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شكر وتقدير
إن الدافع وراء صدور هذه الوثيقة زخم العمل الذي تم القيام به كجزء من مسار العمل النقدي للصفقة الكربى وتحديداً مسار العمل 

 )Caitlin Tulloch( الفرعي بشأن الكفاءة والفعالية والقيمة مقابل املال. ففي حني أن النشاط نفسه كان بقيادة لجنة اإلنقاذ الدولية
ا دون مدخالت من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة.  والوكالة األمريكية للتنمية الدولية )Ruco Van Der Merwe(، إال أنه مل يكن ممكًن

نتوجه بشكر خاص إىل األفراد التالية أسامؤهم الذين قدموا مدخالت فنية خالل مراحل التنمية املختلفة: آدم تروبريدج )الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية/ الغذاء من أجل السالم(، فيكتوريا جيمس )وزارة التنمية الدولية(، نيوكالس ريجر )منظمة الدميقراطية الدولية(، يي شني 
)جامعة تافتس(، آن فاالند )برنامج األغذية العاملي(، ليز ترومانس )لجنة اإلنقاذ الدولية(، سوزانا ساندسرتوم )برنامج األغذية العاملي(، دينا 

بريك )خدمات اإلغاثة الكاثوليكية( وآالن جراندي )خدمات اإلغاثة الكاثوليكية(.
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نبذة عامة
ال بد من استحضار تقديرات صارمة ومتسقة للكفاءة والفعالية من حيث التكلفة ملختلف الُنهج، حتى يتسنى للوكاالت اإلنسانية 

تخصيص موارد محدودة عىل نحو أفضل للُنهج التي تحقق أكرب قدر من الوصول والتأثري. ومع ذلك، فإن أنظمة التمويل والرصد ليست يف 
وضع يسمح لها بإنتاج هذه البيانات، وبالتايل، فإن تحسني القيمة مقابل املال أمر صعب من الناحية العملية. وملواجهة هذا التحدي، حدد 
مسار العمل النقدي للصفقة الكربى قياس كفاءة تكلفة املساعدات النقدية وفعاليتها من حيث التكلفة كأولوية لخطة عمل 2017–2018. 

 CALP حيث تطوعت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ولجنة اإلنقاذ الدولية للمشاركة يف قيادة مسار العمل الفرعي بدعم من شبكة
)رشاكة التعلم النقدي(.

متثلت األهداف األولية ملسار العمل الفرعي يف جمع وتوليف املعلومات واملعارف املتعلقة باملقاييس القامئة لقياس كفاءة املساعدات 
اإلنسانية وفعاليتها من حيث التكلفة بهدف تلبية االحتياجات األساسية، وال سيام من خالل التوزيع النقدي والعيني. ففي أبريل 2018، 
توج هذا العمل بورشة عمل حول كفاءة التكلفة وفعاليتها يف املساعدات اإلنسانية يف واشنطن العاصمة. ووفرت ورشة العمل منربا ألكرث 

من 30 خبريا فنياً من مختلف البيئات اإلنسانية واألوساط األكادميية لتبادل األساليب التحليلية التي ميكن تطبيقها عىل املساعدة املتعددة 
القطاعات املقدمة بطرائق مختلفة. وقد متت مشاركة التوصيات الصادرة عن ورشة العمل يف كل من اجتامع »الصفقة الكربى للمساعدات 

النقدية« الذي ُعقد يف يونيو 2018 باإلضافة إىل اجتامع املنح النقدية اإلنسانية الجيدة.

أشارت نتائج املرحلة األوىل من تحليل »كفاءة املساعدات اإلنسانية وفعاليتها من حيث التكلفة« إىل أن إحدى الفجوات األساسية كانت 
تتعلق بالفهم املتسق للغرض من تحليل كفاءة التكلفة ومنهجية إجراء هذا التحليل. إذ يعد االفتقار إىل منهجية متسقة مشكلة ألن 

تحليل كفاءة التكلفة مقارن بطبيعته: فنحن نتعلم ما هي امليزات الربامجية أو السياقية التي تؤدي إىل زيادة الكفاءة من خالل املقارنة 
بني الربامج. ولكن إذا تم تحليل الربامج باستخدام منهجيات غري متسقة، فال ميكننا أن نكون واثقني مام إذا كانت االختالفات الواضحة يف 
النتائج مدفوعة باالختالفات الفعلية يف الربامج، أو االختالفات يف كيفية جدولة التكاليف واملخرجات. ويعزى عدم االتساق يف األساليب 

جزئيا إىل اختالف هيكل مختلف النظم املالية للوكاالت وعدم وجود منهجية متفق عليها )ال سيام فيام يتعلق بتصنيف التكاليف 
وحساب النواتج(. وقد يتفاقم ذلك بسبب املخاوف )ال سيام من جانب الرشكاء املنفذين( بشأن االستخدام الشفاف لنتائج الكفاءة من 

حيث التكلفة، وال سيام من جانب املانحني يف قراراتهم التمويلية، مام يجعل منفذي املساعدات النقدية مرتددين يف إنتاج هذه البيانات 
عىل نطاق واسع. واستجابة لهذه النتائج، أعطت أنشطة املرحلة الثانية من تحليل »كفاءة املساعدات اإلنسانية وفعاليتها من حيث 

التكلفة« األولوية لتقديم اإلرشادات لضامن أن تجري الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين تحليال أكرث دقة واتساقا لكفاءة التكلفة، ولتطوير 
فهم مشرتك لكيفية تفسري واستخدام تحليالت كفاءة تكلفة املساعدات النقدية عىل النحو املناسب.

الغرض
يتمثل الهدف العام لهذا النشاط، وال سيام وثيقة اإلرشادات هذه، يف »تحسني القدرة عىل إجراء تحليل دقيق ومتسق لفعالية التكاليف يف 
مجال املساعدات اإلنسانية«. وسيتم ذلك من خالل وضع وثيقة توجيهية فنية لتوفري هيكل أكرث شموال لكيفية تناول تحليل الكفاءة من 

حيث التكلفة يف السياقات اإلنسانية.

يشري تحليل كفاءة التكلفة إىل تحليل التكلفة لكل ناتج من الربنامج أو النشاط، مام يسمح لك مبقارنة التكلفة لكل ناتج للربامج التي 
أنتجت جميعها نفس الناتج. يكون هذا التحليل مفيًدا عند االختيار بني مناذج التسليم البديلة )مثل طرائق التحويل املختلفة( أثناء 

تصميم الربنامج، أو لتقييم جانب واحد من جوانب القيمة مقابل املال أثناء التقييم النهايئ. ويتطلب إجراء تحليل دقيق ومتسق نهجا 
مشرتكا لتصنيف التكاليف وتخصيصها، أي ما هي التكاليف املدرجة وكيف يتم تخصيصها ألنشطة مختلفة يف إطار املنح. عىل الجانب 

اآلخر من املعادلة، فإن ذلك يتطلب نهًجا متسًقا لحساب مخرجات برامج املساعدات النقدية أو برامج االحتياجات األساسية األخرى. 
وألغراض حساب الكفاءة من حيث التكلفة، يعني ذلك القيمة الدوالرية للمساعدات النقدية أو السلع املحولة إىل املستفيدين، وإن كان 

ينبغي أيضا تتبع مؤرشات النواتج/النتائج األخرى واستخدامها يف صنع القرار.
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يتوخى تحليل »كفاءة املساعدات اإلنسانية وفعاليتها من حيث التكلفة« أن توفر هذه اإلرشادات عدة فوائد مميزة:

 األساليب التحليلية املتسقة - يجري حاليا تحليل كفاءة التكلفة بعدة طرق مختلفة تتيح الحد األدىن من املقارنة عرب املنهجيات  	
والتباين يف كيفية تفسري النتائج. واستنادا إىل الدروس املستفادة والخربات الفنية، تسعى هذه اإلرشادات إىل توفري منهجية سليمة 

فنيا وموثقة توثيقا واضحا حتى يتسنى للوكاالت أن تجري باستمرار تحليال لكفاءة التكلفة بطريقة توفر قدرا من القابلية للمقارنة. 
وباإلضافة إىل مقارنة التكلفة لكل دوالر يتم تحويله، فإن التحليل السليم واملتسق لكفاءة التكلفة يشكل أيضا األساس لتحليالت 

فعالية التكلفة التي قد ترغب الوكاالت يف إجرائها.

الشفافية - يتيح توفري منهجية واضحة لتحليل الكفاءة من حيث التكلفة للرشكاء العاملني يف املجال اإلنساين التأكد من أنهم  	
يقدمون منتجا تحليليا مفهوما بوضوح ويحظى بتأييد واسع النطاق. وقد أشارت املرحلة 1 من تحليل »كفاءة املساعدات اإلنسانية 

وفعاليتها من حيث التكلفة« إىل أن نتائج الكفاءة من حيث التكلفة والبيانات املالية نادرا ما يتم مشاركتها علنا، بسبب عدم اليقني 
بشأن كيفية تفسري النتائج واستخدامها )عىل وجه التحديد من جانب املانحني(. وتسعى هذه اإلرشادات إىل تحديد حدود املنهجية 
بوضوح وتحديد أفضل املامرسات الستخدامها، وبالتايل خلق الثقة بني منتجي البيانات ومستهلكيها. وبنرش نهج املانحني املشرتك يف 
برمجة التحويالت النقدية، يوفر املانحون املوقعون موقفا واضحا بشأن الدور الذي يرون أن الكفاءة تؤديه بشكل متصل بالفعالية؛ 
حيث »يرغب املانحون يف تحقيق أقىص قدر من الفعالية والكفاءة. وهذا يعني تلبية احتياجات الناس األكرث إلحاًحا بطرق تعكس 

أفضل النتائج. »

التعلم - يتيح اتباع طريقة متسقة وصارمة لتحليل كفاءة التكلفة بالتوسع الرسيع يف املعرفة والتعلم حول ما يزيد كفاءة تكلفة  	
برامج االحتياجات األساسية. وهذا من شأنه أن يحسن قدرتنا عىل فهم كيفية تأثري السياق والطريقة والنطاق والرشكاء املنفذين/
املانحني وأنواع الكوارث واملتغريات األخرى عىل الكفاءة عرب مجموعة متنوعة من القطاعات اإلنسانية. وهذا بدوره ميكن أن يتيح 

تخصيص املوارد ألأكرث الطرق فاعلية وأكرثها مالءمة يف سياق معني، مام يحسن النتائج بالنسبة لعمالء املساعدات اإلنسانية.

ا ما تنقسم القيمة مقابل املال إىل عدة جوانب: االقتصاد والكفاءة والفعالية واإلنصاف. الشكل 1. مفهوم القيمة مقابل املال  	 غالبً
»Four E« من وزارة التنمية الدولية الربيطانية.

