مجموعة أدوات النقد األكثر أمانًا

تجميع البيانات واستخدامها لجعل برامج النقد أكثر أمانًا
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االختصارات:
 – CVAالمساعدات في صورة نقد أو قسائم
 – FGDمناقشات جماعية مركَزة
 – FSP PDMمقدم الخدمات المالية مراقبة ما بعد التوزيع
 – GBVالعنف القائم على نوع الجنس
 – IPVعنف الشريك الحميم
 – MOاستطالع مراقبة السوق
 – NAاستبيان تقييم االحتياجات
 – NGOمنظمة غير حكومية
 – PDMمراقبة ما بعد التوزيع
 – TPDMمراقبة التجار عقب التوزيع
 – TSاستطالع التجار
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مقدمة
ما المقصود بمجموعة أدوات النقد األكثر أمانًا؟
صممت مجموعة أدوات النقد األكثر أمانًا لمواجهة التحدي المتمثِّل في نقص المعلومات المتاحة لتحديد المخاطر التي يواجهها األشخاص
ُ
بشكل منهجي نتيجة لتلقي المساعدات المالية واستخدامها في البرامج اإلنسانية .صممت مجموعة األدوات لتحديد الحد األدنى من
المعلومات لضمان قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية تصميم برامج المساعدات المالية والمتوافرة في صورة
قسائم وتنفيذها وضبطها على المستوى الميداني لمنع الضرر وتقليله.
ت ُعد مجموعة أدوات النقد األكثر أمانًا مجموعة من ثالث أدوات وتوجيهات إضافية من أجل:
•
•
•
•

ضمان أن تراعي برامج المساعدات في صورة نقد وقسائم ( )CVAبشكل استباقي سالمة األفراد والجماعات
والسكان المتضررين وتحفظ كرامتهم وحقوقهم.
التأكد من أال تُلحق التدخالت القائمة على النقد الضرر بالمستفيدين المستهدفين.
دعم الممارسين المعنيين بالعمليات النقدية في تصميم برامج قائمة على األدلة تمتاز بأنها آمنة وتشاركية وشاملة
تقديم توجيهات بشأن تحليل البيانات التي يتم جمعها لضمان أنها بيانات هناك "حاجة إلى معرفتها" وليست فقط
"من الجيد معرفتها".

تعمل مجموعة األدوات على تسهيل إجراء تحليل شامل ومستمر للمخاطر وتنفيذ ومراقبة تدابير تخفيف المخاطر في التدخالت القائمة
1
على النقد مع مراعاة مبادئ الحماية:
 .1إعطاء األولوية للسالمة والكرامة وتجنب التسبب في وقوع ضرر :قم بمنع أي آثار سلبية غير مقصودة للتدخالت النقدية التي يمكن
أن تزيد من تعرض الناس للمخاطر المادية واالجتماعية على حد سواء والتقليل منها إلى أقصى حد ممكن.
 .2الوصول ال ُمجدي :قم بترتيب وصول األشخاص إلى الخدمات والمساعدة المالية – بما يتناسب مع الحاجة ودون أي حواجز (مثل
التمييز) .احرص على إيالء اهتمام خاص لألفراد والجماعات الذين قد يكونون ضعفاء بشكل خاص أو يواجهون مخاطر وحواجز
إضافية إزاء الحصول على الخدمات والمساعدة المالية.
 .3المساءلة :ضع آليات مناسبة يمكن من خاللها للسكان المتضررين قياس مدى كفاية التدخالت القائمة على النقد ومعالجة الشواغل
والشكاوى.
 .4المشاركة والتمكين :قم بدعم العمليات التي تسمح للسكان المتضررين بالتأثير على كيف يمكن أن تكون البرمجة النقدية أكثر أمانًا
وشمولية ،واعمل على تعزيز قدرات الحماية ومساعدة األشخاص على المطالبة بحقوقهم ،بما في ذلك – على سبيل المثال ال الحصر –
حقوق الوصول إلى المساعدة النقدية.

الجمهور المستهدف
بالرغم من تصميم مجموعة األدوات في المقام األول للممارسين النقديين ،فإنه يجب أن يستخدمها كل من يشارك في تقييم برامج
المساعدات في صورة نقد وقسائم ( )CVAوتصميمها وإعدادها وتنفيذها ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

•
•
•
•

•

فرق البرنامج
فرق المتابعة والتقييم
الخدمات اللوجستية،
المالية،
موظفو تجميع البيانات والميدانيون.

يتم تضمين مخطط تدفق صنع القرار في الملحق  2لدعم مجموعة األدوات هذه .ال يشتمل التدفق على مسميات وظيفية محددة بل على
نقاط القرار ،والتي يمكن للمكاتب القطرية استخدامها كوسيلة لرسم األدوار والمسؤوليات .توجد إرشادات إضافية على يسار المخطط،
حيث يلزم التدريب أو التمارين اإلضافية وحيث يعتبر من الضروري أن تكون هناك مشاركة ميدانية.

 1تُعرف عملية دمج مبادئ الحماية في الم ساعدات اإلنسانية باسم "تعميم الحماية" .يتوفر المزيد من المعلومات عبر مجموعة الحماية العامة.
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كيفية العمل
صممت مجموعة األدوات لكي تُضاف إلى القوالب الحالية المستخدمة في الخطوات القائمة في برامج المساعدات المالية والمتوافرة في صورة قسائم
ُ
ودورة برنامج النقد (على سبيل المثال ،ستُضاف إلى ن موذج التقييم الحالي أو المراقبة عقب التوزيع) .وتدعم مجموعة األدوات جمع البيانات في
مرحلتي التقييم والمراقبة ،وترشد المستخدم من خالل كيفية تحليل البيانات لإلبالغ عن تصميم البرنامج وتصحيح الدورة التدريبية في أثناء تنفيذ
البرنامج لضمان أن يكون تسليم المساعدات المالية والمتوافرة في صورة قسائم آمنًا وشامالً.
يتضمن ذلك تحديد األسئلة المناسبة للسياق التي سيتم تضمينها في نماذج تقييم االحتياجات ،وإرشادات مناقشات مجموعة التركيز ،ونماذج استبيان
التجار ،وأدوات مراقبة السوق ،ونماذج التسجيل أو التحقق على مستوى األسرة.

