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ضمن االستعداد للحمایة االجتماعیة  

 شكر وتقدیر 
مساعدات النقد والقسائم ضمن التأھب للحمایة االجتماعیة  "دراسة    إعداد  CALPتولت شبكة   

الدومینیكان وجمھوریة  والمكسیك  الوسطى  أمریكا  خالل    "في  فریق   تعاونیة  جھود من  بقیادة 
ال سیما في منطقة    - األبحاث والكتابة األساسي وبدعم قوي من العدید من األفراد والمنظمات

قدموا مساھمات عظیمة في ھذ التقریر من خالل مدخالتھم   ممن -  أمریكا الالتینیة والكاریبي
 .القیمة

ھذا التقریر،   إلعداد والمنظمات الذین ساھموا بسخاء بوقتھم وجھدھم    اد نتقدم بالشكر لكل األفر
قابلناھم    بما من  ذلك  متصلة  بصفتھم  في  معلومات  قدموا  من  أو  رئیسیین  معلومات  مقدمي 

 .بالدراسة

وتوجیھاتھم  ونحن ممتنون على وجھ الخصوص لألفراد والمنظمات الذین شاركوا في اللجنة التوجیھیة للدراسة وساھموا بأفكارھم  
الدراسة   تقییماتھمو لجودة  أسماؤھم .التفصیلیة  التالیة  األعضاء  اللجنة  ضمت  نافارو  : وقد   World Vision(إسیدرو 

International)  ،وتانیا  )االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر(لوسیا ستاینبیرغ وماریو ألیخاندرو میدینا و ،
، ومیجیل أنجل غارسیا )Catholic Relief Services(، وباولو بنجومي  )العالمي  األغذیةبرنامج  (ستوربیرك    ن أوسیجو وآدریا

)Acción Contra el Hambre(،   یز  لوأوسكار بورتیللو ومارسیلو غونزا)GOAL (ردواوماریا فلورنسیا ألیخاندري وجیر
 ).الیونیسف(إسكاروز 

المساھ على  الجزیل  بالشكر  نتقدم  دونا  كما  میغان  من  كّلٍ  من  والمدخالت  اإلضافیة  جمھوریة   األغذیةبرنامج  (مات  في  العالمي 
روني ي ، وسیلیا غونزالیز وجیمینا ب)المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین في المكسیك(، وآدریان ألبیرتي  )الدومینیكان

 ).باحث مستقل(ورودورلف بیزلي ) الھندوراس CARE(آریاس ، وألیخاندرو )مشروع القدرة النقدیة واألسواق االحتیاطیة(

، وروبیرتو مارتینیز )قائدة الفریق(مستشارة مستقلة   -مادیسون تشابمان    :البحث األساسي ومسودة التقریر األولى من قبل  إعداد تم  
مستقل   - البیانات(مستشار  وجمع  البحث  ھیدلي)تصمیم  ودارن  مستقل   - ،  ناجل  )الدعم(مستشار  وماریا  مستقلة  -،  مستشارة 
مكداول، وھولي ویلكوم رادیس من شبكة  -وتم تحریر وكتابة التقریر النھائي من قبل خوسیھ جودار، وجولي الوسون  ).الدعم(

CALP. 

فانیھم ومنھم لین یوشیكاوا، وجیني أخیًرا، ساھم زمالء آخرون في شراكة التعلم النقدي في جعل ھذا البحث ممكنًا بعملھم الجاد وت
 .كوبل-ترو، وكارین ناتالیا بینزون، ولیونیال مدینا، وبولین بیریز، ومارتا فیرناندیز

:بدعم من 

المنظمات معًا   CALPتجمع شبكة 
لتعزیز السیاسات والممارسات 

واألبحاث المتصلة بمساعدات النقد 
.والقسائم

 :في لمعرفة المزید

 CALPشبكة 



 التمویل 
 

محتویات    CALPتتحمل شبكة   ).USAID(من الشعب األمریكي من خالل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة    سخيدعم  بفضل    ممكناھذه الدراسة    إعداد كان
 .بالضرورة آراء الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة أو حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة تعكسھذه الدراسة وھي ال 
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 الملخص التنفیذي

وھي تتفاوت من  .ثمة مجموعة من الخیارات لدمج برامج الحمایة االجتماعیة المتصلة بمساعدات النقد والقسائم اإلنسانیة 
أنظمة الحمایة االجتماعیة  (تولي الحكومات قیادة تطویر أنظمة الحمایة االجتماعیة التي تستجیب للصدمات واسعة النطاق  

