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املؤلفون: صويف مارتن-سيمبسون، فلور غروتنهاوس، ستيوارت جونسون

تم إعداد هذه الدراسة بدعم سخي من الشعب األمرييك من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. يتحمل املؤلفون مسؤولية 
محتويات هذا التقرير، وهي ال تعكس بالرضورة آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات املتحدة األمريكية.
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شكر وتقدير
يتقدم املؤلفون بالشكر لألشخاص التالية أسامؤهم عىل املساهامت واملالحظات القيمة التي قدموها لتطوير هذه اإلرشادات: روث 
مكورماك وإيزابيل بييل )شبكة CALP( وسارة باييل )مستشارة مستقلة( وجينفر ميجر )منظمة العمل ضد الجوع - الواليات املتحدة 
األمريكية( وفيفيان وولدن )أوكسفام( ومولوغتا هاندينو )خدمات اإلغاثة الكاثوليكية( ومارن بالتزمان )دياكوين كاتاسرتوفينهيلف( 
ومارك هندرسون )املجلس الرنويجي لالجئني( وبيليت تيميسغن )World Vision International( ولويزا سيفريس )املجلس الدمناريك 
لالجئني( وهانا ماتينني ونبيلة حميد )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني( ونيل ديلون )شبكة التعلم النشط للمساءلة 
واألداء يف العمل اإلنساين( وديفيد لوكريسيو )ائتالف املعايري اإلنسانية األساسية( وكريستني نوسدن )مرشوع إسفري( وكل املختصني يف 
برمجة املساعدات النقدية واملراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم والتكنولوجيا عىل املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية ممن شاركوا 

يف املقابالت مع مقدمي املعلومات األساسية وأثروا محتويات هذه اإلرشادات.
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نبذة عن اإلرشادات وسياقها
ما هي هذه اإلرشادات؟  I

تقدم هذه اإلرشادات مصدًرا جوهريًّا »حيًّا« لتعزيز الفهم املشرتك ألهم اعتبارات املراقبة يف املشاريع اإلنسانية التي توظف برمجة 
املساعدات النقدية.

تهدف اإلرشادات لدعم املختصني امليدانيني يف مراعاة رشوط املراقبة الخاصة بربمجة املساعدات النقدية يف مشاريعهم/ برامجهم 
ودمجها يف أطر املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم الخاصة بهم1.

تستند اإلرشادات إىل مجموعة كبرية من اإلرشادات واالدوات القامئة مسبًقا بشأن املراقبة، إىل جانب تلك املتعلقة بربمجة املساعدات 
النقدية اإلنسانية إضافة إىل مجموعة من املصادر بشأن مواضيع خاصة. وهي إرشادات »حية« ألنها مصاغة بشكل يتيح تحديث 
األدوات واملصادر باستمرار. تم تقديم توصيات يف مختلف أجزاء اإلرشادات بشأن أوقات وطرق وأسباب استخدام هذه املصادر لدعم 

املراقبة الفعالة لربامج املساعدات النقدية.

هذه اإلرشادات مصممة لدعم فرق املشاريع واملنظامت يف تحقيق األهداف التالية:

تقديم برامج مساعدات نقدية عالية الجودة للمستفيدين بالرشاكة معهم. 	

الصفقة الكبرى 2016 التي رسمت الخطوط العريضة لاللتزامات املشرتكة من أجل تحسني خدمة املحتاجني، وذلك يشمل: 	

بالنقد، ورفع مستوى الشفافية، ودمج  	 النقد من خالل فرق العمل املعنية  القامئة عىل أساس  الربامج  زيادة استخدام وتنسيق 
األشخاص املتلقني للمساعدات يف صنع القرارات التي تؤثر عىل حياتهم.

التصميم  	 وقرارات  الشكاوى،  الراجعة/  والتغذية  واملشاركة  املشاورات  لغايات  وعمليات  إليها،  الوصول  يسهل  معلومات  توفري 
واإلدارة املستجيبة آلراء املجتمعات واألفراد املتأثرة باألزمات.

المعايير اإلنسانية األساسية للجودة والمساءلة. 	

معايير إسفير. 	

ما الحاجة لهذه اإلرشادات؟  II
تسببت املجموعة الواسعة من رشوط املنظامت والجهات املانحة وإرشاداتها وأدواتها بشأن برمجة املساعدات النقدية بإرباك بشأن: 
أ( مواضيع برمجة املساعدات النقدية ذات األولوية يف املراقبة، ب( أوقات تنفيذ املراقبة، ج( طريقة تحليل البيانات واستخدام األدلة 
إلثراء صنع قرارات املشاريع القامئة عىل األدلة. تهدف هذه اإلرشادات لتقديم خارطة تعني عىل استكشاف املصادر القامئة، مع تسليط 

الضوء عىل أهم متطلبات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف السياقات اإلنسانية.

خالل إعداد هذه اإلرشادات ُوجد أن بعض القضايا اإلشكالية يف مراقبة برمجة املساعدات النقدية هي يف الواقع قضايا تؤثر عىل 
مراقبة الربامج اإلنسانية عموًما، وبالتايل ال ميكن معالجتها من خالل هذه اإلرشادات فقط. ومن هذه القضايا املوارد والقدرات الالزمة 

للمراقبة.

يشري إىل إطار املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم.  1

C

http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530605/DFID_s_guide_to_disaggregating_programme_data_by_disability.pdf
http://www.alnap.org/node/25482.aspx
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الجمهور  III
الجمهور األسايس لهذه اإلرشادات هو عىل مستوى املختصني من املنظامت املعنية مبارشة يف التصميم والتنفيذ واملراقبة واملساءلة يف 

املشاريع التي تستخدم النقد والقسائم يف اإلغاثة اإلنسانية،  مثل:

املختصني بربمجة املساعدات النقدية. 	

املختصني القطاعيني الداعمني للمشاريع و/ أو املكونات املتصلة بربمجة املساعدات النقدية. 	

املساعدات  	 والتعلم ملشاريع  واملساءلة  والتقييم  املراقبة  أطر  لتنفيذ  الداعمني  والتعلم  واملساءلة  والتقييم  املراقبة  املختصني يف 
النقدية و/ أو مكوناتها.

مديري املشاريع/ الربامج املسؤولني عن تنفيذ الربامج التي تضم مكونات برمجة املساعدات النقدية. 	

اإلنساين والتي تشارك يف تطوير  باملجال  املعنية األخرى  الثانوي املستهدف من هذه اإلرشادات، فيتمثل يف األطراف  الجمهور  أما 
سياسات ومامرسات برمجة املساعدات النقدية.

مبا أن هذه اإلرشادات ليست دليل تعليامت مفصل خطوة بخطوة بشأن مراقبة برمجة املساعدات النقدية، فإنه من املفرتض أن 
يكون لدى من يستخدمون هذه اإلرشادات:

فهم وظيفي لدورة املشاريع/ الربامج؛ أي ما تنطوي عليه كل مرحلة من مراحل الدورة من الناحية العملية. 	

معرفة مسبقة بالرشوط األساسية الدنيا للمراقبة والتقييم واملامرسات الفضىل الخاصة بها يف السياقات اإلنسانية، وطريقة  	
مواءمة املراقبة والتقييم مع دورة املرشوع/ الربنامج.

معرفة مسبقة بأساسيات املساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة، وما تنطوي عليه يف املامرسة العملية، وطريقة مواءمتها مع  	
دورة املرشوع/ الربنامج.

هذه اإلرشادات ال تستبدل )وال ميكن أن تستبدل( رضورة تطبيق فرق املرشوع للتفكري الناقد عىل السياق الذي يعملون فيه 
لضامن اختيار أفضل أسئلة املراقبة ومؤرشاتها ومنهجيات جمع البيانات الالزمة لها. ال يوجد نهج واحد يناسب الجميع ملراقبة 

برامج املساعدات النقدية، ومن الرضوري تكييف النهج واألدوات املذكورة يف هذه اإلرشادات لتالئم سياقها.

نويص من لديهم معرفة بسيطة يف هذه املسائل بقراءة املصادر التالية قبل هذه اإلرشادات أو بالتزامن معها:

دليل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن إدارة المشاريع - حول دورة املرشوع/ الربنامج اإلنساين. 	

دليل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بشأن المراقبة والتقييم )املراقبة والتقييم عموًما وليس ما  	
يخص املجال اإلنساين فقط(.

صفحات الفريق المعني بالمسائلة أمام الفئات السكانية المتأثرة باألزمات بشأن موضوع المساءلة. 	

	 CHS indicator and guidance notes

دليل إسفير للمراقبة والتقييم. 	

C

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit.pdf
http://www.wvi.org/disaster-management/last-mile-mobile-solution-lmms
http://www.mercycorps.org.uk/sites/default/files/E-TransferGuideAllAnnexes.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/405978/VFM-guidance-partners.pdf
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النطاق  IV
املراقبة واملساءلة. ذلك أن  الحال بني  القامئة بطبيعة  الروابط  الضوء عىل  املراقبة باملساءلة: تهدف هذه اإلرشادات لتسليط  ربط 
املراقبة تتيح صنع القرارات القامئة عىل األدلة والتي تسهم يف املامرسات الخاضعة للمساءلة. عىل سبيل املثال، إذا كشفت أنشطة 
املراقبة عن مشكلة يف أمن التحويالت النقدية، ستوضع الحلول لحامية متلقي املساعدات النقدية، وتغيري املرشوع بهذه الطريقة 
عىل أساس ما يحدث يدل عىل املساءلة. كام أن املعلومات املجموعة من آليات املساءلة، كآليات الشكاوى واملالحظات، تعد مصدًرا 

أساسيًا لبيانات املراقبة. تضم هذه اإلرشادات اعتبارات املساءلة املرتبطة مبختلف نواحي املراقبة.

تعترب هذه اإلرشادات أن التحويالت النقدية والقسائم هي أدوات لتقديم املساعدات لدعم تحقيق مختلف األهداف اإلنسانية، 
وال تعترب برمجة املساعدات النقدية قطاًعا إنسانيًّا بحد ذاتها.

أنواع برامج املساعدات النقدية التي تغطيها اإلرشادات: تركز هذه اإلرشادات بشكل أسايس عىل تحويالت برامج املساعدات النقدية 
لألرس. وهي ال تغطي اإلعانات النقدية لدعم األطراف الفاعلة يف السوق ومقدمي الخدمات الحكوميني وما إىل ذلك من أطراف.

أو قسائم مبا يف ذلك  إلكرتونية  أو تحويالت  نقد مبارش  بالتحويالت املرشوطة وغري املرشوطة عىل شكل  اإلرشادات متصلة  هذه 
القسائم الورقية واإللكرتونية. تراعي هذه اإلرشادات متطلبات مراقبة التحويالت املصممة لدعم تحقيق األهداف الخاصة بقطاعات 
محددة، وأيًضا املنح متعددة األغراض املصممة لتلبية حاجات أساسية أوسع نطاقًا. كام تسلط الضوء عىل االعتبارات الخاصة باملنح 
أنواع  التفاصيل حول  املزيد من  االطالع عىل  البيانات. ميكن  وأدوات جمع  املؤرشات وطرق  اختيار  األغراض، مبا يف ذلك  متعددة 

.CALP التحويالت النقدية والتعريفات الخاصة بها يف مرسد مصطلحات شبكة

هذه اإلرشادات ال تغطي:

طريقة تنفيذ التقييامت للمشاريع اإلنسانية التي تستخدم برامج املساعدات النقدية، إذ تتوفر مسبًقا رشوط التقييم وإرشاداته  	
املنطبقة عىل جميع طرق تقديم املساعدات مبا فيها برمجة املساعدات النقدية، مثل معايير لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة 
التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنساني )ALNAP( بشأن تقييم  التعاون االقتصادي والتنمية ودليل شبكة  لمنظمة 
العمل اإلنساني. لكن التقييامت الناجحة واملفيدة تعتمد عىل وجود بيانات قوية من خط األساس واملراقبة الروتينية للمشاريع 
املساعدات  الخاصة بربامج  املراقبة واملساءلة  بيانات  أنواع  اإلرشادات طريقة استخدام مختلف  املساءلة. وتوضح هذه  وآليات 

النقدية والتي يجري جمعها خالل تنفيذ املرشوع من أجل إثراء دراسة رشوط التقييم.

مراقبة األداء التشغييل ملقدمي الخدمات املالية، ألنه مرتبط بعقودهم وقائم عىل رشوط امتثال تنظيمية لكل منها. ومع ذلك  	
ستشري اإلرشادات إىل مصادر ذات صلة عند االقتضاء )إذا توفرت(.

تفرتض هذه اإلرشادات أن العمليات التالية تجري بالتاميش مع معايري برمجة املساعدات النقدية واملامرسات الفضىل الخاصة بها عىل 
مستوى املنظامت والقطاع، لذلك فهي ال تغطيها بالتفصيل:

أنشطة التأهب لربمجة املساعدات النقدية. 	

تقييامت االحتياجات والسياق والحامية والهشاشة واألسواق واملساءلة. 	

تقرَّر أن برمجة املساعدات النقدية طريقة مالمئة ومجدية لتلبية احتياجات الفئات السكانية املستهدفة. 	

تم تحديد أهداف املشاريع التي توظف برامج املساعدات النقدية. 	

تم تحديد املنطق السببي للمرشوع بني مدخالت املرشوع وأنشطته ومخرجاته ونتائجه وأثره، وتم توثيقه يف إطار النتائج، عىل  	
سبيل املثال، اإلطار املنطقي.

والسلطات  	 التنسيق  وهيئات  املنفذة  واملنظامت  املتأثرة  الفئات  مع  عليها  املتفق  االستهداف  معايري  باستخدام  االستهداف  تم 
الحكومية.

C
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التنظيم  V
يستند هذا التوجيه إىل منطق )وأهداف( مرشوع برنامج التحويالت النقدية املوجود عادة يف اإلطار املنطقي، ويتألف من األنشطة 
واملخرجات والنتائج - انظر الشكل 1. األهداف عىل مستوى الهدف/ األثر هي ميدان التقييم، حيث يجري تحديد املدخالت خالل 

تصميم املرشوع، لذلك فإن أيًّا منها مشمول يف هذه اإلرشادات.

املراقبة واملساءلة يف املرشوعمنطق املرشوع

النتائج عىل املدى 
املتوسط

قدرة األرسة 
املستفيدة عىل تلبية 
االحتياجات األساسية 

/ نتائج خاصة 
بقطاعات محددة 
وتقليل استخدام 

اسرتاتيجيات 
املواجهة السلبية

مراقبة املخرجات
مراقبة املخاطر 

والسياق

مراقبة العدالة 
والنوع االجتامعي

املساءلة أمام الفئات 
السكانية املتأثرة

تكييف املرشوع بناء 
عىل األدلة

النتيجة املبارشة
األرسة املستفيدة 

تنفق النقد / 
القسائم

املخرجات
املستفيد الحاصل 
عىل النقد / قسائم

مراقبة العملية

العملية/ األنشطة

تحويل النقد/ 
القسائم عن طريق 

آلية اإليصال

التسجيل والتحقق

الشكل 1: منطق مرشوع برامج املساعدات النقدية وعالقته مبراقبة املرشوع2

األجزاء األساسية: يوضح الشكل 2 هيكل اإلرشادات. تتألف اإلرشادات من ستة أجزاء أساسية تتصل ببعضها البعض كام ييل:

املساعدات  	 برامج  ملراقبة  الالزمة  والقدرات  املهارات  الثاين:  والجزء  النقدية،  املساعدات  برامج  مراقبة  أساسيات  األول:  الجزء 
النقدية، وهي تنطبق عىل جميع أجزاء اإلرشادات.

الجزأين الثالث والرابع يغطيان اعتبارات وتوجيهات متصلة مبراقبة العملية ومراقبة النتائج. تم تسليط الضوء عىل القضايا املتصلة  	
باملشاركة والنوع االجتامعي والعدالة والتكنولوجيا واملخاطر واملساءلة أمام املساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة يف هذه األجزاء 

إىل جانب اعتبارات التنفيذ عن بعد.

يغطي الجزء الخامس اعتبارات خاصة باملنح متعددة األغراض. تم تخصيص جزء خاص للمنح النقدية متعددة األغراض )بداًل من  	
دمجه يف األجزاء األخرى( لغايات التوضيح، لكن لتحقيق أفضل اآلثار، ينبغي تجنب قراءة هذا الجزء بشكل منفصل عن األجزاء 

األخرى من هذه اإلرشادات.

يركز الجزء السادس عىل اعتبارات تحليل واستخدام بيانات برامج املساعدات النقدية. 	

مقتبس من االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 2011.  2

C
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امللحقات: هذه األجزاء األساسية مصحوبة بامللحقات التالية التي تضم إرشادات واعتبارات بشأن املسائل التالية:

املصادر األساسية )خاصة بكل جزء(. 1

مناذج املراقبة. 2

ضامن املساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة. 3

اختيار طرق وأدوات جمع بيانات برامج املساعدات النقدية. 4

استخدام التكنولوجيا لدعم التنفيذ واملراقبة واملساءلة يف برامج املساعدات النقدية - مراجعة. 5

الرموز: تظهر رموز مختلفة يف جميع أجزاء اإلرشادات، وهي موضحة يف الصندوق التايل، وتُستخدم للتأكيد عىل ما ييل:

“املستوى” الذي تتصل به مشكلة املراقبة املوصوفة، عىل سبيل املثال، املراقبة عىل مستوى املستفيد/ األرسة، السوق، السياق،  1
املخاطر.

إذا كانت هناك قضايا محددة يتم وصفها تتعلق بالنوع االجتامعي أو العدالة أو الحامية أو املساءلة أمام الفئات السكانية  2
املتأثرة.

إذا كانت املشكالت التي يتم وصفها تؤثر عىل تكلفة أو رسعة/ توقيت أو كفاءة أو فعالية برنامج املساعدات النقدية. 3

مفتاح الرموز املستخدمة يف اإلرشادات

مسألة متعلقة مبراقبة النوع االجتامعياملراقبة عىل مستوى املستفيد/ األرسة

مشكلة متصلة باملساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرةاملراقبة عىل مستوى السوق

مشكلة تؤثر عىل تكلفة وكفاءة املرشوعمراقبة املخاطر

مراقبة السياق
توقيت  مناسبة  رسعة/  تكلفة/  عىل  تؤثر  مشكلة 

املرشوع وكفاءة الربنامج

مشكلة تؤثر عىل فعالية املرشوعمسألة متصلة مبراقبة العدالة

مسألة متصلة مبراقبة الحامية

C
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الشكل 2: نظرة عامة عىل هيكل اإلرشادات

الجزء األول: أساسيات مراقبة برامج املساعدات النقدية

الجزء الثاين: املهارات والقدرات الالزمة ملراقبة برامج املساعدات النقدية

الجزء الثالث: مراقبة العملية 
يف برامج املساعدات النقدية

الجزء الخامس: اعتبارات املنح متعددة األغراض يف مراقبة برامج 
املساعدات النقدية

الجزء السادس: تحليل واستخدام بيانات برامج املساعدات النقدية

الجزء الرابع: مراقبة النتائج 
يف برامج املساعدات النقدية

املواد املساندة:

 امللحق األول:
املصادر األساسية.

 امللحق الثاين:
مناذج املراقبة.

 امللحق الثالث:
ضامن املساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة

 امللحق الرابع:
اختيار طرق وأدوات جمع البيانات

C



13

إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

قامئة االختصارات
AAP Accountability to Affected Populationsاملساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة

ACF Action contre la Faimمنظمة العمل ضد الجوع

CALP رشاكةCaLP Cash Learning Partnership

CBI Cash-based initiativeمبادرة قامئة عىل أساس النقد

CFM Complaints and feedback mechanismآلية الشكاوى واملالحظات

CRS Catholic Relief Servicesخدمات اإلغاثة الكاثوليكية

CSI Coping Strategy Indexمؤرش إسرتاتيجية التأقلم

CTP Cash transfer programmingبرمجة املساعدات النقدية

CWG Cash Working Groupفريق العمل املعني بالنقد

 DFID Department for International Developmentوزارة التنمية الدولية )اململكة املتحدة(
(United Kingdom)

DRC Danish Refugee Councilاملجلس الدمناريك لالجئني

للمفوضية  التابعة  املدنية  والحامية  اإلنسانية  املساعدة  إدارة 
األوروبية

ECHO European Commission’s Humanitarian Aid 
and Civil Protection department

-FAO Food and Agriculture Organization of the Unitمنظمة األغذية والزراعة
ed Nations

FFP Food for Peaceالغذاء من أجل السالم

FGD Focus group discussionمناقشات جامعية مركزة

FSP Financial service providerمقدم الخدمات املالية

HEA Household Economy Approachنهج اقتصاد األرسة

HH Householdاألرسة

Humanitarian Practice NetworkHPN Humanitarian Practice Network

IASC Inter-Agency Standing Committeeاللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت

 IFRC International Federation of the Red Cross andاالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
Red Crescent Societies

IRC International Rescue Committeeلجنة اإلنقاذ الدولية

KYC Know Your Customerاعرف عميلك

LMMS Last Mile Mobile Solutionsحلول امليل لالتصاالت الالسلكية

M&E Monitoring and evaluationاملراقبة والتقييم

 MEAL Monitoring, evaluation, accountability andاملراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم
learning

MEB Minimum expenditure basketسلة الحد األدىن لإلنفاق

MISMA Minimum standard for market analysisاملعايري الدنيا لتحليل السوق

MPG Multi-purpose grantاملنح متعددة األغراض

OFDA Office of U.S. Foreign Disaster Assistanceمكتب الواليات املتحدة للمساعدة يف حاالت الكوارث الخارجية

PDM Post distribution monitoringاملراقبة بعد التوزيع

POS Point of Saleنقطة البيع

PSEA Protection from sexual exploitation and abuseالحامية من االستغالل واإلساءة الجنسيني

TCTR Total cost to transfer ratioنسبة التكلفة اإلجاملية إىل التحويل

WFP World Food Programmeبرنامج األغذية العاملي

C
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أساسيات مراقبة برامج املساعدات النقدية  1
  يوضح هذا الجزء الخطوط العريضة لقضايا مراقبة برامج املساعدات النقدية املنطبقة عىل جميع األجزاء األخرى من هذه 

اإلرشادات. ميكن توظيف هذا الجزء كمرجع عند قراءة األجزاء األخرى من اإلرشادات.

بربمجة  وليست خاصة  عامة  اإلرشادات  تنفيذها. هذه  وطريقة  املراقبة  بتعريف  املتعلقة  األساسية  االعتبارات  الجزء  هذا  يغطي 
املساعدات النقدية، إال أنها تشمل أمثلة تخص برمجة املساعدات النقدية. وهي نقطة انطالق لفهم ما تنبغي مراعاته عند مراقبة 

مشاريع برمجة املساعدات النقدية.

تعريفات أساسية3

للفئات  نتائج أفضل  الربنامج واألنشطة والسياق إلفراز  أو  بيانات املرشوع  املنتظمة واملنهجية لجمع وتحليل  العملية  املراقبة: 
السكانية املتأثرة.4

املدخالت: املوارد املالية والبرشية والفنية واملادية والوقت املستخدمني للمرشوع/ الربنامج.

العملية/ األنشطة: السلع امللموسة والخدمات املقدمة من املرشوع أو الربنامج )توزيع املواد الغذائية وغري الغذائية، والتدريب، 
واإلنشاءات، وما إىل ذلك( التي يُساءل عنها املوظفون والتي ميكن أن تنتج مخرجات عند جمعها مًعا. 

املخرجات: املنجزات امللموسة الناتجة عن أنشطة املرشوع/ الربنامج. وهي تشمل املنتجات والسلع والخدمات والتغريات التي 
تتجمع وتنتج النتائج.

النتائج: األهداف قصرية ومتوسطة األمد املتصلة باملنافع التي يقدمها املرشوع/ الربنامج للمستفيدين بسبب مخرجات التدخل، أي 
ما يتوقع أن ينجزه املرشوع/ الربنامج عىل مستوى املستفيد ويسهم به يف التغريات عىل مستوى الفئات السكانية. تأيت النتائج عىل 
مستويات عدة: املدى القصري )كالتغريات يف الوصول إىل النقد/ القسائم والقدرة عىل إنفاقه(، والنتائج املدى املتوسط/ الطويل 

)مثل التغريات يف القدرة عىل تلبية الحاجات األساسية(.

مراقبة العملية: تُقيّم ما إذا كانت املوارد أو املدخالت )كالتمويل أو السلع العينية أو املوارد البرشية( تستخدم باملعدل املخطط 
لألشخاص  الصحيحة  الحاجات  )تعالج  األنشطة  مع خطط  بالتاميش  تنفذ  األنشطة  كانت  إذا  وما  لها،  املخطط  الفرتة  يف  أو  له 
املستحقني( من أجل تقديم املخرجات. تشمل مراقبة العملية مالحظات املستفيدين واملراقبة املالية وإدارة جودة املرشوع )ما إذا 

كانت املعايري املوضوعة محققة( ومراقبة مخاطر وافرتاضات املرشوع.

مراقبة النتائج: تركز عىل تقديم املخرجات والنتائج. تقيم مراقبة النتائج التغريات )املقصودة وغري املقصودة( التي يحققها املرشوع 
من حيث املخرجات والنتائج. يتيح تقييم مدى التقدم املحرز مقارنة بالنتائج املرجوة إجراء أي تعديالت الزمة، كام أنه رضوري 

إلثراء تقييامت املرشوع.

التصميم واملخاطر املستجدة غري  الربنامج املحددة خالل مرحلة  املتصلة باملرشوع/  تتبع املخاطر  مراقبة املخاطر: ينطوي عىل 
املتوقعة، من أجل تحديد ما إذا كانت هذه املخاطر تؤثر عىل القدرة عىل تحقيق مخرجات املرشوع ونتائجه وأهدافه، وطريقة 

تأثريها عىل املرشوع/ الربنامج.

ذ فيه املرشوع/ الربنامج، ال سيام وأنه يؤثر عىل املخاطر واالفرتاضات املحددة، كام يشمل  مراقبة السياق: تتبع السياق الذي يُنفَّ
تتبع أي اعتبارات أخرى غري متوقعة. تشمل هذه املراقبة السياق امليداين وأيًضا السياق السيايس واملؤسيس والتموييل والسياسايت 

األوسع الذي يؤثر عىل املرشوع/ الربنامج.

مقتبس من منظمة العمل ضد الجوع، 2016؛ وشبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء يف العمل اإلنساين، 2013؛ واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 2011.  3

شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء يف العمل اإلنساين، 2013.  4

C



15

إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

يحدد الشكل 3 الخطوط العريضة ملا تنطوي عليه مراقبة املرشوع. يف الواقع، ستُدمج مكونات املراقبة هذه يف إطار املراقبة والتقييم 
وثيقة حية مصممة  والتقييم هو  املراقبة  والتعلم/  واملساءلة  والتقييم  املراقبة  إطار  األوسع.  والتقييم  املراقبة  والتعلم/  واملساءلة 
ملساعدة املديرين يف تعديل الربامج حسب الوضع الحايل ودعم املشاورات مع الفئات السكانية املتأثرة وأخذ مالحظاتها. ستعتمد 
طريقة تنفيذ املراقبة عىل منوذج املراقبة. ميكن أخذ نظرة عامة عىل مختلف مناذج املراقبة وتبعاتها عىل مراقبة برامج املساعدات 

النقدية يف امللحق 2.

الشكل 3: الخطوط العريضة ملا تنطوي عليه مراقبة املرشوع

خط األساس

الوضع يف بداية/ قبل تنفيذ املرشوع، وبناًء 
عليه يتم تقييم التغريات.

التحقق من البيانات وإغالق حلقة التغذية الراجعة

ضامن ضبط جودة البيانات واملساءلة

إعداد التقارير واستخدام بيانات املراقبة لصنع القرارات 
بشأن املشاريع

ضامن فعل األمر الصائب بالطريقة الصائبة

ما نحتاج ملعرفته

مصادر التحقق

ممن ومن أين 
تُجمع البيانات

إسرتاتيجية أخذ 
العينات

فئات وأعداد 
املواقع/ األشخاص 
الذين تُجمع منهم 

البيانات

طرق وأدوات جمع البيانات

طريقة جمع البيانات

طرق وأدوات تحليل البيانات

طريقة تحديد ما تخربنا به البيانات

مراقبة السياق مراقبة املخاطر

مراقبة العملية مراقبة النتائج

املؤرشات

C
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ينبغي توظيف املراقبة للتحقق من تقديم املرشوع للنتائج مبا يتسق مع التوقعات عن طريق املساعدة يف تحديد:

املجاالت ذات األولوية لتعديل املرشوع أو املجالت التي تتطلب االهتامم. 	

ما هو ناجح. 	

املعلومات التي تساعد املديرين يف صنع القرارات بشأن تخصيص املوارد. 	

اختيار املؤرشات  1.1

ميكن اتباع النقاط التالية لتوجيه عمليات اختيار مؤرشات املرشوع:

سيكون لسياق املرشوع أثر كبري عىل صلة وقابلية تطبيق املؤرشات املختارة. ومن الرضوري اختيار املؤرشات األكرث إفادة ومن  1
ثم تحسينها لتضمن أنها تعكس السياق املحيل وأنها تحقق رشوط )SMART( )محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات 

صلة، ومحددة بإطار زمني(.

يجب جمع البيانات مقسمًة حسب جميع املؤرشات ذات الصلة، وذلك يشمل التقسيم حسب الفئة العمرية والنوع االجتامعي  2
والهشاشة. للمزيد من التعليامت انظر DFID Guidance on Disaggregating Data و ECHO Gender-Age Marker Toolkit. يضم 

هذا الدليل مزيًدا من املعلومات حول الحامية يف برمجة املساعدات النقدية.

تقيس املؤرشات الكمية الكميات وميكن التعبري عنها باألرقام، كعدد التحويالت املقدمة، ومعدل املبلغ املنفق عىل املادة »س« 
شهريًّا، والنسبة املئوية لألرس القادرة عىل تلبية احتياجاتها األساسية. تساعد املؤرشات الكمية يف فهم ما إذا كنا نحقق األهداف، 

وكثريًا ما نحتاج لتكملتها ببيانات نوعية يك نفهمها بشكل كامل.

تقيس املؤرشات النوعية تصورات وأحكام الناس ويعربَّ عنها بالكلامت، كالتغري يف العالقات والتوترات داخل األرسة الناجمة عن 
املساعدات النقدية، والتغريات التي متر بها األرسة املستفيدة والتي ساهمت فيها املساعدات النقدية. ميكن أن تعكس املؤرشات 
النوعية القيود أو العوامل التمكينية الستخدام املساعدات النقدية يف تلبية االحتياجات، والتصورات حول جودة أيٍّ من نواحي 

الربمجة. كام أن املؤرشات النوعية أفضل يف تقديم معلومات معمقة منها أسباب اإلحصاءات التي تعكسها املؤرشات الكمية.

من املهم اختيار مجموعة متوازنة من املؤرشات الكمية والنوعية ألنها تكمل بعضها البعض. وقد تطرأ الحاجة لصياغة عدة  3
أسئلة )مزيج من األسئلة املغلقة واملفتوحة التي تؤدي إلجابات كمية ونوعية( من أجل فهم مدى التقدم املحرز يف كل مؤرش 

بشكل كامل. مثاًل:

ال تكون التغريات الكمية يف أسعار السلع وتوفرها مفيدة إال إذا كانت األسباب التي أدت إىل هذه التغريات مفهومة. 	

ميكن تحديد النسبة املئوية لألرس الراضية عن عملية التحويل كميًّا من خالل إجابات »نعم/ ال«. لكن هذه املعلومات ال تكون  	
مفيدة فعاًل إال إذا فهمنا أسباب رضا األرس او عدم رضاها عن عملية التوزيع.

قد يساعد النهج متعدد الطرق لجمع البيانات يف تثليث البيانات املجموعة من مختلف املصادر والتحقق منها. 4

املراقبة التشاركية  1.2

تنطوي املراقبة التشاركية عىل إرشاك األشخاص املتأثرين من األزمات )املستفيدين وغري املستفيدين( يف:

جمع بيانات برامج املساعدات النقدية وتحليلها والتحقق منها. 	

عمليات صنع القرارات املتصلة بالربامج باستخدام بيانات مراقبة برامج املساعدات النقدية. 	

للتطبيق يف  العريضة ملا تنطوي عليه املشاركة يف مراقبة وتقييم املرشوع. سيعتمد ما هو مالئم وقابل  يحدد الشكل 4 الخطوط 
املرشوع عىل سياقه. ينبغي مراعاة درجة املشاركة املختارة وأي موارد الزمة لها يف موازنة املرشوع.

C

http://www.cashlearning.org/resources/library/622-philippines-haiyan-response--a-multi-sectoral-review-of-the-use-of-market-analysis-and-the-design-and-implementation-of-ctps
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530605/DFID_s_guide_to_disaggregating_programme_data_by_disability.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-se
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الشكل 4: درجات املشاركة يف مراقبة املرشوع واملساءلة5

أعىل إىل أسفل التشاركية

املستفيد مصدر 
ثانوي للبيانات

املستفيد مصدر 
مراقب للبيانات

املستفيد يعد 
مصدًرا للبيانات 

)املقابالت 
واملناقشات 

الجامعية املركزة(

املستفيد يشارك 
يف جمع وتجليل 

البيانات

املستفيد يقرر 
األسئلة التي 
سيجري طرحها

املستفيد يقرر أن 
يقيم، وما سيقيمه 

أو كيف سيقيمه

مراقبة املخاطر والسياق  1.3

من املفرتض تحديد املخاطر واملنافع التي يفرضها نوع التحويالت النقدية )النقد الفعيل أو اإللكرتوين أو القسائم( خالل مرحلة تقييم 
املرشوع. ومن املفرتض أيًضا تحديد اإلجراءات املتخذة للتخفيف من هذه املخاطر خالل مرحلة تصميم املرشوع. عادة ما تشمل 

مخاطر برمجة املساعدات النقدية كالًّ من مخاطر الحامية واملخاطر التنظيمية، مبا فيها االحتيال والفساد والتحويل.

تنطوي مراقبة املخاطر عىل تتبع مخاطر برامج املساعدات النقدية الداخلية والخارجية املحددة ضمن تصميم املرشوع، إضافة إىل 
مراقبة ما إذا كانت إجراءات تخفيف املخاطر ناجحة، وما إذا كانت االفرتاضات ذات الصلة وتحليل املخاطر صائبني.

مثال عىل مراقبة مخاطر برامج املساعدات النقدية

متطلبات املراقبة:

تتطلب أنشطة املراقبة التحقق 
مام إذا كانت إجراءات التخفيف 

قامئة عىل افرتاض صحيح وما 
إذا كان الخطر املتصل مبستلمي 

التحويالت الذكور صحيًحا.

إجراء تخفيف الخطر:

 استهداف النساء )بداًل من 
الرجال( الستالم التحويل عىل 

فرض أن املرأة ستحدد حاجات 
جميع أفراد األرسة وأنها ستنفق 
النقد/ القسائم لتغطية هذه 

االحتياجات.

الخطر املحتمل:

من املخاطر املحددة أن األفراد 
الذكور يف األرسة قد يولون 

األولوية لكل األرسة عند إنفاق 
النقد / القسائم، أي أنه قد ال 
يستفيد كل أفراد األرسة من 

النقد/ القسائم.

من خالل مراقبة السياق يتم تتبع السياق الذي يعمل فيه املرشوع وطريقة تأثري السياق عىل القدرة عىل توظيف برمجة املساعدات 
النقدية. قد تؤثر التغريات يف السياق عىل املخاطر واالفرتاضات املحددة. كام ينبغي أن تكشف مراقبة السياق عن االعتبارات غري 

املتوقعة التي قد تطرأ.

النقدية: قد تؤثر عودة اشتعال نزاع أو حدوث نزوح جديد )أي تغريات يف السياق  مثال عىل مراقبة سياق برامج املساعدات 
األمني( عىل مالءمة وجدوى برنامج املساعدات النقدية. قد يؤثر استخدام برامج املساعدات النقدية عىل ديناميات النزاع والنزوح.

)األنشطة  املرشوع  تنفيذ  مراحل  بجميع  متصلة  والسياق  املخاطر  مراقبة  املخاطر.  مبراقبة  وثيق  بشكل  السياق  مراقبة  ترتبط  قد 
واملخرجات والنتائج(. من الرضوري مراقبة ما إذا كانت العوامل خارجة عن نطاق املرشوع وطريقة تأثريها عىل مالءمة وجدوى 

استخدام التحويالت النقدية والعكس بالعكس.

قد يتاح دمج مراقبة املخاطر والسياق يف مراقبة العملية والنتائج. مثاًل، ميكن دمج أسئلة حول تعرض األشخاص ملخاطر أكرب من خالل 
النقد/ القسائم يف مسوح املراقبة بعد التوزيع واملناقشات الجامعية املركزة ضمن مراقبة العملية. وميكن أن تقدم البيانات املستلمة 

من خالل آليات الشكاوى واملالحظات )انظر امللحق 3( معلومات للمساعدة يف مراقبة هذا الخطر.

شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء يف العمل اإلنساين، 2011.  5

C
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باستخدام  املخاطر بشكل منفصل عن تحديد مؤرشات املرشوع، لكن  أكرث تحديد مراقبة  املالئم  الحاالت، قد يكون من  يف بعض 
ستجمع  )ممن  التحقق  ومصادر  الخطر،  ملراقبة  الالزمة  األساسية  األسئلة  تحديد  أي  املرشوع؛  مؤرشات  لتحديد  ذاتها  الخطوات 

البيانات(، وطرق وأدوات جمع البيانات، وتقنيات تحليل البيانات. انظر امللحق 1 لالطالع عىل املصادر.

اعتبارات اإلدارة عن بعد. مخاطر برمجة املساعدات النقدية املتصلة بسياقات التنفيذ عن بعد هي إىل حد بعيد مامثلة ملخاطر 
أي مرشوع آخر، لكن درجة املخاطر وخصائصها وتدابري التخفيف منها قد تكون فريدة يف كل سياق6. يقدم “مرشوع النقد عن 

بعد” اإلرشادات والتوصيات واألدوات ملراقبة املخاطر املتصلة بربمجة املساعدات النقدية وتغري السياق عن بعد.

اعتبارات مهمة لجميع طرق وأدوات جمع البيانات  1.4

“إن الحصول عىل كمية بسيطة من البيانات عالية الجودة أفضل من الحصول عىل كميات كبرية من البيانات متدنية الجودة وغري 
املوثوقة”7.

ميكن توظيف امللحقات 4 و3 وجميع املصادر ذات الصلة املذكورة يف امللحق 1 لتوجيه عملية اختيار الطرق واألدوات. 1

الناس أو يعرضهم للخطر، من  2 النقدية ال يعود بنتائج سلبية أو يقيد     لضامن أن استخدام برمجة املساعدات 
الرجال  بيانات مفصلة؛ أي أن تضم وجهات نظر كل من  البيانات قادرة عىل تقديم  الرضوري أن تكون طرق وأدوات جمع 
والنساء واألطفال من مختلف الفئات العمرية مبا يف ذلك الشباب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات املهمشة. كام 
النقد  مساعدات  برامج  إثر  األرس  داخل  واملسؤوليات  واألدوار  القرارات  وصنع  العالقات  يف  التغريات  حول  املعلومات  تقدم 

والقسائم رؤى مهمة حول قضايا النوع االجتامعي والعدالة.

سيتيح استخدام العديد من املصادر واألساليب )مثل املناقشات الجامعية املركزة، واستبيانات األرس، وبيانات السكان مجهولة  3
الهوية( تثليث املعلومات وتقديم صورة أكرث شموال8ً.

إذا كان السياق يدعم نهج الرصد التشاريك، فيجب اختيار األساليب واألدوات التي تساعد يف تحقيق ذلك )انظر القسم 2.1(. 4

هل ميكن تنفيذ األساليب واألدوات املختارة باستخدام التكنولوجيا )مثل املنصات الرقمية لجمع البيانات وتحليلها(؟ وما هي  5
التكنولوجيا األكرث مالءمة؟ )انظر األقسام 4.3.3 و3.4.4 وامللحق 5(.

قد يكون من املفيد استخدام جدول سجل املخاطر لرصدها، حيث يتيح تسجيل املعلومات التالية وتتبعها: تاريخ اإلبالغ عن  6
املخاطر ألول مرة، وتصنيف أثرها املحتمل، واحتامل حدوثها )عىل سبيل املثال مرتفع أو متوسط أو منخفض(، ورشح اإلجراء 
املوىص به الذي يتعني اتخاذه، والجهة املسؤولة عن تنفيذه، ووقت »إغالق« الخطر )مل يعد ميثل خطرًا(9. انظر امللحق 1 لالطالع 

عىل املصادر بشأن مراقبة املخاطر.

تعترب إسرتاتيجية أخذ العينات املوثقة بشكل واضح مكونًا أساسيًا يف أي إطار عمل للمراقبة والتقييم/ املراقبة والتقييم واملساءلة  7
باستخدام  البيانات  منهم  ستُجمع  الذين  األشخاص  املواقع/  عدد  اإلسرتاتيجية  تحدد  أن  وينبغي  باملرشوع.  الخاص  والتعلم 
املنهجيات واألدوات املختارة. ميكن استخدام وثيقة ACF’s (2016) Overview of Major Sampling Types and Methods )ص. 

150 - 149( للمساعدة يف تطوير إسرتاتيجية أخذ العينات.

خط األساس يف برمجة املساعدات النقدية  1.5

مسح خط األساس هو القياس األول ملؤرشات املرشوع. يف معظم الحاالت، يقدم مسح خط األساس صورة عن الوضع قبل انطالق 
أنشطة املرشوع، رغم أنه يف بعض السياقات رسيعة الظهور قد تطرأ الحاجة للبدء قبل تنفيذ مسح خط األساس. ميكن استخدام خط 
األساس الختبار صحة مؤرشات املرشوع وتحسينها. خط األساس رضوري ألنه يقدم خطًا مرجعيًّا ميكن مقارنة بيانات املراقبة به، وذلك 

يساعد يف تقييم التقدم املحرز حسب مؤرشات املرشوع ومدى التغيري الذي أحدثه املرشوع.

مرشوع النقد عن بعد، 2016  6

املعايري الدنيا لتحليل السوق، 2017  7

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2015.  8

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 2011.  9
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مثال عىل خط األساس لربنامج مساعدات نقدية: يظهر يف خط األساس للمرشوع أن سعر وقود الطهي هو دوالر أمرييك واحد 
لكل لرت. بشكل عام، تنفق األرس 5-01% من دخلها عىل الوقود، مام يدل عىل أن سعر الوقود مسألة مهمة تستدعي املراقبة. إذا 
تم توزيع تحويل غري مقيد لتغطية االحتياجات األساسية وكشفت بيانات املراقبة الحًقا أن أسعار الوقود ارتفعت شهريًّا، فإن ذلك 
عامل مهم تنبغي مراعاته عند دراسة قيمة التحويل وقدرة األرس عىل تلبية احتياجاتها األساسية. لكن إن مل نكن نعرف السعر 

األصيل للوقود، لن تستطيع فهم أثر هذا التغري.

