سلة الحد األدنى من اإلنفاق

أدوات صنع القرار

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

أدوات عملية داعمة لصنع القرار بشأن سلة الحد األدنى من
اإلنفاق
صادر عن شراكة التعلم النقدي
إعداد :باوال جيل بايزن وناتالي كالين
المساهمون :أعضاء الفريق الفني االستشاري التابع لشراكة التعلم النقدي
التاريخ :أيلول ( 2019النسخة األولى)
تــم تطويــر هــذه األدوات مــن المعرفــة الجماعيــة فــي هــذا القطــاع .يتقــدم المؤلفــون بجزيــل الشــكر
لجميــع الخبــراء الذيــن قــادوا عمليــة وضــع ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ويواصلــون العمــل فــي
هــذا المجــال مــن أجــل ســد الفجــوات فــي المعــارف وتحقيــق إجمــاع فــي الــرأي بشــأنه .إن الوقــت
والخبــرات المقــدم لتطويــر هــذه األدوات ال يقــدرون بثمــن.

ما هي هذه األدوات؟

الهدف

المصادر

الجمهور المستهدف

مصاحبــة ممارســي المهنــة وصنــاع
القــرار فــي المراحــل األساســية
مــن عمليــة حســاب ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق لتحقيــق
األهــداف التاليــة( :أ) تحيــد المســار
األكثــر مالءمــة لســياقهم علــى
وجــه التحديــد وأهدافهــم والقــدرات
والمــوارد المتاحــة لهــم (ب) تقديــم
التوجيهــات بشــأن مســائل فنيــة
محــددة.

هــذه األدوات مبنيــة علــى توجيهــات
مســبقة صــادرة عــن برنامــج األغذيــة
العالمــي والبنــك الدولــي ،وأدوات مثــل
«تقييــم الحاجــات األساســية» ()BNA
و»تحليــل وتخطيــط خيــارات االســتجابة»
( )ENAو»تقييــم االحتياجــات الضروريــة»
( ،)ENAودروس مســتفادة مــن مختلــف
فــرق عمــل النقــد فــي مختلــف
الســياقات بمــا فيهــا أوغنــدا وكولومبيــا
والبيــرو وهايتــي وفيتنــام واليمــن
وغيرهــا.

فريــق عمــل النقــد والمختصــون فــي
المجموعــات ممــن:

تســهم هــذه األدوات فــي تعلــم دروس
جديــدة عــن مفهــوم مــا يــزال ناشــ ًئا،
وهــي ال تهــدف لجمــع كافــة المعلومــات
المولــدة عالميًّــا بشــأن ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق .يمكــن الوصــول
لكافــة المعلومــات بشــأن ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق مــن خــال الروابــط
المذكــورة فــي هــذه الوثيقــة.

•يدرســون عمليــة ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق ضمــن
مرحلــة االســتعداد أو البدايــة
الســريعة للحــاالت الطارئــة أو
األزمــات المطولــة ويبحثــون
عــن توجيهــات بشــأن
اتخــاذ القــرارات.
•يمــرون فــي عمليــة إعــداد
ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق ويبحثــون عــن
توجيهــات بشــأن مســائل
فنيــة أو سياســية.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

قرأ هذا ً
أول
طريقة استخدام هذه األدوات
اســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق هــي أداة مســتخدمة مــن قبــل األطــراف الفاعلــة فــي
مجــال مســاعدات النقــد والقســائم مــن أجــل :دعــم حســاب قيمــة التحويــات النقديــة
متعــددة األغــراض /القطاعــات والمســاهمة فــي تحســين تحليــل ومراقبــة الهشاشــة
وتحســين التعــاون .مــا يميــز ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ويجعلهــا جديــرة باالهتمــام
هــو قدرتهــا علــى الجمــع بيــن مختلــف األطــراف .عندمــا تتعــاون مختلــف الــوكاالت فــي بنــاء
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق يمكنهــا االتفــاق علــى بعــض مــن أكثــر المســائل تعقي ـ ًدا
وحساســية مــن الناحيــة السياســية فــي العمــل اإلنســاني.
يتطلــب تحقيــق األهــداف الجوهريــة والفوائــد اإلضافيــة لهــذه األداة معــارف ومهــارات متنوعــة.
وقــد صممــت شــراكة التعلــم النقــدي المجموعــة التاليــة مــن األدوات لدعــم ممارســي المهنــة
فــي تحقيــق كل هــذه األهــداف .تــم تصميــم هــذه األدوات لتكــون عمليــة وتفاعليــة بحيــث يكــ ِوّن
المســتخدم تجربتــه الخاصــة بهــا .وهــي مكونــة مــن وحــدات بحيــث ُتســتخدم إمــا كأداة واحــدة
مرحليــة أو ُتســتخدم كل مــن وحداتهــا علــى حــدة .كمــا أنهــا تضــم روابــط لمصــادر أخــرى.
ًّ
مضطرا لقراءة الوثيقة بأكملها .اختر فقط ما تريد وانتقل إليه:
لست

كيف تستخدمه؟

استخدمه إذا:

أساســيات ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق

اطبــع المنشــور المكــون مــن
صفحتيــن والــذي يلخــص تعريــف
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
ضــرورة
وأســباب
وأهميتهــا
تحســين طــرق حســابها.

 ....كنــت تبحــث عــن توضيــح موجــه
لجمهــور غيــر فنــي للمفاهيــم
األساســية المتصلــة بســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق ،مــن أجــل تحقيق
اإلجمــاع علــى مبــررات حســاب ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ومناصرتــه.

معالــج ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق

اســتخدم شــجرة القــرارات
التفاعليــة مــع التعليمــات عنــد
أهــم نقــاط صنــع القــرار لتحديــد
نــوع ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق المثلــى بالنســبة لــك.

 ...كنــت مخت ً
صــا تصمــم أو تشــارك فــي
تصميــم عمليــة ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق وتــود أن تفهــم الخيــار
األمثــل بالنســبة لــك اعتمــا ًدا علــى مــا
تحــاول تحقيقــه.

رؤى معمقــة بشــأن ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق

اقرأ كل قســم وحده أو اســتخدم
خاصيــة البحــث ( )Ctrl+Fللبحــث
عــن مواضيــع معينــة فــي النــص.
ً
موضوعــا مــع الروابــط لدراســات
14
حالــة وغيرهــا مــن المصــادر.

ً
ممارســا للمهنــة تيســر
 ...كنــت
أو تشــارك فــي عمليــة ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق وبحاجــة لنظــرة
عامــة علــى أهــم القضايــا.

مقدمــة بســيطة لســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق

معالــج لتصميــم ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق

نظــرة عامــة علــى القضايــا
الرئيســية المتصلــة بســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق

ًّ
مختصــا تعمــل
اســتخدمه إذا كنــت
علــى عمليــة ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق وبحاجــة لتوجيهــات بشــأن
مســألة معينــة.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

المحتويات
المفاهيم األساسية بشأن سلة الحد األدنى من اإلنفاق
لماذا سالل الحد األدنى من اإلنفاق مهمة؟	
	
اإلنفاق؟
لما نحتاج لتحسين الطريقة التي نحسب فيها سالل الحد األدنى من
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معالج سلة الحد األدنى من اإلنفاق	

7

أنت في األيام األولى من االستجابة لحالة طارئة مفاجئة...
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كيف ُنعرف "الحد األدنى" في سلة الحد األدنى من
نظرة معمقة في مفاهيم سلة الحد األدنى من اإلنفاق	
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كيف نحسب السالل القطاعية؟	
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تحذير من المؤلفة باوال جيل بايزن بشأن
النسخة األولى  -أيلول :2019
إن الخطــاب بشــأن ســلة الحــد األدنــى مــن
ً
انطالقــا مــن روح التجربــة
اإلنفــاق وليــد ومعقــد.
والتكيــف ،لــم يكــن تطبيــق مقاييــس الفقــر علــى
الحــاالت اإلنســانية صارمــاً للغايــة .نحــن نميــل
للخلــط بيــن المفاهيــم والمقاييــس .يســتخدم
ممارســو المهنــة كلمــات مختلفــة لوصــف األمــر
ذاتــه والكلمــات ذاتهــا لوصــف أمــور مختلفــة .لقــد
أخذنــا المفاهيــم التــي تعنــي أمــورًا مختلفــة فــي
األصــل وطبقنــا أجــزا ًء مــن هــذه المعانــي .وهــذا
الخلــط إضافــة إلــى المشــاعر الحــادة التــي تولدهــا
البرمجــة متعــددة القطاعــات التــي تتحــدى نمــاذج

العمــل الحاليــة القائمــة علــى التجزئــة حولــت مــا
كان مــن المفتــرض أن يكــون مســألة فنيــة واضحــة
إلــى عقــدة متشــابكة مــن اآلراء .تهــدف مجموعــة
األدوات هــذه إلــى توضيــح النقاشــات القائمــة عــن
طريــق جمــع المعــارف المتاحــة فــي الموضــوع.
ثمــة العديــد مــن الخالفــات فــي عالــم ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق وقــد حــاول المؤلفــون تســليط
الضــوء عليهــا بأكبــر قــدر ممكــن مــن الموضوعيــة.
ينبغــي تحديــث هــذه األداة مــع تطور الحوار بشــأن
هــذه المســائل وفــي حــال التوصــل إلــى اتفاقــات
بشــأنها.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

المفاهيم األساسية
بشأن سلة الحد األدنى
من اإلنفاق
ما هي سلة الحد األدنى من اإلنفاق؟

طارئة معينة
3 .3مبنيــة علــى هــدف متفــق عليــه س ُتســتخدم الســلة
لتحقيقــه
4 .4مســتخدمة بانتظــام فــي تصميــم البرامــج وتمثــل عتبــة
صحيحــة وقابلــة لالســتعمال.

مفهــوم الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ليس بجديــد ،فهو يتبع بشــكل
عــام فكــرة «النهــج القائــم علــى تكلفــة الحاجــات األساســية»
كمــا هــو موضــح فــي دليــل البنــك الدولــي للفقــر لعــام .2005
طــورت األطــراف اإلنســانية مؤخ ـرًا هــذا المفهــوم لتحديــد عتبــة
للحاجــات األساســية عــن طريــق تعريــف وتحديــد مقــدار حاجــات
األســرة األساســية والضروريــة بغــرض تقديــم مســاعدات النقــد
والقســائم متعــددة القطاعــات /األغــراض.

إذا لــم تطابــق ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق أيًّــا مــن
هــذه المواصفــات األربعــة فذلــك يعنــي أن الوقــت قــد
حــان لمراجعــة محتواهــا و /أو هدفهــا.

ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق هــي أداة تشــغيلية
لتعريــف وتحديــد مقــدار معــدل تكلفــة الحاجــات
األساســية /الضروريــة المنتظمــة أو الموســمية لألســرة
الواحــدة التــي يمكــن تغطيتهــا مــن خــال الســوق
المحلــي فــي ســياق محــدد ولفتــرة زمنيــة معينــة.
يمكــن أن تســتفيد الــوكاالت بشــكل فــردي مــن تحليــل ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق إلثــراء التقييمــات وتصميــم البرامــج
ومراقبتهــا .إذا تــم تطويــر ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق مــن
ً
أطرافــا فاعلــة
خــال عمليــة تعاونيــة بيــن الــوكاالت وضمــت
مختلفــة فــي النظــام ،فإنهــا لــن تدعــم حســاب عمليــة حســاب
تحويــات المنــح النقديــة لتحقيــق المخرجــات متعــددة القطاعــات
فحســب ،بــل إنهــا ستســهم أي ً
ضــا فــي تحســين تحليــل
الهشاشــة
والمراقبة والتنسيق.
أظهرت الدروس
المستفادة من
سياقات مختلفة أن
سالل الحد األدنى من
اإلنفاق الفعالة:

االحتياجات الضرورية /األساسية
هي السلع أو المرافق أو
الخدمات أو الموارد األساسية
التي تلزم األسرة بشكل منتظم
أو موسمي لضمان بقائها
على المدى الطويل والمعايير
المعيشية الدنيا دون اللجوء
آلليات التكيف السلبية أو التنازل
عن الصحة أو الكرامة أو أصول
سبل العيش األساسية.

1 .1تستجيب للحاجات
متعددة القطاعات
في سياق محدد
وتتناول مخرجات
إنسانية محددة
2 .2متصلة بفترة زمنية معينة لمرحلة

أظهــرت التجــارب أن العمليــة المتبعــة لحســاب ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق أساســية فــي نجاحهــا أو فشــلها.
ســال الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق المقبولــة والمســتخدمة مــن
قبــل األطــراف المعنيــة األساســية فــي ســياق محــدد تنتــج فــي
العــادة عــن عمليــة منفــذة وف ًقــا الحتياجــات االســتجابة .كقاعــدة
أساســية ،ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق لــن تكــون فعالــة
إذا لــم تســتخدم فــي حالــة طارئــة ألن تطويرهــا اســتغرق وق ًتــا
ـا أو لــم تســتخدم فــي أزمــة مطولــة ألنهــا لــم تلــق قبـ ً
طويـ ً
ـول.
حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ليــس عل ً
مــا
ً
دقيقــا .والقــرار بشــأن مــا ينبغــي شــموله أو اســتبعاده قــد
ينطــوي علــى تحيــزات وتنــازالت وأحــكام شــخصية .وذلــك يعظّــم
أهميــة وضــع أهــداف واضحــة والتــزام االتســاق فــي المنهجيــة
لضمــان التناغــم فــي اتخــاذ القــرار خــال جميــع مراحــل العمليــة.
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق هــي ببســاطة حســاب
لعتبــة ،ويمكــن أن تخــدم كأســاس لالســتجابة عاليــة
الجــودة ،لكــن ال يمكــن نقــد ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق بســبب مــا تــم بنــاؤه علــى أساســها أو حولهــا.
يتطلــب تعريــف «الحــد األدنــى» فــي جميــع القطاعــات وعبرهــا
العديــد مــن التنــازالت ،لكــن ال ينبغــي أن تكــون هــذه التنــازل
فــي الجــودة .ينبغــي أن تحســن عناصــر التصميــم التــي تصاحــب
المنحــة متعــددة األغــراض (والتــي يشــار إليهــا أي ً
ضــا باألنشــطة
التكميليــة أو التدخــات الخاصــة بقطاعــات محــددة و»الــكاش
بلــس») قــدرة النــاس علــى إنفــاق المــال بطريقــة تدعــم
أولوياتهــم الخاصــة ورؤيتهــم للمســتقبل.

المفاهيم األساسية بشأن
سلة الحد األدنى من اإلنفاق

لماذا سالل الحد األدنى من اإلنفاق
مهمة؟
مــع ازديــاد تعقيــد التحديــات العالميــة التــي تؤثر علــى االحتياجات
اإلنســانية ،يتنامــى الحافــز لالنتقــال مــن التجزئــة إلــى التكامــل
فــي المســاعدات اإلنســانية .إن نمــاذج العمــل وهياكل التنســيق
الخاصــة بنــا مبنيــة علــى أســاس التجزئــة .إال أن ســال الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق تقــدم طريقــة جديــدة للعمــل.
مــن المفتــرض أن تتيــح عمليــة ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
المصممــة والمنفــذة جيــ ًدا بنــاء االســتجابة حــول االحتياجــات
وليــس االختصاصــات .فهــي مفيــدة فــي تصميــم برامــج
مســاعدات النقــد والقســائم المتكاملــة والمتماشــية مــع الطــرق
العديــدة التــي يســتعمل فيهــا النــاس النقــد .كمــا أنهــا أداة قويــة
تســهم فــي توســعة نطــاق تحليــل الهشاشــة وفهــم االحتياجــات
بطريقــة متعــددة القطاعــات تمكّــن القطاعــات مــن العمــل بطريقــة
أكثــر تكامـ ً
ـا .يمكــن أن تعكــس ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
االحتياجــات وفــق تصــورات األشــخاص األكثــر هشاشــة ،وبهــذا
فهــي تقــدم فه ً
مــا أفضــل لقدرتهــم االقتصاديــة واســتهالكهم
ونفقاتهــم .كمــا يمكــن أن تثــري المعرفــة بشــأن الســلع أو
الخدمــات غيــر النقديــة التــي ينبغــي دمجهــا ضمــن اســتجابة
متكاملــة أو فــي التدخــات التكميليــة.
أظهــر العمــل الميدانــي أنــه يصعــب حســاب ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق علــى نحــو ســليم ألن عمليــة الحســاب تتداخــل مــع
نقــاط الضعــف المنهجيــة فــي آليــات تنســيق مســاعدات النقــد
والقســائم .تتحــدى ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق الحوافــز
المؤسســية الجوهريــة وديناميــات القــوى التــي تعيــق التناغــم
وترعــى التجزئــة .مــا يميــز ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
ويجعلهــا جديــرة باالهتمــام هــو قدرتها علــى الجمع بيــن األطراف.
عندمــا تتعــاون وكاالت مختلفــة ،تمكنهــم ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق مــن االتفــاق علــى بعــض مــن أكثــر المســائل تعقيــ ًدا
وحساســية مــن الناحيــة السياســية فــي العمــل اإلنســاني،
كاالســتهداف وتخصيــص المــوارد والقيــود علــى الموازنــة .يعتقــد
بعــض الخبــراء أنهــا تخــدم كعتبــة لتقييــم جــودة ومــدى مالءمــة
االســتجابة الهادفــة لتغطيــة االحتياجــات األساســية.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

لما نحتاج لتحسين الطريقة التي
نحسب فيها سالل الحد األدنى من
اإلنفاق؟
عمليــة حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ليســت فنيــة
بحــد ذاتهــا .ثمــة توجيهــات وأدوات توضــح الخطــوات الفنيــة الــازم
اتباعهــا لحســاب قيمــة ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ،لكــن
ال تتوفــر نظــرة عامــة علــى النواحــي العمليــة والسياســية التــي
تتقاطــع مــع حســابها وال يوجــد توجيهــات للتأكيــد علــى مــا إذا
ً
أصــا أو
كانــت ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق الزمــة
تحديــد الغــرض منهــا إن كانــت الزمــة .تهــدف هــذه األدوات
لســد هــذه الفجــوة.
يعتمــد بنــاء ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق علــى الســياق
إلــى حــد كبيــر ،لذلــك ال يوجــد حــل واحــد جاهــز كل مــرة.
بــل إن حســاب الســلة عمليــة غيــر خطيــة و ُتتخــذ فيهــا القــرارات
فــي مراحــل أساســية تشــكل النتيجــة النهائيــة .وهــي تتطلــب
تحقيــق اإلجمــاع فــي مجــال فنــي تقــل فيــه المعرفــة وتــزداد فيــه
المصالــح السياســية.
لــكل هــذه األســباب ،يمكــن أن يتطلــب قــرار تطويــر ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق الكثيــر مــن المــوارد .إن تنفيــذ عمليــة
شــاملة لحســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق دون تقريــر
الحاجــة لهــا ً
أول غيــر مبــرر .قــد تكــون كلفــة اتخــاذ قــرار خاطــئ
فــي عمليــة حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق كبيــرة،
ألنــه قــد يعطــل أو يؤخــر توصيــل المســاعدات لألشــخاص األكثــر
هشاشــة الذيــن يحتاجونهــا .إن التأكــد مــن تجهيــز المختصيــن
فــي المجــال علــى نحــو ســليم التخــاذ أفضــل القــرارات بشــأن
حاجتهــم لســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق أو عــدم حاجتهــم لهــا
والخيــارات التــي ينبغــي أن يختاروهــا عندمــا يقــررون حســابها
مهــم بالنســبة لشــراكة التعلــم النقــدي وأعضائهــا.

إذا رغبت في معرفة
المزيد عن سالل الحد
األدنى من اإلنفاق
انتقل إلى الرؤى
المعمقة بشأن سلة
الحد األدنى من
اإلنفاق.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

معالج سلة الحد األدنى
من اإلنفاق

في األيام األولى من االستجابة لحالة طارئة مفاجئة:
إذا تم تنفيذها دون تأخير ،يمكن أن تثري سلة الحد األدنى من اإلنفاق معدل قيمة
التحويل النقدي الالزم لمساعدات النقد والقسائم متعددة القطاعات /األغراض.
يمكن أن تساعد سلة الحد األدنى من اإلنفاق المحسوبة في المراحل المبكرة
من الحاالت الطارئة المفاجئة في تحديد ما تنبغي تغطيته من خالل مساعدات
النقد والقسائم ودعم الحوار لتحديد مدى مالءمة النقد متعدد األغراض وفهم ما
يقع خارج نطاق مساعدات النقد والقسائم وما ينبغي تكملته بالمساعدات العينية
أو الخدمات .يمكن أن تمثل سلة الحد األدنى من اإلنفاق المشتركة بين الوكاالت
ً
أسسا للتعاون الفعال بين مختلف األطراف المعنية.

اختر

المربع
الذي ينطبق
على وضعك
الحالي

في مرحلة االستعداد:

ً
فعل ،يمكن أن تثري سلة الحد األدنى من
ذا تم تحديثها باستمرار وتم استخدامها
اإلنفاق حساب معدل التحويل النقدي الالزم لمساعدات النقد والقسائم متعددة
القطاعات /األغراض في الحاالت الطارئة .سلة الحد األدنى من اإلنفاق المتفق
عليها جماعيًّا في مرحلة االستعداد قد يسرّع أي ً
ضا االستجابة (ال سيما للكوارث
الطبيعية) عن طريق المساعدة في فهم الحاجات المحتملة .كما يمكن أن تخدم
كعملية للبدء في التعريف الجماعي لما تنبغي تغطيته من خالل المساعدات
اإلنسانية إذا وقعت األزمات .يمكن أن تدفع سلة الحد األدنى من اإلنفاق األطراف
المعنيين لتعريف ما تنبغي مراقبته مسب ًقا من أجل إعداد أنظمة االستعداد.
ً
وفقا لوضعك ،ينبغي أال
إذا لم تصف أي من الخيارات السابقة ما تحتاجه
في أي مرحلة من أزمة مطولة:
إذا تم تحديثها باستمرار ،يمكن أن تثري سلة الحد األدنى من اإلنفاق معدل
التحويل النقدي الالزم لمساعدات النقد والقسائم متعددة القطاعات /األغراض.
كما يمكن أن تسهم سلة الحد األدنى من اإلنفاق المطورة في أي مرحلة من
األزمات المطولة في تحليل الهشاشة المستمر عن طريق تقديم المعلومات
بشأن حاجات وقدرة األشخاص على التكيف في أي نقطة زمنية معينة .ويمكن
ً
أن تقدم فه ً
مشتركا لما يمثل احتياجات أساسية /ضرورية لمجموعة مستهدفة
ما
في منطقة مستهدفة ،وبناء مرجع مشترك لمراقبة األثر الجماعي على تغطية
االحتياجات .ويمكن أن تمثل إطار عمل يجري من خالله بحث الطرق األكثر مالءمة
مع تطور الوضع .يمكن أن تعزز سلة الحد األدنى من اإلنفاق المشتركة بين
الوكاالت آليات التنسيق القائمة.

تعمل على إعداد
سلة الحد األدنى
من اإلنفاق.
يمكن الوصول
إلى أدوات شراكة
التعلم النقدي
هنا.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

معالج سلة الحد األدنى من
اإلنفاق

أنت في األيام األولى من االستجابة
لحالة طارئة مفاجئة...
لماذا تريد استخدام سلة الحد األدنى من اإلنفاق؟

إثراء حساب قيمة
التحويل

المساهمة في
تحليل الهشاشة

بناء مرجع موحد
لمراقبة األثر مقابل
االحتياجات.

هل توجد حدود دنيا أخرى يمكنك استخدامها؟
هل يوجد خط فقر أو حد أدنى لألجور في
البالد؟ كيف يمكنك أن تقرر إن كنت تستطيع
استخدامها؟ كيف يمكنك أن تسد الفجوات في
البيانات؟ انقر لمعرفة المزيد

حدد إلى أي درجة ينبغي أن تكون عملية بناء سلة
الحد األدنى من اإلنفاق شاملة.
يمكن أن تتفاوت درجة شمولية عملية بناء سلة الحد األدنى من اإلنفاق .تذكر أنه في نهاية المطاف
أفضل سلة للحد األدنى من اإلنفاق هي السلة التي يمكن استخدامها .لذلك فإن أفضل عملية هي
ً
فعل بعد إعدادها .عند
التي تشمل العدد الالزم من الوكاالت لبناء إجماع في اآلراء كي تستخدم السلة
تحديد مدى شمولية العملية نوصي بأن تأخذ في االعتبار العناصر الثالثة التالية المتصلة بالشمولية،
وهي السرعة والتعاون ومستوى الجهود .لكل من هذه العناصر تدرجات مختلفة ،كما أن هناك مقايضات
بينها .انقر لمعرفة المزيد
حدد إلى أي درجة يمكن أن تكون عملية بناء
سلة الحد األدنى من اإلنفاق شاملة.
كثيـرًا مــا ُتبــذل جهــود كبيــرة فــي حســاب ســلة شــمولية ومشــتركة بيــن الــوكاالت .يمكــن أن تفضــي
العمليــة إلــى مخرجــات إيجابيــة عديــدة لكنهــا عــادة مــا تكــون معقــدة ومطولــة وتتطلــب مــوارد كبيــرة.
قبــل أن تنخــرط فــي عمليــة كهــذه ،نوصــي بــأن تســتخدم قائمــة تحقــق لمعرفــة إن كانــت لديــك المــوارد
الســتضافة العمليــة .انقــر لمعرفــة المزيــد

تصميم  -عملية مختصرة
لبناء سلة الحد األدنى
من اإلنفاق  -انقر لمعرفة
المزيد

فترة صالحية سالل الحد األدنى المطورة في العمليات المختصرة محدودة.
تأكد من مراجعتها!
انقر لمعرفة المزيد

تصميم  -عملية كاملة
لبناء سلة الحد األدنى
من اإلنفاق  -انقر لمعرفة
المزيد

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

معالج سلة الحد األدنى من
اإلنفاق

أنت في أي مرحلة من أزمة مطولة أو في
مرحلة االستعداد...
لماذا تريد استخدام سلة الحد األدنى من اإلنفاق؟

إثراء حساب قيمة
التحويل

المساهمة في
تحليل الهشاشة

بناء مرجع موحد
لمراقبة األثر مقابل
االحتياجات.

