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مجموعة   من  جزًءا  بالدولة  ا�خاص  امل�خص  هذا  أك��،�عد  والقسائم    موارد  النقدية  املساعدات  ب�ن  للر�ط  مختلفة  منا�ج  عن  بأمثلة  املمارس�ن  يزود  حيث 

 وا�حماية االجتماعية.

 

 �حة عامة 

 سياق حاالت الطوارئ 

 % من الالجئ�ن خارج ا�خيمات. 98من ا�جنسيات األخرى. ويعيش أك�� من  320.000مليون سوري وحوا��  3.6مع  العالم،�ستضيف تركيا أك�� عدد من الالجئ�ن ��  •

 مدقع، �عيش �� فقر    %  7و  فقر،% من أسر الالجئ�ن �عيش ��  45أن    2020قدر تقر�ر ل��نامج األغذية العاملي لعام    -  ارتفاع معدالت الفقر والضعف ب�ن الالجئ�ن •

�جل�ن �عملون  فإن معظم الالجئ�ن امل  عمل،%�عا�ي من فقر متعدد األ�عاد. وع�� الرغم من أن الالجئ�ن امل�جل�ن قد يتقدمون بطلب ل�حصول ع�� تصار�ح    39و

 �ش�ل غ�� رس�ي وغ�� نظامي. 

وتز�د االنكماشات االقتصادية   ز�ادة الفقر والضعف.  مما �سبب ��  ،ومصدر دخلهمفقد الالجئون وظائفهم  حيث  إ�� انكماش اقتصادي،    COVID-19أدى جائحة   •

 باالحتياجات امل��ا
ً
 ، واق��انا

ً
 يدة للس�ان الوطني�ن والالجئ�ن ، من حجم الضغوطات ع�� قدرة ا�ح�ومة.، ال�ي سب��ا الو�اء جزئيا

لألجانب وا�حماية الدولية   2013لالجئ�ن ع�� أساس قانون    االجتماعية،بما �� ذلك ا�حماية    ،الوطنيةإطار قانو�ي قوي لتوسيع ا�حقوق وا�خدمات �� األنظمة   •

 والئحة ا�حماية املؤقتة. 

 ةسياق ا�حماية االجتماعي

ولكن ا�ح�ومة تدفع االش��ا�ات ملن هم دون عتبة دخل   االش��ا�ات،ر�ائز: التأم�ن الص�� الشامل (قائم ع��  4نظام حماية اجتماعية وط�ي متطور يتألف من  •

 وا�خدمات االجتماعية.  االش��ا�ات،والتأم�ن االجتما�� القائم ع��  االش��ا�ات،واملساعدات االجتماعية غ�� القائمة ع��  )،معينة

�ـ� ذلــك تقــديم الــدعم للفئــات الضــعيفة  بــرامج بمــا عــدة  2013و 2005مــن نظـام ا�حمايــة االجتماعيــة.  أطلقــت ا�ح�ومــة بـ�ن عــامي  املســاعدة االجتماعيــة جــزء هــام •

واملعاشــــات االجتماعيــــة لكبــــار الســــن  ال�ــــحية،حــــو�الت النقديــــة املشــــروطة الرئيســــية للتعلــــيم والرعايــــة و�ــــرامج الت )،األســــر ال�ــــي �عيلهــــا �ســــاء املثــــال،(ع�ــــ� ســــبيل 

 واأل�خاص ذوي اإلعاقة.

أحدث   ا�ح�ومة  وا�خدمات  تمتلك  األسرة  وزارة   �� موجود  فردي  معلومات  املعروف  االجتماعية�جل  نظام  املت�امل  باسم  االجتماعية  هذه   املساعدة  تتعامل 

ة االجتماعية. باالستفادة من نظام الهو�ة  والرصد والتقييم �جميع برامج املساعد واملدفوعات، األهلية،وتحديد  الت�جيل،املنصة الرقمية املنسقة مع الطلبات / 

البيانات من    الوطنية، التحقق من معلومات مقدم الطلب ع��  املت�امل  االجتماعية  املساعدة  معلومات  لنظام  ترتبط   22يمكن  أ��ا  مؤسسة عامة أخرى. كما 

املالية ا�خدمات  مقدمي  املسا  بمختلف  ومؤسسات  ال���ي  األحمر  الهالل  يقدم  النقدية  للمدفوعات.  للمساعدات  التنفيذ  دعم  والتضامن  االجتماعية  عدة 

 والعينية، بما �� ذلك التعامل مع الطلبات و�جراء التقييمات األسر�ة. 

