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جائزة نانس لالجئ لعام  2013متنحها مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني إىل األخت أنجيليكا نامايكا

يف السابع عرش من سبتمرب/أيلول ،أعلنت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني عن فوز األخت أنجيليكا نامايكا بجائزة نانس لالجئ
املهجرات شامل رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية.
لعام  .2013وأنجيليكا راهبة كونغولية تعمل مع النساء والبنات َّ
دفعت االعتداءات الوحشية مئات األالف من الناس إىل الفرار من مواطنهم يف حني تعرض مئات آخرون لالختطاف واإلساءة .وبالنسبة
لكثري من النساء والفتيات املستضعفات واملهجرات ،فقد توجت الصدمة التي عانني منها نبذ عائالتهن ومجتمعاتهن لهن عىل خلفية
ما تعرضن له .إزاء ذلك الواقع ،ك َّرست األخت أنجيليكا حياتها (وقد كانت مهجرة أيضاً) ملساعدة أولئك النسوة والفتيات عىل الحصول
عىل القبول مجدداً يف مجتمعاتهن وعىل أن يحققن االكتفاء الذايت .واملفوضية إذ تس ّمي أنجيليكا الفائزة بهذه الجائزة لعام  ،2013تقر
املهجرين.
بخدمتها املميزة لقضية َّ
العدد  48من نرشة الهجرة القرسية (املوعد املحدد للنرش نوفمرب/ترشين الثاين  )2014سوف يتضمن موضوعاً رئيسياً حول “املنظامت
القامئة عىل العقيدة واالستجابات للتَّهجري” وستعكس املقاالت املنشورة يف ذلك العدد نطاقاً واسعاً متنوعاً من الخيارات ووجهات النظر
حول النشاطات اإلنسانية املبنية عىل العقيدة أو التي تلهمها العقيدة مع الرتكيز عىل أوضاع التهجري القرسي .لالطالع عىل الدعوة
للمشاركة باملقاالت ،انقر هناwww.fmreview.org/ar/faith :

املساعدات النقدية والقسائم :أهام يشء جيد لحامية املستفيدين؟
ميشيل بريغ ،وحنة ماتينني ،وجينا باتوغاالن

شهد املجتمع اإلنساين الدويل نقلة من املنهج التقليدي املعتمد عىل توفري املساعدات العينية إىل استخدام النقد
والقسائم .ويف أوضاع التَّهجري ،ميكن للمساعدات النقدية والقسائم أن مت ِّثل منوذجاً يسهل الوصول إليه ويحافظ
عىل كرامة املستفيدين منه يف آن واحد.
يف أواخـر عـام  ،2011أجـرى برنامـج األغذيـة العاملـي مراجعـة الغذائيـة لـدى املسـتفيدين شـعوراً باحترام كرامتهـم أثنـاء
للدراسـات السـابقة بشـأن االنتقـال إىل نظـام الحـواالت النقدية تلقيهـم للمسـاعدات.
والقسـائم الغذائيـة ،وأجـرى مسـحاً محـدوداً عىل برامجـه بغية
حسـنت تعزيـز الكرامـة :يف أوضـاع التَّهجير ،يصبح األفـراد الذين اعتادوا
التحقـق مما إذا كانـت الحواالت النقدية والقسـائم قد ّ
ثـم سـابقاً على إعالة أنفسـهم وأهليهـم فجأة عالة عىل املسـاعدات
حاميـة املسـتفيدين أم أ َّنهـا مل تضر بهـم على أقـل تقديـرَّ .
