
مجتمع المساعدات النقدية 
لحركة الصليب األحمر 

والهالل األحمر
كيفية المشاركة وإيجاد الموارد 2019

)Emil Helotie( صورة © إيميل هيلوتي



2

االختصارات

مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة  :CPWG
IFRC:   االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

اللجنة الدولية للصليب األحمر   :ICRC
المساعدة عن طريق النقد والقسائم   :CVA

مجموعة العمل الفنية   :TWG
مجموعة العمل اإلقليمية   :RGA

الجمعية الوطنية   :NS
المجموعة االستشارية   :AG

)Jordi Matas( صورة © جوردي ماتاس

مجتمع المساعدات النقدية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر



3

 رسالة من مجموعة عمل 
المساعدات النقدية النظيرة 

أعزائي العاملين بمجال المساعدات النقدية في الصليب األحمر والهالل األحمر،

مرحًبا بكم في مجتمع المساعدات النقدية العالمي وبشكل أكثر 

تحديًدا في مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة!

نحن مجموعة حيوية ونشيطة مسؤولة عن قيادة الحركة الدولية 

 Red Cross and Red Crescent( للصليب األحمر والهالل األحمر

Movement( )RCRCM( في مجال تطوير برنامج النقد، ونرحب بكل 
من لديه اهتمام بالمساعدات النقدية لكي يكون جزًءا من مجتمعنا 

بطريقة أو أخرى.

سوف تحدد هذه المجموعة جميع السبل المختلفة التي يمكنك 

من خاللها المشاركة ولعب دورك في دعم أعضاء الحركة في تقديم 

المساعدات عن طريق النقد والقسائم عبر جميع جوانب عملنا من 

االستعداد إىل االستجابة للطوارئ إىل التعافي طويل المدى وكذلك 

التنمية.

 )www.cash-hub.org( عبر الموقع اإللكتروني )Cash Hub( يتصل مجتمع المساعدات النقدية فعلًيا من خالل مركز النقد 

حيث يمكنك البحث عن الموارد واإلرشادات واألدوات والمشورة والمساعدة في التواصل مع الغير من العاملين 

 بمجال المساعدات النقدية اآلخرين من جميع أقسام الحركة. لدينا أيًضا سلسلة من مجموعات العمل التي تتكون 

من أشخاص من جميع مستويات االهتمام مسؤولين عن تعزيز التفكير حول قضايا محددة تتعلق بعملنا.

توفر مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة مركًزا فكريًا تقنًيا رفيع المستوى للعمل النقدي للحركة، ويكمله ويدعمه 

مجموعات العمل النقدية اإلقليمية ومجموعات العمل حسب الموضوعات التي تتعامل مع مجموعة من القضايا 

تتنوع ما بين االستعداد النقدي إىل التدريب وتغطي جميع مستويات الخبرة.

توجد معلومات حول كيفية المشاركة في هذا المجتمع النابض بالحياة في هذه المجموعة ونتطلع إىل الترحيب بكم 

لالنضمام إلينا في الرحلة النقدية للحركة!

أطيب التمنيات،

من مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة الخاصة بك

)Andrew McConnell( صورة © أندرو ماكونيل
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 تعرف فيما يلي عىل كيفية المشاركة 
في مجتمع المساعدات النقدية للحركة

مجتمع المساعدات النقدية يضم قادة وموظفين ومتطوعين وأعضاء وشركاء للحركة من المهتمين بالمساعدة عن طريق النقد 

والقسائم )CVA(. من خالل المشاركة في مجتمع المساعدات النقدية، يمكن أن يحصل جميع الموظفين من الجمعيات الوطنية 

واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )IFRC( ولجنة الصليب األحمر الدولية )ICRC( عىل الدعم والموارد 

اإلضافية الالزمة الستخدام النقد أداة في برمجتهم، مما يساعد عىل تغيير الطريقة التي تقدم بها الحركة المساعدات. من خالل 

تبادل الخبرات ومعرفة المساعدة عن طريق النقد والقسائم، يتعاون األعضاء مع اآلخرين حول الشبكة العالمية للحركات في مجال 

المساعدة عن طريق النقد والقسائم.

