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 إطار الكفاءة التقنية للنقد والقسائم 
من أجل نشر االستجابة السريعة

الحركة الدولية للصليب 
األحمر والهالل األحمر



2 | إطار الكفاءة التقنية للمساعدة النقدية والقسائم ا من أجل نشر االستجابة السريعة

يتألف إطار العمل من 20 كفاءة عامة متميزة مناسبة للموظفين االحتياطين المصنفين في أربع 
مجاالت واسعة وهي مجال الصليب األحمر أو الهالل األحمر، والمجال التشغيلي، والمجال 

الشامل، والمجال السلوكي.

يعكس إطار الكفاءات التقنية للمساعدة النقدية والقسائم مجاالت محددة للمساعدة النقدية 
والقسائم ا الخاصة بالخبرة التقنية الالزمة لالستجابة االحتياطية. تعكس الكفاءات التقنية 

للمساعدة النقدية والقسائم الخبرة التقنية لمجاالت المساعدة النقدية والقسائم المحددة الالزمة 
لالستجابة االحتياطية كما ال تكرر الكفاءات المدرجة بالفعل في الكفاءات األساسية لالستجابة 

السريعة. على سبيل المثال، يتضمن إطار عمل الكفاءات األساسي عدًدا من كفاءات تسليم 
تشغيلية ذات طبيعة تقنية مثل: التقييم، وإدارة المعلومات، والسالمة، واألمن، واالنتقال، 

واإلنعاش، والمشاركة المجتمعية، والمساءلة.

لذلك، ال يكرر إطار كفاءة المساعدة النقدية والقسائم المجاالت المشار إليها. يلزم استخدام 
الكفاءات التقنية للمساعدة النقدية والقسائم جنبًا إلى جنب مع الكفاءات األساسية لالتحاد 

الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

المعلومات العامة

ما الكفاءة؟
تحدد الكفاءة مجموعة من السلوكيات والمهارات والمعرفة، وتصف كيفية أداء العمل، 

وتختلف عن األهداف التي تشير إلى ما يلزم أداؤه واألنشطة التي يجب إتمامها.

تُنظم كل من الكفاءات األساسية والتقنية في مستويات توضح األدوار المتصاعدة فيما 
يتعلق بالمسؤولية من الموظف، إلى المدير، ثم إلى المنسق.

اُعد إطار الكفاءات األساسي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر من أجل موظفي االستجابة السريعة 
كأداة أساسية لضمان اتباع نهج متسق وقائم على الكفاءة في التوظيف، واالختيار، وإدارة األداء، وتعلم موظفي االستجابة 

السريعة وتطويرهم عبر حركة الصليب األحمر والهالل األحمر. 

صورة © إميل هيلوتي / الصليب األحمر الفنلندي

شكل فريق عمل األقران للنقد فريق العمل التقني للتدريب 
بغرض تقديم خبرة تقنية محددة لتحقيق نتائج محددة إلطار 

العمل االستراتيجي النقدي الخاص بالحركة الدولية للصليب 
األحمر والهالل األحمر. وأعد فريق العمل التقني للتدريب 
إطار عمل جديد للكفاءات التقنية بغرض المساعدة في دعم 

الحركة في توفير أفراد ماهرين لقيادة المساعدة النقدية والقسائم 
عالية الجودة والمساهمة فيها. 

Button logo family

Logo files are available at redcross.org/brand.

Classic logo family

The button logo was inspired by a vintage pin as an engaging 
symbol of enthusiastic participation. It is a personal, grassroots 
and unique expression for the Red Cross. Use this logo in any of 
its three forms for most printed marketing and communications 
materials as well as television, Web and email.

Use the flat disc logo when you have a dark background or printing 
restrictions preclude using the button logo. (Note that the white 
circle behind the cross must be present, so this is not suitable for 
white backgrounds).

The classic logo should be used in disaster situations, corporate materials, 
exterior building signage or when the marketing-oriented button logo is 
not appropriate. 

Logo suite

Brand identity at a glance

116906-12/14©2014 The American Red Cross name and logo are registered trademarks of the American Red Cross.

Flat disc logo family

Print minimum sizes Clear space
Clear space minimums (shown above with blue lines) are built into 
the logo files.

Separating button graphic and wordmark
As long as minimum size requirements are followed, the button can 
be separated from the wordmark and scaled on its own. Remember 
to include the wordmark in the viewing area..06 inches (~1.5 mm) 

Digital minimum sizes

6 pixels

Akzidenz-Grotesk Standard family is used to 
clearly and objectively communicate information.

Regular or Bold for heads and subheads.
Regular for body copy.
Bold or Italic for emphasis.

Upper- and lowercase  
or ALL CAPS.

Sentence case, NOT title case.

Preferred: 
Red Cross Gray

When necessary: 
Red Cross Black

Use sparingly:
Red Cross Red
White
Secondary colors

Information

Georgia Regular family is used for storytelling, 
expressing opinions and calls to action.

Regular for heads, subheads  
and body copy.
Bold or Italic for emphasis.

Upper- and lowercase.

Sentence case, NOT title case.

Preferred:
Red Cross Gray

When necessary:
Red Cross Black

Use sparingly:
Red Cross Red
White
Secondary colors

Voice

When Akzidenz is unavailable in digital situations, use 
Arial. In addition, use Arial in external, customizable pieces. 
Akzidenz should be available on Red Cross computers.  
If not, email brandid@redcross.org.

Name and use

Weights

Cases

Colors

RESTRICTED   
DIGITAL USE

Georgia is a system font and should be available 
on any Mac or PC.

Typography Tone of voice

Uplifting. The work we create 
will often be highly emotional, 
but never with a focus on the 
devastation, destruction or 
disaster. We want to leave 
people with a feeling of hope 
and possibility. We want them 
to feel that they can make a 
difference through the 
American Red Cross. 

Empowering. We are a brand 
that relies on people–both the 
people we help and those who 
embody the Red Cross and 
deliver on our mission. We want 
everyone to feel empowered  
to be a part of this network,  
to help us make a difference  
in times of need. 

Inviting. We are open and 
accessible to anyone and 
everyone who wants to assist 
us in our mission. We are not 
intimidating or directive. 

Personal. Our care is selfless, 
not self-serving. We treat every 
person we help and everyone 
who helps us as an individual. 
We want them to feel care and 
compassion every time we 
interact with them. We are not 
yelling our message from the 
rooftops. We treat every 
individual with respect.

How we talk is as 
important as what 
we talk about. 

Although individual pieces may vary, notice that the 
cumulative effect keeps the overall brand color balance.

Color proportion

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

Primary

Secondary

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

Neutral

Color breakdowns

Required 2x clear space is indicated by blue lines. 1x=height and width of one arm of the cross.

.275 inches (~7 mm) 26 pixels

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD
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هيكل إطار عمل الكفاءات التقنية للمساعدة النقدية والقسائم 

نُظم إطار عمل كفاءات المساعدة النقدية و القسائم على النحو اآلتي:

المستوى الثالث

نماذج السلوكيات وإنشاء بيئة تمكن استعراض السلوكيات والعمل على 
مستوى استراتيجي متعدد القطاعات استجابة إلى أي مقدار.

