعها كرشيك مفضل للجهات الفاعلة األخرى؟ 

هل يساعد بناء قدرات املساعدة النقدية والقسائم عىل تعزيز أجندة التوطني، وإذا كان األمر كذلك ، فكيف يتم ذلك؟

املفاوضة الجامعية للوصول إىل املساحات الخاضعة للرقابة أو املغلقة.

 .1

الفرد

البيئة

املنظمة

القدرة عىل النمو
القدرة عىل 

التنظيم
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 االرتباط 
والتعبئة

القدرة عىل 
 االرتباط 
والتعبئة

القدرة عىل األداء

القدرة عىل األداء

القدرة عىل النمو

القدرة عىل النمو

القدرة عىل 
التنظيم

القدرة عىل 
التنظيم
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من الواضح أن التطوير التنظيمي، مبا يف ذلك تنمية الجمعية الوطنية، يلعب دورًا مهاًم يف ذلك. لسوء الحظ، اتجهت مبادرات بناء القدرات حتى اآلن، 
سواء داخل الحركة أو خارجها، إىل الرتكيز عىل التدريب قصري األجل والقائم عىل املشاريع والتدريب التقني للموظفني، بدالً من دعم التطوير التنظيمي 
طويل األجل واالستثامر الذي من شأنه معالجة نقاط الضعف التنظيمية )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ٢٠١٣؛ بول، ٢٠١٤(. 
كام الحظ أحد األشخاص الذين متت مقابلتهم يف هذا البحث، فإن الجهود املبذولة عىل مستوى الحركة لتحسني جودة الربامج يف الجمعيات الوطنية غالبًا 
ما تخلق أيًضا متييزًا زائًفا بني القدرات التنظيمية والتشغيلية - أو الربامجية - مع إعطاء األولوية لألخرية. ميكن أن يؤدي ذلك إىل وجود جيوب ذات قدرة 

تقنية قوية مع الجمعيات الوطنية، ولكن بدون الهيكل التنظيمي واألنظمة القامئة لدعم تنفيذ الربنامج.

ومع ذلك، فإن االستعداد النقدي من أجل استجابة فعالة يتخذ نهًجا أكرث شموالً لتعزيز قدرة الجمعية الوطنية، بهدف بناء مهاراتهم التقنية يف النقد 
واملساعدة يف القسائم، مع استهداف قدراتهم وأنظمتهم التشغيلية. الحظ بعض األشخاص الذين متت مقابلتهم لهذا البحث أن هذا النهج يعني أن 
االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم أثبت يف كثري من األحيان نجاًحا أكرب من مبادرات تنمية الجمعية الوطنية األخرى يف إحداث تغيريات مستدامة 
يف قدرة استجابة الجمعيات الوطنية واالستعداد التنظيمي. يف حني أنه من الصعب إجراء تقييم موضوعي لذلك، فإن النتائج الواردة أدناه توضح نجاح 

االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم يف هذا الصدد.

www.cash-hub.org 
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التمويل

مع تزايد االعرتاف بإمكانيات املساعدة النقدية والقسائم ونضوجها كطريقة استجابة، من املتوقع بشكل متزايد أن تنظر املؤسسات بشكل روتيني يف 
املساعدة النقدية والقسائم يف تصميم برامجها وتكون قادرة عىل تقدميها متى كان ذلك مناسبًا )اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، ٢٠١٦(. لذلك فإن 
القدرة عىل تقديم املساعدة النقدية والقسائم واالستعداد لها أكرث أهمية من أي وقت مىض، ليس فقط لتقديم املساعدة اإلنسانية ذات الصلة والفعالة، 
ولكن أيًضا للوصول إىل التمويل؛ وبهذه الطريقة، يجب أن ميّكن التأهب للمساعدة النقدية والقسائم الجمعيات الوطنية من اجتذاب قدر أكرب، ورمبا 

مجموعة متنوعة من التمويل.

أفادت عدة جمعيات وطنية أن امتالك القدرة عىل تقديم مساعدات نقدية وقسائم عالية الجودة قد أدى إىل فرص متويل إضافية من كل من رشكاء 
الحركة واملانحني الخارجيني. عىل سبيل املثال، قام الصليب األحمر اإلثيويب سابًقا بتنفيذ املساعدة النقدية والقسائم حرصيًا من خالل اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، ولكن منذ بدء االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم، انتقل إىل تقديم املساعدة النقدية والقسائم مبارشة ومتكن من التقدم إىل رشكاء 
مختلفني للحصول عىل مزيد من التمويل. وباملثل، أدى نجاح االستجابة إلعصار دوريان بقيادة الصليب األحمر لجزر الباهاما إىل زيادة ثقة الفريق بنفسه 
وساعده يف السعي للحصول عىل متويل من مانحني جدد. مكنت قوة استجابة املساعدة النقدية والقسائم التي يقدمها الصليب األحمر الكيني من إقامة 
عالقات مع الرشكات املحلية التي تعرب بشكل متزايد عن اهتاممها بدعم عملها، بينام الحظ كل من الصليب األحمر النيجريي وامللغايش اهتامًما أكرب 

بعملهام من الجمعيات الوطنية الرشيكة، بعد إثبات القدرة عىل تقديم املساعدة النقدية والقسائم.

باإلضافة إىل التأثري املبارش عىل قدرتها عىل جذب التمويل، أفادت عدة جمعيات وطنية أنها اكتسبت الثقة يف التقدم بطلب للحصول عىل متويل نتيجة 
االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم. عىل سبيل املثال، قاد الصليب األحمر يف بوركينا فاسو إىل التقدم بطلب للحصول عىل دعم من الصليب األحمر 
البلجييك وحكومته لربنامج إقليمي عرب ثالثة بلدان. ويعني ذلك أيًضا أنه كان قادرًا عىل الوصول إىل التمويل من كل من مكتب املساعدات اإلنسانية 

لدراسة املدى الذي أدى به بناء قدرات املساعدة النقدية والقسائم إىل تعزيز صوت الجمعيات الوطنية وتأثريها، واملساهمة يف استجابة 
أكرث محلية، يتم تقديم النتائج أدناه مقابل كل من أبعاد التوطني السبعة لشبكة “ستارت”. ومع ذلك، هناك ترابط واضح بينهام، مع إمكانية 
إحداث تأثري مضاعف: عىل سبيل املثال، ميكن أن تؤدي قدرة الجمعية الوطنية عىل تقديم مساعدات نقدية وقسائم عالية الجودة عىل 
نطاق واسع إىل فرص متويل جديدة، والتي بدورها تزيد من ظهورها ومينحه مزيًدا من األسباب للمشاركة بنشاط يف آليات تنسيق النقد. 
ويف الوقت نفسه، ميكن أن تؤدي املشاركة املدروسة والفعالة يف مجموعة العمل النقدي إىل رشاكات جديدة وزيادة الرؤية، وبالتايل جذب 

مانحني جدد.

.3 .٦.٧.٩1٠  .1.2.٨ .٥. ٤



التابع للمفوضية األوروبية واليونيسيف لالستجابة باملساعدات النقدية والقسائم للوضع اإلنساين املتدهور يف البالد. يف أوغندا، أدت ثقة الصليب األحمر 
يف قدرته عىل تقديم الخدمات، جنبًا إىل جنب مع مشاركته النشطة يف مجموعة العمل النقدية عىل املستوى الوطني، إىل إتاحة الفرصة للمشاركة يف 

اتحاد ميوله مكتب املساعدات اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية بقيادة مؤسسة مساعدة الكنيسة الدمناركية.

عىل الرغم من زيادة حجم التمويل املتاح للجمعيات الوطنية نتيجة التأهب للمساعدة النقدية والقسائم، ال يوجد دليل يذكر عىل تغري جودة التمويل. 
عىل الرغم من االهتامم املتزايد من الجهات املانحة املحتملة، ال يزال معظم متويل الجمعية الوطنية يأيت من رشكاء الحركة أو من خاللهم ألن الحواجز 
الهيكلية التي متنع الجهات اإلنسانية املحلية والوطنية من الوصول إىل التمويل ال تزال قامئة. تم توثيقها عىل نطاق واسع يف أماكن أخرى ، ولكنها تشمل 
معايري متويل صارمة ومتطلبات االمتثال ، وزيادة نفور املانحني من املخاطر ، والعناية الواجبة ومتطلبات مكافحة اإلرهاب ، والتصورات الدامئة بأن الجهات 
الفاعلة الدولية أكرث “مصداقية ‘’ )عىل سبيل املثال، و براينت، ٢٠١٨؛ رشاكة التعلم النقدي، ٢٠٢٠ ؛ فاست و بينيت، ٢٠٢٠( عىل الرغم من أن الصناديق 
املشرتكة عىل مستوى الدولة قد أثبتت أنها وسيلة مهمة ميكن من خاللها للجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية الوصول إىل األموال ، إال أن مقدار 
األموال التي تذهب إليها بشكل مبارش يختلف اختالفًا كبريًا بني البلدان ، وال تزال تواجه العديد من الحواجز املامثلة مبا يف ذلك عمليات التطبيق التي 
غالبًا ما تكون باللغة اإلنجليزية ، تقييامت شاملة للمخاطر، ونقص يف الدعم الكايف للتكاليف العامة واملنافسة من الجهات الفاعلة الدولية )فدرستون و 

موجي، ٢٠٢٠(.

إن توفر التمويل للجمعيات الوطنية من خالل الحركة مينحها ميزة واضحة عىل الفاعلني اإلنسانيني املحليني والوطنيني اآلخرين، لكن أحد املستجيبني 
أشار، مع ذلك، إىل أن هذا ميكن أن يكون مبثابة شبكة أمان لهم، مام يجعلهم أقل مياًل إىل السعي. خارج الجهات املانحة البديلة، أو االستثامر يف التواصل 
وزيادة ملفهم الشخيص. يف حني أنه قد تكون هناك أسباب أخرى لهذا - االفتقار إىل الثقة، عىل سبيل املثال - فإن كونك أكرث نشاطًا لن يساعد فقط 
يف تنويع متويلها، ولكن ميكن أن يرفع من صورتها بشكل أكرب. وجد باربيليت )٢٠١٩( أنه عندما أصبح الفاعلون املحليون والوطنيون يف املجال اإلنساين 
مؤهلني للحصول عىل متويل وحصلوا عليه من خالل آليات الصندوق املشرتك عىل مستوى الدولة، عىل سبيل املثال، اكتسبوا املصداقية والثقة مع الجهات 

الفاعلة الدولية.

ب. الرشاكات وطرق العمل

أدى ظهور املساعدات النقدية والقسائم والتحرك األوسع نحو نهج أكرث تعاونًا عرب القطاع اإلنساين إىل طرق جديدة للعمل ومناذج تشغيلية للمساعدة 
النقدية والقسائم، فضالً عن توسيع الرشاكات مع الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص. وتشمل هذه الشبكة التعاونية التي تقودها املنظامت غري الحكومية 
الدولية ونظام النقد املشرتك الذي تقوده األمم املتحدة، باإلضافة إىل العديد من االتحادات النقدية األخرى. عىل الرغم من أن املزيد من التعاون يهدف 
إىل تعزيز املزيد من الشمولية، إال أنه ال تزال هناك أسئلة حول مدى مشاركة الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية يف هذه املبادرات )رشاكة التعلم 

النقدي، ٢٠٢٠( وهي متثل خطرًا وفرصة بالنسبة لهم.

من حيث املبدأ، ميكنهم إعطاء مساحة للجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية - التي غالبًا ما تقترص عىل عالقة املنفذ واملانح مع الرشكاء الدوليني - 
لالنخراط عىل قدم املساواة مع النظراء الدوليني. عىل سبيل املثال، قد يكونون يف وضع أفضل إلقامة عالقات مع مقدمي الخدمات املالية املحليني وتوفر 
دائرة مكافحة التصحر إمكانية مشاركة األعضاء الوطنيني يف الربامج واملشاركة يف منتديات صنع القرار برشوط أكرث مساواة. ومع ذلك، فإن العضوية 
وحدها غري كافية: هناك حاجة إىل جهود مدروسة لضامن عدم تكرار ديناميكيات القوة التاريخية داخل هذه الهياكل ورفع األصوات املحلية والوطنية 
واالعرتاف بها داخلها من أجل أن تؤدي إىل تحول حقيقي يف السلطة )عيل، ٢٠٢٠(. عالوة عىل ذلك، من الرضوري أن تبذل الشبكة التعاونية لتقديم النقد 
عىل املستوى الوطني واالتحادات األخرى املشابهة لها جهودًا متضافرة لضامن دعوة الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية للمشاركة، وأن تكون جزًءا 
من املناقشات منذ البداية، وأن تعمل بنشاط عىل تحديد تقليل الحواجز التي تحول دون مشاركتهم. حاليًا، ٢١٪ من أعضاء الشبكة التعاونية لتقديم النقد 
عىل املستوى الوطني هم من الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية )شبكة توصيل النقد التعاونية، ٢٠٢٠(، وغالبًا ما تهيمن املنظامت غري الحكومية 
الدولية الكبرية عىل منصات الشبكة التعاونية لتقديم النقد عىل مستوى الدولة. مع توسع هذا النموذج ليشمل املزيد من البلدان، هناك خطر حقيقي 

يتمثل يف أنه يزيد من تقويض القدرات املحلية ويعزز الهيمنة الدولية عىل املجال اإلنساين.
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يواجه نظام النقد املشرتك لألمم املتحدة مشاكل مامثلة. تم تصميمه لتبسيط استجابة املساعدة النقدية والقسائم من خالل تحسني أوجه التآزر 
والتكامل واملساءلة، ويهدف إىل إنشاء أنظمة مشرتكة للمشرتيات والتعاقد والتسليم وإدارة البيانات )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

وآخرون،٢٠٢٠(. لعدة أسباب، ميثل هذا النظام الذي تقوده األمم املتحدة بالفعل خطرًا عىل جهود التوطني )جيل بايزن، ٢٠١٨؛ ترومانز، ٢٠١٩(:

   يتجاهل نظام مقاس واحد يناسب الجميع عىل املستوى الوطني االحتياجات الخاصة بالسياق للمجتمعات ويثري تساؤالت حول الوصول إىل املساعدة، 
ال سيام للفئات األكرث ضعفاً.

  كنظام تقوده األمم املتحدة من أعىل إىل أسفل، من املرجح أن يكون للمنظامت األخرى، مبا يف ذلك الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية، دور 
ضئيل يف هذا النظام أو ملكيته، عىل الرغم من كونها يف كثري من األحيان تلك التي تقدم توصيل امليل األخري.

