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 المقدمة  .1

 
وس كورونا المستجد )سارس بدأ  ، بعد  2019بشعة حول العالم منذ كانون أول ينتشر ( 2-كوفيد-مرض كورونا الناتج عن فير

ي 
ي  انهو مدينة تشخيص الحاالت األوىل فن

ي الصينفن ، ارتفع عدد الحاالت خارج  2020. ومنذ بداية شهر آذار  يةمقاطعة هوب 

ن ثالثة عشر مرة وتضاعف عدد  ة عىل  حئر اآلن تسبب كورونا المستجد  و ثالث مرات.  ة  الدول المتأثر الصير بتبعات خطير

ق األوسط وشمال  ي منطقة الشر
 .  إفريقيا الصحة العامة واالقتصاد، عالميا وفن

  2,858,635أدى الوباء العالمي إىل حواىلي  2020نيسان   27أن أثر كورونا المستجد عىل الصحة العامة واضح، فحئر تاري    خ  
ي وفا  196,295حالة و

 دولة    213ة فن
عىل ضوء قرب األردن من الدول المجاورة وروابطه مع األسواق اإلقليمية والعالمية من خالل نشاطاته االقتصادية، فإن منع 

ي األردن سيكون أكير أهمية للمنطقة. من المرجح أن يؤثر التباطؤ االقتصادي  
اآلثار الوبائية واحتوائها والتخفيف منها فن

العالمي الناتج عن كورونا المستجد عىل األردن بسبب تأثر أنظمة سالسل التوريد عىل مستويات الدولة واإلقليم والعالم.  
ي ذلك ، حالة كورونا مؤكدة 672، كانت هناك 2020 أيار  20وحئر 

حكومة   وفيات. اتخذت  9و حاالت شفاء  446بما فن
ا المستجد شملت إغالق الحدود وإعالن حظر تجول تام. وطلب من  كورونأثر   األردن إجراءات قوية الحتواء وتخفيف

ن العام والخاص العمل عن بعد. اتخذت هذه القرارات لفرض إجراءات صارمة إلنقاذ الحياة وحماية النظام   ي القطاعير
موظفن

ي البطالة،الصحي من االنهيار؛ إال أن هذا أدى 
ة من السكان، وزيادة فن ي العرض   إىل خسارة الدخل لنسبة كبير

وانخفاض فن
كاء التجارة. تضيف هذه الصدمة الخارجية إىل وضع اقتصادي كىلي معقد أصال.     والطلب من شر

من المرجح أن يؤثر الحظر الصارم عىل الظروف المعيشية لألش األردنية، ومن المتوقع أن يكون هذا األثر أكي  عىل األش  
ي القطاع غير العفيفة 

 الرسمي وعمال المياومة بسبب خسارة الوظائف وانخفاض الدخل والهشة وتحديدا العمال فن
 ألن استهالك الغذاء يشكل الحصة األكي  من مجموع استهالكهم.  ،واحتمالية ارتفاع أسعار الغذاء 

 
نامج( من خالل  وس كورونا المستجد )الي    يدعم البنك الدوىلي برنامج الحكومة األردنية للحماية االجتماعية استجابة لفير

ي )
وع التحويل النقدي الطارئ األردبن نامج الدعم النقدي  P173974مشر ألف من األش   270لحواىلي (، حيث سيوفر الي 

ي عىل األنظمة القائمة،  
وع من قبل صندوق المعونة الوطنية ويبئن العفيفة والهشة المتأثرة بكورونا المستجد. سينفذ المشر

نامج الصندوق. سيكون برنامج التحويل النقدي المؤقت مفتوحا أمام األش   وآليات وعمليات توزي    ع الدفعات المستخدمة لي 
وجات من غير األردنية، وأش النساء  ن

، واألش من غزة. األاألردنيات المير ن  1ردنيير
 

ي برامج مساعدات أخرى تديري  ها  
نامج بسبب شمولهم فن ي الي 

ن فن باستثناء الالجئون من غزة سابقا، لم يتم شمول الالجئير
ة الدائمة،  ويحملون اإلقام 1976المفوضية والمنظمات غير الحكومية األخرى. وصل الالجئون من غزة إىل األردن عام 

وع. وقد صنفت هذه الفئة عىل أنها عفيفة ألن ي المشر
% من سكان مخيم  53 دخل وب  هذا فقد قررت الحكومة شمولهم فن

 . ي
 2غزة دون خط الفقر الوطئن

 
ي تشمل بيانات اجتماعية واقتصادية حديثة لحواىلي مليون أشة تقدمت   قعسي

اختيار األش من قاعدة بيانات تكافل، والئر
 . ن ي برنامج التحويل النقدي  بطلبات إىل تكافل، ومؤخرا، إىل تعويضات دعم الخي 

سيفتح صندوق المعونة الوطنية التسجيل فن
ة أيام، مما  ي قاعدة بيانات تكافل بتحديث  يسمح سالمؤقت لمدة عشر

لألش الجديدة بالتسجيل واألش المسجلة أصال فن
معلوماتها. يتمتع نظام إدارة معلومات تكافل بالقدرة التلقائية عىل تحديث المعلومات اإلدارية حول األش وأفرادها، ويشمل  

ي  هذا البيانات حول حالة العمل الرسمية واألجور باإلضافة إىل أشكال الدخل 
الرسمي األخرى )مثل التقاعد( واألصول، والئر

وتصف الفقرات القادمة اختيار  من مؤسسة الضمان االجتماعي والمؤسسات األخرى العامة.  ا يتم تحصيلها تلقائي
. الشكاوى تسوية التسجيل، والدفعات، باإلضافة إىل آلية و المستفيدين،    ضمن هذا المكون الفرعي

 

 
 . 1976الالجئون الفلسطينيون القادمون من غزة إىل األردن عام   1
ي األردن؛ Fafoتقرير فافو )  2

ي جرش ومخيمات اللجوء األخرى فن
 . 34: 2019(؛ بالكاد قادرون عىل العيش؛ سكان غزة سابقا فن
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وع    10، مما يسمح للصندوق بإضافة 2020ألف أشة عام  55لدعم  عىل موازنة تكافل تكميىلي تمويل كما سيمول المشر

( إىل تكافل وتسديد القيمة كاملة إىل جميع منتفعي تكافل )أربعة دفعات 2020آالف أشة إضافية )مخطط لها أصال عام 
ا . 2020( عام ربعية

ً
وع أيض مليون دوالر أمريكي    128ماىلي يصل إىل  بمبلغ إج الدعم المنتظم من تكافلسوف يمول المشر

ن لجميع  ي عام   المنتفعير
ي عام  منتفع( 85000)من  25000( و 55000)  2020فن

وتصف الفقرات التالية اختيار  . 2021فن
ن والتسجيل والدفعات وآلية  .  الشكاوى تسوية المنتفعير  ضمن هذا المكون الفرعي

 
ي الميدان وتم تسجيلهم من خالل جلسات معلومات  

ن عىل التعداد فن لية من القائمير ن
ن زيارة مين ن الحاليير  المنتفعير

تلفر
نامج، وقيمة االنتفاع، ومدة الدفعات، وآليات التوزي    ع.   شخصية منظمة؛ حيث تم إعالمهم حول أهليتهم لالستفادة من الي 

ي فتح حساباتهم وإ 
ونية وآليات الدفع النقدي. كما تم تقديم الدعم لهم فن  يجازهم حول الدفعات اإللكير

 
ي تم التحقق منها بالفعل من خالل    10أما األش اإلضافية والبالغ عددها 

آالف أشة فسيقع اختيارها من مجموعة األش الئر
ي قاعدة ب

وسيتم تنظيم  يانات تكافل. الزيارات الميدانية واألشة العفيفة بالدرجة التالية )تبعا لمعادلة استهداف تكافل( فن
ي مرحلة قادمة عندما    – الزيارات الميدانية لهذه األش 

ي من معلومات األش، فن
ي تكافل لضمان تحقق إضافن

متطلب أساسي فن
 تسمح الظروف بذلك.  

 

اضية.  وس كورونا سيتم استبدال جلسات تقديم المعلومات بجلسات افير اما بإجراءات السالمة الخاصة بفير ن
 الير

 

وع ستة  ست ن  الطارئة لشهرا؛ لتنفيذ وختام جميع المكونات، وسيتم توزي    ع المساعدات النقدية    ينعشر و كون مدة المشر لعاملير

وع   6لمدة بصفة غير رسمية   ن يتوقع أن يكون تاري    خ ختام المشر ي حير
 .  2022 ارأي 31أشهر فن

 

 . ي البنك الدوىلي
ي واالجتماعي فن

ي ضمن اإلطار البيئ 
وع التحويل النقدي الطارئ األردبن ي واالجتماعي  ينظم مشر

تبعا للمعيار البيئ 

مشاركة أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات، يجب أن تقدم الوكاالت المنفذة إىل أصحاب المصلحة معلومات  10

ليها، والتشاور معهم بطريقة مناسبة ثقافيا، وأن تكون المعلومات خالية من  حديثة وذات صلة وسهلة الفهم والوصول إ

ن والتخويف.    التالعب والتدخل واإلكراه والتميير

 

اك تهدف خطة  أصحاب المصلحة هذه أساسا إىل تعريف برنامج لمشاركة أصحاب المصلحة ويشمل اإلفصاح عن  إشر

وع   ي سيتواصل من خاللها فريق المشر
وع. وتحدد الخطة األولية الطرق الئر المعلومات العامة والتشاور خالل كامل دورة المشر

وتقديم التغذية الراجعة أو التقدم بالشكاوى  مع أصحاب المصلحة وتشمل آلية يمكن من خاللها لألشخاص إثارة المخاوف 

وع بهدف ضمان التعاون  ن مفتاح نجاح المشر وع. تعتي  مشاركة السكان المحليير وع وأي نشاطات ذات صلة بالمشر حول المشر

وع والمجتمعات المحلية والتقليل والتخفيف من المخاطر البيئية واالجتماعية ذات الصلة   ي المشر
ن موظفن السلس بير

ي سياق األمراض المعدية، تعد نشاطات التوعية الواسعة والمناسبة ثقافية والمكيفة ذات بنشا
حة. فن وع المقير طات المشر

أهمية خاصة لتوعية المجتمعات بشكل خاص فيما يخص المخاطر ذات الصلة باألمراض المعدية. وستتم صياغة نسخة 

اك مراجعة من خطة  ي غضون شهر أصحاب المصلحة األولية إشر
ة  تاري    خ الشيان وطوال  منين فن وع.  فير    تنفيذ المشر

 
 

وع   1.1 وع ووصف المشر  نبذة عامة عن المشر
 

ات  ي األردن. تضم مؤشر
وس كورونا فن وع تقديم الدعم النقدي لألش العفيفة والهشة المتأثرة بوباء فير ينطوي الهدف التنموي للمشر

وع عدد األش  ي  270,000المتلقية للدعم النقدي )مستوى الهدف التنموي للمشر
(؛ )مفصلة لتشمل عدد األفراد وعدد األش الئر

 (. تكون رب االشة فيها امرأة
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ح نسبة وع المقير وس كورونا   سيقدم المشر ة من برنامج الحكومة األردنية للحماية االجتماعية استجابة لفير نامج(، الذي كبير )الي 

وع من المكونات من  293,000سيقدم الدعم النقدي إىل  وس كورونا المستجد. يتألف المشر األش العفيفة والهشة المتأثرة بفير
 أدناه:  

 
 

وس كورونا المستجد 1المكون   مليون دوالر  370.8)حواىلي : الدعم النقدي إىل األش العفيفة والهشة المتأثرة بفتر
 .) كز هذا المكون عىل تقديم التحويالت النقديأمريكي وس كورونا   270,000إىل حواىلي  ةسير أشة عفيفة وهشة متأثرة بفير

  :  المستجد وسيشمل ثالثة مكونات فرعية كما يىلي
ي أول ستة أشهر  عىل األقل أشة 190,000إىل األش الهشة ) تحويالت نقدية مؤقتة 1.1

 ( فن
نامج تكافل   التحويالت المنتظمة 1.2 ي    55.000لجميع    لي 

ي    85.000من    25000و    2020مستفيد فن
 2021مستفيد فن

 زيادة  .1.3
ً
ي عام  مبلغ االنتفاع مؤقتا

ي تتلفر تكافل فن
 2020)ستة أشهر( لألش الئر

 
ي عىل برنامج مطبق أصال من قبل صندوق المعونة الوطنية؛ برنامج تكافل ؛   1.3و 1.2تجدر مالحظة أن المكونات  

تبئن
ن )األش  ي تتلفر المساعدة النقدية المنتظمة من الصندوق.  العفيفةوالمنفذ بشكل كامل مع قائمة جاهزة من المنتفعير

( والئر
ي وصول برنامج تكافل ل 1.2سيتوسع المكون 

ن سيوفر المكون  10يشمل فن ي حير
مزايا تكميلية   1.3آالف أشة إضافية، فن

ي تعتي  منفعتها المنتظمة دون 
ي تتكون   136) لمبالغ االنتفاعحد تكافل لألش المنتفعة حاليا والئر

ي شهريا لألش الئر
دينار أردبن

ي تتكون من فردين(.  70من ثالثة أفراد أو أكير و
ي لألش الئر

 دينار أردبن
 

وع، الرصد والتقييم2ون  المك  (    مليون 2.36 (: إدارة المشر  دوالر أمريكي
 

وع   وع. وسيمول وحدة إدارة المشر سيدعم هذا المكون صندوق المعونة الوطنية باإلدارة والرصد والتقييم لنشاطات المشر

وع،   ي كامل ومعدات، يكون مقرها داخل الصندوق. ستكون الوحدة مسؤولة عن جميع النواحي المالية للمشر
بكادر وظيفن