عادة ما يتم حساب خط األساس عىل مستوى الربنامج. لذلك من املهم ضامن شمول املعلومات املتعلقة بربمجة املساعدات النقدية 
يف عمليات خط األساس الخاصة بقطاعات معينة إىل جانب عمليات خط األساس متعددة القطاعات.

وينبغي جمع معلومات خط األساس الخاصة بربمجة املساعدات النقدية حول:

دخل ونفقات األرس املتأثرة. 	

آليات التأقلم الخاصة بقطاعات معينة والقدرة عىل تلبية االحتياجات األساسية. 	

األسواق 	

أنظمة التحويل النقدي والدفع )كالتحويالت اإللكرتونية والخدمات النقدية املتنقلة والبنوك(. 	

أما بالنسبة للمنح متعددة األغراض، فإنه باإلمكان استخدام تقييم خط األساس أو االحتياجات لتحديد أولويات األرس. وقد يفتح ذلك 
خطوط دراسة أخرى من أجل تحسني جودة النتائج املحققة، مثاًل، قد ال يكون التعليم نتيجة مشمولة ضمن أهداف املرشوع، لكنه 

قد يكون ضمن أولويات األرس، مبا يف ذلك أولويات إنفاقها.

يف سياقات محددة مثل سياق األزمات رسيعة الظهور، قد ال يتاح جمع بيانات خط األساس قبل بدء أنشطة املرشوع. ويف بعض 
الحاالت، ميكن توظيف البيانات من تقييامت خاصة بربمجة املساعدات النقدية للمساعدة يف تشكيل خط األساس قبل بدء أنشطة 

املرشوع بأثر رجعي.

توظيف التكنولوجيا ملراقبة برامج املساعدات النقدية  1.6

كام هو موضح يف الجزء الخامس، فإن هذه اإلرشادات مصحوبة بتقييم منفصل للمنافع واملخاطر املحتملة لتوظيف التكنولوجيا 
لدعم مختلف مراحل املراقبة والتقييم واملساءلة يف برامج املساعدات النقدية، إىل جانب تقييم خصوصية البيانات وشواغل الحامية 
 esoR deR :خالل هذه املراحل. ميكن االطالع عىل التقييم يف امللحق الخامس. وفيام ييل قامئة باألنظمة التي تم تقييمها حتى تاريخه

10.Last Mile Mobile Solutions (LMMS) و Mastercard Aid و Aid: Techو Segoviaو

عند النظر يف مشهد الحلول التكنولوجية، يربز نهجان أساسيان:

منصات برامج املساعدات النقدية الشاملة التي تدمج تسجيل املستفيدين واستهدافهم إىل جانب مجموعة واسعة من قنوات  1
.esoR deRو aivogeS الدفع ومسوح املراقبة والتقييم وآليات املساءلة وتقديم التغذية الراجعة مثل

نهج الوحدات لبناء املنصة باستخدام مكونات قامئة مسبًقا ومألوفة بالنسبة للوكاالت ومن ثم إضافة مكونات جديدة لدعم  2
املتطلبات اإلضافية لربمجة املساعدات النقدية مثل حلول LMMS. يف هذه الحالة، سيلزم إضافة مستوى ذكاء األعامل )منصة 
لغايات  منفصلة  وحدات  من  املخرجات  لدمج  البيانات(  قواعد  ملختلف  وتحليل  منفصلة  برامج  من  املولدة  البيانات  تدمج 

التحليل وإعداد التقارير بشكل كامل.

التحتية  والبنية  املنفذين،  الرشكاء  قدرات  ومستوى  التحويالت،  ونطاق  طبيعة  عىل  محدد  ملرشوع  مالءمة  األكرث  النهج  سيعتمد 
التكنولوجية، واملوازنة، واملوارد املتاحة.

لكن، ال يخلو توظيف التكنولوجيا وبيانات املستفيدين الرقمية من املخاطر، وينبغي مراعاة العديد من العوامل يف هذا الشأن. من 
الرضوري تنفيذ تقييم لهذه املخاطر يف مقابل التوزيع اليدوي لنفس األصول بداًل من تقييمها مقابل عدم القيام بأي يشء. عىل سبيل 
املثال، ينتج عن طبيعة التكنولوجيا املتصلة بالشبكة وسهولة تكرار البيانات يف الفضاء الرقمي مسؤولية التعامل مع كميات كبرية من 
بيانات املستفيدين التي ميكن التعرف عليها شخصيًا بطريقة مدروسة للحامية من انتهاكات أمن البيانات الداخلية والخارجية. ومع 

ذلك، فإن الجمع الورقي لنفس البيانات ميثل مخاوف مربرة ال ينبغي تجاهلها.
الحظ أنه مل تتم محاولة إجراء مراجعة شاملة لألنظمة/ املنصات األساسية. متثل األنظمة التي يتم تناولها عينة من األنظمة املتاحة، وليس املقصود من إدراجها يف التقييم املصادقة عىل هذه األنظمة تحديًدا، أو غري ذلك.  10
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تتفاوت الخيارات املالمئة للتكنولوجيا املستخدمة وتصميم الربنامج بشكل كبري حسب السياق املحيل لالستجابة. ومن العوامل التي 
تؤثر عىل مستوى الدعم الذي قد تقدمه التكنولوجيا ملراقبة الربنامج: مقدمو الخدمات املالية املوجودون يف املنطقة، واالتصاالت 

املتاحة، ومدى دراية املستفيدين عىل قنوات الدفع واألمن.

يستعرض الجزءان 3.3.4 و4.3.3 بتفصيل أكرب اعتبارات استخدام التكنولوجيا يف عملية برمجة املساعدات النقدية ومراقبة النتائج، كام 
يضم التقييم الكامل يف امللحق الخامس تفاصيل أكرب.

املهارات والقدرات الالزمة ملراقبة برمجة املساعدات النقدية  2
  تذكري: تم افرتاض أن من يستخدمون هذا الدليل لديهم مستوى معني من املعرفة السابقة واملهارات والخربات - انظر 

الجزء الثالث لالطالع عىل املزيد من التفاصيل.

يحدد إطار كفاءات شبكة CALP الكفاءات األساسية املتصلة بربمجة املساعدات النقدية يف جميع مراحل املرشوع، مبا فيها الكفاءات 
الالزمة للمراقبة واملساءلة. كام هو الحال يف أي مرشوع، ينبغي ملديري املشاريع الذين يوظفون برامج املساعدات النقدية تحديد 
خربات املراقبة املتاحة ليهم ضمن فريق املرشوع وغريهم من املشاركني املحتملني يف أنشطة املراقبة كاملجتمعات و/ أو املستفيدين 
عىل سبيل املثال. وينبغي تحديد الثغرات بني حاجات مراقبة املرشوع واملوظفني املؤهلني املتوفرين من أجل تحديد الحاجة لبناء 
القدرات أو االستعانة بخربات خارجية. كام أن منوذج املراقبة قد يؤثر عىل نوع القدرات واملهارات الالزمة. انظر امللحق الثاين لالطالع 

عىل نظرة عامة حول مختلف مناذج املراقبة وتبعاتها عىل مراقبة برامج املساعدات النقدية.

تشمل املهارات املمكن تطويرها ملراقبة برامج املساعدات النقدية ما ييل11:

مفاهيم وأغراض ومتطلبات املراقبة واملساءلة الرئيسية. 	

االطالع عىل الطرق الكمية/ النوعية/ املختلطة. 	

تصميم وتعديل املسوح. 	

منهجيات أخذ العينات واملامرسات الفضىل املتعلقة بها. 	

تقنيات التعداد والتيسري. 	

توظيف االبتكارات واألنظمة التكنولوجية لجمع وتحليل البيانات الرقمية. 	

املسائل األخالقية واعتبارات إدارة البيانات. 	

تحليل وتفسري البيانات مبا يف ذلك تثليثها. 	

التبليغ عن البيانات والنتائج. 	

منظمة العمل ضد الجوع، 2016.  11
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لربامج  بالنسبة  واملهمة   - باملراقبة  املعنية  الثالثة  االطراف  من  مطلوب  هو  ما  ذلك  يف  مبا   - أيًضا  املراقبة  وقدرات  مهارات  ومن 
املساعدات النقدية ما ييل:

قدرة العدادين )األشخاص الذين يجمعون البيانات( عىل طرح األسئلة حول النفقات واستخدام املساعدات بطريقة منفتحة  1
تعدٍّ عىل خصوصيتهم. وقد يشعر  املواضيع خاصة وفيها  أن هذه  املستفيدة  تعترب األرس  املستفيدين. قد  الحكم عىل  ودون 
املستفيدون باالضطرار إلعطاء إجابات معينة يعتقدون أن العدادين يريدون سامعها بداًل من إعطاء إجابات تعكس واقعهم. 

وقد يشعر منفذو املسح بعدم االرتياح يف طرح هذه األسئلة إن مل يتلقوا التدريب الكايف.

القدرة عىل جمع وتحليل البيانات من مصادر غري تقليدية من أجل تثليث البيانات بدقة وفعالية. التثليث هو استخدام عدة  2
منهجيات و/ أو أدوات للمقارنةبني البيانات املجموعة من كل أداة والتحقق من صحتها من أجل تكوين صورة كاملة ودقيقة 
قدر اإلمكان عن التغريات الجارية. تتطلب برمجة املساعدات النقدية جمع البيانات من مصادر ال تقع عادة ضمن نطاق مراقبة 
املشاريع، مثل أقسام الشؤون املالية واملوارد البرشية للحصول عىل بيانات متصلة بالتكلفة، ومقدمي الخدمات املالية للحصول 
عىل بيانات حول التوزيع، والباعة يف األسواق للحصول عىل بيانات الرصف واملبيعات، والحكومة أو القطاع الخاص للحصول عىل 
معلومات مراقبة أسعار السوق. إضافة إىل ذلك، قد يتحمل مقدمو الخدمات املالية أو الباعة يف السوق أو الرشكاء املنفذون 
مسؤولية جمع مجموعات محددة من البيانات أو التبليغ عنها. وقد يتطلب ذلك جهوًدا كبرية لبناء قدراتهم وضامن اكتسابهم 
املهارات الالزمة، ليس فقط من أجل جمع البيانات، بل أيًضا للمقارنة بني مختلف مجموعات البيانات للكشف عن األمناط 

الناشئة وتتبعها بدقة.

النقدية يف موازنة املرشوع لضامن متتع األشخاص  املساعدات  برامج  لبناء قدرات مراقبة  يلزم من وقت وموارد  ما  ينبغي تضمني 
املسوح  كل  من  الهدف  عىل  العدادين  تدريب  ينبغي  املثال،  سبيل  عىل  املالمئة.  باملهارات  البيانات  وتحليل  جمع  عن  املسؤولني 
ومحتوياتها. لكن يف سياقات األزمات رسيعة الظهور، قد ال يتاح الوقت الكايف لتنفيذ هذه التدريبات، ويف هذه الحالة، ينبغي اتباع 

نهج واقعي لبناء قدرات املراقبة بالتاميش مع سياسات املنظامت وإجراءاتها وأطر الكفاءات الخاصة بها.

مراقبة العملية يف برامج املساعدات النقدية  3
تُقيّم مراقبة العملية ما إذا كانت املوارد أو املدخالت )كالتمويل أو السلع العينية أو املوارد البرشية( تستخدم باملعدل املخطط له 
أو للفرتة املخطط لها، وما إذا كانت األنشطة تنفذ بالتاميش مع الخطط )تعالج الحاجات الصحيحة لألشخاص املستحقني( من أجل 

تقديم املخرجات.21 ميكن االطالع عىل املصادر الرئيسية ملراقبة عملية برمجة املساعدات النقدية يف امللحق12.

مسائل متعلقة مبراقبة العملية  3.1

تتصل مراقبة العملية مبا ييل:

األنشطة - الت تلقى املستفيد النقد/ القسائم. 	

النتائج - أن يتلقى املستفيد النقد/ القسائم. 	

ملراقبة العملية متطلبات خاصة بنوع التحويل وآلية اإليصال املستخدمة )كالخدمات النقدية املتنقلة، والقسائم الورقية( كام أنها 
تتطلب مراقبة مسائل محددة عىل مستوى املستفيدين واألرس واألسواق والوكاالت املنفذة. يلخص الجدول 1 هذه املسائل.

يستخدم الجدول 1 الرموز لإلشارة إىل مسائل املراقبة التي تتصل مبخاطر املرشوع أو مراقبة السياق أو النوع االجتامعي أو الحامية أو 
العدالة أو املساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة )انظر امللحق 3 للمزيد من املعلومات حول املساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة(. 
ويحدد الجدول أيًضا إن كانت هذه املسائل عوامل تؤثر عىل الكفاءة من حيث رسعة وتكلفة االستجابة. انظر إىل مفتاح الجدول 1 

و3 و4 ملعرفة معاين هذه الرموز.

منظمة العمل ضد الجوع، 2016.  12

C



22

إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

مفتاح الجداول 1 و3و4

مسألة متعلقة مراقبة النوع االجتامعياملراقبة عىل مستوى املستفيد/ األرسة

مسألة متصلة باملساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرةاملراقبة عىل مستوى السوق

مشكلة تؤثر عىل تكلفة كفاءة املرشوع والربنامج مراقبة املخاطر

مراقبة السياق
توقيت  مناسبة  رشعة/  تكلفة  عىل  تؤثر  مشكلة 

املرشوع وكفاءة الربنامج

مشكلة تؤثر عىل فعالية املرشوعمسألة متصلة مبراقبة العدالة

مسألة متصلة مبراقبة الحامية

C
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مسائل متعلقة مبراقبة العمليةمجال تركيز املراقبة

املخرج:

استالم املستفيد 
للنقد / قسائم

  ما إذا كان التحويل مستلم من قبل الشخص الصحيح وبأمان ودون تأخري وباملبلغ 
الصحيح.

أوقات االنتظار لتلقي التحويل.

  التكاليف املتكبدة من قبل املستفيدين لتلقي النقد أو القسائم.

 ما إذا كان النقد/ القسيمة تدري مشاركتها مع أحد أو تبادلها مقابل النقد بخسارة.

 توفر آليات الشكاوى وسهولة الوصول إليها وفعاليتها، خصوًصا فيام يخص مشكالت مثل 
األخطاء يف رقم تعريف املستخدم أو فقدان البطاقة.

•  أي مشكالت فنية يف االستفادة من النقد/ القسائم )ال سيام النقد اإللكرتوين/ القسيمة 
اإللكرتونية( - خصوًصا بالنسبة للفئات األكرث هشاشة )مثل من ال يستطيعون القراءة 

والكتابة أو الحساب و/ أو من ال يجيدون التعامل مع التكنولوجيا(.

 سهولة الوصول إىل التحويل )ال سيام من خالل الهاتف املحمول أو النقد اإللكرتوين/ 
القسيمة اإللكرتونية(.

 فعالية وسهولة الوصول إىل الدعم املقدم لتوعية املستفيدين باآللية مع مراعاة مختلف 
اللغات املستخدمة ومستويات القراءة والكتابة والحساب.   

  وصول اإلناث/ الذكور إىل النقد/ القسائم ومدى تحكمهم بها.

 االستهداف من حيث أخطاء الشمول واإلقصاء؛ مثاًل، هل تم إدماج األشخاص األكرث 
هشاشة عىل أن لهم األولوية.

   حاالت التحويل أو االحتيال أو الفساد أو اإلساءة من قبل:

موظفي الوكاالت أو النخب املحلية أو السلطات املعنية يف االستهداف أو التوزيع. 	

التجار املعنيني يف املشاريع التي تستخدم القسائم. 	

مقدمي الخدمات املالية. 	

ابتزاز النقود من املستفيدين عند استالمها. 	

ما إذا كانت برمجة املساعدات النقدية تؤثر عىل التوترات بني أفراد األرسة. 	

 ما إذا كانت برمجة املساعدات النقدية تؤثر عىل العالقات بني أفراد املجتمع والتوترات 
بني مختلف فئاته، كالنازحني/ الالجئني واملجتمعات املستضيفة.
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إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

مسائل متعلقة مبراقبة العمليةمجال تركيز املراقبة

نشاط:

تحويل النقد عن 
طريق آلية اإليصال

 سالمة وأمن املستفيدين خالل أنشطة التوزيع.

املخاطر التي قد يتعرض لها املوظفون واملستفيدون ومقدمو الخدمات املالية عند نقل  	
النقود.

 حامية البيانات وخصوصية املستفيدين - مشاركة البيانات الشخصية لالجئني أو النازحني 
أو غريهم من األفراد أو األرس املتأثرين باألزمة مع أطراف ثالثة، مام ينذر بخطر تعرضهم 

للعنف أو االحتجاز أو التمييز.

 هل تؤثر التغريات يف السياق األمني عىل القدرة عىل استخدام برامج املساعدات النقدية، 
مثاًل، يف حاالت عودة اشتعال النزاع أو وقوع نزوح جديد؟ هل تؤثر برامج املساعدات النقدية 

بشكل إيجايب أم سلبي عىل التغريات يف السياق األمني؟

توفري الوقت والتكلفة من خالل االعتامد عىل الربامج الحكومية أو توسعتها/ استخدام  	
آليات التحويل القامئة مسبًقا/ استخدام آليات إيصال مشرتكة.

الوقت والتكلفة املتكبدين إلعداد أنظمة جديدة لتقديم النقد )هل ساهمت أنشطة  	
التأهب يف توفري الوقت؟(

الوقت والتكلفة املتكبدين للمراقبة واملساءلة الخاصة بربامج املساعدات النقدية. 	

الوقت والتكلفة املتكبدين لتنسيق وتوحيد أنظمة وبرامج املساعدات النقدية. 	

نطاق ومدة التحويل )العدد اإلجاميل وقيمة التحويالت(. 	

مدى تأثري أنشطة التأهب عىل رسعة وتكلفة إيصال التحويالت. 	

ينبغي مراقبة األسواق بني مرحلتي تقييم السوق وإيصال النقد لضامن:

استمرار سهولة الوصول إىل السوق )األسواق(. 	

توفر السلع املتوقع أن يشرتيها املستفيدون )مثل محتويات سلة الحد األدىن من  	
اإلنفاق( بكميات وجودة كافية.

نشاط:

التسجيل والتحقق

 الدعم الالزم يك يصل املستفيدون إىل نظام النقد اإللكرتوين/ القسيمة اإللكرتونية 
ويستخدموه.

  الوقت والتكلفة املتكبدة لتوعية الفئات السكانية املتأثرة ومقدمي الخدمات املالية 
واألطراف الفاعلة يف السوق والرشكاء وغريهم من األطراف املعنيني يف نهج النقد.

 أخطاء الشمول أو اإلقصاء يف استهداف الفئات السكانية املتأثرة - هل تم إيالء األولوية 
للفئات األكرث هشاشة؛ مثاًل، التحويالت النقدية عن طريق أنظمة شبكة أمان حكومية 

تستخدم قوائم مستفيدين قامئة مسبًقا وتشمل فئات ال تكون أكرث هشاشة بالرضورة بعد 
الكوارث.

 السياق: الوصول إىل الفئات املتأثرة باألزمات.

األثر السلبي عىل عالقات القوى غري املتكافئة يف املجتمع أو دعمها؛ مفاقمة ديناميات النزاع  	
)مثاًل، النقد لرشاء السالح(.

 حامية البيانات وخصوصية املستفيدين - مشاركة البيانات الشخصية لالجئني أو النازحني 
أو غريهم من األفراد أو األرس املتأثرين باألزمة مع أطراف ثالثة، مام ينذر بخطر تعرضهم 

للعنف أو االحتجاز أو التمييز.

 الجدول 1: مسائل متعلقة مبراقبة العملية الخاصة بربمجة املساعدات النقدية
.(Cabot-Venton, C., S. Bailey & Pongracz, S. 2015; Gordon, 2015, FID, 2011) 
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إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

مؤرشات العملية واملخرجات  3.2

املفرتض تحديد  أنشطة ومخرجات املرشوع. من  إنجاز وجودة  لقياس  العملية واملخرجات وسيلة بسيطة وموثوقة  متثل مؤرشات 
النقدية خالل عملية تطوير اإلطار املنطقي. وينبغي أن تعكس مؤرشات  مؤرشات العملية واملخرجات املتصلة بربامج املساعدات 

العملية واملخرجات املسائل املتصلة باملراقبة )املذكورة يف الجدول 1( التي تم تحديدها عىل أنها األهم لسياق املرشوع.

يعرض الجدول 2 نظرة عامة عىل املؤرشات املتصلة بربامج املساعدات النقدية املذكورة يف مجموعات أدوات وأدلة برمجة املساعدات 
 ، النقدية، مبا يف ذلك املؤرشات التي تروج لها أو تشرتطها الجهات املانحة الرئيسية.13 حيث تم تسليط الضوء عىل مؤرشات الحامية
. بإمكان فرق العمل أن تستخدم الجدول 2 كمرجع لتتحقق من جودة مؤرشات اإلطار املنطقي  ، واملساءلة  والنوع االجتامعي
القائم أو املساعدة يف تطوير األطر املنطقية. عىل سبيل املثال، ميكن أن تستخدم فرق العمل الجدول 1 لتحديد أهم القضايا التي 

ينبغي مراقبتها يف سياق املرشوع، والجدول 2 ملعرفة ما إذا كان باإلمكان استخدام املؤرشات الحالية لرصد هذه القضايا.

يعرض الجدول 2 فئات عامة للمؤرشات بداًل من مؤرشات محددة، ألنه ينبغي تكييف املؤرشات املحددة حسب سياق املرشوع. 
ميكن تحويل العديد من فئات املؤرشات إىل مؤرشات كمية عن طريق إضافة هدف )عدد أو نسبة مئوية(. انظر القسم 1.1 لالطالع 

عىل املزيد من اإلرشادات حول مؤرشات املرشوع.

فئات مؤرشات العملية واملخرجات عىل مستوى األرس

مالحظاتفئة املؤرشات

عدد األرس املقيّمة التي ستستلم 
التحويالت النقدية/ القسائم

التبليغ عن النتائج بصيغة القيم املطلقة والنسب املئوية يتيح فهم نطاق الفئات السكانية 
التي تلبي معايري الهشاشة الخاصة بربامج املساعدات النقدية.

% للتحويالت النقدية/ القسائم 
املوزعة:

وفًقا للخط الزمني املحدد 	

للمستفيد السليم 	

باملبلغ الصحيح 	

بأمان )دون مخاطر حامية أو  	
مخاطر أمنية(

هذا املؤرش متصل مبراقبة أداء آليات اإليصال )مقدمو الخدمات املالية عند االقتضاء( وينبغي 
تثليثه مع البيانات املجموعة عىل مستوى األرس للمؤرش نفسه. من املفيد التبليغ عام ييل 

لتوضيح القيم الرقمية:

أسباب عدم تحقيق الهدف - العوامل املساهمة يف ذلك. 	

العوامل اإليجابية التي مكَّنت تحقيق الهدف املتوخى والتي ينبغي تكرارها يف توزيعات  	
أخرى.

إجاميل القيمة النقدية ملا تم 
تحويله من نقد أو قسائم

وهي قيمة النقد و/ أو القسائم التي استلمها املستفيدون.

13  مصادر املؤرشات - منظمة العمل ضد الجوع، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، Diakonie Katastrophenhilfe، وزارة التنمية الخارجية، املجلس الدمناريك لالجئني، إدارة املساعدة اإلنسانية والحامية املدنية التابعة للمفوضية 

األوروبية، الغذاء من أجل السالم، Humanitarian Practice Network، مرييس كور، مكتب الواليات املتحدة للمساعدة يف حاالت الكوارث الخارجية، أوكسفام، منظمة إنقاذ الطفل، املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني.
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إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

فئات مؤرشات العملية واملخرجات عىل مستوى األرس

مالحظاتفئة املؤرشات

قدرة األرس املستفيدة عىل 
الوصول إىل النقد/ القسائم

ميكن التبليغ عنها رقميًّا بدعم من بيانات نوعية؛ مثاًل، % لألرس التي واجهت مشكالت يف  	
الوصول مع فهم نوع وانتشار هذه املشكالت )قد تتصل املشكالت بالوقت أو املسافة أو 
الكلفة أو قضايا الحامية واألمن أو االحتيال أو الفساد أو التحويل(. ميكن تصنيف املؤرش 

حسب آثار الوقت والتكاليف املتكبدة ومخاطر األمن/ الحامية وما إىل ذلك من فئات.

القسائم  	 النقد/  إىل  الوصول  املستفيدين عىل  تركز عىل قدرة  التي  البيانات  تثليث  ينبغي 
استلمها  التي  التحويالت  عدد  املالية حول  الخدمات  مقدمي  لدى  املوجودة  البيانات  مع 

املستفيدون املستهدفون بنجاح.

يشمل أثر الوقت الذي تكبده املستفيدون وقت التنقل وانتظار التوزيع. من املهم جمع  	
بيانات نوعية لفهم آثار الوقت وكيف أثرت عىل األرس؛ مثاًل االضطرار لرتك األطفال وحدهم 
يف املنزل من أجل الذهاب إىل السوق، وما إىل ذلك من آثار. يتصل بكفاءة وفعالية ومالءمة 

طريقة برنامج املساعدات النقدية.

تشمل التكلفة التي تكبدها املستفيدون فقدان الدخل بسبب الوقت الالزم لحضور التوزيع  	
املهم جمع  التوزيع. من  موقع  وإىل  التنقل من  تكاليف  إىل  إضافة  السوق،  إىل  والوصول 
النقد/  الدخل فاق فائدة  التكاليف وأثرها عىل األرس. فقدان  بيانات نوعية لتحديد هذه 

القسيمة.

املستفيدون الذين يسحبون 
مبلًغا أقل من قيمة التحويالت 

النقدية أو ال يستخدمون 
القسيمة بالكامل بحلول نهاية 

مدة املرشوع/ التحويل.

ا. يجب فهم األسباب الكامنة لذلك؛ فالرقم وحده ليس مفيًدا جدًّ

 فهم املستفيد )وغري 
املستفيد( ملا ييل:

املرشوع )الهدف واألنشطة  	
واإلطار الزمني(

معايري االستهداف 	

عملية التوزيع 	

آلية الشكاوى واملالحظات 	

 مؤرش متصل باملساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة. من املهم جمع هذه البيانات من 
كل من املستفيدين وغري املستفيدين من التحويالت النقدية لتحديد مدى فهم الناس ألسباب 

ضمهم أو عدم ضمهم للمرشوع.

 رضا املستفيدين عن:

عملية التوزيع 	

آلية الشكاوى واملالحظات 	

 مؤرش متصل باملساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة.

  التبليغ عن الشعور 
بخطر التحرش أو عدم األمان أو 
اإلساءة بسبب برامج املساعدات 

النقدية.

مثاًل، خطر/ مستوى التحرش أو األمن أو اإلساءة أو العنف أو الرضائب عىل مستويي األرسة 
واملجتمع. من املهم تتبع األمناط والتغريات يف أنواع تهديدات الحامية املتصورة لدى األرس 

والتي يختربونها فعاًل.
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إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

فئات مؤرشات العملية واملخرجات عىل مستوى األرس

مالحظاتفئة املؤرشات

  التقارير حول ازدياد 
التوترات داخل املجتمعات أو 

بينها نتيجة التدخل.

مثاًل، خطر/ مستوى التحرش أو األمن أو اإلساءة أو العنف أو الرضائب عىل مستوى املجتمع.

  التغريات يف العالقات 
والتوترات داخل األرسة نتيجة 

برمجة املساعدات النقدية.

مثاًل، من يف األرسة يقرر طريقة إنفاق النقد/ القسائم، وكيف يؤثر ذلك عىل مختلف أفراد 
األرسة. قد تكون التغريات إيجابية أو سلبية. ميكن تتبع أمناط نوع وشيوع التغري عىل مستوى 

األرسة حسب نوع التحويل - تحويل واحد أو تحويالت صغرية متعددة. قد يؤثر حجم 
وانتظام التحويالت عىل التوترات لدى األرس.

  التقارير حول ازدياد 
عنف العشري بسبب ضخ النقد 

لألرسة.

حوادث أخذ مقدمي الرعاية 
الراشدين لألموال من األطفال 

يف رعايتهم؛ عدد األطفال الذين 
رُسقت منهم أموالهم.

مؤرشات العملية عىل مستوى السوق

 السلع األساسية )حسب 
النوع( وتوفرها بكميات كافية يف 

األسواق املحلية

ينبغي مراقبة األسواق بني مرحلتي تقييم السوق وإيصال النقد لضامن توفر السلع املتوقع أن 
يشرتيها املستفيدون )مثل محتويات سلة الحد األدىن من اإلنفاق( بكميات وجودة كافية.

 السلع األساسية )حسب 
النوع( متوفرة يف السوق املحيل 

وهي برأي موظفي املرشوع 
بجودة كافية.

الجدول 2: مؤرشات عملية ومخرجات برامج املساعدات النقدية

طرق وأدوات جمع البيانات لغايات مراقبة العملية  3.3

يستعرض هذا القسم توجيهات ومسائل ينبغي مراعاتها فيام يتصل بطرق وأدوات مراقبة العملية املستعملة عادة ملراقبة برامج 
املساعدات النقدية. يوضح الجدول 3 نظرة عامة عىل هذه الطرق واألدوات.

ال تغطي هذه التوجيهات طرق وأدوات مراقبة األداء التشغييل ملقدمي الخدمات املالية. ميكن االطالع عىل التوجيهات الخاصة  	
بهذا املوضوع هنا.

انظر القسم 1.4 لالطالع عىل نظرة عامة عىل أهم النقاط التي ينبغي مراعاتها بشأن أدوات وطرق جمع البيانات. 	

تعد وثيقة Matrix of Data Collection Methods and Tools (p107–115) الصادرة عن منظمة العمل ضد الجوع )2016( مصدًرا مفيًدا 
للمساعدة يف اختيار الطرق واألدوات األكرث مالءمة لجمع بيانات املرشوع، مبا فيها البيانات الخاصة بربامج املساعدات النقدية عىل 

وجه التحديد. وهي تغطي مجموعة أوسع من األدوات التي تغطيها هذه اإلرشادات.
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أدوات جمع البياناتطريقة/ موضوع املراقبة

املناقشات املالحظةمسح األرس
الجامعية املركزة

جدول سجل قوائم التحقق
املخاطر

✓✓املراقبة بعد التوزيع

✓✓املراقبة يف املوقع

مراقبة التكلفة والرسعة 
والكفاءة

✓✓

كفاءة التكلفة: نسبة 
التكلفة اإلجاملية إىل 

التحويل

✓✓✓

✓✓✓مراقبة املخاطر

الجدول 3: نظرة عامة عىل أدوات وطرق جمع بيانات مراقبة عمليات برامج املساعدات النقدية

املراقبة بعد التوزيع  3.3.1

تهدف املراقبة بعد التوزيع إىل استخدام املعلومات املجموعة لتعديل أنشطة التوزيع أو املرشوع املستقبلية )عند االقتضاء( لضامن 
تسليم مخرجات املرشوع. ومن أكرث أدوات املراقبة بعد التوزيع شيوًعا واملستخدمة مع املشاركني يف مشاريع املساعدات النقدية 
مسوح األرس واملناقشات الجامعية املركزة. تساعد املناقشات الجامعية املركزة مع املجموعات املتجانسة من األفراد )كمجموعات 
الرجال أو مجموعات النساء( عىل التثبت من نتائج املسوح. كام ميكن تنفيذ مراقبة تكميلية بعد التوزيع مع الباعة يف السوق. للمزيد 

من التفاصيل، انظر القسم 4.3.2.

يتأثر ما ينبغي شموله يف مسوح/ مناقشات املراقبة بعد التوزيع بنوع التحويالت املستخدمة يف برامج املساعدات النقدية وتكرارها 
إضافة إىل مدة املرشوع. قد تنطوي املشاريع األطول أمًدا يف األزمات املطولة أو بطيئة الظهور عىل عدة رشائح من التحويالت النقدية 
املقدمة عىل مدى عدة أشهر. ويف هذه الحاالت، من املرجح أن تركز املراقبة بعد التوزيع عىل املسائل املتصلة باألنشطة واملخرجات 
فقط أما يف املشاريع األقرص أمًدا والتي تضم رشيحة واحدة أو اثنتني فقط من التحويالت، فإنك تستطيع أن تنفذ مراقبة واحدة 
بعد التوزيع بحيث تكون أكرث شمواًل للنتائج؛ عىل سبيل املثال، قد يطرح املسح/ املناقشة الجامعية املركزة أسئلة متعلقة باإلنفاق 
)النتيجة املبارشة( و/ أو االستخدام )نتيجة(. انظر األجزاء 4 و5 للمزيد من املعلومات حول مراقبة املخرجات والنتائج، مبا يف ذلك 

النفقات واالستخدام.

C
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ميكن استخدام املسائل املتعلقة باملراقبة املذكورة يف الجدول 1 لصياغة أسئلة املراقبة بعد التوزيع.

 نقاط مهمة فيام يتعلق باملراقبة بعد التوزيع:

تذكر إعداد أسئلة املراقبة بعد التوزيع اعتامًدا عىل مؤرشات املرشوع مبارشة. سيساعدك ذلك يف جعل عملية إعداد االستبيان  	
وجمع البيانات أكرث كفاءة.

السياق  	 الثقايف والديني إىل جانب  السياق  التوزيع حسب سياق املرشوع؛ وذلك يشمل  املراقبة بعد  ينبغي تعديل أسئلة 
اإلنساين واألمني.

بإمكانك إضافة أسئلة حول املخاطر التي يواجهها الناس فيام يتصل باستالم التحويالت وأفضل الطرق إلدارة هذه املخاطر  	
الشكاوى  آليات  خالل  من  املستلمة  البيانات  تقدم  وقد  التوزيع.  بعد  للمراقبة  املركزة  الجامعية  واملناقشات  املسوح  يف 
مراقبة  طريقة  حول  املعلومات  من  للمزيد  املخاطر.  هذه  مراقبة  يف  للمساعدة  معلومات   )3 امللحق  )انظر  واملالحظات 
املخاطر املتصلة بربامج املساعدات النقدية، انظر القسم 3.1 ودليل االتحاد الدولة لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

بشأن المراقبة والتقييم.

عىل غرار ذلك، ميكن دمج أسئلة ضمن مواضيع مسوح ومناقشات املراقبة بعد التوزيع حول أثر التغريات يف السياق عىل  	
قدرة الناس عىل الوصول إىل النقد/ القسائم، وما إذا كان استخدام برامج املساعدات النقدية يؤثر مثاًل عىل السياق األمني.

ينبغي تنفيذ مراقبة األرس بعد التوزيع بعد توزيع النقد/ القسائم مبدة معقولة. وذلك ليسهل عىل املستفيدين تذكر املعلومات بدقة 
وأيًضا إلتاحة الوقت لتحليل البيانات وإجراء أي تعديالت الزمة بناء عىل هذا التحليل، كالتعديالت عىل عملية التحويل أو أنشطة 
الناتجة عن ذلك من أجل حل أي مشكالت قبل  البيانات والتحليل واألنشطة  إتاحة وقت كاف بني جمع  أيًضا  املرشوع. وينبغي 
توزيع الرشيحة التالية من النقد/ القسائم. عىل سبيل املثال، يف حالة التوزيع الشهري، ميكن تنفيذ املراقبة بعد مرور أسبوع واحد 

من التوزيع.

وفيام يتصل باملنح متعددة األغراض، إذا كان برنامج املساعدات النقدية طويل األمد )أي أكرث من 6 أشهر(، فمن املعقول إدراج بعض 
األسئلة األساسية حول الدخل والنفقات. انظر الجزء الخامس لالطالع عىل املسائل املتعلقة مبراقبة العملية الخاصة باملنح متعددة 

األغراض.

مسائل متصلة بالتكنولوجيا: قد تؤثر التكنولوجيا املستخدمة لربمجة املساعدات النقدية عىل سهولة دمج بيانات مسوح املراقبة 
بعد التوزيع مع بيانات املستفيدين، وقد تساعد يف إغالق حلقة التغذية الراجعة. فاملنصات مثل Segovia و Red Rose تتيح ربط 
البيانات من مختلف املسوح واملصادر مبعلومات املستفيدين مبارشة من أجل الكشف عن أي أمناط فيها وتسهيل تنفيذ أنشطة 
املتابعة. أما استخدام نظام امليل األخري )LMMS( فإنه يتطلب إضافة مستوى ذكاء أعامل إضايف، لكن االعتامد عىل منصات املسح 

القامئة مسبًقا لدى املنظمة قد يكون له فوائده.

مثال عىل أزمة املهاجرين يف اليونان: طُلب من املستفيدين من التحويالت النقدية يف أحد مشاريع أوكسفام يف اليونان سحب النقد 
من أجهزة الرصاف اآليل. وتوقعت أوكسفام أن ذلك سيؤدي إىل مخاطر يف الحامية، إذا اختار املستفيدون سحب املبلغ النقدي 
كاماًل وإبقائه معهم أو يف مساكنهم، بداًل من سحب مبالغ أصغر حسب الحاجة من أجل توفري رسوم السحب. إضافة إىل تويل 
أوكسفام توعية املستفيدين بهذا الشأن، كان لزاًما عليها ضامن دمج األسئلة املتصلة بتكرار سحب النقد وأي مخاطر حامية ناجمة 
عنه يف املراقبة بعد التوزيع، إىل جانب دمج خطر الحامية املعني يف مراقبة مخاطر املرشوع. فضاًل عن ذلك، مثلت البيانات التي 
ميلكها مقدم الخدمات املالية حول تكرار وحجم املبالغ املسحوبة حافزًا ملراقبة مستفيدين معينني سحبوا مبالغ كبرية من النقد 

مرة واحدة مام زاد من احتامل تعرضهم ملخاطر الحامية.
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املراقبة يف املوقع  2.3.3

املراقبة يف املوقع مهمة خالل عملية التوزيع يف الحاالت التالية:

توزيع مواد مثل بطاقات النقد أو القسائم. 	

وصول املستفيدين إىل النقد عن طريق مرافق مادية مثل نقاط النقد )الرصاف اآليل( أو عن طريق التفاعل مع أشخاص آخرين  	
كشباك الرصف يف البنك أو مكتب الربيد.

اضطرار املستفيدين الستخدام التكنولوجيا، كالهاتف املحمول للوصول إىل النقد/ القسائم. 	

تهدف املراقبة يف املوقع إىل التحقق من استالم املستفيدين ما يفرتض أن يستلموه و/ أو قدرتهم عىل الوصول إىل النقد/ القسائم 
بأمان دون مشكالت أو تأخري.

ومن املنهجيات واألدوات املستخدمة للمراقبة يف املوقع الرصد باستخدام قوائم التحقق و/ أو االستبيانات القصرية مع املستفيدين 
يف نقاط التوزيع أو األماكن التي يصل فيها املستفيدون إىل النقد/ القسائم. وميكن أن تكون املعلومات املستلمة من آلية الشكاوى 
البيانات  التثبت من  املتأثرة( مفيدة يف  السكانية  الفئات  أمام  املساءلة  )آليات ضامن  االتجاه  ثنائية  االتصال  واملالحظات وقنوات 

املجموعة خالل املراقبة يف املوقع.

مراقبة رسعة وتكلفة وكفاءة برامج املساعدات النقدية  3.3.3

تتصل الكفاءة بجودة تحويل املدخالت إىل مخرجات )نوعية أو كمية( وبالتايل تتصل مبراقبة العملية، كمراقبة االستفادة من سلع أو 
خدمات معينة. كام تشمل الكفاءة التكلفة التي يتكبدها املستفيدون، كأجور النقل أو تكلفة الفرص الضائعة. ينبغي أن تكون املخرجات 

املحددة عىل نحو جيد تحت السيطرة الكاملة للمرشوع.14 وميكن أن تغطي الكفاءة قياس تكلفة ورسعة تحقيق مخرجات املرشوع.

وقد ظهر باستمرار أن النقد أكرث كفاءة يف اإليصال مقارنة باملساعدات العينية. فالتكلفة التي تتكبدها وكاالت اإلغاثة إليصال النقد 
إىل الناس أقل عموًما من تكلفة إيصال املساعدات العينية. لكن، الكفاءة اإلجاملية للنقد مقارنة بطرق التحويل األخرى تعتمد عىل 
أسعار السلع التي يشرتيها املستفيدون من األسواق املحلية، والتي تتفاوت بشكل كبري حتى داخل الدولة نفسها ومع مرور الوقت 

وبني املواسم.15

يسلط الجدول 1 الضوء عىل العوامل املمكن مراقبتها والتي تؤثر عىل رسعة املرشوع وتكلفته وبالتايل كفاءته )ارجع للرموز(. وميكن 
استخدام الجدول 1 لتحديد العوامل التي قد تكون مفيدة يف املراقبة خالل تنفيذ املرشوع وتكييف هذه العوامل لتالئم السياق 
من أجل قياس الكفاءة، حيث تستطيع الوكاالت مراقبة ما إذا كانت مخرجات برامج املساعدات النقدية تصل بأقل تكلفة ممكنة، 
وبرسعة مقبولة، وخالل إطار زمني معني دون خفض الجودة، وذلك يتيح إجراء تحسينات عىل كفاءة املرشوع، عند اللزوم، كام أنه 

يتيح ملديري املشاريع معرفة أفضل مواضع التعديل يف حال خفض املوازنة عىل سبيل املثال.

- أي  التكلفة  تنفيذ مراقبة كفاءة  الربنامج. وميكن  التكلفة لكل مخرج من مخرجات املرشوع/  التكلفة هو حساب  تحليل كفاءة 
الكفاءة املتصلة بالتكلفة - بطريقتني رئيسيتني:

األمثلة عىل  1 املستفيدين. ومن  إىل  لكل دوالر محول  التشغيلية(  التكاليف  أحيانًا  عليها  )ويطلق  إدارة املرشوع  تكلفة  تقدير 
التكلفة التشغيلية وقت املوظفني أو أجورهم أو رواتبهم، وتكلفة مسوح االستهداف، وتكاليف املركبات، ورسوم التحويل. وميكن 
التعبري عن هذه التكاليف بطرق عدة، كام هو موضح يف املربع 16.1 جميع القياسات هي فعليًّا نسب لنفس البيانات األساسية: 

)1( قيمة التحويل، )2( تكلفة اإلدارة، )3( عدد املستفيدين )4( عدد التحويالت.17

ميكن حساب النسب العرشية واملئوية املوضحة يف املربع 1 كجزء من إعدادات املرشوع، وميكن استخدامها إلجراءات مقارنات  2
تكون  قد  املثال،  السياق. عىل سبيل  دامئًا مواءمتها مع  ينبغي  لكن  املشاريع،  بني  املقارنة  أو  املرشوع  الوقت عىل  مع مرور 
التكاليف التشغيلية للمرشوع عالية إثر مشكالت يف الوصول يف بيئة غري آمنة، أو الوصول إىل مناطق أو فئات سكانية مترضرة 

يصعب الوصول إليها.

