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أنيكا سجوبيرج )مفوضية األمم المتحدة لشؤون   
الالجئين( 

أربانا باندي )مفوضية األمم المتحدة لشؤون   
الالجئين( 

بوريس أريستين )اليونيسف(   

كلوي دي سوي )مكتب المفوضية األوروبية   
 )ECHO للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية

كلير مارياني )اليونيسف(   

كليوباترا شيبيرو )اليونيسف(   

إلكه اليدل )مكتب المفوضية األوروبية   
 )ECHO للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية

إميليا سورينتينو )بالن إنترناشيونال(  

فاني فيرويردت   

)منظمة انقاذ الطفولة، النرويج(   

فيليبا غينوت )اللجنة الدولية للصليب األحمر(   

جورلوفيلين كانوال )اليونيسف(   

هانا سنودن )المنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة(   

إنجفيل مورالندستو )مفوضية األمم المتحدة   
لشؤون الالجئين( 

جيكوب ثيلر )اليونيسف(  

 )CashCap( جاكلين فريز   

جين مكاتير )بالن إنترناشيونال(   

جيني هوبس )مكتب المفوضية األوروبية    
للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية 

 )ECHO

جيسيكا أودي )المنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة(   

جو بورتون )اللجنة الدولية للصليب األحمر(   

جوديت بارنا )مكتب المفوضية األوروبية   
 )ECHO للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية

جولييت النج )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(   

ليزا ِبندر )اليونيسف(   

لويز جنتزيل )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(   

)CashCap( مامتا خانال باسنيت  

ماركو جرازيا )منظمة الرؤية العالمية(    

ماريان فيك   

)منظمة انقاذ الطفولة، النرويج(   

نيكوالس سيرفاس )اليونيسف(   

سارة سكوفجارد )اليونيسف(   

سيمون كاباتي )مكتب المفوضية األوروبية   
 )ECHO للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية

ستيفان بومباشر )شراكة التعلّم في مجال   
 )CaLP التحويالت النقدية

ثورود أوموندسن )اليونيسف(  

شكٌر وتقدير

 تم تجميع دراسة المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ والمبادئ التوجيهية بشأن 
 )CashCap( المساعدات النقدية والقسائم للتعليم في حاالت الطوارئ بواسطة دانا تروهالروفا كريستيسكو

وإدارة ُمنّسقة مجموعة التعليم العالمية ماريا أغنيس جيوردانو )اليونيسف(.

 تود مجموعة التعليم العالمية أن تشكر كل من بذل من وقته للمشاركة في المقابالت مع مقدمي المعلومات 
الرئيسيين وساهم بالوثائق التي أرشدت دراسة المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ. 

ومع ذلك، تظل أي أخطاء هي أخطاء المؤلف. نتائج واستنتاجات هذا التقرير هي خاصة بالمؤلف وال تعكس 
بالضرورة مواقف أو سياسات مجموعة التعليم العالمية، أو اليونيسف، أو المنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة، أو 

.CashCap/ NORCAP مشروع

نود اإلعراب عن شكرنا الخاص للُمدخالت والمراجعة من ِقَبل:

  تتناول هذه الوثيقة أنشطة المساعدة اإلنسانية الُمنفَّذة بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي. ال ينبغي أن تؤخذ 
اآلراء المعّبر عنها في هذه الوثيقة بأي شكل من األشكال على أنها تعكس الرأي الرسمي لالتحاد األوروبي، 

والمفوضية األوروبية ليست مسؤولة عن أي استخدام قد يجري للمعلومات التي تتضّمنها.

التحرير: جيسيكا ألكسندر. التصميم الجرافيكي: جون إف ماكجيل.  

help.edcluster@humanitarianresponse.info :للمزيد من المعلومات  

mailto:help.edcluster@humanitarianresponse.info
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الفوائد األساسية   

  ُتزيل المساعدات النقدية والقسائم )CVA( من أجل التعليم في حاالت الطوارئ الحواجز االقتصادية التي 
تحول دون وصول األطفال المتضررين من األزمات إلى التعليم، ومن ثم تؤدي إلى منع التسرب، وزيادة 
االلتحاق والحضور بالمدارس. عندما تكون هناك حاجة إلى معالجة العديد من الحواجز أمام التعليم والتي 

تتعلق باالقتصاد، والحماية، والثقافة، والخدمات التعليمية، ينبغي تقديم المساعدات النقدية والقسائم من أجل 
التعليم في حاالت الطوارئ متكاملًة مع التدخالت التي تعالج تلك الحواجز ذات الطبيعة غير االقتصادية. كان 
استخدام المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ محدوًدا، ويرجع ذلك أساًسا إلى عدم 

فهم الممارسات الحالية. تسلّط هذه الدراسة التجميعية عن المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت 
الطوارئ الضوء على الدروس الُمستخلصة التالية:

تقييم االحتياجات: رغم الجهود األخيرة والعدد المحدود من الممارسات الواعدة المتفرقة، فإن أدوات تقييم   
االحتياجات إلرشاد البرمجة المتكاملة ال تزال منقوصة وترقيعية. يجري في هذه الممارسات جمع بيانات غير 

كافية إلرشاد عملية صنع القرار بشأن االحتياجات المحددة للتعليم في حاالت الطوارئ التي يجب تغطيتها 
من خالل المساعدات النقدية والقسائم. من السابق ألوانه تحديد ما إذا كانت األداة الجديدة لتقييم االحتياجات 

األساسية )BNA( الئتالف قدرة االستجابة الُمعّززة )ERC( التابع لعمليات الحماية المدنية والمساعدة اإلنسانية 
األوروبية )ECHO( تفيد عملية صنع القرار وكيف يمكن ذلك، وال مدى مالءمتها لتقييم المساعدات النقدية 

والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ.

تحليل خيارات االستجابة: رغم أنه يجري تحسين واختبار أدوات جديدة متعددة القطاعات مثل أداة نهج   
االحتياجات األساسية )BNA( لتحليل االستجابة التي قام بتطويرها مؤخًرا ائتالف قدرة االستجابة الُمعّززة 

)ERC(، إال أنه لم ُيعثر إال على النذر اليسير من األدلة بشأن تحليل خيارات االستجابة، على كلٍّ من المستويين 
االستراتيجي والتشغيلي. في قطاع التعليم، لم يتسّن تحديد أي أدوات أو أمثلة لتحليل خيارات االستجابة. وعلى 

وجه الخصوص، لم ُيعَثر على أدواٍت لتقييم السوق تشمل السلع والخدمات المتعلقة بالتعليم.

االستهداف: تتفاوت ممارسات االستهداف الحالية للمساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت   
الطوارئ بشكل كبير حسب السياق. في سياقات الطوارئ الحادة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال، 

يغلب على معايير االستهداف أن تكون أقل تعقيًدا، وال تتعلق مباشرًة بالتعليم. في السياق الممتد في العراق، 
كان من الممكن إجراء تحليل أكثر تعّمقاً لفهم الجذور االجتماعية للحرمان من التعليم واستخدام هذه المعلومات 
ألغراض االستهداف. بينما ُيعّد دمج استهداف المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ 

مع استهداف تدخالت تعزيز المدارس ممارسًة واعدة، فقد يكون لها تأثير غير مرغوب يتمثل في عدم الوصول 
إلى بعض األطفال خارج المدارس.

المشروطيات: األدلة على االستخدام المشروط وغير المشروط للمساعدات النقدية والقسائم في التعليم في   
حاالت الطوارئ متضاربة، حيث ُيظهر كال النوعين من التدخالت نتائج من حيث زيادة التسجيل والحضور في 

المدارس. عند تحديد أي النهجين سُيستخدم، ينبغي أن تؤخذ في االعتبار العوامل السياقية مثل مدى تقلّب الوضع، 
والقدرة االستيعابية للنظام المدرسي، وتكلفة رصد تطبيق الشروط.

1    
الدراسة التجميعية للمساعدات النقدية والقسائم 

من أجل التعليم في حاالت الطوارئ
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الرصد: عند إجراء البرمجة المتكاملة، من المهم أخذ مستوى الغموض الذي يكتنف عمليات الرصد والتقييم في   
الحسبان وتحديد ما إذا كان محل ارتياح، حيث لن يتسّنى دائًما إسناد النتائج إلى جزء بعينه من التدخل. 

حساب الُمكّون التعليمي لسلة الحد األدنى من اإلنفاق: ما يقرب من نصف سالل الحد األدنى من اإلنفاق   
)MEBs( المتوفرة حالياً تشمل تكاليف التعليم، وغالباً ما تتمثل هذه في: المواد المدرسية، والزي المدرسي، 

والرسوم المدرسية. من المتوقع أن تعكس سالل الحد األدنى من اإلنفاق متوسط التكاليف لكل أسرة معيشية. يبدو 
أن هذا ُيِحّد من استخدامها للبرمجة الفعلية للتعليم في حاالت الطوارئ، والتي تستهدف عادًة األطفال في سن 

المدرسة بشكل فردي. 

حساب قيمة التحويل: ال تزال هناك فجوات وتضاربات كبيرة في طريقة حساب قيمة التحويالت النقدية من أجل   
التعليم في حاالت الطوارئ. فرغم تضمين التعليم في السنوات األخيرة في إجمالي االحتياجات كما هو مبين في 
سلة الحد األدنى من اإلنفاق، بقيم متوسطة لألسر المعيشية، ُتحسب عادًة قيم النقل للتعليم لكل طفل، بطريقة غير 
منسقة وال ُمّتسقة. يؤثر تكرار النفقات، وأهداف البرامج التي يتجاوز نطاقها التعليم، وتضمين مخاوف الحماية 

مثل عمالة األطفال، ومدى المقبولية، على حساب قيمة التحويل وينبغي أخذها في االعتبار.

التوقيت، والمدة، والتواتر: هناك ممارسات واعدة تتعلق بربط توقيت المساعدات النقدية والقسائم المتعلقة تحديداً   
بالتعليم في حاالت الطوارئ بتلك األوقات التي تشهد تكبُّد المصروفات المتعلقة بالتعليم، ما يؤدي إلى نتائج أقوى 
للتعليم في حاالت الطوارئ. ُيعّد توقيت التحويالت النقدية متعددة األغراض )MPC( أكثر صعوبًة في التعديل، 

ب بنجاح تعديل وتيرة التحويل للحصول على نتائج ُمحّسنة للتعليم في حاالت  وهناك مثال واعد لبرنامج ُيجرِّ
الطوارئ.

االستدامة: يمكن أن يؤدي ربط المساعدات النقدية اإلنسانية والقسائم بشبكات األمان االجتماعي الحكومية إلى   
زيادة استدامة نتائج تلك المساعدات. عندما يتعّذر إيجاد هذه الروابط، يمكن أن يمّثل استخدام برمجة سُبل العيش 

استراتيجية خروج ُمجدية للمساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ.
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1.1    
 مقدمة

1.1.1    
المبررات وخلفية الدراسة 

 شهد استخدام المساعدات النقدية والقسائم )CVA( في السياقات اإلنسانية زيادة كبيرة على مدى السنوات 
الماضية، حيث تشير أحدث األرقام إلى تمويل يصل إلى 2.8 مليار دوالر في عام 2016، ما يمثل زيادة 

بنسبة 100% مقارنًة بعام 2014 1. غير أن استخدام المساعدات النقدية والقسائم في قطاع التعليم في حاالت 
الطوارئ )EiE( كان محدوًدا، ويرجع ذلك أساًسا إلى عدم فهم الممارسات الحالية وكيفية تطبيقها على القطاع. 
عالوًة على ذلك، عادًة ما يقود عمليات المساعدات النقدية والقسائم خبراء النقد في المنظمات اإلنسانية وفروع 
الحماية االجتماعية في الحكومات، حيث يكون للممارسين في مجال التعليم تأثير محدود في الغالب على بدئها 

وتخطيطها وتصميمها. 

 في ضوء االلتزام النقدي للصفقة الكبرى2 بتطوير قاعدة أدلة لتقييم تكاليف ومزايا وتأثيرات ومخاطر المساعدات 
النقدية والقسائم، بدأت مجموعة التعليم العالمية )GEC(، بمساهمة مالية من المديرية العامة لعمليات 

الحماية المدنية والمساعدة اإلنسانية األوروبية )DG-ECHO( ودعم فني من المشروع النرويجي للقدرات 
)NORCAP(، في بناء قاعدة أدلة حول المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ. كانت 

مجموعة التعليم العالمية في وضع مثالي الستضافة هذا المشروع بسبب شبكتها الواسعة من المنظمات، بما في 
ذلك تلك التي كانت رائدة في استخدام المساعدات النقدية والقسائم في سياقات متنوعة للتعليم في حاالت الطوارئ. 

باإلضافة إلى ذلك، سّهلت الروابط المباشرة لمجموعة التعليم العالمية مع المجموعات التعليمية على المستوى 
القُطري تحديد المشاريع الجارية واالتصال مع الممارسين ذوي الخبرة في مجال المساعدات النقدية والقسائم 

 CashCap/ NORCAP ومجال التعليم في حاالت الطوارئ. وبالمثل، يّسرت الشبكة القوية لخبراء مشروع
جمع البيانات. 

سعى المشروع البحثي لإلجابة على ثالثة أسئلة رئيسية:  

متى تكون المساعدات النقدية والقسائم أفضل طريقة لتقديم مشاريع التعليم في حاالت الطوارئ، ومتى يكون   1  
مزيٌج من الطرائق هو األفضل؟

كيف ينبغي إدراج التكاليف المحسوبة المتعلقة بالتعليم في سلة الحد األدنى من اإلنفاق )MEB(، حسب السياق؟  2  

ن المتعلق بالتعليم في التحويالت النقدية متعددة األغراض  ما العناصر التي يجب مراعاتها عند حساب الُمكوِّ  3  
)MPC( التي تهدف إلى تلبية االحتياجات األساسية؟

رّكز البحث على الممارسات الحالية للمساعدات النقدية والقسائم لتحقيق نتائج التعليم في حاالت الطوارئ،   
وحيثما أمكن، على تأثير األشكال المختلفة من المساعدات النقدية والقسائم على تلك النتائج. ومن المؤمل أنه، من 
خالل الفهم األفضل لهذه الممارسات، سُينظر في استخدام المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت 

الطوارئ وفي توسيع نطاقها بشكل أكثر منهجية، حيثما كان ذلك مناسباً.

 الجمهور األساسي لهذه الدراسة هم ممارسو التعليم، سواًء كانوا ُمنّسقي المجموعات التعليمية أو موظفي برنامج التعليم 

في حاالت الطوارئ.
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1   
 Smith, G., McCormack, R.,
 Jacobs, A., Chopra, A., Vir Gupta,
 A., & Abell, T. )2018(. The State
 of the World’s Cash Report.
 Cash Transfer Programming in
 Humanitarian Aid. London: CaLP
 and Accenture. Retrieved from: 
https://www.calpnetwork.org/
publication/state-of-the-worlds-
 cash-report

2   
 من خالل االلتزامات النقدية في الصفقة الكبرى 

)Grand Bargain( ، تعّهدت منظمات المعونة 
والجهات المانحة بما يلي: زيادة االستخدام 
الروتيني للنقد إلى جانب الطرائق األخرى 

للبرمجة؛ االستثمار في نماذج جديدة لتقديم الخدمة 
لتيسير البرمجة النقدية على نطاق واسع؛ بناء 
قاعدة لألدلة بشأن التكلفة، والفوائد، واآلثار، 

والمخاطر المتعلقة باستخدام النقد؛ التعاون، وتبادل 
المعلومات، ووضع المعايير والمبادئ التوجيهية 
بشأن برمجة النقد؛ ضمان وضع آليات للتنسيق، 

والتسليم، والرصد والتقييم للتحويالت النقدية؛ 
زيادة استخدام البرمجة النقدية حيثما كان ذلك 

مناسباً.

https://www.calpnetwork.org/publication/state-of-the-worlds-cash-report/
https://www.calpnetwork.org/publication/state-of-the-worlds-cash-report/
https://www.calpnetwork.org/publication/state-of-the-worlds-cash-report/


1.1.2    
منهجية البحث، القيود على الدراسة 

 تتألف منهجية البحث من مراجعة مكتبية ألكثر من 50 مشروًعا استخدمت المساعدات النقدية والقسائم لتحقيق 
نتائج التعليم في حاالت الطوارئ وثالث دراسات حالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والصومال. 
باإلضافة إلى ذلك، أُجريت مقابالت مع أكثر من 150 من أصحاب المصلحة المعنيين على المستويين العالمي 

والقُطري.

