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ربط الحامية االجتامعية ومساعدات النقد والقسائم يف مجال املساعدات اإلنسانية

شكر وتقدير
تم إعداد هذا التقرير بتكليف من رشاكة التعلم النقدي وتم متويله بسخاء من قبل وزارة الخارجية األملانية االتحادية.

تم تطوير الدراسة من قبل فريق Humanitarian Outcomes، الذي يتألف من دانييل لونجهريست، وبول هاريف، وراشيل سالتر، وراشيل سابيتس-ويلر 
بدعم من موظفي برنامج كاليفورنيا للعلم. مبا يف ذلك جويل لوسون-ماكدوال، ومارتن بيتامن، وروث ماكورماك، وغابرييل سميث )مستشار مستقل(. كان 
الهدف من هذا التقرير هو تقديم موجز متقدم حول ربط املساعدات النقدية والقسائم يف مجال املساعدات اإلنسانية بالحامية االجتامعية من خالل 
ملخص موجز للمناقشات وعرض “أحدث التقنيات’’ للمفاهيم األساسية، واملحركات، والسياقات القطرية وسياسات اعتبارات الربمجة. نحن ممتنون للعديد 

من املخربين الرئيسيني واملشاركني يف املسح الذين ساهموا بوقتهم وأفكارهم وتجاربهم يف تطوير هذا التقرير

C املحتويات
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امللخص التنفيذي
تنامى زخم وحجم األعامل املتصلة بفكرة ربط مساعدات النقد والقسائم والحامية االجتامعية. يهدف هذا املوجز املتقدم الخاص برشاكة التعلم النقدي 
وهي – القامئة عىل الدراسات السابقة واملسوحات واملقابالت – إلثراء نهج رشاكة التعلم النقدي العام يف هذا املجال، ومن ثم إثراء جهود بناء القدرات 
والدعم الفني املرافق له. سننظر ملختلف السياقات التي تم فيها بذل الجهود لربط مساعدات النقد والقسائم مع الحامية االجتامعية، واملامرسات الجيدة 
التي تطورت يف هذه السياقات، إىل جانب النظر يف مدى تحديات العمل يف سياق األزمات. أما الجزء الثاين من هذه الورقة – وهو خاص بالعمل الداخيل 

لرشاكة التعلم النقدي – فيقدم التوصيات بشأن بناء القدرات يف هذا املجال.

 العوامل التي تستدعي خلق الرابط

إن ربط املساعدات النقدية والقسائم مع الحامية االجتامعية مواِت ألسباب عدة، منها تحسني شمولية وتغطية وكفاية أنظمة وبرامج الحامية االجتامعية. 
كام أنه يتيح املجال ألن تقدم هذه األنظمة املعززة مساعدات أكرث فعالية ملن يعيشون يف ظل األزمات، فتدعمهم ليصبحوا أكرث صموًدا أمام التحديات 
وتقلل من اعتامدهم عىل املساعدات اإلنسانية. يف املقابل، ميكن أن يسهم ذلك يف بناء الدولة، وتعزيز العقد االجتامعي، وتقليل هشاشة الدولة، وتيسري 
تكييف املساعدات اإلنسانية يف األزمات طويلة األمد بحيث تسهم يف بناء أنظمة الحامية االجتامعية الوليدة – وإن كانت األدلة عىل هذه اآلثار ما زالت 

تحتاج إىل الكثري من الرتتيب.

إن الحاجة للتغيري مؤكدة يف ظل املشكالت العديدة التي تواجه تقديم املساعدات عىل املستوى االجتامعي خالل األزمات. فالعديد من األشخاص املحتاجني 
للمساعدة ال يتلقونها، أو يتلقون مساعدات غري منتظمة وال ميكن االعتامد عليها. وذلك يعزى لعدد من العوامل: مثل عدم كفاية التمويل يف العديد من 
السياقات، وعدم مالءمة استخدام املساعدات اإلنسانية بداًل من مساعدات الحامية االجتامعية الرسمية ملواجهة الحاجات امللحة يف األزمات طويلة األمد، 
وشح التمويل التنموي يف السياقات األكرث هشاشة، وتعدد أنواع اإلقصاء التي يواجهه األشخاص املستضعفون. فضاًل عن ذلك، كثريًا ما يقل الوضوح بشأن 
الطرق التي ينبغي أن يبني بها األطراف الفاعلون يف القطاع اإلنساين والتنموي القيادة الوطنية بالتزامن مع احرتام املبادئ اإلنسانية واإلقرار بالقيود التي 

تواجهها الدول.

أصبحت الظروف مالمئة أكرث للربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية بسبب ازدياد التشارك يف األهداف العاملية والوطنية، والتقاطع 
الواضح بني الفئات السكانية املستهدفة، ومناذج العمل املشرتكة )ال سيام النقد( وتنامي تغطية برامج الحامية االجتامعية. إال أن من مكامن الضعف يف 
الدراسات التي تربط بني مساعدات النقد والقسائم والحامية االجتامعية أن املربرات النظرية لتعزيز الروابط كانت قوية لكن األمثلة العملية عىل ذلك 
كانت ضعيفة عىل أرض الواقع. وقد تغري هذا الوضع مع ظهور مجموعة من التجارب األكرث ثراء وتنوًعا والتي ميكن أن نستقي منها الدروس – من مواقع 

مختلفة كالكاريبي ومنطقة السهل اإلفريقي وتركيا واليمن والفلبني.

أطر العمل والنظرية

مثة إطاران سائدان يوجهان العمل يف هذا املجال. اإلطار األول هو الحامية االجتامعية القابلة للتكيّف التي تنظر يف الطرق التي تربط فيها بني إدارة 
مخاطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ والحامية االجتامعية إىل تقليل آثار الصدمات والتحديات التي تؤثر عىل سبل عيش الناس وصمودهم. والثاين 
التي ميكن من خاللها  الطرق  للتفكري يف مختلف  إطار عمل وتصنيفات  يقدم  الذي  للصدمات  االستجابة  تعتمد  التي  االجتامعية  الحامية  هو مفهوم 
ربط املساعدات النقدية والقسائم مع الحامية االجتامعية من خالل التوسع العامودي واألفقي الفئوي، والبناء عىل األنظمة القامئة والتاميش وتعديل 
التصميم. سعيًا منا للنهوض بالربامج وتحديد الثغرات واملخاطر، سنتجنب التصنيفات يف هذه الورقة وسننظر يف طريقة تطبيق أطر العمل من ناحية 

تشغيلية يف سياقات مختلفة.

النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية جزًءا من نقاش أوسع وطويل حول طرق الربط بني اإلغاثة والتنمية. تغطي  يعد الجدل بشأن ربط املساعدات 
املصطلحات يف هذا النقاش عدًدا من املفاهيم املختلفة، بدًءا من ربط اإلغاثة بالتنمية إىل »االستمرارية« والصمود، ومؤخرًا »مفهوم الرابطة«، لكن ما يعزز 
كل هذه املفاهيم هي تلك الدعوات لتعزيز التعاون بني األطراف اإلنسانية واإلمنائية الدولية والدول املتأثرة باألزمات واملجتمع املدين. من أهم املشكالت 
املتصلة بهذه املواضيع الذي طال أمده أنه مييل الفرتاض أن تعزيز الروابط أمر سليم وقابل للتحقيق بني مختلف األطراف، إذا افرتضنا إمكانية تصميم 
املفهوم والحلول التقنية املالمئني لها. لكن لو كان الحال كذلك، فإن الدراسات املنشورة تخفق إىل حد كبري يف تفسري سبب صعوبة تحقيق هذا األمر عىل 

أرض الواقع، كام أنها متيل لتجنب االختالفات الجوهرية يف املبادئ والنهج وطرق العمل التي أدت إىل صعوبة إنشاء هذه الروابط.

يف نقاشنا الحايل، نجد أن طرق التفكري املختلفة بشأن دور الدولة تقع يف صلب هذه االختالفات. تركز الحامية االجتامعية بشدة عىل دعم الدولة لتقديم 
املساعدة االجتامعية وغريها من أشكال الدعم للمواطنني ضمن عقدها االجتامعي األوسع نطاقًا، لكن العمل اإلنساين مييل لالبتعاد بعض اليشء عن الدولة 
واملواطنة سعيًا لصون املبادئ اإلنسانية ويقدم الدعم كحل أخري يف األزمات عندما تكون الضغوط عىل الدولة أكرب مام تستطيع أن تحتمل أو إذا كانت 
متواطئة يف األزمة أو ال تسيطر عىل أراضيها. ومن هنا تربز مشكالت مختلفة وبالقدر ذاته من األهمية بشأن جهود التنسيق، ومسارات التمويل، واألدوات 

الفنية، وترتيبات الرشاكة وما إىل ذلك.

C املحتويات
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النتائج: الحاجة للحذر والتبعات عىل شكل بناء القدرات

الرأي العام الذي نعرضه يف هذه الورقة هو أنه عىل الرغم من أن الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية أمر واعد وقد شهد ابتكارات 
برامجية مثرية لالهتامم، إال أنه ينبغي توخي الحذر بشكل أكرب بشأن افرتاض أنه فكرة جيدة دامئًا برصف النظر عن السياق. عىل األطراف الفاعلة اتخاذ 
قرارات أكرث دقة بشأن الظروف املالمئة لتعزيز الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية، وما يعنيه ذلك بالنسبة للتوازن السليم بني 

أدوات التنمية واإلغاثة يف مختلف املواقع.

تنطبق النظرة إىل التحدي هذه أيًضا عىل ما يلزم من حيث التدريب وبناء القدرات. حتى اآلن، تم يف الغالب التعامل مع هذه الناحية من منظور فني 
– املطلوب هو تدريب األطراف الفاعلة يف قطاع الحامية االجتامعية عىل القيام بعمل أفضل يف مراعاة املخاطر والتخطيط لألزمات، وتدريب األطراف 
اإلنسانية عىل التنبه لفرص الربط مع الحامية االجتامعية عىل املدى الطويل. تنظر ورقة اإلحاطة هذه يف التحديات الفنية والحلول املقرتحة لها؛ ومنها 
البيانات  وتحديات حامية  االستهداف،  منهجيات وطرق  بشأن  والحاد  القائم  والجدل  والتنسيق،  الحوكمة  وآليات  السياسات  وأدوات  القانونية  األدوات 
الناجمة عن جهود تنسيق نظم إدارة املعلومات، والفرص الناشئة لتمويل وإدارة املخاطر، وربط التأهب مع اإلنذار املبكر والعمل املبكر مبا يف ذلك النهج 
القامئة عىل التوقعات. كام أننا ننظر يف تعزيز البعد الجندري يف الربمجة، ومن ذلك الربط مع قطاعات وخدمات أخرى يف الربمجة التكميلية التي تربط 

الخدمات النقدية بأشكال أخرى للمساعدة.

لكن بعض التحديات يف اتخاذ القرار بشأن الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية وطرق الربط بينها ال ميكن تناولها بحلول تقنية. 
ال ينبغي االقتصار عىل تدريب العاملني عىل إيجاد حلول فنية مالمئة، بل ينبغي تزويدهم أيًضا باألطر األخالقية السليمة والفطنة السياسية واملهارات 
التحليلية لتجاوز املعضالت واتخاذ قرارات مستنرية بشأن طرق العمل. من املسائل التي ال تغطيها املنشورات والتدريبات الحالية يف الجانب اإلنساين ما ييل:

كيف ينبغي أن يتعامل األطراف الفاعلون يف اإلغاثة مع التوترات بني املبادئ؟ هل ميكن أن تكون املساعدة االجتامعية حيادية وغري متحيزة ومستقلة  	
التي تديرها  العمل مع املساعدة االجتامعية  باملبادئ اإلنسانية خالل  التزامها  الحفاظ عىل  الفاعلة  خالل األزمات؟ هل تستطيع األطراف اإلنسانية 

الحكومات؟

هل ميكن ربط الحامية االجتامعية باملساعدات اإلنسانية النقدية يف األماكن التي ال تخضع لسيطرة الحكومة؟ هل يعني ذلك أن تعمل املنظامت  	
تتحملها  التي  املسؤوليات  هي  ما  الحالية؟  اإلرهاب  مكافحة  ترشيعات  ظل  يف  ممكن  ذلك  وهل  الرسمية  وغري  املتمردة  الجامعات  مع  اإلنسانية 

الحكومات إزاء رفاه املواطنني يف املناطق التي ال تخضع لسيطرتها؟

سياسات التوسع يف سياقات الالجئني. هل تستطيع الوكاالت اإلنسانية أو ينبغي لها أن تقنع وتدعم الحكومات لشمول الالجئني يف األنظمة الوطنية لقطر  	
معني؟ يف املقابل، كيف تتخذ الحكومات القرار بشأن توسعة تغطيتها أو عدم توسعتها دون االلتزام مبا يفوق طاقتها؟

لذلك نقرتح أن يشمل بناء القدرات – إىل جانب تطوير املهارات التشغيلية – الرتكيز عىل تجهيز الناس باملهارات البسيطة السليمة لحل املعضالت واتخاذ 
قرارات مستنرية – وغالبًا إسرتاتيجية – لتطوير نهج مالمئة لكل سياق إزاء الحامية االجتامعية يف األزمات. ذلك ينطوي عىل مجموعة أكرب من أنشطة 
الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية ورمبا إنشاء  الفني – كاإلعارة والتوجيه والتعلم من األقران – لتشجيع الجمع املبديئ لألفكار بني األطراف  التدريب والدعم 

رشاكات جديدة لتقديم هذا التدريب.

الحاجة إلعداد التقرير  1
يف نهاية عام 2019، فوضت رشاكة التعلم النقدي الفريق املعني بنتائج املساعدات اإلنسانية1 بإعداد موجز متقدم بشأن الربط بني املساعدات النقدية 

والقسائم والحامية االجتامعية وتقديم التوصيات للرشاكة بشأن كيفية بناء قدراتها يف هذا املجال.

 تم إعداد هذا املوجز من خالل بحث يتبع ثالث منهجيات: مراجعة الدراسات السابقة )انظر امللحق 8 لالطالع عىل قامئة املراجع(، واملقابالت مع مقدمي 
املعلومات الرئيسيني )انظر إىل امللحق 4 لالطالع عىل قامئة التواصل( ومسح عرب اإلنرتنت. تهدف الورقة لعرض ملخص دقيق للمناقشات التي درات حول 
ربط املساعدات النقدية والقسائم مع الحامية االجتامعية إىل جانب آخر املستجدات يف هذا املوضوع. تبدأ الورقة بنظرة عامة موجزة عىل أهم املفاهيم 
ومراجعة نشأتها وتطورها.2 ثم تنتقل إىل عرض حالة ربط املساعدات النقدية والقسائم مع الحامية االجتامعية يف عدد من سياقات الدول، ومن ثم عرض 
سلسلة من مجاالت السياسات والربمجة ذات األولوية. أخريًا، تستعرض الورقة أهم الرؤى التي تسلط الضوء عىل الثغرات واملخاطر املحتملة يف طرق التفكري 

والنهج املتبعة حتى اآلن. كام تستعرض مختلف أجزاء الورقة النتائج والتأمالت من املقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني.

يغطي موضوع ربط املساعدات النقدية والقسائم مع الحامية االجتامعية تخصصات مختلفة منها: املساعدات اإلنسانية، وإدارة املخاطر والكوارث، والحامية 
االجتامعية وإىل حد ما التكيف مع تغري املناخ. وتعنى به مجموعات مختلفة ضمن هذه املجاالت – كاملختصني يف التنمية الدولية، واملسؤولني الحكوميني، 
والباحثني، واملنظامت غري الحكومية، والناشطني يف املجتمع املدين، واألفراد واملجتمعات املتأثرين باألزمات اإلنسانية. ويتمتع كل منهم مبستويات متفاوتة 
من الوعي باملوضوع ولدى كل منهم حاجات مختلفة لبناء القدرات. مبا أن هذه الورقة ال تستطيع تغطية جميع هذه النواحي بالتفصيل أو مخاطبة جميع 

الجامهري بالتساوي، فإننا سنوجه القارئ ملصادر إضافية يف كل قسم وسنحاول الرتكيز عىل أهم املواضيع.

1   فريق متعدد املؤسسات يتألف من بول هاريف )املخرجات اإلنسانية( وريتشل ساباتس-ويلر )معهد دراسات التنمية( وريتشل ساليرت )جامعة ولفر هامبتون – CIDT( ودانيل لونغهريست )استشاري مستقل(.

بني  الرابطة  عرب  االجتامعية  الحامية   ،)www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-protection-systems( مانجمنت  بولييس  أوكسفود  هنا:  املفاهيمي  العمل  تفاصيل  عىل  االطالع  2  ميكن 

www.ids.(  (IDS) التنمية  دراسات  معهد   ،)www.worldbank.org/en/programs/sahel-adaptive-social-protection-program-trust-fund#5(  (SPaN) والتنمية  اإلنسانية  املساعدة 
www.socialprotection.org/institutions/transform – )سيصدر قريبًا( TRANSFORM ،)ac.uk/files/dmfile/ASPGuidanceNotes_FINAL.pdf

C املحتويات
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2  نظرة عامة – آخر مستجدات الربط بني املساعدات النقدية 
والقسائم والحامية االجتامعية

املفاهيم األساسية  2.1

حتى تاريخه، كانت الدراسات واملامرسات املتصلة بالربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية تعتمد بشكل رئييس عىل مجالني بحثيني 
هام: الحامية االجتامعية القامئة عىل التكيّف والحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة  للصدمات.

 تنظر الحامية االجتامعية القامئة عىل التكّيف يف طرق الربط بني إدارة املخاطر والكوارث والحامية االجتامعية والتكيف مع تغري املناخ لتقليل أثر عوامل 
القامئة عىل  االجتامعية  الحامية  أما   .)2012 فينسينت وكال،  2009؛  )ديفيس وآخرون،  الضعيفة  واملجتمعات  األرس  واألزمات عىل  والصدمات  الضغط 
االستجابة للصدمات )أوبراين وآخرون، 2018ب( فتلقي نظرة أضيق عىل الروابط بني قطاعي الحامية االجتامعية وإدارة املخاطر والكوارث )وذلك يشمل 
املساعدة االجتامعية(. يركز هذا النهج “عىل الصدمات التي تؤثر عىل قسم كبري من السكان يف وقت واحد )الصدمات الجمعية(. ويشمل تكييف برامج 
ونظم الحامية االجتامعية للتكيف مع التغريات يف السياق واملتطلبات التي تتبع الصدمات التي تحدث عىل نطاق واسع. ميكن أن يكون ذلك استباقيًا عن 
طريق بناء أنظمة وخطط ورشاكات تستجيب للصدمات قبل وقوعها للتأهب عىل نحو أفضل لالستجابة الطارئة. كام ميكن أن يكون بأثر رجعي، لدعم األرس 
بعد وقوع الصدمة. بهذه الطريقة، ميكن للحامية االجتامعية أن تكّمل وتدعم تدخالت استجابة طارئة أخرى )أوبراين وآخرون، 2018 أ، ص. 7(. تنقسم 
الحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة  للصدمات إىل خمس فئات: التوسع األفقي والعمودي، والبناء عىل أنظمة قامئة، والتاميش، وتعديل التصميم. ميكن 

االطالع عىل توضيح لكل من هذه املفاهيم يف مرسد املصطلحات يف امللحق 3. وقد طورت مؤسسات أخرى تعريفات مرتبطة بها.3

يف املامرسة العملية، يتفاوت ربط املساعدات النقدية والقسائم مع الحامية االجتامعية بني السياقات املختلفة، وقد يتجاوز نطاق تركيز مؤسسة »أوكسفورد 
بولييس مانجمنت« عىل االستجابة للصدمات واسعة النطاق – فكر مثاًل يف مختلف أشكال تعزيز النظم والقدرات وبناء الصمود والنهج الحقوقي وغريها 
النقدية والقسائم.  الحامية االجتامعية ضمن تقديم املساعدات  ينبغي أن ترتبط( بنظم  التي تنفذها األطراف اإلنسانية والتي ترتبط )أو  من األنشطة 
النقدية والقسائم  واستخراج هذه الفروقات يثري جداًل نشطًا بني املختصني يف هذا املجال. لغايات تحليلنا، سننظر إىل مختلف الروابط بني املساعدات 
والحامية االجتامعية عىل أنها جزء من التعريف األوسع نطاقًا للحامية االجتامعية القامئة عىل عىل االستجابة للصدمات. يراعي هذا التعريف مختلف 
السياقات؛ بدًءا من السياقات التي ال تضم أنظمة حامية اجتامعية وحتى السياقات التي تضم نظم حامية اجتامعية متقدمة، كام أنه يراعي مختلف 
الطرق التي تصمم بها األطراف اإلنسانية الفاعلة أنشطتها لتحسني التنفيذ والتنسيق وتطوير وتنسيق نظم الحامية االجتامعية املستقبلية. إال أننا نضيف 
أن تعريف خيار »املوامئة” ضمن التصنيف ما يزال عاّما وغامًضا )املوامئو مع ماذا ومباذا وملاذا؟( ويغطي العديد من األنشطة التي يهتم بها املختصون يف 
القطاع اإلنساين وقد عرضنا بعض هذه األنشطة أدناه لكنها تحتاج للمزيد من التفصيل.4 أخريًا، عىل الرغم من إمكانية تطبيق الحامية االجتامعية القامئة 
عىل عىل االستجابة للصدمات عىل مختلف أدوات الحامية االجتامعية )مع أمثلة قطرية عىل املساعدة االجتامعية والتأمني وسياسات سوق العمل النشط( 
إال أن الرتكيز األسايس لهذه الورقة منصب عىل الربط بني املساعدات النقدية والقسائم واملساندة االجتامعية5 وتطوير نظم الحامية االجتامعية املتصلة بها.

