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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

ملخص تنفيذي

يف ما يتعلق بهذه الوثيقة املُساعدة

لقد أصبح بناء الروابط بني املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية والحامية االجتامعية موضوًعا بارزًا عىل نحو متزايد عىل مدى السنوات الخمس املاضية، 
وكانت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف قلب هذا التطور. 

الهدف: ضامن حصول املدربني واملشاركني يف دورات رشاكة التعلم النقدي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا )ويف أماكن أخرى( عىل أهم األمثلة 
ذات الصلة بالواقع من املنطقة حول ربط الحامية االجتامعية واملساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية. 

التغطية: العراق واألردن ولبنان وفلسطني وسوريا وتركيا واليمن 

املكونات:

وثيقة مساعدة تلخص األنشطة الرئيسة )الربامج والتقييامت والتحليالت واألحداث ومبادرات السياسات والتنسيق( املعنية، وتربز الدروس الرئيسة  	
املستفادة، وتشري إىل الوثائق ذات الصلة.

دراسات حالة قطرية معمقة حول تجارب الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف لبنان والعراق واليمن. 	

الربط بني الحامية االجتامعية واملساعدات النقدية والقسائم: مجريات األمور حتى اللحظة

بني  للربط  السياق  إطار  ويوفر  الصلة،  ذات  البلدان  يف  االجتامعية  والحامية  والقسائم  النقدية  املساعدات  تظهرها  التي  االتجاهات  القسم  هذا  يوجز 
املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية والحامية االجتامعية يف كل بلد.

سياق حالة البلد
الطوارئ

الجهات الفاعلة الرئيسة يف تقديم 
املساعدات النقدية والقسائم

نهج الربطسياق الحامية االجتامعية

النزوح الداخيل العراق
)وبعض الالجئني(

برنامج األغذية العاملي

املفوضيه السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني

اليونيسيف

التحالف النقدي من أجل العراق

نظام الحامية االجتامعية الناشئ: 
شبكة الحامية االجتامعية هي الربنامج 

الرئيس للتحويالت النقدية.

مواءمة االستجابة لحاالت الطوارئ 
والربمجة الطويلة األجل: انتقال حاالت 

الطوارئ )النازحون داخليًا( إىل النظم 
الوطنية.

أزمة الالجئني األردن
واملجتمعات 

املضيفة الفقرية

برنامج األغذية العاملي

املفوضيه السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني

اليونيسيف

نظام الحامية االجتامعية الناشئ: 
صندوق املساعدات الوطنية هو 

الربنامج الرئيس للتحويالت النقدية.

مواءمة االستجابة لحاالت الطوارئ 
والربمجة الطويلة األجل: انتقال حاالت 
الطوارئ )الالجئون( إىل النظم الوطنية.

أزمة الالجئني لبنان
وأزمات سياسية 

وفقر املجتمعات 
املضيفة

برنامج األغذية العاملي

اليونيسيف

املفوضيه السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني

نظام الحامية االجتامعية الناشئ: 
الربنامج الوطني املستهدف للفقر هو 

شبكة األمان الرئيسة )مبا يف ذلك مكون 
القسائم الصغرية(.

مواءمة االستجابة لحاالت الطوارئ 
والربمجة الطويلة األجل: إلتقاء عنارص 

تصميم الربامج للمواطنني والالجئني 
وتنفيذها.

الحصار، مع فلسطني
نزاعات عنيفة 

بني الحني واآلخر

برنامج األغذية العاملي

اليونيسيف

قيد الربوز: الربنامج الوطني الفلسطيني 
للتحويالت النقدية هو الربنامج الرائد.

نقل املساعدات الدولية إىل النظم 
الوطنية: تقديم املساعدات عىل أساس 

إطار برنامجي مشرتك بني الوكاالت 
اإلمنائية، واملساعدات اإلنسانية 

والجهات الفاعلة والسلطات الوطنية.

نظام الحامية االجتامعية املحدود برنامج األغذية العامليالنزاعسوريا
)النزاع(.

تقديم الخدمات يف حاالت النزاع: 
املساعدات اإلنسانية كأساس لنظام 

الحامية االجتامعية يف املستقبل.
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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

سياق حالة البلد
الطوارئ

الجهات الفاعلة الرئيسة يف تقديم 
املساعدات النقدية والقسائم

نهج الربطسياق الحامية االجتامعية

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب أزمة الالجئنيتركيا
األحمر والهالل األحمر )برنامج 

األغذية العاملي السابق(

الهالل األحمر الرتيك

اليونيسيف 

نظام وطني مهم للحامية االجتامعية: 
مجموعة من التحويالت النقدية، ميثل 

من بينها التحويل النقدي املرشوط 
للتعليم برنامًجا رائًدا.

نقل املساعدات الدولية إىل النظم 
الوطنية: استخدام البنية التحتية 
للحامية االجتامعية يف االستجابة 

الدولية لحاالت الطوارئ.

برنامج األغذية العامليالنزاعاليمن

اليونيسيف

النظام الوطني السابق املهم للحامية 
االجتامعية، مع برنامجيه األساسيني 

وهام صندوق الرعاية االجتامعية 
والصندوق االجتامعي للتنمية، أصبح 

اآلن محدوًدا للغاية بسبب النزاع.

تقديم الخدمات يف حاالت النزاع: 
الشؤون اإلنسانية والجهات الفاعلة يف 
مجال التنمية التي تستفيد من أجزاء 

من مؤسسات ومامرسات الحامية 
االجتامعية القامئة سابًقا وتحافظ 

عليها.

الربط بني الحامية االجتامعية واملساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية: موجز لألنشطة الرئيسة 

تتميز التجربة يف جميع أنحاء املنطقة بنطاق متنوع من األنشطة، التي تتجاوز »االستجابة« الربنامجية نفسها لتشمل الرتكيز عىل التخطيط والتقييامت 
املتعلقة بالتأهب، وبناء القدرات، والتنسيق، وأحداث املالحظات الرئيسية التي أدت إىل املشاركة السياسية. ويوجز هذا القسم النقاط أعاله عىل شكل 

سلسلة من املصفوفات، التي تعرض تفاصيل األنشطة الرئيسة يف كل بلد من البلدان املعنية، وتُلخص هذه اإلشارات كموارد رئيسة.

الدروس الشاملة 

يوجز هذا القسم الدروس الرئيسة املستفادة من التجارب التي تم خوضها حتى اآلن يف مختلف أنحاء املنطقة، والتي هي متسقة بني البلدان.

ميكن للجوانب القانونية والسياسية أن متكّن هذا النهج وأن تحّده يف آن مًعا: تسلط املؤلفات السابقة الضوء عىل الدور الهام الذي لعبه الحوار السيايس 
واإلرادة السياسية يف متكني أو تقييد الجهود الرامية إىل الربط يف املنطقة، ونطاق ما هو ممكن عملياً. وتؤثر طبيعة األزمة أيًضا يف الدعم السيايس للربط 

يف البلدان التي يظل فيها إدماج/شمول الالجئني يف نظام الحامية االجتامعية الوطني حساًسا من الناحية السياسية.

املداخل: تربز التجارب املتنوعة يف جميع أنحاء املنطقة أن عوامل السياق مثل نضج نظم الحامية االجتامعية ووظائفها وشمولها وقدراتها تضطلع بدور بارز 
- حالها حال الجوانب القانونية واإلرادة السياسية - يف جدوى الربط ونطاقه. ومع ذلك، تظهر التجارب أنه قد ال يزال مثة مداخل لبناء روابط بني املساعدات 
النقدية والقسائم والحامية االجتامعية حتى يف حال عدم تطور نظم الحامية االجتامعية الوطنية بشكل جيد، وحيث توجد حواجز سياسية وقانونية أمام 
توسيع هذه النظم لتشمل السكان النازحني داخليًا. وميكن للجهات الفاعلة يف الشؤون اإلنسانية أن تجد مداخل مختلفة لتعزيز الروابط، مبا يتجاوز دورها 
»التقليدي« كجهات تنفذ للمساعدات النقدية والقسائم. ويف جميع البلدان التي تنظر فيها هذه الدراسة تقريبًا، كان مثة هيمنة عىل املناقشات واألنشطة 
التي يقوم بها مانحون معينون ووكاالت تابعة لألمم املتحدة. وعىل النقيض من ذلك، كان مثة مداخل يف العراق للجهات الفاعلة املتعددة مبا فيها املنظامت 
الدولية غري الحكومية، التي نظمت من خالل التحالف النقدي من أجل العراق واحتفظت بحصة أكرب يف تصميم وتنفيذ العنرص النقدي لالستجابة اإلنسانية.

االنتباه إىل القيود كام إىل الفوائد عند ربط املساعدات النقدية والقسائم بنظم الحامية االجتامعية: وتشمل هذه القيود فهم أوجه املفاضلة القامئة يف 
مختلف جوانب القيمة مقابل املال؛ والحاجة إىل فهم الثغرات يف قدرات املؤسسات الوطنية ومعالجتها؛ وأهمية تكييف عمليات الحامية االجتامعية لجعلها 

أكرث ارتباطًا بالواقع وفاعلية يف سياق الطوارئ. وال تزال املساعدات اإلنسانية رضورية لسد الثغرات، عىل املدى القصري واملتوسط عىل األقل.

أهمية التنسيق: املطلوب عىل عدة مستويات للميض قدًما مع الجهود الرامية إىل ربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية.  ويشمل ذلك 
التنسيق بني اإلدارات الحكومية املسؤولة عن الحامية االجتامعية واالستجابة للكوارث؛ وبني الحكومات والجهات الفاعلة الدولية؛ وبني الرشكاء يف الشؤون 
اإلنسانية والتنمية؛ وبني الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية نفسها. وميكن أن تؤدي جداول األعامل املتنافسة للوكاالت التنفيذية، التي لديها رغبة يف الحفاظ 

عىل أثرها التنظيمي وأنظمتها، إىل الحد من الحوافز عىل التعاون.

