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توفري املَِنح لربامج امليول الجنسية وهوية الجندر
أندرو س. بارك

ملا كانت قضايا امليول الجنسية وهوية الجندر من املجاالت الحديثة نسبياً للممولني فهناك فرصة للممولني ملامرسة 
النفوذ االسرتاتيجي عىل بناء السياسات واملامرسات الالزمة وتحسينها.

مبقدور التمويل أن يشكل بتوافره ومحدوديته مصدراً قوياً للتأثري عىل الهجرة 
القضايا  من  تعد  الجندر  وهوية  الجنسية  امليول  قضايا  أنَّ  ومبا  القرسية. 
املستجدة نسبياً عىل كثري من الدول واملنظامت غري الحكومية الفاعلة يف هذا 
امليدان ونظراً ألنَّ الضغوط االقتصادية الخالية تفرض بعض الخيارات الصعبة 
عىل جميع املستويات، فهذا يعني أنَّ أمناط التمويل متثِّل دوراً حاساًم يف تطوير 

هذه املسألة.

ولغايات النقاش يف هذه املقالة، البد أوالً من تعريف مصطلح »امُلموِّل«. فقد 
درجت العادة بالفعل لدى كثري من األشخاص املعنيني يف هذا املجال ويف 
مجاالت أخرى بضم جميع موارد التمويل تحت مصطلح »املانح« وهذا ما 

يعني االلتفاف عىل مختلف القيود والفرص املرتبطة بنوعي التمويل التاليني:

التمويل العام: وهو ما يخضع لرقابة املسؤولني الحكوميني وينشأ عن موازنات 
الوكاالت الحكومية والعابرة للحكومات ويتضمن صناديق التمويل  الخاصة 
بالتعاون اإلمنايئ والدويل ثنائية األطراف باإلضافة إىل التمويالت التي تقدمها 
ه التمويل العام وفقاً ألولويات السياسات الخارجية  األمم املتحدة. وغالباً ما ُيوجَّ

والتزامات الدول.

عىل  والعامة  الخاصة  املؤسسات  من  التمويل  ويتضمن  الخاص:  التمويل 
حد سواء (ما يقود إىل بعض اللبس). وعىل وجه التقريب، تستلم املؤسسة 
الخاصة التمويالت من مصدر صغري واحد أو من عدة مصادر لغايات دعم 
النشاطات الخريية. وتأيت التمويالت التي تنفقها املؤسسة الخاصة من أصولها. 
أما املؤسسات العامة فتتلقى الدعم املستمر من جمهور العامة أو عىل األقل 
تتلقى عدداً أكرب من موارد التمويل. وغالباً، يجب عليها أن تشارك يف عملية 
مستمرة لجمع التمويالت للمحافظة عىل قدرتها عىل تقديم الربامج. واملؤسسة 
العامة من حيث الجوهر ال تختلف عن املنظمة غري الحكومية سوى أنَّ 
ذ مهمتها من خالل جمع األموال وتقديم املنح وبهذه  املؤسسات العامة تنفِّ
ذ املنظامت  الطريقة ميكنها أيضاً أن متارس التأثري عىل السياسات، يف حني تنفِّ
غري الحكومية مهمتها من خالل جمع األموال وإطالق حمالت املنارصة وتقديم 
الخدمات وغريها. وعند غياب القيود اإلدارية الحكومية الصارمة، يصبح لدى 

بعض املمولني قدر أكرب من املرونة واإلبداع يف تقديم التمويل.

مصادر التمويل وسبل رصفه
يشري أحدث وأشمل تقرير حول املنح التمويلية يف مجال امليول الجنسية 
وهوية الجندر إىل أنَّ 35.5 مليون دوالر أمرييك هو إجاميل املبالغ التي دفعتها 
تعمل عىل  بلداً  املنظامت واملرشوعات يف 94  إىل  عام 2010  64 مؤسسة 

الصعيد الدويل أو يف دول الجنوب والرشق. ويضمن هذا املبلغ التمويل العام 
والخاص وكان معظم املمولني من القطاع الخاص. ومع أنَّ السويد وهولندا 
والرنويج كانت من بني الدول السبعة األوىل املانحة فلم تزد قيمة التمويل العام 
36% من أصل 35.5 مليون دوالر أمرييك وكان الوسيط الحسايب للمنح 15000 
دوالر أمرييك وكان ما نسبته 91% من التمويل عبارة عن ِمَنح ملرة واحدة فقط. 

وقليل جداً من هذه التمويالت ُيخصص لقضايا الهجرة القرسية بالتحديد 
ة أما حقوق املهاجرين  فنصف التمويالت يغطي قضايا حقوق اإلنسان عامَّ
واملهّجرين (مبن فيهم الالجئني وطالبي اللجوء) فال تتجاوز التمويالت املقدمة 

بشأنهم 601550 دوالر أمرييك أي بنسبة 5.5% من مجموع متويالت املَِنح.