تدرس هذه الورقة طرق تطبيق ربط املساعدات النقدية والقسائم مع الحامية االجتامعية يف مختلف السياقات ومختلف قضايا التشغيل. لهذه الغاية، 
نشري أيًضا إىل أن عمل سيفرت وآخرون )2019( الذي ساهم يف تطوير تصنيف إدارة الربامج التشغيلية عن طريق تقسيم نظم الحامية االجتامعية والنظم 
اإلنسانية إىل مكونات تشغيلية )مثل االستهداف والتنسيق ونظم التنفيذ وما إىل ذلك(، ووضع مستويات مختلفة للتواصل املمكن والتكامل والقيادة مع 
األنظمة التي تقودها الحكومة )انظر إىل امللحق 6 لالطالع عىل تصور لذلك(. كام نشري إىل أن كل فئة تشغيلية قد تشمل استثامًرا أكرب من قبل املختصني 
يف املساعدة اإلنسانية يف التفاصيل الفنية املتصلة باستخدام أدوات وخربات املساعدة اإلنسانية وإدارة مخاطر الكوارث وأيًضا تطبيق املبادئ اإلنسانية 
ملعرفة احتامل ووقت إمكانية تطبيق كل منها. سنعود لهذه الناحية يف أقسام التأمالت والتوصيات. أخريًا، لقد تطور هذا النقاش بني املختصني يف الحامية 
االجتامعية فابتعد عن التصنيفات وتوجه إىل ضامن تحسني الحامية االجتامعية القامئة عىل عىل االستجابة للصدمات )وعدم انتقاصها( لتغطية وشمولية 

وكفاية برامج الحامية االجتامعية، وهي ثالثة معايري نص علها مفهوم الحامية االجتامعية الشاملة )TRANSFORM، سيصدر قريبًا(.

الضوء عىل  يلقي  املناخ إىل حد ما(  التكيف مع تغري  اإلنسانية )وأيًضا  الحامية االجتامعية وإدارة املخاطر والكوارث واملساعدات  الدمج بني عوامل   إن 
استخدام الفهم املتفاوت ملصطلحات مهمة مثل “املخاطر” و”الهشاشة” و”الصدمات”. هذا األمر مهم عند محاولة وضع إطار عام ملن يحاول املختصون 
مساعدتهم وطرق دعمهم والنواحي التي يتصل بها هذا الدعم. ويف ظل عدم اإلجامع عىل مصطلحات مشرتكة، اعتمدنا عىل عدد من املصادر )مكتب األمم 
املتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 2017؛ واليونيسف، 2018؛ تشريير وآخرون، 2019( سعيًا إليجاد لغة مشرتكة ألغراض هذا الحوار. يستعرض امللحق 

3 املصطلحات الكاملة.

ل البنك الدويل بشكل أكرب يف مفهوم الحامية االجتامعية  3  مثل »الحامية االجتامعية املستجيبة لتغري املناخ« )كورياكوس وآخرون، 2013( و«الحامية االجتامعية عري الرابطة بني اإلغاثة والتنمية« )تيرشير وآخرون، 2019(. فصَّ

التكيفية منذ عام 2014 ضمن برنامج الحامية االجتامعية التكيفية يف منطقة الساحل الذي ركز عىل ركنني أساسيني مرتابطني هام بناء صمود األرس وتحسني قدرات برامج ونظم الحامية االجتامعية عىل االستجابة للصدمات )البنك 
الدويل، 2020(.

4  منها تقديم إطار عمل أوضح لتفعيل املبادئ اإلنسانية املتصلة بالقضايا التشغيلية »غري املجمعة« وضامن التغطية يف السياقات التي تضعف فيها قدرة الحكومة، وربط الربامج اإلمنائية الدولية واالستجابة لالجئني مع الحامية 

االجتامعية، واالستهداف وتحديد قيمة الحواالت، وطرق اإليصال الرشكاء، والهوية الرقمية، وإدارة البيانات املتكاملة، وحامية البيانات، والتأهب\، واإلنذار والعمل املبكر، والتمويل القائم عىل التنبؤ، وتحليل الهشاشة املتكامل، 
ومتويل مخاطر الكوارث، والنوع االجتامعي وكيف ينطبق عىل االعتبارات السياساتية والربامجية.

5  تعرف املساعدات االجتامعية أيًضا بشبكات األمان االجتامعي أو التحويالت النقدية االجتامعية، وتتألف من التحويالت النقدية أو العينية التي تستهدف األرس الفقرية أو األكرث هشاشة للمساعدة يف تسهيل االستهالك والحامية 

من الصدمات. وهي تحويالت غري قامئة عىل االشرتاكات ومبارشة ومنتظمة ويسهل توقعها ومتولها موارد عامة يف حال إدارتها من قبل الحكومة وتعج ضمنيًا أو رصاحة جزًءا من سياسة الدولة للحامية االجتامعية )رولن وآخرون، 
2018؛ تشريير، مقبل(.

C املحتويات
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ألغراض هذه الورقة، تعرف املخاطر عىل أنها احتامل وقوع أمر ما من خالل التفاعل بني املخاطر والتعرض لها ومكامن الضعف وقدرات التكيف )مكتب 
األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 2017(. مبا أن مصطلح »املخاطر« مييل ضمن مصطلحات إدارة مخاطر الكوارث للرتكيز يف الغالب عىل األحداث 
املتصلة باملناخ والجو، فإننا سنستخدم كلمة أكرث شمواًل هي »الصدمة« لإلشارة إىل مجموعة واسعة من األحداث )الكوارث الطبيعية أو االقتصادية أو 
الوبائية أو النزاعات وما إىل ذلك( التي تهدف األرس والحكومات ونظم الحامية االجتامعية ملعالجتها يف السياقات األكرث هشاشة )TRANSFORM، سيصدر 
قريبًا(. ميكننا أن نعترب ضمن هذا السياق أن الصدمة هي تحقق خطر ميكنه أن يؤدي إىل خسائر أو نتائج سلبية. أما الكارثة فتشري إىل الوضع الذي تكون 

فيه اآلثار واسعة الناطق وكثريًا ما تكون أكرب من القدرة املحلية والوطنية )مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 2017(.

تشري الدراسات إىل أن تحسني التكامل بني املساعدات اإلنسانية وإدارة املخاطر والكوارث والحامية االجتامعية والتكيف مع تغري املناخ قد يفرز طريقة 
أكرث شمولًية ملعالجة الدوافع متعددة األبعاد للمخاطر )أي ليس الرتكيز فقط عىل الهشاشة أمام الفقر أو انعدام األمن الغذايئ أو التعرض للمخاطر وما 
إىل ذلك(. سيساعد تكامل النهج األرس الفقرية والضعيفة ونظم الحامية االجتامعية التي تخدمهم عىل زيادة القدرات عىل التكيف وامتصاص الصدمات 

والتكيّف – باختصار الصمود )براون، 2014(.

الدوافع األساسية وتطور األسباب التي تستدعي الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية  2.2

لقد ازداد تركيز البحوث والتحليالت وتطوير السياسات عىل ربط املساعدات النقدية والقسائم مع الحامية االجتامعية خالل األعوام الستة املاضية بدافع 
من عوامل متعددة. تلخص هذه الورقة الدراسات املتاحة حاليًّا وتشري أيًضا إىل بعض الثغرات املحتملة يف وضع املفاهيم والنموذج التشغييل.

بدايًة، شهدت األعوام األخرية زيادة يف نسبة املساعدات اإلنسانية املقدمة من خالل النقد والقسائم كام يتضح من التزامات عاملية مثل جدول األعامل 
اإلنسانية )2016( والقمة العاملية للعمل اإلنساين )2016( وأهداف التنمية املستدامة )انظر إىل امللحق 5 لالطالع عىل ملخص لهذه األهداف وااللتزامات( 
مدعومة بأهداف طموحة ألهم املنفذين.6 يف عام 2018، وصل حجم املساعدات النقدية إىل مستوى قيايس بلغ 4.7 مليار دوالر، من أصل 2.8 مليار دوالر 
يف عام 2016 )مبادرات التنمية، 2019؛ 2018(. يقدر تقرير صادر عن معهد السياسات العامة العاملي بأنه لو تم تتبع األدلة بشكل منهجي القرتب املبلغ 
من %40 )ستيتس وآخرون، 2016(. يف حال انطبقت الرشوط املالمئة، يعترب النقد خياًرا أكرث مرونة وكفاءة من حيث التكلفة ومالءمة لحاجات املستفيدين 

مقارنة باملساعدات العينية،7 وهو مالئم بشكل خاص للحوار بشأن ربط املساعدات النقدية والقسائم مع الحامية االجتامعية نظرًا لقابلية استبداله.

عىل الرغم من أن النقد يف مقدمة دوافع تحسني كفاءة وفعالية االستجابة اإلنسانية، إال أن الفجوة بني الحاجات اإلنسانية واملوارد املتاحة تتسع كل عام، 
حتى مع استقطاب القطاع اإلنساين للمزيد واملزيد من املال. خالل األعوام العرشة من 2007 حتى 2016، ازدادت املناشدات اإلنسانية للتمويل بنسبة 
%272؛ من 5.5 مليار دوالر إىل 20.5 مليار دوالر، إال أن نسبة الحاجات غري امللباة ازدادت باستمرار من %32 إىل %40 )مبادرات التنمية، 2018(. تم 
توجيه ما نسبته %2.5 من هذه املساعدات من خالل الحكومات )مبادرات التنمية، 2017(. بحلول عام 2015، تم توجيه %88 من املساعدات اإلنسانية 
الرسمية إىل مستفيدين عىل املدى املتوسط والطويل، ومن بني كل 20 مستلم للمساعدات اإلنسانية الدولية، كان 18 شخًصا يعيشون أزمات طويلة املدى 
امتدت لثالث سنوات أو أكرث )مبادرات التنمية، 2017(. وصل النزوح القرسي إىل مستويات غري مسبوقة، حيث نزح أكرث من 70 مليون شخص يف عام 
2018، وهو أكرب رقم سجلته املفوضية السامية لشؤون الالجئني عىل اإلطالق، يف حني يعيش نحو أربعة من كل خمسة الجئني يف وضع نزوح منذ خمسة 

أعوام أو أكرث )املفوضية السامية لشؤون الالجئني، 2019أ(.

إن عدد وطبيعة وشدة األزمات اإلنسانية يف تغري وارتفاع، وهي مدفوعة بتغري املناخ ومنو السكان والتدهور البيئي، لذلك يواجه النظام اإلنساين صعوبة يف 
ا من التمويل اإلنساين الدويل موجه للحكومات الوطنية املسؤولة بشكل أسايس عن األشخاص املتأثرين باألزمات والصدمات. مواكبة هذا التغري. القليل جدًّ

إن الصدمات التي تسبب الهشاشة يف معظم الدول »صادمة« فقط من حيث اآلثار وليس من حيث قابلية توقعها. فمعظمها متكرر ومرتابط ومتعدد 
السنوات بطبيعته. وذلك يفرض )مجدًدا( السؤال حول أسباب استخدام اآلليات املصممة لالستجابة للحاجات الحادة أو غري املتوقعة )االستجابة اإلنسانية( 
يف الكثري من األحيان ملعالجة مشكالت مزمنة يف األساس. لقد أدرك املجتمع الدويل الحاجة »لطرق عمل جديدة« )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية، 2017( يجري من خاللها معالجة املخاطر متعددة األبعاد بطريقة أكرث استدامة وتكاماًل واعتامًدا عىل االستثامر يف القدرات والنظم والقيادة 

الوطنية كلام أمكن ذلك )انظر إىل امللحق 5 لالطالع عىل بعض املصطلحات الخاصة بااللتزامات العاملية(.

يف الوقت ذاته، تواصل تغطية برامج الحامية االجتامعية اتساعها برسعة كبرية – مثاًل، لدى 130 دولة برنامج واحد عىل األقل للتحويالت النقدية غري 
املرشوطة )البنك الدويل، 2015( ويستخدم قطاع الحامية االجتامعية يف الغالب النقد كوسيلة مفضلة للتحويل، خصوًصا للمساعدات االجتامعية )رولن 
وآخرون، 2018(، وذلك يثبت إمكانات جيدة للربط مع املساعدات النقدية والقسائم. وكام يذكر تشريير )سيصدر قريبًا(، فإن املساعدات النقدية والقسائم 
والحامية االجتامعية تطورا بشكل متناغم. عززت التجارب الناجحة الستخدام التحويالت النقدية يف خطط الحامية االجتامعية يف مناطق مثل املكسيك 
والربازيل الدفع الستخدام النقد يف القطاع اإلنساين، وعىل غرار ذلك، تطورت خطط حامية اجتامعية كربى )مثل برنامج الحامية االجتامعية اإلنتاجي يف 
إثيوبيا وبرنامج شبكة األمان من الجوع يف كينيا( جزئيًّا من مسعى املجتمع اإلنساين لالبتعاد عن تقديم املساعدات اإلنسانية كل عام واالتجاه لنهج رسمي 
ومؤسيس وطويل األمد يف تقديم املساعدة االجتامعية. كثريًا ما تسد املساعدات النقدية والقسائم الثغرات يف االستجابة للهشاشة املزمنة عند غياب نظم 

الحامية االجتامعية أو عدم قدرتها عىل استيعاب الضغوط، لكنها يف الغالب آلية غري كافية لتلبية الحاجات املزمنة.

 

6  بلغت نسبة املساعدات النقدية من مجموع املساعدات التي قدمها كل من برنامج األغذية العاملي واملفوضية السامية لشؤون الالجئني – وهام أكرب وكالتني إنسانيتني، %50 يف عام 2017 )راماسياتو، 2017( وهام ميثالن مًعا 

نحو ثلثي مجموع التحويالت النقدية التي قدمت يف عام 2016 والتي بلغت 2.8 مليار دوالر )أبيل وآخرون، 2018(. وقد قدمت عدة منظامت غري حكومية التزامات طموحة ضمن مبادرة »الصفقة الكربى« بزيادة تقديم 
التحويالت النقدية، عىل غرار جهات مانحة كربى مثل وزارة التنمية الخارجية الربيطانية ومكتب االتحاد االورويب للمساعدات اإلنسانية »إيكو«.

7  متت اإلشارة إىل منافع ومخاطر وقيود النقد – كام هو الحال بالنسبة ألدوات أخرى – يف مواضع أخرى )انظر إىل هوفامن وآخرون، 2010؛ هاريف وآخرون، 2010؛ مرشوع »إسفري«، 2011؛ برنامج األغذية العاملي، 2014؛ أبيل 

وآخرون، 2018(.
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كلام ازدادت فعالية نظام الحامية االجتامعية بقيادة وطنية يف معالجة الصدمات مبختلف أنواعها قلت الحاجة للمساعدات اإلنسانية اإلضافية. ويرافق 
ذلك األمل بتقليل تنوع النهج املختلفة املنفذة عىل مستوى الدولة والتي تتسم باالزدواجية أحيانًا. يقر هدف التنمية املستدامة األول اآلن بهذا األمر، حيث 
يتحدث هذا الهدف عن الرابط بني عوامل الضغط والصدمات والتنمية اإلنسانية والدور الذي ينبغي أن تؤديه الحامية االجتامعية يف بناء صمود الفقراء 
واملستضعفني )البنك الدويل، 2018(. لكن عىل مستوى العامل، تغطي برامج الحامية االجتامعية %18 فقط من الخمس األكرث فقرًا يف الدول متدنية الدخل 

)البنك الدويل، 2018(.

كام يُنظر إىل استخدام أنظمة الحامية االجتامعية القامئة مسبًقا للوصول إىل األشخاص املتأثرين باألزمات عىل أنه يتمتع بإمكانية عدم التأخري يف تقديم 
املساعدات وكفاءة التكلفة بشكل أكرب مقارنة بالهيكل اإلنساين الفريد من نوعه أو املوازي. ازدادت الدراسات بشأن فعالية التكلفة والقيمة مقابل املال8 يف 
هذا القطاع وهي تظهر بشكل عام املنافع الواضحة واملقنعة لالستثامر يف العمل املبكر وتدابري الصمود مقابل االستجابة التقليدية الطارئة )فينتون وآخرون، 
2012(. لكن ما زالت هناك ثغرات كبرية يف األدلة عىل استخدام نظم وبرامج الحامية االجتامعية ملعالجة الصدمات املختلفة )أوبراين وآخرون، 2018ب(. 
تقديم التنازالت واملقايضات مسلم به ويتفاوت بني مختلف السياقات. مثاًل، قد يحقق ربط املساعدات النقدية والقسائم بنظم الحامية االجتامعية الوطنية  
التغطية واسعة النطاق واالستدامة لكنه قد يقوض الفعالية )تقليل قيمة التحويالت مثاًل(. قد يزيد الربط من رسعة اإليصال عىل املدى الطويل لكن تصميم 
وتأسيس الربط بالحامية االجتامعية قد يستغرق وقتًا طوياًل وقد يكون أقل مرونة وانفتاًحا للتعديل الحًقا. استخدام منصة واحدة للدفع قد يعزز توفري 
التكلفة لكنه قد يقلل عدالة الوصول للمستفيدين. عىل األرجح، لن يكون هناك حل واضح مريح لجميع األطراف، لكن ينبغي مراعاة التوازن بني املتطلبات 

بحذر واإلقرار بأثر قرارات التصميم عىل مخرجات املنفعة مقابل التكلفة9.

التي تتوالها الحامية االجتامعية واملساعدة اإلنسانية، وازدياد  العاملية املواتية، والتداخل املتكرر بني الحاالت  هذه العوامل مجتمعة – بيئة السياسات 
استخدام النقد كطريقة سائدة، وتشابه أنظمة وعمليات التنفيذ، والدفع لتوسعة نطاق تغطية الحامية االجتامعية )وذلك يشمل السياقات الهشة( – تشري 
االجتامعية  والحامية  االجتامعية  والحامية  والقسائم  النقدية  املساعدات  بني  الربط  بشأن  الدراسات  ازدادت  لذلك،  الروابط.  لتعزيز  كبرية  إمكانات  إىل 
ايس خالل السنوات الخمس املاضية )وهي تعكس خربات مختلفة مبنية عىل دروس مستفادة من دول متنوعة  القامئة عىل االستجابة  للصدمات بشكل أسِّ
كالكاريبي وقريغستان والفلبني ومنطقة السهل االفريقي والصومال وتركيا واليمن(، فأفرزت قاعدة متنامية من األدلة املدمجة يف اإلسرتاتيجيات املؤسسية 
والربامج )انظر إىل أوبراين وآخرون، 2018ب؛ تشريير وآخرون، 2019(. اعتمد كل رشيك دويل رئييس لغة هذه الدراسات )لكن ذلك ال ينطبق بالرضورة 

عىل الحكومات(. ويف هذا الشأن، تجدر اإلشارة لعدة نقاط:

ما زال الكثري من أدلة دراسات الحالة10 رسديًّا أو يفتقر للتقييم القوي الذي يستغرق الوقت واملال. 	

باستثناء بعض الدول )مثل إثيبويا وكينيا والفلبني وتركيا(، خضعت هذه الجهود لالختبار عىل نطاق ضيق، ال سيام فيام يتعلق مبستويات الحاجات. 	

معظم األدلة متصل بالكوارث الطبيعية، يف حني بدأت النتائج من سياقات النزاع والنزوح بالظهور للتو )مثاًل يف تركيا و السهل االفريقي وأوغندا واليمن(. 	

قلياًل ما تشري الدراسات السابقة )ال سيام دراسات الحالة( إىل محدودية تحقيق الحامية االجتامعية لألهداف الطموحة للحامية االجتامعية القامئة عىل  	
االستجابة  للصدمات )من حيث التحليل الفني وقدرات التنفيذ والتغطية والتمويل واملعلومات والوصول وما إىل ذلك(، وتذكر تفاصيل بسيطة عندما 

تكون القطاعات األخرى يف وضع أفضل يؤهلها لالستجابة للصدمات من خالل نهج موازي أو تكمييل.

األدلة محدودة عىل جانب مخرجات تعزيز النظم عىل الرغم من أن املنظامت تشري باستمرار إىل أنها من مربرات إنشاء الحامية االجتامعية املستجيبة  	
للصدمات.

استكشاف املنفعة مقابل التكلفة واملقايضات لجعل الحامية االجتامعية أكرث استجابة للصدمات محدود. 	

التقدم الذي تصل إليه الحامية االجتامعية  	 الثغرات والحاالت الطارئة قدرات إضافية عىل االستجابة الطارئة بغض النظر عن مدى  دامئًا ما تتطلب 
املستجيبة للصدمات.

مع أن الدراسات تبدو شاملة إىل حد كبري وواضحة بشأن مربرات الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية، إال أن املصادر بشأن  	
طرق تنفيذ هذا الربط أقل توفرًا أو تفتقر للتفاصيل التشغيلية.

ربط املساعدات النقدية والقسائم مع الحامية االجتامعية – ضمن السياقات القطرية محل الدراسة  2.3

تتفاوت سياقات الدول بشكل كبري حسب أنواع الصدمات التي تشهدها )كثريًا ما تقع عدة صدمات مًعا( وبرامج املساعدات اإلنسانية ونضج أنظمة الحامية 
االجتامعية ومستويات القدرات واإلرادة السياسية. قمنا هنا بتعديل تصنيف »السيناريوهات« الخمسة الذي وضعه ويندر-رويس وآخرون )2017( والذي 
يستخدم قدرات نظام الحامية االجتامعية عىل االستجابة للصدمات واسعة النطاق كنقطة انطالق )انظر إىل امللحق 6 لالطالع عىل تصور ووصف لهذا 
التصنيف(. هذه األمثلة مصممة لتسليط الضوء عىل املعرفة املكتسبة بشأن الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية، مع اإلقرار بأن 
مثال الدولة قد يالئم أكرث من سيناريو واحد وأن هناك تداخاًل فيام بني هذه السيناريوهات. إضافة إىل هذه السيناريوهات تم تصنيف “سياقات النزوح 

القرسي« عىل أنها سيناريو سادس مستقل، بسبب الشعور بأنه يستحق تركيزًا أكرب.

تعرف إدارة التنمية الدولية الربيطانية القيمة مقابل املال وفق أربعة معايري – االقتصاد والكفاءة والفعالية والعدالة.  8

9  مثة تركيز عىل مرشوع البحث التشغييل الذي أطلقته إدارة التنمية الدولية الربيطانية، ومن املقرر أن تنرش نتائجه يف عام 2020.