وع، ورصد وتقييم   ات النتائج، باإلضافة إىل التنسيق الداخىلي  واإلدارة اليومية لنشاطات المشر
وع مقارنة بمؤشر تدخالت المشر

وع؛ ج(   ضمن الصندوق. كما سيمول هذا المكون كلف أ( التوظيف؛ ب( جمع البيانات وتفصيلها والتقارير الدورية تقدم المشر

ورية للتوسع بمن متطلبات برامج الحاسوب والمعدات للصندوق   للسجل  صة تبادل المعلومات  والمؤسسات ذات الصلة الضن

؛ ـه( التواصل؛   وع الرئيسية والتقييم الدوىلي
ات أداء المشر ي الصندوق؛ د( رصد مؤشر

ي الموحد ونظام إدارة المعلومات فن
الوطئن

وع بشكل الشكاوىتسوية الدفعات؛ ز( آلية  أتمتةو(  ي الصندوق؛ ط( النفقات المرتبطة بتشغيل المشر
؛ ح( تدريب موظفن

.  دقيق، وتشمل التحقق المستقل عام، كلف الت ي واالجتماعي
ام البيئ  ن  للتحويالت النقدية، ورصد االمتثال لخطة االلير

 

 مليون دوالر(   0)للطوارئ الطارئة : مكون االستجابة 3المكون  

وس كورونا   ة والفعالة ألزمة أو طوارئ فير ي تقديم االستجابة المباشر
وع فن ي حالة أزمة أو طوارئ مؤهلة، سيساهم المشر

فن

وع من مكونات أخرى لتغطية استجابة الطوارئ. المستجد.  م بها ضمن المشر ن  سيعتمد هذا المكون عىل أموال غير ملير

 

ح حواىلي   277ستكون الكلفة العامة حواىلي 
وع المقير مليون دوالر أمريكي بناء عىل تقديرات الحكومة األردنية. سيمول المشر

يطانية،   245  البنك الدوىلي إلعادة اإلعمار والتنمية ودائرة التنمية الدولية الي 
ن ك بير

مليون دوالر أمريكي من خالل تمويل مشير

ن آخرين )الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةسيمول  و  يطانية،  و ،  مانحير التنمية  الوكالة اإلسبانية لتعاون  و دائرة التنمية الدولية الي 

كالدولية نامج من خالل اتفاقية التمويل المشير ي الي 
ا برامج التكافل العادية بقيمة إجمالية    . ( بافر

ً
وع أيض سوف يمول المشر

ن مليون دوالر أمريكي لجميع  128تبلغ  ي عام  المنتفعير
ي عام 85000)من  25000( و 55000) 2020فن

.  2021( مستفيد فن

وع بقرض من البنك الدوىلي لإلنشاء والتعمير )  ك من منحة وزارة  350سيتم تمويل المشر ( مع تمويل مشير مليون دوالر أمريكي

يطانية بما مجموعه   . مليون دوالر أمريكي  23.16التنمية الدولية الي 

 



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
 

 
 
 

 
 تحديد وتحليل أصحاب المصلحة  .2

 
وع عىل أنهم أفراد أو جماعات أو هيئات أخرى:   ي المشر

 يعرف أصحاب المصلحة فن
(i)  وع )يعرفون أيضا باسم "األطراف ، إيجابا أو سلبا، بالمشر تأثروا أو قد يتأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر

 المتأثرين"(؛  
(ii)  ويشملون األفراد أو المج .)" ن وع )"األطراف المهتمير موعات الذين قد تتأثر  وقد تكون لهم مصلحة بالمشر

وع بأي طريقة كانت.  وع والذين يمكنهم التأثير عىل نتائج المشر  مصالحهم بالمشر
 

وع يتطلب تحديد األشخاص ضمن المجموعات  ة تطوير المشر كما أن التعاون والتفاوض مع أصحاب المصلحة خالل فير
ي يتبعونها، م

ثال، األفراد الذين فوضهم أفراد مجموعتهم لمنارصة  الذين سيعملون عىل تمثيل مجموعة أصحاب المصلحة الئر
وع. قد يقدم ممثىلي المجتمع معلومات قيمة حول الظروف المحلية وأن  

ي عملية المشاركة مع المشر
مصالح المجموعة فن

وع والمجتمعات المستهدفة  ا يعملو  ن المشر وع وحلقة الوصل الرئيسية بير   كوسائل رئيسية لنشر المعلومات الخاصة بالمشر
ن   ن والحقيقيير عيير  التحقق من ممثىلي أصحاب المصلحة )أي عملية التأكيد بأنهم المنارصين الشر

مع شبكاتها القائمة. ويبفر
ي المجتمع، ويمكن التحقق من  

ي بناء عالقات التواصل مع أصحاب المصلحة فن
للمجتمع الذي يمثلونه( مهمة رئيسية فن

عية ممثىلي المجتمع من خالل التحدث بطريقة غ
حول   آرائهم ير رسمية مع عينة عشوائية من أفراد المجتمع والسماع إىل  شر

 من يمكنه تمثيل مصالحهم بأكير الطرق فعالية. 

 

 المنهجية   2.1
 

وع المبادئ التالية لمشاركة أصحاب المصلحة:   بهدف اتباع نهج الممارسات الفضىل، سيطبق المشر

وع )المشاري    ع( خالل كامل دورة الحياة، وتنفذ بطريقة  نهج االنفتاح ودورة الحياة:  • سيتم تنظيم المشاورات العامة للمشر
، التدخل، اإلكراه أو التخوي  ي  ف؛  منفتحة، خالية من التالعب الخارح 

ة والتغذية الراجعة:  • ن جميع أصحاب المصلحة بطريقة مناسبة؛  ستنشر  المشاركة المستنير المعلومات بشكل واسع بير
 وتوفر الفرص لجمع التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة وتحليل التعليقات والمخاوف واإلجابة عليها؛  

يتم تحديد أصحاب المصلحة بهدف دعم التواصل األفضل وبناء العالقات الفعالة. تعد عملية   الشمولية والحساسية:  •
ي عملية المشاورات. وسيتم 

المشاركة للمشاري    ع شمولية، حيث يشجع جميع أصحاب المصلحة دائما عىل المشاركة ف 
ئ إىل المعلومات، باإلضافة إىل أن الحساسية تجاه احتياجات   تمكي   جميع أصحاب المصلحة من الوصول بشكل متكاف 

كت   بشكل خاص عىل المجموعة  
ي اختيار وسائل المشاركة، مع التر

أصحاب المصلحة ستكون من أهم المبادئ المتبعة ف 
 المتنوعة. العرفية األكتر هشاشة، وخصوصا النساء، والشباب، كبار السن، والحساسيات الثقافية للمجموعة 

 
ح إىل الفئات الرئيسية  ألغراض المشاركة الفعالة والمكي  وع )المشاري    ع( المقير فة، يمكن تقسيم أصحاب المصلحة للمشر

 التالية:  

وع  –األطراف المتأثرة  • المتأثرة بشكل مباشر )فعليا أو  األشخاص، والجماعات، والهيئات األخرى ضمن دائرة تأثير المشر
ي تحديد  

اكهم فن وع، والذين يجب إشر  عرضة للتغيير المرتبط بالمشر
وع و/أو قد تم تحديدها عىل أنها األكير ممكنا( بالمشر

ي إجراءات التخفيف واإلدارة؛  
 اآلثار وأهميتها، باإلضافة إىل اتخاذ القرار فن

ي قد ال األفراد / المجموعا –األطراف األخرى المهتمة  •
ة بت / الهيئات التر وع ولكنها تعتتر أو تعتقد تتأثر مباشر بأن  المشر

وع وعملية تنفيذه بطريقة ما؛  ثر أستتمصالحها  ي قد تؤثر أو أثرت عىل المشر
وع والتر  بالمشر



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 

وع –المجموعات الهشة  •   األشخاص الذين قد يتأثرون بطريقة غت  متكافئة أو الذين قد يصبحون أقل حظا بسبب المشر
ي قد تتطلب جهود مشاركة خاصة لضمان تمثيلهم  3)المشاري    ع( مقارنة بأي مجموعات أخرى بسبب وضعهم الهش 

، والتر
وع.   ي عملية المشاورات واتخاذ القرار المرتبطة بالمشر

ئ ف   المتكاف 
 
 
 

 أصحاب المصلحة المحددين واألطراف المتأثرة    2.2
 

ن من التحويل النقدي، وخصوصا:   وع هي المنتفعير وع، تعتي  األطراف المتأثرة الرئيسية للمشر ي سياق المشر
 فن

 

ي ال تستفيد حاليا من صندوق المعونة الوطنية؛ األش  •
األشة الهشة المختارة من قاعدة بيانات تكافل والتر

 (  1.1ضمن )المكون  
 

وع مؤقتا ) ي ال تستفيد حاليا من صندوق   190أشهر( التحويالت النقدية إىل  6سيمول المشر
ي وضع هش والئر

ألف أشة فن
  – من قاعدة بيانات تكافل. تشمل قاعدة البيانات هذه البيانات االجتماعية المعونة الوطنية. وسيقع اختيار األش 

. يرتبط نظام إدارة   ن االقتصادية الحديثة لحواىلي مليون أشة تقدمت لتكافل، ومؤخرا، تقدمت إىل تعويض دعم الخي 
ي الموحد والذي يحتوي عىل بيانات إدارية حول سجل األش ا

، واألصول، والحالة  معلومات تكافل مع السجل الوطئن ي
لمدبن

ي  
ن نظام إدارة المعلومات والسجل الوطئن الوظيفية، الخ، وب  هذا يتم تحديث جميع مجموعات البيانات من خالل الرابط بير

 الموحد.  
 

 : ي دخل العمل من مصادر غير رسمية. تماشًيا مع هذا المبدأ   اختيار المنتفعير 
ي تجئن

ة الئر كز الدعم عىل األش شبه الفقير سير
ي المعايير التالية هي المؤهلة للحصول عىل التحويالت النقدية المؤقتة: ) ،

ي تستوفن
( رب األشة الذي ال  iفقط األش الئر

ي القطاع الرسمي وال يتلفر المعاشات التقاعدية 
ي المنتظم وغير المنتظم المضح به  و يعمل فن

أن ال يزيد اجماىلي الدخل الصافن
يل ما  ن ي افراد االشة عن شهرية وذلك بعد تين

% من هذا اجماىلي هذا الدخل بدل االقتطاعات المفروضة 20نسبته  لبافر
ن واالنظمة المعمول بها.   ( القيمة النقدية أو عدد األصول )الممتلكات ، األصول المالية ،  2؛ و )ر ناید 493بموجب القوانير

ي تمتلكها األشة هي أقل من العتبات المحددة. سيتم تصنيف األش 
ا  الماشية ، المركبات( الئر

ً
ي اجتازت هذه المعايير وفق

الئر
تمت مراجعة آلية االستهداف هذه من قبل البنك ووافقت عليها  لدرجة صيغة التكافل لغرض اختيار المستفيدين. 

ي تستخدم من أجل تكافل ولكن تم تكييفها لالعتماد عىل الدخل الرسمي فقط  
الحكومة األردنية، وهي ذات اآللية الئر

ي فل
مؤشر اجتماعي اقتصادي، منها النوع   57ير الدخل. تعتمد معادلة االستهداف الخاصة بتكافل والمنفعة المحددة فن

ي تواجه النساء ربات األش.  أظهرت محاكاة تعتمد البيانات من  إدراكا ألاالجتماعي لرب األشة، 
وجه الضعف اإلضافية الئر

ى فقر األش. بعد ثالثة أشهر من الدفعات، يمكن  مسح نفقات ودخل األشة، بأن منهجية استهداف تكافل قريبة من مستو 
ن من التحويالت النقدية المؤقتة. سيتم تنفيذ أي تصحيح أو   اعادة التأكد من أهليةلصندوق المعونة الوطنية  المنتفعير

م  مراجعة لمعايير األهلية فيما يخص المنهجية واإلجراءات بطريقة مرضية للبنك. كما أن تقييم االستهداف سينفذ عا
2020  . 

 
 
 
 

 

 
، اللغة، الدين، الرأي  3 ، اللون، النوع االجتماعي ي أو االجتماعي

ي أو االثئن
السياسي أو  قد ينتج الوضع الهش عن عرق الفرد أو المجموعة، األصل الوطئن

لعمر، الثقافة، األمية، المرض، اإلعاقة الجسدية أو الذهنية، الفقر أو العوز االقتصادي، واالعتماد عىل الموارد الطبيعية أي رأي آخر، الملكية، ا
 الخاصة. 