 تشمل بعض القيود التي واجهتها هذه الدراسة ما يلي:

	n من بين المشاريع الخمسين التي استخدمت المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ والتي
جرت مراجعتها، توفر لعدد قليل فقط وثائق تفصيلية للممارسات المتاحة، وتركزت هذه المشاريع في 13 بلداً، 

خمسة منها في الشرق األوسط.

	n ال تزال هناك ثغراات حرجة في األدلة، بما في ذلك أي نوع من المساعدات النقدية والقسائم ينبغي استخدامه في
أي سياق، وأي أنواع ُتعّد األفضل ألي مجموعات فرعية من السكان، وكيف ُتسهم المساعدات النقدية والقسائم أو 

ال ُتسهم في تحقيق النتائج القطاعية، مثل التعليم في حاالت الطوارئ.

 اسُتعين باألدلة على استخدام المساعدات النقدية والقسائم للتعليم في سياقات التنمية لتكملة أو مقارنة األدلة من 
السياقات اإلنسانية، كلما أمكن ذلك.

1.1.3    
 ما هي المساعدات النقدية والقسائم، ولماذا ُتعّد بشكل متزايد الطريقة المفضلة للمساعدة 

اإلنسانية؟

يشير مصطلح المساعدات النقدية والقسائم )CVA( إلى جميع البرامج التي يتم فيها توفير التحويالت النقدية أو   
القسائم الخاصة بالسلع أو الخدمات مباشرًة للمستفيدين. في سياق المساعدة اإلنسانية، ُيستخدم المصطلح لإلشارة 

إلى توفير التحويالت النقدية أو القسائم التي ُتمنح لألفراد أو األسر المعيشية أو المستفيدين من أفراد المجتمع؛ 
وليس للحكومات أو الجهات الحكومية األخرى.3 

 فقط المساعدات النقدية والقسائم التي تستهدف األسر واألطفال هي التي تقع في نطاق هذه الدراسة التجميعية. 
لن نتناول في هذه الدراسة كافة أشكال المساعدات األخرى الشبيهة بالنقد في قطاع التعليم، مثل المنح النقدية 

للمدارس وحوافز المعلمين.

 أقّرت األدبيات واألدلة من البرمجة وجود عدة فوائد الستخدام المساعدات النقدية والقسائم. فقد ُوِجد أنها ُتحّفز 
األسواق المحلية، وفي العديد من السياقات، ُتعّد طريقة المساعدة التي يفضلها الُمتلّقون،4 نظراً ألنها ُتوّفر لهم 

خيارات أكبر، وتصون كرامتهم، وتمّكنهم من اختيار أفضل الطرق لتلبية احتياجاتهم. يمكن أن يكون ذوو 
االحتياجات الخاصة، مثل المجموعات أو األقليات الُمهمشة، مجّهزين بشكل أفضل للوصول إلى السلع والخدمات 

نقداً. وأخيًرا، ًتعّد هذه الطريقة أكثر أماًنا - ليس فقط لمتلّقيي المساعدات، ولكن أيضاً لمقدميها.5
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 3  
CaLP. )2018(. Glossary of Cash  
and Voucher Assistance 
Terminology. Retrieved from: 
https://www.calpnetwork.org/
library-and-resources/glossary-of-
terms/

 4  
Berg, M., Mattinen, H. and  
Pattugalan, G. )2013(. Examining 
Protection and Gender in Cash 
and Voucher Transfers. WFP and 
UNHCR. Retrieved from: https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/Examining 
ProtectionandGenderin 
CashTransfers.pdf

 5 
UNHCR Protection Risks and  
Benefits Analysis Tool, 2017 
Retrieved from: http://www.
cashlearning.org/downloads/
erc-protection-risks-and-benefits-
analysis-tool-web.pdf

https://www.calpnetwork.org/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://www.calpnetwork.org/library-and-resources/glossary-of-terms/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ExaminingProtectionandGenderinCashTransfers.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ExaminingProtectionandGenderinCashTransfers.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ExaminingProtectionandGenderinCashTransfers.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ExaminingProtectionandGenderinCashTransfers.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ExaminingProtectionandGenderinCashTransfers.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/erc-protection-risks-and-benefits-analysis-tool-web.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/erc-protection-risks-and-benefits-analysis-tool-web.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/erc-protection-risks-and-benefits-analysis-tool-web.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/erc-protection-risks-and-benefits-analysis-tool-web.pdf


1.1.4    
مجاالت نتائج التعليم في حاالت الطوارئ

يشير مصطلح "التعليم في حاالت الطوارئ" إلى فرص التعلم الجيد لجميع األعمار في حاالت األزمات، بما 
في ذلك تنمية الطفولة المبكرة، والتعليم االبتدائي، والثانوي، وغير النظامي، والفني، والمهني، والعالي، وتعليم 
الكبار. يوفر التعليم في حاالت الطوارئ الحماية الجسدية والنفسية االجتماعية والمعرفية التي يمكن أن تحافظ 

على األرواح وتنقذها 6 في السياقات اإلنسانية طويلة األمد. 

ُتشتق نطاقات أو مجاالت نتائج التعليم في حاالت الطوارئ من القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وُتفّصل في   
المعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ )INEE(. تتعلق النتائج األربع للتعليم 

في حاالت الطوارئ بما يلي: 

	n ،الوصول إلى البيئة التعليمية، بما في ذلك الوصول الُمنِصف إلى التعليم، والحماية، والرفاهية، والمرافق
والخدمات؛

	n التعليم والتعلّم، بما في ذلك المناهج، والتدريب، والتطوير والدعم المهني، وعمليات التعليم والتعلّم، وتقييم
نتائج التعلّم.

	n  المعلمين وغيرهم من العاملين في التعليم، بما في ذلك التوظيف واالختيار، وظروف العمل، والدعم واإلشراف، و

	n.سياسات التعليم، بما في ذلك صياغة القوانين والسياسات، وتخطيطها، وتنفيذها

أنواع المساعدات النقدية والقسائم   

تشير التحويالت النقدية إلى تقديم المساعدة في شكل أموال - إما عملة   
مادية أو نقًدا إلكترونًيا - إلى المتلقِّين )أفراداً أو أسراً أو مجتمعات محلية(. 

التحويالت النقدية بطبيعتها غير ُمقيَّدة من حيث االستخدام، وتختلف عن 
األساليب الُمقيَّدة بما في ذلك القسائم والمساعدة العينية.

تشير القسائم إلى ورقة، أو رمز مميز، أو قسيمة إلكترونية يمكن استبدالها   
بكمية أو قيمة محددة من السلع أو الخدمات، وُتعّرف إما بقيمة نقدية )على 
سبيل المثال 15 دوالًرا(، أو سلًعا محددة ُمسبًقا )مثل الزي المدرسي(، أو 
خدمات محددة )مثل رسوم المدرسة(، أو بمزيج من القيمة والسلع. األصل 
في القسائم أنها ُمقيَّدة، رغم أن درجة التقييد تتفاوت حسب تصميم البرنامج 

ونوع القسيمة. يجري استبدال القسائم مع بائعين ُمحّددين ُمسبًقا أو في 
"معارض" تنشؤها الوكالة المنفذة.

يمكن استخدام مصطلحات القسائم، أو الطوابع، أو الكوبونات بالتبادل.   

 )CaLP( تعريفات من شراكة التعلّم في مجال التحويالت النقدية   
http://www.cashlearning.org/

التحويالت النقدية متعددة األغراض )MPC( هذه تحويالت )إّما منتظمة   
أو لمرة واحدة( تناظر المبلغ الذي تحتاجه أسرة معيشية لتغطية مجموعة من 
متطلباتها األساسية و/ أو احتياجاتها للتعافي )كلّياً أو جزئياً(. يشير المصطلح 
إلى التحويالت المصممة لتلبية احتياجات متعددة، حيث ُتحسب قيمة التحويل 

وفًقا لذلك.

يشير التدخل النقدي الخاص بقطاع بعينه إلى تدخل ُمصّمم لتحقيق أهداف   
خاصة بقطاع معّين. يمكن أن تكون التحويالت النقدية الخاصة بقطاع بعينه 

مشروطة أو غير مشروطة. يمكن استخدام القسائم )التحويالت المقيدة( 
لقصر اإلنفاق على البنود والخدمات التي ُتسهم في تحقيق أهداف قطاعية 
محددة. قد ُتصّمم التدخالت الخاصة بقطاعات بعينها والمقدمة من خالل 

التحويالت النقدية للتأثير على كيفية إنفاق الُمتلّقين لها، وهو ما ُيعرف 
بالتسمية )وضع العالمات(.

المساعدات النقدية والقسائم المشروطة )CVA( هي عبارة عن مساعدات   
نقدية أو قسائم مشروطة تتطلب من المستفيدين القيام بعمل/ نشاط معين، مثل 

حضور المدرسة، من أجل الحصول على المساعدة؛ أي أنه يتعّين استيفاء 
الشرط قبل استالم التحويل. 
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 6 
INEE Tool Kit, EiE Term Bank. 
Retrieved from: https://toolkit.
ineesite.org/term-bank/en/terms/
education_in_emergencies

http://www.cashlearning.org/
https://toolkit.ineesite.org/term-bank/en/terms/education_in_emergencies
https://toolkit.ineesite.org/term-bank/en/terms/education_in_emergencies
https://toolkit.ineesite.org/term-bank/en/terms/education_in_emergencies
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1.2    
النتائج    

1.2.1    
متى تكون المساعدات النقدية والقسائم أفضل طريقة إلنجاز مشروعات التعليم في حاالت 

الطوارئ، ومتى يكون من األفضل الجمع مابين عدة طرائق؟ 

1.2.1.1    
الحواجز أمام التعليم 

 قبل الخوض في وقت وكيفية استخدام المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ، من المهم 
أوالً فهم الحواجز المتعددة التي قد يواجهها األطفال في سبيل وصولهم إلى التعليم، وكثيٌر منها ذو طبيعة غير 
اقتصادية. الحواجز على جانب الطلب هي تلك الموجودة على مستوى األسرة أو على مستوى األطفال؛ بينما 

الحواجز على جانب العرض هي تلك المتعلقة بتقديم الخدمات التعليمية.

جانب الطلبجانب العرض

الحواجز االقتصادية  

	nالمدفوعات للمؤسسات التعليمية
– الرسوم الدراسية والرسوم األخرى  

– الرسوم اإلضافية  

	n المدفوعات والمشتريات خارج المؤسسات
التعليمية

	nتكلفة الفرصة البديلة لفقدان عمالة األطفال

الحواجز االجتماعية والثقافية   
على جانب العرض

	nتوفير الخدمات التعليمية بتحّيز ثقافي

	nتوفير الخدمات التعليمية بتحّيز ثقافي•

الحواجز االجتماعية والثقافية   
على جانب الطلب

	n خيارات األسر المعيشية إلرسال أطفالها
إلى المدارس

	nالنقص الملحوظ في إدراك فوائد التعليم

حواجز الخدمات التعليمية  

	nالمنشئات المدرسية المتضررة

	nالمنشئات المدرسية رديئة الجودة

	nالقدرات غير الكافية للمدارس

	nالنسبة غير الكافية للمعلمين/ التالميذ

	nالمعلمون غير الُمدّربين

	nالمناهج األجنبية

	nلغة المناهج

حواجز الحماية    
على جانب العرض 

	n غياب األمان في المدارس وحولها

	nاالستخدام العسكري للمنشآت

	n تجنيد األطفال والعنف الجنسي
في المدارس وحولها

حواجز الحماية    
على جانب الطلب   

	n الصدمات المتعلقة بالصراع لدى
األطفال

	nالتنّمر

	n التمييز بسبب وضع وعمر وجنس
الالجئ

	n اإلعاقة

	nالعنف البدني واالعتداء في المدارس

	n غياب الوثائق المطلوبة لاللتحاق
بالمدارس

الحواجز 
االقتصادية 

حواجز الحماية 

حواجز الخدمات 
التعليمية 

الحواجز 
االجتماعية 
والثقافية 

   الشكل 1
الحواجز أمام الوصول إلى التعليم
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 النوع األول من الحواجز على جانب الطلب هو اقتصادي، عندما ال تستطيع العائالت دفع الرسوم الدراسية أو 
النفقات األخرى المرتبطة بالتعليم. تشمل هذه الحواجز أيًضا تكلفة الفرصة البديلة لفقدان الدخل من إرسال طفل 

يعمل إلى المدرسة. 

 تظهر حواجز الحماية على جانبي الطلب والعرض. على جانب الطلب، تشمل هذه الحواجز الصدمات المتعلقة 
بالنزاع التي لم ُتعاَلج لدى األطفال، والتنّمر المتعلق بحالة النزوح، والتمييز وإساءة المعاملة في المدارس، 

واإلعاقة، وفقدان الوثائق المطلوبة لاللتحاق بالمدارس. على ناحية العرض، تشمل الحواجز االفتقار إلى األمان 
داخل المدارس وحولها، والمخاطر المتعلقة باالستخدام العسكري لمرافق التعليم، ومخاطر تجنيد األطفال، 

والعنف الجنسي في المدارس وحولها. 

 تظهر الحواجز االجتماعية والثقافية أيًضا على جانبي الطلب والعرض. على جانب الطلب، تشمل هذه الحواجز 
خيارات األسر المعيشية فيما يتعلق بإرسال األطفال إلى المدارس، مع التفضيالت المختلفة بشأن األوالد والبنات، 
والنقص الواضح في تصّور فوائد التعليم بسبب انخفاض معدل العائد من سوق العمل. على جانب العرض، تشمل 
هذه الحواجز الخدمات التعليمية المتحيّزة ثقافياً، والمواقف السائدة بين المعلمين التي تؤدي إلى انخفاض التوقعات 

من قدرة األطفال على المشاركة في أنشطة معينة.

 على جانب العرض، هناك أيضاً حواجز تتعلق بأوضاع الخدمات التعليمية. ويشمل ذلك الهياكل المدرسية 
المتضررة وذات النوعية الرديئة، وانخفاض قدرة المدارس على قبول الطالب الجدد، وعدم كفاية عدد المعلمين، 

والمعلمين غير المدربين، وغياب المعلمين، والمناهج الدراسية غير المالئمة. 

  تتداخل هذه الفئات األربع من الحواجز أمام التعليم إلى حدٍّ ما.