إن الكفاءات التقنية للمساعدة النقدية و القسائم قابلة للتطبيق فيما يتعلق 
بجميع االستجابات السريعة، بما في ذلك المجتمعات الوطنية واإلقليمية 

والعالمية التي تقدم دعًما سريعًا لفروعها.

المستوى األول

استعراض السلوكيات اليومية الفعالة للكفاءة الُمشار إليها والمساهمة 
بفعالية كجزء من فريق الصليب او الهالل األحمر.

المستوى التأسيسي

توضيح المفاهيم األساسية ووصف أساليب العمل، وشرح باستخدام 
المفاهيم الُمشار إليها في قطاعات محددة أو خدمة الدعم فيما يتعلق 

. باالستجابة.  

المستوى الثاني

تقديم المشورة والتوجيه لآلخرين في نطاق محدد ونقل القرار 
االستراتيجي إلى توجيه قطاعي.

قُسم إطار العمل إلى 5 نطاقات )أو موضوعات(:

التعريفالنطاقات

اجراء تقييم محدد للمساعدة النقدية و القسائم وتحليلها على نحو منتظم عبر المراحل والسياقات التقييم والتحليل
والقطاعات وإعالن اختيار ما يناسب من اإلجراءات واآللية فيما يتعلق بتصميم االستجابة أو 

البرامج وتنفيذها ومتابعتها وإنهائها أو انتقالها.

 تصميم تدخالت المساعدة النقدية والقسائم ، ودمجها، وتنفيذها بشكل مناسب في االستجابة، البرنامج والخطة وتصميم التسليم
أو البرامج عبر السياقات، والمراحل، والقطاعات لتلبية االحتياجات المتنوعة للمستفيدين، 

والمجتمعات.

استخدام التوجيهات، واألدوات، واإلجراءات ذات الصلة )المشتريات، والتمويل، وغير ذلك( التنفيذ
والموارد المحددة الخاصة بالمساعدة النقدية و القسائم إلجراء التقييم، والتحليل، وتصميم برنامج 

النقود وقسائم الصرف، وتنفيذها، ومتابعتها، وتوفيقها، وإنهائها أو انتقالها، وتعلمها من أجل تدخل 
فعال في المساعدة النقدية و القسائم )أو “االستجابة أو البرنامج”(

 ضمان المساءلة أو ضمان جودة البرنامجوتوثيق التعلم أو أفضل الممارسات للنشر المتابعة والمساءلة والتعلم
واالستخدام المستقبلي.

 التعاون وبناء شراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين فيما يتعلق بالمساعدات النقدية الشراكة والتنسيق
 والقسائم بما في ذلك الجهات الفاعلة في حركة الصليب األحمر والهالل األحمر والجهات 
الفاعلة الوطنية والحكومة والقطاع الخاص والجهات الفاعلة اإلنسانية الخارجية والهياكل 

التنسيقية ومجموعات العمل
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مستوى الخبرة المتوقع

لذلك، يسري المستوى التأسيسي على جميع الموظفين االحتياطيين الذين قد يتم دمجهم في فريق موظفي االستجابة السريعة على النحو الموضح أدناه:

نظراً إلى زيادة استيعاب المساعدة النقدية و القسائم في حركة الصليب األحمر والهالل األحمر، يُتوقع امتالك جميع الموظفين مستوى من الوعي بدور المساعدة النقدية و القسائم 
في استجابات اإلغاثة واالنعاش بغض النظر عن وظيفتهم.

  التصميمالتنفيذتقديم الدعم
واإلدارة

  القيادة
والتنسيق

 الكفاءات التأسيسية: 
تسري على جميع الحاالت بصفتها نقطة بدء للتعلم عن 

المساعدة النقدية والقسائم.

 كفاءات المستوى األول )التشغيلية(: 
تسري على المتطوعين أو الموظفين المبتدئين أو 
المسئولين الذين ينفذون المساعدة النقدية والقسائم 

ويخضعون إلى اإلشراف كما يلزم تمتعهم بمستوى 
أساسي من العلم فيما يتعلق بالمساعدة النقدية والقسائم.

 كفاءات المستوى الثاني )تكتيكية(: 
تسري على المشرفين على المتطوعين أو الموظفين 

المبتدئين أو المسئولين الذين يتولون التنفيذ فيما يتعلق 
بالمساعدة النقدية والقسائم.

 كفاءات المستوى الثالث )اإلستراتيجية(: 
تسري على المدير او المنسق العام لبرنامج المساعدة النقدية 

والقسائم الذي يتولى إعداد اإلستراتيجية وتصميم البرنامج 
وإعداد وثائق التخطيط.

أعدت الكفاءة التقنية للمساعدة النقدية والقسائم ا – إرشادات لتحديد تقييم 
مستوى المرشح والتي تقدم أمثلة على المخرجات واألنشطة لجميع 

الكفاءات والمستويات المدرجة أدناه. تهدف هذه الوثيقة اإلضافية إلى 
تقديم إرشادات ألولئك الذين يتولون تقييم الكفاءات عبر التوظيف، 

واختيار النشر، واألداء. تساعد أمثلة الفهم والمعرفة والخبرة في إطار 
كل كفاءة على تصنيف المرشح في المستوى المناسب وفقًا للكفاءة.

إن نموذج التقييم الذاتي للكفاءات التقنية للمساعدة النقدية والقسائم أداة 
للممارسين الفرديين لقياس كفاءة االستعداد للنشر االحتياطي بما يخص 

المساعدة النقدية والقسائم.
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ملفات تعريف األدوار 

ُصممت ملفات تعريف دور المساعدة النقدية والقسائم 
لتشمل القائمة الكاملة ألنشطة المساعدة النقدية والقسائم 

المحددة المناسبة لمسؤول المساعدة النقدية والقسائم 
ومنسق المساعدة النقدية والقسائم. ستكون بعض األنشطة 
أكثر صلة بالتناوبات االحتياطية المختلفة )عادةً، يتضمن 

التناوبان، األول والثاني، التصميم واإلعداد، وعادةً، 
تتضمن التناوبات الالحقة تصغير المقياس النسبي، 

والتسليم، وبناء القدرات(. سيحدد مقياس االستجابة وكفاءة 
الجمعية الوطنية عدد مسؤولي المساعدة النقدية والقسائم 

ومنسقيها المطلوبين. قد يلزم امتالك فريق المساعدة 
النقدية والقسائم وضمن ذلك تخصيص التخصصات من 

ملفات تعريف األدوار ألفراد مختلفين لضمان تغطية 
النطاق الكامل للكفاءات. 

تتألف ملفات تعريف األدوار المحددة للمساعدة النقدية والقسائم من مزيج من الكفاءات التقنية المحددة 
للمساعدة النقدية و القسائم والكفاءات األساسية ألداء دور محدد فيما يتعلق باالستجابة االحتياطية سواء 
نُشرت على المستوى الوطني، أو اإلقليمي، أو العالمي ويحدد كل ملف تعريف دور الكفاءات الالزمة 

ألداء هذا الدور في أي مستوى يُتطلب أداؤه.

