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كیف نراعي جوانب المیاه والصرف الصحي والنظافة
عند تصمیم سلة الحد األدنى من اإلنفاق

امليـــاه  ت�ســـيق  مجموعـــة  عـــن  صـــادر  م�شـــور  مـــن  مقت�ـــس  أدنـــاه  (النـــص 
 Evidence-building for cash" والصرف الص�� والنظافة العاملية �عنوان
and markets for WASH in emergencies"1، اليون�سـف جنيف، 2020) 

 MPC Outcome" �عنـــوان   CALP  (2022)شـــبكة عـــن  صـــادرة  ووثيقـــة 
والنظافـــة  الص�ـــ�  والصـــرف  امليـــاه  (قســـم   Indicators and Guidance"2

مسار عمل النقد التا�ع ملبادرة الصفقة الك��ى).

�ســـاهم النقد متعدد األغراض �� التغلب ع�� املعيقات املالية للوصول إ�� 
ســـلع وخدمـــات امليـــاه والصـــرف الص�ـــ� والنظافـــة. لكـــن �ـــ� الغالـــب، يجـــب 
تطبيـــق النقـــد متعـــدد األغـــراض باملـــوازاة مـــع برامـــج مكّملـــة �عا�ـــ� معيقـــات 
ـــ عن املـــشكالت 

ً
إمـــداد هـــذه ا��دمـــات واملعيقـــات غ�ـــ� املاليـــة لطل��ـــا فضال

املتعلقة بالنظام أو �غي�� السلوكيات، من أجل املساهمة �� تحقيق النتائج 
املرجوة للمياه والصرف الص�� والنظافة.

يمكـــن ملســـاعدات النقـــد متعـــدد األغـــراض أن تحقـــق نتائـــج قطاعـــات املـــياه 
مـــن االســـتجابات  املســـتفيدة  املرجـــوة لألســـر  الص�ـــ� والنظافـــة  والصـــرف 
الطارئـــة �ـــ� هـــذا ا��ـــال عـــن طر�ـــق ز�ـــادة الدخـــل اإلجما�ـــ� لألســـر و�التـــا�� 
قدر��ـــا ع�ـــ� شـــراء ســـلع وخدمـــات هـــذه القطاعـــات. لكـــن مجموعـــة ت�ســـيق 
امليـــاه والصـــرف الص�ـــ� والنظافـــة العامليـــة تـــرى أن مـــن الضـــروري تحقـــيق 
�ـــ�  فعالـــة  األغـــراض  متعـــدد  النقـــد  مســـاعدات  ت�ـــون  ـ�ــي  مســـبقة  شـــروط 
االســـتجابة ل��اجـــات األساســـية للميـــاه والصرف الص�ـــ� والنظافة بمعاي�� 
 �� األغـــراض  متعـــدد  النقـــد  �ســـاهم مســـاعدات  أن  املر�ـــ�  مـــن  إ�ســـانية.3 

تحقيق نتائج املياه والصرف الص�� والنظافة عندما:

1.  �شـــارك ا���ـــ�اء الفنيـــون مـــن هـــذه القطاعـــات �ـــ� التقييمـــات ألغـــراض 
�ـــ�ا  ا��اصـــة  االســـتجابة  وتحليـــل  األغـــراض  متعـــدد  النقـــد  مســـاعدات 

وتصميمها ومراقب��ا.
2.  عندما تتوفر موارد �افية لتغطية سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق.

3.  ي�ـــون املســـتفيدون معتاديـــن ع�ـــ� شـــراء ســـلع وخدمـــات امليـــاه والصـــرف 
الص�ـــ� والنظافـــة بكميـــات وجودة �افية من األســـواق ا��لية (وقد يتفاوت 
ذلـــك �شـــ�ل كب�ـــ� ب�ـــن القطاعات الفرعيـــة والســـلع وا��دمـــات املتصلة ��ا) 
وعندما ال ُيتوقع ال��وء إ�� آليات تأقلم سلبية (استخدام مياه ال��ر لتوف�� 
اســـتخدام  دون  اليديـــن  غســـل  أو  العـــراء  �ـــ�  التغـــوط  ممارســـة  أو  املال 

الصابون).
ح�ـــ�  والنظافـــة  الص�ـــ�  والصـــرف  امليـــاه  أســـواق  إ�ـــ�  الوصـــول  �ســـهل    .4

بال�سبة لل�ساء والفتيات والفئات األك�� هشاشة.
أن  �شـــ�ل جيـــد و�مك��ـــا  الص�ـــ� والنظافـــة  امليـــاه والصـــرف  أســـواق  �عمـــل    .5
�ستوعب الز�ادة �� الطلب ع�� سلع وخدمات املياه والصرف الص�� والنظافة.