يتطلب التقدم رؤية طويلة األجل ومتوياًل طويل األمد “عرب الرابط”: ومن املهم وضع اسرتاتيجيات واقعية لربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية 
االجتامعية، مع آفاق زمنية أطول، ومتويل من املصادر التنموية واإلنسانية من أجل تحقيق ذلك.  
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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

يف ما يتعلق بهذه الوثيقة املُساعدة  1
لقد بات بناء الروابط بني املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية والحامية االجتامعية موضوًعا بارزًا عىل نحو متزايد عىل مدى السنوات الخمس املاضية، 
ما يعكس تركيزًا أوسع عىل »الرابط بني عمل التنمية والعمل اإلنساين«. وقد متيزت هذه الفرتة بزيادة التجارب والتعلم، فضاًل عن تنوع النهج واملشاركة 
االسرتاتيجية. ويف حني أن التجارب والتعلم آخذان يف الربوز من الربمجة يف جميع املناطق عىل الصعيد العاملي، فإن االستجابات يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا كانت يف صميم هذا التطور، إذ وفرت الطبيعة املمتدة لألزمات التي تؤثر يف العديد من البلدان بيئة مواتية للمشاركة يف هذا املجال.

لقد سبق لرشاكة التعلم النقدي أن تشارك يف إدارة املعارف وبناء القدرات بشأن هذا املوضوع، مبا يف ذلك نرش التوجيهات املستندة إىل التجارب العاملية 
املبكرة يف عام 6102، إىل جانب دورتني لبناء القدرات ودورات للتعلم اإللكرتوين. وقد كلفت رشاكة التعلم النقدي هذا املورد بالربط بني الحامية االجتامعية 
واملساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا كجزء من الجهود املستمرة لتحديث عملها يف مجال بناء القدرات يف 
هذا املجال. وعالوة عىل ذلك، يكمل هذا العمل إعداد رشاكة التعلم النقدي يف وقت واحد لورقة إحاطة رفيعة املستوى عن أحدث التحليالت واملامرسات 
يف الربط بني املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية والحامية االجتامعية، فضاًل عن ورقة توصيات اسرتاتيجية لالستفادة من نهج الرشاكة من أجل التعلم 

النقدي لبناء القدرات يف هذا املجال املواضيعي.

الهدف: ضامن حصول املدربني واملشاركني يف دورات رشاكة التعلم النقدي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا )ويف أماكن أخرى( عىل أهم األمثلة 
ذات الصلة بالواقع من املنطقة حول ربط الحامية االجتامعية واملساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية. 

التغطية: العراق واألردن ولبنان وفلسطني وسوريا وتركيا واليمن وتشمل:

وثيقة مساعدة تلخص األنشطة الرئيسة )الربامج والتقييامت والتحليالت واألحداث ومبادرات السياسات والتنسيق( املعنية، وتربز الدروس الرئيسة  	
املستفادة، وتشري إىل الوثائق ذات الصلة.

دراسات حالة قطرية معمقة حول تجارب الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف لبنان والعراق واليمن. 	

2  الربط بني الحامية االجتامعية واملساعدات النقدية والقسائم: 
مجريات األمور لغاية اللحظة

ويف بلدان الرتكيز، اكتسبت املساعدات النقدية والقسائم عىل مدى السنوات الخمس املاضية أهمية متزايدة يف كل استجابة إنسانية. وقد اتسم ذلك يف 
جميع أنحاء املنطقة باتجاهات زيادة دمج املساعدات النقدية والقسائم يف برامج أقل حجاًم وأوسع نطاقًا تلبي االحتياجات عرب القطاعات، ويديرها عدد 
أقل من الجهات الفاعلة يف األمم املتحدة يف الغالب، وطبقات من النقد متعدد األغراض مع برامج أخرى واسعة النطاق لتلبية االحتياجات املحددة لألطفال 
عىل طريقة »شبكة األمان« )يف لبنان واألردن وتركيا(. وال يزال أيًضا مثة برامج أخرى أصغر حجاًم للمساعدات النقدية والقسائم. وقد أتاح الطابع الطويل 
األمد لهذه األزمات الوقت والحيز الالزمني ملناقشة الربمجة »عرب الرابط« والرتكيز عىل الحلول الدامئة. ومع ذلك، فإن السياق التشغييل املحدد – مبا يف ذلك 
طبيعة األزمة، ومستوى تطور نظام الحامية االجتامعية، وجوانب االقتصاد السيايس التي تؤثر يف دعم الحامية االجتامعية – قد تباينت من بلد إىل آخر. 

ويبني الرسم 1 إطار السياق للربط بني املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية والحامية االجتامعية يف كل بلد.

الرسم 1: إطار السياق البلدان املعنية1

الجهات الفاعلة الرئيسة يف سياق الطوارئالبلد
تقديم املساعدات النقدية 

والقسائم

نهج الربطسياق الحامية االجتامعية

النزوح الداخيل )وبعض العراق
الالجئني(

برنامج األغذية العاملي

املفوضيه السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني

اليونيسيف

التحالف النقدي من أجل العراق

نظام الحامية االجتامعية الناشئ: 
شبكة الحامية االجتامعية هي 

الربنامج الرئيس للتحويالت 
النقدية.

مواءمة االستجابة لحاالت 
الطوارئ والربمجة الطويلة األجل: 
انتقال حاالت الطوارئ )النازحون 

داخليًا( إىل النظم الوطنية.

أزمة الالجئني األردن
واملجتمعات املضيفة 

الفقرية

برنامج األغذية العاملي

املفوضيه السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني

اليونيسيف

نظام الحامية االجتامعية الناشئ: 
صندوق املساعدات الوطنية 

هو الربنامج الرئيس للتحويالت 
النقدية.

مواءمة االستجابة لحاالت 
الطوارئ والربمجة الطويلة األجل: 
انتقال حاالت الطوارئ )الالجئون( 

إىل النظم الوطنية.

1  يعتمد عىل تصنيف صاغه جنتيليني وآخرون )2018( والذي شمل لبنان واليمن وسوريا وفلسطني.
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الجهات الفاعلة الرئيسة يف سياق الطوارئالبلد
تقديم املساعدات النقدية 

والقسائم

نهج الربطسياق الحامية االجتامعية

أزمة الالجئني مع لبنان
األزمات السياسية 

واملجتمعات املضيفة 
الفقرية

برنامج األغذية العاملي

اليونيسيف

املفوضيه السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني

نظام الحامية االجتامعية الناشئ: 
الربنامج الوطني املستهدف للفقر 
هو شبكة األمان الرئيسية )مبا يف 

ذلك مكون القسائم الصغرية(.

مواءمة االستجابة لحاالت 
الطوارئ والربمجة الطويلة األجل: 

إلتقاء عنارص تصميم وتنفيذ 
الربامج للمواطنني والالجئني.

الحصار، مع نزاعات فلسطني
عنيفة بني الحني واآلخر

برنامج األغذية العاملي

اليونيسيف

قيد الربوز: الربنامج الوطني 
الفلسطيني للتحويالت النقدية 

هو الربنامج الرائد.

نقل املساعدات الدولية 
إىل النظم الوطنية: تقديم 

املساعدات عىل أساس إطار 
برنامجي مشرتك بني الوكاالت 

اإلمنائية، واملساعدات اإلنسانية 
والجهات الفاعلة والسلطات 

الوطنية.

نظام الحامية االجتامعية املحدود برنامج األغذية العامليالنزاعسوريا
)النزاع(.

تقديم الخدمات يف حاالت 
النزاع: املساعدات اإلنسانية 

كأساس لنظام الحامية االجتامعية 
يف املستقبل.

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب أزمة الالجئنيتركيا
األحمر والهالل األحمر )برنامج 

األغذية العاملي السابق(

الهالل األحمر الرتيك

اليونيسيف 

نظام وطني مهم للحامية 
االجتامعية: مجموعة من 

التحويالت النقدية، ميثل من بينها 
التحويل النقدي املرشوط للتعليم 

برنامًجا رائًدا.

نقل املساعدات الدولية إىل 
النظم الوطنية: استخدام البنية 

التحتية للحامية االجتامعية 
يف االستجابة الدولية لحاالت 

الطوارئ.

برنامج األغذية العامليالنزاعاليمن

اليونيسيف

النظام الوطني السابق املهم 
للحامية االجتامعية، مع برنامجيه 
األساسيني وهام صندوق الرعاية 

االجتامعية والصندوق االجتامعي 
للتنمية، أصبح اآلن محدوًدا 

للغاية بسبب النزاع.

تقديم الخدمات يف حاالت النزاع: 
الشؤون اإلنسانية والجهات 

الفاعلة يف مجال التنمية التي 
تستفيد من أجزاء من مؤسسات 

ومامرسات الحامية االجتامعية 
القامئة سابًقا وتحافظ عليها.

3  الربط بني الحامية االجتامعية واملساعدات النقدية والقسائم 
اإلنسانية: موجز لألنشطة الرئيسة 

تتميز التجربة يف جميع أنحاء املنطقة بنطاق متنوع من األنشطة التي ال تقترص عىل »االستجابة« الربنامجية نفسها فقط )غالبًا ما تركز املؤلفات السابقة 
الرئيسة عىل الحامية االجتامعية استجابة للصدمات، وفًقا للتصنيف املعروف للخيارات التي وضعتها أكسفورد إلدارة السياسات2(، بل تشمل أيًضا الرتكيز 
عىل تقييم الجدوى وتحليل الخيارات مسبًقا، وتخطيط التأهب، وبناء القدرات والتنسيق. ومن األنشطة الرئيسة األخرى التي تُذكر يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا املؤمترات الرفيعة املستوى التي عززت املشاركة السياسية. وقد أمكن تحقيق هذه األنشطة األوسع نطاقًا من خالل آليات املانحني مثل مرفق 

املساعدة التقنية التابع ملكتب الشؤون االنسانية التابع للمفوضية األوروبية، وإطار املساعدة الفضىل يف األزمات التابع إلدارة التنمية الدولية الربيطانية3. 