 ملفات تعريف
 األدوار الخاصة

 بالمساعدة
النقدية والقسائم

 الكفاءات التقنية
 الخاصة بالمساعدة
النقدية والقسائم

 
الكفاءات األساسية

مزيج ملف تعريف الدور

صورة © فرزانا حسين / الصليب األحمر البريطاني
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النطاق الفرعيالنطاق

المستوى التأسيسي
الوعي والفهم

المستوى األول
الفهم والتطبيق

المستوى الثاني
التطبيق والتحليل

المستوى الثالت
التقييم واإلعداد

توضيح المفاهيم األساسية ووصف أساليب 
العمل، وشرح استخدام المفاهيم الُمشار إليها 

 في قطاعات محددة أو خدمة الدعم فيما 
يتعلق باالستجابة.

استعراض السلوكيات اليومية الفعالة للكفاءة 
الُمشار إليها والمساهمة بفعالية كجزء من 

فريق الصليب او الهالل األحمر.

تقديم المشورة والتوجيه لآلخرين في نطاق 
 محدد ونقل القرار االستراتيجي إلى 

توجيه قطاعي.

نماذج السلوكيات وإنشاء بيئة تمكن 
استعراض السلوكيات والعمل على مستوى 
 استراتيجي متعدد القطاعات استجابة إلى 

أي مقدار.

1. التقييم والتحليل

اجراء تقييم محدد 
للمساعدة النقدية و 

القسائم وتحليلها على 
نحو منتظم عبر 

المراحل والسياقات 
والقطاعات وإعالن 
اختيار ما يناسب من 
اإلجراءات واآللية 
فيما يتعلق بتصميم 

االستجابة أو البرامج 
وتنفيذها ومتابعتها 
وإنهائها أو انتقالها.

 1a. تقييم 
 االحتياجات ونقاط 
الضعف وتحليلها

تقديم أمثلة عن كيفية تأثير المساعدة النقدية 
والقسائم على احتياجات المستفيدين ونقاط 

الضعف في قطاعات معينة خالل االستجابة

إدراك المعلومات ذات الصلة بـالمساعدة 
النقدية والقسائم لتجميعه خالل تقييم 

االحتياجات ونقاط الضعف

وصف مخاوف الحماية المحتملة في حال 
استخدام المساعدة النقدية والقسائم بناًء على 

احتياجات المستفيدين ونقاط الضعف

جمع المساعدة النقدية والقسائم- المعلومات 
ذات الصلة خالل تقييمات االحتياجات ونقاط 

الضعف لتحليلها

تمييز السكان المتأثرين بشكل عام أو االحتياجات 
الخاصة ونقاط الضعف التي قد تنشأ عند استخدام 

المساعدة النقدية والقسائم وتشخيص وقت تفاقم 
االحتياجات أو نقاط الضعف بسبب تدخالت 

المساعدة النقدية والقسائم.

تحليل المعلومات ذات الصلة بالمساعدة 
 النقدية والقسائم المجمعة خالل تقييمات 

نقاط الضعف

تفسير تدخالت المساعدة النقدية والقسائم 
ومراجعتها لتكون مناسبة لالحتياجات ونقاط 
الضعف المقيمة لدى السكان المتأثرين بناًء 

على تقييم االحتياجات ونقاط الضعف 
وتحليلها.

 1b. تقييم 
السوق وتحليله

توضيح ضرورة معلومات بيانات السوق 
عبر إدراج أنواع البيانات الالزمة لتقييم أداء 

السوق ووصف اإلجراءات الرئيسية التي 
ينطوي عليها تحليل السوق.

معاينة معلومات بيانات السوق لتحديد ما إذا 
كانت الظروف دعم للمساعدة النقدية 

والقسائم.

وصف أدوات تحليل السوق المشتركة 
والسياقات المناسبة الستخدام كل منها.

وصف العوامل المؤثرة على أداء السوق.

تحليل بيانات السوق الشتقاق ظروف السوق 
أو استنتاجها وشرح خيارات االستجابة.

فحص أداء السوق لتحديد قابلية بقاء المساعدة 
النقدية والقسائم ومدى مالءمتها.

نمذجة ضمان جودة البرامج عبر تحليل 
تقييمات السوق والتوصية بخيارات االستجابة 

القائمة على البيانات أو المستندة إليها.

تصميم تدخالت ساعدة نقدية وقسائم المستندة 
على السوق عند سماح السياق بذلك، والتحقق 
من صحة مساهمات المساعدة النقدية والقسائم 

في البرمجة المستندة إلى السوق األوسع.

 1c. تقييم مقدم 
الخدمة المالية

إدراك االعتبارات الرئيسية الختيار آليات 
التسليم ووصف مزايا كل آلية تسليم على حدة 

وعيوبها.

تحديد آليات تسليم المساعدة النقدية والقسائم 
بناًء على البيانات الثانوية واألولية.

تحديد آليات تسليم المساعدة النقدية والقسائم 
إلدخالها في تحليل االستجابة أو تصميم.

تدريب الجمعية الوطنية على استخدام آلية 
)آليات( تسليم راسخة.

إرشاد اآلخرين إلعداد آليات تسليم المساعدة 
النقدية والقسائم واالستثمار فيها.

تدوين إرشادات توفير الموارد والتخطيط 
آلليات التسليم بما يتماشى مع العوامل 

السياقية وأفضل الممارسات.

إطار الكفاءة التقنية للمساعدة النقدية و القسائم 
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النطاق الفرعيالنطاق

المستوى التأسيسي
الوعي والفهم

المستوى األول
الفهم والتطبيق

المستوى الثاني
التطبيق والتحليل

المستوى الثالت
التقييم واإلعداد

توضيح المفاهيم األساسية ووصف أساليب 
العمل، وشرح استخدام المفاهيم الُمشار إليها 

 في قطاعات محددة أو خدمة الدعم فيما 
يتعلق باالستجابة.

استعراض السلوكيات اليومية الفعالة للكفاءة 
الُمشار إليها والمساهمة بفعالية كجزء من 

فريق الصليب او الهالل األحمر.

تقديم المشورة والتوجيه لآلخرين في نطاق 
 محدد ونقل القرار االستراتيجي إلى 

توجيه قطاعي.

نماذج السلوكيات وإنشاء بيئة تمكن 
استعراض السلوكيات والعمل على مستوى 
 استراتيجي متعدد القطاعات استجابة إلى 

أي مقدار.

1. التقييم والتحليل

اجراء تقييم محدد 
للمساعدة النقدية 

والقسائم وتحليلها على 
نحو منتظم عبر 

المراحل والسياقات 
والقطاعات وإعالن 
اختيار اإلجراءات 

واآللية المناسبتين فيما 
يتعلق بتصميم 

االستجابة أو البرامج 
وتنفيذها ومتابعتها 
وإنهائها أو انتقالها.

1d. مالءمة المساعدة 
النقدية والقسائم 

المالءمة

تلخيص كيفية تلبية االحتياجات عبر مجموعة 
من األساليب )النقدية والعينية والخدمات( 

ووصف عيوبها ومزاياها عبر إعطاء أمثلة.

المالءمة

تنفيذ االعتبار المناسب لجميع طرق 
االستجابة )النقدية والعينية والخدمات( في 

تحليل االستجابة أو تصميم المشروع.