يستخدم مجتمع المساعدات النقدية منصة مركز النقد )Cash Hub Platform( )www.cash-hub.org( نقطة مركزية للموارد 

الخاصة بالمساعدة عن طريق النقد والقسائم، حيث يمكن لكل من العاملين بمجال المساعدات النقدية واألشخاص المهتمين 

بالمساعدات النقدية التواصل، وبدء المناقشات والتعاون. وتتمتع الحركة بخبرة واسعة في إضفاء الطابع المؤسسي عىل النقد، 

واستخدامها أداة لتوصيل المساعدات اإلنسانية. يعد االنضمام إىل مجتمع المساعدات النقدية فرصة لتبادل الخبرات ذات الصلة 

والتواصل مع الشبكة األوسع للحركة، كما أنه يعزز قدرتنا عىل التعريف بتقدمنا باعتبارنا أفراد أعضاء في الحركة، وبوصفنا حركة 

للشبكات اإلنسانية الخارجية وللمشاركة في المناقشات السياسية ذات الصلة.

يستضيف الصليب األحمر البريطاني حالًيا مجتمع المساعدات النقدية بالشراكة مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر من خالل استخدام منصة مركز النقد. كما يتم توفير األقسام حسب الموضوعات 

بواسطة الجمعيات الوطنية بما في ذلك الصليب األحمر األمريكي والصليب األحمر البريطاني والهالل األحمر التركي واللجنة الدولية 

للصليب األحمر. وإذا كنت ترغب في التعرف عىل كيفية المساهمة في قسم معين أو بدء قسم بموضوع جديد، فيرجى التواصل 

مع مدير المعرفة في مركز النقد ستيفانيا امبريا )Stefania Imperia( عبر البريد اإللكتروني contact@cash-hub.org. يتم دعم 

المنتدى التعاوني ومكتب المساعدة من مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة )CPWG( والفريق الفني للصليب األحمر 

البريطاني.

صورة © أندرو ماكونيل
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العضوية وكيفية المشاركة
يمكن لجميع أعضاء الحركة وموظفيها ومتطوعيها وقادتها االنضمام إىل مجتمع المساعدات النقدية. تتضمن العضوية التسجيل 

في مركز النقد لالنضمام إىل المحادثات والحصول عىل الموارد.

•���يساهم األعضاء في التعلم ونقل المعرفة الفنية من برنامجهم النقدي إىل الجمعيات الوطنية األخرى والحركة وغيرهم 
من العاملين بمجال المساعدات النقدية.

•���يقدم األعضاء محتوى عن برنامجهم النقدي لدعم اآلخرين والتعريف بمجتمعهم الوطني والحركة.

•���يقدم األعضاء دعم للزمالء من خالل مشاركة معارفهم أو طرح األسئلة أو عرض مشكالت يواجهونها في برامجهم عبر 
المنتدى اإللكتروني لمركز النقد. يمكن لألعضاء التعلم مع أقرانهم وقراءة المناقشات الحالية.

•���يشارك األعضاء أيًضا ويتعرفوا عىل األخبار والوظائف والفعاليات وفرص التدريب ذات الصلة بالمساعدات النقدية 
داخل الحركة. تجد هنا فيديو يشرح المزيد حول نظام مركز النقد. 

•���سوف يتعرف األعضاء عىل التجربة النقدية للحركة في مجموعة من المجاالت حسب الموضوعات أو األماكن 
الجغرافية، أو يمكنهم البحث حسب الموضوع أو اإلقليم أو باستخدام الكلمات األساسية أو سنة النشر أو نوع المستند 

سواء كان مقالة، أو دراسة حالة، أو تقييم، أو تعلم، أو بحث، أو أداة وفيديو.

•���يمكن لألعضاء الوصول إىل مجموعة أدوات النقد في حاالت الطوارئ )CiE( وأحدث إرشادات البرنامج بشأن 
المساعدات النقدية في الحركة.

إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن مجتمع المساعدات النقدية للحركة، فال تتردد في التواصل مع مركز النقد عبر البريد 

اإللكتروني contact@cash-hub.org ومكتب المساعدة للدعم الفني.

