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مؤرشات النتائج متعددة األغراض واإلرشادات

شكر وتقدير
تم تطوير مؤرشات وإرشادات نتائج لجنة السياسة النقدية كجزء من مسار عمل فرعي مخصص ملسار العمل النقدي للصفقة الكربى، الذي تشارك يف 
قيادته دينا بريك )خدمات اإلغاثة الكاثوليكية(، ولورا ميسرن )مكتب الشؤون اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية(، وروث ماكورماك )شبكة 

.)CALP (، بدعم من خوسيه خودار )شبكةCALP

لقد ساهم العديد من أصحاب املصلحة منذ بدء العملية يف 2018، سواء يف »مسودة االختبار« األصلية التي تم نرشها يف عام 2019، واملراجعة التي أجريت 
يف عام 2021، وهذه النسخة املحدثة.

نتقدم بشكر خاص ألولئك الذين شاركوا يف املجموعات املرجعية لهذا اإلصدار وإصدار 2019 وأسهموا بشكل أسايس يف تشكيل املحتوى: آنا جاكوبسون 
)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(، بيليت تيميسجني )World Vision(، كالوم ماكلني، كلوديا آه بو )برنامج األغذية العاملي(، دانا تروالروفا كريستيسكو 
 )UNICEF( جوليو أندريا فرانكو ، )UNICEF( غابرييل اربا ،)Save the Children( فرانشيسكا باتيستني ،)اليونيسف(، إد فريزر )املجلس الدمناريك لالجئني(
 ، )Living Water Community( جوانا ماهوين ، كاندي فابيان ،)ECHO( إيزابيل بييل ،)CALP ( ، هويل ويلكم راديس )شبكةUNHCR( هانا ماتينني ،
كاثرين أرميري )Save the Children( ، كاثرين تايتزش )World Vision(، لينا هوهفيلد، ماريتا فيتزشارليس )World Vision( ، نادين لومباردو )برنامج 
 )ALNAP( سمري حافظ ، )األغذية العاملي( ، نني وارينج )برنامج األغذية العاملي(، رشيد بومنيجل، روكو فان دير مروي )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

، متارا شوكاكيدزه-دميوريا.

شكرًا أيًضا ألوليفيا كولينز لقيادتها مراجعة املجموعة األصلية من املؤرشات التي أسهمت بالكثري يف هذه النسخة املنقحة، إىل إليانا إيراتو )ECHO( للحصول 
عىل مدخالت ملؤرش تعميم الحامية، وأوليفر ويسرتمان وأليسيا فولبي )Mercy Corps( للحصول عىل املدخالت يف فهرس احتياجات االجتامع.

العديد من األعضاء يف مختلف فرق العمل ومجموعات العمل الخاصة بالتحكم يف مخاطر الكوارث يف املجموعة رضورية يف تطوير  كانت مساهامت 
املؤرشات القطاعية. وتشمل هذه حامية الطفل )لورين موراي ، وهانا باربيش طومسون ، وتنزين مانيل، وجوليا جراسيت(، والتعليم )ماركو جرازيا ، وإميليا 
سورينتينو(، واألمن الغذايئ )كوري سيسونز ، ودامني جود(، والصحة )ياسمني مور، وأندريه جريكسبور(، والتغذية )ديان موير، مارينا تريبالدي، كيت 

غولدن(، املأوى واملواد غري الغذائية )ديفيد دالغادو ، جينيفر ويذرال ، أنجيل باسكوال ، جيمس كينيدي(، و WASH )يوهانس رويك(

.Grand Bargain نيابة عن مسار العمل الفرعي CALP تم إدارة ومتويل نرش هذه الوثيقة من قبل

صورة الغالف األمامي: بعد إعصار إيداي. 2020–2019 استجابة موسم العجاف مع توزيع نقدي يف منطقة نينو.
االئتامن © برنامج األغذية العاملي / بدر بهاجي
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املقدمة والغرض
يهدف النقد متعدد األغراض إىل متكني األفراد من تلبية احتياجاتهم األساسية من خالل األسواق املحلية التي يرونها مناسبة. وتختلف نتائج هذا النوع من 
املساعدة، وفًقا للسياق وتصميم التدخل )مثل قيم التحويل وعدد التحويالت( واالحتياجات األساسية لكل أرسة.  ويف إطار التزام الصفقة الكربى بـ »زيادة 
استخدام وتنسيق الربمجة القامئة عىل النقد«، حدد العاملون يف املجاالت اإلنسانية مدى الحاجة إىل قياس أفضل وأكرث اتساقًا للنتائج التي يساهم فيها 

النقد متعدد األغراض. 

ولتحقيق هذه الغاية، اجتمعت الجهات املعنية يف املجال اإلنساين مبا يف ذلك العاملون يف املنظامت غري الحكومية واألمم املتحدة، وشبكة  CALPوالجهات 
املانحة يف إطار مسار العمل النقدي للصفقة الكربى يف عام 2018 لتحديد املؤرشات يف عملية تشاركية. وتم إصدار املسودة األوىل يف مايو 2019، مع إصدار 
»املسودة النهائية لالختبار« يف يوليو 2019.  وتقدم هذه الوثيقة مراجعة للمسودة النهائية لشهر يوليو 2019. واستندت العملية إىل املالحظات الواردة 
من التجربة باستخدام املؤرشات عرب العاملني يف املجال اإلنساين.  وتعكس املؤرشات الوضع الحايل لتجربة الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين يف قياس نتائج 

املساعدات النقدية متعددة األغراض.

بينها. ويتم  املانحة واملنفذة االختيار من  التي ميكن أن تكون مبثابة قامئة مخترصة ميكن للجهات  الوثيقة مجموعة أساسية من املؤرشات  وتقدم هذه 
تشجيع الجهات املانحة بشدة عىل مواءمة مؤرشاتهم مع املؤرشات الواردة يف هذه القامئة، لتعزيز التزامهم يف الصفقة الكربى »مبواءمة وتبسيط متطلبات 
إعداد التقارير«.  ويتم تشجيع الجهات املنفذة عىل استخدام املؤرشات ذات الصلة من هذا االختيار املنسق يف أطر مراقبة النقد متعدد األغراض الخاصة 

بهم. ويتم تشجيع مجموعات العمل النقدية عىل استخدام هذه املؤرشات واملذكرات اإلرشادية كمرجع ودمجها يف إرشادات وأدوات مستوى االستجابة.

يتمثل الغرض من قوائم التوجيه واملؤرشات أدناه يف تبسيط عملية إعداد التقارير )مبا يتوافق مع التزام الصفقة الكربى »ملواءمة وتبسيط متطلبات إعداد 
التقارير«( واملتابعة امليدانية بشكل أكرث اتساقًا. ومع ذلك، من املعرتف به أيًضا أنه يوجد قيود عىل صالحية وجدوى املقارنات عرب السياقات والتدخالت 

الشاملة لبعض مؤرشات النتائج والبيانات، لذلك يجب إجراء أي مقارنات عرب السياقات بعناية، مبا يتناسب مع الطبيعة املحددة لكل تدخل وسياق.   

كام تضم الصفقة الكربى التزاًما بـ “ثورة املشاركة: تشمل متلقي املساعدات يف اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل حياتهم«. مع االعرتاف بأن النقد قد ميّكن 
املستفيدين من اتخاذ القرارات بأنفسهم، وينصب تركيز العديد من املؤرشات عىل التفضيالت والتصورات واألولويات املحددة لألشخاص املترضرين.  

تركز املؤرشات الواردة يف هذه الوثيقة عىل األهداف األساسية عىل املساعدات النقدية متعددة األغراض يف املجاالت اإلنسانية، والنتائج التي ميكن أن تساهم 
فيها املساعدات النقدية يف السياق املحدد.  ويتم تعريف النتائج عىل أنها التغيريات الرئيسية التي تتوقع املنظمة املنفذة رؤيتها بسبب توفري املساعدات 
النقدية متعددة األغراض. وال تهدف املؤرشات إىل تحديد جميع النتائج املحتملة )إيجابية أو سلبية( من املساعدات النقدية متعددة األغراض. باإلضافة 
إىل ذلك، تشري الدالئل إىل الدور املهم الذي تؤديه املساعدات النقدية متعددة األغراض كمكون واحد الستجابة شاملة أكرب، والحاجة إىل تدخالت إضافية 
)مثل التدخالت عىل مستوى األنظمة، والدعم العيني، وتقديم الخدمات، واملساعدة الفنية( لتلبية معايري اسفري بشكل كامل. ويف هذه الربامج، ستختلف 

مؤرشات النتائج اإلضافية عىل مستوى الربنامج أو االستجابة حسب السياق وهدف الربنامج. 

يجب االستمرار يف اتخاذ املؤرشات وهذه العملية كخطوة تعلم، ليتم مراجعتها بينام يتعلم املجتمع اإلنساين طرقًا أكرث فاعلية ملراقبة املساعدات النقدية 
متعددة األغراض. 

C



5

مؤرشات النتائج متعددة األغراض واإلرشادات

إطار املتابعة - الهيكل واإلرشادات العامة الستخدام املؤرشات
ُصممت هذه الوثيقة لتتوافق مع إطار عمل متابعة مساعدات النقد و القسائم الشامل املوضح يف دليل متابعة مساعدات النقد و القسائم الخاص بشبكة 
CALP لتمكني التدفق املنطقي والتكامل مع أطر وأدوات املتابعة األخرى.ويوضح الرسم البياين مكان تواجد األنواع املختلفة من املؤرشات املدرجة يف 
هذه الوثيقة مقابل هيكل وفئات إطار عمل املتابعة.ويتبع هذا الدليل الرتتيب املوضح يف الرسم البياين، بدًءا من مؤرشات العملية ثم النتائج الفورية، ثم 

النتائج متوسطة املدى.

مراقبة النتائجعملية الرصد

التسجيل 
والتحقق

مؤرش العملية عىل الجودة وتعميم الحامية و 
AAP

ض
غرا

األ
د 

عد
مت

د 
نق

 ال
ت

رشا
مؤ

تحويل النقد 
/ القسائم 
عرب آلية 
التسليم

املستلم لديه 
نقود / 
قسائم

النتائج الفورية
قامت األرس املستفيدة برشاء 

سلع / خدمات مبساعدة 
نقدية / قسيمة

مقارنة اإلنفاق مع الحدود 
الدنيا لسلة اإلنفاق والتكوين 

تلبية االحتياجات )القطاعي(
األساسية وفًقا 

ألولويات األرسة 
)تقرير ذايت(

قطاع محدد تعليم
حامية الطفل ، األمن 

الغذايئ ، الصحة ، 
املعهد الوطني 

الدميقراطي ، التغذية ، 
املأوى ، املياه والنظافة 

الصحية

 اسرتاتيجيات التأقلم
CSI سبل العيش

صنع القرار للمرأة
إعادة صنع القرار النقدي 

متعدد األغراض واإلنفاق عىل 
األرسة

النتائج عىل املدى املتوسط
قدرة األرسة املستفيدة عىل تلبية االحتياجات 
األساسية / النتائج الخاصة بالقطاع وتقليل 

استخدام اسرتاتيجيات املواجهة السلبية

ماذا تقيس املؤرشات؟

 تم تصميم هذه املؤرشات بشكل أسايس لقياس نتائج تدخالت املساعدات النقدية متعددة األغراض، عىل املدى القريب واملتوسط. وتم تضمني مؤرش عملية 
واحد )وإن كان متعدد األوجه( األسايس يتعلق بالحامية واملساءلة، ولكن من املتوقع أن تستخدم الوكاالت نطاقًا أوسع من مؤرشات العملية اإلضافية ذات 
الصلة بالسياق والتدخل .وتعترب إرشادات مراقبة CVA الخاصة بشبكة CALP، واملواد املحددة للوكالة والجهات املانحة، ومجموعات العمل النقدية نقاطًا 

مرجعية جيدة لصياغة واختيار مؤرشات العملية األخرى.

متى يجب استخدامها؟

 يجب استخدام هذه املؤرشات لرصد عمليات نقل املساعدات النقدية متعددة األغراض املتكررة خالل فرتة تقدميها. ويجب عىل العاملني والجهات املانحة 
تحديد املؤرشات املطلوبة بناًء عىل طول فرتة الربنامج وتكرار التحويالت والنتائج املتوقعة. كام ميكن أن تختلف التدخالت التي ميكن تصنيفها عىل أنها 
النتائج التي ميكن  مساعدات نقدية متعددة األغراض بشكل كبري وال يوجد نهج قيايس. وتعترب قيم التحويل وتكرارها ومدة الدعم محورية من حيث 

تحقيقها ويجب أن تكون يف املقدمة عند تحليل النتائج. 

ومن األفضل أن يتم حساب قيم تحويل املساعدات النقدية متعددة األغراض بناًء عىل تحليل الفجوات، الفرق بني سلة اإلنفاق الدنيا أو ما يعادلها واملتوسط 
الحقيقي ملوارد األرس املستهدفة، لتحديد مستوى االحتياجات التي مل يتم تلبيتها. وقد تستخدم التحويالت النقدية متعددة األغراض ملرة واحدة، وتحويالت 
املساعدات النقدية متعددة األغراض ذات القيمة املنخفضة نسبيًا، والتحويالت النقدية القطاعية التحويالت النقدية »اإلضافية«، بعض هذه املؤرشات، أو 

قد تستخدم مؤرشات قطاعية مختلفة ذات صلة. 

C

https://www.calpnetwork.org/themes/monitoring-and-evaluation/
https://www.calpnetwork.org/themes/monitoring-and-evaluation/
https://www.calpnetwork.org/themes/monitoring-and-evaluation/
https://www.calpnetwork.org/themes/monitoring-and-evaluation/
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Box On Save The Children Tools
النقدية متعددة  النقدية متعددة األغراض«1 أدوات وقوالب مسح كوبو لرصد وتقييم الربامج  تتضمن »مجموعة أدوات مراقبة وتقييم املساعدات 
األغراض. تتامىش مجموعة األدوات هذه مع مبادرة مسار العمل النقدي للصفقة الكربى هذه لتوحيد مؤرشات النتائج النقدية متعددة األغراض بشكل 
أفضل. تبنت العديد من الوكاالت األدوات واستخدمتها يف الربامج النقدية متعددة األغراض يف مختلف البلدان. يف 2022–2021، تم تحديث األدوات 

وصقلها بناًء عىل التعليقات الواردة من مجموعة واسعة من املنظامت.

 تم اعتامد مجموعة األدوات من قبل العديد من الوكاالت مبا يف ذلك Save the Children و IRC و Mercy Corps. تتضمن قوالب بلغات متعددة 
إلجراء مسح وتقرير ما بعد التوزيع، ومسح مراقبة السوق، ومسح مبا يف ذلك جميع مؤرشات نتائج املساءلة النقدية للصفقة الكربى متعددة األغراض، 

باإلضافة إىل مناذج لخطة تقييم ومراقبة النقد متعدد األغراض، للمترضرين خطة السكان، وتعقب املالحظات، وأداة خريطة تدفق البيانات النقدية

ملخص مؤرشات املساعدات النقدية األساسية متعددة األغراض

انظر امللحق 4 للحصول عىل جدول ملخص كامل مع املالحظات.

املؤرشاتاملجال القطاع

نسبة املستفيدين )املصنفني حسب الجنس والعمر واإلعاقة( الذين أكدوا عىل أن املساعدات اإلنسانية خاضعة للمساءلة ويتم تعميم الحامية
تقدميها بطريقة آمنة وتشاركية

إجاميل املرصوفات الشهرية حسب القطاع بالنسبة للمكونات/ املبالغ القطاعية يف سلة اإلنفاق الدنيا املرصوفات

نسبة األرس التي يتجاوز إجاميل إنفاقها الشهري الحد األدىن املسموح به

نسبة األرس التي تشارك فيها النساء يف صنع القرار بشأن استخدام التحويالت النقديةصنع القرارات من قبل املرأة

وترية مشاركة املرأة يف صنع القرار بشأن استخدام التحويالت النقدية

نسبة األرس التي تؤكد عىل قدرتها عىل تلبية احتياجاتها األساسية عندما تحددها وترتبها من حيث األولوياتاالحتياجات األساسية

نسبة األرس التي تبلغ عن قدرتها عىل تلبية احتياجات أساسية محددة حسب الفئة

اسرتاتيجيات التكيف مع 
سبل العيش

نسبة األرس التي تطبق اسرتاتيجيات التكيف لسبل العيش لتلبية احتياجاتها األساسية، حسب الشدة )ال فائدة، ضغوط، األزمات، 
الطوارئ(

مؤرشات خاصة بالقطاع

نسبة األرس التي تتلقى الحد األدىن من املساعدات حيث يعمل طفل واحد عىل األقل يف األرسة يف عاملة األطفال ]بسبب الفقر[حامية الطفل

نسبة األرس التي أبلغت عن انفصال األطفال عن مقدم الرعاية )مبا يف ذلك بسبب الهجرة املرتبطة بالعمل( ]بسبب الفقر[ 

نسبة األرس التي أبلغت عن زواج األطفال خالل فرتة تلقي الحد األدىن من املساعدات )مصنفة حسب الجنس وقبل سن 81، وقبل 
سن 15(، ]بسبب الفقر[

نسبة األطفال يف سن املدرسة امللتحقني بالتعليمالتعليم

نسبة األطفال يف سن املدرسة الذين يلتحقون بالتعليم خالل فرتة زمنية محددة  

نسبة األرس حسب مرحلة درجة استهالك الغذاء )ضعيف، محدود، مقبول( األمن الغذايئ

نسبة املستفيدين الذين قاموا بتحسني متوسط مؤرش اسرتاتيجية التصدي  	

أو 

متوسط مؤرش اسرتاتيجية التصدي  	

نسبة األرس التي لديها درجات متوسطة وشديدة عىل مقياس الجوع األرسي 

نسبة األرس التي تتأخر أو مل تطلب الرعاية الطبية أو الصحية عندما تحتاج إىل االستفادة من الخدمات الصحية بسبب معيقات الصحة
مالية

نسبة األرس بالنفقات الصحية الكارثية  

نسبة األرس التي أبلغت عن وجود حد أدىن من األدوات املنزلية التي تسمح بكل ما ييل: النوم املريح، وتخزين املاء والطعام، املواد غري الغذائية
وإعداد الطعام، والطبخ، واألكل، واإلضاءة، واملالبس 

tikloot-em-acpm-ecnatsissa-hsac-esoprup-itlum/ecruoser/gro.krowtennsf.www  1

C

https://www.fsnnetwork.org/resource/multi-purpose-cash-assistance-mpca-me-toolkit
https://inddex.nutrition.tufts.edu/data4diets/indicator/food-consumption-score-fcs
https://www.fsnnetwork.org/resource/multi-purpose-cash-assistance-mpca-me-toolkit
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درجة التنوع الغذايئ لألرسة التغذية

الحد األدىن من التنوع الغذايئ للمرأة نسبة النساء يف الفئة العمرية 49–15 سنة الاليئ تناولن أغذية من جمس مجموعات غذائية 
أو أكرث يف اليوم السابق.

الحد األدىن من التنوع الغذايئ لألطفال من سن 6 إىل 23 شهرًا: نسبة األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 و23 شهرًا الذين تناولوا 
األطعمة واملرشوبات من خمس مجموعات غذائية محددة عىل األقل من أصل مثاين مجموعات غذائية محددة خالل اليوم السابق 

)املستهدف هو 5 فئات غذائية عىل األقل من 8(

املأوى واملستوطنات 
البرشية

نسبة األرس التي أفادت بأنها تعيش يف مأوى يتوفر به كل ما ييل: مساحة كافية، الشعور باألمان، الشعور بالخصوصية والحامية من 
الظروف الجوية.

نسبة األرس التي أبلغت عن تعرضها لضغوط ملغادرة املأوى ألسباب مالية

نسبة األرس التي أفادت بأن مأواها يوفر الشعور بالدفء الكايف خالل يف الليل

املياه والرصف الصحي 
والنظافة

إمدادات املياه: نسبة األرس التي أفادت بأن جميع أفراد األرسة ميكنهم الحصول عىل كمية كافية من املياه الصالحة للرشب والطبخ 
والنظافة الشخصية واملنزلية

الرصف الصحي: نسبة األرس التي أفادت بأن جميع أفرادها لديهم إمكانية الوصول إىل دورات مياه آمنه، ونظيفة، وجيدة، مبا يف 
ذلك املياه أو مواد االغتسال

النظافة: نسبة األرس التي لديها إمكانية الوصول إىل مرافق فعالة لغسل اليدين باملاء والصابون يف املنزل ومستلزمات النظافة 
األساسية مبا يف ذلك منتجات النظافة أثناء الحيض

اختيار وجمع املؤرشات:

 يجب أن تستند عملية اختيار املؤرشات دامئًا إىل املعرفة بتصميم املرشوع وأهدافه )عىل سبيل املثال، النتائج التي يُتوقع أن تساهم املساعدات النقدية 
األساسية متعددة األغراض بشكل كبري يف تحقيقها(، مبا يف ذلك البيانات الرضورية واملفيدة للجهات املعنية لرصد الربامج وتقييمها واعتامدها. 

