
 

المیاه والصرف منظومة ب المعنیةو سوقلى الع قائمةمقدمة في البرمجة ال
 في حاالت الطوارئالعامة  الصحي والنظافة

الممارسات والبحوث والعملیات في مجاالت المیاه والصرف الصحي المتخصصة في  PRO-WASH مبادرة(  ، اشتركت2020یونیو  -في مایو 
في تنظیم سلسلة ندوات عبر  CaLP) شبكة العالمیة لشراكة التعلم النقدي(الو) العامةلمیاه والصرف الصحي والنظافةل العالمياالتكتل (و )العامة والنظافة

یمكن الحصول . العامة والنظافة ة بالمیاه والصرف الصحيمعنیالو) في حاالت الطوارئ MBP( سوقاإلنترنت حول مقدمة عن البرمجة القائمة على ال
 واإلسبانیة English باللغات اإلنجلیزیة FSN Network  شبكة األمن الغذائي والتغذیة عروض التقدیمیة من ھذه السلسلة علىالالتسجیالت و على

Spanish والفرنسیة French والعربیة Arabic. 

 سوقلى الع قائمةالبرمجة ال المفاھیم األساسیة واألمثلة عن كیفیة دعم نتقدیم نظرة عامة عكان الھدف من سلسلة الندوات التمھیدیة عبر اإلنترنت ھو 
(MBP)   العامةلنتائج المیاه والصرف الصحي والنظافة (WASH)لیالت السوق لتحسین یشمل ذلك استخدام تح .، ال سیما في األوضاع اإلنسانیة

میاه والصرف الصحي لبرنامج ال قدرةلغ المُ ا، وتعدیل المب(WASH) العامةالمیاه والصرف الصحي والنظافة  الوقائیة لتوفیر ابیرتدالالخاصة ب اتفعالیال
، وضمان  19-جائحة كوفید خاللالعامة النقد متعدد األغراض بسبب زیادة االحتیاجات لممارسات النظافة برنامج في  (WASH) العامةوالنظافة 

 السوق.مقاربات عند استخدام (WASH) العامةمراقبة كل من األسواق ومؤشرات المیاه والصرف الصحي والنظافة 

تقدیم من األردن وزیمبابوي وكولومبیا وبیرو وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وھایتي ولبنان والیمن وسوریا مع  تحااللالعروض دراسات  اقدم مقدمو
 ، بما في ذلك المیاه والصرف الصحي؛ تتراوح من النقد متعدد األغراض(WASH) العامةأمثلة متنوعة على المیاه والصرف الصحي والنظافة 

متابعة، والذي یھدف الكمل المشاركون استطالع یست، ندوةبعد كل  خاصة بمواد النظافة إلى دعم السوق والتنمیة. ، وقسائم(WASH) العامةوالنظافة 
في ھذا المجال.  يلدعم والتعلم المستقبلاولویات أإلى تحدید العوائق التي تحول دون تنفیذ البرمجة القائمة على السوق، وكذلك المساعدة في تضییق 

ة من المشاركین متكررالرئیسیة من ھذه السلسلة، باإلضافة إلى الموارد التقنیة اإلضافیة والردود على األسئلة الاالمتیازات من بعض  یجادیمكن ا
 .باألسفل

 الرسائل الرئیسیة من العروض التقدیمیة
من اإلجراءات التي تقدم اإلغاثة  ، بدءاوالتدخالت داخل أنظمة السوق اتتغطي جمیع أنواع المشارك (MBP) "البرمجة القائمة على السوق •

المیاه  ضمن برمجة. 1" لتلك التي تعمل نحو تعزیز وتحفیز أنظمة السوق المحلیة أو محاور السوق بشكل استباقيوصوًال الفوریة 
 :على نطاق واسع مثل (MBP) البرمجة القائمة على السوق ، یمكن أن تمتد(WASH) العامةوالصرف الصحي والنظافة 

، والكلور لمعالجة الخاصة بفترة الحیضقسائم لشراء مواد النظافة مثل الصابون ومنتجات النظافة المساعدة بتوفیر المساعدة النقدیة و -     
 ؛أو لخدمات المیاه والصرف الصحيالمیاه المنزلیة، ونقل المیاه وصھاریج لخزن المیاه، و/