شروط ضمان فعالیة النقد متعدد األغراض

بال�سبة ملراقبة النقد متعدد األغراض، إذا تحققت �ل الشروط سابقة الذكر، 
يمكـــن إدراج مؤشـــرات الوصـــول إ�ـــ� امليـــاه والصـــرف الص�� والنظافة �ـــ� مراقبة 
النقـــد متعـــدد األغـــراض �غـــض النظـــر عمـــا إذا �انـــت نفقـــات هـــذه القطاعـــات 
مشمولة �� قيمة تحو�ل النقد متعدد األغراض. أما إذا تحققت �عض الشروط 
فقـــط أو لـــم يتحقـــق أي م��ـــا، فال يمكن ضمـــان تحقيق مؤشـــرات املياه والصرف 
الص�ـــ� والنظافـــة حســـب معاي�ـــ� هـــذه القطاعـــات. ومـــع ذلك يو��� بـــإدراج هذه 

املؤشرات ضمن عمليات املراقبة أو التكييف أو املناصرة.

ـــا، �شـــ�� تقر�ـــر مجموعة ت�ســـيق امليـــاه والصرف الص�ـــ� والنظافة (2021)  عملي�
إ�� أنھ رغم وجود �عض ا��اوالت املوثقة لقياس نتائج قطاعات املياه والصرف 
الص�� والنظافة �ش�ل عام، إال أن ترك�� مراقبة النقد متعدد األغراض �ان �� 
الغالـــب منصًبـــا ع�ـــ� الطر�قـــة ال�ـــ� أنفقـــت ��ـــا األســـر النقـــد ول�ـــس جـــودة ســـلع 
تـــم ا��صـــول عل��ـــا وطر�قـــة  وخدمـــات امليـــاه والصـــرف الص�ـــ� والنظافـــة ال�ـــ� 

استخدام هذه السلع وا��دمات �� امل��ل.

وقـــد أشـــارت األطـــراف الفاعلـــة �ـــ� قطاعات امليـــاه والصرف الص�ـــ� والنظافة إ�� 
النـــقد  ا��اجـــة لتحســـ�ن جهـــود الت�ســـيق. فرغـــم الز�ـــادة املســـتمرة الســـتخدام 
متعدد األغراض، إال أن التحديات ما زالت تواجھ الو�االت اإل�سانية والقيادات 
�ـــ� هـــذه القطاعـــات للعمـــل مًعـــا �ـــ� مختلـــف مراحـــل ال��امـــج اإل�ســـانية مـــن أجـــل 
�عظيـــم فعاليـــة النقـــد متعـــدد األغـــراض �ـــ� االســـتجابة ل��اجـــات اإل�ســـانية �� 
مختلـــف القطاعـــات. فال��امـــج املكملة من هذا النوع معقدة وتتطلب قيادة قو�ة 
ا وثيًقـــا ملوظفـــي قطـــاع امليـــاه والصـــرف الصـــ�� 

ً
مشـــ��كة ب�ـــن القطاعـــات و�شـــرا�

والنظافة �� تحليل استجابة النقد متعدد األغراض وتنفيذها.