Le concept de rapport coût/résultat des « quatre E » du DFID .1 Figure

الكفاءةاالقتصاد
الفعالية

الفعالية من حيث التكلفة

اإلنصاف 

املُدَخل العملية املُخَرج النتيجة التأثري
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Cيتناول تحليل كفاءة التكاليف الجزء الثاين من » Four E«، مام يزيد إىل أقىص حد املخرجات الربامجية املحققة لكل دوالر ينفق عىل 

املدخالت. وبالتايل، فإن تحليل الكفاءة من حيث التكلفة يوفر مقياسا جيدا للكفاءة »التشغيلية«. ومع ذلك، قد تكون هناك مقايضة بني 
كفاءة التكلفة وفعالية الربنامج أو اإلنصاف بشكل عام. عىل سبيل املثال، ميكنك تعظيم كفاءة التكلفة من خالل توفري تحويالت نقدية 

كبرية للغاية ملرة واحدة لألشخاص الذين لديهم بالفعل حسابات مرصفية عرب الهاتف املحمول. ومع ذلك، قد يكون هذا النهج أقل فعالية 
ألن الناس مل يكونوا قد متكنوا من ادخار أموالهم، وبالتايل لن يكونوا قادرين عىل تلبية احتياجاتهم األساسية بعد عدة أشهر من إجراء 

التحويل الكبري. وقد يكون هذا النهج أيًضا غري عادل، ألن استهداف األشخاص الذين لديهم بالفعل حسابات مرصفية عرب الهاتف املحمول 
قد يستبعد القطاعات األكرث ضعًفا أو النائية من السكان. وكام هو الحال مع جميع تحليالت التكاليف، يتعني تفسري نتائج الكفاءة من 

ا إىل جنب مع املعلومات األخرى حول جودة الربنامج، وكذلك يجب استخدامها لإلبالغ عن قرارات املقايضة بدالً من  حيث التكلفة جنبً
الحكم النهايئ عىل الربنامج.

 أفضل املامرسات: عند تسجيل نتيجة تحليل الكفاءة من حيث التكلفة يف تقرير املنحة أو الوثيقة العامة، تأكد أيًضا من تضمني 
معلومات حول الربنامج وهو أمر أسايس ألغراض التفسري:

عدد األرس املعيشية التي تم الوصول إليها 	

قيمة التحويالت/السلع املقدمة 	

عدد التحويالت املقدمة لكل أرسة معيشية 	

الخصائص السكانية املستهدفة 	

طريقة االستهداف املستخدمة لتحديد املستفيدين 	

وقت الرصف 	

الطريقة املستخدمة، مبا يف ذلك طريقة التحويل املستخدمة يف الربامج النقدية 	

ظروف السوق التي تؤثر عىل القوة الرشائية للمساعدات، وال سيام التضخم املفرط أو التغريات املوسمية الكبرية يف مستويات األسعار 	

يقدر تحليل كفاءة التكلفة نسبة تكاليف الربنامج إىل املخرجات التي تم إنشاؤها، مام يتيح لك مقارنة التكلفة لكل ناتج للربامج التي 
أنتجت جميعها نفس الناتج. يكون هذا التحليل مفيًدا عند االختيار بني مناذج التسليم البديلة )مثل طرائق النقل املختلفة( أثناء تصميم 
الربنامج، أو أثناء التنفيذ لإلبالغ عن ما ميكن عمله لتصحيح املسار، أو أثناء التقييم النهايئ لتقييم األداء من حيث القيمة مقابل املال. عىل 
سبيل املثال، قد يكشف تحليل كفاءة التكلفة عن التكلفة املتوقعة لكل دوالر من القيمة املحولة من خالل برنامج نقدي مقابل تكلفته 

يف برنامج توزيع عيني. عالوة عىل ذلك، ميكن أن يساعد تحليل كفاءة التكلفة يف الكشف عن كيفية قيام امليزات السياقية أو الربامجية 
بتوجيه التكلفة لكل مخرج. عىل سبيل املثال، كيف ستتغري تكلفة كل دوالر يتم تحويله لربنامج من برامج املساعدات النقدية عندما 

ميكن تحقيق االستهداف من خالل منصة شبكة أمان اجتامعي قامئة، يف مقابل الوقت الذي يتعني فيه إجراء استطالعات االستهداف مبارشة 
من قبل املنفذين؟ وكلام زادت هذه األمثلة، تكون قيمة بيانات كفاءة التكلفة قيمة مقارنة: ميكننا الحكم عىل أداء برنامج معني، أو 

التعرف عىل كيفية تأثر كفاءة التكلفة بامليزات السياقية، فقط عندما يكون لدينا نتائج برامج أخرى للمقارنة معها.

 أفضل املامرسات: قبل إجراء تحليل كفاءة التكلفة لربنامج معني، حدد نقاط البيانات املقارنة التي ستستخدمها عند تفسري النتائج. 
ضع يف اعتبارك فيام إذا كانت البيانات املقارنة متاحة للربامج من نفس املنطقة، ومدى تشابه الربامج املتخذة أساسا للمقارنة من حيث 

السكان املستهدفني، والنطاق، وما إىل ذلك.

واستنادا إىل الفهم للغرض من تحليل الكفاءة من حيث التكلفة، يطرح السؤال عن عدد ومتى ينبغي للوكاالت اإلنسانية أن تجري هذا 
ا وموارد ليتم تنفيذها بشكل جيد، وقد يستلزم إجراء هذا التحليل لكل برنامج احتياجات  التحليل؟ تستغرق املنهجية املوصوفة أدناه وقتً

أساسية تديره كل وكالة منفذة قدرًا هائالً من العمل الذي من غري املرجح أن يستحق الجهد املبذول. بدالً من ذلك، يجب عىل الوكاالت 
الفردية ومجموعات العمل النقدية والجهات املانحة التفكري بشكل اسرتاتيجي يف كيفية استخدامها للمعلومات الناتجة، واالستثامر يف 

التحليل وفًقا لذلك.

 أفضل املامرسات: هناك حالتان أساسيتان لالستخدام لبيانات الكفاءة من حيث التكلفة، والتي تحدد الربامج التي قد ترغب يف إجراء 
تحليل كفاءة التكلفة من أجلها.

!!

!!

!!
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 إدارة األداء: إذا كان الهدف هو تحقيق أداء عاٍل لربنامج معني واحد، فقد تتمكن من االعتامد عىل البيانات الحالية لتوفري بيانات  1
مقارنة لتحديد الهدف وقياس األداء. عىل سبيل املثال، لدى لجنة اإلنقاذ الدولية اآلن نتائج فعالة من حيث التكلفة لستة برامج 

نقدية يف العراق، مام يوفر فكرة حول نسبة تكلفة التحويل املعقولة يف ذلك البلد. وميكننا االعتامد عىل ذلك لتحديد أهداف األداء، 
والتحليل الجديد الوحيد الرضوري من أجل إدارة أداء برنامج جديد هو تحليل هذا الربنامج الجديد نفسه. من ناحية أخرى، إذا مل 

تكن البيانات املقارنة موجودة بالفعل ولكن إدارة األداء متثل أولوية، فقد يرغب املانح أو املنفذ يف االستثامر يف تحليل كفاءة التكلفة 
للعديد من الربامج املامثلة يف وقت واحد. يف هذه الحالة ، قد ترغب يف االحتفاظ  بأكرب عدد من امليزات املشرتكة التي تؤثر عىل كفاءة 

التكلفة )ملزيد من املعلومات، انظر الصفحة 20( عند تحديد تلك العينة. إذ يوىص بشدة باستخدام ما ال يقل عن ثالث نقاط من 
البيانات املقارنة من نفس املنطقة ومن نفس البلد بشكل مثايل.

 التعلم: حدد السؤال املحدد الذي تأمل يف اإلجابة عنه حول الفعالية أو الكفاءة من حيث التكلفة بشكل مثايل يف شكل بيان  2
مقارن حول نوعني من الربامج. عىل سبيل املثال، قد ترغب يف معرفة ما إذا كانت مناذج التسليم التي تتم عرب مجموعة من الوكاالت 

أكرث فعالية من حيث التكلفة من مناذج التسليم التي تتم عرب وكالة واحدة، أو قد ترغب يف معرفة ما إذا كانت برامج االحتياجات 
األساسية التي تستهدف األرس التي تعولها سيدات تكلف أكرث لكل دوالر يتم تحويله من تلك التي تستهدف جميع السكان. 

يتعني عليك بعد ذلك تحديد الربامج التي تندرج يف هاتني الفئتني املنفصلتني )عىل سبيل املثال، التسليم من وكالة واحدة مقابل 
التسليم من مجموعة وكاالت(، ولكن لديها العديد من السامت األخرى املشرتكة قدر اإلمكان )عىل سبيل املثال، نفس املنطقة، نفس 
املجموعات املستهدفة ، نفس مرحلة االستجابة(. فكلام زاد عدد الربامج من كل نوع التي ميكنك تحليلها، كانت استنتاجاتك أقوى، 

ولكن بشكل عام من الصعب استخالص استنتاجات مبدئية من مجموعة بيانات بها أقل من ثالثة برامج من كل نوع )أي ستة برامج 
إجامالً(.

االعتبارات والقيود
القابلية للمقارنة: يف حني أن املنهجية املقرتحة متثل منهجية متسقة لتحليل الكفاءة من حيث التكلفة، من املهم االعرتاف بأن هذا  	

ال يعني أن نتائج الكفاءة من حيث التكلفة من املتوقع أن تكون هي نفسها عرب سياقات أو برامج أو مجموعات سكانية مستهدفة 
مختلفة. حيث تشري األدلة حتى اآلن إىل أن الجغرافيا والسياق ونطاق الربامج كلها أمور تؤثر بشكل كبري عىل كفاءة التكلفة. فبدالً 

ا لفعالية تكلفة برامج املساعدات النقدية، فإن قيمة تحليل كفاءة التكلفة  من السعي للحصول عىل معيار قابل للتطبيق عامليً
تكمن يف تحديد التكلفة املعقولة لكل دوالر من القيمة املحولة، نظرًا للقيود املفروضة عىل خدمة مجموعة معينة يف بيئة معينة. 

ويناقَش هذا املوضوع مبزيد من التفصيل يف قسم التفسري.

الكفاءة من حيث التكلفة مقابل الفعالية من حيث التكلفة: يف حني أن تحليل الكفاءة من حيث التكلفة سيعطي مؤرشا عىل  	
التكلفة املرتبطة بإنجاز ناتج ما، فإنه ال ينظر فيام إذا كانت هذه النواتج تؤدي إىل النتائج املرجوة )الفعالية من حيث التكلفة(. 