1.2.1.2    
 المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ:

إزالة الحواجز االقتصادية أمام التعليم

أظهرت عملية تخطيط واسعة النطاق أجرتها شراكة التعلم في مجال التحويالت النقدية )CaLP( في النصف 
األول من عام 2018 أن المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ ُتزيل الحواجز 

االقتصادية التي تحول دون وصول األطفال المتضررين من األزمات إلى التعليم، ما يؤدي إلى زيادة االلتحاق 
بالمدارس وحضورها.7

تؤدي المساعدات النقدية والقسائم إلى ذلك من خالل تقديم المساعدة الحيوية للعائالت: مساعدتهم على شراء   
اللوازم الضرورية للمدرسة؛ تغطية الرسوم المدرسية، وتكاليف النقل، أو حتى تكلفة الفرصة البديلة لفقدان 

عمالة األطفال. ثُبت أيًضا أن المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ تمنع التسرب من 
المدارس وتؤدي إلى إعادة التحاق األطفال الذين تركوا المدرسة.8 

 ومع ذلك، فالنقد وحده لن يكون كافًيا إلحضار هؤالء األطفال إلى المدرسة إذا كانوا يتعّرضون للتنّمر والتمييز 
ضدهم بسبب حالة النزوح التي يعيشونها، أو إذا لم يكن لديهم الوثائق المطلوبة للتسجيل في المدرسة، أو إذا كان 

أولياء أمورهم ال يعتبرون التعليم مهًما، أو إذا افتقرت المدارس للقدرة الكافية الستقبالهم. 

تتطلب مثل هذه األوضاع دمج المساعدات النقدية والقسائم مع التدخالت التي تهدف إلى تقليل أو إزالة هذه   
الحواجز ذات الطبيعة غير االقتصادية أمام التعليم. 

7   
 Cross, A., Sanchez Canales, A.,
 & Shaleva, E. )2018(. Emergency
 Cash: Education and Child
 Protection. Literature Review
 and Evidence Mapping. CaLP.
)unpublished(

8   
في سياقات األزمات اإلنسانية طويلة األمد، ُوجد 

أن الحصول على المساعدات النقدية والقسائم 
المشروطة ُيعزز التغيير السلوكي من خالل 

معالجة الحواجز الثقافية ومساعدة الناس على 
تحقيق القيمة المضافة للتعليم. من غير المحتمل 

أن ينطبق هذا على البرامج اإلنسانية األقصر، وال 
يوجد سوى القليل من األدلة حول تأثير المساعدات 

النقدية والقسائم المشروطة على الحواجز الثقافية 
 UNHCR. )2018(. :أمام التعليم. المصدر

 Cash for Education. A Global
 Review of UNHCR Programmes in

.Refugee Settings
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  تشمل هذه التدخالت ما يلي: 

	n،التواصل والتوعية لمكافحة التنّمر والتمييز وإرشاد العائالت والمجتمعات المحلية حول قيمة التعليم

	n ،دعم العائالت لتجميع الوثائق المطلوبة للتسجيل في المدرسة

	n ،دعوة المدارس لتعديل شروط التسجيل لألطفال المتضررين من الصراعات

	n.التدخالت التي تهدف إلى زيادة القدرات المدرسية

التنسيق هو المفتاح لتحقيق التكامل، من فهم االحتياجات إلى تصميم وتقديم البرامج بطريقة شاملة. توّضح األقسام 
أدناه كيفية القيام بذلك.

الشكل 2   
البرمجة المتكاملة

الحواجز 
االقتصادية

جانب الطلب

التدخالت التي تعالج    
الحواجز االقتصادية

	nالمساعدة النقدية متعددة األغراض

	nالمساعدة النقدية والقسائم الخاصة بالتعليم

  

	n توعية وتدريب المعلمين

التدخالت التي تعالج الحواجز   
االجتماعية والثقافية

	nتوعية األسر والوالدين

التدخالت التي تعالج حواجز   
الخدمات التعليمية

	nإصالحات المدارس

	nبناء المدارس

	nالمدارس المؤقتة

	nبرامج التعلم الُمعّجل

	nالدعم المالي للمدارس

	nالدعم بالمواد المدرسية

	nتدريب المعلمين

  

	n تعميم الحماية في برامج التعليم

	nإزالة األلغام

	nالتوعية بمخاطر األلغام

	n منع تجنيد االطفال والعنف الجنسي
في المدارس وحولها

التدخالت التي تعالج    
حواجز الحماية

	nتعميم الحماية في المساعدة النقدية والقسائم

	nالدعم النفسي االجتماعي

	n البرامج التي ُتعنى بذوي االحتياجات
الخاصة )اإلعاقة(

	n.الدعم الطبي، إلخ

حواجز الحماية

جانب العرض

حواجز الخدمات 
التعليمية

الحواجز 
االجتماعية 

والثقافية
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1.2.1.3    
البرمجة المتكاملة للمساعدات النقدية والقسائم حسب المرحلة

تقييم االحتياجات   

 نظًرا لتعقيد الحواجز التي يواجهها األطفال أمام الوصول إلى التعليم، وما يتبع ذلك من الحاجة إلى البرمجة 
المتكاملة، من الضروري فهم االحتياجات على جانبي الطلب والعرض، أي من منظور كلٍّ من األسر المعيشية 

والخدمات التعليمية، على التوالي.

تقوم المجموعات التعليمية حالًيا بتقييم االحتياجات من منظور ُيرّكز على المدرسة، ويبحث بشكل رئيسي في حالة 
المدارس، وكمية ونوعية الخدمات التي يمكنها تقديمها، ومخاطر الحماية التي يمكن أن يواجهها األطفال فيها، مع 

إيالء اهتمام قليل بالحواجز االقتصادية أمام التعليم على مستوى األسرة المعيشية أو إغفال تلك الحواجز تماماً.9 
في الغالبية العظمى من الحاالت، أثمر ذلك فهماً محدوداً الحتياجات األسر، ما تركها دون معالجة. ومع ذلك، 

هناك بعض الممارسات الواعدة لتقييم االحتياجات على جانبي العرض والطلب بطريقة متكاملة كما هو موّضح 
أدناه. 

تقييم االحتياجات لصنع القرارات االستراتيجية  

 )HRP( في بعض األحيان، اسُتخدمت األدوات متعددة القطاعات المخّصصة إلرشاد خطة االستجابة اإلنسانية 
و/ أو استراتيجيات المجموعة لجمع بيانات من أجل إرشاد القرارات بشأن استخدام المساعدات النقدية متعددة 

األغراض، ولكن ليس بشأن استخدام المساعدات النقدية والقسائم )CVA( بصورة أكثر تحديداً في مجال التعليم 
في حاالت الطوارئ. 

تقييم االحتياجات لصنع القرارات التشغيلية  

 تواجه التقييمات إلرشاد البرمجة تحديات تتمثل في كيفية إجراء تقييمات متكاملة )أي تدمج منظور األسرة 
المعيشية( مع الحفاظ على التركيز على المدرسة كمركز لتقديم الخدمات. من الممارسات المعتادة سؤال أحد 

ٍم رئيسي للمعلومات، معلٍم مثالً، عن األسباب الرئيسية لعدم تسجيل  األفراد البالغين في األسرة المعيشية أو ُمقدِّ
األطفال أو حضورهم في المدارس، بما في ذلك الحواجز االقتصادية. تتوقف معظم األدوات عند هذا المستوى، 
دون الدخول في مزيد من التفاصيل، ما يؤدي إلى قدرة محدودة على اتخاذ قرارات تشغيلية حيث ستكون هناك 
حاجة إلى مزيد من المعلومات حول االحتياجات المالية الخاصة المتعلقة بتعليم األطفال. ومع ذلك، هناك بعض 

الممارسات الواعدة للتقييم متعدد القطاعات التي توفر بيانات كافية إلرشاد برنامج متكامل.

مثال: جَمع تقييم االحتياجات متعدد القطاعات في العراق10 12 مؤشًرا تعليمًيا، و 3 مؤشرات تتعلق   
بالمساعدات النقدية والقسائم، و 16 مؤشًرا تتعلق بسُبل العيش. كانت المؤشرات المتعلقة بالمساعدات النقدية 
والقسائم: النسبة المئوية لألسر المعيشية التي أبلغت عن تمّكنها من الوصول إلى سوق يعمل في حدود مسافة 

5 كم، ومتوسط دخل األسرة اإلجمالي في الثالثين يوًما الماضية، ومتوسط إنفاق األسرة على االحتياجات 
األساسية على مدار الثالثين يوًما الماضية. رغم أن المؤشرات المتعلقة بالمساعدات النقدية والقسائم قّدمت مادة 

كافية إلرشاد القرار على المستوى المشترك بين المجموعات حول ما إذا كان سيتم إدماج التحويالت النقدية 
متعددة األغراض )MPC( في خطة االستجابة اإلنسانية ومدى هذا اإلدماج، كانت الخبرة الالزمة لربط ذلك 

ببرمجة التعليم غير متوفرة.

مثال: استخدم برنامج اليونيسف لالستجابات البديلة للمجتمعات في األزمات )ARCC( في جمهورية الكونغو   
الديمقراطية حزمة تقييم رشيقة ومتكاملة سمحت لصّناع القرار بفهم أوضاع الخدمات التعليمية، ومخاطر 

الحماية التي تكتنف وصول األطفال إلى التعليم، واالحتياجات االقتصادية لألسر، باإلضافة إلى أدوات لفهم 
ناً نقدياً  جدوى المساعدات النقدية والقسائم.11 وّفر البرنامج معلومات كافية لتنفيذ استجابة متكاملة تضمنت ُمكوِّ

متعدد األغراض.

 موظفو برنامج التعليم في حاالت
)EiEPS( الطوارئ

 منسقو المجموعات التعليمية 
)ECCs(

 9 
Global Education Cluster. 
)2010(. The Joint Education 
Needs Assessment Toolkit. 
Retrieved from: https://
www.educationcluster.net/
NeedsAssessment 

 10 
REACH. )2018(. Research terms 
of reference. Multi-Cluster Needs 
Assessment, Round VI. Retrieved 
from: https://www.impact-
repository.org/document/
reach/941abcdc/reach_irq_tor_
mcna_vi_july2018_2.pdf

 11 
UNICEF DRC. )2018(. Alternative 
Responses to Communities in 
Crisis III )ARCC III( Tools. 
Retrieved from: https://drive. 
google.com/drive/folders/ 
0Byh39dcQhzhJaXliTWMy 
YXFqXzA

https://www.educationcluster.net/NeedsAssessment
https://www.educationcluster.net/NeedsAssessment
https://www.educationcluster.net/NeedsAssessment
https://www.impact-repository.org/document/reach/941abcdc/reach_irq_tor_mcna_vi_july2018_2.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/941abcdc/reach_irq_tor_mcna_vi_july2018_2.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/941abcdc/reach_irq_tor_mcna_vi_july2018_2.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/941abcdc/reach_irq_tor_mcna_vi_july2018_2.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0Byh39dcQhzhJaXliTWMyYXFqXzA
https://drive.google.com/drive/folders/0Byh39dcQhzhJaXliTWMyYXFqXzA
https://drive.google.com/drive/folders/0Byh39dcQhzhJaXliTWMyYXFqXzA
https://drive.google.com/drive/folders/0Byh39dcQhzhJaXliTWMyYXFqXzA
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ال تزال أداة نهج االحتياجات األساسية )BNA( لتقييم االحتياجات متعددة القطاعات، التي قام بتطويرها مؤخًرا 
ائتالف قدرة االستجابة الُمعّززة )ERC( وتم تجريبها في نيجيريا وإثيوبيا، قيد التحسين واالختبار. تشمل 

مكوناتها األساسية استبياناً لألسرة والمجتمع يرّكز على وجهات نظر المستفيدين من االحتياجات وطرق تلبيتها، 
وبالتالي تقييم االحتياجات من منظور جانب الطلب، الستخدام أعضاء االئتالف.13 ُيعّد تطوير هذه األداة خطوة 

كبيرة نحو شمولية فهم احتياجات األسرة، مع مراعاة المساعدات النقدية والقسائم كخيار ممكن لالستجابة جنًبا 
إلى جنب مع تقديم الخدمة العينية وغيرها. يتفق الممارسون على أنه ينبغي استعمالها جنباً إلى جنب مع األدوات 

األخرى المستخدمة لتقييم السياقات التشغيلية في كل قطاع. 

الدروس الُمستخلصة: رغم الجهود األخيرة وتوفر عدد قليل من الممارسات الواعدة المتفرقة، فإن أدوات   
تقييم االحتياجات إلرشاد البرمجة المتكاملة ُتعّد غير مكتملة وترقيعية. تجمع هذه األدوات بيانات غير كافية 

إلرشاد عملية صنع القرار بشأن االحتياجات المحددة للتعليم في حاالت الطوارئ التي ينبغي تغطيتها من خالل 
 )BNA( المساعدات النقدية والقسائم. من السابق ألوانه تحديد ما إذا كان بُوسع أداة نهج االحتياجات األساسية

إرشاد اتخاذ القرار أو مدى مالءمتها لتقييم المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ. 

تحليل خيارات االستجابة   

على غرار تقييمات االحتياجات، يجب أن ُيراعي تحليل خيارات االستجابة أيًضا الحواجز أمام التعليم على   
جانبي العرض والطلب. من الناحية المثالية، يمكن أن تكون هذه عملية مشتركة بين القطاعات لتحديد مدى 

مالءمة التحويالت النقدية متعددة األغراض )MPC( ومدى استخدامها، ونوع التدخالت القطاعية التي سُتقّدم 
مع تلك التحويالت. يمكن لشركاء المجموعة التعليمية، على سبيل المثال، تقدير المزيج المناسب من المساعدات 
النقدية والقسائم وتدخالت تعزيز الخدمة التعليمية بهدف زيادة التسجيل والحضور في المدارس. ومع ذلك، فإنه 
نادًرا ما يحدث هذا النوع من التفكير أو ال يتم توثيقه ال على المستوى االستراتيجي وال على المستوى التشغيلي.

تحليل خيارات االستجابة على المستوى االستراتيجي  

 على المستوى االستراتيجي، ال ُيعّد تحليل خيارات االستجابة َبعُد ممارسة منهجية، وال ُتوّثق الجهود المبذولة 
 )SIDA( للقيام بذلك بشكل منهجي. أظهر تقرير عن استعراض حديث ُممّول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية

للتحويالت النقدية والقسائم في خطط االستجابة اإلنسانية )HRP( لعام 2018 غياب التبرير الستخدام طرائق 
بعينها لتقديم البرامج، بما في ذلك المساعدات النقدية والقسائم، في كثير من األحيان. ويقترح التقرير أن تناقش 

خطط االستجابة اإلنسانية مدى تخطيط المساعدات النقدية والقسائم داخل القطاعات وعبرها، وكذلك التحليل الذي 
يقوم عليه األساس المنطقي لتنفيذ الطرائق.14

مثال: في المراحل األولى من برنامج يونيسف العراق للتحويالت النقدية من أجل التعليم في حاالت   
الطوارئ خالل الفترة 2015-2016، جَمع تقييم خط األساس بياناٍت عن نفقات التعليم مفّصلًة حسب 

نوع اإلنفاق، وتحقق مما إذا كانت األسر قد تلّقت أًيا من مكّونات المساعدة العينية، وتضمن سؤااًل 
مفتوًحا لتحديد ما هي احتياجات التعليم األعلى تكلفًة.12 يمكن استخدام هذا النوع من المسوحات 

إلرشاد القرارات المتعلقة بالعناصر المتعلقة بالتعليم التي سيتم تضمينها في سلة الحد األدنى من اإلنفاق 
)MEB(، ولكنها تفتقر إلى معلومات حول مبالغ اإلنفاق الفعلية.

