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ــانية  ــائم اإلنس ــد والقس ــاعدات النق ــي مس ــر ف ــذا التقري ــر ه ينظ
ضمــن مشــهد المســاعدات الماليــة األوســع، بمــا فيــه الحــواالت 
ــح مــن شــخص آلخــر والتــي تصــل  ــة والمن ــالت االجتماعي والتحوي
إلــى  النظــر  عنــد  األزمــات.  مــن  المتضرريــن  األشــخاص  إلــى 
مســاعدات النقــد والقســائم بشــكل منعــزل، ال نقــدم الصــورة 
بالكامــل. لذلــك مــن المهــم فهــم الطريقــة التــي يمكــن أن تعمــل 
فيهــا المســاعدات النقديــة إلــى جانــب آليــات المســاعدات الماليــة 

ــتخدمين. ــة للمس ــج المحقق ــين النتائ ــل تحس ــن أج ــرى م األخ

ــة فــي المســتقبل بشــكل  ســيعتمد تشــكيل المســاعدات المالي
كبيــر علــى دوافــع التغييــر فــي النظــام اإلنســاني، وعلــى التغيــرات 
فــي النظــام العالمــي بشــكل عــام. وســيكون لعــدد مــن العوامــل 
األثــر األكبــر علــى طريقــة تطــور المســاعدات الماليــة ضمــن هــذا 
الســياق دائــم التغيــر وهــي: دور القطــاع الخــاص، ودور حكومــات 
الــدول المتأثــرة باألزمــات، وتكنولوجيــا الهاتــف المحمــول والوصــول 
إلــى اإلنترنــت، والهويــة الشــخصية ورقمنتهــا، والبيانــات وحمايتهــا، 
واســتخدام الخدمــات الماليــة مــن قبــل األشــخاص المتأثريــن 
وتنقــل  الماليــة،  المســاعدات  تمويــل  ومســتويات  باألزمــات، 
الســكان. تســلط تعقيــدات التفاعــالت بيــن هــذه الدوافــع - التــي 
قــد تغيــر بعضهــا البعــض والنظــام بشــكل عــام - الضــوء علــى حيوية 

ــة فــي المســتقبل القريــب. مجــال المســاعدات المالي

ــاعدات  ــتقبل المس ــه مس ــدو علي ــد يب ــا ق ــر م ــف التقري يستكش
"الســيطرة"  نســميها  ســيناريوهات1  أربعــة  ضمــن  اإلنســانية 

و"التضافــر". و"لنشــأة"  و"الفوضــى" 

فــي ســيناريو الســيطرة، يجــري احتــواء معظــم األزمــة ضمــن 
الحــدود الوطنيــة، حيــث تســيطر الحكومــة علــى االســتجابة. تخضع 
المســاعدات الماليــة لســيطرة صارمــة مــن الحكومــات الســيادية 
وتقيّــد المســاعدات الخارجيــة بشــكل كبيــر. تمثــل التحويــالت 
االجتماعيــة بقيــادة الحكومــة الشــكل الرئيســي للمســاعدات 
ــة وتضمــن االســتدامة،  ــح توســعة التغطي ــا تتي ــًرا م ــة، وكثي المالي
لكنهــا تســتثني فــي بعــض الحــاالت الفئــات الســكانية المهمشــة. 
ــر،  ــات بتنظيــم كبي ــز بيئــة الخدمــات الماليــة واإلنترنــت والبيان تتمي
وتشــرف الحكومــات بالكامــل علــى بيانــات الهويــة الشــخصية 

ــات الشــخصية.  ــن البيان ــا م وغيره

الملخص التنفيذي

ــاذج  ــن خــالل نم ــي القطــاع اإلنســاني م ــر ســريع ف ــز تغي ــى تحفي ــد والقســائم إل أدت توســعة نطــاق مســاعدات النق
ــن  ــط بي ــز الرواب ــا وتطــور الشــراكات مــع القطــاع الخــاص وتعزي ــر اســتخدام التكنولوجي ــب تغي ــى جان ــدة إل تشــغيلية جدي
المســاعدات اإلنســانية وغيرهــا مــن التدفقــات النقديــة. وقــد كان لهــذه التغيــرات تبعات علــى األدوار المســتقبلية لمختلف 
ــن مــن  األطــراف اإلنســانية وطــرق تخطيطهــم وتنفيذهــم للبرامــج مــن أجــل تحســين المخرجــات لألشــخاص المتضرري
األزمــات. يهــدف هــذا التقريــر لدعــم األطــراف الفاعلــة فــي دراســة الفــرص والتحديــات المحتملــة وطــرق االســتعداد لهــا 

علــى أفضــل نحــو ممكــن مــن أجــل تقديــم مســاعدات فعالــة فــي المســتقبل.

سيناريو 
السيطرة

فــي ســيناريو الفوضــى، تكــون األزمــات الوطنيــة أمــًرا معتــاًدا 
وتتجــاوز فيــه الحاجــات المــوارد المتاحــة. يلــزم فــي هــذا الســيناريو 
اتبــاع ُنُهــج عابــرة للحــدود ومتعــددة القطاعــات لتقديم المســاعدات 
الماليــة للســكان المتنقليــن. كمــا أن نقــص المــوارد وعــدم تنظيــم/ 
تنســيق المســاعدات اإلنســانية والتنمويــة الرســمية يقلــل القــدرة 
علــى توقعهــا، لذلــك تتراجــع ثقــة المســتخدمين بهــا. تتمثــل 
أولويــة التمويــل الخارجــي الشــحيح للمســاعدات الماليــة فــي 
االســتجابة لبدايــة األزمــات اإلنســانية المفاجئــة، لذلــك يقــل 
التمويــل للتحويــالت االجتماعيــة. كمــا تمنــح الحكومــات األفضليــة 
للمواطنيــن علــى الالجئيــن عنــد تقديــم المســاعدات الماليــة وهــو 

ــن الســكان. ــة بي ــز يتفاقــم بســبب الفجــوة الرقمي تميي

االنعكاســات العامــة علــى مســتخدمي المســاعدات الماليــة: 
تنامــي الهــوة بيــن الحاجــات والمــوارد يعنــي أن العديــد مــن 
المحتاجيــن لــن يكونــوا قادريــن علــى االســتفادة مــن المســاعدات 
الماليــة. يحفــز العــدد الكبيــر مــن الالجئيــن والمهاجريــن علــى 
تطويــر منتجــات ماليــة مصممــة بشــكل يالئــم الســكان المتنقليــن 

باســتمرار.

االنعكاســات العامــة علــى القطــاع اإلنســاني الدولــي الرســمي: 
يتطلــب تحــدي تقديــم المســاعدات لعــدد كبيــر مــن الســكان 
مــع  الجماعــي  العمــل  إن  جديــدة.  ونهًجــا  أدوات  المتنقليــن 
الحكومــات بشــأن سياســات المســاعدات الماليــة وتنظيماتهــا أمــر 

أساســي للتأهــب اإلقليمــي لألزمــات.

سيناريو 
الفوضى

االنعكاســات العامــة علــى مســتخدمي المســاعدات الماليــة: 
ثمــة خطــر مــن أال تكــون المســاعدات قائمــة علــى الحاجــات، وأن 

ــي المســاعدات. ــن تلق ــات المهمشــة م ُتســتثنى الفئ

االنعكاســات العامــة علــى القطــاع اإلنســاني الدولــي الرســمي: 
ــم  ــي تقدي ــؤدي دوًرا محــدوًدا ف ــة ت ألن األطــراف اإلنســانية الدولي
المســاعدات الماليــة، مــن المهــم بنــاء شــراكات إســتراتيجية 
مدفوعــة بالطلــب مــع منظمــات المجتمــع المدنــي الوطنيــة وتقديــم 

الدعــم الفعــال لهــا عنــد اإلمــكان.

1  هذه السيناريوهات األربعة قائمة على تحليل ألهم ثمانية دوافع محتملة للتغيير في السيناريوهات العالمية التي بنتها شبكة البحث والتحليل المشترك بين الوكاالت )IARAN( )2016( في تقريرها 
�"The Future of Aid: INGOs in 2030"
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فــي هــذا الســيناريو، يجــري تقديــم المســاعدات الماليــة بشــكل 
رئيســي مــن خــالل شــبكات محليــة ناشــئة تتمتــع بخبــرات معينــة 
وال تنســقها الحكومــة أو األطــراف اإلنســانية الرســمية. يتولــى 
ــة  ــف األطــراف اإلنســانية الفاعل ــد مــن وظائ القطــاع الخــاص العدي
ــر  ــادئ أو معايي ــع مب ــن دون وض ــي لك ــكار التقن ــز االبت ــك يحف وذل
مشــتركة. تكــون عمليــات إدارة الهويــات الشــخصية وجمــع وحفــظ 
ــددة  ــف متع ــد مواطــن الضع ــا يول ــة، مم ــات الشــخصية مجزئ البيان

ــدى المســتخدمين. ل

االنعكاســات العامــة علــى مســتخدمي المســاعدات الماليــة: يزيــد 
دخــول أطــراف فاعلــة جديــدة فــي فضــاء المســاعدات الماليــة مــن 
تنــوع خيــارات المســاعدة المتاحــة للمســتخدمين. كمــا أن ازديــاد 
ــل  ــو أفض ــى نح ــة عل ــات مصمم ــات وخدم ــد منتج ــة يول المنافس

لألشــخاص المتأثريــن باألزمــات.

ــر  ــمي: تضط ــاني الرس ــاع اإلنس ــى القط ــة عل ــات العام االنعكاس
األطــراف اإلنســانية للعمــل علــى المســتويين العابــر للحــدود 
الوطنيــة ودون الوطنــي بموجــب مجموعــات مختلفــة إلــى حــد 
ــن  ــة والمطــورة م ــن األعــراف والقواعــد اإلرشــادية المحلي ــد م بعي

ــركاء. ــن الش ــدة م ــبكات جدي ــل ش قب

ــزًءا  ــة ج ــاعدات المالي ــتمثل المس ــام 2030، س ــول ع بحل
ــة. ومــن  ــن المســاعدات اإلنســانية واالجتماعي ال يتجــزأ م
المرجــح أن تتنــوع الطــرق التــي تســتجيب بهــا المنظمــات 
ــة  ــات الحديث ــد التقني ــئة وتعتم ــدات الناش ــرص والتهدي للف
ــدة. لكــن توجــد بعــض المجــاالت  ــي الشــراكات الجدي وتبن
ــة: ــا األطــراف اإلنســانية الدولي ــز عليه ــي ينبغــي أن ترك الت

ــا  ــى أنه ــائم عل ــد والقس ــاعدات النق ــع مس ــل م التعام
ــراف  ــى األط ــع – عل ــي األوس ــهد المال ــن المش ــزء م ج
اإلنســانية الدوليــة استكشــاف طــرق العمــل علــى نحــو 
أفضــل إلــى جانــب أطــراف أخــرى وأنــواع أخــرى مــن التدفقــات 

ــة. المالي

تقييــم األثــر الجماعــي واســتخدام ذلــك لدفــع القــرارات 
البرامجيــة – علــى األطــراف اإلنســانية العمــل بشــفافية 
للتعــرف علــى نمــاذج العمــل الناجحــة وتوســعة النمــاذج األكثــر 
فعاليــة فقــط مــع ضمــان احتــرام آراء المســتخدمين فــي ذلــك.

التعامــل مــع المســؤولية عــن البيانــات بجديــة – ازدادت 
رقمنــة المســاعدات اإلنســانية بســرعة أكبــر مــن تطــور األطــر 
علــى  الرقمنــة.  هــذه  تحكــم  التــي  واألخالقيــة  القانونيــة 
"عــدم  طــرق  لفهــم  بســرعة  العمــل  اإلنســانية  األطــراف 

اإلضــرار الرقمــي".

المتنقليــن  األشــخاص  حاجــات  لتلبيــة  االســتعداد 
علــى نحــو أفضــل – تنطــوي الســيناريوهات األربعــة علــى 
زيــادة كبيــرة فــي تنقــل الســكان ضمــن وعبــر الحــدود، وذلــك 
يشــمل التنقــل مــن خــالل قنــوات غيــر نظاميــة. علــى األطــراف 
العمــل مــع شــركاء آخريــن  اإلنســانية استكشــاف طــرق 
لتكييــف األدوات والنهــج بحيــث تلبــي حاجــات األشــخاص 

ــر. ــو أكب ــى نح ــن عل المتنقلي

ــاد تســييس  الحفــاظ علــى عالقــة الثقــة – فــي ظــل ازدي
بيئــة العمــل والعمــل علــى نحــو وثيــق أكثــر مــع أطــراف خــارج 
ــرق  ــث ط ــانية بح ــراف اإلنس ــى األط ــاني، عل ــاع اإلنس القط

ــع المســتخدمين. ــة م ــة الثق ــة عالق حماي

منــح األولويــة لحاجــات وآراء المســتخدمين – ينبغــي 
أدوار  تعزيــز  إلــى  الماليــة  المســاعدات  زيــادة  تــؤدي  أن 
ــرار، لكــن الســيناريوهات تظهــر  ــع الق المســتخدمين فــي صن
ــانية  ــراف اإلنس ــى األط ــرورة. عل ــدث بالض ــد ال يح ــك ق أن ذل
العمــل بســرعة لمعرفــة طــرق تحســين المســاءلة أمــام 

المســتخدمين.

                
سيناريو 

النشأة

                
سيناريو 
التضافر

الماليــة  المســاعدات  تمويــل  يجــري  التضافــر،  ســيناريو  فــي 
األطــراف  بيــن مختلــف  تعاونيــة  بطريقــة  وتنفيذهــا  وتصميمهــا 
ــى  ــة وعل ــة تمكيني ــة وعالمي ــة وبدعــم مــن تنظيمــات وطني الفاعل
أســاس مبــادئ ومعاييــر مشــتركة. وتكــون مداخــل دعــم التحويــالت 
ــات اإلنســانية - واضحــة.  ــا األزم ــا فيه ــة - بم ــة الحكومي االجتماعي
يدعــم المجتمــع المدنــي تقديــم التحويــالت االجتماعيــة الخاضعــة 
للمســاءلة و/ أو يســد الثغــرات فــي التغطيــة. تعــزز قواعــد البيانــات 
ــك األنشــطة  الموزعــة التنســيق والعمــل المشــترك، بمــا فــي ذل

ــة. ــة الخصوصي ــح حماي ــه يتي ــا أن ــرة للحــدود، كم العاب

االنعكاســات العامــة علــى مســتخدمي المســاعدات الماليــة: 
ــول  ــهولة الوص ــخصية وس ــة الش ــة للهوي ــر العالمي ــهل المعايي تس
إلــى الخدمــات الماليــة العابــرة للحــدود الوطنيــة الوصــول إلــى 

المســاعدات مــن مختلــف مقدمــي الخدمــات وعبــر الحــدود.

االنعكاســات العامــة علــى القطــاع اإلنســاني الدولــي الرســمي: 
تعيــد األطــراف الفاعلــة فــي القطــاع اإلنســاني ابتــكار نفســها. بداًل 
مــن التركيــز علــى توصيــل المســاعدات، تــؤدي بشــكل أساســي 
دور التنســيق إلــى جانــب مناصــرة/ مراقبــة االمتثــال للمعاييــر )فــي 

الوضــع المثالــي دعًمــا للحكومــة(.



6مستقبل المساعدات المالية: نظرة إلى عام 2030 

جيريمي كونينديك

زميل أعلى للسياسات

مركز التنمية العالمية

تغيرت طبيعة االستجابة اإلنسانية بشكل كبير خالل العقود األخيرة، لكن المؤسسات 
والممارسات اإلنسانية لم تواكب هذا التطور. ما زالت االستجابة اإلنسانية مدفوعة بالعرض بشكل 

أساسي، ومبنية حول تفويضات واختصاصات مقدمي المساعدات الدولية بداًل من أن تتمحور حول احتياجات 
األشخاص الذين يخدمونهم. وما زالت قوة اتخاذ القرار بشأن ما يحتاجه األشخاص المتضررون من األزمات 

وطرق استالم المساعدات في أيدي هيكل إغاثة مفكك يعمل على نموذج عمل قديم.

لقد حان وقت تغيير هذا النظام. ستستمر التحديات اإلنسانية المتطورة – المدفوعة بتغير المناخ، وسلسلة 
من النزاعات التي تبدو النهائية، والنزوح المطول وغيرهم من المخاطر – في فرض الضغوط على الهيكل 

اإلنساني الذي بدأ يبدو عليه الِقدم.

بدأت التحويالت النقدية بالبروز كإحدى أهم فرص العمل بطريقة مختلفة ونقل السلطة إلى 
المنتفعين من المساعدات. لقد تحدى ازدياد استخدام النقد كأداة لالستجابة اإلنسانية هياكل التنسيق 

والنُُّهج القطاعية المدفوعة باالختصاصات – كما أنه أثار أسئلة عدة. كيف يمكننا أن نطوّع النقد كأداة فعالة إذا 
كان عابًرا للقطاعات أو المجموعات؟ وكيف يمكننا العمل بشكل أوثق مع األطراف الفاعلة في القطاع الخاص 
– كالبنوك وشركات االتصاالت وأنظمة الحماية االجتماعية التي تقودها الحكومة – بالتغطية والكفاءة والخبرة 

الالزمة لنقل النقد بسرعة وأمان؟ واألهم من ذلك، كيف يمكننا أن نعيد تشكيل نظامنا وهياكل الحوكمة 
الخاصة بنا إلعادة توجيه السلطة على الموارد واألولويات بحيث تصبح في يد الفئات المتضررة بداًل من الجهات 

اإلنسانية الفاعلة؟

تقرير مستقبل المساعدات النقدية الصادر عن شراكة التعلم النقدي – وهي شبكة مؤلفة من 
أكثر من 80 منظمة إنسانية إلى جانب حكومات وأطراف من القطاع الخاص – هو مساهمة 

مرحب بها لتحفيز التفكير والحوار بشأن التغيرات الالزمة للتحضير للمستقبل. يضع التقرير تصورات 
لما قد تصبح عليه التحويالت النقدية – بوصفها جزًءا من شبكة أوسع من التدفقات النقدية التي تصل إلى 

األشخاص المتأثرين باألزمات – ضمن سيناريوهات مختلفة، وكيف ينبغي أن نتكيف ونستعد اليوم بناء عليها. 
ينطوي ذلك على تبعات ليس على األطراف الفاعلة المنفردة في المجال النقدي فحسب، بل على طريقة 

إعادة تشكيل النظام اإلنساني بأكمله ليدعم األشخاص المتأثرين باألزمات على نحو أفضل.

 أدعوكم وأنتم تقرؤون هذا التقرير للتفكير فيما يعنيه ذلك بالنسبة للطرق التي نعمل بها. 
ما الذي يمكن أن تغيره منظمتك لالستعداد للتحديات المقبلة واالستفادة من الفرص الجديدة المعروضة في 

هذه السيناريوهات المختلفة؟ ما الذي نفعله اآلن وسننظر إليه في المستقبل على أنه هادر للموارد أو أبوي 
بشكل مبالغ فيه؟ واألهم من ذلك كله، كيف يمكننا أن نضمن أن تكون الخيارات التي نتخذها بشأن استخدام 

مواردنا اإلنسانية الشحيحة مدفوعة أواًل وأخيًرا بحاجات وتفضيالت من نخدمهم؟

تمهيد
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من نحن

ــم  ــراكة التعل ــن ش ــا بي ــم م ــاون القائ ــاج التع ــو نت ــر ه ــذا التقري ه
النقــدي وشــبكة البحــث والتحليــل المشــترك بيــن الــوكاالت.

شــراكة التعلــم النقــدي هــي شــراكة عالميــة بيــن األطــراف 
اإلنســانية العاملــة فــي سياســات وممارســات وأبحــاث مســاعدات 
النقــد والقســائم. تضــم الشــراكة حاليًّــا أكثــر مــن 80 عضــًوا يعملون 
علــى تقديــم األغلبيــة العظمــى مــن مســاعدات النقــد والقســائم 
فــي الســياقات اإلنســانية علــى مســتوى العالــم. تضــم الشــراكة 
وكاالت مــن األمــم المتحــدة والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
ــة  ــة دولي ــر حكومي ــات غي ــات مانحــة ومنظم ــر وجه ــالل األحم واله
ــى  ــدي قائمــة عل ــم النق ــة ومنظمــات خاصــة. شــراكة التعل محلي
ــة وإقامــة الشــبكات ووضــع السياســات  ــم ومشــاركة المعرف التعل
والتنســيق مــن أجــل االســتخدام الســليم لمســاعدات النقــد 

ــن االســتجابة اإلنســانية. ــت المناســب م ــي الوق والقســائم ف

شــبكة البحــث والتحليــل المشــترك بيــن الــوكاالت )IARAN( هــي 
مركــز تعاونــي للمختصيــن فــي القطــاع اإلنســاني تقــدم التحليــل 
المســتقبلي والتخطيــط اإلســتراتيجي الجماعــي فــي المجــال 
اإلنســاني. مــن خــالل البحــث وبنــاء الســيناريوهات، تتيــح الشــبكة 
ــط لمــدة 1-15 ســنة فــي المســتقبل،  ــة التخطي لمنظمــات اإلغاث
فتمهــد للتغييــر وتبنــي إســتراتيجيات قابلــة للتعديــل وفــي نهايــة 
المطــاف، توفــر الوقــت والمــال وتنقــذ األرواح. تتوخى الشــبكة نظاًما 
ــن المســاهمة فــي أهــداف التنميــة  إنســانيًّا عــاداًل ومترابطـًـا يحّسِ
المســتدامة. وتهــدف الشــبكة لتمكيــن التفكيــر اإلســتراتيجي مــن 
ــن أجــل  ــاء مســتقبل أفضــل م ــن أجــل بن ــي م خــالل نظــام تعاون

ومــع األشــخاص المتضرريــن مــن األزمــات.

تقــود شــراكة التعلــم النقــدي مبــادرة مســتقبل المســاعدات 
شــبكة  فوضــت  وقــد  عنهــا.  وبالنيابــة  شــبكتها  مــع  الماليــة 
ــر  ــذا التقري ــداد ه ــوكاالت بإع ــن ال ــترك بي ــل المش ــث والتحلي البح
ــاًء  ــا وبن ــة به ــتقبل الخاص ــراف المس ــة استش ــتخدام منهجي باس
 علــى الســيناريوهات التــي اســتخدمتها الشــبكة فــي تقريــر 

"Future of Ai" لعام 2016.

يضــم فريــق البحــث الرئيســي: إيمــي كيــث )شــبكة البحــث 
وإيليــد كينيــدي )شــبكة  الــوكاالت(  بيــن  المشــترك  والتحليــل 
البحــث والتحليــل المشــترك بيــن الــوكاالت( ومايــكل مايتــا )شــبكة 
البحــث والتحليــل المشــترك بيــن الــوكاالت( وإيزابيــل بيلــي )شــبكة 
البحــث والتحليــل المشــترك بيــن الــوكاالت( وتايلــر رونــدل )شــبكة 
ــوكاالت( وصوفــي ثولســتروب  ــن ال ــل المشــترك بي البحــث والتحلي

ــدي(. ــم النق )شــراكة التعل

شكر وتقدير

تم إعداد هذا التقرير من خالل عملية تعاونية بين فريق البحث 
الرئيسي ومجموعة واسعة من الخبراء الذين شاركوا في جميع 

مراحل التصميم والبحث والكتابة. تود شراكة التعلم النقدي 
وشبكة البحث والتحليل المشترك بين الوكاالت أن تتقدم بالشكر 

الجزيل لألشخاص التالية أسماؤهم على رؤاهم ومساهماتهم:

 كريستينا بينيت )معهد التنمية الخارجية(
)2020 ID داكوتا غرونر )تحالف الهوية الرقمية 

 دان مكلور )مستقل(
ديرك-جان أومتزيغت )مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

 اإلنسانية(
 إيميلي هندرسون )وزارة التنمية الدولية البريطانية(

 إغناسيو ماس )مؤسسة ديجيتال فرونتيرز(
 جان-باسكال فوندو )تحالف أفضل من النقد(

 كيم ويلسون )مدرسة فليتشر(
 لورا واكر مكدونالد )مستقلة(

 ليلي فري )مستقلة(
 لويز هاغ )جامعة يورك(

 مارك اليشينا )غيف دايركتلي(
 ناثانيال ريموند )جامعة يال(

 نيكالس ريغر )مبادرات التنمية(
 بول كوريون )ديسبيرس(

 بول هارفي )هيومانيتيرين أوتكامز(
 بول موسر )ماستر كارد(

 بوال جيل بايزن )مستقلة(
 رالف رادرماخر )الجمعية األلمانية للتعاون الدولي(

 ريتشارد تشيرتشر )ديفيلوبمنت باثويز(
)CGAP( سيلفيا بور 

 تيا أندرسون )شبكة أوميديار(
 فالنتينا باركا )مستقلة(
 جوانا ماكري )مستقلة(

)ATMIA رون ديلنوفو )رابطة صناعة أجهزة الصراف اآللي 
 إدوارد فريزر )كي إيد لالستشارات(

)ALNAP أميليا ساندبيرغ )شبكة 
 كريستر النكولم )دينيش تشيرتش إيد(

 كارولين هولت )االتحاد الدولي للصليب األحمر(
 لويزا سيفريس )غراوند تروث سولوشنز(

)CRS( ويليام مارتن 
ويليام ديربان )الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول(

دعم موظفو شراكة التعلم النقدي التالية أسماؤهم هذه العملية: 
أنا كونداكشين، لينيوشيكاوا، نيكوالس نيكول، جولي لوسون 

مكداول، تيغان روجرز، روز سميث، مراد خواجا، هزار علي.
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 مقدمة 
ستختلف الطريقة التي تقدم فيها المساعدات اإلنسانية في عام 

2030 بشكل كبير عما كانت عليها في السابق. فتغير الحاجات 
والسياقات يدفع األطراف اإلنسانية لتغيير طريقة تنظيم وتنفيذ 

أعمالها، كما أن التطورات التكنولوجية وأنماط االتصاالت والتحضُّر 
والتعليم )من جملة أمور أخرى( تمكن عدًدا أكبر من األشخاص 
المتأثرين باألزمات من إدارة استجابتهم الخاصة بهم عن طريق 

االستفادة من مصادر دعم متعددة. والمساعدات المالية جوهرية 
في هذا التحول.

تحفــز توســعة مســاعدات النقــد والقســائم2 التغيــر الســريع فــي 
قطــاع المســاعدات اإلنســانية الدوليــة الرســمية. يشــهد هــذا 
القطــاع نمــاذج تشــغيل جديــدة وتغيــًرا فــي اســتخدام التكنولوجيــا 
ــن  ــوى بي ــط أق ــاص ورواب ــاع الخ ــع القط ــي الشــراكات م ــوًرا ف وتط
ــذه  ــة. وله ــات المالي ــن التدفق ــا م ــانية وغيره ــاعدات اإلنس المس
لألطــراف  المســتقبلي  الــدور  علــى  كبيــرة  تبعــات  التغيــرات 
اإلنســانية وطــرق تخطيــط وتنفيــذ برامجهــا لتحقيــق أفضــل النتائــج 
لألشــخاص فــي األزمــات. يهــدف هــذا التقرير من خالل استكشــاف 
المســتقبل المحتمــل للمســاعدات الماليــة لدعــم أعضــاء شــراكة 
التعلــم النقــدي وغيرهــم فــي التخطيــط اإلســتراتيجي بفهــم أفضل 
ــر  ــم التغيي ــم دع ــك يمكنه ــتقبلية، وبذل ــرص المس ــات والف للتحدي

ــي القطــاع. ــوع بالحاجــات ف المدف

نظــًرا ألن مســاعدات النقــد والقســائم هــي واحــدة فقــط مــن 
عــدد مــن التدفقــات النقديــة التــي قــد يصــل إليهــا األشــخاص فــي 
ــر مســاعدات النقــد والقســائم ضمــن  األزمــات، يحلــل هــذا التقري
المســاعدات الماليــة األوســع نطاًقــا. يقــر هــذا المصطلــح بــأن 
ــراد أو  ــد تدعــم األف ــي ق ــاك مجموعــة واســعة مــن األدوات الت هن
األســر المتضــررة مــن األزمــات فــي تلبيــة حاجاتهــم اإلنســانية عــن 
ــادة وصولهــم المالــي إلــى األســواق والخدمــات. يمكــن  طريــق زي
تقديــم هــذه المســاعدات مــن خــالل مجموعــة مــن اآلليــات التــي 
تتبعهــا الجهــات اإلنســانية أو الحكومــات أو الشــبكات الشــخصية.

مبررات إعداد التقرير
ــاعدات  ــتقبل المس ــادرة مس ــدي مب ــم النق ــراكة التعل ــت ش أطلق
تفكيرهــم  يوجــه  لتحليــٍل  أعضائهــا  لطلــب  اســتجابة  الماليــة 
يهــدف  والقســائم.  النقــد  مســاعدات  بشــأن  اإلســتراتيجي 
ــاء  ــاعدة أعض ــادرة لمس ــن المب ــزًءا م ــد ج ــذي يع ــر ال ــذا التقري ه
المحيطــة  والتحديــات  الفــرص  الشــراكة وغيرهــم علــى فهــم 
بتطــور المســاعدات الماليــة وبالتالــي دعــم تحســين التخطيــط 
المســاعدات  ُاثــر  أجــل تحســين  مــن  والتعــاون  اإلســتراتيجي 

باألزمــات. المتأثريــن  الماليــة علــى األشــخاص 

ــي  ــة ف ــم األطــراف الفاعل ــم رؤى تدع ــل لتقدي ــدف هــذا التحلي يه
ــي: ــا يل ــا فيم القطــاع اإلنســاني وغيره

فهــم الطــرق التــي تقــدم مــن خاللهــا األنمــاط المســتقبلية 
فرًصــا لتنفيــذ اســتجابة أفضــل مــن خــالل أدوات وشــراكات 

جديدة.

دعــم تطويــر األدوار واألســاليب المتبعــة لالســتغالل األكثــر 
كفــاءة للمــوارد الشــحيحة لتلبيــة الحاجــات اإلنســانية 
ــك. ــق ذل ــه تحقي ــي تواج ــية الت ــل السياس ــة العراقي ومعالج

اســتخدام المعرفــة والخبــرات والتحليــالت الخاصــة باألطراف 
الفاعلــة فــي مجــال مســاعدات النقــد والقســائم لضمــان 
أن يــؤدي التفكيــر فــي مســتقبل القطــاع اإلنســاني إلــى 

أفضــل النتائــج لألشــخاص المتأثريــن باألزمــات.

 منهجية البحث وهيكل التقرير

التحليــل المعــروض فــي هــذا التقريــر قائــم علــى مجموعــة أدوات 
ســيناريوهات شــبكة البحــث والتحليــل المشــترك بيــن الــوكاالت.3 
تــم تعديــل العمليــة للنظــر فــي آفــاق النظــام العالمي للمســاعدات 
الماليــة فــي عــام 2030. رســمت الخطــوة األولــى مــن هــذا النهــج 
– الهيــكل – خارطــًة لنظــام المســاعدات الماليــة العالمــي المعقــد. 
ــع  ــن دواف ــة م ــع قائم ــوي لوض ــل البني ــُتخدم التحلي ــم اس ــن ث وم
التغييــر التــي اختصــرت إلــى الدوافــع األكثــر تأثيــًرا وهــي: دور 
القطــاع الخــاص ودور حكومــات الــدول المتأثــرة باألزمــات وتكنولوجيــا 
ــخصية  ــة الش ــت، والهوي ــى اإلنترن ــول إل ــول والوص ــف المحم الهات
ورقمنتهــا، والبيانــات وحمايتهــا، واســتخدام الخدمــات الماليــة، 
ومســتويات تمويــل المســاعدات الماليــة، وتنقــل الســكان. أخيــًرا، 
ومــن خــالل عمليــة التحليــل البنيــوي، ُوضعــت فرضيــات حــول تطــور 
ــًدا لمســتقبل  ــا فري كل مــن هــذه الدوافــع وُجمعــت لتشــكل وصًف
المســاعدات الماليــة فــي كل مــن ســيناريوهات تقريــر "مســتقبل 

المســاعدات" األربعــة4�

يبــدأ هــذا التقريــر بملخــص ألهــم الــرؤى بشــأن الدوافــع الثمانيــة 
ــى  ــر عل ــذا التقري ــز ه ــم يرك ــة. ث ــع عام ــع مواضي ــي أرب ــة ف مرتب
أربعــة ســيناريوهات تستكشــف الطريقــة التــي قــد تتطــور بهــا 
ــكل مــن المســتخدمين والقطــاع  المســاعدات الماليــة بالنســبة ل
اإلنســاني علــى حــد ســواء. وينهــي التقريــر بتلخيــص مــا تنطــوي 
عليــه الســيناريوهات األربعــة ووضــع التوصيــات بشــأن أهــم القضايــا 
ــار. ومــن  ــي ينبغــي أن يأخذهــا القطــاع اإلنســاني فــي االعتب الت
ــدل  ــن والج ــدم اليقي ــه ع ــاط وأوج ــات األنم ــتعرض الملحق ــم تس ث

ــر. ــل أكب ــة بتفصي ــع الثماني بشــأن كل مــن الدواف

2  شراكة التعلم النقدي، أسينتشر )2018( تقرير حالة النقد العالمية، التحويالت النقدية في برمجة المساعدات اإلنسانية، ص. 3�
3  انظر إلى الملحق 3: المنهجية للمزيد من المعلومات. تم إثراء كل مرحلة من البحث بمراجعة الدراسات والبحث المتخصص والمقابالت وورش العمل، وتم التحقق من صحة النتائج في كل مرحلة مع الخبراء.

�"The Future of Aid: INGOs in 2030" )2016( 4  شبكة البحث والتحليل المشترك بين الوكاالت
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هيكل النظام والتحليل الهيكلي

استخدام 
الخدمات 

المالية

مستويات 
تمويل 

المساعدات 
المالية

آفاق مستقبل 
المساعدات 

المالية في عام 
2030

دور 
القطاع 
الخاص

تنقل 
السكان

البيانات 
وحمايتها

الهوية 
الشخصية 
ورقمنتها

تكنولوجيا 
الهاتف 

المحمول 
والوصول إلى 

اإلنترنت

دور 
الحكومة

الفرضيات قاعدة االستبصار

سيناريوهات 
مستقبل 

المساعدات المالية
التبعات

أهم الدوافع المؤثرة على 
مستقبل المساعدات المالية

مــن  العديــد  ويضــم  معقــد  نظــام  الماليــة  المســاعدات  نظــام 
والحكومــات  األفــراد  المســتخدمون  ومنهــم  الفاعلــة،  األطــراف 
وشــركات القطــاع الخــاص واألطــراف اإلنســانية الدوليــة الرســمية. 
ــات والتكيــف مــع  ــن عــدد مــن األولوي ــة بي علــى كل طــرف الموازن
ــر  ــي تطوي ــر ف ــد التفكي ــك، عن ــا. نتيجــة لذل ــود فيه ــات الموج البيئ
المســاعدات الماليــة وينبغــي مراعــاة التغيــرات واألنمــاط الســياقية 

ــا. ــع نطاًق األوس

ــًرا علــى طريقــة  يحــدد تحليلنــا ثمانيــة دوافــع ســتكون األكثــر تأثي
تطــور المســاعدات الماليــة خــالل الســنوات العشــر القادمــة حتــى 

عــام 2030، وهــي:

دور القطاع الخاص: يقع األطراف 
الفاعلون في القطاع الخاص في جوهر 

المساعدات المالية، فهم يقدمون 
المساعدات المالية باستخدام أدواتهم 

ومنصاتهم ويدعمون األطراف األخرى من 
جميع أنحاء النظام.

تقنيات الهاتف المحمول واإلنترنت: 
يوسع الوصول إلى تقنيات الهاتف 

المحمول واإلنترنت قابلية االتصال على 
مستوى العالم فيفتح آفاق المساعدات 

المالية لمن يتمتعون بالوصول إليها.

الهوية الشخصية ورقمنتها: كثيًرا ما 
يمثل التحقق من الهوية القانونية شرطًا 

لالستفادة من المساعدات المالية. وذلك 
يمثل تحديًا بالنسبة لمن ال يستطيعون 

إثبات هويتهم، وهي عملية تزداد السمة 
الرقمية

البيانات وحمايتها: ازداد جمع البيانات 
الشخصية بما فيها الهوية القانونية 

والخصائص الديمغرافية واألسرية 
واالجتماعية واالقتصادية وبيانات الموقع 
الجغرافي، لكن كثيًرا ما تكون سيطرة 

مستخدمي المساعدات المالية محدودة 
ا(  على هذه المعلومات )وهي قيمة جدًّ

وطرق استخدامها.

استخدام الخدمات المالية: ازداد 
توظيف الخدمات المالية لتقديم 

المساعدات المالية بما يزيد اإلدماج 
المالي لألفراد الموصولين، لكنه يستثني 

الكثير ممن هم على الجانب اآلخر من 
الفجوة الرقمية. 

دور الحكومات )في الدول المتأثرة 
باألزمات(: الحكومات هي المقدم 

الرئيسي المباشر للمساعدات المالية، 
كما يتوقف الوصول إلى المساعدات 

المالية المقدمة من/ من خالل األطراف 
األخرى على أنظمة الحكومات وإجراءاتها.

الدوافع األساسية
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مستويات تمويل المساعدات 
المالية: سيزداد تمويل المساعدات 

المالية كنسبة من مساعدات التنموية 
الرسمية كما هو الحال بالنسبة 

لمسارات التمويل البديل كالمنح من 
شخص لشخص.

تنقل السكان: سيزداد وضع األشخاص 
المتنقلين صعوبة وسيصبح تقديم 

المساعدات المالية لهم أكثر تعقيًدا 
بسبب عدم انتظام وضعهم وضعفهم أمام 

االستغالل.

هذه الدوافع األساسية الثمانية مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيًقا، 
وتؤثر التطورات في كل منها على مستقبل الدوافع األخرى. 

نتيجة لذلك، يمكن تنظيم الرؤى األساسية ضمن أربعة أسئلة 
رئيسية:

من سيشارك في تقديم المساعدات المالية؟

مــن ســيكون المنتفعــون ومــا هــي الحقــوق التــي يتمتعــون بهــا 
بشــأن بياناتهم؟

لتقديــم المســاعدات  التــي ستســتخدم  مــا هــي األدوات 
الماليــة ومــا الــذي ســتعتمد عليــه؟

كيف يمكن تمويل المساعدات المالية في المستقبل؟

من سيشارك في تقديم 
المساعدات المالية؟

تسيطر ثالثة أطراف على تقديم المساعدات المالية: الحكومات 
والقطاع الخاص واألطراف اإلنسانية الفاعلة.