ولذلك، من املهم ضامن أن تكون نواتج الربامج مصممة عىل النحو املناسب لتلبية حاجة محددة، وأن يكون هناك رصد يقيس ما إذا 
ا أكرث فعالية من حيث  كانت النتائج تتغري أم ال. كام يجب أن يكون مفهوًما أن الربنامج األكرث كفاءة من حيث التكلفة ليس تلقائيً

ا إىل جنب مع معلومات أخرى عند إصدار الحكم. عىل سبيل املثال،  ا تفسري نتائج الكفاءة من حيث التكلفة جنبً التكلفة، ويجب دامئً
قد تجعل األنشطة التكميلية وخدمات الدعم الربنامج أقل كفاءة من حيث التكلفة، ولكن ميكن أن تزيد من فعاليته من حيث 

التكلفة إذا ضمنت أن الناس قادرون عىل الوصول إىل األسواق لرشاء السلع التي تلبي احتياجاتهم األساسية. ويناقَش هذا املوضوع 
مبزيد من التفصيل يف قسم التفسري.



7

املنهجية
يناقش هذا القسم القرارات املنهجية التي تنشأ عند إجراء تحليل الكفاءة من حيث التكلفة، ويقرتح نهجاً موحداً ملعالجة هذه القضايا 
ا إال عندما يتوفر مستوى أسايس من البيانات  يف سياق الربامج املعنية باالحتياجات اإلنسانية األساسية. مع ذلك، لن يكون التحليل ممكًن

املصنفة للربنامج قيد الدراسة. عىل وجه التحديد، يجب أن يستند التحليل إىل نفقات الربنامج الفعلية )وليس امليزانيات، ما مل تكن تجري 
تحلياًل مسبًقا ألغراض التخطيط(، ويجب أن يكون متاًحا عىل مستوى بنود امليزانية الفردية. فإذا تم دمج بيانات النفقات يف فئات )مثل 

نفقات املوظفني املحليني، ونفقات النقل، ونفقات لوازم الربنامج(، فمن غري املرجح أن يكون من املمكن إجراء تحليل دقيق، ألن فصل 
تكاليف التسليم النقدي عن مخرجات الربامج األخرى سيكون مستحيالً. وأخريا، من األفضل أن يجري موظفو الربنامج الذين أرشفوا عىل 
التنفيذ تحليال لفعالية التكاليف، وأن يقدموا تفاصيل حول تنفيذ الربنامج وأن يتم اإلسرتشاد بها يف اتخاذ القرارات املتعلقة بتخصيص 

املوارد.1

الشكل 2. مثال عىل البيانات غري الكافية والكافية لتحليل كفاءة التكلفة

تتوافق املنهجية املحددة أدناه مع الطريقة التي تتبعها أداة التحليل املنهجي للتكلفة )SCAN(، والتي تديرها بشكل مشرتك مجموعة 
جهات مؤلفة من منظمة العمل ضد الجوع وهيئة اإلغاثة كري ولجنة اإلنقاذ الدولية ومنظمة مرييس كور ومنظمة أنقذوا األطفال. حيث 

توفر أداة التحليل املنهجي للتكلفة عدة مزايا إضافية تتجاوز التحليل »اليدوي«. أوالً، من خالل االسترياد التلقايئ للبيانات من أنظمة 
التمويل املرتبطة، فإنها توفر عىل املحللني الوقت والجهد يف تجميع جداول البيانات. ثانيا، من خالل توفري التسهيالت للقرارات املتعلقة 
بالتكاليف التي يتعني إدراجها وكيفية تخصيصها، فإنها تعزز التقيد بهذه املنهجية بشكل أسهل. ثالثا، من خالل تخزين نتائج التحليل 

والحسابات األساسية عىل شكل متسق )متاح فقط للمنظمة التي تقوم بالتحليل(، فإنها متّكن من إدارة املعرفة بشكل أفضل وتسمح 
مبشاركة النتائج ببساطة، إذا رغبت الوكاالت يف ذلك. وبينام تعمل أداة التحليل املنهجي للتكلفة عىل تيسري عملية إجراء تحليل دقيق 

للكفاءة من حيث التكلفة، فإن اتباع هذه املنهجية ينبغي أن يسفر عن نفس النتيجة وأن يتيح االتساق مع املجموعة األوسع من بيانات 
كفاءة التكلفة التي يجري تطويرها.

 بالنظر إىل هذه املتطلبات، لن يتسنى تحليل كفاءة التكلفة وفقا لهذه املنهجية إال عندما تتوفر البيانات واملوارد الالزمة. وحيثام يكون املانحون أو فرق التنسيق بحاجة إىل اإلبالغ عن كفاءة التكلفة، قد يكون من الرضوري توفري متويل أو دعم إضايف لتجميع 
 1

البيانات الرضورية ومدخالت املوظفني ضمن التحليل.
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تحديد الربنامج املراد تحليله  1

ا ما يتم تجاهلها يف تحليل كفاءة التكلفة يف تحديد ما   تحديد اإلطار الزمني والنطاق الجغرايف: تتمثل إحدى الخطوات التي غالبً
سيغطيه التحليل بالضبط، مبا يف ذلك الفرتة الزمنية لتنفيذ الربنامج واملناطق الجغرافية التي تم النظر فيها يف نطاق التحليل. قد 

تستمر الربامج لعدة سنوات، بتمويل من املنح املتعاقبة، وبالتايل قد يكون من الصعب تحديد »التكاليف« أو »النواتج«.

  أفضل املامرسات: ال تجري تحليالً لفعالية تكلفة تنفيذ الربنامج ألي فرتة زمنية تقل عن ستة أشهر )ما مل يكتمل الربنامج بأكمله يف 
ستة أشهر أو أقل(، ألن االرتفاعات الكبرية يف املشرتيات أو التوزيعات النقدية ستحدث تشوهات يف كفاءة التكلفة املقاسة.

ا )عىل سبيل املثال الوقت املستغرق يف التفاوض   أفضل املامرسات: عندما يتكبد الربنامج تكاليف لبدء التشغيل قبل أن يبدأ التوزيع فعليً
عىل عقود الحواالت(، يجب عليك تحديد الفرتة الزمنية لربنامجك التي تشمل أنشطة ما قبل التوزيع، ألنها مدخالت رضورية لتسليم 
الربنامج. فإذا كانت تكاليف بدء التشغيل مرتفعة بشكل خاص، فمن الجدير تحليل الربنامج الناتج عىل مدى فرتة زمنية طويلة قدر 

اإلمكان بحيث يتم مطابقة تكاليف بدء التشغيل هذه مع املجموعة الكاملة من املخرجات التي ساعدت التكاليف يف إنتاجها.

وباملثل، قد يوفر الربنامج مساعدات معنية بتلبية االحتياجات األساسية للسكان يف مناطق مختلفة يف أوقات مختلفة، ورمبا يتداخل مع 
برامج أخرى يف مناطق معينة.

 أفضل املامرسات: ال تحاول تحليل كفاءة تكلفة الربنامج يف املناطق الجغرافية األصغر من إجاميل املساحة التي تدعمها املنح الخاصة 
بك، ما مل يكن لديك أساس واضح لتقسيم تكاليف التنظيم واإلدارة عىل املستوى القطري عرب مختلف املكاتب الفرعية أو قواعد 

اللوجستيات أو الحكومات.

بشكل عام، األمر األكرث أهمية هو التوصل إىل تعريف لإلطار الزمني والنطاق الجغرايف للربنامج، الذي عادة ما يتوافق مع الفرتة الزمنية 
ملنح التمويل. وميكن بعد ذلك استخدام هذا التعريف لتحديد التكاليف واملخرجات التي سيتم احتسابها، ولضامن تطابق نطاق التكاليف 

والنواتج.

تحديد جميع مصادر التمويل: بالنسبة لربنامج إنساين معني، فإن حساب فعالية التكلفة لربمجة االحتياجات األساسية يعني تحديد جميع 
ا. إذا كنت تفكر يف برنامج كوصفة،  املدخالت الالزمة لجعل إيصال املساعدات النقدية )أو طرائق تلبية االحتياجات األساسية األخرى( ممكًن

فإن املدخالت هي جميع »املكونات« الالزمة لعمل تلك الوصفة.

 أفضل املامرسات: بالنسبة لربامج تحويل املساعدات النقدية املعنية بتلبية االحتياجات األساسية، ال تقترص تكاليف التسليم عىل 
الرسوم املدفوعة لتحويل األموال إىل املستفيدين. فهي كذلك تغطي تكاليف جميع جوانب التنفيذ وإدارة الربنامج، مبا يف ذلك:

تقييامت ما قبل التوزيع واالستهداف )مثل استطالعات السوق،  عمليات تقييم القابلية للتأثر( 	

التحضري لعمليات التوزيع )مثل تجميع قوائم املستفيدين، التخطيط للسفر والتنقل( 	

توزيع املساعدات النقدية )مثل رسوم الحوالة املرصفية، والشحن والنقل املحليني( 	

أنشطة ما بعد التوزيع )مثل رصد ما بعد التوزيع( 	

االجتامعات املنعقدة إلدارة املنح وتنسيقها )مثل اجتامعات الفريق العامل املعني بالنقد( 	

يف بعض الحاالت، قد يتم متويل جميع املدخالت لربنامج نقدي من مصدر متويل واحد، ولكن يف حاالت أخرى )عىل سبيل املثال( قد 
يأيت متويل عملية االستهداف من منحة ما، يف حني قد تأيت زيادة األموال اإلضافية التي سيتم توزيعها من أخرى. فإذا تم حذف تكاليف 

بعض املدخالت ألنها جاءت من مصدر متويل مختلف، فسيتم تشويه نتائج تحليل كفاءة التكلفة - مل يكن من املمكن توزيع مجموعة 
التحويالت النقدية اإلضافية هذه بدون نظام االستهداف األصيل الذي حدد املستفيدين. وإذا ساهمت مصادر التمويل املتعددة يف مدخالت 

برنامج واحد لالحتياجات األساسية، فيجب دمج بيانات النفقات من تلك املصادر لبدء التحليل.

 أفضل املامرسات: قبل بدء التحليل، اسأل نفسك »ما هي جميع مصادر التمويل التي غطت املدخالت الالزمة لربنامج االحتياجات 
األساسية هذا يف هذه املنطقة خالل هذه الفرتة الزمنية؟ عندما يأيت متويل مدخالت الربنامج من مصادر متعددة، اجمع بني بيانات 

النفقات من جميع تدفقات التمويل هذه يف تحليلك.

!!
!!

!!

!!