 موظفو برنامج التعليم في حاالت
)EiEPS( الطوارئ

 منسقو المجموعات التعليمية 
)ECCs(

 12 
UNICEF & REACH. )2016(. 
Baseline Assessment for 
Education Cash Transfer 
Programming for IDPs in Dahuk 
Governorate. Retrieved from: 
https://www.impact-repository.org/
document/reach/442039c8/
reach_irq_report_education_
assessment_of_idps_in_dahuk_
april_2016-1.pdf

 13 
Okular Analytics, CaLP, DRC, 
Mercy Corps, OCHA, & Save the 
Children. )2017(. Guidance and 
Toolbox for the Basic Needs 
Analysis. Retrieved from: https://
reliefweb.int/report/world/
guidance-and-toolbox-basic-
needs-analysis-version-2-
unedited-october-2017

 14 
Swedish International 
Development Cooperation Agency 
Helpdesk on Human Security and 
Humanitarian Assistance. )2018(. 
Overview of Cash Transfers and 
Vouchers in 2018 Humanitarian 
Response Plans. Retrieved from: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/sida-overview-
of-cash-and-vouchers-in-2018-
hrps-090918signed-off.pdf

https://www.impact-repository.org/document/reach/442039c8/reach_irq_report_education_assessment_of_idps_in_dahuk_april_2016-1.pdf
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https://www.impact-repository.org/document/reach/442039c8/reach_irq_report_education_assessment_of_idps_in_dahuk_april_2016-1.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/442039c8/reach_irq_report_education_assessment_of_idps_in_dahuk_april_2016-1.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/442039c8/reach_irq_report_education_assessment_of_idps_in_dahuk_april_2016-1.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_irq_report_education_assessment_of_idps_in_dahuk_april_2016.pdf
https://reliefweb.int/report/world/guidance-and-toolbox-basic-needs-analysis-version-2-unedited-october-2017
https://reliefweb.int/report/world/guidance-and-toolbox-basic-needs-analysis-version-2-unedited-october-2017
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https://reliefweb.int/report/world/guidance-and-toolbox-basic-needs-analysis-version-2-unedited-october-2017
http://www.cashlearning.org/downloads/East%20and%20Central%20Africa%20CVTWG/basic-needs-assessment-guidanceoct17-3.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sida-overview-of-cash-and-vouchers-in-2018-hrps-090918signed-off.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sida-overview-of-cash-and-vouchers-in-2018-hrps-090918signed-off.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sida-overview-of-cash-and-vouchers-in-2018-hrps-090918signed-off.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sida-overview-of-cash-and-vouchers-in-2018-hrps-090918signed-off.pdf


المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ – تقرير تجميعي ومبادئ توجيهية  16

  تحليل خيارات االستجابة للبرمجة التشغيلية

 تتطلب معالجة التركيبة المعقدة من الحواجز التي يواجهها األطفال في الوصول إلى التعليم مستوياٍت متعددة 
من التحليل لضمان استخدام المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ بشكل مناسب، مع 

تجّنب أي عواقب سلبية غير مقصودة، وتحقيق النتائج المرُجّوة.

	n تحليل طرائق االستجابة: يمكن معالجة بعض الحواجز، مثل الرسوم المدرسية بطرق مختلفة - مساعدات نقدية
وقسائم لألسر المعيشية أو دعم مباشر للمدارس. كال النهجين يأتي بمخاطر، وبالتالي يتطلب األمر النظر بعناية 

لتحديد النهج الذي سيحقق النتيجة الُمثلى للتعليم في حاالت الطوارئ. 

	n التحليل السياقي: ينبغي أن تحدد العوامل السياقية، مثل كمية ونوعية الخدمات التعليمية المتاحة، طريقة
المساعدات النقدية والقسائم المستخدمة. في سياقات الطوارئ اإلنسانية المتغيرة، حيث تكون خدمات التعليم 
ضعيفة وال يتيّسر تعزيزها في التوقيت المناسب، ُيفّضل عادًة استخدام التحويالت النقدية متعددة األغراض 

)MPC(. من ناحية أخرى، في السياقات الممتدة حيث تكون الخدمات التعليمية في حالة أفضل أو يمكن 
تعزيزها، ُتستخدم عادًة المساعدات النقدية والقسائم القطاعية للتعليم في حاالت الطوارئ. على سبيل المثال، في 

العراق، اسُتخِدمت التحويالت النقدية متعددة األغراض في المناطق التي كان الوضع فيها ال يزال متقلباً ولم يكن 
باإلمكان معالجة القضايا المتعلقة بخدمات التعليم في التوقيت المناسب. في المناطق األكثر استقراًرا، اسُتخِدمت 

في الغالب المساعدات النقدية والقسائم الخاصة بالتعليم في حاالت الطوارئ، وعندما سمحت الظروف، تم ربطها 
 .)SBM( بالتدخالت التي تهدف إلى تحسين المدارس من خالل برنامج اإلدارة القائمة على المدرسة

	n الجدوى والمالءمة: سيحدد تحليل جدوى المساعدات النقدية والقسائم طريقة معالجة االحتياجات االقتصادية
غير الُملّباة. يشمل ذلك تحليل قدرة األسواق وتفاعلها، ومخاطر الحماية المحتملة وتدابير التخفيف منها، وكفاءة 
وفاعلية طريقة المساعدات النقدية والقسائم مقارنًة بالتدخالت العينية البديلة. لم تجد الدراسة أمثلة موثقة لتحليل 

خيارات االستجابة في قطاع التعليم في حاالت الطوارئ تناولت دراسة الجوانب المتعلقة بالجدوى، مثل األسواق 
المتعلقة بالتعليم، والحماية والمخاطر التشغيلية، والكفاءة والفاعلية. أحد التفسيرات المحتملة لذلك هو أن برامج 

المساعدات النقدية والقسائم التي جرى تحليلها كانت مدعومة في الغالب من الجهات المانحة، حيث لم يكن 
االهتمام كبيراً بالنُُّهج البديلة أو إجراء تحليالت لتحديد الطريقة األنسب. 

الدروس الُمستخلصة: رغم أنه يجري تحسين واختبار أدوات جديدة متعددة القطاعات مثل أداة نهج االحتياجات   
األساسية )BNA( لتحليل االستجابة التي قام بتطويرها مؤخًرا ائتالف قدرة االستجابة الُمعّززة )ERC(، إال 

أنه لم ُيعثر إال على النذر القليل من األدلة بشأن تحليل خيارات االستجابة، على كلٍّ من المستويين االستراتيجي 
والتشغيلي. في قطاع التعليم، ال يمكن تحديد أي أدوات أو أمثلة لتحليل خيارات االستجابة. وعلى وجه 

الخصوص، لم ُيعَثر على أدواٍت لتقييم السوق تشمل السلع والخدمات المتعلقة بالتعليم. 

االستهداف   

المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ هي تدخالت ُمهّدفة تسعى إلى توجيه موارد 
محدودة نحو الفئات األكثر ضعفاً - في هذه الحالة الفئات التي تواجه أشد الحواجز التي تحول دون الحصول 

على التعليم. نظًرا ألن الهدف األساسي لبرامج التعليم في حاالت الطوارئ هو إعادة األطفال إلى المدارس بأمان 
واستمرارهم فيها، فسيحدد االستهداف األطفال الذين يواجهون أعلى مخاطر لعدم االلتحاق بالمدارس أو التسرب 
منها، ألسباٍب ليست اقتصادية فحسب، ولكن أيًضا اجتماعية، وثقافية، وأسباٍب تتعلق بالحماية. وبالتالي، ينيغي 

أن يكون االستهداف في المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ مرتبًطا بمفهوم الحماية 
األوسع واستهدافات التعليم لضمان االتساق وتحقيق التأثيرات المستدامة. 

 موظفو برنامج التعليم في حاالت
)EiEPS( الطوارئ



المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ – تقرير تجميعي ومبادئ توجيهية  17

 في السياقات اإلنسانية، يعتمد االستهداف عادًة على مجموعات من المعايير الديموغرافية لالحتياجات العامة، 
ولكنها ال تتعلق بالتعليم بوجه خاص. وبالتالي، هناك القليل من المعلومات عن المعايير الديموغرافية التي ُتعّد 

مؤشرات بديلة لعدم االلتحاق بالمدرسة أو تركها، ما يجعل من الصعب تحديد األطفال األكثر عرضة للحرمان 
من التعليم.

مثال: شمل استهداف المرحلة األولى من التحويالت النقدية في حاالت الطوارئ )ECT( ليونيسف   
 .)SBM( العراق المدارس التي كانت بالفعل ضمن برنامج اليونيسف لإلدارة القائمة على المدرسة

عملت هذه المدارس كوكيل لتوافر الخدمة، واستفادت بموجب إطار برنامج اإلدارة القائمة على 
المدرسة من خطط لتحسين المدارس ُوِضعت بمشاركة المجتمع. بعد ذلك حصلت على ِمَنح حسب عدد 
األطفال لتنفيذ خططها لتحسين المدارس. كان ذلك مهًما بشكل خاص في سياق يمكن أن ترفض األسر 

فيه إرسال أطفالها إلى المدرسة بسبب القضايا المتعلقة بجودة المدارس المتاحة. تواصلت المرحلة 
الثانية من االستهداف مع آباء األطفال الملتحقين بالمدارس الُمستهدفة، وتم تحديد األطفال الذين كانوا إّما 
عرضة لخطر التسرب، أو كانوا خارج المدارس، مع تحديد أولئك الذين واجهوا قضايا حماية محددة أو 

مخاطر يمكن أن تمنعهم من االلتحاق بالمدارس وحضورها.15

مثال: في جمهورية الكونغو الديمقراطية، استهدف برنامج اليونيسف لالستجابات البديلة للمجتمعات في   
األزمات )ARCC( األسر المعيشية التي تواجه الحرمان عبر عدد من القطاعات. تم تحديد االختيار 

ما بين االستفادة أو عدم االستفادة من قسيمة الرسوم المدرسية بواسطة ممثل األسرة المعيشية.16 
وبالمثل في الصومال، استهدف الدعم المتكامل للتعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، 
واألمن الغذائي الذي قدمته منظمة "الرؤية العالمية" الدولية األسر المعيشية التي لديها أطفال في سن 

الدراسة يعانون من الجفاف، وبالتالي يعانون من الحرمان عبر القطاعات.17 في سياقات مثل جمهورية 
الكونغو الديمقراطية والصومال، حيث أعداد األطفال خارج المدارس كبيرة، أثبت هذا النوع من 

االستهداف أنه كاٍف، وفي حالة الصومال تم التركيز بشكل أقوى على التعليم من خالل التكامل مع 
التدخالت التي تعزز الخدمة التعليمية.
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 15 
UNICEF Iraq. )2018(. Concept 
Note Emergency Cash Transfer, 
2018–19 School Year 
)unpublished(; and UNICEF Iraq. 
)2018(. Revised Vulnerability 
Assessment Framework for 
2018/2019 School Year 
)unpublished(

 16 
UNICEF DRC. )2018(. Alternative 
Responses to Communities in 
Crisis III )ARCC III( Tools. 
Retrieved from: https://drive.
google.com/drive/
folders/0Byh39dcQhzhJaXli 
TWMyYXFqXzA

 17 
World Vision International. )2018(. 
Project Sheet of the Integrated 
Education, WASH and Food 
Security Support to Displacement 
Affected Children in Baidoa. 
)unpublished(.
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 استخدمت جميع المشاريع الثالثة نهًجا قائًما على المنطقة، وباستثناء العراق، مشاوراٍت مع المجتمعات التي 
سمحت نظرًيا على األقل بالتواصل مع جميع األسر المعيشية التي لديها أطفال في سن الدارسة، سواًء كانوا في 

المدارس أم ال. ولكن هذا لم يسمح دائًما بالتكامل مع التدخالت التي تهدف إلى تعزيز خدمات التعليم. ففي العراق، 
على سبيل المثال، يمكن للعائالت في السياقات الحضرية أن تختار إرسال األطفال إلى مدرسة نائية، إذا كانت 

تقدم دورات في اللغة التي يتحدث بها الطفل. وأدى ذلك إلى تكييٍف لالستهداف، باستخدام المدارس كمحور لتقديم 
الخدمات. يّسر هذا النهج التعرف على األطفال المعرضين لخطر التسرب واألطفال خارج المدارس، مع شرط 

التحاق أحد اإلخوة بالمدرسة بالفعل. تمّثل التحدي الرئيسي في تحديد هؤالء األطفال الذين كانوا خارج المدارس، 
ولكن لم يكن لديهم أي إخوة مسجلين. لم يكن أيٌّ من هذين النهجين مثالًيا، حيث كان النهج القائم على المنطقة 

يتحدى أحياًنا التكامل مع التدخالت لتعزيز خدمات التعليم، بينما كان النهج الذي يستخدم المدارس كمحور يجعل 
من الصعب الوصول إلى بعض األطفال خارج المدارس.

الدروس الُمستخلصة: تتفاوت ممارسات االستهداف الحالية للمساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في   
حاالت الطوارئ بشكل كبير حسب السياق. في سياقات الطوارئ الحادة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية 

والصومال، يغلب على معايير االستهداف أن تكون أقل تعقيًدا، وال تتعلق مباشرًة بالتعليم. في السياق الممتد في 
العراق، كان من الممكن إجراء تحليل أكثر عمًقا لفهم الجذور االجتماعية للحرمان من التعليم، واستخدام هذه 

المعلومات ألغراض االستهداف. رغم أن دمج استهداف المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت 
الطوارئ مع استهداف تدخالت تعزيز المدارس ُيعّد ممارسة واعدة، فقد يكون له تأثيرات غير مرغوبة بسبب 

عدم التمّكن من الوصول إلى بعض األطفال خارج المدارس.

المشروطيات   

تتطلب المساعدات النقدية والقسائم المشروطة من المستفيدين القيام بعمل/ نشاط معين )مثل حضور المدرسة(   
من أجل الحصول على المساعدة، في حين أن التحويالت غير المشروطة هي تلك التي ُتعَطى للمستفيدين دون 

أي متطلبات محددة باستثناء األهلية.19

مثال: في العراق، استخدمت تحويالت اليونيسف النقدية لبرنامج التعليم في حاالت الطوارئ وتحويالت   
اليونيسف النقدية الطارئة مجموعة من المعايير الديموغرافية المرتبطة بالفقر النقدي، مع المعايير 

الديموغرافية المرتبطة بخطر التخلف عن المدرسة. اشتملت هذه الفئة الثانية من المعايير على بنود مثل 
الحالة الوظيفية لألب، والمستوى التعليمي لكال الوالدين.18 واعُتِبر األطفال الذين لديهم آباء عاطلون عن 

العمل أو والدان كالهما أّميٌّ أكثر عرضة لخطر التخلف عن المدرسة. في السياق الحضري للعراق، 
حيث يحصل عدد أكبر من األطفال على التعليم رغم الفقر، كان من الضروري إيجاد معايير أكثر دقة 

لتحديد من هم األطفال األكثر عرضة لخطر فقدان التعليم.

