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رشاكة التعلم النقدي ) (CaLPهي شبكة عاملية من الجهات الفاعلة اإلنسانية املنخرطة يف السياسات واملامرسات واألبحاث يف مجال املساعدات النقدية
والقسائم ،حيث متكّن رشاكة التعلم النقدي من التعاون بني املنظامت لزيادة نطاق وجودة املساعدات النقدية والقسائم ،مع دعمها أيضاً لتحقيق تقدمها
الخاص .وهي تقوم بذلك من خالل جمع املنظامت معاً لتعزيز القدرات واملعرفة والتنسيق والسياسة الخاصة باملساعدة النقدية والقسائم.
تهدف منصة الحلول الدامئة إىل إنتاج املعرفة التي تُعلم وتلهم سياسة التفكري واملامرسات املستقبلية عىل املدى الطويل للنازحني السوريني ،فمنذ إنشائها
يف عام  ،2016طورت املنصة مشاريع بحثية ودعمت جهود التأييد بشأن األسئلة الرئيسية املتعلقة بالحلول الدامئة للسوريني .باإلضافة إىل ذلك ،عزز منصة
الحلول الدامئة قدرة منظامت املجتمع املدين عىل إيجاد حلول للنزوح.
 CAMEALEONهي شبكة تقودها املنظامت غري الحكومية ويشرتك يف إدارتها املجلس الرنويجي لالجئني ومنظمة أوكسفام ومنظمة سوليداريتي
انرتناشونال ،حيث أن الغرض من عمل  CAMEALEONهو إجراء أبحاث وتحليالت مستقلة لدعم برنامج النقد متعدد األغراض التابع لربنامج األغذية
العاملي لالجئني السوريني يف لبنان باإلضافة إىل املساهمة يف التعلم املرتبط بالنقد عىل نطاق أوسع .يشمل رشكاء  CAMEALEONالجامعة األمريكية يف
بريوت وحلول التنمية االقتصادية وجراوند تروث سوليوشنز ومعهد التنمية ملا وراء البحار ورشاكة التعلم النقدي.
لقد تم تطوير هذا املستند بواسطة أندريه دور مبدخالت فنية من رشاكة التعلم النقدي ومنصة الحلول الدامئة و ،CAMEALEONحيث تود رشاكة التعلم
النقدي أن تشكر جميع األشخاص الذين وفروا وقتهم للمشاركة يف مقابالت املبلغني الرئيسيني وساهموا يف التوثيق وقدموا األفكار واملالحظات التي ساعدت
يف تطوير هذه الوثيقة .تم إنتاج هذه الوثيقة مبساعدة مالية ممولة بسخاء من قبل وزارة الخارجية األملانية ،حيث أن نتائج واستنتاجات هذا التقرير هي
تلك الخاصة باملؤلف وال تعكس بالرضورة مواقف أو سياسات رشاكة التعلم النقدي أو منصة الحلول الدامئة أو  CAMEALEONأو .GFFO
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امللخص التنفيذي

لقد كان لوباء كوفيد 19-وقرارات الحكومة األردنية للحد من انتشاره تأثري ضخم عىل حياة وسبل عيش السكان املعرضني للخطر يف األردن مبن فيهم
الالجئني ،وقد ظهرت املساعدات النقدية كتدخل رئييس لدعم الالجئني خالل هذه األزمة .إن الغرض من هذه الدراسة هو توثيق وتقييم التعلم الجامعي
وصنع القرار بشأن قابلية مواءمة الربامج النقدية املختارة يف األردن يف ضوء استجابتها للتحديات التي يفرضها كوفيد.19-
استجاب ًة للحالة األوىل لإلصابة بكوفيد 19-يف آذار اتخذت الحكومة األردنية تدابري صارمة للحد من حركة األشخاص داخل البالد ،حيث أنه لعدة أسابيع
مل يكن املواطنون األردنيون قادرين عىل التنقل عىل اإلطالق أو فقط لرشاء املواد الغذائية والرضوريات فقط ،كام استغرق األمر وقتاً لحصول املنظامت
اإلنسانية عىل التصاريح الالزمة للتنقل داخل البالد ،وقد شكل ذلك تحديات كبرية أمام تقديم املساعدة النقدية ،ال سيام يف أعقاب «اإلغالق» مبارشة .عىل
سبيل املثال؛ عانت املنظامت من صعوبات يف توزيع بطاقات الرصف اآليل عىل املستفيدين الجدد ومل تعد قادرة عىل إجراء زيارات منزلية لجمع املعلومات
أو مراقبة األنشطة أو تقديم خدمات الحامية .عالوة عىل ذلك ،هناك حاجة إىل اتخاذ تدابري للحد من مخاطر انتقال أنشطة املرشوع .يف الوقت ذاته؛ غالباً
ما وجد املستفيدون صعوبة أكرب يف الحصول عىل املساعدة النقدية حيث مل يُسمح بالنقل العام والشخيص لبعض الوقت ومل تكن أجهزة الرصاف اآليل أو
نقاط رصف النقود األخرى دامئاً عىل مسافة قريبة.

استجابة لذلك ،اتخذت املنظامت اإلنسانية مجموعة متنوعة من تدابري التكيف ملواصلة وتوسيع الربامج القامئة عىل النقد ،حيث كانت هذه التدابري تهدف
إىل:
yالحد من مخاطر االنتقال أثناء مشاركة املستفيدين من خالل تنظيم املدفوعات النقدية وتركيز املساعدات النقدية يف البداية وتنسيق املدفوعات املالية
وتطبيق بروتوكوالت وتدابري السالمة يف نقاط التحصيل (مثل أجهزة الرصاف اآليل)
yالتأكد من أن املستفيدين ميكنهم تحصيل امتيازاتهم من خالل إدخال أجهزة الرصاف اآليل املتنقلة واالعتامد بشكل أكرب عىل آليات التوزيع األقل رمزية
مبا يف ذلك أجهزة الرصاف اآليل املزودة بتقنية مسح حدقة العني وأموال الهاتف املحمول ودمج مقدمي الخدمات الذين متكنوا من العمل أثناء اإلغالق
yالحفاظ عىل التواصل واملساءلة مع الالجئني من خالل االنتقال إىل أساليب العمل عن بعد وتعزيز جمع البيانات عن بعد (لتقييم االحتياجات ورصد
ما بعد التوزيع والتحقق من األرسة) وتوفري خدمات الحامية (مبا يف ذلك إدارة الحاالت والدعم النفيس واالجتامعي) عرب الهاتف ،حيث أثبتت خطوط
املساعدة قيمة خاصة يف تلقي التغذية الراجعة ونرش املعلومات
yاالستجابة لالحتياجات املتزايدة من خالل التوسع األفقي للربامج النقدية ،حيث ساعدت االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-ما بني نيسان وكانون
األول  2020قرابة  60000عائلة الجئة مسجلة لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني و 25000عائلة الجئة فلسطينية ،وأصبح هذا
التوسع األفقي الكبري ممكناً من خالل االستفادة من األنظمة الحالية وتوسيعها لتحديد املستفيدين واملدفوعات واالتصال
لقد كانت القرارات املتعلقة بتدابري التكيف تستند يف الغالب إىل تقييامت االحتياجات وت ُتخذ داخلياً بشكل أسايس وبالتنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى،
حيث كان يُنظر إىل الجهات املانحة عىل أنها مرنة وداعمة وغري توجيهية مام يسمح لرشكائها باتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن أفضل السبل ملواءمة الربامج
القامئة عىل النقد بنا ًء عىل األدلة ،ولكن مل تتشاور معظم املنظامت مع املستفيدين بشأن تدابري التكيف بسبب ضغط الوقت وعدم الرغبة يف زيادة
التوقعات.
تم تنسيق تدابري التكيف واالستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-بشكل أسايس يف فريق عمل االستجابة لكوفيد 19-وفريق عمل التسهيالت النقدية
املشرتكة ،حيث ساعدت كلتا القوى العاملة يف تأسيس فهم مشرتك للوضع وتسهيل تبادل التعلم وتحديد الفجوات وتقليل تداخل املساعدة .لقد طور فريق
عمل االستجابة لكوفيد  19بشكل جامعي معايري االستجابة املشرتكة والتي وضعت املجموعة لالستجابة النقدية للطوارئ لكوفيد 19-املتناغمة نسبياً.
تستمر جائحة كوفيد 19-واألزمة االقتصادية املرتبطة بها يف التأثري سلباً عىل حياة الالجئني وسبل عيشهم .وللميض قدماً ومبا أنه مل يتم إجراء أي تقييامت
لالحتياجات تقريباً خالل النصف الثاين من عام 2020؛ فمن الرضوري إجراء تقييم وتوثيق أفضل لالحتياجات املستمرة ونقاط الضعف للسكان الالجئني
والتأثريات املستمرة لكوفيد 19-عىل الوصول إىل مصادر العمل والدخل .من املحتمل أن يستدعي الوضع االضطراري استكشاف استجابة متابعة للمساعدات
النقدية لكوفيد 19-يف عام  .2021عالوة عىل ذلك؛ نظرا ً للطبيعة غري املتوقعة للوباء ،يجب أن يكون مقدمو األموال يف القطاع اإلنساين مستعدون لسيناريو
إغالق آخر.
لقد كشفت األزمة كذلك عىل املدى املتوسط عن الحاجة إىل زيادة تعزيز صمود الالجئني يف األردن واعتامدهم عىل أنفسهم .حيث تظهر من نتائج هذه
الدراسة ثالث نقاط دخول رئيسية لتعزيز صمود الالجئني واعتامدهم عىل أنفسهم عىل املدى املتوسط ،أال وهي :تعزيز املواءمة والتكامل بني املساعدات
النقدية اإلنسانية واملساعدات االجتامعية الحكومية وزيادة تعزيز وصول الالجئني إىل سوق العمل الرسمي وتعزيز اإلدماج املايل لالجئني من خالل التوسع
يف استخدام األموال عرب الهاتف املحمول.
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املقدمة

بيان املشكلة

األردن بلد متوسطالدخل يبلغ عدد سكانه حوايل  10ماليني نسمة ،وقد استضاف األردن خالل عام  2020أكرث من  750000الجئ مسجل لدى مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني .يأيت معظم الالجئني من سوريا ( )662790يف حني أن  89403الجئ إضايف قادمون من دول أخرى مبا يف ذلك العراق واليمن
والسودان والصومال 1.يعيش  83باملائة من الالجئني املسجلني لدى املفوضية يف مجتمعات مضيفة يف املناطق الحرضية والريفية ،وهذا يجعل األردن البلد
الذي يضم ثاين أكرب عدد من الالجئني بالنسبة للفرد عىل مستوى العامل 2.باإلضافة إىل ذلك ،هناك حوايل  2.4مليون الجئ فلسطيني مسجلني لدى األونروا
3
يف األردن ،معظمهم يحملون الجنسية األردنية.
واجه الالجئون يف األردن بيئة اجتامعية واقتصادية صعبة قبل أزمة كوفيد ،19-حيث كان حصولهم عىل الوظائف وسبل العيش محدودا ً وعاش غالبيتهم
تحت خط الفقر وهم يكافحون من أجل تلبية االحتياجات اليومية .نتيجة لوباء كوفيد 19-واإلجراءات الحكومية للحد من انتشار الفريوس ،زادت
الصعوبات االقتصادية والبطالة ومستويات الديون بشكل كبري بني الالجئني.
لقد كانت املساعدات النقدية اإلنسانية 4جزءا ً ال يتجزأ من االستجابة اإلنسانية لالجئني يف األردن لسنوات عديدة ،واستجاب ًة لألزمة؛ ظهرت كتدخل رئييس
لدعم الالجئني.

الهدف من الدراسة

الغرض من هذه الدراسة هو توثيق وتقييم التعلم الجامعي وصنع القرار بشأن مواءمة الربامج النقدية املختارة يف األردن يف ضوء استجابتها للتحديات
التي يفرضها وباء كوفيد ،19-من أجل صياغة توصيات السياسة وإعداد الربامج عىل املدى املتوسط والقصري واملساهمة يف التعلم العاملي بشأن التكيف
مع الصدمات .تركز الدراسة عىل املساعدة النقدية لدعم الالجئني مبا يف ذلك الالجئني السوريني والالجئني غري السوريني والالجئني الفلسطينيني ،ويركز هذا
بشكل أسايس عىل الربامج التي تندرج يف إطار االحتياجات األساسية واألمن الغذايئ وقطاعات الحامية.

املنهجية

تم إجراء البحث بني ترشين الثاين  2020وشباط  2021باستخدام منهجية نوعية .يغطي هذا التقرير اإلطار الزمني من آذار  2020ولغاية كانون األول
 .2020لقد تم إجراء ما مجموعه  25مقابلة من قبل املبلغني الرئيسيني مع  33فردا ً من  22منظمة مختلفة مبا يف ذلك األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري
الحكومية واملنظامت غري الحكومية الوطنية والوكاالت املانحة .كان األشخاص الذين متت مقابلتهم من ثالث مجموعات رئيسية من أصحاب املصلحة ،أال
وهي :منسقي الشؤون اإلنسانية واملساعدات النقدية ومنفذي املساعدات النقدية والوكاالت املانحة التي متول املساعدات النقدية .تم أيضاً تقييم التقارير
والوثائق الثانوية اإلضافية مبا يف ذلك التقارير واألوراق البحثية ذات الصلة وتحديثات الوكاالت والتحديثات القطاعية واملالحظات اإلرشادية ومحارض
االجتامعات وتقارير مراقبة ما بعد التوزيع وإدراجها يف التقرير.
تضمن تصميم الدراسة بشكل أويل املقابالت مع الالجئني لتلقي ردود فعل مبارشة حول كيفية تجربتهم للتكيفات مع الربامج النقدية يف األردن ،ونظرا ً
للصعوبات املستمرة يف إجراء تفاعالت وجهاً لوجه مع السكان املترضرين بسبب إرشادات السالمة الخاصة بكوفيد 19-فقد تقرر االعتامد عىل تقارير مراقبة
ما بعد التوزيع من املنظامت املختلفة التي نفذت برامج املساعدة النقدية.

الهيكلية

يقدم الفصل الثاين معلومات أساسية عن مشهد املساعدة النقدية اإلنسانية يف األردن وتطور وباء كوفيد 19-يف البالد وتأثريه عىل الالجئني وكذلك العمل
اإلنساين ،يف حني يحدد ويقيم الفصل الثالث تدابري التكيف الرئيسية للربامج القامئة عىل النقد استجابة لكوفيد ،19-كام يستعرض عملية صنع القرار
والتنسيق بشأن عمليات التكيف ويقارن االستجابة النقدية اإلنسانية والحكومية لألزمة .يحدد الفصل الرابع الدروس الرئيسية املستفادة من تكييف
املساعدات النقدية يف عام  2020ويستمد اآلثار قصرية ومتوسطة املدى للمساعدات النقدية اإلنسانية يف األردن .أخريا ً يقدم الفصل الخامس توصيات بشأن
الربامج والسياسات للمنفذين واملنسقني واملانحني.

