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شكر وتقدير

نتقدم بالشكر ألعضاء فرقة عمل املجموعة العاملية للحامية بشأن النقد من أجل الحامية إلسهاماتهم التعاونية وأيضا 

للباحثني الذين رسموا خرائط األدلّة حول املساعدات النقدية والقسائم لتحقيق النتائج املتوخاة يف مجال الحامية يف 

قطاع الحامية. كام نتقدم بالشكر للوكالة السويرسية للتنمية والتعاون )SDC( لتمويل املراجعة اللغوية لهذا البحث 

وتصميمه وترجمته. 
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املقدمة 

الخلفية

ــام 7102  ــة يف ع ــن أجــل الحامي ــة م ــة بشــأن املســاعدات النقدي ــة للحامي ــة العاملي ــة عمــل املجموع ــم إنشــاء فرق ت

ــة وجــودة  ــادة فعالي ــة وزي ــة والقســائم يف قطــاع الحامي ــة حــول اســتخدام املســاعدات النقدي ــادة املعرف ــدف زي به

الربامــج باســتخدام املســاعدات النقديــة والقســائم لتحقيــق النتائــج املتوخــاة يف مجــال الحاميــة. يتبنــى فريــق العمــل 

العضويــة املفتوحــة، حيــث أنــه يضــم حاليــا أكــر مــن 04 مشــاركا مــن 03 منظمــة1 ميثلــون مجموعــة متنوعــة مــن 

ــل،  ــق العم ــة والقســائم.  حــدد فري ــة واملســاعدات النقدي ــن مجــايل الحامي ــدان والخــربات يف كل م املنظــامت والبل

مــن بــني أهدافــه للفــرة 9102-0202، كأولويــة إعــداد بحــث حــول تقييــم اســتخدام املســاعدات النقديــة والقســائم 

ــة  ــود التعاوني ــذه الجه ــة له ــو نتيج ــث ه ــذا البح ــانية. وه ــياقات اإلنس ــة يف الس ــال الحامي ــج يف مج ــق النتائ لتحقي

ــة املتاحــة.  ــه بشــكل دوري لجمــع األدل وســيتم تحديث

 

ــج  ــق النتائ ــائم لتحقي ــة والقس ــاعدات النقدي ــتخدام املس ــرك الس ــم مش ــاهمة يف فه ــث إىل املس ــذا البح ــدف ه يه

ــوكاالت  ــك ال ــة باملســاعدة اإلنســانية - مبــا يف ذل ــات املعني ــني الجه ــة ب ــة يف قطــاع الحامي املتوخــاة يف مجــال الحامي

املنفــذة )األمــم املتحــدة، واملنظــامت غــر الحكوميــة الدوليــة، واملنظــامت غــر الحكوميــة، واملنظــامت املجتمعيــة(، 

ــا إىل  ــث أيض ــدف البح ــات.  يه ــة واملامرس ــة الحديث ــارك األدل ــي تتش ــة - الت ــات املضيف ــة والحكوم ــات املانح والجه

تســليط الضــوء عــىل فــرص االســتخدام الفعــال للمســاعدات النقديــة والقســائم يف قطــاع الحاميــة لتحقيــق النتائــج 

ــب  ــي تتطل ــات الت ــة واملامرس ــة واألدل ــوات يف املعرف ــف الفج ــه كش ــت نفس ــة، ويف الوق ــال الحامي ــاة يف مج املتوخ

اهتامًمــا ومــوارد حاســمة. مــع أن املســاعدات النقديــة والقســائم الهادفــة إىل تحقيــق النتائــج القطاعيــة أو متعــددة 

ــة، فــإن نطــاق هــذا البحــث يقتــر عــى خــربة  ــج املتوخــاة يف مجــال الحامي ــا يف النتائ القطاعــات قــد تســاهم أيًض

ــة املســتقلة.  ــة والقســائم يف برمجــة الحامي ــة يف مجــال املســاعدات النقدي قطــاع الحامي

تحديد نطاق املساعدات النقدية من أجل الحامية: 

الحامية

بشــكل عــام، تهــدف الحاميــة يف العمــل اإلنســاين أساًســا مســاعدة النــاس عــى البقــاء يف مأمــن مــن الــرر الــذي قــد 

ــل  ــداء.  تتمث ــل: العنــف، واإلكــراه، والحرمــان املتعمــد، واالعت يســببه لهــم اآلخــرون والتعــايف مــن هــذا الــرر، مث

ــع األشــخاص املترريــن مــن الكــوارث أو النزاعــات املســلحة  ــة )CPG( يف أن جمي ــة للحامي ــة املجموعــة العاملي رؤي

ــم مــن خــالل اإلجــراءات الالزمــة ويف الوقــت  ــم بالكامــل وتُضمــن حاميتُه أو املهدديــن بهــا يجــب أن تُحــرم حقوقُه

ــع الجهــات  ــع الجهــود التــي تبذلهــا جمي ــة جمي ــع مراحــل األزمــة ومــا بعدهــا. تشــمل الحامي املناســب خــالل جمي

الفاعلــة لضــامن فهــم حقــوق األشــخاص املترريــن والتزامــات املكلفــني باملســؤولية مبوجــب القانــون الــدويل واحرامها 

ــواغل  ــة ش ــاس، ومعالج ــالمة الن ــى س ــاظ ع ــة إىل الحف ــطة الحامي ــدف أنش ــز. وته ــا دون متيي ــاء به ــا والوف وحاميته

الحاميــة الفوريــة فضــال عــن العمــل مــن أجــل الوقايــة مــن مخاطــر الحاميــة أو الحــد منهــا. ويف ســياق هــذا الفهــم، 

قــد تشــمل أنشــطة الحاميــة إجــراءات احتياطيــه تهــدف إىل وقــف أســوأ آثــار اإلســاءة والتمييــز بجميــع أشــكاله أو 

منعهــا أو التخفيــف منهــا، واإلجــراءات العالجيــة ملســاعدة النــاس عــى التعــايف مــن ســوء املعاملــة، وإجــراءات تهيئــة 

1  يشــمل األعضــاء: مفوضيــة الالجئــني النســائية، مركــز ترحيــل املهاجريــن، رشاكــة التعليــم يف مجــال التحويــالت النقديــة، لجنــة أكســفورد لإلغاثــة يف حــاالت املجاعــة  )أوكســفام(، لجنــة 
الصليــب األحمــر الدوليــة، منظمــة انرســوس للمعونــة اإلنســانية، املنظمــة الدامنركيــة الكنســية للمعونــة، اللجنــة الوطنيــة لالجئــني، املؤسســة الكنديــة  » أطفــال الحــرب«، مؤسســة 

اململكــة املتحــدة »أطفــال الحــرب«،  مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــني، منظمــة »كــر«  الدوليــة، مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، مؤسســة 

الشــواغل العامليــة، فيلــق الرحمــة، املنظمــة الدوليــة للهجــرة، منظمــة أكشــن إيــد، برنامــج األغذيــة العاملــي، منظمــة كاريتــاس الســويرسية، مؤسســة استشــاريون مســتقلون، مؤسســة 

الرحمــة بــال حــدود، مؤسســة استشــارات املعونــة الرئيســية، املديريــة العامــة للعمليــات األوروبيــة للحاميــة املدنيــة واملعونــة اإلنســانية، املنظمــة الدوليــة للرؤيــة العامليــة، هيئــة 

اإلغاثــة الدوليــة، هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة،  املنظمــة الدوليــة للموئــل مــن أجــل البرشيــة، ووكالــة الســبتيني للتنميــة واإلغاثــة.          العضويــة مفتوحــة عــى أســاس متجــدد. 
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البيئــة إلنشــاء بيئــة مواتيــة أو تعزيزهــا لتســاعد عــى احــرام حقــوق األفــراد والجامعــات احرامــا كامــالً. وقــد تشــتمل 

ــز حقــوق  ــك برامــج املســاعدة املصممــة لتعزي ــود أنشــطة الدعــوة وكذل ــا عــى جه ــة أيًض ــر الحامي االســتجابة بتوف

األشــخاص املعنيــني وســالمتهم وكرامتهــم، مبــا يف ذلــك: املســاعدة القانونيــة، والتواصــل مــع املجتمــع املحــي، وإدارة 

الحــاالت، وإحــداث مســاحات آمنــة لألفــراد الذيــن تتعــرض حاميتهــم للمخاطــر.

ومــع إقــرار  اللجنــة الدامئــة املشــركة بــني الــوكاالت لسياســة الحاميــة يف العمــل اإلنســاين )6102(2 التي تؤكد املســؤولية 

الجامعيــة واملســاهمة يف النتائــج يف مجــال الحاميــة مــن قبــل جميــع الجهــات الفاعلــة يف العمــل اإلنســاين أكــد مديــرو 

اللجنــة الدامئــة املشــركة بــني الــوكاالت أن جميــع العاملــني يف املجــال اإلنســاين يتحملــون مســؤولية وضــع الحاميــة يف 

صميــم العمــل اإلنســاين كجــزء مــن جهــود التأهــب، واألنشــطة الفوريــة واملنقــذة للحيــاة، وذلــك طــوال فــرة األزمــة 

ومــا بعدهــا.  ونتيجــة لذلــك، ينبغــي لجميــع العاملــني يف املجــال اإلنســاين - مبــا يف ذلــك منســقو الشــؤون اإلنســانية، 

واألفرقــة القطريــة للعمــل اإلنســاين، واملجموعــات، والــوكاالت، واملنظــامت غــر الحكوميــة - التأكــد مــن أن »حاميــة 

جميــع األشــخاص املتأثريــن واملعرضــني للخطــر تكــون يف صميــم عمليــة صنــع القــرار واالســتجابة اإلنســانية، مبــا يف ذلــك 

التعامــل مــع الــدول وأطــراف النــزاع مــن غــر الــدول« مــن خــالل تصميــم وتقديــم اســتجابة إنســانية مبدئيــة وحســنة 

التوقيــت تتســم بالفعاليــة والكفــاءة، وتســاعد عــىل التعــايف عــىل املــدى الطويــل.

 

ومــن الناحيــة العمليــة، يجــب عــى جميــع العاملــني يف املجــال اإلنســاين االلتــزام مبــا يــي: )1( معالجــة قضايــا الحاميــة 

التــي تتقاطــع مــع التفويضــات الرســمية واملســؤوليات الخاصــة بــكل قطــاع؛ )2( املشــاركة بشــكل جامعــي يف تحقيــق 

ــن  ــن م ــة عــى األشــخاص املترري ــن املخاطــر العام ــي تحــد م ــة ذات مغــزى والت ــج متوخــاة يف مجــال الحامي نتائ

خــالل تقليــل التهديــدات، والحــد مــن مواطــن الضعــف، وتعزيــز القــدرات؛ )3( تعبئــة الجهــات الفاعلــة األخــرى داخــل 

وخــارج النظــام اإلنســاين، حســب االقتضــاء، للمســاهمة يف النتائــج املتوخــاة يف مجــال الحاميــة الجامعيــة؛ و )4( تقييــم 

ــارة إىل أن سياســة  ــم االســتجابة اإلنســانية.  تجــدر اإلش ــة يف صمي ــدم نحــو وضــع الحامي ــات و التق ــاء بااللتزام الوف

اللجنــة الدامئــة املشــركة بــني الــوكاالت بشــأن الحاميــة تضــع مســؤوليات إضافيــة عــى عاتــق منســق العمــل اإلنســاين، 
واألفرقــة القطريــة للعمــل اإلنســاين، واملجموعــات، ومجموعــة الحاميــة بشــأن تفعيــل مركزيــة الحاميــة.3

 

للمجموعــة العامليــة للحاميــة أربعــة مجــاالت متميــزة للمســؤولية، وهــي حاميــة الطفــل، والعنــف القائــم عــىل نــوع 

ــي يف  ــم التقن ــورة والدع ــدم املش ــي تق ــكات، الت ــكن واألرض واملمتل ــام، والس ــة باأللغ ــراءات املتعلق ــس، واإلج الجن

مجــاالت تخصصهــا. ومــع ذلــك، ينبغــي أال يفــرس وجــود مجــاالت املســؤولية هــذه عــى أنهــا تجعــل الحاميــة تقتــر 

عــى املخاطــر والتهديــدات املتكــررة، مثــل العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي، وإســاءة معاملــة األطفــال، واألســلحة 

املتفجــرة أو اإلخــالء، وال أنهــا تتعلــق فقــط مبجموعــات دميوغرافيــة معينــة، مثــل األطفــال أو النســاء.  بــدالً مــن ذلــك، 

يجــب أن نفهــم الحاميــة عــى أنهــا جميــع األنشــطة التــي تهــدف إىل الحصــول عــىل االحــرام الكامــل لحقــوق الفــرد4. 

IASC )2016( Policy on Protection in Humanitarian Action  https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC%20Guid-   2
 .ance%20and%20Tools/iasc-policy-on-protection-in-humanitarian-action.pdf

3  املرجع نفسه )2016( 
4  تعريــف اللجنــة الدامئــة املشــركة بــني الــوكاالت للحاميــة »... جميــع األنشــطة التــي تهــدف إىل الحصــول عــى االحــرام الكامــل لحقــوق الفــرد وفًقــا لنــص وروح القوانــني ذات الصلــة 

)أي القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، والقانــون اإلنســاين الــدويل، وقانــون الالجئــني الــدويل.« 

https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC%20Guidance%20and%20Tools/iasc-policy-on-protection-in-humanitarian-action.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC%20Guidance%20and%20Tools/iasc-policy-on-protection-in-humanitarian-action.pdf
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املساعدات النقدية والقسائم: 

تــم اســتخدام مجموعــة مــن املصطلحــات املختلفــة لإلشــارة إىل اســتخدام النقــد و/أو القســائم يف املســاعدة اإلنســانية. 

ــد”.  ــى النق ــة ع ــالت القامئ ــة” و”التدخ ــاعدة النقدي ــة” و “املس ــالت النقدي ــة التحوي ــائعة “برمج ــة الش ــن األمثل م

سيســتخدم هــذا البحــث عبــارة “املســاعدات النقديــة والقســائم” كمصطلــح جامعــي.5 يف ســياق املســاعدة اإلنســانية، 

يشــر مصطلــح املســاعدات النقديــة والقســائم إىل توفــري التحويــالت النقديــة أو القســائم املمنوحــة لألفــراد أو األرس 

أو املســتفيدين مــن املجتمــع؛ وليــس للحكومــات أو الجهــات الحكوميــة األخــرى.6 املســاعدات النقديــة والقســائم هــي 

ــة  ــة حــول املســاعدات النقدي ــواىل األدل ــة األرسع منــوا يف املجتمــع اإلنســاين. تت إحــدى التدخــالت القامئــة عــى األدل

ــة،  ــة والقســائم وتســتند إىل األدل ــزداد اآلن عــدد التدخــالت التــي تســتخدم املســاعدات النقدي والقســائم برسعــة وي

وهــي تســتكمل طرائــق املســاعدة اإلنســانية، مثــل تقديــم الخدمــات العينيــة واملبــارشة. 

