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تولت شراكة التعلم النقدي )روث مكورميك( إعداد هذه الوثيقة بدعم من المديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية )إيكو( التابعة للمفوضية 
األوروبية بوصفها القائد المشارك للمسار الفرعي لتتبع مساعدات النقد والقسائم بناء على مدخالت ومناقشات لفرق العمل المعني بتتبع مساعدات النقد 

والقسائم ومجموعة من األطراف المعنية األخرى من مسار عمل النقد التابع للصفقة الكبرى وغيرهم.
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مقدمة  1
متثل هذه الوثيقة أهم مخرجات العمل الذي نفذه فريق العمل املعني بتتبع مساعدات النقد والقسائم من 7102 إىل 9102. تم تشكيل فريق العمل 
املعني بتتبع مساعدات النقد والقسائم كمنصة لإلرشاك وصنع القرار يف مسار العمل الفرعي بشأن تتبع مساعدات النقد والقسائم الذي ميثل جزًءا من 
مسار عمل النقد يف مبادرة الصفقة الكربى. شاركت رشاكة التعلم النقدي يف قيادة مسار العمل الفرعي املعني بتتبع مساعدات النقد والقسائم مع املديرية 
العامة للمساعدات اإلنسانية والحامية املدنية )إيكو( التابعة للمفوضية األوروبية، وكان من بني أعضائه عدة جهات مانحة ومنظامت غري حكومية ووكاالت 
تابعة لألمم املتحدة ومختصني يف البيانات. هذا التقرير هو النتاج النهايئ ملسار العمل الفرعي املعني بتتبع مساعدات النقد والقسائم، والذي اندمج مع 
مسار العمل الفرعي املعني بكفاءة التكلفة وفعالية التكلفة يف املساعدات اإلنسانية ليشكال مسار العمل الفرعي املعني بالفعالية والكفاءة والقيمة مقابل 

املال، لكن األنشطة واألهداف املتصلة بتتبع مساعدات النقد والقسائم عىل وجه التحديد بقيت ضمن خطة العمل املشرتكة.

أهداف مسار العمل الفرعي املعني بتتبع مساعدات النقد والقسائم  1.1

كان الهدف األسايس ملسار العمل الفرعي املعني بتتبع مساعدات النقد والقسائم هو تيسري تتبع حجم مساعدات النقد والقسائم بطريقة أكرث منهجية 
للنقد إىل جانب  الروتيني  تُلزم مبادرة الصفقة الكربى املوقعني عىل »زيادة االستخدام  النقدية.  ومعيارية مدفوًعا بااللتزامات بزيادة حجم املساعدات 
األدوات األخرى كاملساعدات العينية وتقديم الخدمات )الصحية والغذائية مثاًل( والقسائم، وتوظيف مؤرشات لقياس الزيادة واملخرجات”، و”بناء قاعدة 
بيانات لتقييم تكاليف وفوائد وآثار ومخاطر النقد )مبا فيها مخاطر الحامية( مقارنة باملساعدات العينية وتدخالت تقديم الخدمات والقسائم وتوليفاتها”.1 
يعكس إطار العمل العاملي لرشاكة التعلم النقدي هذا األمر جزئيًّا؛ حيث ينص »إجراء الدعم رقم 1.2” عىل: »تطوير وتوظيف مؤرشات وتعريفات مشرتكة 

تستخدمها املنظامت لتتبع مساعدات النقد والقسائم وإعداد التقارير بشأنها«.

الفعالية،  التي ينبغي جمعها وكيفية تحديدها وتصنيفها. لضامن  الربامج والنفقات  وذلك يتطلب أساًسا من االتفاقيات والفهم املشرتك بشأن بيانات 
استخدام  )ضامن  والسياساتية  بذلك(  القيام  كيفية  وتحديد  جمعها  ينبغي  التي  البيانات  )تحديد  الفنية  األبعاد  هذا  الفرعي  العمل  مسار  يراعي 

املتفق عليها(. املتطلبات 

النقد  بيانات برامج مساعدات  التي ينبغي تطبيقها عند تتبع  للتنفيذ  القابلة  الدنيا  املتطلبات  الفرعي عىل تحديد  العمل  الرتكيز األسايس ملسار  انصب 
والقسائم عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت. ينطوي جمع البيانات عىل بعض التكاليف، مثل التكاليف املتصلة بوقت املوظفني وتطوير األنظمة 
واألدوات ذات الصلة. لذلك عندما نطلب من املنظامت االستثامر يف جمع أي نوع من البيانات، ينبغي أن تكون هناك مربرات واضحة الستخدام هذه 
البيانات. وعىل غرار ذلك، عند بذل االستثامرات ينبغي أن نتأكد من استخدام هذه البيانات بالفعل. اعتمدت إجراءات تتبع مساعدات النقد والقسائم 

املستعرضة يف هذه الوثيقة مبادئ تقليل البيانات إىل الحد األدىن والرتكيز عىل ما هو أسايس - املتطلبات الدنيا.

الشكل 1: مستويات وآليات تتبع البيانات وإعداد التقارير بشأنها

DATA

 متايش الحد األدىن من
 فئات البيانات عرب

املستويات

املستوى املشرتك بني الوكاالت – العاملي
املتطلبات الدنيا للتتبع •

بيانات موحدة عىل املستوى األعىل •
آليات التبليغ الرئيسية = خدمة التتبع املايل ومعايري البيانات ملبادرة شفافية املعونة الدولية •

مستوى املنظامت
إمكانية زيادة التفصيل وفئات البيانات من املستويات املشرتكة بني الوكاالت •

يتفاوت بني املنظامت حسب نوع الربنامج والتفضيالت وأداء/ قدرات أنظمة التبليغ •
.يتامىش مع املتطلبات الدنيا للمستوى العاملي •

املستوى املشرتك بني الوكاالت - االستجابة
مستوى الدول و/ أو االستجابة •

زيادة فئات البيانات والتفصيل ممكنة •
WSآليات التبليغ األساسية = 3/4/5 •

متاميش مع املتطلبات الدنيا للمستوى العاملي •

C املحتويات
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املحتويات

ويتبع ذلك منطقيًا أن القدرة عىل جمع البيانات عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت يتطلب تطبيق املتطلبات الدنيا عىل مستوى املنظامت لتكون 
قادرة عىل توليد اآلليات العاملية والتبليغ فيها )انظر إىل الشكل 1(. عىل غرار ذلك، لضامن االتساق والتناغم يف طرق تتبع بيانات الربامج، ينبغي أن تتامىش 
آليات إعداد التقارير املشرتكة بني الوكاالت عىل مستوى االستجابات مع املتطلبات الدنيا ذاتها. لكن من املعروف أنه قد يتقرر عىل مستوى املنظامت أو 
االستجابات املشرتكة بني الوكاالت أن يجري جمع مجموعة أوسع من البيانات بناء عىل أهداف واحتياجات املعنيني. مثاًل، استنتج مسار العمل الفرعي أن 
جمع البيانات بشأن املرشوطية غري رضوري عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت، لكن ذلك ال يعني أنه ال قيمة أو فائدة من جمع البيانات بشأن 
هذه الناحية من تصميم الربنامج عىل مستوى املنظامت و/ أو االستجابة. فقد تحتاج منظمة تعمل مع األطفال عىل وجه التحديد للبيانات املتصلة بهذه 

الفئة السكانية بشكل خاص.