!!
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ا ما تشمل املنح أو العقود متوياًل للعديد من األنشطة املختلفة - عىل سبيل املثال، بالرغم من أن برنامج  الفصل بني األنشطة: غالبً
التحويالت النقدية معني باملساعدات اإلنسانية إال أنه يقدم خدمات املشورة القانونية للعمالء الذين تبني أنهم يفتقرون إىل بطاقة الهوية 

الحكومية. فقد يكون من السهل تحديد التكاليف املبارشة الالزمة لناتج مقابل آخر، إذا تم تتبع النفقات بوضوح. باتباع نفس املثال، إن 
بند النفقات »التحويالت النقدية« يكاد يكون من املؤكد أنه جزء من برنامج املساعدات النقدية، يف حني أن بند النفقات »إيجار مركز 

املشورة القانونية« يكاد يكون من املؤكد أنه جزء من برنامج املساعدة القانونية. وعىل الرغم من ذلك، ستكون هناك أيًضا تكاليف مشرتكة 
بني الربنامج النقدي واملخرجات األخرى، والتي يتعني تخصيصها بطريقة ما. وليك يتحقق ذلك بدقة، يجب عىل املحللني أوال أن يضعوا 

صورة شاملة لجميع األنشطة التي تدعمها املنح/العقود التي يستخدمونها. وستستخدم هذه املعلومات فيام بعد كأساس التخاذ قرارات 
بشأن كيفية تخصيص التكاليف املشرتكة وغري املبارشة.

  أفضل املامرسات: عندما تتضمن مصادر التمويل أموااًل ألنشطة أخرى غري التحويالت النقدية املتعلقة باالحتياجات األساسية، ابدأ 
تحليلك برسم خرائط لجميع املخرجات التي تنتجها جميع املنح أو العقود املختلفة التي حددتها لدعم برنامج االحتياجات األساسية 

الخاص بك. وميكن تحقيق ذلك من خالل استخدام األطر املنطقية والتشاور مع موظفي الربامج الذين أداروا التنفيذ.

الشكل 3. مثال: خريطة أنشطة لربامج التحويالت النقدية املمولة من عدة منح

تحديد ما ميكن اعتباره »تكلفة«  2

بعد تحديد النطاق الجغرايف والزمني للتنفيذ الذي ترغب يف دراسته، وتحديد واحد أو عدة تدفقات متويل تدعم هذا التنفيذ، ستكون قد 
جمعت مجموعة كبرية محتملة من بيانات النفقات. وكام متت مناقشته أعاله، قد تكون بنود النفقات واملرصوفات التي ميكنك رؤيتها يف 

هذه البيانات مرتبطة بشكل مبارش بربنامج االحتياجات األساسية الذي تقوم بتحليله، ولكن رمبا تكون أيًضا قد دعمت مخرجات أخرى، 
أو تم تقسيمها بني االحتياجات األساسية وأشياء أخرى. والخطوة التالية يف هذه العملية هي تحديد أي من هذه النفقات كانت ذات صلة 

بتوزيع االحتياجات األساسية، و)بالنسبة لتلك التي تم تقاسمها( بأي نسبة.

التكاليف الربامجية / املبارشة: ينبغي إدراج جميع التكاليف املبارشة التي ميكن ربطها بتنفيذ برنامج االحتياجات األساسية. قد يكون هذا 
واضًحا، عىل سبيل املثال إذا تم تحديد بند النفقات املتصل بـ »رسوم التحويل اإللكرتوين لتوزيع املساعدات النقدية«. وقد يكون األمر أقل 

وضوًحا، عىل سبيل املثال إذا تم تحديد بند النفقات املتصل بـ »مدير االنتعاش االقتصادي« ومل تكن متأكًدا مام إذا كان هذا املدير قد أرشف 
عىل تنفيذ العديد من أنشطة االنتعاش االقتصادي.

 أفضل املامرسات: قم برسد جميع بنود النفقات واملرصوفات ذات الصلة بتدفقات التمويل واإلطار الزمني الذي حددته. اعمل مع 
موظفي الربنامج الذين أرشفوا عىل الربنامج لتحديد بنود النفقات املبارشة الالزمة للتدخل الذي تقوم بتحليله، وأيها التي مل تكن 

رضورية.

!!

املنحة

القطاع

التدخل

الدولة

املنحة 3 املنحة 2 املنحة 1

االنتعاش االقتصادياالنتعاش االقتصاديالصحةالصحة

 املنح املقدمة لألعامل
التجارية

التحويالت النقدية التحويالت النقدية
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عالوة عىل ذلك، قد تكون هناك نفقات »مبارشة«، أي مخصصة بنسبة 100 يف املائة ملخرجات تلك املنحة بالذات، ولكنها ال تزال مقسمة 
بني مخرجات مختلفة متعددة بشأن تلك املنحة. عىل سبيل املثال، إذا أرشف مدير االنتعاش االقتصادي عىل كل من برنامج التحويالت 

النقدية وبرنامج منح األعامل، فلن ترغب يف تخصيص 100 باملائة من تكلفة منصب املوظف هذا لربنامج التحويالت النقدية.2 ومن 
الرضوري بعد ذلك تحديد جزء من هذه التكلفة بني مخرج برنامج التحويالت النقدية الذي تدرسه، وكل مخرج آخر يدعم مدير االنتعاش 

االقتصادي تسليمه.

تتبع معظم النظم املالية ونظم املوارد البرشية املنفذة نهج ينطوي عىل توزيع الجهد عىل مستوى املنح فقط، وليس عىل مستوى 
املخرجات املختلفة يف إطار منحة معينة. وعىل هذا النحو، من غري املحتمل أن يكون هناك أي مصادر بيانات قامئة ميكن الرجوع إليها 

ا ما يتم التكليف بجمع بيانات إضافية  لتحديد توزيع التكاليف عىل مختلف املخرجات. ففي الدراسات األكادميية املتعلقة بالتكلفة، غالبً
ملعالجة هذا السؤال، عىل سبيل املثال مع الجداول الزمنية أو املراقبة املبارشة، من قبل املساحني. ومع ذلك، فإن هذه األساليب مرهقة 
للغاية بحيث ال ميكن أن تكون عملية للتحليل الروتيني. وبدال من ذلك، يتمثل أفضل نهج ممكن يف مطالبة موظفي الربامج بتقدير 

كيفية استخدام الوقت واملوارد يف مختلف النواتج استنادا إىل خربتهم الشخصية.

 أفضل املامرسات: بالنسبة للتكاليف املبارشة التي تم استخدامها لدعم املخرجات املتعددة )عادًة وقت دوام املوظفني أو النقل(، اطلب 
من موظفي الربنامج تقدير نسبة الوقت الذي تم إنفاقه عىل هذا املورد عىل الناتج الذي تدرسه، مقابل كل الوقت اآلخر املمول من 

نفس املنحة. قم بتوثيق نسبة املخصصات هذه بوضوح يف منوذج التكلفة الخاص بك.

ا مبارشًا بتشغيل برنامج  التكاليف املشرتكة: التكاليف املشرتكة3 هي تلك التي يتم تقاسمها عرب العديد من املنح، وال ترتبط ارتباطً
معني. وتشمل هذه عادة مرصوفات اإلدارة العامة والتنظيم )مثل مرتبات واستحقاقات موظفي اإلدارة(، والبنية التحتية التنظيمية )مثل 

اإليجار واملرافق، وتراخيص الربمجيات(، والتكاليف األخرى املتكبدة لصالح جميع الربامج داخل املكتب القطري )مثل إدارة املوارد البرشية، 
وموظفي تكنولوجيا املعلومات(. وعىل الرغم من أن هذه النفقات ال ميكن ربطها مبارشة مبخرج واحد، إال أننا نعلم أن املدخالت رضورية 

للسامح للربامج بالعمل. ولكن، عىل عكس مثال »مدير االنتعاش االقتصادي« أعاله، ال ميكن بسهولة مالحظة كيف يدعم وقت املدير 
القطري التحويالت النقدية مقابل ريادة األعامل مقابل الربامج األخرى.

بافرتاض أننا نبدأ من البيانات عىل مستوى املنحة واملتعلقة باإلنفاق عىل التكاليف املشرتكة، يجب أن يستند تخصيص التكاليف 
املشرتكة إىل النسبة التي يتألف منها توزيع االحتياجات األساسية من اإلنفاق الكامل عىل تلك املنحة. بعبارة أخرى، إذا كان برنامج توزيع 

املساعدات النقدية ميثل 20 يف املائة من التكاليف املبارشة للمنحة، فيجب تخصيص 20 يف املائة من وقت املدير القطري املخصص لتلك 
املنحة لربنامج التحويالت النقدية، وإدراجها كتكلفة.

بالعودة إىل املثال أعاله ، تصور حالة تحاول فيها تحليل فعالية التكلفة لربنامج تحويالت نقدية تم متويله بشكل مشرتك من خالل 
املنحة 2 واملنحة 3. استناًدا إىل النفقات اإلجاملية من جميع القطاعات، ميكنك معرفة نسبة التكاليف املبارشة التي يشتمل عليها كل 

قطاع من امليزانية اإلجاملية. تخيل، عىل سبيل املثال، أن الصحة واالنتعاش االقتصادي يشكالن ٪50 من تكاليف املنحة 2 ، وأن االنتعاش 
االقتصادي يشتمل عىل ٪100 من تكاليف املنحة 3. من حساب التكاليف املبارشة لتسليم املساعدات النقدية )انظر القسم أعاله(، لديك 
أيًضا معلومات حول نسبة تكاليف االنتعاش االقتصادي التي كانت مخصصة للنقد مقابل أشياء أخرى. عىل وجه التحديد، أنت تعلم أن 
التحويالت النقدية كانت 100 يف املائة من تكاليف االنتعاش االقتصادي يف املنحة 2. تخيل أنه من خالل الفحص التفصييل لبنود التكلفة 

املبارشة ، فإنك تثبت أن التحويالت النقدية شكلت 70 يف املائة من تكاليف االنتعاش االقتصادي يف املنحة 3، بينام شكلت منح األعامل 
نسبة الـ 30 يف املائة املتبقية.

لن تشمل هذه التكلفة رواتبهم فحسب، بل ستشمل املزايا وبدالت السكن وما إىل ذلك. أي التكلفة الكاملة لوجود هذا الشخص يف الوظيفة
 2

يُطلق عليها أيًضا »التكاليف املشرتكة املبارشة« يف اإلطار العام السرتداد تكاليف املنظامت غري الحكومية، الذي طوره املجلس الرنويجي لالجئني.
 3
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الشكل 4. معرفة كيفية تخصيص التكاليف املشرتكة

يف هذه الحالة، لدينا جميع املعلومات التي نحتاجها لتقدير مخصصات التكاليف املشرتكة للمنحة 2 واملنحة 3 لربنامج التحويالت 
النقدية. الحظ أنه نظرًا ألننا نفرتض نقطة البداية ملعلومات املرصوفات عىل مستوى املنحة، فإنه يجب إجراء هذه العملية الحسابية 

بشكل منفصل للمنحة 2 واملنحة 3. وال تنطبق النسبة املئوية للمخصصات املستمدة من البيانات املتعلقة مبنحة واحدة إال عىل بنود 
التكلفة املستمدة من تلك املنحة.