صمـم برنامـج األغذية العاملـي ومفوضية األمم املتحدة السـامية وأعمال الخير .ويف حين َّأن إحسـاس هـؤالء األفـراد بالكرامـة ال
للالجئين دراسـة ميدانيـة غطـت عـدة بلـدان واشـتملت على ميكـن اسـتعادته برسعـة وال بالكامـل ،تقـدم النقـود والقسـائم
عـدد مـن السـيناريوهات (الحرضيـة ،والريفيـة ،ويف املخيمات الغذائيـة نوعـاً مـن الخيـار والسـيطرة على وضـع يشـعر فيـه
وغير املخيمات ،والطـوارئ والتنميـة) يف مثانيـة بلـدان .ويف كثير مـن النـاس أنهـم «ال ميلكـون شـيئا» .ومثـال ذلـك أحـد
خمسـة منها ،اسـتُخ ِدمت الحـواالت النقدية والقسـائم يف بيئات ال َّالجئين يف األردن الـذي قـال َّإن الحواالت املاليـة غري املرشوطة
التَّهجير (تشـاد واألردن واإلكـوادور وشمال دارفور وباكسـتان) .تقـدم لالجـئ «شـيئاً مـن الكرامـة» يف خضـم حياة صعبـة يخيم
عليهـا املجهـول .وكذلـك الحـال بالنسـبة للمسـتفيدين الذيـن
تطرقـت الدراسـة إىل الحاميـة املحتملـة وآثـار الجنـدر مـن استشـارهم الباحثـون يف السـودان واإلكـوادور ،فقـد فضلـوا
ناحيـة كرامـة املسـتفيدين ومتكينهـم ،وسلامتهم ،وإمكانيـة تأثر القسـائم (الغذائيـة وغير الغذائيـة) ألنها كانت متنحهـم الفرصة
وصولهـم للمسـاعدة ومـدى ذلـك التأثـر باإلضافـة إىل العالقـة يف االختيـار ولـو كان الخيـار محـدوداً .وباإلضافـة إىل ذلـك،
بالجنـدر وال ُّلحمـة االجتامعيـة يف املجتمـع املحلي وتفضيلات سـمحت القسـائم الغذائيـة يف السـودان للمسـتفيدين باختيـار
املسـتفيدين .وأثبـت البحـث َّأن آثـار الحامية والجنـدر املحددة السـلع التـي كانـت مفضلـة لديهـم محليـاً أو ثقافيـاً واملالمئـة
نتجـت يف معظـم الحـاالت عـن تصميـم الربنامـج وكيفيـة ألنـواع املأكـوالت املحليـة ومامرسـات إعـداد الطعـام.
معالجتـه (أو عـدم معالجتـه) العتبـارات الحاميـة والجـدر ومل
تكـن نتيجـة مبـارشة للحـواالت النقديـة والقسـائم الغذائيـة .لكـنَّ القسـائم الغذائيـة بحكـم تصميمها تحد من املشتريات يف
وباسـتثناء ذلـك ،فقـد تركـت الحـواالت النقديـة والقسـائم نطـاق مـواد معينـة ومتاجـر معينـة تحددهما هيئة املسـاعدة.
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ويف بعـض الحـاالت ،كانـت الهيئـات تضـع رشوطـاً عىل مـا ميكن
رصف النقـود ألجلـه خشـية أن ينتحـي املسـتفيدون «خيـارات
رديئـة» أو خيـارات ال تالئـم طبيعة املهـام التي تتوالهـا الهيئات
أو أن يرصفـون املـال «يف نشـاطات معارضـة للمجتمـع» (على
الكحـول ،على سـبيل املثال ،أو السـجائر أو صالونـات التجميل).
ومـع ذلـك ،كشـف البحـث أ َّنـه ال يوجـد إال قليـل جـداً مـن
األدلـة على الصرف املعـارض للمجتمـع (مـع أنـه مـن الصعـب
التحقـق مـن ذلـك) .وحتـى يف تلـك الحـاالت ،كان هنـاك يف
املجتمعـات املحليـة آليـات للتعامـل معهـا .وإضافـة إىل ذلـك،
ويف بعـض الظـروف ،كانـت لبعـض املامرسـات التي نظـرت إليها
هيئـات املسـاعدة على أنها «رصف للنقـود مبا يعـادي املجتمع»
آثـار إيجابيـة نفسـية مبـا فيهـا رفـع مسـتوى الشـعور باالنتماء
للمجتمـع املحيل واكتسـاب السـمعة الحسـنة مـن اآلخرين أليام
الحاجـة يف املسـتقبل.

لبيوتهـم وممتلكاتهـم ومصـادر رزقهـم .ويف باكسـتان ،عـاىن
املقا َبلـون مـن فيضانـات عارمـة ومل يتلقـوا إال ً
قليلا مـن النقـد
الـذي مل يكـن يكفـي لتمكينهـم فقـد كانـت الحاجـات كبيرة يف
حين كانـت الربامـج قصيرة املـدى.