للصدمات قیاد) المستجیبة  العملیة    الجھات  ةحتى  لھذه  والقسائم  (اإلنسانیة  النقد  مساعدات  بربط  یوصف    اإلنسانیة فیما 
 ).بالحمایة االجتماعیة

ربط األنظمة اإلنسانیة وأنظمة    تعزیز طرقوللصدمات  ذلك ینبغي أن یشمل التأھب تعزیز استجابة أنظمة الحمایة االجتماعیة  ل 
 .استجابة أكثر فعالیة وكفاءة وعدالة لتقدیم ،الحمایة االجتماعیة

 
عن طریق الحمایة االجتماعیة  -بدأ شمول مساعدات النقد والقسائم في أعمال التأھب بكسب الزخم في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي  

النقد والقسائم ضمن و .أو االستجابة اإلنسانیة أو كلیھما  لطالما نجحت حكومات أمریكا الالتینیة والكاریبي في توظیف مساعدات 
 .في المنطقة أكثر حداثةلكن استخدام مساعدات النقد والقسائم في االستجابة اإلنسانیة واسعة النطاق  ،ماعیة مختلفةبرامج حمایة اجت

 
ومن العوامل  .بالنزوح والفقربشكل متزاید    تتسببالتي    عاصیركالجفاف واأل  متكررةإن المنطقة معرضة بشكل كبیر ألخطار عدیدة  

ریبي  التي تمنع استخدام مساعدات النقد والقسائم في االستجابة للكوارث أن االستجابة التقلیدیة إلدارة الكوارث في أمریكا الالتینیة والكا
 .، وذلك یحد من زیادة االستثمار في توظیف مساعدات النقد والقسائم في الحاالت الطارئةمبدئی�ا تفضل المساعدات العینیة 

 
وسیلة أساسیة لمعالجة   بصفتھامثلت دافعًا للتغییر من خالل التركیز بشكل أكبر على مساعدات النقد والقسائم   19-لكن جائحة كوفید 

وقد بدأت حكومات المنطقة بتعزیز التأھب للحاالت الطارئة باستخدام مساعدات النقد والقسائم اإلنسانیة من  .الفقر والھشاشة  تفاقم
یمكن أن تقدم ھذه الممارسات والدروس المستفادة الجدیدة خارطة و .ط مع برامج الحمایة االجتماعیة القائمة مسبقًاروابإنشاء  خالل  

المعقدة   للكوارث  لالستجابة  للتأھب  والقسائم  عن طریق  طریق  النقد  الوطنیة   اإلنسانیةربط مساعدات  االجتماعیة  الحمایة  بأنظمة 
 .القائمة

 
حیث تم ربط مساعدات النقد والقسائم اإلنسانیة ببرامج الحمایة  2016سة خارطة للبرامج وتحللھا ابتداًء من عام  ا ھذه الدر  ترسم

المباشرة للكوارث في جمیع أنحاء أمریكا الوسطى   لالستجابةاالجتماعیة الوطنیة أو البناء علیھا للتأھب للكوارث بشكل أساسي وأیًضا  
أساسیة ألنظمة الحمایة االجتماعیة للمساعدة    "لبنات بناء"تضع ھذه الدراسة إطاًرا تحلیلی�ا لخمسة   .والمكسیك وجمھوریة الدومینیكان

 :في تحلیل المتغیرات الرئیسیة التي تنطوي علیھا جھود التأھب
،  المساعدات تقدیمأنظمة  ) 4تصمیم مساعدات النقد والقسائم،  ) 3البیانات وأنظمة المعلومات،  ) 2األطراف المعنیة والمؤسسات،  ) 1
وتكمل ھذه الدراسة دراسات حالة معمقة من جمھوریة الدومینیكان والھندوراس، حیث یمثل تغیر المناخ مشكلة  .التنسیق والتمویل) 5

 .من أي وقت مضىأكبر إنسانیة 
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 النتائج 
ھي و  ، مساعدات النقد والقسائم في االستجابة اإلنسانیة والحمایة االجتماعیة  بتوظیف حكومات عدیدة في المنطقة مھتمةثمة  

لذلك مبتكرة  حلوًال  األخیرة   :تطور  التجارب  أن  الدراسة  والقسائم    الستخداموجدت  النقد  الحمایة   اإلنسانیةمساعدات  برامج  في 
  والقسائملتجربة توظیف مساعدات النقد    فرصة 19-االجتماعیة التي تقودھا الحكومات تقدم دروًسا قیمة، حیث مثلت جائحة كوفید 