صورة © جوردي ماتاس
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 التنسيق اإلقليمي - مجموعات 

)RWG( العمل اإلقليمية

أنشئت مجموعة العمل اإلقليمية )RWG( لتوفير الخبرة عىل 

المستوى اإلقليمي بشأن نتائج اإلطار االستراتيجي النقدي 

للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر وبناء شبكة من 

الجمعيات الوطنية والعاملين بالمجال لتبادل التعلم والدعوة 

إىل دعم استخدام النقد. من المتوقع أن تحقق مجموعة العمل 

اإلقليمية مخرجات محددة عىل المستوى اإلقليمي من شأنها 

أن تحرك الحركة نحو النتائج. قد تقوم مجموعة العمل اإلقليمية 

بتكليف مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة، أو العكس، 

بمخرجات محددة، و/أو قد توصي المجموعة بالمخرجات من 

وجهة نظرها لمنحها األولوية. من المتوقع أن يكون هناك 

مجموعة عمل لكل إقليم من األقاليم الخمسة لالتحاد الدولي 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. وهذا يشمل إفريقيا 

واألمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق األوسط/

شمال إفريقيا. سوف يقع تمثيل اللجنة الدولية للصليب األحمر 

في هذه المناطق أيًضا. وحيثما أمكن، ستكون جهة التنسيق 

النقدية التابعة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر في المنطقة مسؤولة عن إنشاء مجموعة العمل 

اإلقليمية. وسوف تحدد المجموعة بعد ذلك اختصاصاتها وتعين 

الرئيس وتؤكد معايير اختيار أعضاء المجموعة والعضوية.

يتوىل مندوب / منسق المساعدات النقدية اإلقليمي في االتحاد 

الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر دور رئيس 

مجموعة العمل اإلقليمية. حيثما يتعذر ذلك، يجب البحث 

عن إمكانية تولي هذا الدور من بين شركاء الحركة اآلخرين. يتم 

التصديق عىل رئيس مجموعة العمل من قبل مجموعة عمل 

المساعدات النقدية النظيرة. يتوىل الرئيس المنصب لمدة عام 

مع إمكانية التجديد. يجب أن يُظهر الرئيس المعرفة والخبرة 

في المجال الفني الذي تتم مناقشته، والقدرة عىل تسيير وإدارة 

شؤون مجموعة متعددة الثقافات، والقدرة عىل كتابة خطة عمل 

تتطابق مع أو ترتبط باإلطار االستراتيجي النقدي للحركة ويكون 

قادًرا عىل توفير الوقت والقيادة للمجموعة.

يتم اقتراح رئيس مشارك أو نائب رئيس لكل مجموعة إقليمية 

لضمان وجود االنسجام بشكل أفضل في المجموعة وتوفير 

االستمرارية وتعزيز نقل إدارة المعرفة بين أعضاء المجموعة.

يقدم مندوب / منسق المساعدات النقدية اإلقليمي في 

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أو أي 

عضو آخر معين )الرئيس المشارك أو نائب الرئيس( الدعم في 

حفظ وثائق المجموعة، وإعداد االجتماعات، وتحديث بيانات 

األعضاء عبر مركز النقد، إلخ. تعمل مجموعات العمل اإلقليمية 

ومجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة من خالل مسارات 

التواصل ثنائي االتجاه؛ حيث يقدم الرئيس تقاريره مباشرة إىل 

قيادة النقد العالمية في مجموعات العمل اإلقليمية واالتحاد 

الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. ويقدم رئيس 

كل مجموعة عمل تقريرًا مرحلًيا عن األنشطة كل شهرين )6 

تقارير سنويًا( ليتزامن مع اجتماعات مجموعة عمل المساعدات 

النقدية النظيرة. يُقدم ذلك إىل رئيس )رؤساء( مجموعة 

عمل المساعدات النقدية النظيرة أو منسق مجموعة عمل 

المساعدات النقدية النظيرة إلدراجها في محاضر اجتماعات 

مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة باعتبارها تحديثات 

/ تقارير مرحلية. كما يتم تكليف مجموعة عمل المساعدات 
النقدية النظيرة بتقديم تقرير إىل مجموعات العمل اإلقليمية 

حول التحديثات ذات الصلة بخطة العمل األوسع نطاًقا والبنود 

األخرى لنشرها.

مجتمع المساعدات النقدية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر
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نظرًا لهدف خاص بمجموعات العمل اإلقليمية، يجب أن تكون العضوية مفتوحة وشاملة لتشجيع المشاركة الفعالة عبر 

الجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر.