1
2
3

4

( UNHCRكانون األول Registered Persons Of Concern Refugees and Asylum Seekers in Jordan )2020

( .RCHNUأيلول Jordan Fact Sheet )2020

الالجئون الفلسطينيون املسجلون لدى األونروا والذين ليس لديهم جنسية أردنية يشملون أكرث من  17000الجئ فلسطيني من سوريا وحوايل  158000الجئ “سابق يف غزة” ممن فروا من غزة إىل األردن يف أعقاب عدوان
حزيران .1967
يف هذه الدراسة ،يُستخدم مصطلح “املساعدة النقدية اإلنسانية” لوصف التحويالت النقدية لالجئني التي تنفذها املنظامت اإلنسانية بشكل أسايس
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2

السياق :املساعدة النقدية وكوفيد 91-يف األردن

2.1

املساعدة النقدية اإلنسانية يف األردن

لقد شكلت املساعدة النقدية املقدمة لالجئني السوريني وغري السوريني جزءا ً أساسياً من االستجابة اإلنسانية يف األردن لسنوات عديدة ،ففي عام
قدرت التحويالت النقدية بأكرث من  28باملائة من املساعدات اإلنسانية يف األردن 5،حيث يتم تنفيذ جميع التحويالت النقدية تقريباً من قبل املنظامت
الدولية واملنظامت غري الحكومية .يقدم الجدول  1نبذة عامة عن الربامج النقدية الرئيسية لالجئني يف األردن يف عام ( 2020باستثناء االستجابة النقدية
الطارئة لكوفيد.)19-
2018

نوع املساعدة

الهدف

مساعدة االحتياجات األساسية من

UNHCR

مساعدة الحاجات األساسية
للمنظامت األخرى

ملساعدة األرس األكرث ضعفا يف تلبية
احتياجاتهم األساسية

األرس التي متت
مساعدتها يف 0202
تقريبياً

املدة

33,000

 12شهر

11,000

متباينة

)(e.g. IOM, ICRC , Care

استجابة النقد والقسائم من WFP

برنامج حاجتي من اليونيسيف
األمن االجتامعي من األونروا

ملساعدة األرس األكرث ضعفاً يف تلبية
احتياجاتهم األساسية

498,000

تغطية التكاليف املتعلقة بالتعليم؛
مرتبطة بالحضور إىل املدرسة
ملساعدة األرس األكرث ضعفا يف تلبية
احتياجاتهم األساسية
ملساعدة األرس األكرث ضعفا يف تلبية
االحتياجات األساسية الخاصة بهم

10,000

األردنيني

(أفراد)
(طفل) شامل

قيمة التحويل الشهري
(بالدينار األردين)
يعتمد عىل درجة
الضعف وحجم األرسة

 12شهر

 15أو  23للشخص

 10أشهر

 25للطفل
 7.5للشخص (دفعات
ربع سنوية)
 18أو  28للشخص
(دفعات ربع سنوية)

12,000

 12شهر

4,230

 12شهر

(UNHCR, IOM, Care, ICRC,
)JHCO, UNRWA, etc.

الحامية من الشتاء

)90,000 (2020-2021

مرة واحدة

يعتمد عىل حجم األرسة
واملساعدات األخرى

النقد مقابل الصحة (UNHCR,
)Medair, etc.

تسهيل الوصول إىل خدمات صحية
محددة

غري متاح

غ.م

يعتمد عىل الخدمة

النقد من األونروا لالجئني
الفلسطينيني من سوريا
6
النقد لالستعداد لفصل الشتاء

النقد مقابل الحامية
نقد الطوارئ
دعم النقد مقابل الحامية املتكرر
النقد مقابل اإليجار
النقد مقابل العمل

يهدف إىل التخفيف ،إما من خالل املنع
أو االستجابة ،من حادثة أو موقف
غري متاح
يتعلق بالحامية يتعرض له األفراد أو
األرس املستضعفني
دعم التوظيف املؤقت وإنشاء األصول

غري متاح

متباينة (مرة
إىل  6أشهر)

متباين بشكل كبري

أعىل بقليل من الحد
 40يوم عمل
األدىن لألجور

الجدول  :1نبذة عامة عن الربامج النقدية اإلنسانية الرئيسية يف األردن يف عام 2020

يتم رصف الجزء األكرب من املساعدات النقدية والقسائم يف األردن من خالل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي ،حيث تقدم
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني املساعدة النقدية الشهرية لالحتياجات األساسية عىل أساس سلة اإلنفاق الدنيا مبا يقارب  33000من
عائالت الالجئني املسجلني ،من بينهم  30000عائلة سورية الجئة و 3000من العائالت غري السورية الالجئة .هناك أكرث من  9000عائلة الجئة مؤهلة
عىل قامئة االنتظار وال ميكن مساعدتها بسبب نقص األموال ،حيث يتم تحديد األهلية من خالل تصنيفات التهميش بنا ًء عىل التحقق من الوسائل البديلة
ومجموعة من املؤرشات عرب القطاعات .تقوم العديد من املنظامت مبا يف ذلك اللجنة الدولية للصليب األحمر واملنظمة الدولية للهجرة بتنفيذ املساعدة
النقدية لالحتياجات األساسية املتوافقة مع منوذج املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أي أنها تغطي جزءا ً من عبء حاالت املساعدات
األساسية بشكل مستقل.

5
6

شحادة ن .مكوناغي يب ،وميري يس (Cash transfers and financial inclusion. Lessons from Jordan and Lebanon )2020
ملزيد من املعلومات حول االستعداد لفصل الشتاء ،يرجى االطالع عىل .winterization dashboard
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تستخدم املفوضية مع العديد من منظامت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية التسهيالت النقدية املشرتكة لتقديم املساعدة النقدية لالجئني
املستضعفني .إن التسهيالت النقدية املشرتكة هي عبارة عن منصة تتيح للمنظامت اإلنسانية تقديم املساعدة النقدية باستخدام أجهزة الرصاف اآليل التي
ميكن الوصول إليها من خالل ماسح حدقة العني أو بطاقات الرصاف اآليل 7.لقد أضافت التسهيالت النقدية املشرتكة محافظ األموال عرب الهاتف املحمول
كخيار للدفع يف آب  ،2018وبحلول نهاية عام  2020تألف الصندوق من  40عضوا ً.
يقدم برنامج األغذية العاملي املساعدة النقدية والقسائم عىل أساس قيمة السلة الغذائية لحوايل  498000الجئ مسجل ،حيث يعيش ما مجموعه 20
يف املائة من املستفيدين من برنامج األغذية العاملي يف املخيامت بينام يعيش الباقون يف املناطق الحرضية .يقدم برنامج األغذية العاملي مستويني من
املساعدة بقيمة  15دينارا ً أردنياً أو  23دينارا ً للشخص الواحد شهرياً اعتامدا ً عىل مستوى التهميش ،يف حني يقدم برنامج األغذية العاملي خارج املخيامت
املساعدة النقدية من خالل البطاقات املدفوعة مسبقاً والتي ميكن استخدامها لسحب املساعدة كنقد من أجهزة الرصاف اآليل أو اسرتدادها يف املتاجر التي
يتعاقد معها الربنامج .يستخدم برنامج األغذية العاملي يف املخيامت قسائم إلكرتونية بيومرتية قابلة للرصف يف املتاجر املتعاقد معها من قبل برنامج األغذية
العاملي وتعتمد عىل تقنية  8.blockchainهناك تداخل بنسبة  95يف املائة تقريباً بني نقود االحتياجات األساسية واملستفيدين النقديني من برنامج األغذية
العاملي .يف حالة عدم حصول املستفيد النقدي من االحتياجات األساسية عىل مساعدة من برنامج األغذية العاملي؛ يضاف املكون الغذايئ إىل مبلغ التحويل.

تقدم اليونيسف من خالل برنامج «حاجتي» تحويالت نقدية مرتبطة بااللتحاق باملدارس ألرس حوايل  10000طفل خالل العام الدرايس ( 10أشهر يف
السنة) 9وتقدم املساعدة من خالل التسهيالت النقدية املشرتكة .تقدم األونروا النقد الصايف لألمان إىل أرس الالجئني الفلسطينيني األكرث تهميشاً كام تقدم
مساعدات نقدية منتظمة لالجئني الفلسطينيني من سوريا .تستخدم األونروا وعدد قليل من املنظامت األخرى «منصة ون كارد  »OneCard -التي يديرها
برنامج األغذية العاملي لتقديم املساعدة النقدية والقسائم من خالل البطاقات اإللكرتونية.
يتم تنفيذ العديد من الربامج األخرى القامئة عىل النقد من قبل منظامت مختلفة؛ مثل النقد مقابل الحامية 10أو النقد مقابل الصحة أو النقد مقابل العمل
أو برامج االستعداد للشتاء أو سبل العيش .يتبع العديد من هذه الربامج نهج النقد اإلضايف ،حيث يكون التحويل النقدي مصحوباً بتدخالت تكميلية
لتحقيق أهداف الحامية أو سبل العيش .عىل سبيل املثال ،تتطلب مسودة املبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد برامج النقد مقابل الحامية يف األردن أن تتبع
جميع مساعدات النقد مقابل الحامية نهج النقد اإلضايف ،مام يعني أن املكون النقدي يحتاج إىل أن يكون مصحوباً بنشاط آخر مثل التضمني يف جلسات
11
زيادة الوعي والدعم من خالل إدارة الحالة والدعم النفيس االجتامعي للفرد .ومجموعات الدعم العاطفي والتدريب املهني وفرص كسب العيش وغريها.
يتم تنفيذ الجزء األكرب من الربامج القامئة عىل النقد يف قطاعات الحامية أو الصحة أو سبل العيش من قبل املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية،
حيث تطلب وزارة التخطيط والتعاون الدويل من املنظامت غري الحكومية أن تضم  30باملائة من املستفيدين األردنيني ،كام تدعم وزارة التنمية االجتامعية
املنظامت اإلنسانية يف تحديد األرس األردنية األكرث تهميشاً.
2.2

كوفيد 91-يف األردن

تم اكتشاف الحالة األوىل لكوفيد 19-يف األردن يف  02آذار  ،2020وقد أصدرت الحكومة األردنية مجموعة من أوامر الدفاع خالل شهري آذار ونيسان
الحتواء انتشار كوفيد 19-والتخفيف من التأثريات االجتامعية واالقتصادية عىل األشخاص واالقتصاد .يقدم الجدول  2نبذة عامة حول التدابري الحكومية
املختارة يف عام .2020
آذار

 – 15آذار :إغالق جميع املؤسسات التعليمية
 – 17آذار :تعليق جميع الرحالت الجوية وإغالق جميع املعابر الحدودية
 – 21آذار :تطبيق إغالق عىل مستوى الدولة

نيسان

أيار
حزيران
أيلول
ترشين األول
ترشين الثاين

 – 30آذار :إعادة فتح البنوك وخدمات الحواالت املرصفية بطاقة مخفضة
 – 22نيسانُ :سمح بالحركة س ًريا عىل األقدام بني الساعة  8صبا ًحا والساعة  6مسا ًء

 – 29نيسانُ :سمح باستخدام املركبات الشخصية بنا ًء عىل مخطط لوحة األرقام الفردية والزوجية يف األيام املتناوبة وتم السامح للعديد
من قطاعات األعامل بإعادة فتحها
أعيد فتح قطاعات اقتصادية إضافية مبا يف ذلك البناء وعاد موظفو القطاع العام إىل العمل
تم السامح بالحركة الشخصية من الساعة  6:00حتى منتصف الليل ،وتم تعليق نظام لوحات تسجيل املركبات الفردية  /الزوجية
 – 10أيلول :أعيد فتح املطار أمام الرحالت التجارية
إدخال عمليات اإلغالق يف عطلة نهاية األسبوع وحاالت اإلغالق يوم الجمعة التي ظلت سارية حتى نهاية العام
فرض اإلغالق الكامل من  11إىل  15ترشين الثاين

الجدول  :2نبذة عامة عن التدابري الحكومية األساسية فيام يتعلق بكوفيد 19-يف عام 2020
7
8
9
10
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يقوم مزود الخدمة املالية (بنك القاهرة عامن) بتوثيق املستفيدين من الالجئني عن طريق ربط شبكته من أجهزة الرصاف اآليل املزودة مبسح حدقة العني مبارشة بقاعدة بيانات التسجيل البيومرتية للمفوضية
للمزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل مبادرة initiative Building Blocks
تم توسيع التدخل مؤقتًا ليشمل  30000أرسة بسبب كوفيد ،19-لكن التمويل للتوسع املؤقت سينفد يف كانون األول 2020
شكال من أشكال املساعدة التي تهدف إىل التخفيف من حادثة أو حالة تتعلق بالحامية ،إما من خالل املنع
وفقًا ملسودة املبادئ التوجيهية الخاصة بربنامج الرشاكة من أجل السالم يف األردن ،يعد برنامج الرشاكة من أجل السالم ً
أو االستجابة ،والتي يتعرض لها األفراد أو األرس املستضعفة (مثل الالجئني املستضعفني أو املهاجرين أو أفراد املجتمعات املضيفة) .مسودة توجيهات حول النقد مقابل برامج الحامية يف األردن .غري منشورة
) .CfPTF (2021مسودة توجيهات حول النقد مقابل برامج الحامية يف األردن .غري منشورة
8

C
مواءمة املساعدة النقدية اإلنسانية يف أوقات كوفيد – 19-التجارب والتعلم من األردن
استمر اإلغالق الكامل 12الذي تم فرضه يف  21آذار لغاية نهاية نيسان ،وخالل تلك الفرتة كانت حركة الناس محدودة للغاية ،حيث مل يُسمح للسكان يف
البداية مبغادرة منازلهم ثم مل يُسمح لهم بعد ذلك إال بالذهاب إىل محالت السوبر ماركت الصغرية .بقيت معظم الرشكات والخدمات مغلقة خالل تلك
الفرتة وتم حظر وسائل النقل الشخصية والعامة.
تم تخفيف العديد من اإلجراءات التي تم اتخاذها خالل شهري آذار ونيسان إىل ٍ
مستوى
حد ما خالل شهري أيار وحزيران وظلت حاالت كوفيد 19-عند
ً
منخفض للغاية خالل فصل الصيف .بدأت حاالت كوفيد 19-بالزيادة يف نفس الوقت الذي افتتح فيه املطار للرحالت التجارية يف أيلول وبلغت ذروتها
يف ترشين الثاين .استجاب ًة لذلك؛ أدخلت الحكومة إجراءات إغالق إضافية نجحت يف الحد من اإلصابات ،ويقدم الشكل  1نبذة عامة حول تطور الحاالت
اليومية املؤكدة لكوفيد 19-طوال عام .2020

الشكل  :1تطور حاالت اإلصابة اليومية املؤكدة بكوفيد( 19-باآلالف) يف األردن يف عام 2020
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2.3

تأثري كوفيد 19-عىل الالجئني

لقد كان الوضع االقتصادي العام يف األردن يتدهور قبل األزمة وقد أدى وباء كوفيد 19-إىل تفاقم الوضع بشكل كبري .كان من املتوقع أن ينكمش االقتصاد
األردين بنسبة  3يف املائة يف عام  14 ،2020كام ارتفع معدل البطالة يف األردن والذي كان حوايل  19يف املائة قبل الوباء ليصل إىل  23يف املائة 15.تم تقدير
معدل البطالة بني الالجئني السوريني بنسبة  40يف املائة قبل األزمة  16ومن املرجح أن يرتفع أكرث يف عام .2020
أدى وباء كوفيد 19-باإلضافة إىل اإلجراءات الحكومية للحد من انتشار الفريوس إىل تفاقم هذه التحديات االقتصادية وتأثر أولئك الذين يعيشون بالفعل يف
أوضاع غري مستقرة مبا يف ذلك املجتمعات الفقرية والالجئات والعاملني يف القطاع غري الرسمي والعامل املهاجرين بشكل غري متناسب باألزمة 17 .ترضر سوق
العمل غري الرسمي وهو املصدر الرئييس لدخل غالبية أرس الالجئني بشدة من هذه التدابري ،وعالوة عىل ذلك ال يزال الالجئون يواجهون عقبات قانونية
18
كبرية للحصول عىل الوظائف يف األردن.
أجرت الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية تقييامت مختلفة لالحتياجات مع الالجئني والسكان املضيفني املستضعفني يف املراحل األوىل من األزمة أي بني
آذار وأيار 19.بشكل عام الحظت التقييامت باستمرار التأثري السلبي ألزمة كوفيد 19-عىل رفاهية السكان الالجئني وقدرتهم عىل تلبية احتياجاتهم األساسية،
وتشمل بعض النتائج الرئيسية للتقييامت التي أجريت بني آذار وأيار ما ييل:
yأشار ما يقرب من ثالثة أرباع الالجئني ( 72.5باملائة) إىل أنهم يواجهون صعوبات يف تغطية االحتياجات األساسية (مثل اإليجار والطعام والتدفئة
20
واألدوية) بسبب إجراءات اإلغالق املعمول بها
 29yباملائة من أرس الالجئني السوريني و 37باملائة من أرس الالجئني غري السوريني مل يكن لديها ما يكفي من الطعام يف األسبوع املايض ،وكان نقص املال
21
واملدخرات وعدم وجود مخزون من املواد الغذائية أو محدوديته باإلضافة إىل قيود السفر من األسباب الرئيسية لذلك
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

