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ُم َّ
لخــص االســتنتاجات :أثــر مبــادرات التدخــات النقديــة
علــى نتائــج الحمايــة
سبتمبر  /أيلول  - 2018أبريل  /نيسان 2019
ُيشـ ّكل مجمــوع عــدد األطفــال ( )2,5مليــون طفــل (مــا يقــارب نصــف) عــدد
الالجئيــن الســوريين ،وتبقــى إشــكالية حمايــة األطفــال عنصــراً محور ّيـا ً من
عناصــر اســتجابة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
(المفوضيــة) لمتطلبــات الحمايــة.
مــا زالــت المفوضيــة تنهــضُ بمشــاريع الدراســات البحثيــة التــي تهــدف إلــى
تقييــم المســاهمة ،بمختلــف أشــكال المســاعدات النقديــة ،مــن أجــل تعزيــز
نتائــج حمايــة األطفــال ،وتحســين رفاهيــة األطفــال الالجئين ،ورفاهية األســر
التــي ينتمــون إليهــا .و ُتعتبــر برامــج المفوضية للمســاعدات ال ّنقديــة في منطقة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن أكبــر أنــواع البرامــج وأكثرهــا تقدّم ـا ً
فــي مجــال المســاعدات النقديــة فــي العالــم أجمــع 1.فقــد ّ
وزعــت المفوضيــة
مــا يزيــد عــن  230مليــون دوالر أمريكــي مــن المســاعدات النقديــة فــي
أنحــاء المنطقــة خــال عــام  ،2018ووصلــت تلــك المســاعدات إلــى
نحــو مليــون فــرد .و ُت ّ
مثــل المســاعدات النقديــة عنصــراً مه ّم ـاً ،مــن شــبكة
متكاملــة واســعة النطــاق ،مــن األنشــطة والخدمــات التــي تقدّمهــا المفوضيــة
لتوفيــر الحمايــة والمســاعدة الالزمتيــن إلــى األشــخاص المســتضعفين
واألكثــر عُرضــة للخطــر .أمّــا أدوات تقييــم الضعف/العرضــة للخطــر،
المســتخدمة حاليــا ً  -فهــي علــى ســبيل المثــال :إطــار تقييــم الضعــف فــي
األردن ( ،)VAFوتقييــم مــدى تأثر/ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان
( ،)VASyRوتقييــم مــدى تأثر/ضعــف الالجئيــن فــي مصــر (– )EVAR
المُســتخدمة فــي تحديــد (حصــر وتشــخيص حــاالت) المســتضعفين ،فهــي
ُتر ّكــز بصــورة رئيســة علــى العوامــل االجتماعيــة االقتصاديــة ،مــع إيــاء
أهميــة محــدودة الحتياجــات الحمايــة المُحـدّدة ،ومنهــا مثـاً حمايــة أو وقايــة
األطفــال ،وتخفيــف حــدّة العُرضــة للمخاطــر ،ومكافحــة العنــف الجنســي
والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي واالســتجابة لتبعاتهمــا .وقــد جــرى
تطويــر مســارات منفصلــة لعمليــات إحالــة حــاالت حمايــة أو وقايــة الطفــل،
وحــاالت العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،لضمــان
شــمول العائــات ،التــي ُتق ـدَّم لهــا خدمــات إدارة حــاالت حمايــة األطفــال،
فــي قوائــم المنتفعيــن مــن برامــج المســاعدات النقديــة .تمتلــك منطقــة الشــرق
ً
كتلــة بالغــة األهميــة مــن البيانــات التــي يُمكــن
األوســط وشــمال أفريقيــا
تحليلهــا ليتــم فهـ َم أثـ ُر التحويــات النقديــة فــي تخفيــف حــدة مخاطــر الحمايــة
فــي أوســاط األطفــال علــى نحــو أفضــل.
وبالبنــاء علــى قاعــدة األد ّلــة ،فــإن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة
لشــؤون الالجئيــن تحظــى بميــزة تنافســية (علــى غيرهــا مــن المنظمــات
فعالــة ،كأداة
األخــرى  )...مــن حيــث تقديــم المســاعدات النقديــة بطريقــة ّ
حمايــة تســتني ُر و َتســتخدِم ،علــى نحــو أفضــل ،بيانــات الحمايــة المتينــة،
وهــي ُمدمجــة بطريقــة جيــدة فــي مبــادرات التدخــات المعنيــة بالحمايــة
التكميليــة ،ومنهــا عمليــة إدارة الحــاالت ،وخدمــات المســاعدة األخــرى.
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وفيمــا يلــي عــرض للنتائــج التــي توصلــت إليهــا الدارســات البحثيــة التــي
أُطلقــت فــي العــام  ،2018وأُجريــت فــي عــدة بلــدان علــى بيانــات الالجئيــن
فــي كل مــن مصــر واألردن ولبنــان ،وذلــك بهــدف دراســة أثــر مبــادرات
التدخــات النقديــة علــى نتائــج حمايــة األطفــال .وكانــت دائــرة الحمايــة
ووحــدة مبــادرات التدخــات النقديــة قــد انتهــت ،فــي اآلونــة األخيــرة،
مــن وضــع اللمســات األخيــرة علــى هــذا المشــروع المخصــص للدراســات
البحثيــة ،الــذي َهــدَ ف إلــى توضيــح األثــر الــذي ُتحدثــه طــرق المســاعدات
النقديــة بصــورة عمليــة  -باعتبــار هــذه المســاعدات أداة أساســية للحمايــة
 بغيــة وقايــة األطفــال مــن مخاطــر الحمايــة ،ومواجهــة تلــك المخاطــرواالســتجابة لهــا.
تمــت المباشــرة بإجــراء هــذه الدراســات البحثيــة اعترافــا ً وتســليما ً بــأن
مســتوى الضعــف االجتماعي-االقتصــادي مــن شــأنه أن يــزداد بصــورة
كبيــرة مــع طــول فتــرة نــزوح (تشــريد) الالجئيــن ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى
مجموعــة متنوعــة مــن بواعــث القلــق المرتبطــة بالحمايــة ،التــي تشــمل
مخاطــر كبيــرة تتعلّــق بحمايــة األطفــال .وقــد ُ
ص ّنفــت األزمــة الســورية بأ ّنهــا
سـ ٌ
ـياق مــؤات يفســح المجــال أمــام اختبــار مــا إذا كان الالجئــون الســوريون
يعانــون مــن الضعف/الهشاشــة االجتماعيــة االقتصاديــة المرتبطــة بارتفــاع
ّ
المدخــرات ،ومحدوديــة فــرص ســبل كســب
حجــم المديونيــة ،ونضــوب
العيــش؛ وهــذا وض ـ ٌع ال يــزال يعمــل علــى زيــادة مســتوى ضعف/هشاشــة
النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان فــي مواجهــة سلســلة واســعة مــن
مخاطــر الحمايــة واســتراتيجيات ال ّتك ّيــف ال ّســلبية .ففــي األردن ،علــى ســبيل
المثــال ،تعيــش نســبة  82%مــن الالجئيــن الســوريين حاليـا ً دون خــط الفقــر،
وتلجــأ ُ نســبة  79%منهــم إلــى اســتخدام اســتراتيجيات مؤذيــة للتك ُّيــف مــع
الفقــر ،ومنهــا مثـاً زواج األطفــال ،وعمــل األطفــال 2.وبالمِثــل ،فقــد شــهدت
العائــات الســورية الالجئــة فــي لبنــان ارتفاعـا ً حاداً في سلســلة اســتراتيجيات
"ال ّتكيــف مــع الفقــر" ،وهــي اســتراتيجيات ســلبية وشــديدة؛ إذ ارتفعــت نســبة
اســتخدام تلــك االســتراتيجيات مــن  28%فــي العــام  2014إلــى  67%فــي
العــام  ،2015وهــذه االســتراتيجيات تشــمل ال ّتســوّ ل ،وإخــراج األطفــال مــن
المــدارس ،وزواج األطفــال ،وانخــراط األطفــال فــي أســوأ أشــكال عمــل
األطفــال ،ال بــل وح ّتــى ممارســة الجنــس مــن أجــل البقــاء 3.اعتبــاراً مــن
عــام  ،2018تعتمــد معظــم العائــات الســورية النازحــة ( )96%فــي لبنــان
علــى شــكل مــن أشــكال اســتراتيجية المواجهــة الســلبية لتلبيــة االحتياجــات
4
األساســية.
وبمالحظــة الرابــط القــوي بيــن الفقــر والحمايــة ،فقــد ر ّكــزت الدراســة
البحثيــة فــي لبنــان علــى دراســة أثــر المســاعدات النقديــة ،كأداة أساســية
لوقايــة األطفــال ،ولل ّتخفيــف مــن عمــل األطفــال ،فــي حيــن أن الدراســتين
البحثيتيــن األُخرييــن اللتيــن أُجريتــا فــي األردن ومصــر قــد َهدفتــا إلــى

تقريــر المســاعدات النقديــة  ،https://www.unhcr.org/5c5c5acc4.pdf -حســاب أوضــاع ســوريا والعــراق لســتة مــن عشــرة برامــج للمســاعدات النقديــة تنفذهــا المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،وهــي البرامــج األكبــر مــن هــذا النــوع
فــي العالــم ( 1-لبنــان 2- ،األردن 4- ،تركيــا 7- ،مصــر 8- ،الجمهوريــة العربيــة الســورية ،و  9-العــراق).
مؤسســة كيــر الدوليــة 7 ،ســنوات فــي المنفــى :كيــف يقــع الالجئــون الســوريون فــي المناطــق الحضريــة ،واألردنيــون المســتضعفون ،والالجئــون اآلخــرون المقيمــون فــي األردن تحــت تأثيــر األزمــة الســورية ،يونيــو  /حزيــران  ،2017متوافــر علــى الموقــع
اإللكترونــي التالــي:
..pdf.2016062017%28revised%29%20CARE%20Jordan%20Syrian%20refugees%20Summary%20final%20web%20%https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017
خطة لبنان لالستجابة لألزمة السورية  ،2016 – 2015متوافرة على الموقع اإللكتروني التالي:
..LCRP_ENG_22Dec2015-full-versionoptimized.pdf_20151223/01/http://www.3rpsyriacrisis.org/wpcontent/uploads/2016
خطة لبنان لالستجابة لألزمة السورية ( 2020 – 2017محدّثة في العام  ،)2018متوافرة على الموقع اإللكتروني التالي:
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LCRP2018_EN_Full_180122.pdf
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تحديــد الديناميكيــات التــي ُتســاهم فــي تعــرّ ض األطفــال "للعنــف واإلســاءة
واالســتغالل واإلهمــال" (ويُر َمــز إلــى هــذا التعبيــر بلفــظ مختصــر هــو:
“ ”LP- ANفــي قاعــد بيانــات المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة وشــؤون
بروغــرس  ،ProGres 5وذلــك بهــدف تحديــد
الالجئيــن التــي ُتدعــى
ِ
الخصائــص الوصفيــة لألطفــال األكثــر عرضــة لمخاطــر الحمايــة .وقــد
أنتجــت الدراســات البحثيــة تحليــاً قيّمــا ً الســتراتيجيات التكيــف لــدى
األســر ،ولمــدى تعــرّ ض األطفــال لمخاطــر أو لحــوادث العنــف ،واإلســاءة
واإلهمــال واالســتغالل .وتو ّفــر هــذه النتائــج المســتخلصة مــن هــذه

الدراســات البحثيــة دليــل اإلثبــات علــى الحاجــة إلــى تقويــة عمليــة تحديــد
وحصــر األطفــال المعرّ ضيــن للمخاطــر ،بغــرض توافــق اإلحــاالت ،وتوحيــد
المســاعدات النقديــة مــع البيانــات التــي تتمحــور حــول الحمايــة ،وبغــرض
تطويــر مســتوى التوجيــه الفنــي بشــأن تصميــم مبــادرات التدخــات النقديــة
لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــئون الالجئيــن ،جنبـا ً إلــى جنــب
مــع توفيــر الخدمــات ومبــادرات التدخــات التكميليــة فــي مجــال الحمايــة،
وذلــك بغيــة المســاهمة فــي تحقيــق الحمايــة المُعـ ّ
ـززة لألطفــال المنخرطيــن
فــي ممارســة عمــل األطفــال ،أو الذيــن يواجهــون مخاطــر تتعلّــق بالحمايــة.

جمع وتحليل البيانات
اسـ َتخدمت البلــدان الثالثــة جميعهــا مزيجـا ً مــن البيانــات المســحية الخاصــة
باألســر ،واألســاليب الفنيــة النوعيــة [(المناقشــات الجماعيــة المر ّكــزة،
واالســتعراضات المكتبيــة ،والمقابــات الشــخصية مــع مقدّمــي المعلومــات
الرئيســيين ،ألغــراض جمــع البيانــات وتحليلهــا .ففــي لبنــان ،أُخــذت البيانــات
الكميــة التــي اس ـ ُتخدِمت مــن أربــع مصــادر للبيانــات ،مــن العائــات التــي
تتل ّقــى أنواعـا ً مختلفــة مــن المســاعدات )1 :المســاعدات التــي يقدمهــا برنامــج
المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض ( )MCAPالمنتظمــة؛  )2تقديــم
المســاعدات النقديــة لتغطيــة حــوادث الحمايــة ( )PCAPالتــي ُتق ـدّم لمــرة
واحــدة كجــزء مــن اســتجابة مــا؛  )3المســاعدات النقديــة الطارئــة التــي
ُتقــدّم لمــرة واحــدة ()ECA؛ و  )4خدمــات الحمايــة .أمــا فــي األردن
ومصــر ،فقــد كانــت مصــادر البيانــات مقتصــرة علــى بيانــات األســر ،6

والمعلومــات الخاصــة بعمليــة إدارة الحــاالت (المســاعدات النقديــة العاجلــة
( ،)UCAونظــام إدارة معلومــات حمايــة الطفــل ( ،)CPIMSإلــى جانــب
نظــام معلومــات مســاعدات الالجئيــن ،RAIS 7وقواعــد بيانــات بروغــرس
 proGres8بهــدف تحديــد وحصــر الخصائــص الوصفيــة لألســر التــي
تكــون أكثــر عُرضــة لمخاطــر حمايــة الطفــل .وقــد جــرى فــي األردن تحليــل
البيانــات بهــدف تطويــر أداة لمبــادرات التدخــات النقديــة ليتــم إدماجهــا فــي
إجــراءات تحديــد مصالــح الطفــل الفضلــى ،وذلــك بهــدف تحديــد المــكان
الــذي مــن شــأنه أن يكــون مالئم ـا ً لمبــادرة التدخــات النقديــة فــي تصدّيهــا
لبواعــث القلــق المتعلقــة بحمايــة الطفــل ،بمــا يتماشــى مــع مبــدأ "ال ضــرر
وال ضــرار" ،مــع االعتــراف بــأن اســتخدام مبــادرات التدخــات النقديــة
9
يمكــن أن يُن ِتــج ،فــي بعــض األحيــان ،نتائــج غيــر مقصــودة.

االستنتاجات الرئيسة
• نه ٌج واح ٌد لكل الالجئين
أوصــت ك ٌّل مــن مصــر واألردن باســتخدام سياســة موحّ ــدة ودعــم موحّ ــد لــكل الالجئيــن .أمــا مصــر فهــي اآلن فــي طريقهــا إلــى تنفيــذ
توصيــة بتطبيــق نهــج موحّ ــد لجميــع الالجئيــن؛ أي أنهــا تهــدف إلــى دعــم مبــادرات التدخــات اإلنســانية التــي تســتهدف كل الالجئيــن،
بصــرف النظــر عــن بلــد منشــأ الالجــئ ،وإلــى تطبيــق نفــس المعاييــر ،وبذلــك فــإن مصــر تعمــل علــى مواءمــة التقييمــات والمســاعدات
والطــرق التــي يجــري تنفيذهــا فــي العــام .2019
نوع ()AGD
• تحليل العمر ،ونوع الجنس االجتماعي وال ّت ّ
وجــدت الدراســات الثــاث جميعهــا أنّ األطفــال الذيــن يعيشــون فــي أُســر تعيلهــا  /ترأســها النســاء ( )FHHsكانــوا معرّ ضيــن لدرجــة أعلــى
مــن الخطــر (عــن غيرهــم مــن األطفــال) ،فــي مواجهــة العنــف واإلســاءة واإلهمــال واالســتغالل مقارنـ ً
ـة مــع األُســر األُخــرى ،حيــث كان
الفتيــان فيهــا أكثــر عرضــة مــن الفتيــات ،ال س ـيّما وأنّ الفتيــان األكبــر ســنا ً فــي هــذه األُســر يواجهــون احتماليــة االضطــرار إلــى مزاولــة
العمــل .ولربمــا كانــت طبيعــة اإلســاءة إلــى الفتيــات واســتغاللهن ُتمــارس خفيـ ً
ـارسُ مــع الفتيــان مــن اإلســاءة ،وذلــك
ـة بدرجــة أكبــر ممــا يُمـ َ
أثنــاء أدائهــن أعمــاالً منزليـ ً
ّ
ـة ،وبالتالــي لــم تســتطع الدراســات البحثيــة رصــد تلــك اإلســاءات فيمــا يتعلــق بعمــل األطفــال .وعــاو ًة علــى
ذلــك ،فــإنّ مقدّمــي الطلبــات الرئيســيين ( )PAsمــن العائــات ،ممــن لديهــم أطفــا ٌل مُعرّ فــون ومســجّ لون تحــت رمــز  LP-ANكــذوي
احتياجــات محـدّدة ،لديهــم تحصيــل علمــي أدنــى مســتوىً داخــل األردن ،وال توجــد لديهــم وظيفــة ُتــدرُّ لهــم دخـاً .وقــد شــهدت األســر التــي
تعيلها  /ترأسها النساء في األردن انخفاضا ً في مستوى الضعف/الهشاشة مع مرور الزمان.
• الوقت ال ُمنقضي منذ الوصول
وجــدت الدراســات البحثيــة الثــاث أنّ مــدة المكــوث ،منــذ الوصــول ،فــي البلــدان المُضيفــة تلعــب دوراً متصاعــداً فــي حــدوث الضعــف/
الهشاشــة .فاألطفــال الذيــن يصلــون لل ّتــو إلــى أحــد البلــدان المُضيفــة يكونــون عرضــة للعنــف واإلســاءة واإلهمــال واالســتغالل  /عمــل
األطفــال .وفــي األردن ،فــإن نســبة األطفــال المعرّ ضيــن لحــاالت العنــف ،أو اإلســاءة أو اإلهمــال تبلــغ حوالــي  ،12%ومــن المرجّ ــح أن
يُص ّنــف وضعهــم بمس ـمّى "وضــع الوصــول غيــر الرســمي" (بمعنــى أنهــم دخلــوا إلــى األردن مــن خــال نقــاط دخــول غيــر رســمية)،
مقارنــة مــع وضــع العائــات األخــرى التــي وصلــت ضمــن المجموعــات العشــوائية .وقــد ُســجّ لت نســبة مئويــة لحــاالت العنــف أو اإلســاءة
أو اإلهمال في األردن أعلى من تلك النسبة في العام  ،2013بعد فترة وجيزة من دخول الالجئين إلى األردن.
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العنف واإلساءة واالستغالل واإلهمال  :LP-ANقاعدة بيانات "بروغرس  "ProGresلدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تحتاج إلى رمز يُشير إلى األطفال الذين يواجهون مخاطر الحماية من العنف واالستغالل واإلساءة واإلهمال.
فــي مصــر ،تألفــت هــذه المصــادر مــن جمــع البيانــات فــي الســابق مــن خــال مســح األســر (تقييــم هشاشــة الالجئيــن فــي مصــر  ،)EVARوجمــع بيانــات مصالــح الطفــل الفضلــى مــن عمليــة إدارة حــاالت حمايــة األطفــال؛ وفــي األردن ،جُمعــت هــذه البيانــات مــن "بروغــرس
 – "ProGresوهــي قاعــدة بيانــات تســجيل الالجئيــن ،ومــن نظــام معلومــات مســاعدات الالجئيــن ( RAISمنصــة التنســيق المشــترك بيــن الــوكاالت) ،وجُمعــت بيانــات مصالــح الطفــل الفضلــى مــن عمليــة إدارة حــاالت حمايــة األطفــال.
نظام معلومات مساعدات الالجئين المشترك بين الوكاالت .RAIS
قاعدة بيانات "بروغرس  :"ProGresنظام التسجيل العالمي للخصائص الوصفية لالجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين.
علــى ســبيل المثــال ،تؤكــد المشــاورات الميدانيــة بــأن ال ّتصــوّ رات المجتمعيــة ،التــي تفيــد بــأن جميــع األطفــال غيــر المصحوبيــن (بعائالتهــم أو ذويهــم) واألطفــال المنفصليــن (عــن عائالتهــم أو ذويهــم) مؤهلــون بصــورة تلقائيــة لتل ّقــي المســاعدات النقديــةُ ،تح ّفــز بالفعــل
الســلوك المرتفــع الخطــورة ،علــى ســبيل المثــال ،كأن يقــوم أطفــال األســر المصونــة بمغادرتهــا ليطالبــوا بهــذه المســاعدات ،إلــى جانــب احتماليــة تحفيــز التنقــات العاليــة الخطــورة لألطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن ولألطفــال اآلخريــن إلــى بلــدان اللجــوء
فيمــا لــو توافــرت تصــورات مجتمعيــة بــأن المســاعدات النقديــة ســوف تتوافــر تلقائيــا لجميــع األطفــال الذيــن توضــع لهــم خصائــص وصفيــة محــددة بعينهــا.
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مشروع الدراسات البحثية التي تجريها دائرة الحماية لدى المفوضية
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
آثار مبادرات التدخالت النقدية على الحماية مع التركيز على حماية األطفال

