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شكر وعرفان

 يســتعرض هــذا التقريــر عمليــة البحــث فــي العوامــل المؤثــرة علــى المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة فيمــا يتصــل ببرنامــج النقــد 
متعــدد األغــراض التابــع لبرنامــج األغذيــة العالمــي المقــدم لالجئيــن فــي لبنــان، وهــو ثمــرة جهــود العديــد مــن األفــراد والمنظمــات.

ــا  ــرة حماًس ــات الســكانية المتأث ــام الفئ ــان ال ســيما وحــدة المســاءلة أم ــة العالمــي فــي لبن ــق القطــري لبرنامــج األغذي لقــد أظهــر الفري
ــا كبيريــن لهــذا العمــل وســاهموا بشــكل كبيــر مــن حيــث الوقــت وتزويــد بيانــات البرنامــج. ونخــص بالشــكر ســارا فاولــر وســايمون  والتزاًم

رينــك ورشــا طــراف وســارا مكهيتــي.

كمــا نشــكر األمانــة العامــة للشــبكة التنظيميــة لرصــد النقــد والتقييــم والمســاءلة والتعلــم فــي لبنــان، ال ســيما ريتشــل إيكولــز وليــز هينــدري 
وتشــيارا جينوفيــز وكارمــا حيــدر ورنــا شــومان وعمــاد ســاوما ووائــل خالــد الذيــن قدمــوا الدعــم اللوجيســتي للمهمــة الميدانيــة وســاهموا 

فــي تيســير المناقشــات الجماعيــة المركــزة وســاعدوا فــي تحليــل البيانــات الكميــة وراجعــوا مســودة التقريــر.

كمــا ســاهم عــدد مــن مقدمــي المعلومــات الرئيســيين فــي لبنــان مثــل برنامــج األغذيــة العالمــي والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن ومنظمــة إيكــو ووزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة ومنظمــة العمــل ضــد الجــوع ومنظمــة وورلــد فيجــن وإنترســوس ومنظمــة 
ــز اتصــاالت  ــة ومرك ــة اإلنســانية الدولي ــر الحكومي ــان للمنظمــات غي ــدى لبن ــة ومجموعــة عمــل المســاعدة األساســية ومنت ــة الدولي اإلغاث
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن. ونتوجــه بالشــكر للعامليــن فــي شــراكة التعلــم النقــدي )CaLP(: روث مكورمــاك 

وجولــي لوســن-مكداول اللتــان قدمتــا المالحظــات بشــأن مســودة التقريــر.

كمــا تفضلــت منظمــة »غاونــد تــروث سلوشــنز« بإتاحــة الوصــول إلــى بيانــات المســح الــذي أجرتــه فــي عــام 2018 لالجئيــن والعامليــن فــي 
القطــاع اإلنســاني فــي لبنــان بغــرض اســتخدامها فــي التقريــر.

ــذا البحــث  ــان - ه ــي لبن ــم ف ــم والمســاءلة والتعل ــد والتقيي ــة لرصــد النق ــدي - الشــريكة للشــبكة التنظيمي ــم النق ــت شــراكة التعل أطلق
ــة  ــن الحكوم ــن خــالل مســاعدات م ــم م ــم والمســاءلة والتعل ــد والتقيي ــة لرصــد النق ــه بدعــم ســخي لمشــروع للشــبكة التنظيمي وأنجزت
البريطانيــة والمديريــة العامــة للمســاعدات اإلنســانية والحمايــة المدنيــة التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة ووزارة الخارجيــة األلمانيــة االتحاديــة 

ــات. ــذه الحكوم ــس بالضــرورة السياســات الرســمية له ــا ال تعك ــة. اآلراء المعروضــة هن ــة النرويجي ووزارة الخارجي

تــم جمــع البيانــات لهــذا التقريــر فــي شــباط 2019 مــن قبــل االستشــاري المســتقل غابريــل ســميث المختــص فــي الحمايــة االجتماعيــة 
وســبل العيــش والمســاعدات النقديــة اإلنســانية والعامــل مــع شــراكة التعلــم النقــدي.

صورة الغالف:

برنامــج النقــد متعــدد األغــراض مــن وبرنامــج األغذيــة العالمــي فــي البقــاع. أتــت إلــى لبنــان مــع أطفالهــا فــي عــام 2013 وحصلــت علــى 
مســاعدة نقديــة متعــددة األغــراض منــذ اب 2014 )مــن خــالل مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن منــذ عــام 2014 ، وبرنامــج األغذيــة 

العالمــي منــذ عــام 2018(.

الصورة: أدريان هارتريك
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الملخص التنفيذي

نمــت االســتجابة الدوليــة اإلنســانية ألزمــة اللجــوء الســوري فــي لبنــان علــى نحــو ثابــت منــذ عــام 2011. واليــوم، تمثــل مســاعدات النقــد 
والقســائم أكثــر مــن ثلــث هــذه االســتجابة. بــدأ برنامــج األغذيــة العالمــي بتنفيــذ برنامجــه للنقــد متعــدد األغــراض فــي أواخــر عــام 2017 
لتقديــم المســاعدة لنحــو 23 ألــف أســرة الجئــة ســورية شــديدة الهشاشــة. يجــري تســليم مســاعدات النقــد متعــدد األغــراض مــن خــالل 

أنظمــة تســليم مشــتركة مــع أطــراف فاعلــة آخريــن كالمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن واليونيســف.

هنــاك حاجــة لتوليــد األدلــة حــول كيفيــة عمــل االبتــكارات والنمــاذج التشــغيلية فــي مجــال مســاعدات النقد والقســائم بشــكل عملــي، وذلك 
يشــمل األدلــة مــن منظــور المســتفيدين. يســتعرض هــذا التقريــر البحــث فــي العوامــل المؤثــرة علــى المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية 
المتأثــرة فيمــا يتصــل ببرنامــج النقــد متعــدد األغــراض التابــع لبرنامــج األغذيــة العالمــي فــي لبنــان مــن أجــل المســاهمة فــي تعزيــز البرنامــج 
ــة  ــاعدات النقدي ــة بالمس ــرة المتصل ــكانية المتأث ــات الس ــام الفئ ــاءلة أم ــول المس ــام ح ــكل ع ــاع بش ــتوى القط ــى مس ــم عل ــراء التعل وإث

المقدمــة علــى نطــاق واســع.

 مــن خــالل توظيــف نهــج متعــدد الطــرق؛ كالمراجعــة المكتبيــة واستشــارة األطــراف المعنييــن وتحليــل البيانــات األوليــة والثانويــة، يعتــزم هــذا 
البحــث اإلجابــة علــى ثالثــة أســئلة رئيســية:

من منظور برنامج األغذية العالمي، كيف يحقق برنامج النقد متعدد األغراض واسع النطاق المساءلة أمام الفئات السكانية . 1
المتأثرة؟

كيف تنفذ آليات المساءلة ضمن البرنامج تعميم الحماية؟. 2
ما حال تعميم المساءلة والحماية ضمن البرنامج مقارنة بالمرجعيات/ الممارسات الفضلى العالمية؟. 3

ــرة فــي مســاعدات النقــد والقســائم، كمــا  ــات الســكانية المتأث ــة بالتزامــات المســاءلة أمــام الفئ ال توجــد مرجعيــة عالميــة محــددة متصل
ال تتوفــر توجيهــات عالميــة مصممــة لتقديــم المســاعدات النقديــة علــى نطــاق واســع. هــذا البحــث مبنــي علــى التزامــات مديــري اللجنــة 
ــوكاالت والبرامــج فضــاًل عــن  ــر اإلنســانية األساســية مــن خــالل مراعــاة التوجيهــات خاصــة بال ــوكاالت والمعايي ــن ال الدائمــة المشــتركة بي

ــة االجتماعيــة واســعة النطــاق. الــدروس المســتفادة مــن تطبيــق آليــات المســاءلة علــى مســاعدات النقــد والقســائم وبرامــج الحماي

كشــف البحــث والتحليــل عــن عــدد مــن النتائــج الرئيســية المهمــة مــن حيــث الســياق التشــغيلي لبرنامــج النقــد متعــدد األغــراض التابــع 
لبرنامــج األغذيــة العالمــي فــي لبنــان.

القيــادة: يضــع برنامــج األغذيــة العالمــي اســتثمارات لبنــاء قدراتــه فــي مجــال المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة بمــا يتماشــى مــع 
الممارســات الفضلــى العالميــة التــي قــد تضيــف القيمــة لبرنامــج النقــد متعــدد األغــراض بمــا يعــود بالنفــع علــى برنامــج األغذيــة العالمــي 

ومــن يســتهدفهم. كمــا أن دعــم الجهــات المانحــة أساســي.

االتصــاالت مــع المجتمعــات: الرســائل النصيــة القصيــرة هي الوســيلة األساســية واألكثــر فعالية لنشــر المعلومــات األساســية للمجتمعات 
ــات  ــة، ال ســيما المعلوم ــات المقدم ــي المعلوم ــي الفجــوات ف ــن التحــدي الرئيســي يكمــن ف ــام. لك ــًدا بشــكل ع ــة جي ــا مفهوم ــا أنه كم

المتصلــة بمــدة البرنامــج ومــن يســتهدفهم، وهــي معلومــات ال تقــدم بشــكل اســتباقي.

آليــات تقديــم الشــكاوى والمالحظــات: ُتســتخدم مراكــز االتصــال علــى نطــاق واســع ووجودهــا مقــدر. لكــن الالجئيــن يواجهــون صعوبــات 
فــي الوصــول إلــى مركــز االتصــال بســبب تكلفــة االتصــال وفتــرات االنتظــار التــي يعتبرونهــا طويلــة، كمــا أن الرضــا عــن مــدى االســتجابة 
يتفــاوت حســب المشــكلة. توجــد قنــوات أخــرى لتقديــم الشــكاوى بشــكل شــخصي لكنهــا غيــر مفعلــة بشــكل كامــل وال ُتبلَّــغ المجتمعــات 

عنهــا بشــكل اســتباقي.

 المشاركة: قد تسهم محدودية فرص التفاعل وجًها لوجه في مشاعر عدم التمكين وعدم الرضا بين الالجئين.

تعميــم الحمايــة: يواجــه المنتفعــون بعــض الصعوبــات فــي الوصــول إلــى التحويــالت النقديــة مــن خــالل أجهــزة الصــرف اآللــي، لكنهــم يوظفــون 
عــدة إســتراتيجيات إلدارة هــذه المشــكالت بفعاليــة. توجــد بعــض األدلــة علــى تعــرض المنتفعيــن لمخاطــر الحمايــة، ال ســيما مــن يعتمــدون 
علــى أطــراف ثالثــة لســحب المســاعدات، ومنهــا مخاطــر اإلكــراه واالســتغالل مــن قبــل اآلخريــن فــي المجتمــع بمــا فــي ذلــك مــالك العقــارات 

والمحــالت التجارية.

التنســيق: تعيــق محدوديــة مشــاركة البيانــات بيــن المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن التــي تديــر مركــز االتصــال حاليًّــا وبرنامــج األغذيــة 
العالمــي وصــول البرنامــج إلــى بياناتــه، وهــذا يعنــي أن بيانــات مركــز االتصــال ال ُتســتخدم بالحــد األقصــى إلثــراء تصميــم البرنامــج. يمكــن أن 
يضيــف الشــركاء المتعاونــون مــع البرنامــج - بوصفهــم الواجهــة الرئيســية مــع المجتمعــات - القيمــة لجهــود المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية 

المتأثــرة إذا تــم شــمولهم بفعاليــة فــي الحــوارات المتصلــة بــاإلدارة اإلســتراتيجية للبرنامــج وعمليــة اتخــاذ القــرار.

يســتنتج هــذا التقريــر عــدًدا مــن التوصيــات لتكملــة االســتثمارات والمبــادرات القائمــة حاليـًـا فيمــا يتعلــق بالمســاءلة أمــام الفئــات الســكانية 
المتأثــرة، أهمهــا:

تقديم أبرز المعلومات حول استهداف النقد متعدد األغراض في نفس الوقت الذي يبلغ فيه المنتفعون عن مدة تقديم 	 
المساعدات – كما هو الحال منذ مارس 2019- مع التركيز على أن محدودية التمويل المتاح تعني أنه ال يمكن دعم جميع 

األسر المؤهلة للدعم.
تقليل التكاليف المتصلة باالتصال بمركز االتصال، مثل تعزيز خاصية إعادة االتصال بالمتصل.	 
المتابعة مع جميع المتصلين بمركز االتصال إلغالق الشكوى حتى إذا تعذر حل المشكلة بفعالية.	 
التعاون مع فروع البنوك التي تشهد إقبااًل كبيًرا من أجل السيطرة على الحشود وإتاحة اإلشراف على قضايا الحماية.	 
مواصلة تطوير وتوسعة استخدام المجموعات االستشارية لالجئين كقناة للمشاركة المجتمعية، واالستثمار في اإلعالم عن 	 



وجودها ودورها في المجتمع.
تحسين ثقة المنتفعين بإدارة المعامالت عن طريق تقديم العروض التقديمية العملية الستخدام أجهزة الصراف اآللي من أجل 	 

تقليل االعتماد على األطراف الثالثة.
الكشف المنهجي عن المشكالت التي تواجه الالجئين والمالحظات التي تجري مشاركتها مع المنظمات غير الحكومية.	 
منح األولوية إلعداد اتفاقية لمشاركة البيانات بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي من أجل 	 

تعزيز اإلشراف على بيانات مركز االتصال المتعلقة بمستلمي النقد متعدد األغراض من برنامج األغذية العالمي.
 زيادة االستثمار في قنوات االتصال وجًها لوجه مع المنتفعين وقدرات المراقبة النوعية.	 



المقدمة

 معلومات عامة ومبررات إعداد التقرير
يجــري  التــي  الطريقــة  والقســائم  النقــد  مســاعدات  تحــول 
ــر  ــة األكث ــث أصبحــت الطريق ــة اإلنســانية، حي ــذ اإلغاث ــا تنفي فيه
شــيوًعا لتقديــم اإلغاثــة فــي كل القطاعــات. خــالل الســنوات 
األخيــرة، تعهــدت الجهــات المانحــة والمنفــذة علــى مســتوى 
ــاعدات  ــتخدام مس ــاق اس ــعة نط ــرة لتوس ــات كبي ــم بالتزام العال
النقــد والقســائم وزيــادة فعاليتهــا وكفاءتهــا. فــي ظــل ازديــاد 
تكــرار وتعقيــد وطــول األزمــات اإلنســانية، التــي تتجــاوز فيهــا 
الحاجــات التمويــل المتــاح، يجــري استكشــاف طــرق جديــدة 
لتقديــم مســاعدات النقــد والقســائم علــى نطــاق واســع، ومنهــا 
توحيــد المســاعدات القطاعيــة مــن خــالل المنــح النقديــة متعــددة 
األغــراض ونمــاذج تشــغيل جديــدة تهــدف لتحســين القيمــة مقابل 
ــد مــن هــذه النمــاذج يوظــف  المــال لهــذه البرامــج. كمــا أن العدي

ــرة. ــورات كبي ــق وف ــة لتحقي ــا الرقمي التكنولوجي

يســتضيف لبنــان إثــر أزمــة الالجئيــن الســوريين نحــو مليــون ونصف 
مليــون الجــئ ســوري.1 إن النــزوح طويــل األمــد وعــدم توفــر فــرص 
ــاد  ــث أف ــة؛ حي ــر الالجئ ــر لألس ــة الفق ــاد حال ــي ازدي ــل يعن العم
العديــد منهــا عــن اتبــاع إســتراتيجيات تكيــف ســلبية تضــر بنمائهم 
ورفاههــم. نمــت االســتجابة الدوليــة اإلنســانية لألزمــة عاًمــا بعــد 
عــام منــذ 2011، وخــالل هــذا الوقــت، تطــورت مســاعدات النقــد 

والقســائم لتمثــل أكثــر مــن ثلــث هــذه االســتجابة.

فــي عــام 2014، كانــت 30 منظمــة تقــدم مســاعدات النقــد 
ــث  ــا، حي ــن 14 هدًف ــل ع ــا ال يق ــق م ــرة لتحقي ــائم مباش والقس
ــوات  ــن خــالل قن ــة م ــالت مختلف ــن األســر تحوي ــد م ــت العدي تلق
دفــع مختلفــة. اعُتبِــرت الفعاليــة والكفــاءة متدنيــة فــي ذلــك 
الوقــت بســبب تجزئــة المســاعدات، لذلــك بــرزت عــدة محــاوالت 
ــا.2  ــائم وتوحيده ــد والقس ــاعدات النق ــن مس ــم بي ــز التناغ لتعزي

ــالت  ــد التحوي ــك، قــررت بعــض الجهــات المانحــة توحي  نتيجــة لذل
ــة مــن خــالل اعتمــاد النقــد متعــدد األغــراض التــي يمثــل  النقدي
ــن  ــى الالجئي ــة عل ــائم الموزع ــد والقس ــاعدات النق ــم مس معظ
ــد  ــي النق ــة العالم ــج األغذي ــدم برنام ــام 2016. ق ــة ع ــذ نهاي من
ــا %36  متعــدد األغــراض فــي أواخــر عــام 2017، وهــو يمثــل حاليًّ
مــن التحميــل الشــهري لبرنامــج األغذيــة العالمــي بالــدوالر. ُتقــدَّم 
المســاعدات النقديــة إلــى جانــب تحويــالت أخــرى تســتهدف 
ــة التابعــة  ــة - أبرزهــا تحويــالت المســاعدات الغذائي حاجــات معين
لبرنامــج األغذيــة العالمــي وتحويــالت االســتعداد للشــتاء التابعــة 
للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن. مــن 
البرمجــة  نهــج  نحــو  التحــول  اســتغل  التشــغيلية،  الناحيــة 
المشــتركة قطاعــات البنــوك واالتصــاالت المتطــورة لتوظيــف حلــول 
رقميــة. وهــذا يشــمل تطويــر مرفــق البطاقــة المشــتركة مــع البنك 
اللبنانــي الفرنســي فــي عــام 2015 الســتخدامها لجميــع البرامــج 
النقديــة المــدارة مــن قبــل برنامــج األغذيــة العالمــي، إلــى جانــب 

تطويــر نهــج مشــترك لالســتهداف قائــم علــى البيانــات فــي عــام 
2016 اســتخدم االختبــار غيــر المباشــر الســتطالع المــوارد بــإدارة 
ــم برنامــج األغذيــة العالمــي  المفوضيــة. فــي عــام 2016، صم
والمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن بالتعــاون مــع اليونيســف 
نموذًجــا أوســع نطاًقــا لتحقيــق التناغــم بيــن عمليــات مســاعدات 
الــوكاالت  بيــن  لبنــان الموحــد  النقــد والقســائم: وهــو نظــام 
للبطاقــات الذكيــة )LOUISE( المبنــي علــى العمليــات المشــتركة 
المذكــورة أعــاله وفًقــا لمزايــا كل وكالــة، مــع اإلبقــاء علــى فصــل 

البرامــج عــن بعضهــا البعــض.