يُع ّرف اإلغالق الكامل عىل أنه الفرتة بني  21آذار و  29نيسان حيث مل يُسمح بوسائل النقل الشخصية أو الخاصة
املصدرCovid-19 dashboard by the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University :
صندوق النقد الدويل األردنhttps://www.imf.org/en/Countries/JOR :
صندوق النقد الدويل األردن https://www.imf.org/en/Countries/JOR
لجنة اإلنقاذ الدولية (2020). A Decade In Search of Work. A review of policy commitments for Syrian refugees’ livelihoods in Jordan and Lebanon

UN (2020). Socio-economic framework for Covid-19 response
لجنة اإلنقاذ الدولية (2020). A Decade In Search of Work. A review of policy commitments for Syrian refugees’ livelihoods in Jordan and Lebanon
ميكن االطالع عىل نظرة عامة عىل تقييم االحتياجات املتعلقة بكوفيد 19-يف امللحق 1
UNDP (May 2020). Covid-19 impact on households in Jordan. A rapid assessment
UNICEF, UNHCR, WFP (May 2020). Multi-sector rapid needs assessment: Covid-19 Jordan
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 92yباملائة من أرس الالجئني لديها مدخرات أقل من  50دينارا ً

22

yشعرت  62باملائة من الالجئات بخطر متزايد من املعاناة من العنف الجسدي أو النفيس نتيجة للتوترات املتزايدة داخل األرسة وزيادة انعدام األمن
23
الغذايئ وكالهام نتج عن األزمة
yاعترب  69باملائة من أرس الالجئني املستأجرة ملنازلهم أنهم معرضون لخطر اإلخالء إذا استمر الوضع عىل ما هو عليه

24

قبل وباء كوفيد 19-كان لدى معظم أرس الالجئني السوريني فرد واحد عىل األقل من أفراد األرسة يعمل ،ووفقاً ملسح أجرته منظمة العمل الدولية  25فقد
كان  56باملائة من الالجئني السوريني الذكور و 36باملائة من اإلناث يعملون قبل اإلغالق ،حيث كان معظم السوريني الذكور ( 55باملائة) يعملون يف مجال
البناء بينام عملت معظم النساء السوريات ( 41باملائة) يف التصنيع 69 .باملائة من العامل السوريني الالجئني لديهم فرتات عمل قصرية (مؤقتة أو موسمية
أو غري منتظمة) و 24باملائة فقط لديهم تغطية ضامن اجتامعي.
لقد كان لألزمة تأثري كبري عىل وظائف وسبل عيش الالجئني ،وبحلول بداية نيسان  2020مل يكن لدى حوايل  90باملائة من األرس أي شخص يعمل35 26.
باملائة من جميع الالجئني السوريني الذين كانوا يعملون قبل األزمة فقدوا وظائفهم بشكل دائم وتوقع حوايل نصف الالجئني السوريني العاملني حاليا ً (52
يف املائة) أنهم قد يفقدون وظائفهم يف األشهر املقبلة إذا استمرت تدابري التخفيف من كوفيد 19-قامئة27 .أفاد  35باملائة فقط من الالجئني الذين كان
لديهم عمل قبل اإلغالق بأنهم حصلوا عىل وظيفة آمنة يعودون إليها 28 ،وعالوة عىل ذلك فبسبب تأثري كوفيد 19-يف أماكن أخرى؛ تم تخفيض التحويالت

املالية وهي رشيان حياة حاسم للعديد من األرس الضعيفة أو توقفت متاماً بالنسبة لغالبية أرس الالجئني.

29

نتيجة لذلك ،فقدت معظم أرس الالجئني كامل أو معظم دخلها  30وزادت مستويات الفقر بني الالجئني .وفقاً لدراسة حديثة أجراها البنك الدويل
واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،تشري التقديرات إىل أن الفقر قد زاد بنسبة  38نقطة مئوية بني األردنيني و  18نقطة مئوية بني
الالجئني السوريني 31 .تعكس الزيادة األقل يف عدد الالجئني حقيقة أن العديد من الالجئني كانوا يعيشون بالفعل تحت خط الفقر؛ لذلك كان هناك عدد
أقل من الذين تجتذبهم األزمة.
أفاد الالجئون يف العديد من تقارير التقييم  /املراقبة ببعض الزيادات يف األسعار يف أعقاب األزمة عىل الرغم من اإلجراءات الحكومية الصارمة للسيطرة
عىل األسعار .يقال إن أسعار الخضار والفواكه والدجاج قد ارتفعت ،ومع ذلك فقد ظلت أسعار املواد الغذائية مستقرة نسبياً عىل مدار العام .بشكل عام،
32
ارتفعت تكلفة املواد الغذائية يف األردن بنسبة  3.3%يف ترشين األول  2020مقارنة بنفس الشهر من عام .2019
يبدو أن بعض الصعوبات الناجمة عن اإلغالق الكامل قد تم تخفيفها مع تخفيف القيود يف أيار وحزيران ،وبحلول متوز فقد انخفضت نسبة األطفال
السوريني الالجئني الذين ناموا جوعى من  41باملائة خالل فرتة اإلغالق الكامل إىل  21باملائة بعد اإلغالق 33 .ظل الوضع االقتصادي صعباً وظلت نسبة
أرباب األرس السوريني الذين أفادوا بأنهم يعملون أو يشاركون يف نشاط اقتصادي وإجاميل ساعات العمل أقل بكثري من مستوى ما قبل كوفيد 34 ،يف حني
35
أفاد  13باملائة فقط من أرس الالجئني السوريني أن لديهم ما يكفي من املال إلعالة األرسة ملدة أسبوعني آخرين مقارنة بنسبة  41باملائة من األرس األردنية.
إن املعلومات املتعلقة بوضع أرس الالجئني بعد متوز  2020محدودة ومل يتم إجراء تقييامت رسمية لالحتياجات بني آب وكانون األول لرصد الوضع
االجتامعي واالقتصادي ألرس الالجئني .تقدم تقارير مراقبة ما بعد التوزيع بعض األفكار مام يشري إىل أن بعض الالجئني متكنوا من العودة إىل وظائفهم .عىل
سبيل املثال ،وجدت األونروا يف مامرسة مراقبة ما بعد التوزيع األخرية  36أن النسبة املئوية ألرس الالجئني الفلسطينيني من سوريا التي يعمل فيها فرد واحد
عىل األقل من األرسة قد تغريت من  61%قبل كوفيد 19-إىل  6%أثناء اإلغالق الكامل إىل  43%يف أيلول .بعد اإلغالق ،متكن معظم الالجئني الذين كان
لديهم عمل قبل اإلغالق من العودة إىل نفس الوظيفة بينام مل يعرث ما يقرب من  30باملائة عىل وظيفة جديدة.
بالنسبة للحامية ،حددت عدة تقييامت وجود خطر متزايد للعنف املنزيل مع النساء اللوايت يعشن مع الجناة وخيارات محدودة لطلب املساعدة ،وانخفضت
الحوادث التي تم اإلبالغ عنها للوكاالت املتخصصة خالل فرتة اإلغالق حيث واجه الناجون مخاطر وتحديات مختلفة يف طلب املساعدة مبا يف ذلك إعطاء
األولوية لالحتياجات األساسية لألرسة عىل سالمتهم وعدم امتالك هواتف محمولة .يف حزيران ،زاد عدد الناجيات الاليت يطلنب املساعدة مع تخفيف اإلغالق
37
ومتكنت النساء من الوصول إىل املساحات اآلمنة للنساء والفتيات والعيادات واملراكز املجتمعية األخرى لإلبالغ عن العنف وطلب املساعدة.
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2.4

تأثري كوفيد 91-عىل األعامل اإلنسانية

لقد كان لكوفيد 19-واإلجراءات الحكومية للحد من انتشار الفريوس تأثري عميق عىل قدرة الجهات اإلنسانية الفاعلة عىل أداء مهامها وتقديم املساعدة،
وكانت القيود املفروضة عىل الحركة أثناء اإلغالق الكامل تعني أن جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية مل تكن قادرة عىل التنقل ليكون لديها تفاعالت
وجهاً لوجه مع السكان الالجئني مام أدى إىل تعقيد جمع املعلومات والتحقق منها عىل مستوى األرسة ورصد أنشطة املرشوع وتوزيع بطاقات الرصاف اآليل
وتقديم الخدمات مبا يف ذلك خدمات الحامية.
لقد فاجأت القيود املفروضة عىل الحركة العاملني يف املجال اإلنساين وواجهت أحد املهام الرئيسية يف إيصال املساعدات اإلنسانية يف األردن ،أي حرية حركة
املوظفني والالجئني ،تحدياً جوهرياً .لقد استغرق األمر من معظم املنظامت عدة أسابيع للحصول عىل تصاريح السفر املطلوبة لتتمكن من التنقل بحرية
يف األردن ،ويشار إىل أن بعض املنظامت املحلية مثل الهيئة الخريية األردنية الهاشمية مل تواجه أي قيود تنقل أثناء اإلغالق الكامل لتنفيذ مهامها؛ والسبب
هو أن الهيئة عضو يف لجنة االستجابة للحامية االجتامعية التي شكلتها الحكومة لالستجابة للوباء.
كام ذكر العديد من املبلغني الرئيسيني أيضاً أنهم وجدوا صعوبة خاصة يف توقع قرارات الحكومة واالستجابة هال باإلضافة إىل توقع كيفية تطور وضع
واحتياجات السكان الالجئني.

3

تدابري املواءمة للربامج القامئة عىل النقد

3.1

تدابري املواءمة لتنفيذ املساعدة النقدية

يستكشف الفصل الثالث نطاق التدابري التي تم تنفيذها من قبل الجهات الفاعلة يف مجال املساعدات النقدية اإلنسانية يف عام  ،2020ويستعرض الفصل
 3.1تدابري التكيف مع تنفيذ جميع املساعدات القامئة عىل النقد يف األردن بهدف الحد من مخاطر االنتقال وضامن التسليم والحفاظ عىل التواصل
واملساءلة ،يف حني يستعرض الفصل  3.2االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-بهدف االستجابة لالحتياجات املتزايدة من خالل التوسع األفقي ،ويستعرض
الفصل  3.3تدابري التكيف مع برامج النقد مقابل الحامية .يستكشف الفصل الثالث أيضاً كيفية اتخاذ القرارات بشأن التكيف (الفصل  )3-4ودور التنسيق
يف تكييف الربامج القامئة عىل النقد (الفصل  )3.5ويختتم مبقارنة قصرية بني االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-اإلنسانية والحكومية (الفصل .)3.6

3.1.1

تدابري تقليل مخاطر التحويل خالل مشاركة املستفيد

اتخذت جميع املنظامت تدابري للحد من مخاطر انتقال العدوى أثناء إرشاك املستفيدين وتحصيل االستحقاقات ،حيث قامت العديد من املنظامت بتوزيع
املدفوعات النقدية عىل مراحل لتقليل االكتظاظ يف نقاط التحصيل (أجهزة الرصاف اآليل ،نقاط التحصيل ،إلخ) وقامت بعض املنظامت بتقديم املساعدة
النقدية مسبقاً ،ما يعني أنها قدمت دفعة واحدة تغطي شهرين من املساعدة .عىل سبيل املثال ،جمعت املفوضية املدفوعات لشهري نيسان وأيار ،مام
سمح للمستفيدين بتحصيل شهرين من املساعدة دفعة واحدة ،كام نسقت املفوضية واليونيسف رصف األموال للسامح للمستفيدين املؤهلني لتلقي
املساعدة من كال املنظمتني بتحصيل املدفوعات النقدية يف نفس الوقت وتجنب عدة رحالت إىل أجهزة الرصاف اآليل.
لقد طبقت جميع املنظامت بروتوكوالت وإجراءات السالمة الخاصة بكوفيد 19-يف نقاط التحصيل سواء كان ذلك يف أجهزة الرصاف اآليل أو نقاط التحصيل
األخرى ،وكان ال بد من إعادة تصميم نقاط التحصيل ومناطق االنتظار لتتوافق مع الربوتوكوالت .تهدف اإلجراءات إىل ضامن التباعد الجسدي وتعزيز ارتداء
الكاممات واستخدام معقامت اليدين ،واستخدمت العديد من املنظامت مبا يف ذلك املنظمة الدولية للهجرة التواصل من خالل الرسائل القصرية الجامعية
لتوفري معلومات حول كوفيد 19-وتدابري السالمة لتقليل مخاطر االنتقال.
طورت الجهات الفاعلة يف برنامج النقد مقابل العمل خطة إجراءات وقائية من كوفيد 3819-يف أيار  2020وآلية عملية كوفيد 39 19-يف ترشين الثاين ،حيث
توفر خطة اإلجراءات الوقائية تعليامت للرشكاء املنفذين حول كيفية تكييف مواقع عمل النقد مقابل العمل وتفاصيل تدابري السالمة والنظافة للعامل
واملرشفني وترتيبات الحافالت لنقل العامل وإجراءات التعقيم ملواقع العمل .أوضح أحد املبلغني الرئيسيني أنه كان من الصعب يف البداية «جعل املستفيدين
يفهمون ويطبقون تدابري السالمة يف مواقع العمل ،خاصة وأن عدد الحاالت يف األردن كان منخفضاً للغاية» 40 .متت املوافقة عىل خطة اإلجراءات الوقائية
من قبل وزارة العمل والسامح للمواقع باستئناف العمليات بعد اإلغالق أثناء اإلغالق الكامل ،حيث توضح آلية العملية تفاصيل استحقاقات الرواتب
مفصل حول كيفية التعامل مع الحاالت املشتبه فيها أو املؤكدة لكوفيد.19-
ً
بروتوكول
ً
واإلجازات املرضية وتقدم
3.1.2

تدابري ضامن متكن املستفيدين من تحصيل منافعهم

لقد كانت حركة الالجئني خالل فرتة اإلغالق الكامل محدودة للغاية وأثرت عىل قدرتهم عىل الوصول إىل مساعداتهم النقدية واستخدامها ،ونظرا ً لعدم توفر
وسائل النقل الشخصية والعامة؛ اضطر املستفيدون إىل السري عىل األقدام للحصول عىل امتيازاتهم ،مام شكل تحدياً خاصاً للمتلقني البعيدين عن جهاز
الرصاف اآليل أو نقطة التحصيل التالية وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام .وفقاً الستجابة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
لكوفيد 19-والتي تغطي املدفوعات النقدية من نيسان ولغاية حزيران ،شعر ما يقرب من ربع الالجئني أن القيود املفروضة عىل الحركة كانت عقبة أمام
41
سحب املساعدة وشعر أقل من  20باملائة أن القيود املفروضة عىل الحركة أثرت عىل إنفاق املساعدة.
38
39
40
41

مجموعة عمل النقد مقابل العمل (أيار Covid-19 Safeguards Plan )2020
مجموعة عمل النقد مقابل العمل (ترشين الثاين  .)2020آلية عملية كوفيد .19-غري منشورة
مقابلة مع منفذ النقد مقابل العمل

UNHCR (August 2020). Multipurpose cash assistance. 2020 Mid-Year PDM Household Survey
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لقد أجرت جميع املنظامت تعديالت عىل قنوات تقديم مساعداتها النقدية لضامن متكن املستفيدين من تحصيل امتيازاتهم ،وقدم صندوق التعاون القُطري
وبرنامج األغذية العاملي أجهزة رصاف آيل متنقلة تم توفريها ملجموعات املستفيدين الذين كانوا بحاجة إىل التنقل ملسافات طويلة للوصول إىل أجهزة الرصاف
اآليل .تم تحديد مواقع أجهزة الرصاف اآليل املتنقلة من خالل تحديد مواقع الالجئني وأجهزة الرصاف اآليل املوجودة ،وعالوة عىل ذلك ،قام برنامج األغذية
العاملي بتوسيع شبكة أجهزة الرصاف اآليل الخاصة به من  120إىل  800جهاز تقريباً من خالل التكامل مع شبكات أجهزة الرصاف اآليل للبنوك األخرى.
لقد عانت املنظامت اإلنسانية من صعوبات يف توزيع بطاقات الرصاف اآليل عىل املستفيدين املختارين حديثًا خالل فرتة اإلغالق الكامل ،ومتكنت ميدير من
توزيع بعض البطاقات قبل دخول اإلغالق الكامل حيز التنفيذ ،يف حني متكنت بعض املنظامت من استئناف توزيع بطاقات الرصاف اآليل مبجرد رفع اإلغالق
الكامل والحصول عىل التصاريح املطلوبة للتنقل داخل األردن .قام برنامج األغذية العاملي عىل سبيل املثال بتوزيع بطاقاتهم اإللكرتونية من الباب إىل الباب
من أواخر آذار ولغاية أيار وبدأت املفوضية بتوزيع البطاقات من خالل الزيارات املنزلية يف آب  ،2020كام دخلت املفوضية يف رشاكة مع أرامكس لدعم
توزيع بطاقات الرصاف اآليل يف كانون األول  ،2020بنا ًء عىل التحديات العديدة لتوزيع بطاقات الرصاف اآليل أثناء اإلغالق األويل.

