
  

  

كیف نراعي جوانب الحمایة
عند تصمیم سلة الحد األدنى من اإلنفاق

ص1

تتفـــاوت النفقـــات املتصلة با��ماية �شـــ�ل كب�� حســـب الســـياق وا��االت، 
ا، وقد ي�ون ذلك �� غاية الصعو�ة ألن  و��ب�� تحليلها �� ��اية املطاف محلي�
(وهـــو  ا��مايـــة  دعـــم  إ�ـــ�  ال�ا�ـــ�  الوصـــول  ضمـــان  ع�ـــ�  تنطـــوي  ا��مايـــة 
مجموعة كب��ة من األ�شـــطة وا��دمات) واملســـاعدات القائمة ع�� أســـاس 
فـــردي. عنـــد مراعـــاة اعتبـــارات ا��مايـــة �ـــ� تصميـــم ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن 

اإلنفاق، من املهم النظر فيما ي��:

معالجة األسس الجذریة لمخاطر الحمایة من
خالل مساعدات النقد والقسائم

ا��طر

مساعدات النقد والقسائمالس�ب االقتصادي ا��ذريا��طر

الس�ب االقتصادي ا��ذري

ا  �شـــ�� نتائـــج تقييـــم ا��ماية/ ا��اطـــر إ�� مخاطر ا��مايـــة املتصلة جزئي�
ـــ ع�� 

ً
ـــا �ســـ�ب اقتصـــادي واحـــد أو أك�ـــ�. يطـــرح ا��ـــدول التا�ـــ� مثاال أو �لي�

ذلك و�ن �انت الدوافع تختلف من حالة ألخرى.

ت�اليـــف/ نفقـــات ا��مايـــة األساســـية (�الوصـــول إ�ـــ� ا��دمـــات) ال�ـــ� قـــد   
ملـــرة واحـــدة (�العمليـــات ا��راحيـــة أو شـــهادة امليـــالد) والتـــ�اليف  تطـــرأ 

املتكررة (�االس�شارة).

مخاطـــر ا��مايـــة األساســـية (كما �ـــ� محددة �� تقييـــم ا��ماية/ ا��اطر 
، خطر 

ً
املصمم حسب السياق) واألسباب االقتصادية ا��ذر�ة لها (مثال

عمالة األطفال �عود إ�� الفقر االقتصادي من ب�ن عوامل/ دوافع أخرى) 
ال�� تتطلب الدعم املنتظم من أجل معا����ا.

تفتقر األسر للسبل املالية لتلبية حاجا��ا األساسية و�عتمد ع�� عمالة األطفال �إس��اتيجيةعمالة األطفال/ استغالل األطفال
تأقلم سلبية لتوليد الدخل.

تفتقر األسر للسبل املالية لتلبية حاجا��ا األساسية
و�عتمد ع�� عمالة األطفال �إس��اتيجية تأقلم سلبية

لتوليد الدخل.

يدفع �� فرص سبل الع�ش والفقر األهل لل��رة
لف��ات طو�لة من الزمن لتوليد الدخل تارك�ن

أطفالهم وراءهم.

�عتمد أم عز�اء نازحة ع�� ا���س التجاري لتوليد
الدخل وتلبية حاجات أسر��ا.

تقديم مساعدات النقد والقسائم �ع�� أن األسرة
لن �عود بحاجة إلرسال أطفالها للعمل لتلبية

احتياجا��ا األساسية.

تقديم مساعدات النقد والقسائم �ع�� أن األسرة
لن ت�ون مضطرة للتفكك لتلبية احتياجا��ا

األساسية.

تقديم مساعدات النقد والقسائم �ع�� أن األم
لن ت�ون مضطرة ل��وء ل���س التجاري لتلبية

احتياجات أسر��ا األساسية.

�س�ب �� فرص سبل الع�ش والفقر، يضطر األهل لل��رة لف��ات طو�لة من الزمن لتوليد
الدخل تارك�ن أطفالهم. وراءهم.

�عتمد أم عز�اء نازحة ع�� ا���س التجاري لتوليد الدخل وتلبية حاجات أسر��ا.