ومـــع أنـــھ يمكـــن تطبيـــق معاي�ـــ� إســـف�� - ال�ـــ� تحدد املعاي�ـــ� الدنيا مل�ونات ســـالل 
 ع�ـــ� م�ـــون امليـــاه والصـــرف الص�ـــ� والنظافـــة من ســـلة ا��د 

ً
النظافـــة - مباشـــرة

األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق، إال أن اســـتخدام هـــذه املعاي�ـــ� لتوجيـــھ هـــذا امل�ـــون ال يمثل 
ممارســـة معيار�ة، وكث�ً�ا ما تختلف وجهات نظر املمارســـ�ن �� هذا ا��ال �شـــأن 
معاي�� إسف��. ع�� س�يل املثال، �ش�� األدلة ا��الية إ�� أن حسابات سلة ا��د 
األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق لت�لفـــة امليـــاه كث�ـــً�ا مـــا �عتمـــد ع�ـــ� كمية امليـــاه املو��ـــ� ��ا �� 
ا،  معاي�� إسف�� (ت�لفة الوصول إ�� 15 ل�ً�ا بحد أد�ى من املياه ل�ل ��ص يومي�
مضروً�ا بمعدل ��م األسرة وعدد أيام الشهر)، ومع ذلك كث�ً�ا ما يجري �عديل 
هذه ا��ســـابات، خصوًصا عندما ت�ون الفئة الســـ�انية املســـ��دفة معتادة ع�� 
اس��الك كميات أك�� بكث�� من املياه. وهذا �عزز التوصية بأن الن�� ال���ن هو 
الن�ـــ� األفضـــل ��ســـابات ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق. �ســـتعرض الفقـــرات 
التاليـــة هـــذه املســـألة بتفصيـــل أك�ـــ� مـــع اإلشـــارة إ�ـــ� ا��اجـــة لتنفيـــذ تدخـــالت 
جان�يـــة مـــن جانـــب العـــرض �ـــ� الكث�ـــ� مـــن األحيـــان. إن املمارســـ�ن �� مجـــال املياه 
والصـــرف الص�ـــ� والنظافـــة �علمـــون أن عمليـــة تطو�ـــر ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن 
اإلنفـــاق وتحديـــد قيمـــة تحو�ـــالت النقـــد متعدد األغراض سياســـية إ�ـــ� حد كب��، 

وأ��ا كث�ً�ا ما تتعرض لضغوط 
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كیف نراعي جوانب المیاه والصرف الصحي والنظافة
عند تصمیم سلة الحد األدنى من اإلنفاق

��فـــض قيمـــة التحو�ـــل بمـــا يتما��ـــ� مـــع خطـــوط الفقـــر الوطنيـــة و�رامـــج 
موازنـــات  ع�ـــ�  القيـــود  ترا�ـــ�  أ��ـــا  كمـــا  القائمـــة،  االجتماعيـــة  املســـاعدة 
النقـــد متعـــدد  مـــا �غطـــي قيمـــة  نـــادًرا  الســـ�ب،  لهـــذا  املنظمـــات اإل�ســـانية. 
األغراض جميع ا��اجات األساسية لألسر املتأثرة باألزمات، وح�� لو �انت 
املياه من القطاعات ال�� تول��ا األســـر املســـتفيدة من املســـاعدات األولو�ة، 
إال أن خطر ��وء األســـر لشـــراء مياه أرخص ثمًنا (و�التا�� أقل جودة) يبقى 

قائًما.

و�مـــا أن هـــذا هـــو مـــا يحـــدث ع�ـــ� أرض الواقع ع�� األر��، قـــد يناصر قطاع 
املياه والصرف الص�� والنظافة اتباع الن�� القائم ع�� أساس ا��قوق أو 
الن�ـــ� ال���ـــن لضمان شـــمول حاجـــات املياه والصرف الص�ـــ� والنظافة �� 
ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق. من ناحية أخرى، قد �شـــ�� مســـوح النفقات 
إ�ـــ� أن االســـر تنفـــق �ســـبة مبالـــغ ��ـــا مـــن دخلهـــا ع�� امليـــاه والصـــرف الص�� 
والنظافـــة، وقـــد �ع�ـــ� ذلـــك أن األســـر قـــد تواجـــھ صعو�ـــة �ـــ� تلبيـــة حاجا��ـــا 
األخـــرى. كمـــا أنـــھ قـــد �ع�ـــ� ا��اجـــة لتنفيـــذ تدخـــالت مـــن جانـــب العـــرض �� 

أسواق املياه والصرف الص�� والنظافة لز�ادة توفر السلع وا��دمات.

