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و�اســـم�ن مـــور ودانـــا كر�ست�ســـ�و و�يلـــودي هو وفرا�س�ســـ�ا بات�ســـت�ن وجيك زار��� وجيمينـــا ب��و�ي وجوليا غراســـ�ت ولور�ن 
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ومـــن واصلـــوا العمـــل �ـــ� امليـــدان لســـد الثغـــرات املعرفيـــة والتوصل إ�� توافـــق �� اآلراء، فقد �ان ما ســـاهموا بھ مـــن وقت وخ��ة 

لتطو�ر هذه األدوات ال يقدر بثمن.
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3. املفاهيم األساسية لسالل ا��د األد�ى من اإلنفاق

الفهرس

قائمة االختصارات

1.1 ما �� أغراض استخدامات سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؟
1.2 ما �� أسباب فعالية سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؟

1.3 ما الذي تقدمھ هذه اإلرشادات؟
1.4 ملن هذا الدليل؟

1.5 كيف تم تنظيم هذه اإلرشادات؟
1.6 كيف تم إعداد هذه اإلرشادات؟

1.7 القيود

2. معرفة ما إذا �انت سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ضرور�ة و/ أو قابلة للتطبيق
2.1 تحديد مدى التعمق �� عملية إعداد سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق

2.2 تقييم االس�ثمار الالزم لت�ون عملية إعداد سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق شاملة ومش��كة ب�ن املنظمات

2.3 إيجابيات العملية التعاونية إلعداد سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق

2.2.1 عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ال�املة 
2.2.2 عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ا��تصرة 

2.2.3 دعم اآلخر�ن �� عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ال�املة أو ا��تصرة

2.3.1 ضمان الصلة والقبول
2.3.2 الضغوط من ا��هات املانحة وا���ومات املستضيفة

3.1 أي ا��اجات األساسية ي�ب�� تلبي��ا بالنقد؟
3.2 ما �� االحتياجات املمكن تلبي��ا من خالل السوق ا����؟

3.3 تخصيص ال�سب للمواد الغذائية أو غ�� الغذائية
3.4 اختيار السلع وا��دمات ال�� سيجري إدراجها وتلبي��ا بالنقد

3.5 تكرار النفقات

3.6 هل نحسب ت�لفة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ل�ل ��ص أم ل�ل أسرة؟
3.5.1 ف��ات التذكر والف��ات املرجعية - تحديات التوقيت وقابلية التوقع

افية اقع ا��غر 4. التكيف مع االختالفات: ا��اجات الفردية و��م األسرة والتفاوت ب�ن املو
4.1 تصميم سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ��تلف أ��ام األسر

4.2 تكييف سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق أو تص�يفها حسب حاجات الهشاشة ا��تلفة
4.3 التكييف مع مختلف املواقع ا��غرافية

4.4 كم عدد سالل ا��د األد�ى من اإلنفاق ال�� نحتاجها؟

5. مصادر البيانات و�دار��ا
5.1 كيف نرا�� أولو�ات األ��اص املتأثر�ن باألزمات �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؟

5.2 هل توجد معاي�� قطاعية؟
5.3 ما �� مجموعات البيانات األخرى ال�� �ستطيع أن �ستخدمها لبناء سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؟

5.4 ماذا لو توفرت بيانات ن�� االقتصاد األسري؟
5.5 هل البيانات الثانو�ة املتاحة �افية ��سابات سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؟

5.6 البيانات املستخدمة �� الن�� ال��ينة
5.7 جمع البيانات األولية

5.8 التحقق من تطابق مختلف مجموعات البيانات
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ھذا الدلیل:

أھدافھ واستخداماتھ
أهداف هذا الدليل:

• عرض �عر�فات املفاهيم األساسية.
• تحديد ا��االت ال�� تطرأ ف��ا ا��اجة لسلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

• توضيح ما يمكن أن تحققھ سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.
• عرض ا��طوط العر�ضة للقدرات واملوارد الالزمة ��تلف أنواع سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

• استكشاف املسار األك�� مالءمة فيما يتصل �سياق مع�ن.
• توجيھ املمارس�ن وصناع القرار �شأن اتخاذ أهم القرارات �� عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق وحساب ت�لف��ا.

 ضمن قطاعات/ مجموعات عمل إ�سا�ي.
ً
• مناقشة طرق إدراج ا��اجات األساسية مقسمة

• مشاركة التوج��ات �شأن مشكالت فنية معينة، ومساعدة املمارس�ن �� حلها والبحث �� الدراسات امل��ايدة �شأن سلة 
   ا��د األد�ى من اإلنفاق.
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تعریف سلة الحد األدنى من اإلنفاق
سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �� أداة �شغيلية �ستخدم لتحسب - �� سياق مع�ن ووقت مع�ن 
- معـــدل ت�لفـــة االحتياجـــات األســـاسية متعـــددة القطاعـــات ا��اصـــة باألســـر األك�ـــ� هـــشاشة 
ـــا واملمكـــن تلبي��ـــا بالنقـــد والوصـــول إل��ـــا بجـــودة �افيـــة مـــن خـــالل السوق  ـــا واقتصادي� اجتماعي�
ن السلع وا��دمات املدرجة ضمن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق األسر من 

ّ
ا����. ي�ب�� أن تمك

ال�ـــ�وء  دون  املع���ـــ�  املســـتوى  مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  وتحقيـــق  األساســـية  احتياجا��ـــا  تلبيـــة 
إلســـ��اتيجيات التأقلم الســـلبية أو تقو�ض ����ا أو كرام��ا أو أصول ســـبل ع�شـــها األساســـية. 

يمكن حساب سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ��تلف أ��ام األسر.

ثمة ثالث نُُھج لحساب سلة الحد األدنى من اإلنفاق.
 أ.  �ستخدم الن�� القائم ع�� أساس ا��قوق االحتياجات املقّيمة واملعاي�� (مثل حماية 
     ا��قوق وفق قوان�ن حقوق اإل�سان الدولية ومعاي�� إسف�� واملعاي�� الفنية الوطنية) 

     لتحديد م�ونات السلة، و�ستخدم أسعار السوق ا���� لتحديد ت�لف��ا.
 ب. �� املقابل، يركز الن�� القائم ع�� أساس النفقات ع�� الطلب الفع�� من خالل دراسة 

     أنماط االس��الك ا��لية لتحديد م�ونات وت�لفة السلة.
 ج. أما الن�� ال���ن فهو خيار عم�� يجمع ب�ن العناصر القائمة ع�� أساس ا��قوق 

     والعناصر القائمة ع�� أساس النفقات.

معظم سالل ا��د األد�ى من اإلنفاق ��ينة إ�� حد ما. 

CALP مسرد مصط��ات شبكة

عد مساعدات النقد 
ُ
برزت سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق بصف��ا أداة أساسية �� العمل اإل�سا�ي، حيث �

والقســـائم طر�قـــة ضرور�ـــة لالســـتجابة، وذلـــك ألن عمليـــة تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق �ـــساعد 
جميـــع األطـــراف املعنيـــة باالســـتجابة �ـــ� فهـــم األ�ـــ�اص املســـ��دف�ن، ومـــا يمك��ـــم أن يلبـــوه مـــن حاجات 
بأنفسهم، وما إذا �ان باإلم�ان تلبية هذه ا��اجات من خالل األسواق املوجودة، وت�لفة هذه ا��اجات.

إن عمليـــة تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى من اإلنفاق �� �� الوضع املثا�� عملية ��ـــ�ع التعاون واملناصرة من 
أجل الســـلة واســـتخدامها - إ�� جانب مجموعة مهمة من البيانات. يمكن اســـتخدام ســـلة ا��د األد�ى من 
اإلنفاق لالتفاق ع�� قيمة تحو�الت النقد أو القسائم - أو ما ستغطيھ – وأيًضا �� مجموعة متنوعة من 

العمليات التحليلية أو عمليات املناصرة.

�عر�ف
ا��اجات األساسية

املـــوارد  أو  ا��دمـــات  أو  املرافـــق  أو  الســـلع 
األساســـية الالزمة لألســـر �شـــ�ل منتظم أو 
موســـ�� لضمـــان بقا��ـــا ع�� املـــدى الطو�ل 
وا��فـــاظ ع�ـــ� ا��ـــد األد�ـــى من مســـتو�ات 
آليـــات التأقلـــم  إ�ـــ�  املع�شـــة، دون ال��ـــوء 
وكرام��ـــم  ب����ـــم  اإلضـــرار  أو  الســـلبية 

وأصول سبل ع�شهم األساسية.
يمكـــن تحديـــد ا��اجـــات األساســـية �شـــ�ل 

ا أو �ل موسم). منتظم (شهر��
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ما ھي أغراض استخدام سلة  1.1
الحد األدنى من اإلنفاق؟

ما ھي أسباب فعالیة سلة  1.2
الحد األدنى من اإلنفاق؟

يمكـــن اســـتخدامها لدعـــم حســـاب قيمة تحو�ـــالت املنح النقديـــة متعددة 
األغراض.

يمكـــن اســـتخدامها إل�شـــاء خط األســـاس و/ أو مراقبتھ مع مـــرور الزمن؛ 
، ضمن مراقبة السوق املنتظمة.

ً
مثال

�ســـاهم �ـــ� تحليـــل الهشاشـــة األوســـع، وتدعـــم وصـــف خصائـــص األسر 
وتحديد األسر ال�� ال �ستطيع تلبية حاجا��ا األساسية.

، �ســـاعد الو�االت �� ت�سيق قيم مساعدات النقد 
ً

تحّســـن التعاون (مثال
والقسائم ال�� توزعها).

يمكن اســـتخدامها ألغراض املناصرة - قبول ا���ومة لســـلة ا��د األد�ى 
من اإلنفاق ومساعدات النقد والقسائم عموًما.

دعم املواءمة مع شب�ات األمان االجتما�� و�رامح ا��ماية االجتماعية.
تقييمهـــا  ي�ب�ـــ�  ال�ـــ�  وا��دمـــات  الســـلع  اختيـــار  �شـــأن  القـــرارات  إثـــراء 

ومراقب��ا بانتظام �� تقييمات األسواق و/ أو مراقب��ا.
تطو�ر سلة يمكن استخدامها ملراقبة أسعار السوق وت�لفة املع�شة.

املســـاعدة �ـــ� مراقبـــة ا��رجـــات الفور�ـــة وطو�لـــة األمـــد من خـــالل تحليل 
أنمـــاط اإلنفـــاق بنـــاء ع�ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، وتحســـ�ن فهم 

القدرات االقتصادية وأنماط االس��الك.
توجيـــھ اختيـــار الســـلع أو ا��دمـــات غ�� النقدية ال�ـــ� �عد ضمن حاجات 
التـــدخالت  أو  املت�املـــة  لالســـتجابة  ضمهـــا  و��ب�ـــ�  األساســـية  النـــاس 

املكملة.

أظهرت الدروس املستفادة من سياقات أخرى أن سالل ا��د األد�ى منتؤدي سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق وظائف عدة:
اإلنفاق الفعالة:

و�عا�ـــ�  مع�ـــن،  ســـياق  �ـــ�  القطاعـــات  متعـــددة  ل��اجـــات  �ســـتجيب 
مخرجات إ�سانية محددة.

مهمة لف��ة زمنية معينة ومرحلة محددة من ا��الة الطارئة.
ستخدم السلة من أجلھ.

ُ
مب�ية ع�� أساس هدف متفق عليھ س�

مســـتخدمة بانتظـــام �ـــ� تصميـــم ال��امـــج، و�جـــري التحقـــق مـــن ����ـــا 
و�ســـتخدم كقيمـــة مرجعيـــة تراع��ـــا املنظمـــات اإل�ســـانية عنـــد التفاوض 

ع�� القيمة ال��ائية للتحو�ل.

.١

.٢

.٣

.٤

 
ً

أظهرت التجارب أن عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �عد عامال
ا �� تحديد نجاح الســـلة أو فشـــلها. عادة ما ت�ون الســـلة النا��ة  أساســـي�
ناتجـــة عـــن عملية ســـر�عة أشـــركت أهم األطـــراف املعني�ـــن - و�التا�� ضمنت 

قبولهم لها - وقدمت ما يحتاجھ األ��اص املتأثرون باألزمات دون تأخ��.

إذا أخفقـــت الســـلة �ـــ� تحقيـــق أي مـــن ا��صائـــص األر�عـــة املذ�ـــورة أعـــاله، 
ي�ب�� �عديل محتو�ات السلة أو أهدافها (انظر القسم "م�� ي�ب�� مراجعة 

أو تحديث سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؟").

يمكـــن االطـــالع ع�ـــ� املز�ـــد مـــن املعلـــومات 
 CALP ـــ�: املالحظـــات اإلرشـــادية لشـــبكة�

�شأن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

كقاعـــدة عامـــة، لـــن ت�ـــون ســـلة ا��ـــد 
�عـــذر  إذا  فعالـــة  اإلنفـــاق  مـــن  األد�ـــى 
ألن  إمـــا  األزمـــات،  �ـــ�  اســـتخدامها 
ـ أو ألن  ـ ـ

ً
تطو�رهـــا �ســـتغرق وقًتـــا طو�ال
األطراف املعني�ن لم يقبلوها.
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ما الذي تقدمھ ھذه اإلرشادات؟  1.3

��دف هذه اإلرشادات لدعم املمارس�ن �� القطاع اإل�سا�ي �� صنع القرارات الرئ�سية �� عملية تطو�ر 
ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق عن طر�ق جمـــع ا����ات والدروس املســـتفادة من ا��تص�ـــن �� مختلف 

السياقات، وعرض إيجابيات وسلبيات مختلف الن��. ومن هذه القرارات:

��دف هذا الدليل لدعم فرق العمل املعنية بالنقد وغ��هم من املمارس�ن الذين:

هل نحتاج لسلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؟ قد �ستغرق إعداد سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق الكث�� 
مـــن الوقـــت واملـــوارد، لذلـــك يجـــب معرفـــة إن �انـــت هنـــاك حاجـــة للســـلة ومـــا إذا �ان باإلمـــ�ان توفـــ�� 

الوقت واملوارد الالزمة لتطو�رها.

كيـــف تو�ـــ� هـــدف (أو أهداف) ســـلة ا��ـــد األد�ى من اإلنفاق؟ قد ي�ـــون تختلف غايات األطراف 
املعني�ـــن مـــن إعـــداد ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، لذلـــك ي�ب�ـــ� مناقشـــة هـــذه األهـــداف مـــن أجل 

التوصل ل�سو�ة مناسبة أو اختيار عدم امل��� قدًما بتطو�ر السلة.

مـــا �ـــ� أحـــدث الن�ـــ� املث�ـــ� لتطو�ر ســـلة ا��د األد�ـــى من اإلنفاق؟ قد يـــؤدي اتخاذ قرار خاطـــئ �� تصميم 
سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق إ�� تقو�ض أو تأخ�� تقديم املساعدات الطارئة لأل��اص املتأثر�ن باألزمات.

يفكـــرون �ـــ� البـــدء �عمليـــة تطو�ـــر ســـلة ا��د األد�ى مـــن اإلنفاق ألغراض التأهب �� حاالت األزمات بطيئة أو ســـر�عة الظهور أو �ـــ� األزمات املطولة، 
و�بحثون عن توج��ات عملية وممارسات فض��.

بدأوا عملية تطو�ر ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق و�بحثون عن توج��ات وممارســـات فض�� محددة �شـــأن تحديات يواجهو��ا، ســـواء �انت فنية أم 
سياسية أم غ�� ذلك.

لمن ھذا الدلیل؟  1.4

كیف تم تنظیم ھذه اإلرشادات؟  1.5
هذه اإلرشادات منظمة كما ي��:

1. هذا الدليل:
    أهدافھ واستخداماتھ

تحديد حاالت ا��اجة لسلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.
توضيح ما يمكن أن تحققھ سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

عرض ا��طوط العر�ضة للقدرات واملوارد الالزمة ��تلف أنواع سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.
استكشاف املسار األك�� مالءمة ل�ل سياق.

توجيھ املمارس�ن وصناع القرار �� اتخاذ أهم القرارات �� عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق وحساب ت�لف��ا.
 ضمن قطاعات/ مجموعات عمل إ�سا�ي.

ً
مناقشة طرق إدراج ا��اجات األساسية مقسمة

مشاركة التوج��ات �شأن مشكالت فنية معينة، ومساعدة املمارس�ن �� حلها، والبحث �� الدراسات امل��ايدة
�شأن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

أهداف هذا الدليل:

ما ال يقدمھ هذا الدليل

ال يو�ـــ� هـــذا الدليل طر�قة تطو�ر ســـلة 
بخطـــوات  اإلنفـــاق  مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد 
توج��ـــات  إ�ـــ�  �شـــ��  ولكنـــھ  تفصيليـــة، 
أك�ـــ�  بتفصيـــل  تو�ـــ�  أخـــرى  وأدوات 
ا��طوات الفنية الالزمة إلعداد سلة ا��د 

األد�ى من اإلنفاق.
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2. معرفة ما إذا �انت سلة
ا��د األد�ى من اإلنفاق

مـــا �ـــ� أهـــداف ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق (تقديم املســـاعدات �ســـرعة، ألغـــراض التأهـــب، تحســـ�ن التعاون، ضرور�ة و/ أو قابلة للتطبيق
تحديد عتبة للهشاشة).

هل ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ضرور�ة أم أنھ تتوفر عتبات أخرى؟ ما مدى شـــدة ا��اجة لســـلة ا��د األد�ى 
من اإلنفاق؟

ما �� املدة ال�� �ستخدم ف��ا سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؟
ما �� املوارد ال�شر�ة واملالية املتوفرة؟ ما مدى شمولية عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؟

ما هو نطاق سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق الذي تملك املنظمات اإل�سانية املوارد إلدارتھ؟

ما �� السلع وا��دمات ال�� ي�ب�� و�مكن تلبي��ا بالنقد؟
تكرار النفقات.

التوفر وسهولة الوصول.
املواد الغذائية وغ�� الغذائية.

االس��الك وعدم االس��الك.
ما الذي �عت�� أسرة؟

األف�ار املبدئية �شأن ��م األسرة.

تصميم سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ��تلف أ��ام األسر.
طرق التكيف مع أوجھ الهشاشة الفردية. 

التكيف مع التفاوت ب�ن األقاليم واملناطق ا��غرافية. 
عدد سالل ا��د األد�ى من اإلنفاق الالزمة ل�ل سياق.

يركز هذا القسم ع�� األسئلة األساسية ال�� ي�ب�� طرحها �� بداية عملية تطو�ر أي سلة ملعرفة إن �انت
السلة – سواًء ال�املة أو ا��تصرة - ضرور�ة و/ أو قابلة للتطبيق:

�ستكشف هذا القسم أهم مفاهيم سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق:
3. �عر�ف بأهم مفاهيم

سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق 

4. التكيف مع االختالفات:
ا��اجات الفردية و��م

اقع األسرة والتفاوت ب�ن املو
افية ا��غر

�ستعرض هذا القسم نظرة معمقة ع��:

5. مصادر البيانات و�دار��ا
يركز هذا القسم ع�� ا��اجة للبيانات - ما الذي نحتاجھ م��ا وما الذي يمكننا أن نوظفھ م��ا واملتطلبات

األساسية لها:

توفـــر البيانـــات أسا��ـــ� لتطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق: مـــا �ـــ� البيانـــات املتوفرة مســـبًقا وما الـــذي ي�ب�� 
جمعھ؟

قد يوفر استخدام البيانات الثانو�ة - مثل سلة سابقة ل��د األد�ى من اإلنفاق - الوقت واملوارد، لكنھ غ�� �اف، 
وع�� املنظمات اإل�سانية جمع البيانات األولية.

التحقق من أن مختلف مجموعات البيانات م�سقة قبل استخدامها مًعا.

��ُ
ُ
6. االختيار ب�ن مختلف ن

حساب سلة ا��د األد�ى من
اإلنفاق

�ستكشف هذا القسم:
القطاعـــات  متعـــددة  ا��اجـــات  لدمـــج  وال���ـــن)  ا��قـــوق  ع�ـــ�  والقائـــم  النفقـــات  ع�ـــ�  (القائـــم  الثالثـــة  الن�ـــ� 
وا��اجـــات املشـــ��كة ب�ـــن القطاعـــات �ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، كمـــا يو�ـــ� طـــرق اســـتخدام هـــذه الن�� 

إلدراج املواد الغذائية وغ�� الغذائية.
ما الذي �عنيھ بالن�� ال���ن، واعتباره ممارسة فض�� ألنھ ت�يح تكييف ال��امج بما يتفق مع السياق.

النقاش �شأن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق البقاء مقابل سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.
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7. ضم ا��اجات القطاعية
وا��اجات املش��كة ب�ن

القطاعات

يقدم هذا القسم نظرة عامة ع�� األنواع ا��تلفة من ا��اجات القطاعية وا��اجات املش��كة ب�ن القطاعات
ال�� قد ندرس إدراجها �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، والتوج��ات �شأن ما ي�ب�� إدراجھ ف��ا وكيفية ذلك،

إ�� جانب أهم املصادر املتعلقة ��ذا املوضوع.

يو�� هذا القسم بالتفصيل ما ي��:
8. استخدام عملية تطو�ر

سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق
لتحديد قيم الثغرات  والتحو�ل

9. مراجعة األسعار ومكونات
سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق

م��ق
املصادر �شأن سلة ا��د األد�ى

من اإلنفاق

الثغرة ب�ن حاجات األسر ومواردها.
طر�قة استخدام سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق للمساعدة �� حساب قيمة النقد (قيمة التحو�ل) الذي سيقدمھ 

األطراف املعنيون للمستفيدين

يركز هذا القسم ع�� التعديالت األساسية ال�� ي�ب�� إجراؤها ع�� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق مع مرور الوقت،
وكيفية فهم املشكالت ال�� قد تواجهها وما يمكن فعلھ حيالها:

تحديث األسعار و�التا�� ت�لفة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.
مراجعة م�ونات سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

العالمات ع�� ارت�اب خطأ تطو�ر �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق وما يمكن فعلھ حيال ذلك.
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1.                                                      (2020) Setting the transfer value for CBT 
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كیف تم إعداد ھذه اإلرشادات؟  1.6

القیود  1.7

هـــذه التوج��ـــات واملمارســـات الفض�ـــ� مب�يـــة ع�ـــ� أســـاس توج��ـــات ســـابقة صـــادرة عـــن برنامـــج األغذيـــة العال�ـــ�، مثـــل املالحظـــات اإلرشـــادية �شـــأن تقييم 
االحتياجات األساسية، واملالحظات اإلرشادية الصادرة عن البنك الدو��، إضافة إ�� أدوات مثل ا��زئ�ن األول والثا�ي من توج��ات وأدوات تقييم االحتياجات 
األساسية الصادر عن ائتالف قدرة االستجابة ا��سنة العتماد املنح النقدية متعددة األغراض، ووثيقة تخطيط وتحليل خيارات االستجابة 2018،

و"Cash Barometer" الصـــادر عـــن Ground Truth Solutions، واملعلومـــات والـــدروس املســـتفادة مـــن سلســـلة النـــدوات ع�ـــ� اإلن��نـــت ال�ـــ� نظم��ـــا شـــبكة 
CALP عام 2020                                                                                                                                                                                                                   كما تضم هذه 
التوج��ات مســـاهمات من مجموعة متنوعة من ا��تص�ن �� مجال مســـاعدات النقد والقســـائم وفرق العمل املعنية بالنقد �� مختلف الســـياقات وم��ا 

ع�� س�يل املثال ال ا��صر �� أوغندا و�ولومبيا و���و وهاي�� وفي�نام وغزة وما�� ولبنان واليمن.

�عا�ـــي ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق مـــن قيـــود مـــن حيـــث الدقـــة والعملـــية 
والصلة مع مرور الوقت:

ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق ل�ســـت مصممة لتغطيـــة حاجات أفراد 
العـــادية  األســـرة  متوســـط  بـــل  ا��اصـــة،  االحتياجـــات  ذوي  األســـرة 
ـــا. لكـــن يمكـــن تكملة ســـلة ا��ـــد األد�ى  اقتصادي� الضعيفـــة اجتماعًيـــا و
ذوي  األســـرة  أفـــراد  لدعـــم  مصممـــة  إضافيـــة  بدفعـــات  اإلنفـــاق  مـــن 
ومن  اإلعاقـــة  وذوي  مزمنـــة  بأمـــراض  �املصاب�ـــن  ا��اصـــة،  االحتياجـــات 
�عانـــون مـــن ســـوء التغذيـــة وا��وامـــل واملرضعـــات وغ��هـــم ممـــن لد��ـــم 
حاجـــات إضافيـــة (انظـــر الفصـــل الرا�ـــع لالطـــالع ع�ـــ� مناقشـــة تفصيلـــية 
اإلنـــفاق  مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  ســـلة  ت�لفـــة  حســـاب  يمكـــن  املســـألة)1.  لهـــذه 

أل��ام مختلفة لألسر (انظر الفصل الرا�ع).

ل�ســـت عمليـــة علمـــية  مـــن اإلنفـــاق  ا��ـــد األد�ـــى  عمليـــة تطو�ـــر ســـلة 
دقيقـــة،    ف�ـــ� تنطـــوي ع�� مفاضالت وأحـــ�ام متح��ة عند تحديد "ا��د 
األد�ى" �� مختلف القطاعات (انظر القسم "ما هو ا��د األد�ى؟"). وذلك 
يؤكـــد ع�ـــ� أهميـــة تحديد هدف وا�� للســـلة واالل�ـــ�ام بمن��ية تطو�رها 

لضمان ا�ساق القرارات �� جميع مراحل عملية تطو�رها.

عمليـــة تطو�ـــر ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق حلقية و�عتمد �شـــ�ل كب�� 
ع�ـــ� الســـياق، ف�ـــ� عمليـــة غ�ـــ� خطيـــة حيـــث �شـــ�ل القـــرارات املتخذة �� 
ثابتـــة  أو  ال��ا�ـــي. وال توجـــد عمليـــة واحـــدة  الناتـــج  مراحـــل أساســـية م��ـــا 

مضمونة النجاح �� �ل مرة.

ح�ـــ� أك�ـــ� الســـالل فعاليـــة ســـتصبح قديمـــة �ـــ� ��ايـــة املـــطاف وســـتفقد 
صل��ا بالواقع �� ظل التغ�� السر�ع لالستجابة.

وعندمـــا يحـــدث ذلـــك، ي�ب�ـــ� مراجع��ا وتحدي��ا (انظر قســـم مراجعة األســـعار 
وم�ونات سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق).

نطـــاق هـــذه التوج��ـــات محدود ألن عملية تطو�ر ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق 
�ســـتمر �ـــ� التطـــور مـــن خـــالل التجر�ـــة والتعديـــل والتعلـــم مـــن التحديـــات �ـــ� 
مختلـــف الســـياقات. و�ـــ� ظـــل هـــذا التطـــور املســـتمر، فـــإن هـــذه التوج��ـــات ال 
تضم �ل الدروس املســـتفادة حول العالم �شـــأن ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق 
و�نمـــا مجموعـــة املمارســـات الفض�ـــ� فقط، وســـنواصل تحديـــث التوج��ات مع 

تطور املمارسات.

إن �عقيـــد عمليـــة تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ى من اإلنفاق - خصوًصـــا فيما يتعلق 
بالتوافـــق ب�ـــن مختلف أ��اب املص��ة والســـياقات وأولو�ات التمو�ل - �ع�� 
أن املمارســـات الفض�� املوصوفة هنا قد ال تناســـب ا��ميع حول العالم. لكن 
أفضـــل طر�قـــة لتطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق بدقـــة ت�ـــون بمشـــاركة 

ا��تص�ن وأ��اب املص��ة وا��تمعات واملستفيدين �� أي سياق.

املصادر

• املالحظات اإلرشادية لشبكة CALP �شأن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق (2020) 2
• املالحظات اإلرشادية ل��نامج األغذية العال�� �شأن تقييم ا��اجات األساسية 

(2020)
• ا��زئ�ن األول2 والثا�ي3 من توج��ات وأدوات تقييم االحتياجات األساسية الصادر 

عن ائتالف قدرة االستجابة ا��سنة العتماد املنح النقدية متعددة األغراض
• تخطيط وتحليل خيارات االستجابة الصادر عن قدرة االستجابة ا��سنة (2018) 5

6 Ground Truth Solutions Cash Barometer •
• سلسلة ندوات شبكة CALP �شأن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق (2020)7
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معرفة ما إذا كانت سلة الحد2.
األدنى من اإلنفاق ضروریة

و/ أو قابلة للتطبیق

 

يركز هذا القسم ع�� األسئلة األساسية ال�� ي�ب�� طرحها �� بداية عملية تطو�ر أي سلة 
ملعرفة ما إذا �انت السلة – سواًء ال�املة أو ا��تصرة - ضرور�ة و/ أو قابلة للتطبيق.

• مـــا �ـــ� أهـــداف تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق (تقديم املســـاعدات �ســـرعة، ألغراض التأهـــب، تحســـ�ن التعاون، 
تحديد عتبة للهشاشة)؟

• هل سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ضرور�ة أم أنھ تتوفر قيم مرجعية أخرى؟
• ما مدى إ��اح ا��اجة لسلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؟

ستخدم ف��ا سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؟
ُ
• ما �� املدة ال�� س�

• ما �� املوارد ال�شر�ة واملالية املتوفرة؟
• ما مدى شمولية عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؟

• ما هو نطاق سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق الذي تملك املنظمات اإل�سانية املوارد إلدارتھ؟
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بناء مرجعیة مشتركة
للمراقبة

توجیھ تحدید قیمة التحویلالمساھمة في تحلیل الھشاشة

تحدید مدى التعمق في عملیة إعداد سلة الحد األدنى من اإلنفاق  2.1
يو�� الش�ل 1 أدناه ��رة القرارات ال�� �ساعد �� اإلجابة ع�� األسئلة األساسية ال�� ي�ب�� اإلجابة ع��ا قبل اتخاذ القرار �شأن امل��� قدًما �� تطو�ر سلة 

ا��د األد�ى من اإلنفاق وتحديد ما إذا �انت املوارد املتاحة تكفي لتطو�ر سلة �املة أم سلة مختصرة.

هل توجد سلة سابقة؟ هل يتوفر خط فقر أو حد أد�ى لألجور؟ كيف ستقّيم إم�انية استخدامها لتحقيق 
األهداف ا��الية؟ كيف يمكنك سد الثغرات �� البيانات؟

يمكن أن تتفاوت عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �� شمولي��ا. �� ��اية املطاف، أفضل سلة ل��د 
األد�ى من اإلنفاق �� ال�� سيجري إنفاقها. هذا �ع�� أن العملية األفضل �� ال�� تجمع أك�� عدد من 
املنظمات لتحقيق التوافق بي��ا بما يضمن استخدام سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق. عند تحديد مدى 
شمولية عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، نو��� بمراعاة أر�عة عوامل: 1) مشاركة األفراد 

املتأثر�ن باألزمات ومجتمعا��م، 2) السرعة، 3) ت�لفة التعاون، 4) مستوى ا��هود. ي�ب�� مراعاة �ل من 
هذه العوامل إ�� حد مع�ن، لكن سي�ون هناك تفاضل بي��ا.

كث�ً�ا ما تبذل جهود كب��ة �� حساب سلة شاملة مش��كة ب�ن الو�االت ل��د االد�ى من اإلنفاق. يمكن أن 
تف��� هذه العملية إ�� مخرجات إيجابية، لك��ا عادة ما ت�ون عملية معقدة وطو�لة وتتطلب الكث�� من 
املوارد. قبل أن تبدأ، نو��� بأن �ستكمل قائمة تحقق لتعرف إن �انت لديك املوارد ال�افية إلدارة هذه 

العملية ال�� تتطلب الكث�� من املوارد.

الشكل ۱ شجرة القرارات بشأن تطویر سلة كاملة أم مختصرة

ھل توجد حاجة أصًال لسلة الحد األدنى من اإلنفاق؟ أم أن ھناك قیم مرجعیة أخرى یمكن استخدامھا؟

انقر ھنا لمعرفة المزید

انقر ھنا لمعرفة المزید

انقر ھنا لمعرفة المزید

انقر ھنا لمعرفة المزید

انقر ھنا لمعرفة المزید

تصميم

انتقل لألسفل إذا قررت أنك بحاجة لسلة الحد األدنى من اإلنفاق

كیف ستُستخدم سلة الحد األدنى من اإلنفاق؟

حدد مدى شمولیة عملیة تطویر سلة الحد األدنى من اإلنفاق

تقییم نطاق عملیة تطویر سلة الحد األدنى من اإلنفاق التي تملك الموارد إلدارتھا

عملیة كاملة لتطویر
سلة الحد األدنى من اإلنفاق

انقر ھنا لمعرفة المزید

تصميم

عملیة مختصرة لتطویر
سلة الحد األدنى من اإلنفاق 

مدة صالحية سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق املطورة من خالل عملية مختصرة محدودة. تأكد من مراجع��ا!
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تقییم االستثمار الالزم لتكون عملیة إعداد سلة  2.2
الحد األدنى من اإلنفاق شاملة ومشتركة بین المنظمات 
يجب تقييم مدى توفر املوارد الالزمة إلدارة عملية �املة شاملة ومش��كة 
ب�ن الو�االت إلعداد سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق. مع أن هذه العملية قد 
تف��ـــ� إ�ـــ� نتائـــج إيجابيـــة عديـــدة، إال أ��ـــا عـــادة مـــا تكـــون طو�لـــة ومعقدة 
ـــ حرًجا أو �انـــت املـــوارد ال�شـــر�ة واملالية 

ً
وم�لفـــة. إذا �انـــت الســـرعة عامال

محدودة، ثمة بدائل لعملية تطو�ر سلة ا��د االد�ى من اإلنفاق ال�املة.

إذا �ان الغـــرض مـــن ســـلة ا��ـــد األد�ـــى من اإلنفـــاق التأهب أو اســـتخدامها �� 
ا، وتوفر رأس املال ال�شري   �ســـ�ي�

ً
األزمـــات املطولـــة، و�ان الوقـــت املتاح طو�ال

واملا�ـــ�، فـــإن قيـــادة عمليـــة فعالـــة وشـــاملة و/ أو مشـــ��كة ب�ـــن الـــو�االت تتمـــ�� 
باإليجابيات التالية:

مختـــصرة  عمليـــة  تـــ�بع  أن  اإل�ســـانية  املنظمـــات  �ســـتطيع  ذلـــك،  من  ـ  ـ ـ
ً

بدال
لتطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

ت�يح للمنظمات اإل�ســـانية اســـتخدام الســـلة بصف��ا عتبة مش��كة ومتفق 
عل��ا للهشاشة.

أســـاس قـــوي ��تلـــف األطـــراف الفاعلـــة للتعـــاون بفعالية، إذا تـــم تطو�رها 
بطر�قة شاملة وشفافة.

تضيـــف القيمـــة عـــن طر�ـــق الكشـــف عـــن ازدواجيـــة ا��هـــود والثغـــرات ب�ـــن 
مختلف القطاعات.

ب�ـــن  ُ�ـــ� مت�املـــة 
ُ
ن اتبـــاع  ت�ّســـر  الســـلة  بنـــاء  �ـــ�  ال�ـــ� ســـاهمت  املناقشـــات 

مختلف القطاعات ومب�ية ع�� طلب املستفيدين.
يمكـــن أن تب�ـــ� عمليـــة تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق ســـلوكيات 
وأنظمـــة �عـــاون طو�ـــل األمـــد فيمـــا يتصـــل بالتدخـــالت القائمـــة ع�ـــ� أســـاس 

السوق.

عملیة تطویر سلة الحد األدنى من اإلنفاق  2.2.1
الكاملة

العملیة المختصرة لتطویر سلة الحد األدنى من  2.2.2
اإلنفاق المختصرة

�ـــ� ا��ـــاالت الطارئـــة ســـر�عة الظهـــور، حيـــث ت�ـــون ســـرعة التصـــرف ضرور�ـــة 
وا��اجـــة لســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق محصـــورة �� األشـــهر الســـتة األو��، 
يو��� بخفض مستوى إشراك األطراف املعني�ن �� عملية تطو�ر سلة ا��د 
األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق. و�ســـ�� هـــذا املســـار الســـر�ع بالعملية ا��تصـــرة لتطو�ر 
بـــذات دقة  ت�ـــون  لهـــذه العمليـــة أن  مـــن اإلنفـــاق. يمكـــن  ســـلة ا��ـــد األد�ـــى 
العملية ال�املة لك��ا �شـــرك عدًدا أقل من األطراف املعني�ن �ســـ�ب تفضيل 
الســـرعة ع�� التعاون. و�عد أن تتطور األوضاع، يمكن للمنظمات اإل�ســـانية 
أن تب�ـــ� ع�ـــ� هـــذه املناقشـــات األوليـــة الســـر�عة إلطـــالق عمليـــة أك�ـــ� شـــمولية 

لتطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

دعم اآلخرین في عملیة إعداد سلة الحد األدنى  2.2.3
من اإلنفاق، سواء كانت كاملة أم مختصرة

�ســـاعد قائمـــة التحقـــق التاليـــة �ـــ� معرفـــة إن �ان مـــن األفضـــل اتبـــاع املســـار 
ال�امـــل أو ا��تصـــر �ـــ� تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق أو دعـــم جهات 

أخرى �� تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �� ظل السياق.
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هل يتوفر لديك الوقت؟
�� املتوسط، �ستغرق إعداد سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �ش�ل �امل وطر�قة �شاركية ب�ن الو�االت أر�عة أشهر.

هل يمكن أن ت�تظر االستجابة هذه املدة؟

هل يتوفر لديك ��ص لقيادة العملية؟
ا. ولقيادة هذه العملية بطر�قة فعالة، من  عملية تطو�ر ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق عملية معقدة فنًيا وسياســـي�
األفضل أن يكرس ��ص مؤهل �امل وقتھ لت�س��ها، وضمان قبول األطراف املعني�ن األساسي�ن لها، وأحياًنا بناء 
القـــدرات الالزمـــة لهـــا. ي�ب�ـــ� أن ي�ـــون هـــذا ال�ـــ�ص ع�ـــ� اطـــالع �ســـالل ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق وأن تتوفـــر لديھ 

مهارات ت�س�� قو�ة وأن ي�ون مفاوًضا واثًقا من نفسھ.

قائمة التحقق لتقييم ا��اجة لتنفيذ عملية �املة لتطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ومدى توفر املوارد لها.

أجب بنعم أو ال ع�� األسئلة التالية.

هل تتوفر لديك املوارد الالزمة لتنفيذ العملية؟
هـــل تتوفـــر لديـــك املـــوارد لدفع أجور املوظف�ن الالزم�ن لدعم العملية ال�املة لتطو�ر ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق 

وجمع البيانات (عند اللزوم)؟ (اف��ض أن املوارد ال�شر�ة مشمولة �� السؤال 2).