ويف السـودان ،مت َّثـل أحـد أهـداف الربامـج املعلنـة للحـواالت
ً
خاصـة النسـاء مـن
املبنيـة على القسـائم يف “متكين املنتفعين
خلال سـيطرتهم على مسـألة أمنهـم الغـذايئ وإتاحـة الفرصـة
أمامهـم لشراء الغـذاء املحلي الـذي يفضلونـه” .ومـع َّأن وجـود
قامئـة بخيـارات األغذيـة ولـو كان عـدد بنودهـا محصـوراً بأربعة
عشر صنفـاً أفضـل مـن عـدم وجـود خيـار على اإلطلاق فلـم
يتبين َّأن ذلـك قـد سـاعم يف رفع مسـتويات السـيطرة عىل اتخاذ
القـرارات وعلى املـوارد إىل درجـة كبرية مبـا يحدد نوعيـة الحياة
ونوعيـة اتخـاذ القرارات االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافية (أي،
التمكين) .وتذكرنـا مثـل تلـك الربامـج َّ
بـأن الهيئـات ال ينبغي لها
أن تنظـر بطمـوح إىل النتائـج التـي ميكـن لتدخـل واحـد منفـرد
أن يقدمـه بـل عليهـا أن تنتبـه إىل رضورة إتاحـة عـدد آخـر مـن
العوامـل لتحقيـق التمكين .وإضافـة إىل ذلـك ،ميكـن ألوضـاع
التهجير يف أغلـب األحيـان أن تكـون بطبيعتهـا مانعـة للتمكين
بـل لـن تكـون املسـاعدات قصيرة األمـد مهما كانـت متنوعـة
قـادرة عىل حـل مسـائل االسـتضعاف األساسـية للمنتفعني .وعدا
عـن ذلـك ،مـع َّأن تقديـم النقـد والقسـائم الغذائية للنسـاء كان
لـه دون أدىن شـك أثـر إيجايب فلـم يتبع ذلك بالضرورة أن يؤدي
حصـول النسـاء على النقـد أو القسـائم على تغيير يف العالقـات
يف الجنـدر واألدوار أو املفاهيـم وال على َّأن النسـاء قـد حصلـن
على التمكين أص ًال.

وهنـاك رشوط ُو ِضعـت على النقـد لتعزيـز التغير السـلويك.
ففـي تشـاد ،تضمنـت رشوط املفوضيـة ذهـاب أطفال مسـتلمي
املعونـات للمـدارس والخضـوع للفحوصـات الطبيـة .ويف حين
أدى ذلـك إىل نتائـج إيجابيـة ،كان هنـاك بعـض املخـاوف حـول
إمكانيـة االسـتدامة على املـدى البعيـد .فقـد الحـظ بعـض
املسـتفيدين َّأن تلـك السـلوكيات كانـت سـتتوقف عنـد توقـف
الدعـم النقـدي .وإضافـة إىل ذلـك ،قالـت إحـدى قياديـات
املجتمـع املحلي َّإن الفحـص الطبـي لألطفـال وإن كان شـيئاً
جيـداً نظـراً لضعـف ظـروف اإلصحـاح والسـكن يف املخيـم ،فإنها
مل تلحـظ أي تحسـن يف صحـة األطفـال .ويشير ذلـك إىل ّأن
الشروط املطبقـة على التحويلات النقدية يف غياب التحسـينات
األخـرى التـي قـادت إىل تحسـن صحـة األطفال ،مل يكـن لها األثر
املرغـوب بـه أو املقصـود.
ومل يكـن األثـر اإليجـايب على حيـاة النسـاء مرتبطـاً بحـال مـن
األحـول بتلقيهـم املبـارش للنقـود .ففي األردن ،عىل سـبيل املثال،
لكـنَّ مـا أشـارت إليـه الدراسـة بقـوة ربـط املسـتفيدين اإليجايب كان النقـد ُيسـ َّلم للرجـال مراعـاة للتقاليـد الثقافيـة .وتوضيحـاً
الرتفـاع إحساسـهم بالكرامـة بدرجـة الخيـار املقـدم لهـم ،وهذا لذلـكَّ ،بين املقا َبلـون هنـاك َّأن النقـد إذا مـا أعطـي للنسـاء
مـا يثير مسـألة مـا إذا كان ربـط الظـروف بالنقـد أو بالقسـائم سـيكون لـه أثـر يف “منـع متكين” الرجـال مـا يـؤدي إىل خطـر
م ّكنهـم مـن تحقيـق جميـع النتائـج اإليجابيـة املحتملـة أم ال مبا النظـر بكراهيـة للنسـاء على اعتبـار أنهن سـل َ
نب الرجـال دورهم
فيهـا توفير قـدر مـن الكرامة.