• األثر على الدّ وافع الهيكلية
لــم يكــن فــي الدراســات البحثيــة الثــاث كلّهــا رابــط ثنائــي مباشــر بيــن مبــادرات التدخــات النقديــة ،وبيــن مخاطــر حمايــة الطفــل ،ولكــن
الدراســات جميعهــا وجــدت أنّ المســاعدات النقديــة لهــا أثــر غيــر مباشــر علــى الدوافــع (المُحــرّ كات) الهيكليــة ال ّتخفيف ّيــة إلشــكاليات حمايــة
الطفــل عندمــا تكــون جــزءاً مــن اســتجابة متعــددة األوجــه ،وذلــك مــن خــال الحصــول علــى الخدمــات ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال التعليــم
والصحــة ،والدعــم النفســي االجتماعــي .أمــا فــي لبنــان فقــد وُ ِجــدَ أن المســاعدات النقديــة قــد زادت إمكانيــة تطويــر مهــارات مقدّمــي الرعايــة،
وح ّســنت جانــب العــرض فــي مبــادرات التدخــات المدرســية (عــن طريــق زيــادة فــرص الحصــول علــى التعليــم ،وتحســين جــودة التعليــم
المُقــدم؛ وذلــك ألنّ الدوافــع الهيكليــة ،التــي ُحـدّدت لعمــل األطفــال ،فــي هــذا البلــد تشــمل الديــون ،وحجــم األســرة ،والســنوات التــي فاتــت
األطفــال فــي التعليــم ،واالكتظــاظ فــي المــدراس ،وخصائــص العمــر والنــوع االجتماعــي (تعــرّ ض األطفــال األكبــر عمــراً  /األطفــال الذكــور
للخطــر أكثــر مــن غيرهــم مــن األطفــال) ،أو العيــش داخــل األســر التــي ترأســها  /تعيلهــا النســاء أو داخــل األســر التــي لديهــا حــاالت إعاقــة،
ووضــع األطفــال غيــر المصحوبيــن بعائالتهــم أو ذويهــم أو المنفصليــن عــن عائالتهــم أو ذويهــم ("األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال
المنفصليــن" ،اختصــاراً) .وقــد لوحــظ أيضـا ً أن المســاعدات النقديــة المشــروطة كانــت أكثــر فعّاليــة فــي التصــدي إلشــكالية عمــل األطفــال
مــن برنامــج المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض .وأمــا فــي مصــر ،فــإن جميــع المســتجيبين تقريبـا ً ( )99%زعمــوا أ ّنهــم اســتخدموا
المســاعدات النقديــة مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن لشــراء األغذيــة ،أو لدفــع قيمــة إيجــار المســكن (.)92%
• األثر على رفاهية  /مستوى عيش األطفال
أظهــرت الدراســات الثــاث جميعهــا بــأنّ مبــادرات التدخــات النقديــة أدّت إلــى زيــادة حجــم اإلنفــاق علــى األغذيــة ،وال ّتنــوّ ع الغذائــي
األفضــل لألطفــال .كذلــك بيّنــت مبــادرات التدخــات النقديــة بــأنّ لهــا عالقــة عكســية بيــن اســتراتيجيات ال ّتك ّيــف الســلبية ،وذلــك عــن طريــق
خفــض ح ـدّة الضغــوط (اإلجهــاد) داخــل األســر ،وخفــض مســتوى انخــراط االطفــال بممارســات عمــل األطفــال ،مثــل ممارســة الجنــس
ألجــل البقــاء ،والعمــل علــى تضــاؤل خطــر التعــرض للعنــف ،واإلســاءة واإلهمــال ،األمــر الــذي يــؤدي بالتالــي إلــى رفــع مســتوى األمــان
لألطفــال .أمــا فــي األردن ،فقــد وجــدت الدراســة البحثيــة أن إخــراج األســر مــن برنامــج المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض يُفا ِقــم
إشــكاليات إهمــال األطفــال وتعرضهــم للصدمــات ،نظــراً إلــى أن مبــادرات التدخــات النقديــة كانــت وال تــزال ُتســاهم فــي خفــض مســتوى
الضغوطــات النفســية (اإلجهــاد النفســي) علــى اآلبــاء واألمهــات ،الضطرارهــم إلــى االقتصــاد فــي إنفــاق المــال (الســعي إلــى الحصــول
علــى المــال) لتلبيــة االحتياجــات األساســية .وقــد تب ّيــن مــن الدراســة أنّ مبــادرات التدخــات النقديــة تهــدف إلــى التخفيــف مــن ح ـدّة عمــل
األطفــال ،بمــا فــي ذلــك تخفيــف مجمــوع عــدد الســاعات التــي يعملهــا األطفــال .أمــا فــي لبنــان ،علــى ســبيل المثــال ،فــإن األســر كانــت
ترســل أطفالهــا إلــى العمــل لعــدد أقــل مــن الســاعات نتيجــة لتل ّقيهــا المســاعدات مــن خــال برنامــج المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض.
وأمــا فــي مصــر ،فقــد أظهــر تحليــل البيانــات أنّ تلقــي المســاعدات النقديــة قــد خ ّفــض مــن احتماليــة لجــوء األســر الــى اســتراتيجيات ال ّتك ّيــف
الســلبية .فنســبة عشــرة فــي المئــة مــن األســر التــي ال تتلقــى مســاعدات نقديــة كانــت تنفــق مــن مدخراتهــا ،وكان مــن المحتمــل أن ينخفــض
ّ
المدخــرات
هــذا الرقــم إلــى النصــف فيمــا لــو تلقــت تلــك األســر المســاعدات النقديــة .وبالتالــي ،فــإن المســاعدات النقديــة أدت إلــى توفيــر
وتشــكيل الموجــودات .وأمــا األثــر األكثــر أهميــة فقــد لوحــظ فــي أوســاط األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن ،الذيــن ذكــروا
بــأن المســاعدات النقديــة أفســحت المجــال أمامهــم لالنتقــال إلــى مناطــق أكثــر أمن ـاً ،وأدّت إلــى وقــوع عــدد أقــل مــن حــوادث العنــف،
وســمحت لهــم بتســديد قيمــة األغذيــة وأجــور النقــل ،وجعلتهــم بالتالــي أقــل عرضـ ً
ـة لالســتغالل مــن اآلخريــن.
• التعليم المدرسي
فــي مصــر ،وجــدت الدراســة البحثيــة بــأنّ التكلفــة المرتفعــة للتعليــم قــد ورد ذكرهــا كســبب لعــدم المواظبــة علــى االلتحــاق بالمــدارس
( .)38%كمــا وجــدت أن حــاالت العنــف واإلســاءة واإلهمــال كانــت منتشــرة داخــل األســر التــي لديهــا مســتوى تعليمــي أقــل ،وفــي أوســاط
متو ّســطي الدخــل .أمــا فــي لبنــان ،فقــد وجــدت الدراســة عامــل ارتبــاط إيجابــي بيــن األســر التــي تتلقــى مســاعدات نقديــة متعــددة األغــراض،
وبيــن معــدل االلتحــاق بالمــدارس ألطفــال األســر المنتفعــة .وقــد أدى تنفيــذ مبــادرات التدخــل النقديــة إلــى زيــادة دخــل األُســر ،األمــر الــذي
أدّى بالتالــي إلــى زيــادة مســتوى اإلنفــاق علــى التعليــم والتكاليــف المرتبطــة بــه (الرســوم ،وكلفــة المــواد ،وأجــور النقــل ،والــزي المدرســي
واألحذيــة) .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فقــد أدى انقطــاع المســاعدات النقديــة إلــى ســحب األطفــال مــن المــدارس ،ثــم أدى بالتالــي إلــى
المســاس بالمســارات الطويلــة األمــد لتراكــم رأس المــال البشــري.
• زواج األطفال
كانــت الدراس ـ ُة البحثيــة التــي أُجريــت فــي األردن هــي الدراســة الوحيــدة التــي نظــرت فــي أثــر مبــادرات التدخــات النقديــة علــى زواج
األطفــال .فقــد وجــدت هــذه الدراســة أن المســاعدات التــي يقدمهــا برنامــج المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض مــن المحتمــل أن تقلّــص
مــن جوانــب الهشاشــة/الضعف التــي تــؤدي إلــى زواج األطفــال ،وأن اســتدامة توفيــر مبلــغ المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض مــن
المحتمــل أن ُت ّ
ـر الــذي يتــم تزويــج األطفــال فيــه ،ولكــن هــذا المجــال يتطلّــب المزيــد مــن البحــث لكــي يتســنى وضــع معامــل
ؤخــر ال ُع ُمـ َ
ارتبــاط فيمــا بينهمــا.
• المبلغ الذي تقدمه مبادرات التدخالت النقدية
َخلُصــت الدراســات البحثيــة الثــاث إلــى أن مبلــغ التحويــات الــي يو ّفرهــا برنامــج المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض لــم يكــن كافيـا ً
لتلبيــة االحتياجــات األساســية للمنتفعيــن ،وأنــه يســتوجب اســتكماله بمبالــغ إضافيــة وإدماجــه بطريقــة فاعلــة فــي خدمــات الحمايــة األخــرى،
ومنهــا عمليــة إدارة الحــاالت ،وذلــك إلحــداث األثــر األكثــر أهميـ ً
ـة .وبذلــك المعنــى ،فــإن المبالــغ النقديــة التــي تــم اســتالمها كانــت مفيــدة
ُ
فــي تلبيــة االحتياجــات األساســية ،ولكنهــا لــم تكــن تفــي بالغــرض عندمــا تســتخدم بمفردهــا .وفــي مصــر ،وجــدت الدراســة أن األثــر الــذي
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مشروع الدراسات البحثية التي تجريها دائرة الحماية لدى المفوضية
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
آثار مبادرات التدخالت النقدية على الحماية مع التركيز على حماية األطفال

أحدثتــه المســاعدات مــن برنامــج المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض قــد ســاعد فــي جعــل األطفــال أقــل هشاشـ ً
ـة/ضعفا ً فــي مواجهــة
العنــف ،وأســوأ أشــكال عمــل األطفــال ،بمــا فــي ذلــك ممارســة الجنــس مــن أجــل البقــاء ،وغيــر ذلــك .أمــا فــي لبنــان ،فلــم يعمــل اســتالم
المســاعدات النقديــة  -بمعــزل عــن مبــادرات التدخــات األخــرى  -علــى الحـ ّد مــن عمــل األطفــال .غيــر أن أثــر المســاعدات أصبــح مهمـا ً
مــن الناحيــة اإلحصائيــة فــي ظــل اســتالم المســاعدات التكميليــة مــن الــوكاالت األخــرى.
• مدة التحويالت النقدية
فــي األردن ،لــم ُتحـدِث المســاعدات النقديــة العاجلــة لمــرة واحــدة أي أثــر (إيجابــي أو ســلبي) ،بصــورة عامــة ،فــي مســتوى تعــرض األطفــال
للعنــف ،أو اإلســاءة أو اإلهمــال .غيــر أن تل ّقــي المســاعدات مــن برنامــج المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض ،علــى مــدى فتــرة مــن
الزمــان أطــول ،شـ ّكل معامــل ارتبــاط مــع انخفــاض عــدد حــوادث الحمايــة التــي جــرى التبليــغ عنهــاَ .ب ْيــدَ أن االســتبعاد مــن االنتفــاع مــن
المســاعدات النقديــة قــد أدى باألســر إلــى ســحب أطفالهــا مــن المــدارس كاســتراتيجية تكيّفيــة أُولــى .وعــاوة علــى ذلــك ،فقــد أدى االســتبعاد
أيضـا ً إلــى المزيــد مــن العنــف الممــارس مــع األطفــال بســبب ارتفــاع مســتويات الضغــط النفســي داخــل األســر ،بصــورة عامــة.
• أثر المساعدات النقدية المتعددة األغراض على الديون
فــي مصــر ،لوحــظ األثــر األكبــر لهــذه المســاعدات فــي أوســاط األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن؛ فقــد ذكــر هــؤالء األطفــال
بأنهــم أصبحــوا ،فــي ظــل وجــود المســاعدات النقديــة ،قادريــن علــى ســداد قيمــة أغذيتهــم وأجــور تنقلهــم ،عِ وضـا ً عــن أن يُصبحــوا مدينيــن،
ممــا جعلهــم أقــل عرضــة لالســتغالل مــن اآلخريــن ،ولخطــر التعــرض للعنــف .أمــا فــي األردن ولبنــان ،فقــد لوحــظ لجــوء هــؤالء األطفــال
إلــى ممارســة عمــل األطفــال كاســتراتيجية تكيفيــة فــي مواجهــة ازديــاد عــبء الديــون ،وال ســيما فــي أوســاط األطفــال غيــر المصحوبيــن
واألطفــال المنفصليــن ،األمــر الــذي يُثيــر قلقـا ً مهمـا ً بشــأن مخاطــر الحمايــة المرتبطــة بالحصــول علــى رأس المــال .وفــي لبنــان أيضـاً ،فقــد
وجــدت الدراســة البحثيــة بــأن المنتفعيــن مــن المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض كانــوا أقــل عرضــة لخطــر تحمــل الديــون باعتبــاره
أحــد الدوافــع الهيكليــة الرئيســية لمزاولــة عمــل األطفــال.
• الوصول إلى الشبكات االجتماعية
وجــدت الدراســات البحثيــة ،فــي البلــدان الثالثــة ،بالمقارنــة مــع الالجئيــن مــن الجنســيات األُخــرى ،أن الالجئيــن الســوريين والعراقييــن الذيــن
توافــرت لهــم شــبكات اجتماعيــة أفضــلّ ،أثــرت إيجابـا ً علــى قدرتهــم علــى رفــع المســاعدات النقديــة التــي اســتلموها.
• األثر على العنف الممارس ضد األطفال
أدت المســاعدات التــي قدمهــا برنامــج المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض ،فــي البلــدان الثالثــة ،إلــى تخفيــف مســتوى العنــف الممــارس
مــع األطفــال .ففــي لبنــان عملــت مســاعدات هــذا البرنامــج علــى خفــض مســتوى حاجــة األطفــال إلــى االنخــراط فــي عمــل األطفــال ،ممــا
جعلهــم أقــل عرضـ ً
ـة لمخاطــر االســتغالل الجســدي والجنســي .أمــا فــي األردن ،فيبــدو أن المســاعدات مــن هــذا البرنامــج قــد عملــت علــى
خفــض مســتوى العنــف العائلــي ،لكــن هــذا الخفــض بحاجــة إلــى المزيــد مــن ال ّتح ّقــق .وأمــا فــي مصــر ،فقــد خفضــت هــذه المســاعدات
مســتوى العنــف المنزلــي ألن األطفــال اســتطاعوا أن يُســاهموا فــي تســديد إيجــارات بيوتهــم ،وبالتالــي لــم يُضطــروا إلــى أداء أعمــال منزليــة
داخــل بيوتهــم لمقايضــة ذلــك بتكاليــف المعيشــة .كذلــك فقــد أفســحت هــذه المســاعدات المجــال أمــام األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال
المنفصليــن لالنتقــال إلــى أحيــاء أكثــر أمانـاً ،ممــا خ ّفــف مــن تعرضهــم لألماكــن التــي قــد يُصبحــون فيهــا ضحايــا لالســتغالل والعنــف.
• التحويالت النقدية المشروطة وغير المشروطة
وجــدت الدراســتان البحثيتــان اللتــان أُجريتــا فــي مصــر ولبنــان أن المســاعدات النقديــة المشــروطة تســاهم فــي إحــداث آثــار إيجابيــة أكبــر
علــى رفاهيــة األطفــال ،وال ســيما فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة .وقــد قُدمــت توصيــات بتقديــم مســاعدات نقديــة
مرهونــة بشــروط ،ومرتبطــة بضمــان اســتمرار البقــاء علــى مقاعــد الدراســة كجــزء مــن اســتراتيجية خاصــة بتوفيــر الحمايــة والمســاعدة
األوســع نطاق ـا ً لألطفــال الالجئيــن فــي مصــر .وعــن طريــق تعليــق المســاعدات النقديــة علــى الشــروط ،أوضحــت الدراســة البحثيــة بــأن
المتابعــة كانــت مطلوبــة لرصــد ومراقبــة المنتفعيــن مــن المســاعدات ،وذلــك لضمــان بقــاء المتل ّقيــن جــزءاً مــن النظــام التعليــم النظامــي ،أو
مرتبطيــن بنــوع مــن التدريــب المهنــي ،أو بــأي خيــارات أخــرى تفضــي إلــى فــرص ســبل كســب العيــش.

االستنتاجات
أوضحــت الدراســات البحثيــة الثــاث بــأن مبــادرات التدخــات النقديــة ال تعتبــر المبــادرات األمثــل عندمــا ُتن ّفــذ بمعــزل عــن غيرهــا مــن المبــادرات ،ولكــن
هــذه المبــادرات ،عندمــا تقتــرن بخدمــات أخــرىُ ،تق ـدّم لالجئيــن بصفــة مســتدامة ،تعمــل كلهــا مع ـا ً علــى الحــد مــن نشــوء جوانــب الهشاشــة/الضعف ،ولهــا
تأثيــر إيجابــي علــى رفاهيــة األطفــال ونمائهــم ،وعلــى تراكــم رأس المــال البشــري .وقــد َخلُصــت الدراســات الثــاث أيضـا ً إلــى إمكانيــة تعزيــز األثــر الــذي
ُتحدثــه مبــادرات التدخــات النقديــة ،وذلــك بشــمول مؤشــرات الحمايــة فــي معادلــة االســتهداف ،وبإجــراء عمليــة الرصــد والمراقبــة لكيفيــة اســتعمال المنتفعيــن
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مشروع الدراسات البحثية التي تجريها دائرة الحماية لدى المفوضية
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
آثار مبادرات التدخالت النقدية على الحماية مع التركيز على حماية األطفال

للمســاعدات النقديــة بعــد توزيعهــا .كذلــك أوضحــت نتائــج الدراســات الثــاث بــأن المبــادرات ال ُمــدرّ ة للدخــل ،وبخاصــة لمقدّمــي الرعايــة والنســاء ،والمبــادرات
التــي ُتن ّفــذ علــى جانــب العــرض ،ذات العالقــة بالتعليــم المدرســي ،وببنــاء الوعــي المجتمعــي قــد تكــون كلهــا مفيــدة فــي بلــوغ اســتجابة مبــادرات التدخــل النقديــة
المســتوى األمثــل فــي األداء ،مــن حيــث تخفيــف مســتوى عمــل األطفــال .وبالتالــي ،فمــن المحتمــل أال َتح ِفــز مبــادرات التدخــات النقديــة وحدهــا علــى تغييــر
الســلوك ،بطريقــة فاعلــة ،تضمــن تحقيــق نتائــج ناجحــة بمســتوى أفضــل علــى صعيــد خدمــات التعليــم والخدمــات الصحيــة .وبالمثــل ،فــإن الخدمــات المصاحبــة
األخــرى قــد تحتــاج إلــى مدخالتهــا األخــرى علــى شــكل دعــم البنــى التحتيــة لتحســين مســتوى جودتهــا وتوافرهــا للمتل ّقيــن .وإن اســتكمال التحويــات النقديــة
ببرامــج أخــرى ،لتحســين جــودة وإمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات ،يهــدف إلــى ســد الفجــوات التــي ُتخلّفهــا مبــادرات التدخــات النقديــة وحدهــا ،بغيــة زيــادة
تأثيــرات الدخــل الــذي يــؤدي إلــى تحقيــق أثــر إيجابــي أكبــر علــى رفاهيــة األطفــال.
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لبنان /تقييم أثر المساعدات النقدية على حماية األطفال

لبنان :تقييم أثر المساعدات النقدية على حماية األطفال
مبادرات التدخالت النقدية من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،وعمل األطفال في لبنان

سبتمبر  /أيلول  – 2018أبريل  /نسيان 2019
الملخص التنفيذي
الســلبية :أوضحــت الدراســة البحثيــة أن
 .1الحــ ُّد مــن آليــات ال َّتك ُّيــف َّ
العائــات التــي اســتلمت المســاعدات النقديــة لتغطيــة حــوادث الحمايــة،
وتل ّقــت المســاعدات مــن برنامــج المســاعدات النقديــة المتعــددة
األغــراض ،إلــى جانــب اســتالم المســاعدات النقديــة لتوفيــر المــواد
الغذائيــة ومســتلزمات فصــل الشــتاء ،كانــت تتم ّتــع بمســتوىً أفضــل
مــن الحمايــة ،بصــورة جوهريــة ،مــن تبنــي آليــات ال ّتكيــف المؤذيــة.
وعلــى العمــوم ،فــإن األســر التــي تتل ّقــى مســاعدات نقديــة تكــون
عمومــا ً أكثــر قــدرة علــى التصــدي للدوافــع (المُحــرّ كات) الهيكليــة،
مثــل التعليــم المدرســي والمديونيــة ،التــي بدورهــا تــؤدّي إلــى الحــد
مــن عمــل األطفــال.
 .2ال َّتخفيــف مــن مديونيــة األســر وعمــل األطفــال :أدَّت المســاعدات
ال ّنقديــة إلــى خفــض مســتوى الضعف/الهشاشــة االقتصاديــة لألســر،
وبالتالــي خفــض مخاطــر الحمايــة مــن حيــث تحمــل الديــون التــي
تشـ ّكل إحــدى عوامــل الخطــورة التــي تــؤدي إلــى انخــراط األطفــال في
العمــل .وقــد عمــل اســتالم المســاعدات مــن خــال برنامــج المســاعدات

المتعــددة األغــراض علــى تحســين ظــروف بعــض األطفــال العامليــن،
ُرســلون إلــى العمــل لمــدة أقصــر مــن الوقــت أثنــاء
الذيــن أصبحــوا ي َ
الفتــرة التــي تلقــوا فيهــا المســاعدات مــن برنامــج المســاعدات المتعــددة
األغــراض.
 .3األثــر علــى التعليــم المدرســي :ح ّققــت المســاعدات نجاحـا ً فــي الســماح
لألطفــال بااللتحــاق بالمــدارس والبقــاء علــى مقاعدهــا ،مــع تقليــص
معــدالت عمــل األطفــال.
 .4تعديــل قيمــة المســاعدات النقديــة :أوضحــت الدراســة البحثيــة عبــر
المناطــق (األقاليــم) بــأن الحصــول علــى المســاعدات بمبلــغ مخ ّفــض،
ضــل علــى انقطــاع هــذه المســاعدات بصــورة مفاجئــة،
ولكــن ثابــت ،يُف ّ
مــع انقطــاع الحوافــز المتعلقــة بالغــذاء والشــتاء ،ومــن دون تقديــم
خدمــات بديلــة مكانهــا .إن انقطــاع المســاعدات مــن شــأنه أن يــؤدي،
فــي أغلــب األحيــان ،إلــى تحمــل متلقــي المســاعدات أعبــاء المديونيــة /
مــع عــدم قدرتهــم بعــد ذلــك علــى ســداد قيمــة المــواد األساســية.

