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ي المساعدة  
 
لماذا يجب أن نفكر ف

النقدية والقسائم للمياه واالصحاح  

 وتعزيز النظافة؟ 
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لنتائج برنامج المياه   " بالنسبةالنقودمعن  "ما     

       ؟وتعزيز النظافة   واالصحاح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٳ 
ّ
تعبير عام عن المساعدة النقدية   "النقود" ه  ن

   (CVA) 1والقسائم
ّ
ر النقود و/أو القسائم لألفراد وه  توف

أو األرس أو المجتمعات، لتمكينهم من الوصول إىل السلع  
   
  جوهره منحوالخدمات الت 

  ذلك ف 
  يحتاجون إليها. يعت 

 من األ 
ً
رين من األزمة، حت   ل  غراضالمال بدال لمتض 

يتمكنوا من اتخاذ خيارات بشأن إدارة احتياجاتهم الفورية  
  عىل المدى الطويل. 

 والتعاف 
  سياق برنامج المياه وال 

   صحاح ف 
وتعزيز النظافة، تعت 

الت النقدية أو  ( التحويCVAالمساعدة النقدية والقسائم ) 
 
ً
ة منح مبارسر

ُ
  ت
رين من    القسائم الت  لألشخاص المتض 

المساعدة المالية الممنوحة   لك ذ األزمة. ل يشمل 
للسلطات المحلية أو مقدم  خدمات برنامج المياه  

 وتعزيز النظافة العامة أو الخاصة. صحاح  وال 

 

مجة القائمة   ربما تكون قد سمعت بمصطلح الير
  الواقع ، لدى مجموعة  MBPعىل السوق )

(. ف 
وتعزيز النظافة العالمية   صحاحوال برنامج المياه 

مجة القائمة عىل السوق      إرشادات حول الير
والت 

تعد واحدة من الوثائق األساسية لممارس  برنامج  
  والصحاحالمياه 

ّ
م مرسد  وتعزيز النظافة. يقد

  " : اكة التعلم النقدي التعريف التاىل   رسر
ُ
فهم  ت
مجة القائمة عىل السوق أو التدخالت   الير

أنها مشاري    ع تعمل من   عىل  المستندة إىل السوق
  تغط  و خالل األسواق المحلية أو تدعمها.  

وط جميع أنواع المشاركة مع أنظمة السوق،   الرسر
  تقدم إغاثة فورية إىل تلك  

بدًءا من اإلجراءات الت 
  أنظمة السوق  

  تعزز وتحفز بشكل استباف 
الت 

المحلية أو مراكز السوق". من المهم مالحظة أن  
ه  ببساطة إحدى    المساعدة النقدية والقسائم

م   الير
 
  يمكن استخدامها ف

جة القائمة  األدوات الت 
 عىل السوق. 

 
 

  بعض   النقود والمساعدة القائمة عىل النقود  ، عىل الرغم من استخدام مرادفات أخرى )التدخالت القائمة عىل استعمالهب  الموىصالمصطلح  ه  المساعدة النقدية والقسائم  1
وبرامج التحويالت النقدية( ف 

اكة التعلم النقدي التعريف التاىل  "   يتم  المساعدة النقدية والقسائمشير تاألحيان. تقدم رسر
امج الت    يةقسائم السلع ال تقديم التحويالت النقدية أو من خاللها إىل جميع الير

ً
ة .   أو الخدمات مبارسر إىل المستلمير 

  سياق المساعدة اإلنسانية،  
  ستخدم المصطلح لإلشارة إىل توفير التحويالت النقدية أو القسائم الممنوحة لألفراد أو األرس أو المستفيدين من المجتمع؛ ل للحكومات  يُ ف 

أو الجهات الحكومية األخرى. يستثت 
  التدخالت اإلنسانية )عىل الرغم من أنه يمكن استخدام مؤسسات التمو   ذلك

د(. يجب استخدام المصطلحير  "النقدية" أو  و يل األصغر وتحويل األموال للتسليم الفعىل  للنقالتحويالت والتمويل األصغر ف 
ا إىل التحويالت النقدية فقط )عىل سبيل المثال، يجب عدم استخدام "المساعدة النقدية" أو "الم

ً
لقسائم"(. هذا  ساعدة النقدية" لإلشارة إىل "المساعدة النقدية وا"المساعدة النقدية" عند اإلشارة تحديد