ساعدة �سمح قانون امل املثال،لغ�� املواطن�ن با�حصول ع�� الدعم. ع�� سبيل  مت�ن،املدعوم بإطار قانو�ي وسيا��ي  ، ال���ي �سمح نظام ا�حماية االجتماعية  •

بالرقم   تبدأ  هو�ة  (بطاقة  تركيا   �� قانو�ي  �ش�ل  املقيم�ن  لألجانب  والتضامن  ع��    99االجتماعية  ل�حصول  األساسية)  املتطلبات  هو  امل�جل  والعنوان 

  مختلفة، اعدة اجتماعية  املساعدة االجتماعية من خالل البنية التحتية والعمليات القائمة. و��ون الالجئون مؤهلون للتقدم بطلب ل�حصول ع�� برامج مس

االستب أخطاء  لتقليل  الطوارئ  حاالت   �� االجتما��  األمان  شبكة  برنامج   �� و�دخالها  البدالت  ممارسات  تصميم  وتم  نقدي.  أساس  ع��  مللف  معظمها  عاد 

الجئ�ن ا�خاضع�ن  ��دف تلبية االحتياجات األساسية لألفراد املعرض�ن ل�خطر. كما �سمح الئحة تصار�ح العمل لومؤسسات املساعدة االجتماعية والتضامن  

االجتما�� الضمان  با�حصول ع�� عمل رس�ي ونظام  لالجئ�ن  �سمح  مما  تصار�ح عمل،  با�حصول ع��  قانوًنا  امل�جل�ن  لالجئ�ن  املؤقتة  (البطالة،    ل�حماية 

ا�حادية   التنمية  خطة  مع  ل��كيا  الصمود   ع��  والقدرة  لالجئ�ن  اإلقليمية  ا�خطة  تتوافق  التقاعد).  تأم�ن  (ال�جز،  للبالد  و�انت  2023-2019عشرة   .(

 . 2012التحو�الت النقدية جزًءا من استجابة الالجئ�ن منذ عام 

https://www.calpnetwork.org/themes/social-protection-and-humanitarian-cash-assistance/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CVME5_03072020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CVME5_03072020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CVME5_03072020.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/05/Impact-of-COVID-19-on-Refugee-Populations-Benefitting-from-ESSN-Programme.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/05/Impact-of-COVID-19-on-Refugee-Populations-Benefitting-from-ESSN-Programme.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/05/Impact-of-COVID-19-on-Refugee-Populations-Benefitting-from-ESSN-Programme.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/05/Impact-of-COVID-19-on-Refugee-Populations-Benefitting-from-ESSN-Programme.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/05/Impact-of-COVID-19-on-Refugee-Populations-Benefitting-from-ESSN-Programme.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/05/Impact-of-COVID-19-on-Refugee-Populations-Benefitting-from-ESSN-Programme.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/SYGM/PDF/Turkeys_integrated_social_assistance_system.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/SYGM/PDF/Turkeys_integrated_social_assistance_system.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/SYGM/PDF/Turkeys_integrated_social_assistance_system.pdf
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 برامج ا�حماية االجتماعية ذات الصلة 

 النقدي املشروط للتعليم التحو�ل 

��جيع التحاق األطفال باملدارس وتحس�ن �سبة حضورهم. بدأ    األهداف:

 . 2003�� عام 

مليون طفل �� التحو�ل النقدي    2.5تم ��جيل أك�� من    نطاق التغطية:

نقدية   تحو�الت  يتلقون  للتعليم  تركًيا   304  840  1�شمل  املشروط   
ً

طفال

مايو   مايو    695,556و )  2021(بيانات  (بيانات  تر�ي  غ��   
ً

)  2021طفال

والالجئ�ن   للسور��ن  للتعليم  املشروط  النقدي  التحو�ل  من  �ستفيدون 

 اآلخر�ن

ال لد��ا    ��نامج:مكونات  ال�ي  للعائالت  شهري  نصف  نقدي  دعم  توف�� 

العام.   الثانوي  التعليم  أو  الثانوي  أو  االبتدائي  التعليم   �� أطفال م�جل�ن 

 توف�� مبالغ مختلفة ع�� أساس مستوى التعليم وا�جنس. 

اإلداري: املالية   التكو�ن  (وزارة  االجتماعية  وا�خدمات  األسرة  وزارة 

الوطنية.   ال��بية  وزارة  مع  بالشراكة  ال��نامج  تنفذ  االجتما��  والضمان 

يتتبع نظام معلومات إدارة التعليم ا�حضور و�تحقق من الروابط إ�� نظام  

 معلومات املساعدة االجتماعية املت�امل ملراقبة االمتثال. 