ال يزال مجال مراقبة وتقييم املساعدات النقدية متعددة األغراض يتطور، وبالنسبة لبعض مجاالت النتائج ال يوجد حتى اآلن مؤرش »قيايس« واضح، أو 
مجموعة قياسية شاملة من املؤرشات. وإىل هذا الحد، هناك بعض القيم يف توفري املرونة ملعرفة األفضل األماكن املناسبة له ليعمل، مع االعرتاف بأن املؤرش 
)املؤرشات( »الصحيح« قد يختلف باختالف التدخل، والتنظيم، والسياق. ومع وضع ذلك يف االعتبار، سيتم مالحظة أن بعض مجاالت النتائج )عىل سبيل 

املثال، االحتياجات األساسية( توفر أكرث من خيار مؤرش واحد. 

تتضمن هذه املذكرة اإلرشادية أيًضا عدًدا قلياًل من مربعات اإلشارات طوال الوقت، مع إبراز االعتبارات الخاصة بكيفية اختيار مجموعة من املؤرشات 
املكملة والتي ميكن أن تتجنب االزدواجية وتعزز من الفعالية. عىل سبيل املثال، إذا كنت تستخدم نهًجا لالحتياجات األساسية يتضمن تحلياًل أكرث تفصيالً 
حسب نوع االحتياجات األساسية )التي تتوافق تقريبًا مع القطاعات(، فقد يكون لذلك آثار من حيث اإلنفاق واملؤرشات الخاصة بالقطاع. وبدالً من ذلك، 
ميكن أن يساعد اختيار املؤرشات التكميلية باإلضافة إىل مجموعة أساسية من املؤرشات أن املامرسني عىل معرفة بنتائج األرسة من مجموعة متنوعة من 

وجهات النظر ومقارنتها، من أجل فهم أعمق للبيانات وتثليثها.

وترية جمع البيانات:

 عادة ما يتم جمع مؤرشات النتائج مرتني كحد أدىن، مرة يف الوضع الحايل )أو قبل التحويل األول(، ومرة يف خط النهاية )حوايل 30 يوًما بعد آخر تحويل(. 
وبالنسبة للربامج طويلة األجل ذات التحويالت املتعددة، ميكن جمع املؤرشات )كل من العملية والنتيجة( بشكل متكرر أثناء التدخل، عىل سبيل املثال من 

خالل التضمني يف مراقبة ما بعد التوزيع. والحظ أن مراقبة النتائج تتطلب عموًما أخذ عينات متثيلية أكرث مام ميكن استخدامه لرصد العملية.

التقسيم:

 يجب تقسيم مؤرشات مستوى األرسة حسب تكوين األرسة، ومؤرشات املستوى الفردي عىل األقل حسب الجنس والفئة العمرية. يرجى االطالع عىل األوراق 
https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/partner-with-us/املرجعية الخاصة مبؤرش أداء مكتب املساعدة اإلنسانية، واملتاحة عىل

bha-emergency-guidelinesللحصول عىل إرشادات أكرث تفصياًل حول كيفية جمع البيانات وتصنيفها وحسابها وتحليلها لكل مؤرش. 

وأخريًا، يوىص بشدة عىل مستوى املرشوع أن تتوفر آليات للمترضرين ملعرفة نتائج املراقبة وتقديم املزيد من املالحظات حسب ما تقتيض الحاجة. وميكن 
أن يساهم ذلك يف توفري نهج يركز عىل األشخاص ويعزز التزام الصفقة الكربى بثورة املشاركة.

C

https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/partner-with-us/bha-emergency-guidelines
https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/partner-with-us/bha-emergency-guidelines
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عملية الرصد

مؤرشات العملية للجودة، والربمجة اآلمنة، واملساءلة أمام السكان املترضرين

ملحة عامة:

 متاشيًا مع التزامات اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن املساءلة تجاه األشخاص أو السكان املترضرين وبيان اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت 
بشأن مركزية الحامية، من املهم تعميم مبادئ الحامية األساسية يف برامج املساعدة. حيث تتوىل جميع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين مسؤولية تعميم 
الحامية لضامن تعظيم األثر الوقايئ لربامج املساعدة. ويشري هذا إىل عملية دمج مبادئ الحامية وتعزيز الوصول املجدي والسالمة والكرامة يف املساعدات 

اإلنسانية.2

املؤرش:

نسبة املستفيدين3 )املصنفني حسب الجنس والعمر واإلعاقة( الذين أكدوا عىل أن املساعدات اإلنسانية وخاضعة للمساءلة ويتم تقدميها بطريقة  	
آمنة وتشاركية

يتم حساب املؤرش بناًء عىل اإلجابة عىل مثاين أسئلة مطلوبة تغطي العنارص األربعة لتعميم الحامية )إعطاء األولوية للسالمة والكرامة وتجنب  	
التسبب يف الرضر والوصول الهادف واملساءلة واملشاركة(

تحديد سبب وموعد الذي ميكن خالله اختيار هذا النهج:

 يوىص بتضمني مؤرش عملية تعميم الحامية يف جميع اإلجراءات التي توفر املساعدات النقدية متعددة األغراض للسكان املترضرين. ويتمثل الغرض من 
هذا املؤرش يف تسهيل تفعيل جميع العنارص األربعة لتعميم الحامية وتوفري طريقة لقياس تحديد وتنفيذ ورصد اإلجراءات / التدابري التصحيحية املطلوبة. 

ويكون الهدف العام هو إحداث تأثري إيجايب عىل كيفية تقديم املساعدة أثناء العمل.

العملية - طريقة جمع البيانات: 

يجب مراقبة تعميم الحامية بانتظام/ طوال فرتة تنفيذ املرشوع حيث إن هدفه الرئييس ينصب عىل تحديد اإلجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها  	
عىل الفور لتحسني جودة الربامج. وينبغي دمج عملية الرصد والتقييم لتعميم الحامية ضمن األطر القامئة.4 

ال يكون الوضع الحايل مطلوبًا، ولكن ميكن أن يكون مفيًدا لتحديد االتجاهات. ويجب استكامل املرحلة األوىل للمسح بعد وقت قصري من تسليم  	
املساعدة اإلنسانية. يجب أن تؤخذ عينة السكان فقط من املستفيدين املبارشين للمساعدة. 

وإعداد  	 التحليل  لتسهيل  تم جمعها  التي  البيانات  لتجميع  منهجية  اإلنسانية  املساعدة  األوروبية وعمليات  املدنية  للحامية  العامة  املديرية  طورت 
التقارير، والتي ميكن العثور عليها هنا )قم بالتمرير إىل مؤرش تعميم الحامية - التوجيه الفني، ومجموعة األدوات(.

التحليل - طريقة استخدام البيانات:

 باعتباره مؤرش عملية، فإن اإلبالغ عن الفرق بني القيمة يف البداية )خط األساس( ويف نهاية اإلجراء )املستهدف( ليس هو محور الرتكيز. بدالً من ذلك، يجب 
جمع املالحظات بانتظام من املستلمني حول جميع األبعاد األربعة لتعميم الحامية خالل التنفيذ، وتحديد التحديات ووضع إجراءات/ تدابري تصحيحية. 
ويتطلب األمر من الجهات الفاعلة عرض »حاالت الفشل« والتكيف عىل النحو املتوقع والجوانب الرضورية لحل املشكالت، مع التعلم الفوري بالتعاون 

الوثيق مع املجتمعات املتأثرة.

مجموعة الحامية العاملية، وحزمة التدريب عىل تعميم الحامية، 2014.  2

تم تعديل الصيغة األصلية لضامن االتساق. تشري املديرية العامة للحامية املدنية األوروبية وعمليات املساعدة اإلنسانية إىل املستفيدين بداًل من املتلقني  3

ومن املنهجيات األخرى املوجودة منهجية أدوات النقد األكرث أمانًا  من لجنة اإلنقاذ الدولية  4

C

https://www.refworld.org/pdfid/52d7915e4.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-on-accountability-to-affected-populations-and-protection-from-sexual-exploitation-and-abuse-aap-psea
https://www.refworld.org/pdfid/52d7915e4.pdf
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/policy-guidelines_en
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النتائج الفورية: املرصوفات واتخاذ القرارات

املرصوفات

يتم الحصول عىل مؤرشات اإلنفاق من تحليل الفقر النقدي وتوفر رؤى شاملة ومحددة للقطاعات حول استهالك األرسة ورفاهيتها.  ومع ذلك، فإن عملية 
جمع وتحليل مؤرشات اإلنفاق األرسي أثقل نسبيًا وأكرث كثافة يف العاملة من األنواع األخرى من املؤرشات. ويف بعض السياقات، قد ال يكون جمع بيانات 
النفقات ممكًنا أو مناسبًا، أو قد تفوق التحديات التي تواجه الحصول عىل بيانات دقيقة فوائد التحليل )ملزيد من املعلومات، راجع القسم أدناه - إرشادات 

عامة وقضايا يجب مراعاتها(. 

لحساب مؤرشات اإلنفاق املقرتحة يف هذه الوثيقة، يجب أن يكون هناك دليل محدث ومناسب للحد األدىن لإلنفاق يف موقع )مواقع( التدخل.

املؤرشات التكميلية - االعتبارات

إذا كنت تستخدم بيانات اإلنفاق لتحليل اإلنفاق املرتبط بقطاعات مختلفة، فكر يف الطريقة التي يكمل بها ذلك أي مؤرشات خاصة بالقطاع قد 	 
تختارها. وضع أيًضا يف اعتبارك ما تريد فهمه حول كيفية تأثري اإلنفاق عىل تحقيق نتائج معينة.

قد يؤثر جمع منوذج اإلنفاق الكامل عىل الخيار الذي تختاره ملؤرش االحتياجات األساسية. وميكن أن يكون مكمالً للحصول عىل فهم أفضل للنتائج 	 
القطاعية. ومع ذلك، إذا كان الوقت واملوارد ميثالن قيًدا، فكر يف: هل تحتاج إليها مًعا وأيهام ميكن أن يوفر أفضل البيانات التي تريدها؟

ملحة عامة:

 جمع بيانات النفقات الكاملة والكمية، مقسمة حسب الفئة، مام يتيح حساب العديد من املؤرشات، استناًدا إىل املقارنة مع الحد األدىن لإلنفاق بشكل 
أسايس.

تحديد سبب وموعد الذي ميكن خالله اختيار هذا النهج:

تريد فهاًم شاماًل لنفقات األرسة وكيفية ترتيب أولويات االستهالك، مبا يف ذلك إجاميل اإلنفاق واإلنفاق حسب الفئة. وميكن أن تتوافق فئات / أنواع  	
اإلنفاق مع القطاعات املختلفة.

تتم  	 التي  املحتملة يف االحتياجات  الفجوات  اإلنفاق كمؤرش عىل  الحد األدىن من  املبلغ عنه مع  اإلنفاق  يتوافق إجاميل  أن تفهم إىل أي مدى  تريد 
معالجتها، ولتقييم الدقة املستمرة للحد األدىن يف اإلنفاق.

تريد أن تكون قادًرا عىل تحليل النفقات املتعلقة بقطاع أو قطاعات معينة، للمقارنة بتكوين الحد األدىن من اإلنفاق، ورمبا إلبالغ قرارات الربمجة، عىل  	
سبيل املثال إذا تم تحديد االحتياجات التي مل يتم تلبيتها.

C
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املؤرشات والتحليالت - طريقة استخدام البيانات:

يويص هذا التوجيه مبؤرشي اإلنفاق التاليني: 

إجاميل املرصوفات الشهرية حسب القطاع بالنسبة للمكونات/ املبالغ القطاعية يف سلة اإلنفاق الدنيا 

يتيح فحص توزيع اإلنفاق داخل األرس وعربها. وميكن استخدامه لتقييم مدى توافق النفقات الفعلية مع مكونات الحد األدىن من اإلنفاق. 	

باملعنى الدقيق للكلمة، هذه مؤرشات متعددة يف واحدة إىل الحد الذي ميكن تقسيمه حسب القطاع أو الفئة للتحليل والتتبع مبرور الوقت، عىل سبيل املثال،  	
نسبة إنفاق األرسة عىل الصحة، ونسبة إنفاق األرسة عىل املأوى، ونسبة إنفاق األرسة عىل الغذاء، وغريها.

يجب أن يأخذ تحليل اتجاهات اإلنفاق القطاعي يف الحسبان العوامل الداخلية والخارجية ذات الصلة التي قد تؤثر عىل إنفاق األرسة وتثليثها وفًقا لذلك. وقد  	
تكون هناك أيًضا نفقات كبرية مل يتم تسجيلها يف الحد األدىن من اإلنفاق، عىل سبيل املثال التكاليف املوسمية أو تكاليف الطوارئ.

قد تكون بعض أنواع اإلنفاق املتعلقة ببعض القطاعات )مثل التعليم والصحة واملأوى( قد استخدمت فرتة استدعاء أطول )عىل سبيل املثال، ستة أشهر( والتي  	
يجب أخذها يف االعتبار يف التحليل. 

نسبة األرس التي يتجاوز إجاميل إنفاقها الشهري الحد األدىن املسموح به 

يتم قياس هذا كمؤرش ثنايئ يوضح ما إذا كان إجاميل اإلنفاق الشهري لألرسة أعىل أو أقل من الحد األدىن من اإلنفاق. هو مؤرش القدرة االقتصادية عىل تلبية  	
 5.)ECON( االحتياجات األساسية

إذا تجاوز حجم إنفاق األرسة الحد األدىن املسموح به، فاملؤرش هو أنها تستطيع تلبية احتياجاتها األساسية التي ميكن تحقيقها من خالل األسواق واملشرتيات.  	
ويجب أن متّكن قيم التحويل املصممة جيًدا واملناسبة، ومن الناحية النظرية، األرس من تلبية و/أو تجاوز قيمة الحد األدىن لإلنفاق من حيث اإلنفاق )مبا يف 

ذلك اإلنتاج الخاص، وما إىل ذلك(. وإذا كانت معظم األرس غري قادرة عىل تلبية الحد األدىن من اإلنفاق قبل التدخل )الذي سيوجه االستهداف والتصميم(، فإن 
النتيجة املتوقعة هي أنه خالل )ورمبا بعد ذلك(، يكونون عند مستوى الحد األدىن من اإلنفاق أو أعىل منه.

يتيح جمع قيمة املساعدة املستلمة كجزء من وحدة اإلنفاق )وخصمها من إجاميل النفقات( تحليل مساهمة املساعدة يف النفقات اإلجاملية، وحيث سيكون  	
الناس من حيث قدرتهم عىل تلبية احتياجاتهم االقتصادية بدونها. 

 يجب أن تجمع البيانات أنواع اإلنفاق، مبا يف ذلك النفقات النقدية واالئتامنية وقيمة املساعدة العينية واإلنتاج الخاص. وعادة ما يتم قياس الديون  	
واسرتاتيجيات املواجهة من خالل مؤرشات منفصلة.

يف بعض السياقات، قد تختار الوكاالت استخدام الحد األدىن من اإلنفاق لضامن البقاء، ال سيام إذا كانت الحد األدىن من سلة اإلنفاق تُستخدم إلبالغ حسابات  	
قيمة تحويل املساعدات النقدية متعددة األغراض

 مؤرشات أخرى:

 ميكن استخدام نفس بيانات وحدة اإلنفاق لحساب مجموعة من املؤرشات املتعلقة مبجاالت اإلنفاق العامة واملحددة. وهناك أمور أخرى قد تختار وضعها 
يف االعتبار اعتامًدا عىل مدى مالءمة تدخلك، وبعضها موضح أدناه:

فجوة اإلنفاق اإلجاملية )أي التكلفة اإلجاملية للحد األدىن من سلة اإلنفاق مطروًحا منها إجاميل نفقات األرسة(: ميكن استخدام ذلك الكتساب فهم  	
أفضل ملدى عدم استيفاء األرس لعتبة سلة الحد األدىن من اإلنفاق وتتبع التغيريات يف هذا مبرور الوقت. ومن الناحية املثالية، ستمّكن املساعدات النقدية 
متعددة األغراض الرشيكة األرس من تلبية أو تجاوز، أو عىل األقل االقرتاب من حد سلة الحد األدىن من اإلنفاق. ويتيح الحصول عىل قيمة املساعدة يف 
جمع البيانات تحليل فجوة اإلنفاق مبساعدة وبدون مساعدة. وميكن استخدام النتائج للدعوة إىل زيادة قيم التحويل واملساعدة عند االقتضاء )عىل 

سبيل املثال، عندما تكون فجوات اإلنفاق كبرية(. 

نسبة اإلنفاق عىل الغذاء: تعترب حصة الغذاء كنسبة من اإلنفاق بديالً جيًدا ملستوى ضعف األرسة و/أو األمن االقتصادي يف بعض السياقات. وهذا مؤرش  	
يعتمد بشكل كبري عىل السياق، لذا تأكد من أن االفرتاض الذي يقوم عليه )أي زيادة اإلنفاق عىل الغذاء = انخفاض األمن االقتصادي لألرسة( ينطبق 

يف مجال تدخلك.

النفقات الصحية الكارثية عىل أنها إنفاق أكرث من %10 أو %25 من إجاميل  	 العاملية  نسبة األرس بالنفقات الصحية الكارثية تعرف منظمة الصحة 
نفقات األرسة عىل الصحة )مبا يف ذلك التكاليف املبارشة وغري املبارشة(. راجع مؤرشات »الصحة« يف قسم املؤرشات الخاصة بالقطاع )أدناه( للحصول 

عىل مزيد من التفاصيل.

نسبة اإلنفاق عىل املسكن / اإليجار غالبًا ما تكون مصاريف املأوى واإليجار نفقات كبرية، ومتثل نسبة كبرية من احتياجات األرسة. 	

العملية - طريقة جمع البيانات:

ميكن حساب جميع املؤرشات املذكورة أعاله بناًء عىل البيانات التي تم جمعها من خالل وحدة اإلنفاق نفسها. انظر امللحق 1 للحصول عىل مثال لنوع  	
التنسيق الذي ميكن استخدامه.6 ويكون ذلك ألغراض توضيحية، ولكن ميكن استخدامه كدليل. 

يجب أن تكون الفئات واألمثلة التي يجب تضمينها يف استبانة اإلنفاق الخاص بك مصممة وفًقا لسياقك وتدخلك. يجب أن تكون القامئة شاملة ألنواع  	
اإلنفاق ذات الصلة للسكان املستهدفني. ويركز املثال عىل املرصوفات املتكررة التي من املرجح أن تكون ذات صلة بتدخل املساعدات النقدية متعددة 

األغراض، ولكن ميكن تضمني املرصوفات طويلة األجل أو غري املتكررة أو املتعلقة بسبل العيش. 

راجع الصفحة 51 من برنامج األغذية العامليمذكرة إرشادية لتقييم االحتياجات األساسيةديسمرب 2020  5

تم اعتامد منوذج االستبانة كنسخة مبسطة من منوذج مرصوفات برنامج األغذية العاملي  6

C
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استخدم فرتة استدعاء مناسبة لنوع )أنواع( اإلنفاق، ومن الناحية املثالية، مع مراعاة الفرتة التي تسبق مبارشة جمع البيانات. واستخدم فرتات استدعاء  	
أقرص )عىل سبيل املثال، ال تزيد عن شهر واحد(( للنفقات املنتظمة مثل الطعام واملنتجات املنزلية لزيادة دقة االستجابات. وبالنسبة لبعض أنواع 
اإلنفاق املوسمية أو النادرة ذات املبلغ اإلجاميل املقطوع )عىل سبيل املثال، الرسوم الدراسية وإصالحات اإلسكان والتجهيز لفصل الشتاء(، وميكنك 

اختيار فرتة استدعاء أطول )عىل سبيل املثال، 6 أشهر(، اعتامًدا عىل كيفية توافق ذلك مع توقيت جمع البيانات.

الفرتة  	 التي متت عن طريق االئتامن ومل يتم سدادها يف  النقدي واالئتامن. ويشري االئتامن هنا بشكل عام إىل املشرتيات  تذكر أن متيز بني اإلنفاق 
املرجعية. ومن املستحسن أن يتم وضع تعريف االئتامن يف سياقه، للتأكد من أنه ال يسجل السلوك املعتاد مع السداد املنتظم، ولكن السلوك الذي 

ميكن أن يؤدي إىل املديونية املفرطة. ويجب عليك أيًضا جمع القيم املقدرة لالستهالك من إنتاجك )الغذاء( واملساعدة العينية.

ميكن حساب إجاميل نفقات األرسة من خالل جمع جميع النفقات الفردية. ميكنك أيًضا أن تطلب إجاميل املرصوفات آلخر 30 يوًما بشكل منفصل،  	
عىل الرغم من أنه من املحتمل أن التكاليف املرتاكمة واالستجابة لسؤال اإلنفاق اإلجاميل لن تتطابق متاًما. ويتم اقرتاح بيانات نصيب الفرد للحصول 

عىل أدق التفاصيل.

إذا كنت تطلب أرقاًما لنصيب الفرد من اإلنفاق، وليس لجميع أفراد األرسة، فاقسم األرقام عىل مستوى األرسة )عىل سبيل املثال، إجاميل نفقات األرسة(  	
عىل عدد أفراد األرسة. ويف حاالت محددة، قد تفكر أيًضا يف أي تكاليف كبرية تتعلق بأفراد معينني يف األرسة )مثل تكاليف التعليم املرتفعة ونفقات 

األطفال( 

يعتمد املثال عىل جمع مبالغ العمالت، ولكن البديل هو السؤال عن النسبة املئوية من إجاميل اإلنفاق الذي تم إنفاقه عىل الفئات والعنارص املختلفة.  	
وقد يكون هذا نهًجا أكرث فاعلية اعتامًدا عىل املجموعة املستهدفة وميكن أن يستخدم األساسات املتناسبة عند االقتضاء. وإذا كنت تستخدم نهًجا قامئًا 

عىل النسبة املئوية، ستحتاج إىل طلب إجاميل اإلنفاق بالعملة للسامح بحساب املبلغ لكل فئة إنفاق لتوفري البيانات الالزمة للمؤرشات.