 ". استعماله المصطلح له عدة مرادفات ولكن المساعدة النقدية والقسيمة ه  المصطلح الموىص ب

    

مجة القائمة   ماذا عن البر

 (؟MBPعىل السوق )

 

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/SC_WASH-Market-Based-Programming_2019.pdf
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ي المساعدة النقدية والقسائم )
 
ي النظر ف

 (؟ CVAمنى يكون من المنطقى
 
 

  يجب طرحها عند ال 
   نظر هناك بعض األسئلة األساسية الت 

  : النقدية والقسائمالمساعدة  ف 
دة لناس احتياجات لسلع أو لخدماتلهل  •

ّ
 ؟ محد

•  
 
 ؟ هل يستخدم الناس المال لدفع ثمن هذه السلع والخدمات عادة

 هل السلع والخدمات متاحة بسهولة )وبالكمية/النوعية المناسبة(؟  •
 ؟ هل هناك طريقة آمنة لتحويل األموال إىل الناس •
 

 ألسواق برنامج المياه والصحاح وتعزيز النظافة،  من  بالطبع،  
ً
ا لالحتياجات وتحليًل

ً
  تقييم أكير تعقيد

ا  طةي بس  ه   لكن األساسياتو بعد هذه األسئلة يأت 
ًّ
 . جد

 
ً
  استجابة نمطية مخ  لذلك يمكن استخدام المساعدة النقدية والقسائم لدعم نتائج برنامج المياه والصحاح وتعزيز النظافة، عادة
ان مع أنشطة  ف  تلطة بالقي 

 . ، إلخالوع   زيادة أخرى مثل دعم البنية التحتية، )النظافة( التثقيف/ 

 

ا، قد 
ً
تكون المساعدة النقدية   ال  أحيان

والقسائم هي الطريقة المناسبة  

ي مجال   ضمنستخدام ل ل
 
تدخلك ف

برنامج المياه واالصحاح وتعزيز 

 النظافة. 

 

  حاجة إىل تقديم  ستطغ  ال غالًبا ما 
" و/أو تقديم خدمة، لكن من   

"عيت 
  طرح ما إذا كان

  تالمهم أن تبدأ ف 
 ة المساعدة النقدية والقسائم ممكن

أم ل. إلجراء دراسة جدوى  
المساعدة النقدية والقسائم، راجع  

التابعة  قائمة مراجعة الجدوى 
ي حاالت الطوارئ للنقود 
 
 . ف

 

https://cash-hub.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%a9/
https://cash-hub.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%a9/
https://cash-hub.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%a9/
https://cash-hub.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%a9/
https://cash-hub.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%a9/
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ي االعتبار المساعدة النقدية والقسائم، ما هي القيمة المضافة لـلمساعدة النقدية والقسائم ولماذا هي مناسبة لماذا يجب أن نأخذ  
 
ف

نامج المياه واالصحاح وتعزيز النظافة؟    لـبر
 

ييم المجالت المناسبة للتدخل. قد يكون دعم وتعزيز  أن تبدأ أي استجابة بتحليل قطاع برنامج المياه والصحاح وتعزيز النظافة، وفهم أسواق السلع والخدمات وتق   المهممن  
. عند تحليل قطاع برنامج المياه والصحاح وتعزيز النظافة  تال مكمّ ال من  كون المساعدة النقدية والقسائمت قطاع برنامج المياه والصحاح والنظافة العامة أمًرا حيوًيا، ويمكن أن  

النقدية والقسائم، يجب  المساعدة  آثار سلبية )غير   وتقييم جدوى  الدعم وأي  تحقيقها واستدامة    سيتم 
الت  النظافة  المياه والصحاح وتعزيز  برنامج  مراعاة جودة خدمات 

ة(.   مبارسر
 

تم معالجة العوائق  فة إذا لم ت من المهم أن تتذكر أن المساعدة النقدية والقسائم وحدها ل يمكنها إصالح مشاكل عدم الوصول إىل برنامج المياه والصحاح وتعزيز النظا 
  تحسير  الوصو 

مجة برنامج المياه والصحاح وتعزيز النظافة ف    الوقت المناسب إىل األخرى. تتمثل الفوائد الرئيسية لستخدام المساعدة النقدية والقسائم لير
ل العادل ف 

ب اآلمنة والتخلص اآلمن من الفضالت باإلضافة إىل ممارسات النظافة الج    استخدام مياه الرسر
  الوقت نفسه، يجب أن يأخذ النهج ف 