هل توجد حدود دنيا أخرى يمكنك استخدامها؟
هل يوجد خط فقر أو حد أدنى لألجور في
البالد؟ كيف يمكنك أن تقرر إن كنت تستطيع
استخدامها؟ كيف يمكنك أن تسد الفجوات
في البيانات؟ انقر لمعرفة المزيد

حدد إلى أي درجة ينبغي أن تكون عملية بناء سلة
الحد األدنى من اإلنفاق شاملة.
يمكــن أن تتفــاوت درجــة شــمولية عمليــة بنــاء ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق .تذكــر أنــه فــي نهايــة
المطــاف أفضــل ســلة للحــد األدنــى مــن اإلنفــاق هــي الســلة التــي يمكــن اســتخدامها .لذلــك فــإن أفضــل
عمليــة هــي التــي تشــمل العــدد الــازم مــن الــوكاالت لبنــاء إجمــاع فــي اآلراء كــي تســتخدم الســلة فعـ ً
ـا
بعــد إعدادهــا .عنــد تحديــد مــدى شــمولية العمليــة نوصــي بــأن تأخــذ فــي االعتبــار العناصــر الثالثــة التاليــة
المتصلــة بالشــمولية ،وهــي الســرعة والتعــاون ومســتوى الجهــود .لــكل مــن هــذه العناصــر تدرجــات
مختلفــة ،كمــا أن هنــاك مقايضــات بينهــا .انقــر لمعرفــة المزيــد
حدد إلى أي درجة يمكن أن تكون عملية بناء
سلة الحد األدنى من اإلنفاق شاملة.
حدد إلى أي درجة يمكن أن تكون عملية بناء سلة الحد األدنى من اإلنفاق شاملة.
كثيرًا ما ُتبذل جهود كبيرة في حساب سلة شمولية ومشتركة بين الوكاالت .يمكن أن تفضي العملية
إلى مخرجات إيجابية عديدة لكنها عادة ما تكون معقدة ومطولة وتتطلب موارد كبيرة .قبل أن تنخرط في
عملية كهذه ،نوصي بأن تستخدم قائمة تحقق لمعرفة إن كانت لديك الموارد الستضافة العملية .انقر
لمعرفة المزيد

تصميم عملية مختصرة
لبناء سلة الحد األدنى
من اإلنفاق  -انقر لمعرفة
المزيد

فترة صالحية سالل الحد األدنى المطورة في العمليات المختصرة محدودة.
تأكد من مراجعتها!
انقر لمعرفة المزيد

تصميم  -عملية كاملة
لبناء سلة الحد األدنى
من اإلنفاق  -انقر لمعرفة
المزيد

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

رؤى معمقة بشأن سلة
الحد األدنى من اإلنفاق

هل سلة الحد األدنى من اإلنفاق
وقيمة التحويل متساويان؟
قيمــة التحويــل ال تســاوي ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق.
ً
أساســا
يمكــن أن تمثــل ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
لحســاب قيمــة التحويــل ،لكــن مــن الخطــأ االعتقــاد بأنــه ينبغــي
أن يتطابقــا دائ ً
مــا.
تحقــق ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق أكبــر فائــدة عندمــا
تســتخدم كعتبــة مرجعيــة مشــتركة لدعــم حســاب قيمــة
تحويــات مســاعدات النقــد والقســائم متعــددة
القطاعــات /األغــراض .عــادة مــا يعــد النقــد متعــدد األغــراض
جــز ًءا مــن ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ،لكــن فــي بعــض
الــدول مثــل اليونــان ،تســاوي قيمــة المنــح متعــددة األغــراض
قيمة السلة نفسها.
يلــزم بــذل جهــود إضافيــة كبيــرة لالنتقــال مــن ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق إلــى قيمــة التحويــل والتــي تنطــوي
عــادة علــى الموازنــة بيــن احتياجــات الســكان وقيــود الموازنــة
والقيــود السياســية .تعتمــد قيــم التحويــات بشــكل وثيــق علــى
قــدرة األســرة علــى تغطيــة االحتياجــات بمواردهــا الخاصــة
والمســاعدات األخــرى التــي تســتلمها ومــا يهــدف البرنامــج
لتحقيقــه والقبــول المحلــي للمبلــغ المقتــرح وقيــود الموازنــة
وعوامــل أخــرى.
مــن المفتــرض أن تكــون محتويــات ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق ثابتــة لتحقيــق مخرجــات إنســانية محــددة مــا لــم تقــع
ً
مثــا).
تغيــرات كبيــرة فــي االحتياجــات (بســبب تطــور الوضــع
ينبغــي تعديــل تكلفــة ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق وفــق
التغيــر فــي أســعار الســوق .فــي المقابــل ،قــد تتغيــر قيمــة
التحويــات بنــاء علــى عوامــل أخــرى مثــل :تغطيــة المســاعدات
اإلنســانية األخــرى بمــا فيهــا الحمايــة االجتماعيــة والتدخــات
الحكوميــة األخــرى ،ومعاييــر االســتهداف (التغطيــة مقابــل قيمــة
المنحــة) ،وأهــداف البرامــج ،وتوفــر التمويــل.
تســبب اإلصــرار علــى المســاواة بيــن ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق وقيمــة التحويــات  -ألســباب سياســية  -بإربــاك
كبيــر .لتجنــب هــذا األمــر ،يوصــى بــأن يلتــزم األطــراف الفاعلــون
فــي القطــاع اإلنســاني بالشــفافية بشــأن جميــع العوامــل
المســاهمة فــي القــرار بـ ً
ـدل مــن ربــط قيمــة التحويــات بالســلة.

قائمة تحقق ضرورية:

عند وصف طريقة تحديد قيمة التحويل ،ينبغي توضيح ما يلي:
•مــن يشــارك فــي الحســابات ،بمــا فــي ذلــك دور الحكومــة
والخبــراء فــي قطاعــات محــددة ومــا إلــى ذلــك.
•مــاذا تشــمل ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ولمــاذا .ســتحدد
الســلة الخطــوط العريضــة لالحتياجــات األساســية للفئــة
الســكانية المســتهدفة بنــاء علــى تقييــم للنفقــات الشــهرية .أرفــق
ملحقًــا لخطــة االســتجابة يضــم تفاصيــل الحســابات.
• مســاهمات الفئــات الســكانية المتضــررة وغيرهــا مــن مصادر
المســاعدات بمــا فــي ذلــك نوعهــا والقيمــة النقديــة المكافئــة لهــا
ومدتهــا وأي أوجــه شــبه أو فــروق فــي منهجيــة االســتهداف
(المعاييــر ،األعــداد ،إلــخ) .اذكــر االفتراضــات بوضــوح.
•أي متطلبــات نقديــة إضافيــة تتجــاوز ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق ومبرراتهــا.
•النســبة المئويــة مــن ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق التــي
ســتغطيها المنــح متعــددة األغــراض فــي ظــل التحليــل أعــاه.
•قيمــة تحويــل المنــح متعــددة األغــراض مقارنـةً بالحــد األدنــى
الوطنــي ومعــدالت األجــور المحليــة .إذا لــم تكــن القيــم متســقة،
اذكــر المبــررات واإلســتراتيجيات المتبعــة لتقليــل ســوء الفهــم
والخالفــات المحتملــة.
اذكــر المخاطــر وإســتراتيجيات تخفيفهــا بوضــوح إذا لــم
تتوفــر مصــادر مســاعدات كافيــة لســد الفجــوة .مــع األســف،
كثيــرا مــا تكــون القيــود علــى الموازنــة هــي العامــل المقيــد
ً
الرئيســي فــي تحديــد قيمــة التحويــات .ويتحتــم االختيــار بيــن
منــح نقــود أكثــر لعــدد أقــل مــن النــاس أو منــح نقــود أقــل لعــدد
أكبــر مــن النــاس .إذا تمــت تغطيــة جــزء فقــط مــن ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق ،وضــح االفتراضــات بشــأن نفقــات األســر
والعواقــب المحتملــة لعــدم كفايــة التحويــات  -ال ســيما بالنســبة
لألشــخاص األكثــر هشاشــة.
الشــكل  :1مجموعــة أدوات منســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ
للمنــح متعــددة األغــراض

اســتخدم قائمــة التحقــق المهمــة
هــذه لوصــف طريقــة تحديــد قيمــة
تحويــات المنــح متعــددة األغــراض
بشــفافية.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

ما هي أغراض استخدام سلة الحد
األدنى من اإلنفاق؟
من أهم الخطوات في عملية حساب سلة الحد األدنى من
اإلنفاق خطوة تحديد الغرض منها .من المفترض أن يساعد
فهم ما ستنتجه في تحديد إن كانت سلة الحد األدنى
ً
أصل ،وإن كانت كذلك ،تحديد المسار
من اإلنفاق ضرورية
الذي ينبغي اتباعه لتحقيق النتيجة المتوقعة.

في مرحلة االستعداد:

إذا تــم تحديثهــا باســتمرار وتــم اســتخدامها فعـ ً
ـا ،يمكــن أن تثــري
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق حســاب معــدل التحويــل النقــدي
الــازم لمســاعدات النقــد والقســائم متعــددة القطاعــات /األغراض في
الحــاالت الطارئــة .يمكــن أن تســاعد ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
المطــورة فــي مرحلــة االســتعداد فــي فهــم الحاجــات المحتملــة .كمــا
يمكــن أن تخــدم كعمليــة للبــدء فــي التعريــف الجماعــي لمــا تنبغــي
تغطيتــه مــن خــال المســاعدات اإلنســانية إذا وقعــت األزمــات .يمكن
أن تدفــع ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق األطــراف المعنييــن لتعريــف
مــا تنبغــي مراقبتــه مســبقًا مــن أجــل إعــداد األنظمــة المالئمــة.

في األيام األولى من االستجابة لحالة طارئة
مفاجئة:

إذا تــم تنفيذهــا دون تأخيــر ،يمكــن أن تثــري ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق حســاب معــدل قيمــة التحويــل النقــدي الــازم لمســاعدات
النقــد والقســائم متعــددة القطاعــات /األغــراض .يمكــن أن تســاعد
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق المحســوبة فــي المراحــل المبكــرة
مــن الحــاالت الطارئــة المفاجئــة فــي تحديــد مــا تنبغــي تغطيتــه مــن
خــال مســاعدات النقــد والقســائم ودعــم الحــوار لتحديــد مالءمــة
النقــد متعــدد األغــراض وفهــم مــا يقــع خــارج نطــاق مســاعدات النقد
والقســائم ومــا ينبغــي تكملتــه بالمســاعدات العينيــة أو الخدمــات.
يمكــن أن تمثــل ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق المشــتركة بيــن
ســا للتعــاون الفعــال بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة.
الــوكاالت أسا ً

في أي مرحلة من أزمة مطولة:

إذا تــم تحديثهــا باســتمرار ،يمكــن أن تثــري ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق معــدل التحويــل النقــدي الــازم لمســاعدات النقــد
والقســائم متعــددة القطاعــات /األغــراض .كمــا يمكــن أن تســهم
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق المطــورة فــي أي مرحلــة مــن
األزمــات المطولــة فــي تحليــل الهشاشــة المســتمر عــن طريــق تقديــم
المعلومــات بشــأن حاجــات وقــدرة األشــخاص علــى التكيــف فــي
أي نقطــة زمنيــة معينــة .ويمكــن أن تقــدم فه ًمــا مشــتر ًكا لمــا يمثــل
احتياجــات أساســية /ضروريــة لمجموعــة مســتهدفة فــي منطقــة
مســتهدفة ،وبنــاء مرجــع مشــترك لمراقبــة األثــر الجماعــي علــى
تغطيــة االحتياجــات .ويمكــن أن تمثــل إطــار عمــل يجــري مــن
خاللــه بحــث الطــرق األكثــر مالءمــة مــع تطــور الوضــع .يمكــن
أن تعــزز ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق المشــتركة بيــن الــوكاالت
آليــات التنســيق القائمــة.

إذا لــم يصــف ذلــك مــا
ً
وفقــا للوضــع الــذي
تحتاجــه
أنــت فيــه ،ال ينبغــي لــك
أن تقــوم ببنــاء ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق.
يمكــن الوصــول إلــى أدوات
شــراكة التعلــم النقــدي
هنــا.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

اعتمــا ً
دا علــى األهــداف والســياق ،يمكــن أن تتولــى
وكالــة واحــدة أو وكاالت متعــددة بنــاء ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق.

دعــم بنــاء بيانــات الســكان وفــي بعــض الحــاالت االســتهداف
للتدخــات النقديــة متعــددة األغــراض /القطاعــات عــن
طريــق تحديــد خصائــص مــن ال يســتطيعون تلبيــة حاجاتهــم
األساســية.

يمكــن أن تســتخدم وكاالت منفــردة تحليــل ســلة الحــد األدنى
مــن اإلنفــاق فــي الســياقات اإلنســانية لدعــم التقييمــات أو
تصميــم البرامــج ومراقبتهــا .يمكــن بنــاء ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق وقياســها مــن قبــل وكالــة واحــدة فــي عمليــة تنفذهــا
لمــرة واحــدة لدعــم القــرارات بشــأن قيــم التحويــات أو لتحديــد
خــط أســاس ،أو مراقبتهــا مــع مــرور الزمــن ضمــن مراقبــة أســعار
الســوق المنتظمــة مثـ ً
ـا.

إثــراء القــرارات بشــأن الســلع والخدمــات التــي ينبغــي تقييمهــا
فــي تقييــم اإلمــداد.
مراقبــة مخرجــات األمــن الغذائــي والبقــاء الفوريــة وطويلــة
األمــد عــن طريــق تحليــل أنمــاط اإلنفــاق بالنســبة لســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق.

وف ًقــا لتوجيهــات برنامــج األغذيــة العالمــي بشــأن ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق ،يمكــن أن تســاعد الســلة فــي تحقيــق
األهــداف التاليــة:

تأســيس ســلة ذات صلــة يمكــن اســتخدامها لمراقبــة أســعار
الســوق وكلفــة المعيشــة.

دعــم القــرارات بشــأن قيمــة التحويــات لالحتياجــات الغذائيــة
وغيــر الغذائيــة بمــا فــي ذلــك دعــم التنســيق متعــدد
القطاعــات (الحكومــة والشــركاء والجهــات المانحــة).
االستخدام

التحليل
مستويات إنفاق األسر مقارنة بتكلفة سلة الحد األدنى من اإلنفاق.

←مؤشر بديل على القدرة الشرائية
في تقييم الهشاشة.
←مؤشر بديل على االستهالك الكافي
لما يعتبر الحد األدنى للنظام
الغذائي أو نمط الحياة الصحي.

تقدير معدل تكلفة سلة الحد األدنى من اإلنفاق.

←تحديد قيمة التحويل المالئمة
للمنح متعددة األغراض في تدخالت
اإلغاثة.

تطور تكلفة سلة الحد األدنى من اإلنفاق وفق السوق الذي يرتاده
السكان المعنيون.

←تحليل الوضع – قد تساعد الزيادة
في التكلفة في إطالق أثر متوقع
على األسر األفقر.
←مراقبة البرنامج – أثر برمجة
التحويالت النقدية على السوق
المحلي.

التحليل

االستخدام

مكونات السلة
تكلفة كل مكون أو مادة /خدمة مقارنة
بمكونات أو مواد /خدمات أخرى.

←تحديد المكونات األكثر /األقل
تكلفة.
←توقع المواد /الخدمات التي
قد تستغني عنها األسر ذات
القدرة الشرائية األقل ً
أول,
←تقدير تكلفة المكونات لحساب
قيمة التحويالت النقدية
المالئمة.

تحليل األنماط
تكلفة السلة من شهر إلى شهر أو عام إلى
عام.

←فهم تضخم السوق
والموسمية واألنماط الشائعة
عبر األسواق وما إلى ذلك.
←مراقبة األثر المحتمل للبرمجة
اإلنسانية على أسعار السوق
(أي قياس االرتباط).

القدرة الشرائية
القدرة الشرائية المبلغ عنها مقارنة بتكلفة
سلة الحد األدنى من اإلنفاق (أي ،نفقات
األسرة – سلة الحد األدنى من اإلنفاق =
القدرة الشرائية).

←تحديد األسر ذات القدرة
الشرائية المتدنية.
←تقدير مستوى القدرة
الشرائية قبل /بعد الصدمة أو
التدخل.

مثال

الشكل  :2موجز
استجابة وحدة
األمن االقتصادي
التابعة للجنة الدولية
للصليب األحمر
بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

الشكل  :3موجز
استجابة وحدة
األمن االقتصادي
التابعة للجنة الدولية
للصليب األحمر
بشأن سلة الحد
الدنى من اإلنفاق

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

يمكن استخدام سلة الحد األدنى من اإلنفاق من قبل
مجموعة من الوكاالت المتعاونة لتنفيذ برامج متعددة
القطاعات أو األغراض في االستجابة .في هذه الحالة يمكن أن
يكون للسلة المشتركة مخرجين رئيسيين:

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

أ

 .أالبيانات:
عند استخدام سلة الحد األدنى من اإلنفاق في سياق مشترك
بين عدة وكاالت ،يعتقد بعض الخبراء أن الهدف األساسي
منها ينبغي أن يكون إثراء قيمة تحويالت المنح النقدية متعددة
القطاعات و /أو األغراض .فهي أداة مهمة لضمان اإلجماع بشأن
قيمة نفقات الناس .تدعم سلة الحد األدنى من اإلنفاق حساب
قيمة التحويالت المنتظمة والتكاليف المنفردة التي يلزم إضافتها
إلى المنح في أوقات معينة ،لكن سلة الحد األدنى من اإلنفاق
ال تساوي فيمة التحويالت.

 .بتحسين التعاون:
عند استخدامها في سياق مشترك بين الوكاالت ،يجري تطوير
سلة الحد األدنى من اإلنفاق من خالل عملية شمولية وتعاونية
وبذلك فإنها تخدم وظائف إضافية .يمكن أن تمثل سلة الحد
ً
متكامل وقائ ً
ً
ما على الطلب لالحتياجات وفق
انعكاسا
األدنى
تصورات األشخاص األكثر هشاشة ،وبهذا فهي تقدم فه ً
ما
أفضل لقدرتهم االقتصادية واستهالكهم ونفقاتهم .يعتقد بعض
الخبراء أن سلة الحد األدنى من اإلنفاق تخدم كعتبة لتقييم
جودة ومالءمة االستجابة الهادفة لتغطية االحتياجات األساسية.
إذا شكلت سلة الحد األدنى من اإلنفاق جز ًءا من تحليل
االحتياجات يمكن أن تمثل خط األساس لمراقبة المخرجات
الفورية وطويلة األمد عن طريق تحليل النفقات وأسعار السوق.
كما يمكن أن تساعد سلة الحد األدنى من اإلنفاق في إعداد
أنظمة وإجراءات مالئمة للمراقبة والتعلم .عن طريق تحديد
أسواق السلع والخدمات التي ينبغي ضمها إلى سلة الحد
األدنى من اإلنفاق نعرف األسواق التي ينبغي ضمها في
تقييم األسواق متعدد القطاعات ومراقبتها.
عند تنفيذ سلة الحد األدنى على المستوى الوطني وضمن
ً
نطاقا للهشاشة ،يعتقد بعض الخبراء أنها قد
تحليل أوسع
تستخدم أي ً
ضا للمساهمة في تعريف عتبات الهشاشة وقد
تسهم في بعض الحاالت في االستهداف .عن طريق تحديد
عتبة نقدية لنفقات األسر ،يمكن أن تحدد سلة الحد األدنى من
اإلنفاق من تقع نفقاتهم دون هذه العتبة ،وبذلك تسهم في
قرارات االستهداف عن طريق تصنيف األسر التي ال تستطيع
أن تلبي حاجاتها الضرورية .لقد أثبت هذا النوع من االستهداف
فائدته في البرامج الصغيرة والسياقات التي تتيح استخدام
أدوات المسح الرقمي .من جهة أخرى ،يواجه هذا النوع من

إثراء قيمة
التحويل
تحليل الهشاشة
التنسيق المراقبة

ب
االستهداف عدة تحديات وقد ال يكون مالئ ً
ما إذا كنت تعاني من
محدودية الوقت أو الموظفين أو الموازنة المخصصين لمسح
األسر.
يمكن ربط سلة الحد األدنى من اإلنفاق بأدوات أخرى  -مثل
عالمات الهشاشة من تقييم معين  -من أجل إثراء القرار بشأن
قيمة المبالغ الممنوحة ولمن تمنح ومن ينبغي أن يمنح األولوية.
في هذه الحالة ،ال تمثل سلة الحد األدنى من اإلنفاق عتبة
االستهداف لكنها تدعمه.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

سلة الحد األدنى من اإلنفاق أكثر من مجرد رقم:
درس مستفاد من شمال سوريا ()4102

ينبغــي التنبــه إلــى أنــه إذا اسـ ُتخدمت
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق كعتبة
لتحديــد مــن يتلقــى المســاعدات
اإلنســانية ،يمكــن أن تتحــول عمليــة
الحســاب مــن عمليــة فنيــة إلــى عمليــة سياســية.
لكــن اإليجابــي فــي األمــر أنــه يمكــن اســتخدام
ً
وفقــا لحاجــات
الســلة لدعــم تصميــم البرامــج
ً
بــدل مــن األولويــات
الفئــات الســكانية المختلفــة
مقياســا واض ً
ً
حــا
السياســية وذلــك ألنهــا تقــدم
للمســتويات المختلفــة مــن الهشاشــة اعتمــا ً
دا
علــى التكلفــة األساســية للمعيشــة.

مــن الممكــن تحديــد عــدة أهــداف
لســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ،لكن
الحســابات ســتكون علــى األرجــح
كبيــرة وتتطلــب قــد ًرا مــن االســتثمار.
يعتقــد بعــض الخبــراء أنــه مــن األفضــل عــادة العمل
علــى ســلة تعاونيــة بيــن الــوكاالت إذا كان الهــدف
األساســي منهــا إثــراء حســاب قيمــة التحويــات.

مع مضي المنظمات قد ًما في تقديم المساعدات القائمة
على النقد لدعم األسواق المحلية وتقليل المخاوف
بشأن خطوط اإلمداد والوصول واألمن المتصلة بتقديم
المساعدات العينية ،اتضح أن هناك حاجة لمنهجية
مشتركة في برمجة المساعدات القائمة على النقد.
لذلك تولى أعضاء من فريق العمل الفني المعني
باالستجابة القائمة على النقد العابرة للحدود في تركيا
تطوير «سلة الحد األدنى من اإلنفاق للبقاء» كخطوة نحو
إعداد توجيهات مشتركة لتحقيق التناغم بين البرامج
النقدية في سوريا .المختلف بالنسبة لهذه السلة هو
أنه بسبب عدم وجود قيمة معيارية لها ،فإنه يوصى
باتباع منهجية موحدة لضمان حساب قيمة السلة بأكبر
دقة ممكنة لمختلف المناطق في شمال سوريا .نظرًا
ألن أسعار وتوافر كل من السلع الغذائية وغير الغذائية
يتعرضان للتقلب بسبب عوامل متصلة بالعرض والطلب
والعملة ،يجري استخدام عملية موحدة لتحديد قيمة
سلة الحد األدنى من اإلنفاق للبقاء ً
بدل من تحديد
قيمة تحويل موحدة .تستخدم الوكاالت التوجيهات بشأن
سلة الحد األدنى من اإلنفاق للبقاء لتحديد قيمة تحويل
خاصة بكل موقع وتعديلها بما يتالءم مع حجم األسر
والمواد المتفق عليها وكمياتها .وبهذه الطريقة ،نضمن
أن قيمة سلة الحد األدنى من اإلنفاق للبقاء تمثل بدقة
أكبر المتطلبات النقدية لتغطية الحاجات األساسية وفق
الموقع.

المؤشرات الشائعة لالستهداف المستمر (الفقر ،األمن االقتصادي ،الهشاشة)

الدخل (مقارن ًة بخط الفقر المحدد محليًّا أو مقارنة بالحد األدنى لألجور).
النفقات (مقارن ًة بسلة الحد األدنى من اإلنفاق).
مؤشرات بديلة أخرى:
•الوصــول إلــى الســلع (بمــا فــي ذلــك األصــول مثــل الدراجــات الهوائيــة أو األراضــي أو
المواشــي).
•الوصول إلى الخدمات (بما في ذلك المياه والرعاية الصحية والخدمات الحكومية).
•مؤشر إستراتيجيات التأقلم
مقتبــس مــن :شــراكة التعلــم النقــدي ،المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن .2016 ،التوجيهــات
التشــغيلية ومجموعــة أدوات المنــح النقديــة متعــددة األغــراض.

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

ما هي النهج المختلفة لحساب قيمة سلة الحد األدنى
من اإلنفاق؟
تغطي سلة الحد األدنى من اإلنفاق قطاعات مختلفة.
ثمــة نهجــان اثنــان رئيســيان لحســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ونســخة هجينــة
تضــم عناصــر مــن النهجيــن .يمكــن اســتخدام هــذه ُّ
النهــج لتحديــد مكونــات وتكلفــة الســلة.

يركــز النهــج القائــم علــى النفقــات علــى
الطلــب الفعلــي لتحديــد مكونــات وتكلفة الســلة.
وهو نهج مستخدم على نطاق واسع لتعريف خطوط الفقر
الوطنية بناء على تحديد االحتياجات وف ًقا لنفقات األسر
الفقيرة الشهرية .تصف سلة الحد األدنى من اإلنفاق القائمة
على النفقات التكاليف الحقيقية بناء على أنماط االستهالك
المحددة من خالل مسوح األسر وتقييمات األسواق وتوصيفات
نفقات األسر وغيرها من بيانات األسر االقتصادية.
يعود نجاح النهج القائم على النفقات في الغالب إلى القدرة
على تعريف مجموعة متنوعة من األسر القادرة بالكاد على
تلبية حاجات البقاء.

انظــر إلــى توجيهــات برنامــج األغذيــة العالمــي
بشــأن ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ،ص،10 .
للمزيــد مــن المعلومــات حــول كيفيــة القيــام بذلــك.

يســتخدم النهــج القائــم علــى الحقــوق
االحتياجــات المقيمــة والمعاييــر لتحديــد مكونــات
الســلة وتكاليــف الســوق المباشــرة لتحديــد
تكلفتهــا.
ينطــوي هــذا النهــج علــى الوصــول إلــى كامــل الحقــوق المعرفة
فــي القانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون حقــوق اإلنســان الــذي
يحمــي حــق األشــخاص المتضرريــن مــن األزمــات بالوصــول إلى
الغــذاء وميــاه الشــرب والصابــون والمالبــس والمــأوى والرعايــة
الصحيــة المنقــذة للحيــاة .معاييــر «اســفير» اإلنســانية مبنيــة
علــى هــذا التعريــف إضافــة إلــى خدمــات الصــرف الصحــي
األساســية والوقايــة مــن األمــراض المعديــة والتعليــم .ينبغــي
أي ً
ضــا مراعــاة المعاييــر القطاعيــة الوطنيــة .فــي بعــض الحــاالت،
لــم تحــدد معاييــر قطاعيــة دوليــة ومحليــة .يمكــن اســتخدام
المعاييــر المجتمعيــة فــي تلــك الحــاالت.
عــادة مــا يســتضيف فريــق العمــل المعنــي بالنقــد فــي البــاد
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق القائمــة علــى الحقــوق ويبــدأ
بــأن تقــدم القطاعــات قوائــم مفصلــة

يمكــن أي ً
ضــا اتبــاع النهــج الهجيــن للمكونــات الغذائيــة وغيــر الغذائيــة .يجــري اختيــار مزيــج مــن النهــج لــكل حالــة
علــى حــدة اعتمــا ًدا علــى المعلومــات المتاحــة فــي الســياق .مثـ ً
ـا ،يمكــن أن تصــف ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق الهجينــة محتويــات الســلة المكونــة مــن قوائــم تفصيليــة لــكل قطــاع تلبــي معاييــر «اســفير» الدنيــا،
ويجــري تثليثهــا مــع تقييــم الحاجــات ،ومــن ثــم حســاب تكلفــة الســلة باســتخدام المعلومــات حــول نفقــات
األســر.

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

يوضح الجدول أدناه كيفية استخدام النهج القائمة على النفقات والحقوق لتشكيل السالل الغذائية وغير الغذائية كما هو
مقترح في توجيهات برنامج األغذية العالمي والبنك الدولي .تم بحث النهج الهجينة بتفصيل أكبر أدناه.
النهج القائم على النفقات

السلة الغذائية

السلة الغذائية مكونة من تحليل
أنماط استهالك الفقراء.

تتكون السلة الغذائية من معايير
(اسفير) المتفق عليها.

ُيالحظ أن السلة الغذائية والمشار
إليها بسلة الغذاء الصحي تحتوي
على مواد غذائية ومغذيات الزمة
بأنواع وكميات محسوبة لمعدل
 2100سعرة حرارية للشخص الواحد
يوميًّا.

يالحظ أن سلة الغذاء الصحي
المستخدمة عادة في هذا النهج ليست
مكافئة لتكلفة النظام الغذائي التي
تتناول تنوع األغذية والمغذيات .ومع
ذلكُ ،يقصد من السلة الغذائية الخاصة
بسلة الحد األدنى من اإلنفاق أن تمثل
النظام الغذائي الصحي من حيث تنوع
الغذاء بشكل معقول وباستخدام مواد
غذائية متوفرة محليًّا .إذا تم إعداد تكلفة
النظام الغذائي في منطقة الخاضعة
للدراسة ،يمكن استخدام نتائجها ً
بدل
من السلة الغذائية في سلة الحد
األدنى من اإلنفاق القطاعية .لكن
ينبغي تذكر أن تكلفة النظام الغذائي
التي تغطي جميع المغذيات الالزمة
لمختلف أعضاء األسر تكون عادة
أكبر بنسبة  %100-50من حاجات
الطاقة ،وبذلك فإنها قد ال تعكس أنماط
االستهالك الفعلية لمن بالكاد يلبون
حاجاتهم الضرورية.

تتكون السلة غير الغذائية عن طريق
( )1استخدام حصة الطعام من
مجموع النفقات لحساب المكون
غير الغذائي (تسمى هذه الطريقة
أحيانًا الطريقة غير المباشرة  -حيث
تستخدم بيانات اقتصادية لتحديد
األهمية النسبية لتكلفة الغذاء
بالنسبة لمجموع النفقات) أو عن
طريق ( )2استخدام القيمة الفعلية
للنفقات غير الغذائية الخاصة باألسر
الفقيرة وف ًقا لبيانات المسوح.

تتألف السلة غير الغذائية من السلع
والخدمات المختارة من قائمة مفصلة
وفق القطاع تقدمها المجموعات لكل
من السلع والخدمات المستهلكة
لمرة واحدة أو بشكل متكرر لتحقيق
الحد األدنى من الحقوق المحددة في
المعايير.