الحكومــات هــي أكبــر مقــدم للمســاعدات الماليــة علــى مســتوى 
العالــم مــن خــالل برامــج الحمايــة االجتماعيــة الوطنيــة التي تتســع 
ــر هشاشــة.  ــن األشــخاص األكث ــر م ــدًدا أكب ــا لتشــمل ع تغطيته
النقــد  القائمــة علــى  التحويــالت االجتماعيــة  ُتســتخدم 
ــل  ــعيًا لتقلي ــرى س ــة األخ ــتثمارات االجتماعي ــة االس لتكمل
الحمايــة  لبرامــج  يعــزى  الفقــر والهشاشــة بشــكل عــام. 
ــاح  ــة( النج ــالت االجتماعي ــات التحوي ــا مكون ــا فيه ــة )بم االجتماعي
ــتجابة  ــر اس ــت أكث ــد أصبح ــود، وق ــاء الصم ــر وبن ــل الفق ــي تقلي ف
ــم الدعــم لألشــخاص  ــى تقدي ــدرة عل ــر ق ــي أكث ــات وبالتال للصدم

ــات. ــات األزم ــي أوق ف

أدى توســيع الحكومــات لبرامــج التحويــالت االجتماعيــة وبذلهــا 
الجهــود لجعــل هــذه البرامــج أكثــر اســتجابة للصدمــات إلــى تغييــر 
دور األطــراف اإلنســانية فــي بعــض الــدول. إذا توفــرت القــدرات 
الهيــاكل  مــع  اإلنســانية  األطــراف  عمــل  ســيزداد  الحكوميــة 
الوطنيــة ومــن خاللهــا لتقديــم المســاعدات الماليــة )والمســاعدات 
ــدول الهشــة  ــن ال ــد م ــي العدي ــن ف ــام(. لك اإلنســانية بشــكل ع
والــدول المعرضــة لخطــر الكــوارث، مــا زالــت القــدرات علــى تقديــم 
ــا محــدودة: فــي عــام 2018،  ــة والوصــول إليه المســاعدات المالي

تمــت تغطيــة 18% فقــط مــن أفقــر النــاس في الــدول متدنيــة الدخل 
بالتحويــالت االجتماعيــة. لذلــك ســتبقى األطــراف اإلنســانية فــي 
الحــاالت الطارئــة فــي مقدمــة مقدمــي المســاعدات الماليــة فــي 
الســياقات التــي ال تســتطيع فيهــا الحكومــات تقديــم المســاعدات 
تحويــل  أن  يعنــي  التطــور  هــذا  تقديمهــا.  فــي  ترغــب  ال  أو 
ــة للنقــد ســيزداد ســتزيد فــي  األطــراف اإلنســانية الفاعل
بيئــات معقــدة وتــزداد فيهــا المخاطــر المتصــورة. تثيــر الطــرق 
التــي يمكــن مــن خاللهــا أن ترتبــط األطــراف اإلنســانية مــع األنظمة 
الحكوميــة وتعتمــد علــى القطــاع الخــاص لتيســير مســاعدات 
النقــد والقســائم أســئلة مهمــة بشــأن الفضــاء اإلنســاني والطــرق 
التــي يمكــن مــن خاللهــا أن تضمــن األطــراف اإلنســانية شــمولية 
المســاعدات وتقديمهــا وفًقــا للمبــادئ اإلنســانية وبطريقــة ال تثيــر 
مخاطــر غيــر معقولــة علــى األشــخاص المتضرريــن مــن األزمــات أو 

المنظمــات نفســها.

بصفتهــا جهــات تنظيميــة، تؤثــر الحكومــات أيًضــا علــى 
المســاعدات  بتقديــم  المعنيــة  ســلوك جميــع األطــراف 
الماليــة. يجــري تحديــد المســاعدات الماليــة فــي أي كجــال عــن 
طريــق الموازنــة بيــن تهيئــة بيئــة تمكينيــة تحفــز التنافــس وتدفــع 
االبتــكار وتوســع اإلدمــاج المالــي وتحمــي خصوصيــة المســتخدمين 
ــن  ــل م ــم الهائ ــع الك ــا جم ــي يولده ــف الت ــن الضع ــف مكام وتخف
البيانــات، وضمــان اتبــاع العنايــة الواجبــة علــى نحــو ســليم لمنــع 
إســاءة اســتخدام المعامــالت الماليــة. تســعى الحكومــات لفــرض 
ســيطرتها علــى الهيــاكل التــي تقــوم عليهــا المســاعدات الماليــة 
)كالبنــوك وشــركات االتصــاالت والمنصــات اإللكترونيــة( بمســتويات 
حمايــة  وتدابيــر  والمخاطــر  الخدمــات  أن  يعنــي  مــا  متفاوتــة، 

ــا. ــر أيًض ــاوت بشــكل كبي المســتخدمين تتف

ــي كل  ــاص ف ــاع الخ ــن القط ــة م ــات الفاعل ــارك الجه تش
أدواًرا  تــؤدي  وهــي  تقريبًــا.  الماليــة  المســاعدات  مراحــل 
مختلفــة: بــدًءا مــن شــركات الهاتــف المحمــول والبنــوك التــي 
تقــدم الخدمــات الماليــة األساســية وانتهــاًء بالمنصــات اإللكترونيــة 
كموقــع فيســبوك أو غوغــل أو علــي بابــا التــي تربــط المســتخدمين 
ــوك  ــاًل، يســرت البن ــة المتنوعــة. مث بشــبكة مــن الخدمــات الرقمي
اإللكترونيــة  والمنصــات  المتنقلــة  النقديــة  الخدمــات  وشــركات 
وشــركات تحويــل النقــد حــواالت قياســية وصلــت قيمتهــا إلــى 529 
مليــار دوالر إلــى الــدول متوســطة ومتدنيــة الدخــل في عــام 2018، 
ــة  ــي كل دول ــرة ف ــة المباش ــتثمارات الخارجي ــك االس ــاوز بذل لتتج
ــا  ــن(.5 تدعــم منصــات القطــاع الخــاص أيًض ــا )باســتثناء الصي تقريبً
المســاعدات الماليــة المباشــرة مــن شــخص آلخــر التــي تســتهدف 
ــن.  ــن المحتاجي ــم م ــات وغيره ــن األزم ــن م ــخاص المتضرري األش
ــع  ــال م ــذا المج ــي ه ــة ف ــركات التكنولوجي ــاركة الش ــزداد مش وت
ازديــاد اســتخدام العمــالت المشــفرة، مــع أن طريقــة اســتخدامها 

ــر. ســتتأثر باألنظمــة التــي مــا زالــت مــا زالــت قيــد التطوي

تأثيــر الجهــات الفاعلــة مــن القطــاع الخــاص ال يقتصــر علــى 
دورهــا كجهــات منفــذة بشــكل مباشــر، بــل إنهــا تقــدم أيًضــا 
ــرى  ــراف األخ ــات لألط ــات والبيان ــا المعلوم ــم تكنولوجي دع
فــي هــذا المجــال بمــا فيهــا الحكومــات والقطــاع اإلنســاني 
الدولــي الرســمي. ال يمكــن تشــغيل المســاعدات المالية 
دون الخدمــات أو المنصــات المقدمــة مــن القطــاع الخــاص. 
ســتكون العديــد مــن شــركات القطــاع الخــاص المختلفــة 
التــي تدفــع االبتــكار فــي الخدمــات الماليــة والرقميــة 
أساســية فــي زيــادة الوصــول إلــى المســاعدات الماليــة. 
ــاوف  ــزداد المخ ــات ت ــة التنظيم ــة محدودي ــي حال ــن ف لك
بشــأن اســتغالل المســتخدمين ومخاطــر االعتمــاد علــى 

شــركة أو منصــة واحــدة.

5  البنك الدولي )2019( رقم قياسي للحواالت المرسلة على مستوى العالم في عام 2018، بيان صحفي رقم 148/2019�
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ــد  ــخاص وق ــن األش ــد م ــة للمزي ــة الرقمي ــات المالي الخدم
يقــدم طبقــات إضافيــة مــن األمــن عــن طريــق تهيئــة ســبل 

لألفــراد إلثبــات هوياتهــم حتــى لــو ضاعــت وثائقهــم.

الهويــة  مــن  التحقــق  معلومــات  رقمنــة  ازديــاد  يــؤدي 
وحجــم البيانــات الشــخصية المجموعــة مــن قبــل مقدمــي 
الخدمــات الماليــة والرقميــة والحكومــات والجهــات الفاعلــة 
اإلنســانية إلــى مكامــن ضعــف جديــدة متصلــة بســرقة 
البيانــات وإســاءة اســتخدامها ومراقبتهــا. ومــا زال فهــم 
مكامــن الضعــف هــذه فــي بدايتــه. تــزداد هــذه المخاطــر حــدًة 
ــول  ــة ألن الوص ــة أو المهمش ــكانية الضعيف ــات الس ــبة للفئ بالنس
إلــى بياناتهــا الشــخصية يزيــد تعرضهــا لالضطهــاد أو االســتغالل أو 
ــرة مــن  ــات كبي ــت كمي ــز السياســي أو االقتصــادي. وإذا كان التميي
بيانــات األفــراد الشــخصية محفوظــة فــي ســجل وتحــد أو ســجالت 
اجتماعيــة، قــد يتعــرض األشــخاص المهمشــون لخطــر االضطهــاد. 
وحتــى بالنســبة لمــن ال ينتمــون لفئــات مهمشــة، ســيزيد التعتيــم 
ــه الوصــول  ــن يمكن ــم وم ــا حوله ــم جمعه ــي يت ــات الت ــول البيان ح
ــم  ــات الخاصــة به ــي البيان ــم ف ــراض اســتخدامها وحقه ــا وأغ إليه
مــن خطــر تعرضهــم لالســتغالل )كالقــروض قصيــرة األمــد وعاليــة 
ــن  ــد م ــي العدي ــر. ف ــال( بشــكل كبي ــم )كاالحتي ــد( أو الجرائ الفوائ
الســياقات، تكــون أنظمــة حمايــة المســتخدمين محــدودة كمــا 
ــا  ــع أنه ــاًل م ــدت أص ــدودة إن وج ــم مح ــاركة بياناته ــل مش أن بدائ
ا بالنســبة للقطــاع الخــاص والحكومــات.8 يمكــن أن تقــدم  قيمــة جــدًّ
البيانــات الكبيــرة معلومــات حــول التفضيــالت الشــخصية والســلوك 
االجتماعــي والحــركات والوضــع الصحــي لألفــراد. مــن خــالل التعــود 
أعراًفــا  الســيئة  الممارســات  قــد تؤســس  الشــفافية،  ونقــص 
جديــدة فــي مشــاركة البيانــات ال يصــادق عليهــا معظــم األطــراف 
الفاعلــون. وهــذا يزيــد إلحــاح تطويــر أنظمــة مكيفــة جيــًدا لمراعــاة 

قواعــد النظــام الرقمــي. 

يمكــن أن تضمــن زيــادة المســاعدات الماليــة ســيطرة أكبــر 
ــرم  ــم ُتحت ــى تعافيهــم مــن األزمــات. لكــن إن ل ــراد عل لألف
حقــوق األفــراد فــي هوياتهــم وبياناتهــم الشــخصية )ال 
ــف الشــمول قــد  ســيما فــي الفضــاء الرقمــي( فــإن تكالي
تكــون كبيــرة. ازداد جمــع الحكومــات واألطــراف اإلنســانية للبيانات 
الشــخصية وحفظهــا دون االســتثمار الكافــي فــي القــدرات التقنيــة 

التــي تضمــن حمايتهــا.

ما هي األدوات التي سُتستخدم وعلى ماذا ستعتمد؟

ازدادت رقمنــة المســاعدات الماليــة9، ونتيجــة لذلــك اعتمــد الوصول 
ــاالت.  ــات لالتص ــة وخدم ــة تحتي ــيس بني ــى تأس ــاعدات عل للمس
ــة  ــة الرقمي ــات المالي ــة والخدم ــة المتنقل ــات النقدي ــل الخدم يواص
القائمــة علــى اإلنترنــت اتســاعهما )توســع الخدمــات النقديــة 
المتنقلــة علــى وجــه التحديــد فــي جنــوب الصحــراء الكبــرى وبيــن 
الالجئيــن(10. وفــي ظــل ســعي الحكومــات واألطــراف الفاعلــة 
اإلنســانية لزيــادة كفــاءة تقديــم المســاعدات الماليــة، تــزداد وتيــرة 

ــة.  ــتخدام األدوات الرقمي ــى اس ــال إل االنتق

ســتتطور أدوار كل مــن هــذه المجموعــات علــى ديناميــات القــوى 
وطــرق تغيــر المســاعدات الماليــة. ســتعتمد القيمــة المضافــة 
ألي طــرف فاعــل علــى مــا القيمــة التــي تقدمهــا للمســتخدمين 

ــة تبليغهــم عــن هــذا القيمــة. وفعالي

من سيكون المنتفعون وما هي الحقوق التي 
سيتمتعون بها بشأن بياناتهم؟

الزيــادة الســريعة فــي تغطيــة شــبكة االتصــاالت الالســلكية )%90 
مــن مجمــوع الســكان حــول العالــم يعيشــون فــي منطقــة تغطيهــا 
شــبكة 3G أو أعلــى فــي عــام 2018(6 وانخفــاض تكلفتهــا تعنــي 
ــة  ــى البني ــات إل ــن األزم ــن م ــخاص المتضرري ــول األش ــاد وص ازدي
ــة  ــاع التغطي ــؤدي اتس ــن أن ي ــة. يمك ــة الرقمي ــة المالي التحتي
واإلدمــاج المالــي إلــى إتاحــة المزيــد مــن الخيــارات لبعــض 
ــال  ــعة المج ــة وتوس ــتجابتهم الخاص ــخاص إلدارة اس األش
ــر  ــميين وغي ــاعدات الرس ــي المس ــراد بمقدم ــل األف ليتص
ــم.  ــي" منه ــن "يأت ــى م ــاد عل ــن االعتم ــداًل م ــميين ب الرس
ســُتتفتح مجــاالت جديــدة للوصــول للمســاعدات النقديــة مــن خالل 
ــراد الخاصــة  ــة )األطــراف اإلنســانيون وشــبكات األف ــوات مختلف قن
ــراف  ــح األط ــا يمن ــك( مم ــى ذل ــا إل ــات وم ــع التبرع ــات جم ومنص
المحليــة قــدرًة أكبــر علــى المشــاركة فــي المســاعدات الماليــة.

لكــن الوصــول إلــى التكنولوجيــا ليــس متســاويًا؛ فالجنــس 
والعمــر والفقــر والوضــع القانونــي والعيــش فــي مناطــق 
ريفيــة غيــر مخدومــة علــى نحــو كاف مــن العوامــل المهمــة 
التــي تؤثــر علــى احتمــال وصــول األفــراد للتكنولوجيــا� 
حتــى لــو ولـّـدت التكنولوجيــا فرًصــا لتعزيــز اآلراء والخيــارات، ســُيترك 
العديــد مــن األشــخاص علــى الجانــب اآلخــر مــن الفجــوة الرقميــة. 
يهــدد التفــاوت فــي الوصــول التكنولوجــي واالســتخدام والمهــارات 
ــات(  ــة والبيان ــية الرقمي ــارات األساس ــا المه ــا فيه ــية )بم األساس
المالــي  التهميــش  وترســيخ  الماليــة  المســاواة  عــدم  بزيــادة 
ــن االســتجابة  ــرق بي ــا للخطــر. ســينمو الف ــر تعرًض للســكان األكث
التــي تتمتــع باتصــال جيــد  لألزمــات فــي المناطــق الحضريــة 
واالســتجابات فــي المناطــق التــي تعانــي مــن ضعــف االتصــال أو 
التــي تســتهدف الفئــات المهمشــة، ممــا يســتلزم جهــوًدا واعيــة 
لتزويــد األشــخاص الذيــن ال يتمتعــون باالتصــال بنفــس المجموعــة 

مــن الخدمــات والدعــم.

مــن أهــم المعيقــات التي تواجــه اإلدمــاج المالــي واالتصال 
الالســلكي فــي العديــد مــن الــدول الحاجة لهوية شــخصية 
القانونيــة( مــن أجــل تحقيــق  للهويــة  )إثبــات  رســمية 
شــروط العنايــة الواجبــة التــي يلتــزم بهــا مقدمــو الخدمــات 
الماليــة وشــركات االتصــال الالســلكي.7 يمكــن أن يكــون 
ــى  ــم يســتطيعوا الحصــول عل ا بالنســبة لمــن ل ــدًّ ــًدا ج ــك معق ذل
هويــة شــخصية رســمية أو مــن وضعهــم المــادي معقــد، ال ســيما 
الالجئيــن والمهاجريــن. فــي بعــض الســياقات، تــدرس الحكومــات 
تبســيط شــروط العنايــة الواجبــة التــي تســمح باســتخدام أشــكال 
ــن  ــون األشــخاص قادري ــي أن يك ــة. ينبغ ــات الهوي ــن إثب ــة م إضافي
علــى إثبــات هويتهــم رقميًّــا كــي يصلــوا إلــى الفــرص التــي يقدمهــا 
النظــام الرقمــي. اتســع اســتخدام بعــض التقنيــات مثــل الخصائــص 
البيومتريــة للتحقــق مــن الهويــة فــي العالــم االفتراضــي. ســيتيح 
التحــول إلــى "الهويــة الرقميــة الجيــدة" الوصــول إلــى 
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8  الفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي التابع لألمين العام لألمم المتحدة )The Age of Digital Independence" )2018"، ص.10�

 Better Than .9  ازداد استخدام الحكومات والجهات اإلنسانية الفاعلة للخدمات المالية الرقمية لتوصيل المساعدات المالية في التحويالت كبيرة القيمة من خالل الخدمات النقدية المتنقلة وبطاقات السحب اآللي وغيرها من آليات التحويل
Development Partners Toolkit )2017( Cash Alliance

 .)2019( "Digital Lives of Refugees " 10  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول
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لكــن كثيــًرا مــا تتركــز األولويــة علــى منافــع هــذه األدوات بالنســبة 
للجهــات الفاعلــة التــي تقــدم المســاعدات بــداًل مــن التركيــز علــى 

المنافــع المحتملــة للمنتفعيــن منهــا.

ــة  ــن األنظم ــد م ــى العدي ــة عل ــاعدات المالي ــق المس ــد تدف يعتم
وأطــر العمــل، ومنهــا البنيــة التحتيــة المتاحــة لالتصــاالت والخدمــات 
الرقميــة، والنظــام المصرفــي، واألطــر التنظيميــة، وأنظمــة تحديــد 
ــات المختلفــة لنقــل النقــد.  ــد مــن اآللي ــة الشــخصية، والعدي الهوي
ــد الســرعة  يمكــن أن تقلــل التحويــالت الرقميــة مــن التكلفــة وتزي
ــة سلســلة  ــالت )ال ســيما باســتخدام تقني ــع التحوي ــة تتب وإمكاني
ــال وتعــزز راحــة وكرامــة المســتخدمين.  ــل( وتحــد مــن االحتي الكت
فــي معظــم األحــوال أظهــر مقدمــو الخدمــات الماليــة 
ــر مــن المؤسســات  ــا أكب ــة اهتماًم ــر المصرفي ــة غي الرقمي
إلــى  الرقميــة  التوســعة  فــي  التقليديــة  المصرفيــة 
األســواق غيــر المخدومــة. يمكــن لمقدمــي الخدمــات الماليــة 
الرقميــة أن يقللــوا تكاليــف الخدمــات بشــكل كبيــر ويزيــدوا توافرهــا، 
ممــا يجعلهــم نقطــة دخــول مهمــة للعديــد مــن النــاس. لكــن لــكّلٍ 
مــن طــرق إرســال واســتقبال النقــد عراقيلهــا وتكاليفهــا ومخاطرهــا 
ــن  ــد م ــة المزي ــدود الوطني ــرة للح ــات العاب ــرض األزم ــا. تف ومنافعه
التحديــات مــن حيــث آليــات تقديــم المســاعدات الماليــة والوصــول 
إليهــا عبــر الحــدود نظــًرا الختــالف طبيعــة البيئــات التنظيميــة بيــن 

ــدول. ال

يمكــن أن تؤثــر تقنيــة سلســلة الكتــل والعمــالت المشــفرة علــى 
ــواالت  ــرعة الح ــن س ــد م ــر، إذ تزي ــكل كبي ــة بش ــات المالي التدفق
وتقلــل مــن تكلفتهــا، وتوســع اإلدمــاج المالــي، وتهيــئ المزيــد مــن 
الخيــارات للمنــح مــن شــخص آلخــر. مــا زالــت العديــد مــن الــدول 
متشــككة حتــى تاريخــه بشــأن اســتخدام العملــة الرقميــة. وهــي 
ــا لمكافحــة غســيل  ــة تنظيمه ــا وكيفي ــة بشــأن تقلبه ــر مرتاح غي
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وفــرض الضرائــب وحمايــة المســتهلكين. 
حظــرت بعــض الــدول اســتخدام العمــالت المشــفرة أو أوقفــت 
ــام  ــي ع ــع هــذه المخــاوف. ف ــل م ــم التعام ــى يت اســتخدامها حت
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــة المكســيك هــي الحكوم ــت حكوم 2019، كان
تقبــل العمــالت المشــفرة، مــع أن هــذا الوضــع ســيتغير علــى 
األرجــح، إال أن الســرعة التــي ســتقبل بهــا مؤسســات أخــرى 
ــج فيهــا  العمــالت المشــفرة قــد تعتمــد علــى الطريقــة التــي تعال
منصــات العمــالت المشــفرة المخــاوف والطريقــة التــي تتطــور فيهــا 

ــة. األنظم

الماليــة –  تعتمــد المســاعدات  الطــرق،  العديــد مــن  فــي 
وخصوًصــا المســاعدات الماليــة الرقميــة – علــى تبــادل 
البيانــات ألغــراض الخدمــات والدعــم. إن منافــع هــذا التبــادل 
هائلــة، لكــن مخاطــره كبيــرة أيًضــا. لذلــك فــإن االختيــار المســتنير 
وليــس الشــكلي أساســي لضمــان رفــاه المنتفعيــن بشــكل عــام 

ــل. ــى المــدى الطوي عل

كيف سيجري تمويل المساعدات المالية في 
المستقبل؟

ــدات  ــن عائ ــة م ــاعدات المالي ــم المس ــل معظ ــري تموي يج
ــمية،  ــة الرس ــاعدات التنموي ــروض والمس ــات والق الحكوم
حســب  التمويــل  مــن  األنــواع  هــذه  نســب  وتتفــاوت 
الدولــة. تجــري موازنــة تمويــل المســاعدات االجتماعيــة مــن قبــل 
ــات واهتمامــات أخــرى، كاالســتعداد  الحكومــات الوطنيــة مــع أولوي
لوضــع وفــرض ضرائــب تدريجيــة. نتيجــة لذلــك، تتفــاوت مســتويات 

تمويــل المســاعدات االجتماعيــة )ومكونــات التحويــالت االجتماعيــة 
الخاصــة بهــا(، ويمليهــا المنــاخ السياســي واالقتصــادي إلــى 
ــي  ــاًعا ف ــة اتس ــاعدات االجتماعي ــهد المس ــر. تش ــد كبي ح
ــرار  ــب إق ــح عق ــى األرج ــتزداد عل ــدول وس ــن ال ــد م العدي
صنــدوق النقــد الدولــي بــأن اإلنفــاق االجتماعــي أساســي 
للنمــو الشــمولي واالســتقرار والصمــود فــي مواجهــة 
الصدمــات.11 كمــا تعتبــر المســاعدات االجتماعيــة دافًعــا بــارًزا 
لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.12 ومــع ذلــك، ســيبقى 
ــًرا  ــئ نظ ــر متكاف ــة غي ــات للمســاعدات االجتماعي ــل الحكوم تموي
ألســعار الفائــدة المنافســة المتصلــة بتخصيــص موازنــات الحكومــة.

مــن  الماليــة  المســاعدات  تمويــل  سيســتمر  األرجــح،  علــى 
مــع  تماشــيًا  االزديــاد  فــي  الرســمية  التنمويــة  المســاعدات 
ــة  ــى فعالي ــة عل ــاد األدل ــرى وازدي ــة الكب ــادرة الصفق ــات مب التزام
ــياقات )ازداد  ــن الس ــد م ــي العدي ــائم ف ــد والقس ــاعدات النق مس
مجمــوع مســاعدات النقــد والقســائم ألغــراض إنســانية بنحــو 
60% مــن عــام 2016 إلــى عــام 2018، وتقــدر قيمــة برامــج النقــد 
والقســائم فــي عــام 2018 بنحــو 4.7 مليــار دوالر أمريكــي(.13 لكــن 
االنخفــاض المحتمــل فــي التمويــل الحكومــي بشــكل عــام 
للمســاعدات اإلنســانية قــد يوســع الفجــوة بيــن الحاجــات 
والمــوارد، ممــا يزيــد مــن أهميــة تمويــل الجهــات المانحــة 
الخاصــة. علــى الرغــم مــن الزيــادة الكبيــرة فــي مبالــغ التمويــل؛ 
مــن 10.6 مليــار دوالر فــي عــام 2014 إلــى 13.9 مليــار دوالر فــي 
عــام 2017، إال أن الفجــوة فــي تغطيــة االســتجابات اإلنســانية 
بقيــادة األمــم المتحــدة تحــوم حــول 40%.14 لذلــك ســيكون تنويــع 
تمويــل تقديــم المســاعدات الماليــة أساســيًّا، ومــن األمثلــة علــى 
ــاء  ــي والعط ــل الجماع ــة للتموي ــدرات الهائل ــاف الق ــك استكش ذل
ــة  ــاعدات المالي ــة المس ــل أنظم ــن أن تمث ــر. يمك ــاص المباش الخ
القابلــة للتبــادل أداة مهمــة لتحقيــق التناغــم فــي وضــع الموازنــات 
وربــط  والتنمويــة  اإلنســانية  المحافــظ  مختلــف  فــي  واإلنفــاق 
التمويــل اإلنســاني والبرامــج اإلنســانية بالمســاعدات االجتماعيــة 
الحكوميــة مــن أجــل ضمــان اســتمرارية أكبــر للمســاعدات. علــى 
الرغــم مــن صعوبــة تطبيقهــا، يمكــن أن تمنــح أوجــه التضافــر هــذه 
ــي  ــاءات ف ــن وكف ــى المنتفعي ــا عل ــث أثره ــن حي ــة م ــع هائل مناف
توصيــل المســاعدات بشــكل عــام. ومــن الممكــن أن تفتــح 
آليــات التمويــل المبتكــرة مثــل تجميــع المخاطــر اإلقليميــة 
مجــاالت جديــدة لتمويــل المســاعدات الماليــة المقدمــة 
التحليــالت  تتمتــع  األزمــات.  مــن  المتضرريــن  لألشــخاص 
ــز  ــى تحفي ــدرة عل ــة بالق ــب المســاعدات المالي ــى جان ــة إل التنبؤي
التحــول إلــى العمــل االســتباقي لألزمــات حيــث تســاعد الدفعــات 

ــة. ــف أضــرار األزم ــي تخفي ــى مســتوى األســرة ف ــة عل المالي

ــم  ــرة الحج ــي كبي ــر، وه ــخص آلخ ــن ش ــاعدات م ــتزيد المس س
منــذ اآلن، مــع اتســاع الخدمــات الماليــة الرقميــة. ومــن المرجــح 
ــو  ــع نم ــي م ــم الجماع ــواالت والدع ــاد الح ــتمر ازدي أن يس
الخدمــات الماليــة الرقميــة وازديــاد مجتمعــات الشــتات 
بســبب الهجــرة والنــزوح. ستســتمر هــذه التدفقــات فــي تمثيــل 
نســبة عاليــة مــن الدعــم الــذي يصــل إليــه المحتاجــون. وقــد 
يتحســن وصــول األشــخاص المتضرريــن مــن األزمــات للمســاعدات 
الماليــة مــن التأميــن واالئتمــان ألن تحليــل البيانــات يحّســن تحليــل 
المخاطــر والمنتجــات المصممــة للشــرائح الســوقية غيــر المخدومة 

ــى اآلن. حت

11  كريستين الغراد )Forging a Stronger Social Contract—the IMF’s Approach to Social Spending " )2019"، صندوق النقد الدولي.
�"Four actions to drive and deliver SDG progress: lessons from ODI research" )2017( 12  نيكوالي وسروار

13  مبادرات التنمية. "Key Trends in Humanitarian Assistance"، ص. 7�
14  الدعم المنسق المقدم من األمم المتحدة لألشخاص المتضررين من الكوارث والنزاعات )Global Humanitarian Overview " )2019"، ص. 9�
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سيناريوهات مستقبل 
المساعدات المالية

بنــاء علــى تحليــل دوافــع التغييــر الثمانيــة األكثــر تأثيــًرا علــى 
مــن  سلســلة  وضــع  تــم  الماليــة،  المســاعدات  مســتقبل 
األوضــاع  فــي  مذكــورة  الســيناريوهات  وهــذه  الســيناريوهات. 

15�" Future of Aid" تقريــر  فــي  المتوقعــة  المســتقبلية 

يقيـّـم هــذا التقريــر االستشــرافي الطــرق المحتملــة لتكشــف أوجه 
عــدم اليقيــن بالنســبة للمســاعدات المالية في أربعة ســيناريوهات 
منفصلــة لعــام 2030. لــم يضــع افتــراض بــأن المســتويات اإلجماليــة 
للمســاعدات الماليــة التــي تصــل إلــى األشــخاص المســتضعفين 
أعلــى فــي ســيناريو معيــن مقارنــة بالســيناريوهات األخــرى. لكــن 
الفروقــات فــي تغطيــة وجــودة المســاعدات الماليــة بيــن هــذه 
الســيناريوهات كبيــرة، وهــي متصلــة بعوامــل الشــمولية واإلقصــاء 

وتنســيق المســاعدات وفعاليــة تصميمهــا.

ــا فــي الوقــت  ــا جزئيًّ ــد يعكــس بعــض هــذه الســيناريوهات واقًع ق
ــة.  ــئة والمتقدم ــدول الناش ــي ال ــة ف ــياقات معين ــي س ــر ف الحاض
يمكــن أن يقــع أكثــر مــن ســيناريو واحــد فــي الوقــت ذاته فــي إقليم 
معيــن أو حتــى دولــة واحــدة كبيــرة، وقــد يتطــور أحــد الســناريوهات 
ــا  إلــى ســيناريو آخــر. ال تقــدم هــذه الســيناريوهات تفســيًرا خطيًّ
لطريقــة تحقــق مســتقبل معيــن، بــل تمثــل صــورة لمســتقبل 
ــتقبل  ــيناريوهات مس ــذه الس ــل ه ــام 2030. تمث ــي ع ــل ف محتم
ــن  ــات الســكانية المتضــررة م ــة بالنســبة للفئ المســاعدات المالي

ــة. األزمــات و/ أو فــي أوضــاع الهشاشــة المزمن

استخدام السيناريوهات االستكشافية

المســتقبل،  لتوقــع  االستكشــافية  الســيناريوهات  توضــع  لــم 
بــل يقصــد منهــا أن تعكــس مجموعــة واســعة مــن المخرجــات 
الدوافــع  ديناميــات  تطــور  علــى  بنــاء  اإلمــكان،  قــدر  الواقعيــة 
ــدة  ــي ستشــكل نظــام الدراســة خــالل م ــر الت األساســية للتغيي
ــن  ــدة بي ــات معق ــل عالق ــيناريوهات أداة لتحلي ــراف. الس االستش
ــد صــوًرا  ــك يول ــرور الزمــن. وذل ــع م ــة م ــع وأطــراف فاعل عــدة دواف
ــاع القــرار العمــل معهــا بســهولة.  واضحــة للمســتقبل يمكــن لصن
عــن طريــق دراســة مجموعــة مــن األوضــاع المســتقبلية المحتملــة 
)وليــس فقــط التركيــز علــى األوضــاع األكثــر احتمااًل( وكيف ســيكون 
ــروا  ــرار أن يدي ــاع الق ــن لصن ــا، يمك ــبة له ــات بالنس ــع المنظم وض
أوجــه عــدم اليقيــن بطريــق أفضــل وأن يضعــوا إســتراتيجيات قابلــة 
ــا  ــا. كم ــون فيه ــي يعمل ــرة الت ــة المتغي ــم البيئ ــي تالئ ــل ك للتعدي
توضــح الســيناريوهات أنــواع التحديــات والفــرص التــي ســتظهر فــي 
كل وضــع مســتقبلي محتمــل. ودراســة هــذا التحليــل تتيــح للقــادة 
اتخــاذ قــرارات إســتراتيجية أكثــر اليــوم ليعــززوا تأهبهــم وفاعليتهــم. 
تلهــم الســيناريوهات صنــاع القــرار مــن الجهــات اإلنســانية للنظــر 
إلــى عملهــم بطريقــة منهجيــة أكثــر وطويلــة األمــد، فتصبــح أداة ال 

ــم. ــر دائ يمكــن االســتغناء عنهــا لمــن يســعون لتحقيــق تغيي

افتراضات تشكل إطار السيناريوهات

لوضــع هــذه الســيناريوهات، تــم وضــع عــدة افتراضــات تشــكل 
ــورة  ــاط المذك ــت النق ــة. بقي ــاعدات المالي ــتقبل المس ــاًرا لمس إط
ــي كل وضــع  ــا ف ــي كل ســيناريو، وافُتِرضــت صحته ــة ف ــاه ثابت أدن

ــر. ــذا التقري ــي ه ــف ف ــتقبلي مستكش مس

تمثــل المســاعدات الماليــة تدخــاًل عالــي الفعاليــة للمســاعدات 
اإلنســانية واالجتماعيــة ويمكــن أن يســتمر فــي تلبيــة مجموعة 

واســعة مــن أهــداف الوقايــة والحمايــة والتعزيــز والتحويــل.

مــن  مكونًــا  تشــكل  التــي  والقســائم،  النقــد  مســاعدات 
ــى نطــاق واســع كأحــد  ــرف بهــا عل ــة، معت المســاعدات المالي
أهــم مجــاالت المســاعدات اإلنســانية، وهــي تتمتــع بإمكانــات 
ــة  ــاءة وفعالي ــر كف ــة أكث ــات بطريق ــة االحتياج ــي تلبي ــة ف هائل

وخضوًعــا للمســاءلة.

ســتؤدي توســعة نطــاق مســاعدات النقد والقســائم إلــى تحفيز 
التغييــر فــي قطاع المســاعدات الدولية الرســمية، وســيكون لها 

تبعــات مهمــة علــى أدوار جميــع الجهــات اإلنســانية الفاعلة.

المســاعدات  لتمويــل  المطلقــة  المســتويات  ستســتمر 
ــة  ــر المؤسســات المالي ــة بتأثي ــاد مدفوع ــي االزدي اإلنســانية ف

الدوليــة وتطــور آليــات تمويــل جديــدة.

ــن  ــبة م ــائم كنس ــد والقس ــاعدات النق ــل مس ــتمر تموي سيس
ــاد. ــي االزدي ــمية ف ــة الرس ــاعدات التنموي المس

نطــاق الفجــوة بيــن االحتياجــات والمــوارد المتاحــة للمســاعدات 
الماليــة غيــر واضــح.

مــن المرجــح أن يــزداد وضــع الالجئيــن والمهاجريــن األكثــر 
هشاشــة صعوبــة فــي عــام 2030 مــع ازديــاد حركــة الســكان 
ــارات  ــن الخي ــة – لك ــرات البيئي ــات والتغي – بســبب طــول النزاع
ــر. ــدودة أكث ــتكون مح ــة س ــدود الدولي ــر الح ــال عب ــة لالنتق اآلمن

ــة  ــف أدوات المســاعدات المالي ــن مختل ــر بي ــح أوجــه التضاف تتي
ــا لتجســير المحــور اإلنســاني/ التنمــوي. فرًص

بعد توضيح هذه االفتراضات يمكن أن تركز السيناريوهات على أوجه 
عدم اليقين البارزة بشأن الدوافع الرئيسية الثمانية. وأوجه عدم 

اليقين هذه هي التي ستشكل السيناريوهات وتجعل كل منها فريًدا.

استكشاف ما ينطوي عليه كل سيناريو

المســتخدمين  التاليــة:  األطــراف  يستكشــف كل ســيناريو دور 
للمســاعدات الماليــة، والجهــات اإلنســانية الدوليــة الرســمية، 
والمجتمــع المدنــي المحلــي، والحكومــات الوطنيــة، والجهــات 
الفــرص  ســيناريو  كل  يلخــص  الخــاص.  القطــاع  فــي  الفاعلــة 
ومقدمــي  المســتخدمين16  مــن  لــكل  المحتملــة  والتهديــدات 

الماليــة17� المســاعدات 

15  نارو غيت، " R(evolutions( Overflow, To Each Their Playing Field and" )ملخص في الملحق 1(.
16  مقتبسة من تحليل المؤلفين والمساهمين للسيناريوهات وليس من البيانات األولية المجموعة من المستخدمين الحاليين أو المحتملين للمساعدات المالية. لكن تحليل البحث األولي من "غراوند تروث سولوشنز" في كينيا والعراق حدد 

ثالث قضايا رئيسية يهتم بها المستخدمون، وقد استخدمت كنقطة مرجعية إلثراء الفرص والتهديدات بالنسبة للمستخدمين وهي: حرية القرار بشأن ما تنفق عليه المساعدات، وموثوقية استالم النقد، والثقة بمن يديرون التحويالت.
17  هذه االعتبارات هي مخرجات ورش عمل ومقابالت مع أطراف فاعلة ضمن القطاع اإلنساني الدولي الرسمي. وعند االقتضاء تم تأطيرها بمراعاة طرف واحد محدد.
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جدول ملخص 
السيناريوهات

السيطرة

المساعدات المالية بقيادة 
الحكومة وبدرجة عالية من 
السيطرة على األطراف 
الفاعلة األخرى وعلى 

معايير التأهل للمساعدات

الفوضى

تضاؤل ثقة المستخدمين 
بسبب نقص التنسيق 

والتمويل الستجابة 
متكاملة قائمة على 
االحتياجات والمعايير

النشأة

شبكات جديدة من األطراف 
اإلنسانية الفاعلة تدفع 
االبتكار في بيئة تفتقر 

للتنظيم

التضافر

نماذج متعددة قابلة للتبادل 
للمساعدات المالية 
ومنسقة ضمن مظلة 
مبادئ ومعايير مشتركة

المساعدات النقدية 
خاضعة لسيطرة صارمة من 

قبل الحكومات السيادية 
)والتي ال تملك الموارد 

الكافية بالضرورة لتغطية 
االحتياجات(.

تقيد الحكومات المساعدات 
الخارجية ووجود الشركات 
الخاصة متعددة الجنسيات 

بشكل كبير.

تتسع التحويالت االجتماعية 
بقيادة الحكومة في بعض 
المجتمعات لكنها كثيًرا ما 
تستثني فئات مهمشة أو 

مضطهدة إضافة للمهاجرين 
والالجئين.

بيئة الخدمات المالية 
واإلنترنت والبيانات منظمة 
إلى درجة كبيرة وتشرف 
الحكومات بالكامل على 

الهوية الشخصية وغيرها 
من البيانات الشخصية.

المساعدات منسقة من 
خالل حسابات فردية 

وسيطرة المستخدمين 
عليها محدودة للغاية.

تقدم الحكومات المساعدات 
المالية لكن االحتياجات 

تتجاوز القدرات بكثير.

المساعدات الرسمية 
اإلنسانية والتنموية غير 

منظمة وال يمكن التنبؤ بها.

يزداد تدفق الحواالت لكن 
التحويالت مكلفة.

تتطلب األزمات العابرة 
للحدود الوطنية نهًجا عابًرا 

للحدود ومتعدد األطراف 
لتوصيل المساعدات المالية.

عدم القدرة على التنبؤ 
بتقديم المساعدات 

واستخدامها المتكرر لتحقيق 
أهداف إقصائية يضعف ثقة 

المستخدمين.

تفاقم الفجوة الرقمية 
من التفاوت في الوصول 

للمساعدات.

تتمتع الحكومات بقدرات 
تنظيمية محدودة لتمكين 
الخدمات المالية مما يقيد 

خيارات المساعدات المالية.

يؤدي تعقيد األزمة إلى عدة 
أنظمة لتوصيل المساعدات 
والتحقق من الهوية وكلها 

يتصل بمخاطر حماية كبيرة. 

تقدم المساعدات المالية 
من خالل شبكات محلية 

جديدة تضم خبرات محددة 
)الحكومة المحلية والمجتمع 

المدني والقطاع الخاص(.

يستبدل القطاع الخاص 
وظائف األطراف اإلنسانية 

الرسمية الدولية ويحفز 
االبتكار التكنولوجي.

نمو موارد تمويل جديدة مثل 
العطاء من شخص آلخر.

تنتج فجوات كبيرة من 
تقديم مساعدات محلية غير 

منسقة.

تنمو الفجوة الرقمية بنفوذ 
الشركات التقنية متعددة 

الجنسيات.

ال تتوفر مبادئ أو معايير 
مشتركة لحوكمة الخدمات 
المالية واإلنترنت والبيانات.

إدارة الهوية الشخصية 
وجمع البيانات الشخصية 

مجزأة مما يؤدي إلى 
عدة مكامن ضعف لدى 

المستخدمين.

استخدام تقنية سلسلة 
الكتل سائد لكن قابلية 

التبادل إشكالية.

تقدم الحكومات التحويالت 
االجتماعية وتعمل بشكل 
وثيق مع المجتمع المدني 
لتقديم المساعدات المالية 

والمساءلة و/ أو سد 
الفجوات في التغطية.

تحظى المساعدات المالية 
الخارجية ومشاركة القطاع 

الخاص بتشجيع نشط، 
وتمويلها وتنسيقها وتوصيلها 

تعاوني بدرجة عالية.