عير   يدة المحسنة والمستدامة. ف 
السوق )عىل  يتأثر فيها    ل 

الت  ا من الستجابات 
ً
ار. هناك عدد قليل جد اتباع نهج عدم اإلض  المحلية، مع  التأثير عىل األسواق  المثال، سيؤثر كل من نهج  العتبار   سبيل 

  عىل السوق(. المساعدة النقدية والقسائم والنهج الع
 يت 

 
 
ُ
  مساعدة الناس وتمكينهم من التغلبت

  نظام المساعدة اإلنسانية، ف 
  إحداث تغيير تحوىل  ف 

عىل األزمات بكرامة، وممارسة    عرف المساعدة النقدية والقسائم كرافعة مهمة ف 
 تالختيار والحفاظ عىل الرفاهية.  

ً
 و   تمتع المساعدة النقدية والقسائم بالقدرة عىل توفير استجابة أكير كفاءة

ً
   فعالية

ً
   ومرونة

ً
  الوقت المناسب، عندما تكون الظروف    ومالءمة
ف 

  معظم السياق
اع. ومن ثم، ف    ذلك حالت الي  

  المساعدات إىل تفضيل النقود عىل أشكال المساعدة األخرى. اتمناسبة، بما ف 
 ، يشير متلق 

 

 

   
لمساعدة النقدية والقسائم معالجة جميع القضايا؛ يمكن أن تعالج المساعدة  ل يمكن ل

النقدية والقسائم الحواجز المالية فقط أمام نتائج برنامج المياه والصحاح وتعزيز  
اء مواد النظافة  النظافة الجيدة، مثل تمكير  الناس من دفع فواتير  الخدمات أو رسر

ها.   الجيدة. ومع ذلك، نادًرا ما يتم إعطاء المساعدة النقدية والقسائم بمعزل عن غير
عىل سبيل المثال، إذا كان لدى الناس وع  ضعيف بممارسات النظافة الجيدة،  

فسيتعير  تقديم المساعدة النقدية والقسائم جنًبا إىل جنب مع جلسات تعزيز النظافة  
 أجل تحقيق نتائج النظافة الجيدة.  من

 

 المساعدة النقدية أو القسائم؟ 

 سلبيات  إيجابيات 

الوقت  ير وفت • اء    يضّيع   الذي   رسر   
ف 

ة من اللوازم.   كميات كبير
يقلل من متطلبات إدارة الخدمات   •

مع   والتنسيق  والتخزين  اللوجستية 
 الموردين. 

مصادر   • من  كير  
الي  تحويالت  يتيح 

مجة   والير   
الفت  الدعم  إىل  المواد  وتوزي    ع 

 الجيدة والتنفيذ. 
استخدام   •  : المحىل  القتصاد  يعزز 

وعناض أخرى  المساعدة النقدية والقسائم  

السوق  من  عىل  القائمة  مجة  تم  الير إذا   ،

يدعم   أن  يمكن  مناسب،  بشكل  به  القيام 

النتعاش   ويدعم  المحىل   السوق  ويعزز 

 القتصادي. 

المواد والخدمات أعىل   • أسعار  تكون  قد 
 
ً
مقارنة التجزئة  سوق    

يقدمها    ف    
الت  باألسعار 
ة.  اء بكميات كبير  الموردون عند الرسر

جهود إضافية لمراقبة جودة المواد    تبذل •
  يحصل عليها المتلقون. 

 والخدمات الت 
المياه  سيحتاج   • برنامج  ممارس  

عىل   المعتادين  غير  النظافة  وتعزيز  والصحاح 

متخصص   دعم  إىل  النقدية  بالنقود،  المساعدة 

 . المشاري    ع تنفيذ   التمكن منوالقسائم قبل 
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 ) - د و النق

ُ
ونًيا(  ت   ة دغير مقيّ وه   عط مادًيا أو إلكي 

إنفاقه يمكن  ومع    ا حيث  األشكال.  من  بأي شكل 
النقدية؛   للتحويالت  وط  رسر إضافة  يمكن  ذلك، 
  يجب  

ا الت 
ً
امات المطلوبة مسبق األنشطة أو اللي  

   
عىل المستلم الوفاء بها قبل استالم األموال، والت 

سلوك عىل  تؤثر  أن  المثال،  هيمكن  سبيل  عىل   .