هل يتوفر لديك رأس املال السيا��� لضمان قبول السلة؟
هل �عتقد األطراف املعنيون الرئ�سيون �� سياقك أن هذا هو ما ي�ب�� أن تقوم بھ؟ هل يفضلون العملية ال�املة 
أم ا��تصـــرة لتطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق؟ هـــل هم مقتنعـــون بما يكفي بحضـــور االجتماعـــات واملشاركة 

بفاعلية �� ا��توى؟ هل يقود هذه العملية كيان أو هيئة ت�سيق �عت��ها األطراف املعنيون شرعية؟

�عم/ ال

�عم/ ال

�عم/ ال

�عم/ ال

2

1

3

4

إذا أجبت بنعم ع�� جميع األسئلة السابقة، إذن أنت مستعد للمشاركة �� العملية ال�املة لتطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

و�ذا أجبت بال ع�� �عض األسئلة لكنك ما زلت تر�د أن تنفذ العملية، هاك �عض اإلس��اتيجيات ال�� �ستطيع اتباعها:

املش�لة

الوقت

اإلس��اتيجيات

1

2

3

4

املوارد ال�شر�ة

املال

رأس املال السيا���

ال يوجد حل لهذه املشـــ�لة. إذا لم يكن لديك الوقت ال�ا��، انظر �� تنفيذ العملية ا��تصرة لتطو�ر ســـلة ا��د 
األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق (أر�عـــة أســـابيع �ـــ� ا��ـــد األد�ى)، ومن ثم راجع ســـلة ا��د األد�ى مـــن اإلنفاق بطر�قـــة �عاونية 

أك�� عندما �ستقر األوضاع.

اطلب من األطراف املعني�ن ال�شـــارك �� تحمل الت�لفة. إذا لم �ســـتطع ذلك أيًضا، يمكنك أن تضع موازنة وتناصر 
تمو�لها لدى ا��هات املانحة أو غ��ها من األطراف املعني�ن، فمن مص��ة ا��ميع أن تنفذ هذه العملية.

ســـتجد �عض النصائح �شـــأن �عز�ز التوافق �� هذا الفصل: "إيجابيات العملية التعاونية إلعداد ســـلة ا��د األد�ى 
من اإلنفاق".

إذا �ان لديـــك نقـــص �ـــ� املوظف�ـــن: هـــل يمكنـــك أن تطلـــب ابتعـــاث أ�ـــ�اص مـــن مشـــروع القـــدرة النقديـــة واألســـواق 
االحتياطية (CashCap)؟ هل يوجد أطراف معنيون آخرون يمك��م تمو�ل املنصب الوظيفي املطلوب؟

إذا �ان لديـــك ال�ـــ�ص املطلـــوب لكنـــھ ال يملـــك ا���ـــ�ة ال�افيـــة: اســـتخدم املعلومـــات والنصائح �� هـــذا الدليل، أو 
اتصـــل بمشـــروع القـــدرة النقديـــة واألســـواق االحتياطيـــة (CashCap) أو املكتـــب اإلقلي�� لـــشبكة CALP �� منطقتك 

للعثور ع�� ��ص يمكنھ أن يوجهك خالل العملية.
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إیجابیات العملیة التعاونیة لتطویر سلة الحد األدنى من اإلنفاق  2.3
عملیة إعداد سلة الحد األدنى من اإلنفاق المختصرة
 

إذا لـــم �ســـتطع منظمتـــك اســـتضافة عمليـــة تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق �ســـ�ب نقـــص املـــوارد أو عـــدم تمتعها بالشـــرعية السياســـية، يمكنـــك عندها 
املساعدة �� عملية تطو�ر السلة أو دعمها، ع�� أن ت�ون بقيادة فر�ق العمل املع�� بالنقد ع�� س�يل املثال.

ما الذي يمكنك القيام بھ للمساعدة إذا لم �ستطع استضافة عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؟

1

2

البيانات

اإلس��اتيجياتاملش�لة

املشـــاركة بأي مجموعات بيانات متوفرة لدى منظمتك حول األســـعار أو دخل/ نفقات األســـرة، مثل بيانات املراقبة 
�عد التوز�ع ال�� تخفي هو�ة ا��يب�ن وال�� ر�ما توفرت سابًقا لدى منظمتك.

املســـاهمة �� كفاءات جمع البيانات من أجل تنفيذ تقييمات مشـــ��كة للنفقات أو مراقبة مشـــ��كة لألســـعار. شـــارك املوارد ال�شر�ة
أي بيانات مالئمة.

املشـــاورات الداخليـــة مـــع ا���ـــ�اء �ـــ� القطاعـــات ضمـــن منظما��ـــم من أجل االطالع ع�� آرا��م �شـــأن الطـــرق املالئمة 
لبناء م�ونات سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �� �ل قطاع.

شارك �� جهود املناصرة أو حشد الشر�اء واملمول�ن.

املال3

رأس املال السيا���4

ساهم �� التمو�ل إذا �ان هناك نقص �� التمو�ل.

�ستطيع منظمة واحدة تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، كما يمكن تطو�رها من خالل عملية مش��كة 
ب�ن املنظمات.

عمليـــة بقيـــادة منظمـــة واحـــدة أم قيـــادة مشـــ��كة ب�ـــن املنظمـــات؟ �ســـتطيع منظمـــة واحدة أن تنفـــذ عملية 
تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق، لكـــن بما أن هذه العملية تتطلب عادة الكث�ـــ� من املوارد ودرجة من 
االســـ�ثمار، يفضـــل أن ت�ـــون �عاونيـــة ب�ـــن املنظمـــات إذا �ان الهـــدف الرئ���ـــ� م��ا هو توجيـــھ تحديد القيم 

املعيار�ة للتحو�الت النقدية و���يع اإلقبال عل��ا.
كمـــا أن ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق ت�ـــون أقـــوى وســـ�تمتع �عـــدة امتيـــازات إضافيـــة إذا تـــم تصميمـــها 
واستخدامها من قبل مجموعة من املنظمات ال�� �شاورت و�عاونت مًعا لضمان دق��ا وصل��ا بالسياق 

واإلقبال عل��ا، ولدعم إعداد برامج مت�املة متعددة القطاعات من خالل استجابة أك�� ت�سيًقا.

لقـــد أظهـــرت التجـــارب أن التطو�ـــر الفعـــال والقـــوي لســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق يتطلـــب توافًقـــا بـــ�ن 
القطاعـــات ال�ـــ� كث�ـــً�ا مـــا ت�ـــون منفصلـــة ومنعزلـــة عـــن �عضهـــا البعـــض، وعـــادة مـــا ت�ـــون مح�ومـــة ��يئات 
ت�سيق قطاعية منفصلة عن �عضها البعض - وهو أحد أوجھ الضعف ال�� طاملا عانت م��ا آليات ت�سيق 

مساعدات النقد والقسائم وغ��ها املساعدات.

تطو�ر سلة ا��د األد�ى
من اإلنفاق بقيادة

بقيـــادة  أم  املنظمـــات  ب�ـــن  مشـــ��كة 
منظمة واحدة؟

�ســـتطيع منظمة واحدة أن تنفذ عملية 
تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، 
لكـــن بمـــا أن هـــذه العمليـــة تتطلـــب عادة 
الكث�� من املوارد واالس�ثمار ف��ا إ�� حد 
ما، يفضل أن ت�ون العملية �عاونية ب�ن 
املنظمـــات إذا �ان الهـــدف الرئ���ـــ� م��ـــا 
املعيار�ـــة  القيـــم  تحديـــد  توجيـــھ  هـــو 
اإلقبـــال  و��ـــ�يع  النقديـــة  للتحو�ـــالت 

عل��ا.
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مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  ســـلة  تطو�ـــر  يجـــدر 
اإلنفـــاق بطر�قـــة �عاونيـــة، ألن ا��هـــات 
ب�ـــن  الت�ســـيق  وهيئـــات  املانحـــة 
مجموعات العمل اإل�ســـا�ي وغ��هم من 
املســـاهم�ن  املعني�ـــن  األطـــراف 
املنظمـــة  ع�ـــ�  ـــا 

ً
ضغوط ســـيفرضون 

املنفـــذة للعمليـــة ـ�ــي �عتمـــدوا هـــم نتائـــج 
العملية و�ي �عتمدها آخرون أيًضا.

عند تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق بطر�قة �عاونية
ب�ن مختلف األطراف الفاعلة فإ��ا:

• �عزز ا��ودة وا��ياد والكفاءة.
• تحّسن الت�سيق ب�ن األطراف الفاعلة �� مجال مساعدات النقد 

   والقسائم.
• تقدم أساًسا للمناصرة املش��كة.

• �ساعد �� ا��د من التحديات وا��اطر ال�� تنجم عن االختالف ب�ن قيم 
التحو�الت النقدية ال�� توزعها املنظمات.

•�ساهم �� تحس�ن املراقبة والتقييم.

مع أن �عض االستجابات قد ت�ون سر�عة أو تفتقر للموارد لدرجة يتعذر معها تطو�ر سلة ا��د األد�ى 
مـــن اإلنفـــاق إال مـــن قبـــل منظمـــة واحـــدة، إال أنـــھ ال يمكـــن ألي منظمـــة أن �عمـــل بمعـــزل عـــن غ�ـــ�ها من 
املنظمات، لذلك يو��� �شدة بأن تحاول أي منظمة تتو�� تصميم سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق كسب 
قبـــول األطـــراف الفاعلـــة �ـــ� املســـاعدات النقديـــة مـــن خـــالل طلـــب البيانـــات م��ـــا و�شـــر الســـلة و�تاحـــ��ا 
لألطراف األخرى العاملة �� االستجابة اإل�سانية. ومع ذلك، كث�ً�ا ما ترفض األطراف األخرى العاملة �� 
االســـتجابة اإل�ســـانية نفســـها ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق إذا �انـــت منظمة واحـــدة قـــد طور��ا �س�ب 

عدم اس�شارة األطراف االخرى �شأ��ا.

عندمـــا ت�ســـق مختلـــف املنظمـــات بي��ـــا ـ�ــي تطـــور ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق �شـــ�ل مشـــ��ك، فـــإ��ا 
�ســـتطيع أن تتفـــق ع�ـــ� �عـــض مـــن أك�ـــ� القضايـــا �عقيـــًدا وحساســـية �ـــ� العمـــل اإل�ســـا�ي، �االســـ��داف 
وتخصيـــص املـــوارد والقيـــود ع�ـــ� املوازنـــة. إضافـــة إ�ـــ� ذلـــك، فإ��ـــا تناصـــر اعتمـــاد الســـلة لـــدى األطـــراف 

األخرى املعنية.

ضمان الصلة والقبول  2.3.1
إن إشـــراك األطـــراف املعني�ـــن �ع�ـــ� �ل ��ـــ�ء؛ ابتـــداء من مراعـــاة وجهات نظر 
املنـــظمات  مختلـــف  بضـــم  وان��ـــاًء  ومجتمعا��ـــم  باألزمـــات  املتأثر�ـــن  األفـــراد 
والســـلطات �� عملية تطو�ر ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، بما ف��ا منظمات 
األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات غ�ـــ� ا���وميـــة الدوليـــة وا��ليـــة وأحياًنـــا الـــقطاع 
ا��ـــاص والســـلطات ا��ليـــة. ثمـــة طرق مث�تـــة لضمان صلة الســـلة باألطراف 

املعنية و�قبال هذه األطراف عل��ا:

ضمـــان الفهـــم األسا��ـــ� املشـــ��ك ب�ـــن األطـــراف املعنيـــة الرئ�ســـية لـــسلة 
ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق. ي�ب�ـــ� أن يضمـــن ال�ـــ�ص الذي ي�ســـر عملية 
تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق أن جميـــع االطراف املعني�ـــن يفهمون 
املفهوم األسا��� للسلة وعملية تطو�رها وما هو مطلوب للمشاركة �� هذه 
العملية. �� �عض الســـياقات، قد ت�ون قدرة �عض األطراف ع�� املشـــاركة 

�� املناقشات �شأن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ضعيفة.

•

أشـــرك مجموعـــات العمـــل اإل�ســـا�ي مـــن البـــداية (الحظ أن فر�ـــق العمل 
املع�� بالنقد قد ال يتمتع بالشرعية والسلطة إللزام ا��موعة باملشاركة).

•

قّيم قدرة �ل مجموعة ع�� املشـــاركة �� العملية. قد تتمثل أفضل طر�قة 
إلشراك مجموعات العمل اإل�سا�ي �� فهم موقفها من املشاركة ومعرف��ا 
وقدرا��ـــا ع�ـــ� ذلـــك. كـــن مرًنـــا وحـــاول إيجـــاد طـــرق مختلفـــة ل��صـــول ع�ـــ� 

مدخال��ا ح�� لو لم �ستطع قادة ا��موعات أو اعضاؤها املشاركة.

ا، مثل معاي�� إسف�� واملصادر الصادرة  إذا توفرت معاي�� متفق عل��ا دولي�
اســـتخدامها  العامليـــة، حـــاول  العمـــل اإل�ســـا�ي  ع�ـــ� مســـتوى مجموعـــات 

إلثراء املناقشات �شأن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

الحظ أن �عض قادة مجموعات اإل�سا�ي قد �شعرون بالقلق إزاء تطو�ر 
سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، إذا �ان إدراج �عض املواد ا��رجة بال�سبة 
للمجموعـــة يقـــوض خطـــط توز�عهـــا ع�� شـــ�ل مســـاعدات عي�يـــة. وأفضل 
طر�قة للتعامل مع هذه ا��اوف، �� ب���يع النقاش املفتوح والشفافية 

خالل جميع مراحل تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

عنـــد اإلمـــ�ان، خاطـــب فر�ـــق الت�ســـيق ب�ـــن مجموعـــات العمـــل اإل�ســـا�ي 
القطـــري ل��صـــول ع�ـــ� موافقتـــھ ع�� عملية تطو�ر ســـلة ا��ـــد األد�ى من 

اإلنفاق والسلة ال��ائية الناتجة ع��ا.
و�ـــ� لقـــادة مجموعـــات العمـــل اإل�ســـا�ي أن مشـــارك��م ســـتضمن إدراج   •

املواد األساسية �� قطاعا��م ضمن ا��اجات القطاعية �� السلة.
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�عاون مع الشر�اء ا���ومي�ن واستخدم مصادر املعلومات وتحليال��ا. �� السياقات ال�� ال �عا�ي من األزمات، يمثل خط الفقر �� الدولة املعاي�� الدنيا 
الســـ��الك الســـلع وا��دمـــات األساســـية. فـــإذا توفـــر حـــد أد�ـــى وط�ـــ� يمكن الرجوع إليـــھ، ع�� املنظمات اإل�ســـانية أن تنظـــر �عناية فيمـــا إذا �انت هناك 
حاجة لتطو�ر ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق. �� املقابل، إذا لم يتوفر ا��د األد�ى الوط��، فع�� املنظمات اإل�ســـانية أن ت�ون وا��ة وشـــفافة �شأن 
أســـباب ذلـــك. �عـــرض الفصـــل ا��امـــس "مـــا �� مجموعات البيانات األخرى ال�� بإم�اننا أن �ســـتخدمها لبناء ســـلة ا��د األد�ى مـــن اإلنفاق؟" معلومات 

إضافية �� حول استخدام ا��دود الدنيا الوطنية.

•

عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �� غزة، 2021-2020

اســـتغرقت عملية تطو�ر ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �� غزة ســـتة أشـــهر وانقســـمت إ�� مرحلت�ن. �� املرحلة األو�� - ال�� تمثلت �عملية ��ينة - اســـتفاد فر�ق 
العمـــل مـــن تقييمـــات نفذ��ـــا منظمـــة م����ـــ� �ـــور و�رنامـــج األغذيـــة العال�ـــ� وDanChurchAid وقائـــد فر�ـــق العمـــل املع�ـــ� بالنقـــد، واســـتخدم بيانـــات األســـعار 
والنفقـــات لتحديـــد امل�ونـــات ا��تملـــة �ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق. ثـــم تـــم دمـــج بيانـــات النفقـــات الناتجة عـــن ذلك مـــع بيانات مســـوح االســـ��الك الوطنية 
ل��صول ع�� أنماط أك�� دقة لإلنفاق ب�ن أســـر غزة. قاوم األطراف املعنيون مســـودة ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق بدعوى أ��ا ال تمثل �شـــ�ل أمثل ا��اجات 

ا وتم االتفاق ع�� اتباع ن�� مختلف. ا واقتصادي� الفر�دة لألسر الضعيفة اجتماعي�

فقـــرر األطـــراف املعنيـــون تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى من اإلنفاق ع�� أســـاس النفقات باســـتخدام بيانـــات من جميع مناطق غـــزة. ون�يجة لهـــذه العملية ا��ديدة، 
توسع م�ون ال��ة �ش�ل كب�� - من 2% إ�� 13% من ا��موع - ليصبح متماشًيا مع معدل إنفاق األسر ع�� الرعاية ال��ية. وتم التوصل للصيغة ال��ائية 
ا  لســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �� ن�ســـان 2020، ع�� أن تخضع للمراجعة الدور�ة. ومن ثم تم �� أيار 2020 تأســـ�س نظام ملراقبة أســـعار نحو 200 بند شـــهر��

(أول مجموعة بيانات �� حز�ران) بالشراكة مع ا��هاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�� بما ي��ي مراجعة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

مثال ع�� القيود ا��كومية املفروضة ع�� قيمة
التحو�الت: اليونان، 2016

فرضت ا���ومة اليونانية ســـقًفا لقيمة مســـاعدات النقد للتأكد من 
أ��ـــا ال تتجـــاوز قيمـــة التحو�ـــالت النقديـــة الوطنيـــة املوزعة مـــن برنامج 
دخـــل التضامـــن االجتما�ـــ� ا���ومي. وقد اتخـــذ القرار �� ظل تواصل 
الر�ود االقتصادي �� البالد وتداب�� التقشف املفروضة ف��ا، لتجنب 
التبعات الســـلبية لتوز�ع مســـاعدات نقدية أع�� من قيمة مســـاعدات 
برنامـــج التضامـــن االجتما�ـــ� الوطنيـــة. "إن قيمة املســـاعدات النقدية 
قائمـــة ع�ـــ� ومســـاو�ة لقيمة ســـلة ا��ـــد األد�ى من اإلنفـــاق ال�� طورها 
فر�ـــق العمـــل املع�ـــ� بالنقـــد عـــام 2016. ترا�ـــ� حســـابات ســـلة ا��ـــد 
األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق خـــط الفقر الوط�ـــ�، وا��د األد�ى لألجـــور، وقيمة 
التحو�الت النقدية ا��ولة إ�� األسر اليونانية بدعم من برنامج دخل 

التضامن االجتما��".
https://www.unhcr.org/5b2cfa1f7.pdf

الضغوط من الجھات المانحة والحكومات  2.3.2
المستضیفة

قـــد �ســـ�� املنظمـــات املعنيـــة بتطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق التباع 
 �� اإلمـــ�ان  قـــدر  ا��يـــاد  وال�ـــ�ام  الســـلة  قيمـــة  لتحديـــد  املقبولـــة  املعاي�ـــ� 
حسابا��ا، لكن كث�ً�ا ما ي��تب ع�� تحديد قيمة السلة عواقب سياسية. لقد 
قاومـــت �عـــض ا���ومـــات اعتماد ســـلة ا��ـــد األد�ى من اإلنفـــاق ال�� وضع��ا 
املنظمـــات اإل�ســـانية، وفضلـــت قيمـــة التحو�ـــالت ال�� �عكس القيـــم الوطنية 
مثل ا��د األد�ى لألجور أو تحو�الت ا��ماية االجتماعية املوحدة. ي�ب�� فهم 
م��رات ا���ومات وتنفيذ �عض جهود املناصرة إذا تجاوزت قيمة سلة ا��د 
األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق قيمة ا��ـــد األد�ى لألجور أو خط الفقر أو برامج ا��ماية 

االجتماعية وشب�ات األمان االجتما��.

قد ي�ون ل���ومة أســـباب أخرى ��اولة �غي�� ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق 
ـــ، ر�ما تر�د 

ً
والتأث�ـــ� عل��ـــا وقـــد ال ي�ون لها عالقة باالســـتجابة اإل�ســـانية. مثال

ا���ومـــة ا��ـــد مـــن قيمـــة مســـاعدات النقد والقســـائم أل��ا تفضـــل أن �غادر 
الالجئـــون البـــالد أو ر�مـــا ألن ا���ومة طرف �� ال��اع وال تر�د أن يتلقى الدعم 

من �عت��هم أعداء أو منافس�ن.
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8. https://kayaconnect.org/course/info.php?id=2615

يمكـــن ت��يـــر إشـــراك جميـــع األطـــراف املعني�ـــن �ـــ� عمليـــة حســـاب ســـلة ا�ـــ�د 
األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق ح�ـــ� لـــو لم �ســـتلم النـــاس القيمة ال�املة للســـلة �ـــ� ��اية 
املطاف �س�ب �عذر االتفاق مع ا���ومة أو نقص التمو�ل. إن ال��غماتية �� 
وضـــع السياســـات واملناصـــرة ذات قيمـــة، لكن من املهـــم أن ت�ون أي توصيات 
ألنھ  املع�شـــية،  وأوضاعهـــم  ا��قيقيـــة  النـــاس  حاجـــات  أســـاس  ع�ـــ�  قائمـــة 
ســـي��تب ع�ـــ� ا��ـــدود الدنيـــا عواقـــب مهمـــة ع�ـــ� حيـــاة النـــاس. يمكـــن أيًضـــا 
��ـــ�يع ا��هـــات املانحـــة ع�ـــ� حشـــد ا���ومـــات للســـماح بتغطيـــة حاجـــات 
األ��اص األك�� هشاشة، وست�ون أقدر ع�� ذلك إذا �انت لد��ا سلة حد 

أد�ى من األنفاق ناتجة عن عملية موثقة ومدروسة جيًدا.

�عتمـــد أناســـتاز�ا وأســـر��ا بال�امـــل 
من  اإل�ســـانية  املســـاعدات  ع�ـــ� 
برنامـــج األغذيـــة العال�ـــ� وعملها �� 
تصبـــح  أن  تأمـــل  و�ـــ�  التدر�ـــس، 
قـــادرة ع�ـــ� مواصلـــة التعليـــم ع�ـــ� 
اإلن��نـــت �ـــ� بدايـــة العـــام الدرا��ـــ� 
ا��ديد. �ســـتخدم أســـرة أناستاز�ا 
مساعدات برنامج األغذية العال�� 

لدفع ثمن الغذاء والنقل.

خـــوري/  إدمونـــد  الصـــورة:  حقـــوق 
تمـــوز  العال�ـــ�.  األغذيـــة  برنامـــج 

.2022

أفضل طر�قة للتخفيف من ��ديد الضغوط لتعديل قيمة التحو�ل ��:

األغـــراض  متعـــدد  النقـــد  لتحو�ـــالت  املعيار�ـــة  القيمـــة  حســـابات  ادعـــم   أ. 
بم��رات قو�ة وموثقة جيًدا بناء ع�� تحليل سليم للبيانات ومعاي�� ثابتة.

 ب. قم بإعداد إســـ��اتيجية وا��ة إلشـــراك ا��هات املانحة وا��كومة 
وضمان قبولها منذ بداية العملية.

املصادر
• لالطالع ع�� تدر�بات قص��ة �شـــأن أساســـيات ســـلة ا��د األد�ى من 

اإلنفاق، ارجع إ��
 ،  ”MEB, gap analysis and calculating the transfer value“

شبكة CALP/ أوكسفام، 2020.
بنـــاء ســـلة ا��ـــد األد�ـــى من  • للمز�ـــد مـــن املعلومـــات حـــول خطـــوات 

اإلنفاق، ارجع إ��
،"Minimum Expenditure Basket Guidance Note"

برنامج األغذية العال��، �انون الثا�ي 2020.
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المفاھیم األساسیة لسلة3.
الحد األدنى من اإلنفاق

�ستكشف هذا القسم و�عّرف أهم مفاهيم سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق:

• ما �� السلع وا��دمات ال�� ي�ب�� و�مكن تلبي��ا بالنقد.
• تكرار النفقات.

• التوفر وسهولة الوصول
• املواد الغذائية وغ�� الغذائية

• االس��الك وعدم االس��الك
• ما الذي �عت�� أسرة؟

• األف�ار األو�� �شأن ��م األسرة.
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CALP منظور شبكة
مع أن �عض الســـلع وا��دمات �الطاقة ومياه الشـــرب قد ال تتوفر �� 
جميـــع األماكـــن ال�ـــ� �عمـــل ف��ـــا املنظمـــات اإل�ســـانية، إال أنـــھ يـــ�ب�� 
�ل  �ـــ�  أيًضـــا)  ا��قـــوق  (ومـــن  األساســـية  ا��اجـــات  ضمـــن  اعتبارهـــا 
الســـياقات. مـــن منظـــور حقو�ـــ�، ا��قـــوق ل��ميـــع وال ترتبـــط �ســـياق 
ميـــاه  أو  الكهر�ـــاء  تتوفـــر  لـــم  إذا  املثـــال،  ســـ�يل  وع�ـــ�  لذلـــك،  مع�ـــن. 
الشـــرب، ي�ب�ـــ� إدراج النفقـــات امل�افئـــة ألي مصـــدر بديـــل للطاقـــة أو 
امليـــاه بصف��مـــا حًقـــا أساســـًيا، و��ب�ـــ� ��ـــ�يع التدخـــالت مـــن جـــانب 
العـــرض باملـــوازاة مـــع ذلك لضمان توفر الســـلع أو ا��دمـــات الناقصة 

ال�� �ستطيع الناس ا��صول عل��ا لو �انت حًقا من ا��قوق.

يقدم الفصل األول من هذا الدليل �عر�ف�ن أساسي�ن:

1 . سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق أداة �شغيلية �ستخدم لتحسب - �� سياق 
مع�ـــن ووقـــت مع�ـــن - معـــدل ت�لفـــة االحتياجات متعـــددة القطاعـــات ا��اصة 
ا واملمكن تلبي��ا بالنقد والوصول  ا واقتصادي� باألسر األك�� هشاشة اجتماعي�
ن السلع وا��دمات 

ّ
إل��ا بجودة �افية من خالل السوق ا����. ي�ب�� أن تمك

املدرجـــة ضمـــن الســـلة األســـر مـــن تلبيـــة احتياجا��ا األساســـية وتحقيـــق ا��د 
األد�ـــى مـــن املســـتوى املع���ـــ� دون ال��وء إلســـ��اتيجيات التأقلم الســـلبية أو 
تقو�ض ����م أو كرام��م أو أصول سبل ع�شهم األساسية. يمكن حساب 

سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ��تلف أ��ام األسر.

2. ا��اجات األساسية �� السلع أو املرافق أو ا��دمات أو املوارد األساسية 
ال�� تحتاجها األســـر �شـــ�ل منتظم وموســـ�� لضمان البقاء وا��د األد�ى من 
مستو�ات املع�شة ع�� املدى الطو�ل دون ال��وء آلليات التأقلم السلبية أو 
اإلضـــرار ب����ـــم وكرام��م وأصول ســـبل ع�شـــهم األساســـية. غالًبا ما تتكرر 
يـــمكن  لكـــن ال  ا أو �ل موســـم).  ا��اجـــات األساســـية �شـــ�ل منتظـــم (شـــهر��
�ســـ�يل �ل ا��اجات األساســـية �ســـهولة �� جميع الســـياقات، وال يمكن توقع 

�ل ا��اجات األساسية.

أي الحاجات األساسیة ینبغي تلبیتھا بالنقد؟  3.1
ال ��ـــدف حســـاب ســـلة ا��ـــد األد�ى من اإلنفـــاق لتلبية جميـــع حاجات األسرة 
بالنقـــد؛ فتقديـــم �عض املواد ع�� شـــ�ل مســـاعدات عي�يـــة مالئم أك�� عندما 
ال تتوفـــر املـــواد أو ا��دمـــات �ـــ� األســـواق ا��ليـــة، أو عندمـــا ال ت�ـــون الفئات 
املس��دفة معتادة ع�� إنفاق النقد عل��ا (مثل حبوب تنقية املياه)، أو عندما 
يتطلـــب ضبـــط ا��ـــودة األســـعار تدخـــالت من جانـــب العرض (مثـــل ا��دمات 
ال��ية ا��انية �� موقع �ســـهل الوصول إليھ). تقتصر عملية تطو�ر ســـلة 
ا��د األد�ى من اإلنفاق ع�� تقديم الســـلع وا��دمات ال�� �ســـهل توف��ها 
�ـــ� األســـواق ا��لية وال�� اعتادت الفئات املســـ��دفة ع�ـــ� دفع ثم��ا وال�� 

ال تتطلب ضبط السعر وا��ودة من جانب العرض من خالل النقد.

ثمـــة جـــدل �شـــأن تقديـــم الســـلع وا��دمـــات ال�ـــ� �عت�ـــ� حًقـــا أساســـًيا لكـــن ال 
تتوفـــر �ـــ� الســـوق ا���ـــ� بالنقـــد. ووجهـــة نظـــر شـــبكة CALP �ـــ� أنـــھ ي�ب�ـــ� 

البحث عن بديل لها.

�عتمد القدرة ع�� تلبية ا��اجات من خالل السوق ا���� ع�� توفر السلع 
ـــ، وثانًيـــا ع�ـــ� ســـهولة وصـــول من يحتاجو��ـــا لها. فيمـــا ي�� �عر�ف 

ً
ـــا أوال محلي�

لهذين املفهوم�ن. 

ما ھي االحتیاجات الممكن تلبیتھا من خالل  3.2
السوق المحلي؟

التوفر هو الوجود املادي للسلع وا��دمات ��
املنطقة املعنية بكميات وجودة �افي�ن.

ســـهولة الوصـــول �ـــ� قـــدرة الناس ع�ـــ� التنقل وا��صول ع�� الســـلع 
وا��دمـــات (دفـــع ثم��ـــا) واالســـتفادة م��ـــا. �عتمـــد ســـهولة الوصـــول إ�� 
الســـوق ع�ـــ� عوامـــل مثـــل توفـــر الســـلع وا��دمـــات بأســـعار معقولـــة 
وتوفر خيارات النقل اآلمنة. كما أن القدرة الشرائية والعمر وا���س 
واإلعاقة �لها عوامل تؤثر ع�� سهولة الوصول إ�� السلع وا��دمات.

مقت�س من تقييم االحتياجات األساسية، ص. 19.
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النفقـــات املتكـــررة �ـــ� النفقـــات ال�ـــ� تتكـــرر مـــع مـــرور الوقـــت �ســـ�ب 
اســـ��الك الســـلعة أو ا��دمـــة أو ان��ـــاء صالحي��ـــا وا��اجـــة الســـ�بدالها 
بانتظـــام. ومـــن أك�ـــ� النفقات املتكررة شـــيوًعا لدى األســـر الغذاء واملياه 

ومواد النظافة واإليجار والطاقة الالزمة للطبخ والتدفئة والنقل.

تخصیص النسب للمواد الغذائیة أو غیر الغذائیة  3.3
ال يوجد توافق عال�� حول ال�سب ال�� ي�ب�� تخصيصها للمواد الغذائية 
وغ�ـــ� الغذائيـــة �ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، إذ ي�ب�ـــ� تحديـــد هـــذه 
ال�ســـب حســـب الســـياق وأولو�ـــات األ�ـــ�اص املتأثر�ـــن باألزمـــة. �ـــ� �عض 
الســـياقات، �شـــ�ل الغـــذاء ال�ســـبة األك�ـــ� مـــن ت�لفـــة الســـلة، ب�نمـــا يمثـــل 
�ســـبة أقـــل بكث�ـــ� �ـــ� ســـياقات أخـــرى �الســـياقات ا��ضر�ـــة، حيـــث يمثـــل 
ا من ت�لفة املع�شـــة، وســـتعكس ســـلة ا��د األد�ى  اإليجار �ســـبة كب��ة جد�
مـــن اإلنفـــاق ذلـــك. وهنـــاك ســـياقات يو�ـــ� ف��ـــا الســـ�ان األولو�ـــة للنفقـــات 

ال��ية ع�� حاجات أخرى.

اختیار السلع والخدمات التي سیجري إدراجھا  3.4
وتحدید قیمھا النقدیة

عنـــد اختيـــار الســـلع وا��دمـــات ال�� ســـتدرس ضمهـــا �� عملية تطو�ر ســـلة 
ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، ثمة أنواع نفقـــات عديدة ي�ب�� دراســـ��ا بما ف��ا 

النفقات االس��الكية وغ�� االس��الكية.

وا��ـــدمات  للســـلع  اإلجماليـــة  القيمـــة  �ـــ�  االســـ��الكية  األســـرة  نفقـــات 
االســـ��الكية ال�ـــ� حصلت عل��ا األســـر (اســـتخدم��ا أو دفعـــت ثم��ا) لتلبية 

:
ً
حاجا��ا مباشرة

من خالل شراء نقدي مباشر �� السوق أو شراء باالئتمان.
للدفـــع  �وســـيلة  النقـــد  اســـتخدام  دون  لكـــن  الســـوق  مـــ�ان  خـــالل  مـــن 

(مبادلة عي�ية، مقايضة).
من إنتاج األسرة.

 لتلبية 
ً
النفقـــات غ�ـــ� االســـ��الكية �ـــ� نفقـــات األســـرة ال�� ال تـــؤدي مباشـــرة

حاجا��ا ا��اصة:

املدفـــوعة  واملســـاهمات  جز�ـــي  أو  �امـــل  �شـــ�ل  اإللزاميـــة   الدفعـــات 
لتلبيـــة  ل���ومـــة �الضرائـــب والغرامـــات والرســـوم (مقابـــل ا��دمـــات 
ذا��ـــا، �ا��دمـــات  بالدرجـــة  أو ملمـــوس  غ�ـــ� مباشـــر  �شـــ�ل  حاجـــات 
ا���ومية أو التصار�ح أو تأشـــ��ات الســـفر أو جمع النفايات أو رســـوم 

ا��دمات املالية، إ��).

أ.

 الت��عات ل��معيات ا����ية أو الكيانات الدي�ية غ�� الر�حية.
 الدفعات ألسر أخرى �س�ب ال��امات اجتماعية، �ا��واالت أو الهدايا 

أو الدفعات املتصلة باألسرة أو االل��امات القانونية �النفقة.

ب.

ج.

تكرار النفقات  3.5
�شـــمل معظـــم ســـالل ا��ـــد األد�ـــى من اإلنفـــاق ت�اليف متكـــررة (مثل املواد 
ا) وعـــدد أقـــل من املـــواد ال��  ا أو موســـمي� ال�ـــ� يجـــري شـــراؤها يومًيـــا أو شـــهر��
ا أو �ل ســـتة أشـــهر. ُيف��ض أن املواد ال�� �شـــ��ى مرة  يجري شـــراؤها ســـنو��
واحـــدة أو مـــن ح�ـــن آلخـــر، مثل لوازم املطبـــخ والبطانيـــات واألدوات وأجهزة 
س�بدل �ل عام أو عام�ن فقط، 

ُ
الهاتف والعديد من املواد غ�� الغذائية، �

لذلـــك عـــادة مـــا تتـــوزع هـــذه النفقات ع�� 12 أو 24 شـــهًرا �� حســـابات ســـلة 
ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، وعادة مـــا يتم التعامل مع النفقـــات ملرة احدة أو 

من ح�ن آلخر من خالل دفعات إضافية موسمية أو برامج إضافية.
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الفترة المرجعیة وفترات التذكر - تحدي  3.5.1
التوقیت والقدرة على التوقع

يز�د عامل التوقيت والقدرة ع�� التوقع من �عقيد إعداد السالل القطاعية 
ا��تلفـــة، ألن النفقـــات مـــن مختلف القطاعات تتفـــاوت �� التكرار من قطاع 
، الرســـوم املدرســـية فصلية �� ح�ن أن اإليجار شـــهري. وقد يتعذر 

ً
آلخر؛ مثال

توقـــع �عـــض النفقـــات األخـــرى الالزمـــة لتلبيـــة حاجـــات طارئـــة أو غ�ـــ� متوقـــعة 
و�صعب التخطيط لها.

�� معظم السياقات ال�� تم ف��ا تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ألغراض 
إ�سانية �انت الف��ة املرجعية �� االث�� عشرة شهًرا قبل بدء عملية تطو�ر 
�غـــ��  آثـــار  ي�يـــح للممارســـ�ن مراعـــاة  مـــن اإلنفـــاق. ذلـــك  ســـلة ا��ـــد األد�ـــى 
املواســـم ع�ـــ� األســـعار واالســـ��الك، إ�ـــ� جانـــب �عـــض م�ونـــات اإلنفـــاق ال�� 
ا أو �ل ســـتة أشـــهر فقط (�الرســـوم املدرســـية أو شـــراء  تتكبدها األســـر ســـنو��
األصـــول الثمينة).�ـــ� املقابـــل، قـــد ت�ـــون الف�ـــ�ات املرجعيـــة األقصـــر مـــالئمة 
أحياًنـــا، خصوًصـــا �ـــ� األزمـــات ســـر�عة الظهـــور حيـــث تتغ�� أنماط االســـ��الك 

ا. ا أو ح�� يومي� �ش�ل كب�� وقد تتكرر النفقات ف��ا أسبوعي�

تختلـــف الف�ـــ�ة املرجعيـــة عـــن ف�ـــ�ة التذكـــر املســـتخدمة �� مســـوح االســـ��الك 
والنفقـــات ال�ـــ� ت�ـــ�ي تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق. �ســـتخدم معظم 

ا من ف��ات التذكر:
ً
مسوح النفقات خليط

�ـــعض  القطاعـــات.  مختلـــف  �ـــ�  االســـ��الك  أنمـــاط  وتوقيـــت  تكـــرار 
(�الرســـوم  واحـــدة  ملـــرة  أو  موســـمية  أو  شـــهر�ة  أو  أســـبوعية  النفقـــات 

املدرسية أو صيانة امل��ل).

النفقات الغذائية تجمع غالًبا لف��ات تذكر مد��ا من 7 إ�� 30 يوًما.

تذكـــر    ف�ـــ�ات  األحيـــان  مـــن  الكث�ـــ�  �ـــ�  �ســـتخدم  الغذائيـــة  غ�ـــ�  النفقـــات 
مختلفة:

نفقات املياه والطاقة يمكن تقييمها باستخدام ف��ة تذكر مد��ا 30 يوًما.
نفقـــات صيانـــة املأوى واالتصـــاالت يمكـــن تقييمهـــا باســـتخدام ف�ـــ�ة تـــذكر 

مد��ا 3 أو 6 أشهر.
نفقـــات الرعايـــة ال��يـــة والتعليـــم يمكـــن تقييمهـــا باســـتخدام ف�ـــ�ة تذكـــر 

مد��ا 6 أشهر أو 12 شهًرا.

حول البيانات من ف��ات التذكر ال�� تز�د عن شهر واحد إ�� نفقات 
ُ
عادة ما ت

، يمكن تقســـيم نفقات الرعاية ال��ية 
ً

ملدة 30 يوًما ألغراض التحليل، مثال
املقـــدرة ملـــدة 6 أشـــهر عـــ�� 6 ل��صـــول ع�ـــ� املعـــدل الشـــهري. كقاعـــدة عامة، 
تز�ـــد ف�ـــ�ات التذكـــر األطول احتمال أخطاء التذكـــر �� جمع البيانات األولية، 
ألن ا��يب�ـــن ع�ـــ� االســـت�يان �ســـتصعبون عـــادة تذكـــر نفقا��م قبـــل أك�� من 
شـــهر. ومع ذلك، كث�ً�ا ما ت�ون ف��ات التذكر الطو�لة ضرور�ة، خصوًصا �� 
ف�ـــ�ا  تتـــوزع  ال  أو  النفقـــات  توقـــع  ف��ـــا  يصعـــب  ال�ـــ�  املناطـــق  أو  القطاعـــات 

النفقات بال�ساوي ب�ن األشهر.