التقليـدي يف إعالة األرسة .وأشـار الرجال والنسـاء عىل حد سـواء
َّأن النسـاء ،مـع ذلـك ،شـاركن يف اتخـاذ القـرارات حـول سـبل
التمكين :وجـد البحـث َّأن الربامـج التـي تسـتخدم النقـد رصف النقـود على املسـتوى األرسي .وهـذه النتيجـة تتحـدى
والقسـائم غالبـاً مـا ادعـت بتمكينهـا املسـتفيدين دون تعريـف التفكير التقليـدي الـذي يـرى يف منح املرأة حقـاً يف رصف النقود
معنـى التمكين الـذي منحـوه لهم .ويف حـاالت املهجريـن الذين مصـدراً لتمكينهـا والتأثير على العوامـل الجندريـة ملصلحتهـا أو
خضعـوا للمقابلات ،تبين َّأن اسـتخدام النقـد والقسـائم مل يقدم مسـاعدة أرستهـا بالكامـل.
سـوى ً
قليلا مـن األدلـة على وجـود التمكني إن ُقـ ِّدم لهـم أص ًال.
َّ
يتلـقَّ
ففـي تشـاد ،مل
اللجئـون سـوى قليـل مـن النقـد املقيـد السالمة والوصول :مل ُيرث أي من املقا َبلني املستفيدين أي مخاوف
ببعـض الشروط ،يف حين كانـت حاجاتهـم كبيرة بعـد فقدانهـم إزاء سلامة النقـد والقسـائم الغذائيـة حتـى يف األوضـاع األمنيـة
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الصعبـة .ويف جميـع الحـاالت ،كانـت الهيئات قـد وضعت نصب األكثر شـيوعاً لذلـك َّأن النقـد مينـح املسـتفيدين مرونـة أكبر يف
أعينهـا سلامة املنتفعين يف معـرض جمعهـا للنقـود أو القسـائم تحديـد أولويـات حاجاتهـم.
أو رصفهـا .فعلى سـبيل املثـال ،أنشـأ أربـاب التجـارة يف دارفـور
أسـواقاً قـرب املخيمات لتمكين املنتفعين مـن رصف القسـائم الخالصة
دون خـوف .ويف كل مـن تشـاد وباكسـتان ،حافظـت الرشطـة ميثـل فقـدان السـيطرة على اتخـاذ القـرارات يف وقـت األزمـة
ً
على أمـن النقـود مـع َّأن املنتفعني يف كال البلدين كانوا يشـعرون جـزءاً
املهجـرون
مهما مـن املعانـاة التـي يواجههـا السـكان َّ
بعـدم الحاجـة ً
أصلا للرشطـة .كما سـاعدت التكنولوجيـا كثيراً وميكـن للمسـاعدات (النقديـة منهـا على وجـه الخصـوص) أن
ً
يف تقليـل املخـاوف األمنيـة يف األردن حيـث يسـتخدم الالجئـون تؤثـر إيجابـا على اسـتعادة املسـتفيدين إلحساسـهم بالكرامـة
آالت الصراف اآليل أو املسـح الضـويئ للقزحيـة لتمكينهـم مـن والقـدرة على االختيـار .فاالنتقـال من طريقـة املسـاعدة العينية
إىل املسـاعدة النقديـة واملسـاعدة عبر القسـائم الغذائيـة يتيـح
سـحب النقـود برسيـة مطلقـة وبحـدود معينة.
بالفعـل الفرصـة لجميـع الهيئـات إلدخـال مزيـد مـن قضايـا
وكان إثبـات الهويـة أمـراً مطلوبـاً يف باكسـتان ،عىل سـبيل املثال ،الحاميـة والجنـدر يف التخطيـط لربامجهـا .وال يقتصر ذلـك
حيـث اعتـادت املصـارف على توزيـع النقـد لكـنَّ ذلـك أتـاح يف على املسـائل الجديـدة بـل ميتـد أيضـاً ملعالجـة املسـائل األقـدم
الوقـت نفسـه فرصـة للعمـل مـع الحكومـة لتمكني املسـتفيدين املتعلقـة بالحاميـة والجنـدر.