خلفية أساسية
يشــهد لبنــان النســبة األعلــى فــي العالــم ،مــن حيــث مســتوى تركيــز الالجئيــن مقارنــة بعــدد الســكان ،وفــق البيانــات المتوافــرة لــدى المفوضيــة الســامية
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن (للعــام  ،)2018والتــي تب ّيــن بــأن مــا مجموعــه  951,629الجئـا ً ســوريا ً مســجّ الً لــدى المفوضيــة يقيــم حاليـا ً فــي لبنــان.
وتشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن  55%مــن هــؤالء الالجئيــن الســوريين المســجلين لــدى المفوضيــة والمقيميــن فــي لبنــان هــم مــن األطفــال دون ســن 18
عامـاً 2.ونتيجــة ألزمــة الالجئيــن الســوريين ،فــإن نســبة  76%مــن الســوريين المهجّ ريــن فــي لبنــان يعيشــون تحــت خــط الفقــر فــي الوقــت الحاضــر 3،وإن
مســتوى عمــل األطفــال آخــذ فــي االرتفــاع فــي أوســاط الالجئيــن نتيجــة الســتخدام األطفــال المســاعدات التــي يتل ّقونهــا فــي إعالــة األســر ودعــم دخلهــا .إن
عمــل األطفــال ،الــذي كان موجــوداً فع ـاً فــي ســوريا ولبنــان قبــل نشــوب النــزاع الســوري ،قــد بلــغ اآلن مســتويات ُتنــذر بالخطــر ،وتشــير التقديــرات إلــى
أن عــدد األطفــال الــذي يعملــون حاليـا ً فــي لبنــان يتجــاوز  100,000شــخص ،منهــم مــا يزيــد عــن  35,000طفــل ســوري 4.وكان عــدد األطفــال اللبنانييــن
5
المنخرطيــن فــي عمــل األطفــال قــد تضاعــف ثــاث مــرات فــي الفتــرة بيــن عــام  2009وعــام .2016
1

وتو ّفــر المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مســاعدات نقديــة متعــددة األغــراض لألســر ،إلــى جانــب توفيــر المســاعدات النقديــة المخصصــة
ألغــراض االســتجابة إلــى االحتياجــات المحــددة للحمايــة .ومــن شــأن هــذه المســاعدات أن يكــون لهــا نتائــج إيجابيــة علــى األطفــال مــن خــال مــا تحدثــه مــن
تأثيــر علــى التغذيــة والصحــة والتعليــم .وتهــدف هــذه الدراســة البحثيــة إلــى المســاهمة فــي فهــم الــدور الــذي تؤديــه المســاعدات النقديــة عــن طريــق إجــراء
األبحــاث فــي أدلــة اإلثبــات علــى الروابــط القائمــة فيمــا بيــن المســاعدات النقديــة والنتائــج ذات العالقــة بالطفــل ،مثــل االلتحــاق بالمدرســة ،والمشــاركة فــي
األعمــال المنزليــة داخــل األســرة ،واالنخــراط فــي عمــل األطفــال وتعريــض األطفــال لمخاطــر الحمايــة .كذلــك فــإن هــذه الدراســة البحثيــة تستكشــف ُحـ َ
ـزم
الخدمــات اإلضافيــة المحتملــة التــي قــد تدعــم مبــادرات التدخــات النقديــة للتصــدي إلشــكالية عمــل األطفــال وإيجــاد الحلــول لهــا.

1
2
3
4
5
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين .2018 ،االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين ،لبنان ،متوافرة على الموقع اإللكتروني.https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71 :
المرجع نفسه.
خطة لبنان لالستجابة لألزمة السورية( 2020 – 2017 ،تحديث  ،)2018متوافرة على الموقع اإللكتروني.LCRP-EN-2018.pdf/04/2018/https://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16:
تنسيق المفوضية السامية لألمم المتحدة المشترك بين الوكاالت :عمل األطفال في لبنان ،متوافر على الموقع اإللكتروني.https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67049 :
المرجع نفسه.
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األسئلة األساسية التي تناولتها الدراسة البحثية
تنظــر هــذه الدراســة البحثيــة فــي الرابــط بيــن مبــادرات التدخــات النقديــة التــي تنفذهــا المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وبيــن عمــل
األطفــال .وهــي بشــكل أكثــر تحديــداً تستكشــف مــا يلــي:
• أثــر المســاعدات التــي يتلقاهــا الالجئــون  -مــن برنامــج المســاعدات
النقديــة المتعــددة األغــراض ،ومــن المســاعدات النقديــة لتغطيــة
حــوادث الحمايــة  -علــى الوقايــة والحــد مــن مزاولــة األطفــال للعمــل،
وعلــى مــدى الح ـ ّد مــن هــذا العمــل واالســتجابة لذلــك فــي لبنــان.

تعتمــد الدراســة البحثيــة نهجـا ً ينطــوي علــى مزيــج مــن األســاليب ،حيــث
ُتســتكمل البيانــات المســتقاة مــن التحليــل الكمــي باالســتنتاجات المســتمدة
مــن التقييمــات النوعيــة ،مــا يــؤدي إلــى الوصــول إلــى فهــم شــمولي ألثــر
مبــادرات التدخــات النقديــة علــى عمــل األطفــال.

• أثــر الخدمــات التكميليــة التــي تعــزز تأثيــر مبــادرات التدخــل النقديــة
علــى وقايــة األطفــال مــن مزاولــة العمــل ،والحــد مــن هــذا العمــل
واالســتجابة لذلــك فــي لبنــان.

وقــد تألفــت التقييمــات ال ّنوعيــة مــن  41مقابلــة شــخصية فرديــة ،إضافــة
إلــى  10مناقشــات جماعيــة مركــزة .أمــا التحليــات الكميــة فهــي تنقســم
إلــى جزءيــن منفصليــن ،ولكــن تكميلييــن ،وهمــا )1( :دراســات الرصــد
المســحية للنتائــج التــي حققتهــا المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض،
فــي الفتــرة بيــن مــارس  /آذار ويوليــو  /تمــوز مــن العــام  .2018و ()2
عيّنــة مختــارة مــن حــاالت عمــل األطفــال التــي ُحـدّدت قبــل شــهر نوفمبــر
 /تشــرين الثانــي مــن العــام  ،2017واســتمرت طــوال شــهر نوفمبــر /
تشــرين الثانــي مــن العــام .2018

• وجــود إطــار للرصــد والتقييــم ليعمــل كمثــال نموذجــي توجيهــي
ألعمــال المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بشــأن
عمــل األطفــال ،وبخاصــة فيمــا يتعلــق بمبــادرات التدخــات النقديــة،
وبالخدمــات التكميليــة األخــرى.

مصادر البيانات
لقد جمعت الدراسة البحثية بين األساليب الفنية الكمّية والنوعية ألغراض تحليل البيانات.
وقد تألف التحليل الكمي من البيانات المستقاة من:
• بيانــات الدراســة المســحية لرصــد النتائــج التــي تحققــت مــن
المســاعدات التــي يســتلمها الالجئــون مــن برنامــج المســاعدات
المتعــددة األغــراض خــال الفتــرة بيــن مــارس  /آذار ويوليــو  /تمــوز
(حتــى نهايتــه) مــن العــام  .2018وقــد أُجــري التحليــل بالمقارنــة
مــع "المجموعــة الضابطــة  "control groupالمؤلّفــة مــن غيــر
المنتفعيــن.

• بيانات المساعدات النقدية لتغطية حوادث الحماية
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• البيانــات ال ُمســتقاة مــن قاعــدة بيانــات بروغــرس ،proGres7
وتشــمل عينــة مــن حــاالت عمــل األطفــال ،والمجموعــة الضابطــة؛
بمعنــى حــاالت عمــل األطفــال التــي ال تســتلم أي شــكل مــن أشــكال
المســاعدات مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحدة لشــؤون الالجئين.

• ع ّينــة مختــارة مــن حــاالت عمــل األطفــال التــي ُح ـدّدت قبــل شــهر
نوفمبــر  /تشــرين الثانــي  ،2017وتمــت متابعتهــا حتــى نهايــة شــهر
نوفمبــر  /تشــرين الثانــي .2018
وقــد اشــتمل التحليــل النوعــي علــى بيانــات نشــأت وتجمّعــت مــن  41مقابلــة شــخصية مــع أفــراد ،و  10مناقشــات جماعيــة مر ّكــزة للمنتفعيــن مــن المســاعدات
النقديــة لتغطيــة حــوادث الحمايــة الســالفة الذكــر ،إضافــة إلــى المقابــات الشــخصية التــي أجرتهــا كــوادر المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
ومســؤولو الحمايــة لــدى الــوكاالت األخــرى مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيين .وقــد قــام اختيــار َمــن أُجريــت المقابــات معهــم والمشــاركين فــي المناقشــات
الجماعيــة المركــزة علــى اســتيفاء الخصائــص التاليــة :نــوع جنــس الطفــل ال ُمــزاول لعمــل األطفــال حاليـا ً أو ســابقاً ،النــوع االجتماعــي لــربّ أو ر ّبــة األســرة،
مــع التركيــز علــى األســر التــي ترأســها/تعولها النســاء ،واألطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن ،واألســر التــي لديهــا حــاالت إعاقــة ،أو تعانــي
مــن ظــروف طبيــة خطيــرة ،وحجــم األســرة.

 6المســاعدات الخاصــة بتغطيــة حــوادث الحمايــة مؤطــرة زمنيــا وهــي مقدمــة إلــى الالجئيــن الذيــن يُعرَّ فــون بأنهــم يتعرضــون لحــوادث تتعلــق بالحمايــة ،وبصفــة رئيســة يتعرضــون لعنــف جنســي وعنــف قائــم علــى النــوع
االجتماعــي .وعــاد ًة مــا تكــون المســاعدات مصحوبــة بعمليــة إدارة الحــاالت.
 7نظام التسجيل العالمي للخصائص الوصفية لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
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نتائج المساعدات النقدية

 .1مــدة المســاعدات النقديــة :أوضــح المســتجيبون عبــر المناطــق (األقاليــم) بأنهــم يفضلــون الحصــول علــى مبلــغ مخ ّفــض وغيــر منقطــع مــن المســاعدات
النقديــة ،علــى االنقطــاع المفاجــئ لهــذه المســاعدات وللحوافــز الغذائيــة وتلــك المخصصــة لفصــل الشــتاء ،فــي ظــل عــدم وجــود خدمــات بديلــة لتلــك
المســاعدات والحوافــز .وقــد ذكــرت العديــد مــن العائــات بأنهــا تتل ّقــى مســاعدات إضافيــة مــن الــوكاالت التــي تقــوم بإجــراء عمليــة إدارة الحــاالت،
الع َرضيــة ،بعــد أن تو ّقفــوا عــن اســتالم المســاعدات النقديــة لتغطيــة
كمــا تتلقــى فــي بعــض الحــاالت ،المالبــس الخاصــة باألطفــال ،والمســاعدات الماليــة َ
حــوادث الحمايــة أو المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض .وكانــت هــذه العائــات قــادرة علــى تســجيل أطفالهــا فــي المــدارس وابقائهــم علــى مقاعــد
الدراســة .غيــر أن انقطــاع المســاعدات النقديــة مــن شــأنه أن يــؤدي بهــم ليصبحــوا مدينيــن ،وال يعــودوا قادريــن علــى ســداد قيمــة المــواد األساســية التــي
يحتاجــون إليهــا.
 .2العوامــل الخارجيــة :تــؤدي العوامــل ،مثــل ال ّتن ّمــر ،وال َّتمييــز والعنــف داخــل المــدارس إلــى حــدوث التســرب .وإنّ تحســين وتعزيــز ال ّتماســك االجتماعــي
وال ّتفهــم فــي المــدارس ليُعتبـ ُر أمــراً ضروريـا ً للمحافظــة علــى بقــاء الطلبــة علــى مقاعــد الدراســة.
 .3الحــدّ مــن آليــات التكيــف :ذكــرت الدراســة البحثيــة أن العائــات التــي تل ّقــت مســاعدات نقديــة لتغطيــة حــوادث الحمايــة ،ومســاعدات نقديــة متعــددة
األغــراض ،مرفقــة بالمســاعدات الغذائيــة والمســاعدات النقديــة لفصــل الشــتاء ،تم ّتعــت بالحمايــة مــن تبنــي آليــات التكيــف المؤذية/الضــارة .وبالنســبة
إلــى مخاطــر عــدم مواظبــة األطفــال علــى الدراســة ،فقــد أفــادت اســتجابات المشــاركين بــأن المســاعدات كانــت ناجحــة فــي الســماح لألطفــال بااللتحــاق
بالمــدارس والبقــاء علــى مقاعدهــا .وبالخــوض فــي المزيــد مــن التفاصيــل ،فــإن المقارنــة بيــن المنتفعيــن ســابقا ً والمنتفعيــن حاليــا ً ُتبيّــن أنّ اســتالم
المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض ح ّســنت ظــروف عمــل بعــض األطفــال المنخرطيــن فــي العمــل ،حيــث كانــوا يُرســلون لمزاولــة العمــل لفتــرة مــن
الوقــت أقــل ،أثنــاء فتــرة تل ّقيهــم المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض .مــع ذلــك ،انتهــى المطــاف بمعظــم هــؤالء األطفــال إلــى مزاولــة العمــل لعــدد
أطــول مــن الســاعات ،عندمــا انقطعــت عنهــم المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض.
ولقــد ش ـ ّكلت نســبة األطفــال الذيــن توقفــوا عــن مزاولة/ممارســة عمــل األطفــال أولويــة أعلــى بنســبة ( )9,1%فــي أوســاط المنتفعيــن الذيــن يتل ّقــون
المســاعدات النقديــة والغذائيــة .أمــا النســبة المئويــة لألطفــال الذيــن انخرطــوا فــي ممارســة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال ،فقــد كانــت ضمــن أوســاط غيــر
المنتفعيــن أعلــى بضعفيــن منهــا فــي أوســاط المنتفعيــن ( 4%مقابــل  2%فــي المجموعــة التــي كانــت تتلقــى مســاعدات نقديــة ،مقابــل نســبة  1%فــي
أوســاط المجموعــة التــي كانــت تتلقــى مســاعدات نقديــة إضافـ ً
ـة إلــى تلقيهــا مســاعدات غذائيــة) .وقــد أفســحت المســاعدات النقديــة المجــال أمــام األطفــال
غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن لكــي ينتقلــوا إلــى مناطــق أكثــر أمنــا ،مــا أدّى بالتالــي إلــى حــدوث عــدد أقــل مــن حــاالت العنــف الممــارس
ضدهــم.
 .4أثــر المســاعدات النقديــة علــى تخفيــف عمــل األطفــال :كشــف تحليــل االنحــدار والمناقشــات الجماعيــة المركــزة عــن أثــر المســاعدات النقديــة علــى
عمــل األطفــال بطريقــة غيــر مباشــرة ،مــن خــال تأثيــر هــذه المســاعدات علــى الدوافــع الهيكليــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال الفقــر ،والمديونيــة والتعليــم
المدرســي ،وآليــات ال ّتك ّيــف المؤذية/الضــارة .وبعبــارة أخــرى ،مــن المحتمــل أن تكــون األســر ،التــي تتلقــى المســاعدات النقديــة ،قــادر ًة علــى التصــدي
للدوافــع الهيكليــة ومعالجتهــا ،مثــل التعليــم المدرســي والمديونيــة ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي بــدوره إلــى خفــض مســتوى عمــل األطفــال.
 .5خفــض ديــون األســر :تعتمــد العائــات اعتمــاداً كبيــراً علــى المســاعدات النقديــة .فاســتالم المســاعدات النقديــة أدى إلــى تقليــص مســتوى الهشاشــة
والضعــف االقتصــادي لألســر ،األمــر الــذي أدّى الــى التقليــل مــن التعــرض لخطــر الحمايــة الناجــم عــن تحمــل الديــون ،والــذي يُعــ ّد أحــد عوامــل
الخطــورة التــي ُتفضــي إلــى عمــل األطفــال .فعمــل األطفــال هــو أحــد آليــات التكيــف ،وال ســيما فــي األســر الفقيــرة بمــا يكفــي للجــوء إلــى االســتدانة،
ُرســل األطفــال إلــى العمــل لل ّتعويــض عــن حمــل الديــون 8،وبخاصــة فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا الطفــل هــو المُعيــل الوحيــد .وفــي مثــل هــذه
في َ
الحــاالت ،فقــد كانــت مبالــغ المســاعدات النقديــة غيــر كافيــة ،وبــدت وكأنهــا تؤثــر بالحــد األدنــى فــي منــع مزاولــة عمــل األطفــال .وعــاوة علــى ذلــك،
فــإن كلفــة عــدم الســماح لألطفــال بممارســة عمــل األطفــال لــم تتــوازن مــع المبلــغ النقــدي الــذي تســتلمه العائلــة .ولكنهــا منعتهــم مــن تكبــد حجــم أكبــر مــن
المديونيــة ،ومــن أن يكونــوا عرضــة للمزيــد مــن االســتغالل مــن جانــب ال ُمـ ّ
ـاك.
 .6مبلــغ ومــدة المســاعدات :أفــاد متل ّقــو المســاعدات بــأن المســاعدات لــو انقطعــت عنهــم فانهــم ســيضطرون إلــى إرســال أطفالهــم إلــى مزاولــة عمــل
األطفــال مــن جديــد .وأظهــرت العيّنــة بــأن احتماليــة انســحاب األطفــال مــن المــدارس كانــت أقـ ّل فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا تل ّقــي كالً مــن المســاعدات
النقديــة المتعــددة األغــراض ،والمســاعدات التكميليــة مــن الــوكاالت األخــرى (مــن احتماليتــه فــي الحــاالت التــي لــم يتــم تلقــي المســاعدات فيهــا) 9.وهــذا
ضــح بــأن المســاعدات التــي كانــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تقدمهــا لالجئيــن ،كانــت ال تــزال وســيلة مســاعِ دة فــي ضمــان
يو ّ
عــدم إرســال األطفــال لمزاولــة عمــل األطفــال مــن جديــد ،مــع أن مبالــغ تلــك المســاعدات لــم تكــن كافيــة .وبالمثــل ،فــإن انقطــاع تلــك الحوافــز قــد أدى
باألطفــال اليافعيــن (المراهقيــن  )...علــى أقــل تقديــر ،فــي الفئــة العمريــة مــن  10ســنوات إلــى  16ســنة ،إلــى اســتئناف مزاولــة عمــل األطفــال مــن أجــل
دعــم عائالتهــم ،وال سـيّما فــي المناطــق الريفيــة ،حيــث تب ّيــن أن الكبــار الراشــدين واجهــوا صعوبــة فــي الحصــول علــى العمــل.
 8التحليل كنتيجة للمناقشات الجماعية المركزة مع األسر واألطفال غير المصحوبين واألطفال المنفصلين.
 9هذا يشير إلى المساعدات التي تلقاها الالجئون من الوكاالت األخرى كبرنامج األغذية العالمي ،مثال.
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 .7التعليــم المدرســي :شــوهد األثــر الــذي أحدثتــه المســاعدات النقديــة مــن خــال التأثيــر اإليجابــي علــى مســتوى التعليــم المدرســي ،وبقــاء األطفــال علــى
مقاعــد الدراســة ،ونســبة األطفــال الذيــن يذهبــون إلــى المدرســة ،ومنــع مزاولــة أســوأ أشــكال العمــل .فقــد كانــت نســبة األطفــال الذيــن يذهبــون إلــى
المدرســة  60%فــي األســر التــي ليــس لديهــا أطفــال يمارســون عمــل األطفــال ،بالمقارنــة مــع نســبة  47%فــي المئــة فــي أوســاط األســر التــي لديهــا
أطفــال يزاولــون عمــل األطفــال .وختامـاً ،فــإن أولئــك األطفــال الذيــن لــم يتلقــوا المســاعدات النقديــة كانــوا عرضــة لخطــر عــدم المواظبــة علــى الــدوام
فــي المدرســة بدرجــة أكبــر (بنســبة  89%مقابــل  .)86%كذلــك فــإن التعــرض لخطــر عــدم المواظبــة علــى الــدوام فــي المدرســة كان مرتبطـا ً بمســتوىً
أعلــى مــن انتشــار مزاولــة عمــل األطفــال ( 96,5%مقارنــة ب )81,7%
األطفال من األسر التي ليس لديها أطفال يزاولون عمل األطفال