إذا قيست وحدها  -أي دون المواد
األخرى في سلة الحد األدنى من
اإلنفاق  -يمكن أن تشمل السلة
الغذائية أي ً
ضا الطاقة الالزمة لتحويل
أي غذاء نيء إلى منتجات يمكن
هضمها.
للمزيد من المعلومات
المفصلة حول مختلف الطرق
لحساب مكون الغذاء في
سلة الحد األدنى من اإلنفاق
انظر إلى توجيهات برنامج
األغذية العالمي بشان سلة
الحد األدنى من اإلنفاق (ص.
.)12-9

السلة غير الغذائية

النهج القائم على الحقوق

يمكــن االطــاع علــى المزيــد
مــن المعلومــات بشــأن
النفقــات وســال الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق هنــا

ثمة بنود مختلفة للحاجات الطارئة
أو االنتقالية .يجري حساب تكلفة
السلة عن طريق معرفة تكاليف السلع
والخدمات الالزمة لتلبية الحاجات
المحددة في السوق المحلي .ويمكن
استخدام نفقات األسرة أي ً
ضا إذا كانت
متوفرة.

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

ثمة طريقة أخرى لفهم هذه النهج المختلفة:
هناك فرق بين ما تنفقه األسرة لتغطية حاجة معينة وتكلفة
تغطية حاجة محددة في السوق بشكل كاف .تكلفة اإلنفاق
لحاجة معينة ال تساوي دائ ً
ما تكلفة السوق ،ألن الناس يلجؤون
للمقايضة واإلنتاج الذاتي وغير ذلك من إستراتيجيات التأقلم
للوصول إلى السلع والخدمات.
يعتقد بعض الخبراء أنه ينبغي علينا حساب النفقات لتغطية
الحاجات باستخدام النفقات المبلغ عنها في مسوح األسر
والمناقشات الجماعية المركزة مباشرة .من هذا المنظور،
تمثل النفقات الفعلية طريقة براغماتية وموضوعية لتحديد
مكونات السلة وقيمتها .كانت هذه الطريقة مفيدة في تقدير
تكاليف الرعاية الصحية في أوكرانيا على سبيل المثال ،حيث
تم تقييم نفقات األسر الفعلية وعكسها في سلة الحد األدنى
من اإلنفاق .إن التركيز على النفقات الفعلية طريقة عملية ألن
قياس النفقات أسهل في هذه الحالة وتوضيحها للناس أسهل
أي ً
ضا .كما أنها تعتبر طريقة موضوعية (ألنها قائمة على الدفعات
الفعلية التي تدفعها األسر) ،لذلك يوصى بها في المصادر
المخصصة لبرامج تعويض الدخل.
يعتقد بعض الخبراء أن هذا النهج يعكس بدقة نفقات األشخاص
بشكل عام بما في ذلك جميع اإلستراتيجيات التي يتبعونها
لالستهالك .لكن هذا النهج ال يكون دقي ًقا إال إذا أتاحت عملية
جمع البيانات للناس التبليغ عن االستهالك الذاتي والمقايضة
والسلع والخدمات المتاحة من خالل السوق لكن ليس مقابل
النقد .ينبغي أن يتيح هذا النهج لألطراف اإلنسانية أن تدرس
السلع والخدمات التي يصل إليها األشخاص األكثر هشاشة من
خالل االقتراض ،وهو آلية تأقلم مهمة في العادة.
في المقابل ،يعتقد خبراء آخرون أنه ال ينبغي حساب قيمة
سلة الحد األدنى من اإلنفاق باستخدام نفقات األشخاص .في
الحاالت الطارئة ،عندما يكون األشخاص المستهدفون فقراء
بشكل عام ،يكون عدد األسر التي تنفق نفقات بالكاد تتجاوز
خط الفقر صغيرًا ًّ
جدا لذلك فهذه النفقات ليست تمثيلية حتى
ً
فضل عن ذلك ،عند تقييم أنماط استهالك
لو أمكن قياسها.
األشخاص فقط ،فإن ذلك سيعكس الخيارات السيئة من السلع
والخدمات التي يستهلكها األشخاص في بعض األحيان بسبب
وضعهم .يعتقد بعض الخبراء أن استهالك الناس سيكون أقل مما
هو منصوص عليه في تعريف «الحاجات األساسية».
من هذا المنطلق ،ينبغي تحديد مكونات السلة بناء على

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

المعايير وينبغي حساب التكلفة بناء على تكلفة السوق .وإحدى
الطرق لتحديد تكلفة السوق التي تغطي حاجة معينة هي
تنفيذ مهمة لمراقبة األسعار من أجل حساب قيمة السلة ،على
غرار ما تم تنفيذه في العراق .بهذه الطريقة ،ستعكس سلة
الحد األدنى من اإلنفاق التكاليف وليس النفقات .في لبنان على
سبيل المثال ،شملت سلة الحد األدنى من اإلنفاق التكلفة
التقديرية للرعاية الصحية لالجئين عن طريق حساب التكلفة
السوقية لزيارتين طبيتين سنويًّا وتكلفة الدواء والفحوص الطبية.

مثــال مــن دراســة «أثــر التحويــات النقديــة
علــى الصمــود» 7102 ،الصــادرة عــن منظمــة
كيــر  ERACفــي زيمبابــوي.
"أظهــرت دراســة الحالــة فــي زيمبابــوي أن قيمــة
التحويــات النقديــة لــم تعكــس فــي بدايــة األمــر أســعار
الســوق الحقيقيــة للســلع األساســية االســتهالكية،
ممــا هــدد بتضــاؤل أثرهــا .يشــير تحليلنــا إلــى أنــه
بســبب الطريقــة الــذي جــرى فيهــا حســاب التحويــات
النقديــة فــي زيمبابــوي  -باســتخدام نفقــات األســر
علــى الطعــام (مــن جانــب الطلــب) خــال المرحلــة
األولــى مــن البرنامــج ،وليــس أســعار الغــذاء الحقيقيــة
مــن خــال تقييمــات األســواق (جانــب العــرض)  -بقــي
األثــر علــى نفقــات الفــرد الواحــد وبالتالــي مســتوى
اســتهالك الغــذاء واتبــاع إســتراتيجيات التأقلــم الســلبية
متواض ًعــا وغيــر ثابــت .لذلــك أخفقــت التحويــات علــى
األرجــح فــي تعزيــز القــدرة علــى امتصــاص الصدمــات
والتأقلــم بالقــدر الــذي كانــت ســتحققه لــو جــرى
حســابها باســتخدام نهــج مختلــف وأقــوى وقائــم أكثــر
علــى أســعار الســوق الحقيقيــة".

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

كيفية اختيار النهج
يــدور جــدل كبيــر حــول اختيــار نهــج حســاب ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق .نظريًّــا ،ينبغــي أن يعتمــد النهــج علــى الهــدف
الــذي تســعى لتحقيقــه مــن خــال الســلة ،وطبيعــة األزمــة
وحالــة الســكان ونــوع البيانــات األوليــة والثانويــة المتوفــرة لديــك.
ً
مدفوعــا فــي بعــض
أمــا مــن الناحيــة العمليــة ،فــإن القــرار يكــون
األحيــان بــآراء األفــراد والــوكاالت بشــأن ســال الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق واالحتياجــات األساســية.
بشــكل عــام ،أثبتــت نهــج القوائــم التفصيليــة القائمــة علــى
الحقــوق فائدتهــا فــي ســياقات الحاجــة
الطارئــة ،بســبب عــدم توفــر الوقــت تعلــم
المزيــد عــن التقاطــع بيــن «االحتياجــات
األساســية» وســال الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق هنــا.
لجمــع بيانــات أوليــة وتوفــر معلومــات قليلــة جـ ًّ
ـدا حــول النفقــات
(مثـ ً
ـا :عــدم وجــود خــط الفقــر ،أو عــدم توفــر بيانــات إحصائيــة ،أو
عــدم توفــر معلومــات وطنيــة حــول فئــات ســكانية محــددة) .لذلــك
فــإن ســرعة هــذا النهــج مالئمــة لألســابيع القليلــة األولــى مــن
االســتجابة ،لكنهــا أقــل تطــورًا ومالءمــة للســياق ،لذلــك فهــي
أقــل اســتدامة فــي مراحــل التعافــي والصمــود .يمكــن أن تظهــر

النهج

البيانات المطلوبة

أهميــة النهــج القائمــة علــى الحقــوق أي ً
ضــا فــي الســياقات
التــي تنطــوي علــى تخطيــط جغرافــي لحاجــات الســكان .لكــن
ينبغــي التنبــه ألن االســتخدام العملــي لهــذا النهــج قــد ال يكــون
بســيطًا ،إذ يصعــب تحويــل بعــض المعاييــر إلــى بنــود فعليــة،
مثــل معيــار المــأوى الــذي يشــترط أن «يتمتــع بتهويــة وإضــاءة
جيــدة وال يفــرض خطــرًا كبيــرًا مــن الحرائــق ويوفــر منطقــة
مظللــة للطبــخ».
أمــا إذا توفــرت البيانــات الثانويــة ،فــإن الخبــراء يعتقــدون أن
اســتخدام الســلة القائمــة علــى النفقــات أكثــر مالءمــة ثقافيًّــا
وأكثــر اســتدامة .لكــن مــن ناحيــة أخــرى ،يعتقــد بعــض الخبــراء
أن اســتخدام بيانــات النفقــات يهــدد بعــدم تلبيــة المعاييــر
اإلنســانية؛ ألن الفقــر يدفــع النــاس لحصــر نفقاتهــم بمــواد
وخدمــات معينــة .يمكــن التخفيــف مــن هــذا الخطــر عــن طريــق
دراســة مــن يعيشــون فــي مســتوى أعلــى من خــط الفقــر بقليل
لتجنــب اســتخدام أنمــاط إنفــاق مــن ليســت لديهــم مــوارد كافية
للعيــش بكرامــة .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه إذا كانــت نفقــات مــن
هــم أعلــى مــن خــط الفقــر بقليــل غيــر كافيــة أي ً
ضــا مــن ناحيــة
حقوقيــة ،فــإن البديــل هــو اتبــاع النهــج الهجيــن الموضــح أدنــاه.
إذا توفــرت البيانــات الثانويــة المالئمــة يمكــن أن يكــون النهــج
القائــم علــى النفقــات مالئ ً
مــا لألســابيع األولــى مــن االســتجابة
أي ً
ضــا .وقــد يكــون النهــج القائــم علــى النفقــات خيــارًا مســتدا ًما
للتحــول إلــى التعافــي والصمــود مــا دام مرتبطًــا بتقييــم مســتمر
لالحتياجــات ومراقبــة مســتمرة لألســواق.

اإليجابيات والسلبيات

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
القائمة على النفقات

التحليل الشامل لألمن الغذائي
والهشاشة وتقييمات األمن
الغذائي الطارئة وبيانات خط
األساس قبل تقديم المساعدات أو
بيانات المراقبة بعد التوزيع وبيانات
المسوح من الشركاء.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
القائمة على الحقوق

األسعار التفصيلية /تكاليف النفقات  +بيانات المسوح غير مطلوبة
 قد يختلف الطلب الفعلي عنالغذائية وغير الغذائية
االحتياجات المقيمة وبالتالي
تصعب المقارنة مع بيانات المراقبة
 حافز كبير للشركاء كي يضخمواالحاجات الخاصة بقطاعات محددة

النهج الهجين

األسعار التفصيلية /تكاليف
النفقات الغذائية وغير الغذائية،
التحليل الشامل لألمن الغذائي
والهشاشة وتقييمات األمن
الغذائي الطارئة وبيانات خط
األساس قبل تقديم المساعدات أو
بيانات المراقبة بعد التوزيع وبيانات
المسوح من الشركاء.

الشكل :5
نهج تحديد سلة الحد األدنى من اإلنفاق والبيانات
الالزمة لها والجوانب اإليجابية والسلبية لكل منها
وأوقات استخدام النهج – مقتبس من توجيهات
برنامج األغذية العالمي بشأن سلة الحد األدنى
من اإلنفاق.

 +تنفيذه مباشر
 يمثل إشكالية إذا كان الجميعفقراء
 قد ال يعكس االحتياجاتاألساسية من وجهة نظر حقوقية

 +يجمه بين المنظور الحقوقي
والنهج المتسق مع أنماط الطلب
 -يتطلب بيانات مكثفة

متى تستخدم
 عندما يكون برنامج األغذية العالمي هو الطرفالمعني الوحيد
 عندما ريد برنامج األغذية العالمي مراقبة أنماطاإلنفاق بالنسبة للسلة

 إذا كانت االستجابة المتوخاة متعددة األطراف عندما يكون «الجميع فقيرًا» وال تتوفر بياناتالمسوح

 إذا كانت االستجابة المتوخاة متعددة األطرافوكانت بيانات المسوح متوفرة
 عندما يكون «الجميع فقيرًا» وتتوفر بياناتالمسوح

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

استخدام النهج الهجين
أســوأ ســال الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق هــي التــي يتعــذر
اســتخدامها بســبب عيــوب فــي الحســابات أو عــدم اإلقبــال
عليهــا .يمكــن تخفيــف هــذه المخــاوف وجعــل الســلة مفيــدة مــن
الناحيــة التشــغيلية عــن طريــق الجمــع بيــن النهجيــن عــن
طريــق اســتخدام المنظــور الحقوقــي ولكــن مــع التأكــد
مــن أن الســلة متماشــية مــع أنمــاط الطلــب.
إن النهــج الهجيــن فــي تحديــد المكونــات الغذائيــة وغيــر الغذائيــة
ليــس ممك ًنــا فحســب ،بــل هــو مفضــل فــي العديــد مــن الحــاالت.
أوصــى معظــم الخبــراء الذيــن تمــت استشــارتهم بأخــذ أفضــل مــا
يقدمــه كل نهــج وتطبيقــه لمالءمــة ســياق معيــن.
يمكــن أن يأخــذ النهــج الهجيــن أشـ ً
ـكال عــدة ألننــا نعمــل فــي
نهايــة المطــاف بالمعلومــات التــي يمكننــا الوصــول إليهــا.
يمكــن أن تبــدأ العمليــة بقائمــة تفصيليــة مأخــوذة مــن المجموعــة
و /أو المعاييــر ومــن ثــم تســعيرها .يمكــن تقديــر التكاليــف
باســتخدام مجموعــة مــن المصــادر .ويمكــن حســاب بعضهــا
باســتخدام بيانــات مراقبــة أســعار الســوق (المتاحــة عــادة
بشــكل أكبــر للمــواد الغذائيــة ومــواد التنظيــف والنقــل) ،وبيانــات
مقدمــي المعلومــات الرئيســيين (عــادة مــا تكــون عمليــة أكثــر
بالنســبة لتكلفــة المرافــق وإيجــار المســاكن) أو معــدالت بيانــات
مســوح األســر (للبنــود التــي يصعــب حســابها عــادة ،مثــل النقــل
والصحــة) .مــن الضــروري تثليــث كل تكلفــة مــع بيانــات مســوح
األســر وغيرهــا مــن البيانــات الثانويــة المتاحــة فــي البــاد لضمــان
أن الحســابات واقعيــة.
يمكــن أن تبــدأ العمليــة أي ً
ضــا ببيانــات النفقــات (االســتهالك
الفعلــي) ومــن ثــم تكملتهــا بمعلومــات مــن النهــج القائــم علــى
ً
مثــا ،وكمــا هــو مذكــور ســاب ًقا ،إذا كانــت المعلومــات
الحقــوق.
المجموعــة مــن العينــة المرجعيــة فــي النهــج القائــم علــى
النفقــات غيــر كافيــة مــن منظــور حقــوق اإلنســان ،يمكــن تحديــد
النفقــات «المتدنيــة أكثــر ممــا ينبغــي» والنظــر فــي إمكانيــة
تكملتهــا باســتخدام عناصــر مــن النهــج القائــم علــى الحقــوق.
لكــن مــن المهــم عنــد الجمــع بيــن النهــج القائــم علــى النفقــات
والنهــج القائــم علــى الحقــوق مراعــاة مســتوى تفصيــل
البيانــات التــي نقارنهــا أو نســتخدمها لتكملــة النهــج المختلفــة.
مثـ ً
ـا ،إذا كان مســتوى تفصيــل القوائــم التفصيليــة المســتخدمة
لتعريــف الســلة أعلــى مــن مســتوى تفصيــل مســح األســر
المســتخدم لجمــع بيانــات النفقــات ،بغــض النظــر عــن حجــم قــوة
اإلرادة السياســية ،ســيصعب الجمــع بيــن هــذه البيانــات.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

مــن المهــم تذكــر أنــه ال تتوفــر معاييــر تفصيليــة لبعــض
القطاعــات فيتعــذر دمجهــا مــع بيانــات نفقــات األســر .تتوفــر معايير
لعــدد مــن القطاعــات األساســية ،لكــن بعــض القطاعــات مثــل
النقــل واالتصــاالت والتنميــة المجتمعيــة ليســت لديهــا معاييــر لمــا
يمثــل المســتوى األدنــى المقبــول لالســتفادة مــن خدمــات النقــل
للوصــول إلــى الخدمــات األساســية أو مــا يمثــل أدنــى مســتوى
مقبــول للمشــاركة المجتمعيــة لضمــان الشــمول االجتماعــي
والصمــود .بالنســبة لهــذه القطاعــات ،يوصــى بــأن يضــاف متوســط
نفقــات األســر التــي تنتمــي للفئــة الســكانية فــوق خــط الفقــر
بقليــل إلــى ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق القطاعيــة .يجــري
جمــع هــذه البيانــات خــال تقييمــات خــط األســاس فــي نهــج
اقتصــاد األســر ( )HEAوســتكون متاحــة إذا تــم حســاب ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق القطاعيــة إلــى جانــب خــط األســاس
لنهــج اقتصــاد األســر.

تقييم االحتياجات األساسية وتحليل
وتخطيط خيارات االستجابة .تعلم المزيد هنا.

بغض النظر عن النهج المختار يجب التثليث
مع البيانات األولية المجموعة من المناقشات
الجماعية المركزة مع األشخاص األكثر
هشاشة لضمان وضع ما يفضلونه في جوهر
تصميم سلة الحد األدنى من اإلنفاق .تعلم
المزيد هنا.

"أنــت تقــرر مــا تضعــه فــي الســلة
 لكــن األســر تقــرر كيــف تنفقــه.يجــب تثليــث أولويــات معاييــر
"اســفير" مــع أولويــات األســر وإال
قــد تكــون هنــاك فجــوة كبيــرة
بينهمــا".

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

النهج الهجين  -تجربة من أوغندا في عام 2019
تــم بنــاء ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق بشــكل رئيســي باســتخدام النهــج القائــم علــى الحقــوق والمعاييــر
اإلنســانية .تكونــت الســلة مــن الســلع والخدمــات القائمــة علــى المعاييــر اإلنســانية واالحتياجــات ذات األولويــة
مــن وجهــة نظــر الالجئيــن .وتــم ترتيــب البنــود فيهــا وف ًقــا لنهــج توافقــي فــي اختيــار االحتياجــات الــذي يكشــف
عمــا إذا كان نقــص الدخــل مــن المعيقــات األساســية أمــام تلبيتهــا .تــم تطبيــق منظــور الســوق أي ً
ضــا لضمــان
توفــر مختلــف المــواد وتســعيرها وفــق األســعار المحليــة الفعليــة .كمــا شــملت عمليــة إعــداد ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق تحليـ ً
ـا قائ ً
مــا علــى النفقــات لضمــان تماشــي الســلة مــع نمــط الطلــب .تــم تحقيــق ذلــك
مــن خــال التثليــث مــع البيانــات المجموعــة مــن المجتمعــات المســتضيفة وباســتخدام البيانــات اإلحصائيــة
الوطنيــة مثــل تقريــر تقييــم الفقــر لضمــان التناغــم.

إيجاد نهج مشترك في غرب أفريقيا ()2019
فــي عامــي  ،2018 - 2017شــاركت عــدة دول فــي غــرب ووســط افريقيــا فــي حســاب ســال الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق .لكــن كان ضعــف آليــات التنســيق وضعــف المــوارد المخصصــة لهــذه المهمــة وضعــف القــدرات
وفهــم هــذا المفهــوم الجديــد مــن أهــم التحديــات التــي واجهــت قيــادة هــذه العمليــة فــي مختلــف الــدول.
صممــت معظــم الــدول عمليــة إعــداد ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق وفــق نهــج قائــم علــى الحقــوق.
وشــكلت فــرق عمــل ضمــت ممثليــن مــن قطاعــات تعكــس احتياجــات الســكان ذات األولويــة .تمكنــت بعــض
الــدول مــن الوصــول إلــى دعــم مخصــص لهــا ،إمــا مــن خــال خبــراء نشــرتهم شــراكة التعلــم النقــدي فــي الوقت
المالئــم أو مــن خــال خبــراء موظفيــن مــن مكاتــب رئيســية أو إقليميــة أو مــن خــال خبــراء مــن مشــروع القــدرة
النقديــة واألســواق االحتياطيــة .لكــن لســوء الحــظ ،مــن دون قيــادة قويــة علــى المســتوى القطــري ،تعــذرت
االســتفادة مــن هــذه الخبــرات المتخصصــة ،ممــا أدى إلــى ضعــف اإلقبــال علــى الســال.
لزيــادة اإلقبــال علــى الســال وضمــان اســتخدامها فــي القــرارات البرامجيــة ،تمــت مراجعــة بعــض هذه الســال
باســتخدام نهــج هجيــن ،وتعديلهــا حســب الســياق (أزمــة حــادة أو محليــة أو مطولــة) .وقــد يســر ذلــك قبــول
الحكومــات والجهــات المانحــة لهــا.
بشــكل عــام ،كان لعمليــات إعــداد ســال الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق فــي غــرب ووســط أفريقيــا مخرجــات
إيجابيــة عــن طريــق:
طــرق جديــدة للعمــل وتشــجيع التعــاون وتقريــب احتياجــات الســكان األكثــر هشاشــة مــن جوهــر تحليــل
االســتجابة.
تعزيز مشاركة جميع القطاعات في مساعدات النقد والقسائم.
تسليط الضوء على الحاجة للمزيد من الموارد لتنسيق مساعدات النقد والقسائم.
بناء القدرات في كل دولة.

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

كيف ُتدمج أولويات الناس في سلة
الحد األدنى من اإلنفاق؟
ينبغــي أن تكــون الســلع والخدمــات المشــمولة فــي ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق )1( :متوفــرة فــي األســواق المحليــة
و(ب) علــى األرجــح مــن أولويــات األســر بشــكل منتظــم أو
موســمي لضمــان صمودهــا وتلبيتهــا للحــد األدنــى للمســتوى
المعيشــي .مــع أن اختيــار النهــج (قائــم علــى الحقــوق أو
النفقــات أو هجيــن) ســيقرر أنــواع الســلع والخدمــات التــي
ســتتكون منهــا الســلة ،إال أنــه ينبغــي فــي نهايــة المطــاف أن
تقــرر الفئــات الســكانية المتضــررة االحتياجــات ذات األولويــة .إن
فهــم أنمــاط اإلنفــاق أساســي فــي حســاب ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق.
إذا أخفقنــا فــي اتبــاع هــذا المنطــق ،ســنخاطر بخلــق هــوة
كبيــرة بيــن أنمــاط إنفــاق النــاس وأهــداف الوكالــة اإلنســانية
التشــغيلية .ال تتفــق الطريقــة التــي يســتخدم فيهــا النــاس النقد
مــع شــروط الوكالــة التشــغيلية بشــأن المخرجــات المتوقعــة
دائ ً
مــا .قــد تقــدم الــوكاالت تحويــات نقديــة غيــر مشــروطة أو غيــر
مقيــدة مصممــة لتحقيــق مخرجــات معينــة ال يمنحهــا األشــخاص
أولويــة فــي إنفاقهــم .وقــد تقــدم الــوكاالت تحويــات منتظمــة
بقيمــة معياريــة قــد ينفقهــا النــاس بطريقــة مختلفــة تما ًمــا .إن
فهــم أولويــات النــاس فــي اإلنفــاق وأنمــاط إنفاقهــم مهــم
فــي حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ألنهــا تؤثــر
ًّ
حقــا الحتياجاتهــم.
علــى تصميــم برامــج أفضــل تســتجيب
ً
مثــا ،خــال أزمــة تســونامي يــوم عيــد الميــاد ،اســتخدمت
األســر المدينــة بديــون كبيــرة المنــح التــي كان الغــرض منهــا
بنــاء األصــول لســد ديونهــا .يمكــن أن يكــون تحليلنــا معيبًــا
فــي الكثيــر مــن األحيــان ،لكــن نــاد ًرا مــا تكــون أولويــات
المســتفيدين معيبــة.
يوصــي الخبــراء بفهــم أولويــات النــاس وأنمــاط إنفاقهــم مــن
خــال البيانــات األوليــة والثانويــة المتاحــة .يمكــن جمــع البيانــات
األوليــة مــن خــال المناقشــات الجماعيــة المركــزة لتحســين
فهــم احتياجــات األســر األساســية وأنمــاط إنفاقهــا ووصولهــا إلــى
األســواق .ويوصــى أي ً
ضــا بتنفيــذ مناقشــة جماعيــة مركــزة مــع
النســاء وأخــرى منفصلــة مــع الرجــال مــن المجتمعــات المتضــررة.
تعلــم المزيــد هنــا.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

ما الذي يجب توثيقه عند
التحدث مع الناس؟ تجربة من
أوغندا في عام 2019
التوثيق المنتظم لالحتياجات واألولويات والنفقات
والطرق المفضلة لتقديم المساعدات والتفاعالت
مع األسواق والتبادل التجاري مع المجتمعات
المستضيفة.
فهم خطط المستفيدين لتحقيق االعتماد على
الذات في أوغندا أو المساعدة في رسم خارطة
المشكالت المجتمعية وبحث حلولها.
تعلم المزيد عن العملية في أوغندا هنا.

يرجى مالحظة أن الطريقة التي نجمع بها
البيانات األولية أو الثانوية ألغراض التحليل
قد تتأثر بتحيزاتنا .سيتيح لنا جمع البيانات كل
أنواع النفقات  -حتى النفقات التي ال نريد
شمولها في سلة الحد األدنى من اإلنفاق
مثل التبغ والكحول  -القيام بحسابات أكثر دقة
لتصميم برامج أفضل لخدمة الناس.

توقيت جمع البيانات األولية مهم .إذا كنت
تجمع البيانات خالل فصل الصيف ،تأكد من
مراعاة ارتفاع تكلفة المرافق خالل فصل
الشتاء بسبب تكاليف التدفئة .كما تنبغي
مراعاة اإلضافات الالحقة للبرامج أو المبالغ
ً
وفقا للتغيرات في
التكميلية للسلة األساسية
األسعار الموسمية للسلع الغذائية األساسية
والمرافق.

قامت مبادرة  REACHبالتعاون مع فريق العمل
الفني الوطني بتطوير استبيان رائع مخصص
لمناقشات جماعية مركزة أجريت في اوغندا
للتحقق من سلة الحد األدنى من اإلنفاق
ً
وفقا لواقع وأولويات الالجئين .متاحة
وتعديلها
هنا.