أثبتت حكومات عدیدة في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریبي انفتاحھا و .بطرق جدیدة مستندة في ذلك على خبرات أطراف فاعلة مختلفة
البرامج   الستثماروإشراك المنظمات غیر الحكومیة واألمم المتحدة  ) السلفادور (تجربة استخدام مساعدات النقد والقسائم اإلنسانیة    على

والتعلم من مجموعات العمل النقدي لتصمیم برامج جدیدة  ) الھندوراس(وطلب الدعم الفني  ) جمھوریة الدومینیكان(القائمة مسبقًا  
في ھذه   المشمولةاألخرى  أمریكا الوسطى  في المكسیك ودول  الحمایة االجتماعیة    لبرامجتیح األساسات القویة  تكما   ).غواتیماال(

حیث تمكنت الحكومات من تعدیل آلیاتھا، وتوحید قواعد بیاناتھا، وتوسعة  .اعدات النقد والقسائم بسھولة نسبیاالدراسة استخدام مس
وقد أدى كل ذلك إلى تحسین أنظمة الحمایة  -الخاصة بھا  أنظمة مقدمي الخدمات الخاصة بھا، وتطویر آلیات المساءلة والشفافیة  

ن عملوا مع الحكومات توفر لدیھم التمویل الالزم  ویعزى جزء من ھذه المرونة إلى أن الشركاء الذی .االجتماعیة الوطنیة بشكل عام
بصفتھ خطوة استباقیة،  واالستثمار فیھ  في تمویل التأھب   -اإلنسانیة واإلنمائیة   -ثمة دور واضح للجھات المانحة  ، لكن  لتقدیم الدعم

أو أنظمة الحمایة االجتماعیة،  /ببرامج و  اإلنسانیةوذلك من خالل مساعدات النقد والقسائم اإلنسانیة وربط مساعدات النقد والقسائم  
 .الحمایة االجتماعیة القائمة أكثر استجابة للصدمات أنظمةوأیًضا من خالل جعل 

 
 

 
األطر التنظیمیة إن   :بمساعدات النقد والقسائمللحاالت الطارئة  السیاسات واإلطارات التنظیمیة الوطنیة تحد من خیارات التأھب  

فالقوانین الحالیة تحد فعلی�ا من خیارات حكومات المنطقة لتوظیف مساعدات النقد والقسائم في الحاالت   ؛لمنطقةمن أكبر المعیقات في ا
ففي جمھوریة الدومینیكان تمكن الرئیس من االستفادة من مرونة القوانین لتوظیف   ؛لكن ثمة قصص نجاح .الطارئة بشكل مستدام

الصدمات   تمساعدا إحدى  فوًرا عند وقوع  الحكومات إلبرا  حتىلكن  و  .نقد وقسائم إضافیة  تحتاج  تنظیمیة مرنة،  أطر   مبوجود 
 .في الھندوراس  أبرمت بالتيثل مذكرة تفاھم شبیھة  اتفاقیات رسمیة مرنة غیر مقیدة بنوع واحد من األزمات أو إطار زمني معین، م 

لوزارة وطنیة واحدة    بالحاجةاشتركت الدول التي تغطیھا الدراسة  حیث   .ومن التحدیات الرئیسیة أیًضا نقص المؤسسات التنسیقیة
لدیھا   األقل  برا  سلطةعلى  للصدمات ضمن  للتأھب  اإلنسانیة  والقسائم  النقد  مساعدات  الستخدام  االجتماعیة التخطیط  الحمایة  مج 

 .الوطنیة
 

في كل   :ینبغي التخطیط ألدوار التنسیق ومسؤولیاتھ ونطاقھ بین الوزارات ومنظمات المجتمع المدني خالل مرحلة التأھب 
في بعض الحاالت،   .االجتماعیة  والحمایةسیاق، وجدت الدراسة عدم اتزان أو غیاب آللیات تنسیق مساعدات النقد والقسائم اإلنسانیة  

حیث تم إنشاء فریق عمل معني بھذا    ،اتخذت مجموعات العمل النقدي خطوات لمحاولة سد ھذه الفجوة، كما ھو الحال في غواتیماال
 على واعدًا  آخر  ریة الدومینیكان، مثّل دور الحكومة في اجتماع المائدة المستدیرة بشأن الحمایة االجتماعیة مثاًال  وفي جمھو .األمر

ینبغي أن یتالءم التنسیق بین الوزارات والوكاالت اإلنسانیة وربما المجتمع المدني المحلي مع السیاق وینبغي  .التنسیق في ھذا الشأن
بحیث تتلقى الفئات األكثر ھشاشة   األفراد الذین تتحمل مسؤولیتھم كل وكالة، بوضوحھذا التنسیق    یحدد  وینبغي أن .تنظیمھ مسبقًا