 60%من األطفال يذهبون إلى المدرسة
األطفال من األسر التي لديها أطفال يمارسون عمل األطفال

 47%من األطفال يذهبون إلى المدرسة

خصائص أسر الالجئين:
خطورة عمل األطفال ومخاطر الحماية األخرى
االختالفات الجغرافية

ُ
ـاو فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة مــن
شــوهد انتشــار ممارســات عمــل األطفــال فــي قطاعــات عديــدة ،وهــو انتشــار غيــر متسـ ٍ
لبنــان 10.فعلــى ســبيل المثــال ،فــإن األطفــال الالجئيــن المزاوليــن لعمــل األطفــال فــي جنــوب لبنــان يعملــون فــي الزراعــة بصفــة
رئيســة ،كقطــف ثمــار البرتقــال مث ـاً .والزراعــة هــي أخطــر ثالــث عمــل علــى األطفــال 11،وتأتــي فــي الترتيــب بعــد أعمــال
التعديــن واإلنشــاءات 12.وفــي أغلــب األحيــان ،يســتأجر أصحــاب األراضــي األطفــال ،بعضهــم أعمارهــم تتدنــى إلــى خمــس
ســنوات ،برفقــة والديهــم للعمــل واإلقامــة فــي العقــارات الزراعيــة 13 .وقــد شــوهدت ممارســة عمــل األطفــال بصــورة أكثــر
انتشــاراً فــي جنــوب لبنــان ( ،)14%وفــي شــمال لبنــان ( )13%أكثــر ممــا شــوهدت فــي جبــل لبنــان وفــي البقــاع (بنســبة ،5,3%
و بنســبة  ،5,6%علــى الترتيــب).

عمالة األطفال في لبنان

جبل لبنان
)(5.3%
حجم األسرة:

10
11
12
13

12

البقاع
)(5.6%

الشمال
)(13%

الجنوب
)(14%

كانــت األســر التــي تتلقــى المســاعدات النقديــة أكبــر عــدداً بمعــدل فــرد واحــد ،بصفــة عامــة ،مــن عــدد األفــراد فــي األســرة
المشــمولة فــي المجموعــة الضابطــة [( )6,7أفــراد مقابــل ( )5,7أفــراد] التــي ال تتلقــى المســاعدات النقديــة .وبالمثــل ،فــإن عــدد
أفــراد األســرة فــي الفئــة العمريــة مــن  3ســنوات إلــى  18ســنة ،كان أعلــى منــه فــي المجموعــة التــي تتلقــى المســاعدات النقديــة
المتعــددة األغــراض [( )3,8أفــراد فــي مقابــل ( )2,6أفــراد].

هذا التحليل هو ثمرة استعراض األدبيات.
عززت هذه المعلومات أيضا مناقشات المجموعات المركزة ومقدمي المعلومات الرئيسيين.
منظمة األغذية والزراعة (الفاو) :2017 ،عمل األطفال في الزراعة في لبنان ،دليل إرشادي للممارسين ،متوافر على الموقع اإللكترونية .http://www.fao.org/3/a-i7721e.pdf
منظمــة العمــل الدوليــة .2012 ،تقييــم ســريع لعمــل األطفــال فــي محافظــات شــمال لبنــان (طرابلــس وعــكار) والبقــاع ،متوافــر علــى الموقــع اإللكترونــيhttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ :
arabstates/robeirut/documents/genericdocument/wcms_210579.pdf
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المديونية:

كانــت ممارســة عمــل األطفــال منتشــرة فــي أوســاط األســر المحمّلــة بالديــون نتيجــة لنفقاتهــا الضروريــة األخــرى .وفــي الواقــع
فــإن مزاولــة عمــل األطفــال كانــت إحــدى آليــات التكيــف مــع األوضــاع بالنســبة إلــى العائــات ال َمدينــة .وقــد بــدا أن تأثيــر الديــون
كان متفاقمـا ً فــي أوســاط األســر األكبــر حجمـاً؛ ألنهــا تحتــاج إلــى المزيــد مــن األمــوال لكــي تبقــى علــى قيــد الحيــاة.

الخصائــص الوصفيــة
لالحتياجــات المحــددة:

كانــت ممارســة عمــل األطفــال أكثــر انتشــارا فــي أوســاط األســر ذات الخاصيــة الوصفيــة المحــددة (الخصائــص الوصفيــة
المحــددة) ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ،األســر التــي ترأســها/تعولها النســاء ،واألســر التــي ربّاتهــا عزبــاوات ،واألســر التــي
ربّها/ربّتهــا كبير/كبيــرة فــي الســن ،واألســر المثقلــة بالديــون أو التــي لديهــا ظــروف طبيــة خطيــرة 14 .كذلــك كشــفت المناقشــات
الجماعيــة المركــزة والمقابــات الشــخصية التــي أجريــت مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســين عــن أن األطفــال مــن بنــات أو أبنــاء
األشــخاص مقدّمــي الرعايــة ،ممــن ليــس لديهــم وثائــق هويــة ،واألطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن ،كانــوا األكثــر
احتماليــة لالنخــراط فــي مزاولــة عمــل األطفــال .أمــا األطفــال مــن بنــات وأبنــاء اآلبــاء واألمهــات الحاصليــن علــى مســتوى أعلــى
مــن التعليــم ،فقــد كانــت احتماليــة انخراطهــم فــي مزاولــة عمــل األطفــال أقــل (مــن غيرهــم .)...

العمــر ونــوع الجنــس
االجتماعــي:

كشــف تحليــل البيانــات المســجلة بــأن معظــم األطفــال المنخرطيــن فــي مزاولــة عمــل األطفــال كانــوا ذكــوراً ( )84%وأعمارهــم
تزيــد عــن  10ســنوات 15.وفــي أوســاط األطفــال مــن هــذه الفئــة ،كانــت ممارســة عمــل األطفــال أكثــر بــروزاً للعيــان فــي أوســاط
األطفــال األكبــر ســنا ً ( 95%فــي الفئــة العمريــة مــن  16 – 11ســنة مقارنــة بنســبة  88%فــي أوســاط الفئــة العمريــة مــن – 6
 10ســنوات) .وأثنــاء إجــراء الدراســة ،بقيــت نســبة  95%مــن األطفــال منخرطــة فــي مزاولــة عمــل األطفــال ،ومنهــا نســبة 3%
كانــت منخرطــة فــي أســوأ أشــكال عمــل األطفــال ،ونســبة  4%منهــم تــم تحديدهــم علــى أنهــم أطفــال منفصلــون عــن عائالتهــم
ـون األطفــال فتيانـا ً يزيــد احتماليــة مزاولــة عمــل األطفــال.
وذويهــم .وقــد اعتبــرت نســبة  66%مــن المشــمولين فــي الدراســة أن َكـ َ
وقــد كشــفت المناقشــات الجماعيــة المركــزة بــأن معظــم األســر تصــوّ رت بــأن الفتيــات "لســن معنيــات بالذهــاب إلــى العمــل" ،ألن
ذلــك يتر ّتــب عليــه بالضــرورة مواجهــة التحــرش الجنســي أثنــاء العمــل أو أثناءالتنقــل إلــى العمــل .غيــر أن عــدم ذهابهــن إلــى
العمــل ال يُترجــم إلــى ذهــاب الفتيــات إلــى المدرســة ،نظــراً إلــى أنهــن ســوف ينخرطــن فــي األعمــال المنزليــة.

المواظبــة علــى الــدوام
فــي المدرســة:

كانــت ممارســة عمــل األطفــال أكثــر انتشــاراً فــي أوســاط األســر التــي ترســل أطفالهــا إلــى المدرســة .وكان عــدد األطفــال الذيــن
يذهبــون إلــى المدرســة أعلــى فــي أوســاط األســر التــي تتلقــى المســاعدات النقديــة منــه فــي األســر التــي ال تتلقــى المســاعدات
[( )2,5طفــل مقارنــة بعــدد ( )1,8طفــل] .وذكــرت األســر المتلقيــة وغيــر المتلقيــة للمســاعدات أن الســبب لعــدم إرســال أطفالهــا
إلــى المدرســة يعــود إلــى تخفيــض المســاعدات .كذلــك ذكــرت نســبة مئويــة أعلــى مــن تلــك النســبة بأنهــا ال ترســل أطفالهــا إلــى
المدرســة بســب النفقــات المدرســية التــي ال يســتطيعون تحملهــا ( 32%مقابــل  22%فــي المجموعــة الضابطــة) .وقــد ورد ذكــر
العوامــل التاليــة التــي أدت باألطفــال إلــى التســرب مــن المدرســة واالنخــراط فــي عمــل األطفــال :اكتظــاظ الصفــوف المدرســية،
واالختالفــات (الفُــروق) فــي المناهــج الدراســية ،وعوائــق اللغــة (العربيــة فــي مقابــل الفرنســية كلغــة التدريــس) ،والمعــدل الكبيــر
لعــدم قبــول األطفــال الســوريين فــي المــدارس ،إلــى جانــب اســتقواء (تن ُّمــر) األقــران ،واإلســاءة اللفظيــة مــن جانــب المعلميــن
وســائقي الحافــات.

الســنوات التــي فاتــت
األطفــال فــي التعليــم:

أوضحــت المناقشــات الجماعيــة المركــزة أن أحــد العوامــل التــي أســهمت فــي االنخــراط فــي عمــل األطفــال ّ
يتمثــل فــي عــدم ذهــاب
األطفــال إلــى المــدارس ،ألنهــم لــم يرتــادوا المــدارس لســنوات عديــدة ،نتيجــة الحــرب والنــزوح (اللجــوء) ،وألنهــم عندمــا يحاولــون
االلتحــاق بالمــدارس فــي لبنــان ،فإنهــم عــادة مــا يوضعــون فــي صفــوف تعليميــة أدنــى مــن المســتويات التــي وصلــوا اليهــا مســبقاً،
أو يتــم رفضهــم .وقــد اعتبــر بعــض المشــاركين أن العمــل أفضــل مــن الذهــاب إلــى المدرســة.

 14تحليل كمي ثنائي المتغير ّ
معزز بنسب احتمالية قيمتها أكبر من  1لجميع هذه المتغيرات.
 15كشف التحليل الفني النقاب عن أن الفتيان كان لديهم درجة ميل أعلى من الفتيات نحو ممارسة عمل األطفال (نسبة  95%مقابل نسبة  91%بين الفتيات).
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االفتقــار إلــى األوراق
الثبوتيــة القانونيــة:

شــوهدت إشــكالية عمــل األطفــال فــي األســر التــي مــن المســتبعد أن يذهــب مقدّمــو الخدمــات الذكــور فيهــا ،ممــن ليســت لديهــم
أوراق ثبوتيــة ،إلــى العمــل خشــية احتجازهــم .فإمــا أن ينتهــي بهــم األمــر عاطليــن عــن العمــل ،وإمــا أن يعملــوا بصــورة غيــر
نظاميــة .وفــي مثــل هــذه الحــاالت ،ورد ذكــر عمــل األطفــال كمصــدر لدخــل العائلــة يم ّكنهــا مــن القــدرة علــى البقــاء .وذكــر عــدد
قليــل مــن الذكــور الكبــار الراشــدين امتالكهــم تصاريــح إقامــة قانونيــة ،حصلــوا عليهــا إمــا مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة
لشــؤون الالجئيــن ،وإمــا مــن كفيــل وطنــي ،مــع أن الكفالــة والكفيــل مســألة مكلفــة تصــل تكاليفهــا إلــى  400,000ليــرة لبنانيــة
(لــكل تصريــح مدتــه  6أشــهر) .وتعتبــر القيــود المترتبــة علــى عــدم امتــاك األوراق القانونيــة أقــل بــروزاً للعيــان فــي أوســاط
النســاء؛ إذ لــم تذكــر أيٌّ منهــن أن نقــص هــذه الوثائــق يشــكل عائقـا ً أمــام العمــل أو كمصــدر لل ّتخــوّ ف مــن التن ّقــل مــن منطقــة إلــى
أخــرى.

الفجوات والتحديات
 .1قصــر الفتــرة الزمنيــة المخصّصــة لجمــع البيانــات ّأثــر ســلبا ً علــى درجــة تمثيــل العينــة عــن طريــق الحـ ّد مــن عــدد المقابــات التــي يمكــن أن يتــم اجرائهــا،
والفــرص التــي تتــاح لتنظيــم المناقشــات الجماعيــة المركــزة فــي بعــض األماكــن ،ويرجــع ذلــك إلــى تنافــس األولويــات علــى المســتوى الميداني.
 .2بالمثــل ،ربمــا يكــون أخــذ العينــات بصــورة هادفــة قــد أدخــل درجــة مــن االنحيــاز فــي االســتنتاجات ،وال ســيما علــى مســتوى العــدد القليــل مــن المنتفعيــن
الحالييــن مــن المســاعدات النقديــة المخصصــة لتغطيــة تكاليــف الحمايــة ،وللمنتفعيــن الحالييــن مــن المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض ،الذيــن بــدأوا
بتلقــي المســاعدات النقديــة قبــل شــهر واحــد أو شــهرين فقــط مــن إجــراء المقابلــة معهــم .وفــي العــادة ،فــإن الحاجــة تقتضــي مــرور فتــرة أطــول علــى
البــدء بتلقــي المســاعدات النقديــة قبــل البــدء بمالحظــة أثــر تلــك المســاعدات علــى الوقايــة أو الحــد مــن مزاولــة عمــل األطفــال.

االستنتاجات والخطوات التالية
•

تؤكــد االســتنتاجات اســتعمال المســاعدات النقديــة كأداة للحمايــة بهــدف تحســين رفاهيــة /رعايــة الطفــل ،ولكنهــا تشــير أيضـا ً إلــى الفجــوة فــي المعرفــة،
علــى ســبيل المثــال مــا يتعلــق بالتفاعــل بيــن المســاعدات النقديــة وبيــن المبــادرات األخــرى لتدخــات الحمايــة ،التــي يجــب تقييمهــا عــن كثــب بدرجــة
أكبــر فــي المســتقبل.

•

تعزيــز اإلحــاالت المتقاطعــة فيمــا بيــن مبــادرات التدخــات النقديــة وخدمــات الحمايــة – يجــب اســتكمال المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض بخدمــات
الحمايــة ،ويجــب أن تكــون جــزءاً مــن خطــة كليــة للحــاالتُ ،تطــوَّ ر لصالــح األطفــال المحدَّديــن المعرضيــن للخطــر ،ومنهــم األطفــال المعرضــون لخطــر
االنخــراط فــي عمــل األطفــال.

•

معالجــة جوانــب الضعف/الهشاشــة االقتصاديــة بطريقــة مســتدامة .ونظــراً إلــى أن المســاعدات النقديــة ال تصــل إال إلــى أقليــة فقــط مــن الالجئيــن،
فــإن الدعــم الــازم لخفــض الضعف/الهشاشــة االقتصاديــة للعائــات يجــب أن يُســتكمل بخدمــات أخــرى تــؤدي إلــى إدرار الدخــل ،مثــل التدريــب علــى
المهــارات ،والمعــدات األساســية لضمــان التمكيــن االقتصــادي ،وبخاصــة إلــى األســر التــي ترأســها/تعيلها النســاء.

•

تحســين جانــب العــرض مــن التعليــم :يتــم دعــم المحافظــة علــى بقــاء األطفــال علــى مقاعــد الدراســة أيضــا عــن طريــق تعزيــز المبــادرات الموجّ هــة داخــل
المــدارس ،مثــل تحســين نوعيــة التعليــم المدرســي ،والتماســك االجتماعــي ،وفهــم االختالفــات الثقافيــة.

•

بنــاء الدعــم المجتمعــي :ممــا سيســاعد علــى التصــدي لبعــض العوامــل المســاهمة فــي مزاولــة عمــل األطفــال ،مثــل ر ّبــات األســر غيــر القــادرات علــى
العمــل ،نظــراً إلــى اضطرارهــن لتقديــم الرعايــة ألطفالهــن و/أو للمعاليــن اآلخريــن .فتنفيــذ أنشــطة كتشــكيل وتنظيــم مجموعــات دعــم األقــران ســوف
تعمــل علــى حشــد مواطــن القــوى ومــوارد المجتمــع ،وتزويدهــم بالتدريــب والمهــارات الالزمــة لالعتمــاد علــى أنفســهم.

•

ضــرورة تقديــم الدعــم فــي تحمــل التكاليــف اإلضافيــة :يجــب أن تأخــذ المســاعدات النقديــة بعيــن االعتبــار جميــع المصروفــات المتعلقــة بالتعليــم ،ومنهــا
أجــور النقــل ،التــي تعتبــر عناصــر مهمــة ُتســهم فــي عــدم المواظبــة علــى الــدوام فــي المدرســة أو التســرب منهــا ،أو االنخــراط فــي عمــل األطفــال.
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األردن :تقييم أثر المساعدات النقدية على حماية األطفال
تعزيــز اســتخدام مبــادرات التدخــات النقديــة 1ضمــن إجــراءات تحديــد المصالــح الفضلــى لألطفــال
الالجئيــن فــي األردن

يونيو  /حزيران 2020
الملخص التنفيذي
 .1العالقــة المترابطــة بيــن األســر التــي تتلقــى المســاعدات النقديــة وبين
احتماليــة تعــرض األطفــال للعنــف واإلســاءة واإلهمــال :المســاعدات
النقديــة الشــهرية ،المُســتمرة والم ّتســقة ،والمخصصــة لتغطيــة
االحتياجــات األساســية ُتخ ّفــض الدوافــع الهيكليــة لممارســة العنــف
واإلســاءة واإلهمــال ،وذلــك عــن طريــق زيــادة إمكانيــة الحصــول على
الخدمــات الضروريــة ،ومنهــا الغــذاء والرعايــة الطبيــة و  /أو التعليــم،
وتحســين الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي للعائلــة  /لألســرة  ،2ممــا
يؤثــر إيجابي ـا ً علــى رفاهية/رعايــة األطفــال.