مداخل دعم التحويالت 
االجتماعية الحكومية بما 

في ذلك في أوقات األزمات 
اإلنسانية واضحة.

تنوع موارد تمويل 
المساعدات المالية مستغل 

بشكل جيد بما في ذلك 
فرض الضرائب والحواالت 
والمنح من شخص آلخر.

التنظيم الوطني والعالمي 
تمكيني للمساعدات المالية 

وترسخه المبادئ والمعايير 
المشتركة والمنطبقة أيًضا 

على القطاع الخاص.

يعزز اتباع معايير عالمية 
مشتركة للهوية الشخصية 
واستخدام سلسلة الكتل 

)بما في ذلك العمالت 
المشفرة( قابلية التشغيل 

التبادلي على المستوى 
الوطني والعابر للحدود.
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السيناريو األول: السيطرة18 
 

ملخص

هــذا الســيناريو هــو الســيناريو األكثــر ترجيًحــا قبــل عــام 2020 نظًرا 
للتوجهــات العالميــة وبــطء التغييــر فــي بيئــة العمل اإلنســاني. وهو 
يتميــز بنهــوض القوميــة ممــا يــؤدي إلــى تراجــع صلــة مؤسســات 
ــييس  ــدي تس ــاني تح ــام اإلنس ــه النظ ــة. يواج ــة العالمي الحوكم

األزمــات ال ســيما فــي مناطــق الضعــف المزمــن.

مــن  صارمــة  لســيطرة  الماليــة  المســاعدات  تخضــع 
الحكومــات الســيادية التــي تقيــد بشــكل كبيــر المســاعدات 
التحويــالت  تمثــل  القــدرات،  توفــرت  وإذا  الخارجيــة. 
األساســي  الشــكل  الحكومــة  بقيــادة  االجتماعيــة 
للمســاعدات الماليــة، لذلــك تــزداد موثوقيــة الدعــم وتتســع 
لكنهــا  المجتمعــات،  مــن  للعديــد  المســاعدات  تغطيــة 
تســتثني فــي بعــض األحيــان بعــض المجتمعــات أو الفئــات 
ــت  ــة واإلنترن ــات المالي ــة الخدم ــة. بيئ ــكانية المهمش الس
والبيانــات منظمــة علــى مســتوى عــال وتتولــى الحكومــات 
الشــخصية  الهويــة  معلومــات  علــى  الكامــل  اإلشــراف 

وغيرهــا مــن البيانــات الشــخصية.

التفاصيل

ــة مؤسســات الحوكمــة  ــؤدي تراجــع صل ــي عــام 2030، ي ف
ــي الرســمي  ــر القطــاع اإلنســاني الدول ــل أث ــة إلــى تقلي العالمي
علــى تنســيق وتوصيــل المســاعدات الماليــة. نهــوض الســيادة 
المدفــوع جزئيًّــا بازديــاد القــدرات المحليــة على االســتجابة لألزمات 
وقــدرة الحكومــات علــى العمــل دون دعــم خارجــي يعنــي أن 
الحكومــات الوطنيــة هــي التــي تقــود توصيــل المســاعدات الماليــة. 
يــؤدي ذلــك فــي العديــد مــن األماكــن إلــى توســعة وصــول النــاس 
ــن  ــم تك ــن إذا ل ــتدامتها. لك ــد اس ــة ويزي ــاعدات المالي ــى المس إل
ــدودة  ــاعدات مح ــح المس ــد تصب ــة ق ــوارد كافي ــات م ــدى الحكوم ل
ــات اإلنســانية  ــؤدي تســييس األزم ــا ي ــي النطــاق والحجــم. كم ف
إلــى تقييــد الحكومــات للهجــرة والحــدود والمســاعدات الخارجيــة؛ 

ــرة. ــيطرة كبي ــتخضع لس ــة س ــاعدات المالي أي أن المس

فــي بعــض الحــاالت، تحظــر الحكومــات المســاعدات الخارجية 
بالكامــل، لكــن الكــوارث الطبيعيــة المفاجئــة التــي تتجــاوز قــدرات 
ــم  ــب الدع ــات لطل ــع الحكوم ــد تدف ــتجابة ق ــى االس ــة عل الحكوم
الخارجــي للمســاعدات الماليــة علــى نحــو اســتثنائي. وفــي 
المســاعدات  بتوجيــه  الحكومــات  تســمح  أخــرى،  حــاالت 
الخارجيــة مــن خــالل الجهــات المانحــة التقليديــة فــي 
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ضمــن معاييــر مقيدة 
ــة القائمــة  ــالت االجتماعي ا أو مــن خــالل برامــج التحوي جــدًّ
مســبًقا. ذلــك يعــزز البرامــج بقيــادة الحكومــة، لكــن علــى الجهــات 
المانحــة اســتخدام ســجالت وإســتراتيجيات االســتهداف الخاصــة 
بالحكومــة وينبغــي اتخــاذ قــرارات صعبــة بشــأن المبــادئ 
اإلنســانية وحمايــة البيانــات وتغطيــة األشــخاص المتأثرين. 
تختــار الجهــات المانحــة الــدول المتلقيــة للمســاعدات فــي معظــم 
األحيــان وفًقــا لمصالحهــا الخارجيــة. فــي المقابــل، تعتبــر الجهــات 
المانحــة أن المســاعدات الماليــة فــي مناطــق النــزاع خطــرة، 

ــل فــي هــذه الســياقات. فتتناقــص مســتويات التموي

فــي بعــض الحــاالت، ُتفــرض قيــود كبيــرة علــى تقديــم المســاعدات 
للفئــات المهمشــة ومــن هــم غيــر مفضليــن لــدى الحكومــة )ســواء 
باإلقصــاء المتعمــد أو اإلقصــاء الذاتــي مــن قبــل مــن يخشــون 
مشــاركة بياناتهــم مــع المؤسســات الحكوميــة(. إن دور المجتمــع 
ا وتكملــه المنظمــات غيــر الحكوميــة  المدنــي المحلــي مهــم جــدًّ
الدوليــة فــي بعــض األماكــن مــع أن المجــال المفتــوح لهــم يتناقــص. 
ــدم الجهــات  ــة، تق ــع الحكوم ــى مســتوى تماشــيها م ــاًدا عل اعتم
اإلنســانية الفاعلــة المســاعدات الماليــة للفئــات تلــي كانــت 
تحســين  فــي  دوًرا  تــؤدي  أن  وبمكنهــا  ســتصبح مهمشــة 
المســاءلة بشــأن االســتهداف وتصميــم المســاعدات الماليــة 

ــادة الحكومــة. بقي

تخضــع البيئــات التنظيميــة للخدمــات الماليــة واإلنترنــت 
والبيانــات لســيطرة كبيــرة. تســمح التنظيمــات باســتخدام 
الخدمــات الماليــة التــي تصــادق عليهــا الحكومــة فقــط. لذلــك 
ــالل  ــن خ ــي م ــكل أساس ــة بش ــات المالي ــم الخدم ــر تقدي ينحص
ــة  ــل لشــروط صارم ــي تمتث ــة الت شــركات القطــاع الخــاص الوطني
ــددي  ــات متع ــب مقدمــي خدم ــى جان ــا، إل ا ويســهل تنظيمه جــدًّ
الجنســيات ممــن لديهــم تقنيــات أو خدمــات متخصصــة وهــم 
ــد  ــة الحكومــة. مــع أن ذلــك يزي علــى اســتعداد للعمــل تحــت رقاب
الثقــة فــي آليــات المســاعدات الماليــة فــي بعــض المناطــق إال أن 
شــفافيتها وفعاليتهــا مهــددة بعــدم المســاءلة وقــد تتعــرض لخطــر 
الفســاد واالحتيــال بشــكل كبيــر – ال ســيما إذا كانــت الجهــات 
ــة  ــة بيئ ــع تهيئ ــك يمن ــة، وذل ــن للحكوم ــة بممثلي الخاصــة متصل
ــا  ــة بم ــات الحديث ــة التقني ــد بيئ ــة ويقي ــات المالي ــة للخدم صحي
ــتفادة  ــرص االس ــن ف ــد م ــه يح ــا أن ــفرة. كم ــالت المش ــا العم فيه
ــج  ــرة للحــدود وينت ــات العاب ــة بالنســبة للفئ ــات المالي ــن الخدم م

ــة. ــة وحصري ــة فردي ــة وطني أنظم

ــادة الوصــول  ــن خــالل زي ــت يتســع م ــى اإلنترن ــا زال الوصــول إل م
ــة التــي  ــف الذكي ــف المحمــول، ال ســيما الهوات ــات الهات ــى تقني إل
تيســر الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة التــي تخضــع لرقابــة عليهــا 
الحكومــة. لكــن الوصــول إلــى تقنيــات الهاتــف المحمــول 
ــة تهــدد  ــت ليــس متســاويًا، كمــا أن الفجــوة الرقمي واإلنترن
ــات، ال ســيما النســاء ومــن يســكنون فــي  بإغفــال بعــض الفئ
ــى  ــول إل ــرص الوص ــي ف ــاواة ف ــدم المس ــد ع ــك يزي ــاف. وذل األري
علــى  كبيــرة  رقابــة  الحكومــات  تفــرض  الماليــة.  المســاعدات 
محتــوى اإلنترنــت والخدمــات التــي يســتفيد منهــا المواطنــون 
ولديهــا ســلطة تعليقهــا مؤقًتــا فــي أي وقــت، ممــا يزيــد هشاشــة 

ــة. ــة الرقمي ــالت المالي ــى التحوي ــدون عل ــن يعتم م

فــي معظــم الســياقات خــارج الــدول الضعيفــة، يجــري دمــج إثبــات 
ــا  ــرى )كم ــخصية األخ ــة الش ــات الهوي ــع بيان ــمي م ــة الرس الهوي
ــك يســهل تنســيق  هــو الحــال فــي مشــروع "India Stack"( وذل
البيانــات  أنــواع  مختلــف  علــى  القائمــة  الماليــة  المســاعدات 
الشــخصية )كالخصائــص الديمغرافيــة والموقــع الجغرافــي والبيانــات 
ــرف  ــك(. تش ــى ذل ــا إل ــة وم ــة و/ أو الصحي ــة واالقتصادي االجتماعي
الحكومــات علــى هــذه البيانــات الشــخصية، وذلــك يتيــح لهــم 
الســيطرة علــى وســائل وطــرق تقديــم المســاعدات الماليــة 
والمنتفعيــن منهــا، وتحديــد مــن هــم مؤهلــون للدعــم. كمــا يقلــل 
إشــراف الحكومــة علــى البيانــات اعتمادهــا علــى الجهــات الدوليــة 
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الســجالت  وتطويــر  الهشاشــة  ومكامــن  االحتياجــات  لتحليــل 
ــي. ــد اكتفائهــا الذات ــات االســتهداف وبالتالــي يزي ــة وآلي االجتماعي

ــي ال  ــاءلة وه ــات والمس ــة البيان ــات حماي ــن الحكوم تضم
تمتثــل دائًمــا لألعــراف الدوليــة المتطــورة. يتمتــع األفــراد 
ــات  ــاع البيان ــا تب ــادة م ــم وع ــى بياناته ا عل ــدًّ بســلطة محــدودة ج
المولــدة مــن اســتخدام الخدمــات الماليــة بشــكل منهجي كســلعة 
قيمــة للتشــجيع علــى زيــادة االســتثمار. ذلــك يوفــر المــوارد 
للحكومــة لتصــل إلــى فئــات مهمشــة ســابًقا يتــم اختيارهــا فــي 
الغالــب بمــا يتماشــى مــع رســالة شــعبوية، كمــا أنــه يتيــح االبتــكار 
ــذا  ــدة. ه ــة الجدي ــكالت العام ــن المش ــر م ــذار المبك ــي واإلن التقن
المســتوى مــن الســيطرة الوطنيــة يعنــي أن برامــج المســاعدات 
الماليــة تنســق عــادة في حســابات واحــدة. وذلك يمنــح المنتفعين 
ــر  ــم أكث ــه يجعله ــل لكن ــكل أفض ــم بش ــى إدارة أمواله ــدرة عل الق
عرضــة لخطــر االحتيــال. فــي الحــاالت التــي تتمكــن فيهــا الجهــات 
اإلنســانية الفاعلــة الدوليــة و/ أو المجتمــع المدنــي المحلــي مــن 
تقديــم المســاعدات الماليــة بشــكل مباشــر، ســتفضل اســتخدام 
قواعــد بيانــات مســتقلة علــى الرغــم مــن خطــر تعرضهــا للســيطرة 

مــن قبــل الحكومــات.

فــي ظــل ازديــاد الجــدل بشــأن الســيادة الوطنيــة المترســخة فــي 
السياســات الشــعبوية، تضعــف رغبــة الــدول بقبــول الالجئيــن 
ــم  ــري عزله ــن يج ــول الالجئي ــد قب ــم. وعن ــن ودمجه والمهاجري
فــي المخيمــات وتقــل أو تنعــدم قدرتهــم علــى الوصــول 
للمواطنيــن  الماليــة  المســاعدات  توفــر  التــي  لآلليــات 
ــخ(.  )الخدمــات الماليــة، الشــمول فــي الســجالت االجتماعيــة، إل
تؤثــر هــذه الممارســات التمييزيــة أيًضــا علــى الفئــات المضطهــدة أو 
المهمشــة فــي البــالد التــي تحــاول البقــاء خــارج النظــام الوطنــي 
الحفــاظ علــى ســرية هويتهــا عنــد اســتالم  لــم تســتطع  إن 

المســاعدات.

ــي ســياقات الهشاشــة  ــات ف ــة لألزم ــة المطول تســتدعي الطبيع
الدائمــة تمويــل أدوات جديــدة للمســاعدات الماليــة لكــن 

ــا. ــا كافيً ــك اهتماًم ــر ذل ــة ال تعي ــات المانح الجه

الفرص والتهديدات بالنسبة للمستخدمين

الفرص:

زيــادة القــدرة علــى توقــع المســاعدات لمــن يتلقونهــا إذا 
كانــت الحكومــة تملــك التمويــل الكافــي لبرامــج التحويــالت 

االجتماعيــة.

يثــق معظــم النــاس بشــكل أكبــر بمقدمــي الخدمــات الماليــة 
لكــن ذلــك قــد ال ينطبــق علــى الفئــات المهمشــة.

التهديدات:

محدوديــة الوصــول إلــى المســاعدات الماليــة بالنســبة للفئــات 
المضطهــدة )وقــد يزيــد ذلــك النــزوح الداخلــي( والالجئيــن 

والمهاجريــن.

ــى  ــة مــن الوصــول إل ــة مســتويات متفاوت ــد الفجــوة الرقمي تول
ــة. ــاعدات المالي المس

خطــر اســتغالل المنتفعيــن مــن المســاعدات مــن قبــل مقدمي 
الخدمــات ســوى الحكومة.

ــع المســاعدات  ــرى م ــل أشــكال المســاعدة األخ ــف تكام ضع
ــا. ــل فعاليته ــة ممــا يقل المالي

ــا  ــدودة مم ــة مح ــات المســاءلة بشــأن المســاعدات المالي آلي
ــا. ــل فاعليته يقل

أو  الشــخصية  البيانــات  إدارة  األفــراد علــى  نقــص ســيطرة 
ــاد. ــاء أو االضطه ــر اإلقص ــم لخط ــك تعرضه ــد ذل ــد يزي ــا وق ملكيته

خطــر نهــوض الحكومــات الشــعبوية القــادرة علــى توزيــع النقــد 
ممــا يزيــد مــن اضطهــاد الفئــات األكثــر هشاشــة.

التبعات بالنسبة للقطاع اإلنساني

ا  يصبــح الوصــول إلــى الفئــات المضطهــدة والمهمشــة صعبـًـا جــدًّ
ممــا يهــدد التفويض اإلنســاني.

عندمــا يدعــم القطــاع اإلنســاني البرامــج الحكوميــة للتحويــالت 
ــاًل بشــأن اإلقصــاء/  ــزم وضــع "خطــوط حمــراء"؛ مث ــة، يل النقدي

التهميــش وحمايــة البيانــات.

هنــاك حاجــة آلليــات مبتكــرة ومنهــا الشــراكات مــع المجتمــع 
المدنــي المحلــي لتقديــم المســاعدات الماليــة بأمــان للفئــات 
وتقديــم  الحكوميــة  األنظمــة  مــن  المســتثناة  المهمشــة 

المســاعدات فــي المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا.

ــز  ــي لتعزي ــي المحل ــع المدن ــع المجتم ــل م ــرص للعم ــة ف ثم
خضــوع المســاعدات الماليــة بقيــادة الحكومــة للمســاءلة بمــا 
فــي ذلــك اســتخدام األدوات الرقميــة التــي ال تتطلــب الوصــول 

الجســدي.

توجــد فــرص لتحســين جــودة المســاعدات الماليــة عــن طريــق 
ــة محــددة لمقدمــي الخدمــات المباشــرين  ــرات فني ــم خب تقدي
)مثــل الحكومــات و/ أو المجتمــع المدنــي المحلــي(، وثمــة 
فرصــة لتنفيــذ التزامــات التوطيــن وتشــجيع طــرق أكثــر مســاواة 

للعمــل.

عنــد الســماح بالوصــول )مثــاًل فــي بدايــة الكــوارث المفاجئــة(، 
تتــاح خيــارات االســتهداف الشــامل لتقليــل االحتــكاك مــع نهــج 

االســتهداف الحكوميــة.

ــعبوية  ــات الش ــض السياس ــر تقوي ــف خط ــة لتخفي ــاك حاج هن
الخاصــة بالجهــات المانحــة أو الحكومــات المتأثــرة باألزمــات 
ــة. ــال المســاعدات المالي ــي مج ــة ف ــة المحقق ــازات العالمي لإلنج
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بيئــة  فــي  اإلنســانية  األنظمــة  تعمــل  الســيناريو،  هــذا  فــي 
ــد  ــة وتجــدد التأكي مســتقبلية تتســم بانســحاب الحوكمــة العالمي
علــى الســيادة الوطنيــة. تواجــه األطــراف اإلنســانية الفاعلــة 
تصعيــًدا كبيــًرا لالحتياجــات اإلنســانية نتيجــة اشــتداد األزمــات 

العابــرة للحــدود الوطنيــة وازديــاد النــزوح.

القطاعــات  ومتعــددة  للحــدود  عابــرة  نهــج  اتبــاع  يلــزم 
لتقديــم المســاعدات الماليــة فــي األزمــات العابــرة للحــدود 
الوطنيــة. لكــن عــدم تنظيــم تغطيــة المســاعدات اإلنســانية 
والتنمويــة وتضييــق نطاقهــا أضعــف ثقــة المســتخدمين 
فــي عمليــات المســاعدات الماليــة. ُيســتخدم التمويــل 
ــانية  ــات اإلنس ــي األزم ــة ف ــاعدات النقدي ــي للمس الخارج
المفاجئــة بشــكل أساســي، وذلــك يقلــل تمويــل التحويالت 
تواجهــه  الــذي  الكبيــر  الطلــب  وبســبب  االجتماعيــة. 
ــات  ــن والفئ ــة للمواطني ــح األولوي ــد تمن ــا ق الحكومــات فإنه

ــة. ــات المهمش ــتثني الفئ ــة وتس ــكانية المفضل الس

التفاصيل

ــرة  ــة والعاب ــدة والمنهجي ــة المعق ــب الطبيع ــي عــام 2030، تتطل ف
ــن  ــدام األم ــاخ وانع ــزاع والمن ــؤدي الن ــث ي ــات – حي ــدود لألزم للح
ــرة  السياســي دوًرا فــي دفــع الهشاشــة – اتبــاع أســاليب عاب
وتوصيــل  تصميــم  فــي  القطاعــات  ومتعــددة  للحــدود 
المســاعدات الماليــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، فــإن تراجــع دور 
ــر األمــم المتحــدة  مؤسســات الحوكمــة العالميــة يعنــي أن تأثي
الماليــة  المســاعدات  علــى تنســيق وتمويــل وتوصيــل 

يتقلــص.

ــاع اإلنســاني  ــة القط ــر وتغطي ــة أث ــة العالمي ــع الحوكم ــل تراج يقل
ــة المجتمعــات�  ــى تراجــع ثق ــؤدي إل ــا ي ــي الرســمي مم الدول
كمــا يــؤدي تضــاؤل أثــر القوانيــن الدوليــة إلــى عــدم تنظيــم 
ــوض  ــك يق ــة وذل ــانية والتنموي ــمية اإلنس ــاعدات الرس المس

القطــاع اإلنســاني الرســمي الدولــي.

يفــرض تواصــل نهــوض السياســات الشــعبوية المعاديــة للمهاجريــن 
ــل اإلنســاني والتنمــوي مــن الجهــات  ــام التموي ــات أم ــرض تحدي ف
ــن  ــم م ــى الرغ ــة  - عل ــاعدات المالي ــة. فالمس ــة التقليدي المانح
امتيازهــا علــى أنــواع أخــرى مــن المســاعدات بموجــب سياســات 
التنميــة االقتصاديــة اليمينيــة – معرضــة لمشــاعر معارضــة 
لإلغاثــة، لذلــك فــإن جهــود توســعتها مهــددة. تتقلــص برامــج 
التنميــة بشــكل عــام، وتعــاد أولويــات المســاعدات التنمويــة 
الرســمية لدعــم االســتجابة لألزمــات بعيــًدا عــن األزمــات 
اإلنســانية المطولــة التــي تتســم بحساســية سياســية فــي 
الــدول الضعيفــة. وهــذا يزيــد عــدم العدالــة فــي الوصــول إلــى 
المســاعدات الماليــة ويقلــل تمويــل التحويــالت االجتماعيــة 

ــة. مــن الجهــات المانحــة التقليدي

لكــن االســتثناء لذلــك يكمــن فــي المســاعدات ثنائيــة األطــراف 
بيــن الــدول لمنــع الالجئيــن والمهاجريــن مــن عبــور الحــدود 
)كمــا فعــل االتحــاد األوروبــي لالجئيــن الســوريين فــي تركيــا منــذ 
ــا  ــاعدات ســيزداد وكثيــًرا م ــن المس ــوع م ــذا الن ــام 2016(. ه ع
ــترط  ــي تش ــة الت ــالت االجتماعي ــل للتحوي ــص التموي يخص
ــن فــي عــدد مــن  ــى الالجئي ــز عل ــن. هــذا التركي ــاج الالجئي إدم

الــدول المســتضيفة الرئيســية يحفــز فــرص تحســين المســاعدات 
الماليــة فــي هــذه الــدول )مثــاًل، توســعة نظــام الخدمــات الماليــة 
ــن  ــؤدي تفاقــم أزمــة الالجئي ــل تكلفــة خدمــات الحــواالت(. ي وتقلي
ــا  ــاورة له ــدول المج ــهد ال ــدة تش ــة جدي ــات مانح ــور جه ــى ظه إل
أزمــات )مثــاًل، قــد تدفــع الصيــن المــال الحتــواء أزمــة جديــدة فــي 

جنــوب شــرق آســيا(.

عندمــا تقــدم الحكومــات المســاعدات الماليــة كثيــًرا مــا تكــون 
حصريــة ألنهــا تحــاول تركيــز دعمهــا علــى المواطنيــن مــن 
حيــث التأهــل للمســاعدات. وهــذا يزيــد مــن تركيــز االحتياجــات 
الذيــن  والمهاجريــن  والالجئيــن  المهمشــة  الفئــات  بيــن 
الفاقــدة  المســاعدة مــن األطــراف اإلنســانية  لتلقــي  يتركــون 
للســلطة. بمــا أن القطــاع اإلنســاني الدولــي الرســمي يعمــل 
بموجــب قيــود كبيــرة تفرضهــا الســلطات الوطنيــة، تــزداد الحاجــة 
للمجتمــع المدنــي المحلــي، لكنــه مجــزأ إلــى درجــة كبيــرة 
كمــا أنــه يخضــع لقيــود الحكومــات. لذلــك، فهــو غيــر قــادر أيًضــا 

ــن. ــة للمحتاجي ــى الوصــول بفعالي عل

قــدرات الحكومــة علــى تهيئــة بيئــة تنظيميــة تتيــح الوصــول 
إلــى الخدمــات الماليــة واالســتفادة منها محــدودة، لذلك فإن 
خيــارات مقدمــي الخدمــات المتاحيــن لتوجيــه المســاعدات 
الماليــة محــدودة أيًضــا. تولــد هــذه البيئــة غيــر المنظمــة بعــض 
ــرة  الفــرض لالبتــكار فــي الخدمــات الماليــة ال ســيما الحلــول العاب
للحــدود. لكــن معــدالت الوصــول إلــى اإلنترنــت ثبتــت بســبب 
ــا أن  ــات، كم ــة والخدم ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــدم االس ع
ــات  ــبب معيق ــتقرت بس ــد اس ــول ق ــف محم ــالك هات ــدالت امت مع
ــي ال ســيما بالنســبة للنســاء ومــن يعيشــون فــي  الوصــول المال
المناطــق الريفيــة. وإذا توفــرت اإلنترنــت، يخضــع الوصــول إليهــا 
لســيطرة متزايــدة مــن قبــل الحكومــة وقــد تعلــق الحكومــة الوصــول 

إليهــا فــي أي وقــت.

ــاد اســتخدام الخدمــات الماليــة ال  ــد هــذا الســياق ازدي يفي
ســيما بيــن الفئــات الســكانية الريفيــة والنازحيــن داخليًّــا والالجئيــن 
ــة  ــة فعالي ــق الفجــوة الرقمي ــا تعي ــن المســتضعفين. كم والمهاجري
ــن  ــواالت م ــزداد الح ــات. ت ــة بالبيان ــة المدفوع ــاعدات المالي المس
ــاد  ــى ازدي ــود إل ــك يع ــي الوطــن، وذل ــم ف ــى أقربائه ــن إل المغتربي
ــة  ــن االحتياجــات والمســاعدات المالي الهجــرة واتســاع الفجــوة بي
بســبب  لكــن  اإلنســانية.  والمصــادر  الحكومــة  مــن  المقدمــة 
تبقــى  جديــدة،  ماليــة  خدمــات  فــي  االســتثمار  محدوديــة 
الحــواالت مكلفــة بالنســبة للمرســلين و/ أو المســتقبلين.

ــدرات  ــع ق ــكان وتراج ــات الس ــف فئ ــن مختل ــز بي ــؤدي التميي ي
الحكومــة وازديــاد االحتياجــات فــي أزمــات معقــدة وعابــرة للحــدود 
الفاعلــة والحكومــات  ازديــاد اعتمــاد األطــراف اإلنســانية  إلــى 
علــى أنظمــة التحقــق مــن الهويــة الخاصــة بــكل منهــا. تقــدم 
أطــراف خاصــة متعــددة الجنســيات هــذه األنظمــة بشــكل 
أساســي. تنتشــر أنظمــة هويــة شــخصية متعــددة إلــى 
جانــب الهويــة الشــخصية الرســمية لتحديــد الوصــول إلــى مختلــف 
الخدمــات الماليــة والمســاعدات. ومــع أن ذلــك يســهل وصــول 
ــات المهمشــة مــن قبــل  ــات النازحــة والفئ ــى الفئ المســاعدات إل
حكوماتهــا، إال أن تعــدد الهويــات والســجالت المرتبطــة بهــا يتســبب 
بعــدم تنســيق المســاعدات وعــدة مكامــن ضعــف فــي 

ــات. ــة البيان حماي
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ال تهتــم الحكومــات كثيــًرا بالبيانــات باســتثناء المعاييــر المســتخدمة 
لتحديــد مــن "يدخــل" ومــن "يخــرج" مــن معاييــر التأهــل المحــددة 
مســبًقا، لذلــك فهــي ال تســتخدم البيانــات بــذكاء لالســتهداف 
األطــراف  تواصــل  الماليــة.  المســاعدات  برامــج  تحســين  أو 
فعاليــة  لتحســين  البيانــات  واســتخدام  توليــد  اإلنســانية 
المســاعدات الماليــة، لكــن نظــًرا لتراجــع نفــوذ القطــاع اإلنســاني 
الدولــي الرســمي فــإن ذلــك ال يكــون قائًمــا علــى مبــادئ 
للعمــل.  تبادليــة  طــرق  أو  البيانــات  لحمايــة  مشــتركة 
والنتيجــة هــي إربــاك المســتخدمين وضعــف حمايــة البيانــات. ومــن 
التحديــات أيًضــا ازديــاد نفــور الالجئيــن والمهاجريــن المســتضعفين 
مــن مشــاركة بياناتهــم مــع القطــاع اإلنســاني الدولــي الرســمي.

الفرص والتهديدات بالنسبة للمستخدمين

الفرص:

قــد يمنــح ازديــاد عــدد األشــخاص المتنقليــن كالًّ من األشــخاص 
ــر  ــاوض أكب ــوة تف ــن ق ــن والالجئي ــا والمهاجري ــن داخليًّ النازحي
فــي الوصــول إلــى المســاعدات، ألن االســتمرار فــي تجاهــل 
المســتضيفة  الحكومــات  علــى  خطــًرا  ســيمثل  حاجاتهــم 
ــى حــد ســواء. ــن الهجــرة نحوهــا عل ــة م ــات المتخوف والحكوم

ــة  ــالء جذاب ــدة عم ــون قاع ــخاص النازح ــل األش ــن أن يمث يمك
لمقدمــي الخدمــات الماليــة وغيرهــا مــن الخدمات، وقد يشــجع 
ذلــك تطويــر أدوات وخدمــات مصممــة لتالئــم احتياجاتهــم فــي 

ســوق تــزداد فيــه خيــارات المســتخدمين.

دور  تراجــع  واحتمــال  المســاعدات  تنظيــم  محدوديــة 
ــن  ــد م ــي أن العدي ــمي يعن ــي الرس ــاني الدول ــاع اإلنس القط
المســتخدمين يتمتعــون بحريــة أكبــر فــي إنفــاق المســاعدات 
ــول  ــتطيعون الوص ــم يس ــرض أنه ــى ف ــتلمونها - عل ــي يس الت

إلــى أســواق فعالــة.

 يــؤدي ازديــاد تدفــق الســكان عبــر الحــدود إلــى زيــادة فــرص 
اســتالم حــواالت مــن األصدقــاء وأفــراد األســرة فــي الــدول 
األغنــى، لكــن نظــًرا لالفتقــار لبنيــة تحتيــة ماليــة قويــة عابــرة 

ــة. ــات مكلف ــد تكــون هــذه الخدم للحــدود، ق

ــالت  ــتقدم العم ــاد، س ــر المعت ــي األم ــرة ه ــت الهج إذا أصبح
المشــفرة فرًصــا للتعامــالت الماليــة التــي يتعــذر تتبعهــا ودون 
ا للفئــات المضطهــدة أو  الكشــف عــن الهويــة، وذلــك مفيــد جــدًّ

المســتضعفة فــي بعــض الحــاالت.

التهديدات:

يــؤدي تنقــل الســكان وتجزئــة تقديــم المســاعدات الماليــة 
والحلــول العابــرة للحــدود إلــى عــدم تكامــل تغطيــة االحتياجــات 
فيقــع العديــد مــن األشــخاص مــن الشــبكة ويتركــون دون 

مســاعدة.

الموثوقــة  الالســلكية  واالتصــاالت  اإلنترنــت  خدمــات  نقــص 
إضافــة إلــى تفــاوت األنظمــة بيــن الــدول يعــرض المســتخدمين 

ــات. ــة البيان ــي حماي ــر ف ــر أكب لمخاط

نقــص التنســيق يعنــي أن األشــخاص المتضرريــن مــن األزمــات 
يضطــرون فــي الكثيــر مــن األحيــان للتعامــل مــع عــدة مقدمــي 
مســاعدات والتفــاوض معهــم، وذلــك يتطلــب الكثيــر مــن الوقــت 

والجهــود والتكاليــف.

يــؤدي تصاعــد المشــاعر المعاديــة لالجئيــن إلــى تقييــد فــرص 
ســبل العيــش بالنســبة لــكل مــن الالجئيــن والمهاجريــن وذلــك 
ــي  ــى المســاعدات ف ــرة اعتمادهــم عل ــاد فت ــى ازدي ــؤدي إل ي

المخيمــات.

ــر  ــات األكث ــي االســتهداف بالفئ ــة ف تضــر السياســات اإلقصائي
ــا. ــن داخليًّ تهميًشــا بمــا فيهــم النازحي

ــدود  ــرة للح ــاعدة العاب ــة للمس ــة قوي ــة تحتي ــود بني ــدم وج ع
ــر  ــة غي ــات المعون ــي أن تدفق ــوارد يعن ــة الم ــة ومحدودي الوطني
موثوقــة؛ أي أن األســر التــي تعتمــد علــى المســاعدات الماليــة 

تواجــه خطــر االنقطــاع المفاجــئ.

والمهاجريــن  الغالــب  فــي  منتظمــة  غيــر  الهجــرة  تدفقــات 
يخشــون التســجيل فــي أنظمــة الهويــة ال ســيما األنظمــة 

ـا. المتصلــة بالحكومــات إذا لــم يكــن وضعهــم قانونيًـّ

تعــدد وتجزئــة أنظمــة الهويــة يعنــي أن الهويــة لــن تبقــى 
صالحــة علــى األرجــح عنــد ســفر األشــخاص المتضرريــن مــن 
األزمــات مــن بلــد آلخــر، وقــد تكــون عمليــة التســجيل مرهقــة 

ــد آلخــر. ــات مــن بل ــد تفقــد البيان ــة، وق وصعب

التبعات على القطاع اإلنساني الدولي الرسمي

هنــاك حاجــة للعمــل الجماعــي مــع الحكومــات على سياســات 
المســاعدات الماليــة وتنظيمهــا ضمــن جهــود التأهــب لألزمات.

لألشــخاص  الماليــة  المســاعدات  تقديــم  تحــدي  يســتلزم 
ــة  ــدة الالزم ــج الجدي ــر الحــدود( والنه ــن )ال ســيما عب المتنقلي
ــة مختلفــة ومــع مقدمــي خدمــات  ــات تنظيمي للعمــل فــي بيئ
مختلفيــن أنظمــة آمنــة للهويــة الشــخصية قائمــة علــى معاييــر 
ــة  ــر معرض ــدود وغي ــر الح ــة عب ــتركة فاعل ــات مش ــة بيان حماي
ــن(. ــى حــد ممك ــل الخطــر ألدن ــات )أو تقل ــراق البيان ــر اخت لخط

الذكيــة وحــزم  الهواتــف  هنــاك إمكانيــة لتحفيــز اســتخدام 
البيانــات العابــرة للحــدود الوطنيــة لتمكيــن اإلدمــاج المالــي 
ــراف  ــدة وأط ــة جدي ــات مانح ــع جه والمســاعدات بالشــراكة م
فاعلــة مــن القطــاع الخــاص ممــن يــرون أن هــذه فرصــة لفتــح 

ــدة. ــواق جدي أس

المتصلــة بأطــراف فاعلــة  التكنولوجيــة  التطــورات  تســييس 
معينــة فــي القطــاع الخــاص )هــواوي فــي المملكــة المتحــدة 
مثــاًل( وتبعــات ذلــك علــى قنــوات تقديــم المســاعدات الماليــة 
ــي  ــة ف ــة حساســة بالنســبة لألطــراف الفاعل ــل قضي ــد يمث ق

ــمي. ــي الرس ــاني الدول ــاع اإلنس القط

تعانــي المنظمــات مــن التكلفــة المرتفعــة لضمــان حمايــة 
ـا يواجــه موازنــات المنظمــات. البيانــات وذلــك يمثــل تحديًـّ

ــاًدا، تســنح فرصــة  ــًرا معت ــة أم ــات اإلقليمي ــح األزم ــا تصب عندم
تطويــر منصــات اســتجابة إقليميــة مشــتركة مــع األطــراف 
الفاعلــة اإلقليميــة، وذلــك يســتلزم اتفاقيــات مشــاركة بيانــات 

ــدود. ــرة للح عاب

يقــوض ضعــف التنســيق وتجزئــة الخدمــات ونقــص الحيــاد 
المتصــور الثقــة فــي األطــراف اإلنســانية الدوليــة الرســمية.
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ــون  ــر المــوارد ينبغــي أن تك ــن فق ــي م ــي تعان ــة الت ــي البيئ ف
ــي تحســين  ــذا يعن ــًزا، وه ــر اســتهداًفا وتركي المســاعدات أكث
أســاليب االســتهداف عــن طريــق بنــاء القــدرات و/ أو الشــراكات 
لتنفيــذ أشــكال جديــدة مــن تحليــل البيانــات أو تحديــد أهــداف 
وأطــر زمنيــة أكثــر دقــة للمســاعدات الماليــة المســتجيبة 

ــانية. ــات اإلنس لالحتياج

ــوكاالت  ــن ال ــاد المنافســة بي ــى ازدي ــل إل ــف التموي ــؤدي ضع ي
علــى مــوارد الجهــات المانحــة وذلــك يقــوض التعاون والشــفافية 

فــي بعــض الحــاالت.

هنــاك ازديــاد فــي تمويــل المســتجيبين المحلييــن والوطنييــن 
ألن الحكومــات تفضــل دعــم االســتجابة ضمــن حدودهــا.

تخضــع منظمــات المجتمــع المدنــي لضغــوط أكبــر مــن الحكومــة 
فــي بعــض الحــاالت وذلــك يهــدد مبادئهــا اإلنســانية.

السيناريو الثالث: النشأة20

ملخص

يتســم هــذا الســيناريو بسلســلة مــن األزمــات المحليــة المطولــة 
ــذا  ــي ه ــاق. ف ــعة النط ــرية واس ــرة القس ــي الهج ــر ف ــو كبي ونم
فــي شــبكات وتشــكل  الفاعلــة  الجهــات  تندمــج  المســتقبل، 
مؤسســات جديــدة منظمــة حــول مجــاالت اهتمامــات مواضيعيــة أو 
جغرافيــة محــددة ممــا يــؤدي إلــى ازديــاد تصــدع النظــام اإلنســاني.

تقــدم المســاعدات الماليــة مــن خــالل شــبكات محليــة 
ــات  ــل الحكوم ــن قب ــقة م ــون منس ــددة وال تك ــرات مح بخب
أو األطــراف الفاعلــة اإلنســانية الدوليــة الرســمية. يتولــى 
الدوليــة  اإلنســانية  األطــراف  وظائــف  الخــاص  القطــاع 
ــاب  ــي غي ــن ف ــي لك ــكار التقن ــز االبت ــك يحف ــمية وذل الرس
مبــادئ أو معاييــر مشــتركة. تكــون إدارة الهويــة الشــخصية 
ــد  ــك يول ــزأة وذل ــة مج ــخصية بطريق ــات الش ــع البيان وجم

ــتخدمين. ــبة للمس ــددة بالنس ــف متع ــن ضع مكام

التفاصيل

فــي عــام 2030، تــؤدي األزمــات المطولــة المحليــة المتنوعــة فــي 
طبيعتهــا إلــى تولــد فجــوات كبيــرة فــي تغطيــة المســاعدات 
الماليــة لالحتياجــات فــي مناطــق ضعــف الدولــة والنزاعــات 
المزمنــة التــي تتجاهلهــا الحكومــات والجهــات المانحــة 
التقليديــة. تتشــكل شــبكات جديــدة مــن أطــراف مختلفــة – بمــا 
فيهــا الحكومــات المحليــة )ســلطات المــدن أو الســلطات دون 
ــاع  ــي القط ــيات ف ــددة الجنس ــة ومتع ــراف الوطني ــة( واألط الوطني
الخــاص، والمجتمــع المدنــي المحلــي – وتــؤدي دوًرا مهمًّــا فــي 
تصميــم وتمويــل وتقديــم المســاعدات الماليــة. تعمــل هــذه 
الشــبكات مــن أجــل تقديــم حلــول محليــة فــي مجــاالت اهتمامهــا 
اإلســتراتيجية. وهــي تختــص بمجــاالت مثــل تحليــل البيانــات 
)االحتياجــات وأداء الســوق وقــدرات مقدمــي الخدمــات الماليــة ومــا 
إلــى ذلــك( والتحويــالت الماليــة والهويــة الرقميــة. قــد تكــون هــذه 
ــات  ــرة، لكــن أولوي ــى درجــة كبي ــة وفــق الســياق إل ــول معدل الحل
ــر  ــع األط ــد ال تتماشــى أو تتصــل بالضــرورة م ــة ق األطــراف الفاعل
ــة  ــا. تعمــل األطــراف اإلنســانية الدولي ــة األوســع نطاًق الوطني
الرســمية إلــى جانــب هــذه الشــبكات المنظمــة حــول 
ــر  ــكل كبي ــة بش ــون مدعوم ــا تك ــًرا م ــة وكثي ــات قطاعي اهتمام

ــح القطــاع الخــاص.  ــل ومصال بتموي

ال تفــرض الحكومــات الوطنيــة ســيطرة أو تنســيًقا كبيريــن 
علــى األطــراف اإلنســانية الرســمية أو غيــر الرســمية 
يتيــح للحكومــات  الداعمــة للمســاعدات الماليــة وذلــك 
المحليــة العمــل مــع الشــبكات فــي مناطقهــا. كثيــًرا مــا 
فــي  المشــاركة  لألطــراف  اإلســتراتيجية  األهــداف  تتماشــى 
الشــبكات )كاالســتقرار أو توليــد أســواق جديــدة( مــع أهــداف 
نطــاق  توســعة  فــي  تســاعد  أن  يمكنهــا  لذلــك  الحكومــة، 
المســاعدات الماليــة فــي المناطــق التــي ال تغطيهــا الحكومــة أو 

قــد تســعى لتكملــة خدمــات الحكومــة أينمــا وجــدت.