األدوات
تم تطوير األدوات بتنسيق  excelويمكن العثور عليها مضمنة في هذا المستند .تشمل األدوات:







األداة  :1التقييمات وبنوك أسئلة التنفيذ
األداة  :2مصفوفة تحديد المخاطر وإدارتها
الدليل  :2كيفية ملء وتحليل األداة 2
األداة  :3بنوك أسئلة المراقبة
الدليل  :3كيفية تحليل األداة  3الخاصة بمراقبة البيانات

Safer Cash Tools_AR

أدوات بتنسيق Kobo/ODK

أهداف مجموعة األدوات هي:
 .1خلق الوعي تجاه مخاطر الحماية المحتملة وفهمها عند المشاركة في برامج المساعدات المالية والمتوافرة في
تضررا بهذه المخاطر من خالل التدريب؛
صورة قسائم ومعرفة الفئات األكثر
ً

 .2التأ ُّكد من َّ
أن برامج المساعدات المالية والمتوافرة في صورة قسائم تجمع البيانات حول المخاطر المحتملة التي
يواجهها السكان المستهدفون وتستخدمها بشكل منهجي لإلبالغ عن تصميم البرنامج؛
 .3مراقبة المخاطر وإجراء التعديالت في دورة البرنامج الحالية ،قدر اإلمكان ،أو التعلم لخوض دورة البرنامج
التالية.
سالمة الموظفين :ليس الهدف من مجموعة األدوات هذه هو دعم أمن وأمان وصول الموظفين الذين يقومون بتنفيذ برنامج
المساعدات في صورة نقد وقسائم ( . (CVAلقد تم تسليط الضوء أثناء تطوير وتجربة مجموعة األدوات هذه على أن هذا
األمر يمثل مصدر قلق كبير للموظفين الذين يعملون في البيئات الميدانية غير اآلمنة والذين يشعرون بوجود مخاطر
إضافية بسبب استخدام المساعدات في صورة نقد وقسائم ).(CVA
كجزء من أي برنامج ،يجب أن تعمل اإلدارة العليا والفرق الميدانية وموظفو األمن معًا لتحديد أي مخاطر إضافية تنشأ
نتيجة لقرار استخدام المساعدات في صورة نقد وقسائم ( (CVAكأداة لتقديم البرامج اإلنسانية.
تم تضمين عامل تصفية في الملحق  2لتسليط الضوء على هذه المرحلة في أثناء تحليل المخاطر ،ولكي يكون بمثابة تذكير
ل ِّف َرق البرامج المطلوب منها تقييم الموظفين وأمان العمالء كذلك.
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الشكل  :1مجموعة أدوات النقد األكثر أما ًنا في دورة البرنامج النقدي في شراكة التعلم النقدية

االستعداد
تحليل الموقف

تحليل االستجابة

الت ستتم إضافتها إىل أدوات تقييم االحتياجات وتقييم السوق وتقييم التاجر وتسجيل
• األداة  :1األسئلة ي
األرس لفحص مخاطر الحماية.
• األداة  :2جدول لتحليل مخاطر الحماية وتدابي التخفيف ً
بناء عىل المخاطر المكتشفة يف األداة .1
ر
الينامج
• الدليل  :1إرشادات تحليل البيانات لألداة  2لإلبالغ عن إجراءات تصميم ر

الينامج
تصميم ر
التنفيذ
المراقبة

الت ستتم إضافتها إىل أدوات مراقبة ما بعد التوزي ع ( )PDMومراقبة التاجر ومراقبة
• األداة  :3األسئلة ي
المورد
• الدليل  :2دليل تحليل البيانات لألداة 3

التقييم

الشكل  :2كيفية عمل األدوات معًا

األداة 1
سلسلة من األسئلة ستتم
إضافتها إلى أدوات تحليل
الموقف لتحديد مخاطر
الحماية
• تتم إضافة المخاطر المكتشفة
إلى األداة  2للتحليل ويمكن
مراقبتها باستخدام األسئلة في
األداة 3

األداة 2
جدول لتحليل المخاطر
المكتشفة باستخدام األداة 1
وتحديد تدابير التخفيف
• شكل الجدول مقتبس من دليل
الحماية في التدخالت النقدية
• يتضمن مساحة للمخاطر التي
اكتشفتها األداة 1
ُسهل تحليل المخاطر ويُقدِّم
• ي ِّ
اقتراحات وإستراتيجيات إلدارة
العديد من المخاطر
• يتيح االستمرارية التشغيلية،
وتوفير سجل للقرارات المتخذة

األداة 3
مجموعة من األسئلة وأدوات
التحليل لمراقبة اتجاهات
الحماية في البرامج النقدية.
• يمكن مراقبة مخاطر الحماية
واالتجاهات المتعلقة ببرامج النقد
(كل من المخاطر ال ُمحدَّدة على
أنَّها مخاطر عالية والمخاطر
األخرى كذلك) ،وتصنيفها
ديموغرافيًا لمعرفة ما إذا كانت
تدابير التخفيف فعَّالة أم ال.
• يمكن أن تُظهر أيضا فوائد النقد
• امتداد لألداة  2لدعم التحليل
المقارن لبيانات خط األساس
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الكيفية – األداة  – 1التقييم وبنوك أسئلة التنفيذ
أسئلة تحليل الموقف لدعم تحديد مخاطر الحماية في تصميم البرنامج النقدي وإعداده.
مالحظة :تعمل هذه األداة كنقطة مرجعية لتوجيه األشخاص الذين يقومون بتحليل الموقف واالستجابة لتحديد األسئلة الحرجة التي تسهم
في ضمان أن يتم تسليم النقدية بأمان خالل مرحلة التقييم .ستكون بعض األسئلة موجودة بالفعل في األدوات الحالية ولكن يتم تضمينها
هنا لضمان أن يتم طرحها ولتحديد ارتباطها بتسليم النقد األكثر أما ًنا .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هذه األداة تغطي األسئلة التي يمكن تضمينها
في عملية التسجيل أو التحقق ،بعد اتخاذ قرار استخدام النقد .هذا للتأكد من أن مجموعة األدوات مناسبة لالستخدام أثناء التنفيذ لدعم
إجراء التعديالت.
الهيكل :تتألف األداة من خمسة أقسام ،يرتبط كل منها بأداة مختلفة يتم استخدامها بشكل متكرر أثناء مرحلة التقييم و/أو اإلعداد لدورة
المشروع كوسيلة لتعزيز تحليل المواقف.

تغطي األقسام األربعة:
( )1.1تقييم االحتياجات على مستوى األسرة ( )1.2تقييم احتياجات مستوى ) FGD (1.3استطالعات التجار ()1.4
استطالعات مراقبة السوق ( )1.5استطالعات التسجيل/التحقق من مستوى األسرة
الشروط السابقة لالستخدام:
الستخدام هذه األداة ،يلزم اتخاذ القرارات بشأن النقاط التالية:
 أداة التقييم التي يتم استخدامها إلبالغ قرارات البرنامج
 نموذج التسجيل أو التحقق الذي يتم استخدامه الستهداف العمالء المؤهلين
 ما إذا كان يتم استخدام طرق جمع رقمية أو يدوية
 أي المناطق الجغرافية التي سيتم تقييمها
 الفرق أو األفراد الذين سيتم تدريبهم على استخدام مجموعة األدوات وأي الفرق سيتم تدريبها فقط على مبادئ الحماية

االستخدام:


األداة (العمود  :(Aتعمل مجموعة األدوات وفق مبدأ استخدام مجموعة معيَّنة من األدوات األساسية في مرحلة
التقييم ألي برنامج معيَّن أو خالل تسجيل العميل .وهي:
 oتقييم االحتياجات على مستوى األسرة
 oمناقشة مجموعة التركيز ()FGD
 oمقابالت التاجر
 oاستطالع مراقبة السوق (اكتمل بواسطة الموظفين الميدانيين)
 oتسجيل األسر/استطالعات التحقُّق



الفئات (العمود  :(Bتكون الفئات المحددة هنا بمثابة دليل؛ في حالة اختالف تنسيق األدوات ،يجب إدراجها في
القسم األكثر مالءمة لضمان جمع المعلومات بطريقة مختصرة ومنطقية.