مخصصات التكاليف املشرتكة  =
التكلفة النقدية املبارشة


تكاليف قطاع االنتعاش االقتصادي

جميع التكاليف املبارشة للمنحةتكاليف قطاع االنتعاش االقتصادي

وفيام يتعلق بهذا املثال املحدد، يعني ذلك ما ييل:

مخصصات التكلفة املشرتكة، للمنحة 2 = 100٪ × 50٪ = 50٪

مخصصات التكلفة املشرتكة، للمنحة 3 = 70٪ × 100٪ = 70٪

  أفضل املامرسات: قم بتحديد نسبة مخصصة واحدة لجميع التكاليف املشرتكة لكل منحة، عىل أساس إجاميل التكاليف املبارشة لتلك 
املنحة عىل وجه التحديد. إذا كانت لديك معلومات محددة حول االستخدام املكثف إىل حد ما للموارد من قبل بعض املوارد املشرتكة 
)عىل سبيل املثال عضو فريق التمويل الذي عمل بشكل أسايس عىل تخطيط توزيعات املساعدات النقدية( بناًء عىل معرفة موظفي 

الربنامج، فيمكنك استبدال هذا االفرتاض العام حول التكاليف املشرتكة لعنرص التكلفة الواحد هذا.

اسرتداد التكاليف غري املبارشة: تعترب التكاليف غري املبارشة، التي تشري عادة إىل تكاليف املقر مثل مكان إدارة املنح أو اإلدارة الرفيعة 
ا لتشغيل الربامج اإلنسانية ويجب إدراجها يف التكلفة الكاملة لربنامج التحويالت النقدية. رمبا األهم من ذلك، أن  املستوى، مكونًا رضوريً

املنظامت املختلفة ترسم الخط الفاصل بني »التكاليف املشرتكة« و »التكاليف غري املبارشة« بشكل مختلف - فقد ميول أحد املنفذين راتب 
مديره اإلقليمي من لجنة اإلنقاذ الدولية، بينام قد ميوله آخر من التكاليف املشرتكة املفصلة يف ميزانية املنح. هذا يعني أنه إذا تم استبعاد 

لجنة اإلنقاذ الدولية من تقديرات تكلفة الربنامج، فسيؤدي ذلك إىل اختالفات مصطنعة بني الكفاءة الظاهرة من حيث التكلفة لربامج 
التحويالت النقدية التي يديرها منفذون مختلفون. وبينام تبذل جهود يف هذا القطاع لتحقيق قدر أكرب من التنسيق لتحديد التكاليف 

غري املبارشة واملشرتكة واملبارشة4، فإن أفضل نهج ممكن يف الوقت الحارض هو إدراج جميع فئات التكاليف هذه حتى ال يؤدي استبعاد لجنة 
اإلنقاذ الدولية إىل استبعاد املحللني للتكاليف املشرتكة داخل البلد التي متولها لجنة اإلنقاذ الدولية يف بعض الوكاالت.

لقد وثقت مبادرة »Money Where it Counts« التابعة للمجلس الرنويجي لالجئني االختالفات يف الرسوم املسموح بها عرب املانحني واقرتحت مبادئ مشرتكة لهذا القطاع.
 4

املنحة

القطاع

التدخل

الدولة

املنحة 3 املنحة 2 املنحة 1

االنتعاش االقتصادياالنتعاش االقتصاديالصحةالصحة

 املنح املقدمة
لألعامل التجارية التحويالت النقدية التحويالت النقدية

50% 50%

100%70%30%
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القيد املتعلق بإمكانية مقارنة التحليالت من الوكاالت ذات التمويل األسايس

قد يكون من الصعب إن مل يكن من املستحيل تحديد التكاليف اإلجاملية الفعلية لربنامج ما عندما يتم دعم جوانب أو وظائف 
معينة لهذا الربنامج من خالل التمويل »األسايس«. وكلام زادت نسبة تكاليف املنظمة التي يتم تغطيتها من خالل التمويل غري املقيد 
أو التمويل األسايس، زادت املشكلة املتعلقة بتحليل كفاءة التكلفة. ففي معظم املنظامت غري الحكومية، يكون التمويل غري املقيد أو 

غري املرشوع يف حده األدىن، وبالتايل فإن معظم هذه التكاليف غري املبارشة ينتهي بها األمر إىل تحميلها عىل املنح نفسها. حتى إذا مل 
ا ما ميكن تتبع ذلك. لذلك من املرجح أن  يسمح املانحون بفرض رسوم عىل بعض األصناف وكان يجب دعمها بأموال غري مقيدة، فغالبً
تكون النتائج من الربامج التي تديرها املنظامت غري الحكومية قابلة للمقارنة، ألن إدراج لجنة اإلنقاذ الدولية يعني أن هذه التكاليف 

مشمولة بشكل موحد إىل حد ما.

ومع ذلك، عندما يتم استكامل التمويل القائم عىل املشاريع مبوارد أساسية كبرية ال تنعكس يف لجنة اإلنقاذ الدولية، فإن نتائج كفاءة 
التكلفة الناتجة عن هذه املنهجية ستكون أقل من تكاليف التسليم الحقيقية. واألكرث صعوبة، أنه بدون معلومات إضافية عن حجم 

التمويل غري املقيد، سيكون من املستحيل معرفة مقدار التقليل من هذه األرقام. ويف حني أن ذلك يؤثر عىل جميع الرشكاء العاملني 
ا خاًصا لوكاالت األمم املتحدة وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر. لهذا السبب، قد ال  يف املجال اإلنساين إىل حد ما، فإنه ميثل تحديً
يكون من املمكن تحديد تكاليف هذه الوظائف يف وكاالت األمم املتحدة أو االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 

وينبغي التعامل مع نتائج كفاءة التكلفة الناتجة عنها عىل أنها تختلف من حيث النوع عن تلك الخاصة بالوكاالت التي تغطي 
غالبية التكاليف من منح مشاريع محددة.

 أفضل املامرسات: قم بتضمني نسبة من التكاليف غري املبارشة كخطوة أخرية يف عمية جمع التكاليف، وذلك ألن نسبة لجنة اإلنقاذ 
الدولية التي تدرجها ستعتمد عىل القرارات السابقة حول التكاليف املبارشة أو املشرتكة الالزمة للتدخل الذي تدرسه.

وبالنسبة للمنح متعددة املخرجات، فإن هذا يرتك مسألة كيفية توزيع مجموع املساعدات املقدمة من لجنة اإلنقاذ الدولية عىل أحد 
النواتج من بني النواتج العديدة التي تدعمها تلك املنة. هذا أصعب من تحديد التكاليف املبارشة أو املشرتكة، ألن لجنة اإلنقاذ الدولية 

عادة ما متول الوظائف الشاملة عىل املستوى العاملي والتي ال ميكن تحديدها بشكل معقول مع ناتج أو آخر. لذا، فإن أفضل نهج ممكن 
هو استخدام نسبة جميع التكاليف املبارشة واملشرتكة املنسوبة إىل ناتج التحويالت النقدية، من تكلفة الربنامج بأكملها، لتقدير النسبة 

املئوية املخصصة للمساعدات املقدمة من لجنة اإلنقاذ الدولية.

 أفضل املامرسات: احسب نسبة مساعدات لجنة اإلنقاذ الدولية التي ستنسبها إىل التدخل الذي تدرسه، بناًء عىل قسمة النفقات 
املبارشة واملشرتكة ذات الصلة بالتدخل الذي تقوم بتحليله، عىل إجاميل تكاليف تلك املنحة. يجب أن تكون قد حددت التكاليف 

املبارشة والتكاليف املشاركة ذات الصلة بالتدخل الذي يتم تحليله يف الخطوات السابقة.

مخصص مساعدات لجنة االنقاذ الدولية =
التكاليف املبارشة للتدخل + التكاليف املشرتكة املنسوبة إىل إجاميل التدخل

التكاليف املبارشة + التكاليف املشرتكة للمنحة

مقدار مساعدات لجنة اإلنقاذ الدولية املراد تضمينها = إجاميل املساعدات املقدمة من لجنة اإلنقاذ الدولية املكلفة مبنحها X مخصص 
مساعدات لجنة االنقاذ الدولية

التكاليف غري املالية: باإلضافة إىل التكاليف املالية لتنفيذ تدخالت االحتياجات األساسية، مثة مجموعة متنوعة من التكاليف غري املالية 
واالجتامعية التي قد تكون من مكونات تنفيذ الربامج. وهذا ال يشري إىل زيادة التكاليف - حيث يتم دعم الربامج مالياً من خالل منح 

ا إدراج مصادر التمويل هذه ضمن تكاليف الربنامج، كام متت مناقشته أعاله. بدالً من ذلك، تشري تلك التكاليف إىل  متعددة - يجب دامئً
التكاليف التي ال تظهر يف أي ميزانية عمومية، مثل وقت التطوع للقيام بعمليات استهداف املجتمع، أو املساحات املشرتكة املخصصة 

إلجراء عمليات توزيع املساعدات فيها.

  أفضل املامرسات: إن تقدير قيمة املساهامت العينية، وال سيام وقت املتطوعني املحليني، خارج نطاق حسابات كفاءة التكلفة الروتينية، 
إذ يصعب تقدير األجور يف سياقات الطوارئ. ومع ذلك، فعندما تستخدم هذه املوارد، ينبغي أن يبني ذلك بوضوح يف أوصاف نتائج 

الكفاءة من حيث التكلفة بحيث ميكن أن يفهمها اآلخرون الذين يستخدمون نتائجك يف صنع القرار )انظر الصفحة 18(.

!!
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واالستثناء، حيث تكون قيمة السلع العينية أسهل تقديرا وأكرث أهمية لتحليل الكفاءة من حيث التكلفة، هو املكان الذي تم فيه التربع 
باملساعدة املقدمة إىل املستفيدين. فعىل سبيل املثال، ينبغي أن يشمل برنامج املساعدات الغذائية الذي يتلقى سلعا عينية تم التربع بها 

من حكومة مضيفة مع تغطية جميع التكاليف األخرى املتصلة بالربمجة )التوزيع، والنقل، والرصد والتقييم، وما إىل ذلك( قيمة السلع 
حتى وإن كانت امليزانية الرسمية قد ال تعكس هذه املساهمة. نظرًا ألن قيمة السلع أو األموال املحولة إىل املستفيد تعكس ناتج الربنامج 

)انظر أدناه(، فمن الرضوري تقدير قيمة تلك السلع بالدوالر )أو الجنيه اإلسرتليني أو اليورو(.