العضوية للحامية  www.socialprotection.org، يف املجموعة مغلقة  املوقع اإللكرتوين:  الحالة للحامية االجتامعية املستجيبة للصدمات مؤخرًا، وميكن االطالع عىل معظمها يف  10  تم نرش مجموعة متنوعة من دراسات 

www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-»مانجمنت بولييس  »أكسفورد  قدمتها  التي  فيها  مبا  منها  ممكن  عدد  أكرب  عىل  االعتامد  حاولنا  الورقة،  هذه  يف  األزمات.  سياقات  يف  االجتامعية 
 https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/wiki/guidance-package-span-resources (SPaN) والحامية االجتامعية عرب الرابطة بني املساعدة اإلنسانية والتنمية ،protection-systems
www.worldbank.org/en/programs/sahel-adaptive-social-protection- والبنك الدولي ،www.socialprotection.org/institutions/transform :و )سيصدر قريبًاTRANSFORM

program-trust-fund#5
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http://www.socialprotection.org
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https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/wiki/guidance-package-span-resources)
file:///Users/antonygray/Documents/CaLP/Briefing%20Paper%20Human%20Outcomes/Supplied/%20https://www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-protection-systems
http://www.worldbank.org/en/programs/sahel-adaptive-social-protection-program-trust-fund#5
http://www.socialprotection.org/institutions/transform
http://www.worldbank.org/en/programs/sahel-adaptive-social-protection-program-trust-fund#5
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النظام املفكك أو الضعيف

يف الدول الهشة التي تعاين من سلسلة من الصدمات، قد تكون قدرات أنظمة الحامية االجتامعية ضعيفة أو مقوضة، وعىل غرار األنظمة الوليدة )انظر 
إىل الفئة التالية أدناه( تصبح األطراف اإلنسانية رضورية لتقديم مجموعة من أشكال الدعم، لكن استغالل بعض العنارص من نظام الحامية االجتامعية قد 
يكون مفيًدا. يف اليمن، تشاركت أوكسفام مع صندوق الرفاه االجتامعي الحكومي الستخدام قوائم املستفيدين الخاصة بالصندوق ومكتب الربيد يف محافظة 
الحديدة إليصال التحويالت النقدية إىل نصف مليون أرسة ضعيفة خالل أزمة الغذاء. ثم استخدمت أوكسفام هذه التجربة يف جهود منارصة فعالية هذا 
النهج مع الجهات املانحة واملؤسسات متعددة األطراف )وايتهيد، 2013(. وقدمت اليونيسف برنامًجا للتحويالت النقدية اإلنسانية أعاد إحياء عنارص من 
خطة املساعدات الوطنية التي تعطلت بسبب النزاع املسلح يف عام 2015 )مثل التصميم وتنفيذ األنظمة واملوارد البرشية( ووظفها مع اإلبقاء عىل أهم 

طرق التشغيل املتسمة بالحفاظ عىل املبادئ اإلنسانية.

يف هذه السياقات، كثريًا ما تُفرض قيود كبرية عىل قدرات الحكومات، وتطرأ الحاجة ملحاولة الوصول لألشخاص املقيمني يف مناطق غري خاضعة لسيطرتها، 
والحفاظ عىل االلتزام باملبادئ اإلنسانية، إىل جانب نقص دعم املوازنة املبارش للربامج املنتظمة. لذلك، إىل جانب استخدام بعض العنارص من أنظمة الحامية 
االجتامعية القامئة، مثة تأكيد عىل الجهود لتحسني الروابط بني الحامية االجتامعية واألطراف اإلنسانية وتوضيح أدوارهم، ودمج مبادئ الحامية االجتامعية 

يف برامج املساعدة اإلنسانية عند اإلمكان، ومنارصة نهج أكرث شمولية إزاء تطوير أنظمة الحامية االجتامعية يف املستقبل.

نظام الحامية االجتامعية الوليد 

يف العديد من الدول الفقرية أو التي تعاين من نزاعات مطولة، تكون أنظمة الحامية االجتامعية إما غري متوفرة أو وليدة أو معطلة، ويؤدي النظام اإلنساين 
دور شبكة الحامية االجتامعية غري الرسمية لسنوات عديدة )تشريير، 2014(. وكثريًا ما يكون الرتكيز هنا عىل طريقة تصميم مساعدات النقد والقسائم 
واألنظمة التي تدعمها لدمج مبادئ الحامية االجتامعية ووضع األساس لنظام حامية اجتامعية يف املستقبل. يف الصومال، تم تطوير خارطة طريق لتحويل 
الحامية  بشأن  الجديدة  الحكومة  سياسات  مع  تتامىش  املتوسط  املدى  عىل  اجتامعية  مساعدة  برامج  إىل  املتعددة  إنسانية  نقدية  تحويالت  مشاريع 
االجتامعية ومدعومة من فريق من الجهات املانحة ومرفق دعم فني جديد )تشريير وآخرون، 2019(. يف مايل، وضعت املنظامت غري الحكومية الدولية 
التي تدير برامج التحويالت النقدية يف املناطق الشاملية غري املستقرة عمليات تصميم وإدارة مشرتكة )إطار عمل منطقي، أدوات تصميم، قيم التحويالت، 
طريقة التسجيل، املراقبة والتقييم( تتسق مع برنامج الحكومة الوليد للتحويالت النقدية االجتامعية يف الجنوب، مبا يتيح التقدم نحو تحقيق تغطية وطنية 
)تشريير وآخرون، 2019(. يف موريتانيا، حيث نظام الحامية االجتامعية نظام وليد، تم تصميم عدد من العنارص املستجيبة للصدمات بالتعاون بني األطراف 
الفاعلة يف الحامية االجتامعية واملساعدة اإلنسانية،11 مبا فيها استبيان متناغم لالستهداف املشرتك، واالستخدام املشرتك للسجل االجتامعي الوطني، وتقديم 
مبالغ تكميلية موسمية للمستفيدين من برنامج املساعدة االجتامعية املنتظم )متسق مع املبالغ الخاصة باالستجابة اإلنسانية( ومنصة دفع مشرتكة لألطراف 
الفاعلة يف الحامية االجتامعية واملساعدة اإلنسانية، ولدعم هذه الجهود، تم تحسني التأهب وآليات اإلنذار والعمل املبكر )مثل الربط مع بيانات املراقبة 
عرب األقامر الصناعية وأدوات متويل مخاطر الكوارث املستكشفة حاليًّا(. تتلقى الحكومة الدعم حاليًّا لدمج هذه الجهود يف خارطة الطريق األطول أمًدا 

للحامية االجتامعية املستجيبة للصدمات وإطارها التشغييل )البنك الدويل، 2017؛ برنامج األغذية العاملي، 2019(.

عدم قدرة نظام الحامية االجتامعي التابع للدولة عىل االستجابة لألزمات املتكررة 

يف السياقات التي توجد فيها أنظمة حامية اجتامعية بسيطة أو محدودة، لكن الهشاشة ومستويات الهشاشة املزمنة فيها ما زالت عالية، تم توظيف الربط 
بني مساعدات النقد والقسائم والحامية االجتامعية لتربير التحول بعيًدا عن االستجابات اإلنسانية املتكررة والتوجه نحو الربامج طويلة األمد التي تعالج 
الحاجات املتوقعة واملزمنة بشكل منهجي، ال سيام عندما تتصل الدوافع الرئيسية بالصدمات املتصلة باملناخ والجو. يف ماالوي، اختربت األطراف الفاعلة 
يف الحامية االجتامعية واملساعدة اإلنسانية طرقًا مختلفة لربط برنامج التحويالت االجتامعية الوطني باستجابة األمن الغذايئ يف مواسم الجفاف من خالل 
التنسيق والتوسعة العمودية واستخدام مقدم خدمات دفع واحد لكل من دفعات الحامية االجتامعية املساعدة اإلنسانية إضافة إىل تقييم إمكانية استخدام 
السجل االجتامعي لالستهداف الخاص باالستجابة للصدمات )هوملز وآخرون، 2017؛ لونغهريست وساباتس-ويلر، 2019(. ويف أوغندا، وظفت الحكومة دعم 
البنك الدويل لتطوير آلية أوتوماتيكية مستجيبة للصدمات تقدم دفعات إضافية لألرس املترضرة من الجفاف من خالل املراقبة  عرب األقامر الصناعية للغطاء 

النبايت املتصلة بتمويل مخاطر الكوارث12، إىل جانب تقديم برامج شبيهة بربامج الحامية االجتامعية لالجئني.13

إن االنتقال إىل النهج املستجيبة للصدمات يتطلب الوقت وبناء الرشاكات واالستثامر الفني من قبل مجموعة من األطراف الفاعلة. يف األماكن التي تشهد 
انتشاًرا واسع النطاق للفقر الشديد واملزمن، مثة حاجة لتوسعة نطاق املساعدة االجتامعية عىل املدى الطويل مع الحفاظ عىل املساعدة اإلنسانية. إىل 
جانب التحديات الفنية والتشغيلية، تتطلب هذه الرؤية قيادة من قبل الحكومات والجهات املانحة )تشريير، 2014(. تم تحقيق تقدم أقل يف إيجاد الرتكيبة 
السليمة من األدوات ملعالجة خليط الحاالت املزمنة والحادة يف املواقع التي تعاين من أزمات مطولة وصدمات طبيعية مثل جهورية الكونغو الدميقراطية 

وأفغانستان.

بقيادة البنك الدولي وبرنامج األغذية العالمي العاملين مع األطراف الفاعلة في مجالي الحماية االجتماعية المساعدة اإلنسانية داخل وخارج الحكومة على التوالي.  11

 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P149965 – (NUSAF 3) صندوق شامل أوغندا الثالث للعمل االجتامعي  12

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P152822 – مرشوع االستجابة التنموية لتأثريات النزوح يف مرشوع القرن األفريقي ألوغندا  13

C املحتويات
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ربط الحامية االجتامعية ومساعدات النقد والقسائم يف مجال املساعدات اإلنسانية

نظام وطني محدود للحامية االجتامعية املستجيبة للصدمات 

الدول التي لديها نظام حامية اجتامعية بتغطية واسعة واستخدمته بفعالية لالستجابة للكوارث. يف الفلبني،14 يغطي برنامج التحويالت النقدية املرشوطة 
الرائد للحكومة )برنامج بنتاويد باميليانغ بيليبينو، املعروف بربنامج 4P( نحو 4.4 مليون أرسة من أصل 20.2 مليون أرسة يف الفلبني، ومنهم نسبة عالية 
من األرس الفقرية يف املناطق املعرضة للكوارث. تفوض جميع األطراف املعنية بتوظيف السجل االجتامعي الوطني الذي يضم بيانات %80–75 من األرس 
عىل املستوى الوطني لربامجهم. وقد أتاحت هذه الرشوط لكل من برنامج األغذية العاملي واليونيسف استخدام برنامج 4P بعد إعصار هايان يف عام 
2013 لتمويل دفعات إضافية لألرس املترضرة من اإلعصار ومساعدتها يف تلبية احتياجات إضافية، وتقديم الدفعات أيًضا لغري املستفيدين من الربنامج 
من خالل املنظامت غري الحكومية الدولية يف استجابة منسقة )أوبراين وآخرون، 2018ب(. دعمت الحكومة هذه الجهود عن طريق املصادقة عىل إعفاء 
من مرشوطية برنامج 4P ملدة ثالثة أشهر يف املناطق املترضرة التي أعلنت »حالة كارثية«.15 أثبت استخدام هذه األنظمة القامئة مسبًقا فعالية أكرب بكثري 
يف توفري الوقت والتكاليف، وبفضل مذكرة التفاهم املوقعة بني الحكومة ووكاالت األمم املتحدة، تم توظيف برنامج 4P الحًقا بنفس الطريقة لالستجابة 

إلعصار رويب يف عام 2014 )جنتيليني وآخرون، 2018(.

 – مرصفية  وحسابات  مركزية  بيانات  قاعدة  باستخدام   – املنتظمة  االجتامعية  املساعدات  تقديم  الجوع16  من  األمن  شبكة  برنامج  يستطيع  كينيا،  يف 
والدفعات اإلضافية املستجيبة للصدمات )إما عموديًّا للمستفيدين القامئني أو أفقيًّا ألرس إضافية مسجلة مسبقا( التي يتم إطالقها أوتوماتيكيًّا باستخدام 
نظام مراقبة عرب األقامر الصناعية للغطاء النبايت )مقياس غري مبارش جيد يف كينيا لقياس معدالت سوء التغذية(. يستغرق هذا الربنامج نحو 10 ايام منذ 
انطالق املحفز حتى إصدار الدفعات للمستفيدين، يف حني أن املساعدات اإلنسانية التقليدية قد تصل للمستفيدين بعد مرور 3 إىل 9 أشهر من اإلعالن عن 
حالة الطوارئ )تشريير وآخرون، 2019(. إال أن هذا النهج يواجه تحديات أيًضا؛ أبرزها املقايضة الواعية بني البساطة والتكلفة والدقة. تتيح إمكانية توسعة 
نطاق هذه اآللية مستوى واحًدا من الدفع املوحد لكل من يعيش يف منطقة جغرافية واحدة بعد الوصول إىل نقطة اإلطالق. وقد أدى ذلك إىل أخطاء كبرية 
يف اإلقصاء والشمول وبرزت مخاوف من عدم كفاية املبالغ التكميلية لتلبية الحاجات اإلنسانية. لكن يف الدول التي يؤثر فيها التفاوت يف تساقط األمطار 
املوسمية عىل الغذاء واألمن الغذايئ )كام هو الحال يف معظم مناطق أفريقيا جنوب الصحراء الكربى( تتمتع برامج املساعدة االجتامعية القادرة عىل التوسع 

ملعالجة الحاجات املوسمية بشكل أفضل بإمكانات واعدة.

نظام حامية اجتامعية عايل االستجابة للصدمات )جزء أو كل( 

تقدم الدول التي تتمتع بنظام حامية اجتامعية متطور أو ناضج حزًما متكاملة من الدعم للمواطنني والفئات السكانية املترضرة من الصدمات. يف تركيا، تتم 
إدارة كل أشكال االستفادة من املساعدة االجتامعية من خالل نظام مركزي وقاعدة بيانات )نظام معلومات املساعدة االجتامعية املتكامل – ISAIS( تضم 
معلومات ملا مجموعه 44 مليون شخص. يستخدم هذا النظام شكاًل من أشكال االختبار القدرة املالية غري املبارش لتحديد التأهل لربامج الحامية االجتامعية 
وبرنامج  األساسية،  الحاجات  يدعم  الذي  املرشوطة  النقدية غري  التحويالت  برنامج  الالجئني:  دولية  برنامجان مموالن من جهات  يدعم  تلقائيًّا. يف حني 
التحويالت النقدية املرشوطة للتعليم اللذان يصالن مًعا إىل 1.9 مليون مستفيد من أصل 4.1 مليون الجئ يف البالد. يوظف الربنامجان أنظمة حكومية مثل 
السجل الوطني )ISAIS( لالستهداف وإدارة الحاالت، مع أن كالهام ينفذ بالتوازي مع برامج املساعدة االجتامعية الوطنية من خالل الهالل األحمر الرتيك 
بصفته الرشيك املنفذ يف امليدان. فضاًل عن ذلك، أقرت الدولة بحاجات الالجئني غري املتصلة بالنقد ويرست االستفادة القانونية من خدمات الصحة وحامية 

الطفل والخدمات القانونية وبرامج الوصول إىل سوق العمل ضمن حقهم يف البقاء يف تركيا )تشريير وآخرون، 2019(.

سياقات النزوح القرسي17 

املساعدة  ربط  املنهجي يف  األسلوب  يسهم  أن  القرسي. ميكن  النزوح  سياقات  االجتامعية عىل  بالحامية  والقسائم  النقد  ربط مساعدات  تنطبق حوافز 
اإلنسانية مع الحامية االجتامعية يف تخفيف الحاجات اإلنسانية وضامن تقديم مساعدات عادلة للنازحني ومستضيفيهم ودعم االستدامة والسالم واإلدماج 
)تشريير وآخرون، 2019(.18 لكن موضوع الحق بالحامية االجتامعية للنازحني – سواء النازحني داخليًّا أو الالجئني عىل وجه التحديد – يتطلب املزيد من 

البحث.

إن إنشاء نظام حامية اجتامعية يتمتع باملرونة الفنية والتغطية الكافية لتقديم الدعم والخدمات للنازحني داخليًّا )الذين يحتفظون بحقهم يف الحامية 
االجتامعية عىل غرار املواطنني يف الدولة( يف مختلف املناطق الجغرافية أمر صعب بحد ذاته – ال سيام إذا كانت مجتمعات النازحني تتنقل باستمرار – سواء 
من حيث القدرات عىل اإليصال أو النواحي الفنية للربنامج )عادة ما يرتبط تقديم املساعدات بعناوين سكن وأوضاع ثابتة(. وتتعقد هذه الصورة يف حاالت 
الالجئني. يرى منارصو حقوق الالجئني أنه مبجرد االعرتاف بالالجئ، ينبغي أن يتمتع بجميع حقوقه مبا فها الحامية االجتامعية املمنوحة له مبوجب اتفاق 
عام 1951. لكن مثة تحديات واضحة يف تقديم املساعدة االجتامعية لالجئني يف السياقات التي ال تستطيع فيها الدول تغطية سكانها بالحامية االجتامعية، 
فتخىش وقوع اضطرابات سياسية أو تشجيع توطني الالجئني وإحباط محاولتهم للعودة. لذلك تخضع استفادة الالجئني القانونية من الحامية االجتامعية 

لجدل كبري يف العديد من الدول، وهذه الحقوق يف املامرسة العملية محدودة، وقد تؤخر الدول تقدميها.

 https://www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social-protection-systems/opm-case-study-2017-srsp-philippines. – 14  املرجع

pdf?noredirect=1
15  فضاًل عن ذلك، تخصص الحكومة نحو %5 من املوازنة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث سنويًّا، حيث يخصص %70 من هذه النسبة للتأهب وتخفيف املخاطر و%30 لالستجابة.

 https://odihpn.org/blog/shock-responsive-social-protection-in-practice-kenyas-experience-in-scaling-up-cash-transfers/; https://europa.eu/:16  انظر

capacity4dev/sp-nexus/documents/span-2019-case-study-kenya-hunger-safety-net-programme-hsnp
يشري مصطلح »النازحون قرسيًّا« إىل النازحني داخليًّا وطالبي اللجوء والعائدين من اللجوء، لكن بسبب ضيق املجال ال ميكن دراسة كل هذه الفئات بالتساوي هنا، حيث ركزنا عىل النازحني داخليًّا والالجئني.  17

وفًقا التفاقية عام 1951، املادة 23 »تتفق الدول املوقعة عىل منح الالجئني املقيمني قانونيًّا يف أراضيهم نفس املعاملة من حيث اإلغاثة واملساعدات العامة كام هو الحال للمواطنني«.  18
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https://odihpn.org/blog/shock-responsive-social-protection-in-practice-kenyas-experience-in-scaling-up-cash-transfers/
https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/documents/span-2019-case-study-kenya-hunger-safety-net-programme-hsnp
https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/documents/span-2019-case-study-kenya-hunger-safety-net-programme-hsnp
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ا من حقوق اإلنسان، والعديد من هذه الدول  مع أن معظم الدول وقَّعت عىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي يشمل الحامية االجتامعية بصفتها حقًّ
ا قانونيًّا للمواطنني يف الكثري  يضع حدوًدا دنيا للحامية االجتامعية لزيادة التغطية الشاملة لها19، إال أن االستفادة من الحامية االجتامعية كثرًيا ما ال متثل حقًّ
من الدول. وذلك يفرض سؤااًل رئيسيًّا بشأن قدرة الحكومة عىل تقديم الحامية االجتامعية لغري املواطنني وطرق تقدميها )من دون أساس ترشيعي أو املبالغة 

يف االلتزام املايل أو السيايس(، والدور الذي ينبغي أن يؤديه الرشكاء الدوليون يف إقناعها بشمول الالجئني يف أنظمتها الوطنية.

تظهر بعض األدلة أن الدول تقدم برامج عىل منط برامج الحامية االجتامعية للنازحني داخليًّا والالجئني. وبدفع جزيئ من زخم السياسات الناجمة عن امليثاق 
العاملي بشأن الالجئني وإطار عمل االستجابة الشاملة لالجئني، ويدعم الرشكاء الدوليون تقديم هذه الربامج من خالل توضيح طرق توسعة أنظمة الحامية 
االجتامعية الستيعاب النازحني قرسيًّا، واالنتقال التدريجي من التنفيذ اإلنساين املتسق إىل الربامج املوازية املصممة بحيث تشمل بعض خصائص النظام 

الوطني، حتى اإلدماج الكامل )ميتشل، 2018(.

يف قريغستان، تنازلت الحكومة مؤقتًا عن التنظيامت مبوجب مرسوم يوسع برنامج املساعدة االجتامعية الوطني ليشمل املواطنني النازحني عقب اشتباكات 
عرقية عنيفة، وذلك بدعم من دراسة جدوى20 أجرتها اليونيسف قبل األزمة )تشريير وآخرون، 2019(. أما يف األردن، فقد منا استخدام النقد لالستجابة 
اإلنسانية الرسيعة لالجئني، حيث تشرتط السياسات الحكومية التقديم العادل للدعم لكل من الالجئني واملجتمعات املستضيفة مبا يخفف التوترات مع 
املجتمعات املستضيفة )تشريير وآخرون، 2019(. يجري حاليًا حوار بني الحكومة والرشكاء الدوليني لنقل دعم الالجئني إىل برامج املساعدة االجتامعية 
الوطنية )مثل صندوق املعونة الوطني( لكن الحكومة متخوفة من خطر فقدان الدعم الدويل إذا فعلت ذلك. كام يجري النظر يف إسرتاتيجية مشرتكة توظف 
الدعم الخارجي لتطبيق نظام حامية اجتامعية وطني وربطه باالستجابة لالجئني عىل املدى املتوسط )مثاًل خمس سنوات أو أكرث(. متت اإلشادة بالحكومة 
الرتكية عىل حزمة الدعم الشامل التي قدمتها لالجئني باستخدام أجزاء من نظام الحامية االجتامعية الوطني حيث منحت املفوضية األوروبية الحكومة 
6 مليارات يورو )إىل جانب دعم كبري خاص بها( لتمكني ذلك. لكن الرشوط املتصلة بهذا الدعم تشمل قيوًدا كبرية عىل حرية الحركة. فعليًّا دعم االتحاد 
األورويب الحكومة الرتكية من خالل نظام الحامية االجتامعية الخاص بها لضامن عدم انتقال الالجئني إىل أوروبا، ويف املقابل تستخدم الحكومة هذا األمر 
كنقطة ضغط سيايس. هذا الوضع يتسم بالتناقض – فهو من ناحية شكل يُشاد به للربمجة املتكاملة عرب »الرابطة«، لكنه أيًضا ينطوي عىل تقويض استقاللية 
األطراف اإلنسانية الفاعلة واملستفيدين عىل حد سواء. هذه األنواع من املقايضات موجودة يف كل املفاوضات بشأن التغطية اإلنسانية لكن إدخال الحامية 

االجتامعية يف املعادلة هو املستجد.