  إنها تفضل الرشكات الكربى ومقدمي الخدمات املالية، ولديها القدرة عىل خلق احتكار غري عادل، ودفع املوردين الصغار إىل الخارج.

ومع ذلك، ال تزال هناك أسئلة حول كيفية تأثري ذلك عىل التسليم يف امليل األخري ألنه قد مينع بعض األفراد واملجتمعات من الوصول إىل املساعدة. نظرًا 
ملدى وصولهم وإمكانية وصولهم ووجودهم طويل األمد يف املجتمعات التي يصعب الوصول إليها، ميكن أن يوفر ذلك فرًصا للجهات الفاعلة اإلنسانية 
املحلية والوطنية بشكل عام، والجمعيات الوطنية عىل وجه التحديد، لسد هذه الفجوة. ومع ذلك، فإن “االستعداد النقدي” سيكون رضوريًا إذا أرادوا 
القيام بذلك. تُظهر تجربة الصليب األحمر البوروندي ما ميكن أن يكون ممكًنا هنا: بعد التدريب والدعم من برنامج األغذية العاملي واالتحاد الدويل 
والصليب األحمر البلجييك يف فالندرز، متكن من تقديم املساعدة النقدية والقسائم يف غضون ٧٢ ساعة من الفيضانات يف بوجومبورا. أدى هذا، باإلضافة 
إىل الوصول إىل املجتمعات التي ال ميكن للمنظامت األخرى الوصول إليها، إىل طلب من برنامج األغذية العاملي للمساعدة يف تحديد وتوزيع املساعدات 

النقدية والقسائم عىل املستفيدين يف املواقع التي ال يستطيع الربنامج وال مقدمي الخدمات املالية املختارين الوصول إليها.

يف بعض السياقات، قد ال تكون هذه الرشاكات مناسبة دامئًا. عىل سبيل املثال، قرر الصليب األحمر اللبناين عدم املشاركة يف “LOUISE”، وهو نظام 
“الدفع الواحد” متعدد الوكاالت الذي تم إنشاؤه خصيًصا لالستجابة لألزمة السورية. باإلضافة إىل كونه نظام دفع واحد، فإنه يدعم أيًضا االستهداف 
والتقييم املشرتكني، فضالً عن آلية التغذية املرتدة والشكاوى املشرتكة. مع التسليم بأهمية التنسيق املستمر مع الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى، استند 

قرار الصليب األحمر اللبناين إىل:

  مخاوف بشأن كيفية تأثريه عىل تصورات الحياد.

   تناقضها مع إسرتاتيجية مركز مصادر التعلُّم طويلة املدى: نظرًا ألن هذا يتطلب استجابة مركز مصادر التعلُّم لجميع أشكال األزمات، فقد أعطى األولوية 
لالستثامر يف القدرات طويلة املدى وآليات االستهداف، بدالً من املنصة التي كانت مخصصة الستجابة سوريا.

   االختالفات يف معايري االستهداف بني برامج مركز مصادر التعلُّم وتلك التي توصلت إليها منصة LOUISE، فضالً عن عدم اليقني بشأن ما إذا كان سيتم 
حل هذه التناقضات وكيفية حلها ؛;

   الفعالية من حيث التكلفة ملنصة LOUISE، بالنظر إىل عدد قضايا الصليب األحمر اللبناين )الصليب األحمر اللبناين ٢٠١٩(.

يف سياقات أخرى، قد تكون الجمعيات الوطنية قادرة عىل تقديم نظام بديل أكرث محلية وفعالية من حيث التكلفة. تعد املنصة النقدية املشرتكة لجزر 
فريجن الربيطانية مثااًل واضًحا للتعاون الناجح بقيادة محلية بني الصليب األحمر الربيطاين والصليب األحمر لجزر فريجن الربيطانية، وخدمات اإلغاثة 
الكاثوليكية والحكومة، مام أدى إىل استجابة تم تصميمها من األلف إىل الياء، وشهدت املكاسب يف الفعالية والكفاءة، وخلق هيكل لعب فيه الفاعلون 
املحليون دورًا رئيسيًا وقياديًا. أشار تقييم للنهج إىل أن وجود الصليب األحمر يف جزر فريجن الربيطانية والحكومة أدى أيًضا إىل “زيادة الدعوة وكفاءة 
التنفيذ، وتعزيز الروابط مع أنظمة شبكات األمان، وتعزيز استجابة أكرث شموالً مدفوعة باملبادئ اإلنسانية ومبادئ الصليب األحمر” )الربيطانية( الصليب 
األحمر /خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، ٢٠١٨(. مع املنظامت الدولية التي تجلب الخربة الفنية والتمويل، يوضح هذا النهج إمكانية التكامل الحقيقي بني 

الجهات الفاعلة املحلية والوطنية والدولية.

.3 .٦.٧.٩1٠  .1.2.٨ .٥. ٤



ج. القدرة

كام ذكرنا سابًقا ، تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية يف االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم يف أنها تهدف إىل املساهمة يف كل من القدرات الخمس 
املحددة يف إطار تنمية الجمعية الوطنية (االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ٢٠١٣ب( )انظر الجدول 1(. وجدت هذه الدراسة 

أنه كان لها تأثري واضح يف معظم هذه املناطق.

القدرة عىل التنظيم

أشارت العديد من الجمعيات الوطنية إىل أن إنشاء دور جهة تنسيق املساعدة النقدية والقسائم، ومورد مخصص يف هيكل الجمعية الوطنية الخاص، 
وإنشاء مجموعة عمل نقدية داخلية مشرتكة بني اإلدارات كان أمرًا بالغ األهمية لنجاح مساعداتهم النقدية والقسائم استجابة. لقد ساعدوا ليس فقط يف 
ضامن إعطاء املساعدة النقدية والقسائم األولوية الواجبة ولكن أيًضا لتوليد اهتامم أوسع باملساعدة النقدية والقسائم، وتعميمها يف جميع أنحاء املنظمة، 
وتسهيل التنسيق بني اإلدارات وبني الفروع. عىل سبيل املثال، لدى جمعية الصليب األحمر الفيتنامي اآلن نقاط اتصال للمساعدة النقدية والقسائم يف 
٦٣ مقاطعة ، لذا فإن وجود الهياكل القامئة للتنسيق والتواصل فيام بينها أمر رضوري. كام ساعد تطوير إجراءات التشغيل املعيارية الخاصة باملساعدة 

النقدية والقسائم عىل تنظيم األدوار وتوزيعها عىل مختلف املوظفني واإلدارات، مام يجعلها أفضل استعدادًا وقدرة عىل االستجابة يف مواجهة الكوارث.

القدرة عىل االرتباط والتعبئة

نتيجة للتأهب للمساعدة النقدية والقسائم، متكنت الجمعيات الوطنية من التعبئة برسعة أكرب، باستخدام املساعدة النقدية والقسائم لتقديم املساعدة 
يف الوقت املناسب بعد وقوع الكارثة. هذا، باإلضافة إىل وجودها طويل األمد يف املجتمعات يف جميع أنحاء البالد، يضع الجمعيات الوطنية يف وضع فريد 
لتقديم مساعدة عالية الجودة وذات صلة عندما تكون يف أمس الحاجة إليها. عىل سبيل املثال، أتاح االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم للصليب األحمر 
الفيتنامي تقديم نقود غري مرشوطة ألكرث من ٢٠٠٠ أرسة عرب عرشة فصول يف غضون ستة أسابيع كجزء من استجابته لكوفيد-١٩، أي نصف الوقت الذي 
استغرقه سابًقا؛ استغرقت عمليات توزيع املساعدات النقدية والقسائم األخرى ثالثة أسابيع فقط بني التخطيط واالنتهاء. أثبت توقيع االتفاقات اإلطارية 
ملقدمي الخدمات املالية أنه عنرص مهم يف االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم يف مساعدة الجمعيات الوطنية عىل التعبئة. لدى الصليب األحمر 
الزامبي اآلن عقد ملدة عامني مع إم يت إن، متجنبًا الحاجة إىل إجراء عمليات رشاء مطولة لكل استجابة، وقد أبرم الصليب األحمر النيجريي عقودًا مع اثنني 
من أكرب موردي الهواتف املحمولة يف البالد. تضمنت أنشطة التأهب للمساعدة النقدية والقسائم التي يقوم بها الصليب األحمر البوروندي، وضع أموال 
“معّدل األزمة” مسبًقا يف حساب مزودي الخدمات املالية - وهي ميزانية محددة ومرنة الستخدامها يف االستجابة للكوارث. هذا، إىل جانب مترين محاكاة 
يدعمه برنامج األغذية العاملي واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر البلجييك والصليب األحمر البلجييك، مام يعني أنه كان قادرًا عىل 
االستجابة للفيضانات يف بوجومبورا يف عام ٢٠٢٠ يف غضون ٧٢ ساعة. كان هذا أرسع بكثري من املنظامت األخرى، مام زاد من مصداقيتها مع الجهات 

الفاعلة يف مجموعات العمل النقدية وأدى إىل اتفاقية ثالثية طويلة األجل مع برنامج األغذية العاملي )برنامج األغذية العاملي ٢٠١٩(.

كام ساعد االستثامر يف التكنولوجيا، مثل “red rose” ، مثل الصليب األحمر يف بوركينا فاسو، وهو األول من نوعه يف البالد - عىل تعبئة الجمعيات الوطنية 
، بفضل االستخدام األكرث كفاءة للوقت ، أثناء أنشطة االستهداف والتسجيل والرصد. ومع ذلك، فإن نقص التمويل واملوارد يعني أن البعض مل يتمكن من 
الحفاظ عىل هذه التكنولوجيا بعد انتهاء الفرتة التجريبية. متاشياً مع التزام اسرتاتيجية ٢٠٣٠ بإحداث تحول رقمي داخل الحركة )االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر ٢٠١٨ ج(، فإن معالجة هذه املشكلة - ال سيام مع تحرك القطاع اإلنساين نحو رقمنة أكرث انتشارًا - سيكون رضوريًا لضامن 

عدم تخلف الجمعيات الوطنية عن الركب.
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مثال أنشطة التأهب للمساعدة النقدية والقسائم
كيف ميكن أن يساهم االستعداد للمساعدة النقدية 

والقسائم
القدرة الوطنية لتنمية املجتمع

تعزيز النظام املايل
تقوية النظام للتعامل مع املنح األكرب وترسيخ نفسها كرشيك قوي 

وقابل للحياة.   
القدرة عىل الوجود

إنشاء مجموعة عمل النقد الداخلية ؛ املشاركة يف مجموعات 

العمل النقدية الخارجية 
تعزيز آليات التنسيق الداخيل والخارجي القدرة عىل التنظيم

النقدية  للمساعدة  موحدة  تشغيل  إجراءات  تطوير 

والقسائم ؛ تطوير اتفاقيات إطارية مع مقدمي الخدمات 

املالية ؛ تعزيز املشاركة املجتمعية واملساءلة.   

النقدية  للمساعدات  لالستجابة  للكوارث  التأهب  تحسني 

والقسائم؛ القدرة عىل تلبية احتياجات األرسة واملجتمع بشكل 

أفضل من خالل املساعدة النقدية والقسائم.

القدرة عىل االرتباط والتعبئة

النقدية  املساعدة  عىل  واملتطوعني  املوظفني  تدريب 

والقسائم؛ تطوير أدوات املساعدة النقدية والقسائم املناسبة 

للسياق ؛ إنشاء أنظمة فعالة إلدارة البيانات واملراقبة ؛ اختبار 

األساليب واألنظمة. 

النقدية  للمساعدة  والتنظيمية  الفردية  الفنية  القدرات  بناء 

والقسائم لضامن برامج عالية الجودة وسليمة من الناحية التقنية
القدرة عىل األداء

مراجعة العمليات املالية وعمليات الرشاء ؛ إدراج املساعدة 

النقدية والقسائم يف الخطط والسياسات اإلسرتاتيجية. 

والقسائم،  النقدية  املساعدة  احتياجات  لتلبية  النظام  عزيز 

والتعامل مع مبالغ أكرب من املال ومنح وأنشطة أكرب وأكرث تعقيًدا.
القدرة عىل النمو

القدرة عىل الوجود

يعمل االستعداد للمساعدات النقدية والقسائم عىل تعزيز األنظمة التنظيمية، مام يجعل الجمعيات الوطنية فرصة أكرث قابلية للتطبيق بالنسبة للامنحني. 
كام يشري باربيليت )٢٠١٩(، فإن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه املانحني الراغبني يف تقديم الدعم املبارش للجهات اإلنسانية املحلية والوطنية هي 
املخاطر االئتامنية واملتعلقة بالسمعة. ونتيجة لذلك، فإن إثبات امتالكهم لألنظمة املالية وأنظمة املشرتيات إلدارة املخاطر واملنح الكبرية ميكن أن يساعد 
الجمعيات الوطنية وغريها من الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية عىل إثبات وجودهم كرشكاء يتمتعون مبصداقية وقابلة للحياة. عىل سبيل املثال، 
أدى االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم إىل قيام الصليب األحمر الزامبي بتعزيز عمليات الرشاء من أجل التعاقد مع مقدمي الخدمات املالية، حيث 
أن نظامه السابق مل يكن متوافًقا مع متطلبات مراجعة االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. عىل الرغم من صعوبة تحديد الروابط 
املبارشة يف هذه الدراسة بني تعزيز هذه األنظمة والتغيري يف كيفية متويل املانحني الخارجيني أو إدراكهم ملخاطر التمويل، فإن الجمعيات الوطنية أشارت 
األدبيات يف أماكن أخرى إىل أهميتها يف الحد من العوائق التي تحول دون تلقي املانحني املبارشين التمويل وأن تصبح أكرث استدامة كمنظمة )عىل سبيل 

املثال، فاست و بينيت، ٢٠٢٠(.