مفوض على نحو سلیم    شریك الدعم من خالل  ،كالمھاجرین والالجئین واألشخاص بدون جنسیة  ،التي ال تغطیھا المسؤولیات الوطنیة
إن تحسین التنسیق واإلقرار بتفویض الوكاالت یسھل تأھب مختلف الوكاالت   .المجتمع المدنيسواء كان حكومة أو وكالة دولیة أو   -

المعنیة   اإلنسانیة  واألطراف  فیھاالحكومیة  المانحة    بما  الفاعلة   وغیرھاالجھات  األطراف  والمتوقع  .من  المنتظم  التنسیق  سیتیح 
ومن المسائل الحرجة التي ینبغي حلھا في التنسیق تحدید الثغرات  .تاألزمالألطراف الفاعلة تنسیق وتوحید استجاباتھا قبل وقوع  

 .في الكفاءات واستخدام آلیات االستجابة وتقدیم المساعدات ذات الصلة
 

 
 :أمران أساسیان  والمستفیدینللمجتمعات المتضررة  المخصصة  وضوح الرسائل وفعالیة قنوات االتصال والتغذیة الراجعة  

ا الحاجة    لمواضیعمن  الدراسة  في  واضحة   إلنشاءالمستجدة  رسائل  لتوجیھ  قویة  ومعلومات  بیانات  إدارة  منصات  واستخدام 
أشار أصحاب المصلحة الذین تمت استشارتھم في الدراسة بقوة إلى أنھم یواجھون معیقات في مشاركة البیانات ال سیما   .للمستفیدین

لة حساسة بشكل خاص بالنسبة للمنظمات التي تعمل في سیاقات الھجرة غیر الموثقة وتلك مسأ  .مات اإلنسانیةظبین الحكومات والمن
كثیًرا ما تتقید وكاالت األمم  و .ھشاشةأو المختلطة حیث یسیر التفویض اإلنساني جنبًا إلى جنب مع حمایة وخدمة السكان األكثر   /و

البیانا لحمایة  العامة  باللوائح  الحكومیة  غیر  والمنظمات  مستوى   )GDPR( تالمتحدة  على  البیانات  حمایة  سیاسات  من  غیرھا  أو 
  .مشاركة البیانات تحد المنظمات والتي 



 07 مساعدات النقد والقسائم 
 للحمایة االجتماعیة  التأھب ضمن 

 
 
 
 
 

المستفیدین    ق قد تختلف طر المتحدة عن طرق تحدید    بالمنظمات الخاصةتحدید   الخاصة المستفیدینغیر الحكومیة وبرامج األمم 
بین   ببرامج التسبب باإلرباك  أو  المستفیدین أو استثنائھم بطریق الخطأ  إلى ازدواجیة  الوطنیة، وقد یؤدي ذلك  الحمایة االجتماعیة 
االتفاقیات   ھذهیمكن تجاوز ھذه العراقیل إذا تم تحدید آلیات واضحة لحمایة البیانات ضمن اتفاقیات مرافقة وتمت كتابة  لكن .السكان

 ،للتعدیلكي یكون التأھب حقیقی�ا، یجب أن تكون منصات إدارة البیانات مرنة وقابلة   .وتسمح باالستجابة لھابحیث تتوقع األزمات  
 .ومن األمثلة على ذلك تأسیس سجل اجتماعي واقتصادي موحد وزیادة الروابط والتشغیل البیني بین مختلف قواعد البیانات

 
ینبغي   الدولیة ووكاالت األمم المتحدة لمشاركة تجاربھا وتعزیز الكفاءات الحكومیة  الحكومیة غیرینبغي أن تتعاون المنظمات  

بالتشارك مع المنظمات   ةاالجتماعی بالحمایة المعنیین المدني والمجتمع والوكاالت للوزارات بناء القدرات والتدریبتقدیم  أن یستمر  
تتمتع المنظمات غیر الحكومیة ووكاالت   .غیر الحكومیة ومجموعات العمل النقدي واألمم المتحدة لتطویر معارفھم الفنیة والمؤسسیة 

وضع   وھي فيي،  في منطقة أمریكا الالتینیة والكاریباإلنسانیة  متنامیة على تقدیم مساعدات النقد والقسائم    بقدراتاألمم المتحدة  
لضمان تقدیم مساعدات النقد والقسائم اإلنسانیة بطریقة   ،یؤھلھا لدعم الحكومات في بناء قدراتھا من خالل المرافقة الفنیة والدعم المالي