دریب والمنح/القروض الصغیرة لموفري خدمات المیاه والصرف الصحي والنظافة دعم األسواق من خالل تقدیم الدعم الفني أو الت     -
(WASH) الطلب على المنتجات/الخدمات بین المستھلكین؛ زوتحفی 

حسین الوصول إلى الخدمات المالیة، ، مثل ت(WASH) العامة لصحي والنظافةسوق المیاه والصرف االثانویة لخدمات التحسین      -
 الطرق لتحسین الوصول إلى األسواق.إصالح أو إعادة  (WASH) العامة، ونقل منتجات المیاه والصرف الصحي والنظافة سلیموالتخزین ال

عن الطریقة التي یتم بھا تقدیم المساعدة مع األسواق بغض النظر(WASH) تتفاعل جمیع أنشطة المیاه والصرف الصحي والنظافة العامة  •
تحلیل السوق  في(WASH) المیاه والصرف الصحي والنظافة العامة  ابیرالبدایة الموصى بھا لجمیع تد نقطةتكمن . لألسر والمجتمعات

 market analysis   التقلیدیة  العامةإلى جانب تقییمات المیاه والصرف الصحي والنظافة)WASH(  التدبیرمسؤولي من أجل إبالغ 
تخطیط وتنفیذ سوق المیاه  عتمدأن ی نبغيی .وتعزیز االنتعاش االقتصادي المحلي من اآلثار الضارة على االقتصاد المحلي للحد الوقائي

، والذي یضمن عدم تقویض الطلب وأال تتأثر الشركات "ضرر وال ضرارنھج "ال على على األقل  (WASH)والصرف الصحي والنظافة 
 المعونة توفیر أشكالمن   سلبًا  (WASH) العامةي والنظافة المیاه والصرف الصحالمحلیة التي تقدم منتجات وخدمات 

                                                            
1 CaLP  (شراكة التعلم النقدي)/(MiC) األسواق في األزمات    

http://www.fsnnetwork.org/
http://www.fsnnetwork.org/
https://www.fsnnetwork.org/introduction-market-based-programming-emergency-wash
https://www.fsnnetwork.org/introducci%C3%B3n-la-programaci%C3%B3n-basada-en-el-mercado-para-el-sector-del-agua-saneamiento-e-higiene
https://www.fsnnetwork.org/introduction-%C3%A0-la-programmation-bas%C3%A9e-sur-les-march%C3%A9s-dans-les-interventions-humanitaires-en-wash
https://www.fsnnetwork.org/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD


  ،تتوفر الموارد للمساعدة في إرشادك  .أساسیةتكیفات للحد من مخاطر انتقال األمراض  19-جائحة كوفید خاللالتي تمت تعد التكیفات  •
وھذا الفیدیو  adapt CVA delivery mechanisms المساعدة النقدیة والقسائم حول كیفیة تكییف آلیات تقدیمالذي یدور ھذا الفیدیو ك

إلرشادات العملیة لبرنامج ، وا monitoringremote market assessment and الذي یتطرق إلى تقییم السوق عن بعد ورصده،
 for -context of COVID 19لالستمراریة التشغیلیة وخطة الدعم المیداني 19-كوفیدجائحة  في سیاق )WFP( العالمي الغذاء

 operational continuity and field support plan . لكوارث بالنسبة لمكتب المساعدات الخارجیة ل)OFDA(  أو الوكالة
-كوفید جائحةل، فإن التوجیھ المؤقت حول المشاركة في أنشطة االستجابة اإلنسانیة USAID Food for Peace)  (األمریكیة للتنمیة الدولیة

  .here متاح ھنا 19
التي جة التكمیلیة البرمفإن  ،العامةسلوكیات النظافة ممارستھم الرئیسیة ل مستوىیعانون من تدني بالنسبة للبرامج التي تدعم السكان الذین  •

واستخدامھا من خالل إشراك المجتمع ) (WASHالعامةالطلب على منتجات وخدمات المیاه والصرف الصحي والنظافة بتشجیع تقوم 
األھمیة  ةبالغ تُعتبر ھذه البرمجة ، (MBP) البرمجة القائمة على السوقجنبًا إلى جنب مع نُھج  العامةالمحلي أو حمالت تعزیز النظافة 