  أفضل املامرسات: إذا تم التربع عينياً ببعض السلع املقدمة إىل املستفيدين، فقّدر قيمة تلك السلع باستخدام أسعار سوق الجملة وقت 
تسليم املساعدات التي ينطوي عليها الربنامج. حيث ميكن الحصول عىل أسعار السلع من خالل جمع البيانات األولية أو من خالل 

مصادر البيانات الثانوية املتاحة مثل موقع أو منصة برنامج األغذية العاملي االقتصادي وشبكة أنظمة اإلنذار املبكر باملجاعة وبيانات 
أسعار السلع األساسية الربع سنوية التي يصدرها صندوق السالم وقنوات الحكومة املضيفة.

تجميع التكاليف  3

استهالك )إهالك( األصول الرأساملية: يف بعض األحيان، سيشمل متويل املنحة أو العقد التجاري رشاء األصول الرأساملية التي ال تقترص قيمة 
استخدامها عىل تنفيذ ذلك الربنامج - عىل سبيل املثال، هي وسيلة جديدة ستستمر لسنوات عديدة وتستخدمها العديد من الربامج قبل 

ا وفًقا لسياسة تنظيمية، بينام قد  التخلص منها. ففي بعض النظم املحاسبية، قد يتم تخفيض قيمة )إهالك( األصول الرأساملية تلقائيً
ا التي تشكل األصول  يفرض البعض اآلخر سعر الرشاء الكامل عىل برنامج واحد إذا سمح املانح بذلك. وبالنظر إىل النسبة الصغرية نسبيً

الرأساملية ملعظم تكاليف الربنامج، فمن غري املرجح أن تؤدي االختالفات يف طرق اإلهالك عرب املؤسسات إىل اختالفات كبرية يف نتائج 
الكفاءة من حيث التكلفة، وال ينبغي أن تكون مصدر قلق كبري. إذ أن الشاغل األسايس يتمثل فيام إذا كانت تكلفة األصل محملة بالكامل 

عىل برنامج واحد، بينام يف الواقع ستمتد قيمة استخدامه عىل مدى فرتة زمنية أطول. فعندما يتم تحميل العنارص بالكامل عىل برنامج 
واحد، عىل الرغم من أن العمر القابل لالستخدام سوف ميتد إىل ما بعد عمر الربنامج، يحتاج محلل كفاءة التكلفة إىل وضع افرتاض إضايف 

حول إهالك هذا األصل بحيث يتم تضمني الجزء ذي الصلة فقط ضمن التكاليف يف التحليل.

أفضل املامرسات: عندما تُحمل األصول الرأساملية الكبرية )أي أكرث من 1 يف املائة من التكاليف املبارشة( بالكامل عىل برنامج واحد، حدد 
بشفافية افرتاًضا حول العمر القابل لالستخدام لذلك األصل واستخدم القسط الثابت لإلهالك )أي تقسيم التكلفة عىل العمر الصالح 

لالستخدام للحصول عىل تكلفة سنوية( وخصص جزء فقط من تكلفة األصل للربنامج املعني.

رصف العمالت: تكون غالبية املنح أو العقود التجارية التي متول االستجابة اإلنسانية بعملة البلدان املانحة - دوالر أو جنيه أو يورو. ويف 
ا أكرب يف أسعار العمالت، قد يتم أيًضا دفع جزء من التمويل بالعملة املحلية، ولكن ذلك  بعض الحاالت، ال سيام يف البلدان التي تشهد تقلبً
يكون عادة يف حده األدىن. يف املامرسة العملية، سيكون لدفرت األستاذ العام الذي تُستمد منه بيانات اإلنفاق عملة مسجلة، وأي نفقات يتم 

تكبدها بالعملة »املحلية« سيتم بالفعل رصفها يف تلك العملة املسجلة باستخدام أسعار الرصف الحالية وقت تسجيل النفقات يف نظام 
املحاسبة. عالوة عىل ذلك، إن محاولة إلغاء تحديد سعر الرصف املستخدم لكل معاملة فردية يف بيانات املصدر ستكون شاقة، وال تخدم 

سوى القليل من األغراض ألن االختالفات الصغرية يف أسعار الرصف التي يواجهها مختلف املنفذين يف نفس البلد يف الوقت نفسه سيكون 
لها تأثري ضئيل عىل نتائج الكفاءة من حيث التكلفة. بدالً من ذلك، فإن السؤال ذي الصلة هو كيفية جعل الربامج التي تنفذها وكاالت 

مختلفة بتمويل من مانحني مختلفني )أي رمبا بعمالت مختلفة( يف شكل موحد.

إن تطبيق سعر رصف عىل التكلفة اإلجاملية للربنامج أو التكلفة لكل ناتج سيؤدي إىل نفس النتيجة مثل تطبيق سعر الرصف لكل عنرص 
يف منوذج التكلفة، وبالتايل، بغية التبسيط، نويص بالتبادل إىل عملة مشرتكة مبجرد الوصول إىل تقدير التكلفة النهايئ. حيث يجب أن يتم 
تحديد أي تغيريات يف أسعار الرصف عرب السنوات من خالل تعديالت التضخم )انظر أدناه(، وبالتايل فإن أسعار الرصف املختلفة لسنوات 

مختلفة من اإلنفاق ضمن برنامج واحد ليست رضورية. وأخريًا، هناك مسألة سعر الرصف الذي يجب استخدامه يف التعديل. حيث ال 
تُعد أسعار رصف تعادل القوة الرشائية حالً لجعل بيانات تكلفة الربنامج قابلة للمقارنة عرب السياقات )ملزيد من املناقشة، انظر داليوال 

وآخرون، 2012(. تجعل أسعار الرصف عىل أساس تعادل القوة الرشائية تكاليف الربنامج تبدو أعىل بكثري ألنها تحاول تحديد التكاليف من 
حيث مستويات األسعار يف الواليات املتحدة، ومن ثم تُفضل أسعار الرصف »القياسية«.

  أفضل املامرسات: للحصول عىل نتائج جميع الربامج يف عملة واحدة، ارضب التكلفة لكل ناتج لكل برنامج يف متوسط سعر الرصف 
القيايس السنوي )أي بني العملة التي تم فيها تسجيل نفقات تلك الربامج والعملة التي اخرتتها(، لعام تحليلك.
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  أفضل املامرسات: إذا كانت أسعار الرصف تتقلب بشكل كبري خالل السنة، لدرجة أن املنفذين يشرتون املدخالت بشكل اسرتاتيجي 
لالستفادة من األسعار املنخفضة يف أوقات معينة، فقد يكون من املناسب استخدام سعر الرصف وقت الرشاء بدالً من متوسط سعر 

الرصف السنوي. وسيكفل ذلك تحديد القوة الرشائية »للدوالر املحول« أو قيمة السلع املشرتاة عىل نحو أدق.

التضخم: باإلضافة إىل التبادل بني العمالت، من املهم مراعاة اختالفات األسعار عرب السنوات )أي التضخم(. فعند استخالص بيانات عن 
النفقات الفعلية من قواعد البيانات املالية، تعكس البيانات ضمنا األسعار يف اللحظة التي تم فيها تكبد النفقات. وهذا ميثل مشكلتني 

محتملتني: اختالف مستويات األسعار عرب الوقت داخل الربنامج )عىل سبيل املثال إذا استمر الربنامج لسنوات عديدة(، ومستويات األسعار 
املختلفة عرب الربامج التي تعمل يف أوقات مختلفة )عىل سبيل املثال، تم تنفيذ برنامج يف عام 2009 وآخر يف عام 2015(.

  أفضل املامرسات: عند اإلبالغ عن نتائج كفاءة التكلفة، أذكر بوضوح سنة العملة التي يتم بها اإلبالغ عن التكلفة لكل ناتج. وتوخيا 
للتبسيط، نويص باستخدام سنة األساس للربنامج.

من الناحية العملية، إن فرصة إجراء مقارنات مشوهة بسبب تغريات األسعار خالل فرتة تنفيذ برنامج واحد ضئيلة للغاية. وذلك لسببني؛ 
أوالً، ألن معظم الربامج اإلنسانية تعمل لفرتة قصرية فقط - متوسط طول املنحة يف لجنة اإلنقاذ الدولية أقل من عام واحد، وال تتغري 

ا، فإن التضخم ال  ا، نظراً ألن التمويل عادًة ما يكون مقوًما بعمالت املانحني املستقرة نسبيً األسعار بشكل كبري خالل تلك الفرتة الزمنية. ثانيً
ميكن أن ميثل عادًة أكرث من 3 إىل 5 يف املائة من التغري يف األسعار الضمنية عرب السنوات.

  أفضل املامرسات: ما مل يستمر تنفيذ الربنامج ألكرث من 3 سنوات، ال تعدل التضخم يف نفقات برامج معينة عرب الوقت. وإذا استمر 
الربنامج ألكرث من 3 سنوات، فقم بتخفيض إجاميل املرصوفات السنوية لكل عام إىل مستوى السعر لسنة األساس باستخدام معدالت 

انكامش الناتج املحيل اإلجاميل للعملة التي تم تقديم التمويل بها.

هناك فرصة أكرب للمقارنات املشوهة بسبب تغريات األسعار عرب الوقت الذي تم فيه تنفيذ برامج مختلفة. عىل سبيل املثال، إذا تم تشغيل 
برنامج نقدي يف عام 2009 وآخر يف عام 2015، لكان من املمكن أن تزداد األجور السائدة ملوظفي الربنامج بشكل كبري خالل ذلك الوقت، مام 
يستلزم زيادة يف اإلنفاق عىل تسليم املساعدات النقدية. فإذا مل يتم تعديل التضخم، فقد يبدو برنامج 2015 أكرث تكلفة، يف حني أن الفرق 
يف الواقع يعكس فقط رشاء مدخالت مامثلة يف سنوات مختلفة. لذا، عند إنشاء مقارنات عرب الربامج، يتعني عىل املحللني اختيار عام واحد 

يتم التعبري عن جميع نتائج كفاءة التكلفة بعملته )»عام التحليل«(، وتضخيم/ تقليص تقدير كفاءة التكلفة لكل برنامج.

  أفضل املامرسات: عند إنشاء مقارنات بني الربامج، اخرت »سنة تحليل« واحدة يتم فيها تحديد نتائج كفاءة التكلفة لجميع الربامج. إذ 
ميكن تعديل تقديرات كفاءة التكلفة لتعكس أسعار سنة التحليل عن طريق التضخيم أو االنكامش باستخدام متوسط معدالت 

انكامش الناتج املحيل اإلجاميل السنوية للوقت املنقيض بني سنة األساس لكل برنامج وسنة التحليل.