ط   برسر النظافة  مواد  اء  لرسر النقود  تقديم  يمكن 
 النظافة.  زيز حضور جلسة تع

 
ونية(    -  القسائم ونية )تسىم القسائم اإللكي  دة بطبيعتها. يمكن استبدال قسائم  مقيّ   - الورقية أو اإللكي 

  حير  أن قسائم  
 
، ف السلع بكمية وجودة ثابتة للسلع أو الخدمات لدى بائع تجزئة أو مزود خدمة معير 

اء أي سلع يقدمها بائع التجزئة أو مزود الخدمة    مةأو خد   ةالسلع لها قيمة نقدية يمكن استخدامها لرسر
مخاوف بشأن الخدمات ذات الجودة الرديئة، يمكن تقديم قسائم    لدى وجود المحدد. عىل سبيل المثال،  

  . لنقل المياه بالشاحنات أو خدمة إزالة الحمأة لضمان استخدام هؤلء الموردين فقط من قبل المستلمير 
 مث 
ً
احتياجات برنامج المياه والصحاح وتعزيز النظافة كأولوية    ، قد تعتير المجتمعات المستهدفةآخر   ًل

احت  من  أخرى،  أقل  وخدماتو ياجات  عناض  عىل  تقضهم    
الت  اإليصالت  تكون  المياه   قد  برنامج 

وط إىل القسائم. و والصحاح وتعزيز النظافة مفيدة  ا إضافة الرسر
ً
 يمكن أيض

 

 

   MPC)  متعددة األغراضال التحويلت النقدية  
يحتاجها الشخص( من خالل قيمة تحويل مناسبة. ستعتمد قيمة التحويالت النقدية المتعددة  ( لتغطية الحتياجات األساسية )السلع والخدمات األساسية الت 

  يمكن تحقيق الدخل منMEBسلة اإلنفاق" )الحد األدت  لاألغراض عىل "
  يمكن الوصول إليها بجودة مناسبة من خالل األ خالل  ( ، وه  قائمة ب "عناض الحتياجات األساسية والخدمات الت 

سواق  ها والت 
يكة  والخدمات المحلية". قد تتضمن التحويالت النقدية المتعددة األغراض عناض برنامج المياه والصحاح وتعزيز النظافة مثل المرافق أو موا  لحتياجات  با د النظافة. يمكن أن تساهم دول البحر المتوسط الرسر

  نتائج برنامج المياه والصحاح وتعزيز النظافة ولكن من 
 غير المرجح أن تحقق هذه النتائج وحدها.  األساسية ف 

  
 
 
 
 

النظافة   الصح  وتعزيز  المياه والضف  برنامج  أنتجت مجموعة 
وتعزيز   الصح   والضف  المياه  برنامج  حول  أدلة  ورقة  العالمية 

النقدية   والتحويالت  بعنوان:  ال النظافة  األغراض  متعددة 
األغراض لنتائج    ة متعددالد  و الممارسات المتعلقة باستخدام النق"

 ". برنامج المياه والضف الصح  وتعزيز النظافة 
 

 

https://wrc.washcluster.net/sites/default/files/2021-02/4%20Practices%20Related%20to%20the%20Use%20of%20MPC%20for%20WASH%20Outcomes_1.pdf
https://wrc.washcluster.net/sites/default/files/2021-02/4%20Practices%20Related%20to%20the%20Use%20of%20MPC%20for%20WASH%20Outcomes_1.pdf
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 واالصحاح وتعزيز النظافة اعتبارات مهمة أخرى عند استخدام المساعدة النقدية والقسائم لنتائج برنامج المياه 

 

 

 

ي وحجم التدخل 
 اإلطار الزمن 

 

، من المرجح أن تكون خيارات    
  مراحل مختلفة من األزمة.    المنهجيةمن حيث اإلطار الزمت 

مختلفة ف 
 
ً
النقدية متعددة األغراض لالحتياجات األساسية استجابة التحويالت     يمكن أن تكون 

ً
   رسيعة

ً
  وفعالة
النظافة،   المياه والصحاح وتعزيز  برنامج    قد تشمل بعض عناض وخدمات 

لدعم األشخاص، والت 
 
ً
النظافة.   وخاصة أن    مواد  المحتمل  و/أو  ال   جد تو ومع ذلك، فمن  العينية  الخدمات  إىل  ا 

ً
أيض حاجة 

والسياق.  األزمة  نوع  عىل  ا 
ً
اعتماد ذلك(،  إىل  وما  بالشاحنات  المياه  نقل  )مثل     الخدمات 