المالءمة

توضيح كيفية تحقيق أهداف االستجابة عبر 
مجموعة من األساليب )النقدية والعينية 

والخدمات( للجمعية الوطنية وشركاء الحركة 
وأعضاء الفريق

المالءمة

االستفادة من معرفة الجمعية الوطنية 
والحركة أو شراكتها لتحديد مجموعة من 

الطرق )النقدية والعينية والخدمات( التي تلبي 
االحتياجات وأهداف االستجابة بشكل جماعي 
وتقديم البيانات للقيادة والمتخصصين التقنيين

1e. جدوى المساعدة 
النقدية والقسائم 

الجدوى

وصف دور جدوى المساعدة النقدية والقسائم 
في تحليل االستجابة أو تصميمها

الجدوى

شرح قيمة جدوى المساعدة النقدية والقسائم 
خاصة في التحليل واالستجابة أو تصميم 

البرنامج.

الجدوى

جمع المعلومات وتحليلها لتوثيق قرار جدوى 
المساعدة النقدية والقسائم 

الجدوى

إرشاد أصحاب المصلحة بشأن استخدام 
المساعدة النقدية والقسائم بناًء على تحليل 

البيانات أو تحديد التحسينات الالزمة 

لبرنامج المساعدة النقدية والقسائم المجدي 
ألصحاب المصلحة.

 1f. تقييم القدرات 
التنظيمية وتحليلها

توضيح مفاهيم االستعداد النقدي ووصف 
كيفية دعم الجمعية الوطنية في برنامج 

استجابة

توقع مستوى التأهب النقدي للمضيف وتمييز 
فجوات القدرات والفرص لتحقيق تدخل فعال 

للمساعدة النقدية والقسائم 

تحديد الثغرات في قدرات المساعدة النقدية 
والقسائم للجمعية الوطنية المضيفة ومنح 

األولوية للموارد لتمكين التنفيذ الفعال 
للمساعدة النقدية والقسائم 

توجيه خبرات المساعدة النقدية والقسائم 
المشاركة في حركة الصليب األحمر والهالل 

األحمر بشكل مناسب لدعم ثغرات قدرة 
الجمعية الوطنية خالل تنفيذ برامج المساعدة 

النقدية والقسائم 

1g. تقييم المخاطر 
وتحليلها

إدراك أنواع مختلفة من المخاطر المتعلقة 
بـالمساعدة النقدية والقسائم 

اختيار خطوات التخفيف الشائعة أو إجراءاتها 
ألنواع مختلفة من مخاطر المساعدة النقدية 
والقسائم بناًء على البيانات األولية والثانوية 
في تحليل مخاطر المساعدة النقدية والقسائم 

تصنيف المخاطر المتعلقة بالمساعدة النقدية 
والقسائم وتبويبها وفقًا لتقييم المخاطر 

وتحليلها وضمان استخدام استراتيجيات 
التخفيف خالل التنفيذ.

تقييم المخاطر المرتبطة بالمساعدة النقدية 
والقسائم وتصنيفها في إطار عمل إدارة 

المخاطر بمشاركة إطار العمل مع القيادة 
والمتخصصين التقنيين وتقسيم األدوار 

والمسؤوليات لتنفيذ تدابير التخفيف.

إطار الكفاءات التقنية للمساعدة النقدية و القسائم ]تابع[
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إطار الكفاءات التقنية للمساعدة النقدية و القسائم ]تابع[

النطاق الفرعيالنطاق

المستوى التأسيسي
الوعي والفهم

المستوى األول
الفهم والتطبيق

المستوى الثاني
التطبيق والتحليل

المستوى الثالت
التقييم واإلعداد

توضيح المفاهيم األساسية ووصف أساليب 
العمل، وشرح استخدام المفاهيم الُمشار إليها 

 في قطاعات محددة أو خدمة الدعم فيما 
يتعلق باالستجابة.

استعراض السلوكيات اليومية الفعالة للكفاءة 
الُمشار إليها والمساهمة بفعالية كجزء من 

فريق الصليب او الهالل األحمر.

تقديم المشورة والتوجيه لآلخرين في نطاق 
 محدد ونقل القرار االستراتيجي إلى 

توجيه قطاعي.

نماذج السلوكيات وإنشاء بيئة تمكن 
استعراض السلوكيات والعمل على مستوى 
 استراتيجي متعدد القطاعات استجابة إلى 

أي مقدار.

2. تصميم البرنامج 
والخطة والتسليم

تصميم تدخالت 
المساعدة النقدية 

والقسائم، ودمجها، 
وتنفيذها بشكل مناسب 

في االستجابة، أو 
البرامج عبر السياقات، 
والمراحل، والقطاعات 

لتلبية االحتياجات 
المتنوعة للمستفيدين، 

والمجتمعات.

2a. تصميم البرنامج

تقديم مثال على تعدد استخدامات المساعدة 
النقدية والقسائم لتلبية االحتياجات واألهداف 
المتعددة عبر القطاعات والمراحل والسياقات

وصف كيفية مساهمة تقييمات قابلية التأثر 
واالحتياجات وتقييم السوق وتقييم المخاطر 

في تصميم برامج الجودة

تطبيق إجراءات المساعدة النقدية والقسائم 
لتلبية احتياجات اإلغاثة واإلنعاش الفورية في 

خطط قطاعية محددة وعبر السياقات.

تحديد الفئات المستهدفة وقيم التحويل مع 
زمالء القطاع مستنيًرا ببيانات التقييم 

والتحليل.

بناًء على بيانات التقييم والتحليل، التوصية 
بالمساعدة النقدية والقسائم كجزء من نهج 
استجابة متكامل )يرتبط برنامج المساعدة 

النقدية والقسائم بالمرحلة الصحيحة من 
االستجابة المصمم من أجلها، ويتعلق بالقطاع 

الصحيح المصمم من أجله ويعد جزء من 
جهد استجابة أكبر لمساعدة المجتمع المصمم 

من أجله(

2b. تصميم التسليم

تمييز أدوات المساعدة النقدية والقسائم 
المحددة المتاحة لمراحل مختلفة من دورة 

المشروع وجمعها.

شرح كيفية إعداد قيمة التحويل وسببها

توضيح استخدام أدوات محددة للمساعدة 
النقدية والقسائم في المراحل المناسبة من 

دورة المشروع في السياق المناسب أو في 
القطاع. وتقديم األدوات إلى ممثل المساعدة 

النقدية والقسائم الخاص بالجمعية الوطنية 
المضيفة وتوفير الوصول إلى األدوات.

يحكم على ما إذا كانت قيمة التحويل كافية 
بناًء على بيانات الرصد 

تطبيق أدوات المحددة بالمساعدة النقدية 
والقسائم وتكييفها في المراحل المناسبة من 
دورة المشروع أو في قطاع معين وتقديم 
النتائج إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين.

توضيح طرق بديلة لحساب الحد األدنى لسلة 
اإلنفاق وتحديد قيمة التحويل

إعداد أدوات محددة للمساعدة النقدية والقسائم 
وتعديلها لجميع المراحل والسياقات 

والقطاعات والتوصية باستخدام أداة المساعدة 
النقدية والقسائم ألصحاب المصلحة الداخليين 

والخارجيين.