خصم تدفقات التكاليف: لحساب تكلفة الفرصة البديلة ملخصصات التمويل لربنامج معني، بدالً من السامح بتقدير هذه األموال وإنفاقها 
يف السنوات املقبلة، عادًة ما يتم »خصم« تدفقات التكاليف مبرور الوقت إىل سنة األساس للربنامج باستخدام سعر الخصم القيايس. ومع 
ا طفيًفا يف نتائج كفاءة التكلفة للربامج اإلنسانية، والتي عادة ما تكون قصرية  ذلك، ومن الناحية العملية، فإن خصم الوقت يحدث فرقً

املدة جًدا )للمزيد من املعلومات، انظر داليوال وآخرون، 2012(. ميكن أن يؤثر خصم الوقت بشكل كبري عىل نتائج التحليل فقط بالنسبة 
للربامج ذات تدفقات التكلفة والفوائد طويلة األمد، مثل برامج التخفيف من آثار تغري املناخ أو استثامرات البنية التحتية. وإذا تم خصم 

تدفقات التكلفة يف برامج التحويالت النقدية الطويلة بشكل غري عادي، فيوىص عندئٍذ مبعدل خصم بنسبة ٪10 )انظر تشوانغ وآخرون، 
2007 ملناقشة معدالت الخصم(.

 أفضل املامرسات: ما مل يستمر تنفيذ الربنامج ألكرث من 3 سنوات، ال تطبق خصم الوقت عىل تدفقات التكلفة. إذا استمر الربنامج ألكرث 
من 3 سنوات، فقم بخصم التكاليف من خالل تطبيق معدل خصم بنسبة 10 باملائة لكل تكلفة إجاملية سنوية.

النقل للمساعدة العينية: تأيت املساعدة العينية املستوردة إىل بلد ما مصحوبة بعدة تكاليف إضافية مثل الشحن البحري وتكاليف النقل 
الداخيل. ويف حني ال توجد طريقة صحيحة أو خاطئة الستيعاب هذه التكاليف أثناء تحليل كفاءة التكلفة، فيجب أن تكون تلك املساعدة 

واضحة وشفافة بشأن ما إذا كانت هذه التكاليف تعترب جزًءا من البسط أو املقام. وتويص هذه التوجيهات باعتبار التكاليف املرتبطة 
باالسترياد )مثل الشحن البحري والنقل الداخيل( جزًءا من املقام أو قيمة التحويل )أي أنها تعكس تكافؤ أسعار االسترياد(. واألساس املنطقي 

لذلك ذو شقني:
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من املتوقع أن مستوى معني من تحليل الكفاءة من حيث التكلفة قد تم إجراؤه كجزء من تحليل االستجابة واختيار الطرائق.  1
ولذلك فإن اختيار السلع العينية املستوردة يرجع عىل األرجح جزئيا إىل اعتبارات التكلفة )مبا يف ذلك تكاليف االسترياد( أو عدم توافرها يف 

األسواق املحلية.

تعكس تكلفة السلع املستوردة تجارًيا واملتاحة يف األسواق املحلية بطبيعتها التكاليف املتعلقة باالسترياد يف نقطة السعر النهائية.  2
لذلك، فإن برامج املشرتيات املحلية والنقد و/ أو القسائم التي تسمح لألرس بالوصول إىل سلع مستوردة مامثلة ستعكس بالفعل التكاليف 

املرتبطة وستنعكس باملثل كجزء من املقام أو قيمة التحويل.

حساب النواتج:  4

تم تناول مسألة حساب القيمة الفعلية للمساعدات النقدية أو القسائم للمستفيدين من قبل مجموعة عمل تتبع املساعدات النقدية 
والقسائم ضمن مسار العمل النقدي للصفقة الكربى، حيث أن استنتاجاتها ذات صلة بتحليل كفاءة التكلفة.

  أفضل املامرسات: يجب تتبع املساعدة املوزعة من خالل النقد مقابل املساعدة املوزعة من خالل القسائم بشكل منفصل. بالنظر إىل 
األسئلة الشائعة حول فعالية التكلفة لطرائق التسليم املختلفة، يتعني تحليل الربامج النقدية وبرامج القسائم - حتى لو تم متويلها 

من نفس املنحة - بشكل عام كربامج منفصلة.

  أفضل املامرسات: عندما تقرتن الخدمات التكميلية بتوزيع مساعدات نقدية أو قسائم، ال ينبغي إدراج قيمة هذه الخدمات يف قيمة 
»التحويالت« أو كتكلفة تسليم، بل ينبغي فصلها بالكامل. وحيثام استخدمت أساليب االستهداف الشائعة لكل من عمليات نقل 

االحتياجات األساسية والخدمات التكميلية، ينبغي أن تدرج هذه األساليب يف تقدير »تكاليف التسليم« بقدر ما تكون رضورية 
لتحديد الجهات املتلقية للتحويالت. يجب بعد ذلك مالحظة هذه الخدمات التكميلية ووصفها يف املعلومات النوعية حول الربنامج، 

بحيث ميكن استخدام هذه املعلومات عند تفسري نتائج الربنامج.

إن الطريقة النموذجية لحساب كفاءة التكلفة لربامج التحويل النقدي أو العيني هي »نسبة تحويل التكلفة«، والتي تقارن التكاليف 
الكاملة للتسليم بقيمة املساعدات النقدية أو السلع املقدمة للمستفيدين. ولطاملا كان هذا املقياس هو املعيار يف التقييامت االقتصادية 

للتحويالت النقدية للحامية االجتامعية )انظر كالديس وكوادي ومالوتشيو، 2004(، ويوفر مقياًسا مبارشًا ملقدار املوارد الالزمة للحصول عىل 
1 دوالر أمرييك )أو الجنيه اإلسرتليني، أو اليورو( من القيمة يف أيدي املستفيد. لذا، يجب أن يكون املحللون قادرين عىل مالحظة حساب 

»الناتج« هذا مبارشة من بيانات النفقات الخاصة بك، يف شكل إنفاق عىل التحويالت أو السلع العينية التي تم توزيعها عىل املستفيدين. 
واالستثناء هنا هو الربامج التي تشرتي السلع العينية أو املواد الغذائية بشكل اسرتاتيجي عىل مدار العام، حيث قد تكون هناك حاجة إىل 

تعديل كام هو موضح أعاله. وتخضع قيمة التحويالت لنفس التوجيهات بشأن أسعار الرصف ومعدالت التضخم املوضحة أعاله.

  أفضل املامرسات: باإلضافة إىل تسجيل القيمة اإلجاملية للبضائع/التحويالت التي يقدمها برنامجك، قم أيًضا بتسجيل عدد األشخاص 
الذين تم الوصول إليهم بوضوح، خالل الفرتة الزمنية، ومتوسط قيمة البضائع/التحويالت التي تلقوها. وميثل التحقق من أن قيمة 

التحويل × عدد املستفيدون × عدد التحويالت/املستفيدين يساوي القيمة اإلجاملية للتحويالت التي ميكنك رؤيتها يف بيانات النفقات 
عملية جيدة للتحقق من جودة تحليلك. عالوة عىل ذلك، تعترب املعلومات عن القيمة الدوالرية للتحويالت أو القسائم مهمة أيًضا 

لتفسري نتائج الربنامج، بحيث ميكن فهم القوة الرشائية للمساعدة يف سياقها.

مبجرد تحديد قيمة البضائع أو النقود املقدمة، ميكنك فصل ذلك عن نفقاتك األخرى لحساب نسبة تكلفة التحويل:

)1( نسبة تكلفة التحويل =
تكلفة التسليم

=

التكلفة اإلجاملية - قيمة البضائع / 
التحويالت

قيمة البضائع / التحويالتقيمة البضائع / التحويالت

!!
!!

!!
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وتشري هذه النسبة إىل أنه مقابل كل دوالر من القيمة املحولة إىل املستفيدين، تم إنفاق هذا املبلغ الكبري عىل تكاليف التسليم والدعم. 
غري أن بعض الوكاالت أبلغت أيضا عن نفس املعلومات يف شكل مختلف قليال:

نسبة تكلفة التحويل »اإلجاملية« =
تكلفة التسليم

=

إجاميل قيمة تكلفة البضائع / 
التحويل

التكلفة اإلجاملية التكلفة اإلجاملية

تشري هذه النسبة األخرية عن أنه من بني كل دوالر من األموال التي تم إنفاقها عىل الربنامج، جرى إنفاق هذا املبلغ الكبري عىل تكاليف 
التسليم والدعم. 

وبالنسبة لنسبة تكلفة التحويل اإلجاملية، كلام اقرتبت النسبة من 1، ذهبت النسبة األكرب من تكاليف الربنامج مبارشة إىل املستفيدين 
يف شكل تحويالت. وبينام تحتوي كلتا املعادلتني عىل نفس املعلومات، يتم إجراء الجرب بشكل مختلف قليالً وبالتايل يجب عىل املحللني 

توخي الحذر الشديد لعدم مقارنة التقديرات التي تم التوصل إليها يف املعادلة )1( بالتقديرات التي تم التوصل إليها يف املعادلة )2(. ونظرًا 
ألن املعادلة 1 هي املعيار يف األدبيات األكادميية بشأن برامج التحويالت النقدية، فإننا نويص بذلك باعتباره املعيار االفرتايض لإلبالغ عن 

نتائج كفاءة التكلفة يف برامج االحتياجات األساسية.

 أفضل املامرسات: قم باإلبالغ عن نتائج الكفاءة من حيث التكلفة استناداً إىل نسبة تكاليف التسليم والدعم إىل قيمة التحويالت، أي 
املعادلة 1. يف كلتا الحالتني، كن حذرًا للغاية يف تصنيف النتائج، بحيث تكون واضًحا ما إذا كان نسبة تكلفة التحويل الخاصة بك هو 

لكل دوالر من القيمة املحولة أو لكل دوالر من متويل الربنامج.

التفسري
فهم السبب وراء االختالفات يف كفاءة التكلفة: كام متت مناقشته أعاله، فإن الهدف من تحليل التكلفة املقارن ليس أن بعض األساليب 

التحليلية ستضمن أن تقدير الكفاءة من حيث التكلفة ميثل التكلفة التي سيكلفها هذا الربنامج إذا تم تنفيذه يف أي سياق. فهذا ببساطة 
مستحيل بسبب االختالفات يف مستويات األسعار واالحتياجات السكانية والبنية التحتية املرصفية اإللكرتونية، من بني عوامل أخرى عديدة. 