ــا ســوريًّا  ــم تســجيل 924,161 الجًئ ــاًرا مــن 31 آب 2019، ت اعتب
لــدى المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن.3 وفًقــا لتقييــم 
ــإن  ــي عــام 2018، ف ــن الســوريين )VASyR( ف هشاشــة الالجئي
51% مــن األســر الســورية الالجئــة تعيــش دون الحــد األدنــى 
الواحــد  للشــخص  دوالر   2.90 البالــغ  للبقــاء  اإلنفــاق  لســلة 
ــا، وهــي غيــر قــادرة علــى تلبيــة حاجــات الصمــود والتأقلــم  يوميًّ
ــج  ــام 2017 وبرنام ــر ع ــذ أواخ ــأوى. من ــة والم ــذاء والصح ــن الغ م
األغذيــة العالمــي يطبــق برنامــج النقــد متعــدد األغــراض بتمويــل 
مــن عــدة جهــات مانحــة مــن أجــل تقديــم المســاعدات النقديــة 
لتغطيــة الحاجــات األساســية الغذائيــة وغيــر الغذائيــة ألكثــر 
األســر الســورية الالجئــة هشاشــة )تســتلم األســر 27 دوالًرا 
للشــخص الواحــد لتغطيــة حاجــات الطعــام و173.5 دوالر لألســرة 
والواحــدة لتغطيــة حاجــات أساســية غيــر غذائيــة(. وقــد تــم تنفيــذ 
البرنامــج مــن خــالل نظــام »LOUISE« باســتخدام مرفــق البطاقــة 
ــر  ــار غي ــى االختب ــم عل المشــتركة واالســتهداف المشــترك القائ
المباشــر الســتطالع المــوارد. كان إنشــاء آليــة تقديــم الشــكاوى 
والمالحظــات ضمــن نظــام »LOUISE« قيــد البحــث منــذ عــام 
2016 وهــي مــا زالــت قيــد التطويــر. فــي كانــون الثانــي مــن عــام 
ــع  ــال التاب ــز االتص ــي لمرك ــة العالم ــج األغذي ــم برنام 2017، انض
للمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن ومــا زال يســتخدمه حتــى 

اآلن.  

ــل مكــوٌن مســتقٌل خــاص بالمراقبــة والتقييــم والتعلــم برنامــج  يكّمِ
ــم  ــي. ت ــة العالم ــج األغذي ــع لبرنام ــراض التاب ــدد األغ ــد متع النق
إنشــاء الشــبكة التنظيميــة لرصــد النقــد والتقييــم والمســاءلة 
ــم  ــث والتعل ــالل البح ــن خ ــج م ــودة البرنام ــوض بج ــم للنه والتعل
والتوصيــات. الشــبكة التنظيميــة لرصــد النقــد والتقييــم والمســاءلة 
والتعلــم هــي ائتــالف مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة )المجلــس 
النرويجــي لالجئيــن وأوكســفام وســوليداريتيس الدوليــة(، مــع 
عــدد مــن الشــركاء مثــل الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت وشــركة 
Economic Development Solutions وشــراكة التعلــم النقــدي، 

ــة.  ــة الخارجي ومعهــد التنمي

ــد  ــج النق ــذ برنام ــة لتنفي ــغيلية المتبع ــة التش ــتخدم األنظم  ُتس
متعــدد األغــراض لتنفيــذ مجموعــة مــن برامــج مســاعدات النقــد 
والقســائم األخــرى التــي تســتهدف األســر األكثــر هشاشــة. 

ــا: ومنه

1  خطة االستجابة اللبنانية لألزمة السورية 2017 - 2020 )تحديث عام 2019(.
2  شراكة التعلم النقدي )State of the World’s Cash Report: Cash transfer programming in humanitarian aid )2018.  أكسفورد: شراكة التعلم 

النقدي.
71/unhcr.org/en/situations/syria/location.https://data2 :3  المنصة التشغيلية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين، لبنان

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71
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 برنامج النقد متعدد األغراض التابع للمفوضية السامية 	 
لشؤون الالجئين )تقديم 175 دوالر شهريًّا( الذي 
استهدف 33000 أسرة في عامي 2019-2018.

المساعدات النقدية الغذائية المباشرة المقدمة من 	 
برنامج األغذية العالمي )27 دوالر للشخص الواحد 

شهريًّا، إما على شكل مساعدات نقدية أو قسيمة 
إلكترونية صالحة لالستعمال لدى بائعي تجزئة 

مسجلين( لجميع المنتفعين من برنامج النقد متعدد 
األغراض المقدم من المفوضية وغيرهم من األسر 

األكثر هشاشة التي ال تنتفع منه.
 منح المفوضية السنوية لالستعداد لفصل الشتاء 	 

المقدمة لألسر شديدة الهشاشة )167367 أسرة(.4

ــم  ــكارات موظفــة فــي النمــوذج التشــغيلي لتقدي تقــدم عــدة ابت
وفعاليــة  كفــاءة  كزيــادة  محتملــة،  فوائــد  لبنــان  فــي  النقــد 
ــا  ــى تقديمه ــدرة عل ــين الق ــائم وتحس ــد والقس ــاعدات النق مس
علــى نطــاق كبيــر، وتحســين المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية 
المتأثــرة عــن طريــق تبســيط تقديــم المســاعدات )بطاقــة واحــدة، 
خــط ســاخن واحــد(، وإتاحــة إعــداد برامــج أفضــل وأكثــر اســتجابة. 
فــي المقابــل، قــد تعيــق طــرق العمــل هــذه تحقيــق المســاءلة 
مثــاًل،  الواقــع؛  أرض  علــى  المتأثــرة  الســكانية  الفئــات  أمــام 
فيمــا يتعلــق بتوصيــل المعلومــات وطريقــة تقديــم المالحظــات 

ومعالجتهــا.

هنــاك حاجــة لتوليــد األدلــة حــول الطريقــة التــي تعمــل بهــا هــذه 
االبتــكارات والنمــاذج التشــغيلية - التــي تخضــع للتجربــة واالختبــار 
األدلــة  تشــمل  بحيــث  الواقــع،  أرض  علــى   - األولــى  للمــرة 
منظــور مســتلمي المســاعدات مــن أجــل إثــراء عمليــة طــرح 
ــراف  ــا االعت ــم أيًض ــن المه ــي المســتقبل. وم ــكارات ف ــذه االبت ه
ــرة يفــرض  ــأن تحقيــق المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأث ب
ــة فــي لبنــان،  ــات كبيــرة ال ســيما فــي ظــل األزمــة المطول تحدي
ــة ســورية  ــن 195000 أســرة الجئ ــر م ــار أكث ــث يســتمر افتق حي
للمــوارد الكافيــة لتغطيــة حاجاتهــا األساســية وال يكفــي التمويــل 
ــة  ــر المصنف ــث األس ــراض لثل ــدد األغ ــد متع ــم النق ــاح لتقدي المت
ــن األســر  ــد م ــد اســتنفدت العدي ــة.5 لق ــا هشــة للغاي ــى أنه عل
ــرة،  ــوط كبي ــرض لضغ ــات اإلنســانية تتع ــا أن الخدم ــا كم مدخراته
ــة/ فضــاًل عــن أن 90% مــن  وفــرص ســبل العيــش محــدودة للغاي
النــاس يعتمــدون علــى الديــون أو االئتمــان لتغطيــة حاجاتهــم 

ــية. األساس

ملخص البحث
للشــبكة  شــريًكا  بوصفهــا   - النقــدي  التعلــم  شــراكة  أجــرت 
التنظيميــة لرصــد النقــد والتقييــم والمســاءلة والتعلــم - هــذا 
ــة  ــع المســاءلة ومشــكالتها الناجم ــم مناف ــن أجــل فه البحــث م
عــن طريقــة توزيــع النقــد علــى نطــاق واســع فــي لبنــان، وتحديــد 
المشــكالت الفرديــة والمنهجيــة، وتحديــد مزايــا وقيــود آليــات 

المســاءلة المطبقــة حتــى تاريخــه.

يركــز هــذا البحــث علــى الدوافــع المقــر بهــا للمســاءلة فــي 
والقســائم ويســعى لإلجابــة علــى ثالثــة  النقــد  مســاعدات 
ــه مــن مجموعــة متنوعــة مــن األســئلة  أســئلة أساســية بتوجي

الثانويــة:

من منظور برنامج األغذية العالمي، كيف يحقق برنامج 	 

النقد متعدد األغراض واسع النطاق المساءلة أمام 
الفئات السكانية المتأثرة؟

كيف تحقق آليات المساءلة ضمن البرنامج تعميم 	 
الحماية؟

ما هو حال تعميم الحماية والمساءلة في برنامج النقد 	 
المتعدد األغراض التابع لبرنامج األغذية العالمي مقارنًة 

بالمرجعيات/ الممارسات الفضلى العالمية؟

ــة  ــج األغذي ــل برنام ــن قب ــات البحــث م ــج وتوصي سُتســتخدم نتائ
العالمــي والشــبكة التنظيميــة لرصــد النقــد والتقييــم والمســاءلة 
والتعلــم والمجتمــع اإلنســاني بشــكل عــام لتحســين المســاءلة 
بشــأن مســاعدات النقــد والقســائم المطبقــة فــي لبنــان بهــدف 
إثــراء الحــوار المتصــل بتنفيــذ النمــاذج التشــغيلية الجديــدة لتوزيــع 

النقــد علــى نطــاق واســع مــن حيــث المســاءلة.

 األسلوب المنهجي
ــة المتبعــة فــي هــذا البحــث مــن مجموعــة مــن  ــف المنهجي تتأل

ــاليب: األس

المراجعة المكتبية لممارسات المساءلة الفضلى 	 
ومعايير ونهج المساعدات اإلنسانية ومساعدات 

النقد والقسائم، بغرض اإلجابة على سؤال البحث 
األساسي رقم 3 وتحديد مجاالت التركيز ألول سؤالين. 

تشمل أهم الوثائق التي خضعت للمراجعة: المعايير 
والتوجيهات على نطاق القطاع، والنُُّهج التنظيمية 

الخاصة ببرنامج األغذية العالمي، وتوجيهات ومعايير 
الوكاالت، والدروس والتجارب المستفادة من البرامج.

مراجعة مكتبية لوثائق/ بيانات البرمجة المتاحة وغيرها 	 
من المواد البرمجية أو السياقية ذات الصلة والمأخوذة 
بناء على طلبات مباشرة مقدمة للمنظمات في البالد.

إجراء مشاورات عن بعد مع األطراف المعنية للمساعدة 	 
في فهم تصميم برنامج النقد متعدد األغراض التابع 
لبرنامج األغذية العالمي وعملياته وآليات المساءلة 

الخاصة به وفهم التنسيق والبرمجة المشتركة 
مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين والسياق 

التشغيلي للمساءلة أمام الفئات السكانية المتأثرة 
وتطورها وأنشطة تعميم الحماية في استجابة لبنان 

ولدى برنامج األغذية العالمي/ المفوضية السامية 
لشؤون الالجئين.

 تحليل البيانات الثانوية المجموعة من مسح الشبكة 	 
التنظيمية لرصد النقد والتقييم والمساءلة والتعلم 

بشأن األثر متعدد القطاعات للمساعدات النقدية على 
األسر السورية الالجئة ومسح آراء الالجئين الذي أجرته 

منظمة »غراوند تروث سولوشنز« في لبنان، وبيانات 
مركز االتصال التابع لبرنامج األغذية العالمي والمفوضية 

السامية لشؤون الالجئين.
جمع وتحليل البيانات األساسية من خالل مقابالت 	 

مع  42 مقدم معلومات رئيسي من مختلف الوكاالت 
و80 مناقشة جماعية مركزة مع مستلمين حاليين أو 

محذوفين مؤخًرا لمساعدات النقد متعدد األغراض في 
أربعة مواقع في البقاع: بر الياس وكرك نور وكفر زبد 

ومجدل عنجر.

4 العرض التقديمي لمجموعة عمل المساعدات األساسية في 22 شباط
5  العرض التقديمي لمجموعة عمل المساعدات األساسية في 27 آب 2018



 الثقة في النتائج
 أظهــرت المناقشــات الجماعيــة المركــزة إجماًعــا قويًّا علــى العديد 
ــع والمجموعــات والجنســين.  ــف المواق ــر مختل مــن المســائل عب
كمــا تتماشــى النتائــج باســتمرار مــع النتائــج التــي ولدتهــا 
المراجعــة المكتبيــة. تــم تثليــث النتائــج بشــكل كبيــر مــع مقابــالت 
مقدمــي المعلومــات الرئيســيين. وكل هــذا إلــى جانــب التصميــم 
ــائل  ــراض )الرس ــدد األغ ــد متع ــج النق ــد لبرنام ــزي والموح المرك
المشــتركة وقنــوات االتصــاالت وآليــات الشــكاوى والمالحظــات 
المشــتركة( يعنــي أنــه يمكننــا الثقــة - علــى الرغــم مــن أن عينــة 
ــم  ــن أن معظ ــة - م ــر تمثيلي ــزة غي ــة المرك ــات الجماعي المناقش
النتائــج المهمــة )اإليجابيــة أو الســلبية( ســتكون مشــتركة علــى 
األرجــح فــي جميــع نواحــي البرنامــج، علــى األقــل فــي منطقــة 
ــة  ــج األغذي ــن برنام ــن م ــن المنتفعي ــم 85% م ــث يقي ــاع حي البق
ــر  ــة أكث ــة بمخاطــر الحماي ــج المتصل ــون النتائ ــا تك العالمــي.6 ربم
داللــة، بمــا أن المخاطــر محــددة بالســياق وتتفــاوت مــن منطقــة 

إلــى أخــرى.

ربمــا لــم يعكــس هــذا البحــث بشــكل كاف آراء األســر المهمشــة 
بشــدة بســبب صعوبــة تحديــد المشــاركين فــي المناقشــات 
الجماعيــة المركــزة ممــن يعانــون بشــدة مــن العزلــة والتهميــش 

ــي. االجتماع

لم يكن متسلمو النقد متعدد األغراض المقدم من المفوضية 
السامية لشؤون الالجئين ضمن الفئة التي ركزت عليها الشبكة 
التنظيمية لرصد النقد والتقييم والمساءلة والتعلم بشأن برنامج 

النقد متعدد األغراض التابع لبرنامج األغذية العالمي.

اإلطار المفاهيمي والمنظور 
 المستخدم للتحليل

تحقيق المساءلة أمام الفئات السكانية 
المتأثرة � مفاهيم عالمية

ــى  ــات الفضل ــأن الممارس ــة بش ــة المكتبي ــج المراجع ــَرت نتائ  أْث
للمســاءلة والمعاييــر والنهــج المتبعــة في المســاعدات اإلنســانية 
ــر  ــددت المعايي ــث وح ــاق البح ــائم نط ــد والقس ــاعدات النق ومس
المقبولــة للمســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة التــي مثلــت 

بدورهــا المرجعيــة للبحــث فــي الســؤال الثالــث.

عــادة مــا ُتعتبــر مصادقــة مديــري اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن 
ــات  ــام الفئ ــاءلة أم ــة بالمس ــات الخمس ــى االلتزام ــوكاالت عل ال
األكثــر هشاشــة هــي المعيــار لقطــاع اإلغاثــة وهــي تدعــم إطــار 

هــذا البحــث.

الشفافية
القيادة والحوكمة 

المالحظات والشكاوى
المشاركة

التصميم والمراقبة 
والتقييم

ــى  ــرة عل ــدة ومؤث ــية معتم ــانية األساس ــر اإلنس ــا أن المعايي كم
ــة  ــري اللجن ــة مدي ــن عــدم مصادق ــى الرغــم م نطــاق واســع عل
الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت عليهــا. يتصــل اثنــان مــن 
الحقــوق  بشــأن   4 )المعيــار  األساســية  اإلنســانية  المعاييــر 
والوصــول إلــى المعلومــات والمعيــار 5 بشــأن الوصــول إلــى آليــات 

ــث. ــذا البح ــار ه ــكاوى( بإط الش

ويوجه هذان المعياران فعليًّا أنشطة المساءلة أمام الفئات 
السكانية المتأثرة حول ثالثة مكونات رئيسية:

 االتصاالت
المالحظات 
والشكاوى
المشاركة

كما تتبنى سياسة المساءلة أمام الفئات السكانية المتأثرة 
الخاصة ببرنامج التغذية العالمي هذه المكونات بوصفها المجاالت 
الرئيسية لتحقيق المساءلة أمام الفئات السكانية المتأثرة ضمن 
برامجه. لذلك تشكل هذه المكونات الثالث التركيز الجوهري لهذا 

البحث.

الروابط المفاهيمية والتشغيلية بين المساءلة أمام 
الفئات السكانية المتأثرة وتعميم مفهوم الحماية.

ــية  ــر األساس ــة العناص ــروع Sphere للحماي ــادئ مش ــي مب تغط
ــة فــي االســتجابات اإلنســانية. وهــي تؤكــد علــى أربعــة  للحماي
عناصــر أساســية لتعميــم الحمايــة صادقــت عليهــا مجموعــة 
الحمايــة العالميــة وينبغــي أخذهــا فــي االعتبــار فــي جميــع 

األنشــطة اإلنســانية:

منح األولوية لألمان والكرامة وتجنب األذى	 
الوصول الهادف	 
المساءلة	 
المشاركة والتمكين	 

توجــد أوجــه شــبه بيــن المكونــات الجوهريــة لتحقيــق المســاءلة 
ــم  ــة لتعمي ــات الجوهري ــرة والمكون ــات الســكانية المتأث ــام الفئ أم
الحمايــة. تؤكــد اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت علــى 
أنــه فــي كثيــر مــن األحيــان يوجــد »تداخــل كبيــر بيــن األنشــطة 
لضمــان  المصممــة  وتلــك  الحمايــة  لتعميــم  ســعيًا  المنفــذة 
المســاءلة الهادفــة والفعالــة أمــام األشــخاص المتأثريــن باألزمــة. 
وعلــى الرغــم مــن أنهــا ليســت متماثلــة تماًمــا إال أن هــذه 
ــا  ــعي لتحقيقه ــي الس ــض وينبغ ــا البع ــة ببعضه ــداف مرتبط األه
ــض«.  ــا البع ــززة لبعضه ــة ومع ــات أساســية ومكمل ــا مكون بوصفه
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هــذه الترابطــات بيــن المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة 
وتعميــم الحمايــة تعنــي وجــود طــرق عديــدة يمكــن مــن خاللهــا 
أن تدعــم آليــات المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة 
فــي البرامــج تحقيــق أهــداف تعميــم الحمايــة. وكمــا هــو الحــال 
بالنســبة ألي عمليــة برمجيــة، إذا كانــت هــذه اآلليــات مصممــة أو 
منفــذة علــى نحــو ســيء فإنهــا قــد تســهم فــي مخاطــر الحمايــة. 
تشــكل هــذه الترابطــات المنظــور الــذي نحلــل مــن خاللــه الســؤال 
الثانــي حــول كيفيــة تحقيــق آليــات المســاءلة فــي البرنامــج هدف 

تعميــم الحمايــة.