•���يجب عىل األعضاء المشاركة بانتظام في اجتماعات مجموعة العمل اإلقليمية )تتوىل مجموعات العمل اإلقليمية 
تعريف “الحضور المنتظم”(،

•���يجب أن يشارك األعضاء في عمل المجموعة والمساهمة بفاعلية )تتوىل مجموعات العمل اإلقليمية تعريف 
المشاركة والمساهمات(

•���يجب أن يكون األعضاء قادرين عىل توفير مورد )الوقت / الخبرة / المال( لمخرجات المجموعة

يقدم الرئيس قائمة األعضاء إىل مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة للعلم واإلحاطة

يجب أن يكتبها الرئيس لكل مجموعات العمل اإلقليمية، بالتشاور مع أعضاء مجموعات العمل اإلقليمية وتصادق عليها 

مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة. تقوم مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة بمراجعة المخرجات المحددة 

كل عام لمعرفة التقدم المحرز بشأن النتيجة / الهدف العام.

الهدف: تحدده مجموعة العمل اإلقليمية

المسؤوليات )فيما يلي توصيات من مجموعة عمل 
المساعدات النقدية النظيرة(:

•   تشجيع التنسيق عىل مستوى الدولة مع الشبكات 
اإلنسانية الداخلية والخارجية وتسهيل هذه المناقشة 

عند الضرورة مع التوجيهات واإلجراءات المعتمدة من 

مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة

•   االشتراك في المناقشات السياسية عىل المستوى 
اإلقليمي بشأن المساعدات النقدية للتعريف بالحركة 

ونشر أفضل الممارسات في التعامل بالنقد

•   العمل كجهة مركزية في الوصول إىل الجمعية الوطنية 
لجمع البيانات النقدية اإلقليمية والتحقق منها لتحديث 

مركز النقد

•   دعم زيادة مشاركة الجمعية الوطنية في مجموعات 
العمل اإلقليمية - الدعوة، العضوية، إلخ.

•   قيام مجموعات العمل اإلقليمية بمزيد من التعريف

•   المهام )فيما يلي توصيات من مجموعة عمل 
المساعدات النقدية النظيرة(:

•   قيام مجموعات العمل اإلقليمية بمزيد من التعريف 
والموافقة عىل خطة العمل السنوية

•   مشاركة المواد التعليمية اإلقليمية والبحوث واالبتكارات 
لتعليم مجتمع المساعدات النقدية عىل نطاق أوسع عىل 

مركز النقد

•   اإلشارة إىل األخبار والوظائف والفعاليات وفرص 
التدريب عىل مركز النقد 

عملية صنع القرار: تحددها مجموعات العمل اإلقليمية

الحضور: وجًها لوجه سنويًا مع 4 مكالمات عن بعد لكل 
سنة تقويمية

عملية االنتقال )البدء التدريجي/ التوقف التدريجي(: تحددها 

مجموعات العمل اإلقليمية

االختصاصات

االتصال بمجموعات العمل اإلقليمية

إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص مجموعة العمل اإلقليمية في منطقتك، فالرجاء عدم التردد في االتصال:

 آسيا والمحيط الهادئ: 
 michael.belaro@ifrc.org )Michael Belaro( ميشيل بيالرو

 أفريقيا:
 Maja.tonning@ifrc.org    )Maja Tonning( ماجا تونينج  

 أوروبا:
gianluca.rigolio@ ifrc.org   )Gianluca Rigolio( جيانلوكا ريجوليو 

 أمريكا:
Lucia.steinberg@ifrc.org    )Lucia Steinberg( لوسيا ستينبيرج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
Gabriella.delia@ifrc.org   )Gabriella Delia( جابريال ديليا 

العضوية

مجتمع المساعدات النقدية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر
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 التنسيق الفني العالمي 

 لمجال أو مهمة محددة – 

)TWG( مجموعات العمل الفنية

يتم تشكيل مجموعة العمل الفنية من ِقبل مجموعة عمل 

المساعدات النقدية النظيرة لتوفير خبرة فنية محددة حول 

نتيجة محددة لإلطار االستراتيجي النقدي الخاص بالحركة الدولية 

للصليب األحمر والهالل األحمر. من المتوقع أن تحقق مجموعة 

العمل الفنية مخرجات محددة تدفع الحركة نحو النتائج. قد 

تكلف مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة مجموعة 

العمل الفنية بمخرجات محددة، و / أو قد توصي المجموعة 

بالمخرجات من وجهة نظرها لمنحها األولوية. يتم إنشاء مجموعة 

العمل الفنية طالما كانت ضرورية من ِقبل مجموعة عمل 

المساعدات النقدية النظيرة. تتوىل مجموعة عمل المساعدات 

النقدية النظيرة إنشاء مجموعة العمل الفنية أو حلها، وتراجع 

مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة المخرجات المحددة 

التي تطورها مجموعة العمل الفنية وتعتمدها. مجموعات 

العمل الفنية الحالية هي االستعداد النقدي وإدارة البيانات 

/ إدارة المعلومات والتدريب والمساعدات النقدية والصحة 
والمساعدات النقدية والحماية االجتماعية والمساعدات النقدية 

والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

تشكيل مجموعة العمل الفنية

تتوىل مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة تحديد 

االحتياجات وتعيين رئيس مؤقت يتوىل قيادة المجموعة. وتقوم 

المجموعة بعد ذلك بتحديد اختصاصاتها وتعيين الرئيس وتأكيد 

معايير عضوية المجموعة وأعضاءها.

