نرشة الهجرة القرسية 55
طابش/ريابر 2017

مقاالت عامة

69
www.fmreview.org/ar/shelter

إعداد برامج الحواالت النقدية :دروس مستفادة من شامل العراق

ايفونه ديبلون وباتريك غوتيكونست

من املمكن أن تكون الحواالت النقدية أداة ف َّعالة يف أوضاع ال ِّنزاع والهجرة القرسية .ومع ذلك ،ما زالت
ماسة إىل تطبيق مقاربة تراعي السياق وظروف ال ِّنزاع.
الحاجة َّ
يف أوضــاع الـ ِّنـزاع ،والــكــوارث ،واألزمــات املط َّولة ،ال يواجه
املهجرون تهديدات مادية فحسب َّ
وإنا يواجهون أيضاً تحدي
َّ
البقاء االقتصادي .وغالباً ما يحد ارتفاع معدالت البطالة العامة
والعوائق القانونية أمام دخول سوق العمل من فرص الحصول
عىل عمل أو دخل ،وقد تكون عواقب البطالة يف التهجري كبرية
كسوء التغذية ،وعدم إمكانية الوصول إىل الخدمات األساسية،
والضغط النفيس ،والرصاع االجتامعي ،وكثري غريها من العواقب ومنافع الحواالت النقدية متعددة .فعىل مستوى األفراد ،ثبت
َّأن توافر الدخل اليسري من خالل الحواالت النقدية يساعد هذه
املحتملة.
األرس عىل االستقرار مؤقتاً ويزيد من قدرتهم ولدونتهم يف التعامل
ويف هذا السياق ،أصبحت عملية ُإقامة برامج الحواالت النقدية مع الصدمات الخارجية .ونذكر من املنافع واملزايا اإلضافية
أداة فعالة جــداً يف االستجابة اإلنسانية والحد من الفقر .لربنامج الحواالت النقدية التنوع يف الحمية الغذائية ،وتحسني
ويشتمل برنامج الحواالت النقدية (إىل األرس أو األفراد) عىل الوصول إىل الخدمات الصحية ،وانخفاض آليات التكيف السلبية
حواالت نقدية غري مرشوطة وأخرى مرشوطة مبعايري محددة مثل استمرار بيع األصول أو االستدانة .وقد أثبتت املساعدات
مثل التعلم ،وحضور التدريب ،واستخدام الخدمات الصحية أو النقدية متعددة األغراض غري املرشوطة نتائج إيجابية ،إذ وصلت
2
الحواالت أيضاً إىل األرس األكرث استضعافاً واألكرث عرضة للمخاطر.
تنفيذ عمل ما.
وباإلضافة إىل ذلكَّ ،
مكنت املساعدات النقدية متعددة األغراض
إقامة برامج الحواالت النقدية يف شامل العراق
من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم ،واستخدام الدخل وفقاً لحاجاتهم
يف الوقت الحايل ،يوجد حوايل  240ألف الجئ و 900ألف نازح الشخصية .ومع ذلك ،مثة عاملني يوثران عىل استقرار برنامج
داخلياً يف أقىص شامل العراق ،وأدَّت ظاهرة التَّهجري تلك إىل الحواالت النقدية ينبغي أخذهام يف االعتبار :مدة الدفع أو
3
زيادة عدد السكان ( %25منذ  )2012وفرض مزيد من الضغط العمل ،ومقدار الحوالة النقدية أو األجر املحدد.
عىل سوق العمل املرهقة أص ًال .ويف هذا السياقُ ،اخ ِت َري ْت برامج
الحواالت النقدية كإجراء مؤقت الستقرار األرس املستضعفة أما عىل املستوى املجتمعي ،فيمكن أن توفر الحواالت النقدية
ولتمكينهم من تلبية حاجاتهم األساسية .ويفرتض برنامج وما ينتج عنها من زيادة يف القدرة الرشائية حافزاً لالقتصاد
الحواالت النقدية كرشط أسايس توافر السلع األساسية وفعالية املحيل كام ميكن أن تنعش األسواق .وأدَّت إعادة تأهيل وإيجاد
أداء األسواق املحلية القادرة عىل مواجهة الزيادة يف الطلب .بنية تحتية أساسية اجتامعية أو اقتصادية ودعم الخدمات
وباإلضافة إىل ذلك ،يجب أن يتسلم املستفيدون املبالغ النقدية املجتمعية ،وكل ذلك من خالل آلية النقد مقابل العمل ،إىل
تحقيق منافع مادية يف شامل العراق كام عزَّز السالم والتامسك
بسالمة.
املهجرين وبني املجتمعات املضيفة .ويكتسب
االجتامعي بني َّ
املهجرين وبني املجتمعات
ويتكون برنامج الحواالت النقدية يف شامل العراق التابع للجمعية السالم والتامسك االجتامعي بني
َّ
األملانية للتعاون الدويل من مك َّونني رئيسني :نقد مقابل العمل املضيفة أهمية خاصة يف أوضاع التهجري ا ُمل َط َّولَة التي غالباً ما
ومساعدة نقدية متعددة األغراض .فأوالً ،من خالل النقد مقابل يطغى عليها شح املوارد التي ال تكفي لخدمة الجامعات املتنوعة
العمل ،تس َّلم حوايل  26ألف شخص الحواالت النقدية املرشوطة واملنحدرة من أصول عرقية ودينية ولغوية مختلفة.
مبشاركتهم يف العمل املوقت مثل دعم تقديم الخدمات العامة،
وتوفري املياه ،وإصالح الطرق ،واملشاركة يف األنشطة االجتامعية وبغض النظر عن هذه الجوانب اإليجابية ،مثة جوانب سلبية
يف املدارس أو املراكز املجتمعية .ثانياً ،ليك تأخذ برامج الحواالت محتملة وعواقب غري مقصودة لربنامج الحواالت النقدية يف
النقدية بعني االعتبار األشخاص املستضعفني ممن ليست لهم أوضاع ال ِّنزاع .واالستهداف واحد من الجوانب السلبية هذه