بيانات اإلنفاق - إرشادات عامة ومسائل يجب مراعاتها:

يجب أن تغطي كافة املؤرشات وجمع البيانات القامئة عىل اإلنفاق إجاميل اإلنفاق األرسي، وليس فقط استخدام تحويالت املساعدات النقدية متعددة  	
األغراض. غالبًا ما تكون املساعدة النقدية أحد املصادر العديدة لدخل األرسة التي تساهم يف اإلنفاق. وقد يكون تقسيم اإلنفاق حسب مصدر الدخل 
أمرًا صعبًا أو مستحياًل ألن املال قابل لالستبدال. نظرًا ألن الشاغل الرئييس هو القدرة العامة لألرسة عىل تلبية االحتياجات، فإن النظر يف اإلنفاق العام، 

بدالً من املساعدات النقدية الخاصة، يكون أيًضا أكرث مالءمة.

هناك تحديات يف جمع بيانات اإلنفاق الدقيقة - عىل سبيل املثال إذا كان املستجيبون غري قادرين عىل تذكر التفاصيل ذات الصلة، أو مرتددون يف  	
مشاركة املعلومات. ميكنك استخدام تدابري للمساعدة يف التخفيف من ذلك - عىل سبيل املثال، مبا يف ذلك املزيد من الدقة يف النفقات يف كثري من 

األحيان يتيح استدعاء أفضل - ولكن يجب أخذ هذه املشكالت يف االعتبار عند تحليل البيانات.

سالل الحد األدىن لإلنفاق هي نقطة مرجعية مركزية يف تحليالت اإلنفاق. ومع ذلك، من املهم أن تكون عىل دراية بأنواع النفقات التي قد ال تكون ضمن  	
املساعدات النقدية متعددة األغراض، ولكن األشخاص الذين ينفقون األموال عليها. عىل سبيل املثال، تُظهر األدلة أن املستفيدين من املساعدات النقدية 
متعددة األغراض قد ينفقون أموااًل عىل التعليم، حتى لو مل يتم تضمينها يف الحد األدىن من سلة اإلنفاق، األمر نفسه ينطبق عىل األدوات املنزلية. وإن 
إتاحة مساحة لألشخاص لوصف ما أنفقوا املال عليه، بدالً من مجرد قراءة قامئة للرد عليها، وميكن أن يساعد يف تجنب فقدان هذه األنواع من النفقات. 
ويجب أخذ هذه النفقات اإلضافية يف االعتبار يف تحليل البيانات، ال سيام عند استخدام املؤرشات التي تعتمد عىل سلة الحد األدىن من اإلنفاق كنقطة 

مرجعية ألنها ستؤثر عىل إجاميل النفقات، ولكنها لن تؤثر بالرضورة عىل تغطية االحتياجات األساسية كام هو مدرج يف السلة.

قد يكون من الرضوري تثليث بيانات اإلنفاق لفهم ما الذي يؤثر عىل التغيريات، سواء داخل األرس أو بسبب العوامل الخارجية )مثل أسعار السوق  	
والتكاليف املوسمية، وما إىل ذلك(. عىل سبيل املثال، يرتبط اإلنفاق عىل التعليم ارتباطًا وثيًقا بجداول العام الدرايس، لذلك من املهم أن تكون مدركًا 
لهذه األنواع من العوامل. وتعترب األدوات مثل مناقشات املجموعة املركزة، ومقابالت املخربين الرئيسيني، والتقوميات املوسمية، وما إىل ذلك مفيدة. 
وتعد مراقبة أسعار السوق أمرًا رضوريًا لفهم ما إذا كانت فجوات اإلنفاق و / أو االحتياجات املتزايدة مرتبطة بالتغريات يف أسعار العنارص يف الحد 

األدىن من سلة اإلنفاق. 

مالحظة عن الديون:

 يجب إدراج الدين كفئة ضمن وحدة اإلنفاق حيثام كان ذلك مناسبًا وميكن استخدامه للمساعدة يف تتبع مبالغ الدين التي يتم تحملها، مبا يف ذلك 
مقارنة باإلنفاق. وقد تظهر الديون املتكبدة أيًضا يف مؤرش إسرتاتيجية التكيف مع سبل العيش. ميكن أن يختلف نوع الدين، والدور الذي يؤديه يف األمن 

االقتصادي لألرسة، حسب السياق والرتكيبة السكانية، وميكن تحليل البيانات ذات الصلة بطرق مختلفة. 

وإذا كان الدين ميثل مشكلة كبرية بالنسبة للمستفيدين، فيمكنك اختيار دمج املؤرشات ذات الصلة يف إطار املراقبة الخاص بك )عىل سبيل املثال، نسبة 
األرس التي لديها ديون جديدة يف آخر 30 يوًما( وجمع املزيد من البيانات حول أنواع الديون وأسباب تكبدها، فهم أفضل لكيفية تأثري ذلك عىل قدرة 

األرس عىل تلبية احتياجاتها األساسية. 

وميكن العثور عىل إرشادات أكرث تفصيالً حول تطوير وتحليل مؤرشات الديون، وروابط ألمثلة أسئلة املسح، يف مذكرة إرشادية لربنامج األغذية العاملي 
بشأن تقييم االحتياجات األساسية )الصفحات 23–22(.
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نهج بديل: ترتيب وتصنيف األنواع الرئيسية لإلنفاق 

بشكل عام، هناك حاجة إىل وحدة إنفاق كاملة لتكون قادرة عىل تتبع وتحليل املؤرشات ذات الصلة. ونظرًا لكثافة املوارد والتحديات املحتملة لذلك، 
قد يختار بعض املامرسني استخدام نهج ملسة أخف لقياس أمناط اإلنفاق وأولوياته. وميكن استخدام تصنيف األنواع الرئيسية للنفقات للتحقق من 
االحتياجات املحددة يف مرحلة التقييم، وتكوين الحد األدىن من سلة اإلنفاق، ومعرفة ما إذا كانت هناك تغيريات أو فجوات ملحوظة. هذا أرسع من 

وحدة اإلنفاق الكاملة، ولكنه أيًضا أقل دقة وال يسمح بنفس التحليل الكمي الذي يدعم تتبع التقدم عىل مستوى النتائج.

ويتم جمع البيانات عن طريق مطالبة املستجيبني بتسمية وترتيب أنواعهم الرئيسية )عىل سبيل املثال، الثالثة األوائل أو الخمسة األوائل( من اإلنفاق 
خالل فرتة االستدعاء. ولتمكني عملية تسجيل وتحليل الردود بشكل أسهل، قم بتضمني قامئة باألنواع السياقية للنفقات يف االستبانة. ويعترب الحد األدىن 

من سلة اإلنفاق هي نقطة مرجعية جيدة. 

وإذا كنت ترغب يف الحصول عىل مزيد من البيانات حول اإلنفاق لكل فئة، فيمكنك أيًضا أن تطلب من املستجيبني تقدير النسبة املئوية لنفقاتهم 
اإلجاملية لكل فئة مصنفة )مالحظة: قد ال يصل هذا إىل %100 ألنه يغطي فقط مجاالت اإلنفاق الرئيسية، بدالً من أن يكون شاملة(. وملزيد من 
التحليل املفيد، ميكنك أيًضا طلب إجاميل النفقات )قيمة العملة( للفرتة املرجعية، والتي ميكنك من خاللها استخدام النسب املئوية لحساب املبالغ 

التقريبية التي تم إنفاقها.

صنع القرارات من قبل املرأة

ملحة عامة:

 تُستخدم هذه املؤرشات لقياس مدى دور املرأة يف صنع القرار فيام يتعلق بالتحويالت النقدية.7 هناك سؤال متابعة اختياري ميكن استخدامه للتعرف عىل 
أنواع املشرتيات التي تشارك النساء يف صنع القرار بشأنها.

املؤرشات:

نسبة األرس التي تشارك فيها النساء يف صنع القرار بشأن استخدام التحويالت النقدية

وترية مشاركة املرأة يف صنع القرار بشأن استخدام التحويالت النقدية

هناك سؤال متابعة اختياري يستكشف أنواع نفقات األرسة التي تلعب فيها املرأة دوًرا يف صنع القرار

تحديد سبب وموعد الذي ميكن خالله اختيار هذه املؤرشات:

تريد أن تفهم بشكل أفضل كيف يتم تحديد عملية صنع القرار بشأن استخدام التحويالت النقدية عىل مستوى األرسة، ومدى حدوث )أو عدم حدوث(  	
تغيري يف عملية صنع القرار لدى املرأة. وال ينبغي تطبيق هذه املؤرشات مع األرس التي تعيلها نساء )انظر قسم التحليل أدناه(.

مالحظة: ال تكفي املساعدات النقدية متعددة األغراض وحدها لتحقيق التمكني، وقد يكون هذا املؤرش أكرث فائدة للتدخالت املقرتنة بأنشطة الربنامج  	
األخرى لنفس املستفيدين. باإلضافة إىل ذلك، تختلف أمناط اإلنفاق الجنساين حسب السياق والنفقات، سيساعد التحليل األسايس والجنساين يف وضع 
النتائج يف سياقها. ومن املهم أيًضا تصميم إجراء يأخذ يف االعتبار النوع االجتامعي يف عملية برنامج مع مساعدات النقد والقسائم. من أجل الفهم 

الكامل، يجب إقران هذا املؤرش مبؤرشات الحامية.

العملية - طريقة جمع البيانات:

من الناحية املثالية، سيشارك املستجيبون من النساء والرجال يف املسح، وسيعتمد هذا عىل مدى توافر واستعداد )موافقة( املستجيبني للمشاركة. 	

دّون دامئًا جنس املستفتى، إذا كان الشخص املستجيب هو الشخص الذي تلقى التحويل، وهويته الجنسية. )عىل سبيل املثال، أضف خانة اختيار قبل  	
هذه األسئلة: هل املستفتى رجل، امرأة، غري ذلك؟(.

السؤال األول يتوافق مع املؤرش الرئييس )نسبة األرس التي تشارك فيها النساء يف صنع القرار بشأن استخدام التحويالت النقدية(. السؤال الثاين سيحدد  	
مدى اتخاذ القرار. يوىص باستخدام كل من األسئلة )واملؤرشات( للتمكني من فهم أفضل.

إذا كنت تستخدم السؤال الثالث، يجب تحديد ما إذا كان يجب أن يكون لديك إجابة مفتوحة )ورسد العداد أيًا كان تقرير املستجيب(، أو التحديد  	
املسبق للفئات التي ميكن متييزها عىل أنها ذات صلة.

لفهم مساهمة النقل نحو التغيري، يجب جمع هذه البيانات عىل األقل عند خط األساس وخط النهاية. وإذا كانت هناك عمليات نقل متعددة، فمن  	
املحتمل أن يتم جمعها يف مراقبة ما بعد التوزيع إذا كان يعتقد أنها ذات صلة بالسياق )عىل سبيل املثال، إذا كان من املتوقع حدوث تغيريات منتظمة 

يف االتجاهات و/أو إذا كانت هناك مخاوف تتعلق بتأثري املساعدات النقدية متعددة األغراض عىل داخل األرسة، والعالقات واتخاذ القرار(.

ميكن أن يكون هؤالء أشخاًصا يُعرفون بأنهم نساء أو أشخاص غري ثنائيني كان جنسهم عند الوالدة من النساء.  7

C

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102949/download/
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/rapid-gender-analysis
https://www.calpnetwork.org/publication/setting-the-stage-what-we-know-and-dont-know-about-the-effects-of-cash-based-interventions-on-gender-outcomes-in-humanitarian-settings/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/CARE-Gender-sensitive-CVA-guidelines.pdf
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خط األساس8

السؤال 1. هل تشارك النساء يف صنع القرار حول كيفية استخدام النقود يف منزلك؟ )نعم / ال / غري متأكد(

السؤال 2. إذا كانت اإلجابة بنعم، فكم مرة تشارك النساء يف اتخاذ القرار بشأن كيفية استخدام النقود يف منزلك؟ )دامئًا / أحيانًا / نادًرا / أبًدا(

السؤال 3: ]سؤال متابعة اختياري[ ما هي أنواع اإلنفاق التي تشارك املرأة يف صنع القرار بشأنها؟ )مفتوح أو خيارات(. أمثلة عىل الخيارات: رشاء الطعام، 
ومستلزمات النظافة والعناية الشخصية، ورشاء املالبس، واستخدام األموال للخدمات )مثل الرعاية الصحية(، وتكاليف التعليم.

خط النهاية/ مراقبة بعد التقييم 

السؤال 1. هل تشارك )شاركت( النساء يف صنع القرار حول كيفية استخدام النقود يف منزلك؟ )نعم / ال / غري متأكد(

السؤال 2. إذا كانت اإلجابة بنعم، فكم مرة شاركت / شاركت النساء يف اتخاذ القرار بشأن كيفية استخدام املساعدة النقدية املقدمة؟ )دامئًا / أحيانًا / نادًرا / أبًدا(

السؤال 3: ]سؤال متابعة اختياري[ ما هي أنواع اإلنفاق التي تشارك )شاركت( املرأة يف صنع القرار بشأنها؟ )مفتوح أو خيارات(. أمثلة عىل الخيارات: رشاء الطعام، 
ومستلزمات النظافة والعناية الشخصية، ورشاء املالبس، واستخدام األموال للخدمات )مثل الرعاية الصحية(، وتكاليف التعليم.

التحليل - طريقة استخدام البيانات

ضع يف اعتبارك خصم األرس التي تعولها نساء يف تحليلك، حيث ستشارك النساء افرتاضيًا أو تقود عملية صنع القرار بشأن استخدام التحويالت النقدية.  	
وتكمن قيمة هذا املؤرش يف تحديد مدى مشاركة املرأة يف صنع القرار يف األرسة حيث قد تؤدي كل من الرجال والنساء دوًرا.

ضع يف اعتبارك متى قد تؤدي النتائج إىل اشرتاط املزيد من جمع البيانات - عىل سبيل املثال إذا كانت هناك تغيريات يف دور املرأة يف صنع القرار بشأن  	
استخدام النقد والتي هي مدعاة للقلق، أو إذا كانت هناك زيادات ملحوظة يف الدور تؤديه النساء.

ميكن أن يوفر تصنيف البيانات حسب الجنس والخصائص األخرى للمستجيب رؤى مهمة للتحقق مام إذا كانت هناك أي اختالفات ملحوظة )عىل  	
سبيل املثال، العمر، اإلعاقة، املجموعة األخالقية، الجغرافيا، حالة الهجرة(.

يف حالة استخدام املؤرش للتحليل التجميعي عرب مشاريع مختلفة ذات عروض فريدة، تأكد من تضمينها يف التحليل )عىل سبيل املثال، النقد اإلضايف/  	
الربمجة التكميلية مقابل التحويل النقدي فقط(.

للحصول عىل مزيد من اإلرشادات العامة حول دمج املساواة بني الجنسني يف برمجة مساعدات النقد والقسائم، يرجى الرجوع إىل دليل اللجنة الدامئة  	
املشرتكة بني الوكاالت حول النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين

النتائج عىل املدى املتوسط - االحتياجات األساسية والقطاع املحدد

االحتياجات األساسية

إن متكني األرس من تلبية احتياجاتها األساسية هو الشغل الشاغل ملعظم تدخالت دول البحر املتوسط الرشيكة، وبالتايل فهو أمر بالغ األهمية للنتائج التي 
تتم مراقبتها. يف حني أن هناك تعريفات عامة لالحتياجات األساسية،9 فإن ما تحدده كل أرسة عىل أنه احتياجاتها األساسية يختلف بالرضورة وفًقا ألولوياتها. 
وبالنظر إىل ذلك، يرتتب عىل ذلك أن تقييم مدى تلبية االحتياجات األساسية يجب أن يستند إىل حد كبري عىل تصورات متلقي املساعدات النقدية متعددة 

األغراض الخاصة لهذا األمر.10 

هناك طرق مختلفة للتعامل مع هذا، من البسيط نسبيًا إىل األكرث تعقيًدا. فيام ييل نهجان موىص بهام، يتضمن كالهام نفس مؤرش االحتياجات األساسية 
العامة األساسية، مع خيارات بشأن أسئلة إضافية لتمكني تحليل أفضل لالحتياجات والفجوات املحددة، وتأثري املساعدة. وسيعتمد الخيار الذي تختاره عىل 

ما تريد اكتشافه، والوقت واملوارد املتاحة، واملؤرشات األخرى التي تقوم بجمعها.

املؤرشات التكميلية - االعتبارات

إذا كنت تفكر في الخيار 2 )مع الوحدة النمطية لالحتياجات األساسية المحددة( ولكنك تخطط أيًضا لجمع وحدة إنفاق كاملة، فقد يستغرق ذلك وقتًا 	 
طويالً، مع احتمال التداخل أو االزدواجية. هل تحتاج إلى كليهما وأيهما أفضل لتقديم البيانات التي تريدها؟

يمكن أن يؤثر استخدام الخيار 2 أيًضا على اختيارك للمؤشرات الخاصة بالقطاع ألنه يتيح بعض التحليل لمدى تلبية احتياجات القطاع المحددة. 	 
ومع ذلك، فمن المسلم به أن ما يتم تناوله في الخيار 2 ليس المكافئ المباشر أو البديل لمؤشرات النتائج الخاصة بقطاع معين.

األسئلة أدناه عبارة عن تعديل موسع لنسخة يف خالصة املؤرشات لربمجة النقد والقسائم الصادرة عن مجموعة مؤرشات لربمجة النقد والقسائم الصادرة عن منظمة وورلد فيجن إنرتناشونال )2021(  8

9  عىل سبيل املثال، »يشري مفهوم االحتياجات األساسية إىل السلع، أو املرافق، أو الخدمات، أو املوارد األساسية املطلوبة عىل أساس منتظم أو موسمي من قبل األرس لضامن البقاء عىل املدى الطويل والحد األدىن من مستويات 

 CaLP Glossary (English)  « ... املعيشة، دون اللجوء إىل آليات التكيف السلبية أو املساس بصحتهم وكرامتهم. وأصول سبل العيش األساسية

10  عند استخدام املؤرشات القامئة عىل اإلدراك، ضع يف اعتبارك أن ذاتيتها تعني أنها من املحتمل أن تكون عرضة للتأثري من عوامل متعددة. وقد تتقلب التصورات خالل فرتات زمنية قصرية نسبيًا، عىل سبيل املثال بسبب الحاالت 

العاطفية للمستجيبني، أو استجابة ألحداث خارجية أو عوامل أخرى، مبا يف ذلك تلقي املساعدة. 

C

https://www.wvi.org/sites/default/files/2021-10/WVI%20Cash%20and%20Voucher%20Programming%20Indicator%20Compendium%20September%202021.pdf
https://www.wvi.org/sites/default/files/2021-10/WVI%20Cash%20and%20Voucher%20Programming%20Indicator%20Compendium%20September%202021.pdf
https://www.calpnetwork.org/resources/glossary-of-terms/
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الخيار 1: مؤرش االحتياجات األساسية + أسئلة للمتابعة

ملحة عامة: مؤرش االحتياجات األساسية هو مؤرش قائم عىل اإلدراك يسمح للمستفيدين بتقييم مدى شعورهم بأنهم قادرون عىل تلبية االحتياجات األساسية 
العامة ألرسهم. ويستخدم مقياًسا موحًدا لالستجابات الكمية التي يسهل جمعها وتحليلها. ويوىص بأسئلة املتابعة لتكون قادًرا عىل تحديد االحتياجات التي 

مل يتم تلبيتها بشكل أفضل، وأسباب عدم تلبية هذه االحتياجات، باإلضافة إىل تحسني فهم أنواع النفقات التي أتاحها النقد.

املؤرش:

نسبة األرس التي تؤكد عىل قدرتها عىل تلبية احتياجاتها األساسية عندما تحددها وترتبها من حيث األولويات. 	

يستخدم مقياًسا موحًدا للردود الكمية )دامئًا/ معظم األوقات / النصف / نوًعا ما / ال يشء( بناًء عىل تقييم املستجيب لقدرته عىل تلبية  	
احتياجاته األساسية.

يستخدم أسئلة متابعة متعددة الخيارات عند االقتضاء لتحديد االحتياجات غري امللباة، وأسباب عدم تلبية االحتياجات، وفهم تأثري املساعدات  	
النقدية متعددة األغراض عىل إنفاق األرسة بشكل أفضل.

تحديد سبب وموعد الذي ميكن خالله اختيار هذا الخيار:

تريد وسيلة بسيطة وشاملة لقياس مدى تلبية االحتياجات األساسية الشاملة، بناًء عىل تصورات املتلقني )مؤرش االحتياجات األساسية(. 	

قد ترغب أيًضا يف وسيلة قابلة للقياس الكمي لفهم االحتياجات التي مل يتم تلبيتها بشكل أفضل، وأسباب ذلك، ال سيام فيام يتعلق بالقوة الرشائية  	
لألرس ووظائف السوق )أسئلة املتابعة(.