 .3مــدة المســاعدات النقديــة وحــوادث الحمايــة :الحظــت الدراســة أنــه
كلمــا طالــت مــدة تقديــم المســاعدات ،أدّت بدرجــة أكبــر إلــى خفــض
عــدد حــوادث الحمايــة التــي يتــم توثيقهــا .وبالمثــل ،كلمــا طالــت مــدة
تقديــم المبلــغ النقــدي ،كان مــن المســتبعد أن يصبــح األطفــال آبــا ًء
وأمهــات (بمعنــى اســتبعاد حــدوث زواج األطفــال) ،علم ـا ً بــأن تقديــم
النقــد لتغطيــة االحتياجــات األساســية يُو ّفــر لألســر الدّعــم المالئــم الــذي
مــن شــأنه أن يخفــف خطــر تعريــض الــزوج الطفــل (الزوجــة الطفلــة)
للعنــف المنزلــي.

 .2األثـ ُر الطويــل األمــد للمســاعدات النقديــة علــى تخفيــف خطــر العنــف
واإلســاءة واإلهمــال فــي أوســاط األطفــال داخــل العائــات ال يمكــن
تحديــده بوضــوح بســبب عــدم وجــود السالســل الزمنيــة ذات الصلــة.
غيــر أن التقييــم النوعــي أظهــر بــأن العنــف فــي أوســاط األطفــال يعتمد
علــى عــدد مــن العوامــل ،نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال إمكانيــة
الحصــول علــى الخدمــات والمــوارد ،والدعــم العاطفــي والمــادي
ضمــن جملــة أمــور أخــرى.

ُ .4يســتخدم تقديــم النقــد فــي أفضــل أحوالــه ضمــن إطــار الخدمــات
الشــمولية .فهــو يســتخدم بالترابــط مــع هــذه الخدمــات ،وبخاصــة
عندمــا يكــون جــزءاً مــن عمليــة إدارة الحــاالت ،فهــو يــؤدي إلــى
إحــداث أثــر أعظــم علــى اســتراتيجيات التكيــف مــع العائلــة.

خلفية أساسية
خــال الفتــرة بيــن ســبتمبر  /أيلــول  2018وأبريــل  /نســيان  ،2019وعندمــا كانــت هــذه الدراســة البحثيــة قيــد التنفيــذ ،اســتضاف األردن مــا يقــارب
 750,000الجــئ ،منهــم مــا يزيــد عــن  650,000الجــئ مــن ســوريا وفــق البيانــات المســجلة لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن.
إن نصــف هــؤالء الالجئيــن هــم دون ســن  18عامـاً ،ومــا يزيــد عــن نســبة  82%مــن جميــع الالجئيــن الســوريين يعيشــون تحــت خــط الفقــر األردنــي 3.وإن
التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة ،واقترانهــا بمحدوديــة الحصــول علــى الخدمــات العامــة يزيــد مــن التوتــر بيــن عائــات الالجئيــن ،ويســهم فــي اتباعهــا
اســتراتيجيات التكيــف الســلبية .وتر ّكــز أدوات مبــادرات التدخــات النقديــة الحاليــة ،ومنهــا إطــار تقييــم الهشاشــة 4 ،بصفــة رئيســة ،علــى برامــج التحويــات
الخاصــة بتلبيــة االحتياجــات األساســية  /برامــج التحويــات االجتماعيــة التــي تركــز علــى العوامــل االجتماعيــة االقتصاديــة بــدالً مــن التركيــز علــى احتياجــات
الحمايــة المحــددة ذات العالقــة بحمايــة الطفــل ،أو بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .ويجــري العمــل حالي ـا ً علــى تطويــر مســارات
منفصلــة لإلحــاالت الخاصــة بحمايــة الطفــل ،وبالعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لتلبيــة الحاجــة إلــى ض ـ ّم العائــات التــي تســتقبل
خدمــات إدارة حــاالت حمايــة األطفــال إلــى برامــج المســاعدات النقديــة.
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وفقـا ً لسياســتها بشــأن مبــادرات التدخــات النقديــةُ ،تعــرّ ف المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مصطلــح "مبــادرات التدخــات النقديــة" بمــا يلــي" :جميــع مبــادرات التدخــات التــي يقــدم فيهــا النقــد أو القســائم،
ألغــراض شــراء الســلع والخدمــات ،إلــى الالجئيــن واألشــخاص اآلخريــن المشــمولين باختصــاص المفوضيــة ،علــى أســاس فــردي أو مجتمعــي .وال يشــتمل المفهــوم علــى النقــد أو القســائم التــي تقــدم إلــى الحكومــات أو األطــراف
الفاعلــة األخــرى التابعــة للدولــة ،أو علــى الدفعــات التــي تقــدم إلــى العامليــن فــي المجــال اإلنســاني ،أو إلــى مقدمــي الخدمــات .ويمكــن اســتخدام هــذا المصطلــح بطريقــة تبادليــة مــع مصطلــح "التحويــات النقديــة" أو مصطلــح
"برامــج التحويــات النقديــة" .ولالطــاع علــى المزيــد مــن مبــادرات التدخــل النقديــة ،وكذلــك علــى السياســة المعنيــة بمبــادرات التدخــل النقديــة ،انظــر إلــى الموقــع اإللكترونــيhttps://www.unhcr.org/cash-based- :
..interventions.html
المساعدات النقدية العاجلة بالمقارنة ال تظهر تأثيرا قويا (إيجابيا أم عكسيا) على تعرض األطفال الالجئين للعنف واإلساءة واإلهمال.
وفقــا لتقريــر حالــة الســكان لعــام  ،2017الصــادر عــن إطــار تقييــم الهشاشــة – إطــار تقييــم الهشاشــة هــو مبــادرة مشــتركة بيــن الــوكاالت إلنشــاء نظــام يدعــم المجتمــع اإلنســاني فــي األردن )1 :وضــع خصائــص وصفيــة
للهشاشــة فــي أوســاط األســر الالجئــة الســورية ،والتمكيــن مــن رصــد التغيــرات فــي الهشاشــة علــى مــر الزمــان .و  )2توجيــه المســاعدات بطريــق أكثــر كفــاءة وإنصافــا اســتنادا إلــى تطبيــق معاييــر هشاشــة مشــتركة .و  )3تقويــة
مســتوى التنســيق وصناعــة القــرار بشــأن المســاعدات اإلنســانية .وللحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات بشــأن إطــار تقييــم الهشاشــة ،انظــر الموقــع اإللكترونــي.https://data2.unhcr.org/en/working-group/54 :
المرجع نفسه.
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األسئلة األساسية التي تناولتها الدراسة البحثية
ّ
يتمثــل الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة البحثيــة فــي تحليــل العوامــل التــي ُتســهم فــي حــدوث العنــف واإلســاءة واإلهمــال علــى مســتوى األســرة 5،ثــم تقييــم أثــر
ً
ُ
البرامــج النقديــة القائمــة علــى األطفــال المعرضيــن لخطــر التعــرض للعنــف واإلهمــال ،أو المعرضيــن لــه فعلي ـا .وســوف تســتخدم حصيلــة نتائــج الدراســة
البحثيــة كدليــل إثبــات علــى دعــم اســتعمال المســاعدات النقديــة كأداة موحــدة ومشــتركة ،وكجــزء مــن نظــام مســاعدات أوســع نطاقـاً ،لتخفيــف مخاطــر الحمايــة
المحــددة للشــركاء الذيــن يقدمــون خدمــات إدارة الحــاالت .وقــد احتــوى األســئلة األساســية التــي تناولتهــا الدراســة البحثيــة علــى مــا يلــي:
•

مــا هــي العوامــل التــي مــن الممكــن أن تكــون عوامــل محتملــة
ومســاهِمة فــي التخفيــف مــن شــدة العنــف واإلســاءة واإلهمــال ،أو
فــي زيادتهــا ،أو تخفيضهــا ،أو فــي نشــوء بواعــث القلــق بشــأن
حمايــة األطفــال ،فــي أوســاط األطفــال الالجئيــن داخــل األردن؛
بمعنــى مــا هــي العوامــل أو الخصائــص المشــتركة داخــل األســر
التــي تــم تســجيل أطفالهــا علــى أنهــم يتعرضــون لخطــر العنــف
6
واإلســاءة واإلهمــال؟

•

كيــف يؤثــر تقديــم المســاعدات النقديــة علــى حــدوث العنــف واإلســاءة
واإلهمــال داخــل العائلة؟

مصادر البيانات
يســتند البحــث بصــورة أساســية إلــى تحليــل البيانــات الكميــة المســتقاة مــن أربــع مجموعــات بيانــات مختلفــة لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن ،وهــي:
•

بيانــات نظــام إدارة معلومــات حمايــة الطفــل ( )CPIMSبشــأن
خدمــات حمايــة األطفــال الذيــن يتلقــون خدمــات إدارة الحــاالت،
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والذيــن كانــوا قــد تعرضــوا لإلســاءة أو اإلهمــال.

•

بيانــات نظــام معلومــات مســاعدات الالجئيــن  RAIS 9بشــأن
مســاعدات الالجئيــن التــي تقــدم شــهريا ً إلــى المتلقيــن لتلبيــة
احتياجاتهــم األساســية.

•

بيانــات بروغــرس  proGres8وتشــمل عيّنــة عشــوائية مــن
العائــات التــي لــم يتــم تحديــد أي طفــل مــن أطفالهــا علــى أنــه قــد
تعــرَّ ض ألي عنــف أو إســاءة أو إهمــال داخــل األســرة ،لتعمــل
كمجموعــة ضابطــة.

•

بيانــات نظــام معلومــات مســاعدات الالجئيــن  RAISبشــأن األســر
التــي تتلقــى مســاعدات نقديــة عاجلــة للتصــدي لبواعث القلــق الطارئة
بشــأن الحمايــة ،مــن خــال منحــة نقديــة تعطــى لمــرة واحــدة.

نتائج المساعدات النقدية
أظهرت الدراسة البحثية األثر التالي للمساعدات النقدية على األسر (على المدى القصير ،والمتوسط والطويل):
 .1نظــراً لتعقيــدات الظــروف العائليــة المتأثــرة بالعنــف والحــرب والنــزوح ،فــإن أفضــل اســتعمال ألســلوب تقديــم النقــد (المبلــغ النقــدي) يكــون ضمــن إطــار
الخدمــات الشــمولية .فمــن شــأن مبــادرات التدخــل الشــمولية للحمايــة والمســاعدة أن تطبــق نهج ـا ً يتنــاول العمــر ونــوع الجنــس االجتماعــي والتنــوع،
وأن يتضمــن المشــورة الفرديــة والجماعيــة ،والدعــم النفســي االجتماعــي ،والتدريــب علــى مهــارات األبــوّ ة واألمومــة اإليجابيــة ،واإلحالــة إلــى الخدمــات
الطبيــة والتعليميــة .وإن اســتعمال المبالــغ النقديــة بالترابــط مــع هــذه الخدمــات ،وال ســيما عندمــا يكــون جــزءاً مــن عمليــة إدارة الحــاالت ،مــن شــأنه أن
يــؤدي إلــى إحــداث أثــر إيجابــي بطريقــة أكثــر فاعليــة علــى اســتراتيجيات التكيــف العائليــة ،وذلــك عــن طريــق إيجــاد بيئــة تمكينيــة ومقاربــة ممنهجــة
للحمايــة.

5
6
7
8
9

16

تجــدر المالحظــة بــأن كال مــن مصطلــح "عائلــة" ومصطلــح "أســرة" يســتعمالن فــي هــذا التقريــر ،بصفــة رئيســة بســبب اللغــة المســتخدمة فــي مصــادر البيــات التــي جُمعــت .ومــع أن مصطلــح "أســرة" يمكــن أن يضــم أفــراداً
ليســوا مــن ذوي القربــي ،إال أن المصطلحيــن قابليــن للمقارنــة نســبيا ً لألغــراض األوســع نطاقــا لهــذه الدراســة البحثيــة.
هذه تشير إليها المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالرمز  ،LP-ANوهو رمز لالحتياجات المحددة في نظام التسجيل لدى المفوضية.
قدمــت المفوضيــة مجموعــة بيانــات مجهولــة االســم ،تحتــوي علــى  74نقطــة بيانــات ،وتشــمل مــا مجموعــه  21,992فــردا ،منهــم  10,718فــردا اس ـ ُتقيت معلوماتهــم مــن نظــام إدارة معلومــات حمايــة الطفــل ،وتضمنــت
 2,979فــردا تعرضــوا لإلســاءة أو العنــف أو اإلهمــال (.)LP-AN
قاعدة بيانات "بروغرس  "proGresهي نظام التسجيل العالمي للخصائص الوصفية لفئات الالجئين لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
يشــير الرمــز “ ”RAISإلــى "نظــام معلومــات مســاعدات الالجئيــن ،وهــو أداة التنســيق وإزالــة االزدواجيــة لتقديــم المســاعدات داخــل البلــدان فــي المنطقــة (لبنــان ،األردن ،مصــر والعــراق) .ويســتعمل أكثــر مــن  200شــريك
نظــام “ ”RAISبنشــاط.
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األردن /تقييم أثر المساعدات النقدية على حماية األطفال

 .2يوجــد معامــل ارتبــاط عكســي بيــن األســر التــي تتلقــى المبالــغ النقديــة وبيــن احتماليــة تعــرض األطفــال للعنــف واإلســاء واإلهمــال .فالمســاعدات النقديــة
الشــهرية ،المســتمرة والم ّتســقة ،لتلبيــة االحتياجــات األساســية تخفــض الدوافــع الهيكليــة للعنــف واإلســاءة واإلهمــال ،عــن طريــق زيــادة إمكانيــة الحصــول
علــى الخدمــات الضروريــة التــي تشــمل الغــذاء والرعايــة الطبيــة ،و/أو التعليــم ،وتحســين الواقــع االجتماعــي االقتصــادي الكلــي للعائلــة  /لألســرة  10ممــا
يأتــي بأثــر مالئــم علــى رفاهيــة األطفــال .و ُتج َّســد النتيجــة بصــورة أكبــر ببيانــات حمايــة الطفــل الموجهــة نحــو زواج األطفــال ،كأحــد بواعــث القلــق األشــد
إلحاحـا ً داخــل المجتمــع ،ويُعــزى الســبب الرئيــس لبروزهــا المفاجــئ والقــوي علــى مســتوى البلــد لظــروف الالجئيــن االجتماعيــة االقتصاديــة اآلخــذة فــي
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التدهــور ،وللمســتويات المخفضــة مــن المســاعدات اإلنســانية.
 .3األثــر الطويــل المــدى للمبالــغ النقديــة فــي تخفيــف شــدة خطــر وقــوع العنــف واإلســاءة واإلهمــال فــي أوســاط األطفــال داخــل العائــات ال يمكــن تحديــده
بوضــوح مــن واقــع التحليــل الحالــي ،نظــراً إلــى نقــص البيانــات ذات الصلــة علــى مــرور الزمــان .ومــع ذلــك ،فــإن التقييــم النوعــي الــذي يســتند إلــى
المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال مناقشــات المجموعــات المركــزة يظهــر أن العنــف فــي أوســاط األطفــال يعتمــد علــى عــدد مــن العوامــل،
التــي تضــم:
أ) المدى الذي تؤدي فيه الممارسات التقليدية الضارة واألعراف االجتماعية إلى عدم المساواة.
ب) الحصول على الخدمات والموارد.
ج) الدعم العاطفي والمادي ،واآلفاق.
فعاليــة عندمــا ُتســتكمل بالخدمــات الشــمولية لحمايــة الطفــل :فعندمــا تقــدم المســاعدات النقديــة ،فإنهــا مــع ذلــك تكــون
 .4تكــون المســاعدات النقديــة أكثــر ّ
ّ
مرتبطــة ،بصــورة عامــة ،بانخفــاض احتماليــة أن تكــون لــدى العائلــة حالــة موثقــة ســبق وأن تعرّ ضــت للعنــف أو اإلســاءة أو اإلهمــال .وفــي هــذا الســياق،
تــؤدي عمليــة إدارة الحــاالت والمســارات المســتقلة لإلحــاالت إلــى المســاعدات النقديــة دوراً مه ّم ـاً ،بصــورة خاصــة؛ بمعنــى أن العائــات التــي لديهــا
أطفــال كانــوا قــد تعرضــوا إلــى العنــف أو اإلســاءة أو اإلهمــال مــن المحتمــل أن يكــون لديهــا مقدمــو خدمــات  /أفــراد يتقاضــون أجــوراً ،ولكــن بواعــث
القلــق المتعلقــة بالحمايــة غالب ـا ً مــا تحتــاج أيضــا إلــى التعامــل معهــا مــن خــال نطــاق واســع مــن الخدمــات التــي مــن شــأنها أن ُتخفــف مــن عوامــل
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اإلجهــاد داخــل األســر.
 .5مــدة المســاعدات النقديــة :الحظــت الدراســة البحثيــة أنــه كلمــا طالــت مــدة المســاعدة ،أدّت بدرجــة أكبــر إلــى حــدوث انخفــاض فــي عــدد حــوادث
ّ
الموثقــة .وبالمثــل ،فبينمــا كانــت الدراســة تق ّيــم أثــر المســاعدات النقديــة علــى زواج األطفــال 13أو علــى قيــام األطفــال بــدور الرعايــة األبو ّيــة،
الحمايــة
الحظــت أنــه كلمــا طالــت مــدة تقديــم المبالــغ النقديــة ،قلّــت احتماليــة أن يصبــح األطفــال آبــا ًء وأمهــات (قلــت احتماليــة زواج األطفــال) .ومــع أن المبالــغ
النقديــة ال ينظــر إليهــا بأنهــا تتــرك أثــراً مباشــراً علــى الحــد مــن زواج األطفــال ،إال أنهــا كانــت بصــورة عامــة ُتحــدث أثــراً إيجابيـا ً علــى الحصــول علــى
الخدمــات ،ومنهــا الخدمــات الصحيــة والتعليميــة ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى تخفيــف حــدة العواقــب الســلبية لــزواج األطفــال .وكمــا ُتظهــر بيانــات حمايــة
الطفــل والعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،فــإن زواج األطفــال غالبـا ً مــا يكــون مرتبطـا ً بمســتويات مرتفعــة مــن العنــف المنزلــي،
وال ســيما عندمــا تكــون الفجــوة العمريــة بيــن الزوجيــن كبيــرة .كمــا أن المبالــغ النقديــة التــي تقــدم لتغطيــة االحتياجــات األساســية توفــر لألســرة دعم ـا ً
مالئمـا ً مــن شــأنه أن يخفــف مــن خطــر تعــرض الزوجــة الطفلــة (الــزوج الطفــل) إلــى العنــف المنزلــي.

خصائص أسر الالجئين :مخاطر تعرض األطفال للعنف واإلساءة واإلهمال في المنزل،
ومخاطر الحماية األخرى
ُحـدّدت جوانــب ديموغرافيــة عديــدة داخــل األســر كعوامــل مســاهمة فــي حــدوث العنــف واإلســاءة واإلهمــال ،ومــن هــذه الجوانــب وجــود ربّ  /ر ّبــة أســرة
معيشــية أعــزب  /عزبــاء ،ومســتويات تعليميــة متدنيــة فــي أوســاط مقدمــي الرعايــة ،إلــى جانــب محدوديــة توافــر فــرص لكســب الدخــل فــي العائلــة .وعلــى
العمــوم ،فــإن التحليــل ب َّيــن وجــود معامــل ارتبــاط عكســي بيــن المســاعدات النقديــة وحــدوث العنــف أو اإلســاءة أو اإلهمــال .فقــد شــهدت األســر التــي تتل َقــى
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مســاعدات نقديــة علــى المــدى األطــول مســتوىً أقــل مــن انتشــار العنــف واإلســاءة واإلهمــال.
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المساعدات النقدية العاجلة ال تظهر ،من باب المقارنة ،تأثيراً قويا ً (معامل ارتباط إيجابي أو سلبي) على تعرض األطفال الالجئين لتأثير قوي للعنف واإلساءة.
مصدر البيانات :العنف القائم على النوع االجتماعي ،بيانات نظام المعلومات المشترك بين الوكاالت (البيانات المشتركة بين الوكاالت بشأن حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي).
نظــرا إلــى وجــود العديــد مــن طرائــق شــمول حــاالت الحمايــة فــي المســاعدات النقديــة واإلحــاالت ،بمــا فــي ذلــك اإلحــاالت الموحــدة للزيــارات المنزليــة مــن خــال شــركة "مايندســت" ،وهــي أحــد شــركاء المفوضيــة الســامية لألمــم
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،أو اإلحــاالت المنفصلــة للشــمول االســتثنائي فــي المســاعدات الخاصــة بتلبيــة االحتياجــات األساســية  /المســاعدات االجتماعيــة مــن خــال كــوادر حمايــة الطفــل ،فــا بـ ّد مــن إجــراء تحليــل إضافــي لهــذا
العــبء
مــع أنهــا تنــدرج خــارج نطــاق ومجموعــة البيانــات المســتخدمة ألغــراض هــذه الدراســة ،إال أن الخلفيــة األساســية المســتقاة مــن الدراســة البحثيــة عــن زواج األطفــال فــي األردن كشــفت النقــاب عــن أن انتشــار ظاهــرة زواج األطفــال
تتراجــع كلمــا ازدادت الثــروة ،رغــم أن تلــك الدراســة لــم تكــن تركــز علــى الالجئيــن تحديــدا .ومــن المحتمــل أن يُعــزى ذلــك إلــى جوانــب الضعــف الخاصــة التــي تواجــه الالجئيــن .ومــع ذلــك ،فلكــي نفهــم علــى نحــو كامــل هــذه
التضاربــات ،ســوف يُصــار إلــى إجــراء دراســات بحثيــة إضافيــة .انظــر الدراســة التــي أجرتهــا منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (يونيســف) :دراســة نوعيــة لألعــراف االجتماعيــة األساســية ولألســباب االقتصاديــة التــي تــؤدي إلــى
زواج األطفــال فــي األردن ( ،)2019الصفحتــان  ،44-43وهــي متوافــرة علــى الموقــع اإللكترونــي.https://www.unicef.org/jordan/media/1796/file/Jordan-Reports.pdf :
الحظ أن البيانات المستخدمة تستند إلى الحاالت التي تقدم إليها خدمات إدارة الحاالت ،وهي ال تمثل انتشار بواعث القلق المتعلقة بحماية األطفال على مستوى البلد.
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حجم األسرة:

األســر الكبيــرة الحجــم ترتبــط ارتباطـا ً مباشــراً بمســتوى تعــرّ ض أعلــى لممارســة العنــف واإلســاءة واإلهمــال مــع األطفــال .ففــي
عــدد كبيــر مــن األســر ،إذا مــا تعــرض طفــل واحــد للعنــف واإلســاءة واإلهمــال ،فــإن األطفــال اآلخريــن فــي تلــك األســرة يكونــون
قــد تعرضــوا هــم أيضـا ً إلــى مثــل هــذه الحــوادث .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،فــإن العائــات ذات األحجــام الكبيــرة تشــهد بصــورة
عامــة مســتوى مــن الضعف/الهشاشــة االجتماعيــة االقتصاديــة أقــل (مقارنــة باألســر الصغيــرة الحجــم) .وهــذا يمكــن أن يُعــزى إلــى
وجــود أفــراد أســرة إضافييــن ،ومنهــم ممــن يمكــن أن يكونــوا أطفــاالً ،يســاعدون العائلــة علــى التكيــف مــع األوضــاع.