دور الرئيس هو قيادة المجموعة ودفعها نحو تنفيذ خطة 

عمل المجموعات. يتم اعتماد رئيس مجموعة العمل من 

قبل مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة. يمكن أن 

يكون الرئيس من بين االعضاء الحاليين في مجموعة عمل 

المساعدات النقدية النظيرة أو من الجمعيات الوطنية في 

مجتمع المساعدات النقدية. يجب أن يُظهر الرئيس المعرفة 

والخبرة في المجال الفني الذي تتم مناقشته، والقدرة عىل 

تسيير وإدارة شؤون مجموعة متعددة الثقافات، والقدرة عىل 

كتابة خطة عمل تتطابق مع أو ترتبط باإلطار االستراتيجي 

النقدي للحركة ويكون قادًرا عىل توفير الوقت والقيادة 

للمجموعة. في حالة وجود مجموعة العمل الفنية ألكثر من عام، 

يُقترح أن تناقش المجموعة وتوافق عىل ما إذا كان ينبغي أن 

يكون هناك تغييرًا في منصب الرئيس مع تحديد فترة التسليم 

المناسبة. 

يتم اقتراح رئيس مشارك أو نائب رئيس لكل مجموعة فنية 

لضمان وجود االنسجام بشكل أفضل في المجموعة وتوفير 

االستمرارية وتحسين نقل إدارة المعرفة بين أعضاء المجموعة. 

يُكلَّف الرئيس / الرئيس المشارك أو نائب الرئيس بحفظ وثائق 

المجموعة، وتحديث بيانات األعضاء عبر مركز النقد، وإعداد 

االجتماعات، إلخ.

تقدم مجموعة العمل الفنية تقاريرها مباشرة إىل مجموعة عمل 

المساعدات النقدية النظيرة. ويقدم رئيس كل مجموعة عمل 

تقريرًا مرحلًيا عن األنشطة كل شهرين )6 تقارير سنويًا( ليتزامن 

مع اجتماعات مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة. يُقدم 

ذلك إىل رئيس )رؤساء( مجموعة عمل المساعدات النقدية 

النظيرة ومنسق مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة 

إلدراجهم في محاضر مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة 

كتحديثات / تقارير مرحلية.

)Aseel Abubaker( صورة © أسيل أبوبكر

مجتمع المساعدات النقدية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر
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 •   يجب عىل أعضاء مجموعة العمل الفنية إظهار الخبرة 
و / أو المعرفة في المجاالت التي سيعملون فيها.

•   ال تقتصر العضوية في مجموعات العمل الفنية عىل 
الجمعيات الوطنية صاحبة العضوية في مجموعة عمل 

المساعدات النقدية النظيرة. يمكن أن يكون عضو 

مجموعة العمل الفنية من أي جمعية وطنية قائمة، 

شريطة أن يستوفي العضو المعايير التي وضعتها 

مجموعة العمل الفنية.

تحدد مجموعة العمل الفنية معايير محددة للعضوية، بالتشاور 

مع الرئيس ومجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة إذا لزم 

األمر، باعتبارها جزًءا من تطوير اختصاصات المجموعة.

االشتراطات األساسية موجودة عىل سبيل المثال:

•   يجب عىل األعضاء المشاركة بانتظام في اجتماعات 
مجموعة العمل الفنية )تتوىل مجموعة العمل الفنية 

تعريف “الحضور المنتظم”(،

•   يجب أن يشارك األعضاء في عمل المجموعة والمساهمة 
بفاعلية )تتوىل مجموعة العمل الفنية تعريف المشاركة 

 والمساهمات(،

 •   يجب أن يكون األعضاء قادرين عىل توفير مورد 
)الوقت / الخبرة / المال( لمخرجات المجموعة  

يتم وضع هذه االختصاصات المحددة مع مجموعة العمل 

الفنية التي تحدد الخبرة الفنية أو الخاصة بإعداد البرامج. 