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

كيف ُنعرف "الحد األدنى" في سلة
الحد األدنى من اإلنفاق؟
مــن أكثــر األســئلة تعقيــ ًدا بشــأن تطويــر ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق تعريــف نطــاق مــا يمثــل «االحتياجــات األساســية».
عــادة مــا تــؤدي مشــكلة تعريــف «الحــد األدنــى» إلــى إثــارة
مناظــرات حــادة خــال عمليــة إعــداد ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق ،ألنهــا تمــس مشــكالت أساســية يعانــي منهــا القطــاع
منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي.
وف ًقــا لمســرد مصطلحــات شــراكة التعلــم النقــدي وتوجيهــات
برنامــج األغذيــة العالمــي بشــأن ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفاق
وتقييــم االحتياجــات األساســية:
يشــير مفهــوم االحتياجــات الضروريــة /األساســية إلــى الســلع
والمرافــق والخدمــات والمــوارد األساســية التــي تلــزم األســرة
بشــكل منتظــم أو موســمي لضمــان الصمــود علــى المــدى
الطويــل والحــد األدنــى للمســتوى المعيشــي دون اللجــوء آلليــات
التأقلــم الســلبية أو التنــازل عــن صحتهــا أو كرامتهــا أو أصــول
ســبل عيشــها األساســية.
يضــم هــذا التعريــف عناصــر مــن القانــون اإلنســاني الدولــي
وقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي ومعاييــر «اســفير» اإلنســانية.
ً
أصــا مــن نهــج االحتياجــات األساســية الخــاص
وهــو مقتبــس
بمنظمــة العمــل الدوليــة لعــام  1976الــذي كان يضــم فــي األصــل
عنصريــن اثنيــن:
ً
أول ،الحــد األدنــى لمتطلبات األســرة لالســتهالك الخــاص :الغذاء
الكافــي والمــأوى والمالبــس وأجهــزة ومفروشــات معينــة .ثانيًــا،
الخدمــات األساســية المقدمــة مــن قبــل المجتمــع ومــن أجلــه،
مثــل ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي والنقــل العــام والصحــة
والتعليــم والمرافــق الثقافيــة.
تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة قائــم علــى نهــج اســتهالكي
وقــد تعــرض لالنتقــاد ألنــه ال يرتبــط مــع نواحــي أخــرى للفقــر
متصلــة بالحرمــان مــن القــدرات /الفــرص .ينبغــي أال يقتصــر
المنظــور الشــامل علــى طــرق االســتهالك فحســب ،بــل أي ً
ضــا
علــى نــواح أخــرى متصلــة بالرفــاه والكرامــة وتطويــر القــدرات.
وتعريــف شــراكة التعلــم النقــدي وتقييــم االحتياجــات األساســية
يغطــي هــذه النواحــي .نظريًّــا ،يشــمل هــذا التعريــف االحتياجــات
األساســية للصمــود ويتجاوزهــا ،لذلــك تمتــع بإقبــال كبيــر وتــم
ضمــه إلــى عــدد مــن الوثائــق التوجيهيــة بشــأن ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق .لكــن مــن ناحية عمليــة ،كان للخبــراء وجهة
نظــر أخــرى ،ألن ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق تركــز علــى
الهشاشــة النقديــة فقــط بغــرض إثــراء تصميــم مســاعدات النقــد
والقســائم وال تســاوي بالضــرورة االحتياجــات األساســية/
الضروريــة كلهــا.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

يعتقــد بعــض الخبــراء أن ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق مؤشــر
علــى االحتياجــات األساســية /الضروريــة لفئــة ســكانية معينــة
فــي فتــرة زمنيــة معينــة يمكــن تغطيتهــا مــن خــال زيــادة القــدرة
الشــرائية .عنــد تحديــد االحتياجــات األساســية التــي

ســتجري تغطيتهــا مــن خــال ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق ،ســتعتمد أنــواع االحتياجــات المدرجــة علــى
االحتياجــات ذات األولويــة فــي ذلــك الســياق .وقــد يترجــم

ذلــك إلــى عــدم إدراج بعــض القطاعــات فــي تحليــل ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق أو عــدم إدراج جميــع االحتياجــات فــي قطــاع
معيــن ضمــن الحســابات.
إذا لــم تكــن ســلع أو خدمــات معينــة الزمــة لتغطيــة احتياجات
محــددة متوفــرة للفئــات الســكانية المســتهدفة فــي ذلــك
الســياق ،فإنــه ال ينبغــي أن تكــون جــز ًءا مــن الســلة حتــى
لــو كانــت احتياجــات مهمــة فــي ســياقات أخــرى.
إذا تــم تقديــم ســلع أو خدمــات محــددة لتغطيــة احتياجــات
النــاس مــن خــال االســتجابة ،فإنــه ال ينبغــي أن تــدرج ضمــن
ً
(مثــا :الغــذاء التكميلــي
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
أو التطعيــم أو المــأوى فــي مخيــم الجئيــن أو الناموســيات).
إذا تعــذر تمويــل الحاجــة نقديًّــا بــأي طريقــة ،ينبغــي عــدم
تقديــر قيمتهــا فــي ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق( .مثــا،
حاجــات الحمايــة).
في هذا النهج ،تشمل سلة الحد األدنى من اإلنفاق
االحتياجات االستهالكية األساسية الخاصة باألسرة
التي يمكن تمويلها بالنقد فقط .ينبغي إدراج االحتياجات
التي تقع خارج نطاق سلة الحد األدنى من اإلنفاق إما ألنها ال
تمثل أولوية أو ألنها عير متوفرة أو ال يمكن تمويلها نقديًّا ضمن
ً
نطاقا وتغطيتها من خالل تدخالت أخرى،
تحليل هشاشة أوسع
لكن ال ينبغي إدراجها في سلة الحد األدنى من اإلنفاق.
بنــاء علــى ذلــك ،ال تحــل ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
مع أن الوقود والطاقة واإلضاءة قد ال
يتوفرون في جميع مواقع عملنا ،إال أن
الخبراء يعتقدون أنه ينبغي اعتبارها من
االحتياجات (والحقوق) األساسية في
جميع السياقات.
كل المشــكالت المتصلــة بالتوفــر (العــرض) ،بــل تحــل
فقــط المشــكالت المتعلقــة بالوصــول (الطلــب) .إذا لــم
تتوفــر الطاقــة الكهربائيــة للفئــة الســكانية المســتهدفة ،فــإن
إدراجهــا فــي ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق لــن يغيــر هــذا
الوضــع .وينبغــي وســم هــذه الحاجــة لتجــري تغطيتهــا ضمــن
اســتجابة متكاملــة تضــم ســل ًعا عينيــة وخدمــات تك ّ
مــل المنــح
النقديــة .يمكــن أن تســاعد عمليــة إعــداد ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق فــي فهــم مــا يمكــن أن يقدمــه الســوق.

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

يشير التوفر إلى الوجود المادي للسلع أو الخدمات في
منطقة معنية من خالل جميع أشكال اإلنتاج المحلي
(مثل الزراعة) والتجارة (الواردات التجارية) والمخزونات
(احتياطي الغذاء أو المخزون االحتياطي ،إلخ) والتحويالت
(المساعدات أو الدعم المالي أو الخدمات) من قبل أطراف
ثالثة (الحكومة الوطنية أو السلطات المحلية أو األطراف
اإلنسانية الفاعلة).

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

يشير الوصول إلى قدرة األشخاص على الحصول على
السلع والخدمات واالستفادة منها .كثيرًا ما يتصل الوصول
بالموقع المادي للخدمات (المسافة وفتح الطرق والجسور،
إلخ) لكنه قد يتأثر أي ً
ضا بالقدرة الشرائية .يمكن أن يؤثر
العمر أو النوع االجتماعي أو اإلعاقة على الوصول إلى
السلع والخدمات.

مقتبس من تقييم االحتياجات األساسية ،ص.19 .

مــن هــذا المنظــور ،تهــدف ســلة الحــد األدنى مــن اإلنفاق
ألن تعكــس االحتياجــات األساســية /الضروريــة للصمــود
وأي نــوع آخــر مــن االحتياجــات للتعافــي والصمــود التــي
يمكــن بناؤهــا علــى ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق لكــن
ال ينبغــي أن تكــون ضمنهــا .تغطــي ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق الطلــب الفعلــي وتســتخدم لمعالجــة مشــكالت الوصــول
المالــي وليــس الرغبــة فــي االحتياجــات أو تطورهــا .بالتالــي،
ال ينبغــي أن تتغيــر الســلة مــع مــرور الوقــت وف ًقــا للتغيــر فــي
معاييــر المعيشــة بشــكل عــام ،بــل وف ًقــا للتغيــر فــي األســعار.
يشــبه هــذا النهــج اســتخدام خطــوط الفقــر المطلــق ويمكــن
أن يكــون مفيــ ًدا لشــكل خــاص مــن الســال المصممــة كعتبــة
للحاجــة الحــادة خــال البدايــة المفاجئــة للحــاالت الطارئــة والتــي
يمكــن االنتهــاء منهــا عندمــا تتحــول احتياجــات الســكان للتنميــة.
عنــد تطويرهــا لهــذا الغــرض ،يمكــن أن تخــدم ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق كعتبــة لتقييــم أداء االســتجابة .لكــن طــول مــدة
االحتياجــات والرابــط مــع التنميــة اإلنســانية والعمــل فــي دول
متوســطة الدخــل يجعــل اســتخدامها أقــل مالءمــة.
يعتقــد خبــراء آخــرون أنــه يمكــن بنــاء ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق لتغطيــة احتياجــات متدرجــة تتــراوح مــن إنقــاذ
الحيــاة إلــى التعافــي وبنــاء الصمــود .مــن هــذا المنطلــق،
ينبغــي أن تعكــس ســلة الحــد األدنى مــن اإلنفاق كل مــا يحتاجه
النــاس لتلبيــة احتياجاتهــم ذات األولويــة شــهريًّا ،بمــا فــي ذلــك
االحتياجــات التــي ال يمكــن تغطيتهــا حاليًّــا مــن خــال الســوق
المحلــي .يعتقــد بعــض الخبــراء أنــه مــن المفتــرض أن يتيــح هــذا
النهــج لألطــراف الفاعلــة اإلنســانية تحســين فهمهــا لالحتياجــات
وتطورهــا ،ممــا يجعلــه أكثــر مالءمــة لألزمــات المطولــة.
فــي هــذه الحالــة ،يمكــن أن تخــدم ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق كعتبــة عامــة لتقييــم أداء االســتجابة التــي تــدوم ألكثــر
مــن ســنة واحــدة خــال انتقالهــا مــن مرحلــة االســتجابة إلــى
التعافــي والصمــود .لذلــك ينبغــي تكييــف ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق مــع مــرور الزمــن ومــع تطــور مســتوى المعيشــة فــي
الحــاالت الطارئــة .يعالــج هــذا المنظــور بعــض المعضــات الحاليــة
التــي يتعــرض لهــا األطــراف الفاعلــون فــي القطــاع اإلنســاني

عنــد العمــل فــي األزمــات المطولــة فــي المجــاالت المترابطــة
وخــال فتــرات االزديــاد الحــاد للهشاشــة فــي الــدول متوســطة
الدخــل.
ً
إقبال
يكمن الخطر الحقيقي في هذا النهج في أنه يتطلب
أيديولوجيًّا من الحكومة التي قد ال تكون مهتمة في بعض
الحاالت بتوقع الوضع على المدى الطويل بالنسبة لفئات
سكانية أكثر هشاشة في البالد مثل الالجئين .وقد ال ترغب
الحكومات في عرض سلة لالجئين قيمتها أعلى من خط الفقر
للفئات السكانية المستضيفة.

إن تحقيق اإلجماع على السلة من أهم
نواحي عملية إعدادها التي تضم أصحاب
مصلحة مختلفين.
يمكن معرفة المزيد هنا.

مــن المخاطــر أي ً
ضــا أنــه فــي حــال اســتخدام هــذه الســلة فــي
بدايــة األزمــات الطارئــة قــد تصبــح الســلة كبيــرة إلــى درجــة أنهــا
قــد تفقــد الغــرض األساســي لهــا وهــو أن تعكــس الحــد األدنــى
مــن إنفــاق الــذي يحتاجــه النــاس لتلبيــة حاجاتهــم األساســية/
الضروريــة .مــن تطبيقــات هــذا النهــج أن تشــمل الســلة المــواد
والخدمــات التــي ال يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال الســوق
ولكــن دون أن تســهم فــي قيمــة الســلة .فــي جمهوريــة كونغــو
ً
مثــا ،تضيــف اليونيســف خطــوة إضافيــة إلــى
الديمقراطيــة
عمليــة بنــاء ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق :أن تعكــس الســلة
كل مــا تحتاجــه األســرة ومــن ثــم تســتخلص مــن ذلــك الحاجــات
الســلع والخدمــات التــي تصــل إليهــا الفئــات المســتهدفة مــن
خــال الســوق مــن أجــل االنتهــاء بمكونــات الســلة.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

سبل العيش وسلة الحد
األدنى من اإلنفاق:
في الصومال ،تشمل سلة الحد األدنى من اإلنفاق
ما يكفي لالستثمار في سبل العيش من أجل تجنب
االعتماد على المساعدات .وقد أدى ذلك إلى تكوين
ترابطات أقوى بين التمويل اإلنساني والتنموي.

درس مستفاد من اليمن – منظمة كير  :CAREالبعد
الجنساني للنقد متعدد األغراض الداعم للصمود في
الكوارث
ال يمكن «حل» مشكلة دعم االحتياجات األساسية بمجرد
أن تستثمر األسر والمجتمعات في موارد وإستراتيجيات
سبل عيش مشتركة .ذلك يعني فقط أن المنح النقدية
متعددة األغراض كانت فعالة في تلبية االحتياجات
األساسية وأتاحت الحد األدنى من المساحة ألعمال أو
استثمارات أخرى .إذا انقطع النقد متعدد األغراض فإن تلك
المساحة ستتقلص وستغدو أنشطة الصمود أقل فعالية وقد
توقف تما ًما .لذلك ،ولحماية المكاسب المحققة ،قد يكون
من الضروري مواصلة تقديم النقد متعدد األغراض خالل
برامج الصمود.

نظرة معمقة في مفاهيم سلة الحد
األدنى من اإلنفاق
عنــد تعريــف الســلع والخدمــات التــي تخضــع للدراســة لحســاب
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاقُ ،ينظــر إلــى نفقــات األســر على
أنهــا مجمــوع نفقــات األســرة االســتهالكية وغيــر االســتهالكية.
نفقــات األســرة االســتهالكية هــي القيمــة اإلجماليــة
للســلع االســتهالكية والخدمــات التــي تحصــل عليهــا األســرة
(تســتخدمها أو تدفــع ثمنهــا) مــن أجــل تلبية احتياجات مباشــرة:
من خالل الشراء النقدي المباشر من السوق.
أو مــن خــال الســوق لكــن دون اســتخدام النقــد كوســيلة
للدفــع (المقايضــة أو التبــادل العينــي).
أو اإلنتاج في المنزل (اإلنتاج من الحساب الخاص).

إذا كان هناك توقع باالستثمار في سبل العيش وتحسين
صمود األسر ،ينبغي أن يدرج ذلك التوقع في قيمة النقد متعدد
األغراض ضمن عملية بناء سلة الحد األدنى من اإلنفاق .من
ضمن االستنتاجات التي تم التوصل إليها في اليمن أنه بسبب
حساب النقد متعدد األغراض كنسبة مئوية من سلة الحد
األدنى من اإلنفاق دون إضافة مبالغ محددة لالستثمار في
سبل العيش ،لم يكن لدى األسر دخل آخر كاف لتحقيق دخل أو
مدخرات ُتذكر خارج نطاق النقد متعدد األغراض .وألن قيمة النقد
متعدد األغراض كثيرًا ما تحدد ضمن اتفاق بين المجموعات،
ً
منفصل ضمن جهود دعم الصمود.
يمكن اعتباره مبل ًغا تكميليًّا

كمــا تتكبــد األســر نفقــات ال تنتــج مــن الحصــول علــى ســلع
أو خدمــات لتلبيــة احتياجاتهــا مباشــرة .ويشــار إليهــا بالنفقــات
غيــر االســتهالكية وتشــمل:
التحويــات اإللزاميــة أو شــبه اإللزاميــة للحكومــة بمــا فــي ذلــك
الضرائــب والرســوم (للتصاريــح أو تأشــيرات الســفر أو جمــع
القمامــة) والغرامــات وغيرهــا مــن أشــكال المســاهمة.
التبرعــات للكيانــات غيــر الربحيــة أو الجمعيــات الخيريــة أو
الكيانــات الدينيــة.
التحويالت ألسر أخرى مثل الحواالت والهدايا والنفقة.
مــن الممكــن أن تســتفيد األســر أي ً
ضــا مــن ســلع وخدمــات مــن
خــال تحويــات اجتماعيــة عينيــة مــن الحكومة أو المؤسســات
غيــر الربحيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لخدمــات التعليــم أو
الصحــة أو النقــل أو الرعايــة االجتماعيــة .تشــكل هــذه الســلع
والخدمــات جــز ًءا مــن إجمالــي اســتهالك األســر لكنهــا مســتثناة
مــن تعريــف ســلة الحــد األدنــى مــن النفقــات بســبب الصعوبــات
الفنيــة المتصلــة بتحديــد قيمــة نقديــة لهــا.

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

فــي العــادة ،تســتثنى النفقــات االســتثمارية بمــا فيهــا المدخــرات
وســداد الديــون مــن حســاب النفقــات االســتهالكية وغيــر
االســتهالكية .وذلــك يعــود إلــى أن هــذه النفقــات الرأســمالية
أو االســتثمارية ال «تســتهلك» فعليًّــا بــل تمثــل خزينــة ادخــار.
عنــد حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ألغــراض إنســانية
يوصــى بــأن يؤخــذ الشــراء /الدفــع بالديــن فــي االعتبــار
خصو ً
صــا إذا كان ذلــك شــائ ًعا لــدى الفئــة الســكانية المســتهدفة.
مــن الــدروس المســتفادة مــن تســونامي يــوم عيــد الميــاد أن
االقتــراض وســداد الديــون الــذي يرافقــه يمثــل آليــة تأقلــم شــائعة
فــي األزمــات اإلنســانية .قــد تســتخدم األســر التــي تتكبــد ديونًــا
ً
بــدل مــن شــراء الســلع التــي
كبيــرة المنــح لســداد الديــون
ً
تســتهدفها الوكالــة اإلنســانية وذلــك مقبــول تمامــا .فــي لبنــان
( )2016مثلــت ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق للبقــاء النفقــات
الشــهرية لألســرة التــي تغطــي النفقــات األساســية الالزمــة
للبقــاء ومنهــا عنصــر لســداد الديــون.

تبحث التوجيهات بشأن االحتياجات
األساسية كيفية التعامل مع األسئلة
بشأن الديون في مسوح األسر بتفصيل
أكبر.

يتبــع هــذا التعريــف األوســع لنفقــات األســرة نهــج االســتحواذ
وفــق توصيــات وثائــق مرجعيــة (منظمــة العمــل الدوليــة)2003 ،
التــي تراعــي الســلع والخدمــات التــي يجــري شــراؤها خــال
فتــرة مرجعيــة بغــض النظــر عــن وقــت دفــع ثمنهــا أو اســتخدامها
بالكامــل .باســتخدام هــذا النهــج ،يمكــن أن تحــدد الــوكاالت
ً
فعــا النفقــات مــن الجيــب إضافــة إلــى الســلع
اإلنســانية
والخدمــات التــي يجــري شــراؤها مــن الســوق دون دفــع ثمنهــا
نقــ ًدا والتــي يجــري إنتاجهــا فــي المنــزل (ال ســيما بالنســبة
ألهــم الفئــات الســكانية العاملــة فــي زراعــة الكفــاف) .ال يتيــح
تقييــم الســلع والخدمــات مــن منظــور الدفعــات فقــط (أي بمراعــاة
مــا تدفــع األســرة ثمنــه فقــط) للــوكاالت اإلنســانية أن تــدرس
الســلع والخدمــات التــي يصــل إليهــا األشــخاص األكثــر هشاشــة
مــن خــال القــروض ،وهــي آليــة تأقلــم مهمــة فــي العــادة.

أمور ينبغي تذكرها:
فــي معظــم الســياقات ،يجــري تطويــر ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق ألغــراض إنســانية ،والفتــرة المرجعيــة لجمــع البيانــات
هــي  12شــهرًا .لهــذا األمــر ســلبيات وإيجابيــات .تتيــح الفتــرة
المحاســبية المكونــة مــن  12شــهرًا للمحاســبين أن يعرفــوا
المكونــات الموســمية وبعــض مكونــات النفقــات التــي ال تعــرف إال
ســنويًّا (مثـ ً
ـا شــراء أصــول ثمينــة) .تجمــع بعــض البيانــات الثانويــة
علــى أســاس ســنوي.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

مــن ناحيــة أخــرى ،تــؤدي زيــادة الفتــرة المرجعيــة إلــى ازديــاد
أخطــاء التذكــر فــي جمــع البيانــات األوليــة (يواجــه معظــم النــاس
صعوبــة فــي تذكــر نفقاتهــم التــي أنفقوهــا قبــل مــدة طويلــة
بالتفصيــل) .وربمــا تكــون تركيبــة األســر التــي تتصــل بهــا النفقــات
قــد تغيــرت مــع مــرور فتــرات زمنيــة طويلــة لذلــك لــن تعكــس
البيانــات المجموعــة الخصائــص الفعليــة لألســر المشــمولة فــي
المســح .إذا كانــت األســر المســتهدفة تنفــق معظــم نفقاتهــا
علــى أســاس يومــي وأســبوعي وشــهري (كمــا هــو الحــال خالل
الحــاالت الطارئــة) يمكــن أن تقــدم الفتــرة المرجعيــة األقصــر صورة
ّ
يحسِــن اســتخدام فتــرة
أفضــل عــن رفاههــا االقتصــادي .قــد
مرجعيــة أقصــر مــن  12شــهرًا مــن جــودة البيانــات المجموعــة.
تســتخدم معظــم مســوح النفقــات مزي ً
جــا مــن فتــرات التذكــر.
ّ
كثيـرًا مــا ُتجمــع بيانــات النفقــات الغذائيــة عــن طريــق فتــرة تذكــر
مدتهــا  7أيــام أو  30يو ًمــا ،وتســتخدم النفقــات غيــر الغذائيــة
فتــرة تذكــر قدرهــا  30يو ًمــا و 3أشــهر و 6أشــهر و 12شــهرًا فــي
بعــض الحــاالت للمــواد كبيــرة الحجــم .يجــري تعديــل فتــرة التذكــر
لتعكــس اإلنفــاق علــى مــواد محــددة ،ويجــري تحويــل البيانــات
فــي العــادة إلــى نفقــات شــهرية ألغــراض التحليــل.

يطرح تقييم االحتياجات األساسية
أسئلة محددة عن تكرار وتوقيت
النفقات .يمكنك الوصول إليها هنا.

خــال عمليــة تحديــد االحتياجــات المشــمولة فــي ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ،قــد تواجــه بعــض النفقــات غيــر
االســتهالكية المتكــررة التــي تتصــل بالحمايــة مثــل تجديــد
تأشــيرات الســفر أو تصريــح العمــل أو جمــع القمامــة أو تكاليــف
الهاتــف لالتصــال بالعائلــة وغيرهــا مــن التكاليــف الثقافيــة
المهمــة التــي تقــع لمــرة واحــدة مثــل كلفــة الجنــازات .تعتبــر
بعــض الــدول هــذه الدفعــات مهمــة لدرجــة أنهــا تحســبها ضمــن
النفقــات االســتهالكية عنــد تطويــر خــط الفقــر الخــاص بهــا .مثـ ً
ـا
شــملت ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق اللبنانيــة ()2006
تكلفــة تجديــد تصريــح اإلقامــة لالجئيــن الســوريين.
عــادة مــا يصعــب حســاب تكاليــف االتصــال أو النقــل وكثيـرًا ما
يســاء تفســيرها .تظهــر التجــارب مــن دول عــدة أن مــن المهــم
مراعــاة عامــل النقــل فــي قطاعــي التعليــم والصحــة بالــذات .قــد
يفضــل األشــخاص عــدة مــواد أو خدمــات وقــد يصعــب حســاب
تكلفتهــا ،لذلــك يوصــي الخبــراء باختيــار الخيــار األهــم واألقــل
تكلفــة .بالنســبة للنقــل ،قــد يكــون هنــاك خيــار ســيارة األجــرة
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أو الحافلــة ،وفــي هــذه الحالــة ينبغــي اختيــار الخيــار األقــل تكلفــة
مــا دام ال يفــرض خطــرًا مــن مخاطــر الحمايــة .قــد يصعــب فــي
بعــض الحــاالت حســاب وقيــاس تكلفــة مــواد وخدمــات معينــة،
فتضــاف نســبة معينــة إلــى التكلفــة اإلجماليــة للســلة لتمثيــل
هــذه «التكاليــف اإلضافيــة» .يمكــن أن يحــدث ذلــك فــي حســاب
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق أو ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق للبقــاء كمــا هــو مالحــظ هنــا.
إن بنــاء رأس المــال االجتماعــي جــزء ال يتجزأ مــن التعافي .مع
أن المــواد قــد ال تكــون ضروريــة تما ًمــا لصحــة الشــخص الجســدية
أو تغذيتــه إال أنهــا قــد تكــون ضروريــة للحيــاة االجتماعيــة لألفــراد
واألســر .مثـ ً
ـا ،قــد يكــون ضروريًّــا بالنســبة لألســر أن تكــون قــادرة
علــى تقديــم الشــاي للــزوار أو تكبــد نفقــات المشــاركة فــي
ـا مشـ ً
احتفــاالت أو أعيــاد معينــة .كان الشــاي مثـ ً
ـمول فــي أول
ســلة فــي يــورك ،المملكــة المتحــدة فــي عــام  .1899اعتمــاداً
علــى الثقافــة ،يمكــن أن تــؤدي هــذه المــواد دورًا ملحوظًــا فــي
النفقــات العامــة وينبغــي أخذهــا فــي االعتبــار.
تتبــع الــدول المختلفــة نه ً
جــا مختلفــة فــي المعالجــة اإلحصائيــة
للحــواالت الماليــة فــي خطــوط الفقــر الخاصــة بهــا .بشــكل
عــام ،تســجل الحــواالت علــى أنهــا نفقــات غيــر اســتهالكية
لألســرة المســتلمة .وتســجل علــى أنهــا نفقــات غير اســتهالكية
بالنســبة لألســرة المتبرعــة أي ً
ضــا.
في أمريكا الالتينية  -التي تؤدي فيها الحواالت
ًّ
مهما في نفقات األشخاص ،تعرضت
دو ًرا
الوكاالت لضغوط كي ال تشمل حساب سلة
الحد األدنى من اإلنفاق الحواالت ألسباب
سياسية .تجد هنا بعض النصائح حول هذا
النوع من التحديات.

ينبغــي شــمول نفقــات الخدمــات الماليــة  -كرســوم خدمــات
المصــارف والبطاقــات  -فــي نفقــات األســرة االســتهالكية ألنهــا
رســوم الســتهالك خدمــات .وهــذا مهــم علــى وجــه التحديــد إذا
كانــت هــذه الرســوم مترتبــة علــى اســتخدام المنــح اإلنســانية
النقديــة وال تغطيهــا الوكالــة.
ينبغــي شــمول المــواد أو الخدمــات غيــر القانونيــة أو المرغوبــة
إلــى الحــد الــذي يلبــي حاجــات ورغبــات أفراد األســرة الشــخصية
بوصفهــا نفقــات اســتهالكية بغــض النظــر عــن طبيعتهــا وطــرق
إنتاجهــا أو توزيعهــا أو اســتهالكها .ألن تصنيــف هــذه الســلع
والخدمــات يميــل ألن يكــون شــخصيًّا و /أو يعتمد على التشــريعات
والممارســات الوطنيــة المقبولــة ،فــإن اســتثناءها قــد يؤثــر علــى
مقارنــة النفقــات االســتهالكية عبــر الزمــن أو المــكان.
لكــن قــد تكــون المعلومــات بشــأن هــذه المــواد أو الخدمــات غيــر
موثوقــة أو غيــر موجــودة ،وفــي هــذه الحالــة يجــري اســتثناؤها
مــن الحســابات علــى أرض الواقــع .يمكــن االطــاع علــى المزيــد
مــن المعلومــات هنــا.
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الشكل  :6تركيبة سالل الحد األدنى من اإلنفاق

يعتقــد بعــض الخبــراء أن جمــع ســال قطاعيــة مختلفــة هــو
ً
واســتهالكا للوقــت لتطويــر ســلة الحــد
الطريقــة األكثــر تعقيــ ًدا
األدنــى مــن اإلنفــاق ،كمــا أن اإلجمــاع عليــه يكــون فــي أدنــى
مســتوياته .لــكل قطــاع فــوارق دقيقــة يصعــب مراعاتهــا فــي
الحســابات اإلجماليــة.
نظريًّــا ،يمكــن حــل هــذه المشــكلة باســتخدام عــدد مــن
األدوات ،منهــا:
توجيهات ومجموعة أدوات تقييم االحتياجات األساسية التي
تقدم قائمة عملية وشاملة من االحتياجات التي تقع لمرة
واحدة والمفصلة وفق القطاع (تقييم االحتياجات األساسية،
ص.)17-16 :
يقدم "تحليل وتخطيط خيارات االستجابة" أوراق حسابات
رائعة لكل قطاع .متاحة هنا.
عمليًّا ،تزيد مشكالت عديدة من تعقيد حساب سالل قطاعية
مختلفة .وفيما يلي ملخص للتحديات والحلول الممكنة:
ثمــة مشــكلة فــي توقيــت أنمــاط اإلنفــاق فــي مختلــف
القطاعــات .يجــري اســتهالك بعــض الخدمــات شــهريًّا ،فــي
حيــن أن بعــض النفقــات موســمية وغيرهــا نفقــات لمــرة واحــدة
ً
(مثــا النفقــات الكارثيــة
فقــط اعتمــا ًدا علــى خصائــص األســرة
للصحــة).
مــن أهــم االعتبــارات تكــرار النفقــات .تعكــس ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق االحتياجــات المتكــررة مــع اإلقــرار بــأن
األوضــاع الطارئــة تمثــل ديناميــات واحتياجــات خاصــة مختلفــة.
يمكــن حســاب قيــم مختلفــة فــي نقــاط مختلفــة مــن الزمــن،
مــا يعنــي إمكانيــة إرســال تحويــات منتظمــة وبعــض المبالــغ
التكميليــة فــي أوضــاع مختلفــة.
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وف ًقــا لهــذا التعريــف ،ينبغــي أن تحــدد ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق االحتياجــات األساســية التــي يجــب علــى األســرة أن
تلبيهــا بشــكل منتظــم أو موســمي .فــي بعــض األحيــان ،تعتبــر
ً
أساســا الســتثناء النفقــات المتكبــدة مــرة واحــدة
هــذه الســلة
وطبيعتهــا اســتثنائية مثــل التكاليــف المتصلــة بإصــاح المنــازل
أو شــراء األثــاث أو التكاليــف الصحيــة لعــاج اإلصابــات .يعالــج
تقييــم االحتياجــات األساســية هــذه المشــكلة عــن طريــق
تعريــف نفقــات متكــررة ونفقــات لمــرة واحــدة تضــاف إلــى النفقــات
الشــهرية العاديــة.
النفقــات المتكــررة هــي التــي تتكــرر مــع مــرور الزمــن بســبب اســتهالك
الســلعة أو الخدمــة يجــب إعــادة شــرائها بشــكل منتظــم .مــن أكثــر
النفقــات المتكــررة شـ ً
ـيوعا لــدى األســرة الغــذاء والميــاه ومــواد التنظيــف.
أمــا النفقــات لمــرة واحــدة فهــي نفقــات ال تتكــرر كثيـرًا وتشــمل التكاليــف
الموســمية أو االســتثنائية.