عند استخدام هذه الوثيقة وتطبيق أي من املتطلبات الدنيا أو االتفاقيات أو التوصيات ينبغي مراعاة النقاط التالية:

y  التبليغ املتسق واملنتظم للبيانات يتطلب فهاًم مشرتكًا لتعريفات املصطلحات املستخدمة لتحديد مختلف فئات البيانات التي سيجري جمعها. ساهمت
مناقشات مسار العمل الفرعي املعني بتتبع مساعدات النقد والقسائم يف تعديل مرسد مصطلحات رشاكة التعلم النقدي ملساعدات النقد والقسائم 

الذي يعد مرجًعا دوليًّا يستخدم إىل جانب هذه الوثيقة.

y  انصب تركيز مسار العمل الفرعي املعني مبساعدات النقد والقسائم عىل تتبع بيانات تكاليف وحجم مساعدات النقد والقسائم عىل وجه التحديد ال 
سيام عىل املستوى املشرتك بني الوكاالت. بشكل عام، تتصل املتطلبات الدنيا والتوصيات الناتجة بهذا النطاق املحدود نسبيًّا؛ أي أنه ال ينبغي تفسريها 
عىل أنها تشجيع عىل تقليص تحليل املساعدات اإلنسانية بحيث يكون محصوًرا مبا ميكن تحويله بشكل مبارش للمستلمني وتكاليفه. من املعروف أن 
تحقيق مجموعة متنوعة من املخرجات يتطلب توليفة من التدخالت التكميلية كام أن تنفيذ ذلك بفعالية يتطلب أكرث بكثري من مجرد معرفة القيمة 

املقارنة للمساعدات املستلمة بشكل مبارش وتكاليف تقدميها )الكفاءة(.

y  مثة منظورين لتتبع مساعدات النقد والقسائم: “منظور التصميم” و”منظور استخدام املساعدات”. مبا أنه ميكن استخدام النقد بالطريقة التي يختارها 
املنتفع، دار نقاش بني أعضاء فريق العمل املعني مبساعدات النقد والقسائم بشأن ما إذا كان من األهم تتبع القصد من النقد )منظور التصميم( أو ما 

يستخدم النقد لرشائه )منظور استخدام املساعدات( - انظر القسم 6.

y  ،عىل الرغم من أن تحديد فئات البيانات التي يرغب مجتمع املامرسني يف الوصول إليها يف الوضع املثايل كان مهامًّ يف تشكيل مخرجات هذه العملية 
إال أنه تحتم تصفية هذه الفئات بناء عىل الجدوى؛ أي ما ميكن ألنظمة املنظامت واآلليات املشرتكة بني الوكاالت أن تجمعه. وعىل الرغم من اإلقرار 
بإمكانية تحديث وتعديل هذه األنظمة إال أنه يف العديد من الحاالت من املرجح وجود قيود واضحة عىل ما يتاح تنفيذه؛ خصوًصا عىل املدى القصري 

واملتوسط. تم استكشاف هذه املشكالت يف دراسة تحديد النطاق.

y  تجدر اإلشارة إىل الفرق بني أهداف وصالحيات مسار العمل الفرعي املعني بتتبع مساعدات النقد والقسائم حتى تاريخه من جهة وتلك الخاصة
مبسار العمل الفرعي املعني بكفاءة التكلفة وفعالية التكلفة. ركز مسار العمل الفرعي املعني بكفاءة التكلفة وفعالية التكلفة عىل طرق متكني تحليل 
كفاءة التكلفة بحيث يصبح أكرث جوهرية وتفصياًل، يف حني ركز مسار العمل الفرعي املعني بتتبع مساعدات النقد والقسائم عىل مستويات أعىل نسبيًّا 
وبيانات أقل تفصياًل. فضاًل عن ذلك، يهدف تتبع مساعدات النقد والقسائم للجمع املنهجي للبيانات لجميع مساعدات النقد والقسائم، لكن بالنظر 
للموارد املتاحة يلزم تطبيق تحليالت كفاءة التكلفة وفعالية التكلفة عىل برامج محددة فقط، وليس عليها جميًعا. إال أنه مثة تداخالت وأوجه تضافر 
قوية بني مساري العمل هذين، وذلك يتضح يف دمجهام، ومن املتوقع أن تساعد املعرفة التي يصل إليها مسار العمل املعني بتحليالت كفاءة التكلفة 

وفعالية التكلفة يف دعم املزيد من التقدم بشأن التتبع املنهجي ملساعدات النقد والقسائم.

املزيد بشأن عملية تطوير اتفاقيات وتوصيات تتبع مساعدات النقد والقسائم 

للمهتمني مبعرفة املزيد عن العملية واملناقشات التي أفضت إىل االتفاقيات والتوصيات يف هذه الوثيقة، يرجى الرجوع إىل تقارير ورشة عمل تتبع 
مساعدات النقد والقسائم يف روما )حزيران 2018( ولندن )ترشين األول 2018( إىل جانب دراسة تحديد النطاق التي أعدتها رشاكة التعلم النقدي 
يف هذا الشأن. كام تشمل هذه التقارير قوائم الحضور يف ورشتي العمل اللتان تضامن أكرث من 54 فرًدا من أكرث من 03 منظمة إىل جانب مقدمي 

املعلومات الرئيسيني لدراسة تحديد النطاق.

C

http://www.cashlearning.org/resources/glossary
http://www.cashlearning.org/resources/glossary
http://www.cashlearning.org/downloads/measuring-cash-scoping-study-reportfinal-1.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/measuring-cash-scoping-study-reportfinal-1.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/london-tracking-cash--vouchers-workshopsummary-reportfinal-feb-2019.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/london-tracking-cash--vouchers-workshopsummary-reportfinal-feb-2019.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/measuring-ctp-workshoprome-2018final-report-for-consultationaugust-2018.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/measuring-ctp-workshoprome-2018final-report-for-consultationaugust-2018.pdf
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االتفاقيات والتوصيات واملتطلبات الدنيا  2

تحديد االتفاقيات والتوصيات واملتطلبات الدنيا  2.1

تستعرض هذه الوثيقة نوعني رئيسيني من مخرجات فريق العمل املعني بتتبع مساعدات النقد والقسائم. من املهم فهم الطريقة التي تم فيها تعريف كل 
من هذه املخرجات ومتييز الفروق بينها، وهي كام ييل:

االتفاقيات2 – وهي يف املسائل التي:

تم اإلجامع عليها بني أعضاء مبادرة الصفقة الكربى وغريهم ممن شاركوا يف هذه العملية؛•   

تندرج يف معظمها ضمن تفويض مسار العمل املعني بالنقد.•   

الجهات •  من  وغريهم  الكربة  الصفقة  مبادرة  عىل  املوقعني  قبل  من   – االتفاقية  لتفعيل  تنفيذها  الالزمة  التالية  للخطوات  جيد  عام  بفهم  تتميز   
املعنية )خدمة التتبع املايل ومبادرة شفافية املعونة الدولية(.

التوصيات – وهي يف املسائل التي:

تم التوصل التفاق واسع النطاق بشأن منافعها بني أعضاء فريق العمل املعني بالنقد وغريهم ممن شاركوا يف العملية لكنهم مل يتوصلوا إلجامع؛ و/ أو•   

بشأن •  ووضوح  إلجامع  التوصل  أجل  من   - العملية  املامرسة  يف  االختبار  يشمل  وذلك   – معالجتها  تنبغي  مهمة  قضايا  أو  أسئلة  عىل  تنطوي   
الخطوات التالية؛ و/ أو

إرشاك •  يتطلب  بشأنها  فعال  التفاق  والتوصل  فيها  التقدم  أن  بحيث  الكربى  الصفقة  مبادرة  يف  النقد  عمل  مسار  تفويض  يتجاوز  موضوعها   
مجموعة أوسع من األطراف املعنيني )ووضوًحا أكرب بشأن من يتوىل ذلك وكيف(.

املتطلبات الدنيا

تم وضع املتطلبات الدنيا بناء عىل االتفاقيات. وهي بشكل أسايس صياغات جديدة تستخلص أهم املتطلبات املوجودة يف االتفاقيات املعنية وتنص عليها 
بعبارات بسيطة وتوجيهية.