.3 .٦.٧.٩1٠  .1.2.٨ .٥. ٤

الجدول 1: الروابط بني االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم والقدرات املختلفة الالزمة لجمعيات وطنية قوية ومستدامة الروابط بني االستعداد 
للمساعدة النقدية والقسائم والقدرات املختلفة الالزمة لجمعيات وطنية قوية ومستدامة



القدرة عىل األداء

يعد تدريب املوظفني واملتطوعني عنرصًا مهاًم يف االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم ، لكن التجربة تظهر أنه بدون فرصة للمامرسة ، ستضيع املهارات 
واملعرفة بسهولة. هذه مشكلة شائعة بالنسبة للجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية يف جميع أنحاء القطاع اإلنساين وليست فريدة يف املساعدة 
النقدية والقسائم: فالوجود املستمر ووصول الجهات الفاعلة الدولية بعد وقوع الكارثة يحد من قدرتهم عىل ترجمة بناء القدرات هذا إىل مامرسة. كام 
أشار أحد املشاركني يف البحث الذي أجري لصالح الصليب األحمر األسرتايل ، “يف األوقات الجيدة ، يقومون بتدريبنا عىل أن نكون مديرين ، ثم عندما 
تحدث كارثة ، يحرضون ويتولون العرض - ما الذي ميكننا تعلمه؟ يجب أن مينحونا الفرصة ملامرسة” )أيويب وآخرون. ٢٠١٧(. أشار استعراض حديث 
لوحدات االستجابة للطوارئ التابعة للحركة إىل مخاوف مامثلة بشأن الديناميكيات بني وحدات االستجابة للطوارئ والجمعيات الوطنية املضيفة )باويل 

وآخرون. ٢٠٢١(.

إن إعطاء الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية مساحة لقيادة االستجابة والتعلم من خالل العمل أمر رضوري لتعزيز القدرات وترسيخها داخل 
منظامتهم. بعد أن اكتشف الصليب األحمر اإلثيويب أن نتائج التدريب عىل املساعدة النقدية والقسائم قد ضاعت بحلول الوقت الذي جاء فيه لتقديم 
استجابة، قام الصليب األحمر اإلثيويب بتكييف الدورات التدريبية لتشمل مكونًا عمليًا، بينام قام آخرون بتشغيل مشاريع تجريبية صغرية كجزء من 
االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم. أجرى الصليب األحمر البوروندي مترين محاكاة يف الوقت الفعيل ملدة ٧٢ ساعة، بدعم من برنامج األغذية العاملي 
واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والصليب األحمر البلجييك يف فالندرز، مام أتاح الفرصة الختبار وتعزيز قدرته عىل االستجابة 

)برنامج األغذية العاملي، ٢٠١٩(.

أدى التدهور الرسيع يف الوضع اإلنساين يف بوركينا فاسو إىل اضطرار الصليب األحمر إىل االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم واالستجابة لحاالت 
الطوارئ اإلنسانية الحادة يف وقت واحد. يف حني أن هذا جلب تحديات كبرية - مام تطلب منه التوسع الرسيع والتحول، كام الحظ أحد املستجيبني، “من 
متجر قرية صغري إىل سوبر ماركت كبري”، بني عشية وضحاها تقريبًا - فقد سمح للجمعية الوطنية بالتعلم من خالل املامرسة. ونتيجة لذلك، متكنت من 
االرتقاء من تدخالت األمن الغذايئ وسبل العيش الصغرية للمساعدة النقدية والقسائم يف نهاية عام ٢٠١٧ لخدمة بضع مئات من األرس، لخدمة أكرث من 

١٠،٠٠٠ أرسة يف عام ٢٠٢٠.

كام أشار أوسنت وفريز )٢٠١٩( يف تقييمهام لدعم التأهب النقدي للحركة، فإن القدرة عىل األداء واالستجابة برسعة تتوقف أيًضا عىل املهارات واملعرفة 
الرضورية التي يتم تعميمها يف جميع فروع وإدارات املنظمة. أفادت عدة جمعيات وطنية أنه حيثام تركزت قدرة املساعدة النقدية والقسائم بني عدد 
قليل من الناس، فقد حدت من استجابتهم وقللت من معارفهم املؤسسية. بالنظر إىل أن إحدى نقاط القوة النسبية للجمعيات الوطنية هي شبكتها 
الوطنية من املتطوعني مع وجود دائم عىل مستوى املجتمع - وهي ميزة تم تعزيزها خالل جائحة كوفيد-١٩ - فإن ضامن أن جميع الفروع قادرة عىل 

تقديم املساعدة النقدية والقسائم يعزز هذه امليزة النسبية، تجاه الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى.

القدرة عىل النمو

مام ال يثري الدهشة، نظرًا للتأثري الذي أحدثته عىل وصول الجمعيات الوطنية إىل التمويل وقدرتها عىل االستجابة، فقد كان للتأهب للمساعدة النقدية 
والقسائم تأثري واضح عىل حجم الربامج التي ميكنهم تقدميها. عىل سبيل املثال، كان أول برنامج للمساعدة النقدية والقسائم تم تنفيذه مبارشة من قبل 
الصليب األحمر اإلثيويب يف عام ٢٠١٨ عبارة عن استجابة نقدية مقابل املأوى لـ ١٢٠ أرسة. بعد ذلك بعامني، زاد عدد املستفيدين منه بأكرث من عرشة 
أضعاف، مع استجابة الربامج لكل من كوفيد-١٩ واالضطرابات املدنية الحالية التي وصلت إىل ١٩٠٠ أرسة. يدير الصليب األحمر يف بوركينا فاسو حاليًا 
أيًضا مشاريع املساعدة النقدية والقسائم ملا يزيد عن ١٠،٠٠٠ أرسة بينام توسع الصليب األحمر النيجريي من مشاريع املساعدة النقدية والقسائم الصغرية 
التي يتم تنفيذها بدعم من مندويب الجمعيات الوطنية الرشيكة، ليصبح ثالث أكرب نقود والجهة الفاعلة يف مساعدة القسائم يف البلد وراء برنامج األغذية 

العاملي ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني فقط، مع عمليات يف سبع من مناطق البالد الثامين. 

دور تبادل األقران يف بناء القدرات

يتمثل أحد االنتقادات املوجهة إىل النظام اإلنساين الحايل يف أنه غالبًا ما يتخىل عن املوظفني الدوليني واالستشاريني لبناء القدرات الوطنية، دون النظر 
إىل الدعم املتاح محليًا أو إقليميًا، عىل الرغم من أن هذا ميكن أن يكون أرخص وأكرث مالءمة للسياق املحيل وأكرث مالءمة. إىل دعم طويل األجل )أيويب 
وآخرون، ٢٠١٧(. اعترب أحد املخربين الرئيسيني لهذا البحث أن رد الفعل هذا للتخلف عن الدعم الدويل كان صحيًحا بشكل خاص للمساعدة النقدية 

والقسائم، ألنه ال يزال يُنظر إليه عىل أنه مجال متخصص ومبتكر.

عىل النقيض من ذلك وبفضل هيكل الحركة، متكنت بعض الجمعيات الوطنية من االستفادة من التبادل بني األقران مع الجمعيات الوطنية األخرى يف 
املنطقة. ومن بني هؤالء، تم إنشاء مجموعة التعلم من األقران يف منطقة الساحل، واستفادت الجمعيات الوطنية يف رشق والقرن األفريقي من عمليات 
التبادل ودعم التدريب وفرص التعلم من األقران األخرى. أشار مركز تنسيق املساعدة النقدية والقسائم التابع للصليب األحمر اإلثيويب إىل أن عالقتهم مع 
الصليب األحمر الكيني أثبتت أنها مثمرة بشكل خاص نظرًا ألن إثيوبيا تشرتك يف الحدود وبالتايل األسواق مع كينيا، والفريق عىل دراية بالسياق. كام أقرت 
بفوائد دعم األقران حيث يواجه الصليب األحمر الكيني تحديات تشغيلية مامثلة وكان متاًحا وميكن الوصول إليه أكرث من الزمالء يف مقار الجمعية الوطنية 
الرشيكة الذين يدعم العديد منهم الجمعيات الوطنية يف جميع أنحاء العامل. يعد تحديد وتسهيل فرص التبادل والدعم اإلقليمي أمرًا أساسيًا، وكذلك دورات 
تدريب املدربني: ميكن أن تساعد هذه الدورات يف توسيع الدعم عىل املستوى اإلقليمي املتاح للجمعيات الوطنية الشقيقة وميكن أن تعني أن الجمعيات 
الوطنية ميكنها تنظيم التدريب والتطوير املستمر، بدون دعم خارجي. مع هذه التجربة، قد تكون هناك أيًضا فرص للجمعيات الوطنية لتسهيل التعلم 

من األقران بني الجهات اإلنسانية املحلية والوطنية يف سياقها املحيل لتعزيز قدراتها الجامعية وصوتها.

www.cash-hub.org 
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التنسيق

حارس بوابة بحكم الواقع’، مام مينع الجهات الفاعلة املحلية  أشارت األبحاث الحالية إىل أن نظام التنسيق اإلنساين يعمل كحاجز أمام التوطني وكونه̀ 
والوطنية من املشاركة يف صنع القرار )لونج و باريت، ٢٠٢٠( ويضمن مساهمتها يف ال تزال االستجابة اإلنسانية غري معرتف بها )باربيليت، ٢٠١٨(. تشمل 
املشكالت حواجز اللغة، واستخدام املصطلحات أو املصطلحات اإلقصائية، وصعوبات التنقل يف تعقيدات النظام )لونج و باريت، ٢٠٢٠( باإلضافة إىل 
الوقت واملوظفني الالزمني لحضور االجتامعات يف عواصم بعيدة يف كثري من األحيان )تانر و مورو،٢٠١٦؛ هوي و آخرون، ٢٠١٥(. لقد تم انتقاد النظام 
الذي تقوده األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية أيًضا بسبب طبيعته اإلقصائية حيث تهيمن املنظامت الدولية غالبًا عىل املحادثة حتى 
عندما تكون يف األقلية )نوكس كالرك وكامبيل، ٢٠١٦(. عىل سبيل املثال، أظهر بحث من املحيط الهادئ أنه يف اجتامع مجموعة واحدة يف فانواتو ، 
استغرق املشاركون الدوليان الوحيدان أكرث من نصف وقت الكلمة يف غرفة من ثالثة عرش شخًصا )أيويب وآخرون 2017(. ومع ذلك ، ميكن أن تتغري 

.)٢٠١٩ ،HAG هذه الديناميكيات ، عندما تقود الجهات الفاعلة املحلية ، وال سيام الحكومة ، آليات التنسيق اإلنساين ) مركز بوجيانو و

مجموعات العمل النقدية بعيدة كل البعد عن اإلعفاء من هذه القضايا. ومع ذلك، فإن الفشل يف حل املناقشات طويلة املدى عىل املستوى العاملي 
حول الوكالة الرائدة لتنسيق املساعدة النقدية والقسائم قد وفر املزيد من الفرص للجهات الفاعلة الوطنية لتويل أدوار قيادية ملجموعة العمل النقدي. 
متكنت العديد من الجمعيات الوطنية من االستفادة من ذلك، من خالل رئاسة أو املشاركة يف رئاسة مجموعة العمل النقدية عىل املستوى الوطني. يف 
بعض الحاالت، استخدموا هذا املنصب ودورهم املساعد لسد الفجوة بني الحكومة واملنظامت اإلنسانية وتعزيز الصلة بني املساعدات النقدية والقسائم 

اإلنسانية وبرامج الحامية االجتامعية. فمثال:

  بعد إدراك الحاجة إىل تقليل االزدواجية بني التحويالت النقدية وبرنامج الحامية االجتامعية للحكومة، كان للصليب األحمر الكيني دورًا أساسيًا يف 
إعادة تشغيل مجموعة العمل النقدية الوطنية غري النشطة، وضامن قيام الحكومة الوطنية بدور قيادي يف ذلك. تم اآلن تأسيس الصليب األحمر 

الكيني واالعرتاف به باعتباره القائد املشارك ملجموعة العمل النقدية

  يف ميامنار، طلب برنامج األغذية العاملي ومنظمة Mercy Corps من الصليب األحمر تويل دور الرئيس املشارك ملجموعة العمل النقدية، تقديراً 
لوصولها إىل املناطق التي يصعب الوصول إليها. كام أنها تلعب دورًا رئيسيًا يف التنسيق والتواصل مع الدوائر الحكومية ذات الصلة، ومساعدة 

املنظامت األخرى عىل تعزيز عالقتها معها.

  خالل دور الصليب األحمر النيبايل كرئيس متناوب ملجموعة العمل النقدية، استخدمت دورها املساعد لبدء محادثات مع الحكومة لدعم استخدامها 
بشكل أفضل للمساعدة النقدية والقسائم. وشمل ذلك وضع مبادئ توجيهية بشأن املساعدة النقدية والقسائم للحكومات املحلية وأصحاب املصلحة 

اآلخرين ودعم املنظامت األخرى للعمل بشكل أكرث فعالية مع الحكومة.

  يف فيتنام، ال يزال معظم الدعم الحكومي عينيًا ولكن الصليب األحمر يعمل عىل تغيري ذلك، مبا يف ذلك دعم تطوير املبادئ التوجيهية الحكومية بشأن 
استخدام املساعدات النقدية والقسائم، واملساعدة يف تكييفها الستخدامها خالل جائحة كوفيد-١٩. وبدعم من االتحاد الدويل لجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر، كانت تخطط أيًضا لالستفادة من رئاسة فيتنام لرابطة أمم جنوب رشق آسيا لتشجيع استيعاب أوسع للمساعدات النقدية 

والقسائم يف آليات الدعم الحكومية، لكن الوباء أخر التقدم يف هذا الشأن.

  أصبح الصليب األحمر يف بوركينا فاسو أعضاء يف اللجنة التنفيذية ملجموعة العمل النقدية جنبًا إىل جنب مع منظمة العمل ضد الجوع وبرنامج 
األغذية العاملي، واستضاف مجموعة العمل النقدية عىل املستوى الوطني يف مكاتبها الرئيسية ومتكينها من املساهمة يف صنع القرار عىل املستوى 
االسرتاتيجي. كام استخدمت موقعها ملحاولة االنخراط بشكل أكرث منهجية مع الحكومة لتحسني الروابط مع آليات الحامية االجتامعية الخاصة بها.

د. املشاركة

تعد مشاركة املجتمع املحيل جانبًا غالبًا ما يتم تجاهله يف الدراسات حول التوطني؛ يركز معظمهم فقط عىل دور الفاعلني اإلنسانيني املحليني والوطنيني 
مع إرشاك املجتمع يف املناقشات حول مشاركة املجتمع واملساءلة. تتمتع الجمعيات الوطنية بعالقة طويلة األمد مع املجتمعات املحلية ووجودها فيها، 
يف وضع فريد لتعزيز هذه املشاركة املحلية وصنع القرار. هذا صحيح بشكل خاص بالنظر إىل أن الدراسات السابقة أظهرت أن املجتمعات املترضرة تفرق 
بني املنظامت اإلنسانية املحلية - تلك املوجودة يف مجتمعاتها وبالتايل فهي مسؤولة أمامها - واملنظامت اإلنسانية الوطنية، التي لها مكاتب يف أماكن أخرى 

)باربيليت و آخرون، ٢٠١٩(.