أصبحــت الشــركات الوطنيــة ومتعــددة الجنســيات تســتبدل 
وظائــف القطــاع اإلنســاني الدولــي الرســمي بشــكل أكبــر 
فــي جميــع مراحــل البرامــج اإلنســانية. وذلــك يولــد منافســة 
ــا  ــرة أيًض ــكار. لكــن توجــد مخاطــر كبي ــا لالبت ــي فرًص ــا وبالتال وتنوًع
بســبب عــدم توفــر مبــادئ أو معاييــر مشــتركة لتوجيــه هــذه 
التدخــالت. ازداد اتخــاذ المؤسســات الخاصــة والشــركات الدوليــة 
المقدمــة  الماليــة  للمســاعدات  المانحــة  الجهــات  لدور 
القــدرات.  وبنــاء  االبتــكار  فتمــول  المحتاجيــن،  لألشــخاص 
ــع  ــي تتماشــى م ــى الســياقات الت ــز الشــركات عل ــا ترك ــًرا م كثي
التجاريــة. تصبــح حلــول سلســلة الكتــل إلدارة  مصالحهــا 
المشــفرة  العمــالت  واســتخدام  المســتخدمين  هويــة 
ــد  ــة تقي ــر المشــتركة التبادلي ــر انتشــاًرا، لكــن نقــص المعايي أكث

إمكانياتهــا.

آليــات التعامــل مــع الهويــة الشــخصية مفككــة، حيــث تصــدر 
الجهــات اإلنســانية والخاصــة بطاقــات هويــة خاصــة بهــا إلــى جانــب 
وثائــق الهويــة الشــخصية الرســمية. هــذا النقــص فــي التنســيق 
يقــوض تكامــل المســاعدات ويولــد فــي بعــض األحيــان تفاوتـًـا فــي 
الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة )اعتمــاًدا علــى شــروط "اعرف 
عميلــك" المفروضــة(. مــن ناحيــة أخرى، يتيــح تعدد اآلليــات خيارات 
ــادة. إن  ــه فــي الع ــر مرحــب ب ــك أم ــام المســتخدمين وذل ــر ام أكب
اتســاع دور شــركات التكنولوجيــا الدوليــة فــي المســاعدات الماليــة 
ــن  ــات الشــخصية م ــى البيان ــر عل ــا ســتؤثر بشــكل أكب ــي أنه يعن
خــالل تطويــر تقنيــات الهويــة الشــخصية وحجــم وجــودة المعلومــات 
ــة  ــد الهوي ــات تحدي ــم بيان ــيزداد حج ــا. س ــون به ــي يحتفظ الت
الرقميــة )بمــا فــي ذلــك البيانــات البيومتريــة( المجموعــة 
ــف  ــد ضع ــك يزي ــاعدات، وذل ــبق للمس ــرط مس ــة كش والمخزن
هــذه الفئــات أمــام التمييــز السياســي واالســتغالل التجــاري 
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والهجمــات الرقميــة. كمــا أن اســتعانة األطــراف اإلنســانية 
بالقطــاع الخــاص إلدارة البيانــات يعــرض الســكان لمخاطــر خــرق 
البيانــات واالســتخدام غيــر المقصــود للبيانــات لتحليــل حركــة 
ــات  ــتخدام البيان ــن اس ــة، يمك ــة إيجابي ــن ناجي ــن م ــكان. لك الس
الكبيــرة لتحســين تصميــم البرامــج بطريفــة ذكيــة وزيــادة المســاءلة 

فــي المســاعدات الماليــة.

تنظيــم الحكومــة لإلنترنــت والبنيــة التحتيــة لالتصــاالت الالســلكية 
وخدماتهــا محــدود، وذلــك يفتــح المجــال لالســتثمار مــن قبــل 
ــى  ــر عل ــوذ أكب ــا بنف ــركات التكنولوجي ــع ش ــاص. تتمت ــاع الخ القط
ــة  ــات المالي ــك تزداد الخدم ــوك لذل ــن البن ــة م ــات المالي الخدم
الرقميــة. لكــن عــدم اتســاق االســتثمار فــي البينــة التحتيــة 
والخدمــات يفاقــم الفجــوة الرقميــة فــي الســياقات التــي 
ال تتمتــع بأهميــة إســتراتيجية أو تجاريــة. بالنســبة لمــن 
يســتفيدون مــن الخدمــات الماليــة الرقميــة، ســيجري تحويــل 
المســاعدات الماليــة فــي الغالــب بشــكل رقمــي. لكــن نظــًرا 
ــد  ــة واح ــدم خدم ــي مق ــة ف ــص الثق ــة ونق ــاق التغطي ــدم اتس لع
وعــدم توفــر الخدمــات القابلــة للتبــادل يواصــل المســتخدمون دفــع 

ــب. ــي الغال ــة ف ــة الورقي ــات بالعمل الدفع

مانحــة  دول  مــن  الماليــة  المســاعدات  تمويــل  يــزداد 
ومؤسســات دوليــة )كالبنــك الدولــي( وشــركات دوليــة 
بمســاءلة  ويطالبــون  جــدد،  وأفــراد  خاصــة  ومؤسســات 
ــد  ــك يزي ــة وذل ــوال المنفق ــأن األم ــى بش ــت مض ــن أي وق ــر م أكب
ــل المســاعدات  ــة تموي ــاد تجزئ ــع ازدي ــة. وم ــار المتوقع ســقف اآلث
ــم  ــر. يتس ــكل كبي ــوارد بش ــى الم ــس عل ــزداد التناف ــانية ي اإلنس
تقديــم المســاعدات الماليــة بعــدم المســاواة إلــى حــد 
كبيــر، فُتمنــح األولويــة لألزمــات المعروفــة أو ذات األهميــة 
المنســية".  "األزمــات  حســاب  علــى  اإلســتراتيجية 
ــزز العطــاء مــن شــخص آلخــر ويتســع  ــى الحــواالت، يتع ــة إل إضاف
ــة واســتجابة لتنامــي خيبــات األمــل مــن  نطاقــه، بنــاء علــى األدل
المؤسســات العالميــة والحكومــات. فيــزداد جمــع التبرعــات 
ــا  ــرة )خصوًص ــدول المتأث ــي ال ــي ف ــتوى المحل ــى المس عل
فــي االقتصــادات الناميــة التــي تنطــوي علــى زيــادة نســبية فــي 
ــات  ــن هــذه التبرع ــر م ــل الكثي ــة المتوســطة( ويجــري تحوي الطبق

ــة. ــة رقمي بطريق

ــك  ــن )وذل ــن والمهاجري ــدول الدمــج الناجــح لالجئي تيســر بعــض ال
يشــمل هويــات رســمية والحــق بالعمــل وحريــة الحركــة( وتدخلهــم 
ــد مــن  ــة. لكــن العدي ــة الوطني فــي برامــج المســاعدات االجتماعي
الــدول األخــرى تجبــر الالجئيــن والمهاجريــن علــى االســتقرار فــي 
مخيمــات وتحرمهــم مــن االســتفادة مــن المســاعدات الماليــة. 
المهاجريــن  مــع  التعامــل  طريقــة  تتأثــر  الحــاالت،  بعــض  فــي 
والالجئيــن بأســباب النــزوح، حيــث تــزداد الرغبــة بقبــول األشــخاص 
الهاربيــن مــن تغيــر المنــاخ مقارنــة باألشــخاص الهاربيــن مــن 
النزاعــات. يتطــور نمــوذج مــن مســتويين للمســاعدات الماليــة: مــن 
ــم  ــات لتصمي ــتخدام البيان ــي اس ــة ف ــكارات مهم ــد ابت ــة، توج جه
المســاعدات لتالئــم احتياجــات المنتفعيــن وتفضيالتهــم، ومــن 
جهــة أخــرى يعانــي العديــد مــن األشــخاص مــن محدوديــة الوصــول 

ــا. ــة أيًض ــة والمســاعدات المالي ــات المالي ــى الخدم إل

الفرص والتهديدات بالنسبة للمستخدمين

الفرص:

فرصــة  الماليــة  للمســاعدات  المحلــي  التصميــم  يتيــح 
للمســتخدمين كــي يســاهموا فــي الحلــول، كمــا تحســن زيادة 
مشــاركة األطــراف المحليــة اســتدامة المســاعدات المســتلمة 
ــي  ــتخدمين ف ــة المس ــد ثق ــذا يزي ــاءلة، وه ــا للمس وخضوعه

ــام. النظ

يولــد تنــوع األطــراف الفاعلــة التنافــس واالبتــكار، وذلــك يحســن 
جــودة الخدمــات المقدمــة للمســتخدمين.

تتحســن خيــارات وتكاليــف اســتالم الحــواالت بفضــل التنافــس 
فــي القطــاع الخــاص.

ــى  ــل للســيطرة عل ــة سلســلة الكت ــح اســتخدام تقني ــد يتي ق
البيانــات وإدارتهــا فرصــًة ليتحكــم المســتخدمون باســتخدام 

ــم. بياناته

مجهولــة  الماليــة  المعامــالت  المشــفرة  العمــالت  تســهل 
ــون  ــن ال يرغب ــن الذي ــة، فتحمــي المســتخدمين المتنقلي الهوي

ــم. ــي تعقبه ف

التهديدات:

المســاعدات ليســت قائمــة علــى االحتياجــات، حيــث تتلقــى 
بعــض األزمــات والفئــات الســكانية اهتماًمــا ومــوارد أكبــر بكثيــر 
بيــن  مــن غيرهــا. هــذا يولــد فروقــات وتوتــرات اجتماعيــة 

ــة. ــة والثق ــلطة المحلي ــاكل الس ــوض هي ــات ويق المجتمع

ــات المســتخدمين  ــي أن بيان ــة تعن ــة المســاعدات المالي تجزئ
الشــخصية ســتجمع عــدة مــرات مــن قبــل عــدة أطــراف فاعلــة 
دون المســاءلة بشــأن الطريقــة التــي ســتجري بهــا حمايــة أو 

اســتخدام هــذه المعلومــات.

إدارة شــركات القطــاع الخــاص للبيانــات الشــخصية يعــرض 
إســاءة  أو  التجــاري  لالســتخدام  المســتخدمين  بيانــات 

االســتخدام.

التراجــع العــام فــي الثقــة فــي األطــراف الفاعلــة العديــدة 
ــودة  ــى الع ــجع عل ــة يش ــات المالي ــو الخدم ــم مقدم ــا فيه بم

الورقيــة. العمــالت  الســتخدام 

ضعــف الثقــة فــي العمــالت المشــفرة وسلســلة الكتــل كحــل 
ــر  ــة وغي ــول محلي ــون الحل ــث تك ــا حي ــات وإدارته ــة البيان لملكي

ــادل. ــة للتشــغيل المتب قابلي

التبعات بالنسبة للقطاع اإلنساني الدولي الرسمي 

فــي بيئــات العمــل اإلنســاني المجــزأة ذات التمويــل المحــدود، 
توجــه  التــي  الرســمية  اإلنســانية  األطــراف  عــدد  يتراجــع 

ــة بشــكل كبيــر. ــاعدات المالي ــل للمس التموي

ــة  ــات ضعيف ــى مجتمع ــي تنطــوي عل ــات المنســية" الت "األزم
فــي أزمــات مزمنــة – الســياقات التــي تعانــي مــن أكبــر فجــوات 
ــا بالنســبة لتقديــم  فــي التغطيــة – هــي البيئــات األكثــر تحديً
الماليــة وتتطلــب تعديــل الصالحيــات ونمــاذج  المســاعدات 
ــة الرســمية  ــك يشــجع األطــراف اإلنســانية الدولي العمــل، وذل
ــم  ــا يدع ــرة وبم ــة مبتك ــات بطريق ــذه التحدي ــة ه ــى معالج عل

ــة. ــات المحلي الحكوم



21مستقبل المساعدات المالية: نظرة إلى عام 2030 

تقــدم هيــاكل التنســيق الجديــدة مدخــاًل جديــًدا لتحســين 
ومســاعدات  االجتماعيــة  )التحويــالت  الماليــة  المســاعدات 
النقــد والقســائم( مــن خــالل الخبــرات الفنيــة وتحليــل البيانــات 
ــم  ــر دع ــه مخاط ــك ترافق ــن أن ذل ــم م ــى الرغ ــل، عل والتموي

ــاعدات. ــي المس ــدة ف ــة أو جدي ــزات قائم تحي

تحليــل  لتعزيــز  مداخــل  الجديــدة  التنســيق  هيــاكل  تمثــل 
اآلليــات المجتمعيــة لتقديــم المســاعدات الماليــة وخيــارات 
ــة  ــارب المالي ــة للمســتخدمين والتج ــة المتاح ــات المالي الخدم

المتنقليــن. لألشــخاص 

توجــد فــرص لبنــاء شــراكات مــع األطــراف الفاعلــة فــي القطــاع 
الخــاص علــى المســتوى الوطنــي والتأثيــر عليهــا، إدراًكا الزدياد 

القــوة النســبية التــي يتمتعــون بهــا.

السيناريو الرابع: التضافر21

الملخص
ــي  ــة ف ــات العامل ــن المنظم ــوب م ــر المطل ــتوى التغيي ــًرا لمس نظ
المجــال اإلنســاني، وهيــكل تفاعالتهــا، مــن غيــر المرجــح أن 
ــز هــذا الســيناريو  ــل عــام 2025. يتمي يتحقــق هــذا الســيناريو قب
بتأســيس نظــام جديــد وأكثــر تنوًعــا للحوكمــة الدوليــة مدفــوع 
ــن  ــالت بي ــة التفاع ــالل مأسس ــن خ ــي م ــي ومبن ــم الذات بالتنظي
األطــراف الفاعلــة والشــبكات الناشــئة. تتفــوق هــذه العوامــل 
علــى هيــاكل الحوكمــة العالميــة التقليديــة لتشــكل نموذًجــا 
جديــًدا. يــؤدي النظــام اإلنســاني دوًرا جوهريًّــا فــي االبتــكار وتنظيــم 
المســاعدات اإلنســانية. وتدعــم الشــمولية اعتمــاد اســتجابة 
ــة وتصاعــد  ــرة للحــدود الوطني ــات العاب ــاد األزم ــة الزدي ــر منهجي أكث

االحتياجــات اإلنســانية.

يجــري تمويــل وتصميم وتنفيــذ المســاعدات المالية بطريقة 
تعاونيــة ومدعومــة مــن األنظمــة العالمية والوطنيــة وقائمة 
علــى مبــادئ ومعاييــر مشــتركة. كمــا تتضــح مداخــل دعــم 
التحويــالت االجتماعيــة الحكوميــة بمــا فــي ذلــك خــالل 
األزمــات اإلنســانية. يدعــم المجتمــع المدنــي المحلــي 
وســد  االجتماعيــة  التحويــالت  تقديــم  فــي  المســاءلة 
الفجــوات فــي التغطيــة. كمــا تدفــع تقنيــة سلســلة الكتــل 
التنســيق وتبــادل التشــغيل بمــا فــي ذلــك التشــغيل عبــر 

ــه. ــة فــي الوقــت ذات ــة الخصوصي الحــدود مــع حماي

التفاصيل
ــة  ــالل أنظم ــن خ ــاني م ــام اإلنس ــل النظ ــام 2030، يعم ــي ع ف
بالتنظيــم  مدفوعــة  العالميــة  للحوكمــة  ومتقدمــة  حديثــة 
ــن األطــراف  ــي مــن خــالل مأسســة التفاعــالت الرســمية بي الذات
الفاعلــة والشــبكات الناشــئة. يعكــس هــذا التحــول اشــتداد وتيرة 
العولمــة بقيــادة القطــاع الخــاص وغيــره مــن األطــراف 

الفاعلــة غيــر الرســمية، وتشــمل هــذه األطــراف منظمــات 
ــر الحــدود والتــي  ــة ببعضهــا عب ــي المتصل المجتمــع المدن
ــق اســتغالل  ــا النســبية فــي النظــام عــن طري ــزز قوته تع

ــي. ــا الجماع نفوذه

يســهل هــذا النمــوذج التمويــل والتصميــم والتنفيــذ التعاونــي 
للمســاعدات الماليــة. وهــو مدعــوم بتفعيــل األنظمــة العالمية 
والوطنيــة والشــراكات القويــة وهيــاكل التنســيق الفعالــة 
ــر  ــر األكث ــى العناص ــة عل ــيق مبني ــاكل التنس ــدود. هي ــر الح عب
فعاليــة فــي هيــكل القطــاع اإلنســاني الدولــي الرســمي. كان 
ــا واعتمــد علــى ضغــوط شــعبية  ــى هــذا النمــوذج صعبً التحــول إل
متســقة لدفــع عجلــة تحــوالت كبيــرة فــي القيــادة السياســية 

ــة. واالقتصادي

ــة  ــة تمكيني ــات تنظيمي ــات بيئ ــرة باألزم ــات المتأث ــع الحكوم تض
ــة  ــة وتوظيفهــا. تســهل رقمن للوصــول إلــى الخدمــات المالي
ــة،  ــات المانح ــة الجه ــد ثق ــب وتزي ــرض الضرائ ــة ف ــات المالي الخدم
وذلــك يعنــي أن الحكومــات تصبــح أكثــر قــدرة علــى جمــع التمويــل 
للســكان  االجتماعيــة  التحويــالت  لتقديــم  ـا(  وخارجيًـّ ـا  )داخليًـّ
المحلييــن. ذلــك يشــمل آليــات لدعــم النازحيــن داخليًّــا مــن خــالل 
ــة. كمــا تطــور الحكومــات مداخــل واضحــة  ــالت االجتماعي التحوي
لألطــراف األخــرى كي تدعم توســعة التحويــالت االجتماعية 
ــدم  ــا. تق ــانية وخالله ــات اإلنس ــب لألزم ــة التأه ــي مرحل ف
الحكومــات المســتضيفة الدعــم المالــي لالجئيــن، لكــن علــى 
أســاس انتقائــي ضمــن نهــج شــمولي للدمــج يشــمل الحــق 

ــل. ــة التنق بالعمــل وحري

دور المجتمــع المدنــي جوهــري فــي المســاعدات الماليــة 
ــا  ــو م ــا وه ــتدامة وجوده ــا واس ــا وقدراته ــل تغطيته ــخ بفض وراس
ــات المجتمــع  ــي النظــام. تدعــم منظم ــات األخــرى ف ــدره الجه تق
ــق  ــن طري ــة ع ــة الحكومي ــالت االجتماعي ــة التحوي ــي المحلي المدن

علــى األطــراف اإلنســانية العمل علــى المســتوى دون الوطني 
والمســتوى العابــر للحــدود الوطنيــة بموجــب مجموعــات محليــة 
مختلفــة مــن األعــراف والتوجيهــات المقدمــة مــن شــبكات 

الشــركاء.

ــر  ــات غي ــح فرصــة للمنظم ــر يتي ــن شــخص آلخ ــح م ــو المن نم
الحكوميــة الدوليــة لتدعــم تصميــم )االســتهداف، وقيمــة/ تكــرار 
التحويــالت، والمراقبــة، إلــخ( هــذه اآلليــة بحيــث تحقــق أفضــل 

ــن باألزمــات. المخرجــات لألشــخاص المتأثري

ــان  ــات يتطلب ــة لألزم ــدة الطويل ــرية والم ــرة القس ــاق الهج نط
ــا  ــات، م ــن اآللي ــل بي ــى التبدي ــدرة عل ــة وق ــة مرن ــواًل مالي حل
ــر  ــى األطــراف اإلنســانية المشــاركة بشــكل أكب ــي أن عل يعن
فــي نظــام الخدمــات الماليــة األوســع نطاًقــا وتعزيــزه )ال ســيما 

ــة(. ــة المزمن ــق الهشاش ــة ومناط ــق الريفي ــي المناط ف
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ــك اســتثناء األنظمــة  ــد يشــمل ذل ــم الخدمــة وق مــدة رفــض تقدي
المنبــوذة نفســها مــن هــذه األنظمــة العالميــة.

جديــدة  مانحــة  دول  مــن  الماليــة  المســاعدات  تمويــل  يــزداد 
وشــركات دوليــة وأفــراد، وذلــك يزيــد التدفقــات النقديــة إلــى 
المجتمــع المدنــي المحلــي واألفــراد بشــكل مباشــر. وفــي الوقــت 
ذاتــه، تــزداد أوجــه التضافــر بيــن مصــادر تمويــل المســاعدات المالية 
مدعومــة بآليــات تمويــل جديــدة ومعدلــة لتالئــم مختلــف مســتويات 
المخاطــر. تفتــح أنــواع البيانــات المولــدة حــول المنتفعيــن بنــاء 
ــر الســتخدام  ــا أكب ــة فرًص ــى اســتخدامهم للمســاعدات المالي عل
ــروض  ــر والق ــغ الصغ ــن بال ــة )كالتأمي ــن المنتجــات المالي ــد م المزي

ــم. ــا لحاجاته ــة وفًق ــار( المعدل وأدوات االدخ

واألطــراف  الخــاص  والقطــاع  الحكومــات  بيــن  التنســيق  يتيــح 
ــة  ــات المالي ــن الخدم ــة بي ــادة التبادلي ــانية زي ــة اإلنس الفاعل

قيــادة تحليــل ومراقبــة االحتياجــات وتؤثــر علــى اســتهداف البرامــج 
وتصميمهــا وتنفيذهــا. يطــور عــدد محــدود مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي القــدرة علــى تقديــم المســاعدات الماليــة مباشــرة 
ــة. وتتلقــى الدعــم  ــة الحكوم ــي تغطي ــوات ف ــدت فج إذا وج
ــل المقــدم مــن  ــة والتموي ــرات الفني فــي هــذه الجهــود بالخب
ــمية  ــة الرس ــانية الدولي ــراف اإلنس ــن األط ــدود م ــدد مح ع
التــي تحافــظ أيًضــا علــى قدرتهــا علــى تقديــم المســاعدات فــي 
األزمــات اإلنســانية الكبيــرة. تحســن منظمــات المجتمــع المدنــي 
وتعــزز معاييــر الشــمولية وحمايــة البيانــات والمســاءلة 

ــا. ــك أيًض ــؤدي اإلعــالم المحلــي دوًرا فــي ذل وي

اإلنســانية  واألطــراف  الخــاص  القطــاع  بيــن  الشــراكات  تكــون 
مدفوعــة بمبــادئ ومعاييــر مشــتركة وتخضــع إلشــراف أميــن 
مظالــم مســتقل وتمــول بنــاء علــى االحتياجــات اإلنســانية 
وليــس االهتمــام اإلعالمــي. ومــع ذلــك، يبقــى تناغــم حوافــز كل 
ــا مســتمرًّا، بســبب اختــالف وحــدات التحليــل  مــن األطــراف تحديًّ
بيــن األطــراف اإلنســانية )األشــخاص المتضــررون( والقطــاع الخــاص 
)الربــح( وبرامــج الحمايــة االجتماعيــة الحكوميــة )بنــاء مؤسســات 

ــل(. ــراد علــى المــدى الطوي ــة لدعــم األف دول

المشــتركة  العالميــة  الشــخصية  الهويــة  معاييــر  تيســر 
المســتنيرة بشــروط صارمــة لحمايــة البيانــات تبــادل البيانــات 
الخــاص )عنــد  الحكومــات واألطــراف اإلنســانية والقطــاع  بيــن 
اإلمــكان واالقتضــاء(. وهــي تالئــم تنــوع األفــراد وإمكانيــة اختيارهــم 
للطريقــة التــي يجــري فيهــا تحديــد هويتهــم. فــي الــدول الضعيفــة 
التــي تعانــي مــن ضعــف القــدرات، يضمــن وجــود نظــام هويــة 
شــخصية واحــد إلــى جانــب أســاليب اســتهداف مشــتركة 
تــدار مــن قبــل طــرف إنســاني واحــد أو عــدة أطــراف 
اتســاق المســاعدات وحمايــة البيانــات والمســاءلة بشــأنها. 
ــة( مســتقل أو المجتمــع  ــم )أو منظمــة مكافئ يشــرف أميــن مظال

ــر. ــذه المعايي ــاذ ه ــى إنف ــي عل ــي المحل المدن

تتيــح الحوافــز التجاريــة وفــرص تمويل دعــم الزيادة الســريعة 
فــي الوصــول إلــى اإلنترنــت عــن طريــق االســتثمار بشــكل كبيــر 
فــي البنيــة التحتيــة وتوســعة الوصــول إلــى الهواتــف الذكيــة. 
ــف  ــري توظي ــة. يج ــات المالي ــة الخدم ــادة رقمن ــح زي ــك يتي ذل
إمكانــات تقنيــة سلســلة الكتــل لمنــح األشــخاص المتضرريــن 
مــن األزمــات وســائل لحمايــة هوياتهــم وســجالت أخــرى وإثباتهــا. 
ومــع أن ذلــك يزيــد الوصــول إلــى البيانــات وحمايتهــا بالنســبة 
ــا  للعديــد مــن األشــخاص، إال أن زيــادة رقمنــة النظــام تمثــل تحديً
بالنســبة للفئــات الســكانية اتــي ال تتمتــع بمهــارات حاســوبية 
ــه  ــخص لهويت ــة الش ــى ملكي ــر إل ــح ُينظ ــك، أصب ــع ذل ــة. وم عالي
الشــخصية وبياناتــه علــى أنهــا حــق مــن حقــوق اإلنســان بموجــب 
األطــر الدوليــة التنظيميــة بشــأن البيانــات الشــخصية والثقــة فــي 

ــا. تطبيقه

ــل دافــع رئيســي  ــة سلســلة الكت االســتخدام الســائد لتقني
لتبادليــة التشــغيل بمــا فــي ذلــك عندمــا يقطــع األفــراد الحــدود 
الدوليــة. تتيــح هــذه التقنيــة للمنظمــات اســتخدام أنظمتهــا لكنها 
ــح  ــتخدم. تتي ــكل مس ــد ل ــّرِف فري ــى مع ــوق إل ــل الحق تنق
ــع  ــول دف ــتخدام حل ــرا( اس ــل ليب ــفرة )مث ــالت المش العم
يمكــن ربطهــا بالمنصــات التــي تتيــح فرصــة تكامــل جميــع أجــزاء 
ــة. يجعــل اســتقرار العمــالت المشــفرة  نظــام المســاعدات المالي
ــا  المســاعدات الماليــة أكثــر صمــوًدا أمــام صدمــات الســوق وتكيًف
مــع حاجــات الســكان المتنقليــن عبــر الحــدود. لكــن الترابطــات 
بيــن هــذه األنظمــة تزيــد ضعفهــا أمــام خــرق البيانــات وطــول 

ويســهل التقديــم المتســق للمســاعدات الماليــة فــي 
ــراد  ــح لألف ــك يتي ــة. وذل ــابات تبادلي ــدة أو حس ــابات واح حس
التحكــم بنقدهــم وإدارتــه. ومــع تنامــي الترابــط البينــي يمكــن 
ــا  ــف الحــواالت مــن شــخص آلخــر بشــكل أفضــل بم توظي
فــي ذلــك المســاعدات النقديــة االســتباقية عــن طريــق تشــجيع 

التحويــالت قبــل الصدمــات.

الفرص والتهديدات بالنسبة للمستخدمين
الفرص:

يصبــح المســتخدمون أكثــر نشــاطًا فــي األســواق الالمركزيــة 
الماليــة  المســاعدات  وتصبــح  الطلــب،  حســب  المشــكلة 
أكثــر تمحــوًرا حــول المســتخدم ومصممــة وفــق حاجاتهــم 

وســياقاتهم الخاصــة.

ــة الشــخصية والقــدرة علــى الوصــول  ــة للهوي ــر العالمي المعايي
إلــى مقدمــي الخدمــات الماليــة العابــرة للحــدود الوطنيــة 
ــي  ــف مقدم ــن مختل ــاعدات م ــى المس ــول إل ــهالن الوص يس

ــدود. ــر الح ــات وعب الخدم

يســتثمر األطــراف الفاعلــون فــي القطــاع الخــاص فــي الحلــول 
التــي تعالــج تحديــات المهــارات الماليــة والرقميــة األساســية، 
فيــزداد االتصــال وتتســع قاعــدة عمالئهــم وذلــك يزيــد اســتعداد 
ــدة كالعمــالت المشــفرة  ــات جدي المســتخدمين العتمــاد تقني

بصفتهــا شــكاًل موثوًقــا للتحويــل.

ــز اإلدمــاج  ــة إلــى تعزي ــوات المســاعدات المالي ــؤدي دمــج قن ي
المالــي ويفتــح قنــوات متعــددة فعالــة مــن حيــث التكلفــة 
والحــواالت مــن  المنــح  المســاعدات مــن خــالل  الســتالم 

شــخص آلخــر.

التهديدات:

فــي نظــام متنــوع والمركــزي، قــد يصعــب اتخــاذ القــرار بشــأن 
مقــدم الخدمــات الماليــة الموثــوق.

ــا، وفــي  ــة قائًم يبقــى احتمــال اإلقصــاء نتيجــة الفجــوة الرقمي
بعــض الحــاالت قــد يتفاقــم بســبب ازديــاد رقمنــة المســاعدات 
إدارة  المســتخدمين  مــن  ُيتوقــع  وأنــه  )خصوًصــا  الماليــة 
هوياتهــم الرقميــة(، وقــد يقصــي ذلــك الفئــات الســكانية التــي 
تعانــي مــن ضعــف المهــارات الرقميــة أو مــن يفضلــون االلتــزام 

ــة. بالعمــالت الورقي
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فــي ظــل بيئــات ماليــة تــزداد تعقيــًدا واســتخدام عمــالت بديلــة 
)وتخضــع لتنظيمــات متراخيــة( قــد تتعــرض مبــادئ حمايــة 

ــر. ــتخدم22 للخط المس

التبعات على القطاع اإلنساني
ثمــة فرصــة لوضــع شــكل جديــد للمســاعدات الماليــة مدفــوع 
وكفايــة  واعتماديــة  انتظــام  ضمــان  هــو  مشــترك  بهــدف 
مصــدر  أو  الخدمــة  مقــدم  عــن  النظــر  بغــض  المســاعدات 
التمويــل، وذلــك ينطــوي علــى تعديــالت كبيــرة علــى تفويضــات 
ــى  ــا عل ــن تجنبه ــالت ال يمك ــة وتعدي ــراف الفاعل ــف األط مختل

ــل. ــرق العم ــطة وط ــم األنش أه

القيــادة العالميــة الكبيــرة مطلوبــة لتأســيس معاييــر مشــتركة 
ــا.  عالميــة للهويــة الشــخصية وحمايــة البيانــات وتنظيمهــا ذاتيًّ
لدعــم  مســبقة  شــروطًا  المعاييــر  هــذه  تصبــح  أن  يمكــن 
الحكومــات بشــأن المســاعدات الماليــة وقــد تحكــم التفاعــالت 

ــمية. ــر الرس ــمية وغي ــانية الرس ــراف اإلنس ــن األط بي

هنــاك فرصــة لتعزيــز تكامــل تقديــم الخدمــات مــع القطــاع 
ــة أفضــل مصممــة مــن  ــول تقني ــم حل الخــاص مــن خــالل تقدي
خــالل شــراكات قائمــة على مبــادئ ومعاييــر للتنســيق ومطورة 
ــم مســتقل  ــل أميــن مظال بشــكل مشــترك ومفروضــة مــن قب

ــات للمســاءلة. ــوم بآلي مدع

لتوظيــف فــرص الشــراكات، علــى األطــراف اإلنســانية الدوليــة 
الرســمية إعــادة تنظيــم نفســها وأداء دور التنســيق بــداًل مــن 
التنفيــذ ودور المناصــرة/ المراقبــة لاللتــزام بالمعاييــر )فــي 

ــة(. ــي بدعــم مــن الحكوم الوضــع المثال

ــتجيب  ــة لتس ــالت االجتماعي ــل التحوي ــات تعدي ــم إمكان لتعظي
للصدمــات، يجــب تعريــف القيمــة المضافــة لألطــراف اإلنســانية 
الدوليــة الرســمية والجهــات المانحــة التقليديــة والمؤسســات 
متعــددة األطــراف والمجتمــع المدنــي المحلــي وأي أطــراف 

ــدة. جدي

ينبغــي تقييــم فــرص ومخاطــر ســجالت الهويــة الشــخصية 
الموحــدة بقيــادة الحكومــة بالكامــل علــى المســتويين القطــري 
والعالمــي لتحديــد قيمــة االســتثمار فــي تنســيق وتناغــم 

ــة. ــة مكمل ــر أنظم ــج أو تطوي النُُّه

فرصــة االســتفادة بشــكل أكبــر مــن البيانــات الكبيــرة عظيمــة، 
فــي ظــل تيســير المعاييــر والتوجيهــات مشــاركة البيانــات 
ــات المســاعدات  ــف إمكان ــن أجــل توظي ــر م ــن وأكب بشــكل آم
الماليــة علــى نحــو أفضــل. مثــاًل، تحليــل بيانــات الحــواالت مــن 
اجــل رســم خارطــة أفضــل لالحتياجــات والتغطيــة، وتحليــل 
أنمــاط الديــون واالئتمــان لدعــم القــرارات بشــأن اإلجــراءات 
ــر  ــي تبري ــاعدة ف ــات للمس ــات المخرج ــل بيان ــرة، وتحلي المبك
التمويــل بشــكل أكبــر – وذلــك يشــمل مــن خــالل آليــات تمويــل 

ــدة. جدي

تــزداد الضبابيــة فــي المجــال اإلنســاني/ التنمــوي وبذلــك 
ــع  ــط م ــل المشــترك والرب ــج التموي ــوة نه ــات ق ــاح فرصــة إثب تت
ــل المبتكــرة للمســاعدات الماليــة  مجموعــة مــن آليــات التموي
)بمــا فــي ذلــك التمويــل االســتباقي وتأميــن المخاطــر والنمــاذج 

ــى مســتوى األســر(. ــة عل التعاوني

ماذا تعني هذه السيناريوهات 
بالنسبة للقطاع اإلنساني؟

يمثــل كل ســيناريو مســتقباًل محتمــاًل يمكــن أن تدرســه الجهــات 
ــتخدمين  ــبة للمس ــدات بالنس ــرص والتهدي ــاوت الف ــة. تتف المهتم
بشــكل كبيــر بســبب اختــالف الظــروف المستكشــفة فــي كل مــن 
األوضــاع المســتقبلية المحتملــة. لكــن ينطــوي كل ســيناريو علــى 
مجــال كبيــر ليزيــد المســتخدمون نفوذهــم مــن نقطــة بدايــة نــادًرا 
ــى  ــة إل ــرار. إضاف ــع الق ــد صن ــم عن ــات نظره ــا وجه ــذ فيه ــا تؤخ م
ذلــك، ينطــوي كل ســيناريو علــى تبعــات مشــجعة ومثيــرة للتحــدي 

بالنســبة لألطــراف اإلنســانية والجهــات المعنيــة األخــرى.

ــة واســتدامة إذا  ــر فعالي ــة أكث ــا تكــون المســاعدات المالي عــادة م
كانــت جــزًءا مــن مجموعــة تكميليــة مــن التدخــالت ونتيجــة لذلــك 
ال يمكــن فصلهــا عــن الديناميــات المؤثــرة علــى النظــام اإلنســاني 
ــكل ســيناريو  ــى التبعــات الخاصــة ب ــك إضافــة إل بشــكل عــام. لذل

ينبغــي مراعــاة الديناميــات علــى نطــاق القطــاع بشــكل عــام.

ــك  ــة، وذل ــدة والمركزي ــي النظــام اإلنســاني معق ــر ف ــع التغيي دواف
ــة  ــاني الدولي ــاع اإلنس ــاوم القط ــر. يق ــه التغيي ــة توجي ــد صعوب يزي
والموجــه بســبب هيكلــه  المخطــط  التغييــر  الرســمي بشــدة 
الالمركــزي وعــدم توفــر ســلطة تنفيذيــة واحــدة، ولذلــك إيجابيــات 
ــا  ــوة متيًح ــك مصــدر ق ــل ذل ــن أن يمث ــة، يمك ــن جه وســلبيات. م
ــور نمــاذج خاصــة بالســياق وتطــور  ــكار وظه المجــال الزدهــار االبت
شــراكات جديــدة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن ذلــك يعنــي وجــود 
ميــل فــي الكثيــر مــن المناطــق للمقاومــة، إذ ال تتحفــز المنظمــات 
الفرديــة علــى تحديــث نمــاذج عملهــا بطــرق تتبنــى التزامهــا بنقــل 
ســلطة أكبــر إلــى األشــخاص المتضرريــن مــن األزمــات. وهــذا يولــد 
فجــوة كبيــرة بيــن أهــداف المنظمــات الفرديــة وأهــداف النظــام ككل 
فــي تحقيــق أثــر وإعانــة وشــمولية أكبــر. ســيكون لهــذه التفاعــالت 
أثــر كبيــر علــى مســتقبل المســاعدات الماليــة ألن الطريقــة التــي 
تســتجيب بهــا المنظمــات للفــرص أو التحديــات الناشــئة ســتتفاوت 

بشــدة علــى األرجــح.

كأداة  والقســائم  النقــد  لمســاعدات  الســريع  للنمــو  نظــًرا 
الفــرص  لمشــهد  المســتمر  والتغيــر  اإلنســانية  للمســاعدات 
واألطــراف الفاعلــة المحيطــة بالمســاعدات الماليــة بشــكل عــام، 
ــي المســاعدات  ــل مشــاركة األطــراف اإلنســانية ف ــن أن تمث يمك
ــا لمعالجــة هــذه المقاومــة وتحفيــز التغييــر  الماليــة مدخــاًل تحويليًّ
ــي. علــى القطــاع اإلنســاني فــي كل مــن الســيناريوهات  اإليجاب
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المســتقبلية التعــاون لدراســة طــرق التغلــب علــى معضــالت 
ــة: معين

اعتبــارات ظهــرت خــالل إجــراء هــذا البحــث ينبغــي علــى األطــراف 
اإلنســانية أن تراعيهــا:

ــدة مدفوعــة  يجــب أن تكــون النمــاذج التشــغيلية الجدي
بتحســين األثــر وليــس طــرق العمــل المفضلــة. تعــد 
النقــد  مســاعدات  لتقديــم  التعاونيــة  التشــغيلية  النمــاذج 
والقســائم تطــوًرا إيجابيًّــا، كمــا ينبغــي يكــون أثــر كل منهــا على 
الكفــاءة والفعاليــة والمســاءلة خاضًعــا للمراقبــة الشــفافة لدفــع 
التعلــم علــى نطــاق القطــاع. إلــى جانــب تعزيــز التعــاون بيــن 
األطــراف اإلنســانية، يجــب أن تبنــي هــذه النمــاذج الروابــط مــع 
األطــراف خــارج القطــاع اإلنســاني الدولــي الرســمي وتعززهــا، 
وأن تفهــم أفضــل الطــرق لتنفيــذ مســاعدات النقــد والقســائم 
مــع وإلــى جانــب المســاعدات الماليــة األخــرى. ينبغــي وضــع 
هيــاكل تحفيــز ســليمة لضمــان توســعة النمــاذج التــي تثبــت 
تحســين توصيــل المســاعدات للمنتفعيــن )بمــا يتماشــى مــع 
احتياجاتهــم وتفضيالتهــم( وليــس النمــاذج التــي تمثــل الطــرق 
المفضلــة للعمــل لــدى األطــراف اإلنســانية الدوليــة الرســمية. 
فضــاًل عــن ذلــك، علــى األطــراف الفاعلــة الحــذر مــن أن يــؤدي 
ظهــور منصــات منفــردة جديــدة إلــى ديناميــات قــوى غيــر 
مالئمــة أو تســتثني أو ُتضعــف العالقــات مــع األطــراف الفاعلــة 

خــارج القطــاع.