وال يقل أهمية عن تلك املعلومات قضية تحديد املؤسسات التي تقدم املَِنح. 
فقد حدد التقرير كبار املانحني وفقاً إلجاميل األموال املمنوحة لقضايا امليول 
الجنسية وهوية الجندر. ومن خالل مقارنة القامئة مع قوائم املمولني الرئيسيني 
يف مجال الهجرة القرسية يتبني ضآلة القواسم املشرتكة بينهام.1  فال يتجاوز عدد 
املؤسسات ذات األصول األكرب والداعمة لكال املجالني عدد أصابع اليد الواحدة 
أما إن نظرنا إىل ممويل قضايا املثليات واملثليني ومغريي الجندر ومزدوجي 
املجال  لهذا  األكرب  التمويالت  (إل جي يب يت) ممن قدموا  الجنسية  امليول 
مقارنة باملخصصات املالية األكرب فيتبني عدم وجود أي نقاط تذكر لاللتقاء 

بني مجتمعَي املمولني.

وهذه البيانات تثري عدداً من القضايا، أوالً، ما زالت قضايا امليول الجنسية وهوية 
الجندر من القضايا املستجدة والحديثة بالنسبة للهجرة القرسية. وكام الحال 
بالنسبة للقضايا التي مل تف الدول بعد بالتزاماتها إزاءها، يبقى التمويل الخاص 
وإن كان صغرياً سبَّاقاً ومتفوقاً عىل التمويل العام. وعندما تحدد الحكومات 
الـ (إل جي يب يت)عىل أنهم ميثلون فئة ميكن استهدافها لغايات وضع الربامج، 
فعندها سوف تخطو الربامج خطوة نحو دمج القضايا الخاصة بامليول الجنسية 
وهوية الجندر. وثانياً، حتى يف مجتمع املانحني الخاصني يالحظ أنَّ معظم 
النشاطني يف مجال الهجرة القرسية ال يشاركون يف هذه القضايا. وثالثاً، يالحظ 
عدم كفاية الحجم الحايل للتمويل واملَِنح املقدمة من املمولني يف مجال امليول 

الجنسية وهوية الجندر لدعم بعض املرشوعات.

توصيات للممولني
تقّدم هذه األمناط التمويلية فرصاً للممولني وعىل األخص منهم املمولني من 
القطاع الخاص. فأوالً، متثل مؤسسات التمويل الخاصة مصدر دعم النشاطات 
الرئييس لتوثيق ميول العنف والتمييز وكشفها وإقامة الشبكات التي ميكن الـ 



62 رين62 نرشة الهجرة القرسية 42امليل الجنيس وهوية الجندر وحامية املهجَّ

(إل جي يب يت) من أن يشعروا بثقة يف االنتامء إليها. وبالطريقة نفسها التي 
قدم التمويل الخاص بها الدعم لبناء آليات البحوث السكانية يف مجال الصحة 
والتعداد السكاين للـ (إل جي يب يت) فال بد من أن يكون التمويل الخاص قادراً 
أيضاً عىل دعم صياغة التوجيهات الالزمة إلقامة املقابالت ولالختبارات املتعلقة 
بها وللتحقق من صحتها فيام يخص موضوعاً معقداً مثل امليول الجنسية 

وهوية الجندر.

وثانياً، مبقدور املمولني من القطاع الخاص ومن خالل املنظامت غري الحكومية 
يف  العاملة  للكوادر  والتدريب  املهني  التطوير  مجال  الدعم يف  يقدموا  أن 
املفوضية السامية لالجئني والوكاالت املحلية يف جميع أنحاء العامل. وإىل أن 
نصل إىل وقت ُينظر فيه إىل قضايا امليول الجنسية وهوية الجندر عىل أنها 
جزء ال يتجزأ من مامرسات الوكاالت التي تتعامل مع الهجرة القرسية فغالباً ما 
سوف تتطلب تلك الربامج املساعدة الخارجية. ومع تطور السياسات يف هذا 

املجال، سيكون هناك دور حاسم للتدريب واكتساب املعارف.

وثالثاً، مبقدور املمولني من القطاع الخاص أن يدعموا عملية تأسيس املامرسات 
املحيطة مبطالب اللجوء واالحتجاز وتحديد الوضع الخاص باللجوء وذلك عن 
رين. وهنا، ال ُيعنى دور التمويل بتوفري  طريق توفري التمثيل لألشخاص املهجَّ
الخدمات العمومية بل بتوفري الخدمات ذات الهدف الخاص بإثارة مسائل 
املامرسات يف الوكاالت العاملة يف هذا املجال حيث ال تتضمن خرباتهم قضايا 

امليول الجنسية وهوية الجندر.