ملخص االتفاقيات والتوصيات واملتطلبات الدنيا  2.2

يرجى النظر يف األقسام ذات الصلة من هذه الوثيقة للحصول عىل معلومات أكرث تفصياًل عن االتفاقيات التي أدت إىل تحديد املتطلبات الدنيا والتوصيات 
ذات الصلة واملنطق واملربرات الكامنة وراء هذه القرارات. نظرًا لوجود مسائل غري محلولة متصلة بالتوصيات، مل تنعكس التوصيات عىل املتطلبات الدنيا 
يف هذه املرحلة )مع أنها قد تنعكس عليها يف املستقبل القريب حسب التطورات املتصلة بها وما يجري التوصل إليه من معرفة واتفاقيات(. فيام ييل 

ملخص رسيع:

الحظ أن االتفاقيات استخدمت الحًقا كأساس لوضع المتطلبات الدنيا )انظر إلى القسم 2.2(.  2

C املحتويات
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تتبع مساعدات النقد والقسائم

املحتويات

ملخص االتفاقيات والتوصيات واملتطلبات الدنيا

تصنيف الطرق

 االتفاق: يف الحد األدىن، ينبغي تصنيف النقد والقسائم عند تتبع املساعدات اإلنسانية عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت.

 املتطلب األدىن: تصنيف تدخالت النقد والقسائم يف أنظمة التتبع والتبليغ.

  االتفاق: ال حاجة لتتبع القيود بصفتها فئة منفصلة عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت. جميع التحويالت النقدية غري مقيدة وجميع القسائم 
مقيدة. “النقد” و”القسائم” هام املصطلحان املفضالن بسبب وضوحهام واستخدامهام عىل نطاق واسع، وذلك معكوس يف مرسد مصطلحات رشاكة 

التعلم النقدي.

 املتطلب األدىن: استخدام »النقد« و«القسائم« لتصنيف الربامج ذات الصلة. ال تستخدم مفردات »مقيد/ غري مقيد« كمصطلحات رديفة.

لتصبح هذه  نهدف  الخدمات.  تقديم  قسائم،  نقد،  عينية،  مثاًل، مساعدات  الطرق،  اإلنسانية وفق  املساعدات  تصنيف جميع  ينبغي   التوصية: 
التوصية من املتطلبات الدنيا للتتبع عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت.

املرشوطية

  االتفاق: ينبغي عدم تتبع املرشوطية عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت. إن قيمة تتبع عدد الربامج املرشوطة/ غري املرشوطة محدودة. 
ينبغي بداًل من ذلك تحليل مربرات استخدام املرشوطية ونوعها. لكن ذلك ال مينع شمول املرشوطية كفئة بيانات عىل مستويات أخرى من التبليغ.

تتبع التكاليف

 االتفاق: ينبغي استخدام قيمة التحويالت إىل املستلمني كأساس أويل )متطلب أدىن( لتتبع النقد والقسائم.

 املتطلب األدىن: تتبع قيمة التحويالت املحولة إىل )املستلمة من قبل( املستلمني.

 التوصية: عىل املدى املتوسط، ينبغي تتبع قيمة التحويالت إضافة إىل التكاليف الربامجية ذات الصلة بنفس الطريقة من أجل إتاحة املجال للمقارنة.

التبليغ وفق األهداف )القطاعية واملشرتكة بني القطاعات(

 االتفاق: ينبغي أن يشمل التبليغ عن جميع املساعدات اإلنسانية الهدف )مثاًل، املأوى، أو األمن الغذايئ، أو فئة متعددة القطاعات(.

 االتفاق: تلزم فئة منفصلة للتبليغ متعدد القطاعات.

  املتطلب األدىن: شمول أهداف الربامج يف التبليغ. قد تكون األهداف قطاعية )مثل التغذية، أو التعليم أو املياه والرصف الصحي والنظافة( وقد 
تكون متعددة القطاعات.

 التوصية: استخدام مصطلح »متعدد األغراض” لفئة التبليغ متعدد القطاعات وتجربة ذلك يف املامرسة العملية.

C
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تتبع مساعدات النقد والقسائم

تصنيف الطرق3  3

تصنيف النقد والقسائم  3.1

حتى تاريخه، مل يجر التبليغ بشكل منهجي عن تدخالت النقد والقسائم. وقد ساهم استخدام مصطلحات عامة مثل املساعدات القامئة عىل النقد وبرامج 
التحويالت النقدية التي تشمل كالًّ من النقد والقسائم يف هذا الوضع. لكن بشكل عام، هناك إقرار بأن التحويالت النقدية والقسائم طريقتان منفصلتان 
لتقديم املساعدات سواء من حيث األهداف أو التصميم أو التنفيذ أو تجربة املستلمني. وذلك يتضح يف توصية مرسد مصطلحات رشاكة التعلم النقدي 

الحايل باستخدام مصطلح »مساعدات النقد والقسائم” كمصطلح شامل، ألنه يدل عىل الطريقتني بوضوح.

عىل مستوى تتبع املساعدات، نحن بحاجة للتصنيف من أجل معرفة قيمة املساعدات املقدمة عىل شكل نقد واملساعدات املقدمة عىل شكل قسائم. إذا 
مل نصنف مساعدات النقد والقسائم، قد يسبب ذلك مشكلة بشكل عام ألنهام طريقتني مختلفتني يف تقديم املساعدات. كام أن ذلك يفرض صعوبات يف 
تتبع التقدم يف االلتزامات التي تتصل بالتحويالت النقدية بشكل خاص )وليس النقد والقسائم مًعا(. تم التعامل مع هذه املسألة بوصفها من أولويات مسار 

العمل املعني بتتبع مساعدات النقد والقسائم، وتم التوصل للنتائج التالية:

االتفاق:
 ينبغي تصنيف النقد والقسائم عند تتبع املساعدات اإلنسانية عىل املستوى العاملي

املشرتك بني الوكاالت

املتطلب األدىن:
تصنيف تدخالت النقد والقسائم يف أنظمة التتبع والتبليغ

يف أي مرحلة من دورة الربامج تُجمع البيانات؟

يويص فريق العمل بتتبع بيانات النقد والقسائم وتصنيفها يف مرحلتي التخطيط والتبليغ من دورة الربامج. ميكن أن يسهل جمع البيانات املصنفة 
يف مرحلة التخطيط تحسني التحليل يف الوقت الحقيقي لجميع أنواع الربامج الجاري أو التي سيجري تنفيذها، وذلك يشمل التحليل من أجل تنفيذ 
التعديالت املحتملة عند االقتضاء. إذا متت توسعة التصنيف ليشمل طرقًا أخرى يف املستقبل )انظر أدناه(، ينبغي أن تنطبق هذه التوصية عىل النطاق 

الجديد أيًضا.

املصطلحات والتصنيفات  3.2

من أهداف مسار العمل الفرعي تحقيق التناغم بني املصطلحات املستخدمة يف التتبع والتبليغ من أجل زيادة الدقة وتقليل االرتباك وتسهيل تصنيف 
البيانات املأخوذة من أنظمة التبليغ املختلفة.

نتيجة لهذا النقاش، تم االتفاق عىل أن جميع التحويالت النقدية غري مقيدة وجميع القسائم مقيدة – وينعكس ذلك عىل التعريفات ذات الصلة يف 
مرسد مصطلحات رشاكة التعلم النقدي )انظر إىل املربع(. ذلك يعني أن التمييز بني املساعدات املقيدة وغري املقيدة يتحقق فعليًّا بتصنيف املساعدات إىل 

مساعدات النقد ومساعدات القسائم. بناء عىل هذا الفهم، تم التوصل لالتفاق واملتطلب الجديد التاليني:

3  الطريقة هي شكل املساعدة – مثل التحويل النقدي أو القسائم أو املساعدات العينية أو تقديم الخدمات أو مزيج من هذه الطرق. ميكن أن يشمل ذلك التحويالت املبارشة عىل مستوى األرسة، واملساعدات املقدمة عىل 

مستوى أعّم أو عىل مستوى املجتمعات، كالخدمات الصحية أو البنية التحتية للمياه والرصف الصحي والنظافة العامة )تعريف مرسد مصطلحات رشاكة التعلم النقدي(.