االنفصال األسري

االستغالل ا������

عمالة األطفال/ استغالل األطفال

االنفصال األسري

االستغالل ا������

:
ً

تقديم مساعدات النقد والقسائم املنتظمة واملصممة لتلبية حاجات األسرة األساسية قد �ساعد �� ا��د من �عض مخاطر وحاالت ا��ماية. مثال
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مساعدات النقد والقسائم لالستجابةمساعدات النقد والقسائم للوقاية

ا تقديم مساعدات النقد والقسائم لألسر الضعيفة اقتصادي�
للتخفيف من حاج��ا لالعتماد ع�� إس��اتيجيات التأقلم السلبية

كعمالة األطفال واالنفصال األسري وزواج األطفال.

تقديم مساعدات النقد والقسائم لل��ية/ النا�� من العنف �� األسرة
لتخليصھ من االعتماد االقتصادي ع�� املعتدي وتمكينھ من اتخاذ

اإلجراءات الالزمة (�اس�ئجار شقة منفصلة).

كیف نراعي جوانب الحمایة
عند تصمیم سلة الحد األدنى من اإلنفاق

:
ً

، لالستجابة ��طر/ حالة ا��ماية). مثال
ً

يمكن تقديم مساعدات النقد والقسائم �وقاية (للتقليل من وجود وضرر مخاطر ا��ماية) أو استجابة (مثال

مـــن املهـــم تذكـــر أن تقليـــل مخاطـــر ا��مايـــة أو معا��ـــة حاال��ـــا بفعاليـــة واســـتدامة يتطلـــب إرفـــاق أ�شـــطة تكميليـــة ("+") بتقديـــم مســـاعدات النـــقد 
والقســـائم، ومن هذه األ�شـــطة ما هو غ�� متصل با��ماية (مثل خدمات ســـبل الع�ش) إضافة إ�� أ�شـــطة ا��ماية (مثل الدعم النف��ـــ� االجتما�� أو 

القانو�ي وخدمات ال��ة النفسية).

تغطیة التكالیف اإلضافیة المتصلة بمعالجة
مخاطر/ حاجات الحمایة من خالل مساعدات

النقد والقسائم
�ـــ� �عـــض ا��ـــاالت، قد يحتاج األ�ـــ�اص املعرضون ��طـــر ا��ماية أو من 
وقعوا ��ايا لھ لتكبد نفقات ملرة واحدة أو نفقات متكررة ملعا��ة خطر/ 
حاجـــة ا��مايـــة �شـــ�ل �امـــل. وتمثـــل هـــذه النفقـــات "دعـــم حمايـــة إضا�ـــ�" 
يقدم (عند اإلم�ان) إ�� جانب مساعدات النقد والقسائم املنتظمة. وعادة 
مـــا يتـــم تقديـــم الدعـــم اإلضا�ـــ� لـــ�ل حالـــة ع�ـــ� حـــدة و�االتفـــاق ب�ـــن موظفي 

حماية الطفل ومساعدات النقد والقسائم. ومن هذه النفقات:

ت�اليف النقل للتمكن من الوصول إ�� خدمات ا��ماية. قد تتصل هذه 
النفقـــات بالوصـــول إ�ـــ� خدمـــات مثل خدمـــات الدعم النف��ـــ� االجتما�� 
ـــ أو الوصـــول إ�ـــ� مرافـــق املعامـــالت القانونيـــة. �ـــ� �عـــض ا��ـــاالت، قد 

ً
مثال

 
ً

ي�ـــون ينطـــوي الوصـــول إ�ـــ� هـــذه ا��دمـــات ع�ـــ� نفقـــات ملرة واحـــدة (مثال
ا ملـــرة واحدة،  موعـــد واحـــد �ـــ� مدينـــة أخـــرى) و�التا�� يتطلـــب دعًما إضافي�
ا).  وقـــد ينطـــوي ع�ـــ� نفقات متكـــررة (مثل الوصول ��دمة ضرور�ة شـــهر��
تذكـــر أن ت�اليـــف النقـــل مغطـــاة �� الغالب �� حســـابات ســـلة ا��د األد�ى 

من اإلنفاق وأن الدعم اإلضا�� ل�س مطلوً�ا دائًما.