االستجابة لوباء »كوفيد-19« )فريوس كورونا( – الربط بني االستجابة اإلنسانية واستجابات الحامية االجتامعية21

“كوفيد-19” هو مرض يصيب الجهاز التنفيس أعلنت منظمة الصحة العاملية يف 11 مارس 2020 أنه وصل إىل مرحلة الجائحة. ويف وقت كتابة هذا 
الدول  فيه  تسارع  الذي  الوقت  22175 شخًصا. ويف  وفاة  إىل  وأدى  492056 شخًصا  وأصاب  ومنطقة،  دولة   198 أثر عىل   )26/3/2020( التقرير 
ملعالجة هذه الحالة الطارئة الصحية، فهي توظف أيًضا مجموعة متنوعة من تدابري الحامية االجتامعية املستجيبة للصدمات للمساعدة يف تخفيف األثر 

االقتصادي للوباء إثر فرض تدابري العزل الصحي والتباعد االجتامعي وضامن تلقي األشخاص األكرث هشاشة الدعم والرعاية األساسيني.

 اعتباًرا من 20 مارس 2020، قدمت 54 دولة برامج حامية اجتامعية جديدة أو عدلتها أو وسعتها. كانت برامج التحويالت النقدية هي األكرث استخداًما 
برنامج   13 إدخال  البطالة. تم  األمن االجتامعي وتأمني  املدعومة ومساهامت  املرضية  اإلجازات  )11( وأشكال متنوعة من  تبعها دعم األجور   )30(
تحويالت نقدية جديد )مثاًل يف بوليفيا والهند وإيران والبريو(، وتعمل الدول عىل تعديل برامج املساعدة االجتامعية الخاصة بها بطرق مختلفة، مثل 
تقديم موعد الدفعات املستقبلية )مثل كولومبيا وإندونيسيا( وتقديم دفعات إضافية )مثل األرجنتني وأرمينيا وأسرتاليا وتركيا( وزيادة مستويات املنفعة 
)مثل الصني( وزيادة تغطية الخطط النقدية القامئة )مثل الربازيل( ووقف املرشوطية )مثل اململكة املتحدة وإيطاليا( أو إدخال مستفيدين مستقبليني 

مبكرًا يف الربامج )مثل األردن(.

تعمل املنظامت اإلنسانية عىل إنقاذ األرواح ومنع انتشار الفريوس من خالل االستجابة الصحية العامة، كام تسلط الضوء يف الوقت ذاته عىل اآلثار 
طويلة األمد للوباء عىل سبل العيش والعالقات االجتامعية واالقتصادية واألنظمة الوطنية. ينظر إىل الحامية االجتامعية عىل أنها رضورة ليس فقط 
للرفاه االقتصادي ولكن أيًضا إلنقاذ األرواح ومساعدة الناس يف إدارة الوباء والتعايف منه. لذلك تدرس األطراف اإلنسانية طرقًا لربط جهود االستجابة 
بربامج الحامية االجتامعية وأنظمتها للمساعدة يف تغطية االحتياجات األساسية وحامية اإلنجازات اإلمنائية والرتكيز عىل الفئات األكرث هشاشة مثل كبار 
السن وذوي االحتياجات الخاصة واأليتام والنساء الذين سيتأثرون بشكل غري متناسب عىل األرجح. تقدم منظامت مثل رشاكة التعلم النقدي املصادر 

والتوجيهات ملساعدة األطراف اإلنسانية يف دراسة تبعات الجائحة ومن ذلك طرق ربط مساعدات النقد والقسائم بالحامية االجتامعية.22

“الحد األدىن للحامية االجتامعية« هي املصطلح املستخدم لوصف مجموعات محددة من ضامنات األمن االجتامعي التي من املفرتض أن يتضمن بالحد األدىن، وصول جميع املحتاجني خالل جميع مراحل حياتهم إىل الخدمات   19

الصحية األساسية وأمن الدخل األسايس وهام يؤمنان مًعا الوصول إىل السلع والخدمات التي تعترب رضورية عىل املستوى الوطني.

تغطية مواضيع مثل قدرات الرشكاء وتغطية األنظمة ورشوطها وتسجيل املستفيدين ورشوط التأهل والترشيعات ذات الصلة ومعيقات عملية الدفع.  20

www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/03/global-review-of-social-protection- الدول  إلجراءات  الحقيقي  الوقت  يف  الدويل  البنط  تقييم  عىل  كبري  بشكل  يعتمد  املثال  21  هذا 

responses-to-COVID-19-2.pdf واستجابة الحامية االجتامعية الخاصة بأوكسفام لجائحة “كوفيد-91” )سيصدر قريبًا(.
/www.calpnetwork.org/themes/cva-and-covid-19-resources-guidance-events-and-questions/ :انظر  22

C املحتويات

http://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/03/global-review-of-social-protection-responses-to-COVID-19-2.pdf
http://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/03/global-review-of-social-protection-responses-to-COVID-19-2.pdf
https://www.calpnetwork.org/themes/cva-and-covid-19-resources-guidance-events-and-questions/
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اعتبارات متعلقة بالسياسات والربامج  2.4

تسلط الدراسات املنشورة حول الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية الضوء عىل عدد من االعتبارات الربامجية. هذا القسم مستمد 
من سلسلة من األطر التحليلية )أوبراين وآخرون، 2018أ؛ تشريير وآخرون 2019؛ سيفرت وآخرون، 2019(. رمبا يكون الدرس الرئييس املستفاد من هذه 
النقدية  النظر إىل الربط بني املساعدات  النظر إىل املساعدات اإلنسانية والحامية االجتامعية عىل أنها قطاعات موحدة، وال  األعامل أنه من غري املفيد 
والقسائم والحامية االجتامعية من خالل مجموعة من الفئات فقط. لكن العميل أكرث هو “تفكيك” املسائل السياساتية والتشغيلية بتفصيل أكرب، والنظر يف 
مختلف الخيارات املمكنة للربط بالنسبة لكل دولة أو مبادرة اعتامًدا عىل مستوى النضج وإمكانية التكامل مع األنظمة الوطنية )سيفرت وآخرون، 2019؛ 
كوكريتي، 2016(. يستعرض امللحق 6 تصوًرا وتوضيًحا إلطار عمل »مفكك« يعدد أنواع الفئات التشغيلية التي ميكن دراستها للربط يف سياق دولة محددة. 

ونحن نتبع هذه الفئات بشكل عام، لكننا نعدل قلياًل يف العناوين.

األطر القانونية والسياسات  2.4.1

كثريًا ما ال تنص السياسات واإلسرتاتيجيات الوطنية عىل الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية، عىل الرغم من بدء بعض األمثلة عىل 
ذلك بالظهور )انظر مثاًل إىل سياسة الدعم االجتامعي الوطني يف ماالوي – املرحلة الثانية23(. ومبا أن القانون ال ينص يف بعض الدول عىل الحق بالحامية 
االجتامعية، فإن املسار نحو التمويل الحكومي املستدام لجهود مثل جهود الحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات قد يكون طوياًل، ويتعقد 
الوضع أكرث بالنسبة لالجئني والنازحني )انظر أعاله(. عىل الرغم من ذلك، فإن النص عىل مبادئ الحامية االجتامعية يف السياسات واإلسرتاتيجيات متعددة 

القطاعات وتقسيم األدوار بني األطراف الفاعلة يف املساعدة اإلنسانية والحامية االجتامعية رضوري لكنه ال يلقى االهتامم الكايف.

الحوكمة والتنسيق  2.4.2

التعاون والتنسيق الفعال مبدأ أسايس للحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات وهو التحدي األكرب يف الوقت ذاته، ألنه يتطلب استجابات 
وأهدافًا متعددة القطاعات ومعظمها يتطلب تقديم التنازالت. يلزم وضع آليات تنسيق ضمن وزارات/ مديريات إدارة مخاطر الكوارث والحامية االجتامعية، 
وبني مختلف الوزارات، وبني الحكومة واألطراف الفاعلة الدولية/ املحلية، وبني النهج اإلمنائية واإلنسانية. كثريًا ما تدار الحامية االجتامعية وإدارة املخاطر 
والكوارث واملساعدة اإلنسانية من قبل وزارات أو أقسام مختلفة، ويكون لكل منها آليات تنسيق وجهات مانحة وقنوات متويل ومرشوطية ونقاط دخول 
إىل االتفاقيات الدولية، وكلها تتنافس عىل موارد شحيحة )بيني وآخرون، 2012؛ كورياكوز وآخرون، 2013؛ براون، 2014(. يف العادة، ال تعمل الوزارات 
مًعا دون بروتوكول أو أمر رسمي موقع. والحامية االجتامعية بحد ذاتها ال تقع ضمن مسؤوليات وزارة واحدة، كام أن الدائرة املسؤولة عن إدارة السجل 
الوطني كثريًا ما تختلف عن الدائرة املسؤولة عن الربامج. تقدم وزارات أو مديريات إدارة املخاطر والكوارث نقطة دخول مجدية لتنسيق الرتابطات بني 

املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية لكنها تتعرض حتى اآلن للتجاهل أو تعاين من تدين القدرات.

ينبغي أن تشارك األطراف املعنية وتتخذ قراراتها بطريقة منهجية وشاملة ومؤسسية. يف بعض الحاالت، تم تشكيل فرق متعددة الوزارات مبوجب مرسوم 
)مثل األمر الوطني يف النيجر( أو حول برنامج محدد )مثل برنامج شبكة األمان اإلنتاجية يف إثيوبيا أو برنامج شبكة األمن من الجوع يف كينيا(. سلط مقدمو 
املعلومات الرئيسيني يف هذه الورقة الضوء عىل أن املنتديات الفنية عىل املستوى القطري مثل فرق العمل النقدي تستطيع بذل املزيد من الجهود للجمع 
بني األطراف املعنية وقد بذل بعضها الجهود للرتابط مع فرق ومبادرات الحامية االجتامعية بشكل رصيح أكرث )انظر مثاًل يف العراق والباهاما ونيجرييا(. مبا 
أن الحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات مفهوم جديد، مثة حاجة أيًضا لجهود مستمرة لضامن فهمه حتى املستوى املحيل، وقبول كل من 
سلطات املناطق والجهات املنفذة واملجتمعات له )اليونيسف وبرنامج األغذية العاملي، 2018(. من التحديات التي تواجه الحامية االجتامعية القامئة عىل 
االستجابة للصدمات تنظيم ما تم تجريبه وإضفاء الطابع الرسمي عليه ضمن نهج متامسكة. دون هذه الجهود، سيهدد املفهوم املصمم لتوحيد األطراف 
الفاعلة بالتسبب باملزيد من التجزئة، ألن كل من هذه األطراف سيضع آليات خاصة به لالستجابة للصدمات، األمر الذي يجعل التنسيق يف امليدان خالل 

الصدمة أكرث صعوبة.

الحامية  ومأسسة  االجتامعية  والحامية  والقسائم  النقدية  املساعدات  بني  الربط  يتطلب  والفنية،  التشغيلية  التحديات  عدا  فيام  سابًقا،  مذكور  كام هو 
االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات القيادة والرؤية من قبل الحكومات والرشكاء الدوليني )تشريير، 2014(. وهذا يعني مثاًل، أن عىل الحكومات 
أن تعمل – إىل جانب التنسيق – عىل دمج مبادئ الحامية االجتامعية املستجيبة للصدمات يف السياسات القطاعية واملراسيم والترشيعات، وتحدد الحيز 
املايل للحامية االجتامعية والحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات، ودعمها لتطوير قدراتها ومساءلتها يف تحقيق الحامية االجتامعية القامئة 

عىل االستجابة للصدمات.

إدارة املعلومات وحامية البيانات  2.4.3

من أسس تنسيق املساعدات النقدية والقسائم مع الحامية االجتامعية تنسيق أنظمة البيانات. ألن برامج الحامية االجتامعية واملساعدة اإلنسانية تضع 
يف الغالب قواعد بيانات مختلفة للمستفيدين وأنظمة إدارة معلومات منفصلة بتصنيفات متفاوتة للمعلومات، أصبح عدد متزايد من الحكومات يطور 
الدميغرافية واالجتامعية واالقتصادية بشأن األرس األكرث هشاشة )سواء  البيانات  سجالت اجتامعية موحدة.24 تسجل السجالت االجتامعية كامًّ كبرًيا من 
كانت مدرجة بالربامج أم غري مدرجة فيها( باستخدام أداة جمع بيانات متفق عليها. وبذلك، تهدف الحكومات لتنسيق الربامج وتحديد األرس املؤهلة ودعم 
إدارة حاالت املستفيدين وتقليل تكاليف العمليات املتوازية )تشريشري وفاروق، 2016(. وينظر إىل هذه األنظمة عىل أنها أساسية لتمكني الربامج متعددة 
السنوات واملوسمية أو القامئة عىل األزمات من العمل جنبًا إىل جنب وبطريقة مستجيبة. لكن رشكاء الحامية االجتامعية يقودون التمرين يف الغالب، وهو 

بحاجة إلقبال أكرب يف القطاع اإلنساين ملعالجة قضايا مهمة متصلة بالتصميم وحامية البيانات والتوافقية واألخالقيات.

تدرس عدة دول خيارات مختلفة للحامية االجتامعية املستجيبة للصدمات ضمن سياسات الحامية االجتامعية الوطنية الخاصة بها، ومن هذه الدول كينيا وميامنار ودول أخرى.  23

24  ألغراض اإليجاز، نركز هنا فقط عىل السجالت االجتامعية، لكن تم تطوير السجالت املوحدة أيًضا يف العديد من الدول. يعمل السحل املوحد كمخزن للمعلومات يربط بني أنظمة إدارة معلومات قامئة مسبًقا )منها السجالت 

االجتامعية( لدى الوزارات والرشكاء، كام أنه يرتبط أيًضا بقواعد بيانات خارجية مثل سجالت الصحة والعاملة والرضيبة والسجل املدين )تشريشري وفاروق، 2016(.
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14

ربط الحامية االجتامعية ومساعدات النقد والقسائم يف مجال املساعدات اإلنسانية

عىل الرغم من إمكانات إدارة البيانات املتكاملة والسجالت االجتامعية يف تحسني إدارة الربامج والتنسيق واملراقبة وكفاءة التكلفة، إال أن بعض املسائل 
تتطلب بحثًا أكرب من قبل املجتمع اإلنساين. عىل املستوى التشغييل، قد ال تكون بيانات الحامية االجتامعية شاملة عىل نحو كاف )مثاًل من حيث أنواع 
الهشاشة( أو محدثة بحيث تستخدم برسعة يف أوقات الصدمات، وذلك بسبب محدودية التغطية و/ أو تكلفة تحديث املعلومات. قد تلزم روابط بني 
السجالت االجتامعية وقواعد البيانات األخرى عندما تتعرض مناطق جغرافية أو فئات سكانية غري مشمولة يف السجل االجتامعي للصدمات، لكن جعل 
نظم إدارة املعلومات »تتحدث« مع بعضها البعض قد ينطوي عىل التحديات، ال سيام إذا مل تتوفر هوية وطنية برقم تعريف فريد لريبطها ببعضها البعض، 
وذلك يزيد من خطر االزدواجية والتزوير وأخطاء الشمول/ اإلقصاء.25 مثة مخاوف كبرية بشأن مدى منح األشخاص للموافقة املستنرية الفعلية عىل استخدام 
بياناتهم يف السياقات اإلنسانية. من املخاوف الشائعة بني املامرسني يف القطاع اإلنساين أن االستهداف القائم عىل الفقر )وهو االستهداف الذي تُستخدم من 

أجله بيانات السجل االجتامعي يف الكثري من األحيان( ال يعد يف الغالب طريقة مالمئة الستهداف االستجابات الطارئة.

عموًما مثة خطر واضح من أن التوجه العاملي نحو استخدام الهويات الرقمية قد يولد أشكااًل جديدة من السيطرة والفساد وسوء اإلدارة والتمييز )حسني 
ونيست، 2014(. يتمحور إطار العمل العاملي الناشئ ملراكز إدارة الهويات حول هدف التنمية املستدامة رقم 16.9 الذي يتوخى تقديم شكل من أشكال 
الهوية القانونية لنحو 2.4–1.1 مليار شخص ال يحملون هوية حول العامل. وقد شملت عدد من أهداف التنمية املستدامة األخرى “اإلدماج املايل” ضمن 
أهدافه. كام تقع الهوية الرقمية يف جوهر اتفاقية مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب إىل جانب السيطرة عىل الهجرة والحدود وهي حوافز أساسية 
بالنسبة للدول. أدخلت منظامت إنسانية عديدة اليوم بعض أشكال أنظمة الهوية الرقمية وبعضها يدرس اعتامد معايري قابلة للتبادل تقودها عىل نطاق 
واسع وكاالت األمم املتحدة مثل املفوضية السامية لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي. وتدعم مشاريع مثل مرشوع البنك الدويل »الهوية من أجل 
األطراف  قدرات  وتحسني  رقمية وطنية،  وأنظمة هويات  للتبادل  قابلة  لوضع سجالت  الدول  مع  التعاون  األورويب  االتحاد  التنمية« من خالل صندوق 
اإلنسانية واالمنائية يف مجال »الحامية االجتامعية الرقمية«.26 تضم الغالبية العظمى من هذه األنظمة مكونًا بيومرتيًا، وقد تم إدخاله يف مبادرة »الصفقة 

الكربى« )2016( واالتفاق العاملي بشأن الالجئني.

مع أن هذه األنظمة تجلب منافع كبرية للدول واألفراد من حيث اإلدماج القانوين واالجتامعي واالقتصادي، كام أنها تحسن كفاءة األنظمة، إال أن تنفيذها 
له تبعات عىل الحريات املدنية وحقوق اإلنسان، خصوًصا يف الحروب التي كثريًا ما تكون الحكومات طرفًا فيها )حسني ونيست، 2014؛ بريينز وآخرون، 
2019(. وتتفاقم هذه املخاطر بسبب عدم توفر معايري عاملية ملعالجة املجموعة الواسعة من مشكالت حامية البيانات والحقوق األساسية، أو غريها من 
قوائم التحقق واملوازنات الواجب تنفيذها قبل متويل أو تشغيل هذه األنظمة. لذلك قد ينظر إىل حامية البيانات عىل أنها االعتبار األسايس يف املساءلة 
اإلنسانية حيث »ال يجري توثيق أو فهم املخاطر واألرضار واملنافع املتصلة بالبيانات يف السياقات اإلنسانية عىل النحو الكايف« )كونر ومارييل، 2017؛ ويلتون 

بارك، 3 :2019(27.

آليات وطرق إيصال املساعدات وتكاملها  2.4.4

يتيح تفضيل قطاع الحامية االجتامعية للتحويالت النقدية وازدياد استخدام القطاع اإلنساين لها فرصة للتقارب بني املجالني من حيث طرق اإليصال والرشكاء. 
لكن عىل الرغم من ازدياد استخدام مساعدات النقد والقسائم، إال أن معظم املساعدات اإلنسانية ما زالت عينية وتتطلب ترتيبات إيصال مختلفة. اعتامًدا 
عىل نوع الصدمة )خصوًصا رسيعة البداية(، قد تطرأ الحاجة يف بعض األحيان لتبديل طرق اإليصال أو وضع سلة مختلطة من طرق اإليصال وهو خيار ال 
تقدمه الحامية االجتامعية. كام أن التغطية والقدرات واملنافع العاملية لربامج الحامية االجتامعية ما زالت محدودة، خصوًصا يف الدول متدنية الدخل أو 
السياقات الهشة، كام انها تعاين من ضعف املأسسة )منظمة العمل الدولية، 2017؛ رولن وآخرون، 2018(. قد يقيد ذلك استخدامهم للرتابطات عىل الفور 
)لكن ذلك ال يعني أنه ال ينبغي دعمهم للتوسع( وقد يتطلب وضع نظام مواٍز أو إضايف. مبا أن معظم املنظامت اإلنسانية تعاين أيًضا من محدودية التغطية، 

ما زالت املشكلة األعم هي محدودية املوارد لتلبية مستوى االحتياجات، خصوًصا يف السياقات الهشة واألزمات املطولة.

أصبحت الربمجة املكملة )تسمى أيًضا »كاش بلس«( تلقى اهتامًما متزايًدا يف كل من برامج املساعدات االجتامعية املرتكزة حول التنمية وبرامج املساعدات 
النقدية اإلنسانية. تتفحص هذه الربامج تعزيز الروابط بني الدعم النقدي وغريه من أشكال الدعم من أجل توليد آثار تضافرية وتحسني املخرجات يف 
القطاعات الفنية مثل الصحة والحامية والحد من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي. مثة مجال هنا ليتعلم األطراف الفاعلون يف التنمية 

واإلغاثة من بعضهم البعض بشأن النواحي الناجحة من الربمجة املكملة )هاريف وبافانيلو، 2019(.

من أهم الدروس التي برزت بشأن منافع وتحديات ربط الحامية االجتامعية باألنظمة اإلنسانية أهمية املرونة. مثة حاجة للتكيف والتبسيط وإرخاء عمليات 
اإلدارة لتلبية مختلف االحتياجات ومعالجة القيود التي تربز خالل االستجابة للصدمات. كام ينبغي أيًضا الرتكيز عىل صمود األنظمة خالل األزمات وضامن 

استمرار عملها.

التغطية والتأهل ومعايري االستهداف  2.4.5

من أكرث املواضيع التشغيلية جداًل وتعقيًدا يف ربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية، التأهل واالستهداف اللذان يتمركزان حول تحديد 
وقياس الهشاشة والحاجات ومقدار الدعم الذي ينبغي أن يتلقاه الناس. إن الجدل يف هذه املسألة قائم يف جوهره حول الحقوق والتغطية – من ينبغي أن 
يتأهل للدعم، ومن ينبغي أن يستلم أو ال يستلم الدعم يف سياقات نادًرا ما تكفي فيها املوارد. يف الوضع املثايل، ينبغي أن تكون الحامية االجتامعية القامئة 
عىل االستجابة للصدمات مدعومة بالحامية االجتامعية املنتظمة والكافية يف األوقات الطبيعية ومتويل املناشدات اإلنسانية بالكامل. لكن يف الواقع، كثريًا 
ما تكون الحامية االجتامعية خالل األوقات الطبيعية غري كافية وال منتظمة، كام يتعذر تغطية االحتياجات اإلنسانية بالكامل. وذلك يفرض خيارات صعبة 

بشأن الطريقة املثىل لتخصيص املوارد الشحيحة املتاحة.