السؤال ( #العمود  :)Cتُحدَّد أرقام األسئلة هنا لمقارنة البيانات األولية والختامية .وعلى هذا النحو ،سيتم الرجوع
إليها مرة أخرى في األداة .2



األسئلة (العمود  :(Dيتم إدراج األسئلة المحددة في كل قسم إلدخالها في أدوات محددة مسبقًا لألقسام األربعة التي
تمت تغطيتها .في هذه األداة ،ستشمل األسئلة جميع أسئلة المتابعة .بالنسبة لإلصدارات بتنسيق ،Kobo/ODK
ارجع إلى ملفات  excelالمحددة المرفقة في مجموعة األدوات هذه.



نوع السؤال (العمود  :(Eيشير نوع السؤال إلى التنسيق وطريقة طرح السؤال ،وهذا للتأكد من أن البيانات التي
تم جمعها سهلة التحليل .تنقسم األنواع إلى الفئات التالية:
 oنعم/ال أو نعم/ال/ال تغيير – أسئلة بسيطة تقتصر على إجابات بكلمة واحدة .تتطلب هذه األسئلة أسئلة
متابعة إضافية لفهم اإلجابة بشكل أكبر.

7

 oحدد /1حدد /2متعدد – إما كقائمة بذاتها أو أسئلة متابعة .تجب صياغة األسئلة التي تتطلب اختيار
استجابة مصنفة حسب السياق للبلد/منطقة العمليات.
 عندما يكون التوجيه حدد إجابتين ،فهذا لضمان إمكانية تحديد مجموعة من اإلجابات .على
سبيل المثال :تفضيل استالم النقود :يجب تحديد إجابة محددة واحدة في كثير من األحيان "النقد
في متناول اليد" ،وبالتالي فإن اإلجابة الثانية مطلوبة للمساعدة في إعالم خيارات االستجابة.


التحقق لوضع السياق (العمود  :)Fالغرض من هذا العمود هو تحديد المكان الذي يجب فيه التحقق من األسئلة
و/أو اإلجابات لتكون مناسبة للسياق .هذه ليست قائمة شاملة ويجب إجراؤها باالقتران مع الملحق  1من هذا
المستند.



مبادئ تعميم الحماية (العمود  :(Hيتم تمييز هذه األسئلة للتحقق مما إذا كانت موجودة أم ال في األدوات الحالية.
فإذا لم تكن موجودة بالفعل ،فينبغي عليك إدراجها.



أسئلة حرجة (العمود  :(Iفي كل قسم ،يتم تحديد عد ٍد من األسئلة يُوصى دائ ًما بإدراجها وتعتبر ضرورية لضمان
أن البيئة آمنة لتوصيل األموال النقدية كجزء من االستجابة اإلنسانية.

توجيهات إضافية:
على من يجب أن أطرح األسئلة لتقييم احتياجات األسرة؟





يجب طرح األسئلة على مجموعة متنوعة من الجهات المعنية ،من الرجال والنساء من مختلف األعمار ممن يعانون أو ال
يعانون من اإلعاقات ومن ذوي األصول/الديانات العرقية (حسب السياق).
عند جمع بيانات المستوى الفردي ،من الضروري جمع المعلومات الديموغرافية (العمر ،الجنس ،اإلعاقة ،الحالة الزواجية
الحالية ،إلخ) للمستجيبين بحيث يمكن تحليل البيانات التي تم جمعها حسب العمر والجنس واإلعاقة وغيرها من العوامل
(وحدها أو مجتمعة) .هذا يساعدنا على فهم ما إذا كان النقد آمنًا لملفات التعريف المختلفة للمستلمين ،أو الذين عانوا من
المخاطر (على سبيل المثال ،كان األشخاص ذوو اإلعاقة الذين تعرضوا لحوادث السرقة ،أو الشباب الذي تعرضوا
لالبتزاز) ،ونأمل أيضًا في معرفة ما إذا كانت هناك فوائد خاصة قد عادت على األشخاص .ينبغي وضع عالمة على هذه
األسئلة كما هو مطلوب في جميع نماذج التقييم حتى ال يمكنهم تخطيها أثناء جمع البيانات.
يتضمن هذا المستند ملحقًا بتصنيف البيانات والذي ينبغي استخدامه كدليل لدعم جمع البيانات وتحليلها بدقة.

اتصاالت العميل في كل مرحلة من مراحل العملية:
تشير األدوات  1.1و 1.2و 1.5إلى جميع أسئلة اتصاالت العميل ،كما تفعل األداة  .)HH PDM( 3.1كجزء من الملحق  ،1يُوصى
بوضع السياق وإعطاء أكبر عدد ممكن من التفاصيل للعمالء خالل عملية التقييم أو التسجيل.
ينبغي توصيل الرسائل الرئيسية التالية بشكل مستمر أثناء العملية:
 ال شيء سيقولونه أو يبلغون عنه يعرض مشاركة الفرد في البرنامج للخطر.
 كلما زادت المعلومات التي لدينا ،زاد أمان البرنامج.
 تتيح لنا المعلومات حول تجربتهم ورأيهم تصميم برامجنا بشكل أفضل لتلبية احتياجاتهم.
تغذي المعلومات التي تم جمعها في األداة  1في تحليل بيانات األداة  2إلبالغ خيارات االستجابة.



يجب أن يتم تضمين األسئلة المطروحة في األداة  1مع طريقة التحليل الموجودة بالفعل ،إما باستخدام المخطط التفصيلي
في األداة  2أو باستخدام تنسيق تحليل البيانات الموجود مسبقًا.
تجب اإلشارة إلى األداة  2عند اختيار األسئلة من األداة  ،1لضمان جمع بيانات كافية للسماح بالتثليث.

Safer Cash Data
Disaggregation
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الكيفية – األداة  – 2مصفوفة تحديد المخاطر وإدارتها
تحديد اإلجراءات والضوابط الالزمة إلدارة مخاطر الحماية ال ُمحدَّدة في تحليل الحالة لدعم تصميم البرنامج.
مالحظة :تعمل هذه األداة على بناء األسئلة التي ُطرحت في مرحلة التقييم في األداة  ،1لتحديد مخاطر الحماية وتدابير
التخفيف المحتملة كوسيلة لإلبالغ عن تحليل االستجابة وتصميم البرنامج.
الهيكل:
هذا مستند مباشر وال تستخدم قائمة تدابير إدارة المخاطر إال كدليل ،وتجب إضافة تدابير إضافية إلدارة المخاطر تم تنفيذها
أو يجب تنفيذها على هذه األداة ،التي ستُنشئ بن ًكا للمعرفة لالستجابات المستقبلية .يتم تقسيم التدابير إلى فئتين ،تلك التي سيتم
تنفيذها على مستوى المجتمع وتلك التي تنفذها المنظمة غير الحكومية.
تم تصميم األداة بحيث تجمع معًا األسئلة التي تم طرحها على مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة عبر األقسام األربعة لألداة
 .1هذا لدعم تحليل البيانات التي تم جمعها والسماح بالتثليث كلما كان ذلك ممكنًا.
الشروط السابقة لالستخدام:





تمت إضافة الحد األدنى من أسئلة المسار الحرج من األداة  1إلى األدوات التي تستخدمها المنظمة غير الحكومية.

