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 ومتى كيف أخذت بعين االعتبار قدأن تكون  والمتوسطة المنخفضة المخاطر ذات البلدان علي  يجب

 .استجابتها من كجزء (CBI)التدخل القائم على األساس النقدي  ستطبق

 

 ذلك في بما ، CBI شركاء التدخل القائم على األساس النقدي تحدد أن المخاطر عالية البلدان على ينبغي

في التدخل القائم على   التنفيذ قيد (SOPs) الموحدة التشغيل إجراءات تضع وأن المالية، الخدمات مقدمي

   CBI األساس النقدي

 

 برامجها عبر والفتيات النساء مع التركيز حول  -CBI في التدخل القائم على األساس النقدي فاعلة جهة تصبح أن CARE منظمة تعتزم

 التي الكيفية االعتبار في تضع أن CARE منظمة مكاتب على يجب الطوارئ، حاالت في لالستجابات التحضير عند. والتنموية اإلنسانية

 طويلة برامجها مع  يرتبط أن يمكن وكيف ،إساتجابتها لحاالت الطورائ  في المساهمة CBI للتدخل القائم على األساس النقدي ل يمكن

 .المدى

 االعتبار في األخذ مع الخاص، ياقهالس CBI مالئمة التدخل القائم على األساس النقدي مدى بتقييم CARE منظمة مكاتب تقوم أن يجب

 بذلك القيام ويمكن. بها المرتبطة المحتملة والمخاطر الشركاء وقدرات ،ونهجها برامجها وقطاعات وقدراتها والتشغيلية التنظيمية البيئة

   للتحليل قوي بعد وجود لضمان المطلوب النحو على تبنيه ينبغي والذي" األزمات اندالع قبل للسوق تحليلية دراسة" عن طريق إجراء

 من القرار صانعي بمشاركة هاإجرائ ينبغي ذاتي تقييم عملية" التنظيمي النقدي االستعداد تحليل" يعد ذلك، إلى باإلضافة. النوع االجتماعي

 نطاق وعلى المناسب، الوقت في CBI لتطبيق التدخل القائم على األساس النقدي  التنظيمية القدرات في الفجوات لتحديد الرئيسية اإلدارات

 .واسع

 

 

 

 

 مخاطر متوسطة

 مخاطر منخفضة

 مخاطر عالية



:للطوارئ لحاالت للتأهب التخطيط عند التالية األساليب أحد تبني عليهم يجب عليه، وبناءا

 

 

 

 :افعل

 المخاطر وتحديد قراراتك لتوجيه شاملة استجابة تحليل   •

    أو المقيدة أو المشروطة غير أو العمل، مقابل النقد ذلك في بما المشروطة، المثال، سبيل على) المناسبة النقدية الطرق تحديد •

 .المتوقع االستجابة بهدف يتعلق لما تبعا( األغراض متعددة أو المقيدة غير

 من( إلخ قسائم، أو أوراق باليد، نقدا ،المنقولة عبر الهاتف المحمول األموال المثال، سبيل على) المناسبة التسليم آليات تحديد •

 .االعتبار في وضعها يتم التي للطوارئ االستجابة سيناريوهات أجل

 بعين االعتبارمع األخذ . الخاص والقطاع المدني المجتمع كال ،CBI اآلخرين والشركاء المالية الخدمات مقدمي تحديد   •

البيانات  دعواق دامستخا ل،لمثاا لسبي علی.  االستجابات لتعزيزتناسق  تحالف هيئة على األخرى الوكاالت مع الشراكة

 لمجتمعيةا الفعل ردود تلياوآ ،المشتركة لماليةا تمادلخا مقدمي / مدمق وكذلك التكرار، بلتجنالمشتركة للمستفيدين 

 .المستهدفة الفئات مع والتواصل ،المشتركة

 والمسؤوليات واألدوار الضرورية، السوق لتقييمات الواجبة للمراعاة ضمانا ، SOPs CBI استخدام إجراءات التشغيل الموحدة •

 .وقضايا النوع االجتماعي  والفتيات وللنساء الفريق، بأعضاء الخاصة المختلفة

 .يعةرلسا الستجابةا تاوهيبسينار يتعلق فيما اصةخ ،مًادمق لماليةا تمادلخا ميدمق مع تتفاقياا دادعإ •

 القسائم وبطاقات المطبوعة، القسائم مثل) المطلوبة التحويل آلية على بناءً  للتحويالت، تحتاجه قد جهاز ألي المسبق اإلعداد •

 للتحميل، القابلة اآللي الصرف وبطاقات المحمول، الهاتف وأجهزة المحمول، الهاتف عبر النقد تحويل وبطاقات اإللكترونية،