املساعدات النقدية من أجل الحامية: 

ــة  ــع اإلدارة العيني ــب م ــا إىل جن ــائم - جنبً ــة والقس ــاعدات النقدي ــة أن املس ــرة طويل ــذ ف ــون من ــد أدرك املامرس لق

وإدارة الخدمــات والحــاالت - يف وضــع جيــد لتلبيــة االحتياجــات متعــددة القطاعــات وقــد تســاهم يف تحقيــق النتائــج 

املتوخــاة يف مجــال الحاميــة. ومــع أن املســاعدات النقديــة والقســائم تعتــرب أدوات راســخة لألمــن الغــذايئ ومجــاالت 

نتائــج االحتياجــات األساســية، إىل حــد اليــوم، يظــل اســتخدام املســاعدات النقديــة والقســائم يف قطــاع الحاميــة )وهــو 

ــف  ــا إىل ضع ــك جزئي ــع ذل ــرى.7  ويرج ــات أخ ــتخدامها يف قطاع ــة باس ــة مقارن ــر محدودي ــث( أك ــذا البح ــور ه مح

ــة  ــع الحامي ــع وض ــائم م ــة والقس ــاعدات النقدي ــم املس ــوح تصمي ــق وض ــد يعي ــام ق ــج، م ــط الربنام ــم وتخطي تصمي

ــم خدمــات  ــني تقدي ــراوح ب ــي ت ــة، والت ــا إىل الطبيعــة املحــددة لربامــج الحامي ــك أيًض كنتيجــة أساســية.  ويرجــع ذل

الطوارئ/الحاميــة للســكان املترريــن، والدعــم التقنــي للحكومــات، والتواصــل مــع املجتمعــات املحليــة، أو توصيــل 

ــث  ــدة، حي ــة معق ــج الحامي ــإن برام ــايل، ف ــدة، وبالت ــة معق ــا الحامي ــان. إن قضاي ــة يف بعــض األحي املســاعدات العيني

ــق  ــني وســائل أخــرى ميكــن تســخرها للمســاهمة يف تحقي ــة والقســائم كوســائل مــن ب ــتخدم املســاعدات النقدي تُس

ــة. ــج املتوخــاة يف مجــال الحامي النتائ

ــة  ــاعدات النقدي ــتخدام املس ــف اس ــتخدم لوص ــح يس ــو مصطل ــة ه ــل الحامي ــن أج ــة م ــاعدات النقدي ــار: املس اإلط

ــة. ــال الحامي ــاة يف مج ــج املتوخ ــق النتائ ــاعدة يف تحقي ــائم للمس والقس

يف حــني أن العبــارات “النقــد للحاميــة” أو “املســاعدات النقديــة مــن أجــل الحاميــة” أو “اســتخدام املســاعدات النقديــة 

والقســائم للمســاعدة يف تحقيــق النتائــج املتوخــاة يف مجــال الحاميــة” أصبحــت تُســتخدم تدريجيًــا مــن قبــل املامرســني 

ــا  ــاك أحيانً ــط االرتب ــات. يحي ــم واملامرس ــذه املفاهي ــرك له ــم مش ــار إىل فه ــاك افتق ــزال هن ــاين، ال ي ــال اإلنس يف املج

بكيفيــة اعتبــار املســاعدات النقديــة والقســائم ضمــن “اســتمرارية الحاميــة”، بينــام يف حــاالت أخــرى، ترتبــط املشــكلة 

مبــا ميكــن ومــا ال ميكــن اعتبــاره اســتخداًما مناســبًا لـــلمساعدات النقديــة والقســائم لتحقيــق النتائــج املتوخــاة يف مجــال 

الحاميــة. اإلرشــادات الحاليــة8 تســلط الضــوء عــى كيفيــة التمييــز بــني املســاعدات النقديــة والقســائم واســتخدامها يف 

أي مــن املجــاالت الثالثــة الســتمرارية الحاميــة )انظــر الشــكل 1(:

 )CaLP )2019( Glossary for CaLP Terminology for Cash and Voucher Assistance, http://www.cashlearning.org/resources/glossary#CVA  5
6  »هــذا ال يشــمل التحويــالت والتمويــل الصغــر يف التدخــالت اإلنســانية )عــى الرغــم مــن أن مؤسســات التمويــل الصغــر وتحويــل األمــوال ميكــن اســتخدامها للتســليم الفعــي للنقــود( 

 )http://www.cashlearning.org/resources/glossary#CVA ،ــة والقســائم ــة للمســاعدة النقدي ــم يف مجــال التحويــالت النقدي ». )مــرسد مصطلحــات رشاكــة التعلي

ODI )2016( Cash transfers: what does the evidence say? https://www.odi.org/publications/10505-cash-transfers-what-does-evidence-say-rigorous-re-   7
view-impacts-and-role-design-and-implementation and also CaLP )2018( The State of the World’s Cash Report http://www.cashlearning.org/resources/

.the-state-of-the-worlds-cash-2018

http://globalprotectioncluster.  )دليــل املفوضيــة )2015( للحاميــة يف التدخــالت النقديــة( UNHCR )2015( Guide for Protection in Cash-based Interventions  8
ــل،  ــذا الدلي ــر ه ــم تطوي org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf. ت

املعتمــد مــن املجموعــة العامليــة للحاميــة، لتحديــد وتحليــل مخاطــر الحاميــة، وتحديــد تدابــر التخفيــف )خاصــة التدابــر املجتمعيــة(، ومراقبــة املخاطــر وفعاليــة تدابــر التخفيــف 

ــا،  مــن املخاطــر، وتعظيــم فوائــد الحاميــة الناتجــة عــن املســاعدات النقديــة والقســائم. أثبــت الدليــل أن برامــج املســاعدات النقديــة والقســائم يجــب أن تتضمــن تصميــاًم وقائيً

ــة، بحيــث ال يزيــد الربنامــج مــن املخاطــر عــى املســتفيدين أو األشــخاص املعنيــني، بــل يســاعد عــى التخفيــف منهــا. وعنــارص التنفيــذ واملراقب

https://www.odi.org/publications/10505-cash-transfers-what-does-evidence-say-rigorous-review-impacts-and-role-design-and-implementation
https://www.odi.org/publications/10505-cash-transfers-what-does-evidence-say-rigorous-review-impacts-and-role-design-and-implementation
http://www.cashlearning.org/resources/the-state-of-the-worlds-cash-2018
http://www.cashlearning.org/resources/the-state-of-the-worlds-cash-2018
http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web.pdf
http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
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الشكل 1: استمرارية الحامية:

 

الحماية المتخصصة 
/ المستقلة 

لخدمات الحامية 
املتخصصة

إدماج الحماية 
لتحقيق نتائج الحامية 

املشركة

 تعميم الحماية
لتعظيم األثر الوقايئ 

اإليجايب لربامجنا

تعميــم الحاميــة هــي عمليــة دمــج مبــادئ الحاميــة )أي الوصــول املجــدي، وعــدم 
ــني(  ــاركة، والتمك ــاءلة، واملش ــرر، واملس ــاق ال ــدم إلح ــة وع ــالمة، والكرام ــز، والس التميي

عــرب جميــع مراحــل دورة الربنامــج يف الربامــج اإلنســانية باســتخدام املســاعدات النقديــة 

ــة  ــة هــدف واحــد أو أكــر مــن أهــداف تلبي والقســائم، والتــي ميكــن أن تهــدف إىل تلبي

االحتياجــات األساســية أو تحقيــق النتائــج املحــددة للقطــاع، مثــل األمــن الغــذايئ، وســبل 

العيــش، والتعليــم، وتوفــر امليــاه وخدمــات الــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة للجميــع، 

واملــأوى، والصحــة.  

ــم  ــتخدمة يف تقدي ــتهداف املس ــات االس ــن أن منهجي ــد م ــال: التأك ــار: مث اإلط

التحويــالت النقديــة متعــددة األغــراض لتلبيــة االحتياجــات األساســية ال تعــرض 

املســتفيدين ملخاطــر الحاميــة )مثــل الرشــوة واالبتــزاز( وتضمــن التوعيــة 

ــادة  ــع ق ــل م ــالل العم ــن خ ــوص، م ــه الخص ــى وج ــع، ع ــعة يف املجتم الواس

ــرات  ــات االســتهداف وتخفيــف التوت املجتمــع لضــامن فهــم املجتمعــات ملنهجي

ــع.  ــتوى املجتم ــى مس ــا ع ــة به ــر املرتبط واملخاط

تكامــل الحاميــة هــو تصميــم الربامــج اإلنســانية، مبــا يف ذلــك املســاعدات 
ــن  ــا م ــة وغره ــن الحامي ــم كل م ــرى، لدع ــق أخ ــائم وطرائ ــة والقس النقدي

ــة،  ــة. يف هــذا املجــال مــن اســتمرارية الحامي أهــداف املســاعدة عــدا الحامي

الحاميــة  قطــاع  بقطاعــات خــارج  اســتجابات خاصــة  الربمجــة  تتضمــن 

لتحقيــق النتائــج املتوخــاة يف مجــال الحاميــة، كــام تســاهم بنشــاط يف الحــد 

مــن املخاطــر بــني الســكان املترريــن. يتطلــب تكامــل الحاميــة مــن جميــع 

العاملــني يف املجــال اإلنســاين االلتــزام بأهــداف الحاميــة يف تصميــم أنشــطتهم، 

حيثــام كان ذلــك ممكنــاً ومناســباً. وبالتــايل، ميكــن دعــم االلتــزام، عــى صعيــد 

املنظومــة ككل، مبركزيــة الحاميــة ألن ذلــك يعتمــد عــى التعــاون بــني جهــات 

ــة للتعــاون يف ســياق االســتجابة اإلنســانية متعــددة القطاعــات.  ــة مختلف فاعل

التكميليــة مــن  النقديــة والقســائم واألنشــطة  اإلطــار: مثــال: املســاعدات 

القطاعــات األخــرى مثــل األمــن الغــذايئ )املســاعدات النقديــة والقســائم لــرشاء 

ــم  ــار(، والتعلي ــع اإليج ــائم لدف ــة والقس ــاعدات النقدي ــأوى )املس ــام(، وامل الطع

)املســاعدات النقديــة والقســائم للــزي الرســمي أو الكتب املدرســية(، واملســاهمة 

يف تحقيــق أهــداف الحاميــة )منــع آليــات التكيــف الخطــرة، مبــا يف ذلــك العمــل 

ــال(. ــة األطف ــل االســتغاليل/الخطر، وعامل ــي والعم ــس التعوي الجنيس/الجن
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برامــج الحاميــة املتخصصة/املســتقلة لهــا أهــداف حاميــة محــددة.  تهــدف 
إىل املســاعدة يف تــاليف شــواغل الحاميــة واالســتجابة لهــا، مثــل العنــف، أو االســتغالل، أو 

ــات  ــوم الجه ــم.  تق ــع بحقوقه ــتفيدين للتمت ــم املس ــز، ودع ــد، أو التميي ــان املتعم الحرم

الفاعلــة يف مجــال الحاميــة ويف املجــال اإلنســاين التــي لهــا الخــربة يف مجــال الحاميــة تقــوم 

ــدف إىل  ــي ته ــة الت ــة املتخصص ــات الحامي ــطة وخدم ــذ أنش ــامن تنفي ــيّس لض ــدور رئي ب

ــة املحــددة. تحقيــق أهــداف الحامي

اإلطــار: مثــال: اســتخدام املســاعدات النقديــة والقســائم لدعــم الربامــج 

ــاليف  ــد تهــدف األنشــطة ت ــة املحــددة الهــدف حــًرا. ق ذات أنشــطة الحامي

ــا  ــم إدارة القضاي ــل دع ــة )مث ــا الحامي ــي تواجهه ــدات الت ــر أو التهدي املخاط

القانونيــة حيــث توجــد، عــى ســبيل املثــال، حواجــز ماليــة للوصــول إىل 

ــا. ــد منه ــة( أو الح ــق املدني الوثائ

يركــز هــذا البحــث حرصيًــا عــىل الجانــب الثالــث لالســتمرارية. ومــع ذلــك، فمــن املســلم 

ــاة يف  ــج املتوخ ــق النتائ ــتخدامها لتحقي ــن اس ــائم ميك ــة والقس ــاعدات النقدي ــه أن املس ب

مجــال الحاميــة يف التدخــالت القطاعيــة أو متعــددة القطاعــات األخــرى. تشــر الدالئــل إىل 

أن إحــدى النتائــج الرئيســية للمســاعدات النقديــة والقســائم لســد االحتياجــات األساســية 

ــال،  ــة األطف ــدريس، وعامل ــوب امل ــل الرس ــرة، مث ــف الخط ــات التكي ــن آلي ــد م ــي الح ه

ــدية،  ــة الجس ــة إىل الحامي ــب، باإلضاف ــأوى املناس ــر امل ــول. يوف ــيس والتس ــل الجن والعم

ــن  ــة ع ــات الناتج ــبب الصدم ــم بس ــدوا منازله ــن فق ــك الذي ــية ألولئ ــة نفس ــدر راح مص

ــل  ــب، ب ــة فحس ــر القانوني ــى األط ــازة ع ــامن الحي ــر ض ــات. ال يقت ــوارث أو األزم الك

ــة  ــن األمثل ــم يف اســتخدام الســكن. وم ــني حقه ــة تأم ــاس لكيفي ــا بتصــور الن ــط أيًض يرتب

األخــرى، نذكــر توفــر النقــد لتحقيــق األمــن الغــذايئ. ميكــن أن يســاعد تنــاول الســعرات 

ــس،  ــل العمــل يف مجــال الجن ــف الخطــرة، مث ــات التكي ــع آلي ــة عــى من ــة الكافي الحراري

ــا  ــك أيًض ــزز ذل ــد يع ــرسي )وق ــل الق ــار أو العم ــل االتج ــرى مث ــر أخ ــرض ملخاط أو التع

آليــات التكيــف اإليجابيــة(. مثــال أخــر، هــو توفــر النقــد يف إطــار تدخــل تعليمــي لدعــم 

القــدرة عــى تحمــل تكاليــف الــزي املــدريس، والوجبــات، والكتــب مــام ميكــن أن يدعــم 

انخفــاض التعــرض لتجنيــد األطفــال، وعاملــة األطفــال، والــزواج املبكــر، ومخاطــر الحاميــة 

األخــرى. تــدرك فرقــة عمــل املجموعــة العامليــة للحاميــة بشــأن املســاعدات النقديــة مــن 

أجــل الحاميــة أيًضــا أن تعميــم الحاميــة هــو جانــب أســايس مــن اســتخدام املســاعدات 

النقديــة والقســائم لتحقيــق النتائــج املتوخــاة يف مجــال الحاميــة ضمــن أنشــطة الحاميــة 

املســتهدفة. 

ــاف يف  ــن االستكش ــد م ــة ملزي ــاك حاج ــا أن هن ــه أيًض ــلم ب ــن املس ــك، م ــى ذل ــالوة ع ع

ــع  ــة. ســوف تتطل ــة املتكامل ــة الحامي ــة والقســائم يف برمج ــاعدات النقدي ــتخدام املس اس

فرقــة العمــل بشــأن املســاعدات النقديــة مــن أجــل الحاميــة الستكشــاف هــذا االســتخدام 

ــد يف املســتقبل.  عــى وجــه التحدي



10

املساعدات النقدية من أجل 

الحامية: األدلة واملامرسات 

والثغرات الحالية 

مخاطر النقد

هنــاك اتفــاق واســع عــى أن املســاعدات النقديــة والقســائم كطرائــق ليســت أكــر خطــورة بطبيعتهــا مــن الطرائــق 

األخــرى؛ فاملخاطــر املرتبطــة بهــا هــي الســياق، والعمــر، ونــوع الجنــس، واملخاطــر الخاصــة بالتنــوع، وهــذه املخاطــر 

قابلــة للمقارنــة مــع األســاليب اإلنســانية األخــرى.9 وبالفعــل، تــم القيــام بعمــل معتــرب يف بحــث املخاطــر املحتملــة التــي 

قــد يواجههــا الســكان املســتفيدون نتيجــة الســتخدام املســاعدات النقديــة والقســائم )أي، مــا إذا كان إدخــال أو طريقــة 

ــر عــدد  ــم تطوي ــك ت ــة(.10 واســتجابة لذل ــة والقســائم يحــدث مخاطــر مرتبطــة بالحامي اســتخدام املســاعدات النقدي

مــن األدوات املختلفــة11 لدعــم املامرســني يف املجــال اإلنســاين ولضــامن التخفيــف مــن املخاطــر واإلدراج يف املســاعدات 

ــا الســكان املســتفيدون بشــكل منهجــي  ــد يواجهه ــي ق ــد املخاطــر الت ــن خــالل تحدي ــراض م ــة متعــددة األغ النقدي
نتيجــة الســتخدام املســاعدات النقديــة والقســائم يف الســياقات اإلنســانية.12  

ــاف  ــو استكش ــث ه ــذا البح ــن ه ــرض م ــّن الغ ــا، ولك ــه هن ــن عرض ــد ميك ــر النق ــول مخاط ــع ح ــاش واس ــاك نق هن

اســتخدام املســاعدات النقديــة والقســائم لتحقيــق النتائــج املتوخــاة يف مجــال الحاميــة يف الســياقات االنســانية، وعــى 

ــة مــن هــذا البحــث مخصصــة لهــذا املســعى.   هــذا النحــو، فــإن األقســام املتبقي

CaLP )2018( Cash & Voucher Assistance and Riskhttp://www.cashlearning.org/cash-transfer-programming-and-risk/cash-trans-9  ملزيــد مــن املعلومــات، انظــر
 fer-programming-and-risk

UNHCR )2015( Guide for Protection in Cash-based Interventions  http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guid- ،10  انظــر عــى ســبيل املثــال
 ance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf and UNHCR )2015( Protection Risks and Benefits

Analysis Tool http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-protection-risks-and-benefits-analysis-

 tool-web_en.pdf

ــة الخاصــة بالســياق ملخاطــر  ــني اآلثار/األهمي ــد وتعي ــة وفوائدهــا وتحدي ــل مخاطــر الحامي ــرارات لتحلي ــة باســتخدام أداة مخطــط تسلســل الق ــة للحامي ــة العاملي ــويص املجموع 11  ت
وفوائــد الحاميــة مــن حيــث الســالمة والكرامــة، والوصــول، وحاميــة البيانــات، وتأثــرات الســوق، واألشــخاص ذوي االحتياجــات واملخاطــر املحــددة، والعالقــات االجتامعيــة، واالحتيــال 

ــول الدامئة/االنتعــاش املبكــر. ــب، والحل والترسي

 IRC )2019( Safer Cash Toolkit http://www.cashlearning.org/resources/library/1407-safer-cash-toolkit-english and WRC, IRC and Mercy Corps )2018(  12
Toolkit for Optimizing CBI for Protection from GBV: http://www.cashlearning.org/resources/library/1170-toolkit-for-optimizing-cash-based-interven-

tions-for-protection-from-gender-based-violence

http://www.cashlearning.org/cash-transfer-programming-and-risk/cash-transfer-programming-and-risk
http://www.cashlearning.org/cash-transfer-programming-and-risk/cash-transfer-programming-and-risk
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web.pdf
http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
http://www.cashlearning.org/resources/library/1407-safer-cash-toolkit-english
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املساعدات النقدية من أجل الحامية