تحليل البيانات :باستخدام تحليل البيانات "الدليل  ،"1وأداة تحليل البيانات الخاصة بك ،قم بتقييم ما إذا كانت
خطرا على المستفيدين أو المجتمع األوسع أو السوق أو المنظمات غير
إجابات األسئلة الواردة في األداة  1تمثل
ً
الحكومية.
يجب تحليل البيانات بنا ًء على مجموعات األسئلة الواردة في األداة  2األعمدة أ  -هـ

االستخدام:


مجموعات األسئلة (العمودان  Aو  :(Bيتم تجميع األسئلة من األداة  1لتعكس المكان الذي يمكن فيه تثليثها.
تجب إضافة سؤال إضافي من األدوات الموجودة في هذه المصفوفة إذا كانت تندرج ضمن فئة األسئلة نفسها
ولديها بيانات قابلة للقياس الكمي.
أسئلة المسار الحرج (العمود  :(Cمن األداة  1لتحديد مكان تثليث بيانات أسئلة المسار الحرج.
السؤال ( #العمود  :(Dيُحدِّد مصدر السؤال من األداة 1
أسئلة مقارنة األداة ( 3العمود  :(Eكجزء من تثليث البيانات والتأكد من أن مجموعة األدوات قادرة على مراقبة
فعالية تدابير التخفيف المعمول بها ،يوفر العمود  Eإرشادات حول موعد مقارنة البيانات.
أسئلة (العمود  :(Fاألسئلة في العمود  Fهي نسخة ملصقة لألسئلة في األداة  .1لذلك ،إذا لم يتم طرح األسئلة
من األداة  ،1فتجب إزالتها من العمود ( Fمالحظة :ال تقم بإزالة الصف بأكمله ،فقط السؤال المحدد من الخلية



مخاطر الحماية (العمود  :(Gإرشادات حول مخاطر الحماية المحتملة المرتبطة بالمعلومات التي يتم الحصول
عليها من األسئلة.
تحديد المخاطر العامة (العمود  :(Hأكمل العمود  Hبـ :نعم أو ال للتعبير عن المخاطر التي تم تحديدها أو لم يتم
تحديدها.
تحديد المخاطر المحددة (العمود  :(Iإذا كانت اإلجابة في العمود  Hبنعم ،فقم بإكمال العمود  Iبالمخاطر المحددة التي






في العمود )(F







تم تحديدها أثناء التحليل .يجب أن يشمل هذا السكان المعنيين المعرضين للخطر
تحديد التخفيف (العمودان  Jو  :(Kلالطالع على المخاطر المحددة في العمود  ،Iيرجى الرجوع إلى تدابير
التخفيف التي اتخذها المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية في العمودين  Jو Kلتحديد التدابير المناسبة ،أو

التي يمكن تنفيذها عمليًا لزيادة السالمة التي يمكن بها إيصال النقد.
خطوات ُمحدَّدة إلدارة المخاطر (العمود  :(Lأكمل العمود  Lلتسجيل تدابير التخفيف التي تم اتخاذها ،سواء تلك
التي تم إدخالها مسبقًا وأي تدابير أخرى قد تتخذها .تكون خاليا العمود  Lغير مدرجة ،استخدم خلية واحدة لكل
خطوة تُتخذ في اإلدارة.
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استخدام إستراتيجية إدارة المخاطر (العمود  :(Mأكمل العمود  Nلتحديد ،في حالة القبول أو التخفيف أو النقل أو التجنب
كإستراتيجية للمخاطر المحددة .تكون خاليا العمود  Mغير مدرجة ،لذا يمكن تعيين إستراتيجيات إدارة مختلفة لكل خطوة تم
اتخاذها.



فوائد النقد (العمود  :(Nيمكن أن يدعم هذا العمود تطوير رسائل المناصرة الستخدام النقد كجزء من الرد .هذا
أيضًا قسم مباشر يمكن تحديثه بأفكار وحجج جديدة.

توجيهات إضافية
أثناء التنفيذ :بمجرد تشغيل البرنامج ،ينبغي أن تكون بيانات التقييم والمخاطر ال ُمحدَّدة بمثابة بيانات أولية لقياس نجاح تدابير إدارة
المخاطر مقابل بيانات الرصد التي تم جمعها في األداة .3
إذا تم تضمين تدابير إدارة إضافية أثناء التنفيذ ،فال بد من إضافتها إلى العمود .L

إدارة المخاطر
ً
تشير مجموعة أدوات النقد األكثر أمانا إلى استخدام إستراتيجيات مختلفة إلدارة المخاطر ،وينبغي تحديدها في العمود M
من األداة  .2فيما يلي التعريفات المستخدمة لدعم تحديد اإلستراتيجيات المستخدمة.

القبول :اغتنم فرصة التأثير السلبي – على سبيل المثال :تعد الصعوبات في الوصول إلى األسواق بسبب ضعف البنية
التحتية مخاطرة يمكن قبو لها إذا كان استخدام تلك األسواق من الممارسات المعتادة للعمالء وكانت لديهم أساليب قائمة
لمواجهتها .باإلضافة إلى ذلك ،توجد غالبًا مخاطر متبقية عندما نستخدم تدابير التخفيف ،ونحن حينها نقبل الخطر المتبقي.
التخفيف :يقلل التأثير أو االحتمالية (أو كليهما) من خالل خطوات وسيطة – على سبيل المثال :إذا كان السفر لمسافات
خطرا على العمالء للوصول إلى مواقع التوزيع ،فيمكنك تخفيف المخاطر عن طريق نقل مواقع التوزيع
طويلة يُمثِّل
ً
النقل :خطر االستعانة بمصادر خارجية – على سبيل المثال :يؤدي استخدام أحد ُمقدِّمي الخدمات المالية لتسليم النقد إلى
التعرض لبعض المخاطر عند التعامل مع كميات كبيرة من النقد.
ُّ
التجنب :تغيير الخطط للتغلب على المشكلة – على سبيل المثال :باستثناء استخدام النقد في األظرف ألنه يُعد مخاطرة
كبيرة لوجود كميات كبيرة من النقد في موقع التوزيع
ينبغي عقد اجتماع مع موظفي البرنامج األساسيين باعتباره وسيلة تهدف إلى إكمال نتائج األداة  2ومناقشتها ،وتحديد المخاطر وتدابير
اإلدارة المحتملة وخيارات تصميم/تعديل البرنامج.
ينبغي أن يحضر االجتماع جميع صانعي القرار األساسيين المشاركين في جمع البيانات و/أو تنفيذ تدابير التخفيف ،أو المسؤولين عن
ذلك .يمكن أن يشمل ذلك مديري البرامج ورؤساء المكاتب والخدمات اللوجستية والموارد المالية والمراقبة والتقييم وغير ذلك ،حسب
المخاطر ال ُمحدَّدة.
ينبغي أن يتبع االجتماع النمط المعتاد التالي:





عرض تقديمي لألداة  – 2بما في ذلك التصنيف حسب تحليل الفئة للمخاطر الموجودة وتدابير اإلدارة المقترحة.
مراجعة األسئلة المستخدمة والتح ُّقق من صحة إدراجها .هذا من شأنه أن يؤثر بدرجة أكبر في تطبيق األداة  3وغيرها من
أدوات المراقبة.
مناقشة خطة نشر لنتائج العملية أو طرح عرض تقديمي لها.
االلتزام بالخطوات التالية ووضع خطة لتنفيذ تدابير اإلدارة وتحديث مجموعة األدوات الستخدامها مجددًا .ينبغي أن تتضمن
هذه العملية مراجعة صانعي القرار في الملحق  ،2بما في ذلك هؤالء المسؤولين عن كل خطوة.