2  أكسفورد إلدارة السياسات )2018( تقرير توليفي عن الحامية االجتامعية املستجيبة للصدمات، أكسفورد إلدارة السياسات، متاح عرب الرابط:

www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-protection-systems 

3   برنامج املساعدة الفضىل يف األزمات هو برنامج تديره إدارة التنمية الدولية الربيطانية مركزيًا، ويهدف إىل مساعدة الفقراء والضعفاء عىل مواجهة األزمات عىل نحو أفضل وتلبية احتياجاتهم األساسية من خالل تقديم مساعدة 

اجتامعية أكرث فاعلية يف سياقات الصدمات املتكررة والنزاعات التي يطول أمدها والنزوح القرسي. وتهدف املساعدة الفضىل يف األزمات إىل معالجة االختناقات عىل الصعيدين العاملي والقطري التي تحول دون زيادة استخدام 
نُهج الحامية االجتامعية يف األزمات من خالل البحوث واملساعدة التقنية، وتقديم املشورة والدعم من الخرباء لتحديد نطاق نظم املساعدة األكرث فاعلية وتصميمها وتنفيذها.
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تخطيط التأهب وتقييامته    3.1

املوردالتاريخالتفصيلالبلد

لقد أجرى برنامج األغذية العاملي دراسة لتحديد نطاق العراق
املخططات الرئيسة لشبكات األمان الحكومية وبرامج 

التحويالت اإلنسانية العاملة يف العراق، ومقارنة التغطية 
والقدرات، وخصائص التصميم والتنفيذ، والتكامل بني 

املخططات، لتحديد الخيارات املناسبة من جل إقامة روابط 
بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية. وقد 
جاء ذلك يف إطار مرفق املساعدات التقنية التابع للمفوضية 

األوروبية يف تسعة بلدان، والذي يهدف إىل استكشاف كيفية 
تعزيز نظم الحامية االجتامعية يف سياقات النزوح  القرسي 

الهشة، لتلبية االحتياجات اإلنسانية بطريقة أكرث فاعلية من 
حيث الكلفة وأكرث كفاءة وأكرث قابلية للتنبؤ.

تم 
2018

برنامج األغذية العاملي )2019(. تحديد فرص نقل الفقراء 
والضعفاء بشكل مزمن من املساعدات اإلنسانية إىل الخطط 

الوطنية، مذكرة إحاطة لربنامج األغذية العاملي، برنامج 
األغذية العاملي.

فيام تواصل إدارة التنمية الدولية دعم االستجابة اإلنسانية االردن
لالجئني السوريني يف األردن، تهدف إىل تعزيز نظام الحامية 
االجتامعية األردين عىل املدى املتوسط لتوفري استجابة أكرث 

استدامة وفاعلية للفقراء األردنيني والالجئني. وقد كلفت 
إدارة التنمية الدولية بتقديم املساعدة التقنية إلجراء تقييم 
التحويالت النقدية الرئيسة، وهي صندوق املعونة الوطنية، 

ووضع وثيقة خيارات تبني كيف ميكن للامنحني تعزيز 
صندوق املعونة الوطنية هذا مع مرور الوقت، وتحديد الدعم 

الالزم، وكيفية تشجيع إدماج الالجئني يف نهاية املطاف.

جار 
حاليًا 

)2020(

إدارة التنمية الدولية )2019(. االختصاصات: تقديم املشورة 
االسرتاتيجية إىل إدارة التنمية الدولية لتعزيز وصول نظام 

الحامية االجتامعية يف األردن، كانون األول/ديسمرب 2019. 
)ومن املقرر أن يقدم التقرير يف حزيران/يونيو 2020(.

لقد أطلق الصندوق االتئامين لالتحاد األورويب بعثة خرباء لبنان
للنظر يف خيارات الصندوق االتئامين لالتحاد األورويب لدعم 
آلية منهجية وطويلة األجل لتخفيف حدة الفقر، تستهدف 
السكان اللبنانيني وغري اللبنانيني الضعفاء. وشكل ذلك األمر 

أساًسا للنهج الربنامجي الحايل للصندوق االتئامين لالتحاد 
األورويب )أدناه(.

تم 
2018

بعثة االتحاد األورويب )2019(. حزمة إرشادية بشأن الحامية 
االجتامعية عرب الرابط بني العمل اإلنساين والتنموي: دراسة 

حالة لبنان، بعثة االتحاد األورويب.

ثم أمرت إدارة التنمية الدولية يف لبنان بإجراء مراجعة لوضع 
خريطة للربامج النقدية يف لبنان من أجل الفقراء من اللبنانيني 

والالجئني ، وتقييم الخيارات املستقبلية للربامج النقدية 
اإلنسانية التي قد تساعد عىل نقل مساعدات الالجئني إىل 

»نهج شبكة األمان االجتامعي«.

تم 
2019

إدارة التنمية الدولية )2019(. االختصاصات: مراجعة الربامج 
النقدية والروابط مع الحامية االجتامعية يف لبنان، آذار/مارس 

.2019

طلبت اليونيسيف إجراء دراسة لتقييم جدوى تقديم تركيا 
املساعدات النقدية والقسائم لالجئني من خالل نظام الحامية 

االجتامعية الرتيك. وقيّمت هذه الدراسة اإلرادة السياسية 
للتعاون، وقوانني الحكومات ونظم الجهات املانحة، وقوة 
نظام الحامية االجتامعية الوطني ومدى شموله، وسامت 
تصميم الربامج، ومعايري االستهداف وعملياته، وعمليات 

تقديم النقد، واملخاطر املحتملة وتدابري التخفيف، وحددت 
خيارات الربامج لليونيسيف والرشكاء. كام أرشدت هذه 

الدراسة نهج برامج اليونيسيف الحايل )أدناه(.

تم

2016 

بعثة االتحاد األورويب )2019(. حزمة إرشادية بشأن الحامية 
االجتامعية عرب الرابط بني العمل اإلنساين والتنمية: دراسة 

حالة تركيا، بعثة االتحاد األورويب.

أمرت إدارة التنمية الدولية بإجراء تقييم للحامية االجتامعية اليمن
والربامج اإلنسانية الحالية للمساعدات النقدية والقسائم 

يف اليمن، وتغطيتها، ونظم إيصالها، وقدراتها وتكاملها، 
وحدودها، وقدمت املشورة بشأن الخيارات أو توحيد الربامج 

وتنسيقها بطرق تدعم قدرات النظم الوطنية واستخدامها. 
وسرُتشد النتائج حالة أعامل جديدة بشأن املساعدات النقدية 

اإلنسانية والحامية االجتامعية يف عام 2020 )موعد البدء 
املتوقع يف عام 2021(.

تم

2018 

غودمان ر. وفراي س.، وأحمد ز.، وستيلر ر.، وقطينه أ. 
)2019(. تقرير عن املساعدة الفضىل يف األزمات: اليمن – 

ربط املساعدات النقدية اإلنسانية بالحامية االجتامعية )تقرير 
.DAI ،)املرحلة الثانية
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الربامج  3.2

املواردالتدريب وبناء القدراتمنط الربط4 التوصيفالجهات  الفاعلةالبلد

التحالف النقدي من أجل العراق
العراق

منذ عام 2019، تهدف الجهات الفاعلة يف الربمجة النقدية املتعددة األغراض يف العراق مثل 
»التحالف النقدي من أجل العراق« إىل دعم االنتقال من املساعدات اإلنسانية إىل الحامية 
االجتامعية الحكومية. وقد تم مواءمة منوذج تقييم الضعف يف مجال املساعدات اإلنسانية 

منهجيًا مع منوذج تقييم الفقر الذي يعتمده البنك الدويل يف شبكة الحامية االجتامعية. 
ويعني ذلك أنه ميكن استخدام التقييامت اإلنسانية لتحديد األرس الضعيفة التي ميكن 

إحالتها إىل خطط الحامية االجتامعية الحكومية، وال سيام شبكة الحامية االجتامعية.

تقدم اليونيسيف دعام املواءمة
مكثًفا لتطوير مؤسسات 

الرعاية االجتامعية ونظمها.

خان س. وكلريييس م. )2019(. املساعدات اإلنسانية وشبكات األمان 
االجتامعي يف األزمات الطويلة األمد: دراسة حالة العراق، فريق العمل 

النقدي يف العراق.

يف عام 2015، كانت اليونيسف تعمل من خالل موظفي الرعاية االجتامعية يف وزارة العمل 
والشؤون االجتامعية يف محافظة دهوك لتقديم املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية.

سميث، ج )2017(. ربط التحويالت النقدية اإلنسانية بالنظم الوطنية املشاركة
للحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، دراسة 

حالة عن الدروس املستفادة الداخلية لليونيسيف.

برنامج األغذية العاملي، فلسطني
وزارة التنمية االجتامعية، 

اليونيسيف

منذ عام 2010، وفرت منصة الدفع النقدي والقسائم التابعة لربنامج األغذية العاملي منصة 
دفع مشرتكة لتقديم برامج املساعدات النقدية والقسائم الخاصة بالحكومة وبرنامج األغذية 

العاملي وغريهام من الجهات الفاعلة يف مجال التنمية واملساعدات اإلنسانية. واعتباًرا من 
عام 2018، كان برنامج األغذية العاملي يدعم 170,000 شخص باملساعدات الغذائية 

املتممة للمساعدات التي تقدمها الحامية االجتامعية الحكومية.

املشاركة

واملواءمة

يدعم برنامج األغذية 
العاملي بناء قدرات وزارة 

التنمية االجتامعية

برنامج األغذية العاملي )2017(. تقديم املساعدات الغذائية للسكان 
الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 

تقرير املرشوع املوحد، برنامج األغذية العاملي.

برنامج األغذية العاملي بفلسطني )2019(. موجز قطري يف آب/
أغسطس 2019، برنامج األغذية العاملي.