الن�ـــ� القائـــم ع�ـــ� أســـاس النفقـــات4: تنفيـــذ مســـوح النفقـــات (أو املشـــاركة 
ف��ـــا). إن اختيـــار الن�ـــ� القائـــم ع�ـــ� أســـاس النفقـــات �ع�ـــ� ا��اجـــة لتنفيـــذ 
مسوح لنفقات األسر ع�� املياه والصرف الص�� والنظافة. وقد يتطلب ذلك 
تحديد النفقات املوسمية املتكررة والنفقات ملرة واحدة، وذلك بدوره يتطلب 
ا��صول ع�� معلومات من قطاع املياه والصرف الص�� والنظافة. قد ي�ون 
تنفيـــذ الن�ـــ� القائـــم ع�ـــ� أســـاس النفقات إشـــ�الًيا من منظور امليـــاه والصرف 
الص�� والنظافة، ألن األسر قد ال تنفق مواردها ا��دودة ع�� سلع وخدمات 

املياه والصرف الص�� والنظافة �ي �ستطيع تلبية حاجات إ�سانية أخرى.

ـــا �ـــ� تجـــاوز املعيقـــات املاليـــة للوصـــول إ�ـــ� املياه. إذ باســـتطاعة األســـر أن �ستخدمھ  يمكـــن أن يـــؤدي النقـــد متعـــدد األغـــراض دوًرا قو��
لشـــراء املياه خارج امل��ل (نقاط املياه، الباعة املتجولون، شـــاحنات املياه)، أو الدفع مقابل املياه املزودة ع�� األناب�ب (فوات�� املياه) 
أو ر�ما شراء مواد �عقيم املياه امل��لية (رغم عدم العثور ع�� ممارسات موثقة لذلك). ومن فوائد ذلك استخدام و�عز�ز سوق املياه 

ا���� القائم ومنح األسر املرونة �� اختيار مصدر املياه أو منتج معا��ة املياه املفضل لد��م.

ا ع�� أن ت�ـــون بأسعار  مـــن العوامـــل التمكي�يـــة ا��وكمـــة ا��يـــدة لقطـــاع امليـــاه وتوفـــر امليـــاه اآلمنـــة أو مواد معا��ـــة املياه امل��ليـــة محلي�
معقولة و�سهل الوصول إل��ا. كما ي�ب�� أن تو�� األسر األولو�ة لشراء املياه اآلمنة، وأن ت�ون ع�� دراية بطرق الوصول إل��ا، وأن ت�بع 
ممارســـات آمنة الســـتخدام املياه. و�� الســـياقات اإل�ســـانية، ي�ب�� اســـتخدام طرق أخرى (دعم الســـوق لتحســـ�ن توفر املياه وجود��ا 
وحوكم��ـــا، والتوعيـــة بالنظافـــة العامـــة لتحســـ�ن ممارســـات االســـتخدام اآلمـــن للميـــاه، وغ�ـــ� ذلـــك مـــن طـــرق) بال��امن مع النقـــد متعدد 

األغراض من أجل توف�� هذه الب�ئة التمكي�ية.

إذا لم تتوفر هذه الب�ئة التمكي�ية، ســـ�بقى خطر عدم اســـتخدام األســـر للنقد متعدد األغراض لتغطية الت�اليف املتصلة باملياه، أو 
خطر عدم كفاية كمية وجودة املياه ال�� تحصل عل��ا األسر لتحقيق مخرجات قطاع املياه، و�التا�� ظهور مشكالت متعلقة بال��ة 
ن املســـتفيدين من  ِ

ّ
العامـــة. ورغـــم قـــدرة النقـــد متعـــدد األغـــراض ع�ـــ� �غطيـــة ت�لفة الشـــراء املنتظم للميـــاه، إال أنھ من املســـ�بعد أن ُيمك

تحس�ن الب�ية التحتية للمياه �� امل��ل أو صيان��ا، ال سيما �� السياقات ال�� ي�سم ف��ا السكن �عدم االستقرار أو عدم حماية حقوق 
ا من ارتفاع أسعار اإليجار أو ح�� إخال��ا 

ً
املستأجر�ن، و�التا�� فمن املس�بعد أن �س�ثمر األسر �� تحس�ن الب�ية التحتية للمياه، خوف

.(Chaaban, et al., 2020; KII with CAMEALEON Lebanon) من مساك��ا

فعالية النقد متعدد األغراض محدودة فيما يتصل بمنتجات معا��ة املياه امل��لية ال�� لن تول��ا األسر األولو�ة ع�� األر�� �� ا��االت 
الطارئة إال إذا �انت معتادة مسبًقا ع�� شراء هذه املنتجات.