 خدمات المیاه والصرف الصحي المحسنة.ل ھم األمثلسلوكیات النظافة المستھدفة واستخدامھؤالء السكان للتحفیز ممارسة 
إحدى ھي ، حول تغییر سلوك غسل الیدین اعً یسرث التكوینیة بحاجمع األ، وھي عملیة أي اغسلوا أ�د�كم EM’WASHتعد أدوات مثل  •

 (MBP) البرمجة القائمة على السوقالطرق التي یمكن بھا للبرامج زیادة فعالیة البرمجة التكمیلیة إلى أقصى حد باإلضافة إلى عمل 
 .(WASH)التقلیدیة العامةالمیاه والصرف الصحي والنظافة ب ةالمتعلقو
 

 اجاباتھاو الشائعةاألسئلة 
 

 المیاه والصرف الصحي والنظافة العامة برنامج و (MBP)  برمجة القائمة على السوقلالخاصة باما ھي الموارد الرئیسیة 
(WASH)؟ 

 العامة والصرف الصحي والنظافة للمیاه العالمي التكتل، اه والصرف الصحي والنظافة العامةدلیل البرمجة القائمة على السوق والمی   
)GWC( ,& Emergency WASH Guide on Market Based Programming            

میاه والصرف الصحي البرنامج الخاصة بالعامة التي تحتوي على بعض األمثلة والمراجع  (CVA)  المساعدة النقدیة والقسائم المتاحة حول مواردال
 (WASH) والنظافة العامة 

 ودورات التعلم اإللكتروني (CVA) المساعدة النقدیة والقسائم مواردالخاصة بمكتبة ال •
  learning courses-eCVA resource library and ، شراكة التعلم النقدي )CaLP( 
 

 والتطبیق) موقع االلكترونيالعبر ( (RCRC) حركة الصلیب األحمر والھالل األحمرريء الخاص بالسیولة النقدیة لالطوا مجموعة أدوات •
 Cash in Emergencies Toolkit (web & app) RCRCحركة الصلیب األحمر والھالل األحمر

 

 ؟19-كوفید جائحة بشكل خاص أثناء  (MBA) لبرمجة القائمة على السوقما ھي الموارد المخصصة ل

• 19: resources, guidance, events and questions-CVA and COVID 
شراكة الشبكة العالمیة لو ، 19-كوفیدجائحة الخاصة ب واألسئلة فعالیاتوال اتوارد والتوجیھالمو(CVA)  الفعالة المساعدة النقدیة والقسائم

  )CaLP( يالتعلم النقد
 

•  related Markets Resources-19-COVID   
 )EMMAالطواريء ( عداد خریطة تحلیلیة للسوق في حاالتوإ ،19-كوفیدب عنیةموارد األسواق الم

 
•      19-Markets in Crises (MiC) Statement on COVID 

 MiC) ( ،19-جائحة كوفید) بشأن MiC( مجتمع إدارة األسواق في األزمات بیان               

https://www.youtube.com/watch?v=-gZMDXu1tpM
https://www.youtube.com/watch?v=-gZMDXu1tpM
https://www.youtube.com/watch?v=MrBjU6sd2C4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MrBjU6sd2C4&feature=youtu.be
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp-guidance_for_cash-based_transfers_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak1.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp-guidance_for_cash-based_transfers_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak1.pdf
https://scms.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/May-2020-USAID-FFP-and-OFDA-Interim-Guidance-for-COVID19.pdf
https://scms.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/May-2020-USAID-FFP-and-OFDA-Interim-Guidance-for-COVID19.pdf
https://washem.info/
https://wrc.washcluster.net/sites/default/files/2019-09/SC_WASH%20Market%20Based%20Programming_2019.pdf
https://wrc.washcluster.net/sites/default/files/2019-09/SC_WASH%20Market%20Based%20Programming_2019.pdf
https://www.calpnetwork.org/
http://rcmcash.org/
https://www.calpnetwork.org/ar/publication/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%82-%d9%81/
https://www.emma-toolkit.org/sites/default/files/bundle/COVID-19-related%20Markets%20Resources_0.pdf
https://seepnetwork.org/Resource-Post/Markets-in-Crises-MiC-Statement-on-COVID-19


 