مـن الحصـول على وثائـق التعريـف الرسـمية وهذا بـدوره قادر
على متكين املنافـع الحامئية ومنافـع الوصول إىل املـوارد األخرى وال ينبغـي لهيئـات املسـاعدة ذات املهـام املحـددة بقطاعـات
معينـة أن تخشى مـن تبنـي مزايـا النقـد تحسـباً مـن اسـتخدام
على املـدى البعيد.
املسـتفيدين للنقـد يف تغطيـة حاجاتهـم التـي تقـع يف قطـاع
لكـنَّ املعونـات النقديـة والقسـائم مل تتمكـن مـن التغلـب على آخـر .بـل ميثـل النظـر إىل الحـواالت النقديـة والقسـائم الغذائية
جميـع احتماالت الغـش والفسـاد .فقـد أشـار بعـض األفـراد إىل على أنهـا أدوات تسـتخدم ضمـن استراتيجية أوسـع نطاقـاً
َّأن التجـار املشـاركني يف أنظمـة القسـائم الغذائيـة كانـوا يبيعون للمسـاعدات قـد يعـزز مـن أثـر تلـك الهيئـات الحمايئ.
الغـذاء بأسـعار أكبر مـن أسـعار املتاجـر األخـرى أو السـوق يف
حين كانـت بعـض قيـادات املجتمـع املحلي تطالـب العائلات ورغـم النظـرة اإليجابيـة للمسـتفيدين وغريهم مـن املقا َبلني إزاء
الواقعـة تحـت سـيطرتها باسـتبدال القسـائم مـن تجـار معينين النقـد والقسـائم الغذائيـة عامـ ًة فهـي ليسـت مالمئة دامئـاً .وكام
دون غريهـم لقـاء «عمولـة» يتقاضونهـا .ومـع كل ذلـك ،متكـن تالحـظ «نشرة املامرسـات الجيـدة وبرامـج التحويـل املـايل يف
الربنامـج مـن التغلـب على جميـع تلـك التحديـات يف مرحلـة حـاالت الطوارئ» (Good Practice Review, Cash Transfer
مبكـرة بفرضـه آليـات فعالـة ومشـددة للرقابـة والسـتقبال ) »Programmes in Emergenciesليسـت التحويالت النقدية
ترياقـاً أو ً
حلا لجميـع املشـكالت....بل َّإن مالءمـة التحويلات
الشـكاوى.
النقديـة تعتمـد على الحاجـات واألسـواق وغريهـا مـن العوامـل
1
العالقـات املجتمعيـة املحليـة :رغـم َّأن املـواد الغذائيـة أو غير الرئيسـية وجميعهـا تختلـف مـن سـياق إىل آخـر»
الغذائيـة املشتراة مـن خلال النقـد أو القسـائم الغذائيـة التـي
يقدمهـا الربنامـج كانـت أقـل مما ُيشترى مبقايضـة التوزيعـات ميشيل بريغ michelleberg2@gmail.com ،مستشارة
العينيـة ،مل يظهـر هنـاك أي توتـرات اجتامعيـة يف املجتمعـات مستقلة .وحنة ماتينني  mattinen@unhcr.orgمسؤول أول
املهجـرة ال ضمـن الجامعـة نفسـها وال بين مجتمـع املهجريـن لألمن الغذايئ وضابطة اتصال لدى برنامج األغذية العاملي مع
واملجتمـع املضيـف .ويف بعـض الحـاالت ،كانـت هنـاك آثـار مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،وجينا باتوغاالن
إيجابيـة لذلـك كما هو الحـال يف السـودان حيث أدت القسـائم  gina.pattugalan@wfp.orgمسؤول السياسات لدى برنامج
الغذائيـة إىل التفاعـل بين مختلـف الجامعـات العرقيـة (التجـار األغذية العاملي.
واملسـتفيدين) وهـذا مـا قـاد بعـض املقا َبلين إىل الشـعور بـأن
 .1هاريف ،ب ،وبييل ،س« .برنامج التحويالت النقدية يف حاالت الطوارئ»
ذلـك قـد جلـب معـه مزيـداً مـن ال ُّلحمـة املجتمعيـة.
) ،(Cash Transfer Programming in Emergenciesنرشة
تفضيلات املسـتفيدين :بـدت املسـاعدة النقديـة الخيـار املفضل
بالنسـبة لألغلبيـة السـاحقة مـن املسـتفيدين ،ومـن األسـباب
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