تــم إجــراء مراجعــة األدبيــات التأسيســية يف عــام 5102 التــي لخصــت البحــث وحــدد الثغــرات املتبقيــة.13  تــم القيــام 

ــج  ــدأت يف توثيــق منــاذج ونتائ ــة يف الســنوات األخــرة، والتــي ب ــدة بشــأن النقــد والحامي بعــدد مــن البحــوث الجدي
ــف الجنســاين،17  ــل،14 1516 والعن ــة الطف ــق حامي ــة والقســائم كأدوات للمســاعدة يف تحقي اســتخدام املســاعدات النقدي

ــكات، 20  1819واألرايض واملمتل

واإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام،21 ونــوع الجنــس،22 والصحــة النفســية، والدعــم النفــيس واالجتامعــي.23 تخطــط بعــض 
الوكاالت للقيام ببحوث أكر استهدافًا وأوسع نطاقا وأكر دقة يف عام 24.0202 

اســتخدم عــدد مــن العاملــني يف املجــال اإلنســاين املســاعدات النقديــة والقســائم يف قطــاع الحاميــة مــن خــالل الجمــع 

بــني املســاعدات النقديــة والقســائم وإدارة الحــاالت، ومراقبــة الحاميــة والخدمــات األخــرى التــي تهــدف إىل تحقيــق 

ــامذج  ــرار ولتوســيع نطــاق الن ــن أجــل التك ــود م ــن هــذه الجه ــم م ــاك مجــال للتعل ــة. هن ــج يف قطــاع الحامي النتائ

ــن  ــي ميك ــائم الت ــة والقس ــاعدات النقدي ــم املس ــزات تصمي ــق ومي ــى طرائ ــة ع ــن األدل ــد م ــر مزي ــة ولتطوي الناجح

ــا  ــة األوســع نطاق ــة ضمــن برامــج الحامي اســتخدامها بنجــاح يف ســياقات مختلفــة ملعالجــة مختلــف شــواغل الحامي

ــة.  ــج املتوخــاة يف مجــال الحامي ــق النتائ ــي تهــدف إىل تحقي ــة األخــرى الت والربامــج القطاعي

وهنــاك اتفــاق عــى أن اســتخدام املســاعدات النقديــة والقســائم يف برمجــة الحاميــة يــدل عــى أن املســاعدة النقديــة 

- إىل جانــب املســاعدة العينيــة وإدارة الحــاالت والخدمــات األخــرى - قــد يســاهم يف تحقيــق النتائــج املتوخــاة يف 

مجــال الحاميــة. عــى ســبيل املثــال، قــد يســاعد التحويــل النقــدي يف معالجــة جوانــب التصــدي للعنــف الجنســاين، 

أي، عندمــا ال تتوفــر خدمــات التصــدي للعنــف الجنســاين أو الخدمــات القانونيــة أو الخدمــات الصحيــة مجانـًـا وتكــون 

هنــاك حاجــة إىل الحصــول عــى هــذه الخدمــات، وبالتــايل قــد يكــون النقــد الوســيلة الرئيســية لتعــايف الناجــني. مــن 

غــر املرجــح أن تحقــق املســاعدات النقديــة والقســائم وحدهــا نتائجــا ذات مغــزى للحاميــة عــى املــدى الطويــل إال 

ــة  ــة بالخدمــات التكميلي ــة مصحوب ــم دمجهــا يف الربمجــة الشــاملة التــي تتضمــن إدارة الحــاالت وأنظمــة اإلحال إذا ت

ــول  ــة األط ــر الزمني ــك األط ــا يف ذل ــة، مب ــوارد كافي ــود م ــامن وج ــدي يف ض ــل التح ــات. ويتمث ــرب القطاع ــة ع والربمج

للتمويــل، وقــدرات املوظفــني وكذلــك توافــر خدمــات عاليــة الجــودة لتمكــني برامــج الحاميــة الشــاملة.
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ــاك ثغــرات يف  ــزال هن ــة ال ت ــة والقســائم يف برمجــة الحامي ــة عــىل اســتخدام املســاعدات النقدي ــد األدل ــام تتزاي بين

تحديــد أفضــل تصميــم للمســاعدات النقديــة والقســائم والخدمــات التكميليــة الالزمــة للوصــول إىل نتائــج الحاميــة 

ــاك حاجــة  ــزال هن ــة والقســائم. ال ت ــك املســاعدات النقدي ــة،25 مبــا يف ذل عــىل املــدى الطويــل عــرب الربمجــة التكميلي

إىل بــذل الجهــود لفهــم نطــاق االســتخدامات املحتملــة للمســاعدات النقديــة والقســائم يف قطــاع الحاميــة، بطريقــة 

اســراتيجية ومنســقة.

فهم استخدام املساعدات النقدية والقسائم لتحقيق نتائج الحامية يف 

قطاع الحامية

قــد بذلــت جهــوٌد لتحديــد املعايــر ودعــم قــرار اســتخدام املســاعدات النقديــة والقســائم لتحقيــق النتائــج املتوخــاة 

ــة  ــال، بالنســبة للمديري ــة. فمث ــة والقســائم مجدي ــربت املســاعدات النقدي ــي اعت ــة، يف الســياقات الت يف مجــال الحامي

العامــة للعمليــات األوروبيــة للحاميــة املدنيــة واملعونــة اإلنســانية، التحويــالت النقديــة واحــدة مــن العديــد مــن طــرق 
االســتجابة التــي ميكــن اســتخدامها يف عمل/مرشوع/برنامــج الحاميــة اإلنســانية، وفًقــا للمعايــر التاليــة:26

تحليــل الحاميــة يحــدد بوضــوح التهديــدات التــي تتــم معالجتهــا بواســطة اإلجــراء 
وكيــف أن التحويــالت النقديــة هــي الطريقــة األنســب إىل جانــب املكونــات األخــرى للربنامــج؛

ــة مــن  ــة إىل النتيجــة املتوخــاة يف مجــال الحامي ــة املؤدي ــة والعملي الســببية املنطقي
ــح؛ ــم تحديدهــام بشــكل واضــح ورصي ــارة، يت ــل النقــدي املخت خــالل طريقــة التحوي

التحويالت النقدية تتم عرب مجموعة من أنشطة الحامية والعمليات.  

ميكــن اســتخدام التحويــالت النقديــة يف برامــج الحاميــة ملعالجــة مجموعــة مــن احتياجــات الحاميــة األرسيــة 

والفرديــة وميكــن تصميمهــا لتحقيــق نتائــج حاميــة محــددة قــد تختلــف حســب الســياق وتخضــع للحاميــة الخاصــة 

ــر  ــخاص املعرضــني لخط ــدة األش ــة لفائ ــر املرشوط ــة غ ــاعدة النقدي ــمل املس ــذا يش ــل املخاطــر. وه بالســياق وتحلي

الحرمــان الشــديد، مثــل )عــى ســبيل املثــال ال الحــر( اآلبــاء الوحيديــن الذيــن يعولــون أكــر مــن معــال، والقــر 

غــر املصحوبــني، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وكبــار الســن، والناجــني مــن العنــف، وفئــات أخــرى مــن األشــخاص الذيــن 

ــة.  ــة بالحامي ــدة متعلق ــربون عرضــة ألخطــار متزاي يعت

ميكــن أيًضــا اســتخدام التحويــالت النقديــة غــري املرشوطــة واملرشوطــة لدعــم الحلــول الدامئــة للنازحــني، ومســاعدة 

ــتخدم  ــف النقــل وإعــادة اإلدمــاج واالحتياجــات األساســية. يف بعــض الســياقات، تُس ــة بتحمــل تكالي العــودة الطوعي

ــن  ــال، ميك ــبيل املث ــى س ــاف. ع ــبل االنتص ــة وس ــاعدة القانوني ــول إىل املس ــني الوص ــح لتمك ــة واملن ــاعدة النقدي املس

اســتخدام املســاعدة النقديــة لتغطيــة تكلفــة التمثيــل القانــوين، والوثائــق املدنيــة، والنقــل لحضــور جلســات املحكمــة 
ــة.27  ــب الحكومي ــارات للمكات أو الزي

ــاليب و/أو  ــن األس ــر م ــد أو أك ــوع واح ــائم ون ــة والقس ــالت النقدي ــني التحوي ــع ب ــي تجم ــة الت ــج التكميلي الربام

ــات يتــم توفرهــا  ــواع الدعــم التكميــي مــا يــي: )1( مكون األنشــطة، مجــال آخــر يتطلــب االهتــامم. قــد تشــمل أن

كعنــارص متكاملــة للتدخــل بتوفــر التحويــالت النقديــة، عــى ســبيل املثــال مــن خــالل توفــر مزايــا إضافيــة أو تحويالت 

عينيــة، أو معلومــات أو اتصــاالت متعلقــة بتغيــر الســلوك، أو الدعــم النفــيس واالجتامعــي؛ و )2( مكونــات خارجــة عــن 

التدخــل ولكنهــا تقــدم روابــط واضحــة للخدمــات التــي تقدمهــا قطاعــات أخــرى، مثــل الوصــول املبــارش إىل الخدمــات، 

أو تســهيل الروابــط للخدمــات.” إن التحديــد األفضــل لكيفيــة تكامــل الطرائــق و/أو األنشــطة املختلفــة مــع بعضهــا 

25  يشــر هــذا املصطلــح إىل الربمجــة حيــث يتــم الجمــع بــني الطرائــق و/أو األنشــطة املختلفــة لتحقيــق األهــداف. ميكــن تنفيــذ التدخــالت التكميليــة مــن قبــل وكالــة واحــدة أو أكــر 
تعمــل بشــكل تعــاوين. قــد يتيــح هــذا النهــج تحديــد مجموعــات فعالــة مــن األنشــطة لتلبيــة االحتياجــات وتحقيــق أهــداف الربنامــج. مــن الناحيــة املثاليــة، ســيتم تســهيل ذلــك مــن 

خــالل نهــج منســق متعــدد القطاعــات لتقييــم االحتياجــات والربمجــة. 

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation )DG ECHO(, page 20 https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/policy_guidelines_hu-  26
 manitarian_protection_en.pdf

 http://www.cashlearning.org/sector-specific-cash-transfer-programming/protection-1  27

https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/policy_guidelines_humanitarian_protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/policy_guidelines_humanitarian_protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/policy_guidelines_humanitarian_protection_en.pdf
http://www.cashlearning.org/sector-specific-cash-transfer-programming/protection-1
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البعــض للوصــول إىل نتائــج الحاميــة سيســاعد عــىل تعزيــز هــذا النهــج، مــع تجنــب االســتخدامات التــي ال تهــدف 

بالــرورة مبــارشة إىل تحقيــق النتائــج املتوخــاة يف مجــال الحاميــة.

ميكــن أيًضــا اســتخدام التحويــالت النقديــة لتحقيــق النتائــج املتوخــاة يف مجــال الحاميــة ولتعزيــز التأثــر عــى مواضيــع 

مثــل برامــج الحاميــة املجانيــة وديناميــات النــوع االجتامعــي واملرونــة.  تلــك هــي املجــاالت التــي تســتحق مزيــدا 

مــن البحــث يف املســتقبل. 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي:

ــم  ــي ت ــاين الت ــف الجنس ــدي للعن ــج التص ــد نتائ ــوكاالت لتحدي ــني ال ــركة ب ــوٌد مش ــت جه ــرة، بُذل ــنوات األخ يف الس

ــة األمــم  ــل مفوضي ــات مــن قب ــل مراجعــة األدبي ــة والقســائم، مث ــا مــن خــالل اســتخدام املســاعدات النقدي تحقيقه

املتحــدة لشــؤون الالجئــني ومراجعــة األدبيــات مــن قبــل مفوضيــة الالجئــني النســائية، ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة وكليــة 

ــوث  ــات للبح ــم توصي ــا تقدي ــية، وأيًض ــوات الرئيس ــراز الفج ــة، وإلب ــط األدل ــر خرائ ــك لتطوي ــاد وذل ــدن لالقتص لن

املســتقبلية.  عندمــا يكــون نقــص املــوارد املاليــة والفــرص االقتصاديــة عامــاًل مســاهاًم يف العنــف القائــم عــى النــوع 

االجتامعــي، أو يكــون نقــص املــوارد ناتجــا عــن حادثــة عنــف جنســاين )عــى ســبيل املثــال، الفقــدان املؤقــت للدخــل 

الــذي يعتمــد عليــه نــاج بســبب صدمــة(، قــد تكــون املســاعدات النقديــة والقســائم طرقــا مناســبة لالســتجابة ملخاطــر 
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي أو التخفيــف منهــا. 28

قيودنتائج العنف القائم عىل النوع االجتامعي

الحد من مخاطر العنف القائم عى النوع 

االجتامعي أو التعرض له:

تحسني توزيع سلطة اتخاذ القرار يف األرسة	 

الحد من عنف الرشيك الحميم 	 

الحد من مخاطر التحرش أو االستغالل أو 	 

االعتداء الجنيس أو التعرض له

الحد من الزواج القرسي واملبكر أو منعه	 

زيادة ملكية األصول أو السيطرة عى املوارد 	 

الوصول إىل الخدمات:

وصول الناجني من العنف القائم عى النوع 	 

االجتامعي إىل خدمات االستجابة والتعايف 

الوصول إىل خدمات الصحة اإلنجابية 	 

الوصول إىل خدمات الصحة النفسية/العقلية 	 

تجنب اسراتيجيات التأقلم الخطرة

الحد من االعتامد عى العمل الجنيس أو تحسني 
سالمته29

املساعدات النقدية والقسائم وحدها ال تكفي لهزم 	 

املعاير واألنظمة القامئة عى النوع االجتامعي، مثل 

املفاهيم املجتمعية للعنف وتنظيم األرسة، وعدم 

القدرة عى وراثة أو امتالك املمتلكات، وحضانة 

األطفال عند الطالق، أو معالجة غياب خدمات الدعم.

إن استمرار املامرسات السيئة )مثل، ضعف التنسيق 	 

بني من يقّدم املساعدات النقدية ومن يعالج العنف 

القائم عى النوع االجتامعي، والفشل يف دمج برمجة 

املساعدة النقدية والتصدي للعنف الجنساين، والفشل 

يف إجراء تحليل مستمر للنوع االجتامعي والحامية( 

يضعف إمكانية مساهمة املساعدات النقدية والقسائم 

يف تحقيق النتائج يف مجال مكافحة العنف الجنساين.

يعمل بعض مقّدمي املساعدات النقدية ومعالجي 	 

العنف القائم عى النوع االجتامعي حاليًا يف معزل عن 

بعضهم البعض وذلك ال يساعد التنسيق. ونتيجة لذلك، 

فإن الربمجة ليست متكاملة وال يوجد تحليل مستمر 

للنوع االجتامعي والحامية عرب دورة الربنامج. حققت 

الدراسات القليلة التي أظهرت الربمجة املتكاملة 
تأثرات إيجابية.30

http://www.  الدالئــل وأولويــات البحــث املســتقبلية :IRC and WRC )2018( Humanitarian Cash Transfer Programming and Gender-based Violence Outcomes  28
 cashlearning.org/downloads/genderandctpwrcirc.pdf

29  املرجع السابق. 
30  املرجع السابق.

http://www.cashlearning.org/downloads/genderandctpwrcirc.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/genderandctpwrcirc.pdf
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ثغرات يف األدلة

ــف 1.  ــن العن ــن الناجــني م ــا م ــتبعاًدا وتهميًش ــر اس ــات األك ــى الفئ ــة والقســائم ع ــر املســاعدات النقدي أث

القائــم عــى النــوع االجتامعــي واألفــراد املعرضــني للخطــر، مبــا يف ذلــك النســاء ذوات اإلعاقــة، واملســنات، 

ــة؛ ــات الجنســانية املتنوع ــول الجنســية والهوي ــر املتزوجــات، واألشــخاص ذوي املي ــات املتزوجــات وغ واملراهق

كيفيــة تأثــر طرائــق مختلفــة مــن املســاعدات النقديــة والقســائم )عــى ســبيل املثــال، التحويــالت املرشوطة 2. 

ــات  ــراف اآليل، والخدم ــة ال ــليم )بطاق ــات التس ــدة( وآلي ــر املقي ــدة وغ ــك املقي ــة وكذل ــر املرشوط وغ

النقديــة املتنقلــة، والنقــود يف املظاريــف( عــى الوقايــة واالســرداد؛ 

مــا هــي األنشــطة املقرنــة بربنامــج املســاعدات النقديــة والقســائم األكــر فاعليــة - مجموعــات املناقشــة 3. 