 تقییم السوق؟أین یمكنني العثور على أدوات 

• EMMA toolkit مجموعة أدوات EMMA )الطواريء عداد خریطة تحلیلیة للسوق في حاالتإل مجموعة أدوات( 
• RAM toolkit (Rapid Assessment for Market) قاسوألأدوات التقییم السریع ل )RAM( 
• MiSMA ) المعاییر الدنیا لتحلیل السوقMISMA(شریكة لمعاییر أسفیر) ( 
• sector Market Assessment: Companion Guide and Toolkit (MSMA-UNHCR Multi 

 (MSMA) احب ومجموعة أدواتدلیل مصتقییم مفوضیة شؤون الالجئین للسوق متعدد القطاعات: 

• Minimum Economic Recovery Standards )�19 وتوابعها ع-MERS & COVID( 

 )19-قتصادي وكوفیدالمعاییر الدنیا لالنتعاش االوتوابعھا على ( قتصاديالمعاییر الدنیا لالنتعاش اال

 

 WASH Global WASH-للتكتل العالمي للمیاه و الصرف الصحي و النظافةتتوفر المزید من األدوات واألمثلة في دلیل البرمجة العالمیة للسوق 
 Market Based Programming Guide s’Cluster شراكة التعلم النقدي ، ومكتبة مواردCaLP resource library  ومكتبة األسواق في

 .s website’Markets in Crisis library on the SEEP Network  سیب األزمات على موقع شبكة

 

 ؟19-كوفید للتقییمات والمراقبة عن بعد خالل كما ھي توصیات

  19-كوفیدنصائح خاصة ب

(video) monitoringRemote market assessment and  شراكة التعلم الشبكة العالمیة لو ،)تقییم ومراقبة السوق عن بعد (فیدیو
  )CaLP( يالنقد

• text19 con-Tips on how to adapt market monitoring and market assessments for the COVID 

 (REACH) تقیید المواد الكیمیائیةلترخیص ولتقییم ولو تنظیم ریتش لتسجیل      

• 19-Tipsheet on remote monitoring during COVID 

 Save the children)، منظمة إنقاذ الطفولة (19-كوفید عن بعد خالل ورقة نصائح حول المراقبة            

• 19 Pandemic-Monitoring, Evaluation and Learning during the COVID 

 USAID)( الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ،19-كوفید والتقییم والتعلم خالل جائحةالمراقبة            

 

  19-المعنیة بالسلوكیات والتصورات لكوفیدعن بعد المقاربات 

• 19 related -r understanding COVIDGuidance on remote quantitative and qualitative approaches fo
 behaviors and perceptions 

الرئیسي المعني بأمور مركز ال، 19-المعنیة بالكمیة والنوعیة لفھم السلوكیات والمفاھیم المتعلقة بكوفیدعن بعد إرشادات حول المقاربات 
 )Hygiene Hub( العامة النظافة

 
 

 تشمل:ھي ). و19 -طورھا الشركاء على مدى السنوات القلیلة الماضیة (لیست خاصة بكوفیدالعمل عن بعد تتعلق بمن الموارد  ددوجد عی

• Remote cash programming guidance  ،ي (مجلس الالجئین النرویجتوجیھ البرمجة النقدیة عن بعدNRC( 

https://www.emma-toolkit.org/
https://shop.icrc.org/rapid-assessment-for-markets-guidelines-for-an-initial-emergency-market-assessment.html?___store=fr&_ga=2.202302041.914805.1591820846-1876861342.1591820846
https://www.calpnetwork.org/publication/minimum-standard-for-market-analysis-misma/
https://www.unhcr.org/protection/operations/593e856e7/multi-sector-market-assessment-companion-guide-toolkit.html
https://seepnetwork.org/Resource-Post/Minimum-Economic-Recovery-Standards-Third-Edition-exist-190
https://www.calpnetwork.org/publication/mers-guidance-in-response-to-covid-19-2/
https://wrc.washcluster.net/sites/default/files/2019-09/SC_WASH%20Market%20Based%20Programming_2019.pdf
https://wrc.washcluster.net/sites/default/files/2019-09/SC_WASH%20Market%20Based%20Programming_2019.pdf
https://wrc.washcluster.net/sites/default/files/2019-09/SC_WASH%20Market%20Based%20Programming_2019.pdf
https://www.calpnetwork.org/library/
https://seepnetwork.org/Resources-Markets-in-Crisis?q=wash
https://www.calpnetwork.org/blog/cva-covid-19-remote-market-assessment-and-monitoring/
https://www.reachresourcecentre.info/wp-content/uploads/2020/04/REACH-Cash-and-Markets-COP-Guidance-on-COVID-19-market-monitoring-and-market-assessments-v4.pdf
https://www.fsnnetwork.org/tipsheet-remote-and-digital-data-collection-covid-19
https://usaidlearninglab.org/monitoring%2C-evaluation-and-learning-during-covid-19-pandemic
https://resources.hygienehub.info/en/articles/4151954-summary-report-on-remote-quantitative-and-qualitative-approaches-for-understanding-covid-19-related-behaviours-and-perceptions
https://resources.hygienehub.info/en/articles/4151954-summary-report-on-remote-quantitative-and-qualitative-approaches-for-understanding-covid-19-related-behaviours-and-perceptions
https://www.nrc.no/remote-cash-project-guidelines-and-toolkit/