ُ
ستخدم  ت

  ذلك سبل  
  من أجل أهداف متعددة بما ف 

التعاف    
النقدية والقسائم عىل نطاق واسع ف  المساعدة 
  مثال استخدام المسا 

عدة النقدية والقسائم لبناء المراحيض أدناه. من حيث  العيش والمأوى، كما ف 
الحجم، غالًبا ما يتم استخدام النقود مقابل العمل للبناء عىل مستوى األرسة والمجتمع، ولكنه أقل  
ية.    المناطق الحض 

 مالءمة للبنية التحتية واسعة النطاق، مثل إنشاء وصيانة البنية التحتية للمياه ف 
 

ة، إذا تم    أظهرت الممارسة أنه   كثير من األحيان برسعة كبير
يمكن تقديم المساعدة النقدية والقسائم ف 

المثال،   سبيل  )عىل  المخاطر  من  للتحول  بالستعداد  الوطنيةالضطالع  أنظمة    المجتمعات  لديها 
  مثل تخزين المستودعات  ا شبه  يوأدوات مطبقة، مثل اتفاق مع مقدم خدمة مالية(. هذا  

لتأهب العيت 
 لع. بالس

 مراقبة جودة المنتجات والخدمات    
 

  المخاطر  
 
  جميع األنشطة، ولكن عندما يتعلق األمر بالتحكم ف

 
تعد مراقبة الجودة أمًرا مهًما للغاية ف

فقد  النظافة،  وتعزيز  والصحاح  المياه  برنامج  قطاع    
 
ف إىل  والصحاح  بشكل    ُينظر  الجودة  مراقبة 

مخاطر حقيقية إذا حصل الناس عىل سلع أو خدمات ذات نوعية رديئة.    وجود مكن  فمن الم . مختلف
 
ً
  عندما تكون مخاطر مراقبة الجودة مرتبطة بالحياة والصحة، عىل سبيل المثال تفضيل القسائم بدل
  تكون فيها الخدمات العامة ضعيفة،  

من النقود للوصول إىل )خاص/بديل؟( واستبعاد الخدمات الت 
 .  
مع ذلك، فإن روح المساعدة النقدية والقسائم ه  إعطاء خيار للمستفيدين، وبالتاىل  و   فهذا أمر منطق 

 من األهداف اإلنسانية،  لعدد كبير بالنسبة  
ُ
 ت

ّ
وطة ويجب أن يكون  فض ل التحويالت النقدية غير المرسر

للموارد   المستفيدين  استخدام    كيفية 
ف  التحكم  "التخىل  عن"  مع  ارتياًحا   

أكير   
اإلنسات     القطاع 

الت 
  األسواق المحلية  

 
نمنحهم إياها. عىل سبيل المثال، لم يعد تقديم الصابون لألشخاص عند توفره ف

ًرا.    قدًما ويجب تحديد أطر ومبادئ    مير
هناك حاجة إىل مزيد من المناقشة حول أفضل السبل للمض 

 
 
النقدية والقسائم    ن ممارس  برنامج المياه والصحاح وتعزيز النظافة من إدارة المساعدةواضحة تمك
  تدخالتهم. 

 
 ف
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ي المساعدة النقدية  
ي المجال اإلنسان 

 
كيف يستخدم العاملون ف

 والقسائم لنتائج برنامج المياه واالصحاح وتعزيز النظافة؟

أهداف المساعدة النقدية والقسائم من أجل برنامج المياه واالصحاح وتعزيز النظافة:  
 ملخص موجز لألدلة 

 استخدام 
ّ
ا نسبًيا،  يعد

ً
المساعدة النقدية والقسائم لنتائج برنامج المياه والصحاح والنظافة أمًرا جديد

اء خدمات المياه والصحاح أو مواد النظافة أو بناء   عىل الرغم من أن الناس استخدموا دائًما النقود لرسر
  يتم تقديمها لمساعدة األشخاص عىل د

، النقود أو القسائم الت 
ً
فع تكاليف المرافق أو  المراحيض. مثًل

   
  والت 

التدريب المهت   آخر هو الحوافز المدفوعة للمتلقير  لتشجيع حضور 
ً
النظافة. مثًل اء مواد  رسر

المثال،   النظافة )عىل سبيل  المياه والصحاح وتعزيز    مشاري    ع برنامج 
يمكن استخدامها بعد ذلك ف 

 عمال البناء، النجارين أو عمال تفري    غ الحفر(. 