تحولت العديد من املؤسسات أثناء اإلغالق الكامل نحو نظام مسح حدقة العني واملال عرب الهاتف املحمول ،حيث أن كالهام ميكن تفعيلهم عن بُعد دون
الحاجة إىل توزيع رمز مميز (مثل بطاقة الرصاف اآليل) ،ونتيجة لذلك أصبحت التسهيالت النقدية املشرتكة والتي تقدم كالً من تسليم أجهزة الرصاف اآليل
املجهزة مبسح حدقة العني واألموال عرب الهاتف املحمول ألعضائها ،أكرث جاذبية وانضمت تسع منظامت إضافية إىل التسهيالت النقدية املشرتكة يف عام
 .2020لضامن إمكانية نقل األموال من حساب التسهيالت النقدية املشرتكة الخاص باملنظامت املختلفة إىل املستفيدين خالل الفرتة التي تم فيها إغالق
البنوك ،نصح صندوق التسهيالت النقدية املشرتكة أعضاءه بتغذية حسابهم الرئييس قبل اإلغالق.
لقد كانت تحديات التسليم لالستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-أكرث وضوحاً؛ حيث متت مساعدة املستفيدين الجدد الذين مل يكونوا عىل دراية بقنوات
التسليم .وجدت املنظمة الدولية للهجرة عىل سبيل املثال أن حوايل نصف الالجئني املستهدفني واجهوا بعض املشكالت عند سحب املساعدة النقدية
وأكرثها شيوعاً هي املشكالت الفنية املتعلقة مبسح حدقة العني ،وخلصت إىل أن هذا من املتوقع أن يكون أعىل من مستفيدي املساعدة النقدية العادية
لالحتياجات األساسية ،42كام أبلغت منظامت أخرى عن وجود تحديات يف مسح حدقة العني.

لقد كانت األموال عرب الهاتف املحمول مناسبة بشكل خاص لألفراد  /األرس التي مل تكن قادرة عىل استخدام مسح حدقة العني ألسباب طبية ،وعىل الرغم
من أن األزمة رسعت من التحرك نحو الخدمات املالية عرب الهاتف املحمول ،إال أن استخدامها ال يزال محدودا ً نسبياً حيث أن حوايل  800أرسة فقط من
الالجئني 43تلقت املساعدة النقدية من املفوضية من خالل املحافظ املالية عرب الهاتف املحمول بحلول نهاية عام  .2020باإلضافة إىل ذلك ،فقد كان بعض
مقدمي الخدمات املالية مثل العالونة للرصافة والربيد األردين قادرين عىل العمل أثناء اإلغالق الكامل ،وتعاقدت العديد من املنظامت اإلنسانية مع العالونة
لتسليم النقود أثناء اإلغالق أو كخيار احتياطي يف حالة اإلغالق الكامل يف املستقبل.
متكنت املنظامت من إيجاد حلول لتحديات محددة تتعلق بالتسليم النقدي ،حيث متكن برنامج األغذية العاملي واملجلس الرنويجي لالجئني من مساعدة
 1143الجئ مل يتمكنوا من العودة إىل ديارهم بعد إغالق املخيامت يف آذار ،وقام برنامج األغذية العاملي بتجربة تسليم الطرود لألرس املنعزلة بسبب
كوفيد 19-يف املخيامت ،حيث كان املستفيدون قادرين عىل طلب الطعام من املتاجر املتعاقد معها والدفع عرب دمج مسح حدقة العني عىل الهواتف
الذكية مبجرد تسليم الطعام .كام قام برنامج األغذية العاملي بتحويل املساعدة النقدية لشهر نيسان قبل أسبوعني من املوعد املقرر لضامن أن يتمكن جميع
الالجئني من رشاء املواد الغذائية الالزمة .وفقاً لرصد برنامج األغذية العاملي أشار حوايل  08باملائة من الالجئني إىل أنهم وجدوا أن إعادة التغذية املبكرة
44
مفيدة ،وأشار أكرث من  07باملائة إىل أن إعادة التغذية املبكرة سمحت لهم بتخزين املواد الغذائية قبل اإلغالق.
3.1.3

تدابري ضامن التواصل واملساءلة مع الالجئني

لقد أثر وباء كوفيد 19-بشكل كبري عىل طريقة تفاعل العاملني يف املجال اإلنساين والتواصل معهم ،فمع بدء اإلغالق الكامل يف آذار اضطرت الجهات الفاعلة
اإلنسانية إىل االنتقال إىل العمل عن بُعد ،وبالتايل تم إجراء جميع عمليات جمع البيانات املتعلقة بتقييامت االحتياجات ورصد ما بعد التوزيع والزيارات
املنزلية والتحقق من خالل االستبيانات الهاتفية أو الرسائل القصرية .عىل سبيل املثال طورت املفوضية دراسة استقصائية عرب الهاتف حلت مؤقتاً محل
الزيارات املنزلية للتحقق من أرس الالجئني التي تقدمت بطلبات للحصول عىل املساعدة النقدية لالحتياجات األساسية.
لقد كانت األداة التي أصبحت أكرث أهمية خالل أزمة كوفيد 19-هي خط املساعدة ،حيث سمحت خطوط املساعدة للمنظامت بتلقي املالحظات من
الالجئني طوال فرتة اإلغالق ونرش املعلومات حول استجابتهم .أبلغت العديد من املنظامت عن زيادة كبرية يف املكاملات التي يتلقاها خط املساعدة الخاص
بهم أثناء اإلغالق الكامل ،واستجاب ًة لذلك ،قامت بعض املنظامت مثل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 45أو منظمة الهجرة الدولية بتعزيز
و  /أو التخطط لتحسني القدرة وسهولة استخدام خط املساعدة الخاص بهم.
بالنسبة لنوع االستفسارات التي تتلقاها خطوط املساعدة ،فقد كان الالجئون يسألون عاد ًة عن توقيت املساعدة ويطلبون إدراجهم يف برامج املساعدة
النقدية ويستفرسون عن سبب عدم اختيارهم ويبلغون عن املشكالت املتعلقة بالحصول عىل االمتيازات (عىل سبيل املثال مشاكل مسح حدقة العني ،أو
أن أجهزة الرصاف اآليل بعيدة جدا ً وتحديات أخرى تتعلق بسحب املساعدة) .لقد كان أحد األمور املقلقة الشائعة للغاية معايري األهلية وقرارات التضمني
46
أو االستبعاد ،ووفقاً ألحد املبلغني الرئيسيني« :تجعل منهجية االستهداف املعقدة من الصعب رشح سبب كون شخص ما مؤهالً واآلخر غري مؤهل».
لقد عززت بعض املنظامت قنوات االتصال البديلة ،فعىل سبيل املثال قامت األونروا بتوسيع إيصال الرسائل القصرية الجامعية لتكون قادرة عىل الوصول
47
بشكل أكرث فعالية إىل املستفيدين ،وعزز الربنامج منابر التواصل االجتامعي للرد عىل االستفسارات ونرش الرسائل الرئيسية بني املستفيدين.
42
43
44
45
46
47

منظمة الهجرة الدولية (آب  .)2020مراقبة ما بعد توزيع املساعدات النقدية لكوفيد .19-غري منشورة
كانت حصة األموال عرب الهاتف املحمول بني آليات التسليم أقل من  3يف املائة يف عام 2020
)General Food Assistance to Refugees: COVID19 Monitoring Report #1 .WFP (April 2020
بالنسبة لالستجابة النقدية لكوفيد ،19-تم استخدام الخط الساخن للمفوضية لتلقي التعليقات والشكاوى املتعلقة باالستجابة ،بغض النظر عمن قدم املساعدة .مبجرد استالم املالحظات والشكاوى ،تم تحويلها إىل املؤسسة املعنية
Interview with a coordinator
)General Food Assistance to Refugees: COVID19 Monitoring Report #1 .WFP (April 2020

12

C
مواءمة املساعدة النقدية اإلنسانية يف أوقات كوفيد – 19-التجارب والتعلم من األردن

االستجابة لالحتياجات املتزايدة :االستجابة النقدية يف حالة طوارئ كوفيد 91-لالجئني

3.2
3.2.1

نبذة عامة

من أجل االستجابة لالحتياجات املتزايدة لالجئني يف األردن ،اتخذ قطاع االحتياجات األساسية قرارا ً مبكرا ً للحفاظ عىل املساعدة النقدية العادية لالحتياجات
األساسية وإضافة عدد إضايف مؤقتاً من العائالت التي كان لديها الحد األدىن من الدخل قبل أزمة كوفيد 19-وفقدوا دخلهم بسبب قيود التنقل .لقد كان
48
الهدف العام لالستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-هو مساعدة العائالت عىل تجاوز األزمة دون تكبد مستويات عالية من الديون.
اختار القامئون عىل تنفيذ النقد منهجية التوسع األفقي؛ أي إضافة مستفيدين جدد إىل االستجابة القامئة والرتكيز عىل أرس العامل غري الرسميني الذين
فقدوا وظائفهم .إن هذا األمر مربر ،مع العلم بأن املتلقني املنتظمني للنقد لالحتياجات األساسية لديهم دخل عمل محدود للغاية وبالتايل كانوا أقل تأثرا ً
بالعواقب االقتصادية لكوفيد .19-لقد كانت املنظمة الوحيدة التي اختارت مزيجاً من التوسع الرأيس واألفقي 49هي األونروا والتي قدمت أيضاً مساعدات
إضافية لالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني من غزة 50الذين كانوا يستفيدون بالفعل من املساعدات النقدية ،كام أعطت بعض املنظامت األولوية
ألعباء القضايا الحالية املتعلقة بالحامية أو تدخالت سبل العيش .فعىل سبيل املثال قدمت اللجنة الدولية للصليب األحمر ولجنة اإلنقاذ الدولية مساعدة
نقدية طارئة لكوفيد 19-للمستفيدين من برنامج سبل العيش الذين استفادوا من دعم األعامل التجارية الصغرية بهدف حامية االستثامرات السابقة يف
أصول سبل العيش.
ضمن قطاع االحتياجات األساسية واستنادا ً إىل البيانات املوجودة من الزيارات املنزلية والتسجيل يف إطار تقييم التهميش؛ تم تحديد  48831أرسة عىل أنها
مؤهلة لالستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-يف نيسان  51،2020وقد زاد هذا العدد بشكل أكرب من خالل الزيارات املنزلية التي أجريت يف النصف الثاين
من عام  .2020أدرجت اليونيسف  18208طفالً إضافيًا من نيسان ولغاية كانون األول يف برنامج حاجتي ومتكن برنامج األغذية العاملي من إضافة 15608
الجئ إىل برنامجه بحلول نهاية عام  .2020لقد تداخلت استجابة اليونيسف وبرنامج األغذية العاملي جزئيا ً مع االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد19-
كال من عمليات زيادة الرصيد للمستفيدين الحاليني ومساعدة إضافية للمستفيدين الجدد .يقدم الجدول 3
لالحتياجات األساسية 52،حيث قدمت األونروا ً
نبذة عامة عن االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-والتي نفذتها املنظامت املختلفة يف عام .2020
املنظمة

عدد الالجئني الذين تتم مساعدتهم

املبلغ الشهري (د.أ)

االحتياجات األساسية لالستجابة
النقدية لكوفيد 19-بقيادة

 56380أرسة ( 235951فرد)

 93-164لألرسة

54

املدة

األموال املوزعة (باملليون
دينار أردين)

تصل لثالثة أشهر

20.6

نيسان لكانون األول (دفعات شهرية)
آب لكانون األول (دفعات شهرية)
متباينة

3

UNHCR53

UNICEF
WFP
UNRWA

 18208طفل ( 6704أرسة)
56
 15,608فرد
57
 25,143أرسة

55

 25للطفل
 15/23للفرد
متباين

الجدول  :3االستجابة النقدية للطوارئ لكوفيد 19-لالجئني يف عام 2020

1.2
6.6

58

بحلول نهاية عام  2020ساعدت االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-ما يقرب من  60000أرسة الجئة مسجلة لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني و 25000أرسة من الالجئني الفلسطينيني ،حيث تم رصف ما مجموعه  31.4مليون دينار أردين كجزء من االستجابة النقدية الطارئة
لكوفيد 19-لالجئني يف عام  ،2020ومتكنت بعض املنظامت مثل اليونيسف وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة كري 59ولجنة اإلنقاذ الدولية من توسيع عبء
الحاالت يف إطار الربنامج القائم ،يف حني أقامت منظامت أخرى مثل  Caritasو  NRCو  ICMCو  IOCCو  JHCOمشاريع مخصصة لالستجابة لكوفيد،19-
فعىل سبيل املثال مل يقدم املجلس الرنويجي لالجئني والهيئة الخريية الهاشمية مساعدة نقدية لالحتياجات األساسية قبل كوفيد ،19-لكنهم كانوا قادرين
عىل حشد املوارد ملساعدة حوايل  1000أرسة الجئة لالستجابة لكوفيد.19-