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
 

 التحويالت النقدية المنتظمة   •

ي عام    55.000البالغ عددهم  منتفعي تكافلسيقوم هذا المكون الفرعي بتمويل التحويالت النقدية المنتظمة لجميع  
فن

ي عام   85.000من أصل  25.000و  2020
  أشة 45.000دفعة الرب  ع األول إىل   دفع الصندوق. وقد 2021مستفيد فن

ي   عىل األقل أشة جديدة  10000 ضيفيسو 
أشة   55000 . وسيتم تمويل برامج التكافل العادية ل2020إىل التكافل فن

ي 
و   2020فن  ع.  بالكامل من المشر

ي عام   عىل األقل ألف أشة أخرى 30  سيضيف الصندوقكجزء من خطة التوسع ، 
ليصبح   2021إىل التكافل فن

وع التحويالت النقدية ل  أشة منتفعة أو أكير ألف  85المجموع   ي عام  25000. سيمول المشر
 .2021من تلك األش فن

 

 

 

نامجلألش الملتحقة  مبلغ االنتفاعزيادة  •  تكافل بتر

ي اإلعانة ) 
وع زيادة مؤقتة فن ي تتلفر تكافل. سيتم تحديد مستوى اإلعانة عند    6سيمول المشر

ديناًرا أردنًيا    136أشهر( لألش الئر

ي تضم ثالثة أفراد أو أكير )بما يتماسر مع سقف 
ي تضم   70ألش التكافل( ، و  االنتفاعشهرًيا لألش الئر

ديناًرا أردنًيا لألش الئر

ي تقل  
ن االستحقاق المنتظم الذي تتلقاه األشة والمنفعة المحددة. وبالتاىلي ، فإن األش الئر وع الفرق بير فردين. سيمول المشر

ي ستحصل عىل زيادة. بتطبيق هذه القاعدة ، ستحصل جميع عائالت  
استحقاقها المنتظم عن اإلعانة المحددة هي وحدها الئر

ي يبلغ عددها 
 التابعة ل  الشكاوى والتظلمات  يًبا عىل زيادة. سيتم التعامل مع التظلمات من خالل آليةتقر  55000التكافل الئر

ي المكون الفرعي 
 للصندوق والمدرجة فن

 

 
كاء التنمو المانحون اآلخرون و ( 2األطراف األخرى ذات الصلة والمنسقة، و (1تشمل األطراف األخرى المتأثرة  ن الشر  ؛  يير

 
 

 الصلة والمنسقةاألطراف األخرى ذات  •
-  : حزمة دعم للعمال  سينسق صندوق المعونة الوطنية مع الضمان االجتماعي  مؤسسة الضمان االجتماعي

ن   ي حير
ي الضمان فن

؛ ستدعم مؤسسة الضمان االجتماعي األفراد الذين يساهمون فن ن ن وغير الرسمير الرسميير
ن  ن من األش العفيفة غير المسجلير سل الضمان  سيغطي الصندوق العمال غير الرسميير  لدى الضمان. كما سير

ي سيتم التحقق منها من خالل  تقدموا بطلبات   باألفراد الذين قوائم   إىل الصندوق
، والئر ي

لحزم الدعم العيئن
ي الموحد.  

 السجل الوطئن
ي الموحد -

ي السجل الوطت 
 
ستستخدم قواعد بيانات جميع المؤسسات المرتبطة   ؛ المؤسسات المشاركة ف
ي الموحد 

للتحقق من بيانات األش؛ وخصوصا فيما يخص األصول والدخل ومعلومات السجل  بالسجل الوطئن
 . ي
وعل)الجهة المنفذة  إضافة اىل صندوق المعونة الوطنّيةالمدبن يضم السجل  ،الطاريء( التحويل النقدي  مشر

ي الموحد 
يبة الدخل والمبيعات، وزارة  طنيةمؤسسة و  15الوطئن ، دائرة رصن : مؤسسة الضمان االجتماعي

دائرة التقاعد، دائرة األحوال المدنية والجوازات، دائرة ترخيص   –االقتصاد الرقمي والريادة، وزارة المالية 
ن والمركبات، وزارة  بية و السائقير ، وزارة العمل، وزارة اإلدالير ن الصحي ارة المحلية، دائرة  التعليم، إدارة التأمير

كات، ووزارة الصناعة والتجارة   ، دائرة مراقب الشر ى، وزارة التعليم العاىلي ي والمساحة، أمانة عمان الكي 
األراضن

ي الموحد للتوسع من أجل شمول  
وع السجل الوطئن  أش إضافية.   5والتموين. سيدعم المشر

-   : ي
ية التسجيل والدفعات لمنتفعي الصندوق، خالل  أصدر البنك عدة قرارات لتسهيل عملالبنك المركزي األردن 

وس كورونا، منها تسهيل تعليمات "أعرف عميلك" عند فتح الحسابات و   الموافقة للصندوقمنح أزمة فير
ونيا.   ن غير القادرين عىل فتح الحسابات إلكير ولمقدمي خدمات الدفع من أجل فتح الحسابات نيابة عن المنتفعير



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
ي للصندوق و 

كاء الكما سيقدم البنك الدعم الفئن ي تصميم تدفق الدفعات وحشد الدعم لمقدمي التنمويون شر
فن

  خدمات الدعم حسب الحاجة.  
 ومنها: خاص، هيئات األطراف الثالثة من القطاع ال -

o  ي ستنفذ التعديالت عىل النموذج القائم؛ تمشيا مع أطر
مجة لنظام إدارة معلومات تكافل والئر كة الي  شر

وع    تصميم المشر
o   ة  طرف ثالث ميش والذي سيوفر مركز اتصاالت موسع وقدرات عىل التواصل عي  الرسائل القصير

ونية: هناك حال ي األردنمقدمي خدمات الدفع عي  المحفظة اإللكير
ونية فن كات محافظ إلكير ي   4يا سبع شر

والئر
  . ن ي تسجيل وتوزي    ع الدفعات عىل المنتفعير

 ستدعم الصندوق فن
 
 

كاء الن و و المانحير  اآلخر  •  التنمويون شر
كاء ال الصندوق عدد من يدعم  ،  التنمويونشر ي ، واالتحاد األوروب  ، ومنهم اليونيسف، وبرنامج األغذية العالمي

كاء الذين يقدمون الدعم   ، وهم الشر ن تكافل. ستدعم اليونيسف بعض  ل  التشغيىلي  والمفوضية السامية لشؤون الالجئير

ن سيدعم برن ي حير
نامج، فن ي تكافل لتنفيذ الي 

ن عىل نظام إدارة المعلومات فن امج األغذية العالمي تسجيل  أوجه التحسير

ي أش إضافية 
ن من برنامج الصندوق للتحويل النقدي األخرى. كما  تكافل فن باإلضافة إىل أتمتة الدفعات إىل المنتفعير

يطانيةستمول الوكالة األمريكية للتنمية الدولية و    بانية لتعاون التنمية الدولية الوكالة اإلسو  دائرة التنمية الدولية الي 

كة.  أجزاء من   التحويل النقدي المباشر من خالل اتفاقية تمويل مشير

 

 ف المهتمة األخرى األطرا 2.3
 

وع األفراد، الجماعات أو المنظماتالخرى األ طراف تعد األ  ي لعب دور  مهتمة بالمشر
وع إال أنها قد تساهم فن ة بالمشر ي قد ال تتأثر مباشر

الئر
ي تحديد المخاطر واآلثار  

ن االعتبار    المحتملةوالفرص  فن ض بعير
ض حئر يأخذها المقير ة التحضير  للمقير

ي عملية التقييم وخالل فير
ويعالجها فن

وع.   ي هللمشر
وع:  تم تحديد األطراف المهتمة األخرى التالية كأصحاب مصلحة فن  ذا المشر

 
 

 : األطراف المهتمة األخرى  1الجدول 
 

ي  الهيئات الحكومية األخرى كما تنسق  -
تقدم المساعدة االجتماعية المختصة للحاالت / الفئات المختارة  الئر

وس كورونا  وصندوق تسليف النفقة( )مثال، الديوان الملكي الهاشمي   ة انتشار وباء فير
مع الصندوق خالل فير

نامج، سيضيف   ي الموحد. بعد إطالق الي 
المستجد؛ من أجل التحقق من البيانات عي  السجل الوطئن

ا  ي تلقت الدعم النقدي الطارئ لمدة  الصندوق متغير
 .   1.1ون كأشهر تبعا للم  6يشير إىل األش الئر

 

 المصلحة   المؤسسة   الفئة 

ي  الوكاالت الحكومية األخرى  
 النصيحة الفنية حسب الحاجة   الحماية االجتماعية فريق أفراد الحكومة اآلخرين فن

تقديم النصيحة حول إرشادات الصحة   وزارة الصحة  
ي يجب أن يدمجها الصندوق  

والسالمة، والئر
وع   ي نشاطات المشر

 فن

 
 es/viewpage.aspx?pageID=168http://www.cbj.gov.jo/Pagقائمة بمقدمي خدمات الدفع في األردن:  4
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ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 

ي  
مجموعات المجتمع المدن 
العاملة عىل قضايا الفقر  

 والمرأة  

ي العاملة عىل قضايا الفقر 
مجموعات المجتمع المدبن

ية األردنية   (؛ والهيئة الخير والمرأة )مثال، تكية أم عىلي
 الهاشمية  

الحماية االجتماعية؛ يمكن  فريق عضو 
 للصندوق التشاور معهم فنيا حسب الحاجة 

ي القسم  الصحافة واإلعالم  
من خطة   4جميع قنوات االتصال المحددة فن

اك هذه، وتشمل التلفزيون والراديو والصحف    اإلشر
وع والنشاطات  إعالم العامة حول تنفيذ المشر

 تسوية المظالمالمخطط لها وآلية 

 
 
 

 هشةال المجموعات األقل حظا /  2.2
 

وع  ن يعمل المشر ي حير
وس كورونا المستجد، من   عىلفن  هشاشة للتبعات االقتصادية لوباء فير

استهداف األش األردنية األكير
وع مفهومة تماما ويمكن الوصول إليها من قبل األفراد أو المجموعات األقل حظا  تحديد  األهمية بمكان   ما إذا كانت مزايا المشر

اك أصحاب  ال والهشة، والذين غالبا ما  يملكون صوتا للتعبير عن مخاوفهم أو فهم المزايا، وضمان تكييف التوعية وإشر
ن االعتبار  حساسيات معنية ومخاوف وحساسيات ثقافية خاصة بهذه المجموعات أو األفراد ألخذ المصلحة  ، وضمان بعير

وع. قد تنجم   ، العمر، الحالة الصحية،  أوجه الضعف عن أصل الشخص، النو الفهم الكامل لنشاطات ومزايا المشر ع االجتماعي
ي المجتمع.  

 العوز االقتصادي، عدم االستقرار الماىلي أو المكانة األقل حظا فن
 

ي تستهدف تيسير 
ي وضع هش إىل تطبيق اإلجراءات المحددة والمساعدة الئر

اك الجماعات واألفراد فن غالبا ما يتطلب إشر
ي اتخاذ القرارات ذات الصلة بالمشر 

ي العملية ككل مساويا لوعي ومساهمة  مشاركتهم فن
وع حئر يكون وعيهم ومساهمتهم فن

 أصحاب المصلحة اآلخرين.  
 

وع    تشمل المجموعات الضعيفة أو األقل حظا الفئات التالية عىل سبيل المثال ال الحض: ، قد  ضمن المشر
 

 المجموعات المستهدفة حاليا من قبل الصندوق، للمساعدة النقدية؛  -
o  ي ترأسها

ي تشكل ااألش الئر
  5% من أش تكافل 4مرأة؛ والئر

o   ي القطاع غير الرسمي
 العمال فن

o   الفقراء العاملون والفقراء نسبيا 
ي تشمل؛  -

ي إمكانية الوصول، والئر
ي تواجه تحديات فن

 المجموعات الئر
o  ،محدودية إمكانية الوصول إىل رسائل تواصل الصندوق المكتوبة والرسائل النصية للتسجيل )مثال

  ) ن ن األميير  المنتفعير
o ونية ونية وتطبيقات المحافظ اإللكير ، وهي آلية  محدودية إمكانية الوصول إىل نماذج التسجيل اإللكير

ن غير القاد نت، والذين الدفع المستخدمة من قبل الصندوق )مثال، المنتفعير رين عىل الوصول إىل اإلنير
ورية للوصول إىل تطبيقات المحافظ الذكية، وتنقصهم   ال يملكون الهواتف الذكية أو األجهزة الضن

ونية(    المهارات الفنية المطلوبة لتعبئة النماذج اإللكير
o  .)ونية ويشمل هذا   محدودية إمكانية الوصول الملموس إىل نقاط دفع النقد )وكالء المحافظ اإللكير

ن  األشخاص ذوي اإلعاقة أو  ي البعد األمراض المزمنة،  المصابير
، نقديأقرب نقطة دفع عن الجغرافن

  . ن ن / الغائبير  وأرباب األش المسجونير
ي المستبعدة بسبب األش  -

ي االستهداف؛ غالبا ما تحصل أخطاء فن
برنامج المساعدة  من االستبعاد أخطاء فن

 متوقعة.   االستبعاد االجتماعية بسبب عدم وجود "معادلة استهداف" كاملة، وبالتاىلي فإن أخطاء 

 
% رب األسرة فيها 60 ألف أسرة، منها 100ي فر صندوق المعونة الوطنية الدعم الشهري لحوالمكونات المشروع، يوو اضافة الى برنامج تكافل 5

 امرأة



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
 
باإلضافة إىل المجموعات الهشة أعاله، قد ال تسمح الموازنة المحدودة للحكومية بشمول جميع األش العفيفة. بعد ثالثة 

ن من التحويالت النقدية المؤقتة. و أشهر من الدفعات، يمكن للصندوق تصحيح المنت سيتم هذا التصحيح أو أي مراجعة فعير

 لمعايير األهلية تبعا للمنهجية واإلجراءات المعتمدة من البنك.  