ا  ا 
ً
النقود مقابل العمل  يتم أيض إلزام المقاولير  بالقيام   -ستخدام  إما بشكل مبارسر مع المجتمعات أو 

عىل نطاق واسع. يتم دفع النقود مقابل العمل عىل مستوى أقل )غالًبا ما تحدده   -بعمل مقابل المال 
،  الحكومة( من سعر السوق للعمالة لتجنب تنافس الوكالت اإلنسانية مع أصحاب العمل المحل يير 

. ومع ذلك، يمكن أن يتعلق الهدف     القتصاد المحىل 
بهدف أساس  و هو زيادة األموال المتداولة ف 

نامج المياه والصحاح وتعزيز النظافة مثل حفر المراحيض أو تنظيف البيئة  .الثانوي بير

تعمل العديد من المنظمات بشكل مكثف عىل سد فجوة األدلة وتطوير إرشادات لتحديد الفرص  
وتعزيز   والصحاح  المياه  برنامج  أنشطة    

ف  والقسائم  النقدية  المساعدة  لستخدام  والحدود 
العامة   والنظافة  والصحاح  المياه  لنتائج  وجه  أفضل  عىل  استخدامها  وكذلك كيفية  النظافة 
والصحاح   المياه  نامج  لير العالمية  الكتلة  تعمل  المثال،  الممارسات. عىل سبيل  أفضل  وتحديد 

النظافة حالًيا عىل دراسة لرسم خرائط األدلة الخاصة بنتائج المساعدة النقدية والقسائم  وتعزيز  
القائمة عىل   مجة  ل لير أوسع  دراسة  من  النظافة كجزء  والصحاح وتعزيز  المياه  برنامج  أجل  من 
أدلة   وثائق  جميع  توجد  الطوارئ.  حالت    

ف  النظافة  وتعزيز  والصحاح  المياه  نامج  لير السوق 
نهاية هذه  مجمو    

 
ف القراءة    قسم مواد 

 
ف العالمية  النظافة  وتعزيز  والصحاح  المياه  برنامج  عة 

 الوثيقة. 

أمثلة عىل حركة الصليب األحمر والهلل األحمر باستخدام المساعدة النقدية  
 والقسائم لنتائج برنامج المياه واالصحاح وتعزيز النظافة. 

ي المساعدة النقدية والقسائم لنتائج برنامج المياه 
ي المجال اإلنسان 

 
كيف يستخدم العاملون ف
 واالصحاح وتعزيز النظافة؟
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نامج المياه واالصحاح وتعزيز النظافة؟ كيف يمكن أن تبدو المساعدة   النقدية والقسائم لبر
 
 
ي ميانمار مثل

 
 من جمعية الصليب األحمر ف

 

، ميانمار، النقاط الرئيسية التاليةCRP)برنامج مرونة المجتمع،  أظهرت تجربة النقود مقابل المراحيض   ولية راخير 
 
ن تدخل برنامج المياه والصحاح  تضمّ :  ( ف

  تركز عىل قضايا المياه والصحاح،  PHASTأنشطة برمجية مثل تغيير السلوك من خالل   داخل برنامج مرونة المجتمع  النظافةوتعزيز 
، والتوعية الصحية الت 

نامج المياه والص    الجوانب المتعلقة بير
حاح وتعزيز  وبناء قدرات المؤسسات المجتمعية مثل اللجان والمجموعات النسائية والمتطوعير  المجتمعيير  ف 

ا لستخدا  النظافة. 
ً
م  ومع ذلك، تم تسليط الضوء عىل الحاجة إىل بناء المراحيض ضمن خطط العمل المجتمعية كأولوية رئيسية. تم تحفير  المجتمعات أيض

 المساعدة النقدية والقسائم. 
 

    لماذا تم استخدام المساعدة النقدية والقسائم؟ 
 
 
  منحتها لهم مؤسسة السل

مساعدة النقدية  طت المجتمعات الضوء عىل الحاجة إىل بناء المراحيض وأبدت إعجابها بالحرية والفرصة لتخاذ قراراتها الخاصة الت 
  السوق المحىل  )حواىل  تم تحديد تصميم المراحيض من خالل التشاور مع المجتمع. تم تقدير تكلفة هذا التصميم وتم توفير المواد المناسبة و والقسائم.  

  100ف 
  دولر(. 