من الفروقات بني قواعد البيانات اختالف برمجة الربامج، والنامذج/ الحقول، وتقسيم املناطق جغرافيًّا، وأدوات جمع البيانات.  25

https://id4d.worldbank.org :انظر  26

هذا القسم أيًضا مستقى من ورقة ستصدر قريبًا عن ”awo.agency“ و”أوبن سوسيتي فاونديشن” بشأن معايري أنظمة الهوية الرقمية.  27
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يستخدم استهداف برامج الحامية االجتامعية واملساعدة اإلنسانية مجموعة متنوعة من املنهجيات القامئة عىل الفقر والتصنيف واملجتمع، وكثريًا ما تفضل 
برامج املساعدة االجتامعية االستهداف القائم عىل الفقر )مثل اختبار القدرة املالية غري املبارش( يف حني متيل الجهات اإلنسانية إىل االستهداف املجتمعي. 
لكل من الطريقتني إيجابيات وسلبيات وهام تخضعان لجدل حاد بشأن دقتهام وموضوعيتهام وتكلفتهام ورسعتهام )انظر مثاًل إىل كيد وآخرون، 2017(. يف 
الواقع تجمع برامج كثرية بني املنهجيتني. الواضح بالنسبة للجهات اإلنسانية أن التنازالت والحلول الرسيعة مطلوبة يف سياقات يضيق فيها الوقت والقدرات 
والبيانات )برنامج األغذية العاملي، 2006(.28 بسبب محدودية املوارد يف مواجهة الحاجات الهائلة )يف كل من برامج الحامية االجتامعية والربامج اإلنسانية( 

كثريًا ما ينصب الرتكيز عىل تقليل أخطاء الشمول مع أن أخطاء اإلقصاء متثل املشكلة األكرب.

)الفقر  النقدية والقسائم والحامية االجتامعية تقييامت هشاشة متكاملة تراعي عدة مخاطر وأشكال للهشاشة  الروابط بني املساعدات  يتطلب تحديد 
وانعدام األمن الغذايئ والتعرض لخطر الصدمات( دون أن تخلط بينها. وكثريًا ما يكون إيجاد أدوات عملية لتنفيذ تقييم الهشاشة املتكامل صعبًا عىل 
املستوى القطري. بدأت عدة دراسات يف النظر يف تركيبة املنهجيات واملؤرشات وطرق التمويل التي تدعم استهداف كل من الحاجات املزمنة والحادة 
املؤقتة عىل النحو األمثل )مثل جمع تحليل اقتصاد األرسة واختبار القدرة املالية غري املبارش( )شنيتزر، 2016( أو الجمع بني املؤرشات الفئوية ومؤرشات 
األمن الغذايئ. اعتامًدا عىل مستوى نضج نظام الحامية االجتامعية ورؤيته املستقبلية، قد ينطوي االنتقال من املنافع القامئة عىل الحاجات )التقديرية( إىل 

الفئوية )املستحقات الفردية( أو الدخل األسايس الشامل عىل امتيازات كبرية.

لكن مثة أسئلة مهمة ينبغي اإلجابة عنها من حيث العمليات والتمويل واالقتصاد السيايس. وعىل غرار ذلك بالنسبة للتصميم واالهداف طويلة األمد – هل 
يهدد تحويل اهتامم برامج الحامية االجتامعية وأنظمتها ملعالجة الكوارث أهدافها األساسية بضامن نضج نظام الحامية االجتامعية وتقديم حامية أكرب يف 
جميع مراحل الحياة؟ مع أن اإلجابة ال ينبغي أن تكون واحدة، إال أنه يف السياقات التي تشح فيها املوارد ويقل فيها النطاق السيايس، تبقى مخاطر اإلثقال 

عىل املوارد يف مقدمة املخاوف بالنسبة للكثريين، ومنهم مقدمو املعلومات الرئيسيني لهذه الورقة.

تحديد نوع التحويل النقدي ومستواه وتكراره ومدته  2.4.6

برامج الحامية االجتامعية مصممة لتكون منتظمة وكافية ومتوقعة وممولة من قبل الحكومات )عىل املدى القصري أو الطويل(. يف حني تهدف مساعدات 
النقد والقسائم لدعم إنقاذ األرواح وسبل العيش لفرتة زمنية محدودة يف مواجهة صدمات محددة )عىل الرغم من أن الخط الفاصل بينهام مبهم يف األزمات 
املطولة(. كالهام يعتمد عىل تقييامت االحتياجات ألرس فردية من أجل تحديد قيم التحويالت، لكن يف ظل السياقات الطارئة ونقص قدرات املستفيدين 

عىل التكيف، قد تكون قيمة تحويالت املساعدات النقدية والقسائم أضعاف قيم الحامية االجتامعية.29

إن اتساق هذه األنظمة ينطوي عىل التنازالت، ومن غري املفاجئ أن يكون تحديد قيم التحويالت النقدية – التي متثل القسم األكرب من تكلفة أي برنامج – 
مسببًا لالضطراب بشكل إيجايب وسلبي أيًضا. مثال، زيادة قيمة التحويالت النقدية للمستفيدين من املساعدة االجتامعية خالل األزمات أو مواسم الجفاف 
)التوسع العمودي( ثم تقليلها مرة أخرى قد يكون أمرًا مرحبًا به )خصوًصا إذا تم يف الوقت املناسب ومن خالل مقدم خدمات مالية واحد( لكنه قد يؤدي 
أيًضا عىل إرباك املجتمعات بشأن أسباب وقف املساعدات واستالم أرس معينة مبالغ أكرب من غريها. يف بعض األحيان، ال تفضل املجتمعات فكرة »الغمس 
مرتني« – أي استالم مستفيد واحد عدة أشكال من الدعم بداًل من حصول الجميع عىل القليل منه )حكومة ماالوي واليونيسف، 2017؛ هوملز وآخرون، 

2017( عىل الرغم من أن مبدأ الربمجة متعددة املستويات يعد أساسيًّا يف الحامية االجتامعية.

ماالوي  يف  )كام حدث  اإلنسانية  املساعدات  تكافئ  بحيث  مؤقتًا  االجتامعية  الحامية  قيم  بزيادة  إما  معينة،  لتسوية  للتوصل  األطراف  تسعى  ما  كثريًا 
وموريتانيا( أو بتحديد قيمة تقل عن املتطلبات اإلنسانية للتاميش مع برامج الحامية االجتامعية )كام حدث يف كينيا وقريغستان ونيبال(. لكن يف جميع 
الحاالت األخرية هذه، لوحظ أن القيم كانت متدنية جًدا بالنسبة لتلبية حاجات األرس يف الحاالت الطارئة، لكنها أسهمت يف الغالب يف قبول الحكومات 

لها، وذلك مثال مهم عىل املقايضة.

اإلنذار املبكر والعمل املبكر، والتمويل القائم عىل التوقعات  2.4.7

لقيت إحدى سامت تصميم املساعدات اإلنسانية وإدارة مخاطر الكوارث وهي ربط أنظمة اإلنذار املبكر باملساعدات االجتامعية القابلة للتوسعة وغريها 
من برامج الحامية االجتامعية اهتامًما متناميًا يف مناطق مثل منطقة الساحل. يتشارك التمويل القائم عىل التوقعات مع ميزات اإلنذار املبكر والعمل املبكر، 
لكنه يركز عىل استخدام تنبؤات املناخ والجو املتصلة بنقاط إطالق محددة مسبًقا ومتويل مخاطر الكوارث وخطط االستجابة )املعروفة أحيانًا بربوتوكوالت 
عىل  القائم  التمويل  يقدم   30.)2018 الخارجية،  التنمية  )معهد  التعايف  وجهود  لها  واالستجابة  الطارئة  للحاالت  التأهب  فعالية  لتحسني  املبكر(  العمل 
التوقعات منهج تفكري مفيد للحامية االجتامعية املستجيبة للصدمات، ومن ذلك ضامن تأهب األنظمة وتخصيص املوارد )وتجنب العمل “دون جدوى” عن 
طريق االستثامر يف تدابري التأهب عندما ال تتحقق الصدمة( وطريقة تصميم نقاط إطالق موضوعية للعمل بناء عىل مؤرشات متفق عليها مسبًقا وطرق 

التخطيط واالستعداد واالتصال مع املجتمعات. كانت هذه العملية املتبعة مثاًل يف كينيا ضمن برنامج شبكة األمن من الجوع. 

تدرج املخاطر ومتويل مخاطر الكوارث  2.4.8

التي  التي ينبغي متويلها والجهات املمولة لها. مثاًل، ما هي الجهة  يفرض حشد املوارد للحامية االجتامعية املستجيبة للصدمات تساؤاًل بشأن األنشطة 
ينبغي أن تدفع تكلفة »التكملة العمودية« – صندوق احتياطي يف الربنامج العادي أو جهة مانحة إنسانية تبني عىل برنامج الحامية االجتامعية؟ ما هي 

آليات التمويل األكرث مالءمة ملعالجة الصدمات قبل وخالل وبعد وقوعها، وما هي املخاطر التي ينبغي أن تُنقل إىل رشكاء آخرين )مثل رشكات التأمني(؟

مشاركة املستفيدين جزء أسايس أيًضا من املساءلة اإلنسانية مع أنها قد تكون محدودة يف األزمات رسيعة البداية والنزاعات )برينز وآخرون، 2011(.  28

29  عادة ما متثل قيم تحويالت برامج الحامية االجتامعية %30–10 من حاجات األفراد أو األرس للشهر الواحد، وقد تتأثر كثرًيا باعتبارات االستدامة املالية عىل املدى الطويل والرغبة يف عدم التسبب باالتكالية. عادة ما يحتاج 

املستفيدون من املساعدات اإلنسانية لتغطية %100–65 من حاجاتهم الشهرية باستخدام منهجيات مثل سلة الحد األدىن من اإلنفاق، مع اإلشارة إىل أن هناك حدوًدا دنيا مثل الحدود التي عرفتها معايري إسفري ينبغي أال تقل 
عنها املساعدات.

 www.forecast-based-financing.org/wp-content/uploads/2018/10/DRK_:للمناخ األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  ومركز  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدويل  االتحاد  أعامل  إىل  أيًضا  30  انظر 
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تعتمد اإلجابة عىل هذه األسئلة عىل السياق، وبالتايل هناك حاجة لفهم أي الصدمات يؤثر عىل من وأين، إىل جانب فهم مجموعة األدوات الربامجية 
والرشكاء واآلليات املتاحني ملعالجة هذه الصدمات.31 يعد هذا النوع من تدريج املخاطر متريًنا أساسيًّا من تحليل متويل وتأمني مخاطر الكوارث الذي تجريه 
جهات مثل البنك الدويل مع وزارات املالية.32 كام يدعم تحليل متويل وتأمني مخاطر الكوارث العديد من متطلبات تصميم ربط مساعدات النقد والقسائم 
بالحامية االجتامعية، مثل تحديد مستويات املخاطر وإعداد مناذج محسوبة التكاليف آلثار الكوارث، وإعداد مربرات االستثامر االقتصادية للتأهب واإلنذار 

والعمل املبكر، وتحديد خطط االستجابة الطارئة كرشط مسبق لرصف متويل مخاطر الكوارث املخصص مسبًقا.

ميكن بذل املزيد من الجهود بالتعاون مع األطراف اإلنسانية الفاعلة لوضع إسرتاتيجيات متويل وتأمني مخاطر الكوارث. مثة حاجة لبذل هذه الجهود من 
أجل تحديد الرتكيبة املالءمة من األدوات املالية لالستجابة للصدمات )مثل الصناديق املشرتكة القطرية( التي قد تحفز أيًضا الرتكيبة املالمئة من األطراف 
الفاعلة للمشاركة يف الحامية االجتامعية املستجيبة للصدمات )كونينديك، 2018(. ويف هذا الشأن، ميكن أن تؤدي الجهات املانحة دورها عن طريق إبداء 
اهتاممها بالربامج التي تتبع منط الحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات والتي تتطلب تقديم طلبات مشرتكة من األطراف الفاعلة يف مجايل 

املساعدة اإلنسانية والحامية االجتامعية – كام فعلت إدارة التنمية الدولية الربيطانية يف لبنان )تشريير وآخرون، 2019(.

من الواضح أن هياكل التمويل تؤثر بشكل كبري عىل العمل الربامجي )كونينديك، 2018(. ما دامت األنشطة التي تستطيع الجهات اإلنسانية أن تدعمها 
محدودة، وما دامت تسعى للحصول عىل التمويل قصري األمد لالستجابة لكوارث وشيكة الوقوع، لن تستطيع املشاركة يف جدول األعامل األوسع املتصل 
بربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية بالكامل. يجب تقديم طرق جديدة لدعم التنسيق والربمجة متعددة األطراف، وقد ميثل استكشاف 
متويل وتأمني مخاطر الكوارث وغريه من آليات التمويل االبتكارية مساًرا مثمرًا يف ربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية. أما التبعات 
ل الحكومة  األكرب للحامية االجتامعية املستجيبة للصدمات فهي أن االنتقال إىل استخدام أنظمة الحامية االجتامعية بقيادة الحكومات قد يعني أن تحمُّ
ورشكائها يف التنمية ألعباء متويل االستجابة للصدمات قد يزداد. لذلك من الرضوري أيًضا بالنسبة لرشكاء التنمية أن يناقشوا الحيز املايل وفهم خيارات ضامن 
التمويل الحكومي األطول أمًدا للحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات واملرتبطة بإسرتاتيجية حامية اجتامعية تشمل متويل مخاطر الكوارث.

ينبغي التزام الواقعية بشأن إمكانات النهج الجديدة يف متويل مخاطر الكوارث واإلقرار باحتامل استمرار الحاجة للدعم الدويل املستدام – سواء من مصادر 
إنسانية أو إمنائية – الختبار النهج الجديدة وتوسعة نطاقها إىل جانب مساعدة الناس يف تلبية احتياجاتهم األساسية يف العديد من األزمات من خالل أنظمة 

وبرامج تقليدية.

تأمالت  2.5

يوفر ربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية فوائد متعددة. إن مواءمة الطرق وتطوير مرونة أكرب ضمن نظام اإلجراءات الخاصة للتعامل 
مع مجموعة أكرب من الصدمات وإدارتها ينطوي عىل إمكانية الحد من ازدواجية الجهود والتكلفة وتجنبهام وتعزيز التنسيق وبناء القدرات الوطنية وتحسني 

النتائج للمستفيدين. وينعكس هذا يف منشورات دراسة الحالة عىل الحامية االجتامعية املستجيبة للصدمات.

مع ذلك، فإن الجهود املبذولة للتغلب عىل انقسامات املجتمعات اإلنسانية واإلمنائية تقع عىل رأس االختالفات النظرية والهيكلية والسياسية العميقة. 
)برون،2014  والتكامل  التنسيق  نحو  توجيهها  من  بدالً  املنافسة  نحو  أسايس  بشكل  موجهة  التنمية  قطاع  يف  والوطنية  الدولية  الفاعلة  الجهات  إن 
وكونيانديك،2018(. تتخلل هذه القضايا موضوع ربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية وتثري العديد من املخاوف التي يتم عرضها بشكل 

موجز أدناه.

االقتصاد السيايس  2.5.1

ال يزال االقتصاد السيايس لربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية يلقى اهتامًما غري كاٍف يف أبعاد متعددة: هل ميكن للجهات الفاعلة 
اإلنسانية واإلمنائية الحفاظ عىل التزاماتها باملبادئ اإلنسانية أثناء العمل مع املساعدة االجتامعية التي تديرها الحكومة؟ هل يعني الربط بني العمل اإلنساين 
والحامية االجتامعية فقدان بطيء للتأثري واملوارد والرؤية لفاعيل العمل اإلنساين وإدارة مخاطر الكوارث؟ كيف ميكن بناء الثقة عرب الوزارات والرشكاء 
بهيكليات وتفويضات مختلفة اختالفًا جوهريًا والتي تتنافس أحيانًا بشكل مبارش عىل املوارد؟ ما هي أسئلة االقتصاد السيايس التي تحتاج وزارة أو جهة 

مانحة لإلجابة عليها لتبني فكرة ربط العمل اإلنساين بالحامية االجتامعية؟

يف وسط هذه األسئلة، توجد طرق معروفة ومختلفة للتفكري يف دور الدولة. يركز مفهوم الحامية االجتامعية بشكل كبري عىل دعم الدول لتقديم املساعدات 
االجتامعية ملواطنيها كجزء من عقد اجتامعي أوسع، متجذر يف الترشيعات، ودمج يف السياسات القطاعية، ومتويله من املوارد املحلية. ويف الوقت نفسه، 
يتطلب العمل اإلنساين مسافة معينة واستقالاًل معيًنا عن الدولة لدعم املبادئ اإلنسانية وان تعمل كمقدم للخدمة  كملجأ أخري عندما تكون الدولة مهزومة 
أو متواطئة أو تفتقر إىل عمليات السيطرة. ميكن أن تكون هناك فرص الستكشاف بعض هذه األسئلة والتوترات من خالل مبادرات البحث وبناء القدرات.

توضيح أهداف الجهات الفاعلة املختلفة  2.5.2

هل من املناسب ربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية يف جميع الحاالت، أو أن هناك خطرًا من إرهاق أنظمة الحامية االجتامعية من 
خالل محاولة التأكد من أنها تستجيب ملجموعة متزايدة من الصدمات؟ يتضح من أدبيات الحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات أن قدرة 
نظام الحامية االجتامعية عىل إدارة مجموعة واسعة من الصدمات املتغرية تعتمد عىل مجموعة من العوامل )القدرة، والنضج، ونوع الصدمة، والتنسيق( 
)أوبرين وآخرون،2018ب(، وأنه حتى يف حالة وجود برنامج أو نظام مناسب بشكل جيد ومؤسيس للحامية االجتامعية، فقد ال يكون يف وضع يسمح له 

بتضمني عدد إضايف من الحاالت استجابة لصدمات إضافية )ويندر-رويس وآخرون،2017(.

مثل الصناديق االحتياطية والتاميش مع املوارد اإلنسانية ومعدالت األزمات وسندات الكوارث وتأمني الخسائر الكارثية.  31

 www.financialprotectionforum.org/publication/disaster-risk-finance-a-primercore-principles-and-:الكوارث مخاطر  متويل  بشان  الدويل  للبنك  التمهيدي  الدليل  إىل  مثال  32  انظر 
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يف العديد من البلدان، تكون املساعدة االجتامعية محدودة التغطية أو غري متوفرة يف املناطق التي يصعب الوصول إليها. ويف هذه الحاالت، قد تُنصح بعض 
الدول بشكل أفضل بإبقاء أنظمة املساعدة االجتامعية وأنظمة العمل اإلنساين منفصلة، والرتكيز باألحرى عىل تحسني وإضفاء الطابع الرسمي عىل التنسيق 
الشامل وأنظمة الدعم املشرتكة. قد يعني العمل بشكل أكرث فعالية مع الحكومات لتمكينها من مساعدة ودعم مواطنيها يف أوقات األزمات بناء القدرة عىل 
االستجابة للكوارث كجزء من أنظمة إدارة الكوارث الوطنية بدالً من العمل عىل جعل الحامية االجتامعية أكرث استجابة للصدمات. وحتى يف البلدان ذات 
القدرات األعىل حيث تم تحقيق التكامل إىل حد ما، فإن الصورة معقدة. يوضح مثال تركيا الوارد أعاله كيف ميكن أن يؤدي ربط العمل اإلنساين بالحامية 

االجتامعية إىل نتائج متناقضة.

ميكن أن يؤدي »االعتامد” عىل نظام الحامية االجتامعية لتقديم املساعدة الصحية إىل تحسني كفاءة تقديم املساعدات الصحية يف حني أنه ال يقدم سوى 
القليل عن طريق بناء القدرات الحكومية العامة أو تغيري أولويات متويل الجهات املانحة نحو امللكية الوطنية. ميكن تحقيق نقل عبء االستجابة اإلنسانية 
عىل أنظمة الحامية االجتامعية دون تقليل مستويات الحاجة العامة إذا مل تعالج الربامج األساسية طويلة األجل هذه املستويات بسبب عدم كفاية التغطية 

أو التمويل أو التصميم أو القدرة.

قد يتامىش هذا مع األهداف اإلنسانية لزيادة رسعة االستجابة لألزمة وحسن توقيتها وكفاءتها، ولكن قد ميثل هذا إشكالية من حيث أهداف التنمية لتقوية 
وتعزيز األنظمة الوطنية، واملخاطر التي تزيد من إرهاق نظام الحامية االجتامعية أو تشتيت االنتباه عن األهداف األساسية إذا مل يتم تصميمه بشكل 
مناسب. إن التوفيق بني األهداف املختلفة هو سياق محدد ويتطلب االلتزام بإغالق التنسيق عرب القطاعات، مع تجنب االنتهازية. وحيثام يُعترب التكامل 
مناسبًا وقاباًل للتطبيق وميكن تعزيز القدرات املحلية، يجب أن يكون هدف بناء القدرات الوطنية محوريًا، وأن يتم االلتزام بالتعلم من التجارب لتعزيز 
االستجابات املستقبلية. ومرة أخرى، يجب أن يكون الرتكيز عىل تطوير املبادئ األساسية للحامية االجتامعية الشاملة حيثام أمكن ذلك – كيفية زيادة 

التغطية وزيادة الشمولية والكفاية لربامج الحامية االجتامعية الحالية مع مرور الوقت.

باختصار، يشكل التكامل مخاطر باإلضافة إىل مكافآت، مثة حاجة إىل مزيد من الحذر عند افرتاض أن ربط مساعدات النقد والقسائم بالحامية االجتامعية 
هو أمر إيجايب بشكل ال لبس فيه أو قابل للتطبيق عامليًا. تحتاج الدول املترضرة من األزمات واملنظامت التي تدعمها إىل اتخاذ قرارات أكرث دقة حول 
ما إذا كان من الرضوري ربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية، وأين وكيف يتم ذلك. هناك حاجة إىل الواقعية والطموح والصرب بنفس 
القدر لضامن عدم إجهاد أنظمة الحامية االجتامعية قبل األوان، ودعم الدول بشكل كاٍف، وأال يتم اعتبار عملية ربط مساعدات النقد  القسائم بالحامية 

االجتامعية اسرتاتيجية خروج رسيعة لفاعيل العمل اإلنساين. وكام يالحظ كاريري )الحقاً( فإنه:

“بشكل جوهري واألهم من ذلك، تدعو هذه األجندة إىل تغيري كامل لعقلية ونهج املساعدة اإلنسانية والحامية االجتامعية. يتطلب التوفيق بني وجهات 
النظر املختلفة وترجمتها إىل عمل بناء. ومن منظور املانحني، فإن السؤال هو كيف ميكن إقناع الحكومات بأن تكون أكرث شموالً؛ ومن وجهة نظر الحكومة، 
فإنها تواجه مخاطر سياسية واقتصادية غري متناسبة وتركها تتحمل تكاليف ذلك؛ ومن وجهة نظر املنظامت اإلنسانية الدولية، قد تكون هناك معضالت حول 

كيفية التوفيق بني االلتزامات بالحيادية واالستقالل مع تلك املتعلقة باحرتام املسؤولية األساسية للحكومات )سيفريت وآخرون، 2019(.