بعد النزاع يف غزة يف عام 2014، أطلق برنامج األغذية العاملي واليونيسيف برنامًجا مشرتكًا 
للقسائم اإللكرتونية يف حاالت الطوارئ لتلبية االحتياجات الغذائية والتعليم يف مجال املاء 

والرصف الصحي والنظافة وغريها من االحتياجات األساسية للنازحني، باستخدام نظام إيصال 
برنامج األغذية العاملي. وقد استفاد هذا النظام من نظام استهداف الفقر التابع للربنامج 

الوطني الفلسطيني للتحويالت النقدية من أجل تحديد األرس املستحقة، استناًدا إىل األدلة 
املستمدة من دراسة أجرتها اليونيسيف/مكتب التنمية املحلية أكدت أن املستفيدين من 
الربنامج الوطني الفلسطيني للتحويالت النقدية هم من بني أفقر الفئات وأشدها ضعًفا.

منظمة اليونيسيف فلسطني )2016(. موجز للسياسة االجتامعية: املشاركة
تعزيز القدرة عىل الصمود عرب املساعدات والقسائم اإللكرتونية يف 

حاالت الطوارئ.

برييزنيتو ب. وجونز ن. وحمد ب. وشاهني م. )2014(. آثار الربنامج 
الوطني الفلسطيني للتحويالت النقدية عىل األطفال واملراهقني: تحليل 

لألساليب املختلطة، تقرير لليونيسيف، مكتب التنمية الدولية.

4  يحدد أوبراين وآخرون )2018( خمس فئات من الروابط ، وهي: التوسع الرأيس، والتوسع األفقي، واملشاركة، واملواءمة، وتعديل التصميم.
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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املواردالتدريب وبناء القدراتمنط الربط4 التوصيفالجهات  الفاعلةالبلد

برنامج األغذية العاملي، تركيا
وزارة األرسة والسياسات 

االجتامعية، املديرية العامة 
إلدارة الهجرة، االتحاد 

الدويل لجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر، 
واليونيسيف، ومكتب 

الشؤون االنسانية التابع 
للمفوضية األوروبية

يف عام 2016، أنشأ مكتب الشؤون اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية شبكة األمان 
االجتامعي يف حاالت الطوارئ لتوفري تحويالت نقدية طويلة األجل لالجئني. وقد أدار برنامج 

األغذية العاملي املرحلة األوىل، وسيتوىل االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر إدارة املرحلة الثانية. وتوفر شبكة األمان االجتامعي يف حاالت الطوارئ املساعدات 

الشهرية لالحتياجات األساسية ألكرث من 1.3 مليون الجئ. ويُنظر إىل هذه املساعدات وتدار 
بشكل منفصل عن نظام الرعاية االجتامعية الذي تعتمده الحكومة للمواطنني، ولكنها 

تستفيد من بنيتها األساسية ومؤسساتها )نظام معلومات املساعدات االجتامعية املتكاملة، 
ومؤسسات التضامن(. تدار الدفعات من خالل نظام بطاقات الهالل األحمر الرتيك. 

منذ عام 2017، تنفذ اليونيسف بالتعاون مع الهالل األحمر الرتيك ووزارة األرسة 
والسياسات االجتامعية برنامج التحويل النقدي املرشوط لتعليم الالجئني. ويتامىش ذلك 

مع تصميم التحويل النقدي املرشوط للتعليم لألطفال األتراك ويوفر تحويال نقديًا لألطفال 
الالجئني املسجلني يف املدارس الرتكية أو مراكز التعليم املؤقتة، مع استمرار املرحلة األوىل 

يف السنتني الدراسيتني 2019–2018و 2018–2017، ووصلت إىل 511,453 طفال. وقد 
بدأت املرحلة الثانية يف عام 2019. ويستخدم الرنامج النظم التنفيذية للحكومة الرتكية 

وشبكة األمان االجتامعي يف حاالت الطوارئ.

املشاركة

واملواءمة

دعمت الربامج إدماج 
قاعدة بيانات الحكومة 
لتسجيل الالجئني ونظام 

املعلومات اإلدارية لألطفال 
الالجئني يف مراكز التعليم 

املؤقت يف نظام املعلومات 
الحكومي الخاص 

باملساعدات االجتامعية. 
ويتضمن التحويل النقدي 

املرشوط للتعليم الذي 
تعتمده اليونيسف عنرصا 

جديًدا لحامية الطفل، يتم 
إدراجه يف النظم الرتكية.

ماوندر ن.، وسيفريت ك.، وآران م.، وبايكال ج.، ومارزي م.، وسميث ج. 
)2018(. تقييم مكتب الشؤون اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية 

املمول من شبكة األمان االجتامعي يف حاالت الطوارئ يف تركيا ترشين2/
نوفمرب 2016 - شباط/فرباير 2018، املجلد األول: تقرير التقييم النهايئ، 

.OPM

بعثة االتحاد األورويب )2019(. حزمة إرشادية بشأن الحامية االجتامعية 
عرب العالقة بني العمل اإلنساين والتنموي: دراسة حالة تركيا، بعثة 

االتحاد األورويب.

جويالر هـ.، وسميث ج.، ومايالر س.، وجوردان ج.، وفوغل ب.، وشاه 
ف.، ووايس ل. )2020(. املساعدات النقدية: كيف يؤثر التصميم يف 

القيمة مقابل املال. باريس: استشارات املساعدات الرئيسة.

برنامج األغذية العاملي، لبنان
والصندوق االئتامين لالتحاد 

األورويب، والبنك الدويل، 
وأملانيا، ووزارة الشؤون 

االجتامعية 

منذ عام 2014، يدعم برنامج األغذية العاملي وزارة الشؤون االجتامعية لتنفيذ تحويل 
القسائم كجزء من برنامجه الوطني املوجه نحو مكافحة الفقر. ويستخدم هذا الربنامج 

منصة برنامج األغذية العاملي لتقديم األموال النقدية ونظام إدارة املستفيدين الذي 
وضعهام برنامج األغذية العاملي لتقديم املساعدات النقدية والقسائم للالجئني. وقّدم 

الصندوق االئتامين لالتحاد األورويب متويال لتوسيع نطاق هذا التمويل يف عام 2018، إىل 
جانب متويل الدعم النقدي املتعدد األغراض املستمر لالجئني. وتتمثل الرؤية يف أن الدروس 
املستفادة واملنظومات املستخلصة من تصميم املساعدات النقدية وإيصالها لالجئني ستؤثر 

يف تطوير برنامج للتحويالت االجتامعية يكون أكرث شموال وفاعلية للبنانيني الضعفاء.

يشمل الصندوق االئتامين املواءمة
لالتحاد األورويب عنرص 
املساعدة التقنية لدعم 

إطار الحامية االجتامعية يف 
لبنان، وبناء املوارد البرشية 

وقدرات النظام. ويقدم 
برنامج األغذية العاملي 

التدريب ملوظفي وزارة 
الشؤون االجتامعية.

الصندوق االئتامين لالتحاد األورويب )2018( دعم الصندوق االئتامين 
لالتحاد األورويب للمساعدات االجتامعية لالجئني الضعفاء واملجتمعات 

املضيفة املترضرة من األزمة السورية يف لبنان: وثيقة عمل للصندوق 
االئتامين لالتحاد األورويب )حزيران/يونيو 2018(.

إستخدمت اليونيسيف قاعدة بيانات الربنامج الوطني املوجه نحو مكافحة فقر األرس اليونيسف
الستهداف مساعداتها النقدية وقسامئها اإلنسانية لفصل الشتاء يف عام 2017.

سميث ج. )2017(. الرابط بني التحويالت النقدية اإلنسانية والنظم املشاركة
الوطنية للحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

دراسة حالة للدروس املستفادة الداخلية لليونيسيف.

منذ عام 2016، تم تنفيذ برنامج املساعدات النقدية املؤقتة يف طرابلس من خالل مراكز منظمة أوكسفام
التنمية االجتامعية املحلية ويستهدف بضع مئات من األرس اللبنانية والسورية. ويتلقى 
املشاركون أربعة أشهر من املساعدات النقدية واإلحاالت إىل خدمات أخرى ملساعدتهم 

عىل تلبية االحتياجات األساسية بعد صدمة عائلية. ويتم تحديد األرس من خالل االستهداف 
واإلحاالت عىل مستوى املجتمع املحيل عن طريق الربنامج الوطني املستهدف ملكافحة 

الفقر.

منظمة أوكسفام لبنان )2019(. ملحة عامة: مرشوع املساعدات النقدية املشاركة
املؤقتة ملنظمة أوكسفام. لبنان: منظمة أوكسفام.
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املواردالتدريب وبناء القدراتمنط الربط4 التوصيفالجهات  الفاعلةالبلد

اليونيسيف، الوكالة اليمن
األمريكية للتنمية الدولية، 

والبنك الدويل

يف فرتة 2017–2015، نفذت اليونيسف برنامج مساعدات نقدية وقسائم لتلبية 
االحتياجات األساسية ألكرث من 20,000 أرسة ضعيفة ترضرت من النزاع يف صنعاء وتعز. 

وقد استُخدمت يف ذلك بعض النظم اإلدارية لصندوق الرعاية االجتامعية، مبا يف ذلك 
موظفي مؤسسات الرعاية االجتامعية وآلية الدفع.

منذ عام 2017، نفذت اليونيسف مرشوع التحويالت النقدية الطارئة، بتمويل من البنك 
الدويل وغريه، يهدف إىل مواصلة املدفوعات إىل صندوق الرعاية االجتامعية خالل األزمة. 

ويستهدف هذا املرشوع 1.5 مليون أرسة ضعيفة باستخدام قامئة املستفيدين من صندوق 
الرعاية االجتامعية.

كان بناء قدرات مؤسسات املشاركة
صندوق الرعاية االجتامعية 

جزًءا رئيًسا من نهج 
اليونيسيف، مبا يف ذلك 
استحداث آلية محسنة 

للشكاوى والطعون ونظام 
للمعلومات اإلدارية.