التفاوض بشأن قيمة التحويل مع الجهات ذات 
العالقة )أي قائد القطاع، مدير اإلجراءات و/
أو ممثل الجمعية الوطنية( وترتيب مواعيد 
الدفع وصرف المستفيد مع الجمعية الوطنية 
أو مزود الخدمة للشرائح في الوقت المحدد.

 2c. تصميم الخطة 
)لكي تقرر(.

وصف العوائق التشغيلية والتقنية المشتركة 
)أي الحجم والتوقيت( في تدخالت المساعدة 

النقدية والقسائم 

توضيح العوائق التشغيلية والتقنية التي تنشأ 
في تدخالت المساعدة النقدية والقسائم 

التحقيق في العقبات التشغيلية والتقنية في 
تدخالت المساعدة النقدية والقسائم وتحديد 

الحلول

تشخيص العقبات التشغيلية والتقنية في 
تدخالت المساعدة النقدية والقسائم ووصف 

الحلول
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النطاق الفرعيالنطاق

المستوى التأسيسي
الوعي والفهم

المستوى األول
الفهم والتطبيق

المستوى الثاني
التطبيق والتحليل

المستوى الثالت
التقييم واإلعداد

توضيح المفاهيم األساسية ووصف أساليب 
العمل، وشرح استخدام المفاهيم الُمشار إليها 

 في قطاعات محددة أو خدمة الدعم فيما 
يتعلق باالستجابة.

استعراض السلوكيات اليومية الفعالة للكفاءة 
الُمشار إليها والمساهمة بفعالية كجزء من 

فريق الصليب او الهالل األحمر.

تقديم المشورة والتوجيه لآلخرين في نطاق 
 محدد ونقل القرار االستراتيجي إلى 

توجيه قطاعي.

نماذج السلوكيات وإنشاء بيئة تمكن 
استعراض السلوكيات والعمل على مستوى 
 استراتيجي متعدد القطاعات استجابة إلى 

أي مقدار.

3. التنفيذ

استخدام إرشادات وأدوات 
الخاصة بالنقد والقسائم 
واإلجراءات ذات الصلة 

)المشتريات والتمويل وغير 
ذلك( والموارد إلجراء 
التقييم والتحليل وتصميم 
برنامج المساعدة النقدية 
والقسائم وتنفيذ المساعدة 
النقدية والقسائم والمراقبة 

والتسوية واإلغالق / 
االنتقال والتعلم من أجل 

تدخل فعال للمساعدة النقدية 
والقسائم )أو “ االستجابة أو 

البرنامج “(

3a. المشاركة 
المجتمعية والمساءلة

تلخيص دور المشاركة المجتمعية وتعليقات 
المستلمين في استجابات المساعدات النقدية 

والقسائم 

إدراك االعتبارات والمبادئ الرئيسية لتعزيز 
المساءلة أمام المجتمعات وزيادة المشاركة 

المجتمعية في المساعدة النقدية والقسائم.

تخصيص أدوات المشاركة المجتمعية 
المناسبة وتعليقات المستلمين واستخدامها في 

تدخالت النقود وقسائم الصرف.

استخدام األساليب الشائعة لتعزيز المساءلة 
أمام المجتمعات وزيادة المشاركة المجتمعية 

في المساعدة النقدية والقسائم 

تكييف أدوات المشاركة المجتمعية المناسبة 
وتعليقات المستلمين ودمجها في إجراءات 
التشغيل القياسية للمساعدة النقدية والقسائم 

الخاصة بالجمعية الوطنية وتدريب موظفي 
االستجابة على استخدامها.

استخدام األساليب الشائعة لتعزيز المساءلة 
أمام المجتمعات وزيادة المشاركة المجتمعية 

في برنامج التحويالت النقدية والقسائم

تصميم أدوات جديدة للمشاركة المجتمعية 
وتعليقات المستلمين في تدخالت المساعدات 

النقدية والقسائم والتوصية بفهمها من الجهات 
الفاعلة في حركة الصليب األحمر والهالل 

األحمر

تقييم طرق تعزيز المساءلة أمام المجتمعات 
أو تحسينها وزيادة المشاركة المجتمعية في 

المساعدة النقدية والقسائم 

3b. تسجيل المستفيد 
وحماية البيانات

شرح تحديد السكان المتضررين واعتمادهم 
وتسجيلهم لتدخالت المساعدات النقدية 

والقسائم

تلخيص اعتبارات االستهداف الخاصة 
بالمساعدة النقدية والقسائم 

إدراج المبادئ واالعتبارات المتعلقة بحماية 
البيانات ومشاركتها فيما يتعلق بالمساعدة 

النقدية والقسائم 

تحديد السكان المتأثرين واعتمادهم وتسجيلهم 
باستخدام األدوات المناسبة )األنظمة والنماذج 

وقواعد البيانات( لتدخالت المساعدة النقدية 
والقسائم 

استخدام المبادئ وأفضل الممارسات لحماية 
البيانات ومشاركتها فيما يتعلق بالمساعدة 

النقدية والقسائم 

تكييف أدوات التحديد والتوثيق والتسجيل 
)األنظمة والنماذج وقواعد البيانات( لتدخالت 
المساعدة النقدية والقسائم وتدريب الموظفين 

على استخدامها.

تحديد األولويات واختيار أفضل الممارسات 
لحماية البيانات ومشاركتها 

إعطاء التعليمات بشأن أدوات تحديد الهوية 
واالعتماد والتسجيل )األنظمة والنماذج 

وقواعد البيانات( لتدخالت المساعدات النقدية 
والقسائم أو تصميمها

نمذجة أفضل الممارسات لحماية البيانات 
ومشاركتها لتدخالت المساعدات النقدية 

والقسائم ضمن إجراءات االستجابة

إطار الكفاءات التقنية للمساعدة النقدية و القسائم ]تابع[
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النطاق الفرعيالنطاق

المستوى التأسيسي
الوعي والفهم

المستوى األول
الفهم والتطبيق

المستوى الثاني
التطبيق والتحليل

المستوى الثالت
التقييم واإلعداد

توضيح المفاهيم األساسية ووصف أساليب 
العمل، وشرح استخدام المفاهيم الُمشار إليها 

 في قطاعات محددة أو خدمة الدعم فيما 
يتعلق باالستجابة.

استعراض السلوكيات اليومية الفعالة للكفاءة 
الُمشار إليها والمساهمة بفعالية كجزء من 

فريق الصليب او الهالل األحمر.

تقديم المشورة والتوجيه لآلخرين في نطاق 
 محدد ونقل القرار االستراتيجي إلى 

توجيه قطاعي.

نماذج السلوكيات وإنشاء بيئة تمكن 
استعراض السلوكيات والعمل على مستوى 
 استراتيجي متعدد القطاعات استجابة إلى 

أي مقدار.