وترغب يف تحسني فهمك لتأثري املساعدات النقدية متعددة األغراض عىل نفقات األرسة وما تسمح لهم برشائه أو القيام به، مقارنة مبا كان عليه قبل  	
تلقي املساعدة )أسئلة املتابعة(

العملية - طريقة جمع البيانات:

يحتوي املربع أدناه عىل ملخص لألسئلة. انظر امللحق 2 للحصول عىل مثال كامل لالستبيان، مبا يف ذلك قوائم فئات الردود )عىل سبيل املثال، أنواع  	
االحتياجات األساسية(، واملالحظات اإلرشادية للتعداد. وهذا مثال، وليس استبيانًا موحًدا، وعىل الرغم من أنه من املستحسن أن يستخدم السؤال 1 
)مؤرش االحتياجات األساسية( املجموعة القياسية املدرجة لخيارات االستجابة )الكل، معظم، وغريها(. ومع ذلك، ينبغي مراجعة قوائم الفئات يف 2 أ، 2 

ب، و2ج ومواءمتها مع سياق التدخل واالستجابة. 

السؤال 2ج: إذا تم طرح هذا السؤال كجزء من مسح األرسة، فمن املنطقي إنشاء قامئة بفئات االستجابة، كام يف هذا املثال، لتسهيل التحليل الكمي  	
لألرقام بشكل أفضل. ومع ذلك، ميكن أيًضا طرح هذا السؤال يف شكل مناقشة جامعية مركزة، عىل أساس اإلجابة بنص حر، ومع نطاق الستكشاف املزيد 

من التفاصيل حول كيفية استخدام األموال النقدية.

إىل أي مدى تستطيع أرستك تلبية احتياجاتها األساسية كام تحددها وترتبها حسب األولوية؟1

 دامئًا
 معظم األوقات
 النصف تقريبًا

 نوًعا ما )أقل من النصف(
 أبًدا

 ال أرغب باإلجابة 

إذا مل تكن اإلجابة عىل السؤال األول »دامئًا«، فام االحتياجات األساسية التي ال تستطيع أرستك تلبيتها حاليًا؟ 2.أ

قامئة بفئات/ أنواع االحتياجات األساسية ذات الصلة بالسياق هنا )انظر امللحق 2 للحصول عىل مثال( 	

لكل حاجة مل تُلب أعاله )2.أ(: ملاذا أنت غري قادر عىل تلبية هذه الحاجة بالكامل؟ 2.ب

 أسباب مالية/ ال استطيع تحمل الكلفة
 إعدم توفر االحتياجات يف السوق املحيل 

 عدم توفر الخدمات املطلوبة )مثل الصحة أو التعليم أو الخدمات األخرى التي ال يتم الحصول إليها عادة يف األسواق املحلية(
 أخرى، يرجى التحديد: 

ما هي أهم األشياء التي ساعدت النقود أرستك عىل القيام بها أو رشائها ومل يكن بإمكانك القيام بها أو رشائها قبل استالمها؟ 2.ج

قامئة بفئات/ أنواع االحتياجات األساسية ذات الصلة بالسياق هنا )انظر امللحق 2 للحصول عىل مثال( 	
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التحليل - طريقة استخدام البيانات

مؤرش االحتياجات األساسية

لحساب املؤرش، قم بحساب عدد املستجيبني لكل فئة استجابة )دامئًا / معظم األوقات/ نصف / أحيانًا / أبًدا(، وحساب كل فئة كنسبة مئوية من  	
إجاميل عدد املستجيبني. عىل سبيل املثال، إذا كان هناك 100 مستجيب و30 أجابوا بـ »دامئًا«، و25 أجابوا معظم األوقات، فإن النسبة املئوية الذين 
أفادوا بأنهم قادرون عىل تلبية جميع احتياجاتهم األساسية ستكون %30، والنسبة املئوية الذين ميكنهم تلبية معظم احتياجاتهم األساسية هي 25% 

وهكذا لكل فئة من فئات االستجابة.

بينام يركز املؤرش ظاهريًا عىل أولئك الذين يبلغون عن قدرتهم عىل تلبية جميع احتياجاتهم، فإن تتبع جميع فئات االستجابة له نفس القيمة. ويساعد  	
تحليل توزيع االستجابات عرب املقياس مبرور الوقت عىل فهم ما إذا كانت املساعدات النقدية متعددة األغراض تساعد يف تعزيز تلبية االحتياجات 
األساسية، حتى يف حالة استمرار وجود فجوات. وباملثل، ميكن أن يربز ما إذا مل تحدث التحسينات املتوقعة، ومدى الفجوات - عىل سبيل املثال إذا كانت 

النسبة املئوية الكبرية ليست يف الفئات العليا )دامًئا، معظم األوقات( من املقياس.

أسئلة املتابعة

)2.أ( ما هي االحتياجات األساسية التي ال تستطيع األرس املعيشية تلبيتها حالًيا؟  	

احسب النسبة املئوية للمستجيبني الذين أفادوا بأنهم غري قادرين عىل تلبية كل حاجة أساسية - أي تلك االحتياجات التي تم اختيارها من القامئة.  	
وميكنك تجميع وتصنيف االحتياجات املبلغ عنها ضمن خيار »أخرى« للسامح بإجراء تحليل كمي أكرث، عىل الرغم من أن هذا قد يكون ذا صلة 

فقط إذا الحظت نفس الحاجة )االحتياجات( التي أبلغت عنها أرس متعددة )ينطبق هذا أيًضا عىل األسئلة 2 ب و2 ج(. 

وتلك االحتياجات التي أبلغت عنها نسبة أعىل نسبيًا من األرس قد تشكل فجوات كبرية تتطلب املتابعة. كام ميكنك تحليل النتائج مقابل الحد  	
األدىن من سلة اإلنفاق، عىل سبيل املثال ملعرفة ما إذا كانت هناك احتياجات تم اإلبالغ عنها عىل أنها مل تتم تلبيتها والتي مل يتم تغطيتها يف الحد 
األدىن من سلة اإلنفاق و/أو متت تغطيتها يف حسابات الحد األدىن من سلة اإلنفاق وتم اإلبالغ عنها. وأنها حاجة كبرية مل يتم تلبيتها. أو ميكنك 

النظر فيام إذا كان األشخاص ينفقون عىل االحتياجات التي يبلغون عن عدم تلبيتها “.

)2.ب( أسباب عدم تلبية االحتياجات 	

لكل حاجة غري ملباة، احسب النسبة املئوية ملن أبلغوا عن عدم قدرتهم عىل الوفاء بها لكل خيار استجابة )أسباب مالية، وغريها(. 

قد يكون فهم سبب عدم تلبية االحتياجات أكرث صلة باملوضوع عند تحليلها عىل مستوى كل حاجة، عىل أساس أنها قد تختلف، عىل سبيل املثال  	
بسبب مشكالت تتعلق بتوفر املوارد أو تحديد األولويات. وقد تكون املقارنة املتبادلة بني االحتياجات ذات أهمية أيًضا، خاصة إذا كان هذا يشري 
إىل االختالفات يف أسباب عدم القدرة عىل تلبيتها. قد يكون من املتوقع أن تقلل املساعدات النقدية متعددة األغراض النسبة املئوية لألشخاص 
الذين يبلغون عن »أسباب مالية« لعدم قدرتهم عىل تلبية حاجة مقارنة بخط األساس، عىل الرغم من وجود عوامل خارجية ميكن أن تؤثر عىل 

ذلك.

تلبيتها. وقد يكون هذا محدود االستخدام، ال  	 تتم  التي مل  املبلغ عنها  النسبة اإلجاملية لألسباب عرب جميع االحتياجات  أيًضا حساب  وميكنك 
سيام إذا كنت ترى اختالفات ملحوظة بني االحتياجات الفردية، عىل الرغم من أنه قد يكون هناك قيمة يف تحليل التغيريات الشاملة عرب جميع 

االحتياجات، عىل سبيل املثال من حيث القدرة املالية لتلبية االحتياجات.

)2 ج( ما هي أهم األشياء التي مكّن النقد األرس من القيام بها أو رشائها؟ 	

يتعلق هذا السؤال بفهم أفضل للتأثريات الرئيسية للنقد، بهدف أن تبلغ األرس عن الجوانب األكرث أهمية، بدالً من رسد كل ما ساهم فيه النقد.  	

إذا تم تضمني هذا السؤال يف املسوح األرسية مع قامئة الفئات، فاحسب لكل فئة النسبة املئوية للمستجيبني الذين أفادوا بأنه مجال مهم للتأثري.  	

عرب التحقق من نتائج هذا السؤال مع 2أ، ميكن أن يوضح ما إذا كانت متوافقة جيًدا، أو إذا كان هناك أي تناقضات واضحة - عىل سبيل املثال،  	
وهناك حاجة يتم اإلبالغ عنها بشكل شائع عىل أنها فجوة يف 2 أ، ومجال رئييس من تأثري إيجايب يف 2ج. 

ميكن أن يؤدي طرح هذا السؤال يف مناقشة جامعية مركزة إىل متكني املزيد من االستكشاف النوعي والتعمق لكيفية استخدام األموال النقدية.  	
التأثريات املختلفة  التشاركية للحصول عىل ترتيب تقريبي أو ترجيح األهمية املتصورة لالستخدامات/  أيًضا اختيار استخدام األساليب  وميكنك 

للمساعدة النقدية.

 الخيار 2: مؤرش االحتياجات األساسية + وحدة منطية الحتياجات أساسية محددة

ملحة عامة:

مؤرش االحتياجات األساسية هو مؤرش قائم عىل اإلدراك يسمح للمستفيدين بتقييم مدى شعورهم بأنهم قادرون عىل تلبية االحتياجات األساسية العامة 
ألرسهم. ويستخدم مقياًسا موحًدا لالستجابات الكمية التي يسهل جمعها وتحليلها. ويتضمن هذا النهج أيًضا وحدة إضافية من األسئلة لتقييم مدى تلبية 

االحتياجات األساسية املحددة، وأسباب عدم تلبية هذه االحتياجات )عند االقتضاء(. 
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املؤرشات:

نسبة األرس التي تؤكد عىل قدرتها عىل تلبية احتياجاتها األساسية عندما تحددها وترتبها من حيث األولويات. 	

يستخدم مقياًسا موحًدا للردود الكمية )دامئًا/ معظم األوقات / النصف / نوًعا ما / ال يشء( بناًء عىل تقييم املستجيب لقدرته عىل تلبية  	
احتياجاته األساسية.

نسبة األرس التي تبلغ عن قدرتها عىل تلبية احتياجات أساسية محددة حسب الفئة. 	

يستخدم مقياًسا موحًدا للردود الكمية )دامئًا/ معظم األوقات / النصف / نوًعا ما / ال يشء( بناًء عىل تقييم املستجيب لقدرته عىل تلبية  	
احتياجاته األساسية، عىل أساس الحاجة عىل حدة. ويتضمن أيًضا أسئلة حول أسباب عدم تلبية االحتياجات، حيثام أمكن ذلك.

تحديد سبب وموعد الذي ميكن خالله اختيار هذا الخيار:

إذا كنت تريد اكتساب فهم أكرث تعمًقا وقياًسا ملدى إدراك املتلقني أنهم قادرون عىل تلبية احتياجات أساسية محددة، وألسباب عدم تلبية هذه االحتياجات، 
حيث يكون هذا هو الحال. وبالتايل، يتيح ذلك أيًضا تحلياًل أفضل للمواضع التي قد توجد فيها فجوات يف املساعدة والوسائل املناسبة ملعالجتها.

لديك ما يكفي من الوقت واملوارد فيام يتعلق بجمع البيانات وتحليلها، مع إدراك أن هذا خيار أكرث كثافة نسبيًا ويستغرق وقتًا طويالً.

العملية - طريقة جمع البيانات:

ميكن تحديد قامئة االحتياجات األساسية املحددة بناًء عىل النتائج املرجوة من املرشوع، والتي ميكن الرجوع إليها من تصميم املرشوع وإطار السجل،  	
باإلضافة إىل الحد األدىن من سلة اإلنفاق. وقد تتوافق عىل نطاق واسع مع قطاعات محددة. ومن الناحية املثالية، سيتم إبالغ تصميم املرشوع والحد 

األدىن من سلة اإلنفاق باالحتياجات ذات األولوية التي يحددها السكان املستهدفون. 

الحاجة إىل تكييف هذه األسئلة مع املرشوع تعني أن استبيانًا موحًدا لجميع التدخالت غري ممكن، عىل الرغم من أنها ميكن أن تتبع منوذًجا/ نهًجا  	
قياسيًا.

ميكن توجيه عدد االحتياجات األساسية التي تختار تغطيتها من خالل اعتبارات تتعلق مبا هو أكرث صلة باملرشوع )والسكان املستهدفني(، وما ميكن  	
إدارته من حيث طول االستبانة. 

تم اعتامد املثال أدناه من استبانة يتم تجريبه بواسطة منظمة إنقاذ الطفل. ويطرح سؤاالً وخيارات اإلجابة لحاجة أساسية محددة ألغراض توضيحية  	
)انظر امللحق 3 للحصول عىل نسخة أطول مع احتياجات محددة إضافية(. وتتوافق خيارات االستجابة ملدى تلبية االحتياجات مع تلك الخاصة باملؤرش 

الفردي الشامل.

1. إىل أي مدى متكنت من تلبية 
احتياجات أرستك من املياه خالل 

الثالثني يوًما املاضية؟

اخرت أكرث العبارات التي تصف وضعك 
الحايل.

حدد خياًرا واحًدا فقط.

تم تلبية هذه االحتياجات بالكامل  	
)5(

يتم تلبية معظم هذه االحتياجات،  	
ولكن ليس بالكامل )4(

نحن قادرون عىل تلبية ما يقرب  	
من نصف هذه االحتياجات )3(

ال ميكننا تلبية هذه االحتياجات إال  	
جزئيًا - أقل من النصف )2(

لسنا قادرين عىل اإلطالق عىل تلبية  	
هذه االحتياجات )1(

للباحثني امليدانيني: اطرح هذا السؤال 
إذا كانت إجابة السؤال السابق 

»نصف« أو »قادر جزئًيا« أو »غري قادر 
عىل اإلطالق«.  

ملاذا؟

للباحثني امليدانيني: ال تقرأ الخيارات 
بصوت عاٍل. دع املشارك يتحدث 

وحدد جميع العبارات التي تصف 
املوقف عىل أفضل وجه.

ألننا ال منلك املال الكايف لرشاء املاء  	
و/أو الصهاريج

محطات املياه ال تعمل   	

محطات املياه بعيدة جًدا 	

إن الوصول إىل محطات املياه  	
خطرة جًدا

غري ذلك، يرجى تحديده 	

أضف احتياجات أساسية محددة 
أخرى حسب االقتضاء …
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التحليل - طريقة استخدام البيانات

لالطالع عىل مؤرش االحتياجات األساسية الشاملة، انظر قسم التحليل تحت الخيار 1 أعاله.

أنواع  	 تلبية احتياجات أساسية محددة(، ميكن تطبيق نفس  التي أبلغت عن قدرتها عىل  بالنسبة ملؤرش االحتياجات األساسية املحددة )نسبة األرس 
الحسابات املستخدمة ملؤرش االحتياجات األساسية الشاملة لكل حاجة أساسية متت تغطيتها يف املسح - أي حساب نسبة الذين يبلغون عن كل فئة من 

الفئات )دامئًا/ معظم األوقات/ نصف الوقت / أحيانًا/ أبًدا(.

من األفضل تحليل نتائج مؤرش االحتياجات األساسية املحدد وفهمها عىل مستوى كل حاجة أساسية - عىل سبيل املثال، نسبة املستجيبني القادرين عىل  	
تلبية احتياجاتهم الصحية بشكل كامل، ونسبة القادرين بشكل كامل عىل تلبية احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية الخاصة بهم، وغريها. 
ميكن حساب املجموع عرب جميع االحتياجات األساسية املحددة املدرجة يف املسح، عىل الرغم من أن االهتامم األسايس هنا قد يكون ملعرفة ما إذا كان 

هذا يتوافق )كام قد تتوقع( مع نتائج مؤرش االحتياجات األساسية الشاملة.

بالنسبة لسؤال )أسئلة( املتابعة حول سبب عدم تلبية حاجة أساسية معينة، احسب النسبة املئوية املعنية من املستجيبني لكل فئة من الفئات. وفًقا  	
للمثال، من املرجح أن تختلف قامئة األسباب، لذلك ميكن تحليلها حسب كل حاجة أساسية، بداًل من تحليلها بشكل إجاميل. ويجب أن تتيح النتائج 
فهاًم أفضل للحواجز، ومدى ارتباطها بالوصول )مبا يف ذلك األسباب املالية(، أو التوافر، ومدى هذه العوامل التي ميكن معالجتها من خالل النقد متعدد 

األغراض.

مؤرش تلبية االحتياجات

هناك خيار آخر يجب مراعاته إذا كنت ترغب يف استكشاف منهجية تسجيل النقاط املستندة إىل املؤرش وهو مؤرش تلبية االحتياجات، وهو مؤرش نتائج 
متعدد القطاعات عىل مستوى األرسة يعمل كمقياس بديل لرفاهية األرسة. وتم تطويره واستخدامه ألول مرة من قبل مرييس كوربس يف غزة، ثم عىل 

نطاق واسع من قبل تحالف حامية غزة.

يتم حساب مؤرش تلبية االحتياجات من خالل تسجيل كيفية تصنيف األرس لقدرتها عىل تلبية مجموعة من االحتياجات األساسية ذات الصلة )عىل سبيل 
املثال، بناًء عىل مكونات الحد األدىن من سلة اإلنفاق(. ويستخدم مؤرًشا مركبًا ملتوسط النسب الرتجيحية بناًء عىل مقياس استجابات كميًا معياريًا لكل 
حاجة أساسية محددة. وتوفر الحسابات مؤرًشا مركبًا من رقم واحد لقدرة األرسة عىل تلبية االحتياجات األساسية املتعددة. ويعد مؤرش تلبية االحتياجات 

مفيًدا أيًضا إذا كنت ترغب يف تحليل قدرات األرس لتلبية كل حاجة منفصلة، لفهم الفجوات يف الوصول إىل السلع والخدمات األساسية بشكل أفضل. 

املؤرشات  يتم تضمينها يف مجموعة  االحتياجات، مل  تلبية  البيانات وتحليلها لحساب مؤرش  لعملية جمع  الزمنية  واملتطلبات  النسبي  للتعقيد  ونظرًا 
األساسية، ولكن ميكن للمامرسني املهتمني معرفة املزيد هنا 

اسرتاتيجيات التكيف

مؤرش اسرتاتيجيات التكيف مع سبل العيش لتلبية االحتياجات  األساسية

ملحة عامة:

 اسرتاتيجيات التكيف مع سبل العيش لتلبية االحتياجات11 األساسية هو مؤرش يستخدم لفهم قدرة التكيف املتوسطة والطويلة األجل لألرس والتحديات يف 
قدرتها عىل تلبية االحتياجات األساسية يف املستقبل. 

املؤرش:
نسبة األرس التي تطبق اسرتاتيجيات التكيف مع سبل العيش لتلبية احتياجاتها األساسية، حسب الشدة )ال فائدة، ضغوط، األزمات، الطوارئ( 

يحدد مؤرش اسرتاتيجيات التكيف مع سبل العيش لالحتياجات األساسية اسرتاتيجيات املواجهة التي تتبناها األرس لتلبية احتياجاتها األساسية ويصنف 
األرس وفًقا ألشد اسرتاتيجيات املواجهة املطبقة. وهو مستمد من سلسلة من األسئلة املتعلقة بتجارب األرس مع ضغوط سبل العيش ونضوب األصول 

للتعامل مع نقص الغذاء.

تحديد سبب وموعد الذي ميكن خالله اختيار هذا املؤرش:

ميكن أن يعطي مؤرش االسرتاتيجيات لالحتياجات األساسية نظرة ثاقبة للعوامل األساسية التي تقيد قدرة األرس عىل تلبية االحتياجات األساسية. استخدم  	
هذا املؤرش إذا كنت ترغب يف فهم وتتبع استخدام اسرتاتيجيات املواجهة التي تؤثر عىل سبل عيش األفراد وكرامتهم داخل األرسة بشكل أفضل. يؤثر 
اللجوء إىل هذه األنواع من آليات التكيف سلبًا عىل قدرة األرسة عىل املدى املتوسط والطويل عىل توليد الدخل والحفاظ عىل سبل العيش. وهذا بدوره 

يعني أنهم قد يكونون أقل قدرة عىل التأقلم عند مواجهة الصعوبات املستقبلية.

يف حني ميكن استخدام هذا املؤرش كمؤرش عىل قدرة األرسة عىل تلبية االحتياجات األساسية، فإنه ال ميكنه اكتشاف مدى قدرة األرس عىل تلبية احتياجاتها  	
ويجب تحليله جنبًا إىل جنب مع املؤرشات األخرى.

هذا املؤرش واملذكرات التفسريية )املعدلة( املدرجة يف هذا القسم مأخوذة من مركز موارد تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ومذكرة توجيهية لتقييم االحتياجات األساسية.  11

C

https://www.calpnetwork.org/publication/meeting-needs-index-guidance-note/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/essential-needs/livelihood-coping-strategies-essential-needs
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مؤرشات النتائج متعددة األغراض واإلرشادات

العملية - طريقة جمع البيانات:

يعتمد املؤرش عىل بيانات من تقييامت األرسة. وهو مستمد من سلسلة من األسئلة املتعلقة بتجارب األرس مع ضغوط سبل العيش ونضوب األصول  	
للتعامل مع نقص الغذاء. لحساب مؤرش اسرتاتيجيات التكيف مع سبل العيش لتلبية االحتياجات، يجب عليك دامئًا تضمني 4 اسرتاتيجيات ضغط عىل 

األقل و3 اسرتاتيجيات لألزمات و3 اسرتاتيجيات للطوارئ األكرث صلة بالسياق. 