 وضع المعايير المرجعية - تنفيذ المساءلة أمام 
الفئات السكانية المتأثرة بشكل عملي

األنشــطة  تحــدد  توجــد معاييــر مرجعيــة عالميــة محــددة   ال 
الفئــات  أمــام  المســاءلة  التزامــات  لتنفيــذ  الالزمــة  الدقيقــة 
الســكانية المتأثــرة فــي برامــج اإلغاثــة، ألن الســياق يــؤدي دوًرا 
كبيــًرا فــي هــذه المســألة. تســلط اإلرشــادات المنشــورة بشــأن 
تنفيــذ التزامــات مديــري اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت 
ــطة  ــض األنش ــى بع ــوء عل ــية الض ــانية األساس ــر اإلنس والمعايي
ــا  ــتجابة. لكنه ــتوى االس ــى مس ــا عل ــة به ــرات المرتبط والمؤش
واســعة النطــاق لتالئــم مختلــف القطاعــات والســياقات وال تركــز 
كثيــًرا علــى تفاصيــل اآلليــات أو طريقــة تصميمهــا وتنفيذهــا. وبــداًل 
مــن ذلــك، فهــي تســلط الضــوء علــى أنشــطة واعتبــارات عامــة 
ــى هــذه  ــل عل ــد هــذا التحلي ــل. يعتم ــًدا للتحلي ــاًرا مفي ــدم إط تق
األنشــطة واالعتبــارات مــن خــالل مراعــاة التوجيهــات الخاصــة 
بالوكالــة والبرنامــج، إضافــة إلــى الــدروس المســتفادة مــن تجــارب 
تنفيــذ آليــات المســاءلة ضمــن برامــج مســاعدات النقــد والقســائم 
ــة  ــادر المهم ــن المص ــاق. م ــعة النط ــة واس ــة االجتماعي والحماي
فــي هــذا الســياق التقييــم التفصيلــي لبرنامــج شــبكات األمــان 
االجتماعــي الطارئــة فــي تركيــا المنفــذ مــن قبــل برنامــج األغذيــة 
العالمــي والــذي يقــدم النقــد متعــدد األغــراض علــى نطــاق واســع 
لالجئيــن الســوريين.7 يســلط هــذا التقييــم الضــوء علــى مبــادئ 
آليــات  وتنفيــذ  تصميــم  لتوجيــه  جيــدة مشــتركة  وممارســات 
ــة  ــرة، إضاف ــكانية المتأث ــات الس ــام الفئ ــاءلة أم ــة للمس متخصص
إلــى التحديــات المشــتركة، كمــا أنــه يقــدم أساًســا قويًّــا لتقييــم 
ممارســات المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة المتصلــة 

ــان. بالنقــد متعــدد األغــراض فــي لبن

 التمكين والقيادة
ال تسبب األذى

الوصول والشمولية 
وعدم التمييز
الخصوصية
الشراكة

مــع أن الممارســات الفضلــى هــذه المأخــوذة مــن التوجيهــات 
ــا للتحليــل، إال أنــه ينبغــي  والخبــرات الدوليــة تقــدم أساًســا مهمًّ
متعــدد  النقــد  لبرنامــج  التشــغيلي  الســياق  ضمــن  فهمهــا 
األغــراض التابــع لبرنامــج األغذيــة العالمــي فــي لبنــان الــذي 
ــى قــدرة  ــة إل ــة ومالءمــة هــذه الممارســات إضاف ــر علــى صل يؤث
األطــراف الفاعليــن علــى تنفيذهــا بفعاليــة. فيمــا يتصــل بالســؤال 
الثالــث، تــم تنفيــذ التحليــل المعــروض فــي هــذا التقريــر وتفســير 
الفضلــى  البرنامــج والممارســات  المشــكالت علــى مســتوى 

ــى: ــوع إل ــددة بالرج ــود المح والقي

 البيئة المواتية للمساءلة أمام الفئات السكانية 	 
المتأثرة وتعميم الحماية -  ضمن برنامج األغذية 

العالمي وقطاع المساعدات األساسية واستجابة 
لبنان والجهات المانحة والحكومة.

حجم البرنامج - بما في ذلك الحاجة التي ال يمكن 	 
تجاهلها للموازنة بين الحجم والكفاءة واالتصال 

بالمنتفعين والسيطرة/ اإلشراف على المنفذين 
ومدى إمكانية )أو ضرورة( تعديل العمليات 

التشغيلية المصممة لشمول أعداد كبيرة بحيث 
تراعي الحاجات الخاصة. 

طبيعة ونطاق الترابطات مع مساعدات النقد 	 
متعدد األغراض المقدمة من المفوضية السامية 

لشؤون الالجئين -بما في ذلك تقديم برامج النقد 
المستقلة في نفس المجتمع، وجمع المساعدات 

الغذائية الخاصة ببرنامج األغذية العالمي مع 
النقد متعدد األغراض الخاص بالمفوضية السامية 

لشؤون الالجئين، واستخدام بعض أنظمة 
المساءلة والتسليم المشتركة، واستخدام 

الرسائل المتناغمة - ولكن ليس المتكاملة -، وما 
إذا كان ذلك يؤثر )أو ينبغي أن يؤثر( على عمليات 

المساءلة أو تجارب المنتفعين.
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نتائج البحث

يسلط هذا القسم الضوء على أهم 
نتائج المراجعة المكتبية ويستعرض 

النتائج الرئيسية للبحث لكل من 
المجاالت التي يركز عليها، كما أنه 
يؤكد على ما إذا كانت متناغمة مع 

تعييــن موظفيــن مكرســين ألدوار المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية 
المتأثــرة والحمايــة.

تنفيــذ تقييــم قــدرات موظفــي البرنامــج والشــركاء فــي مجــال المســاءلة 
أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة/ الحمايــة.

شــمول المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة فــي عمليــة اختيــار 
الشــركاء.

التوعيــة الكافيــة لموظفــي األســئلة واإلجابــات/ العامليــن فــي الخطــوط 
األماميــة بشــأن الرســائل األساســية للبرنامــج.

ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم ــوط األمامي ــي الخط ــن ف ــة للعاملي ــارات كافي ــاء مه بن
مهــارات اســتالم األســئلة والشــكاوى )مهــارات اإلصغــاء والمقابلــة، 

ــك(. ــى ذل ــا إل ــف، وم ــار التعاط وإظه

ــات  ــف المســاءلة أمــام الفئ نشــر عــدد كاٍف مــن الموظفيــن إلدارة وظائ
ــة الشــكاوى والمالحظــات(. ــرة )االتصــاالت وآلي الســكانية المتأث

التنفيذ والتحديث المنتظم لتحليل مخاطر الحماية.

ــر أداء لضمــان  ــة ومعايي وضــع توجيهــات/ إجــراءات عمــل موحــدة تفصيلي
التنفيــذ المتســق ألنشــطة المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة.

نتائج المراجعة المكتبية
الممارسات المثلى

 نتائج دراسات أخرى.

القيادة والقدرات
فــي عــام 2018، صادقــت اإلدارة العليــا لبرنامــج األغذيــة العالمــي 
فــي لبنــان علــى إنشــاء وحــدة متخصصــة للمســاءلة أمــام الفئــات 
ــه  ــع ل ــج التاب ــن قســم البرنام ــة ضم ــرة والحماي الســكانية المتأث
لتقــود االتصــال مــع المجتمعــات وإدارة مســؤوليات برنامــج األغذيــة 
العالمــي بشــأن مركــز االتصــال المشــترك وتولــي االســتجابة 

ــة. للشــكاوى وتعميــم الحماي

تلتــزم الجهــات المانحــة بتعزيــز المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية 
الشــركاء  ويبلــغ  األغــراض،  متعــدد  النقــد  بشــأن  المتأثــرة 
المتعاونــون برنامــج األغذيــة العالمــي بشــكل منتظــم بشــأن 
ــل  ــة عم ــة لمجموع ــود العام ــل الجه ــا تكم ــة. كم ــر الحماي مخاط
ــاءلة  ــدرات المس ــين ق ــاء وتحس ــي بن ــية ف ــاعدة األساس المس
ــة فــي القطــاع  ــم الحماي ــرة وتعمي ــات الســكانية المتأث ــام الفئ أم
ــي  ــة ف ــاءلة والحماي ــراء المس ــود خب ــة. يق ــود الداخلي ــذه الجه ه
المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن تقييــم القــدرات ومراجعــة 
ــل  ــة عم ــب أعضــاء مجموع ــاع وتدري إســتراتيجية اســتجابة القط
المســاعدة األساســية علــى أدوات تحليــل المخاطــر. ويجــري 
حاليًّــا إعــداد االلتزامــات التشــغيلية ومؤشــرات األداء علــى نطــاق 

ــاع. القط

تتيــح هــذه القــدرة بــذل جهــود أكبــر فــي المســاءلة 
أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة 

األغذيــة  برنامــج  مــن  الرئيســيين  المعلومــات  مقدمــو  يقــدر 
العالمــي علــى مســتوى البرنامــج واإلدارة العليــا االســتثمار فــي 
وحــدة المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة، وقــد كان 

هنــاك اتفــاق علــى وجــود قيمــة مضافــة محتملــة للوحــدة علــى 
إعــداد البرامــج؛ ســواًء بالنســبة لبرنامــج األغذيــة العالمــي أو 
المنتفعيــن. ثمــة أمثلــة متعــددة تظهــر أنهــا تســهم بالفعــل فــي 
التغيــرات اإليجابيــة مــع احتمــال تحســين المســاءلة أمــام الفئــات 

ــرة: ــكانية المتأث الس

تنفيذ تحليل الشمولية من أجل فهم المخاطر 	 
والمعيقات على نحو أفضل بالنسبة للفئات األكثر 

هشاشة.
زيادة قدرات الموظفين على تحليل مخاطر الحماية.	 
تكثيف الجهود لإلغالق حلقة الشكاوى.	 
التخطيط لتحسين إدارة الشكاوى المحالة إلى األطراف 	 

الثالثة.
تحسين فحص مركز االتصال وعمليات التصنيف.	 
التخطيط لزيادة اإلشراف على وظائف مركز االتصال.	 

 تزيــد هــذه االســتثمارات فهــم برنامــج األغذيــة العالمــي لقضايــا 
المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة بشــأن البرنامــج، وهــو 
متطلــب ســابق ضــروري للتعامــل معهــا. مــا زالــت هنــاك تحديــات 
ــة العالمــي فــي تحســين المســاءلة أمــام  تواجــه برنامــج األغذي
الفئــات الســكانية المتأثــرة علــى الرغــم مــن اإلرادة والرغبــة 
الواضحــة بذلــك، أهمهــا أن بنــاء القــدرات وتغييــر طــرق التشــغيل 
عمليــات تدريجيــة وتســتغرق وقًتــا. فضــاًل عــن ذلــك فــإن محدوديــة 
الموازنــة تعنــي ضــرورة التنــازل، كمــا أن اإلعــداد التشــغيلي 
ــم أو  ــى فه ــي عل ــة العالم ــج األغذي ــدرة برنام ــق ق ــج يعي للبرنام
معالجــة القضايــا، ألن برنامــج األغذيــة العالمــي ال يديــر مركــز 
االتصــال أو البرمجيــات المســتخدمة وليســت لديــه عالقــة تعاقدية 
مــع فــرع البنــوك التــي تديــر أجهــزة الصــراف اآللــي التــي يســتلم 
ــات  ــع التحدي ــم جمي ــي فه ــاعداتهم. ينبغ ــون مس ــا المنتفع منه

ــر مــن هــذا المنظــور. المطروحــة فــي هــذا التقري

دعــم المانحيــن أساســي لكنــه قــد ينطــوي علــى 
ــادة الضغــوط بشــأن المســاءلة زي

ــرة  ــات الســكانية المتأث  يســتقطب موضــوع المســاءلة أمــام الفئ
اهتماًمــا أكبــر مــن قبــل الجهــات المانحــة علــى مســتوى العالــم، 
وقــد ُترجــم ذلــك إلــى دعــم واضــح للنقــد متعــدد األغــراض فــي 
لبنــان بمــا فــي ذلــك مخصصــات الموازنــة لالســتثمار فــي خبــرات 
وآليــات المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة وشــمول 
المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة فــي ضمــن مؤشــرات 
األداء وكموضــوع مطــروح فــي اجتماعــات التنســيق مــع الجهــات 
المانحــة مــن حيــث إنجــازات وأداء آليــات المســاءلة أمــام الفئــات 
الســكانية المتأثــرة. يمكــن أن يعتبــر دعــم الجهــات المانحــة 
متطلبًــا مســبًقا لضمــان االلتــزام القعــال بالمســاءلة أمــام الفئــات 

ــرة بشــأن البرنامــج. الســكانية المتأث

ــادة  ــة قي ــل العوامــل التــي قــد تحــد مــن فعالي كمــا يحــدد التحلي
الجهــات المانحــة فــي هــذا المجــال. يتطلــب تطبيــق الممارســات 
المتأثــرة  الســكانية  الفئــات  أمــام  المســاءلة  فــي  الفضلــى 
ــزام الواضــح بتحســين  ــى الرغــم مــن االلت ــا، وعل االســتثمار فيه
ــاًرا  ــاك افتق ــرة إال أن هن ــات الســكانية المتأث المســاءلة أمــام الفئ



ــم  ــى مســتوى العال ــة عل ــات المانح ــم الجه ــن أه ــات م للتوجيه
بشــأن مســتوى االســتثمار »الكافــي« فــي المســاءلة أمــام 
الفئــات الســكانية المتأثــرة أو التفكيــر النقــدي بشــأن القيمــة 

وضع خارطة لمزايا تنوع وسائل االتصاالت ودراستها.

تقديــم معلومــات كاملــة حــول اآلليــة والعمليــات المتصلــة باســتالم 
المســاعدات )المــدة، القيمــة، التكــرار، التأهــل، إلــخ(.

اســتخدام أكثــر مــن قنــاة اتصــال واحــدة لتوســعة نطــاق التغطيــة إلــى 
أقصــى حــد ممكــن.

والتكلفــة  الوصــول  علــى  بنــاء  الرســائل  وإعــداد  القنــوات  اختيــار 
الحمايــة. ومخاطــر  والثقــة  والتجــارب  والتفضيــالت 

عنــد اســتخدام تكنولوجيــا ح  مســاعدة لمــن يواجهــون صعوبــة فــي 
ــة  أو الموقــع  الوصــول لهــا )بســبب العمــر أو النــوع االجتماعــي أو األمي

ــك(. ومــا إلــى ذل

مراقبة فعالية االتصاالت.

نتائج المراجعة المكتبية
الممارسات الجيدة

ــاءلة. ــي المس ــتثمار ف ــال لالس ــل الم مقاب

 االتصال بالمجتمعات

ــن  ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــرت المفوضي أج
ــي يمارســها  ــددة بشــأن ممارســات االتصــاالت الت دراســات متع
الالجئــون، وقــد ســلطت الضــوء علــى إمكانــات االتصــال عبــر 
ــي صــرح  ــالت الت ــف والتفضي ــالك الهوات ــاد امت ــًرا الزدي ــف نظ الهات
بالمجتمعــات  االتصــال  مســح  كشــف  حيــث  الالجئــون.  بهــا 
الــذي أجــري فــي عــام 2018 فــي لبنــان عــن امتــالك 94% مــن 
ــف فــي حيــن أشــار 93% منهــم  المشــاركين فــي المســح لهوات
إلــى أنهــم يفضلــون التواصــل عبــر الهاتــف النقــال/ الرســائل 
ــد  ــك، تؤك ــع ذل ــات. وم ــى المعلوم ــرة للحصــول عل ــة القصي النصي
المســوح أيًضــا علــى أهميــة اســتالم المعلومــات مــن خــالل 
قنــوات تقليديــة أكثــر تنطــوي علــى المقابلــة وجًهــا لوجــه ال ســيما 

ــنًّا. ــر س ــخاص األكب ــبة لألش بالنس

وقــد اســتنتج برنامــج األغذيــة العالمــي والمفوضيــة بــأن االتصــال 
ــة للتواصــل  ــاءة وفعالي ــر كف ــف ســيكون الوســيلة األكث ــر الهات عب
دون تأخيــر وعلــى نطــاق واســع. وبذلــك فــإن الوســيلة األساســية 
ــائل  ــي الرس ــج ه ــأن البرنام ــة بش ــات الجوهري ــال المعلوم إليص
النصيــة القصيــرة، ويمكــن إلــى جانــب ذلــك أن يتصــل المنتفعــون 

وغيرهــم بمركــز االتصــال للحصــول علــى المعلومــات.

كمــا اتصلــت المفوضيــة بمجموعــات يديرهــا الالجئــون عبر وســائل 
التواصــل االجتماعــي لنشــر بعــض المعلومــات حــول برنامــج النقــد 
ــة  ــة العالمــي صحف ــج األغذي ــاك. كان لبرنام ــدد األغــراض هن متع
»فيســبوك« لالتصــال بالالجئيــن وهــو ينظــر فــي إعــادة فتــح 
قنــوات التواصــل االجتماعــي ضمــن وحــدة المســاءلة أمــام الفئــات 

الســكانية المتأثــرة.

ــة - مثــل تفاعــل موظفــي  ــوات التقليدي ُيعــد االســتثمار فــي القن
فــي مراكــز االســتقبال  والشــركاء  العالمــي  األغذيــة  برنامــج 
ــاًل  ــورات - مكم ــع المنش ــن وتوزي ــع الالجئي ــق م ــع والتحق والتوزي
لقنــاة االتصــال عبــر الهواتــف النقالــة. جــرت صياغــة أوراق أســئلة 
وإجابــات حــول برنامجــي النقــد متعــدد األغــراض باللغتيــن العربيــة 
واإلنجليزيــة ومشــاركتها مــع الشــركاء المتعاونيــن ومنظمــات غيــر 

ــة أخــرى. حكومي

بشــكل  المنتفعــون  ـغ  ُيبلَـّ لــم   ،2019 عــام  مــن  آذار  حتــى   
اســتباقي بمــدة تقديــم مســاعدات النقــد متعــدد األغــراض لكــن 
ــن  ــات م ــن المعلوم ــد م ــى المزي ــول عل ــتطاعتهم الحص كان باس
ــل  ــب جع ــدف تجن ــك به ــز االتصــال. وكان ذل خــالل االتصــال بمرك
المنتفعيــن يتوقعــون المســاعدات لمــدة 12 شــهًرا كاملــة إضافــة 

ــية. ــة والسياس ــرات االجتماعي ــج التوت ــر تأجي ــى مخاط إل

تبلغ الرسائل النصية القصيرة السنوية )بشأن برامج النقد متعدد 
األغراض والمساعدات الغذائية المقدمة من برنامج األغذية 

العالمي( األسر إن كانت مؤهلة أم غير مؤهلة، لكنها ال تقدم 
لها معلومات حول أسلوب االستهداف أو المتغيرات المأخوذة في 

االعتبار عند اتخاذ هذا القرار. يمكن أن يطلب المنتفعون المزيد 
من المعلومات من موظفي الدعم في مواقع التحقق أو عبر 

االتصال بالمركز، لكن قد تكوت المعلومات غير متسقة أو غير 
مكتملة. وذلك يعود بشكل جزئي إلى تعقيد الصيغة المستخدمة 

لالستهداف كما أنه يتصل أيًضا بمخاوف وكاالت األمم المتحدة 
من أن الكشف عن متغيرات االستهداف قد يؤدي إلى تقديم 

طلبات مساعدات مزورة، أو اتخاذ األسر تدابير شديدة لتحقيق 
معايير االستهداف، مثل إنجاب المزيد من األطفال.

ــة الســامية  ــة العالمــي والمفوضي يرســل كل مــن برنامــج األغذي
لشــؤون الالجئيــن رســائل منفصلــة شــهريًّا للمنتفعيــن. يســتلم 
المنتفعــون مــن برنامــج مســاعدات النقــد متعــدد األغــراض التابــع 
لبرنامــج األغذيــة العالمــي المســاعدات الغذائيــة إضافــة إلــى 
النقــد متعــدد األغــراض مــن الوكالــة نفســها وباســتخدام الطريقــة 
نفســها )المســاعدات النقديــة علــى محفظــة الصراف اآللــي( كما 
أنهــم يســتملون رســالة واحــدة شــهريًّا عنــد تحميــل المســاعدات 
المفوضيــة  مــن  للمنتفعيــن  بالنســبة  أمــا  بطاقاتهــم.  علــى 
ــراض  ــدد األغ ــد متع ــح النق ــإن من ــن ف ــؤون الالجئي ــامية لش الس
منفصلــة عــن منــح المســاعدات الغذائيــة )المقدمــة مــن برنامــج 
األغذيــة العالمــي(، كمــا أن طريقــة تقديــم المســاعدات مختلفــة 
)يــوزع النقــد متعــدد األغــراض باســتخدام محفظــة الصــراف اآللــي 
فــي حيــن تــوزع المســاعدات الغذائيــة مــن خــالل المحفظــة 
المتعــددة( وهــذا يعنــي أن المنتفعيــن يســتلمون رســائل منفصلــة 
بشــأن هــذه التحويــالت علــى الرغــم مــن التنســيق الوثيــق بيــن 
الــوكاالت بشــأن محتوى الرســائل. كما ترســل رســائل االســتعداد 

للشــتاء بشــكل منفصــل أيًضــا.