امليـــاه  بنـــود  تحديـــد  ال���ـــن:  والن�ـــ�  ا��قـــوق  أســـاس  ع�ـــ�  القائـــم  الن�ـــ� 
والصـــرف الص�ـــ� والنظافـــة: كث�ـــً�ا مـــا ت�ـــون ســـالل ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفاق - 
ال�� ت�ن��ا فرق العمل املع�� بالنقد أو غ��ها من هيئات الت�سيق ب�ن الو�االت 
 ع�� أساس الن�� القائم ع�� أساس ا��قوق، حيث �ساهم �ل قطاع 

ً
- قائمة

ع�� بـــھ. و�� �عض 
ُ
أو مجموعـــة ت�ســـيق �ـــ� تحديـــد ا��اجـــات �ـــ� القطاع الذي �

الســـياقات، يجري التحقق من ��ة ســـلة ا��د األد�ى من اإلنفاق من خالل 
تقييـــم متعـــدد القطاعـــات للســـوق. و�ـــ� هـــذه ا��ـــاالت، يمكـــن أن يـــؤدي قطـــاع 
املياه والصرف الص�� والنظافة دوًرا �� التحقق من امل�ون ذي الصلة �� سلة 
ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق. إضافـــة إ�ـــ� ذلـــك، �ســـتطيع منظمـــة مثـــل منظـــمة 
ب�ـــن  �عاونيـــة  عمليـــة  ع�ـــ�  تنطـــوي  ال�ـــ�  الســـوق  تقييمـــات  تقـــود  أن   REACH
العداديـــن العامل�ـــن �ـــ� املنظمـــة و�مكـــن أيًضا إشـــراك املنظمـــات املعنية باملياه 
والصـــرف الص�ـــ� والنظافـــة ف��ـــا. ومـــع ذلـــك، تجـــدر اإلشـــارة إ�ـــ� أنـــھ ثمة جدل 

�شأن مدى قابلية تطبيق معاي�� إسف�� آنفة الذكر.

نظـــرة معمقـــة:  �ســـتعرض األقســـام التاليـــة نظـــرة معمقـــة �� مختلـــف عناصر 
برامج املياه والصرف الص�� والنظافة والعوامل التمكي�ية ملساعدات النقد 

متعدد األغراض ودورها وفوائدها وا��اطر والقيود املتصلة ��ا.

�� لبنان، تضم سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق للبقاء 15
ا لل��ص الواحد (2250 ل�� ل�ً�ا من املياه يومي�

ا)، ومع ذلك تجاوزت مســـاعدات النقد متعدد  لألســـرة الواحدة شـــهر��
األغـــراض هـــذه القيمـــة بكث�ـــ� وشـــملت 35 ل�ـــً�ا مـــن امليـــاه لل�ـــ�ص 
�ـــ�تلف  ا)  شـــهر�� الواحـــدة  لألســـرة  ل�ـــ�   5250) ـــا  يومي� الواحـــد 

.(Juillard, 2016) (الشرب والطبخ والغسيل) االستخدامات
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4. تـــم اقتبـــاس النـــص الـــذي يناقـــش مختلـــف الن�ـــ� �ـــ� إعـــداد ســـلة ا��د األد�ـــى من اإلنفاق مـــن توج��ات الفر�ـــق الف�� التا�ـــع ��موعة الت�ســـيق العاملية 
للمياه والصرف الص�� والنظافة �عنوان

Market-Based Programming in Wash Technical Guidance for Humanitarian Practitioners".  https://www.washcluster.net/node/30391"
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اقبة مخرجات املياه عند استخدام النقد متعدد األغراض مر
من الوا�� أن احتمال إنفاق النقد متعدد األغراض ع�� املياه أو منتجات 
معا��ـــة امليـــاه ســـي�ون أك�ـــ� �ـــ� الســـياقات ال�� اعتـــاد ف��ا املســـتفيدون ع�� 
 ما ت�ون قيمة النقد 