الحظ أنه عند استخدام هذا املؤرش، فإن اسرتاتيجيات املواجهة قابلة للتطبيق فقط إذا تم استخدامها بسبب عدم وجود موارد كافية لألرسة لتلبية  	
احتياجاتها األساسية.

ميكن العثور عىل مناذج منوذجية )مبا يف ذلك امللفات بتنسيق xls( للسياقات املختلفة يف مركز موارد تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها التابع  	
لربنامج األغذية العاملي مبا يف ذلك النسخ العامة )التي تنطبق عىل السياقات الحرضية والريفية( والريفية والحرضية. 

التحليل - طريقة استخدام البيانات

يجب اإلبالغ عن النسبة املئوية لألرس يف كل فئة من الفئات التالية:

عدم استخدام اسرتاتيجيات التكيف لسبل العيش لتلبية االحتياجات األساسية 	

استخدام اسرتاتيجيات التكيف مع الضغوط لسبل العيش من أجل تلبية االحتياجات األساسية 	

استخدام اسرتاتيجيات مواجهة األزمات لتلبية االحتياجات األساسية 	

استخدام اسرتاتيجيات التكيف يف حاالت الطوارئ لسبل العيش لتلبية االحتياجات األساسية 	

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000107745/download/ (CARI)

مؤرشات خاصة بالقطاع

تم وضع املؤرشات واإلرشادات التالية الخاصة بالقطاع من قبل مجموعات العمل أو فرق املهام الخاصة بالنقد يف املجموعة املعنية بالتشاور مع القادة  	
املشاركني واملجموعة املرجعية.

يف حني أن العديد من النتائج القطاعية املضمنة ال ميكن أن تتحقق بالكامل إال باالقرتان مع التدخالت الخاصة بالقطاع )وليس من خالل دول البحر  	
املتوسط الرشيكة وحدها(، فإن النية مل تكن تضمني قوائم شاملة للمؤرشات القطاعية التي قد يساهم فيها النقد كجزء من برنامج متكامل أو تكمييل 
بدالً من ذلك، تم تضمني هذه املؤرشات عىل أساس أنها تعكس عدًدا محدوًدا من النتائج القطاعية التي من املرجح أن تساهم دول املساعدات النقدية 

متعددة األغراض بشكل مستقل يف ظل ظروف الربمجة املناسبة. 

قدم كل قطاع إرشادات حول متى )تحت أي ظروف( وإىل أي مدى ميكن أن تساهم املساعدات النقدية متعددة األغراض يف هذه النتائج القطاعية،  	
والقيود املرتبطة بها، ومن يجب أن يشارك يف تصميم الربامج ذات الصلة ومراقبتها.

يتم تقديم هذه املؤرشات عىل افرتاض أن املامرسني سيختارون املؤرشات التي يحددونها األكرث مالءمة لتدخل املساعدات النقدية متعددة األغراض  	
الخاص بهم، دون أي توصيات محددة بشأن تحديد األولويات أو عدد املؤرشات التي ينبغي استخدامها. بالنسبة للربمجة املتكاملة و/أو الربامج الخاصة 

بقطاع معني، من املتوقع أن تختار املنظامت دمج املؤرشات املختارة من هذه القامئة مع مؤرشات النتائج القطاعية األخرى ذات الصلة.

C

https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/essential-needs/livelihood-coping-strategies-essential-needs
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000134250/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000134249/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000121340/download/
https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/essential-needs/livelihood-coping-strategies-essential-needs
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000107745/download/
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مؤرشات النتائج متعددة األغراض واإلرشادات

حامية الطفل

الظروف التي نتوقع 
يف ظلها أن نرى 

املساعدات النقدية 
متعددة األغراض 
تساهم يف تحقيق 

النتائج

يسعى قطاع حامية الطفل إىل تحقيق نتائج منقذة للحياة من خالل التدخالت املستقلة وكذلك من خالل التكامل والتعميم مع 
التدخالت األخرى، مثل النقد متعدد األغراض. بينام تؤكد الدراسات التجريبية واملراجعات املكتبية األخرية عىل استخدام النقد كأداة 
حامية لتحسني حامية الطفل ورفاهيته، فإنها تشري أيًضا إىل فجوات املعرفة والحاجة إىل نتائج بيانات أكرث واقعية. لذلك، يجب رصد 

النقد متعدد األغراض إىل جمع البيانات املجمعة املتعلقة مبخاطر حامية الطفل لتحديد مزايا حامية الطفل وتعظيمها. 

قد تدفع العائالت إىل اللجوء إىل آليات التكيف السلبية، مثل عاملة األطفال، واالنفصال عن األرسة، وزواج األطفال بسبب نقص املوارد 
املالية. لذلك، ليك تؤثر النقد متعدد األغراض عىل نتائج حامية الطفل، ويجب أن تكون قيمة التحويل كافية ملعالجة الدوافع املالية 

ملخاطر حامية الطفل، ومدة كافية للسامح باالبتعاد عن آليات التكيف السلبية )من غري املرجح أن نرى تحوالت كبرية يف حامية الطفل 
النتائج يف التدخالت قصرية األجل(.  

ويوىص بقياس نتائج حامية الطفل يف كل من الربامج التي تهدف إىل التأثري عىل نتائج اإلنتاج األنظف وتلك التي مل يتم تصميمها  	
بنتيجة حامية الطفل منذ البداية.

ويالحظ فريق عمل النقد من أجل الحامية التابع ملجموعة الحامية العاملية أن نتائج حامية الطفل تكون أكرث احتاماًل من النقد  	
متعدد األغراض عند توفر املامرسات الجيدة التالية والعوامل السياقية: 

وتم تطوير إسرتاتيجية االستهداف وتحديد األولويات للمستفيدين من املساعدات النقدية متعددة األغراض بشكل  	
مشرتك من قبل لجنة السياسة النقدية والجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل. 

وحيثام أمكن، يتم تنفيذ عمليات املتابعة واملراقبة طوال دورة الربنامج بشكل مشرتك من قبل الجهات الفاعلة يف  	
مجال النقد وحامية الطفل.

يُظهر تحليل املخاطر السياقية أن األسباب/ العوامل املساهمة يف أخطار حامية الطفل )مبا يف ذلك- آليات املواجهة  	
السلبية( مالية ومرتبطة باألزمة اإلنسانية.

ويظهر التحليل أن التحويالت النقدية املتكررة هي الطريقة األنسب ملعالجة تلك العوامل املساهمة. 	

وتتوفر خدمات حامية الطفل ملتلقي املساعدات النقدية متعددة األغراض. 	

هناك مخطط خدمة محدث، وآلية إحالة فعالة، مبا يف ذلك بني الجهات الفاعلة يف مجال النقد والحامية. 	

مؤرشات لالستخدام 
والتوجيه

نسبة األرس التي تتلقى الحد األدىن 
من املساعدات حيث يعمل طفل 

واحد عىل األقل يف األرسة يف عاملة 
األطفال ]بسبب الفقر[

نويص بإعطاء األولوية الستخدام إما هذا املؤرش أو املؤرش التايل )فصل األطفال(، اعتامًدا عىل  	
النتيجة التي يشري إليها التحليل السياقي للنتيجة التي تشري إىل أنها أكرث أهمية، و/أو من 
املرجح أن تستجيب لتوزيع النقد متعدد األغراض يف غضون إطار زمني قصري إىل حد ما.

الطفل هو أي شخص يقل عمره عن 18 عاًما.  	

عاملة األطفال هي أي عمل يحرم األطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم. وهو العمل  	
الذي يتجاوز الحد األقىص لعدد الساعات، اعتامًدا عىل عمر الطفل ونوع العمل، والذي 
يتعارض مع تعليم األطفال و / أو يؤثر سلبًا عىل صحتهم العاطفية والنامئية والجسدية. 

تشاور مع آلية تنسيق حامية الطفل )املجموعة / مجموعة العمل القطاعية( للحصول عىل  	
معلومات حول الترشيعات الوطنية ذات الصلة، مبا يف ذلك الحد األدىن القانوين لسن العمل 

والساعات املسموح بها ألنواع العمل املختلفة. وتتطلب الترشيعات الوطنية عموًما أن يكون 
األطفال )املراهقون( قد أكملوا التعليم اإللزامي وأن يكونوا قد بلغوا الحد األدىن القانوين 

لسن العمل. 

وميكن إعادة صياغة جميع مؤرشات عاملة األطفال لتحديد نوع عمل األطفال، مثل أسوأ  	
أشكال عمل األطفال أو نوع من العمل الخطر. كام يجب تحديدها بوضوح وفًقا لإلطار 

القانوين داخل الدولة.

مالحظة: القسم املوجود بني قوسني ]بسبب الضعف املايل[ اختياري حيث ميكن استكشافه  	
بشكل أكرب أثناء التحليل. لذلك، ميكننا استكشاف من هم يف األرسة الذين يعملون يف 

املنزل، وأعامرهم للتأكد مام إذا كان األطفال منخرطني يف العمل. ميكن بعد ذلك استخدام 
مناقشات املجموعة املركزة لفهم الدوافع )انظر األدوات املوىص بها يف قسم التوجيه اإلضايف 

أدناه(. 

أنظرمجموعة األدوات املشرتكة بني الوكاالت: منع عمل األطفال واالستجابة له يف العمل  	
اإلنساين

راجع موقع مراقبة عاملة األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية للحصول عىل إرشادات  	
محدثة حول كيفية تحديد وإحالة حاالت عمل األطفال - 

C

https://alliancecpha.org/en/child-labour
https://alliancecpha.org/en/child-labour
https://www.ilo.org/ipec/Action/Childlabourmonitoring/lang--en/index.htm
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حامية الطفل

مؤرشات لالستخدام 
والتوجيه

نسبة األرس التي أبلغت عن انفصال 
األطفال عن مقدم الرعاية

 )مبا يف ذلك بسبب الهجرة املرتبطة 
بالعمل( ]بسبب الفقر[ 

نويص بإعطاء األولوية الستخدام أي من هذا املؤرش أو السابق )عاملة األطفال(، اعتامًدا عىل  	
النتيجة التي يشري إليها التحليل السياقي للقلق، و/ أو من املرجح أن تستجيب لتوزيع النقد 

متعدد األغراض يف خالل إطار زمني قصري إىل حد ما. 

ميكن أن يشمل الفصل كالً من األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم: 	

األطفال املنفصلون: األطفال املنفصلون عن كال الوالدين أو عن مقدم الرعاية األسايس  	
القانوين أو العريف السابق، ولكن ليس بالرضورة عن األقارب اآلخرين. وبالتايل، قد يشمل 

هؤالء األطفال املصحوبني من أفراد األرسة البالغني اآلخرين.

األطفال بدون أقارب: األطفال الذين انفصلوا عن كال الوالدين واألقارب اآلخرين وال يتلقون  	
رعايتهم من قبل شخص بالغ مسؤول، مبوجب القانون أو العرف، عن القيام بذلك

الويص: فرد أو مجتمع أو مؤسسة )مبا يف ذلك الدولة( لها مسؤولية واضحة )مبوجب العرف  	
أو القانون( عن رفاهية الطفل. غالبًا ما يشري إىل الشخص الذي يعيش معه الطفل والذي 

يقدم الرعاية اليومية للطفل

استعن بآلية تنسيق حامية الطفل )مجموعة العمل / املجموعة القطاعية( للحصول عىل  	
معلومات حول األسباب املحددة للسياق / دوافع فصل األرسة )عىل سبيل املثال، يتم إرسال 

الطفل بعيًدا إىل العمل، وإجازات مقدم الرعاية للذهاب إىل العمل، وما إىل ذلك(. 

من املهم التشاور مع خرباء حامية الطفل يف الدولة للتأكد من أن دول البحر املتوسط  	
الرشيكة ال تعمل عن غري قصد كمحرك النفصال األرسة. 

مالحظة: القسم املوجود بني قوسني ]بسبب الضعف املايل[ اختياري حيث ميكن استكشافه  	
بشكل أكرب أثناء التحليل. ميكن بعد ذلك استخدام مناقشات املجموعة املركزة لفهم الدوافع 

)انظر األدوات املوىص بها يف قسم التوجيه اإلضايف أدناه(. 

للحصول عىل أمثلة حول األدوات، راجع املوارد من برنامج تحول أنظمة رعاية الطفل  	
املستجيبة والفعالة من رعاية األرسة أواًل يف كمبوديا، مبا يف ذلك منوذج أساسيمراقبة بعد 

التقييم 1  ومراقبة بعد التقييم2 

نسبة األرس التي أبلغت عن زواج 
األطفال خالل فرتة تلقي الحد األدىن 

من املساعدات )مصنفة حسب 
الجنس وقبل سن 81، وقبل سن 51(، 

]بسبب الفقر[ 

قد ال تكون تحويالت املساعدات النقدية متعددة األغراض لفرتة طويلة مبا يكفي ليكون لها  	
تأثري كبري عىل خطط زواج األطفال. لذلك، يجب اختيار هذا املؤرش فقط عندما يكون زواج 
األطفال مصدر قلق كبري، وحيث تستهدف دول البحر املتوسط الرشيكة العائالت املعرضة 

للخطر.

زواج األطفال هو ارتباط رسمي أو غري رسمي حيث يكون أحد الطرفني أو كالهام أقل من  	
18 عاًما. يعترب كل زواج األطفال قرسيًا، حيث ال يستطيع األطفال إعطاء املوافقة الكاملة 

عىل الزواج.

مالحظة: القسم املوجود بني قوسني ]بسبب الضعف املايل[ اختياري حيث ميكن استكشافه  	
بشكل أكرب أثناء التحليل. ميكن بعد ذلك استخدام مناقشات املجموعة املركزة لفهم الدوافع 

)انظر األدوات املوىص بها يف قسم التوجيه اإلضايف أدناه(. 

تشاور مع آليات تنسيق حامية الطفل داخل الدولة حول صياغة األسئلة )للحصول عىل  	
إرشادات إضافية، انظر املوارد أدناه(. 

ميكن العثور عىل املوارد التالية يف مجموعة أدوات مراقبة وتقييم حامية الطفل عند استخدام املساعدة النقدية والقسائم:إرشادات إضافية:

دليل حلقات النقاش املركزة بشأن مساعدات النقد والقسائم وحامية الطفل  	

	 )Kobo استبانة للجميع )مبا يف ذلك ملف

أداة استبانة مساعدات النقد والقسائم للعاملني يف قضايا حامية الطفل 	

إرشادات حول كيفية تحليل البيانات 	

مجموعة قياس أدوات البحث النوعي )2019( الستكشاف ديناميات زواج األطفال وكيفية التعقب الرسيع للوقاية، ميكن أن تساعدك  	
مجموعة األدوات هذه عىل فهم دوافع لزواج األطفال

مالحظة مهمة: ال ينبغي قياس هذه املؤرشات بدون مسارات إحالة محددة إلحالة حاالت حامية الطفل بأمان. استرش هيئة التنسيق 
ذات الصلة يف الدولة ملزيد من املعلومات.

C

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/fcf-react-cash-livelihoods-monitoring-post-distribution-monitoring-1-repor
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/fcfreact-cash-livelihoods-monitoring-and-evaluation-baseline-pdm-report
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/fcf-react-cash-livelihoods-monitoring-post-distribution-monitoring-2-report
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/fcf-react-cash-livelihoods-monitoring-post-distribution-monitoring-2-report
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/fcf-react-cash-livelihoods-monitoring-post-distribution-monitoring-1-repor
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/toolkit-monitoring-and-evaluating-child-protection-when-using-cash-and-voucher-assistance/
https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2019/12/Qualitative-research-toolkit-on-marriage_WEB.pdf?mc_cid=1711854277&mc_eid=96ce13ad78
https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2019/12/Qualitative-research-toolkit-on-marriage_WEB.pdf?mc_cid=1711854277&mc_eid=96ce13ad78
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مؤرشات النتائج متعددة األغراض واإلرشادات

التعليم 

الظروف التي نتوقع يف ظلها 
أن نرى املساعدات النقدية 
متعددة األغراض تساهم يف 

تحقيق النتائج

تعد الصعوبات يف الوصول إىل التعليم الجيد والتعليم )الرسمي وغري الرسمي والبديل( من بني العوائق الهيكلية الرئيسية  	
التي تحول دون تعليم األطفال يف سن املدرسة يف البيئات اإلنسانية واألزمات املمتدة. وتوضح األدلة أن املساعدات النقدية 

متعددة األغراض ميكن أن تؤدي إىل نتائج إيجابية يف التعليم عىل املدى القصري من خالل معالجة الحواجز املالية املبارشة 
وغري املبارشة.

ومع ذلك، ال تستطيع املساعدات النقدية متعددة األغراض معالجة الحواجز النظامية من جانب العرض أمام التعليم، إذ ميكن  	
أن يساهم يف نتائج تعليمية أفضل عندما يقرتن بتدخالت محددة للتعليم )أي التدخالت التي تعالج الحواجز االجتامعية 

والثقافية، وحواجز الحامية، وحواجز خدمات التعليم(. تم تعزيز ذلك أيًضا يف التقرير التجميعي للمساعدات النقدية 
والقسائم من مفاهيم التعليم العاملية للتعليم يف حاالت الطوارئ واملبادئ التوجيهية ويف أدلة فريق العمل النقدي التابع 

ملفاهيم التعليم العاملية التي تبني عىل مساهمة املساعدة النقدية والقسائم يف زيادة اإلنصاف واإلدماج يف التعليم يف حاالت 
الطوارئ.

يجب أن يشارك اختصاصيو التعليم يف تقييم االحتياجات وتحليل املخاطر وتصميم الربامج لضامن أن تكون التدخالت النقدية  	
والتعليمية متكاملة متاًما ومكملة بالتدخالت القطاعية األخرى ذات الصلة، عىل سبيل املثال، حامية الطفل، واملياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية، وغريها 

نسبة األطفال يف سن املدرسة مؤرشات لالستخدام والتوجيه
امللتحقني بالتعليم

يجب تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر واإلعاقة  	

اعتامًدا عىل مدة وتوقيت التدخل، أي العام الدرايس، يجب جمع البيانات عىل  	
مستوى األرسة عند خط األساس وخط النهاية، ورمبا أيًضا يف استطالعات مراقبة 

بعد التقييم. 

يوىص بأن يتم متثيل بيانات املسح مع سجالت التسجيل و / أو الحضور يف املدرسة  	
/ الربنامج التعليمي حيثام أمكن ذلك. ويتطلب الوصول إىل سجالت التسجيل 

والحضور يف نظام التعليم الرسمي التنسيق مع مديري املدارس ويف بعض السياقات 
موافقة وزارة الرتبية والتعليم. إذا كان تدخل املساعدات النقدية متعددة األغراض 

مستقل و/أو إذا كان التعاون مع مديري التعليم أو الوزارات غري ممكن، فمن 
املقبول عدم فحص املؤرشات مع وزارة الرتبية والتعليم

ويوىص مبؤرش االلتحاق فقط إذا تم توزيع النقد متعدد األغراض يف بداية العام  	
الدرايس )تعليم نظامي - غري نظامي( أو يف بداية برنامج تعليمي )تعليم بديل 

وغري رسمي(.

ويرجى مالحظة أنه من املهم تحديد الحضور من حيث الحد األدىن لعدد أيام /  	
شهر الدراسة.  يوىص بأن يتضمن املؤرش إطاًرا زمنيًا محدًدا )عىل سبيل املثال 3 

أشهر أو 6 أشهر بعد توزيع املساعدات النقدية متعددة األغراض(. سيعتمد تحديد 
اإلطار الزمني املناسب عىل توقيت تحويالت املساعدات النقدية متعددة األغراض 
مقابل العام الدرايس حيث مييل اإلنفاق عىل التعليم إىل الرتكيز يف أوقات محددة 

من العام. ومن املفيد قياس الحضور فقط عندما تتوافق املساعدات النقدية 
متعددة األغراض مع العام الدرايس.   

الخربات الفنية املطلوبة: ميكن ملتخصيص التعليم والنقد تقديم الدعم ملوظفي  	
الرصد والتقييم يف جمع البيانات وتحليلها. 

نسبة األطفال يف سن املدرسة الذين 
يلتحقون بالتعليم خالل فرتة زمنية 

محددة  

روابط ملصادر حول مؤرشات الحضور والتسجيل:إرشادات إضافية:

إطار مؤرشات الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ - الوصول إىل املجال وبيئة التعلم - الوصول املتكافئ -  .1
(https://inee.org/resources/inee-ms-indicator-framework) 2.1 معدل الحضور الصايف

مؤرشات النتائج الرئيسية للمديرية العامة للحامية املدنية األوروبية وعمليات املساعدة اإلنسانية يف مجال التعليم:  .2
https://www.dgecho-.1( التسجيل يف خدمات التعليم النظامي. 2( االلتحاق بخدمات التعليم غري النظامي

  partners-helpdesk.eu/reference-documents-ngo

C

https://www.calpnetwork.org/publication/cash-and-voucher-assistance-for-education-in-emergencies-synthesis-report-and-guidelines/
https://www.calpnetwork.org/publication/cash-and-voucher-assistance-for-education-in-emergencies-synthesis-report-and-guidelines/
file:///C:\Users\hhajahmad\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\MCI5LO7K\(https:\inee.org\resources\inee-ms-indicator-framework)
file:///C:\Users\hhajahmad\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\MCI5LO7K\(https:\inee.org\resources\inee-ms-indicator-framework)
https://www.dgecho-partners-helpdesk.eu/reference-documents-ngo
https://www.dgecho-partners-helpdesk.eu/reference-documents-ngo
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مؤرشات النتائج متعددة األغراض واإلرشادات

األمن الغذايئ 

الظروف التي نتوقع يف ظلها 
أن نرى املساعدات النقدية 
متعددة األغراض تساهم يف 

تحقيق النتائج 

ميكن أن يُتوقع دامئًا من املساعدات النقدية متعددة األغراض، أو عىل األقل دامئًا تقريبًا، أن تساهم يف نتائج األمن الغذايئ. مع 
استثناءات قليلة، من املتوقع أن يتم استخدام املساعدات النقدية متعددة األغراض من قبل جميع األرس أو معظمها للمساهمة يف 

رشاء املواد الغذائية يف جميع السياقات والتدخالت. 