حــول النــوع االجتامعــي، الروابــط لســبل العيــش املســتدامة، التدريبــات يف مجــال املعــارف املاليــة، ومــا إىل 

ذلــك لتعزيــز حاميــة املــرشدات؛  

اآلثــار طويلــة املــدى مبجــرد انتهــاء دورة الربنامــج اإلنســاين القصــرة واســتمرار األفــراد النازحــني يف التعــايف 4. 
مــن الصدمــات وقــد يضطــرون إىل االســتجابة آلثــار جديــدة.31

 النتائج الرئيسية:
تتعلــق غالبيــة األدلّــة بتأثــري املســاعدات النقديــة والقســائم عــىل املخاطــر أو التعــرض لنتائــج العنــف 

ــة والقســائم عــى  ــر املســاعدات النقدي ــل عــى تأث ــة أق ــر أدل ــوع االجتامعــي؛ تتوف ــم عــىل الن القائ

ــل  ــع املخاطــر. كان الدلي ــل م ــب اســراتيجيات التعام ــة للناجــني وتجن ــات املقدم الوصــول إىل الخدم

عــى تأثــر املســاعدات النقديــة والقســائم يف تزايــد قــوة اتخــاذ القــرار األرسي هــو األكــر شــيوًعا )25 

٪(، يليــه انخفــاض عنــف الرشيــك الحميــم )32 ٪(، ثــم زيــادة ملكيــة األصــول والســيطرة عــى املــوارد 

)9 ٪(، وأخــرا انخفــاض نســبة الــزواج املبكــر والقــرسي )6٪(. مل تذكــر إال يف دراســة واحــدة أو دراســتني 

ــات  ــف الجنســاين والخدم ــات التصــدي للعن ــيس، والوصــول إىل خدم فقــط االنخــراط يف العمــل الجن
العالجيــة، والتعــرض للتحــرش واالســتغالل واإليــذاء الجنــيس. 32

ــة  ــا الربمج ــة، تليه ــة مفضل ــة نقدي ــراض كطريق ــددة األغ ــة متع ــالت النقدي ــات إىل التحوي ــة الدراس ــارت غالبي أش

التكميليــة33 والتحويــالت النقديــة املرشوطــة.34 حققــت 17٪ مــن التدخــالت نتائــج إيجابيــة، و52٪ كانــت محايــدة، و٪4 

كانــت ســلبية. تشــر النتائــج إىل أن التحويــالت النقديــة متعــددة األغــراض تــؤدي إىل نتائــج متباينــة بشــأن الوقايــة 

مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي والحــد منــه والتصــدي لــه. يف بعــض الحــاالت، كانــت النتيجــة إيجابيــة، 

بينــام كانــت محايــدة يف حــاالت أخــرى. يف الربامــج الهادفــة إىل تحقيــق النتائــج املتوخــاة يف مجــال الحاميــة، تُظهــر 

األدلــة أن وجــود فهــم جيــد لديناميكيــات النــوع االجتامعــي يف املجتمعــات املحليــة ومحــددات مخاطــر العنــف القائــم 

عــى النــوع االجتامعــي التــي يتعــني تقليلهــا أمــر بالــغ األهميــة. مــن املهــم جــد تحديــد مــا إذا كان للعنــف الجنســاين 

ســبب اقتصــادي ميكــن معالجتــه مــن خــالل املســاعدات النقديــة والقســائم، عــى ســبيل املثــال - جنبًــا إىل جنــب مــع 

نظريــة قويــة للتغيــر واملنطــق الســببي. بشــكل عــام، كان العامــل الحاســم لتحقيــق نتيجــة إيجابيــة إقــران التحويــالت 

ــل مجموعــات  ــة، مث ــة وخدمــات أكــر - األنشــطة التكميلي ــة متعــددة األغــراض مــع برامــج الخدمــات املالي النقدي

ــراد  ــم األف ــج دع ــار برام ــه يف إط ــم تقدمي ــذي يت ــي ال ــيس االجتامع ــم النف ــي والدع ــوع االجتامع ــول الن ــة ح املناقش
املعرضــني لخطــر العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي والناجــني. 35

كانــت مامرســات االســتهداف الضعيفــة شــائعة يف العديــد مــن الدراســات اســتناًدا إىل االفراضــات التــي تفيــد بــأن 

االســتهداف القائــم عــى النــوع االجتامعــي )عــى ســبيل املثــال، اســتهداف ربــات البيــوت( ســيحقق نتائــج إيجابيــة 

31  املرجع السابق.
32  املرجع السابق. 

 CaLP )2019( Glossary for 33  تشــر الربامــج التكميليــة أو برامــج الخدمــات املاليــة وخدمــات أكــر إىل مجموعــة مــن الطرائــق و/أو األنشــطة املختلفــة لتحقيــق األهــداف. انظــر
)CaLP Terminology for Cash and Voucher Assistance, http://www.cashlearning.org/resources/glossary#CVA

 CaLP )2019( Glossary for CaLP Terminology for Cash and Voucher 34  ملزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه األنــواع مــن ســبل تقديــم املســاعدات النقديــة والقســائم، انظــر
 )Assistance, http://www.cashlearning.org/resources/glossary#CVA

http://www.  الدالئــل وأولويــات البحــث املســتقبلية :IRC and WRC )2018( Humanitarian Cash Transfer Programming and Gender-based Violence Outcomes  35
 cashlearning.org/downloads/genderandctpwrcirc.pdf
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ووقائيــة. االســتهداف القائــم عــى النــوع االجتامعــي - املســتند إىل االفراضــات )عــى ســبيل املثــال، بــأن النســاء ينفقــن 

ــرة  ــات املتأث ــارة املجتمع ــتناد إىل استش ــن االس ــدالً م ــة األرسة( ب ــز رفاهي ــى تعزي ــائم ع ــة والقس ــاعدات النقدي املس

باألزمــات التــي يجــب اســتهدافها داخــل األرسة مــع وجــود رؤى حــول املخاطــر والفوائــد املحتملــة - قــد يســبب الــرر 

ويعــزز عــدم املســاواة بــني الجنســني.36 هنــاك حاجــة إىل إجــراء مشــاورات مــع الرجــال والنســاء )تُعقــد بشــكل منفصل( 
وتحليــل شــامل للنــوع االجتامعــي واملخاطــر وإرشــاد مناهــج االســتهداف. 37  

التأثــريات الجانبيــة اإليجابيــة للمســاعدات النقديــة والقســائم عــىل العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي شــملت 

ــن  ــالغ ع ــة يف اإلب ــادة الثق ــات؛ وزي ــني املعنوي ــق وتحس ــف القل ــل تخفي ــة، مث ــية االجتامعي ــة النفس ــني الرفاهي تحس

العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي؛ وزيــادة القــدرة عــى املشــاركة يف األنشــطة االجتامعيــة واملامرســات املجتمعية؛ 

ــة  ــة عــى أن املســاعدات النقدي ــا بعــض األدل ــاك أيًض ــم. وهن ــة؛ والحصــول عــى التعلي ــات املجتمعي وتحســني العالق

ــك،  ــا لذل ــم خصيًص ــوع االجتامعــي، حتــى عندمــا ال تُصمَّ ــم عــى الن ــل مــن مخاطــر العنــف القائ والقســائم قــد تقل

وعــى الرغــم أن تقليــل املخاطــر عــادة مــا يكــون قصــر املــدى. وهنــاك أيًضــا أدلــة عــى أن الجمــع بــني املســاعدات 

النقديــة والقســائم، مــن جهــة، والخدمــات املناســبة، مــن جهــة أخــرى، قــد يــؤدي إىل حاميــة أكــر اســتدامة تتجــاوز 

مدتهــا مــدة التحويــل النقــدي. التأثــريات الجانبيــة الســلبية للمســاعدات النقديــة والقســائم عــىل العنــف القائــم عــىل 

النــوع االجتامعــي ضمــن العــدد املحــدود مــن الدراســات التــي شــملت العــبء املــزدوج الــذي تعــاين منــه النســاء 

الــاليت حصلــن عــى املســاعدات النقديــة والقســائم والــاليت يعانــني مــن زيــادة يف عملهــن املرهــق  بســبب التغــرات يف 

أدوار الجنســني؛ وتدهــور العالقــات املجتمعيــة بســبب غــرة مــن مل يســتهدف مــن التدخــل ومزاعــم الفســاد يف عمليــة 

االختيــار؛ والتقاريــر عــن العالقــات الزوجيــة غــر املســتقرة )مثــل الطــالق، والــزواج الثــاين، أو التخــي، عــى الرغــم مــن 
أن العديــد مــن التقاريــر كانــت قليلــة(. 38
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وباإلضافــة إىل مــا ســبق، تــم بــذل جهــود مشــركة بــني الــوكاالت لتحديــد النتائــج يف مجــال حاميــة الطفــل التــي تــم 

ــدن  ــة لن ــا كلي ــي أجرته ــات الت ــة األدبي ــل مراجع ــة والقســائم، مث ــن خــالل اســتخدام املســاعدات النقدي ــا م تحقيقه

ــى  ــوء ع ــليط الض ــك لتس ــل، وذل ــة الطف ــائم يف حامي ــة والقس ــاعدات النقدي ــة للمس ــة أِدل ــع خريط ــاد لوض لالقتص

ــد  ــف الســياقات، ق ــذي يراعــي مختل ــل ال ــا للتحلي ــات لألبحــاث املســتقبلية.39 وفًق ــم توصي الثغــرات الرئيســية وتقدي

تكــون املســاعدات النقديــة والقســائم طرقـًـا مناســبة لتخفيــف اســراتيجيات املواجهــة الخطــرة املــرة باألطفــال، مثــل 

عاملــة األطفــال والــزواج املبكــر والحمــل املبكــر ولتقليــل الحوافــز لالنخــراط يف الســلوكيات الضــارة باألطفــال ومنائهــم، 

عــى األقــل عــى املــدى القصــر. ليــس مــن الــروري أن تســتهدف املســاعداُت النقديــة والقســائم األطفــاَل بشــكل 

مبــارش ليكــون لهــا آثــار إيجابيــة عليهــم، وعــى النتائــج املتوخــاة يف مجــال حاميــة الطفــل.

قيودالنتائج املتوخاة يف مجال حامية الطفل

الحد من عاملة األطفال	 

الحد من زواج األطفال	 

تقليل التعرض للعنف وتقليل املخاطر	 

الرعاية البديلة	 

تحسني الوصول إىل الخدمات	 

إعادة اإلدماج	 

تقليل إهامل الوالدين للطفل	 

 املواظبة عى الدراسة والبقاء يف املدارس	 

يبدو أن القيود من جانب العرض حاسمة 	 

وتتطلب نهجاً متعدد األوجه ومنسقاً.

قد يشكل االفتقار إىل األمن الجسدي واملخاوف 	 

املتعلقة بالسالمة حواجز كبرة ال ميكن تخطيها 

من خالل املساعدات النقدية والقسائم وحدها. 

36  يتم بحث مسألة مامرسات االستهداف ومعاير الضعف يف سياق املساعدات النقدية والقسائم مبزيد من التفصيل يف القسم 2.4 من هذا البحث.
http://www.  الدالئــل وأولويــات البحــث املســتقبلية :IRC and WRC )2018( Humanitarian Cash Transfer Programming and Gender-based Violence Outcomes  37

 cashlearning.org/downloads/genderandctpwrcirc.pdf

38  املرجع السابق.
CaLP )2018( Cash Programming in the Education and Child Protection Sectors http://www.cashlearning.org/downloads/calp-education-and-child-pro-  39

 tection.pdf
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ثغرات يف األدلة

البحــوث املقارنــة والتقييــامت الدقيقــة عــرب مجموعــة أوســع مــن طرائــق املســاعدات النقديــة 1. 
والسياســات؛  والتدخــالت  والقســائم 

زيادة الركيز عى مراقبة النتائج القطاعية للتحويالت النقدية متعددة األغراض؛ 2. 
التقييم املقارن للرشوط؛ 3. 
الربمجــة الشــاملة، وخاصــة تفاعــل طرائــق املســاعدات النقديــة والقســائم مــع التدخــالت الهادفــة إىل 4. 

الحــد مــن الحواجــز غــر املاليــة التــي تحــول دون التعليــم؛
كيــف ميكــن االســتفادة مــن املســاعدات النقديــة والقســائم لتحقيــق النتائــج املتوخــاة يف مجــال حاميــة 5. 

األطفــال ذوي اإلعاقــة. الوعــي بحــدود املســاعدات النقديــة والقســائم يف تحقيــق النتائــج املتوخــاة يف 
مجــال حاميــة الطفــل قــد يفيــد بشــكل أفضــل التدخــالت يف هــذه القطاعــات.

 النتائج الرئيسية:
ــج  ــق النتائ ــدة. ُوجــد تدخــٌل واحــد فقــط لتحقي ــة و54٪ محاي ــج مختلطــة: 05٪ إيجابي ــة نتائ  لألدل

ــج  ــكل برنام ــاء يف ش ــل ج ــارش )التدخ ــلبي مب ــر س ــه تأث ــال كان ل ــة األطف ــال حامي ــاة يف مج املتوخ

تحويــالت نقديــة متعــددة األغــراض( عــى مخاطــر العنــف أو التعــرض لهــا. اســتنادا للتدخــالت التــي 

متــت دراســتها، ُوجــد أن عاملــة األطفــال والتعــرض للمخاطــر والعنــف كانــت النتائــج األكــر شــيوعا. 

قــد تكــون املســاعدات النقديــة والقســائم فعالــة يف منــع عاملــة األطفــال عــى املــدى القصــر بقــدر مــا 

تســاهم املســاعدات النقديــة والقســائم عــى إبقــاء األطفــال يف املدرســة وتقلــل مــن التعــرض للمخاطــر 

والعنــف الناتــج عــن نقــص اإليــرادات.  

فيــام يتعلــق باألطفــال غــري املصحوبــني واملنفصلــني عــن ذويهــم - ترتبــط املســاعدات النقديــة والقســائم بانخفــاض 

ــني أو  ــراد األرسة املقرب ــن أو أف ــل الوالدي ــن قب ــال م ــة األطف ــادة يف رعاي ــم وزي ــني عــن والديه ــال املنفصل ــدد األطف ع

اإلخــوة أو األخــوات. تظهــر األدلــة أيًضــا أن التحويــالت النقديــة املرشوطــة تســمح لألمهــات بتجنــب الهجــرة للعمــل، 

وزيــادة الوقــت الــذي يقضينــه يف رعايــة أطفالهــن، مبــا يف ذلــك الرضاعــة الطبيعيــة ألطفالهــن، وإذا كانــت مرشوطــة 

بزيــادة التعليــم للفتيــات، قــد تســمح املســاعدات النقديــة والقســائم أيًضــا بزيــادة الوقــت الــذي تقضيــه األمهــات يف 

رعايــة أطفالهــن الصغــار، مــام يعفــي الفتيــات املراهقــات مــن هــذه املهمــة.

ال يوجــد دليــل عــىل آثــار طويلــة املــدى عــىل عاملــة األطفــال واملامرســات التــي قــد تــؤدي إىل الخطــر والعنــف. تعــد 

التحويــالت النقديــة املرشوطــة وســيلة فّعالــة ملعالجــة عاملــة األطفــال، ولكــن يجــب أن يعــوض مبلــغ التحويــل تكلفــة 

عــدم اللجــوء إىل عاملــة األطفــال. بغــض النظــر عــن طرائــق املســاعدات النقديــة والقســائم املقدمــة، مــن غــر املحتمــل 

أن يســتمر االنخفــاض يف عاملــة األطفــال )التــي غالبــا مــا تكــون مصحوبــة بزيــادة الحضــور املــدريس( بعــد انقضــاء 

مــدة التدخــل إذا تــم تنفيــذ هــذه املســاعدات كنشــاط مســتقل. وبالتــايل، لغــرض االســتدامة، يــوىص بدمــج املســاعدات 

النقديــة والقســائم مــع األنشــطة األخــرى لتعزيــز ســبل عيــش األرس املســتهدفة ووضعهــا االقتصــادي. وباملثــل، هنــاك 

أدلــة محــدودة عــىل اآلثــار اإليجابيــة للمســاعدات النقديــة والقســائم عــىل زواج األطفــال. معظــم الدراســات غــر 

حاســمة، مــام يشــر إىل أن زواج األطفــال قضيــة معقــدة، وال يــزال احتــامل مســاهمة املســاعدات النقديــة والقســائم يف 

الحــد مــن حدوثــه غــر واضــح. تــم تحديــد اآلثــار الجانبيــة اإليجابيــة والســلبية املتعلقــة بحاميــة األطفــال، ومــع ذلــك، 

يجــب إجــراء دراســات أكــر دقــة لبحــث إمكانيــة اآلثــار الجانبيــة اإليجابيــة والســلبية عــىل حــد ســواء.