وزارة التنمية الدولية، 2015؛ شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء يف العمل اإلنساين؛ 2006.  14

.2015 ,Cabot-Venton et al  15

www.rescue.org/report/cost-efficiency-unconditional-cash-transfers  يستنري بالوثيقة  16

منظمة العمل ضد الجوع، 2016.  17
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تحديد العوامل التي تؤثر عىل كفاءة التشغيل. بعض هذه العوامل )انظر أدناه والجدول 1( قد يكون خاضًعا لسيطرة املنظمة  	
وبالتايل ميكن معالجته، يف حني أن البعض اآلخر قد ال يخضع لسيطرة املنظمة ومع ذلك يبقى مفيًدا يف فهم الكفاءة ومواءمتها 

مع السياق املحيل. ومن العوامل الشائعة:

نطاق التشغيل: والذي وجدت لجنة اإلنقاذ الدولية )2015( أنه أكرب عامل منفرد يؤثر عىل كفاءة التكلفة - ألن الوصول إىل عدد  	
أكرب من األرس يوزع التكلفة الثابتة لدعم الدولة عىل مجموعة أوسع من املستفيدين وبالتايل يخفض التكلفة لألرسة الواحدة.18

توقيت اتخاذ القرار بتوزيع النقد. 	

التكاليف/ الرسوم املتصلة بآلية اإليصال. 	

رسعة اإليصال. 	

السياق )حرضي أو ريفي(. 	

اليدوية )أي  	 التحويالت  باملقارنة مع  املنظمة أنظمة قامئة مسبًقا.  بامتالك  الحاجة الستثامرات مبدئية إلطالق املرشوع مقارنًة 
التكلفة تنخفض يف  البداية، لكن  التحويالت اإللكرتونية عىل تكلفة أعىل يف  الورقية والنقد يف املغلف( تنطوي خطط  القسائم 

مراحل الرصف الالحقة، خصوًصا إذا تم تقديم عدة تحويالت.19

بالنسبة للقسائم، ينبغي عىل املنظامت مراقبة ما إذا كانت القسائم تباع )إذا كانت كذلك، فإنها تباع عادة بقيمة أقل من قيمتها  	
الحقيقية مام يقوض الكفاءة(.

متطلبات الوقت اإلضافية املرتبطة باملرشوع/ الربنامج؛ كالحاجة ملراقبة أكرث كثافة للمشاريع التي تستخدم النقد/ القسائم مقارنة  	
باملشاريع التي تقدم مساعدات عينية.

قد تؤدي زيادة التعاون بني الوكاالت إىل املزيد من وفورات الحجم التي ميكن أن تزيد من كفاءة الربنامج بشكل عام، حيث تفيد  	
التقارير بأنه رغم وجود تعاون جيد يف الكثري من األحيان بني الوكاالت لالتفاق عىل التغطية اإلقليمية ومعايري االستهداف للربامج 
الفردية، إال أن التعاون ال يستمر دامئًا من خالل اعتامد منهجية برنامج متسقة. لذلك، قد يساعد االتفاق عىل معايري املراقبة بني 
املشاريع، حيثام أمكن ذلك، يف تقليل النفقات العامة املطلوبة لتصميم أداة املراقبة وإعدادها والتدريب عليها. لذلك ينبغي أن 
يراعي تحليل كفاءة التكلفة لنموذج التعاون التوازن بني املكاسب من خالل الوظائف املشرتكة وتكاليف التعاون )مبا يف ذلك 

وجهات نظر كل من الجهات املانحة والوكالة(.

وجودة  كالتوقيت  التحويل  بطريقة  تتعلق  وال  للتدخل  اإلجاملية  الكفاءة  عىل  تؤثر  قد  عديدة  عوامل  وجود  إىل  اإلشارة  تنبغي 
االستهداف وتنفيذ الربنامج.20

تعتمد العديد من املتغريات املتصلة بالتكلفة عىل كيفية تقديم التحويالت بقدر ما تعتمد عىل نوع التحويل. حيث ترتتب تكاليف 
مختلفة عىل املنظامت واملتلقني حسب آلية اإليصال: الربامج الخاضعة ملراقبة أكرث كثافة تتطلب تكاليف موظفني أكرب، واملشاريع 
ذات  الربامج  من  كفاءة  أقل  تكراًرا  واألكرث  األصغر  التحويالت  ذات  والربامج  نطاقًا،  األوسع  الربامج  من  كفاءة  أقل  نطاقًا  األضيق 

التحويالت األكرب وأقل تكراًرا.21

لجنة اإلنقاذ الدولية، 2015.  18

.2014 O’Brien et al., 2013; Hermon Duc, 2012; Creti,  19

.Bailey, 2014  20

Bailey, 2014  21
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))2016( ADEو )املربع 1. طرق التعبري عن كفاءة التكلفة )اعتامًدا عىل لجنة اإلنقاذ الدولية )2015

100 x مجموع القيمة املحولة من الربنامج 1 النسبة املئوية من املوازنة اإلجاملية ممثلة بالتحويل = 

إجاميل تكلفة املرشوع  

مثاًًل، إذا كان املرشوع يحول 700 ألف دوالر مبوازنة إجاملية قدرها مليون دوالر، فإن %70 من موازنة املرشوع ُيحول إىل 
املستفيدين )100*700000/1000000 )للحصول عىل النسبة املئوية( = 70%(.

2. نسبة ألفا - النسبة املئوية إلجاميل املوازنة ممثلة بالتكاليف اإلدارية و/ أو التشغيلية

وهي ببساطة مقلوب املعادلة املاضية، ويشار إليها أحيانًا بنسبة ألفا.

مثاًًل، إذا كان املرشوع يحول 700 ألف دوالر مبوازنة إجاملية قدرها مليون دوالر، و%30 من موازنة املرشوع مخصصة للتكاليف 
اإلدارية/ التشغيلية )100*300000/1000000 )للحصول عىل النسبة املئوية( = 30%(.

جميع التكاليف سوى التحويل )وقت املوظفني ومسوح االستهداف ورسوم التحويل( 3 نسبة التكلفة اإلجاملية إىل التحويل = 

قيمة املال املحول إىل املستفيدين يف جميع مراحل املرشوع  

مثاًًل، إذا كان املرشوع حّول 700 ألف دوالر مبوازنة مليون دوالر، فإن النسبة تساوي 1,43 )1.43 = 700000 /1000000(.

تنبيه بشأن هذه النسبة: الربامج العاملة يف السياقات التي يتمتع فيها الدوالر بقدرة رشائية أكرب )وبالتايل يتم تحويل دوالرات 
أقل إليها( ستبدو أقل كفاءة باستخدام هذا املقياس. وجدت لجنة اإلنقاذ الدولية )2015( أن برامج املساعدات النقدية غري 

املرشوطة يف الساحل تبدو عموًما أقل كفاءة من الربامج يف الرشق األوسط. لذلك مل تستطع لجنة اإلنقاذ الدولية تربير أي برامج 
مساعدات نقدية يف الساحل باستخدام نسبة إجاميل التكلفة إىل التحويل )كفاءة التكلفة( كتفسري وحيد لجودة الربنامج، وذلك 

ال يتسق مع مهمتها اإلنسانية. بداًل من ذلك، ميكن استخدام التحليل لتوجيه لجنة اإلنقاذ الدولية إىل أن الكفاءة يف الساحل 
تتطلب الرتكيز عىل الوصول إىل أكرب عدد ممكن من املستفيدين، ورمبا توسعة الربامج التي تستهدف الفئات األكرث ضعًفا بحيث 

تشمل أيًضا الفئات األقل ضعًفا بقليل يك تستفيد من وفورات الحجم.

 يسلط هذا املثال الضوء عىل أهمية مصاحبة أي نسبة إلجاميل التكلفة إىل التحويل مع رسد يفرس أثر السياق عىل هذه النسبة 
وأيًضا تبعاته عىل كفاءة الربنامج عموًما.

التكاليف سوى قيمة التحويل 4 التكلفة اإلدارية لكل أرسة شهريًّا = 

األرس املخدومة * أشهر الربنامج  

هذا املقياس أقل حساسية لالختالف يف القدرة الرشائية ويقيس بشكل أكرب الكفاءة التشغيلية موضًحا تكلفة إيصال التحويل 
إىل أرسة واحدة شهريًّا. عىل سبيل املثال، وجدت لجنة اإلنقاذ الدولية أن الربامج يف الساحل تبدو باستمرار أقل كفاءة من حيث 
التكلفة من الربامج يف منطقة االستجابة السورية باستخدام نسبة التكلفة اإلجاملية إىل التحويل، لكن التكاليف اإلدارية لألرسة 

الواحدة شهريًا يف الساحل كانت أقل. حيث بلغ معدل التكلفة اإلدارية لألرسة الواحدة شهريًّا 66 دوالر فقط يف الساحل، مقابل 
74 دوالر يف سوريا.

للمزيد من املعلومات واملنهجيات املفصلة لقياس كفاءة التكلفة لربامج املساعدات النقدية، انظر:

	 .IRC’s cost-efficiency report for unconditional cash transfers

منهجية لجنة اإلنقاذ الدولية يف تحليل التكلفة. 	

	 .WFP OEV – Technical Note on Efficiency Analysis

عوامل التكنولوجيا يف مراقبة عملية برامج املساعدات النقدية  4.3.3

يقدم الجدول 4 ملخًصا ألهم املسائل املأخوذة يف االعتبار عند اختيار التكنولوجيا للمساعدة يف مراقبة العملية. تنطبق هذه النتائج 
عىل األنظمة التالية ما مل يحدد خالف ذلك: Mastercard Aidو Last Mile Mobile Solutionsو Segoviaو Red Rose وAid: Tech. للمزيد 

من التفاصيل حول كل من املسائل واملنصات املذكورة يف الجدول، انظر امللحق 5.

C

http://www.cashlearning.org/resources/library/351-minimum-standards-for-market-analysis-misma
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/calp/CaLP_Urban_Toolkit_web.pdf
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عوامل التكنولوجيااملسألة

إنشاء هوية رقمية 
- مهمة لتسجيل 

املستفيدين والتحقق 
من هويتهم

تقع الهوية الرقمية للمستفيد يف صلب الحلول التقنية لربامج املساعدات النقدية، فهي تسجل  	
املعلومات بأمان لتمكني االستهداف وإيصال املساعدات للمستفيدين املختارين. كانت كل األنظمة 

 )Aid: Techو Mastercard Aidو Last Mile Mobile Solutionsو Red Rose وSegovia( الخاضعة للتقييم
قابلة للتعديل بشكل كامل يف هذا املجال.

بعد تحديد البيانات التي ينبغي جمعها، تقدم جميع املنصات تطبيقات عرب الهاتف املحمول  	
لتسجيل املستفيدين يف امليدان، وهي تعمل عرب اإلنرتنت ودون االتصال به أيًضا.

تقدم منصات Red Rose وLMMS وSegovia أدوات الستهداف املستفيدين واختيار من سيجري  	
إلحاقهم يف كل برنامج محتمل اعتامًدا عىل أي مجموعة مختارة من املعايري وحسب البيانات 

املجموعة لتلبية تصميم الربنامج.

ويف السياقات التي ال تتوفر فيها القدرة عىل االتصال بالبيانات يف املنطقة الجغرافية املطلوبة يكون  	
التشغيل دون االتصال رضوريًّا. لتسجيل املستفيدين أو التوزيعات املبارشة شخصيًا، ميكن لتطبيق 

الهاتف املحمول تخزين البيانات املطلوبة مؤقتًا وإجراء أي إضافات أو تعديالت محليًا قبل املزامنة 
مع الخادم عند توفر االتصال.

وميكن أن تكون املزامنة تلقائية بحيث يراقب التطبيق حالة االتصال ويبدأ عملية املزامنة يف أقرب  	
وقت ممكن.

أثر اختيار آلية 
اإليصال عىل مخاطر 

املرشوع ومراقبتها

تتوفر يف منصات Segovia وRed Rose عالقات وتكامالت قامئة مسبًقا مع مجموعة واسعة من  	
قنوات الدفع ومقدمي الخدمات املالية. وهذه من فوائد اختيار هذه املنصات، خصوًصا وأن 
مشكالت اإلعداد للعمل مع مقدمي الخدمات املالية كانت من أكرب عوامل الخطر يف برمجة 

املساعدات النقدية.22

تقدم الخدمات النقدية املتنقلة مستوى عاليًا من الشفافية يف عملية الدفع، كام أنها تتيح دفع  	
دفعات إضافية عن بعد مقابل رسوم بسيطة. يجب أن ينطوي أي حل من الحلول القامئة عىل 

الهاتف املحمول عىل الدراسة الحذرة لتوفر مرافق الشحن لهواتف املستفيدين، واالتصال باإلنرتنت، 
والحاجة للتدريب إن مل يكن املستفيدون عىل دراية مسبقة بالخدمة.

ميكن تقليل حاالت االحتيال يف التسجيل عن طريق الحصول عىل بصمة كل مستفيد )كام هو الحال  	
يف استخدام منظمة العمل ضد الجوع ملنصة Red Rose يف نيجرييا(. لكن األشخاص ذوي اإلعاقة قد ال 
يستطيعون تقديم بصامتهم، فضاًل عن أن البصمة قد ال تكون واضحة بسبب العمل الشاق. ويف هذه 

الحاالت، ميكن استخدام وسيط من األرسة - عادة ما يكون طفاًل أو فرًدا آخر يف األرسة - لتسجيل 
بصمته، لكن ذلك يستدعي حضور ذلك الشخص يف العمليات الالحقة. وميكن بداًل من ذلك، أن 

يحمي التصميم الحذر للربامج وتحليل البيانات من االحتيال بفعالية مبا أن استخدام البصمة مكلف 
وقد يفرض تحديات أمام املستفيدين وموظفي الربامج.

Partnering for Success: E-Cash use in humanitarian programming, Vaidehi Krishnan  22
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تتيح املنصات التكنولوجية الخاصة بربامج املساعدات النقدية التي جرى تقييمها تنفيذ استبيانات  	املراقبة بعد التوزيع
متكاملة ملتابعة املستفيدين. فهي تخزن املعلومات مبارشة عن املستفيدين يف النظام، وذلك يبسط 

جمع البيانات األولية مبا أن املعلومات الدميغرافية املطلوبة للمستفيدين موجودة أصاًل يف النظام 
وميكن العثور عليها عن طريق مسح بطاقة هوية املستفيدين الخاصة باملرشوع. كام أن ربط 

اإلجابات عىل االستقصاء مبارشة ببيانات املستفيدين األساسية يتيح أيًضا اتباع آليات متابعة ورصد 
أسهل يف حالة وجود قضايا تؤثر عىل مجموعة فرعية معينة من السكان املستفيدين.

تشمل املنصات أدوات ألخذ عينات عشوائية من املستفيدين بناء عىل البيانات املوجودة أصاًل يف  	
النظام. وميكن أن تولد املسوح تقارير ولوحات متابعة أولية مع إمكانية إجراء تحليل متقدم عن 

طريق تحميل مجموعات البيانات واستريادها إىل أداة ذكاء األعامل املرغوبة.

وميكن أن تشمل املسوح حقواًل لتسجيل الشكاوى/ املسائل التي تتطلب املزيد من املتابعة. 	

الجدول 4: عوامل التكنولوجيا يف مراقبة عملية برامج املساعدات النقدية

مراقبة النتائج يف برامج املساعدات النقدية  4
تركز مراقبة النتائج عىل تحقيق نتائج املرشوع وتقييم التغريات )املقصودة وغري املقصودة( الناتجة عنه. يتيح تقييم مدى التقدم 
املحرز مقارنة بالنتائج املرجوة إجراء أي تعديالت الزمة، كام أنه رضوري لتقديم املعلومات لتقييامت املشاريع،23 كام هو موضح يف 

الشكل 1، التي توظّف برامج املساعدات النقدية:

النتيجة الفورية هي قدرة املستفيدين عىل إنفاق النقد/ القسيمة. 	

النتيجة متوسطة األمد هي قدرة األرس عىل تلبية احتياجاتها األساسية/ االحتياجات الخاصة بقطاعات معينة )اعتامًدا عىل ما تم  	
تصميم التحويالت لتحقيقه(.

يضم امللحق 1 أهم املصادر حول مراقبة نتائج برامج املساعدات النقدية.

التحديات املتصلة بقياس النتائج. كام هو الحال بالنسبة للتدخالت الطارئة، فإن الكثري من برامج املساعدات النقدية )املشرتكة مع 
طرق تحويل أخرى( قصرية األمد )مثاًل أقل من 3 أشهر(، مام يحد من أثرها طويل األمد عىل مستوى األرس. ويف هذه الحاالت، من 
غري الواقعي قياس مساهمة التحويالت النقدية/ القسائم يف تحقيق مؤرشات النتائج التقليدية، كقياس الوفيات والهزال والقياسات 
األخرى طويلة األمد.24 كام يفرض العمل مع فئات سكانية رحالة، ال سيام الالجئني والنازحني، تحديات يف املراقبة، حيث تقل نقاط 
االتصال بني املستفيدين ومن يراقبون الربنامج. هذه األطر الزمنية للربمجة والسياقات التشغيلية للربامج قد تعني أنه من غري املنطقي 
توقع إجراء قياسات شاملة ملساهمة برامج املساعدات النقدية يف قدرة األرس عىل التأقلم.25 انظر إىل الجزء الخامس للحصول عىل 

املزيد من املعلومات حول مراقبة استخدام األرس إلسرتاتيجيات التأقلم ورفاهها وقدرتها عىل تلبية احتياجاتها األساسية.

مسائل متعلقة مبراقبة النتائج  4.1

مبا أن التحويالت النقدية والقسائم ليست قطاًعا أو هدفًا مستقاًل بحد ذاتها، فإنه ليس من املفرتض أن تختلف مراقبة نتائجها بشكل 
كبري عن مراقبة نتائج املشاريع التي تستخدم أي طرق أخرى للتحويل. لكن استخدام النقد/ القسائم يتطلب منا فهم التغريات واآلثار 

التي أحدثتها التحويالت يف األرس املستفيدة والسياق األوسع الذي يُنفذ فيه املرشوع.

يفّصل الجزء الخامس االعتبارات الخاصة باملنح متعددة األغراض.

كام يوضح الجدوالن 5 و6 أهم القضايا الخاصة بربامج املساعدات النقدية حسب نوع التحويل النقدي أو القسائم.

ويستخدم الجدوالن 5 و6 الرموز لإلشارة إىل مسائل املراقبة املتصلة مبخاطر املرشوع ومراقبة السياق والتوع االجتامعي والحامية 
والعدالة. انظر إىل مفتاح الجدول 1 ملعرفة معاين هذه الرموز.

منظمة العمل ضد الجوع، 2016.  23

بناء عىل مراسالت حديثة مع املستشار الفني التابع ملكتب الواليات املتحدة للمساعدة يف حاالت الكوارث الخارجية املعني بتعايف االقتصاد وأنظمة السوق.  24

املرجع نفسه.  25

C



35

إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

النقد اإللكرتوين من خالل  اليونان لتوزيع  مثال عىل حامية بيانات املستفيدين: تشاركت أوكسفام مع مقدم خدمات مالية يف 
منظمة أمريكية )وسيطة( تستخدم برنامًجا عرب اإلنرتنت لتتبع النفقات. وذلك يعني أن املنظمة الوسيطة تستطيع الوصول إىل كّم 
كبري من البيانات حول املستفيدين من املرشوع. وقد تطلب ذلك إجراء مفاوضات لضامن عدم خرق مراقبة وتتبع البيانات من 

قبل املنظمة الوسيطة لسياسة حامية بيانات املستفيدين الخاصة مبنظمة أوكسفام. 

مسائل متعلقة مبراقبة النتائج الفوريةمجال تركيز املراقبة

إنفاق املستفيد 
للنقد

 قدرة املستفيدين عىل الوصول إىل األسواق وإنفاق النقد/ القسائم بأمان.

  التكاليف التي تكبدها املستفيدون للتنقل إىل األسواق إلنفاق النقد.

 وقت التنقل الالزم لرشاء السلع/ الخدمات املطلوبة. 

 جودة السلع/ الخدمات املشرتاة.

 أي مشكالت فنية يواجهها املستفيدون يف إنفاق النقد/ القسائم )ال سيام بالنسبة للنقد 
اإللكرتوين/ القسائم اإللكرتونية( - ال سيام الفئات األكرث هشاشة، كاألميني وغري القادرين عىل 

الحساب ومن ليست لديهم دراية يف التكنولوجيا.

سهولة الوصول إىل التحويل )ال سيام من خالل الهاتف املحمول أو النقد اإللكرتوين/  	
القسيمة اإللكرتونية(.

 القيمة الحقيقية للتحويل )إذ أن قيمة التحويل تقل بالنسبة للمستفيدين إذا كانوا 
يشرتون مواد أقل بالتحويل مام كان متوخًى، بسبب ارتفاع األسعار أو يف حالة بيع السلع 

العينية للحصول عىل مواد مفضلة أكرث(.

 تفضيالت املستفيدين )فيام يخص طريقة إيصال املساعدات(.

أمناط اإلنفاق - أي السلع أو الخدمات توليها األرس األولوية وأسباب اختيار تلك السلع أو 
الخدمات عىل وجه التحديد.

من أنفق النقد عىل ما سلع/ خدمات مل يكونوا سيحصلون عليها لوال استالم التحويل.

  كيفية اتخاذ القرار بشأن ما سيتم إنفاق النقد/ القسائم عليه، وما إذا كان ذلك 
يسبب أي توترات داخل األرس.

 ما إذا تم استخدام كل القسائم أو تم إعادة بيع بعض منها. ما إذا كانت هناك فئات 
معينة من األفراد ممن مل يستخدموا القسائم الخاصة بهم وأسباب ذلك. قد يفيض تحليل 
إعادة بيع القسائم إىل رؤى مثرية للدهشة يف حاجات املشاركني وتفضيالتهم والقيود التي 
يواجهونها - ينبغي عدم »معاقبة« من يعيد بيع السلع، كام ينبغي تقدير املعلومات حول 

إعادة البيع بشكل كبري.

 توفر آليات رفع الشكاوى، وسهولة الوصول إليها، وفعاليتها.

 حامية البيانات وخصوصية املستفيدين - مشاركة البيانات الشخصية لالجئني أو النازحني 
أو غريهم من األفراد أو األرس املتأثرين باألزمة مع أطراف ثالثة، مام ينذر بخطر تعرضهم 

للعنف أو االحتجاز أو التمييز.
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إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

إنفاق املستفيد 
للنقد

 قدرة األسواق عىل استيعاب املساعدات/ سلسلة اإلمداد بفعالية.

املنافسة/ التواطؤ )يف العادة ال تتصل التحويالت النقدية بهذه املشكلة مبا أن املستفيدين  	
يستطيعون إنفاق أموالهم مع أي تاجر(.

 االحتكار أو التكتالت االحتكارية أو تثبيت األسعار.

 توفر السلع والخدمات وأسعارها وجودتها. طريقة تغري األسعار وما إذا كانت التغريات يف 
األسعار تتأثر بربامج املساعدات النقدية.

 أي مشكالت فنية متصلة بالنقد/ القسائم )ال سيام للنقد اإللكرتوين/ القسائم اإللكرتونية(. 

 قدرة الباعة عىل إعادة متوين وتخزين السلع ذات الصلة.

أي تكاليف يتكبدها الباعة للمشاركة يف املرشوع باستخدام القسائم.

باعة السوق )املتصلني باملشاريع التي تستخدم القسائم(: أداؤهم وقدرتهم عىل تنفيذ 
اتفاقياتهم التعاقدية.

وقت التنقل الذي يستغرقه التجار العاملون مع املنظمة غري الحكومية املنظمة ملعارض 
القسائم.

 التضخم - ارتفاع أسعار السلع األساسية بسبب نقص اإلمداد لتلبية الطلب )رفع 
التحويالت النقدية للقدرة الرشائية والطلب( مام يرض بجميع األفراد املتأثرين باألزمة وأفراد 

املجتمع الذين يستخدمون السوق.

 رسقة ونهب وابتزاز )الذي يتعرض له التجار من قبل أطراف أخرى يف السوق/ كيانات 
تجارية(.
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مسائل متعلقة مبراقبة النتائج الفوريةمجال تركيز املراقبة

إنفاق املستفيد 
للنقد

قدرة مستلمي التحويالت عىل الوصول إىل األسواق: 	

القيود عىل الحركة يف الطريق إىل األسواق )الحواجز املادية املفروضة عىل وصول السلع  	
والخدمات من قبل الجامعات العسكرية أو املسلحة، والتمييز العرقي/ الديني، إلخ(.

الرضائب غري القانونية والرشاوى يف الطريق إىل السوق مام يحد من الوصول إليها أو  	
يعطله.

خطر تغذية التحويالت النقدية للتهديدات القامئة إن مل يتم التعامل معها من خالل  	
التصميم، مبا أن الناس يستخدمون جزًءا من املساعدات لدفع الرشاوى/ الرضائب )من 

خالل املفاوضات، املنارصة، إلخ(.

األمن الشخيص: هل يزيد استخدام النقد هشاشة الناس ويعرضهم للرضر؟ إضافة إىل  	
املستفيدين من املرشوع وأرسهم، يشمل ذلك موظفي الوكاالت والرشكاء ومقدمي 

الخدمات املالية واألطراف الفاعلة يف السوق والسلطات املحلية.

محدودية حرية الحركة يف سياق املخيامت أو بسبب بعد موقع السكان أو كونهم  	
محصورين - لن يتمكن املستفيدون من إنفاق النقد أو سيتعرضون للخطر إذا أنفقوه.

عودة اشتعال النزاع أو نزوح جديد )ينطبق عىل جميع مراحل الربنامج(. 	

 عالقات املجتمع: اعتامًدا عىل عالقات املجتمع القامئة مسبًقا، وطريقة اختيار املستفيدين، 
قد يؤدي النقد إىل سوء العالقات بني الفئات املستفيدة وغري املستفيدة.

اشتداد الخالفات يف األرسة حول استخدام املوارد )النقد أو غريه(. 	

عنف العشري و/ أو العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي، ال سيام إذا كانت املرأة هي  	
املستلمة املبارشة للمساعدة وال تتحكم عادة مبوارد األرسة، أو إذا كان الرجال مهمشني يف 

إيصال املساعدات و/ أو يف االقتصاد عموًما.

التوزيع غري العادل للنقد )من حيث النفقات( يف األرسة. 	

األعباء اإلضافية عىل النساء أو األطفال، مثل تكلفة الفرصة الضائعة للنقد مقابل العمل. 	

استخدام النقد ألغراض غري قانونية أو مرضة )املخدرات أو السالح أو الجامعات املسلحة أو  	
الكحول(.

الرسقة، النهب، االبتزاز. 	

الجدول 5: مشكالت املراقبة املتصلة بالنتائج متوسطة األمد لربامج املساعدات النقدية26

مستنري بالورقة .Bailey S. and Pongracz, S. 2015; Gordon, 2015, Bailey 2014: ,Cabot-Venton, C وزارة التنمية الخارجية، 2011.  26
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إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

مشكالت مراقبة النتائج متوسطة األمدمجال تركيز املراقبة

قدرة األرسة عىل 
تلبية احتياجاتها 

األساسية/ 
االحتياجات الخاصة 

بقطاع معني، 
وتقليل استخدام 

إسرتاتيجيات التأقلم 
السلبية

 هل تم استخدام التحويل كام هو مقصود منه، مثاًل، كيف أثر برنامج املساعدات النقدية 
عىل قدرة األرس املستفيدة عىل تلبية احتياجاتها األساسية/ االحتياجات الخاصة بقطاع معني، 
وكيف قلل من اتباع األرس املستفيدة إلسرتاتيجيات التأقلم السلبية - مرتبط باملرونة والقدرة 

عىل االختيار يف التحويالت النقدية.

 كفاية قيمة التحويل لتحقيق أهداف املرشوع.

ما الذي تغري بالنسبة لألرسة املستفيدة )سلبًا أو إيجابًا(، وكيف ساهمت برامج املساعدات  	
النقدية يف هذا التغيري؟

هل غريت التحويالت النقدية/ القسائم قدرة الناس عىل الوصول إىل االئتامن؟ 	

هل غريت التحويالت النقدية/ القسائم مصادر ومستويات الدخل الشهري )وكيف(؟ 	

 أي مشكالت فنية متصلة بالنقد/ القسائم )ال سيام للنقد اإللكرتوين/ القسائم اإللكرتونية(. 
كيف أثرت برامج املساعدات النقدية عىل موازنات األرس وأصولها وصنع القرارات فيها؟

مثاًل، هل أتاحت برامج املساعدات النقدية لألرس حرية الترصف مبصادر أخرى للدخل للقيام  	
بأمور أخرى مل تكن ستقوم بها لوال املساعدات؟

   كيف أثرت برامج املساعدات النقدية عىل طبيعة العالقات بني أفراد األرسة 
سواء إيجابًا أو سلبًا؟ مثاًل، التغريات يف قدرة النساء أو األطفال أو أفراد األرسة األكرث هشاشة 

عىل صنع القرارات؛ أو تعزيز عالقات القوى السلبية؛ أو تعرِّض النساء واألطفال لخطر اإلساءة.

أسباب أي استعامل معاد للمجتمع و/ أو أي وجه من أوجه عدم املساواة أو انعدام األمن  	
يف صنع القرارات.

اإليصال  	 بشأن طريقة  رأيهم  إىل  إضافة  وكرامتهم  االختيار  للقدرة عىل  املستفيدين:  تصور 
مقارنة بطرق التحويل التي جربوها سابًقا، كاملساعدات العينية(.

   اشتداد الخالفات يف األرسة حول استخدام املوارد )النقد أو غريه(.

 توفر آليات الشكاوى وسهولة الوصول إليها وفعاليتها.

 حامية البيانات وخصوصية املستفيدين - مشاركة البيانات الشخصية لالجئني أو النازحني 
أو غريهم من األفراد أو األرس املتأثرين باألزمة مع أطراف ثالثة، مام ينذر بخطر تعرضهم 

للعنف أو االحتجاز أو التمييز.

التغريات يف السوق 
املتأثرة بطلب 

املستفيدين

ما هي اآلثار اإليجابية أو السلبية للتحويالت النقدية عىل األسواق املحلية؟ هل كانت هناك  	
ارتفاعات حادة يف أسعار اإليجارات قد تؤدي إىل طرد السكان؟ أي تغريات يف أسعار السلع 
و/ أو توفرها؟ هل هناك حاجة إلجراءات لتخفيف املخاطر؟ ذلك فيام يتصل باآلثار الفورية 

)خالل التنفيذ( وليس اآلثار األطول أمًدا التي متثل نطاق التقييم.

هل يؤثر استخدام النقد عىل أسواق االئتامن/ السحب؟ 	

عوامل أخرى تؤثر 
عىل الفعالية

قوة آليات التعاون والتنسيق بني الوكاالت كمجموعات العمل املعنية بالنقد. 	

الرتابطات مع شبكات األمان االجتامعي. 	

مدى استخدام بيانات مراقبة برامج املساعدات النقدية الستنارة صنع القرارات الربامجية. 	

 هل تم إعداد هيكل واضح للشكاوى والتغذية الراجعة واستخدامه من قبل املستفيدين.

الجدول 6: مشكالت املراقبة املتصلة بالنتائج متوسطة األمد لربامج املساعدات النقدية27

مستنري بالورقة :Cabot-Venton, C., Bailey S. and Pongracz, S. 2015; Gordon, 2015, Bailey 2014 وزارة التنمية الخارجية الربيطانية، 2011.  27
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مؤرشات النتائج  4.2

تحديد  املفرتض  من  املذكورة.  املرشوع  بنتائج  املتصلة  التغريات  أو  اإلنجاز  لقياس  وموثوقة  بسيطة  وسيلة  النتائج  مؤرشات  متثل 
أن تعكس مشكالت  وينبغي  أهداف املرشوع،  النتائج عىل  اختيار مؤرشات  يعتمد  املنطقي.  اإلطار  تطوير  النتائج خالل  مؤرشات 

املراقبة )املذكورة يف الجدولني 5 و6( التي تعد مهمة بالنسبة لسياق املرشوع.

النتائج الخاصة بربامج املساعدات النقدية املذكورة يف مجموعات أدوات  تضم الجداول 7 و8 و9 نظرة عامة عىل فئات مؤرشات 
وتوجيهات برمجة املساعدات النقدية، مبا يف ذلك املؤرشات املروج لها/ املطلوبة من قبل الجهات املانحة الرئيسية28 والتي تركز عىل 
أ( األرس املستفيدة، ب( السوق، ج( املجتمع/ السياق األوسع. تم تسليط الضوء عىل مؤرشات الحامية  والنوع االجتامعي  
. وتستخدم فرق العمل الجداول كمرجع لتتحقق من جودة مؤرشات اإلطار املنطقي القامئة أو املساعدة يف تطوير  واملساءلة 
األطر املنطقية. عىل سبيل املثال، ميكن أن تستخدم فرق املرشوع الجدولني 5 و6 لتحديد أهم القضايا التي ينبغي مراقبتها يف سياق 

املرشوع، والجداول 7، 8، 9 ملعرفة ما إذا كان باإلمكان استخدام املؤرشات الحالية لرصد هذه القضايا.

  تم إدراج فئات املؤرشات بداًل من مؤرشات محددة يف الجدول 7 و8 و9، ألنه ينبغي تكييف املؤرشات املحددة حسب 
سياق املرشوع.

مثاًل: فئة املؤرشات: نفقات األرسة وأمناط االستخدام.

 XX أو معدل املبلغ املنفق عىل XX ومن املؤرشات املحددة املتصلة بفئة املؤرشات هذه: معدل نسبة الدخل/ التحويل املنفق عىل
شهريًّا. تعتمد تفاصيل املؤرشات )أي ما هو XX تحديًدا( عىل سياق وأهداف املرشوع.

إضافة إىل ذلك، ميكن تحويل العديد من فئات املؤرشات إىل مؤرشات كمية عن طريق إضافة هدف )عدد أو نسبة مئوية(. انظر 
القسم 1.1 لالطالع عىل املزيد من اإلرشادات حول مؤرشات املرشوع. 

فئات املؤرشات عىل مستوى املجتمع/ السياق األوسع

مالحظاتفئات املؤرشات

قادة املجتمع وممثلو السلطات املحلية يفهمون معايري 
االستهداف يف املرشوع.

التغريات يف الوضع األمني الذي يؤثر عىل املجتمعات 
املستهدفة.

مؤرش متصل باملساءلة.

بناء عىل الحاجة لفهم األسباب والكيفية:

تؤثر برمجة املساعدات النقدية عىل الوضع األمني، أي أن  	
التحويالت النقدية تزيد مستوى التوتر والعنف بني األرس يف 

املجتمع نفسه أو بني مختلف املجتمعات.

يؤثر الوضع األمني عىل برامج املساعدات النقدية، مثاًل،  	
عودة اشتعال النزاع، أو وقوع نزوح جديد يؤثر عىل مالءمة 

برامج املساعدات النقدية أو القدرة عىل استخدامه إذا 
مل يستطع الناس الوصول إىل النقد و/ أو القسائم و/ أو 

السوق.

فهم ما إذا كان منوذج النقد يؤثر عىل آليات املساعدة الذاتية التغريات يف أنظمة املساعدة الذاتية املجتمعية.
املجتمعية وطريقة تأثريها عليه، مثل إسرتاتيجيات التأقلم 
املحلية مبا يف ذلك مشاركة املوارد واملساعدات. قد تكون 

التغريات إيجابية أو سلبية. من املهم فهم أثر هذه التغريات 
عىل كل من املستفيدين وغريهم.

الجدول 7: مؤرشات النتائج عىل مستوى املجتمع/ السياق األوسع

28  مصادر املؤرشات - منظمة العمل ضد الجوع، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، Diakonie Katastrophenhilfe، وزارة التنمية الخارجية، املجلس الدمناريك لالجئني، إدارة املساعدة اإلنسانية والحامية املدنية التابعة للمفوضية 

األوروبية، الغذاء من أجل السالم، Humanitarian Practice Network، مرييس كور، مكتب الواليات املتحدة للمساعدة يف حاالت الكوارث الخارجية، أوكسفام، منظمة إنقاذ الطفل، املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني.
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فئات مؤرشات النتائج عىل مستوى األرس

مالحظاتفئات املؤرشات

قدرة األرس املستفيدة عىل إنفاق 
النقد/ القسائم

ميكن التبليغ عنها رقميًّا بدعم من بيانات نوعية؛ مثاًل، % لألرس التي واجهت مشكالت يف اإلنفاق  	
مع فهم نوع ونطاق وشيوع هذه املشكالت )قد تتصل املشكالت بالوقت أو املسافة أو الكلفة 
أو قضايا الحامية واألمن أو االحتيال أو الفساد أو التحويل أو توفر أو جودة أو أسعار السلع/ 
الخدمات(. ميكن تقسيمها إىل آثار الوقت والتكاليف املتكبدة ومخاطر األمن/ الحامية وتوفر 

وأسعار وجودة السلع والخدمات وما إىل ذلك من مشكالت.

اآلثار عىل األرس من حيث الوقت تشمل الوقت الالزم للتنقل إىل األسواق وأوقات انتظار السلع/  	
الخدمات املفضلة والنافدة من املخزون. من املهم جمع بيانات نوعية ملعرفة آثار الوقت وكيف 

تؤثر عىل األرس؛ مثاًل االضطرار لرتك األطفال وحدهم يف املنزل من أجل الذهاب إىل السوق، وما إىل 
ذلك من آثار متصلة بكفاءة وفعالية ومالءمة طريقة برنامج املساعدات النقدية.

تشمل التكاليف التي يتكبدها املستفيدون فقدان الدخل بسبب ضياع الوقت للوصول إىل السوق  	
وتكلفة النقل من وإىل السوق، وكلفة املبيت بالقرب من األسواق. من املهم جمع بيانات نوعية 

ملعرفة آثار الوقت وكيف تؤثر عىل األرس؛ مثاًل الدخل املفقود فاق الفائدة من الربنامج.

يساعد يف فهم طريقة إنفاق النقد/ القسائم، وذلك يشمل:نفقات األرسة وأمناط االستخدام

ما قد تنفقه األرس كرأس مال اجتامعي أو رضيبة )فساد(. 	

نسبة رشاء سلع/ الخدمات األساسية إىل السلع/ الخدمات غري األساسية. 	

رشاء السلع من أرس أخرى كانت قد تلقتها كمساعدات عينية. 	

من املهم فهم أسباب اختيار األرس لسلع/ خدمات معينة وتتبع التغريات يف اإلنفاق واالستخدام مع 
مرور الوقت )بعد تحويالت متتالية( من أجل املقارنة بني ما قبل التحويالت وما بعدها. يعتمد عىل 

ذاكرة املستفيد، بالتايل فهو غري موضوعي، لذلك يوىص بتثليثه مع مصادر بيانات أخرى.

نسبة األرس القادرة عىل تلبية 
احتياجاتها األساسية

مهم عىل وجه الخصوص للمنح متعددة األغراض. يعتمد هذا املؤرش عىل تصورات املستفيدين التي 
قد تكون غري موضوعية، لذلك يجب تثليث هذا املؤرش مع البيانات من مؤرشات أخرى، كالقدرة عىل 

تحقيق سلة الحد األدىن من اإلنفاق/ النتائج القطاعية أو جودة السلع والخدمات املشرتاة واملستخدمة.

القدرة عىل تحقيق سلة الحد 
األدىن من اإلنفاق )للمشاريع 
التي تستخدم املنح متعددة 

األغراض(.

مهم للمشاريع التي تستخدم املنح متعددة األغراض. مقارنة نتائج هذا املؤرش مع قدرة األرسة 
املتصورة عىل تلبية احتياجاتها األساسية قد تكون مؤرشة عىل ما إذا كانت حاجات املستفيدين ذات 

األولوية تتسق مع الحاجات ذات األولوية التي حددتها سلة الحد األدىن من اإلنفاق أو قيمة التحويل 
املصمم لتلبيتها.

إذا كانت قيمة التحويل مكافئة للحد األدىن لألجور أو قيمة تحويالت شبكة األمان االجتامعي، فإن هذا 
املؤرش يقدم معلومات حول كفاية هذه القيم لتمكني األرسة من تغطية احتياجاتها األساسية.

التغريات التي تشهدها األرس 
املستفيدة والتي تساهم 
 املساعدات النقدية فيها

 

قد تكون التغريات إيجابية أو سلبية وتشمل:

القدرة عىل تلبية الحاجات األساسية. 	

العالقات بني الجنسني وعالقات القوة. 	

التصورات حول الرفاه، مبا يف ذلك األمن والحامية. 	

استخدام إسرتاتيجيات التأقلم السلبية. 	

التعرض للعنف واالحتيال واالبتزاز وتهديدات الحامية األخرى. تستطيع األرس أن تقيم التغريات من  	
األكرث إىل األقل أهمية.

مالحظة: قد تختلف الحاجات األساسية بتصور املستفيدين عن الحاجات األساسية التي تحددها 
الوكالة املنفذة.

األرس التي تفيد بزيادة العنف 
)األرسي أو املجتمعي( أو 

التوترات يف املنزل بسبب استالم 

التحويالت النقدية   
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إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

فئات مؤرشات النتائج عىل مستوى األرس

مالحظاتفئات املؤرشات

التغريات يف استخدام 
إسرتاتيجيات التأقلم السلبية

مهم للمشاريع التي تستخدم املنح متعددة األغراض. يتطلب فهم يف خط األساس إلسرتاتيجيات 
التأقلم السلبية التي تتبعها األرس يف أوقات الشدة وغريها من األوقات. قد تعتمد هذه 

اإلسرتاتيجيات بشكل كبري عىل السياق وقد تتفاوت حسب املوقع الجغرايف واملوسم. 
إسرتاتيجيات التأقلم السلبية ليست محصورة باألمن الغذايئ وسبل العيش؛ بل تتعداها إىل 

األمور املتعلقة بالصحة ومامرسات النظافة والرصف الصحي والتغذية واملأوى والنزوح واستفادة 
األطفال من التعليم، إضافة إىل أمور أخرى.

رشاء األرس للسلع والخدمات 
التي تلبي الحد األدىن ملعايري 

الجودة

تشمل السلع املواد العينية واملأوى/ السكن واألرض ومدخالت سبل العيش. وتشمل الخدمات 
املياه والرصف الصحي والصحة والتعليم. يتم تحديد معايري السلع والخدمات يف نتائج املرشوع، 
كنتائج املرشوع القطاعية التي تحددها معايري إسفري ومعايري الجودة املحلية. ميكن تثليث هذه 

البيانات مع ما هو متوفر يف األسواق املحلية وما تختار األرس أن تشرتيه من سلع وخدمات. 
يساهم يف مراقبة جودة الخدمات التكميلية التي تشرتيها األرس باملنح غري املقيدة، مبا فيها املنح 

متعددة األغراض.

 رضا املستفيدين عن 
طريقة التحويالت النقدية.