غودمان ر. وفراي س.، وأحمد ز.، وستيلر ر.، وقطينه أ. )2019(. تقرير 
عن املساعدة الفضىل يف األزمات: اليمن – ربط املساعدات النقدية 

.DAI ،)اإلنسانية بالحامية االجتامعية )تقرير املرحلة الثانية

سميث، ج )2017(. ربط التحويالت النقدية اإلنسانية بالنظم الوطنية 
للحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، دراسة 

حالة عن الدروس املستفادة الداخلية لليونيسيف.
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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املناسبات   3.3

املناسباتتشمل املناسبات الرئيسة التي أثرت يف النقاش والنشاط يف املنطقة مختلف األحداث واملؤمترات الدولية التمويلية للامنحني حول أزمة الالجئني 
السوريني والنزوح القرسي، فضاًل عن أحداث محددة يف البالد، ومثة أيًضا مجال للدروس املستفادة يف املستقبل. وترد هذه التفاصيل يف ما ييل أدناه.

املواردالبلدان التفصيلالتاريخاملناسبة

مؤمتر بروكسل حول 
»دعم مستقبل 

سوريا واملنطقة«

،2017

و2108،

و2019

مناسبة سنوية تجمع بني الحكومات املانحة 
واملضيفة واملنظامت اإلقليمية واملؤسسات 

املالية الدولية ووكاالت األمم املتحدة لحشد 
االلتزامات السياسية واملالية للمجتمع الدويل 
لدعم االستجابة السورية. بناًء عىل املناسبات 
السابقة يف لندن )2016( والكويت )2015( 

حيث لوحظ دعم الحامية االجتامعية يف إطار 
خطة تركيا وأدت إىل تطوير مرفق الالجئني 
يف تركيا. وقد وفر ذلك متوياًل لألزمة أطول 

أجاًل قاباًل للتنبؤ به من أجل تلبية االحتياجات 
اإلنسانية والتنمية األطول أجاًل لالجئني 

واملجتمعات املضيفة. 

يف عام 2018، أُدرجت الحامية االجتامعية 
ضمن أولويات التمويل من املانحني يف ثالثة 
بلدان، واالتجاه نحو الدعم املتعدد السنوات 

وتعزيز النظام. 

ثم يجري حشد اإلجراءات من خالل مختلف 
وسائل التمويل مثل مرفق الالجئني يف تركيا 

والصندوق االئتامين اإلقليمي لالتحاد األورويب.

وقد شهد مؤمتر بروكسل الثالث بذل جهود 
إلرشاك املنظامت غري الحكومية السورية 

والدولية.

لبنان وتركيا 
واألردن

االتحاد األورويب )2018(. مؤمتر بروكسل 
)الثاين( 25–24 نيسان/أبريل 2018: وثيقة 

مؤمتر ورقة الرشاكة )لبنان وتركيا واألردن(

مجلس االتحاد األورويب )2019(. مؤمتر 
بروكسل الثالث حول »دعم مستقبل سوريا 

واملنطقة«: إعالن الرئيس املشارك، البيان 
الصحايف 14-03-2019

املفوضية األوروبية )2016(. إدارة أزمة 
الالجئني: مرفق الالجئني يف تركيا.

حدث جنيف الرفيع 
املستوى إلعالن 

التربعات من أجل 
األزمة اإلنسانية يف 

اليمن

ركزت مناسبة مامثلة للتربعات السياسية 2018
واملالية للامنحني والحكومات عىل اليمن.

بعثة االتحاد األورويب )2019(. حزمة إرشادية اليمن
بشأن الحامية االجتامعية عرب العالقة بني 

العمل اإلنساين والتنموي: دراسة حالة اليمن، 
بعثة االتحاد األورويب.

ورشة عمل: ربط 
األموال النقدية 

املتعددة األغراض 
اإلنسانية بربنامج 

شبكة األمان 
االجتامعي لوزارة 
العمل والشؤون 

االجتامعية العراقية

عقدت وزارة التنمية الدولية، بالرشاكة مع 2018
البنك الدويل وحكومة العراق، ورشة عمل 
ملدة يومني جمعت ممثلني عن الحكومة 

واملنظامت اإلنسانية الدولية لوضع خارطة 
طريق للميض قدًما يف ربط الحامية 

االجتامعية باملساعدات النقدية والقسائم. 
وأدى ذلك إىل صياغة خطة عمل للميض 

قدًما يف إقامة الروابط، مبا يف ذلك يف مجال 
االستهداف واإلحالة وإدارة املعلومات.

إدارة التنمية الدولية )2018(. خطة العمل:العراق

بدء إقامة الروابط بني املساعدات النقدية 
املتعددة األغراض من أجل العمل املشرتك 

بني شبكة وزارة العمل والشؤون االجتامعية 
للحامية االجتامعية يف العراق.
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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املواردالبلدان التفصيلالتاريخاملناسبة

املؤمتر الدويل املعني 
بالحامية االجتامعية 

يف سياق الهشاشة 
والنزوح القرسي

وتربز الوثيقة الختامية التي أقرتها الحكومات 2017
والجهات املانحة واملنظامت اإلنسانية الدولية 

الحاجة إىل اتخاذ إجراءات إنسانية وامنائية 
تعاونية وتعزيز القدرة الوطنية عىل الحامية 
االجتامعية إلنشاء آليات مستدامة لالستجابة 

للسكان املترضرين من النزوح.

تأثري محتمل 
يف املنطقة 

بأرسها. ذكر 
عىل وجه 

التحديد يف 
املؤلفات 

السابقة عن 
العراق ولبنان

اليونيسيف )2017(. املؤمتر الدويل املعني 
بالحامية االجتامعية يف سياقات الهشاشة 
والنزوح القرسي بروكسل 29–28 ايلول/

سبتمرب 2017: الوثيقة الختامية.

خان س. وكلريييس م. )2019(. املساعدات 
اإلنسانية وشبكات األمان االجتامعي يف 

األزمات الطويلة األمد: دراسة حالة العراق، 
فريق العمل النقدي يف العراق.

الصندوق االئتامين لالتحاد األورويب )2018( 
دعم الصندوق االئتامين لالتحاد األورويب 
للمساعدات االجتامعية لالجئني الضعفاء 
واملجتمعات املضيفة املترضرة من األزمة 
السورية يف لبنان: وثيقة عمل للصندوق 
االئتامين لالتحاد األورويب )حزيران/يونيو 

.)2018

الفريق العامل 
اإلقليمي املعني 

بالحامية االجتامعية 
التابع للمجموعة 

اإلمنائية لألمم 
املتحدة

نرش مذكرة اسرتاتيجية تؤيد انتقال 2016
املساعدات اإلنسانية إىل شبكات األمان 

الوطنية ونظم الحامية االجتامعية لتحسني 
كفاءة املساعدات وشفافيتها ومساءلتها ودعم 

الحاالت اإلنسانية يف شبكات أمان اجتامعي 
طويلة األجل.

مؤثر لتوجيه 
االستجابات يف 

جميع أنحاء 
املنطقة. ذكر 

عىل وجه 
التحديد يف 

املؤلفات 
السابقة عن 

العراق.

الفريق العامل املعني بالحامية االجتامعية 
التابع ملجموعة األمم املتحدة اإلمنائية 

اإلقليمية )2016(. تعزيز الحامية االجتامعية 
الشاملة واملستدامة يف االستجابة لألزمة 

السورية: مذكرة حول الفرص االسرتاتيجية 
والتحديات والطريق قدًما، الفريق العامل 
اإلقليمي املعني بالحامية االجتامعية التابع 

ملجموعة األمم املتحدة اإلمنائية.

الدروس املستفادة 
عىل املستوى الوطني 
من ربط املساعدات 

النقدية والقسائم 
بلحامية االجتامعية

بانتظار 
التأكيد 

)2020?(

جرى تقديم اقرتاح بأن تقوم اللجنة يف 
املرحلة الثانية من مرشوع الشبكة التنظيمية 

للنقد واملراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم 
بتيسري عقد ورشة عمل عن »الدروس 

املستفادة« بشأن كيفية مواءمة املساعدات 
النقدية والقسائم اإلنسانية مع الربنامج 

الوطني املستهدف للفقر وتعزيزه.

لبنان

مناسبة الدروس 
املستفادة اإلقليمية 

حول ربط 
املساعدات النقدية 
والقسائم بالحامية 

االجتامعية.

 بانتظار 
التأكيد 

)2020?(

وتناقش اليونيسيف واملفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني حدثًا تعليميًا إقليميًا 

بشأن هذا املوضوع.

األردن )محيل(
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مبادرات السياسات والتنسيق  3.4

لقد برزت الجهات املانحة كجهات فاعلة رئيسة تقود نُهجا أكرث تنسيًقا لربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية.

املوردالسنةالتفاصيل البلد

إتفق املانحون، مبا يف ذلك وزارة التنمية الدولية، ومكتب الشؤون العراق
اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية، وأملانيا، وكندا، والواليات املتحدة 
عىل تنسيق برامجهم النقدية اإلنسانية، وشملوا االلتزام بتنسيق النهج 

للربط بالحامية االجتامعية.

إدارة التنمية الدولية يف العراق )2017(. 2017
املساعدات النقدية اإلنسانية يف العراق: 

األولويات القصرية األجل للمواءمة واملنارصة، 
وثيقة تحدد أولويات املواءمة بني املانحني.

جرى تشكيل منتدى شبكة األمان االجتامعي يف لبنان يف عام 2019، لبنان
برئاسة وفد االتحاد األورويب والبنك الدويل، مبشاركة املفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي 
وأملانيا واململكة املتحدة ومنظمة أوكسفام، بهدف تحسني تنسيق 

الجهود الرامية إىل الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية 
االجتامعية.

الصندوق االئتامين لالتحاد األورويب )2018( دعم 2019
الصندوق االئتامين لالتحاد األورويب للمساعدات 

االجتامعية لالجئني الضعفاء واملجتمعات 
املضيفة املترضرة من األزمة السورية يف لبنان: 

وثيقة عمل للصندوق االئتامين لالتحاد األورويب 
)حزيران/يونيو 2018(.