ــة يف مجــال  ــج إيجابي ــؤدي إىل نتائ ــة والقســائم مــن املحتمــل أن ت ــة تشــر إىل أن املســاعدات النقدي ــدو أن األدل يب

حاميــة األطفــال إذا كان تصميمهــا يتضمــن شــكالً مــن أشــكال املرونــة؛ عــى ســبيل املثــال، إذا أمكــن تعديــل آليــة 

التســليم ومقــدار وتكــرار التحويــالت النقديــة، فقــد يســتطيع الربنامــج اســتيعاب املســتفيدين الجــدد الذيــن مل يتــم 

ــدة، أو مــرض غــر  ــوالدات الجدي ــل اتســاع األرس مــن خــالل ال ــاة، مث تضمينهــم ســابًقا وكان مســتجيبا لظــروف الحي

ــدة الربنامــج  ــم طــوال م ــة املنتظمــة والتعل ــة الواضحــة واملراقب ــخ. وتســمح إجــراءات املراقب ــة، إل ــع، أو اإلعاق متوق

تســمح بتســجيل النتائــج املقصــودة وغــر املقصــودة عــى األطفــال، وذلــك يف إطــار الربامــج املصممــة لتحقيــق النتائــج 

ــة، أو األمــن الغــذايئ، أو ســبل  ــي تهــدف إىل تحســني التغذي ــك الربامــج الت ــة األطفــال وكذل املتوخــاة يف مجــال حامي

العيــش بالنســبة لــألرس، بشــكل عــام.
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اإلسكان واألرايض واملمتلكات:

تــم بــذل جهــود مشــركة بــني الــوكاالت لفهــم النتائــج املحتملــة يف مجــال اإلســكان واألرايض واملمتلــكات والتــي ميكــن 

تحقيقهــا مــن خــالل اســتخدام املســاعدات النقديــة والقســائم، مثــل مراجعــة األدبيــات التــي أجرتهــا املجموعــة العاملية 

للحاميــة40 وكذلــك ورقــة النصائــح التــي تــم إعدادهــا بشــأن اإلســكان واألرايض واملمتلــكات.41  وتجــدر اإلشــارة أيًضــا إىل 

أن فرقــة عمــل املجموعــة العامليــة للحاميــة بشــأن املســاعدات النقديــة مــن أجــل الحاميــة تقــوم حاليًــا بإعــداد خرائــط 

لألدلــة يف هــذا املجــال مــن الحاميــة. ســيتم تحديــث هــذا البحــث بشــكل دوري لتســجيل األدلــة املتاحــة. 

  النتائج الرئيسية:
تبــني األدلــة أن التبــادالت القامئــة عــى الســوق قــد تســاعد يف االندمــاج الفعــي لألشــخاص املرشديــن 

مــع الســكان املضيفــني. وقــد يــؤدي تعزيــز الروابــط االقتصاديــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل املســاعدات 

ــال  ــني إىل رأس امل ــول النازح ــادة وص ــة إىل زي ــة املختلف ــات االقتصادي ــرب الطبق ــائم، ع ــة والقس النقدي

االجتامعــي واالقتصــادي.   وقــد يــؤدي الجمــع بــني املســاعدات النقديــة والقســائم، مــن جهــة، وأنــواع 

أخــرى مــن الربمجــة والخدمــات املناســبة، مــن جهــة أخــرى، إىل حاميــة أكــر اســتدامة تتجــاوز مدتهــا 

مــدة التحويــل النقــدي.  وعنــد النظــر يف املســاعدات النقديــة، ينبغــي تقييــم جــدوى وقــدرات أنظمــة 

الســوق ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك اإلســكان، واإليجــارات، وأســواق مــواد البنــاء، بشــكل مســتمر طــوال 

فــرة االســتجابة.  يجــب دامئــا إنفــاق املنــح غــري املقيــدة )التــي ميكــن إنفاقهــا عــى أي يشء(، لتلبيــة 
أكــر احتياجــات األرسة إلحاًحــا )عــادًة مــا يتــم إنفــاق أغلبهــا عــى الطعــام(.42

اإلجراءات املتعلقة باأللغام:

ــي  ــكات والت ــكان واألرايض واملمتل ــال اإلس ــة يف مج ــج املحتمل ــم النتائ ــوكاالت لفه ــني ال ــركة ب ــود مش ــذل جه ــم ب ت

ميكــن تحقيقهــا مــن خــالل اســتخدام املســاعدات النقديــة والقســائم، مثــل مراجعــة األدبيــات التــي أجرتهــا املجموعــة 

ــزال  ــة للحاميــة43 وورقــة النصائــح التــي تــم إعدادهــا بشــأن اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام.44  ومــع ذلــك، ال ت العاملي

ــا بوضــع خرائــط لألدلــة يف هــذا املجــال مــن  األدلــة محــدودة، لــذا يقــوم فريــق مهــام النقــد مقابــل الحاميــة حالًي

ــة املتاحــة.  الحاميــة. ســيتم تحديــث هــذا البحــث بشــكل دوري لتســجيل األدل

تشــمل اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام إزالــة األلغــام، املســح التقنــي وغــر التقنــي، ووضــع العالمــات والتســييج، إزالــة 

األلغــام واإلفــراج عــن األرايض، والتوعيــة مبخاطــر األلغــام، ومســاعدة الضحايــا )مبــا يف ذلــك الرعايــة الطبيــة الطارئــة 

واملســتمرة، وإعــادة التأهيــل، والدعــم النفــيس واالجتامعــي، واإلدمــاج االجتامعــي واالقتصــادي(، وتدمــر املخزونــات. 

ــام  ــن األلغ ــون م ــة، والناج ــخاص ذوي اإلعاق ــول األش ــار وص ــذ يف االعتب ــب أن يؤخ ــليم، يج ــة التس ــار آلي ــد اختي عن

ــن مشــاكل  ــون م ــن يعان ــك الناجــون الذي ــر أو الســمع، وكذل ــة أو الب ــن ضعــف الحرك ــون م ــن يعان ــة الذي األرضي

الصحــة العقليــة.  ليســت اإلعاقــة نفســها هــي التــي تجعــل النــاس عرضــة للخطــر ولكــن العوائــق التــي متنعهــم مــن 

الوصــول. عــادة مــا تكــون هــذه العوائــق محــددة الســياق وجــزًءا مــن التجربــة املعيشــية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

لــذا ينبغــي العمــل معهــم، وليــس فقــط مــن أجلهــم، لتحديــد هــذه العوائــق.  يف كثــر مــن األحيــان، قــدرات إزالــة 

األلغــام ال تلبــي الطلــب، ونتيجــة لذلــك فــإن املجتمعــات املتــررة مــن األلغــام ومــن املتفجــرات التــي تخلفهــا الحــرب 

تضطــر إىل مواجهــة مخاطــر املتفجــرات التــي تهــدد ســبل عيــش أفرادهــا وحياتهــم وأجســامهم. وبالنســبة لألشــخاص 

الذيــن تعرضــوا لحــادث بســبب لغــم أو متفجــرات مــن مخلفــات الحــرب وبقــوا عــى قيــد الحيــاة، فــإن كســب القــوت 

يصبــح أولويــة. ومبجــرد تخليــص املجتمعــات مــن األلغــام واملتفجــرات التــي خلفتهــا الحــرب، غالبًــا مــا يكــون الدعــم 

http://www.cashlearning.org/downloads/erc-protection-and-cash-lit- استعراض األدبيات :UNHCR )2015( Protection Outcomes in Cash-Based Interventions  40
erature-review-jan2015.pdf

GPC )2017(  Housing, Land and Property )HLP( and Cash Based Interventions Tip Sheet https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/  41
 HOUSING-LAND-AND-PROPERTY-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf

42  املرجع السابق.
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-protection-and-cash-lit- استعراض األدبيات :UNHCR )2015( Protection Outcomes in Cash-Based Interventions  43

erature-review-jan2015.pdf

GPC )2017( Mine Action Cash Based Interventions Tip Sheet  https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/MINE-ACTION-AND-   44
CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf

http://www.cashlearning.org/downloads/erc-protection-and-cash-literature-review-jan2015.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-protection-and-cash-literature-review-jan2015.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/HOUSING-LAND-AND-PROPERTY-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/HOUSING-LAND-AND-PROPERTY-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-protection-and-cash-literature-review-jan2015.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/erc-protection-and-cash-literature-review-jan2015.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/MINE-ACTION-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/MINE-ACTION-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
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الالحــق مطلوبـًـا إلعــادة تهيئــة البيئــة وتجديــد حيــاة األشــخاص املتأثريــن باألزمــة. يســاعد تطبيــق النهــج الــذي يحتــل 

فيــه البــرش مــكان الصــدارة عــى تحويــل االنتبــاه إىل األشــخاص وســبل عيشــهم وخياراتهــم وتفضيالتهــم عوًضــا عــن 

الركيــز عــى إزالــة األلغــام فقــط.

النتائــج الرئيســية: تظهــر األدلــة أن املجازفــة العمديــة يف إزالــة األلغــام أو املتفجــرات التــي تخلفهــا الحــرب عــادة مــا 

يكــون ســببها ضغــوط املعيشــة. قــد تــؤدي الــرورة االقتصاديــة ونقــص فــرص الدخــل البديلــة إىل جمــع املتفجــرات 

مــن مخلفــات الحــرب غــر املنفجــرة، ثــم إبطــال مفعولهــا مــن قبــل القرويــني أنفســهم ثــم بيعهــا كمعــدن خــردة 

واســتخدام املتفجــرات املســتخرجة )عــى ســبيل املثــال، صيــد األســامك(. وهــذا يعرضهــم لخطــر وقــوع حــادث ألغــام/

متفجــرات خلفتهــا الحــرب. وقــد يكــون لحظــر جمــع الخــردة املعدنيــة تأثــر عكــيس، حيــث تصبــح هــذه التجــارة رسية 

وتزيــد مــن اختــامل املخاطــر التــي يتعــرض لهــا األشــخاص الذيــن يعانــون بالفعــل مــن الضعــف يف مواجهــة تحديــات 

املعيشــة الخطــرة. ويف نهايــة املطــاف، مــن الواضــح أن املســاعدات النقديــة والقســائم قــد تتيــح اســراتيجيات ســبل 

ــة يف  ــل مــن ســلوك املجازف ــايل تقل ــا الحــرب، وبالت ــي تخلفه ــام واملتفجــرات الت ــة مــن األلغ ــة واآلمن ــش البديل العي

التعامــل مــع األلغــام واملتفجــرات التــي تخلفهــا الحــرب. 45 

ثغرات أخرى

ينبغــي أن تقــوم األبحــاث املســتقبلية أيًضــا مبســح النتائــج وتحليلهــا انطالقــا مــن الســياقات اإلمنائيــة )مثــل األدبيــات 

حــول شــبكات األمــان االجتامعــي( حــول برامــج املســاعدات النقديــة مــن أجــل تحقيــق النتائــج املتوخــاة يف مجــال 

الحاميــة، وذلــك عــرب جميــع مجــاالت املســؤولية ولفائــدة الســكان املعرضــني للخطــر وأن يتــم اختبارهــا يف الســياقات 

االنســانية. 

اإلطــار: املصــادر: ميكــن االطــالع عــى املــوارد الرئيســية املتعلقــة باســتخدام املســاعدة املالیــة يف الحامیــة القامئــة عــى 

األدلــة مــن خــالل صنــدوق أدوات جــودة الربامــج )xoblooT ytilauQ margorP( الــذي طورتــه رشاكــة التعليــم يف 

ــوارد  ــر امل ــة وتطوي ــي األدل ــع تنام ــة.47 وم ــة للحامي ــة العاملي ــا املجموع ــي حددته ــة )PLaC(46 ومجــاالت املســؤولية الت ــالت النقدي مجــال التحوي

الجديــدة وتعزيــز املــوارد الحاليــة، مــن الــروري أن تظــل هــذه املصــادر الرئيســية محدثــة ويســهل الوصــول إليهــا 

عــى نطــاق واســع.  

4.2 إدراك حاالت الضعف، وطرق االستهداف، والفئات املعرضة لخطر التمييز:

يف الســياقات اإلنســانية، يُعتــرب املســنون، واألطفــال، واألشــخاص املصابــون بأمــراض مزمنــة، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

والحوامــل، واملرضعــات، مــن الفئــات التــي تواجــه مخاطــر متزايــدة أو مضاعفــة )مثــل الحرمــان، واالفتقــار إىل الوصــول، 

والتمييــز( و/أو األشــخاص الذيــن يحتاجــون إىل تدابــر محــددة للحصــول بشــكل عــادل عــى الخدمــات )مثــل إمكانيــة 

الوصــول إىل املرافــق واالتصــاالت( وأحيانـًـا خدمــات معينــة لدعــم كرامتهــم ورفاههــم )مثــل خدمــات محــددة تتعلــق 

بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة، والحصــول عــى األدويــة، وإعــادة التأهيــل(. 

غالبًــا مــا يتــم تصنيــف هــذه الفئــات عــى أنهــا “ ضعيفــة”.  يف بعــض الحــاالت، ال يعــاين األشــخاص ذوو االحتياجــات 

الخاصــة، مثــل النســاء الحوامــل واملرضعــات أو كبــار الســن أو األقليــات دامئًــا بالضعــف االقتصــادي، ولكــن تســتطيع 

وكالــة التقييــم طلــب مســاعدات أخــرى عنــد الــرورة. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مخاطــر 

متعلقــة بالحاميــة يف ســياق محــدد، مثــل زيــادة خطــر تجنيــد األوالد يف الجامعــات املســلحة، والــزواج املبكــر للفتيــات، 

ــن  ــزًءا م ــش ج ــادي والتهمي ــف االقتص ــون الضع ــد يك ــع، ق ــراء. ويف الواق ــا أو فق ــاء اقتصاديً ــرورة ضعف ــوا بال ليس

ــبب  ــر بس ــة للخط ــر عرض ــون أك ــر، أو يصبح ــة للخط ــخاص عرض ــون األش ــة. يك ــر الحامي ــة ملخاط ــباب الجذري األس

مجموعــة متداخلــة مــن العوامــل املاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة والثقافيــة والسياســية، حيــث أن حالــة الضعــف ال 

متــس فئــة ثابتــة. مــن املهــم مراعــاة مفهــوم التقاطعيــة48 عنــد استكشــاف الضعــف، حيــث يجــب بحــث كيفيــة تســبب 

ــة  ــون والطبق ــف حســب الل ــز بشــكل مختل ــف والتميي ــات للعن ــض النســاء والفتي أنظمــة القمــع املتشــابكة يف تعري

والعمــر واإلعاقــة والتوجــه الجنــيس والهويــة الجنســية والديــن.  ال يعــاين كل شــخص لــه نفــس الخصائــص مــن نفــس 

ــا مــا يُنظــر إىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة كمجموعــة ذات أولويــة يف برنامــج  مســتوى ضعــف. عــى ســبيل املثــال، غالبً

45  املرجع السابق.
---http://www.cashlearning.org/resources/--pqtoolboxcashlearning  46

/http://www.globalprotectioncluster.org  47
 Crenshaw, K. )1989( Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and  48

 Antiracist Politics, https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf

http://www.cashlearning.org/resources/--pqtoolboxcashlearning---
http://www.cashlearning.org/resources/--pqtoolboxcashlearning---
http://www.globalprotectioncluster.org/
http://www.globalprotectioncluster.org/
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf
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املســاعدات النقديــة والقســائم أو يتــم اعتبارهــم “عالــة بدرجــة كبــرة” و “مرجحــني” وفًقــا لذلــك يف نســب اإلعالــة، 

ــد  ــي ق ــق الت ــد العوائ ــو االقتصــادي، ودون تحدي ــم يســاهمون يف النم ــدرات أو أنه ــم ق ــد منه ــار أن للعدي دون اعتب

يواجهونهــا عنــد الوصــول إىل برامــج املســاعدات النقديــة والقســائم ومعالجتهــا.  

مــن خــالل اســتهداف الضعــف بطريقــة تراعــي متطلبــات الحاميــة تتــم مراعــاة مــا ســبق وتجنــب تحديــد املجموعــات 

الضعيفــة بطريقــة قياســية. باســتخدام النتائــج املســتمدة مــن تحليــل مخاطــر الحاميــة، ميكــن تصميــم املســاعدات 

النقديــة والقســائم يك تعالــج شــواغل الحاميــة لألفــراد واملجموعــات بنــاًء عــى مــا يــي: 

خطر التعرض لألذى واالستغالل والتحرش والحرمان واالعتداء فيام يتعلق بالتهديدات املحددة؛	 

عدم القدرة عى تلبية االحتياجات األساسية؛	 

العوائق املادية أو املعلوماتية أو املواقفة التي قد متنع الوصول إىل الخدمة عى قدم املساواة مع األفراد أو 	 

املجموعات األخرى؛

الوصول املحدود إىل الخدمات األساسية وفرص كسب العيش/الدخل واملخاطر املرتبطة بذلك؛	 

قدرة الشخص/السكان عى مواجهة عواقب هذا الرر؛	 

االعتبار الواجب لألفراد ذوي املتطلبات املحددة.	 

غالًبــا مــا يتــم تصميــم برامــج املســاعدات النقديــة والقســائم بحيــث أنهــا متكّــن األشــخاص مــن تلبيــة احتياجاتهــم 

األساســية والحصــول عــىل الخدمــات األساســية التــي ال يســتطيعون الوصــول إليهــا. قــد يتضمــن ذلــك، أو ال يتضمــن 

األشــخاص الذيــن يحتاجــون إىل تدابــر محــددة لضــامن الوصــول العــادل إىل الخدمــات واألشــخاص املعرضــني لخطــر 

الحرمــان الشــديد، مثــل )عــى ســبيل املثــال ال الحــر( اآلبــاء الوحيديــن الذيــن يعولــون أكــر مــن معــال، والقــر 

غــر املصحوبــني، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وكبــار الســن، والناجــني مــن العنــف، وفئــات أخــرى مــن األشــخاص الذيــن 

يعتــربون عرضــة ألخطــار متزايــدة متعلقــة بالحاميــة. 

 

اإلطــار: يتــم فهــم الضعــف بشــكل متزايــد عــى أنــه مفهــوم معقــد. إن ضعــف الشــخص ووضعــه الخطــر متصــالن 

ــة  ــة بشــأن التدخــالت القامئ ــة للحامي ــة العاملي ــل املجموع ــدم دلي ــت. يق ــرور الوق ــران مب ــد يتغ ــه الخاصــة وق بحالت

عــى النقــد49 عــدًدا مــن التوصيــات املفيــدة للمســاعدة عــى تحديــد األشــخاص الذيــن يحتاجــون إىل تدابــر محــددة 

للوصــول العــادل إىل الخدمــات و/أو الذيــن يواجهــون مخاطــر حاميــة عاليــة وعــى تقييــم مــا إذا كانــت املســاعدات 

النقديــة والقســائم تناســبهم - وإذا مل يكــن األمــر كذلــك، كيــف يجــب أن تتــم اإلحــاالت إىل مســاعدة أخــرى.

 

· السعي للحصول عى مزايا غر مبارشة لهؤالء األفراد بناًء عى مخاطر الحامية املحددة؛	

· إحالــة هــؤالء األفــراد أو األرس إىل أنشــطة/خدمات بديلــة أو تكميليــة. النظــر يف منــح 	

املســاعدات النقديــة والقســائم لجميــع املجتمعــات املتأثــرة إذا ســمحت املــوارد بذلــك؛

· ــا« املســتخدمة 	 ــر ضعًف ــة »األك ــى حــدود العتب ــن ع ــني األشــخاص املوجودي النظــر يف تضم

لتحديــد األهليــة، خاصــة عندمــا ينخــرط هــؤالء األشــخاص أو األرس يف آليــات التكيــف 

ــة؛ ــاعدة النقدي ــم املس ــا بتقدي ــوء إليه ــض اللج ــد ينخف ــي ق ــلبية الت الس

· 	
· الســعي الســتخدام مجموعــة مــن طــرق االســتهداف )مثــل االعتــامد عــل املجتمعــات املحليــة 	

واإلدارة( لتحســني الوصــول والشــمول.

· حتــى عندمــا يكــون االعتــامد عــل املجتمعــات املحليــة غــر ممكــن أو غــر مالئــم، ينبغــي 	

ــتهداف. ــة االس ــات يف عملي إرشاك املجتمع

· القيــام بالفــرز املســبق للحــاالت التــي طعنــت يف قــرار االســتبعاد مــن خــالل املرحلــة األوىل 	

مــن االســتهداف، إذا كان ذلــك مناســبًا.

· التأكــد مــن وجــود آليــة للشــكاوى واملالحظــات تعلــم بوجودهــا املجتمعــات املحليــة 	

)املســتفيدين وغــر املســتفيدين( قبــل تنفيــذ االســتهداف وقبــل أي تغيــرات يف العمليــة أو 

ــر. املعاي

GPC )2017( Guide for Protection in Cash-Based Interventions http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interven-  49
tions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf

http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
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تُــدرج املديريــة العامــة للعمليــات األوروبيــة للحاميــة املدنيــة واملعونــة اإلنســانية 

ــف  ــددات لضع ــية” كمح ــة والسياس ــة والثقافي ــة والبيئي ــة واالجتامعي ــل املادي “العوام

الشــخص يف وقــت معــني. وعــى غــرار ذلــك، تعــرف اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر/

االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر بــأن األشــخاص قــد يكونــون 

يف وضــع ضعــف بســبب ســنهم أو إعاقتهــم أو ميولهــم الجنســية أو حالتهــم الصحيــة، مبــا 

يف ذلــك اإلصابــة بفــروس نقــص املناعــة البرشية/اإليــدز أو األمــراض املزمنــة األخــرى، أو 

الوضــع االجتامعــي، أو الهجــرة و/أو الوضــع القانــوين، أو العــرق أو العقيدة أو الجنســية )أو 

عدمهــا(.50 تؤكــد كل مــن املديريــة العامــة للعمليــات األوروبيــة للحاميــة املدنيــة واملعونــة 

اإلنســانية  واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر/االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر 

والهــالل األحمــر عــى أن عوامــل معينــة مثــل العمــر والنــوع االجتامعــي واعتــالل الصحــة 

تعتــرب مــن املحــددات الشــائعة لضعــف الشــخص تجــاه مخاطــر معينــة. مــن املهــم دامئًــا 

ربــط حالــة الضعــف مبخاطــر معينــة، ألن ذلــك يتيــح الفرصــة إلدارة املخاطــر، بــدالً مــن 

تصنيــف الفــرد. 

تتغــري حالــة الضعــف أيًضــا مبــرور الوقــت.51 52  يف بدايــة حالــة الطــوارئ، قــد ال يتمكــن 

الســكان النازحــون مــن الوصــول إىل الحســابات املرفيــة أو الحصــول عــى اإلذن املالئــم 

بالعمــل. يف هــذه الحالــة، قــد تكــون متطلبــات املجموعــة املســتهدفة أكــر تجانســاً وقــد 

تكــون املســاعدة الشــاملة لفــرة محــددة مــن الوقــت مناســبة وفعالــة. ومــع ذلــك، مــع 

تغــري الظــروف مبــرور الوقــت، مــن املرجــح أن تصبــح متطلبــات الســكان النازحــني أكــر 

متايــزًا، حينئــذ ينبغــي إجــراء تقييــم أكــر شــموالً للمتطلبــات الســياقية ونقــاط الضعــف. 

هــذا مــا يبيّنــه الشــكل 3 بأكــر وضــوح: 

IRC )2019( CVA for Protection: A Mapping of IRC’s use of CVA to help achieve protection outcomes http://www.  50
cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/05/1559138467.IRC%20-%20CVA%20for%20Protec-

tion%20vf.pdf

IASC )2019( Guidelines: Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action  51
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/docu-

 ments/iasc-guidelines

  .)GPC Protection Mainstreaming Training Package )Session 4  52

http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/05/1559138467.IRC%20-%20CVA%20for%20Protection%20vf.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/05/1559138467.IRC%20-%20CVA%20for%20Protection%20vf.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/05/1559138467.IRC%20-%20CVA%20for%20Protection%20vf.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2019/05/1559138467.IRC%20-%20CVA%20for%20Protection%20vf.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/documents/iasc-guidelines
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/documents/iasc-guidelines
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/1_GPC_Protection_Mainstreaming_Training_Package_FULL_November_2014.pdf&data=01|01||4e7f7464783746e11a5f08d7d00a52fb|a11de13374864b67a0480a11db0ab49f|0&sdata=qcBYD4QIF+ApIdJD7tITK+PvdNyV4A1mdRFehF4gaek=&reserved=0
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ــداد دورة  ــىل امت ــائم ع ــة والقس ــاعدات النقدي ــل للمس ــتخدام املحتم ــكل 3: االس  الش
املســاعدة:53 

الوصول للمتطلبات األساسية 
والخدمات الضرورية 

ووسائل العيش والموجودات

تمكين المجتمع واالعتماد 
على الذات

حوافز للمشاريع المجتمعية 
والبيئية والتدريب والتعليم.

الوصول إلى االحتياجات 
األساسية، والخدمات 

الضرورية ومدخالت سبل 
العيش

تمكين المجتمع واالعتماد 
على الذات

المساعدات النقدية والقسائم 
للنقل وإعادة بناء سبل العيش 

وإعادة بناء المنازل وإصالحها 

تلبية االحتياجات األساسية 
والحصول على الخدمات 

الضرورية، مثل الغذاء والمواد 
غير الغذائية والمأوى والمياه 

والطاقة / المرافق العامة

تسهيل الوصول إلى الخدمات 
الصحية والتعليمية

 استبدال األصول المعيشية
المفقودة

حلول معلقة 
طويلة األمد

العودة، وإعادة اإلدماج، 
وإعادة التوطين

مواجهة 
الطوارئ

تكشــف التقييــامت باســتمرار بــأن األشــخاص ال يتعرضــون كلهــم لألخطــار بالدرجة نفســها 

وذلــك بســبب عوامــل مختلفــة تؤثــر عــىل ضعفهــم. قــد يكــون هنــاك أشــخاص معنيّــون 

معرّضــون للخطــر بشــكل خــاص بســبب الجوانــب املتداخلــة للهويــة، مبــا يف ذلــك العمــر 

والنــوع االجتامعــي والعــرق وحالــة اإلعاقــة والحالــة االجتامعيــة ونســبة اإلعالــة ومصــدر 

ــل يراعــي  ــات لتســهيل االســتهداف مــن خــالل تحلي ــرزق. ميكــن اســتخدام هــذه الفئ ال

مختلــف الســياقات واملــؤرشات البديلــة. تســمح صياغــة االســتجابة باســتخدام املســاعدات 

النقديــة والقســائم مــن خــالل رؤيــة متعــددة الجوانــب، تســمح بتصميــم وتنفيــذ العمــل 

اإلنســاين الــذي يلبــي بشــكل أفضــل املتطلبــات املتنوعــة للســكان املترريــن، مــع تعزيــز 

مبــادئ الحاميــة األساســية54 التــي تدعــم جميــع املســاعي اإلنســانية.55   

إن اســتهداف األشــخاص الذيــن يحتاجــون إىل تدابــر محــددة للوصــول العــادل إىل 

ــق  ــرورة يف تحقي ــة والقســائم ال يســاهم بال ــات مــن خــالل املســاعدات النقدي الخدم

ــاعدات  ــر املس ــرب توف ــال، ال يُعت ــبيل املث ــى س ــة؛ ع ــال الحامي ــاة يف مج ــج املتوخ النتائ

UNHCR )2011( Operational Guidance for Cash-Based Interventions in Displace- :من )53  تم اقتباس هذا الشــكل )بترف
ment Settings https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/48012/UNHCR+Guidance+on+Cash-Based+In-

terventions+describes+how+to+determine+the+delivery+mechanism+for+CBIs/2ddc49a7-a245-4f8e-9ba9-3ea-

be4537249

 Sphere )2019( The Sphere Handbook – Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response  54
https://spherestandards.org/handbook/editions

the IASC )2013( Statement on the Centrality of Protection in Humanitari- 55  ملزيــد مــن املناقشــة حــول هــذه النقطــة، انظــر
an Action https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/the_centrality_of_protection_in_humanitar-

ian_action_english_.pdf

https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/48012/UNHCR+Guidance+on+Cash-Based+Interventions+describes+how+to+determine+the+delivery+mechanism+for+CBIs/2ddc49a7-a245-4f8e-9ba9-3eabe4537249
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/48012/UNHCR+Guidance+on+Cash-Based+Interventions+describes+how+to+determine+the+delivery+mechanism+for+CBIs/2ddc49a7-a245-4f8e-9ba9-3eabe4537249
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/48012/UNHCR+Guidance+on+Cash-Based+Interventions+describes+how+to+determine+the+delivery+mechanism+for+CBIs/2ddc49a7-a245-4f8e-9ba9-3eabe4537249
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/48012/UNHCR+Guidance+on+Cash-Based+Interventions+describes+how+to+determine+the+delivery+mechanism+for+CBIs/2ddc49a7-a245-4f8e-9ba9-3eabe4537249
https://spherestandards.org/handbook/editions/
https://spherestandards.org/handbook/editions/
https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/the_centrality_of_protection_in_humanitarian_action_english_.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/the_centrality_of_protection_in_humanitarian_action_english_.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/the_centrality_of_protection_in_humanitarian_action_english_.pdf
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النقديــة والقســائم لشــخص يعــاين مــن مــرض مزمــن وقيــود الحركــة لتســهيل الوصــول إىل األدويــة املوصوفــة مثــاالً 

عــى املســاعدات النقديــة مــن أجــل الحاميــة ألن النتيجــة تتعلــق بالصحــة. قــد يُعتــرب تقديــم الدعــم املــايل وســيلة 

لحاميــة الحــق يف الوصــول إىل الخدمــة، ومــع ذلــك يجــب أن يــأيت تقديــم هــذا الدعــم يف املقــام األول مــن “املكلــف 

باملســؤولية” )أي، مقــدم الخدمــة الصحيــة(. وقــد تكمــن مســؤولية الجهــة الفاعلــة يف مجــال الحاميــة يف تحديــد املــوارد 

ــة، مبــا يف ذلــك اإلحــاالت إىل تدخــالت املســاعدات النقديــة والقســائم التــي تركــز عــى  الالزمــة ملعالجــة هــذه الحال

ــة«.   ــج الصحي النتائ

ثغرات يف األدلة

مــع االعــراف بالحاجــة إىل اهتــامم بالــغ ملخاطــر الحاميــة التــي تواجههــا مجموعــات معينــة، بــدأ املامرســون أيًضــا 

يدركــون حــدود النهــج املوحــد لتصــورات الضعــف.  ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك ثغــرات خطــرة: 

هناك ثغرة تحتاج إىل مزيد من االهتامم يف الفهم العميق لكيفية مواجهة عوامل التمييز املتعددة واملتداخلة 	 

التي قد تواجهها هذه املجموعات للوصول إىل املساعدة اإلنسانية، والتي قد تضعها يف خطر، وكذلك كيفية 

أخذ هذه العوامل يف االعتبار عند »ترجيح« الركيبة السكانية يف معاير املساعدات النقدية والقسائم. 

يختلف مستوى التوجيه واألدلة حول االستهداف املستند إىل الثغرات يف املساعدات النقدية والقسائم. بشكل 	 

عام، من املسلم به أن االستهداف يجب أن يستند إىل تحليالت الحامية والضعف، وأن هذه املامرسات يجب 

أن تستند إىل إدراج املستفيدين يف كامل دورة املرشوع. ومع ذلك، ال ميكن اإلجامع حول كيفية تحديد من 

هو الضعيف ومن هو األضعف ألن الضعف يتغر مبرور الوقت ويتوقف عى السياق. يجب القيام مبزيد من 

الدراسة لتحديد العوامل التي تساهم يف زيادة قابلية التأثر ببعض املخاطر وكيف تساهم املساعدات النقدية 

والقسائم يف الحد من املخاطر.

يجب القيام بجهود إضافية لتحديد املجاالت التي يساهم فيها تقديم الدعم )من خالل املساعدات النقدية 	 

والقسائم أو وسائل أخرى( يف معالجة حالة التمييز، سواء أكان ذلك مقصودا أم ال، والتي ميكن اعتبارها بعد 

ذلك كمسألة حامية.

يعد استخدام املساعدات النقدية والقسائم لدعم متطلبات محددة وتيسر الوصول املتساوي دون متييز، أو 	 

ملعالجة حاالت الحرمان املتعمد والتمييز، مجااًل مهاًم ملزيد من البحث يف العمل اإلنساين.
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املساعدات النقدية والقسائم 

وتنسيق الحامية

إن ضــامن دمــج املســاعدات النقديــة والقســائم بشــكل كاٍف يف قطــاع الحاميــة وضــامن تعميــم الحاميــة بشــكل مالئــم 

يف توصيــل املســاعدات النقديــة والقســائم يف جميــع القطاعــات، مبــا يف ذلــك املســاعدات النقديــة والقســائم ضمــن 

ــة والقســائم بهــدف تحقيــق  ــة يعــد أحــد الجوانــب الحاســمة لالســتخدام الفعــال للمســاعدات النقدي قطــاع الحامي

النتائــج املتوخــاة يف مجــال الحاميــة بــرف النظــر عــن القطــاع الــذي يتــم تعزيــزه مــن خــالل املســاعدات النقديــة 

ــة هــذه  ــة ومراقب ــف مخاطــر الحامي ــة وفوائدهــا، وتخفي ــم مخاطــر الحامي والقســائم، يجــب اتخــاذ خطــوات لتقيي

املخاطــر والفوائــد.56 يستكشــف القســم التــايل مــن هــذا البحــث جوانــب محــددة مــن التنســيق التــي تؤثــر بشــكل كبر 

عــى التســليم الفعــال للمســاعدات النقديــة والقســائم مــن أجــل الحاميــة.   

العزلة بني املامرسني يف مجال املساعدات النقدية والقسائم واملامرسني 

يف مجال الحامية:

مــن الــروري كــر العزلــة لتعزيــز التأثــري الجامعــي للمامرســني يف مجــال املســاعدات النقديــة والقســائم ومجــال 

ــة  ــاعدات النقدي ــّززون املس ــن يع ــك الذي ــا يف ذل ــاين )مب ــال اإلنس ــون يف املج ــل العامل ــة. يعم ــج الحامي ــذ برام تنفي

والقســائم داخــل القطاعــات وعربهــا( والجهــات الفاعلــة يف مجــال الحاميــة )مبــا يف ذلــك الجهــات التــي تركــز عــى 

مجــاالت محــددة مــن مســؤولية مجموعــة الحاميــة، عــى ســبيل املثــال، حاميــة الطفــل، والعنــف القائــم عــى النــوع 

ــة  ــة منعزل ــايل بطريق ــت الح ــام( يف الوق ــة باأللغ ــراءات املتعلق ــكات، واإلج ــكان واألرايض واملمتل ــي، واإلس االجتامع

ــة  ــاع الفــرص لربمجــة الحامي إىل حــد كبــر بــني مجتمعــات املامرســة وداخــل الوكاالت/املنظــامت مــام يــؤدي إىل ضي

املتكاملــة. وعــى غــرار ذلــك، هنــاك نقــص يف الخــربة املتعلقــة باملســاعدات النقديــة والقســائم إىل حــد كبــر يف قطــاع 

الحاميــة، مــام يــؤدي إىل ضيــاع فــرص منــح املســاعدات النقديــة والقســائم كطرائــق مناســبة للتحويــل. لذلــك ينبغــي 

أن يتواصــل قطــاع الحاميــة بشــكل اســتباقي مــع القطاعــات األخــرى، ومــع مجموعــات العمــل يف مجــال املســاعدات 

ــة.  ــة والدولي ــة والوطني ــات املحلي ــن خــالل املنتدي ــه م ــاظ علي ــدء حــوار مســتمر والحف ــام وجــدت، لب ــة حيث النقدي

ينبغــي تســجيل الــدروس املســتفادة مــن دمــج برمجــة حاميــة املســاعدات النقديــة والقســائم ويف جميــع القطاعــات 

ــأن ليــس  ــة ب لتحقيــق النتائــج املرجــوة يف مجــال الحاميــة ونــرش هــذه الــدروس. إن التغلــب عــىل املفاهيــم القائل

جميــع العاملــني يف املجــال اإلنســاين فاعلــني يف مجــال الحاميــة، ولكنهــم يتحملــون جميعــا مســؤولية الحاميــة رضوري 

للتغلــب عــى العزلــة. كــام ينبغــي تشــجيع الرؤســاء املشــاركني ملجموعــة العمــل يف مجــال املســاعدات النقديــة عــى 

ــز التنســيق. املشــاركة يف اجتامعــات مجموعــة الحامية/القطاعــات لتعزي

ألجــل كــرس هــذه العزلــة، مــن الــروري أيًضــا أن يفهــم العاملــون يف املجــال اإلنســاين، مبــا يف ذلــك مامريس املســاعدات 

النقديــة والقســائم، مبــادئ الحاميــة األساســية، واملعايــر، ونهــج الربمجــة، والنتائــج؛ وكيــف ميكــن دمــج املســاعدات 

UNHCR )2015( Guide for Protection in Cash-based Interventions  http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-in-56  انظر
 terventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf and WRC, IRC and Mercy Corps )2018( Toolkit for Optimizing CBI for

Protection from GBV: http://www.cashlearning.org/resources/library/1170-toolkit-for-optimizing-cash-based-interventions-for-protection-from-gen-

der-based-violence

http://www.cashlearning.org/downloads/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web.pdf
http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
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النقديــة والقســائم يف الربمجــة املتكاملــة ويف برامــج الحاميــة املســتقلة.57 وعــى نفــس املنــوال، يجــب عــى املامرســني يف 

مجــال الحاميــة فهــم املصطلحــات األساســية للمســاعدات النقديــة والقســائم ونُهــج الربمجــة، مبــا يف ذلــك عندمــا تكــون 

املســاعدات النقديــة والقســائم طرائــق املســاعدة املناســبة يف برامــج الحاميــة؛ وعليهــم أيضــا اكتســاب الوعــي واملعرفــة 

بشــأن األســئلة والقــرارات الالزمــة لتصميــم وتنفيــذ العمليــات التــي تنطــوي عــى املســاعدات النقديــة والقســائم؛ كــام 
يجــب عليهــم فهــم اســتخدام نهــج مختلــط ومتكامــل ضمــن املســاعدات النقديــة والقســائم.58 

التحديــات الرئيســية لتعزيــز القــدرات املتبادلــة الكافيــة تشــمل القيــادة التنظيميــة واملــوارد املاليــة. يجــري حاليــا 

تنظيــم عــدد مــن جهــود التدريــب متعــددة الوكاالت.59ولكــن، ســتتطلب هــذه الجهــود دعــم املانحــني لبــدء التنفيــذ 

ــب  ــف تدري ــل تكيي ــني، مث ــب املدرب ــدات تدري ــالل وح ــن خ ــال، م ــبيل املث ــى س ــتدام )ع ــع ومس ــاق واس ــى نط ع

ــر.  ــة االســتيعاب والتأث ــة(60 ومراقب ــة والحامي ــة عــى املســاعدات النقدي ــة للحامي املجموعــة العاملي

آليات اإلحالة

عــى الرغــم مــن وجــود مامرســة لتســليم املســاعدات النقديــة ضمــن يف إطــار إدارة الحــاالت لتحقيــق النتائــج املتوخــاة 

يف مجــال الحاميــة، إال أن هنــاك أدلــة محــدودة عــى التنفيــذ مــن خــالل إدارة الحــاالت مقابــل التنفيــذ املســتقل. يشــر 

دليــل املســاعدات النقديــة والقســائم والعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي إىل أن هنــاك حاجــة إىل أدلــة إضافيــة 

ــم املســاعدات  ــد واضحــة لتقدي ــاك فوائ ــك، هن ــع ذل ــة.61 وم ــج القامئــة عــى األدل ــد أفضــل املامرســات والنتائ لتحدي

ــة، مثــل الحفــاظ عــى  ــال: االلتــزام مببــادئ الحامي النقديــة والقســائم ضمــن إدارة حــاالت الحاميــة، عــى ســبيل املث

النهــج الــذي يركــز عــى الناجــني )مبــا يف ذلــك الرسيــة( واملهــارات الحاليــة ملديــري الحــاالت لتقييــم االحتياجــات بشــكل 

مناســب، واإلحــاالت املخصصــة، ورصــد اآلثــار وااللتــزام مبعايــر حاميــة البيانــات املناســبة. 

ــل  ــة، مث ــات القانوني ــة للوصــول إىل الخدم ــال املســاعدات النقدي ــبيل املث ــدة درجــات، عــى س ــة ع ــم إزال ــا يت عندم

املســاعدات النقديــة مــن أجــل الحاميــة، هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن األدلــة وكذلــك التوجيــه بشــأن مــا يجــب عــىل 

مديــري الحــاالت طلبــه أو القيــام بــه لضــامن تحقيــق النتائــج يف مجــال الحاميــة بفضــل املســاعدات النقديــة. هنــاك 

ــب  ــا يرت ــة وأيضــا حــول م ــن أجــل الحامي ــة والقســائم م ــن البحــوث حــول املســاعدات النقدي ــد م حاجــة إىل مزي

عــى ذلــك مــن مخاطــر الحاميــة، حيــث قــد يصبــح الوصــول إىل املســاعدات النقديــة والقســائم حافــزًا ســلبيًّا. ومــع 

ــة،  ــج الحامي ــق نتائ ــن أجــل تحقي ــة والقســائم املمنوحــة م ــط املســاعدات النقدي ــز الســلبية ال تخــص فق أن الحواف

فقــد تكــون املســاعدات النقديــة حافــزًا عــى خلــق مشــاكل متعلقــة بالحاميــة أو تفاقمهــا مــن أجــل الحصــول عــى 

ــة.  املســاعدات النقدي

ونظــرًا ألن املســاعدات النقديــة والقســائم ال ينبغــي أن تكــون املكــون الوحيــد لدعــم نتائــج الحاميــة، يجــب أن يقــوم 

مقدمــو املســاعدات النقديــة والقســائم بتعريــف اإلحــاالت عــى نطــاق واســع للجهــات الفاعلــة يف مجــال الحاميــة 

- ضمــن وكاالتهــم الخاصــة، أو مــن خــالل الــرشاكات مــع اآلخريــن الذيــن يقدمــون املســاعدات النقديــة والقســائم، 

إىل جانــب اإلحــاالت مــن غــر املســاعدات النقديــة والقســائم الالزمــة لتحقيــق النتائــج املتوخــاة يف مجــال الحاميــة. 

مــع أنــه ال يتوفــر حاليًــا تعريــف فريــد عاملــي للمســاعدات النقديــة مــن أجــل الحاميــة، مــن األهميــة مبــكان االتفــاق 

عــىل معايــري األهليــة الواضحــة ونُهــج التنفيــذ املوحــدة ألنشــطة املســاعدات النقديــة مــن أجــل الحاميــة ومواءمتهــا 

عــىل املســتوى القطري/القطاعــي وتعميمهــا عــىل الجهــات الفاعلــة يف القطاعــات األخــرى. يجــب أن تكــون املنظــامت 

ــة يف مجــال  ــات الفاعل ــة إىل الجه ــة حــاالت الحامي ــر إحال ــة مبعاي ــة والقطاعــات األخــرى عــى دراي يف مجــال الحامي

UNHCR )2015( Guide for Protection in Cash-based Interventions  http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-in-57  انظر
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ــوف  ــر محف ــا، وهــو أم ــي ال ميكــن متابعته ــع اإلحــاالت الت ــة والقســائم. سيســاعد هــذا عــى من املســاعدات النقدي

باملخاطــر بشــكل خــاص نظــرًا للطائفــة الواســعة مــن األنشــطة التــي يعالجهــا قطــاع الحاميــة، وســيزيد مــن جــودة 

وكفــاءة اإلحــاالت.

التوطني

ــة  ــه طريق ــة وتطبيق ــائم للحامي ــة والقس ــاعدات النقدي ــراط يف املس ــة لالنخ ــة املحلي ــامت واألنظم ــم املنظ ــد دع يع

أساســية للتغلــب عــى عوائــق الوصــول ومــا ينجــم عنهــا مــن مخاطــر الحاميــة، وأيضــا للتأكــد مــن أن جــداول أعــامل 

ــة الكــربى ملســار العمــل بشــأن  ــامع الصفق ــاء اجت ــم توضيحــه أثن التوطــني محــددة. عــى املســتوى العاملــي، كــام ت

ــوى  ــث أن الق ــة؛ حي ــر متوازن ــانية غ ــرشاكات اإلنس ــوة يف ال ــون الق ــا تك ــا م ــام 9102، غالبً ــة لع ــاعدات النقدي املس

املحركــة تكــون لصالــح املنظــامت الشــاملية والدوليــة، مــام يُبعــد الفاعلــني املحليــني مــن املنتديــات العامليــة واملحليــة 

)مبــا يف ذلــك املجموعــات عــى املســتوى القطــري(، واملناقشــات، والسياســات، والتمويــل والتنفيــذ. وهــذا بــدوره يؤثــر 

عــى جــودة وفعاليــة املســاعدات النقديــة والقســائم بشــكل عــام، مبــا يف ذلــك املســاعدات النقديــة والقســائم للحاميــة. 

مــن الــروري أن يعطــي جــدول أعــامل التوطــني األولويــة للمســاعدات النقديــة والقســائم مــن أجــل الحاميــة حتــى 

يتمكــن الــرشكاء املحليــون مــن املشــاركة وتقويــة قدراتهــم الحاليــة. ومــن أجــل توطــني جــدول أعــامل الحاميــة، مــن 

الــروري أيًضــا االســتفادة مــن القيمــة املضافــة الفريــدة التــي تقدمهــا املنظــامت التــي تقودهــا املجتمعــات املحليــة 
)مبــا يف ذلــك النســاء( يف تصميــم وتنفيــذ أنشــطة املســاعدات النقديــة مــن أجــل الحاميــة والربمجــة62.

غالبًــا مــا ينحــر الــرشكاء املحليــون يف دور الجهــة املمنوحــة الفرعيــة يف منظمــة إنســانية دوليــة أكــرب. وعــى املســتويني 

ــدوق  ــرار للصن ــع الق ــة وصن ــة الحامي ــاركة يف مجموع ــن املش ــتبعدون م ــم مس ــي أنه ــذا يعن ــري، ه ــي والُقط اإلقليم

ــم  ــرب لدع ــة األك ــة للمنظــامت اإلنســانية الدولي ــة املمنوحــة الفرعي ــروا عــى دور الجه ــد اقت القطــري املشــرك، وق

ــكايف إلرشاك  ــر ال ــد غ ــاهم الجه ــدة. يس ــر أو البعي ــة املخاط ــع اإلدارة عالي ــول إىل مواق ــاق أو الوص ــول إىل النط الوص

ــة ومجموعــات العمــل  ــة يف التخطيــط عــى املســتوى القطــري مــن خــالل مجموعــة الحامي ــة املحلي الجهــات الفاعل

ــة.  ــق الحامي ــة والقســائم لتحقي ــة يف نقــص تنســيق املســاعدات النقدي النقدي

ــة  ــة املتعلق ــك مســائل الحامي ــا يف ذل ــة والقســائم، مب ــدرات عــى املســاعدات النقدي ــز الق ــار إىل تعزي ــام أن االفتق ك

باملســاعدات النقديــة والقســائم، هــو أيًضــا عائــق رئيــيس. امليــل لجلــب القــدرة الخارجيــة بــدالً مــن االســتثامر محليًــا 

ــربة  ــل خ ــن أج ــائم م ــة والقس ــاعدات النقدي ــك املس ــا يف ذل ــة، مب ــائم والحامي ــة والقس ــاعدات النقدي ــربة املس يف خ

ــح  ــك املن ــا يف ذل ــني، مب ــرشكاء املحلي ــب ال ــتثامر يف تدري ــم االس ــث ت ــني. وحي ــامل التوط ــل جــدول أع ــة، يعرق الحامي

الصغــرة لجامعــات املجتمــع املحــي التــي تركــز عــى نتائــج الحاميــة63، تركــز هــذه االســتثامرات عــى املهــارات التقنيــة 

والتشــغيلية األساســية لتنفيــذ املســاعدات النقديــة والقســائم. ونــادرا مــا تشــارك الجهــات الفاعلــة املحليــة يف تحليــل 
ــع القــرار االســراتيجي بشــأن االســتجابة.64  االســتجابة وصن

املنظــامت املحليــة، مبــا يف ذلــك تلــك التــي تقودهــا النســاء ويقودهــا الشــباب، تســتطيع تقديــم مســاهامت فريــدة يف 

إطــار املســاعدات النقديــة والقســائم املوجهــة الســتجابات الحاميــة. هــذه املنظــامت تفهــم أســباب العنــف العميقــة، 

وكيــف ميكــن أن تتفاقــم مخاطــر الحاميــة بســبب األزمــات وهــي يف وضــع مميــز لتحديــد الحلــول املناســبة للوقايــة 

والتخفيــف واالســتجابة، مبــا يف ذلــك املســاعدات النقديــة مــن أجــل الحاميــة. يُســتبعد املســنون والشــابات واملعوقــات 

ــم املســاعدات  ــب تصمي ــام يخــص جوان ــرار في ــع الق ــة صن ــني بشــكل خــاص مــن عملي ــات الســكان األصلي ومجموع

النقديــة والقســائم، مبــا يف ذلــك املســاعدات النقديــة مــن أجــل الحاميــة، مثــل مالءمــة مواقــع آليــات التســليم لتلقــي 

املســاعدات النقديــة والقســائم، والوصــول إىل األســواق، مبــا يف ذلــك األســواق ذات الصلــة بالحاميــة )عــى ســبيل املثــال، 

الرعايــة البديلــة، والصحــة، والخدمــات القانونيــة، والنقــل، والتعليــم وتســجيل املواليــد(، وآليــات الشــكاوى والتعليقــات 

IASC Grand Bargain Cash Workstream https://interagencystandingcommittee.org/increase-use-and-coordina- انظــر  املعلومــات،  مــن  ملزيــد    62
tion-cash-based-programming and the Outcomes of the Grand Bargain Cash Workstream Report 2019  https://interagencystandingcommittee.org/system/

files/3rd_gb_cash_workstream_workshop_report_-_june_2019_final.pdf

 L2GP(( تطويــر املبــادئ التوجيهيــة للمنــح النقديــة املجتمعيــة املدعومــة مــن مبــادرة الحاميــة املحليــة والعامليــة )CaLP( 63  بــدأت رشاكــة التعليــم يف مجــال التحويــالت النقديــة
 /https://www.local2global.info

CaLP )2018( ‘The State of The World’s Cash Report: Cash Transfer Programming in Humanitarian Aid’ Available at: http://www.cashlearning.org/down-  64
loads/calp-sowc-report-web.pdf

https://interagencystandingcommittee.org/increase-use-and-coordination-cash-based-programming
https://interagencystandingcommittee.org/increase-use-and-coordination-cash-based-programming
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/3rd_gb_cash_workstream_workshop_report_-_june_2019_final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/3rd_gb_cash_workstream_workshop_report_-_june_2019_final.pdf
https://www.local2global.info/
https://www.local2global.info/
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-sowc-report-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-sowc-report-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-sowc-report-web.pdf
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ــد “األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة”  ــز لتحدي ــارات الجنســانية.  هــذه املنظــامت يف وضــع متمي ــة لالعتب املراعي

األقــل وضوحــا للعيــان، والذيــن يصعــب عــى املنظــامت الدوليــة الوصــول إليهــم يف املجتمــع، وهــي فئــة رئيســية مــن 

الســكان قــد تكــون يف حاجــة إىل املســاعدات النقديــة والقســائم للحاميــة.  وأخــرًا، هنــاك حاجــة إىل أدلــة عــى شــبكة 

األمــان االجتامعــي وفوائــد الحاميــة وكيفيــة االســتفادة منهــا يف حــاالت الطــوارئ مــن أجــل تحقيــق نتائــج الحاميــة.