االتـــصاالت  ت�لفـــة  ت�ـــون  قـــد  اإلن��نـــت):  (الهاتـــف/  االتصـــاالت  ت�لفـــة 
كث�ـــ�ي  أو  للنازح�ـــن  بال�ســـبة  ســـيما  ال  الســـياقات،  �عـــض  �ـــ�  ضرور�ـــة 
التنقـــل. �ـــ� هذه الظروف، يحتاج الناس لتلقي معلومات ضرور�ة والبقاء 
ع�ـــ�  ا��فـــاظ  �ـــ�  الت�اليـــف  هـــذه  �ســـاهم  وقـــد  بأســـرهم،  اتصـــال  ع�ـــ� 
األواصـــر األســـر�ة وتحســـ�ن الرفـــاه عموًمـــا. وقـــد يتكبـــد األ�ـــ�اص أيـــًضا 
ت�اليـــف االتصـــاالت للوصول املســـتمر إ�ـــ� خدمات مثـــل إدارة ا��االت أو 

اإلرشاد والدعم النف��� االجتما��.

الت�اليـــف املتصلـــة با��صـــول ع�ـــ� الوثائـــق القانونيـــة/ الوصـــول إ�ـــ� 
ا��دمـــات  مقابـــل  الدفـــع  الت�اليـــف  هـــذه  �شـــمل  ا��مايـــة:   خدمـــات 
والرسوم القانونية/ اإلدار�ة (بما ف��ا شهادات امليالد والهو�ة ال��صية 
ورســـوم ا��ام�ـــن (التمثيـــل القانو�ـــي)) و�ســـو�ة الوضـــع القانو�ـــي وطلـــب 
ـــ، �ـــ� ســـياقات ال��ـــوء أو ال�ـــوارث 

ً
ا��دمـــات النفســـية االجتماعيـــة. مثال

الطبيعيـــة/ ال��اعـــات عندمـــا يفقـــد النـــاس منازلهـــم/ أصولهـــم، قـــد تصبح 
ت�لفـــة ا��صـــول ع�ـــ� وثائـــق قانونيـــة جديدة �� غاية األهميـــة. وقد تتصل 
اإلقامـــة  وتصار�ـــح  القانونيـــة  الوثائـــق  ع�ـــ�  با��صـــول  الت�اليـــف  هـــذه 
وتجديـــد تصار�ـــح العمـــل و��ـــ�يل الـــوالدات والتخفيـــف مـــن الوضـــع غ�� 
القانو�ـــي. ع�ـــ� غـــرار ذلـــك، قـــد تتطلـــب �عـــض ا��ـــاالت خدمـــات ��ـــة 
ا  نفســـية متخصصـــة ومنتظمة، فإذا توفرت خدمـــات عالية ا��ودة محلي�

يمكن دراسة تقديم دعم حماية إضا�� لتغطية ت�لفة االس�شارة.

منـــظور  مـــن  مراعا��ـــا  ي�ب�ـــ�  ال�ـــ�  املهمـــة  النوا�ـــ�  مـــن  املأوى  اإليجـــار/ 
ا��مايـــة. �ـــ� �عـــض ا��ـــاالت، يمكـــن مراعـــاة ت�لفـــة اإليجـــار �ـــ� ســـلة ا��د 
األد�ى من اإلنفاق، و�� حاالت أخرى تطرأ ا��اجة إلضاف��ا كدعم إضا�� 
ـــ، �ـــ� حالـــة ��ـــايا 

ً
إمـــا للتخفيـــف مـــن مخاطـــر ا��مايـــة أو ملعا����ـــا. مثال

العنـــف ا�����ـــ� املضطر�ـــن للهـــرب مـــن امل�ـــ�ل، مـــن الضـــروري التفك�� �� 
�ل مـــن خيـــارات املأوى املؤقـــت والدائـــم (ألنـــھ مـــن دون خيـــارات طـــو�لة 

األمد، قد ال يقبل ال��ايا مغادرة منازلهم ح�� لو �ان املعتدي ف��ا).
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كیف نراعي جوانب الحمایة
عند تصمیم سلة الحد األدنى من اإلنفاق

من املهم التفرقة ب�ن تقديم مساعدات النقد والقسائم أو الدعم اإلضا�� ألغراض ا��ماية من ناحية وصندوق إدارة ا��االت الطارئة (وهو صندوق يتاح 
عادة ملديري ا��االت من أجل معا��ة ا��اطر الفور�ة أو ا��االت الطارئة مثل دفع ت�لفة إقامة فندقية أو ســـيارة إســـعاف �� ا��االت شـــديدة خطورة). 