كلفت إدارة التنمية الدولية، من خالل إطار املساعدة الفضىل يف 
األزمات، بتكليف منسق متخصص للامنحني بهدف تحسني تنسيق 

نُهج املانحني للمساعدات النقدية والقسائم وتطوير شبكات األمان. 
ويضطلع باسم الجهات املانحة وبالتنسيق مع أصحاب املصلحة 

الرئيسيني اآلخرين واملنتديات السياسية، عند الطلب، بتقديم الدعم يف 
املناقشات االسرتاتيجية حول : 1- كيفية دفع اإلصالح اإلنساين والربمجة 

النقدية يف لبنان و2- كيفية إدماج الدروس املستفادة من الربامج 
النقدية اإلنسانية يف املناقشات حول شبكات األمان الطويلة األجل يف 

لبنان.

نيسان/
أبريل 
2020

إدارة التنمية الدولية )2019(. الرشوط 
املرجعية: منسق لبنان املعني بالحامية 
االجتامعية والروابط النقدية اإلنسانية 

بدوام جزيئ، كانون1/ديسمرب 2019.

يف اليمن، شّكل املانحون مجموعة للامنحني تغطي الفجوة اإلنسانية اليمن
- اإلمنائية. 

إدارة التنمية الدولية )2019(. الرشوط 2019
املرجعية: منسق اليمن املعني بالحامية 
االجتامعية والروابط النقدية اإلنسانية 

ويف عام 2019، خصصت إدارة التنمية الدولية دوًرا تنسيقيًا مخصًصا 
بهدف تحسني القيادة الجامعية بني الجهات املانحة الرئيسة نحو 
تطوير نظام نقدي مشرتك يف اليمن مع إتاحة فرص امللكية عىل 

املستوى املحيل.

آذار/مارس 
2020

بدوام جزيئ، كانون1/ديسمرب 2019.

عاملًيا 
)ال سيام 
العراق(

يف عام 2017، نرش االتحاد األورويب التزامه بتنفيذ »رابطة العمل 
اإلنساين والتنمية«، التي أثرت يف جهود مكتب الشؤون اإلنسانية التابع 

للمفوضية األوروبية للعمل مًعا وااللتزام بربط املساعدات النقدية 
والقسائم بالحامية االجتامعية يف جميع أنحاء املنطقة، وعىل وجه 

التحديد يف العراق، إذ يعترب العراق بلًدا رائًدا يف ما يخص هذا الرابط.

املفوضية األوروبية )2018(. االتحاد األورويب 2017
يضاعف مساعداته إلعادة إعامر العراق، بيان 

صحايف، بروكسل، 27 ترشين الثاين/نوفمرب 
.2018
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الدروس الشاملة   4

ميكن للجوانب القانونية والسياسية أن متكّن هذا النهج وأن تحّده يف آن مًعا  4.1

تسلط املؤلفات السابقة الضوء عىل الدور الهام الذي اضطلع به الحوار السيايس واإلرادة السياسية يف متكني أو تقييد الجهود الرامية إىل الربط يف املنطقة، 
ونطاق ما هو ممكن عمليًا.

يف تركيا واليمن واألردن والعراق، كان أصاًل مثة دعم سيايس وتوجه اسرتاتيجي الستخدام شبكات األمان القامئة عىل النقد يف نظام الحامية االجتامعية، ما 
شكل أساًسا للمناقشات بشأن الربط إذ استخدمت آليات مامثلة يف االستجابة اإلنسانية. ويجري العكس يف لبنان، حيث ال يزال مثة تردد يف اعتامد الحكومة 
آلليات النقد وغياب شبكة أمان قامئة عىل النقد للفقراء اللبنانيني. وقد اتبعت هنا الجهود الرامية إىل املواءمة عملية حوار بطيئة يف مجال السياسات، مع 

إدخال القسائم عىل نطاق ضيق، إىل جانب الجهود الرامية إىل بناء قاعدة األدلة.

وتؤثر طبيعة األزمة أيًضا يف الدعم السيايس لجهود الربط. ففي يف األردن وتركيا ولبنان يظل إدماج/شمول الالجئني يف نظام الحامية االجتامعية الوطني 
حساًسا من الناحية السياسية، بسبب مخاوف ميكن فهمها بخصوص كيفية استمرار هذا الدعم إذا توقف التمويل الدويل من املانحني. ويحّد ذلك من 
الخيارات املمكنة – فعىل سبيل املثال، يف لبنان، ال ميكن مناقشة دمج الالجئني، ويف األردن يخصص صندوق املساعدات الوطنية للمواطنني األردنيني فقط، 
يف حني أنه حتى يف تركيا مل يتسن تحقيق هدف املرحلة األوىل من شبكة األمان االجتامعي الطارئة املتمثل يف دمج الالجئني يف النظام الوطني. ويف إطار 

املرحلة الثانية، من املتوقع أن يدمج ثلث الحاالت األشد ضعًفا.

ويتجىل تأثري السياسة عىل مدى التقدم يف العراق، حيث ساهمت االنتخابات والتغيريات يف الحكومة يف عام 8102 يف تأخري امليض قدًما بالتخطيط للعمل.

املداخل   4.2

تربز التجارب املتنوعة يف جميع أنحاء املنطقة، من جهة أوىل، أن عوامل السياق تضطلع بدور بارز يف جدوى الربط ونطاقه. وتشمل هذه العوامل نضج 
نظم الحامية االجتامعية ووظائفها وشمولها وقدراتها عالوة عىل الجوانب القانونية )وال سيام إدماج الالجئني( واإلرادة السياسية. 

ففي العراق وتركيا مثاًل، أدى االختالف يف النضج والتغطية إىل االختالف الحتمي يف نهج الربط. ومن ناحية أخرى، تربز التجارب يف لبنان واألردن أنه ال 
يزال من املمكن وجود مداخل لبناء روابط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف سياقات النزوح، حتى حني ال تكون نظم الحامية 
االجتامعية الوطنية متطورة، وحيث توجد حواجز سياسية وقانونية أمام توسيع هذه النظم لتشمل السكان النازحني. وتظهر التجارب يف اليمن أنه حتى 
يف حاالت النزاع، حيث توجد نظم وطنية، ميكن أن يكون مثة قيمة يف الربط مع هذه النظم للحفاظ عىل وظائفها من أجل عودتها إىل العمل يف املستقبل 

مع املساهمة يف توفري االستجابة لحاالت الطوارئ.

ويف سوريا، مل يكن مثة مجال مامثل الستخدام هياكل الحامية االجتامعية القامئة سلًفا أو لتشجيع االستدامة يف خطط الحامية االجتامعية األطول أجاًل. غري 
أن برنامج األغذية العاملي يفيد بأن عدًدا من أنشطته اإلنسانية ميكن أن يفيد يف املستقبل يف إعادة وضع برنامج وطني للحامية االجتامعية مع إحالل 
السالم، مبا يف ذلك استخدام البيانات املستمدة من تقييم مدى الضعف والدروس املستفادة من برامج التحويالت النقدية التي تدعم التعليم والتغذية. 

ويبقي املدخل يف هذا السياق عىل عالقات مستمرة مع الوزارات املعنية.

وتسلط التجارب يف تركيا والعراق ولبنان واألرايض الفلسطينية املحتلة واليمن الضوء عىل أن الجهات الفاعلة اإلنسانية ميكن أن تجد مداخل مختلفة لتعزيز 
الروابط، مبا يتجاوز الدور »التقليدي« كمنفذين للمساعدات النقدية والقسائم. وميكن أن يكون مثة دور رئيس يف تطوير أو تحسني قدرات النظم والربامج 
الوطنية، مبا يف ذلك تطوير نظم املعلومات اإلدارية، وإدارة البيانات، وتطوير نظم التنفيذ، والتصميم التقني )االستهداف، وقيمة النقل( وتعزيز املؤسسات.

وتُظهر التجارب يف تركيا ولبنان أنه يف سياقات اللجوء، ميكن أن يكون التوفيق بني املساعدات النقدية والقسائم وتقديم املساعدات للمواطنني مدخاًل رئيًسا. 
ويف لبنان، إلتزم املانحون يف مؤمتر بروكسل الثاين بدعم املجتمعات املحلية املضيفة الفقرية وكذلك الالجئني من خالل تطوير الربنامج الوطني الستهداف 
الفقر. ويف تركيا، يف حني أن الدعم املبارش للمواطنني ال يقدم يف إطار شبكة األمان االجتامعي يف حاالت الطوارئ/التحويالت النقدية املرشوطة للتعليم، كان 

ال بد من تحديد قيم التحويل بالنظر إىل التكافؤ مع املساعدات املقدمة لألرس الرتكية.

ويف جميع البلدان تقريبًا، كان مثة هيمنة عىل املناقشات واألنشطة يف هذا املجال من جانب جهات مانحة معينة ووكاالت تابعة لألمم املتحدة. ويعزى 
ذلك جزئيًا إىل الطابع السيايس للمناقشات ومواقعها، والتي كانت تجري يف املناسبات الدولية إلعالن التربعات )األردن وتركيا ولبنان( وكذلك من خالل 
دمج املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية يف إطار برامج كبرية تقودها األمم املتحدة، باستخدام نظم إدارة املعلومات وإيصالها التي تديرها هذه األخرية 
)يف األردن ولبنان واألرايض املحتلة الفلسطينية واليمن(. وقد أدى ذلك إىل الحد من املداخل بالنسبة لوكاالت أخرى مثل املنظامت غري الحكومية الدولية 
وبعض جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. ولكن عىل النقيض من ذلك، كان مثة مداخل يف العراق للجهات الفاعلة املتعددة مبا فيها املنظامت غري 
الحكومية الدولية. وقد احتفظت املنظامت الدولية غري الحكومية، التي جرى تنظيمها من خالل التحالف النقدي من أجل العراق، بحصة أكرب يف تصميم 

وتقديم العنرص النقدي لالستجابة اإلنسانية، وهي نتيجة لذلك تنخرط بشكل مبارش يف أي اسرتاتيجية لالنتقال إىل الحامية االجتامعية.
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يف الوقت نفسه، أصدر مكتب الشؤون اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية يف تركيا دعوة أوسع نطاقًا لتقديم مقرتحات لتنفيذ املرحلة الثانية من شبكة 
األمان االجتامعي يف حاالت الطوارئ واختار االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بداًل من برنامج األغذية العاملي عىل أساس الكفاءة 
من حيث الكلفة ودعم املزيد من األقلمة. ويف لبنان، قد يكون دور املراقبة املستقل الذي تبنته املنظامت غري الحكومية يف املساعدات النقدية والقسائم 
التي تقودها األمم املتحدة )من خالل اتحاد شبكة تنظيمية النقد واملراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم( أمرًا يستحق االستكشاف يف أي برامج مرتبطة. 
وتشري التجارب إىل أن الجهات الفاعلة خارج وكاالت األمم املتحدة ميكن أن تجلب قيمة مضافة  من منظور الكفاءة والفاعلية واملساءلة - حسب السياق. 
وتشكل األدوار والقيمة املضافة ملختلف الجهات الفاعلة يف هذا املجال مناقشة حاسمة عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي تم تحديدها يف التقرير الثاين 

للحالة النقدية للعامل الذي أصدرته رشاكة التعلم النقدي5.