 
• Markit 2.0 ( section on remote data collection for market monitoring 

  ، قسم جمع البیانات عن بعد لرصد السوق)( (Markit 2.0)مجموعة مراقبة األسعار والتحلیل واالستجابة            

 (CRS)خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة               

•  study course on managing cash and voucher assistance remotely-Online self 
شراكة التعلم و، عن بعدالخاصة بالسلع أو الخدمات القسائم توزیع في المساعدة النقدیة والذاتیة عبر اإلنترنت حول إدارة دورة للدراسة        
 )CaLP( يالنقد

  

 ؟(MPC) خالل التدخالت النقدیة متعددة األغراض العامةما ھي التوصیات الخاصة برصد نتائج المیاه والصرف الصحي والنظافة 
 

كجزء من مراقبة البرنامج فقط بعد استیفاء  العامةالعالمیة على إدراج نتائج المیاه والصرف الصحي والنظافة  (WASH) مجموعةتشجع إرشادات 
 : 2معاییر معینة أوالً 

   ( العامةأظھر تحلیل سوق البرنامج، الذي تم إجراؤه قبل تصمیم التدخالت، أن أنظمة سوق المیاه والصرف الصحي والنظافة  )1
(WASH العامةالمیاه والصرف الصحي والنظافة  وخدمات یمكن أن تستجیب بشكل مالئم للطلب المتزاید على سلع(WASH) ؛ 

النقدیة متعددة لتدخالت لفي القیمة اإلجمالیة   ( WASH)العامة تم تضمین التكالیف المتعلقة بالمیاه والصرف الصحي والنظافة )2
 ؛) MPCاألغراض (

لتلبیة نتائج )  MPCالنقدیة متعددة األغراض (لتدخالت لیتم التخطیط للبرمجة التكمیلیة، مثل تعزیز النظافة الشخصیة، إلى جانب  )3
 ؛ ( WASH)قطاع المیاه والصرف الصحي والنظافة العامة

 إلدارة والمستدام الفعال الدعم تقدیم على قادرون  ( WASH)العامة والنظافة الصحي والصرف المیاه مجال في متاح فني طاقم یوجد )4
 .المشروع مراحل جمیع وتنسیق

 ومؤشرات األساسیة WASH WASH indicators) ( العامة  والنظافة الصحي والصرف المیاه ومؤشرات MPC عن متاحة إضافیة معلومات ھناك
 .مفیدة تكون قد التي القطاعات متعددة sectoral indicators-multi (grand bargain) مسار العمل النقدي للصفقة الكبرى

 

 والحمایة االجتماعیة؟ شمولوالجنس وال) MBP( سوقالبرمجة القائمة على ال كیف یمكنني معرفة المزید عن

• Gender & social inclusion resource page  يشراكة التعلم النقدو صفحة موارد النوع والشمول االجتماعي،و )CaLP(  
 

• Attend one of the upcoming events or review past webinars/resources on Socialprotection.org 

 Socialprotection.org موقع علىالمتاحة األحداث القادمة أو راجع الندوات/الموارد السابقة من حد واحضر ا 

• Tipsheet on CVA & Social Protection 

 Mercy Corps "منظمة "میرسي كوربس"أو "فوج الرحمةو والحمایة االجتماعیة، (CVA) ورقة نصائح حول المساعدة النقدیة والقسائم الفعالة