إس��اتيجيات التخفيف من التحدياتالتحديات املتصلة بالتوقيت

النفقـــات غ�ـــ� ا��طـــط لهـــا واالســـت�نائية والطـــارئة. �عكس ســـلة ا��د 
األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق حاجـــات األســـرة املتكـــررة، مـــع اإلقـــرار بـــأن األوضاع 

الطارئة تفرض ديناميات وحاجات غ�� مخطط لها.

اإلنفـــاق  مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  ســـلة  ترا�ـــ�  أن  ي�ب�ـــ�  �عر�فهـــا،  حســـب 
وذلك  االســـت�نائية.  أو  واحـــدة  ملـــرة  والت�اليـــف  املنتظمـــة  الت�اليـــف 
يتطلـــب تحديـــد ا��اجـــات األساســـية ال�ـــ� تحتـــاج األســـرة لتلبي��ـــا �شـــ�ل 
الت�اليـــف  إلقصـــاء  أساًســـا  ذلـــك  �عت�ـــ�  أحياًنـــا  موســـ��.  أو  منتظـــم 
االست�نائية ال�� تتكبدها األسر مرة واحدة من السلة كصيانة املنازل أو 

شراء األثاث أو الت�اليف الطبية لعالج اإلصابات.

ي�ب�ـــ� أن �عكـــس ســـلة ا��ـــد األد�ى من اإلنفاق ا��اجات �شـــ�ل منتظم 
أو موســـ��، وأن ترا�ـــ� النفقـــات ملـــرة واحـــدة أو غ��هـــا مـــن النفقـــات عـــن 
طر�ـــق حســـاب مختلـــف ت�اليـــف ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق ��ـــتلف 
املواسم. إن االتصاالت القو�ة ب�ن املستفيدين وأ��اب القرار ضرور�ة 

للمساعدة �� فهم طر�قة تفاوت أنماط االس��الك مع مرور الوقت.

يمكن حساب القيم ا��تلفة �� نقاط مختلفة من الزمن، ما �ع�� أن 
الدفعـــات  �عـــض  إ�ـــ�  إضافـــة  منتظمـــة  تحو�ـــالت  �ســـتلم  قـــد  األســـرة 

اإلضافية ملعا��ة مواقف مختلفة.

واحدة  ملـــرة  أو  املتكـــررة  النفقـــات  األســـاسية  االحتياجـــات  تقييـــم  �عت�ـــ� 
�غ�ـــ�ات عـــن النفقـــات الشـــهر�ة العاديـــة. رغـــم أن ذلـــك �ســـاعد �ـــ� إجـــراء 
 :

ً
ا��ســـابات، إال أنـــھ قـــد ال �عكـــس حاجـــة النـــاس لدفع هذه النفقـــات. مثال

إذا أرادت األســـرة دفـــع ثمـــن صيانـــة امل�ـــ�ل، قـــد تحتـــاج لدفـــع هـــذه الت�لـــفة 
مقدًما، و�التا�� فإن تقديم هذه القيمة مقسمة ع�� 12 شهًرا لن يل�� هذه 
ا��اجة، لذلك، قد ت�ون الدفعات اإلضافية لتغطية النفقات ملرة واحدة 

 ممكًنا لهذا التحدي.
�

م��و�ة بالدعم الف�� (عند الضرورة) حال

ص24

النفقـــات ملـــرة واحـــدة أو من وقت آلخر �� النفقـــات ال�� ال تتكرر كث�ً�ا 
و�شمل النفقات املوسمية (�البذور ومدخالت الزراعة وتر�ية املوا��� 
وتـــ�لفة  املدرســـية،  والرســـوم  املنتظمـــة،  الطبيـــة  والز�ـــارات  األخـــرى، 
الوقـــود �ـــ� الشـــتاء، إ�ـــ�) أو النفقـــات االســـت�نائية (كشـــراء األدوات أو 
اســـ�بدالها، أو النفقـــات ال��يـــة غ�ـــ� املتوقعـــة، أو صيانـــة املنـــازل أو 

ترميمها، أو شراء األثاث أو األجهزة الكهر�ائية، إ��).
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9. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1255
10. https://www.calpnetwork.org/publication/basic-needs-assessment-
guidance-and-toolbox-part-1-background-and-concepts/

ھل نحسب تكلفة سلة الحد األدنى من اإلنفاق  3.6
لكل شخص أم لكل أسرة؟

�شـــوب �عر�ـــف الوحـــدة األساســـية �ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى من اإلنفـــاق �عض 
التعقيدات. يمكن استخدام الفرد الواحد أو األسرة �وحدة أساسية. كما 
يمكن أن تتألف األســـرة املع�شـــية من أك�� من أســـرة واحدة (تر�طهم قرابة 
الـــدم أو الـــزواج أو التب�ـــ�). �ل هـــذه الن�ـــ� ت�ســـم ببعـــض التعقيـــدات، لكـــن 
اختيـــار الوحـــدة املناســـبة ل��ســـابات أو ال��كيبـــة املناســـبة مـــن الوحـــدات 

��تلف املواد خطوة أساسية �� تصميم سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

التعـــاون  منظمـــة  حســـب  األســـرة،  وحـــدة  �عر�ـــف  �ـــ�  األو�ـــ�  ا��طـــوة 
االقتصادي والتنمية9:

"إن مفهوم األســـرة قائم ع�� أســـاس ال��ت�بات ال�� يتخذها األ�ـــ�اص 
�شـــ�ل فـــردي أو جما�ـــ� ل��و�ـــد أنفســـهم بالطعـــام أو املـــواد األساســـية 
األخـــرى ل��يـــاة. قـــد ت�ـــون األســـرة: أ) أســـرة مـــن فـــرد واحـــد، أي �ـــ�ص 
يزود نفســـھ بالطعام أو املواد األساســـية األخرى ل��ياة دون جمعها مع 
�ـــ�ص آخـــر ل�شـــ�لوا جـــزًءا مـــن أســـرة متعـــددة األفـــراد؛ أو ب) أســـرة 
مًعـــا  �ع�شـــون  أك�ـــ�  أو  مـــن �ـــ�ص�ن  األفـــراد، أي مجموعـــة  متعـــددة 
و�ـــزودون أنفســـهم مًعـــا بالطعام وغ��ه من أساســـيات ا��يـــاة. قد يجمع 
هـــؤالء األفـــراد دخولهـــم، وقـــد ت�ـــون لد��ـــم موازنـــة مشـــ��كة إ�ـــ� حـــد ما؛ 
وقـــد تر�طهـــم قرابـــة أو ال تر�طهـــم، وقـــد ي�ونـــون مجموعـــة مـــن األقر�ـــاء 

.(OECD Glossary of Statistics, 2002) ."وغ�� األقر�اء

إن تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق منطقـــي مـــن ناحيـــة نظر�ـــة، ألن 
العديد من القرارات تتخذ ضمن األسرة و��� حد ما ي�شارك أفرادها املوارد. 
وهـــذا يجعـــل األســـرة نقطـــة مرجعيـــة طبيعيـــة لفهـــم رفـــاه األفـــراد. �عـــكس 
حساب الت�اليف ع�� مستوى األسرة وفورات ا���م �� املرافق املش��كة، 
�الكهر�ـــاء أو املأوى، الذيـــن يجـــري حســـا��م عـــادة ع�ـــ� مســـتوى األســـرة. �� 
املقابل، رغم وجود أسر مؤلفة من ��ص واحد �� �ل السياقات، إال أ��ا 
أك�ـــ� ان�شـــاًرا �ـــ� ســـياقات ال��ـــرة، إذ قـــد �ســـافر األ�ـــ�اص املســـ��دفون 

وحدهم دون بقية األسرة.

قـــد �ســـ�بعد ا��ســـاب ع�ـــ� مســـتوى األســـرة ا��اجـــات الفرديـــة ا��اصة 
الناجمـــة عـــن العمـــر أو ا���ـــس أو اإلعاقة أو أوجھ الهشاشـــة األخرى. حيث 
تختلف الت�اليف بال�ســـبة لأل�ـــ�اص من مختلف األعمار: فطعام الطفل 
الصغ�ـــ� ع�ـــ� ســـ�يل املثـــال أقـــل ت�لفـــة مـــن طعـــام اليافـــع، وت�لفـــة التعليـــم 
للمرحلة الثانو�ة أع�� عادة من ت�لفة �عليم الطالب �� املرحلة االبتدائية.

ا، قد ي�ون التصميم ع�� مستوى األسرة أسهل، ألن البيانات كث�ً�ا ما  عملي�
تتولد ع�� مســـتوى األســـرة ول�س الفرد. لكن إذا توفرت البيانات، ي�ب�� أن 
��ـــدف ا��ســـابات ع�ـــ� مســـتوى األســـرة ملراعـــاة االعتبـــارات املتصلـــة بـــأوجھ 
الهشاشـــة هـــذه واحتمـــال ان�شـــارها ب�ـــن األســـر (انظـــر "تكييـــف ســـلة ا��ـــد 
األد�ـــى مـــن اإلنفاق أو تص�يفها حســـب حاجات الهشاشـــة ا��تلفة"). �ش�� 
التجـــارب إ�ـــ� أنـــھ �� معظم الســـياقات، يجري حســـاب ســـلة ا��ـــد األد�ى من 
اإلنفاق بناء ع�� "متوســـط" األســـر، وأن البيانات ع�� مســـتوى األفراد ال�� 
ت�يـــح إجـــراء أي نوع آخر من ا��ســـابات نـــادرة. أحياًنا يتمثل ا��ل العم�� �� 
ـــ، قّدرت ال��نة الدولية للصليب األحمر 

ً
املـــزج ب�ـــن الن���ن: �� أوكرانيا مثال

ت�لفة املرافق لألسرة الواحدة وغ��ها من النفقات للفرد الواحد.

املصادر

يضـــم ا��ـــزء األول10 مـــن توج��ـــات وأدوات تقييـــم االحتياجـــات األســـاسية 
الصـــادرة عـــن ائتـــالف قـــدرة االســـتجابة ا��ســـنة العتمـــاد املنـــح الـــنقدية 

متعددة األغراض أسئلة محددة عن تكرار وتوقيت النفقات.
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التكیف مع االختالفات:3.
الحاجات الفردیة وحجم

األسرة والتفاوت بین
المواقع الجغرافیة

�ستعرض هذا القسم نظرة معمقة ع��:

• تصميم سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ��تلف أ��ام األسر.
• طرق التكيف مع أوجھ الهشاشة الفردية.

• التكيف مع التفاوت ب�ن األقاليم واملناطق ا��غرافية.
• عدد سالل ا��د األد�ى من اإلنفاق الالزمة ل�ل سياق.
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تصمیم سلة الحد األدنى من اإلنفاق لمختلف أحجام األسر  4.1
معظـــم ســـالل ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق - خصوًصـــا �ـــ� املراحـــل املبكـــرة من األزمات - مطورة لعدد ثابت من األ�ـــ�اص �� األســـرة ألن ذلك أســـهل وأسرع. إن 
اتباع هذا الن�� منطقي نظًرا ألن معظم ت�لفة السلة �غطي سلًعا وخدمات �س��لك ع�� أساس فردي. وعادة ما ي�ون ��م األسرة املستخدم هو متوسط 

��م األسر �� البلد أو املنطقة.

�� �عض الســـياقات، يجري �عديل ��م األســـرة عن طر�ق حســـاب ت�لفة الســـلة للفرد الواحد ثم تقســـيم القيمة اإلجمالية لها ع�� عدد األفراد �� األسرة 
ا، ألن أنماط اســـ��الك أفراد األســـرة قـــد تختلف حسب  ال�ـــ� تـــم االتفـــاق ع�ـــ� أ��ـــا تمثل متوســـط األســـر. هذه الطر�قة عملية وســـهلة لك��ا لســـت دقيقة جد�
العمر أو غ�� ذلك من خصائص كما هو مذ�ور �� القســـم الســـابق، ودراســـة أنماط اإلنفاق ب�ن األســـر ذات األ��ام ا��تلفة قد �ســـاعد �� معا��ة عدم 

الدقة هذا.

معدل ��م األسرة ع�� املستوى الوط��

طرق شا�عة لتصميم سلة ا��د األد�ى من
اإلنفاق ��تلف أ��ام األسر

السلبياتاإليجابيات

أ��ام األسر محسو�ة ع�� املستوى ا����.

املتـــوسطة  الصغ�ـــ�ة/  لألســـر  املـــوارد  تخصيـــص 
، أقل من 3 أ�ـــ�اص، 6-4 

ً
واألســـر الكب��ة (مثال

أ��اص، أك�� من 7 أ��اص).

تقديـــم مخصصـــات منفصلـــة لألســـر املؤلفـــة من 
فرد واحد.

سر�عة ور�ما أسهل �� حساب الت�لفة.

تميـــل لتفضيـــل األســـر األصغـــر ��ًمـــا والـــ�� 
ت�سم بارتفاع الت�لفة لل��ص الواحد.

�ساعد �� �عديل قيمة الدفعات للتكيف �ش�ل 
أفضل مع الفروقات ا��لية �� أ��ام األسر.

ا����  املســـتوى  ع�ـــ�  املعـــدالت  ت��ـــب  قـــد 
�ـــ�  الســـ�ان  وغالبيـــة  األقليـــات  ب�ـــن  الفروقـــات 

املنطقة ذا��ا.

عـــادة مـــا ي�ون التوز�ع أك�� عدالة مما يجعل 
األسر أك�� رًضا.

ال تفاقم االنقسامات االجتماعية عادة.

لألســـر  العاليـــة  الت�لفـــة  مراعـــاة  �ـــ�  �ســـاعد 
املؤلفة من أسرة واحدة.

ع�ـــ� األر�ـــ� لـــن تتمكـــن األســـر األك�ـــ� ��ـــًما 
من �غطية احتياجا��ا �ش�ل �اف (الحظ أن 
ذلـــك قد يفاقـــم االنقســـامات االجتماعية إذا 
ت�تـــ��  ��ًمـــا  األك�ـــ�  األســـر  معظـــم  �انـــت 

لفئات س�انية معينة).
تتطلب اتصاالت جيدة، ألنھ من السهل ع�� 
األســـر األك�ـــ� ��ًمـــا تتصـــور تلق��ـــا معامـــلة 

غ�� عادلة.

قد �ستغرق وقًتا أطول ��سا��ا.
أنمـــاط  �شـــأن  محدثـــة  معلومـــات  تتطلـــب 
عمليـــات  تتطلـــب  مـــا  وعـــادة  األســـر  أ��ـــام 
ال��ـــ�يل والتحقـــق مـــوارد أك�ـــ� (إال إذا أتيـــح 
اســـتخدام �ـــ�ل وط�ـــ� أو مجموعـــة بيانـــات 

ل��صول ع�� هذه املعلومات).
فهمها والتوعية �شأ��ا أك�� �عقيًدا.

تتطلـــب  ��ســـا��ا.  أطـــول  وقًتـــا  �ســـتغرق  قـــد 
معلومات محدثة �شـــأن أنماط أ��ام األسر 
وعادة ما تتطلب عمليات ال���يل والتحقق 
�ـــ�ل  اســـتخدام  أتيـــح  إذا  (إال  أك�ـــ�  مـــوارد 
وط�ـــ� أو مجموعـــة بيانات ل��صول ع�� هذه 

املعلومات).
فهمها والتوعية �شأ��ا أك�� �عقيًدا.
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11. IFRC Cash in Emergencies Toolkit 2018 https://cash-hub.org/guidance-
and-tools/cash-in-emergencies-toolkit

يخصـــص لـــ�ل فئـــة مـــن أفـــراد األســـرة قيمـــة مقياس امل�افأة
،

ً
ت�ناسب مع حاجا��م. مثال

بمنظمـــة  ا��ـــاص  امل�افـــأة  مقيـــاس  �ع�ـــن 
التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة وزن "1" لـــرب 
األســـرة، و0.7 ��ميـــع األفـــراد اإلضافي�ـــن، و

 5 من  املؤلفـــة  األســـرة  األطفـــال.  ��ميـــع   0.5
أفـــراد، مثـــل راشـــدين وثالثـــة أطفـــال، تتألـــف 
مما ي�ا�� 3.2 راشد (0.5+0.5+0.5+0.7+1).

راشـــد  لـــ�ل   "1" وزن  البعـــض  يخصـــص 
وأوزاًنـــا مختلفـــة لألطفال حســـب أعمارهم. 
�ـــ�  الرســـ��  الفقـــر  خـــط  يخصـــص  ـــ، 

ً
مثال

 3-0 لألطفـــال:  التاليـــة  األوزان  زامبيـــا 
 9-7  ;0.62 ســـنوات:   6-4  ;0.36 ســـنوات: 

سنوات: 0.76; 10-12 سنوات: 0.78.

يتـــم التعامـــل مـــع القـــرارات �شـــأن الفروقـــات ب�ـــن أ��ام األســـر بنـــاء ع�� ما 
ي��:

الهدف العام من سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؛
مدى إ��اح ا��اجة لسلة ا��د األد�ى من اإلنفاق؛

تفاصيل السياق ا��اصة؛
نوع البيانات املتوفرة إلجراء ا��سابات؛

مع  ذلـــك  مواءمـــة  يمكـــن  وكيـــف  األســـر  أ��ـــام  ب�ـــن  االختالفـــات  درجـــة 
االنقسامات االجتماعية التالية.

اإل�ســـانية  املنظمـــات  وخططـــت  ووقـــت،  بيانـــات  مـــن  يكفـــي  مـــا  توفـــر  إذا 
الســـتخدام ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق لتصميـــم برنامـــج يمكنـــھ تنـــفيذ 
عمليـــات ��ـــ�يل وتحقـــق ودفـــع أك�ـــ� �عقيـــًدا، تو��ـــ� شـــبكة CALP ببـــذل 
ا��هـــود ��اولـــة حســـاب ت�اليـــف منفصلة �� ســـلة ا��د األد�ـــى من اإلنفاق 
ل�ل من أ��ام األســـر أو فئات أفرادها. أما إذا �عاملت املنظمة اإل�ســـانية 
مـــع اســـتجابة مدفوعـــة بالتصرف الســـر�ع إلنقـــاذ األرواح، فيو��� بحســـاب 
معـــدل ��ـــم األســـرة ومراجعـــة ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق الحًقـــا عندما 

يتاح الوقت.

نصيحة من مجموعة أدوات الصليب األحمر11:

من األسهل تقديم تحو�ل ثابت �غض النظر عن ��م األسر، لكن األك�� 
ـــا أك�ـــ� لألســـر ال�ـــ� تضـــم عـــدًدا أك�� مـــن األفراد. 

ً
عدالـــة هـــو أن تمنـــح مبلغ

لكـــن، جعـــل التحو�ل �عتمد ع�� ��م األســـرة قد ي�ون صعًبا، خصوًصا 
�ـــ� ا��ـــاالت الطارئـــة، ألن ذلـــك يتطلـــب معلومـــات محدثـــة وموثوقة �شـــأن 
 عن ز�ادة �عقيد إجراءات ال���يل والدفع. �� ��اية 

ً
��م األسرة، فضال

املطاف، عليك أن تفاضل ب�ن ما هو عادل وما يمكن تحقيقھ.
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تكییف سلة الحد األدنى من اإلنفاق أو تصنیفھا  4.2
حسب حاجات الھشاشة المختلفة

��ـــدف ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق عـــادة ملراعـــاة ا��ـــد األد�ـــى ل��ـــاجات 
ا  واقتصـــادي� ـــا  اجتماعي� الضعيفـــة  األســـر  بمتوســـط  ا��اصـــة  األساســـية 
اإلضافية  املتطلبـــات  ترا�ـــ�  ال  فإ��ـــا  و�التا�ـــ�  اإل�ســـانية،  باألزمـــة  واملتأثـــرة 
لفئـــات محـــددة مثـــل ا��وامـــل أو كبـــار الســـن أو ذوي اإلعاقـــة/ األمـــراض 
املزمنة، إ��. لكن �� �عض ا��االت، قد تطرأ ا��اجة لتص�يف ســـلة ا��د 
األد�ى من اإلنفاق أو تقديم دفعات إضافية حسب مختلف أنواع حاجات 

هذه الفئات.

وهـــذه التعديـــالت تجعـــل ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق قيمـــة واقعيـــة أك�� 
��ساب قيم التحو�الت.

حـــيث  الفروقـــات.  هـــذه  ملراعـــاة  الطـــرق  أفضـــل  �شـــأن  جار�ـــة  واملناقشـــات 
يناصر البعض تحديد عتبات يمكن اســـتخدامها كنقطة مرجعية ��ســـاب 
الدفعات املضافة إ�� ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق. �� ح�ن �عتقد البعض 
اآلخر أنھ يمكن صياغة سالل مصنفة؛ حيث يتم تطو�ر سلت�ن منفصلت�ن 
أو أك�ـــ� ألنـــواع مختلفـــة مـــن احتياجـــات الهشاشـــة (أو املناطـــق ا��غرافيـــة - 
انظـــر القســـم التا�ـــ�).  ثمـــة مخاطـــر مهمة ي�ب�ـــ� مراعا��ا عند تطو�ر ســـالل 
مختلفـــة ��تلـــف فئات األفـــراد أو املناطق ا��غرافية، خصوًصا �� الب�ئات 
ال�ـــ� �شـــو��ا التوتـــر أو ا�عـــدام األمن. مهما �انت اإلســـ��اتيجية ا��تارة، من 

املهم اإلعالم عن م��را��ا وتفاصيلها ب�ن ا��تمعات.

الشكل 7: نھجان لتكییف سالل الحد األدنى من اإلنفاق مع مختلف الحاجات

املعاي�� املش��كة لالس��داف حسب الفئات

• وجود كبار السن
• ا��الة (ال�ساء ا��وامل/ املرضعات، األ��اص ذوي اإلعاقة)

• ��م األسرة
• �سبة اإلعالة (عدد اليافع�ن أو كبار السن أو ذوي اإلعاقة أو املر��� مقارنة �عدد الراشدين ب��ة جيدة)

• وجود األطفال (الطفل دون سن الثانية)
• األسرة ال�� تضم أحد الوالدين فقط

.R. Goodman (Feb. 2013). Haiti: Building National Safety Nets :املصدر

الدفعات اإلضافیة على السلة المعیاریة

كلفة سلة الحد األدنى
من اإلنفاق لألسر المتاُثرة

في كل سیاق

الدفعات اإلضافیة
المتصلة بأوجھ
الضعف لألسر
النازحة داخلی�ا.

الدفعات المتصلة
بالمناطق الجغرافیة
للمناطق الریفیة

سلة الحد األدنى
من اإلنفاق للنازحین

الداخلیین في
المناطق الحضریة

سلة الحد األدنى
من اإلنفاق للنازحین
في المناطق الریفیة

سلة الحد األدنى
من اإلنفاق للمجتمعات
المستضیفة الریفیة

سلة الحد األدنى
من اإلنفاق للمجتمعات
المستضیفة الحضریة
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�ـــ�  الهشاشـــة  فئـــات  مختلـــف  حســـب  منفصلـــة  ســـالل  تص�يـــف  يمكـــن 
االســـتجابات ال�ـــ� تخطـــط لالســـ��داف حســـب فئـــات معينـــة. تؤثـــر أعمـــار 
وأجنـــاس أفراد األســـرة ع�� أســـعار املواد، بدًءا من املال�ـــس وان��اء بالرسوم 
املدرسية والرعاية ال��ية.  كث�ً�ا ما يتكبد األ��اص ذوي اإلعاقة نفقات 
إضافية �� حيا��م اليومية. يو��� عند اإلم�ان بتفصيل هذه النفقات �� 
حســـابات ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق لز�ـــادة دقـــ��ا. فيمـــا ي�ـــ� �ـــعض 

االعتبارات املهمة ال�� ي�ب�� تذكرها:

ي�ب�� تقييم حاجات األطفال ك�سبة من حاجات الراشدين بحذر �� �ل 
، قد يتكبد 

ً
ســـياق، ألن ال�ســـبة قـــد ال �عكـــس حاجـــات األطفال بدقـــة؛ مثال

األطفال نفقات متصلة بالتعليم �� ح�ن ال يتكبدها الراشدون.

عـــادة مـــا ت�ون لدى كبار الســـن نفقات متصلـــة بال��ة. كما أ��م عادة ما 
�عانـــون مـــن ضعف القدرة وا��ركة و�التا�ـــ� يتكبدون نفقات إضافية م��ا 
املتصلـــة بالنقـــل للوصول إ�� األســـواق أو الرعاية ال��ية أو الصيدليات. 
�ـــ� اســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات أو الهاتـــف  وهـــم أقـــل درايـــة وكفـــاءة 
، إذا اضطروا 

ً
ا��مـــول، وقـــد يز�د ذلـــك من الت�اليف ال�� يتكبدو��ـــا (مثال

لز�ـــارة البنـــك �ســـ�ب عـــدم قدر��ـــم ع�ـــ� اســـتخدام جهـــاز الصـــراف اآل�ـــ� أو 
ا��دمـــات النقديـــة املتنقلـــة). ي�ب�ـــ� �عديـــل ســـلة ا��ـــد األد�ى مـــن اإلنفاق 
لتغطية هذه الت�اليف اإلضافية (الناجمة عن ز�ادة اســـتخدام ا��دمات 
) أو يمكن ���يل وجھ الضعف هذا ضمن عملية 

ً
ال��ية أو النقل مثال

ـــ) لضمـــان تلبيـــة هذه 
ً

ـــا (مـــع الـــو�االت أو الســـلطات املعنيـــة مثال
ً
أوســـع نطاق

 Food" �� ا��اجـــات اإلضافيـــة بطـــرق أخـــرى. اقـــرأ عـــن النقـــد وكبـــار الســـن
Security and Livelihoods for Older People  in  Emergencies"12 و 

 Cash Transfers in Emergencies: The Case of Indonesia and"
 CBM et al.’s Humanitarian inclusion" أيًضـــا  انظـــر   .Vietnam"13

standards for older people and people with disabilities". 14

قـــد يؤثـــر ا���ـــس ع�� أنماط أو عادات اإلنفاق. أحياًنا، ينفق أر�اب األسر 
اإلقامـــة واالتصاالت  بتصار�ـــح  املتصلـــة  األمـــور  ع�ـــ�  أك��  ـ  ـ ـ

ً
أمواال الذ�ـــور 

متصـــلة  مســـؤوليات  ع�ـــ�  اإلنـــاث  األســـر  ر�ـــات  تنفـــق  ح�ـــن  �ـــ�  والنقـــل، 
باألطفـــال، �التعليـــم واملال�ـــس والغذاء. عند تطو�ر ســـالل ا��د االد�ى من 
اإلنفـــاق، ي�ب�ـــ� أن �ســـاعد تحليل النـــوع االجتما�� �� فهـــم أنماط اإلنفاق 

حسب ا���س بدقة أك�� واألسباب ال�امنة لهذه األنماط.

ت��تـــب ع�ـــ� اإلعاقـــة ت�اليـــف إضافيـــة. حيث يتكبـــد الكث�� من األ�ـــ�اص 
ـــ، قد يحتاجون لشـــراء 

ً
ذوي اإلعاقـــة ت�اليـــف أك�ـــ� �ـــ� حيا��ـــم اليوميـــة. أوال

مـــواد وخدمـــات خاصـــة بإعاق��ـــم (مثـــل األجهزة املســـاندة، وخدمـــات إعادة 
التأهيـــل، والـــدواء). ثانًيـــا، عندمـــا �شـــ��ي األ�ـــ�اص ذوي اإلعاقـــة الســـلع 
وا��دمـــات، قـــد يتكبدون ت�اليف إضافية للوصـــول إل��ا (كت�لفة النقل). 
تتوفر توج��ات �شـــأن حســـاب الت�اليف املتصلة باإلعاقة �� هذا التقر�ر 

 15Development Pathways الصادرة عن

طبقـــت معظـــم جهـــود تطو�ـــر ســـالل ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق املعروفـــة ح�� 
تار�خـــھ ســـلة واحـــدة ل�ل أســـرة، وع�� األك�ـــ�، تم تص�يف م�ونـــات/ ت�اليف 
السلة حسب املنطقة ا��غرافية. و�� أك�� السالل دقة، تمت ز�ادة أو تقليل 
ت�لفة الســـلة حســـب ��م األســـرة. �عتمد القدرة ع�� تفصيل الســـلة �شـــ�ل 
كب�ـــ� ع�ـــ� املعلومـــات املتوفـــرة، فتطو�ـــر �ل قيمـــة مرجعيـــة أو ســـلة يتطـــلب 
عمليـــة �املـــة تنطـــوي ع�ـــ� الوقـــت وا��هـــد واالس�شـــارات واملوافقـــات. لـــذلك 
غالًبـــا مـــا يتـــم التكيـــف مـــع ا��اجـــات ا��اصـــة وأوجـــھ الهشاشـــة عـــن طر�ـــق 

 من �عديل السلة نفسها.
ً

الدفعات اإلضافية أو خدمات أخرى بدال

قررت ��نة اإلنقاذ الدولية العاملة �� أق��� شمال
ال�ام��ون مراعاة عامل النوع االجتما�� �� حساب سلة

بمـــعدل  ـــا  غذائي� نظاًمـــا  واعتمـــدت  للبقـــاء.  اإلنفـــاق  مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد 
 من 

ً
ـــا (بدال ســـعرات 2300 كيلـــو ســـعرة حرار�ـــة لل�ـــ�ص الواحـــد يومي�

الســـعرات  أن  ُيذكـــر  ا��وامـــل واملرضعـــات.  لتغطيـــة حاجـــات   (2100
اليومية املو��� ��ا ل��وامل واملرضعات �� 2500 كيلو سعرة حرار�ة 

للفرد الواحد.

ص30

عند تنفيذ م�� النفقات، يجب جمع البيانات من �ل من الرجال وال�ساء 
�ـــ� األســـرة، أو أخـــذ عينـــات مـــن ا���ســـ�ن �ـــ� مختلـــف األســـر، ـ�ــي ال تـــ�سم 
ســـيطرة  فكـــرة  �عـــزز  أو  الذ�ـــور،  ينفقهـــا  ال�ـــ�  للنفقـــات  بالتح�ـــ�  البيانـــات 
الذ�ـــور ع�ـــ� الشـــؤون املاليـــة لألســـرة، أو تخفـــق �ـــ� �غطيـــة النفقـــات الـــ�� 

تتحمل مسؤولي��ا ال�ساء.
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16.  https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices
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ً
إذا لـــم �شـــمل التقييمـــات لتطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق تحليـــال
��تلـــف الظـــروف والت�اليف �� مختلف مناطق البالد (�املناطق الر�فية أو 
أو  الســـواحل  أو  الســـهول  أو  املرتفعـــات  أو  ا��ضر�ـــة  شـــبھ  أو  ا��ضر�ـــة 
املناطـــق الداخليـــة، إ�ـــ�)، فـــإن الســـلة قـــد ال �عكـــس حقيقـــة أن الت�الـــيف 
والنفقـــات وفـــرص الدخـــل كث�ً�ا ما تتفاوت ب�ـــن مختلف املناطق ا��غرافية. 
ب�ـــن املناطـــق ا��ضر�ـــة والر�فـــية  �ـــ� الت�اليـــف  ع�ـــ� األر�ـــ� يقـــع التفـــاوت 
�ســـ�ب التفاوت �� أســـعار الســـوق، وأيًضا �ســـ�ب تفاوت أو ازدياد النفقات 

ع�� سلع وخدمات �السكن واملرافق.

املناطـــق  �ـــ�  العمـــل  �شـــأن  جديـــدة  توج��ـــات   2018 إســـف��  دليـــل  يضـــم 
ا��ضر�ة، وم��ا:

ضـــمان  املهـــم  مـــن  ا��ضر�ـــة،  واملناطـــق  ا��يمـــات  خـــارج  الســـياقات  �ـــ� 
مراعاة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق لت�لفة تزو�د املياه للمنازل.

�ـــ� الســـياقات ا��ضر�ـــة، ي�ب�� للمنظمات اإل�ســـانية أن ترا�� مؤشـــرات 
إنفـــاق األســـر ع�ـــ� الغـــذاء، خصوًصـــا �ـــ� التجمعـــات الســـ�انية امل�ســـمة 
بارتفـــاع الكثافـــة الســـ�انية وانخفـــاض الدخـــل، حيـــث تـــ�اد تنعـــدم فرص 

 ع�� األسواق.
ً

اإلنتاج الذا�ي للغذاء و��ون االعتماد �امال
ال تف�ـــ�ض أن الغـــذاء هـــو بنـــد النفقـــات األك�ـــ� لـــدى األســـر. �ـــ� الســـياقات 
أك�ـــ�  الغذائيـــة �الســـكن والتدفئـــة  النفقـــات غ�ـــ�  ت�ـــون  قـــد  ا��ضر�ـــة، 
، �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �� العراق لعام 2018، �انت 

ً
�س�ّيا. مثال

ل 
ّ
ال�ســـبة األع�ـــ� مـــن الت�اليـــف مخصصـــة لإليجـــار (%37)، �ـــ� ح�ـــن مـــث

الغذاء %32 من الت�اليف.

أمثلة ع�� دراسات حالة ��تلف الن��

�ـــ� الصومـــال، طـــورت وحـــدة تحليـــل األمـــن الغذا�ـــي والتغذيـــة أر�ـــع 
ســـالل فرعيـــة ل��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق: ســـلتان لتغطيـــة املـــناطق 
الر�فيـــة وا��ضر�ـــة �ـــ� جهور�ـــة أرض الصومـــال، وســـلتان لتغطيـــة 

املناطق الر�فية وا��ضر�ة �� بقية البالد.
طبق ســـلة ا��د األد�ى مـــن اإلنفاق 

ُ
�ـــ� �عـــض ا��ـــاالت مثـــل لبنان، ت

ع�ـــ� املســـتوى الوط�ـــ�، لكـــن قـــد �عكـــس �عـــض امل�ونـــات، �املأوى، 
الفروقات ب�ن مختلف مناطق البالد.

�ـــ� جمهور�ـــة ال�و�غـــو الديمقراطيـــة، تـــم تطو�ـــر قيمـــة للســـلة لـــ�ل 
محافظة.

�ـــ� العـــراق، �ان ا��ـــرج ال��ا�ـــي ســـلة واحـــدة، لكـــن القيـــم ال��ائيـــة 
�ســـاوي معـــدل مـــوزون حســـب العـــدد اإلجما�ـــ� لألفـــراد ا��تـــاج�ن 
(ا��تمـــع املســـتضيف، والنازح�ـــن داخلًيـــا، والالجئ�ن الســـور��ن) �� 

�ل محافظة.

توصيات من توج��ات برنامج األغذية العال�� �شأن تطو�ر
سالل مختلفة ل��د األد�ى من اإلنفاق ��تلف املناطق

حـــدد أســـعار الســـالل حســـب بيانـــات األســـعار املتوفـــرة �� مختلـــف األقاليم أو املناطق ا��ضر�ـــة والر�فية. يمكن تحقيق ذلك �� ســـلة الغذاء باســـتخدام قاعدة 
بيانـــات تحليـــل ورســـم خارطـــة الهشاشـــة ا��اصـــة ب��نامـــج األغذيـــة العالـــ��16 أو سالســـل أســـعار شـــب��ة. أمـــا بال�ســـبة للمـــواد غ�ـــ� الغذائيـــة، �الســـكن واملـــرافق 

وا��دمات، قد ي�ون ذلك أصعب وقد �عتمد ع�� بيانات األسعار ا��موعة من قبل الشر�اء، وقد يتطلب جمع بيانات جديدة.

�ـــ� �عـــض الـــدول، ت�ـــون بيانـــات األســـعار املقدمـــة من م�اتب اإلحصاء الوطنية مفيدة. �� تركيا، اســـُتخدمت مؤشـــرات القدرة الشـــرائية اإلقليمية [ال�� حســـب��ا 
ا���ومة] لتقدير أسعار م�ونات سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، حيث لم تتوفر معلومات مباشرة عن األسعار.

اســـتخدم تقديرات من بيانات النفقات. إذا �انت �غطية م�ـــ� األســـر لألقاليم �افية، يمكن استكشـــاف مســـتو�ات النفقات ��تلف األقاليم باســـتخدام فئة 
ا �� �ل إقليم.  فوق خط الفقر. لكن ي�ب�� ا��ذر عند اتباع هذه الطر�قة، خصوًصا إذا �انت ��م العينة صغ�ً�ا جد�

ً
األسر ال�� تقع مباشرة
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خصص ســـلة ل�ل ســـياق مصممـــة لتنطبق ع�� املســـتوى الوط��. 
ُ
عـــادة مـــا ت

وأحياًنـــا، يمكـــن تخصيـــص قيمة للســـلة ل�ل إقليم أو ل�ل فئة من الســـ�ان. 
يمكن ت��ير اختالف قيم السلة إذا �انت هناك درجة من ال�شابھ �� أنماط 
ا��اجـــات واالســـ��الك ب�ـــن األقاليـــم والفئات الســـ�انية، إ�ـــ� جانب اختالف 
ي�ـــ�ر  بحيـــث  الســـ�ان  و�قيـــة  الفئـــات  أو  األقاليـــم  ب�ـــن  الت�لفـــة  �ـــ�  كب�ـــ� 
تخصيـــص قيمـــة منفصلـــة لهـــم. قـــد يتمثل هـــذا االختالف �� أســـعار أع�� أو 
أد�ـــى بكث�ـــ� �ـــ� مختلـــف األقاليـــم؛ ع�ـــ� ســـ�يل املثـــال، �ـــ� اليمن، تم حســـاب 
ت�اليـــف منفصلـــة للســـلة لـــ�ل مـــن شـــمال وجنـــوب البـــالد �ســـ�ب االنفصـــال 
 �� االســـت�نائية  األســـعار  وتقلبـــات  املنطقت�ـــن  أســـواق  ب�ـــن  ال�امـــل  شـــبھ 
ا��نـــوب. و�التا�ـــ�، تـــم رفـــع ت�لفـــة ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق �ـــ� جنـــوب 
لدى  ي�ـــون  قـــد  املقابـــل،  �ـــ�  االختـــالف.  هـــذا  ملراعـــاة   15% ب�ســـبة  اليمـــن 
قد  و�التا�ـــ�  مختلفـــة،  إنفـــاق  أنمـــاط  والنازح�ـــن  املســـتضيفة  ا��تمعـــات 
أو  الثقافيـــة،  (�األســـباب  لهـــم ســـالل مختلفـــة ألســـباب متنوعـــة  تخصـــص 
القـــدرة ع�ـــ� الوصـــول إ�ـــ� األســـواق، أو توفـــر �عـــض الســـلع وا��دمـــات �ـــ� 

ا��يمات).