يعد االجتماع الوارد أعاله خطوة أساسية في عملية ضمان وجود مشاركة بين اإلدارات لتنفيذ أي من الخطوات التالية وإستراتيجيات
إدارة المخاطر بنجاح.
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الكيفية – الدليل  – 1كيفية ملء وتحليل األداة 2
دليل تحليل البيانات لنشر وتحليل األداة  2إلبالغ خيارات االستجابة.
عملية إعداد البيانات للتحليل:


ابدأ بضمان أن لديك أداة مصممة لتحليل مجموعة البيانات المطلوبة وأنه تم تضمين العتبات المتفق عليها والتنسيق الشرطي
في األداة .يتم تقديم مثال ""4.1
يجب إنشاء جداول لكل سؤال يتعلق ببعضه البعض ويحتوي على عنصر مشابه .يتم تجميعها في األداة  2مع اإلشارة إلى
أرقام األسئلة في األداة .1
تجب "تنقية" مجموعات البيانات التي تم تنزيلها من  Koboأو  ،ODKومن األفضل أن تحصل على إجابات أقل وأقل



يجب أن تتم طباعة بيانات مجموعة المناقشة ( )FGDوتلخيصها حسب السؤال بما في ذلك أسئلة نعم/ال قابلة للقياس تعطي
اإلجابة باألغلبية أو كال السؤالين إذا انقسمت المناقشة.
تجب مناقشة عتبات اإلجابات ذات االهتمام.
كلما كان ذلك ممكنًا ،يوجد أكثر من مصدر للمعلومات لتأكيد البيانات التي تم جمعها .يتم توفير اقتراحات التثليث في األداة .2







ً
تفصيًل ولكنها دقيقة عن الحصول على الكثير من اإلجابات التفصيلية ولكنها غير دقيقة.

تحليل البيانات:



ابدأ بالتحقق من جميع حقول البيانات وأنه يتم استيراد كل شيء بشكل صحيح.
استخدام التنسيق الشرطي لتحديد متى تم الوصول إلى العتبات (أكثر من  )25%لقضية معينة يجب اعتبارها مخاطرة،
وألي خصائص سكانية بعينها ،إن وجدت.
سؤال لألسر 15

هل من اآلمن السفر بشخصك
من وإلى السوق المحلي وأنت
تحمل النقود؟ إذا كانت
اإلجابة ال ،فلماذا؟

نعم
الذكور

اإلناث

ذوو إعاقة

14

6

غير ذوي إعاقة

2

2

4

67%

33%

48%

ذوو إعاقة

9

15

24

غير ذوي إعاقة

1

1

2

38%

62%

52%

52%

48%

100%

لخص اإلجابات الستخدامها كدليل إلدخال تدابير التخفيف .راجع ً
مثاال على مجموعة البيانات لجدول الملخص.

هل من اآلمن السفر من/إلى السوق/التواجد فيه
نعم
75%
األسر – التي يُعيلها الرجال

ال
25%

األسر – التي ت ُعيلها السيدات

56%

44%

TS
FGD
MO

60%
نعم
نعم

40%
ال
ال



ال

20

استجابة مجمعة



اإلجمالي

التعليقات
اطلع على التفاصيل المتعلقة بمخاوف  %حول السفر
من/إلى السوق
اطلع على التفاصيل المتعلقة بمخاوف  %حول السفر
من/إلى السوق
ال يعتبر أمنًا للسيدات بعد حلول الظالم.
قد يكون غير آمن في أوقات مختلفة من اليوم

استخدم المعلومات أعاله لدعم استكمال األداة .2
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باستخدام مجموعة البيانات التي تم تحليلها:




يمكن استخدام المعلومات المتوفرة اآلن في األداة  2المكتملة مع البيانات التي تم تحليلها لإلبالغ عن خيارات
االستجابة.
في المثال ،يمكن استخدام عدد من تدابير التخفيف البسيطة والعملية لضمان سالمة المستفيدين.
يمكن اآلن استخدام مجموعة البيانات كأساس ألسئلة األداة .3

12

الكيفية – األداة  – 3بنوك أسئة المراقبة
مراقبة مخاطر الحماية من خالل عمليات المراقبة عقب التوزيع ( )PDMومراقبة الموردين والتاجر كجزء من المساعدات في صورة
نقد وقسائم (.)CVA
يتم تنسيق األدوات التالية وتصورها بثالث طرق منفصلة.
 .1إصدارات  Excelبتنسيق  :Koboتم تصميمها الستخدامها مع جمع البيانات الرقمية كما هي أو مع أي أسئلة غير ذات
صلة تمت إزالتها.
 .2إصدارات  Wordالمنسقة يدويًا :تم تصميمها الستخدامها مع جمع البيانات اليدوي حيث ال يمكن استخدام السبل الرقمية،
أو كمرجع لرؤية األسئلة واإلجابات المحتملة بسهولة.
 .3عالمات التبويب داخل مجموعة األدوات :تم تصميمها الستخدامها كوسيلة لفهم كيفية تحليل البيانات التي تم جمعها وكيفية
مقارنتها بالمعلومات من األداة  1و.2

 3.1المراقبة عقب التوزيع ( )PDMداخل األسر – Kobo
كيفية استخدام األداة –  Kobo/Wordلجمع البيانات

PDM 3.1

تحتوي هذه األداة على عدد من األسئلة التي يمكن إضافتها إلى نموذج المراقبة عقب التوزيع (.(PDM
على الرغم من أن قائمة األسئلة طويلة ،فقد ال يكون هناك وقت أو موارد لطرحها جميعًا ،لذلك قد يكون من الضروري تحديد أولويات
األسئلة.

ال توجد صيغة واحدة يمكن بواسطتها اختيار أسئ لة المراقبة أو تحديد أولويات األسئلة األكثر أهمية .ومع ذلك ،فإن العوامل التي تجب
مراعاتها عند اختيار األسئلة تشمل:






المخاطر المكتشفة باستخدام األداة  1وتحليلها باستخدام األداة ( 2مع األخذ في االعتبار ،أن فحص هذه المخاطر فقط ال يسمح بالكشف
عن مخاطر جديدة ،ومن ثم العوامل األخرى التي تجب مراعاتها).
السياق الذي يعمل فيه البرنامج – على سبيل المثال هل هناك الكثير من الهجمات المسلحة؟ التمييز ضد المرأة؟ إلخ.
مخاوف (إن وجدت)؟
ما تقارير المراقبة السابقة التي أثبتت أن هناك
َ
المخاطر/المخاوف التي تسترعي انتباه الوكالة من خالل آليات الشكاوى والتغذية الراجعة.
مناقشة مع موظفي الحماية وموظفي العنف الجندري ( (GBVوالجهات الفاعلة األخرى المعنية بالحماية فيما يتعلق بالمخاطر األكثر
انتشارا/المتعلقة أثناء وقت إجراء المراقبة
ً

يمكن أيضًا طرح األسئلة عبر االستطالع الهاتفي لمجموعة من المشاركين في البرنامج النقدي المتنوع للتعرف على المخاطر التي يجب
التركيز عليها في المراقبة.
توجيهات حول كيفية طرح األسئلة في هذه األداة
األسئلة