نوع الجنس االجتماعي:

إنّ مــا يزيــد عــن نصــف جميــع األطفــال ( )55%الذيــن تعرضــوا لحــوادث العنــف واإلســاءة واإلهمــال هــم مــن الفتيــان .كذلــك
ُســجّ لت مســتويات أعلــى مــن جوانــب الضعف/الهشاشــة فــي أوســاط األســر التــي لديهــا فتيــان .ونظــرا إلــى َقبــول ممارســة عــدم
اإلبــاغ ،فــي أغلــب األحيــان ،عــن الحــوادث التــي تقــع فــي أوســاط الفتيــات بســبب األعــراف المتعلقــة بنــوع الجنــس االجتماعــي –
وهــذه الممارســة ُتبقــي تلــك الفتيــات داخــل البيــوت (ممــا يُص ّعــب عليهــن المعرفــة بوجــود مثــل هــذه الخدمــات ،وبالتالــي الحصــول
عليهــا) ،ونظــراً إلــى الخــوف مــن وصمــة العــار المغــروس فــي النفــوس ،وإلــى غيــر ذلــك مــن األمــور ،فمــن الممكــن أن يكــون
هنــاك المزيــد مــن انتشــار العنــف واإلســاءة واإلهمــال فــي أوســاط الفتيــات بمســتوى يفــوق المســتوى الــذي تعكســه البيانــات،
األمــر الــذي يســتلزم إجــراء المزيــد مــن الدراســات البحثيــة فــي هــذا المجــال .و ُتظهــر العيّنــة الكليــة أن نســبة  30%تقريبـا ً مــن
األســر تعيلها/ترأســها اإلنــاث ،وأن هــذه األســر التــي تعيلها/ترأســها اإلنــاث ُتبلّــغ ،بصــورة عامــة ،عــن حــوادث العنــف واإلســاءة
واإلهمــال التــي تقــع فــي أوســاط أطفالهــا ،وأن ث ّمــة احتماليــة أكبــر لتســجيل حــوادث حمايــة بأنهــا حــوادث تقــع بصــورة مســتمرة
فــي أوســاط األســر التــي تعيلها/ترأســها اإلنــاث ،وليــس فــي أوســاط األســر العشــوائية .كذلــك تحدّثــت األســر التــي تعيلها/ترأســها
اإلنــاث عــن تزايــد التحديــات التــي تواجههــا فــي الحصــول علــى الخدمــات .وال تــزال النســاء والفتيــات يتعرضــن للمخاطــر،
بصــورة خاصــة ،فــي المراحــل األولــى التــي يصلــن فيهــا إلــى البلــد ،ومــع ذلــك ُتظهــر أولئــك النســاء اللواتــي يتلقيــن مبالــغ
نقديــة منهــن انخفاضــا فــي الضعف/الهشاشــة مــع مــرور الزمــان ،وهــذا يوضــح بالتالــي بــأن مبــادرات التدخــات النقديــة لتلبيــة
االحتياجــات األساســية ُتح ـدِث أثــراً إيجابي ـا ً علــى ســحب النســاء المعرضــات للخطــر مــن واقــع الضعف/الهشاشــة.
 30%من جميع األسر التي تعيلها/ترأسها اإلناث:

أكثر تبليغا ً بصورة عامة عن حوادث العنف واإلساءة واإلهمال التي تقع في أوساط أطفالهن.
يواجهن احتمالية أكبر لتسجيل حوادث الحماية بأنها حوادث تقع بصورة مستمرة.
يُبلّغن عن تزايد التحديات في الحصول على الخدمات.

االختالفات الجغرافية:

يشــير التحليــل إلــى أن عــدد حــوادث العنــف التــي جــرى التبليــغ عنهــا فــي محافظتــي المفــرق والزرقــاء (اللتيــن تســتضيفان
المخيميــن الرئيســيين لالجئيــن) أعلــى مــن العــدد الــذي تــم التبليــغ عنــه فــي المحافظــات األخــرى .وقــد أكــد تحليـ ُل البيانــات الــذي
أجــراه فريــق العمــل المعنــي بنظــام إدارة معلومــات حمايــة الطفــل فــي عــام  2018هــذه المعلومــات ،مــا يوضــح بأنــه تــم تحديــد
عــدد أكبــر مــن األطفــال ،وبــأن خدمــات حمايــة األطفــال قــد قدمــت إليهــم فــي محافظــة المفــرق (وتشــمل مخيــم الزعتــري)،
ومحافظــة الزرقــاء (وتشــمل مخيــم األزرق) .وقــد حُــدّدت أعــداد أعلــى لهــؤالء األطفــال فــي المخيمــات ،وذلــك يُعــزى إلــى
اســتخدام آليــة تواصــل أكثــر فاعليــة جــرى تأسيســها فــي المخيميــن ،وإلــى الزيــارات المنزليــة المتكــررة .ومــن المحتمــل أن تســاهم
الظــروف المعيشــية القاســية ،وعــدم اســتقرار وحــدات اإليــواء فــي الضغــط (اإلجهــاد) واإلحبــاط واالفتقــار إلــى األمــل ،والتــي مــن
شــأنها أن تتســبب فــي حــدوث العنــف واإلســاءة واإلهمــال .إن الوصــول إلــى األســر والعائــات المقيمــة فــي المخيميــن أكثــر يســر
وســهولة ،ولكــن مــع إقامــة نســبة  85%مــن مجتمــع الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة ،فــإن تقويــة هــذا الدعــم للجهــود المســتمرة
15
تأتــي لضمــان مســتوى مــن التواصــل أفضــل لمجتمــع الالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة.

 15الحــظ أن الالجئيــن الحضرييــن المســجلين هــم فقــط الذيــن يتلقــون المبالــغ النقديــة فــي األردن ،وأن الالجئيــن داخــل المخيمــات غيــر مشــمولين فــي هــذا التحليــل .ونظــرا إلــى أن عــددا كبيــرا مــن الحــاالت قــد ُح ـدّدت داخــل
المخيمــات ،بســبب اســتخدام نظــم أقــوى ،فــإن الحاجــة تقتضــي إجــراء تحليــل إضافــي الحتياجــات الالجئيــن مــن ســكان المخيــم ،فيمــا يتعلــق بالمبالــغ النقديــة واألثــر الــذي تحدثــه.
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الدخــول إلــى البلــد
المضيــف عبــر النقــاط
الحدوديــة الرســمية
مقارنــة بالدخــول إليــه
عبــر النقــاط الحدودية
غير الرســمية:

باألخــذ فــي االعتبــار مســارات الدخــول إلــى األردن علــى مــدى الســنوات التســع الماضيــة مــن األزمــة الســورية ،فــإن نســبة 80%
مــن الالجئيــن الســوريين دخلــوا إلــى األردن بطريقــة غيــر نظاميــة مــن خــال نقــاط العبــور الحدوديــة الواقعــة فــي شــمال األردن.
وقــد لوحظــت اختالفــات كبيــرة بيــن أفــراد األســر الذيــن وصلــوا عبــر نقــاط العبــور الحدوديــة غيــر الرســمية ،وأولئــك الذيــن
وصلــوا بطريقــة قانونيــة (عبــر مطــار الملكــة عليــاء الدولــي أو عبــر نقطــة العبــور الحدوديــة – جابــر) .أمــا الذيــن دخلــوا بوضــع
غيــر نظامــي ،فقــد تعرضــوا لمســتوى مــن العنــف واإلســاءة واإلهمــال أعلــى ممــن دخلــوا مــن نقــاط العبــور الحدوديــة الرســمية.
ومــن الممكــن أن يكــون اإلحســاسُ الكلــي بانعــدام األمــن التراكمــي  -الــذي ينتــج مــن المخاطــر التــي تتــم مواجهتهــا أثنــاء الفــرار،
وعنــد االقتــراب مــن ،والعبــور مــن خــال النقطــة الحدوديــة غيــر الرســمية ،ممــا يــؤدي إلــى وضــع الدخــول غيــر النظامــي ،ومــع
عــدم وجــود وثائــق الهويــة ،بدايـ ً
ـة  ...فــإنّ ذلــك ربمــا يعمــل علــى زيــادة اإلجهــاد (الضغــوط) فــي أوســاط األســر ،األمــر الــذي
يــؤدي بالتالــي إلــى التســبب فــي ظهــور مظاهــر مــن اإلحبــاط ،واإلجهــاد العاطفــي ،والعنــف واإلســاءة واإلهمــال .ولكــن ،لكــي
ُتفهــم هــذه االســتنتاجات فهمـا ً تامـاً ،ســوف يتع ّيــن إجــراء المزيــد مــن الدراســات البحثيــة.

التعليم:

أظهــر عــدد الســكان المشــمولين بالعيّنــة بصــورة عامــة انخفــاض مســتوى التحصيــل العلمــي؛ فنســبة تقــل عــن ســتة فــي المئــة
( )6%مــن مقدمــي الطلبــات الرئيســيين 17مــن البيانــات التــي تــم تحليلهــا لــم يحصلــوا علــى أكثــر مــن شــهادة الدراســة الثانويــة
العامــة .وتوجــد مســتويات جديــرة باالعتبــار مــن أحــداث العنــف واإلســاءة واإلهمــال التــي يتــم التبليــغ عنهــا فــي المــدارس 18،فــي
حيــن أن العنــف المنزلــي ال يُبلّــغ عنــه إلــى حــد كبيــر .ومــع أن الدراســات البحثيــة األساســية ذات الصلــة تنــدرج خــارج نطــاق
ومجموعــة البيانــات المســتخدمة فــي هــذه الدراســة ،فــإن الدراســات البحثيــة التــي تشــكل خلفيــات أساســية عــن زواج األطفــال فــي
األردن توضــح بــأن التعليــم يبقــى عامـاً وقائيـا ً قويـا ً مناهضـا ً لــزواج األطفــال  ،19مــع أنهــا ال تركــز علــى وجــه التحديــد علــى
الالجئيــن .وقــد أفــادت التقاريــر بــأن حــوادث العنــف واإلســاءة واإلهمــال الممارســة ضــد األطفــال ،الذيــن حصــل آباؤهــم وأمهاتهــم
 /مقدمــو الرعايــة لهــم علــى مســتوىً تعليمــي أعلــى ،قــد وقعــت بوتيــرة أقــل .وبالتالــي يبــدو بــأن لمســتوى التعليــم العالــي فــي
أوســاط اآلبــاء واألمهــات  /مقدمــي الرعايــة أثــراً مالئمـا ً علــى تواصــل رعايــة األبــوّ ة واألمومــة بطريقــة غيــر عنيفــة وإيجابيــة.
وهــذا يدعــم الحاجــة إلــى اســتمرارية البرامــج لزيــادة قــدرات األبــوّ ة واألمومــة علــى حمايــة األطفــال ،علــى ســبيل المثــال ،مــن
خــال إعطــاء حصــص دراســية عــن رعايــة األبــوّ ة واألمومــة الجيــدة ،واستشــارات األبــوّ ة واألمومــة ،ومجموعــات دعــم األقــران
المعنيــة بــزواج األطفــال ،ومــا إلــى ذلــك.

المهن وفرص
كسب الدخل:

ال يوجــد لــدى أغلبيــة واضحــة ( )68%مــن اآلبــاء واألمهــات  /مقدمــي الرعايــة مــن جميــع األســر المشــمولة فــي العينــة أي دخــل.
ويبيــن التحليــل وجــود معامــل ارتبــاط طفيــف بيــن وجــود العنــف داخــل العائلــة ،وبيــن إمكانيــة حصــول العائلــة علــى فــرص كســب
الدخــل .كمــا أن األطفــال الذيــن تتوافــر آلبائهــم وأمهاتهــم فــرص عمــل هــم أقــل عرضــة للعنــف فــي المنــزل .ومــع ذلــك ،فــإن تحليل
البيانــات يظهــر أيضـا ً بــأن األطفــال ربمــا يواجهــون اإلهمــال ،ومخاطــر أخــرى أو مســتوى أعلــى مــن الضعف/الهشاشــة داخــل
فضــاء العائلــة وخارجــه ،فيمــا لــو كانــوا يعيشــون فــي أســر فيهــا الوالــدان أو مقدمــو الرعايــة يعملــون ،نظــراً إلــى أنهــم يُتركــون
20
وحدهــم لفتــرات طويلــة مــن الوقــت.
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ابتــداء مــن منتصــف عــام  2013وحتــى عــام  ،2016ازدادت تدريجيــا القيــود المفروضــة علــى الدخــول إلــى األردن عبــر النقــاط الحدوديــة الرســمية .فقــد أُغلقــت المعابــر الحدوديــة بالتدريــج ،ابتــدا ًء مــن نقــاط الدخــول الغربيــة،
الواقعــة بالقــرب مــن المــدن الكبيــرة فــي األردن وجنــوب ســوريا ،باتجــاه نقــاط الحــدود الشــرقية .وقــد بــدأ الســوريون يجوبــون صحــاري شــرق ســوريا للدخــول إلــى األردن إلــى أن أُغلقــت الحــدود كاملــة فــي عــام  .2016لقــد
عبــرت أغلبيـ ُة الالجئيــن الحــدود األردنيــة عبــر نقــاط حدوديــة غيــر رســمية ألســباب مختلفــة ،تشــمل الخــوف مــن األطــراف الفاعلــة التــي كانــت تقتــرب منهــم وتســيطر علــى الجانــب الســوري مــن الحــدود ،والقيــود المفروضــة
مــن قبــل الســلطات التــي تســيطر علــى الجانــب األردنــي مــن الحــدود .أمــا الذيــن دخلــوا إلــى األردن ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال نقــاط الحــدود غيــر الرســمية ،فقــد ُســجّ لوا عقــب ذلــك بصــورة مشــتركة مــن قبــل المفوضيــة الســامية
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،ومــن الســلطات األردنيــة .وقــد أُعيــد فتــح نقطــة حــدود جابــر فــي عــام  ،2018ولكــن بقيــت عمليــة الدخــول منهــا مق ّيــدة.
الشخص المسجل بصفة "مقدم الطلب الرئيسي" في نظام (قاعدة بيانات) "بروغرس " يكون في العادة رب األسرة أو رب العائلة ،أو الشخص المحوري الذي يقدم طلب اللجوء.
مــع أن تحليــل العنــف واإلســاءة واإلهمــال الممــارس ضــد األطفــال يســتند إلــى البيانــات التــي تب ّيــن الشــخص الجانــي (المســيء ،مرتكــب الفعــل) ،إال أن المــكان ،ونــوع العنــف ،والبيانــات الحاليــة المســجلة فــي نظــام بروغــرس
أو نظــام إدارة معلومــات حمايــة األطفــال ال تشــمل التفاصيــل الضروريــة ،األمــر الــذي يترتــب عليــه مزيــج مــن البيانــات حــول األطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف أو اإلســاءة أو اإلهمــال فــي البيــت كمــا فــي الفضــاءات العامــة.
الدراســة التــي أجرتهــا منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (يونيســف) :دراســة نوعيــة لألعــراف االجتماعيــة األساســية ولألســباب االقتصاديــة التــي تــؤدي إلــى زواج األطفــال فــي األردن ( ،)2019الصفحــة  ،9وهــي متوافــرة علــى
الموقــع اإللكترونــي .https://www.unicef.org/jordan/media/1796/file/Jordan-Reports.pdf :انظــر أيضــا إلــى صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،الــزواج فــي ســن صغيــرة جــدا :وضــع حــد لــزواج األطفــال
( ،)2012متوافــرة علــى الموقــع اإللكترونــي التالــي( https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf :مالحظــا وجــود معامــل ارتبــاط فــي بيئــات تنميــة ونــزوح أخرى).
ال سيما إذا كان الوالدان  /جميع القائمين على الرعاية عاملين ،أو إذا كان األب األعزب أو األم العزباء  /القائم أو القائمة بالرعاية يعمل.
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األردن /تقييم أثر المساعدات النقدية على حماية األطفال

استراتيجيات
التك ُّيــف

أوردت التقاريــر بــأن الالجئيــن اســتنزفوا مواردهــم مــع مــرور الزمــان بعــد وصولهــم إلــى األردن .وهــذا مــا يُبيّنــه التحليــل ،حيــث
لوحــظ بــأن ضعف/هشاشــة األســر تــزداد بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن مكثــوا فــي األردن لعــدد ممتــد مــن الســنين ،دون أن يتلقــوا
مبالــغ نقديــة .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،فــإن العائــات التــي يكــون بعــض أفرادهــا فــي الخــارج ،تكــون مســتويات ضعفها/هشاشــتها
أقــل ،نظــراً إلــى وجــود شــبكة محتملــة مــن المــوارد علــى شــكل دعــم مــادي وتحويــات.

الفجوات والتحديات
 .1ال تفســح البيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال تقييمــات المصالــح الفضلــى للطفــل المجــال ،بدرجــة كافيــة ،للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة
لشــؤون الالجئيــن لتطبيــق تحليــل األثــر علــى حمايــة األطفــال عنــد تقييــم مــا إذا كانــت المســاعدات النقديــة تصــب فــي مصلحــة الطفــل الفضلــى .فهــذا
ضــل
المجــال يتطلــب شــمول نقــاط البيانــات اإلضافيــة وتحليــل البيانــات اإلضافيــة فــي مصالــح الطفــل الفضلــى ،وفــي الدراســات البحثيــة األخــرى ،ويُف ّ
أن يتــم ذلــك علــى مــدى فتــرة زمنيــة أفضــل.
 .2نظــراً إلــى أنّ عمليــة إدارة حــاالت حمايــة األطفــال تخضــع لتطبيــق معاييــر متشــددة علــى حمايــة الطفــل ألســباب تتعلــق بالســامة والســريّة ،وهــي
بالتالــي معزولــة عــن نظــام معلومــات مســاعدات الالجئيــن وعــن البيانــات الحيو ّيــة األساســية ،ونظــراً إلــى أن بيانــات إدارة حــاالت حمايــة األطفــال
تتضمــن تحلي ـاً ســرديا ً جديــراً باالعتبــار ،فمــن الصعــب ترتيــب مجموعــات البيانــات فــي جــداول متقاطعــة.
 .3يجــب رفــع مســتوى جــودة المعلومــات ضمــن إجــراءات إدارة الحالــة وإدراج المعلومــات الخاصــة بالمدخــات النقديــة فــي مراحــل مختلفــة مــن عمليــة
إدارة الحالــة.