C املحتويات
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املحتويات

تعريفات مرسد املصطلحات

التحويالت   النقدية: تقديم املساعدات يف شكل نقود )إما عمالت مالية أو نقد إلكرتوين( وذلك للمستفيدين )األفراد أو األرس أو املجتمعات(. التحويالت 
النقدية بحكم تعريفها غري مقيدة من حيث االستخدام ومميزة عن الطرائق املقيدة مبا يف ذلك القسائم واملساعدات العينية.

القسائم: قسیمة ورقیة أو رمزیة أو إلكرتونیة یمكن تبادلھا مقابل كمیة أو قیمة محددة للسلع، وتحدد إما كقیمة نقدیة )عىل سبیل املثال: 15 دوالًرا(، 
أو كسلع أو خدمات محددة مسبًقا )عىل سبیل املثال: 5 كیلوغرامات من الذرة، 5 كیلوغرامات من الذرة املطحونة(، أو مزیج من القیمة والسلع. 
القسائم مقيدة بطبيعتها، لكن درجة التقييد تعتمد عىل تصميم الربنامج ونوع القسيمة. ویمكن تبادلھا مع باعة یتم اختیارھم مسبًقا أو يف »معارض« 
یتم إنشاؤھا من قبل الوكالة املنفذة. من أهداف مسار العمل الفرعي تحقيق التناغم بني املصطلحات املستخدمة يف التتبع والتبليغ من أجل زيادة 

الدقة وتقليل االرتباك وتسهيل تصنيف البيانات املأخوذة من أنظمة التبليغ املختلفة.

االتفاق:
 ال حاجة لتتبع التقييد بصفته فئة منفصلة عىل املستوى العاملي املشرتك بني 

 الوكاالت. جميع التحويالت النقدية غري مقيدة وجميع القسائم مقيدة. “النقد”
 و”القسائم” هام املصطلحان املفضالن بسبب وضوحهام واستخدامهام عىل نطاق

واسع، وذلك معكوس يف مرسد مصطلحات رشاكة التعلم النقدي

املتطلب األدىن:
 استخدام “النقد” و”القسائم” لتصنيف الربامج ذات الصلة. ال تستخدم ألفاظ 

“مقيد/ غري مقيد” كمصطلحات رديفة

تصنيف جميع الطرائق يف التقارير اإلنسانية  3.3

سلطت دراسة تحديد النطاق واملناقشات يف ورشة العمل عىل أن هناك مربرات قوية لتصنيف جميع طرائق املساعدات، كالنقد والقسائم واملساعدات 
العينية وتقديم الخدمات يف التقارير.

قيم  )أي فصل  األخرى  بالطرق  والقسائم مقارنة  النقد  للتبليغ عن  إضافية  الطرق سيضمن عدم وجود متطلبات  تتبع جميع  الهدف من ذلك مزدوج: 
والتحليالت وزيادة  التقارير  أخرى(؛ وتعزيز تحسني  التي تشمل طرقًا  املشاريع  الصلة وليس  ذات  املشاريع  األخرى يف  الربامجية  والتكاليف  التحويالت 

شفافيتها لجميع املساعدات اإلنسانية.    

تعكس آليات التتبع املشرتكة بني الوكاالت بشكل عام تكاليف الربامج اإلجاملية )مثل قيمة التحويالت إىل املستلمني، إضافة إىل تكاليف التوصيل والنفقات 
العامة( - انظر إىل القسم 5 بشأن تتبع التكاليف. بالنسبة للمشاريع متعددة الطرق التي تشمل النقد و/ أو القسائم وطريقة واحدة أخرى عىل األقل، 
إذا مل نتمكن من التصنيف وفق جميع الطرق، لن يتاح توزيع النفقات التشغيلية والعامة ذات الصلة بشكل متسق. لذلك أوصت مناقشات ورشة العمل 

بالنظر يف تبعات تتبع أنواع مختلفة من الربامج التي تستخدم أكرث من طريقة واحدة؛ طرق مختلفة، متكاملة/ تكميلية وتسلسلية.

الجملة التالية توصية وليست اتفاقًا ألن توسعة إطار املرجعية ليشمل جميع الطرق يعني تجاوز تفويض مسار عمل النقد التابع ملبادرة الصفقة الكربى:

التوصية:
 ينبغي التبليغ عن جميع املساعدات اإلنسانية وفق الطريقة، كاملساعدات العينية 
 والنقد والقسائم وتقديم الخدمات. نهدف لتصبح هذه التوصية متطلبًا أدىن عىل

املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت

 تم اختيار فريق العمل املعني بإدارة املعلومات4 الذي يقوده مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بوصفه املنصة املثىل للميض قدًما يف هذه 
التوصية إذا أثبتت جدواها. وذلك يتطلب العمل مع مجموعة أوسع من األطراف املعنيني ممن يتمتعون بخربات فنية وسلطات صنع القرار من أجل 

التوصل التفاقيات وضامن تنفيذها يف مجتمع املامرسني.

www.humanitarianresponse.info/en/topics/imwg  4

C

http://www.cashlearning.org/resources/glossary#Cash%20Transfer
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املرشوطية5  4

االتفاق:
 .ينبغي عدم تتبع املرشوطية عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت 

 إن قيمة تتبع املرشوطية عىل هذا املستوى محدودة، ألن التحليل الهادف لها
يتطلب تفاصيل برامجية أكرب حول نوع املرشوطية

مربرات عدم تتبع املرشوطية عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت

y :ال توجد قيمة واضحة لتتبع املرشوطية عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت، ألن ذلك سيعني التصنيف فقط إىل فئات مرشوطة/ غري مرشوطة

x ا إن مل يكن مصحوبًا مبالحظات توضح أنواع الرشوط املنطبقة والهدف منها؛ معرفة عدد الربامج املرشوطة وغري املرشوطة يخربنا القليل جدًّ

x )وجود عدد كبري من الرشوط يعني تجميع بيانات غري قابلة للمقارنة )إذا تم ذلك عىل املستوى املشرتك بني الوكاالت

y .ال تنص مبادرة الصفقة الكربى عىل التزام بتتبع املرشوطية

لكن هذا االتفاق جاء معه استنتاج بأن ذلك ال مينع شمول املرشوطية كفئة بيانات عىل مستويات أخرى من التبليغ، إال أنه ليس متطلبًا أدىن عىل املستوى 
العاملي املشرتك بني الوكاالت. كام يشار إىل أنه عند تتبع املرشوطية، قد ينطبق ذلك عىل أي طريقة، أي أن املرشوطية ليست محصورة بعنارص النقد/ 

القسائم من الربامج.