عالقــة  تحويــل  إمكانيــة  الماليــة  المســاعدات  تولــد 
القــوى مــع األشــخاص المتضرريــن مــن االزمــات لكنهــا 
ــر  ــك: ينبغــي وضــع تدابي ــى ذل ال تنطــوي بالضــرورة عل
داعمــة أخــرى. يتغيــر القطــاع اإلنســاني الدولــي الرســمي 
ببــطء ويعمــل ضمــن هيــكل حوافــز يشــجع الســلوكيات القائمــة 
علــى المســارات والعمليــات. وذلــك يجعــل التحــول إلــى نقــل 
الســلطة للمســتخدمين – الذيــن ال يتمتعــون بقــدر كبيــر مــن 
الســيطرة علــى النظــام – صعبًــا للغايــة بالنســبة ألي منظمــة 
منفــردة.23 تشــترط الجهــات المانحــة قــدًرا كبيــًرا مــن المســاءلة 
تطالــب  ال  لكنهــا  والقانونيــة،  الماليــة  االلتزامــات  بشــأن 
بمســتويات شــبيهة مــن المســاءلة بشــأن شــمول األشــخاص 
المتضرريــن مــن األزمــات فــي عمليــة صنــع القــرار. تتمتــع 
المســاعدات الماليــة بالقــدرة علــى تحويــل عالقــة القــوى هــذه 
لكــن يجــب أن يرافقهــا تقــدم فــي تنفيــذ االلتزامــات الشــمولية 

األخــرى.

تجــب إدارة الموازنــة بيــن تخفيــف المخاطــر والميــل 
بحــذر.  الماليــة  المســاعدات  تنظيــم  فــي  للمبالغــة 
ــر متناســب بســبب  ــق غي ــة لتدقي تخضــع المســاعدات المالي
ــوال المســاعدات وضمــان  ــاق أم ــة إنف ــة بالتحكــم بطريق الرغب
أن يعكــس اإلنفــاق أولويــات الجهــات المانحــة. وفــي بعــض 
الســياقات يضــاف تعقيــد شــروط االمتثــال وتدابيــر مكافحــة 
غســيل األمــوال وتشــريعات مكافحــة تمويــل اإلرهــاب إلــى 

ا. ــدًّ ــدة ج ــغيل مقي ــة تش بيئ

اعتبارات مهمة بالنسبة للقطاع اإلنساني
تــدرس  التــي  المنظمــات  وتحفيــز  دعــم  التقريــر  بهــذا  ُيقصــد 
ــرص  ــة كــي تســتغل ف االســتعداد لمســتقبل المســاعدات المالي
تحســين أدائهــا مــن خــالل شــراكات وأدوات ونهــج جديــدة. لذلــك ال 

ــدة  ــل ع ــات ب ــن التوصي ــة م ــة كامل ــر مجموع ــدم هــذا التقري يق

بوصفهــا  والقســائم  النقــد  مــع مســاعدات  التعامــل 
جــزًءا مــن مشــهد التدفقــات الماليــة بشــكل عــام. 
تواجــه هيــاكل التنســيق اإلنســاني الدولــي الرســمي صعوبــة 
ــاص  ــاع الخ ــات والقط ــع الحكوم ــل م ــكل كام ــل بش ــي العم ف
والمجتمــع المدنــي المحلــي والجهــات التنمويــة. مــا زالــت 
الجهــود اإلنســانية ُتخطــط وُتنفــذ بشــكل منعــزل، وذلــك يزيــد 
صعوبــة الكشــف عــن فــرص اتبــاع ُنُهــج مشــتركة. كمــا أن 
الشــراكات بيــن األطــراف اإلنســانية الدوليــة الرســمية وغيرهــا 
مــن الجهــات الماليــة الفاعلــة ضعيفــة. تــرى الجهــات الفاعلــة 
فــي القطــاع الخــاص أن عــدم العمــل معهــا فــي مرحلــة 
ــركاء  ــا كش ــل معه ــدم التعام ــج وع ــم البرام ــن تصمي ــرة م مبك
إســتراتيجيين يفــوّت علــى األطــراف اإلنســانية فرصــة تصميــم 
ــن  ــخاص المتضرري ــم األش ــة لتالئ ــات المالي ــات والخدم المنتج
مــن األزمــات علــى نحــو أفضــل. وتبقــى أيًضــا المخــاوف بشــأن 
ــات العمــل اإلنســاني الملتــزم بالمبــادئ بســبب العمــل  تحدي
ــات  ــذه التحدي ــة ه ــد معالج ــاص. عن ــاع الخ ــع القط ــق م الوثي
أن  الرســمية  الدوليــة  اإلنســانية  األطــراف  علــى  وغيرهــا، 
تستكشــف طــرق تحســين العمــل مــع األطــراف األخــرى وإلــى 

ــة. ــات النقدي ــن التدفق ــواع أخــرى م ــع أن ــا وم جانبه

وضــع احتياجــات وأصــوات المنتفعيــن فــي الجوهــر. 
ينبغــي أن ينطــوي االســتخدام المتزايــد للمســاعدات الماليــة 
علــى تعزيــز دور المنتفعيــن فــي صنــع القــرار واالختيــار و)فــي 
اإلنســانية  األطــراف  مــن  المــوارد  نقــل  المثالــي(  الوضــع 
الدوليــة الرســمية إلــى األشــخاص الذيــن تخدمهــم. لكــن 
ــى البحــوث  ــة إل ــر )إضاف هــذه الســيناريوهات فــي هــذا التقري
الحاليــة24( تظهــر أن ذلــك ال يحــدث بالضــرورة. مــا زال المنتفعون 
مــن المســاعدات الماليــة يفيــدون بأنهــم ال يشــعرون بــأن أحــًدا 
ــانية.  ــة اإلنس ــى البرمج ــر عل ــم ال تؤث ــم وأن آراءه ــي له يصغ
علــى األطــراف اإلنســانية الدوليــة الرســمية العمــل علــى نحــو 
عاجــل الستكشــاف مــا يمكنهــم فعلــه اآلن لزيــادة المســاءلة 
وضمــان تصميــم وتقييــم البرامــج بنــاء علــى تجــارب المنتفعيــن 
ــدء فــي نقــل الســلطة والمــوارد مــن األطــراف اإلنســانية  والب

ــن. ــى المنتفعي ــة إل الفاعل

لدفــع  التقييــم  واســتخدام  الجماعــي  األثــر  تقييــم 
ــم التغافــل  قــرارات إعــداد البرامــج. مــن المجــاالت التــي ت
ــة  ــر نقــص األدل ــذا التقري ــداد ه ــا إع ــي كشــف عنه ــا والت عنه
ــاب  ــي غي ــي. ف ــر الجماع ــأن األث ــاركة بش ــة والمش المجموع
فهــم واســع لمــا هــو ناجــح فــي ســياق معيــن، ال تكــون 
ــا  ــة. عندم ــج فعالي ــر النه ــى أكث ــة عل ــة باألدل ــرارات مدفوع الق
تختبــر األطــراف اإلنســانية الدوليــة الرســمية نهًجــا أو شــراكات 
ــن  ــق م ــا أن تتحق ــياق، عليه ــور الس ــر تط ــدة إث أو أدوات جدي
أنهــا تعكــس مــا هــو ناجــح فعــاًل. كمــا ينبغــي عليهــا أن تكــون 
واضحــة بشــأن مــا هــو ناجــح وأن توســع فقــط النمــاذج األكثــر 
ــة.  ــذه العملي ــي ه ــن ف ــرام رأي المنتفعي ــن احت ــة وتضم فعالي

"Rethinking the Humanitarian Business Model, Centre for Global Development " )2018( 23  جيريمي كونينديك
24  انظر مثاًل، غراوند تروث سولوشنز،

participant-revolution/04/12/2018/Humanitarian Voice Index, Participation Revolution Policy Brief": https://humanitarianvoiceindex.org/policy-briefs"     
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البيانــات. أصبحــت أنظمــة  الجديــة فــي تحمــل مســؤولية 
ــر  ــا أط ــرعة ال تواكبه ــة بس ــة رقمي ــاعدات المالي ــم المس تقدي
اإلنســانية  األطــراف  علــى  األخالقيــة.  القانونيــة/  العمــل 
ــوق  ــرام حق ــان، واحت ــات بأم ــي إدارة البيان ــا ف ــف جهوده تكثي
ــاء  ــل بن ــن أج ــا م ــل مًع ــة، والعم ــة والحماي ــراد بالخصوصي األف
الثقــة، وتطويــر نمــاذج حوكمــة بديلــة تتيــح مشــاركة البيانــات 
ــدرك أن  ــا أن ن ــة. علين ــة والجماعي ــح الفردي بمــا يحقــق المصال
المهــارات األساســية للتعامــل مــع البيانــات شــرط مســبق 
ــر فــي العصــر الرقمــي – وهــو شــرط  للعمــل اإلنســاني المؤث

يتطلــب االســتثمار واهتمــام القيــادات.

االســتعداد لتحســين تلبيــة احتياجــات األشــخاص المتنقليــن. 
ينطــوي كل ســيناريو فــي هــذا التقريــر علــى زيــادة كبيــرة 
ــا  ــا، بم ــدود وعبره ــل الح ــن داخ ــكان المتنقلي ــدد الس ــي ع ف
ــاوت  ــمية. تتف ــر رس ــوات غي ــالل قن ــن خ ــل م ــك التنق ــي ذل ف
التقديــرات، لكــن تشــير التوقعــات إلــى ازديــاد المهاجريــن 
بســبب تغيــر المنــاخ بأكثــر مــن 143 مليــون مهاجــر بحلــول عــام 
ــة  ــة الرســمية صعوب ــراف اإلنســانية الدولي ــه األط 2050. تواج
فــي توصيــل المســاعدات الماليــة لألشــخاص المتنقليــن، 
لذلــك فــإن تحســين هــذا الوضــع أولويــة ملحــة. علــى األطــراف 
اإلنســانية استكشــاف طــرق تعديــل أدواتهــا ونهجهــا لتحســين 

ــن. ــات األشــخاص المتنقلي ــة حاج تلبي

الحفــاظ علــى عالقــة الثقــة. إن الحاجــة للعمــل بشــكل أوثــق 
مــع مجموعــة متنوعــة مــن األطــراف الفاعلــة فــي جميــع 
الســيناريوهات يتطلــب تعديــل العالقــة بيــن األطــراف اإلنســانية 
الدوليــة الرســمية مــع األشــخاص الذيــن يخدمونهــم وإيداعهــا 
لــدى وســيط بطــرق عــدة. تكــون ســيطرة الحكومــة علــى 
ــك  ــة فــي بعــض الســيناريوهات، وذل ــة قوي المســاعدات المالي

يعنــي أن األطــراف اإلنســانية قــد تضطــر إلجراء مقايضــات صعبة 
بيــن التغطيــة والحيــاد. فــي البيئــات التي تــزداد تسييًســا وعند 
العمــل بشــكل وثيــق مــع أطــراف غيــر إنســانية، ما الــذي يمكن 
ــة  ــمية لحماي ــة الرس ــانية الدولي ــراف اإلنس ــه األط ــوم ب أن تق
عالقــة الثقــة وضمــان التعامــل مــع المســتخدمين باحتــرام 
وتلقيهــم خدمــات عاليــة الجــودة وحمايتهــم؟ مــاذا تعنــي هــذه 
الســيناريوهات بالنســبة للمبــادئ اإلنســانية وكيــف يمكــن أن 

تعمــل األطــراف اإلنســانية مــع األطــراف األخــرى لحمايتهــا؟

االستنتاجات
ســتكون المســاعدات الماليــة فــي جوهــر المســاعدات اإلنســانية 
واالجتماعيــة فــي عــام 2030. وقــد يمثــل الشــكل الــذي ســتكون 
عليــه عالًمــا مصغــًرا لتحــوالت القــوى فــي النظــام اإلنســاني 

ــا واالقتصــاد العالمــي. األوســع نطاًق

ــر بشــكل شــامل مســتقبل المســاعدات  ــذا التقري استكشــف ه
ــة ســناريوهات  ــن خــالل أربع ــة م ــة وطــرق تطــوره المحتمل المالي
مــن  لــكل  والتهديــدات  الفــرص  التقريــر  يســتعرض  مختلفــة. 
المســتخدمين وتبعاتهــا فــي نهايــة كل ســيناريو، كمــا يذكــر التقريــر 
مــا يتطلبــه كل ســيناريو مســتقبلي محتمــل مــن جميــع األطــراف 
المعنيــة كــي تكــون المســاعدات الماليــة آليــة فعالــة لتلبيــة 
احتياجــات األشــخاص األكثــر هشاشــة. يســلط تعقيــد النظــام 
ــة هــذا المجــال خــالل  ــدى دينامي ــى م ــر الضــوء عل ــع التغيي ودواف
األعــوام العشــرة المقبلــة. وعلــى األطــراف اإلنســانية اتخــاذ القــرار 
بشــأن الجهــود التــي ســتبذلها الغتنــام الفــرص القائمــة لتحســين 

ــات. ــن األزم ــات المتضــررة م ــة المجتمع ــام لمصلح النظ

أهم دوافع التغيير

العمل الممتثل للمبادئ 
والقطاع الخاص: األثر على 
المجال اإلنساني؛ مخاطر 

التقنيات الجديدة مقابل 
مسؤولية الحماية؛ المنتفعون 

من المساعدات المالية 
بوصفهم أهداًفا لالستغالل 

التجاري.

خطر التقيد بموردين معينين: 
ازدياد االعتماد على األطراف 

الفاعلة في القطاع الخاص 
في الخدمات المالية الرقمية؛ 
البرامج الحاسوبية التي تمنع 

التغيير؛ حظر الحسابات.

فيهــم  بمــا   – الماليــة  الخدمــات  مقدمــو 
مقدمــو الخدمــات الماليــة الرقميــة – هــم 
المســاعدات  لتوصيــل  تمكينيــة  جهــات 
عــام. بشــكل  المالــي  واإلدمــاج  الماليــة 

مــن  التكنولوجيــا  شــركات  قــوة  ازدادت 
حيــث االبتــكار المالــي والرقمــي والحصــة 
أساســية  شــريكة  وهــي  الســوقية، 
للحكومــات واألطــراف اإلنســانية فــي تقديــم 

وتحليلهــا. البيانــات  حلــول 

الرقميــة  التحتيــة  البنيــة  إلــى  االنتقــال 
لتقديــم المســاعدات والتوســع المــوازي لــه 
ــد  ــاص يول ــاع الخ ــع القط ــراكات م ــي الش ف
مخاطــر وفــرص جديــدة بالنســبة لألشــخاص 
ليســت  وهــي  األزمــات  مــن  المتضرريــن 
مفهومــة بشــكل كامــل ولهــا عواقــب علــى 
المجــال اإلنســاني والمبــادئ اإلنســانية.

يــؤدي القطــاع الخــاص دوًرا حرًجــا فــي كل 
دوافــع المســاعدات الماليــة تقريبًــا. فإلــى 
الماليــة،  الخدمــات  وتقديــم  تطويــر  جانــب 
الخدمــات  الخــاص  القطــاع  تقــدم شــركات 
التــي تمكّــن تقديــم المســاعدات الماليــة 
ــن  ــك م ــي ذل ــا ف ــانية )بم ــة واإلنس الحكومي
خــالل دورهــا فــي إدارة البيانــات واالتصــاالت(. 
كمــا أنهــا تتولــى التمويــل وتســهيل التمويــل. 
الدوليــة  الخــاص  القطــاع  شــركات  تــؤدي 
والوطنيــة أدواًرا أساســية مــع أنهــا تواجــه 
فرًصــا وتحديــات مختلفــة حســب عالقتهــا مــع 
الســلطات الحكوميــة فــي الــدول المتأثــرة 
الــدول  حكومــات  مــع  وعالقتهــا  باألزمــات، 
وتغطيتهــا/  اإلنســانية  واألطــراف  المانحــة 

حصتهــا الســوقية ومواردهــا وقدراتهــا.

دور القطاع الخاص

محاور الجدل والنقاش األفكار الرئيسية التعريف
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مقدمو الخدمات للحكومات واألطراف اإلنسانية

 تعــد الجهــات الخاصــة الوطنيــة والدوليــة مــن أهــم مقدمــي 
ــي  ــة، وه ــاعدات المالي ــم المس ــم لتقدي ــد معه ــات المتعاق الخدم
مســتعدة لتتخــذ دوًرا أكبــر فــي ســياق المســاعدات الماليــة 

والتقنيــات الرقميــة التــي تدعمهــا.

تتعاقــد األطــراف اإلنســانية والحكومــات مــع مقدمــي الخدمــات 
الماليــة مــن القطــاع الخــاص مــن أجــل توصيــل المســاعدات المالية 
ــزة  ــق أجه ــن طري ــة ع ــات اإللكتروني ــم الدفع ــع وتقدي ــاًل لتجمي )مث
الســحب اآللــي والخدمــات النقديــة المتنقلــة( وسيســتمر التعاقــد 
ــركات  ــات الش ــم مجموع ــن أه ــات. م ــذه الخدم ــم ه ــا لتقدي معه
ــات  ــة للحكوم ــواًل خلفي ــدم حل ــي تق ــركات الت ــا الش ــة أيًض الخاص
والمنظمــات الدوليــة والــوكاالت التنمويــة واإلنســانية فــي مجالــي 
تكنولوجيــا المعلومــات والبيانــات )مثــل جيمالتــو، فورجــروك، مورفــو/ 
ســفران(. تدعــم هــذه الحلــول الخلفيــة المســاعدات الماليــة 
خــالل كل مرحلــة مــن العمليــة؛ بــدًءا مــن تحديــد المنتفعيــن 
وحتــى توصيــل المســاعدات. اعتمــدت دول مختلفــة مثــل النرويــج 
وإســتونيا والهنــد وكينيــا والواليــات المتحــدة علــى شــركات حلــول 
خلفيــة علــى غــرار وكاالت األمــم المتحــدة ومنظمــات غيــر حكوميــة 
دوليــة كبــرى.27 إذ ال تتمتــع العديــد )وربمــا معظــم( الحكومــات 
ــة  ــق وإدارة أنظم ــاء وتطبي ــى بن ــدرة عل ــانية بالق ــوكاالت اإلنس وال
ــك  ــا أن ذل ــدة وحدهــا، كم ــات معق ــات وإدارة بيان ــا معلوم تكنولوجي
ال يمثــل توظيًفــا فعــااًل لمواردهــا. هنــاك فئــة أخــرى مــن شــركات 
ــؤدي دوًرا  ــي ت ــي الت ــف االئتمان ــوكاالت التصني ــاص ك ــاع الخ القط
ــة الخاصــة بشــروط "اعــرف  ــة الواجب أساســيًّا فــي خدمــات العناي
عميلــك" المنطبقــة علــى األطــراف الثالثــة التــي تمكـّـن األشــخاص 

ــة.28 ــى الخدمــات المالي مــن الوصــول إل

ازداد إشــراك الحكومــات واألطــراف اإلنســانية الفاعلــة لكيانــات 
الكبيــرة. يجــري جمــع  البيانــات  فــي تحليــل  الخــاص  القطــاع 
وتوليــد كــم هائــل مــن البيانــات فــي ســياقات األزمــات والســياقات 
الناميــة، بــدًءا مــن قواعــد بيانــات المنتفعيــن مــن البرامــج وانتهــاء 
ــار  ــات واآلث ــول االحتياج ــود ح ــن الحش ــة م ــات المجموع بالمعلوم
ــط  ــات رســم الخرائ مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي وبيان
واألقمــار االصطناعيــة والبيانــات الســلبية المولــدة عنــد اســتخدام 
الحكومــات  معظــم  لــدى  تتوفــر  ال  الرقميــة.  للتقنيــات  األفــراد 
ــتخدام  ــة واس ــى معالج ــة عل ــدرات داخلي ــانية ق ــراف اإلنس واألط

ــات. ــذه البيان ه

الجهات المانحة والميسرة للمنح المباشرة

تعمــل شــركات القطــاع الخــاص كجهــات مانحــة لألطــراف الفاعلــة 
اإلنســانية وتقــدم المنــح مباشــرة لألشــخاص المتضرريــن مــن 
ــاص  ــاع الخ ــل القط ــا يعم ــواقها. كم ــي أس ــركات ف ــات والش األزم
الجماعــي  التمويــل  منصــات حشــد  واســتضافة  تطويــر  علــى 
ــخص  ــن ش ــاء م ــرع العط ــر وتس ــي تيس ــن األدوات الت ــا م وغيره

ــات. ــوع األزم ــد وق ــر عن آلخ

األفكار الرئيسية
ــة  ــات المالي ــا الخدم ــا فيه ــة - بم ــات المالي ــي الخدم إن مقدم
الرقميــة - مــن أهــم الجهــات التمكينيــة لتوصيــل المســاعدات 

ــة واإلدمــاج المالــي بشــكل عــام. المالي

 دور القطاع الخاص

التعريف
يــؤدي القطــاع الخــاص دوًرا حرًجــا فــي جميــع دوافــع المســاعدات 
الماليــة تقريبًــا، وقــد جــرى استكشــاف ذلــك فــي كل مــن ملفــات 
ــة،  ــات المالي ــم الخدم ــر وتقدي ــى تطوي ــة إل ــع األخــرى. إضاف الدواف
ــات  ــم الخدم ــح تقدي ــات تتي ــاص خدم ــاع الخ ــركات القط ــدم ش تق
ــك مــن  ــي ذل ــة واإلنســانية )بمــا ف ــة الحكومي المســاعدات المالي
ــات  ــا جه ــا أنه ــاالت(. كم ــات واالتص ــي إدارة البيان ــا ف ــالل دوره خ
ممولــة وميســرة للتمويــل. تــؤدي شــركات القطــاع الخــاص الوطنيــة 
والدوليــة أدواًرا أساســية، لكنهــا تواجــه فرًصــا وقيــوًدا مختلفــة 
ــرة  ــدول المتأث ــي ال ــة ف ــلطات الحكومي ــع الس ــا م ــب عالقته حس
واألطــراف  المانحــة  الــدول  حكومــات  مــع  وعالقتهــا  باألزمــات 
اإلنســانية ومــدى تغطيتهــا/ حصتهــا الســوقية ومواردهــا وقدراتهــا.

مقدمو الخدمات المالية

مقدمــو الخدمــات الماليــة كالبنــوك وشــركات البطاقــات االئتمانيــة 
تمكينيــة  جهــات  هــم  االتصــاالت  شــبكات  تشــغيل  وشــركات 
للشــمولية الماليــة. فهــم يقدمــون لألشــخاص مجموعــة متنوعــة 
الماليــة  الخدمــات  مــن  ووغيرهــا  المصرفيــة  الخدمــات  مــن 
األساســية، كالحســابات المصرفيــة وحســابات الخدمــات النقديــة 
المتنقلــة وخدمــات التحويــل النقــدي واالئتمــان والقــروض والتأميــن 
بالــغ الصغــر. تتيــح هــذه الخدمــات أيًضــا توصيــل المســاعدات 

ــرى25� ــة أخ ــات مالي ــول لخدم ــة والوص المالي

تقــدم شــركات القطــاع الخــاص مجموعــة ثريــة مــن خدمــات 
ــل  ــوق ونق ــت )كالتس ــر اإلنترن ــة عب ــالت المالي ــاالت والتعام االتص
النقــد وجمــع التبرعــات(، حيــث تتولــى شــركات التكنولوجيــا الكبيرة 
مثــل فيســبوك وغوغــل وعلــي بابــا وأمــازون دوًرا متناميـًـا فــي ربــط 
مختلــف الخدمــات مــن خــالل منصاتهــا.26 ومــن المرجــح أن تــؤدي 
المنصــات الكبيــرة الخاصــة – ال ســيما عندمــا تتوســع إلــى مجــال 
العمــالت المشــفرة والخدمــات الماليــة الرقمية – دوًرا أساســيًّا في 
طريقــة وصــول األشــخاص إلــى المســاعدات الماليــة من شــبكاتهم 
الخاصــة )كالحــواالت( وربمــا أيًضــا مــن األطــراف اإلنســانية الفاعلــة 
)عــن طريــق آليــات مثــل ليبــرا(. وبفضــل حجمهــا وهيمنتهــا علــى 
ــر؛ ليــس فقــط  ــع بضــع شــركات منصــات بنفــوذ كبي الســوق، تتمت
علــى الخدمــات التــي يســتطيع النــاس الوصــول إليهــا وُيشــجعون 
ــاءات  ــم الفض ــة وتنظي ــى حوكم ــا عل ــل أيًض ــتخدامها، ب ــى اس عل
الرقميــة )مثــاًل فيمــا يخــص البيانــات والخصوصيــة( والخدمــات 

ــة. ــة الرقمي المالي

ــة  ــرة عالي ــة بوتي ــة والرقمي ــات المالي ــي التقني ــكارات ف تتقــدم االبت
وعــادة مــا تفــوق قــدرة الجهــات التنظيميــة الحكوميــة علــى 
التقــدم الســريع إيجابــي مــن حيــث توســعة  مواكبتهــا. هــذا 
الخدمــات وتوافرهــا، لكنــه يمثــل خطــًرا فيمــا يتصــل بالحقــوق 

المســتخدمين. وحمايــة 

25  كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016". فارنهام، المملكة المتحدة: Caribou Digital Publishing، ص. 12�
كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016". ص. 14-13�  26
كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016". ص. 12-11�  27

كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016". ص. 13-15. المصادقة المستندة إلى المعرفة هي "مجموعة تلقائية من األسئلة القائمة على المعلومات التي تملكها الوكالة عن المستخدم والعناوين   28
السابقة وسنة أخذ الرهن ونوع وسنة صنع السيارة وما إلى ذلك".
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ــي  ــكار المال ــث االبت ــا مــن حي ــوة شــركات التكنولوجي ازدادت ق
أساســية  شــريكة  وهــي  الســوقية،  والحصــة  والرقمــي 
ــات  ــول البيان ــم حل ــي تقدي ــانية ف ــراف اإلنس ــات واألط للحكوم

وتحليلهــا.

يولــد االنتقــال إلــى البنيــة التحتيــة الرقمية لتقديم المســاعدات 
ــاص  ــاع الخ ــع القط ــراكات م ــي الش ــه ف ــوازي ل ــع الم والتوس
ــن مــن  ــدة بالنســبة لألشــخاص المتضرري مخاطــر وفــرص جدي
األزمــات وهــي غيــر مفهومــة بالكامــل ولهــا عواقــب علــى 

ــانية. ــادئ اإلنس ــاني والمب ــال اإلنس المج

ــاري30� ــتغالل التج لالس

ــادرة  ــل مب ــر، مث ــذه المخاط ــع ه ــل م ــادرات للتعام ــم إطــالق مب ت
"مبــادئ الدفعــات الرقميــة فــي االســتجابة اإلنســانية"31 و"مبــادئ 
المنتــدى االقتصــادي العالمــي للتعــاون بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص فــي الدفعــات اإلنســانية"32. ينبغــي علــى األطــراف 
اإلنســانية تطويــر فهــم أقــوى بكثيــر للمخاطــر وطــرق 
ــع الشــركاء  ــرة، والعمــل م ــات المتأث ــع المجتمع ــا م بحثه
المتصلــة  المشــكالت  لمعالجــة  الخــاص  القطــاع  مــن 
ــدأ  ــه مب ــا يعني ــة وم ــة الواجب ــادئ اإلنســانية والعناي بالمب

ــي33� ــر الرقم ــي العص ــذاء" ف ــدم اإلي "ع

دعــت الجهــات الخاصــة بنفســها لتحســين الشــراكات 
مــع األطــراف اإلنســانية بشــأن المســاعدات الماليــة مــن 
خــالل تطويــر أهــداف مشــتركة والمشــاركة الحقيقيــة 
فــي تصميــم وتنفيــذ االســتجابة اإلنســانية. تــرى الجهــات 
ــاع  ــن القط ــدرات ضم ــي الق ــوات ف ــاك فج الخاصــة أن هن
اإلنســاني وأن لديهــم معرفــة بشــأن مختلف الطــرق التي 
يمكــن أن تســهم فيهــا خبراتهــم في تحســين االســتجابة 
اإلنســانية. وقــد أعربــت شــركات مثــل ماســتر كارد عــن 
بقضايــا  متصلــة  لشــواغل  حلــول  إيجــاد  فــي  رغبتهــا 
المبــادئ اإلنســانية. ربمــا تتمحــور حوافــز القطــاع الخــاص 
حــول تطويــر "منتجــات لألشــخاص األكثــر هشاشــة مــن 
أجــل بنــاء أســواق للمســتقبل"34، لكــن لوحــظ تحــول أيًضــا 
خــالل الســنوات األخيــرة نحــو االســتثمار "القيمــي" الــذي 
ــث وجــدت دراســة  ــا، حي ــا أيًض ــًزا أوســع نطاًق ــح حاف يمن
أجرتهــا جامعــة أوكســفورد مؤخــًرا أن أكثــر مــن %80 
ــة  ــل البيئي ــون العوام ــيين يراع ــتثمرين الرئيس ــن المس م

ــة وعوامــل الحكومــة فــي قراراتهــم.35 واالجتماعي

خطر التقيد بموردين معينين

تواجــه كل الحكومــات واألطــراف اإلنســانية واألفــراد خطــر االعتمــاد 
علــى مقدمــي خدمــات معينيــن ألن اعتمادهــم علــى القطــاع 
ازداد  كلمــا  الرقميــة.  الخدمــات  اســتخدام  مــع  يــزداد  الخــاص 
ــا،  ــتخدامه له ــرة اس ــة وازدادت فت ــة معين ــرد لمنص ــتخدام الف اس
ازداد خطــر "احتجــازه"، ألنــه فــي الكثيــر مــن األحيــان يصعــب نقــل 
ــك،  ــرار ذل ــى غ ــرى36. عل ــة أخ ــة منافس ــى خدم ــه إل معلومات
تخاطــر الحكومــات واألطــراف اإلنســانية "باالحتجــاز" مــع 
مقدمــي خدمــات معينيــن مــن القطــاع الخــاص ممــن 
يديــرون أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات والبيانات باســتخدام 
برمجيــات خاصــة بهــم.37 ثمــة مســتويات وأنــواع مختلفــة مــن 
ــاًل، اســتخدام برنامــج  مخاطــر احتجــاز الحكومــات والمنظمــات؛ مث
ــر مقــدم الخدمــة بغــض  ــح تغيي ــة ال يتي حاســوبي مســجل الملكي
النظــر عــن كفاءتــه، أو حلــول تقنيــة تثبــت عــدم مالءمتهــا للســياق 
بعــد تطبيقهــا، أو عــدم التحكــم بالملكيــة الفكريــة ممــا يقيــد حتــى 
أبســط التعديــالت مــن أجــل تحســين العمليــات، أو حظــر حســابات 

ــن. ــي المســاعدات أو المنتفعي مقدم

محاور الجدل والنقاش
العمل الممتثل للمبادئ والقطاع الخاص

خــالل العقــود الماضيــة، طــور المجتمــع اإلنســاني أطــر عمــل 
لتوجيــه التفاعــل مــع األطــراف العســكرية للمســاعدة فــي حمايــة 
المبــادئ اإلنســانية واالمتثــال لهــا. وخــالل العقــد القــادم، ســيتعين 
علــى المجتمــع اإلنســاني االتفــاق علــى أطــر عمــل لحمايــة 
ــي  ــة ف ــات الفاعل ــع الجه ــالت م ــي التفاع ــانية ف ــادئ اإلنس المب
ــع األطــراف العســكرية  ــرار التنســيق م ــى غ القطــاع الخــاص. عل
فــي الســابق، قــد يــؤدي التعــاون مــع األطــراف الربحيــة فــي 
القطــاع الخــاص – خصوًصــا فــي مجــال التقنيــات الرقميــة والخدمات 

ــز العمــل اإلنســاني. ــى تضــاؤل حي ــة – إل المالي

إن الشــراكات مــع القطــاع الخــاص أساســية لالســتفادة مــن 
ــى  ــرعتها، إل ــتجابة وس ــاءة االس ــين كف ــة لتحس ــات الحديث التقني
ــن  جانــب تحســين الراحــة واإلدمــاج المالــي لألشــخاص المتضرري
مــن األزمــات. لكــن فــي الوقــت الحالــي، تعتمــد األطراف اإلنســانية 
ــة مــن القطــاع الخــاص  ــة والرقمي ــات المالي ــى مقدمــي الخدم عل
ــة أو  ــة الداخلي ــر الحماي ــر الحــد األدنــى مــن تدابي فــي ســياق يوف
ــة  ــذ وتوســعة المســاعدات المالي ــد تنفي ــة. عن التنظيمــات القانوني
تتعــاون األطــراف اإلنســانية مــع أطــراف ربحيــة لتجربــة ونشــر 
تقنيــات حديثــة بيــن المجتمعــات الهشــة والمتأثــرة باألزمــات. 
ويجــري تســليم مجموعــات بيانــات هائلــة حــول الفئــات الســكانية 
ــن أن  ــي حي ــة ف ــة ربحي ــراف خاص ــل أط ــن قب ــا م ــة إلدارته الهش
فهــم المخاطــر والعواقــب المحتملــة مــا زال محــدوًدا نظــًرا لحداثــة 
ــد  ــى الح ــراف اإلنســانية عل ــدرات األط ــا أن ق ــات، كم ــذه التقني ه
المخاطــر محــدودة.29 ال تفهــم األطــراف اإلنســانية  مــن هــذه 
ــر  ــد يؤث ــم، وق ــي األه ــة ه ــر الحماي ــل أي تدابي ــكل كام ــد بش بع
ــة المجتمعــات مــن هــذه المخاطــر )المتصلــة  اإلخفــاق فــي حماي
ــا علــى عالقــة الثقــة  ــرة( قريبً ــات الكبي ــات والبيان ــة البيان بخصوصي
ــا.  ــعى لخدمته ــي تس ــات الت ــانية والمجتمع ــراف اإلنس ــن األط بي
ــة  ــات خاص ــع جه ــراكات م ــا الش ــرى أيًض ــر األخ ــن المخاط ــن بي م
ربحيــة فــي خدمــات وآليــات بيانــات المســاعدات الماليــة التــي قــد 
ــن باألزمــات دون قصــد  تعــرض األشــخاص المســتضعفين والمتأثري

مثاًل، شراكة برنامج األغذية العالمي مع بالنتير أثارت الشكوك. في عام 2017، أخفق نظام برنامج األغذية العالمي "SCOPE" إلدارة المنتفعين في تدقيق داخلي لممارسات حماية البيانات الخاصة به، وواجهت شركة بالنتير االنتقادات   29
 NBC )2018( "Tech companies ؛ قناة"EXCLUSIVE: Audit exposes UN food agency’s poor data-handling )2018( The New Humanitarian " بسبب دورها في تسهيل انتهاك السلطات االمريكية لحقوق اإلنسان. انظر إلى

�"Palantir and the UN’s World Food Programme are partnering for a reported $45 million" )2019( ؛ برايفاسي إنترناشونال"quietly work with ICE as border crisis persists
جنيد قادر، أنوار علي، ريحان الرسول، أنريج زويتر، أرجونا ساثياسيالن، جون كروكروفت )2016( " Crisis Analytics: big data-driven crisis responce"، مجلة العمل اإلنساني الدولية، 1)12(.  30

�"Principles for Digital Payments in Humanitarian Response " )غلوبال إنوفيشن إكستشينج )غير مؤرخ  31
�"Principles on Public-Private Cooperation in Humanitarian Payments" )المنتدى االقتصادي العالمي )غير مؤرخ  32

" 3rd Grand Bargain Cash Work Stream Workshop )2019( Co-Conveners’ Report"، ص. 17�  33
"3rd Grand Bargain Cash Work Stream Workshop )2019( Co-Conveners’ Report"، ص. 19�  34

سوزان مكفيرسون )Corporate Responsibility: What To Expect In" )2019 2019"، فوربس.  35
كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016". ص. 14-13، 17�  36

 37  البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )2017( 
"Principles on Identification for Sustainable Development: Toward the Digital Age". ص. 5؛ مثاًل، في لبنان، يعتمد مركز االتصال المشترك إلطار عمل "LOUISE" للمساعدات النقدية على برنامج حاسوبي مملوك لشركة 

متعاقدة وليس وكالة اإلغاثة )اليونيسف(.
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أهم أوجه عدم اليقين

هل ستهيئ الحكومات 
بيئات تنظيمية تمكينية 

للمساعدات المالية؟

هل ستفرض الحكومات 
سيطرة أكبر على 

وسائل وأساليب تقديم 
المساعدات المالية 

وتحديد المنتفعين منها؟

هل ستقدم الحكومات 
المساعدات المالية 

بشكل مباشر لألشخاص 
المتأثرين باألزمات؟

هل ستكون الحكومات 
قادرة على جمع التمويل 

الالزم لتقديم المساعدات 
المالية بشكل مباشر؟

أوجه الجدل والنقاش

التحويالت االجتماعية 
المستجيبة للصدمات: 

الجدوى والجاذبية؛ 
الشمولية واإلقصاء؛ 
المبادئ اإلنسانية.

األفكار الرئيسية

يعتمد الوصول إلى الخدمات المالية 
ومسارات المساعدات المالية على 

تنظيمات الحكومات بشأن العناية الواجبة 
ومن يستطيع تقديم الخدمات المالية، 

إلى جانب إجراءات الحكومة بشأن أهم 
العوامل التمكينية مثل تحديد الهوية 

والمهارات األساسية الرقمية والممارسات 
التنافسية.

بشكل عام، ازداد االلتزام بالمساعدات 
االجتماعية )بما فيها التحويالت 

االجتماعية( بين الحكومات على مستوى 
العالم، على الرغم من أن مستويات 

اإلنفاق وأنماطها متفاوتة، وتراجعها في 
بعض الدول.

ازداد االهتمام ببرامج المساعدات 
االجتماعية المصممة لالستجابة للصدمات 

من أجل شمول األشخاص المتأثرين 
باألزمات، وقد تتسع هذه البرامج بوصفها 

مجااًل لتقديم المساعدات المالية.

ستزداد حاجة األطراف اإلنسانية 
الدولية الرسمية للتكيف مع األنظمة 

الوطنية والهياكل التي تقودها الحكومات 
لالستجابة لألزمات، وذلك يشمل آليات 

توصيل المساعدات المالية.

التعريف

تؤدي الحكومات في الدول 
المتأثرة باألزمات دوًرا أساسيًا 

في تنظيم الخدمات المالية 
وتيسير وتوصيل المساعدات 

المالية. دور الحكومات في 
تنظيم الخدمات المالية بما في 

ذلك مجاالت الخدمات المالية 
الرقمية المتسعة )الخدمات 

النقدية المتنقلة والبيانات 
الموزعة والعمالت المشفرة 

وما إلى ذلك( حرج في توسعة 
اإلدماج المالي. أظهرت 

التحسينات في الممارسات 
التنظيمية الفضلى أنها تحسن 

اإلدماج المالي. أصبحت 
برامج المساعدات االجتماعية 

الحكومية أكثر شيوًعا وقوة، 
وازداد عدد برامج المساعدات 

االجتماعية التي تشمل عنصر 
المساعدات المالية )التحويالت 

االجتماعية(. كما ازداد عدد 
الحكومات التي لديها القدرة 

واالستعداد  لقيادة االستجابة 
لألزمات وحوكمة أنشطة 

األطراف اإلنسانية الدولية 
الرسمية.