 

ن الذين حظوا ببعض التحسن بآخرين ما زالوا متأثرين بوباء الكورونا المستجد.   سيسمح هذا للصندوق باستبدال بعض المنتفعير

ن  ي واالجتماعي  تبعا لخطة االلير
ام  عىل أنه  التقييم االجتماعي الشي    ع )المعرف  سيتم إجراء  ام البيئ  ن ي خطة االلير

التقييم االجتماعي فن

) ي واالجتماعي
وع، وتقييم ما إذا كان األفراد والجماعات  بحسب تاري    خ الفعالية البيئ  ي العمليات التشغيلية وأداء المشر

للنظر فن

وع. سيشمل التقييم  ي وضع هش قادرين عىل الوصول إىل مزايا التنمية الناتجة عن المشر
( نتائج  1تحليل )األقل حظا أو فن

اك أصحاب المصلحة ) ين المخ( مقابالت مع 3الشكاوى المستلمة )( 2نشاطات إشر ي الصندوق ي 
ن مع إدارة وموظفن   الرئيسيير

وع. ( وتجربة التنفيذ. 4) ي عمليات مراجعة أداء المشر
ن االعتبار فن     6سيتم أخذ نتائج وتوصيات التقييم بعير

 

ي معادلة االختيار. 
ي غير ممثل فن

ن مبنيا عىل الحاجة والهشاشة؛ ولهذا فإن االختيار الجغرافن  سيكون اختيار المنتفعير

 
 
 

 
اك أصحاب المصلحة   .3  خطة إشر

 

وع   .3.1  ة التحضير للمشر
اك أصحاب المصلحة خالل فير  مخلص إشر

 
امج القائمة )المكونان  3.1.1  (  1.3و 1.2التحويالت النقدية خالل الي 

 
 
ة تصميم برنامج تكافل )أيلول    اك الكثير من أصحاب المصلحة؛ ومنهم  (،  2019آذار    –  2018خالل فير قام الصندوق بإشر

، و  ن ن المستهدفير ، والمنتفعير ن كاء التنمالالمنتفعير   ، من خالل؛  ويونشر
 

ي مع   -
كاء  الالتعاون الفت  ات:  التنمويون  شر وع والتحضتر شكلت مجموعة عمل فنية  حول تصميم المشر

كاء التنمويونمن   ، برنامج  للصندوق )البنك الدولية، يونيسف،    الشر ن المفوضية السامية لشؤون الالجئير
ي الصندوق  

(. عقدت اجتماعات منتظمة لدعم موظفن ي ، واالتحاد األوروب  ي رسم خارطة األغذية العالمي
فن

نامج، والتخطيط لعمليات التنفيذ. ومن ثم إقرار أطر التصميم.   وع، صياغة أطر تصميم الي  دورة المشر
ن  من    بعد ذلك، تشكلت مجموعة عمل أصغر، تضم رؤساء وحدات الصندوق، وضباط االتصال الفنيير

نامج )التسجيل، االستهكوممثل عن  ،  ذوي الصلة يك تنمية؛ لكل مسار للي  اك والدفع،  ل شر داف، االشير
ي تطوير أدوات الشكاوى(. تسوية والتواصل، وآلية 

، والذي ساهم الحقا فن  دليل تشغيىلي
تم إنتاج ونشر

نامج، ومنها نماذج جمع البيانات ووحدات نظام إدارة المعلومات األوتوماتيكية. عمل الصندوق مع  الي 
كاء عىل تطوير رسائل التواصل الرئيسية  . الشر ها عي  وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي ي تم نشر

 والئر
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ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
كتر  مع السكان و تجارب أجريت  -

؛ الختبار األدوات المنتجة وتطبيق  الفقراءمناقشات مجموعات التر
 التحسينات بناء عىل التغذية الراجعة المستلمة من جانب المستفيدين 

ي من  اإل مل هذا تجربة  منتفع. وش  300تجربة لنموذج التسجيل قبل اإلطالق، مع   •
دخال الذابر

ي الصندوق. 
ي والتسجيل المساعد، من قبل موظفن

وبن ن   خالل النموذج اإللكير قدم المنتفعير
ي والوظائف، و)1التغذية الراجعة حول )

( وضوح الرسائل واألسئلة.  2( االستخدام الفئن
ي النموذج المعزز. 

 جمعت التغذية الراجعة وتمت مراجعتها ودراستها فن

ي ثالث محافظات وعىل أكير من نموذج عىل تجارب  أجريت •
ي فن
أشة.   50التحقق الميدابن

 وأجريت التعديالت عىل النموذج بناء عىل النتائج.  

 الشكاوى داخليا ضمن الصندوق من خالل الحاالت الفرضية.  تسوية  اختبار عملية تدفق آلية   •

ي محافظة جرش أللف أشة.  •
وتم توثيق نتائج التجربة  أجريت تجربة عىل الدفعات الرقمية فن

ي تقرير وأثرت عىل 
 أطر تصميم دفعات الصندوق الرقمية  فن

ي الصندوق  نفذ •
كاء التنمال من قبل برنامج بناء القدرات لموظف  ن  ويونشر ، من خالل موظفير

نامج الجديدة.  ن عىل عمليات الي   مدربير
 

كاء الصندوق بشكل وثيق مع الصندوق عىل التنفيذ من خالل تقديم المساعدة من خال ل مراحل التجربة والتنفيذ، عمل شر
الفنية والتعاقد مع أطراف من القطاع الخاص لتنفيذ النشاطات واسعة النطاق. وشملت جميع النشاطات المنفذة بناء قدرات 

 . ي الصندوق كمكون أساسي
اك موظفن  وإشر

 
ي جميع   بعد السنة

ي تنفيذ عملية تقييم شملت نقاط الضعف والقوة فن
نامج، دعم البنك الصندوق فن األوىل من تنفيذ الي 

ين  ن العمليات الكلية. شملت منهجية تقييم العمليات جلسات نقاش ومقابالت المخي  ي الصندوق،  الرئيسيير
مع إدارة وموظفن

كاء التنمو واجتماعات مع  ن الشر ، واليونيسف( وأطراف للصندوق )االتحاد األ يير ، برنامج األغذية العالمي ، البنك الدوىلي ي وروب 
ي فروع  

ن مع موظفن كير
 مع منتفعي الصندوق، ومقابالت مجموعات الير

ن كير
ثالثة تم التعاقد معها، ومقابالت مجموعات الير

نامج، ومسح عينات لمنتفعي الصن ي غير مرتبطة بالي 
دوق، حول تجربتهم مع  الصندوق، وزيارة ميدانية لمنظمة مجتمع مدبن

ي تقييم كفاءة 
نامج. باإلضافة إىل ذلك، دعم البنك الدوىلي وبرنامج األغذية العالمي الصندوق فن دفع  سلسلة بعض عمليات الي 

حة عىل العمليات.     النقد والتحسينات المقير
 

ي التقييم  مع أنها غير منشورة، عرضت التوصيات الرئيسية من  
كاء التنمو عىل الحكومة األردنية وعىل  عمليئر ن الشر ت  عتمد، وايير

ي  
نامج )كانون ثابن  (.   2020لتطبيق التحسينات عىل عملية التنفيذ خالل السنة الثانية من الي 

 
 
 

 ر؛  أشه 6التحويالت النقدية الطارئة لألش المتأثرة، لمدة  3.1.2
 

وس كورونا، لم  ن خالل   تجر بسبب الطبيعة الطارئة للوضع المتعلق بفير مشاورات محددة مع المستفيدين المستهدفير
وع.    التحضير للمشر

كاء الأجريت مشاورات فنية مع البنك و  ن اآل شر امجية )االستهداف، التسجيل، الدفع، آلية  ل ينخر التنمويير تنقيح المسارات الي 
ي حسب الحاجة إىل  تسوية  

الشكاوى(؛ لمعالجة السياق الذي يتم فيه توزي    ع التحويالت النقدية الطارئة وتقديم الدعم اإلضافن
 الفئات الهشة. 



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
 

اك أصحاب المصلحة    .3.2 وع والوسائل واألدوات والتقنيات إلشر  ملخص احتياجات أصحاب المصلحة للمشر
اك لتغطية االحتياجات المختلفة ألصحاب المصلحة. وبسبب طبيعة  ستعتمد أدوات وتقنيات ووسائل مختلفة لإلشر

اتيجية بشكل كبير عىل اإلفصاح عن المعلومات بشكل مستم
وع، تركز االسير ها بطريقة كفؤة وشفافة وتعالج  المشر ر ونشر

  . ن  احتياجات أصحاب المصلحة المختلفير

اك أصحاب المصلحة بحسب متطلبات التباعد االجتماعي الحالية الصادرة عن حكومة   سيتم تكييف التصميم ووسائل إشر

ونية واالفير  ح بأن تتم جميعها عي  النماذج اإللكير
ستعمل الهيئة المنفذة )الصندوق(  اضية.  األردن، والسارية حاليا، وبالتاىلي يقير

وس كورونا المستجد.   اضيا تتماسر مع معايير تبادل المعلومات المنفذة قبل فير  عىل ضمان أن المعلومات المنشورة افير

 

اك:     ستشمل قنوات التواصل وآليات اإلشر

a.   ن المؤسسات الحكومية اك بير  آليات اإلشر

. منح أعضاء مختارين من اللجنة تص  يجتمع فريق  ي
اضن ري    ح  االحماية االجتماعية الحكومية بشكل منتظم، غالبا بشكل افير

ورة. اعتمدت االتصاالت والرسائل النصية  ونية والرسائل اإلللحركة خالل الحجر وكانوا يجتمعون عند الضن ي لكير
ن  فن حير

ي الحكومة، لم يستخدم خالل الحظر. عملت الفرق  
أن تبادل الرسائل الرسمية عي  التلفاكس، الوسيلة المعتمدة غالبا فن

وع.      العاملة عىل االستجابة للطوارئ عىل تكييف جداول عملها بحسب احتياجات عمل تصميم المشر

b. اك المانح كاء التنمويونو ن و إشر  الشر

ن الحكومة األردنية وكان التواصل   وع بير ي الوسيلة الوحيدة المستخدمة لتنسيق المشر
اضن كاء التنمويوناالفير )مثال    الشر

ونية، والمكالمات الهاتفية(  اضية، والرسائل اإللكير  منصات االجتماع االفير

c.  قنوات التواصل مع الجمهور 

ونية( كقناة اتصال رئيسية مع تستخدم حكومة األردن وسائل اإلعالم العامة )التلفاز، الراديو، وال صحف اإللكير

ي يومي للتواصل حول مستجدات وضع الكورونا المستجد، باإلضافة إىل برامج الدعم  
السكان. ينظم مؤتمر صحفن

ونية ومنصات وسائل التواصل االجتماعي لنشر التحديثات   للتخفيف من أثر األزمة. كما تستخدم المواقع اإللكير

، عىل سبيل المثال ال الحض؛  ورسائل التوعية. تشمل   ونية / منصات وسائل التواصل االجتماعي ما يىلي  المواقع اإللكير

 https://corona.moh.gov.jo/ar for updates on COVID-19موقع الحكومة  •

 /https://web.facebook.com/PMOJOصفحة رئاسة الوزراء عىل الفيسبوك  •

 /https://www.facebook.com/mohgovjordanصفحة وزارة الصحة عىل الفيسبوك  •

 https://twitter.com/mohgovjoتويير   صفحة وزارة الصحة عىل  •

  ملخص وزارة الصحة اإلعالمي اليومي  •

3981435/?d=nhttps://www.facebook.com/261384844225735/posts/106382776 

ي األردن عىل فيسبوك •
 صفحة مكتب منظمة الصحة العالمية فن

https://www.facebook.com/WHOJordan/   

ي األردن عىل تويير  •
 https://twitter.com/WHOJordanصفحة مكتب منظمة الصحة العالمية القطري فن

وس كورونا المستجد   •  تعمل الحكومة األردنية مع فيسبوك عىل إطالق حملة توعية حول فير

 /https://www.facebook.com/naf.gov.joصفحة صندوق المعونة الوطنية عىل فيسبوك  •

https://corona.moh.gov.jo/ar%20for%20updates%20on%20COVID-19
https://web.facebook.com/PMOJO/
https://www.facebook.com/mohgovjordan/
https://twitter.com/mohgovjo
https://www.facebook.com/261384844225735/posts/1063827763981435/?d=n
https://www.facebook.com/WHOJordan/
https://twitter.com/WHOJordan
https://www.facebook.com/naf.gov.jo/
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وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 

عىل فيسبوك   / برنامج تكافل  صفحة صندوق المعونة الوطنية •

https://www.facebook.com/TakafolProgram/ 

 /https://reg.takmeely.jo  االجتماعي  للدعممنصة صندوق المعونة الوطنية   •

امجية(  • ات الي   موقع صندوق المعونة الوطنية )جاري العمل عىل تحديثه ليعكس التغير

منصة التواصل الخاصة بالحكومة األردنية "بخدمتكم"   •
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU?lang=en&isFromLangChange=y

es 

 

d.  وع  وسائل التواصل مع منتفعي المشر

اضيا من خالل مركز اتصاالت يديره طرف ثالث ومنصة   تنظم جلسات التسجيل لمنتفعي تكافل للسنة الثانية افير

ونية. يدعم برنامج األغذية  كة قطاع خاص تم التعاقد معها. بشكل تفاعلية إلكير العالمي الصندوق باإلضافة إىل شر

ن من التحويل النقدي الطارئ من خالل قنوات مختلفة؛  عام، سيتم التواصل مع المنتفعير

ي الخاص بالحكومة األردنية   -
 مركز االتصاالت الوطئن

  بدعم من اليونيسف  Rapid-Proرسائل نصية تفاعلية مجانية، من خالل منصة  -

ن للرسائل النصية التفاعلية ) - ن غير المستجيبير ن  األشخاص  طرف ثالث ميش للتواصل مع المنتفعير األميير

 أو ذوي القدرات الفنية المحدودة( 

ي التواصل مع  -
ونية الخاصة( الذين سيلعبون دورا فن كات المحافظ اإللكير مقدمي خدمات الدفع )شر

؛ لفتح الم ي
ن للدعم اإلضافن ن المحتاجير  حافظ نيابة عنهم. المنتفعير

   مقدمي خدمات الدفع و من قبل الصندوق لمشاركة المواد ومقاطع الفيديو يمكن استعمال واتس آب  -

 

حة لإلفصاح عن المعلومات   .3.3 اتيجية المقير  االسير
ن  اك أصحاب المصلحة األولية باللغتير وع، ومنها خطة إشر ية  سيستخدم موقع الصندوق لإلفصاح عن وثائق المشر ن اإلنجلير

ي التابع للحكومة   تسوية الشكاوى التفاصيل حول آليات شر والعربية. وسيتم ن
وع عىل موقع التواصل الوطئن الخاصة بالمشر

 األردنية "بخدمتكم" باإلضافة إىل منصات الصندوق. 