االستنتاجات والخطوات التالية
•

أظهــرت الدراســة أن مســتويات مخاطــر الحمايــة فــي أوســاط األطفــال المعرضيــن للعنــف واإلســاءة واإلهمــال تتبايــن تباين ـا ً كبيــراً .ويتطلــب تحديــد
وتوثيــق اإلهمــال  -والــذي يعـ ُّد إخفاقـا ً فــي توفيــر الرعايــة الضروريــة ،مســتوىً رفيعـا ً مــن المهــارات الفنيــة ،ولكنــه يفتقــر إلــى اإلبــاغ عنــه بصــورة
كاملــة .وثمــة حاجــة إلــى العمــل علــى ضمــان فصــل العنــف واإلســاءة واإلهمــال عــن بعضهــا بعضـاً ،ومــن ثــم معالجتهــا بشــكل منفصــل ،وتقييــم معامــل
االرتبــاط بيــن المبالــغ النقديــة مــن ناحيــة ،وبيــن كل منهــا علــى انفــراد؛ بمعنــى العنــف ،اإلســاءة واإلهمــال.

•

ضــح الدراســة أن مبــادرات التدخــات النقديــة يمكــن أن تكــون أداة فاعلــة فيمــا لــو كانــت جــزءاً مــن مبــادرات تدخــل متنوعــة فــي مجالــي الحمايــة
تو ّ
والمســاعدات .فهــذه األداة لهــا أثــر إيجابــي علــى إمكانيــة حصــول العائلــة علــى الخدمــات الضروريــة والمنقــذة للحيــاة ،وهــي بالتالــي تســهم فــي تحقيــق
األمــان الح ّســي والرفاهيــة العاطفيــة ألفــراد األســرة ،ومنهــم األطفــال .ويُفتــرض انخفــاض مســتوى الكــرب النفســي مــن خــال اســتخدام المبالــغ النقديــة
كأحــد طــرق المســاعدات .ويــؤدي تكويــن األســرة والشــبكات المتنوعــة أيضـا ً دوراً مهمـا ً فــي الحــد مــن مخاطــر الحمايــة ،نظــراً إلــى أنهــا توفــر الدعــم
االجتماعــي ،وتشــتمل علــى التحويــات مــن خــال أفــراد العائلــة الموجوديــن إمــا داخــل بلــد المنشــأ ،وإمــا داخــل بلــد ثالــث؛ كمــا أنهــا تظهــر مســتوى
ّ
الموثقــة مــن العنــف واإلســاءة واإلهمــال .لقــد لوحــظ وجــود عــدد مرتفــع
عــال مــن الصمود/القــدرة علــى مواجهــة األزمــات ،وهــي أقــل ارتباطـا ً بالحــاالت
مــن حــوادث العنــف واإلســاءة فــي أوســاط األســر التــي ترأســها/تعيلها اإلنــاث والالتــي يقمــن بإعالــة عــدد كبيــر مــن المعاليــن ،ويواجهــن التحديــات فــي
التكيــف مــع أثــر النــزوح القســري ،والمــوارد المرهقــة ،واالنفصــال عــن أفــراد العائلــة واألزواج وعــدم المســاواة فــي نــوع الجنــس االجتماعــي ،والحــق
فــي المشــاركة فــي فــرص ســبل كســب العيــش بطريقــة مشــروعة بصفتهــن الجئــات  /بصفتهــم الجئــون .وهــذه النتيجــة مدعومــة بوضــوح بالبيانــات
النوعيــة المســتخدمة فــي عمليــة إدارة الحــاالت ،وقــد تمــت مشــاركة اآلخريــن فيهــا كجــزء مــن تقريــر نهايــة العــام للعــام  ،2018الــذي أعــده فريــق
العمــل المعنــي بنظــام إدارة معلومــات حمايــة الطفــل.

•

ضــح أيضـا ً بــأن تحليــل الروابــط المباشــرة بيــن توفيــر المســاعدات النقديــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية ،وبيــن
وختامـاً ،فــإن هــذه الدراســة البحثيــة تو ّ
أثرهــا علــى العديــد مــن رمــوز االحتياجــات المحــددة المتعلقــة بالعنــف ،يمكــن تحقيــق النتائــج المثلــى منهمــا عــن طريــق توســيع المــدى الــذي يسترشــد
فيــه كل مــن عمليــات إدارة حــاالت الحمايــة ومجموعــات بيانــات المســاعدة ببعضهمــا بعض ـاً .ومــن الممكــن إدخــال التعديــات لتقويــة البيانــات التــي
تجمعهــا المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وشــركاؤها .كذلــك فــإن اســتعمال الوحــدة النمطيــة المعنيــة بحمايــة الطفــل فــي النســخة
الرابعــة مــن نظــام (قاعــدة بيانــات) بروغــرس ألغــراض إدارة الحــاالت مــن شــأنها أن تفســح المجــال أمــام نقــاط البيانــات األساســية لتكــون متاحــة
فــي نظــام بروغــرس .وعــن طريــق دمــج المعلومــات المتاحــة عــن المســاعدات النقديــة  -وهــي المعلومــات المتوافــرة فــي نظــام معلومــات مســاعدات
الالجئيــن فــي ســجالت إدارة حــاالت الحمايــة ،فــإن عمليــة رصــد ومتابعــة خدمــات إدارة الحــاالت ،واألثــر الــذي تحدثــه المســاعدات النقديــة عليهــا،
يمكــن أن يتــم تعزيزهــا.
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مصر :تقيم أثر المساعدات النقدية على حماية األطفال
تعزيــز اســتخدام مبــادرات التدخــات النقديــة ضمــن إجــراءات تحديــد المصالــح الفضلــى لألطفــال
الالجئيــن فــي مصــر

سبتمبر  /أيلول  – 2018أبريل  /نيسان 2019
الملخص التنفيذي
قيّمــت هــذه الدراســة البحثيــة األثــر الفعلــي الــذي يمكــن ال ّتح ّقــق منــه
لمبــادرات التدخــات النقديــة الجــاري تنفيذهــا لصالــح األطفــال الذيــن
تعرّ ضــوا ،أو ُهــم عرضـ ٌ
ـة لمخاطــر العنف واإلســاءة واإلهمال واالســتغالل.
كذلــك حلّلــت الدراســة العوامــل التــي تســهم فــي ممارســة العنــف واإلســاءة
واإلهمــال واالســتغالل مــع األطفــال.
وســوف تدفــع اســتنتاجات الدراســة البحثيــة عمليــة التخطيــط لتنفيــذ مرحلــة
ثانيــة مــن أداة التأهــل لالنتفــاع مــن مبــادرات التدخــات النقديــة ،التــي
ينبغــي إدماجهــا فــي عمليــات تقييــم حمايــة الطفــل ،والتــي ســتهدف إلــى
جمــع معلومــات كميــة ونوعيــة حــول األطفــال الذيــن يعانــون مــن مخاطــر
العنــف واإلســاءة واإلهمــال واالســتغالل ،أو ُهــم عُرضـ ٌ
ـة لهــا ،وذلــك لكــي
تسترشــد بهــا عمليــة وضــع برامــج مبــادرات التدخــات النقديــة.

أثــر المبالــغ النقديــة علــى مســتويات العنــف والضغــوط (اإلجهــاد) :كشــفت
الدراســة البحثيــة النقــاب عــن وجــود معامــل ارتبــاط إيجابــي بيــن األســر
التــي تتلقــى المبالــغ النقديــة ،وبيــن انخفــاض احتماليــة تعــرض األطفــال
غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن للعنــف 1 :فقــد ذكــرت أغلبيــة
المســتجيبين أن المســاعدات النقديــة ســاعدتهم فــي خفــض مســتوى اإلجهــاد
بدرجــة كبيــرة أو معتدلــة.
تلبيــة االحتياجــات األساســية :أظهــر التحليــل أن المبالــغ النقديــة كانــت
مفيــدة فــي تلبيــة بعــض احتياجــات البقــاء لألطفــال غيــر المصحوبيــن
واألطفــال المنفصليــن ،مــع أن تلــك المبالــغ لــم تكــن كافيــة لتغطيــة كل
احتياجاتهــم األساســية.
أثــر المبالــغ النقديــة علــى عمــل األطفــال :اعتمــاداً علــى البيانــات التــي
جُمعــت مــن خــال تقييــم ضعف/هشاشــة الالجئيــن فــي مصــر ،فقــد تب ّيــن أنّ
معامــل االرتبــاط بيــن المســاعدات النقديــة ،وبيــن خفــض مســتوى االنخــراط
فــي عمــل األطفــال كان ضعيفـاً ،والــذي يمكــن أن يعــزى إلــى كــون المبالــغ
النقديــة التــي تقــدَّم غيــر كافيــة لســد فجــوة الدخــل ،إلــى جانــب العوامــل
األخــرى المتعلقــة بالحمايــة.

خلفية أساسية
ابتــدا ًء مــن ديســمبر  /كانــون األول  ،2018بلــغ مجمــوع عــدد الالجئيــن المســجلين لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 244,910
الجئ ـا ً ( 2ويشــمل هــذا المجمــوع الالجئيــن مــن ســوريا والســودان والصومــال والعــراق وإثيوبيــا وجنــوب الســودان وإريتريــا) .لقــد كان وصــول الالجئيــن
إلــى مصــر مســتقراً نســبيا ً خــال المــدة مــن العــام  1990إلــى وقــت متأخــر مــن نهايــة العــام  .2000ومنــذ عــام  ،2011ونظــراً إلــى النــزاع الدائــر فــي
ســوريا ،فقــد فــرَّ آالف النازحيــن الســوريين إلــى البلــدان المجــاورة ،وأصبحــت مصــر بلــداً مضيفـا ً لعــدد كبيــر مــن الالجئيــن الســوريين .وفــي الفتــرة ذاتهــا،
كان مــا مجموعــه  4,176طفـاً غيــر مصحــوب بعائلتــه أو ذويــه ،أو منفصــل عــن عائلتــه أو ذويــه مســجلين لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن ،والعــدد األكبــر مــن هــؤالء األطفــال كان يتألــف مــن أطفــال غيــر مصحوبيــن.
ي ّتصــف واقــع الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي مصــر بظــروف اجتماعيــة اقتصاديــة تكتنفهــا التحديــات ،وهــي تؤثــر ســلبا ً علــى حمايــة الالجئيــن ،وعلــى
االعتمــاد علــى الــذات والشــمول ،وال ســيما فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى التشــغيل (فــرص العمــل أو التوظيــف) ،وعلــى التعليــم فــي المــدارس الحكوميــة،
وعلــى الخدمــات الصحيــة .كذلــك فــإن الزيــادات التــي حدثــت مؤخــراً فــي تكاليــف المعيشــة أثــرت علــى الالجئيــن وطالبــي اللجــوء األكثــر ضعفاً/هشاشــة،
واســتنزفت قدراتهــم علــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية ،مــا أدى إلــى لجــوء الكثيــر منهــم إلــى اتبــاع اســتراتيجيات تك ّيــف ضارة/مؤذيــة .إن األطفــال غيــر
المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن يعتبــرون مــن األشــخاص األكثــر ضعفاً/تهميش ـاً ،وهــم عرضــة لمخاطــر الحمايــة المتعاظمــة ،وهــم فــي الوقــت ذاتــه ال
يمتلكــون ســوى مــوارد محــدودة.

 1مصدر هذا القسم من المعلومات :المناقشات الجماعية المركزة وتقييم هشاشة الالجئين في مصر ،العام .2018
 2التقريــر اإلحصائــي الشــهري عــن مصــر الــذي تصــدره المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن – ديســمبر  /كانــون األول  ،2018متوافــر علــى الموقــع اإللكترونــيhttps://www.unhcr.org/eg/unhcr- :
.egypt-documents
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ولكــي يتســنى تحديــد األســر التــي تتلقــى مســاعدات نقديــة ،فقــد أجــرت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تقييمــات للضعف/للهشاشــة ،ومنهــا
تقييــم ضعف/هشاشــة الالجئيــن فــي مصــر EVAR 3بصــورة دوريــة منتظمــة .ويركــز هــذا التقييــم علــى العوامــل الديمغرافيــة واالجتماعيــة االقتصاديــة.
ويُجــرى كذلــك تقييــم نوعــي منفصــل كجــزء مــن عمليــة إدارة حــاالت حمايــة األطفــال ،حيــث يخضــع لهــذه العمليــة األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال
المنفصليــن وغيرهــم مــن األطفــال المعرضيــن للخطــر لتقييــم المصالــح الفضلــى للطفــل .إن تقييــم المصالــح الفضلــى للطفــل ،وهــو تقييــم خــاص بحمايــة الطفــل
تحديــداً ال يجمــع بيانــات اجتماعيــة اقتصاديــة كم ّيــة الطابــع .فــإذا أوضحــت نتائــج التقييــم أن تقديــم مســاعدة نقديــة شــهرية للطفــل تصــب فــي المصلحــة الفضلــى
للطفــل ،فســوف ُتقــدم للطفــل المســاعدة النقديــة إلــى أن يبلــغ ســن  18عامـاً .و ُتقــدم هــذه المســاعدات النقديــة مــن خــال شــريك المفوضيــة فــي مجــال حمايــة
الطفــل ،وهــي تعتبــر جــزءاً مــن الخدمــات المتكاملــة إلدارة الحــاالت.

األسئلة األساسية التي تناولتها الدراسة البحثية
يتمثــل الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة البحثيــة فــي تقييــم أثــر المســاعدات النقديــة ،إلــى جانــب تقييــم أثــر خدمــات الحمايــة األخــرى علــى ممارســة العنــف
واإلســاءة واإلهمــال واالســتغالل مــع األطفــال ،إضافــة إلــى تقييــم بواعــث القلــق األخــرى بشــأن حمايــة الطفــل فــي أوســاط األطفــال الالجئيــن فــي مصــر .وقــد
َهدفــت الدراســة البحثيــة إلــى تحديــد العوامــل التــي تؤثــر بطريقــة إيجابيــة أو ســلبية علــى حمايــة األطفــال.

مصادر البيانات
اســتفاد التحليــل مــن االســتعراض المكتبــي الــذي تــم إجــراؤه فــي جزئيــن رئيســيين :أوالهمــا ،اســتعراض وتحليــل جميــع البيانــات التــي وفرهــا مكتــب
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي مصــر بشــأن مخاطــر حمايــة الطفــل ،وذلــك بهــدف االطــاع علــى مــدى قــوة معامــل االرتبــاط فيمــا
بيــن إشــكاليات حمايــة الطفــل (العنــف واإلســاءة واإلهمــال واالســتغالل) وبيــن المســاعدات النقديــة .أمــا ثانيهمــا ،فقــد اشــتمل علــى اســتعراض جميــع التقاريــر
المتوافــرة عــن حمايــة الطفــل ومبــادرات التدخــات النقديــة ،وكذلــك اســتعراض التقاريــر األخــرى ذات العالقــة بمصــر ،وذلــك بهــدف تقييــم احتماليــة وجــود
معامــل ارتبــاط فيمــا بيــن المبالــغ النقديــة وإشــكاليات حمايــة الطفــل.
وإضافة إلى االستعراض المكتبي ،فقد استعرض فريق الدراسة البحثية ثالث مجموعات من البيانات التي استحصل عليها من األدوات التالية:
•
•
•

تقييم هشاشة الالجئين في مصر ( ،)EVARعام .2018
ع ّينة لما مجموعه  17استمارة من استمارات تقييم مصالح الطفل الفضلى (المصالح الفضلى للطفل).
مناقشــات المجموعــات المركــزة مــع  20طفــا مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن ،ومقابــات شــخصية مع ّمقــة
مــع  72طفــا مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن.

ُ
ـتنتاجات المبدئيــة مــن الدراســات المســحية  -التــي تجــرى بعــد االنتفــاع مــن المســاعدات المخصصــة للتعامــل مــع
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد اسـ ُتخدمت االسـ
الشــتاء ،التــي تشــترك فــي تقديمهــا كل مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (يونيســف) ،وذلــك بهــدف
تعزيــز بعــض جوانــب التحليــل.

نتائج المساعدات النقدية
1.

وجــود معامــل ارتبــاط إيجابــي بيــن األســر التــي تتل ّقــى المبالــغ النقديــة ،وبيــن انخفــاض احتماليــة تعــرض األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال
المنفصليــن للعنــف 4 :ذكــرت أغلبيــة األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن بــأن مســتوى العنــف قــد انخفــض ،بدرجــة طفيفــة ،بعــد اســتالم
المســاعدات النقديــة؛ فقــد م ّكنتهــم تلــك المبالــغ مــن المســاهمة فــي ســداد إيجــارات المســاكن وشــراء األغذيــة ،بــدالً مــن القيــام باألعمــال المنزليــة ،التــي
كانــت تعرضهــم لإلســاءة مــن جانــب أفــراد األســر التــي عملــوا لديهــا .كذلــك أفســحت المســاعدات النقديــة المجــال أمــام األطفــال غيــر المصحوبيــن
واألطفــال المنفصليــن األكبــر سـ ّنا ً لالنتقــال إلــى أحيــاء ســكنية أكثــر أمنـاً ،ولســداد الديــون .وعــاو ًة علــى ذلــك ،فقــد أدت المســاعدات النقديــة إلــى خفــض
مســتوى العنــف خــارج المنــزل ،إذ ذكــر معظــم األطفــال أنهــم يســتطيعون ،علــى أقــل تقديــر ،اســتخدام ســبل المواصــات بــدالً مــن ال ّســير علــى األقــدام
فــي الشــوارع ،األمــر الــذي يج ّنبهــم العنــف الممــارس فــي الشــوارع .كذلــك ذكــر األطفــال بأنهــم بــدأوا يشــعرون باألمــان ،علــى األقــل داخــل مســاكنهم،