• Review the summary of the CaLP discussion on Linking CVA, Social Protection, and Data management 
، الحمایة االجتماعیةو،  (CVA) المساعدة النقدیة والقسائم الفعالةربط إمكانیة حول  )(CaLP يشراكة التعلم النقدومناقشة  وجزراجع م

 وإدارة البیانات
 

 ؟ )MBP( سوقالبرمجة القائمة على ال ما �ي التدر�بات المتاحة ع�

                                                            
2 Core indicators Required for all interventions using MPC  Available at:  

 :متوفرة على)  MPC(التدخالت النقدیة متعددة األغراض المؤشرات األساسیة المطلوبة لجمیع التدخالت باستخدام
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-
files/190417%20Multipurpose%20Cash%20Outcome%20Indicators%20-%20FINAL%20%28002%29.pdf  

https://seepnetwork.org/Blog-Post/MARKit-Market-Monitoring-Analysis-and-Response-Kit-2nd-Edition
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=725
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/190417%20Multipurpose%20Cash%20Outcome%20Indicators%20-%20FINAL%20%28002%29.pdf
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/190417%20Multipurpose%20Cash%20Outcome%20Indicators%20-%20FINAL%20%28002%29.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/multipurpose-cash-outcome-indicatorsfinal-draft-for-testingjuly-2019-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/multipurpose-cash-outcome-indicatorsfinal-draft-for-testingjuly-2019-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/themes/gender-and-inclusion/
https://socialprotection.org/
https://www.calpnetwork.org/publication/tipsheet-cva-and-social-protection-systems-covid-19/
https://drive.google.com/file/d/1cEmN-RJCmHtb6QUxun-8v18h3p8J2Pc1/view
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/190417%20Multipurpose%20Cash%20Outcome%20Indicators%20-%20FINAL%20%28002%29.pdf
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/190417%20Multipurpose%20Cash%20Outcome%20Indicators%20-%20FINAL%20%28002%29.pdf


 
ي  •

ويض موجودة ، و�ي منصة Cash Learning Hubع� موقع  )CaLP( يراكة التعلم النقدبشالخاصة  تتم استضافة دورات التعلم اإلل��ت
نت �ستض ا ع� اإلن�ت ي وكاالت أخرى. باإلض من و  (CaLP)، من �ف مجموعة من مصادر التعلم نقد�

ويض ، �حتوي افة إ� دورات التعلم اإلل��ت
�ل. (مالحظة: يع� موارد ف�ديو ومواد تدر  Cash Learning Hubموقع  ض ي �ب�ة متاحة للت�ض

ي ل نب�ض
هذە  دخولعل�ك إ�شاء حساب مجايض

 الدورات). 
البرمجة القائمة على بتطویر دورة التعلم عن بعد لمدة شھر على  )(GWC العامة والصرف الصحي والنظافة للمیاهالعالمي  التكتل یقوم •

، والتي سیتم تنفیذھا  )WASH Emergency( في حاالت الطواريء الصحي والنظافة العامة المیاه والصرفمجال و  )MBP( سوقال
في خمس  )(GWC العامة العالمي المعنیة بالمیاه والصرف الصحي والنظافة التكتل Save the children)منظمة إنقاذ الطفولة (من قبل 
الخاص  ، بما في ذلك الكامیرون والصومال. سیتم اإلعالن عن التدریب من خالل قائمة البرید اإللكتروني 2021و  2020 عامي دول في
على  ، یرجى االتصالفي تمویل وتنظیم تدریب بعید ونترغب مإذا كنت .)(GWC العامة والصرف الصحي والنظافة للمیاهالعالمي  بالتكتل
 dtcristescu@unicef.org  و jbarbiche@unicef.org موقع

رف الصحي والنظافة السوق من أجل المیاه والص قائمة علىبرمجة  )(GWC العامة والصرف الصحي والنظافة للمیاهلعالمي التكتالطور •
 العامةوالصرف الصحي والنظافة لتعزیز مھارات ممارسي المیاه داخلي أیام تدریب  5 وھي تتضمن –ت الطوارئ الفي حا العامة