اعرف المزيد من تقييم االحتياجات األساسية.

يجمع تقييم االحتياجات األساسية معلومات عن نفقات
األسر على السلع والخدمات األساسية وتطورها مع مرور
الزمن ً
بدل من االستهالك وتغير األسعار خالل العام .يجري
تمثيل النفقات بالنظر إلى تقويم العام وإظهار الفروقات
من شهر آلخر .ذلك يعين على فهم التغيرات في النفقات
المتكررة (أي الشهرية أو األسبوعية) والموسمية خالل
العام ويتيح التخطيط لتدخالت محتملة قائمة على النقد.
تنبغي معالجة النفقات االستثنائية أو غير االعتيادية مثل
التدخالت الطبية الطارئة المستجيبة لألحداث الكارثية
وشراء الخيام وما إلى ذلك بشكل منفصل ألنه ال يمكن
ربطها دائ ً
ما بوقت محدد.
ينطوي استخدام المعلومات بشأن النفقات وأنماط تغيرها
مع الزمن  -من جملة أمور أخرى متصلة بالنقد وغيره -
عند التخطيط لالستجابة على تحديد مبالغ التحويالت
النقدية والقسائم إضافة إلى جدولتها عبر العام وتحديد
الفئات السكانية المستهدفة بها ومواقعهم .لالطالع على
القواعد اإلرشادية في هذا الشأن ،ارجع إلى دليل الميسر
بشأن تحليل وتخطيط االستجابة.
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تتطلــب بعــض المعاييــر اســتثمارات أكبــر أو تكاليــف لمــرة
ً
مثــا ،تتطلــب معاييــر الطبــخ موقــ ًدا موفــرًا للطاقــة
واحــدة.
فــي مــكان جيــد التهويــة .فــي بعــض الحــاالت ،مثــل نيجيريــا،
تقــرر عــدم شــمول التكاليــف الكبيــرة المنفــردة فــي الســال
القطاعيــة .تشــمل معظــم الســال التكاليــف المتكــررة فقــط (أي
المــواد التــي يجــري شــراؤها يوميًّــا أو شــهريًّا أو موســميًّا) ومــواد
أصغــر يجــري شــراؤها مــرة أو مرتيــن فــي العــام .بالنســبة للمــواد
األخــرى ،مثــل مــواد وأدوات المطبــخ والهواتــف النقالــة ،فإنــه عنــد
شــمولها فــي ســال الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق يفتــرض أن
اســتبدالها يجــري مــرة كل عــام أو عاميــن لذلــك يجــري توزيــع
التكلفــة بشــكل تناســبي فــي حســابات الســلة.
فــي منهجيــات بعــض الــدول لحســاب خــط الفقــر ،تعتبــر ديكورات
المنــزل وإصالحــه وصيانتــه مــن النفقــات االســتهالكية ،لذلــك
يجــري حســابها ضمــن خط الفقــر .لكــن اإلصالحات أو التحســينات
الكبيــرة للمنــازل (كالتوســعة أو التحديــث أو إعــادة اإلعمــار) تعــد
تكاليــف رأســمالية وعــادة مــا يجــري اســتثناؤها.
تواجــه بعــض القطاعــات صعوبــة فــي تعريــف ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق بوصفهــا عتبــة تفصــل بيــن األشــخاص
ً
مثــا ،مــع
القادريــن علــى التأقلــم وغيــر القادريــن علــى ذلــك.
أنــه مــن األســهل تعريــف االحتياجــات الغذائيــة للفــرد للبقــاء،
يصبــح األمــر أكثــر تعقيــ ًدا عنــد تعريــف االحتياجــات التعليميــة
للبقــاء ،ألنهــا تتفــاوت بشــكل كبيــر عبــر الســياقات وحتــى األســر.
بعــض النفقــات متوقعــة بســبب الخصائــص الفرديــة لألشــخاص
(كالحمــل أو أطفــال المــدارس) فــي حيــن أن بعضهــا اآلخــر غيــر
متوقــع إلــى حــد بعيــد.
ينجــم تعقيــد آخــر عــن إدراج معــدل المــواد والخدمات التــي يمكن
توفيرهــا نق ـ ًدا والمتوفــرة فــي األســواق المحليــة .مــع أن بعضهــا
يمكــن تمثيلــه علــى مســتوى األســر (كالغــذاء والمــأوى) إال أن
بعضهــا اآلخــر يحســب للفــرد الواحــد (كاالتصــاالت والصحــة) .فــي
بعــض القطاعــات قــد يمثــل ذلــك تحديًّــا كبيـرًا .فالحاجــات الصحيــة
علــى ســبيل المثــال متصلــة بحالــة الفــرد الصحيــة وليــس لهــا
معــدل .قــد يحتــاج بعــض النــاس لدفــع ثمــن عــاج مكلــف لمــرض
مزمــن .فــي حيــن أن البعــض اآلخــر يحتــاج لدفــع مبالــغ كبيــرة مــن
المــال مــرة واحــدة لعــاج حــاالت صحيــة خطيــرة وعــادة مــا تكــون
غيــر متوقعــة ولمــرة واحــدة.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

تــم التغلــب علــى هــذا التحــدي فــي بعــض الحــاالت عــن طريــق
حســاب ســال مختلفــة لمختلــف أنــواع األســر .وفــي حــاالت
أخــرى ،تــم اســتخدام االســتدالل للتغلــب علــى هــذه المشــكلة.
فــي لبنــان ،شــملت ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق تكلفــة
حــدث طبــي خطيــر واحــد (بنــاء علــى إحصائيــة بــأن  %5مــن
الســكان يتعرضــون لهــذا الحــدث ســنويًّا) .بالنســبة لالتصــاالت،
نــرى شــمول بطاقــة واحــدة لإلنترنــت /الهاتــف لألســرة الواحــدة
وتكلفــة هاتــف واحــد موزعــة علــى العــام فــي العديــد مــن ســال
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق وســال الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
للبقــاء.
إضافــة إلــى ذلــك ،توجــد بعــض المشــكالت الفلســفية بشــأن
مــا إذا كان مــن الضــروري شــمول احتياجــات معينــة فــي الســلة.
يكمــن التحــدي الجوهــري بالنســبة لبعــض القطاعــات فــي
التحقــق مــن أن المعاييــر والنهــج متســقة مــع نفقــات األشــخاص
الفعليــة لضمــان تطويــر اســتجابة مدفوعــة ًّ
حقــا بالطلــب.

شــمولها فــي ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ،إال أنــه مــن
الصعــب تكويــن مفهــوم للنفقــات المباشــرة التــي يتكبدهــا النــاس
ألن االحتياجــات الصحيــة غيــر متوقعــة وال تتــوزع بشــكل متســاو
بيــن األســر وليــس لهــا معــدل مــع مــرور الوقــت .مــن األمثلــة
األخــرى علــى ذلــك المــأوى.
ثبــت أن المــأوى مــن العناصــر المعقــدة فــي حســاب ســال الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق .يعتقــد بعــض الخبــراء أن القيمــة المخصصــة
لســال الحــد األدنــى مــن القيمــة ال تلبــي أب ـ ًدا حاجــات النــاس
األساســية للمــأوى ،ألنــه يصعــب تعريــف العناصــر التــي ينبغــي
أن تكــون مشــمولة فــي الســلة (ال ســيما لإلنشــاءات) دون دعــم
أو توجيهــات إضافيــة حتــى لــو أمكــن دعمهــا نقديًّــا .مــن المهــم
ضمــان انعــكاس نفقــات المــأوى بشــكل واقعــي فــي الســال،
والحــال كذلــك بالنســبة لتحديــد االحتياجــات التــي ال يمكــن
دعمهــا نقديًّــا وبذلــك ينبغــي تلبيتهــا مــن خــال وســائل أخــرى،
كالدعــم الفنــي للمــأوى.

ً
مثــا ،بالنســبة للرعايــة الصحيــة ،هنــاك حاجــة للموازنــة بيــن
فكــرة أن الخدمــات الصحيــة األساســية المقدمــة لألفــراد األكثــر
هشاشــة مــن المفتــرض أن تقــدم مجانًــا والنفقــات الصحيــة
الكبيــرة التــي يتكبدهــا النــاس فــي الحقيقــة .مــع أن الوصــول
للرعايــة الصحيــة مــن النفقــات غيــر المباشــرة التــي يمكــن

قد يكون النهج الهجين في حساب سلة
الحد األدنى من اإلنفاق وسيلة للتغلب
على بعض من هذه التحديات .تعلم المزيد
هنا.

فيما يلي بعض الحلول المحتملة التي جرى اختبارها للتغلب على تحديات حساب السالل القطاعية:
الحل

الوصف

اإليجابيات

السلبيات

تعكــس مجموعــة محــدودة تحــدد الحــد األدنــى لــكل قطــاع بمــا ال تتماشــى مــع حقيقــة أن قيــم بعــض االحتياجــات
حزمة الحد
األدنى من الدعم مــن الخدمــات والســلع ذات يكافــئ األمــن الغذائــي المســاوي والخدمــات ليــس لهــا معــدل .تخلــط بيــن النفقــات
الصلــة لمتوســط األســرة لـــ 2100ســعر حــراري للفــرد الواحــد الكبيــرة لمــرة واحــدة والنفقــات األكثــر تكــرارًا.
يوميًّــا .تنبغــي تغطيــة االحتياجــات
وتقديــر تكلفتهــا.
التــي تــم تحديدهــا لكن تعــذر تغطيتها
فــي الســلة ضمــن برامــج «كاش
بلــس» (الخدمــات والمســاعدات
العينيــة).
حزمة الحد
األدنى من
الدعم المصنفة
وفق مجموعات
مستهدفة
محددة.

تحديــد مجموعــة محــددة مــن
الخدمــات والســلع المتصلــة
بهــا لمجموعــة مــن الفئــات
المســتهدفة وتقديــر تكلفتهــا
المرتبطــة بالحســابات ألســرة
المتوســطة.

تفــ ِرّق بيــن النفقــات لمــرة واحــدة مــا زال تقديــر تكلفــة الوحــدة لتحويــل نســبتها
والنفقــات المتكــررة .تقــدم مداخــل مــن ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق إلــى قيمــة
لربــط الدفعــات بوقــت يحتــاج فيــه التحويــات النقديــة متعــددة األغــراض يمثــل تح ًديًّــا.
أنــاس محــددون الســتخدام خدمــة
وربــط القيمــة بمــا يحتاجونــه.

التماشي مع
خط الفقر

اســتخدام بيانــات الحكومــة
بشــأن الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق بنــاء علــى ســلة
مقترحــة مــن الحكومــة
بوصفهــا مرجعيــة .تســتخدم
البيانــات بشــأن معــدل الدخــل
لتحديــد قيمــة التحويــات
الموصــى بهــا.

قــد ال تكــون بيانــات الحكومــة موثوقــة أو منطبقــة
علــى فئــات ســكانية مهمشــة .إذا تجــاوزت ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق الحــد األدنــى لألجــور،
قــد يــراود الحكومــة القلــق مــن تأثــر تصــورات الفئــات
الســكانية غيــر المتضــررة مــن األزمــة بشــأنها.

نسبة مئوية من بنــاء علــى تحليــل لتقييــم
مخصصات اإلنفاق النــاس ،تحديــد النســبة
المئويــة للســال القطاعيــة
مــن إجمالــي ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق.

تضمــن التكامــل وتقلــل أي تعطيــل
علــى المــدى البعيــد بمــا أن الحكومــة
هــي المســؤول الرئيســي عــن
مواطنيهــا بمــا فــي ذلــك النازحــون
داخليًّــا.

ً
مجــال
أســاس الحســابات قائــم علــى يعكــس النفقــات الحاليــة فقــط وقــد ال يتــرك
الطلــب ويضمــن أن يكــون واقعيًّــا .كافيًــا لنفقــات بنــاء الصمــود.
يمكــن تثليثــه مــع المعاييــر القائمــة
علــى الحقــوق.

مقتبس من ورقة مجموعة الصحة بشأن سالل الحد األدنى من اإلنفاق

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق
وضعت بعض المجموعات توجيهات يمكن الوصول إليها هنا:
األمن الغذائي:
• تقييم االحتياجات األساسية ،تحليل ورسم خارطة الهشاشة،
تحليل األمن الغذائي الصادر عن برنامج األغذية العالمي ،نهج
برنامج األغذية العالمي بشأن االحتياجات األساسية ،تموز
.2018
• سالل الحد األدنى من اإلنفاق ،تحليل ورسم خارطة
الهشاشة ،تحليل األمن الغذائي الصادر عن برنامج األغذية
العالمي ،مالحظات إرشادية صادرة عن برنامج األغذية العالمي
بشأن سالل الحد األدنى من اإلنفاق ،تموز .2018

المأوى :قواعد إرشادية عالمية:
• توجيهات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين بشأن مساعدات االستئجار (طريقة حساب
نسبة سلة الحد األدنى من اإلنفاق وسوق االستئجار)،
مرفق هنا ،تجري تجربته حاليًّا في الميدان.
• وثيقة السياسة الموضوعية بشأن المأوى والتجمعات
السكانية الصادرة عن مكتب «إيكو» .europa.ec//:https
_consolidated_ss/files/site-echo/sites/echo/eu
.pdf.02ev-20-version_final_guidelines
•االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر  -المأوى
والتجمعات السكانية والنقد.www//:https :
/group-working-cash-and-shelter/org.sheltercluster
-cross-red-federation-international/documents
settlements-and-shelter
•منظمة إنقاذ الطفل /تقييم سوق العمل الصادر عن
مجموعة المأوى (تكاليف العمالة المرتبطة باإلنشاءات):
-cash-and-shelter/org.sheltercluster.www//:https
-consultation-draft/documents/group-working
support-analysis-market-labour

•الصفحة اإللكترونية لمنظمة «»Global Shelter
تضم أمثلة خاصة بدول محددة https://www.
sheltercluster.org/shelter-and-cash-workinggroup/library/guidance
•القواعد اإلرشادية بشأن سلة الحد األدنى من
اإلنفاق في أوكرانيا
https://www.sheltercluster.org/ukraine/
documents/guidance-monetization-shelternfihumanitarian-response-ukraine
التعليم:
مساعدات النقد والقسائم للتعليم في
الحاالت الطارئة  -تقرير التحليل وتوجيهات
عامة
المياه والصرف الصحي والنظافة:
توجيهات بشأن البرمجة القائمة على
السوق للمختصين في مجال المياه والصرف
الصحي والنظافة .
الصحة:
• مجموعة الصحة العالميةhttp://www.who.int/ :
/health-cluster/about/work/task-teams/cash/en

•المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
( ،)2015مبادرات بناء القدرات للصحة في سياقات
الالجئين :تقييم.
•معهد التنمية الدولي ( ،)2011إعادة النظر في التحويالت
النقدية لتعزيز صحة األمهات.
•برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)2014التحويالت النقدية
والوقاية من مرض نقص المناعة البشرية.

االتصاالت في سلة الحد األدنى من اإلنفاق للبقاء في شمال سوريا
عادة ما تشمل سلة الحد األدنى من اإلنفاق االتصاالت،
حيث يعتبرها بعض الخبراء من حاجات البقاء .حتى في
بعض الحاالت التي ال تشمل فيها سالل الحد األدنى من
اإلنفاق للبقاء بن ًدا مخص ً
صا لالتصاالت ،فإنها تؤخذ في
االعتبار ضمن التكلفة اإلجمالية للسلة ضمن نسبة مئوية
مخصصة لنفقات أخرى .أضيفت االتصاالت في شمال سوريا
بوصفها حاجة حرجة خالل عملية تقييم سلة الحد األدنى

من اإلنفاق بسبب العدد الكبير من األسر التي نزحت
عن منازلها و /أو اعتمدت على األقارب في مواقع أخرى
(داخل أو خارج سوريا) .بطاقات اإلنترنت عبر الهاتف متاحة
أي ً
ضا ،ونظرًا لتعطل شبكات الهاتف العادية ،كانت تطبيقات
«واتساب» وغيرها من تطبيقات التراسل عبر اإلنترنت شائعة
االستخدام .يسهل شراء  1غيغا بايت وهي تكفي لتغطية
احتياجات االتصال لشهر واحد.

ســال الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق والتعليــم فــي الحــاالت الطارئــة  -دروس
مســتفاد مــن مجموعــة التعليــم العالميــة
ُتظهر الدراسات وجود فجوات كبيرة وعدم اتساق في
الطريقة التي يجري فيها حساب مساعدات النقد والقسائم
ألغراض التعليم في الحاالت الطارئة .في بعض الحاالت ،ال
تشمل سلة الحد األدنى من اإلنفاق تكلفة التعليم .وعند
شمولها تعتبر تكلفة متوسطة لألسرة الواحدة وهذا يقيد
استخدامها لبرامج التعليم في الحاالت الطارئة بما أنها

تستهدف عادة أطفال المدارس بشكل فردي« .تكرار النفقات،
ً
نطاقا من التعليم ،أو شمول معالجة
أو أهداف البرنامج األوسع
مخاوف الحماية مثل عمالة األطفال ،أو مدى القبول يؤثر أيضاً
على توزيع قيمة التحويل وينبغي أخذه في االعتبار» .تعلم

المزيد هنا.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

إضافة نسبة مئوية للنفقات األخرى في شمال سوريا
تتضيــف بعــض الســال نســبة مئويــة مخصصــة لـ»النفقــات
األخــرى» .ال توجــد معاييــر محــددة لتعريــف أنــواع النفقــات
التــي تنــدرج ضمــن النفقــات األخــرى أو تقديــر نســبتها مــن
الســلة ،لذلــك فهــي تتفــاوت بشــكل كبيــر مــن ســياق آلخــر.
فــي بعــض الحــاالت ،يمكــن أن تنــدرج بطاقــة الهاتــف الخلــوي
أو تكاليــف النقــل ضمــن النفقــات األخــرى .فــي شــمال ســوريا

إذا كنا سندرج عناصر من قطاع واحد فقط في
السلة ،هل ندعوها سلة الحد األدنى من
اإلنفاق؟
تعتبــر الســلة المختصــة بقطــاع واحــد نقطــة بدايــة قويــة لكنهــا ال
تمثــل ســلة كاملــة للحــد األدنــى مــن اإلنفــاق.
وف ًقــا لتوجيهــات البنــك الدولــي وبرنامــج األغذيــة العالمــي ،عــادة
مــا تبنــى ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق علــى أســاس ســلة
ســعرات حراريــة ،لكــن هــذه الســلة بحــد ذاتهــا ليســت كافيــة
 بــل توجــد مــواد أساســية أخــرى ينبغــي مراعاتهــا كالســكنوالمالبــس والتدفئــة .يوصــي البنــك الدولــي ببنــاء ســلة شــاملة
للحــد األدنــى مــن اإلنفــاق علــى أســاس ســلة غذائيــة بســيطة
لـــ 2100ســعر حــراري للشــخص الواحــد يوميًّــا .عنــد بنــاء ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ،تتمثــل نقطــة البدايــة فــي تحديــد
مجموعــة صريحــة مــن األغذيــة المســتهلكة عــادة مــن قبــل
األشــخاص األكثــر هشاشــة ممــن يعيشــون فــوق خــط الفقــر
بقليــل وباألســعار المحليــة (أي الســلة المرجعيــة لبرنامــج
األغذيــة العالمــي) ومــن ثــم تضــاف مخصصــات محــددة للنفقــات
غيــر الغذائيــة المتســقة مــع نفقــات هــذه الفئــة مــن النــاس .فــي
الصومــال مثـ ً
ـا ،يجــري حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
علــى أســاس ســلة مــن المــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة للبقــاء،
حيــث تمثــل المــواد الغذائيــة  80-70بالمئــة مــن مجمــوع الســلة،
لكنهــا تشــمل أي ً
ضــا مكونــات غيــر غذائيــة.
فــي ســياق خطــوط الفقــر الوطنيــة ،هنــاك فــرق بيــن خطــوط
الفقــر الغذائــي وخطــوط الفقــر الشــاملة ،وقد ســبب اســتخدامها
بشــكل خاطــئ لحســاب الســلة إربـ ً
ـاكا .ينبغــي تذكــر أن أحدهمــا
قائــم علــى تكلفــة المعيشــة فــي حيــن أن اآلخــر قائــم علــى
االحتياجــات.

مثـ ً
ـا ،تبلــغ النســبة المئويــة المخصصــة لنفقــات األســرة األخــرى
 .%7.5تغطــي هــذه النســبة تكاليــف الرعايــة الصحيــة واإليجــار
والنقــل والتعليــم .وتــم حســابها عــن طريــق ضــرب معــدل النســبة
المئويــة للمــال المنفــق علــى هــذه المــواد بمعــدل النســبة
المئويــة لألســر التــي أبلغــت عــن اإلنفــاق علــى هــذه البنــود.
بلــغ المجمــوع  %7.5وتــم اعتمــاده.

كيــف نتعامــل مــع الضغــوط المفروضــة مــن
الحكومــات والجهــات المانحــة؟
تمثــل ســال الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق عتبــة لالحتياجــات
اإلنســانية فــي البــاد .قــد تســعى الــوكاالت المنخرطــة فــي
حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ألن تكــون علميــة فــي
حســاباتها قــدر اإلمــكان ،إال أنــه يصعــب إنــكار العواقب السياســية
لتحديــد هــذه العتبــة .هــذا األمــر ليــس مســتغربًا بالنســبة
لتحديــد عتبــات فقــر أخــرى .مثـ ً
ـا ،أصبحــت العتبــة التــي حددهــا
البنــك الدولــي والبالغــة قيمتهــا  1دوالر أمريكــي فــي عــام 1990
ً
أساســا ألهــداف التنميــة لأللفيــة .لطالمــا أقــر الخبــراء بالتقتيــر
الــذي اتســم بــه تحديــد هــذه القيمــة كمقيــاس فقــر ينطبــق
علــى مســتوى العالــم ،وقــد ذكــروا أنــه لــم يســتخدم بكثــرة
مــن منظــور علمــي كعتبــة للفقــر واســتخدم بشــكل أكبــر كأداة
للمناصــرة وجــذب االهتمــام الدولــي بجهــود مكافحــة الفقــر .وفــي
حــاالت أخــرى ،تعرضــت حكومــات لالنتقــاد ألنهــا جعلــت قيمــة
خــط الفقــر متدنيــة جـ ًّ
ـدا كــي يبــدو أن مالييــن النــاس خرجــوا مــن
الفقــر.
مــع اإلقــرار بقيمــة االســتدالل فــي وضــع السياســات
والمناصــرة ،مــن المهــم عــدم االبتعــاد عــن النهــج
العلمــي ،ألن العتبــات التــي نحددهــا ســتفرض عواقــب
مهمــة علــى حيــاة النــاس.
لقــد شــهدنا ضغوطًــا مــن الجهــات المانحــة فــي ســياقات محددة
إلضافــة أو شــطب ســلع أو خدمــات معينــة مــن ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق وفــق وجهــات نظرهــا السياســية وأهدافهــا
التشــغيلية .ثمــة وســيلتان قويتــان للتخفيــف مــن هــذا الخطــر:
(أ) وضــع مبــررات قويــة لدعــم نتائجــك القائمــة علــى المعاييــر
وتحليــل البيانــات الثانويــة( ،ب) وضــع إســتراتيجية واضحــة
لكســب دعــم الحكومــات الجهــات المانحــة مــن بدايــة العمليــة.
تعلــم المزيــد عــن طريقــة القيــام بذلــك هنــا.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
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رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

السالل المصنفة

كم سلة ينبغي أن نضع لكل سياق؟

سلة الحد األدنى
من اإلنفاق
المحسوبة
لألسرة المتوسطة
لكل سياق

عــادة مــا تكــون هنــاك ســلة واحــدة لــكل ســياق .قــد يعنــي ذلــك
وجــود ســلة واحــدة علــى المســتوى الوطنــي .يعتقــد بعــض
الخبــراء أنــه ينبغــي تخصيــص ســال لمناطــق أو ســياقات الجئيــن
محــددة مــا دامــت هنــاك درجــة مــن التجانــس فــي االحتياجــات
واألســواق وفــروق واضحــة مــع بقيــة الفئــات الســكانية تبــرر
تعييــن عتبــة خاصــة.
عــادة مــا تبنــى ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق علــى أســاس
األســرة المتوســطة ،ألنهــا تهــدف لتغطيــة الحــد األدنــى مــن
االحتياجــات األساســية لألســرة المتوســطة ،لذلــك فهــي ال
تأخــذ فــي االعتبــار المتطلبــات اإلضافيــة لمجموعــات أخــرى.
يعتقــد بعــض الخبــراء أنــه ال يلــزم تصنيــف ســال الحــد
ً
وفقــا الحتياجــات خاصــة (النســاء
األدنــى مــن اإلنفــاق
الحوامــل ،كبــار الســن ،األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،المصابيــن
بأمــراض المزمنــة) ألنــه مــن المفتــرض أن تكــون الســلة قائمــة
علــى متوســط االحتياجــات ،كمــا أن هنــاك أدوات أخــرى أكثــر
مالءمــة لتغطيــة هــذه االحتياجــات الخاصــة وتصميــم المســاعدات
لمجموعــات محــددة.
فــي المقابــل ،يعتقــد خبــراء آخــرون أن احتياجــات األســر تتفــاوت
بشــكل كبيــر بنــاء علــى ظــروف كل منهــا ،ومــع أن المتوســط
يســتخدم لســهولته إال انــه قــد ال يغطــي نفقــات فرديــة إضافيــة
لمجموعــات خاصــة .قــد تتكبــد المجتمعات المســتضيفة أو ســكان
المخيمــات أو الســكان المتنقلــون باســتمرار تكاليــف مختلفــة
ليــس فقــط ألســباب ثقافيــة بــل أي ً
ضــا ألن قدرتهــم علــى الوصــول
إلــى األســواق قــد تكــون مختلفــة .يعتقــد بعــض الخبــراء أن
هنــاك حاجــة لتصنيــف ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
ً
وفقــا للحاجــات المختلفــة كــي تمثــل الســلة عتبــة أكثــر
واقعيــة لحســاب قيمــة تحويــات المنــح النقديــة .وتنبغــي
مراعــاة النفقــات اإلضافيــة التــي يتكبدهــا أشــخاص كالحوامــل
والمرضعــات واألطفــال الرضــع واألطفــال واليافعــون وكبــار
الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والمصابــون بأمــراض مزمنــة.
ال يوجــد إجمــاع فــي الوقــت الحالــي علــى وجهــة النظــر األصــح.
علــى كل حــال ،ينبغــي اتخــاذ القــرار حســب الســياق.