املؤرش )املؤرشات( املوىص 
باستخدامها واملبادئ 

التوجيهية 

نسبة األرس حسب مرحلة درجة استهالك الغذاء 
)ضعيف، محدود، مقبول( 

عادة ما يتم االعرتاف بدرجة استهالك الغذاء عىل أنه وكيل للتنوع الغذايئ  	
وتواتر االستهالك، ويفضل استخدامه لفهم الجودة والقيمة الغذائية لألطعمة 

التي يتناولها الناس. 

إذا كان تركيز املسح هو فهم األنظمة الغذائية املعيارية، فإن درجة استهالك  	
الغذاء هو املؤرش املفضل، حيث يقدم نتيجة )متدنية، محدودة، مقبولة( 

جنبًا إىل جنب مع ملف تعريف النظام الغذايئ / الوجبة )كل مجموعة 
غذائية استهلكت خالل األيام السبعة السابقة(. وميكن أن تفيد هذه البيانات 

يف تصميم الربنامج ملعالجة الفجوات يف كل من كمية ونوعية الغذاء. 

مؤرش إسرتاتيجية التصدي املخّفضة 

نسبة املستفيدين الذين قاموا بتحسني  	
متوسط مؤرش اسرتاتيجية التصدي 

أو 

متوسط مؤرش اسرتاتيجية التصدي  	

عادًة ما يتم التعرف عىل متوسط مؤرش اسرتاتيجية التصدي ومقياس الجوع  	
األرسي كنامذج بديلة لكمية األغذية، يستخدم بشكل أفضل لقياس كمية 

الطعام املستهلكة، ولكنه ال يوفر نظرة ثاقبة للقيمة الغذائية لألغذية 
املستهلكة. 

قد يكون املؤرش أكرث مالءمة لألحداث املفاجئة، خاصة يف املناطق التي عادة  	
ما تكون آمنة غذائيًا أو تعاين من انعدام األمن الغذايئ بشكل معتدل. 

نطاق مقياس الجوع األرسي 

نسبة األرس التي لديها درجات متوسطة  	
وشديدة عىل مقياس الجوع األرسي 

مثل متوسط مؤرش اسرتاتيجية التصدي، يعد هذا وكياًل لكمية الطعام، ولكنه  	
ال يوفر نظرة ثاقبة لجودة الطعام املستهلكة. 

مقياس الجوع األرسي مناسب فقط للمناطق التي تعاين من انعدام األمن  	
الغذايئ املرتفع، ال يناسب املناطق التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ 

الخفيف إىل املتوسط. 

عندما ميكن ذلك، يتم استخدم أكرث من مؤرش، ألنها تقيس جوانب مختلفة، ولكنها متكاملة النعدام األمن الغذايئ.  عىل سبيل  	إرشادات إضافية 
املثال، ميكن أن تعمل درجة استهالك الغذاء كبديل لقياس جودة الغذاء، بينام تقيس مقياس الجوع األرسي كمية الطعام يف 

ظروف انعدام األمن الغذايئ الشديد.  ويوفر الجمع بني االثنني فهاًم أكرث اكتاماًل النعدام األمن الغذايئ يف سياق شديد انعدام 
األمن الغذايئ. يعد استخدام مؤرش اسرتاتيجية التصدي ودرجة استهالك الغذاء مًعا يف ظروف انعدام األمن الغذايئ املعتدلة إىل 

املعتدلة مناسبًا أيًضا. 

وقد يكون من املفيد تحليل البيانات حسب املجموعات املصنفة، مثل نوع األرسة )أي تكوين أفراد األرسة( وكذلك حسب  	
مجموعة الرثوة/ مستوى الضعف. واالفرتاض يف الحالة األخرية هو أن األرس األكرث ضعًفا تنفق نسبة أكرب من الدخل عىل الغذاء 

مقارنة باألرس األقل ضعًفا، أو قد تكون هناك مناطق تعتمد عىل السوق أكرث من غريها.  وميكن أن تساعد مقارنة درجات 
استهالك الغذاء مع نفقات األرسة يف توضيح ما إذا كان هذا االفرتاض صحيًحا يف سياق معني. 

C

https://inddex.nutrition.tufts.edu/data4diets/indicator/food-consumption-score-fcs
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/FFP_Emergency_Indicator_PIRS.pdf%22%20/l%20%22page=10
https://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/household-hunger-scale-hhs
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مؤرشات النتائج متعددة األغراض واإلرشادات

الصحة 

الظروف التي 
نتوقع يف ظلها أن 

نرى املساعدات 
النقدية متعددة 

األغراض تساهم يف 
تحقيق النتائج

يجب أن تساهم املساعدات النقدية متعددة األغراض يف النتائج الخاصة بالصحة فقط عندما تكون مكملة للتدخالت الخاصة بالصحة 
لضامن الوصول إىل الخدمات واألدوية من مقدمي الخدمات املؤهلني.

ويتطلب الحد من الحواجز وضامن الوصول إىل الحد األدىن من حزمة الخدمات عالية الجودة )الوقائية والتعزيزية والعالجية والتأهيلية 
واملسكنة( من مقدمي الخدمات املؤهلني دامئًا مزيًجا من التدخالت عىل جانب املزود والطلب، املالية وغري املالية، اعتامًدا عىل العوامل 

السياقية

الطريقة االفرتاضية )واالستجابة املثىل( لتمويل الوصول العادل إىل الخدمات الصحية الجيدة هي من خالل آليات الدفع ملقدمي الخدمات، 
تكملها مساعدات النقد والقسائم الخاصة بقطاع الصحة. تم تصميم آليات الدفع هذه لتقليل االعتامد عىل رسوم املستخدم، وبالتايل تقليل 

الحواجز املالية وضامن الحامية املالية ضد النفقات الصحية الكارثية.

وإذا استمرت األرس يف اإلبالغ عن النفقات املتعلقة بالصحة بعد إدخال آليات الدفع هذه، مبا يف ذلك مساعدات النقد والقسائم الخاصة 
بقطاع معني، فيمكن عندئذ إدراجها يف املساعدات النقدية متعددة األغراض. ثم يلزم مزيد من التحليل ملعرفة ما إذا كان ميكن القيام 

باملزيد لتقليل هذه املدفوعات من الجيب، وتذكر أننا ال نساهم عن غري قصد يف ثقافة فرض الرسوم عىل الخدمات ذات األولوية. 
يسعى األشخاص الذين يتلقون املساعدات النقدية متعددة األغراض عموًما إىل الحصول عىل الخدمات الصحية يف كثري من األحيان، لكن 

املساعدات النقدية متعددة األغراض ال تحمي من النفقات الكارثية.

مؤرشات لالستخدام 
والتوجيه

نسبة األرس التي تتأخر أو مل تطلب 
الرعاية الطبية أو الصحية عندما تحتاج 

إىل االستفادة من الخدمات الصحية 
بسبب معيقات مالية

ميكن طرح هذا كسؤال من جزأين: 

عىل مدى األشهر الثالثة املاضية، هل قام أي شخص يف أرستك بتأخري أو عدم طلب الرعاية 
الصحية عند الحاجة إليها؟

إذا كانت اإلجابة نعم، فلامذا؟ 

إذا كانت اإلجابة عىل 1( هي “نعم” واإلجابة عىل 2( تتضمن عنرًصا من الحواجز املالية 
)عىل سبيل املثال، “باهظة الثمن” أو “ال تستطيع تحمله”(، فاحسب األرسة عىل أنها تجيب 

باإليجاب فيام يتعلق بهذا املؤرش. )قد تكون هناك أسباب متعددة.( 

تعرف منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل النفقات الصحية الكارثية بشكل مختلف، حيث  	نسبة األرس بالنفقات الصحية الكارثية  
إنفاق أكرث من %10 أو %25 من إجاميل نفقات األرسة عىل الصحة )مبا يف ذلك جميع 

التكاليف الشخصية املبارشة وغري املبارشة(.  يجب اختيار حد واحد مناسب لسياق الربنامج.

يف االستبانة، من املهم أن نسأل عن كل من النفقات الصحية املبارشة )عىل سبيل املثال،  	
رسوم االستشارة للرعاية األولية، ورسوم الرعاية الثانوية، واالستشفاء، والتحصينات الروتينية 

ومراقبة النمو، واألدوية لألمراض املزمنة وغري املزمنة، ورسوم الوالدة، وما قبل الوالدة 
وبعدها. - رعاية الوالدة( والتكاليف غري املبارشة )عىل سبيل املثال، النقل، اإلقامة، تكلفة 

الفرصة الضائعة، الناموسيات طويلة األمد، الغذاء العالجي(.

من الناحية املثالية، ليس “من املفرتض” أن ترتفع النسبة املئوية لألرس التي لديها هذا  	
املستوى من اإلنفاق الصحي، حتى مع توفري املساعدات النقدية متعددة األغراض.  

يجب أن تكون املساعدات النقدية متعددة األغراض مكملة لتدخالت جانب العرض وليست  	
استجابة أولية ملعالجة الحواجز املالية للرعاية الصحية. 

يجب أن يتم تفسري النتائج من قبل خرباء النقد والصحة، لفهم األسباب الكامنة وراء  	
الحواجز، وما إذا كانت مرتبطة باملساعدات النقدية متعددة األغراض. 

راجع قسم “املصاريف” ملزيد من املعلومات حول كيفية جمع بيانات النفقات وتحليلها. 	

ستوفر إرشادات مجموعة الصحة العاملية املرتقبة مزيًدا من التفاصيل. 	

C
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مؤرشات النتائج متعددة األغراض واإلرشادات

املستلزمات املنزلية )املواد غري الغذائية(

الظروف التي 
نتوقع يف ظلها أن 

نرى املساعدات 
النقدية متعددة 
األغراض تساهم 
يف تحقيق النتائج

“املأوى” هو مكان املعيشة املنزيل، مبا يف ذلك العنارص الرضورية لدعم األنشطة اليومية. )ص 240 إسفري 2018(.  قد تشمل األدوات 
املنزلية العنارص األساسية للنوم وإعداد الطعام وتخزينه واألكل والرشب والراحة الحرارية )مبا يف ذلك الوقود( واإلضاءة واملالبس الشخصية. 
قد تأخذ مؤرشات نتائج املساعدات النقدية متعددة األغراض يف املياه والرصف الصحي والنظافة يف االعتبار البنود ذات الصلة بالنتائج مثل 

الناموسيات والدالء وتخزين املياه ومواد النظافة.

تُظهر مراجعة بيانات نفقات املساعدات النقدية متعددة األغراض أن اإلنفاق عىل مستلزمات األرسة أمر شائع بغض النظر عام إذا كان قد 
تم تضمينه يف الحد األدىن من سلة اإلنفاق أو قيمة التحويل. لذلك، من املتوقع أن تساهم املساعدات النقدية متعددة األغراض يف النتيجة 

التالية عندما يتم استخدام املساعدات النقدية متعددة األغراض.

يعتمد املؤرش عىل تصورات متلقي املساعدات النقدية متعددة األغراض. قد ال تتوافق جودة األدوات املنزلية التي يشرتونها مع مواصفات 
املجموعة وقد تكون املتابعة مطلوبة لفهم ذلك بشكل أفضل. 

مؤرشات 
لالستخدام 

والتوجيه

نسبة األرس التي أبلغت عن 
وجود حد أدىن من األدوات 
املنزلية التي تسمح بكل ما 
ييل: النوم املريح، وتخزين 

املاء والطعام، وإعداد الطعام، 
والطبخ، واألكل، واإلضاءة، 

واملالبس 

لإلبالغ عن املؤرش بشكل إيجايب، يجب استيفاء جميع معايري املؤرش. 	

ميكن إضافة التدفئة / التربيد حسب االقتضاء إىل هذه القامئة. 	

ميكنك الرجوع إىل معايري إسفري للأموى واملستوطنات البرشية، معيار 4: املواد املنزلية واختيار  	
املواد غري الغذائية للأموى للحصول عىل إرشادات عاملية حول حزم املواد غري الغذائية املناسبة دليل 

اسفري: امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة اإلنسانية )اإلصدار الرابع(

االتصال مبجموعة املأوى املحلية ملعرفة املعايري الدنيا لحزم املواد غري الغذائية يف الدولة  	

تعمل املجموعة العاملية للأموى عىل تطوير إرشادات أكرث تحديًدا حول كيفية قياس هذا املؤرش.

C
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التغذية
الظروف التي نتوقع 

يف ظلها أن نرى 
املساعدات النقدية 

متعددة األغراض 
تساهم يف تحقيق 

النتائج

الرشط الرئييس الذي نتوقع تحته أن تساهم املساعدات اإلنسانية متعددة األغراض يف نتائج التغذية هو أن تكون متكاملة مع  	
التدخالت التغذوية املحددة. لقد ثبت أن املساعدات النقدية متعددة األغراض يساهم يف تحسني نتائج تغذية األطفال واألمهات 

عندما يقرتن بالتدخالت التغذوية املحددة التي تعالج املحددات املبارشة للتغذية )املدخول الغذايئ، وعبء مرض العدوى ومامرسات 
رعاية األطفال والنساء(. 

وتشمل التدخالت التغذوية املسندة باألدلة ما ييل: توفري املكمالت الغذائية لألطفال دون سن الخامسة و/أو النساء، أنشطة تعزيز  	
التغيري االجتامعي والسلويك )األكرث فعالية يف بيئات أكرث أمانًا غذائيًا(، ضامن الحصول عىل التغذية العالجية والتكميلية لألطفال الذين 
يعانون من الهزال/ سوء التغذية الحاد، وتوفري مكمالت املغذيات الدقيقة. وينبغي تصميم الربامج املتكاملة للسياق، تستهدف نفس 

املجتمعات ومن الناحية املثالية نفس األرس لكل من املساعدات النقدية متعددة األغراض والتدخالت الخاصة بالتغذية، وتحقيق 
تغطية عالية للسكان املستهدفني.

عندما يتم تقديم املساعدات النقدية متعددة األغراض بدون تدخالت غذائية محددة مكملة، فقد تساهم يف تحسني تغذية األطفال  	
واألمهات إذا كانت العوائق الرئيسية اقتصادية )حواجز جانب الطلب(. ومع ذلك، فإن األدلة محدودة للغاية، وعادة ما تكون 

املساهمة املتوقعة يف التنوع الغذايئ )نتيجة تغذية وسيطة، انظر أدناه( وتحسني القوة الرشائية لتغطية النفقات عىل االحتياجات 
األساسية )الغذاء واملياه والرصف الصحي والنفقات الصحية(. كام تؤثر مدة املساعدات النقدية متعددة األغراض عىل تأثريها املحتمل 

عىل التغذية: من املرجح أن تؤدي املدفوعات األطول واألكرث انتظاًما إىل تحسني تنوع النظام الغذايئ.

ميكن أيًضا تحسني إمكانات مساعدة دول البحر املتوسط الرشيكة لتحسني النتائج الغذائية من خالل اسرتاتيجيات إضافية، مبا يف ذلك: 	

استهداف املساعدات النقدية متعددة األغراض لألرس ذات الفئات الضعيفة من الناحية التغذوية، يف أغلب األحيان األطفال دون  .1
سن الخامسة والنساء الحوامل واملرضعات ألن املتطلبات الغذائية لدعم النمو مرتفعة للغاية خالل تلك الفرتات من دورة الحياة، 

ولكن يف بعض الحاالت قد يتم تحديد الفئات األخرى املعرضة للتغذية.

دعم التدخالت األوسع التي تراعي التغذية مثل تحسني الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية وجودتها، دعم إنتاج األطعمة  .2
الغنية باملغذيات )عىل سبيل املثال، عن طريق الحدائق املنزلية أو املحاصيل املدعمة بيولوجيًا(، أو تعزيز املساواة بني الجنسني و/

أو التقنيات املوفرة للوقت/ العمل، وخاصة بالنسبة للنساء. 

التأكد من أن قيم التحويالت النقدية كافية للسامح لألرسة برشاء سلة أغذية كافية لتلبية االحتياجات الغذائية ألفراد األرسة  .3
الضعفاء )عىل سبيل املثال، األطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل واملرضعات( 

تحسني توقيت ومدة املساعدات النقدية متعددة األغراض ملعالجة توقيت العوامل املحركة لسوء التغذية الحاد، مبا يف ذلك ليس  .4
فقط موسم الضعف، ولكن الفرتات املتوقعة لتفيش األمراض ذات الصلة.  يرجى االطالع عىل مذكرة األدلة واإلرشادات حول 

استخدام مساعدات النقد والقسائم لنتائج التغذية يف حاالت الطوارئ ملزيد من التفاصيل.

إن إرشاك خرباء التغذية يف جميع مراحل برمجة املساعدات النقدية متعددة األغراض ميكن أن يزيد من احتاملية التأثري الغذايئ، مبا يف  	
ذلك تقييامت االحتياجات، وتحليل وتصميم املخاطر، والرصد والتقييم.

النتائج

ميكن قياس نتائج التغذية عىل مستويات مختلفة من املسار السببي الذي يؤدي إىل تحسني تغذية األشخاص املترضرين من حالة  	
الطوارئ اإلنسانية. ويجب أن تهدف برامج التغذية إىل تحسني حالة القياسات البرشية واملغذيات الدقيقة للمجموعات السكانية 
الضعيفة مثل األطفال دون سن الخامسة، والنساء يف سن اإلنجاب، واملراهقة. ومع ذلك، غالبًا ما يكون من الصعب تحقيق هذه 

النتائج عالية املستوى، وعزوها إىل برنامج معني، والقياس دون استثامر كبري يف تصميم قوي لتقييم األثر. ميكن أن يكون هذا صعبًا 
بشكل خاص يف اإلطار الزمني لالستجابة لحاالت الطوارئ عىل املدى القصري.

لذلك، غالبًا ما تقيس برامج التغذية، مبا يف ذلك تلك التي تستخدم املساعدات النقدية متعددة األغراض، نتائج التغذية الوسيطة عىل 
املسار السببي. يف حني أن هذه النتائج الوسيطة ال تعادل تحسني الحالة البرشية أو حالة املغذيات الدقيقة، إاّل أنها تشري إىل تغيري إيجايب. 

وتشمل هذه 1( تحسني املدخول الغذايئ لألفراد، 2( تحسني مامرسات تغذية الرضع وصغار األطفال و3( تحسني االستفادة من التغذية 
والخدمات الصحية. 

بالنسبة لربامج املساعدات النقدية متعددة األغراض التي مل يتم دمجها مع التدخالت الخاصة بالتغذية، فإننا نويص عىل وجه التحديد، 
عىل األقل، بقياس التنوع الغذايئ لألرس والنساء واألطفال من خالل املؤرشات الثالثة أدناه. قد يكون قياس هذه النتائج وثيق الصلة بشكل 

خاص حيث تم حساب قيمة التحويل كنسبة من الحد األدىن لسلة اإلنفاق أو سلة مرصوفات الحد األدىن للبقاء عىل قيد الحياة. إذا كان 
هناك أفراد معرضون بشكل خاص لخطر سوء التغذية بخالف النساء يف سن اإلنجاب واألطفال من عمر 6 إىل 23 شهرًا يف السياق، فقد 

يتم تكييف درجة التنوع الغذايئ الفردي لالستخدام - يرجى طلب املساعدة للقيام بذلك. 

ملزيد من اإلرشادات حول الربامج املتكاملة التي تقدم مساعدة دول البحر املتوسط الرشيكة جنبًا إىل جنب مع التدخالت التغذوية 
املحددة، والتي تم تصميمها لتحقيق نتائج التغذية، يرجى االطالع عىل مذكرة األدلة واإلرشادات حول استخدام مساعدات النقد والقسائم 

لنتائج التغذية يف حاالت الطوارئ واإلرشادات القادمة من مساعدات النقد والقسائم للتغذية نتائج مجموعة العمل العاملية يف عام 
.2022
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التغذية
مؤرشات لالستخدام 

والتوجيه
درجة التنوع الغذايئ لألرسة هو مؤرش قيايس لألمن الغذايئ يعكس القدرة االقتصادية لألرسة عىل درجة التنوع الغذايئ لألرسة 

الوصول إىل مجموعة متنوعة من األطعمة واستهالكها. ويستند إىل اإلبالغ الذايت لألرس عن عدد 
مجموعات الطعام املستهلكة يف الـ 24 ساعة املاضية. تم التحقق من صحة درجة التنوع الغذايئ 

لألرسة كبديل لتوافر الطاقة املنزلية.12 

تستخدم درجة التنوع الغذايئ لألرسة أيًضا لتصنيف انعدام األمن الغذايئ الحاد يف التصنيف 
 Guidelines for  :املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ.13ملزيد من اإلرشادات، يرجى االطالع عىل

 .measuring household and individual diet diversity, FAO, 2011

الحد األدىن من التنوع الغذايئ للمرأة: 
 نسبة النساء يف الفئة العمرية 

49-15 سنة الاليئ تناولن أغذية من 
جمس مجموعات غذائية أو أكرث يف 

اليوم السابق.