التعريف
تــؤدي الحكومــات فــي الــدول المتأثــرة باألزمــات دوًرا أساســيًا فــي 
تنظيــم الخدمــات الماليــة وتيســير وتوصيــل المســاعدات الماليــة. 
دور الحكومــات فــي تنظيــم الخدمــات الماليــة بمــا في ذلــك مجاالت 
ــات  ــل والبيان ــل المتنق ــة المتســعة )النق ــة الرقمي ــات المالي الخدم
الموزعــة والعمــالت المشــفرة ومــا إلــى ذلــك( حــرج فــي توســعة 
اإلدمــاج المالــي. أظهــرت التحســينات فــي الممارســات التنظيميــة 
ــح  ــل، تتي ــي المقاب ــي.38 ف ــاج المال ــن اإلدم ــا تحس ــى أنه الفضل
اإلدمــاج المالــي مســارات محســنة للمســاعدات الماليــة ولهــا أثــر 

إيجابــي علــى الدخــل والتوظيــف والصحــة ومحــو األميــة�39 

أصبحــت برامــج المســاعدات االجتماعيــة الحكوميــة أكثــر شــيوًعا 
وقــوة، وازداد عــدد برامــج المســاعدات االجتماعيــة التــي تشــمل 
كمــا  االجتماعيــة(.  )التحويــالت  الماليــة  المســاعدات  عنصــر 
ــتجابة  ــدرات االس ــة ق ــاعدات االجتماعي ــج المس ــض برام ــور بع تط
للصدمــات لدعــم األشــخاص المتضرريــن مــن األزمــات. ينــص قــرار 
األمــم المتحــدة رقــم 46/ 182 لعــام 1991 علــى أن "تتحمــل 
ــا  ــة وغيره ــوارث الطبيعي ــا الك ــاء بضحاي ــة مســؤولية االعتن كل دول
مــن الحــاالت الطارئــة الواقعــة فــي أراضيهــا. لذلــك تتولــى الــدول 
ــذ  ــم وتنســيق وتنفي ــدور الرئيســي فــي إطــالق وتنظي ــرة ال المتأث
المســاعدات اإلنســانية فــي أراضيهــا". ازداد عــدد الحكومــات التــي 
لديهــا القــدرة واالســتعداد ألداء هــذا الــدور وقيــادة االســتجابة 
لألزمــات إلــى جانــب حوكمــة أنشــطة األطــراف اإلنســانية الدوليــة 

ــمية.  الرس

دور الحكومات )في الدول المتأثرة باألزمات( دور الحكومات )في الدول المتأثرة باألزمات(

�"State of the Industry Report on Mobile Money " )2017( الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول  38
�"Development Economics Global Indicators Group " البنك الدولي، مجموعة ."Can Regulation Promote Financial Inclusion " )2019( رونغ تشين ورايان ديفانبيجي  39
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يعتمــد الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة ومســارات المســاعدات 
الماليــة علــى تنظيمــات الحكومــات بشــأن العنايــة الواجبــة 
ومــن يســتطيع تقديــم الخدمــات الماليــة، إلــى جانــب إجــراءات 
الهويــة  تحديــد  مثــل  التمكينيــة  العوامــل  بشــأن  الحكومــة 

ــية. ــات التنافس ــة والممارس ــية الرقمي ــارات األساس والمه

بشــكل عــام، ازداد االلتــزام بالمســاعدات االجتماعيــة )بمــا 
فيهــا التحويــالت االجتماعيــة( بيــن الحكومــات علــى مســتوى 
العالــم، علــى الرغــم مــن أن مســتويات اإلنفــاق وأنماطهــا 

ــدول. ــض ال ــي بع ــا ف ــة، وتراجعه متفاوت

ازداد االهتمــام ببرامــج المســاعدات االجتماعيــة المصممــة 
لالســتجابة للصدمــات مــن أجــل شــمول األشــخاص المتأثريــن 
ــم  ــااًل لتقدي ــا مج ــج بوصفه ــذه البرام ــد تتســع ه ــات، وق باألزم

ــة. ــاعدات المالي المس

ســتزداد حاجــة األطــراف اإلنســانية الدوليــة الرســمية للتكيــف 
مــع األنظمــة الوطنيــة والهيــاكل التــي تقودهــا الحكومــات 
لالســتجابة لألزمــات، وذلــك يشــمل آليــات توصيل المســاعدات 

الماليــة.

أوجه عدم اليقين الرئيسية خالل عام 
2030

هل ستهيئ الحكومات بيئات تنظيمية تمكينية للمساعدات 
المالية؟

تمكين اإلدماج المالي

يمكــن أن تعمــل الحكومــات علــى تعزيــز أو تثبيــط اإلدمــاج المالــي، 
تهــدف  الماليــة.  المســاعدات  تمكيــن  فــي  أساســي  وذلــك 
ــة المســتخدمين  ــع حماي ــي م ــاج المال ــات لتوســعة اإلدم التنظيم
ــاًرا مــن عــام  ــي.40 اعتب ــة النظــام المال وضمــان اســتقرار ومصداقي
2017، وضعــت 33 دولــة إســتراتيجيات تتنــاول اإلدمــاج المالــي41، 
ــن  ــي ع ــاج المال ــم اإلدم ــدول لدع ــن ال ــر م ــدد أكب ــد ســعى ع وق
ــة  ــق تخفيــف العراقيــل أمــام دخــول مقدمــي الخدمــات المالي طري
الرقميــة وتحســين المهــارات الماليــة األساســية.42 علــى ســبيل 
غيــر  المؤسســات  لتمكيــن  تنظيماتهــا  كينيــا  عدلــت  المثــال، 
المصرفيــة مــن تقديــم خدمــات الحــواالت الدوليــة بشــكل مباشــر43، 
المصرفيــة  للمؤسســات غيــر  تتيــح  توجيهــات  غانــا  واعتمــدت 
إصــدار النقــد اإللكترونــي44. فــي عــام 2015، وافقــت الهنــد علــى 
ــة  ــات الســكانية متدني ــوك الدفــع" بهــدف تحســين وصــول الفئ "بن
الدخــل إلــى مجموعــة مــن الخدمــات الماليــة )الرقميــة( محــدودة 
ــا  ــا )نيجيري ــي أفريقي ــالث دول ف ــر ث ــعوب أكب ــن ش ــر.45 لك المخاط
ــات  ــى الخدم ــة الوصــول إل ــن محدودي ــون م ــا ومصــر( يعان وإثيوبي
النقديــة المتنقلــة كمــا أن مســتويات اإلدمــاج المالــي 
ــر  ــى األط ــي إل ــكل رئيس ــود بش ــك يع ــا وذل ــة فيه متدني

ــدة.46 ــة المقي التنظيمي

تســاعد السياســات والمبــادرات الهادفــة لتحســين وصــول جميــع 
الســكان )بمــا فــي ذلــك المهاجريــن والالجئيــن والنازحيــن داخليًّــا( 
ــن  ــر م ــدد أكب ــة ع ــي تلبي ــة الشــخصية الرســمية ف ــة الهوي لبطاق
ــن  ــر م ــدد أكب ــم لع ــك" ووصوله ــرف عميل ــروط "اع ــخاص لش األش
الخدمــات الماليــة، مــع أن ذلــك قــد يمثــل مشــكلة بالنســبة 
ــة )ال ســيما  ــز المهــارات الرقمي لمــن ال يثقــون بالحكومــة. إن تعزي
ــة  ــة الرقمي ــة التحتي ــي البني ــن النســاء( وتشــجيع االســتثمار ف بي
األساســية يدعــم وصــول األشــخاص إلــى الخدمات الماليــة الرقمية 
مــن خــالل شــبكات االتصــال الالســلكي واإلنترنــت.47 والتنظيمــات 
ــدد  ــات ج ــي خدم ــول مقدم ــة ودخ ــة الهادف ــزز المنافس ــي تع الت
متدنيــة  الخدمــات  لتعزيــز  مهمــة  االحتــكاري  الســلوك  وتمنــع 
التكلفــة.48 ينبغــي أن تعــزز التنظيمــات أيًضــا تبادليــة التشــغيل بيــن 
ــراء  ــتخدم إج ــتطيع المس ــث يس ــة بحي ــات المالي ــي الخدم مقدم
تعامــالت ماليــة مــع أي مســتخدم آخــر.49 للسياســات الضريبيــة أثــر 
أيًضــا: فــي بعــض الــدول، تكــون الخدمــات الماليــة الرقميــة أعلــى 
ــك،  ــة.50 فضــاًل عــن ذل تكلفــة ألنهــا خاضعــة لرســوم ضريبيــة عالي
قــد يكــون للطريقــة التــي تنظــم فيهــا الــدول البيانــات وخصوصيتهــا 
أثــًرا علــى تكلفــة نقــل األمــوال رقميًّــا بيــن الحســابات ســواء علــى 

ــي.51 ــي أو الدول المســتوى المحل

"المنافسة مهمة لإلدماج المالي 
خصوًصا في الدول النامية ألن السوق 

المفتوح للمنافسة العادلة يعزز تنوع 
المنتجات والخدمات وارتفاع الكفاءة 

وانخفاض التكلفة".52

شروط "اعرف عميلك"

تفــرض كل الــدول تقريبـًـا شــروطًا علــى المؤسســات الماليــة خاصة 
ــة معهــم  ــة تجاري ــل الدخــول فــي عالق بالتحقــق مــن عمالئهــا قب
مــن أجــل تخفيــف مخاطــر مثــل غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
ــى  ــة عل ــة متبع ــة دولي ــر تنظيمي ــد معايي ــي. توج ــرب الضريب والته
ــل اإلرهــاب  ــوال وتموي نطــاق واســع بشــأن مكافحــة غســيل األم
وهــي خاضعــة لرقابــة مجموعــة العمــل المالــي. يشــار إلى شــروط 
ــم مخاطرهــم  ــا وتقيي ــة العمــالء والتحقــق مــن صحته ــد هوي تحدي
ــة تجــاه العمــالء". إذا  ــة الواجب ــك" أو "العناي بشــروط "اعــرف عميل
ــراد  ــي األف ــد تثن ا، ق ــدًّ ــاقة ج ــك" ش ــرف عميل ــروط "اع ــت ش كان
عــن االســتفادة مــن الخدمــات الماليــة وقــد تصبــح الخدمــات غيــر 
مربحــة لمقدمــي الخدمــات فــال يســتثمرون فــي تســهيل الوصــول 
ــم.53  ــن هويته ــق م ــب التحق ــالء يصع ــة لعم ــات المالي ــى الخدم إل
لذلــك مــن المهــم وضــع شــروط مالئمــة لتوســعة اإلدمــاج المالــي 
ــا  ــح فيه ــي ال تتض ــدول الت ــي ال ــة. ف ــاعدات المالي ــن المس وتمكي
شــروط "اعــرف عميلــك" أو التــي ال تواكــب التطــورات التكنولوجيــة، 
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ــات  ــي تنظيم ــفرة ف ــالت المش ــذ اآلن العم ــدة دول من ــمل ع تش
مكافحــة غســيل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب وشــروط 
"اعــرف عميلــك"، كمــا أن العديــد مــن الحكومــات تواجــه مشــكالت 
فــي كيفيــة فــرض الضرائــب علــى اســتخدام العمــالت المشــفرة 
ــي رأس  ــاًل هــل هــي دخــل أم مكاســب ف ــا )مث واالســتثمار فيه

ــال(.60  الم

وجــدت دراســة أجرتهــا مكتبــة القانــون التابعــة لمركــز البحــوث 
القانونيــة العالميــة التابــع للكونغــرس األمريكــي مؤخــًرا أن الجزائــر 
ــن  ــع المواطني ــام تمن ــتان وفيتن ــال وباكس ــرب ونيب ــا والمغ وبوليفي
ــن أن  مــن اســتخدام العمــالت المشــفرة بشــكل كامــل؛ فــي حي
قطــر والبحريــن فقــط تســمحان للمواطنيــن باســتخدامها فــي دول 
أخــرى؛ أمــا بنغــالدش وإيــران وتايالنــد وليتوانيــا وليســوتو والصيــن 
وكولومبيــا فتمنــع المؤسســات الماليــة فــي أراضيهــا مــن تســهيل 
التعامــالت بالعمــالت المشــفرة. فــي المقابــل، تطــور بعــض الــدول 
ــي  ــاًل ف ــفرة أم ــالت المش ــة للعم ــات صديق ــبانيا سياس ــل إس مث
تعتبــر  ال  فــي حيــن  التكنولوجيــا.  اســتثمارات شــركات  جــذب 
ــالت  ــوق العم ــدة أن س ــة المتح ــا والمملك ــوب أفريقي ــكا وجن بلجي
المشــفرة كبيــر بالشــكل الــذي يتطلــب التنظيــم. وتســعى بعــض 
الــدول لتطويــر عمــالت مشــفرة خاصــة بهــا، فــي حيــن تقبــل دول 
ا العمــالت المشــفرة كشــكل مــن أشــكال الدفــع، وهــي  قليلــة جــدًّ
المكســيك وجزيــرة مــان وبعــض الواليــات المحليــة دون الوطنيــة.61

هل ستفرض الحكومات سيطرة أكبر على المساعدات 
المالية اإلنسانية؟

ســتزداد حاجــة األطــراف اإلنســانية الدوليــة الرســمية للتكيــف مــع 
األنظمــة الوطنيــة والهيــاكل الحكوميــة لالســتجابة لألزمــات، وذلــك 
ــات  ــت حكوم ــة. أصبح ــاعدات المالي ــل المس ــات توصي ــمل آلي يش
بعــض الــدول المتأثــرة باألزمــات أكثــر تــردًدا إزاء الســماح لألطــراف 
اإلنســانية الدوليــة بالعمــل بشــكل مســتقل داخــل حدودهــا. مــع 
أن العديــد مــن الــدول – وأبرزهــا الــدول الهشــة والمتأثــرة بالنزاعــات 
ــي لالســتجابة لألزمــات،62 إال أن  – ســتبقى بحاجــة للدعــم الدول
قــدرة ورغبــة العديــد مــن حكومــات الــدول متوســطة الدخــل علــى 
االســتجابة لألزمــات دون مســاعدة مــن القطــاع اإلنســاني الدولــي 
الرســمي قــد ازدادت.63 ومــع ازديــاد قــدرات الحكومــات يقــل تحملها 
ــي تنطــوي  ــي الرســمي الت لممارســات القطــاع اإلنســاني الدول
ــت  ــدرات، نهض ــاد الق ــب ازدي ــى جان ــواز.64 إل ــام م ــع نظ ــى وض عل
ــد  ــات وق ــرة باألزم ــدول المتأث ــي بعــض ال السياســات الســيادية ف
أدى ذلــك لفــرض ســيطرة أكبــر علــى األطــراف اإلنســانية الدوليــة.

قــد تحــّد حكومــات الــدول المتأثــرة باألزمــات مــن النطــاق أو اإلطــار 
هايــان  إعصــار  عقــب  الطارئــة.  االســتجابة  ألنشــطة  الزمنــي 
فــي عــام 2013، شــعرت الســلطات الحكوميــة فــي الفلبيــن 
ــج  ــغيل برام ــي تش ــتمرت ف ــة اس ــانية الدولي ــراف اإلنس ــأن األط ب
اســتجابة طارئــة موازيــة خــارج نطــاق المرحلــة الطارئــة.65 قــد 
تشــترط الحكومــات علــى األطــراف اإلنســانية الدوليــة العمــل مــن 

قــد يصعــب علــى مقدمــي الخدمــات الماليــة الرقميــة ســوى 
البنــوك )مثــل مقدمــي الخدمــات النقديــة المتنقلــة( معرفــة كيفيــة 
تطبيــق الشــروط، وقــد يزيــد ذلــك مــن صعوبــة توســعة نطــاق 
خدماتهــم. آليــات تطويــر األطــر التنظيميــة المطبقــة فــي دول مثــل 
ــادل بيــن مقدمــي  ــا وإندونيســيا هــي مســاحات تشــجع التب كيني
الخدمــات الماليــة الرقميــة والجهــات التنظيميــة. كمــا أنهــا تمكــن 
مقدمــي الخدمــات مــن تجربــة مقاربــات مختلفــة إزاء شــروط 

ــك".54 ــرف عميل "اع

يمكــن أن تســاعد شــروط "اعــرف عميلك" المتناســبة مــع المخاطر 
المحتملــة فــي معالجــة أهــم العراقيــل وتشــجيع اإلدمــاج المالي.55 
ــة شــخصية رســمية  ــر هوي ــدم توف ــد ع ــال، يع ــى ســبيل المث عل
عائًقــا أساســيًّا أمــام اإلدمــاج المالــي ألنــه يجعــل تطبيــق شــروط 
"اعــرف عميلــك" أصعــب بكثيــر. فــي الــدول التــي تتســم بضعــف 
أنظمــة الهويــة الشــخصية أو ارتفــاع عــدد الســكان ممــن ال يحملون 
ــر الشــرعيين(  ــن غي ــن والمهاجري ــة رســمي )كالالجئي ــات هوي إثب
قــد يعــد هــذا األمــر تحديًــا كبيــًرا. يتيــح نهــج العنايــة الواجبــة 
الميســرة خفــض ســقف شــروط "اعــرف عميلــك" للحســابات 
ــوال أو  ــادة لغســيل األم ــل إف ــا أق ــدة بطريقــة تجعله ــة المقي المالي
تمويــل اإلرهــاب. عــادة مــا ُيفــرض رصيــد محــدود لهــذه الحســابات 
ــى  ــة وعل ــركات المالي ــم الح ــدد وحج ــى ع ــود عل ــب قي ــى جان إل
أنــواع التعامــالت المســموحة وقيــود جغرافيــة علــى التعامــالت ومــا 
إلــى ذلــك.56 وقــد يتيــح نهــج العنايــة الواجبــة الميســرة اســتخدام 
ــة  ــى الهوي ــل عل ــة كدلي ــات الهوي ــق إثب ــن وثائ مجموعــة أوســع م
القانونيــة. ذلــك يتيــح لألفــراد الذيــن ال يحملــون أوراق ثبوتيــة 
رســمية االســتفادة مــن حســاب يدعــم حاجاتهــم اليوميــة و-عنــد 
االقتضــاء- تحويــل المســاعدات الماليــة. تســمح نحــو 60 دولــة 
بدرجــة مــن العنايــة الواجبــة الميســرة وتشــير األدلــة إلــى أن ذلــك 

ــي.57 يدعــم اإلدمــاج المال

العمالت المشفرة

تنظيــم العمــالت المشــفرة مجــال سياســة ناشــئ بســرعة نظــًرا 
لتوســعه الكبيــر منــذ عــام 2014. بــدأت حكومــات عديــدة بتوعيــة 
المواطنيــن بشــأن العمــالت المشــفرة وتحذرهــم مــن تقلبهــا وعدم 
القــدرة علــى اللجــوء إلــى القضــاء بشــأن تعامالتهــا والمخاطــر 
المحتملــة األخــرى للعمــالت التــي ال تدعمهــا الحكومــات.58 تتمتــع 
ــر ســرعة  ــواالت أكث ــل الح ــى جع ــدرة عل ــالت المشــفرة بالق العم
ــر  ــارات أكب ــم خي ــي، وتقدي ــاج المال ــعة اإلدم ــة، وتوس ــل تكلف وأق
ــر  ــن شــخص آلخ ــح م ــك المن ــي ذل ــا ف ــة )بم للمســاعدات المالي
ومســاعدات النقــد والقســائم اإلنســانية(. لكــن فــي عــام 2019، 
وبعــد إعــالن شــركة فيســبوك عــن إصــدار عملــة خاصــة بهــا 
)ليبــرا(، دعــت مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع – علــى الرغــم 
مــن إقرارهــا بمنافــع العملــة المحتملــة – لتنظيمــات قويــة للعمــالت 
المشــفرة بســبب مخــاوف بشــأن "مكافحــة غســيل األمــوال 
والبيانــات، والصمــود  المســتهلكين  وتمويــل اإلرهــاب، وحمايــة 

ــي"59� ــال الضريب ــة واالمتث ــة العادل ــي، والمنافس الرقم

 54  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول )2019( 
�"Overcoming the Know Your Customer hurdle "

 55  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول )2019( 
�"Overcoming the Know Your Customer hurdle "

 56  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول )2019( 
�"Overcoming the Know Your Customer hurdle "

 57  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول )2019( 
�"Overcoming the Know Your Customer hurdle "
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ــذي  ــزال ال ــب الزل ــن. عق ــة أو شــركاء وطنيي خــالل أنظمــة حكومي
ضــرب جزيــرة سوالوســي فــي عــام 2018، وجهــت الحكومــة 

اإلندونيســية

المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة للعمــل مــن خــالل شــركاء 
محلييــن وقيــدت وجــود عمــال اإلغاثــة الدولييــن فــي الميــدان.66 قــد 
تفــرض الحكومــات أيًضــا قيــوًدا على أنواع المســاعدات المســموحة 
ــاعدات  ــة للمس ــة المالي ــع القيم ــي م ــترط التماش ــد تش ــاًل ق )مث
االجتماعيــة الحكوميــة( أو مــن يمكنــه اســتالم المســاعدات )مثــاًل 
قــد ترفــض التحويــالت النقديــة أو تســمح بالتحويــالت النقديــة 
للمواطنيــن/ غيــر المواطنيــن(. وثمــة احتمــال رفــض الحكومــات 
للمســاعدات اإلنســانية بشــكل كامــل. بيــن عامــي 1984 و2012، 
ــن مصــادر  ــا أو م ــة )كله ــض المســاعدات اإلنســانية الدولي ــم رف ت
ــض  ــرة وازداد الرف ــرى 16 م ــة كب ــوارث طبيعي ــة لك ــة( الموجه معين

بشــكل ملحــوظ بعــد عــام 67.2005

هــل ســتقدم الحكومــات المســاعدات الماليــة بشــكل مباشــر 
للفئــات الســكانية الهشــة والمتأثــرة باألزمــات؟

أشــار البنــك الدولــي إلــى "التــزام متنــاٍم" بالمســاعدات االجتماعية 
كمــا يتضــح مــن تنامــي اإلنفــاق الوطنــي مــع مــرور الزمــن واتســاع 
ــاق  ــزداد اإلنف ــح أن ي ــن المرج ــم.68 وم ــول العال ــراء ح ــة الفق تغطي
ــات الحكومــات  علــى المســاعدات االجتماعيــة كنســبة مــن موازن
لكنــه ســيتفاوت  الرســمية،  التنمويــة  للمســاعدات  وبالنســبة 
ــي  ــا ف ــدول تراجًع ــض ال ــدول )وستشــهد بع ــن ال ــر بي بشــكل كبي
ــة والمنافــع(. كمــا ســتختلف النهــج  ــا فــي التغطي اإلنفــاق وتراجًع
الدخــل  )مثــل  الكاملــة  التغطيــة  نمــاذج  مــن  بــدًءا  المتبعــة، 
األساســي الشــامل( إلــى النمــاذج عاليــة االســتهداف و/ أو نمــاذج 
الدعــم المؤقــت. تمثــل التحويــالت االجتماعيــة )التــي تشــمل 
التحويــالت النقديــة( جــزًءا أساســيًّا مــن اإلنفــاق على المســاعدات 
ــوع  ــى نصــف مجم ــم، وتصــل إل ــى مســتوى العال ــة عل االجتماعي
اإلنفــاق العالمــي علــى المســاعدات االجتماعيــة. مــن بيــن 142 
دولــة يتتبعهــا النبــك الدولــي، وضعــت 70% منهــا برامــج للتحويــالت 
النقديــة غيــر المشــروطة ضمــن أنظمــة المســاعدات االجتماعيــة 
الخاصــة بهــا.69 ومــن المرجــح أن تــزداد تغطيــة التحويــالت النقديــة.

تســهم المســاعدات االجتماعيــة بشــكل كبيــر فــي تقليــل الفقــر 
وتســاعد – ضمــن أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة بشــكل عــام – 
فــي بنــاء صمــود األســر علــى المــدى الطويــل أمــام الصدمــات.70 
ــج  ــإن برام ــات، ف ــام الصدم ــا أم ــر ضعًف ــرة أكث ــا أن األســر الفقي بم
المســاعدات االجتماعيــة مالئمــة لدعــم األشــخاص المتأثريــن 
ــة الســريعة أو البطيئــة كالكــوارث الطبيعيــة أو  باألزمــات ذات البداي

ــي. ــور البيئ ــاف أو التده ــري أو الجف ــزوح القس ــة أو الن األوبئ

المصممــة  االجتماعيــة  المســاعدات  ببرامــج  االهتمــام  ازداد 
ــن أن تســاعد  ــات. يمك ــات أو تســتجيب للصدم ــع األزم ــف م لتتكي
المســاعدات االجتماعيــة المســتجيبة للصدمــات فــي تقليــل حاجة 
األســر الفقيــرة للجــوء إلســتراتيجيات التكيــف الســلبية التــي 
ــروض  ــل، كالق ــدى الطوي ــى الم ــا عل ــر ورفاهه ــود األس ــر بصم تض
االســتغاللية أو بيــع األصــول أو عمالــة األطفــال أو زواج األطفــال.71

مســتجيبة  االجتماعيــة  المســاعدات  برامــج  تصبــح  أن  يمكــن 
ــح  ــث يصب ــم بحي ــين التصمي ــن تحس ــرق. يمك ــدة ط ــات بع للصدم
ــات  ــة الصدم ــي حال ــن ف ــر اســتعداًدا لدعــم المنتفعي ــج أكث البرنام
ــدان  ــر فق ــون لخط ــرض المنتفع ــث ال يتع ــروط بحي ــف الش أو تخفي
ــت تغطــي  ــة المســاعدات – إذا كان الدعــم. ويمكــن توســعة تغطي
األســر ضمــن المنطقــة بالمتأثــرة بالصدمــة علــى نحــو كاف – 
ـا"، مثــاًل عــن طريــق زيــادة مبلــغ التحويــالت النقديــة  "عموديًـّ
مؤقًتــا للمســاعدة فــي دعــم االحتياجــات اإلضافيــة والتعافــي. 
ــا  ــا مؤقًت ــاق تغطيته ــع نط ــا"، أي أن يتس ــعتها "أفقيًّ ــن توس ويمك
لتشــمل منتفعيــن تضــرروا مــن الصدمــة لكنهــم لــم يكونــوا مؤهليــن 
ــتهداف  ــب اس ــد يصع ــة. ق ــاعدات االجتماعي ــابق للمس ــي الس ف
منتفعيــن جــدد فــي التوســعة األفقيــة إن لــم تتوفــر معلومــات حــول 
ــوا منتفعيــن فــي الســابق.  األشــخاص المتضرريــن ممــن لــم يكون
وفــي كل مــن النهــج العمــودي واألفقــي ســيصعب تحديــد القيمــة 
المالئمــة واإلطــار الزمنــي الســليم ألي مــن التحويــالت االجتماعيــة 

ــات.72 ــة بالصدم المتصل

إن التحــول نحــو شــمول التحويــالت النقديــة كعنصــر أساســي 
ــو  ــول نح ــب التح ــى جان ــة إل ــاعدات االجتماعي ــج المس ــي برام ف
زيــادة دور الحكومــة فــي االســتجابة لألزمــات يشــير إلــى أن 
المســاعدات االجتماعيــة الحكوميــة المســتجيبة للصدمــات قــد 
ــي الســياقات  ــة ف ــح المجــال األساســي للمســاعدات المالي تصب
الطارئــة. لكــن ســتبقى تغطيــة المســاعدات االجتماعيــة وقــدرات 
تنفيــذ االســتجابة للصدمــات متدنيــة فــي الــدول الضعيفــة والعديــد 
مــن الــدول األكثــر تعرًضــا لخطــر الكــوارث.73 اعتبــاًرا مــن عــام 
2018، تمــت تغطيــة 18% فقــط مــن األشــخاص األفقــر فــي الــدول 
متدنيــة الدخــل وأقــل مــن نصــف الفقــراء فــي الشــريحة الدنيــا مــن 
الــدول متوســطة الدخــل بالمســاعدات االجتماعيــة. تتفــاوت قــدرة 
برامــج المســاعدات االجتماعيــة علــى االســتجابة للصدمــات فــي 
الــدول المعرضــة لخطــر الكــوارث. فالــدول مثــل الفلبيــن وكينيــا 
ــة مــع مخاطــر  ــة المســاعدات االجتماعي ــا تغطي ــوازن فيه ــي تت الت
الصدمــات بشــكل أفضــل أكثــر اســتعداًدا الستكشــاف تعديــل برامج 
المســاعدات االجتماعيــة الخاصــة بهــا كــي تســتجيب للصدمــات. 
ــة  ــتان وجمهوري ــل أفغانس ــة مث ــدول الهش ــإن ال ــل، ف ــي المقاب ف
ــر مســتعدة. بشــكل عــام فــي  ــة وهايتــي غي الكونغــو الديمقراطي
الوقــت الحاضــر، تميــل الــدول األكثــر تعرًضــا لخطــر الكــوارث لوضــع 
برامــج مســاعدات اجتماعيــة أضعــف وتعانــي تغطيتهــا مــن ثغــرات 

ــرة.74 كبي

ال يجــب بالضــرورة أن تكــون برامــج المســاعدات االجتماعيــة قــادرة 
ــة المباشــرة  ــة الحكومي ــى التوســع لدعــم المســاعدات المالي عل
لألشــخاص المتضرريــن مــن األزمــات. إذا كان هنــاك نظــام موضــوع، 
يمكــن بنــاء برامــج تحويــالت طارئــة منفصلــة "علــى ظهــر" أدوات و/ 
أو آليــات أنظمــة المســاعدات االجتماعيــة الموجودة مســبًقا. يمكن 
اســتخدام قاعــدة بيانــات المنتفعيــن مــن المســاعدات االجتماعيــة 
أو اســتخدام آليــة الدفــع/ التحويــل الخاصــة ببرنامــج المســاعدات 
االجتماعيــة. يمكــن أن تســتند برامــج الحكومــة الطارئــة إلــى 
برامجهــا للمســاعدات االجتماعيــة. وقــد تميــل الحكومــات للســماح 
لبرامــج مســاعدات النقــد والقســائم )أو تشــترط عليهــا( أن تســتند 

إلــى برامــج المســاعدات االجتماعيــة الحكوميــة القائمــة.75

  �"Financial Regulations for Improving Financial Inclusion " )2016( 66  مركز التنمية العالمية
67  شبكة البحث والتحليل المشترك بين الوكاالت )The Future of Aid: INGOs in " )2016 2030"، ص. 116�

�"The State of Social Safety Nets" )2018( 68  مجموعة البنك الدولي
�"The State of Social Safety Nets" )2018( 69  مجموعة البنك الدولي
�"The State of Social Safety Nets" )2018( 70  مجموعة البنك الدولي
�"The State of Social Safety Nets" )2018( 71  مجموعة البنك الدولي

72  س. أوبراين وآخرون )2018( "Shock-Responsive Social Protection Systems research: Synthesis report, Oxford Policy Management"، أوكسفورد بوليسي مانجمنت، أوكسفورد، المملكة المتحدة: مجموعة البنك الدولي )2018( 
�"The State of Social Safety Nets"

�"The State of Social Safety Nets" )2018( 73  مجموعة البنك الدولي
�"The State of Social Safety Nets" )2018( 74  مجموعة البنك الدولي

�"Shock-Responsive Social Protection Systems research: Synthesis report" )2018( 75  س. أوبراين وآخرون
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المستجيبة للصدمات

قــد تــزداد فــرص أو التزامــات األطــراف اإلنســانية الفاعلــة فــي 
االجتماعيــة  المســاعدات  أنظمــة  خــالل  مــن  أو  مــع  العمــل 
الحكوميــة المســتجيبة للصدمــات. وذلــك يتيــح توحيــد المســاعدات 
الماليــة، وتقليــل الثغــرات والتداخــالت، وتحســين الســرعة والكفاءة 
مــن حيــث التكلفــة وتعزيــز أنظمــة المســاعدات االجتماعيــة علــى 
المــدى الطويــل. لتحقيــق هــذه الفــرص، علــى األطــراف اإلنســانية 
ــات  ــي الحكوم ــع نظرائهــم ف ــق م ــة( العمــل بشــكل وثي )والتنموي
ــن  ــروج(: م ــتراتيجية خ ــط كإس ــس فق ــات )ولي ــع األزم ــل أن تق قب
ــة،  ــر الممكن ــه التضاف ــة وأوج ــترك لألنظم ــم مش ــر فه ــل تطوي أج
واالتفــاق علــى ترتيبــات التنســيق والتشــغيل، وبنــاء القــدرات عنــد 
ــد مــن الســياقات، ســعت األطــراف اإلنســانية  ــزوم. فــي العدي الل
مــع  والقســائم  النقــد  مســاعدات  وتماشــي  لتنســيق  فعــاًل 
المســاعدات االجتماعيــة المقدمــة مــن خــالل برامــج المســاعدات 
االجتماعيــة الحكوميــة؛ مثــاًل، عــن طريــق تقديــم مســاعدات النقــد 
والقســائم للفئــات التــي ال تغطيهــا المســاعدات االجتماعيــة 
الحكوميــة و/ أو تقديــم نفــس مبلــغ التحويــالت االجتماعيــة أو 
مبلــغ قريــب منــه، أو اتبــاع نفــس جــدول التحويــالت أو معاييــر 
اســتهداف الفقــر. كمــا يمكــن لألطــراف اإلنســانية أن تســتند 
إلــى أنظمــة المســاعدات االجتماعيــة الحكوميــة لدعــم تنفيــذ 
مســاعدات النقــد والقســائم؛ مثــاًل عــن طريــق اســتخدام قاعــدة 
ــا.  ــة به ــل الخاص ــة التحوي ــة أو آلي ــاعدات االجتماعي ــات المس بيان
وقــد تدعــم وتمــول بعــض األطــراف اإلنســانية مثــل وكاالت األمــم 
الحكوميــة بشــكل  المســاعدات االجتماعيــة  أنظمــة  المتحــدة 
مباشــر كــي تتوســع أفقيًّــا أو عموديًّــا فــي التحويــالت االجتماعيــة 
إذا وقعــت أزمــة. يمكــن أن يدعــم التعــاون المبكــر والمتواصــل بيــن 
ــة  ــة الحكومي األطــراف اإلنســانية وأنظمــة المســاعدات االجتماعي
هــذه األنظمــة كــي تصبــح أكثــر اســتجابة للصدمــات وتحســن 
ــة لألشــخاص المتضرريــن مــن األزمــات بشــكل  االســتجابة الطارئ

عــام.

ــة والمســاءلة علــى األطــراف  ــا بشــأن الحماي ــات أيًض ــاك تحدي هن
المســاعدات  أنظمــة  مــع  العمــل  عنــد  مراعاتهــا  اإلنســانية 
االجتماعيــة الحكوميــة. قــد تســتثني األنظمــة الحكوميــة عــن قصــد 
ــات ســكانية  ــز المباشــر( أو دون قصــد فئ ــاًل مــن خــالل التميي )مث
أو  )كالالجئيــن  المســاعدات  مــن  باألزمــات  متأثــرة  أو  هشــة 
المهاجريــن أو النازحيــن داخليًّــا أو المثلييــن أو غيرهــم مــن الفئــات 
ا فــي  المهمشــة(. وقــد تتبــع األنظمــة الحكوميــة نهًجــا مختلًفــا جــدًّ
جمــع آراء المســتخدمين وقــد تضــع قيــوًدا أكبــر علــى االســتجابة 
للمالحظــات والشــكاوى )مثــاًل فــي ســياقات برامــج الحمايــة 
ــد  ــا(. وق ــاكل الحوكمــة الخاصــة به ــد وهي ــة األم ــة طويل االجتماعي
يتــردد المســتخدمون بشــأن تقديــم مالحظــات صريحــة إذا شــعروا 
ــة االجتماعيــة بشــكل  ــر علــى تأهلهــم لدعــم الحماي أنهــا قــد تؤث
عــام. فــي الســياقات التــي تتجلــى فيهــا هــذه المخــاوف، ينبغــي 
علــى األطــراف اإلنســانية التفــاوض علــى درجــة مــن التعــاون مــع 
األنظمــة الحكوميــة تحفــظ المبــادئ والمعاييــر اإلنســانية. لكــن 
ــا  ــن أنظمته ــط م ــزء فق ــتخدام ج ــر اس ــد تحظ ــات ق ــض الحكوم بع
ــل  ــة تحوي ــتخدام آلي ــة اس ــراف الفاعل ــتطيع األط ــد ال تس ــاًل ق )مث
المســاعدات االجتماعيــة لتوصيــل مســاعدات النقــد والقســائم 
دون اســتخدام قاعــدة بيانــات المنتفعيــن الخاصــة بالحكومــة و/ 
ــي تمــر  ــدول الت ــي بعــض ال ــا(. ف ــة االســتهداف الخاصــة به أو آلي
فيهــا معظــم المســاعدات الماليــة فــي األزمــات مــن خــالل أنظمــة 
الحكومــة، قــد تكــون الحكومــات و/ أو الجهــات المانحــة غيــر راغبــة 
األطــراف  مــن  )والمســتقلة(  التكميليــة  الماليــة  بالمســاعدات 
ــات  ــاًل المســاعدات لفئ ــا )مث ــر مســتعدة لتمويله اإلنســانية أو غي

ــتثناة(76 مس

76  س. أوبراين وآخرون )2018( "Shock-Responsive Social Protection Systems research: Synthesis report"؛ ريبيكا هولمز )2019( ورشة 
�Linking Humanitarian Cash and Social Protection، DAI Implementing Partners :عمل مبادرة الصفقة الكبرى
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تكنولوجيا الهاتف المحمول 
والوصول إلى اإلنترنت

التعريف
تســتخدم أهــداف التنميــة المســتدامة مجموعــة متنوعــة مــن 
المؤشــرات لقيــاس الوصــول إلــى تكنولوجيــا الهاتــف المحمــول 
واإلنترنــت بمــا فيهــا امتــالك هاتــف محمــول وتغطيــة شــبكات 
الهاتــف المحمــول واشــتراكات إنترنــت النطــاق العريــض الثابــت 
واســتخدام األفــراد لإلنترنــت.77 اعتبــاًرا مــن عــام 2017، يقــدر بــأن 
ــاًرا مــن  ــا محمــواًل.78 واعتب ــم يملكــون هاتًف 76% مــن ســكان العال
عــام 2018، يعيــش 96% مــن ســكان العالــم فــي مناطــق تغطيهــا 
شــبكة اتصــاالت الســلكية.79 بشــكل عــام، اعتبــاًرا من عــام 2018، 
ــن  ــن 51% م ــر م ــت – أي أكث ــار شــخص اإلنترن يســتخدم 3.9 ملي
ــادة مــن أصــل 15.8% فقــط مــن ســكان  ــم. وهــي زي ســكان العال

العالــم فــي عــام 80.2005 مــع أن معــدالت النمــو تتباطــأ نوًعــا مــا، 
إال أن عــدد مســتخدمي اإلنترنــت حــول العالــم يــزداد بنســبة تزيــد 

ــى 5% ســنويًّا.81  عل

يقــف الوصــول إلــى تكنولوجيــا الهاتــف المحمــول واإلنترنــت علــى 
القــدرة علــى تحمــل التكلفــة، ســواء بالنســبة لتكلفــة الخدمــات أو 
تكلفــة امتــالك هاتــف أو اســتخدام هاتــف متصــل باإلنترنــت. يزيــد 
توفــر الهواتــف الذكيــة منخفضــة التكلفــة قــدرة النــاس علــى تحمــل 
تكلفــة اإلنترنــت.82 كمــا انخفضــت تكلفــة خدمــات إنترنــت النطــاق 
العريــض علــى الهاتــف المحمــول83 وازداد اســتخدامها كوســيلة 
أساســية للوصــول لإلنترنــت.84 فــي الوقــت الحالــي، يتصــل معظــم 
مســتخدمي اإلنترنــت فــي األســواق الناشــئة عــن طريــق الهواتــف 
المرجــح أن يســتقطب  الهاتــف، ومــن  الذكيــة واإلنترنــت عبــر 
ــار شــخص إضافــي.85 نمــت  ــت ملي هــذا المســار لالتصــال باإلنترن
اشــتراكات اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول مــن 268 مليــون 
ــم(  ــار )69.3% حــول العال ــى 5.3 ملي ــام 2007 إل ــي ع اشــتراك ف
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تكنولوجيا الهاتف المحمول 
والوصول إلى اإلنترنت

التعريف

اعتباًرا من عام 2018، عاش 
96% من الناس في مناطق 

تصل إليها شبكات الهاتف 
المحمول واستخدم 3.9 مليار 
شخص اإلنترنت – أي أكثر من 

51% من سكان العالم، من 
أصل 16% تقريبًا فقط في عام 

2005. مع أن معدالت النمو في 
تباطؤ، إال أن عدد مستخدمي 

اإلنترنت حول العالم ينمو سنويًّا 
بأكثر من 5%. يقف الوصول إلى 

تكنولوجيا الهاتف المحمول 
على تكلفته، سواء من حيث 

تكلفة الخدمات أو تكلفة امتالك 
أو استخدام هاتف متصل 

باإلنترنت. ازداد توفر هواتف 
ذكية متدنية التكلفة وذلك يزيد 
قدرة الناس على تحمل تكلفة 

الوصول إلى اإلنترنت، فنمت 
اشتراكات النطاق العريض 

عبر الهاتف المحمول من 268 
مليون اشتراك في عام 2007 

إلى 5.3 مليار اشتراك في عام 
�2018

أهم أوجه عدم اليقين

هل سيستمر 
استخدام اإلنترنت 
والهاتف المحمول 

في االتساع أم أنه 
سيستقر بسبب 

العراقيل التي تواجه 
الوصول؟

هل سيزداد خضوع 
استخدام اإلنترنت 
للرقابة الحكومية؟

محاور الجدل والنقاش

هل "المعدل 
الصفري" أمر 

جيد أم سيء؟: 
االستخدام المجاني 

لخدمات اإلنترنت 
وبنيتها التحتية 

على نطاق محدود؛ 
تبعات الوصول 
إلى الخدمات 
والمساعدات 

المالية.؟

األفكار الرئيسية

الوصول إلى تقنيات الهاتف المحمول 
واإلنترنت في ازدياد مستمر حول 
العالم على الرغم من أن المعدل 

العام للنمو تباطأ مقارنة بالفترة من 
�2015 – 2005

تهدد الفجوة الرقمية بإغفال العديد 
من األشخاص وتفاقم عدم المساواة 

المالية خصوًصا في الدول األقل 
تطوًرا والدول الهشة والمناطق 

الريفية غير المخدومة على نحو 
كاف.