االنتباه إىل القيود كام إىل الفوائد عند ربط املساعدات النقدية والقسائم بنظم الحامية االجتامعية  4.3

للمساهمة يف تحقيق  النقدية والقسائم والحامية االجتامعية  املساعدات  لبناء روابط بني  إمكانية واضحة  الضوء عىل  السابقة  املؤلفات  يف حني تسلط 
مختلف الفوائد، يف الوقت نفسه، يجري تحديد تحديات معينة مع هذا النهج، ال بد من أن تؤخذ كذلك يف الحسبان:

التكلفة: ففي تركيا، أكدت  النقدية والقسائم، مثة مقايضات يف جوانب مختلفة من فاعلية  الوطنية كوسيلة لتقديم املساعدات  النظم  عند استخدام 
األبحاث يف فاعلية تكلفة شبكة األمان االجتامعي يف حاالت الطوارئ والتحويالت النقدية املرشوطة لتعليم الالجئني أن تقديم املساعدات النقدية والقسائم 
من خالل نظام الحامية االجتامعية الوطني القائم قد حّسن كفاءة التكلفة ورسعة التنفيذ، ما يتيح رسعة االرتقاء باملساعدات. ومن ناحية أخرى، فإن 
تصميم برنامج الحامية االجتامعية الرتكية والعمليات التنفيذية ليست بالرضورة مثالية لتلبية االحتياجات والقيود املحددة لالجئني، ما قد يحد من الفاعلية، 

ال سيام بالنسبة لبعض الفئات الضعيفة.

وتعد القدرة املحدودة للمؤسسات املولجة بإدارة الحامية االجتامعية عقبة حرجة يف املعالجة: وقد جرى تحديد ذلك يف التقييامت يف العراق ولبنان، 
كعامل ميكن أن يقوض الجهود الرامية إىل مواءمة املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية. ويف تركيا، أدت املخاوف بشأن قدرة املؤسسات عىل 
إدارة شؤون عدد كبري من الالجئني إىل إنشاء الجهات الفاعلة يف مجال املساعدات اإلنسانية ملراكز خدمة للهالل األحمر الرتيك، وإىل تخفيف عبء العمل 

عىل مؤسسة املساعدات االجتامعية والتضامن وترسيع عملية التسجيل.

قد يكون من الرضوري إجراء تكييفات مع عمليات الحامية االجتامعية لجعلها أكرث ارتباطًا بالواقع وفاعلية يف سياق الطوارئ: كان عامل النجاح الحاسم 
يف تركيا هو مرونة الحكومة الرتكية يف تعديل ميزات التصميم وتكييفها لتلبية احتياجات الطوارئ بشكل أفضل. فعىل سبيل املثال، تعاين أرس الالجئني من 
حواجز اقتصادية أكرب تحول دون وصولها إىل التعليم، لذا يوفر التحويل النقدي املرشوط من أجل التعليم بالنسبة لالجئني مصدًرا مكماًل للتحويالت النقدية 
املرشوطة العادية لدفعات التعليم، وهي مجدولة لتتزامن مع بدء الدراسة عند ارتفاع كلفة التعليم. ويف املرحلة الثانية، سوف ترفع هذه الدفعات بالنسبة 
لتالمذة املدارس الثانوية حني يزيد خطر الترّسب املدريس، كام جرى تكييف عمليات التسجيل لتسهيلها عىل الالجئني الضعفاء. ويف اليمن، تحتاج اليونيسيف 

إىل إجراء عدد من عمليات التكييف التشغيلية مع إجراءات تنفيذ صندوق الرعاية االجتامعية، ليك تكون فاعلة يف سياق النزاع.

خطر وجود رؤية تخفيضية »للربامج« تنتقص من نهج الُنظم: يف العراق ولبنان، كان تركيز النقاش بشأن الروابط حتى اآلن حول شبكة الحامية االجتامعية 
والربامج الوطنية املستهدفة للفقر، عىل التوايل، باعتبارها »النظري الطبيعي« للمساعدات األساسية التي تستهدف الفقر والتي تقدمها املنظامت اإلنسانية، 
توفر كنظام متعدد  فاعلية عندما  أكرث  تكون  االجتامعية  الحامية  أن  البلدين  أُجريت يف كال  التي  التقييامت  األغراض. وترُبز  املتعددة  النقدية  كاألموال 
احتياجات  تلبي  التي  الخدمات  لضامن  نطاقًا  األوسع  الوطنية  الرؤية  هذه  وضع  أهمية  وعىل  االجتامعية،  الحامية  من  األدىن  الحد  لتوفري  املستويات 
مختلف الفئات. ويف تركيا، تطورت الربمجة نحو نهج هذه النظم، حيث يوفر التحويل النقدي املرشوط للتعليم لالجئني تحويالت تستهدف األطفال، وهي 
»طبقة« تحتل أعىل هرم شبكة األمان االجتامعي يف حاالت الطوارئ لتلبية االحتياجات األساسية. ويف اليمن، تجري اليونيسيف أيًضا تجربة مواءمة مرشوع 

التحويالت النقدية يف حاالت الطوارئ مع خدمات أوسع نطاقًا، مبا يتامىش مع مفهوم الحد األدىن للحامية االجتامعية.

ال يزال مثة حاجة عىل األقل يف األجلني القصري واملتوسط إىل املساعدات اإلنسانية لسد الثغرات: ففي فلسطني وتركيا، تُستخدم النظم الوطنية لتقديم 
املساعدات، ولكنها ال تستطيع الوصول إىل جميع املحتاجني، وال تزال الجهات الفاعلة اإلنسانية تضطلع بدور حيوي يف سد الثغرات. ويف تركيا، تقدم منظمة 
»كونرسن وورلدوايد« برنامًجا تكميليًا لتوفري النقد مقابل التعليم يقدم املساعدات إىل األطفال الشديدي الضعف خارج املدارس، ويكمل التحويل النقدي 

املرشوط من أجل التعليم لالجئني ويسد الثغرات.

إن نظرية التغيري الكامنة وراء الطرق التي ميكن أن توائم بها الجهات الفاعلة اإلنسانية عملها مع بناء النظم الوطنية الناشئة وتساهم فيها تحتاج إىل 
مزيد من االهتامم: تسلط دراسة إدارة التنمية الدولية يف لبنان الضوء عىل أن الجهود الرامية إىل مواءمة استجابة املساعدات اإلنسانية النقدية والقسائم 
مع النظم الوطنية يجب أن تضع مؤرشات واضحة لقياس مدى فاعلية هذه االستثامرات من حيث مساهمتها النهائية يف تطوير النظام الوطني من أجل 

بناء أدلة عىل القيمة املضافة لجهود »املواءمة« هذه.

5   رشاكة التعلم النقدي )يصدر قريبًا( عن التقرير الثاين للحالة النقدية للعامل . رشاكة التعلم النقدي.
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أهمية التنسيق  4.4

تسلط التجارب من العراق ولبنان وفلسطني وتركيا واليمن الضوء عىل أهمية التنسيق عىل عدة مستويات من أجل امليض قدًما يف الجهود الرامية إىل ربط 
املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية. ويشمل ذلك:

التنسيق بني الدوائر الحكومية املسؤولة عن مختلف مجاالت الحامية االجتامعية، واالستجابة للكوارث )تركيا، ولبنان، والعراق(. 	

التنسيق بني الجهات الفاعلة الحكومية والدولية - اسرتاتيجيًا وعمليًا )تركيا واليمن والعراق وفلسطني(. 	

التنسيق بني الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية لتحسني تبادل البيانات ووضع استجابة اسرتاتيجية ومتسقة تقلل من االزدواجية والثغرات )تركيا واليمن  	
والعراق(.

التنسيق بني الرشكاء يف مجال املساعدات اإلنسانية والتنمية، لسد الفجوة يف هذا املجال )الجميع(. 	

يف تركيا واليمن واألردن ولبنان والعراق، بدأت الجهات املانحة تربز بوصفها العبًا رئيًسا يف قيادة التنسيق الالزم سواء عىل الصعيد التشغييل أو عىل مستوى 
السياسات. ويشمل ذلك الجمع بني الجهات املانحة يف مجال التنمية اإلنسانية )تركيا واليمن ولبنان(، وإعداد التقييامت وورشات العمل )األردن والعراق 

ولبنان واليمن(، وتوفري املوارد ألدوار التنسيق املخصصة )اليمن ولبنان(.

التنظيمية  بصمتها  الحفاظ عىل  يف  رغبة  لديها  التي  التنفيذية،  للوكاالت  التنافسية  األعامل  أن جداول  ولبنان  والعراق  اليمن  يف  الدراسات  أبرزت  وقد 
وأنظمتها، ميكن أن تقلل من حوافز التعاون.

يتطلب التقدم رؤية طويلة األجل ومتوياًل طويل األمد »عرب الرابط«  4.5

تسلط املؤلفات السابقة يف تركيا وفلسطني واليمن واألردن والعراق ولبنان الضوء عىل أهمية رسم اسرتاتيجيات واقعية لربط املساعدات النقدية والقسائم 
بالحامية االجتامعية، مع آفاق زمنية أطول، ومتويل من مصادر تنموية وإنسانية من أجل تحقيق ذلك. ويف لبنان وتركيا واليمن واألرايض الفلسطينية املحتلة 

واألردن، توحد املانحون ليحشدوا جهودهم من أجل تطوير متويل املحافظ االستثامرية، ما يحّد من االعتامد عىل األموال اإلنسانية.