بدالً من ذلك، فإن الهدف من التحليل املقارن هو فهم امليزات التي من املحتمل أن تؤدي إىل اختالفات يف كفاءة التكلفة إذا تم تنفيذ 
الربامج بشكل مختلف أو يف أماكن مختلفة.

ا مبا إذا كانت تكاليف الربنامج ومخرجاته ستتغري من مكان إىل آخر - فهي ستتغري - ولكن إىل أي مدى  بعبارة أخرى، ال يتعلق األمر حًق
ستتغري بناًء عىل العوامل. استناًدا إىل األدلة حتى اآلن، هناك بعض امليزات الرئيسية التي يبدو أنها تدفع كفاءة التكلفة عرب الربامج، والتي 

ستساعد املرء عىل فهم ما إذا كان من املرجح أن يكون متوسط التكلفة أعىل أو أقل يف بيئة مختلفة مقابل املكان الذي متت دراسة الربنامج 
فيه يف األصل .

سعر السلع: تختلف مستويات األسعار من بلد إىل آخر، ال سيام أسعار السلع مثل املصنفات واملركبات واستئجار األماكن وما إىل  	
ذلك. ففي حني أنه قد يكون من الصعب للغاية معرفة السعر الدقيق لكل سلعة يف املكان الذي تأمل يف تشغيل برنامج فيه، ميكنك 

تحديد املدخالت الخمسة األوىل التي تشكل معظم تكلفة الربنامج والنظر يف مدى اختالف هذه األسعار عرب السياقات. كام يعد 
التغيري يف القوة الرشائية مهاًم بشكل خاص لتحليل برامج االحتياجات األساسية، ألن ناتج هذه الربامج يقاس أيًضا بالدوالر األمرييك / 

ا سعر السلع التي قد يرغب املستفيدون من الربنامج يف رشائها. الجنيه اإلسرتليني / اليورو، مام يعكس ضمنيً

!!
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الشكل 5. االختالفات يف كفاءة التكلفة النموذجية حسب مستوى السعر
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استثناء تكاليف الدعم القطري، لجعل األرقام قابلة للمقارنة مع نسب تكاليف التحويل المبلغ عنها في المنظمات األخرى
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الرشق األوسط
متوسط حجم التحويالت =
209 دوالر أمرييك )2014(

الساحل
متوسط حجم التحويالت =
72 دوالًرا أمريكيًا )2014(

 أفضل املامرسات: ال تحاول استخدام بيانات مقارنة من برامج منفذة يف سياقات ذات مستويات أسعار مختلفة بشكل كبري. حيث تؤثر 
االختالفات يف الدوالرات املقدمة، يف مقام معادلة الكفاءة من حيث التكلفة، بشكل كبري عىل نسبة تكلفة التحويل بحيث تبدو الربامج 

ا أكرث كفاءة من حيث التكلفة. من سياقات مستوى السعر األعىل دامئً

سعر العاملة: تختلف مستويات األسعار من بلد آلخر، ومن املهم بشكل خاص مراعاة سعر العاملة )أي األجور(. ففي بعض البلدان،  	
وال سيام البلدان الخارجة من رصاعات، قد تكون أسعار العاملة املاهرة )مثل املدربني الرئيسيني ومديري الربامج( مرتفعة بشكل غري 

عادي. بينام يف بلدان أخرى، وخاصة االقتصادات رسيعة النمو مثل الهند، قد ال يكون سعر العاملة املاهرة مرتفًعا. يف حني أنه قد 
يكون من الصعب جًدا معرفة األجور الدقيقة لكل منصب رضوري لتشغيل برنامج، ميكنك تحديد وظائف املوظفني الخمسة األوىل 

التي تشكل معظم تكلفة برنامجك والنظر يف مدى اختالفها عرب السياقات.

تنفيذ »البنية التحتية«: قد تعتمد تكاليف الربنامج يف املقام األول عىل القدرة الحالية للوكالة التي نفذته. ففي باكستان، عىل سبيل  	
املثال، متكنت لجنة اإلنقاذ الدولية )IRC( من وضع البيانات مسبًقا بشأن متلقي التحويالت املحتملني بناًء عىل برنامج شبكة األمان 
االجتامعي الوطني. فعندما أثر الفيضان يف نهاية املطاف عىل تلك املنطقة، كان لدى لجنة اإلنقاذ الدولية بالفعل بيانات استهداف 
يف متناول اليد، ومل تكن بحاجة إىل إجراء استطالعات استهداف جديدة لتحديد املستفيدين. من ناحية أخرى، يف حالة حدوث كارثة 
رسيعة حيث يتعني عىل الوكالة إنشاء بنية تحتية تشغيلية جديدة متاًما لخدمة املستفيدين، ميكن أن يؤدي ذلك إىل زيادة التكلفة 
لكل دوالر تم تحويله. وعند التفكري يف كيفية تغري تكاليف الربنامج، تحتاج إىل التفكري يف الهياكل أو القدرات الحالية التي يعتمد 

عليها هذا الربنامج يف السياق الذي متت دراسته فيه، وما إذا كانت موجودة يف السياق الجديد الذي تفكر فيه. إذا مل تكن متاحة، 
ميكنك )1( استنتاج أن الربنامج غري ممكن يف هذا السياق الجديد بنفس التكلفة لكل ناتج، أو )2( معرفة تكلفة بناء تلك البنية 

التحتية، وتضمني هذا يف تقييم القيمة مقابل املال الخاص بك.

مقياس الربنامج: قد يتغري متوسط تكلفة التدخل كثريًا عند تنفيذ الربنامج عىل نطاق صغري مقابل تنفيذه عىل نطاق واسع. وهذا  	
يحدث بسبب وجود تكاليف بدء التشغيل )مثل التفاوض عىل عقد مع رشكة حوالة( أو التكاليف التي يجب تكبدها بغض النظر 

عن حجم الربنامج )مثل ترخيص الربمجيات(. فعندما تصل الربامج إىل مئات األشخاص فقط يف عدد قليل من املجتمعات، يتم توزيع 
هذه التكاليف عىل عدد أقل من املستفيدين، ويرتفع متوسط التكلفة لكل ناتج يتم تسليمه. ولكن عندما تصل الربامج إىل عرشات 

املجتمعات وآالف املستفيدين، ميكن أن تصبح التكلفة لكل ناتج أقل بكثري5. عالوة عىل ذلك، إن توقع تشغيل برنامج عىل نطاق 
صغري ملطابقة كفاءة تكلفة برنامج متخذ أساسا للمقارنة يتم تشغيله عىل املستوى الوطني أمر غري واقعي. 

5  يكون هذا صحيح بشكل خاص عند مقارنة البرامج التي تصل إلى نسب مختلفة من األشخاص داخل منطقة تجمع معينة. وبسبب التكاليف الثابتة للتشغيل في منطقة معينة )مثل تكاليف المواصالت إلجراء 

زيارات الرصد(، فإن استهداف نسب أكبر من السكان في منطقة معينة كثيرا ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة من حيث التكلفة ألن تلك التكاليف الثابتة محليا موزعة على عدد أكبر من الناس.

!!
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الشكل 6. تأثري النطاق عىل كفاءة التكلفة املتصلة بربامج االحتياجات األساسية يف الرشق األوسط
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التعلم من مجموعات البيانات املقارنة: إن كيفية استخدام نتائج تحليالت التكاليف ال تقل أهمية عن كيفية إجرائها؛ إذ ميكن أن يؤدي 
سوء تطبيق النتائج املتعلقة بربنامج واحد، أو مقارنة العديد من الربامج، إىل تقويض فائدة تحليالت التكاليف. كام إن العثور عىل برنامج 
واحد أكرث كفاءة من حيث التكلفة أو فعالية من حيث التكلفة من غريه ال يعني أن هذا النهج هو »األفضل« ويجب تكراره يف كل مكان. 

بدالً من ذلك، تكمن أهمية تحليالت التكاليف يف الكشف عن خصائص الربامج أو السياقات املختلفة، التي تدفع التكلفة أو تحسن 
القيمة مقابل املال لربامج االحتياجات األساسية. عالوة عىل ذلك، إن معرفة ما إذا كان الربنامج فعااًل من حيث التكلفة، والسبب يف ذلك، 

أمر بالغ األهمية لتطبيق هذه األفكار جيًدا يف قرارات التمويل والتصميم املستقبلية.

وبالتايل، بينام يتعني علينا تطبيق مقاييس وطرق متسقة عند إجراء تحليالت التكاليف، فال ينبغي أن نتوقع أننا سنشهد نتائج متسقة 
عرب الربامج املختلفة يف سياقات مختلفة. عندما يصبح تحليل التكلفة املقارن عىل قدر أكرب من الروتينية لربامج االحتياجات األساسية، فإن 
األولوية األوىل هي معرفة امليزات التي تدفع أو تقيد القيمة مقابل املال. ويف بعض األحيان، تكون الدوافع سياقية )عىل سبيل املثال الكثافة 
السكانية املنخفضة، ووجود أنظمة تحول األموال عرب الهاتف املحمول(، وبينام ال ميكن مساعدتها، فإن البيانات املتعلقة باآلثار املرتتبة عىل 
هذه العوامل السياقية ستساعد يف التخطيط وامليزانية بشكل أفضل. ويف حاالت أخرى، تكون األسباب وراء تحقيق مبدأ أعىل جودة بأفضل 

سعر ميزات قابلة للتغيري يف تصميم الربنامج، ويف هذه الحالة نكون قد استخلصنا رؤى حول كيفية تحسني برامجنا لتحقيق أقىص أثر 
ممكن من كل دوالر.
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الشكل 7. مسارات التعلم لتحليل الفعالية من حيث التكلفة

تحليل برامج متعددة باستخدام طرق ومقاييس متسقة

التعرف عىل امليزات التي تؤدي إىل االختالفات يف كفاءة 
التكلفة / فعالية التكلفة عرب تلك الربامج

السامت السياقية التي تدفع الكفاءة )مثل أسعار 
املدخالت، والكثافة السكانية، وتوافر املتطوعني(

استخدام املعلومات للتخطيط بشكل أفضل لتكاليف 
الربنامج حسب السياق والنطاق والسكان املستهدفني وما 

إىل ذلك.

السامت الربامجية التي تعزز الكفاءة )مثل التدخل، 
نطاق الربنامج، آلية التسليم(

يحتمل تغيري الربامج لتشمل تدخالت ونُُهج تسليم 
فعالة من حيث التكلفة

املراجع:

تشوانغ، جوتشونغ، ليانغ، ز.، لني، ت.، دي جوزمان، ف. »النظرية والتطبيق يف اختيار معدل الخصم االجتامعي لتحليل التكلفة والفوائد: 
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