3. التنفيذ

استخدام إرشادات وأدوات 
الخاصة بالنقد والقسائم 
واإلجراءات ذات الصلة 

)المشتريات والتمويل وغير 
ذلك( والموارد إلجراء 
التقييم والتحليل وتصميم 
برنامج المساعدة النقدية 
والقسائم وتنفيذ المساعدة 
النقدية والقسائم والمراقبة 

والتسوية واإلغالق / 
االنتقال والتعلم من أجل 

تدخل فعال للمساعدة النقدية 
والقسائم )أو “االستجابة أو 

البرنامج”(

3c. إدارة مقدم 
الخدمة المالية

تحديد الخطوات والتسلسل والجدول الزمني 
المتضمن في مشتريات مقدم الخدمة المالية 

وتحديد دور المساعدة النقدية والقسائم 
ومسؤوليتها في مشتريات مقدم الخدمة المالية

تصنيف األنواع ذات الصلة لمقدمي الخدمات 
المالية من أجل النقود وقسائم الصرف

توضيح سبب ضرورة اتباع إجراءات مشتريات 
الصليب األحمر والهالل األحمر التفاقيات 

مزود الخدمة المالي ووقت ضروريتها

شرح اعتبارات تقييم مقدمي الخدمات المالية 
واستخدام أدوات الشراء ذات الصلة لجمع 

البيانات األولية أو الثانوية بشأن خدمات مقدم 
الخدمة المالية الالزمة لتدخالت النقود وقسائم 

الصرف

استخدام أدوات الشراء لتحديد متطلبات خدمة 
مقدم الخدمة المالية.

مقارنة خدمات مقدم الخدمة المالية وإبراز 
تباينها خالل مراحل التقييم واالختيار والتعاقد 

وإدارة إجراءات الشراء.

تحليل خدمات مقدم الخدمة المالية التي 
تتطلبها تدخالت النقود وقسائم الصرف

التعاون مع الموظفين الرئيسيين لتصميم 
أدوات المشتريات ذات الصلة ببرنامج 

المساعدة النقدية والقسائم وتقييم إجراءات 
الشراء للتوصية بأفضل الممارسات ل 

الختيار مقدم الخدمات الخمالية

3d. التوزيع والصرف 
والتوفيق

تحديد توزيع المساعدات اإلنسانية وصرف 
األموال من المساعدة النقدية والقسائم وتوفيق 

المساعدات اإلنسانية.

إدراك إجراءات التسليم ومخاوف السالمة 
واألمن.

استخدام األدوات المناسبة لتوزيع المساعدات 
اإلنسانية وصرفها وتوفيقها

تنفيذ الخطوات الالزمة لتأمين إجراءات تسليم 
المساعدات وتوفيقها

تكييف أدوات التوزيع والصرف والتوفيق 
وتدريب الموظفين على استخدامها

إدارة مساءلة البرنامج وتحديد األولويات 
واختيار أفضل الممارسات لسالمة الموظفين 

والمستفيدين وأمنهم الالزم تناولها طوال 
إجراءات التسليم والتوفيق

 تصميم أدوات التوزيع والصرف والتوفيق 
أو مراجعتها والتوصية باستيعابها من الجهات 

الفاعلة في حركة الصليب األحمر والهالل 
األحمر.

 يخطط سالمة الموظفين والمستفيدين 
 والتدابير األمنية طوال فترة تدخل 

المساعدة النقدية والقسائم 

3e. إنهاء برنامج 
المساعدة النقدية و 

القسائم أو انتقاله

شرح إنهاء البرنامج و/ أو انتقاله وإدراج 
األدوات الممكن استخدامها في اإلجراءات.

إتمام خطوات إنهاء البرنامج أو التدخل أو 
انتقاله

تحديد خطوات اإلنهاء أو االنتقال الالزمة 
لعناصر المساعدة النقدية والقسائم الخاصة 

بالبرنامج وتدريب الموظفين على الخطوات 
المناسبة لإلنهاء أو االنتقال اعتماًدا على 

المرحلة أو السياق أو القطاع.

تحديد خطوات اإلنهاء أو االنتقال الالزمة 
لعناصر المساعدة النقدية والقسائم الخاصة 

بالبرنامج وتدريب الموظفين على الخطوات 
المناسبة لإلنهاء أو االنتقال اعتماًدا على 

المرحلة أو السياق أو القطاع.

إطار الكفاءات التقنية للمساعدة النقدية و القسائم ]تابع[
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النطاق الفرعيالنطاق

المستوى التأسيسي
الوعي والفهم

المستوى األول
الفهم والتطبيق

المستوى الثاني
التطبيق والتحليل

المستوى الثالت
التقييم واإلعداد

توضيح المفاهيم األساسية ووصف أساليب 
العمل، وشرح استخدام المفاهيم الُمشار إليها 

 في قطاعات محددة أو خدمة الدعم فيما 
يتعلق باالستجابة.

استعراض السلوكيات اليومية الفعالة للكفاءة 
الُمشار إليها والمساهمة بفعالية كجزء من 

فريق الصليب او الهالل األحمر.

تقديم المشورة والتوجيه لآلخرين في نطاق 
 محدد ونقل القرار االستراتيجي إلى 

توجيه قطاعي.

نماذج السلوكيات وإنشاء بيئة تمكن 
استعراض السلوكيات والعمل على مستوى 
 استراتيجي متعدد القطاعات استجابة إلى 

أي مقدار.

4. المتابعة 
والمساءلة والتعلم

ضمان المساءلة )أو 
ضمان جودة 

البرنامج( وتوثيق 
التعلم )أو أفضل 

الممارسات( للنشر 
واالستخدام المستقبلي.

4a. المتابعة

تحديد عناصر المساعدة النقدية والقسائم 
ومؤشراتها الالزم متابعتها وإعداد تقارير 

بشأنها

تعريف متابعة السوق ووصف األدوات 
المرتبطة بإجراء المتابعة

توضيح خطوات متابعة تدخل المساعدة 
النقدية والقسائم واعتباراتها باستخدام أدوات 

اإلجراءات المقررة لتنفيذ المتابعة

توضيح خطوات متابعة السوق واعتباراتها 
واستخدام أدوات متابعة السوق المقررة لتنفيذ 

المتابعة.

استخدام األدوات والمنهجيات والمؤشرات 
المقررة من أجل متابعة المساعدة النقدية 

والقسائم والسوق بشكل مناسب، عند اللزوم، 
وتدريب الموظفين على جمع بيانات المتابعة 

وتحليلها خالل االستجابة أو ا لبرنامج

اختيار مؤشرات اإلجراءات والمخرجات 
شائعة االستخدام لمتابعة األسواق وتدخالت 

المساعدة النقدية والقسائم 

إعداد إطار عمل لمتابعة تدخالت المساعدة 
النقدية والقسائم )بما في ذلك المؤشرات 

واألسواق( مناسب للمرحلة والسياق 
والقطاعات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين؛

صياغة مؤشرات نتائج شائعة االستخدام 
لتدخالت المساعدة النقدية والقسائم، وفقًا 

للمرحلة والسياق والقطاع.