اال   / األهلية  للتعليم   س��داف:آلية  املشروط  النقدي  التحو�ل  تصميم 

األسرة   أفراد  جميع  أن:  �شرط  واألجانب  املواطن�ن  �جميع  مفتوح  ك��نامج 

وال يتلقى أي فرد من أفراد   منتظم،وليس للعائلة دخل    تركيا،م�جل�ن ��  

ضماًنا   واحد    اجتماعًيا،األسرة  طفل  األقل  ع��  للعائلة  ي�ون  أن  و�جب 

 رسة.يذهب إ�� املد

النقدي املشروط للتعليم   برنامج التحو�لتم تنفيذ    ، 2017اعتباًرا من عام  

النقدي املشروط    ل��نامج التحو�لللسور��ن وغ��هم من الالجئ�ن �امتداد  

والذي �شمل األطفال األجانب �� سن الدراسة واملقيم�ن    الوط�ي،للتعليم  

الشؤون االجتماعية    تركيا،��   ب�ن وزارة  التعليم   العمل،و بالشراكة  ووزارة 

 والهالل األحمر ال���ي، واليونيسف.  الوط�ي،

ال��نامج الوط�ي للتعليم والتدر�ب امل�ي   يتألف برنامج    والتق�ي،ع�� عكس 

التحو�ل النقدي املشروط للتعليم الوط�ي للسور��ن وغ��هم من الالجئ�ن  

 . وهما عنصر التحو�الت النقدية وم�ون حماية الطفل م�ون�ن،من 

والذين    باملدرسة، غ�� امللتحق�ن    برنامج التعلم السريع لألطفال تم تطو�ر  

يتم �عر�فهم ع�� أ��م األطفال الذين لم يتم ��جيلهم �� التعليم الرس�ي 

 �� االندماج  إعدادهم إلعادة  إ��  ال��نامج  أك��. ��دف  أو  ملدة ثالث سنوات 

دم بطلب ل�حصول ع�� التعليم الرس�ي. هؤالء األطفال مؤهلون أيًضا للتق 

 التحو�ل النقدي املشروط للتعليم للسور��ن و�رامج الالجئ�ن األخرى.

ال��نامج   إ��  املقدمة  الطلبات  فحص  نظاميتم  معلومات    باستخدام 

ا�حضور   بيانات  ع��  ا�حصول  يتم  كما  املت�امل  االجتماعية  املساعدة 

لألطفال   الرئيسية  العمليات  بالشروط.  االل��ام  تتم ملراقبة  األتراك  غ�� 

الدعم  �عض  مع  ال���ي  األحمر  الهالل  قبل  من  أسا��ي  من    �ش�ل 

الهاللاليونيسيف.   للتحقق   يقوم  النطاق  واسعة  بأ�شطة  ال���ي  األحمر 

املزود    البيانات،من   مع  العالقة  وتوف��    البطاقات،وتوزيع    املا��،و�دارة 

م   التوعية،أ�شطة   بالتحقق  اليونيسف  تقوم  ذلك.  إ��  البيانات  وما  ن 

بحيث يمكن مقارنة مجموعات البيانات. يتم تنفيذ التحو�الت الالحقة من  

قبل الهالل األحمر ال���ي. يتا�ع الهالل األحمر ال���ي أ�شطة حماية الطفل  

 األطفال وفًقا ل��نامج التحو�ل النقدي املشروط للتعليم الوط�ي. �ستفيد

 للتعليم  املشروط  النقدي التحو�ل  برنامج  من  تركيا �� املقيمون  الالجئون 

 .لالجئ�ن

التنفيذ: املشروط    آلية  النقدي  التحو�ل  برنامج  نطاق  للتعليم  ضمن 

 ،Kızılaykartsيتم تحو�ل األموال من خالل    اآلخر�ن، والالجئ�ن    للسور��ن

من   النقود  �حب  املساعدة  ملتلقي  و�مكن  خصم.  كبطاقة  �عمل  وال�ي 

 استخدامها مع أجهزة نقاط البيع. أجهزة الصراف اآل�� أو

ا�جدول الزم�ي للتطورات الرئيسية ل�حماية االجتماعية  

 والقسائم ومساعدات النقد 

الهالل:  2012 ال���ي   بدأ  برنامج    األحمر  العاملي  األغذية  اإللك��ونية    و�رنامج  القسائم 

ا�حقيقة   ب�جنة  ا�خاصة  النقود  بطاقة  من  باالستفادة  ا�خيمات   �� لالجئ�ن  الغذائية 

 Kizilaykartوال�ي �س�ى  واملصا�حة،

االتحاد  : تم تفعيل خطة العمل املش��كة ب�ن االتحاد األورو�ي وتركيا �� قمة 2015

 األورو�ي وتركيا �� بروكسل. 

)  CBI-TWG: تم �شكيل مجموعة العمل الفنية للتدخالت القائمة ع�� النقد (2015

 لتوف�� ن�ج أك�� تنسيًقا وتناغًما للتدخالت القائمة ع�� النقد.