ال �عت�� صندوق إدارة ا��االت الطارئة من مساعدات النقد والقسائم.

ت�اليف ا��ماية ا��سو�ة �� سلة ا��د األد�ى من اإلنفاق �� األردن لعام 2019

النفل:
ا) ��دمـــات ا��مايـــة وغ��ها مـــن ا��دمات  ت�لفـــة النقـــل لز�ارت�ـــن (شـــهر��
(باســـت�ناء التعليـــم): مـــا معدلـــھ 10.60 دينـــار أرد�ـــي لل�ـــ�ص الواحـــد 

(�غطي ��ص�ن كحد أق���).

الوثائق القانونية:
رســـوم إصدار شـــهادات امليالد: دائرة األحوال املدنية: دينار أرد�ي واحد 

(مرة واحدة لألسرة، مقسمة ع�� 12 شهًرا)

االتصاالت:
�ـــ� ت�لفـــة االتصـــاالت باشـــ��اك/ رصيـــد شـــهري: 6.63 ديـــنار  املســـاهمة 

أرد�ي لألسرة الواحدة.

أھم النصائح واعتبارات أخرى بشأن الحمایة في
تصمیم سلة الحد األدنى من اإلنفاق

املأوى: �� السياقات ا��ضر�ة، من املهم تقدير ت�لفة الدفعة األو��، و�� 
�عـــض ا��ـــاالت دراســـة تقديـــم املســـاعدة الالزمة للعثور ع�ـــ� مأوى جديد 
هـــذه  ألن  /النازح�ـــن)  الالجئ�ـــن  تجمعـــات  �ـــ�  (خصوًصـــا  واســـ�ئجاره 
األك��  لألفـــراد  بال�ســـبة  ســـيما  ال  أساســـية  معيقـــات  تمثـــل  الت�اليـــف 

هشاشة أو املعرض�ن ل��طر.

عنـــد حســـاب ت�لفـــة النقـــل، ال ســـيما �ـــ� الســـياقات ا��ضر�ـــة، مـــن املـــهم 
مراعـــاة املوقـــع (ا��غرا�ـــ�) الـــذي ســـي�تقل لـــھ الفـــرد/ األســـرة ومـــا إذا �ان 
ـــا لتغطيـــة ت�اليف النقل من املوقـــع ا��ديد. ومن املهم ضمان  النقـــد �افي�

 س�يل ع�شھ �س�ب انتقالھ.
ً

عدم فقدان ال��ية مثال

�ـــ�    إذا �انـــت حســـابات قيمـــة التحو�ـــل تأخـــذ الدخـــل  تحليـــل الثغـــرات: 
االعتبـــار، مـــن املهـــم أن ترا�ـــ� �ـــ� �عـــض ا��ـــاالت أن ال��يـــة/ الـــ��ص 
 

ً
املعـــرض ل��طـــر لـــن �عـــود قادًرا ع�ـــ� توليد الدخـــل لف��ة مـــن الزمن (مثال

�س�ب االنتقال أو ضائقة أو ا��اجة لرعاية األسرة �لها أو �� حالة األسر 
ال�� �عولها األطفال).

�ـــ� الســـياقات ال�ـــ� ��ـــدف ف��ـــا مســـاعدات النقـــد والقســـائم للوقايـــة مـــن   
عمالـــة األطفـــال أو تخفيفهـــا، تحقـــق مـــن أن القيمـــة اإلجماليـــة للتحـــو�ل 
النقدي �افية لتغطية قيمة الدخل الذي �ان الطفل سيولده الطفل لو 
�ان �عمـــل، إضافـــة إ�ـــ� الرســـوم اإلضافيـــة الالزمـــة ��صـــول األطفال ع�� 

التعليم �� حال انطباقها.

�ـــ� ســـياقات االنفصـــال األسري، ي�ب�ـــ� مراعـــاة الت�اليـــف اإلجماليـــة للم  
شملها (القانونية والنقل و�عادة توط�ن فرد من األسرة).