تنفیذ ھذه الدورة  بدء. العامة لمیاه والصرف الصحي والنظافةبرمجة افي  ةالمستخدموالصلة  وذ يالنقدالتعلم أدوات السوق و باستخدام
تدریب التنظیم . إذا كنت مھتًما بتمویل/2021عام في من جدید  نبغي البدءوی 19-بسبب كوفیدالسفر المفروضة على قیود المعلّق بسبب 

 dtcristescu@unicef.org و jbarbiche@unicef.orgعلى  ، فیرجى االتصالة مباشرة ووجھ لوجھصورب
البرمجة ) وكنت مھتًما بالتدریب على USAIDتمویًال من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ( استلمتإذا  •

على  في حاالت الطوارئ ، فاتصل (WASH)العامة  والنظافة الصحي والصرف المیاهمجال و )MBP( سوقالقائمة على ال
prowash@savechildren.org 

 

 كیف یمكنني المشاركة ومعرفة المزید؟

ي  Markets in Crisis (MiC) Community of Practice إنضم إلى •
 discussion on MBP during وشارك �ض

19-COVID 

• )Join CaLP dgroups (in English, French and Spanish  ي للمناقشة وتبادل المعلومات مع مجتمع
المساعدة  �عمل �ض

ي  (CVA) النقدیة والقسائم الفعالة
 جميع أنحاء العالم.  �ض

نت •   '19-Social protection responses to COVID [Task force] انضم إ� المجتمع ع�ب اإلن�ت

 

 بیانات االتصال
 

wash-https://www.fsnnetwork.org/pro,  prowash@savechildren.orgWASH, -PRO 
ي  

ي الممارسات والبحوث والعمل�ات �ض
 العامة. مجاالت المیاه والصرف الصحي والنظافةالمبادرة المتخصصة �ض

 
 /https://washcluster.net  , dtcristescu@unicef.org&  jbarbiche@unicef.org, Global WASH Cluster 

 
 العامة. والصرف الصحي والنظافة لتكتل العالمي للمیاها

 
/https://www.calpnetwork.org,   Abdoulaye.Hamidou@calpnetwork.org, Cash Learning Partnership 

 
 يشراكة التعلم النقد
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https://washcluster.net/
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mailto:Abdoulaye.Hamidou@calpnetwork.org


 أولویات المشاركین والخطوات التالیة

یتعلق بفرص التعلم المستقبلیة ، العربیة) لتحدید اھتماماتھم وأولویاتھم فیما الندوات (اإلنجلیزیة، الفرنسیة، اإلسبانیة وبعد كل أثناءفي إستبیانات ن والمسجلشارك 
 العوائق التي تحول دون التنفیذإیضاح و

مجال و )MBP( سوقالبرمجة القائمة على ال برالتعلم ع فعالیاتالمعرفة وتبادل الفعالیات الخاصة بأعرب جمیع المستجیبین تقریبًا عن اھتمامھم بحضور المزید من 
 حول عدة مواضیع. وشملت المواضیع األكثر أھمیة: ھمھتمام. تقارب ا(Emergency WASH) حاالت الطواريءفي العامة  والنظافة الصحي والصرف المیاه

خالل المراحل المختلفة   (WASH)في حاالت الطواريء العامة  والنظافة الصحي والصرف المیاه برنامجبالنسبة ل )MBP( سوقالبرمجة القائمة على ال •
 من دورة المشروع اإلنساني

االعتبارات االجتماعیة و (CVA) المساعدة النقدیة والقسائم الفعالةعند استخدام ) WASH(العامة مراقبة نتائج المیاه والصرف الصحي والنظافة  •
 )WASH(العامة المیاه والصرف الصحي والنظافة  مجال ب )MBP( سوقالبرمجة القائمة على ال في واعتبارات الجنس

 حاالت الطوارئ دعم أسواق الصرف الصحي في •
 دعم أسواق النظافة في حاالت الطوارئ •
 العامة مراقبة تدخالت دعم سوق المیاه والصرف الصحي والنظافة •
 )WASH( العامة على نتائج المیاه والصرف الصحي والنظافة )MBP( سوقلبرمجة القائمة على اللدلیل على التأثیر اإلیجابي  •
 تعزیز القدرة على تقییم السوق •