األسئلة هي مزيج من األسئلة المباشرة "هل "...والسؤال غير المباشر "هل سمعت عن أي شخص" اعتمادًا على حساسية
الموضوع المطروح عنه .إن طرح أسئلة مباشرة حول مواضيع حساسة مثل العنف القائم على النوع االجتماعي (،(GBV
بما في ذلك عنف الشريك الحميم ( ،(IPVوالفساد قد يعرض األشخاص الذين يتم استجوابهم لمخاطر أكثر ،أو تتسبب في
إثارة خوف أو خجل األفراد ،أو قد ال تستنبط إجابات دقيقة منهم خوفًا من التداعيات .لذلك ،من األفضل طرح أسئلة غير
مباشرة للمواضيع الحساسة والتفكير في القيمة المضافة ،إذا كان يمكن ربط هذه المجموعة بالخدمات أو إذا كان ذلك من
باب الفضول فقط.
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عند جمع بيانات المستوى الفردي ،من الضروري جمع المعلومات الديموغرافية (العمر ،الجنس ،اإلعاقة ،الحالة الزواجية
الحالية ،إلخ) للمستجيبين بحيث يمكن تحليل البيانات حسب العمر والجنس واإلعاقة وغيرها من العوامل (وحدها أو مجتمعة).
هذا سيساعدنا على فهم ما إذا كان النقد آمنًا لملفات التعريف المختلفة للمستلمين ،أو الذين عانوا من المخاطر (على سبيل
المثال ،كان األشخاص ذوو اإلعاقة الذين تعرضوا لحوادث السرقة ،أو الشباب الذي تعرضوا لالبتزاز) ،ونأمل أيضًا في
معرفة ما إذا كانت هناك فوائد خاصة قد عادت على األشخاص .ينبغي وضع عالمة على هذه األسئلة كما هو مطلوب في
جميع نماذج المراقبة حتى ال يمكنهم تخطيها أثناء جمع البيانات.

لماذا نطرح األسئلة؟
 تُعطي المعلومات الديموغرافية صورة أوسع للمجتمع ،وتساعدنا على ضمان إجراء مقابالت مع قطاع عريض من


المجتمع.
قد تتباين احتياجات األشخاص من مختلف األعمار والحالة الزواجية والجنس والموقع وحالة النزوح للنقد كذلك تجاربهم
مع الحصول عليه .من خالل جمع المعلومات السكانية سيمكنك معرفة من يواجه تحديات/لديه تجارب في التعامل مع
المبالغ النقدية ومن ثم تكييف البرنامج بشكل أفضل.

يعد السؤال عن األطفال في العائلة أم ًرا مه ًما لمعرفة كيفية استخدام النقد ،وكذلك للتأكد من إجراء مقابالت مع عدد من األنواع
المختلفة من األسر/األفراد للحصول على فهم أوسع لكيفية استخدام النقد في المجتمع .على سبيل المثال ،إذا قمت ببساطة بمقابلة
رجل أعزب ،أو أسر معيشية تعيلها المرأة ،فلن تحصل على عينة متنوعة من المجتمع ولن تتعرف على من منهم يواجه التحديات.
ينبغي تصنيف البيانات التي يجري تحليلها لدراسة العوامل السكانية التي تواجه تحديات/نجاحات مع النقد.
يتحدد الحد األدنى للتصنيف حسب العمر والجنس واإلعاقة ،إال أنه قد يكون مفيدًا للغاية اعتمادًا على السياق لفهم تكوين األسرة عن
طريق السؤال عن الحالة الزواجية ً
(مثال ،أعزب أو متزوج أو مطلق أو منفصل أو أرمل) واألطفال.
َمن األشخاص الذين ينبغي أن أطرح عليهم األسئلة؟


يجب طرح األسئلة ،ومنها األسئلة المتعلقة بتحليل المواقف ،على مجموعة متنوعة من الجهات المعنية ،من الرجال والنساء
من مختلف األعمار ممن يعانون أو ال يعانون من اإلعاقات ومن ذوي األصول/الديانات العرقية (حسب السياق).
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 – 3.3/3.2مراقبة التاجر ومراقبة مورد  FSPالمحلي – Kobo
كيفية استخدام األداة –  Kobo/Wordلجمع البيانات
PDM 3.2

PDM 3.3

ورد أو التاجر .قائمة األسئلة
تحتوي هذه األدوات على عدد من األسئلة التي يمكن إضافتها إلى نموذج المراقبة عقب التوزيع الخاص بالم ِّ
قصيرة وترتبط مباشرة باألداتين  1و.2
تركز هذه األسئلة فقط على الوصول والتوترات االجتماعية ،حيث يتم وضع المستلزمات في وضع جيد لتثليث هذا النوع من المعلومات.
تجب إضافة هذه األسئلة إلى أدوات مراقبة التجار المستمرة التي تتضمن مراقبة األسعار والتوافر أو أدوات أداء مورد  FSPبنا ًء على العقد
المبرم مع هؤالء الموردين.

توجيهات حول كيفية طرح األسئلة في هذه األداة
األسئلة




تعتبر األسئلة مزي ًجا من األسئلة الشخصية وغير الذاتية المتعلقة بقدرات الموردين التي يمكن أن تؤثر على السالمة والوصول
وتصورها للتغييرات التي تطرأ على المواقف والسلوكيات.
من المهم جمع بيانات المعلومات عن الشخص الذي تمت مقابلته وتفاصيل العمل في المراقبة عقب التوزيع ( )PDMحيث
يمكن أن يساعد ذلك في دعم تمرينات التعيين وبناء قاعدة بيانات محلية للموردين لالستجابات المستقبلية.
تم تصميم االستطالعات لتوفير الموقع الجغرافي للمحل/الوكيل ،تذكر تسجيل ذلك قبل الدخول إلى المتجر حيث إن خدمات
الموقع على هواتف الجوال ال تعمل بشكل صحيح من الداخل.

على من يجب أن أطرح األسئلة؟
المراقبة عقب التوزيع ( )PDMللتاجر:






من الناحية المثالية ،يجب طلب إجراء المراقبة عقب التوزيع ( (PDMعلى نفس الموردين الذين تمت مقابلتهم
كجزء من التقييم.
حيثما كان ذلك ممكنًا ،يجب توجيه األسئلة إلى مدير المتجر أو الشخص األقدم المتواجد في المبنى يوميًا.
نظرا للطبيعة الذاتية لبعض األسئلة حول المخاطر والوصول إليها ،فمن المهم أن يكون لديك نفس اآلراء الشخصية
ً
في البيانات المقارنة.
وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ،فينبغي جمع البيانات وتحليلها بشكل طبيعي مع مالحظة أن أي تقرير يفيد بأن المشاركين
في مجموعتي جمع البيانات مختلفون.
هذا يختلف عن المراقبة عقب التوزيع لألسر ( (HH PDMألن العينة المحددة للتجار تكون صغيرة جدًا وغالبًا
ما يكون لهذا الرأي الشخصي تأثير على اإلجابات.