خارج ا�خيم   برنامًجا تجر�بًيا : طور برنامج األغذية العاملي والهالل األحمر ال���ي 2015

 يوفر قسائم طعام إلك��ونية للسور��ن الذين �عيشون خارج ا�خيمات. 

ا�خاضع�ن ل�حماية  تم إجراء تقييم احتياجات املرحلة األو�� للسور��ن   :2015/2016

ي لالجئ�ن �� تركيا (انظر أدناه).  لتوجيھ استجابة ملرفق االتحاد األورو� املؤقتة �� تركيا

 ساعدت املنظمات غ�� ا�ح�ومية الالجئ�ن بقسائم للطعام. 

�� تركيا  لالجئ�ن بدأ مرفق االتحاد األورو�ي: تماشًيا مع خطة العمل املش��كة، 2016

شبكة األمان  ب��نامج   2016لعام  قاملرف . تو��ي مذكرة مفهوم 2016العمل �� عام 

 االجتما�� للطوارئ باعتباره "األداة الرئيسية للمساعدة اإل�سانية". 

ستخدام نظام ا�حماية االجتماعية الوط�ي لتقديم : أجرت اليونيسف تقييًما �جدوى ا2016

 الدعم النقدي لالجئ�ن. 

�� حاالت الطوارئ لالجئ�ن ع�� أساس نموذج   تم إطالق شبكة األمان االجتما��:  2016

من   تركيل   �� لالجئ�ن  األورو�ي  االتحاد  مرفق  مبادرة  إطار   �� الديموغرا��  االس��داف 

 قبل برنامج األغذية العاملي و�جنة ا�حقيقة واملصا�حة.

ملناقشة التحديات ال�ي تواجهها األسر �� الوصول إ�� شبكة   تم عقد ورشة عمل :  2017

ا لدعم أسر الالجئ�ن غ�� املؤهلة للشبكة. أدى ذلك إ��  
ً
األمان االجتما�� واق��حت طرق

 االجتماعية والتضامن (انظر أدناه)إ�شاء مؤسسات املساعدة 

: أطلقت اليونيسف ، والهالل األحمر ال���ي ، ووزارة الشؤون املالية واالجتماعية ، 2017

النقدي   التحو�ل   ، الوط�ي  التعليم  �امتداد  املشروط  ووزارة  الالجئ�ن  ل��نامج  لتعليم 

الوط�ي للتعليم  املشروط  النقدي  مبادرة  الرائد    التحو�ل  إطار  األورو�ي ��  االتحاد  مرفق 

 لالجئ�ن �� تركيا. 

: تم إدخال م�ون ا�حماية �� شبكة األمان االجتما�� للطوارئ لدعم األسر 2017

 ال�ي تتطلب تدخالت ا�حماية.

ملعا�جة   والتضامن �أداة: تقديم البدل التقديري مؤسسات املساعدة االجتماعية 2018

 أخطاء االستبعاد 

2019 :Kizilaykart  يضم ثالثة برامج لسبل العيش 

برنامج التدر�ب ع�� اللغة للبالغ�ن (برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ووزارة التعليم  -

ومشروع تحف�� الدورة املهنية ومشروع حوافز التدر�ب امل�ي (تمتد هذه  )،الوط�ي

 امل��ة إ�� املواطن�ن األتراك) 

� االتحاد الدو�� املسؤولية من برنامج األغذية  تو� ،2020: اعتباًرا من أبر�ل 2020

العاملي واستمر �� شبكة األمان االجتما�� للطوارئ بالشراكة مع الهالل األحمر 

 ال���ي. 

الذي تديره وزارة   التكمي��،: تقديم مشروع شبكة األمان االجتما�� للطوارئ 2021

ألسر األك�� ضعًفا ال�ي �انت  و��دف إ�� تقديم املساعدة ل واالجتماعية،الشؤون املالية 

ولكن ال يمكن إحال��ا إ�� سبل   للطوارئ،�ستفيد من برنامج شبكة األمان االجتما�� 

 عن طر�ق تحو�لها إ�� شبكة األمان االجتما�� للطوارئ التكمي��. العيش،

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000118365/download/?_ga=2.114840583.1419150448.1620846429-2120540037.1612836494
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000118365/download/?_ga=2.114840583.1419150448.1620846429-2120540037.1612836494
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000118365/download/?_ga=2.114840583.1419150448.1620846429-2120540037.1612836494
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp280567.pdf
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp280567.pdf
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp280567.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2016_needs_assessment_.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2016_needs_assessment_.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2016_needs_assessment_.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2016_facility_strategic_concept_note.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2016_facility_strategic_concept_note.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/essn/
http://ttps/www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/06/1579779668.WFP-Turkey-Cash-Gap-Analysis-and-13-14-July-Workshop-Report-FINAL.pdf
https://www.unicef.org/turkey/en/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme
https://www.unicef.org/turkey/en/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme
https://www.unicef.org/turkey/en/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme
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 والقسائمأمثلة من ارتباطات برنامج املساعدات النقدية 