 موظفو برنامج التعليم في حاالت
)EiEPS( الطوارئ

18 
UNICEF Iraq. )2018(. Concept 
Note Emergency Cash 
Transfer, 2018–19 School Year 
)unpublished(; and UNICEF Iraq. 
)2018(. Revised Vulnerability 
Assessment Framework 
for 2018/2019 School Year 
)unpublished( 

 19 
UNICEF. )2016(. Social Inclusion 
Summaries. Conditionality in Cash 
Transfers: UNICEF’s Approach. 
Retrieved from: https://www.
unicef.org/easterncaribbean/
media/731/file/Conditionality-in-
Cash-Transfers-UNICEF’s-
Approach-2016.pdf 
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للمشروطية مزايا وعيوب في كلٍّ من السياق التنموي والسياق اإلنساني. يعتقد البعض أنه يمكن من خاللها   
التغلب على األوضاع التي ال تملك فيها األسر المعيشية الفهم الكامل لفوائد التعليم وتفتقر إلى المعلومات أو 

االهتمام باالستثمار في التعليم. يعتقد البعض اآلخر، منطلقين من منظور حقوق اإلنسان، أن المشروطية ُتقّوض 
مبادئ الكرامة اإلنسانية واإلنصاف وعدم التمييز. قد تؤدي المشروطية أيضاً إلى تهميش أو معاقبة األشخاص 
األكثر عرضة للفقر والحرمان، الذين قد يكونون أقلَّ الناس قدرًة على االمتثال للشروط بسبب ُبعد المسافة، أو 

حالة اإلعاقة، أو أوضاع التمييز، أو الحواجز اللغوية. عالوًة على ذلك، تعني الشروط ضمناً تفعيل عملياٍت 
للرصد والتأكد من االمتثال ُتعّد مكلفة وأحياناً غير مجدية في الحاالت اإلنسانية.20

نقد الطوارئ لشراكة التعلّم في مجال التحويالت النقدية )CaLP(: وجد تقرير استعراض أدبيات التعليم وحماية 
الطفل وتخطيط األدلة أنه ال توجد حالًيا تقييمات مقاَرنة للمساعدات النقدية والقسائم المشروطة وغير المشروطة 
لـلتعليم في حاالت الطوارئ.21 وجدت البرامج التي استعرضتها هذه الدراسة أنه باإلمكان الحصول على نتائج 

جيدة من خالل كال النهجين، حسب تصميم البرنامج.

ل المساعدات النقدية والقسائم غير المشروطة بشكل متزايد في السياقات اإلنسانية،  غير أنه، بشكٍل عام، ُتفضَّ
نظراً للمرونة التي توفرها للمستفيدين. َتمّثل االتجاه الثابت بين المشاريع في أنه كلما ضعفت الخدمات التعليمية 

بسبب األزمة المستمرة، أو عندما كانت البرامج ذات تأثير محدود على كمية ونوعية خدمات التعليم المتاحة، 
كانت المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ غير مشروطة. ومع ذلك، عندما تضمنت 

البرامج اإلنسانية تدخالت متكاملة تهدف إلى تعزيز الخدمات التعليمية، أو في الحاالت النادرة التي كانت 
فيها هذه الخدمات متاحة بكمية كافية ونوعية مناسبة، ُنّفذت مساعدات نقدية وقسائم خاصة بالتعليم في حاالت 

الطوارئ وكان أغلبها مشروًطا. 

 إذا لم تكن الخدمات التعليمية الجيدة متوفرة بكمية كافية، فإن المشروطيات قد تضر أكثر مما تنفع. ُوجد ذلك 
في برامج التنمية في أفريقيا وأمريكا الالتينية، حيث فقدت التحويالت النقدية المشروطة للتعليم مصداقيتها 

نظراً النخفاض جودة المدارس أو عدم توفرها على اإلطالق. في السياقات اإلنسانية، إذا كانت القدرة 
االستيعابية لخدمات التعليم منخفضة، فإن وضع شروط على المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم 

في حاالت الطوارئ سيدفع األسر إلى تسجيل أطفالها في المدرسة ولكن ذلك سُيثقل كاهل النظام بسرعة. 
وبالتالي، فإنه من األهمية بمكان التأكد مما إذا كانت هناك خدمات تعليمية ذات جودة مناسبة وقدرات 

استيعابية كافية قبل النظر في استخدام المشروطيات.

 تضمنت المشاريع التي استعرضتها هذه الدراسة كالً من المساعدات النقدية والقسائم المشروطة وغير المشروطة 
من أجل التعليم في حاالت الطوارئ، وكالهما كانت له نتائج إيجابية. كانت منحة اليونيسف النقدية لألطفال 

)CCG( في األردن والعراق غير مشروطة، وأظهرت التقييمات أن األسر التي كانت تتلّقى هذه المنحة في 
األردن مع المنحة النقدية متعددة األغراض من المفوضية كان من الُمرّجح أكثر أن ُتنفق على التعليم من تلك التي 
لم تكن تتلقى منحة المفوضية. ورغم أنه قد يبدو واضًحا، فإنه من المهم التذكير بأنه من األفضل توفير التحويالت 

التي تستهدف تغطية احتياجات التعليم عالوًة على عملية تحويل أكبر تهدف إلى تغطية االحتياجات األساسية. 
سيضمن ذلك استخدام التحويل المتعلق بالتعليم للغرض المقصود )في الممارسة العملية، ال يتم تصميم البرامج 

دائًما على هذا النحو(. أعانت المساعدات النقدية عادًة األطفال األصغر سناً وأولئك الذين تركوا المدرسة مؤخراً 
على العودة، كما أّدت إلى تحسين الحضور.22 

 20 
UNICEF. )2016(. Social Inclusion 
Summaries. Conditionality in Cash 
Transfers: UNICEF’s Approach. 
Retrieved from: https://www.
unicef.org/easterncaribbean/
media/731/file/Conditionality-in-
Cash-Transfers-UNICEF’s-
Approach-2016.pdf

 21 
Cross, A., Sanchez Canales, A.,  
& Shaleva, E. )2018(. Emergency 
Cash: Education and Child 
Protection. Literature Review and 
Evidence Mapping. CaLP 
)unpublished( 

 22 
Abu Hamad, B., Jones, N., 
Samuels, F., Gercama, I., 
Presler-Marshall, E., & Plank, G. 
)2017(. A Promise of Tomorrow. 
The Effects of UNHCR and 
UNICEF Cash Assistance on 
Syrian Refugees in Jordan. ODI, 
UNICEF & UNHCR. Retrieved 
from: https://www.unhcr.
org/5a1d1b7b4.pdf 
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كان هناك برنامج واحد فقط متعدد القطاعات ومشروًط – وهو برنامج منظمة "الرؤية العالمية" الدولية المتكامل   
للتعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، واألمن الغذائي في الصومال - حيث تم توفير التحويالت 

النقدية لألسر بشرط حضور طفل واحد على األقل إلى المدرسة. أدى هذا البرنامج إلى زيادة كبيرة في االلتحاق 
بالمدارس والمداومة عليها، والذي كان بمثابة تأثير مشترك لكلٍّ من التحويالت النقدية وتحسين خدمات التعليم.23

 كانت نسبة البرامج المشروطة أعلى بين المساعدات النقدية والقسائم الخاصة بالتعليم في حاالت الطوارئ.

 

بغض النظر عن االعتبارات المرتبطة بالتأثير، ُتستخدم المشروطية في بعض الحاالت للحصول على الدعم 
السياسي من واضعي السياسات ودافعي الضرائب والمجتمعات. في حاالت أخرى، مثل تحويالت يونيسف تركيا 

النقدية المشروطة للتعليم، ُتستخدم المشروطية ألن برنامج السالمة الحكومي الذي يرتبط به التحويل النقدي 
اإلنساني مشروط. 

الدروس الُمستخلصة: األدلة على استخدام المساعدات النقدية والقسائم المشروطة وغير المشروطة من أجل   
التعليم في حاالت الطوارئ متضاربة، حيث ُيظهر كال النوعين من التدخالت نتائج من حيث زيادة التسجيل 
والحضور في المدارس. عند تحديد أي النهجين سُيستخدم، ينبغي أن تؤخذ في االعتبار العوامل السياقية مثل 

مدى تقلُّب الوضع، والقدرة االستيعابية للنظام المدرسي، وتكلفة رصد تطبيق المشروطية. 

الرصد   

يضمن الرصد قياس أثر التدخالت على كلٍّ من جانبي العرض والطلب وتقييمه إزاء االفتراضات األولية. وجدت   
الدراسة عدًدا محدوًدا من األمثلة على البرمجة المتكاملة حيث أمكن تحديد إسناد األثر، أي حيث تم قياس أو تقييم 

جانب العرض )تعزيز المدارس( وجانب الطلب )المساعدات النقدية والقسائم( بشكل منفصل. كان البرنامج 
الحكومي لتعليم الفتيات td جنوب السودان أحد المشاريع التي سمحت بتقييم الجانبين بشكل منفصل، حيث قورن 
أثر المنح التي أُعطيت إلى المدارس حسب عدد األطفال بأثر التحويالت النقدية المشروطة للفتيات، وباألثر في 
الحاالت التي ُطّبق فيها هذان العنصران مًعا. خلُص التقييم إلى أن كالً من مكّوني البرنامج لهما تأثير كبير على 

التسجيل والحضور في المدارس، رغم أن تطبيقهما مًعا لم يخلق أوجه تآزر إضافية.25 

الدروس الُمستخلصة: عند إجراء البرمجة المتكاملة، من المهم أن ُيؤخذ في الحسبان هذا القدر من الغموض   
الذي يكتنف عمليات الرصد والتقييم وتحديد ما إذا كان محل ارتياح، حيث لن يتسّنى دائًما إسناد النتائج إلى جزء 

بعينه من التدخل. 

مثال: في برنامج تعليم الفتيات في جنوب السودان الذي تقوده الحكومة، كانت التحويالت النقدية   
مشروطة بالتسجيل والحضور في المدارس ما أدى إلى زيادة كليهما بسبب التأثير المشترك 
للتحويالت النقدية والدعم المباشر للمدارس.24 من البرامج األخرى الكبيرة التي استخدمت 

المشروطية برنامج يونيسف تركيا للتحويالت النقدية المشروطة للتعليم، والذي استخدم المشروطية 
بسبب توافقها مع برنامج الحكومة.

 موظفو برنامج التعليم في حاالت
)EiEPS( الطوارئ

 منسقو المجموعات التعليمية 
)ECCs(

 23 
World Vision International. )2018(. 
Project Sheet of the Integrated 
Education, WASH and Food 
Security Support to Displacement 
Affected Children in Baidoa. 
)unpublished(. 

 24 
Crawfurd, L. )2016(. Cash Grants  
for Schools and Pupils Can 
Increase Enrolment & Attendance 
Despite Ongoing Conflict. Findings 
from South Sudan. Ministry of 
General Education and Instruction 
South Sudan. Retrieved from: 
http://girlseducationsouthsudan.
org/wp-content/uploads/2017/02/ 
161104-Cash-Grants-for-Schools-
and-Pupils-can-Increase-
Enrolment-Attendance-.pdf 

 25 
Crawfurd, L. )2016(. Cash Grants  
for Schools and Pupils can 
Increase Enrolment & Attendance 
Despite Ongoing Conflict. Findings 
from South Sudan. Ministry of 
General Education and Instruction 
South Sudan. Retrieved from: 
http://girlseducationsouthsudan.
org/wp-content/uploads/2017/02/ 
161104-Cash-Grants-for-Schools-
and-Pupils-can-Increase-
Enrolment-Attendance-.pdf
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الشكل 3   
نظرة عامة على النفقات المتعلقة بالتعليم

الرسوم المدرسية  

العناصر التي غالباً ما تغطيها المساعدات النقدية والقسائم  

المدفوعات للمؤسسات التعليمية  المدفوعات والمشتريات خارج المؤسسات التعليمية 

رسوم دراسية ورسوم أخرى رسوم إضافية   

رسوم االمتحانات  

رسوم المقصف المدرسي  

رسوم التسجيل  

رسوم السكن المدرسي  

أموال رابطة أولياء    
األمور والمعلمين

  النقل الذي تنظمه المدرسة

  أموال إدارة المدارس

  أموال اإلنشاء والصيانة

  الزي المدرسي

الكتب المدرسية  

الدروس الخصوصية  

  النقل إلى المدرسة ومنها

  الوجبات المدرسية خارج المدرسة 

  المواد التعليمية

أجهزة الحاسب والكتب اإلضافية  

1.2.2    
 كيف ُتحسب التكاليف المتعلقة بالتعليم إلدراجها 

في سلة الحد األدنى من اإلنفاق؟

 )CVA( ومساعدات نقدية وقسائم )MPC( تستخدم أغلب البرامج التي تقدم تحويالت نقدية متعددة األغراض
خاصة بالتعليم في حاالت الطوارئ منهجيات سلة اإلنفاق كأساس لحساب قيمة التحويل. بالنسبة للتحويالت 

النقدية متعددة األغراض، ُيطلق على ذلك سلة الحد األدنى من اإلنفاق )MEB(، والتي ُتعّرف في األدبيات بأنها 
ما تتطلبه األسرة لتلبية احتياجاتها األساسية - على أساس منتظم أو موسمي - ومتوسط تكلفتها.

ي قيمة التحويل سلة الحد األدنى من اإلنفاق بكاملها. بعد حساب إجمالي االحتياجات، وباالستعانة  نادًرا ما تغطِّ  
باالفتراضات/ األدلة على االحتياجات التي تغطيها األسرة أو البرامج اإلنسانية األخرى، ُتحسب فجوة 

االحتياجات المتبّقية دون تغطية. سيشكل ذلك األساس لقيمة التحويالت.26

 بالنسبة للتعليم في حاالت الطوارئ، كما هو الحال في القطاعات األخرى، يعني حساب سلة الحد األدنى من 
اإلنفاق حساب تكلفة مجموعة من البنود المتفق عليها المتعلقة بالقطاع. نظرًيا، يجري ذلك باستخدام نهٍج لإلنفاق 
ُيرّكز على الطلب الفعال، أو نهٍج قائم على الحقوق يرتكز إلى االحتياجات الُمقّدرة والمعايير اإلنسانية القائمة، أو 

مزيٍج من النهجين. 

 موظفو برنامج التعليم في حاالت
)EiEPS( الطوارئ

 منسقو المجموعات التعليمية 
)ECCs(

 26 
UNHCR, CaLP, DRC, OCHA, 
Oxfam, Save the Children, & WFP. 
)2015(. Operational Guidance and 
Toolkit for Multipurpose Cash 
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 أشار استعراٌض لعشرين من سالل الحد األدنى من اإلنفاق للتحويالت النقدية متعددة األغراض إلى أن أقل من 
نصفها تضّمن التكاليف المتعلقة بالتعليم. ومع ذلك، فإنه حتى لو احُتسبت، فإنها لم ُتستخدم كلها في البرمجة 

الفعلية. قد يكون أحد أسباب ذلك هو أن حساب متوسط التكاليف على مستوى األسرة المعيشية يفرض قيوًدا مهّمة 
على برمجة التعليم، والتي تأخذ في االعتبار عادًة االحتياجات لكل طفل في سن المدرسة. كانت سلة الحد األدنى 
من اإلنفاق هي السلة الوحيدة التي تضّمنت التعليم واسُتخدمت بالفعل في حساب قيمة التحويالت النقدية متعددة 
 )ARCC( األغراض هي تلك التي استخدمها برنامج اليونيسف لالستجابات البديلة للمجتمعات في األزمات
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ربما ألن تصميمه كان مرًنا من حيث النتائج المتوقعة لـلتعليم في حاالت 

الطوارئ. حتى عند حسابها، لم يتم تحديث سالل الحد األدنى من اإلنفاق في العديد من الحاالت بصورة منتظمة 
وفًقا لتغيرات األسعار، ويرجع ذلك أساًسا إلى نقص القدرات عبر القطاعات. في جميع الحاالت، قاد فريق العمل 

المعنّي بالنقد )CWG( تطوير سلة الحد األدنى من اإلنفاق، مستفيداً من الخبرات الفنية المتاحة في الوكاالت 
الكبيرة. حيثما تم تضمين التعليم، تعاونت ِفَرق العمل المعنّية بالنقد مع المجموعات التعليمية كما هو معهود 

لتحديد العناصر التي سيتم إدراجها في السلة، وفي بعض الحاالت لتحديد تكلفة العناصر الُمدَرجة.