إذا كان التدخل يتخذ خطوات الستهداف املساعدات النقدية متعددة األغراض للنساء يف سن 
اإلنجاب )49-15 عاًما( و/أو إرسال رسائل تغيري السلوك الرئيسية حول تنويع األنظمة الغذائية 
للنساء و/أو توفري تدخالت تكميلية أخرى ذات صلة، فإننا نويص بقياس الحد األدىن من التنوع 

الغذايئ للمرأة. سيوفر هذا صورة أكرث دقة عن مساهمة املساعدات النقدية متعددة األغراض يف 
تحسني التغذية.  

يتم توجيه األسئلة إىل النساء يف سن اإلنجاب ويسأل عن استهالكهن الفردي خالل الـ 24 ساعة 
املاضية. األداة والتحليل يشبهان الحد األدىن من التنوع الغذايئ للمرأة لكن يجب اعتامدها. 

تختلف مجموعات الطعام العرش املستخدمة عن املجموعات الـ 12 املستخدمة يف الحد األدىن 
من التنوع الغذايئ للمرأة:

ملزيد من اإلرشادات حول الحد األدىن من التنوع الغذايئ للمرأة يرجى االطالع علىمنظمة األغذية 
والزراعة ، فانتا 2021 - الحد األدىن من التنوع الغذايئ للمرأة: دليل محدث للقياس: من 

التجميع إىل العمل)يرجى مالحظة أن هذه اإلرشادات تلغي ما ستجده يف تنوع النظام الغذايئ 
الفردي يف دليل 2011 لدرجة التنوع الغذايئ لألرسة أعاله(

الحد األدىن من التنوع الغذايئ 
لألطفال من سن 6 إىل 23 شهًرا: 

نسبة األطفال الذين ترتاوح أعامرهم 
بني 6 و23 شهًرا الذين تناولوا 

األطعمة واملرشوبات من خمس 
مجموعات غذائية محددة عىل 
األقل من أصل مثاين مجموعات 

غذائية محددة خالل اليوم السابق 
)املستهدف هو 5 فئات غذائية عىل 

األقل من 8(

إذا كان التدخل يستهدف املساعدات النقدية متعددة األغراض لألرس التي لديها أطفال من 6 
إىل 23 شهرًا و/أو يقدم رسائل تغيري السلوك الرئيسية حول تنويع األنظمة الغذائية لألطفال و/

أو تقديم التدخالت التكميلية األخرى ذات الصلة، فإننا نويص بقياس الحد األدىن من التنوع 
الغذايئ لألطفال. سيوفر هذا صورة أكرث دقة عن مساهمة املساعدات النقدية متعددة األغراض 

يف تحسني التغذية.  

يتم توجيه األسئلة إىل مقدم الرعاية للطفل من 6 إىل 23 شهرًا وتسأل عن استهالك الطفل 
خالل الـ 24 ساعة املاضية. األداة والتحليل يشبهان درجة التنوع الغذايئ لألرسة والحد األدىن 

من التنوع الغذايئ للمرأة، لكن يجب اعتامدهام. تختلف مجموعات الطعام الثامنية عن تلك 
املستخدمة يف درجة التنوع الغذايئ لألرسة أو الحد األدىن من التنوع الغذايئ للمرأة. 

فيام يتعلق بالحد األدىن من التنوع الغذايئ لألطفاملؤرشات لتقييم مامرسات تغذية الرضع 
وصغار األطفال: التعاريف وطرق القياس. جنيف: منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة 

للطفولة )اليونيسف(، 2021 الحظ أن إرشادات منظمة الصحة العاملية لعام 2021 قد زادت 
الحد األدىن إىل 5 من أصل 8 فئات غذائية )من 4 من أصل 7 سابًقا(

,Guidance Brief on Cash and Vouchers for Nutrition in Emergencies (Global Nutrition Cluster مصادر إضافية
 available in four languages)

  Resourcing Families for Better Nutrition (RF4BN) Common Approach (Save the Children)
 Considering & Incorporating CVA in Nutrition Programs: 3 steps decision Making Tool (CALP, Save,

Crois Rouge Francaise)
Modality Decision Tool: Nutrition Addendum (USAID)

 Global Cash and Voucher Assistance for للحصول عىل دعم إضايف، يرجى االتصال بأي من الرؤساء املشاركني لـ
 :Nutritional Outcomes مارينا تريبالدي m.tripaldi@savethechildren.org.uk أو ديان موير

 diane.moyer@concern.net 

التنوع الغذايئ كمؤرش لألمن الغذايئ لألرسة، مرشوع املساعدة التقنية املتعلقة بالغذاء والدواء )فانتا(، 2002   12

 Technical Manual Version 3.1 Evidence and Standards for Better Food Security and Nutrition Decisions, IPC, 2021 (page 36)  13

C
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https://www.nutritioncluster.net/resource/The_Guidance_Brief_on_Cash_and_Vouchers_for_NIE
https://www.nutritioncluster.net/resource/The_Guidance_Brief_on_Cash_and_Vouchers_for_NIE
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https://www.calpnetwork.org/publication/considering-incorporating-cva-into-nutrition-programming-a-3-%20step-programming-tool/
https://www.calpnetwork.org/publication/considering-incorporating-cva-into-nutrition-programming-a-3-%20step-programming-tool/
https://www.calpnetwork.org/publication/considering-incorporating-cva-into-nutrition-programming-a-3-%20step-programming-tool/
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/Modality_Decision_Tool_Nutrition_Addendum.pdf
mailto:m.tripaldi@savethechildren.org.uk
mailto:diane.moyer@concern.net
https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/DietaryDiversity-HH-FS-Indicator-2002.pdf
https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/DietaryDiversity-HH-FS-Indicator-2002.pdf
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
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مؤرشات النتائج متعددة األغراض واإلرشادات

املأوى واملستوطنات البرشية

الظروف التي نتوقع يف 
ظلها أن نرى املساعدات 

النقدية متعددة األغراض 
تساهم يف تحقيق النتائج

تشري الدالئل واالتجاهات املتاحة إىل أن املساعدات النقدية متعددة األغراض وحدها لن تضمن حصول الناس عىل مأوى 
مالئم. ومع ذلك، ميكن أن تساهم املساعدات النقدية متعددة األغراض يف نتائج املأوى من خالل معالجة بعض العوائق املالية التي 
تحول دون الحصول عىل مأوى مناسب، عىل سبيل املثال من خالل متكني الناس من دفع تكاليف اإليجار و/أو املرافق، أو املساهمة 
يف إصالحات املنزل. ومع ذلك، ال ميكن ضامن الحد األدىن من معايري جودة املأوى مع املساعدات النقدية متعددة األغراض وحدها. 

وإذا كان الهدف من الربنامج هو توفري مأوى مالئم، فيجب معالجة ذلك من خالل برامج خاصة باملأوى و/ أو تدخالت تكميلية. 
ومن املهم استخدام هذه املؤرشات حتى إذا كان السكان املترضرون قادرين إىل حد كبري عىل الوصول إىل املأوى يف الوقت الحايل. 

وقد تظهر قابلية التعرض لفقدان املأوى فقط من خالل استخدام هذه املؤرشات والربامج التي قد تتبعها. 

وتستند املؤرشات عىل تصورات متلقي املساعدات النقدية متعددة األغراض، وبالتايل ال ميكن استخدامها لتأكيد أن املعايري الفنية 
قد تم الوفاء بها. ومع ذلك، ميكنهم تحديد القضايا التي ينبغي إحالتها إىل فريق املأوى الفني أو إطالق الربمجة الخاصة باملأوى أو 

التدخالت التكميلية.

مؤرشات لالستخدام 
والتوجيه

نسبة األرس التي أفادت بأنها تعيش يف مأوى يتوفر به كل 
ما ييل: مساحة كافية، الشعور باألمان، الشعور بالخصوصية 

والحامية من الظروف الجوية.

لإلبالغ عن املؤرش بشكل إيجايب، يجب استيفاء جميع معايري  	
املؤرش.

ميكن قياس هذا املؤرش من خالل طرح تصور شاغيل املأوى  	
لكل قضية أو عن طريق طلب سلسلة من القضايا التي متت 

مواجهتها يف املأوى. 

تعمل املجموعة العاملية للأموى عىل تطوير إرشادات أكرث 
تحديًدا حول كيفية قياس هذا املؤرش.

نسبة األرس التي أبلغت عن تعرضها لضغوط ملغادرة املأوى 
ألسباب مالية

ميكن قياس هذا املؤرش كجزء من مؤرشات اإلسكان واألرض  	
واملمتلكات الشاملة كام هو موضح يف هذه املؤرشات أدوات 

مراقبة بعد التقييم 

هذا التوجيه من مجال اإلسكان واألرض واملمتلكاتالعاملي  	
مفيد أيًضا يف تحديد كيفية قياس تصورات الحيازة والقدرة 

عىل تحمل تكاليف املأوى. 

تعمل املجموعة العاملية للأموى عىل تطوير إرشادات أكرث 
تحديًدا حول كيفية قياس هذا املؤرش.

نسبة األرس التي أفادت بأن مأواها يوفر الشعور بالدفء الكايف 
خالل يف الليل

يجب استخدام هذا املؤرش فقط عندما يتضمن تحويل  	
املساعدات النقدية متعددة األغراض عىل وجه التحديد 

الراحة الحرارية أو برمجة املوسم البارد.

مناسب للطقس الشتوي أو »البارد«. ميكن أن يكون هذا  	
أيًضا اعتباًرا رئيسيًا يف الليل يف العديد من املناخات بسبب 

االختالفات الدراماتيكية يف درجات الحرارة ونقص املواد غري 
الغذائية / املأوى املناسب. 

تعمل املجموعة العاملية للأموى عىل تطوير إرشادات أكرث 
تحديًدا حول كيفية قياس هذا املؤرش.

C
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مؤرشات النتائج متعددة األغراض واإلرشادات

املياه والرصف الصحي والنظافة
الظروف التي نتوقع يف 

ظلها أن نرى املساعدات 
النقدية متعددة األغراض 
تساهم يف تحقيق النتائج

ميكن أن تساهم املساعدات النقدية متعددة األغراض يف التغلب عىل الحواجز املالية التي تحول دون الوصول إىل سلع وخدمات  	
املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية. ومع ذلك، يف معظم الحاالت، يجب أن تقوم املساعدات النقدية متعددة األغراض بالعمل 
مع الربامج التكميلية التي تعالج حواجز جانب العرض املتعلقة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، أو حواجز جانب الطلب 

غري املالية، أو القضايا النظامية، أو التغيريات السلوكية للمساهمة يف نتائج املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.  

يجب أن يشارك خرباء املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف جميع مراحل تطوير وتنفيذ املشاريع النقدية متعددة األغراض  	
)تقييم االحتياجات، وتحليل املخاطر، وتحليل االستجابة والتصميم( للتأكد من أن التدخالت تكمل بعضها البعض. 

من املرجح أن تساهم املساعدات النقدية متعددة األغراض يف نتائج املياه والرصف الصحي والنظافة يف الحاالت التالية  	

اعتاد املستلمون عىل رشاء السلع والخدمات املتعلقة باملياه والرصف الصحي والنظافة بكميات وجودة كافيتني من  .1
األسواق املحلية )والتي قد تختلف اختالفًا كبريًا بني القطاعات الفرعية والسلع والخدمات ذات الصلة( وال يُتوقع أي آلية سلبية أخرى 

للتكيف )استخدام مياه النهر لتوفري املال، ومامرسة التغوط يف العراء وغسل اليدين بدون صابون(. 

أسواق املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ميكن الوصول إليها، مبا يف ذلك للنساء والفتيات والفئات الضعيفة  .2

تعمل أسواق املياه والرصف الصحي والنظافة العامة وميكنها االستجابة بشكل مناسب للطلب املتزايد عىل سلع وخدمات  .3
املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية. 

إذا تم استيفاء جميع الرشوط، فيجب تضمني مؤرشات الوصول إىل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، بغض النظر عام إذا  	
كانت نفقات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية مدرجة يف قيمة تحويل املساعدات النقدية متعددة األغراض. 

يف حالة استيفاء بعض هذه الرشوط أو عدم استيفائها، ال ميكن ضامن تحقيق مؤرشات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية عىل  	
مستوى النتائج يف معايري القطاع. ومع ذلك، ال يزال يوىص بهذه املؤرشات للرصد أو االعتامد أو التأييد. 

مؤرشات لالستخدام 
والتوجيه

إمدادات املياه: نسبة األرس التي أفادت بأن  	
جميع أفراد األرسة ميكنهم الحصول عىل كمية 

كافية من املياه الصالحة للرشب والطبخ 
والنظافة الشخصية واملنزلية

التوجيه 

نوع املؤرش: النتائج، تقرير ذايت  	

جمع البيانات: استطالعات رأي األرسة املستفيدة/ إدارة البيانات الشخصية يف  	
املساعدات النقدية متعددة األغراض فقط 

وحدة القياس: النسبة املئوية )من األرس(  	

االحتساب: يتم اشتقاق النسبة املئوية بقسمة عدد األرس التي أبلغت عن  	
وصول جميع أفراد األرسة إىل إجاميل عدد األرس التي شملها املسح يف السكان 

املستهدفني. 

مصنفة حسب: العمر، والجنس، والتنوع، واإلعاقة.   	

املسؤول عن الجمع: املوظفون لدى الرشيك املنفذ أو الباحثون امليدانيون  	

الفئة املستهدفة: األرس املستفيدة التي تعيش يف منطقة التدخل والتي تلقت  	
فقط املساعدات النقدية متعددة األغراض كمساعدات إنسانية.

تواتر الجمع واإلبالغ: خط األساس وخط النهاية، عىل أساس مستمر / متجدد  	
)شهريًا، ربع سنوي - يحدد الحًقا(.

 اعتبارات أخرى:  

يتطلب تطوير االستبانة التشاور مع خرباء مراقبة املياه والرصف الصحي  	
والنظافة الصحية )عىل سبيل املثال، التعريف السياقي للنظافة األساسية / املواد 

غري الغذائية الخاصة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية(

يف حني أن الخربة الخاصة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ليست  	
مطلوبة لجامعي البيانات / العدادين، يجب توضيح املصطلحات الفنية وفهمها

سيتم قياس املؤرشات يف الغالب من خالل املقابالت الهاتفية أو استطالعات  	
املراقبة بعد التقييم املكافئة باستخدام جمع Kobo أو أدوات جمع البيانات 

الرقمية األخرى. 

يجب االهتامم بجمع املعلومات من جميع املجموعات )عىل سبيل املثال، ال  	
ينبغي إجراء املقابالت مع أفراد األرسة الذكور فقط(

إذا تم استبعاد أفراد األرسة من الوصول، فيجب اإلبالغ عنهم عىل أساس مفصل 	

الرصف الصحي: نسبة األرس التي أفادت بأن  	
جميع أفرادها لديهم إمكانية الوصول إىل 

دورات مياه آمنه، ونظيفة، وجيدة، مبا يف ذلك 
املياه أو مواد االغتسال

النظافة: نسبة األرس التي لديها إمكانية  	
الوصول إىل مرافق فعالة لغسل اليدين باملاء 

والصابون يف املنزل ومستلزمات النظافة 
األساسية مبا يف ذلك منتجات النظافة أثناء 

الحيض.

C



29

مؤرشات النتائج متعددة األغراض واإلرشادات

املياه والرصف الصحي والنظافة
التوجيه العام: إرشادات إضافية

	 Revised guidance: https://wrc.washcluster.net/document/market-based-programming-wash-
 technical-guidance-practitioners

	 Evidence building study: https://wrc.washcluster.net/document/evidence-building-cash-and-
  markets-wash-emergencies-summary-findings

	 GWC WASH Coordination Toolkit: https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/
  pages/285278229/MBP+monitoring

 مالحظة حول مؤرشات نتائج املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية:  

ال يضمن الوصول إىل خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وحدها )مستوى النتائج( أن يساهم الربنامج يف الحد من 
األمراض والوفيات املرتبطة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية )مستوى التأثري(. وفقط إذا كان لدى السكان املستهدفني إمكانية 

الوصول إىل خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية واستخدامها بناًء عىل املعرفة الكافية واملواقف واملامرسات التي تلبي 
معايري الجودة املتفق عليها )مستوى النتيجة(، فمن املحتمل أن يساهم التدخل يف تأثريات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية. 

يقدم التوجيه الفني للمجموعة العاملية للمياه والرصف الصحي والنظافة إطاًرا للوجبات لربمجة السوق الخاصة بقطاع املياه والرصف 
الصحي والنظافة، مع مؤرشات مستوى نتائج املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ملختلف القطاعات الفرعية. ويتطلب استخدام 

هذه املؤرشات مهارات رصد خاصة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وتدريبًا محدًدا للتعداد، ونهج متعدد األساليب مبا يف ذلك 
الدراسات االستقصائية والفحوصات املادية للبنية التحتية ومناقشات مجموعة الرتكيز

C
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https://wrc.washcluster.net/document/evidence-building-cash-and-markets-wash-emergencies-summary-findings
https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/285278229/MBP+monitoring
https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/285278229/MBP+monitoring
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امللحق 1: منوذج استبانة املرصوفات
تم اعتامد منوذج املثال كنسخة مبسطة من منوذج مرصوفات برنامج األغذية العاملي

أمثلةاسم البند

استبدل األمثلة أدناه بالعنارص 
ذات الصلة مبنطقة )مناطق( 

املسح.

كم يبلغ حجم إنفاق أرستك يف آخر 30 يوًما؟ 

لكل عنرص يقومون باإلبالغ عنه، اطلب منهم تقدير املبلغ 
اإلجاميل الذي تم إنفاقه نقًدا و / أو ائتامنًا. 

إذا كان املستجيبون يواجهون صعوبة يف التذكر، فقد تطالبهم 
باالطالع عىل الفئات املختلفة يف القامئة. 

تأكد من أنهم يعتقدون أن جميع النفقات قد تم احتسابها.

يف آخر 30 يوًما، هل 
استهلكت أرستك أي يشء أىت 

من الهدايا و/أو املساعدة 
العينية. 

وهذا يشمل، املساعدة العينية 
من املنظامت غري الحكومية، 
 ،RCRCMواألمم املتحدة، و

والحكومة، الهدايا أو االقرتاض 
من العائلة واألصدقاء، 

االقرتاض والتسول.

تقدير القيمة من املساعدة أو 
الهدية العينية.

عينية )العملة( االئتامن )العملة(النقد )العملة(

طعام 

ميكن تقسيمها حسب 
مجموعة الطعام / املرشوبات 

إذا كان ذلك مناسبًا

رعاية شخصية

الصابون، فرشاة األسنان، مواد النظافة 
معجون األسنان، ورق 

التواليت، املنظفات، وغريها.

النقل

الوقود واملواصالت العامة النقل 
وسيارات األجرة

اإلسكان 

إمدادات املياه لالستخدام 
املنزيل 

املياه املنزيل 

الكهرباءالكهرباء

الغاز والكريوسني والخشب - مصادر الطاقة األخرى 
وليس الكهرباء

الخدمات املتعلقة بالسكن 

االتصاالت 

تعبئة رصيد الهواتف املتنقلة، االتصاالت
واإلنرتنت

الصحة

خدمات العيادات الخارجية خدمات صحية
واملستشفيات

الطب واملنتجات الطبية األدوية واملنتجات الصحية
األخرى وغريها

مالبس

املالبس واألحذية )الرشاء املالبس واألحذية
واإلصالح( - باستثناء الزي 

املدريس

C

https://resources.vam.wfp.org/TagView?tag=Questionnaires
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التعليم 

الرسوم الدراسيةخدمات التعليم

تكاليف التعليم األخرى )زي، السلع التعليمية
مواد مدرسية، نقل(

اإلسكان

اإليجار الفعيل للسكنإيجار 

األثاث املنزيل غري الدائم 
والصيانة الروتينية

املنسوجات واألواين والسلع 
والخدمات للصيانة املنزلية 

الروتينية 

الرثوة

توفري النقدمدخرات

سداد الديونسداد الديون 

تأمنيتأمني

أخرى

املجموع

السؤال: ما هي القيمة اإلجاملية للمساعدة التي تلقيتها خالل هذه الفرتة )فرتة )فرتات( اسرتداد النفقات(:

C
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أسئلة   + األساسية  االحتياجات  ملؤرشات  استبانة  منوذج   :2 امللحق 
املتابعة 

إىل أي مدى تستطيع أرستك تلبية احتياجاتها األساسية كام تحددها وترتبها حسب األولوية؟1

مالحظة للباحث امليداين: إذا لزم األمر، ميكنك توضيح أن االحتياجات األساسية ستشمل أي يشء يحتاجه املشارك وعائلته للبقاء عىل قيد الحياة 
والحفاظ عىل مستوى معييش معقول. وحاول تجنب تحديد قامئة باالحتياجات األساسية، ولكن بدالً من ذلك اسمح للمستجيب باإلجابة بناًء عىل 

أولوياته الخاصة. وستكون أولوياتهم تلك االحتياجات املهمة لهم وألرسهم.