 
وطة؟   لماذا تم استخدام التحويلت النقدية المشر

  
ّ
وطة عىل قسطير  للسماح بمراقبة تقد األول كان لبناء حفر   ط القسم المراحيض والتأكد من استيفاء معايير الجودة. تم استخدام التحويالت النقدية المرسر

ا  
ً
، بدأ تشغيل الدفعة الثانية لمواد بناء المراحيض المتبقية. خرسانية، وبمجرد اكتماله وفق  و تم تسليم النق للمعايير

ً
ة   ظرف"(. باإلضافة إىل  و )"نق  د مبارسر

ا ف 
ً
د

وع بانتظامراقب ي ذلك، كان المتطوعون    بناء المراحيض، وبالتاىل   ون ساعديو  ون المرسر
وع البناء ف  ، تم بناء  2020. اعتباًرا من يونيو أتّمت جميع العائالت مرسر

ا من خالل برنامج المساعدة النقدية والقسائم   2267
ً
نامج المراحيض التابع  مرحاض  لير

 
 مقابل المراحيض النقود تأثبر برنامج  

 ،   يمكنها الوصول إىل المراحيض من   عىل المستوى الكىم 
.  %58إىل    %21حواىل     زادت نسبة العائالت الت 

ا 
ً
وع أيض   العراء، من    ونتج عن ذلك المرسر

  عدد األشخاص الذين يمارسون التغوط ف 
قبل   %90انخفاض ف 

أنهن يشعرن بمزيد من الكرامة واألمان نتيجة للتدخل  النساء  أظهرت المناقشات مع    . %40التدخل إىل  
 وأن وضعهن الجتماع  قد تحسن. 

 
 (: النقود المخاطر/التحديات المحتملة وتداببر التخفيف )المتعلقة ب

برنامج   أي  الحال مع  الكاملة، كما هو  المشاركة  إىل  المجتمع  برامج  يحتاج  وتعزيز    والصحاحالمياه  من 
وطة  . تم التخفيف من المخاوف المحتملة بشأن جودة البناء باستخدام التحالنظافة ويالت النقدية المرسر

  من المرحلة األوىل. 
  فقط عند النتهاء المرىص 

  أنه تم تحرير القسط الثات 
 مما يعت 
ة    تعتير  الوطنية  خير استخدام  المجتمعات    

ف  والقسائمالسابقة  النقدية  ز   المساعدة 
ّ
لم    ها لكنو ،  كمحف

     وتعزيز النظافة  والصحاحبرنامج المياه  ألهداف    المساعدة النقدية والقسائمستخدم  ت
من قبل، مما يعت 

 حاجة إىل مزيد من الدعم والتدريب. ال
 

 

 

https://cash-hub.org/resource/cash-interventions-key-learnings-and-reflection-myanmar-red-cross-societys-cash-programmes-in-central-rakhine/
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  لقراءةلمواد   مواقع الويب 
Cash Hub  ويب موقع  ب :  ق 

 
يتعل فيما  ممتازة  موارد  عىل  النقدية  يحتوي  المساعدة  جوانب  جميع 

نصائح   تتوفر  وس كوفيد  والقسائم.  فير يعمل19محددة حول   .    
اء    ف  الخير النقدية  المساعدة  مكتب 

 ألسئلة. ا  موجودين لإلجابة عىل 
 

الطوارئ حالت    
ف  النقدية  بالتحويالت  المرتبطة  األدوات  تصميم  مجموعة  تّم  األدوات  :  مجموعة 

   
من قبل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر    حالت الطوارئالمرتبطة بالتحويالت النقدية ف 

 األدت  من إلتاحة األدوات والتوجيه العمىل  و 
ّ
. الحد  المعايير بسهولة للموظفير  والمتطوعير 

 
  قطاع برنامج المياه والضف الصح  وتعزيز النظافة 

؟  كيف يتم استخدام المساعدة النقدية والقسائم ف 
النظافة.  حول  المشورة   وتعزيز  الصح   والضف  المياه  نامج  ب ير الخاصة  والقسائم  النقدية  المساعدة 

امج النقدية.  CaLPيحتوي موقع   عىل العديد من الموارد لتنفيذ الير
 

 العالمية )مجموعة العمل الفنية النقدية(  WASHمجموعة 
 

 تمرين
النظافة:   الصح  وتعزيز  المياه والضف  برنامج  القائمة عىل  تدريب مجموعة  مجة  )الير (  MBPالسوق 