ح تبنيها من قبل الصندوق لإلفصاح عن المعلومات، بالنظر إىل احتياجات أصحاب   اتيجية المقير ن االسير مدرج أدناه جدول يبير

وع. ويتم تحديث كل المعلومات حئر تبفر محدثة وتعكس الوضع المتغير وتشمل   ن خالل تنفيذ المشر المصلحة المختلفير

اف المراحل المستقبلية  وع ومنها اإلشر  والرصد.  للمشر

 
حة  2الجدول  اتيجية اإلفصاح عن المعلومات المقير  . اسير

https://www.facebook.com/TakafolProgram/
https://reg.takmeely.jo/
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وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 

مجموعة  

أصحاب 

 المصلحة  

 

الخصائص  

 الرئيسية 

االحتياجات 

المحددة )مثال،  

إمكانية الوصول،  

 اللغة( 

الوسائل المفضلة  
 ، ي
وبن يد اإللكير )الي 

الهاتف، الراديو،  
 الرسائل(  

ي  
قائمة المعلومات الئر

 سيتم اإلفصاح عنها  

 الهيئة المسؤولة  

منتفعي 
الصندوق  

ن الذين   الحاليير
مبالغ سيتلقون 
  اضافية

األش العفيفة 
المسجلة أصال 

ي برامج  
فن

الصندوق وتتلفر  
بانتظام الدعم  
النقدي. تعلم  

األش عن 
نامج، وقيمة   الي 

المنفعة 
المنتظمة وآلية  
 تقديم النقد  

سيتم التواصل  
بطريقة واضحة  
 باللغة العربية  

 
يجب أن يتم  

التواصل عي  نفس  
ي اعتاد  

المنصات الئر
ن    عليها المنتفعير

االتصاالت  
الهاتفية، الرسائل  

ة  النصية الق  صير

توزي    ع المزايا التكميلية  
المؤقتة، استجابة  

وس كورونا المستجد    لفير
 

 يبفر حساب الدفع ذاته  
 

يجب أن يتماسر الدفع  
النقدي مع تعليمات  
 الحكومة األردنية  

صندوق المعونة  
الوطنية، بالتنسيق  

كاء  مع  الشر
و/أو   التنمويون

مركز اتصاالت  
متعاقد معه 
 كطرف ثالث 

فعي تمن
الصندوق الذين  

  مسيتم شموله
ي برنامج تكافل  

 فن

األش العفيفة 
ي تقدمت  

الئر
بطلبات إىل  
برنامج تكافل  

ات   واجتازت فلير
األهلية، ولكن لم  

يتم تسجيلها  
بسبب القيود  
 عىل الموازنة  

 
 
 
 
 
 

سيتم التواصل  
بطريقة واضحة  
 باللغة العربية  

 
ي فتح  

تقديم الدعم فن
الحسابات 
 والتسجيل 

 
توضيح قيم الدفع،  
األمور المنتظمة،  
 ووسائل الدفع  

االتصاالت  
الهاتفية، الرسائل  
ة   النصية القصير

التفاعلية، جلسات 
المعلومات  

اضية )أينما   االفير
 كان ذلك ممكنا(  

 توضيح األهلية   -
 قيمة المنفعة   -
نامج   -  مدة الي 
 آلية الدفع   -
خطوات التسجيل  -

والموافقة عىل استالم  
ي 
من   الدعم اإلضافن

 مقدمي خدمات الدفع  
رقم مركز اتصاالت  -

للتواصل معه من أجل  
 الدعم 

 

صندوق المعونة  
الوطنية، بالتنسيق  

كاء  مع  الشر
ن التنموي  و/أو   ير

مركز اتصاالت  
متعاقد معه 
 كطرف ثالث  

 
مقدمي خدمات 
كات   الدفع )شر

المحافظ  
ونية(    اإللكير

ي  
األش الئر
ستتلفر 

التحويالت  
 النقدية المؤقتة  

األش الهشة  
المتأثرة بأزمة  
وس كورونا   فير
المستجد؛ من  

انخفاض خالل 
الدخل )العمال  
ي القطاع غير  

فن
الرسمي أساسا(  
واحتمالية ارتفاع  

 الغذاء  أسعار 

سيتم التواصل  
بطريقة واضحة  
 باللغة العربية  

  
توضيع الطبيعة 
المؤقتة للدعم  

ي ستدفع  
 والقيم الئر

 
تواصل واضح حول  

اقتصار وسائل  

المكالمات الهاتفية، 
الرسائل النصية  
ة، ورسائل   القصير

الواتس آب حسب  
 الحاجة  

 توضيح األهلية   -
 قيمة المنفعة   -
نامج وهدف -  ه  مدة الي 
 آلية الدفع   -
خطوات التسجيل  -

والموافقة عىل استالم  
ي 
من   الدعم اإلضافن

 مقدمي خدمات الدفع  
رقم مركز اتصاالت  -

للتواصل معه من أجل  
 عم الد

صندوق المعونة  
الوطنية، بالتنسيق  

كاء  مع  الشر
ن التنموي  و/أو   ير

مركز اتصاالت  
متعاقد معه 
 كطرف ثالث  

 
مركز االتصال  

ي  
 الوطئن

 



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 

مجموعة  

أصحاب 

 المصلحة  

 

الخصائص  

 الرئيسية 

االحتياجات 

المحددة )مثال،  

إمكانية الوصول،  

 اللغة( 

الوسائل المفضلة  
 ، ي
وبن يد اإللكير )الي 

الهاتف، الراديو،  
 الرسائل(  

ي  
قائمة المعلومات الئر

 سيتم اإلفصاح عنها  

 الهيئة المسؤولة  

الدفع عىل المحافظ  
ونية فقط    اإللكير

 

مقدمي خدمات 
كات   الدفع )شر

المحافظ  
ونية(    اإللكير

 
كة األردنية   الشر
ألنظمة الدفع  
 والتقاص )؟(

 

ي األردن؛    العاّمة
األش فن

من مجموعة من  
ية  مستويات عشر
 وتعليمية متنوعة 

يتم التواصل بطريقة  
واضحة، ليشمل 
الحقائق ذات  

ن   الصلة، باللغتير
ية   ن  العربية واإلنجلير

وسائل اإلعالم 
)الراديو والتلفاز 

والصحف  
ونية(    اإللكير

 
وسائل التواصل  

االجتماعي 
)المنصات  
 الحكومية( 

نامج   - توضيح الي 
)الهدف، المدة، السكان 

، معايير   ن المستهدفير
االختيار، ومصادر 

 البيانات( 
 
إظهار )حسب اإلمكان(  -

ي لتنفيذ   األثر اإليجاب 
وع  عىل األش  المشر
 الهشة  

 
التوعية حول وسائل   -

ي مثل  
وبن الدفع اإللكير
 ونية  المحافظ اإللكير 

 
كيفية تنفيذ  توضيح   -

امج   نامج والي  الي 
الحكومية األخرى  
 بطريقة تكاملية  

مكتب رئيس  
الوزراء )فريق  

 اإلعالم( 
 
 

المتحدث باسم  
الصندوق وفريق  

 اإلعالم 
 
 

ن   المسؤولير
  ، ن الحكوميير

الوزارات األخرى  
ذات الصلة،  
الوكاالت، 
ي 
وموظفن

 الصندوق  

قد يشمل هذا  
ي 
موظفن

الصندوق  
ن من   العاملير
ل وغير   ن

المين
ن بشكل   المشاركير
ي عملية  

مباشر فن
التصميم، وأي  
هيئة حكومية  

موجز وواضح،  
 باللغة العربية  

 
 

يد  ،   الي  ي
وبن اإللكير

المكالمات الهاتفية 
الرسائل النصية   / 

ة،   القصير
واالجتماعات 

اضية حسب   االفير
 اإلمكان 

وع،   - إيجاز حول المشر
تاري    خ اإلطالق، ودور  

ي االستهداف،  
الصندوق فن

والتحقق من البيانات،  
 والدفع  

 
ي الصندوق  

توجيه موظفن
إلحالة أي أسئلة إعالمية  

 إدارة الصندوق  



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 

مجموعة  

أصحاب 

 المصلحة  

 

الخصائص  

 الرئيسية 

االحتياجات 

المحددة )مثال،  

إمكانية الوصول،  

 اللغة( 

الوسائل المفضلة  
 ، ي
وبن يد اإللكير )الي 

الهاتف، الراديو،  
 الرسائل(  

ي  
قائمة المعلومات الئر

 سيتم اإلفصاح عنها  

 الهيئة المسؤولة  

تنطوي تحت  
مجموعة  

األطراف األخرى  
 المهتمة  

أو طلبات المقابالت إىل  
ي المركز  

 المتحدث فن

مقدمي خدمات 
 الدفع  

مقدمي   7يشمل 
خدمات دفع  

ي  
يعملون حاليا فن

األردن 
وسيقدمون 

ن   الدعم للمنتفعير
ي التسجيل 

 فن

اجتماعات  مفصل وواضح  
اضية وبريد   افير

ي   
وبن  إلكير

أدوار ومسؤوليات  
مفصلة، مبادئ التواصل 
، خصائص   ن مع المنتفعير
، قائمة منظمة   ن المنتفعير

لألسئلة األكير شيوعا  
واألجوبة الممكنة بناء  

والتجارب  بيانات العىل 
ة،   مع دفعات تكافل األخير
ي الدفعات  

وعدد موظفن
التقنية للصندوق لتقديم  

ي 
 الدعم اإلضافن

البنك المركزي  
ي والصندوق

   األردبن

اإلعالم العام 
ومجموعات  

المصلحة ذات  
الصلة، وتشمل 
اإلعالم المحىلي  

ي  
والوطئن

المطبوع  
والمذاع،  

الهيئات الرقمية  
ونية،   /  اإللكير

 .وجمعياتهم

قناة نشر األخبار 
والمعلومات. 

يسمح هذا أيضا  
بقناة لتغذية  
ن   المواطنير
الراجعة 

 ومخاوفهم.  
 

اللغة العربية. هناك  
للتحديثات  حاجة 

 المستمرة والدقيقة. 
 

يعتمد عىل نوع  
اإلعالم 

والتكنولوجيا  
المستخدمة )تلفاز، 

راديو، وسائل  
التواصل  

، الخ(    االجتماعي
 

معلومات حول هدف  
نامج، المجموعات  الي 

المستهدفة، مدة الدعم  
وعرض اآلثار اإليجابية 

ن   عىل المنتفعير
ن    المستهدفير

 
معلومات حول استخدام  

الرقمية ومزايا  المحافظ 
 الدفعات الرقمية  

متحدث باسم  
الصندوق / المدير  

 العام 
 

مكتب اتصاالت 
 رئيس الوزراء  

 
وزير التنمية  
 االجتماعية 

كاء   الشر
  التنمويون

ن  و اآلخر 
ي  و المشارك

ن فن
وع    المشر

يشمل الهيئات  
وع   الممولة للمشر

من خالل  
القروض  
واألموال؛  

باإلضافة إىل 
كاء   الشر

  التنمويون
لصندوق  ل

والذين يقدمون 
 المساعدة الفنية 

 منتظم  
 

ي  
وبن يد اإللكير الي 
)تقارير الحالة( 
واالجتماعات 
اضية   االفير

تحديثات تنفيذ  
وع؛ تمشيا مع   المشر

النشاطات والمخرجات  
 لها والنتائج المخطط 

 

وحدة    –الصندوق 
وع    إدارة المشر



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 

مجموعة  

أصحاب 

 المصلحة  

 

الخصائص  

 الرئيسية 

االحتياجات 

المحددة )مثال،  

إمكانية الوصول،  

 اللغة( 

الوسائل المفضلة  
 ، ي
وبن يد اإللكير )الي 

الهاتف، الراديو،  
 الرسائل(  

ي  
قائمة المعلومات الئر

 سيتم اإلفصاح عنها  

 الهيئة المسؤولة  

ي  
المستفيدين فن
وضع هش  

والذين تنقصهم  
ل  و إمكانية الوص
إىل رسائل  
التواصل  
المكتوبة  
الخاصة 

بالصندوق  
والرسائل النصية  

ة   القصير
 للتسجيل 

ن   المنتفعير
ن    األميير

 

التواصل السمعي  
باللغة العربية؛  

باستخدام  
المصطلحات  

المبسطة والدعم 
للتسجيل من قبل  
مقدمي خدمات 

 الدفع  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكالمات هاتفية  
 

 
 
 
 

 األهلية موضحة  
 قيمة المنفعة   -
نامج   -  مدة وهدف الي 
 آلية الدفع   -
خطوات التسجيل  -

ي  
والموافقة عىل تلفر
ي من  

الدعم اإلضافن
مقدمي خدمات الدفع  

ي 
وبن  اإللكير

رقم مركز االتصال   -
 للتواصل من أجل الدعم  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصندوق بالتنسيق  
كاء  مع  الشر

ن التنموي  ن غير   ير المنتفعير
القادرين عىل  
الوصول إىل  

النماذج  
ونية   اإللكير
وتطبيقات 

المحفظة الذكية  
المستخدمة 

 للدفع  
 

ن غير   المنتفعير
القادرين عىل  
الوصول إىل  
نت، ال   اإلنير

يملكون الهواتف  
الذكية أو األجهزة  

المطلوبة  
للوصول إىل  
تطبيقات 
المحفظة  
الذكية،  

وتنقصهم  
المهارات الفنية  

لوبة لتعبئة  المط
النماذج  

ونية   اإللكير

تقديم اإلرشادات  
الخطية والسمعية  

باللغة العربية؛  
استخدام  

المصطلحات  
ي  المبسطة 

والدعم فن
التسجيل من قبل 
مقدمي خدمات 
الدفع و/أو مركز  

 االتصال  

محدودية  
إمكانية الوصول  
إىل نقاط الدفع  

نقاط السحب )
المحفظة   من

ونية(    اإللكير
 

يشمل هذا  
األشخاص ذوي 

اإلعاقة أو 
ن   المصابير

األمراض ب
المزمنة، البعد  
ي عن 

الجغرافن
أقرب نقطة دفع  

نقد، وأرباب  

رسالة واضحة باللغة 
العربية وإمكانية  

ي 
الوصول إىل موظفن

آلية معالجة  
الشكوى إلجراء  

ورية    التعديالت الضن

ي  نموذج إلك
وبن ير
آللية معالجة  
الشكاوى، 

 االتصاالت الهاتفية 
 
 
 

ي حالة البعد  
فن

ي 
 الجغرافن

ورية   الخطوات الضن
ي الدفع. 