48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58

59

قطاع االحتياجات األساسية واألمن الغذايئ (أيار  .)2020استجابة طوارئ كوفيد .19-معايري االستجابة لالجئني خارج املخيامت .غري منشورة
التوسع الرأيس يعني زيادة كمية التحويل أو مدة الربنامج
من بني سكان غزة السابقني ،كان حوايل  10باملائة يستفيدون بالفعل من املساعدات النقدية
قطاع االحتياجات األساسية واألمن الغذايئ (أيار  .)2020استجابة طوارئ  .Covid-19معايري االستجابة لالجئني خارج املخيامت .غري منشورة
 84يف املائة من قامئة اليونيسف املوسعة و  67يف املائة من القامئة املوسعة لربنامج األغذية العاملي كانت جز ًءا من قامئة االستجابة النقدية لكوفيد19-
بخالف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  ،ساهمت املنظامت التالية يف هذه االستجابة Care :و  Caritasو  NRCو  DRCو  WRGو  JHCOو  ICMCو  IOMو  IRCو  IOCCو Plan International
و  Oxfam GBو  JRSو  .Helpageملزيد من التفاصيل حول مساهمة املنظامت  ،يرجى الرجوع إىل االستجابة للطوارئ لكوفيد.dashboard 19-
هذا النطاق مخصص لألرس التي تتلقى مساعدات غذائية .املبلغ يعتمد عىل حجم األرسة.
 96.7%كانوا من الالجئني ،والبقية  3.3%أردنيون.
يخطط برنامج األغذية العاملي ملواصلة مساعدة كوفيد 19-حتى منتصف عام  2021وزيادة عدد الحاالت إىل  40000فرد.
يشمل ذلك  20740أرسة يف غزة سابقًا ،و  35أرسة (الجئون فلسطينيون من العراق) و 4368أرسة الجئني من وريا.
تم أخذ أرقام استجابة االحتياجات األساسية لكوفيد 19-من لوحة معلومات االستجابة الطارئة لكوفيد( 19-املستخرجة يف  81شباط  )2021وتعكس فقط الالجئني الذين تم مساعدتهم .تم توفري األرقام الخاصة باليونيسف
وبرنامج األغذية العاملي واألونروا من قبل املنظامت.
كانت كري هي املنظمة الوحيدة التي متت مقابلتها والتي متكنت من توسيع عبء القضايا بشكل كبري استجابة لكوفيد 19-يف إطار مرشوع النقد مقابل الحامية
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C
مواءمة املساعدة النقدية اإلنسانية يف أوقات كوفيد – 19-التجارب والتعلم من األردن
متكنت املنظامت من جمع املوارد عن طريق إعادة برمجة املشاريع واألنشطة غري املتعلقة بالنقد من أجل االستجابة للطوارئ و  /أو عن طريق جمع متويل
إضايف ،فعىل سبيل املثال ،متكنت اليونيسف من استخدام أموال الربنامج الحالية لتوسيع الربنامج قبل وصول أموال املانحني اإلضافية لالستجابة لكوفيد،19-
مام سمح لهم ببدء التوسع بالفعل يف نيسان 60،ومتكنت الجمعيات الخريية املسيحية األرثوذكسية الدولية من إعادة برمجة األموال التي كانت مخصصة
إلعادة تأهيل املأوى لالستجابة النقدية لكوفيد.19-
لقد كانت االستجابة النقدية التي تقودها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لالحتياجات األساسية لكوفيد 19-منسقة نسبياً واتبعت
املنظامت املختلفة املساهمة يف تلك االستجابة املعايري املوضوعة بشكل مشرتك 61،وواءمت املعايري تلك الخاصة باالستهداف مع املبلغ الشهري للمساعدة.
ومع ذلك ،مل يتم تنسيق املدة بشكل كامل ،فبينام تلقت معظم أرس الالجئني مساعدة شهرية عىل مدى ثالثة أشهر؛ تلقى البعض مساعدة تبلغ قيمتها شهرا ً
أو شهرين 62.وبالتايل تفاوتت املساعدة الرتاكمية بني أرس الالجئني بشكل كبري .لقد قدمت اليونيسف وبرنامج األغذية العاملي املساعدة عىل أساس تصميم
برامجهام الحالية ،حيث تهدف األونروا إىل مواءمة نفسها مع صندوق املعونة الوطنية من حيث املبلغ واملدة.
3.2.2

النتائج

بينام ال تعترب هذه الدراسة مبثابة تقييم لالستجابة النقدية الطارئة لكوفيد19-؛ يُظهر هذا البحث أن االستجابة كانت قامئة عىل األدلة وذات مغزى وذات
صلة ويف الوقت املناسب نسبياً .لقد أوصت معظم تقييامت االحتياجات املتعلقة بكوفيد 19-بتزويد التحويالت النقدية كإجراء فوري ،وقدمت االستجابة
63
املساعدة لنسبة كبرية من السكان الالجئني يف األردن وتناولت الحاجة امللحة لعائالت الالجئني خالل أزمة كوفيد 19-أي نقص الدخل بنا ًء عىل تفضيالتهم.
تم رصف الدفعات النقدية األوىل يف  6نيسان بعد أقل من ثالثة أسابيع من إعالن اإلغالق الكامل ،ومع ذلك فقد تم رصف أكرث من  %50من األموال خالل
64
الربع األخري من عام .2020
تظهر تقارير مراقبة ما بعد التوزيع من قبل منظامت مختلفة أن الالجئني أنفقوا مساعداتهم النقدية يف املقام األول عىل الغذاء واإليجار والصحة والديون
واملرافق  /الفواتري ،ومن املثري لالهتامم معرفة أن املستفيدين من االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-قد أظهروا ارتفاعاً يف اإلنفاق عىل سداد الديون
65
مقارنة باملتلقني املنتظمني للمساعدة لالحتياجات األساسية؛ مام يشري إىل أن اقرتاض األموال كان اسرتاتيجية مهمة للتكيف يف املراحل األوىل من الوباء.
عالوة عىل ذلك ،تشري تقارير مراقبة ما بعد التوزيع الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 66ومنظمة الهجرة الدولية 67إىل أن املساعدة
النقدية كان لها تأثري مؤقت إيجايب بشكل عام عىل الظروف املعيشية لعائالت الالجئني والقدرة عىل تلبية االحتياجات األساسية ومستوى اإلجهاد والعبء
املايل عىل الرغم من أن التأثري كان يف الغالب طفيفاً أو معتدالً .لقد وجد تقرير مراقبة ما بعد التوزيع الصادر عن الجمعيات الخريية املسيحية األرثوذكسية
قائال« :املساعدة
الدولية أن املساعدة ساعدت يف تقليل التوترات األرسية لنصف العائالت املستضعفة التي شملها االستطالع 68،وعلق أحد املستفيدين ً
69
النقدية مل تكن كافية بالنسبة لنا لتحقيق كل أحالمنا لكنها كانت كافية .لقد ساعدتني عىل سداد بعض الديون ومنحتني راحة البال لالستمرار».
قدرت دراسة أجراها البنك الدويل ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تأثري االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-للمفوضية عىل مستويات الفقر بني
الالجئني السوريني ،حيث خلصت الدراسة إىل التخفيف من حدة آثار الفقر بنسبة  6يف املائة يف أيار و 30باملائة بحلول آب وهي األشهر التي شهدت أكرب
70
التوسعات يف االستجابة.
3.3

مواءمة برامج النقد من أجل الحامية

متت متابعة مشاريع النقد مقابل الحامية املستمرة للمنفذين الذين متت مقابلتهم خالل أزمة كوفيد ،19-حيث متكنت بعض املنظامت من توسيع املكون
النقدي ملرشوعات النقد مقابل الحامية الجارية استجابة لكوفيد 19-ملساعدة املزيد من األرس عىل نطاق صغري.
تأثرت الجهات الفاعلة النقدية يف قطاع الحامية بشكل خاص بالواقع الجديد املتمثل يف أن تقديم الخدمات وجهاً لوجه مل يعد ممكناً خالل فرتة اإلغالق الكامل،
وبالتايل كان البد من تقديم خدمات إدارة الحاالت واملشورة والدعم النفيس االجتامعي وخدمات الحامية األخرى عرب الهاتف وهو أمر أكرث صعوبة ويتطلب
من األخصائيني االجتامعيني امتالك مهارات إضافية .أقر أحد املبلغني الرئيسيني بأننا «عانينا من صعوبات للوصول إىل أكرث الفئات ضعفاً خالل اإلغالق الكامل،
وخاصة أولئك الذين ليس لديهم هواتف وإنرتنت» 71،كام كان مرتكبو العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف كثري من األحيان يف املنزل بسبب
اإلغالق وقلة الفرص االقتصادية ،مام يزيد من صعوبة التواصل مع الضحايا وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي الجيد وخدمات املشورة.

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

)Fast access to cash provides urgent relief to those hardest hit by Covid-19 .UNICEF (2020
قطاع االحتياجات األساسية واألمن الغذايئ (أيار  .)2020استجابة طوارئ كوفيد .19-معايري االستجابة لالجئني خارج املخيامت .غري منشورة
متت مساعدة غالبية املستفيدين عىل مدار  3أشهر :تلقى  86باملائة من السكان السوريني و 72باملائة من السكان غري السوريني املساعدة ملدة  3أشهر أو أكرث
وجدت دراسة جدوى كاريتاس باإلضافة إىل تقييامت أخرى أن النقد يعترب إىل حد كبري طريقة املساعدة املفضلة من قبل الالجئني يف األردن
تستند حسابات املؤلف الخاصة إىل استجابة طوارئ كوفيدdashboard 19-
منظمة الهجرة الدولية (آب  .)2020مراقبة ما بعد توزيع املساعدات النقدية لكوفيد .19-غري منشورة
Multipurpose cash assistance. 2020 Mid-Year PDM Household Survey UNHCR (2020).
منظمة الهجرة الدولية (آب  .)2020مراقبة ما بعد توزيع املساعدات النقدية لكوفيد .19-غري منشورة
( IOCCترشين األول  .)2020نتائج مراقبة ما بعد التوزيع للمساعدة النقدية .غري منشورةة
)Cash assistance lessens economic pain of COVID in Jordan .UNHCR press release (December 2020

Compounding misfortunes. Changes in Poverty since the onset of COVID-19 on Syrian Refugees and Host Communities in .World Bank & UNHCR (2020) 70
Jordan, the Kurdistan Region of Iraq and Lebanon
71

مقابلة مع منفّذ منظمة غري حكومية
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مواءمة املساعدة النقدية اإلنسانية يف أوقات كوفيد – 19-التجارب والتعلم من األردن
ومع ذلك ،كان هناك اتفاق عام بني املامرسني الذين متت مقابلتهم عىل أن توفري الخدمة عن بعد عن طريق الهاتف هو السبيل الوحيد للميض قدماً ،فعىل
سبيل املثال قام مقدمو خدمات العنف الجنيس القائم عىل النوع االجتامعي بتحويل العديد من أنشطتهم من التنفيذ املبارش إىل التنفيذ عن بعد من
خالل الهاتف مبا يف ذلك إدارة الحاالت عن بُعد وخطوط املساعدة واملساعدة القانونية والدعم النفيس واالجتامعي مع االستمرار يف تشغيل بعض خدمات
إنقاذ الحياة الشخصية مثل املأوى اآلمن وخدمات اإلدارة الرسيرية لالغتصاب 72.وافق القائم بأعامل الحامية الذي متت مقابلته عىل أنه يف حني أن تقديم
الخدمة عرب الهاتف ال ميكن أن يتطابق مع التفاعل وجهاً لوجه ،إال أنه أفضل من ال يشء.
يف إطار قطاع الحامية ،قدمت الهيئات ذات الصلة إرشادات ملديري الحاالت واألخصائيني االجتامعيني حول كيفية توفري خدمة الحامية عن بُعد وإدارة
الحاالت فيام يتعلق بالعنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي 73وحامية الطفل 74.عالوة عىل ذلك ،قدمت بعض املنظامت مثل  AVSIوإنرتسوس
التدريب ملوظفيها حول كيفية إدارة الحاالت عن بعد والدعم النفيس واالجتامعي.
نظرا ً للزيادة الرسيعة يف االحتياجات والضغط االقتصادي عىل األرس كان هناك خطر يتمثل يف أن املنظامت سرتكز أكرث عىل تحويل األموال وبدرجة أقل
عىل توفري خدمات الحامية .ومع ذلك ،شعر مامرسو الحامية أن هناك إدراكًا واض ًحا بأن التدخالت التكميلية رضورية لتحقيق نتائج الحامية مع املكون
النقدي .عالوة عىل ذلك ،فبام أن أدت األزمة إىل زيادة العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي ،كان هناك تركيز أكرب للجهات الفاعلة اإلنسانية عىل
الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني.
3.4

صنع القرار بشأن تدابري املواءمة

لقد تم اتخاذ القرارات بشأن تدابري التكيف بشكل أسايس داخلياً وبالتنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى كجزء من فريق عمل االستجابة لكوفيد 19-وفريق
عمل التسهيالت النقدية املشرتكة .لقد اعتمد املنفذون النقديون األكرب حجامً بشكل عام عىل اتخاذ القرارات الداخلية بينام شعر املنفذون النقديون األصغر
بأن اتخاذ القرار الداخيل واتخاذ القرار بالتنسيق مع اآلخرين مهامن عىل قدم املساواة.
داخلياً ،عادة ما يتم اتخاذ القرارات بني فريق الربنامج  /الفني واإلدارة العليا ،وكان تأثري مقر املنظامت واملكاتب اإلقليمية محدودا ً ،حيث ذكر بعض املبلغني
الرئيسيني أنه كانت هناك بعض املشاورات مع املقر الرئييس واملستوى اإلقليمي ولكن عملية صنع القرار ظلت عىل املستوى القُطري .بالنسبة لوكاالت
مهم يف إعداد نداءات التمويل العاملية لالستجابة لكوفيد ،19-وكان صنع القرار بالتنسيق مع اآلخرين مؤثرا ً بشكل
األمم املتحدة ،لعب املقر الرئييس دو ًرا ً
خاص عىل تكييف تصميم الربنامج مبا يف ذلك مبالغ التحويل ومعايري األهلية واملدة .أوضح أحد املبلغني الرئيسيني أن «فريق عمل االستجابة لكوفيد19-
قد أثر عىل التعديالت الربامجية ،يف حني أن التفاصيل الجوهرية للتكيفات التشغيلية كانت مدفوعة من قبل الرشكاء أنفسهم» 75.ميكن العثور عىل مزيد
من املعلومات حول تنسيق تدابري التكيف يف الفصل .3.5
كان قرار التوصل إىل استجابة نقدية طارئة لكوفيد 19-يعتمد يف الغالب عىل تقييامت االحتياجات ،وذكر جميع املنفذين الذين متت مقابلتهم أن تقييامت
االحتياجات التي أجرتها منظمتهم أو غريهم كانت األساس التخاذ قرار بشأن التوسع األفقي .لقد كانت خطوط املساعدة الخاصة باملنظامت مفيدة
بطرق مختلفة ،حيث سمحوا للمنظامت بالحصول عىل املالحظات من عائالت الالجئني بشأن االحتياجات واملشقة اإلضافية باإلضافة إىل أي مشاكل تتعلق
بالوصول إىل املساعدة النقدية أو سحبها أو االستفادة منها .عالوة عىل ذلك ،فقد ذكر عدد قليل من املبلغني الرئيسيني أيضاً الحس العام املشرتك كأساس
التخاذ القرار ،وهو أمر منطقي بالنظر إىل أن تأثري كوفيد 19-عىل حياة الالجئني وسبل عيشهم كان من السهل توقعه .لقد ذكر أحد املبلغني الرئيسيني فائدة
التوجيه العاملي حول كيفية تكييف إيصال املساعدة النقدية 76،وأخريا ً ،كانت أنظمة وزارة الصحة ووزارة العمل ذات صلة خاصة مبشاريع النقد مقابل
العمل والتي يجب أن متتثل للقواعد والربوتوكوالت املوضوعة ألماكن العمل.
شعر معظم املبلغني الرئيسيني أن لديهم معلومات كافية التخاذ قرارات بشأن تكييف الربامج القامئة عىل النقد .ومع ذلك ،شعر البعض أن هناك نقصاً يف
اإلدراك فيام يتعلق بدور االقتصاد غري الرسمي يف سبل عيش الالجئني داخل القطاع اإلنساين .وفقاً ملمثل أحد املانحني« :كان من املمكن أن يسمح الفهم
77
األفضل لدور االقتصاد غري الرسمي بنمذجة أفضل لتأثري األزمة عىل ضعف الالجئني».
بينام ناقش الفاعلون التنفيذيون تدابري التكيف مع املانحني ،كان يُنظر إىل الجهات املانحة عىل أنها مرنة وداعمة وغري توجيهية .لقد سمحوا لرشكائهم
باستثناء واحد 78باتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن أفضل السبل لتكييف الربامج القامئة عىل النقد بنا ًء عىل األدلة ،وقد قدم الصندوق اإلنساين األردين الذي
يديره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إرشادات املرونة 79للسامح للرشكاء باالستجابة بشكل أفضل للبيئة املتغرية .لقد غطت التوجيهات إعادة برمجة
املشاريع القامئة ومتديدات التكاليف 80لتوسيع نطاق األنشطة الحيوية ومرونة امليزانية التي تسمح بإنشاء بنود جديدة يف امليزانية ،واملرونة يف إعداد
التقارير الزمنية وعدم متديد التكاليف ،حيث أوضح أحد املانحني قائالً« :نحن ال نقود برمجة رشكائنا .ومع ذلك فإننا نتوقع منهم تكييف برامجهم بنا ًء
81
عىل الظروف واالحتياجات املتغرية».
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مل تتشاور معظم املنظامت التي متت مقابلتها مع املستفيدين بشأن تدابري التكيف قبل تنفيذها ،حيث كانت األسباب األكرث شيوعاً لعدم استشارة
املستفيدين هي ضيق الوقت وعدم الرغبة يف زيادة التوقعات .ومع ذلك فقد كانت هناك بعض االستثناءات ،حيث تشاورت كاريتاس مع املستفيدين حول
طريقة املساعدة املفضلة لديهم وآلية التسليم يف تقييم الجدوى النقدية الخاصة بهم 82،وتشاور كل من منظمتي كري وميدير وبرنامج األغذية العاملي مع
املستفيدين بشأن تفضيالت تسليم النقد ،حيث سمحت كري عىل سبيل املثال للمستفيدين باالختيار بني مسح حدقة العني والتسليم النقدي من خالل رشكة
رصافة كجزء من االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد .19-لقد سلط أحد املبلغني الرئيسيني الضوء عىل أهمية مالحظات املستفيدين عىل إيصال النقد يف
برامج النقد من أجل الحامية« :من املهم أن تتحقق مع املستفيدين كيف ميكنهم أو كيف يفضلون تلقي األموال ،ال سيام يف سياق برامج العنف الجنيس
83
والقائم عىل النوع االجتامعي ،حيث غالبًا ما يعيش الضحية والجاين يف نفس املنزل».

