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النقد متعدد األغراض
يهدف النقد متعدد األغراض إىل متكني األفراد من تلبية احتياجاتهم األساسية من خالل األسواق املحلية التي يرونها مناسبة. وتختلف مخرجات هذا النوع 

من املساعدة، وفًقا للسياق وتصميم التدخل )مثل قيم التحويل وعدد التحويالت( واالحتياجات األساسية لكل أرسة.  

تقدم هذه الوثيقة مجموعة أساسية من املؤرشات التي ميكن أن تكون مبثابة قامئة محدودة ميكن للجهات املانحة واملنفذة االختيار من بينها. تركز املؤرشات 
عىل النتائج عىل مستوى األرسة التي ميكن أن تساهم فيها املساعدات النقدية متعددة األغراض بقوة.  ويتم تعريف املخرجات عىل أنها التغيريات الرئيسية 
التي تتوقع املنظمة املنفذة رؤيتها بسبب توفري املساعدات النقدية متعددة األغراض. وال تهدف املؤرشات إىل تحديد جميع املخرجات املحتملة )إيجابية 

أو سلبية( من املساعدات النقدية متعددة األغراض. 

وغالبًا ما تؤدي املساعدات النقدية متعددة األغراض دوًرا كأحد مكونات استجابة شاملة أكرب، مع الحاجة إىل تدخالت إضافية )ومؤرشات النتائج املقابلة( 
لتلبية معايري Sphere متاًما. 

مراقبة النتائجعملية الرصد

التسجيل 
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مؤرش العملية عىل الجودة وتعميم الحامية و 
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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

http://www.cashlearning.org/resources/glossary#MPC
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إطار املراقبة

 تم تصميم مجموعة املؤرشات لتتامىش مع إطار عمل مراقبة مساعدات النقد والقسائم الشامل املوضح يف دليل مراقبة مساعدات النقد والقسائم الخاص 
بشبكة CALP لتمكني مساعدات النقد والقسائم  والتكامل مع أطر وأدوات املراقبة األخرى. 

ماذا تقيس املؤرشات؟

 تم تصميم هذه املجموعة من املؤرشات بشكل أسايس لقياس نتائج تدخالت املساعدات النقدية متعددة األغراض، عىل املدى القريب واملتوسط. تم 
تضمني مؤرش عملية واحد )وإن كان متعدد األوجه( حاسم يتعلق بالحامية واملساءلة، ولكن من املتوقع أن تستخدم الوكاالت مجموعة أوسع من مؤرشات 

العمليات اإلضافية. 

متى يجب استخدامها؟

 يجب استخدام هذه املؤرشات لرصد عمليات نقل املساعدات النقدية متعددة األغراض املتكررة خالل فرتة املساعدة. يجب عىل املامرسني والجهات املانحة 
تحديد املؤرشات املطلوبة بناًء عىل طول الربنامج وتكرار التحويالت والنتائج املتوقعة.  ميكن أن تختلف التدخالت التي ميكن تصنيفها عىل أنها مساعدات 
نقدية متعددة األغراض بشكل كبري وال يوجد نهج قيايس. وتعترب قيم التحويل وتكرارها ومدة الدعم محورية من حيث النتائج التي ميكن تحقيقها. من 
الناحية املثالية، سيتم حساب قيم تحويل املساعدات النقدية متعددة األغراض بناًء عىل تحليل الفجوة، الفرق بني الحد األدىن لسلة اإلنفاق أو ما يعادله 
واملتوسط الحقيقي لألرس املستهدفة لتحديد مستوى االحتياجات القامئة عىل اإلنفاق التي مل تُلب. من الناحية العملية، وقد تؤثر العوامل األخرى عىل قيم 

التحويل ومدى قدرتها عىل تغطية االحتياجات التي مل تلب.

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(. 

ال يزال مجال مراقبة وتقييم املساعدات النقدية متعددة األغراض يتطور، لذلك هناك بعض القيمة يف توفري املرونة ملعرفة ما هو األفضل، مع االعرتاف  	
بأن املؤرش )املؤرشات( »الصحيح« قد يختلف حسب التدخل والتنظيم والسياق. وينبغي النظر يف كيفية اختيار مجموعة تكميلية من املؤرشات التي 

ميكن أن تتجنب االزدواجية يف جمع البيانات وتزيد من فعالية املراقبة.

تم وضع املؤرشات الخاصة بالقطاع مع مجموعات العمل / فرق العمل الخاصة بالنقد يف املجموعة املعنية. تم اختيارها عىل أساس أنها تعكس عدًدا  	
محدوًدا من النتائج القطاعية التي من املرجح أن تساهم املساعدات النقدية متعددة األغراض فيها بشكل مستقل يف ظل ظروف الربمجة املناسبة، مع 
االعرتاف أيًضا بأن العديد من النتائج القطاعية ال ميكن تحقيقها بالكامل إال باالقرتان مع التدخالت الخاصة بالقطاع )وليس من خالل املساعدات النقدية 
متعددة األغراض وحدها(. وتقدم 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. 

املساعدة  	 مكتب  أداء  الخاصة مبؤرش  املرجعية  واألوراق  األغراض  متعددة  اإلنسانية  باملساعدات  الخاصة  والتوجيهات  املؤرشات  االطالع عىل  يرجى 
عىل  www.usaid.gov/humanitarian-assistance/partner-with-us/bha-emergency-guidelines للحصول  عىل  واملتاحة  اإلنسانية، 

إرشادات أكرث تفصياًل حول كيفية جمع البيانات وتصنيفها وحسابها وتحليلها لكل مؤرش.

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.usaid.gov/humanitarian-assistance/partner-with-us/bha-emergency-guidelines
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ملخص املؤرشات
الرجوع إىل كاملمؤرشات  لتطبيق هذه يف املامرسة، يرجى  إذا كنت تخطط  فيام ييل ملخص للمؤرشات مع وصف موجز ومالحظات حول االستخدام. 

وإرشادات نتائج املساعدات النقدية متعددة األغراض.

مالحظات حول االستخداماملؤرشاتاملجال/ القطاعنوع املؤرش

نسبة املستفيدين )املصنفني حسب الجنس والعمر واإلعاقة( الذين تعميم الحاميةالعملية
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(

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.1

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 15 من برنامج األغذية العاملي ةيساسألا تاجايتحالا مييقتل ةيداشرإ ةركذم ديسمرب 2020  1

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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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.

تستخدم لفهم قدرة األرس عىل التكيف عىل املدى  	
املتوسط والطويل

تم تعديل املؤرش واملذكرات اإلرشادية من مركز  	
موارد تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها 
ومذكرة إرشادية لتقييم االحتياجات األساسية

مؤرشات خاصة بالقطاع

نتائج 
متوسطة 

املدى

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.

ميكن أن تساهم املساعدات النقدية متعددة  	درجة التنوع الغذايئ لألرسة التغذية
األغراض 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 
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 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(

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://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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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.  

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

Front cover photo: After cyclone Idai. 2019–2020 Lean season response with cash distribution in Neno District.
Credit © WFP/Badre Bahaji