األحمر   • الهالل  األغذية    ال���ي،بدأ  برنامج  مع  عام    العاملي،بالشراكة   �� تركيا   �� لالجئ�ن  والقسائم  النقدية  املساعدات  برنامج  قدم  .  2012أول 

وال�ي تت�ون   املبتكرة،املساعدة الغذائية لالجئ�ن املقيم�ن �� ا�خيمات من خالل منصة الهالل األحمر ال���ي برنامج القسائم اإللك��ونية الغذائية 

ا�خدمات   من  العديد  أيًضا  �شمل  ولك��ا  والقسائم،  النقدية  املساعدات  برامج  (  األخرى،من  ا�حماية  ا�حقيقة    ).Kizilaykartمثل  �جنة  طورت 

�ستخدم لتوف�� الدعم القطا��   هو نظام متعدد ا�حافظ  Kizilaykartلتقديم الدعم النقدي للمواطن�ن األتراك.    Kizilaykartواملصا�حة �� البداية  

 . وسبل العيش، وا�حماية والتعليم، األساسية،بما �� ذلك االحتياجات  القطاعات،واملتعدد 

لك��ونية  كجزء من استجابتھ لف��وس �ورونا، قام برنامج األغذية العاملي بمواءمة القيمة التحو�لية للتعبئة اإلضافية ملرة واحدة مع القسائم اإل •

قدم شبكة األمان    و�املثل،  إطار خطة االستجابة للطوارئ.  خل ا�خيمات مع املبلغ الذي قدمتھ ا�ح�ومة لألسر ال��كية الضعيفة ��لألغذية دا

 لف��وس �ورونا �جميع مستل�ي الشبكة. تركية �إضافاتل��ة  1000االجتما�� للطوارئ 

برن  • (نفذ  الطوارئ  حاالت   �� االجتما��  األمان  شبكة  حالًيا  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدو��  واالتحاد  ال���ي  األحمر  الهالل  امج يدير 

شبكة األمان االجتما�� )).  2019-2017من شبكة األمان االجتما�� �حاالت الطوارئ (األغذية العاملي و�جنة ا�حقيقة واملصا�حة املرحلة األو��  

ست   �س��دف  مشروط  وغ��  األغراض  متعدد  شهري  نقدي  تحو�ل  عن  عبارة  االجتما��  املهاجر�ن  لألمن  من  مختلفة  ديموغرافية  فئات 

الفئات املستضعف�ن الذين �عيشون �� ظل ا�حماية املؤقتة وا�حماية الدولية ، ومعظمهم من الالجئ�ن السور��ن الذين �عيشون خارج ا�خيمات.  

من   أك��  إعالة  �سبة  لد��ا  ال�ي  أك��، واألسر  أو  أطفال  أر�عة  لد��ا  ال�ي  األسر   �� املعاي��)  (أي  املس��دفة  الست  أحد  1.5الس�انية  مع  ، واألسر 

 وما فوق).  سنة 60الوالدين واألطفال، واألسر مع �خص واحد أو أك�� من ذوي اإلعاقة، واإلناث العاز�ات، واألسر املنفردة. كبار السن (

�� عام   • التحو�ل  معدالت  التا��:  2021�انت  النحو  ال��كية:    ع��  بالل��ة  للطوارئ  االجتما��  األمان  شبكة  الشهر�ة من  املساعدة    155تحو�ل 

أسرة   300أفراد،    4إ��    1لألسر ال�ي تت�ون من    600لألسرة بالشهر، تزداد ع�� أساس ر�ع سنوي:    600لل�خص بالشهر، تزداد لذوي اإلعاقة  

 أفراد.  9لألسر ال�ي يز�د عددها عن  100 أفراد، 8إ��  5م�ونة من 

  إ�� �عز�ز االعتماد ع�� الذات لدى أسر الالجئ�ن.  األجل،ليكون برنامج تحو�ل نقدي طو�ل  املصمم    للطوارئ،��دف شبكة األمان االجتما��   •

األسر ا�خصم    تتلقى  ل�ح   ، Kizilayhartبطاقة  استخدامها  يمكن  لتغطية  وال�ي  املتاجر   �� استخدامها  أو  اآل��  الصراف  أجهزة  من  األموال  ب 

فإن تصميم ال��نامج �ستجيب    االجتماعية،االحتياجات األساسية. بينما �ستغل الشبكة جوانب مختلفة من نظام املساعدة الوطنية ل�حماية  

 لالحتياجات اإل�سانية لالجئ�ن. ال يوجد برنامج وط�ي م�ا��. 