ً
شـــراء هذه املواد، وســـ�بّ�ن مراقبة النفقات ذلك. عادة

متعدد األغراض أقل من قيمة سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، أل��ا محسو�ة 
لتغطيــــة احتياجــــات األســــر غيـر ا��ققـــــة فقـــط أي الفجــــوة ب�ن إجمـــا�� 

متعـــدد  النقـــد  اســـتخدام  عنـــد  الص�ـــ�  الصـــرف  مخرجـــات  اقبـــة  مر
األغراض

بمـــا أن النفقـــات املتكـــررة املرتبطـــة بالصـــرف الص�ـــ� عـــادة ما ت�ـــون متدنية 
ا، عـــادة مـــا ت��كـــز مراقبـــة النقد متعدد األغـــراض والصـــرف الص�� ع��  جـــد�
توفر املراحيض (هل تتوفر مراحيض/ داخل امل��ل/ مشـــ��كة) و�شـــ�ل أقل 

ع�� النفقات املرتبطة بالصرف الص��.

�ـــ� املناطـــق ال�ـــ� �غط��ـــا شـــبكة الصـــرف الص�ـــ�، يختلـــط ال�ـــ�از �ـــ� الغالـــب مـــع ميـــاه الصـــرف الص�ـــ� امل��لية األخـــرى وتفر�غهـــا من امل�ـــ�ل إ�� شـــبكة الصرف 
الص��. و�� الكث�� من األحيان، ت�ون ت�لفة إدارة الصرف الص�� امل���� مشمولة �� فاتورة املياه، وت�ون محسو�ة ع�� أساس كمية املياه املس��لكة.

االحتياجـــات (كمـــا هو محدد �� ســـلة ا��د األد�ـــى من اإلنفاق) ودخل األسر 
ومواردها.

هـــذه القيـــم قائمـــة ع�ـــ� املعـــدالت ا��ســـو�ة، لذلـــك ســـتواجھ أســـر كثـــ��ة 
صعو�ـــة �ـــ� �غطيـــة حاجا��ـــا األساســـية باســـتخدام التحو�ـــل الـــذي تتلقـــاه 

و�التا�� س�تحتم عل��ا أن ترتب أولو�ات ما ستقوم �شرائھ.

النقد متعدد األغراض والصرف الصحي
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يمكن استخدام النقد متعدد األغراض لتغطية الت�اليف املنتظمة للصرف الص�� (مثل إزالة الصرف الص�� لدى األسر ال�� 
�ستخدم أنظمة الصرف الص�� �� امل��ل) أو دفع فوات�� الصرف الص�� (�� حالة ر�ط امل��ل �شبكة الصرف الص��) أو (نادًرا) 
املســـاهمة �ـــ� الت�اليـــف غ�ـــ� املنتظمـــة أو ملـــرة واحـــدة للصرف الص�ـــ�، مثل ت�لفة إصـــالح أو إعادة بناء املراحيـــض.  ورغم القدرة 
ع�� استخدام النقد متعدد األغراض لتغطية هذه الت�اليف، إال أنھ �� السياقات ال�� ال تتوفر ف��ا مرافق الصرف الص��، قد 
ي�ـــون العائـــق الرئ���ـــ� أمـــام الصـــرف الص�ـــ� عائًقا غ�ـــ� ما��. و�� هذه ا��االت، مـــن املر�� أن ي�ون دور النقـــد متعدد األغراض 

محدوًدا �� تحس�ن الصرف الص��.

ـــ �� الســـياقات ال�ـــ� تتمتـــع بحوكمـــة جيدة للصـــرف الص�� وال�ـــ� يتكبد ف��ا املســـتفيدون 
ً