ا��هـــات  مـــن  ماليـــة  بمســـاهمات 
املانحـــة بمـــا ف��ـــا االتحـــاد األورو�ي، 
تمكـــن برنامـــج األغذيـــة العال�ـــ� من 
جمـــع  ���ـــن  نمـــوذج  تقديـــم 
مســـاعدات النقـــد مـــع املســـاعدات 
أتـــاح  ممـــا  الغذائيـــة،  العي�يـــة 
الـــذي  الغـــذاء  شـــراء  لالجئ�ـــن 
املســـاعدات  تدعـــم  يختارونـــھ. 
النقدية املقدمة لالجئ�ن الدخل �� 
خـــالل  مـــن  ا��ليـــة  االقتصـــادات 
الســـلع  ع�ـــ�  الطلـــب  �عز�ـــز 
ا��تمعـــات  مـــن  واإلمـــدادات 

املستضيفة والالجئ�ن.

حقـــوق الصـــورة: إيم�ـــ� فر�دنب�ـــ�غ/ 
برنامج األغذية العال��.

 شباط 2020

كم عدد سالل الحد األدنى من اإلنفاق  4.4
التي نحتاجھا؟

املصادر

للمز�ـــد مـــن املعلومـــات حـــول طر�قة ضمـــان الوصول العادل ملســـاعدات 
النقد والقســـائم إ�� كبار الســـن واأل�ـــ�اص ذوي اإلعاقة، انظر معاي�� 
الشـــمول اإل�ســـانية لكبار الســـن واأل�ـــ�اص ذوي اإلعاقة الصادرة عن 

تحالف السن واإلعاقة.17
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17. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/�les/resources/Humanitarian_
inclusion_standards_for_older_people_and_people_with_disabi....pdf



 

مصادر البیانات5.
وإدارتھا

يركز هذا القسم ع�� ا��اجة للبيانات - ما الذي نحتاجھ م��ا وما الذي يمكننا أن نوظفھ
م��ا واملتطلبات األساسية لها:

• توفر البيانات أسا��� لتطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق: ما �� البيانات املتوفرة مسبًقا وما الذي ي�ب�� جمعھ؟
• قد يوفر استخدام البيانات الثانو�ة - مثل سلة سابقة ل��د األد�ى من اإلنفاق - الوقت واملوارد، لكنھ غ�� �اف، وع�� 

   املنظمات اإل�سانية جمع البيانات األولية.
• التحقق من أن مختلف مجموعات البيانات م�سقة قبل استخدامها مًعا.
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ي�ب�ـــ� أن تتمثـــل ا��طـــوة األو�ـــ� دائًمـــا �ـــ� معرفـــة إن �انـــت هنـــاك ســـلة 
ا �ـــ� ســـياقك أو بالقـــرب منـــھ. هـــل طـــورت منظمـــة موجـــودة 

ً
مطـــورة مســـبق

ـــا أو أخـــرى �ـــ� منطقـــة مجـــاورة ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، و�مكن  محلي�
اســـتخدامها و/ أو تحدي��ا؟ �� ا��االت الطارئة ســـر�عة الظهور حيث ي�ون 
الوقـــت حرًجـــا، و�مكـــن حي��ـــا �عديـــل ســـلة ا��د األد�ـــى من اإلنفـــاق �� دولة 

مجاورة لتالئم األنماط والت�اليف ا��لية.

ا أد�ى نوع الســـلع وا��دمات  ســـيحدد اختيـــار م�ونـــات الســـلة وما �عت�ـــ� حد�
ال�ـــ� ســـ�ب�� ع�ـــ� أساســـها الســـلة، لكـــن ي�ب�ـــ� أن يحـــدد الســـ�ان املتأثـــرون 
وا��ـــدمات  املـــواد  ت�ـــون  أن  ي�ب�ـــ�  ا، 

ً
إذ األولو�ـــة.  ذات  ا��اجـــات  باألزمـــة 

املشمولة �� السلة ��:
ا،  أ.  املتوفرة لدى األسواق أو مقدمي ا��دمات محلي�

و
 ب.  من املر�� أن تول��ا األســـر األولو�ة �شـــ�ل منتظم أو موســـ�� لضمان 

صمودها وا��فاظ ع�� ا��د األد�ى للمستوى املع����.

ا ل��ـــد األد�ى من اإلنفـــاق، تحقق 
ً

�ـــ� حـــال اســـتخدام ســـلة مطورة مســـبق
مما ي��:

هل تم إدراج مواد غذائية وغ�� غذائية وخدمات معينة �� السلة؟
هل ترا�� م�ونات السلة ا��اجات ال�� طرأت �س�ب ا��الة الطارئة؟

هـــل �عكـــس ت�لفـــة الســـلة ا��ســـو�ة األســـعار والنفقـــات �ـــ� وقـــت حســـا��ا 
بدقة؟ وهل يمكن تحديث هذه األسعار والت�اليف �سهولة؟

هـــل تتما��ـــ� م�ونـــات الســـلة مـــع معاي�ـــ� القانـــون الدو�ـــ� ��قوق اإل�ســـان 
والقانون الدو�� اإل�سا�ي ومعاي�� إسف��؟

إذا أجبت ب"ال" ع�� �عض هذه األسئلة، استخدم ما هو متاح لك لتكملة 
ادرس  الثغـــرات.  لســـد  أخـــرى  ـــا 

ً
طرق واستكشـــف  الســـلة  تطو�ـــر  من��يـــة 

إم�انيـــة جمـــع بيانـــات أخـــرى ثانو�ـــة، أو اجمع بيانات أولية -إن أمكن- لســـد 
النقص �� البيانات.

ذ تقييم واحد أو  تقييم االحتياجات األســـاسية - �� معظم األحيان، ســـُ�نفَّ
أك�ـــ� خـــالل عمليـــة تحديـــد قيمـــة الســـلة مـــن أجـــل تقديـــر أثـــر األزمـــة عـــ�� 
ا��تمعـــات املتضـــررة ومســـتوى احتياجا��ـــا. ومـــن هـــذه التقييمـــات تقيـــيم 
االحتياجـــات متعـــدد القطاعـــات أو تحليـــل االقتصـــاد األســـري. يمكـــن لـــهذه 
التقييمـــات أن تقـــدر أيًضا (�� املتوســـط لألســـرة العادية) املـــوارد ال�� تتوفر 
لدى األفراد، و�التا�� يمكن استخدامها إلثراء تصميم سلة ا��د األد�ى من 

اإلنفاق.

إذا �انت اإلجابة ع�� معظم أو �ل األسئلة بـ"ال"، إذن من الضروري تطو�ر 
سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق من الصفر.

كیف نراعي أولویات األشخاص المتأثرین  5.1
باألزمات في سلة الحد األدنى من اإلنفاق؟

سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ال�� ال �عكس بدقة حاجات الناس األساسية 
أو أولو�ا��ـــم لـــن ت�ـــون مفيـــدة �ـــ� إعـــداد برامـــج النقـــد متعـــدد األغـــراض أو 
تحديـــد قيمـــة التحو�ـــالت النقدية. خالل أزمة �ســـونامي 2004 �� آســـيا ع�� 
ســـ�يل املثـــال، ســـددت األســـر ال�ـــ� عانت مـــن ديون كب�ـــ�ة ديو��ا باســـتخدام 
املنـــح ال�ـــ� �انـــت مخصصـــة إلعـــادة اإلعمـــار. وهـــذا الســـلوك �شـــ�� إ�ـــ� أنھ 
بال�ســـبة لهذه األســـر، �ان ســـداد الديون أولو�ة، ومع ذلك لم تنكشف هذه 

املعلومة املهمة �� تقييمات ما �عد األزمة.

�ـــ�  بالتقييـــم  املع�ـــ�  الف�ـــ�  العمـــل  فر�ـــق  مـــع   REACH �عاونـــت منظمـــة 
أوغندا لتطو�ر اســـ�بانة اســـتخدمت �� املناقشات ا��ماعية املركزة مع 
الالجئ�ـــن للتحقـــق مـــن ��ـــة م�ونـــات ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنـــفاق 

املق��حة و�عديلها حسب واقع وأولو�ات ا��تمعات املتضررة.
يمكنك الوصول إ�� أداة املناقشات ا��ماعية املركزة ع�� اإلن��نت.

إ�ـــ�  إنفاقهـــم، ووصولهـــم  وأنمـــاط  النـــاس األساســـية،  فهـــم حاجـــات  ي�ب�ـــ� 
تـــتوفر  لـــم  و�ذا  املتوفـــرة.  والثانو�ـــة  األوليـــة  البيانـــات  خـــالل  مـــن  األســـواق 
البيانات الثانو�ة أو لم تكن �افية، يجدر بك النظر �� جمع بيانات أولية و/ 
أو ال�شاور مع أفراد الفئة املس��دفة للتحقق من مسودة سلة ا��د األد�ى 
مـــن اإلنفـــاق. يختلـــف نطـــاق و��م جمع البيانات حســـب الســـياق، و�عتمد 
�شـــ�ل كب�ـــ� ع�ـــ� طبيعة عملية تطو�ر ســـلة ا��د األد�ـــى من اإلنفاق (�املة 
أم مختصـــرة)، وع�ـــ� الوقت املتاح لك، واملـــوارد والبيانات الثانو�ة املتوفرة. 
مـــن املمارســـات الفض�ـــ� هنـــا ت�ســـيق جمـــع البيانـــات ب�ـــن املنظمـــات وضمان 
اتبـــاع ن�ـــ� جمـــع البيانات "بما يكفي"، وتجنب املبالغة �� جمع البيانات ال�� 
ســـتخدم بالضـــرورة. قد تتوفـــر لدى منظمات غ�� ح�ومية أو و�االت 

ُ
قـــد ال �

أمميـــة أخـــرى بيانـــات تقييمـــات ســـابقة يمك��ـــا املســـاهمة ��ـــا، أو قـــد تختـــار 
أو  املقابـــالت  أو  األســـر  مســـتوى  ع�ـــ�  املســـوح  خـــالل  مـــن  البيانـــات  جمـــع 
املناقشات ا��ماعية املركزة، وقد تجمع األسعار من األسواق ا��لية لسد 
النقـــص ا��ـــرج �ـــ� املعلومـــات خـــالل عمليـــة تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى من 

اإلنفاق.

يمكن جمع البيانات األولية بطرق متنوعة (املقابالت مع األسر أو املقابالت 
مع مقدمي املعلومات الرئ�ســـي�ن أو املناقشـــات ا��ماعية املركزة إ��). فإذا 
جمعـــت البيانـــات األوليـــة، حـــاول �لمـــا أمكـــن أن تنفـــذ املقابـــالت مـــع �ل من 
انفتـــاًحا  األقـــل  لأل�ـــ�اص  توفـــر  وأن  منفصـــل،  �شـــ�ل  وال�ســـاء  الرجـــال 

�س�ب األعراف االجتماعية مساحات آمنة يمك��م ف��ا التعب�� عن آرا��م.
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18.  Husain, A., et al. (2020) Essential Needs Assessment Guidance Note WFP’s 
Research, Assessment and Monitoring (RAM) Division and the Cash-
Based Transfers (CBT) Division 

19.  Enhanced Response Capacity (ERC) Consortium for the Uptake of MPG’s 
(2018) Basic Needs Assessment (BNA) Guidance and Toolbox Parts 1 and 2

ھل توجد معاییر قطاعیة؟  5.2

مـــن التحديـــات أيًضـــا، أن �عـــض القطاعـــات ال تتوفر ف��ـــا معاي�� قائمة ع�� 
أساس حقوق اإل�سان يمكن دمجها مع بيانات إنفاق األسر. تتوفر املعاي�� 
�النـــقل  األخـــرى  القطاعـــات  �عـــض  لكـــن  األساســـية  القطاعـــات  �عـــض  �ـــ� 
واالتصـــاالت وتنميـــة ا��تمـــع ال تفـــرض معاي�� ل��د األد�ـــى املقبول. �� هذه 
القطاعـــات، يو��ـــ� باســـتخدام معـــدل إنفـــاق األســـر �� الفئـــة املرجعية ع�� 
هـــذه الســـلع وا��دمـــات لتطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ى مـــن اإلنفـــاق. يمكن جمع 
أو  مـــن خـــالل تقييمـــات االقتصـــاد األســـري ��ـــط األســـاس  البيانـــات  هـــذه 
لـــألسر  تقييمـــات االحتياجـــات متعـــددة القطاعـــات أو أي تقييمـــات أخـــرى 

�شمل مؤشرات لإلنفاق.

املصادر

بنـــاء ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق مشـــمول �ـــ� إرشـــادات برنامـــج األغذية 
العال�� �شأن الن�� القائم ع�� أساس االحتياجات األساسية18 وأيًضا �� 

تقييم االحتياجات األساسية ا��اص بائتالف االستجابة ا��سنة.19

ما �� ا��اجات ال�� ي�ب�� توثيقها عند التحدث مع الناس؟ درس مستفاد من أوغندا، 2019

• احرص ع�� توثيق ا��اجات، واألولو�ات، وأنماط اإلنفاق، وطرق املساعدة وآليات اإليصال املفضلة بانتظام، وكذلك تفاعالت الالجئ�ن مع السوق 
   وأنماط التبادل التجاري مع ا��تمعات املستضيفة.

• افهم خطط املستفيدين من املساعدات لتحقيق االكتفاء الذا�ي من خالل رسم خرائط قضايا ا��تمع وت�س�� ا��وار إليجاد ا��لول لها.

ثمة املز�د من املعلومات حول عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �� اوغندا (2019).
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20.  Husain, A. et al. (2020) Minimum Expenditure Baskets Guidance Note 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/

ما ھي مجموعات البیانات األخرى التي بإمكاننا أن نستخدمھا لبناء سلة الحد األدنى من اإلنفاق؟  5.3
إذا لـــم تتوفـــر مســـوح النفقـــات ومعلومـــات القطاعـــات/ مجموعـــات العمل اإل�ســـا�ي املوصوفة ســـابًقا، انظر �� اســـتخدام مصادر البيانـــات الوطنية التالية 

لبناء سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

ا��د األد�ى لألجورمؤشر أسعار املس��لك�نخط الفقر

حـــد أد�ـــى متفـــق عليـــھ ع�ـــ� املســـتوى الوط�ـــ� 
ُ�عت�� املواطن فق�ً�ا دونھ.

مالحظـــة: الفقـــر ل�ـــس بمفهوم معّرف �شـــ�ل 
مختلفـــة  ـــا 

ً
طرق الـــدول  ت�بـــع  لذلـــك  فر�ـــد، 

ـــا (الفقـــر املطلـــق مقابـــل الفـــقر  لتعر�فـــھ كمي�
ا��رمـــان  مقابـــل  الدخـــل  فقـــر  ال�ســـ��، 
ثـــمة  القـــدرات).  مقابـــل  االســـ��الك  ال�ســـ��، 
�ـــ� تحديـــد خـــط  مـــن  عشـــوائية ال مفـــر م��ـــا 
الفقـــر مهمـــا ال��مـــت ا��ـــذر بتحديـــده، لذلك 

ي�ب�� أن تحرص ع�� فهمھ.

وفًقـــا لصنـــدوق النقد الدو��، مؤشـــر أســـعار 
�ـــ�  التغ�ـــ�ات  يق�ـــس  مؤشـــر  هـــو  املســـ��لك�ن 
أو  وا��دمـــات  للســـلع  األســـر  شـــراء  عمليـــة 
حصولهـــا عل��ـــا بطـــرق أخرى لتلبيـــة حاجا��ا. 
أســـعار  مؤشـــرات  معظـــم  حســـاب  يجـــري 
املســـ��لك�ن ع�� أ��ا معدالت موزونة لل�ســـبة 
مـــن  محـــددة  ســـلة  أســـعار  لتغ�ـــ�  املئو�ـــة 
املنتجـــات االســـ��الكية، حيـــث �عكس األوزان 
األهمية ال�س�ية الس��الك األسرة لها �� ف��ة 

زمنية معينة.

يمكن االطالع ع�� مؤشـــر أســـعار املســـ��لك�ن 
هنا �� موقع صندوق النقد الدو��.

األد�ى  ا��ـــد  الدوليـــة،  العمـــل  ملنظمـــة  وفًقـــا 
لألجـــور هـــو القيمـــة الدنيـــا لألجر الـــذي ي�ب�� 
أن ُيدفـــع للعامل�ـــن بأجـــر مقابـــل العمـــل لف��ة 
زمنية معينة، وال يمكن تقليل هذا األجر عن 
ا��ـــد األد�ـــى باتفـــاق جما�ـــ� أو عقـــد فـــردي. 

اقرأ املز�د من منظمة العمل الدولية هنا.

مالحظـــة: يـــرى �عـــض النقـــاد أن ا��ـــد األد�ى 
الت�لـــفة  العـــادة  �ـــ�  بدقـــة  يمثـــل  ال  لألجـــور 
يحـــدده  القانـــون  ألن  للمع�شـــة،  ا��قيقيـــة 
ول�ـــس الت�اليـــف. يمكـــن ز�ـــادة ا��ـــد األد�ـــى 
لألجـــور وفـــق خطـــة معينـــة أو ر�طـــھ بمؤشـــر 
ت�لفـــة  ليواكـــب  مـــن  املســـ��لك�ن  أســـعار 

املع�شة ا��قيقية.

قد ي�ون استخدام السلة ال�� تحددها ا���ومة مهًما �ش�ل خاص �� �عض الدول حيث تخطط املنظمات الدولية ملواءمة برامجها مع برامج شبكة األمان 
االجتما�� ال�� تقودها ا���ومة بناء ع�� سلة اس��الك الوطنية.

مالحظة من إرشادات برنامج األغذية العال�� ا��اصة �سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق حول ا��د األد�ى لألجور20

انظـــر �ـــ� اســـتخدام ا��ـــد األد�ـــى لألجـــور �وســـيط. تذكر أن ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �عكس ا��اجات ع�� مســـتوى األســـر، لكن ا��ـــد األد�ى لألجور هو 
الدخل ع�� مستوى األفراد، لذلك يجب تقييم عدد األجور با��د األد�ى الالزمة ل�ل أسرة حسب ��مها. يو��� باالطالع ع�� الطر�قة ال�� تم ف��ا تحديد 

ا��د األد�ى لألجور، أل��ا تتم�� باال�ساق مع الن�� ا���ومية.
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ماذا لو توفرت بیانات نھج االقتصاد األسري؟ ھل البیانات الثانویة المتاحة كافیة لحسابات5.4   5.5
سلة الحد األدنى من اإلنفاق؟

ن�� االقتصاد األسري هو ن�� لتحليل األمن الغذا�ي وسبل الع�ش. �عتمد 
هـــذا الن�ـــ� ع�ـــ� الطر�قـــة ال�ـــ� تصـــل ��ـــا األســـر عـــادة إ�ـــ� الدخـــل والغـــذاء 
واملـــواد/ ا��دمـــات األخـــرى الالزمـــة للبقـــاء وا��ـــددة مـــن خـــالل تحلـــيل خط 
األســـاس. كجـــزء مـــن خـــط األســـاس، يحـــدد ن�ـــ� االقتصـــاد األســـري مـــناطق 
ســـبل الع�ـــش حيـــث ت�شـــارك األســـر بإســـ��اتيجيات م�شـــا��ة ل��صـــول ع�� 
إ�ـــ�  أنـــھ يقســـم األســـر ضمـــن مناطـــق ســـبل الع�ـــش  الغـــذاء والدخـــل. كمـــا 
مجموعـــات ثـــراء (3-4 مجموعـــات أو أك�ـــ�). و�حـــدد خـــط األســـاس �ـــ� ن�ـــ� 
االقتصاد األسري مصادر الغذاء والدخل وأنماط االس��الك ل�ل مجموعة 

من مجموعات ال��وة ول�ل من مناطق سبل الع�ش.

يمكـــن اســـتخدام املعلومـــات ا��موعة حول النفقات ضمـــن ن�� االقتصاد 
األســـري كمصـــدر للمعلومـــات لتطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق. لكن 
يحـــدد  محـــدد  معيـــار  يوجـــد  ال  ال�ـــ�وة،  طبقـــات  عتبـــات  طبيعـــة  �ســـ�ب 
ا��موعـــة ال�ـــ� ي�ب�ـــ� الرجـــوع إل��ـــا �� تطو�ر ســـلة ا��د األد�ى مـــن اإلنفاق. 
إذا تم توظيف بيانات ن�� االقتصاد األسري، من املهم فهم طر�قة جمعها؛ 
ألن ن�ـــ� االقتصـــاد األســـري هو إطار تحلي�� فقـــط ول�س طر�قة ثابتة ��مع 
البيانـــات. ومـــع أنـــھ يتـــم تنفيـــذ ن�� االقتصاد األســـري من خـــالل طرق نوعية 
(�املناقشـــات ا��ماعيـــة املركـــزة)، إال أ��ـــا قـــد ت�ـــون قائمة أيًضـــا ع�� نماذج 
كمية �� مسوح األسر. وتتم�� الن�� القائمة ع�� النماذج الكمية بمعلومات 
أك�� دقة، و�مكن أيًضا استخدام البيانات النوعية لكن ي�ب�� التحقق م��ا 

أو تثلي��ا مع مصادر بيانات أخرى.21 للمز�د من التفاصيل، انظر
.HEA Resilience Study

القيمـــة  مـــن  تحقـــق  املتوفـــرة،  الثانو�ـــة  البيانـــات  اســـتخدام  تقـــرر  أن  قبـــل 
املرجعيـــة ال�ـــ� تخطـــط الســـتخدامها (مثـــل خـــط الفقـــر) مـــن خـــالل قـــائمة 

التحقق التالية: 

كفاية البيانات الثانو�ة لالستخدام ا��ا��

أجـــب بنعـــم أو ال ع�ـــ� األســـئلة التاليـــة لتقييـــم كفايـــة أي بيانـــات مرجعـــية 
ثانو�ة إلثراء تصميم سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

إذا أجبت بـ"ال" ع�� �عض هذه األسئلة، استخدم ما هو متاح لك لتكملة 
الثغـــرات. ادرس  ـــا أخـــرى لســـد 

ً
من��يـــة تطو�ـــر الســـلة واستكشـــف طرق

إم�انية جمع بيانات أخرى ثانو�ة، أو اجمع بيانات أولية -إن أمكن- لسد 
النقص �� البيانات.

إذا �انـــت اإلجابـــة عـــ�� معظـــم أو �ل األســـئلة بــــ"ال"، إذن مـــن الضـــروري 
تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق من الصفر.

تـــم إ�شـــاء مجموعـــة البيانـــات ع�ـــ� أســـاس النفقـــات؟ �ســـتخدم  هـــل 
معظم الدول متوســـط الدخل ول�س النفقات لتحديد خطوط الفقر 

الوطنية ا��اصة ��ا.
هـــل تـــم بنـــاء مجموعـــة البيانات بناء ع�� أنماط االســـ��الك ب�ن الفئات 
الدنيـــا  وا��ـــدود  ال�افيـــة  التغذيـــة  حيـــث  مـــن  خصوًصـــا  املســـ��دفة، 
ا  ملستوى املع�شة؟ قد ت�ون أنماط االس��الك ب�ن األسر مقبولة ثقافي�
لكـــن دون املعاي�ـــ�، خصوًصـــا �ـــ� الســـياقات ال�ـــ� ت�ســـم با�عـــدام األمن 
الغذا�ـــي. وقد ت�بع الفئات الســـ�انية املســـتضيفة عـــادات مختلفة عن 

عادات الالجئ�ن/ النازح�ن.
ا  هـــل �عكـــس مجموعـــة البيانـــات حاجـــات األســـر الضعيفـــة اجتماعـــي�
�ـــعض  والقســـائم؟  النقـــد  مســـاعدات  لتلقـــي  واملؤهلـــة  ـــا  واقتصادي�
مؤشـــرات أســـعار املســـ��لك�ن مب�يـــة حـــول عـــادات االســـ��الك ملتوسط 
األســـر، و�شـــمل �ـــ� �عـــض األحيان ســـلًعا فاخـــرة ال تتفق مع األســـر ال�� 

�س��دفها املساعدات اإل�سانية.
هل ترا�� مجموعة البيانات االختالفات ا��تملة �� أنماط االس��الك 

واألسعار ب�ن مختلف األقاليم؟
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البیانات المستخدمة في النماذج الھجینة  5.6
ثمـــة طـــرق مختلفـــة للبـــدء بجمـــع البيانـــات �ـــ� هـــذا الن�ـــ�. �ســـتطيع أن تبـــدأ 
بقائمـــة مـــواد قائمـــة ع�ـــ� أســـاس حقـــوق اإل�ســـان مأخـــوذة مـــن مجموعـــات 
العمـــل اإل�ســـا�ي و/ أو الكيانـــات املعنيـــة باملعاي�ـــ�، ومـــن ثم تحديد ســـعرها. 
يمكـــن حســـاب الت�اليـــف باســـتخدام مجموعـــة مـــن املصادر. يمكن حســـاب 
�عضهـــا باســـتخدام بيانـــات مراقبـــة األســـعار (عـــادة مـــا تتوفـــر �شـــ�ل أك�ـــ� 
املعلـــومات  مقدمـــي  مـــع  املقابـــالت  بيانـــات  أو  والوقـــود)،  والنظافـــة  للغـــذاء 
ـــا أك�ـــ� ل��صـــول ع�ـــ� ت�لفـــة اإليجـــار  الرئ�ســـي�ن (عـــادة مـــا ي�ـــون ذلـــك عملي�
من  ـــا  واقتصادي� ـــا  اجتماعي� الضعيفـــة  األســـر  نفقـــات  معـــدل  أو  واملرافـــق)، 
 وســـط ��ساب البنود ال�� يصعب 

ً
بيانات مســـوح األســـر (عادة ما تمثل حال

حسا��ا �النقل والطاقة وا��ماية وال��ة). من املهم تثليث ت�لفة �ل بند 
�� القائمة مع بيانات مسوح األسر والبيانات الثانو�ة األخرى املتاحة داخل 

الدولة من أجل ضمان واقعية ا��سابات.

 من ذلك أن تبدأ العملية ب�يانات اإلنفاق (االس��الك الفع��) 
ً

و�مكنك بدال
ـــ، كمـــا هو 

ً
وتكمل��ـــا بمعلومـــات مـــن الن�ـــ� القائـــم ع�ـــ� أســـاس ا��قـــوق. مثال

الســـ�انية  الفئـــة  مـــن  ا��موعـــة  املعلومـــات  كشـــفت  إذا  ســـابًقا،  مذ�ـــور 
املرجعية �� الن�� القائم ع�� أســـاس النفقات أن اســـ��الك األســـر غ�� �اف 
من منظور حقوق اإل�ســـان، ي�ب�� أن تحدد املنظمات اإل�ســـانية النفقات 
أســـاس  ي�ب�ـــ�" ودراســـة تكمل��ـــا �عناصـــر قائمـــة ع�ـــ�  أك�ـــ� ممـــا  "املتدنيـــة 

ا��قوق من سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

جمع البیانات األولیة  5.7
إذا لم تتوفر البيانات الثانو�ة أو لم تكن �افية، �ســـتطيع املنظمات النظر 
�ـــ� جمـــع بيانـــات أولية و/ أو ال�شـــاور مع أفراد الفئة املســـ��دفة للتحقق من 
مســـودة ســـلة ا��ـــد األد�ى من اإلنفاق. يختلف نطـــاق و��م جمع البيانات 
حســـب الســـياق، و�عتمـــد �شـــ�ل كب�ـــ� ع�� طبيعـــة عملية تطو�ر ســـلة ا��د 
واملـــوارد  املتـــاح،  الوقـــت  وع�ـــ�  مختصـــرة)  أم  (�املـــة  اإلنفـــاق  مـــن  األد�ـــى 
والبيانات الثانو�ة املتوفرة. قد تتوفر لدى منظمات غ�� ح�ومية أو و�االت 
أممية أخرى بيانات تقييمات ســـابقة يمك��ا املســـاهمة ��ا، أو قد يختار من 
يطور سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق جمع البيانات إما من خالل املسوح ع�� 
مستوى األسر أو املقابالت أو املناقشات ا��ماعية املركزة، أو بال�شاور مع 
مجموعـــات العمـــل اإل�ســـا�ي، أو جمـــع األســـعار مـــن األســـواق ا��ليـــة لسد 
النقـــص ا��ـــرج �ـــ� املعلومـــات. مـــن املمارســـات الفض�ـــ� هنـــا ت�ســـيق جـــمع 
البيانـــات ب�ـــن املنظمـــات، وضمـــان جمـــع "مـــا يكفـــي" مـــن البيانـــات، وتجنـــب 

ستخدم بالضرورة.
ُ
املبالغة �� جمع البيانات ال�� قد ال �

التحقق من تطابق مختلف مجموعات البیانات  5.8
ل تتطابـــق البيانـــات بمـــا يكفي لضمان تواؤم مختلف ن�� تطو�ر ســـلة ا��د 
األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق؟ عنـــد ا��مـــع ب�ـــن الن�ـــ� القائـــم ع�ـــ� ا��قـــوق والنـــ�� 
مختلـــف  �ـــ�  التفصيـــل  درجـــة  مراعـــاة  املهـــم  مـــن  النفقـــات،  ع�ـــ�  القائـــم 
�ـــ� الن���ـــن. ي�ب�ـــ� أن  مجموعـــات البيانـــات املســـتخدمة لتحديـــد القيمـــة 
تتطابـــق مجموعـــات البيانـــات و�ال فلـــن ت�ون هنـــاك فائدة مـــن املقارنة بي��ا. 
، إذا كنت تطور قائمة من السلع ع�� أساس ا��قوق لتدمجها �� سلة 

ً
مثال

ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق، لكن مصـــدر بيانات نفقات األســـر الوحيد يقسم 
النفقات حســـب الفئات ول�س الســـلع، مهما �انت اإلرادة السياســـية قو�ة، 

سيصعب جمع مجموع�� البيانات مًعا.

ع�� غرار ذلك، إذا توفرت بيانات خط الفقر و�انت متصلة بالســـياق، من 
الضـــروري ضمـــان القـــدرة ع�ـــ� املقارنـــة ب�ـــن البيانـــات االوليـــة والثانو�ة. هذا 
�ع�ـــ� أنـــك إذا كنـــت تخطـــط ��مـــع بيانـــات أوليـــة، ي�ب�ـــ� أن �عـــدل من��يـــة 
البيانـــات  مـــع من��يـــة جمـــع  اإلمـــ�ان  قـــدر  لت�ـــون م�ســـقة  البيانـــات  جمـــع 
الثانو�ة. و�ذا تم تحديد خط الفقر باستخدام بيانات تفصيلية لكن تقييم 
، من املر�� أن تقع �عض األخطاء.

ً
حاجات األسر الذي تنفذه أقل تفصيال

املصادر

لالطـــالع ع�ـــ� القائمـــة ال�املـــة للبيانـــات الالزمـــة لتطو�ر ســـلة ا��ـــد األد�ى 
من اإلنفاق انظر

 ،"WFP (2020) Minimum Expenditure Baskets Guidance Note" 
ص. 24.

الن�� ال���ن: 
أوغندا، 2019

تـــم بنـــاء ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق األوغنديـــة �شـــ�ل أسا��ـــ� باتبـــاع 
الن�� القائم ع�� أساس ا��قوق، والبناء ع�� املعاي�� اإل�سانية املقبولة 
ا. �انت الســـلة مؤلفة من الســـلع وا��دمات بناء ع�� هذه املعاي�� إ��  دولي�
ُمنـــحت  ثـــم  ومـــن  الالجئ�ـــن.  منظـــور  مـــن  األولو�ـــة  ذات  ا��اجـــات  جانـــب 
األولو�ة ل��اجات ال�� لم يتوفر الدخل ال�ا�� لتلبي��ا. وتم تطبيق منظور 
الســـوق لضمان توفر مختلف املواد �� الســـوق و�ســـع��ها بأسعار السوق 
الفعليـــة. كمـــا انطـــوت عمليـــة تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق عـــ�� 
تحليـــل قائـــم ع�ـــ� أســـاس النفقـــات لضمـــان ا�ســـاق الســـلة مـــع ســـلوكيات 
الطلـــب، وذلـــك مـــن خـــالل تثليـــث مـــع البيانـــات ا��موعـــة مـــن ا��تمـــعات 
املســـتضيفة و�يانـــات اإلحصـــاءات الوطنيـــة بمـــا ف��ـــا تقر�ـــر خـــط الفـــقر 

الوط�� لضمان اال�ساق. للمز�د من املعلومات، انظر
."Uganda MEB Harmonisation Guidance" 

ص38

حساب سلة
الحد األدنى من اإلنفاق:
دلیل الممارسات الفضلى



االختیار بین مختلف6.
نُُھج حساب سلة الحد

األدنى من اإلنفاق
�ستكشف هذا القسم:

ُ�� الثالثة - القائم ع�� النفقات والقائم ع�� ا��قوق وال���ن – إلدراج ا��اجات متعددة القطاعات وا��اجات  • النُّ
   املش��كة ب�ن القطاعات �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، كما يو�� طرق استخدامها إلدراج املواد الغذائية وغ�� 

   الغذائية.
• �عر�ف الن�� ال��ينة واعتبارها ممارسة فض�� أل��ا ت�يح تكييف ال��امج بما يتفق مع السياق.

• ا��دل �شأن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق وسلة األد�ى من اإلنفاق للبقاء.
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ثالثة نھج مختلفة  6.1
كما هو مو�� �� الفصل األول، ثمة ثالثة ن�� مختلفة إلدراج ا��اجات متعددة القطاعات �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

�ســـتخدم الن�ـــ� القائـــم ع�ـــ� أســـاس ا��قـــوق االحتياجـــات ال�� تـــم تقييمها واملعاي�� اإل�ســـانية (مثـــل حماية ا��قوق وفـــق قوان�ن حقوق اإل�ســـان الدولية 
ومعاي�� إسف�� واملعاي�� الوطنية الفنية) لتحديد م�ونات السلة، و�ستخدم وأسعار السوق ا���� لتحديد ت�لف��ا.

�� املقابل، يركز الن�� القائم ع�� أساس النفقات ع�� الطلب الفع�� باستخدام أنماط االس��الك ا��لية لتحديد م�ونات وت�لفة السلة.

أما الن�� ال���ن فهو خيار عم�� يجمع ب�ن العناصر القائمة ع�� أساس ا��قوق والعناصر القائمة ع�� أساس النفقات.

ل�ل ن�� م��ا إيجابياتھ وسلبياتھ، وكث�ً�ا ما �عتمد اختيار الن�� ع�� معطيات السياق، �القيود ع�� البيانات أو التمو�ل والقضايا السياسية. يو��� معظم 
ا��تص�ن باســـتخدام الن�� ال���ن الذي يجمع امتيازات الن���ن اآلخر�ن وتطبيقھ بحيث يالئم الســـياق. ي�يح لك الن�� ال���ن اســـتخدام مصادر بيانات 

مختلفة، كما أنھ أك�� مرونة �� التكيف مع مختلف األوضاع.

الن�� القائم ع�� أساس ا��قوق
�ستخدم ا��اجات ال�� تم تقييمها واملعاي�� اإل�سانية لتحديد مكونات

السلة، كما �ستخدم أسعار السوق لتحديد ت�لف��ا.

الن�� القائم ع�� أساس النفقات
يركز ع�� الطلب الفع�� لتحديد مكونات وت�لفة السلة.

ينطـــوي هـــذا الن�ـــ� ع�ـــ� التمتـــع ب�امـــل حقـــوق اإل�ســـان ال�ـــ� حددها 
القانـــون اإل�ســـا�ي الدو�ـــ� والقانـــون الدو�ـــ� ��قـــوق اإل�ســـان اللذان 
الـــشرب  بالغـــذاء وميـــاه  باألزمـــات  املتأثر�ـــن  األفـــراد  يحميـــان حقـــوق 

ومواد النظافة واملال�س واملأوى والرعاية ال��ية املنقذة ل��ياة.
ومعاي�ـــ� إســـف�� مب�يـــة ع�ـــ� أســـاس هـــذا التعر�ـــف، لك��ـــا تضيـــف لـــھ 
خدمـــات الصـــرف الص�ـــ� األساســـية والوقايـــة مـــن األمـــراض املعـــدية 
املســـتوى  ع�ـــ�  القطاعيـــة  املعاي�ـــ�  مراعـــاة  أيًضـــا  ي�ب�ـــ�  والتعليـــم. 
الوط��. �� �عض ا��االت، ال تتوفر معاي�� قطاعية دولية أو وطنية. 

و�� هذه ا��االت، يمكن استخدام معاي�� مجتمعية أو فنية.

مالحظـــة – عـــادة مـــا يقـــود فر�ـــق العمـــل القطري املع�ـــ� بالنقد 
تنفيـــذ الن�ـــ� القائـــم ع�� أســـاس ا��قوق، و�بـــدأ بأن يقدم �ل 
مـــن  للمز�ـــد  إســـف��  دليـــل  انظـــر  بامل�ونـــات.  قائمـــة  قطـــاع 

املعلومات.

يصـــف الن�ـــ� القائـــم ع�ـــ� النفقـــات الت�اليـــف ا��قيقيـــة بنـــاء ع�ـــ� 
أنماط االس��الك ا��ددة من خالل مسوح األسر وتقييمات السوق 
وخصائـــص إنفـــاق األســـر وغ�ـــ� ذلـــك مـــن بيانـــات األســـر االقتصادية. 
وهـــو ن�ـــ� متبـــع ع�ـــ� نطـــاق واســـع لتحديـــد خطـــوط الفقـــر الوطنيـــة 
و�عتمد ع�� تحديد ا��اجات حسب نفقات الشهر�ة لألسر الفق��ة.

مالحظـــة – �عتمـــد نجـــاح الن�� القائم ع�� أســـاس النفقات �� 
الغالب ع�� القدرة ع�� تحديد فئة األسر ال�� بال�اد �ستطيع 
تلبيـــة حاجا��ـــا للبقـــاء. فـــإذا تـــم تصميـــم ســـلة ا��ـــد األد�ـــى من 
ا  اإلنفـــاق لتعكـــس نفقـــات األســـر األك�� فقًرا، فمـــن املر�� جد�
أال تكفـــي الســـلة لتلبيـــة ا��ـــد األد�ـــى مـــن االحتياجـــات. انظر 
توج��ـــات برنامـــج األغذية العال�� �شـــأن ســـلة ا��ـــد األد�ى من 
طر�ـــقة  حـــول  املعلومـــات  مـــن  للمز�ـــد   ،14-10 ص.  اإلنفـــاق، 

تحديد هذه الفئة من األسر.
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، م�ون الغذاء قائم ع�� أنماط
ً

الن�� ال���ن ن�� عم�� ت�بعھ �ش�ل أو بآخر معظم عمليات تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق (مثال
عدل لتتفق �ش�ل أفضل مع معاي�� إسف�� للتوازن الغذا�ي). تتمثل املمارسة الفض�� �� الكث�� من األحيان

ُ
االس��الك ا��لية، لكن الكميات �

�� بناء سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ع�� أساس الن�� ال���ن.

يتم تحديد هذا املز�ج ب�ن الن���ن ل�ل حالة ع�� حدة اعتماًدا ع�� املعلومات املتوفرة �� السياق. ع�� س�يل املثال، يمكن أن تتألف السلة ال��ينة من قوائم 
قطاعية تل�� ا��د األد�ى من معاي�� إسف�� وتم تثلي��ا مع تقييمات االحتياجات. ومن ثم يمكن حساب ت�لفة السلة باستخدام معلومات نفقات األسر.