وأخرياً، بالنسبة للممولني ممن تنحرص جّل نشاطاتهم يف منح التمويالت يف 
قضايا الهجرة القرسية، فلديهم القدرة حالياً عىل التقدم االسرتاتيجي نحو 
تضمني قضايا امليول الجنسية وهوية الجندر ولن يتطلب ذلك إال عدداً قلياًل 

من قرارات تقديم املَِنح. وإىل أن تتغري أمناط التمويل، ستبقى فرص تأسيس 
النامذج والسابقة الجيدة قوية. وسوف يتمتع أولئك املانحون بدرجة كبرية من 

الخربة وسوف يكونون قادرين عىل إرشاد اإلبداعات املبدئية يف هذا امليدان.

استخدام  الناتجة عن  املحتملة  املحاذير  اثنتني من  أيضاً  أن نالحظ  وعلينا 
التمويل الخاص يف دعم الـ (إل جي يب يت) الذين يواجهون التهجري. املحذور 
األول يتعلق بإمكانية ارتفاع مخاطر التمويل الخاص ذلك أنَّ التمويالت عادة ما 
تكون قليلة وُترصف مرة واحدة فقط. فمثل هذه املنحة قد تدعم الشخص الـ 
(إل جي يب يت) للخروج من دائرة الخطر املبارش لكنَّه رسعان ما يكتشف عدم 
وجود حل مستدام له أو رمبا يجد نفسه يف وضع يزداد فيه استضعافه عىل 
املدى البعيد. وثانياً، ال ميكن ألحد مساءلة املمولني من القطاع الخاص بشأن 
رين وال ميكن التدخل يف  مدى امتثال قراراتهم للمعايري الدولية الخاصة باملهجَّ

كيفية ومكان رصفهم للتمويالت التي مينحونها.  

أندرو س. بارك apark@wellspringadvisors.com مدير 
الربامج، برامج امليول الجنسية وهوية الجندر، ويلسربنغ أدفايزرز، 

www.wellspringadvisors.com إل إل يس

يستند هذا املقال إىل املصادر التالية: ممولون لقضايا املثليات واملثليني، نظرة عاملية:   .1
توفري التمويل لقضايا املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر 

 ومزدوجي الجنس يف دول الشامل والرشق يف العامل 2010 
 A Global Gaze: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender And Intersex

 Grantmaking In The Global South And East 2010 
www.lgbtfunders.org/files/A_Global_Gaze_2010.pdf باإلضافة إىل بحث عن 

 طريق اإلنرتنت للجمعية الخريية ملركز املؤسسة/ خارطة التبرص التفاعلية 
www.philanthropyinsight.org

هل تود التربع لنرشة الهجرة القرسية؟

قد ال نستطيع أن نقول لك إنَّ تربعك سوف ينعكس كامَّ عىل عدد 
حقائب النظافة الشخصية أو الخيم أو الكتب املدرسية التي سُتوزع 
عىل املهجرين ألن األمر يختلف عندما تدعم مجلة هدفها الرتويج 
لنرشة  تربعك  أنَّ  نؤكد  لكننا  والنازحني،  الالجئني  ومساعدة  لحامية 
الهجرة القرسية يعني حقيقة مساعدة هذه املجلة عىل االستمرار يف 
الصدور واستمرار تبادل الخربات والتعلم منها يف جميع أنحاء العامل 

وعرب جميع القطاعات.

مُتّول نرشة الهجرة القرسية بالكامل من خالل التربعات واملِنح وسواء 
أكنت ترغب يف التربع لتغطية نسختك من النرشة أم يف مساعدتنا 
للحصول عىل نسخ للمنظامت الدولية أو لصانعي القرار حول العامل 

فكل تربع مهام كان صغرياً يساعدنا.

نحن نقرتح أن يكون التربع بقيمة 30 جنيهاً اسرتلينياً أو 45 دوالراً 
أمريكياً للحصول عىل النسخة املطبوعة أو 20 جنيهاً اسرتلينياً أو 30 
إذا كنت تستلم قامئة مقاالت نرشة الهجرة القرسية  دوالراً أمريكياً 
العدد)  الوجوه األربعة والتي تحتوي عىل ملخص مبحتويات  (ذات 
أياً  اإلنرتنت.  عىل  النرشة  قراءة  تختار  أن  نفسه  الوقت  يف  وميكنك 
كان املبلغ الذي متنحنا إياه فسوف يساعدنا عىل إنتاج نرشة الهجرة 

القرسية وإرسال النسخ إىل املنظامت يف دول الجنوب األقل حظاً.

بطاقة  أو  االئتامن  بطاقة  خالل  من  الرسوم  تدفع  أن  اآلن  ميكنك 
يرجى  تريد.  عملة  وبأي  مرات  لعدة  أو  واحدة  ملرة  إما  السلف 
أو   www.giving.ox.ac.uk/fmr ن  املؤمَّ للدفع  التايل  الرابط  زيارة 
  fmr@qeh.ox.ac.uk اإللكرتوين  الربيد  طريق  عن  معنا   التواصل 

شكراً لك.