  حالت الطوارئ التبعة ل
 
نامج المياه والضف الصح  وتعزيز النظافة ف  ير

 
نت عىل   CaLPتدريب   المساعدة النقدية والقسائم  مبادئعير اإلني 

 
نت   اإلني  األحمر عير  والهالل  األحمر  الصليب  الدوىل  لجمعيات  التحاد  برمجة    حولمقدمة    -تدريب 

 ن التسجيل سهل!( ، ولك فيها : )يمكن الوصول إليها فقط إذا تم التسجيل التحويالت النقدية 

 

مجة القائمة عىل السوق ل نامج  ل ير  اإلنسانيير  التابعير  ممارسلإرشادات حول الير ير
 المياه والضف الصح  وتعزيز النظافة 

قةخطو ال  تحتوي عىل  وثيقة إرشادات
 
مجة القائمة عىل  ب  ات المتعل كيفية تنفيذ الير

نامج المياه والضف الصح  وتعزيز النظافةالتابع لالسوق    حالة  ير
. القراءة األساسية ف 

نامج المياه والضف الصح  وتعزيز النظافةالتخطيط ل     ير
مجة القائمة عىل  ف  الير

 . السوق
 

المراجعةأساس   وقائمة  المراحيض  مقابل  توجيه  النقد    ات محددة خطو   ذات  وثيقة 
القائمة عىل السوق   مجة  المياه والضف الصح  وتعزيز  لحول كيفية تنفيذ الير نامج  ير

الالجئير    النظافة أوضاع    
 . ف 

قبل.   من  تنفيذها  تم    
الت  امج  الير أنواع  حالة    تها قراء يجدر  نظرة عامة جيدة عىل    

ف 
نامج المياه والضف الصح  وتعزيز النظافة التخطيط ل       ير

مجة القائمة عىل السوق ف    الير
 .   وضع الالجئير 

 ف 
 

النقد   القائمة عىل  النظافةالتدخالت  الصح  وتعزيز  المياه والضف  امج  أماكن    لير   
ف 

) الالجئير  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  )المفوضية  الوثيقة  :  الالجئير   هذه  تقدم 
  المخيمات. وه  تتضمن توصيات  و إرشادات حول كيفية استخدام النق 

د للمراحيض ف 
م من الناحية الفنية  د وتوجيهات عامة حول بناء المراحيض. كما أنها تدعو خاصة بالنق
النظافةمسؤوىل    وتعزيز  الصح   والضف  المياه  لمرافقة    برنامج  طريقة  أفضل  بشأن 

لية.   المنح متعددة األغراض إذا كانت تغط  المراحيض المي  
 
وتعزيز  و النق  حولل  دلي  الصح   والضف  المياه  برنامج  دمج  عمليات    

 
ف واألسواق  د 

 : النظافة، ملخص النتائج
 قطاع المياه الفرع  للدليل  -
 قطاع الضف الصح  الفرع  للدليل  -
 دليل للقطاع الفرع  للنظافة  -
لنتائج   - األغراض  متعدد  النقد  استخدام  عىل  والضف  دليل  المياه  برنامج 

 الصح  وتعزيز النظافة 
 برنامج المياه والضف الصح  وتعزيز النظافةبناء األدلة لرسم خرائط أدلة 

 

 

https://cash-hub.org/ar/
https://rcmcash.org/ar/
https://www.calpnetwork.org/themes/sector-specific-cva/wash-and-cash-and-voucher-assistance/
https://washcluster.net/twigs/cash_and_market
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=28530
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=28530
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=28530
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=28530
https://www.calpnetwork.org/course/cash-and-voucher-assistance-cva-the-fundamentals/
https://www.ifrc.org/en/get-involved/learning-education-training/learning-platform1/
https://www.ifrc.org/en/get-involved/learning-education-training/learning-platform1/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/SC_WASH-Market-Based-Programming_2019.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/SC_WASH-Market-Based-Programming_2019.pdf
https://www.unhcr.org/5b476ba67.pdf
https://www.unhcr.org/5b476ba67.pdf
https://www.unhcr.org/5b476ba67.pdf
https://www.unhcr.org/59fc35bd7.pdf
https://www.unhcr.org/59fc35bd7.pdf
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/0%20Summary%20of%20Findings.pdf
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/0%20Summary%20of%20Findings.pdf
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https://sites.google.com/view/twgcashandwash/contactfaq/contact
https://sites.google.com/view/twgcashandwash/home