المراقبة عقب التوزيع ( )PDMلمورد  FSPالمحلي:




يجب طرح األسئلة على مقدمي خدمات  FSPعلى المستوى المحلي وليس األشخاص في المكتب الرئيسي أو
على مستوى المكتب اإلقليمي
من الناحية المثالية ،هذا هو الشخص الذي يخدم العمالء بشكل نشط وشارك مباشرة في توزيع األموال على
المستفيدين.
يجب أن يتم توجيه هذه األسئلة بشكل مثالي إلى نفس الشخص الذي طرح أي أسئلة خالل عملية اختيار المورد.
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الكيفية – الدليل  – 2كيفية ملء وتحليل األداة 3
توجيهات تحليل البيانات لألداة  – 3.3/3.2/3.1لتقييم بيانات الرصد التي تم جمعها فيما يتعلق بتوفير النقد اآلمن.
ضمن مجموعة أدوات نموذج  Excelللنقد األكثر أمانًا ،تسرد ثالث عالمات تبويب خاصة بالمراقبة عقب التوزيع )(PDM
األسئلة المقترحة التي تشكل إصدارات  Kobo/Wordمن األدوات .تخدم عالمات التبويب هذه غرضين رئيسيين:
 .1إلعالم الممارسين النقديين وتوجيه الموظفين الميدانيين حول سبب طرحنا األسئلة.
 .2للعمل كدليل لدعم تحليل البيانات المقارنة من األداة  1واألداة .2
عملية إعداد البيانات للتحليل:


ابدأ بضمان حصولك على أداة مصممة لتحليل مجموعة البيانات المطلوبة المرتبطة بشكل مثالي أو المضمنة في أداة التحليل
المستخدمة لألداة 2
يجب إنشاء جداول لكل سؤال يتعلق ببعضه البعض ويحتوي على عنصر مشابه .يمكن االطالع على توجيهات حول ذلك
في األداة  ،2العمود .E
تجب "تنقية" مجموعات البيانات التي تم تنزيلها من  Koboأو  ،ODKومن األفضل أن تحصل على إجابات أقل وأقل



يجب تحليل بيانات النصوص المفتوحة حيثما كان ذلك ممكنًا وأن يتم تضمين الموضوع (الموضوعات) العامة في أداة
التحليل.
تجب مناقشة عتبات اإلجابات المهمة ،ال سيما عندما يكون هناك تباين سلبي في النتائج المرجوة .على سبيل المثال ،يفوق
واقع مواجهة خطر توقع مواجهته.






ً
تفصيًل ولكنها دقيقة عن الحصول على الكثير من اإلجابات التفصيلية ولكنها غير دقيقة.

تحليل البيانات:



ابدأ بالتحقق من جميع حقول البيانات وأنه يتم استيراد كل شيء بشكل صحيح.
استخدم التنسيق الشرطي لتحديد متى تم الوصول إلى العتبات الخاصة بمشكلة معينة يمكن اعتبارها بأنها تمثل مخاطرة.
سؤال بشأن المراقبة عقب التوزيع 61

هل واجهتَ أنت أو أي
شخص تعرفه أي مخاطر
تُهدد أمانك نتيجة استالم
النقود؟

استجابة  %مجمعة

الذكور

اإلناث

نعم

اإلجمالي

ال

ذوو إعاقة

2

25

27

غير ذوي إعاقة

1

5

6

9%

91%

66%

ذوو إعاقة

2

10

12

غير ذوي إعاقة

0

5

5

12%

88%

34%

10%

90%

100%




لخص اإلجابات الستخدامها كدليل إلدخال تدابير التخفيف .راجع ً
مثاال على مجموعة البيانات لجدول الملخص.
تحتوي األداة  2على قائمة مقارنة بالبيانات التي يمكن استخالصها من مورد المراقب عقب التوزيع ( )PDMومراقبة
التاجر إلكمال التحليل في العمود .M
يمكن االطالع على مثال في ""4.2



سا إلجراء تحليل مقارن مقابل البيانات التي تم جمعها في
يقدم هذا التحليل صورة لكيفية تسليم األموال بأمان ويعطينا أسا ً
األداة .1
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باستخدام مجموعة البيانات التي تم تحليلها:




يمكن اآلن مقارنة مجموعة البيانات من األداة  ،3.3 ،3.2 ،3.1والتي تم جمعها في مجموعة بيانات المثال ،بالبيانات
الواردة من األداة  1والنتائج المستخلصة ونقاط العمل التي تم إنشاؤها.
يمكن االطالع على مثال في ""4.3

يجب استخدام البيانات التي تم تحليلها في هذه األداة لالستمرار في تغذية األداة  .2تأكد من أنه يتم تسجيل واستخدام
أفضل الممارسات التي تعد تدابير التخفيف األكثر مالءمة لمعالجة مخاطر الحماية المختلفة.
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الملحق  – 1توجيهات لوضع السياسات وطرح األسئلة من البنوك المعنية.
يجب استخدام هذا الملحق لدعم صياغة األسئلة المستقاة من البنوك التي تشكل األداتين  1و 3ووضع أطر لها .وهي تنقسم إلى قسمين:
 )1وضع السياق ،مع وصف موجز حول كيفية تصميم األداة ،و  )2التأطير ،وإعطاء توجيهات بشأن متى تكون أسئلة مباشرة صارمة.

وضع السياق
بدأت األداتان  1و( 3العمود  )Fفي تحديد تلك األسئلة حيث ال بد من مراجعة األسئلة و/أو اإلجابات لوضعها في السياق المناسب لها.
يجب تحديث هذا العمود باستمرار بواسطة المكاتب القطرية ألنها تحدد المزيد من األسئلة التي تتطلب سياقًا.

على سبيل المثال :األداة  1.5السؤال لألسر المعيشية  :2بالنسبة لهذا البرنامج ،قد نحتاج إلى مشاركة البيانات مع  xو  yو ( zأدخل
من ستشارك معه البيانات) .هل لديك أي مخاوف بشأن ذلك؟ لماذا؟
بالنسبة لمثل هذا السؤال – إذا تم اختيار آلية التسليم – يجب تضمين كل من اآللية ونوع البيانات المطلوب مشاركتها في السؤال للعمل
كإضافة للموافقة المستنيرة – وهذا ليس ً
بديال عنها ولكنه سيعزز العملية.
باإلضافة إلى ذلك ،في حالة وجود إجابات أو خيارات غير مرتبطة بالسياق ،يجب استبعادها.

على سبيل المثال :من الذي اضطرك أو طلب منك القيام بأي شيء أو إعطاء أي شيء مقابل استالم أموالك؟
بالنسبة لمثل هذا السؤال ،يجب أن تكون قائمة اإلجابات مناسبة للسياق وأن تشمل أنواع األفراد الذين يتفاعل معهم .تتضمن القائمة
الحالية قائمة بالمجموعات العامة من األشخاص الذين قد يتفاعل معهم الفرد .في بعض الحاالت ،قد تكون هذه المجموعات العامة مناسبة،
ولكن تجب مراجعة قائمة اإلجابات هذه وتعديلها لتكون مالئمة للسياق.

التأطير
كجزء من األداتين  1و ،3يُكتب عدد من األسئلة بطريقة مباشرة ،ولكن تكون األسئلة غير مالئمة حتى تُطرح بهذه الطريقة .الغرض
من هذه األسئلة هو التأكد من أن البيانات يتم جمعها وأن المعلومات الحساسة أو المعلومات التي يعتقد العميل أنها تؤثر على قدرتهم على
تلقي المساعدة يتم جمعها وتصنيفها لتسهيل التحليل.
فيما يلي مثاالن على هذين الخيارين:

األداة  :PDM 84-85 3.1هل أثر التحويل النقدي على العالقات داخل أسرتك بالنسبة للمواضيع التالية ،وكيف؟ االعتداء
الجسدي/العنف المتعلق بالنفقات؟
في هذه الحالة ،ال ينبغي طرح السؤال مباشرة ،بل يجب استخدامه إلجراء محادثة حول وضع األسرة منذ استالم النقود .ينبغي على
الموظفين الميدانيين المدربين تدريبًا مناسبًا فهم كيفية طرح األسئلة برفق والتي ستؤدي إلى جمع المعلومات المطلوبة.
يتم تسليط الضوء على ذلك داخل األداة التي يجب أال تُطرح فيها هذه األسئلة بطريقة مباشرة.