 إن توضيح طبيعة االحتياجات اإلنسانية، واالتفاق عىل األهداف املشرتكة عىل املدى القصري واملتوسط، وإعادة تحديد األدوار واملسؤوليات الخاصة بهذه 
الرؤية تتطلب مهارات ميرسة لتوجيه الحوار والتفاوض بشأن االختالفات بني الجهات الفاعلة.

النوع االجتامعي  2.5.3

النوع االجتامعي والعمر واإلعاقة. ميكن أن تؤدي تدخالت  الكوارث والنزاعات إىل تفاقم عدم املساواة وتؤثر عىل السكان بشكل مختلف بسبب  تؤدي 
الطوارئ نفسها إىل خطر تفاقم االنقسامات هذه إذا مل يتم التخطيط لها وتقدميها بشكل صحيح.33 كام الحظ برنامج رشاكة التعلم النقدي وغريه من الرامج، 

34فإنه من غري املفهوم نسبيًا كيفية تنفيذ االستجابات اإلنسانية بطريقة تراعي الفوارق بني الجنسني، والعالقة بني املساعدات النقدية يف هذه العملية.

 باستثناء واحد أو اثنني من االستثناءات البارزة )عىل سبيل املثال، كاريري وآخرون، 2019(، حتى اآلن كانت جميع الجهود املبذولة ملعالجة التفاوت بني 
الجنسني غائبة تقريبًا يف مناقشات الحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات. مع ذلك، توجد يف الحامية االجتامعية مجموعة راسخة من األدلة 
حول فوائد توفري املساعدات النقدية لألرس للمساعدة يف معالجة الديناميات والتفاوت بني الجنسني )ميرشا،2017(. لذلك يبدو أن »تفكري الربط« يف النوع 

االجتامعي وربط العمل اإلنساين بالحامية االجتامعية غري موجود.

قد يكون هذا نتيجة لعدة عوامل، مثل االفتقار إىل أدلة البيانات املصنفة حسب النوع االجتامعي، وانعدام االهتامم واإلرادة السياسيني، وحقيقة أن النوع 
االجتامعي عملية شاملة وليست »مركبة« بسهولة )كاريري وآخرون، 2019(. ولكن هناك أيًضا قضايا أوسع نطاقاً قيد العمل. ومن املسلم به عىل نطاق 
واسع يف الحامية االجتامعية أن املساعدات النقدية وحدها ال تؤدي إىل النتائج املرجوة يف مجال سوء التغذية والصحة والتعليم )رولني وآخرون، 2017(، 
ولكن يجب أن تكون مصحوبة مبجموعات من الخدمات االجتامعية )مثل الرعاية الصحية األولية والتعليم والتغذية( و/ أو تغيري السلوك )عىل سبيل املثال، 
بشأن رعاية األطفال وتغذيتهم، والشمول املايل، والحقوق واالستحقاقات القانونية(، وما يسمى  بالقيمة النقدية cash plus أو »متعددة املستويات« 

)ميرشا ، 2017(.

 يعد هذا أمرًا بالغ األهمية بشكل خاص للنساء والفتيات، نظرًا لديناميكيات القوة غري املتكافئة يف األرس، وأمناط العمل والرعاية الجنسانية، واالفتقار النسبي 
إىل الوصول إىل املوارد املالية واالجتامعية والسياسية مقارنة بالرجال )رولني وآخرون، 2018(. ومع ذلك، ميكن أن يكون نطاق الخدمات االجتامعية يف البلدان 
منخفضة القدرات محدوًدا، ويرتبط الرصاع بشكل غري مفاجئ بتدهور أنظمة إيصال وتقديم الخدمات )كاربنرت وآخرون، 2012(. قد يؤدي هذا إىل تصور 

أن النوع االجتامعي يف سياق اعتبارات الحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات املعقدة بالفعل قد يكون أكرث من أن يعالج بطريقة شاملة.

www.calpnetwork.org/publication/collected-papers-on-gender-and-cash- :33  انظر مصادر رشاكة التعلم النقدي املتنوعة حول الجنس ومساعدات النقد  والقسائم التي تتحدث عن هذه النقاط

/transfer-programmes-in-humanitarian-context
www.devex.com/news/opinion-for-cash-transfers-to-work-we-can-t-ignore-gender-93575 :يرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين  34
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ميكن أن يكون نهج )خطوة بخطوة( مفيًدا إلعادة إدخال النوع االجتامعي كبُعد ُمتجاهل للتحليل لربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية، 
وهذا قد يستلزم أوالً تطبيق الرتكيز عىل النوع االجتامعي عرب إطار تشغييل »مفكك‹‹ )النظر يف امليزات الربامجية والنظامية املختلفة كام نوقش أعاله( لفهم 
أين يجب أن تكون األولوية. ثانيًا، ميكن أن يعني هذا االهتامم فيام إذا كانت األرس مؤهلة لتدخالت متعددة )واحدة من املزايا املفرتضة للعمل بطريقة 
منسقة يف الحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات(، وحيث يلزم النظر إىل ما هو أبعد من النقد نحو الخدمات االجتامعية والتدابري املصاحبة 

كجزء من نهج أكرث شموالً، وإن كان يتم تقدميه تدريجيا مع مرور الوقت.

وأخريًا، ميكن أن يعني توسيع نطاق التفكري ليشمل أجندة الحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للنوع االجتامعي، من خالل النظر إىل املشهد السيايس 
لفهم السياسات الشاملة للنوع االجتامعي والفاعلني السياسيني املوجودين، ورمبا األهم من ذلك، كيف ميكن للحامية االجتامعية )والعمل اإلنساين( تأطري 
النساء أكرث من مجرد  كونهن أمهات ومقدمات رعاية ولكن مساهامت يف عمليات التغيري واالقتصاد ومتلقيات للحامية االجتامعية يف حد ذاتهن )هوملز 

وآخرون، 2019(.

باختصار، ميكن أن يساعد منظور النوع االجتامعي يف الوصول إىل نظرة أكرث شموالً حول كيفية الوصول إىل األشخاص الضعفاء يف األزمات وخارجها، فضالً 
عن املساهمة يف اسرتاتيجيات الخروج يف نهاية املطاف للجهات الفاعلة يف العمل اإلنساين واسرتاتيجيات االنتقال إىل الجهات الرسمية يف طرق الحامية 

االجتامعية املستجيبة للصدمات التي تقودها الحكومة.

وليك يحدث ذلك، هناك حاجة إىل مزيد من األدلة عىل مختلف نقاط االتصال املحتملة مع أنظمة الحامية االجتامعية الوطنية، والنظر يف برامج املساعدات 
النقدية االجتامعية وما بعدها لتشمل الخدمات االجتامعية، واألخصائيني االجتامعيني، والتأمني االجتامعي، وسياسات العمل، وما إىل ذلك )كاريري، ستتم 

مناقشته الحقاً(.

العمر واإلعاقة  2.5.4

ميثل كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة وأرسهم متثيالً غري متناسب بني أفقر األشخاص. يف حني أن الوصول إىل الحامية االجتامعية ميكن أن يلعب دوًرا 
رئيسيًا يف تعزيز الرفاه، فإن الربامج الحالية ال تصل إىل الغالبية العظمى من األشخاص ذوي اإلعاقة، ويواجه كبار السن معيقات بسبب نقاط الضعف الحالية 
والتواصلية  الجسدية  املوانع  2015ب(.  الدولية  وزارة التنمية  2015أ؛  الدولية  وزارة التنمية  2012؛  ودافيس،  )ملينيك  الحامية  انتهاكات  وزيادة خطر 
واملتعلقة باألوضاع، وغياب الوعي يف تصميم الربنامج، تجعل من الصعب عىل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة الحصول عىل الدعم )مونت، 2010؛ كيد 

وآخرون، 2019(.

أو املساعدة اإلنسانية، خاصة  التدخالت  إن األشخاص ذوو اإلعاقة معرضون بشدة لألزمات ألنهم أقل احتامالً من اآلخرين فيام يتعلق باالستفادة من 
بسبب محدودية املعلومات التي ميكن الحصول عليها، ونقص بيانات اإلعاقة، واملواقف السلبية أو املعرفة بني أفراد األرسة واملجتمعات ومنفذي الربنامج 
 ،2015 إنرتناشونال،  كاب  هاندي   ،2013 بريس،   ،2016 وبريس،  2019ب، شريوود  الالجئني،  املتحدة لشؤون  لألمم  املفوضية السامية  وآخرون،  )غروس 
روهويندر،2018(. تشري األدلة أيًضا إىل أنه غالبًا ما يتم تجاهل كبار السن يف العمليات اإلنسانية )هيلب أيج، 2012 و2014(. تحتاج املساعدات اإلنسانية 

النقدية والقسائم واملساعدة االجتامعية والربامج التي تحاول بناء روابط بينهام إىل إيالء اهتامم أكرب لقضايا السن واإلعاقة.

الربامج التحويلية والوقائية  2.5.5

غالبًا ما يكون األشخاص الذين يحتاجون إىل املساعدة االجتامعية يف األزمات عرضة لخطر العنف )مبا يف ذلك العنف القائم عىل نوع الجنس والعنف 
الجنيس(، وهم يف حاجة خاصة إىل الحامية، كام تفرض عليهم قيود تتعلق بحقوق العمل أو التنقل بحرية )ديني وماليت، 2017(. هناك حاجة ماسة 
للحامية التي تركز ليس فقط عىل املساعدة ولكن عىل مجاالت مثل الحق يف العمل وحرية التنقل والحامية من العنف، وتحديداً عندما يكون من الصعب 

للغاية فرضها.

 هناك حاجة للرتكيز عىل مدى إمكانية دمج املنهجيات التحويلية بنجاح يف املساعدة اإلنسانية واالجتامعية املرتبطة بها. قد يكون ملنهج »القيمة النقدية« 
Cash Plus أو نهج الربمجة التكميلية تأثريًا تآزريًا بني املساعدات األساسية والحامية للحد من مخاطر العنف وتخفيف عواقبه. هناك أيًضا مجال ملزيد من 

الرتكيز عىل كيفية دعم الحامية االجتامعية لكسب العيش وتحقيق االندماج )هاريف وبافانيللو، 2017(.
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الخالصة  3
اكتسب ربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية، كجزء من جدول أعامل الحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات األوسع، زخام 
كبريا واهتامما كبريا يف السنوات الخمس املاضية. ويرجع ذلك إىل مجموعة من العوامل مثل تركيز االلتزامات العاملية عىل مواءمة أكرب لألهداف واألنظمة 
والربامج والطلب عىل تعزيز التنسيق وتوفري التكاليف يف العمليات، والسامت املشرتكة بشكل متزايد لربامج الحامية اإلنسانية واالجتامعية. إنه جزء أسايس 
من جهد أوسع ملدة 30 عاًما لتحسني العالقة بني عمليات التنمية واألنشطة اإلنسانية لتقديم خدمة أفضل للمستضعفني يف البلدان الفقرية والهشة واملتأثرة 

بالرصاعات، مع تزايد وترية وكثافة املناخ والصدمات األخرى، مام يدفع إىل تسجيل أرقام قياسية من الحاجة اإلنسانية حول العامل.

لقد قطعت املناقشات املفاهيمية والسياسات التي تربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية شوطاً طويالً يف وقت قصري، وهناك اآلن انتشار 
للمواد )دراسات املوقف، ودراسات الحالة، واملالحظات اإلرشادية، والبحث األكادميي( حول كيفية تخطيط املنظامت املختلفة أو تشغيلها للروابط، مام 

يعكس عدًدا متزايًدا من األنشطة عىل أرض الواقع.

ومع ذلك، ال يزال هناك عدد من الثغرات يف األدبيات، ودعوة ملحة من املامرسني للحصول عىل دعم مركز ومخصص يف تخطيط وتنفيذ الروابط عىل 
املستوى اإلقليمي والقطري.

تقدم هذه الورقة، بتكليف من برنامج رشاكة التعلم النقدي، نظرة عامة عىل كيفية تطور مفاهيم ربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية 
والحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات عىل نطاق أوسع، وكيف يتم تفعيل الروابط عرب سياقات البلدان املختلفة، وما هي بعض اعتبارات 
الربمجة الرئيسية، وبعض التأمالت األخرى للنظر فيها مع تطور جدول األعامل هذا. يوفر الجزء الثاين، الداخيل لربنامج رشاكة التعلم النقدي، مجموعة من 

توصيات بناء القدرات بناًء عىل التحليل والبحث الذي تم إجراؤه هنا.

إن الحجة العامة الواردة يف هذه الورقة هي أنه يف حني أن ربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية يبرش بالكثري وأدخل ابتكاًرا برنامجيًا 
مثريًا لالهتامم، هناك حاجة لفهم أفضل للطرق املختلفة التي ميكن بها ملساعدات النقد والقسائم االرتباط بـ الحامية االجتامعية من منظور إنساين، وفعالية 

هذه املنهجية. ينصح بالحذر يف افرتاض أن االرتباط إيجايب بشكل ال لبس فيه وأن النتائج قابلة للتطبيق عامليا.

يحتاج الفاعلون إىل اتخاذ قرارات أكرث دقة حول ما إذا كان من الصواب الربط بني الحامية االجتامعية ومساعدات النقد والقسائم بشكل أقوى، ويف أي 
ظروف، وماذا يعني ذلك لتحقيق التوازن الصحيح بني أدوات التنمية واألدوات اإلنسانية يف أماكن مختلفة. ومع ذلك، فإن النهج يحمل الكثري من الوعود 
وخلق بعض النتائج والرؤى املبكرة املشجعة. لذلك، مثة حاجة إىل مزيد من العمل لسد بعض الفجوات املعرفية العاملية، ولكن األهم من ذلك، لدعم 

احتياجات بناء القدرات عىل املستوى امليداين، مع الرتكيز عىل الحلول الواقعية.

ونظرًا ألن هذا النهج يصبح أكرث تجسيًدا يف طرق عمل املؤسسات املختلفة، تشري هذه الورقة إىل أنه ستكون هناك حاجة أكرب لالتفاق عىل األساليب 
واألدوات الرئيسية وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وزيادة الطلب عىل املامرسني الذين لديهم »ملفات تعريف مختلطة«، أولئك الذين لديهم خربة يف العمل 
اإلنساين والحامية االجتامعية )وكذلك القطاعات األخرى ذات الصلة(. ونظرًا ألن العديد من التحديات التي متت مواجهتها يف دمج هذين العاملني ال تؤدي 
إىل الحلول التقنية وحدها، يتعني عىل املامرسني الجمع بني معرفتهم العملية واملزيج الصحيح من املهارات الشخصية إلدارة، ما هو يف الواقع، عمليات 

التغيري والتفاوض وبناء الثقة، بهدف تقديم برامج محسنة ونتائج أفضل للمجتمعات املتأثرة بالصدمات.
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املالحق

امللحق )1(: أهداف ونطاق وتركيز االستشارات )من الرشوط املرجعية(

تغطي املهمة الفرتة الزمنية من 1 كانون ثان 2020 إىل 30 آذار 2020. والهدف من هذه املهمة:

تزويد برنامج رشاكة التعلم النقدي بنظرة عامة محدثة حول آخر التحليالت واملامرسات يف ربط عملية الحامية االجتامعية باملساعدات اإلنسانية 
النقدية والقسائم، وباالستناد إىل ذلك، يتم الخروج بتوصيات ملراجعات وإضافات إىل مواد التدريب.

سيعمل املخرج الرئييس الذي يقوم به االستشاريون، وهي ورقة إحاطة رفيعة املستوى، بتحليل األسئلة أدناه للتوصية باسرتاتيجية وشكل/ محتوى ملراجعة 
مواد بناء القدرات الخاصة بربنامج رشاكة التعلم النقدي حول ربط الحامية االجتامعية باملساعدات اإلنسانية النقدية والقسائم:

ما هي التطورات الهامة يف السنوات األربع املاضية من حيث األطر التحليلية والسياسات واملامرسات الوطنية واإلقليمية والعاملية؟ أ 

التي قامت بوضعها وألي جمهور يتم توجيهها )عىل سبيل املثال، دورة  التي تم وضعها وماهي املنظامت  التدريبية رفيعة املستوى  ب  ما هي املواد 
التحويل التي تركز عىل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حيث قدمت منظمة “Key Aid” مؤخرًا تدريبًا مشابًها يف دورة املامرس الرئييس، وقد تقوم 
اليونيسف بتخصيص مجموعة أدوات، ولدى منظمة األغذية والزراعة عمل حديث فيام يتعلق بالنوع االجتامعي والحامية االجتامعية، يعمل معهد 
دراسات التنمية حاليًا عىل تطوير دورة تعليمية إلكرتونية عرب اإلنرتنت، ستكون وحدة منها حول الحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات، 

وما إىل ذلك(؟

كيف تطور جمهور التدريب )مثل املسؤولني الحكوميني ومنظامت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية، وما إىل ذلك(؟ ج 

د  أين توجد فجوات يف املواد التدريبية املوجودة؟ )مالحظة: يعمل برنامج رشاكة التعلم النقدي أيًضا عىل تطوير صفحة معلومات وثالث دراسات حالة 
متعمقة ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا( كيف يجب أن توجه فجوات املعلومات هذه حيث يجب علينا دعم اآلخرين أو ما هو العمل اإلضايف 

الذي يجب علينا تطويره يف هذا املجال؟

استناًدا إىل النظر يف القضايا املذكورة أعاله، سيويص املستشار )املستشارون( بالتدريب اإلضايف الذي يجب أن يتم تطويره بواسطة برنامج رشاكة التعلم 
النقدي، و/ أو كيفية تعزيز مواد بناء القدرات املوجودة لديهم وألي جمهور وسياق.
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امللحق )2(: قامئة االختصارات

االختصار العنوان الكامل

ALMP سياسات سوق العمل النشطة

CCA التكيف مع تغري املناخ

CVA املساعدة )اإلنسانية( النقدية والقسائم

DRF متويل مخاطر الكوارث

DRM إدارة مخاطر الكوارث

EWS نظام اإلنذار املبكر

FSP مقدم الخدمة املالية

GBSG مجموعة فرعية للصفقات الكربى حول الروابط بني النقد اإلنساين والحامية االجتامعية

GRMs آليات التظلم واإلحالة

HE التوسع األفقي

HEA منهج اقتصاد األرسة

HA مساعدة إنسانية

HSNP برنامج شبكة األمان من الجوع )كينيا(

IDPs ً شخص / نازح داخليا

IFIs املؤسسات املالية الدولية

ISPA تقييامت الحامية االجتامعية املشرتكة بني الوكاالت

IPC نظام تصنيف املرحلة املتكامل

MIS نظم املعلومات اإلدارية

MoU مذكرات التفاهم

M+E الرصد والتقييم

MDTF الصندوق االستئامين املتعدد املانحني

NGO منظمة غري حكومية

ODA املساعدة اإلمنائية الخارجية

PSNP برنامج شبكة األمان اإلنتاجية )إثيوبيا(

PMT اختبار وسيلة الوكيل

PFM اإلدارة املالية العامة

SRSP الحامية االجتامعية القامئة عىل االستجابة للصدمات

SP حامية اجتامعية

SR السجل االجتامعي

VE التوسع الرأيس
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امللحق )3(: مرسد املصطلحات

التكيف مع تغري املناخ – يف النظم البرشية، تعني عملية التكيف مع املناخ الفعيل أو املتوقع وآثاره، من أجل تخفيف الرضر أو استثامر الفرص املفيدة.  	
أما فيام يتعلق بالنظم الطبيعية، فإن عملية التكيف مع املناخ الفعيل وآثاره قد تسهل التدخل البرشي التكيف مع املناخ املتوقع )الهيئة الحكومية 

الدولية املعنية بتغري املناخ، 2012(.

تعديالت التصميم : ميكن تعديل تصميم برامج وأنظمة الحامية االجتامعية بطريقة تراعي األزمات التي يواجهها البلد عادًة )أوبرين وآخرون،2018 أ(. 	

الكوارث : تشبه إىل حد كبري مصطلح »األزمة«، وتتعلق بالصدمات. تُعرَّف الكوارث بأنها »تعطل خطري لعمل املجتمع عىل أي نطاق بسبب األحداث  	
الخطرة التي تتفاعل مع ظروف التعرض والضعف والقدرة« )مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 2017(. وكثرياً ما يتم متييزها عن الصدمة 

من خالل تجاوز القدرات املحلية أو الوطنية للتعامل مع استخدام مواردها الخاصة، وبالتايل تتطلب شكالً من أشكال املساعدة الخارجية.

الحد من مخاطر الكوارث/ إدارة مخاطر الكوارث: الحد من مخاطر الكوارث هو هدف سياسة إدارة مخاطر الكوارث، ويتم تحديد أهدافه وغاياته يف  	
اسرتاتيجيات وخطط الحد من مخاطر الكوارث. إدارة مخاطر الكوارث هي عملية تطبيق سياسات واسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث. يهدف 
الحد من مخاطر الكوارث/ إدارة مخاطر الكوارث إىل منع مخاطر الكوارث الجديدة، والحد من مخاطر الكوارث الحالية، وإدارة املخاطر املتبقية، 

واملساهمة يف تعزيز الصمود، والحد من خسائر الكوارث، وتحقيق التنمية املستدامة )مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 2017(.

• الخطورة: ظاهرة خطرية قد تسبب خسائر يف األرواح أو املمتلكات أو االضطراب االجتامعي واالقتصادي أو التدهور البيئي، إلخ )مكتب األمم املتحدة  	
للحد من مخاطر الكوارث، 2017(. إنه احتامل حدوث يشء ما. ال يؤدي كل خطر إىل صدمة أو كارثة )عىل سبيل املثال، ميكن أن تكون األمطار الغزيرة 

شديدة الخطورة، ولكن قد ال تؤدي إىل الفيضانات(.