 لتغيير متلفر
 

تدفق  تتطلب أيضا:  
محدد آللية التعامل مع  
ن أفراد   الشكاوى، لتمكير
آخرين مختارين من  
األشة )عدا عن رب  

الصندوق، مقدمي 
خدمات الدفع،  
وزارة الصحة،  

والبلديات، حسب  
 الحاجة  



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 

مجموعة  

أصحاب 

 المصلحة  

 

الخصائص  

 الرئيسية 

االحتياجات 

المحددة )مثال،  

إمكانية الوصول،  

 اللغة( 

الوسائل المفضلة  
 ، ي
وبن يد اإللكير )الي 

الهاتف، الراديو،  
 الرسائل(  

ي  
قائمة المعلومات الئر

 سيتم اإلفصاح عنها  

 الهيئة المسؤولة  

ل   ن المين
ن /   المسجونير

ن    الغائبير
 

األشة( ليتمكنوا من  
 استالم الدفعات  

 
ي حالة المسافة  

فن
 الجغرافية: 

تعريف المنتفع  يجب  -
أقرب مقدم لخدمات ب

 )إن لم يكن يعلم(  الدفع 
إعالمهم بأن الحكومة   -

األردنية ستنسق مع  
  مقدمي خدمات الدفع

ووزارة الصحة / البلديات  
إلرسال موظف لدعمهم  
ي العملية، مع المحافظة  

فن
 عىل األمن والسالمة. 

مركز االتصال  
ي  
 الوطئن

 

مركز االتصال  
الحكومي الرسمي  
ي للشكاوى  

المتلفر
ة   خالل فير
انتشار وباء 
وس كور   نا  و فير

إرشادات مكتوبة  
بوضوح باللغة  

 العربية 

  ، ي
اضن اجتماع افير
ي  
وبن  بريد إلكير

رسائل تواصل رئيسية 
نامج؛ وتشمل   حول الي 
 قائمة باألسئلة واألجوبة  

 
توضيح منهجية اإلحالة  

 إىل الصندوق  

 الصندوق  

 
 
 

حة  4. 3 اتيجية المقير اك أصحاب المصلحة  االسير  إلشر
ي السياسات الحكومية الحالية واإلرشادات   اك أصحاب المصلحة بطريقة تلئ 

وع أن يستغل الوسائل المختلفة إلشر ينوي المشر

 .  للتباعد االجتماعي

وع   ي واالجتماعي للمشر
وع، ويشمل هذا من خالل التقارير حول األداء البيئ  سيتم إعالم أصحاب المصلحة بتطورات المشر

اك أصحا  ب المصلحة وآلية الشكاوى.  وتنفيذ خطة إشر

 

اك أصحاب المصلحة  3الجدول  حة إلشر اتيجية المقير  . االسير
 



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 

مجموعة أصحاب 
 المصلحة  

 المواضيع الرئيسية للمشاورات 
الوسائل  
 والقنوات 

 التوقيت 

المنتفعير  المتلقير   
 للمساعدات النقدية  

الوصول إىل الدفعات، التحديات 
احات للتحسن   الرئيسية واالقتر

آلية  نماذج 
تسوية 
  الشكاوى

ونية   اإللكتر
ومركز  

 االتصاالت 

وع   ة تنفيذ المشر  خالل فتر

الحماية فريق 
 االجتماعية الحكومي 

سيتم منح األولوية للقطاعات األكتر 
ي تقديم الدعم  

 
 تأثرا ف

االجتماعات  
)غالبها  

اجتماعات 
فرضية 

ورسائل بريد 
 ) ي
ون   إلكتر

 مرحلة تصميم مكون تحويل النقد الطارئ 
 

مراجعة بعد ثالثة أشهر من تنفيذ 
وع    المشر

كاء ال التنمويون  شر
 للصندوق  

ات الدولية   إرشادات فنية بناء عىل الختر
والتقييمات السابقة لتنفيذ برنامج  

 تكافل 
ي  
مجاالت رئيسية لبناء قدرات موظف 

 الصندوق  
قائمة بالتحسينات المطلوبة لألنظمة 
)نظام إدارة معلومات تكافل والسجل 

ي الموحد(  
 الوطت 

االجتماعات  
الفرضية 
ورسائل 
يد   التر

ي 
ون    اإللكتر

وع   ة تنفيذ المشر  خالل فتر

ي  
 أنظمة وممارسات تقديم الدفعات  البنك المركزي األردن 

االجتماعات  
الفرضية 
ورسائل 
يد   التر

ي 
ون    اإللكتر

 مرحلة تصميم مكون تحويل النقد الطارئ

القطاع الخاص  
ميشي االتصاالت، )

مقدمي خدمات الدفع،  
مجة(   كة التر  وشر

التحديات الرئيسية والممارسات 
 الفضىل المنفذة  

االجتماعات  
الفرضية 
ورسائل 
يد   التر

ي 
ون    اإللكتر

وع   ة تنفيذ المشر  خالل فتر

 



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
 

 
اك أصحاب المصلحة الموارد   .4  والمسؤوليات لتنفيذ نشاطات إشر

 

 الموارد   .4.1
 

اك أصحاب المصلحة وستنسق مع الهيئات األخرى ذات   ي الصندوق مسؤولة عن نشاطات إشر
وع فن ستكون وحدة إدارة المشر

ي المكون الصلة. 
اك أصحاب المصلحة فن  .  2أدرجت موازنة خطة إشر

 

 مهام ومسؤوليات اإلدارة   .4.2
 

وع، بالتنسيق اك أصحاب المصلحة من قبل وحدة إدارة المشر مع مكتب المدير العام للصندوق، ووحدة   ستنفذ خطة إشر

تكافل، ووحدة برنامج المساعدات، ووحدة التنمية المؤسسية، ووحدة االتصاالت، ووحدة األبحاث والدراسات. ستضم  

وع   ن وفريق تكنولوجيا المعلومات. سيكون مدير المشر ن فنيير ي واحد، ستة موظفير
وع واحد، منسق فئن الوحدة مدير مشر

وع. مسؤوال عن ضمان  ام للمشر ن ن  تنفيذ الخطة، تمشيا مع خطة االلير . يمكن تعيير يعرض الشكل أدناه الهيكل التنظيمي

ن عليهم التمتع بالمعرفة الفنية والتاريخية المفصلة لعمل الصندوق )مثال، مسؤول آلية التعامل مع   ن الذين يتعير الموظفير

ن خاالشكاوى(  . يجب أن يكون هذا بالتنسيق مع البنك.  من قبل الصندوق، من ضمن وحداته، بدال من تعيير ي  رح 

التنسيق مع   م عليه نسيكون الموظف الرئيسي المسؤول عن التنفيذ موظف االتصاالت وآلية التعامل مع الشكاوى، والذي

ة التنفيذ.   إدارة الصندوق واألقسام الفنية األخرى ذات الصلة خالل فير

 

وع  1الشكل   . الهيكل التنظيمي لوحدة إدارة المشر

 

 

مدير المشروع

موظف المشتريات  موظف اإلدارة المالية  موظف االتصاالت 
موظفي آلية تسوية 

الشكاوى
مموظف الرصد والتقيي

فريق تكنولوجيا 
المعلومات 

(  موظفي)موظف 
تكنولوجيا المعلومات



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
وع  سيكون  وعضمان قيام وحدة مسؤوال عن  مدير المشر ، بالتنسيق مع مكتب المدير العام، بتنفيذ جميع أعمال  إدارة المشر
كاء والهيئات الحكومية األخرى، وسيضمن المناقشة المستمرة للقضايا الفنية مع ضباط االتصال  التنسي ورية مع الشر ق الضن

اك أصحاب المصلحة.   ن ضمن وحدات الصندوق ذات الصلة بهدف تنفيذ خطة إشر  الفنيير
 

ن عن التنسيق   ي الصندوق ضمن دوائر الوحدات المذكورة أعاله مسؤولير
الداخىلي المستمر مع موظف االتصاالت سيكون موظفن

اك   تسوية الشكاوىو  وع المخطط لها وخطة إشر وع؛ لضمان تنفيذ جميع النشاطات تمشيا مع أطر المشر ي وحدة إدارة المشر
فن
 أصحاب المصلحة.  

 
ونية، الخ(. سي ، المنصات اإللكير ي

كون فريق آلية  سيتلفر الصندوق الشكاوى من قنوات متعددة )مثال، مركز االتصاالت الوطئن
ف، مسؤوال   تسوية الشكاوى ي مركز االتصاالت والتعامل مع الشكاوى، والمدير المشر

ضمن الصندوق، والذي يشمل موظفن
ي  
ة إىل موظفن عن التعامل مع القضايا وتقديم التغذية الراجعة إىل الهيئات القائمة عىل اإلحالة، إن لم تكن الشكوى مقدمة مباشر

  . ن  الصندوق، وللمنتفعير
 

وس كورونا المستجد، توقفت فروع الصندوق عن العمل. وب  هذا، سيكون دورا محدودا   بسبب إجراءات الحظر الناتجة عن فير
؛ تم ي المقر الرئيسي

شيا مع تعليمات الحكومة األردنية. يجب أن يقوم مكتب  اجدا بعد أن أصبحت جميع العمليات مركزية فن
وع الجديد وأن يطلب منهم إحالة جميع أسئلة اإلعالم إىل   الناطق  المدير العام للصندوق بإعالم جميع مدراء الفروع عن المشر

ي  االعالمي 
 الصندوق.   فن

 
ي وحدة إدارة    تسوية الشكاوىيجب أن يعمل المسؤول عن آلية  

وع لدى الصندفن ق عىل رصد وتنظيم الشكاوى، والتغذية  و المشر
ن بالشكاوى، وحل الشكاوى بالشعة الممكنة وإيصالها بحسب العملية المحددة، و  التقارير الشهرية  نشر  الراجعة إىل المتقدمير
وع بشكل عام. وتقدم التقارير إىل الوحدا امن مع رصد المشر ن ي الصندوق  المنتظمة حول الشكاوى وتحليلها، بالير

ت الفنية فن
. ويجب تنظيم تحليل أكير عمقا لنتيجة   ي اتيح  وع عىل المستوى االسير ن تصميم المشر وإدارة الصندوق؛ لتنعكس عىل تحسير

 كجزء من التقييم االجتماعي الشي    ع، مع التوصيات حول تنفيذ التحسينات.   تسوية الشكاوىآلية 
 

اك أصحاب المصلحة األولية نسخة مراجعة إنتاج  سيتم  ي غضون شلخطة إشر
وعهرين فن ة  من شيان المشر ، ومن ثم خالل فير

وع.    تنفيذ المشر
 

 سيقيم التقييم االجتماعي الشي    ع الكفاءة الكلية لعمليات آلية التعامل مع الشكاوى، وتشمل:  
 

.  اال كفاية عملية  • ن ن بالشكاوى غير الراضير  ستئناف للمتقدمير

 ىل تقديم الشكاوى بدون الكشف عن الهويةالقدرة ع •

.  قرار باال لإلاألطر الزمنية المتوقعة  • ن ي للمشتكير
 ستالم والتحقيق والتقرير النهاب 

 للمجموعات الهشة  تسوية الشكاوىإمكانية الوصول إىل آلية  •

، إىل   • ي تندرج خارج نطاق عمل الصندوق المباشر
وتوكوالت إلحالة القضايا الئر الهيئات المتخصصة )مثال، الحاالت الي 

، إهمال األطفال / اإلساءة إليهم، الخ(  ذات الصلة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي
 

 . ي تقرير نصف سنوي سيتم إرساله إىل البنك الدوىلي
اك أصحاب المصلحة فن  سيتم توثيق نشاطات إشر

 

 

 

 



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
 

 

 

 

 آلية الشكاوى   .5
 

ي تسوية الشكاوى بشعة وبطريقة فعالة وكفؤة مرضية لجميع األطراف   تسوية الشكاوىتهدف آلية 
أساسا إىل المساهمة فن

ذات العالقة. وتوفر تحديدا عملية شفافة وذات مصداقية لنتائج عادلة وفعالية وبعيدة األمد. كما تؤدي إىل بناء الثقة والتعاون 

ي مشاورات مجتمعية أوسع تيش اإلجراءات التص
حيحية. كما يجب اعتمادها كآلية لتحليل وتعزيز عمليات  كمكون محوري فن

   : وع. بشكل خاص، يجب أن تحقق اآللية ما يىلي  المشر

ة تنفيذ المشاري    ع؛   •  توفير وسيلة لألشخاص المتأثرين للتقدم بشكوى أو تسوية أي نزاع قد ينشأ خالل فير

؛  ضمان تحديد إجراءات المعالجة المناسبة والمقبولة للجميع وتنفيذها  • ن  بطريقة مرضية للمشتكير

نامج.   تسوية الشكاوىواعتماد مخرجات عملية  •  لتعزيز تنفيذ الي 

 

 تسوية الشكاوىوصف آلية  .5.1
وتوكوالت آللية  ي سيتم تحديثها لتشمل الفئات الجديدة ضمن هذا   تسوية الشكاوى أنشأ الصندوق العمليات والي 

والئر
وع. يجب أن  التعامل مع جميع القضايا المستلمة أو المحالة إىل الصندوق عي  القنوات المختلفة بناء عىل  يكون المشر

وتوكوالت المذكورة. يفصل الملحق  لة إىل  العمليات الرئيسية. إىل الحد الممكن، يجب توثيق جميع الحاالت المحا  2الي 
ي نظام إدارة المعلومات.  تسوية الشكاوىعها من خالل نموذج محدد آللية مالصندوق والتعامل 

 فن
 

: االستفسار،  اح، و تقديم شكوى، و تصنف القضايا المستلمة كما يىلي  ومظالم  ثناء،  و اقير
 

تطبق آلية إدارة الشكاوى تبعا للقيم التالية: المهنية، والشية، والحياد والشفافية. تخضع جميع القضايا إىل خطوات المعالجة  
ي الشكل 

 .  2الظاهرة فن
 
 
 
 
 

 المعيارية   تسوية الشكاوى. خطوات معالجة آلية  2الشكل 
 
 

 



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

وع القنوات المحددة والسيستخدم  ؛  المشر  قائمة، كما يىلي
 

 معلومات   تسوية الشكاوىقناة آلية 

؛  ي
مركز االتصال  مركز االتصال الوطئن

ي الشكاوى واالستفسارات 
المسؤول عن تلفر

ة انتشار وباء  المملكةمن حول  ، خالل فير
 كورونا  

065008080 

ي   تسوية الشكاوىنموذج آلية 
وبن اإللكير

 "بخدمتكم"  
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU?lang=ar 

ي للتعامل مع  
وبن نموذج الصندوق اإللكير

نامج تكافل  الشكاوى   والذي تم تطويره لي 
https://reg.takmeely.jo/Complaints/index 

رسائل الصندوق عي  وسائل التواصل 
 االجتماعي 

akafolProgram/https://www.facebook.com/T 

مركز اتصاالت الصندوق )مع قدرات  
  ) ي
 محدودة، لدعم مركز االتصاالت الوطئن

0791268888 

 
 

ي حالة 
؛ يجب أن يقفن ي

نامج، بناء عىل قائمة  دمركز االتصال الوطئن ن فيه أجوبة عىل األسئلة العامة فيما يخص الي  م العاملير
ي شكوى حول أي ناحية من نواحي التنفيذ، يجب أن تحال إىل  

أسئلة وأجوبة يقدمها الصندوق. إذا تلفر مركز االتصال الوطئن
ن حئر يتسئن لهم التعامل معها تمشيا مع أنظمة الصندوق  ي الصندوق الفنيير

.  ةالفني تسوية الشكاوىوتسلسل آلية موظفن

ي الصندوق عىل نظام إدارة المعلومات. سينظم    تسوية الشكاوىيجب توثيق جميع "اإلحاالت المستلمة" من قبل فرق آلية  
فن

وع.   ن من داخل وخارج الصندوق حول التعامل مع االستفسارات والشكاوى والمظالم ذات الصلة بالمشر  التدريب للموظفير
 

التغذية الراجعة والرصد التسويةالتحققالتسجيل والتصنيفاالستالم 
والتقارير

االدخال في نظام إدارة 
ع المعلومات، تصنيف أنوا
الشكاوى، وإحالة إلى 

ذات ( الوحدات)الوحدة 
الصلة والمسؤولين ذوي 

الصلة

استالم الشكاوى من خالل 
القنوات المختلفة ىالتحقق من حقائق الشكو

ى تسوية الشكاوى بناء عل
اإلرشادات واتخاذ الخطوات

الضرورية

ى تقديم التغذية الراجعة إل
ة المشتكي وإغالق القضي

على نظام إدارة المعلومات؛
الطلب من المشتكين 
المشاركة بمسح عن 

رضاهم بالعملية؛ رصد 
بيانات الشكاوى وكتابة

تقرير عنها

1 2 3 4 5 

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU?lang=ar
https://reg.takmeely.jo/Complaints/index
https://www.facebook.com/TakafolProgram/


   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
ن مثل دائرة حماية األشة /   ستحال أي شكاوى ذات صلة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي إىل مقدمي الخدمات المناسبير

، ووزارة التنمية االجتماعية. سيتم اعتماد بروتوكول إحالة العنف القائم عىل النوع االجتماعي  مديرية األمن العام،   المقر الرئيسي
ي الصندوق عىل  بشكل رسمي )ويشمل ضمان ال

ي آلية التعامل مع الشكاوى، كما سيتم تدريب موظفن
شية( وإدماجه فن

وتوكول.    الي 
 

 

 الرصد والتقارير  .6

 

ي نشاطات الرصد   .6.1
اك أصحاب المصلحة فن  إشر

صد وحدة   وع وتقديم التغذية الراجعة إىل إدارة الصندوق وأصحاب سير ي الصندوق نواحي معينة من أداء المشر
وع فن إدارة المشر

 المصلحة اآلخرين. 

ي سيتم استالمها من خالل النماذج المختلفة وسيسمح هذا بجمع  
ي رصد الشكاوى ذات الصلة والئر

كما سيستمر الصندوق فن

ات األداء  التغذية الراجعة من األطراف المخت ي صياغة مؤشر
وع تحديدا فن اك مانحي المشر . سيتم إشر ن لفة، ومنهم المنتفعير

وع، تمشيا مع إطار النتائج  .  وعالموضالرئيسية وصياغة إطار الرصد للمشر  من قبل البنك الدوىلي

م جميع متطلبات التباعد االجتماعي الحالية والناشئة  ي نشاطات الرصد بطريقة تحير
اك أصحاب المصلحة فن ي  سيتم إشر

والئر

 تصدرها الحكومة.  

 

 التقارير المشاركة مع مجموعات أصحاب المصلحة   .6.2
 

اك أصحاب المصلحة   وع  للمراجعة والتحديث  ستخضع خطة إشر بهدف ضمان أن المعلومات  حسب الحاجة أثناء تنفيذ المشر

وع ومراحل المقدمة هنا  اك المحددة ما زالت مناسبة وفعالة فيما يتعلق بسياق المشر متناسقة وحديثة، وأن وسائل اإلشر

وع التنمية المحددة.  ة عىل النشاطات ذات الصلة بالمشر ات كبير اك أصحاب  ستظهر أي تغير ي خطة إشر
وع فن وجدول المشر

 المصلحة. 

  وضع الالعامة، واالستفسارات، والحاالت ذات الصلة، مع الشكاوى ستجمع الملخصات الشهرية والتقارير الداخلية حول 

وع. ستو الحاىلي ل ن وتحال إىل اإلدارة العليا للمشر ن المسؤولير فر  تنفيذ اإلجراءات التصحيحية / الوقائية من قبل الموظفير

وع من معالجتها بشعة وفعالية.    الملخصات الشهرية آلية لتقييم عدد وطبيعة الشكاوى وطلبات المعلومات، وتمكن المشر

  : ن وع خالل العام مع أصحاب المصلحة بطريقتير اك المنفذة من قبل المشر  يمكن مشاركة المعلومات حول نشاطات اإلشر

 

وع مع أصحاب المصلحة.  نشر تقرير سنوي قائم بحد ذاته حول تفاعل ال •  مشر

وع.   • ات األداء الرئيسية تبعا إلطار النتائج وسلسلة نتائج المشر  نشر تقرير ربعي يرصد مؤشر
 

 
 
 

 



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
 

 

وع 3الشكل   . سلسلة نتائج المشر

 

 

 الملحقات. 
 

 . أعداد منتفعي الصندوق 1الملحق 
 

 2020حئر تاري    خ آذار 
 
 

 عدد األش   المحافظة  

 1,072 عجلون 

 13,423 عمان

 1,086 العقبة

 4,196 البلقاء 

 8,613 اربد

 1,288 جرش 

 1,416 الكرك 

 831 معان

 1,225 مادبا



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 

 1,854 المفرق

 666 الطفيلة  

 8,583 الزرقاء  

 
 
 

و 2الملحق  ي أنظمة صندوق المعونة الوطنية   ط. الشر
 المرجعية للتقييم االجتماعي الشي    ع فن

 
 

 الخلفية  
 

وس كورونا المستجد ي يوم 2019بشعة حول العالم منذ كانون أول  ينتشر وباء فتر
أعلنت منظمة   2020آذار   11. فن

وس حول العالم بشعة. بتاري    خ الصحة العالمية   ، سجل األردن  2020نيسان  16جائحة عالمية مع استمرار انتشار الفير
وس وسبع وفيات.    401  حالة مؤكدة للفير

 
وس والتحفيف منها، اتخذت الحكومة األردنية إجراءات حاسمة الحتواء   21شملت فرض حظر شامل يوم  آثار الفتر

فيف من أثرها  خ، وإغالق المدارس والحدود، وقيادة جهود الصحة العامة الحتواء انتشار حاالت العدوى والت2020آذار 
ي  
امج للتخفيف من أثر األزمة عىل العمال فن عىل نظام الرعاية الصحية. أطلقت مؤسسة الضمان االجتماعي حزمة من الي 

وع التحويل النقدي الطارئ لألش  ي تمويل وإطالق مشر
األكير  الهشة القطاع الرسمي والعام. كما طلبت الحكومة دعم البنك فن

وع البنك الدوىلي   تأثرا باألزمة، بسبب خسارة
ي القطاع غير الرسمي وأشهم. يتألف مشر

الدخل؛ وتحديدا العمال فن
وع"( من المكونات التالية:   )"المشر

 
 : الدعم النقدي  1المكون  
وس كورونا المستجد1المكون     : الدعم النقدي إىل األش العفيفة والهشة المتأثرة بفتر

ي أول ستة أشهر   190,000تحويالت نقدية مؤقتة إىل األش الهشة ) 1.1
 أشة( فن

نامج تكافل  التحويالت المنتظمة 1.2 ي  55.000لجميع   لي 
ي    85.000من  25000و   2020مستفيد فن

مستفيد فن
2021 

 زيادة   1.3
ً
ي عام مبلغ االنتفاع مؤقتا

ي تتلفر تكافل فن
 )ستة أشهر( لألش الئر

 
 
 

وع، الرصد والتقييم :  2المكون    إدارة المشر
 

ي الموحد،  سيدعم  
وع، وتعزيز بنية تكنولوجيا المعلومات التحتية للصندوق والسجل الوطئن وع تأسيس وحدة إدارة المشر المشر

 آلية تسوية الشكاوى وبناء القدرات. و أتمتة الدفعات، و التواصل، و الرصد والتقييم،  و 

 

 

وع المساعدات النقدية الطارئة،  ي  سينفذ صندوق المعونة الوطنية مشر
حيث يعد الصندوق الوكالة األردنية الرائدة فن

وع،   التحويالت النقدية للفقراء. سيكون الصندوق مسؤوال عن تنفيذ مهام رئيسية من الدعم النقدي المقدم من خالل المشر
ن  سيعتمد ، والتسجيل، والدفعات، والرصد والتقييم، وآلية تسوية الشكاوى. وتشمل التحقق من البيانات، واختيار المنتفعير

وع. ويشمل هذا األنظمة   الصندوق األنظمة واألدوات القائمة لديه  وسيقوم بتعزيزها حسب الحاجة بهدف تنفيذ المشر



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
ي أيار 

ي صممت من أجل برنامج تكافل. أطلق برنامج تكافل فن
نامج موسع و   2019واألدوات الئر محسن للمساعدة المالية  كي 

ي وضع هش، وتيسير انتقالهم خارج دائرة الفقر بطريقة  
ن وفن المقدمة من الصندوق بهدف تعزيز حماية األشخاص العفيفير

ة  85فعالة من حيث الكلفة. تبعا للخطة، ستتم زيادة عدد األش المستفيدة من الصندوق بواقع  - 2019ألف خالل الفير
كاء ال. دعم 2012 ،   يونالتنمو شر دائرة التنمية الدولية  و للصندوق عملية تصميم وتنفيذ تكافل، ومنهم البنك الدوىلي

. تعتمد معادلة   ي  واالتحاد األوروب 
ن ، واليونيسف، والمفوضية السامية لشؤون الالجئير يطانية، وبرنامج األغذية العالمي الي 

ي تواجه المرأة  ل رب األشة، إدراكا للمؤشر اجتماعي اقتصادي، ومنها النوع االجتماعي  57استهداف تكافل 
هشاشة اإلضافية الئر

مسح نفقات ودخل األشة، بأن منهجية استهداف تكافل قريبة من مستوى  أظهرت محاكاة تعتمد البيانات من ربة األشة. 
ي إجراء التحسينات.  2020عام  لوسيتم تقييم استهداف تكاففقر األش. 