من املهم فهم أسباب رضا املستفيدين أو عدم رضاهم. مثاًل، توزيع التحويالت دون تأخري، أو 
مالءمة طريقة التحويل والنقد، أو سهولة االستخدام، أو مخاطر االحتيال، أو وقت التنفيذ أو 

القدرة عىل االختيار أو املرونة أو الكرامة. قد يتغري مع مرور الوقت.

 رضا املستفيدين عن آلية 
الشكاوى واملالحظات الخاصة 

باملرشوع.

القدرة عىل تسليم الشكاوى واملالحظات عن طريق اآللية واستالم إجابة دون تأخري.

الزيادة املتوقعة يف عدد 
األشهر التي تستطيع فيها 

األرس تلبية احتياجاتها 
األساسية.

ينبغي أن يتصل ذلك بتكلفة املعيشة/ سلة الحد األدىن من اإلنفاق التي من املفرتض أن يشملها 
خط األساس للمرشوع.

التغري يف نسبة النفقات إىل 
الدين.

قد يكون التغري إيجابيًّا أو سلبيًّا وميكن التبليغ عنه حسب الحدود الدنيا للتغري املحددة يف 
تصميم املرشوع أو منذ التحويل املايض.

التغري يف الثغرة بني الدخل 
واإلنفاق.

من املرجح أن يتصل ذلك بسلة الحد األدىن من اإلنفاق أو الحسابات املكافئة لحاجات األرسة 
لإلنفاق من أجل تلبية احتياجاتها األساسية مقارنًة بقيم الدخل الحالية. ستهدف التدخالت 

لتقليل الفجوة أو إلغائها، وقد يتأثر ذلك بالتغريات يف األسعار ومصادر وقيم الدخل.

% للمستفيدين الذين أفادوا 
بتوفري جزء من دخلهم.

ذلك يبني طريقة اتخاذ األرس للقرارات وما إذا كانوا قادرين عىل تدبري شؤونهم. ومن املفيد هنا 
تثليث الدخل والنفقات مع التغريات يف إسرتاتيجيات التأقلم.

% لألرس التي تستثمر يف 
األصول اإلنتاجية حسب 

النوع.

 فهم املستفيد )وغري 
املستفيد( لعملية رصف 

القسيمة/ النقد.

ذلك يبني طريقة اتخاذ األرس للقرارات وما إذا كانوا قادرين عىل تدبري شؤونهم. ومن املفيد هنا 
تثليث الدخل والنفقات مع التغريات يف إسرتاتيجيات التأقلم. لكن هذا املؤرش يعتمد بشكل 

كبري عىل طريقة تصميم املؤرش.

 مؤرش متصل باملساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة باألزمة.

الجدول 8: مؤرشات نتائج برامج املساعدات النقدية عىل مستوى األرس
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إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

فئات مؤرشات النتائج عىل مستوى السوق

مالحظاتفئات املؤرشات

التغريات يف توفر وجودة 
وأسعار السلع/ الخدمات 

املطلوبة يف املرشوع بسبب 
ضخ النقد )مقارنة بالتقلبات 

املوسمية املعتادة(.

التغريات يف سالسل إمداد 
وأسعار السلع/ الخدمات 

املطلوبة يف املرشوع بسبب 
ضخ النقد )مقارنة بالتقلبات 

املوسمية املعتادة(.

أي مراقبة أسعار السوق. مرتبط بالحسابات التي تساعد يف تحديد قيمة التحويل )مثل سلة الحد األدىن 
من اإلنفاق والحد األدىن لألجور(. يراقب ويتتبع التغريات مع مرور الزمن يف السلع/ الخدمات املطلوبة 

)من قبل املرشوع(:

التوفر 	

الجودة 	

السعر )مبا يف ذلك التقلبات املوسمية والتضخم يف األسعار(. 	

مطلوب ملعرفة الحاجة لتغيري قيمة التحويل فيام يتصل بالتغري يف حالة السوق )مثل الزيادة يف سعر 
السلع األساسية(.

ميكن التبليغ عن التغريات مقارنة بخط األساس، مثاُل األسعار ال تتغري بأكرث من x%. ينبغي توثيق أسباب 
التغري إىل جانب القيم الرقمية للتغري.

مراقبة املعيقات أو العراقيل أو التأخريات يف إمداد السلع/ الخدمات املطلوبة من قبل املرشوع. من 
املهم مراقبة ما إذا كان من املرجح أن تؤثر التغريات عىل تكاليف املرشوع اإلجاملية أو إطاره الزمني أو 

القدرة عىل تحقيق نتائجه وأهدافه.

ميكن التبليغ عن التغريات مقارنة بخط األساس، مثل معدل النسبة املئوية للتغري يف إمداد السلع/ 
الخدمات األساسية مقارنة بخط األساس. ينبغي توثيق أسباب التغري إىل جانب القيم الرقمية للتغري.

التكاليف التي يتكبدها التجار 
للمشاركة يف الربنامج.

مهم للمشاريع التي توزع القسائم تحديًدا والتي قد يصحبها معارض القسائم. تشمل التكاليف 
فقدان الدخل وأجور النقل وتكلفة املبيت بالقرب من مناطق السوق. ميكن تتبع نوع ونطاق وشيوع 
التكاليف. ميكن التبليغ عن التكاليف كنطاق للقيم أو معدل لقيمة التكاليف اإلجاملية. من املهم أن 

تصاحب قيم التكاليف معلومات نوعية توضح أثر هذه التكاليف عىل التجار.

% لتجار السوق القادرين 
عىل تلبية الطلب عىل السلع/ 

الخدمات األساسية.

من الرضوري التبليغ عن املعلومات التالية إىل جانب النسب املئوية:

أسباب عدم قدرة التجار عىل تلبية الطلب.

العوامل التي مكنتهم من تلبية الطلب بنجاح.

يرتبط هذا املؤرش مبراقبة التغريات يف التوفر والجودة واألسعار والتغريات يف سالسل اإلمداد.

من يبيع السلع/ الخدمات التي يطلبها املرشوع. تقدم مراقبة الزيادة أو النقصان يف عدد التجار مجموع عدد التجار.
معلومات حول مستوى التنافس يف السوق والذي يتصل بتوفر وجودة وأسعار السلع/ الخدمات 

األساسية وسالسل اإلمداد املرتبطة بها.

# األطراف الفاعلة يف السوق 
ممن أفادوا بالتأثر سلبًا بربامج 

املساعدات النقدية.

رضوري لفهم ما يسبب األثر السلبي، وطريقة وأسباب تأثر السوق بشكل سلبي.

# تجار السوق املعنيني 
يف االستجابة ممن شاركوا 
يف أنشطة التأهب لربمجة 

املساعدات النقدية قبل األزمة.

يعطي مؤرًشا عىل أهمية )نطاق وحجم وتركيز( أنشطة التأهب التي تركز عىل السوق يف دعم 
االستجابة بعد األزمة.

التغريات التي شهدها تجار 
السوق املشاركني يف املرشوع.

مهم للمشاريع التي تستخدم القسائم: تشمل التغريات املبارشة املتصلة بالسلع/ الخدمات التي يطلبها 
املرشوع وأيًضا التغريات غري املبارشة وغري املتوقعة. وقد يشمل ذلك التغري يف طرق العمل. قد تكون 

التغريات إيجابية أو سلبية.

حجم السلع/ الخدمات 
املقدمة من خالل تجار 

األسواق الدقيقة.

السلع/ الخدمات التي يطلبها املرشوع، مقارنة ببيانات خط األساس.

ما إذا كانت التحويالت النقدية تؤثر عىل االقتصاد املحيل وكيف تؤثر عليه.التغريات يف االقتصاد املحيل.

الجدول 9: مؤرشات النتائج عىل مستوى السوق
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إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

طرق وأدوات جمع البيانات ملراقبة العملية  4.3

يعرض هذا الجزء توجيهات ومسائل تنبغي مراعاتها يف طرق وأدوات مراقبة النتائج املستخدمة عادة يف برامج املساعدات النقدية. 
يوضح الجدول 1- نظرة عامة عىل هذه الطرق واألدوات. انظر القسم 1.4 لنظرة عامة عىل نقاط مهمة ينبغي مراعاتها يف أدوات 

وطرق جمع البيانات.

لكن هذه التوجيهات ال تغطي طرق وأدوات مراقبة األداء التشغييل ملقدمي الخدمات املالية. ميكن االطالع عىل اإلرشادات هنا.

تعد وثيقة Matrix of Data Collection Methods and Tools الصادرة عن منظمة العمل ضد الجوع )2016( مصدًرا مفيًدا يساعد 
النقدية. وهي تغطي  البيانات الخاصة بربامج املساعدات  يف احتيار الطرق واألدوات األكرث مالءمة لجمع بيانات املرشوع مبا فيها 

مجموعة أوسع من األدوات التي تغطيها هذه اإلرشادات.

طريقة/ موضوع املراقبة

أدوات جمع البيانات

الرصد مسح السوقمسح األرس
باستخدام 

قامئة التحقق

املناقشات 
الجامعية 

املركزة

جدول سجل املؤرشات29 
املخاطر

الدخل والنفقات 
واالستخدام

✓✓

إسرتاتيجيات التأقلم 
والرفاه والصمود

✓✓

✓✓✓مراقبة السوق

✓✓✓مراقبة املخاطر

الجدول 10: نظرة عامة عىل أدوات وطرق جمع بيانات مراقبة نتائج برامج املساعدات النقدية92

جمع بيانات الدخل والنفقات واالستخدام  4.3.1

ما هي البيانات املجموعة

تهدف تدخالت برمجة املساعدة النقدية لدعم دخل األرسة ونفقاتها، سواء كانت خاصة بقطاع معني أو لتلبية احتياجات أساسية 
عامة. إن مراقبة هذه التدخالت تتطلب بالرضورة جمع بيانات حول فئات وتنوع وحجم نفقات األرسة، لكن فهم طريقة متكني برامج 
املساعدات النقدية لألرسة يك تلبي حاجاتها الخاصة بقطاع معني أو حاجاتها العامة يتطلب أيًضا فهاًم للعالقات بني الدخل والنفقات، 

وطريقة تغري صنع القرار بشأن دخل ونفقات األرسة. وهذا يشمل ما ييل:

كيف تتغري مصادر الدخل )وذلك يشمل لكنه غري محصور بالتحويل النقدي( خالل اإلطار الزمني للمرشوع. ومن املرجح أن تؤدي  	
الثغرات يف دخل األرسة إىل تغريات يف خيارات اإلنفاق. ميكن أن يقدم فهم مصادر الدخل فهاًم للطريقة التي تتمكن فيها األرسة 

من التأقلم مع تغري السياق.

سلوكات اإلنفاق املتصلة بالديون التي قد تتكبدها األرس. أظهرت نتائج التقييامت أن الكثري من األرس تستخدم نسبة من التحويالت  	
غري املقيدة لسداد الديون. وقد يستخدم سداد الديون القامئة للحصول عىل ديون أخرى يف بعض الحاالت. قد يؤثر مستوى الدين 
وقيمة الدخل الالزم لسداده عىل القرارات األخرى التي تتخذها األرسة، مثاًل فيام يتعلق بارتياد املدرسة أو عمل األطفال. سيكون 
صنع القرار يف األرسة قامئًا عىل عوامل مرتابطة، لذلك فإن جمع البيانات حول النفقات فقط ال يعطي صورة كاملة. ميكن أن يؤدي 

فهم مصادر الدخل لفهم الطريقة التي تتمكن فيها األرسة من التأقلم مع تغري السياق.

فهم ما إذا كانت هناك أي تكاليف تتكبدها األرسة ملرة واحدة أو تكاليف موسمية تتكبدها يف أوقات معينة من السنة، كالرسوم  	
املدرسية واملدخالت الزراعية وغريها من االستثامرات األساسية يف األصول اإلنتاجية.

يف حالة املنح متعددة األغراض، ينبغي مراقبة الطريقة التي تتغري فيها نفقات األرسة ودخلها فيام يتعلق بسلة الحد األدىن من اإلنفاق. 
لالطالع عىل تعريفات سلة الحد األدىن من اإلنفاق واملزيد من املعلومات حول املنح متعددة األغراض، انظر الجزء 5. إن مل يتم ضم 
الدخل والنفقات ضمن املراقبة بعد التوزيع، قد يكون من املفيد تنفيذ مسوح لألرس عىل مستوى النتائج يف فرتات زمنية تناسب 

الخط الزمني للمرشوع.

ميكن تعريفها عىل أنها أداة لفهم إسرتاتيجيات التأقلم عىل سبيل املثال بداًل من أن تكون أداة جمع بيانات بحد ذاتها.  29

C
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إنفاق  تقريبًا حول أمناط  الحقيقي  الوقت  بيانات يف  تتوفر  املختارة، قد  الدفع  التكنولوجية املستخدمة وقناة  املنصة  اعتامًدا عىل 
املستفيدين، كام هو موضح يف الجدول 11. لكن ذلك قد يتفاوت حسب اتفاقية مستوى الخدمة املوقعة مع مقدمي الخدمات املالية.

بيانات الوقت الحقيقي التي قد تقدمها قناة الدفع

التأكيد عىل استالم قناة الدفع
املستفيد

رؤية رصيد املستفيد/ 
معدل السحب من 

الرصيد

رؤية تفاصيل بنود 
النفقات

التأكيد عىل أن 
املستفيد هو املشرتي

الالالممكنالنقد

الخدمات النقدية 
املتنقلة

الالالنعم

الالنعمنعمبطاقة االئتامن املؤسسية

بطاقة السحب 
الشخصية

الالالنعم

ممكننعمنعمنعمالقسائم اإللكرتونية

الجدول 11: نظرة عامة عىل أنواع البيانات يف الوقت الحقيقي سوى ما ميكن أن تقدمه قنوات الدفع

مثال من العراق: تم توظيف منصة esoR deR من قبل بعض املنظامت التي تنفذ برامج املساعدات النقدية يف العراق. ولدى هذه 
املنصة القدرة عىل إبراز القسائم التي مل يستخدمها املستفيدون ضمن مستحقاتهم الشهرية. ويف هذه الحالة، ترسل رسالة نصية 
قصرية إىل املستفيدين لتذكريهم بأنه ما زالت لديهم قسائم يستطيعون إنفاقها. وميكن مترير هذه املعلومات أيًضا إىل منظامت 

منفذة محددة تتوىل مراقبة هذه األرس للتحقق من أي مشكالت محتملة.طريقة جمع بيانات الدخل والنفقات واالستخدام

جمع بيانات الدخل والنفقات واالستخدام للتحويالت النقدية:

النفقات الخاصة بالتحويالت أو النفقات العامة. مثة طريقتان عامتان لسؤال األرس عن نفقاتها: أ( السؤال عن استخدام التحويل  	
تحديًدا، أو ب( نفقات األرسة العامة يف فرتة معينة. قد يصعب السؤال عن استخدام التحويالت النقدية بشكل منفصل )أي السؤال 
عن طريقة استخدام ذلك املبلغ املايل تحديًدا( ألنه من املرجح أن يكون ضمن مصادر أخرى لدخل األرسة، وال تستطيع األرسة أن 
تفصله بالرضورة عن مصادر الدخل األخرى عند التفكري بالنفقات. وقد يقدم هذا النهج صورة أقل اكتاماًل أو إثراًء عن نفقات 
فإن طلب  لذلك،  نفقاتهم.  تقديم معلومات جزئية عن  للمسح  املستجيبني  إذا طُلب من  وأولوياتها( عموًما  األرسة )وحاجاتها 
املعلومات عن نفقات األرسة إجاماًل قد يكون مفيًدا أكرث من حيث الدقة ونوع التحليل الذي تتيحه. إذ يتيح هذا النهج مقارنة 
بيانات النفقات اإلجاملية مع بيانات الدخل مبا يف ذلك املؤرشات عىل نسبة برامج املساعدات النقدية بصفتها جزًءا من الدخل. 

بجميع األحوال، من املهم ضامن االتساق يف نوع البيانات املجموعة عرب مراحل املرشوع.

القيم الرقمية )العملة( والنسب املئوية. ميكن جمع بيانات الدخل والنفقات والتعبري عنها كقيمة رقمية )عملة، قيمة( أو كنسبة  	
مئوية )عادة ما ترتبط بقيمة رقمية إلجاميل الدخل/ النفقات(. ميكن جمع كل من القيم الرقمية والنسب املئوية كقيمة محددة 
)مثل 50 دوالر، %20( أو نطاق )50-25 دوالر، %120-10( حسب عوامل معينة، مثل دقة ما يتذكره املستجيبون. ومن املفيد متثيل 
بيانات النفقات كقيمة رقمية أو نسب مئوية مطلقة، حتى لو كانت تقريبية أو يف نطاقات. مثاًل، تنفق األرسة عىل الغذاء 50% 
)2000 دوالر( من قيمة الدخل السنوي البالغة قيمته 4000 دوالر، و%10 عىل التعليم )400 دوالر( و%5 عىل الرعاية الصحية 
)200 دوالر(. القيم الرقمية املطلقة هي بيانات خام، وميكن حساب النسب املئوية من تحليل البيانات الخام. جمع القيم الرقمية 
املطلقة يتيح مقارنة الدخل والنفقات مبارشة نسبيًّا )كنسبة مئوية(، كام يتيح تعديل املرشوع بقيم فعلية. لكن بيانات النفقات 

ال تكشف بحد ذاتها عن تلبية الحاجات، لذلك ينبغي إلحاق هذه البيانات بأسئلة نوعية إضافية.

C
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أثارت تقارير حديثة30 مخاوف بشأن فائدة مؤرش نسبة الدخل إىل النفقات. إذ تبني أنه غري حساس مبا يكفي. بالتأكيد سيتغري الدخل 
عىل املدى القصري، لكن ما الفائدة من هذه املعلومة؟ كام أنه يصعب تتبع النفقات.

مثال عىل بيانات النفقات: أفادت بيانات املراقبة بأن األرس تنفق %70 من التحويالت النقدية التي تستلمها عىل الغذاء، أي ما 
يكافئ 05 دوالر شهريًّا. ومبا أن التحويل الثاين يوزع خالل موسم الحصاد، فإن األرس تستطيع توفري املبلغ الذي ينفقونه عىل الغذاء 
من التحويل مبا أن لديهم الغذاء الذي يحصدونه. وتختار األرس أن تنفق النقد الذي وفروه لرشاء حبوب للموسم التايل. يوضح 
هذا املثال أهمية فهم ومراقبة السياق حسب تغري ثغرات سلة الحد األدىن من اإلنفاق. النسب املئوية ال تتيح حساب الثغرة 
الفعلية يف سلة الحد األدىن من اإلنفاق )انظر مجموعة أدوات املنح متعددة األغراض وحساب قيمة التحويل(، لذلك فإن القيمة 

الفعلية للنقد مطلوبة.

استخدام البيانات النوعية والكمية: متيل مسوح األرس للرتكيز عىل بيانات النفقات من خالل أسئلة كمية ومغلقة. لكن كام هو موضح 
يف القسم 3.3.1، فإن إدراج األسئلة النوعية أيًضا مهم لفهم:

سبب اختيار األرس إلنفاق التحويالت النقدية بالطريقة التي اختاروها. 	

طريقة استخدام األرس للسلع/ الخدمات التي اشرتوها. 	

الفرق الذي أحدثته التحويالت يف وضعهم. 	

ميكن إدماج هذه األسئلة النوعية يف مسوح األرس و/ أو ميكن جعل هذه األسئلة موضوع املناقشات الجامعية املركزة ومن ثم تحليلها 
بالتوازي مع بيانات مسوح األرس. وميكن أيًضا توظيف الطرق املستخدمة يف نهج تقييم االقتصاد املنزيل. يوظف نهج تقييم االقتصاد 
املنزيل املناقشات الجامعية املركزة مع أرس من رشائح ثراء مختلفة فهاًم أفضل للدخل غري الفريد بكل أرسة عىل حدة، بل هو خاص 

برشائح اجتامعية-اقتصادية معينة يف املجتمع. كام تقدم هذه املناقشات فكرة أكرث دقة عن الدخل من مسوح األرس.

ميكن استخدام الجداول 1 و5 و6 كأساس لتحديد مواضيع املناقشات الجامعية املركزة وأسئلتها. يتطلب طرح األسئلة النوعية وتسجيل 
إجاباتها مهارات محددة. انظر الجزء 2 للمزيد من التفاصيل.

بيانات النفقات والنتائج. قد يصعب تجميع بيانات الدخل والنفقات بطريقة كمية مقابل نتائج قطاعية محددة. وقد تصبح أدوات 
جمع البيانات التي تتيح ذلك )مثل مسوح األرس( طويلة ومكثفة ومستهلكة للكثري من الوقت.31 كام أن هناك تحديات من حيث 
تذكر املستجيبني ودقة املعلومات واحتامل تعدد مصادر الدخل. لذلك قد يكون النهج األسهل هو طرح أسئلة نوعية أكرث عمومية 

عن النفقات، مثل:

ما الذي تشرتيه بالتحويالت النقدية )أو كيف أنفقت دخل أرستك، مبا يف ذلك التحويالت النقدية(. 	

ما الذي استطعت رشاءه بالتحويالت النقدية ومل تكن قادًرا عىل رشائه دون التحويالت؟ 	

ما هي االحتياجات التي لبتها التحويالت النقدية؟ 	

ما هي االحتياجات التي تعذر تلبيتها؟ 	

ومن ثم عند تحليل هذه البيانات، ميكن تصنيف اإلجابات عىل هذه األسئلة حسب النتائج القطاعية.

وقت جمع بيانات الدخل والنفقات واالستخدام

للبيانات حسب نوع  الزمني للتدخل والحاجة  بيانات الدخل والنفقات واالستخدام قامئًا عىل أساس اإلطار  ينبغي أن يكون جمع 
املرشوع )مدة، وعدد وتكرار التحويالت( وذاكرة املستفيدين.

نظرًا ألن بعض برامج املساعدات النقدية قصرية األمد نسبيًّا، قد تُجمع بيانات الدخل والنفقات واالستخدام عىل مستوى النتائج مرة 
واحدة يف نهاية املرشوع أو عند تقييمه. لكن يف التدخالت األطول أمًدا )أي أكرث من 6 أشهر(، يجب فهم طريقة تغري أمناط دخل 
ونفقات املستفيدين مع مرور الوقت، وذلك يشمل فهم طريقة استخدام التحويالت، والتغريات التي ساهمت فيها لألرسة، وأيًضا إن 

حدثت تغريات يف مصادر الدخل أو الدعم اإلنساين األخرى بحيث أثر ذلك عىل قدرة األرسة عىل تدبري أمرها.

املصدر: مكتب الواليات املتحدة للمساعدة يف حاالت الكوارث الخارجية.  30

بناء عىل مراسالت حديثة مع املستشار الفني التابع ملكتب الواليات املتحدة للمساعدة يف حاالت الكوارث الخارجية بشأن تعايف  31
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مراقبة السوق  4.3.2

مستلمي  بقدرة  بطبيعتهام  مرتبطان  أنهام  مبا  والطلب،  األسواق  إىل  بالوصول  يتعلق  فيام  السوق  مراقبة  عىل  القسم  هذا  يركز 
التحويالت عىل إنفاق النقد املوزع/ القسائم لتحقيق أهداف برامج املساعدات النقدية.

تُعد املراقبة املنتظمة ألسعار السوق وتوافر السلع والخدمات وجودتها إحدى عمليات املراقبة األساسية يف برامج التحويالت النقدية. 
وهي تزود فرق العمل مبؤرش مبكر عن أي مشكالت يف السوق أو عالمات عىل التضخم أو مشكالت يف اإلمداد أو النقل. كام أنها 

تسمح بقياس وتتبع التغيريات يف توافر السلع/ الخدمات والطلب عليها من املستفيدين مع مرور الوقت.

باختصار، مراقبة السوق لربامج التحويالت النقدية رضورية من أجل:32

تحديد ما إذا كانت قيمة ومستوى املساعدة التي تم تصميمها من خالل تحليل السوق األويل ما يزاالن كافيني. 	

تتبع ما إذا كانت جودة وتوافر السلع التي ميكن للفئات املستهدفة الوصول إليها من خالل األسواق املحلية ما زالت يف مستواها  	
الذي كانت عليه بداية املرشوع عىل األقل.

املساهمة يف التقييامت املستمرة ملالءمة برنامج املساعدات النقدية وآلية اإليصال. 	

ارتفاع األسعار  	 أو  املتوفر،  للمخزون  الطلب  املحلية )مثاًل، تجاوز  الحالية تسبب الرضر لألسواق  إذا كانت االستجابات  تتبع ما 
بالنسبة لغري املستفيدين، أو التسبب باالحتكار، أو التسبب بالتضخم، وما إىل ذلك(.

استخدام بيانات مراقبة السوق لتقييم أثر برامج املساعدات النقدية األوسع واملضاعف عىل االقتصاد املحيل يف سياق املرشوع  	
عموًما ضمن تقييم املرشوع.

  تم إدراج قضايا مراقبة السوق )أي ما تنبغي مراقبته( يف الجداول 1 و5 و6. كام تم إدراج مؤرشات السوق املقرتحة يف 
الجدولني 2 و9.

السلع/  لألسواق، وأسعار  األرس  بوصول  املتعلقة   )1.4 الجزء  )انظر  األساس  السوق لخط  تم جمع معلومات  قد  أنه  املفرتض  ومن 
الخدمات التي سيولد برنامج املساعدات النقدية طلبًا عليها، وذلك يف مرحلة تصميم املرشوع؛ مثاًل:

إذا كان برنامج املساعدات النقدية مصماًم بشكل خاص لدعم املأوى، فإنه من املهم مراقبة كل التكاليف املتصلة باملواد واإليجار  	
والعاملة املتصلة باملأوى.

ويف حالة تغطية املنح متعددة األغراض لالحتياجات األساسية، فإنه ينبغي مراقبة السلع/ الخدمات املعرفة يف سلة الحد األدىن من  	
اإلنفاق )انظر الجزء 5 للمزيد من التفاصيل حول سلة الحد األدىن من اإلنفاق واملنح متعددة األغراض(، وذلك يشمل عادة أسعار 

السلع الغذائية، واملواد غري الغذائية، واملأوى/ اإليجار/ املرافق، والرعاية الصحية، والتعليم وما إىل ذلك.

تعتمد أنواع وأعداد أماكن السوق التي سرتاقبها عىل حجم الربنامج وما إذا كانت مدرجة كأماكن عالية أو منخفضة الخطورة.33 من 
املهم مراعاة ما ييل:

قد يكون ملختلف السلع أسواق مصدر مختلفة. 	

يف املناطق الحدودية، قد يقع أقرب سوق مصدر يف دولة مجاورة. 	

عند اختيار أماكن السوق التي ستجمع منها البيانات، فّكر يف تكامل األسواق وامنح األولوية ألماكن السوق التي تم اعتبارها األقل  	
تكاماًل يف خط األساس لألسواق.34

عند مراقبة األسعار، ميكن مراعاة بيانات أسعار الوقود أو النقل ايل قد تؤثر عىل أسعار السلع عموًما.35 	

من املهم توحيد الوزن والقياسات، للتأكد من أنه ميكنك بالفعل مقارنة سعر البضائع بالكمية التي يشرتيها املستفيدون. 	

إذا كانت هناك تجارة عابرة للحدود، فإنه ينبغي مراعاة أسعار الرصف أيًضا. 	

مقتبس من املعايري الدنيا لتحليل السوق، 25.  32

طريقة تحديد مخاطر السوق مغطاة يف الخطوة 2، تقييم املخاطر )ص. 6(.  33

من املرجح أن تشهد أماكن السوق هذه زيادة يف األسعار قبل أماكن السوق األخرى. إذا مل تتوفر بيانات تكامل األسواق، ميكن استخدام بعد املسافة كعامل بديل؛ إذ من املفرتض أن تكون األسواق النائية أقل تكاماًل من األسواق   34

األقرب إىل املراكز التجارية الرئيسية وينبغي إيالء األولوية لها يف املراقبة.

مرييس كور.  35
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قد تطرأ الحاجة لدراسة أسواق سوى أسواق السلع التي تخضع عادة ملراقبة مكثفة. ومن املنطقي أن تكون النفقات األكرب هي التي 
تحظى باألولوية يف املراقبة. وقد يختلف ذلك من سياق آلخر؛ مثاًل، يف بعض الحاالت سيكون الرتكيز عىل الغذاء، يف حني تكون األولوية 

لتكلفة اإليجار يف سياقات أخرى. ارجع للجدول 13 لالطالع عىل فئات النفقات املعتادة.

مثال يوضح أي األسواق نراقب: عندما يكون تقديم الدعم النقدي لتغطية تكلفة اإليجار من األهداف الفرعية لربامج املساعدات 
النقدية، فإن البيانات املتصلة بسوق اإلسكان املحيل وتغريه مع مرور الوقت ستكون أساسية. وينطبق األمر ذاته عىل تكاليف 
تتكبد  األرس  لكن  والتعليمية مجانية،  الصحية  الخدمات  تكون  قد  والتعليمية.  الصحية  الخدمات  إىل  بالوصول  املتصلة  السوق 
تكاليف مثل تكلفة النقل أو الوقود )للنقل( أو كلفة خدمات رعاية الطفل )لتجنب ترك األطفال وحدهم حني يذهب مقدم 

الرعاية إىل املرفق الصحي( لالستفادة من الخدمات الصحية.

يشيع بني الحكومات مراقبة أسعار السلع والخدمات األساسية يف األسواق. ويف معظم السياقات، تتوفر هذه البيانات ويجري تحديثها 
بانتظام. وميكن أيًضا لفريق العمل املعني بالنقد/ ائتالف النقد أو أي كيان تنسيقي آخر أن يتوىل قيادة مراقبة السوق ضمن االستجابة 
اإلنسانية األوسع. عىل الوكاالت املنفذة أن تتحقق مام إذا كانت بيانات السوق متوفرة قبل املبادرة لجمعها بنفسها، كام ينبغي أن 
يكون لديها مربر واضح لجمع البيانات عىل مستوى السوق، واألغراض التي ستستخدم هذه البيانات من أجلها، وكيفية التعامل مع 
املشكالت املتعلقة بالسوق التي ستكشف عنها املراقبة. ال حاجة ملراقبة جميع أسعار السوق، بل فقط املتعلقة بربامج املساعدات 

النقدية.

وميكن أيًضا دراسة مالءمة خدمات األطراف الثالثة ملراقبة السوق. إذ ميكن لخدمات مثل Premise Data أن تجمع بيانات السوق، 
ورمبا تقلل التأخري والتكاليف عىل فرق التنفيذ. للمزيد من املعلومات عن التقنيات املتاحة لجمع البيانات املتصلة بالسوق، ارجع 

للجزء 4.3.3 الذي يشمل تتبع السوق - ويتعلق مبراقبته.

وقد تكون املراقبة بعد التوزيع مع الباعة مفيدة ال سيام للمشاريع التي توزع القسائم. ومسح الباعة من أكرث أدوات املراقبة بعد 
التوزيع شيوًعا يف هذه الحالة. عىل غرار مسح األرس، عادة ما يجمع مسح الباعة نوعني من املعلومات: بيانات ضامن الجودة/ املساءلة 
األعامل، وفهم عملية  واألثر عىل  االنتظار  أوقات  أسئلة حول  واملساءلة، ميكن طرح  الجودة  قياس  لغايات  األداء.  مراقبة  وبيانات 

االسرتداد، والكشف املبكر للمشكالت، وما إىل ذلك من موضوعات.

كام ميكن آلليات اإليصال التي تشرتط عىل الباعة املشاركني استخدام برامج يف عملية الدفع، مثل أنظمة القسائم اإللكرتونية، أن 
تقدم بيانات مفيدة حول مراقبة السوق يف الوقت الحقيقي. وذلك سيتفاوت حسب التنفيذ، لكن ميكن شمول البيانات حول األسعار 

والكميات التي يتم رشاؤها يف تقارير الباعة.

تشري املعايري الدنيا لتحليل السوق الخاصة بشبكة CALP إىل أنه إذا ازداد مجموع الطلب عىل السلع أو الخدمات بأكرث من %25 يف 
املناطق الحرضية أو %10 يف املناطق الريفية مقارنة بالطلب قبل األزمة، فإن تحليل أنظمة السوق قد يكون رضوريًّا. انظر امللحق 1 

للمزيد من املصادر حول هذا املوضوع ومراقبة السوق.

4.3.3 اعتبارات الفعالية من حيث التكلفة يف برامج املساعدات النقدية

تشري الفعالية من حيث التكلفة إىل التكلفة النسبية لتحقيق النتائج املرغوبة. تحليل كفاءة التكلفة هو حساب التكلفة لكل نتيجة 
من نتائج املرشوع/ الربنامج. ومن ثم فإنه يشري إىل تكلفة الوحدة الواحدة من التقدم يف تحقيق نتائج املرشوع يف القطاعات التي يركز 

عليها مرشوع/ برنامج املساعدات النقدية )لجنة اإلنقاذ الدولية، 2017(. تشمل النهج الحالية لتحليل الفعالية من حيث التكلفة:36 

حساب التكلفة للنتيجة الواحدة37. 	

تقديم تحليل رسدي يقارن بني تكاليف ومنافع مختلف التحويالت )وليس حسابات محددة(.38 	

تحديد قيم ملختلف املنافع )أي وضع عالمات( ومن ثم مقارنة العالمة اإلجاملية بالتكلفة لكل مستفيد من مختلف النهج.39 	

التوصل الستنتاج عام حول الفعالية من حيث التكلفة دون تحليل مقارن مع النهج املحتملة األخرى. 	

.Bailey, 2014  36

.Hidrobo et al., 2012; Schwab et al., 2013; Gilligan et al., 2013; Audsley et al., 2011; Hedlund et al., 2013  :للمزيد من املعلومات انظر  37

.Aker, 2012 للمزيد من املعلومات انظر  38

.Kardan et al., 2010 للمزيد من املعلومات انظر  39
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قد يكون تحليل الفعالية من حيث التكلفة معقًدا وفنيًّا وال يفيد إال إذا تضمن مقارنة مع مشاريع أخرى - تستخدم طرق إيصال 
أخرى مثاًل. يقع تحليل الفعالية من حيث التكلفة ضمن نطاق التقييم وليس مراقبة املرشوع، لذلك فهو غري مشمول بالتفصيل يف 
هذه اإلرشادات. لكن بعض مؤرشات نتائج املرشوع )انظر الجداول 7 و8 و9( ستضم بيانات قد تساهم يف قياس كل من الفعالية 
والفعالية من حيث التكلفة. وذلك يعزز أهمية القياس الدقيق واملنهجي للمؤرشات خالل تنفيذ املرشوع لضامن توفر حجم كاف من 
البيانات عالية الجودة ترثي القياسات املأخوذة خالل تقييامت املرشوع. عىل سبيل املثال، تضمن تقييم برامج املساعدات النقدية يف 
الصومال حساب تكلفة زيادة عدد املستفيدين ذوي االستهالك الغذايئ الحدي أو املقبول بنسبة %50. وميكن تطبيق نهج شبيه عىل 

.)xx% مؤرشات كمية أخرى )مثل تكلفة تحسني مؤرش إسرتاتيجيات التأقلم بنسبة

لكن هذه القياسات متيل إلغفال عنارص مهمة يف الفعالية وتتصل عىل وجه التحديد بربامج املساعدات النقدية وال ميكن تحديدها 
كميًّا، كاملرونة والكرامة. لذلك من املهم تذكر أنه ال يوجد مؤرش »ذهبي معياري« للفعالية من حيث التكلفة، وإمنا الفعالية من حيث 
التكلفة هي مفهوم يهدف لضامن عدم تحليل التكلفة أو النتائج مبعزل عن بعضهام البعض )سواء يف املراقبة أو التقييم( مبا أنه يجب 
أخذ املسألتني يف االعتبار عند تحديد مسار العمل ومن ثم مراقبته. ينبغي أن تكون الوكاالت التي تتوىل تحليل الفعالية من حيث 
التكلفة رصيحة يف االفرتاضات والقيود التي تضعها للتحليل،40 كاالفرتاض بأنه إن كانت النساء هن املستلامت األساسيات للتحويالت 

النقدية، فإن اإلنفاق عىل األطفال يف املنزل سيزداد.

فيام ييل قامئة بالعوامل املتصلة بالفعالية من حيث التكلفة، وميكن ربط هذه العوامل مبؤرشات املرشوع:41

النظر عن طريقة  	 ينطبق بغض  - ذلك  املرشوع  تنفيذ  منه؛ رسعة وجودة  للغرض  الربنامج مالمئًا  املرشوع/  كان تصميم  إذا  ما 
التحويل.

حجم التحويل، ونسبة الحاجات األساسية )أو الخاصة بقطاع معني( املصمم لتغطيتها، وما إذا متت تغطيتها من قبل األرس املستلمة  	
للتحويل.

دقة االستهداف )اإلقصاء/ الشمول(. 	

آلية اإليصال - مثاًل اعتامًدا عىل السياق، ُوجد أن التحويالت اإللكرتونية أكرث كفاءة عموًما، لكن ليس دامئًا. 	

االستثامرات يف التأهب لربامج التحويالت النقدية لدعم فعالية االستجابة. 	

ميكن توظيف تحليل الفعالية من حيث التكلفة لتحديد نوع التحويل األمثل )األكرث فعالية(، وعندها من املهم إيجاد توازن بني 
مسألتني:42

الحاجة للفعالية من حيث التكلفة يف تحقيق األهداف. 1

الحاجة لتقييم أي نتائج غري متوقعة )خارج نطاق أهداف املرشوع( قد تؤثر بشكل كبري )إيجابًا أو سلبًا( عىل الفعالية العامة  2
للمرشوع؛ فقد تُغِفل أهداف املرشوع قضايا مهمة متصلة بحياة الناس وينبغي مراعاتها عند تحديد فعالية املرشوع )ومنها 

قضايا النوع االجتامعي، واملخاطر، واألسواق، وسبل العيش، والكرامة(.

لذلك، يوىص بعدم حرص الفعالية من حيث التكلفة يف حسابات بسيطة وإدراج تحليل رسدي نوعي فيها.43 لالطالع عىل مثال عىل 
التكلفة، انظر دراسة Concern Worldwide العشوائية يف جمهورية  التحليل الرسدي الذي ال يشمل »حساب« الفعالية من حيث 

الكونغو الدميقراطية التي تقارن بني النقد والقسائم.

وميكن قراءة إرشادات مفصلة بشأن تحليل الفعالية من حيث التكلفة يف:

منهجية لجنة اإلنقاذ الدولية يف تحليل التكلفة. تستطيع تطبيق هذه املنهجية برامج املساعدات النقدية واستخدامها لقياس كل  	
من الفعالية من حيث التكلفة وكفاءة التكلفة )يشار إىل أن قياس الفعالية من حيث التكلفة تم فقط حتى تاريخه يف املشاريع/ 

الربامج التي شملت تقييامت األثر(.

	 .“Technical Note on Efficiency Analysis» – برنامج األغذية العاملي، مكتب التقييم املستقل

.Bailey and Harvey, 2011  40

.ADE، 2016  41

Levine and Bailey, 2013  42

Levine and Bailey, 2013  43

C



49

إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

اعتبارات التكنولوجيا يف مراقبة نتائج برامج املساعدات النقدية  4.3.4

يقدم الجدول 21 ملخًصا ألهم املسائل املأخوذة يف االعتبار عند اختيار التكنولوجيا للمساعدة يف مراقبة النتائج. تنطبق هذه النتائج 
.Last Mile Mobile Solutions وMastercard Aid وAid: Techو aivogeSو esoR deR :عىل األنظمة التالية ما مل يحدد خالف ذلك

للمزيد من التفاصيل حول كل من املسائل واملنصات املذكورة يف الجدول، انظر امللحق 5.

اعتبارات التكنولوجيااملسألة

القدرة عىل معرفة 
طريقة إنفاق النقود

إذا كانت آلية الدفع تقدم أكرث من طريقة للوصول إىل النقد وإنفاقه، من املمكن جمع البيانات عن 
هذه الخيارات. وجدت منظمة العمل ضد الجوع )يف نيجرييا( أن نحو %100 من العملة املخصصة 

للمستفيدين استخرجت من النظام عىل صورة نقد بداًل من استخدامها لرشاء سلع لدى باعة مشاركني. 
كام كشفت أنشطة املتابعة أن املستفيدين يفضلون رشاء السلع من باعة محليني صغار )كاألكشاك( ألن 

األسعار لديهم أقل، وذلك يعظّم أثر التحويالت النقدية.

ويف السياقات التي ال تتوفر فيها القدرة عىل االتصال بالبيانات يف املناطق املستهدفة يكون التشغيل دون 
االتصال رضوريًّا. وعند اختيار قنوات دفع تتطلب اتصال الباعة، تزداد العملية تعقيًدا، لكن مثة حلول 
 Mastercard Aidو Red Rose لذلك؛ عىل سبيل املثال، تخزن أنظمة البطاقات الذكية الخاصة مبنصات

بيانات حساب املستفيد عىل رقاقة البطاقة، وتتم قراءة البطاقة وتحديثها باستخدام هاتف البائع. وإذا 
حاول املستفيد مضاعفة اإلنفاق لدى بائع آخر، سيقرأ هاتف البائع الرصيد املحدث من البطاقة الذكية 

بحيث مينع مضاعفة اإلنفاق.

التعامالت االحتيالية 
- متصل مبراقبة 

املخاطر.

تشمل قسائم Red Rose مجموعة واسعة من آليات مكافحة التزوير، ومنها الهولوغرام والباركود ثنايئ 
األبعاد، والقنوات املضادة للمسح. لكن املوظفني العاملني لدى الباعة املشاركني واملطلعني عىل توزيع 

النقود املزورة سيحتاجون للتدريب عىل تحديد القسائم األصلية.

ميكن اسرتداد قيمة بطاقات النقد/ القسائم اإللكرتونية لدى الباعة املشاركني باستخدام تكنولوجيا نقاط 
البيع - وعادة ما يكون ذلك بقراءة الباركود أو رشيحة االتصال قريب املدى )NFC(. وميكن لنظام نقاط 

البيع الكشف عن محاوالت التزوير ومنعها، وقد ثبت نجاحه يف لبنان يف مرشوع Aid:Tech، حيث تم 
الكشف عن 20 بطاقة مزورة وتعذر استخدامها يف نقاط البيع. توفر قارئة البطاقات التابعة لنظام 

Mastercard Aid خاصية الوقت املوثوق التي تتيح إضافة الرصيد مسبق للبطاقات مع ربطه بوقت محدد 

بحيث ال ميكن رصف الرصيد قبل الوقت املحدد.  تختلف آليات أمن املعامالت باختالف قناة الدفع، 
حيث يتاح الضبط بشكل أكرب عندما تقيّد قنوات الدفع شبكة الباعة املشمولني ألن ذلك يتيح طرح 

أنظمة نقاط بيع إضافية واستخدامها للتحقق من الهوية.

 كام تختلف تدابري أمن التعامالت املالية بحسب املوقع وتجربة املستفيد. يف نيجرييا، وجدت منظمة 
العمل ضد الجوع أن املجتمعات التي مل تتعرض سابًقا لبطاقات الدفع تحتاج تدريبًا كبريًا لتعلم 

املامرسات املثىل املتصلة بالتعامل مع األرقام الرسية، حيث تم اإلبالغ عن حاالت ألصق فيها املستفيدون 
الرقم الرسي عىل البطاقة.