يجمع الن�� ال���ن ب�ن الن�� القائم ع�� أساس ا��قوق والن�� القائم ع�� أساس النفقات فيجعل السلة عملية ومفيدة أك�� من الناحية ال�شغيلية من خالل 
استخدام املنظور ا��قو�� وأيًضا ضمان اتفاق السلة مع أنماط الطلب الفع�� (ن�� النفقات).

فـــر حســـ�ن وأســـرتھ إ�ـــ� تركيـــا عـــام 
ســـاعدهم  2014، وعندمـــا وصلـــوا 
خصوًصـــا  ا��ليـــون،  الســـ�ان 

السلطات ا��لية لل��، 
�ـــ� تلبية احتياجا��ـــم، ول�س لد��م 
دخـــل منتظـــم ســـوى بطاقـــة الهـــالل 
األحمر. و �ســـتطيع حســـ�ن وأسرتھ 
بفضـــل  اإليجـــار  مـــن  جـــزء  دفـــع 
الشـــهر�ة  النقديـــة  املســـاعدات 
املقدمـــة عـــن طر�ـــق بطاقـــة الدفـــع 
املســـبق ملليـــون ونصف ال�� ضمن 
االجتمـــا��  األمـــان  شـــبكة  برنامـــج 
االتحـــاد  ينفـــذه  الـــذي  الطارئـــة 
الدو�ـــ� ��معيـــات الصليـــب األحمر 
والهالل األحمر بالتعاون مع الهالل 
األحمـــر ال��ـ�ــي و�تمو�ل من االتحاد 

األورو�ي.

نـــور  عا�شـــة  الصـــورة:  حقـــوق 
غنـــالب/ االتحـــاد الدو�ـــ� ��معيـــات 
الصليـــب األحمـــر والهـــالل األحـــمر. 

أيار 2022.

يو�ـــ� ا��ـــدول التا�ـــ� كيفيـــة اســـتخدام الن�ـــ� القائـــم ع�� ا��قوق والن�� القائم ع�ـــ� النفقات (للمواد الغذائية وغ�� الغذائيـــة) كما هو مق��ح �� توج��ات 
برنامج األغذية العال�� �شأن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق وتوج��ات البنك الدو��. وفيما ي�� تفصيل أك�� �شأن الن�� ال���ن.

املواد الغذائية
ا. تضم  " بناء ع�� املـــواد الغذائية املتوفـــرة محلي�

ً
ا معـــقوال ��ـــدف ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق لتوفـــ�� "نظـــام غذا�ـــي ص�� طو�ل األمد" يـــقدم "تنوًعا غذائي�

الســـلة الغذائيـــة – املســـماة ســـلة النظـــام الغذا�ـــي الص�ـــ�" - مـــواد غذائيـــة و�غذو�ـــة ضرور�ـــة لتحقيـــق التنـــوع والكميـــة ال�افي�ن، و�ـــ� مصممـــة لتغطية 2100 
ا. �الوري للفرد الواحد يومي�
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الن�� القائم ع�� أساس ا��قوقالن�� القائم ع�� أساس النفقات 

يتم بناء الســـلة الغذائية من قائمة من املنتجات الغذائية املســـ��لكة 
ـــا بكميـــات تـــزّود الطاقـــة الالزمـــة لبقـــاء الفـــرد الواحـــد ع�� املدى  محلي�

القص�� (2100 �الوري).
�شـــمل معيار "ت�لفة النظام الغذا�ي"22 التنوع الغذا�ي والتغذوي، 
و�مكـــن اســـتخدامھ لتصميـــم ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق لـــألسرة 
املتوســـطة إذا تـــم تحديدهـــا مســـبًقا �ـــ� املنطقـــة. �عت�ـــ� معيـــار ت�لـــفة 
ـــا لكنـــھ غ�� مســـتخدم ع�� نطاق واســـع  النظـــام الغذا�ـــي معيـــاًرا ذهبي�

�س�ب املوارد الكب��ة ال�� يتطل��ا.
�ـــ� املقابـــل، فـــإن أداة NutVal ال�ـــ� تضم مواد غذائية مكيفة حســـب 
الســـياق ا���ـــ� أك�ـــ� اســـتخداًما، أل��ـــا أســـهل و�مكـــن أن ت�تـــج نتـــائج 
ا ومتوفرة مســـبًقا  شـــب��ة أو �عتمد ع�� ســـالل غذائية متوازنة �غذو��

لتقديم املساعدات العي�ية.

��ـــدف ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق ألن �عكـــس حاجـــات متـــوسط 
ا، وكث�ً�ا ما �ستخدم الدفعات  ا واجتماعي� األسرة الضعيفة اقتصادي�

اإلضافية بصف��ا أفصل وسيلة ملعا��ة ا��اجات ا��اصة.

الحـــظ أيًضـــا أن ت�لفـــة "معيـــار ت�لفـــة النظـــام الغذا�ـــي" أك�ـــ� ب�ســـبة 
يـــزود الطاقـــة الالزمـــة لبقـــاء  الـــذي  %100-50 مـــن النظـــام الغذا�ـــي 

متوسط األسر فقط.

للمز�ـــد مـــن املعلومـــات، انظـــر دليـــل إســـف�� والروابـــط �شـــأن 
"معيار ت�لفة النظام الغذا�ي" وأداة NutVal أعاله.

يتم تجميع السلة الغذائية عن طر�ق حساب معدل (و/ أو متوسط) 
النفقـــات ع�ـــ� الســـلع الغذائية األساســـية للفئـــة الســـ�انية املرجعية. 
وذلـــك يتطلب تحليل أنماط اســـ��الك األســـر ال�ـــ� تل�� فقط حاجات 
البقـــاء، بحيـــث �شـــمل النفقـــات النقدية ونفقات االئتمـــان وقيمة أي 
ال��  األخـــرى  املســـاعدات  وقيمـــة  األســـرة  ت�تجهـــا  غذائيـــة  مـــواد 

�ستخدمها.

إذا تم قياس السلة الغذائية دون أي مواد أخرى �� سلة ا��د األد�ى 
مـــن اإلنفـــاق، فإ��ـــا قـــد تحتـــوي أيًضـــا ع�ـــ� ســـلًعا ضرور�ـــة ملعا�ـــ�ة 
املنتجات الغذائية �ي تصبح قابلة للهضم (مثل ت�لفة املياه أو وقود 

الطبخ).

امل�ـــون  تطو�ـــر  ن�ـــ�  مختلـــف  حـــول  التفاصيـــل  مـــن  للمز�ـــد 
الغذا�ـــي مـــن ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، انظـــر توج��ـــات 
برنامـــج األغذيـــة العال�ـــ� �شـــأن ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق 

(ص. 18-15).

املواد غ�� الغذائية
ال تتوفر معاي�� عاملية للمواد غ�� الغذائية كما هو ا��ال بال�سبة للمواد الغذائية. وهذا �ع�� أن السلة غ�� الغذائية تجمع ب�ن 

معاي�� عاملية ومحلية بناء ع�� مشاورات مع مختلف القطاعات داخل البالد.

22. �عـــد معيـــار �لفـــة النظـــام الغذا�ـــي طر�قـــة و�رنامـــج حاســـو�ي مبتكـــر طورتـــھ منظمـــة إنقـــاذ 
الطفـــل �ـــ� اململكـــة املتحـــدة لتقديـــر كميـــة وأنـــواع املـــواد الغذائية ا��ليـــة الالزمـــة ل��و�د األسر 
بنظـــام غذا�ـــي يل�ـــ� معدل احتياجات الطاقـــة ومدخالت ال��وت�ن والدهـــون واملغذيات الدقيقة 

املو��� ��ا.
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• 

• 

• 

•  

23.  Husain, A. et al. (2020) Minimum Expenditure Baskets Guidance Note 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/

يمكـــن تطو�ـــر الســـلة غ�ـــ� الغذائية بمســـتو�ات مختلفة مـــن التفصيل 
حسب البيانات املتوفرة ومستوى التفصيل املرغوب بھ. ابدأ بحساب 
معـــدل (و/ أو متوســـط) النفقـــات ع�ـــ� الســـلع غ�� الغذائية األساســـية 

للفئة الس�انية املرجعية.

إذا �انـــت البيانـــات �شـــأن نفقـــات املواد غ�� الغذائية مفصلة بالشـــ�ل 
ال�ا�ـــ� لبعـــض أو �ل الفئـــات، يمكـــن اســـتخدامها لتحديـــد املـــواد غ�ـــ� 
اإلنفـــاق  مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  �ـــ� ســـلة  إدراجهـــا  �ســـتطيع  ال�ـــ�  الغذائيـــة 
ومراقب��ـــا باســـتمرار، و��ب�ـــ� أن �عت�ـــ� هـــذه الطر�قـــة مـــن املمارســـات 
الفض��. أما بال�ســـبة للفئات ال�� ال تتوفر لها بيانات �افية، والفئات 
ال�ـــ� يصعـــب تفصيلها إ�� مواد محـــددة (�ال��ة والنقل واإليجار وما 
إ�� ذلك من فئات) فيمكن تحليل النفقات حسب الفئة و�دراج فئات 

اإلنفاق �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق كمبلغ إجما��.

قد تختلف امل�ونات غ�� الغذائية من سياق آلخر، لك��ا �شمل عموًما 
امل�ونـــات املذ�ـــورة �� قســـم ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفـــاق القائمة ع�� 
أساس ا��قوق. للمز�د من التفاصيل، انظر توج��ات برنامج األغذية 

العال�� �شأن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، ص. 19 - 20 23.

للمز�ـــد مـــن املعلومـــات حـــول النفقـــات وســـلة ا��ـــد األد�ى مـــن اإلنفاق 
انظـــر الفصـــل الســـا�ع "ضم ا��اجـــات القطاعية وا��اجات املشـــ��كة 

ب�ن القطاعات".

ـــا ع�ـــ� تطـــو�ر  �عمـــل �عـــض مجموعـــات العمـــل اإل�ســـا�ي العامليـــة حالي�
إرشادات �شأن ضم حاجات غ�� محصورة بقطاع مع�ن �� سلة ا��د 
األد�ى من اإلنفاق ســـواء �انت �ســـتخدم ملرة واحدة أو �شـــ�ل متكرر. 
و�ـــ� حاجـــات الزمـــة لتحقيق ا��ـــد األد�ى من ا��قوق ال�ـــ� تنص عل��ا 
ب�ـــن ا��ـــاالت الطارئـــة وســـياقات  املعاي�ـــ�. قـــد تختلـــف �عـــض البنـــود 

التعا��.

يجري حســـاب الســـلة بناء ع�� ت�لفة الســـلع وا��دمات الالزمة لتلبية 
ا��اجات من السوق ا����.

انظـــر القســـم �شـــأن تطو�ـــر الســـالل القطاعية الذي يضـــم التفاصيل 
�شأن إرشادات مجموعات العمل اإل�سا�ي وغ��ها من الهيئات.

إیجابیات وسلبیات كل من النھج الثالثة  6.2
ا لتغطية حاجا��ا وت�لفة �غطية ا��اجة من خالل السوق  ا إ�� الفرق ب�ن ما تنفقھ األسر حالي� ل�ل من الن�� الثالثة إيجابيات وسلبيات. وذلك �عود جزئي�
وحـــده. إذ ي��ـــأ النـــاس للمقايضـــة واإلنتـــاج الذا�ـــي ومجموعـــة مـــن آليـــات التأقلـــم الســـلبية واإليجابيـــة ل��صول ع�ـــ� الســـلع وا��دمات، وقد �ســـتغنون عن 

حاجات معينة ليتمكنوا من �غطية حاجات أخرى �ش�ل �اف.

الن�� القائم ع�� أساس النفقات

السلبياتاإليجابيات

ا وأسهل لتحديد م�ونات السلة وقيم��ا. �عت�� ن�ً�ا عملي�

ُينظـــر �ـــ� اتباعـــھ لســـد النقـــص �ـــ� املعلومـــات ال�ـــ� يصعـــب ا��صول 
عل��ا بطرق أخرى، وأيًضا لتعز�ز املوضوعية والدقة.

إذا توفـــرت بيانـــات النفقـــات الثانو�ـــة، فـــإن الســـلة تصبـــح أك�ـــ� صلة 
بالسياق ا���� و�التا�� أك�� مالءمة واستدامة.

اســـتخدام بيانـــات النفقـــات وحدهـــا قـــد ��ـــدد �عـــدم تحقيـــق املعاي�ـــ� 
اإل�ســـانية، ألن الفقـــر يج�ـــ� النـــاس ع�ـــ� ا��ـــد مـــن اســـ��الكهم لسلع 
وخدمات معينة، وقد ال تل�� نفقا��م ا��دودة حاجا��م األساسية.

(مالحظـــة: يمكـــن التخفيـــف مـــن هـــذا ا��طـــر عـــن طر�ق تحديـــد فئة من 
األســـر الواقعـــة فـــوق خـــط الفقـــر مباشـــرة، و�التا�ـــ� تجنـــب إعـــادة إنتاج 
أنماط االس��الك ا��اصة بمن ال يمل�ون املوارد ال�افية ��ياة كر�مة. 
و�ذا �انـــت نفقـــات الفئـــة الواقعـــة فـــوق خـــط الفقـــر مباشـــرة أيًضـــا غ�� 
�افيـــة مـــن منظـــور حقـــوق اإل�ســـان، فـــإن البديل هـــو اســـتخدام الن�� 

ال���ن املو�� أدناه).
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24.  Husain, A. et al. (2020) Essential Needs Assessment Guidance https://docs.wfp.org/
api/documents/WFP-0000074197/download/

25.  Jovanovic, V. (2017) The impact of cash transfer on resilience: A multi-country study 
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_The-impact-
of-cash-transfers-on-resilience_2017.pdf CARE International, UK.

الن�� القائم ع�� أساس ا��قوق

السلبياتاإليجابيات

 ل��اجـــات ا��قيقيـــة ل��ميـــع بـــ�ل تنوعهـــم والت�لفـــة 
ً

 �عت�ـــ� ممثـــال
ا��قيقية لتلبي��ا.

متصل �ش�ل مباشر باملعاي�� العاملية وا��لية املتفق عل��ا.

أداة مناصـــرة محتملـــة عندمـــا ي�ـــون االســـ��الك أد�ى من املســـتو�ات 
ال�� تو��� ��ا سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

مفيد �� الســـياقات ال�� ي�ون ف��ا الوصول محدوًدا (�ســـ�ب ا�عدام 
األمن أو ان�شار و�اء ع�� س�يل املثال) أو ال تتوفر ف��ا بيانات جيدة 

�شأن ا��اجات أو النفقات.

.   "WFP’s (2020) Essential Needs Assessment Guidance" ا��دول مقت�س من

قـــد ت�ـــون قائمـــة الســـلع الســـوقية ســـليمة مـــن منظـــور معاي�ـــ� إســـف��، 
لك��ـــا غ�ـــ� واقعيـــة �ـــ� الســـياق ا���ـــ� �ســـ�ب أنمـــاط االســـ��الك لدى 

الس�ان ا��لي�ن، أو توفر السلع، أو ما شابھ من أسباب.

ثمـــة خطـــر مـــن عـــدم التوافق مـــع املعاي�ـــ� وعـــادات االســـ��الك ا��لية. 
�عتمد مواد غ�� غذائية ع�� السياق وال �سهل تث�يت حد أد�ى محدد 

ا). وشامل لها (مثل معاي�� إسف�� ل2100 �لوري للفرد الواحد يومي�

ا �ـــ� تحديـــد م�ونـــات  تقـــدم معاي�ـــ� إســـف�� معاي�ـــ� عامليـــة مفيـــدة جـــد�
السالل الغذائية وسالل مواد النظافة ومجموعات أدوات املأوى ال�� 
�ســـتطيع اســـتخدامها مباشرة �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق القائمة 
ع�ـــ� أســـاس ا��قـــوق. لكـــن القطاعـــات األخـــرى عامـــة أك�ـــ� وال تقـــدم 

إرشادات مباشرة �شأن بناء سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

يصعـــب تحو�ـــل �عـــض املعاي�ـــ� إ�ـــ� ســـلع أو خدمـــات ســـوقية محـــددة 
ـــ، معاي�ـــ� املأوى 

ً
يمكـــن إدراجهـــا �ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق (مثال

ـــ جيد ال��و�ـــة واإلضاءة ومقاوًمـــا ل��ر�ق مع منطقة 
ً

ال�ـــ� تتطلـــب "م��ال
مظللة للطبخ").

24

"أظهرت دراسة حالة �� ز�مبابوي أن قيم التحو�الت لم �عكس �� البداية أسعار السوق ا��قيقية للسلع االس��الكية األساسية، وقد هدد ذلك ب��اجع الطلب 
�شـــ�ل كب�ـــ�. �شـــ�� تحليلنـــا إ�ـــ� أن الطر�قـــة ال�ـــ� تـــم ��ا حســـاب قيمة التحو�ل �� ز�مبابوي - باســـتخدام بيانات النفقات األســـر ع�� الغذاء (مـــن جانب الطلب) 
ول�ـــس باســـتخدام أســـعار الغـــذاء ا��موعـــة مـــن خـــالل تقييمـــات األســـواق (جانـــب العـــرض) - جعلت أثر املســـاعدات ع�ـــ� النفقات لل�ـــ�ص الواحـــد - و�التا�� 
ا وغ�� ثابت. لذلك، أخفقت املســـاعدات ع�� األر�� �� �عز�ز قدرات الناس ع�� اســـ�يعاب 

ً
مســـتو�ات اســـ��الك الغذاء واتباع آليات التأقلم الســـلبية - �ســـيط

األزمات والتكيف معها بالدرجة املأمولة ال�� �انت ستحققها لو تم حسا��ا باستخدام طر�قة أخرى قو�ة �عتمد ع�� أسعار السوق ا��قيقية."

"THE  IMPACT OF CASH TRANSFERS ON RESILIENCE, 2017" مثال من وثيقة
الصادرة عن منظمة CARE ز�مبابوي، ص. 9. 25

قد ال �عكس سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق أو قيمة التحو�ل القائمة ع�� أساس النفقات الت�اليف وا��اجات ا��قيقية لألسر
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26.  Husain, A. et al. (2020) Essential Needs Assessment Guidance https://docs.wfp.org/
api/documents/WFP-0000074197/download/.

نقاش: سلة الحد األدنى من اإلنفاق للبقاء  6.3
مقابل سلة الحد األدنى من اإلنفاق

قيمـــة ســـلة ا��ـــد األد�ى مـــن اإلنفاق للبقاء مجموعة فرعيـــة أقل قيمة من 
ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق. تتطلب ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق للبقاء 
تحديـــد أنـــواع وكميـــات الســـلع وا��دمات ال�� تضمن تلبيـــة ا��د األد�ى من 
حاجات األسر األساسية للبقاء ع�� املدى القص��. لم يتم ح�� اآلن توحيد 
عمليـــة تحديـــد عتبـــة البقاء وتمي�� ســـلة ا��د األد�ى مـــن اإلنفاق للبقاء عن 
ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق. ومع أن ســـلة ا��د األد�ى مـــن اإلنفاق للبقاء 
قد �ســـتخدم ألســـباب سياســـية أو فنية أو تمو�لية، إال أنھ يفضل (ألغراض 
املناصـــرة أيًضـــا) تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق ال�املـــة ال�ـــ� تـــ�يح 
للمســـتوى  األد�ـــى  وا��ـــد  احتياجا��ـــم األساســـية  يلبـــوا جميـــع  أن  للنـــاس 
املع���� الكر�م. ومن ثم يمكن عند االقتضاء - ألسباب متعلقة بالتمو�ل أو 

لقيود أخرى - تطو�ر قيمة تحو�ل ��ائية �غطي جزًءا فقط من الثغرة.
CALP، 2022 مسرد مصط��ات شبكة

مـــن أك�ـــ� املســـائل حســـًما و�عقيـــًدا �ـــ� تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ى مـــن اإلنفاق 
�عر�ف "ا��د األد�ى" أو "ا��اجات األساســـية". �ل العوامل ال�� ناقشـــناها 
سابًقا ستؤثر ع�� السلع وا��دمات ال�� ي�ب�� إدراجها �� سلة ا��د األد�ى 
الســـياقات  مختلـــف  ع�ـــ�  ســـ�تفاوت  الـــذي  ال��ا�ـــي  والقـــرار  اإلنفـــاق  مـــن 
وا��ـــاالت الطارئـــة. �ـــ� �عـــض ا��االت، ألســـباب فنيـــة أو سياســـية أو مالية، 
تضطر املنظمات اإل�سانية لتحديد سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق للبقاء، 
و�� ســـلة بقيمة أد�ى من القيمة ا��ســـو�ة لســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق. 
دار جـــدل كب�ـــ� خـــالل العقـــد املا��ـــ� �شـــأن اســـتخدام و��ـــة ســـلة ا��ـــد 
األد�ى من اإلنفاق للبقاء. لذلك، من املهم عند تطو�ر سلة ا��د األد�ى من 
البقاء أن يفهم أ��اب القرار الفرق ب�ن السلت�ن، وأيًضا أسباب اق��اح أو 

استخدام أي م��ما. وفيما ي�� �عر�ف �ل م��ما:

ـــن الناس من 
ّ

ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق: الســـلع وا��دمات ال�� تمك
تلبيـــة احتياجا��ـــم األساســـية وتحقيـــق ا��د األد�ى من املســـتوى املع���� 
أو  ����ـــم  تقو�ـــض  أو  الســـلبية  التأقلـــم  إلســـ��اتيجيات  ال��ـــوء  دون 

كرام��م أو أصول سبل ع�شهم األساسية.
تلـــ��  ال�ـــ�  وا��دمـــات  الســـلع  للبقـــاء:  اإلنفـــاق  مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  ســـلة 

حاجات البقاء األساسية ع�� املدى القص��.

CALP وجهة نظر شبكة

ال تمثـــل ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق للبقـــاء ممارســـة فض�ـــ�. وقـــد تم 
حـــذف املصط�ـــ� مـــن مســـرد مصط��ـــات شـــبكة CALP عـــام 2017 لهـــذا 
الســـ�ب، ومن ثم تمت إعادتھ عام 2018 إقراًرا باســـتمرار اســـتخدامها �� 
العديـــد مـــن االســـتجابات، وضـــرورة ��ـــ�يل هـــذا الواقـــع. لكـــن املمـــارسة 
الفض�ـــ� �ـــ� تطو�ر ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ال�� ت�يح للمســـتفيدين 
تلبية جميع احتياجا��م األساســـية وا��د األد�ى للمســـتوى املع���ـــ� دون 
ال��وء إ�� إســـ��اتيجيات التأقلم الســـلبية، ومن ثم عند الضرورة �ســـ�ب 
نقـــص التمو�ـــل، يمكـــن تحديد قيمة تحو�ل ��ائيـــة �غطي جزًءا فقط من 

الثغرة ا��سو�ة.
و��ب�� ملن يجدون أنفســـهم �� هذا املوقف أن يل��موا الشـــفافية و�وثقوا 

بوضوح م��رات �عذر �غطية الثغرة بأكملها بوجود املوارد.
إن ر�ـــط حســـابات الثغـــرة وقيمـــة التحو�ـــل بتعر�ـــف عال�ـــ� مقبـــول لســـلة 
مـــواصلة  بالنقـــد  املع�ـــ�  العمـــل  لفر�ـــق  ي�يـــح  اإلنفـــاق  مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد 

استخدام هذه السلة ألغراض املناصرة و�ثبات خطورة الوضع.

املصادر

املالحظـــات اإلرشـــادية ل��نامـــج األغذيـــة العال�ـــ� �شـــأن تقييـــم ا��ـــاجات 
األساسية (2020)26
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إدراج الحاجات القطاعیة7.
والحاجات المشتركة بین

القطاعات
�ستكشف هذا القسم:

• نظرة عامة ع�� األنواع ا��تملة لنفقات ا��اجات القطاعية وا��اجات املش��كة ب�ن القطاعات ال�� قد ندرس إدراج 
   �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

• إرشادات �شأن ما ي�ب�� إدراجھ من هذه ا��اجات �� السلة وطر�قة إدراجها، إضافة إ�� املصادر الرئ�سية �شأن هذا 
   املوضوع.
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نقاش: سلة الحد األدنى من اإلنفاق للبقاء  6.3
مقابل سلة الحد األدنى من اإلنفاق

"ال يمكن بأي حال من األحوال أن �عا�� مساعدات النقد والقسائم جميع 
ال��يـــة.    والب�ئـــة  والتغذيـــة  الغـــذاء  إ�ـــ�  الوصـــول  تواجـــھ  ال�ـــ�  املعيقـــات 
فمســـاعدات النقـــد والقســـائم مناســـبة أك�ـــ� ملعا��ة املعيقـــات االقتصادية 
مـــن جانـــب الطلـــب ال�ـــ� تواجـــھ الوصـــول إ�� كميـــات �افية من الغـــذاء، لكن 
نجاحهـــا مرهون �عمل األنظمة (مثل أســـواق الغـــذاء أو ا��دمات ال��ية) 

�ش�ل سليم والقدرة ع�� الوصول إل��ا".

بمـــا أن القطـــاع اإل�ســـا�ي مقســـم إ�ـــ� قطاعـــات ومجموعـــات عمـــل إ�ســـا�ي 
يحكمهـــا عـــادة تفو�ـــض خـــاص بالقطـــاع أو ا��موعة، فعادة ما يتـــم ال��ك�� 
ع�� النفقات ا��اصة بقطاع مع�ن واف��اض أن مجموع نفقات القطاعات 
ا��تلفة �ســـاوي مجموع ا��اجات اإل�ســـانية. لكن، بما أن معظم عمليات 
تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق املنفـــذة ��ـــدف إلثـــراء تحديـــد قيمة 
التحو�ـــالت النقديـــة ا��اصـــة ب��امج املنح متعدد األغراض، من املهم تجاوز 
الن�� التقليدي القائم ع�� أســـاس القطاعات وشـــمول ا��اجات املشـــ��كة 

ب�ن القطاعات أيًضا.

إذا لـــم تتـــم �غطيـــة جميـــع احتياجـــات األســـرة األساســـية، ســـيصعب تحقيق 
ا��رجـــات املرجـــوة لـــ�ل قطـــاع. وهـــذا ســـ�ب مهـــم لل�شـــاور مـــع ا��تمـــعات 
املتأثـــرة باألزمـــات واإلصغـــاء لهـــا وضـــم ا��اجـــات ال�ـــ� يذكرو��ـــا لســـلة ا��د 
األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق. ال يتصـــور األ�ـــ�اص املتأثـــرون باألزمـــات �ل ا��اجات 
مـــن حيـــث ســـالل القطاعية، لذلك إذا لم يكـــن النقد متعدد األغراض �افًيا 
لتغطيـــة النفقـــات الضرور�ـــة، فإ��م س�ســـتخدمون النقد لتلبيـــة ا��اجات 

األك�� إ��اًحا ول�س ا��اجات ذات األولو�ة ل�ل قطاع.

إذا �انـــت الســـلة حًقـــا متعـــددة األغراض، فإنـــھ قد ت��ي تصميم مســـاعدات 
النقـــد متعـــدد األغـــراض املشـــ��كة ب�ـــن الـــو�االت و�ســـاهم �ـــ� تحســـ�ن الرفاه 
تدخـــالت  أو  بتدخـــالت قطاعيـــة مكملـــة  و�مكـــن مصاحب��ـــا  لألســـر.  الك�ـــ� 
لتوز�ـــع دفعـــات إضافيـــة. ي�ب�ـــ� دائًما لألطراف الفاعلة �� مســـاعدات النقد 
لتحقيـــق  والقســـائم  النقـــد  مســـاعدات  دعـــم  ضـــرورة  إدراك  والقســـائم 
مخرجـــات القطاعـــات. بالتا�ـــ�، كث�ـــً�ا مـــا ال تمثـــل مســـاعدات النقـــد متعـــدد 
األغراض أفضل اســـتجابة لطبيعة ا��اجات القطاعية. ع�� ســـ�يل املثال، 
غ�ـــ� متوقعـــة  الفئـــة أل��ـــا غالًبـــا  هـــذه  ا��اجـــات ال��يـــة ضمـــن  تقـــع  قـــد 
ـــا ��ـــودة ا��دمات ال��ية املعروضة، و�ـــ� هذه ا��الة قد 

ً
وتتطلـــب ضبط

ت�ـــون القســـائم آليـــة مناســـبة لضمان تلبيـــة حاجات الفـــرد ال��ية وجودة 
القســـائم  مـــا ي��ـــب  ذاتـــھ، وكث�ـــً�ا  الوقـــت  �ـــ�  املقدمـــة  الرعايـــة ال��يـــة 

مساعدات نقدية لتغطية الت�اليف ال��ية غ�� املباشرة.

األغـــراض  متعـــدد  بالنقـــد  املتصلـــة  التحديـــات  معا��ـــة  يمكـــن  ـــا،  نظر��
وا��رجات القطاعية باستخدام عدة أدوات م��ا:

الســـالل  تحديـــات تصميـــم  ع�ـــ�  للتغلـــب  ا��تملـــة وا��ر�ـــة  ا��لـــول  ومـــن 
القطاعية:

توج��ـــات ومجموعـــة أدوات تقييـــم االحتياجـــات األســـاسية28 ال�ـــ� تـــضم 
قائمـــة عمليـــة وشـــاملة ل��اجـــات املتكـــررة وملـــرة واحـــدة مقســـمة حـــسب 

القطاع (تقييم االحتياجات األساسية، ص. 17-16).
خيـــارات  وتحليـــل  لتخطيـــط  ا��ســـنة  االســـتجابة  قـــدرة  ائتـــالف  أداة 

االستجابة (2018) ال�� تضم أوراق حسابات مفيدة ل�ل قطاع.
مالحظـــات برنامـــج األغذيـــة العال�ـــ� (2020) اإلرشـــادية �شـــأن ســـلة ا��د 

األد�ى من اإلنفاق، ص. 20-19. 29

ص47

حساب سلة
الحد األدنى من اإلنفاق:
دلیل الممارسات الفضلى

Durr, A. 2020 Case study: Documentation of experiences using CVA for nutrition 
outcomes in Nigeria 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/�les/resources/Case%20study%20-%20
Documentation%20of%20experiences%20using%20CVA%20for%20nutrition%
20outcomes%20in%20Nigeria.pdf



السلبياتاإليجابياتالوصفاملش�لة

تحديد مجموعة محدودة من ا��دمات ا��زمة الدنيا للدعم
والسلع ملتوسط األسرة وتقدير ت�لف��ا.

تحديد ا��د األد�ى املرج�� ل�ل قطاع 
بمـــا ي�ا�ـــ� األمـــن الغذا�ـــي البالـــغ 2100 
ي�ب�ـــ�  ـــا.  يومي� الواحـــد  للفـــرد  �الـــوري 
�غطيـــة ا��اجـــات ا��تـــارة ولك��ـــا غ�ـــ� 
مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  ســـلة  �ـــ�  مشـــمولة 
خـــالل مســـاعدات "�اش  مـــن  اإلنفـــاق 

بلس" (خدمات ومساعدات عي�ية).

ا��اجـــات  �عـــض  مـــع  ت�ســـق  ال 
املتوســـط.  عـــن  البعيـــدة  والنفقـــات 
تجمـــع نفقـــات كب�ـــ�ة ملـــرة واحـــدة مـــع 

نفقات متكررة.

ا��زمة الدنيا للدعم 
املقسمة حسب 

الفئات املس��دفة

تحديد مجموعة محدودة من ا��دمات 
األســـرة  ملتوســـط  الصلـــة  ذات  والســـلع 

وتقدير ت�لف��ا.

واحـــدة  ملـــرة  النفقـــات  ب�ـــن  تفـــّرق 
والنفقات املتكررة. ت�يح ر�ط الدفعات 
أ�ـــ�اص  فيـــھ  يحتـــاج  الـــذي  بالوقـــت 
بمـــا  املبلـــغ  ور�ـــط  ل��دمـــة  محـــددون 

يحتاجونھ.

مـــا زال تقدير ت�لفـــة الوحدة وتحو�ل 
مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  ســـلة  مـــن  ال�ســـبة 
النـــقد  تحو�ـــالت  قيـــم  إ�ـــ�  اإلنفـــاق 
يصعـــب  أمـــًرا  األغـــراض  متعـــدد 

تنفيذه.

خـــط  مـــع  املواءمـــة 
الفقر

�ســـتخدم بيانـــات ا���ومـــة �شـــأن ا��ـــد 
األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق ع�� أســـاس م�ونات 
ا���ومـــة  عل��ـــا  وافقـــت  ال�ـــ�  الســـلة 

بصف��ا قيمة مرجعية.
استخدام بيانات معدل الدخل لتحديد 

قيمة التحو�ل املو��� ��ا.

اإلمـــ�ان  قـــدر  و�قلـــل  الت�امـــل  يضمـــن 
مـــن أي �عطيـــل ع�ـــ� املـــدى الطو�ل ألن 
عـــن  �ـــ� املســـؤول األسا��ـــ�  ا���ومـــة 

ا. مواطن��ا، بما ف��م النازح�ن داخلي�

قـــد ال ت�ون بيانـــات ا���ومة موثوقة 
الفئـــات  ع�ـــ�  للتطبيـــق  قابلـــة  أو 

املهمشة.
مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  ســـلة  تجـــاوزت  إذا 
قد  لألجـــور،  األد�ـــى  ا��ـــد  اإلنفـــاق 
تبـــدي ا���ومـــة قلقهـــا إزاء تصـــورات 
من  املتضـــررة  غ�ـــ�  ا��ليـــة  الفئـــات 

األزمة لذلك.

مـــن  �ســـب  تخصيـــص 
النفقات

للســـالل  املئو�ـــة  ال�ســـبة  تحديـــد 
القطاعيـــة من مجموع ســـلة ا��د األد�ى 
مـــن اإلنفـــاق ع�ـــ� أســـاس تحليـــل تقييـــم 

األ��اص.

ا��ســـابات قائمة ع�� أســـاس الطلب، 
وذلك يضمن أ��ا واقعية. يمكن تثلي��ا 
أســـاس  ع�ـــ�  القائمـــة  املعاي�ـــ�  مـــع 

ا��قوق.

�عكـــس النفقات ا��اليـــة فقط، وقد 
ال ي��ك مســـاحة للنفقات ا��صصة 

لبناء الصمود.

مقت�س من مسودة مجموعة ال��ة �شأن سالل ا��د األد�ى من اإلنفاق.

توجیھات مختصرة والمصادر األساسیة لمختلف فئات اإلنفاق على الحاجات األساسیة  7.2
يضـــم القســـم التا�ـــ� توج��ـــات مختصـــرة إ�ـــ� جانـــب املصـــادر األساســـية �شـــأن مختلـــف فئـــات النفقات ال�ـــ� ي�ب�� النظـــر �� إدراجها �� ســـلة ا��ـــد األد�ى من 
ـــ، وقـــد تـــم إعـــداده بإشـــراف من القـــادة أو مجموعـــات العمل اإل�ســـا�ي املعني�ن و�ـــاستخدام 

ً
اإلنفـــاق. ا��تـــوى التا�ـــ� مجـــرد م��ـــص ملناقشـــات أك�ـــ� تفصيال

املصادر الرئ�سية ل��اجات األساسية املعنية.
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قـــد ت�ـــون ت�لفة االتصـــاالت حرجة �� العديد االتصاالت
مـــن ا��ـــاالت الطارئـــة، أل��ا وســـيلة يتلقى من 
أ��ـــم  كمـــا  مهمـــة  معلومـــات  النـــاس  خاللهـــا 
يبقـــون ع�ـــ� اتصـــال مـــع عائال��ـــم مـــن خاللها. 
باســـتخدام وســـائل  قـــدر ت�لفـــة االتصـــاالت 

ُ
ت

الشـــهري  املعـــدل  لتحديـــد  عموًمـــا  مقبولـــة 
��اجات األسر وت�لف��ا.

االتصاالت �� ســـلة ا��د األد�ى للبقاء �� شـــمال ســـور�ا، 
2016

قد تمثل االتصاالت واحدة من مزايا سلة ا��د األد�ى من 
بـــاألزمات  املتأثر�ـــن  األ�ـــ�اص  مـــن  العديـــد  ألن  اإلنفـــاق 
�عت��و��ا حاجة للبقاء. �� الشـــمال الســـوري، تمت إضافة 
االتصـــاالت بصف��ـــا حاجـــة حرجـــة خـــالل عمليـــة مـــراجعة 
ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق �ـــ� ظـــل العـــدد الكب�ـــ� من 
األسر النازحة من منازلها و/ أو ال�� �عتمد ع�� األقارب �� 
بطاقـــات  تتوفـــر  ســـور�ا.  خـــارج  أو  داخـــل  أخـــرى  مناطـــق 
الهواتف الذكية ع�� نطاق واســـع، ونظًرا لتعطل شـــب�ات 
الهاتـــف التقليديـــة، أصبـــح تطبيـــق "وا�ســـاب" وغ�ـــ�ه مـــن 
 

ً
تطبيقـــات التواصل ع�� اإلن��نت األك�� اســـتخداًما. فضال

عن ذلك، من السهل شراء بطاقة جيجاب�ت من البيانات، 
و�� �افية لتغطية حاجة األسرة األساسية لالتصال.

ما لديناا��اجة األساسية

ا��اجة األساسية

املصادر األساسية

ما لدينا

مـــن الـــدروس املســـتفادة مـــن �ســـونامي تايوان اآلســـيوي عـــام 2004 أن االئتمـــان وما ي��تب عليھ من ســـداد االئتمان/ سداد الدیون/ الحواالت
الديون، يمثالن عادة آلية تأقلم مهمة �� األزمات اإل�سانية. قد �ستخدم األسر ال�� �عا�ي من ديون كب��ة 
 من شـــراء الســـلع ال�� �انت �ســـ��دفها املنظمة اإل�سانية، 

ً
مســـاعدات النقد والقســـائم لســـداد ديو��ا بدال

وهذا أمر مقبول تماًما.
عنـــد تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق ألغـــراض إ�ســـانية، يو��ـــ� بـــإدراج املشـــ��يات واملدفوعـــات من 
خـــالل االئتمـــان ضمـــن النفقـــات، خصوًصا إذا �ان تكبد الديون ســـائًدا ب�ن الفئات الســـ�انية املســـ��دفة. 
وال ي�ب�ـــ� أن ي�ـــون هـــذه اإلدراج محصـــوًرا �ـــ� قطـــاع مع�ـــن، بل ضمن النفقـــات القطاعية أو املشـــ��كة ب�ن 

القطاعات أيًضا.
�� املقابل، ي�ب�� عدم ضم املدخرات وسداد الديون وا��واالت ضمن السلة، إذ من املف��ض أ��ا اعت��ت 

 ضمن النفقات القطاعية/ املش��كة ب�ن القطاعات االعتيادية �غض النظر عن طر�قة الدفع.
ً

أصال

اإلنفـــاق  مـــن  ا��ـــد  �ـــ� حســـابات ســـلة  ا��ـــواالت  إن ضـــم 
ا ��  معقـــد، لكـــن حســـا��ا ضمـــن النفقات قـــد ي�ـــون منطقي�
املهـــاجرة  الالجئـــة/  األســـر  ت�ـــون  ح�ـــن  األحيـــان؛  �عـــض 
إرســـال  ع�ـــ�  معتـــادة  ـــا  واقتصادي� ـــا  اجتماعي� الضعيفـــة 
ا��واالت إ�� عائال��ا وتو�� األولو�ة إلرســـال ا��واالت ع�� 
هـــو  هـــذا  يكـــن  لـــم  إذا  لكـــن  األساســـية.  احتياجا��ـــا  تلبيـــة 
ا��ـــال، فـــال ي�ب�ـــ� للمنظمـــات اإل�ســـانية ت��يـــر تخصـــيص 

نقد إضا�� لهذه الغاية.  