بحكم طبيعتها، تساعد املساعدة النقدية والقسائم عىل تعزيز عملية صنع القرار عىل مستوى املجتمع عىل الرغم من أن استخدام الرشوط واألدوات 
األخرى، ميكن أن يحد من سلطة اتخاذ القرار هذه. ومع ذلك، من األهمية مبكان أال يتم اعتبار املساعدة النقدية والقسائم مبثابة عالج شامل أو حل سهل 
ملشاركة مجتمعية أفضل وأكرث جدوى. أظهرت الدراسات االستقصائية التي أجرتها رشكة “ Ground Truth Solutions” )٢٠١٩؛ ٢٠٢٠أ؛ ٢٠٢٠ب( أن 
متلقي املساعدة النقدية والقسائم غالبًا ما يشعرون بأنهم عىل دراية أفضل باملساعدة التي يتلقونها، ويشعرون مبستويات أعىل من االحرتام واالندماج 
يف الربامج، مقارنة بالطرائق األخرى. ومع ذلك، ال تزال نسبة األشخاص الذين أبلغوا عن هذه املشاعر منخفضة بشكل مثري للقلق: عىل سبيل املثال، يف 
جمهورية إفريقيا الوسطى، شعر ٣٢٪ فقط من متلقي املساعدة النقدية والقسائم أن آرائهم قد أخذت يف االعتبار، مقارنة بـ ٢٢٪ من املساعدات غري 
النقدية والقسائم. متلقو املساعدات، وفقط ١٤٪ من املستفيدين يف نفس الدراسة فهموا كيف تم اختيار األشخاص لتلقي املساعدة، مقارنة بـ١٥٪ من 
متلقي املساعدة غري النقدية والقسائم. إن تقوية الروابط بني املساعدة النقدية والقسائم واملشاركة املجتمعية واملساءلة داخل وخارج الحركة وإدراج 

مشاركة املجتمع واملساءلة يف االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم كلها واعدة، ولكن هناك حاجة إىل املزيد من العمل.

يف بعض البلدان، ساعدت التحويالت النقدية الجامعية عىل تعزيز مشاركة املجتمع وصنع القرار بشكل أكرب. تهدف هذه إىل “نقل سلطة اتخاذ القرار 
والوكالة إىل املجتمعات املتأثرة أو مجموعات املجتمع لتمكينها من االستجابة بشكل أفضل الحتياجاتها وأولوياتها” وغالبًا ما تُستخدم لتكملة أشكال 
املساعدة األخرى بدالً من استبدالها. يتم منح املجموعات امليزانية والدعم لتحديد وتنفيذ املشاريع التي تفيد إما قساًم فرعيًا من املجتمع أو املجتمع 
ككل، حيث تلعب املنظامت اإلنسانية دورًا تيسرييًا وليس دورًا تنفيذيًا )KeyAid 2021a(. بالنسبة للجهات املانحة عىل وجه الخصوص، هناك قدر أكرب 
من عدم اليقني واملخاطر التي تنطوي عليها الربامج األخرى القامئة عىل املساعدة النقدية والقسائم ألنها تتطلب منوذج متويل أكرث مرونة ومترير السيطرة 

من املنظامت اإلنسانية إىل املجتمعات املترضرة )املرجع نفسه(. ميكن أن يساعد وجود أنظمة قوية إلدارة املشاريع يف تقليل هذه املخاطر.

يستخدم الصليب األحمر يف ميامنار التحويالت النقدية الجامعية يف والية راخني منذ عام 2017 لدعم الحد من مخاطر الكوارث واملياه والرصف الصحي 
وخطط تنمية القرية. يتم تقديم النقد عىل أقساط للجان القروية، وفًقا ملقرتح وميزانية مقدمة إىل الصليب األحمر، ومبا يتوافق مع رشوط وأحكام 
االتفاقية املوقعة بني املكتب الفرعي واللجان )واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والصليب األحمر، بدون تاريخ(. حتى اآلن، دعم 
هذا التمويل مبادرات مثل بناء قاعات القرى وتجديد نقاط املياه وتحسينات لجعل الطرق أكرث سهولة وتم تكييفها يف عام 2020 استجابة لكوفيد-١٩. 
سمح ذلك للجان بتحديث مرافق الحجر الصحي املجتمعية، وإنشاء محطات لغسل اليدين، وزيادة وعي املجتمع، ورشاء البطاريات الكهربائية لتحسني 
االتصال الجامهريي ودعم الخياطني املحليني إلنتاج أقنعة الوجه. قدمت الجمعية الوطنية أيًضا أموااًل طارئة للجان الصمود القروية لدعم أولئك األكرث 
تأثرًا بـكوفيد-١٩، ومتويل مجموعات املتطوعني يف املجتمع القروي لدعم جهود التعبئة والتوعية )الصليب األحمر يف ميامنار \ االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر، ٢٠٢٠(. إىل جانب هذه اإلنجازات، وجد الصليب األحمر يف ميامنار أن التحويالت النقدية الجامعية تبني رأس املال 
االجتامعي والتامسك داخل هذه املجتمعات، وهو ما يساعد يف حد ذاته عىل تعزيز قدرة املجتمع عىل الصمود وتقليل االعتامد عىل املساعدة اإلنسانية 

)االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ٢٠١٩(.
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الرؤية

غالبًا ما تكون مساهمة الجهات اإلنسانية املحلية والوطنية يف االستجابة اإلنسانية غري معرتف بها وغري معرتف بها ، ال سيام عند الرشاكة مع منظمة دولية 
أو عندما ال يشاركون يف آليات التنسيق الرسمية )باربيليت، ٢٠١٨(. أوضحت هذه الدراسة أن زيادة ظهور الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية من 
خالل أنشطة املساعدة النقدية والقسائم مل تكن مهمة يف حد ذاتها فحسب ، بل كانت لها أيًضا فوائد يف املراحل األولية والنهائية واألفقية للمنظمة ، مبا 

يف ذلك زيادة التمويل والوصول إىل منتديات صنع القرار و صورة عامة أقوى.

فاد الصليب األحمر الكيني أن املساعدات النقدية والقسائم منحتهم “وجهاً” وعززت مكانتها يف املجتمعات ومع الجهات الفاعلة اإلنسانية. وباملثل، أدت 
جودة استجابة املساعدة النقدية والقسائم التي يقدمها الصليب األحمر اإلثيويب إىل إبداء الحكومة ثقتها يف عملها، وإىل مزيد من الظهور وسمعة أقوى 
لدى املجتمعات ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية. أدت جهود الصليب األحمر الزامبي للرتويج الستجابته للمساعدة النقدية 
والقسائم يف الصحف الوطنية إىل مزيد من االعرتاف العام، يف حني أن جودة برامجها قد ولدت االهتامم واالعرتاف داخل املجتمع اإلنساين. فقد اتصلت 
اليونيسف، عىل سبيل املثال ، للحصول عىل الدعم من خالل تقييم مقدم الخدمة املالية الخاص بها. وباملثل، فإن الصليب األحمر امللغايش، الذي كان 
معروفًا يف السابق فقط بعمله للتربع بالدم ، قد وجد أن استجابته للمساعدات النقدية والقسائم قد زادت من وضوح الرؤية لدى كل من الجمهور 
والحكومة. إن االعرتاف باستجابة املساعدة النقدية والقسائم التي يقدمها الصليب األحمر يف ميامنار يعني أن اليونيسف وفريق العمل النقدي كثريًا ما 
يطلبان منه قيادة التقييامت، وأشار الصليب األحمر النيجريي إىل أنه تم االعرتاف بها بشكل أفضل داخل الحركة وتم التامسها للحصول عىل الدعم من 

الرشيك الجمعيات الوطنية التي مل تكن قد دخلت يف رشاكة معها من قبل.

إن الرؤية املتزايدة للصليب األحمر لجزر البهاما يف قيادة استجابة دوريان للصليب األحمر، والوصول إىل املجتمعات التي ال ميكن الوصول إليها من قبل 
املنظامت األخرى، وكونها أول منظمة تخترب املساعدة النقدية متعددة األغراض ، يعني أنه طُلب منها الحًقا مشاركة خربتها ومعرفتها مع املنظامت الدولية 
التي كانت تصل إىل الجزيرة وتتطلع إىل تقديم املساعدة النقدية والقسائم. كام أدى إىل زيادة الوضوح بني كل من املانحني واملجتمعات التي تخدمها 

والحكومة، مام أدى إىل تحويل االعرتاف العام بها من منظمة تركز عىل الرعاية االجتامعية إىل منظمة إنسانية.

عىل الرغم من أن عملية االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم قد أثبتت أنها خطوة أوىل حاسمة يف زيادة ظهور الجمعية الوطنية وضامن االعرتاف 
بعملها، فإنها تتطلب أيًضا استثامرًا متعمًدا من قبل الجمعية الوطنية ورشكائها لإلعالن عن أنشطتها ، عىل سبيل املثال ، من خالل التقليدية و وسائل 
التواصل االجتامعي ومجموعة العمل النقدي وآليات التنسيق األخرى ومبادرة عد النقود للحركة. عىل الرغم من الفوائد املحتملة لزيادة التمويل 
ومصداقية أكرب من بني أمور أخرى، فإن الجمعيات الوطنية ال تعطي هذه األولوية دامئًا. باإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة إىل مزيد من العمل الهام من قبل 

الجهات الفاعلة الدولية لضامن منح الجهات اإلنسانية املحلية والوطنية نفس االعرتاف والوضوح مثل الجهات املانحة والرشكاء الدوليني.

يف كثري من الحاالت، عززت قدرة املساعدة النقدية والقسائم املتزايدة للجمعية الوطنية من عالقتها مع الحكومة الوطنية. كان هذا واضًحا بشكل خاص 
خالل جائحة كوفيد-١٩، حيث وسعت الحكومات برامج الحامية االجتامعية أفقياً ورأسياً استجابة لألزمة )املنفي وآخرون، ٢٠٢٠(. وشمل ذلك وضع 
اتفاقيات وعقود جديدة لتحسني مشاركة البيانات واالستهداف والتسجيل، ومواءمة األساليب وآليات التسليم وطرق العمل. ثبت أن كونك “جاهزًا للنقد” 
أمر بالغ األهمية للقدرة عىل املشاركة يف هذا الدور )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ومركز املساعدات النقدية، ٢٠٢٠(. عىل 
سبيل املثال، قدم الصليب األحمر يف بابايل إيسواتيني إرشادات املساعدة النقدية والقسائم للحكومة الوطنية، ودعم انتقالها إىل نظام الدفع اإللكرتوين 
وعمل معهم للوصول إىل أكرث من ٥٠٠٠ أرسة إضافية. وبصفته قائد فريق التنسيق النقدي، لعب الصليب األحمر النيبايل أيًضا دورًا محوريًا يف عملية 
التأهب واالستجابة لكوفيد-١٩، مبا يف ذلك الدعوة إىل املساعدة النقدية متعددة األغراض كخيار استجابة )املرجع نفسه(. وباملثل، فإن القدرة عىل تقديم 
املساعدات النقدية والقسائم عىل نطاق واسع تعني أن الصليب األحمر امللغايش كان أكرث قدرة عىل دعم استجابات الحكومة لكل من لكوفيد-١٩ 
وانعدام األمن الغذايئ والجفاف يف جنوب البالد، مام أدى إىل زيادة املساعدة الحكومية. عند الرضورة. وقد ساهم ذلك يف زيادة املصداقية مع الحكومة 

وكذلك مع الجمعيات الوطنية الرشيكة.

عىل الرغم من عدم قيام جميع الجمعيات الوطنية بأدوار قيادية يف آليات تنسيق املساعدات النقدية والقسائم، فإن العديد منها تشارك بنشاط أكرب فيها 
نتيجة االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم. وقد ثبت أن هذا مهم لزيادة ظهورهم واالعرتاف بهم كالعب رئييس يف املساعدة النقدية والقسائم. ويف 
بعض الحاالت، تم ذلك من خالل الحضور املنتظم وتبادل املعلومات يف اجتامعات مجموعات العمل ومجموعات العمل الفرعية؛ وقد تبنى آخرون دورًا 
أكرب، حيث أجروا دورات تدريبية حرضها أعضاء مجموعة العمل النقدي األخرى، وتسهيل الحوار بني الجهات الفاعلة اإلنسانية والحكومة الوطنية وقيادة 
التقييامت املشرتكة. بالنظر إىل أن املؤسسات املانحة تتطلب رشكاء محتملني للتنسيق الفعال مع املنظامت األخرى واملشاركة يف آليات تنسيق العمل 
اإلنساين، فقد يساعد ذلك أيًضا الجمعيات الوطنية عىل بناء املصداقية مع املانحني. ومع ذلك، ال يوجد دليل مبارش من هذه الدراسة عىل أن هذا قد أثر 

عىل قرارات التمويل حتى اآلن، حيث توجد مجموعة متنوعة من العوامل األخرى.

عىل الرغم من هذه النجاحات، ال يزال نقص املوارد يشكل عائقا كبريا أمام الجمعيات الوطنية للمشاركة بشكل منتظم وفعال يف مجموعات العمل 
النقدية واجتامعات التنسيق األخرى. لدى العديد منهم موظف واحد مخصص للمساعدة النقدية والقسائم مام يجعل الحضور املنتظم صعبًا عند السفر. 
وينطبق هذا حتى عىل الجمعيات الوطنية التي تشارك يف رئاسة مجموعة العمل النقدية ، مثل الصليب األحمر يف ميامنار. غالبًا ما تطلب نقطة االتصال 
الخاصة باملساعدة النقدية والقسائم من الصليب األحمر األمرييك الحضور بدالً منها ، عندما تكون غري قادرة عىل القيام بذلك ، ولكن هذا يستبدل صوتًا 
وطنيًا بصوت دويل ، وإن كان ذلك مؤقتًا. ميكن أن يؤدي عدم االتساق يف من يحرض االجتامعات أيًضا إىل زيادة صعوبة مشاركة الجهات الفاعلة اإلنسانية 
املحلية والوطنية بفاعلية يف االجتامعات ألنهم سيكونون أقل دراية باملناقشات السابقة ، وهي مشكلة ميكن أن تتفاقم بسبب انعدام الثقة )باربيليت، 

. )٢٠١٩
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تأثري السياسة

أشارت الدراسات السابقة إىل العوائق التي تواجه الجهات الفاعلة املحلية والوطنية يف إيصال أصواتهم والوصول إىل منتديات صنع القرار اإلنساين والتأثري 
عىل السياسة اإلنسانية )انظر، عىل سبيل املثال، باربيليت، )٢٠١٩((. كام أن ندرة الفاعلني املحليني يف االجتامعات عىل املستوى االسرتاتيجي “تثبط 
صوتهم الجامعي وتحد من القدرة التفاوضية الجامعية” )مبادرات التنمية ٢٠١٨(. عىل املستوى التنظيمي، غالبًا ما تم االتفاق عىل القرارات املتعلقة 
باسرتاتيجية الربنامج ونهجه بني الجهات املانحة واملنظامت الدولية ، قبل وقت طويل من إرشاك الرشكاء املحليني يف املحادثة. يف حني أن دورهم املساعد 
مينح الجمعيات الوطنية منربًا وصوتًا قد ال يتمتع به الفاعلون اإلنسانيون املحليون والوطنيون اآلخرون، إال أنهم ال يزالون يواجهون عقبات كبرية )ايويب 

و آخرون، ٢٠١٧(.