أسباب تتبع املرشوطية )عىل مستويات تبليغ أخرى تتيح جمع البيانات والتحليل بشكل أكرث تفصياًل(

y  إذا تم ربطها بقياس املخرجات قد يكون من املفيد بناء األدلة )مثل الرشوط التي تؤثر عىل مختلف املخرجات القطاعية إىل جانب تحويل املوارد
»س«/ األنشطة ذات الصلة(؛

y .املتطلبات/ التفضيالت القطاعية يف التبليغ عن املرشوطية املتصلة باستخدام النقد

y .فهم أنواع الرشوط املستخدمة ومدى تكرار استخدامها ومكانه ويف أي التدخالت

y .تطبق العديد من برامج الحامية االجتامعية القامئة عىل النقد )التي قد توظف يف تقديم املساعدات اإلنسانية( بعض الرشوط

y .قد تفضل/ تطلب الحكومات يف بعض الحاالت استخدام الرشوط

5   املرشوطية: تشري املرشوطية إىل األنشطة أو االلتزامات املسبقة التي يجب عىل املستفيدين تلبيتها حتى يتلقوا املساعدات. ميكن استخدام الرشوط من حيث املبدأ مع أي نوع من التحويالت )النقد، القسائم، املساعدات 

العينية، تقديم الخدمات( اعتامًدا عىل تصميم التدخل وأهدافه. قد تشرتط بعض التدخالت عىل املستفيدين تحقيق مخرجات متفق عليها كرشط الستالم املساعدات الالحقة. الحظ أن املرشوطية تختلف عن التقييد )كيفية 
استخدام املساعدات( واالستهداف )معايري اختيار املستفيدين(. تشمل الرشوط االلتحاق باملدرسة أو بناء مأوى أو الخضوع لفحوص غذائية أو القيام بأعامل معينة أو التدريب وما إىل ذلك. كام أن النقد مقابل العمل/ األصول/ 

التدريب كلها أشكال للتحويالت املرشوطة )مرسد مصطلحات رشاكة التعلم النقدي(.

C املحتويات
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املحتويات

تتبع التكاليف  5
التكاليف  تتبع  ينبغي  والقسائم؟ هل  النقد  يتصل مبساعدات  فيام  تتبعها  ينبغي  التكاليف  أي  الفرعي:  العمل  تناولها مسار  التي  األساسية  األسئلة  من 
الربامجية أو قيمة التحويالت للمستلمني؟ إذا كنا نتتبع التكاليف الربامجية، ما الذي ينبغي أن تشمله؟ ما هو التصنيف املجدي للتكاليف، ال سيام يف الربامج 

متعددة الطرق؟ ما هي مربرات تتبع أنواع مختلفة من التكاليف؟

 بناء عىل مداوالت فريق العمل املعني بتتبع مساعدات النقد والقسائم وغريهم من املشاركني يف ورشة العمل، تم االتفاق عىل ما ييل:

االتفاق :
 ينبغي استخدام قيمة التحويالت إىل املستلمني كأساس أويل )متطلب أدىن( لتتبع 

 النقد والقسائم

املتطلب األدىن :
تتبع قيمة التحويالت املحولة إىل )املستلمة من قبل( املستلمني 

كانت مربرات هذا االتفاق واملتطلب األدىن الجديدين قامئة عىل عدة عوامل، منها اعتبارات براغامتية ملا هو مجد جمعه يف هذه املرحلة.

y .األهم هو قدر املساعدات الذي يؤول يف نهاية املطاف يف أيدي املستلمني - سواء كقيمة أو مقارنة بتكاليف الربنامج ذات الصلة بشكل عام

y  بناء عىل متارين جمع بيانات مساعدات النقد والقسائم العاملية حتى تاريخه، كانت معظم املنظامت قادرة عىل استخالص قيمة التحويالت )النقدية
والقسائم( للمستلمني من أنظمة التبليغ الخاصة بها6

y  خلص االتفاق الفرعي يف هذه املسألة إىل أن تصنيف وتتبع الرسوم املتصلة مبساعدات النقد والقسائم ممكن يف العادة بالنسبة للمنظامت، مع أنه مل
يُقرتح بشكل مبارش عكس هذا التصنيف عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت.

كثري من املشاريع اإلنسانية متعدد الطرق، أي أن املرشوع الواحد يشمل أكرث من طريقة واحدة لتقديم املساعدات. لذلك ميثل جمع التكاليف الربامجية 
العامة تحديًا إذا تم تقديم النقد و/ أو القسائم ضمن برامج متعددة الطرق – إما مًعا أو مع طرق أخرى سوى طرق النقد والقسائم. وذلك ألن تصنيف 

تكاليف الدعم والتنفيذ والربامج غري ممكن حاليًا بطريقة منهجية من مختلف أنظمة الوكاالت.

 عىل الرغم من اإلقرار بالقيود عىل ما ميكن لألنظمة أن تتتبعه يف الوقت الحايل، إال أن مثة اتفاقًا واسع النطاق بني من متت استشارتهم عىل فوائد القدرة 
عىل تتبع قيمة التحويالت للمستلمني إىل جانب التكاليف الربامجية ذات الصلة - تكاليف التوصيل املبارشة وتكاليف الدعم املشرتكة. وهذا هو أساس 

التوصية التالية:

التوصية:
 تتبع قيمة التحويالت إضافة إىل التكاليف الربامجية ذات الصلة عىل املدى املتوسط

وفًقا لتحليل مبادرات التنمية، 86% من 22 منظمة بلغت عن إحصاءات عام 2015 كانت قادرة عىل تقديم هذه القيم.  6

C
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تتبع مساعدات النقد والقسائم

تتبع التكاليف الربامجية العامة يتامىش مع املنهجيات التي وضعتها مبادرات التنمية وخدمة التتبع املايل الخاصة مبكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية، اللذين يتيحان املقارنة مع املساعدات اإلنسانية األخرى - التي عادة ما تندرج ضمن تكاليف املرشوع العامة )مثاًل منح الجهات املانحة(. الكثري 
من أنظمة التبليغ الخاصة باملنظامت غري قادر عىل التصنيف املنهجي للتكاليف. وهذا يعني أنه بالنسبة للربامج متعددة الطرق التي تشمل مساعدات 
النقد والقسائم وغريها من طرق املساعدة، فإن أفضل ما ميكن تحقيقه هو تحديد التكلفة اإلجاملية “للربامج املتضمنة ملساعدات النقد والقسائم”؛ أي 
أنه إذا مل تتوفر البيانات التفصيلية، رمبا ميكن إدراج التكاليف الربامجية العامة للربامج متعددة الطرق التي تتضمن مساعدات النقد والقسائم - مبا فيها 

تكايف األنشطة غري املتصلة بالنقد والقسائم - يف حساب حجم مساعدات النقد والقسائم.

يركز مسار العمل السابق املعني بكفاءة التكلفة وفعالية التكلفة يف املساعدات اإلنسانية عىل الطرق واألدوات الثانوية املتسقة، ال سيام أداة مسح تحليل 
التكلفة املنهجية لتحديد الطريقة األفضل الستخالص البيانات من األنظمة املالية من أجل متكني تحليل تكاليف التوصيل والدعم املصنفة. هذه خطوة 
التتبع املايل. وقد يصبح »املدى  التكاليف يف مبادرة شفافية املعونة الدولية وخدمة  وسيطة مهمة قبل أن نتمكن من استكشاف طريقة تسجيل هذه 
املتوسط« يف هذه التوصية هو الوقت الذي تكتمل فيه تجربة أدوات مسح تحليل التكلفة املنهجية وتقدم فيه املعرفة املولدة من هذه التجارب األساس 

لتحقيق املزيد من التقدم.

فضلت املناقشات حتى تاريخه بشأن تتبع التكاليف عىل املستوى املشرتك بني الوكاالت التقارير املجمعة إىل حد ما من حيث التكاليف الربامجية، أي تجميع 
قيمة التحويالت مع تكاليف التوصيل ذات الصلة وتكاليف الدعم، بداًل من التصنيف األكرث تفصياًل لها. يف هذه املرحلة من املحتم أن أي برنامج - سوى 
الربامج ذات الطريقة الواحدة - قد يجري تطبيقه عىل نطاق واسع سيعتمد بدرجة أو بأخرى عىل تقدير التكاليف الربامجية ذات الصلة. وعىل هذا األساس، 
ميكن استخدام ما ييل كحل مؤقت لحساب التكاليف الربامجية يف حالة املشاريع متعددة الطرق؛ أي التي تتضمن النقد والقسائم، أو النقد و/ أو القسائم 

إضافة إىل طريقة واحدة أخرى:

y  ،قيمة التحويالت املستلمة + النسبة املئوية للتكاليف الربامجية املتبقية )أي التكاليف اإلجاملية للمرشوع، مبا فيها النفقات العامة/ تكاليف الدعم
املمثلة للنسبة املئوية من املرشوع املقابلة للنقد أو القسائم مطروًحا منها قيمة التحويالت(؛ أو 

y  /قيمة التحويالت املستلمة + الرسوم+ النسبة املئوية للتكاليف الربامجية اإلجاملية املتبقية )أي نفقات املرشوع اإلجاملية مبا فيها النفقات العامة
تكاليف الدعم، املقابلة للنسبة املئوية من املرشوع التي تتضمن النقد أو القسائم مطروًحا منها قيمة التحويالت والرسوم(. 