قدرة عىل العمل مثل (ذوي اإلعاقات ،واألرس التي يعولها شخص
واحد ،أو كبار السن) تس َّلم  5500مستفيد حواالت غري مرشوطة
من خالل املساعدات النقدية متعددة األغراض .وعىل مستوى
األرسة ،وصل عدد األرس املستفيدة من نوعي الحواالت النقدية
1
سواء املرشوطة أم غري املرشوطة تقريباً  160ألف شخص.
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ففي املناطق التي يعيش فيها املستفيدون بأعداد كبرية ،قد
تنشأ احتكاكات اجتامعية بني الذين يشملهم الربنامج والذين ال
يشملهم .وباإلضافة إىل ذلكَّ ،
فإن متكني املستفيدين من الترصف
بحرية يف النقد الذي يحصلون عليه يعني تخيل املانحني عن
فرض سيطرتهم عىل استخدام هذه األمــوال ،وأظهرت نتائج
الرقابة بعد التوزيع َّأن األغلبية العظمى من املستفيدين ينفقون
دخلهم مبسؤولية.
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الدروس املستفادة املحددة

تتعلق الــدروس املستفادة املحددة الرئيسية حول برنامج
الحواالت النقدية يف شامل العراق بأربعة جوانب مختلفة:

 .1دمج برنامج الحوالة النقدية مع التدابري التكميلية املتممة
فخارج أوضاع ال ِّنزاع الخارجي ،غالباً ما ُين َّف ُذ برنامج الحواالت
النقدية كمكون واحد من بني مكونات أخرى لربامج أكرث تعقيداً.
وتستطيع برنامج الحواالت النقدية مبفردها ،حتى يف ظل
الظروف الصعبة ،تقديم اإلغاثة املؤقتة لألرس واألفراد ،عندما
يؤدي تق ُّلب الظروف األمنية وقرص أمد ُ
األطر الزمنية إىل تعقيد
التدابري التكميلية يف بداية األمر .ومع ذلك ،يف املرحلة الالحقة
من األزمة املط َّولة ،ينبغي ربط الحواالت النقدية بتدابري الدعم
اإلضافية مثل اكتساب املؤهالت أو الحصول عىل التدريب ،أو
متكني الوصول إىل الخدمات املالية مثل املنح املالية للمرشوعات
الصغرية أو منتجات التوفري من أجل تحقيق أهداف وآثار
مستمرة تتجاوز االستقرار األويل .وقد ال تخلو مثل هذه التدابري
من التحديات ،لكنَّها ذات أهمية خاصة يف شامل العراق ،إذ
َّإن تتابع األزمات وتواليها َحدَّ من القدرات االستيعابية لسوق
العمل املحلية ،خاص ًة يف القطاعات منخفضة األجور .ويف هذا
السياف ،قد يساعد برنامج املساعدات النقدية متعددة األغراض
ثم ،سيكون تركيز
غري املرشوط يف دعم سبل كسب الرزق .ومن َّ
الجمعية األملانية للتعاون الدويل يف املنطقة عىل ربط الحواالت
النقدية بتعزيز أنشطة التوظيف وسبل كسب الرزق من أجل
تحقيق نتائج أكرث استدامة.