قـــد ي�ـــون النقـــد متعـــدد األغـــراض فعاال
ت�اليـــف منتظمـــة ومتوقعـــة للصـــرف الص�ـــ�، كدفـــع فوات�� املياه ال�� �شـــمل الصرف الص�� �� الســـياقات ا��ضر�ة ال�� تتوفر 
ف��ـــا شـــب�ات الصـــرف الص�ـــ�، أو دفـــع ثمـــن إزالـــة ا��مـــأة �ـــ� حـــال اســـتخدام املســـتفيدين ألنظمـــة صـــرف ص�ـــ� �ـــ� موقـــع املـــ��ل 
(مراحيض حفر أو خزانات صرف ص��) كما هو ا��ال عادة �� ا��يمات أو التجمعات السكنية غ�� املنظمة. يصبح استخدام 
ـــا إل�شـــاء أو إعـــادة تأهيل مرافق الصـــرف الص�� - و�ن لم يكن ذلك معتـــاًدا - عندما ت�ون ظروف  النقـــد متعـــدد األغـــراض تمكي�ي�

السكن مستقرة و��ون هناك طلب ع�� تحس�ن املرافق ال��ية وت�ون الت�اليف منخفضة.

إذا �انت ظروف السكن غ�� مستقرة و�انت حقوق الس�ان غ�� محمية، من املس�بعد أن �س�ثمر األسر �� إ�شاء أو إعادة تأهيل 
  .(Chaaban, et al., 2020; KII with CAMEALEON Lebanon) ـــا مـــن ارتفاع أســـعار الســـكن أو ر�مـــا ح�ـــ� اإلخالء

ً
املراحيـــض خوف

عدم االستقرار هذا وعدم حماية حقوق الس�ان أك�� شيوًعا �� السياقات اإل�سانية. �� املراحل األو�� من االستجابة اإل�سانية، 
من املر�� أن ي�ون إ�شاء املراحيض مباشرة أسرع وأك�� مالءمة من النقد متعدد األغراض وح�� النقد املشروط.

 و�ال�ســـبة الســـتخدام النقـــد إلزالـــة ا��مـــأة، هنـــاك خطـــر عـــدم إيالء األســـر األولو�ة لذلك واســـتخدام النقد ألغـــراض أخرى. وقد 
ترفض شر�ات إزالة ا��مأة الذهاب إ�� مناطق معينة إذا �ان عدد العمالء ف��ا قليل، لذلك قد يضطر املستفيدون للتجمع مًعا 
للتفـــاوض مـــع الشـــر�ات. وكث�ـــً�ا مـــا يمثل التخلـــص اآلمن من ا��مأة تحدًيا. قد ي�ون النقد متعـــدد األغراض للصرف الص�� أقل 
م" الصرف الص��؛ أي إذا �ان التغوط �� العراء ما زال 

ّ
نجاًحا �� الســـياقات ال�� ي�ون ف��ا الســـ�ان ع�� "الدرجة األو�� من ســـل

.(UNHCR, 2016) ��شا�ًعا و�انت هناك حاجة لتوليد الطلب ع�� الصرف الص
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�عد النقد متعدد األغراض طر�قة مالئمة لتلبية حاجات النظافة لدى الفئات املتأثرة باألزمات �� الكث�� من السياقات اإل�سانية، 
ألن مواد التنظيف �عد ضمن النفقات املنتظمة واملتوقعة، وعادة ما تصمد أسواق مواد النظافة �� أوقات األزمات، كما أن معظم 

األسر �ش��ي مواد التنظيف األساسية �الصابون أو حاو�ات املياه.

ي�ب�ـــ� أن تتوفـــر مـــواد التنظيـــف امللبيـــة للمعاي�ـــ� اإل�ســـانية �ـــ� األســـواق ا��ليـــة، و��ب�ـــ� أن ي�ـــون هنـــاك طلـــب ع�� هـــذه املنتجات 
بحيث تو�� األســـر األولو�ة لشـــراء مواد التنظيف إذا أتيح لها ا��يار. و��ب�� أن ت�ون األســـر ع�� دراية باألماكن ال�� �ســـتطيع شراء 

هذه املواد م��ا.