تناقـــش توج��ـــات برنامـــج األغذيـــة 
ا��اجـــات  تقييـــم  �شـــأن  العال�ـــ� 
مـــع  التعامـــل  طـــرق  األساســـية 
األســـئلة �شـــأن الديـــون �ـــ� مســـوح 

األسر.

عندمـــا �ســـتلم األســـر ا��ـــواالت فإ�ـــ�ا 
تضمهـــا إ�ـــ� مجمـــوع الدخـــل واألصـــول 
تنفـــق األســـرة  مـــا  ال�ـــ� تملكهـــا. وعـــادة 
أنـــواع  مـــن  نـــوع  أي  ع�ـــ�  ا��ـــواالت 
ا��اجات، كما هو ا��ال بال�سبة ألي 

دخل آخر.
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Cristescu, D.T. (2019) 
Cash and Voucher 
Assistance for Education 
in Emergencies. Synthesis 
Report and Guidelines

التعلیم

ما لديناا��اجة األساسية

ال تتوفـــر توج��ـــات مـــن مجموعـــة العمل اإل�ســـا�ي العاملية املعنيـــة بالتعليم حول ضـــم ت�لفة التعليم 
لسلة ا��د األد�ى من اإلنفاق. ومع ذلك فيما ي�� مناقشة لبعض املسائل املهمة �� هذا القطاع.

تكملـــة ا��اجـــات مـــن جانـــب العـــرض بالدعـــم الهادف ��انـــب الطلب. التعليم شـــ�يھ بال��ـــة إ�� حد 
كب�ـــ� – فتقديـــم ا��دمـــات التعليميـــة مـــن جانـــب العـــرض �ـــ� غايـــة األهميـــة، و�ـــ� الوقـــت ذاتـــھ، تتفـــاوت 
ا��اجة للتعليم �ش�ل كب�� من أسرة ألخرى، لذلك يصعب تقدير معدلها. لذلك يلزم االتفاق عند بناء 
ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق ع�� طر�قة تكييف الســـلة حســـب التفاوت ب�ن األســـر �ـــ� إنفاقها ع�� هذه 
ا��دمـــات. ومـــن املر�ـــ� أن يتطلـــب م�ـــون التعليـــم �ـــ� الســـلة إعـــادة نظـــر جذر�ـــة ـ�ــي ي�ـــون مفيـــًدا ل��امج 
التعليـــم �ـــ� ا��ـــاالت الطارئـــة، كمـــا أن حاجـــات هـــذه ال��امج تختلـــف كث�ً�ا عمـــا تتطلبھ اســـتجابات النقد 
 من 

ً
متعدد األغراض، لذلك ي�ب�� دراسة تقديم دفعات إضافية لغايات التعليم �� ا��االت الطارئة بدال

ضمها بال�امل إ�� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق والتعليم �� ا��االت الطارئة – دروس مســـتفادة مـــن مجموعة العمل 
اإل�سا�ي العاملية املعنية بالتعليم

ثمة �غرات وتضار�ات كب��ة �� طرق حساب التحو�الت ل��امج تقديم مساعدات النقد والقسائم لغايات 
التعليم �� ا��االت الطارئة. أحياًنا، ال �شـــمل ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ت�لفة التعليم ع�� اإلطالق، 
و�ذا �انت مشمولة، فإ��ا كث�ً�ا ما ت�سق مع معدل ت�لفة التعليم لألسرة الواحدة. وذلك يقيد استخدام 
الســـلة ألغـــراض برامـــج التعليـــم �ـــ� ا��ـــاالت الطارئـــة ال�� �ســـ��دف عـــادة األطفال �ـــ� عمر ارتيـــاد املدرسة 
�شـــ�ل فـــردي. وفًقـــا ل Cristescu (2019)، "ي�ب�ـــ� مراعـــاة تكـــرار النفقات، وأهداف ال��امـــج ال�� تتجاوز 
نطـــاق التعليـــم و�شـــمل معا��ـــة قضايـــا ا��مايـــة كعمالـــة األطفـــال أو قبـــول ال��امـــج أل��ـــا تؤثر ع�ـــ� قيمة 

م أك�� عن هذه املسألة هنا.
َّ
التحو�ل ا��سو�ة". �عل

�شـــمل ت�اليف التعليم ال�� قد ت�ون مشـــمولة �� ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق الرســـوم املدرســـية والزي 
املدر��ـــ� والكتب املدرســـية والدفاتر واللوازم املدرســـية والنقل والوجبات وما إ�� ذلك من نفقات. �ســـهل 
مراقبـــة �عـــض هـــذه املـــواد �الدفاتـــر واللـــوازم املدرســـية، لكـــن ال��ك�ـــ� ع�ـــ� هـــذه املـــواد فقـــط مـــن مـــ�ون 

التعليم �� السلة ال �عد �� العادة ممارسة فض��.

 �� املقابل، ثمة صعو�ات �� تقدير القيم النقدية لت�اليف التعليم األخرى، أل��ا تتفاوت �ش�ل كب�� من 
مدرســـة ألخـــرى (ح�ـــ� لـــو �انت �� نفس املنطقة) ومن طفل آلخر (حســـب العمـــر)؛ فقد تتوفر لدى �عض 
الطلبة أو املدارس مواد أو وجبات مجانية، وقد ال تفرض املدرسة رسوًما ع�� اإلطالق. إضافة إ�� ذلك، 
قـــد �ع�ـــش الطالـــب ع�ـــ� �عـــد مســـافة قص�ـــ�ة مـــن املدرســـة، وقد يتكبـــد طلبة آخـــرون ت�اليف نقـــل عالية 

للوصول ملدارسهم.  
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الطاقة

ما لديناا��اجة األساسية

مـــن الضـــروري إدراج الطاقـــة ضمـــن ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، فالطاقة حاجة أساســـية وضرور�ة �� 
حياة الناس اليومية، كما أ��ا شرط مسبق لتحقيق عدة مخرجات قطاعية كتحض�� الطعام والتدفئة 
واإلضـــاءة وال��ـــة والتعليـــم. قـــد يـــؤدي اســـت�ناء الطاقة من الســـلة إ�� ��ـــوء الناس لبيع املســـاعدات أو 
إعادة ترت�ب أولو�ات إنفاق النقد لشراء الطاقة، أو جمع مصادر طاقة غ�� مستدامة وغ�� نظيفة مما 
��دد بمخاطر حماية ع�� ال�ساء واألطفال بما أ��م كث�ً�ا ما يتحملون مسؤولية جمع الوقود. كما أن ضم 
الطاقة لسلة ا��د األد�ى من اإلنفاق يوفر ع�� من يتحملون مسؤولية جمع الوقود الكث�� من الوقت.

إلدراج الطاقة ضمن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق:
نّفذ تحليل احتياجات وم�� نفقات للتحقق من عادات االس��الك وحاجات الطاقة وت�لف��ا املتصلة 

باإلضاءة والطبخ والتدفئة و��ن الهواتف وما إ�� ذلك من حاجات.
تحقق من معاي�� إسف�� (الن�� القائم ع�� أساس ا��قوق).

تحقق من البيانات الثانو�ة وقّدر ت�لفة الطاقة.

إلدراج الطاقة ضمن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق:

والدراســـات  املعلومـــات  مـــن  للمز�ـــد 
ال��امـــج  �ـــ�  الطاقـــة  �شـــأن  واألدوات 
 Moving Energy انظـــر  اإل�ســـانية، 
املتعلـــقة  واألدوات  وللدعـــم   ،Initiative

ب�نفيذ تقييمات الطاقة انظر
Inclusive- Energy-Access-Hand-   

 35 ص.   ،book-2020. pdf (pcdn.co)
 Women’sو �ـــور  م����ـــ�  عـــن  الصـــادر 

.Refugee Commission

الخدمات المالیة

ما لديناا��اجة األساسية

ي�ب�� إدراج نفقات ا��دمات املالية كرسوم ا��دمات املصرفية و�طاقات ال��ب ضمن نفقات األسر، 
أل��ا رسوم م��تبة ع�� اس��الك ا��دمات. هذه الرسوم مهمة ع�� نحو خاص إذا �انت ضرور�ة للوصول 

إ�� مساعدات النقد والقسائم اإل�سانية ولم تكن تقدمها منظمة إ�سانية أخرى.
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الغذاء

ما لديناا��اجة األساسية

الغذاء هو أك�� م�ون �� معظم سالل ا��د األد�ى من اإلنفاق، وقد وضعت مبادرة إسف�� 
معاي�� للم�ونات التغذو�ة للسلة الغذائية، و�مكن – و��ب�� – تطبيقها ع�� م�ون الغذاء 
�ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ى مـــن اإلنفاق. من ناحية أخرى، بفضل جهـــود برنامج األغذية العال��، 
�ان قطـــاع األمـــن الغذا�ـــي هـــو القطـــاع الذي طور أك�� توج��ات شـــاملة عاملية �شـــأن ســـلة 

ا��د األد�ى من اإلنفاق.

تق��ح توج��ات برنامج األغذية العال�� تطو�ر السلة الغذائية باتباع ا��طوات التالية:

حســـاب معـــدل (متوســـط) نفقـــات الغـــذاء لـــ�ل مجموعـــة أغذية أو مـــادة غذائيـــة. إذا لم 
تكـــن هنـــاك حاجـــة لســـلة مرجعيـــة صر�حة مع الكميـــات، توقف هنا واعت�ـــ� أن النفقات 

تمثل السلة الغذائية.
قـــم بتقديـــر الكميـــات املســـ��لكة (عـــن طر�ـــق تقســـيم النفقـــات ع�ـــ� األســـعار، أو أخـــذها 

مباشرة من البيانات إذا �انت تضم الكميات املس��لكة).
تحقق من الكميات ال�� توصلت لها، وانظر �� ز�اد��ا لتحقق معاي�� إسف��.

احسب سعر السلة باستخدام أسعار السوق أو األسعار املشتقة من بيانات األسر.

.1

.2

.3

.4

للمز�ـــد مـــن املعلومـــات حـــول مختلـــف طـــرق تصميـــم م�ون الغذاء �� ســـلة ا��ـــد األد�ى من 
اإلنفـــاق وحســـاب ت�لفتـــھ، انظـــر توج��ات برنامج األغذية العال�� �شـــأن ســـلة ا��د األد�ى 

من اإلنفاق (ص.18-15).
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املصادر األساسية

دائًما ما تتكبد األسر النفقات ال��ية ح�� بوجود سياسات لتقديم ا��دمات ال��ية مجاًنا �� املرافق الصحة
غ عن تكبدها  ِ

ّ
العامـــة. و�مـــا أن ا��صـــول ع�� الرعاية ال��ية حاجة أساســـية، و�ما أن األســـر كث�ـــً�ا ما تبل

نفقات متصلة بال��ة، ي�ب�� دائًما إدراج النفقات ال��ية �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

حســـاب ا��اجات ال��ية ضمن ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق عملية معقدة رغم أن األســـر دائًما تبلغ 
عن تكبدها نفقات متعلقة بال��ة ومع أن مسوح املراقبة تظهر أن ال��ة من البنود املهمة �� نفقات 

األسر.

يمكن إدراج ا��صول ع�� الرعاية ال��ية من خالل النفقات املباشرة (كت�لفة االس�شارة الطبية أو 
اإلدخال �� مس�شـــفى أو ال��ـــ�يص أو الدواء وما إ�� ذلك من نفقات) والنفقات غ�� املباشرة (كت�لفة 
النقل أو مقدمي الرعاية) ضمن السلة كقيمة متوسطة ع�� مستوى الفئات الس�انية. لكن تصور هذه 
النفقـــات ع�ـــ� مســـتوى األسر أصعـــب بكث�ـــ� ألن ا��اجـــات ال��يـــة: أ) فرديـــة، ب) ال يمكـــن توقعهـــا �� 

الغالب، ج) ال تتوزع بال�ساوي ب�ن األفراد واألسر، د) ل�ست ثابتة مع مرور الوقت.
كمـــا أن الفقـــر وتنـــوع مقدمـــي ا��دمـــات �ـــ� القطاع�ـــن العـــام وا��ـــاص يز�ـــدان مـــن �عقيـــد حســـاب هـــذه 
الت�لفـــة. علينـــا محاولـــة تجنـــب اســـتقراء الت�اليـــف ال��يـــة (أي ا��اجـــات ال��يـــة) مـــن أنمـــاط إنفـــاق 
األســـر الضعيفـــة، ألن األفـــراد واألســـر الفقـــراء كث�ـــً�ا مـــا ال �ســـتطيعون تحمـــل ت�لفـــة الرعايـــة الـــ��ية، 
ف�ســـتغنون ع��ـــا أو يؤجلـــون العـــالج ح�� تتفاقم املشـــ�لة ال��ية و�صبح عالجهـــا أك�� �لفة وصعو�ة – 
بالتا�ـــ� فـــإن نفقا��ـــم الفعليـــة ال �عكـــس حاجا��ـــم ال��يـــة أو الت�اليـــف ال��يحة. إضافـــة إ�� ذلك، 
تتفاوت الت�اليف ال��ية �شـــ�ل كب�� من عالج آلخر، وأيًضا حســـب امل�ان الذي يتلقى فيھ األ��اص 
العالج، فكث�ً�ا ما تدعم ا���ومات العالج �� املرافق العامة وقد ت�ون ا��دمات ال��ية األساسية ف��ا 
مجانيـــة، أمـــا مقدمـــو ا��دمـــات �ـــ� القطـــاع ا��ـــاص فدائًما ما يفرضون أجـــوًرا مقابل �امـــل ت�لفة العالج 
إضافـــة إ�ـــ� هامـــش ر�ـــح. وعـــادة مـــا ال تضـــم النفقـــات ا��ار�ـــة النفقـــات ال�ارثيـــة (ال�ـــ� ال �ســـتطيع األسرة 
تحملها حًقا – وال�� تقدر عادة ب�ســـبة %10 و%25 من النفقات الشـــهر�ة – وال�� تؤدي إ�� اتباع آليات 
ـ أو االزمـــات ال��ـــية  ـ ـ

ً
تأقلـــم ســـلبية لتلبيـــة ا��اجـــات ال��يـــة وغ��هـــا) ال�ـــ� تنجـــم عـــن ا��ـــوادث مثال

املفاجئة وا��ط��ة. وهناك نفقات ��ية ع�� عالجات ي�ب�� أال �شـــملها ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، 
كشـــراء أدو�ـــة دون املســـتوى املطلـــوب مـــن الســـوق أو ا��صـــول ع�ـــ� خدمـــات الطـــب الشـــع�� أو مقـــدمي 

ا��دمات غ�� ا��اضع�ن للتنظيم.

 لتصميم آليات لدفع أجور مقدمي ا��دمات ال��ية مقابل حزمة من ا��دمات 
ً

ي�ب�� أن �س�� أوال
ال��ية ذات األولو�ة. ومن ثم يمكن تقديم مساعدات نقد وقسائم قطاعية �س��دف املر��� لتغطية 
بقيـــة الت�اليـــف امل��تبـــة ع�ـــ� ا��صول ع�ـــ� ا��دمات من مقدمي خدمات مؤهل�ـــن - بما �� ذلك النفقات 
غ�ـــ� املباشـــرة - لتكملـــة األجـــور املدفوعـــة ملقدمي ا��دمات ال��ية. �عبارة أخرى، علينا أن �ســـ�� ل��د 
مـــن النفقـــات ال��يـــة قـــدر اإلمـــ�ان �� ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفـــاق وال��ك�� ع�� الطـــرق املذ�ورة ل��د 

من دفع النفقات ال��ية "من ا��يب" مباشرة.

عنـــد تنفيـــذ حســـابات ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، كيـــف ي�ب�ـــ� للمنظمـــات اإل�ســـانية أن تضـــم هذه 
الت�اليف �� ظل هذه التحديات؟
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ا ��موعة العمل اإل�سا�ي العاملية املعنية بال��ة، يمكن اتباع طرق مختلفة ��ساب النفقات 
ً

وفق
ال��ية:

ضم أقساط التأم�ن الص�� لألسر - إن وجدت - لسلة ا��د األد�ى لإلنفاق، و�غطية النفقات غ�� املشمولة 
�� التأم�ن الص��، �النقل. هذا هو الن�� األفضل، وهو م�ا�� للطر�قة القائمة ع�� أساس ا��قوق �� بناء 
ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، ألنـــھ �عتمـــد ع�ـــ� الوصول إ�� حزمـــة من ا��دمـــات ذات األولو�ـــة من مقدمي 

خدمات مختار�ن مسبًقا عند ا��اجة، بما �� ذلك ا��دمات املتصلة باإلدخال �� املس�شفى.
إذا لم يتوفر تأم�ن ص��، اســـتخدم بيانات مســـوح نفقات األســـر لتقييم نفقات األســـر ا��الية ع�� ال��ة 
وفهـــم بنـــود النفقـــات ومعرفـــة مقدمـــي ا��دمـــات الذيـــن يتـــم شـــراء ا��دمات والســـلع م��م، مع تحديد �ســـبة 

األسر ال�� تنفق أك�� من %10 و%25 من مجموع نفقا��ا ع�� ال��ة (عتبات النفقات ال�ارثية).
إذا لم تتوفر البيانات أو �انت ��يحة، و�انت هناك حاجة لتقدير النفقات ال��ية �ش�ل تقر���، يمكن 
اف�ـــ�اض أن %5 إ�ـــ� %10 مـــن نفقـــات األســـرة مخصصـــة لل��ـــة، ومـــن ثـــم �عديـــل هـــذه ال�ســـب بالرفـــع أو 
ا��فـــض بنـــاء ع�ـــ� بيانـــات املراقبـــة �عـــد التوز�ـــع والتغذيـــة الراجعـــة مـــن الشـــر�اء ال��ي�ن حول مـــدى دعم 

ا��دمات والت�اليف غ�� املباشرة.

أهم النصائح �شأن تنفيذ مسوح النفقات ال��ية:

تحقق من البيانات املتوفرة مسبًقا لدى األطراف الفاعلة �� القطاع الص��، بما �� ذلك بيانات االحتياجات 
والسلوكيات وأنماط اإلنفاق ال��ية.

كـــن دقيًقـــا �ي �ســـتطيع الكشـــف عـــن املعيقات املالية أمام الوصـــول إ�� ا��دمات األساســـية عالية ا��ودة، 
وقم بتص�يف النفقات إ�� نفقات مباشرة وغ�� مباشرة، وأيًضا حسب نوع مقدم ا��دمة.

الف��ة املرجعية وف��ة التذكر مهمان – عادة ما ت�ون أنماط النفقات ال��ية غ�� منتظمة.
خذ �� االعتبار ��م وتركيبة األسر، ف�� تؤثر ع�� ال�سبة املئو�ة من مجموع النفقات ع�� ال��ة.

احسب �سبة األسر ال�� تنفق أك�� من %10 و%25 من دخلها ع�� ال��ة.
عنـــد اإلمـــ�ان، ي�ب�ـــ� تص�يـــف بيانـــات النفقـــات ال��يـــة أيًضـــا كمـــا هـــو مذ�ـــور أعاله للمســـاعدة �ـــ� اختيار 
ا��يـــار األفضـــل ل��ـــد مـــن االعتمـــاد ع�ـــ� رســـوم املســـتخدم�ن (أي تقليـــل اإلنفـــاق مـــن ا��يـــب ع�ـــ� النـــفقات 
ال��يـــة و�التا�ـــ� تقليـــل نفقـــات األســـر ال��ية) من خالل آليات الدفع املباشـــر ملقدمي ا��دمات ال��ية 
امل��و�ـــة بمســـاعدات نقـــد وقســـائم خاصـــة بقطـــاع ال��ـــة. ومـــن ثـــم يمكـــن أن �ســـهم الثغـــرة املتبقيـــة �� 
تحديـــد قيمـــة تحو�ـــالت النقـــد متعـــدد األغـــراض (انظـــر ضـــم النفقـــات ال��يـــة إ�ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى من 

اإلنفاق).

تجنب األخطاء والتحديات �� تصميم مكون ال��ة �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق

تجنب تفس�� ا��اجات األساسية لل��ة باستخدام ن�� القاعدة إ�� القمة؛ ع�� س�يل املثال، قد يحسب 
مصممو ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق معدل أســـعار الســـوق لثالث إ�� خمس أدو�ة شـــا�عة االســـتخدام، و/ 
أو عـــالج أك�ـــ� 5 أمـــراض شـــيوًعا، و/ أو ا��دمـــات ذات األولو�ـــة �التوليـــد، ومـــن ثـــم �ســـتخدمون هـــذه لقـــيم 
��ساب معدل حاجات األسر مع اإلشارة إ�� أن األسرة تحتاج هذه البنود وا��دمات عدًدا معيًنا من املرات 
ا. لكـــن هـــذه الطر�قـــة ال �عكـــس حقيقـــة أن النـــاس �ـــ� معظـــم الســـياقات �ســـتطيعون ا��صـــول عـــ��  شـــهر��

خدمات مدعومة من وزارة ال��ة و/ أو الشر�اء �� القطاع اإل�سا�ي.

مالحظة: إذا كنت �ستخدم بيانات النفقات ال��ية �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق لتصميم قيمة التحو�ل 
ل��نامـــج أو اســـتجابة نقـــد متعـــدد األغـــراض ل��ـــد من النفقات من ا��يب ع�� ال��ـــة، ير�� االطالع ع�� ورقة 

ضم النفقات ال��ية �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق وتحليل خيارات االستجابة ال��ية، ص. 18.
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ما لديناا��اجة األساسية

املصادر األساسية

تعافي سبل العیش
كث�ـــً�ا مـــا يتـــم إغفـــال ســـبل الع�ـــش والصمـــود مـــن ســـلة ا��ـــد األد�ى من اإلنفـــاق، أو أ��ا ت�ون مشـــمولة �شـــ�ل 

موســـ�� أو كدفعـــات إضافيـــة، إال إذا �ان مـــن أهـــداف الســـلة ال��ك�ـــ� ع�ـــ� ســـبل الع�ـــش والصمـــود. وذلـــك ألن 

الســـلة �عكـــس �ـــ� معظـــم األحيـــان ا��اجـــات األساســـية فقـــط �ـــ� الســـياقات اإل�ســـانية، وال ��ـــدف عـــادة إلثراء 

جهود �عز�ز الصمود. و�التا�� إذا �انت ســـبل الع�ش مدرجة ضمن الســـلة، فإن ذلك ي�ون ��دف �عا�� ســـبل 

الع�ـــش األساســـية ول�ـــس "االســـ�ثمار �ـــ� ســـبل الع�ـــش" املتعلـــق باألهـــداف اإلنمائية. ومـــع ذلك، مـــا زال ا��دل 

دائًرا حول جوانب سبل الع�ش ال�� من املف��ض أن تدرج ضمن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

يمكن بناء ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق بحيث �غطي تطور ا��اجات بدًءا من إنقاذ ا��ياة وح�� �عا�� ســـبل 
الع�ش و�عز�ز الصمود. ي�ب�� للســـلة ال�� ��دف لتعا�� ســـبل الع�ش و�ناء الصمود أن تتجاوز مجرد ما يلزم 
لتلبيـــة ا��اجـــات الشـــهر�ة ذات األولو�ـــة ل�شـــمل ا��اجـــات األساســـية ل��فـــاظ ع�� قدرة األســـر ع�� مواصلة 
إســـ��اتيجيات ســـبل ع�شـــها املعتـــادة وا��فـــاظ ع�ـــ� صمودهـــا ع�ـــ� املـــدى الطو�ـــل. قـــد تنطـــوي ســـبل العـــ�ش 
والصمـــود ع�ـــ� اســـ�ثمارات كشـــراء األصـــول، وقـــد تنطـــوي ع�ـــ� أمـــور غ�ـــ� ملموســـة �الســـلع وا��دمـــات ال�� ال 
يمكـــن الوصـــول إل��ـــا �ـــ� األســـواق، �ا��دمـــات ال��يـــة ورســـوم الباعـــة ورســـوم اســـتخراج الوثائـــق الرســـمية 
و���يل املشار�ع التجار�ة. هذا الن�� املوسع لبناء السلة قد �ساعد املنظمات اإل�سانية ع�� فهم ا��اجات 

وتطورها �ش�ل أفضل، وذلك �� األزمات املطولة ع�� وجھ ا��صوص. 

ا مـــن أ�شـــطة ســـبل الع�ـــش بال�ســـبة للفئـــات الســـ�انية  ا أساســـي�
ً
و�ـــ� املناطـــق ال�ـــ� تمثـــل ف��ـــا الزراعـــة �شـــاط

املســـ��دفة ال�ـــ� تضـــررت مـــن صدمـــة أو حالة طارئة، ي�ب�� ع�� املمارســـ�ن النظر �ـــ� إدراج ت�اليف ملرة واحدة 
متصلة بالبذور �� تصميم ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، خصوًصا عندما ي�ون ا��صول ع�� البذور أولو�ة 
فور�ـــة بال�ســـبة لألســـر املتضـــررة. مـــع أنـــھ ال ي�ب�ـــ� إدراج البـــذور �ـــ� ســـلة االتفـــاق ع�ـــ� نحـــو شـــهري، إال أن 
ا��صـــول عل��ـــا حاجـــة أساســـية للتعا�ـــ� املبكـــر و�التا�ـــ� ي�ب�ـــ� النظـــر �ـــ� إدراجهـــا حســـب الســـياق �إضافـــة 
موســـمية إ�ـــ� ا��اجـــات املتكـــررة. و�ـــ� هذه ا��ـــاالت، ي�ب�� مراعاة البذور �� حســـاب مســـاعدات النقد متعدد 
األغـــراض فقـــط أو �ـــ� الدفعـــات القطاعيـــة اإلضافيـــة �ـــ� أوقات ا��اجة لها فقط من الســـنة. و��ب�ـــ� أن يرا�� 
ا،٣٢  قـــرار إدراج الت�اليـــف املتصلـــة بالبـــذور عـــدة عوامـــل، م��ـــا توفـــر البـــذور املالئمـــة لألســـر املتأثـــرة مـــحلي�
واملمارســـات الزراعية الشـــا�عة ب�ن الفئات الســـ�انية املس��دفة (من حيث نوع البذور ومساحات األرا��� وما 
إ�ـــ� ذلـــك)، ومـــا إذا �ان الوصـــول إ�ـــ� البـــذور يمثـــل أولو�ـــة بال�ســـبة لألســـر املتضـــررة. كمـــا ي�ب�ـــ� للمنظمـــات 
اإل�سانية أن ت�شاور مع ا��تص�ن الزراعي�ن لد��ا أو من خالل مجموعة األمن الغذا�ي والزراعة أو ما ي�اف��ا 

من فرق عمل لتوجيھ ا��سابات ع�� نحو سليم. 

32. عادة ما تتوفر البذور أو "البذور ا��تملة" بأنواع مناسبة للسياق ا���� من خالل أنظمة 
بيـــع غ�ـــ� رســـمية للبـــذور، أو مـــن مزارع�ـــن آخر�ـــن أو تجـــار غ�ـــ� رســـمي�ن. وقـــد تتوفـــر البـــذور 
ا��اصلـــة ع�ـــ� شـــهادات ا��ـــودة و�أنـــواع محســـنة من خـــالل نظام رســـ�� لبيع البـــذور من تجار 

املدخالت الزراعية.

يمكـــن  لكـــن  محـــددة  توج��ـــات  تتوفـــر  ال 
االطالع ع�� ما ي��:

Emily Sloane. (2019)  Beyond Basic 
Needs: Using Cash and Voucher 
Assistance to Support the Transition 
from Basic Survival to Livelihoods 
Recovery in a Resource-Strapped 
World International Rescue 
Committee
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Durr, A. (2020) Evidence and 
Guidance Note on the Use of 
Cash and Voucher Assistance 
for Nutrition Outcomes in 
Emergencies, Global Nutrition 
Cluster 

كث�ً�ا ما ال ترا�� االعتبارات الغذائية �ش�ل �اف. كشف تحليل ضمن دراسات حالة لسالل ا��د األد�ى من 

اإلنفـــاق �ـــ� الصومـــال ونيج��يـــا [للمالحظـــات اإلرشـــادية، Durr، 2022] أن م�ونـــات الغـــذاء املق��حـــة ال �غطي 

معظـــم املغذيـــات الدقيقـــة حســـب حاجـــات معـــدل الفئـــات الســـ�انية (Durr، 2020، ص. 43). لذلك أسســـت 

مجموعة العمل اإل�سا�ي املعنية بالتغذية �� الصومال فر�ق عمل ملراجعة م�ون الغذاء �� سلة ا��د األد�ى 

من اإلنفاق لضمان مراعا��ا ��اجات املغذيات الدقيقة ع�� نحو أفضل.

ما لديناا��اجة األساسية

املصادر األساسية

حالًيا، ال تتوفر توج��ات من مجموعة العمل اإل�سا�ي املعنية بالتغذية �شأن برامج سلة ا��د األد�ى من التغذیة
اإلنفـــاق، لكـــن ثمـــة مخـــاوف كب��ة متصلة بجودة مكون الغذاء �� ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق من منظور 

.Durr, A. (2020) ��غذوي. هذا القسم �س�ند إ�
تتوفـــر ســـالل ا��ـــد األد�ـــى مـــن الغـــذاء وقيـــم التحو�ـــالت النقدية لألســـر �� معظم الســـياقات اإل�ســـانية، وع�� 
املمارســـ�ن �� مجال التغذية اســـتخدام ســـالل ا��د األد�ى من اإلنفاق/ ســـالل ا��د األد�ى من الغذاء املكيفة 
حســـب الســـياق وقيـــم التحو�ـــالت املتصلـــة ��ـــا. و��ب�ـــ� �عديـــل هـــذه الســـالل حســـب االقتضـــاء وفًقـــا ألهداف 
ال��نامـــج، وعنـــد الضـــرورة، مناصـــرة هذه التعديالت �ي �عكس منظور �غذوي أقوى. بما أن ســـالل ا��د األد�ى 
مـــن الغـــذاء قـــد تمثـــل ســـلة إنفـــاق مســـتقلة أو م�ـــون الغـــذاء مـــن ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، فقـــد يخ��ـــ� 
ا��تصـــون بالغـــذاء �شـــأن ضمـــان (Durr, 2020، ص. 43) تصميـــم الســـلت�ن لتلبيـــة حاجـــات األســـر واألفـــراد 
للمغذيات ال�لية والدقيقة. "إضافة إ�� األغذية األساسية، ي�ب�� أن تحتوي سلة ا��د األد�ى من الغذاء ع�� 

الفاكهة وا��ضار واملنتجات ا��يوانية املناسبة للسياق ا����". 

�ـــ� الواقـــع، كث�ـــً�ا مـــا ت�ـــون ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن الغذاء قائمـــة ع�� أســـاس ا��اجـــة للســـعرات ا��رار�ة ملعدل 
األســـر، وال ت�يـــح االســـتفادة مـــن نظـــام غذا�ـــي ص�ـــ� �شـــ�ل �اٍف." (Durr، 2020، ص. 43)، وهـــذه مشـــ�لة 
أساســـية بال�ســـبة للمختص�ـــن �ـــ� مجـــال الغـــذاء. كمـــا أن تصميـــم الســـلة ال يبحـــث طـــرق االســـتجابة ��اجـــات 
ـــ من حاجـــات األســـر). كيـــف نتعامـــل مـــع هذه املشـــ�لة؟ تو��ـــ� مجموعـــة العمل اإل�ســـا�ي املعنية 

ً
األفـــراد (بدال

بالغذاء بما ي��: "ي��ي �ل من معيار ت�لفة النظام الغذا�ي وأداة NutVal م�ونات سلة ا��د األد�ى من الغذاء 
بحيث تصبح مغذية. كما أن هات�ن األدات�ن تراعيان تركيبة األسر وا��اجات الغذائية ا��اصة بأفراد األسرة 

األك�� ضعًفا، �ا��وامل واملرضعات واألطفال واليافعات."

ما لديناا��اجة األساسية

تخصـــص �عـــض ســـالل ا��ـــد األد�ى من اإلنفاق �ســـبة مئو�ة "للنفقات األخرى"، و�ـــ� �غطي مجموعة متنوعة نفقات أخرى
مـــن ا��اجـــات األساســـية. ال يوجـــد معيـــار محـــدد الختيـــار أنـــواع النفقات املندرجـــة تحت النفقـــات "األخرى" أو 
�ســـب��ا من الســـلة، لذلك فإن هذا البند يتفاوت �شـــ�ل كب�� حســـب الســـياق. �� �عض ا��االت، يمكن إدراج 
ل��صـــول ع��  اســـتخدمت  إذا  املاليـــة،  النفقـــات  أو  االتصـــاالت  نفقـــات  �عت�ـــ� ضمـــن  (ال�ـــ�  الهاتـــف  بطاقـــة 

الدفعات) والنقل ضمن "النفقات األخرى".
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 35. 

 
36.  

الحمایة

ما لديناا��اجة األساسية

املصادر األساسية

تتفاوت النفقات املتصلة با��ماية �شـــ�ل كب�� من ســـياق آلخر ومن حالة ألخرى، و��ب�� �� ��اية املطاف 
ا تحديـــد نفقـــات ا��ماية، أل��ا �شـــمل ضمـــان الوصول  تحليلهـــا حســـب الســـياق ا���ـــ�. وقـــد يصعـــب جـــد�
ا من األ�شطة وا��دمات) واملساعدات املصممة  اآلمن إ�� مساعدات ا��ماية (و�� مجموعة متنوعة جد�
حســـب ا��اجـــات الفرديـــة. عنـــد مراعـــاة اعتبـــارات ا��مايـــة �� تصميم ســـلة ا��ـــد األد�ى مـــن اإلنفاق، من 

الضروري دراسة ما ي��:

مخاطـــر ا��مايـــة األساســـية (كمـــا �ـــ� معرفـــة مـــن خـــالل تقييـــم مح�ـــ� ل��مايـــة/ ا��اطـــر) واألسباب 
، خطر عمالة األطفال ســـ�بھ 

ً
االقتصاديـــة ا��ذر�ـــة لهـــا ال�ـــ� تتطلب معا����ا مســـاعدات منتظمـــة (مثال

الفقر االقتصادي من ب�ن دوافع/ أسباب أخرى).
ت�اليـــف/ نفقـــات ا��مايـــة األساســـية (�الوصول إ�ـــ� ا��دمات) غ�ـــ� املتكررة (�العمليـــات ا��راحية أو 

شهادة امليالد) أو املتكررة (�اإلرشاد).

معا��ة األسباب ا��ذر�ة ��اطر ا��ماية من خالل مساعدات النقد والقسائم

ستكشـــف نتائج تقييم ا��ماية/ ا��اطر عن مخاطر ا��ماية (كعمالة/ اســـتغالل األطفال واالنفصال 
ا بواحد أو أك�� من األســـباب االقتصادية (األسباب  ا أو �لي� األســـري واالســـتغالل ا�����ـــ�) املتصلة جزئي�
ا��ذر�ـــة). ع�ـــ� ســـ�يل املثـــال، �� حالة عمالة/ اســـتغالل األطفال، ي�ون الســـ�ب ا��ـــذري هو عدم توفر 
الســـبل املالية لدى األســـر لتلبية حاجا��ا األساســـية واعتمادها ع�� األطفال �آلية تأقلم ســـلبية لتوليد 

الدخل.

قـــد �ســـاهم تقديـــم مســـاعدات النقـــد والقســـائم املنتظمـــة املصممة لتلبية حاجات األســـرة األساســـية �� 
ا��ـــد مـــن �عـــض مخاطـــر وحاالت ا��ماية. ففي حالة عمالة/ اســـتغالل األطفال ع�� ســـ�يل املثال، تلقي 
مســـاعدات النقـــد والقســـائم �ع�ـــ� أن األســـرة لـــن �عـــود مضطرة إلرســـال أطفالها للعمل ـ�ــي تل�� حاجا��ا 

األساسية.

يمكن تقديم مساعدات النقد والقسائم �وقاية (أي ا��د من وجود وأضرار مخاطر ا��ماية، كما هو 
، لالســـتجابة ��طر/ حالة ا��ماية) 

ً
ا��ال �� مثال عمالة/ اســـتغالل األطفال أعاله) أو �اســـتجابة (مثال

 عند تقديم مســـاعدات النقد والقســـائم لناجية من العنف األســـري �ي تتخلص من 
ً

كما هو ا��ال مثال
اعتمادها االقتصادي ع�� ا��ا�ي.

كث�ـــً�ا مـــا تن�ـــ� ا��مايـــة �شـــ�ل أك�� عند تنفيذ أ�شـــطة مكملة ("+") إ�� جانب تقديم مســـاعدات النقد 
والقســـائم، وم��ـــا أ�شـــطة غ�ـــ� متصلـــة با��مايـــة (كخدمـــات ســـبل الع�ـــش) وأ�شـــطة ا��مايـــة (الدعـــم 

النف��� واالجتما�� أو الدعم القانو�ي، وخدمات ال��ة النفسية).

انظـــر مصـــادر متنوعـــة �ـــ� موقـــع شـــبكة 
:CALP

Protection and Cash and Voucher 
Assistance | Cash Learning Partner-
ship 33

(calpnetwork.org)

ERC/UNHCR. (2015) Guide
for Protection in Cash Based 
Interventions 34 

و�� هذه الوثيقة:

Tips for Protection in Cash Based 
Interventions 35

Protection Risks and Benefits 
Analysis Tool36
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https://www.calpnetwork.org/themes/sector-speci�c-cva/protection-and-cash-and-voucher-assistance/
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https://www.calpnetwork.org/publication/tips-for-protection-in-cash-based-interventions/
https://www.calpnetwork.org/publication/protection-risks-and-bene�ts-analysis-tool/



  
  

  

  

  

  

  

قد ت�ون هناك نفقات اس��الكية إضافية طارئة أو ملرة واحدة (غ�� متكررة) أو متكررة متصلة با��ماية 
و��ب�� ضمها لسلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، وم��ا:

ت�اليف النقل للوصول إ�� خدمات ا��ماية.
ت�اليف االتصاالت (الهاتف/ اإلن��نت) لتلقي املعلومات واالتصال باألسرة.

الت�اليـــف املتصلـــة با��صـــول ع�ـــ� الوثائـــق القانونيـــة، �اســـ�بدال الوثـــاق أو تصار�ح العمل أو ��ـــ�يل 
املواليد وما إ�� ذلك.

اإليجـــار/ املأوى مهـــم أيًضـــا مـــن منظـــور ا��مايـــة. أحياًنـــا، ترا�ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق تـــ�لفة 
اإليجـــار، وأحياًنـــا تضطـــر إلضاف��ـــا كدفعـــة إضافيـــة إمـــا للتخفيف مـــن آثار مخاطـــر ا��مايـــة أو الوقاية 
م��ا. ع�� س�يل املثال، الناجية من العنف ا������ املضطرة ملغادرة امل��ل: �� هذه ا��الة من الضروري 
مراعـــاة �ل مـــن الســـكن املؤقـــت والســـكن ع�ـــ� املـــدى الطو�ـــل (ألنـــھ إن لـــم تتوفـــر خيـــارات ع�ـــ� املدى 

الطو�ل، قد ال تقبل الناجية مغادرة م��لها ح�� لو �ان ا��ا�ي ما زال �� امل��ل).