 للمساهمة فن

 

 الهدف  
ي واالجتماعي 

وع سينفد ضمن إطار البنك الدوىلي البيئ 
، ترتبط هذه األداة االجتماعية )المشار إليها أيضا  7ألن هذا المشر

ة  وع خالل فير ي تقييم المخاطر االجتماعية وآثار المشر
ي القرض فن

ام متلفر ن وع.   بالتقييم االجتماعي الشي    ع( بالير حياة المشر
وع، وسيقيم، بطريقة مدمجة، جميع المخاطر واآلثار وسيكون التقييم   متناسبا مع المخاطر المحتملة وتبعات المشر

وع. كما سيشمل التقييم إجراءات الت ة حياة المشر اكمية خالل فير ة والير ة وغير المباشر فيف واإلدارة  خاالجتماعية المباشر
 والرصد المناسبة.  

 

 النطاق  
وع  وع. مدة المشر شهر. أما العوامل واألنظمة   16سيقيم التقييم مخاطر وآثار برنامج تكافل الحكومي والمرتبطة بتنفيذ المشر

نامج فهي     : ذات الصلة بالي 
(i)   ،ي من البيانات

نظام إدارة معلومات يستخدم لجميع عمليات المشاري    ع لجمع البيانات، والتحقيق التلقاب 

مجة، وتوليد األجور، وتوثيق الشكاوى، والتعامل مع حاالت آلية   ن باستخدام معادلة مي  واختيار المنتفعير

 تسوية الشكاوى المستلمة؛  

(ii)   ن  عمليات تسجيل المنتفعير

(iii) د نظام تشغيل للتعامل مع االتصاالت، باإلضافة إىل استغالل نظام إدارة المعلومات مركز اتصاالت يعتم

ي للحاالت، اإلحالة، والتعامل مع الحاالت )كما يمكن دعم مركز اتصاالت الصندوق من قبل   امح  للتوثيق الي 

 (  مركز االتصاالت الحكومي المركزي و/أو مقدمي خدمات من األطراف الثالثة

(iv)  وتوكوالت ات ذات صلة  الي  ي سيتم تعديلها لتعكس أي تغير
نامج تكافل، والئر امجية لي  التشغيلية والعمليات الي 

وع النقد الطارئ.    بمشر

(v)  ن ن الذين يجرون زيارات ميدانية للمنتفعير ن االجتماعيير  األخصائيير

(vi)  ي تشمل آليات الشكاوى
اك أصحاب المصلحة والئر  عمليات إشر

(vii) ي يتم التعامل معها من قبل مقدمي الخدمات من القطاع  ات )التسجيل( وأنظمة البفتح الحسا
دفع النقدي الئر

 الخاص 

 
وع بشكل غير متناسب عىل األفراد  1سيحدد التقييم المخاطر واآلثار االجتماعية، وتشمل: ) ( مخاطر تأثير المشر

ن تجاه األفراد أو  ( أي 2والمجموعات، والذين قد يكونوا أكير حرمانا أو ضعفا بسبب ظروفهم المعينة؛ و) ن أو تميير تحير
ن الوصول إىل موارد التنمية ومز  ي تمكير

ي حالة األشخاص األكير حرمانا أو ضعفا؛ )المجموعات فن
وع، خصوصا فن (  3ايا المشر

. اآلثار عىل صحة وأمان وسالمة  وع، ومنهم ذوي الصلة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي األشخاص المتأثرين بالمشر

 
and-7721522762050108/Environmentalhttp://pubdocs.worldbank.org/en/83-(؛ 2017إطار البنك الدولي البيئي واالجتماعي )  7

Framework.pdf-Social 

http://pubdocs.worldbank.org/en/837721522762050108/Environmental-and-Social-Framework.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/837721522762050108/Environmental-and-Social-Framework.pdf


   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
ة، إن وجدت،  . وستقدم التوصيات حول سيتم تسليط الضوء عىل المخاطر الكبير ي

ي التقرير النهاب 
إمكانيات تعزيز النظام  فن

وع والدليل  والعمليات المحتملة، كما  ي تحديث بروتوكوالت المشر
ستساهم النتائج والتوصيات الناتجة عن التقييم فن

 .  التشغيىلي
 

مجة مسبقا والمستخدمة من قبل الصندوق خارج نطاق   ي معادالت االستهداف المي 
يقع التحليل الكامل للمنهجية الكامنة فن

ي العام هذا التحلي
. إال أن التقييم سيوثق عملية التصميم وتشمل عمليات  2020ل، ألن هناك دراسة مستقبلة مخطط لها فن

اك أصحاب المصلحة، مع تسليط الضوء عىل المزيد من الدراسة.   إشر
 
 

 المنهجية  

، وبيانات أنظمة إدارة  8المحرز للدراسات السابقة، وتقارير التقدم مراجعة مكتبية كاملة وتحليل  سيجري فريق التقييم  
كاء بهدف؛   ي أنتجها الصندوق والشر

 المعلومات الئر

i)   ونها كافية لتحقيق وع. سيستخدم فريق التقييم أي إطار تقييم مخاطر أو أداة يعتي  تقييم مخاطر وآثار المشر

 هذا الهدف  

ii) وع، وخصوصا بالنسبة للمجموعات ا ي وضع  تقييم العقبات أمام الوصول إىل منافع المشر
لهشة أو األفراد فن

 هش 

iii)   وس كورونا المستجد، ومنها إجراءات دفع وع عىل السالمة والصحة ضمن سياق وباء فير تقييم مخاطر المشر

 النقد  

iv)   ي التعامل معها
ي ينبعن

ي المعرفة والئر
 تحديد الفجوات فن

v)  ي عمليات الصندوق   أدمجتتقييم ما إذا كانت التوصيات الناتجة عن تقييمات سابقة قد
 فن

vi)  وتشمل؛ من المعايير البيئية واالجتماعية  10إجراء مراجعة لعمل آلية تسوية الشكاوى تبعا للمعيار ،  

ن   • ن غير الراضير  كفاية عملية االستئناف للمشتكير

 القدرة عىل تقديم الشكاوى بدون اإلفصاح عن الهوية   •

ن  •  األطر الزمنية المتوقعة لإلقرار والتحقيق واإلجابة عىل المشتكير

 إمكانية الوصول إىل آلية تسوية الشكاوى، خصوصا بالنسبة للمجموعات الهشة   •

ي تقع خارج نطاق عمل الصندوق المباشر إىل الهيئات المتخصصة )مثال،  •
بروتوكوالت إلحالة القضايا الئر

، إهمال األطفال / اإلساءة إليهم، الخ(    الحاالت ذات الصلة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي

vii) يم إجراءات وخطط مناسبة للتخفيف والرصد  تصم 

ين الرئيسيير  باإلضافة إىل المراجعة المكتبية، ستنظم   مع المدير العام للصندوق وموظفيه.  مقابالت المختر
 

ي  
 المدة والمخطط الزمئن

ه مع تاري    خ ي االنتهاء من التقييم ونشر
وع.   ينبعن  فعالية المشر
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ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
 المسلمات  

ي تسليم تقرير تقييم اجتماعي شي    ع يخضع للمراجعة من البنك الدوىلي والموافقة عليه. سيشمل التقرير 
لهذه المهمة، ينبعن

؛  ، مع إمكانية المزيد من التعديل، تبعا للبنك الدوىلي  ما يىلي
 
 

 محتوى تقرير التقييم الشي    ع  
 

 الخلفية  .1
ستشمل الخلفية مراجعة لسياق الدولة؛ فيما يخص الفقر واستجابة حكومة األردن له. كما سيشمل ملخص حول  
ي الدولة، واإلجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من آثار األزمة، واألثر المتوقع لألزمة عىل  

وس كورونا فن أزمة فير
ي األردن، بناء عىل نتائج تمرين المحاكا

. الهشاشة والفقر فن  ة المستمر للبنك الدوىلي
 

 
 مقدمة   .2

 الغرض من التقييم ونطاقه   .2.1

وع عىل صحة وسالمة وأمن األشخاص  تهدف الدراسة إىل تحديد المخاطر واآلثار االجتماعية، وآثار المشر
، والعقبات أمام الوصول   وع، ومنها تلك المتصلة بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي المتأثرين بالمشر

 بالنسبة للمجموعات األقل حظا والهشة. 
 

 قيود الدراسة   .2.2

ها عىل النتائج.  ستشير الدراسة إىل  القيود عىل توفر البيانات، والقيود األخرى، وتعلق عىل مدى تأثير
 

وع   .3  وصف المشر

 األهداف   .3.1

وع .3.1.1 )تقديم الدعم النقدي لألش الفقرة والهشة المتأثرة   الهدف التنموي للمشر

ي األردن( 
وس كورونا فن  بوباء فير

ي سياق الهدف.  اختيار المنتفعير   .3.1.2
 ؛ األطر الرئيسية مفشة فن

وع   .3.2  مكونات ونشاطات المشر

كيبة   .3.2.1 المكون األول )الدعم النقدي(؛ ويشمل معلومات الخط األساس حول الير

حالية أينما كان ذلك ممكنا، مع اإلشارة إىل الفجوات  السكانية، البيانات الكمية ال

ي البيانات 
 فن

ي )اإلدارة والرصد والتقييم(؛ ويشمل قائمة النشاطات  .3.2.2
 المكون الثابن

وع )ترتيبات التنفيذ(، تحليل أصحاب  .3.2.3 األدوار والمسؤوليات لتنفيذ المشر

 المصلحة  

 
 تقييم إمكانية الوصول إىل اآلثار والمنافع   .4

 ثار المخاطر واآل  .4.1

 االجتماعية االقتصادية   .4.1.1

 التوتر والتجانس االجتماعي  .4.1.2



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
 سالمة وصحة المجتمع   .4.1.3

وس الكورونا، ويشمل   ي ظل فير
)تقييم المخاطر عىل صحة وسالمة المجتمع فن

ي واالجتماعي  
، مقارنة بمتطلبات المعيار البيئ  العنف القائم عىل النوع االجتماعي

4) 
 

وع: العقبات أمام الوصول إىل منافع   .4.2  المشر

وع المختلفة، يجب أن يحاول التقييم اإلجابة عىل ما إذا كانت   )فيما يخص نشاطات / مكونات المشر
وع(.  ، العرق، الخ( تعيق الوصول إىل منافع المشر كيبة السكانية )العمر، النوع االجتماعي  الير

 
 تقييم قدرات الوكاالت المنفذة   .5

 آلية الشكاوى   .6

ي 
وع مقارنة )وصف وتقييم آلية الشكاوى فن ي واالجتماعي  المشر

 (  10بالمعيار البيئ 
اك أصحاب المصلحة   .7  إشر

ة عملية تصميم تكافل وأي نشاطات  ي حصلت خالل فير
اك أصحاب المصلحة والئر )توثيق أي نشاطات سابقة إلشر

نامج(   مشاورات إضافية أو مساهمات استلمت منذ تنفيذ الي 

 التوصيات  .8

وع اعتمادها للتقليل من العقبات أمام الوصول إىل  )ما هي معايير التصميم أو إجر  ي يمكن للمشر
اءات التخفيف الئر

 المنافع(  
 )ما هي النشاطات المحتملة والتدخالت لتعزيز العمليات( 

وع رصد المخرجات وإمكانية الوصول(   ي عىل المشر
 )كيف ينبعن

 
   خطة سالمة وصحة المجتمع  الملحقات:  .9

 

 الملحق؛ مصادر المراجعة المكتبية 
 

 ستشمل المراجعة المكتبة عىل سبيل المثال ال الحض المصادر التالية؛  

ين أول   ▪ (؛ نفذ من قبل مستشار البنك واعتمد وسيلة مختلطة شملت )أ( مراجعة 2019تقييم عملية تكافل )تشر

نامج لجميع العمليات والعمليات الفرعية؛ باإل  ضافة إىل نقاشات المجموعات المركزة ومقابالت  مكتبية لوثائق الي 

وع. وصف   ة مع منتفعي المشر كاء الصندوق ومنتفعيه وموظفيه. كما نفذ مسح عينة صغير ن مع شر ين الرئيسيير المخي 

شمولية بناء عىل  تقييم العملية النشاطات الرئيسية ومخرجاتها، ثم جرى تقييم كفاية ومصداقية وشعة كل عملية 

 قارنة بالممارسة الدولية. أهدافها وم

ين أول  ▪ ي لدفعات تكافل )تشر
(؛ نفذ من قبل البنك لتقييم دورة تقديم النقد من قبل الصندوق. عقد 2019تقييم فئن

ي ومقدمي خدمات الدفع المتعاقدين مع الصندوق،  
المستشار عدة اجتماعات مع الصندوق والبنك المركزي األردبن

علومات الصندوق؛ بهدف فهم التحديات والقيود والمخاطر المرتبطة بعملية  باإلضافة إىل مطور نظام إدارة م 

، تالها تقديم التوصيات الفنية لتعزيز دورة الصندوق النقدية وربط أنظمة الصندوق   ن الدفعات الحالية للمنتفعير

ي 
 بأنظمة البنك المركزي األردبن

لية )تموز  تقرير صادر عن نظام إدارة المعلومات حول نتائج عمليات الصندو  ▪ ن ق فيما يخص التسجيل والزيارات المين

 (  2020إىل آذار  2019



   
ي األردن 

 
وع التحويل النقدي الطارئ ف اك أصحاب المصلحة )أولية(  –مشر  خطة إشر

 

 
ي ينتجها فريق الصندوق )تموز آلية تسوية الشكاوى شهرية حول  تقارير  ▪

 ( 2020إىل آذار  2019الئر

لية، التسجيل ▪ ن  ، الخ. تقارير االنتهاء من قبل األطراف الثالثة المتعاقد معها، لكل عملية؛ الزيارات المين

 دليل العمليات   ▪

اك أصحاب المصلحة   ▪  خطة إشر

اك أصحاب المصلحة   ▪  مواد التواصل وسجالت إشر

 