التوسع األفقي: الدمج املؤقت للمستفيدين الجدد من املجتمعات املترضرة من الكوارث يف برنامج الحامية االجتامعية )أوبرين وآخرون،2018 أ(. 	

املساعدة اإلنسانية: تهدف املساعدة اإلنسانية إىل إنقاذ األرواح، وتخفيف املعاناة، والحفاظ عىل كرامة اإلنسان أثناء وبعد األزمات والكوارث التي هي  	
من صنع اإلنسان واملرتبطة باألخطار الطبيعية، فضالً عن تعزيز التأهب عند حدوث مثل هذه الحاالت. إنها متجذرة يف املبادئ اإلنسانية للبرشية، 

والحيادية، واالستقالل )مرشوع اسفري، 2018 ؛ مبادرات التنمية، 2018(.

االعتامد: استخدام جزء من نظام أو برنامج قائم من خالل استجابة برنامج جديدة )إما من قبل الحكومة أو الرشكاء( )أوبرين وآخرون،2018 أ(. 	

الصمود: قدرة النظام أو املجتمع املعرض للمخاطر عىل مقاومة اآلثار واستيعابها والتكيف معها والتعايف منها بطريقة فعالة ويف الوقت املناسب، مبا يف  	
ذلك من خالل الحفاظ عىل هياكله ووظائفه األساسية ومن خالل إدارة املخاطر )مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 2017(.

الخطر: يف حني أنه ال يوجد تعريف عاملي للخطر، فإن مجموعات إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ تعرفها بشكل عام عىل أنها تفاعل  	
بني ثالثة عوامل: املخاطر )أو »الصدمة« بشكل أوسع(، مستويات التعرض للخطر )أو الصدمة(، ومستويات الضعف/ القدرة عىل التكيف )االقتصادية 

واالجتامعية والبيئية والسياسية وما إىل ذلك(.

استخدام بنية تحتية موازية: تطوير عنرص أو أكرث من عنارص االستجابة اإلنسانية املتوازية التي تتامىش بأفضل طريقة ممكنة مع العنارص املستخدمة  	
يف برنامج الحامية االجتامعية الحايل أو املحتمل أو نظام إدارة مخاطر الكوارث املستقبيل. يختلف هذا عن االعتامد عىل عنارص النظام، حيث يستخدم 

بنية تحتية متوازية بدالً من نفس النظام )أوبرين وآخرون،2018 أ(.

الصدمة: الصدمة هي إدراك املخاطر )حدث يجمع بني التعرض ونقاط الضعف املوجودة مسبًقا/ نقص القدرة عىل التكيف(. ميكن أن تشري الصدمة  	
أيًضا إىل اللحظة التي تصبح فيها عملية البداية البطيئة )الضغط( حدثًا شديداً. ميكن أن تكون للصدمات خصائص مختلفة )ناتجة عن الطقس واملناخ، 
وبائية، متصلة بالنزاعات، وهيكلية )مثل ارتفاع أسعار الغذاء((، وميكن أن تكون بطيئة ورسيعة الظهور بطبيعتها. ميكن أن تؤثر عىل الفرد أو األرسة 

)خصوصية( أو عدد كبري من األشخاص يف نفس الوقت )متغري مشرتك(.

املساعدة االجتامعية: مساعدات متكررة أو مرشوطة أو غري مرشوطة وميكن التنبؤ بها للنقد أو السلع أو الخدمات املقدمة عىل أساس طويل األجل  	
لألرس الضعيفة أو املعدومة أو أفراد معينني )مثل املسنني والحوامل(، وذلك بهدف السامح لهم بتلبية االحتياجات األساسية أو بناء األصول لحامية 
نقًدا،  املقدمة  الحكومية  املساعدة  إىل  عادًة  االجتامعية  املساعدة  وتشري  الحياة.  دورة  من  الضعف  وفرتات  الصدمات  املرونة ضد  وزيادة  أنفسهم 
ولكن ميكن أن يشري أيًضا إىل املساعدة العينية )برنامج رشاكة التعلم النقدي، 2017(. تشمل املصطلحات األخرى املستخدمة يف الحامية االجتامعية 
»املساعدات االجتامعية” أو “شبكات األمان االجتامعي”. ميكن تنفيذ املساعدة االجتامعية من قبل الحكومة أو املنظامت غري الحكومية أو مقدمي 

الخدمات املالية، وعادة ما يتم متويلها من خالل الرضائب أو الجهات املانحة )أوبرين وآخرون،2018 أ(.

إىل  	 االجتامعية  الحامية  املدقع. تشري  والفقر  املخاطر والضعف  الخاص ملعالجة  القطاع  أو  الدولة  تتخذها  التي  اإلجراءات  االجتامعية: هي  الحامية 
أنظمة شاملة مبا يف ذلك شبكات األمان، واملساعدة االجتامعية، وسياسات سوق العمل، وخيارات التأمني االجتامعي )مثل املعاشات التقاعدية، والتأمني 
السياسات  من  مجموعة  »إنها  النقدي،2017(.  التعلم  )برنامج رشاكة  والتغذية(  والصحة  التعليم  )مثل  األساسية  االجتامعية  والخدمات   ، الصحي( 
والربامج التي تهدف إىل منع أو حامية جميع األشخاص من الفقر والضعف واالستبعاد االجتامعي طوال فرتة حياتهم، مع الرتكيز بشكل خاص عىل 

الفئات الضعيفة« )تقييامت الحامية االجتامعية املشرتكة بني الوكاالت، 2018(.

• التوسع الرأيس: تتم زيادة قيمة الفائدة أو مدة برنامج الحامية االجتامعية مؤقتًا لبعض أو جميع املستفيدين )أوبرين وآخرون،2018 أ(. 	
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امللحق )4(: قامئة املقابالت مع املبلغني الرئيسيني

ةسسؤملا معلومات التواصل مسإلا

Ric_Goodman@dai.com DAI ريك جودمان

Abarrantes@developmentpathways.org.uk Development Pathways الكسندرا بارنتس

E-Henderson@dfid.gov.uk وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة إمييل هندرسون

Massimo.Larosa@echofield.eu  املديرية العامة للحامية املدنية األوروبية
وعمليات املساعدة اإلنسانية

ماسيمو ال روزا

msamson@epri.org.za معهد أبحاث الطاقة الكهربائية مايكل سامسون

Natalia.winderrossi@fao.org منظمة األغذية والزراعة ناتاليا ويندر رويس

Federico.Spano@fao.org منظمة األغذية والزراعة فيديريكو سبانو

Ana.ocampo@fao.org منظمة األغذية والزراعة آنا أوكامبو

calum.mclean001@gmail.com مستقل فيديريكو سبانو

EDelo@redcross.org.uk حركة الصليب األحمر والهالل األحمر إميا ديلو

nkukrety@unicef.org نوبور كوكريتي اليونيسف

cmariani@unicef.org اليونيسف كلري مارياين

gab_smithers@hotmail.com غابرييل سميث مستقل

cecile.cherrier@gmail.com مستقل سيسيل شريير

f.zehrarizvi@gmail.com زهرة رضوي مستقل

valentinabarca@gmail.com مستقل فالنتينا بارثا

isabelle.pelly@googlemail.com مستقل إيزابيل بييل

helene@keyaidconsulting.com Key Aid Consulting dهيلني جويالرد

sarahbaileyk@gmail.com برنامج األغذية العاملي / معهد التنمية 
الخارجية

سارة بييل

Karin.Seyfert@opml.co.uk مكتب إدارة شؤون املوظفني كارين سيفرت

larissa.pelham@oxfam.org الريسا بيلهام أوكسفام

clare.obrien@wfp.org برنامج األغذية العاملي كلري أوبراين

Diana.king@wfp.org برنامج األغذية العاملي ديانا كينغ
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امللحق )5(: التزامات ربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية يف االتفاقات املتعددة األطراف رفيعة املستوى

القمة العاملية للعمل اإلنساني – بيان مشرتك قدمته الجهات الفاعلة يف مجال الحامية االجتامعية إىل القمة العاملية للعمل اإلنساين »حيث ميكن  	
لربط الحامية االجتامعية والعمل اإلنساين أن يرأب الصدع بني التنمية اإلنسانية« )مجلس التعاون املشرتك بني الوكاالت املعني بالحامية االجتامعية

 (SPIAC-B) (2016 https://ipcig.org/pub/sites/default/files/SPIACBstatementWHS.pdf

الصفقة الكربى – كجزء من القمة اإلنسانية العاملية، أشار املوقعون عىل الصفقة الكربى إىل أنه ينبغي عند تسليم النقد )الخاص باملساعدة اإلنسانية(،  	
وحيثام أمكن ومناسب، أن يستخدم اآلليات املحلية والوطنية أو ربطها أو مواءمتها مع نظام الحامية االجتامعية” )االلتزام األسايس 3(، وأن تلتزم 
التكيف من أجل بناء الصمود يف  منظامت املساعدة والجهات املانحة “بزيادة برامج الحامية االجتامعية وتعزيز األنظمة الوطنية واملحلية وآليات 

السياقات الهشة« )االلتزام األسايس 10(.
 https://interagencystandingcommittee.org/system/files/grand_bargain_final_22_may_final-2_0.pdf

املحلية  	 اآلليات  تستخدم  النقدية  الربامج  رؤية  املانحون  »يتوقع  أن  إىل  اإلنسانية  باملساعدات  الخاص  النقد  لربمجة  للمتربعني  املشرتك  النهج  يشري 
والوطنية أو ترتبط بها أو تتامىش معها مثل أنظمة الحامية االجتامعية، حيثام كان ذلك ممكًنا ومناسبًا« )النهج املشرتك للمتربعني لربمجة النقد الخاص 

باملساعدات اإلنسانية، 2019(. 
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/common-donor-approach-feb-19.pdf

باآلثار  	 املستدامة«،  للتنمية   2030 أعامل  عاملنا: جدول  »تحويل  املستدامة،  التنمية  الختامية ألهداف  الوثيقة  تعرتف   – املستدامة  التنمية  أهداف 
غري املتناسبة للصدمات املتغرية عىل أكرث الفئات ضعفاً. يدعو الهدف 1 من أهداف التنمية املستدامة إىل وضع حد للفقر )املدقع( بجميع مظاهره 
بحلول عام 2030، مبا يف ذلك من خالل ضامن الحامية االجتامعية للفقراء والضعفاء، وزيادة فرص الحصول عىل الخدمات األساسية ، ودعم األشخاص 
املترضرين من األحداث الشديدة املتعلقة باملناخ وغريها من العوامل االقتصادية واالجتامعية والصدمات والكوارث البيئية. وتسعى الغاية 1.3 )الهدف 
1( إىل تنفيذ أنظمة وتدابري الحامية االجتامعية املناسبة وطنياً للجميع، وبحلول عام 2030 تحقيق تغطية كبرية للفقراء والضعفاء. تهدف الغاية 1.5 
)الهدف 1(، الذي يتعلق بالحامية االجتامعية التكيفية، إىل بناء صمود الفقراء والضعفاء وتقليل تعرضهم لألخطار الشديدة املتعلقة باملناخ وغريها من 

الصدمات االقتصادية واالجتامعية والبيئية الكوارث )البنك الدويل، 2018(. 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1

“طريقة العمل الجديدة”، التي وقعها األمني العام ومثانية من مدراء األمم املتحدة يف القمة العاملية للعمل اإلنساين، وأقرها البنك الدويل واملنظمة  	
الدولية للهجرة، والتي تعتمد عىل ثالثة أهداف: 1( تعزيز األنظمة الوطنية واملحلية – ولكن ال تحل محلها- 2( تجاوز الفجوة اإلنسانية – التنموية من 
خالل العمل من أجل تحقيق نتائج جامعية ، بناًء عىل امليزة النسبية وعىل فرتات زمنية متعددة السنوات ؛ 3( توقع األزمات- وعدم إنتظار حدوثها – 

)مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 2017(. 
 www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/20170228٪20NWoW٪2013٪20high٪20res.pdf

تم التوقيع عىل التزامات محددة لحاالت الالجئني مبوجب إعالن نيويورك الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الالجئني واملهاجرين )2016(،  	
مبا يف ذلك االلتزام “بوضع اسرتاتيجيات وطنية لحامية الالجئني يف إطار أنظمة الحامية االجتامعية الوطنية«.

www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf

C املحتويات
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امللحق )6(: التصور املفكك/ تصور تصنيف سياق البلد

بالحامية  اإلنساين  العمل  ربط  عند  مراعاتها  يجب  التي  الربامجية  واملسائل  السياسات  مختلف  تصنيف  ميكن  كيف   ،)2019( وآخرون  سيفرت  وصف 
االجتامعية )تركز الورقة عىل سياقات النزوح والالجئني، ولكن ميكن تطبيقها عىل نطاق أوسع(. يتم تعيني السياسات بعد ذلك مقابل إطار مكتب إدارة 
شؤون املوظفني املتكيف الذي يقوم بتقييم كل مشكلة مقابل مستوى من التكامل، من التكامل املنخفض )النظام املوازي( إىل التكامل الكامل )بقيادة 
األنظمة الوطنية(. مل يكن الهدف من الورقة النظر إىل العمل اإلنساين والحامية االجتامعية كنظامني ال ميكن اخرتاقهام، بل النظر يف كل مسألة عىل حده 

حول كيفية دمج ومواءمة النهجني بشكل أفضل.

نظام موازي التاميش
البناء عىل األنظمة 

القامئة
نظام ذا قيادة وطنية

التمويل

أطر السياسات القانونية

تحديد معايري األهلية ورشوط 
التأهيل

تحديد نوع النقل ، املستوى والرتدد 
واملدة

الحكم والتنسيق

مدى الوصو

التسجيل

اإللتحاق

الدفعة

إدارة حالة

الشكاوي وطلبات االستئناف

الحامية

تحليل الضعف والرصد والتقييم

إدارة املعلومات

املصدر: سيفرت وآخرون (2019(

C املحتويات
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ربط الحامية االجتامعية ومساعدات النقد والقسائم يف مجال املساعدات اإلنسانية

سيناريوهات سياق البلد

ما هو موضح أدناه مبني عىل دراسة ويندر رويس وآخرون )2017(، وهو يلخص السيناريوهات املختلفة التي تجمع بني نضج نظام الحامية االجتامعية 
الحايل بناًء عىل قدرة الدولة وصمودها يف االستجابة للصدمات.

الوصف نوع سياق الحامية االجتامعية الرقم

 السياق الذي ال يوجد فيه بند رسمي للحامية االجتامعية و/ أو الهياكل القامئة )الرسمية وغري
الرسمية( قد تحطمت أو أضعفت بشدة بسبب األزمات أو الرصاع

نظام مفكك أو ضعيف للغاية 1

 يتم وضع املكونات األولية ألنظمة الحامية االجتامعية، مام يوفر دعاًم قصريًا إىل متوسط األجل
 يف الغالب فيام يتعلق باملخاطر الشديدة أو التهديدات أو األزمات، مع ذلك، مل يتم وضع نظام

.متامسك

2 نظام املساعدة االجتامعية الناشئة

 يتم وضع املكونات األولية ألنظمة الحامية االجتامعية، مام يوفر دعاًم قصريًا إىل متوسط األجل
 يف الغالب فيام يتعلق باملخاطر الشديدة أو التهديدات أو األزمات، مع ذلك، مل يتم وضع نظام

متامسك

3 نظام املساعدة االجتامعية الناشئة

 يوجد برنامج أو  نظام حامية اجتامعية ويتم إضفاء الطابع املؤسيس عليه داخل هيكل الدولة،
 مع ذلك فهو جامد وغري مرن أو مثقل للغاية؛ فهو غري قادر عىل التكيف مع عبء الحاجة

املتزايدة يف حالة حدوث صدمة أو أزمة

 نظام الدولة للحامية االجتامعية غري قادر
عىل االستجابة لألزمات املتكررة

4

 يوجد برنامج أو نظام للحامية االجتامعية يتضمن مشاركة الدولة امللتزم بها )حتى لو كانت
 ممولة من املانحني(. النظام قادر جزئيًا عىل االستجابة لصدمات ميكن التنبؤ بها وزيادة تغطية

تلك األرس املترضرة من الصدمة ومؤهلة لتلقي الحامية االجتامعية

 نظام حامية اجتامعية وطني محدود
يستجيب للصدمات

5

املصدر: من دراسة ويندر رويس وآخرون (2017( 

C املحتويات
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ربط الحامية االجتامعية ومساعدات النقد والقسائم يف مجال املساعدات اإلنسانية

امللحق )7(: الحامية أم الحامية االجتامعية؟35

ما هي الحامية؟

الحامية هي واجب الحفاظ عىل سالمة أولئك املعرضني للرضر من العنف أو اإلكراه أو سوء املعاملة.

الحامية االجتامعية هي »مجموعة من السياسات والربامج التي تهدف إىل منع أو حامية جميع األشخاص من الفقر والضعف واالستبعاد االجتامعي طوال 
حياتهم، مع الرتكيز بشكل خاص عىل الفئات الضعيفة« )تقييامت الحامية االجتامعية املشرتكة بني الوكاالت، 2016(.

هل هذا صحيح؟ من املسؤول؟

الحامية حق ومسؤولية قانونية. تتحمل الدولة املسؤولية األساسية عن ضامن سالمة األشخاص داخل حدودها. وعندما ال تفعل الدولة أو ال تستطيع القيام 
بذلك بشكل فعال، ميكن للمنظامت الوطنية والدولية أن تلعب دوراً يف ضامن الوفاء بااللتزامات األساسية، من خالل املراقبة والتحقيق واإلبالغ والتوعية 

بشأن حقوق اإلنسان وتقديم الدعم التقني واملايل.

غالبًا ما يُنظر إىل الحامية االجتامعية كحق وفًقا لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948(. تتمتع النساء والرجال والفتيان والفتيات بحقوق متساوية وغري 
قابلة للمساومة يف االحتياجات األساسية لحياة كرمية طوال فرتة حياتهم. وعىل هذا النحو، فإن الحامية االجتامعية هي مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، 

ولكن يتم توفريها بشكل غري رسمي من قبل العديد من الجهات الفاعلة املختلفة، مبا يف ذلك أفراد املجتمعات نفسها.

تركز كل من »الحامية« و«الحامية االجتامعية” عىل مخاطر الحامية ونقاط الضعف – ولكن يف جانب الحامية يكون الرتكيز عىل اإلكراه والعنف، ويف جانب 
الحامية االجتامعية يكون الرتكيز عىل الحامية من التعرض للفقر والحرمان )والذي يُقاس بطرق متنوعة(. يركز كالهام عىل الرفاهية وتأمني حياة كرمية. 
ويسعى الفهم املتزايد للحامية والحامية االجتامعية عىل حد سواء إىل متكني األشخاص واملجموعات الضعيفة حتى يتمكنوا من تغيري رشوط املشاركة من 

أجل حياة آمنة وسبل العيش املنتجة.

ما هو محور الحامية؟

تركز الحامية بشكل كبري عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي وحامية األطفال وحقوق الالجئني أو عدميي الجنسية وحقوق األقليات أو الفئات املهمشة. 
إن الحامية هي هدف مركزي لجميع األعامل اإلنسانية، ومساعدة الناس عىل البقاء يف مأمن من العنف واإلكراه وسوء املعاملة، واتخاذ خطوات ملنع وتقليل 
املخاطر وكذلك استعادة الرفاهية والكرامة لألشخاص املترضرين من األزمات، وال سيام األكرث ضعفا. ويشمل ذلك أيًضا ضامن إدارة املخاوف املتعلقة بالرضر 

والحامية للتدخالت اإلنسانية نفسها أو تقليلها أو تخفيفها.

تهدف الحامية االجتامعية الرسمية إىل تقديم دعم كاٍف وميكن التنبؤ به ملعالجة املخاطر خالل الحياة. من املهم أن نفهم كيف أن لدى الرجال والنساء 
والفتيات والفتيان احتياجات وتحديات مختلفة يف مراحل الحياة املختلفة.

ال ميكن أن توجد الحامية االجتامعية وال الحامية وحدها ويجب أن يصحبهام الوصول إىل التعليم الالئق والرعاية الصحية والرصف الصحي والخدمات 
األساسية األخرى باإلضافة إىل إجراءات مكافحة التمييز وتوفري أسواق العمل العادلة واألطر الترشيعية.

ما هي الربامج أو األنشطة النموذجية؟

تشمل برامج الحامية تلك التي تهدف إىل منع أو تخفيف العنف القائم عىل النوع االجتامعي، والحد من اسرتاتيجيات التكيف السلبية والتي ال رجعة 
فيها )مثل الزواج املبكر والقرسي، والحمل املبكر، وعاملة األطفال( وبرامج ملنع العنف أو اإلكراه، وتلك التي تخلق أماكن آمنة يف السياقات اإلنسانية أو 

تقديم الدعم للناجني من العنف.

يتم توفري الحامية االجتامعية الرسمية من خالل ثالث آليات رئيسية: )1( املساعدة االجتامعية )يشار إليها أحيانًا باسم »شبكات األمان االجتامعي«( – عىل 
سبيل املثال الغذاء، واملساعدات النقدية والقسائم، والتغذية املدرسية، واألشغال العامة )ميكن أن يشمل ذلك أيًضا الخدمات االجتامعية(؛ )2( التأمني 
االجتامعي – األمومة والبطالة والتأمني الصحي واملعاشات؛ و )3( سياسات سوق العمل النشطة. وكام لوحظ، فإنه يتم توفري الكثري من الحامية االجتامعية 

بشكل غري رسمي أيًضا كدعم داخل املجتمع من خالل التبادل والشبكات االجتامعية.

االجتامعية  املساعدة  ربط  مثل  الورقة،  هذه  يف  املبني  النحو  عىل  االجتامعية  والحامية  اإلنسانية  الحامية  أنشطة  بني  املختلفة  الروابط  استكشاف  يتم 
والتخطيط  املبكر،  والعمل  املبكر،  اإلنذار  مع  والربط  االستهداف،  وأدوات  املشرتكة  التنسيق  هياكل  واستخدام  والقسائم،  بالنقد  اإلنسانية  باملساعدات 
لالستعداد، وما إىل ذلك. ميكن أن يساعد ذلك يف إدارة األزمات اإلنسانية بشكل أفضل، ويف بعض الحاالت، ميكن استخدام آليات االستجابة التي تستخدمها 
القامئة أو تعزيزها أو  النقدية، إلنشاء مساعدة اجتامعية أو لتوسيع أنظمة الحامية االجتامعية  التحويالت  املثال  الفاعلة اإلنسانية، عىل سبيل  الجهات 

مواءمتها.