 كانت المواد المدرسية األكثر شيوعاً ضمن مكونات التعليم الُمدرجة في سالل الحد األدنى من اإلنفاق )حيث 
ظهرت في 9 سالل من أصل 11 سلة(، بينما احتل الزي المدرسي المركز الثاني )6 سالل(، تليه الرسوم 

المدرسية )5 سالل(، وفي بعض السياقات تكاليف النقل من المدرسة وإليها، وتكلفة وجبات الغداء، والحقائب 
المدرسية )3-4 سالل(. ظهرت تكاليف النقل في سالل الحد األدنى من اإلنفاق في لبنان واألردن وتركيا، 

حيث الحاجة ماسة إلى النقل، ويتعّين أيضاً على األسر عادًة شراء هذه الخدمات. اسُتخدمت سالل الحد األدنى 
من اإلنفاق لحساب التكاليف لكل أسرة معيشية، لمتوسٍط تقديريٍ لحجم األسرة وعدٍد تقديريٍ لألطفال في سن 

المدرسة لكل أسرة.

 عند حساب سالل اإلنفاق الستخدامها في برامج التحويالت النقدية الخاصة فقط بالتعليم في حاالت الطوارئ كما 
هو الحال في العراق، تشبه تركيبتها التركيبة الموصوفة أعاله، مع اختالف رئيسي يتمّثل في أن التكاليف ُتحسب 

لكل طفل في سن المدرسة. 

أحياناً لم ُيضّمن التعليم في سلة الحد األدنى من اإلنفاق ألسباب مثل: ال ُينظر إلى التعليم على أنه ُمنِقذ للحياة؛ 
مقاومة الحكومات بسبب القيمة العالية لسلة الحد األدنى من اإلنفاق؛ نقص الخبرات في قطاع التعليم؛ مخاوف 

من أن الجهد المبذول في حساب سلة الحد األدنى من اإلنفاق لن ُيستخدم في البرمجة الفعلية.27

الدروس الُمستخلصة: يشمل ما يقرب من نصف سالل الحد األدنى من اإلنفاق الحالية تكاليف التعليم، وغالباً ما   
تتمثل في: المواد المدرسية، والزي المدرسي، والرسوم المدرسية. من المتوقع أن تعكس سالل الحد األدنى من 
اإلنفاق متوسط التكاليف لكل أسرة معيشية. يبدو أن هذا يُحد من استخدام سلة الحد األدنى من اإلنفاق للبرمجة 

الفعلية للتعليم في حاالت الطوارئ، حيث تستهدف تلك البرامج عادًة األطفال في سن المدرسة بشكل فردي. 
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27   
 لقاءات مع المجموعة التعليمية المنسقون ومنسقو 

فريق العمل المعنّي بالنقد وخبراء النقد في مشروع 
.CashCap/ NORCAP
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غالًبا ما يكون تقدير االحتياجات التي تغطيها األسر المعيشية خطوة صعبة ولكنها ضرورية للتوّصل إلى تقديٍر 
واقعي للفجوة.

 

ستؤثر طبيعة االحتياجات من حيث كونها متكررة أو لمرة واحدة على كيفية حساب قيمة التحويل. غالًبا ما تمّثل   
الرسوم المدرسية، والزي المدرسي، وحقائب الظهر المدرسية نفقاٍت تعليمية لمرة واحدة في بداية العام الدراسي. 
أما نفقات المواد المدرسية االستهالكية، والنقل إلى المدرسة، ووجبات الغداء المدرسية فتمثل احتياجات متكررة، 

وينبغي أخذها في االعتبار في قيمة التحويل المتكررة الشهرية. يمكن مواجهة اختالفات في هذه األنماط عبر 
البلدان واالستجابات اإلنسانية المختلفة.

مثال: يقّدر برنامج االستجابات البديلة للمجتمعات في األزمات )ARCC( في جمهورية الكونغو   
الديمقراطية الفجوة من خالل مراعاة متوسط نفقات األسرة المعيشية، وخاصًة متوسط إنفاق أدنى 

ُخمسين من أخماس الثروة لألسر التي شملها المسح. في جهد ناجح لدمج أثر األزمة اإلنسانية 
في التحليل، تضّمنت تقييمات االحتياجات في برنامج االستجابات البديلة للمجتمعات في األزمات 

)ARCC( ُمعامل "مستوى األزمة" لتطبيقه على نفقات التعليم في سلة الحد األدنى من اإلنفاق. يتمثل 
الُمعامل في ثالثة مستويات: اإلجهاد، األزمة، والطوارئ، ويؤثر بشكل مباشر على النسبة المئوية 

ن التعليم في سلة الحد األدنى من اإلنفاق التي ستغطيها قيمة التحويل.29 لُمكوِّ

مثال لالحتياجات التفصيلية  

الفجوة

إجمالي االحتياجات   
األساسية لألسرة 

المعيشية 

%0  %10%20

المأوىالغذاء
المياه والصرف 

الصحي 

المالبس

النقل
االتصاالت

الصحة
التعليم

%30%40%50%60%70%80%90%100

االحتياجات التي   
ُتلبَّى بواسطة األسرة 
المعيشية والمعونات 

األخرى 

الشكل 4   
حساب قيمة التحويالت النقدية متعددة األغراض

1.2.3    
ما هي العناصر التي يجب أخذها في االعتبار عند حساب قيمة التحويل للمساعدات النقدية 

والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ؟

1.2.3.1    
ما هو المبلغ المطلوب لتغطية االحتياجات المحددة؟ 

وجدت مراجعة المبادئ التوجيهية للمساعدات النقدية والقسائم أن هناك إجماعاً على منهجية لحساب قيمة التحويل. 
يمثل الفرق بين إجمالي احتياجات األسرة المعيشية واالحتياجات التي تتمّكن األسرة من تلبيتها و/ أو تلك التي 

تلبيها مختلف الجهات الفاعلة الفجوة التي ستغطيها قيمة التحويل.28

ستتأثر القيمة كذلك بهدف البرنامج، ومدى توفر الميزانية، والمقبولية.  

 موظفو برنامج التعليم في حاالت
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 رغم حساب إجمالي االحتياجات في سلة الحد األدنى من اإلنفاق على مستوى األسرة المعيشية، ُحسبت قيمة 
التحويالت النقدية المكّملة متعددة األغراض المخّصصة لنفقات التعليم لكل طفل. رغم عدم اتساق ذلك من وجهة 

النظر المنهجية، إال أنه يخفف من المخاطر المرتبطة باألعداد المختلفة لألطفال في سن المدارس لكل أسرة 
معيشية، ويضمن مراعاة احتياجات كل طفل في سن المدرسة في األسرة. ُيمكن الحّد من ذلك عن طريق وضع 

سقف لعدد األطفال الذين يتلّقون تحويالت نقدية للتعليم لكل أسرة. 

ينظر عدد قليل من الدراسات في التأثير الُمقاَرن لمبالغ التحويل المتباينة على نتائج التعليم. في سياقات التنمية،   
تختبر بعض الدراسات بشكل صريح تأثير مبالغ التحويل المتباينة وُتظهر أدلة متضاربة. وَجدت دراسة أُجريت 

على برنامج التقدم/ الفُرص )PROGRESA/ Oportunidades( في المكسيك أن القيم األعلى للتحويالت 
ن في نتائج االختبارات اإلدراكية والشفهية. من ناحية أخرى، ُعِثر على القليل من األدلة على أي  ارتبطت بتحسُّ

تأثير للتحويالت األعلى في مشروع دعم قطاع التعليم في كمبوديا )CESSP( على حضور المدارس.30
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أمثلة لحساب قيمة التحويل  

كيفية حساب قيمة التحويل بناًء على االحتياجات غير الُملّباة: في العراق،   
قّدمت اليونيسف منحة نقدية لألطفال )CCG( كمعونة تكميلية فوق 

التحويالت النقدية متعددة األغراض التي تقدمها المفوضية. استندت منحة 
اليونيسف النقدية إلى تكلفة التعليم، والصحة، والتغذية، واالحتياجات األخرى 
لرعاية األطفال، وتم حسابها لكل طفل. كانت قيمة التحويالت النقدية متعددة 
األغراض مبنية على سلة الحد األدنى من اإلنفاق، والتي لم تتضمن التكاليف 

المتعلقة بالتعليم، وتم حسابها لكل أسرة. أدت المنحة النقدية لألطفال إلى 
مضاعفة اإلنفاق على اللوازم المدرسية تقريًبا، مقارنًة بالفترة السابقة الستالم 

المنحة، كما أدت إلى زيادة االلتحاق بالمدارس. وقد لوحظ أن تأثيرها كان 
أقوى في األسر التي فيها كال الوالدين متعلّمان. 

كيف يمكن أن يؤثر هدف البرنامج على قيمة التحويل: في لبنان، نِشطت   
اليونيسف في مكافحة اعتماد األسر المعيشية على استراتيجيات التكيُّف 

السلبية مثل عمالة األطفال أو تزويجهم. بالنسبة لألطفال في سن المدرسة 
االبتدائية، غطت قيمة المنحة التكاليف غير المباشرة، مثل النقل، والمالبس، 
والوجبات المدرسية الخفيفة. بالنسبة لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن عشر 
سنوات، تضمنت قيمة المنحة أيًضا تعويًضا عن تكلفة الفرصة البديلة لفقدان 

عمالة األطفال.

كيف يمكن أن يؤثر هدف البرنامج ومقبوليته على قيمة التحويل: في تركيا،   
تبلغ قيمة التحويالت النقدية المشروطة للتعليم )CCTE( لليونيسف لألطفال 
السوريين الالجئين نفس قيمة التحويل النقدي الوطني للتعليم الُموّجه لألطفال 

األتراك، بقيمة أعلى للفتيات وطالب المدارس الثانوية.

كانت مواءمة قيمة التحويل لبرنامج الالجئين مع البرنامج الوطني أمًرا    
مهًما لقبول برنامج الالجئين، الذي يغطي ما يقرب من 300,000 مستفيد. 

ومع ذلك، فالقيمة ليست مثالية لتوسيع الوصول إلى هؤالء األطفال الذين 
ال يزالون خارج المدرسة. ترجع القيمة األعلى التي ُخصصت للفتيات إلى 

هدف البرنامج تحفيز الوالدين إلرسال فتياتهن إلى المدرسة.

 30 
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Harman, L., Barca, V., Sturge, G., 
Schmidt, T., & Pellerano, L. )2016(. 
Cash Transfers: What Does the 
Evidence Say? A Rigorous Review 
of Programme Impact and of the 
Role of Design and 
Implementation features. ODI. 
Retrieved from: https://www.odi.
org/sites/odi.org.uk/files/
resource-documents/10749.pdf
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الدروس الُمستخلصة: ال تزال هناك ثغرات وتضاربات مهمة في طريقة حساب قيمة التحويالت النقدية من أجل   
التعليم في حاالت الطوارئ. رغم أن السنوات األخيرة شهدت تضمين التعليم في إجمالي االحتياجات من خالل 
سلة الحد األدنى من اإلنفاق بقيم متوسطة لألسر المعيشية، عادًة ما ُتحسب قيم التحويالت الخاصة بالتعليم لكل 

طفل بطريقة غير منّسقة وغير ُمّتسقة. يؤثر تكرار النفقات وأهداف البرنامج األوسع نطاقاً من التعليم، بما في ذلك 
معالجة مخاوف الحماية مثل عمالة األطفال أو مقبولية البرنامج، على حساب قيمة التحويالت وينبغي النظر فيها.

1.2.3.2    
متى يجب إجراء التحويالت؟ التوقيت، والمدة، والتواتر

  يؤدي توفير المساعدات النقدية والقسائم في أوقات النفقات الفعلية المتعلقة بالمدرسة إلى زيادة فرص إنفاق 
األسر األموال للغرض المقصود. بالنسبة للتعليم في حاالت الطوارئ، يعني ذلك توفير التحويالت التي تهدف 

إلى تغطية النفقات لمرة واحدة مثل الرسوم المدرسية والزي الرسمي في بداية العام الدراسي أو في األوقات 
األخرى عند حدوثها، وتوفير التحويالت لتغطية النقل إلى المدرسة والنفقات المتكررة الصغيرة األخرى على 
أقساط منتظمة خالل العام الدراسي. يسهل تنفيذ هذا التصميم للبرامج في حالة المساعدات النقدية والقسائم من 
أجل التعليم في حاالت الطوارئ، وأحياًنا أيًضا في حالة التحويالت النقدية التكميلية متعددة األغراض الخاصة 

بالتعليم أو باألطفال. على سبيل المثال، توفر تحويالت اليونيسف النقدية المشروطة للتعليم )CCTE( في تركيا 
لألسر المعيشية مدفوعات منتظمة خالل العام الدراسي مشروطة بحضور مدرسّي نسبته 80%، باإلضافة إلى 

مدفوعات استثنائية غير مشروطة في بداية العام الدراسي.31 

 

في المشاريع التي استعرضتها الدراسة، عادًة ما تتزامن مدة التحويالت النقدية الخاصة بالتعليم في حاالت   
ل األطفال في البرنامج لمدة تصل إلى عامين، حيث يتمثل الهدف  الطوارئ مع مدة العام الدراسي.33 ُيسجَّ

األساسي للبرنامج في إعادتهم إلى المدرسة، أو لمواصلتهم الدراسة فيها عندما ُيعانون من أوجه ضعف شديدة. 
عادًة ما تتراوح مدة التحويالت النقدية متعددة األغراض والعمليات التكميلية ذات الصلة من شهر إلى ثالثة 

أشهر، وفي بعض الحاالت تمتد إلى ستة أشهر، ويمكن أن تغطي أي فترة خالل العام - أثناء العام الدراسي أو 
خارجه - وفقاً العتبارات ال تتعلق بالتعليم. إن المدة القصيرة نسبًيا لـلتحويالت النقدية متعددة األغراض، إلى 

جانب صعوبة التنبؤ بتوقيتها، يجعل استخدامها لتحقيق نتائج للتعليم في حاالت الطوارئ أمًرا صعًبا. ومع ذلك، 
أظهر الرصد أن لها تأثيًرا إيجابًيا على الحد من آليات التكّيف السلبية مثل سحب األطفال من المدرسة أو عمالة 

األطفال. في حالة التحويالت التكميلية الخاصة بالتعليم أو باألطفال، تؤدي هذه العمليات أيًضا إلى نتائج مثل 
زيادة التسجيل والحضور في المدارس. 

مثال: يمكن أيًضا أن يكون لبدء المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ في   
م برنامج اليونيسف "ال لضياع جيل - ِمن إلى"  بداية العام الدراسي مزايا إضافية. على سبيل المثال، ُصمِّ
في لبنان ليبدأ في بداية العام الدراسي، وهو الوقت الذي يمكن فيه لألطفال السوريين الالجئين االنضمام 
بسهولة إلى العملية الحالية والتسجيل في المدارس.32 كان هذا أمراً مهًما في سياٍق يقتصر فيه التسجيل 

بالمدارس على فترة زمنية محدودة في بداية العام الدراسي.