قد يتمكن الباعة عدميو الضمري من استهداف املستفيدين الضعفاء غري الضليعني بالتكنولوجيا، واالحتيال 
عليهم بحيث يجعلونهم يرصحون بتعامالت لسلع مل يستلموها فعاًل. وجدت منظمة العمل ضد الجوع 
يف نيجرييا أنه ميكن الحد من هذه الظاهرة بفرض عالقة تعاقدية قوية مع الباعة تحفزهم عىل مواصلة 

عالقة مربحة وإيجابية بداًل من املخاطرة بحرمانهم من املشاركة يف الربنامج.

بالنسبة لقنوات الدفع التي تستخدم تكنولوجيا نقاط البيع املصممة حسب الطلب، من املمكن تقييد القيود عىل التسعري
األسعار التي يطالب بها الباعة مقابل منتجات معينة. مثاًل، يستطيع موظفو الربنامج تحديد الحد األعىل 

ألسعار سلعة أساسية مثل كيس الطحني. لكن عمليًّا، هذا النظام غري موثوق، ألن الباعة قد يتحايلون عىل 
هذه القيود عن طريق املطالبة بسعر كمية أكرب مام اشرتاه املستفيد. وقد ُوجد أن العالقات القوية مع 

الباعة وأنشطة املراقبة امليدانية هي األدوات األكرث فائدة يف منع فرض أسعار زائدة.

C
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اعتبارات التكنولوجيااملسألة

تتبع السوق

- يتصل مبراقبة 
السوق

عندما توظف قنوات الدفع أنظمة نقاط بيع مصممة حسب الطلب، قد متثل البيانات املجموعة من 
شبكة الباعة إضافة مفيدة يف تتبع السوق. إذ قد يكشف التحليل عن رفع األسعار، وقد يكون ذلك مؤرًشا 
عىل ضعف اإلمداد أو تغري أمناط الرشاء، مام يشري إىل عدم توفر املنتج. لكن يبقى تتبع السوق التقليدي 

رضوريًّا، حيث تستخدم العديد من املشاريع أدوات جمع البيانات املتنقلة مثل ODK أو Kobo لتيسري 
ذلك. يعدHumanitarian Nomad (https://humanitarian-nomad. org(  مصدًرا مفيًدا الختيار أدوات 

جمع البيانات املتنقلة إن كان اتباع هذا النهج مفضاًل.

توفر منصات برامج املساعدات النقدية أدوات مدمجة لتيسري مراقبة السوق، مام يتيح التسجيل حسب 
بيانات شبكة الباعة ومنع ازدواجية إدخال البيانات. يُذكر أن نظام Red Rose مطابق لتعريفات مسح 

ODK وهو قابل متاًما للتصميم حسب الطلب.

 ،Premise (www.premise.com) أدوات مسح مدمجة يف النظام ومتكاملة مع منصة Segovia توفر منصة
حيث تجمع منصة Premise بيانات أسعار السوق ومن ثم تحّسنها باستخدام ذكاء اآللة. يتم تحفيز 

 .Segovia املناطق ذات التغطية املنخفضة للبيانات من خالل املدفوعات املمكن رصفها من خالل منصة
ميكن أن يوفر هذا النظام وصوالً رسيًعا للغاية إىل بيانات أسعار السوق بطريقة فعالة من حيث التكلفة، 

وقد تم استخدامه بنجاح يف االستجابة لفريوس إيبوال، إضافة إىل استجابات غري اإلنسانية.

يتيح استخدام األجهزة املحمولة لتكنولوجيا نقاط البيع وتسجيل املستفيدين ومسوح أسعار السوق جمع رسم الخرائط
بيانات مواقع الباعة واملستفيدين باستخدام نظام تحديد املواقع )GPS(. إذا كان نوع االستجابة يوحي 

بأن مواقع املستفيدين ستبقى مستقرة عىل األرجح، فإنه ميكن عندها تحليل البيانات املجموعة للكشف 
عن حركة املستفيدين، وذلك قد يكشف عن املشكالت يف عمل وظائف السوق. وإذا كان املستفيدون 

يتنقلون ملسافات طويلة بانتظام إلجراء عمليات الرشاء، فإنه ميكن الكشف عن ذلك واإلشارة إليه يف 
املنصات.

كام ميكن تنزيل بيانات نظام تحديد املواقع )GPS( لتحليلها أكرث - تستخدم منظمة العمل ضد الجوع 
نظام https://www.arcgis.com/features/index.html( ArcGIS( يف نيجرييا. ويوفر هذا النظام وظائف 

إضافية غري متوفرة حتى اآلن يف منصة esoR deR لعرض مواقع املجموعة، لكن هذه الخاصية قيد 
التطوير يف املنصة.

مسوح متابعة 
املستفيدين

انظر الجدول 4 )القسم 3.3.4(.

الجدول 12: اعتبارات التكنولوجيا يف مراقبة عملية برامج املساعدات النقدية

C

http://rcmcash.org/toolkit/
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-ctp-competency.pdf
http://rcmcash.org/toolkit/
http://www.cashlearning.org/downloads/risk-and-humanitarian-cash-transfer-programming-odi.pdf
http://rcmcash.org/toolkit/
http://www.cashlearning.org/downloads/risk-and-humanitarian-cash-transfer-programming-odi.pdf
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5  اعتبارات املنح متعددة األغراض يف مراقبة برامج املساعدات 
النقدية

يضم امللحق 1 أهم املصادر حول اعتبارات املنح متعددة األغراض يف برامج املساعدات النقدية.

فهم املنح متعددة األغراض والحاجات األساسية  5.1

 ينبغي قراءة هذا القسم بالتزامن مع األقسام 2.1 و3.1.

النقدية متعددة األغراض هي تحويالت نقدية غري مقيدة مصممة لتلبية مجموعة  النقدية متعددة األغراض: املنح  تعريف املنح 
من الحاجات األساسية و/ أو حاجات التعايف. وفًقا ملجموعة أدوات الحاجات األساسية وتحليل االستجابة،44 فإن »املفهوم يشري إىل 
الحاجات أو املرافق أو الخدمات أو املوارد األساسية التي تحتاجها األرس بشكل منتظم أو موسمي لضامن بقائها والحد األدىن ملعايري 
املعيشة دون اللجوء إىل آليات التأقلم السلبية أو تقويض صحتها أو كرامتها أو أصول سبل العيش األساسية الخاصة بها. ويعرِّف مرسد 
مصطلحات شبكة CALP الحاجات األساسية بأنها »املواد التي يحتاجها الناس للبقاء، وهي تشمل الوصول اآلمن إىل السلع والخدمات 

األساسية كالغذاء واملياه واملأوى واملالبس والرعاية الصحية والرصف الصحي والحامية والتعليم«. 

حساب سلة الحد األدىن من اإلنفاق واملنح النقدية متعددة األغراض: ازداد حساب قيم تحويالت املنح متعددة األغراض بناء عىل 
محتويات سلة الحد األدىن من اإلنفاق باستخدام الثغرة بني قيمة السلة والقدرة الرشائية لألرس. تهدف سلة الحد األدىن من اإلنفاق 
القضايا  أو موسمي.45 وقد تشمل  لتلبية احتياجاتها األساسية عىل أساس منتظم و/  الذي تحتاجه األرسة  املبلغ  ألن تعكس معدل 
املفاهيمية التي تؤثر عىل سلة الحد األدىن من اإلنفاق: طريقة ربطها بخطوط الفقر الوطنية والحد األدىن لألجور، والحاجة لتصميم 
حجم سلة الحد األدىن من اإلنفاق حسب حجم األرسة أو حاجاتها املحددة، وطريقة تسجيل تغري األسعار داخل البالد، واستخدام 

عتبات البقاء و/ أو الحد األدىن لالحتياجات.46

حتى تاريخه، ال توجد عملية موحدة يتم فيها تحديد محتويات سلة الحد األدىن من اإلنفاق، لكن ينبغي أن تكون تعاونية ومتعددة 
القطاعات ومتجذرة من تقييم وتحليل االحتياجات األساسية يف السياق املستهدف. ومن الفئات التي قد تشملها سلة الحد األدىن من 
اإلنفاق: الغذاء ووقود التدفئة ووقود الطبخ واملياه )قد تكون جزًءا من املرافق( واملأوى )اإليجار واملرافق( والصحة والتعليم والنقل 

واملالبس واالتصاالت واألصول اإلنتاجية )مدخالت سبل العيش( وسداد القروض والتكاليف املتصلة بالحامية )القانونية والتسجيل(.

سلة الحد األدىن من اإلنفاق

قامئة عىل أساس:

األولويات التي يحددها األشخاص  	
ألنفسهم.

السياق )األسعار، املوسم، الفقر(. 	

األولويات اإلنسانية )عادة ما تكون  	
قطاعية(.

قيمة تحويالت املنح متعددة األغراض
رس)تسد الثغرة بني الدخل والنفقات أو نسبة مئوية منها(

رشائية لأل
 القدرة ال

 

مساعدات أخرى

الدخل
كالتوظيف والعمل والحواالت وما إىل ذلك.

الشكل 5: حسابات سلة الحد األدىن من اإلنفاق واملنح متعددة األغراض

Basic Needs and Response Analysis Framework & Toolkit: Draft 2017.  44

.Diakonie Katastrophenhilfe, 2016  45

Juillard, H, Survival and Minimum Expenditure Basket Scoping Study, 2017.  46

C

http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530605/DFID_s_guide_to_disaggregat
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530605/DFID_s_guide_to_disaggregat
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530605/DFID_s_guide_to_disaggregat
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أمثلة عىل مراقبة املنح متعددة األغراض

استجابة للمجاعة يف الصومال، تم تحديد التحويالت النقدية )رغم أنها مل تسمَّ منح متعددة األغراض يف ذلك الوقت( عىل  	
أساس سلة الحد األدىن من اإلنفاق، حيث جمعت الوكاالت بيانات اإلنفاق عىل الغذاء واملالبس واملدخرات واالستثامرات 

وسداد الديون.

جمعت مسوح مراقبة النتائج التي نفذها ائتالف النقد يف لبنان ملراقبة املنح متعددة األغراض بيانات النفقات عىل الغذاء  	
واإليجار والصحة واملواد غري الغذائية والتعليم واملياه والكهرباء والديون والنقل واإلقامة واملالبس.

جمع البيانات - الحاجات والنفقات واالستخدام )االستهالك(: من الرضوري أن تستطيع أنشطة املراقبة وطرق وأدوات جمع البيانات 
)انظر الجزء 4 للمزيد من التفاصيل( تحديد ما إذا كانت الحاجات ذات األولوية التي حددها املستفيدون تتامىش مع الحاجات ذات 
األولوية التي حددتها الوكاالت املنفذة. وميكن معرفة ذلك من بيانات اإلنفاق واالستخدام. من السهل وضع افرتاضات حول حاجات 
املستفيدين رغم أنها ال تعكس الواقع. لذلك، يجب إجراء حوارات مبارشة مع املستفيدين خالل تصميم املرشوع لضامن بنائه حول 
الحاجات الفعلية وليس الحاجات املتصورة. من املهم أن تكون واقعيًّا بشأن عدد فئات اإلنفاق عىل الحاجات األساسية املمكن أو 
ينبغي أن تشملها مسوح األرس لغايات املنح متعددة األغراض. وذلك لضامن مالءمة املسح حسب توفر موارد للمراقبة وتجنب كون 
العملية عبئًا عىل املستجيبني للمسوح. كام يجب العمل مع ممثيل القطاعات لتحديد الحاجات ذات األولوية. ومن الجيد توثيق 
القرار بحيث تكون مربراته واضحة ومتاحة الطالع أفراد الفريق اآلخرين ولتقييامت املرشوع. عند استخدام املنح متعددة األغراض 
املشرتكة بني الوكاالت، ينبغي أن تتفق الوكاالت عىل ما تنبغي مراقبته وأن تحّمل البيانات عىل منصة مشرتكة. ولفهم التغريات عىل 
مستوى نتائج األرسة التي ساهمت فيها املنح متعددة األغراض )غالبًا ما يتم تعريفها عىل أنها القدرة عىل تلبية االحتياجات األساسية(، 
يجب أن تكون البيانات التي تم جمعها ملراقبة استخدام املنح متعددة األغراض مرتبطة بشكل مبارش بحساب الفجوة التي تم تصميم 
املنح لتغطيتها. وسيعتمد مستوى التفاصيل املطلوب عىل نطاق املرشوع وإطاره الزمني. وبالنسبة للمشاريع قصرية األمد )مثاًل أقل 
من 6 أشهر(، قد ال يكون ذلك ضمن املراقبة بعد التوزيع. للمزيد من املعلومات، انظر مجموعة أدوات المنح متعددة األغراض. 
املراقبة بهذه الطريقة تيرس إعادة تقييم حجم التحويل عند الحاجة. تنص مجموعة أدوات المنح متعددة األغراض عىل أن التغري 
يف األسعار/ الدعم املتاح بنسبة +/- %10 يعد سببًا لتعديل قيمة التحويل. لكن ينبغي أيًضا مراعاة املعلومات حول توفر مساعدات 

إنسانية أخرى ودخل األرسة واالفرتاضات بشأن القدرة عىل التأقلم عند اتخاذ القرار بشأن تعديل قيمة التحويل.47

ينبغي أن تكون املؤرشات وطرق وأدوات جمع البيانات للمشاريع التي تستخدم التحويالت النقدية غري املقيدة مرنة وقابلة للتعديل 
حسب األمناط التي تكشف عنها بيانات املراقبة. وكام يوضح املثال أدناه، فإن طبيعة النقد غري املقيد تعني أيًضا أن عىل الوكاالت 
تجنب اإللزامية املبالغ بها يف تحديد ما ينبغي أن يحصل عليه املستفيدون وضامن انعكاس ذلك عىل طريقة تطوير أدوات جمع 

البيانات.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2015.  47

C

http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.cashlearning.org/downloads/monthly-cash-post-distribution-monitoring-form.pdf?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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األولويات التي يحددها األشخاص 
ألنفسهم

 ما هي االحتياجات األساسية  	
وكيف ميكن تلبيتها؟

 إسرتاتيجيات التأقلم 	

 الرفاه 	

مراقبة املنح النقدية متعددة األغراض

العملية: انظر املراقبة العامة لربامج املساعدات النقدية

النتائج: انظر املراقبة العامة لربامج املساعدات النقدية )املستفيد حصل عىل النقد(

النتيجة املبارشة: الحاجات، النفقات، االستخدام/ االستهالك )املستفيد ينفق النقد(

النتيجة عىل املدى املتوسط: القدرة عىل تلبية الحاجات األساسية 	

املؤرشات املركبة 	

إسرتاتيجيات التأقلم والرفاه 	

املعايري/ األولويات اإلنسانية

)عادة حسب القطاع(

السياق:

األسعار، املواسم 	

الحد األدىن لألجور/ خط الفقر 	

إسرتاتيجيات التأقلم والرفاه 	

 املنح

الشكل 6: العوامل املؤثرة عىل تطوير املنح متعددة األغراض ومراقبتها

املصدر: املجلس الدمناريك لالجئني، 2017.

تجربة يف امليدان: “كانت نتائج مسوح املواد غري الغذائية متواضعة. فدامئًا ما تكون قامئة املواد غري الغذائية عشوائية. وذلك 
يتعارض مع فكرة أن النقد يسمح للمستفيدين بتلبية احتياجاتهم الخاصة، حيث إن املعنى الضمني هو أن املستفيد كان يجب 

أن يشرتي العنارص املوجودة يف القامئة. أخريًا، فإن اإلجابة عىل االستبيان استفزت املستفيدين ألنه كان تطفليًّا عىل ما يبدو.«

انظر القسم 3.3 و4.3 وامللحق 4 للمزيد من التوجيهات حول طرق وأدوات جمع البيانات، كام تضم “مجموعة أدوات المنح متعددة 
األغراض: الملحق و” مصادر إضافية حول طرح أسئلة محددة، وطرق تصنيف الحاجات األساسية إىل فئات، وأشكال وصيغ األسئلة 
التي باإلمكان إدراجها يف املراقبة بعد توزيع املنح متعددة األغراض. وميكن االطالع عىل مثال عىل استبيان لألرس يف امللحق 1. إضافة 
لتعريف  وأدوات  وأسئلة  تعليامت  األساسية واالستجابة”48  االحتياجات  تحليل  أدوات  الرابع من “مجموعة  القسم  يقدم  إىل ذلك، 

الحاجات األساسية وتقييمها وترتيبها مع أفراد املجتمع.

Basic Needs and Response Analysis Framework & Toolkit: Draft 2017  48
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مراقبة نتائج املشاريع التي تستخدم املنح متعددة األغراض  5.2

 ينبغي قراءة هذا القسم بالتزامن مع األقسام 2.1 و.2 و3.1 و4.2

أن يكون تصميم أي تدخل  ينبغي  األغراض:  للمنح متعددة  النتائج  اختيار وصياغة مؤرشات  االعتبار عند  التي تؤخذ يف  العوامل 
سواء كان قطاعيًّا أو متعدد األغراض قامئًا عىل أساس االحتياجات املقيّمة. وينبغي أن يتكون لدى الوكاالت فهم واضح للنتائج التي 
تسعى لتحقيقها ويف أي القطاعات ستحققها، وذلك سيوجه اختيار وصياغة املؤرشات املالمئة. يتمثل الفرق األسايس بني املنح متعددة 
متعددة  املنح  تغطيها  متعددة  بقطاعات  متصلة  مؤرشات  ستشمل  املراقبة  أن  يف  معينة  بقطاعات  الخاصة  والتدخالت  األغراض 
األغراض، ألنها تستجيب لقدرة املستفيدين عىل تلبية الحاجات األساسية. لذلك، تتطلب املنح متعددة األغراض عمل مختلف الخرباء 

مًعا لضامن إدراج مؤرشات ذات صلة وواقعية بناء عىل الحاجات التي تهدف املنح متعددة األغراض لتلبيتها يف السياق.

عموًما، مثة نهجني ميكن استخدامهام لصياغة وقياس مؤرشات النتائج للمنح متعددة األغراض التي تلبي الحاجات األساسية، وهام: 
الخاصة بقطاعات محددة ومن ثم ميكن  أو  القطاعات  املؤرشات متعددة  )التي تضم مجموعة من  املركبة  املؤرشات  استخدام  أ( 
القطاعات  والرفاه متعددة  التأقلم  استخدام مؤرشات ومقاييس مثل إسرتاتيجيات  البيانات، ب(  لتوجيه جمع وتحليل  استخدامها 
املركبة واملؤرشات/  املؤرشات  التدخل كاًل من  إذ قد يستخدم   - البعض  النهجان غري منفصالن متاًما عن بعضهام  بطبيعتها. هذان 

املقاييس حسب الحاجات ذات األولوية وتصميم املرشوع.

املؤرشات املركبة  5.2.1

القادرة عىل  األرس  “نسبة  األغراض:  متعددة  املنح  تستخدم  التي  للمشاريع  املتوسط  املدى  النتائج عىل  األمثلة عىل مؤرشات  من 
تلبية احتياجاتها األساسية”. ميكن تعريف مصطلح الحاجات األساسية حسب محتويات سلة الحد األدىن من اإلنفاق التي تم تصميم 
التحويل لتلبيتها. قد يتطلب قياس مؤرش النتائج عىل املدى املتوسط تجميع البيانات من عدة مؤرشات نتائج خاصة بقطاعات معينة 
و/ أو مؤرشات نتائج فورية، بحيث تعكس املؤرشات املختارة الحاجات القطاعية األساسية التي ستتم تلبيتها، وفيام ييل مثال عىل 

املؤرشات املركبة:

متثل هذه املؤرشات مكونات الحاجات األساسية املعرّفة يف سلة الحد األدىن من اإلنفاق 
)مالحظة: هذه املؤرشات ألغراض التوضيح فقط. تتفاوت محتويات سلة الحد األدىن من 

اإلنفاق حسب السياق(.

% األرس القادرة عىل 
تلبية احتياجاتها 

األساسية
=

% لألرس التي تصل 
إىل مياه كافية وآمنة 

لالستخدام املحيل
+

% لألرس التي تصل 
إىل حلول مأوى آمنة 

وأساسية وتحفظ 
الكرامة.

% األرس القادرة عىل +
تلبية احتياجاتها 

األساسية

)حسب مؤرشات النتائج الخاصة بإدارة املساعدة اإلنسانية والحامية املدنية التابعة 
للمفوضية األوروبية(

ينطوي هذا النهج عىل جمع البيانات مقابل كل من املؤرشات القطاعية املختارة، وقد تطرأ الحاجة لتنفيذ مستوى معني من التحليل 
أولويات  بتحديد  األرس  قيام  لكيفية  تحليل  مقابل  إليها  واإلشارة  املختلفة،  النتائج  تجميع  يشمل  أن  عىل  القطاعات،  عرب  النوعي 

احتياجاتها يف املامرسة العملية وعوامل أخرى:

تعني املرونة املتأصلة يف املنح متعددة األغراض، والتي هي بالطبع مقصودة يف تصميمها، أنه ال ميكن تحقيق جميع املؤرشات  	
الخاصة بالقطاعات عىل النحو املنشود، ألن ذلك يعتمد عىل كيفية قيام األرس بتحديد أولويات احتياجاتها ونفقاتها. وميكن أن 
يتصل ذلك أيًضا مبدى تغطية املنح متعددة األغراض للثغرة بني دخل األرسة ونفقاتها. ينبغي أن تعي الجهات املانحة واملنظامت 

املنفذة هذا األمر عند اختيار املؤرشات وأن تسمح باملرونة الكافية له.

C
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معينة.  بقطاعات  الخاصة  حاجاتها  تلبية  من  األرس  ميّكن  الذي  الوحيد  العامل  األغراض هي  متعددة  املنح  بأن  االفرتاض  ال ميكن 
سبيل  عىل  التنظيمية.  أو  القانونية  بالبيئة  املتصلة  املسائل  أو  إليها  الوصول  وسهولة  الخدمات  تقديم  مثل  أخرى  عوامل  فهناك 
البناء يف حالة دعم مساكن جديدة، يف حني  املثال، قد يستلزم تدخل املأوى مراعاة سندات ملكيات األرايض وتصاريح اإلقامة أو 
أن املنح متعددة األغراض تتناول تغطية تكلفة مواد البناء فقط، وقد كان هذا هو الحال يف مخيم لالجئني يف نيجرييا؛ حيث تردد 
الالجئون إزاء استخدام مواد البناء الدامئة إلصالح مساكنهم، ألنهم ال ميلكون ضامنة لبقائهم يف األرض التي يسكنونها. لذلك، عىل 
األخرى  العوامل  معالجة  يف  تساعد  مكملة  وبرامج  األغراض  متعددة  املنح  بني  للجمع  حاجة  هناك  تكون  قد  املوارد،  توفر  فرض 
 التي تسهم يف تحقيق النتائج املطلوبة. وقد ارتبطت أنجح مشاريع املنح متعددة األغراض حتى تاريخه بربامج مكملة )انظر مثاًل:
 Impact of Multipurpose Cash Assistance on Outcomes for Children in Lebanon، و Impact Evaluation of Multipurpose Cash

.Assistance Programme)

االحتياجات األساسية وإسرتاتيجيات التأقلم والرفاه  5.2.2

يف السياقات اإلنسانية، مثة روابط بني قدرة األرس عىل تلبية حاجاتها األساسية، والتغريات يف اتباعها إلسرتاتيجيات التأقلم، وتصوراتها 
لرفاهها. ويف سياق املشاريع التي تستخدم املنح متعددة األغراض، يتم تعريف التأقلم بطريقة تلبية األرس لحاجاتها األساسية وتغري 
استخدامها إلسرتاتيجيات التأقلم لتلبية تلك االحتياجات. ولتكون مراقبة النتائج املتصلة باملنح متعددة األغراض مفيدة، يجب تكوين 
فهم أسايس لحاجات األرس املستهدفة األساسية عند خط األساس، وما يتصل بذلك من فهم لقدرة األرس املستفيدة عىل التأقلم مع 
التغيري - إما بطريقة سلبية أو إيجابية؛ أي طريقة تغري استخدام األرس إلسرتاتيجيات التأقلم، ومساهمة املنح متعددة األغراض يف ذلك 

التغري، ومن ثم كيف أثّر ذلك عىل تصور األرس لرفاهها. 

مؤرشات ومقاييس الصمود والرفاه: حتى تاريخه، مل يتم تجميع املؤرشات املستخدمة لقياس التغريات اإلجاملية يف الرفاه والصمود 
واتباع إسرتاتيجيات التأقلم السلبية سوى تلك املتعلقة بالغذاء وسبل العيش. هذه املقاييس معقدة وهي تتطلب التعديل حسب 
كل سياق وتثليثها عىل أساس ذلك. فيام ييل املحاوالت حتى تاريخه لتطوير واستخدام املؤرشات واملقاييس التي قد تقدم مقياًسا 

شاماًل لحالة األرسة:

مؤشر طورته منظمة األغذية والزراعة لقياس الصمود، وهو يقدم »عالمة صمود« كمية إجاملية ويشمل أسئلة حول: 	

الدخل والوصول إىل الغذاء. 	

األصول، كاألرض واملوايش. 	

شبكات األمان االجتامعي، كاملساعدات الغذائية واألمن االجتامعي. 	

الوصول إىل الخدمات األساسية، كاملياه والرعاية الصحية والكهرباء وما إىل ذلك. 	

قدرة األرس عىل التكيف، وهي مرتبطة بالتعليم وتنوع مصادر الدخل. 	

استقرار جميع هذه العوامل مع مرور الوقت. 	

يخترب البنك الدويل “مقياس الرفاه” يف لبنان. وهو يطرح األسئلة التالية )ميكن تعديلها حسب السياق(: »عندما تفكر بحياتك  	
وظروفك الشخصية، هل أنت راٍض عام ييل:

حياتك عموًما؟ 	

مستوى معيشتك؟ 	

صحتك؟ 	

ما تنجزه يف حياتك؟ 	

مدى شعورك باألمان؟ 	

شعورك باالنتامء ملجتمعك؟ 	

أمنك يف املستقبل؟ 	

)مجموعة أدوات المنح متعددة األغراض(. 	
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لكن رغم هذه الجهود، إال أنه ال يوجد إجامع عىل مؤرش واحد. تم تطوير “مؤرش إسرتاتيجيات التأقلم” الحايل ملجال األمن الغذايئ، 
ومع أن اإلسرتاتيجيات املعرفة فيه تتصل بعض اليشء بالحاجات األساسية األخرى كمؤرشات عىل القدرة العامة عىل التأقلم، إال أنها 
غري واسعة مبا يكفي لتعكس هذه القدرة بالكامل، إذ تتجاوز إسرتاتيجيات التأقلم املتصلة بالحاجات األساسية ما تم تعريفه يف “مؤرش 
إسرتاتيجيات التأقلم”، وقد تشمل إسرتاتيجيات متصلة بسلوكيات طلب الرعاية الصحية ومامرسات الرصف الصحي والنظافة والغذاء 
واملأوى والنزوح والحامية ووصول األطفال للتعليم. أما مراقبة التغريات يف تصور الرفاه واستخدام إسرتاتيجيات التأقلم السلبية يف 
أوقات الرخاء فيتطلب فهاًم عىل مستوى خط األساس ملا يتطلبه الرفاه يف أوقات الرخاء وإسرتاتيجيات التأقلم الشائعة بني األرس 
يف كل من أوقات الشدة والرخاء. تعتمد تعريفات الرفاه وإسرتاتيجيات التأقلم عىل السياق، وهي تتفاوت حسب املوقع الجغرايف 
واملوسم والفئة السكانية. ويف خضم ذلك، من املهم مراعاة النوع االجتامعي والعدالة وضامن تعريف املجتمعات - وليس الغرباء - 

لهذه املفاهيم.

تتبيه: تعريف وقياس الرفاه

تتفاوت تعريفات الرفاه وأشكال التعبري عنه بني الثقافات ورمبا بني األرس، وذلك يثري أسئلة بشأن تجميع البيانات حسب مقاييس 
الحسابات  األمور، ستصبح  توضيح هذه  مقارنتها؟ دون  أو  تجميعها  يجري  نطاق  أي  البيانات؟ وعىل  تجميع  يتم  الرفاه؛ ممن 

البسيطة للتغريات يف الرفاه بال معنى.

فالرفاه أمر شخيص وقد يختلف حسب:

املكان؛ أي مكان إقامة الناس وقدرتهم عىل الوصول إىل الخدمات وما إىل ذلك. 	

حسب املشاعر؛ أي أن الشعور بالرفاه يتغري مع مرور الوقت. 	

كل من هذه العوامل يؤثر بشكل كبري عىل استدامة الرفاه الذي قد يتقلب برسعة كبرية؛ أي أن الرفاه متصور ومتغري حسب 
السياق. وفائدة مقياس الرفاه محدودة ألغراض املراقبة دون أخذ هذه العوامل يف االعتبار.

يحب عدم فرض أجندات وتعريفات خارجية عىل الرفاه. فمحاولة وضع الناس واألرس يف قالب التفكري واملشاعر والخربات نفسه 
لتحقيق الرفاه ستعود بنتائج سلبية. لكن يجب مقارنة هذا التفاوت النسبي مع املعايري اإلنسانية ذات الصلة، مبا فيها املعايري 

الدنيا للحامية.

قد يويل األشخاص املترضرون من األزمات األولوية ألمور سوى الرفاه. وال ينبغي أن نفرتض أنهم يولون األولوية له.

إسرتاتيجيات التأقلم و”مؤرش إسرتاتيجيات التأقلم”

مؤرش إسرتاتيجيات التأقلم هو مؤرش متصل باألمن الغذايئ ويجمع معلومات لإلجابة عىل السؤال: »ما الذي تفعله إن مل يتوفر 
املشرتكة بني  اإلسرتاتيجيات  السؤال، يجري جمع عدد من  انطالقًا من هذا  املال لرشائه؟«.  لديك  يكن  الكايف ومل  الغذاء  لديك 
مختلف السياقات ومن ثم قياس التغري اإليجايب أو السلبي يف إسرتاتيجيات التأقلم الخاصة بالغذاء.49 إضافة إىل هذه اإلسرتاتيجيات 
املشرتكة بني سياقات مختلفة )اإلسرتاتيجيات العاملية(، ميكن أيًضا تطوير مؤرش مكثف ومكيّف حسب السياق بشكل أكرب بناًء 
عىل املشاورات مع أفراد املجتمعات املحلية باستخدام السؤال ذاته عام يفعلونه عندما ال يتوفر لديهم الغذاء الكايف. قد يشمل 
ذلك أيًضا تصنيفات لشدة استخدام إسرتاتيجيات التأقلم املختلفة عىل النحو الذي يحدده السكان املحليون. للمزيد من املعلومات 

.)Maxwell & Caldwell (2008)حول مؤرش إسرتاتيجيات التأقلم، يرجى االطالع عىل

ال ميكن ربط إسرتاتيجيات التأقلم بقطاع واحد، ألنها تنطوي عىل أولويات وقرارات تتصل بحاجات مختلفة. عىل سبيل املثال، قد 
تلجأ األرسة لزيادة دخلها لرشاء الغذاء عن طريق إخراج أحد أطفالها من املدرسة. ولهذا الخيار آثار تعليمية إىل جانب األثر عىل 
األمن الغذايئ. فهذا الخيار يرض بالجانب التعليمي لكنه مفيد لجانب األمن الغذايئ. ومن إسرتاتيجيات التأقلم الشائعة اقرتاض املال، 
وقد يعود ذلك لعدة أسباب حسب الحاجة؛ مثاًل، لرشاء املزيد من الطعام أو دفع تكاليف رعاية صحية غري متوقعة أو حتى إطالق 
مرشوع تجاري جديد. من أهم الشواغل املتصلة مبؤرش إسرتاتيجيات التأقلم القدرة عىل ترشيح املعلومات الخاصة بقطاعات معينة.

Diakonie Katastrophenhilfe, (2016); Maxwell and Caldwell (2008)  49
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فرغم أن مؤرش إسرتاتيجيات التأقلم الحايل خاص باألمن الغذايئ، إال أن بعض اإلسرتاتيجيات متصل مبا هو أبعد من األمن الغذايئ، 
كام أن هذا املؤرش مستخدم لدى عدة منظامت غري حكومية كبديل عن مؤرشات أكرث شمولية بشأن القدرة عىل التأقلم والقدرات 
عموًما. ونظرًا ألن الغذاء عادًة ما ميثل نسبة كبرية مام تستخدم األرس التحويل لرشائه، فإن هذا املؤرش ما زال يتصل بشكل أوسع 
بتقييم إسرتاتيجيات التأقلم. بالنسبة للتوزيع قصري األمد، ال يكفي هذا املؤرش لتسجيل التغريات يف إسرتاتيجيات التأقلم، ألنه يجب 
أخذ هذه القياسات عىل فرتة من الزمن، وتحليل السلوك االقتصادي يستغرق سنوات لتنفيذه وفهمه، ومن غري الواقعي أن تتوقع من 

فريق املراقبة فهم هذا السلوك لربنامج مصمم ليدوم ملدة شهر إىل 6 أشهر.

فيام ييل بعض املسائل العملية التي ينبغي أن تراعيها عند دراسة إسرتاتيجيات التأقلم. إن فهم التأقلم مهمة معقدة، ومن املهم 
تحديد أولويات مراقبة إسرتاتيجيات التأقلم حسب نوع برنامج املساعدات النقدية ومدته، كام هو الحال عند تنفيذ أجزاء املراقبة 

األخرى.

االعتبارات املتصلة مبراقبة إسرتاتيجيات التأقلم:

ينبغي أن تحدد املجتمعات املستهدفة إسرتاتيجيات التأقلم بداًل من تحديدها بناء عىل قوائم خاصة بقطاعات معينة. ينبغي أن 
تحدد املجتمعات شدة وتكرار استخدام مختلف اإلسرتاتيجيات، وأن تحدد أيًضا الفئات األكرث استخداًما لها أو تأثرًا بها. ميكن استخدام 
األمثلة القامئة عىل أدوات إسرتاتيجيات التأقلم والتوجيهات املتاحة حول تكييف مؤرش إسرتاتيجيات التأقلم حسب السياق )انظر 
Maxwell & Caldwell (2008)( كأساس للعمل مع املجتمعات عىل تحديد وتصنيف إسرتاتيجيات التأقلم وتحديد الفئات األكرث تأثرًا 

بكل منها.

من املرجح أن تتفاوت إسرتاتيجيات التأقلم بني مختلف فئات الناس، كالرجال والنساء والفتيان والفتيات، وكبار السن، واألشخاص  	
ذوي اإلعاقة، إلخ؛ واملواقع، كاملناطق الريفية والحرضية. وينبغي فهم التفاوت بني مختلف اإلسرتاتيجيات وأثر كل منها ومن ثم 

تكييف أي مسح بحيث يقل الوقت الضائع يف جمع بيانات غري مهمة بالنسبة إلسرتاتيجيات التأقلم.

فيام ييل قامئة بأكرث إسرتاتيجيات التأقلم شيوًعا، وميكن استخدامها كنقطة انطالق: 	

قبول العمل يف أعامل عالية املخاطر أو خطرة أو استغاللية. 	

طلب املال من الغرباء )التسول(. 	

استعارة الطعام أو االعتامد عىل الوجبات املقدمة من األقارب واألصدقاء والغرباء. 	

اقرتاض املال لدفع مثن الحاجات األساسية )الغذاء والرعاية الصحية واملأوى وما إىل ذلك(. 	

رشاء الطعام و/ أو املواد األساسية باالئتامن. 	

تغيري تركيبة األرسة )كالزواج أو إرسال أحد أفراد األرسة للعمل يف منطقة بعيدة عنها(. 	

جعل أفراد من األرسة دون سن 81 يعملون بدوام كامل )53 ساعة أسبوعيًّا(. 	

الحد من اإلنفاق عىل املواد األساسية غري الغذائية )كالصحة والتعليم(. 	

تقليل حجم الوجبات وعددها يف اليوم الواحد. 	

االعتامد عىل الغذاء األقل تكلفة. 	

تقليل استهالك الراشدين للغذاء من أجل توفري الطعام لألطفال. 	

بيع املمتلكات )الحيل والتلفاز وما إىل ذلك(. 	

بيع األصول اإلنتاجية )السيارة، الدراجة النارية، الدراجة الهوائية، املحراث، آلة الخياطة، املوايش، األرض اإلنتاجية، املنزل،  	
إلخ(.

إنفاق املدخرات عىل الحاجات األساسية لألرسة )الغذاء، املأوى، الرعاية الصحية، إلخ(. 	

سحب األطفال من املدرسة. 	
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ومن أوجه االختالف املهمة بني إسرتاتيجيات التأقلم: شدة التأقلم - التي قد تتصل بآثار محتملة قصرية أو طويلة األمد، وما تعنيه  	
اإلسرتاتيجية بالنسبة لألفراد واملجتمعات. الشدة إىل حد ما مسألة متصورة، حيث إن اإلسرتاتيجية نفسها )كاستعارة الطعام( قد 
تعني أموًرا مختلفة يف سياقات مختلفة. ميكن تنفيذ مترين ترتيب زوجي بسيط50 كام هو الحال عند تطوير مؤرش إسرتاتيجيات 
أيًضا  املهم  لكن من  التأقلم.  إسرتاتيجيات  لفهم شدة   )Maxwell and Caldwell & Diakonie Katastrophenhilfe )انظر:  التأقلم 
تحديد إسرتاتيجيات الوقاية واإلسرتاتيجيات املتبعة خالل األزمة الحالية. مثاًل، قد يكون بيع املوايش وهي يف حالة جيدة وهناك 

عالمات مبكرة عىل الجفاف إسرتاتيجية وقائية، لكنها ليست خياًرا قامئًا يف مرحلة الحقة من األزمة ذاتها.

من املهم أيًضا فهم وتحديد أي إسرتاتيجيات التأقلم يعتربها الناس إيجابية وأيها سلبية وأسباب ذلك. ميكن مقارنة هذا النوع من  	
التحليل مبعايري الحامية )كاملنظور املحيل لعاملة األطفال وزواج األطفال وما إىل ذلك(.

قد ال تكون عبارة إسرتاتيجيات التأقلم مألوفة لدى األرس. لذلك ينبغي صياغة األسئلة لتجنب اإلرباك أو التحيز أو دفع املشاركني  	
لإلجابة عىل موظفي اإلحصاء مبا يعتقدون أن املوظف يريد سامعه بداًل من التحدث عام يحدث عىل أرض الواقع. تحتاج الفرق 
التي تجمع وتحلل البيانات لخط أساس إلسرتاتيجيات التأقلم التي تعترب سلبية وفق املعايري الدولية )مثل معايري إسفري( وتكييفها 

حسب واقع السياق املحيل.

ينبغي أن يطبّق قياس الثغرات يف إسرتاتيجيات التأقلم نهًجا مركبًا ومتعدد املصادر. تعتمد مسوح األرس واملقابالت واملناقشات  	
الجامعية املركزة عىل ذاكرة املشاركني التي قد ال تتسم بالدقة كام هو مبني يف جمع بيانات الدخل والنفقات. لذلك، ينبغي تثليث 
هذه البيانات مع املراقبة الفنية الخاصة بقطاعات معينة مثل اختبار مستوى الكوليفورم يف املاء الذي تستخدمه األرس، والتحقق 

مام إذا كان األطفال يرتادون املدرسة أم ال يرتادونها، وما إىل ذلك.

الخطوات التالية من فهم إسرتاتيجيات التأقلم كمقياس لتلبية الحاجات األساسية

إسرتاتيجيات وقدرات التأقلم من املجاالت املهم فهمها فيام يتصل بأثر املنح متعددة األغراض. لكن محاولة تحليل التأقلم حسب 
القطاع قد يكون طريقة مصطنعة نوًعا ما لفهم دعم املنح متعددة األغراض لقدرة املستفيدين عىل التأقلم. ألن هذه ليست الطريقة 
التي يفهم بها املستفيدون التأقلم؛ بالنسبة للناس التأقلم ال يتجزأ حسب القطاع اإلنساين الفني، بل هو مجموعة من اإلسرتاتيجيات 
التي متكنهم من الحياة. ومبا أن املراقبة متثل تحديًا بحد ذاتها، فإنه ال يبدو مفيًدا يف هذه املرحلة توظيف أنظمة تحليل معقدة 
مخصصة لفئات التأقلم النظرية، ألن املوارد والكفاءات ال تتوفر يف امليدان، فضاًل عن الدعم الفني الالزم. إًذا، سيبقى تطوير مقياس 

شمويل لقدرات التأقلم اإلجاملية صعبًا إن استمر النظر فيه من منظور قطاعي.

كام هو مذكور سابًقا، يبدو أن الخربة يف تطوير واستخدام مؤرشات إسرتاتيجيات التأقلم خارج قطاع الغذاء شحيحة أو غري موثقة. 
ولتحسني  لذلك،  للتعلم.  كأساس  العملية  الخربة  واستخدام  عمليًّا  مامرسته  تتم  أن  املوضوع  هذا  يف  التوجيهات  تقديم  ويتطلب 
اإلرشادات املوجهة للمامرسني، ينبغي تشجيع تجربة مختلف املنهجيات ومشاركتها مع مجتمع املامرسني األوسع بحيث يُتاح تطوير 
طريقة فعالة وبسيطة يف الوقت ذاته لفهم التأقلم يف سياق برامج املساعدات النقدية. ومن الرضوري القيام بذلك بطريقة تشاركية 
ميدانية  بأي خربات  املوضوع  بهذا  املعنية  األقسام  تحديث  الوثيقة »حية«، سيجري  أن هذه  امليداين. ومبا  العمل  متمحورة حول 

جديدة.

الرتتيب الزوجي أو ترتيب التفضيالت هو أداة لتحديد أولويات مختلف الخيارات املتاحة. يف الرتتيب الزوجي، تتم مقارنة كل بند مبارشة مع البنود األخرى لتحديد ترتيبه من األعىل )األكرث تفضيال( إىل األدىن )األقل تفصياًل(.  50
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تحليل واستخدام بيانات مراقبة برمجة املساعدات النقدية  6
يستعرض هذا القسم تفاصيل اإلرشادات العملية الجيدة فيام يتصل بتحليل وتوظيف بيانات مراقبة برامج املساعدات النقدية. يضم 

امللحق 1 أهم املصادر حول مراقبة عملية برامج املساعدات النقدية.