C املحتويات
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املحتويات

التبليغ وفق األهداف )القطاعية واملشرتكة بني القطاعات(  6
)منظور  املساعدات«  و«استخدام  الربنامج«  »تصميم  منظوري  مراعاة  بقيمة  والقسائم  النقد  مساعدات  تتبع  بشأن  املعنيني  األطراف  مناقشات  أقرت 
املستفيدين(. النقد متعدد األغراض بطبيعته من منظور املستفيدين. ومن منظور التصميم، متيل األهداف )أي االحتياجات التي يهدف الربنامج ملعالجتها( 
ألن متثل عاماًل حرًجا. من املهم عدم االقتصار عىل قياس قيمة النقد الذي يجري تسليمه بل أيًضا تتبع الغرض من هذا النقد. يف الوضع االعتيادي، يجري 
تصنيف أهداف الربامج يف مرحلتي التخطيط للمساعدات اإلنسانية والتبليغ عنها عىل أسس قطاعية )مثاًل، التغذية، الصحة، التعليم(. لكن ميكن أيًضا 

تصميم الربنامج ملعالجة عدة احتياجات وفًقا الختيار املنتفع، وقد لوحظ  بقوة أن هناك حاجة إلضافة فئة متعددة القطاعات.

فئة خاصة  اإلنسانية، والحاجة إلضافة  املساعدات  التقارير بشأن  األهداف يف  - شمول  املوضوع  البعض يف هذا  ببعضهام  التوصل التفاقني مرتبطني  تم 
باألهداف متعددة القطاعات. 

االتفاق:
 ينبغي أن يشمل التبليغ عن جميع املساعدات اإلنسانية الهدف )مثاًل، املأوى، أو 

األمن الغذايئ، أو فئة متعددة القطاعات

املتطلب األدىن:
 شمول أهداف الربامج يف التبليغ. قد تكون األهداف قطاعية )مثل التغذية، أو 

 التعليم أو املياه والرصف الصحي والنظافة( وقد تكون متعددة القطاعات )متعددة
)األغراض

)

كام هو الحال بالنسبة للقطاعات، ينبغي أن تنطبق الفئة متعددة القطاعات عىل جميع أنواع املساعدات ذات الصلة )مساعدات النقد والقسائم وغريها(:

االتفاق:
تلزم فئة منفصلة متعدد القطاعات للتبليغ 

التوصية:
 استخدم مصطلح “متعدد األغراض” لفئة التبليغ متعدد القطاعات وتجربة ذلك يف 

املامرسة العملية

كام هو مذكور سابًقا، فإن االتفاق بشأن الفئة متعددة القطاعات يتصل بتوصية استخدام مصطلح »متعدد األغراض« لهذه الفئة. هذه التوصية خاصة 
باملرحلة الحالية بسبب عدم التوصل إلجامع بشأن هذه النقطة، مع اإلقرار بأن االختبار العميل لها سيكون مفيًدا. فيام ييل ملخص ألهم النقاط املأخوذة 
بعني االعتبار إلعداد توصية استخدام مصطلح »متعدد األغراض« للفئة متعددة القطاعات. متت تصفية خيارين للنظر فيهام بسبب عدم توفر بدائل أخرى 

وهام: متعدد القطاعات أو متعدد األغراض:

C



13

تتبع مساعدات النقد والقسائم

متعدد القطاعات

y  ال يوجد تعريف موحد ملصطلح »متعدد القطاعات«،7لكن بشكل عام، اعترب هذا املصطلح األكرث مالءمة عندما يضم املرشوع أو التدخل قطاعني أو 
أكرث.

y  ينطوي التعريف عىل جمع كل األهداف ضمن مصطلحات قطاعية وبذلك فهو ال يعكس عنرص »تعدد القطاعات« )أي عدم االتصال بقطاع واحد 
عىل وجه التحديد( بشكل فعال.

y  يف املقابل، إذا قبلنا بأن مصطلح »تعدد القطاعات« يعني هدفني اثنني مختصني بقطاعات محددة أو أكرث، ينبغي التبليغ عن هذه الربامج مقابل 
القطاعات املعنية )مثاًل األمن الغذايئ والتعليم واملأوى، إلخ(. وذلك يعني بطالن »تعدد القطاعات« بوصفه فئة منفصلة.

y  كام متت اإلشارة إىل أن مصطلح »متعدد القطاعات« موجود أصاًل كفئة يف التبليغ/ األهداف )مثاًل يف خدمة التتبع املايل( وهو مالئم أكرث يف هياكل
التمويل والتبليغ عىل مستوى االستجابات التي عادة ما تكون منظمة وفق القطاعات. إال أن ذلك ال يعالج أو يلغي النقاط املذكورة سابًقا بشأن مالمئة 

استخدامه لفئة تعدد القطاعات وإمكانية تعريفه بوضوح وفًقا لذلك.

تعدد األغراض

y  للنقد   متعدد   األغراض إىل “االحتياجات الحايل  التعريف  القطاعات. مثاًل، يشري  بالتدخالت املصممة لتكون متعددة  يعترب هذا املصطلح األكرث صلة 
األساسية و/ أو احتياجات التعايف” و”االحتياجات املتعددة” التي ال يُقصد بها بشكل عام تحديدها وتتبعها فقط من حيث القطاع نظرًا للمرونة التي 

يتميز بها استخدام املساعدات يف هذا النوع من التدخالت.

y  عىل الرغم من تحقيق تقدم جيد، إال أنه مل يتم التوصل إلجامع بشأن تعريف »تعدد األغراض« وشكله يف املامرسة العملية. ميكن أن ميثل ذلك تحديًا
للفئة متعددة  باختبار استخدام مصطلح »متعدد األغراض«  القطاعات عىل مستوى االستجابة. نظرًا لهذه املشكالت، يوىص  القامئة عىل  الهياكل  يف 
القطاعات يف املامرسة العملية. فذلك سيتيح التعلم بشأن نطاق تطبيق هذه الفئة باتساق وسيساعد يف توليد فهم مشرتك لكيفية ووقت القيام بذلك.

7  وفًقا لدراسة النطاق، مصطلح متعدد القطاعات هو فئة تشري إىل أن الربنامج مصمم ليعالج احتياجات يف عدة قطاعات يف الوقت ذاته. هذا التعريف شبيه بالتعريف املنصوص عليه يف مرسد مصطلحات رشاكة التعلم النقدي، 

حيث تصف عبارة »متعدد القطاعات« عملية أو نهًجا أو استجابة أو برنامًجا إلخ ينطوي عىل عدة )أكرث من واحد( قطاعات )مثل األمن الغذايئ، املأوى، الحامية، التغذية، التعليم، إلخ(.

C املحتويات
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الدمج يف آليات التتبع املشرتكة بني الوكاالت  7
كام هو مذكور سابًقا يف هذه الوثيقة، فإن اآلليات األساسية املحددة للتتبع املنهجي ملساعدات النقد والقسائم عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت 
هي »خدمة التتبع املايل« و« مبادرة شفافية املعونة الدولية«. يلخص هذا القسم طريقة تسجيل بيانات مساعدات النقد والقسائم ضمن هذه اآلليات، إىل 

جانب التأمالت بشأن أي قيود ذات صلة أو تبعات للتعديالت الالزمة للتكيف مع املتطلبات الدنيا والتوصيات.