ًّ
مهتمــا بتصنيــف ســلة الحــد األدنــى مــن
إذا كنــت
ً
اإلنفــاق وفقــا لمختلــف أنــواع الحاجــات...
هنــاك جــدل قائــم بشــأن الطريقــة األفضــل لتغطيــة هــذه
االختالفــات .يــرى بعــض الخبــراء أن مــن المفيــد تحديــد قيــم
مرجعيــة يمكــن اســتخدامها لتحديــد قيــم المبالــغ التكميليــة
التــي تضــاف إلــى ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق .فــي حيــن
يــرى آخــرون أنــه ينبغــي إعــداد ســال مصنفــة وف ًقــا للحاجــات
المختلفــة وإضافتهــا إلــى ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق.

الخصائص الجغرافية

نوع السكان

(حضرية /ريفية ،األقاليم)

(العمر ،الجنس ،القدرات)

المبالغ التكميلية
المضافة للقيم المرجعية
سلة الحد األدنى
من اإلنفاق
الخصائص الجغرافية

(حضرية /ريفية ،األقاليم)

نوع السكان

(العمر ،الجنس ،القدرات)

الشكل :7
نهجان لتعديل سالل
الحد األدنى من اإلنفاق
وفق الحاجات المختلفة

مناطق جغرافية مختلفة (أقاليم أو سكان حضر /ريف)
إذا لــم تتــم التفرقــة بيــن ســكان المناطــق الحضريــة والريفيــة،
لــن تعكــس ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق حقيقــة أن تكاليــف
وفــرص الدخــل تتفــاوت بيــن المراكــز الحضريــة الكبيــرة والمناطــق
الريفيــة أو شــبه الريفيــة .يتكبــد ســكان المناطــق الحضريــة
تكاليــف مختلفــة بســبب الفــروق فــي أســعار الســوق وأي ً
ضــا
بســبب النفقــات اإلضافيــة كنفقــات الســكن /اإليجــار والمرافــق.
يضــم كتيــب «اســفير» اإلرشــادي لعــام  2018توجيهــات جديــدة
للعمــل فــي المناطــق الحضريــة ،ومــن المســائل التــي ينبغــي
التنبــه لهــا:
فــي الســياقات خــارج المخيمــات وفــي الســياقات
الحضريــة علــى ســبيل المثــال ،مــن المهــم ضمــان
أن ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق تشــمل تكاليــف
إمــداد الميــاه المحليــة.

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

فــي الســياقات الحضريــة ،اتبــع خطــوات لوضــع
مؤشــرات نفقــات األســرة الغذائيــة فــي ســياقها ال
ســيما فــي المناطــق كثيفــة الســكان ومتدنيــة الدخــل.
فــي الســياقات الحضريــة ،قــد ال يمثــل الغــذاء النفقــات األكثــر
أهميــة .قــد تكــون «حصــة النفقــات الغذائيــة» والعتبــات
المحــددة لهــا أقــل دقــة فــي الســياقات الحضريــة ،ألن
النفقــات غيــر الغذائيــة كاإليجــار والتدفئــة أعلــى نســبيًّا .لذلك
فــإن االفتــراض بــأن الغــذاء أكثــر أهميــة مــن المــأوى مشــكوك
فيــه فــي الســياقات الحضريــة .فــي ســلة الحــد األدنــى مــن
ً
مثــا ،كانــت أعلــى نســبة
اإلنفــاق فــي العــراق ()2018
مخصصــة لإليجــار ( )%37فــي حيــن مثــل الغــذاء نســبة .%32

طرق مختلفة
في الصومال ،طورت وحدة تحليل األمن الغذائي أربعة سالل
فرعية للحد األدنى من اإلنفاق :اثنتان لتغطية المناطق
الريفية والمدن الحضرية في الشمال الغربي من البالد
واثنتان لتغطية المناطق الريفية والمدن في بقية البالد .في
بعض الحاالت على غرار لبنان ،تنطبق سلة الحد األدنى من
اإلنفاق على المستوى الوطني لكن بعض أجزائها  -مثل
المأوى  -قد يعكس فروقات إقليمية في التكاليف .وفي
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،تم تحديد قيمة للسلة في
كل محافظة .أما في العراق كان المخرج النهائي سلة واحدة
فقط ،لكن األرقام النهائية كانت موزونة وفق المتوسط القائم
على مجموع األفراد المحتاجين (المجتمع المستضيف،
والنازحون داخليًّا والالجئون السوريون) في كل محافظة.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

بعض الطرق المقتبسة من توجيهات
برنامج األغذية العالمي بشأن إعداد
سالل مختلفة للمناطق المختلفة
تسعير السالل بناء على بيانات األسعار المتاحة في مختلف
األقاليم أو المناطق الحضرية /الريفية بالنسبة للسلة
الغذائية .يمكن استخدام قاعدة بيانات األسعار الخاصة
بتحليل ورسم خارطة الهشاشة وغيرها من سالسل السعر
الشبيهة .قد يكون ذلك أكثر صعوبة بالنسبة للمواد غير
الغذائية والسكن والمرافق والخدمات ،وقد يعتمد ً
بدل من
ذلك على مجموعات بيانات أسعار مقدمة من قبل الشركاء
أو قد يتطلب مجموعات بيانات جديدة.
في بعض الدول ،تكون بيانات األسعار المقدمة من مكتب
اإلحصاءات الوطني مفيدة .في تونس ،كانت مؤشرات تعادل
القدرة الشرائية اإلقليمية مفيدة في تقديم تقديرات ألسعار
مكونات سلة الحد األدنى من اإلنفاق التي لم تتوفر بشأن
أسعارها معلومات مباشرة.
ستخدام قيم تقريبية من بيانات اإلنفاق إذا كانت تغطية
مسح األسر كافية من ناحية إقليمية ،يمكن استكشاف
مختلف مستويات اإلنفاق في األقاليم بالرجوع إلى
مجموعات األسر التي تعيش فوق خط الفقر بقليل .لكن
ينبغي الحذر عند استخدام هذه الطريقة ،ال سيما إذا كان
حجم العينة صغيرًا ًّ
جدا وف ًقا لألقاليم.

يعتقد بعض الخبراء أن إعداد سالل مختلفة
وفق األقاليم قد يولد عوامل جذب لمناطق
مختلفة ال سيما في الدول الصغيرة .وقد
يمثل ذلك تحديًّا إضافيًّا بالنسبة لألشخاص
المتنقلين باستمرار ألن األسر الالجئة
المسجلة في عنوان معين قد تغير موقعها
باستمرار وقد تصعب معرفة أي السالل ينبغي
استخدامها لحساب المنح المقدمة لهم.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

أنواع مختلفة من السكان
تصنيــف ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق وفــق مختلــف فئــات
الهشاشــة قــد يكــون مفيــ ًدا لالســتجابات التــي تخطــط
لالســتهداف الفئــوي.

معايير شائعة
لالستهداف الفئوي
وجود كبار السن.
الحالة (حامل /مرضع ،أشخاص ذوي اإلعاقة).
حجم األسرة.
نســبة اإلعالــة (عــدد الشــباب وكبــار الســن وذوي
اإلعاقــة والمرضــى مقارنــة بعــدد الراشــدين القادريــن).
وجود األطفال (األطفال دون سن الثانية).
األسر التي تضم وال ًدا واح ًدا.
المصدر :ر .غودمان( .فبراير)2013 ،
هايتي :بناء شبكات األمان الوطنية.

تؤثــر أعمــار وأجنــاس أفــراد األســرة علــى أســعار بنــود الســلة،
بــد ًءا مــن المالبــس ،وانتهــا ًء بالمســتوى الدراســي وتكاليــف
الرعايــة الصحيــة .كمــا تنطــوي قــدرات النــاس المتفاوتــة علــى
فروقــات كبيــرة فــي تكاليــف حياتهــم اليوميــة .يوصــى بتصنيــف
هــذه التكاليــف فــي حســابات ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق لزيــادة دقتهــا .فيمــا يلــي بعــض المســائل التــي
ينبغــي التنبــه لهــا:
تجنــب حســاب احتياجــات األطفــال كنســبة مئويــة مــن
حاجــات الراشــدين ،ألن ذلــك ال يعكــس بدقــة احتياجــات
ً
مثــا ،فــي عــام  ،2020أعلنــت المحكمــة
األطفــال.
الدســتورية االتحاديــة فــي ألمانيــا عــدم دســتورية حســاب
حاجــات األطفــال كنســبة مئويــة مــن حاجــات الراشــدين فــي
نظــام الحمايــة االجتماعيــة الوطنــي األلمانــي.
عــادة مــا يتكبــد كبــار الســن تكاليــف رعايــة صحيــة أعلــى.
ويعانــون فــي بعــض األحيــان للوصــول إلــى البنــوك .تأكــد مــن
تعديــل حســابات ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق لتغطيــة
تكلفــة النقــل أو تســجيل نقطــة الهشاشــة هــذه ضمــن
ً
نطاقــا .تعلــم المزيــد عــن النقــد وكبــار
عمليــة دعــم أوســع
الســن هنــا وهنــا.
فــي بعــض الســياقات ،توجــد فروقــات فــي اإلنفــاق وف ًقــا
للنــوع االجتماعــي .فــي بعــض األحيــان ،يميــل أربــاب األســر
الذكــور للتركيــز بشــكل أكبــر علــى المســائل المتصلــة
بتصاريــح اإلقامــة واالتصــاالت والنقــل فــي حيــن تركــز أربــاب
األســر اإلنــاث علــى التعليــم واحتياجــات األطفــال .عنــد
تطويــر ســال الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ينبغــي تنفيــذ
تحليــل مخصــص للنــوع االجتماعــي للمســاعدة فــي
تحديــد النفقــات بدقــة أكبــر للبنــود المذكــورة أعاله.يعانــي

في أقصى شمال الكاميرون ،قررت اللجنة الدولية
لإلنقاذ استخدام التركيز على الجنس وعملت على
معدل  2300سعرة حرارية يوميًّا ً
بدل من  2100سعرة
عند حساب سلة الحد األدنى من اإلنفاق للبقاء
من أجل مراعاة االحتياجات الغذائية الخاصة بالنساء
المرضعات والحوامل (الطاقة اليومية الموصى بها
للنساء الحوامل والمرضعات هي  2500سعرة حرارية
يوميًّا).

العديــد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن تكاليــف أعلــى
فــي حياتهــم اليوميــة مقارنــة باألشــخاص الذيــن ال يعانــون
مــن اإلعاقــةً .
أول ،يضطــر األشــخاص ذوو اإلعاقــة لشــراء
مــواد وخدمــات خاصــة بإعاقتهــم (مثــل أجهــزة المســاعدة
وإعــادة التأهيــل واألدويــة) .ثانيًــا ،قــد يتكبــد األشــخاص ذوو
اإلعاقــة تكاليــف إضافيــة عنــد شــراء الســلع والخدمــات التــي
يشــتريها األشــخاص الذيــن ال يعانــون مــن اإلعاقــة (كالنقــل).
يمكنــك االطــاع علــى التوجيهــات بشــأن حســاب النفقــات
المتصلــة باإلعاقــة فــي هــذا التقريــر الصــادر عــن منظمــة
"."Development Pathways

هل تعلم أن هناك توجيهات بشأن كيفية ضمان
الوصول العادل إلى مساعدات النقد والقسائم
لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة؟ للمزيد
من المعلومات ،اطلع على معايير الشمولية
اإلنسانية لكبار السن واألشخاص ذوي
اإلعاقة.

مهم:
تذكر أن قدرتك على تصنيف عدة سالل
مختلفة تعتمد بشكل كبير على المعلومات
المتوفرة .كل قيمة مرجعية جديدة أو سلة
جديدة تحتاج لعملية جديدة بالكامل وتتطلب
بذل جهود إضافية .عملية إعداد سلة الحد
األدنى من اإلنفاق مليئة بالمقايضات ،ويؤدي
التنسيق والجدوى التشغيلية دو ًرا كبي ًرا فيما
ً
فعل .مع أن واجبنا يحتم علينا
يمكنك تحقيقه
توصيل المساعدات المالئمة وذات الصلة،
إال أنه ينبغي تذكر أن سلة الحد األدنى من
اإلنفاق أداة تشغيلية تخدم الوكاالت وليست
دراسة بحثية أكاديمية.

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

هل نحسب سلة الحد األدنى من
اإلنفاق للفرد الواحد أم األسرة؟
ينطــوي تحديــد الوحــدة األساســية للحســاب علــى بعــض
التعقيــدات .مــع أن بعــض النفقــات مثــل النفقــات الغذائيــة قــد
تبــدو ســهلة التقييــم للفــرد الواحــد ،قــد يحســن حســاب نفقــات
أخــرى مثــل الكهربــاء أو المــأوى لألســرة الواحــدة .اختيــار الوحــدة
المالئمــة للحســاب خطــوة مهمــة فــي حســاب ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق .فيمــا يلــي بعــض النصائــح المتصلــة بكيفيــة
القيــام بذلــك بفعاليــة.
فــي ســياق المســاعدات الغذائيــة ،كثيــرًا مــا تمنــح األســر المســاعدات وف ًقــا
لحجمهــا وعلــى أســاس الفــرد الواحــد (علــى الرغــم من أن أفــراد األســر المختلفة
لهــم حاجــات مختلفــة) .ويســبب ذلــك مشــكلة عنــد إعــداد ســال الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق .تتنامــى حاجــات األســر عنــد ازديــاد عــدد أفرادهــا ،لكــن بســبب
الوفــورات فــي االســتهالك فــإن هــذه الحاجــات ال تنمــو بشــكل تناســبي .بعــض
الســلع المســتهلكة فــي األســرة – مثــل الغــذاء« -خاصــة» بطبيعتهــا؛ أي أنــه
عندمــا يســتهلكها شــخص مــا ال يمكــن ألحــد آخــر أن يســتهلكها نفســها ،فــي
حيــن أن هنــاك ســلع أخــرى «عامــة»؛ أي أنهــا مشــتركة بيــن أفــراد األســرة.
لذلــك ،فــإن الحاجــة لمســاحة الســكن والكهربــاء ومــا إلــى ذلــك لألســرة المكونــة
مــن ثالثــة أفــراد لــن تبلــغ ثالثــة أضعــاف حاجــات فــرد واحــد .ال يوصــى باســتخدام
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق القائمــة علــى الفــرد الواحــد لتيســير االســتهداف
أو حســاب قيمــة التحويــات ،ألن األســر الكبيــرة ســتعتبر فــي هــذه الحالــة ضعيفة
فــي جميــع األحــوال بمــا أن النهــج القائــم علــى الفــرد الواحــد يفتــرض أن نفقــات
األســرة تــزداد بشــكل يتناســب مــع عــدد أفرادهــا .فــي العديــد مــن الســياقات،
يتــم التعامــل مــع هــذا األمــر بشــكل ضمنــي عــن طريــق حســاب ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق لحجــم األســرة الشــائع فقــط .لكــن ،إذا كانــت هــذه الســلة
ستســتخدم ألغــراض تشــغيلية ،لــن تكــون عمليــة جـ ًّ
ـدا.
يظهــر الشــكل  2النفقــات وفــق حجــم األســرة مقارنــة باألســرة المكونــة مــن
فــرد واحــد وف ًقــا لتقييــم هشاشــة الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان ( .)2017ال
يتضاعــف معــدل نفقــات األســرة مقارنــة باألســرة المكونــة مــن فــرد واحــد ،إال
إذا وصــل عــدد أفرادهــا إلــى  5أفــراد ،وال يتضاعــف ثــاث مــرات إال إذا وصــل عــدد
أفرادهــا إلــى  11فــر ًدا.
الشكل  :2الزيادة في نفقات األسرة وفق حجمها مقارنة باألسرة المكونة من
فرد واحد.

عامل المضاعفة
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حجم األسرة
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غذائية

المجموع

الشكل  :8توجيهات برنامج األغذية العالمي بشأن
سلة الحد األدنى من اإلنفاق ،ص.19 .

يمكننــا أن نســتخدم إمــا الفــرد الواحــد أو األســرة كوحــدة
أساســية لحســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق .إال أن كال
الطريقتيــن تنطويــان علــى تعقيــدات خاصــة بهمــا.
وف ًقــا للدراســات (منظمــة العمــل الدوليــة )2003 ،يمكــن تعريــف
األســرة بأنهــا الوحــدة المكونــة من فرديــن أو أكثر يعيشــون
معــا ويوفــرون ً
ً
معــا الطعــام أو أساســيات الحيــاة األخــرى.
قــد يجمــع األفــراد فــي المجموعــة دخولهــم وقــد تكــون لديهــم
موازنــة مشــتركة بدرجــات متفاوتــة ،وقــد يكونــون مــن األقــارب
وقــد ال يكونــون أقــارب ،وقــد يمثلــون أقــارب وغيــر أقــارب .يمكــن
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أن تتكــون األســرة مــن عــدد مــن األســر (المرتبطيــن ببعــض
بالقرابــة أو الــزواج أو التبنــي) .يمكــن أن تتكــون األســر أي ً
ضــا مــن
شــخص واحــد يوفــر طعامــه والمــواد األساســية األخــرة للحيــاة
دون جمعهــا مــع أي شــخص آخــر لتشــكيل جــزء مــن أســرة
متعــددة األفــراد.
عنــد حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق لألســرة الواحــدة
عــادة مــا تكــون مبنيــة علــى أســاس معــدل عــدد األشــخاص
فيهــا.
يمكــن أي ً
ضــا حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفاق باســتخدام
الفــرد الواحــد كوحــدة أساســية .عــادة مــا تكــون الحســابات للفرد
الواحــد قائمــة علــى الراشــد العامــل الواحد.
يمكــن أن تتنــوع الوحــدة األساســية لحســاب الســلة وف ًقــا
لتنــوع الســياق الــذي تنطبــق فيــه .فــي معظــم الســياقات
يســتخدم معــدل حجــم األســرة كأســاس للحســابات .وفــي
ســياقات أخــرى مثــل األردن تــم حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق لمجموعــة متنوعــة مــن األســر بأحجــام مختلفــة .وفــي
ســياقات أخــرى تــم حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
للفــرد الواحــد.
حســاب الســلة لألســرة منطقــي مــن ناحيــة نظريــة ،ألن العديــد
مــن القــرارات يتخــذ ضمــن األســرة وألن المــوارد تكــون مشــتركة
إلــى حــد مــا بيــن أفرادهــا .وهــذا يجعــل األســرة هــي النقطــة
المرجعيــة الطبيعيــة لفهــم رفــاه األفــراد .مــن ناحيــة عمليــة،
يمكــن أن تكــون الحســابات علــى مســتوى األســر أكثــر ســهولة،
ألن البيانــات تتولــد فــي الكثيــر مــن األحيــان علــى مســتوى
األســر.
لكــن خطــر اســتخدام األســرة كوحــدة رئيســية للحســابات
يكمــن فــي أنهــا إن لــم تتــم علــى نحــو ســليم فإنهــا قــد تمحــو
الخصائــص الفرديــة .يجــب أن تراعــي الحســابات علــى مســتوى
األســرة أعمــار وأجنــاس األفــراد فــي األســرة .تتفــاوت التكاليــف
ً
مثــا أقــل تكلفــة مــن
بتفــاوت أعمــار األفــراد :فالغــذاء للطفــل
الغــذاء للمراهــق ،وتكاليــف التعليــم لطلبــة المرحلــة الثانويــة
أعلــى فــي المعتــاد مــن تكلفــة طلبــة المــدارس االبتدائيــة.
ســيكون حســاب التكاليــف الصحيــة لألســرة إشــكاليًّا مــا لــم
نصنــف االحتياجــات الفرديــة ألعضائهــا .تحقــق مــن اختيــار تركيبــة
األســرة فــي حســابات ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق بحــذر
وتجنــب اســتخدام المعــدالت ألنهــا ال تمثــل الحاجــات الفرديــة.
فــي نهايــة المطــاف نحــن نعمــل بالمعلومــات التــي تتوفــر لدينــا.
وفــي بعــض األحيــان يلــزم اســتخدام النهجيــن .فــي أوكرانيــا
مثـ ً
ـا ،تمكــن االتحــاد الدولــي للصليــب األحمــر مــن تقديــر تكلفــة
المرافــق فقــط علــى مســتوى األســرة ،فــي حيــن قــدر كل
التكاليــف األخــرى للفــرد الواحــد.

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

التركيز على الصحة:
حساب االحتياجات الصحية في سلة الحد األدنى من اإلنفاق
معقد .ال تعتمد االحتياجات الصحية على السياق فقط ،بل
هي فرديّة في معظمها ويصعب توقعها .لذلك فإن استخدام
المعدالت على مستوى األسر غير كاف ألن تكاليف الخدمات
ليس لها معدل أي ً
ضا .على الرغم من أن مسوح مراقبة النقد
تظهر أن الصحة كثيرًا ما تكون على رأس نفقات األسرة ،إال
أن استقراء التكاليف الصحية من أنماط إنفاق الذين بالكاد
يستطيعون تلبية احتياجاتهم ليس دقي ًقا أي ً
ضا ،ألنه ال يأخذ
في االعتبار النفقات الكارثية وال يضمن الوصول إلى الرعاية
الصحية واألدوية عالية الجودة .حتى لو كان القصد مراعاة
احتياجات األفراد كأساس لسلة الحد األدنى من اإلنفاق
قد يصعب الوصول إلى السجالت الطبية .ما زال الحوار جاريًا
ضمن مجموعة الصحة ،لكن بعض الخبراء يرون أن التركيز
على شمول حزمة حد أدنى لتغطية المدفوعات من الجيب
الخاص لالحتياجات الصحية المتوقعة وعلى المستويين
األولي والثانوي  -بما في ذلك التكاليف غير المباشرة  -وعتبة
للنفقات الكارثية المتصلة بالعمر والحالة الصحية  -قد يكون
ً
سبيل للتقدم .كما ينبغي النظر في المبالغ التكميلية أو
التعويض إلى جانب الحسابات الصحية لسلة الحد األدنى من
اإلنفاق من أجل تغطية النفقات المتكبدة لمرة واحدة.

مــا يجــل فعلــه ومــا ال يجــب فعلــه عنــد االنتقــال
مــن الحســابات علــى أســاس األســرة إلــى
الحســابات علــى أســاس الفــرد.
عنــد التعامــل مــع أحجــام أســر مختلفــة قــد تثبــت بعــض
التكاليــف (الســلع غيــر المتنافســة مثــل الكهربــاء ومســاحات
الســكن ال تتغيــر بالضــرورة مــع تغيــر حجــم األســرة ،انظــر أدنــاه)
فــي المقابــل ،تعتمــد تكاليــف أخــرى علــى عــدد أفــراد األســرة
(مثــل تكلفــة الطعــام).
فــي بعــض الســياقات ،يوصــى بالتعديــل وف ًقــا ألحجــام األســر
المختلفــة عــن طريــق حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
للفــرد الواحــد عــن طريــق تقســيم القيمــة اإلجماليــة للســلة
علــى عــدد أفــراد األســرة المتوســطة المســتخدمة فــي
الحســابات .هــذه طريقــة ســهلة وعمليــة ولكنهــا ليســت دقيقــة
بالكامــل.
مــع أننــا نعلــم أن احتياجــات األســرة تنمــو مــع كل فــرد إضافــي،
إال أن هــذه االحتياجــات ال تنمــو بشــكل تناســبي بســبب وفورات
الحجــم فــي االســتهالك .يمكــن حــل هــذه المشــكلة عــن طريق
تفحــص أنمــاط اإلنفــاق لمختلــف أحجــام األســر أو بمســاعدة
مقاييــس التكافــؤ ،حيــث تعيــن قيمــة معينــة لــكل مــن أنــواع
األســر بمــا يتناســب مــع احتياجاتهــا.
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ينبغــي تحويــل حجــم األســرة إلــى عــدد الراشــدين المكافئيــن وتحويــل حاجاتهــم
المقــدرة قيمتهــا  -أي ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق  -أي ً
ضــا (انطــر إلــى الملحــق
 2لالطــاع علــى مثــال علــى اســتخدام البيانــات فــي لبنــان) .مــع أن اســتخدام
مقاييــس التكافــؤ ليــس معقــ ًدا إال أنــه قــد يكــون صعبًــا ألنــه يجــب اتبــاع نفــس
النهــج فــي التقييمــات والمراقبــة ،وفــي الوضــع المثالــي ينبغــي تحويلــه إلــى
قــرارات تشــغيلية .النهــج البديــل الموصــى بــه هنــا هــو االعتمــاد علــى حقيقــة
أنــه علــى الرغــم مــن أن برنامــج األغذيــة العالمــي يقــدم المســاعدات عــادة (لكــن
ليــس دائ ً
مــا) علــى أســاس الفــرد الواحــد ،إال أن العديــد مــن الشــركاء يقدمــون
المســاعدات علــى أســاس األســرة بغــض النظــر عــن حجمهــا .وبهــذا فــإن الحــل
البراغماتــي هــو حســاب مكــون الغــذاء فــي الســلة علــى أســاس الفــرد الواحــد،
وحســاب بقيــة الحاجــات بمعــدل ثابــت بغــض النظــر عــن حجــم األســرة .تــم اتبــاع
هــذا النهــج لحســاب المنــح النقديــة متعــددة األغــراض فــي لبنــان (علــى الرغــم
مــن أن الســلة نفســها مــا زالــت محســوبة ألســرة مكونــة مــن  5أفــراد) .ســيوازن
ذلــك حقيقــة أن حاجــات األســرة تــزداد بازديــاد عــدد أفرادهــا لكــن ليــس بطريقــة
تناســبية .يمكــن تعديــل هــذا النهــج لحســاب مكــون الغــذاء علــى أســاس الفــرد
وحســاب المكونــات غيــر الغذائيــة علــى أســاس حجــم األســرة كمــا هــو موصــوف
فــي الملحــق  1لســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق فــي كينشاســا .لكــن الجانــب
الســلبي لهــذا النهــج هــو أن الســلة ســتختلف باختــاف حجــم األســرة ،لكــن هــذا
النهــج مــا يــزال مفضـ ً
ـا لبســاطته.

الشــكل : 7توجيهــات برنامــج األغذيــة
العالمــي بشــأن ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق ،ص.20 .

مــن مقاييــس التكافــؤ الشــائعة مقيــاس منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة الــذي يعيــن وزنًــا بقيمــة  1لــرب األســرة،
و 0.7لجميــع الراشــدين اآلخريــن و 0.5لجميــع األطفــال .إذا كانــت
األســرة مكونــة مــن خمســة أشــخاص؛ راشــدين وثالثــة أطفــال،
فذلــك يكافــئ  3.2راشــ ًدا ( .)0.5+0.5+0.5+0.7+1هــذا
المقيــاس شــائع فــي العديــد مــن الــدول المتقدمــة والناميــة.
ومــن المقاييــس الشــائعة أي ً
ضــا تعييــن وزن « »1لــكل راشــد
وأوزان مختلفــة لألطفــال اعتمــا ًدا علــى أعمارهــم .لحســاب خــط
الفقــر الرســمي فــي زامبيــا اســتخدمت األوزان التاليــة لألطفــال:
 3-0ســنة 0.36؛  6-4ســنوات 0.62؛  9-7ســنوات 0.76؛ 12-10
ســنة .0.78

يرجى مالحظة أنه على الرغم من أن
استخدام مقياس منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية واسع النطاق ،إال أنه يتناقض مع
التوصيات ضد حساب احتياجات األطفال على
أنها نسبة من احتياجات الراشدين.