األكثــر  الوســيلة  هــي  القصيــرة  النصيــة  الرســائل 
فعاليــة لمشــاركة المعلومــات علــى الرغــم مــن وجــود 

بعــض المشــكالت المتصلــة بالوصــول.
 مــن بيــن المشــاركين فــي المناقشــات الجماعيــة المركــزة، 
ــن  ــي حي ــا ف ــم هاتًف ــأن لديه ــر ب ــن األس ــن 75% م ــر م ــاد أكث أف
اعتمــد آخــرون علــى هاتــف أحــد أفــراد العائلــة أو عضــو آخــر فــي 

ــج. ــائل البرنام ــتالم رس ــع الس المجتم

أفــاد برنامــج األغذيــة العالمــي والمفوضيــة الســامية لشــؤون 
الالجئيــن بــأن تغيــر أرقــام هواتــف المنتفعيــن مثــل مشــكلة فــي 
ــتالم  ــدم اس ــي ع ــاهم ف ــه س ــج ألن ــن البرنام ــرة م ــة مبك مرحل
الرســائل النصيــة القصيــرة. وفًقــا لبرنامــج األغذيــة العالمــي، 
تقلــص حجــم هــذه المشــكلة منــذ ذلــك الوقــت إثــر تنامــي الوعي 
ــن  ــج بي ــرة للبرنام ــة القصي ــر الرســائل النصي ــة االتصــال عب بأهمي
ــى اآلن.  ــكلة حت ــاء المش ــن بق ــم م ــى الرغ ــرة عل ــات المتأث الفئ
ــات  ــل بيان ــوا لتعدي ــف شــخص اتصل ــى أن 25 أل ــر إل تشــير التقاري
ــون األول مــن عــام 2018. االتصــال بهــم بيــن شــهري تمــوز وكان

كان المشــاركون فــي المناقشــات الجماعيــة المركــزة راضيــن 
ا عــن آليــات الرســائل النصيــة القصيــرة. علــى الرغــم مــن أن  جــدًّ
معــدالت األميــة بيــن الالجئيــن مرتفعــة للغاية فــي منطقــة البقاع، 
إال أن األشــخاص يفهمون الرســائل األساســية المســتلمة بشــأن 
البرنامــج )بخصــوص التحقــق أو التوزيــع أو تاريخ التحميــل أو القيمة 
أو مــكان االســتالم أو كيفيــة تقديــم الشــكاوى(. وقــد اعُتبــر دعــم 
األســرة أو المجتمــع وســيلة فعالــة لضمــان فهــم الرســائل علــى 
نطــاق واســع. كمــا أشــارت المناقشــات الجماعيــة المركــزة التــي 
أجراهــا برنامــج األغذيــة العالمــي ضمــن أنشــطة مراقبــة البرنامــج 
إضافــة إلــى دراســة الشــمولية التــي أجراهــا البرنامــج إلــى 
النتائــج نفســها باســتمرار. أفــاد األشــخاص الذيــن اســتلموا عــدة 
ــد  ــن مســتلم واح ــر م ــن أكث ــة ع ــم بالنياب ــى هواتفه رســائل عل
ــع  ــع المنتف ــة الرســائل م ــى مطابق ــن عل ــوا قادري ــم كان ــى أنه إل
الصحيــح باســتخدام رقــم الملــف بفعاليــة. وكشــفت دراســة 



ــاءلة  ــم والمس ــد والتقيي ــد النق ــة لرص ــبكة التنظيمي ــا الش أجرته
ــم  ــادوا بأنه ــاركين أف ــن المش ــن 90% م ــر م ــن أن أكث ــم ع والتعل
اســتلموا معلومــات بشــأن مســاعداتهم مــن خــالل الرســائل 
النصيــة القصيــرة، كمــا أن أكثــر مــن 98% مــن المشــاركين أفــادوا 

بأنــه كان مــن الســهل فهــم الرســائل.

 لكــن أحــد القيــود المتصلــة باســتخدام الرســائل النصيــة القصيــرة 
يكمــن فــي ضــرورة تعبئــة رصيــد خطــوط الهواتــف باســتمرار. 

أن  إال  مجانــي  القصيــرة  النصيــة  الرســائل  اســتالم  أن  مــع 
ــااًل. ــف فع ــط الهات ــاء خ ــة شــهرية إلبق ــدون تكلف ــن يتكب المنتفعي

أفــاد معظــم المشــاركين الذكــور فــي المناقشــات الجماعيــة 
المركــزة باســتخدام تطبيــق »WhatsApp«، فــي حيــن اســتخدم 
البعــض اآلخــر تطبيــق الفيســبوك. يعتبــر الالجئــون هــذه القنــوات 
فعالــة لنشــر المعلومــات، لكنهــم أشــاروا إلــى أن بعــض الفئــات قد 
تواجــه تحديــات فــي الوصــول )مثــل النســاء وكبــار الســن واألســر 

التــي ال تســتطيع تحمــل تكلفــة حــزم البيانــات(.  

تعد الفجوات في مشاركة المعلومات عائًقا كبيًرا 
أمام تحقيق المساءلة أمام الفئات السكانية 

المتأثرة.
ــى  ــزة عل ــة المرك ــات الجماعي ــي المناقش ــاركون ف ــع المش أجم
أنهــم ال يعرفــون مــدة تقديــم مســاعدات النقــد متعــدد األغــراض 
ــى شــمولهم فــي البرنامــج أو أســباب  ــي أدت إل أو األســباب الت
اســتمرار شــمولهم أو وفقــه. كانــت هــذه النتيجــة متفقــة مع بعض 
ــة  ــج األغذي ــة ببرنام ــمولية الخاص ــة الش ــة ودراس ــات المراقب بيان
ــن  ــيين م ــات الرئيس ــي المعلوم ــع مقدم ــالت م ــي والمقاب العالم
المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي أجريــت ألغــراض هــذا البحــث.

 إن توعيــة المجتمعــات بشــكل كامــل حــول البرامــج أمــر فــي غاية 
ــدة  ــات حــول م ــق المســاءلة، ألن نقــص المعلوم ــة لتحقي األهمي
ــة  ــرارات مالي ــى اتخــاذ ق ــن عل ــدرة المنتفعي ــد ق المســاعدات يقي
مســتنيرة وقــد يفضــي إلــى قــرارات أو إســتراتيجيات تكيــف ال 
تحقــق مصالحهــم الفضلــى. أبــرزت المناقشــات الجماعيــة المركزة 
المخاطــر الحقيقيــة لتســبب نقــص المعلومــات بالضــرر، فقــد أشــار 
المشــاركون إلــى أنهــم أو غيرهــم فــي مجتمعاتهــم أخــذوا ديونًــا 
ولــم يســتطيعوا ســدادها بســبب انقطــاع المســاعدات علــى 
نحــو مفاجــئ. وأجمعــت مالحظــات المشــاركين علــى أن نقــص 
ــي  ــرات ف ــي التوت ــن تســهم ف ــة اســتهداف المنتفعي ــم طريق فه
ــة  ــن مــن عملي ــن والخاســرين« المتصوري ــن »الفائزي المجتمــع بي
ــك المالحظــات مــع مســح المنظمــات  االســتهداف. تتماشــى تل
ــد  ــد النق ــة لرص ــبكة التنظيمي ــه الش ــذي أجرت ــة ال ــر الحكومي غي
الجماعيــة  المناقشــات  ونتائــج  والتعلــم  والمســاءلة  والتقييــم 
المركــزة التــي أجراهــا برنامــج األغذيــة العالمــي ضمــن إطــار 
المراقبــة الخــاص بــه ومســح الالجئيــن الــذي أجرتــه منظمــة 
ــروث سولوشــنز«؛ حيــث أشــار 73% مــن المشــاركين  ــد ت »غراون
- الذيــن ضمــوا الجئيــن ســوريين وفلســطينيين مســتفيدين مــن 
برامــج مختلفــة - إلــى أن لديهــم تصــورات ســلبية بشــأن عدالــة 

ــة. اســتهداف االســتجابة اإلنســانية اللبناني

 وكان قــرار برنامــج األغذيــة العالمــي بتحويــل األســر المســتفيدة 
ــائم  ــى قس ــد إل ــى النق ــة عل ــة القائم ــاعدات الغذائي ــن المس م
الغــذاء دون تفســير الســبب مــن المشــكالت التــي طرحــت 
خــالل المناقشــات. حيــث أعــرب جميــع المشــاركون عــن تفضيــل 
المســاعدات النقديــة واســتيائهم مــن مســاعدات باســتخدام 

ــائم. القس

المناقشــات فهــم  المشــاركين فــي  لــدى جميــع  لــم يكــن   
ــدى  ــة أســرهم ل ــث المنتظــم لحال واضــح بشــأن الحاجــة للتحدي
المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن - وهــو أمــر قــد يؤثــر علــى 
قــرارات االســتهداف )إذا كان علــى نطــاق واســع( وقــد يؤثــر أيًضــا 

علــى دقتــه.

اســتخدام أكثــر مــن قنــاة واحــدة لتوصيــل الشــكاوى/ المالحظــات مــن 
أجــل توســعة نطــاق الوصــول إلــى أقصــى حــد ممكــن.

ــالت والتجــارب  ــى ســهولة الوصــول والتفضي ــاء عل ــوات بن ــار القن اختي
ــة. ــر الحماي ــة والشــمولية ومخاط ــة والتكلف والثق

تقليــل تكاليــف الوصــول )ينبغــي أن تكــون أرقــام هواتــف االتصــال 
مجانيــة(.

ــم المســاعدة لمــن  ــة، ينبغــي تقدي ــا حديث ــد اســتخدام تكنولوجي عن
ســيواجهون الصعوبــات )بســبب العمــر أو النــوع االجتماعــي أو األميــة 

أو الموقــع ومــا إلــى ذلــك(.

مراعــاة قنــوات االتصــال وجًهــا لوجــه إضافة إلــى المنصــات التكنولوجية 
لضمــان اإلشــراك الفاعل.  

عندمــا تكــون معــدالت األميــة مرتفعــة، ُتســتخدم القنــوات التــي تتيــح 
التبليــغ الشــفوي.

تبليــغ مقــدم الشــكوى بشــأن أي متابعــة للشــكوى والخــط الزمنــي 
لهــا، ومــا إذا كانــت خــارج نطــاق المعالجــة أو ليــس باإلمــكان عالجهــا.

التصنيــف الواضــح لطبيعــة الشــكوى وتســجيل جميــع اإلجــراءات 
وتدابيــر المتابعــة الالحقــة.

ــا  ــع القضاي ــن م ــن مدربي ــل موظفي ــن قب ــليم م ــل الس ــان التعام ضم
المتصلــة بالحمايــة مثــل االســتغالل واإلســاءة الجنســيين.

مســارات اإلحالــة وإجــراءات التصعيــد مــن أجــل ضمــان التعامــل 
الســليم مــع الشــكاوى الحرجــة.

إغــالق حلقــة التغذيــة الراجعــة لبنــاء الثقــة - حتــى فــي حــال تعــذر 
التعامــل مــع الشــكوى.

حــاالت  فــي  النظــر  إعــادة  أجــل  مــن  لالســتئناف  آليــة  شــمول 
الحديــة. التهميــش 

ــع  ــن جمي ــات م ــع البيان ــي لجمي ــم والمنهج ــل المنتظ ــان التحلي ضم
المصــادر - بمــا فيهــا المســتلمة مــن التعامــالت اليوميــة - مــن أجــل 

ــذ البرنامــج. ــم وتنفي ــراء  تصمي إث

نتائج المراجعة المكتبية

الممارسات الجيدة

آليات تقديم الشكاوى والمالحظات

ــذ  ــه الوســيلة األساســية ألخ ــف بوصف ــرار اســتخدام الهات كان ق
التغذيــة الراجعــة مــن المجتمعــات قائًمــا على دراســة لممارســات 
المنتفعيــن فــي االتصــال والتجــارب الســابقة لألطــراف الفاعليــن 
فــي مجــال المســاعدات النقديــة فــي لبنــان، حيــث اســُتخدمت 
ــم تكــن خطــوط االتصــال  ــة لســنوات. ل الخطــوط الســاخنة بفعالي
المجانيــة متاحــة للمنظمــات خــارج نطــاق الحكومــة، وكان علــى 

الالجئيــن دفــع ثمــن المكالمــات.

ــون  ــد االتصــال ويدخل ــة عن ــون رســالة أوتوماتيكي  يســمع المتصل
نظــام انتظــار المكالمــات. إذا دخــل المتصلــون النظــام ثــم قطعــوا 
االتصــال يمكــن للنظــام الكشــف عــن رقــم الهاتــف الخــاص بهــم 
ليتمكــن الموظفــون مــن إعــادة االتصــال بهــم. تشــترط اإلجــراءات 
التشــغيلية إعــادة االتصــال بــأي الجــئ يذكــر فــي المكالمــة أنــه 
لــم يتبقــى لديــه رصيــد. يتبــع العاملــون فــي مركــز االتصــال نًصــا 
دقيًقــا وهــم مســؤولون عــن التعامــل مــع طلبــات المعلومــات 
وتســجيل المشــكالت وفًقــا لتصنيفــات محــددة مســبًقا إلحالتهــا 

ــى الفــرق المالئمــة. إل

ــة  ــا المتصل ــن القضاي ــة الســامية لشــؤون الالجئي ــر المفوضي  تدي
بالحمايــة فــي حيــن يديــر برنامــج األغذيــة العالمــي القضايــا 
المتصلــة بالبطاقــات ورقــم التعريــف الشــخصي. بالنســبة للحــاالت 



التــي تتعامــل معهــا المفوضيــة وبرنامــج األغذيــة العالمــي، فــإن 
إلــى ســجالت  والوصــول  اســتخراج  فقــط  يســتطيع  البرنامــج 

ــا. ــى معالجته ــي يتول ــاالت الت ــات الح وبيان

 ركــز برنامــج األغذيــة العالمــي )والمفوضيــة( علــى إنشــاء قنــاة 
مركزيــة واحــدة الســتالم الشــكاوى لغايــة التبســيط والتوســعة – 
وهــو مركــز االتصــال الــذي يــروج لــه باســتمرار بيــن المجتمعــات. 
ومــع ذلــك، توجــد قنــوات أخــرى يمكــن لالجئيــن مــن خاللهــا 
ــد  ــا البري ــا فيه ــج، بم ــة بالبرنام ــكالت المتصل ــن المش ــغ ع التبلي
الشــريكة  للمنظمــات  التابعيــن  الدعــم  اإللكترونــي وموظفــي 
ومراكــز االســتقبال الخاصــة بالمفوضيــة. توظــف المفوضيــة محلــاًل 
ــي  ــات التواصــل االجتماع ــي صفح ــات ف ــل التوجه لفحــص وتحلي
التــي يديرهــا الالجئــون، وتشــارك التقاريــر فــي هــذا الشــأن 
ــان إدراج  ــوٌد لضم ــت جه ــد ُبذل ــة العالمــي، وق ــج األغذي ــع برنام م
ــه  ــذي يجري ــل ال ــي التحلي ــوات ف ــذه القن ــع ه ــن جمي ــات م البيان
البرنامــج لبيانــات الشــكاوى والمالحظــات - مــع أن التحليــل يجــرى 

ــه. ــة في ــر مدمج ــة غي ــكل أساســي ألن األنظم ــا بش يدويًّ

إلــى جانــب مركــز االتصــال، يجــري تزويــد المنتفعيــن برقــم هاتــف 
البنــك اللبنانــي الفرنســي مــن أجــل التبليــغ عــن شــكاوى 
البطاقــات وأرقــام التعريــف الشــخصي، ال ســيما فــي حالــة فقــدان 
ــا بشــكل  ــع هــذه القضاي ــك م ــل البن ــات أو ســرقتها. يتعام البطاق
مســتقل وال يشــرف برنامــج األغذيــة العالمــي علــى جــودة 
الخدمــة كمــا أنــه ال يصــل إلــى البيانــات المتصلــة بعــدد الشــكاوى 

ــا. وحلوله

فــي عــام 2018، واعتراًفــا بعــدم مثاليــة عمليــة االســتهداف، تــم 
ــراض  ــدد األغ ــد متع ــم وانتصــاف لبرنامجــي النق ــة تظل إنشــاء آلي
ــل  ــتهداف وتقلي ــج االس ــي نه ــوات ف ــة الفج ــد ومعالج ــدف س به

ــه. أخطائ

ــدأ،  ــث المب ــز االتصــال مــن حي ــون مرك يحــب الالجئ
ــه ــي الوصــول إلي ــون مشــكالت ف ــم يواجه لكنه

ــاة القائمــة علــى اســتخدام الهاتــف إلدارة الشــكاوى  تتصــل القن
أعــرب  األزمــة.  وطبيعــة  بســياق  كبيــر  بشــكل  والمالحظــات 
المشــاركون فــي المناقشــات الجماعيــة المركــزة عــن ارتياحهــم 
للتبليــغ  الســاخن  الخــط  مبــدأ  عــن  ورضاهــم  القنــاة  لهــذه 
عــن الشــكاوى. إذ أن اســتخدام رقــم هاتــف واحــد لالتصــال 
ــراض  ــدد األغ ــد متع ــة بالنق ــع االستفســارات المتصل بشــأن جمي

والمســاعدات الغذائيــة أبســط وأســهل.

 قــال نحــو نصــف المشــاركين فــي المناقشــات الجماعيــة المركــزة 
أن أســرهم اســتفادت مــن مركــز االتصــال مــرة واحــدة علــى 
ــا بهــم. وعلــى  األقــل، بمــا فــي ذلــك مــن ال يملكــون هاتًفــا خاصًّ
غــرار ذلــك، تســلط بيانــات مركــز االتصــال الضــوء علــى الكــم الكبير 
مــن االتصــاالت التــي يتلقاهــا المركــز شــهريًّا، حيــث وصــل عــدد 
إلــى 1.06  و2018  عامــي 2017  فــي  المســتلمة  االتصــاالت 
مليــون اتصــااًل )بمــا فيهــا اتصــاالت متعــددة مــن األســرة نفســها 

ــر منتفعــة(. ــت منتفعــة أو غي ســواء كان

فــي المعــدل، ال يجــاب علــى 10% مــن االتصــاالت بالخــط. تفــاوت 
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أســباب قطــع االتصــال مــن قبــل المتصــل أو غيــره، لكــن المشــكلة 
ــزة  ــة المرك ــات الجماعي ــالل المناقش ــرزت خ ــي ب ــية الت األساس
هــي التصــورات بشــأن ســهولة الوصــول إلــى هــذه الخدمــة 
عندمــا يحاولــون االتصــال. حيــث كانــت المشــكلة الرئيســية التــي 
ذكروهــا هــي كلفــة إجــراء المكالمــة المتصلــة بالشــكاوى بســبب 
طــول فتــرة االنتظــار للتحــدث مــع عامــل المقســم التــي يخســرون 
خاللهــا رصيــد مكالماتهــم. وقــد ُذكــرت المشــكلة ذاتهــا فــي 
المســح الــذي أجرتــه الشــبكة التنظيميــة لرصــد النقــد والتقييــم 
ــالت مــع  ــة والمقاب ــر الحكومي ــم للمنظمــات غي والمســاءلة والتعل
مقدمــي المعلومــات الرئيســيين مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
كمــا أنهــا تظهــر مــن خــالل بيانــات مركــز االتصــاالت التــي تظهــر 
أن عــدد المكالمــات المهجــورة يــزداد مــع ازديــاد أوقــات االنتظــار. 
ذكــر المشــاركون فــي المناقشــات الجماعيــة باســتمرار أن وقــت 
ــى الرغــم  ــق، عل ــالث دقائ ــى ث ــن إل ــراوح مــن دقيقتي االنتظــار يت
مــن أن بيانــات مركــز االتصــال تظهــر أن أوقــات االنتظــار تتــراوح مــن 
22 إلــى 47 ثانيــة. ومــع ذلــك، فــإن تصــور عــدم ســهولة الوصــول 
إلــى الخدمــة حقيقــي ويؤثــر علــى االســتفادة مــن مركــز االتصــال 

بوصفــه قنــاة لتقديــم المالحظــات أو اســتالم المعلومــات.