 موظفو برنامج التعليم في حاالت
)EiEPS( الطوارئ

 31 
UNICEF Turkey. )2017(. Turkey 
Case Study. )unpublished(.

 32 
Hoop, D. J., Morey, M., & 
Seidenfeld, D. )2017b(. Min lla: 
Summary of Education Results 
after the First Few Months of 
Implementation. UNICEF 
Innocenti & AIR. Retrieved from: 
https://www.air.org/sites/default/
files/downloads/report/Min-Ila-
Policy-Brief-May-2017.pdf 

 33 
The UNICEF Iraq Cash Transfers 
for EiE, the UNICEF Turkey CCTE 
for refugees, the Government 
Girls’ Education South Sudan 
project, the UNICEF Min Ila 
programme in Lebanon

https://www.air.org/sites/default/files/downloads/report/Min-Ila-Policy-Brief-May-2017.pdf
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 Subsidios( "في سياقات التنمية، قامت دراستان بشأن مشروع "المنحة المشروطة للحضور المدرسي 
)Condicionados a la Asistencia Escolar )SCAE( في كولومبيا ومشروع ناهوري في بوركينا 
فاسو، بتقييم دور توقيت عمليات التحويل، ما أدى إلى توليد بعض األدلة على أن ربط الجدول الزمني للتحويالت 

باألوقات الحاسمة في دورة القرار خالل العام الدراسي يمكن أن يكون له تأثير على التسجيل بشكٍل خاص.35 

يقدم عدٌد من الدراسات عن التحويالت النقدية للتعليم في سياقات التنمية نظرات ثاقبة بشأن تأثير زيادة طول   
تعّرض األسر المعيشية المستفيدة للتحويالت، بينما تضّمن عدد قليل فقط من الدراسات اختبارات صريحة للتأثير 

التفاضلي للتعرض الطويل للتحويالت. األدلة متضاربة بشأن التأثير على حضور المدارس، وضعيفة أو غير 
 Familias en( "جوهرية بشأن التأثير على التطور المعرفي، حيث كان مشروع "األسر في خضم العمل

Acción( في كولومبيا هو المشروع الوحيد الذي وجد أن التعرض الطويل للتحويالت يؤدي إلى المزيد من 
السنوات في مسار التعليم.36

الدروس الُمستخلصة: هناك ممارسات واعدة تتعلق بربط توقيت المساعدات النقدية والقسائم المتعلقة تحديداً   
بالتعليم في حاالت الطوارئ بتلك األوقات التي تشهد تكبُّد المصروفات المتعلقة بالتعليم، ما يؤدي إلى نتائج أقوى 
للتعليم في حاالت الطوارئ. من األصعب ضبط توقيت التحويالت النقدية متعددة األغراض، وهناك مثال واعد 

ب بنجاح تغيير وتيرة التحويالت للحصول على نتائج ُمحّسنة للتعليم في حاالت الطوارئ.  لبرنامج ُيجرِّ

مثال: جّرب برنامج االستجابات البديلة للمجتمعات في األزمات )ARCC( في جمهورية الكونغو الديمقراطية   
استخدام تواترْين مختلفين للتحويالت. أظهرت النتائج أن األسر التي تلّقت نفس المبلغ من المال في ثالث 

تحويالت بدالً من تحويلة واحدة كان من الُمرّجح أكثر أن ُتنفقه على الرسوم المدرسية، ويرجع ذلك جزئًيا إلى 
زيادة احتمال تلّقي إحدى التحويالت في وقت يكون من المتوقع فيه دفع الرسوم المدرسية.34
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الشكل 5   
توقيت، ومدة، وتواتر التحويالت النقدية 

التحويالت النقدية متعددة األغراض

التحويالت النقدية الخاصة بالتعليم

ُتجرى التحويالت في أي وقت أثناء العام،   
حسب االحتياجات

بداية العام الدراسي دفعة واحدة لتغطية   
الزي المدرسي، والحقيبة المدرسية، وأحياناً 

الرسوم المدرسية
تحويالت متكررة على فترات منتظمة لتغطية النفقات   

الصغيرة المنتظمة )النقل إلى المدرسة، القرطاسية، إلخ(

نهاية العام الدراسي   
دفعة واحدة لتغطية 

رسوم االمتحانات

الفترة التي يمكن فيها إجراء   
التحويالت النقدية

 34 
Bonilla, J., Carson, K., Kiggundu, 
G., Morey, M., Ring. H., Nillesen, 
E., Erba, G., & Michel, S. )2017(. 
Humanitarian Cash Transfers in 
the Democratic Republic of 
Congo: Evidence from UNICEF’s 
ARCC II Programme. American 
Institutes for Research. Retrieved 
from: https://www.air.org/sites/
default/files/downloads/report/
Humanitarian-Cash-Transfer-
DRC-April-2017.pdf

 35 
Bastagli, F., Hagen-Zanker, J.,  
Harman, L., Barca, V., Sturge, G., 
Schmidt, T., & Pellerano, L. )2016(. 
Cash Transfers: What Does the 
Evidence Say? A Rigorous Review 
of Programme Impact and of the 
Role of Design and 
Implementation features. ODI. 
Retrieved from: https://www.odi.
org/sites/odi.org.uk/files/
resource-documents/10749.pdf

 36 
Bastagli, F., Hagen-Zanker, J.,  
Harman, L., Barca, V., Sturge, G., 
Schmidt, T., & Pellerano, L. )2016(. 
Cash Transfers: What Does the 
Evidence Say? A Rigorous Review  
of Programme Impact and of the  
Role of Design and 
Implementation features. ODI. 
Retrieved from: https://www.odi.
org/sites/odi.org.uk/files/
resource-documents/10749.pdf
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1.2.3.3    
 إلى متى يجب أن تتلقى األسر المحتاجة المساعدات النقدية

 والقسائم وكيف يمكن جعلها مستدامة؟

يضمن ربط المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ بشبكات األمان االجتماعي37 القائمة   
حالياً استجابًة مستمرة ومتماسكة في السياقات اإلنسانية واإلنمائية، ما يمهد الطريق لتنمية رأس المال البشري. 

حتى قبل النظر في هذه الروابط المستدامة، يمكن أن تكون شبكات األمان االجتماعي الحالية منصة لتقديم 
المساعدات اإلنسانية من خالل النقد والقسائم، والمساهمة في تعزيز الدولة. 

 

في األماكن التي ال يتيّسر فيها إيجاد هذه الروابط بعُد، تستخدم بعض البرامج برمجة سُبل العيش كاستراتيجية 
خروج للمساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ. كان هذا هو الحال في برنامج 

منظمة إنقاذ الطفولة في شمال نيجيريا، حيث ُدمجت األنشطة الُمدّرة للدخل مع المساعدات النقدية والقسائم 
من أجل التعليم في حاالت الطوارئ لضمان حفاظ األسر على نفس مستوى الدخل بعد انتهاء المساعدات 

النقدية والقسائم.38 

الدروس الُمستخلصة: يمكن أن يؤدي ربط المساعدات النقدية والقسائم في المجال اإلنساني بشبكات األمان   
االجتماعي الحكومية إلى زيادة استدامة نتائج المساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية. وعندما يتعّذر وجود مثل هذه 
الروابط، يمكن أن يمثل استخدام برمجة ُسُبل العيش استراتيجية خروج قابلة للتطبيق للمساعدات النقدية والقسائم 

من أجل التعليم في حاالت الطوارئ. 

مثال: ُيعّد برنامج يونيسف تركيا للتحويالت النقدية المشروطة للتعليم )CCTE( توسيعاً لبرامج   
التحويالت النقدية الوطنية المشروطة لصالح التعليم، باستخدام نفس سمات التصميم، والقواعد، واللوائح 

بعد تكييفها لالجئين. استخدمت تحويالت يونيسف العراق النقدية لصالح التعليم في حاالت الطوارئ 
نموذًجا مختلًفا للربط بشبكة األمان االجتماعي الوطنية: ففي بعض المحافظات التي ينّفذ فيها البرنامج، 

استخدمت المنظمة اإلطار اإلداري الحكومي ولكنها تدير البرنامج اإلنساني بشكل منفصل. يّسر 
العمل مباشرًة مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية العراقية أيضاً مشاركة إدارة التعليم الحكومي في 

البرنامج، ما وفر الدعم اللتحاق األطفال الالجئين بتوقيت مناسب بصورة أفضل. 

U
N

IC
EF/U

N
0158189/Sujan ©

 موظفو برنامج التعليم في حاالت
)EiEPS( الطوارئ

37   
وفًقا لمسرد شراكة التعلم في مجال 

التحويالت النقدية )CaLP(، في سياقات 
التنمية تستهدف شبكات األمان االجتماعية 
الفقراء أو الضعفاء وتتألف من التحويالت 

غير القائمة على االشتراكات، مثل اإلعانات 
الغذائية العينية، أو النقد، أو القسائم. يمكن 
توفيرها بشكل مشروط أو غير مشروط. 
شبكات األمان هي مجموعة فرعية من 
أنظمة الحماية االجتماعية األوسع نطاقاً.

 38 
Save the Children Norway. )2017(. 
Increasing Access to Quality 
Education in Nigeria through 
Strengthened resilience and 
Livelihood. Project proposal. 
)unpublished(.
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1.3     
     التوصيات

 اسُتخدمت األدلة الناتجة من دراسة المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ لتطوير 
المبادئ التوجيهية ذات الصلة لممارسي التعليم في حاالت الطوارئ. ومع ذلك، كشفت نتائج الدراسة عن 

العديد من الفجوات المعرفية. يوَصى بأن تتخذ مجموعة التعليم العالمية وشركاؤها اإلجراءات التالية لمعالجة 
هذه الفجوات:

تقييم االحتياجات   

	n العمل مع شركاء المجموعة لتكييف أدوات وعملية تقييم االحتياجات لجمع المعلومات الالزمة للتنفيذ الناجح
للمساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ، بما في ذلك المعلومات من األسر المعيشية فيما 

يتعلق بطبيعة الحواجز االقتصادية التي تواجه التعليم.

	n.تطوير إرشادات حول كيفية حساب تكلفة تدخالت التعليم في حاالت الطوارئ في سياقات مختلفة

تحليل خيارات االستجابة   

	n وأصحاب المصلحة الرئيسيين )OCHA( العمل مع المجموعات األخرى ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
اآلخرين لالتفاق بشأن العمليات واألدوات لتحليل خيارات االستجابة، بهدف إرشاد خطة االستجابة اإلنسانية 

بشأن المزيج المناسب للسياق من التحويالت النقدية متعددة األغراض )MPC(، والمساعدات النقدية والقسائم 
)CVA( لقطاعات معينة، والمساعدات والخدمات العينية.

	n العمل مع شركاء المجموعة لضمان تطوير األدوات والعمليات واستخدامها للتحليل المنهجي لخيارات االستجابة
مع مراعاة طريقة المساعدات النقدية والقسائم في استراتيجيات المجموعة التعليمية.

	n التأكد من جمع األدلة بشأن تحليل خيارات االستجابة للجهات الفاعلة التنفيذية، بما في ذلك تحليل طريقة
االستجابة، والتحليل السياقي، وتحليل الجدوى والمالءمة خاصًة للمساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في 

حاالت الطوارئ.

	n.تطوير إرشادات حول تقييم أسواق السلع المرتبطة بالتعليم

تخطيط وتصميم المساعدات النقدية والقسائم   

	n العمل مع شركاء المجموعة لجمع األدلة حول القضايا ذات الصلة، بما في ذلك ودون االقتصار على: تحسين
ممارسات االستهداف، واألثر المقاَرن للتحويالت المشروطة وغير المشروطة على نتائج التعليم في حاالت 

الطوارئ، وأفضل الممارسات في استخدام المساعدات النقدية والقسائم لتعزيز تعليم الفتيات، واستخدام 
المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ في الكوارث الطبيعية واألوبئة. 

	n ن خاص بالتعليم في سلة الحد األدنى من العمل بين القطاعات لصقل وتنظيم النُُّهج المّتبعة حالياً إلنشاء ُمكوِّ
اإلنفاق، بما في ذلك تحليل إيجابيات وسلبيات حساب التكاليف لكل أسرة في مقابل حسابها لكل طفل.

	n تيسير وضع إرشادات حول أفضل الممارسات الستخدام التحويالت المشروطة/ غير المشروطة في سياقات
الطوارئ المتنوعة ومراحل االستجابة المختلفة.
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رصد المساعدات النقدية والقسائم   

	n على مستوى ما بين المجموعات، االتفاق على مجموعة مشتركة من المؤشرات لتتّبع استخدام المساعدات
النقدية والقسائم.

	n دة للتحويالت النقدية على مستوى ما بين المجموعات، دعم العمليات التي تهدف إلى التوصل إلى مؤشرات موحَّ
متعددة األغراض، بما في ذلك إدراج آليات التكّيف السلبية المتعلقة بالتعليم في مؤشرات استراتيجية التكّيف.

	n العمل مع شركاء المجموعة لتكييف أدوات الرصد الحالية لتتّبع استخدام المساعدات النقدية والقسائم على مستوى
قطاع التعليم في حاالت الطوارئ )5W، نظام للمشاريع عبر اإلنترنت(.

	n )INEE تسهيل تطوير مذكرة توجيهية )عن طريق الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ
حول كيفية مساهمة المساعدات النقدية والقسائم في مجاالت الشبكة، بما في ذلك عينة من المؤشرات والروابط 

لألدلة/ دراسات الحالة.

بناء القدرات   

	n تكييف األدوات والعمليات الحالية لبناء القدرات لدمج الجوانب المتعلقة بالمساعدات النقدية والقسائم من أجل
التعليم في حاالت الطوارئ.

	n.نشر نتائج الدراسة من خالل ندوة عبر اإلنترنت

	n .)CaLP( تطوير تدريب عبر اإلنترنت من خالل التعاون مع شراكة التعلم في مجال التحويالت النقدية

رغم أن التوصيات المذكورة أعاله كلها موجهة إلى مجموعة التعليم العالمية وشركائها، ستجلب المشاورات   
المستقبلية مزيًدا من الوضوح بشأن الشركاء المحددين الذين سيكونون في أفضل وضع للسير قُُدماً بتوصيات 
مختارة. سيؤدي تنفيذ التوصيات إلى توليد المزيد من األدلة الستخدامها لتحديث المبادئ التوجيهية التي ُتّتَبع. 
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المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ – تقرير تجميعي ومبادئ توجيهية  30

تعكس المبادئ التوجيهية للمساعدة النقدية والقسائم )CVA( في التعليم في حاالت الطوارئ )EiE(، التي طورتها 
مجموعة التعليم العالمية، أدلة من الدراسة التجميعية للمساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت 
الطوارئ. في بعض الحاالت، كانت األدلة غير كافية، ما يشير إلى الحاجة إلى توسيع قاعدة األدلة وتكييف 

المبادئ التوجيهية وفًقا لذلك. ُتضّمن التوصيات بشأن المجاالت ذات األولوية لبناء األدلة في الدراسة التجميعية 
وينبغي قراءتها مًعا. الجمهور األساسي للمبادئ التوجيهية هم منسقو المجموعات التعليمية وموظفو برامج التعليم 

في حاالت الطوارئ. 