لقد تم إرسال املعلومات املتعلقة بتدابري التكيف إىل املستفيدين يف املقام األول من خالل املكاملات الهاتفية والرسائل النصية القصرية ،واستخدمت بعض
املنظامت أيضاً وسائل التواصل االجتامعي (مثل فيسبوك وواتساب) واملراكز املجتمعية للوصول إىل املستفيدين ،يف حني أرسلت املفوضية مقاطع فيديو إىل
مستخدمي األموال عرب الهاتف املحمول حول كيفية عملها وما هي الفوائد.
3.5

دور التنسيق يف مواءمة الربامج القامئة عىل النقد

تم تنسيق تدابري التكيف يف املقام األول يف محفلني :فريق عمل االستجابة لكوفيد 19-وفريق عمل التسهيالت النقدية املشرتكة .تم إطالق فريق عمل
االستجابة لكوفيد 19-رسميًا كمجموعة فرعية من مجموعة عمل االحتياجات األساسية يف  24آذار وشارك معظم أعضاء املجموعة (أكرث من  30منظمة)
باإلضافة إىل ممثلني من القطاعات األخرى يف اجتامعات فريق عمل االستجابة لكوفيد .19-اجتمعت فرق العمل عىل أساس أسبوعي خالل املراحل األوىل
من األزمة ،وكان هناك اتفاق عام بني املبلغني الرئيسيني عىل أن املشاركة يف هذه املجموعات كانت مفيدة وأن املجموعات كانت منسقة بشكل جيد ،حيث
شعر املبلغون الرئيسيون بأن املجموعات ساعدت يف تكوين فهم مشرتك للوضع وتسهيل تبادل التعلم وتحديد الفجوات وتقليل التداخل يف املساعدة،
فكام يقول أحد املبلغني الرئيسيني« :كان من املهم جدا ً أن نكون جزءا ً من فريق عمل االستجابة لكوفيد 19-حيث تم اتخاذ العديد من القرارات ذات
84
الصلة هناك».
لقد كان أحد املخرجات الرئيسية لفريق عمل االستجابة لكوفيد 19-هو تطوير «معايري» 85استجابة مشرتكة لالستجابة لالجئني خارج املخيامت والتي تم
إطالقها يف أيار ،حيث حددت املعايري النهج العام أي الحاجة إىل مواصلة الربامج القامئة عىل النقد لالحتياجات األساسية املنتظمة والتوسع األفقي لالستجابة
النقدية الطارئة لكوفيد 19-مع الرتكيز عىل العائالت التي فقدت دخلها بسبب الوباء ،وحددت املعايري سيناريو األهلية الذي سمح بتحديد مجموعة
مشرتكة من املستفيدين بنا ًء عىل البيانات املوجودة.
لقد حددت املعايري أيضاً مبالغ التحويل الشهرية املتوافقة مع سلة اإلنفاق الدنيا للبقاء عىل قيد الحياة ،والتي حددت مدة املساعدة (من  1إىل  3أشهر
اعتامدًا عىل طول القيود الزمنية املعمول بها) وقدمت إرشادات حول كيفية اختيار املؤسسات للحاالت وحجزها من املجموعة املشرتكة من املستفيدين
وعنارص محددة السرتاتيجية الخروج ورسائل مشرتكة مقرتحة للمستفيدين .لقد مهدوا الطريق بشكل عام لالستجابة النقدية الطارئة املنسقة نسب ًيا
لكوفيد .19-جميع املنظامت التي كانت جز ًءا من االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-لالحتياجات األساسية اتبعت املعايري بشكل كامل أو جزيئ عىل
األقل.
مبجرد تشغيل االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-وتخفيف إجراءات اإلغالق تدريجياً ،تم حل فريق عمل االستجابة لكوفيد 19-يف متوز  2020وعادت
املناقشات إىل مجموعة عمل االحتياجات األساسية .نظرا ً للتأثري املستمر لكوفيد 19-عىل حياة ومعيشة الالجئني؛ «رمبا كان هذا سابقًا ألوانه» كام ذكر أحد
86
املبلغني الرئيسيني.
هناك مجال آخر للتحسني يتعلق بحجز الحاالت يف نظام معلومات مساعدة الالجئني ،حيث ذكر العديد من املبلغني الرئيسيني أن القضايا كانت يف بعض
األحيان محجوزة متأخرا ً أو مل يتم حجزها عىل اإلطالق .ومع ذلك ،يبدو أن هذه املشكلة قد تم حلها مع األخذ يف االعتبار أنه بحلول نهاية عام  2020كان
عدد الحاالت «املحجوزة» و «املساعدة» متطابقاً تقريباً .أشار أحد املبلغني الرئيسيني إىل أن النظام يتبع نهج من يأيت أوالً يخدم أوالً عندما يتعلق األمر بـ
87
«حجز» األرس يف النظام ،وبالتايل ال يسمح بتحديد األولويات للحاالت التي يجب تقديم املساعدة لها أوالً.
يف األسابيع التي أعقبت اإلغالق الكامل ،حرض املنتدى أعضاءه وممثلون عن مقدمي الخدمات املتعاقد معهم والبنك املركزي ،وبالتنسيق الوثيق مع البنك
املركزي ومقدمي الخدمات ،متكنوا من إيجاد حلول لتحديات التسليم التي نتجت عن األزمة (انظر الفصل  3.1.2للحصول عىل تفاصيل حول تحديات
وحلول التسليم) ،كام نسق فريق عمل االستجابة لكوفيد 19-بشكل وثيق مع الرشكة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص (جوباك) 88لتمكني تسجيل األموال
عرب اإلنرتنت لالجئني السوريني.
تم إنشاء فريق عمل النقد مقابل الحامية يف آذار  2019بهدف تطوير املبادئ التوجيهية ومواءمة معايري األهلية لربامج النقد مقابل الحامية يف األردن،
حيث كان تطوير املبادئ التوجيهية مستمرا ً يف نهاية عام  .2020زادت املشاركة يف فريق العمل بسبب كوفيد 19-من سبع إىل  15منظمة خالل عام ،2020
حيث أصبحت املنظامت اإلضافية مهتمة بنهج النقد مقابل الحامية وتم إنشاء برامج جديدة .مل يأخذ فريق العمل دورا ً تنسيقياً فيام يتعلق بتكييف
تدخالت النقد مقابل الحامية استجاب ًة لكوفيد ،91-وبالتايل كانت تعديالت الربنامج مع برنامج النقد مقابل الحامية أقل تنسيقاً مقارن ًة بقطاع االحتياجات
األساسية .أشار أحد املبلغني الرئيسيني إىل أن التوجيهات حول كيفية القيام بربمجة النقد مقابل الحامية عن بعد كان من املمكن أن تكون مفيدة 89.ومع
ذلك شعر بعض املبلغني الرئيسيني أن املشاورات يف املجموعة كانت مفيدة لتبادل الخربات وتحديد طريقة للميض قدماً.
من ناحية أخرى لعبت مجموعة العمل الخاصة بالنقد مقابل العمل بقيادة منظمة العمل الدولية والوكالة األملانية للتعاون الدويل ) (GIZدورا ً فعاالً للغاية
يف تحديد نهج مشرتك بني منفذي برنامج النقد مقابل العمل ،وطورت املجموعة خطة ضامنات كوفيد 19-حول كيفية تكييف مواقع عمل النقد مقابل
العمل يف أيار وحددت آلية عملية كوفيد 19-بشأن كيفية التعامل مع الحاالت املشتبه بها أو املؤكدة لكوفيد 19-يف ترشين الثاين  ،2020حيث سمحت
هذه التدابري ملرشوعات النقد مقابل العمل باالستمرار يف العمل يف بيئة مليئة بالتحديات.
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3.6

املقارنة مع استجابة املساعدة االجتامعية من الحكومة

اتخذت الحكومة األردنية يف عام  2018قرارا ً بتحديث وتوسيع مساعدات صندوق املعونة الوطنية لألردنيني املستضعفني ،حيث تم إطالق توسعة صندوق
املعونة الوطنية؛ وهي منصة املساعدة االجتامعية الرئيسية يف األردن من قبل الحكومة األردنية والبنك الدويل يف أيار  2019جنباً إىل جنب مع االسرتاتيجية
الوطنية للحامية االجتامعية يف األردن ،والتي تهدف إىل إضافة  85000أرسة جديدة إىل صندوق املعونة الوطنية خالل فرتة ثالث سنوات )(2019–2021
90
وتحديث تصميم وتسليم املساعدة النقدية يف الصندوق.
استجاب ًة لوباء كوفيد 19-وعواقبه االقتصادية؛ أطلقت الحكومة األردنية بالتعاون مع رشكائها برنامج التحويالت النقدية الطارئة لدعم األرس الضعيفة
املترضرة من كوفيد ،19-مع الرتكيز بشكل أسايس عىل األرس التي تستمد دخلها من القطاع غري الرسمي ،حيث قدم الربنامج مساعدة نقدية مؤقتة إىل 240
ألف أرسة مل تستفد من صندوق املعونة الوطنية وزيادات نقدية مؤقتة إىل  55ألف أرسة قامئة كان مستوى مزاياها أقل من حد معني.
استخدمت االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-لدى صندوق املعونة الوطنية النظام املحدث لالستهداف والتسجيل وتقديم املساعدة ،ففي الواقع كانت
االستجابة النقدية الرسيعة لكوفيد 19-ممكنة فقط بسبب االستثامرات يف نظام تسليم الصندوق يف السنوات املاضية 91.تجدر اإلشارة إىل أنه يف حني
أن برامج صندوق املعونة الوطنية العادية ال تساعد غري األردنيني ،فإن استجابة كوفيد 19-أفادت الالجئني الغزيني السابقني والتي اعتربها بعض املبلغني
الرئيسيني مبثابة خطوة إىل األمام يف تعزيز املواءمة بني النظامني .ومع ذلك ،فوفقاً ألحد املبلغني الرئيسيني مل يكن هناك استعداد من الحكومة األردنية
92
إلدراج مجموعات إضافية من الالجئني يف استجابة صندوق املعونة الوطنية.
يقدم الجدول  4مقارنة بني االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-املقدمة من صندوق املعونة الوطنية والجهات الفاعلة اإلنسانية ،حيث تم تقديم الردين
يف أنظمة متوازية.
املعايري
التوسع األفقي

صندوق املعونة الوطنية
 240,000أرسة (مبا يشمل الجئي غزة السابقني)

التوسع العمودي

 55000من املستفيدين الحاليني من صندوق املعونة
الوطنية مع مزايا أقل من عتبة معينة تلقوا عمليات تعبئة
إضافية

قيمة التحويل
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 70دينار أردين لألرسة من  1–2فرد

املدة

 3أشهر

املجموعة املستهدفة

تستهدف بشكل رئييس األرس التي تستمد دخلها من القطاع غري الرسمي،
رب األرسة األردين ،والنساء األردنيات املتزوجات من غري األردنيني
والالجئني من غزة سابقني
استنادًا إىل قاعدة بيانات صندوق املعونة الوطنية ،التحقق من صحة
البيانات وتكميلها من خالل السجل الوطني املوحد
الحسابات املرصفية أو محافظ الهاتف املحمول (مبا يف ذلك األموال عرب
الهاتف املحمول)

التسليم والدفعات

حزمة االحتياجات األساسية غري الغذائية 93–163 :دينار
الغذاء 15/23 :دينار للشخص

 136دينار أردين لألرسة >3أفراد

منهجية االستهداف

ممثيل القطاع اإلنساين
قرابة  60000أرسة الجئة مسجل لدى  UNHCRو 20000أرسة
الجئة فلسطينية
> 2000أرسة الجئة فلسطينية (األونروا)

التعليم 25 :دينار للطفل
ملرة واحدة إىل ما يصل ل  3أشهر (االحتياجات األساسية 9 ،أشهر
(اليونيسيف) 5 ،أشهر )(WFP
أرس الالجئني الذين فقدوا دخلهم الالجئون األرسة األردنية (كجزء من
متطلبات  30باملائة للمنظامت غري الحكومية)
) VAF (BNو  PROGRESوقواعد البيانات اإلنسانية األخرى
التسهيالت النقدية املشرتكة (بطاقات جهاز الرصاف اآليل ومسح حدقة
العني ،واألموال عرب الهاتف املحمول)
نظام WFP

آليات التسليم اإلضافية

الجدول  :4املقارنة ما بني استجابة الطوارئ النقدية لكوفيد 19-من قبل ممثيل القطاع اإلنساين وصندوق املعونة الوطنية
ومع ذلك ،هناك الكثري من أوجه التشابه بني الردين عىل املستوى التقني ،حيث مهد التحديث األخري لصندوق املعونة الوطنية الطريق الستكشاف محاذاة
أوثق بني النظامني .عىل سبيل املثال ،يستخدم كل من استجابة االحتياجات األساسية وصندوق املعونة الوطنية تصنيفاً للتهميش استنادا ً إىل مجموعة من
املؤرشات لتحديد األهلية ،وكالهام يستخدم آليات الدفع اإللكرتونية لتحويل األموال إىل املستفيدين 94،كام يستخدم كالهام إجراءات مامثلة للتسجيل
واملشاركة عىل أساس التسجيل الذايت والزيارات املنزلية .يف الواقع ،تم تحديد االستهداف واملدفوعات والتسجيل واملشاركة من قبل بعض املبلغني الرئيسيني
عىل أنها مجاالت ذات أعىل احتاملية ملزيد من املواءمة ،كام سلط أحد املانحني الضوء عىل أن «األردن ميكن أن يكون مختربا ً ملواءمة وتكامل املساعدة
االجتامعية واملساعدات النقدية اإلنسانية».
90
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93
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)Jordan’s National Social Protection Response during COVID-19 .UNICEF and Jordan Strategy Forum (2020
)Jordan’s National Social Protection Response during COVID-19 .UNICEF and Jordan Strategy Forum (2020