ــة  ــات الجماعي ــي المناقش ــور ف ــاركين الذك ــم المش ــل معظ اتص
المركــزة بالخــط مباشــرة، لكــن معظــم النســاء وكبــار الســن 
أفــادوا بأنهــم اعتمــدوا علــى طــرف ثالــث إلجــراء المكالمــة. كانــت 
نتائــج دراســة الشــمولية التــي أجراهــا برنامــج األغذيــة العالمــي 
مشــابهة وهــي تعكــس عــدم الثقــة فــي اســتخدام التكنولوجيــا 

ــة. ألســباب ثقافي

كمــا أن عــدم القــدرة علــى االتصــال بالخــط مثــل مشــكلة أخــرى 
علــى الرغــم مــن أن التبليــغ عــن هــذه المشــكلة كان أقــل، 
ــمال  ــان وش ــل لبن ــي جب ــر ف ــر بكثي ــكلة أكب ــذه المش ــت ه وكان

ــاع. ــي البق ــا هــي ف ــان مم لبن

 إدارة حجم االتصاالت
تزيــد المفوضيــة قــدرات مركــز االتصــال فــي األشــهر التــي يصــل 
فيهــا عــدد االتصــاالت إلــى ذروتــه )األشــهر التــي تعقــب إرســال 
ــول  ــن أيل ــتهداف؛ أي م ــأن االس ــرة بش ــة القصي ــائل النصي الرس
إلــى كانــون األول(. علــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد االتصــاالت فــي 
هــذه األشــهر، إال أن عــدد االتصــاالت المقطوعــة يقــل )باســتثناء 
شــهر تشــرين الثانــي الــذي شــهد أعلــى عــدد مــن المكالمــات 
علــى اإلطــالق(، وذلــك يشــير إلــى أن زيــادة قــدرات المركــز 
ــى  ــا إل ــد يشــير أيًض ــك ق ــب، إال أن ذل ــى األغل ــت ناجحــة عل كان
أن المتصليــن يختــارون االنتظــار علــى الخــط وتحمــل التكلفــة ألن 

ــا. ــر إلحاًح مشــكالتهم أكث

تعــد خاصيــة إعــادة االتصــال بالمتصــل آليــة محتملــة للتغلــب 
علــى تحــدي التكلفــة ووقــت االنتظــار. يمكــن أن يطلــب الالجــئ 
االتصــال بــه بطريقتيــن: إمــا باســتخدام القائمــة الصوتيــة التفاعلية 
خــالل رســالة اإلجابــة األوتوماتيكيــة التــي يســمعها عنــد االتصــال 
ــر  ــارات غي ــور المقســم. لكــن هــذه الخي ــك مــن مأم ــب ذل أو بطل
ــن والوعــي  ــى الالجئي ــات المنشــورة عل ــورة ضمــن المعلوم مذك
ــات  ــي المناقش ــاركين ف ــن المش ــن الالجئي ــدوًدا بي ــا كان مح به
الجماعيــة المركــزة. ومــع ذلــك، تظهــر بيانــات المفوضيــة أن خيــار 
إعــادة االتصــال بالمتصــل مســتخدم علــى نطــاق واســع، حيــث 
تجــاوز معــدل عــدد االتصــاالت الخارجــة مــن المركــز 31,000 
اتصــال شــهريًّا أي بنســبة 28% مــن معــدل زمــن مكالمــات عاملــي 
االتصــال. لكــن مديــر مركــز االتصــال أفــاد بــأن فعاليــة نظــام إعــادة 

االتصــال محــدودة لعــدة أســباب:

عدم قدرة العاملين في المركز على التعامل مع 	 
العدد الكبير من االتصاالت التي ينبغي عليهم 
تنفيذها دون تأخير، ال سيما في األشهر التي 
يصل فيها استخدام خاصية إعادة االتصال إلى 

الذروة.
 صعوبة الوصول إلى المتصلين )وذلك يعود جزئيًّا 	 

إلى التأخر في جدولة إعادة االتصال بسبب 
المشكلة األولى(.

عدم قدرة نظام إدارة المكالمات على الكشف عن 	 
الحاالت التي يعيد فيها الالجئون االتصال بالمركز 

بأنفسهم، مما يؤدي إلى ازدواجية االتصاالت.

ــار إعــادة االتصــال  ــة خي ــع عــام 2019، ألغــت المفوضي  فــي مطل
تحســينات  إجــراء  بانتظــار  األوتوماتيكيــة  القائمــة  نظــام  مــن 

مخططــة علــى النظــام لمعالجــة هــذه المشــكالت.8

 األنواع الرئيسية للشكاوى
التابــع  االتصــال  مركــز  مــن  الصــادرة  البيانــات  تحليــل  يظهــر 
لبرنامــج التغذيــة العالمــي مــن تشــرين الثانــي 2017 حتــى 
تشــرين األول 2018 أن الشــكاوى المســجلة بشــأن االســتهداف 
مثلــت النســبة األكبــر مــن الشــكاوى. تتركــز هــذه االتصــاالت 
فــي األشــهر التــي تعقــب إرســال الرســائل النصيــة القصيــرة 
ــف  ــه وق ــري في ــذي يج ــهر ال ــاعدات والش ــل للمس ــأن التأه بش

الشكاوى المسجلة من قبل مركز االتصال

71% 10%

18%

مشاكل البطاقة و 
الرقم السري االستهداق مشاكل توزيع 

البطاقة

المســاعدات والشــهر الــذي يعقبــه )أيلــول - كانــون األول(. يظهــر 
المســح الــذي أجرتــه الشــبكة التنظيميــة لرصــد النقــد والتقييــم 
ــاد نحــو 54% مــن  ــث أف ــج مشــابهة، حي ــم نتائ والمســاءلة والتعل
ــأن االستفســارات والشــكاوى بشــأن االســتهداف  المشــاركين ب

ــم. ــية التصاله ــباب الرئيس ــت األس كان

ينبغي أن ُيكّمِل االستثمار في قنوات 
الشكاوى األخرى أعمال مركز االتصال

 يمكــن تحســين قنــوات االتصــال وجًهــا لوجــه التي قد يســتخدمها 
ــة العالمــي الســتالم الشــكاوى واالســتجابة لهــا.  برنامــج األغذي
لــم يجــر اإلعــالن عــن مكاتــب الدعــم علــى نطــاق واســع علــى 
الرغــم مــن توافرهــا فــي كل نقطــة توزيــع وتحقــق، لكــن بيانــات 
الشــركاء المتعاونيــن تشــير إلــى تســجيل بعــض المشــكالت 
نظــام  أو  منهجيــة  أكثــر  نظــام  اســتخدام  يــؤدي  قــد  هنــاك. 
أوتوماتيكــي لجمــع الشــكاوى والمالحظــات المســتلمة مــن خــالل 
ــر  ــل خط ــة وتقلي ــين الفعالي ــى تحس ــة إل ــوات اإلضافي ــذه القن ه
ضيــاع الشــكاوى. يخطــط برنامــج األغذيــة العالمــي لتطويــر نظــام 
إصــدار بطاقــات متكامــل مــن أجــل معالجــة هــذه المســألة. تتلقى 
المنظمــات غيــر الحكوميــة أيًضــا عــدًدا كبيــًرا مــن االستفســارات 
مــن األســر ال ســيما بشــأن آليــة االســتهداف. وكمــا هــو مذكــور 
أجرتــه  الــذي  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تقريــر مســح  فــي 
ــم  ــم والمســاءلة والتعل ــد والتقيي ــة لرصــد النق الشــبكة التنظيمي
بشــأن التعديــالت علــى المســاعدات النقديــة، فإنــه ال تتوافــر آليــة 
لجمــع هــذه المعلومــات فــي آليــة الشــكاوى والمالحظــات لذلــك 

فهــي تضيــع.

8  أعيدت خاصية إعادة االتصال الحًقا بحيث يعاد االتصال بالالجئين يوم السبت بناء 
على اجتماع فريق العمل المعني باألمن الغذائي في 11 أيلول 2019.



ــد  ــال يعتم ــز االتص ــتجابة مرك ــن اس ــا ع الرض
ــكلة ــى المش عل

ــة النقــد متعــدد األغــراض االنتصــاف دون  مــن أهــم عناصــر فعالي
ــي  ــى الت ــة - حت ــع الشــكاوى بفعالي ــر وضمــان إغــالق جمي تأخي
ــه  ــذي أجرت ــر المســح ال ال يمكــن اتخــاذ أي إجــراء بشــأنها. يظه
منظمــة »غراونــد تــروث سولوشــنز« لالجئيــن أن عــدم االســتجابة 
ــي  ــة ف ــد مشــكلة حرج ــات الشــكاوى يع ــل آلي ــن قب المتصــور م
جميــع نواحــي االســتجابة اللبنانيــة )النقديــة وغيــر النقديــة(، 
حيــث أفــاد 90% ممــن ســجلوا شــكوى بأنهــم لــم يتلقــوا إجابــة. 
ــرة،  ــكانية المتأث ــات الس ــام الفئ ــاءلة أم ــق المس ــالل فري ــن خ م
ينشــط برنامــج األغذيــة العالمــي فــي الســعي لحــل هــذه 
المشــكلة؛ مثــاًل مــن خــالل إدخــال إجــراءات لضمــان إغــالق أكبــر 

ــن الشــكاوى. عــدد ممكــن م

يظهــر مســح األثــر الــذي أجرتــه الشــبكة التنظيميــة لرصــد النقــد 
والتقييــم والمســاءلة والتعلــم أن 18% مــن الشــكاوى أغلقــت فــي 
ــف  ــن نص ــبوع، لك ــالل أس ــق خ ــا أغل ــوم وأن 12% منه ــس الي نف
الشــكاوى تقريبـًـا مــا زال غيــر مغلــق. أعــرب 40% من مســتخدمي 
ــوا عــن عــدم  مركــز االتصــال عــن رضاهــم لكــن 44% آخريــن أعرب
رضاهــم عــن تجربتهــم مــع الخدمــة. كمــا أفــادت منظمــة »وورلــد 
فيجــن« بــأن نحــو 40% مــن مســتلمي النقــد مــن برنامــج األغذيــة 

العالمــي كانــوا غيــر راضيــن عــن مركــز االتصــال.

 أمــا المناقشــات الجماعيــة المركــزة فقــد ســلطت الضــوء علــى 
تصــورات متفاوتــة بشــأن مــدى اســتجابة مركــز االتصــال، اعتمــاًدا 
ــت هــذه التصــورات متماشــية  ــا التــي أثاروهــا. وكان علــى القضاي
مــع بيانــات اســتجابة مركــز االتصــال التابــع لبرنامــج التغذيــة 
ــة لرصــد  ــه الشــبكة التنظيمي ــذي أجرت ــر ال العالمــي ومســح األث

ــم. ــم والمســاءلة والتعل ــد والتقيي النق

 وفًقــا للمشــاركين فــي المناقشــات الجماعيــة المركــزة، تــم 
التعامــل مــع المشــكالت المتصلــة بالبطاقــات ورقــم التعريــف 
الشــخصي علــى نحــو مــرضٍ، علــى الرغــم مــن أن معظــم 
األشــخاص أفــادوا بأنهــم انتظــروا شــهرين إلــى ثالثــة أشــهر 
إلصــدار بطاقــات وأرقــام تعريــف شــخصي جديــدة. وفًقــا للمقابــالت 
مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيين التــي أجراهــا برنامــج األغذية 
العالمــي، يعــود ذلــك بشــكل كبيــر إلــى عــدم كفايــة أو دقــة 
المعلومــات المســجلة خــالل عمليــة تســجيل الشــكوى، وهــو مــا 
يســتدعي إعــادة االتصــال عــدة مــرات إال أن هــذه مشــكلة تشــهد 
ــث أســئلة الفحــص وســجالت الشــكاوى.  تحســًنا بســبب تحدي
ــا  ــًرا م ــر مســتجيبًا، فكثي ــوك ال يعتب خــط الشــكاوى الخــاص بالبن
ــط،  ــال فق ــز االتص ــاعدات لمرك ــتلمي المس ــة مس ــى بإحال ُيكتف
ــة  ــة عالي ــم خدم ــدم تقدي ــال ع ــى احتم ــر إل ــير التقاري ــا تش كم

ــن خــالل هــذا الخــط.   ــن م الجــودة ومتســقة لالجئي

تظهــر المناقشــات الجماعيــة المركــزة أن التجــارب الســلبية مــع 
ــا بمســائل االســتهداف ألن  ــي معظمه ــة ف ــز االتصــال متصل مرك
المشــاركين يشــعرون أنهــم ال يحصلــون علــى معلومــات مفيــدة 
ــى  ــيحصلون عل ــوا س ــا إذا كان ــألوا عم ــال ليس ــد االتص ــى بع حت
المســاعدة وأســباب ذلــك. وهــذا يتماشــى مــع مســح األثــر الــذي 
أجرتــه الشــبكة التنظيميــة لرصــد النقــد والتقييــم والمســاءلة 
والتعلــم، حيــث شــعر 56% مــن المتصلين بشــأن القضايــا المتعلقة 
ــن  ــي حي ــة، ف ــا بفعالي ــل معه ــر التعام ــم يج ــه ل باالســتهداف بأن
ــات  ــلط المناقش ــد. تس ــل بع ــم تح ــكالتهم ل ــر 67% أن مش اعتب

ــا: ــى عــدة قضاي ــزة عل ــة المرك الجماعي

تبرير وقف المساعدات أو عدم التأهل لها لألسر 	 
بوجود أسر »أكثر هشاشة« قد يسهم في 

التوترات ألنه ال توجد فروقات واضحة في ظروف 
هذه األسر.

 قد يقدم العامل في مركز االتصال بعض المعلومات 	 
عن أساليب االستهداف لكن المعلومات التي 

يتلقاها المتصلون تعتمد على السؤال الذي 
يطرحه المنتفع.

عندما يقال لالجئ خالل االتصال )»سندرس 	 
ملفك«( قد يرفع ذلك سقف توقعاته بشأن تلقي 

شكل من أشكال اإلجابة لكن ذلك ال يحدث.

ــز االتصــال )أو  ــى مرك ــر مــن األســئلة المطروحــة عل ــدد الكبي الع
مــكان آخــر( بشــأن االســتهداف يعــود أواًل إلــى أن برنامــج األغذيــة 
ــال مســاعدات  ــي مج ــة ف ــراف الفاعل ــن األط ــره م ــي وغي العالم
ــاعدة  ــم المس ــى تقدي ــن عل ــر قادري ــراض غي ــدد األغ ــد متع النق
لــكل مــن يحتاجهــا. إضافــة إلــى ذلــك، تســهم محدوديــة االتصــال 
االســتباقي بشــأن االســتهداف أو مــدة البرنامــج فــي نســبة 
كبيــرة مــن الشــكاوى المتصلــة باالســتهداف. وهــذا يثقــل علــى 
مركــز االتصــال علــى مــدى ربــع الســنة، ويســهم فــي التحديــات 
بشــأن الوصــول التــي يواجههــا المتصلــون كمــا أنــه يســتنفد قــدًرا 
هائــاًل مــن المــوارد. إن تقديــم معلومــات أوضــح للمجتمعــات مــن 

ــل الحاجــة لالتصــال بمركــز االتصــال. ــة يقل البداي

يســعى برنامــج األغذيــة العالمــي فــي عــدة خيــارات بهــدف 
تحســين اســتجابة آليــة الشــكاوى والمالحظــات. ومنهــا اإلنشــاء 
المخطــط لــه لنظــام إصــدار البطاقــات مــن أجــل وســم الشــكاوى 
المتأخــرة ومنــح األولويــة للقضايــا العاجلــة واإلغــالق النشــط 
ألكبــر عــدد ممكــن مــن االتصــاالت منــذ كانــون الثانــي 2019. 
ستســهم هــذه اإلجــراءات فــي إدارة مشــكالت بطاقــات الســحب 
وأرقــام التعريــف الشــخصي لكنهــا لــن تحــل مشــكلة االســتجابة 

ــتهداف. ــكالت االس لمش

يمكــن أن تســهم آليــة الشــكاوى والمالحظــات 
بشــكل أكبــر فــي اســتجابة وجــودة البرمجــة

ــرت بعــض المشــكالت المثــارة مــن خــالل مركــز االتصــال إدارة   أْث
البرنامــج وآليــات التنســيق كمــا أنهــا أْثــرت التعديالت علــى تصميم 
وتنفيــذ برنامــج مســاعدات النقــد متعــدد األغــراض والمســاعدات 
الغذائيــة، وذلــك يظهــر القيمــة المحتملــة لمركــز االتصــال بوصفــه 
مصــدًرا للبيانــات التــي تســهم فــي التحســين المســتمر لجــودة 
ــاًل  ــا مفص ــب فهًم ــليمة يتطل ــالت س ــراء تعدي ــن إج ــج. لك البرنام

للقضيــة - األســباب الكامنــة لوجــود المشــكلة وكيفيــة تأثيرهــا.

أكبــر  جهــوًدا  األمميــون  الفاعلــون  األطــراف  يبــذل  أن  يمكــن 
الســتغالل هــذه القــدرات. احتــاج برنامــج األغذيــة العالمــي - وهــو 
أمــر مفهــوم - لمنــح األولويــة لبنــاء القــدرات فــي مجــال المســاءلة 
أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة، وقــد مضــى قــدر كبيــر مــن وقــت 
الموظفيــن حتــى اآلن لحــل المشــكالت كل علــى حــدة، ليتبقــى 
وقــت محــدود إلجــراء تحليــل عــام لبيانــات مركــز االتصــال )المتــاح 
الوصــول لهــا(. كمــا أن برنامــج األغذيــة العالمــي يواجــه قيــوًدا مــن 



حيــث التحليــل الــذي يمكنــه أن يجريــه بســبب محدوديــة الوصــول 
إلــى بيانــات مركــز االتصــال والمنتفعيــن التــي تديرهــا المفوضيــة. 

التشــاور مــع الفئــات المتأثــرة بشــأن الحاجــات والتفضيــالت مــن حيــث 
قنــوات االتصــال وتقديــم التغذيــة الراجعــة، وتوقيــت وصياغــة الرســائل 
الرئيســية، والمعيقــات التــي تواجــه الوصــول إلــى فئــات محــددة 

والتفضيــالت بشــأن نظــام توزيــع النقــد.

التشــاور مــع المنتفعيــن بشــأن تجاربهــم فــي التعامــل مــع عمليــات 
البرنامــج )االتصــاالت والتســجيل وااللتحــاق والدفــع وآليــة الشــكاوى 

والمالحظــات( والرضــا عــن جــودة الخدمــات ومخاطــر الحمايــة.

 إجــراء دراســات مثــل تحليــل العمــر والنــوع االجتماعــي والتنــوع لفهــم 
ــا  ــا فيه ــة )بم ــات معين ــالت فئ ــات وتفضي ــة وحاج ــص الهشاش خصائ

فئــات النســاء وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة(.

المقابلــة  قنــوات  مــن خــالل  الهــادف  اإلشــراك  لفــرص  الســعي 
ــا لوجــه والتفاعــالت الشــخصية مــن أجــل تكملــة دور المنصــات  وجًه

التكنولوجيــة.

بعــد طلــب االقتراحــات أو المالحظــات، محاولــة إغــالق حلقــة التغذيــة 
الراجعــة علــى الــدوام وتبليــغ األفــراد بالتعديــالت التــي جــرى تنفيذها.