االشتراطات األساسية موجودة عىل سبيل المثال:

•   يجب أن يكون األعضاء قادرين عىل إثبات معرفتهم أو 
خبراتهم )مثل خطاب المصادقة من الجمعية الوطنية/ 

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 

أو السيرة الذاتية / السيرة المختصرة، أو أحد المنظمات 

غير الحكومية األخرى، إلخ(.

•   يجب أن يشارك األعضاء بفاعلية في مجال الخبرة داخل 
الجمعية الوطنية الخاصة بهم، ودعم الجمعيات الوطنية 

األخرى، أو الحركة )يمكن إثباتها(  

يتوىل رئيس )رؤساء( اللجنة عملية اختيار األعضاء 

لمجموعات العمل الفنية بالتشاور مع مجموعة عمل 

المساعدات النقدية النظيرة عند الحاجة. كما أن مراجعة 

العضوية وتسليمها يجب مناقشتها والموافقة عليها مع 

المجموعة. وإذا استمرت المجموعة ألكثر من عام، فيجب 

مراجعة العضوية. إذا كانت هناك أسئلة أو خالفات في 

العملية، تقوم مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة 

بالتوسط في ذلك.

لالتصال بمجموعات العمل الفنية

إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص مجموعات العمل الفنية الحالية أو المحتملة الجديدة، فالرجاء عدم التردد في االتصال:

 االستعداد النقدي:
 limae@rodekors.dk   )Lisbet Elvekjaer( ليسبيت إليفكجار  

Bilal.SHAH@ifrc.org   )Bilal Hussain Shah( و بالل حسين شاه

 إدارة البيانات / إدارة المعلومات:
 joseph.oliveros@ifrc.org   )Joseph Oliveros( جوزيف أوليفر  

ashley.schmeltzer@redcross.org   )Ashley Schmeltzer( وأشلي شميلتزر

 المساعدات النقدية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة:
)Ludvic( و لودفيك )Debora( ديبورا 

 التدريب:
 marianna.kuttothara@redcross.org   )Marianna Kuttothara( ماريانا كوتوثارا 

JennyHarper@redcross.org.uk   )Jenny Harper( وجيني هاربر

 المساعدات النقدية والصحة:
 )Ansa Masaud Baloch Jorgensen( أنسا مسعود بالوش جورجينسين  

 Ansa.Jorgensen@redcross.no  
dwyss@icrc.org   )Daniele Wyss( ودانييل ويس

 المساعدات النقدية والحماية االجتماعية:
 costella@climatecentre.org   )Cecilia Costella( سيسيليا كوستيال 

marjo@rodekors.dk   )Mark Johnson( ومارك جونسون

العضوية

يجب أن يكتبها الرئيس لكل مجموعات العمل الفنية و / أو العضو الراعي لمجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة 

وأن تصادق عليها مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة. يجب أن تشمل االختصاصات: الهدف، والمسؤوليات، 

والمهام، وعملية صنع القرار، ومعايير العضوية، واشتراطات الحضور، وخطط االنتقال / الخروج.

االختصاصات

مجتمع المساعدات النقدية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر
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 التنسيق الفني االستراتيجي 
 العالمي - مجموعة عمل 

المساعدات النقدية النظيرة

مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة هي مجموعة 

أساسية من أصحاب المصلحة داخل الحركة الدولية للصليب 

األحمر والهالل األحمر، وتتمتع بخبرة في المساعدة عن طريق 

النقد والقسائم. تجتمع المجموعة عىل أساس منتظم بوصفهم 

زمالء للتعاون في مجاالت االستراتيجية واإلرشادات واألدوات، 

مع توفير القيادة الفنية، لتشجيع الحركة وتجهيزها الحتضان 

وزيادة قدراتها المؤسسية في المساعدة عن طريق النقد 

والقسائم وتوجيه اإلطار االستراتيجي النقدي للحركة والمساهمة 

فيه. يتم إعالم مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة 

من قبل مجموعة العمل الفنية واإلقليمية وتُقدم إرشادات 

وتوجيهات شاملة لهذه المجموعات. يضمن األفراد األعضاء 

في مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة التواصل مع 

المجموعة االستشارية الفنية لشراكات التعلم النقدي واالتصال 

بها لضمان تطبيق المعايير الشاملة للقطاع والممارسة الجيدة 

ومشاركة تجربة الحركة.