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

عنــد اســتخدام الدخــل (أو النفقــات) لتثبيــت عتبــات الفقــر ،عــادة مــا يلــزم توظيــف
مقيــاس التكافــؤ لتعديــل المــوارد وفــق حاجــات األســرة .يســتخدم االتحــاد األوروبــي
نســخة معدلــة مــن مقيــاس منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة (وزن أول راشــد
« »1وكل راشــد آخــر « »0.5وكل طفــل دون ســن  14عا ًمــا « .)»0.3يظهــر فــي
الجــدول  3.2أن معظــم الــدول تتبــع اآلن هــذا المقيــاس ،علــى الرغــم مــن أن
بعــض عتبــات فقــر الدخــل الوطنيــة ال تعتمــد علــى مقيــاس االتحــاد األوروبــي:
•مــا زال بلــدان (بولنــدا وصربيــا) يتبعــان مقيــاس منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة األصلــي (األكثــر ســخاء مــع األطفــال ،)0.5 ،0.7 ,1.0 :يســتخدم كال
البلديــن المقيــاس لتعديــل معاييــر موازنتهمــا.
•تســتخدم إيطاليــا مقيــاس كاربونــارا (القائــم علــى طــرق «إنجــل» 2 ،0.6 = 1
=  1.63=4 ،1.33 = 3 ،1.0وهكــذا) لتعديــل عتبــات النفقــات لمختلــف أحجــام
األســر.
ً
مقياســا بســيطًا يخصــص قيمــة «»1
•يســتخدم مســتوى الكفــاف فــي اســتوينا
ألول فــرد و» »0.8لــكل فــرد إضافــي.
•يعتبــر الحــد األدنــى للتقاعــد فــي المجــر الفــرد الواحــد « »1.00أو « »1.2إذا كان
لديــه أطفــال ،والفــرد اإلضافــي « ،»0.9و 2-1طفــل « »0.8وأكثــر مــن  3أطفــال
«.»0.7
• ُيســتخدم «مقيــاس التكافــؤ الوطنــي» فــي أيرلنــدا (الراشــد األول =  ،1.0كل
راشــد إضافــي  0.66وطــل طفــل .)0.33
مقياســا قائ ً
ً
مــا علــى للفــرد
•فــي ليتوانيــا ،يســتخدم الدخــل المدعــوم مــن الدولــة
الواحــد – أي أنــه ُيضــرب بعــدد أفــراد األســرة.
•تســتخدم هولنــدا الفــرد الواحــد =  ،1.0والــزوج =  ،1.37والــزوج ،1.67 = 1+
والــزوج  ،1.88 = 2+والوالــد األعــزب  ،1.33 = 1+والوالــد األعــزب.1.51 = 2+

الشكل  :8مقتبس من المفوضية
األوروبية ()2011

يمكن االطالع على دليل مفصل بشأن
مقاييس التكافؤ هنا.
من وسائل تجاوز تعقيدات التكافؤ حساب سلة الحد األدنى من
اإلنفاق ألنواع مختلفة من األسر .في أيرلندا ،يحدد الحد األدنى
لمستوى المعيشة تكلفة سلة السلع لمختلف أنواع األسر بناء
على تحليل التكاليف وفق النوع االجتماعي والعمر .يشمل هذا
النظام ستة أنواع مختلفة من األسر .تعلم المزيد عن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق لكل نوع من األسر هنا.

هل ينبغي أن نحسب سلة الحد األدنى من
اإلنفاق لمختلف أحجام األسر؟
يجــري إعــداد معظــم ســال الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق لعــدد
محــدد مــن األشــخاص فــي األســرة ألن ذلــك أســهل وربمــا
ً
مثــا ،تــم حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
أســرع.
لالجئيــن الســوريين لمتوســط حجــم األســرة.
يمكــن حســاب ســال الحــد األدنــى مــن اإلنفاق ألحجــام مختلفة
مــن األســر .ذلــك منطقــي علــى نحــو خــاص عندمــا تكــون معظــم
تكاليــف الســلة مأخــوذة مــن ســلع وخدمــات مســتهلكة فرديًّــا
كالغــذاء .تــم حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق فــي األردن
لالجئيــن الســوريين ألنــواع مختلفــة مــن األســر .فــي جمهوريــة
الكونغــو الديمقراطيــة ،يجــري تصميــم الســال وفــق حجــم
األســرة ،حيــث تــم تصميــم ثــاث ســال بقيــم مختلفــة :واحــدة
لألســر المكونــة مــن  3أفــراد أو أقــل ،والثانيــة لألســر المكونــة
مــن  6-4أشــخاص ،والثالثــة لألســر المكونــة مــن أكثــر مــن 7
أشــخاص.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

ينبغــي أن يكــون القــرار قائ ً
مــا علــى نــوع البيانــات المتوفــرة
إلجــراء الحســابات ،والســرعة الالزمــة لحســاب ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق والهــدف مــن الســلة .إ ًذا ،لــو كانــت لديــك
البيانــات والوقــت وكنــت ستســتخدم ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق لتصميــم برنامــج قــد ينطــوي علــى عمليــات تســجيل
وإجــراءات دفــع معقــدة ،حــاول أن تجــري الحســابات ألحجام أســر
مختلفــة .وإذا كنــت تتعامــل مــع اســتجابة تتطلــب منــك التصــرف
بســرعة إلنقــاذ األرواح ،قــم بإجــراء الحســابات لمتوســط حجــم
األســر وعــدل الســلة الح ًقــا.

نصيحــة مــن مجموعــة أدوات
الصليــب األحمــر:
من األبسط تقديم تحويالت ثابتة بغض النظر عن حجم
ً
عدل أن تقدم المزيد من النقد
األسرة ،لكن من األكثر
لألسر التي تضم أفرا ًدا أكثر .لكن جعل التحويالت النقدية
قائمة على حجم األسر قد يكون صعبًا ،ال سيما في
الحاالت الطارئة ألنها تتطلب معلومات موثوقة ومحدثة
بشأن حجم األسرة وعمليات تسجيل وإجراءات دفع أكثر
تعقي ًدا .في نهاية المطاف ،عليك أن توازن بين ما هو
عادل وما هو قابل للتنفيذ.

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

ما الفرق بين سلة الحد األدنى من
اإلنفاق وسلة الحد األدنى من اإلنفاق
للبقاء؟
وف ًقــا لدليــل البنــك الدولــي بشــأن الفقــر ،مــن المنطقــي تعريــف
ً
(مثــا «الفقــر» و»الفقــر الشــديد»)
أكثــر مــن عتبــة واحــدة
لتعكــس حقيقــة أن الرفــاه يتبــع سلســلة متصلــة وال توجــد
نقطــة تحــول فعليــة يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال تحديــد عتبــة
عشــوائية .إ ًذا ،فكــرة تحديــد عتبــات مختلفــة ،وهــي ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق وســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق للبقــاء
ليســت إشــكالية فــي حــد ذاتهــا .لكــن المشــكلة تتجــذر مــن
عــدم االتفــاق علــى مــا يمثــل هــذه العتبــات.
فــي بعــض الحاالت ،وألســباب فنية وسياســية ،اضطــرت الوكاالت
اإلنســانية لتحديــد مســتوى هشاشــة أدنــى مــن ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق .وســمي هــذا المســتوى «ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق للبقــاء» ،وهــو يمثــل ســلة محــدودة
أكثــر مــن ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق .نظريًّــا ،ينبغــي أن
يكــون تعريــف البقــاء مباشــرًا .يذكــر تمهيــد معاييــر «اســفير»
اإلنســانية أن «حاجــات البقــاء األساســية لألشــخاص المتضرريــن
مــن النزاعــات والكــوارث مــا زالــت متشــابهة إلــى حــد بعيــد أينمــا
كانــوا» .عمليًّــا ،مــع أن معظــم ســال الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
للبقــاء تركــز علــى مفهــوم البقــاء ،إال أن مبــررات هــذه الســلة
وتعريفهــا ومحتوياتهــا تتفــاوت وفــق الســياق.
فــي لبنــان وتركيــا ،تغطــي ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
االحتياجــات األساســية لألســرة كــي «تعيــش بكرامــة» و»تلبــي
حاجاتهــا وحقوقهــا األساســية» ،فــي حيــن تغطــي ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق للبقــاء مجموعــة فرعيــة مــن هــذه
االحتياجــات تغطــي فقــط متطلبــات «البقــاء وتلبيــة الحاجــات
المنقــذة للحيــاة» .فــي اليمــن وليبيــا ،تــم تعريــف ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق للبقــاء علــى أنهــا ســلة مــن المــواد
والخدمــات الالزمــة لألســرة التــي تعانــي مــن «حاجــة ماســة».
وف ًقــا لدراســة أجراهــا برنامــج األغذيــة العالمــي فــي تركيــا
( ،)2016تنطــوي ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق للبقــاء علــى
«الحرمــان مــن سلســلة مــن الحقــوق» .وفــي حــاالت أخــرى،
مثــل العــراق ،تــم تعريــف ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق للبقــاء
علــى أنهــا نســبة مئويــة ( )%80مــن ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق وذلــك باســتثناء قيمــة مــواد وخدمــات تعتبــر نفقــات
متكــررة .فــي بعــض الحــاالت ،اســتخدمت ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق معــدل تكلفــة الســلع والخدمــات ،بينمــا كانــت ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق للبقــاء قائمــة علــى الحــد األدنــى
لألســعار.
ً
«بــدل مــن تطويــر ســلة كاملــة
وفــي شــمال ســوريا (،)2014
للحــد األدنــى مــن اإلنفــاق تشــمل اإليجــار والمرافــق وقائمــة
أكثــر شــمولية مــن الســلع ،تــم االتفــاق علــى أن تركــز الســلة
علــى حاجــات البقــاء فقــط» .تحقي ًقــا ألغــراض ســلة الحــد األدنى
مــن اإلنفــاق للبقــاء ،عـرّف الفريــق الفنــي االستشــاري مصطلــح
«البقــاء» علــى أنــه تقديــم مــواد أساســية لألســرة «لتواصــل
الوجــود علــى الرغــم مــن صدمــة أو ظــروف صعبــة معينــة».

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

اســتخدمت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة نفــس التعريــف لحســاب ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق للبقــاء الخاصــة بهــا.
فــي لبنــان ( ،)2016مثلــت ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
للبقــاء النفقــات الشــهرية كــي تغطــي األســرة التكاليــف الالزمــة
للبقــاء بمــا فــي ذلــك  2100ســعرة حراريــة بحــد أدنــى يوميًّــا
واالســتئجار فــي مخيــم غيــر رســمي ،والحــد األدنــى مــن
اســتهالك الميــاه ،وعنصــر لســداد الديــون .تشــمل ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق النفقــات الموجــودة فــي ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق للبقــاء إضافــة إلــى مــواد مغذيــة أخــرى واإليجــار
ومــواد التنظيــف ووقــود الطبــخ وقطــع مالبــس أساســية وأجــور
النقــل واالتصــاالت وســداد الديــون .فــي ســياقات أخــرى مــن
أقصــى شــمال الكاميــرون ،لــم تشــمل ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق للبقــاء التــي أعدتهــا منظمــة اإلنقــاذ الدوليــة اإليجــار
والتعليــم والصحــة والمرافــق ألنهــا ال تعتبــر «أساســية» فــي
الحــاالت الطارئــة ،لكنهــا شــملت بن ـ ًدا بقيمــة  %10مــن القيمــة
اإلجماليــة للســلة لتغطيــة «نفقــات أخــرى» ألن بيانــات المراقبــة
بعــد التوزيــع أظهــرت أن النــاس ينفقــون  %7مــن قيمــة الســلة
علــى بنــود أخــرى كالصحــة والنقــل والتعليــم واالتصــاالت .فــي
شــمال ســوريا ( ،)2014ضمــت ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
للبقــاء الغــذاء ومســتهلكات التنظيــف والميــاه ووقــود الطبــخ .كمــا
ضمــت بنـ ًدا بنســبة  %6الحتياجــات أخــرى كالصحــة أو االتصــاالت
أو النقــل .فــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر ( )2019لــم تتوفــر
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق فــي شــمال ســوريا ،وتوصــي
التوجيهــات بتغطيــة االحتياجــات الموســمية كالتدفئــة والمالبــس
مــن خــال مبالــغ تكميليــة.
ثمــة ارتبــاك كبيــر فــي اســتخدام هــذه المصطلحــات ،وذلــك يعــود
جزئيًّــا إلــى اســتخدامها إلــى جانــب تفويــض الوكالــة والقيــود
السياســية والموازنــة بيــن الميزانيــات واالحتياجــات المقيمــة
والتضــارب فــي اآلراء بشــأن نهــج االحتياجــات األساســية.
بمــا أن االحتياجــات ســياقية بطبيعتهــا ،فــإن أفضــل التوصيــات
فــي هــذا الشــأن هــي:
ضمــان أن تمثــل محتويــات ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
للبقــاء أولويــات واحتياجــات النــاس الحقيقيــة وليــس مهمــة
الوكالــة أو تصوراتهــا بشــأنها.
تأكــد مــن أن لديــك مبــررات محــددة جيـ ًدا إلعــداد عتبــة ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق أو ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
للبقــاء ،وأن األطــراف المعنيــة األخــرى فــي المجــال تتفــق
معهــا.
إذا كانــت هنــاك قضايــا سياســية تؤثــر علــى قــرارك بمــا
يتعــارض مــع أولويــات النــاس ،كــن واض ً
حــا وعبــر عــن هــذا
القضايــا وناصــر مــن أجــل تحقيــق تغييــر فيهــا.
كقاعدة أساسية ،إذا تغير الوضع بشكل كبير
ألي سبب من األسباب ولم تعد التفرقة بين
سلة الحد األدنى من اإلنفاق وسلة الحد
األدنى من اإلنفاق للبقاء ناجحة في سياقك
قم بمراجعة السلة وتعديلها .يمكنك تعلم
المزيد عن مراجعة وتعديل سلة الحد األدنى
من اإلنفاق هنا.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

ما هي أفضل طريقة لتصميم سلة الحد
األدنى من اإلنفاق؟
تظهــر الــدروس المســتفادة مــن مختلــف الســياقات أن عمليــة
تصميــم ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق قــد تكــون
بأهميــة مخرجــات األداة ،لذلــك مــن الضــروري االتفــاق علــى
العمليــة والمخرجــات.
إن العمليــة التــي تتبعهــا ســال الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
المشــتركة بيــن الــوكاالت فريــدة بقــدر تفــرد الســياق ،وينبغــي
إعــادة تصميمهــا كل مــرة بســبب عــدم توفــر طــرف محــدد ضمــن
القطــاع اإلنســاني وهيــكل التنســيق المتصــل بــه إلنشــاء
ومراجعــة الســال المشــتركة بيــن الــوكاالت.
تظهــر دراســة لتحديــد النطــاق مــن عــام  2017فــي لبنــان
أن التجربــة أثبتــت أن األطــراف األكثــر اســتثما ًرا فــي
المخرجــات تتولــى عمليــة البنــاء والمراجعــة:
فريق عمل النقد في شمال سوريا والعراق ونيبال.
فريق عمل متعدد القطاعات في األردن ولبنان.
ائتالف لتنفيذ مساعدات النقد والقسائم في أوكرانيا.
وكالــة أمــم متحــدة أو منظمــة غيــر حكوميــة مثــل اليونيســف
فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والمجلــس الدنماركــي
لالجئيــن فــي ليبيــا ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة فــي جنــوب
الســودان.
مشــروع معيــن مثــل وحــدة تحليــل األمــن الغذائــي والتغذيــة
فــي الصومــال.

عنــد تحديــد مــدى شــمولية العمليــة نوصــي بــان تأخــذ فــي
االعتبــار العناصــر الثالثــة التاليــة المتصلــة بالشــمولية ،وهــي
الســرعة والتعــاون ومســتوى الجهــود .لــكل مــن هــذه العناصــر
تدرجــات مختلفــة ،كمــا أن هنــاك مقايضــات بينهــا.

أقل

سرعة

أكثر

أكثر

تعاون

أقل

أكثر

مستوى الجهود

أقل

بشــكل عــام ،كلمــا كانــت عمليــة بنــاء ســلة الحــد األدنــى مــن
ً
اكتمــال ،كانــت المكاســب الممكــن أن تحققهــا
اإلنفــاق أكثــر
مــن حيــث تحســين التعــاون أكبــر .كلمــا كانــت العمليــة أكثــر
شــمولية ،تطلبــت المزيــد مــن الوقــت والجهــد لتنفيذهــا .كلمــا
كانــت عمليــة إعــداد الســلة المشــتركة بيــن الــوكاالت أقــل
شــمولية ،كانــت أســرع وتطلبــت جهــ ًدا أقــل ،لكــن المكاســب
مــن حيــث التعــاون ســتقل أي ً
ضــا.
من المهم مالحظة أنه على الرغم من أن
العملية قد تختلف ،إال أنه ينبغي أن يكون
المخرج النهائي لها  -وهو سلة الحد األدنى
من اإلنفاق  -بنفس الجودة .إن االختالف ال
يكمن في البيانات المنتجة بل في الخطوات
المتخذة ومستوى التشاور وعمق المعلومات
المجموعة للوصول إلى سلة الحد األدنى من
اإلنفاق.
عنــد تصميــم عمليــة إعــداد ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق،
يعتمــد قــرارك بشــأن الموازنــة بيــن العناصــر األربعــة هــذه علــى
ظروفــك واســتخدامك الفعلــي لهــا.

أكثر
أقل
أكثر
أكثر

العملية الكاملة لبناء سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

يمكــن أن تتفــاوت درجــة شــمولية عمليــة بنــاء ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق .تتســم الســال «الخفيفــة»
بمســتويات أقــل مــن الشــمولية مقارنــة بالســال
«الكاملــة» .تذكــر أنــه فــي نهايــة المطــاف أفضــل ســلة للحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق هــي الســلة التــي يمكــن اســتخدامها.
لذلــك فــإن أفضــل عمليــة هــي التــي تشــمل العــدد الــازم مــن
ً
فعــا
الــوكاالت لبنــاء إجمــاع فــي اآلراء كــي تســتخدم الســلة
بعــد إعدادهــا .يمكــن أن يشــمل ذلــك الــوكاالت التــي تقــدم
المســاعدات بمــا فيهــا األمــم المتحــدة والمنظمات غيــر الحكومية
الدوليــة والمحليــة والقطــاع الخــاص فــي بعــص األحيــان إضافــة
إلــى الجهــات المانحــة واألهــم مــن ذلــك كلــه الحكومــة المحليــة.
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رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

العمليــة الكاملــة لبنــاء ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق:
بشكل عام ،إذا كنت تعد سلة الحد األدنى من اإلنفاق في
حالة االستعداد أو في أزمة مطولة وكان لديك رأس المال
المالي والسياسي ،يجدر تنفيذ عملية مشتركة بين الوكاالت
وعالية الشمولية ألنها تتيح لك استخدام السلة إلثراء القرار
بشأن قيمة التحويالت وأي ً
ضا كعتبة متفق عليها للهشاشة.
عند تنفيذ عملية إعداد سلة الحد األدنى من اإلنفاق
المشتركة بين الوكاالت بشكل شمولي وشفاف يمكن
أن تمثل وسيلة قوية للتعاون الفعال بين مختلف األطراف
الفاعلة .يمكن أن تضيف عملية إعداد سلة الحد األدنى من
اإلنفاق القيمة عن طريق الكشف عن االزدواجية والفجوات
عبر القطاعات .تسهم المناقشات المساهمة في بناء سلة
الحد األدنى من اإلنفاق في تيسير اتباع نهج متكامل بين
القطاعات ومدفوع بطلب المنتفعين .كما يمكن أن تعزز
العملية الفعالة سلوكيات وأنظمة التعاون الفعال المحيطة
بالتدخالت القائمة على السوق.

العمليــة المختصــرة لبناء ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفاق:
تستغرق سالل الحد األدنى من اإلنفاق المشتركة بين
الوكاالت الوقت والجهد .حيث يستغرق إعداد سلة الحد
األدنى من اإلنفاق المشتركة بين الوكاالت بطريقة تشاركية
ما معدله أربعة أشهر .إذا كنت تعمل في بداية حالة طارئة
مفاجئة وعليك التصرف بسرعة وكنت ستستعمل السلة
لستة أشهر بحد أقصى ،يوصى بتقليل شمول األطراف
المعنية لتسريع العمل .نحن نسمي هذا الطريق السريع
بالعملية المختصرة .قد تكون العملية دقيقة لكنها تشمل
طرفين فقط لمنح األولوية للسرعة ً
بدل من التعاون .وعند
تطور الوضع يمكنك أن تراجع نهجك ليصبح أكثر شمولية.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

فترة صالحية سالل الحد األدنى المطورة في
العمليات المختصرة محدودة .تأكد من االتفاق
على فترة زمنية محددة لمراجعتها .يمكنك
االطالع على المزيد من المعلومات بشأن
كيفية القيام بذلك هنا.

ما هي الخطوات المتبعة لحساب قيمة سلة
الحد األدنى من اإلنفاق؟
ال ُتعِد اختراع العجلة عندما تتوفر مصادر جيدة:
يمكن االطالع على التوجيهات العامة بشأن تطوير العملية
المختصرة إلعداد سلة الحد األدنى من اإلنفاق في الجزء
 1.2من مجموعة أدوات النقد متعدد األغراض .يمكنك
االطالع عليها هنا.
يستعرض «دليل تخطيط وتحليل خيارات االستجابة»
خطوات مفصلة ومواد مرافقة بشأن كيفية تطوير سلة
االحتياجات األساسية متعددة القطاعات .انظر الصفحات 92
إلى  113هنا.
تقدم مجموعة أدوات الصليب األحمر للنقد في الحاالت
الطارئة نموذج «إكسل» ممتاز لتقدير قيمة سلة الحد
األدنى من اإلنفاق بما في ذلك النفقات لمرة واحدة .يمكنك
االطالع عليها هنا.
لتوجيهات عامة حول كيفية بناء سلة الحد األدنى من
اإلنفاق ،يمكنك الرجوع أي ً
ضا لتوجيهات برنامج األغذية
العالمي بشأن سلة الحد األدنى من اإلنفاق .
للتوجيهات بشأن النهج الذي ينبغي أن تختاره (القائم على
الحقوق ،أو القائم على النفقات وما إلى ذلك) اذهب هنا.
إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى بشأن العملية يمكنك
استخدام خاصية البحث للعثور على اإلجابات في هذه
الوثيقة.

أكثر
أقل
أقل

العمليــة المختصــرة لبنــاء ســلة
الحد األدنى من اإلنفاق:

أقل

شمول األطراف المعنية

أكثر

سرعة

أقل

تعاون

أكثر

مستوى الجهود

أكثر

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

تشــمل منهجيــة حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق وســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق للبقــاء
الخطــوات التاليــة:
•اإلشــراك متعــدد القطاعــات :تــم اختيــار فريــق العمــل الفنــي المعنــي بالتدخــات القائمــة
علــى النقــد كفريــق مرجعــي للتشــاور والتقييــم ،وتــم تحديــد أطــراف معنيــة مــن قطاعــات
أساســية وفــرق عمــل أخــرى إلثــراء القــرارات بمــا فيهــا القــرارات الصحيــة والتعليميــة إضافــة
إلــى أعضــاء فريــق العمــل المعنــي باالســتعداد لفصــل الشــتاء التابــع لفريــق العمــل المعنــي
بالمــواد غيــر الغذائيــة.
•اختيــار الحــد األدنــى مــن المــواد والخدمــات الالزمــة :تــم اختيــار المــواد فــي كل مــن ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق وســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق للبقــاء كــي تلبــي الحــد
األدنــى مــن االحتياجــات لشــهر واحــد .كانــت هــذه الســلة قائمــة علــى :معاييــر «اســفير»،
والمالءمــة الثقافيــة ،ومراجعــة ســال أخــرى مصممــة فــي مناطــق األزمــات فــي تركيــا
وســوريا ،وبيانــات اإلنفــاق مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة المشــاركة،
والتشــاور مــع الفريــق المرجعــي واألطــراف المعنييــن مــن مختلــف القطاعــات .وتــم التحقــق
منهــا مــن خــال المناقشــات الجماعيــة المركــزة الميدانيــة مــع المنتفعيــن المحتمليــن.
•الفصــل بيــن النفقــات المتكــررة والنفقــات لمــرة واحــدة :تــم تصنيــف المــواد غيــر الغذائيــة إلــى
تكاليــف متكــررة ،كالميــاه والصابــون ومــا إلــى ذلــك ،ونفقــات لمــرة واحــدة كمالبــس الشــتاء.
تفتــرض هــذه الدراســة أن األســرة لديهــا أصـ ً
ـا مــواد منزليــة ومالبــس أساســية.
•حســاب التكلفــة علــى المســتوى المحلــي :تــم حســاب تكلفــة البنــود فــي الســلة علــى
أســاس األســعار فــي كل مــن المــدن /البلــدات المختــارة للدراســة (عنــد اإلمــكان) .تــم
الحصــول علــى بيانــات التســعير مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة ووكاالت
األمــم المتحــدة وفريــق العمــل الفنــي المعنــي بالتدخــات القائمــة علــى النقــد .ومــن ثــم
تمــت مراجعــة هــذه البيانــات للتأكــد مــن اتســاقها ،وعنــد اإلمــكان تــم جمــع معلومــات تســعير
إضافيــة وفــق االقتضــاء لســد الفجــوات فــي المعلومــات.
•تقديــر بعــض المــواد والخدمــات :إذا لــم تكــن معلومــات حســاب التكلفــة /التســعير الثانويــة
متاحــة وتعــذر جمــع بيانــات أوليــة للدراســة ،تــم تقديــر التكلفــة باســتخدام مؤشــر تعــادل
القــوة الشــرائية «تــرك ســات» القائــم علــى البيانــات المتاحــة فــي مــدن وبلــدات أخــرى
خاضعــة للدراســة.
•المقارنــة مــع بيانــات اإلنفــاق :تــم جمــع بيانــات نفقــات األســر المتاحــة مــن المنظمــات
ومراجعتهــا للتحقــق مــن تقديــرات الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق .كمــا تــم اســتخدام تقديــرات
اإلنفــاق القائمــة مســب ًقا للمــواد التــي تتفــاوت مــن شــخص آلخــر (كالنقــل) لالســتدالل علــى
بيانــات عــدد محــدود مــن البنــود (النقــل ،الكهربــاء ،الميــاه) .نظـرًا لمعــدالت الفقــر العاليــة بيــن
معظــم الســكان الســوريين فــي تركيــا ،تمــت فلتــرة بيانــات اإلنفــاق كــي تراعــي فقــط إنفــاق
األســر التــي يبــدو أنهــا تلبــي حاجاتهــا.
• التحقــق مــن المجتمــع الســوري :تــم التحقــق مــن حســابات ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق وســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق للبقــاء مــن خــال عمليتــي تشــاور ميدانيتيــن مــع
األســر المنتفعــة فــي محافظــة «ســانليورفا» وموظفــي المنظمــات غيــر الحكوميــة األعضــاء
فــي فريــق العمــل الفنــي المعنــي بالتدخــات القائمــة علــى النقــد فــي محافظــات غازيانتــب
وســانليورفا وهاتــاي وميرســن وأضنــة وكيليــس وأنقــرة وإزميــر.

الشكل :9
مثال على منهجية حساب سلة الحد األدنى
من اإلنفاق للبقاء للسوريين في تركيا.