إذا �انـــت املمارســـات عنـــد خـــط األســـاس ســـ�ئة و�ان الطلـــب ع�ـــ� مـــواد التنظيـــف ضعيًفـــا، مـــن املســـ�بعد أن يحقـــق النقـــد متـــعدد 
األغراض وحده ممارسات النظافة ال�افية إال إذا �ان م��وً�ا بالتوعية لتغي�� السلوكيات. ومن املس�بعد أن ي�ون النقد متعدد 
 إذا �انت املعيقات ال�� تواجھ النظافة ثقافية أو إذا �ان املســـتفيدون غ�� معتادين ع�� اســـتخدام منتجات معينة 

ً
األغراض فعاال

(مثل مواد العناية ال��صية للدورة الشهر�ة أو حفاضات األطفال). و�� السياقات ال�� ال تكفي ف��ا قيمة النقد متعدد األغراض 
 El Khoury and Hajal,) ـــ من مـــواد الـــتنظيف

ً
لتلبيـــة ا��اجـــات األساســـية �لهـــا، قـــد تو�ـــ� األولو�ـــة لإلنفـــاق ع�ـــ� الغـــذاء واملأوى بدال

.(2016

النقد متعدد األغراض والنظافة

اقبة مخرجات النظافة عند استخدام النقد متعدد األغراض مر
أشـــارت تقار�ـــر املراقبـــة ال�ـــ� تمـــت مراجع��ـــا إ�� أن ال�ســـبة املئو�ـــة للنفقات 
ا، لك��ـــا شـــملت مجموعـــة  ع�ـــ� مـــواد النظافـــة العامـــة �انـــت متدنيـــة �ســـ�ي�
واســـعة مـــن املـــواد (حســـب الســـياق) مثـــل الصابـــون وا��فاضـــات وصفائـــح 
امليـــاه والـــدالء واألحـــواض ومـــا إ�� ذلـــك. و�انت النفقات عموًمـــا أد�ى مما هو 
مخطط لھ �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق، لكن بما أن قيمة مواد النظافة 
ـــ) فإ��ـــا ر�مـــا لـــم تقـــاس و/ أو ر�مـــا لـــم يبلـــغ ع��ـــا 

ً
قليلـــة عـــادة (�الصابـــون مثال

املستفيدون �ش�ل �اف �� املراقبة �عد التوز�ع (مقابالت مقدمي املعلومات 
الرئ�ســـي�ن مع موظفي اليون�ســـف �� جمهور�ة ال�و�غو الديمقراطية). و�ذا 
 من 

ً
ركـــزت املراقبـــة فقـــط ع�� إنفاق مســـاعدات النقد متعدد األغراض بدال

مراقبـــة نفقـــات األســـرة اإلجماليـــة، قـــد ال يبلـــغ املســـتفيدون �شـــ�ل �اف عن 
نفقا��ـــم املتصلـــة �ســـلع وخدمـــات امليـــاه والصـــرف الص�ـــ� والنظافة �شـــ�ل 
منتظـــم أو يومـــي وقـــد يوفـــرون النقـــد متعـــدد األغـــراض للنفقـــات الشـــهر�ة 
األك�ـــ� (مقابـــالت مقدمـــي املعلومـــات الرئ�ســـي�ن مـــع موظفـــي اليون�ســـف �� 

جمهور�ة ال�و�غو الديمقراطية).

االست�تاجات
�ســـت�تج أنـــھ رغـــم أن النقـــد متعـــدد األغـــراض متعـــدد القطاعـــات بطبيعتـــھ 
أنـــھ ال �ســـتجيب ��ـــميع  إ�ـــ� الســـلع وا��دمـــات، إال  و�ز�ـــد الوصـــول املا�ـــ� 
ا��اجـــات القطاعيـــة. وذلك ينطبق �شـــ�ل خاص ع�� قطاع املياه والصرف 
الص�ـــ� والنظافـــة، حيـــث �عتمـــد نجـــاح النقـــد متعـــدد األغـــراض �ـــ� تحقيـــق 
النتائـــج املرجـــوة لهـــذا القطـــاع ع�� جودة الب�يـــة التحتية وا��دمـــات العامة 
(أو ا��اصة) وأيًضا ع�� اعتماد األسر ملمارسات آمنة. لذلك من الضروري 
�� معظم الســـياقات اإل�ســـانية تطبيق طرق أخرى، كدعم الســـوق والدعم 
الف�ـــ� والدعـــم العي�� والتوعية لتغي�� الســـلوكيات، إ�ـــ� جانب تقديم النقد 
متعدد األغراض من أجل التغلب ع�� ا��اطر والقيود و��يئة ب�ئة تمكي�ية 

لتحقيق مخرجات املياه والصرف الص�� والنظافة.