ويف تركيا، عىل الرغم من أن برنامج شبكة األمان االجتامعي يف حاالت الطوارئ املرحلة 1 كان له هدف معلن لدعم انتقال الالجئني إىل النظام الرتيك، فإن 
ذلك مل يحدث، وسيستمر متويل شبكة األمان االجتامعي يف حاالت الطوارئ يف إطار مرفق الالجئني 2 يف تركيا. وباملثل، ال زال املانحون يف فلسطني ميولون 
الربامج يف الغالب بعد ميض أكرث من خمس سنوات. ويف لبنان، مثة  إطار زمني )03 شهرًا( لربنامج الصندوق االئتامين لالتحاد األورويب - وإلن كان خطوة 
هامة، فإنه ال يزال يعترب غري كاف لدعم تطوير فاعل للنظام الوطني. وقد جرى التوصل إىل استنتاجات مامثلة يف التقييم الذي أجري من خالل برنامج 
األغذية العاملي يف العراق. ويف اليمن، كلفت إدارة التنمية الدولية بوضع خطة عمل واقعية لدعم نظام للحامية االجتامعية، مع إجراء أنشطة عىل املدى 
القصري واملتوسط والطويل. ويف األردن، تجري إدارة التنمية الدولية دراسة مستمرة لتحديد خيارات لدعم صندوق املعونة الوطنية يف تحسني نظم اإلدماج 

النهايئ لالجئني يف غضون أكرث من ثالث سنوات.
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املوارد التي تُدرج الدروس املستفادة   5
أ. الجوانب العنوانالبلد

السياسية
هـ. الرؤية د. التنسيقج. التحدياتب. املداخل

والتمويل عىل 
املدى الطويل

الرابط 

برنامج األغذية العاملي )2019(. تحديد فرص نقل الفقراء والضعفاء املزمنني من العراق
املساعدات اإلنسانية إىل الخطط الوطنية، مذكرة إحاطة لربنامج األغذية العاملي.


نسخة ورقية يف املجلد

خان س. وكلريييس م. )2019(. املساعدات اإلنسانية وشبكات األمان االجتامعي يف 
األزمات الطويلة األمد: دراسة حالة العراق، فريق العمل النقدي يف العراق.



سميث، ج )2017(. ربط التحويالت النقدية اإلنسانية بالنظم الوطنية للحامية 
االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، دراسة حالة عن الدروس 

املستفادة الداخلية لليونيسيف.



كال – داخيل لليونيسيف

منظمة أوكسفام العراق )2018(. الحامية االجتامعية والنقد اإلنساين بالعراق: نحو 
انتقال مسؤول، ورقة أعدت باسم التحالف النقدي من أجل العراق.



إدارة التنمية الدولية يف العراق )2017(. املساعدات النقدية اإلنسانية يف العراق: 
األولويات القصرية األجل للمواءمة واملنارصة، وثيقة تحدد أولويات املواءمة بني 

املانحني.



إدارة التنمية الدولية )2019(. االختصاصات: تقديم املشورة االسرتاتيجية إىل إدارة األردن
التنمية الدولية لتعزيز انتشار نظام الحامية االجتامعية يف األردن، كانون1/ديسمرب 

.2019
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أ. الجوانب العنوانالبلد
السياسية

هـ. الرؤية د. التنسيقج. التحدياتب. املداخل
والتمويل عىل 
املدى الطويل

الرابط 

إدارة التنمية الدولية )2019(. االختصاصات: مراجعة الربامج النقدية والروابط مع لبنان
الحامية االجتامعية يف لبنان، آذار/مارس 2019.


كال، غري متاح للجمهور

سميث )2019(. مراجعة الربامج النقدية والروابط بالحامية االجتامعية يف لبنان، 
تقرير داخيل إلدارة التنمية الدولية يف لبنان، أعد يف إطار املساعدة الفضىل يف 

األزمات.



كال، غري متاح للجمهور

االتحاد األورويب )2018(. مؤمتر بروكسل )الثاين( 25–24 نيسان/أبريل 2018: 
وثيقة مؤمتر ورقة الرشاكة )لبنان وتركيا واألردن(

www.consilium.europa.eu/media/34145/lebanon-
partnership-paper.pdf

الصندوق االئتامين لالتحاد األورويب )2018( دعم الصندوق االئتامين لالتحاد األورويب 
للمساعدات االجتامعية لالجئني الضعفاء واملجتمعات املضيفة املترضرة من األزمة 
السورية يف لبنان: وثيقة عمل للصندوق االئتامين لالتحاد األورويب )حزيران/يونيو 

.)2018


كال، غري متاح للجمهور

إدارة التنمية الدولية )2019(. الرشوط املرجعية: منسق لبنان املعني بالحامية 
االجتامعية والروابط النقدية اإلنسانية 

بدوام جزيئ، كانون1/ديسمرب 2019.



بعثة االتحاد األورويب )2018(. حزمة إرشادية بشأن الحامية االجتامعية عرب الرابط 
بني العمل اإلنساين والتنموي: دراسة حالة لبنان، بعثة االتحاد األورويب.

https://socialprotection.org/discover/publications/
guidance-package-social-protection-across-

 humanitarian-development-nexus-spa-0

 :)RED )2019 تقرير تقييم برنامج املساعدات النقدية املتعدد األغراض لوكالة
كانون2/ديسمرب 2015 إىل آذار/مارس 2018، تقرير للصليب األحمر اللبناين.



جنتيليني و، ولوتون س.، وأوبراين، س )2018(. رأس املال اإلنساين؟ الدروس 
املستفادة بشأن تحسني ربط املساعدات اإلنسانية والحامية االجتامعية، الحامية 

االجتامعية والوظائف، ورقة املناقشة رقم 2018، البنك الدويل.
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أ. الجوانب العنوانالبلد
السياسية

هـ. الرؤية د. التنسيقج. التحدياتب. املداخل
والتمويل عىل 
املدى الطويل

الرابط 

جنتيليني و، ولوتون س.، وأوبراين، س )2018(. رأس املال اإلنساين؟ الدروس فلسطني
املستفادة بشأن تحسني ربط املساعدات اإلنسانية والحامية االجتامعية، الحامية 

االجتامعية والوظائف، ورقة املناقشة رقم 1802، البنك الدويل.


http://documents.worldbank.org/curated/
en/946401542689917993/Human-itarian-Capital-

Lessons-on-Better-Connecting-Humanitarian-
 Assistance-and-Social-Protection

برييزنيتو ب. وجونز ن. وحمد ب. وشاهني م. )2014(. آثار الربنامج الوطني 
الفلسطيني للتحويالت النقدية عىل األطفال واملراهقني: تحليل لألساليب املختلطة، 

تقرير لليونيسيف، مكتب التنمية الدولية.


www.odi.org/publications/8366-effects-palestinian-
national-cash-transfer-programme-children-and-

 adolescents-mixed-methods-analysis

جويالر هـ.، وسميث ج.، ومايالر س.، وجوردان ج.، وفوغل ب.، وشاه ف.، ووايس تركيا
ل. )2020(. املساعدات النقدية: كيف يؤثر التصميم يف القيمة مقابل املال. باريس: 

استشارات املساعدات الرئيسة.



بانتظار نرشه يف حزيران/يونيو 2020

ماوندر ن.، وسيفريت ك.، وآران م.، وبايكال ج.، ومارزي م.، وسميث ج. )2018(. 
تقييم مكتب الشؤون اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية املمول من شبكة األمان 

االجتامعي يف حاالت الطوارئ يف تركيا ترشين2/نوفمرب 2016 - شباط/فرباير 2018، 
.OPM ،املجلد األول: تقرير التقييم النهايئ

www.alnap.org/help-library/echo-funded-emergency-
 social-safety-net-an-evaluation

بعثة االتحاد األورويب )2018(. حزمة إرشادية بشأن الحامية االجتامعية عرب الرابط 
بني العمل اإلنساين والتنموي: دراسة حالة تركيا، بعثة االتحاد األورويب.



باركر، ب. )2019(. حرصي: االتحاد األورويب يحول 500 مليون يورو إىل تركيا يف إطار 
مرشوع مساعدات االتحاد الدويل للصليب والهالل األحمر الدوليني- و اسرتاتيجية 

الخروج، املادة يف مجلة اإلنساين الجديد 24.10.2019.


www.thenewhumanitarian.org/news/2019/10/24/EU-
%E2%82%AC500m-Turkey-cash-aid-WFP-Red-Cross-

 Crescent

االتحاد األورويب )2018(. مؤمتر بروكسل )الثاين( 25–24 نيسان/أبريل 2018: 
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أصبح بناء الروابط بني املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية والحامية االجتامعية موضوًعا بارًزا بشكل متزايد عىل مدى 
السنوات الخمس املاضية وكانت منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف قلب هذا التطور. الهدف من مجموعة املوارد 
هذه )وثيقة املساعدة و 6 دراسات حالة إقليمية( هو ضامن حصول مدريب رشاكة التعلم النقدي واملشاركني يف الدورات 
التدريبية يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا )وأماكن أخرى( عىل أهم األمثلة وأكرثها صلة من املنطقة فيام يتعلق بربط 
العراق واألردن ولبنان وفلسطني وسوريا وتركيا  النقد والقسائم اإلنسانية. تغطي املوارد  الحامية االجتامعية ومساعدات 
واليمن. تلخص وثيقة املساعدة األنشطة الرئيسية )الربامج ،التقييامت والتحليالت واألحداث ومبادرات السياسة والتنسيق( 
ذات األهمية، مع إبراز أهم الدروس املستفادة، ووضع عالمات عىل الوثائق ذات الصلة. الرتكيز عىل دراسات الحالة القطرية 

املتعمقةحول التجارب الوطنية يف ربط املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف لبنان والعراق واليمن.

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