الطا�ع املؤقت: عموًما، قد ت�ون املســـاعدات املؤقتة أو ملرة واحدة أقل 
فعالية من املساعدات ع�� املدى الطو�ل (6 أشهر أو أك��). و�جب أيًضا 
مراعـــاة فـــرص الوصـــول إ�ـــ� ســـبل الع�ـــش منـــذ بدايـــة تقديـــم املســـاعدات 
عـــ��  لالعتمـــاد  للعـــودة  املســـتفيد  اضطـــرار  عـــدم  لضمـــان  النقديـــة، 

إس��اتيجيات التأقلم السلبية عند االن��اء من تقديم املساعدات.

كما هو ا��ال بال�ســـبة ��ميع هيا�ل الت�ســـيق ب�ن القطاعات، تأكد من 
إشـــراك أعضـــاء آليـــات ت�ســـيق ا��مايـــة �ـــ� املناقشـــات �شـــأن إعداد ســـلة 
ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق منذ البدايـــة لتحديد النفقـــات ذات الصلة ال�� 
مناقـــشة  وأيًضـــا  اإلنفـــاق،  مـــن  األد�ـــى  ا��ـــد  ســـلة  �ـــ�  إدراجهـــا  ســـيجري 
واالتفـــاق ع�ـــ� طر�قة مراقبة هذه النفقات وجمع املعلومات عن األنماط 

السائدة من تقييمات ا��ماية السابقة.

أشـــرك املنظمـــات ا��ليـــة العاملـــة �ـــ� مجـــال ا��مايـــة، بما ف��ـــا املنظمات 
ال�� تقودها املرأة واملنظمات ا��تصة �� العنف القائم ع�� أساس النوع 
االجتما�ـــ�، ومجموعـــات ال�ســـاء غ�ـــ� الرســـمية مـــن ا��تمعـــات املتأثـــرة، 
�ـــ� ذلك  وممث�ـــ� األ�ـــ�اص ذوي اإلعاقـــة وكبـــار الســـن واألقليـــات، بمـــا 
األفـــراد مـــن مختلف التوجهات ا���ســـية والهو�ات/ التعب�ـــ�ات ا��ندر�ة 
وا��صائـــص ا���ســـية واألطفـــال - عنـــد االنطبـــاق. كث�ـــً�ا مـــا ت�ـــون هـــذه 
الكيانـــات والفئـــات الســـ�انية ال�ـــ� تمثلهـــا وتناصرهـــا غ�ـــ� ممثلـــة ع�� نحو 
لطلـــب  تبـــادر  أن  ي�ب�ـــ�  لذلـــك  األمميـــة  الت�ســـيق  مجموعـــات  �ـــ�  �اف 

منظورهم وتوصيا��م.
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كیف نراعي جوانب الحمایة
عند تصمیم سلة الحد األدنى من اإلنفاق

تحـــدث مـــع األفـــراد املتأثر�ـــن باألزمـــات والزمـــالء �ـــ� مجـــال ا��مايـــة حول 
حاجـــات ا��مايـــة وا��مايـــة الذاتية أو آليات التأقلم اإليجابية ال�� ي�ب�� 
مراعا��ـــا �ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن اإلنفـــاق أو ا��اجـــات ال�ـــ� تطـــرأ ملرة 

واحدة مثل الدفع مقابل الوثائق القانونية أو شهادات امليالد.

ا��مـــاية،  ألغـــراض  النقديـــة  املســـاعدات  ع�ـــ�  األمثلـــة  �عـــض  أن  بمـــا 
�املساعدات النقدية ضمن إدارة حاالت العنف القائم ع�� أساس النوع 
االجتما�ـــ� أو القســـائم املوزعـــة ع�ـــ� الفتيات ل��صول ع�� مـــواد العناية 
ال�ـــ�صية، قـــد تقـــع ضمـــن قطاعات عامة أو فرعية أخـــرى (مثل العنف 
امليـــاه  أو  ال��ـــة  أو  الطفـــل  حمايـــة  أو  االجتما�ـــ�  العنـــف  ع�ـــ�  القائـــم 
والصـــرف الص�ـــ� والنظافـــة)، مـــن املهـــم الت�ســـيق مع فرق العمـــل املعنية 
لضمـــان عـــدم ازدواجيـــة البنـــود أو الت�اليـــف �ـــ� ســـلة ا��ـــد األد�ـــى مـــن 

اإلنفاق.

املصادر األساسية

انظر مصادر مختلفة �� موقع شبكة

وأيًضا �� الوثيقة التالية:


