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<2 مليون شخص مشمولين باختصاص 
المفوضية تم تقييم أوضاعهم للحصول على 

مساعدات نقدية متعددة األغراض في العام 2019  

أبرز المستجدات

المنتفعون األفراد الذين قُّدمت لهم المساعدات النقدية، بحسب البلد في عام 2019، )باستثناء المساعدات النقدية المقدمة لالستعداد لفصل الشتاء(

يناير/كانون الثاني – ديسمبر/كانون األول 2019 

أحدث المستجدات اإلقليمية في عمليات رصد المساعدات النقدية
 – األوضاع في سوريا والعراق

222 مليون دوالر أمريكي 
عت من خالل المساعدات النقدية في العام 2019  ُوزِّ

184 مليون دوالر أمريكي للسوريين
و38 مليون دوالر أمريكي للعراقيين وألشخاص من جنسيات أخرى

مت لهم مساعدات  827,370 شخصاً قُدِّ
نقدية متعددة األغراض في العام 2019 1

إضافة إلى ذلك، وكجزٍء من البرنامج اإلقليمي لمساعدات االستعداد لفصل الشتاء، 
فقد قدمت المفوضية السامية لشؤون الالجئين مساعدات نقدية لالستعداد لفصل الشتاء إلى 2 مليون شخص

ُمستضعف )أكثر عرضة للتأثر(.
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ــق  ــى رصــد وتوثي ــام 2019، عل ــن، طــوال ع ــدة لشــؤون الالجئي ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــزت المفوضي َركَّ
العالقــات االرتباطيــة فيمــا بيــن االســتضعاف )مــدى الُعرضــة للتأثــر( االجتماعــي االقتصــادي، وبيــن مخاطــر 
بعيــن الثالــث والرابــع مــن  ســة لهــذا الغــرض خــالل الرُّ وتهديــدات الحمايــة. فأَْجــَرت دراســة بحثيــة نوعّيــة ُمكرَّ
العــام المذكــور، َقيَّمــت أثنــاء إجرائهــا دائــرةُ الحمايــة لــدى مكتــب المفوضيــة اإلقليمــي بمنطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا اآلثــاَر الحمائيــة التــي ترتَّبــت علــى مبــادرات التدخــل بالمســاعدات النقديــة، مــع التركيــز علــى 
زواج األطفــال، وِعمالــة )أو “َعمــل”( األطفــال، واالســتغالل الجنســي، والعنــف الجنســي فــي كّل مــن مصــر 

واألردن ولبنــان.

“أثر المســاعدات النقدية على حماية األطفال في مصر، واألردن ولبنان” – االســتنتاجات الرئيسة

المساعدات النقدية التي ُتسَتكَمُل بخدمات إدارة الحاالت وخدمات 
الحماية األُخرى، التي يتم تقديمها بطريقة ُمستدامة، تؤدي إلى 

إحداث أثر إيجابي على رفاهية/ رعاية األطفال، يفوق األثر الذي 
ُتحدثه المساعدات النقدية وحدها.

للمساعدات النقدية أثٌر غير مباشر على تخفيف حّدة الُمحّركات 
الهيكلية إلشكاالت الحماية، مع التركيز بشكل محّدد على األطفال، 

عندما تكون جزءاً من استجابة متعددة األوجه لتحسين مستوى 
الحصول على الخدمات، ومنها مثالً، الدعم القانوني، والتعليمي، 

والصحي والنفسي االجتماعي. 

أدت المساعدات النقدية المتعددة األغراض إلى تخفيف حّدة العنف 
الممارس ضد األطفال، وقلّصت حاجة األطفال إلى االنخراط في 

ِعمالة األطفال.

أدت المساعدات النقدية إلى حدوث زيادة في اإلنفاق على الغذاء، 
ما أّدى إلى وجود تنّوع غذائي أفضل يشمل األطفال.

تبيَّن أن لفترة تنفيذ مبادرة التدخل بتقديم المساعدات النقدية أثٌر 
حمائي إيجابي في إطار الِمَنح األطول مدًى، والتي لها عالقة 

ارتباطية بانخفاض عدد حوادث الحماية.

•

•

•

•

•

 االحتياجات 
المتعلقة بالحماية 

االحتياجات

2 مجموع عدد األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية الذين تّم 

تقييمهم في العام 2019  
2,012,212 

عدد األشخاص الذين ُوجد أنهم مؤّهلون لتلّقي المساعدات النقدية في العام 
 2019

1,180,976 

3 عدد األشخاص الذين تّم تقييمهم عن طريق الزيارات المنزلية في العام 

 2019
2,327,052

85,711عدد النداءات/المناشدات المناهضة لعدم الشمول في العام 2019

4,146عدد النداءات /المناشدات التي أدت إلى قرارات إيجابية في العام 2019 

عدد األفراد الذين تّمت مساعدتهم بتقديم مساعدات نقدية لهم في العام 
 2019

827,370

222مجموع المبلغ الموّزع بالمليون دوالر أمريكي في العام 2019 

االستجابة

الحماية

6,497عدد اإلحاالت إلى الجهات المعنية بإدارة الحاالت في العام 2019 

2,665عدد اإلحاالت من الجهات المعنية بإدارة الحاالت في العام 2019 

1,148,247عدد االستيضاحات المتعلّقة بالمساعدات النقدية في العام 2019 

894,645عدد المّرات التي تم فيها تحديث سجالت الالجئين في العام 2019 

االحتياجات

.”ProGress 2 هذا الرقم يشمل األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية الُمقيَّم من واقع سجالت )قيود( التسجيل لدى المفوضية، مثل مجموعات بيانات نظام “بروغِرس

3 هذا الرقم يشمل األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية الُمقيَّم من خالل الزيارات المنزلية الموّجهة على وجه التحديد لتقييم أثر مبادرات المساعدات النقدية التي تقدمها المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين. 

كجــزء مــن البرنامــج اإلقليمــي لمســاعدات االســتعداد لفصــل الشــتاء 
فــي الفتــرة بيــن 2019 – 2020، قّدمــت المفوضيــة الســامية لألمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مســاعدات نقديــة لالســتعداد لفصــل الشــتاء 
ــاً مــن الســوريين  ــاً ونازحــاً داخلي لمــا يقــرب مــن 2,054,890 الجئ
والعراقييــن، المقيميــن فــي ســوريا ولبنــان واألردن والعــراق ومصــر. 
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فــي العــام 2019، كلَّفــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أيضــاً جهــًة مختصــة بإجــراء دراســة بحثيــة لموضــوع “المســاعدة النقديــة 
مــن أجــل التعليــم فــي مصــر، تجربــة ميدانيــة”. وعلــى ضــوء مبــادرة المفوضيــة “المســاعدة النقديــة مــن أجــل التعليــم: االّتجــاه واالعتبــارات الرئيســة”، 
وترجمــة رؤيــة سياســة المفوضيــة بشــأن مبــادرات التدخــل النقديــة إلــى عمــل علــى المســتوى الميدانــي، فقــد وّفــرت الدراســة البحثيــة / التقريــر توصيــات 
بشــأن المواعيــد المناســبة لتنفيــذ المســاعدات النقديــة مــن أجــل التعليــم. وقــد أوضحــت التجربــة فــي مصــر، بصــورة عمليــة، إمكانيــة اســتعمال المســاعدات 
النقديــة، بصــورة فّعالــة، لتيســير عمليــة الدخــول فــي نظــام التعليــم االبتدائــي والثانــوي والبقــاء علــى مقاعــد الدراســة، ويكــون اســتخدام هــذه التجربــة 

اليــة عندمــا تقتــرن بهــا وُتصاحبهــا الخدمــات واألنشــطة التعليميــة التكميليــة.   بأقصــى درجــة مــن الفعَّ

تشــّدد هــذه الدراســات علــى مــدى مالءمــة اســتراتيجية المفوضيــة الســامية 
لتخفيــف حــّدة مخاطــر وتهديــدات  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم 
الحمايــة، حيــُث تقــّدم المفوضيــة مســاعداتها الماليــة باالقتــران مــع الدعــم 
والخدمــات التكميليــة المترّكــزة علــى الحمايــة. وفــي كل جوانــب دورة 
المســاعدة، تقــوم المفوضيــة - ابتــداًء مــن التقييــم األولــي، ومــروراً بالّتثقيف 

والتوعيــة، وانتهــاًء بالرصــد والتقييــم، بحشــد القــدرات لكــي تتــم علــى الفور 
ــا  ــة متخصصــة، توفره ــات حمائي ــى خدم ــاج إل ــي تحت ــة الحــاالت الت إحال
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن و / أو أحــد شــركائها 

ــة، ومنهــم الشــركاء الحكومييــن.  ــام بهــذه المهّم الُمكلَّفيــن للقي

“المســاعدة النقدية من أجل التعليم في مصر، تجربة ميدانية” – االســتنتاجات الرئيسة

ُيمكن اســتخدام مبادرة “المساعدات النقدية من أجل التعليم” 
بطريقة فاعلة لتيســير دخول األطفال إلى نظام التعليم على 

المستويين االبتدائي والثانوي.

تبلغ المســاعدة النقدية درجة الفّعالية القصوى عندما ُتصاحبها 
وتقترن بها الخدمات واألنشــطة التعليمية التكميلية.

يجب أن تتواءم المســاعدات النقدية مع توقيت مواعيد السنة 
الدراســية ومع الجدول الزمني الُمحدد لسداد الرسوم المدرسية. 

 ســوف تتباين المشروطية )الشروط المطلوبة( وفق الّسياق ويجب 
أن ُتؤخذ تبعات المشــروطية من حيث التكلفة بعين االعتبار أثناء 

مرحلة التصميم. 

يجب تقديم المســاعدات النقدية مباشرًة إلى اآلباء واألمهات، وإلى 
موّفــري الرعاية والطلبة، وذلك فيما عدى األوضاع التي تتعلق 

بحاالت حماية محددة.

يجب أن تأخذ مقاربة اســتهداف مبادرة »المساعدات النقدية 
من أجل التعليم« في االعتبار المســتوى التعليمي للطلبة وأنواع 

المؤسسات التعليمية.

•

•

•

•

•

•

ــع  ــي جمي ــن، ف ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــُة الس ــُذ المفوضي ُتنّف
األوضــاع فــي ســوريا والعــراق، مجموعــًة متنّوعــًة مــن مبــادرات التدخــل 
بتقديــم المســاعدات الّنقديــة، ومنهــا التحويــالت النقديــة، المشــروطة منهــا 
ــل هــذه  وغيــر المشــروطة. وتذهــب الحصــُة الكبــرى مــن مبــادرات التدخُّ
إلــى المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض، ويليهــا فــي الترتيــب، 
ــى هــذه  ــة لالســتعداد للشــتاء، وُتغطَّ مــن حيــث الحجــم، المســاعدات النقدي
ــة  ــاعدات النقدي ُم المس ــدَّ ــة. وُتق ــر منفصل ــي تقاري ــرة ف ــاعدات األخي المس
ــة  ــل أغلبي ــي تمّث ــة، وه ــات منتظم ــكل دفع ــى ش ــراض عل ــددة األغ المتع
ــدٍة  ــرٍة واح ــع لم ــي ُتدف ــة الت ــات الطارئ ــب الدفع ــى جان ــم، إل ــكال الّدع أش
فقــط. وتشــمل البرامــج الجوهريــة األُخــرى المســاعدات النقديــة التــي ُتقــّدم 
دعمــاً للتعليــم فــي المســتويين االبتدائــي والثانــوي، والنقــد مقابــل الصحــة، 
والنقــد مقابــل المــأوى؛ والشــكالن األخيــران مــن الدعــم يقّدمــان علــى شــكل 
ِمَنــح ُتعطــى لألشــخاص المشــمولين باختصــاص المفوضيــة، إضافــًة إلــى 

ــن.  ــى المالكي د مباشــرًة إل ــي ُتســدَّ الدفعــات الت

وتســتخدم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مجموعــة 
عامــة مــن المعاييــر لتحديــد وحصــر واســتهداف المنتفعيــن. وتعتمــد هــذه 
المعاييــر علــى مجموعــة متآلفــة مــن مخاطــر الحمايــة وأوجــه االســتضعاف 
)مــدى الُعرضــة للتأثــر( االجتماعــي واالقتصــادي. وُتنقَّــُح هــذه المقاربــات 
العملياتيــة  الّســياقات  ُتعلّــل  لكــي  )الّنهــوج( بصــورة دوريــة منتظمــة 
ُظــم الوطنيــة علــى نحــو أفضــل، كلمــا  الُمتغّيــرة، ولمواءمتهــا مــع النُّ

ــة.  ــاص المفوضي ــمولين باختص ــخاص المش ــات األش رت احتياج ــوَّ تط

االستجابة

http://www.unhcr.org
https://www.unhcr.org/protection/operations/5e3a9cfb4/cash-education-egypt-field-experience.html
https://www.unhcr.org/5bfd360d4
https://www.unhcr.org/protection/operations/5e3a9cfb4/cash-education-egypt-field-experience.html
https://www.unhcr.org/581363414
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ــوّي  ــام ق ــالء اهتم ــن بإي ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــتمرُّ المفّوضي تس
بالنظــم العامــة المشــتركة وبالشــراكات فــي مجــال توفيــر المســاعدات الماليــة، وذلــك 
ــم  ــب األم ــن مكت ــة، الصــادر ع ــاعدات النقدي ــي بالمس ــان المعن ــع البي ــى م ــا يتماش بم
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــانية، والمفوضي ــؤون اإلنس ــيق الش ــدة لتنس المتح
ــة العالمــي.  ــة )يونيســف( وبرنامــج األغذي ــن، ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفول الالجئي
ــة  ــة الوثيق ــا التعاوني ــى عالقته ــة عل ــي المحافظ ــة ف ت المفوضي ــتمرَّ ــر، اس ــي مص فف
مــع برنامــج األغذيــة العالمــي بشــأن جمــع البيانــات وتحليــل البيانــات، بينمــا يتواصــل 
ــراد  ــم األف ــقة لدع ــة ُمنّس ــاعدات بطريق ــم المس ــال تقدي ــي مج ــا ف ــا بينهم ــاون فيم الّتع
المســتضعفين )األكثــر عرضــة للتأثــر(. وُتدفــُع حّصــٌة مــن المســاعدات النقديــة التــي 
تقّدمهــا اليونيســف مــن خــالل مقــّدم الخدمــات الماليــة المتعاِقــد مــع المفوضيــة. أمــا فــي 
ــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وبرنامــج  ــد وّقعــت المفوضي العــراق، فق

ــات.  ــي البيان ــًة للتشــارك ف ــرة، اتفاقي ــة األخي ــي اآلون ــة العالمــي، ف األغذي

وأمــا فــي األردن، فقــد اســتمّرت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
فــي عمليــة تعزيــز مقاربتهــا آلليــة التمويــل المشــترك، التــي يتــّم ضمــن إطارهــا فــي 
ــوكاالت  ــذه ال ــدة؛ وه ــم المتح ــن وكاالت األم ــبٍع م ــود س ــيق جه ــن تنس ــت الراه الوق
تشــمل منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف( ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة 
األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )يونســكو(، وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، 
الالجئيــن  المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل  للهجــرة، ووكالــة األمــم  الدوليــة  والمنظمــة 
ت الشــراكة  الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى )األونــروا(. وعــالوة علــى ذلــك، فقــد أدَّ
مــع “محفظتــي” مــن شــركة أمنيــة و “آيــرس جــارد Iris Guard” إلــى تطويــر منصــة 
ُتدِمــج توثيــق بصمــة قزحيــة العيــن )االســتدالل البيولوجــي( فــي خيــار الدفــع، بوســاطة 

المحفظــة اإللكترونيــة عــن طريــق الهاتــف المحمــول.

ــًة  ــن مقارب ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس زت المفوضي ــزَّ ــد ع ــك فق كذل
ــد بيــن الــوكاالت للبطاقــات  أُخــرى مماثلــًة لمقاربــة األردن، وهــي: نظــام لبنــان الموحَّ
ــة  ــت الحاضــر المفّوضي ــي الوق ــذي يضــمُّ ف ــة )لويســي “LOUISE”(، ال اإللكتروني
واليونيســف وبرنامــج األغذيــة العالمــي، لتيســير تقديــم المســاعدات النقديــة اإلنســانية 
لالجئيــن وللبنانييــن علــى حــّد ســواء. وتســمح منّصــة “لويســي” بتوجيــه المســاعدات 
النقديــة مــن خــالل بطاقــة إلكترونيــة مشــتركة واحــدة، والعضويــة فيهــا مفتوحــة أمــام 

ــا.   ــام إليه ــة األخــرى لالنضم ــر الحكومي ــات غي ــوكاالت والمنظم ال

نــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون  وفــي كّل مــن األردن ولبنــان، فقــد مكَّ
ــج  ــا برنام ــي ُيصدره ــات الت ــن البطاق ــق م ــج الّتحقُّ ــة برام ــت بفاعلي ــن ودعم الالجئي
األغذيــة العالمــي، عــن طريــق إتاحــة اإلمكانيــة للبرنامــج للدخــول مباشــرًة إلــى 
ــدى  ــتدالل البيولوجــي( ل ــن أو االس ــة العي ــري )بصم نظــام التســجيل والنظــام البيومت

المفوضيــة. 

ــم المتحــدة  ــات األم ــن منظم ــي بي ــا، فيســتمرُّ الّتنســيق العمليات ــي ســوريا وتركي ــا ف أم
األخــرى، وبيــن األطــراف الفاعلــة مــن غيــر منظمــات األمــم المتحــدة بشــأن مبــادرات 
التدخــل الخاصــة بالمســاعدات النقديــة، مــن خــالل قيــادة منّصــات الّتنســيق ذات الصلــة 

بمبــادرات التدخــل النقديــة و / أو المشــاركة فيهــا. 

وأمــا فــي العــراق، فقــد اســتخدمت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
ــر  ــر(، ومعايي ــدى الُعرضــة للتأث ــتضعاف )م ــم االس ــات تقيي ــي عملي ــقة ف أدوات منّس
االختيــار، وقيــم التحويــالت التــي صــادق عليهــا كلٌّ مــن المجموعــة العنقوديــة لقطــاع 
المــأوى والمــواد غيــر الغذائيــة، والفريــق العامــل المعنــي بالمســاعدات النقديــة. 
ــة  ــة، بصف ــات المعني ــع الجه ــة ُتطل ــإّن المفوضي ــن، ف ــتجابة الالجئي ــى اس ــبة إل وبالنس
ــة،  ــاعدات النقدي ــا للمس ــة لمبادرته ــية المبرمج ــج الرئيس ــى النتائ ــة، عل ــة منتظم دوري
وذلــك مــن خــالل قطــاع االحتياجــات األساســية ضمــن إطــار برنامــج الخطــة اإلقليميــة 
ــك،  ــى ذل ــالوًة عل ــات )3RP(. وع ــة األزم ــى مواجه ــدرة عل ــز الق ــن وتعزي لالجئي
فــإّن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وبرنامــج األغذيــة العالمــي 
يعمــالن معــاً داخــل بعــض المخيمــات، ويســتخدمان مقّدمــي الخدمــات الماليــة أنفســهم 
لتقديــم المســاعدات. وتعمــل الفــرق المشــتركة بيــن المفوضيــة والبرنامــج، عــن كثــب، 

ــة.  ــم المســاعدات المالي لضمــان االّتســاق فــي تقدي

وعــالوًة علــى ذلــك، فقــد قامــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، 
فــي العــام 2015، بتوســيع نطــاق تقديــم المســاعدات الماليــة التــي ُتجَمــع مــن تبّرعــات 
ــدى  ــذ بالتطــور ل ــزكاة اآلخ ــج ال ــال برنام ــبيل المث ــى س ــا عل ــاص، ومنه ــاع الخ القط
ــم األشــخاص  ــى دع ــام 2019 عل ــي الع ــة رمضــان ف ــزت حمل ــد رّك ــة. وق المفوضي

ــان. ــة فــي كّل مــن اليمــن والعــراق واألردن ولبن الممشــولين باختصــاص المفوضي

الشراكات

األردن: 
27 عامــاً،  العمــر  مــن  البالغــة  هنــاء، 
ت مــن بيتهــا فــي ســوريا فــي عــام  فــرَّ
بعــد  زوجهــا،  قُتــل  أن  بعــد   ،2013
قصــف مخبــر محلــي. وهــي تعيــش اليــوم 
ــن  ــاً( ولُجي ــودي )13 عام ــا ج ــع ابنتيه م
ــة  ن ــرة مكوَّ ــقة صغي ــي ش ــوام( ف )10 أع
مــن غرفتيــن بمدينــة الزرقــاء فــي األردن. 
وبفضــل المســاعدات النقديــة التــي تقّدمهــا 
لهــا المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن، فإّنهــا اآلن قــادرة علــى 
ســداد أجــرة الشــقة، وتغطيــة التكاليــف 
المعيشــية األساســية ألســرتها. التقطــت 
الصــورة َهّنــه ماولي-فنــك / المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن. 

http://www.unhcr.org
https://interagencystandingcommittee.org/other/content/statement-principals-ocha-unhcr-wfp-and-unicef-cash-assistance-5-december-2018
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مصر

العراق

األردن

لبنان

أبرز الُمستجدات القُطرية

ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــت المفوضي ــام 2019، أطلق ــر ع ــي أواخ ف
والبريــد   ،”Iris Guard“ جــارد  آيــرس  شــركة  مــع  بالتعــاون   - الالجئيــن 
المصــري، ومنظمــة بــالن إنترناشــيونال “PLAN International”، ومنظمــة 
ــاعدات  ــترك للمس ــار المش ــادرة اإلط ــة “CRS”، مب ــة الكاثوليكي ــات اإلغاث خدم
النقديــة )J-CAF(. وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى رفــع مســتوى تنســيق المســاعدات 
ــب ازدواجيــة المســاعدات، وتعظيــم المســاءلة إلــى حّدهــا األقصــى.  النقديــة، وتجنُّ
وقــد َعِمــَل إدخــال عمليــة التمكيــن البيــو متــري )البصمــة أو االســتدالل البيولوجي( 
علــى القضــاء افتراضيــاً علــى الحاجــة إلــى تقديــم الالجئيــن وثائــق الهويــة، وضمن 

ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــت المفوضي ــام 2019، تلقَّ ــي منتصــف الع ف
الالجئيــن، وأحــد مــزّودي الخدمــات الماليــة فــي العــراق مذكــرَة َقبــول مــن البنــك 
ــن أو االســتدالل  ــة العي ــري )بصم ــق البيومت ــي باســتعمال التوثي المركــزي العراق
البيولوجــي( بمقارنــة هــذه المعلومــات مــع نظــام التســجيل لــدى المفوضيــة، 
باعتبــاره يوّثــق مبــدأ “اعــرف عميلــك”، لتجهيــز ومعالجــة معامــالت دفــع 
ــى  ــن عل ــون اآلن قادري ــح الالجئ ــد أصب ــراق. وق ــن داخــل الع المســاعدات لالجئي
اســتالم المســاعدات النقديــة مــن المفوضيــة عــن طريــق الّتحّقــق بالتقنيــة البيومترية 
مــن هوياتهــم لحظــة ســحب المســاعدات النقديــة المصروفــة لهــم، وذلــك مــن دون 

ــة. ــات التســجيل اإلضافي ــن متطلب ــد م ــى المزي الحاجــة إل

جــرى تشــكيل فريــق العمــل المعنــي باالســتعداد لفصــل الشــتاء فــي الربــع الثالــث 
ــتعداد  ــاعدات االس ــم مس ــقة لتقدي ــة منسَّ ــر مقارب ــدف تطوي ــام 2019، به ــن الع م
ــع مســاعدات االســتعداد  لفصــل الشــتاء. وقــد تــّم أيضــاً إنشــاء أداة/لوحــة قياديــة لَتَتبُّ
ــع المســاعدات التــي تقّدمهــا الــوكاالت المختلفة، وإعــداد التقارير  للشــتاء، وذلــك لَتَتبُّ
عنهــا. وفــي أكتوبــر / تشــرين األول مــن العــام 2019، أنشــأت وحــدة االحتياجــات 
بالمفوضيــة نّصــاً آليــاً لوضــع وتطويــر قائمــة التأُهل )االســتحقاق(، بأخــذ معلومات 
العناصــر المســتهدفة مــن نظــام “بروغــرس” ومــن الزيــارات المنزليــة. وقــد حلَّــت 
هــذه المقاربــة محــلَّ المقاربــة الســابقة بشــأن التأُهــل )االســتحقاق( لغيــر الســوريين، 

ــة،  ث ــة االقتصــاد القياســي الُمحدَّ ــم تطبيــق معادل ــع الثالــث مــن العــام، ت ــاء الرب أثن
ــة –  ــاعدات الغذائي ــددة األغــراض والمس ــة المتع ــاعدات النقدي ــه المس ــة توجي ُبغي
وذلــك بالتحّقــق مــن المعلومــات عــن طريــق مقارنتهــا مــع قاعــدة بيانــات التســجيل 
لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، مّمــا أّدى إلــى تحديــد 
درجــات رفاهيــة جديــدة لمجتمــع الالجئيــن4. ونتيجــًة لذلــك، فقــد ُوِجــَد أّن مــا يزيــد 
ــن لــم تكــن تتلقــى المســاعدة فــي الّســابق، قــد َصّنفتهــا  عــن 12,000 عائلــة، ِممَّ
المعادلــة بأنهــا مســتضعفة )أكثــر عرضــة للتأّثــر(، وهــي بالتالــي تتأّهــل وتســتحق 
تلّقــي المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض. ثــم جــرى بعــد ذلــك تطبيــق نشــاط 
إضافــي للّتصــّدي ألخطــاء االســتثناء مــن المســاعدات، بالتركيــز علــى فئــات 
ــكان التــي أظهــرت األبحــاث بأنهــا تشــهد مســتويات مرتفعــة مــن االســتثناء،  الّس
بصــورة خاصــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال األســر المعيشــية الصغيــرة الحجــم، 

بدرجــة أكبــر تعزيــز خبــرة مســتخدمي هــذه اآلليــة. وبحلــول نهايــة العــام، انتفــع 
مــن خدمــات المســاعدات النقديــة مــا يزيــد عــن 15,910 عائلــة، تشــمل 9,720 
ــدة(  ــة الجدي ــل اســتخدام الوســيلة البيومتري ــًة بفع ــة ســورية، )أصبحــت ممكن عائل
والتــي تــم تلقيهــا عبــر مكاتــب البريــد المصــري البالــغ عددهــا 54 مكتبــاً، والتــي 
ــّم تجهيزهــا بتقنيــة آيــرس جــارد. وتســير مبــادرة اإلطــار المشــترك هــذه علــى  ت
ُخطــى المبــادرة الوطنيــة المصريــة للشــمول المالــي، التــي ُتشــّجع وتــرّوج لتقديــم 

الخدمــات الماليــة باســتخدام التقنيــة الرقميــة.  

ــإن  ــي، ف ــك المركــزي العراق ــة الرســمية الصــادرة مــن البن ــى الموافق واســتناداً إل
ــة  ــذل العناي ــة “ب ــؤّدي وظيف ــة ت ــدى المفوضي ــن ل ــات الالجئي ــجيل وهوي ــود تس قي
الواجبــة” والالزمــة للعمــالء لتنفيــذ عمليــة الّســحب. وُينصــح الالجئــون فــي العراق 
ــغ النقديــة  ــارة أقــرب وكالء الصرافــة إليهــم، حيــث يســتطيعون اســتالم المبال بزي
 .”EyePay علــى الفــور، بعــد التوثيــق لبصمــة العيــن باســتخدام هاتــف “آي بيــي
ويوّفــر هــذا النمــوذج االبتــكاري أعلــى مســتويات الّتخفيــف مــن متطلبــات الحمايــة 
ــحب  ــة س ــريع عملي ــق تس ــن طري ــن، ع ــة المنتفعي ــين تجرب ــل، وتحس ــن الّتحاي م

المســاعدات النقديــة، بدرجــة كبيــرة. 

والتــي كانــت تســتند إلــى بطاقــة الدرجــات )العالمــات( اليدويــة التي ُيحّددهــا مديرو 
الحــاالت. وختامــاً، فقــد أُطلقــت حملــة “رقــم الهاتــف الرئيســي” فــي الربــع الرابــع 
مــن العــام، باســتخدام قنــوات اتصــال مختلفــة، تطلــب مــن األشــخاص المشــمولين 
باختصــاص المفوضيــة اســتعمال خــط المســاعدة لتحديــث أرقــام االتصــال الرئيســة 
تهــم. وهــذا قــد ســاعد فــي زيــادة االتصــال مــع األشــخاص المشــمولين  خاصَّ
باختصــاص المفوضيــة مــن أجــل ترتيــب زيــارات منزليــة لهــم، وإعالمهــم عــن 
ــمولين باختصــاص  ــى األشــخاص المش ــك للوصــول إل ــاعدات، وكذل ــر المس تواف

المفوضيــة، والمشــمولين بأنشــطة قطاعيــة محــّددة. 

والتــي يكــون رّب / تكــون رّبــة أســرتها مــن ذوي اإلعاقــة، وحصتهــا مرتفعــة مــن 
ــرة  ــد عــن 1,500 أُس ــارة مــا يزي ــت زي ــد تّم ــك، فق ــى ذل ــاًء عل ــن. وبن ــار الّس كب
معيشــية فــي أنحــاء لبنــان، لــم تكــن مؤهلــة فــي الســابق، وأُعيــد تحديــد درجــات 
اســتضعافها كجــزء مــن هــذا النشــاط، مّمــا أدى إلــى اكتشــاف مــا يربــو علــى 160 
أســرة مســتحقة للمســاعدات. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد جــرى تنفيــذ آليــة لتســوية 
ــل  ــتهداف، والعم ــكاوى االس ــتجابة لش ــدف االس ــت، به ــس الوق ــي نف ــات ف التَّظلُّم
علــى تعزيــز المســاءلة أمــام مجتمــع الالجئيــن. وتعتبــر آليــة تســوية الّتظلُّمــات أحــد 
ــة اســتناداً  ــة والمســاعدات الغذائي بدائــل مســارات الشــمول فــي المســاعدات النقدي
إلــى عمليــة يباشــر بهــا الالجئــون. وقــد تــّم اســتالم نحــو 69,500 مطالبــة، نتــج 

عنهــا 2,490 قــراراً إيجابيــاً للشــمول فــي برامــج المســاعدات. 

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وبرنامــج األغذيــة العالمــي يحافظــان علــى تطبيــق نظــام االســتهداف للمســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض وللمســاعدات الغذائيــة فــي لبنــان. وُيراَجــُع نظــام 
ثــة مــن قاعــدة البيانــات لــدى المفوضيــة، والــدروس المســتفادة  االســتهداف ســنوياً لكــي يتضّمــن اّتجاهــات التقييــم الســنوي لالســتضعاف بغيــة رصــد الســياق االجتماعــي االقتصــادي الُمتغّيــر، وأحــدث البيانــات المحدَّ
ــأ بالنفقــات. وتقــوم المعادلــة بتجميــع البيانــات مــن واقــع تقييــم االســتضعاف الســنوي، ومــن قاعــدة بيانــات  مــن الســنوات الســابقة. ومــن المكّونــات الرئيســة لنظــام االســتهداف معادلــة االقتصــاد القياســي التــي تتنبَّ

الالجئيــن لــدى المفوضيــة، بهــدف وضــع درجــات الرفــاه لــكل عائلــة، ثــم يّتــم بعــد ذلــك ترتيــب فئــات االســتضعاف بغــرض تحديــد التأهيــل )االســتحقاق(. 
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سوريا

ت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن  فــي العــام 2019، اســتمرَّ
فــي تقديــم المنــح النقديــة المتعــددة األغــراض إلــى العائــالت الالجئــة األكثــر 
ــد  ــم “النق ــادرة تقدي ــل بمب ــة العم ــت المفوضي ــه، أوقف ــت ذات ــي الوق اســتضعافاً. وف
ــاعدات  ــج المس ــن برنام ــوء، م ــب اللج ــي تطل ــالت الت ــى العائ ــذاء” إل ــل الغ مقاب
النقديــة لــدى المفوضيــة، وذلــك ابتــداًء مــن شــهر مــارس / آذار مــن العــام 
ــب  ــياق المتقلّ ــذ الّس ــهران. وبأخ ــا ش ــة مدته ــن مهل ــاء المنتفعي ــد إعط 2019، بع
بعيــن االعتبــار، فقــد ألحقــت المفوضيــة العائــالت بقوائــم مســاعدات المنــح النقديــة 
ــة  ــد مدتهــا شــهران بصف م مــن خــالل دورة تزوي ــدَّ ــي ُتق المتعــددة األغــراض، الت
م االســتحقاقات  أوليــة. ثــم ُتعــاُد مراجعــة صفــة التأهيــل كل شــهرين، فــي حيــن ُتقــدَّ
علــى أســاس شــهري. وبهــدف تعزيــز مســتوى كفــاءة برنامــج المســاعدات 
زت المفوضيــة آليــة الرصــد لديهــا، لكــي ُتحــّدد وتحصــر  النقديــة لديهــا، فقــد عــزَّ
ــح  ــج المن ــن برنام ــحبوا م ــم ينس ــن ل ــا، والذي ــمولين باختصاصه ــخاص المش األش
النقديــة المتعــددة األغــراض بصفــة دوريــة منتظمــة، وذلــك لكــي ُتعيــد تخصيــص 

التمويــل باالســتناد إلــى احتياجــات األشــخاص المشــمولين باختصــاص المفوضيــة. 
وقــد تمــت مراجعــة معاييــر التأهيــل الســتالم المنــح النقديــة المتعــددة األغــراض، 
ــي  ــذ ف ــدأ التنفي ــام 2019، ليب ــة الع ــي نهاي ــدة ف ــل الموّح ــت إجــراءات العم وُحّدث
العــام 2020. وكان هــذا نتيجــًة لعمليــة المراجعــة المســتفيضة، والمشــاورات مــع 
ــوق  ــم الس ــة لتقيي ــك كنتيج ــة، وكذل ــمولين باختصــاص المفوضي ــخاص المش األش
الــذي جــرى تنفيــذه ليتــم فَهــَم تكاليــُف المعيشــة وأوجــه اإلنفــاق الرئيســة لألشــخاص 
المشــمولين باختصــاص المفوضيــة علــى نحــو أفضــل. وتســتند خطــة العــام 2020 
ثــة، وعلــى تقييــم  للمنــح النقديــة المتعــددة األغــراض علــى معاييــر التأهيــل الُمحدَّ
ــي الُحســبان  ــذت ف ــك أُخ ــة المســاعدات. كذل ــادة قيم ــى زي ــي أّدت إل الســوق، والت
ــة  ــة الشــكاوى / التغذي ــة وآلي ــة إدارة حــاالت الحماي ــع آلي ــوى م ــط أق ــة رواب إقام

الراجعــة. 

تركيا

فــي العــام 2019، اســتمّرت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
ــن جنســيات أخــرى،  ــن م ــن والالجئي ــى الســوريين والعراقيي ــم الدعــم إل ــي تقدي ف
ون فــي ظــروف يشــوبها االســتضعاف )الُعرضــة للتأثــر بصــورة  مّمــن كانــوا يمــرُّ
ــم  ــن خــالل تقدي ــل م ــادرات التدخ ــج مب ــف برام ــن خــالل مختل ــك م ــر(، وذل أكب
المســاعدات النقديــة. ومــن البرامــج التــي كانــت مالئمــة بصــورة خاصــة، برنامــج 
ــة  ــة العام ــع المديري ــق م ــاون الوثي ــذه بالتع ــرى تنفي ــذي ج ــات، ال ــل المخيم بدائ
ــن  ــث م ــع الثال ــي الرب ــل ف ــي العم ــتمّرت ف ــد اس ــت ق ــي كان ــرة، الت إلدارة الهج
العــام 2019، وتــم اســتكمال تنفيــذه فــي شــهر أكتوبــر / تشــرين األول مــن العــام 

2019. وقــد قــّدم هــذا البرنامــج الدعــم إلــى األســر المعيشــية التــي كانــت تغــادر 
مراكــز اإلقامــة المؤقتــة لكــي تســتوطن فــي بيئــات خــارج المخيمــات. إّن برنامــج 
بدائــل المخيمــات، الــذي كان قــد بــدأ تنفيــذه فــي شــهر أغســطس / آب مــن العــام 
2018، قــد اكتمــل اآلن بمســاعدة مــا مجموعــه 135,000 فــرد علــى االنتقــال 
ــمَّ أيضــاً االنتهــاء مــن عمليــة رصــد  ــد ت للعيــش داخــل المجتمعــات الُمضيفــة. وق
البرنامــج بعــد االنتقــال إلــى بيئــات المجتمعــات الُمضيفــة، وســوف يتــم نشــر نتائــج 

عمليــة الرصــد تلــك فــي القريــب العاجــل.  

لالطــالع علــى المزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االتصــال مــع المكتــب اإلقليمــي للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي مدينــة عمــان 
MENAreporting@unhcr.org:األردن( مــن خــالل البريــد اإللكترونــي التالــي(

المانحون:
ُتعــرب المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن عــن شــكرها وامتنانهــا للمانحيــن الذيــن أســهموا فــي برنامــج المســاعدات النقديــة لألشــخاص 
صــة ألغــراض  صــة ألغــراض معينــة، وبطريقــة غيــر ُمخصَّ النازحيــن داخليــاً ولالجئيــن مــن الســوريين والعراقييــن، وذلــك ِبَمْنــح أموالهــم بطريقــة ُمَخّصً

بعينهــا، وكذلــك ألولئــك الذيــن أســهموا، بصــورة مباشــرة فــي تنفيــذ العمليــات. 

الجزائــر | األرجنتيــن | أســتراليا | النمســا | أذربيجــان | بلجيــكا | بلغاريــا | كنــدا | كوســتاريكا | قبــرص | تشيكوســلوفاكيا | الدنمــارك | إســتونيا | االتحــاد 
األوروبــي | فنلنــدا | فرنســا | ألمانيــا | آيســلندا | إندونيســيا | إيرلنــدا | إيطاليــا | اليابــان | الكويــت | التفيــا | ليشتنشــتاين | لوكســمبورغ | مالطــا | المكســيك 
| موناكــو | الجبــل األســود | هولنــدا | نيوزيالنــدا | النرويــج | الباكســتان | البيــرو | الفلبيــن | بولنــدا | البرتغــال | المانحــون مــن القطــاع الخــاص | قطــر | 
جمهوريــة كوريــا | االتحــاد الروســي | المملكــة العربيــة الســعودية | صربيــا | ســنغافورة | ســلوفاكيا | ســلوفينيا | إســبانيا | ســري النــكا | الســويد | سويســرا 

| تايالنــد | تركيــا | اإلمــارات العربيــة المتحــدة | المملكــة المتحــدة | الواليــات المتحــدة األمريكيــة | األوروغــواي 
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