نتائج المراجعة المكتبية

الممارسات الجيدة

ــرة مؤخــًرا  ــات الســكانية المتأث ــدأت وحــدة المســاءلة أمــام الفئ ب
تحليــاًل للبيانــات المتاحــة مــن مركــز االتصــال )كالوقــت المســتغرق 
ــك(  ــى ذل ــا إل ــكاوى، وم ــالق الش ــدل إغ ــكالت، ومع ــل المش لح
ــادة اإلشــراف علــى أنشــطة مركــز االتصــال مــع  وهــي تبحــث زي

المفوضيــة.

 المشاركة
إن واقــع تقديــم المســاعدات النقديــة علــى نطــاق واســع بهــذه 
الطريقــة يقلــل فــرص التفاعــل المباشــر مــع المنتفعيــن ألن 
ــة فــي المجتمعــات ليســت ضمــن  ــارة األســر وأنشــطة التوعي زي
ــن مــع المجتمعــات  ــم. كمــا أن تفاعــل الشــركاء المتعاوني التصمي
محــدود بجلســات التوزيــع والتحقــق وهــي غيــر مســتخدمة حاليًّــا 

ــارة. لالستش

ــا مســوًحا  تشــمل أنشــطة المراقبــة علــى مســتوى األســر حاليًّ
ربــع ســنوية لمخرجــات األمــن الغذائــي يجريهــا الشــركاء المنفذون 
إضافــة إلــى مراقبــة تقــدم شــهريًّا لمئــة أســرة منتفعــة مــن 
ــدد األغــراض. تشــمل هــذه المســوح بعــض األســئلة  النقــد متع
بشــأن فعاليــة االتصــاالت )المعرفــة حــول االســتهداف ومركــز 
االتصــال واســتالم الرســائل النصيــة القصيــرة( والقضايــا المتصلــة 
باســتخدام الصــراف اآللــي وقضايــا الحمايــة المتصلــة بالمشــاركة 
ــا ال تعكــس تجــارب المســتلمين أو رضاهــم  ــي البرنامــج، لكنه ف
المناقشــات  تشــرك  االتصــال.  مركــز  أو  االتصــال  قنــوات  عــن 
العالمــي  األغذيــة  برنامــج  يجريهــا  التــي  المركــزة  الجماعيــة 
ــراض أو  ــدد األغ ــد متع ــتلًما للنق ــو 180 مس ــات نح ــع المجتمع م
المســاعدات الغذائيــة، وهــي تشــمل أســئلة بشــأن تجاربهــم مــع 

ــن االقتراحــات. ــد م ــح فرصــة جمــع المزي ــات المســاءلة وتتي آلي

 ســعت دراســة الشــمولية األخيــرة لتحقيــق فهــم أكبــر لحاجــات 
وتفضيــالت وتجــارب المجتمعــات، ال ســيما الفئات األكثر هشاشــة 
مــن مســتلمي النقــد )بمــا فيهم النســاء وكبار الســن واألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة(. وفــي عــام 2018، أسســت المفوضيــة الســامية 
لشــؤون الالجئيــن مجموعــات الالجئيــن االستشــارية لتستكشــف 

واإلدارة  التصميــم  بشــأن  المســتهدفة  الســكانية  الفئــات  آراء 
األفضــل لألنشــطة، ومــن ذلــك كيفيــة تطبيــق االتصــاالت بشــأن 
ــات.  ــئلة واإلجاب ــرة واألس ــة القصي ــائل النصي ــتهداف؛ كالرس االس
اســتخدمت المفوضيــة الســامية شــبكتها مــن المتطوعيــن لبعــض 
الوقــت لجمــع آراء واقتراحــات الســكان. لكــن ذلــك توقــف بســبب 
مخــاوف متصلــة بمخاطــر تهــدد ســالمة المتطوعيــن وأصبــح 
دورهــم فــي برنامــج النقــد متعــدد األغــراض محــدوًدا بمشــاركة 

المعلومــات.

فرص تحسين التفاعل مع المجتمعات 
المنتفعة

نظــًرا لســياق برنامــج النقــد متعــدد األغــراض وحجــم وعــدد 
ــة  ــب للغاي ــن الصع ــح م ــا، أصب ــي أن يعالجه ــي ينبغ ــاالت الت الح
إدمــاج األنشــطة التشــاركية فــي تصميمــه وتنفيــذه. ومــع ذلــك، 
لــم يذكــر أي مــن المشــاركين فــي المناقشــات الجماعيــة المركزة 
أنــه شــارك فــي عمليــات تشــاركية أو تشــاورية فيمــا يتصــل 
المســاعدات النقديــة وذلــك يشــمل مراقبــة البرنامــج. وعلــى 
ــاك  ــة إال أن هن الرغــم مــن امتنانهــم لتلقــي المســاعدات النقدي
ــر  ــث ذك ــم، حي ــت مقابلته ــن تم ــن م ــة بي ــص الوكال ــعوًرا بنق ش
العديــد منهــم أنهــم مجــرد متلقيــن ســلبيين وليــس لهــم رأي فــي 
ــر عليهــم. وكان االســتهداف مــن األمثلــة علــى  األمــور التــي تؤث
ذلــك، ومــن األمثلــة أيًضــا التحــول إلــى اســتخدام القســائم دون 

ــد. ــار النق ــع يفضــل خي ــع أن الجمي ــح م التشــاور أو التوضي

ينبغــي النظــر إلــى هــذا األمــر فــي ظــل النــزوح الــذي طــال 
ــى  ــول إل ــى الوص ــدرة عل ــل والق ــق بالعم ــة الح ــده، ومحدودي أم
فــرص العمــل ونقــص التمويــل لدعــم كل المحتاجيــن. إال أن عــدم 
ــذا  ــد بالضــرورة له ــس الســبب الوحي ــن لي ــع المنتفعي التشــاور م
الشــعور، بــل إنــه مجمــوع مــع االفتقــار للمعلومــات وعــدم القــدرة 
علــى الحصــول علــى إجابــات شــافية ألســئلتهم ومحدوديــة 
ــة  ــة الراجع ــج. تشــير التغذي ــون البرنام ــع يطبق فرصــة التفاعــل م
ــى أن فرصــة  ــزة إل ــة المرك ــن المناقشــات الجماعي المجموعــة م
ــع  ــات التوزي ــتوى جلس ــى مس ــى عل ــخصي - حت ــل الش التفاع

ا. ــدًّ ــدودة ج ــق - مح والتحق

ــي  ــي ف ــة العالم ــج األغذي ــة برنام ــى أن تجرب ــر إل ــير التقاري  تش
التفاعــل الشــخصي مــع المجموعــات االستشــارية مــن الالجئيــن 
وحــدة  وســاعدت  للبرنامــج  قيمــًة  وأضافــت  إيجابيــة  كانــت 
المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة فــي تحســين فهمهــا 
لتصــورات المنتفعيــن وكيــف يفســرون األمــور. هــذه المجموعــات 
وغيرهــا غيــر مكلفــة وتمثــل طريقــة لطلــب المدخــالت مــن 

الســكان المســتهدفين.

آراء  علــى  لالطــالع  فرصــة  المراقبــة  أنشــطة  تقــدم  كمــا   
ــد  ــج النق ــن برنام ــب م ــذ جوان ــم وتنفي ــأن تصمي ــاركين بش المش
ــج الواضحــة لهــذا البحــث ودراســة  ــدد األغــراض. ومــن النتائ متع
ــر  ــة العالمــي مــدى تقدي الشــمولية التــي أجراهــا برنامــج األغذي
النــاس لفرصــة الجلــوس مــع أحــد وســماع مشــكالتهم وتجاربهــم. 
ــي  ــن ف ــر لالجئي ــا أكب ــا دعًم ــز االتصــال أيًض ــدم مرك ــن أن يق يمك
البرنامــج مــن خــالل المســوح الخارجيــة، وهــي آليــة قيــد البحــث 

ــل البرنامــج. مــن قب

مخاطر الحماية
ــذ  ــالل التنفي ــة خ ــة المواجه ــر الحماي ــن مخاط ــغ ع ــن التبلي يمك
لمركــز االتصــال أو لخــط المفوضيــة الســامية الســاخن المســتقل. 
المفوضيــة مســؤولة عــن التحقيــق قــي هــذه المخاطــر وغيرهــا 
مــن المخاطــر المتصلــة بالحمايــة ومعالجتهــا. وإذا كانــت الشــكوى 
متصلــة بموظفيــن تابعيــن لبرنامــج األغذيــة العالمــي أو الشــركاء 
المتعاونيــن )أو المحــالت التجاريــة المســجلة للقســائم الغذائيــة(، 
فإنهــا ُتحــال إلــى برنامــج األغذيــة العالمــي ويجــري التعامــل معهــا 

9  سلطت المناقشات الجماعية المركزة الضوء في المواقع األربعة من 
البقاع على هذه القضية: بر الياس وكرك نور وكفار زبد ومجدل عنجر.



وفًقــا لإلجــراءات الداخليــة.

 مــن خــالل تقاريــر الشــركاء المتعاونيــن والموظفيــن فــي المكتــب 
الفرعــي اطلــع برنامــج األغذيــة العالمــي علــى مخاطر محــددة بما 
فيهــا االزدحــام عنــد أجهــزة الصــراف اآللــي يــوم تســليم الدفعــات 
ممــا يســبب توتــرات مــع الســكان اللبنانييــن9، فضــاًل عــن صعوبــة 
الوصــول إلــى مواقــع التحقــق بســبب اإلعاقــة أو عــدم أمــان نقــاط 
ــذه  ــف ه ــل تخفي ــن أج ــالت م ــض التعدي ــراء بع ــم إج ــش. ت التفتي
ــى  ــرة عل ــة القصي ــع الرســائل النصي ــن خــالل توزي المشــكالت م
مــدى عــدة أيــام لتوزيــع اســتخدام الصــراف اآللــي، وتعديــل أيــام 
الدفــع كــي ال تتفــق مــع أيــام توزيــع الرواتــب الحكوميــة، وتقديــم 

خيــار التحقــق عبــر زيــارة المنــازل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

الســيء  التعامــل  الســردية حــول  التقاريــر  مــع  التعامــل  كان 
لموظفــي البنــوك مــع الالجئيــن أكثــر صعوبــة ألن العالقــة التعاقدية 
ــي الفرنســي فقــط  ــك اللبنان ــة العالمــي مــع البن لبرنامــج األغذي
فــي حيــن أن المســتلمين يســتطيعون اســتخدام أي صــراف آلــي. 
ــن  ــي م ــراف اآلل ــع الص ــة مواق ــٍة لمراقب ــن محاول ــي ع ــم التخل ت
ــالء  ــن والعم ــكاوى الموظفي ــبب ش ــن بس ــركاء متعاوني ــالل ش خ

فــي فــروع البنــوك.

تمثــل خطــة برنامــج األغذيــة العالمــي لتحويــل عمليــات التحقــق 
ــة التــي  ــي ســعيًا لتخفيــف مخاطــر الحماي ــد اللبنان لمكتــب البري
يواجههــا الالجئــون خــالل التنفيذ وحمايــة أموال المانحين. يشــترط 
المانحــون حاليًّــا علــى المســتلمين حضــور جلســات التحقــق كل 
ثالثــة أشــهر وقــد يزيــد ذلــك مــن األعبــاء علــى المســتلمين علــى 
الرغــم مــن أن عــدد مواقــع التحقــق ســيزداد بشــكل كبيــر أيًضــا. 

ســيخضع طــرح هــذا النظــام الجديــد للمراقبــة.

ــي واســتخدامها  ــزة الصــراف اآلل ــى أجه ــون الوصــول إل ــا يك  ربم
ــإلدارة ــل ل ــه قاب ــا لكن صعبً

 كان هنــاك إجمــاع قــوي فــي جميــع المناقشــات الجماعيــة 
فــي  المســتلمون  يواجههــا  التــي  الصعوبــات  علــى  المركــزة 
الوصــول إلــى أجهــزة الصــراف اآللــي، لكــن ذلــك لــم يمنعهــم مــن 
الوصــول إلــى التحويــالت النقديــة )علــى األقــل فــي المواقــع التــي 
جــرت زيارتهــا( ألن المســتلمين يتبعــون عــدًدا مــن اإلســتراتيجيات 
إلدارة هــذه الصعوبــات. مــن حيــث الوصــول إلــى أجهــزة الصــراف 
ــف.  ــل التكالي ــل لتقلي ــي، يتشــارك المســتلمون وســائل النق اآلل
التحــرش عنــد نقــاط التفتيــش مــن المشــكالت الشــائعة، ال 
ســيما بالنســبة للرجــال، فقــد ذكــر الالجئــون أنهــم يغــادرون 
وســيلة النقــل قبــل نقطــة التفتيــش أو يأخــذون طرًقــا بديلــة 
للوصــول إلــى أجهــزة الصــراف اآللــي. أفــادت األســر فــي مواقــع 
ــن  ــا م ــت دائًم ــا تمكن ــزة بأنه ــة المرك إجــراء المناقشــات الجماعي
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــد عل ــك واح ــرع بن ــن ف ــر م ــى أكث ــول إل الوص
الصعوبــات تكــون أكبــر عنــد نقــاط حدوديــة معينــة. كمــا أفــادت بــأن 
مــن يعانــون مــن صعوبــة الحركــة مثــل كبــار الســن أو األســر التــي 
تعولهــا النســاء فــي المخيمــات غيــر الرســمية كثيــًرا مــا يعتمــدون 
علــى طــرف ثالــث للذهــاب إلــى الصــراف اآللــي بالنيابــة عنهــم.  

االزدحام مشكلة أيًضا في فروع البنوك الموجودة في المواقع 
التي تضم أعداًدا كبيرة من الالجئين، حيث تفيد التقارير بأن 

أوقات االنتظار قد تصل لساعتين أو ثالثة. تشمل إستراتيجيات 
التعامل مع هذه المشكلة تأخير زيارة البنك ليوم واحد على 

األقل أو زيارة فروع أخرى.

قال أغلبية المشاركين في المناقشات الجماعية المركزة 
)بما فيهم الشباب الذكور( إنهم غير واثقين من قدرتهم على 

استكمال المعاملة المالية بأنفسهم وأنهم يعتمدون على 
أشخاص آخرين لمساعدتهم. يعود هذا جزئيًّا إلى معدالت األمية 

المرتفعة فضاًل عن المخاوف من ارتكاب خطأ أو فقدان البطاقة 
أو النقود. يذهب البعض مع أحد أفراد األسرة في حين أن آخرين 

- ال سيما النساء - يرسلون فرًدا من األسرة للقيام بالعملية 
بالنيابة عنهم، كما أن البعض يطلبون المساعدة من األشخاص 

الموجودين عند جهاز الصراف اآللي أو موظفي البنك. كانت هذه 
األقوال متسقة مع نتائج تحليل الشمولية الذي أجراه برنامج 

األغذية العالمي وبعض األدلة من المناقشات الجماعية المركزة 
التي أجراها برنامج األغذية العالمي. 

آليات المساءلة أمام الفئات السكانية المتأثرة 
والمراقبة ال تكشف عن مخاطر الحماية 

بفعالية
ــد  ــة لمســاعدتهم عن ــراف ثالث ــى أط ــاد المســتلمين عل إن اعتم
جهــاز الصــراف اآللــي أو لزيــارة البنــك بالنيابــة عنهــم قــد يعرضهــم 
لالســتغالل. يبــدو أن مــن الشــائع بيــن مــن يتجهــون إلــى أجهــزة 
ــد  ــة منهــم، وق ــن أخــذ عمول ــة عــن اآلخري ــي بالنياب الصــراف اآلل
ــا نطــًرا لتكلفــة النقــل وأوقــات االنتظــار  يكــون لــك مشــروًعا تماًم
المشــاركين  بيــن  اتفــاق  هنــاك  كان  لكــن  عليهــم.  المترتبــة 
ــراد المجتمــع  ــأن بعــض أف ــة المركــزة ب فــي المناقشــات الجماعي
ــا مــن  يتعرضــون لالســتغالل نتيجــة ذلــك علــى الرغــم مــن أن أيً
المشــاركين لــم يبلــغ عــن التعــرض لالســتغالل مباشــرة. وذكــرت 
ــاظ  ــة باحتمــال التعــرض لالســتغالل احتف ــادات المتصل بعــض اإلف
الشــاويش )قــادة المجتمــع( وأصحــاب المحــال التجاريــة ببطاقــات 
الالجئيــن، ال ســيما فــي الحــاالت التــي تديــن فيهــا األســر بديــون 
ــك،  ــي البن ــور لموظف ــزي المتص ــلوك التميي ــال، والس ــذه المح له
ــكل  ــلوك بش ــذا الس ــة له ــه ضحي ــن كون ــد ع ــغ أح ــم يبل ــن ل لك

مباشــر.

 لتحديــد ومعالجــة هــذه القضايــا بشــكل أكبــر، وتوضيــح رؤيــة 
مشــكالت الحمايــة، ينبغــي فهــم المخاطــر المنهجيــة أو الحرجــة 

ــر. علــى نحــو معمــق أكث

مركز االتصال غير معد حاليًّا كقناة فعالة لتحديد ومعالجة هذه 
المخاطر، لكن اإلشراك األكبر للشركاء المتعاونين والموظفين 

إن الجمــع بيــن أنشــطة المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة 
ــادرات  ــوكاالت - حمــالت النشــر المشــتركة، ومب الخاصــة بمختلــف ال
آليــة الشــكاوى والمالحظــات، واإلشــراك المجتمعــي - يجعــل إشــراك 
المجتمعــات أكثــر بســاطة وســهولة ويقلــل االزدواجيــة ويزيــد الكفــاءة.

إعــداد بروتوكــوالت لمشــاركة البيانــات وإجــراءات عمــل موحــدة آلليــات 
الشــكاوى والمالحظــات المشــتركة بحيــث تحدد األدوار والمســؤوليات 

بين الــوكاالت المشــاركة.

إشــراك جميــع األطــراف الفاعلــة مــن خــالل دور يؤديــه كل منهــم فــي 
تفســير النتائــج ووضــع التوصيــات.

الشــركاء  جميــع  بيــن  الموحــدة  العمــل  إجــراءات  اتبــاع  ضمــان 
ونيــن. لمتعا ا

المعنيــة فــي  آليــات تنســيق تشــرك جميــع األطــراف  تأســيس 
البرنامــج. فــي  اإلســهام 

نتائج المراجعة المكتبية

الممارسات الجيدة

مع المجتمعات واستكشاف هذه القضايا خالل المراقبة قد يعد 
وسيلة فعالة للكشف عن وقوع هذه المشكالت الحساسة. تم 
إدراج ذلك إلى حد ما في بعض أنشطة المراقبة لكنه ربما غير 

كاف لتوضيح وتحديد مخاطر الحماية ودرستها بالتفصيل.

ــد  ــب البري ــى مكت ــق إل ــة التحق ــل عملي ــرار بتحوي ــل الق ــي ظ وف
ــة  ــوع مشــكالت شــبيهة خــالل عملي ــث يحتمــل وق ــي حي اللبنان
تســليم النقــود )مواقــف العامليــن فــي مكتــب البريــد، الســيطرة 
علــى االزدحــام، إلــخ( هنــاك حاجــة التخــاذ تدابيــر فعالــة لتحديــد 

ــة. مخاطــر الحماي

 التنسيق
ــة  ــة العالمــي والمفوضي ــج األغذي ــال برنام ــررات انتق ــن مب  كان م
الســامية إلــى نظــام »LOUISE« تحســين كفــاءة وفعاليــة آليــات 
المســاءلة - مــن خــالل إنشــاء مركــز اتصــال مشــترك وإعــداد نــص 



ــات وإرســال رســائل متســقة للمجتمعــات )مــع  لألســئلة واإلجاب
أنهــا منفصلــة(. لــم ُيؤســس مركز االتصال المشــترك بعــد وال توجد 
ــة  ــن المفوضي ــات بي ــاركة البيان ــة مش ــد التفاقي ــة بع ــة نهائي صيغ
والبرنامــج. تجتمــع اللجنــة التوجيهيــة لنظــام »LOUISE« بتمثيــل 
ــة العالمــي شــهريًّا،  ــة وبرنامــج األغذي مــن اليونيســف والمفوضي
ــر بيــن وحــدات البرنامــج  ــة بتكــرار أكب كمــا ُتعقــد اجتماعــات ثنائي

التابعــة لبرنامــج األغذيــة العالمــي والمفوضيــة.