عائلة عراقية عربية نازحة داخلياً يف شاميل البالد متيش عرب حي كردي حيث تعيش اآلن.

جميع حاجاتها األساسية .وتبعاً لذلك ،أدخل املرشوع األرس ذات
الفرص املحدودة يف الحصول عىل عمل إىل املجموعة املؤهلة
املستفيدة إذا انطبقت عليها معايري االختيار االجتامعية-
االقتصادية.
ومثة تح ٍّد آخر أمام تنفيذ برنامج املساعدات النقدية متعددة
األغراض يتمثل يف الحاجة إىل مقاربة ’جيوب الفقر‘  4إذ َّإن
موازنة املرشوع مل تكن كافية للوصول إىل جميع األرس املستحقة
املحتملة للحصول عىل هذا النوع من املساعدة يف شامل العراق.
وتعني مقاربة الفقر عدم السامح بدمج األرس يف املرشوع إذا
كانت تلك األرس خارج جيوب الفقر وقد استوفت معايري االختيار
أو كانت أوفر حظاً من غريها .وواجه هذا الوضع تحدياً آخر
نتيجة لحقيقة مفادها َّأن املجتمعات املضيفة تأثرت تأثراً بالغاً
بالبطالة والبطالة املقنَّعة نتيجة تفاقم األزمة االقتصادية وأل َّنها
مل تعد تتلقى مساعدة الرعاية االجتامعية من الحكومةَّ ،
وألن
تخفيضات املوازنة َّ
عطلت أنظمة الضامن االجتامعي تعطيالً
كبرياً .وأدَّت هذه الحقيقة إىل زيادة عدد أرس املجتمع املضيف
التي يحتمل أنها مؤهلة للحصول عىل دعم برنامج املساعدات
النقدية متعددة األغراض خالل فرتة التنفيذ.

 .2استخدام معايري اختيار تراعي السياق وظروف ال ِّنزاع من
أجل االستهداف يف شامل العراق ،أدخلت الجمعية األملانية
للتعاون الدويل برنامج املساعدات النقدية متعددة األغراض
يف مرشوعها ليشتمل عىل األشخاص غري القادرين عىل املشاركة
يف برنامج النقد مقابل العمل .ومع ذلك ،أظهرت نتائج تقييم
االستضعاف عىل مستوى األرسة َّأن عدد األرس غري القادرة متاماً
عىل العمل محدود جداً (فاالستضعاف التام هو املعيار األصيل
ً
للحصول عىل املساعدة النقدية متعددة األغراض) .والقضية وقـد أجريـت تعديالت عىل مشروع املتابعة تجنبـا ألي توترات
وسـيد َم ُج برنامـج املسـاعدات النقديـة
ليست كذلك ،بل هي البطالة التي ال تسمح لهذه الفئة بتغطية يف املجتمـع املحليُ .
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لا