 تشكيل مجموعة عمل 
المساعدات النقدية النظيرة

مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة هي مجموعة 

من األقران لديهم خبرة ومعرفة في إعداد البرامج الخاصة 

بالمساعدات النقدية ولها رئاسة بالتناوب. يرأس مجموعة عمل 

المساعدات النقدية النظيرة عضوان من المجموعة لمدة ثمانية 

عشر شهرًا. يتم انتخاب الرؤساء الجدد من بين أعضاء مجموعة 

عمل المساعدات النقدية النظيرة الحاليين في غضون 6 أشهر 

قبل نهاية المدة.

تتمتع مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة باإلدارة 

الذاتية، إال أن لها وضًعا مخصًصا داخل االتحاد الدولي 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بما يوفر الدعم 

التنسيقي لمجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة. يدعم 

هذا الوضع أعضاء مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة 

بوصف ذلك جزًءا من التزامهم بالمبادرة النقدية. يوفر هذا الدور 

جوانب الدعم ومنها عىل سبيل المثال جدولة االجتماعات، 

وتوثيق األنشطة، وحفظ السجالت، ويعمل باعتباره جهة 

مركزية للتواصل مع مجموعات العمل الفنية واإلقليمية، وإدارة 

العالقات مع وبين األعضاء وكذلك االستفسارات الخارجية.

تتواصل مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة بانتظام مع 

المجموعة االستشارية النقدية والقيادة العليا للحركة ومجتمع 

المساعدات النقدية للحركة.

 االختصاصات:

مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة مسؤولة عن:

•   تحديد األولويات الفنية والموضوعات

•   تحديد التوجه االستراتيجي وأولويات وضع السياق في 
مجموعات العمل اإلقليمية

•   تعيين / تحديد مجموعات العمل الفنية وفًقا 
ألولويات الحركة

•   إقرار اختصاصات مجموعات العمل اإلقليمية والفنية 
وحل مجموعات العمل الفنية عند تحقيق المخرجات.

•   إقرار جميع اإلرشادات واألدوات اإلقليمية والفنية

•   ضمان التواصل ثنائي االتجاه مع وبين مجموعات 
العمل اإلقليمية والفنية

•   التنسيق مع قطاعات الحركة ذات الصلة

•   ضمان المالءمة وتوفير محتوى جديد لمنصة مركز 
النقد. 

مجتمع المساعدات النقدية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر
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تشمل عضوية مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة عضوين دائمين )اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر( وممثلي الجمعية الوطنية. يمكن دعوة الضيوف وفًقا لموضوع االجتماع المحدد، 

وفي كل اجتماع، يتم دعوة أحد منسقي المساعدات النقدية اإلقليميين التابعين لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر.

يُطلب من األعضاء الراغبين في االنضمام إىل مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة أن يوضحوا مدى استيفاءهم 

المعايير المؤسسية والفردية التالية:

المعايير المؤسسية:

•   أن يكون حجم إعداد البرامج الخاصة بالمساعدات النقدية في مرحلة واحدة عىل مدى العامين الماضيين قد بلغ مليون 
فرنك سويسري أو تم تقديم مساهمات مالية لبرنامج المساعدات النقدية التابع لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

األحمر والهالل األحمر )العالمي أو اإلقليمي( أو تنفيذ االستعداد النقدي بنفسك أو دعم جمعية وطنية شريكة

•   من المتوقع مساهمة األعضاء في منصب منسق المساعدات النقدية لدى مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة 

المعايير الفردية:

•   يكون خبير نقدي أو خبير في إدارة الكوارث )DM( يتمتع بخبرة في مجال المساعدات النقدية؛ والخبرة في البعثات

•   يتمتع بمهارات جيدة في استخدام اللغة اإلنجليزية نطًقا وكتابة

•   يتميز بالقدرة عىل اتخاذ القرارات عىل المستوى الفني واالستراتيجي في نطاق الحركة 

•   يتمتع بحضور ما ال يقل عن اجتماعين اثنين )2( من 3 اجتماعات لمجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة التي تعقد 
سنويًا )بقيمة 10 آالف فرنك سويسري في السنة لتغطية نفقات السفر(

•   يكون له مساهمة في واحدة أو أكثر من المجموعات الفنية

•   يكون لعضو مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة مساهمة بنسبة 15% )3-4 أيام في الشهر( يكون خاللها متاًحا 
للمهام واالجتماعات وجها لوجه وإجراء ثالثة مكالمات جماعية.