يعتمد هذا امللحق بشكل كبري عىل إرشادات أوكسفام – الحامية أم الحامية االجتامعية )أوكسفام، سيصدر الحقاً(.  35
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اىل انضموا  مستمرة  تحديثات  للحصول عىل   .36 ذلك(  إىل  وما  الحالة،  ودراسات  واألدوات،  )التقارير،  املواد  أهم  من  مختارة  مجموعة  ييل  فيام  األخرية.  السنوات  يف  املوضوع برسعة  هذا  الصلة حول  ذات  األدبيات  توسعت  قد 
SocialProtection.org عىل اإلنرتنت حول “الحامية االجتامعية يف سياقات األزمات”.

الرتكيز اإلقليمياملؤسسات املعنيةخيراتالنوع / الوظيفةاالسم والرابط

تاودألاو ريراقتلا

Climate resilience through social protectionعاملياملعهد الدويل للبيئة والتنمية2019وثيقة توليف

Strengthening the capacity of ASEAN Member States to design and 
implement risk-informed and shock-responsive social protection 

systemsfor resilience (Regional Synthesis Report)

برنامج األغذية العاملي ، اليونيسيف ، منظمة األغذية 2019وثيقة توليف إقليمية
والزراعة ، االتحاد األورويب ومكتب الواليات املتحدة 

إلدارة شؤون املوظفني

آسيا

Aligning Humanitarian Cash Assistance with National Social Safety 
Nets in Refugee Settings – Key Considerations and Learning here and 

accompanying mapping of Safety Nets for refugees here

عامليمفوضية شؤون الالجئني2019وثيقة مرجعية / أدوات

Shock Responsive Social Protection in Latin America and the Caribbean, 
Synthesis Report and video

برنامج األغذية العاملي ومكتب الواليات املتحدة إلدارة 2019وثيقة توليف إقليمية / فيديو
شؤون املوظفني

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

Building Shock-Responsive National Social Protection Systems in the
MENA region

اليونيسيف،  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - التصنيف 2019وثيقة توليف إقليمية
الدويل للرباءات

الرشق األوسط وشامل أفريقيا

Social Protection across the Humanitarian-Development Nexus. A Game 
Changer in Supporting People through Crises

عامليSPaN /املفوضية االوروبية2019وثيقة مرجعية / أدوات

SPaN Guidance – Operational Note 1: Benefit Modalities
SPaN Guidance – Operational Note 2: Targeting

SPaN Guidance – Operational Note 3: Stakeholders
SPaN Guidance – Operational Note 4: Operations

SPaN Guidance – Operational Note 5: Integrated Financing
SPaN Guidance – Operational Note 6 (Missing/forthcoming)

SPaN Guidance – Operational Note 7: Nutrition Security
SPaN Guidance – Operational Note 8: Vulnerable Groups

SPaN Guidance – Operational Note 9: Fragility
SPaN Guidance – Operational Note 10: Forced Displacement

وثيقة مرجعية / أدوات 
)مالحظة: يجب الدخول إىل 

مجتمع SP.org - انظروا 
أعاله(

عامليSPaN /املفوضية االوروبية2019

Building on government systems for shock preparedness and response 
the role of social assistance data and information systems with 

accompanying infographic and webinar

عاملياملفوضية االوروبية2018إعالن موقف

Human(itarian) Capital? Lessons on Better Connecting Humanitarian 
Assistance and Social Protection

عامليبرنامج األغذية العاملي والبنك الدويل2018وثيقة توليف

C
ت

ويا
حت

امل

https://cdn.gca.org/assets/2019-09/ClimateResiliencethroughSocialProtection.pdf
https://d.docs.live.net/e040e0ce68f13e69/WORK/UNICEF%20SRSP%20Guidance/Feedback/Strengthening%20the%20capacity%20of%20ASEAN%20Member%20States%20to%20design%20and%20implement%20risk-informed%20and%20shock-responsive%20social%20protection%20systems%20for%20resilience%20(Regional%20Synthesis%20Report)
https://d.docs.live.net/e040e0ce68f13e69/WORK/UNICEF%20SRSP%20Guidance/Feedback/Strengthening%20the%20capacity%20of%20ASEAN%20Member%20States%20to%20design%20and%20implement%20risk-informed%20and%20shock-responsive%20social%20protection%20systems%20for%20resilience%20(Regional%20Synthesis%20Report)
https://d.docs.live.net/e040e0ce68f13e69/WORK/UNICEF%20SRSP%20Guidance/Feedback/Strengthening%20the%20capacity%20of%20ASEAN%20Member%20States%20to%20design%20and%20implement%20risk-informed%20and%20shock-responsive%20social%20protection%20systems%20for%20resilience%20(Regional%20Synthesis%20Report)
https://www.unhcr.org/5cc011417.pdf
https://www.unhcr.org/protection/operations/5ad5b4084/unhcr-mapping-social-safety-nets-refugees-opportunities-challenges.html
https://www.opml.co.uk/files/Publications/a1537-shock-responsive-social-protection-latin-america-caribbean/summary-of-key-findings-and-policy-recommendations.pdf?noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=rZY47LdSy_c
http://www.ipc-undp.org/pub/eng/RR30_Building_Shock_Responsive_National_Social_Protection.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/eng/RR30_Building_Shock_Responsive_National_Social_Protection.pdf
http://socialprotection.org/discover/publications/guidance-package-social-protection-across-humanitarian-development-nexus-spa-1
http://socialprotection.org/discover/publications/guidance-package-social-protection-across-humanitarian-development-nexus-spa-1
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-crisis-contexts-la-protection-sociale-dans-les-contextes-d-114
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-crisis-contexts-la-protection-sociale-dans-les-contextes-d-115
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-crisis-contexts-la-protection-sociale-dans-les-contextes-d-116
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-crisis-contexts-la-protection-sociale-dans-les-contextes-d-117
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-crisis-contexts-la-protection-sociale-dans-les-contextes-d-118
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-crisis-contexts-la-protection-sociale-dans-les-contextes-d-119
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-crisis-contexts-la-protection-sociale-dans-les-contextes-d-120
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-crisis-contexts-la-protection-sociale-dans-les-contextes-d-121
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-crisis-contexts-la-protection-sociale-dans-les-contextes-d-122
https://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/building-government-systems-for-shock-preparedness-and-response-the-role-of-social-assistance-data-and-information-systems.aspx
https://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/building-government-systems-for-shock-preparedness-and-response-the-role-of-social-assistance-data-and-information-systems.aspx
https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/building-government-systems-for-shock-preparedness-and-response-inforgraphic.pdf
https://socialprotection.org/building-government-systems-shock-preparedness-and-response-role-social-assistance-data-and
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000100788/download/?_ga=2.184384294.1830931175.1553788621-1366613616.1542729396
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000100788/download/?_ga=2.184384294.1830931175.1553788621-1366613616.1542729396


29 سانية
ت اإلن

ساعدا
يف مجال امل

سائم 
ت النقد والق

ساعدا
امعية وم

امية االجت
ط الح

رب

الرتكيز اإلقليمياملؤسسات املعنيةخيراتالنوع / الوظيفةاالسم والرابط

The Role of Cash Transfers in Social Protection, Humanitarian Response 
and Shock-Responsive Social Protection

عامليمعهد دراسات التنمية2018ورقة عمل أكادميية

6 Background papers for the forthcoming World Bank position paper 
on Adaptive Social Protection (financing, information systems, delivery 

systems, institutions, programme design)

مل يتم وثيقة توليف، إعالن موقف
نرشها 

(2018)

ومكتب الواليات املتحدة إلدارة شؤون املوظفني والبنك 
الدويل

عاملي

Bridging Humanitarian Responses and Long-Term Development throug 
Transformative Changes—Some Initial Reflections from the World 

Bank’s Adaptive Social Protection Program in the Sahel – accompanied 
by two ITAD blogs – Five key principles for Adaptive Social Protection 

programming and Is my social protection programme ‘shock-responsive’ 
or ‘adaptive’?

املعهد املعتمد للتقنيني املعامريني و ،ITAD بناء عىل 2018مقال صحفي؛ املدونات
عمل البنك الدويل يف الساحل

أفريقيا

Shock Responsive Social Protection Systems Toolkitوزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة، ومكتب الواليات 2018أدوات
املتحدة إلدارة شؤون املوظفني

بدعم من معهد التنمية الخارجية ورشاكة التعلم النقدي

عاملي

Shock Responsive Social Protection Systems Synthesis Report, 
accompanied by a webinar and VIDEO

وثيقة توليف / فيديو / ندوة 
عرب اإلنرتنت

وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة، ومكتب الواليات 2018
املتحدة إلدارة شؤون املوظفني

بدعم من معهد التنمية الخارجية ورشاكة التعلم النقدي

عاملي

Evidence on Social Protection in Contexts of Fragility and Forced 
Displacement

عاملياليونيسيف2018وثيقة توليف

Final Conference Report and Livestream Recordings of the International 
Conference on Social Protection in contexts of Fragility & Forced 

Displacement

إعالن موقف / ندوة عرب 
اإلنرتنت

عامليأصحاب مصلحة متعددين2018

Shock-Responsive Social Protection Systems Research Literature Review 
(2nd edition) – also in French

وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة، ومكتب الواليات 2017مراجعة األدبيات
املتحدة إلدارة شؤون املوظفني

بدعم من معهد التنمية الخارجية ورشاكة التعلم النقدي

عاملي

Social protection and resilience. Supporting livelihoods in protracted 
crises and in fragile and humanitarian contexts

عامليمنظمة األغذية والزراعة2017إعالن موقف

Shock Responsive Social Protection in Latin America and the Caribbean – 
Literature Review (in Spanish here and French here)

برنامج األغذية العاملي ومكتب الواليات املتحدة إلدارة 2016مراجعة األدبيات
شؤون املوظفني

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

Working with cash based safety nets in humanitarian contexts: Guidance 
note for humanitarian practitioners

عامليرشاكة التعلم النقدي2016أدوات / إرشادات

C
ت

املحتويا

https://www.ids.ac.uk/publications/the-role-of-cash-transfers-in-social-protection-humanitarian-response-and-shock-responsive-social-protection/
https://www.ids.ac.uk/publications/the-role-of-cash-transfers-in-social-protection-humanitarian-response-and-shock-responsive-social-protection/
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/6/1697/pdf
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/6/1697/pdf
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/6/1697/pdf
https://www.itad.com/five-key-principles-for-adaptive-social-protection-programming/
https://www.itad.com/five-key-principles-for-adaptive-social-protection-programming/
https://itad.com/is-my-social-protection-programme-shock-responsive-or-adaptive/
https://itad.com/is-my-social-protection-programme-shock-responsive-or-adaptive/
https://www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social-protection-systems/srsp-toolkit.pdf?noredirect=1
https://www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social-protection-systems/srsp-synthesis-report.pdf?noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=shQ9toLeR_U
https://youtu.be/dHl38bb_cjs
http://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/IRB-2018-22.pdf
http://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/IRB-2018-22.pdf
http://sp-fragility-displacement.onetec.eu/docs/OUTCOME%20DOCUMENT%20.pdf
http://socialprotection.org/livestream-2017-social-protection-contexts-fragility-and-forced-displacement
https://www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social-protection-systems/srsp-literature-review.pdf?noredirect=1
https://www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social-protection-systems/srsp-literature-review.pdf?noredirect=1
https://www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social-protection-systems/revue-de-la-literature.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7606e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7606e.pdf
https://www.opml.co.uk/files/Publications/a1537-shock-responsive-social-protection-latin-america-caribbean/theoretical-framework-and-literature-review.pdf
https://www.opml.co.uk/files/Publications/a1537-shock-responsive-social-protection-latin-america-caribbean/theoretical-framework-and-literature-review.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-membership-application-pack.docx?web=1
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-membership-application-pack.docx?web=1
http://socialprotection.org/discover/publications/working-cash-based-safety-nets-humanitarian-contexts-guidance-note
http://socialprotection.org/discover/publications/working-cash-based-safety-nets-humanitarian-contexts-guidance-note
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TOPIC GUIDE: Anticipating and responding to shocks: livelihoods and 
humanitarian responses

عامليمعهد التنمية الخارجية2015أدوات / إرشادات

Responding to a crisis: the design and delivery of social protectionمعهد التنمية الخارجية و وزارة التنمية الدولية باململكة 2014وثيقة توليف
املتحدة

عاملي

Shockwatch: Shock response readiness appraisal toolkitمعهد التنمية الخارجية و وزارة التنمية الدولية باململكة 2013أدوات
املتحدة

عاملي

ىرخأ داومو ةيرطق ةلاح تاسارد

Building resilience to climate change through social protection Lessons 
from MGNREGS, India

آسيااملعهد الدويل للبيئة والتنمية2019دراسة الحالة

Approaches to Providing Cash Based Assistance in Protracted Crises: 
Lessons from Turkey

الرشق األوسط وشامل إفريقيا اليونيسيف2019دراسة الحالة
/ أوروبا

Malawi Shock Responsive Social Protection (SRSP) Case Studyأفريقيامعهد دراسات التنمية و برنامج ايرلندا للتنمية2019دراسة الحالة

SPaN case study – Yemen, in Englishاملفوضية االوروبية2019دراسة الحالة/ SPaNالرشق األوسط وشامل إفريقيا

SPaN case study – Uganda, in Englishاملفوضية االوروبية2019دراسة الحالة/ SPaNأفريقيا

SPaN case study – Ethiopia, in Englishاملفوضية االوروبية2019دراسة الحالة/ SPaNأفريقيا

SPaN case study – Lebanon, in Englishاملفوضية االوروبية2019دراسة الحالة/ SPaNالرشق األوسط وشامل إفريقيا

SPaN case study – Bangladesh, in Englishاملفوضية االوروبية2019دراسة الحالة/ SPaNآسيا

SPaN case study – Iraq, in Englishاملفوضية االوروبية2019دراسة الحالة/ SPaNالرشق األوسط وشامل إفريقيا

SPaN case study – Kenya – Hunger Safety Net Programme (HSNP), in
English

أفريقياSPaN /املفوضية االوروبية2019دراسة الحالة

SPaN case study – Somalia, in Englishاملفوضية االوروبية2019دراسة الحالة/ SPaNأفريقيا

SPaN podcast and case study – Maliاملفوضية االوروبية2019دراسة الحالة/ SPaNأفريقيا

Evaluation of the DG ECHO funded Emergency Social Safety Net (ESSN) in 
Turkey (blog too)

برنامج األغذية العاملي ومكتب الواليات املتحدة إلدارة 2019تقييم
شؤون املوظفني و تحليالت التنمية

الرشق األوسط وشامل إفريقيا 
/ أوروبا

The potential of Nepal’s social security allowance schemes to support
emergency flood response, in English

معهد التنمية الخارجية و وزارة التنمية الدولية باململكة 2019تقدير
املتحدة، و اليونيسيف

آسيا

Case Studies on Dominican
Republic, Ecuador, Guatemala, Haiti, Dominica, Peru and El Salvador here

–2017دراسة الحالة
2019

برنامج األغذية العاملي ومكتب الواليات املتحدة إلدارة 
شؤون املوظفني

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

C
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امل

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08978e5274a27b20000bf/EoD_Topic_Guide_Shock_Nov_2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08978e5274a27b20000bf/EoD_Topic_Guide_Shock_Nov_2015.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8919.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8434.pdf
https://pubs.iied.org/pdfs/10197IIED.pdf
https://pubs.iied.org/pdfs/10197IIED.pdf
https://www.unicef.org/eca/reports/approaches-providing-cash-based-assistance-protracted-crises
https://www.ids.ac.uk/publications/malawi-shock-responsive-social-protection-srsp-case-study/
https://europa.eu/capacity4dev/file/92790/download?token=vsS40M2W
https://europa.eu/capacity4dev/file/92790/download?token=vsS40M2W
https://europa.eu/capacity4dev/file/92778/download?token=oQTcrH7D
http://socialprotection.org/system/files/SPAN_2018%20case%20studies_Lebanon_print04.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/documents/span-2019-case-study-bangladesh
https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/documents/span-2019-case-study-iraq
https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/documents/span-2019-case-study-kenya-hunger-safety-net-programme-hsnp
http://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-crisis-contexts-la-protection-sociale-dans-les-contextes-de-78
http://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-crisis-contexts-la-protection-sociale-dans-les-contextes-de-85
https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/documents/span-2019-case-study-mali
https://www.wfp.org/content/turkey-echo-funded-emergency-social-safety-net-evaluation
https://www.opml.co.uk/blog/insights-from-our-essn-evaluation
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12698.pdf
https://www.opml.co.uk/projects/study-shock-responsive-social-protection-latin-america-and-caribbean
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Cash Transfers for Disaster Response: Lessons from Tropical Cyclone 
Winston (Fiji)

املحيط الهادئالجامعة الوطنية األسرتالية2018دراسة الحالة

Delivering social protection in the midst of conflict and crisis: The case of 
Yemen

الرشق األوسط وشامل إفريقياالبنك الدويل2018دراسة الحالة

How to Target Households in Adaptive Social Protection Systems? 
Evidence from Humanitarian and Development Approaches in Niger

أفريقياالبنك الدويل2018دراسة الحالة

Webinar Shock-responsive social protection in practice: perspectives 
from Kenya and Mozambique

وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة العاملي ومكتب 2018ندوة عرب اإلنرتنت
الواليات املتحدة إلدارة شؤون املوظفني 

أفريقيا

Webinar Shock-responsive social protection in practice: experiences in 
Pakistan and the Philippines

وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة العاملي ومكتب 2018ندوة عرب اإلنرتنت
الواليات املتحدة إلدارة شؤون املوظفني 

أفريقيا

Webinar: Managing Disaster Differently: Shock-Sensitive Social Protection 
in Malawi

أفريقياالجمعية األملانية للتعاون الدويل2018ندوة عرب اإلنرتنت

Cash Transfer Programmes (CTPs) in Challenging Contexts: Case study on
CTP and risks in northern Mali – Final Report, French here

أفريقيارشاكة التعلم النقدي2018دراسة الحالة

Mali, in English, French and Policy briefوزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة العاملي ومكتب 2018دراسة الحالة
الواليات املتحدة إلدارة شؤون املوظفني 

أفريقيا

Kyrgyzstan Supporting national social protection systems to respond to 
needs at times of crisis: lessons from Kyrgyzstan

آسيا2017UNICEFدراسة الحالة

Lesotho, in English, and Policy briefوزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة العاملي ومكتب 2017دراسة الحالة
الواليات املتحدة إلدارة شؤون املوظفني 

أفريقيا

Mozambique, in English, Portuguese and Policy briefوزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة العاملي ومكتب 2017دراسة الحالة
الواليات املتحدة إلدارة شؤون املوظفني 

أفريقيا

Sahel, in English, French and Policy brief – accompanied by a Working 
Paper on Shock-Responsive Social Protection in the Sahel: Community 

Perspectives also in French

وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة العاملي ومكتب 2017دراسة الحالة
الواليات املتحدة إلدارة شؤون املوظفني 

أفريقيا

Pakistan, in English, and Policy briefوزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة العاملي ومكتب 2017دراسة الحالة
الواليات املتحدة إلدارة شؤون املوظفني 

أفريقيا

Philippines, in English, and Policy briefوزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة العاملي ومكتب 2017دراسة الحالة
الواليات املتحدة إلدارة شؤون املوظفني 

أفريقيا

C
ت

املحتويا

http://socialprotection.org/discover/publications/delivering-social-protection-midst-conflict-and-crisis-case-yemen
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Schnitzer%20for%20WEB.pdf
http://socialprotection.org/shock-responsive-social-protection-practice-perspectives-kenya-and-mozambique
http://socialprotection.org/shock-responsive-social-protection-practice-experiences-pakistan-and-philippines
http://socialprotection.org/managing-disaster-differently-shock-sensitive-social-protection-malawi
https://reliefweb.int/report/mali/ctp-challenging-contexts-case-study-ctp-and-risks-northern-mali-final-report-july-2018
http://www.cashlearning.org/downloads/150818calp-mali-case-studyfinalfrweb.pdf
https://www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social-protection-systems/opm-case-study-2018-srsp-mali.pdf
https://www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social-protection-systems/mali-case-study-french.pdf
https://www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social-protection-systems/mali-briefing-note-final.pdf
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ربط الحامية االجتامعية ومساعدات النقد والقسائم يف مجال املساعدات اإلنسانية

The Cash Learning Partnership

 تم تصميم الحامية االجتامعية واملساعدة اإلنسانية عىل حد سواء ملساعدة الناس عىل التعامل مع الصدمات ، وأصبحت قضية
 ربطها واضحة بشكل متزايد. تشكل هذه الروابط الكثري من التفكري “املرتابط” وقد تم تبنيها كسياسة من قبل معظم الجهات
 الفاعلة الرئيسية يف مجال التنمية والعمل اإلنساين. وقد أدى ذلك إىل مجموعة متزايدة من العمل بشأن الحامية االجتامعية
 املتجاوبة مع الصدمات والتكيف باإلضافة إىل بعض مبادرات التمويل الجديدة. إال أن ذلك يرتكنا متساءلني حول ملاذا يظل
.من الصعب إحداث التغيري بشكل منهجي وعىل نطاق واسع، وما إذا كان ذلك هو اليشء الصحيح الذي يجب القيام به دامئًا

 يدرس هذا التقرير أحدث ما توصلنا إليه يف تفكرينا حول ربط الحامية االجتامعية واملساعدة اإلنسانية، وخاصة من خالل
 استخدام النقد. إنه يبني بعض التحديات التي تتم مواجهتها من خالل مراجعة السياقات القطرية واالعتبارات الربامجية، وتحدد
 نقاط الدخول الرئيسية للميض قدًما يف جدول األعامل، مع الرتكيز عىل تعزيز التزامنا الجامعي لتحسني النتائج لألشخاص
 بدعم (Humanitarian Outcomes) املترضرين من األزمات. تم هذا البحث بتكليف من رشاكة التعلم النقدية وأجري من قبل

 سخي من وزارة الخارجية األملانية

تم إعداد هذا التقرير بتكليف من رشاكة التعلم النقدي وتم متويله بسخاء من قبل وزارة الخارجية األملانية االتحادية
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