 (.وغيرها الخدمات، مقابل الدفع وأجهزة ، األصابع بصمات مسح وأجهزة

 ينبغي  األسرة في من( 1 فهم على المساعدة خالل من النقدي االستعداد عن لإلبالغ واستخدامه النوع االجتماعي تحليل إجراء •

( 3 ، النقد وإنفاق تلقي عند والفتيات والفتيان والرجال النساء يواجهها التي  والمجتمعية األسرية  المخاطر( 2 إليه، النقد تحويل

 .األسواق إلى الوصول ذلك في بما إمكانية التنقل تحليل( 4 و ، األسري القرار صنع آليات

 السوق ومراقبة التوزيع بعد المراقبة ان كما. النقدية بالتحويالت وثيقة صلة وذات جاهزة العمل أدوات أطر أن من التأكد •

 .أساسي

النقد كلما أمكن

مة ال يستطيع مكتب منظماحين
CARE  ة البرامج النقديتطبيق

بسبب )بشكل موثوثق به
مجموعة متنوعة من األسباب 

معظم البرامج ليست(. المحتملة
غل ، ولكن المكتب سيستبالنقد

حيثما أمكن إلجراء الفرص
يم تقييمات جيدة للسوق وتصم

.وتطبيق نقد  مبرمج

تقييم السوق هو القاعدة األساسية

حين يكون باستطاعة مكتب 
تطبيق النقد CAREمنظمة 

ه المبرمج على نحو موثوق، لكن
مكتب يقوم ال. ليس مناسبًا دائًما

له دائًما بتقييم السوق وتحلي
د ويستخدم ذلك في تصميم نق

أ غالبًا ما تبدو. مبرمج مناسب
.أخرىبطرق برامج الطوارئ 

النقد هو القاعدة األساسية

هو  CAREفي هذه الحالة، مكتب 
اء ممثل نقدي قوي وقادر على بن

غير)برامج متكاملة تقوم على 
.النقد(مشروط ومتعدد األغراض

يتم إعطاء االولوية لنهج أخرى
م عندما يعارض ذلك تقييفقط 

.قوي



 .القومية أو المحلية النقدية العمل مجموعات في والمشاركة  التعرف •

 التفعل:

 .  للسوق مناسب تقييم دون CBI التدخل القائم على األساس النقدي إجراء  تستطيع أنك افتراض •

    مع خاصة منها والتخلص ومشاركتها وحمايتها وتخزينها البيانات إلى الوصول لكيفية خطط. البيانات حماية عن التغاضي •

 .المالية الخدمات ومقدمي الشركاء

 و نقدي التحويل( 2 جدا، صغير نطاق على( 1 يكن لم ما CARE منظمة موظفي قبل من وتوزيعه المال بإعطاء للقيام التخطيط •

 .مستقرو أمن سياق في( 4 و سريعة، طوارئ  استجابة يتطلب( 3 للمتلقي، واحدة لمرة يتم

 بجانب توزيعه يتم عندما فعالية األكثر هو CBI التدخل القائم على األساس النقدي فإن  تأثير أعظم تحقيق أجل من أنه نسيان •

 الموارد ودور اإلمدادات،/  المشتريات وسلسلة ،للتمويل الحيوي الدور شأن من التقليل. الطرق من مجموعة أو أخرى خدمات

ً  CBI التدخل القائم على األساس النقدي في  البشرية  .المشروع دورة وطوال البرنامج موظفي مع جنب إلى جنبا

 اكتشف المزيد 

 القائمة تدخالتال بشأن CARE ’Guidelines for Cash Based Interventions in Emergencies منظمة إرشادات   •

 المشروع دورة إلى باإلضافة النقدية، الجاهزية وآليات تحليالت حول التفاصيل من لمزيد  الطوارئ، حاالت في النقد على

 .بالكامل النقدية

 :على موجودة ، وغيرها ، SOPs و توجيهية، ومبادئ مفيدة، أخرى خارجية مصادر آليات •

lc3n6j9Oa-https://www.dropbox.com/sh/eoeyfsrh7lt24a1/AACXtohAl4lar0g؟dl=0 

   dfhttp://www.cashlearning.org/downloads/pmcafinalweb.pى عل موجود األزمات، قبل لما السوق تحليل‘ •

• http://pqtoolbox.cashlearning.org/CaLP’s Cash Based Assistance Program Quality ToolBox:  

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/eoeyfsrh7lt24a1/AADKui9se2WNiRB3yXK3BM43a/Cash%20Guidelines/CTP%20Resources/Internal%20CARE%20Resources/CARE%20CBI%20in%20Emergencies%20Guidelines?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eoeyfsrh7lt24a1/AACXtohAl4lar0g-lc3n6j9Oa؟dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eoeyfsrh7lt24a1/AACXtohAl4lar0g-lc3n6j9Oa؟dl=0
http://pqtoolbox.cashlearning.org/