تحليل بيانات برامج املساعدات النقدية  6.1

التي ينبغي استخدامها، ألن ذلك يختلف حسب  النقدية  بيانات مرقبة برامج املساعدات  الدقيقة لتحليل  ال ميكن تحديد الطرق 
االطالع عىل  لكن ميكن  البيانات.  تعرفه وما ستُستخدم ألجله  أن  تحاول  ما  أي  البيانات،  تحليل  الغرض من  السياق ويعتمد عىل 

الخطوات لضامن التحليل الفعال لبيانات مراقبة العملية والنتائج يف الجدول 31. إضافة إىل ذلك، ينبغي مراعاة ما ييل:

بيانات مراقبة  1 تحليل  التحويالت. يجب  العملية عىل عدد وتكرار  بيانات مراقبة  تحليل  تكرار  يعتمد  البيانات.  تحليل  تكرار 
العملية يف الوقت املناسب إلتاحة الوقت الكايف إلجراء أية تعديالت عىل املرشوع قبل تنفيذ التحويل التايل. أما تحليل بيانات 
مراقبة النتائج فيعتمد عىل مدة الربنامج واملقياس الزمني لتوقع حدوث التغري عىل مستوى النتائج )ويجري تحديد ذلك خالل 
تصميم املرشوع(. عىل سبيل املثال، ميكن تنفيذ مسوح األرس شهريًّا أو كل ثالثة أشهر أو كل ستة أشهر. وينبغي تحليل بيانات 

هذه املسوح يف أقرب وقت ممكن بعد جمع البيانات.

واحد  2 قطاع  من  ألكرث  املفيدة  األمناط  لتحديد  مًعا  النتائج  مراقبة  بيانات  القطاعات  متعددة  املرشوع  فرق  تحلل  أن  ينبغي 
ومناقشة التحديات والحلول بشكل مشرتك. وينبغي أن تراعي الفرق متعددة القطاعات املنظور والقدرات الفريدة لكل قطاع 

عند تحديد أنشطة املتابعة.51 وهذا مهم عىل وجه الخصوص للمشاريع التي توظيف املنح متعددة األغراض.

تحليل الكفاءة. عند تحليل كفاءة برامج املساعدات النقدية، يحب مراعاة تكلفة اإليصال )انظر القسم 3.3.3( ضمن سياق رسعة  3
اإليصال. لن يكون املرشوع الذي يستخدم التحويالت النقدية ذا كفاءة عالية إذا كانت نسبة التكلفة اإلجاملية إىل التحويل 
متدنية، لكن التحويالت تستغرق وقتًا طوياًل لتصل للمستفيدين، مام يجعل التحويالت النقدية متأخرة. يتطلب هذا التحويل 
نظام مراقبة لتتمكن من التفرقة بني حسن توقيت وكفاءة االستجابة ككل )التي قد يكون إيصال التحويالت النقدية فيها واحًدا 
فقط من أنشطة متعددة( وحسن توقيت وكفاءة املكون النقدي. وينبغي أن يكون ذلك ممكًنا إذا تم دمج مؤرشات محددة 
لربامج التحويالت النقدية يف إطار املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم/ املراقبة والتقييم منذ البداية، كام هو موضح يف الجزء 3.

تشرتيها  4 التي  والخدمات  السلع  بجودة  املتصلة  والنتائج  املستفيدين  برضا  املتصلة  النتائج  بني  فروقات  أي  الضوء عىل  سلّط 
وتستخدمها األرس. هذا يساعد يف قياس الفعالية اإلجاملية للمرشوع، وهو مهم لتحليل فعالية استخدام التحويالت النقدية. 
ينبغي املوازنة بني أهمية تلبية معايري الجودة وأهمية رضا املستفيدين ومن ثم عكسها عىل تقارير املراقبة. وهذا أمر مهم 
للمشاريع التي تستخدم املنح متعددة األغراض، حيث يتمتع املستفيدون بحرية رشاء السلع والخدمات التي يفضلونها، دون أن 

تسيطر الوكالة املنفذة عىل ذلك. عىل سبيل املثال، إيجاد التوازن بني ما ييل والتبليغ عنه:

تبليغ املستفيدين عن رضا كبري عن التحويالت النقدية، لكنهم وجدوا أن مواد السكن التي اشرتوها متدنية الجودة أو أن املواد  	
استخدمت بطريقة غري صحيحة مام أدى إىل سوء مستوى اإلصالحات.

األمهات املستهدفات يف مرشوع يوزع النقد لتحسني حالة الطفل الغذائية تحديًدا أفدن بأنهن يشعرن بازدياد التمكني فيام يتصل  	
بصنع القرارات املالية يف األرسة، لكن مراقبة الغذاء تظهر تحسًنا طفيًفا أو معدوًما يف الحالة الغذائية لألطفال يف تلك األرس.

منظمة العمل ضد الجوع، 2016  51
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خطوات تساعد يف ضامن التحليل الفعال لبيانات برامج املساعدات النقدية

الخطوة 1: تدقيق ومقارنة وتجميع البيانات من مجموعات بيانات مختلفة

التوزيع،  بعد  املراقبة  مسح  ييل:  ما  العملية  مراقبة  بيانات  تشمل 
واملراقبة  التوزيع،  بعد  باملراقبة  الخاصة  املركزة  الجامعية  واملناقشات 
واملالحظات  الشكاوى  آلية  طريق  عن  املستلمة  واملعلومات  امليدانية، 
الخاصة باملرشوع، وجدول سجل املخاطر )ومجموعات بيانات أخرى عند 

االقتضاء(.

تشمل بيانات مراقبة النتائج ما ييل: مسوح األرس، واملناقشات الجامعية 
املركزة، ومسوح السوق، والرصد، وبيانات الحكومة بشأن أسعار السوق، 

وجدول سجل املخاطر.

هل تقدم البيانات من مختلف األدوات املعلومات نفسها أم معلومات مختلفة؟ ما السبب املحتمل لهذه االختالفات؟ ما مدى شيوع أي من 
الفروقات؟

الرجال  فيها  )التي شارك  تفيد مسوح األرس  العملية:  مثال عىل مراقبة 
والنساء عىل حد سواء( بعدم وجود مشكالت يف استالم النقد/ القسائم، 
لكن البيانات من املناقشات الجامعية املركزة مع النساء فقط تظهر أن 
النساء ال يشعرن باألمان عند الوصول إىل النقد/ القسائم وأظهرت املراقبة 
يف املوقع تراكم طوابري طويلة وبالتايل أوقات انتظار طويلة أمام أجهزة 
الرصاف اآليل للوصول إىل النقد. ما سبب االختالف يف الروايات؟ ما الذي 
ميكن فعله ملعالجة املشكالت املذكورة خالل املناقشات الجامعية املركزة 

واملراقبة يف املوقع؟

التوزيع بعد املراقبة أي  النتائج: توضح بيانات مسح  مثال عىل مراقبة 
السلع/ املواد التي اشرتتها األرس من األسواق املحلية وآراء األرس حول ما 
املواد )منذ آخر توزيع(. وميكن مقارنة هذه  السلع/  إذا تغريت أسعار 
األسعار  حول  والرصد(  )املسح  السوق  مستوى  عىل  بالبيانات  البيانات 
البيانات عىل مستوى  مقارنة  ثم ميكن  ومن  املبيعات.  وأنواع  وكميات 
السوق بالبيانات التي تركز عىل مشكالت سالسل اإلمداد )والتي ميكن 
الحصول عليها من بيانات ثانوية تجمعها الحكومة( للمساعدة يف تفسري 
أي أسباب للتغري يف األسعار؛ عىل سبيل املثال، املشكالت يف سالسل اإلمداد 

قد تعني أن اإلمداد ال يلبي الطلب مام يؤدي إىل ارتفاع األسعار.

هل مثة أي أمناط يف مجموعات البيانات تشرتك بها فئات معينة من السكان؟ سيساعد ذلك يف تحديد األمناط واملشكالت والقضايا املتصلة بتجارب 
وتصورات الناس بشأن برامج املساعدات النقدية وتأثرهم بها. سيساعد تصنيف البيانات بهذه الطريقة فرق املرشوع عىل تحديد الفئات األسوأ حااًل 
التي من املفرتض أن تستفيد من التحويالت النقدية )املعرّفة حسب املنطقة الجغرافية أو وجه عدم العدالة كالنوع االجتامعي أو العرق( واستخدام 

إطار املراقبة لتقييم مستوى الوصول إىل النقد/ القسائم.

مثال عىل مراقبة العملية: أفادت النساء بالشعور بعدم األمان عند الوصول 
إىل النقد/ القسائم؛ مواجهة األميني رجااًل ونساًء صعوبات يف استخدام 
الهواتف املحمولة للوصول إىل النقد/ القسائم. ميكن مقارنة هذه البيانات 

مع البيانات من مقدمي الخدمات املالية فيام يتصل بالتوزيع.

مقدمي  لدى  التي  البيانات  مقارنة  ميكن  النتائج:  مراقبة  عىل  مثال 
الخدمات املالية حول قيمة النقد املسحوب أو قيمة القسائم املستحقة 
املنفقة مع بيانات مسح األرس بشأن النفقات لتحديد األرس التي ال تسحب 
كامل قيمة النقد أو القسائم املستحقة.  وقد يؤدي ذلك إىل مراقبة الحقة 

للتأكد من األسباب.

ما هي أوجه الشبه واألمناط الرئيسية يف مجموعات البيانات املختلفة؟ هل توجد أي نتائج مفاجئة )إيجابية أو سلبية( وتحديات غري متوقعة تم 
التبليغ عنها؟ كيف ميكن التعامل مع هذه التحديات؟

مثال عىل مراقبة العملية: مل يستلم/ يفهم بعض كبار السن املعلومات 
حول وقت وطريقة وأماكن التوزيع وبالتايل مل يستلموا النقد/ القسائم 
مشاركة  طرق  مراجعة  ينبغي  التايل،  التوزيع  قبل  استحقوها.  التي 
معلومات املرشوع حسب توصيات املتأثرين باألزمات لضامن استالمهم 

للمعلومات يف املستقبل.

مثال عىل مراقبة النتائج: أفادت األرس بعدم قدرتها عىل تلبية حاجاتها 
األساسية للغذاء واملياه، ألن أسعار اإليجار ارتفعت، ما يعني اضطرارها 
إلنفاق نسبة أكرب مام كان متوقًعا من النقد عىل اإليجار. وميكن مقارنة 
هذه البيانات ببيانات سوق اإليجار التي تسجل التقلبات يف معدل تكلفة 
اإليجار. وقد يعني ذلك الحاجة لتعديل قيمة التحويل و/ أو تنفيذ أنشطة 
مكملة تركز عىل دعم األرس يف تغطية تكلفة اإليجار، فضاًل عن املنارصة 

مع الحكومة وأصحاب العقارات فيام يتصل بضبط أسعار اإليجار.

هل طرأت أي تغريات يف املخاطر املتصلة باملرشوع وستؤثر عىل القدرة عىل استخدام برامج املساعدات النقدية؟  هل نجحت تدابري تخفيف 
املخاطر؟ هل بلَّغ املستفيدون وغريهم عن مخاطر تختلف عن املخاطر التي حددها فريق املرشوع؟ كيف ميكن التخفيف من هذه املخاطر؟

الخطوة 2: استخدم نتائج الخطوة 1 للتبليغ حسب مؤرشات املرشوع
•  ما مدى التغري يف قيم املؤرش من خط األساس إىل آخر بيانات املراقبة؟ هل الفرق ذو داللة إحصائية )حسب نهج أخذ العينات(؟

•  هل تظهر املعلومات ما كان متوقًعا )تحقيق اإلنجازات/ األهداف(؟ إن مل تظهرها، ما السبب؟

الجدول 13: خطوات ضامن التحليل الجيد لبيانات برامج املساعدات النقدية )بتوجيه من منظمة العمل ضد الجوع، 2016(
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التحقق من بيانات برامج املساعدات النقدية وإغالق حلقة التغذية الراجعة  6.2

ألغراض ضبط جودة البيانات واملساءلة، من املهم التحقق من نتائج بيانات مراقبة برامج املساعدات النقدية التي تم تحليلها مع 
ممثلني للمناطق الجغرافية/ املجتمعات التي تم جمع البيانات منها. فذلك يغلق حلقة التغذية الراجعة، ما يجعل عمليات املراقبة 
واملساءلة، مبا يف ذلك صنع القرار املبني عىل أساس األدلة، أكرث فعالية )انظر الشكل 5(. ومن طرق التحقق وإغالق حلقة التغذية 
ثم  ومن  املخيامت  املجتمعات/  اجتامعات  يف  النقدية  املساعدات  برامج  بيانات  تحليل  نتائج  عىل  منتظمة  نبذة  تقديم  الراجعة 

مناقشتها.

تبليغ املجتمع أو األشخاص 
املتأثرين عن أنشطة االستجابة 

والتوضيح واملتابعة )إن تم 
تنفيذها أو عدم تنفيذها(.

اإلقرار من قبل املنظمة

التغذية الراجعة من األشخاص 
املتأثرين بالكوارث

حلقة التغذية الراجعة املغلقة

تحليل ومشاركة بيانات التغذية 
الراجعة مع األطراف املعنية.

الشكل 7: إغالق الحلقة: آليات التغذية الراجعة الفعالة يف السياقات اإلنسانية )شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء يف العمل 
اإلنساين، 2014(.

عند تقييم املشهد التكنولوجي لدعم املشاريع التي تستخدم برامج املساعدات النقدية، ينبغي مراعاة اعتبارات التخطيط لتحليل 
البيانات وتصويرها وإغالق حلقة التغذية الراجعة؛ حيث إن تصوير البيانات يف الخرائط وتصنيفها حسب مختلف الفئات الدميغرافية 

والقدرة عىل ربط مصادر بيانات مختلفة باملستفيدين املحتاجني للمتابعة كلها متطلبات أساسية تنبغي مراعاتها.

للمزيد من املعلومات حول االتصاالت مع املستفيدين واملساءلة أمامهم انظر الملحق3  والقسم M4_2 BCA من مجموعة أدوات 
النقد الخاصة باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
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استخدام بيانات برامج املساعدات النقدية  6.3

اإلنسانية  املساعدات  إليصال  النقدية  التحويالت  تستخدم  التي  املنظامت  تتحمل  اإلنسانية،  للمساعدات  بالنسبة  الحال  هو  كام 
مسؤولية استخدام بيانات املراقبة واملساءلة يف الوقت املناسب لتوجيه القرارات املبنية عىل األدلة عىل مختلفة املستويات، ومن ذلك:

التعديالت التي قد يلزم إجراؤها مبارشة عىل املشاريع التي تستخدم النقد/ القسائم خالل تنفيذ املرشوع، مثل: 	

التعديالت عىل تصميم املرشوع، كتعديل قيمة التحويل وتكرار التحويالت وآلية اإليصال وطرق وصول الفئات املتأثرة باألزمة  	
إىل املعلومات حول املرشوع وآلية الشكاوى واملالحظات الخاصة به.

أي تعديالت عىل نهج املراقبة )مبا يف ذلك أدوات جمع البيانات وتقنيات تحليلها( لضامن جمع أهم املعلومات واستخدامها  	
الستنارة صنع القرارات الخاصة باملرشوع.

تقييم مالءمة طرق التحويالت والنقد عىل املدى املتوسط والطويل. يف السياقات املزمنة والتدخالت األطول أمًدا، ينبغي عدم  	
تأطري تحليل االستجابة عىل أنه مترين ملرة واحدة يف بداية املرشوع، بل ينبغي التحقق منه خالل املراقبة.  ينبغي استنارة القرارات 
املتصلة مبالءمة الطريقة بقياس األثر اإليجايب لربامج املساعدات النقدية يف ضوء الحاجات اإلنسانية املستمرة مقابل األثر السلبي 
املحتمل لتسبب النقد بأرضار أكرب؛ مثاًل، عن طريق مفاقمة عالقات القوى السلبية/ شواغل الحامية أو توليد االعتامدية. ينبغي 

أيًضا مناقشة هذه القرارات وصنعها مع الجهات املانحة.52

مشاركة النتائج املتصلة بربامج املساعدات النقدية مع أهم الجهات املعنية ومنهم املجتمعات املستهدفة وغري املستهدفة، وهيئات  	
التنسيق مبا فيها التكتالت، وفرق العمل، والسلطات املعنية. ينبغي عدم حرص مشاركة البيانات بآليات التنسيق التي تركز عىل 
القطاعات،  التنسيق املعنية يف تلك  نتائج مهمة متصلة بقطاعات معينة، ينبغي مشاركتها مع هيئات  النقد، وإذا تم اكتشاف 

كالتكتالت.

تصميم تقييامت املرشوع. ميكن استخدام بيانات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية للمساعدة يف تحديد مجال تركيز  	
التقييامت ونطاقها. وميكن استخدام بيانات املراقبة أيًضا للمساعدة يف تقييم بعض معايري التقييم.

.Cash Consortium for South Central Somalia Approach to Risk Mitigation  52
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 Pelly, I., deWild, D. and Inarra, C., (2015). Philippines Haiyan Response – A multi-sectoral review of the use of market
 analysis and the design and implementation of CTPs. Save the Children. Available from: www.cashlearning.org/
resources/library/622-philippines-haiyan-response--a-multi-sectoral-review-of-the-use-of-market-analysis-and- the-
design-and-implementation-of-ctps. Accessed 9 November 2015

 Schwab, B., Margolies, A. and Hoddinott, J. (2013) Impact Evaluation of Cash and Food Transfers for the Seasonal
Emergency Safety Net in Hajjah and Ibb Governorates, Yemen. Endline Report. IFPRI

 Sloane, E., and Pietzsch, S (2010) Project/programme Evaluation – Cash Grant Supported Income Generating Activities
Twic and Gogrial West Counties, Warrap State, Southern Sudan, ACF

C

http://www.cashlearning.org/resources/library/622-philippines-haiyan-response--a-multi-sectoral-review-of-the-use-of-market-analysis-and-the-design-and-implementation-of-ctps
http://www.cashlearning.org/resources/library/800-guide-for-protection-in-cash-based-interventions
http://www.cashlearning.org/resources/library/622-philippines-haiyan-response--a-multi-sectoral-review-of-the-use-of-market-analysis-and-the-design-and-implementation-of-ctps
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امللحق األول:
املصادر األساسية

الجزء األول: أساسيات املراقبة والتقييم واملساءلة

الرابطالنارش والتاريخالعنواناملوضوع

املساءلة 
أمام الفئات 

السكانية 
املتأثرة

صفحات الفريق املعني 
باملساءلة أمام الفئات 

السكانية املتأثرة بشأن 
املساءلة

الفريق التابع للجنة الدامئة 
املشرتكة بني الوكاالت املعني 

باملساءلة أمام الفئات 
السكانية املتأثرة/ الحامية من 
االعتداء واالستغالل الجنسيني

 https://interagencystandingcommittee.
org/accountability-affected- populations-
including-protection- sexual-exploitation-
and-abuse

اإلرشادات العامة واملؤرشات 
الخاصة باملعايري اإلنسانية 

األساسية

تحالف املعايري اإلنسانية 
 ،Groupe URD  ،األساسية

ومرشوع إسفري، 2014

 https://corehumanitarianstandard.org/
 resources/chs-guidance-notes-and-
indicators

اإلرشادات التشغيلية 
ومجموعة أدوات املنح 

متعددة األغراض

املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، 

2015

 www.cashlearning.org/ mpg-toolkit/?utm_
content=buffere6b2d&utm_
 medium=social&utm_source=twitter.
com&utm_campaign=buffer

.54 - 51 .ص

املراقبة 
والتقييم

دليل االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل 

األحمر بشأن مراقبة وتقييم 
الربنامج/ املرشوع

االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل 

األحمر، 2011

 www.ifrc.org/Global/Publications/
monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf

دليل معايري إسفري بشأن 
املراقبة والتقييم

-www.sphereproject.org/news/sphere- forمرشوع إسفري
monitoring-and-evaluation/

إدارة دورة 
املرشوع 

الوحدة املرجعية الخاصة 
باللجنة الدامئة املشرتكة بني 
الوكاالت بشات تنفيذ دورة 

حياة املرشوع.

اللجنة الدامئة املشرتكة بني 
الوكاالت، 2015.

 https://interagencystandingcommittee.
 org/system/files/hpc_reference_
module_2015_final_.pdf

الحامية 
وبرمجة 

املساعدات 
النقدية

دليل الحامية يف املبادرات 
القامئة عىل أساس النقد.

املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، 

2015

 www.cashlearning.org/resources/
library/800-guide-for-protection-in- cash-
based-interventions

C

http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204382/Guidance-value-for-money-so
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-se
http://www.concern.net/sites/default/files/media/resource/unicef_cash_transfers_vs_vouchers.pdf
http://www.concern.net/sites/default/files/media/resource/unicef_cash_transfers_vs_vouchers.pdf
http://www.cashlearning.org/resources/library/351-minimum-standards-for-market-analysis-misma
http://www.cashlearning.org/resources/library/351-minimum-standards-for-market-analysis-misma
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://www.cashlearning.org/downloads/summary-vfm-cash-in-emergencies-report-final.pdf
http://www.rescue.org/sites/default/files/document/963/guidancenote1-metholology.pdf
https://shop.diakonie-katastrophenhilfe.de/publikationen/Englische-Publikationen/Cash-Transfer-Progr?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit.pdf?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.rescue.org/sites/default/files/document/963/guidancenote1-metholology.pdf?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf
http://www.concern.net/sites/default/files/media/resource/unicef_cash_transfers_vs_vouchers.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf
http://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/WFP_EfficiencyTechNote-v9.pdf
http://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/WFP_EfficiencyTechNote-v9.pdf
https://shop.diakonie-katastrophenhilfe.de/publikationen/Englische-Publikationen/Cash-Transfer-Progr
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse
http://www.rescue.org/sites/default/files/document/954/20151113%20cashcefficreportfinal.pdf
http://www.cashlearning.org/resources/library/800-guide-for-protection-in-cash-based-interventions
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/HEA_Guide.pdf
http://www.cashlearning.org/resources/library/800-guide-for-protection-in-cash-based-interventions
http://www.cashlearning.org/resources/library/800-guide-for-protection-in-cash-based-interventions
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الجزء الثاين: املهارات والقدرات الالزمة ملراقبة برامج املساعدات النقدية

الرابطالنارش والتاريخالعنواناملوضوع

الكفاءات

CALP إطار كفاءات شبكةCALP شبكةwww.cashlearning.org/downloads/ calp-
ctp-competency.pdf

خصوًصا الكفاءات 3,1، 3.5، 5.2، 6.1، 6.2، 1.7، 
7.2

األجزاء 3 و4: املراقبة )تنطبق عىل مراقبة العملية ومراقبة النتائج(

الرابطالنارش والتاريخالعنواناملوضوع

طرق وأدوات جمع 
البيانات

 ACF, Multi-sectoral
 M&E: practical guide for
fieldworkers

منظمة العمل ضد 
الجوع، 2016

 www.actionagainsthunger.org/
 publication/2016/08/multi-sectoral-
monitoring-evaluation

ص. 115 - 107.

البيانات املصنفة 
حسب النوع 

االجتامعي والعدالة

Gender-age marker toolkit إدارة املساعدة اإلنسانية
والحامية املدنية التابعة 

للمفوضية األوروبية، 
2013

 http://ec.europa.eu/echo/files/policies/
sectoral/gender_age_marker_toolkit. pdf

دليل وزارة التنمية الخارجية 
بشأن تصنيف البيانات حسب 

اإلعاقة.

وزارة التنمية الخارجية 
الربيطانية

 www.gov.uk/government/uploads/
 system/uploads/attachment_data/
 file/530605/DFID_s_guide_to_
 disaggregating_programme_data_by_
disability.pdf

املنح متعددة 
األغراض

اإلرشادات التشغيلية 
ومجموعة أدوات املنح 

متعددة األغراض.

املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، 

2015

 www.cashlearning.org/ mpg-toolkit/?utm_
content=buffere6b2d&utm_
medium=social&utm_source=twitter.
com&utm_campaign=buffer

مراقبة املنح 
متعددة األغراض

 Cash transfer programming
technical note: Outcome-
 indicator operationalisation
Multi- Purpose Cash Grants

 Diakonie
 Katastrophenhilfe,
2016

https://shop.diakonie- katastrophenhilfe.
de/publikationen/ Englische-
 Publikationen/Cash-Transfer-
Programming.html

املشاركة يف برامج 
املساعدات النقدية 

واملراقبة

 Voices and views
 of beneficiaries on
unconditional cash transfers

2015 ،CALP شبكة www.cashlearning.org/resources/
 library/756-voices-and-views-of-
 beneficiaries-on-unconditional-cash-
transfers---democratic-republic-of- congo-
nepal-and-the-philippines

 ACF, Multi-Sectoral M&E:
 A practical guide for
fieldworkers

منظمة العمل ضد 
الجوع، 2016

 www.actionagainsthunger.org/
 publication/2016/08/multi-sectoral-
monitoring-evaluation

.106-105 ،81 ،28-27 .ص ،2-1.4.1 ماسقألا

مراقبة الحامية
دليل الحامية يف التدخالت 

القامئة عىل أساس الدخل
املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني، 
2015

 www.cashlearning.org/resources/
library/800-guide-for-protection-in- cash-
based-interventions

C

http://www.cashlearning.org/resources/library/351-minimum-standards-for-market-analysis-misma
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-se
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-se
http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/markit%20section
http://www.mercycorps.org.uk/research-resources/voucher-and-fair-implementation-guide%20%20particularly%20annexes
http://www.rescue.org/sites/default/files/document/963/guidancenote1-metholology.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B4S4aIA1YfAXM1NuTjBibGJKLVE/
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation
http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/markit%20section
http://www.saveresearch.net/accountability-and-learning/
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
http://www.mercycorps.org.uk/sites/default/files/E-TransferGuideAllAnnexes.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530605/DFID_s_guide_to_disaggregat
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.cashlearning.org/resources/library/756-voices-and-views-of-beneficiaries-on-unconditional?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standardhtt%20â€%22%20English.pd?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
https://shop.diakonie-katastrophenhilfe.de/publikationen/Englische-Publikationen/Cash-Transfer-Progr
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/954/20151113cashcefficreportfinal.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/954/20151113cashcefficreportfinal.pdf
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation
http://www.cashlearning.org/resources/library/351-minimum-standards-for-market-analysis-misma
http://www.cashlearning.org/resources/library/756-voices-and-views-of-beneficiaries-on-unconditional-cash-t
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://www.cashlearning.org/resources/library/756-voices-and-views-of-beneficiaries-on-unconditional-cash-t
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-ctp-competency.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-ctp-competency.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-ctp-competency.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B4S4aIA1YfAXM1NuTjBibGJKLVE/
http://fic.tufts.edu/assets/Breaking-the-Hourglass_Syria_Iraqi-Kurdistan.pdf
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation
http://cash.nrc.no/uploads/4/1/3/9/41393987/remote_cash_project_guidance_final.pdf
http://www.cashlearning.org/resources/library/800-guide-for-protection-in-cash-based-interventions
http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/
http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/
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املراقبة عن بعد

واملراقبة يف البيئات 
غري اآلمنة

 Cash Transfers in Remote
Emergency Programming

مرشوع النقد عن بعد، 
2016

 http://cash.nrc.no/
uploads/4/1/3/9/41393987/remote_ cash_
project_guidance_final.pdf

ص. 12، 18، 29، 32-34.
 ACF, Multi-Sectoral M&E:
 A practical guide for
fieldworkers

منظمة العمل ضد 
الجوع، 2016

 www.actionagainsthunger.org/
 publication/2016/08/multi-sectoral-
 monitoring-evaluation

ص. 49
 Breaking the Hourglass:
 Partnerships in Remote
Management Settings—

 The Cases of Syria and Iraqi
Kurdistan

 Feinstein International
Centre, 2015

 http://fic.tufts.edu/assets/Breaking-the-
Hourglass_Syria_Iraqi-Kurdistan.pdf

 Eyes and Ears on the
 Ground: Monitoring Aid in
Insecure Environments

SAVE, 2016http://reliefweb.int/report/world/
eyes-and-ears-ground-monitoring-aid-
insecure-environments

 Listening to communities
 in insecure environments:
 Lessons from community
 feedback mechanisms in
 Afghanistan, Somalia, and
Syria

SAVE, 2016http://reliefweb.int/report/world/ listening-
communities-insecure- environments-
lessons-community- feedback-mechanisms

 The Use of Third-Party
 Monitoring in Insecure
Contexts

SAVE, 2016www.alnap.org/node/25482.aspx

مراقبة املخاطر

 Risk and humanitarian cash
transfer programming

ODI, 2015 www.cashlearning.org/downloads/
 risk-and-humanitarian-cash-transfer-
programming-odi.pdf

Cash Consortium for South/
 Central Somalia Combined
Risk Analysis

 Somalia Cash
Consortium, 2012

www.cashlearning.org/ downloads/1209-
updated-Somalia- Cash-Consortium-
Combined-Risk- Mitigation-draft.pdf

 Cash Transfers in Remote
Emergency Programming

مرشوع النقد عن بعد، 
2016

 http://cash.nrc.no/
uploads/4/1/3/9/41393987/remote_ cash_
project_guidance_final.pdf Risk Matrix

دليل االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل 

األحمر بشأن تقييم ومراقبة 
املرشوع/ الربنامج

االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل 

األحمر، 2011

 www.ifrc.org/Global/Publications/
monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf

جدول سجل املخاطر - امللحق 17، ص. 113.

دليل الحامية يف املبادرات 
القامئة عىل أساس النقد.

املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، 

2015

 www.cashlearning.org/resources/
library/800-guide-for-protection-in- cash-
based-interventions

طرق أخذ العينات

 ACF, Multi-Sectoral
 M&E: Practical Guide for
Fieldworkers

منظمة العمل ضد 
الجوع، 2016

 www.actionagainsthunger.org/
 publication/2016/08/multi-sectoral-
monitoring-evaluation

ص. 150 - 149.

االتحاد الدويل لجمعيات منوذج لحساب عينة املسح
الصليب األحمر والهالل 

األحمر، 2015

الوحدة 5، األداة
M5_1_1_5 rcmcash.org/toolkit/

C

http://cash.nrc.no/uploads/4/1/3/9/41393987/remote_cash_project_guidance_final.pdf
http://www.alnap.org/resource/5253.aspx
http://cash.nrc.no/uploads/4/1/3/9/41393987/remote_cash_project_guidance_final.pdf
http://cash.nrc.no/uploads/4/1/3/9/41393987/remote_cash_project_guidance_final.pdf
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf
https://shop.diakonie-katastrophenhilfe.de/publikationen/Englische-Publikationen/Cash-Transfer-Progr
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://www.premise.com/
http://reliefweb.int/report/world/eyes-and-ears-ground-monitoring-aid-insecure-environments
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp211058.pdf
http://reliefweb.int/report/world/listening-communities-insecure-environments-lessons-community-feed
http://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/WFP_EfficiencyTechNote-v9.pdf
http://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/WFP_EfficiencyTechNote-v9.pdf
http://reliefweb.int/report/world/listening-communities-insecure-environments-lessons-community-feed
http://reliefweb.int/report/world/listening-communities-insecure-environments-lessons-community-feed
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit.pdf
http://www.thesegovia.com/
https://www.redrosecps.com/one-platform/
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530605/DFID_s_guide_to_disaggregat
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://www.cashlearning.org/downloads/1209-updated-Somalia-Cash-Consortium-Combined-Risk-Mitigation-draft.p
http://www.cashlearning.org/downloads/1209-updated-Somalia-Cash-Consortium-Combined-Risk-Mitigation-draft.p
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://www.cashlearning.org/downloads/1209-updated-Somalia-Cash-Consortium-Combined-Risk-Mitigation-draft.p
http://dgecho-partners-helpdesk.eu/reference_documents/start
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation
http://www.cashlearning.org/resources/library/756-voices-and-views-of-beneficiaries-on-unconditional
http://www.cashlearning.org/resources/library/756-voices-and-views-of-beneficiaries-on-unconditional
http://www.cashlearning.org/resources/library/756-voices-and-views-of-beneficiaries-on-unconditional
http://www.rescue.org/report/cost-efficiency-unconditional-cash-transfers
https://humanitarian-nomad.org/
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://reliefweb.int/report/world/listening-communities-insecure-environments-lessons-community-feed
http://www.cashlearning.org/resources/library/800-guide-for-protection-in-cash-based-interventions
http://www.cashlearning.org/resources/library/800-guide-for-protection-in-cash-based-interventions
http://www.cashlearning.org/resources/library/800-guide-for-protection-in-cash-based-interventions
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
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التكنولوجيا 
ألغراض مراقبة 

برامج املساعدات 
النقدية

 Use of technology to
 support implementation
 and Monitoring and
 Accountability for CTP – A
Review

Stewart, Jordan, 2017امللحق الخامس

 Technologies for
 Monitoring in Insecure
Environments – Toolkit

SAVE, 2016www.alnap.org/node/25483.aspx

االستجابات النقدية 
الحرضية

 Cash transfer programming
 in urban emergencies - A
toolkit for practitioners

2011 ،CALP شبكة  www.cashlearning.org/downloads/
resources/calp/CaLP_Urban_Toolkit_ web.
 pdf

املوضوع السادس، ص. 53.

C

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/risk-and-humanitarian-cash-transfer-programming-odi.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530605/DFID_s_guide_to_disaggregat
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530605/DFID_s_guide_to_disaggregat
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الجزء الثالث: مراقبة عمليات برامج املساعدات النقدية

الرابطالنارش والتاريخالعنواناملوضوع

الكفاءة وتحليل 
نسبة التكلفة 
اإلجاملية إىل 

التحويل، والقيمة 
مقابل املال

 Guidance on measuring
 and maximising value for
 money in social transfer
 programmes –second
edition

وزارة التنمية الخارجية 
الربيطانية، 2013

 www.gov.uk/government/uploads/
 system/uploads/attachment_data/
 file/204382/Guidance-value-for-money-
social-transfers-25Mar2013.pdf

 Evaluation of the Use of
 Different Transfer Modalities
 in ECHO Humanitarian Aid
Actions 2011–2014.

ADE, 2016 http://documents.wfp.org/stellent/
 groups/public/documents/op_reports/
wfp278446.pdf

 Value for money of cash
transfers in emergencies

 Cabot Venton C, Bailey
S, Pongracz S, 2015

 www.cashlearning.org/downloads/
 summary-vfm-cash-in-emergencies-
report-final.pdf

 Cost Efficiency Analysis:
 Unconditional Cash Transfer
programs

لجنة اإلنقاذ الدولية، 
2017

 www.rescue.org/sites/default/
 files/document/954/20151113
cashcefficreportfinal.pdf

 Cost Analysis Methodology
at the IRC

لجنة اإلنقاذ الدولية، 
2017

 www.rescue.org/sites/default/files/
 document/963/guidancenote1-
metholology.pdf

 WFP OEV – Technical Note
on Efficiency Analysis

مكتب التقييم التابع 
لربنامج األغذية العاملي، 

2013

http://mokoro.co.uk/wp-content/ uploads/
WFP_EfficiencyTechNote-v9. pdf

املراقبة يف املوقع

 MSTK 11a – On-site & Post
 Distribution Monitoring
Examples

منظمة العمل ضد 
الجوع

يف مجلد املصادر األساسية – الوثيقة 1

 IFRC Encashment
monitoring tools

االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل 

األحمر، 2015

 M5_2_2 Encashment monitoring http://
rcmcash.org/toolkit/

C

http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204382/Guidance-value-for-money-so
http://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/WFP_EfficiencyTechNote-v9.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204382/Guidance-value-for-money-so
http://reliefweb.int/report/world/listening-communities-insecure-environments-lessons-community-feed
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp278446.pdf
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
https://shop.diakonie-katastrophenhilfe.de/publikationen/Englische-Publikationen/Cash-Transfer-Progr
https://shop.diakonie-katastrophenhilfe.de/publikationen/Englische-Publikationen/Cash-Transfer-Progr
https://shop.diakonie-katastrophenhilfe.de/publikationen/Englische-Publikationen/Cash-Transfer-Progr
http://www.rescue.org/sites/default/files/document/954/20151113%20cashcefficreportfinal.pdf
http://www.cashlearning.org/resources/library/800-guide-for-protection-in-cash-based-interventions
http://www.rescue.org/sites/default/files/document/963/guidancenote1-metholology.pdf
http://cash.nrc.no/uploads/4/1/3/9/41393987/remote_cash_project_guidance_final.pdf
http://www.rescue.org/sites/default/files/document/963/guidancenote1-metholology.pdf
http://www.cashlearning.org/resources/library/756-voices-and-views-of-beneficiaries-on-unconditional-cash-t
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation
http://www.cashlearning.org/resources/library/800-guide-for-protection-in-cash-based-interventions
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أمثلة عىل املراقبة 
بعد التوزيع

أدوات االتحاد الدويل 
لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر للمراقبة بعد 
التوزيع

االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل 

األحمر، 2015

 M5_2_3 Post distribution monitoring
 For Vouchers – Section 3 Voucher Tools
Monitoring
http://rcmcash.org/toolkit/

/www.cashlearning.org/downloads االتحاد النقدي الصومايل
 monthly-cash-post-distribution-
monitoring-form.pdf www.cashlearning.
org/downloads/ monthly-voucher-post-
distributionmonitoring-form.pdf

 MSTK 11a –On-site & Post
 Distribution Monitoring
Examples

منظمة العمل ضد 
الجوع

يف مجلد املصادر األساسية – الوثيقة 1

PDM_Cash منظمة العمل ضد
الجوع

يف مجلد املصادر األساسية – الوثيقة 2

 Operational Guidance and
 Toolkit for Multipurpose
Cash Grants

املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، 

2015

www.cashlearning.org/ mpg-
 toolkit/?utm_ content=buffere6b2d&utm_
 medium=social&utm_source=twitter.
com&utm_campaign=buffer Appendix F

 MercyCorps: The Voucher
 and Fair Implementation
Guide

-www.mercycorps.org.uk/research مرييس كور.
 resources/voucher-and-fair-
 implementation-guide particularly annexes
12, 28 and 29

 MercyCorps E-transfer
Implementation Guide

/www.mercycorps.org.uk/sites/default مرييس كور.

files/E-TransferGuideAllAnnexes.pdf امللحق 

.12

قامئة التحقق من القسائم يف 
املراقبة بعد التوزيع

املجلس الدمناريك 
لالجئني

يف مجلد املصادر األساسية – الوثيقة رقم 3.

C

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/monthly-cash-post-distribution-monitoring-form.pdf
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://www.cashlearning.org/downloads/
http://www.cashlearning.org/downloads/
https://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://cash.nrc.no/uploads/4/1/3/9/41393987/remote_cash_project_guidance_final.pdf%20Risk%20Matrix?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://cash.nrc.no/uploads/4/1/3/9/41393987/remote_cash_project_guidance_final.pdf%20Risk%20Matrix?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.actionagainsthunger.org/publication/2016/08/multi-sectoral-monitoring-evaluation?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://fic.tufts.edu/assets/Breaking-the-Hourglass_Syria_Iraqi-Kurdistan.pdf?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://fic.tufts.edu/assets/Breaking-the-Hourglass_Syria_Iraqi-Kurdistan.pdf
http://www.mercycorps.org.uk/research-resources/voucher-and-fair-implementation-guide%20%20particularly%20annexes
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://cash.nrc.no/uploads/4/1/3/9/41393987/remote_cash_project_guidance_final.pdf%20Risk%20Matrix
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://www.cashlearning.org/downloads/summary-vfm-cash-in-emergencies-report-final.pdf
http://reliefweb.int/report/world/eyes-and-ears-ground-monitoring-aid-insecure-environments
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الجزء الرابع: مراقبة النتائج يف برامج املساعدات النقدية

الرابطالنارش والتاريخالعنواناملوضوع

بيانات الدخل 
والنفقات 

واالستخدام

 The Household Economy
 Approach: A guide for
 programme planners and
policy- makers

SCUK، 2008www.savethechildren.org.uk/sites/ default/
files/images/HEA_Guide.pdf

مراقبة السوق

أدوات مراقبة السوق 
الخاصة باالتحاد الدويل 

لجمعيات الصليب األحمر 
والهالل األحمر

االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل 

األحمر، 2015

M5_3 Market Monitoring http://rcmcash.
org/toolkit/

املعايري الدنيا لتحليل 
)MISMA( السوق

2017 ،CALP شبكةwww.cashlearning.org/
resources/ library/351-minimum-
standards-for- market-analysis-
misma?keywords=m isma&region=all&
country=all&year= all&organisation=al
l&sector=all&mo dality=all&language=
 all&payment_ method=all&document_
type=all&searched=1

ص 19، الجدول KA5 ،2 ص. 5؛ املربع 2، 
الشكل 4.