سلطت هذه الدراسة الضوء عىل إمكانية االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم لتغيري ذلك ، مع أمثلة عىل الجمعيات الوطنية التي اكتسبت نفوذًا 
مع كل من الحكومة واملنظامت اإلنسانية األخرى نتيجة لجودة استجابتها للمساعدات النقدية والقسائم. عىل سبيل املثال ، صممت الحكومة الكينية 
برنامج الحامية االجتامعية الخاص بها ، وتنظر حاليًا يف استخدام M-Pesa كآلية للتسليم ، عىل خلفية نجاح االستجابة النقدية والقسائم للصليب األحمر 
الكيني. يف نيبال ، فرضت الحكومة الفيدرالية قيوًدا عىل استخدام التحويالت النقدية يف برامج الحامية االجتامعية ، مفضلة خطط النقد مقابل العمل 
بدالً من ذلك. ومع ذلك، استخدم الصليب األحمر عالقته مع الحكومة ، ونجاح برنامج املساعدة النقدية والقسائم وعالقته باملجتمعات املحلية للدعوة 
إىل استخدام الحكومة للمساعدات النقدية والقسائم. نتيجة لذلك، تدعم وثائق السياسة الحديثة استخدام بعض التحويالت النقدية للفئات األكرث ضعفاً. 
عارضت الحكومة البوروندية باملثل التحويالت النقدية غري املرشوطة، حيث رفض أحد املحافظني السامح للعاملني يف املجال اإلنساين بتوزيع املساعدات 
النقدية والقسائم يف مقاطعته. ومع ذلك ، فقد متكن الصليب األحمر البوروندي من استخدام دوره املساعد إلقناع الحاكم بتغيري رأيه. كام أدت سمعة 
الصليب األحمر الزامبي بصفته جهة فاعلة يف املساعدة النقدية والقسائم إىل املساهمة يف تصميم استجابة الحكومة للجفاف و كوفيد-١٩. أخريًا، يتمتع 
الصليب األحمر يف جزر البهاما بعالقة أقوى وأكرث تأثريًا مع حكومته واملانحني نتيجة الستجابة دوريان. وبينام سعت املجموعة األوىل إىل الحصول عىل 
مساهمتها ومشاركتها يف برامج أخرى لالستجابة للكوارث، فمن املرجح اآلن أن يقوم رشكاء الحركة باستشارة الصليب األحمر لجزر البهاما حول أولويات 

التمويل الخاصة بهم ، بدالً من تحديد التربعات التي ينبغي استخدامها.

ساعد جائحة كوفيد-١٩والتوسع الناتج يف برامج الحامية االجتامعية الحكومية الجمعيات الوطنية عىل اكتساب املزيد من النفوذ بصفتها جهة فاعلة يف 
مجال املساعدة النقدية والقسائم. وجدت دراسة عن الصلة بني النقد اإلنساين وبرامج الحامية االجتامعية أثناء الوباء )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر ومركز املساعدات النقدية، ٢٠٢٠( أن جميع الجمعيات الوطنية التي تم عرضها قد بدأت يف لعب دور منارصة مع حكومتها 
الوطنية، وأن كونها “جاهزة للنقد” حاسمة لقدرتهم عىل تويل هذا الدور. عىل سبيل املثال، لعبت جمعية الصليب األحمر يف بابايل إيسواتيني دورًا مهاًم 
يف الدعوة مع أعضاء الربملان والوكالة الوطنية إلدارة الكوارث لتوسيع نطاق املساعدة النقدية والتحول إىل آليات الدفع اإللكرتونية. عمل الصليب األحمر 

النيجريي أيًضا مع الحكومة والجهات الفاعلة األخرى يف الحركة لتطوير خطة قطرية استجابة للوباء.

نتيجة لالستعداد للمساعدة النقدية والقسائم إىل حد كبري، كان لالعرتاف بالجمعيات الوطنية كجهات فاعلة يف مجال املساعدة النقدية والقسائم التي 
ميكنها تقديم مساعدة عالية الجودة تداعيات واضحة وإيجابية عىل قدرتها عىل التأثري يف سياسات الحكومة. نظرًا لدورها املساعد، يعد هذا مجااًل طبيعيًا، 
ولكنه مهم، للجمعيات الوطنية للبناء عليه يف املستقبل، خاصة وأن العاملني يف املجال اإلنساين يتطلعون بشكل متزايد نحو الحلول الدامئة ، ومواءمة 

املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية وبرامج الحامية االجتامعية.
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هــل ســاعد االســتعداد للمســاعدة النقديــة والقســائم عــىل 
تغيــري الســلطة؟
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عىل الرغم من وجود دليل واضح عىل استعداد املساعدة النقدية والقسائم التي تساهم يف كل من األبعاد السبعة للتوطني، إىل أي مدى أدى ذلك إىل 
تغيري أكرث جوهرية يف ديناميكيات القوة بني الجهات الفاعلة الدولية والوطنية، وإىل عنرص مركزي يف أجندة التوطني؟

عىل الرغم من أن هذه الدراسة مل تبحث رصاحة يف مسألة السلطة، إال أن النتائج تشري إىل بعض التغيريات الواضحة يف قدرة ومصداقية الجمعيات الوطنية 
- وهام اثنان من مصادر القوة الثالثة التي حددها )فاست وبينيت، ٢٠٢٠(. ال يزال الوصول إىل التمويل املستدام والجيد - املصدر الثالث لقوتها - ميثل 

تحديًا كبريًا للجمعيات الوطنية والجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية األخرى، حيث ال يزال التقدم الطموح يعوقه الحواجز الهيكلية.

توضح الدراسة نجاح االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم يف تعزيز القدرات التشغيلية والتنظيمية للجمعيات الوطنية، مام يؤدي إىل أدوار أكرث بروزًا 
يف االستجابة اإلنسانية، مع وضوح أكرب ومصداقية وتأثري كجهة فاعلة يف املساعدة النقدية والقسائم. الحظ الكثريون حدوث تغيري يف عالقتهم مع رشكاء 
الحركة واملنظامت الخارجية والجهات املانحة والحكومات والجمهور العام. وقد تم التامس آرائهم ونصائحهم ودعمهم يف مجموعة متنوعة من القضايا 
مبا يف ذلك املسائل الفنية املتعلقة بالنقد واملساعدة يف القسائم، وأولويات التمويل وتخطيط االستجابة، وقد أثبتوا أنهم ال غنى عنهم يف سد الفجوة بني 

الجهات الفاعلة اإلنسانية والحكومات الوطنية.

وبالقدر نفسه من األهمية ، فقد أدى أيًضا إىل تغيري يف الطريقة التي تنظر بها الجمعيات الوطنية إىل نفسها. كام يالحظ باربيليت )٢٠١٩(، فإن أحد 
العوائق الرئيسية أمام التوطني هو تدين احرتام الذات والشعور بالدونية الذي تشعر به املنظامت الوطنية واملحلية عند مقارنتها بـ “القوى االستعامرية 
القدمية”. العديد من املقابالت كان تأثري االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم عىل ثقة الجمعيات الوطنية. وقد أدى ذلك إىل قيام الصليب األحمر 
األوغندي بطرح نفسه يف تحالف االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم بقيادة املعونة الكنسية الدمناركية؛ أدرك الصليب األحمر اإلثيويب أنه يجب أن 
يكون أكرث ثقة بالنفس ، وأن عليه أن ينظر خارجيًا ويدعو اآلخرين للعمل معه ؛ وأشارت رئيسة الصليب األحمر لجزر البهاما إىل أن القيادة الناجحة 

ملنظمتها لالستجابة إلعصار دوريان قد ساهمت يف زيادة الشعور بالثقة التي مكنتها من متابعة الفرص واملشاريع الجديدة.

يف حني أن هذا الدليل ال يرقى إىل تحول منهجي يف السلطة، إال أنه يسلط الضوء عىل املساهمة املحتملة لالستعداد للمساعدة النقدية والقسائم لتغيري 
هذه الديناميكيات، مع االستثامر وااللتزام والدعم املناسبني ، وكجزء من التغيريات الهيكلية األوسع يف املجال اإلنساين. النظام.
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استنتاج
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تقدم هذه الدراسة دليالً واضًحا عىل الدور املهم الذي ميكن أن يلعبه االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم يف النهوض بأجندة التوطني، مع االستثامر 
وااللتزام والدعم الكايف. وقد أدى تركيزها عىل بناء القدرات التنظيمية والتشغيلية إىل تعزيز الجمعيات الوطنية بشكل واضح، وأدى إىل قيامها بأدوار أكرث 

وضوًحا وتأثريًا يف االستجابة، وعزز مصداقيتها مع الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى، واملجتمعات والحكومة.

تسلط الدراسة الضوء أيًضا عىل الدور الذي ميكن أن يلعبه نظام املساعدة النقدية والقسائم، واملساعدة النقدية والقسائم كطريقة، يف املساهمة يف 
استجابة أكرث محلية. هذا يشمل:

  القيادة املحلية ملجموعات العمل النقدية:  متكنت الجمعيات الوطنية من االضطالع بأدوار قيادية يف آليات تنسيق النقد التي عادة ما تشغلها 
يف أماكن أخرى وكاالت األمم املتحدة أو املنظامت غري الحكومية الدولية.

  مناهج تعاونية جديدة خاصة باملساعدة النقدية والقسائم:  يف السياق الصحيح، ميكن أن تدعم رشاكات أكرث تكافؤًا بني الجهات الفاعلة الدولية 
والوطنية ؛ ميكن للجمعيات الوطنية أن تضيف قيمة واضحة إىل هؤالء من خالل وصولهم وإمكانية وصولهم ووجودهم املجتمعي.

   زيادة االهتامم مبواءمة النقد اإلنساين وبرامج الحامية االجتامعية: تتتمتع الجمعيات الوطنية مبوقع فريد لتسهيل ذلك، وتعمل كحلقة وصل 
رئيسية بني املنظامت اإلنسانية األخرى والحكومة الوطنية.

   متكني املجتمعات املترضرة: بحكم طبيعتها، متنح املساعدة النقدية والقسائم قدرة أكرب عىل اتخاذ القرار مع املجتمعات املحلية ، عىل الرغم من 
الحاجة إىل مزيد من العمل لضامن مشاركتهم الهادفة واملنتظمة.

   دعم األسواق املحلية والتجار والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص املحيل:  تتوفر املساعدة النقدية والقسائم فوائد واضحة لالقتصاد املحيل؛ ميكن 
للرشاكة مع مقدمي الخدمات املالية املحليني بدالً من املنظامت متعددة الجنسيات أن تعزز هذه الفوائد.

عىل الرغم من أن هذه الدراسة ركزت عىل الجمعيات الوطنية ونهج االستعداد للمساعدات النقدية والقسائم، إال أن النتائج تشري إىل أن املبادرات املامثلة 
غري الحركية مثل أداة الجاهزية النقدية التنظيمية الخاصة مبركز املساعدات النقدية ، ميكن أن تؤدي إىل نتائج مامثلة للجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية 
والوطنية األخرى ، رشيطة أن الرشكاء واملانحون الدوليون يستثمرون فيها بشكل كاٍف. سيكون مثل هذا االستثامر أمرًا بالغ األهمية لضامن عدم تخلف 
الجهات اإلنسانية املحلية والوطنية عن الركب مع تطور املساعدات النقدية والقسائم وأصبحت شائعة بشكل متزايد. من شأن توفري دعم التطوير 
التنظيمي طويل األجل ملجموعة من الجهات الفاعلة اإلنسانية املحلية والوطنية أن يبني أيًضا قاعدة عريضة من قدرات املساعدة النقدية والقسائم 

املحلية املستدامة وصوتًا محليًا جامعيًا قويًا، وهو ثقل موازن مهم لتحدي هيمنة الجهات الفاعلة الدولية يف النظام اإلنساين.
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عن الحركة5 

ــات  ــز الجمعي ــا يف تعزي ــًرا لنجاحه ــة والقســائم ، نظ ــة واالســتثامر يف االســتعداد للمســاعدات النقدي ــوارد الحرك ــادة م زي
الوطنيــة ومســاهمتها الواضحــة يف اســتجابة أكــرث محليــة. وينبغــي ربــط ذلــك بجــدول أعــامل تنميــة الجمعيــة الوطنيــة 
للحركــة وجــدول أعــامل االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر للتجديــد. إذا كان االلتــزام بالتوطــني 
صادقـًـا ، فيجــب أن يكــون الدعــم ملــدة ثــالث ســنوات عــىل األقــل ، وأن يتــم توفــريه خــارج حــاالت الطــوارئ حتــى تتمكــن 
الجمعيــات الوطنيــة مــن بنــاء قدراتهــا التنظيميــة واالســتثامر فيهــا وتجنــب االعتــامد املفــرط املســتمر عــىل الدعــم الــدويل 

يف أوقــات األزمــات.

ــات  ــن الجمعي ــل م ــدد أق ــىل ع ــوارد ع ــت وامل ــن الوق ــد م ــز املزي ــر يف تركي ــني، فك ــم الكافي ــودة الدع ــق وج ــامن عم لض
الوطنيــة ذات األولويــة. ينبغــي أن تســتند القــرارات املتعلقــة بعــدد الجمعيــات الوطنيــة املطلــوب دعمهــا إىل تحليــل دقيــق 

ــاح. ــة والقســائم والدعــم املت للمــوارد الالزمــة لالضطــالع باالســتعداد للمســاعدة النقدي

ــا ومرونــة وميكــن التنبــؤ بــه وطويــل األجــل، مبــا يف ذلــك مــن  دعــم الجمعيــات الوطنيــة للوصــول إىل متويــل أكــرث تنوًع
الصناديــق املشــرتكة القطريــة ومصــادر التمويــل غــري التقليديــة. يجــب أن يشــمل ذلــك دعــاًم موجًهــا للمســاعدة يف التغلــب 

عــىل الحواجــز املســتمرة واملوثقــة جيــًدا للوصــول إىل التمويــل.