يتم اختيار األعضاء عند فتح باب العضوية ويمكن لألطراف المعنية تقديم طلبات االهتمام. تراجع هذه الطلبات لجنة تتألف 

من األعضاء الدائمين واثنين آخرين من أعضاء مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة المعينين عىل أساس التناوب. 

يتم إبالغ المتقدمين بالنتائج ويتم دعوة األعضاء الجدد لحضور اجتماع مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة التالي.

العضوية 

لالتصال بمجموعات عمل المساعدات النقدية النظيرة

إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة، فيرجى عدم التردد في التواصل مع 

 murgor.peter@redcross.or.ke   )Peter Murgor( منسقي مجموعة عمل المساعدات النقدية النظيرة: بيتر مورجور

 EDelo@redcross.org.uk   )Emma Delo( وإيما ديلو

مجتمع المساعدات النقدية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر
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   العضوية

قادة الصليب األحمر والهالل األحمر اآلخرين ممن لديهم 

اهتماًما قويًا باالنضمام إىل المجموعة، وااللتزام بتوفير القيادة 

االستراتيجية في المساعدات عن طريق النقد والقسائم، 

مدعوون للتواصل مع الرئيس. تتم العضوية بدعوة من الرئيس 

باالتفاق والتوصية من األعضاء االستشاريين النقديين اآلخرين.

يكون األعضاء لهم تأثير في جمعياتهم أو أقاليمهم أو عىل 

المستوى العالمي، حيث يصادقون عىل استخدام المساعدات 

عن طريق النقد والقسائم عند الحاجة من خالل جميع البرامج 

والعمليات. كما يجب أن يكون األعضاء مهتمين وملتزمين 

بالترويج لبرنامج المساعدات عن طريق النقد والقسائم عىل 

النحو المنصوص عليه في اإلطار االستراتيجي النقدي للحركة 

المعتمد من مجلس إدارة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

األحمر والهالل األحمر في عام 2018.

تنعقد اجتماعات المجموعة االستشارية النقدية عن طريق 

االجتماع عن بعد كل ثالثة أشهر وتجتمع مرة واحدة في العام. 

يمكن أن يدعو الرئيس إىل عقد اجتماعات استثنائية إضافية 

لمناقشة قضايا محددة.

 يتطلب انعقاد كل اجتماع للمجموعة االستشارية نصابًا 

 ال يقل عن 50% من األعضاء الحاضرين إما شخصًيا 
أو عبر الهاتف / الفيديو.

لالتصال بمجموعات عمل المساعدات النقدية النظيرة

إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص المجموعة االستشارية أو إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات حول مركز النقد، 

  .)David Peppiatt( فيرجى عدم التردد في االتصال بديفيد بيبيات

.DPeppiatt@redcross.org.uk :مدير المساعدات اإلنسانية النقدية في الصليب االحمر البريطاني عبر البريد اإللكتروني

المجموعة االستشارية النقدية هي مجموعة رفيعة 

المستوى تتألف من قادة الحركة الدولية للصليب 

األحمر والهالل األحمر، أنشئت لتقديم التوجيه 

االستراتيجي لمركز النقد الذي استضافته جمعية 

الصليب األحمر البريطاني وكذلك لدعم تنفيذ 

الحركة لاللتزامات والطموحات العالمية لتوسيع 

نطاق المساعدات عن طريق النقد والقسائم. 

يدافع األعضاء عن مساعدات النقد والقسائم في 

الحركة، مما يؤثر عىل التزام ودعم قادة الصليب 

األحمر والهالل األحمر وتعزيز مكانة الحركة باعتبارها 

جهة عالمية نقدية فاعلة وشريًكا في االختيار. 

تجدر اإلشارة إىل أن المجموعة االستشارية ليست 

هيئة قانونية رسمية للحركة، وبالتالي، ال تتحمل 

مسؤوليات صنع القرار الرسمية.

 تتكون المجموعة االستشارية النقدية من

7-9 ممثلين من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر وقيادة اللجنة الدولية للصليب 

األحمر والجمعيات الوطنية العاملة في المساعدات 

عن طريق النقد والقسائم، ويرأسها الرئيس التنفيذي 

للصليب األحمر البريطاني، مايك أدامسون 

.)Mike Adamson(

 االستراتيجية العالمية - 
 )AG( المجموعة االستشارية النقدية
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