دور قطاع الحامية يف املساعدات النقدية متعددة األغراض وسلة 

اإلنفاق الدنيا

إن وجــود الفاعلــني يف مجــال الحاميــة يف مجموعــات عمــل املســاعدات النقديــة أمــر رضوري لضــامن تعميــم الحاميــة 

بشــكل مناســب يف جميــع مراحــل املســاعدات النقديــة والقســائم )عــى ســبيل املثــال، دعــم تقييــامت االحتياجــات 

املتعلقــة بالحاميــة أو تطويــر أدوات تكشــف عــن االحتياجــات املتعلقــة بالحاميــة(. ولكــن هــذا الوجــود رضوري أيًضــا 

للمســاهمة يف تطويــر ســلة اإلنفــاق الدنيــا65 التــي تشــمل النفقــات غــر املتعلقــة بحاميــة املســتهلك )مثــل التوثيــق، 

واالتصــاالت والنقــل، والنفقــات القانونيــة واإلداريــة( حتــى ال يــؤدي إىل تزايــد الحواجــز أو التمييــز بالنســبة للســكان 

املعرضــني للخطــر، ولدعــم الــوكاالت غــر املعنيــة بالحاميــة لرصــد اآلثــار الجانبيــة اإليجابيــة لنتائــج الحاميــة املســتمدة 

مــن املســاعدات النقديــة والقســائم التــي تركــز عــى األهــداف القطاعيــة األخــرى. الجهــات الفاعلــة يف مجــال الحاميــة 

التــي تضمــن جــودة الخدمــات التــي ال ميكــن تحويلهــا إىل أمــوال وال ميكــن تحديدهــا كميــا يف ســلة اإلنفــاق الدنيــا، 

مثــل إدارة الحــاالت، واقتفــاء أثــر األرُس وجمــع شــملها، رضوريــة لالســتفادة مــن املســاعدات النقديــة والقســائم مــن 

أجــل نتائــج الحاميــة. 

65  راجــع أدوات صنــع القــرار التــي طورتهــا رشاكــة التعليــم يف مجــال التحويــالت النقديــة )CaLP( الخاصــة بســلة اإلنفــاق الدنيــا والتــي تهــدف إىل مســاعدة املامرســني وصنــاع القــرار 
عــرب املراحــل الرئيســية يف عمليــة حســاب ســلة اإلنفــاق الدنيــا لتحديــد املســار األنســب الــذي يجــب اتخــاذه فيــام يتعلــق بســياقها الخــاص، والهــدف املحــدد، والقــدرات الحاليــة، 

واملــوارد املتاحــة؛ والحصــول عــى إرشــادات بشــأن قضايــا تقنيــة محــددة. تُســتخدم ســلة اإلنفــاق الدنيــا مــن قبــل الجهــات الفاعلــة يف املســاعدات النقديــة والقســائم لدعــم حســاب 

مبالــغ تحويــل املنحــة النقديــة متعــددة األغراض/متعــددة القطاعــات، واملســاهمة يف تحســني تحليــل ورصــد الضعــف، وتحســني التعــاون.
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قياس نتائج الحامية وتأثري 

املساعدات النقدية والقسائم عىل 

الحامية:

ــى  ــة ويبق ــن أجــل الحامي ــة م ــاعدات النقدي ــاس املس ــة حــول قي ــة للحامي ــة العاملي ــة داخــل املجموع جــرت مناقش

ــن  ــة ضم ــاعدات النقدي ــة املس ــل إضاف ــة مقاب ــؤرشات منفصل ــة إىل م ــاك حاج ــت هن ــام إذا كان ــروح في ــؤال مط الس

املدخالت/االســراتيجيات املختلفــة التــي تحقــق نتائــج حاميــة مختلفــة. ينبغــي تعزيــز طــرق البحــث العمــي ودقتــه. 

يجــب أن تتضمــن املــؤرشات مــؤرشات مخرجــات الحامية/ومــؤرشات النتائــج، ألن املســاعدات النقديــة والقســائم أداٌة 

ــن أجــل  ــة والقســائم م ــى املســاعدات النقدي ــة ع ــايل لألدل ــة. وبالنظــر إىل الوضــع الح ــج الحامي ــز نتائ ــة لتعزي قوي

ــة  ــالت النقدي ــة الناتجــة عــن التحوي ــج الحامي ــاس نتائ ــد مــؤرش لقي ــه تحدي ــن الســابق ألوان ــد يكــون م ــة، ق الحامي

ــة.  متعــددة األغــراض يف هــذه املرحل

ــج  ــى نتائ ــة والقســائم ع ــر اســتخدام املســاعدات النقدي ــم تأث ــة لفه ــن البحــوث الدقيق ــد م ــاك حاجــة إىل مزي هن

الحاميــة.  أكــد التقريــر “مــا الــذي ينجــح” )troper ‘skroW tahW‘( أن األدلــة الدقيقــة واألخالقيــة وطويلــة األمــد 

التــي تلتــزم مببــدأ عــدم اإلرضار تفتقــر بشــكل خــاص إىل ســياقات النــزاع.66  وبهــذا الصــدد، هنــاك حاجــة ملزيــد مــن 

ــتخدم  ــي تس ــزاع الت ــياقات الن ــة يف س ــل الحامي ــن أج ــائم م ــة والقس ــاعدات النقدي ــتخدام املس ــأن اس ــوث بش البح

تصاميــم شــبه تجريبيــة مختلطــة األســاليب - ألنــه ثبــت أن اســتخدام أســاليب أخــرى صارمــة يف العديــد من الســياقات 

املتأثــرة بالنزاعــات تنطــوي عــى مشــاكل كبــرة مــن الناحيتــني األخالقيــة والتشــغيلية.

Global Women’s Institute and the International Rescue Committee )2019( What works to prevent violence against women and girls in conflict and human-  66
 itarian crisis - Synthesis Brief https://www.whatworks.co.za/documents/publications/355-p868-irc-synthesis-brief-report-lr-26092019

https://www.whatworks.co.za/documents/publications/355-p868-irc-synthesis-brief-report-lr-26092019
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دعوات للعمل

وكــام ذكرنــا ســابًقا، فــإن الهــدف الرئيــس مــن هــذا البحــث التقييمــي هــو تســليط الضــوء عــى الثغــرات يف املعرفــة 

ــوارد  ــامم وامل ــه االهت ــل توجي ــن أج ــة، م ــائم للحامي ــة والقس ــاعدات النقدي ــتخدام املس ــات يف اس ــة واملامرس واألدل

الحاســمة نحــو معالجــة هــذه الثغــرات. يوضــح القســم التــايل مجــاالت الركيــز الحاســمة لفائــدة الجهــات الرئيســية 

ــة باملســاعدة اإلنســانية، كــام أوجزهــا هــذا البحــث: املعني

الفرقة املشركة الجهات املانحة

بني املجموعات / 

منسقي الشؤون 

اإلنسانية / الفريق 

القطري للعمل 

اإلنساين 

املجموعات / 

القطاعات املنفذة 

للمساعدات النقدية 

والقسائم من أجل 

نتائج الحامية و / أو 

برمجة الحامية 

املجموعات / 

القطاعات املنفذة 

للمساعدات النقدية 

والقسائم من أجل 

نتائج الحامية 

مجموعة الحامية / 

برمجة قطاع تنفيذ 

برامج الحامية 

توفر املوارد 	 

للمساعدات النقدية 

والقسائم من أجل 

نتائج الحامية وبرمجة 

الحامية وتكاليف بدء 

التشغيل ذات الصلة 

)أي تكاليف البدء، 

والتوظيف اإلضايف، 

وبناء القدرات، وما 

إىل ذلك( التي تدعم 

إضفاء الصفة املؤسسية 

كجانب قيايس من 

االستجابة اإلنسانية

متويل رسم الخرائط 	 

السنوية لألدلة بقيادة 

فرقة عمل املجموعة 

العاملية للحامية بشأن 

النقد من أجل الحامية

متويل أبحاث العمل 	 

التي تركز عى 

املساعدات النقدية 

والقسائم من أجل 

نتائج الحامية لبناء 

األدلة وفًقا لألولويات 

التي حددتها فرقة 

عمل املجموعة 

العاملية للحامية بشأن 

املساعدات النقدية من 

أجل الحامية لتلبية 

الحاجات املاسة

التأكد من 	 

أن التدخالت 

باستخدام 

املساعدات 

النقدية 

والقسائم 

تساهم 

يف نتائج 

الحامية كلام 

أمكن ذلك.

التأكد من 	 

استخدام 

أداة تحليل 

مخاطر 

وفوائد 

الحامية 

لتحديد 

مدى مالمئة 

املساعدات 

النقدية 

والقسائم 

كطرائق

االستثامر يف 	 

تعزيز قدرات 

العاملني يف 

املجال اإلنساين 

لالستفادة من 

املساعدات 

النقدية والقسائم 

من أجل نتائج 

 الحامية. 

-  إقرار / تكييف 

التوجيهات 

واألدوات الحالية 

رغم محدوديتها 

للمواءمة مع 

العمليات 

التنظيمية 

وتحديد 

استخدامها 

يف السياسات 

والربوتوكوالت

البحث النشط 	 

عن رشكاء - مبا 

يف ذلك املنفذين 

اآلخرين 

واملؤسسات 

األكادميية / 

املنظامت املركزة 

عى البحث 

لدعم جودة 

ودقة البحث 

اإلجرايئ 

إنشاء رشاكات 	 

/ بروتوكوالت 

بشكل استباقي 

مع الجهات 

الفاعلة يف مجال 

الحامية لدمج 

املساعدات 

النقدية 

والقسائم كأداة، 

عند االقتضاء، 

لتلبية احتياجات 

الحامية بشكل 

أفضل

اعتامد الفرص 	 

وإعطاءها 

األولوية 

لتخصيص توصيل 

املساعدات 

النقدية والقسائم 

)عى سبيل 

املثال، القدرة 

عى االنتقال بني 

آليات التسليم( 

لتعزيز االستعداد 

واستخدام 

املساعدات 

النقدية 

والقسائم لنتائج 

الحامية

تحديد متى 	 

ميكن استخدام 

املساعدات 

النقدية والقسائم 

كأداة لنتائج 

الحامية يف دعم 

السكان املعنيني 

إيالء األولوية 	 

إلنشاء وتعزيز 

اإلحاالت مع 

الجهات النقدية 

وكذلك اإلحاالت 

للخدمات 

األخرى، عى 

سبيل املثال، 

الخدمات الصحية 

أو القانونية - 

القيادة يف مراقبة 

املساعدات 

النقدية والقسائم 

لضامن أن إدخال 

الطرائق يعزز 

أهداف إجراءات 

الحالة املقصودة 

وال يعرض عميل 

الحامية لـلرر
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الفرقة املشركة الجهات املانحة

بني املجموعات / 

منسقي الشؤون 

اإلنسانية / الفريق 

القطري للعمل 

اإلنساين 

املجموعات / 

القطاعات املنفذة 

للمساعدات النقدية 

والقسائم من أجل 

نتائج الحامية و / أو 

برمجة الحامية 

املجموعات / 

القطاعات املنفذة 

للمساعدات النقدية 

والقسائم من أجل 

نتائج الحامية 

مجموعة الحامية / 

برمجة قطاع تنفيذ 

برامج الحامية 

النظر يف البارامرات 	 

الفريدة املطلوبة 

الستخدام املساعدات 

النقدية والقسائم 

ضمن قطاع الحامية، 

والتي تشمل عى سبيل 

املثال ال الحر: آفاق 

املشاريع عى املدى 

الطويل لضامن حصول 

األشخاص املتررين 

الذين يعانون من 

مشاكل الحامية عى 

الدعم الكايف ومتكنهم 

التخرج بأمان من 

خدمات إدارة الحاالت

تخصيص تدفقات 	 

التمويل املحددة لبناء 

قدرات املنظامت 

املحلية ليس فقط يف 

تقديم املساعدات 

النقدية والقسائم 

للحامية ولكن يف 

االنخراط يف السياسة 

العاملية والربمجة وصنع 

القرار داخل البلد 

وتصميم املساعدات 

النقدية والقسائم 

للحامية. 

التأكد من 	 

إجراء تحليل 

الحامية أثناء 

تقييامت 

الجدوى 

يف جميع 

مراحل دورة 

الربامج 

اإلنسانية 

لضامن 

إدراج 

مخاطر 

وتهديدات 

الحامية 

املشركة 

ضمن 

التوجيه 

التقني 

للمساعدات 

النقدية 

والقسائم.

التأكد 	 

من تصميم 

املساعدات 

النقدية 

والقسائم 

لتعظيم 

نتائج 

الحامية. 

إدراج املساعدات 	 

النقدية من 

أجل الحامية 

ضمن مقرحات 

الجهات املانحة 

عى أساس 

تقييامت محددة 

السياق

تركيز املساعدات 	 

النقدية والقسائم 

للحامية ضمن 

جداول أعامل 

التوطني

الرشاكة مع 	 

املنظامت غر 

الحكومية املحلية 

واملنظامت 

املجتمعية 

واملنظامت 

والشبكات 

التي تقودها 

النساء لتصميم 

التدخالت بشكل 

مشرك، يف عملية 

تخطيط استجابة 

األمم املتحدة، 

وآليات صنع 

القرار والتنسيق، 

وتطوير 

األدلة عى 

الُنهج املحلية 

للمساعدات 

النقدية من أجل 

الحامية.

الرشاكة مع 	 

املنظامت غر 

الحكومية املحلية 

واملنظامت 

املجتمعية 

والشبكات 

النسائية 

األدلة عى 

هج املحلية  النُّ

للمساعدات 

النقدية من أجل 

الحامية.

- استخدام طرق 	 

صارمة للبحث 

اإلجرايئ.   

وضع بروتوكوالت 	 

خاصة بالسياق 

لتسهيل إحاالت 

املساعدات 

النقدية والقسائم 

املصممة 

خصيصا والقابلة 

للتكييف.

استخدام طرق 	 

صارمة للبحث 

اإلجرايئ. 

التواصل بشكل 	 

استباقي مع 

القطاعات 

األخرى 

ومجموعات 

العمل النقدية 

للتدريب عى 

الحامية وتنوير 

فرص الربمجة 

املتكاملة.  
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الخطوات التالية

ســتتم مراجعــة هــذا البحــث التقييمــي ســنويًا مــن قبــل فرقــة عمــل املجموعــة العامليــة للحاميــة بشــأن املســاعدات 

ــة يف الســياقات  ــة والقســائم للحامي ــى املســاعدات النقدي ــدة ع ــة املتزاي ــة لتعكــس األدل ــن أجــل الحامي ــة م النقدي

ــة  ــل املجموع ــة عم ــه فرق ــوم ب ــذي تق ــة الســنوية ال ــط األدل ــن خــالل رســم خرائ ــك م ــالغ ذل ــيتم إب االنســانية. وس

العامليــة للحاميــة بشــأن املســاعدات النقديــة مــن أجــل الحاميــة. ســيتم تنويــر جهــود املنــارصة التــي تقــوم بهــا فرقــة 

ــة مــن أجــل الحاميــة مــن خــالل ورقــة املوقــف هــذه  ــة بشــأن املســاعدات النقدي عمــل املجموعــة العامليــة للحامي

وستســتلزم حــًدا أدىن مــن تقاســم الوضــع الحــايل للمامرســات واألدلــة أثنــاء اجتامعــات أصحــاب املصلحــة الرئيســية 
)مثــل املعتكــف الســنوي للمجموعــة العامليــة للحاميــة67 و ’أســبوع املســاعدات النقديــة‘ الســنوي الــذي تنظمــه رشاكــة التعليــم يف مجــال التحويــالت النقديــة(.68

/http://www.globalprotectioncluster.org/news-and-events/meetings-and-events  67
http://www.cashlearning.org/events-and-training/cash-week-2019  68

http://www.globalprotectioncluster.org/news-and-events/meetings-and-events/
http://www.globalprotectioncluster.org/news-and-events/meetings-and-events/
http://www.cashlearning.org/events-and-training/cash-week-2019
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