اإلرشادات التشغيلية 
ومجموعة األدوات الخاصة 

باملنح النقدية متعددة 
األغراض

املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، 

2015

www.cashlearning.org/ mpg-
 toolkit/?utm_ content=buffere6b2d&utm_
 medium=social&utm_source=twitter.
 com&utm_campaign=buffer

ص. 14-15، 27

 MARKit Price Monitoring,
Analysis and Response Kit

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، 
2016

www.crs.org/our-work-overseas/ research-
 publications/markit section

3.4، ص. 19

Commodity tracking Toolيف مجلد املصادر األساسية – الوثيقة 4املجلس الدمناريك لالجئني

الفعالية من حيث 
التكلفة

منهجية تحليل التكلفة لدى 
لجنة اإلنقاذ الدولية

/www.rescue.org/sites/default/files لجنة اإلنقاذ الدولية، 2017
 document/963/guidancenote1-
metholology.pdf

 WFP OEV – Technical
 Note on Efficiency
Analysis

مكتب التقييم التابع برنامج 
األغذية العاملي، 2013

http://mokoro.co.uk/wp-content/ uploads/
WFP_EfficiencyTechNote-v9. pdf

 Examining Differences
 in the Effectiveness and
 Impacts of Vouchers
 and Unconditional Cash
Transfers

اليونيسف ومنظمة 
Concern Worldwide

 www.concern.net/sites/default/files/
 media/resource/unicef_cash_transfers_
vs_vouchers.pdf

C

http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/HEA_Guide.pdf
http://www.thesegovia.com/
http://www.thesegovia.com/
http://rcmcash.org/toolkit/
http://rcmcash.org/toolkit/
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/?keywords=mism
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/?keywords=mism
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp278446.pdf?keywords=mism
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp278446.pdf?keywords=mism
http://cash.nrc.no/uploads/4/1/3/9/41393987/remote_cash_project_guidance_final.pdf%20Risk%20Matrix?keywords=mism
http://cash.nrc.no/uploads/4/1/3/9/41393987/remote_cash_project_guidance_final.pdf%20Risk%20Matrix?keywords=mism
http://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/WFP_EfficiencyTechNote-v9.pdf?keywords=mism
http://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/WFP_EfficiencyTechNote-v9.pdf?keywords=mism
http://www.premise.com?keywords=mism
http://www.premise.com?keywords=mism
http://rcmcash.org/toolkit/?keywords=mism
http://rcmcash.org/toolkit/?keywords=mism
http://www.cashlearning.org/downloads/risk-and-humanitarian-cash-transfer-programming-odi.pdf?keywords=mism
http://www.cashlearning.org/downloads/1209-updated-Somalia-Cash-Consortium-Combined-Risk-Mitigation-draft.p?keywords=mism
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530605/DFID_s_guide_to_disaggregat?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530605/DFID_s_guide_to_disaggregat?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://www.cashlearning.org/resources/library/756-voices-and-views-of-beneficiaries-on-unconditional-cash-t?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://reliefweb.int/report/world/listening-communities-insecure-environments-lessons-community-feed?utm_content=buffere6b2d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp278446.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/al920e/al920e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/al920e/al920e00.pdf
http://www.cashlearning.org/mpg-toolkit/
http://www.mercycorps.org.uk/research-resources/voucher-and-fair-implementation-guide%20%20particularly%20annexes
http://www.rescue.org/sites/default/files/document/963/guidancenote1-metholology.pdf
https://shop.diakonie-katastrophenhilfe.de/publikationen/Englische-Publikationen/Cash-Transfer-Progr
http://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/WFP_EfficiencyTechNote-v9.pdf
http://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/WFP_EfficiencyTechNote-v9.pdf
http://www.cashlearning.org/resources/library/756-voices-and-views-of-beneficiaries-on-unconditional-cash-t
http://www.concern.net/sites/default/files/media/resource/unicef_cash_transfers_vs_vouchers.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/963/guidancenote1-metholology.pdf
http://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/WFP_EfficiencyTechNote-v9.pdf
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الجزء الخامس: اعتبارات املنح متعددة األغراض يف مراقبة برامج املساعدات النقدية

الرابطالنارش والتاريخالعنواناملوضوع

املراقبة بعد 
التوزيع ومسح 

األرس

يف مجلد املصادر األساسية – الوثيقة رقم 5 و6االتحاد النقدي اللبناين

ISC

 Cash Transfer
 Programming Technical
 Note: Outcome-Indicator
Operationalization Multi-
Purpose Cash Grants

 Diakonie
Katastrophenhilfe

https://shop.diakonie- katastrophenhilfe.
de/publikationen/ Englische-
 Publikationen/Cash-Transfer-
Programming.html

مؤرش إسرتاتيجيات 
التأقلم

مؤرش إسرتاتيجيات التأقلم، 
النسخة الثانية

Maxwell & Caldwell, 2008 http://documents.wfp.org/stellent/
 groups/public/documents/manual_
guide_proced/wfp211058.pdf

مؤرشات النتائج

املديرية العامة للمساعدات قامئة بأهم مؤرشات النتائج
اإلنسانية والحامية املدنية 

التابعة للمفوضية األوروبية 
)ال يوجد تاريخ(

http://dgecho-partners-helpdesk.eu/
reference_documents/start

الجزء السادس: تحليل واستخدام مراقبة بيانات برمجة املساعدات النقدية

الرابطالنارش والتاريخالعنواناملوضوع

تحليل البيانات

 ACF, Multi-Sectoral
 M&E: Practical Guide for
Fieldworkers

منظمة العمل ضد الجوع، 
2016

 https://drive.google.com/file/
d/0B4S4aIA1YfAXM1NuTjBibGJKLVE/

2.6 ،2.5 ،2.4 ماسقألا ،ةيناثلا ةدحولا رظنا

C

https://humanitarian-nomad.org/
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp278446.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp278446.pdf
https://calpnetworkorg.sharepoint.com/sites/CALP/Shared%20Documents/Communications%20team/Publications/Publications%20-%20Final%20versions/0422%20PQTB%20FR%20docs/Arabic%20PQTB/(https://w
https://calpnetworkorg.sharepoint.com/sites/CALP/Shared%20Documents/Communications%20team/Publications/Publications%20-%20Final%20versions/0422%20PQTB%20FR%20docs/Arabic%20PQTB/(https://w
http://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/WFP_EfficiencyTechNote-v9.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp211058.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/204382/Guidance-value-for-money-so
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp211058.pdf
http://reliefweb.int/report/world/listening-communities-insecure-environments-lessons-community-feed
http://dgecho-partners-helpdesk.eu/reference_documents/start
http://www.cashlearning.org/downloads/annex-5-kpi-report-template.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/lcc-impact-evaluation-for-mca-final-version14april16cover.pdf
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امللحق الثاين:
مناذج املراقبة

املراقبة  والتقييم/  املراقبة  أطر  تنفيذ  ويتفاوت  املتأثرة.  السكانية  الفئات  أمام  املساءلة  املراقبة وضامن  لتنفيذ  متنوعة  مناذج  مثة 
والتقييم واملساءلة والتعلم الخاصة باملشاريع التي تستخدم النقد حسب السياق والهيكل التنظيمي وطريقة إدارة املرشوع وتوفر 
آليات ومنصات التنسيق )أو عدم توفرها(. توجد يف مختلف الدول واألقاليم آالت تنسيق للتحويالت النقدية، ويف الغالب تكون عىل 
شكل فريق العمل املعني بالنقد. متثل فرق العمل املعنية بالنقد منصة مهمة للتعاون والتنسيق يف عدة قضايا ومنها املراقبة. وهي 
مساحة تتيح للوكاالت املنفذة مواءمة أدواتها وآلياتها، كمعايري االختيار واستبيانات املراقبة بعد التوزيع. واملواءمة تتيح للمنظامت 
الربامج يف سياقات قطرية  أثر  النقدية وفهم االختالفات بني األقاليم وتقييم  املقارنة بني مختلف مناذج برامج املساعدات  املنفذة 

محددة عىل نحو أفضل.

بالنسبة للمنظامت التي تنفذ برامج املساعدات النقدية بشكل مبارش )أي أنها ال تعمل مع رشكاء وال متثل جزًءا من تحالف(،  1
فإن هيكل املراقبة لدى الفريق املنفذ للمرشوع هو الذي يحدد املسؤول عن إطار املراقبة وطريقة تنفيذه. فمن خالل تطوير 
إطار املراقبة، يعمل فريق املرشوع مًعا، ومنهم مدير املرشوع واملستشارون الفنيون وموظفو املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم 

وموظفو العمليات، عىل تحديد املسؤولني عن تنفيذ مختلف أجزاء إطار املراقبة.

يف حالة التنفيذ عن بعد، يجب توضيح تقسيم أدوار ومسؤوليات املراقبة بني املنظامت التي تتوىل اإلدارة عن بعد واملنظامت  2
التي تتوىل املراقبة واملساءلة يف امليدان. وينبغي أن يراعي ذلك التحديات اللوجستية والتشغيلية التي يفرضها السياق، كتنفيذ 
املراقبة يف مناطق النزاع. عىل سبيل املثال، إذا كانت املنظمة الرشيكة يف امليدان مسؤولة عن جمع وتحليل بيانات املراقبة، فإنه 
يجب ضامن توفر املوظفني/ املتطوعني لديها ممن ميلكون املهارات والقدرات املناسبة لضامن جودة عملية املراقبة. وقد يكون 
رشيك اإلدارة عن بعد مسؤواًل عن تقديم خدمات بناء القدرات املستمرة يف هذه املواضيع. كشفت دراسة عاملية نفذها مركز 
فينشتاين الدويل عام 2015 بشأن مامرسات املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم املنفذة يف البيئات غري اآلمنة عن أربع فئات 
رئيسية لهذه املامرسات: 1( القامئة عىل أساس املنظامت غري الحكومية الدولية؛ 2( املجتمعية؛ 3( القامئة عىل أساس الرشكاء 

املحليني؛ 4( املراقبة من قبل األطراف الثالثة.

 ميكن االطالع عىل مناقشة ملختلف أنواع املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم عن بعد، مبا يف ذلك ميزاتها وعيوبها ومدى قابلية تطبيقها 
 ،Feinstein report (p35–37) The Secure Access in Volatile Environments (SAVE) study series:يف سياقات مختلفة، يف الرابط التايل

وهو يضم معلومات تنطبق عىل املشاريع التي تستخدم النقد/ القسائم.

املراقبة من قبل األطراف الثالثة: عادة ما تتعاقد الوكاالت املنفذة لربامج املساعدات النقدية مع أطراف ثالثة لجمع بيانات املراقبة 
والتحقق منها يف املواقع التي يواجه فيها موظفو املنظامت قيوًدا يف الوصول. وقد تبني أن املراقبة من قبل األطراف الثالثة تكون أكرث 
نجاًحا عندما تُستخدم كحل أخري أو بالتزامن مع طرق املراقبة والتحقق الداخلية الخاصة باملنظامت املنفذة. ومن املشكالت املحتملة 
ملراقبة األطراف الثالثة عدم وضوح الرؤية وضعف فرصة التحقق من موضوعية وحياد املراقبني الخارجيني وشبكاتهم وانتامءاتهم. 
حيث تويص دراسة حديثة أجرتها منظمة SAVE )2016( املنظامت اإلنسانية بالحد من اعتامدها بشكل أسايس عىل املراقبة من قبل 
األطراف الثالثة، وحرص ذلك باملناطق االستثنائية التي يصعب الوصول إليها. ولتيسري املراقبة من قبل املنظامت نفسها قدر اإلمكان، 
ينبغي تكملة املراقبة من قبل األطراف الثالثة دامئًا بتدابري بناء القبول، وأنظمة التغذية الراجعة من املجتمع، واالتصاالت الشفافة 

مع املجتمعات عموًما )املستفيدين وغريهم(.

C
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مثال من الصومال وسوريا

مل يكن استخدام املراقبة من قبل األطراف الثالثة يف الصومال وسوريا خالل السنوات األخرية فعااًل من حيث التكلفة عىل الدوام. 
فقد قُوضت التكاليف الباهظة للمراقبة من قبل األطراق الثالثة بتدين جودة البيانات املجموعة، وذلك يعود حسب التقارير إىل 

ما ييل:

ت من القدرة عىل بناء قدرات األطراف الثالثة عىل املراقبة واملساءلة. 	 التحديات األمنية وصعوبات الوصول التي حدَّ

التي  	 الوكالة  لدى  املراقبة  أولويات  مع  تتامىش  ال  والتي  للمراقبة  الخاصة  وأدواتهم  طرقهم  الخارجيني  املراقبني  استخدام 
وظفتهم.

 عدم فهم املراقبني الخارجيني للنواحي الفنية لربامج املساعدات النقدية من املرشوع، وعدم معرفتهم بالطرق الفعالة ملراقبتها.

للمساعدة يف ضامن جودة املراقبة التي ينفذها أطراف خارجيون، يجب توفري الوقت واملوارد الالزمة ضمن إطار املراقبة والتقييم/ 
الثالثة، إذ ميكن أن يساعد ذلك يف تعزيز فهمهم للعمليات  املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم من أجل بناء قدرات االطراف 
املتصلة بربامج املساعدات النقدية ومخرجاتها ونتائجها لضامن املراقبة الفعالة وعالية الجودة. كام ينبغي تعزيز التطوير املشرتك 

لطرق املراقبة.

بالنسبة للمنظامت التي تعمل ضمن اتحادات، مثل االتحاد النقدي اللبناين والعراقي، ينبغي مناقشة إمكانية تطوير واستخدام  3
أدوات ومنهجيات ومنصات مشرتكة لجمع وتحليل ومشاركة بيانات املراقبة ضمن مهام إدارة التحالف، وينبغي أن يشمل ذلك 

هيكاًل واضًحا لقيادة املراقبة وإدارتها بني أفراد االتحاد. مثاًل:

تقود لجنة اإلنقاذ الدولية قيادة املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم يف االتحاد النقدي اللبناين )الذي تألف يف البداية من ست  	
البيانات  تغطي  أن  وميكن  بيانات مشرتكة،  منصة  البيانات مبساعدة  يتم جمع  منظامت(.  أربع  حاليًا  ويضم  منفذة،  منظامت 
الشكاوى  تدار  كام  االتحاد،  رشكاء  عىل  وتنرشه  مركزيًّا  البيانات  تحليل  الدولية  اإلنقاذ  لجنة  وتنفذ  قطاعات.  عدة  املجموعة 
واملالحظات من الفئات املتأثرة باألزمات بنفس الطريقة. لقد حّسنت هذه الطريقة املركزية من كفاءة ورسعة تحليل البيانات. 
لكن مبا أن فريق املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم التابع للجنة اإلنقاذ الدولية غري معني بقطاع محدد، فإن ممثيل القطاعات 
ال يشاركون تلقائيًّا بجمع البيانات أو تحليلها، لذلك فإن بناء الروابط بني املختصني يف برامج املساعدات النقدية واملراقبة والتقييم 
واملساءلة والتعلم والقطاعات أمر أسايس لضامن مشاركة وتوظيف النتائج الخاصة بقطاعات معينة من قبل من يجدها أكرث إفادة. 
ويستكشف االتحاد النقدي اللبناين طرق تيسري نهج أكرث تكاماًل للمراقبة مع مراعاة متثيل القطاعات بشكل منهجي أكرث يف جمع 

البيانات وتحليلها ونرش النتائج.

طوَّر االتحاد النقدي يف مالوي آلية شكاوى ومالحظات مشرتكة تتمثل يف خط ساخن. حيث يدير فريق مركزي املعلومات املستلمة  	
عرب هذا الخط ويقوم بدوره بتبليغ الوكاالت املعنية حول شكاوى معينة حسب ما استلمه من معلومات ومدى خطورة الشكوى. 
كام يراقب الفريق املركزي ما إذا تم التوصل لحلول للشكاوى والوقت املستغرق للتوصل لهذه الحلول. وقد تبني أن هذا النهج 
يسري عىل نحو جيد. لكن وقعت ازدواجية يف جهود املساءلة يف االتحاد يف بعض األنشطة التي تنفذها منظامت تابعة لالتحاد 
وهي خارجة عن نطاق أنشطة االتحاد )لكنها منفذة يف نفس املوقع الجغرايف( وممولة من جهات مانحة تشرتط االمتثال لرشوط 

مساءلة إضافية. وقد حدَّ ذلك من القدرة عىل توظيف املوارد )البرشية واملالية والوقت( بكفاءة ألغراض املساءلة.

ينبغي مراعاة العوامل التالية عند تنفيذ أطر املراقبة والتقييم/ املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم الخاصة بربامج املساعدات النقدية:

التنسيق مع املنظامت النظرية وممثيل الحكومة واألطراف املعنية األخرى جزء أسايس من املراقبة واملساءلة يف برامج املساعدات  1
النقدية، مثاًل، تنسيق مراقبة أسعار السوق يتيح مشاركة التكاليف وتوسعة نطاق املراقبة.

ينبغي أن تضم فرق املرشوع نهًجا متعدد القطاعات يف املراقبة كلام لزم ذلك وكان ممكًنا. هذا األمر رضوري للمشاريع التي  2
النقدية متعددة  التحويالت  برامج  أو  الحاجات األساسية  تلبي مجموعة متنوعة من  التي  القطاعات  املنح متعددة  تستخدم 
مواءمة  القطاعات  من خاللها  تستطيع  التي  الناجحة  الطرق  ومن  معينة(.  بقطاعات  عدة خاصة  نتائج  )لتحقيق  القطاعات 

املراقبة:53

منظمة العمل ضد الجوع، 2016  53

C
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العمل التعاوين لتطوير أطر املراقبة والتقييم/ املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم. 	

التعاون بني القطاعات الختيار املؤرشات. 	

تبادل الخربات يف طرق القياس. 	

الحد من االزدواجية يف أنشطة املراقبة وإدارتها. 	

الجمع املشرتك للبيانات )كتطوير أدوات متكاملة لجمع البيانات(. 	

التحليل املشرتك لبيانات املراقبة وتحديد الشواغل املشرتكة مع إرشاك ممثلني من كل القطاعات املعنية. 	

التبليغ املشرتك عن نتائج املراقبة )مبا يف ذلك البيانات املجموعة من خالل آليات املساءلة(. 	

صنع القرارات التعاوين حول طريقة االستجابة ملعلومات املراقبة. 	

توثيق أدوار ومسؤوليات تنفيذ املراقبة ضمن عملية تطوير إطار املراقبة والتقييم/ املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم. هذا األمر 
مفيد عىل نحو خاص يف األوضاع التي يتغري فيها املوظفون بشكل كبري )كاألزمات رسيعة الظهور(، وذلك لضامن وضوح الجهات 
املسؤولة عن املراقبة ومسؤولياتهم عىل الدوام. خالل تنفيذ املرشوع، ينبغي مراجعة األدوار واملسؤوليات لضامن اتباع النهج األكرث 

فعالية، وتعديل األدوار واملسؤوليات حسب الرضورة.

ومن املامرسات الجيدة التي ينبغي أن تتبعها فرق املرشوع متعددة القطاعات املراجعة الدورية لخطة املراقبة خالل تنفيذ املرشوع. 
فقد تنجح بعض جوانب الخطة يف قطاع معني وال تكون بذات النجاح يف قطاع آخر. وينبغي أن تناقش هذه األمور ويتم التوصل 

لحلول لها بشكل مشرتك.

C
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امللحق الثالث:
ضامن املساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة يف برامج املساعدات 

النقدية
تعريف أسايس: املساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة: االلتزام باستخدام السلطة بطريقة مسؤولة من خالل أخذ األشخاص الذين 

تسعى املنظامت اإلنسانية ملساعدتهم يف االعتبار، والخضوع للمساءلة أمامهم.54 وهذا عمليًا يتضمن ما ييل:55

املشاركة يف تصميم املرشوع وتنفيذه ومراقبته واملساءلة بشأنه وتقييمه والتعلم منه مبا يف ذلك التحقق من بينات املراقبة. 1. 
تعتمد درجة مشاركة النساء والفتيات والفتيان والرجال املتأثرين باألزمات عىل األنشطة املنفذة والوضع األمني. لكن يف 
اتباع طرق  الحد األدىن، ينبغي استشارتهم عند اإلمكان بحيث يستطيعون املشاركة يف تخطيط وتنفيذ املرشوع. وينبغي 

تشاركية كلام أمكن ذلك يف استهداف املستفيدين.

التواصل )ثنايئ االتجاه( مع املجتمعات املستهدفة ومشاركتها املعلومات عن أهداف املرشوع وأنشطته وموازنته ونفقاته 2. 
والنتائج التي حققها وفرص املشاركة فيه والسلوكيات املتوقعة من كادره واملشاورات بشأن املرشوع.

قرارات التصميم واإلدارة املستجيبة لوجهات نظر املجتمعات واألفراد.3. 

تشجيع التغذية الراجعة وإغالق حلقتها - آليات الشكاوى )والتغذية الراجعة( التي يصممها املجتمع أو التي تستنري به - 4. 
وهي مسألة مهمة بالنسبة لقضايا الحامية من االعتداء واالستغالل الجنسيني.

تتطلب طريقة املساعدات النقدية من املنظامت املنفذة )املنظامت غري الحكومية الدولية أو املنظامت غري الحكومية أو وكاالت 
األمم املتحدة( التشارك أو التعاقد مع:

مقدمي الخدمات املالية لتقديم الخدمات املالية الالزمة لتحويل املنح النقدية/ القسائم إىل املستفيدين املستهدفني. 1

باعة السوق لتزويد السلع والخدمات األساسية للمشاريع التي توزع القسائم. 2

بالنسبة ملشاريع املساعدات النقدية، ينبغي أن تراعي آليات املساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة الوكالة املنفذة والفئات السكانية 
املتأثرة ومقدمي الخدمات املالية وباعة السوق كام هو موضح يف الشكل أ3.1: وهذا األمر خاص فقط باملشاريع التي تستخدم النقد 

والقسائم، وهو يتطلب توضيح األمور التالية:

توضيح األدوار واملسؤوليات ملقدمي الخدمات املالية وباعة السوق فيام يتصل باملراقبة واملساءلة، أي خالل التوزيع واالسرتداد  	
واملراقبة بعد التوزيع وجمع الشكاوى والتغذية الراجعة واالستجابة لها.

مراقبة التفاعل بني الفئات املتأثرة ومقدمي الخدمات املالية والباعة لضامن عدم تعريض الفئات املتأثرة للرضر. 	

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، فريق العمل املعني باملساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة، 2016.  54

املعايري اإلنسانية األساسية، 2014.  55
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الجهة املانحة

املساءلة

املساءلة

الفئات املتأثرة
مقدمو الخدمات املالية و/ أو 

الباعة

الوكالة املنفذة

املسائلة املساءلة

الشكل أ3.1: من يخضع للمساءلة أمام من يف برامج املساعدات النقدية التي توظف مقدمي الخدمات املالية و/ أو الباعة

قد تختلف آليات ضامن املساءلة بني الوكالة املنفذة ومقدمي الخدمات املالية/ الباعة والفئات املتأثرة بالسكان عن آليات املساءلة 
املساعدات  ينبغي مراعاتها فيام يتصل بربامج  التي  املساءلة  التقليدية، وقد تستغرق وقتًا أطول لتحضريها ومراقبتها. ومن قضايا 

النقدية خالل تنفيذ املرشوع:

رضورة تبليغ املستفيدين حول املسائل التالية باستمرار منذ بداية تنفيذ املرشوع: 1

هدف املرشوع وإطاره الزمني. 	

نوع التحويالت النقدية املستخدمة - قد يتطلب تدريبًا محدًدا/ جلسات توعية. 	

طريقة استفادة الناس من التحويالت - قد يتطلب ذلك تدريبًا محدًدا/ جلسات توعية مع مراعاة حاجات فئات معينة للدعم  	
كاألميني وكبار السن وذوي اإلعاقة والنساء واألطفال.

ما ينبغي أن يتوقعه املستفيدون من الوكالة املنفذة ومقدمي الخدمات املالية واألطراف الفاعلة يف الرسق والرشكاء )مبا يف ذلك  	
األطراف الثالثة التي تتوىل املراقبة(.

فرص املشاركة يف املرشوع: الطرق واألوقات التي يستطيع فيها الناس املشاركة يف صنع القرارات الربامجية وجمع وتحليل بيانات  	
املراقبة والتحقق منها.

التابعني  	 الناس )املستفيدين وغريهم( للشكاوى حول أي من أنشطة املرشوع أو سلوكيات املوظفني/ املتطوعني  طريقة تقديم 
للمنظمة املنفذة أو مقدمي الخدمات املالية أو األطراف الثالثة املراقبة أو باعة السوق؛ مثاًل، إذا تم اقرتاح إعداد خط ساخن 
آللية الشكاوى واملالحظات، هل ميكن طباعة الرقم عىل البطاقة النقدية؟ وقد نفذت ذلك بعض املنظامت املستجيبة يف العراق.

نوع الشكاوى املمكن استالمها وعملية تسوية الشكاوى مبا يف ذلك زمن االستجابة. 	

خالل تحويل النقد عن طريق آلية اإليصال: 2

املتأثرة  	 الفئات  املالية عىل مدى دراية  الخدمات  املتأثرة ومقدمي  املنفذة والفئات  املنظمة  املساءلة بني  تعتمد كيفية تحقيق 
بالتعامل مع مقدمي الخدمات املالية. مثاًل، املعامالت بني الناس والبنوك شائعة يف الفلبني، لذلك فإن الناس عىل دراية أكرب مبا 
ينبغي أن يتوقعوه منها. وقد ينطبق األمر ذاته عىل الحواالت يف الصومال وأفغانستان. لكن يف السياقات التي ال يشيع فيها التعامل 
مع مقدمي الخدمات املالية، ينبغي اتباع طريقة أخرى يف املساءلة لضامن فهم الناس لدور املنظمة املنفذة ومقدم الخدمات 

املالية والسلوكيات واألنشطة املتوقعة منهام.

C



79

إرشادات املراقبة الخاصة بربامج املساعدات النقدية يف الحاالت الطارئة

مع ازدياد استخدام التكنولوجيا يف تنفيذ التعامالت املالية، قد يقل عدد نقاط التفاعل املبارش مع موظفي الربامج خالل دورة حياة  	
املرشوع إثر تنفيذ التوزيعات عن بعد. وهذا ميثل تحديًّا بالنسبة للمساءلة بسبب زوال أحد قنوات االتصال ثنائية االتجاه بني 
الفئات املتأثرة واملوظفني. ينبغي مراعاة ذلك األمر عند تطوير إطار املراقبة والتقييم/ املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم الخاص 

باملرشوع، وتوفري آليات بديلة كافية والرتويج لها جيًدا لضامن استمرار التواصل والتغذية الراجعة بفعالية.

ضامن كشف أنشطة املراقبة وآلية الشكاوى واملالحظات الخاصة باملرشوع عن أي سلوك فاسد من قبل مقدمي الخدمات املالية،  	
كأن يأخذ مقدم الخدمة املالية حصة من النقد املوزع أو أن يفرتض املستفيدون أن هذا هو ما يفرتض أن يحدث وبالتايل ال يبلغون 

عنه، أو أن يخىش املستفيدون من العواقب املحتملة للتبليغ عن هذا السلوك الصادر عن مقدمي الخدمات املالية.

التحقق مام إذا كان النظام اإللكرتوين الذي يقدمه مقدم الخدمة املالية يعمل بسالسة، أي أن مستلمي التحويالت يستلمون/  	
يستطيعون استالم التحويل دون أي مشكلة.

املواعيد النهائية املحددة ليك تحّل املنظمة املنفذة مشكالت كأخطاء الرقم الرسي أو فقدان البطاقة، عىل اعتبار أن الرسعة يف حل  	
هذه املشكالت رضورية إذا كان عدم وصول األرسة للنقد سيؤدي إىل عدم تلبيتها لحاجاتها األساسية.

الحامية الكافية لبيانات املستفيدين. 	

هل يحتاج الناس الستخدام رشيحة وبطاقات برقم رسي، وماذا سيحدث لو نيس املستخدم الرقم الرسي؟ ما هي العملية املتبعة  	
لحل هذه املشكلة، خصوًصا عند العمل مع فئات سكانية ال تستطيع الحساب؟

ما هي مالحظات الناس حول املعلومات والتدريبات املقدمة لهم بشأن الربنامج وآلياتها، خصوًصا بالنسبة لألميني واألقل دراية  	
يف التكنولوجيا.

كيفية تقديم الشكاوى واملالحظات بشأن املرشوع، وكيفية التعامل مع الشكاوى وحلها: 3

يوىص بتوفري عدة قنوات الستالم شكاوى ومالحظات املستفيدين ألنهم قد ال يستطيعون الوصول إىل آلية واحدة )مثاًل، خط ساخن  	
واحد( وقد ال يفضل جميع من يستحقون االستفادة من هذه اآللية استخدامها.

يف الحاالت التي متثل فيها التحويالت النقدية واحدة فقط من عدة أنشطة ضمن الربنامج اإلنساين، من غري الواقعي إعداد آلية  	
شكاوى ومالحظات واحدة هدفها الوحيد استالم الشكاوى واملالحظات بشأن التحويالت النقدية. يف الواقع، قد يواجه السكان 
املستفيدون عدة مشكالت مهمة يريدون تقديم الشكاوى واملالحظات بشأنها وقد تتصل بالتحويالت النقدية أو ال تتصل بها. 
املساعدات  بربامج  املتصلة  املشكالت  لها عىل فصل  واالستجابة  واملالحظات  الشكاوى  قدرة عملية تسجيل  لذلك يجب ضامن 

النقدية حسب النوع واملوقع والحجم. وذلك يتيح:

تحديد املشكالت األكرث صلة وخطورة فيام يتعلق بالنقد. 	

تتبع الوقت الالزم لالستجابة للشكاوى املتصلة بالنقد وحلها. 	

تتبع أمناط الشكاوى واملالحظات املتصلة بالنقد مع مرور الوقت وحسب املوقع الجغرايف. 	

يف السياقات التي ال تسنح للموظفني فرص كثرية للتفاعل وجًها لوجه مع املجتمعات، تصبح أنظمة التغذية الراجعة الفعالة عالية  	
القيمة. ينبغي أال يتطلب إعداد أنظمة التغذية الراجعة يف السياقات غري اآلمنة اتباع طرق جديدة أو مختلفة بشكل كبري عن 
املامرسات الفضىل املوثقة، كآلية الشكاوى واملالحظات، والرتكيز عىل االستثامر يف قدرات موظفي الخطوط األمامية وأنظمة إدارة 
املعلومات. وجدت دراسة مؤخرًا بشأن االستامع للمجتمعات يف البيئات غري اآلمنة )SAVE، 2016( القليل من املعلومات املوثقة 
حول منظور املجتمعات يف السياقات غري اآلمنة لعمليات التغذية الراجعة أو التحديات الخاصة بإعداد آليات التغذية الراجعة يف 
هذه السياقات. لكن من منظور املجتمعات، فإن اآلليات املشرتكة بني الوكاالت كتلك التي يف نيبال أو العراق أو جنوب السودان 
أو كينيا أسهل استخداًما، مبا أن املجتمعات تستطيع التواصل مع آلية واحدة عامة. يويص مرشوع النقد عن بعد )2016( بدراسة 
إضايف  التقنيات وتوظيف رشيك  إىل هذه  الوصول  تفاوت مستويات  الحذر من  )لكن مع  تلغرام  أو  واتساب  تطبيق  استخدام 

مخصص لجمع التغذية الراجعة والعمل مع أهم االطراف املعنية عند االقتضاء )رمبا القيادات الدينية املحلية((.
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توظيف التكنولوجيا لدعم املساءلة أمام الفئات السكانية املتأثرة56 )انظر امللحق الخامس للمزيد من املعلومات(.

بالنسبة آلليات املساءلة سوى مسوح املتابعة ونقاط التفاعل الفعيل مع موظفي املرشوع، ميكن أن تشمل املنصات التقنية )مثل 
تبليغ عرب  أدوات  أو  Aid:Tech( خطًا ساخًنا  Mastercard Aidو  و   Last Mile Mobile Solutions (LMMS)و Segoviaو Red Rose

الرسائل النصية القصرية. حيث تتم مطابقة املشكالت الواردة مع املستفيد يف النظام باستخدام رقم الهاتف أو إدخالها يف قامئة 
عامة إن مل يكن رقم الهاتف متوفرًا، للتعامل معها.

وقد ثبت أن توفري مثل هذه اآللية مجانًا للمستفيدين يزيد استخدامها بشكل كبري، وأنه يجب الرتويج بشكل مكثف لهذه اآلليات 
كلام أمكن ذلك، عىل أن يشمل ذلك التفاصيل بشأن أي مواد خاصة بالربنامج كبطاقات الدفع املقدمة والتنبيه عليها عند التسجيل. 

وميكن التعامل مع جميع الشكاوى التي يقدمها املستفيدون سواء من خالل الهاتف أو الرسائل النصية القصرية أو مسوح املتابعة 
من خالل مسار عمل واحد لتتبع املشكالت ضمن منصة برنامج املساعدات النقدية.

الرابطالنارش والتاريخالعنوان

اإلرشادات التشغيلية ومجموعة 
األدوات بشأن املنح النقدية متعددة 

األغراض

املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، 

2015

www.cashlearning.org/mpg- toolkit/?utm_
content=buffere6b2d&utm_ medium=social&utm_
source=twitter.com&utm_ campaign=buffer

ص. 54 - 51.

 ACF ACC 6 Standard Operating
Procedure

انظر مجلد املصادر األساسية - الوثيقة 7.منظمة العمل ضد الجوع

 Use of technology  to support
implementation and

Monitoring and Accountability

for CTP – A review

Stewart, Jordan, 2017.5 انظر امللحق

 Voices and views of beneficiaries
on

unconditional cash transfers

2015 ،CALP شبكةwww.cashlearning.org/resources/library/756- voices-
and-views-of-beneficiaries-on- unconditional-cash-
transfers---democratic- republic-of-congo-nepal-and-
the-philippines

 ACF, Multi-Sectoral M&E: Practical
Guide for Fieldworkers

منظمة العمل ضد الجوع، 
2016

www.actionagainsthunger.org/ publication/2016/08/
multi-sectoral-monitoring- evaluation

األقسام 2-1.4.1، ص. 27-28، 81، 105-106.

 Listening to communities in
 insecure environments: Lessons
 from community feedback
mechanisms in

Afghanistan, Somalia, and Syria

2016 ,SAVE http://reliefweb.int/report/world/listening-
 communities-insecure-environments-lessons-
community-feedback-mechanisms

 IFRC Cash Toolkit – Beneficiary
 communication and
accountability (BCA) tools

االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل 

األحمر، 2015

M4_2 BCA http://rcmcash.org/toolkit/  القسم

Stewart, Jordan, 2017  56
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امللحق الرابع:
اختيار طرق وأدوات جمع بيانات برامج املساعدات النقدية

مثة عدة مسائل ينبغي دراستها عند اختيار املنهجيات واألدوات األكرث مالءمة لجمع البيانات املتعلقة بربامج املساعدات النقدية، 
وهي تنطبق عىل كل من مراقبة العملية ومراقبة النتائج.

ينبغي عدم إغفال أهمية البيانات النوعية. تقدم البيانات الكمية املمثلة باألرقام واألحجام والنسب املئوية جزًءا فقط من الصورة. إذ أن  1
البيانات النوعية املكملة لها رضورية لتوضيح األسباب الكامنة لهذه األرقام واألمناط املرصودة. ومن دون البيانات النوعية، تسهل إساءة 
تفسري البيانات الكمية وتكوين صورة مجتزأة عن التغريات التي تساهم بها املساعدات النقدية/ القسائم عىل األرس. وقد يكون لذلك 
آثار سلبية عىل تصميم املرشوع وجودته وتحقيق نتائجه، لذلك ينبغي استخدام مجموعة من أدوات جمع البيانات الكمية والنوعية.

من  2 لتتحقق  التقييم  وطرق  أدوات  مراجعة  عىل  احرص  البيانات.  جمع  وطرق  أدوات  يف  والعدالة  االجتامعي  النوع  تعميم 
أنها تعكس البيانات املتصلة بالنوع االجتامعي والعمر والهشاشة؛ كبيانات الجنس والفئات العمرية واألشخاص ذوي اإلعاقة 
واألشخاص من الفئات العرقية املهمشة57.فذلك سيساعد يف تحليل البيانات بحيث تكشف عن التغيريات املتصلة بالجنس أو 
 ECHO Gender-Age Marker  العمر أو أوجه الضعف مع مرور الوقت يف برامج املساعدات النقدية. للمزيد من التعليامت انظر

.DFID Guidance on Disaggregating Data و Toolkit

احرص عىل أن تكون األسئلة التي تركز عىل املساءلة )والتي قد تكون نوعية بطبيعتها( مدرجة ضمن أدوات جمع البيانات  3
الروتينية، فقد يساعد ذلك يف تحسني كفاءة املراقبة. انظر امللحق 3 لالطالع عىل تعليامت املساءلة يف برامج املساعدات النقدية.

اخرت مجموعة متنوعة من أدوات وطرق جمع البيانات لتمكني التثليث الفعال لها. التثليث هو استخدام عدة منهجيات و/  4
أو أدوات للمقارنة والتحقق من صحة البيانات املجموعة من كل أداة من أجل تكوين صورة كاملة ودقيقة قدر اإلمكان عن 
التغريات التي تحصل. عىل سبيل املثال، قد تبلغ األرس املستفيدة يف أحد مسوح املراقبة بعد التوزيع )انظر القسم 3.3.1( بأنها 
ا مام يقلل من  ال تشرتي دامئًا كل املواد التي تحتاجها من السوق ألن أسعار بعض املواد كحبوب تعقيم املياه واألرز مرتفعة جدًّ
املال الذي تستطيع إنفاقه عىل مواد أخرى. ميكن التحقق من هذه املعلومات عن طريق تثليثها مع بيانات مراقبة أسعار حبوب 
تعقيم املياه واألرز املجموعة مبارشة من مراقبة السوق )الرصد والتفتيش املفاجئ واملسوح مع باعة السوق، انظر القسم 4.3.2(. 
تعتمد املراقبة بعد التوزيع عىل مستوى األرس، وتحديًدا األسئلة املتصلة بالنفقات واالستخدام والقدرة عىل تلبية االحتياجات، 
عىل قدرة املستفيد عىل التذكر جيًدا للمواد التي أنفق عليها النقد والقسائم والطرق التي استخدام بها ما اشرتاه والتغريات التي 
طرأت عىل األرسة بسبب ذلك. فقد تؤدي الروايات غري الدقيقة من املستفيدين إىل انحراف البيانات وبالتايل التوصل لنتائج 
مضللة. ويعتمد مدى القدرة عىل استخدام الطرق املكملة لتثليث البيانات عىل السياق الذي يُنفذ فيه املرشوع. لذلك ينبغي 

اتباع نهج “جيد مبا يكفي” بحيث ال يرهق املسؤولني عن جمع وتحليل البيانات. ومن األفكار املقرتحة يف هذا الشأن:

تنفيذ مسوح مع أكرث من فرد واحد يف األرسة )مختلف األعامر ومن الجنسني مبا يف ذلك األطفال( ملعرفة إن كانت التحويالت  	
النقدية قد أثرت عىل مختلف أفراد األرسة والطريقة التي أثرت بها التحويالت النقدية عليهم.

التحقق من اإلجابات من خالل املناقشات الجامعية املركزة مع 10-5 أشخاص ميثلون الفئة السكانية املستفيدة. 	

استخدام الرصد يف األرسة وحولها للحصول عىل أدلة تدعم أو تدحض إجابات املستفيدين. 	

الدفع تتيح ذلك، وميكن استخدام هذه  	 الدفع( إن كانت قناة  القسائم عليه )باستخدام بطاقة  النقد أو  تتبع ما أنفقت األرس 
الطريقة لتثليث بيانات املراقبة بعد التوزيع عىل مستوى األرس. ومع ذلك، فإن من قيود البيانات املجموعة عن طريق املنصات 
اإللكرتونية أنها قد تفيد مبا أنفق الناس مالهم عليه، كالغذاء مثاًل، لكنها لن تستطيع إخبارك مبا يأكله الناس فعاًل، كام أن تتبع 

النفقات من خالل هذه املنصات قد يخرق حامية بيانات املستفيدين أو يقوض خصوصيتهم.

ضامن إدراج فئات مشرتكة من البيانات يف املراقبة بعد التوزيع عىل مستوى األرس ومراقبة السوق إلتاحة املقارنة بينها، كاملقارنة  	
بني إجابات املستفيدين والبيانات عىل مستوى السوق بشأن أحجام وأنواع املبيعات.

منظمة العمل ضد الجوع، 2016.  57
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قد يؤثر نوع املنصة اإللكرتونية املختارة عىل سهولة تثليث البيانات. فاملنصات مثل Segovia وRed Rose توفر نهًجا شاماًل للتعامل 
مع بيانات برامج املساعدات النقدية. فهي تقدم أدوات التقارير والتحليل واملتابعة التي تدمج بني مصادر مختلفة للبيانات وتبسط 
العملية عىل الرشيك املنفذ. مثاًل تربط املنصة بني مسوح ونتائج املراقبة بعد التوزيع من جهة ومعلومات املستفيدين الدميغرافية 
من جهة أخرى. وقد يتطلب ذلك اعتامد أدوات جديدة بالنسبة للعمليات املتبعة أصاًل يف املنظامت، وبالتايل التخيل عن ادوات مسح 
قدمية مقابل اعتامد أدوات تتامىش مع املنصة. يف املقابل، تم تصميم األنظمة كنظام Mobile Solutions Last Mile للرتكيز فقط عىل 
تسجيل املستفيدين ورشوط إدارة التحويالت الخاصة بربامج املساعدات النقدية اعتامًدا عىل أدوات وبرامج حاسوبية موجودة مسبًقا 
البيانات  النقدية. يف هذه الحالة، سيلزم إضافة مستوى ذكاء األعامل - وهي منصة تدمج  ألنشطة غري مختصة بربامج املساعدات 
املولدة من برامج منفصلة وتحليل جميع قواعد البيانات - لتحليل البيانات عرب مختلف مكونات املرشوع. وستختلف طريقة القيام 
بذلك حسب املنصات اإللكرتونية املتوفرة، وما هو ممكن ومالئم يف ظل السياق، وأيًضا حسب املوارد البرشية املتاحة لدى املنظمة.

مراقبة جودة الخدمات املكملة. ستتفاوت مجموعة السلع/ الخدمات املشرتاة )ومن ثم املستخدمة( بالتحويالت غري املقيدة  5
ومنها املنح النقدية متعددة األغراض بني األرس حسب حاجات وتفضيالت كل أرسة. ينبغي أن تكون مراقبة إنفاق واستخدام 
التحويالت غري املقيدة مصحوبة مبراقبة جودة السلع والخدمات التي تشرتيها األرس ومراقبة أي تغريات يف مصادر الدخل. كام 
ينبغي خالل مرحلة تطوير إطار املراقبة والتقييم/ املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم أن يناقش فريق املرشوع ويحدد الجهة 
املثىل لقيادة املراقبة بجودة عالية وطريقة تنفيذ هذه املراقبة. يجب أن يكون ممثلو القطاعات الذين ساهموا يف تحديد سلة 
الحد األدىن من اإلنفاق والقطاعات التي تتصل بالسلع والخدمات التي سيتم رشاؤها )كاملأوى ومواد املياه والرصف الصحي 

والنظافة والعاملة ألغراض البناء( جزًءا من صنع القرار.

تنطوي مراقبة املخاطر عىل تتبع املخاطر املتصلة بربامج املساعدات النقدية املحددة خالل تصميم املرشوع، وقد تقع املخاطر 
داخل نطاق املرشوع أو خارجه.

القدرة عىل مراقبة مخاطر املرشوع والتغريات يف السياق. ينبغي أن تسجل أدوات ومنهجيات جمع البيانات تلك البيانات التي  6
تتيح تقييم املخاطر املتصلة بربامج املساعدات النقدية وما إذا كانت تتأثر بالتغريات يف السياق إىل جانب كيفية تأثرها به. عادة 
ما تشمل مخاطر برمجة املساعدات النقدية كالًّ من مخاطر الحامية واملخاطر التنظيمية، مبا فيها االحتيال والفساد والتحويل. 
تتتبّع مراقبة السياق العوامل الخارجة عن إطار املرشوع يف السياق الذي يتم فيه تنفيذ املرشوع والتي قد تؤثر عىل مالءمة 
واالفرتاضات  املخاطر  الخارجية عىل  العوامل  تؤثر  أن  بالعكس. وميكن  والعكس  استخدامها  والقدرة عىل  النقدية  التحويالت 
املتصلة باملرشوع، كام أنها قد تولد مشكالت غري متوقعة تؤثر عىل القدرة عىل استخدام برامج املساعدات النقدية أو تنفيذ 
أنشطة املرشوع أو تحقيق أهدافه. عىل سبيل املثال، قد يتغري الوضع األمني إثر عودة اشتعال النزاع مام يؤدي إىل نزوح جديد 
للفئات السكانية املتأثرة. يف هذه الحالة، يجب معرفة إن كان ما زال باإلمكان استخدام برامج املساعدات النقدية وإن كانت 
التحويالت النقدية تساهم يف تغري الوضع األمني. لتبسيط وتوحيد عمليات املراقبة، عىل فرق ملرشوع أن تناقش مدى إمكانية 
دمج مراقبة السياق واملخاطر يف املنهجيات واألدوات املصممة بشكل أسايس ملراقبة العملية والنتائج، أو إن كانت هناك جوانب 

معينة من مراقبة املخاطر والسياق تتطلب منهجيات وأدوات مراقبة خاصة بها.