كيف نتحقق من أننا اتخذنا القرار الصائب؟
في بعض األحيان نسيء الحكم على ظروفنا.
فيما يلي قائمة ببعض العالمات على وجود
خطأ في نوع العملية التي اخترتها .إذا حددت
أي من هذه العالمات في سياقك ،ربما يجدر
بك مراجعة نوع عملية إعداد سلة الحد األدنى
من اإلنفاق المشتركة بين الوكاالت التي
اخترت اتباعها.
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق ليســت معتمــدة مــن قبــل
مجموعــة التنســيق بيــن المجموعــات.
هنــاك ازدواجيــة فــي المســاعدات بيــن النقــد متعــدد
األغــراض والتحويــات النقديــة األخــرى نتيجــة الطريقــة التــي
يجــري فيهــا إعــداد ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق.
تقديــم النقــد متعــدد األغــراض والمســاعدات العينيــة لتحقيق
نفــس المخرجــات فــي األســواق .فــي األســواق الفاعلــة
التــي يمكنــك فيهــا اســتبدال النقــد والمــواد غيــر الغذائيــة،
ينبغــي أن تــرى أن كل مــا يمكــن تغطيتــه بالنقــد متعــدد
األغــراض وغيــره مــن التحويــات مغطــى بالفعــل .إذا وجــدت
النقــد متعــدد األغــراض والمســاعدات العينيــة م ًعــا فــي
األســواق الفاعلــة ،هنــاك خطــأ مــا.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

إغفــال االحتياجــات األساســية مــن ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق بســبب نقــص المشــاركة مــن قطــاع معيــن.
بغــض النظــر عــن كيفيــة اتخــاذ القــرار بشــأن الموازنــة بيــن هــذه
العناصــر األربعــة ،فــإن ضمــان الحــد األدنــى مــن اإلجمــاع بشــأن
الهــدف مــن ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق وعمليــة إعدادهــا
فــي غايــة األهميــة .أظهــرت التجربــة مــن ســياقات مختلفــة
أن التحــدي الرئيســي يكمــن فــي إقنــاع األطــراف المعنيــة
بأهميــة ذلــك بالنســبة لهــم .فيمــا يلــي بعــض النصائــح المتصلــة
بكيفيــة تحقيــق ذلــك:
و ِّ
حــد معــارف األطــراف المعنيــة بشــأن ســال الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق.
•اعتمــا ًدا علــى الســياق ،قــد تكــون القــدرة علــى
المشــاركة فــي المناقشــات بشــأن ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق متدنيــة .قــد يحتــاج الشــخص الميســر
لعمليــة إعــداد ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق لتوحيــد
معرفــة األطــراف المعنيــة قبــل إشــراكها فــي النقــاش.
يمكنــك القيــام بذلــك عــن طريــق مشــاركة أساســيات
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق واألجــزاء ذات الصلــة مــن
الــرؤى المعمقــة بشــأن ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
وتشــجيعهم علــى استكشــاف أداة معالــج ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق قبــل البــدء فــي هــذه المناقشــات.
أشرك المجموعات منذ بداية العملية.
•افهــم القــدرات الحقيقيــة للمجموعــة علــى المشــاركة
فــي هــذه العمليــة .شــارك أساســيات ســلة الحــد األدنى
مــن اإلنفــاق إلظهــار أهميــة العمليــة .كــن مرنًــا وحــاول
إيجــاد طــرق مختلفــة إلشــراكهم إذا كانــوا يفتقــدون
للقــدرة.
•إقــرارًا بــأن فريــق عمــل النقــد قــد ال يتمتــع بالشــرعية
والســلطة لجعــل مشــاركة المجموعــات إلزاميــة ،مــن
المهــم التوضيــح لقــادة المجموعــات بــأن مشــاركتهم
أساســية لــإدراج الســليم ألهــم البنــود مــن مختلــف
الســال القطاعيــة.
•عنــد توفرهــا ،تأكــد مــن اســتخدام المصــادر الصــادرة علــى
مســتوى المجموعــة العالميــة إلثــراء الحوار.
•الحــظ أن بعــض قــادة المجموعــات قــد ينظــرون إلــى
عمليــة إعــداد ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق بعيــن
الشــك ،ألنهــا إذا شــملت مــواد حرجــة فــي حســاب ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق قــد يتعــذر عليهــم توصيــل هــذه
المــواد بشــكل عينــي .شــجع الشــفافية فــي العمليــة.
أشرك شركاء الحكومة ومصادر المعلومات والتحليل.
• ســتتعرض قيمــة المشــاركة فــي عمليــة إعــداد ســلة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق للتشــكيك إذا تمكن األشــخاص
فــي نهايــة المطــاف مــن الحصــول علــى جــزء فقــط مــن
الســلة بســبب عــدم االتفــاق بشــأنها مــع الحكومــة .كــن
ًّ
مســتعدا لمناصرتهــا إذا تجــاوزت الحــد األدنــى لألجــور
وأبــدت الحكومــة قلقهــا بشــأن تصــورات الفئــات الســكانية
غيــر المتضــررة مــن األزمــة لهــا.
•عنــد إشــراك هيئــات حكوميــة مختلفــة ،تنبــه إلــى األدوار
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المختلفــة التــي تؤديهــا الحكومــة فــي الكــوارث الطبيعيــة
ًّ
خاصــا للســياقات الحضريــة
والنزاعــات .امنــح اهتما ًمــا
التــي يشــارك فيهــا أطــراف متنوعــون.
•فــي الســياقات التــي ال تنطــوي علــى نزاعــات ،يمثــل
خــط الفقــر فــي البــاد المعاييــر الدنيــا الســتهالك الســلع
والخدمــات األساســية .حــاول اســتخدام العتبــات الوطنيــة
قــدر المســتطاع .كــن واض ً
حــا إذا لــم تعــذر عليــك ذلــك.
تعلــم المزيــد عــن هــذا األمــر هنــا.

متى ينبغي علينا مراجعة سلة الحد
األدنى من اإلنفاق؟
هناك فرق بين تحديث سلة الحد األدنى من اإلنفاق
ومراجعتها.
التحديث :تبقى مكونات السلة كما هي ويجري تحديث
التكلفة فقط لتعكس التغير في األسعار.
المراجعة :مراجعة أهمية مكونات السلة وقد يؤدي ذلك
إلى تغيير السلع والخدمات المشمولة في السلة.
تحديث سلة الحد األدنى من اإلنفاق:
كقاعــدة أساســية ،يجــب تحديــث ســال الحــد األدنــى مــن
اإلنقــاذ مــع مــرور الزمــن لتعكــس التغيــر فــي األســعار الــذي
تواجهــه الفئــات المســتهدفة.
كــي تكــون ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق مفيــدة مــن ناحيــة تشــغيلية ،ينبغــي تحديثهــا
مــع مــرور الزمــن لتعكــس التغيــر فــي األســعار الــذي تواجهــه الفئــة المســتهدفة .إذا كان
التضخــم عاليًــا ،ينبغــي القيــام بذلــك شــهريًّا ،وإذا كان متدنيًّــا يكفــي تحديثهــا مــرة واحــدة
كل عــام .ينبغــي التخطيــط لهــذا عنــد بنــاء الســلة لضمــان إمكانيــة تحديــث مكونــات الســلة.
الحــل البســيط هــو تعديــل الســلة باســتخدام مؤشــر أســعار المســتهلكين الوطنــي /دون
الوطنــي أو مكوناتــه .لكــن فــي بعــض األزمــات ،ال يجــري تحديــث مؤشــر أســعار المســتهلكين
وقــد ال يكــون ذا صلــة بالفئــة المســتهدفة .كثي ـرًا مــا ُيبالَــغ فــي تمثيــل المناطــق الحضريــة
فــي المؤشــرات الوطنيــة ،أو ربمــا تختلــف األســعار أو التكاليــف التــي يواجههــا النازحــون
مثـ ً
ـا عــن معــدل األســعار الوطنــي .فــي الســياقات الفقيــرة ،يمثــل الغــذاء جــز ًءا كبي ـرًا مــن
نفقــات األســرة وتكــون تطــورات أســعار الغــذاء والوقــود جوهريــة فــي حســاب التغيــرات فــي
األســعار .بنــاء علــى جمــع بيانــات برنامــج األغذيــة العالمــي للمــواد الغذائيــة األساســية
(والوقــود) يمكــن إنشــاء مؤشــر أســعار للمــواد األساســية واســتخدامه لتقديــر التغيــر فــي
تكلفــة ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق .وفــي الســياقات التــي يمثــل فيهــا المــأوى جــز ًءا
كبي ـرًا مــن نفقــات األســرة ،يمكــن أي ً
ضــا حســاب التغيــر فــي تكلفــة المــأوى .يتمثــل الهــدف
الرئيســي للســلة أحيانًــا فــي مراقبــة تغيــر األســعار فــي غيــاب مؤشــر أســعار المســتهلكين.
تهــدف ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق فــي الصومــال بشــكل رئيســي إلنشــاء مؤشــر
أســعار شــهري فــي غيــاب مؤشــر رســمي ألســعار المســتهلكين ،حيــث تجــري مراقبــة
أســعار ســلة مــن المــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة األساســية .تمثــل ســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق مجموعــة مــن المــواد الغذائيــة التــي تعطــي  2100ســعرة حراريــة للفــرد الواحــد
يوميًّــا ومــواد غيــر غذائيــة مثــل الميــاه والكيروســين والحطــب والصابــون وتكاليــف طحــن
الحبــوب .تضــم الســلة أربــع ســال فرعيــة؛ اثنتيــن لتغطيــة المناطــق الريفيــة والحضريــة فــي
الشــمال الغربــي مــن البــاد واثنتيــن لتغطيــة المناطــق الريفيــة والحضريــة فــي بقيــة البــاد.

الشكل  :10توجيهات برنامج األغذية
العالمي بشأن سلة الحد األدنى من
اإلنفاق ،ص.18 .

إذا اتصلت سلة الحد األدنى من اإلنفاق
بمراقبة أسعار السوق ،من المفترض أن تكون
قاد ًرا على أن تعكس التغير في األسعار دون
االضطرار لمراجعتها بشكل كامل.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

إذا كنت تخطط الستخدام مؤشر أسعار
المستهلك لتحديث سلة الحد األدنى من
اإلنفاق ،تحقق مما يلي:
1 .1أن تعكس أنماط االستهالك الخاصة
بالفئات المستهدفة المرجعية المستخدمة
في تحديد سلة الحد األدنى من اإلنفاق
ً
مثل).
(«الفقراء» وليس الطبقة المتوسطة
ّ 2 .2
أل تختلف سلة السلع المستخدمة في
مؤشر أسعار المستهلك بشكل كبير عن
السلة المستخدمة لتكوين سلة الحد
األدنى من اإلنفاق.
مراجعة سلة الحد األدنى من اإلنفاق:
كقاعــدة أساســية ،تســتجيب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
للحاجــات المحــددة فــي نقطــة زمنيــة معينــة .تختلــف حاجــات
الســكان وقدرتهــم علــى التأقلــم قبــل وبعــد الحالــة الطارئــة.
وبنفــس الطريقــة ســتتغير هــذه الحاجــات والقــدرات عندمــا يبــدأ
النــاس بالتعافــي مــن الصدمــة .لذلــك مــن المهــم أن تمثــل ســلة
ً
مقياســا دقي ًقــا فــي تلــك الفتــرة
الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق
الزمنيــة.
ينبغــي أن تكــون الســلة مبنيــة لتعكــس حاجــات فئــات
ســكانية محــددة فــي فتــرة زمنيــة معينــة ،لذلــك تلــزم
مراجعــة ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق مــع تطــور
الوضــع.
مثـ ً
ـا ،أدى تغييــر الرعايــة الصحيــة فــي األردن إلــى عــدم تلقــي
الســوريين الرعايــة المجانيــة وتحتــم عليهــم دفــع الرســوم
المدعومــة التــي يدفعهــا األردنيــون .تؤثــر تغييــرات كهــذه علــى
تكويــن ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق وتوجــب مراجعتهــا.
بشكل عام ،يحين وقت مراجعة سلة الحد
األدنى من اإلنفاق إذا:
•لم يعد هناك إجماع بشأن مدى تمثيل
السلة لالحتياجات الفعلية للفئات
المستهدفة.
•تم توثيق تراجع أثر التدخالت القائمة على
سلة الحد األدنى من اإلنفاق.
•وقعت تغيرات كبيرة على عرض وطلب
السلع والخدمات.
وف ًقــا لمجموعــة أدوات النقــد متعــدد األغــراض ،ينبغــي تعديــل
ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق بالتــوازي مــع تعديــل قيمــة
التحويــات النقديــة .ســتتغير قيمــة التحويــات النقديــة متعــددة
األغــراض إذا تغيــرت المســاعدات التكميليــة كالمســاعدات
ً
(مثــا إذا تغيــرت السياســة التــي
الغذائيــة أو مصــادر الدخــل
تســمح لالجئيــن بالعمــل أو التغيــرات الموســمية فــي الدخــل أو
النفقــات ،إلــخ).

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

من المهم استشارة األشخاص األكثر هشاشة
عند مراجعة السلة .يمكنك االطالع على مثال
على بروتوكول مناقشات جماعية مركزة
مستخدم لمراجعة سلة الحد األدنى من
اإلنفاق في ص 35 .من تقرير ائتالف النقد
اللبناني.

كيــف تقــوم بذلــك؟ نظــرة علــى
عمليــة مراجعــة ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق للبقــاء فــي
شــمال ســوريا
بد ًءا من عام  ،2016بدأ فريق العمل الفني المعني
بإعادة التأهيل المجتمعي بمراجعة سلة الحد األدنى
من اإلنفاق للبقاء من خالل لجنة مؤلفة من منظمات
غير حكومية ضمن فريق العمل .كان الهدف من
المراجعة تقييم أهمية وتوافر المواد المدرجة في السلة
والتوصية بأي تغييرات يرونها مالءمة ،مع الموازنة بين
المعايير اإلنسانية وتوصيات المجموعات وتفضيالت
الناس في شمال سوريا .إضافة إلى ذلك ،تحققت
المراجعة من أن السلة المحدثة ما زالت تعكس «الحد
األدنى من احتياجات البقاء» .كانت اللجنة حذرة من
عدم تجاوز المعايير اإلنسانية الدنيا في شمال سوريا
بشكل كبير.
شملت عملية المراجعة تقييم البيانات التي قدمتها
منظمات غير حكومية (تقييمات ومراقبة بعد التوزيع)
بشأن إنفاق األسر ،ومالحظات موظفي المنظمات
غير الحكومية العاملة في شمال سوريا والمقابالت
معها ،ومسح موجز لألسر لتقييم تفضيالت وعادات
الناس في تلك المنطقة ومراجعة توجيهات المجموعات
ومعايير «اسفير» المتصلة بكل بند .تمت مشاركة
التوصيات مع كامل فريق العمل الفني المعني بإعادة
التأهيل المجتمعي ومع المجموعات المعنية وتم دمج
مالحظاتهم في هذه الوثيقة التوجيهية .بشكل عام،
من المتوقع زيادة سلة الحد األدنى من اإلنفاق للبقاء
بنحو .%6-5
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ما هي العتبات األخرى المستخدمة
لحساب سلة الحد األدنى من اإلنفاق؟
"أهم سؤال في أي عملية لبناء سلة
الحد األدنى من اإلنفاق هو :هل
تتوفر بيانات يمكننا استخدامها؟"
بغــض النظــر عمــا إذا تــم حســاب ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفاق
مــن قبــل وكالــة واحــدة أو مــن خــال عملية تشــرك عــدة وكاالت،

خط الفقر
عتبة متفق عليها على المستوى
الوطني يعتبر من يعيش دونها فقيرًا.
ً
معرفا
مالحظة :الفقر ليس مفهو ًما
ً
طرقا
بشكل فريد ،لذلك تتبع الدول
مختلفة لقياسه كميًّا (مطلق أو
نسبي ،فقر الدخل أو الحرمان النسبي،
االستهالك أو القدرات) .ثمة عشوائية
حتمية في اختيار خط الفقر مهما كنت
حذرًا في تحديده .تأكد من أنك تتفهم
هذا األمر.

مــن أولــى خطــوات العمليــة تحديــد البيانــات الالزمــة .قــد يوفــر
اســتخدام البيانــات الثانويــة المتاحــة مســب ًقا الوقــت والمــوارد.
ســيعتمد القــرار بشــأن اســتخدام هــذه البيانــات علــى مــا يلــي:
1 .1توفرها.
 2 .صلتها بأهدافك.
 3 .قابلية مقارنتها ببياناتك األولية.
1 .1توفرها :هل تتوفر بيانات ثانوية يمكننا استخدامها؟
لدى معظم الدول خطوط فقر ومؤشرات أسعار المستهلك
وحدود دنيا لألجور.

مؤشر أسعار المستهلك

وف ًقا لصندوق النقد الدولي ،مؤشر أسعار
المستهلك هو مؤشر يقيس التغير
في عملية شراء السلع أو الخدمات أو
حصول األسر عليها بطريقة أخرى لتلبية
احتياجاتها .يجري حساب مؤشر أسعار
المستهلك كمعدالت موزونة للنسبة
المئوية للتغيرات في أسعار سلة محددة
من المنتجات االستهالكية على أن تعكس
األوزان أهميتها النسبية في استهالك
األسر في فترة زمنية معينة.
يمكنك االطالع على مؤشر أسعار
المستهلك لكل الدول هنا.

الحد األدنى لألجور

وف ًقا لمنظمة العمل الدولية ،هو الحد
األدنى من األجر الذي يطلب من صاحب
العمل أن يدفعه للعمال لقاء العمل المنجز
خالل فترة معينة ،والذي ال يمكن تخفيضه
باتفاق جماعي أو بعقد فردي .المزيد هنا.
مالحظة :يرى بعض النقاد أن الحد االدنى
لألجور كثيرًا ما ال يمثل تكاليف المعيشة
بدقة ألنه محدد في القانون وليس
وفق التكاليف .يمكن التخطيط لزيادة
الحد األدنى لألجور أو قياسه بالنسبة
لمؤشر أسعار المستهلك ليجاري تكاليف
المعيشة الحقيقية.

قد يكون استخدام سلة تحددها الحكومة في غاية األهمية في الدول التي وضعت حكوماتها برامج اجتماعية تخطط الوكاالت
اإلنسانية للتماشي معها وقائمة على سلة استهالك وطنية.
ربما تكون وكالة أخرى في سياقك قد طورت سلة يمكنك
استخدامها .وفي بدايات الحاالت الطارئة التي يكون فيها الوقت
ثمي ًنا يمكن استخدام سالل الحد األدنى من اإلنفاق في دول
مجاورة وتعديلها ،لكنك قد تحتاج لمراجعة بنودها وتكلفتها قبل
أن تستخدمها .يمكنك االطالع على المزيد من المعلومات بشأن
كيفية القيام بذلك هنا.
يمكن استخدام بيانات نهج اقتصاد األسرة ( )HEAإلعداد سلة
الحد األدنى من اإلنفاق  -انظر إلى Study Resilience HEA
وتوجيهات برنامج األغذية العالمي بشأن سلة الحد األدنى من

اإلنفاق (ص.)9.
الصلة :هل يمكن استخدام البيانات الثانوية إذا توفرت؟
كلما أمكن ذلك ،ينبغي أن يكون أول خيار هو التماشي مع
ممارسات الحكومة .قبل اتخاذ قرار باستخدام البيانات الثانوية،
ً
(مثل خط الفقر)
خذ العتبة التي تريد التخطيط باستخدامها
وتحقق من البنود التالية:

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

قائمــة التحقــق مــن صلــة
البيانــات الثانويــة الخاصــة
بســلة الحــد األدنــى مــن
اإلنفــاق
أجــب بـ "نعــم" أو "ال" علــى األســئلة التاليــة
لتقييــم صلــة أي مــن البيانــات الثانويــة /المرجعيــة
التــي تريــد اســتخدامها إلثــراء حســاب ســلة الحــد
األدنــى مــن اإلنفــاق:
هــل العتبــة مبنيــة علــى أســاس النفقــات
(تســتخدم معظــم خطــوط الفقــر الوطنيــة متوســط
الدخــل وليــس النفقــات لتحديــد العتبــة)؟
هــل العتبــة مبنيــة علــى أســاس العــادات
االســتهالكية للفئــة المرجعيــة (بعــض مؤشــرات
أســعار المســتهلك مبنيــة علــى أســاس األســرة
«المتوســطة»)؟
هــل تتــاءم مكونــات الســلة مــع العــادات
االســتهالكية للفئــة المســتهدفة (قــد تختلــف
عــادات الفئــات المســتضيفة عــن عــادات الفئــات
الالجئــة /النازحــة).
هــل تتــاءم مكونــات الســلة مــع االحتياجــات
االســتهالكية للفئــات الســكانية المحليــة  -ال ســيما
مــن حيــث التغذيــة الكافيــة معاييــر المعيشــة الدنيــا
(ربمــا تكــون مالئمــة ثقافيــا لكنهــا دون المعاييــر)؟
هــل تراعــي الحســابات الفروقــات المحتملــة فــي
أنمــاط وأســعار االســتهالك عبــر أقاليــم مختلفــة؟
هــل تراعــي مكونــات الســلة االحتياجــات األساســية
المختلفــة لمختلــف أفــراد األســرة  -الشــباب مقابــل
كبــار الســن أو الذكــور مقابــل اإلنــاث؟
هــل تشــمل الســلة المــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة؟
هــل تراعــي مكونــات الســلة االحتياجــات الناجمــة
عــن الحالــة الطارئــة الحاليــة؟
هــل تعكــس حســابات الســلة التكاليــف بدقــة لهــذا
اللحظــة الزمنيــة؟
هــل تتماشــى مكونــات الســلة مــع القوانيــن
اإلنســانية الدوليــة والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان
ومعاييــر «اســفير»؟
إذا أجبــت بـــ"ال" علــى بعــض هــذه األســئلة ،اســتخدم
مــا يمكنــك لتكملــة منهجيــة إعــداد ســلة الحــد األدنــى
ً
طرقــا مختلفــة لســد الفجــوات
مــن اإلنفــاق واستكشــف
(ربمــا تســتخدم مصــادر بيانــات أخــرى أو تحــاول جمــع
بيانــات أوليــة لســد الفجــوات).
إذا أجبــت ب ـــ"ال" علــى معظــم أو كل األســئلة ،عليــك
بنــاء الســلة الصفــر.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

مالحظــة مــن «توجيهــات
برنامــج األغذيــة العالمــي
بشــأن ســلة الحــد األدنــى
مــن اإلنفــاق» حــول الحــد
األدنــى لألجــور:
انظــر فــي اســتخدام الحــد األدنــى لألجــور كمرجــع
بديــل .تذكــر أن ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق تعكــس
احتياجــات األســر ،فــي حيــن يعكــس الحــد األدنــى لألجور
الدخــل الفــردي ،لذلــك ســيلزم تقييــم عــدد الحــدود الدنيــا
مــن األجــور الالزمــة لــكل أســرة اعتمــا ًدا علــى حجمهــا.
كمــا يوصــى بمعرفــة الطريقــة التــي تــم مــن خاللهــا
تحديــد الحــد األدنــى مــن األجــور .تتميــز هــذه الطريقــة
بأنهــا تتماشــى مــع نهــج الحكومــة

القابلية للمقارنة :هل تتطابق البيانات الثانوية التي لدينا
مع بياناتنا األولية؟
إذا توفــرت بيانــات خــط الفقــر وكانــت ذات صلــة ،وكنــت تفكــر
فــي اســتخدامها ،عليــك أن تتحقــق مــن إمكانيــة المقارنــة بيــن
البيانــات األوليــة والثانويــة .هــذا يعنــي أنــه عليــك تعديــل منهجيــة
جمــع البيانــات األوليــة التــي تخطــط الســتخدامها كــي تتماشــى
قــدر اإلمــكان مــع منهجيــة جمــع البيانــات الثانويــة .إذا تــم بنــاء
خــط الفقــر باســتخدام بيانــات تفصيليــة لكــن تقييــم احتياجــات
ً
تفصيــا مــن المرجــح أن تقــع
األســر الــذي نفذتــه كان أقــل
األخطــاء.

للحصول على قائمة شاملة للبيانات التي
تحتاجها لتطوير سلة الحد األدنى من اإلنفاق
انظر إلى توجيهات برنامج األغذية العالمي
(ص.)8 .

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

ما هو االستثمار الالزم للمشاركة في عملية مشتركة بين الوكاالت لتصميم سلة
الحد األدنى من اإلنفاق؟
كثيـرًا مــا ُتبــذل جهــود كبيــرة فــي حســاب ســلة شــمولية ومشــتركة بيــن الــوكاالت .يمكــن أن تفضــي العمليــة إلــى مخرجــات إيجابيــة
عديــدة لكنهــا عــادة مــا تكــون معقــدة وطويلــة وتتطلــب مــوارد كبيــرة .قبــل أن تنخــرط فــي عمليــة كهــذه ،نوصــي بــأن تســتخدم قائمــة
التحقــق هــذه لمعرفــة إن كانــت لديــك المــوارد الالزمــة الســتضافة العمليــة.

قائمة التحقق من االستثمار في سلة الحد األدنى من اإلنفاق المشتركة بين الوكاالت.
أجب بـ"نعم" أو "ال" على األسئلة التالية:

1

نعم /ال

هل لديك الوقت؟
يستغرق إعداد سلة الحد األدنى من اإلنفاق المشتركة بين الوكاالت بطريقة تشاركية ما معدله أربعة
أشهر .هل يمكن تأجيل االستجابة بالقدر الكافي؟

2

نعم /ال

هل لديك أحد لقيادة العملية؟
عملية إعداد سلة الحد األدنى من اإلنفاق معقدة فنيًّا وسياسيًّا .ستحتاج لشخص مؤهل يمكنه تخصيص
كل وقته لتيسير العملية وضمان موافقة األطراف المعنيين ،وبناء القدرات في بعض الحاالت .وينبغي أن
تكون لديه معرفة في سالل الحد األدنى من اإلنفاق وأن يتمتع بمهارات تيسير قوية وأن يكون مفاو ً
ضا واث ًقا.

3

نعم /ال

هل لديك أحد لدفع ثمن العملية؟
فكر في مكان اجتماع لمدة أربعة أشهر في المتوسط .على فرض تغطية الموارد البشرية في السؤال .2

4

نعم /ال

هل لديك رأس المال السياسي لضمان الموافقة؟
هل يعتقد األطراف المعنيون في سياقك بأن هذا ما ينبغي أن تقوم به؟ هل هم مقتنعون بشكل كاف
ليحضروا االجتماعات ويشاركوا بفاعلية في السياق؟ هل يقود هذه العملية كيان يعتبره األطراف المعنيون
اآلخرون كيانًا شرعيًّا؟

إذا كانت إجابتك "نعم" على جميع األسئلة تكون جاه ًزا للمشاركة في العملية الكاملة لبناء سلة الحد األدنى من
اإلنفاق.

رؤى معمقة بشأن سلة الحد
األدنى من اإلنفاق

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

إذا كانت إجابتك "ال" على بعض األسئلة ،إليك بعض اإلستراتيجيات المحتملة:

1

الوقت

ال يمكــن إصــاح هــذه المشــكلة .إذا لــم يكــن لديــك الوقــت ،استكشــف تنفيــذ عمليــة مختصرة
إلعــداد الســلة ومــن ثــم عدلهــا بطريقــة تعاونيــة أكثــر عنــد اســتقرار الوضع.

2

الموارد البشرية

إذا كنت تفتقر للموارد البشرية:
هل يمكنك أن تطلب الموارد من مشروع القدرة النقدية والسوقية االحتياطية؟ هل يمكن أن
يمول أحد األطراف المعنيين الوظيفة؟
إذا كان لديك الشخص لكنك تفتقر للخبرة :استخدم ورقة النصائح هذه أو اتصل بمشروع
القدرة النقدية والسوقية االحتياطية أو المكتب اإلقليمي لشراكة التعلم النقدي وقد يعثروا
على شخص يمكنه تدريبك على العملية.
في النهاية :في بعض الحاالت كما هو الحال في الكاميرون ،لم يقد عملية إعداد السلة
شخص مخصص لهذا الغرض وكانت ناجحة .ما تحتاجه هو قيادة فعالة ويمكن تحقيق ذلك
بطرق مختلفة.

3

المال

اطلب من األطراف المعنيين مشاركة التكاليف .إذا كنت ال تزال غير قادر على تدبر األمر ،عليك
أن تضع موازنة وتناصرها بين الجهات المانحة وغيرها من األطراف المعنية .من مصلحة الجميع
إنجاح هذا األمر.

4

رأس المال
السياسي

يمكنك االطالع على بعض النصائح بشأن بناء اإلجماع هنا.

إذا لــم تكــن قــاد ًرا علــى اإلجابــة بـ»نعــم» علــى جميــع األســئلة بعــد تطبيــق هــذه اإلســتراتيجيات عليــك أن تجــرب
تنفيــذ العمليــة المختصــرة إلعــداد ســلة الحــد األدنــى مــن اإلنفــاق.

سلة الحد األدنى من اإلنفاق
أدوات صنع القرار

قائمة االختصارات
االختصار

المصطلح الكامل

BNA
CaLP
CBI
CBR
CFSVA
CotD
CPI
CSI
CVA
CWG
DRC
EFSA
EiE
ENA

تقييم االحتياجات األساسية
شراكة التعلم النقدي
التدخالت القائمة على النقد
االستجابات القائمة على النقد
التحليل الشامل لألمن الغذائي والهشاشة
تكلفة النظام الغذائي
مؤشر أسعار المستهلك
مؤشر إستراتيجيات التكيف
مساعدات النقد والقسائم
فريق عمل النقد
جمهورية الكونغو الديمقراطية
تقييمات األمن الغذائي الطارئة
التعليم في الحاالت الطارئة
تقييم االحتياجات الضرورية

ERC
EU
FGD
HEA
HH
HH_EXP
ICCG
ICRC
IDP
IHL
IHRL
ILO
INGO
IRC
MEB
MESL
MPC
NFI
NGO

تعزيز القدرة على االستجابة
االتحاد األوروبي
المناقشات الجماعية المركزة
نهج االقتصاد األسري
األسرة
نفقات األسرة
الفريق المعني بالتنسيق بين المجموعات
االتحاد الدولي للصليب األحمر
النازح داخليًّا
القانون الدولي اإلنساني
القانون الدولي لحقوق اإلنسان
منظمة العمل الدولية
المنظمات غير الحكومية الدولية
لجنة اإلنقاذ الدولية
سلة الحد األدنى من اإلنفاق
المستوى المعيشي بالحد األدنى من اإلنفاق
النقد متعدد األغراض
المواد غير الغذائية
منظمة غير حكومية
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ODI
OECD
PDM
ROAP
SMEB
TWG
UN
UNCHR
UNDP
UNICEF
VAM
WFP

معهد التنمية الخارجية
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
المراقبة بعد التوزيع
تخطيط وتحليل خيارات االستجابة
سلة الحد األدنى من اإلنفاق للبقاء
فريق العمل الفني
األمم المتحدة
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
منظمة األمم المتحدة للطفولة  -اليونيسف
رسم خارطة وتحليل الهشاشة
برنامج األغذية العالمي
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