ــادي  ــدور الري ــاء اســتعامر املســاعدات ، وال ــز الحــايل عــىل إنه ــد-1٩، والرتكي ــي يوفرهــا جائحــة كوفي ــام الفرصــة الت اغتن
ــا يف  ــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر يف مســار عمــل توطــني الصفقــة الكــربى للمــي قدًم ــدويل لجمعي لالتحــاد ال
التزامــات توطــني الصفقــة الكــربى وســن تغيــريات طموحــة يف كيفيــة تقديــم الدعــم الــدويل للجمعيــات الوطنيــة . يجــب 
ــي  ــع موظف ــب م ــا إىل جن ــل جنبً ــني للعم ــرش املوظف ــم تنشــيطه ، يجــب ن ــث يت ــالذ أخــري وحي ــادة كم ــم الزي ــار دع اعتب
الجمعيــة الوطنيــة وتدريبهــم ، بــدالً مــن اســتبدالهم. وهــذا يتطلــب مزيــًدا مــن اإلقــرار والفهــم لديناميكيــات القــوة املرئيــة 
وغــري املرئيــة بــني الجمعيــات الوطنيــة ونظرياتهــا الدوليــة. يجــب أن يســاهم هــذا الدعــم أيًضــا يف تنميــة الجمعيــة الوطنيــة 

وأهدافــه طويلــة املــدى لضــامن مســاهمته يف جمعيــات وطنيــة أقــوى وأكــرث اســتدامة.

ــع  ــز الســبع للتوطــني ، وتتب ــزة مــن الركائ ــكل ركي ــة التوطــني، قــم باعتــامد املــؤرشات املناســبة ل لضــامن التقــدم يف عملي
التقــدم املحــرز يف مقابلهــا عــرب الحركــة. يجــب تضمينهــا يف خطــط تنميــة الجمعيــة الوطنيــة واســتخدامها ألغــراض التخطيــط 

االســرتاتيجي.

كجــزء مــن أجنــدة التحــول الرقمــي الســرتاتيجية 2٠3٠ ، حــدد أولويــات النقــد الرقمــي وحلــول مســاعدة القســائم واســتثمر 
فيهــا ، مثــل RedRose. نظــرًا ألن املســاعدة النقديــة والقســائم أصبحــت رقميــة بشــكل متزايــد ، فــإن الجمعيــات الوطنيــة 

تخاطــر بالتخلــف عــن الركــب مــا مل يكــن لديهــا املــوارد الالزمــة لالســتثامر يف هــذه التقنيــات.
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6  Example indicators are available in Van Brabant and Patel (2018)

لزيــادة وضــوح الجمعيــات الوطنيــة وغريهــا مــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية املحليــة والوطنيــة ، الدعــوة إىل إســناد أكــرث 
ــات  ــر الخاصــة بالجه ــذة ، يف املنشــورات والتقاري ــوكاالت املنف ــة والقســائم إىل ال ــا ألنشــطة املســاعدة النقدي ــدالً وثباتً ع

املانحــة والتنظيميــة.

زيــادة فــرص التعلــم مــن نظــري إىل نظــري لتســهيل التبــادل بــني الجمعيــات الوطنيــة. باإلضافــة إىل كونهــا آليــة فعالــة لتبــادل 
املعرفــة الســياقية ، فــإن هــذا مــن شــأنه أن يقلــل مــن االعتــامد عــىل »الخــرباء« الدوليــني لبنــاء القــدرات التقنيــة. إنــه ليــس 
فقــط منوذًجــا أكــرث اســتدامة وفعاليــة مــن حيــث التكلفــة ، ولكنــه سيســاعد أيًضــا يف إعــادة تشــكيل تصــورات بنــاء القــدرات 
كعمليــة أحاديــة االتجــاه مــن أعــىل إىل أســفل. كــام لوحــظ ، يف تقييــم ٢٠١٩ لدعــم االســتعداد النقــدي ، ميكــن توســيع هــذا 

بشــكل أكــرب لالســتثامر يف رشاكات التعلــم مــن قائــد إىل قائــد لدعــم املســاعدة النقديــة والقســائم.

حــدد الطــرق امللموســة للمســاعدة يف بنــاء ثقــة الجمعيــات الوطنيــة والتأكــد مــن دمجهــا عــن قصــد يف نهــج االســتعداد 
ــاء  ــني وبن ــني الخارجي ــع املانح ــات م ــز العالق ــاعدة يف تعزي ــك: املس ــمل ذل ــن أن يش ــائم. وميك ــة والقس ــاعدة النقدي للمس
تحالفــات مــع الجهــات اإلنســانية املحليــة والوطنيــة األخــرى ؛ إيجــاد طــرق لضــامن مشــاركة الجمعيــات الوطنيــة بانتظــام يف 

اجتامعــات التنســيق ؛ والدعــوة لتعيينهــم يف رصف األدوار القياديــة ملجموعــة العمــل.

.٩

.٨

.٨

.٧

.٧

للجمعيات الوطنية

 التعامــل باســتمرار مــع االســتعداد للمســاعدة النقديــة والقســائم كعمليــة تطويــر تنظيمــي، ومواءمتهــا مــع خطــط تنميــة 
الجمعيــة الوطنيــة. سيســاعد ذلــك عــىل ضــامن اســتدامة التغيــريات وتعميــم املســاعدة النقديــة والقســائم يف جميــع أنحــاء 
ــة  ــات الجمعي ــع أولوي ــب م ــائم يتناس ــة والقس ــاعدة النقدي ــتعداد للمس ــامن أن االس ــىل ض ــاعد ع ــه يس ــام أن ــة. ك املنظم

الوطنيــة، ويتجنــب االزدواجيــة ويقلــل مــن أوجــه القصــور.

لتحقيــق أقــى قــدر مــن النجــاح يف االســتعداد للمســاعدة النقديــة والقســائم، القيام بتضمــني املســاعدة النقدية والقســائم 
يف السياســات واإلرشــادات واالســرتاتيجيات وخطــط االســتجابة وضــامن املشــاركة الواســعة عــرب الجمعيــة الوطنيــة. أثبتــت 
مشــاركة القيــادة العليــا أنهــا رضوريــة إلحــداث التغيــريات التنظيميــة املطلوبــة: فالقــدرة عــىل إثبــات دور املســاعدة النقديــة 
ــة  ــة الوطني ــادة صــورة الجمعي ــد مــن الكفــاءات ، وزي ــد املزي والقســائم يف تحســني النتائــج اإلنســانية ، وقدرتهــا عــىل تولي
وأهميتهــا أمــر أســايس . مــن الــرضوري وجــود جهــة اتصــال للمســاعدة النقديــة والقســائم التابعــة للجمعيــة الوطنيــة وتعيــني 
الشــخص املناســب يف هــذا الــدور لدفــع هــذا األمــر إىل األمــام ، ولكــن مــن املهــم بنفــس القــدر تعزيــز االهتــامم واملشــاركة 
ــداث  ــامت األح ــرب املنظ ــم ع ــمية ، والتعل ــري الرس ــات غ ــات املعلوم ــالل جلس ــن خ ــال ، م ــبيل املث ــىل س ــة، ع ــرب املنظم ع

ومراجعــات مــا بعــد العمــل.

تخصيــص املــوارد لرفــع صــورة الجمعيــة الوطنيــة للمســاعدة يف وضعهــا كممثــل رئيــي للمســاعدة النقديــة والقســائم.  
وهــذا يتطلــب بنــاء املصداقيــة مــع مجموعــة مــن أصحــاب املصلحــة، مبــا يف ذلــك الجهــات املانحــة ورشكاء الحركــة والجهــات 
ــة وقصــص  ــرش دراســات الحال ــة ، ون ــت االســتفادة مــن وســائل اإلعــالم املحلي ــور. أثبت ــة اإلنســانية األخــرى والجمه الفاعل
ــة ميكــن مــن خاللهــا  النجــاح ، ورفــع أصــوات املجتمــع ، والحضــور املنتظــم الجتامعــات التنســيق اإلنســاين ، وســائل فعال
القيــام بذلــك. ميكــن أن يســاعد البحــث االســتباقي عــن فــرص متويــل خارجيــة متنوعــة يف رفــع صــورة الجمعيــة الوطنيــة 

خــارج الحركــة.

ــأدوار  ــام ب ــة والقســائم لألمــام للقي ــا، وضــع نقــاط االتصــال الخاصــة باملســاعدة النقدي ــك مناســًبا وممكًن ــام كان ذل حيث
قياديــة يف مجموعــة العمــل النقديــة عــىل املســتوى الوطنــي. ييمكــن أن يعــزز هــذا املزيــد مــن هيــاكل التنســيق املحليــة 
ورفــع صــورة الجمعيــة الوطنيــة ، فضــالً عــن املســاعدة يف مواءمــة برامــج الحاميــة اإلنســانية واالجتامعيــة بشــكل أفضــل ، 

كنتيجــة لدورهــا املســاعد.

التأكــد مــن وضــع مهــارات ومعرفــة املســاعدة النقديــة والقســائم موضــع التنفيــذ ومراجعتهــا بانتظــام ، للتأكــد مــن أن 
ــائم  ــة والقس ــاعدة النقدي ــيع املس ــذ وتوس ــرص تنفي ــن أن ف ــم م ــىل الرغ ــد«. ع ــزة للنق ــزال »جاه ــة ال ت ــة الوطني الجمعي
ســتعتمد عــىل الســياق ، ميكــن تنظيــم الطياريــن عــىل نطــاق صغــري أو املحــاكاة بشــكل منهجــي لتضمــني املعرفــة واملهــارات 

الالزمــة داخــل املنظمــة ، كجــزء مــن االســتعداد التنظيمــي الجيــد.

ــة  ــد مــا إذا كان وكيفي ــة لتحدي ــوكاالت والنهــج التعاوني االنخــراط بشــكل اســتباقي مــع أنظمــة التســليم املشــرتكة بــني ال
العمــل معهــا. نظــرًا ألن النهــج املشــرتكة بــني الــوكاالت مثــل الشــبكة التعاونيــة لتقديــم النقــد والنظــام النقــدي املشــرتك 
الــذي تقــوده األمــم املتحــدة أصبحــت أكــرث شــيوًعا ، فمــن املهــم أن تقــرر الجمعيــات الوطنيــة كيفيــة التعامــل معهــا ، عــىل 
ــة وأكــرث  ــا ممكن أســاس الســياق وأولوياتهــا االســرتاتيجية وقدراتهــا. يف بعــض الحــاالت ، قــد تكــون البدائــل املوجهــة محليً

مالءمــة.

ــة والقســائم. ويشــمل  ــة يف اســتجابة املســاعدة النقدي ــات الوطني ــدور املســاعد للجمعي ــز ال  البحــث عــن الفــرص لتعزي
ذلــك اســتخدام الــدور املســاعد لتقويــة الصلــة بــني الحكومــة واملنظــامت اإلنســانية ، وعنــد االقتضــاء ، للدعــوة إىل املســاعدة 
النقديــة والقســائم مــع الحكومــة. يوفــر الرتكيــز األخــري عــىل ربــط أفضــل للحاميــة االجتامعيــة وبرامــج التحويــالت النقديــة 

اإلنســانية فرصــة واضحــة للجمعيــات الوطنيــة.

ــاع  ــة يف القط ــات الفاعل ــن الجه ــم م ــني وغريه ــة املحلي ــات املالي ــي الخدم ــع مقدم ــد م ــري يف التعاق ــن، التفك ــام أمك حيث
ــالء  ــة ســيضمن إي ــم مــزود الخدمــة املالي ــار يف تقيي ــة الكــربى. إن تضمــني هــذا كمعي ــدالً مــن الــرشكات الدولي الخــاص، ب

ــة. ــرشكات املحلي ــة والقســائم لل ــد املســاعدة النقدي ــم فوائ ــه، مــام يســاعد عــىل تعظي ــار الواجــب ل االعتب
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فرص ملزيد من البحث

ــو  ــلطة نح ــل الس ــاعد يف تحوي ــن أن يس ــائم ميك ــة والقس ــاعدة النقدي ــتعداد للمس ــج إىل أن االس ــري النتائ تش
الجمعيــات الوطنيــة ، ولكــن نظــرًا ألنــه مل يكــن هدفـًـا رصيًحــا لهــذا البحــث ، فــإن املزيــد مــن العمــل ســيكون 

مفيــًدا للكشــف عــام إذا كان قــد تــم ذلــك وكيــف فعــل ذلــك ، وتحــت أي ظــروف كان ذلــك أكــرث ناجــح.

للمجتمع اإلنساين األوسع

يجــب عــىل املانحــني واملنظــامت اإلنســانية الدوليــة زيــادة االســتثامر يف مبــادرات مشــابهة للتأهــب للمســاعدة النقديــة 
والقســائم لرشكائهــم املحليــني للمســاعدة يف ضــامن أنهــم »جاهــزون للنقــد«. يجــب أن يكــون هــذا مصحوبـًـا بتمويــل طويــل 
ــة  ــدرة محلي ــاء ق ــذا يف بن ــاعد ه ــي. سيس ــري حقيق ــم إىل تغي ــني أن ترُتج ــات بالتوط ــودة إذا كان لاللتزام ــل ج ــل وأفض األج

واســعة النطــاق للمســاعدة النقديــة والقســائم وصــوت محــيل جامعــي يف اســتجابة املســاعدة النقديــة والقســائم.

ــة يف مجــال املســاعدة النقديــة  ــز القــدرات الجامعيــة للجهــات الفاعل يجــب أن تدعــم مجموعــات العمــل النقديــة تعزي
والقســائم املحليــة والوطنيــة. وهــذا مــن شــأنه أن يعــزز قــدرة االســتجابة النقديــة واملســاعدة يف القســائم ويســاعد عــىل 
بنــاء ثقــة الجهــات الفاعلــة املحليــة. يجــب عــىل األعضــاء أيًضــا رفــع أصــوات الجهــات الفاعلــة املحليــة بشــكل اســتباقي يف 

اجتامعــات التنســيق، مبــا يف ذلــك ترشــيحهم ألدوار قياديــة.