للشــتاء  واالســتعداد  األغــراض  متعــدد  النقــد  برامــج  تمثــل 
العالمــي  األغذيــة  ببرنامــج  الخاصــة  الغذائيــة  والمســاعدات 
والمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن معظــم المســاعدات 
النقديــة المقدمــة لالجئيــن فــي لبنــان. اعتمــدت منظمــات قليلــة 
أخــرى منفــذة لبرامــج النقــد متعــدد األغــراض مثــل منظمــة اإلغاثة 
الدوليــة إســتراتيجية االســتهداف المشــترك لضمــان االتســاق مــع 

.»LOUISE« ــام ــم لنظ ــم تنض ــا ل ــدة لكنه ــم المتح ــج األم برام

برنامــج األغذيــة العالمــي عضــو فــي مجموعــة عمــل المســاعدة 
األساســية المؤسســة فــي 2015 لتنســيق ومواءمــة االســتجابة 
ــة الســامية  ــب المفوضي ــى جان ــات األساســية إل ــة للحاج النقدي
االجتماعيــة.  الشــؤون  ووزارة  حكوميــة  غيــر  منظمــات  وعــدة 
علــى المســتوى الوطنــي، تتولــى المجموعــة مهمــة تطويــر 
ــاعدات  ــاع المس ــي قط ــتخدامها ف ــتركة الس ــر مش ــج ومعايي نه
ــة  ــالل المجموع ــن خ ــيق م ــطة التنس ــمل أنش ــية. تش األساس
االتفــاق علــى قيمــة تحويــالت النقــد متعــدد األغــراض المشــتركة 
وتنســيق اســتهداف النقــد متعــدد األغــراض والتوجيــه المشــترك 
العالمــي  األغذيــة  برنامــج  يوظــف  المجتمعــات.  مــع  لالتصــال 
والمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن اجتماعــات منتظمــة 
ــة برامــج النقــد متعــدد  لتقديــم التحديثــات المنتظمــة بشــأن حال
علــى  المنفــذة  والتعديــالت  فيهــا  المحــرز  والتقــدم  األغــراض 
وثائــق األســئلة واإلجابــات مثــاًل. كمــا يقــدم أعضــاء اللجنــة 
مالحظاتهــم بشــأن جوانــب المســاءلة لهــذه البرامــج عنــد طلبها - 
كالمالحظــات المتصلــة بآليــة االنتصــاف والتظلــم وصيغــة الرســائل 

ــت إرســالها.   ووق

زيــادة مشــاركة بيانــات مركــز االتصــال قــد 
ــة البرمجــة المشــتركة  ــاءة وفعالي تحســن كف
ــرة ــات الســكانية المتأث والمســاءلة أمــام الفئ
ــغيلي  ــتوى التش ــى المس ــوكاالت عل ــن ال ــيق بي ــدو أن التنس يب
ناجــح علــى نحــو كاف فــي أغلــب األحــوال. قــد يكــون هنــاك 
ــة  متســع للتحســين مــن حيــث تنســيق نواحــي تخطيــط وجدول
بعــض األنشــطة التــي تشــارك فيهــا الوكالتــان مــن أجــل تجنــب 

ــة. ــوط األمامي ــي الخط ــن ف ــتلمين والعاملي ــاك المس إرب

اتفــق مقدمــو المعلومــات الرئيســيين فــي كل مــن برنامــج األغذية 
العالمــي والمفوضيــة الســامية بــأن جهــود تنســيق البرمجــة مــن 
ــت  ــا واجه ــة لكنه ــع واضح ــرزت مناف ــام »LOUISE« أف ــالل نظ خ
تحديــات كبيــرة أيًضــا. إصــدار بطاقــة واحــدة لجميــع المســاعدات 
والنهــج المشــترك لتوزيعهــا والتدريــب والتحقق والشــكاوى أبســط 
وأكثــر مالءمــة للمســتلمين. لكــن عــدم وجــود اتفاقيــة لمشــاركة 
ــي  ــدم ف ــق تق ــدم تحقي ــج وع ــة والبرنام ــن المفوضي ــات بي البيان
تأســيس آليــة مشــتركة بالفعــل لتقديــم الشــكاوى والمالحظــات 
يقيــد بشــدة وصــول البرنامــج للبيانــات وقــد يعيــق ذلــك تحســين 
إدارة البرنامــج. قــد يســمح وضــع الصيغــة النهائيــة لالتفاقيــة 

المعلومــات بشــأن  إلــى  الوصــول  العالمــي  األغذيــة  لبرنامــج 
المنتفعيــن منــه واالطــالع علــى مــدى تكــرار مشــكالت الحمايــة، 
إســتراتيجية  وتعديــل  البرنامــج  تصميــم  إثــراء  فــي  ويســهم 

ــتهداف. االس

ــاق  ــج دون اتف ــاء البرنام ــة وإبق ــع االتفاقي ــب وض ــة تجن إن محاول
يمثــل تحديًّــا بالنســبة لفــرق البرنامــج وقــد يفــرض ضغوطـًـا علــى 
العالقــات التنظيميــة. تســلط هــذه التجــارب الضــوء علــى الصعوبــة 
الحقيقيــة فــي تحقيــق برمجــة مشــتركة بالكامــل ومتســمة 
بالكفــاءة والفعاليــة عمليًّــا ألن األنظمــة مضطــرة لتلبيــة الحاجــات 

ــوكاالت. ــع ال ــة بجمي ــة الخاص ــروط القانوني ــات والش والسياس

 ســلط موظفــو الوكالتيــن الضــوء علــى االعتمــاد علــى منظمــات 
دون  الوكالتيــن  مــن  المنتفعيــن  مشــكالت  لمعالجــة  أخــرى 
الســيطرة أو االطــالع علــى جــودة أو توقيــت هــذه المعالجــة 
ــكانية  ــات الس ــام الفئ ــاءلة أم ــى المس ــم عل ــد قدرته ــك يقي وذل

المســتهدفة.

 قد يضيف الشركاء القيمة لجهود المساءلة أمام 
الفئات السكانية المتأثرة

ــتراتيجيًّا  ــراكهم إس ــن إش ــه يمك ــون بأن ــركاء المتعاون ــعر الش ش
علــى نحــو أكبــر فــي برنامــج النقــد متعــدد األغــراض وأن كونهــم 
شــركاء بالمعنــى الكامــل للكلمــة ســيضيف قيمــًة لجــودة البرنامــج 
ــات  ــرة والتزام ــات الســكانية المتأث ــام الفئ ــق المســاءلة أم وتحقي
الحمايــة. هنــاك قــدر مــن االســتياء بســبب االفتقار لفرصة إشــراك 
ــات البرنامــج )مــن  الشــركاء فــي تصميــم العمليــات وتفســير بيان
ــه  مركــز االتصــال والمراقبــة( واتخــاذ القــرارات ذات الصلــة، مــع أن
يمكــن القــول إن موظفــي الشــركاء مــن أكثــر األشــخاص اطالًعــا 
علــى المشــكالت التــي تواجههــا المجتمعــات والتغييــرات التي قد 
تطــرأ الحاجــة لهــا. ثمــة شــعور بــأن هنــاك نقــص فــي المعلومــات 
بشــأن أســباب تولــي بعــض المهــام التــي يوكلــون بهــا ومحدوديــة 
ــغ  األنظمــة الموضوعــة لمعالجــة المشــكالت أو المقترحــات المبل
ــركاء  ــل الش ــرى، يتحم ــة أخ ــن جه ــة. م ــب الفرعي ــا للمكات عنه
ــعرون أن  ــم يش ــم، وه ــة به ــاءلة خاص ــات مس ــات والتزام سياس

نقــص المعلومــات يقــوض قدرتهــم علــى الوفــاء بهــا.

ــة فــي المقابــالت مــع مقدمــي  ــر الحكومي ــت المنظمــات غي أعرب
المعلومــات الرئيســيين عــن رغبتهــا فــي إشــراكها وإعالمهــا 
ــاء أكثــر، ألنهــا تتعامــل مــع االستفســارات والشــكاوى  بشــكل بنَّ
ــات المعلومــات بشــأن النقــد متعــدد األغــراض. كمــا توصــل  وطلب
المســح الــذي أجرتــه الشــبكة التنظيميــة لرصــد النقــد والتقييــم 
ــا.  ــج ذاته ــة للنتائ ــر الحكومي ــات غي ــم للمنظم ــاءلة والتعل والمس
علــى الرغــم مــن اإلقــرار والتقديــر لبعــض التحســن فــي مشــاركة 
المعلومــات بيــن دورتــي البرنامــج لعامــي 2017 و2018، إال أن 
المنظمــات اقترحــت تحســينها أكثــر عــن طريــق اإلشــراك المخطط 
ودون تأخيــر لضمــان إحاطــة الفــرق الميدانيــة بالكامــل وتزويدهــا 

ــى الرســائل. ــالت عل بالمالحظــات أو التعدي

 لــدى موظفــي المنظمــات غيــر الحكوميــة قــدرات فنيــة فــي مجال 
ــأن  ــة بش ــخة ومحدث ــة راس ــائم ومعرف ــد والقس ــاعدات النق مس
ديناميــات المجتمــع وقضايــاه، وهــم يشــعرون أنهــم قــادرون علــى 
تقديــم رؤًى قيِّمــة تثــري قــرارات التصميــم والتنفيــذ بشــكل أكبــر. 
ــة إلــى مجموعــة  ــر الحكومي يمكــن أن يمثــل ضــم المنظمــات غي
عمــل المســاعدات األساســية وتفويضهــا بالتطويــر الجماعــي 
لنهــج ومعاييــر البرامــج التــي ستســتخدم عبــر قطــاع المســاعدات 

األساســية حيــًزا مالئًمــا لهــذا اإلشــراك.



 االستنتاجات

يمكــن تهنئــة برنامــج األغذيــة العالمــي واألطــراف الفاعليــن فــي قطــاع النقــد متعــدد األغــراض علــى التزامهــم الواضــح وجهودهــم 
واســتثماراتهم مــن أجــل تحقيــق المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة بشــأن المســاعدات النقديــة فــي لبنــان. كمــا يظهــر التحليــل، 
فــإن عــدة جوانــب مــن تصميــم وتنفيــذ آليــات المســاءلة متماشــية مــع الممارســات الجيــدة المعروفــة. كمــا أن آليــات التواصــل مــع المجتمعات 
واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي غايــة األهميــة لهــذا الســياق، فــي حيــن أن التحــول إلــى عمليــات التنفيــذ المشــترك للمســاعدات 

النقديــة يبســط دور المســتلمين فيهــا.

لكــن التحديــات ســتبرز حتًمــا عنــد البرمجــة بهــذا الحجــم الكبيــر عــن طريــق اتبــاع ُنُهــج جديــدة وبنــاء القــدرات بشــكل تدريجــي. كشــف 
هــذا البحــث عــن مشــكالت مختلفــة، ونتائجــه متفقــة مــع دراســات أجريــت مؤخــًرا، مثــل تقييــم برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي لحــاالت 
الطــوارئ فــي تركيــا. تتجــذر بعــض التحديــات مــن النمــوذج التشــغيلي؛ إذ تهــدف االبتــكارات لتحســين الكفــاءة والفعاليــة لتطبيق المســاعدات 
النقديــة علــى نطــاق واســع )اســتخدام التكنولوجيــات الرقميــة واالســتهداف القائــم علــى البيانــات والشــراكات مــع القطــاع الخــاص( لكنهــا 
تقلــل أيًضــا فرصــة التفاعــل الشــخصي بيــن العامليــن فــي قطــاع اإلغاثــة والمجتمعــات. لذلــك هنــاك حاجــة لنهــج جديــدة للمســاءلة أمــام 

الفئــات الســكانية المتأثــرة لمعالجــة هــذا التحــدي.

 وينطبــق ذلــك بصــورة خاصــة عنــد جمعــه مــع ضغــوط الحفــاظ علــى التكلفــة: نســبة التحويــالت مقابــل الحاجــات الكبيــرة. كمــا تتســبب 
الجوانــب العمليــة للبرمجــة المشــتركة - عنــد عــدم وضــع عمليــات مشــاركة بيانــات بشــكل كامــل - ببعــض التحديــات. ومــن التحديــات أيًضــا 

عــدم اتبــاع الممارســات الفضلــى بســبب قــرارات قائمــة علــى الســياق.

 كمــا هــو موضــح مســبًقا فــي التقريــر، ال توجــد مرجعيــة واضحــة محــددة أو معاييــر دنيــا لتحقيــق المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة 
ــة  ــرة مصمم ــات الســكانية المتأث ــام الفئ ــة بشــأن المســاءلة أم ــات الحالي ــن التوجيه ــر م ــا أن الكثي ــة، كم ــج المســاعدات النقدي ــي برام ف
للبرامــج صغيــرة النطــاق. لذلــك فــإن توثيــق ممارســات التعلــم والتطــور مــن برنامــج النقــد متعــدد األغــراض التابــع لبرنامــج األغذيــة العالمــي 
ونظــام النقــد متعــدد األغــراض بشــكل عــام فــي غايــة األهميــة، ليــس فقــط إلثــراء الفهــم الناشــئ للشــكل الــذي ينبغــي أن تكــون عليــه 

أفضــل الممارســات والمعاييــر فــي لبنــان، بــل أيًضــا إلثــراء الفكــر العالمــي فــي هــذا المجــال.

ــى  ــرة هــي أنهــا سلســلة مســتمرة مــن التحســن مــن الســيء إل ــات الســكانية المتأث ــام الفئ ــى المســاءلة أم ــة للنظــر إل أفضــل طريق
المثالــي، حيــث تخضــع الممارســات دائًمــا لمزيــد مــن التحســين والتنقيــح. يعتمــد موقــع البرنامــج وآلياتــه المختلفــة للمســاءلة فــي هــذه 
السلســلة علــى عوامــل مثــل الموازنــة والقــدرات ونطــاق البرنامــج والعائــدات المتوقعــة علــى االســتثمار، ويتطلــب تقديــم التنــازالت. مثــاًل، 
ــا  ــق عليه ــل؛ ألن كل دوالر ينف ــة التموي ــي ظــل محدودي ــع اعتمادهــا ف ــا تمن ــن كلفته ــة لك ــم مرغوب ــون بعــض األنشــطة أو التصامي ــد تك ق
ــات المطــورة  ــًرا، مــن المؤكــد أن تكــون اآللي ــا يكــون نطــاق البرنامــج كبي ــالت المرســلة للمســتلمين. عندم ســيكون علــى حســاب التحوي
»للمســتخدم العــادي« أقــل إفــادة بالنســبة ألســر معينــة. يجــب اتخــاذ قــرارات صعبــة إزاء االســتثمارات اإلضافيــة األكثــر إفــادة ومــدى نطاقهــا 

وشــموليتها وإمكانيــة تطبيقهــا ومالءمتهــا.

مــع أخــذ كل هــذا فــي االعتبــار، نقــدم التوصيــات التاليــة للمســاهمة فــي التعزيــز المســتمر لبرنامــج النقــد متعــدد األغــراض التابــع لبرنامــج 
األغذيــة العالمــي.



 التوصيات

تهدف التوصيات لتكملة االستثمارات والمبادرات الحالية المتصلة بالمساءلة أمام الفئات السكانية المتأثرة. يمكن تنفيذ بعض 
التوصيات بمفردها من قبل برنامج األغذية العالمي في حين أن توصيات أخرى تتطلب التشاور واالتفاق مع شركاء النقد متعدد 

.»LOUISE« األغراض وغيرهم من األطراف المعنيين ال سيما المفوضية السامية واليونيسف وأعضاء منصة

التعديالت الصغيرة إلى المتوسطة
 تقديم أبرز المعلومات بشأن التأهل الستهداف النقد متعدد األغراض بنفس الوقت الذي يجري فيه إبالغ المنتفعين عن 1. 

مدة المساعدات كما هو الحال منذ مارس 2019. يمكن أن تكون هذه الرسائل قائمة على نص مصاغ مسبًقا ومشمول 
في مجموعة األسئلة واإلجابات الموجودة حاليًّا.

توضيح رسائل مركز االتصال بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراءات للمتابعة أم لن يتخذ أي إجراءات. بالنسبة للمشكالت التي . 2
من المستبعد التعامل معها الحًقا؛ كاألسئلة بشأن طلب االنضمام لبرنامج النقد متعدد األغراض، والتي ال تتأهل آللية 

االنتصاف، ينبغي أن يؤكد مأمور االتصال على أن الطلب لن ُيتابع خالل المكالمة الهاتفية.
إغالق الحلقة: ينبغي المتابعة مع جميع مراكز االتصال التي لديها مشكالت محالة من قبل مركز االتصال إلى برنامج . 3

األغذية العالمي للتحقيق أو اتخاذ اإلجراءات، حتى لو تعذر حل المشكلة بفعالية. من المأمول أن تفضي جهود برنامج 
األغذية العالمي الحالية لمتابعة جميع الشكاوى المسجلة بشأن البطاقات وأرقام التعريف الشخصي واالستجابة لها – 

المتصلة بجهود لتصنيف مشكالت المشتكين من قبل العاملين في مركز االتصال - إلى معالجة هذه المسألة.
 عند تقديم التوضيحات بشأن االستهداف، من األفضل التأكيد على أنه ال يمكن منح األولوية لجميع األسر المؤهلة 4. 

للمساعدات بسبب محدودة التمويل، وليس ألن األسر المنتفعة أكثر هشاشة من األسر غير المنتفعة.
 ينبغي النظر في حذف معلومات االتصال بمركز اتصال البنك اللبناني الفرنسي بوصفه بدياًل لمركز االتصال التابع لألمم 5. 

المتحدة، ألن برنامج األغذية العالمي ال يتمتع بصالحية اإلشراف على عملياته، وذلك يقيد قدرته على تحقيق المساءلة 
أمام المنتفعين. يمكن تنفيذ هذه الخطوة عن طريق حذف رقم االتصال تدريجيَّا من بطاقات الصراف اآللي الجديدة.

إجراء تقييم ألجهزة الصراف التي تشهد إقبااًل وازدحاًما كبيًرا لسحب مساعدات النقد متعدد األغراض - إذا وجدت وحسب . 6
الحاجة - وتطوير خطة لمراقبة الحماية بالتشاور مع أفرع البنوك.

بناء ثقة المنتفعين بقدرتهم على إدارة التعامالت المالية من خالل تكملة جلسات التوعية في الغرف الصفية بشأن عملية . 7
السحب من الصراف اآللي بعرض عملي للسحب وإتاحة المجال للمنتفعين للتدرب على القيام بهذه العملية. قد يحسن 

ذلك ثقتهم بأنفسهم ويقلل اعتمادهم على أطراف ثالثة.
مواصلة تطوير وتوسعة توظيف المجموعات االستشارية من الالجئين بوصفها قناة إلشراك المجتمع واالستثمار في التوعية . 8

بوجودها ودورها في المجتمع. ينبغي تصميم هذا النشاط بالتشارك مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين.
اعتماد عمليات إدارة للبرنامج تشمل الشركاء المتعاونين بشكل أكبر. يمكن أن ينطوي ذلك على آلية رسمية ومنهجية . 9

ضمن هيكل إدارة برنامج النقد متعدد األغراض تتيح للشركاء المشاركة في تفسير بيانات المراقبة/ آلية الشكاوى 
والمالحظات ومشاركة رؤاهم الناجمة عن تفاعلهم مع المجتمع ومناقشة أو تقديم الحلول. 