ي�ب�� أن تنطوي القرارات املتعلقة بضم ت�اليف ا��ماية أو است�نا��ا ع�� ما ي��:

مناقشـــة طـــرق تمي�ـــ� النفقـــات املتصلة با��مايـــة ومراقب��ا مع ا��تص�ن �� مجـــال ا��ماية وا��تمعات 
املتأثرة، وجمع بيانات األنماط من التقييمات املتوفرة مسبًقا.

إشراك املنظمات املعنية با��ماية (املنظمات ال�سائية واملنظمات ا��تصة بالعنف القائم ع�� أساس 
النوع االجتما��، إ��)، أل��ا كث�ً�ا ما ال تحظى بالتمثيل ال�ا�� �� مجموعات العمل اإل�سا�ي.

قـــد تتقاطـــع �عـــض النفقـــات املتصلـــة با��ماية مع شـــواغل مجموعات عمل إ�ســـا�ي أخـــرى (�ال��ة أو 
املياه والصرف الص�� والنظافة). ي�ب�� الت�سيق مع هذه ا��موعات لضمان عدم ازدواجية ا��هود.
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الحمایة

ما لديناا��اجة األساسية

املصادر األساسية

�عـــد عمليـــة ضـــم املأوى لســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق عمـــلية 
معقدة، فاألســـر املتأثرة من األزمات �عتمد عادة ع�� عدة أنواع 
من املأوى، وال تتمتع �لها با��ودة ال�افية، كما أ��ا تحصل ع�� 
املأوى بطرق عدة، ول�ل من هذه الطرق ت�اليف مختلفة – بدًءا 
وان��ـــاًء  اإل�ســـانية  املنظمـــات  مـــن  ا��يـــام  ع�ـــ�  ا��صـــول  مـــن 
باســـ�ئجار املأوى أو إصـــالح أو ترميـــم منازلهـــم. ومـــن دون قاعـــدة 
معرفيـــة قو�ـــة حـــول حاجـــات املأوى ا��ليـــة، ســـيصعب تحـــديد 
العناصـــر ال�ـــ� ي�ب�ـــ� إدراجهـــا �ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق 
ومعرفـــة إن �ان باإلمـــ�ان �غطي��ـــا باســـتخدام النقـــد. إضافـــة إ�� 
(كـــدفع  منتظمـــة  بـــاملأوى  املتصلـــة  ا��اجـــات  ن�ـــون  قـــد  ذلـــك، 
والـــبناء  (�اإلصالحـــات  منتظمـــة  غ�ـــ�  أو  واملرافـــق)  اإليجـــار 
والتجديـــد) وذلـــك �عتمد ع�ـــ� الديناميات ا��ليـــة، فقد ال ي�ون 
مـــن املالئـــم إدراج هـــذه الت�اليـــف غ�ـــ� املنتظمـــة بصف��ـــا نفـــقات 

متكررة �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

الســـياقات،  �عـــض  �ـــ�  واإليجـــار  املأوى  ت�اليـــف  ضـــم  أن  كمـــا 
خصوًصـــا الـــدول ذات الدخـــل املتوســـط والـــدول املتقدمـــة، قد 
ا بال�ســـبة للت�اليـــف األخـــرى. و��  يجعـــل م�ـــون املأوى كب�ـــً�ا جـــد�
�عـــض ا��ـــاالت الطارئة أو ال�وارث، �الفيضانات أو ال�ســـونامي 
أو األضـــرار املتصلـــة بال��اعـــات ال�ـــ� تدمـــر �عض املنـــازل وال تؤثر 
ع�ـــ� منـــازل أخـــرى، تصبـــح ا��اجـــة للمـــأوى خاصـــة بـــ�ل موقـــع 
دقيـــق أو م�ـــ�ل أســـرة ع�� حـــدة، و�� هذه ا��ـــاالت، يمكن النظر 
ـــ من دمـــج نفـــقات 

ً
�ـــ� توز�ـــع دفعـــات إضافيـــة لألســـر املؤهلـــة بدال

اإلصالح أو إعادة اإلعمار �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق. �غض 
النظـــر عـــن الوضـــع، يجـــب التأكـــد مـــن أن ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن 
اإلنفاق تضم ت�اليف واقعية للمأوى، وذلك ينطوي ع�� تحديد 
ا��اجات ال�� ي�ب�� تلبي��ا من خالل وسائل أخرى �املساعدات 
العي�يـــة أو الدعـــم الف�ـــ� املتخصـــص إلصـــالح أو إعـــادة إعمـــار أو 
إعمـــار املنـــازل، وذلك لضمان تقديم حلول آمنة وكر�مة للمأوى. 
ومن الضروري التعاون �ش�ل وثيق مع ا����اء الفني�ن �� مجال 
الســـكن عنـــد اتخـــاذ القـــرار �شـــأن إدراج نفقـــات املأوى �ـــ� ســـلة 
ا��د األد�ى من اإلنفاق واختيار النفقات ال�� سيجري إدراجها.  

ECHO. (2016) Thematic Policy Document Shelter and Settlements: 
https://www.humanitarianlibrary.org/resource/dg-echo-thematic- 
policy-document-shelter-and-settlements-0
Markets in Crises Community of Practice/ Global Shelter Cluster’s 
Shelter, Cash and Markets Community of Practice. (2022) A Market- 
Based Programming (MBP) and Shelter
IFRC. (2020) Step-By-Step Guide for Rental Assistance to People Affect-
ed by Crises. see pages 103-4
IFRC Shelter, Settlements, and Cash: https://www.sheltercluster. 
org/shelter-and-cash-working-group/documents/international- feder-
ation-red-cross-shelter-and-settlements
Save the Children/Shelter Cluster Labour Market Assessment (labour 
costs associated with construction): https://www.sheltercluster.org/ 
shelter-and-cash-working-group/documents/draft-consultation- 
labour-market-analysis-support
Global Shelter Cash webpage for country specific examples https:// 
www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/library/ 
guidance

لتبادل األف�ار والتعلم:
 https://sheltercluster.org/ community-practice/shelter-cash-and-mar-
kets-community-practice
Guidance on Monetization in the Shelter/NFI Humanitarian Response 
in Ukraine https://www.sheltercluster.org/ukraine/documents/ 
guidance-monetization-shelternfi-humanitarian-response-ukraine
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch001

للمز�د من املصادر، انظر صفحة:
 Shelter, Cash and Markets CoP https://sheltercluster.org/communi-
ty-practice/shelter-cash-and- markets-community-practice
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قـــدر ت�لفـــة النقـــل عـــن طر�ـــق تحديـــد املعـــدل الشـــهري ��اجـــات األســـر ��ميـــع األغـــراض. ثمة 
ُ
ت

تحديـــات تواجـــھ تقديـــر معـــدل الت�اليـــف ��تلف أفراد األســـرة، لكن النقل يمثـــل م�وًنا مهًما من 
ت�اليـــف الوصـــول إ�ـــ� العمـــل والرعايـــة ال��يـــة والتعليـــم أ�شـــطة توليـــد الدخل وأســـواق الســـلع 

وا��دمات، و�ل هذه الت�اليف قد يزداد �ش�ل كب�� �عد االزمات.
مـــن املمارســـات الفض�ـــ� املق��حـــة إدراج م�ـــون منفصـــل للنقـــل �ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق 
لتغطية �ل ا��اجات املش��كة ب�ن القطاعات ألن األسباب الكث��ة ال�� تدعو الستخدام وسائل 
النقـــل ال تنـــدرج تحـــت قطاعـــات منفصلـــة. وقـــد أظهـــرت التجـــارب مـــن ســـياقات مختلفـــة أن مـــن 
األسهل �� الكث�� من األحيان دمج ت�اليف النقل �� نفقات التعليم وال��ة أل��ا األك�� انتظاًما 

و/ أو األسهل تحديًدا.
عندمـــا ت�ـــون لـــدى األ�ـــ�اص تفضيـــالت عدة للمـــواد أو ا��دمات، عاجة ما يختار مطورو ســـلة 
ا��د األد�ى من اإلنفاق اختيار ا��يار األقل �لفة من ب�ن ا��يارات األك�� استخداًما وأماًنا. و�� 
حالـــة النقـــل، قـــج تتوفـــر لدى الســـ�ان ا��لي�ن خيـــارات مثل ر�وب التك��ـــ� أو ا��افلة، و�� هذه 
 �� 

ً
ا��الـــة ي�ب�ـــ� احتيـــار ا��يـــار األقـــل ت�لفـــة ما دام ال يفرض خطـــًرا من مخاطر ا��مايـــة، فمثال

�عـــض ا��ـــاالت الطارئـــة (مثل و�اء إيبوال أو �ورونا) قد يفرض ر�وب وســـائل النقل العام مخاطر 
غ�ـــ� مقبولـــة وقـــد يتطلـــب ذلك مراجعة تقييـــم احتياجات النقل. و�� �عض الســـياقات قد تحتاج 
املنظمات اإل�سانية التخاذ القرار �شأن ضم النقل ا��اص إ�� م�ون النقل �� سلة ا��د األد�ى 
أو  األســـواق  أو  العمـــل  مـــ�ان  إ�ـــ�  للوصـــول  ا��اصـــة  املركبـــات  وقـــود  ت�لفـــة  أي  اإلنفـــاق،  مـــن 

املس�شفيات أو املدارس.

النقل

ما لديناا��اجة األساسية
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يتـــم إشـــراك ا���ـــ�اء الفني�ـــن �ـــ� هـــذه القطاعـــات خـــالل مراحـــل التقييمـــات وتحليـــل 
االستجابة والتصميم واملراقبة.

عندما تتوفر موارد �افية لسلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

إذا �ان املســـتفيدون معتاديـــن ع�� شـــراء الســـلع وا��دمات املتعلقـــة باملياه والصرف 
الص�� والنظافة بجودة وكمية �افيت�ن من األسواق ا��لية (قد يختلف هذا الوضع 
من قطاع فر�� آلخر ومن ســـلعة أو خدمة ألخرى) ولم يكن اتباع آليات تأقلم ســـلبية 
أخـــرى متوقًعـــا (اســـتخدام ميـــاه ال��ـــر لتوف�ـــ� املال، أو ممارســـة التغوط �ـــ� العراء، أو 

غسل اليدين دون صابون).

الوصـــول إ�ـــ� أســـواق امليـــاه والصـــرف الص�ـــ� والنظافـــة متـــاح، بمـــا �ـــ� ذلـــك لل�ســـاء 
والفتيات والفئات األك�� ضعًفا.

أســـواق امليـــاه والصـــرف الص�ـــ� والنظافـــة �عمـــل �شـــ�ل جيـــد و�مك��ـــا أن �ســـتوعب 
ز�ادة الطلب ع�� سلع وخدمات املياه والصرف الص�� والنظافة.

المیاه والصرف الصحي
والنظافة

ما لديناا��اجة األساسية

يمكـــن أن �ســـاهم النقـــد متعـــدد األغـــراض �ـــ� تحقيـــق مخرجـــات امليـــاه والصـــرف الص�� 
والنظافـــة لألســـر املســـتفيدة مـــن االســـتجابة الطارئة �ـــ� �ل من قطاعـــات املياه والصرف 
الص�ـــ� والنظافـــة الفرعيـــة عـــن طر�ـــق ز�ـــادة دخـــل األســـر اإلجما�ـــ� و�التا�ـــ� تمكي��ـــا من 
شـــراء ســـلع وخدمـــات هـــذه القطاعـــات. لكـــن مجموعـــة العمـــل اإل�ســـا�ي املعنيـــة باملـــياه 
والصـــرف الص�ـــ� والنظافـــة تـــرى ضـــرورة تحقـــق �عض الشـــروط �ي ين�� النقـــد متعدد 
األغـــراض �ـــ� االســـتجابة ل��اجـــات األساســـية �� هـــذه القطاعات بمعاي�� إ�ســـانية.[1] من 
املر�ـــ� أن �ســـاهم مســـاعدات النقـــد متعـــدد األغـــراض �ـــ� تحقيـــق نتائـــج امليـــاه والصرف 

الص�� والنظافة عندما:

.1

.2

.3

.4

.5

ثمـــة عـــدة مخاطـــر وقيـــود تواجـــھ اســـتخدام النقد متعدد األغـــراض لتلبية حاجـــات املياه 
والصـــرف الص�ـــ� والنظافـــة. إذا لـــم تكـــن الب�ئـــة مواتيـــة، فـــإن مســـاعدات النقـــد متعدد 
األغـــراض لـــن تكفـــي وحدهـــا لتحقيـــق نتائـــج هـــذا القطـــاع. قـــد �غطـــي مســـاعدات النقـــد 
متعـــدد األغـــراض شـــراء امليـــاه ومـــواد النظافـــة بانتظـــام وطر�قـــة قابلـــة للتوقـــع، أو لـــدفع 
ستخدم لشراء حبوب �عقيم املياه امل��لية، إال إذا 

ُ
فوات�� املرافق، لكن من املس�بعد أن �

�انت األســـر معتادة مســـبًقا ع�� ذلك. وتجدر اإلشـــارة إ�� أنھ إذا �ان ســـوق الســـكن غ�� 
مالئـــم ولـــم تكـــن حقـــوق املســـتأجر�ن محميـــة، فإنـــھ مـــن املفهـــوم أن ي�ـــ�دد املســـتفيدون 
ا من ارتفاع 

ً
�شـــأن االســـ�ثمار �� الب�ية التحتية للمياه والصرف الص�� والنظافة، خوف

أسعار اإليجار أو التعرض لإلخالء.

�� العديد من السياقات، ال يوجد طلب ع�� تحس�ن مرافق الصرف الص�� وخدماتھ، 
لذلـــك ال يمثـــل النقـــد متعـــدد األغـــراض الطر�قـــة األمثـــل لتحســـ�ن الوصـــول إ�ـــ� الـــصرف 
الص�ـــ� عا�ـــ� ا��ـــودة. أخ�ـــً�ا، لـــن يتوفـــر لـــدى جميع املســـتفيدين �ـــ� منطقـــة معينة – أو 
ح�� بلدة معينة – املستوى نفسھ من الوصول املا�� واملادي واالجتما�� لسلع وخدمات 
الصـــرف الص�ـــ� وامليـــاه والنظافـــة، لذلك ي�ب�ـــ� التح�� ببعض املرونة �ـــ� تحديد طر�قة 
املســـاعدة ور�مـــا ي�ب�ـــ� ا��مـــع ب�ـــن طرق مختلفة من أجل تحقيـــق أق��� قدر ممكن من 

التغطية وتحس�ن فرص تحقيق نتائج هذا القطاع.
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Group. (2021)
Guidance on Market Based Programming for 
Humanitarian WASH Practitioners
Barbiche, J.C. and Collins, O.F. (2020). Evidence 
Building for Cash and Markets for WASH in 
Emergencies. esp pp 34 & 117

Global WASH Cluster https://www.washclus-
ter.net/node/30281
Wash Cluster. (2016) Cash and Markets in The 
WASH Sector: A Global Wash Cluster Position 
Paper  
MPC Outcome Indicators and Guidance[2] 

(WASH section) Grand Bargain Cash Work-
stream).

انظر أيًضا معاي�� إسف��:
https://handbook.spherestandards.org/en/ 
sphere/#ch001
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استخدام عملیة تطویر سلة8.
الحد األدنى من اإلنفاق

لتحدید قیم الثغرات والتحویل
يو�� هذا القسم بتفصيل أك�� ما ي��:

• الثغرة ب�ن حاجات األسر ومواردها.
• طر�قة استخدام سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق للمساعدة �� حساب قيمة النقد (التحو�ل) الذي سيقدمھ األطراف 

   املعنيون للمستفيدين.
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Cristescu, D.T. (2019) 

Cash and Voucher Assistance for Education in Emergencies. Synthesis Report and Guidelines37 GEC 

37.  https://www.calpnetwork.org/publication/cash-and-voucher-assistance-for-
education-in-emergencies-synthesis-report-and-guidelines/

معنى الثغرة  8.1
تقـــدر عمليـــة تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق االحتياجات األســـاسية 
اإلجماليـــة بمـــا ف��ـــا ا��اجـــات متعـــددة القطاعـــات وا��اجـــات املشـــ��كة ب�ن 
ا.  واقتصـــادي� ـــا  اجتماعي� الضعيفـــة  األســـر  بمتوســـط  ا��اصـــة  القطاعـــات 
�ســـاوي الثغـــرة ب�ـــن املـــوارد ا��اصة واالحتياجـــات األساســـية ا��اجات غ�� 
ت�لفـــ��ا  �ســـتطيع األســـرة تحمـــل  ال�ـــ� ال  ا��اجـــات وا��دمـــات  أي  امللبـــاة؛ 

باستخدام املوارد املتوفرة لد��ا.
 �عبـــارة أخـــرى، الثغـــرة �ـــ� النقـــص الناجـــم عـــن الفـــرق ب�ـــن مـــوارد متوســـط 
ودخـــلها  الذا�ـــي  إنتاجهـــا  مـــن  ـــا  واقتصادي� ـــا  اجتماعي� الضعيفـــة  األســـر 
واملســـاعدات األخـــرى املقدمـــة لهـــا من جهة ومجموع حاجا��ا األساســـية غ�� 
امللبـــاة (كمـــا �� محســـو�ة �� ســـلة ا��ـــد األد�ى من اإلنفاق) مـــن جهة أخرى. 
 من 

ً
ي�ب�� أن تمثل الثغرة أساًســـا ��ســـاب قيمة التحو�ل الذي يقدم عادة

خالل مساعدات النقد والقسائم.

يركز تحليل الثغرات ع�� هذا النقص، وهو معرَّف كما ي��:

 2022 ،CALP مسرد مصط��ات شبكة

تحليـــل الثغـــرات هـــو عمليـــة حســـاب الثغـــرة (أي ا��اجـــات غ�ـــ� امللبـــاة) �� 
حاجـــات األســـرة و/ أو الفـــرد بال�ســـبة ��مـــوع ا��اجـــات (مـــثل ســـلة ا�ـــ�د 
مجمـــوع  ي�ـــ�:  كمـــا  الثغـــرة  حســـاب  يتـــم  مـــا  عـــادة  اإلنـــفاق).  مـــن  األد�ـــى 
 + باألزمـــات  املتأثـــرون  الســـ�ان  يلب��ـــا  التـــب  (ا��اجـــات   – االحتياجـــات 
ا��اجات ال�� يلب��ا األطراف الفاعلون اآلخرون) = الثغرة. ُ�ستخدم تحليل 
الثغـــرات لتوجيـــھ تحديـــد قيمـــة التحو�ـــل، و�ـــ� الوضـــع املثا�ـــ�، ت�ـــون قيمـــة 
التحو�ل مساو�ة لقيمة الثغرة لتمك�ن األسر من تلبية جميع حاجا��ا ذات 

الصلة.

یوضح الشكل 2 مثاًال على تصنیف احتیاجات األسر األساسیة للكشف عن الثغرة في الحاجات غیر الملباة

مجموع حاجات
األسرة األساسية

الغذاء

الثغرة

املأوى
املياه

والصرف الص��

املال�س
النقل

ال��ة
التعليم

االتصاالت

حساب قيمة تحو�ل النقد متعدد األغراض
مثال ع�� تص�يف االحتياجات

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ا��اجات ال��
تلب��ا األسرة أو

مساعدات أخرى

الثغرة
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38. تتوفر مجموعة متنوعة من أدوات التقييم القّيمة ��
  https://www.calpnetwork.org/ resources/programme-quality-toolbox/

39. بناء ع�� أسعار السوق ا���� للسلع املذ�ورة �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

 

 

 

  
  

  
  

  

  

  

ما ھي الموارد المتاحة لألسرة؟  8.2
عـــ��  املنظمـــات اإل�ســـانية  �عتمـــد  ا��امـــس،  الفصـــل  �ـــ�  هـــو مذ�ـــور  كمـــا 
 لدى األســـرة لتلبية حاجا��ا 

ً
تقييمـــات متنوعـــة لتقديـــر املوارد املتوفرة أصال

األساســـية. أحياًنـــا، يكمـــن أصعـــب جزء من تقدير الثغرة �ـــ� مرحلة تصميم 
التقييمـــات38 ال�ـــ� ��دف لتحديد معدل قيمة موارد األســـرة. عند النظر �� 
ا  ا واقتصادي�  لدى متوســـط األســـرة الضعيفـــة اجتماعي�

ً
املـــوارد املتوفرة أصال

ألغراض تحليل الثغرات، قد �شمل هذه املوارد ما ي��:

الغـــذاء واملنتجـــات األخرى، �ا��اصيـــل واملوا��ـــ� واألســـماك واألخشاب 
والوقود والصوف وما إ�� ذلك.

مصـــادر الدخـــل، بمـــا ف��ا التوظيف وأر�اح املشـــار�ع الصغ�ـــ�ة وا��واالت 
وما إ�� ذلك.

أو  عي�يـــة  �انـــت  ســـواء  األخرى،  وا��كوميـــة  اإل�ســـانية  املســـاعدات 
مســـاعدات النقـــد والقســـائم أو الدفعات مـــن برامج ا��مايـــة االجتماعية 

أو شب�ات األمان االجتما�� وما إ�� ذلك.

تحدید قیمة التحویل  8.3
تنطـــوي املراحـــل األخ�ـــ�ة لعمليـــة تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق ع�� 
قـــرارات متصلـــة بتحديـــد قيمـــة ما ســـ�تم �غطيتھ من الثغـــرة املتبقية، حيث 
��ـــدف عمليـــة تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق لســـد �ل الثغـــرات أو 

�عضها باستخدام مساعدات النقد والقسائم.39

ع�ـــ� املنظمـــات اإل�ســـانية اتخـــاذ قـــرار �شـــأن جعـــل قيمـــة التحو�ل مســـاو�ة 
لقيمة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق،  ومن العوامل الرئ�سية املؤثرة �� هذا 
ا��الـــية  أو  الســـابقة  األغـــراض  متعـــدد  النقـــد  تحو�ـــالت  قيمـــة  هـــو  القـــرار 
املوحـــدة ب�ـــن املنظمـــات اإل�ســـانية، وال�ـــ� غالًبـــا مـــا ت�ـــون ناتجـــة عـــن عملية 
ســـابقة لتطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق.  إذا توفرت مســـاعدات نقد 
وقســـائم موحـــدة محســـو�ة بنـــاء ع�� ســـلة ســـابقة ل��د األد�ى مـــن اإلنفاق، 
ي�ب�� أن �ع��ف املنظمات ��ذه القيمة وتل��م ��ا إذا �ان ذلك مالئًما. هناك 
عوامل أخرى سياقية وأهداف برامج تؤثر أيًضا ع�� تحديد قيمة التحو�ل:

مدة وتكرار تقديم التحو�ل.
الهـــدف مـــن برنامـــج النقـــد متعـــدد األغـــراض. هل ��ـــدف برنامـــج تحو�الت 
النقـــد متعـــدد األغـــراض لتلبية احتياجات أساســـية عامـــة أم تلبية حاجات 

خاصة بقطاعات معينة؟
 .(4.1 القســـم  �ـــ�  ذلـــك  مناقشـــة  (تمـــت  األســـرة  ��ـــم  حســـب  التكييـــف 
القبـــول ا���ـــ� لقيمـــة التحو�ل من قبل جميع األطـــراف املعني�ن (بما �� 

ذلك ا��تمع املتأثر باألزمة وع�� األر�� املستفيدون املس��دفون).
ا��ليـــة  الســـلطات  لـــدى  املق��حـــة  التحو�ـــل  لقيمـــة  السيا��ـــ�  القبـــول 
ا��مايـــة  برامـــج  مـــع  املواءمـــة  حـــول  الفر�ـــ�  القســـم  (انظـــر  والوطنيـــة 

االجتماعية وشب�ات األمان االجتما��).
ا��هـــات  ســـتضطر  محـــدوًدا،  التمو�ـــل  �ان  إذا  املتـــوفر.  التمو�ـــل  قيمـــة 
الفاعلـــة �ـــ� مجـــال النقـــد لالختيـــار ب�ن تقديـــم قيمة تحو�ل أع�ـــ� لعدد أقل 
مـــن األســـر لســـد �امل حاجا��ـــا، أو تخفيض قيمة التحو�ـــل لتقديمھ لعدد 
أك�ـــ� مـــن األســـر ولكـــن لـــن �غطـــي التحو�ـــل �امـــل الثغـــرة ب�ـــن مـــوارد األسر 

وحاجا��ا األساسية (انظر أمثلة التمو�ل �� املر�ع أدناه).
مهـــام  أو  ا 

ً
املانحـــة شـــروط ا��هـــات  تفـــرض  قـــد  املانـــحة.  ا��هـــات  شـــروط 

محـــددة ال ت�يـــح ضـــم �عـــض ا��اجـــات �ـــ� قطاعـــات معينـــة لقيمـــة تحو�ـــل 
النقد متعدد األغراض.

�عظـــم فائـــدة ســـلة ا��ـــد األد�ى من اإلنفاق عندما �ســـتخدم كمبلـــغ أو قيمة 
لقيمـــة  ال��ائيـــة  القيمـــة  ع�ـــ�  التفـــاوض  عنـــد  املنظمـــات  لهـــا  �عـــود  مرجعيـــة 
التحو�ـــل، وعنـــد اســـتخدامها لدعـــم حســـاب قيمـــة التحو�ـــل املوحـــدة ل��امـــج 
النقـــد متعـــدد األغـــراض؛ وذلـــك ألن قيمـــة تحو�ـــل النقـــد متعـــدد األغـــراض 
حسب عادة كمساهمة �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق أو �سبة مئو�ة م��ا 

ُ
ت

(انظر املثال أدناه).

أمثلة ع�� قيم التحو�الت

�� اليونان (2020)، تم توز�ع تحو�ل قيمتھ �ســـاوي القيمة ال�املة لســـلة 
ا��د األد�ى من اإلنفاق بناء ع�� تقدير بأن املستفيدين ال يمل�ون س�يل 

ع�ش أو دخل أو مساعدات أو إس��اتيجيات تأقلم ع�� اإلطالق.

لـــت �عض  خـــالل االســـتجابة ��ائحـــة �وفـــيد-19 �ـــ� كي�يـــا (2020)، فضَّ
املنظمـــات تلبيـــة ا��اجـــات الغذائيـــة فقـــط و�التا�ـــ� تمـــت إزالة املـــواد غ�� 
الغذائيـــة مـــن ســـلة ا��ـــد األد�ـــى من اإلنفـــاق اإلجماليـــة وتم تحديـــد قيمة 

التحو�ل ع�� أساس "سلة ا��د األد�ى من الغذاء".
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38.  https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/
operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants-
web.pdf

مواءمة قیمة التحویل مع برامج الحمایة  8.4
االجتماعیة وشبكات األمان االجتماعیة

االجتمـــاعية  ا��مايـــة  ألنظمـــة  الفاعلـــة  اإل�ســـانية  األطـــراف  دعـــم  ازداد 
من  املتأثـــرون  األ�ـــ�اص  س�ســـتفيد  حيـــث  معهـــا،  و�عاو��ـــم  ا���وميـــة 
األزمـــات والصدمـــات �شـــ�ل أك�ـــ� إذا أصبحـــت شـــب�ات االمـــان االجتمـــا�� 
الوطنيـــة أك�ـــ� شـــمولية ومرونـــة وتكيًفا مع ا��اجات امل��ايـــدة للفئات األك�� 
هشاشـــة خـــالل األزمـــات. لكن ذلك ال �ع�� دائًمـــا التوفيق أو املواءمة �ش�ل 
�امـــل ب�ـــن التدخـــالت اإل�ســـانية وتدخالت ا��مايـــة االجتماعية. قد يصعب 
التوفيق ب�ن برامج إنقاذ األرواح و�رامج ا��د من الفقر عندما يتعلق األمر 

بتحديد ا��دود الدنيا وقيم التحو�الت.

االجتـــما��  األمـــان  �شـــب�ات  صلـــة  األك�ـــ�  األطـــراف  مـــع  التعـــاون  يجـــب 
(�ا���ومات والبنك الدو�� و�رنامج األغذية العال�� واليون�ســـف وا��هات 
املانحـــة ذات الصلـــة واأل�ـــ�اص املتأثر�ـــن باألزمـــات وممثل��ـــم) مـــن بـــداية 
األطـــراف  ��ميـــع  ســـي�يح  فذلـــك  اإلنفـــاق،  مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  ســـلة  تطو�ـــر 
املعني�ـــن فهـــم هـــدف الســـلة وهي�لهـــا ون�ـــ� تطو�رهـــا، وس�ســـاعد �ـــ� ت�ســـ�� 

الت�سيق �� املستقبل ب�ن ال��امج و�عز�ز قبول برامج إ�سانية معينة.

توثیق القرارات المتخذة بشأن سلة الحد  8.5
األدنى من اإلنفاق ومواءمة قیمة التحویل

الشكل 3: مجموعة أدوات ائتالف قدرة االستجابة المحسنة للنقد متعدد األغراض

مـــن املهـــم دائًمـــا االعتنـــاء بتوثيـــق م�ـــ�رات القـــرارات املتخـــذة �شـــأن تحـــديد 
قيمـــة التحو�ـــل. إذا �انـــت القـــرارات مث�ـــ�ة ل��ـــدل ألي ســـ�ب، يصبـــح ال�ـــ�ام 
الشـــفافية �شـــأن أســـباب القـــرارات أك�ـــ� أهميـــة، بحيـــث يتـــم توضيـــح جميع 
امل�ـــ�رات ��ميـــع العوامـــل ال�ـــ� ســـاهمت �ـــ� ا��ســـابات األوليـــة وأي إعـــادة 

ل��سابات.

وضعـــت مجموعـــة أدوات ائتـــالف قـــدرة االســـتجابة ا��ســـنة (�انـــون الثـــا�ي 
2015)40 للتوثيـــق ال�امـــل لســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق وحســـاب قيـــمة 

التحو�ل قائمة تحقق للمسائل ال�� ي�ب�� أخذها �� االعتبار:

قائمة التحقق األساسية
عند وصف طر�قة تحديد قيمة التحو�ل، وّ�� النقاط التالية:

من شارك �� ا��سابات، بما �� ذلك دور ا���ومة، وا����اء �� القطاعات، وما إ�� ذلك.
مـــا هـــو مشـــمول �ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق، ومـــا هو غ�� مشـــمول. ســـتحدد 
ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق ا��اجـــات األساســـية للســـ�ان، بنـــاء عـــل النفـــقات 
الشهر�ة املقدرة. أرفق م��ًقا ��ط االستجابة بحيث يضم ا��سابات بالتفصيل.

مساهمات الس�ان الذاتية ومصادر املساعدات األخرى، بما ف��ا نوعها، والقيمة 
النقدية امل�افئة لها، ومد��ا، وأي أوجھ �شابھ أو اختالف �� من��ية االس��داف 

(املعاي��، األعداد، إ��). و�� االف��اضات بوضوح.
أي حاجات نقدية إضافية تتجاوز سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، وم��را��ا.

ال�ســـبة املئو�ـــة مـــن ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق ال�ـــ� ســـيغط��ا النقـــد متـــعدد 
األغراض، بناء ع�� التحليل السابق ذكره.

قيمـــة التحو�ـــل املتصلـــة با��ـــد األد�ـــى الوط�� ومعـــدالت األجور ا��ليـــة. إذا لم تكن 
متوائمة، حدد امل��رات و�س��اتيجيات ا��د من سوء التفاهم وا��الفات ا��تملة.

اذكـــر بوضـــوح ا��اطـــر و�ســـ��اتيجيات التخفيـــف مـــن آثارهـــا إذا لـــم تكـــن مـــوارد 
الدعـــم اإل�ســـا�ي غ�ـــ� �افيـــة لتغطيـــة الثغرة. لســـوء ا��ظ، كث�ً�ا مـــا ت�ون القيود 
ع�ـــ� املوازنـــات �ـــ� الدافـــع األسا��ـــ� لتحديـــد قيمة التحو�ـــالت النقديـــة. فتضطر 
املنظمـــات لالختيـــار ب�ـــن توز�ـــع مبالـــغ أك�ـــ� ع�ـــ� عـــدد أقـــل مـــن األســـر أو نقـــًدا أقل 
لعـــدد أك�ـــ� مـــن األســـر. إذا تمـــت �غطيـــة جـــزًءا فقـــط مـــن ســـلة ا��ـــد األد�ـــى من 
اإلنفـــاق، اذكـــر االف��اضات حول نفقات األســـر، والتبعـــات ا��تملة لعدم كفاية 

التحو�الت خصوًصا بال�سبة للفئات األك�� ضعًفا. 

التحديات املتصلة بمراعاة دفعات برامج 
ا��ماية االجتماعية وشب�ات األمان االجتما��

عند تطو�ر قيم تحو�الت النقد متعدد األغراض:

عـــدم إغفـــال الدخـــل مـــن برامـــج املســـاعدة االجتماعية/ شـــب�ات األمان 
االجتما�� عند تقدير الثغرة ألغراض تحديد قيمة التحو�ل.

ا��ـــرص ع�ـــ� ر�ـــط قيمـــة التحو�ـــل بوضوح ��ـــدف ال��نامج اإل�ســـا�ي أو 
توضيح أسباب عدم ر�ط التحو�ل بال��نامج اإل�سا�ي.

العمـــل مـــع النظـــراء ا���ومي�ـــن لتوضيـــح الهـــدف من ال��نامج اإل�ســـا�ي 
وم�ـــ�رات قيمـــة التحو�ل املق��حـــة، خصوًصا إذا �انت تختلف عن قيم 

تحو�الت شبكة األمان االجتما��.
قيم  لتحديـــد  املتباينـــة  للن�ـــ�  ا��ماعيـــة  املناصـــرة  االنطبـــاق،  عنـــد 
(مـــثل  االحتياجـــات  وأنـــواع  الســـ�انية  الفئـــات  ��تلـــف  التحو�ـــل 
الفقر  �عا�ـــ�  ال�ـــ�  التحو�ـــالت  مقابـــل  باألزمـــات  املتصلـــة  التحو�ـــالت 
املزمـــن) والدراســـة الشـــاملة للتحديـــات ا��تملـــة الناجمـــة عـــن اعتمـــاد 

قيم مختلفة لفئات مختلفة من الس�ان.
ال��ك�ـــ� ع�ـــ� املص��ـــة الفض�ـــ� للفئـــات الســـ�انية املســـ��دفة لتقـــرر أن 
نـــ�ً�ا  مـــع قيـــم تحو�ـــالت املســـاعدة االجتماعيـــة �عت�ـــ�  �انـــت املواءمـــة 

مناسًبا.
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41.   https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/
42.   https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000117963/download/ 
43.   https://kayaconnect.org/course/info.php?id=2615
44.   https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/
45.  https://groundtruthsolutions.org/our-work/cash-

barometer/#:~:text=The%20Cash%20Barometer%20is%20an%20
independent%20accountability%20mechanism,and%20voucher%20
assistance,%20and%20participate%20in%20decision%20making.

تعدیل قیمة سلة الحد األدنى من اإلنفاق  8.6
(أو "االحتیاجات") وقیمة التحویل المترتبة على ذلك

ــ �� الفصـــل التاســـع. ُيف�ـــ�ض بم�ونـــات ســـلة  ـ
ً

تـــم بحـــث هـــذا املوضـــوع مطوال
ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق أن ت�ـــون ثابتة طول مدة األزمة اإل�ســـانية، إال إذا 

طرأت �غ��ات كب��ة ع�� ا��اجات. وقد تنجم هذه التغ��ات عما ي��:

تغییر قیمة التحویل  8.5.1
ي�ب�ـــ� �ـــ� الوضـــع املثا�ـــ� أن ت�ســـاوى قيمـــة التحو�ـــل مـــع قيمـــة الثغـــرة. و�ذا 
قـــيم  ع�ـــ�  لهـــا مســـبًقا  متكـــررة ومخطـــط  �عديـــالت  ا��اجـــة إلجـــراء  طـــرأت 
التحو�ـــالت النقديـــة، في�ب�ـــ� للمنظمـــات اإل�ســـانية تطو�ـــر آليـــة منتظـــمة 
وســـليمة بحيـــث ال ت�ـــون قيمـــة التحو�ل غ�ـــ� معلنة أو غ�ـــ� متوقعة. يتطلب 
�عديل قيمة التحو�ل مشاورات واتصاالت مكثفة مع املستفيدين، لذلك ال 
يو��ـــ� بتعديلهـــا إال إذا كنـــت متأكًدا من وقوع �غ��ات كب��ة �� األســـعار وأن 
�ـــ�  التجـــارب، كتلـــك  �عـــض  املقابـــل، شـــهدت  �ـــ�  ل�ســـت مؤقتـــة.  التغ�ـــ�ات 
الصومـــال ولي�يـــا، نتائـــج إيجابيـــة للمراجعـــة املتكـــررة وا��طـــط لهـــا مســـبًقا 
ـــ إعادة حســـا��ا �ل 3 أشـــهر، وقد 

ً
لقيـــم التحو�ـــالت النقديـــة مـــن خـــالل مثال

�سقت �ل املنظمات األعضاء �� فر�ق العمل املع�� بالنقد معها.

تفاقم أو تطور األزمة الذي يؤدي إ�� �شـــوء فئات مســـ��دفة جديدة (ر�ما 
ي�ـــون لهـــا حاجـــات مختلفـــة) أو �غ�ـــ� �ـــ� حاجات الفئـــة املســـ��دفة ا��الية 

ال�� تم تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق لها.
�غ�� األسعار بما يوجب �عديل ت�لفة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �ش�ل 

منتظم �ي �عكس أسعار السوق ا��ديدة.
�غ�ـــ�ات �ـــ� �غطيـــة و/ أو قيمـــة املســـاعدات اإل�ســـانية األخرى بمـــا فـــ��ا 
التدخـــالت  مـــن  وغ��هـــا  االجتماعيـــة  ا��مايـــة  و�رامـــج  األمـــان  شـــب�ات 

ا���ومية. أهم النصائح �شأن تطو�ر سلة ا��د األد�ى من
اإلنفاق وحساب قيمة التحو�ل

عموًما:
خذ �� االعتبار املســـاعدات املقدمة ع�� شـــ�ل مســـاعدات عي�ية عند 

تحليل الثغرات.
ق م��رات قيمة التحو�ل أيًضا.