األداة  1.5األسر المعيشية  :15هل من اآلمن السفر بشخصك من وإلى السوق المحلي وأنت تحمل النقود؟ إذا كانت اإلجابة ال ،فلماذا؟
في هذه الحالة ،قد تشعر األسرة أنها إذا أجابت على السؤال ،فستعرض فرصها في الحصول على منحة نقدية للخطر .بالنسبة ألسئلة
مثل هذه ،يجب التوضيح لألسر المعيشية أن اإلجابات لن تؤثر على فرصها ولكن ستسمح للمنظمة بالتأكد من أن البرنامج آمن قدر
اإلمكان.
لم يتم تسليط الضوء على هذه األسئلة في مجموعة األدوات ،ألن هناك العديد من األسئلة مثلها .لذلك ،من المهم التأكد من تقديم رسائل
واضحة في شكل مقدمة لالستطالع ،وطمأنة الموظفين باستمرار المشاركين خالل عملية المقابلة بأن إجاباتهم لن تؤثر على الخدمات
التي يتلقونها.
كما هو الحال مع أي أداة تم تصميمها على المستوى العالمي للتنفيذ على المستوى الميداني ،يجب النظر بعناية في السياق واألطر
والترجمة .يجب تنفيذ مجموعة األدوات هذه بالتزامن مع تدريب جامعي البيانات الميدانية على كيفية إجراء االستطالعات وجمع
المعلومات.
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الملحق  – 2سير عملية اتخاذ القرار
صمم سير هذه العملية لدعم المكاتب القطرية في تحديد المسؤول عن كل مرحلة من مراحل العملية ،وينبغي إدراج عنوان الوظيفة في
ُ
المربعات الرمادية أدناه.
المسؤول
قرار الستخدام مجموعة األدوات النقدية
األكثر أمانًا

إجراء تدريب حول النقد
األكثر أمانًا

اختيار أقسام األداة  1ذات
الصلة

اختيار السؤال من األداة 1

تمرين حول وضع السياق
مع الفرق الميدانية

األداة  1جمع البيانات
تحليل البيانات
تحديد المخاطر

تطبيق عامل تصفية سالمة
الموظفين

األداة  2اإلكمال

قرار البرنامج/قرارات
التعديل

قرار الجهات المعنية
المتعددة بما في ذلك
المكاتب الميدانية

التوزيعات

األداة  3جمع البيانات

تحليل البيانات  +التحليل
المقارن

األداة  2المراجعة والتحديث

قرار تعديل البرنامج

قرار الجهات المعنية
المتعددة بما في ذلك
المكاتب الميدانية 19

شكر وتقدير
أصبح تطوير مجموعة أدوات النقد األكثر أمانًا ممكنًا بفضل الدعم المتميز ال ُمقدَّم من الشعب األمريكي من خالل الوكالة األمريكية
 ويستند هذا إلى العمل الدؤوب في مجال المساعدات المالية والمتوافرة في صورة قسائم في األوضاع.)USAID( للتنمية الدولية
.) وشركائهاIRC( اإلنسانية من قِّبل لجنة اإلنقاذ الدولية
.Ingrid Betzler وRicardo Pla Cordero وMichelle Berg وNicholas Nichol َتب هذا المصدر
َ ك
: واإلرشاد إلى المورد النهائي واإلبالغ عنه، في أفغانستان لدوره في البحث التكوينيIRC مع شكر خاص ُمقدَّم إلى فريق
Muhammad Idress وFayaz Hakim وYalda Darwishi (الباحث المساعد) وZabihulla Buda وAbdul Baqi Barez
Erin  وDadekhuda Raihan وFazl Rabi وKhadim Ali Mehr وEmer McCarthy وMohammad Anwar Mattinو
Abdul  وHekmatullah Surkhabi وGulshan Suhrabi وMohammad Mustafa Suddiqi وMuzghan وShedd
.Katryna Zacharewski وYousif Wasiq وRahman Turkman
Hannah Gibbin وHassan Coulibaly وHassane Sanda Bagnou : في الكاميرون لدوره في البحث التكوينيIRC وفريق
.Herve Thomasو
 وNicole Behnam  وSamantha Allen  وVicki Aken وكل الشكر على مراجعة المسودة والمداخالت التفصيلية لكل من
Georgia  وMouhamadou Diaw وRoger Dean وStefan Bumbacher (باحثة مساعدة) وAlexandra Blackwell
Patricia  وEva Garcia Bouzas وSimon Fuchs (باحثة مساعدة) وKathryn Falb وLauren Emerson وDominik
Ilaria Michelis وTimothy McInerny وTenzin Manell وAgnes Korus وSana Khan وAlice Hawkes وGray
 وEmily Sloane وBarri Shorey وMolly Schneider وKevin Savage وRadha Rajkotia وGergey Pasztorو
.Lynn Yoshikawa وYoann Tuzzolino وElizabeth Tromans وJulia St. Thomas وKirstin Smart
 أيضًا شكر األشخاص التالي أسماؤهم على مجهودهم في المشروع التجريبي والدراسة البحثية التي لم يكن وضع المبادئIRC كما تود
:التوجيهية ممكنًا من دونها
Azmatullah Akbar وSayed Jalil Ahmadi :أعضاء فرق البحث والمترجمين المحليين في البلدان موضوع الدراسة
Bienvenu Alain Djakbe وBriya Bodering وPaschal Awah وAtiqullah وYama Arify وAminaو
Mohammad Arif Fetrat وFawad وMasoud Farooqi وEbrahimi وDiana Tatiana Derewو
Mohabat وArmel Freddy Donald Kong وHusniya وHikmatullah وHezbullah وMarkus Golimeو
Mohammad Rafi Najafzada وMohammad Mosa Mahmoodi وGul Suma Mohammadiو
Atiqullah  وFarzana Noorzai وOlivier Dayang Ngaba وNusratullah Nasrat وNazeefullahو
Sakina وAfisa Rokhan وNoman Rahmani وMohammad Ali Rahimi وNasreen Quraishi وPaiman
Asadullah  وEder Johnathan Bienvenu Tchouela وZamzama Talash وAhmad Sajad Taheriو
.Yama
باحثون من مركز حقوق اإلنسان في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي لقيادة البحوث التكوينية ممن أبلغوا عن
.Audrey Whiting وEric Stover وJoanna Ortega (باحثة رئيسية) وJulie Freccero :المورد
Jocelyn Kelly وMeredith Blake وOlesya Baker :باحثون من مبادرة هارفارد اإلنسانية لقيادة الدراسة البحثية
.Michael VanRooyen (باحثة رئيسية) وVandana Sharma (باحثة رئيسية) و






. نود أن نشكر َمن شارك في البرنامج من النساء والرجال وأفراد المجتمع والشركاء،وفي النهاية
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