 3يُجرى تقييم هشاشة الالجئين في مصر سنويا .وتشير وثيقة هذا التقييم إلى البيانات التي ُتجمع أثناء إجراء أحدث تقييم لهشاشة الالجئين السوريين في مصر للعام  ،2018وهو بانتظار النشر.
 4مصدر معلومات هذا القسم من :المناقشات الجماعية المركزة ودراسة تقييم هشاشة الالجئين في مصر.
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بعــد اســتالم المســاعدات النقديــة .وعندمــا ســئل هــؤالء األطفــال عــن درجــة رضاهــم عــن المســاعدات النقديــة ،أفــادت أغلبيتهــم (حوالــي  )85%بأنهــم
راضــون عنهــا ،نظــراً إلــى أنهــم اآلن فــي وضــع أفضــل ممــا كانــوا عليــه قبــل تلقــي المســاعدات النقديــة .كذلــك ذكــرت أغلبيــة المســتجيبين أن المســاعدات
النقديــة ســاعدتهم فــي خفــض مســتوى اإلجهــاد (الضغــوط) التــي يتعرضــون لهــا انخفاضـا ً كبيــراً ،أو معتــدالً ( ،25%و  62%علــى الترتيــب).
 .2أثــر المســاعدات النقديــة فــي تلبيــة االحتياجــات األساســية ،م ّمــا يخ ّفــض العــبء المالــي :أوضــح جميــع المســتجيبين تقريبـا ً بأنهــم اســتخدموا المســاعدات
النقديــة فــي شــراء األغذيــة ( ،)99%أو فــي ســداد قيمــة اإليجــار ( ،)92%مــع أن هــذه المســاعدات ال تغطــي بصــورة كاملــة جميــع االحتياجــات
األساســية الالزمــة للبقــاء (علــى قيــد الحيــاة) .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فحوالــي نســبة ســبعة فــي المئــة مــن هــؤالء األطفــال فقــط اســتخدمت المبالــغ النقديــة
فــي شــراء األلبســة أو األحذيــة ،فــي حيــن تمكنــت نســبة واحــد فــي المئــة فقــط مــن األطفــال مــن تدبيــر أمورهــا فاســتطاعت االدخــار مــن هــذه المبالــغ.
وقــد أظهــر التحليــل بــأن المبالــغ النقديــة كانــت مفيــدة فــي تلبيــة بعــض احتياجــات البقــاء لــدى األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن ،مــع
أن تلــك المبالــغ لــم تكــن كافيــة لتغطيــة جميــع احتياجاتهــم األساســية .وقــد جــرى تأكيــد هــذه النتيجــة بصــورة إضافيــة بعــد تحليــل البيانــات المســتقاة
مــن المســح الــذي أُجــري فــي نهايــة العــام  ،2018بعــد االنتفــاع مــن المســاعدات المخصصــة للتعامــل مــع الشــتاء ،والتــي تشــترك فــي تقديمهــا كل
مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (يونيســف)؛ فقــد ذكــرت أغلبيــة األطفــال غيــر المصحوبيــن
واألطفــال المنفصليــن بــأن المســاعدات النقديــة ســاعدتهم فــي تحســين ظروفهــم المعيشــية ،بدرجــة كبيــرة أو طفيفــة ( .)74%وبالمثــل فقــد أفــادت نســبة
 86%مــن هــؤالء األطفــال بــأن المســاعدات النقديــة قــد خفضــت أعباءهــم الماليــة ،كمــا أفــادت نســبة  94%مــن األطفــال بــأن المســاعدات النقديــة عملــت
علــى التأثيــر بصــورة إيجابيــة فــي ظروفهــم المعيشــية.
 .3أثــر المســاعدات النقديــة علــى عمــل األطفــال :يشــتمل اســتبيان دراســة تقييــم ضعف/هشاشــة الالجئيــن فــي مصــر علــى مجموعــة مــن األســئلة حــول
معــدل انتشــار حــاالت عمــل األطفــال الالجئيــن ،ومــن ضمنهــا أيضــا ً نــوع العمــل ،وســاعات العمــل فــي األســبوع ،وظــروف العمــل االســتغاللية.
واعتمــاداً علــى البيانــات التــي جُمعــت مــن خــال التقييــم المذكــور ،فقــد وجــد التقييــم بــأن معامــل االرتبــاط بيــن المســاعدات النقديــة والحــد مــن عمــل
األطفــال كان ضعيفـا ً جــداً ،وذلــك مــن الممكــن أن يعــود ،بصــورة جزئيــة إلــى أن قيمــة المبلــغ النقــدي للمســاعدة لــم يكــن كافيـا ً لســد الفجــوة فــي الدخــل،
وذلــك إضافــة إلــى العوامــل األخــرى المتعلقــة بالحمايــة.
 .4مــدة ومبلــغ المســاعدة النقديــة :يبلــغ معــدل مــدة اســتالم المســاعدات النقديــة فــي أوســاط األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن حوالــي 10
أشــهر تقريب ـاً 5.فقــد س ـلّمت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن نســب ُة  50%مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن،
الذيــن أُجريــت مقابــات شــخصية معهــم ألغــراض هــذه الدراســة المســحية ،مــا بلــغ مجموعــه أقــل مــن  5,000جنيــه مصــري ( 294دوالراً أمريكيـاً)،
وذلــك كدعــم لتلبيــة االحتياجــات األساســية  /دعــم الحمايــة الفوريــة .وقــد اســتلمت نســبة أربــع وعشــرين فــي المئــة ( )24%مــن هــؤالء األطفــال مبلغـا ً
يتــراوح بيــن  5,000جنيــه مصــري و  10,000جنيــه مصــري ( 588دوالراً أمريكيـاً) ،كمــا اســتلمت نســبة  28%مــن هــؤالء األطفــال مبلغـا ً أكثــر
مــن  10,000جنيــه مصــري .وكشــف مجموعــات المناقشــات المركــزة النقــاب عــن أن مبلــغ المســاعدات النقديــة لــم يكــن كافيـا ً فحســب ،ولكنــه يحتــاج
إلــى أن يُســتكمل بخدمــات الحمايــة األخــرى.
وفــي وقــت الحــق ،وتحديــداً فــي شــهر أبريــل  /نيســان  ،2019عدّلــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن قيمــة المســاعدات النقديــة
المقدمــة لألطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن بحيــث تغطــي نســبة  56%مــن الحــد األدنــى مــن ســلة نفقاتهــم 6.وبعــد ذلــك بوقــت قصيــر،
اشــتركت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وبرنامــج األغذيــة العالمــي فــي العمــل علــى شــمول األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال
المنفصليــن فــي تلقــي المســاعدات الغذائيــة .واســتناداً إلــى النهــج الحقوقــي ،وإلــى مهمــة الحمايــة الموكلــة إلــى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن فيمــا يتعلــق باألطفــال المشــمولين باختصــاص المفوضيــة ،فقــد تر ّتــب علــى ذلــك وجــود أولويــة كبيــرة إلعطــاء المســاعدات الغذائيــة إلــى جميــع
األطفــال غيــر المصحوبيــن والمســجلين لــدى المفوضيــة ،وقــد بلــغ عــدد األطفــال الذيــن اشــتركت المفوضيــة والبرنامــج فــي اســتهدافهم  3,300طفــل.
 .5خصائص األسر لالجئين :مخاطر حماية األطفال غير المصحوبين واألطفال المنفصلين واألطفال الالجئين اآلخرين.
 .6خصائــص األســر :أكثــر مــن نصــف الالجئيــن وطالبــي اللجــوء ( )53%الموجوديــن فــي مصــر هــم مــن الســوريين ،ويليهــم فــي الترتيــب الســودانيون
الذيــن يمثلــون حوالــي ربــع مجتمــع الالجئيــن المســجلين لــدى المفوضيــة فــي مصــر (لغايــة نهايــة عــام  ،2018عندمــا جــرى تحليــل البيانــات) 7 .وثلــث
األســر تقريبـا ً لديهــم طفــل أو طفــان ،فــي حيــن أن نســبة  20%مــن األســر لديهــا ثالثــة إلــى أربعــة أطفــال .ونســبة أربعــة فــي المئــة مــن األســر لديهــا
خمســة أطفــال أو أكثــر .ومــن حيــث تكويــن األســرة ،فقــد ذكــر األطفــال غيــر المصحوبيــن أنهــم يتشــاركون فــي الســكن مــع الجئيــن آخريــن (مــن غيــر
أقاربهــم) .وكان ربــع هــؤالء األطفــال يعيشــون داخــل أســر معيشــية مكوّ نــة مــن خمســة أفــراد ،ونســبة  40%مــن تلــك األســر كان لديهــا ســتة أفــراد أو
أكثــر .وممــا يثيــر االهتمــام ،أنّ حــدوث التعــرض للعنــف كان أقــل احتماليــة فــي أوســاط األطفــال الذيــن يعيشــون داخــل أســر معيشــية أكبــر حجمـاً 8 .وقــد
تب ّيــن أن احتماليــة تعــرض األطفــال للعنــف فــي األســر األكبــر حجمـا ً أقــل احتماليــة مــن األســر األخــرى .ومــن الممكــن أنُ يعــزى ذلــك إلــى أن وجــود
عــدد أكبــر مــن األفــراد فــي العائلــة يُم ّكــن العائلــة مــن التكيــف بطريقــة أفضــل.
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مالحظة :معظم األطفال غير المصحوبين واألطفال المنفصلين الذين خضعوا للتقييم من حيث احتياجهم إلى المساعدات النقدية مستمرون في تلقي هذه المنح حتى يبلغوا سن الثامنة عشرة.
ابتدا ًء من شهر يناير  /كانون الثاني  ،2019أنشأت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ما يسمّى بالحد األدنى لنفقات األسرة ،وقيمته ( )89,50دوالرا أمريكيا.
التقريــر اإلحصائــي الشــهري عــن مصــر – المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،الصــادر فــي شــهر ديســمبر  /كانــون األول  ،2018متوافــر علــى الموقــع اإللكترونــيhttps://www.unhcr.org/eg/ :
.unhcr-egypt-documents
مصدر البيانات هو :تقييم هشاشة الالجئين في مصر للعام  ،2018ودليل اإلثبات الذي تجمّع من المناقشات الجماعية المركزة.
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مصر /تقييم أثر المساعدات النقدية على حماية األطفال

عدد األطفال في كل أسرة

األسر التي

لديها  1طفل أو  ٢طفالن

األسر التي

لديها  3أو  4أطفال

األسر التي

لديها أكثر من  5أطفال

 .7مــدة اللجــوء فــي البلــد المضيــف :مــا زال معظــم األطفــال الالجئيــن غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن يعيشــون فــي مصــر منــذ ســنة أو ســنتين.
فقــد كشــفت المقابــات الشــخصية النقــاب عــن أن حــاالت وصــول هــؤالء األطفــال األحــدث عهــداً (أقــل مــن ســنة واحــدة) كانــت علــى األرجــح تتعــرض
للعنــف ،ويعــود ذلــك إلــى افتقارهــم إلــى آليــات الدعــم الفــوري والشــبكات االجتماعيــة .ومــع مــرور الوقــت ،أُقيمــت هــذه الشــراكات ،ولوحظــت فــي
أوســاط هــؤالء األطفــال درجــة طفيفــة مــن الصمود/القــدرة علــى مواجهــة األزمــات.
 .8مخاطــر الحمايــة :أفــاد معظــم األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن بأنهــم فقــدوا ارتباطهــم بأفــراد عائالتهــم وأقاربهــم فــي بلــدان منشــأهم،
وبأنهــم شــعروا بالخــوف وهــم فــي معــزل عــن األشــخاص اآلخريــن نظــراً إلــى عــدم ثقتهــم بهــم .كمــا أفــاد بعضهــم بأنهــم قــد تعرضــوا للضــرب (المُبــرّ ح)
فــي الشــوارع ،ولســرقة ممتلكاتهــم حتــى مــن قبــل رفقــاء الســكن ،وأنّ قلـ ً
ـة منهــم تعرّ ضــت للتحــرش واالســتقواء (ال ّتن ّمــر) فــي الشــوارع .وعــاوة
ُ
علــى ذلــك ،أوضحــت البيانــات النوعيــة المســتقاة مــن عمليــات تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى مــن خــال المقابــات الشــخصية التــي أجريــت معهــم بــأن
الظــروف المعيشــية لمعظــم هــؤالء األطفــال كانــت غيــر مالئمــة وال تفــي بالغــرض .كذلــك ذكــر معظــم األطفــال أنهــم ينامــون علــى األرض إمــا علــى
فرشــات وإمــا مباشــرة علــى ُب ُســط  .وفضـاً عــن ذلــك ،فقــد كانــت معظــم حــاالت هــؤالء األطفــال تعانــي مــن ســوء التهويــة فــي أماكــن ســكناهم؛ فحوالــي
 9أطفــال تقريبـا ً مــن كل  10أطفــال تمــت مقابلتهــم ذكــروا بأنهــم تعرّ ضــوا إلــى شــكل واحــد أو أكثــر مــن أشــكال العنــف فــي الســنة الماضيــة (بمعنــى
تعرضــوا للعنــف العاطفــي ( ،)75%أو العنــف الجســدي ( )80%أو العنــف االقتصــادي (.))30%
 .9التعليــم :واظبــت نســبة تســعة وثمانيــن فــي المئــة ( )89%مــن األطفــال الالجئيــن فــي الفئــة العمريــة  6ســنوات إلــى  17ســنة علــى الــدوام فــي المدرســة،
فــي حيــن لــم تكــن نســبة  11%مــن األطفــال الالجئيــن مواظبــة علــى ذلــك .ومــن بيــن األطفــال غيــر المواظبيــن ،كانــت نســبة  40%منهــم ال تواظــب
بســبب ارتفــاع كلفــة التعليــم؛ و  15%منهــم لــم تواظــب ألنهــا لــم تكــن علــى درايــة بإجــراءات التســجيل ،و  14%ألنهــا كانــت تواجــه تحديــات تعــود
إلــى االفتقــار إلــى الوثائــق القانونيــة الصحيحــة .وعــزى بعــض هــؤالء األطفــال عــدم المواظبــة إمــا إلــى األوقــات المتأخــرة المخصصــة للفتــرة الثانيــة
للــدوام المدرســي ،وإمــا إلــى أنهــم كان يعانــون مــن اإلعاقــة أو مــن ظــروف طبيــة خطيــرة 9.كذلــك أظهــرت المقابــات الشــخصية المعمّقــة مــع األطفــال
غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن بــأن ثلــث هــؤالء األطفــال لــم يســبق لهــم أن واظبــوا علــى الــدوام فــي المــدارس فــي مصــر ،مــع أن ثالثــة أربــاع
هــؤالء األطفــال كانــوا قــد واظبــوا علــى الــدوام فــي المــدارس فــي بلــدان منشــأهم ،األمــر الــذي يوضــح بــأن هــذا االنخفــاض الكبيــر فــي التعليــم المدرســي
كان نتيجــة النــزوح (اللجــوء أو التهجيــر) ولــم يكــن بالضــرورة أكثــر ارتباطـا ً باســتالم المســاعدات النقديــة أو بعــدم كفايــة قيمــة تلــك المســاعدات.
 .10مســتوى انتشــار عمــل األطفــال :كمــا أوضحــت الدراســة ،فــإن ثالثــة فــي المئــة ( )3%فقــط مــن األطفــال المصحوبيــن ،فــي الفئــة العمريــة  5ســنوات
إلــى  17ســنة ،أفــادوا بأنهــم كانــوا يعملــون ،إمــا لصالــح شــخص آخــر ،أو لصالــح أحــد أفــراد األســرة ،أو فــي عمــل يرأســه/يمتلكه أحــد أفــراد األســرة،
وكان معظــم األطفــال الالجئيــن العامليــن مــن الذكــور 10.كذلــك أشــارت البيانــات إلــى احتماليــة أن يتــرك حوالــي ثالثــة أربــاع األطفــال العامليــن ،مــن
الفئــة العمريــة  15إلــى  17عامـاً ،المدرســة لكــي يمارســوا العمــل .وكانــت نســبة خمســة وثمانيــن فــي المئــة ( )85%مــن األطفــال الالجئيــن العامليــن
يعملــون أكثــر مــن  43ســاعة عمــل فــي األســبوع ،وكانــوا ينخرطــون فــي أنــواع العمــل المختلفــة :ثلثاهــم كانــوا منخرطيــن فــي العمــل بــدوام كامــل ،فــي
رضيــة (متقطعــة وغيــر موســمية) ،وعــدد قليــل منهــم كانــوا ينخرطــون فــي وظائــف موســمية .ومــن المرجّ ــح
حيــن كان ثلثهــم ينخــرط مؤقتـا ً فــي أعمــال َع َ
أن نســبة ســتة وعشــرين فــي المئــة ( )26%مــن األطفــال العامليــن كانــوا يتعرضــون لعمــل يتطلــب حمــل األحمــال الثقيلــة ،و  45%يتعرّ ضــون للغبــار،
11
أو األدخنــة أو الغــازات؛ و  11%للحــرارة أو الرطوبــة .وحوالــي ثلــث األطفــال تعرضــوا لمخاطــر أخــرى نتيجــة لظــروف العمــل.
 .11أثــر المســاعدات النقديــة علــى التعــرض للعنــف :اســتناداً إلــى المقابــات الشــخصية المعمّقــة مــع األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن ،وإلــى
التحليــل الكمــي ،فقــد أظهــرت الدراســة وجــود معامــل ارتبــاط طفيــف بيــن اســتالم المســاعدات النقديــة وانخفــاض العنــف 12 .وعــاوة علــى ذلــك ،فقــد
ذكــر األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن أن المبلــغ الــذي يســتلمونه يســاعد فــي ســداد قيمــة اإليجــار؛ وهــذا بالتالــي يجعلهــم أقــل عرضــة
للعنــف .غيــر أن المبلــغ منخفــض ،ولذلــك فإنهــم مــا زالــوا مضطريــن للعيــش فــي األحيــاء الفقيــرة ذات الخدمــات المحــدودة .وفــي بعــض األحيــاء،
يتعــرض هــؤالء األطفــال أيض ـا ً للعنــف فــي الشــوارع ،حيــث يعــرف جيرانهــم بأنهــم يعيشــون وحدهــم ،وال يســتطيع أح ـ ٌد مــن النــاس دعمهــم إذا مــا
تعرضــوا لإلهانــة أو التعنيــف (اإلســاءة .)...

 11 / 10 / 9المرجع نفسه.
كان معامل االرتباط قويا جدا بسبب العدد الصغير لحجم العينة في الدراسة.
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مصر /تقييم أثر المساعدات النقدية على حماية األطفال

الفجوات والتحديات
 .1كان التحــدي الرئيــس فــي هــذه الدراســة ّ
يتمثــل فــي أن بيانــات تقييــم ضعف/هشاشــة الالجئيــن فــي مصــر ،كمــا تــم جمعهــا علــى مســتوى األســر،
تتض ّمــن كذلــك نقــاط بيانــات محــدودة عــن العنــف الممــارس مــع األطفــال .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن جميــع حــاالت األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال
المنفصليــن التــي أُجريــت لهــا تقييمــات مصالــح الطفــل الفضلــى لــم تكــن جــزءاً مــن عينــة دراســة تقييــم ضعف/هشاشــة الالجئيــن فــي مصــر .وبنــاء
علــى ذلــك ،فــإن مجموعــات البيانــات المختلفــة لــم تكــن قابلــة لالســتخدام المتبــادل  ،inter-operableكمــا أنهــا لــم تكــن مترابطــة ،وهــي بالتالــي غيــر
قابلــة للمقارنــة.
 .2كان جميــع األطفــال الذيــن تــم اجــراء مقابــات شــخصية معهــم مــن خــال مجموعــات المناقشــات المركــزة يســتلمون مســاعدات نقديــة مــن المفوضيــة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن .ولــم تكــن الدراســة قــادرة علــى تحديــد مجموعــة ضابطــة يمكــن اســتخدامها للمقارنــة فيمــا بيــن الواق َِعيــن :واقـ ُع
األطفــال المتل ّقيــن المســاعدات النقديــة ،وواقــع األطفــال غيــر المتل ّقيــن المســاعدات النقديــة.
 .3مــع أن المعلومــات عــن المســاعدات النقديــة مشــمولة فــي وثائــق إدارة حــاالت حمايــة األطفــال ،إال أن هــذه المعلومــات تحتــاج أيضــا إلــى حفظهــا بطريقــة
تعــزز البرامــج المراعيــة للعمــر ،وتفســح المجــال أمامهــا لتكــون أيســر اســتعماالً وإتاحـ ً
ـة للتحليــل اإلحصائــي.
 .4اســتنادا إلــى التغذيــة الراجعــة مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن واألطفــال المنفصليــن ،الذيــن أُجريــت مقابــات شــخصية معهــم ألغــراض هــذه الدراســة،
فــإنّ الحاجــة تقتضــي تعزيــز متابعــة واقــع كل طفــل علــى انفــراد ،وذلــك مــن خــال الجهــة التــي تقــوم بمهمــة إدارة الحــاالت ،وذلــك يشــمل مــا يتعلــق
بالمســاعدات النقديــة واالحتياجــات األساســية.

االستنتاجات والخطوات التالية
•

خلُصــت الدراســة إلــى أن مبــادرات التدخــات النقديــة يمكنهــا أن ُتحــدث أثــراً إيجابيـا ً علــى حمايــة األطفــال كجــزء مــن اســتجابة أكثــر شــموالً .واســتناداً
إلــى التحليــل نفســه ،فقــد تمــت التوصيــة بزيــادة مبلــغ المســاعدات النقديــة ،وربطهــا بمســاعدات نقديــة أخــرى (مــن وكاالت  /جهــات أخــرى) ،وتنفيذهــا
مــع خدمــات حمايــة األطفــال.

•

كمُتابعــة لهــذه الدراســة البحثيــة ،تــم اقتــراح إجــراء تحليــل أكثــر تفصيـاً ألثــر مبــادرات التدخــات النقديــة علــى خفــض العنــف ،ويشــمل ذلــك إجــراء
التحليــل كجــزء مــن عمليــة توفيــر خدمــات الحمايــة والمســاعدة األوســع نطاقـاً .وفــي هــذا الصــدد ،يجــب إعــداد اســتبيان شــمولي بحيــث يشــمل أســئلة عــن
تعــرض األطفــال للعنــف ،واإلســاءة واإلهمــال واالســتغالل (مــن الجانبيــن االنفعالي/الحســي والجســدي) ،فــي المنــزل والمدرســة وفــي الفضــاء العــام،
إضافــة إلــى ضــرورة اشــتمال االســتبيان علــى العناصــر المتعلقــة بالعوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة المتعلقــة بتكويــن األســرة ،والبيئــة ،وخصائــص
المســكن ،والدخــل ،والمصروفــات ،والمســاعدات النقديــة التــي يتــم اســتالمها .كذلــك يجــب تصميــم دراســة مســحية شــاملة بهــدف ال ّتحقــق ممــا إذا كان
مبلــغ المســاعدات النقديــة كافي ـا ً لضمــان توافــر الحــد األدنــى مــن الظــروف المعيشــية ،التــي يمكــن أن تفضــي إلــى خفــض درجــة العنــف وتخفيــف
المخاطــر األخــرى.
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يعود الفضل في إجراء الدراسات البحثية إلى:
صوفــي إتزولــد ،رشــا بطارســه ،ريتــا – فلــورا كيفوركيــان ،ســتيفن تشــوكا ،بيرنــادت موتيشــي ،أ ِمــت ســن ،باالفــي راي ،هولــي
بيرمــان ،جيوســيبي ســميون ،وآنــا-الورا ســاكو مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن؛ وكذلــك إلــى شــادي صالــح،
دكتــوراة وماجســتير فــي الصحــة العامــة ،والدكتــور هانــي الديماصــي ،والدكتــورة فاطمــة الجميــل ،ونــور األرنــاؤط – درجــة
الماجســتير فــي الصحــة العامــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ،والفــرق االستشــارية مــن شــركة مايندســت فــي األردن ،وشــركة
الزناتــي وشــركاؤه فــي مصــر.
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