ّ
وث

• 

• 

أشرك األ��اص املتأثر�ن باألزمة �� تصميم ال��نامج:
افهـــم أولو�ـــات إنفـــاق النـــاس وأنماط إنفاقهم واحرص ع�� أن �عكســـها 
التحو�ـــالت  قيـــم  ي�يـــح تصميـــم  ذلـــك  مـــن اإلنفـــاق.  ا��ـــد األد�ـــى  ســـلة 

وال��امج بما �ستجيب ��اجات الناس.
احـــرص ع�ـــ� املشـــاركة ال�افيـــة �ـــ� طر�قـــة تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ى من 
اإلنفـــاق وتنفيـــذ اتصـــاالت جيدة حول طر�قة تطو�رهـــا واختيار الفئات 
املســـ��دفة. ذلك �شـــمل توضيح طر�قة حساب قيم التحو�ل، وتوضيح 
معاي�ـــ� التأهـــل، والتحقق من أن املســـتفيدين يدر�ون أن قيم التحو�ل 

قد تتغ�� حسب تقلبات األسعار �� السوق ا����.
النقـــدية  التحو�ـــالت  قيمـــة  �شـــأن  املســـتفيدين  توعيـــة  ع�ـــ�  احـــرص 
التخطيـــط  للنـــاس  ي�يـــح  املعلومـــات  هـــذه  فتقديـــم  ومد��ـــا،  وتكرارهـــا 

لنفقا��م بما يل�� حاجا��م ا��اصة.
تواصـــل �شـــ�ل �امـــل مـــع ا��تمعـــات ا��ليـــة وأشـــركها �� تصميم ســـلة 
ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق وحســـاب قيمة التحو�ـــل. ألن اإلخفاق �� ذلك 
�عـــزز الفـــرق ب�ـــن ســـلطة املســـتفيدين واملنظمـــات اإل�ســـانية، و�ـــضعف 
املســـاءلة، وقد يقّيد قدرة األ�ـــ�اص املتأثر�ن باألزمات ع�� التخطيط 

حسب حاجا��م.

املصادر

من  األد�ـــى  ا��ـــد  ســـلة  بنـــاء  خطـــوات  حـــول  املعلومـــات  مـــن  للمز�ـــد 
اإلنفاق، انظر

 ،"Minimum Expenditure Basket Guidance Note  (2020)"
برنامج األغذية العال��، (2020) 41.

للمز�د من املعلومات حول تحديد قيم التحو�الت، انظر
 Setting the Transfer Value for CBT Interventions (Transfer"

(Value Interim Guidance"، برنامج األغذية العال�� (2020) 42
ل��صـــول ع�ـــ� الدعم �شـــأن طر�قـــة تنفيذ تحليل الثغـــرات، ارجع إ�� 
الدورة التدر��ية السر�عة الصادرة عن أوكسفام/ شبكة CALP حول 

تحليل الثغرات وحساب قيمة التحو�الت 43.
لكســـب فهـــم أعمـــق ��اجـــات النـــاس األساســـية واألدوات التحليلـــية 
الـــعال��  املتصلـــة ��ـــا، انظـــر املالحظـــات اإلرشـــادية ل��نامـــج األغذيـــة 

�شأن تقييم ا��اجات األساسية (2020) 44
لفهم مخاوف األ�ـــ�اص املتأثر�ن باألزمات �شـــأن مســـاعدات النقد 
والقســـائم ال�ـــ� اســـتلموها وكيـــف �ســـاعد منظورهـــم �ـــ� توجيـــھ طـــرح 
 Cash انظـــر  فعاليـــة،  أك�ـــ�  بطر�قـــة  والقســـائم  النقـــد  مســـاعدات 

.Ground Truth Solutions الصادرة عن Barometer 45
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مراجعة أسعار ومكونات9.
سلة الحد األدنى من اإلنفاق

يركز هذا القسم ع�� التعديالت الرئ�سية ال�� قد تطرأ ا��اجة إلجرا��ا ع�� سلة ا��د 
األد�ى من اإلنفاق مع مرور الوقت، وكيفية فهم املشكالت املتصلة ��ا وما يمكن فعلھ حيالها:

• تحديث األسعار وت�لفة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق
• مراجعة م�ونات سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق

• العالمات ع�� وقوع خطأ �� تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق وما يمكن فعلھ حيال ذلك
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46.   https://www.calpnetwork.org/publication/good-practice-review-on-

ثمـــة فـــرق ب�ـــن تحديـــث األســـعار ال�ـــ� �شـــ�ل ت�لـــفة ســـلة ا��ـــد األد�ـــى من 
اإلنفاق ومراجعة مكونا��ا:  

تحديـــث األســـعار و�التا�ـــ� الت�لفـــة. تبقـــى م�ونـــات ســـلة ا��ـــد األد�ـــى من 
اإلنفاق كما ��، و�جري تحديث الت�لفة فقط لتعكس التغ�� �� األسعار.
مراجعـــة مكونـــات الســـلة. مراجعـــة أهميـــة م�ونـــات الســـلة �ـــ� ظـــل �غ�ـــ� 
الظروف ومستو�ات االحتياجات، مما قد يؤدي إ�� �غ�� السلع وا��دمات 

املشمولة �� السلة.

تحدیث األسعار وتكلفة سلة الحد األدنى  9.1
من اإلنفاق

كقاعـــدة عامـــة، ي�ب�ـــ� تحديـــث جميـــع الت�اليـــف �ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن 
اإلنفـــاق مـــع مـــرور الوقـــت بحيـــث �عكـــس التغ�ـــ� �ـــ� األســـعار ال�ـــ� تواجهـــها 
الفئات املس��دفة، وذلك لضمان عدم فقدان قيمة تحو�الت النقد متعدد 
األغـــراض املشـــتقة مـــن ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق لقيم��ـــا �ســـ�ب عدم 
تحديـــث األســـعار. قـــد تطـــرأ �غ�ـــ�ات عاديـــة ع�� األســـعار �ســـ�ب الت��م أو 
االنكماش �� االقتصاد الوط��، و��ب�� �غي�� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق 
بنـــاء عل��ـــا �شـــ�ل دوري. لقـــد ازدادت أهميـــة، وقـــد عا��ـــھ م�شـــور أصدرتـــھ 
 Good Practice Review on Cash" مؤخـــًرا (2021) �عنـــوان CALP شـــبكة

.   "Assistance in Contexts of High Inflation and Depreciation
�� املقابل، قد تطرأ �غ��ات كب��ة �� األسعار �عد وقوع األزمات بف��ة وج��ة، 
عندهـــا ي�ب�ـــ� اســـتخدام أحدث األســـعار ومراعـــاة أنماط �غ�� األســـعار عند 
اإلم�ان. ع�� غرار ذلك، قد تتغ�� األسعار �سرعات متفاوتة ب�ن املناطق �� 

ظل تطور األزمة، وقد تتفاوت سرعة التعا��.

إذا تفاوتت األســـعار �شـــ�ل كب�� ب�ن املواســـم (قد ترتفع أســـعار الغذاء قبل 
موســـم ا��صـــاد وتنخفـــض قبلهـــا، وقـــد ترتفـــع أســـعار الغـــذاء أو الوقـــود أو 
النقـــل �ـــ� فصـــل الشـــتاء عندما �ســـتغرق الرحـــالت وقًتا أطول، إ�ـــ�)، يمكن 
مراعـــاة هـــذه التقلبـــات �� ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق مـــن البداية، و�مكن 
ــ من ذلـــك أن �شـــمل ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق دفعـــات إضـــافية  ـ

ً
بدال

موســـمية، وكث�ـــً�ا مـــا ت�ون اســـتعداًدا لفصل الشـــتاء لتغطيـــة االرتفاعات �� 
األســـعار. علينـــا تجنـــب ا��لـــط ب�ـــن التقلبـــات املؤقتـــة �ـــ� األســـعار - �ـــس�ب 
املواســـم أو الصدمـــات قص�ـــ�ة األمـــد - والت��ـــم الـــذي قـــد يدفـــع إلعـــادة 

حساب ت�اليف سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق بال�امل.

ي�ب�ـــ� دائًمـــا مراقبـــة ت�لفـــة ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق عـــن طر�ـــق جـــمع 
�ـــ� الســـلة بانتظـــام مـــن مختلـــف األســـواق ذات  أســـعار الســـلع وا��دمـــات 
الصلـــة. و�ذا �انـــت الســـلة مر�وطـــة بنظـــام مراقبـــة الســـوق، مـــن املف��ض أن 
بال�امـــل. من  الســـلة  ملراجعـــة  ا��اجـــة  األســـعار دون  �ـــ�  التغ�ـــ�ات  �عكـــس 
الضـــروري، مراجعـــة جميـــع بنـــود الســـلة أو مجموعـــة جزئيـــة م��ـــا مـــن أجـــل 

تحقيق الهدف.
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و�ســـتطيع ا��هـــات اإل�ســـانية وغ��هـــا القيـــام بذلـــك أســـبوعًيا (�ـــ� األوضـــاع 
شـــديدة التقلـــب) أو �شـــ�ل ر�ـــع ســـنوي (�� األوضاع املســـتقرة جيـــًدا). ي�ب�� 
 ،

ً
وضـــع نظـــام لتحو�ـــل أي �غ�ـــ� �ـــ� األســـعار إ�ـــ� �غ�� �� ت�لفة الســـلة مباشـــرة

ومن ثم �غ�� �� قيمة تحو�الت النقد متعدد األغراض.

�ســـتطيع املنظمـــات اإل�ســـانية جمـــع هذه األســـعار إما مباشـــرة مـــن األسواق 
مصـــادر  ومـــن  ثانو�ـــة).  (بيانـــات  خارجيـــة  مصـــادر  مـــن  أو  أوليـــة)  (بيانـــات 
البيانات الثانو�ة الشا�عة مؤشرات أسعار املس��لك�ن الوطنية أو معدالت 
�انـــت  إذا  التحديـــات:  عـــدة  ع�ـــ�  ينطـــوي  ذلـــك  لكـــن  الرســـمية.  الت��ـــم 
البيانـــات وطنيـــة وغ�ـــ� مصنفة حســـب املناطـــق أو أماكن العمـــل، و�ذا �انت 
مســـتو�ات الت��ـــم املرتفعـــة �ع�ـــ� أن اإلحصـــاءات الوطنيـــة تصبـــح قديمة 
الصعو�ـــات  أو  الت��ـــم  إخفـــاء  �ـــ�  ا���ومـــة  رغبـــة  �انـــت  إذا  أو  ســـر�ًعا، 

االقتصادية تؤثر ع�� البيانات.

املصادر

ي�ب�� تحديث أســـعار ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق بانتظام وتجنب 
ا. و�ذا �انت املراقبة تنفذ �� األوقات ال�� يتوقع ف��ا  تحدي��ا ارتجالي�
�غ�� األســـعار فقط، فإنك تخاطر بإغفال التغ��ات غ�� املتوقعة �� 
ديناميات األســـواق وال�� قد تؤثر ع�� الســـ�ان ا��لي�ن، وقد �عت�� 

�عضها مؤشًرا مبكًرا ع�� مشكالت أك��.
للمناطـــق  مختلفـــة  تحو�ـــالت  قيـــم  بتخصيـــص  القـــرار  �عتمـــد 
ا��غرافيـــة ا��تلفـــة �ـــ� بدايـــة األزمـــة ع�ـــ� الســـياق (ثمـــة معلومـــات 
�ـــ� الفصـــل الرا�ـــع "التكييـــف مـــع  حـــول اتخـــاذ القـــرار ��ـــذا الشـــأن 
مختلـــف املناطـــق ا��غرافيـــة"). قـــد تحتـــاج إلعـــادة النظـــر �ـــ� القـــرار 

األول إذا استمرت األسعار ا��لية بالتفاوت.
تذكـــر أن مراقبـــة األســـعار وتحدي��ا �� ســـلة ا��ـــد األد�ى من اإلنفاق 
ـــا إ�ـــ� �عديـــل قيمـــة التحو�ـــل النقـــدي. حـــاول تحـــديد  ال يـــؤدي تلقائي�

عتبة لتغ�� األسعار تؤدي ملراجعة قيمة التحو�ل.
قيمـــة  ضمـــن  احتياطـــي  مبلـــغ  تخصيـــص  املنطقـــي  مـــن  ي�ـــون  قـــد 

التحو�ل للوقاية من االرتفاع السر�ع لألسعار أو تقل��ا الشديد.
احرص ع�� وضع طر�قة ملراقبة األسعار واألسواق عن كثب.
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ي�ب�� استخدام مؤشر أسعار املس��لك�ن عندما:

أســـعار  مؤشـــر  ��ســـاب  من��يـــة  اتبـــاع  اإل�ســـانية  املنظمـــات  �ســـتطيع 
املســـ��لك�ن و�ـــ� �عتقـــد أنـــھ تـــم تطو�ـــر هـــذه املن��يـــة بمـــا �عكـــس حاجات 

الفئات األك�� هشاشة.
ثمـــة مؤشـــر فر�ـــ� ضمـــن مؤشـــر أســـعار املســـ��لك�ن يـــؤدي نفـــس الوظيفـــة 
ـــ، ثمـــة ســـالل منفصلـــة لـــ�ل مـــن طبقـــات ال�ـــ�وة ا��مســـة، بمـــا ف�ـــ�ا 

ً
(مثال

الطبقة ال�� تمثل أد�ى 20%).

إذا لـــم يكـــن مؤشـــر أســـعار املســـ��لك�ن مناســـًبا ��اجـــات الفئـــات األك�ـــ� ضعًفا، 
لكـــن مكتـــب اإلحصـــاءات - أو أي دائـــرة ح�وميـــة أخـــرى - �شـــر بيانـــات تفصيلية 
حـــول �غ�ـــ� األســـعار لـــ�ل بند �� املؤشـــر، يمكن عندها اســـتخدام هـــذه البيانات 
مباشرة ��ساب ت�لفة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق. لكن، من املر�� أال ي�ون 
مؤشـــر أســـعار املســـ��لك�ن وال بيانات مكتب اإلحصاء مناســـًبا ��اجات القطاع 

اإل�سا�ي، لذلك ي�ب�� للمنظمات اإل�سانية النظر �� تنفيذ املراقبة بنفسها.

يمكـــن بنـــاء مؤشـــر أســـعار للمـــواد االســـ��الكية باســـتخدام بيانـــات األســـعار 
ا��موعة للمواد الغذائية وغ�� الغذائية األساســـية، ومن ثم اســـتخدام هذه 
البيانـــات لتحديـــث ت�لفـــة ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق. �ـــ� الســـياقات الـــ�� 
ا مـــن نفقـــات األســـرة، ي�ب�ـــ� مراعـــاة التغ�ـــ� ��  يمثـــل ف��ـــا املأوى جـــزًءا أساســـي�
ت�لفـــة املأوى أيًضـــا. قـــد يتفـــاوت تكـــرار تنفيـــذ املراقبـــة حســـب الســـياق، �� 
الغالب، ت�ون املراقبة الشـــهر�ة مالئمة، لكن يمكن �غي�� ذلك بحيث تصبح 
ا ��  ا، أو ح�� أسبوعي� املراقبة �ل ثالثة أشهر �� السياقات املستقرة اقتصادي�

األوضاع شديدة التقلب.

ا �ســـتد�� تحديث ت�لفة ســـلة 
ً
كث�ـــً�ا مـــا تحـــدد فـــرق العمل املعنيـــة بالنقد نقاط

ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق وفـــق معدل الت��م. ع�� ســـ�يل املثـــال، إذا ارتفعت 
ت�لفة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ب�سبة %10 منذ آخر �عديل، قد �ستد�� 

ذلك مراجعة قيمة النقد متعدد األغراض املوحدة.

فة �ش�ل �اف (للمواد الغذائية أو غ��  ذا �انت السلة املرجعية ُمعرَّ
الغذائيـــة) وتـــم جمـــع األســـعار لـــ�ل بنـــد ع�ـــ� حـــدة �ـــ� الســـلة، يمكـــن 
إعـــادة �ســـع�� الســـلة باســـتخدام األســـعار ا��دثـــة لـــ�ل بنـــد وضرب 

القيم بالكميات املذ�ورة �� السلة املرجعية.

ومن ا��لول ا��تملة �عديل ت�لفة السلة باستخدام مؤشر أسعار 
املســـ��لك�ن ع�ـــ� املســـتوى الوط�ـــ�/ دون الوط�ـــ� أو م�وناتـــھ. وذلك 
اإلنفـــاق  مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  ســـلة  ت�لفـــة  تحديـــث  ب�ســـاطة  يتطلـــب 
بال�سبة املئو�ة للز�ادة (أو النقصان) �� املؤشر للف��ة املعنية. لكن 
�� �عض الســـياقات، ال يجري تحديث مؤشـــرات اســـعار املس��لك�ن، 
وقـــد ال ت�ـــون متصلـــة بواقع الفئات الســـ�انية املســـ��دفة؛ فكث�ً�ا ما 
ُيبالـــغ �ـــ� تمثيـــل املناطـــق ا��ضر�ـــة �ـــ� مؤشـــرات أســـعار املســـ��لك�ن 
الوطنيـــة. �ـــ� املقابـــل، قـــد تختلـــف األســـعار والت�اليف ال�ـــ� يتكبدها 
النازحـــون ع�ـــ� ســـ�يل املثـــال �شـــ�ل كب�ـــ� عـــن مســـتو�ات األســـعار 
الوطنيـــة. و�ـــ� ســـياقات الفقـــر حيـــث يمثـــل الغـــذاء جـــزًءا كب�ـــً�ا مـــن 
نفقـــات األســـرة، ي�ون �غ�� أســـعار الغذاء والوقـــود مركزً�ا �� تحديد 

�غ�� األسعار.٤٧

 أنھ �عكس األســـعار ا��قيقية �� املواقع ال�� �ع�ش ف��ا األ�ـــ�اص 
املس��دفون.

أنـــھ �عكـــس أنمـــاط اســـ��الك الفئـــة الســـ�انية املرجعية املســـتخدمة 
متوســـطي  أو  ("الفقـــراء"  اإلنفـــاق  مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  ســـلة  لتطو�ـــر 

.(
ً

الدخل، مثال
 ســـلة األغذية املســـتخدمة ملؤشـــر أسعار املســـ��لك�ن ال تختلف كث�ً�ا 

عن السلة املستخدمة لبناء سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

مختلف طرق تحديث ت�لفة سلة ا��د األد�ى من
اإلنفاق بناء ع�� التغ�� �� األسعار

(مقت�ـــس مـــن املالحظـــات اإلرشـــادية ل��نامـــج األغذية العال�� �شـــأن سلة 
ا��د األد�ى من اإلنفاق)

إذا كنـــت تخطـــط الســـتخدام مؤشـــر أســـعار املســـ��لك�ن لتحديـــث ســـلة 
ا��د األد�ى من اإلنفاق، عليك التحقق مما ي��:

املصادر

�� العديد من االســـتجابات اإل�ســـانية، ت�شـــارك مبادرة REACH مع فرق 
العمـــل املعنيـــة بالنقـــد إلطـــالق مبـــادرات مشـــ��كة ملراقبة األســـواق ��دف 
تزو�ـــد بيانـــات األســـعار واألســـواق ال�ـــ� ت��ي تطو�ر ســـلة ا��ـــد األد�ى من 

اإلنفاق و�عداد برامج مساعدات النقد والقسائم.
لالطالع ع�� النتائج، قم بز�ارة صفحة النقد واألســـواق �� مركز مصادر 

منظمة REACH ع�� الرابط التا��: 

https://www.reachresourcecentre.info/ search/?-
search=1&ptheme[]=cash

WFP Vulnerability Analysis and Mapping (VAM) price 
database 48

The CALP Network and Space (2021) Good Practice Review 
on Cash Assistance in Contexts of High Inflation and 
Depreciation 49

الحـــظ أن مؤشـــرات أســـعار املســـ��لك�ن تتمحـــور حـــول متوســـط الســـ�ان 
ول�س الفئات الضعيفة، لذلك فإن السلة ا��اصة ��ا �غطي �ل السلع 
مـــن حاجـــات أساســـية وســـلع رفاهيـــة. وهـــذا �ع�ـــ� أنـــھ ح�ـــ� لـــو تحققـــت 
النقـــاط (أ، ب، ج) أعـــاله، لـــن ي�ـــون مؤشـــر أســـعار املســـ��لك�ن مفيًدا إال 
إذا ضـــم مـــواد شـــب��ة بتلك ال�� �� ســـلة ا��د األد�ـــى من اإلنفاق وتوفرت 

بيانات ل�ل مادة ع�� حدة.

•

•

أ.

 ب.

ج.

47 املالحظات اإلرشادية لشبكة CALP �شأن سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق (2020)، ص. 38.
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices 48

 https://www.calpnetwork.org/publication/good-practice-review-on- 49
 /cash-assistance-in-contextsof-high-inflation-and-depreciation
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مراجعة مكونات سلة الحد األدنى من اإلنفاق  9.2
ثمـــة أوضـــاع عديـــدة تتطلـــب مراجعة م�ونات ســـلة ا��د األد�ـــى من اإلنفاق 
(الســـلع أو ا��دمـــات املشـــمولة ف��ـــا). فمـــع أن �عـــض التغ�ـــ�ات املوســـمية �� 
تـــؤدي إ��  أســـعار ا��دمـــات والســـلع عاديـــة ومتوقعـــة، إال أن األزمـــات قـــد 
ارتفاعات حادة �� معدالت الت��م وأسعار السلع وا��دمات، وقد يؤدي 
االرتفاع ا��اد وطو�ل األمد لألسعار أو ارتفاع معدالت الت��م إ�� �غ��ات 
طو�لـــة األمـــد �ـــ� أنماط اإلنفاق إثر اضطـــرار الناس إلعادة ترت�ب أولو�ا��م، 
ومـــن املر�ـــ� أن �ع�ـــ� هـــذه التغ�ـــ�ات ضـــرورة مراجعـــة م�ونـــات ســـلة ا��ـــد 

 من مجرد تحديث األسعار ال�� �ش�ل ت�لف��ا.
ً

األد�ى من اإلنفاق بدال

قـــد تضطـــر إلعـــادة النظـــر �ـــ� تحليـــل االســـتجابة �ـــ� مواجـــهة 
ارتفاع الت��م لف��ة طو�لة - قد تحتاج لتحديث األســـعار، 
ولكـــن قـــد تضطـــر أيًضـــا ملراجعة تصميـــم ال��نامـــج ع�� نطاق 
ـــ لتحقيق هـــذه 

ً
ـــا وجديـــدة وســـبال

ً
أوســـع بحيـــث �عتمـــد أهداف

األهداف (للمز�د من املعلومات، انظر 
CALP Network and SPACE (2021) Good Practice Review on Cash 
Assistance    in Contexts of High Inflation and Depreciation

ا، عـــدا عن  ع�ـــ� غـــرار ذلـــك، قـــد تتغ�ـــ� ا��اجـــات اإل�ســـانية �ســـرعة �ســـ�ي�
�غ��ها �سرعات مختلفة حسب املوقع ا��غرا�� أو الفئة املس��دفة �عد أن 
ت�ت�ـــ� ا��الـــة الطارئـــة و�بـــدأ النـــاس بالتعا�ـــ�. ي�ب�ـــ� أن �عكـــس ســـلة ا��ـــد 
األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق حاجـــات فئـــة معينـــة �ـــ� وقـــت محـــدد، وأن تتـــم مراجـــعة 
ســـياسات  �غ�ـــ�  أدى  األردن،  �ـــ�  ـــ، 

ً
مثال األوضـــاع.  تطـــور  ظـــل  �ـــ�  ا��اجـــات 

ا��انيـــة  ال��يـــة  الرعايـــة  تقديـــم  توقـــف  إ�ـــ�  الوطنيـــة  ال��يـــة  الرعايـــة 
للســـور��ن واضطرارهـــم لدفـــع رســـوم مدعومـــة مـــن ا���ومـــة، ممـــا أدى إ�ـــ� 
ارتفـــاع نفقـــات األســـر ع�ـــ� الرعايـــة ال��يـــة، ومـــن املر�ـــ� أن ��ـــ�ع �غيـــ�� 

كهذا ع�� مراجعة م�ونات سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

عموًما، قد ي�ون الوقت مناسًبا ملراجعة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق إذا:

أدت األزمة إ�� �شوء حاجات مختلفة أو إضافية؛ ثمة تراجع 
موثـــق ألثـــر التدخـــالت القائمـــة ع�� أســـاس ســـلة ا��ـــد األد�ى 

من اإلنفاق.
طرأت �غ��ات كب��ة ع�� إمداد السلع وا��دمات وطل��ا، مما 

أدى إ�� �غ�� �� االس��الك.
، ال��وح).

ً
طرأ �غ�� ع�� خصائص الفئات الس�انية (مثال

لـــم �عـــد هنـــاك توافـــق ع�ـــ� تمثيـــل الســـلة ل��اجـــات الفعليـــة 
للفئات املس��دفة.

كشـــفت بيانـــات املراقبـــة والتقييـــم عـــن عـــدم تحقيـــق النتائـــج 
املرجوة بال�سبة للفئات املس��دفة.

مراجعة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �� ما�� �س�ب
جائحة كورونا

�ان ��ائحة �ورونا أثر كب�� �� ما��، فقد �عطلت سالسل إمداد الغذاء 
�ســـ�ب التداب�ـــ� ال�ـــ� اتخذ��ا ا���ومـــة ل��د من ان�شـــار ا��ائحة، وم��ا 

إغالق ا��دود الشمالية مع ا��زائر.
�ـــ� أســـعار   %10-5  وقـــد أدى نقـــص واردات الغـــذاء إ�ـــ� ارتفـــاع ب�ســـبة 
ا��بـــوب والبقوليـــات، وأدى االنخفـــاض �ـــ� القـــدرة الشـــرائية إ�ـــ� ز�ـــادة 
احتياجا�ـــ�ا  تلبيـــة  �ســـتطيع  ال  ال�ـــ�  األســـر  �ســـبة  �ـــ�   (%20+) كب�ـــ�ة 
األساســـية (وال�ـــ� بلغـــت 37% قبـــل ا��ائحـــة)، وازدادت الثغـــرة �ـــ� تلبيـــة 

االحتياجات األساسية من 36% إ�� %53.

لت�بع أثر ا��ائحة ع�� األسواق ا��لية، وضع فر�ق العمل املع�� بالنقد 
نظـــام مراقبـــة، واســـتخدم بيانـــات شـــهر شـــباط 2020 مـــن م�ـــ� األمـــن 
الغذا�ـــي الوط�ـــ� �ـــ� ما�ـــ� كخـــط األســـاس. و�نـــاء ع�ـــ� البيانـــات ال�ـــ� تـــم 
جمعها، تقرر رفع ت�لفة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ب�سبة 5%، وتمت 
توســـعة نطاق االســـ��داف ل�شمل األ��اص الذين �ع�شون �� املناطق 
تقديـــم  مـــدة  تمديـــد  تـــم  كمـــا  ا��ائحـــة،  مـــن  تضـــرروا  ومـــن  ا��ضر�ـــة 
املساعدات النقدية من ستة أشهر إ�� �سعة للفئات األك�� ضعًفا وم��ا 

فئة النازح�ن.

البناء ع�� سلة مسبقة ل��د األد�ى من اإلنفاق للبقاء 
�� الصدمات ا��ادة:  درس مستفاد من انفجار

ميناء ب��وت

عقـــب انفجـــار ميناء ب��وت عام 2020، راجعت ال��نة الدولية للصليب 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر اللبنا�ـــي ســـلة ا��ـــد األد�ـــى من اإلنفـــاق للبقاء 
ـ�ــي �عكـــس  �ـــ� لبنـــان)  تـــم تطو�رهـــا لالجئ�ـــن الســـور��ن  الســـابقة (وال�ـــ� 

حاجات املواطن�ن اللبناني�ن املتضرر�ن من االنفجار.
 بقيـــت م�ونـــات عديـــدة كما ��، لكن تـــم �عديل �عضها و�ضافة م�ونات 
املثـــال، أدى االنفـــجار  لتل�ـــ� ا��اجـــات املســـتجدة. ع�ـــ� ســـ�يل  جديـــدة 
لفقدان العديد من ســـ�ان ب��وت منازلهم، فارتفع م�ون اإليجار �شـــ�ل 

كب�� �� السلة.
ا��اجـــات  لتل�ـــ�  والـــدواء  ال��يـــة  الرعايـــة  مخصصـــات  ارتفعـــت  كمـــا 
الفور�ـــة للســـ�ان املتضرر�ـــن،  وتمـــت إضافـــة بنـــود جديـــدة �البطانيـــات 
وأدوات املطبـــخ. تجـــدر اإلشـــارة إ�ـــ� أنـــھ �ســـ�ب ارتفاع معـــدل الت��م �� 
لبنـــان �ـــ� وقـــت انفجـــار املينـــاء، تـــم تقديـــم مســـاعدات النقـــد والقســـائم 
لـــ�ل من  تـــم تقديمهـــا  ـ من الل�ـــ�ة اللبنانيـــة، كمـــا  ـ ـ

ً
بالـــدوالر األمر��ـــي بدال

اللبناني�ن والسور��ن املتضرر�ن من االنفجار.
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حســـب إرشـــادات ائتـــالف قـــدرة االســـتجابة ا��ســـنة ومجموعـــة أدوا��ـــا للمنـــح النقديـــة متعـــددة األغـــراض، ي�ب�� تحديث أو مراجعة ســـلة ا��ـــد األد�ى من 
اإلنفاق بال��امن مع مراجعة القيم املعيار�ة للتحو�الت النقدية. و��ب�� مراجعة قيمة النقد متعدد األغراض ور�ما �عديلها ل�س فقط عندما تتغ�� ت�لفة 
ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، و�نمـــا أيًضـــا عندمـــا تطـــرأ �غ�ـــ�ات ع�ـــ� املســـاعدات املكملـــة، كســـالل املســـاعدات العي�يـــة أو مصـــادر دخـــل األســـرة املعتادة 

(�التغ�� �� السياسات ال�� �سمح لالجئ�ن بالعمل، أو التغ��ات املوسمية �� الدخل أو النفقات، وما إ�� ذلك).

إن ال�شـــاور مـــع األ�ـــ�اص األك�ـــ� ضعًفـــا جوهـــري �ـــ� مراجعـــة ســـلة ا��د األد�ى مـــن اإلنفاق. يمكنـــك االطالع ع�� مثـــال ل��وتو�ـــول للمناقشات 
ا��ماعية املركزة املستخدمة ملراجعة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �� ص. 35 من تقر�ر االئتالف النقدي اللبنا�ي.51

كيف تراجع مكونات سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق: عملية مراجعة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق للبقاء �� شمال سور�ا عام 2016

�� عام 2016، بدأ فر�ق العمل الف�� املع�� باالستجابة القائمة ع�� أساس النقد �� شمال سور�ا بمراجعة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق للبقاء من 
خـــالل ��نـــة تضـــم منظمـــات مـــن فر�ـــق العمـــل. �ان الهـــدف مـــن املراجعة هو تقييم مـــدى ا��اجة للمواد املشـــمولة �� الســـلة وتوفرهـــا والتوصية بأي 
�عديالت ع�� الســـلة حســـب االقتضاء، مع املوازنة ب�ن املعاي�� اإل�ســـانية وتوصيات مجموعات العمل اإل�ســـا�ي وتفضيالت األ�ـــ�اص املس��دف�ن 
�� شمال سور�ا.  إضافة إ�� ذلك، سعت املراجعة للتحقق من أن السلة ا��دثة ما زالت �عكس ا��د األد�ى من حاجات البقاء األساسية، فحرصت 

ال��نة ع�� عدم تجاوز ا��د األد�ى للمعاي�� اإل�سانية بكث�� بال�سبة للسياق �� شمال سور�ا.

شـــملت املراجعـــة دراســـة للبيانـــات ال�ـــ� شـــارك��ا منظمـــات غ�ـــ� ح�وميـــة (تقييمـــات ومراقبـــة �عـــد التوز�ـــع) �شـــأن نفقـــات األســـر، إ�ـــ� جانـــب التغـــذية 
الراجعة واملقابالت مع موظفي املنظمات غ�� ا���ومية العاملة �� الشمال السوري. كما انطوت العملية ع�� م�� سر�ع لألسر لتقييم تفضيال��ا 
وعادات الناس �� املنطقة، ومراجعة لتوج��ات مجموعات العمل اإل�سا�ي ومعاي�� إسف�� املتصلة ب�ل بند �� السلة. وتمت مشاركة التوصيات مع 
�امل الفر�ق الف�� املع�� باالســـتجابة القائمة ع�� أســـاس النقد وا��موعات املعنية، وتم دمج مدخال��م �� وثيقة التوج��ات الرســـمية �شـــأن سلة 

ا��د األد�ى من اإلنفاق للبقاء.

أحياًنا ����ء ا��كم ع�� الظروف. فيما ي�� جدول للعالمات ع�� ارت�اب خطأ �� اختيار نوع عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق. إذا الحظت ارت�اب 
أي من هذه العالمات �� سياقك، قد يجدر بك مراجعة نوع عملية تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق ال�� اتبع��ا (بقيادة منظمة واحدة أم عدة منظمات، 

بقيادة فر�ق العمل املع�� بالنقد، أو أي نوع آخر) والتحقق من ا��اجة العتماد نوع آخر.

عالمات ارتكاب خطأ في تطویر سلة الحد األدنى من اإلنفاق وما یمكن فعلھ حیال ذلك  9.3
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عالمات شائعة على ارتكاب خطأ
فر�ق الت�سيق ب�ن ا��موعات لم يصادق ع�� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

ازدواجية ب�ن النقد متعدد األغراض والتحو�الت النقدية األخرى �س�ب طر�قة بناء سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

تقديم مســـاعدات النقد متعدد األغراض واملســـاعدات العي�ية لتحقيق األهداف ذا��ا �� أســـواق �عمل ع�� نحو جيد. �� األســـواق ال�� �عمل ع�� 
نحـــو جيـــد وال �عا�ـــي مـــن مشـــكالت تتعلـــق بتوفـــر الســـلع وا��دمـــات، مـــن املف�ـــ�ض أال ي�ـــون هنـــاك ســـ�ب لكيـــال �غطـــي ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق 
والتحو�الت النقدية متعددة األغراض الناتجة ع��ا �ل النفقات. إذا اســـتمر تقديم املســـاعدات العي�ية للســـلع املتوفرة جيًدا �� األســـواق ا��لية وتم 

أيًضا ضمها لسلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، في�ب�� للمنظمات اإل�سانية أن تنظر �� األسباب.

إغفال حاجات أساسية من سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق. قد ي�ون ذلك ألن التقييمات لم تكن با��ودة ال�افية، أو �س�ب عدم ال�شاور مع
جميع الفئات الس�انية املس��دفة، أو �س�ب ضعف مشاركة أحد القطاعات.

ستخدم. قد �عود ذلك إ��:
ُ
السلة ال �

عدم اتفاق األطراف املعني�ن ع�� ما ي�ب�� شمولھ واس�بعاده من السلة.
عدم اتفاق األطراف املعني�ن ع�� الطر�قة ال�� تم ��ا تطو�ر سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق و/ أو درجة املدخالت املطلو�ة.

مواجهة املنظمات صعو�ة �� فهم طر�قة استخدام السلة �س�ب �عقيدها أو صعو�ة تنفيذ النموذج ال�شغي�� لها.
عدم اتفاق املنظمات ع�� ا��اجة للنقد متعدد األغراض.

عدم ســـماح ا���ومة للمنظمات اإل�ســـانية باســـتخدام الســـلة لتحديد قيم تحو�الت النقد متعدد األغراض، �ســـ�ب عدم ا�ســـاق قيم التحو�الت 
املق��حة مع خط الفقر الوط�� أو ألسباب شب��ة أخرى.

قد تختلف تفاصيل التغلب ع�� هذه التحديات من سياق آلخر، لكن كث�ً�ا 
ما ت�شـــابھ الطرق �شـــ�ل عام: ارجع خطوة إ�� الوراء، وأعد التقييم، وحدد 
املشـــاورات أو التعديـــالت الـــالزم إجراؤهـــا ع�ـــ� العملية من أجـــل التغلب ع�� 

التحدي.

�غـــض النظـــر عمـــا تختـــار املنظمة اإل�ســـانية فعلھ ملعا��ة هـــذه التحديات، 
ي�ب�� أن ي�ون من الوا�� أن ضمان التوافق حول أهداف وعملية تطو�ر 
ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق املشـــ��كة ب�ـــن الـــو�االت أمـــر جوهـــري. فقد 
الســـرعة  ب�ـــن  املوازنـــة  ضـــرورة  الســـياقات  مختلـــف  مـــن  التجـــارب  أظهـــرت 
وال�ســـاطة واملشـــاورات الشاملة مع جميع األطراف املعني�ن وم��م املنظمات 
بـــاألزمات،  املتأثـــرون  واأل�ـــ�اص  ا��موعـــات،  ت�ســـيق  وفـــرق  اإل�ســـانية، 

وا���ومات، وغ��هم.

 52
53 طورتھ عام 2019 منظمة إنقاذ الطفل، وشراكة التعلم النقدي، وا���� الدنمار�ي لالجئ�ن، وم����� �ور، ومكتب األمم املتحدة لت�سيق الشؤون اإل�سانية. 

https://www.calpnetwork.org/publication/response-options-analysis-planning-guide/
54. يمكن الوصول إ�� مجموعة االدوات من خالل الرابط

كما تتوفر ورقة إكسل ع�� الرابط التا��:
http://webviz.redcross.org/ctp/docs/en/1. toolkit/ Module 3 Response Analysis/M3_2 Transfer value/M3_2_1 Set the value/M3_2_1_1 Transfer value calculation template.xlsx

 55

 https://cash-hub.org/guidance-and-tools/cash-in-emergencies-toolkit/ 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/

https://www.calpnetwork.org/publication/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants/

املصادر

يمكن االطالع ع�� توج��ات عامة �شأن العملية ا��تصرة لتطو�ر سلة 
ا��د األد�ى من اإلنفاق �� ا��زئ�ن األول والثا�ي من 

"ERC (2015) Operational Guidance and Toolkit for Multipur-
pose Cash Grants"52

  ERC (2019) Response Options Analysis Planning" 53 " تضم وثيقة
ـــ ممتاًزا بخطـــوات تفصيليـــة ومـــواد مصاحبـــة حـــول طر�قـــة تطو�ـــر 

ً
دليال

ســـلة االحتياجات األساســـية املشـــ��كة ب�ـــن القطاعات. انظـــر الصفحات 
.113 - 92

تضـــم مجموعـــة أدوات النقـــد �� ا��ـــاالت الطارئة الصـــادرة عن الصليب 
األحـــمر54 نمـــوذج Excel لتحديد كميات ســـلة ا��ـــد األد�ى من اإلنفاق، 

بما ف��ا النفقات ملرة واحدة.

�عد مالحظات برنامج األغذية العال�� (2020) �شأن سلة ا��د األد�ى 
 للتوج��ات �شـــأن بناء سلة ا��د األد�ى من 

ً
من اإلنفاق مصدًرا شـــامال

اإلنفاق.
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�شـــ��ي روز�ـــان ال��ـــم إلطعـــام اب��ا 
القســـائم  بطاقـــة  باســـتخدام 
إ�ـــ�  روز�ـــان  ذهبـــت  اإللك��ونيـــة. 
ال�ـــ�  ا��افلـــة  طر�ـــق  عـــن  البلـــدة 
املشـــار�ع  صمـــود  مجلـــس  يقدمهـــا 
التجار�ـــة �ـــ� فانواتـــو، وهـــو منظمـــة 
يقـــدم مســـاهمات فر�ـــدة ملســـتقبل 
البـــالد عـــن طر�ـــق تقديـــم خدمـــات 
فعالـــة لتنميـــة املشـــار�ع التجار�ة �� 

مختلف البالد.

باـ�ــي/  أرل�ـــن  الصـــورة:  حقـــوق 
أوكسفام.
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