برنامج و )MBP( سوقالبرمجة القائمة على العوائق أمام تطبیق وجود ، أبلغ المشاركون عن اإلنترنتشبكة عبر التي تمت بعد الندوة الذي ُعقد  ستبیانخالل اال
المفروضة على قیود للنعدام األمن والالوصول (خاصیة والتي تضمنت  )WASH Emergencyفي حاالت الطواريء (العامة المیاه والصرف الصحي والنظافة 

األسواق أو عدم توفر إمدادات المیاه والصرف الصحي والنظافة ب النشاط تعطلعندما المانحین التمویل/المفروضة على قیود كذلك ال) و19-كوفیدبتحرك فیما یتعلق ال
أو عادة القیام بالمساعدة المباشرة مثل توزیع المواد غیر الغذائیة الخاصة بالمیاه والصرف األعراف السائدة ، كانت السوق المحلیة. باإلضافة إلى ذلكفي  العامة

قسائم المساعدة النقدیة والذین یستفیدون من وموظفین من الالعدد المحدود و، یة األساسیة للمیاه والصرف الصحيأو تحسینات البنیة التحت العامةالصحي والنظافة 
أمام تغییر كعوائق  اجمیعً  یفھاتم تصن، السلوكھذا میلیة الالزمة لدعم تغییر ، والجمع بین ھذا النھج والبرمجة التك)(WASH العامةلنظافة میاه والصرف الصحي والا

 ھذا السلوك.

شراكة التعلم و )العامة الممارسات والبحوث والعملیات في مجاالت المیاه والصرف الصحي والنظافة في (المتخصصة PRO-WASH مبادرة منح، تكخطوة تالیة
تعلم عبر اإلنترنت ھذا الخریف. السلسلة الخاصة بمواضیع الاألولویة لثالثة  )(GWC العامة والصرف الصحي والنظافة التكتل العالمي للمیاه  )(CaLP يالنقد

 )MBP( سوقالبرمجة القائمة على الو )(GWC العامة والنظافةوالصرف الصحي  للمیاه العالمي بالتكتلالخاصة لة على مراجعة األدلة المستمرة تعتمد ھذه السلس
األسواق و )(CaLP يشراكة التعلم النقدوتدفقات التعلم التكمیلیة المستمرة بواسطة WASH في حاالت الطوارئ  العامةالمیاه والصرف الصحي والنظافة مجال في 

 على:بالتفاعل و ةشاركخاصة بالمتركز ھذه السلسلة الوغیرھا.  MiC)( في األزمات

  )WASH Emergencyفي حاالت الطواريء ( العامةالمیاه والصرف الصحي والنظافة  و )MBP( سوقالبرمجة القائمة على القاعدة أدلة تخص  •
دورة خالل  )WASH Emergencyفي حاالت الطواريء ( العامةالمیاه والصرف الصحي والنظافة لبرنامج   )MBP( سوقالبرمجة القائمة على ال  •

 المشروع اإلنساني
   )MBP( سوقالبرمجة القائمة على البالنسبة  WASH العامةالمیاه والصرف الصحي والنظافة رصد نتائج  •

 

 خطوات التالیةمواكبة تحدیثات ال حافظ على
الممارسات والبحوث في  المتخصصة WASH-PRO مبادرة(واألخبار من  فعالیاتتحدیثات ال صلكالتعلم، اشترك لتب الخاصة سلسلةھذه اللمعرفة المزید حول 

 )Global WASH Cluster العامة والصرف الصحي والنظافة للمیاهالعالمي  التكتل(و) العامة والعملیات في مجاالت المیاه والصرف الصحي والنظافة
 )CaLP يشراكة التعلم النقد(و

 

ي  الدعم بفضل وجود لها أصبح الموجزة المذكرة هذە
عد .(USAID) الدول�ة للتنم�ة األم��ك�ة الوكالة خالل من األم���ي  الشعب من الُمقدم الس�ض

ُ
 المحت��ات ت

ي  المتخصصة المبادرة) PRO-WASH جائزة مسؤول�ة �ي 
ي  والعمل�ات والبحوث الممارسات �ض

 تعكس ال و�ي  (العامة والنظافة الص�ي  وال�ف الم�اە مجاالت   �ض
ورة  .المتحدة الوال�ات حكومة أو USAID الدول�ة للتنم�ة األم��ك�ة الوكالة نظر وجهات بال�ض
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