حيث إن هذا هو دورهم �� النظام    والتحقق،للت�جيل  ألمان االجتما�� للطوارئ ع�� مؤسسات املساعدة االجتماعية والتضامن شبكة ا�عتمد   •

تؤدي مراكز خدمات الهالل األحمر ال���ي هذه الوظائف جنًبا إ�� جنب مع مؤسسات   الالجئ�ن،الوط�ي. �� املناطق ال�ي توجد ��ا تجمعات كب��ة من  

اال  يتعامل  املساعدة  الوط�ي.  النظام  ع��  العبء  لتقليل  والتضامن  املتعلقة جتماعية  والش�اوى  املظالم  جميع  مع  أيًضا  ال���ي  األحمر  الهالل 

والتحو�ل أدناه) من خالل    بالشبكة  (انظر  للتعليم  املشروط  لغات.    168النقدي  بخمس  ا�خدمة  يوفر  الذي  ال���ي  األحمر  الهالل  اتصال  مركز 

ع�� الرغم من ا�حاجة   الالجئ�ن،أهلية أسر  د  لتحدي معلومات املساعدة االجتماعية املت�امل    نظاممن  مان االجتما�� للطوارئ  شبكة األ �ستفيد  

 إ�� �عديالت لتعكس �ش�ل أفضل حالة أسر الالجئ�ن. 

من  ،ESSN-3مجموعة عمل االحتياجات األساسية ح�ى ��اية الذي �ان �عمل تحت  تنظيم فر�ق عمل شبكة األمان االجتما�� للطوارئ،يتم حالًيا  •

ال   ذلك،ومع  باالش��اك مع االتحاد الدو�� �جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. األخرى،أجل دعم وتنسيق الروابط مع ال��امج اإل�سانية 

ع�� سبيل   الصمود.تتم مشارك��ا خالل االجتماعات اإلقليمية ذات الصلة بخطة الالجئ�ن والقدرة ع��  ESSN-4تزال التحديثات املتعلقة ب��نامج 

بمراجعة قوائم املستلم�ن ا�خاصة ��م مقابل شبكة األمان   CVAل�جهات الفاعلة األخرى ��  Kizilaykart�سمح آليات تبادل معلومات منصة  املثال،

 االجتما�� للطوارئ لتقليل التداخالت �� االس��داف. 

سر  من خالل دمج األ  االستبعاد،تم تقديم البدل التقديري ا�خاص بـ مؤسسات املساعدة االجتماعية والتضامن ملعا�جة أخطاء  ،2017�� عام  •

الضعيفة ال�ي تم استبعادها سابًقا من شبكة األمان االجتما�� للطوارئ؛ تتضمن هذه األداة عملية تقييم من قبل موظفي مؤسسات املساعدة 

 للطوارئ. االجتماعية والتضامن بز�ارات لألسر واستبيان يصنف األسر �� فئات. ثم يتم ��جيل األسر ا�ختارة �� شبكة األمان االجتما�� 

لألسر األك�� ضعًفا ��   االجتما��،، الذي تديره وزارة املالية واألمن للطوارئ التكمي��تم تقديم مشروع شبكة األمان االجتما��  ،2021عام  �� •

 من ذل  العيش،برنامج شبكة األمان االجتما�� للطوارئ، أولئك الذين لم ي�ونوا مؤهل�ن لإلحالة إ�� برامج كسب 
ً
ك إ��  ولكن سيتم تحو�لهم بدال

 للطوارئ التكمي��برنامج شبكة األمان االجتما�� 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000118365/download/?_ga=2.114840583.1419150448.1620846429-2120540037.1612836494
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000118365/download/?_ga=2.114840583.1419150448.1620846429-2120540037.1612836494
https://platform.kizilaykart.org/en/
https://media.ifrc.org/ifrc/essn/
https://media.ifrc.org/ifrc/essn/
https://media.ifrc.org/ifrc/essn/
https://data2.unhcr.org/en/working-group/81?sv=0&geo=0
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عام   • املالية   ،2017��  الشؤون  وزارة  مع  بالشراكة  الالجئ�ن  من  وغ��هم  السور��ن  لتعليم  املشروط  النقدي  التحو�ل  اليونيسف  أطلقت 

األحمر   والهالل  الوط�ي  التعليم  ووزارة  للتعليم  ال���ي واالجتماعية  املشروط  النقدي  التحو�ل  برنامج  األطفال    لتوسيع  ليشمل  الرائد  الوط�ي 

مايو   من  اعتباًرا  رسمًيا.  امل�جل�ن  املدرسة  سن   �� برنامج    ،2021الالجئ�ن  للتعليم  دعم  املشروط  النقدي  من  التحو�ل  يقرب  ما  لالجئ�ن 

مقاطعة ��ا    15ع�� املستوى الوط�ي وم�ون حماية الطفل ��  ي املشروط للتعليم  للتحو�ل النقدوتنفيذ امل�ون النقدي    ال��،طفل    700,000

 أع�� �سبة من الالجئ�ن.