سيستمر التفاوت في سيقات الرقابة 
والتنظيمات الحكومية على اإلنترنت 

في تحديد من يمكنه أن يقدم 
الخدمات وما هي الخدمات المقدمة 
وما هي تكلفة الخدمات )سواء من 

الناحية المالية أو بالنسبة للمخاطر/ 
الحماية للمستخدمين(.

77  االتحاد الدولي لالتصاالت )Measuring the Information Society Report " )2018"، ص. 10� 
78  االتحاد الدولي لالتصاالت )Measuring the Information Society Report " )2018"، ص. 12�
79  االتحاد الدولي لالتصاالت )Measuring the Information Society Report " )2018"، ص. 8�

80  االتحاد الدولي لالتصاالت )Measuring the Information Society Report " )2018"، ص. 13�
�"The State of Broadband " )2018( 81  لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة

82  االتحاد الدولي لالتصاالت )ICTs, LDCs and the SDGs: Achieving Universal and Affordable Internet in the Least Developed Countries " )2018"، ص. 68�
83  االتحاد الدولي لالتصاالت )ICTs, LDCs and the SDGs " )2018"، ص. 14-13�

84  االتحاد الدولي لالتصاالت )2018( " Measuring the Information Society Report"، ص. 11، 17-18. الوصول إلى اتصاالت النطاق العريض )أي <256 كيلوبت في الثانية(، بغض النظر عما إذا كان ثابًتا أم على الهاتف المحمول يتيح الوصول 
بشكل أكبر للتقنيات الرقمية.
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األفكار الرئيسية
الوصــول إلــى تقنيــات الهاتــف المحمــول واإلنترنــت فــي ازديــاد 
مســتمر حــول العالــم علــى الرغــم مــن أن المعــدل العــام 
للنمــو تباطــأ مقارنــة بالفتــرة مــن 2005 – 87.2015 وذلــك 
يعــود فــي الغالــب إلــى وصــول معــدالت االتصــال إلــى 
مســتوى التشــبع فــي الــدول المتقدمــة. لكــن النمــو 
ــل تطــوًرا  ــدول األق ــا ال ــا فيه ــة – بم ــدول النامي ــي ال ف
ــه فــي  ــت علي ــل ممــا كان ــرة أق – مســتمر، لكــن بوتي
ــو. ــه النم ــي تواج ــل الت ــة بســبب العراقي ــدول المتقدم ال

ازدادت أهميــة الهواتــف المحمولــة واإلنترنــت مــن أجــل الوصــول 
إلــى الخدمــات الماليــة. لكــن الوصــول إلــى هــذه الخدمــات غيــر 
متســاو. تهــدد الفجــوة الرقميــة بإغفــال العديــد مــن األشــخاص 
ــدول األقــل  وتفاقــم عــدم المســاواة الماليــة، ال ســيما فــي ال

تطــوًرا والــدول الهشــة والمناطــق الريفيــة غيــر المخدومــة.

ستســتمر ســياقات الرقابــة والتنظيمــات الحكوميــة المختلفــة 
ــات  ــدم الخدم ــه أن يق ــن يمكن ــد م ــي تحدي ــت ف ــى اإلنترن عل
ومــا هــي الخدمــات المقدمــة ومــا هــي تكلفــة الخدمــات 
ــة  ــر/ الحماي ــة أو بالنســبة للمخاط ــة المالي ــن الناحي )ســواء م
للمســتخدمين(. يجــري اتبــاع عــدة أســاليب فــي التنظيــم 
والرقابــة الحكوميــة علــى اإلنترنــت، وذلــك يفــرض مخاطــر على 
مقدمــي الخدمــات الجــدد والخدمــات الجديــدة والمســتخدمين 
الجــدد ســواء فــي نمــاذج ازديــاد الســيطرة الحكوميــة أو نمــاذج 

ــة القطــاع الخــاص. ــة وهيمن تراجــع الســيطرة الحكومي

أهم أوجه عدم اليقين حتى عام 2030
هل سيستمر استخدام اإلنترنت والهاتف المحمول في االتساع أم 

أنه سيستقر بسبب العراقيل التي تواجه الوصول؟

ــاس هاتًفــا  فــي الــدول األقــل تطــوًرا، يملــك 56% فقــط مــن الن
محمــواًل.88 تبقــى التكلفــة هــي العائــق األكبــر أمــام امتــالك هاتــف 
ــن عــدد  ــة م ــى تكلف ــة األدن ــف الذكي ــر الهوات ــد توف محمــول.89 يزي
األشــخاص القادريــن علــى تحمــل تكلفــة الوصــول إلــى اإلنترنــت 
ــي  ــة ف ــف الذكي ــد ازداد انتشــار الهوات ــول، وق ــف المحم ــر الهات عب
معظــم الــدول.90 بيــن عامــي 2012 و2015، انخفــض معــدل تكلفــة 
ــى 160 دوالًرا91،  ــن 230 دوالًرا إل ــا م ــي أفريقي ــة ف ــف الذكي الهوات
وفــي الهنــد )التــي تمثــل ثانــي أكبــر ســوق للهواتــف الذكيــة بعــد 
ــا لتقليــل تكلفــة  ــد مــن المســتخدمين دعًم الصيــن( يتلقــى العدي
الهاتــف الذكــي إلــى 25-35 دوالًرا.92 لكــن فــي بعــض الــدول األقــل 
تطــوًرا ترتفــع أســعار الهواتــف الذكيــة - حتــى متدنيــة التكلفــة منهــا 
ــى  ــا إل ــة عليه ــب المفروض ــة والضرائ ــوم الجمركي ــبب الرس - بس
درجــة تمنــع شــراءها.93 فــي عــام 2014، قــّدرت الجمعيــة الدوليــة 
لشــبكات الهاتــف المحمــول أن الضرائــب مثلــت 20-40% مــن تكلفة 

امتــالك المســتخدم لهاتــف محمــول فــي الــدول الناميــة.94

ــن  ــاًرا م ــت اعتب ــون باإلنترن ــم متصل ــن ســكان العال ــع أن 51% م م
نهايــة عــام 2018، إال أن ذلــك يعنــي أن نحــو نصــف ســكان العالــم 
ليســوا كذلــك، و"معظــم هــؤالء األشــخاص مــن الــدول األكثــر ضعًفــا 
فــي العالــم، كالــدول األقــل تطــوًرا والبلــدان الناميــة غيــر الســاحلية 
ــام 2018، كان %45  ــي ع ــة"95. ف ــرة النامي ــة الصغي ــدول الجزري وال
ــت )مــن أصــل %8  ــة يســتخدمون اإلنترن ــدول النامي مــن ســكان ال
ــدول  ــي ال ــن األشــخاص ف ــام 2005( وكان 19.5% م ــي ع ــط ف فق
ــي  ــن 1% ف ــل م ــل أق ــن أص ــت )م ــون باإلنترن ــوًرا متصل ــل تط األق
عــام 2005(. عنــد المقارنــة بيــن مختلــف األقاليــم، نجــد أن أفريقيــا 
شــهدت أقــوى نمــو فــي عــدد مســتخدمي اإلنترنــت خــالل تلــك 
ــدول األقــل تطــوًرا: يتدنــى  ــرة بيــن ال ــرة.96 توجــد فروقــات كبي الفت
ــن %2  ــل م ــى أق ــدول إل ــض ال ــي بع ــت ف ــدل اســتخدام اإلنترن مع
فــي حيــن يزيــد معدلهــا فــي دول أخــرى علــى 40%. يعيــش نحــو 
نصــف األشــخاص غيــر المتصليــن باإلنترنــت فــي الــدول األقــل تطوًرا 
ــا  ــة وتنزاني ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــا وجمهوري ــي بنغــالدش وإثيوبي ف
ــات باســتمرار  ــن التوقع ــى الرغــم م ــار.97 بشــكل عــام، عل وميانم
الفجــوة بيــن الــدول المتقدمــة والناميــة/ األقــل تطــوًرا بالتقلــص98، 
إال أنــه نظــًرا لمعــدل النمــو المشــهود بيــن عامــي 2016 و2017، 
ــوًرا  ــل تط ــدول األق ــع أن "ال ــاالت يتوق ــي لالتص ــاد الدول ــإن االتح ف
ســتحتاج أكثــر مــن 15 عاًمــا كــي يتصــل أكثــر مــن نصــف ســكانها 

ــت"99� باإلنترن

مــا زال العديــد مــن ســكان الــدول األقــل تطــوًرا غيــر متصليــن 
بالنطــاق العريــض مــن اإلنترنــت إمــا ألنــه مكلــف أو ألنــه غيــر 
متوفــر.100 علــى الرغــم مــن تراجــع تكلفــة النطــاق العريــض للهاتــف 
المحمــول فــي الــدول األقــل تطــوًرا، إال أنهــا مــا زالــت تمثــل %14 
مــن معــدل الدخــل للفــرد الواحــد فــي عــام 101.2016 يعيــش 
ــدول المتقدمــة – فــي  مالييــن األشــخاص – بمــا فيهــم ســكان ال
مناطــق )كثيــًرا مــا تكــون ريفيــة( تفتقــر التصــاالت الكابــل أو الفايبــر، 
وقــد يمثــل االتصــال الالســلكي الخيــار األســرع أو الوحيــد للوصــول 
لإلنترنــت.102 علــى الرغــم مــن التحديــات المتصلــة بالقــدرة علــى 
ــو اشــتراكات النطــاق  ــإن نم ــا، ف ــة أو توافره ــة الخدم تحمــل تكلف
العريــض للهاتــف المحمــول حاليًــا أســرع فــي الــدول الناميــة 
ــدول  ــي ال ــره ف ــن نظي ــى م ــر حت ــة وأكب ــدول المتقدم ــة بال مقارن
األقــل تطــوًرا.103 لكــن فــي العديــد مــن الــدول، حتــى التــي يتوفــر 
فيهــا االتصــال باإلنترنــت عبــر النطــاق العريــض للهاتــف المحمــول، 
يقيــد المســتخدمون اســتخدامهم لإلنترنــت كــي تحكمــوا بتكلفــة 
البيانــات.104 يؤثــر نقــص االتصــال بالنطــاق العريــض بشــكل مباشــر 
علــى قــدرة األشــخاص على االســتفادة مــن العديد مــن التطبيقات 
والخدمــات القائمــة علــى اإلنترنــت،105 بمــا فيهــا الخدمــات الماليــة. 
فــي الــدول األقــل تطــوًرا، كانــت أكثــر تطبيقــات الهاتــف المحمــول 
نجاًحــا – كتطبيقــات الخدمــات النقديــة المتنقلــة – هــي التــي 
تعمــل باســتخدام خدمــات الصــوت والرســائل النصيــة القصيــرة 
ــت  ــا أو االتصــال باإلنترن ــا ذكيً البســيطة، أي التــي ال تتطلــب هاتًف
)ألن ذلــك قــد يكــون مكلًفــا وربمــا صعبـًـا إن توفــرت خدمــات النطــاق 
الضيــق فقــط(106 وحتــى بالنســبة للســكان المتصليــن باإلنترنــت، 

87  االتحاد الدولي لالتصاالت )Measuring the Information Society Report " )2018"، ص. 12�
88  االتحاد الدولي لالتصاالت )Measuring the Information Society Report " )2018"، ص. 12�

The Mobile Gender Gap Report" )2018(GSMA Intelligence  89 2018"، ص. 13�
90  لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة )2018( " The State of Broadband"، ص. 19؛ االتحاد الدولي لالتصاالت )Measuring the Information Society Report " )2018"، ص. 74�

91  االتحاد الدولي لالتصاالت )Measuring the Information Society Reportt " )2018"، ص. 74�
92  لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة )The State of Broadband " )2018"، ص. 19�

93  االتحاد الدولي لالتصاالت )ICTs, LDCs and the SDGs " )2018"، ص. 68�
94  لستر هنري )Bridging the Urban-Rural Digital Divide " )2019"، ص. 5�
95  االتحاد الدولي لالتصاالت )ICTs, LDCs and the SDGs " )2018"، ص. 10�

96  االتحاد الدولي لالتصاالت )Measuring the Information Society Report " )2018"، ص. 14�
97  االتحاد الدولي لالتصاالت )ICTs, LDCs and the SDGs " )2018"، ص. 8-7�

98  االتحاد الدولي لالتصاالت )Measuring the Information Society Report " )2018"، ص.5�
�"ICTs, LDCs and the SDGs " )2018( 99  االتحاد الدولي لالتصاالت

100"خدمات النطاق العريضة معقولة التكاليف هي الخدمات التي تقل تكلفتها عن 5% من متوسط الدخل الشهري مقابل خطة 1 غيغا بايت شهرية. االتحاد الدولي لالتصاالت )ICTs, LDCs and the SDGs " )2018"، ص.7�
101 االتحاد الدولي لالتصاالت )ICTs, LDCs and the SDGs " )2018"، ص. 14-13�

102 لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة )The State of Broadband " )2018"، ص.19-18�
103  االتحاد الدولي لالتصاالت )Measuring the Information Society Report " )2018"، ص. 9، 11. تقدم الدول المتقدمة اشتراكات نشطة أكثر للنطاق العريض عبر الهاتف المحمول وعدد االشتراكات ما زال ينمو.

104 االتحاد الدولي لالتصاالت )Measuring the Information Society Report " )2018"، ص. 98�
105 االتحاد الدولي لالتصاالت )ICTs, LDCs and the SDGs " )2018"، ص. 7�

106 االتحاد الدولي لالتصاالت )ICTs, LDCs and the SDGs " )2018"، ص. 7-6�
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قــد تنمــو الفجــوة فــي قــدرة األشــخاص علــى الوصــول إلــى 
الخدمــات الماليــة وغيرهــا مــن الخدمــات فــي ظــل ازديــاد انتشــار 
ــة  ــف ذكي ــون هوات ــن يملك ــن م ــوة بي ــة – أي الفج ــف الذكي الهوات

ــة بســيطة. ــف محمول ومــن يملكــون هوات

"ما زال أغلب السكان غير المتصلين باإلنترنت 
من الفقراء وسكان المناطق الريفية وكبار السن 

واإلناث".107

مــع أن اإلحصــاءات العالميــة اعتبــاًرا مــن عــام 2018 تشــير إلــى أن 
ــم يعيشــون فــي مناطــق تغطيهــا شــبكات  90% مــن ســكان العال
الجيــل الثالــث )3G( أو أعلــى،108 إال أن اإلحصــاءات تشــير أيًضــا 
إلــى وجــود فجــوة كبيــرة بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة: حيــث 
تغطــي شــبكات الجيــل الثالــث 70% مــن إجمالــي الســكان، فــي 
ــر  ــة.109 تؤث ــق الريفي ــكان المناط ــن س ــط م ــي 29% فق ــن تغط حي
عوامــل الفقــر والعمــر والمســتوى التعليمــي والنــزوح والجنــس 
بشــكل خــاص علــى اســتخدام اإلنترنــت. وكمــا هــو متوقــع، فــإن 
ــدر  ــن. يق ــار الس ــن كب ــت م ــال باإلنترن ــاًل لالتص ــر مي ــباب أكث الش
بــأن 30% مــن موطنــي الــدول األقــل تطــوًرا ممــن تتــراوح أعمارهــم 
ــن  ــبة 19% م ــة بنس ــت، مقارن ــون باإلنترن ــا متصل ــن 15-24 عاًم م
إجمالــي الســكان.110 كمــا وجــد االتحــاد الدولــي لالتصــاالت أن 
مســتوى التعليــم عامــل أساســي فــي اســتخدام اإلنترنــت ســواء 
فــي الــدول المتقدمــة أو الناميــة. علــى مســتوى العالــم، كان 
ــت  ــة االتصــال باإلنترن ــف بخاصي ــالك هات ــاًل المت ــل مي ــون أق الالجئ
ــدول،  ــي الســكان.111 وفــي معظــم ال ــة بإجمال بنســبة 50% مقارن
كان الرجــال أكثــر ميــاًل لالتصــال باإلنترنــت مــن النســاء )باســتثناء 
أوروبــا واألمريكيتيــن(112 وتــزداد الفجــوة بيــن الجنســين فــي الــدول 

ــة.113 ــل تطــوًرا والمناطــق الريفي األق

"ال يمكن تجسير الثغرات القائمة اليوم في اإلدماج 
الرقمي بمجرد التركيز على توسعة الوصول إلى 

خدمات النطاق العريض".114

تشــمل العراقيــل االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة التــي تواجــه 
الوصــول إلــى تكنولوجيــا الهاتــف المحمــول واإلنترنــت – والتــي تؤثــر 
بشــكل غيــر متناســب علــى النســاء – مســتوى مهــارات القــراءة 
والشــواغل  الحاســوب  اســتخدام  لمهــارات  واالفتقــار  والكتابــة 
المتصلــة بالحمايــة واألمــن والتصــورات بشــأن عــدم أهميــة اإلنترنت 
فــي حيــاة الشــخص، ونقــص محتــوى اإلنترنــت المتصــل بالســياق/ 
اللغــة المحليــة.115 كمــا أن عــدم توفــر البنيــة التحتيــة األساســية 
التمكينيــة ومــن أبرزهــا الطاقــة الكهربائيــة معيــق أساســي ويؤثــر 

بشــكل أكبــر علــى المناطــق الريفيــة.116

هل ستزداد سيطرة الحكومات على الوصول إلى اإلنترنت؟

تشــمل التنظيمــات الحكوميــة للوصــول إلــى اإلنترنــت تنظيــم البنية 
التحتيــة ومقدمــي الخدمــات الذيــن يتيحــون االتصــال باإلنترنــت 
وتنظيــم الخدمــات والمحتــوى الذيــن يمكــن أن يســتفيد منهــم 
المســتخدمون عبــر اإلنترنــت )إضافــة إلــى البيانــات التــي يولدهــا 

المســتخدمون المتصلــون بالمحتــوى والخدمــات(. يمكــن أن يضيـّـق 
ســوء إدارة وتنظيــم البينــة التحتيــة علــى المنافســة واالبتــكار 
واالســتثمار فــي تحســين الخدمــات، وقــد يفاقــم الفجــوة الرقميــة 
والحواجــز التــي تواجــه الوصــول )ارتفــاع التكاليــف وتدنــي الجــودة(. 
وقــد يضيـّـق ســوء إدارة المحتــوى والخدمــات علــى االبتــكار ودخــول 
خدمــات وخيــارات جديــدة للمســتخدمين، إمــا بســبب الرقابــة 

المفرطــة 

مــن قبــل الحكومــة علــى المحتــوى والخدمــات المســموحة أو 
بســبب احتــكار القطــاع الخــاص الــذي يكبــح المنافســة. وقــد 
إلــى عــدم حمايــة المســتهلكين  يــؤدي ســوء إدارة الجانبيــن 
ــون. فضــاًل  ــف للقان ــن االســتغالل أو اإلســاءة أو النشــاط المخال م
عــن ذلــك، تؤثــر تنظيمــات الحكومــة لإلنترنــت علــى المبــادئ 
ــة  ــة وحري ــة والمراقب ــة بالخصوصي ــة األساســية المتصل الديمقراطي

التعبيــر وتشــكيل الجمعيــات )مــن جملــة مبــادئ أخــرى(.

االستثمار في البنية التحتية

ــو  ــت بنح ــي باإلنترن ــار شــخص إضاف ــة اتصــال 1.5 ملي ــدر تكلف ُتق
المباشــر  الحكومــي  االســتثمار  ســيكون  دوالر.117  مليــار   450
ــي  ــة والتشــريعية الت ــر التنظيمي ــب وضــع األط ــى جان أساســيًّا إل
ــة.  ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــى االس ــاص عل ــاع الخ ــجع القط تش
تــزداد أهميــة االســتثمار لتحســين االتصــال فــي المناطــق الريفيــة 
والنائيــة وتحســين القــدرة علــى التعامــل مــع النمــو بشــكل 
ــى  ــب عل ــب تنامــي الطل ــى جان ــت إل عــام فــي اســتخدام اإلنترن
ــدول  ــي ال ــت ف ــة لإلنترن ــة التحتي ــى.118 تخلفــت البني ــات أعل نطاق
إلــى أن اســتخدام تقنيــات  ـا  يعــود جزئيًـّ األقــل تطــوًرا، وذلــك 
النصيــة  الرســائل  خدمــات  علــى  اعتمــد  المحمــول  الهاتــف 
ــة الســرعة.  ــم يتطلــب شــبكات إنترنــت عالي ــرة والصــوت ول القصي
لكــن وصــول الهواتــف الذكيــة وشــبكات الجيــل الثالــث والشــبكات 
ــر البنيــة التحتيــة األساســية.119 تتطلــب  األحــدث منهــا دفــع تطوي
ــب  ــا يتطل ــة،120 كم ــة اســتثمارات حكومي ــة التمكيني ــة التحتي البني
ــام  ــاالت أم ــات واالتص ــية للمعلوم ــة األساس ــة التحتي ــود البني صم
ــى  ــيتحتم عل ــا. س ــة أيًض ــتثمارات حكومي ــة اس ــر الطبيعي المخاط
ــاص  ــاع الخ ــل القط ــال تفضي ــط احتم ــرق لضب ــاد ط ــات إيج الحكوم
ــرة  ــة الكبي ــة فــي األســواق الحضري ــة التحتي االســتثمار فــي البني
بــداًل مــن تحســين الوصــول إلــى المناطــق الريفيــة121 )مــن خــالل 

ــاًل122(. ــل مث ــات التموي آلي

"في الوقت الحاضر، تعد شبكات النطاق العريض 
بنية تحتية مهمة بقدر أهمية الطرق وسكك القطارات 

وشبكات المياه والطاقة".123

الحكومــات  الرقميــة مــن كل مــن  الفجــوة  ســتتطلب معالجــة 
ــة  ــة بالبني ــات المتصل ــت معالجــة التحدي ــات اإلنترن ــي خدم ومقدم
ــت  ــات اإلنترن ــع تقني ــة.124 تتمت ــة والمالي ــات الفني ــة والتحدي التحتي
عبــر األقمــار االصطناعيــة كأنظمــة األقمــار االصطناعيــة عاليــة 
ــض  ــاق العري ــر النط ــعة تواف ــي توس ــة ف ــات هائل ــة بإمكان اإلنتاجي
ــاالت  ــوارث والح ــاالت الك ــي ح ــة وف ــة والريفي ــي المناطــق النائي ف
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123 لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة )The State of Broadband " )2018"، ص. 12�
124 لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة )The State of Broadband " )2018"، ص. 9�
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 لكــن تحقيــق منافــع التقنيــات القائمــة علــى األقمــار االصطناعيــة 
ــراف  ــل األط ــن قب ــتمر م ــر المس ــكار والتطوي ــى االبت ــيعتمد عل س
الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص، إلــى جانــب السياســات واألنظمــة 
الحكوميــة التــي تفتــح المجــال لدخــول مقدمــي خدمــات وتقنيــات 
ــي  ــات ف ــة االحتياج ــة لتلبي ــتثمارات الالزم ــجيع االس ــدد، وتش ج
لتحســين  المنافســة  واســتغالل  والنائيــة  الريفيــة  المناطــق 
الخدمــات وتقليــل التكاليــف )الــذي تشــتد الحاجــة لــه(. كمــا ينبغي 
ــة للتغلــب علــى الفجــوة الرقميــة نمــو  أن تدعــم أي جهــود مبذول
الطلــب مــن خــالل تعليــم المهــارات الرقميــة والمحتــوى المتصــل 

ــي.125 بالســياق المحل

األنظمة

ــت والوصــول  ــة اإلنترن ــة" مهمــة لتوســعة تغطي "المنافســة الهادف
ــة  ــات.126 أدت قل ــين التقني ــة وتحس ــة التكلف ــات قليل ــى الخدم إل
ــى  ــات المتحــدة إل ــي الوالي ــت ف ــات اإلنترن ــوى وخدم ــم محت تنظي
ابتــكارات كبيــرة، لكنهــا مكنــت أيًضــا تنامــي احتــكار شــركات هائلــة 
للمحتــوى والخدمــات وربمــا لــم يكــن ذلــك فــي صالــح االبتــكار أو 
ــدور الجــدل التنظيمــي  ــل.127 ي ــى المــدى الطوي المســتهلكين عل
األساســي فــي الواليــات المتحــدة – وهــو مــن أكبــر محــاور الجــدل 
فــي العالــم – حــول "الحيــاد الصافــي" أو التنظيمــات التــي تضمــن 
التعامــل بشــكل متســاو مــع كل مــا يبــث عبــر البنيــة التحتيــة التي 
تشــكل اإلنترنــت.128 مــن دون الحيــاد الصافــي، قــد ُتلبــى المطالــب 
المتزايــدة علــى النطــاق عــن طريــق منــح األولويــة لمعلومــات 
ــي  ــا ف ــك يكــون قائًم ــات أخــرى، وذل ــى حســاب معلوم ــة عل معين
العــادة علــى القــدرة علــى دفــع ثمــن هــذه األولويــة. وذلــك يقلــل 
ــاب االســتغالل، وقــد  التنافــس واختيــارات المســتهلكين، ويفتــح ب
يكــون لــه أثــر رئيســي علــى قــدرة المســتخدمين علــى الوصــول 

للمجموعــة الكاملــة مــن خدمــات ومحتــوى اإلنترنــت.129

فــي أوروبــا، كان تنظيــم المحتــوى والخدمــات والرقابــة عليهمــا 
المتحــدة. تســعى األنظمــة لحمايــة  الواليــات  أكثــر قــوة مــن 
خصوصيــة المســتخدمين وبياناتهــم الشــخصية والحــد مــن األنمــاط 
االحتكاريــة وأثــر المنافســة الســلبي. نظــًرا لحجــم وقــوة الســوق 
األوروبــي، كانــت األنظمــة األوروبيــة مؤثــرة علــى مســتوى العالــم 
ــة  ــن البعــض يخشــون أن هــذه األنظم ــات. لك ــة البيان ــى حماي عل
ــر  ــدة تثي ــكار ودخــول "أطــراف جدي ــى االبت ــاق عل ــق الخن ــد تضي ق
االضطــراب" ممــن يقدمــون خيــارات جديدة ومحســنة للمســتهلكين 
)كنمــاذج األعمــال الجديــدة القائمــة علــى المنصــات مثــل أوبــر وإيــر 
بــي إن بــي(. وهنــاك مخــاوف مــن عــدم نجــاح هــذه األنظمــة فــي 
األســواق الصغيــرة التــي تمنــح حوافــز ماليــة أقــل للمشــاركة فيهــا، 
ــك  ــي تل ــا ف ــا أو محتواه ــرض خدماته ــار الشــركات أال تع ــد تخت فق

األســواق علــى أن تمتثــل لمــا تعتبــره أنظمــة صارمــة.

"تدابير الحماية ضد المراقبة تضعف في جميع 
أنحاء العالم ألنه أصبح من األسهل تطبيق 

التكنولوجيا وأصبح الناس أكثر استعداًدا 
للتصرف بطريقة تسّهل مراقبتهم؛ من خالل 

وسائل التواصل االجتماعي مثاًل".130
وضعــت الحكومــة فــي الصيــن ضوابــط شــديدة علــى محتــوى 
وخدمــات اإلنترنــت وعــززت الشــركات الصينيــة بشــكل كبيــر )فــي 
مواجهــة المنافســين الخارجييــن( فحظرت المحتــوى المحلي الذي 
ــاري العظيــم" الــذي يحــدد  ال تصــادق عليــه، ووضعــت "الجــدار الن
ــا المســتخدمون  ــن أن يصــل إليه ــي يمك ــات الت ــوى والخدم المحت
فــي الصيــن. توظــف الحكومــة الصينيــة بيانــات المســتخدمين 
ــا  ــة )بم ــركات الصيني ــا الش ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم ــدة م المول
فــي ذلــك "إنترنــت األشــياء"( لمراقبــة المواطنيــن وجمــع البيانــات 
عنهــم. كمــا أجبــرت الحكومــة الصينيــة الشــركات علــى مشــاركة 
البيانــات التــي تولدهــا عــن المواطنيــن الصينييــن. إلــى جانــب 
ــكار  ــات االبت ــت هــذه المعلوم ــن الســلطة االســتبدادية، مكن تمكي
ــدة.  ــة الجدي ــكالت العام ــن المش ــر م ــذار المبك ــي واإلن التكنولوج
ــة  ــن الشــركات الصيني ــة م ــات المقدم ــاد انتشــار الخدم ــع ازدي وم
فــي العالــم )مثــل تطبيــق "وي تشــات"( ســتصل الحكومــة الصينية 
لبيانــات المســتخدمين مــن دول أخــرى أيًضــا ألنهــا محفوظــة لــدى 
الشــركات الصينيــة فــي الصيــن. نظــًرا التســاع دور الصيــن القيــادي 
ــة  ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــا لالس ــة وحملته ــات الدولي ــن الهيئ بي
ــة  ــدول النامي ــي ال ــاالت( ف ــة لالتص ــة التحتي ــك البني ــي ذل ــا ف )بم
ــي  ــن ف ــت الصي ــد(، أصبح ــق واح ــد طري ــزام واح ــادرة ح ــل مب )مث
وضــع يؤهلهــا لتوســعة نموذجهــا لحوكمــة اإلنترنــت والتأثيــر عليهــا. 
يعيــش العديــد مــن ســكان العالــم غيــر المتصليــن باإلنترنــت بعــد 
ــي  ــون ف ــم يعيش ــكان العال ــن س ــبة 49% م ــون نس ــن يمثل والذي
ــن  ــا الصي ــع فيه ــي تتمت ــا الت ــرون آخــرون فــي أفريقي ــن، وكثي الصي
بالنفــوذ وتقــدم لهــا المســاعدات الماليــة. ســتنظر حكومــات كثيــرة 
– حتــى التــي ال تتفــق مــع مســتوى رقابــة الصيــن – إلــى حكومــة 
ــرون قيمــة  ــد ي ــا مســألة ســيادية وق ــى أنه ــا عل ــت ورقابته اإلنترن
ــات المتاحــة مــن اســتخدام  ــر أو الشــر - فــي البيان ــرة – للخي كبي

ــت.131 ــات اإلنترن ــن لخدم المواطني

محاور الجدل  والنقاش
هل "المعدل الصفري" أمر جيد أم سيء؟

االســتخدام  لوصــف  يســتخدم  مصطلــح  الصفــري"  "المعــدل 
المجانــي للبنيــة التحتيــة لمقدمــي خدمــات اإلنترنــت لخدمــة 
ــة  ــدم خدم ــرض مق ــن أن يع ــاًل، يمك ــن. مث ــق معي ــة أو تطبي معين
النطــاق العريــض للهاتــف المحمــول علــى العمــالء االســتخدام 
ــات  ــى البيان ــة عل ــق فيســبوك دون رســوم إضافي ــي لتطبي المجان
المرتبطــة بــه. بإزالــة معيــق أساســي كالتكلفــة، يحســن "المعــدل 
ــه  ــه، فإن ــت ذات ــي الوق ــن ف ــت. لك ــى اإلنترن ــري" الوصــول إل الصف
ا مــن اإلنترنــت. يــرى البعــض  يحســن الوصــول إلــى جــزء بســيط جــدًّ
ــك يتيــح الوصــول إلــى خدمــات اتصــاالت/ رســائل أساســية  أن ذل
قائمــة علــى اإلنترنــت وقــد يعــزز فهــم المســتخدمين الجــدد 

125 لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة )The State of Broadband " )2018"، ص. 31-28�
126 االتحاد الدولي لالتصاالت )ICTs, LDCs and the SDGs " )2018"، ص.8. مثال: " الكاريبي... كان ينظر إليه على أنه متأخر من حيث تحرير قطاع االتصاالت. في العديد من الجزر، احتكرت الشركة البريطانية "كيبل أند وايرلس" أو 

الشركات التابعة لها كالًّ من النطاق المحلي والدولي. كان كسر هذا االحتكار صعبًا للغاية بالنسبة للعديد من الجزر الصغيرة، لكنه كان خطوة ضرورية لخفض تكاليف االتصاالت. ولم تنخفض تكلفة االتصاالت بشكل كبير حتى دخول شركة 
"ديجيسل" في منتصف العقد األول من القرن الحالي فاتسع استخدام اإلنترنت بشكل كبير... مرة أخرى ُيظهر هذا األمر أهمية البيئة التنافسية بين شركات االتصاالت ألنها تقلل التكلفة على المستخدم العادي بوضوح". ليستر هنري 

�"Bridging the Urban-Rural Digital Divide " )2019(
127كيرون أوهارا ووندي هول )2018( " Four Internets: The Geopolitics of Digital Governance". أوراق CIGI رقم 206 )كانون األول 2018(: 28�

128 ديفيد بانيس )How ’Zero-Rating’ Offers Threaten Net-Neutrality In The Developing World " )2019"، فوربس، 18 شباط 2019. مالحظة: في الواليات المتحدة وضعت إدارة أوباما تنظيمات الحياد الصافي وألغتها إدارة ترامب 
الحًقا.

 Landmark EU And US Net Neutrality Decisions: How Might Pending Decisions Impact Internet Fragmentation? In The Shifting Geopolitics of Internet Access: " )2017( 129 بن سكوت، ستيفان هيومان، جان بيتر كلينهانز
�"Messages 2018 IGF " )2018( مركز االبتكار في مجال الحوكمة الدولية/ معهد كالثام هاوس للشؤون الخارجية ."From Broadband and Net Neutrality to Zero-Rating

130كيرون أوهارا ووندي هول )2018( " Four Internets: The Geopolitics of Digital Governance"، أوراق CIGI رقم 206 )كانون األول 2018(: 28�
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ألهميــة اإلنترنــت فــي حياتهــم )وبالتالــي ســيمنحون األولويــة 
لدفــع تكلفــة الوصــول الكامــل مــن خــالل خطــة بيانــات(. كمــا أنــه 
قــد يتيــح الوصــول إلــى خدمــات ماليــة )"مثــاًل عــن طريــق فيســبوك 
وليبــرا(. فــي حيــن يــرى آخــرون أن هــذا النمــوذج اســتغاللي 
ــأن النســخة المحــدودة  ــاد ب ــراء لالعتق ــع المســتخدمين الفق ويدف
التــي يســتعملونها )ال ســيما فيســبوك( هــي  اإلنترنــت  مــن 
اإلنترنــت.132 فضــالً عــن ذلــك، ألن صفقــات المعــدل الصفــري تكــون 

ــت  ــة اإلنترن ــدم خدم ــن مق ــركات بي ــتوى الش ــى مس عل

األفكار الرئيسية

عدم قدرة الشخص على إثبات الهوية 
القانونية وتلبية شروط العناية الواجبة من 
أهم العراقيل التي تواجه اإلدماج المالي 

والوصول إلى المساعدات المالية.

يمكن أن تمكّن "الهوية الرقمية الجيدة" 
المزيد من األشخاص من إثبات هويتهم 
واالستفادة من النظام الرقمي، بما في 
ذلك مسارات أخرى للمساعدات المالية 

واألهم من ذلك حقهم بالخصوصية 
والتنقل والصمود والتحكم.

ثمة مخاطر حقيقية تواجه رقمنة أنظمة 
الهوية الشخصية: المخاطر التي تواجه 

حقوق اإلنسان والحقوق المدنية 
والمخاطر التي تواجه خرق البيانات 

ومخاطر اإلرهاب الرقمي. يؤدي حجم 
بيانات إثبات الهوية الرقمية )بما في 
ذلك البيانات البيومترية( المجموعة 

والمحفوظة حول الفئات السكانية األكثر 
هشاشة إلى زيادة تعرضهم لخطر 

اإلقصاء السياسي/ التمييز واالضطهاد 
واالستغالل التجاري واإلجرام الرقمي.

تزداد المخاطر الرقمية إذا لم يفهم 
المستخدمون النظام )أو إذا لم يتوفر خيار 

آخر للحصول على المساعدة( وعندما 
ال تتوفر تنظيمات وحوكمة كافية. تتطلب 

أنظمة الهوية الشخصية حمايات قوية 
للحقوق )كالقدرة على سحب موافقة 

منحت في السابق( كي يستطيع 
المستخدمون الثقة في الكيانات التي 

تدير البيانات.

تحقق األطراف الفاعلة في القطاع 
الخاص والتي تدخل القطاع اإلنساني 

دخاًل من الهويات الرقمية. يجري 
تحويل الهويات إلى سلعة دون االتصال 
بالمستخدمين بشأن القيمة المحتملة 
لمعلومات الهوية الرقمية الخاصة بهم.

ــي مجــال  ــي ف ــق، وبالتال ــة/ التطبي ــدم الخدم ــي تق والشــركة الت
ــي،  ــكل أساس ــخ( بش ــر، إل ــبوك، تويت ــة )فيس ــركات الضخم الش
ــر التنافســي وســيطرة  ــد المخــاوف بشــأن الســلوك غي ــك يزي فذل
ــد خطــوات  ــدول كالهن ــت. اتخــذت بعــض ال الشــركات علــى اإلنترن
ــدرس  ــانية ت ــراف اإلنس ــا أن األط ــة.133 بم ــذه الممارس ــم ه لتنظي
ــن  ــة لم ــل المســاعدات المالي ــري لتوصي ــدل الصف اســتخدام المع
ال يســتطيعون الوصــول إلــى اإلنترنــت بطريقــة أخــرى، ينبغــي 

ــون اســتغاللية. ــد تك ــي ق ــق الت ــة هــذا التطبي ــة طبيع مواجه

التعريف

تقدم الحكومات إثبات الهوية 
الشخصية في معظم األحيان. 

ازدادت أهمية إثبات الهوية القانونية 
)كرقم الهوية أو بطاقة الهوية أو 

الشهادات وما إلى ذلك( للوصول 
إلى الحقوق والخدمات من 

القطاعين العام والخاص. يفتقر 
نحو 1.1 مليار شخص حول العالم 

إلثبات الهوية القانونية. في ظل 
التقدم التكنولوجي أصبح العالم 

أكثر ترابطًا ولم يعد الناس بحاجة 
إلثبات هويتهم في العالم المادي 

فحسب، بل أيًضا في العالم 
الرقمي. يعتمد التحقق الرقمي 

من الهوية )الهوية الرقمية( على 
المصادقة القائمة على المعرفة 
)كلمات السر، األسئلة السرية، 

إلخ( والمصادقة البيومترية )بصمات 
األصابع أو التعرف على الوجه أو 

مسح القزحية وما إلى ذلك(. ومع 
تفاعل األفراد مع بعضهم البعض 

عبر اإلنترنت وجمع البيانات عنهم 
وحفظها )مع أو دون فهمهم 

وموافقتهم(، يطورون هوية رقمية.