خدمة التتبع املايل الخاصة مبكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية   7.1

نظرة عامة

y  جزء متكامل من مجموعة األدوات التي يقدمها مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )http://fts.unocha.org( خدمة التتبع املايل
التمويل  مساهامت  جمع  باستمرار  املايل  التتبع  خدمة  تتابع  ذلك(.  إىل  وما  واملراقبة  والتخطيط  )التقييم  كلها  اإلنسانية  الربامج  دورة  تدعم  التي 
التبليغ الطوعي من الجهات املانحة والرشكاء املنفذين. يف بعض سياقات االستجابات اإلنسانية تجري مقارنة هذه املساهامت  اإلنساين، عن طريق 
املشاريع” “وحدة   – أخرى  أدوات  يف  الدوري(  التخطيط  عمليات  )خالل  املشاريع  مديرو  يسجلها  والتي  الفردية  املشاريع  متويل  متطلبات  مع 
http://projects.hpc.tools. كام تتابع خدمة التتبع املايل متويل الخطط غري املوجهة للمشاريع املستخدمة يف سياقات استجابة أخرى إضافة إىل 

التمويل الخارج عن الخطط يف جميع الدول.

y  تسجل خدمة التتبع املايل وسجل وحدة املشاريع املتطلبات واملساعدات اإلنسانية الالحقة من حيث مساهمة التمويل )مثل املنح، املرشوع(. هذا
يعني أن األرقام يف املستويات العالية متثل املتطلبات والتمويالت اإلجاملية التي تشمل قيمة املساعدات املحولة وجميع التكاليف التشغيلية/ الربامجية 

والنفقات العامة.

y  يف السياقات التي تستخدم فيها وحدة املشاريع )يف عام 2020 ضمن عملية تخطيط منسقة بني أكرث من 20 دولة(، يجري جمع بيانات املساعدات
والقسائم بشكل مبارش من مديري املشاريع خالل عملية تسجيل املشاريع، لذلك ال يجب )لكن ميكن( تقدميها ضمن عمليات التبليغ املايل الالحقة 

لخدمة التتبع املايل.

y  البيانات املتصلة مبارشة مبساهامت التمويل، لكن الجهات املانحة يف التتبع املايل  يف سياقات االستجابة التي مل تسجل فيها املشاريع، تجمع خدمة 
املراحل األوىل )التي قد متنح متويالت غري مخصصة( هي التي تقدم الكثري من هذه البيانات، لذلك تقل بيانات مساعدات النقد والقسائم بشكل كبري.

التفاصيل

y  بالنسبة لجميع الخطط املوجهة ملشاريع، تشمل عملية تسجيلها ضمن وحدة املشاريع مربع »نعم/ ال« لإلشارة كون املرشوع يتضمن مساعدات النقد
والقسائم )النقد و/ أو القسائم( أم ال.

y .إذا شمل املرشوع مساعدات النقد والقسائم، يُطلب من املستخدمني ذكر )أ( النسبة املئوية للنقد يف املرشوع، و)ب( النسبة املئوية للقسائم يف املرشوع

y :لذلك 

x  إذا تضمن املرشوع طرق النقد والقسائم فقط، أي دون مساعدات عينية أو مساعدات قامئة عىل الخدمات، ينبغي أن يبلغ مجموع النسبتني
املئويتني للنقد والقسائم 100%، عىل فرض أن كل نسبة مئوية متثل قيمة مساعدات النقد أو القسائم التي ستحول إىل املستلمني إضافة إىل 

التكاليف التشغيلية وتكاليف التوصيل املتصلة بتلك املساعدات.

x  إذا كان املرشوع متعدد الطرق ويشمل كالًّ من مساعدات النقد والقسائم )التحويالت النقدية و/ أو القسائم( إىل جانب طريقة واحدة أخرى عىل
األقل )مثل املساعدات العينية(، ستشمل موازنة املرشوع اإلجاملية تكاليف ونفقات عامة لكل من مساعدات النقد والقسائم والطرق األخرى. 
ميكن عندها استخدام النسب املئوية املقدمة من املستخدمني لحساب نسبة النقد من املرشوع اإلجاميل وكذلك بالنسبة للقسائم )عىل أن تشمل 

قيمة املساعدات وجميع التكاليف األخرى يف موازنة املرشوع(.

y  تقدم عملية تسجيل املشاريع نظرة عامة عىل متطلبات مساعدات النقد والقسائم )وليس التمويل( – لكن مبا أن خدمة التتبع املايل تسجل مساهامت
التمويل لهذه املشاريع، حتى لو مل تشمل تقارير املساهمة بيانات أخرى بشأن مساعدات النقد والقسائم، ميكن استخدام بيانات املتطلبات لتقدير 

مخصصات التمويل )مثاًل عن طريق تقسيم املساهمة حسب النسبة املئوية ملتطلبات مساعدات النقد والقسائم(.

y  يجري تسجيل تقارير املساهمة املالية املقدمة لخدمة التتبع املايل )سواء للمشاريع املسجلة أو غريها( كمجموعة من »تدفقات التمويل«، واعتباًرا من
عام 2020، ميكن وسم كل تدفق إما كمساعدات نقد وقسائم أو مساعدات سوى مساعدات النقد والقسائم، وتحديد ما إذا كانت مساعدات النقد 
والقسائم للنقد أو القسائم. لذلك ميكن تسجيل مساهمة التمويل الواحدة  املقسمة بني النقد والقسائم واملساعدات األخرى بدقة عن طريق متثيلها 
بعدد من التدفقات التمويلية املوسومة بوسوم مختلفة. وبهذا ال تعاين هذه العملية من قيود فنية، لكنها تواجه قيوًدا عملية كبرية من حيث قدرة 

املبلغني لخدمة التتبع املايل عىل تقديم الدرجة الالزمة من التفصيل.

y  ال تضم وحدة املشاريع أو خدمة التتبع املايل خيار تسجيل قيمة املساعدات املحولة إىل املستلمني )دون النفقات العامة(. كام هو مذكور سابًقا، تعمل
هذه اآللية عىل مستوى تكاليف املرشوع اإلجاملية لذلك فإن عكس قيمة مساعدات النقد والقسائم املحولة إىل املستلمني ستتطلب إضافة بند خاص. 

يف هذه املرحلة، نظرًا للمشكالت التي تؤثر عىل تصنيف جميع الطرق قد ال يتاح ذلك عىل املدى القصري أو املتوسط ملساعدات النقد والقسائم.

C

http://fts.unocha.org
http://projects.hpc.tools
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معايري بيانات مبادرة شفافية املعونة الدولية   7.2

تم إجراء تغيري خالل تحديث نسخة مبادرة شفافية املعونة الدولية رقم 30.2 من أجل السامح باستخدام مفردات أخرى ألنواع املساعدات. بناء عىل 
االتفاقيات والتوصيات واملتطلبات الدنيا الخاصة بفريق العمل املعني بتتبع مساعدات النقد والقسائم، متت إضافة قامئة رموز جديدة لكل من “التحويالت 
النقدية” و”القسائم” إىل منتدى النقاش الخاص مببادرة شفافية املعونة الدولية يف 18 متوز 8.2019 مل يظهر أي اعرتاض عىل املقرتح وتم تنفيذ هذه 