  تم مواءمة تصميم التحو�ل النقدي املشروط للتعليم لالجئ�ن مع التحو�ل النقدي املشروط للتعليم الوط�ي لتقليل التوترات االجتماعية  •

ي  فهو  األتراك:  واملواطن�ن  الالجئ�ن  ومع  ب�ن  الوط�ي.  ال��نامج  شروط  ونفس  الدفع  وت��ة  ونفس  التحو�ل  قيمة  نفس  تصميم    ذلك،تبع  يتم  لم 

بالتشاور مع شر�اء مركز التعليم  قامت اليونيسف والهالل األحمر ال���ي،    لذلك، ال��نامج الوط�ي لتلبية االحتياجات ا�خاصة لألطفال الالجئ�ن.  

يتم تقديم تحو�ل إجما��   الستجابة �ش�ل أفضل للتحديات واالحتياجات ال�ي تواجھ عائالت الالجئ�ن.بإدخال تنوعات �� ال��امج ل   والتدر�ب، 

م ��  �� بداية �ل فصل درا��ي لتغطية �عض النفقات اإلضافية املتعلقة باملدرسة وال�ي تتضمن ز�ادة تحف��ية لألطفال األك�� سًنا لالحتفاظ ��

و�رامج التعلم السريع مؤهلون أيًضا    فإن األطفال الالجئ�ن امل�جل�ن �� مراكز التعليم املؤقتة  العامة،دارس  التعليم. باإلضافة إ�� امللتحق�ن بامل

 للتحو�ل النقدي. 

للطوارئ  • االجتما��  األمان  شبكة  األحمر    تقبل  الهالل  خدمات  للتعليم (ومراكز  املشروط  النقدي  التحو�ل  ع��  ا�حصول  طلبات    ال���ي) 

التحو�ل  التا�ع للهالل األحمر. مثل برنامج    Göçmen  للطوارئ ونظامو�تم التحقق من املعلومات باستخدام شبكة األمان االجتما��    لالجئ�ن،

جم إ�� التغيب عن العمل ملدة تصل إ�� أر�عة أيام  وهو ما ي��   %،80فإن املدفوعات مشروطة بحضور    الوط�ي،النقدي املشروط للتعليم  

ھ �� الشهر. عملت اليونيسف مع وزارة الشؤون املالية واالجتماعية ووزارة التعليم الوط�ي لتطو�ر نظام معلومات إداري لتتبع ا�حضور ور�ط

 املت�امل.بنظام معلومات املساعدة االجتماعية 

مثل منصة  عليم لالجئ�ن أيًضا �� الهيا�ل اإلدار�ة املش��كة مع شبكة األمان االجتما�� للطوارئ،  يتشارك مركز التحو�ل النقدي املشروط للت •

املساعدة   / خط  االتصال  أن جداول    املوحد،الدفع ومركز  أولية من  هناك مخاوف  �انت  املساعدة.  وتبسيط  االزدواجية  تقليل  �ساعد ع��  مما 

لالجئ�ن (تدفع �ل شهر�ن ملدة    وارئ (ال�ي يتم �سليمها �ل شهر) والتحو�ل النقدي املشروط للتعليمالدفع ا�ختلفة لشبكة األمان االجتما�� للط

الدرا��ي) س��بك األسر املستفيدة. ومع   العام  النقدي املشروط    ذلك،عشرة أشهر من  التحو�ل  لتكرار دفع   
ً
 قو�ا

ً
نتائج املراقبة فهما فقد أظهرت 

 للتعليم.

 دالالت رئيسية

وا النظم  ر�ط   �� ال�وارث  ملواجهة  والقسائم  النقدية  املساعدات  مجال   �� الفاعلون  يلعبھ  أن  يمكن  الذي  ا�حاسم  الدور  تركيا  تجر�ة  ل��امج  ُتظهر 

اإل�سانية   اإلغاثة  لتوف��  وتكييفها  ع��   لالجئ�ن،الوطنية  التأث��   �� الوطنية  واألنظمة  الوطنية  ل�ح�ومة  ا�حاسم  الدور  ع��  الضوء  �سلط  كما 

ع�ن ل�حماية  االستجابة. وع�� الرغم من أن تركيا لد��ا إطار قانو�ي قوي لتوسيع نطاق الوصول إ�� برامج ا�حماية االجتماعية الوطنية لالجئ�ن ا�خاض

لعبت ا�جهات الفاعلة �� مجال املساعدات النقدية  دت �� البداية من وصول الالجئ�ن من الناحية العملية.  إال أن العديد من االختناقات ح   املؤقتة،

أساسًيا دوًرا  اإل�سا�ي  ا�جال   �� إ��    والقسائم  باإلضافة  الالجئ�ن.  لتشمل  التغطية  نطاق  لتوسيع  والتكيفات  املبتكرة  األساليب  اختبار   ذلك،�� 

لل��امج    Kizilaykartواملساعدة االجتماعية والتضامن ونظام معلومات املساعدة االجتماعية    مؤسساتمثل  ا�حالية    سمحت االستفادة من األنظمة

 ا�جديدة بالتوسع �سرعة. 