تعتمد هذه المبادئ التوجيهية تعريف شراكة التعلم في مجال التحويالت النقدية )CaLP( للمساعدات النقدية 
والقسائم وتطبيقه على التعليم في حاالت الطوارئ، كما هو موضح في الدراسة التجميعية. وفق هذا التعريف، 

يشير مصطلح المساعدات النقدية والقسائم )CVA( إلى جميع البرامج التي يتم فيها توفير التحويالت النقدية أو 
القسائم الخاصة بالسلع أو الخدمات مباشرًة للمستفيدين. في سياق المساعدة اإلنسانية، ُيستخدم المصطلح لإلشارة 

إلى توفير التحويالت النقدية أو القسائم التي ُتمنح لألفراد أو األسر المعيشية أو المستفيدين من أفراد المجتمع؛ 
وليس للحكومات أو الجهات الحكومية األخرى. فقط المساعدات النقدية والقسائم التي تستهدف األسر واألطفال 

هي التي تقع ضمن نطاق الدراسة التجميعية والمبادئ التوجيهية. سيتم التعامل مع جميع أشكال المساعدة األخرى 
الشبيهة بالتحويالت النقدية في قطاع التعليم، مثل المنح النقدية للمدارس وحوافز المعلمين في مبادئ توجيهية 

منفصلة. 

مبادئ توجيهية لمنسقي المجموعات التعليمية   

تقييم االحتياجات وتحليل الحالة   

	nبين المجموعات

المشاركة في المشاورات التي تقودها فرق التنسيق بين المجموعات وفرق العمل المعنية بالنقد وضمان إدراج  	
التعليم عند االقتضاء. ويشمل ذلك تقييمات االحتياجات متعددة المجموعات، والتقييمات المشتركة لألسواق، 

والتقييمات المشتركة لقدرات مقدمي الخدمات المالية، وتعميم الحماية. 

	n في المجموعة

تعزيز استخدام التقييم المتكامل الحتياجات التعليم، من خالل األدوات والعمليات التي تسمح بفهم الحواجز على 	 
جانبي الطلب والعرض التي تحول دون وصول األطفال إلى التعليم، بما في ذلك الحواجز االقتصادية.

ضمان التوصل إلى اتفاق بين شركاء المجموعة على األساليب واألدوات المالئمة للسياق لتقييم األسواق المتعلقة 	 
بالتعليم، بما في ذلك من خالل االستفادة من عمليات تقييم األسواق متعددة القطاعات عند وجودها.
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تحليل خيارات االستجابة   

	nفيما بين المجموعات

 	 ،)MPC( المساهمة في عمليات صنع القرار المؤدية إلى احتمال النظر في التحويالت النقدية متعددة األغراض
من خالل المشاركة النشطة في المناقشات والدعوة للنظر في التحويالت النقدية متعددة األغراض حيثما كان ذلك 
مناسباً. ويشمل ذلك اتخاذ قرار بشأن أفضل الطرق لتضمين النقد متعدد األغراض في خطة االستجابة اإلنسانية.

	nفي المجموعة

إدراج طريقة المساعدات النقدية والقسائم في استراتيجية المجموعة التعليمية وفي الفصل المتعلق بالتعليم بخطة 	 
االستجابة اإلنسانية، حيثما كان ذلك مناسًبا.

تعزيز استخدام المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ بطريقة متكاملة، إلى جانب 	 
التدخالت التي تعزز خدمات التعليم وتعالج مخاوف الحماية )بالتنسيق الوثيق مع مجموعة الحماية(.

تخطيط البرامج وتصميمها   

	nفي المجموعة

تعزيز االتفاق بين شركاء المجموعة على السلع والخدمات التعليمية التي يمكن تغطيتها بالتحويالت النقدية، 	 
حسب السياق. على هذا األساس، العمل مع المجموعات األخرى ومع فريق العمل المعنّي بالنقد لتطوير سلة الحد 

األدنى من اإلنفاق )MEB( عند اللزوم.

بالتعاون مع المجموعات األخرى ومع فريق العمل المعنّي بالنقد، التأكد من وجود اآلليات الالزمة لحساب تكلفة البنود 	 
المرتبطة بالتعليم المدرجة في سلة الحد األدنى من اإلنفاق، وتحديث قيمتها بانتظام وفًقا للتغيرات في سعر السوق.

تعزيز ُنُهج ُمنّسقة لحساب قيمة التحويالت النقدية، أي من خالل استخدام األدوات التي تم تطويرها بشكل جماعي 	 
مثل سلة الحد األدنى من اإلنفاق، ووفًقا لالحتياجات وأهداف البرنامج والمقبولية.

العمل بنشاط على تعزيز روابط المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ مع شبكات 	 
األمان االجتماعي الحكومية، كلما أمكن ذلك، من خالل تعزيز مشاركة الحكومة في أنشطة المجموعة التعليمية، 
عبر المشاركة النشطة في تعامل فرق التنسيق بين المجموعات وفرق العمل المعنية بالنقد مع الحكومة حول هذا 

الموضوع، ومن خالل الدعوة إلى مثل هذه الروابط .

الرصد والتقييم   

	n وفريق العمل المعنّي بالنقد لتتّبع استخدام المساعدات النقدية )OCHA( العمل مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
والقسائم بشكل عام، ومع الشركاء لتتبع االستخدام والنتائج للتعليم في حاالت الطوارئ على وجه التحديد.

	n العمل مع الشركاء لضمان إدراج مؤشرات التعليم في حاالت الطوارئ في أدوات رصد المساعدات النقدية
والقسائم التي تم تطويرها بشكل جماعي. 
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مبادئ توجيهية لموظفي برنامج التعليم في حاالت الطوارئ   

تقييم االحتياجات وتحليل الحالة   

	n احرص دائًما على تقييم االحتياجات ونقاط الضعف المتعلقة بالتعليم بطريقة متكاملة، مع مراعاة الحواجز التي
تحول دون الوصول إلى التعليم من منظور الخدمة التعليمية )جانب العرض( ومن منظور األسرة/ الطفل )جانب 

الطلب(. تحقيقاً لهذه الغاية، اعمل جنباً إلى جنب مع ممارسي المساعدات النقدية والقسائم والحماية االجتماعية 
لفهم الحواجز االقتصادية التي تحول دون الوصول إلى التعليم.

	n.تطوير فهم ُمفّصل للنفقات المتعلقة بالتعليم التي تتحملها األسر المعيشية، بناًء على تقييمات االحتياجات

	n )العمل مع ممارسي المساعدات النقدية والقسائم والممارسين اآلخرين )مثل العرض، والتمويل، وحماية الطفل
لفهم ما إذا كان السياق مواتياً لتنفيذ المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ. يشمل ذلك 
فهم مدى توّفر الخدمات التعليمية، وقدرات وأداء أسواق السلع والخدمات المتعلقة بالتعليم )مثل الزي المدرسي، 
والمواد المدرسية، والنقل إلى المدرسة(، ومخاطر التشغيل والحماية المتعلقة بتنفيذ المساعدات النقدية والقسائم، 
والخيارات المتاحة لتحويل األموال للمستفيدين المحتملين، والجوانب المتعلقة بكفاءة وفاعلية طريقة المساعدات 

النقدية والقسائم عند مقارنتها بالطريقة العينية. 

	n ابحث دائًما عن البيانات الثانوية المتاحة حالياً واستخدمها على المستوى المشترك بين الوكاالت ومستوى
المجموعة، بما في ذلك ما يتعلق بالضعف االقتصادي لألسر المعيشية، وقدرات السوق وأدائه، ومخاطر التشغيل 

والحماية، وآليات تحويل األموال. 
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تحليل خيارات االستجابة   

	n عند النظر في خيارات البرمجة لتسهيل الوصول إلى التعليم، قم بدمج المساعدات النقدية والقسائم لألسر مع
التدخالت التي تهدف إلى تعزيز الخدمات التعليمية ومعالجة مخاوف الحماية، وبالتالي معالجة الحواجز على 

جانبي الطلب والعرض.

	n.عند التفكير في استخدام المساعدات النقدية والقسائم، ضع في اعتبارك دائًما القدرة االستيعابية لخدمات التعليم

	n في السياقات المتقلبة لحاالت الطوارئ حيث يتوفر قليل من الوقت لالستجابة وتحكم محدود في كمية ونوعية
الخدمات التعليمية، يمكن استخدام التحويالت النقدية متعددة األغراض )MPC(، مع توقع بعض النتائج للتعليم 

في حاالت الطوارئ.

	n في سياقات أكثر استقراًرا حيث ُيمكن تعزيز خدمات التعليم ومعالجة مخاوف الحماية في الوقت المناسب، يمكن
استخدام المساعدات النقدية والقسائم الخاصة بالتعليم في حاالت الطوارئ لتغطية النفقات المتعلقة بالتعليم عند 

حدوثها ولفترة زمنية أطول، ما يؤدي إلى نتائج أقوى للتعليم في حاالت الطوارئ .

	n خذ في اعتبارك أن الحواجز مثل الرسوم المدرسية يمكن معالجتها من خالل المساعدات النقدية والقسائم لألسر
المعيشية والدعم المباشر للمدارس. في مثل هذه الحاالت، يتطلب األمر دراسة متأنية للمخاطر والمنافع السياقية 

لكل خيار من الخيارات.

	n استند في اتخاذ قرارك بشأن تنفيذ المساعدات النقدية والقسائم إلى تحليٍل لطبيعة الحاجة )مدفوعة بالطلب أو
بالعرض(، وجدوى المساعدات النقدية والقسائم - أي المخاوف المتعلقة بقدرة السوق وأدائه، ومخاطر التشغيل 

والحماية وإجراءات التخفيف المقابلة، وآليات تحويل األموال الحالية، واعتبارات الكفاءة والفعالية. 

تخطيط البرنامج وتصميمه    

	nاالستهداف

كلما أمكن ذلك، ضع في اعتبارك ربط االستهداف للمساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت 	 
الطوارئ باالستهداف للتدخالت الالزمة لتعزيز خدمات التعليم ومعالجة مخاوف الحماية، وذلك للحصول على 

أقصى النتائج للتعليم في حاالت الطوارئ.

 عند تحديد االستهداف للمساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ، خذ في اعتبارك نقاط 	 
الضعف االقتصادية واالجتماعية التي تؤدي إلى ترك المدارس وعدم الحضور.

اعمل مع ممارسي المساعدات النقدية والقسائم والخبراء من القطاعات األخرى لضمان االتساق بين نقاط 	 
الضعف االقتصادية التي يستند إليها االستهداف في حالة المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت 

الطوارئ وجوانب الضعف االقتصادية التي تقوم عليها األنواع األخرى من المساعدات النقدية والقسائم. 
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	nالمشروطيات

استخدم المشروطيات فقط عندما تكون القدرة االستيعابية لخدمات التعليم كافية.	 

طّور فهًما قوًيا للتكاليف والجداول الزمنية المتعلقة بتنفيذ المشروطية ورصدها، واستخدمها عند اتخاذ قرار بشأن 	 
تصميم المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ. إذا كانت تكاليف الرصد كبيرة واألطر 

الزمنية لتطبيقه طويلة فينبغي أن يدعم ذلك القرار لصالح المساعدات النقدية والقسائم غير المشروطة.

كبديل الستخدام المشروطية، انظر في تنفيذ المساعدات النقدية والقسائم غير المشروطة جنًبا إلى جنب مع 	 
تواصٍل قوي مع المستفيدين يؤكد على الغرض من التحويالت فيما يتعلق بالتعليم.

	nقيمة التحويل

احسب قيمة التحويل بالتنسيق مع المنظمات اإلنسانية األخرى التي تقدم التحويالت النقدية للسكان المتضررين.	 

 في السياقات التي توجد فيها سلة بالحد األدنى من اإلنفاق )MEB( تتضمن تكاليف التعليم، استخدمها لحساب 	 
قيمة التحويل.

احسب قيمة التحويل بناًء على االحتياجات غير الُملّباة. أدِخل تعديالت أخرى على قيمة التحويل بناًء على هدف 	 
البرنامج، والميزانية المتاحة، والمقبولية لدى الحكومة والسكان المضيفين.

عند تنفيذ المساعدات النقدية والقسائم الخاصة بالتعليم في حاالت الطوارئ، اسَع إلى توفيرها كمعونة تكميلية 	 
للمساعدات النقدية األخرى التي تغطي االحتياجات األساسية األخرى، وذلك لتشجيع األسر على استخدام 

المساعدات النقدية والقسائم الخاصة بالتعليم في حاالت الطوارئ للغرض المقصود.

	nتوقيت، ومدة، وتواتر التحويالت

قم بتوفير المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ في أوقات تكبُّد النفقات المتعلقة 	 
بالتعليم. في معظم األحيان، تكون هناك نفقات أعلى لمرة واحدة في بداية العام الدراسي، أو عند التسجيل، 

وتتبعها نفقات أقل تتكرر خالل العام الدراسي.

انظر في التجريب بشأن تواتر التحويالت، لتحديد ما إذا كان التواتر األعلى أو األدنى يؤدي إلى نتائج أفضل 	 
للتعليم في حاالت الطوارئ.

	nاستراتيجيات الخروج والروابط مع شبكات األمان االجتماعية

خذ في اعتبارك دائًما الربط بشبكات األمان االجتماعي الحكومية عند تقديم المساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية 	 
من أجل التعليم في حاالت الطوارئ لضمان استمرار المساعدة بعد انتهاء البرامج اإلنسانية.

انظر في دمج برمجة سُبل العيش مع المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ 	 
كاستراتيجية خروج تهدف إلى ضمان استمرار األسر في الحصول على الموارد الكافية بعد نهاية المساعدات 

النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ.

الرصد والتقييم   

	n في البرامج المتكاملة، صّمم أدوات الرصد والتقييم والمؤشرات ذات الصلة بحيث تساعد على فهم اإلسهامات
التي تقدمها المساعدات النقدية والقسائم لألسر والتدخالت التي تعزز التعليم والحماية. 
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      المساعدات النقدية والقسائم من أجل       
      التعليم في حاالت الطوارئ - تقرير   

      تجميعي ومبادئ توجيهية

 ُتزيل المساعدات النقدية والقسائم من أجل التعليم في حاالت الطوارئ الحواجز 
االقتصادية أمام التعليم التي تحول دون وصول األطفال المتضررين من األزمات 
إلى التعليم. ُتعين المساعدات النقدية والقسائم األُسر على شراء اإلمدادات الالزمة 

للمدارس؛ وتغطية الرسوم المدرسية و تكاليف النقل أو حتى تكلفة الفرصة الضائعة 
لعمالة االطفال. ُوجد أن المساعدات النقدية والقسائم تمنع التسرب من المدارس، 

وتؤدي إلى إعادة تسجيل األطفال الذين تركوا المدرسة، وُتحّسن الحضور. 

ومع ذلك، لن يكون النقد وحده كافياً لجلب األطفال إلى المدارس إذا كانوا يتعرضون 
للتنّمر والتمييز بسبب حالة النزوح التي يمّرون بها، أو إذا لم يكن لديهم الوثائق 

المطلوبة للتسجيل في المدرسة، أو إذا كان اآلباء ال يعتبرون التعليم مهماً، أو إذا 
لم يكن لدى المدارس القدرة الكافية الستيعابهم. تستدعي مثل هذه الحاالت تحقيق 

التكامل بين المساعدات النقدية والقسائم مع التدخالت التي تهدف إلى الحد من/ إزالة 
هذه الحواجز ذات الطبيعة غير االقتصادية.
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