 إحاطة المنظمات غير الحكومية في وقت مبكر أكثر بشأن التغيرات المخطط لها على البرنامج )ال سيما مدة االستهداف( 01. 
من أجل المساعدة في توعية المجتمع على نحو أفضل.

االستثمارات األكبر نطاًقا
 وضــع الصيغــة النهائيــة التفاقيــة مشــاركة بيانــات داخــل الدولــة بيــن برنامــج األغذيــة العالمــي والمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن . 1

مــن أجــل منــح برنامــج األغذيــة العالمــي صالحيــات أكبــر فــي اإلشــراف علــى بيانــات مركــز االتصــال بشــأن المنتفعيــن مــن برنامــج 
النقــد متعــدد األغــراض الخــاص بــه.

االســتثمار فــي تحســين قنــوات االتصــال وجًهــا لوجــه ضمــن آليــة الشــكاوى والمالحظــات عــن طريــق تحســين االســتفادة مــن . 2
مكاتــب الدعــم وتأســيس نظــام إلدارة البيانــات يمكــن مــن خاللــه تســجيل وتجميــع الشــكاوى المســتلمة مــن عــدة مصــادر.

تقليــل تكاليــف االتصــال بمركــز االتصــال، والتركيــز بشــكل خــاص علــى توعيــة المجتمــع بخاصيــة إعــادة االتصــال ونظــام قائمــة االتصــال . 3
المقتــرح ضمــن مركــز االتصــال الجديــد والــذي مــن المتوقــع أن يقلــل أوقــات االنتظــار.

زيــادة االســتثمار فــي قــدرات التوعيــة والمراقبــة النوعيــة مثــل دمــج النهــج النوعيــة أكثــر ضمــن أنشــطة المراقبــة وجًها لوجه واســتحداث . 4
أدوار مخصصــة للتواصــل لــدى الشــركاء للحفــاظ علــى االتصــال وجًهــا لوجــه مــع الالجئيــن وطلــب آرائهــم وإتاحــة مجــال أكبــر لإلشــراف 

علــى مخاطــر الحمايــة )ال ســيما مــن اآلن فصاعــًدا فــي مكتــب البريــد اللبنانــي ومواقــع البنــوك الموجــودة مســبًقا(.



ــاًل، . 5 ــة. مث ــر الحكومي ــات غي ــع المنظم ــي يشــاركونها م ــات الت ــن والمالحظ ــه الالجئي ــي تواج ــن المشــكالت الت الكشــف المنهجــي ع
يمكــن تســجيل جميــع المشــكالت التــي تبلــغ عنهــا المجتمعــات للمنظمــات غيــر الحكوميــة )إضافــة إلــى البيانــات المجموعــة مــن قبــل 
الشــركاء المتعاونيــن مــع برنامــج األغذيــة العالمــي( إلــى جانــب رقــم التعريــف بالحالــة ليتابعهــا برنامــج األغذيــة العالمــي/ المفوضيــة 
الســامية لشــؤون الالجئيــن. قــد يحســن ذلــك تغطيــة آليــة الشــكاوى والمالحظــات وشــموليتها. ومــن األفضــل إدمــاج ذلــك ضمــن نظــام 
إصــدار التذاكــر الــذي يخطــط لــه برنامــج األغذيــة العالمــي مــن أجــل دمــج هــذه المالحظــات، إذا كان باإلمــكان تزويــد األطــراف الفاعليــن 

غيــر األممييــن بإمكانيــة الوصــول إلــى النظــام لتحميــل بياناتهــم.

ال يمكــن حــل بعــض التحديــات المحــددة فــي هــذا البحــث مــن خــالل إجــراء تعديــالت علــى األنظمــة الحاليــة ألنهــا تقــع فــي جوهــر خيــارات 
تصميــم ركائــز البرنامــج، ومنهــا آليــة االســتهداف وتصميــم طريقــة التحويــل وآليــة االنتصــاف والمظالــم. لذلــك فــإن معالجــة هــذه التحديــات 
تنطــوي علــى إعــادة التفكيــر بشــكل جوهــري فــي هــذه القــرارات. إن البحــث الكامــل فــي هــذه المشــكالت ومبــررات التصميــم وعواقــب 
إجــراء أي تعديــالت خــارج نطــاق هــذا البحــث. لذلــك نذكــر فيمــا يلــي أســئلة للنقــاش، ونوصــي جميــع األطــراف المعنييــن بمــا فيهــم الجهــات 

المانحــة بالتفكــر فــي مــا تنطــوي عليــه.

االلتزام بتحقيق المساءلة أمام الفئات السكانية المتأثرة – العواقب على تصميم البرنامج

متصلــة  أســئلة 
لتصميــم با

ما هي المشكلة؟

هل يوجد مكان 
للقسائم في 

االستجابة 
للحاجات 

األساسية.

تظهر قاعدة األدلة الشاملة لسنوات تقديم مساعدات النقد والقسائم في لبنان أن الالجئين يفضلون النقد 	 
على القسائم لتلبية حاجاتهم األساسية وحاجتهم للغذاء. يبدو أن استعمال القسائم ما زال مستمرًّا 
ألن الجهات المانحة والحكومة تفضل هذه الطريقة. تقلل هذه المساءلة التصاعدية من المساءلة أمام 

المجتمعات وال يجري فيها اتباع تفضيالت وآرائهم.

هل ينبغي أن 
نساعد أشخاًصا 
أكثر بما هو أقل؟

تشير أفضل ممارسات تصميم النقد متعدد األغراض إلى أنه لتحقيق المخرجات المنشودة بفعالية ينبغي 	 
أن تغطي التحويالت الفجوات التي تواجهها األسر في تلبية حاجاتها األساسية. لكن فعالية البرنامج 

تعتمد أيًضا على قدرة البرنامج على الوصول إلى من هم في أمس الحاجة للمساعدة. في سياق مثل 
هذا السياق حيث ال تتلقى الكثير من األسر األكثر احتياًجا )ثلثي األسر شديدة الهشاشة( النقد متعدد 

األغراض، هناك موازنة بين هذين الدافعين للفعالية. تنبغي مناقشة ما إذا كان االستخدام األكثر فعالية 
للمساعدات يكون بخدمة ثلث المحتاجين جزئيًّا على حساب اآلالف ممن يجري استثناؤهم.  ينبغي بالتأكيد 

قياس فعالية البرنامج من حيث وقوع المخرجات السلبية غير المتوقعة وفي هذا السياق، كان القرار 
بالحفاظ على قيمة التحويالت النقدية كما هي وتضييق نطاق االستهداف عاماًل مسهًما في التوترات 

االجتماعية. ومع ذلك تنبغي اإلشارة إلى أن األسر قد تكون مؤهلة ألشكال أخرى من المساعدات سوى 
النقد متعدد األغراض كالدعم الصحي أو التعليم أو المأوى.

تشمل النهج البديلة المحتملة تقليل التوقعات من البرنامج )أهدافه ومؤشراته( وتقليل قيمة التحويالت من 	 
أجل شمول ومراعاة جزء من حاجات عدد أكبر من األسر األكثر هشاشة.

طلب بعض الالجئين هذا خالل المناقشات الجماعية المركزة ويبدو أن الكثيرين يعتبرون ذلك توزيًعا أكثر عداًل 	 
للموارد. ينص تقييم برنامج شبكة األمان االجتماعي لحاالت الطوارئ في تركيا على أن المنتفعين فضلوا 
الوصول لعدد أكبر من الالجئين حتى لو عنى ذلك تقليل المبلغ المخصص لكل منهم. وهذا أمر مهم من 

منظور المساءلة، ألنه ينبغي أن يراعي التصميم آراء وتفضيالت المجتمعات.

 هل تعد الصيغة 
غير المباشرة 

الستطالع 
الموارد آلية 

مالئمة 
لالستهداف؟

ال توجد آلية استهداف مثالية، وكلها يعاني من بعض القيود. يعود اختيار نظام الصيغة غير المباشرة 	 
الستطالع الموارد جزئيًّا للفعالية التي يتسم بها؛ مثاًل بسبب قدرته على تنفيذ االستهداف بسرعة أكبر 

مقارنة بزيارة األسر. لكن التحدي المعروف لهذه اآللية هو تعقيدها. إذ يصعب على من ليست لديهم خلفية 
في االقتصاد القياسي فهم هذه اآللية أو نقدها بالكامل، وسيصعب فهمها على المجتمعات بشكل عام. 

هذا الدرس واضح في جميع الدول التي تستخدم هذه اآللية في برامج الحماية االجتماعية تقريبًا. من 
منظور المساءلة أمام الفئات السكانية المتأثرة، يستدعي هذا األمر طرح السؤال بشأن مدى مالءمة هذه 

اآللية. من القيود األخرى على هذه اآللية مثاًل، اعتمادها على تحديث الالجئين لمعلوماتهم الشخصية لدى 
المفوضية السامية. يسلط موندر وآخرون )2018( الضوء على تحديات االستهداف في السياقات التي يكون 

فيها معظم الالجئين من الفقراء والتي تعلو فيها درجة تجانس توزيع النفقات.
 من اآلليات البديلة المحتملة الستهداف المساعدات النقدية استخدام النهج القائم على المعايير بداًل من 	 

الصيغة غير المباشرة الستطالع الموارد. يظهر موندر وآخرون )2018( أن استخدام المؤشرات الديمغرافية 
التصنيفية كان تقدميًّا - إلى حد ما. فقد سهَّل الشفافية والقدرة عل توقع عدد الحاالت التي ينبغي التعامل 

معها، كما أن 48% من التحويالت ذهبت إلى أفقر 40% من السكان. في لبنان، يمكن أن يعتمد هذا النهج 
على متغيرات مدرجة حاليًّا في الصيغة غير المباشرة الستطالع الموارد. إذ يبدو أن هذه المؤشرات متصلة 

بالفقر، واألهم من ذلك أنها قائمة بشكل رئيسي على خصائص األسر الديمغرافية لذلك يمكن فهمها 
بسهولة من قبل المجتمعات. لن يتاح دعم جميع األسر التي تلبي المعايير، وهناك حاجة لتوعية المجتمع 

بالكامل بشأن محدودية التمويل وأن جزًءا فقط ممن تنطبق عليهم المعايير سيتلقى المساعدة.



هل يمكن أن 
تضيف آلية 

االنتصاف 
والمظالم أي 

قيمة؟

إذا لم يتغير التركيز الحالي آللية االنتصاف والمظالم )المحصور بإعادة تقييم األسر المصنفة أصاًل على أنها 	 
من األسر األكثر هشاشة(، فإن اآللية لن تكون قادرة على تحديد أخطاء االستثناء )من تم استثناؤهم 

بسبب المنهجية وليس بسبب تدني التغطية(. في هذه الحالة، سيكون عدم اإلبقاء على هذه اآللية أكثر 
عدالة وفعالية من حيث التكلفة، وإنفاق الموارد على شمول أسر إضافية إلى تمرين االستهداف األولي.

إذا استمرت هذه اآللية ينبغي إبالغ الالجئين بفرصة استخدامها وجميع النتائج المترتبة على ذلك. وقد 	 
ينطوي ذلك على تكاليف ينبغي تقييمها مقابل المنافع ومقارنتها ببديل استثمار هذه الموارد ببساطة 

في زيادة التغطية من خالل تمرين االستهداف األصلي. في ظل الفجوات الحالية في المعلومات بشأن 
االستهداف وكيفية اتخاذ القرار بإعادة إدراج األسر، من المتوقع أن يزيد اتصال المجتمع بمركز االتصال أو 
مراكز االستقبال بشكل كبير. من األفضل توعية الالجئين بشأن االستهداف منذ البداية، وتحديد توقعات 

واقعية بشأن أنواع الحاالت التي يمكن إعادة تقييمها وقد يخفف ذلك من حجم االتصاالت.
كي تكون آلية االنتصاف والمظالم قادرة على تحديد حاالت االستثناء الخاطئ، يجب أن تقيم شكاوى 	 

من تم استثناؤهم بناء على الدرجات التي حصلوا عليها. عند أخذ ذلك قي االعتبار إلى جانب المستوى 
المرتفع من الحاجات غير الملباة وضرورة إدارة التوقعات والطلب من النظام، ينبغي أن يكون لدى آلية 

االنتصاف والمظالم تركيز واضح ومحدد ويسهل فهمه ويعتبر عاداًل. أحد الخيارات هو حصر آلية االنتصاف 
والمظالم بإعادة تقييم الحاالت التي لم تحّدِث فيها األسر بياناتها لدى المفوضية. ومن الخيارات األخرى 

التحقيق قي الحاالت التي استثنيت وتنطوي على أحد مخاطر الحماية. لكن يجب أن ينطوي الخيار الثاني 
على المقابلة وجًها لوجه وسيكون لذلك تبعات من حيث التكلفة.

نتائج البحث التي تسهم في التعلم حول تقديم النقد على نطاق أوسع
تطويــر معاييــر دنيــا وتوجيهــات بشــأن المســتوى الكافــي لتحقيــق المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة فــي البرامــج 

واســعة النطــاق.

 تنفيــذ برامــج النقــد علــى نطــاق واســع يعنــي ال محالــة أن المعنييــن فــي تنفيــذه لديهــم اطــالع أقــل علــى وضــع كل منتفــع علــى حــدة 
ــذ  ــح تنفي ــي تتي ــة الت ــات الحديث ــإن التقني ــك، ف ــكل أســرة خــالل رحلتهــا مــع البرنامــج. فضــاًل عــن ذل ــى الدعــم الفــردي ل ــدرة أقــل عل وق
آليــات مســاعدات النقــد والقســائم علــى نطــاق واســع تقلــل أيًضــا قــدر التفاعــل بيــن منفــذي البرنامــج والمجتمعــات، لذلــك فهــي تتطلــب 
إســتراتيجيات جديــدة لالتصــال. كمــا أن الكثيــر مــن التوجيهــات الحاليــة بشــأن المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية المتأثــرة مصممــة للبرامــج 
صغيــرة النطــاق، وســيكون مــن المفيــد تكييــف هــذه التوجيهــات مــع الســياق مــن حيــث النطــاق الكبيــر للبرنامــج النقــدي، وتحديد ممارســات 
فضلــى أساســية متوخــاة، ومنهــا االســتثمارات التــي قــد تحــدث فرًقــا كبيــًرا فــي تجربــة الالجئيــن مــع البرنامــج، وتحديــد مســتوى الخطــأ 

المقبــول.

يجــب أن يراعــي اختيــار النمــاذج التشــغيلية لتســليم النقــد علــى نطــاق واســع نواحــي المســاءلة أمــام الفئــات الســكانية 
المتأثــرة وأن يشــمل وجهــات نظــر المســتلمين.

 كانــت الرغبــة فــي االقتصــاد والكفــاءة مــن الدوافــع األساســية لتطــوّر النمــوذج التشــغيلي الحالــي لتســليم النقــد علــى نطــاق واســع فــي 
لبنــان. وكان هنــاك افتــراض بــأن هــذا النمــوذج التشــغيلي سيســهم إيجابيًّــا فــي فعاليــة البرنامــج أيًضــا، حيــث يعــزز ازديــاد التغطيــة للفئــات 
الســكانية المتأثــرة الكفــاءة مــن خــالل المواءمــة بيــن المســاعدات المقدمــة للمنتفعيــن )االســتهداف الواحــد - البطاقــة الواحــدة(. لكــن لــم 
يكــن التركيــز كبيــًرا فــي لبنــان وغيرهــا مــن الــدول علــى تجربــة المجتمعــات مــع العمليــات المأتمتــة التــي يقــل فيهــا التعامــل وجًهــا لوجــه. 
تشــير نتائــج هــذا البحــث إلــى أن النمــوذج التشــغيلي يســهم فــي منافــع المســاءلة بالنســبة للمنتفعيــن، لكنــه يفــرض قيــوًدا معينــة قــد 
تقــوض فعاليــة البرنامــج. إن ضمــان المســاءلة يتطلــب االســتثمار - فــي األنظمــة والنــاس - وينبغــي مراعــاة ذلــك فــي الحــوار بشــأن كفــاءة 
البرنامــج. بذلــت جهــود فــي لبنــان لتعزيــز األنظمــة الحاليــة، مثــاًل، ُأنشــئت الشــبكة التنظيميــة لرصــد النقــد والتقييــم والمســاءلة والتعلــم 
ضمــن جهــود التعــاون بيــن الجهــات المانحــة/ الــوكاالت بهــدف تنفيــذ المراقبــة والتقييــم والمســاءلة والتعلــم بشــكل مســتقل عــن برنامــج 

النقــد متعــدد األغــراض الخــاص ببرنامــج األغذيــة العالمــي.

تأسيس أنظمة مشتركة قد يكون صعبًا في الواقع.

 يواجــه تأســيس أنظمــة مشــتركة فعالــة بيــن الــوكاالت التشــغيلية قيــوًدا قانونيــة وتشــغيلية، ومــن دون اتفاقيــات لمشــاركة البيانــات لــن 
تعمــل هــذه األنظمــة بكامــل طاقتهــا ولــن يصــل العائــد علــى االســتثمار فــي أنظمــة المســاءلة إلــى أقصــى حــد لــه.

 منح تفويض المراقبة المالئم لألطراف الثالثة.

ــي ســياقات أخــرى، يجــب تصــور هــذه األدوار  ــأدوار ف ــة شــبيهة ب ــل أطــراف ثالث ــن قب ــة م ــات المانحــة تفضــل أدوار مراقب ــت الجه  إذا كان
بطريقــة تأخــذ فــي االعتبــار أي أنظمــة مشــتركة تدعــم البرامــج ذات االهتمــام. ينبغــي أن يشــتمل ذلــك التصــور إمــا علــى تقديــم تفويــض 
واضــح للوصــول إلــى البيانــات الالزمــة مــن األنظمــة المشــتركة أو تحديــد نطــاق دور الطــرف الثالــث المراقــب وفًقــا لذلــك )مثــاًل تحديــد القيــود 
علــى الوصــول إلــى البيانــات(. فــي حالــة الشــبكة التنظيميــة لرصــد النقــد والتقييــم والمســاءلة والتعلــم، ألنهــا الشــبكة األولــى مــن نوعهــا 
لمراقبــة النقــد متعــدد األغــراض، كانــت هنــاك حاجــة لتطويــر نطــاق عملهــا مــع مــرور الزمــن، لذلــك لــم يكــن مــن المتــاح دائًمــا توقــع جميــع 

هــذه الجوانــب منــذ البدايــة.

تحديد دور الشركاء المتعاونين

يعتمــد النمــوذج التشــغيلي المتبــع للنقــد متعــدد األغــراض فــي لبنــان علــى مركزيــة العديــد مــن وظائــف البرنامــج. ومــن أنــه مــن المهــم 
بالتأكيــد إيجــاد طــرق لتحســين كفــاءة اســتخدام المــوارد المتصلــة بمســاعدات النقــد والقســائم، إال أن ذلــك يفــرض مخاطــر تفويــت فرصــة 



االســتغالل الكامــل لــدور الشــركاء المتعاونيــن ممــن يعملــون مباشــرًة مــع المجتمعــات المتأثــرة ويمكــن أن يســهموا فــي الكشــف عــن تجارب 
المســتلمين وكفــاءة البرنامــج وإدمــاج األشــخاص األكثــر هشاشــة. بنــاء علــى األدلــة الظاهــرة فــي هــذا البحــث وغيــره مــن تجــارب تقديــم 
النقــد علــى نطــاق واســع، ينبغــي علــى األطــراف الفاعليــن علــى مســتوى العالــم التفكيــر فــي األدوار اإلســتراتيجية والتشــغيلية التــي 

ينبغــي أن يؤديهــا الشــركاء المتعاونــون بهــذه الطــرق الجديــدة للعمــل.
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