االجتما��   األمان  الرغم من وصول شبكة  ضعيف    1.8إ��    للطوارئ.ع��  فرد  �عت��    للغاية،مليون  ال�ي  لألسر  ملباة  احتياجات غ��  هناك  تزال  غ�� ال 

  مؤهلة ل�حصول ع�� دعم شبكة األمان االجتما�� للطوارئ. أصبحت االحتياجات ب�ن هذه األسر حادة �ش�ل خاص مع استمرار تأث�� جائحة ف��وس 

ية بفرص  لكن الوضع عاد إ�� طبيعتھ ببطء اآلن. هناك حاجة قو�ة لر�ط االستجابة اإل�سان  االقتصادي،�ورونا. وأدى ف��وس �ورونا إ�� ز�ادة الضعف  

تقديم   التنمية، اإل�سا�ي  ا�جال   �� الطارئ  التحّول  مجال   �� الفاعلة  ل�جهات  يمكن  واملهمشة.  الضعيفة  الفئات  ع��  اإل�سانية  االستجابة  وترك�� 

األساس وا�خدمات  والقسائم  النقدية  املساعدات  ب�ن  الروابط  و�عز�ز  ا. 
ً
حديث واملستضعفة  الضعيفة  لألسر  تكميلية  نقدية  واالجتماعية مساعدة  ية 

 األساسية، األخرى. ومن خالل االستفادة من هيا�ل التنسيق ا�حالية وعالقات العمل القائمة بالفعل (من خالل املشاركة ب�ن مجموعة عمل االحتياجات 

شبكةوفرقة   لفصل    عمل  العمل  وفرقة  للطوارئ،  االجتما��  قوائم    الشتاء، األمان  من  والتحقق  ذلك)  إ��  يمكن    ،املستفيدينوما  ا�جهود  وازدواجية 

 تصغ��ها.

ع�� سبيل    دعم أسر الالجئ�ن ل�حصول ع�� املساعدة من خالل النظام الوط�ي.  يمكن ل�جهات الفاعلة اإل�سانية أيًضا أن تؤدي دوًرا حاسًما ��

التق  املثال، الو�� �عالوة تقدير�ة مؤسسات املساعدة االجتماعية والتضامن ودعم عملية  ال��امج األخرى ذات  من خالل ز�ادة  إ��  أو اإلحاالت  ديم 

لشبكة األمان االجتما�� للطوارئ، الذي يركز ع�� نقل الالجئ�ن من املساعدة االجتماعية إ�� سوق   الصلة. كما صممت ا�ح�ومة اس��اتيجية خروج

من قبل نائب رئيس مكتب االتحاد األورو�ي �� تركيا  العمل الرس�ي، وقد تم تطو�ر "اس��اتيجية ا�خروج من برنامج شبكة األمان االجتما�� للطوارئ" 

. ومع ذلك، ال يمكن البدء فيھ �سبب ف��وس �ورونا  2018بالتعاون مع املدير�ة العامة للقوى العاملة الدولية وزارة األسرة وا�خدمات االجتماعية ��  

 ال�ي طال أمدها وعوامل العرض والطلب غ�� ال�افية �� قطاع املعيشة.

https://www.unicef.org/turkey/en/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme
https://www.unicef.org/turkey/en/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme
https://www.unicef.org/turkey/en/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme
https://www.unicef.org/turkey/en/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme
https://www.unicef.org/turkey/media/9016/file
https://www.unicef.org/turkey/media/9016/file
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أيًضا دعم برامج سوق العمل النشطة أو التدر�ب امل�ي الذي يدعم الالجئ�ن بمبادرات املهارات ل�حصول ع�� عمل  يمكن ل�جهات الفاعلة اإل�سانية  

مجموعة   و�مك��م أيًضا رفع مستوى الو�� ب�ن أ�حاب العمل حول عملية توظيف الالجئ�ن امل�جل�ن. قد تتطلب هذه ا�جهود ز�ادة التنسيق مع  رس�ي. 

 العمل املعنية �سبل العيش.
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 املؤلف: لو�زا لي�ي

إجراء دراسة ا�حالة هذه من قبل شراكة التعلم النقدي تم 
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