 دامئًا
 معظم األوقات
 النصف تقريبًا

 نوًعا ما )أقل من النصف(
 أبًدا

 ال أرغب باإلجابة

إذا مل تكن اإلجابة عىل السؤال األول »دامئًا«، فام االحتياجات األساسية التي ال تستطيع أرستك تلبيتها حاليًا؟ 2.أ

مالحظة للباحث امليداين: ال تقرأ القامئة، واستمع إىل الرد، وحدد أي مربعات ذات صلة. إذا مل يكن هناك مربع مناسب، يرجى تحديد أخرى وإدراج أي 
تفاصيل أخرى. ميكنك اختيار إجابات متعددة. 

 االحتياجات الغذائية األساسية
 االحتياجات الغذائية الخاصة ألطفالك من 0 إىل 23 شهرًا 

 االحتياجات الغذائية الخاصة بالحوامل واملرضعات
 االحتياجات من املياه

 االحتياجات من مواد النظافة
 احتياجات املأوى / السكن

 احتياجات الرعاية الصحية ملنزلك
 احتياجات الرعاية الصحية الخاصة ألطفالك من 0 إىل 23 شهرًا 

 احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بالحوامل واملرضع 
 احتياجات النقل

 احتياجات االتصال
 احتياجات التعليم لألطفال 

 احتياجات املالبس
 الخدمات

 أخرى، يرجى التحديد: 

لكل حاجة أعاله مل يتم تلبيتها )2.أ(: مالحظة للباحث امليداين: ميكنك تحديد أكرث من مربع أدناه. 2.ب

ملاذا أنت غري قادر عىل تلبية هذه الحاجة بالكامل؟ 

 األسباب املالية 
 عدم توفر االحتياجات يف السوق املحيل 

 أخرى، يرجى التحديد: 

ما هي أهم األشياء التي ساعدت النقود أرستك عىل القيام بها أو رشائها ومل يكن بإمكانك القيام بها أو رشائها قبل استالمها؟ 2.ج

مالحظة للباحث امليداين: اطلب من املستجيبني إخبارك مبا يصل إىل خمسة من أهم األشياء. ال تقرأ القامئة أدناه، استمع إىل الردود وحدد أي مربعات 
ذات صلة. إذا مل يكن هناك مربع مناسب، يرجى تحديد أخرى وإدراج أي تفاصيل أخرى.

 االحتياجات الغذائية األساسية
 االحتياجات الغذائية الخاصة ألطفالك من 0 إىل 23 شهرًا 

 االحتياجات الغذائية الخاصة بالحوامل واملرضعات
 االحتياجات من املياه

 االحتياجات من مواد النظافة
 احتياجات املأوى / السكن

 احتياجات الرعاية الصحية ملنزلك
 احتياجات الرعاية الصحية الخاصة ألطفالك من 0 إىل 23 شهرًا 

 احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بالحوامل واملرضع 
 احتياجات النقل

 احتياجات االتصال
 احتياجات التعليم لألطفال 

 احتياجات املالبس
 الخدمات

 أخرى، يرجى التحديد:

C
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امللحق 3: منوذج استبانة لوحدة االحتياجات األساسية املحددة
* تم اقتباس هذا من مثال قدمته منظمة إنقاذ الطفل، والتي قاموا بتجريبها يف العديد من التدخالت

1. إىل أي مدى متكنت من تلبية 
احتياجات أرستك من الطعام خالل 

الثالثني يوًما املاضية؟

اخرت أكرث العبارات التي تصف وضعك 
الحايل.

حدد خياًرا واحًدا فقط.

تم تلبية هذه االحتياجات بالكامل  	
)5(

يتم تلبية معظم هذه االحتياجات،  	
ولكن ليس بالكامل )4(

نحن قادرون عىل تلبية ما يقرب  	
من نصف هذه االحتياجات )3(

ال ميكننا تلبية هذه االحتياجات إال  	
جزئيًا - أقل من النصف )2(

لسنا قادرين عىل اإلطالق عىل تلبية  	
هذه االحتياجات )1(

للباحثني امليدانيني: اطرح هذا السؤال 
إذا كانت إجابة السؤال السابق 

»نصف« أو »قادر جزئيًا« أو »غري قادر 
عىل اإلطالق«.  

ملاذا؟

للباحثني امليدانيني: ال تقرأ الخيارات 
بصوت عاٍل. دع املشارك يتحدث 

وحدد جميع العبارات التي تصف 
املوقف عىل أفضل وجه.

ليس لدينا ما يكفي من املال 	

ما نحتاجه غري متوفر يف املتاجر  	
املحلية

غري ذلك، يرجى تحديده 	

2. إىل أي مدى متكنت من تلبية 
احتياجات أرستك من املياه خالل 

الثالثني يوًما املاضية؟

اخرت أكرث العبارات التي تصف وضعك 
الحايل.

حدد خياًرا واحًدا فقط.

تم تلبية هذه االحتياجات بالكامل  	
)5(

يتم تلبية معظم هذه االحتياجات،  	
ولكن ليس بالكامل )4(

نحن قادرون عىل تلبية ما يقرب  	
من نصف هذه االحتياجات )3(

ال ميكننا تلبية هذه االحتياجات إال  	
جزئيًا - أقل من النصف )2(

لسنا قادرين عىل اإلطالق عىل تلبية  	
هذه االحتياجات )1(

للباحثني امليدانيني: اطرح هذا السؤال 
إذا كانت إجابة السؤال السابق 

»نصف« أو »قادر جزئيًا« أو »غري قادر 
عىل اإلطالق«.  

ملاذا؟

للباحثني امليدانيني: ال تقرأ الخيارات 
بصوت عاٍل. دع املشارك يتحدث 

وحدد جميع العبارات التي تصف 
املوقف عىل أفضل وجه.

ألننا ال منلك املال الكايف لرشاء املاء  	
و/أو الصهاريج

محطات املياه ال تعمل   	

نقاط املياه بعيدة جًدا أو من  	
الخطورة الوصول إليها

غري ذلك، يرجى تحديده 	

3. إىل أي مدى متكنت من تلبية 
احتياجات أرستك من الرعاية الصحية 

خالل الثالثني يوًما املاضية؟

اخرت أكرث العبارات التي تصف وضعك 
الحايل.

حدد خياًرا واحًدا فقط.

تم تلبية هذه االحتياجات بالكامل  	
)5(

يتم تلبية معظم هذه االحتياجات،  	
ولكن ليس بالكامل )4(

نحن قادرون عىل تلبية ما يقرب  	
من نصف هذه االحتياجات )3(

ال ميكننا تلبية هذه االحتياجات إال  	
جزئيًا - أقل من النصف )2(

لسنا قادرين عىل اإلطالق عىل تلبية  	
هذه االحتياجات )1(

للباحثني امليدانيني: اطرح هذا السؤال 
إذا كانت إجابة السؤال السابق 

»نصف« أو »قادر جزئيًا« أو »غري قادر 
عىل اإلطالق«.  

ملاذا؟

للباحثني امليدانيني: ال تقرأ الخيارات 
بصوت عاٍل. دع املشارك يتحدث 

وحدد جميع العبارات التي تصف 
املوقف عىل أفضل وجه.

ليس لدينا ما يكفي من املال 	

خدمات الرعاية الصحية ليست  	
عاملة أو غري متوفرة محليًا

غري ذلك، يرجى تحديده 	

أضف احتياجات أساسية محددة 
أخرى حسب االقتضاء …

C
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امللحق 4: جدول ملخص املؤرش
مالحظات حول االستخداماملؤرشاتاملجال القطاعنوع املؤرش

العملية

نسبة املستفيدين )املصنفني حسب الجنس والعمر واإلعاقة( الذين تعميم الحامية
أكدوا عىل أن املساعدات اإلنسانية خاضعة للمساءلة ويتم تقدميها 

بطريقة آمنة وتشاركية

يتم حساب املؤرش بناًء عىل اإلجابة عىل مثاين أسئلة مطلوبة تغطي  	
العنارص األربعة لتعميم الحامية )إعطاء األولوية للسالمة والكرامة 

وتجنب التسبب يف الرضر والوصول الهادف واملساءلة واملشاركة(

مؤرش عملية تعميم الحامية. 

ميكن العثور عىل إرشادات من املديرية العامة 
للمساعدات اإلنسانية يف املفوضية األوروبية بشأن 

منهجية واستخدام املؤرش هنا

النتائج 
الفورية

إجاميل املرصوفات الشهرية حسب القطاع بالنسبة للمكونات/ املبالغ املرصوفات
القطاعية يف سلة اإلنفاق الدنيا 

متكن من فحص توزيع اإلنفاق عىل مستوى األرسة. ميكن  	
استخدامها لتقييم مدى توافق النفقات الفعلية مع مكونات الحد 

األدىن من سلة اإلنفاق، و / أو تقسيمها حسب القطاع أو الفئة 
للتحليل والتتبع مبرور الوقت - عىل سبيل املثال، نسبة إنفاق 

األرسة عىل الصحة، ونسبة إنفاق األرسة عىل املأوى، ونسبة إنفاق 
األرسة عىل الغذاء، وغريها.

ويقدم رؤى مفيدة، ولكنه كثيف املوارد نسبيًا فيام 
يتعلق بجمع البيانات، مع تحديات تتعلق باالسرتجاع، 

والدقة، وما إىل ذلك. 

يتطلب حد أدىن ساري من سلة اإلنفاق.

إذا تم اختياره، يوىص استخدام وحدة إنفاق كاملة.

وميكن حساب املزيد من املؤرشات من نفس البيانات.

ويجب أن تغطي نفقات األرسة اإلجاملية، وليس 
فقط استخدام تحويالت املساعدات النقدية متعددة 

األغراض.
نسبة األرس التي يتجاوز إجاميل إنفاقها الشهري الحد األدىن املسموح به

يتم قياس هذا كمؤرش ثنايئ يوضح ما إذا كان إجاميل اإلنفاق  	
الشهري لألرسة أعىل أو أقل من الحد األدىن من اإلنفاق. إذا 

تجاوزت نفقات األرسة الحد األدىن املسموح به، فاملؤرش هو أنه 
ميكنهم تلبية احتياجاتهم األساسية. املؤرش هو يف األساس القدرة 

االقتصادية لتلبية االحتياجات األساسية.14

صنع القرارات 
من قبل املرأة

نسبة األرس التي تشارك فيها النساء يف صنع القرار بشأن استخدام 
التحويالت النقدية

تُستخدم لتكوين معرفة أفضل كيف يتم تحديد عملية صنع القرار  	
بشأن استخدام التحويالت النقدية عىل مستوى األرسة، ومدى 

حدوث )أو عدم حدوث( تغيري يف عملية صنع القرار لدى املرأة.

يوىص بجمع كال املؤرشين مًعا لتحليل أكرث وضوًحا.

وال ينبغي تطبيق هذه املؤرشات مع األرس التي تعيلها 
نساء )حيث تكون املرأة هي صاحبة القرار بشكل 

افرتايض(

وترية مشاركة املرأة يف صنع القرار بشأن استخدام التحويالت النقدية

هناك سؤال متابعة اختياري يستكشف أنواع نفقات األرسة التي  	
تلعب فيها املرأة دوًرا يف صنع القرار

نتائج 
متوسطة 

املدى

االحتياجات 
األساسية

نسبة األرس التي تؤكد عىل قدرتها عىل تلبية احتياجاتها األساسية 
عندما تحددها وترتبها من حيث األولويات )باإلضافة إىل أسئلة 

املتابعة(.

يستخدم مقياًسا موحًدا للردود الكمية )دامئًا/ معظم األوقات /  	
النصف / نوًعا ما / ال يشء( بناًء عىل تقييم املستجيب لقدرته عىل 

تلبية احتياجاته األساسية.

يستخدم أسئلة متابعة متعددة الخيارات لتحديد االحتياجات غري  	
امللباة، وأسباب عدم تلبية االحتياجات، وفهم تأثري املساعدات 

النقدية متعددة األغراض عىل إنفاق األرسة بشكل أفضل.

يتضمن خيارين من األساليب املوىص بها، ليتم 
اختيارها بناًء عىل أيهام يناسب متطلبات املراقبة 

الخاصة بك. يتضمن كال الخيارين نفس مؤرش 
االحتياجات األساسية العامة األساسية. 

يتضمن الخيار 1 العديد من أسئلة املتابعة.

يتضمن الخيار 2 مؤرًشا إضافيًا بشأن االحتياجات 
األساسية املحددة. 

يتضمن التوجيه أمثلة عىل االستبيانات

نسبة األرس التي تبلغ عن قدرتها عىل تلبية احتياجات أساسية محددة 
حسب الفئة

يستخدم مقياًسا موحًدا للردود الكمية )دامئًا/ معظم األوقات /  	
النصف / نوًعا ما / ال يشء( بناًء عىل تقييم املستجيب لقدرته عىل 
تلبية احتياجاته األساسية، عىل أساس الحاجة عىل حدة. ويتضمن 
أيًضا أسئلة حول أسباب عدم تلبية االحتياجات، حيثام أمكن ذلك.

راجع الصفحة 51 من برنامج األغذية العامليمذكرة إرشادية لتقييم االحتياجات األساسيةديسمرب 2020  14
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https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/policy-guidelines_en
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
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مؤرشات النتائج متعددة األغراض واإلرشادات

مالحظات حول االستخداماملؤرشاتاملجال القطاعنوع املؤرش

نتائج 
متوسطة 

املدى

اسرتاتيجيات 
التكيف مع سبل 

العيش

نسبة األرس التي تطبق اسرتاتيجيات التكيف مع سبل العيش لتلبية 
احتياجاتها األساسية، حسب الشدة )ال فائدة، ضغوط، األزمات، 

الطوارئ(

يحدد مؤرش اسرتاتيجيات التكيف مع سبل العيش لالحتياجات  	
األساسية اسرتاتيجيات املواجهة التي تتبناها األرس لتلبية احتياجاتها 

األساسية ويصنف األرس وفًقا ألشد اسرتاتيجيات املواجهة املطبقة. 
وهو مستمد من سلسلة من األسئلة املتعلقة بتجارب األرس مع 
ضغوط سبل العيش ونضوب األصول للتعامل مع نقص الغذاء.

عىل  	 التكيف  عىل  األرس  قدرة  لفهم  تستخدم 
املدى املتوسط والطويل

تم تعديل املؤرش واملذكرات اإلرشادية من مركز 
موارد تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ومذكرة 

إرشادية لتقييم االحتياجات األساسية

مؤرشات خاصة بالقطاع

نسبة األرس التي تتلقى الحد األدىن من املساعدات حيث يعمل طفل حامية الطفل
واحد عىل األقل يف األرسة يف عاملة األطفال ]بسبب الفقر[

للتأثري عىل نتائج حامية الطفل، يجب أن تكون  	
قيم ومدة تحويل املساعدات النقدية متعددة 
األغراض كافية ملعالجة الدوافع املالية ملخاطر 

اإلنتاج األنظف.

بيانات الرصد املصنفة املتعلقة مبخاطر حامية  	
الطفل

نسبة األرس التي أبلغت عن انفصال األطفال عن مقدم الرعاية )مبا يف 
ذلك بسبب الهجرة املرتبطة بالعمل( ]بسبب الفقر[ 

نسبة األرس التي أبلغت عن زواج األطفال خالل فرتة تلقي الحد 
األدىن من املساعدات )مصنفة حسب الجنس وقبل سن 81، وقبل 

سن 15(، ]بسبب الفقر[

ميكن أن تساهم املساعدات النقدية متعددة  	نسبة األطفال يف سن املدرسة امللتحقني بالتعليمالتعليم
األغراض يف نتائج التعليم من خالل معالجة 

الحواجز املالية قصرية املدى، ولكن ليس قضايا 
جانب العرض النظامية. نسبة األطفال يف سن املدرسة الذين يلتحقون بالتعليم خالل فرتة 

زمنية محددة  

نسبة األرس حسب مرحلة درجة استهالك الغذاء )ضعيف، محدود، األمن الغذايئ
مقبول( 

من املتوقع دامئًا / دامئًا تقريبًا أن تساهم دول  	
املساعدات النقدية متعددة األغراض يف نتائج 

األمن الغذايئ.

استخدم أكرث من مؤرش واحد حيثام أمكن، ألنها  	
تقيس الجوانب التكميلية )عىل سبيل املثال، جودة 

الغذاء وكمية الغذاء(

قد يكون املؤرش أكرث مالءمة لألحداث املفاجئة 	

مقياس الجوع األرسي مناسب فقط للمناطق التي  	
تعاين من انعدام األمن الغذايئ املرتفع

نسبة املستفيدين الذين قاموا بتحسني متوسط مؤرش اسرتاتيجية  	
التصدي 

أو 

متوسط مؤرش اسرتاتيجية التصدي  	

نسبة األرس التي لديها درجات متوسطة وشديدة عىل مقياس الجوع 
األرسي 

نسبة األرس التي تتأخر أو مل تطلب الرعاية الطبية أو الصحية عندما الصحة
تحتاج إىل االستفادة من الخدمات الصحية بسبب معيقات مالية

يجب أن تساهم املساعدات النقدية متعددة  	
األغراض يف النتائج الخاصة بالصحة فقط عندما 

تكون مكملة للتدخالت الخاصة بالصحة 

ميكن جمع مؤرش النفقات الكارثية كجزء من  	
وحدة اإلنفاق

نسبة األرس بالنفقات الصحية الكارثية  

املواد غري 
الغذائية

نسبة األرس التي أبلغت عن وجود حد أدىن من األدوات املنزلية التي 
تسمح بكل ما ييل: النوم املريح، وتخزين املاء والطعام، وإعداد 

الطعام، والطبخ، واألكل، واإلضاءة، واملالبس 

من املتوقع أن تساهم املساعدات النقدية متعددة  	
األغراض يف هذه النتيجة متى تم استخدام 

املساعدات النقدية متعددة األغراض.

مؤرش قائم عىل اإلدراك. قد تتطلب جودة العنارص  	
املتابعة.

C

https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/essential-needs/livelihood-coping-strategies-essential-needs
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/essential-needs/livelihood-coping-strategies-essential-needs
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?_ga=2.162763768.599709074.1629986064-12876208.1617832239
https://inddex.nutrition.tufts.edu/data4diets/indicator/food-consumption-score-fcs
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مؤرشات النتائج متعددة األغراض واإلرشادات

مالحظات حول االستخداماملؤرشاتاملجال القطاعنوع املؤرش

نتائج 
متوسطة 

املدى

ميكن أن تساهم املساعدات النقدية متعددة األغراض درجة التنوع الغذايئ لألرسة التغذية
يف تحسني نتائج تغذية األطفال واألمهات عند دمجها 

مع التدخالت الخاصة بالتغذية.

إذا تم تقديم املساعدات النقدية متعددة األغراض 
بدون تدخالت غذائية محددة مكملة، فقد تساهم 

يف تحسني تغذية األطفال واألمهات إذا كانت العوائق 
الرئيسية اقتصادية )جانب الطلب(.

الحد األدىن من التنوع الغذايئ للمرأة: نسبة النساء يف الفئة العمرية 
51-94 سنة الاليئ تناولن أغذية من جمس مجموعات غذائية أو أكرث 

يف اليوم السابق.

الحد األدىن من التنوع الغذايئ لألطفال من سن 6 إىل 32 شهرًا: نسبة 
األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 و32 شهرًا الذين تناولوا األطعمة 
واملرشوبات من خمس مجموعات غذائية محددة عىل األقل من أصل 
مثاين مجموعات غذائية محددة خالل اليوم السابق )املستهدف هو 5 

فئات غذائية عىل األقل من 8(

املأوى 
واملستوطنات 

البرشية

نسبة األرس التي أفادت بأنها تعيش يف مأوى يتوفر به كل ما ييل: 
مساحة كافية، الشعور باألمان، الشعور بالخصوصية والحامية من 

الظروف الجوية.

لن تضمن املساعدات النقدية متعددة األغراض 
وحدها حصول الناس عىل مأوى مالئم، ولكن ميكنها 

املساهمة يف نتائج املأوى من خالل معالجة بعض 
الحواجز املالية.

تستند املؤرشات عىل تصورات املتلقني وال ميكن 
استخدامها لتأكيد استيفاء املعايري الفنية.

نسبة األرس التي أبلغت عن تعرضها لضغوط ملغادرة املأوى ألسباب 
مالية

نسبة األرس التي أفادت بأن مأواها يوفر الشعور بالدفء الكايف خالل 
يف الليل

املياه والرصف 
الصحي والنظافة

إمدادات املياه: نسبة األرس التي أفادت بأن جميع أفراد األرسة ميكنهم 
الحصول عىل كمية كافية من املياه الصالحة للرشب والطبخ والنظافة 

الشخصية واملنزلية

ميكن أن تساهم املساعدات النقدية متعددة األغراض 
يف التغلب عىل الحواجز املالية التي تحول دون 

الوصول إىل سلع وخدمات املياه والرصف الصحي 
والنظافة الصحية، حيث ميكن الوصول إىل أسواق 

املياه والرصف الصحي والنظافة العامة وتشغيلها، وقد 
اعتاد املتلقون عىل استخدامها. ومع ذلك، يف معظم 
الحاالت، يجب أن تقوم املساعدات النقدية متعددة 
األغراض بالعمل مع الربامج التكميلية للمساهمة يف 

نتائج املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.  

C
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