 .4آليـات الدفـع .أما طريقة الحصـول عىل النقد فإما من خالل
الدفـع نقـداً ،أو عـن طريـق اإليصـاالت ،أو الحـواالت املرصفية،
أو الدفـع مـن خ ل األجهـزة املحمولـة .ومـرة أخرى ،مـا زالت
هنـاك حاجـة إىل مقاربة تراعي السـياق وظـروف ال ِّنزاع لضامن
وصـول املدفوعـات إىل املسـتفيدين ويف الوقـت نفسـه تجنـب
تعـرض طاقـم عمـل امل وع إىل املخاطـر .وإذا مل يكـن هنـاك
نظـام م يف عامـل أو بنية تحتيـة رقمية ،ومبا َّأن تأسـيس ُبنى
جديـدة عـاد ًة مـا يتطلـب أطـر زمنيـة طويلـة ومـوارد إضافية،
فمـن ال وري بل مـن األفضـل أحياناً اسـتخدام آليـات الدفع
املوجـودة ع أرض الواقـع خاصـ ًة َّأن القطـاع املـايل يف ش ل
العـراق يعرتيـه الضعـف .لكـنَّ عمـوم املسـتفيدين يفضلـون
التعام ت النقديـة ،أما بالنسـبة السـتخدام الخدمـات الرقمية،
مثـل الدفـع بواسـطة األجهـزة املحمولـة ،فغري شـائع يف الوقت
الحـايل .ومثـة بديـل آخـر أثبـت فعاليتـه وهـو الحوالـة ،وهـي
شـبكة تقليديـة لـوكالء تحويـل األمـوال 5.ويف ح َّأن مجريات
األمـور الداخليـة لهـذه النظم املحليـة بحاجـة إىل تحليل دقيق
السـتبعاد اآلثـار الضـارة ،لكنَّها توفـر أفضل الطرق بـل الطريقة
الوحيـدة للحـواالت النقديـة يف مناطـق النِّـزاع عندمـا تكـون
األطـر الزمنيـة قصرية.
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متعـددة األغـراض يف ُم َكـ ِّون سـبل كسـب الـرزق بهـدف تعزيز
اللدونـة بعيـدة األمد للنازح داخلياً ،والالجئ  ،واملجتمعات مستشار أول ،قسم الحوكمة والنزاع
املضيفـة .ويف هـذا السـياق ،سـيضمن برنامـج املسـاعدات
النقديـة متعـددة األغـراض ك األرس املختـارة مـن تلبيـة باتريك غوتيكونست patrick.gutekunst@giz.de
حاجاتهـا األساسـية ،ويف الوقـت نفسـه تأسـيس تداب تكميلية مستشار مساعد ،قسم الحوكمة والنزاع
(مثـل التدريـب أو إنشـاء مرشوعـات متناهيـة الصغـر).
الجمعية األملانية للتعاون الدويل
ايفونه ديبلون yvonne.deblon@giz.de
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 .3إبـداء القـدر نفسـه مـن االهت م باملهجريـن واملجتمعـات
املضيفـة .منـذ البدايـة ،مل تقت فـرص العمل املؤقتـة املتاحة
املهجرين
وبرنامـج املسـاعدات النقدية متعـددة األغراض ع
َّ
مـن الجئ أو نازح داخليـاً وحدهـم بـل أتيحـت أيضـاً
للسـكان األصلي أنفسـهم الذيـن يواجهون االسـتضعاف ذاته.
وإلدمـاج املجتمعـات املضيفـة أهميـة خاصـة يف مناطـق ال ِّنزاع
حيـث يـل مسـتويات الدخل العام إىل االنخفاض وقد يسـاهم
اسـتبعاد بعـض املجموعـات (املتصـور) يف زيـادة التنافـس عىل
املهجـرون يف
املـوارد أو قـد يكـون مصـدراً للعنـف .ويدخـل َّ
تنافـس مبـارش مـع السـكان املحلي حـول عـدد الوظائـف
املنخفـض يف قطـاع األجـور املنخفضـة .ولذلـك ،كان مـن
ال وري للغايـة أ َّ تسـاعد الجمعيـة األملانية للتعـاون الدويل
يف زيـادة التوتـرات مـن خ ل تقييدهـا لربنامـج الحـواالت
النقديـة املرشوطـة أو غري املرشوطـة لالجئني والنَّازح داخلياً
دون غريهـم.
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 .1يصل متوسط عدد األرسة الواحدة يف شامل العراق إىل خمسة أفراد
 .2جدير باإلشارة أن برنامج املساعدات النقدية متعددة األغراض ليس مقترصاً عىل
األشخاص الذين ليس لديهم قدرة عىل العمل إذ صُ ِّم َم هذا املرشوع تحديداً ل ُي َك ِّم ًل
مقاربة تدخل النقد مقابل العمل ولكنَّه ُاستُخ ِدم أيضاً مع األرس التي لديها قدرة عىل
العمل واستخدمته أيضاً منظامت أخرى لنفس الغرض يف شامل العراق وعىل مستوى
العامل.
 .3يف شامل العراق ،يحصل املستفيدون من برنامج النقد مقابل العمل عىل  50-21دوالراً
مقابل العمل يومياً ملدة  40يوماً ،ويعتمد ذلك عىل مستوى مهاراتهم واملسؤوليات امللقاة
عىل عاتقهم .ويحصل املستفيدون من برنامج املساعدة النقدية متعددة األغراض عىل
ثالث دفعات متتالية بإجاميل  360دوالراً شهرياً.
 .4تُط َّبقُ مقاربة ’جيوب الفقر‘ يف املناطق التي يقع االختيار فيها عىل األماكن األكرث
فقراً لغايات تنفيذ املرشوع ،وبذلك ،ال يقع االختيار إال عل األرس األكرث فقراً لالستفادة
من املرشوع.
 .5ينترش نظام الحوالة يف الرشق األوسط وآسيا .وهي عبارة عن شبكة وكالء تحويل
األموال ولكنَّها بطبيعتها غري تعاقدية إذ تستند فقط إىل أوارص الثقة بني مختلف الوكالء
يف شبكة الحوالة.
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