مقابلة مع ممثل مانح
متت إضافة  240.000أرسة مبساعدة صندوق املعونة الوطنية استجابة لكوفيد 91-إىل عدد الحاالت املعتاد ملا رب من  150.000أرسة يف عام .2020
اعتمد التسهيالت النقدية املشرتكة عىل بطاقات الرصاف اآليل وعمليات مسح حدقة العني ولكنه أدرج مؤخ ًرا املحافظ اإللكرتونية (النقود املحمولة) أيضً ا .يستخدم صندوق املعونة الوطنية الحسابات املرصفية األساسية واملحافظ
اإللكرتونية (مبا يف ذلك األموال عرب الهاتف املحمول) وكان قاد ًرا عىل االستفادة من تجربة التسهيالت النقدية املشرتكة يف تجربة األموال عرب الهاتف املحمول مع الالجئني
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مواءمة املساعدة النقدية اإلنسانية يف أوقات كوفيد – 19-التجارب والتعلم من األردن
يتمثل أحد التحديات عند مناقشة املواءمة بني املساعدة النقدية اإلنسانية واملساعدات االجتامعية الحكومية يف أن املساعدة النقدية اإلنسانية ليست
منسجمة بحد ذاتها وهناك مجموعة متنوعة من الربامج ذات األهداف املختلفة وميزات التصميم وآليات التسليم .عالوة عىل ذلك ،ال يزال يتعني تحديد
املستوى «الصحيح» للمواءمة والتكامل بني نظامي االستجابة بحيث ميكن أن يزيد من كفاءة وفعالية االستجابة ولكن يف نفس الوقت يحمي املبادئ
اإلنسانية وحامية الالجئني ،كام أنه قد ال يكون املستوى «الصحيح» من املواءمة والتكامل هو نفسه بالنسبة لالستجابة لحاالت الطوارئ واملساعدة املنتظمة
لالحتياجات األساسية .ومع ذلك ،كان هناك اتفاق عام بني العديد من املبلغني الرئيسيني عىل أن التنسيق الوثيق واملواءمة بني املساعدة االجتامعية
الحكومية واملساعدات النقدية اإلنسانية رضوريان لتعزيز املسارات نحو حلول دامئة لالجئني وتقليل أوجه القصور التي تجلبها األنظمة املوازية.
تجدر اإلشارة أيضاً إىل أنه عىل الرغم من االستجابة النقدية الطارئة الحكومية الكبرية لكوفيد 19-لألرس األردنية ،إال أن املنظامت غري الحكومية يف االستجابة
النقدية الطارئة لكوفيد 19-الخاصة بها كانت مطالبة بتقديم  30باملائة من مساعدتها النقدية لألرس األردنية .لقد حددت املنظامت غري الحكومية األرس
األردنية الضعيفة بنا ًء عىل القوائم التي قدمتها وزارة التنمية االجتامعية ،ومع ذلك ،فوفقاً للعديد من املبلغني الرئيسيني ،فإن مصدر هذه القوائم وجودتها
غري واضحني ،والنهج عرضة لتكرار املساعدة .يبدو أن الفصل الواضح بني األرس األردنية وغري األردنية يف االستجابة لحاالت الطوارئ يعترب طريقة أكرث فاعلية
ملساعدة األرس الضعيفة يف األردن.

االستنتاج

4
4.1

الدروس املستفادة الرئيسية

متكنت املنظامت اإلنسانية يف األردن من االستمرار يف تقديم املساعدة النقدية طوال عام  2020عىل الرغم من التحديات املختلفة التي ميثلها وباء
كوفيد 19-والقرارات الحكومية للحد من انتشاره .يف الوقت نفسه ،متكنت املنظامت اإلنسانية من توسيع املساعدات النقدية ألرس الالجئني الضعيفة التي
ترضرت بشدة من األزمة بطريقة هادفة وذات صلة ويف الوقت املناسب وبشكل خاضع للمساءلة ،لقد كانوا قادرين عىل القيام بذلك من خالل االستفادة
من األنظمة الحالية وتوسيعها لتحديد املستفيدين واملدفوعات والتواصل مع املستفيدين ،عىل الرغم من حقيقة أن األنظمة مل يكن الغرض منها االستجابة
للصدمات ومل يتم وضع خطط طوارئ ملعالجة حجم نقاط الضعف اإلضافية واالحتياجات.
تشمل املكونات األساسية لتكييفات الربنامج الناجحة ما ييل:
yأنظمة التسليم  /الدفع القوية :لقد كان أحد املكونات الرئيسية للتكيفات الناجحة للربامج القامئة عىل النقد هو أنظمة التسليم  /الدفع الحالية التي
ميكن استخدامها وتعديلها للحاالت القامئة والجديدة .لقد سمح استخدام تسليم أجهزة الرصاف اآليل بتقنية مسح حدقة العني واملال عرب الهاتف
املحمول كجزء من التسهيالت النقدية املشرتكة للمنظامت املختلفة بتسجيل مستفيدين جدد وتقديم املساعدة دون الحاجة إىل تقديم رمز مميز،
حيث كانت هذه ميزة كبرية خالل اإلغالق الكامل مع «جميع االستثامرات السابقة يف التسهيالت النقدية املشرتكة التي آتت أكلها خالل هذه األزمة»
كام أوضح أحد املبلغني الرئيسيني .95لقد عملت بطاقات الرصاف اآليل بشكل جيد نسبياً للمستفيدين الحاليني وكانت أجهزة الرصاف اآليل املتنقلة مبثابة
إجراء مفيد لتقريب املساعدة إىل العائالت الضعيفة
yالتعاقد املرن مع مقدمي خدمات إضافيني :متكنت املنظامت من التعاقد مع مزودي خدمة إضافيني قادرين عىل تشغيل وتوزيع النقد أو بطاقات
الرصاف اآليل أثناء اإلغالق خالل فرتة زمنية معقولة
yقواعد بيانات شاملة ومحدثة :لقد كانت قواعد بيانات الالجئني الحالية مثل  PROGRESمن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أو VAF

أو قاعدة بيانات حاجتي التابعة لليونيسف ،كافية إىل حد كبري لتحديد املستفيدين من أجل التوسع األفقي .عىل الرغم من أن بعض املنفذين اضطروا
إىل تحديث جزء من بيانات املستفيدين ،إال أن ذلك قد تم يف إطار زمني معقول

yخطوط املساعدة العاملة :لقد كانت خطوط املساعدة أداة أساسية لتلقي املالحظات والتواصل مع الالجئني خالل فرتة اإلغالق الكامل ،حيث كانوا
قادرين إىل حد ما عىل تعويض نقص التفاعل وجهاً لوجه بني املنفذين والالجئني
yالتنسيق الداخيل والخارجي القوي وصنع القرار :كان التنسيق الداخيل والخارجي القوي واتخاذ القرارات أمرا ً رضورياً للتنفيذ الرسيع لتدابري التكيف
واالستجابة النقدية الطارئة املنسقة نسبيا ً لكوفيد19-
yحلول مرنة لجمع األموال :متكنت املنظامت من إيجاد حلول لجمع أموال إضافية لالستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-إما عن طريق إعادة برمجة
األنشطة الحالية و  /أو جمع أموال إضافية من املانحني ،حيث كان املانحون مرنني يف االستجابة الحتياجات الفاعلني التنفيذيني
yقدرة املوظفني عىل العمل عن بعد :وجدت املنظامت وموظفوها حلوالً لتسهيل العمل عن بُعد والذي كان رشطًا أساسيًا إلجراءات التكيف الفوري
التي تم تنفيذها أثناء اإلغالق الكامل
بالنظر إىل الوراء يف االستجابة؛ سلط املبلغون الرئيسيون الضوء عىل بعض مجاالت التحسني من أجل االستعداد بشكل أفضل للصدمات املستقبلية ،والتي تشمل:
yتحسني التخطيط واالستعداد للطوارئ :تحدت اإلجراءات الحكومية للحد من انتشار وباء كوفيد 19-بشكل أسايس الفرضية القائلة بأن املوظفني
واملستفيدين ميكنهم التنقل بحرية داخل البلد ،حيث كان الجزء األكرب من التحديات خالل اإلغالق الكامل مرتبطاً بانعدام الحركة .لذلك ،يجب أن
تأخذ تدابري التخطيط واالستعداد للطوارئ يف سياق األردن يف االعتبار سيناريوهات اإلغالق أثناء استمرار الجائحة؛ وهذا يشمل ضامن الحصول عىل
تصاريح للجهات اإلنسانية حتى تتمكن من التحرك أثناء عمليات اإلغالق ،ويشمل كذلك تنويع خيارات الدفع ودمج مقدمي الخدمات الذين يعملون
أثناء اإلغالق
95

مقابلة مع منفذ لألمم املتحدة
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مواءمة املساعدة النقدية اإلنسانية يف أوقات كوفيد – 19-التجارب والتعلم من األردن
yتحسني دقة قاعدة البيانات :بينام كانت قواعد البيانات املوجودة كافية إىل حد كبري لتحديد األرس الضعيفة؛ أدركت العديد من املنظامت أن قاعدة
البيانات الخاصة بهم مل تكن محدثة بالكامل
yتعزيز قدرة خط املساعدة :أدرك العديد من املبلغني الرئيسيني أن خطوط املساعدة الخاصة مبنظامتهم بحاجة إىل مزيد من التعزيز والتحسني
yتحسني التواصل بشأن االستهداف :ميثل تعقيد منوذج االستهداف الذي يعتمد عىل صيغة مكتبية ،مع املتغريات الصغرية يف كثري من األحيان بني األرس
املختارة وغري املختارة تحدياً يف التواصل ،حيث يجب استثامر املزيد من الجهد يف ربط معايري االستهداف والقرارات
yتحسني القدرة عىل التنبؤ بالتمويل :بينام سمح التمويل اإلضايف من املانحني باستجابة نقدية طارئة ذات مغزى لكوفيد19-؛ أكد بعض املبلغني الرئيسيني
أن التمويل اإلضايف مل يكن متوقعا ويقل مبرور الوقت ،وقد ساهم هذا يف عدم القدرة عىل التنبؤ مبدة مساعدة الالجئني .يعد وجود التزامات واضحة
من الجهات املانحة يف مرحلة مبكرة من األزمة مبثابة رشط أسايس مهم الستجابة ميكن التنبؤ بها
yزيادة تعزيز االستعداد للموظفني للعمل عن بعد :طاملا أن الوباء ليس تحت السيطرة الكاملة؛ يجب عىل املنظمة التأكد من أن جميع موظفيها لديهم
األدوات والتكنولوجيا املطلوبة (مثل الوصول إىل اإلنرتنت والوصول إىل الهاتف وما إىل ذلك) للعمل عن بعد
4.2

النتائج قصرية األمد

ركزت االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-لعام  2020عىل االحتياجات الفورية ألرس الالجئني املترضرة يف سياق الوباء ،حيث مل يتم اعتبار عواقب
كوفيد 19-بعد عام  2020يف ذلك الوقت .بحلول نهاية عام  ،2020ال تزال اآلثار االجتامعية واالقتصادية للوباء محسوسة للغاية يف األردن ،فبينام تم
تخفيف القيود املفروضة عىل الحركة بشكل كبري منذ بداية الوباء ،ال تزال البيئة االقتصادية العاملية تؤثر عىل األردن وال يزال املسار املستقبيل لكوفيد19-
96
يف األردن غري متوقع .يتوقع صندوق النقد الدويل منوا ً اقتصادياً متواضعاً بنسبة  3.4%عىل األكرث لعام .2021
حال اليوم مام كانوا عليه يف بداية الوباء .بينام تم
لقد ترضر الالجئون بشدة من الوباء ،ويشتبه العديد من املبلغني الرئيسيني يف أنهم قد يكونون أسوأ ً
إجراء تقييامت متعددة لالحتياجات يف أعقاب األزمة مبارشة؛ مل يكن هناك تقييم لالحتياجات مؤخرا ً لتوثيق نقاط الضعف بني الالجئني وكيف تطورت منذ
بداية الوباء .ليس من الواضح حالياً إىل أي مدى متكّن الالجئون الذين اعتادوا الوصول إىل العمل غري الرسمي من العودة إىل العمل وكسب الدخل؛ وبالتايل
هناك حاجة ملحة إلجراء تقييامت لالحتياجات توثق أوجه الضعف املستمرة لالجئني.
تخطط حكومة األردن الستجابة نقدية إضافية لكوفيد 19-يف عام  2021لدعم ما يصل إىل  100000أرسة أردنية مهمشة ملدة  6أشهر ،وستستهدف
االستجابة أرس العامل يف القطاع غري الرسمي الذين ال يزالون يتأثرون سلباً بالوباء وما يرتبط به من صعوبات اقتصادية .وفقاً ملعايري االستجابة املشرتكة
97
لكوفيد19-؛ يجب أن تكون مساعدة االحتياجات األساسية «متوافقة مع مساعدة الحكومة األردنية ألن الحاجة والسكان املستهدفني متامثالن».
بالنظر إىل ذلك؛ وأرجحية استمرار وجود نقاط ضعف مرتبطة بكوفيد – 19-ولكن غري موثقة بشكلٍ ٍ
كاف  -بني عائالت الالجئني ،يجب عىل املنظامت
اإلنسانية استكشاف استجابة نقدية ملتابعة كوفيد 19-لدعم أرس الالجئني :أ) التي ال تساعدها مساعدة االحتياجات األساسية العادية ،ب) التي مل تتمكن
من العثور عىل وظائف وإنتاج الدخل الكايف .وباملثل ،فقد خلصت دراسة البنك الدويل  /املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن األردن إىل
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أن هناك حاجة واضحة الستجابات إضافية من الحكومات واملجتمع الدويل ملنع استمرار البؤس يف عام .2021
ميكن أن تتخذ استجابة متابعة كوفيد 19-نهجاً مشابهاً لذلك الذي حدث يف عام  ،2020ومع ذلك ،ينبغي النظر يف بعض التغيريات .ميكن أن تركز االستجابة
عىل تنسيق قيمة التحويل الرتاكمية بدالً من قيم التحويل الشهرية لضامن استجابة أكرث إنصافاً ،وميكن استكشاف توفري املدفوعات اإلجاملية كبديل
للمدفوعات عىل رشائح موزعة عىل عدة أشهر ،كام ميكن للمدفوعات اإلجاملية أن توفر للمستفيدين مزيدًا من املرونة للقيام باستثامرات ملرة واحدة
تتعلق بالصحة أو التعليم أو املأوى أو سبل العيش وقد تكون أكرث مالءمة لدعم االنتعاش االقتصادي لألرس الضعيفة 99.ومع ذلك ،فإن تفضيل املستفيدين
تحول طفيفاً يف أهداف االستجابة
فيام يتعلق مبدفوعات املبلغ اإلجاميل مقابل الدفع عىل دفعات يجب التحقق منه ،كام أن نهج الدفع الكيل قد يعني ً
من االحتياجات األساسية إىل االنتعاش االقتصادي .أخريا ً ،يجب عىل الجهات الفاعلة اإلنسانية استكشاف ما إذا كان رشط أن تكون  30باملائة من األرس
املستفيدة أردنية ميكن التنازل عنه كجزء من االستجابة الطارئة لكوفيد ،19-حيث سيسمح ذلك لالستجابة اإلنسانية للطوارئ بالرتكيز عىل الالجئني ،بينام
ميكن أن تركز استجابة الحكومة للطوارئ عىل املواطنني وبالتايل تقليل التداخالت واالزدواجية املحتملة.
نظرا ً لألعداد املتزايدة لحاالت العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي يف األردن ،تظل برامج النقد مقابل الحامية مناسبة كام كانت دامئاً .من املحتمل
أن يستمر تقديم الخدمات عن بُعد لخدمات الحامية جزئياً عىل األقل يف عام  ،2021ولذلك ينبغي عىل الجهات الفاعلة يف برنامج النقد مقابل الحامية
توثيق الدروس املستفادة من عام  2020واستكشاف تطوير أفضل املامرسات و  /أو التوصيات بشأن إعداد برامج النقد مقابل الحامية خالل كوفيد،19-
حيث طورت مجموعة عمل الحامية يف لبنان توصيات حول استخدام النقد مقابل الحامية يف سياق كوفيد 19100-والتي قد تكون مفيدة للجهات الفاعلة
يف النقد مقابل الحامية يف األردن.
96

صندوق النقد الدويل األردن https://www.imf.org/en/Countries/JOR
قطاع االحتياجات األساسية واألمن الغذايئ (أيار  .)2020استجابة طوارئ كوفيد .19-معايري االستجابة لالجئني خارج املخيامت .غري منشورة
)Compounding misfortunes. Changes in Poverty since the onset of COVID-19 on Syrian Refugees and Host Communities in .World Bank & UNHCR (2020

99

وجدت دراسة حديثة من العراق ،عىل سبيل املثال ،أن مدفوعات املبلغ املقطوع أكرث فاعلية يف زيادة االستثامرات املنزلية يف “االحتياجات األساسية األخرى” ،مبا يف ذلك إصالحات املأوى والتعليم والصحة ،يف حني أن مدفوعات
الرشائح أكرث مالءمة لتلبية احتياجات استهالك الغذاءCan Cash Transfers Drive Economic Recovery in Conflict driven Crises?: Experimental .Cash Consortium for Iraq (2020) .