4b. المساءلة والمشاركة 
المجتمعية أو المستفيد

المساءلة المالية واالئتمانية 
سالمة البرنامج أو 

مالءمته وإدارة المخاطر 
لالتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل 

األحمر أو مسئولية 
الجمعية الوطنية

تحديد المشاركة المجتمعية وتعليقات 
المستلمين وشرح أهمية المشاركة المجتمعية 

والمساءلة في تدخالت المساعدة النقدية 
والقسائم وإدراج األدوات شائعة االستخدام 

لـلمشاركة المجتمعية والمساءلة

استخدام أدوات المشاركة المجتمعية الراسخة 
ومالحظات المستلمين في تدخالت المساعدة 

النقدية والقسائم وتنفيذ إجراءات المشاركة 
والتغذية الراجعة وتصنيف المشكالت وحلها 

وفقًا لإلجراءات

اختيار مشاركة المجتمع وأدوات مالحظات 
المستلمين أو تكييفها في تدخالت المساعدة 
النقدية والقسائم وضمان إجراء المشاركة 

والتغذية الراجعة وفقًا لإلجراءات وتدريب 
الموظفين على المشاركة المجتمعية والمساءلة 

وإجراءاتها

إعداد أدوات المشاركة المجتمعية والمساءلة 
أو تعديلها لجميع المراحل والسياقات 

والقطاعات والتوصية باستخدام أداة المشاركة 
المجتمعية والمساءلة ألصحاب المصلحة 

الداخليين والخارجيين.

تصميم أدوات مشاركة المجتمع التغذية 
الراجعة للمستلمين ومراجعتها والتوصية 

بفهمها من الجهات الفاعلة في حركة الصليب 
األحمر والهالل األحمر.

4c. التعلم

تحديد أنظمة تنسيق حركة الصليب األحمر 
والهالل األحمر واألدوات المشتركة 

المستخدمة في هذه األنظمة ووصفها وتفصيل 
دور الجمعية الوطنية المضيفة في االستجابة 

أو البرامج

استعراض مهارات االتصال الفعال ودمجها 
في هيكل الجمعية الوطنية المضيفة عند 
المساعدة في تدخالت المساعدة النقدية 

والقسائم أو حل المشاكل 

منح األولوية الحتياجات الجمعية الوطنية 
المضيفة وتحسين موارد حركة الصليب 

األحمر والهالل األحمر من أجل تنفيذ 
المساعدة النقدية والقسائم الفعال

التعاون مع الجمعية الوطنية المضيفة بشأن خطط 
وقرارات استجابة المساعدة النقدية و القسائم أو 
برامجها وتيسير إجراءات الجهات الفاعلة في 

حركة الصليب األحمر والهالل األحمر للجهات 
الفاعلة في المساعدة النقدية و القسائم للعمل مع 

الجمعية الوطنية المضيفة ووصف الصليب األحمر 
والهالل األحمر بصفته ممثالً ذا مصداقية للمساعدة 

النقدية و القسائم خالل االستجابة أو البرنامج

إطار الكفاءات التقنية للمساعدة النقدية والقسائم ]تابع[
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النطاق الفرعيالنطاق

المستوى التأسيسي
الوعي والفهم

المستوى األول
الفهم والتطبيق

المستوى الثاني
التطبيق والتحليل

المستوى الثالت
التقييم واإلعداد

توضيح المفاهيم األساسية ووصف أساليب 
العمل، وشرح استخدام المفاهيم الُمشار إليها 

 في قطاعات محددة أو خدمة الدعم فيما 
يتعلق باالستجابة.

استعراض السلوكيات اليومية الفعالة للكفاءة 
الُمشار إليها والمساهمة بفعالية كجزء من 

فريق الصليب او الهالل األحمر.

تقديم المشورة والتوجيه لآلخرين في نطاق 
 محدد ونقل القرار االستراتيجي إلى 

توجيه قطاعي.

نماذج السلوكيات وإنشاء بيئة تمكن 
استعراض السلوكيات والعمل على مستوى 
 استراتيجي متعدد القطاعات استجابة إلى 

أي مقدار.

5. الشراكة و 
التنسيق

التعاون وبناء شراكات 
مع أصحاب المصلحة 
الرئيسيين فيما يتعلق 

بالمساعدة النقدية 
والقسائم بما في ذلك 
الجهات الفاعلة في 

حركة الصليب األحمر 
والهالل األحمر 

والجهات الفاعلة الوطنية 
والحكومة والقطاع 

الخاص والجهات الفاعلة 
اإلنسانية الخارجية 
والهياكل التنسيقية 
ومجموعات العمل

5a. الشراكة الداخلية

تحديد أنظمة تنسيق حركة الصليب األحمر 
والهالل األحمر واألدوات المشتركة 

المستخدمة في هذه األنظمة ووصفها وتفصيل 
دور الجمعية الوطنية المضيفة في االستجابة 

أو البرامج

استعراض مهارات االتصال الفعال ودمجها 
في هيكل الجمعية الوطنية المضيفة عند 
المساعدة في تدخالت المساعدة النقدية 

والقسائم أو حل المشاكل 

منح األولوية الحتياجات الجمعية الوطنية 
المضيفة وتحسين موارد حركة الصليب 

األحمر والهالل األحمر من أجل تنفيذ 
المساعدة النقدية والقسائم الفعال

التعاون مع الجمعية الوطنية المضيفة بشأن 
خطط وقرارات استجابة المساعدة النقدية و 

القسائم أو برامجها وتيسير إجراءات الجهات 
الفاعلة في حركة الصليب األحمر والهالل 

األحمر للجهات الفاعلة في المساعدة النقدية و 
القسائم للعمل مع الجمعية الوطنية المضيفة 
ووصف الصليب األحمر والهالل األحمر 

بصفته ممثالً ذا مصداقية للمساعدة النقدية و 
القسائم خالل االستجابة أو البرنامج

5b. الشراكة الخارجية

إدراج أصحاب المصلحة المشتركين )مثل 
الحكومة والقطاع الخاص( المشاركين في 

تدخالت المساعدة النقدية والقسائم ووصف 
كيفية عمل أصحاب المصلحة معًا في سياق 

أو قطاع معين

تحديد كيفية ارتباط أصحاب المصلحة )على 
سبيل المثال: الحكومة، والقطاع الخاص، 

والجهات الفاعلة غير التابعة للجنة الصليب 
األحمر والهالل األحمر( بتنفيذ تدخل 

)تدخالت( المساعدة النقدية والقسائم في سياق 
أو مرحلة أو قطاع معين

يتأكد من إمكان تحسين شراكة الجهات 
الفاعلة الحكومية والقطاع الخاص وغير 
التابعة لحركة الصليب األحمر والهالل 

األحمر لتحسين قدرة الجمعية الوطنية أو 
كفاءتها في تنفيذ المساعدة النقدية والقسائم

التفاوض بشأن ترتيبات الشراكة مع الجهات 
الحكومية والقطاع الخاص أو الجهات الفاعلة 

التابعة و / أو غير التابعة لحركة الصليب 
األحمر والهالل األحمر التي تعزز القدرة 
على تنفيذ المساعدة النقدية والقسائم حاليا 

 وعلى المدى الطويل والتعاون من أجل 
نجاح الشراكة 

إطار الكفاءات التقنية للمساعدة النقدية و القسائم ]تابع[
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إطار الكفاءات التقنية للمساعدة النقدية و القسائم ]تابع[

النطاق الفرعيالنطاق

المستوى التأسيسي
الوعي والفهم

المستوى األول
الفهم والتطبيق

المستوى الثاني
التطبيق والتحليل

المستوى الثالت
التقييم واإلعداد

توضيح المفاهيم األساسية ووصف أساليب 
العمل، وشرح استخدام المفاهيم الُمشار إليها 

 في قطاعات محددة أو خدمة الدعم فيما 
يتعلق باالستجابة.