التعديالت بنجاح وإضافة الرموز ملوقع مبادرة شفافية املعونة الدولية كام ييل:

y :مفردات أنواع املساعدات الجديدة بوصفها قامئة رموز غري جوهرية. هذا يعني أن من املمكن ذكر إن كان املرشوع يشمل النقد و/ أو القسائم 

x 4 :الرمز

x االسم: طرق النقد والقسائم

x http://reference.iatistandard.org/203/codelists/AidTypeVocabulary/ :الرابط

y :متت إضافة رموز طرق النقد والقسائم ذات الصلة )وفق تعريفات مرسد مصطلحات رشاكة التعلم النقدي( لقوائم رموز مبادرة شفافية املعونة الدولية
 http://reference.iatistandard.org/203/codelists/CashandVoucherModalities/

x 1 :الرمز 

x االسم: التحويالت النقدية

x  الوصف: تقديم املساعدات بأي شكل نقدي - سواء العملة الورقية أو النقد اإللكرتوين - للمستلمني )األفراد أو األرس أو املجتمعات(. التحويالت
النقدية بطبيعتها غري مقيدة من حيث االستخدام وهي تختلف عن الطرق املقيدة التي تشمل القسائم واملساعدات العينية.

y 2 :الرمز

x االسم: القسائم

x  51 :الوصف: قسیمة ورقیة أو رمزیة أو إلكرتونیة یمكن تبادلھا مقابل كمیة أو قیمة محددة للسلع، وتحدد إما كقیمة نقدیة )عىل سبیل املثال
دوالًرا(، أو كسلع أو خدمات محددة مسبًقا )عىل سبیل املثال: 5 كیلوغرامات من الذرة، 5 كیلوغرامات من الذرة املطحونة(، أو مزیج من القیمة 
والسلع. القسائم مقيدة بطبيعتها، لكن درجة التقييد تعتمد عىل تصميم الربنامج ونوع القسيمة. ویمكن تبادلھا مع باعة یتم اختیارھم مسبًقا 

أو يف “معارض” یتم إنشاؤھا من قبل الوكالة املنفذة. قد تستخدم مفردات القسائم أو الطوابع أو الكوبونات بشكل مرتادف.

y .بالنسبة للمشاريع التي تشمل كل من التحويالت النقدية والقسائم ميكن التصنيف عىل مستوى املعامالت

https://discuss.iatistandard.org/t/added-proposal-to-add-cash-transfer-and-voucher-codelist-under-aid-type-vocabulary/1793 :8  ميكن االطالع عىل املقرتح هنا

C املحتويات

https://discuss.iatistandard.org/t/add-vocabularies-to-aid-type-included-2-03/847
http://reference.iatistandard.org/203/codelists/AidTypeVocabulary
http://reference.iatistandard.org/203/codelists/AidTypeVocabulary/
http://www.cashlearning.org/resources/glossary
http://reference.iatistandard.org/203/codelists/CashandVoucherModalities/
http://reference.iatistandard.org/203/activity-standard/overview/transactions/
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املحتويات

ما هي الخطوة التالية للمنظامت؟  8
تحسن  طريق يك  خارطة  مبثابة  الوثيقة  هذه  يف  املوصوفة  والقسائم  النقد  مساعدات  لتتبع  الدنيا  واملتطلبات  والتوصيات  االتفاقيات  تخدم  أن  ينبغي 

املنظامت أنظمة التتبع الخاصة بها وتحقق تناغاًم أكرب بني معايري تتبع مساعدات النقد والقسائم عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت.

 فيام ييل الخطوات التالية التي ينبغي أن تتبعها املنظامت:

y  ينبغي أن تدمج املنظامت املتطلبات الدنيا يف أنظمة التتبع والتبليغ الخاصة بها. ذلك يدعم توحيد املعايري بني املنظامت ويتيح التاميش مع اآلليات
العاملية املشرتكة بني الوكاالت لتيسري التبليغ عىل ذلك املستوى.

y  ينبغي أن تستكشف املنظامت تطبيق التوصيات. من املهم اختبار االتفاقيات والتوصيات واملتطلبات الدنيا عىل مستوى واسع ضمن األنظمة للتأكد
من أنها عملية وفعالة يف عكس البيانات املقصودة.

y  عىل املنظامت التبليغ عن بيانات برامجها اإلنسانية ذات الصلة لآلليات األساسية املشرتكة بني الوكاالت – إن مل تكن تقوم بذلك أصاًل. عىل املستوى
التتبع املايل الخاصة مبكتب األمم املتحدة لتنسيق  البيانات الخاصة مببادرة شفافية املعونة الدولية وخدمة  العاملي، تعد أهم هذه اآلليات: معايري 
الشؤون اإلنسانية. مع أن الرتكيز منصب هنا عىل بيانات مساعدات النقد والقسائم، إال أن التبليغ ملبادرة شفافية املعونة الدولية وخدمة التتبع املايل 

ينطبق عىل أي نوع من الربمجة االنسانية.

y  أخريا، ينبغي أن تقدم املنظامت البيانات املتعلقة بأحجام مساعدات النقد والقسائم ملبادرات التنمية ألغراض حساب مجاميع مساعدات النقد 
والقسائم العاملية السنوية. حتى يتم تجميع بيانات مساعدات النقد والقسائم بشكل منظم ومكثف من خالل خدمة التتبع املايل و/أو مبادرة شفافية 
املعونة الدولية، سيلزم القيام بذلك من خالل الجمع املبارش للبيانات من املنظامت بشكل منفرد. يجري تيسري طلب مدخالت هذه العملية بشكل عام 

من خالل شبكة رشاكة التعلم النقدي لجهات االتصال بالوكاالت.

كام سبق ذكره يف املقدمة، تم دمج مسار العمل الفرعي املعني مبساعدات النقد والقسائم مع مسار العمل الفرعي املعني بكفاءة التكلفة وفعالية التكلفة 
لتشكيل مسار عمل فرعي جديد اسمه مسار العمل الفرعي املعني بالكفاءة والفعالية والقيمة مقابل املال. وسيستمر العمل تحت مسار العمل الفرعي 
الجديد هذا، متضمًنا تحديد مواضع إسهام التعلم املتولد من تجربة وطرح أداة مسح تحليل التكلفة املنهجية، عىل سبيل املثال، يف معالجة القضايا العالقة 

املوضحة يف هذه الوثيقة. 

C
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The Cash Learning Partnership

تُلزم مبادرة الصفقة الكربى الجهات املوقعة بزيادة االستخدام الروتيني للمساعدات النقدية إىل جانب استخدام مقاييس مشرتكة لتتبع هذه 
االلتزامات. يتطلب ذلك االتفاق عىل بيانات الربامج والنفقات التي ينبغي جمعها وكيفية تحديدها وتصنيفها. يف عام 2017، تم إنشاء فريق 
العمل الفرعي املعني مبساعدات النقد والقسائم التابع ملسار عمل النقد يف مبادرة الصفقة الكربى بهدف تيسري تتبع حجم مساعدات النقد 
والقسائم بشكل أكرث منهجية ومعيارية. كان الرتكيز األسايس ملسار العمل الفرعي هذا هو تحديد املتطلبات الدنيا القابلة للتنفيذ التي ينبغي 

تطبيقها عىل تتبع بيانات برامج مساعدات النقد والقسائم عىل املستوى العاملي املشرتك بني الوكاالت وعىل مستوى املنظامت.

تلخص هذه النرشة االتفاقيات والتوصيات واملتطلبات الدنيا لتتبع مساعدات النقد والقسائم التي تم التوصل إليها من خالل عملية شاملة 
من املناقشات واملشاركات بني املنظامت، وهي مهمة للمنظامت التي تعمل عىل تصميم وتقديم مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية، ويوىص 

بتطبيقها يف أنظمة التتبع والتبليغ.

 هذا املنشور ومسار العمل املرتبط به قد تم من خالل يف القيادة املشرتكة مع املديرية العامة للحامية املدنية األوروبية وعمليات املساعدة اإلنسانية وقد 
 أصبح من املمكن أيضا من خالل الدعم السخي من الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل املحتويات هي مسؤولية املؤلفني وال تعكس بالرضورة وجهات

 نظر الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل
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