بالنظــر إىل أن ديناميكيــات القــوة غــري املتكافئــة هــي عائــق رئيــي أمــام التوطــني، يجــب عــىل الجهــات الفاعلــة الدوليــة 
الســعي إىل فهــم أفضــل لكيفيــة ظهــور ديناميكيــات القــوة هــذه بطــرق مرئيــة وغــري مرئيــة ، وكيــف يتــم تعزيزهــا بوعــي 
ودون وعــي ، والســعي االســتباقي ملعالجتهــا. لســوء الحــظ، مــن غــري املحتمــل حــل مشــكلة عــدم املســاواة يف الحصــول عــىل 
التمويــل عــىل املــدى القريــب ، لــذا يلــزم بــذل جهــود مدروســة ملعالجــة هــذه االختــالالت ضمــن هــذه القيــود. يعــد التعلــم 

مــن اســتجابة كوفيــد-١٩ والدراســات املرتبطــة بهــا نقطــة دخــول رئيســية لذلــك.

يجــب اعتــامد مــؤرشات موحــدة ومعــامل واضحــة لقيــاس التقــدم املحــرز مقابــل كل مــن الركائــز الســبع للتوطــني وضــامن 
املســاءلة. عنــد الــرضورة ، ميكــن تكييفهــا مــع جهــات فاعلــة مختلفــة ، مبــا يف ذلــك مســارات عمــل الصفقــة الكــربى والفــرق 

الُقطريــة اإلنســانية واملجموعــات ومجموعــات العمــل والجهــات الفاعلــة الدوليــة واملنظــامت الوطنيــة.
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}ال تتوفر جميع املوارد باللغة العربية{ 

ترسيــع التوطــني مــن خــالل الــرشاكات )٢٠١٩( مســارات التوطــني: إطــار عمــل نحــو اســتجابة إنســانية بقيــادة محليــة يف عمــل قائــم عــىل 
الرشاكــة. جيــم شــاملينباخ مــع كريســتيان أيــد ، كــري ، تريفنــد ، أكشــن إيــد ، كافــود ، أوكســفام.

عــيل، د )٢٠٢٠(. إشــعار بســحب عضويــة أديســو مــن النظــام األســايس لشــبكة توصيــل النقــد التعــاوين. رســالة إىل شــيال ثورنتــون ، منســقة 
الشــبكة التعاونيــة لتســليم النقــد وأعضــاء شــبكة توصيــل النقــد التعــاوين. ١٧ ســبتمرب ٢٠٢٠.

املنفــي، م. و آخــرون )٢٠٢٠( مــن أيــن تــأيت األمــوال؟ عــرش حقائــق مبســطة حــول متويــل اســتجابات الحاميــة االجتامعيــة لكوفيــد-١٩. 
مذكــرة السياســة والتقنيــة رقــم ٢٣. البنــك الــدويل واليونيســيف ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي. نوفمــرب ٢٠٢٠. املصــدر: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/737761605775837011/pdf/Where-is-the-Money-Coming-From-Ten-Stylized-Facts-on-Financing-
Social-Protection-Responses-to-COVID-19.pdf

أوســنت، ل. و شيســكس، س. )٢٠١٨( حالــة التكامــل: العمــل مًعــا داخــل الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر يف النزاعــات 
املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والصليــب األحمــر الربيطــاين

أوســنت، ل. و فريــز، ج. )٢٠١٨( تقييــم دعــم االســتعداد النقــدي للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر ٢٠١٥-٢٠١٧. االتحــاد 
الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.

أيــويب، ي. و آخــرون. )٢٠١٧( تحقيــق نظــام بيئــي إنســاين أكــرث مالءمــة ومالءمــة للغــرض يف املحيــط الهــادئ. مركــز القيــادة اإلنســانية ، 
جامعــة فيجــي الوطنيــة واملجموعــة االستشــارية اإلنســانية.

باربليــت، ف. )٢٠١٨( محــيل قــدر اإلمــكان ودويل حســب الــرضورة: فهــم القــدرات والتكامــل يف العمــل اإلنســاين. لنــدن: معهــد التنميــة 
https://odi.org/en/publications/as-local-as-possible-as-international-as-necessary-understanding-capacity-and-complementarity-in-hu- .الخارجية

 /manitarian-action

باربليــت، ف. )٢٠١٩( إعــادة التفكــري يف القــدرات والتكامــل مــن أجــل عمــل إنســاين محــيل أكــرث. مجموعــة السياســة اإلنســانية: معهــد 
التنميــة الخارجيــة.

باربليــت، ف. و آخــرون )٢٠١٩( العمــل اإلنســاين املحــيل يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة: القــدرة والتكامــل. لنــدن: معهــد التنميــة 
www.odi.org/publications/11292-local-humanitarian-action-democratic-republic-congocapacity-and-complementarity  :الخارجيــة. املصــدر

بويل، ل. و آخرون. )٢٠٢١( مراجعة وحدات االستجابة للطوارئ. االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

الصليب األحمر الربيطاين / خدمات اإلغاثة الكاثوليكية )٢٠١٨( جزر فريجن الربيطانية: تقييم النظام النقدي املشرتك.

الصليب األحمر الربيطاين )٢٠٢١( الخرائط النقدية: من يفعل ماذا وأين يف الحركة باستخدام النقود؟ متاح عىل:
https://cash-hub.org/resources/cash-maps/#map2 

مركــز املســاعدات النقديــة واالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )٢٠٢٠( الربــط بــني النقــد اإلنســاين والحاميــة 
االجتامعيــة: التعلــم مــن مناهــج مثانيــة بلــدان الســتخدام املســاعدة النقديــة والقســائم اســتجابة لكوفيــد-١٩.

.3 .٦.٧.٩1٠  .1.2.٨ .٥. ٤
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امللحق 2: أسئلة املقابلة شبه املنظمة

التوطني، االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم واملساعدة النقدية والقسائم

خلفية

1.   كيف ميكنك تحديد األقلمة وكيف ستبدو االستجابة املحلية التي تتخيلها؟ أي من أبعاد التوطني السبعة )التمويل، والرشاكات، والقدرات، 
واملشاركة، والتنسيق، والرؤية وتأثري السياسة( تعتقد أنه األكرث أهمية وملاذا؟

2.  ما هو تاريخ الجمعية الوطنية لربامج املساعدة النقدية والقسائم )السنة التي بدأت فيها، ونوع وحجم الردود، وآليات التسليم املستخدمة، وما 
إىل ذلك( وما هي استجابات املساعدة النقدية والقسائم التي تقوم بتنفيذها حاليًا؟

استعداد املساعدة النقدية والقسائم

3.   . هل مرت الجمعية الوطنية بعملية االستعداد النقدي؟ متى تم ذلك، وملاذا، وماذا يتكون؟ ما هو تأثري ذلك يف رأيك عىل الجمعية الوطنية؟ 

4.   ما هي التغيريات )عىل وجه التحديد من حيث التمويل، والرشاكات، والقدرات، واملشاركة، والتنسيق، والرؤية، وتأثري السياسة( التي شاهدتها يف 
الجمعية الوطنية نتيجة االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم / منذ أن بدأت يف استخدام املساعدة النقدية والقسائم ؟ ما هي االختالفات التي 

أحدثها هذا، وإىل أي مدى تعتقد أنه ميكن عزوها إىل عملية االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم ؟

5.   إىل أي مدى تجاوزت هذه التغيريات استجابة املساعدة النقدية والقسائم وساهمت يف تغيريات تنظيمية أوسع داخل الجمعية الوطنية؟

6.   ما هي النجاحات والتحديات الرئيسية يف عملية االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم وكيف تم التغلب عىل هذه األخرية؟ كيف تعاملت مع 
هؤالء؟

7.   يف أي املجاالت الرئيسية تخطط لتعزيز برامج املساعدة النقدية والقسائم الخاصة بك يف املستقبل؟

8. ما الذي يجب وضعه لضامن استدامة االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم ؟

9.    هل تعتقد أن برامج املساعدة النقدية والقسائم الخاصة بك قد غريت تصورات الجمعية الوطنية من قبل الفاعلني الدوليني والحكومة والجهات 
املانحة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فكيف؟ 

10.  بالنسبة للجمعيات الوطنية األخرى التي تتطلع إىل تعزيز قدراتها يف مجال املساعدة النقدية والقسائم وزيادة دورها / ظهورها يف االستجابة 
اإلنسانية، ما هي النصائح األساسية أو نقاط التعلم التي ستشاركها معها، من تجربتك الخاصة؟

11. أي أسئلة / تعليقات أخرى؟

امللحق 1: املخربيون الرئيسيون
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امللحق 2: أسئلة املقابلة شبه املنظمة

التوطني، االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم واملساعدة النقدية والقسائم

خلفية

1.   كيف ميكنك تحديد األقلمة وكيف ستبدو االستجابة املحلية التي تتخيلها؟ أي من أبعاد التوطني السبعة )التمويل، والرشاكات، والقدرات، 
واملشاركة، والتنسيق، والرؤية وتأثري السياسة( تعتقد أنه األكرث أهمية وملاذا؟

2.  ما هو تاريخ الجمعية الوطنية لربامج املساعدة النقدية والقسائم )السنة التي بدأت فيها، ونوع وحجم الردود، وآليات التسليم املستخدمة، وما 
إىل ذلك( وما هي استجابات املساعدة النقدية والقسائم التي تقوم بتنفيذها حاليًا؟

استعداد املساعدة النقدية والقسائم

3.   . هل مرت الجمعية الوطنية بعملية االستعداد النقدي؟ متى تم ذلك، وملاذا، وماذا يتكون؟ ما هو تأثري ذلك يف رأيك عىل الجمعية الوطنية؟

4.   ما هي التغيريات )عىل وجه التحديد من حيث التمويل، والرشاكات، والقدرات، واملشاركة، والتنسيق، والرؤية، وتأثري السياسة( التي شاهدتها يف 
الجمعية الوطنية نتيجة االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم / منذ أن بدأت يف استخدام املساعدة النقدية والقسائم ؟ ما هي االختالفات التي 

أحدثها هذا، وإىل أي مدى تعتقد أنه ميكن عزوها إىل عملية االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم ؟

5.   إىل أي مدى تجاوزت هذه التغيريات استجابة املساعدة النقدية والقسائم وساهمت يف تغيريات تنظيمية أوسع داخل الجمعية الوطنية؟

6.   ما هي النجاحات والتحديات الرئيسية يف عملية االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم وكيف تم التغلب عىل هذه األخرية؟ كيف تعاملت مع 
هؤالء؟

7.   يف أي املجاالت الرئيسية تخطط لتعزيز برامج املساعدة النقدية والقسائم الخاصة بك يف املستقبل؟

8. ما الذي يجب وضعه لضامن استدامة االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم ؟

9.    هل تعتقد أن برامج املساعدة النقدية والقسائم الخاصة بك قد غريت تصورات الجمعية الوطنية من قبل الفاعلني الدوليني والحكومة والجهات 
املانحة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فكيف؟ 

10.  بالنسبة للجمعيات الوطنية األخرى التي تتطلع إىل تعزيز قدراتها يف مجال املساعدة النقدية والقسائم وزيادة دورها / ظهورها يف االستجابة 
اإلنسانية، ما هي النصائح األساسية أو نقاط التعلم التي ستشاركها معها، من تجربتك الخاصة؟

11. أي أسئلة / تعليقات أخرى؟

امللحق 1: املخربيون الرئيسيون

املنظمة دوره/ها االسم

الصليب األحمر األمرييك منسق برنامج التحويالت النقدية / االستعداد / االسرتداد ، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي كارلوس ألربتو أكويجي ماتياس

الصليب األحمر لجزر البهاما الرئيس ترييز كاري

الصليب األحمر البلجييك املستشار التقني اإلقليمي للشؤون اإلنسانية ، داكار مريكو تومايس

الصليب األحمر الربيطاين مستشارة النقد واألسواق إيناس داملاو

الصليب األحمر الربيطاين مستشار تنمية الجمعية الوطنية بول جنكينز

الصليب األحمر الربيطاين مندوب التأهب النقدي اإلقليمي والحامية االجتامعية ، منطقة الجنوب األفريقي سامي مبوغواه

الصليب األحمر الربيطاين املندوب اإلقليمي للمساعدات القامئة عىل النقد ، غرب ووسط أفريقيا حمدجودة م. محمد

الصليب األحمر الربيطاين مستشار النقد واألسواق باسيل رامبو

الصليب األحمر الربيطاين مدير برنامج ، كينيا دانيال وانيوييك

الصليب األحمر يف بوركينا فاسو منسق األمن الغذايئ وسبل العيش هورتنس سومبي هني

الصليب األحمر يف بوركينا فاسو نائب منسق األمن الغذايئ وسبل العيش / مسؤول تنسيق املساعدة النقدية والقسائم فالريي كواندا كيسو

الصليب األحمر البوروندي مسؤول تنسيق املساعدة النقدية والقسائم ا ناديج إرامبون

الصليب األحمر الدمناريك ثراوكلاو دقنلا ةرادإ - ةيملاعلا ةرفطلا بودنم بابلو هومل نيلسن

الصليب األحمر الدمناريك مندوبة تنمية الجمعية الوطنية العاملي، املكتب اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا لوتا بولسن

الصليب األحمر اإلثيويب منسق برنامج التحويالت النقدية كالكيدان بيليت

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر

منسق العمليات ، وفد كتلة جزر املحيط الهندي دينيس باري يانجا

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر

مندوب العمليات ، زامبيا غلوريا كونينجا

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر

املنسق اإلقليمي ملساعدة النقد والقسائم ، أوروبا جيانلوكا ريجوليو

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر

مندوب سبل العيش ، ميامنار جوروداتا شريودكار

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر

موظف األول للتوطني كوري ستيدمان

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر

رئيس املكتب الفرعي ، والية راخني، ميامنار كيت بنربي

الصليب األحمر الكيني موظف تقنني وطني للمساعدة النقدية والقسائم فريدريك اورميبا

الصليب األحمر يف ميامنار نائب مدير إدارة الكوارث مو ثيدا وين

الصليب األحمر النيبايل ملم / منس "منسق عمليات "صندوق الطوارئ لإلغاثة من الكوارث منسق ئاسوالق ةقديندة العاسا راميش غمري

الصليب األحمر النيجر منسق املساعدة النقدية والقسائم الوطنية يازي أمادو

الصليب األحمر الفيتنامي مسؤول تنسيق املساعدة النقدية والقسائم فام ثانه بلدي

الصليب األحمر الزامبي موظف النقدية إلينا تشيلمبو
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امللحق 2: أسئلة املقابلة شبه املنظمة