97
98

Jordan, the Kurdistan Region of Iraq and Lebanon

Evidence from Iraq
 100مجموعة عمل الحامية (Recommendations for the use of Emergency Cash Assistance (ECA) and Protection Cash Assistance (PCAP) in the Context of the .)0202
Response to COVID-19
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4.3

النتائج متوسطة األمد

لقد كشفت أزمة كوفيد 19-مرة أخرى أن الالجئني ال يزالون عرضة للصدمات وأن الغالبية تعتمد عىل العاملة غري الرسمية الهشة للحصول عىل دخلهم،
ويف الوقت نفسه ،فقد أعرب العديد من املبلغني الرئيسيني عن قلقهم بشأن مستويات التمويل للمساعدات النقدية اإلنسانية عىل املدى القصري واملتوسط.
عىل هذا النحو ،هناك حاجة واضحة لتعزيز برامج التمكني االقتصادي التي تعزز صمود واعتامد الالجئني يف األردن عىل أنفسهم ،حيث تنبثق ثالث نقاط
دخول رئيسية لتعزيز صمود الالجئني واعتامدهم عىل أنفسهم عىل املدى املتوسط من نتائج هذه الدراسة )1 :تعزيز املواءمة والتكامل بني املساعدات
النقدية اإلنسانية واملساعدات االجتامعية الحكومية؛  )2زيادة تعزيز وصول الالجئني إىل سوق العمل (الرسمي)؛  )3تعزيز اإلدماج املايل لالجئني من خالل
زيادة استخدام األموال عرب الهاتف املحمول.
هناك حاجة إىل التعزيز التدريجي ملواءمة وتكامل املساعدة النقدية اإلنسانية واملساعدات االجتامعية الحكومية ،سواء من أجل املساعدة املنتظمة أو
االستجابة للصدمات .متتلك املواءمة والتكامل األقوى القدرة عىل تحسني االستدامة واإلنصاف وكفاءة االستجابة ،فبينام ال يزال يتعني تحديد املستوى
«الصحيح» للمواءمة والتكامل للسياق األردين ،هناك نقاط دخول عىل املستوى التقني (مثل االستهداف واملدفوعات والتسجيل واملشاركة) ميكن متابعتها.
يف الوقت نفسه ،يجب استكشاف اعتبارات االقتصاد السيايس والتأييد السيايس من الحكومة األردنية ومعالجتها بعناية ،كام سيتم تسهيل املواءمة بشكل
أوثق من خالل املزيد من املساعدة النقدية اإلنسانية املنسقة.
يف سياق األردن ،كانت جائحة كوفيد 19-متثل أوالً وقبل كل يشء أزمة يف الوظائف وسبل العيش .من بني الالجئني الذين اعتادوا الحصول عىل وظيفة قبل
الوباء ،من املحتمل أن العديد منهم مل يتمكنوا من العودة إىل العمل أو كانوا غري قادرين عىل كسب العيش من خالل أنشطة كسب العيش الحالية نظرا ً
للظروف االقتصادية الصعبة .وكام قال أحد املبلغني الرئيسيني« :لقد واجهت قدرة أرس الالجئني عىل إنتاج الدخل تحديًا جوهريًا بسبب األزمة» 101،كام
سلطت األزمة الضوء عىل أن العاملني يف الوظائف الرسمية يتمتعون بحامية أفضل بكثري من العواقب االقتصادية لكوفيد .19-هناك حاجة إىل زيادة تعزيز
وصول الالجئني إىل سوق العمل وال سيام سوق العمل الرسمي.
ت ُظهر األدلة املتزايدة عىل دور الخدمات املالية يف األزمات اإلنسانية أن األرس التي لديها إمكانية الوصول إىل الخدمات املالية أكرث مرونة يف مواجهة
الصدمات السلبية من تلك التي ال تستطيع ذلك ،حيث أن معظم أنظمة الدفع الحالية املستخدمة من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية يف األردن ليست
102
مناسبة لتعزيز اإلدماج املايل لالجئني ألنها ال تربط التحويالت بحساب باسم املستلمني.
استجابة لوباء كوفيد ،19-قامت الحكومة األردنية بتوسيع نطاق الرتويج للخدمات املالية الرقمية ،حيث يتيح البنك املركزي اآلن متطلبات «اعرف عميلك»
املبسطة لحسابات األموال عرب الهاتف املحمول والتسجيل عن بُعد 103.عالوة عىل ذلك ،استخدم صندوق املعونة الوطنية األموال عرب الهاتف املحمول يف
االستجابة النقدية الطارئة لكوفيد 19-عىل نطاق واسع ،ونتيجة لذلك ميكن ربط  23باملائة من إجاميل املعامالت املالية عرب الهاتف املحمول يف عام 2020
باستجابة صندوق املعونة الوطنية وتضاعف عدد املحافظ اإللكرتونية النشطة عىل مدار أربعة أشهر ليصل إىل مليون مستخدم 104.لقد أدرك العديد من
املبلغني الرئيسيني فوائد التوسع يف الخدمات املالية عرب الهاتف املحمول كخيار دفع للنقد يف القطاع اإلنساين ،حيث لن يؤدي التوسع يف تحويل األموال
عرب الهاتف املحمول إىل تعزيز اإلدماج املايل لالجئني فحسب بل سيؤدي أيضاً إىل مواءمة العمل اإلنساين مع نظام الدفع الخاص بصندوق املعونة الوطنية
وبالتايل متهيد الطريق لدعم أو تكامل تسليم التحويالت النقدية يف املستقبل.

 101مقابلة مع منفذ منظمة غري حكومية
 102نادين شحادة ،بيرت مكوناغي ،كريستي مارتن مري (Humanitarian cash transfers and financial inclusion. Lessons from Jordan and Lebanon )2020
 103لجنة اإلنقاذ الدولية (A Decade In Search of Work. A review of policy commitments for Syrian refugees’ livelihoods in Jordan and Lebanon )2020
104

جوباك (Lockdown but not shutdown. The impact oft he Covid-19 pandemic on financial services in Jordan )2020
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التوصيات

5

تستند التوصيات التالية إىل منفذي النقد ومجموعات تنسيق النقد واملانحني إىل النتائج واالستنتاجات الواردة يف هذا التقرير.
منفذي النقد ومجموعات التنسيق النقدي:
	.

1تقييم وتوثيق أفضل لالحتياجات املستمرة ونقاط الضعف لدى الالجئني وتأثريات وباء كوفيد 19-املستمرة عىل الوصول إىل مصادر العمل والدخل
يف األردن مبرور الوقت

	.

2استنادا ً إىل نتائج تقييم االحتياجات؛ تأييد والتخطيط الستجابة متابعة كوفيد 19-لالحتياجات األساسية يف عام 2021

	.

3يف إطار عمل استجابة املتابعة املحتملة لكوفيد 19-لالحتياجات األساسية:

	.

4وضع التخطيط للطوارئ وتدابري االستعداد لسيناريو اإلغالق الكامل يف عام  .2021وهذا يشمل:

	.

5االستمرار يف التوسع يف استخدام األموال عرب الهاتف املحمول للمدفوعات النقدية .يجب أن يأخذ التوسع بعني االعتبار الدروس املستفادة من التوسع
األخري لألموال عرب الهاتف املحمول لصندوق املعونة الوطنية

	.

6يف سياق برامج النقد مقابل الحامية؛ التعلم من تجارب العام املايض وتطوير أفضل املامرسات و  /أو التوصيات بشأن إعداد برامج النقد مقابل
الحامية خالل كوفيد19-

	.

7املساهمة يف الجهود والخطوات ملواءمة املساعدات النقدية اإلنسانية واملساعدات االجتامعية الخاصة بصندوق املعونة الوطنية ،حيث يتضمن ذلك
تعاوناً وثيقاً مع وزارة التنمية االجتامعية /صندوق املعونة الوطنية الستكشاف الجدوى الفنية والفوائد واملخاطر الخاصة مبواءمة أقوى للوظائف
املختارة ضمن سلسلة التسليم

 3.1ضع يف اعتبارك مواءمة مبلغ التحويل الرتاكمي بدالً من مبلغ التحويل الشهري
 3.2بنا ًء عىل تفضيالت املستفيدين ،استكشف ضمن مجموعة عمل االحتياجات األساسية تقديم منحة ملرة واحدة بدالً من املساعدة الشهرية لتعزيز االنتعاش
االقتصادي
 3.3تعزيز التواصل بشأن اختيار املستفيدين واستبعادهم
 3.4ناقش ضمن مجموعة عمل االحتياجات األساسية واستكشف مع الحكومة ما إذا كان ميكن إلغاء رشط أن تكون  30باملائة من األرس املستفيدة أردنية
 4.1التأييد مع الحكومة للحصول عىل التصاريح املطلوبة للسامح بحرية حركة املنظامت اإلنسانية يف سيناريو اإلغالق
 4.2التأكد من تشغيل آليات التسليم أثناء سيناريو اإلغالق وتنويع مقدمي الخدمات حسب الحاجة

املانحون:
	.

8باإلضافة إىل دعم الربامج النقدية العادية ،فكر يف متويل استجابة نقدية طارئة لالحتياجات ذات الصلة بكوفيد 19-يف عام .2021

	.

مستوى عا ٍل من املرونة مام يسمح للجهات الفاعلة التشغيلية بتعديل املشاريع وامليزانيات لالستجابة
9طوال عام  ،2021يجب املحافظة عىل
ً
لالحتياجات املوثقة عىل أرض الواقع

	0.

1قيادة الجهود املبذولة ملواءمة املساعدات النقدية اإلنسانية واملساعدات االجتامعية الخاصة بصندوق املعونة الوطنية ،وهذا يشمل تعزيز الفهم
املشرتك واالتفاق بني أصحاب املصلحة عىل مستوى املواءمة املرغوب فيه عىل املدى املتوسط وما هي اإلجراءات املطلوبة لتحقيق ذلك

21

C
مواءمة املساعدة النقدية اإلنسانية يف أوقات كوفيد – 19-التجارب والتعلم من األردن

امللحق  :2قامئة املبلغني الرئيسيني
االسم
فاوستا جينوفيز
ايفا سواريز
كريم مكاوي
مي دبابنة
كريستني تشيس
يادفيغا كريدزيك
سارة ويلسون
لني خلف
قاسم األيويب
جامل الجديد
هبة أبو مغيل
تريسيا مازو
غالية كردي
إميان دباس
هاين رواشدة
ناتاليا واتانايب
أنتوين بوساتوري
كريستينا اوستيبو
أليكسس سبيتساس
هبة عزازية
مانويل رودريغيز
رشا أسطة
هنا عريدي
ستيفانو سانتورو
جورجيو فيليتيش
ماسيمو الروسا
ويل هيلر
أماين صالح
تاباري دوسيت
فينا كريناموريث
هنادي القريويت
بااليف راي
أليساندرو كربوناري

املنظمة
AVSI
AVSI
Care
Caritas Jordan
ICMC

ICRC
IOCC

IRC

املنصب
مدير مرشوع النقد مقابل الحامية
مدير مرشوع النقد مقابل العمل
منسق الربنامج
منسقة وحدة املساعدة اإلنسانية
مديرة جودة وتطوير الربنامج
مديرة برنامج
منسقة األمن االقتصادي
مسؤولة املراقبة والتقييم واملسالة والتعلم
منسق ميداين (برنامج املأوى)
مدير العمليات النقدية

InterSOS

مسؤولة العمليات النقدية
منسقة الحامية ،نائب رئيس فريق عمل النقد مقابل الحامية
منسقة برنامج

Medair

منسقة تخطيط
مسؤولة حامية
أخصائية مأوى وتوطني

JHCO

NRC

IOM

UNHCR
UNICEF
UNRWA

WFP

ECHO
FCDO
OCHA
PRM
UNHCR
UNHCR
UN
ACF

أخصايئ أمن غذايئ وسبل عيش
مسؤولة تطوير الربنامج
مسؤولة مرشوع
أخصائية التدخالت القامئة عىل النقد ونائب رئيس فريق عمل التسهيالت
النقدية املشرتكة
رئيس السياسة والحامية االجتامعية
منسقة الطوارئ
رئيسة الخدمات االجتامعية واإلغاثية
رئيس وحدة الحواالت القامئة عىل النقد
مسؤول برنامج الحواالت القامئة عىل النقد
استشاري السياسة اإلقليمية
املستشار اإلنساين
مدير التمويل يف الصندوق اإلنساين األردين
منسقة الالجئني اإلقليمية
منسقة مجموعة عمل االحتياجات األساسية
نائب رئيس فريق عمل النقد مقابل الحامية
مستشار ارتباط املنسق املقيم
رئيس األمن الغذايئ وسبل العيش
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19- تقييامت الحاجة املتعلقة بكوفيد:1 امللحق
النرش
2020 نيسان

نوع التقييم

املنظمة

Rapid basic needs assessment – Syrians

DRC

2020 نيسان

Needs Assessment. Impact of COVID‐19 on People with
Disabilities and their Families in Jordan

Humanity & Inclusion

2020 نيسان

Rapid assessment for cash feasibility

Caritas

Rapid Assessment of the impacts of Covid-19

UNWOMEN

2020 نيسان

Covid-19: Rapid needs assessment (unpublished)

ICMC

Rapid COVID-19 Socio-Economic Impact Survey

UNRWA

2020 أيار

Multi-sector rapid needs assessment: Covid-19 Jordan

UNICEF, UNHCR, WFP

2020 نيسان

2020 نيسان

2020 نيسان

Rapid Needs Assessment. Impact of COVID‐19 on Vulnerable
Populations in Jordan

Care

2020 أيار
2020 أيار

Covid-19 impact on households in Jordan. A rapid assessment

UNDP

Facing Double Crises – Rapid assessment of the impact of COVID
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The Cash Learning Partnership

يبحث هذا التقرير يف كيفية تكيف الجهات الفاعلة يف مجال النقد والقسائم برسعة مع جائحة كوفيد -19يف األردن للحد من مخاطر االنتقال ،
وضامن تقديم الفوائد  ،والحفاظ عىل التواصل واملساءلة مع السكان الالجئني  ،وتلبية املستويات املتزايدة من االحتياجات .كان لالستجابة الوطنية
للحد من انتشار فريوس كوفيد -19يف األردن تأثري هائل عىل حياة وسبل عيش السكان املعرضني للخطر يف األردن  ،مبا يف ذلك الالجئني .كانت
املساعدة النقدية بالفعل طريقة رئيسية بالنسبة للسكان الالجئني  ،وقد جعلت تحديات الوباء استخدام املساعدات النقدية والقسائم أكرث أهمية
من أي وقت مىض .كان الغرض من هذه الدراسة هو توثيق وتقييم التعلم الجامعي واتخاذ القرار بشأن قابلية التكيف مع الربامج النقدية املختارة
يف األردن يف ضوء التحديات التي ميثلها كوفيد.19-