اعتبارات اإلدارة عن بعد. تجري إدارة برامج املساعدات النقدية وتنفيذها عن بعد عندما ال يتمكن بعض من فريق اإلدارة  7
أو كله )سواء كان من املواطنني أو األجانب( من الوصول إىل امليدان أو موقع املنظامت املسؤولة عن التنفيذ املبارش ملرشوع 
النقدية. وتصبح املراقبة واملساءلة أكرث أهمية عندما يكون الوصول مقيًدا وال متتلك املنظامت الكثري من السبل  املساعدات 
للتحقق من الربنامج عىل أرض الواقع. لكن نظرًا لضعف الوصول واملخاطر األمنية املحتملة املتعلقة بجمع البيانات، فإن طرق 
املراقبة مبا فيها منهجيات وأدوات جمع البيانات ستنطوي عىل مقايضات وتنازالت من جانب املنظامت الدولية واملحلية بشأن 
مسائل الوصول واألمن واملخاطر ورشوط إعداد التقارير. لذلك، ينبغي اتباع نهج واقعي لضامن القدرة عىل جمع أهم البيانات 
 32-34  ،29  ،18 بعد، ص.12،  النقد عن  املراقبة.58 يحتوي مشروع  إرباكها برشوط  وتجنب  الرشيكة  املنظامت  وضامن سالمة 
ووثيقة ”ACF 2016 Multi-Sector M&E Guide for Field Workers» ص. 49 عىل اعتبارات منهجيات جمع البيانات ونهج أخذ 
التواصل االجتامعي،  بيانات وسائل  التثليث يف سياق اإلدارة عن بعد، مبا يف ذلك تحليل  العينات ومصادر املعلومات وطرق 

ومراقبة وسائل اإلعالم التقليدية، وتحليل صور األقامر الصناعية.

اعتبارات بيانات قنوات الدفع. قد تقدم قناة الدفع املختارة بيانات إضافية ترثي إطار املراقبة بتكلفة زهيدة ويف الوقت الحقيقي  8
تقريبًا. عىل سبيل املثال، عادًة ما تستطيع أنظمة القسائم اإللكرتونية تقديم بيانات يف الوقت الحقيقي عن النفقات، برشط 

قدرة البائع عىل االتصال بشبكة املعلومات. للمزيد من املعلومات، انظر الجدول 4 - القسم 3.3.4.
.ACF, 2016; Feinstein, 2015  58
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امللحق الخامس:
برامج  يف  واملساءلة  واملراقبة  التنفيذ  لدعم  التكنولوجيا  توظيف 

املساعدات النقدية - تقييم
ستورات جوردان - كانون الثاين 2017 

املقدمة

برمجة  يف  واملساءلة  والتقييم  املراقبة  مراحل  مختلف  لدعم  التكنولوجيا  لتوظيف  املحتملة  واملخاطر  املنافع  التقييم  هذا  يدرس 
املساعدات النقدية، إىل جانب تقييم لشواغل خصوصية وحامية البيانات خالل هذه املراحل.

 Last Mile Mobile Solutions (LMMS) وMastercard Aidو Segoviaو Red Rose :وفيام ييل قامئة باألنظمة التي تم تقييمها حتى تاريخه
وAid: Tech. تعّذر إجراء تقييم لكل األنظمة/ املنصات نظرًا لضيق الوقت، وألن هذا ال ميثل الهدف األسايس لتطوير إرشادات املراقبة. 
متثل األنظمة املغطاة يف التقييم عينة من األنظمة املتوفرة، وإدراجها يف هذا التقييم ال يُقصد منه املصادقة عىل أنظمة معينة، كام أنه 
ل إجراء املزيد من املقابالت مع رشكاء تنفيذ الربامج، للتعلم بشكل  ال ينعكس عىل أنظمة مل تتم تغطيتها. تجدر اإلشارة إىل أنه يُفضَّ

معمق أكرث عن عوامل النجاح والتحديات يف مجاالت معينة.

مع تطور برمجة املساعدات النقدية، تطورت التكنولوجيا املتاحة لدعم تنفيذ الربامج وأنشطة املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم. 
بيانات صغرية  بيانات ملرة واحدة أو قواعد  التي تسجل املستفيدين واألنشطة يف جداول  القدمية  اليدوية  حيث تطورت األنظمة 

مخصصة لتصبح مجموعة واسعة من املنتجات التي تدعم مختلف األنشطة التي تنطوي عليها برامج التحويالت النقدية الناجحة.

عند النظر يف مشهد الحلول التكنولوجية، يظهر نهجان أساسيان:

منصات برمجة املساعدات النقدية الشاملة التي تدمج تسجيل املستفيدين واستهدافهم مع مجموعة واسعة من قنوات الدفع  	
.Red Roseو Segovia ومسوح املراقبة والتقييم وآليات املساءلة وتقديم التغذية الراجعة مثل

نهج الوحدات يف بناء املنصات الذي يستخدم مكونات قامئة مسبًقا ومألوفة بالنسبة للوكاالت ومن ثم يضيف مكونات جديدة  	
لدعم املتطلبات اإلضافية لربمجة املساعدات النقدية مثل حلول Last Mile Mobile Solutions. يف هذه الحالة، يجب إضافة مستوى 

ذكاء األعامل لدمج املخرجات من الوحدات املختلفة لتنفيذ تحليل وتقرير كاملني.

يعتمد اختيار النهج املناسب ألي برنامج عىل طبيعة ونطاق االستجابة )أي ما ميكن تطبيقه وما هو مالئم يف سياق الربنامج، ويدخل 
يف ذلك عوامل التكلفة والوقت(، ومستوى قدرات الرشكاء املنفذين والبنية التحتية التكنولوجية املتوفرة.

يقدم العمل بأي من النهجني منافع كبرية لتنفيذ كل خطوة من خطوات الربنامج، كام أنه يتيح مزايا من حيث األمن والشفافية، 
ويقدم نُُهًجا جديدة تدعم أنشطة املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم ضمن استجابة الربنامج عموًما.

ال يخلو توظيف التكنولوجيا وبيانات املستفيدين الرقمية من املخاطر، وينبغي مراعاة العديد من العوامل املتصلة به، ومن الرضوري 
تقييم هذه املخاطر مقارنة مبخاطر الطرق البديلة )أي جمع وحفظ البيانات يدويًّا، أو استخدام آليات إيصال أخرى( وليس مقارنتها 
مبخاطر عدم القيام بأي يشء عىل اإلطالق. عىل سبيل املثال، ينتج عن طبيعة التكنولوجيا املتصلة بالشبكة وسهولة تكرار البيانات يف 
الفضاء الرقمي مسؤولية التعامل مع كميات كبرية من بيانات املستفيدين التي تكشف عن هوية املستفيد بحذر، للحامية من خرق 

أمن البيانات داخليًّا وخارجيًّا. ومع ذلك، فإن الجمع الورقي لنفس البيانات ميثل مخاوف مربرة ال ميكن تجاهلها.

العوامل  ومن  لالستجابة.  املحيل  السياق  حسب  كبري  بشكل  الربنامج  وتصميم  املستخدمة  للتكنولوجيا  املالمئة  الخيارات  تتفاوت 
التكنولوجيا لجهود املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم: مقدمو الخدمات  التي تؤثر عىل مستوى الدعم الذي قد تقدمه  العديدة 
املالية املوجودون يف املنطقة، ووسائل االتصاالت املتاحة، ومدى دراية املستفيدين بقنوات الدفع، وتكاليف اإلعداد والصيانة، واألمن.

من املهم إدراك أنه رغم قدرة التكنولوجيا عىل دعم تنفيذ الربامج بنجاح، إال أنها لن تكون كافية أبًدا للنجاح يف أي مكان. فكل 
الوسائل التكنولوجية ال تكون جيدة إال بقدر جودة األشخاص والعمليات املحيطني بها؛ وحتى الربامج املصممة بأعىل درجات العناية 

قد يساء استغاللها فتولد مخاطر عىل بيانات املستفيدين أو تؤدي لالحتيال أو تكبد خسائر مالية.

C
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توليد الهوية الرقمية

تقع الهوية الرقمية للمستفيد يف صلب الحلول التكنولوجية لربامج املساعدات النقدية، فهي تخزن املعلومات بأمان لتمكني استهداف 
املستفيدين وإيصال املساعدات لهم. كل األنظمة الخاضعة للتقييم كانت قابلة للتصميم حسب الطلب يف هذا املجال، لكن ينبغي 

مقاومة الرغبة يف جمع أكرب قدر من املعلومات.

املدعومة  البيانات  خصوصية  بشأن  الفضىل  املامرسات  تشرتط  إذ  فقط،  النقدية  املساعدات  برامج  عىل  يقترص  ال  املحذور  وهذا 
بترشيعات االمتثال املحلية يف الكثري من األحيان جمع البيانات وحفظها ألسباب مربرة وأغراض مخطط لها عىل مدى دورة حياة 

البيانات.

كام ينبغي التنبه ألنظمة “اعرف عميلك” الدولية التي قد تنطبق اعتامًدا عىل طريقة تنفيذ املرشوع، وإن كانت مثة حاالت تم فيها 
تخفيف هذه الرشوط؛ عىل سبيل املثال، تفاوض أحد الربامج يف هايتي مع بنك محيل عىل تقديم حسابات خدمات نقدية متنقلة بناء 

عىل بطاقات Last Mile Mobile Solutions بصفتها تعريًفا كافيًا للمستفيدين مقابل تقليل الرصيد وحدود التعامالت املالية.

لكن يبقى اختيار حقول البيانات التي سيجري تسجيلها مسؤولية مصممي الربنامج، ويجب إجراء عمليات تضمن مراجعة البيانات 
املجموعة بانتظام للتحقق من أن جمعها ما زال مالمئًا وتقدير الحاجة إللغاء البيانات القدمية أو تحويلها إىل نتائج مجمعة ال تكشف 

عن هوية املستفيدين.

يعد االسم والعنوان/ موقع SPG والصورة من البيانات األساسية املجموعة لتحديد هوية املستفيد. والجدل دائر حول إضافة البيانات 
البيومرتية، وستجري مناقشة هذه املسألة بشكل أكرب يف قسم البيانات البيومرتية والوقاية من االحتيال.

بعد تحديد البيانات التي ينبغي جمعها، تقدم جميع املنصات تطبيقات عرب الهاتف املحمول لتسجيل املستفيدين يف امليدان، وهي 
تعمل عرب اإلنرتنت ودون االتصال به أيًضا.

وتقدم منصات Red Rose وLMMS وSegovia أدوات لعمليات استهداف املستفيدين واختيار الذين سيجري إلحاقهم يف كل برنامج 
محتمل اعتامًدا عىل أي مجموعة مختارة من املعايري وحسب البيانات املجموعة مبا يالئم تصميم الربنامج.

آليات اإليصال

Segovia وRed Rose عالقات وتكامالت قامئة مسبًقا مع مجموعة واسعة من قنوات الدفع ومقدمي الخدمات  تتوفر يف منصات 
املالية. وهذه من املنافع الجوهرية العتامد هذه املنصات التكنولوجية، إذ تعد املشكالت التي تواجه اإلعداد للتعاقد مع مقدمي 
الخدمات املالية من أهم عوامل الخطر املتعلقة بربامج املساعدات النقدية.59 تتفاوت آلية اإليصال املالمئة حسب الظروف املحلية 
ورمبا يكون عرض أكرث من قناة للمستفيدين أمرًا مالمئًا، فقد يفضل املستفيدون الذين يحملون الهواتف املحمولة ولديهم اتصال 
باإلنرتنت خيار الخدمات النقدية املتنقلة، يف حني يفضل مستفيدون آخرون من نفس املرشوع استخدام البطاقة الذكية. كام يعتمد 
تحديد الخيارات املالمئة عىل مجموعة من العوامل السياقية )مثل دراية املستفيد مبختلف آليات اإليصال( وتصميم املرشوع )كمدة 

التدخل( والعوامل املتعلقة باملوارد.

النقد املبارش

ما زال باإلمكان استخدام النقد يف املغلفات كآلية للدفع، وقد تكون هذه اآللية مالمئة يف االستجابات الطارئة حيث ال يتاح الوقت 
للعمل مع مقدمي الخدمات املالية أو وضع آليات بديلة. وكام هو الحال بالنسبة آلليات اإليصال األخرى، يفرض التوزيع املبارش 
للنقد مخاطر أمنية محتملة عىل املوظفني واملستفيدين، وينبغي مراعاتها يف التخطيط للربنامج، مبا يف ذلك إدماجها يف مراقبة املخاطر.

املستفيدين  املتابعة مع  تنفيذ مسوح  تتمثل يف  الوحيدة ملراقبتها  فالطريقة  املبارشة؛  النقدية  التحويالت  استخدام  تصعب مراقبة 
لضامن استالمهم للدفعات وسؤالهم عن استخدامات النقد ومعدل سحبه )معدل إنفاق الرصيد املتوفر(. كام تتسم آلية اإليصال هذه 
بأن التوزيعات املستقبلية، إما استجابة لتطورات األزمة أو ضمن دفعات متكررة مخطط لها، ال ميكن أن تنفذ عن بعد، وهذا يولد 

نفقات إضافية للربنامج كام أنه يفرض مخاطر أمنية محتملة.

ومع ذلك، فإن التفاعالت وجًها لوجه بني موظفي الربنامج واملستفيدين تتيح الفرصة لتحسني آليات املساءلة وقد تطرأ الحاجة لتكرار 
هذه التفاعالت يف الربامج التي تستخدم آليات الدفع الرقمي لضامن وصول جميع املستفيدين إىل قنوات املساءلة املالمئة.

Partnering for Success: E-Cash use in humanitarian programming, Vaidehi Krishnan.  59
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القسائم الورقية

قد تقلل القسائم الورقية مخاطر التوزيع األمنية، لكنها تزيد خطر التزوير، إذ أن نسخها قد يكون أسهل – حسب تصميمها - من 
نسخ العملة املحلية.

تشمل قسائم Red Rose مجموعة واسعة من آليات مكافحة التزوير، ومنها الهولوغرام، والباركود ثنايئ األبعاد، والقنوات املضادة 
للمسح. لكن املوظفني العاملني لدى الباعة املشاركني واملدربني عىل الكشف عن النقود املزورة سيحتاجون للتدريب عىل تحديد 
القسائم األصلية. ال ينبغي التقليل من أهمية هذا الخطر، حتى يف االستجابات اإلنسانية التي تعاين من قلة املوارد، فخالل عمليات 

التوزيع الخاصة مبنصة Aid:Tech يف لبنان، انترشت بطاقات مزورة خالل أيام من بداية التوزيع.

تتيح القسائم الورقية تحسني القدرة عىل مراقبة استخدام القسائم التي يقدمها الربنامج، حيث ميكن ربط القسائم عن طريق الهوية 
بحساب خاص باملستفيد، وبذلك عندما يستبدل املستفيد القسمية بالنقد من املنظمة املنفذة، ميكن تجميع بيانات عن معدالت 

سحب النقد يف املنصات.

البطاقات الذكية

يجري تسجيل البطاقات الذكية باسم املستفيد ومن ثم ميكن تعبئتها بالرصيد عن بعد من قبل موظفي الربنامج. وميكن إضافة الرصيد 
إليها إما بالنقد غري املقيد أو النقد املقيد بحاجات معينة يقررها تصميم الربنامج )كالقسائم اإللكرتونية مثاًل( - أو باالثنني مًعا. وميكن 
اسرتداد قيمتها لدى الباعة املشاركني باستخدام تقنيات نقاط البيع املخصصة عادة للنظام - وعادة ما يكون ذلك بقراءة الباركود أو 

.)NFC( رشيحة االتصال قريب املدى

وباستطاعة نظام نقاط البيع منع محاوالت التزوير، وقد ثبت ذلك يف مرشوع Aid:Tech يف لبنان، حيث تم الكشف عن بطاقات مزورة 
وكلها أخفقت يف سحب النقد من نقاط البيع.

للبطاقات برصيد مربوط  التحميل املسبق  تتيح  التي  الوقت املوثوق  Mastercard Aid خاصية  التابعة لنظام  البطاقات  توفر قارئة 
بوقت معني، وال ميكن سحب الرصيد قبل ذلك الوقت. 

البيع، وتتطلب اتصااًل بالخادم للتحقق من رصيد  البطاقات تحدد هوية املستفيد فقط، وهي مقروءة فقط يف نظام نقاط  بعض 
املستفيد املتاح. يف حني تحتوي بطاقات أخرى عىل رشيحة ميكن الكتابة عليها من خالل نظام نقاط البيع لتسجيل التعامالت املالية 

والرصيد املتوفر للمستفيد لتمكني إجراء التعامالت املالية دون االتصال باإلنرتنت.

وإذا كان نظام نقاط البيع يعمل دون االتصال باإلنرتنت، فإنه يحفظ نسخة محلية من التعامل املايل حتى يتاح االتصال بالذاكرة 
املركزية. يف نظام Mastercard Aid، ميكن تحقيق ذلك بطريقة االتصال من نظري لنظري، حيث مترير جهاز واحد عىل كل الباعة لجمع 
البيانات ثم تحميلها عىل الذاكرة الرئيسية عندما يصبح الجهاز يف منطقة يتوفر فيها االتصال. ال متثل هذه البيانات املخزنة محليًّا 

خطرًا أمنيًّا، بسبب عدم نقل معلومات شخصية وإمنا قيم وأرقام تعريف التعامالت املالية فقط.

كانت حاجات التدريب عىل نظام Aid:Tech يف لبنان يف حدها األدىن، حيث استغرق تدريب املحاسبني عليه عرش دقائق فقط. وقد 
يرسَّ الربنامج بنجاح توزيع 10 آلف دوالر أمرييك من الصليب األحمر األيرلندي عىل 100 الجئ سوري.

بطاقة السحب املدفوعة مسبًقا

تم استخدام بطاقات السحب املدفوعة مسبًقا بنجاح يف حاالت االستجابة لالجئني، كام هو الحال يف برنامج مرييس كور الذي أصدر 
بطاقات لالجئني يف الرصب بقيمة 235 دوالر لألرس أو 78 دوالر لألفراد. حيث أنفق املستفيدون خالل الشهر األول 59000 دوالر من 

أصل 75000 دوالر.

تتميز بطاقة الدفع املسبق مبرونة آلية التوزيع، إذ يستطيع موظفو الربنامج إضافة الرصيد للبطاقات عن بعد وميكن اسرتداد قيمتها 
عند أي بائع لديه تكنولوجيا قراءة بطاقة الدفع املسبق أو استخدامها لسحب النقد من أجهزة الرصاف اآليل )ميكن تعطيل خاصية 

السحب من الرصاف اآليل إذا كان ذلك مفضاًل(.

مثة نهجان محتمالن للتحضري لبطاقات السحب املدفوعة مسبًقا - إما حفظ األموال يف حساب لكل مستفيد أو حفظ املال يف حساب 
واحد للمنظمة بحيث يسمح لكل مستفيد السحب منه.
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إذا تم اتباع النهج الثاين، تبقى األموال يف حوزة املنظمة غري الحكومية حتى يجري سحب النقد وبالتايل يتاح االطالع عىل معدالت 
السحب ومواقعه، وتستطيع املنظمة اسرتداد أي أموال غري منفقة.

أما إذا تم إعداد حساب كامل منفصل لكل مستفيد، فإن املستفيدين سيتمتعون باإلدماج املايل، لكن لن يتاح تتبع نفقاتهم أو اسرتداد 
املال الذي مل ينفقوه. لذلك ينبغي توظيف آليات املتابعة التقليدية إذا كانت هناك حاجة لالطالع عىل أمناط اإلنفاق.

الخدمات النقدية املتنقلة

قد تكون يف بعض الحاالت التي تتوفر فيها البنية التحتية لدعم اآللية، متثل الخدمات النقدية املتنقلة شكاًل فعااًل من أشكال توزيع 
النقد. وهو حل شائع يف جميع أنحاء أفريقيا، حيث يربط مقدمو الخدمات املالية مثل mPesa يف كينيا أرقام الهاتف املحمول بالهوية 
ورصيد نقدي رقمي ميكن استخدامه لرشاء السلع من الباعة املشاركني أو تحويله إىل نقد من خالل وكالء يستقبلون أيًضا الودائع 
املالية. تقدم الخدمات النقدية املتنقلة مستوى عاليًا من الشفافية يف عملية الدفع، كام أنها تتيح دفع دفعات إضافية عن بعد مقابل 

رسوم بسيطة.

لكن التحويالت املقيدة غري مدعومة يف هذه اآلليات حاليًّا كام أنها ال تتيح االطالع عىل بيانات مشرتيات املستفيدين وإن توفرت يف 
بعض املشاريع، فإن ذلك سيمثل شاغاًل من شواغل خصوصية املستفيدين إن وافق مقدمو الخدمات املالية عىل تقديم هذه البيانات 

عىل مستوى األفراد.

املستفيدين،  لتوفر مرافق شحن هواتف  الحذرة  الدراسة  املحمول عىل  الهاتف  القامئة عىل  الحلول  ينطوي أي حل من  أن  يجب 
واالتصال باإلنرتنت، والحاجة للتدريب إن مل يكن املستفيدون عىل دراية مسبقة بالخدمة.

منع سحب النقد

ميكن تقييد سحب النقد من بعض آليات اإليصال الرقمية املذكورة سابًقا. وقد يكون ذلك مغريًا من منظور املراقبة والتقييم، ألنه يتيح 
ر رصد أنشطة املستفيدين محبط بالنسبة ملنفذي الربامج والجهات املانحة. إمكانية الرصد الدقيق ألنشطة املستفيدين، إذ أن تعذُّ

وجدت منظمة العمل ضد الجوع أن نحو %100 من العملة املخصصة للمستفيدين استخرجت من النظام عىل صورة نقد بداًل من 
استخدامها لرشاء سلع لدى باعة مشاركني. كام كشفت أنشطة املتابعة أن املستفيدين يفضلون رشاء السلع من باعة محليني صغار 
كاألكشاك ألن األسعار لديهم أقل، وذلك يعظم أثر التحويالت النقدية. كام تبني أن %90 من النقد أنفق عىل الغذاء يف حني تم إنفاق 
العرشة باملئة املتبقية عىل حاجات أخرى أساسية كالرعاية الصحية أو التعليم. ومل تكشف الدراسات عن ازدياد االحتيال يف هذه 

اآللية، كام أن منط استخدام النقد مل ميثل شاغاًل بالنسبة لفريق التنفيذ.

االحتيال يف التسجيل والبيانات البيومرتية

تم التبليغ عن حاالت احتيال يف التسجيل، حيث حاول املستفيدون مضاعفة مستحقاتهم وأنشأ موظفو املرشوع سجالت غري حقيقية 
لتحقيق مكاسب شخصية.

يف نيجرييا، ُوجد يف منصة RedRose أن الحصول عىل بصمة كل مستفيد تقلل بشكل كبري من انتشار االحتيال، لكن ذلك مل يخل من 
الصعوبات. حيث متثلت املشكلة األساسية يف تعذر قراءة بصامت األصابع عىل نحو موثوق يف بعض املجتمعات واألرس. وقد ال يتمكن 
األشخاص ذوي اإلعاقة من تقديم بصمة األصبع، كام أنه من الشائع أن تكون بصمة اإلصبع ممحوة نتيجة األعامل الشاقة التي يعملها 
املستفيدون. ويف هذه الحاالت، ميكن استخدام وسيط من األرسة - عادة ما يكون طفاًل أو فرًدا آخر يف األرسة - لتسجيل بصمته، لكن 
ذلك يستدعي حضور ذلك الشخص يف العمليات الالحقة. وذلك ال يلغي بالكامل خطر التسجيل املزدوج لألرسة الواحدة، ألن أكرث 
من فرد واحد يف األرسة قد يتقدم عىل أنه معيلها. ومع ذلك، فإن تصميم الربنامج يضمن تسجيل املستفيدين يف منازلهم ملنع أي 
سلوك غري سليم من قبل املستفيدين. كام أن اشرتاط تسجيل املوقع الجغرايف بنظام GPS وبصامت األصابع يزيد من صعوبة تسجيل 

املستفيدين عىل نحو غري سليم من قبل موظفي الربامج.

ومن املشكالت الشائعة أيًضا شحن أجهزة قراءة البصامت التي تعمل بالبطاريات، والحل املوىص به لهذه املشكلة هو التحقق من 
فصل الجهاز عند عدم استخدامه، إال أن هناك خططًا أيًضا لتوفري الطاقة الكافية لهذه األجهزة كام هو الحال بالنسبة ألي تدخل 

ينطوي عىل استخدام الهاتف املحمول.
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توجد أشكال أخرى لألمن القائم عىل أساس املعلومات البيومرتية، ومنها عىل سبيل املثال ما يتضمنه نظام Segovia من ماسح ألوردة 
الكف الذي يعمل بنفس طريقة ماسح البصامت لكنه مقاوم ملشكلة اهرتاء البصامت، كام أن العمل جار عىل إدماج نظام للتعرف 

عىل قزحية العني.

 neGuceS تزداد الحاجة للتمويل والدعم والتدريب عند استخدام هذه التقنيات، حيث يبلغ سعر التجزئة ملاسح بصامت األصابع
Hamster 2.0 نحو 100 دوالر أمرييك وقد تصبح هذه التكلفة كبرية إن تم توزيع الجهاز عىل جميع الباعة وموظفي الربامج. لكن 

منصة Red Rose أفادت بأن أعباء التدريب عىل إدماج بصمة األصبع يف الحد األدىن لها، وميكن تدريب املوظفني عىل عملية التسجيل 
خالل عرش دقائق. تجدر اإلشارة إىل أن إدماج أي أجهزة إضافية يتطلب بنية تحتية إضافية إلصالح أو استبدال األجهزة املعطلة أو 

املفقودة.

لذلك تويص منصة Segovia بتحليل التكلفة والفائدة بعناية عند دراسة إدماج املعلومات البيومرتية يف تصميم املرشوع. حيث يجب 
املنصة  لالحتيال. وال تويص  املحتملة  السلبية  باآلثار  التكلفة  والصيانة ومقارنة هذه  والتدريب  لألجهزة  الكاملة  التكاليف  حساب 
باستخدام املعلومات البيومرتية كمامرسة معيارية يف مشاريعها، ألنها وجدت أن التصميم العام عايل الجودة للمشاريع املصحوب 
بالتحليل واالستخدام املدروس للبيانات القامئة يف النظام - كمطابقة بيانات املستفيدين أو التحقق من وقت ومكان إدخال البيانات 
- ميكن أن يكشف عن معظم حاالت االحتيال ومينعها. كام تويص منظمة World Vision باتباع هذا النهج، حيث ترى أن املعلومات 

البيومرتية تزيد مخاطر أمن املعلومات بشكل غري مربر يف املنصات الحالية.

االحتيال يف التعامالت املالية

يتفاوت أمن آليات التعامالت املالية حسب آلية اإليصال، إذ تزداد السيطرة عىل التعامالت يف قنوات الدفع التي تقيد شبكة الباعة، 
ألن ذلك يتيح استخدام نظام نقاط البيع للتحقق من هويات املستفيدين.

كام تختلف تدابري أمن التعامالت املالية بحسب املوقع وتجربة املستفيد. يف نيجرييا، احتاجت املجتمعات التي مل تستخدم بطاقات 
الدفع سابًقا لتدريب مكثف لتتعلم املامرسات الفضىل يف التعامل مع األرقام الرسية، ومع ذلك تم التبليغ عن حاالت ألصق فيها 

املستفيدون الرقم الرسي عىل بطاقة الدفع.

يف  االحتيال  ملنع  عنه  متقدمة  بيومرتية  معلومات  أو  و/  املستفيد  البيع صورة  نقاط  أنظمة  تستخدم  أن  ميكن  الحاالت،  هذه  يف 
استخدام بطاقات الدفع. فاستخدام املعلومات البيومرتية مينع أي أحد سوى املستفيد املستهدف من التأكيد عىل املعاملة املالية. لكن 
باستخدام الصور، يستطيع الباعة أن يوافقوا عىل املعاملة دون حضور املستفيد - ومع أن ذلك يتطلب حصول البائع عىل البطاقة، 
إال أنه تم التبليغ عن حاالت ترك فيها املستفيدون بطاقاتهم لدى الباعة كأمانة لديهم. يف املقابل، وجدت منظمة World Vision أن 
التحقق من صورة املستفيد يف أنظمة امليل األخري )LMMS( عند نقاط التوزيع املصحوب باالنطباع العام بكفاءة النظام رفع مستوى 

الثقة به بني املستفيدين مام أدى إىل تراجع محاوالت االحتيال.

لكن بأي حال، يبقى االحتيال ممكًنا، ألن الباعة عدميي الضمري يستطيعون استهداف املستفيدين الضعفاء غري الضليعني بالتكنولوجيا 
واالحتيال عليهم بحيث يجعلونهم يرصحون بتعامالت لسلع مل يستلموها فعاًل. وقد وجدت منظمة العمل ضد الجوع يف نيجرييا 
أنه ميكن التخفيف من هذه املشكلة عن طريق إبرام عقود قوية مع الباعة تحفزهم عىل الحفاظ عىل عالقة إيجابية ومربحة مع 
املنظمة بداًل من املخاطرة بالحرمان من املشاركة يف الربنامج إذا تم الكشف عن مامرستهم ألنشطة غري مرشوعة من خالل آليات 
املراقبة واملساءلة. حيث تتم إضافة أي بائع يحاول االحتيال إىل قامئة سوداء خاصة بالربنامج، كام تتم مشاركة معلوماته مع املنظامت 

غري الحكومية األخرى العاملة يف املنطقة.

القيود عىل التسعري

بالنسبة لقنوات الدفع التي تستخدم تقنيات نقاط البيع املصممة حسب الطلب، من املمكن تقييد األسعار التي يطالب بها الباعة 
مقابل منتجات معينة. مثاًل، يستطيع موظفو الربنامج تحديد الحد األعىل لسعر سلعة أساسية مثل كيس الطحني. لكن عمليًّا، هذا 
النظام غري موثوق ألن الباعة قد يتحايلون عىل هذه القيود عن طريق املطالبة بسعر كمية أكرب من التي اشرتاها املستفيد. لذلك ثبت 

أن العالقات القوية مع الباعة واملراقبة امليدانية ألنشطتهم هي األدوات األكرث نجاًحا يف منع رفع األسعار.

C
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تتبع السوق

عندما توظف قنوات الدفع أنظمة نقاط بيع مصممة حسب الطلب، قد متثل البيانات املجموعة من شبكة الباعة إضافة مفيدة 
يف تتبع السوق. إذ قد يكشف تحليل هذه البيانات عن ارتفاع األسعار، وقد يكون ذلك مؤرًشا عىل ضعف اإلمداد أو تغري يف أمناط 

الرشاء، مام يشري إىل عدم توفر املنتج.

 )KDO( لكن يبقى تتبع السوق بالطرق التقليدية رضوريًّا، حيث تستخدم العديد من املشاريع أدوات جمع البيانات املتنقلة مثل
أو )Kobo املبني عىل أساس ODK( لتيسري ذلك. يُذكر أن هذه األدوات ليست خاصة بربامج املساعدات النقدية وهي تقدم مجموعة 
Humanitarian Nomad (https://humanitarian-nomad.org/) مصدًرا مفيًدا الختيار  معيارية من الوظائف املتوقعة. تعترب مدونة 

أدوات جمع البيانات املتنقلة إن كان اتباع هذا النهج مفضاًل.

توفر منصات برامج املساعدات النقدية أدوات مدمجة لتيسري مراقبة السوق، مام يتيح التسجيل حسب بيانات شبكة الباعة ومنع 
ازدواجية إدخال البيانات. نظام Red Rose مطابق لتعريفات مسح ODK وهو قابل متاًما للتصميم حسب الطلب.

كام توفر منصة aivogeS أدوات مسح مدمجة يف النظام ومتكاملة مع منصة Premise (www.premise. com). حيث تحشد منصة 
Premise بيانات أسعار السوق ومن ثم تحّسنها باستخدام ذكاء اآللة. يتم تحفيز املناطق ذات التغطية املنخفضة للبيانات من خالل 

املدفوعات املمكن رصفها من خالل منصة Segovia. ميكن أن يوفر هذا النظام وصوالً رسيًعا للغاية إىل بيانات أسعار السوق وبطريقة 
فعالة من حيث التكلفة، وقد تم استخدامه بنجاح يف االستجابة لفريوس إيبوال إضافًة إىل االستجابات غري اإلنسانية.

رسم الخرائط

يتيح استخدام األجهزة املحمولة لتكنولوجيا نقاط البيع وتسجيل املستفيدين ومسوح أسعار السوق جمع مواقع الباعة واملستفيدين 
باستخدام نظام تحديد املواقع )GPS(. إذا كان نوع االستجابة يوحي بأن مواقع املستفيدين ستبقى مستقرة عىل األرجح، فإنه ميكن 
عندها تحليل البيانات املجموعة للكشف عن حركة املستفيدين وذلك قد يكشف عن املشكالت يف عمل وظائف السوق. وإذا كان 

املستفيدون يتنقلون ملسافات طويلة بانتظام إلجراء عمليات الرشاء، فإنه ميكن الكشف عن ذلك واإلشارة إليه يف املنصات.

 ArcGIS( نظام  الجوع  ضد  العمل  منظمة  تستخدم   - أكرث  لتحليلها   )GPS( املواقع  تحديد  نظام  بيانات  تنزيل  ميكن   كام 
 Red Rose يف نيجرييا، وهو يوفر وظائف إضافية غري متوفرة حتى اآلن يف منصة )https://www. arcgis.com/features/index.html

لعرض مواقع املجموعات، رغم أن هذه الخاصية قيد التطوير يف املنصة.

العمل دون االتصال باإلنرتنت

يف العديد من الربامج، ال تتوفر القدرة عىل االتصال بالبيانات يف املنطقة الجغرافية املستهدفة، ويكون التشغيل دون االتصال باإلنرتنت 
رضوريًّا.

لتسجيل املستفيدين أو التوزيعات املبارشة شخصيًا، ميكن لتطبيق الهاتف املحمول تخزين البيانات املطلوبة مؤقتًا وإجراء أي إضافات 
التطبيق حالة  الخادم عند توفر االتصال. وميكن أن تكون املزامنة تلقائية بحيث يراقب  أو تعديالت محليًا ومن ثم مزامنتها مع 

االتصال ويبدأ عملية املزامنة يف أقرب وقت ممكن.

لكن إذا تطلبت آلية اإليصال اتصال البائع باإلنرتنت، تزداد العملية تعقيًدا وإن توفرت الحلول لذلك. عىل سبيل املثال، يف أنظمة 
Red Rose وMastercard Aid ذات البطاقات الذكية، يتم االحتفاظ ببيانات حساب املستفيد عىل رشيحة البطاقة، ومن ثم تتم قراءتها 

وتخزينها باستخدام الجهاز املحمول لدى البائع. وإذا حاول املستفيد مضاعفة اإلنفاق لدى بائع آخر، سيقرأ هاتف البائع الرصيد 
املحدث من البطاقة الذكية بحيث مينع مضاعفة اإلنفاق.

تبقى الحاجة ملزامنة شبكة الباعة مع الخادم، وميكن القيام بذلك مبارشة إذا أخد البائع جهازه املحمول إىل موقع متصل باإلنرتنت أو 
ا. ومبوجب هذا التصميم، يزور موظفو الربنامج كل بائع دوريًّا ومعهم  ربطه بنظام ناجح لالتصال بني النظراء يف املناطق النائية جدًّ

جهاز لوحي لتنفيذ املزامنة بني النظراء ثنائية االتجاه ومن ثم مزامنة بيانات الجهاز اللوحي مع الخادم.

C
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مسوح متابعة املستفيدين

كام هو الحال يف مسوح مراقبة السوق، تتيح منصات برامج املساعدات النقدية تنفيذ مسوح متكاملة ملتابعة املستفيدين. فهي تخزن 
املعلومات مبارشة من املستفيدين يف النظام. وذلك يبسط جمع البيانات األولية مبا أن املعلومات الدميغرافية املطلوبة للمستفيدين 
موجودة أصاًل يف النظام وميكن العثور عليها عن طريق مسح بطاقة هوية املستفيدين الخاصة باملرشوع - كام هو الحال يف دراسة 

الحالة يف نيجرييا.

كام أن ربط اإلجابات عىل االستقصاء مبارشة ببيانات املستفيدين يسّهل تنفيذ آليات املتابعة واملراقبة يف حالة وجود مشكالت تؤثر 
عىل مجموعة فرعية معينة من السكان املستفيدين.

وتشمل املنصات أدوات ألخذ عينات عشوائية من املستفيدين بناء عىل البيانات املوجودة أصاًل يف النظام. وميكن أن تولد املسوح 
تقارير ولوحات متابعة أولية مع إمكانية إجراء تحليل متقدم عن طريق تحميل مجموعات البيانات وتصديرها إىل أداة ذكاء األعامل 

املرغوبة.

وميكن أن تشمل املسوح حقواًل لتسجيل الشكاوى/ املسائل التي تتطلب املزيد من املتابعة.

دمج الخط الساخن والرسائل النصية القصرية

ميكن للمنصات أن تدمج أدوات التبليغ عن طريق الخط الساخن والرسائل النصية القصرية إىل جانب آليات املساءلة املتمثلة يف 
مسوح املتابعة ونقاط التفاعل وجًها لوجه مع موظفي الربامج، حيث تتم مطابقة املشكالت الواردة مع املستفيد يف النظام باستخدام 

رقم الهاتف أو إدخالها يف قامئة عامة إن مل يكن رقم الهاتف مسجاًل بعد.

وقد ثبت أن توفري مثل هذه اآللية مجانًا للمستفيدين يزيد استخدامها بشكل كبري، وأنه يجب الرتويج بشكل مكثف لهذه اآلليات 
والتنبيه لها عند التسجيل كلام أمكن ذلك، عىل أن يشمل ذلك التفاصيل بشأن أي مواد خاصة بالربنامج، كبطاقات الدفع.

ميكن التعامل مع جميع الشكاوى التي يقدمها املستفيدون، سواء من خالل الهاتف أو الرسائل النصية القصرية أو مسوح املتابعة، من 
خالل مسار عمل واحد لتتبع املشكالت ضمن منصة برنامج املساعدات النقدية.

خصوصية وأمن البيانات

أمن الربامج الحاسوبية

الرابط  عرب  متاحة  وهي  النقدية  املساعدات  بربامج  الخاصة  الفنية  األمنية  العوامل  حول  بيضاء  ورقة   Segovia رشكة  أعدت 
thesegovia.com. لكن تجدر اإلشارة هنا إىل أنه رغم رضورة امتثال الحلول التكنولوجية لألنظمة األمنية وتقييم املخاطر األمنية 

املتصلة بها، إال أنه يجب مراعاة تصميم الربنامج ككل عند تقييم أمن املرشوع.

متتثل كل من منصات Red Rose وSegovia لألنظمة املنطبقة، كام توظف منصة Red Rose طرفًا ثالثًا لتنفيذ تدقيق أمني للمكونات 
األكرث أهمية.

البيانات التي ينبغي جمعها

أول خيار من خيارات الوقاية من خرق خصوصية البيانات وأمنها هو االقتصار عىل جمع البيانات الرضورية لتنفيذ الربنامج وحفظها 
فقط ما دامت الزمة للغرض املقصود منها. ينبغي أن تحرص الربامج عىل دراسة الحاجة الفعلية للمعلومات البيومرتية وغريها من 

املعلومات الحساسة، ومعرفة إن كان باإلمكان حفظ نقاط بيانات معينة بشكل جامعي أو دون الكشف عن هوية املستفيد.

أدوار املستخدمني

البيانات يف النظام، وينبغي اتخاذ إجراءات لحرص وصول املوظفني  يعد موظفو الربامج من مكامن الضعف التي تهدد خصوصية 
والباعة بالبيانات التي يحتاجونها فقط. تقدم كل املنصات األدوات الالزمة لتقييم الوصول إىل البيانات حسب دور املستخدم، لذلك 
ينبغي الحذر يف تحديد من يستطيع إنشاء أو تحديث أو إلغاء بيانات املستفيدين سواء عىل مستوى التعامل مع النظام أو عىل 

مستوى إعداد التقارير.

C
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إخفاء الهوية يف البيانات

ينبغي إخفاء هوية املستفيدين من البيانات وتجميعها كلام أمكن ذلك، مع اإلقرار بأن بعض تقنيات إخفاء الهوية قد ال تكون كافية 
ملنع الكشف عن هوية املستفيدين. عىل سبيل املثال، إذا كان إعداد التقارير حسب القرية والفئة العمرية وحجم األرسة، فإن القرى 
الصغرية قد تضم مستفيًدا واحًدا فقط يطابق مواصفات ال تنطبق عىل أحد سواه دون الكشف عن اسمه أو رقم هاتفه يف التقرير.

من ناحية أخرى، قد تحفظ البيانات يف عدة نقاط ضمن النظام، ال سيام إن كانت هناك حاجة لحفظ البيانات محليًّا عند عدم االتصال 
باإلنرتنت.  وميكن التخفيف من هذا الخطر األمني عن طريق تجنب حفظ املعلومات الشخصية إال يف الحاالت التي تقتيض ذلك. 
عىل سبيل املثال، ال يحتفظ نظام Red Rose بأي معلومات شخصية للمستفيد سوى رقم الهوية عىل البطاقات الذكية أو عند تشغيل 
أنظمة املزامنة بني النظراء. فإذا تعرض أحد األجهزة للرسقة، لن تتوفر للسارق سوى قامئة بأرقام هويات املستفيدين واملنتجات، ولن 

تكون هذه املعلومات مفيدة دون الوصول إىل الخادم ومطابقتها مع مجموعات بيانات املستفيدين الرئيسية.

C
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The Cash Learning Partnership

برامج  توظف  التي  اإلنسانية  املشاريع  يف  املراقبة  اعتبارات  ألهم  املشرتك  الفهم  لتعزيز  مركزيًّا  مصدًرا  اإلرشادات  هذه  متثل 
املساعدات النقدية.

الجمهور األسايس لهذه اإلرشادات هم املختصون امليدانيون من املنظامت املعنية مبارشة يف التصميم والتنفيذ واملراقبة واملساءلة 
يف املشاريع التي تستخدم النقد والقسائم لإلغاثة اإلنسانية.

تهدف اإلرشادات لدعم املختصني امليدانيني يف مراعاة رشوط املراقبة الخاصة بربمجة املساعدات النقدية يف مشاريعهم/ برامجهم، 
ودمجها يف أطر املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم ذات الصلة. كام تهدف لرسم خارطة تساعد يف استكشاف املصادر القامئة مسبًقا، 
املتمثلة يف اإلرشادات واألدوات العديدة املعنية باملراقبة، وتلك الخاصة بربامج املساعدات النقدية اإلنسانية. ويكّمل هذه املصادر 
أوقات وكيفية وأسباب  اإلرشادات بشأن  أجزاء  توصيات يف مختلف  تقديم  تم  للمصادر حول مواضيع أخرى محددة.  مستودع 

استخدام هذه املصادر لدعم املراقبة الفعالة لربامج املساعدات النقدية.

فّوضت شبكة CALP بتنفيذ هذه الدراسة وهي ممولة من مكتب »غذاء من أجل السالم« التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
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