التوطني، االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم واملساعدة النقدية والقسائم

خلفية

1.   كيف ميكنك تحديد األقلمة وكيف ستبدو االستجابة املحلية التي تتخيلها؟ أي من أبعاد التوطني السبعة )التمويل، والرشاكات، والقدرات، 
واملشاركة، والتنسيق، والرؤية وتأثري السياسة( تعتقد أنه األكرث أهمية وملاذا؟

2.  ما هو تاريخ الجمعية الوطنية لربامج املساعدة النقدية والقسائم )السنة التي بدأت فيها، ونوع وحجم الردود، وآليات التسليم املستخدمة، وما 
إىل ذلك( وما هي استجابات املساعدة النقدية والقسائم التي تقوم بتنفيذها حاليًا؟

استعداد املساعدة النقدية والقسائم

3.   . هل مرت الجمعية الوطنية بعملية االستعداد النقدي؟ متى تم ذلك، وملاذا، وماذا يتكون؟ ما هو تأثري ذلك يف رأيك عىل الجمعية الوطنية؟

4.   ما هي التغيريات )عىل وجه التحديد من حيث التمويل، والرشاكات، والقدرات، واملشاركة، والتنسيق، والرؤية، وتأثري السياسة( التي شاهدتها يف 
الجمعية الوطنية نتيجة االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم / منذ أن بدأت يف استخدام املساعدة النقدية والقسائم ؟ ما هي االختالفات التي 

أحدثها هذا، وإىل أي مدى تعتقد أنه ميكن عزوها إىل عملية االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم ؟

5.   إىل أي مدى تجاوزت هذه التغيريات استجابة املساعدة النقدية والقسائم وساهمت يف تغيريات تنظيمية أوسع داخل الجمعية الوطنية؟

6.   ما هي النجاحات والتحديات الرئيسية يف عملية االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم وكيف تم التغلب عىل هذه األخرية؟ كيف تعاملت مع 
هؤالء؟

7.   يف أي املجاالت الرئيسية تخطط لتعزيز برامج املساعدة النقدية والقسائم الخاصة بك يف املستقبل؟

8. ما الذي يجب وضعه لضامن استدامة االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم ؟

9.    هل تعتقد أن برامج املساعدة النقدية والقسائم الخاصة بك قد غريت تصورات الجمعية الوطنية من قبل الفاعلني الدوليني والحكومة والجهات 
املانحة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فكيف؟ 

10.  بالنسبة للجمعيات الوطنية األخرى التي تتطلع إىل تعزيز قدراتها يف مجال املساعدة النقدية والقسائم وزيادة دورها / ظهورها يف االستجابة 
اإلنسانية، ما هي النصائح األساسية أو نقاط التعلم التي ستشاركها معها، من تجربتك الخاصة؟

11. أي أسئلة / تعليقات أخرى؟

امللحق 1: املخربيون الرئيسيون

املنظمة دوره/ها االسم

الصليب األحمر األمرييك منسق برنامج التحويالت النقدية / االستعداد / االسرتداد ، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي كارلوس ألربتو أكويجي ماتياس

الصليب األحمر لجزر البهاما الرئيس ترييز كاري

الصليب األحمر البلجييك املستشار التقني اإلقليمي للشؤون اإلنسانية ، داكار مريكو تومايس

الصليب األحمر الربيطاين مستشارة النقد واألسواق إيناس داملاو

الصليب األحمر الربيطاين مستشار تنمية الجمعية الوطنية بول جنكينز

الصليب األحمر الربيطاين مندوب التأهب النقدي اإلقليمي والحامية االجتامعية ، منطقة الجنوب األفريقي سامي مبوغواه

الصليب األحمر الربيطاين املندوب اإلقليمي للمساعدات القامئة عىل النقد ، غرب ووسط أفريقيا حمدجودة م. محمد

الصليب األحمر الربيطاين مستشار النقد واألسواق باسيل رامبو

الصليب األحمر الربيطاين مدير برنامج ، كينيا دانيال وانيوييك

الصليب األحمر يف بوركينا فاسو منسق األمن الغذايئ وسبل العيش هورتنس سومبي هني

الصليب األحمر يف بوركينا فاسو نائب منسق األمن الغذايئ وسبل العيش / مسؤول تنسيق املساعدة النقدية والقسائم فالريي كواندا كيسو

الصليب األحمر البوروندي مسؤول تنسيق املساعدة النقدية والقسائم ا ناديج إرامبون

الصليب األحمر الدمناريك ثراوكلاو دقنلا ةرادإ - ةيملاعلا ةرفطلا بودنم بابلو هومل نيلسن

الصليب األحمر الدمناريك مندوبة تنمية الجمعية الوطنية العاملي، املكتب اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا لوتا بولسن

الصليب األحمر اإلثيويب منسق برنامج التحويالت النقدية كالكيدان بيليت

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر

منسق العمليات ، وفد كتلة جزر املحيط الهندي دينيس باري يانجا

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر

مندوب العمليات ، زامبيا غلوريا كونينجا

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر

املنسق اإلقليمي ملساعدة النقد والقسائم ، أوروبا جيانلوكا ريجوليو

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر

مندوب سبل العيش ، ميامنار جوروداتا شريودكار

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر

موظف األول للتوطني كوري ستيدمان

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر

رئيس املكتب الفرعي ، والية راخني، ميامنار كيت بنربي

الصليب األحمر الكيني موظف تقنني وطني للمساعدة النقدية والقسائم فريدريك اورميبا

الصليب األحمر يف ميامنار نائب مدير إدارة الكوارث مو ثيدا وين

الصليب األحمر النيبايل ملم / منس "منسق عمليات "صندوق الطوارئ لإلغاثة من الكوارث منسق ئاسوالق ةقديندة العاسا راميش غمري

الصليب األحمر النيجر منسق املساعدة النقدية والقسائم الوطنية يازي أمادو

الصليب األحمر الفيتنامي مسؤول تنسيق املساعدة النقدية والقسائم فام ثانه بلدي

الصليب األحمر الزامبي موظف النقدية إلينا تشيلمبو
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تنمية الجمعية الوطنية واالستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم

1. ما هي يف رأيك تحديات وفرص تنمية الجمعية الوطنية للجمعيات الوطنية ورشكائها داخل الحركة؟

2.  إىل أي مدى رأيت أن عمليات تنمية الجمعية الوطنية تساهم يف أي من الركائز السبع للتوطني )الرشاكات؛ القيادة؛ التنسيق والتكامل؛ املشاركة؛ السياسة 
والتأثري والدعوة؛ الرؤية؛ القدرة ]الجودة، املالمئة، النطاق والوصول للخدمات[: التمويل( وهل لديكم أمثلة محددة عىل ذلك؟

3.  يف تجربتك، ما هي العوامل الرئيسية التي تساهم يف نجاح أي عملية تنمية الجمعية الوطنية ؟

4. ما هي العوائق والتحديات الرئيسية التي تواجهها الجمعية الوطنية ورشكائها يف تنمية الجمعية الوطنية وكيف تم التغلب عليها؟

4.  . ما الذي يجب وضعه لضامن استدامة أي عملية تنمية الجمعية الوطنية ؟

6.  يف تجربتك، كيف تقارن االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم مع عمليات تنمية الجمعية الوطنية األخرى؟ ما هي االختالفات الرئيسية واملزايا، 
والعيوب، والفرص، والتحديات؟

7.  من واقع تجربتك، كيف تتناسب االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم مع عمليات تنمية الجمعية الوطنية األخرى، مثل االستعداد من أجل استجابة 
فعالة؟ ماذا ترى من التداخالت واالختالفات؟ )عىل سبيل املثال، يف العملية، واألهداف والغايات، ونقاط الدخول، واملتطلبات األساسية، واملعامل الرئيسية(

8.  باإلضافة إىل زيادة قدرة املساعدة النقدية والقسائم ، إىل أي مدى تعتقد أن االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم ميكن / ال يساهم يف التطوير 
التنظيمي الجمعية الوطنية األوسع نطاقًا ويدعمه؟

امللحق 3: االستعداد النقدي من أجل استجابة فعالة

االستعداد النقدي من أجل استجابة فعالة هو مبادرة لتنمية الجمعية الوطنية، والتي تركز عىل بناء قدرة الجمعية الوطنية لتقديم استجابة عالية الجودة 
ويف الوقت املناسب. إىل جانب مناهج تنمية الجمعية الوطنية األخرى مثل استعداد الجمعية الوطنية من أجل استجابة فعالة، فقد تم تصميمه لتحسني 
مالءمة خدمات الجمعيات الوطنية وجودتها والوصول إليها واستدامتها )االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ٢٠١٣(، وتعميم 

املساعدة النقدية والقسائم يف عملياتها وضامن االستعداد املؤسيس لالستجابة للكوارث.

يُعد االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم نهًجا شامالً للتطوير التنظيمي، ويهدف إىل أن يستمر ما بني ثالث وخمس سنوات، ويهدف إىل تعزيز 
قدرة املساعدة النقدية والقسائم الداخلية للجمعية الوطنية ودورها الخارجي يف االستجابة )مجموعة العمل النقدية األقران، ٢٠٢٠(. يغطي االستعداد 

للمساعدة النقدية والقسائم خمس مجاالت رئيسية، كام هو موضح يف نظرية التغيري )انظر الشكل 2(.

 

.3 .٦.٧.٩1٠  .1.2.٨ .٥. ٤

https://cash-hub.org/resource/guidance-for-mainstreaming-cash-and-voucher-assistance-cash-preparedness-for-effective-response-chapter-1-cvap-areas
https://cash-hub.org/resource/guidance-for-mainstreaming-cash-and-voucher-assistance-cash-preparedness-for-effective-response-chapter-1-cvap-areas


ث
ثال

ل ال
جا

امل
ول

األ
ل 

جا
امل

س
ام

خ
ل ال

جا
امل

ع
راب

ل ال
جا

امل
ين

ثا
ل ال

جا
امل

أنشطة االستعداد للمساعدة النقدية والقسائم

تعترب الجمعية الوطنية جاهزة للنقد والقسائم عندما تكون قادرة ، ومن املرجح أن تقدم املساعدة املناسبة يف شكل مساعدة نقدية وقسائم قابلة للتطوير ويف الوقت املناسب وخاضعة للمساءلة  

 القدرة التنظيمية للجمعية الوطنية ملساعدة 

النقد والقسائم
القدرة التشغيلية للمساعدة النقدية والقسائم التأثري

املوارد والقدرات 
املالية والبرشية

مشاركة املجتمع 
واملساءلة والتنسيق 

والرشاكة

التزام القيادة

العمليات واألنظمة 
واألدوات

االختبار والتعلم 
والتحسني

القدرة التشغيلية والتسليم للجمعية الوطنية للمساعدة 

النقدية والقسائم

تقوم الجمعيات الوطنية بتطبيق واستخدام القدرة عىل تقديم املساعدة 
النقدية والقسائم يف استجاباتها بنجاح

تلبية االحتياجات

يلبي السكان املترضرون والضعفاء 
احتياجاتهم بطريقة كرمية ومناسبة وفعالة

التأهب للمساعدة النقدية والقسائم هو مبادرة مستمرة لتطوير الجمعية 

الوطنية لبناء القدرات يف املجاالت الخمسة الرئيسية أدناه

الرؤية 
واالسرتاتيجية

االدوار واملسؤوليات

توافر التمويل ، والرصف ، وتجديد املوارد

اختبار قدرة 
املساعدة النقدية 

والقسائم

الدعوة والتواصل 
بقيادة القيادة

البنية التحتية واملعدات 
والتكنولوجيا

املهارات والقدرة 
املرتبطة 

باملساعدة 
 النقدية 
والقسائم

التنسيق الداخيل

إدارة املعرفة املرتبطة 
باملساعدة النقدية 

والقسائم

الخطط التشغيلية وخطة 
عمل االستعداد للمساعدة 

النقدية والقسائم

األدوات التقنية واإلرشادات الخاصة 
مبساعدات النقدية والقسائم

الرشاكات الداخلية

الهيكل التنظيمي

دمج املساعدة النقدية 
والقسائم يف األنظمة

تحليل قدرة املوارد البرشية للمساعدة 
النقدية والقسائم

قييم القدرات 
وتحليل الثغرات يف 

االستعداد للمساعدة 
النقدية والقسائم

مشاركة املجتمع 

واملساءلة

التنسيق الخارجي

الرشاكات 

الخارجية

إعادة تقييم قدرة 
املساعدة النقدية 

والقسائم

القدرة التشغيلية للجمعية 
الوطنية عىل املساعدة 

النقدية والقسائم

تسليم املساعدة 
النقدية والقسائم

التوطني والقسائم يف  النقد  واالستعداد ملساعدات  والقسائم  النقدية  املساعدة  دور 
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ةلاعف ةباجتسا لجأ نم يدقنلا دادعتسالا :3 قحلملا
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 الشكل 2: عملية االستعداد النقدي: نظرية التغيري. املصدر: مجموعة العمل النقدية األقران )2٠2٠(

ميّكن التقييم الذايت األويل الجمعية الوطنية ورشكائها من تحديد األولويات الرئيسية للعمل وتصميم االستعداد للمساعدة يف النقد والقسائم 
وفًقا للسياق واالحتياجات والتنظيم. مبجرد االنتهاء، تندرج األنشطة يف خمس مسارات عمل:

1. التزام القيادة: العمل عىل ضامن تأييد اإلدارة العليا، ودمج املساعدة النقدية والقسائم يف اسرتاتيجيات الجمعية الوطنية ووضع خطة عمل.

2.  العمليات واألنظمة واألدوات: تطوير إجراءات التشغيل القياسية )إجراءات التشغيل القياسية، وإدراج املساعدة النقدية والقسائم واألسواق 
يف أدوات تقييم االحتياجات وتحليل السياق وتحديث أدوات املراقبة.

3. املوارد والقدرات املالية والبرشية: تعزيز النظم املالية؛ تدريب املتطوعني واملوظفني يف جميع أنحاء املنظمة.

4.  إرشاك املجتمع واملساءلة والتنسيق والرشاكة: إنشاء مجموعة العمل النقدية الداخلية، واملشاركة الفعالة يف آليات تنسيق النقد الخارجي 
مبا يف ذلك، مجموعة العمل النقدية 

5. االختبار والتعلم والتحسني: التدريبات التنشيطية وتجريب األدوات والتقنيات والنهج للمساهمة يف التعلم والتحسني املستمر.
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