الدعم الفني العمل مع الجھات المانحة للمساعدة  ذلكسیتطلب  .وذلك یشمل تحسین االستھداف وآلیات تحدید المستفیدین ، مرونةأكثر 
أمین التمویل للدعم المستدام وبناء القدرات ال سیما مع الحكومات على المستویین الوطني واإلقلیمي ومع المنظمات غیر الحكومیة في ت

 .المحلیة
 

 :حرجا  ا دور  )CEPREDENAC( الوسطى أمریكا في الطبیعیة الكوارث  من للوقایة التنسیق  مركز الھیئات اإلقلیمیة مثل  تؤدي 
العدید من الفرص لتعزیز الروابط بین الحمایة االجتماعیة ومساعدات    تتوفربناًء على القدرات الناشئة في أمریكا الالتینیة والكاریبي،  

یة  النقد والقسائم اإلنسانیة، وإصالح أنظمة الحمایة االجتماعیة الحالیة الستخدام مساعدات النقد والقسائم اإلنسانیة في أمریكا الالتین
یجري اتخاذ عدة تدابیر للتأھب بدًءا من  .لكاریبي، أو في نھایة المطاف، لتصبح أنظمة حمایة اجتماعیة أكثر استجابة للصدماتوا

المصاحبة  والمساءلة  بالشفافیة  القانونیة  بالتفویضات  وانتھاًء  الدومینیكان  جمھوریة  في  للطوارئ  والتأھب  الطوارئ  دعم  خطة 
) 1: استكماًال لتدابیر تعزیز التأھب، ینبغي للحكومات الوطنیة أن  .الھندوراس ن الحمایة االجتماعیة في  لمساعدات النقد والقسائم ضم

بناء الثقة مع المنظمات غیر الحكومیة ) 2تتغلب على التحدیات الحالیة كالوصول إلى األشخاص بدون جنسیة واألفراد غیر الموثقین، و
مساعدات النقد والقسائم المشمولة ضمن الحمایة االجتماعیة واإلنسانیة    القسائمو عدات النقد  التي تنسق الرسائل الوطنیة المتصلة بمسا

وذلك یتطلب  .الوطنیة مع نھج المجتمع المدنيواالستھداف  آلیات تقدیم مساعدات النقد والقسائم   مواءمةمواصلة  ) 3طویلة األمد، و 
مختلف   بین  عمقًا  أكثر  عالقات  المعنیین    األطرافبناء  االجتماعیة  بمساعداتالرئیسیین  والحمایة  والقسائم  كفاءات  .النقد  تتوفر 

التي تدمج السریعة    اإلستجابةالتأھب، ومنھا على سبیل المثال آلیات  عمل  وطنیة یمكنھا أن تمثل أساًسا إلطار   /إقلیمیة  دونوخبرات  
 ات النقد والقسائم اإلنسانیة ضمن أنظمتھا القائمة للحمایة االجتماعیة أو آلیات إقلیمیة لدعم تقدیم مساعدات النقد والقسائم الوطنیةمساعد 

بالقدرة على تولید  ) CEPREDENAC(وتتمتع ھیئة مثل مركز التنسیق للوقایة من الكوارث الطبیعیة في أمریكا الوسطى   .وشفافیتھا
مي على ربط منظمات األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني لتأھب الحمایة االجتماعیة باستخدام اإلقلی  اإلقبال

 اإلنسانیة. مساعدات النقد والقسائم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الخالصة 

االستجابة للحاالت الطارئة في أمریكا الالتینیة االقتصادیة والوبائیة في التأثیر على مشھد  -ستستمر الصدمات المناخیة واالجتماعیة
لكن تعزیز االستجابة  .والكاریبي، وقد أثبتت ھذه الدراسة أن أنظمة الحمایة االجتماعیة الوطنیة تزداد تأھبًا لالستجابة لتلك الصدمات

عدادًا للصدمات التي ال یمكن تجنبھا قد للصدمات من خالل دمج مساعدات النقد والقسائم اإلنسانیة في األنظمة والبرامج الوطنیة است
 .الدعم للفئات السكانیة األكثر ھشاشةتوفیر یوفر استجابات أكثر مرونة وفعالیة وقدرة على التكیف مع السیاقات المعقدة بما یضمن 

لیھا في كل من تجارب ذات صلة یمكن التعلم منھا والبناء عالضوء على   19-فرضتھ جائحة كوفید   يوقد سلط الوضع الطارئ الذ 
 .للمنطقة عموًما والعالم قدًماالطریق  التجاربومن المرجح أن توضح ھذه ،.أمریكا الوسطى والمكسیك وجھوریة الدومینیكان
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