استعراض السلوكيات اليومية الفعالة للكفاءة 
الُمشار إليها والمساهمة بفعالية كجزء من 

فريق الصليب او الهالل األحمر.

تقديم المشورة والتوجيه لآلخرين في نطاق 
 محدد ونقل القرار االستراتيجي إلى 

توجيه قطاعي.

نماذج السلوكيات وإنشاء بيئة تمكن 
استعراض السلوكيات والعمل على مستوى 
 استراتيجي متعدد القطاعات استجابة إلى 

أي مقدار.

5. الشراكة و 
التنسيق

التعاون وبناء شراكات 
مع أصحاب المصلحة 
الرئيسيين فيما يتعلق 

بالمساعدة النقدية 
والقسائم بما في ذلك 
الجهات الفاعلة في 

حركة الصليب األحمر 
والهالل األحمر 

والجهات الفاعلة الوطنية 
والحكومة والقطاع 

الخاص والجهات الفاعلة 
اإلنسانية الخارجية 
والهياكل التنسيقية 
ومجموعات العمل

5c. التنسيق الداخلي 
للمساعدة النقدية و 

القسائم 

وصف إجراءات تنسيق الحركة الداخلية 
لزيادة المساعدة النقدية والقسائم وانتقالها 

خالل االستجابة

استخدام إجراءات تنسيق حركة الصليب 
األحمر والهالل األحمر الداخلية وأدواتها 

لتدخالت المساعدة النقدية والقسائم في بدء 
التشغيل والتنفيذ واإلنهاء أو االنتقال.

إدارة تنسيق الحركة الحالي ومنحه األولوية 
لضمان تدخالت المساعدة النقدية والقسائم 

الفعالة خالل االستجابة أو البرنامج.

التعاون مع شركاء الحركة للحفاظ على قدرة 
الجمعية الوطنية المضيفة والبناء عليها 

وتصميم نهج متسق لتدخالت المساعدة النقدية 
والقسائم طوال االستجابة أو البرنامج.

5d. التنسيق الخارجي 
للمساعدة النقدية و 

القسائم 

تحديد أنظمة تنسيق غير التابعة لـحركة 
الصليب األحمر والهالل األحمر واألدوات 

الشائعة المستخدمة في هذه األنظمة ووصفها.

مقارنة برامج المساعدة النقدية والقسائم 
الخارجية وتنسيق تدخالت المساعدة النقدية 
والقسائم الخاصة بالصليب والهالل األحمر 

األحمر حيث وعند ما كان ممكناً.

ضمان مشاركة الجمعية الوطنية في آليات 
التنسيق التي أعدتها الجهات الفاعلة للمساعدة 
النقدية والقسائم غير التابعة لحركة الصليب 

األحمر والهالل األحمر وضمان تمثيل 
الجمعية الوطنية بشكل منهجي وتبادل 

الخبرات

التفاوض بشكل تعاوني بشأن القرارات 
والمخرجات بين الجهات الفاعلة للمساعدة 

النقدية و القسائم غير التابعة لحركة الصليب 
األحمر والهالل األحمر ووصف الجمعية 

الوطنية بصفتها ممثالً ذا مصداقية للمساعدة 
النقدية و القسائم خالل االستجابة أو البرنامج.
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Button logo family

Logo files are available at redcross.org/brand.

Classic logo family

The button logo was inspired by a vintage pin as an engaging 
symbol of enthusiastic participation. It is a personal, grassroots 
and unique expression for the Red Cross. Use this logo in any of 
its three forms for most printed marketing and communications 
materials as well as television, Web and email.

Use the flat disc logo when you have a dark background or printing 
restrictions preclude using the button logo. (Note that the white 
circle behind the cross must be present, so this is not suitable for 
white backgrounds).

The classic logo should be used in disaster situations, corporate materials, 
exterior building signage or when the marketing-oriented button logo is 
not appropriate. 

Logo suite

Brand identity at a glance

116906-12/14©2014 The American Red Cross name and logo are registered trademarks of the American Red Cross.

Flat disc logo family

Print minimum sizes Clear space
Clear space minimums (shown above with blue lines) are built into 
the logo files.

Separating button graphic and wordmark
As long as minimum size requirements are followed, the button can 
be separated from the wordmark and scaled on its own. Remember 
to include the wordmark in the viewing area..06 inches (~1.5 mm) 

Digital minimum sizes

6 pixels

Akzidenz-Grotesk Standard family is used to 
clearly and objectively communicate information.

Regular or Bold for heads and subheads.
Regular for body copy.
Bold or Italic for emphasis.

Upper- and lowercase  
or ALL CAPS.

Sentence case, NOT title case.

Preferred: 
Red Cross Gray

When necessary: 
Red Cross Black

Use sparingly:
Red Cross Red
White
Secondary colors

Information

Georgia Regular family is used for storytelling, 
expressing opinions and calls to action.

Regular for heads, subheads  
and body copy.
Bold or Italic for emphasis.

Upper- and lowercase.

Sentence case, NOT title case.

Preferred:
Red Cross Gray

When necessary:
Red Cross Black

Use sparingly:
Red Cross Red
White
Secondary colors

Voice

When Akzidenz is unavailable in digital situations, use 
Arial. In addition, use Arial in external, customizable pieces. 
Akzidenz should be available on Red Cross computers.  
If not, email brandid@redcross.org.

Name and use

Weights

Cases

Colors

RESTRICTED   
DIGITAL USE

Georgia is a system font and should be available 
on any Mac or PC.

Typography Tone of voice

Uplifting. The work we create 
will often be highly emotional, 
but never with a focus on the 
devastation, destruction or 
disaster. We want to leave 
people with a feeling of hope 
and possibility. We want them 
to feel that they can make a 
difference through the 
American Red Cross. 

Empowering. We are a brand 
that relies on people–both the 
people we help and those who 
embody the Red Cross and 
deliver on our mission. We want 
everyone to feel empowered  
to be a part of this network,  
to help us make a difference  
in times of need. 

Inviting. We are open and 
accessible to anyone and 
everyone who wants to assist 
us in our mission. We are not 
intimidating or directive. 

Personal. Our care is selfless, 
not self-serving. We treat every 
person we help and everyone 
who helps us as an individual. 
We want them to feel care and 
compassion every time we 
interact with them. We are not 
yelling our message from the 
rooftops. We treat every 
individual with respect.

How we talk is as 
important as what 
we talk about. 

Although individual pieces may vary, notice that the 
cumulative effect keeps the overall brand color balance.

Color proportion

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

Primary

Secondary

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

Neutral

Color breakdowns

Required 2x clear space is indicated by blue lines. 1x=height and width of one arm of the cross.

.275 inches (~7 mm) 26 pixels

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD
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