أهم أوجه عدم اليقين

من الذي يصدر/ يقدم 
الهويات الرقمية؟

كيف سيجري تنظيم/ 
حوكمة الهوية الرقمية؟

محاور الجدل وعدم 
اليقين

مخاطر الهوية الرقمية: 
تسريع تحويل الهويات 
إلى سلعة؛ المراقبة 

وتقويض حقوق 
اإلنسان؛ إساءة 

استخدام الحجم 
الهائل من البيانات 
الشخصية؛ اإلقصاء 

المنهجي للفئات 
األكثر هشاشة؛ 

استهداف المجتمع 
المدني والناشطين؛ 

تراجع الثقة العامة في 
المؤسسات.

الهوية الشخصية ورقمنتها

132هيالني غالبافا )Zero-Rating in Emerging Economies. In The Shifting Geopolitics of Internet Access: From Broadband and Net Neutrality to Zero-Rating ) " )2017." مركز االبتكار في مجال الحوكمة الدولية/ معهد كالثام 
هاوس للشؤون الخارجية.

133  ديفيد بانيس )How ’Zero-Rating’ Offers Threaten Net-Neutrality In The Developing World " )2019"، فوربس، 18 شباط 2019�
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الهوية الشخصية ورقمنتها
التعريف

"الهوية هي مجموعة من الخصائص التي 
تصف الفرد أو الكيان بشكل فريد"134.

ــراد  ــع األف ــد جمي ــة المســتدامة رقــم 16 لتزوي يدعــو هــدف التنمي
بهويــة قانونيــة بحلــول عــام 2030. تقــدم الحكومــات الهويــات 
القانونيــة فــي معظــم األحــوال. أنظمــة الهويــة القانونيــة هــي 
أنظمة لتســجيل األشــخاص وتزويدهم بشــهادات رســمية135 تخدم 
ــة الشــخصية  ــام الهوي ــل أرق ــة )مث ــم القانوني ــى هويته ــل عل كدلي
وبطاقاتهــا وشــهاداتها، إلــخ(.136 الهويــة القانونيــة ليســت مكافئــة 
ــط  ــًرا مــا ترتب ــي للفــرد، علــى الرغــم مــن أنهــا كثي للوضــع القانون
بجنســية الشــخص.137 تشــمل أنظمــة الهويــة القانونيــة أمــوًرا مثــل 
ــم الضمــان االجتماعــي أو جــواز  ــة أو رق ــة الشــخصية المدني الهوي
الســفر أو بطاقــات الهويــة الشــخصية أو شــهادات الميــالد. تشــترط 
ــب وإدارة  ــع الضرائ ــة جم ــة القانوني ــة الهوي ــى أنظم ــات عل الحكوم
ــة واســتهداف  ــط للحــاالت الطارئ ــك التخطي ــي ذل ــا ف ــات بم الخدم
التحويــالت االجتماعيــة.138 كثيــًرا مــا يكــون إثبــات الهويــة القانونيــة 
أساســيًّا للحصــول علــى الحقــوق والخدمــات مــن القطاعيــن 
العــام والخــاص. مــن دون إثبــات للهويــة القانونيــة، قــد ال يســتطيع 
األشــخاص الوصــول للتحويــالت االجتماعيــة والخدمــات الماليــة 
الرســمي  والتوظيــف  واالئتمــان  المصرفيــة  الحســابات  مثــل 
ــة وتأشــيرات  ــة القانوني ــة واألنظم ــة العدال ــل وأنظم ــح العم وتصاري
الســفر والرعايــة الصحيــة والتعليــم والعديــد مــن الخدمــات األخــرى 
التــي تطلــب التحقــق مــن الهويــة.139 لكــن نحــو 1.1 مليــار شــخص 

ــة.140 ــة القانوني ــات للهوي ــرون إلثب ــم يفتق حــول العال

إن الطريقــة التــي يثبــت فيهــا األشــخاص هوياتهــم تتغيــر. مــع تقدم 
ــاج األشــخاص  ــن يحت ــا ول ــر ترابطً ــم أكث ــا ســيصبح العال التكنولوجي
ــم  ــي العال ــل ف ــم المــادي فحســب، ب ــي العال ــات هوياتهــم ف إلثب
الرقمــي أيًضــا.141 أصبحــت الهويــة الرقميــة أكثــر ترابطـًـا مــع الهويــة 
رقمنــة  ازدادت  النظاميــن، كمــا  بيــن  التداخــل  وازداد  القانونيــة 
ــون  ــار شــخص يحمل ــو 6.5% لمي ــن نح ــن بي ــة. م ــات القانوني الهوي
ــات  ــتخدام إثب ــتطيع اس ــم ال يس ــن نصفه ــر م ــة، أكث ــة قانوني هوي
الهويــة بفعاليــة عبــر نظــام اإلنترنــت.142 إذن، إلــى جانــب التحــدي 
العالمــي بحصــول الجميــع علــى هويــة قانونيــة، ثمــة تحــدي عــدم 

ــة.143 ــارات األشــخاص فــي الفجــوة الرقمي ضمــان إقصــاء ملي

"دون إثبات للهوية، قد ُيحرم األفراد من 
الحقوق والخدمات – قد ال يستطيعون فتح 

حساب مصرفي أو ارتياد المدرسة أو استالم 
منافع مثل الضمان االجتماعي أو طلب 

الحماية القانونية أو المشاركة بطرق أخرى 
في المجتمع المدني".144

ــة يمكــن التحقــق  ــى الهوي ــل عل ــى دلي ــة إل ــة الرقمي تشــير الهوي
منــه عــن بعــد عبــر قنــوات رقميــة.145 تقــف الهويــة الرقميــة علــى 
ليســت  )ولكنهــا  الوســائل  هــذه  تشــمل  المصادقــة.  وســيلة 
محصــورة بمــا يلــي: المصادقــة القائمــة علــى المعرفــة مثــل 
كلمــات الســر واألســئلة الســرية والمصادقــة البيومتريــة مثــل 
ــد  ــة )وق ــح القزحي ــه ومس ــى الوج ــرف عل ــع والتع ــات األصاب بصم
يؤخــذ بعضهــا دون فهــم أو موافقــة المســتخدم(، إلــى جانــب عالــم 
ــة. علــى الرغــم  ــات التحقــق والمصادق متســع مــن وســائل وتقني
ــراد  ــن األف مــن تعــدد األنظمــة العامــة والخاصــة الموضوعــة لتمكي
مــن المصادقــة علــى هوياتهــم الســتخدام األنظمــة عبــر اإلنترنــت، 
ــة  ــة المصمم ــة الرقمي ــة الهوي ــى ألنظم ــات الفضل إال أن الممارس
علــى نحــو جيــد والموثوقــة والقابلــة للتوســعة )مثــل الممارســات 
ــر.  ــد التطوي ــت قي ــا زال ــتخدمين( م ــة المس ــق خصوصي ــي تحق الت
يقــدر البعــض بــأن الهويــة الرقميــة الجيــدة قــد تكــون تمكينيــة 
ــون  ــوا ال يتعامل ــا زال ــخص م ــار ش ــو 1.7 ملي ــة لنح ــاج المالي لإلدم
بمعامــالت مصرفيــة.146 إن قــدرة مقدمــي الخدمــات الماليــة علــى 
ــال لشــروط "اعــرف عميلــك"  ــراد واالمتث ــات األف التحقــق مــن هوي
أساســية فــي قدرتهــم علــى منــح األشــخاص الخدمــات الماليــة، 
ــك" يصعــب وربمــا يســتحيل دون  ــال لشــروط "اعــرف عميل واالمتث
هويــة رســمية. لذلــك، مــن دون توفــر بديــل يمكــن تطبيقــه يصبــح 
اإلدمــاج المالــي صعبًــا للغايــة بالنســبة لمــن ال يحمــل هويــة 
رســمية.147 يمكــن أن تمثــل الهويــة الرقميــة بديــالً، لكنهــا تحمــل 
مخاطــر عديــدة علــى الرغــم مــن منافعهــا العديــدة المحتملــة.148

التحقــق  يجعــل  األمنيــة  الخروقــات  وخطــورة  تكــرار  ازديــاد  إن 
الرقمــي أكثــر تعقيــًدا، ألن شــهادات األفــراد الرســمية ومعلوماتهــم 
الشــخصية التــي تقــوم عليهــا شــروط اعــرف عميلــك أكثــر تعرًضــا 
للخطــر. كلمــا ازدادت الخروقــات، ازدادت صعوبــة العثــور علــى طــرق 
جديــدة آمنــة ليتحقــق األفــراد رقميًّــا مــن هويتهــم. وقــد أدى ذلــك 
إلــى تطــور أســاليب جديــدة مثــل المصادقــة مــن خطوتيــن والتأكيــد 
علــى دخــول الحســاب المصرفــي وهــو يدفــع تطويــر تقنيــات 
جديــدة مثــل الخوارزميــات التــي تقيــم البيانــات والســلوكيات عبــر 

ــت.149 اإلنترن

 Identity in a digital age: Infrastructure for inclusive" )2019( ص. 2؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،"Principles on Identification for Sustainable Development " )2017( 134  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية
development"، ص. 1�

135  "الشهادة الرسمية هي معلومات تستخدم للتأكيد على دقة المعلومات األخرى المتاحة. التأكيد قائم على الفهم بأن الفرد لبى شروطًا معينة قبل استالم الشهادة". يمكن أن تكون الشهادة مثالً إثباتًا على هوية الشخص القانونية 
)كجواز السفر( أو دلياًل على مؤهل معين )مثل شهادة الدبلوم أو رخصة القيادة(، وما إلى ذلك. في العالم الرقمي، الشكل األكثر بساطة للشهادة هو اسم المستخدم وكلمة السر اللذان يصادقان على أن المستخدم المشار إليه هو 

�"The Role of Credentials in Identity Management" )2014( الفرد الذي يدخل النظام. انظر مثاًل إلى: والية بنسلفانيا
�"Identity in a digital age " )2019( ص. 3-4؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،"Principles on Identification for Sustainable Development " )2017( 136  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية

137  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 3�
مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 4�  138
139  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 3�

�"Identity in a digital age " )2019( 140  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
بيان تحالف الهوية الرقمية.  141

�"Digital identification: A key to inclusive growth " )2019( 142  معهد مكنزي العالمي
143  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 5�
144  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 5�

�"Digital identification: A key to inclusive growth " )2019( 145  معهد مكنزي العالمي
�"Overcoming the Know Your Customer hurdle " )2019( ؛ الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول" Digital identification " )2019( 146  معهد مكنزي العالمي

�"Overcoming the Know Your Customer hurdle " )2019( 147  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول
�" Digital identification " )2019( 148  معهد مكنزي العالمي

149  كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016"، ص. 15�
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 الوجهإثبات هويتك
 بصمات األصابع
 مسح القزحية

����

 الهاتف المحمول
 البطاقة المصرفية 

 الهوية المدنية
���

 رقم سري
 األسئلة الخاصة

���

 مختار القرية
 عمالء آخرون

���

 إلى أي مدى هو فريد؟
إلى أي مدى يسهل أخذها 

 ومطابقتها؟
هل يمكن تنفيذ المسح 

ونسخه من مكان ما؟

 هل هو فريد؟
 هل يمكن حفظه بأمان؟

ما مدى سهولة سرقته أو 
نسخه؟

هل يسهل تخمينه أو 
اكتشافه؟

 كيف يمكنهم التأكد من هويتك؟
 هل سيكذبون؟

كيف تعرف من هم؟

"األمور التي تشكلك"

"األمور التي لديك"

"األمور التي تعرفها"

"األشخاص الذين تعرفهم"

المصدر: شهادة معهد ديجيتال فرونتيرز في النقد الرقمي.

بشــكل عــام، تشــير الهويــة الرقميــة إلــى مجموعــة مــن المعرفــات 
ــا  ــراد عندم ــل األف ــرد. وهــي تنشــأ مــن قب ــة بالف ــة المتصل الرقمي
ينشــؤون حســاباتهم ويتفاعلــون مــع الشــبكات الرقميــة )مثــل 
شــبكات الهاتــف المحمــول واإلنترنــت والفيســبوك، إلــخ( كمــا أنهــا 
ُتجمــع عــن األفــراد عندمــا يســتخدمون الشــبكات الرقميــة أو عندما 
تتــم مشــاركة معلوماتهــم فــي الشــبكات الرقميــة. يمكــن ويجــري 
ــدة وســيئة  ــراض جي ــة واســتخدامها ألغ ــات الرقمي ــل المعرف تحلي
ــات( وعــادة  ــل المتحكــم بالبيان ــدة )كمــا هــو محــدد مــن قب ومحاي
مــا يحــدث ذلــك دون علــم الفــرد أو موافقتــه المســبقة. كثيــًرا مــا 
تكــون نواحــي الهويــة الرقميــة المنشــأة عــن المســتخدم وليــس 
مــن قبلــه هــي األكثــر قيمــة مــن ناحيــة تجاريــة أو رقابيــة.150 ثمــة 
تحديــات متصلــة بالهويــة الرقميــة علــى طرفــي الطيــف: بالنســبة 
لنصــف العالــم المتصــل باإلنترنــت، ال تخضــع معظــم المعرفــات 
الرقميــة لســيطرة الفــرد؛ أمــا بالنســبة للنصــف غيــر المتصــل 
ــة وللخدمــات التــي  ــة رقمي ــراد لهوي ــت فيفتقــر معظــم األف باإلنترن
تتطلبهــا. وكمــا صــرح تحالــف الهويــة الرقميــة "تفتقــر شــريحة 
ــع  ــا ال يتمت ــا من ــن يحمله ــة وم ــة الرقمي ــراد للهوي ــن األف ــرة م كبي

ــار".151  ــن أو االختي ــة أو األم بحــق الخصوصي

"يستخدم األفراد أنظمة إثبات الهوية ألنهم 
يحتاجون إلثبات هويتهم من أجل التمتع 

الحقوق والخدمات. فهم في مركز أنظمة 
إثبات الهوية وهم يتمتعون بحق معرفة 

والسيطرة على طريقة جمع واستخدام وحفظ 
ومشاركة بياناتهم".152

األفكار الرئيسية

عــدم قــدرة الشــخص علــى إثبــات هويتــه وتلبيــة شــروط 
"اعــرف عميلــك" مــن العراقيــل الرئيســية التــي تواجــه اإلدمــاج 

ــة. ــاعدات المالي ــن المس ــتفادة م ــي واالس المال

يمكــن أن تتيــح "الهويــة الرقميــة الجيدة" للمزيد من األشــخاص 
إثبــات هويتهــم واالســتفادة مــن منافــع النظــام الرقمــي )بمــا 
ــة( واألهــم مــن  ــر للمســاعدات المالي ــك مســارات أكب فــي ذل
ــة والتنقــل والصمــود والتحكــم. يمكــن  ــك حقهــم بالخصوصي ذل

أن يزيــد توفــر عــدة ســبل إلثبــات الهويــة مــن أمــن األفــراد.

ــى  ــة: مخاطــر عل ــة أنظمــة الهوي ــة لرقمن ثمــة مخاطــر حقيقي
خصوصيــة  علــى  ومخاطــر  والمدنيــة  اإلنســانية  الحقــوق 
ــي.  ــاب الرقم ــر اإلره ــات ومخاط ــرق البيان ــر خ ــراد ومخاط األف
تــزداد بيانــات تحديــد الهويــة الرقميــة )بمــا فــي ذلــك البيانــات 
البيومتريــة( المجموعــة والمحفوظــة للفئــات الســكانية األكثــر 
هشاشــة مــن الضعــف فــي مواجهــة اإلقصــاء السياســي/ 
التمييــز واالضطهــاد واالســتغالل التجــاري والهجمــات اإلجراميــة 

ــة. الرقمي

يفهــم  ال  عندمــا  بالرقمنــة  المتصلــة  المخاطــر  تــزداد 
ـا )أو عندمــا  المســتخدمون النظــام وعندمــا ال يكــون تطوعيًـّ
ــا  ــى المســاعدة( وعندم ــارات أخــرى للحصــول عل ــر خي ال تتوف
ال تكــون التنظيمــات والحوكمــة كافيــة.153 تتطلــب أنظمــة 
ــن  ــي ع ــى التخل ــدرة عل ــة كالق ــات قوي ــة حماي الهوي
الموافقــة الممنوحــة مســبًقا كــي يثــق المســتخدمون 

بالكيانــات التــي تديــر بياناتهــم.

150  كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016"، ص. 14�
151  موقع تحالف الهوية الرقمية اإللكتروني، صفحة األسئلة المتكررة.

152  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 6�
153  تقرير اللجنة العليا المعنية بالتعاون الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة )The age of digital interdependence" )2019"، ص. 10�
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الفاعلــة  لألطــراف  دخــاًل  الرقميــة  الهويــات  تــدر  أن  يمكــن 
فــي القطــاع الخــاص المنتقليــن إلــى القطــاع اإلنســاني. 
دون  يقــع  ســلعة  إلــى  الرقميــة  للهويــات  التحويــل  هــذا 
ــم  ــة لمعلوماته ــة المحتمل ــى القيم ــتخدمين عل ــالع المس إط

الرقميــة. الشــخصية 

أهم أوجه عدم اليقين
من سيصدر/ يقدم الهوية الرقمية؟

الهوية الرقمية والشهادات الرسمية

الحكومــات هــي الهيئــات األساســية المســؤولة عــن تزويــد النــاس 
بالهويــة الرقميــة وســتبقى كذلــك علــى األرجــح حتــى عــام 
154.2030 تعــد الهويــة والشــهادات القانونيــة الصادرة عــن الحكومات 
مدخــاًل أساســيًّا لإلدمــاج المالــي، ألنهــا تقــدم األســاس لسلســلة 
ــراد  ــزود األف ــة ت ــة، أي أن الحكوم ــات الهوي قيمــة أوســع مــن خدم
ــة  ــل )أي بطاق ــح هــذا الدلي ــة ويصب ــى هويتهــم القانوني ــل عل بدلي
ــرى  ــح إنشــاء شــهادات أخ ــد" تتي ــة( شــهادة "تولي ــة الوطني الهوي
)مثــل حســاب البنــك وبطاقــة الهاتــف المحمــول( التــي يمكــن 
أن تتيــح إصــدار المزيــد مــن الشــهادات والخدمــات )مثــل بطاقــات 
النقديــة المتنقلــة(.155 مــن أهــم نواحــي  االئتمــان والخدمــات 
شــروط "اعــرف عميلــك" حتــى للخدمــات الماليــة األساســية 
التحقــق مــن إثبــات هويــة العميــل. سترســخ الشــهادات الرســمية 
علــى األرجــح معظــم أنظمــة الهويــة الرقميــة المطــورة والموظفــة 
للخدمــات الماليــة والتحويــالت االجتماعيــة المقدمــة مــن الحكومــة 
)علــى الرغــم مــن أن نهــج العنايــة الواجبــة الميســرة إزاء شــروط 
"اعــرف عميلــك" قــد يوســع فضــاء الشــهادات الممكــن اســتخدامها 
إلثبــات الهويــة القانونيــة(. لكــن هنــاك العديــد مــن مكامــن الضعــف 
الملحوظــة فــي العديــد مــن أنظمــة الهويــة الحكوميــة وهــي 
ــات أو ســرقتها أو تعددهــا.  ــر الهوي ــع تزوي ــة لمن ــة كفاي ليســت قوي
ــة  ــق مســتويات إضافي ــان تطبي ــر مــن األحي ــي الكثي ــزم ف ــك يل لذل

ــة.156 ــى الخدمــات المالي مــن التحقــق للحصــول عل

ــة  ــة الهوي ــين أنظم ــود لتحس ــهد الجه ــا تش ــور التكنولوجي ــع تط م
ــة  ــة رقمي ــى أنظم ــة إل ــة القديم ــة الورقي ــول األنظم ــة تح القانوني
)وكثيــًرا مــا تكــون أوســع نطاًقــا وأكثــر شــمولية(، فضــاًل عــن ازديــاد 
اســتخدام التقنيــات الرقميــة للكشــف البيومتــري عــن الهويــة 
)التعــرف علــى الوجــه ومســح القزحيــة وبصمــات األصابــع الرقميــة 
ومــا إلــى ذلــك(.157 تتيــح الرقمنــة "تحســين الكفــاءة وخفــض 
المراقبــة  وتســهيل  والفســاد  االحتيــال  مــن  والحــد  التكاليــف 
وتحســين مشــاركة البيانــات ضمــن الحكومــة".158 لطالمــا احتفظــت 
والمقيميــن،159  للمواطنيــن  بيانــات  بقواعــد  عديــدة  حكومــات 
ــن  ــعة م ــة واس ــمول مجموع ــن ش ــة م ــات الحديث ــا التقني وتمكنه

البيانــات البيومتريــة.

مــن ناحيــة نظريــة، علــى الحكومــات تقديــم الهويــة القانونيــة 
والشــهادات لــكل شــخص يعيــش فــي أراضيهــا بغــض النظــر عــن 

جنســيته.160 

لكــن ذلــك ال يحــدث دائًمــا. حتــى األفــراد المؤهلــون تقنيًّــا إلصــدار 
هويــة حكوميــة يواجهــون مجموعــة مــن المعيقــات المحتملــة أمــام 
شــمولهم فــي أنظمــة الهويــة القانونيــة ويمكــن الحــد مــن بعضهــا 
ــة.  ــق الرقمن ــن طري ــر ع ــا اآلخ ــين بعضه ــن تحس ــن يمك ــي حي ف
تشــمل هــذه العراقيــل تكاليــف الحصــول علــى إثبــات الهويــة 
نفســها )الرســوم، اإلجــازة مــن العمــل، تكاليــف التنقــل إلــخ( 
وغيرهــا مــن العراقيــل التــي تواجــه الحصــول علــى وثائــق الطلــب 
)بمــا فــي ذلــك عــدم توفــر البنيــة التحتيــة اإلداريــة( والخــوف مــن 
ــات اإلثنيــة أو الدينيــة  االضطهــاد )كمــا هــو الحــال بالنســبة لألقلي
أو المثلييــن أو الالجئيــن أو المهاجريــن( والهيــاكل االجتماعيــة 
ــر الثنائييــن  اإلقصائيــة )كالنســاء كالمتحوليــن جنســيًّا واألفــراد غي
واألقليــات اللغويــة والســكان األصلييــن(.161 عنــد/ فــي حــال ازديــاد 
العمليــات والخدمــات الرقميــة – بمــا فيهــا خدمــات الهويــة وإثباتهــا، 
ــت.162 ــة باإلنترن ــر المتصل ــات غي ــزداد الحواجــز بالنســبة للفئ ــد ت ق

"ينبغي أال يحرم أحد من خدمات الهوية 
والخدمات المتصلة بها ألنه ال يتصل بشبكات 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أو ال يتمتع 

بالمهارات الفنية... سواء مع االتصال باإلنترنت 
أو دونه، يجب إتاحة خدمات تحديد الهوية".163

ال يحمــل العديــد مــن األشــخاص المتأثريــن باألزمــات ال ســيما 
مــن  يكــون  مــا  وكثيــًرا  لهويتهــم  إثباتًــا  والالجئيــن  المهاجريــن 
الصعــب أو المســتحيل اســتبدال الهويــات الصــادرة عــن الحكومــات 
ــا أمــام إدماجهــم  خــالل النزاعــات أو النــزوح. يمثــل ذلــك عائًقــا مهمًّ
ــة  ــم المســاعدات المالي ــي واســتفادتهم مــن مســارات تقدي المال
)كالخدمــات النقديــة المتنقلــة(. بالنســبة لالجئيــن، إذا لم تســتطع 
ــى  ــق عل ــم تواف ــة أو ل ــات الهوي ــم إثب ــة المســتضيفة تقدي الحكوم
ــم  ــامية لألم ــة الس ــى المفوضي ــع عل ــؤولية تق ــإن المس ــك، ف ذل
ــض  ــي بع ــن ف ــك )لك ــوم بذل ــي تق ــن ك ــدة لشــؤون الالجئي المتح
الحــاالت تكــون قــدرة المفوضيــة فــي تقديــم إثبــات الهويــة لفئــات 
تتســم بحساســية سياســية مقيــدة مــن قبــل الحكومــات(.164 
فــي بعــض الــدول مثــل األردن تتيــح شــروط "اعــرف عميلــك" 
لالجئيــن اســتخدام وثيقــة التســجيل الخــاص بهــم لــدى المفوضيــة 
ــتخدام  ــل اس ــن أج ــة م ــم القانوني ــى هويته ــل عل ــامية كدلي الس
ــا  ــة وغيرهم ــة المتنقل ــات النقدي ــوي والخدم ــف الخل ــات الهات بطاق
ــدول ال تســمح األنظمــة  ــد مــن ال مــن الخدمــات. لكــن فــي العدي
ــة الســامية )أو غيرهــا  ــق الصــادرة عــن المفوضي باســتخدام الوثائ
ــة.165  ــن الهوي ــق م ــة( للتحق ــات اإلنســانية أو التنموي ــن المنظم م

ــة  ــن المفوضي ــق صــادرة ع ــون وثائ ــن ال يحمل ــا األشــخاص الذي أم
الســامية أو المقيميــن فــي دول ال تســمح باســتخدام وثائــق 
ــن  ــن م ــك" أو القادمي ــرف عميل ــروط "اع ــة ش ــة لتلبي ــر حكومي غي
دول ليــس لديهــا أنظمــة هويــة فاعلــة فخياراتهــم إلثبــات هويتهــم 
القانونيــة محــدودة – إن وجــدت. إذا اعتمــد عــدد أكبــر مــن الــدول 
إزاء شــروط "اعــرف عميلــك"  الميســرة  الواجبــة  العنايــة  نهــج 
ــا  ــن داخليًّ ــن والنازحي ــة ســيزداد عــدد الالجئي ــق بديل ــت بوثائ وقبل

154  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 3�
155  كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016"، ص. 11، 17�

156  أالن غليب )Balancing Financial Integrity with Financial Inclusion: The Risk-Based Approach to "Know Your Customer " )2016""، مركز التنمية العالمية، ورقة سياسات مركز التنمية العالمية، ص. 74�
157  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 4�

158  كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016"، ص. 5�
159  مثاًل، تسجل أشكال مختلفة لسجالت السكان والمقيمين معلومات كاالسم وتاريخ الميالد ومكان اإلقامة والجنس ورقم الهوية الوطنية وما إلى ذلك.

160  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 3�
161  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 8، 10�

مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 10�  162
163  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 10� 

164  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول )Refugees and Identity: Considerations for mobile-enabled registration and aid delivery " )2017"؛ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تسجل الالجئين وتزودهم 
بأوراق رسمية إلثبات هويتهم ووضعهم القانوني. تمثل وثائق المفوضية إثباتًا للهوية بحكم األمر الواقع بداًل من بطاقة الهوية الوطنية من البلد األصل أو إلى جانبها. تمثل وثائق المفوضية أساًسا للوصول إلى الخدمات والحصول على 

أشكال إثبات الهوية األخرى. كاريبو ديجيتال )Identity at the Margins: refugee identity and data management " )2018"، فارنهام، المملكة المتحدة: كاريبو ديجيتال للنشر. 
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وغيرهــم مــن األشــخاص المتضرريــن مــن األزمــات المدمجيــن 
ـا.166 تولــت المفوضيــة الســامية بالفعــل تحديــث أنظمتهــا  ماليًـّ
لتســجيل وإدارة بيانــات الالجئيــن كــي تصبــح قــادرة علــى تقديــم 
وثائــق إثبــات هويــة رقميــة قانونيــة معتــرف بهــا وتلبيــة المزيــد مــن 

ــك”.167 ــرف عميل ــروط “اع ش

مــع أن معظــم الحكومــات تحصــر صالحياتهــا علــى الهويــة القانونيــة 
)الرقميــة فــي بعــض الحــاالت( إال أن هناك خطوات ناشــئة للتوســع 
فــي مجــال الهويــة الرقميــة. كانــت إســتونيا أول بلــد يصــدر بطاقــات 
هويــة رقميــة مــن خــالل “اإلقامــة الرقميــة”. مــع أنهــا ال تســتبدل 
الهويــة القانونيــة، إال أنهــا متاحــة للجميــع، وليس مواطني إســتونيا 
فقــط. وهــي شــكل مــن أشــكال “الهويــة الرقميــة فــوق الوطنية”168 
التــي تســتخدم إلثبــات الهويــة إلكترونيًّــا. وعلــى األرجــح ســيزداد 

احتمــال وضــع الحكومــات آليــات للحصــول علــى هويــة رقميــة.

القطاع الخاص والهوية الرقمية

ــة  ــات الهوي ــة وخدم ــات الرقمي ــدة الهوي ــة عدي ــات خاص ــدم كيان تق
لألفــراد. فــي العديــد مــن الحــاالت، يجعــل ذلــك الهويــة أكثــر مرونــة 
ألن األفــراد يســتطيعون إنشــاء هويــات مجهولــة أو شــبه مجهولــة. 
وفــي حــاالت أخــرى، قــد تكــون الهويــة أقل مرونــة، فتكســر الحواجز 
بيــن الهويــات الشــخصية والمهنيــة التــي قــد يرغــب أو يضطــر بعــض 
ــاع  ــي القط ــة ف ــات الرقمي ــو الهوي ــا. كان نم ــاظ عليه ــراد للحف األف
الخــاص مدفوًعــا بالجمــع الشــامل والتحليــل المفصــل والتوزيــع 
الخوارزمــي للبيانــات الشــخصية )الهويــات الرقميــة فــي أوضــح 
صورهــا( لتحقيــق مكاســب تجاريــة )كاإلعالنــات المســتهدفة(.169 
قــد يــزداد تداخــل الهويــات الرقميــة مــن القطــاع الخــاص مــع 
وظائــف وأدوار كانــت تؤديهــا الوثائــق الرســمية كتمكيــن مســارات 
التحقــق مــن هويــة النــاس كــي يحصلــوا علــى الخدمــات الماليــة 

وقــد تســتخدم إلــى جانبهــا.

ثمــة عــدة أنــوع مــن كيانــات القطــاع الخــاص العاملــة فــي مجــال 
الهويــات الرقميــة. أواًل، هنــاك الكيانــات التــي تــزود المســتخدمين 
ــاق رســمية.  ــا باســتخدام وث ــة يجــري التحقــق منه ــات رقمي بهوي
الهاتــف  ومقدمــو خدمــات  البنــوك  مثــاًل،  الفئــة  تشــمل هــذه 
المحمــول التــي تتطلــب جــواز ســفر أو وثائــق رســمية أخــرى لفتــح 
حســاب. كثيــًرا مــا ينتــج عــن هــذه الحســابات “وثائــق مولــدة” أو 
“هويــات متحــدة” تمكــن المســتخدمين من التســجيل فــي خدمات 
ــات  ــي الخدم ــا، ألن مقدم ــرى واالســتفادة منه ــة أخ ــة ورقمي مالي
األخــرى يقبلــون إجــراءات العنايــة الواجبــة التــي نفذتهــا البنــوك أو 
شــركات االتصــاالت للتحقــق مــن هويــة الفــرد القانونيــة.170 لذلــك 

ــات أساســية لإلدمــاج المالــي. ــات بواب تمثــل هــذه الكيان

ــح  ــات تتي ــن كيان ــة م ــر وهــي مؤلف ــة فهــي األكب ــة الثاني ــا الفئ أم
ــى مــن  ــى الحــد األدن للمســتخدمين إنشــاء حســابات قائمــة عل

المعلومــات )مثــل رقــم الهاتــف أو عنــوان البريــد اإللكترونــي وكلمــة 
الســر(. تقــع شــركات إنترنــت ضخمــة مثــل فيســبوك وغوغــل 

وعلــي بابــا وأمــازون ضمــن هــذه الفئــة، إلــى جانــب عــدد ال 
يحصــى مــن الكيانــات فــي القطــاع الخــاص. لقــد أصبحــت المنصــات 
ــد  ــة،171 وق ــات الرقمي ــا سماســرة للهوي ــة الضخمــة فعليًّ اإللكتروني
ــائدة  ــة الس ــة اإللكتروني ــاًل الوثيق ــبوك فع ــابات فيس ــت حس أصبح
فــي بعــض الــدول الناميــة.172 قــد تتمتــع هــذه الشــركات بســطوة 
غيــر مالئمــة علــى تطويــر تقنيــات التحقــق مــن الهويــة، إلــى جانب 
ــر القوانيــن والتشــريعات التــي تحكــم الهويــة الرقميــة. ومــن  تطوي
ــا فــي توصيــل المســاعدات الماليــة  المرجــح أن تــؤدي دوًرا متناميً

ــن باألزمــات مــن اآلن فصاعــًدا. لألشــخاص المتأثري

تشــمل الفئــة الثالثــة كيانــات مــن القطــاع الخــاص يتمثــل دورهــا 
األساســي فــي تحقــق األطــراف الثالثــة مــن الهويــة والعنايــة 
ــروط  ــانية إلدارة ش ــراف اإلنس ــا لألط ــدم خدماته ــد تق ــة. ق الواجب
ــالء  ــات العم ــن هوي ــركات م ــذه الش ــق ه ــك". تتحق ــرف عميل "اع
القانونيــة لصالــح شــركات أخــرى – ال ســيما الخدمــات الماليــة 
ــق الرســمية  ــة المســتوى – باســتخدام مجموعــة مــن الوثائ عالي

ــرق.173 ــن الط ــا م ــة وغيره ــى المعرف ــم عل ــة القائ والمصادق

"مع ازدياد تحول مقدمي الخدمات من القطاع 
الخاص إلى العالم الرقمي، ستصبح القدرة 
على إثبات هويتك أساسية للمشاركة في 

العالم الرقمي".174
كيف ستجري حوكمة/ تنظيم الهوية الرقمية؟

ــة" الصــادرة عــن  ــد الهوي ــادئ تحدي ــود الحوكمــة فــي "مب تنــص بن
البنــك الدولــي لعــام 2017 علــى: حمايــة خصوصيــة البيانــات، 
قانونــي  عمــل  إطــار  خــالل  مــن  بالحقــوق  والتمتــع  واألمــن، 
وانتصــاف  الثقــة مــن خــالل إشــراف  أطــر  وفــرض  وتنظيمــي، 
مســتقل. اتخــذت بعــض الــدول خطــوات لتحســين تنظيــم الهويــات 
الرقميــة والخصوصيــة. مثــاًل، أصــدرت المحكمــة العليــا فــي الهنــد 
حكًمــا بشــأن الحــق فــي الخصوصيــة فــي الســياقات الرقميــة.175 
ــون  ــه، قان ــى تاريخ ــا حت ــر نطاًق ــذه التدابي ــع ه ــون أوس ــا يك وربم
ــام  ــات لع ــة البيان ــا لحماي ــدول غــرب أفريقي ــة ل ــة االقتصادي الجماع
2010 الــذي يلــزم كل الــدول األعضــاء باعتمــاد قوانيــن وطنيــة 
لحمايــة  العــام  األوروبــي  االتحــاد  ونظــام  البيانــات،176  لحمايــة 
البيانــات الــذي ينظــم حمايــة البيانــات والخصوصيــة لــكل مواطنــي 
ــا  ــا )بم ــة بأكمله ــة األوروبي ــة االقتصادي ــي والمنطق ــاد األوروب االتح
إلــى خــارج االتحــاد  البيانــات الشــخصية المصــدرة  فــي ذلــك 
األوروبــي(. وقــد أصبــح هــذا النظــام يســتخدم اآلن كمرجعيــة مــن 
ــل بعــض شــركات القطــاع الخــاص )مثــل شــركة "رد روز"( مــع  قب
ــا أكثــر.177  أنهــا غيــر ملزمــة بــه، وبذلــك أصبــح أثــره ونفــوذه عالميًّ
ــة  ــر الربحي تعمــل بعــض شــركات القطــاع الخــاص والمنظمــات غي
مــن تحالــف الهويــة الرقميــة علــى مناصــرة تطويــر معاييــر "الهويــة 

  166
لين م.ب. هانسن )Finance for Refugees: the state of play" )2018"، منصة اإلدماج المالي.   167

168  يوري فريدمان )The World Now Has Its First E-Resident" )2014"، ذا أتالنتك.
كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016"، ص. 4�  169

170  كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016"، ص, 12�
171  كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016"، ص. 4�
172  كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016"، ص. 9�

173  كاريبو ديجيتال )Private-Sector Digital Identity in Emerging Markets " )2016"، ص. 13-15. المصادقة القائمة على المعرفة هي "مجموعة من األسئلة بغرض المصادقة القائمة على معلومات موجودة لدى الوكالة عن المستخدم، 
مثل العناوين السابقة أو سنة أخذ الرهن أو نوع وسنة صنع سيارة معينة وهكذا".

174  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 4�
�"The age of digital interdependence" )2019( 175  تقرير اللجنة العليا المعنية بالتعاون الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة

176  أوشينا جيروم أورجي )2017( " Regionalizing data protection law: a discourse on the status and implementation of the ECOWAS Data Protection Act"، قانون خصوصية البيانات الدولي، 7 )3(، آب 2017، ص. 89-179�
177  تقرير الجهات المشاركة )2019( ورشة عمل مسارات النقد الثالثة التابعة لمبادرة الصفقة الكبرى.
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ــي.178  ــكل طوع ــا بش ــدة" واعتماده ــة الجي الرقمي

وعلــى الرغــم مــن ظهــور بعــض المعاييــر بشــأن الهويــة الرقميــة179، 
ــة  ــن واألنظم ــي القواني ــي ف ــت الحال ــي الوق ــا ف ــاك نقًص إال أن هن
والتعــاون متعــدد األطــراف فــي هــذا المجــال.180 فضــالً عــن ذلــك، 
فــإن عــدم تنفيــذ التشــريعات القائمــة يقلــل مــن أثــر آليــات الحمايــة 

هــذه علــى المســتخدمين اليومييــن.

"الحق بالخصوصية هو الحق بالسماح 
بالوصول إلى معلوماتك على مستوى 

تفصيلي ومستمر. في الوقت الحالي تمنح 
موافقتك مرة واحدة على الوصول إلى 

المعرفات الرقمية الخاصة بك. مع أنه بإمكانك 
إلغاء هذه الموافقة في بعض الفضاءات 

الرقمية، إال أن آليات الرفض تكون مفهومة 
لفئة قليلة من الناس ومخفية خلف حواجز 

كبيرة أمام الدخول. الخصوصية الحقيقية 
تعني أنك تتحكم بالوصول إلى كل من 

المعرفات الرقمية الخاصة بك على حدة وأنك 
تستطيع إلغاء أو تعديل الوصول إليها بسهولة 

وفي أي وقت." تحالف الهوية الرقمية181.
ــي  ــة – وف ــة الرقمي ــدم الهوي ــي أن تق ــي، ينبغ ــي الوضــع المثال ف
ــة  ــدة وقابل ــة فري ــة – "هوي ــة القانوني ــام للهوي ــض أي نظ رأي البع
للتحقــق منهــا علــى مــدى حيــاة الفــرد مــن والدتــه وحتــى وفاتــه 
مــع توفيــر حمايــات ضــد التالعــب )التعديــل أو التغييــر غيــر المصــرح 
بــه للبيانــات أو الوثائــق( وســرقة الهويــة وغيرهــا مــن األخطــاء".182 
بالنســبة لألنظمــة الحكوميــة علــى وجــه الخصــوص، مــن الضــروري 
– بمــا أنهــا أنظمــة دائمــة التطــور – أن تكــون الهويــات الرقميــة 
التضحيــة  دون  االنســحاب  لألشــخاص  يســمح  وأن  اختياريــة، 
بالمســاعدات االجتماعيــة أو الخدمــات الحكوميــة األخــرى.183 مــن 
ــح  ــي تتي ــادل التشــغيل الت ــة تب ــارات المهمــة األخــرى قابلي االعتب
ــا أو  ــات هويتهــم عندمــا يقطعــون الحــدود الدوليــة طوًع للنــاس إثب
ــن  ــل تمكّ ــب بدائ ــى جان ــم( إل ــدوا وثائقه ــو فق ــى ل ــًرا184 )حت قس
ــة  ــة للهوي ــة الحكومي ــن األنظم ــاء م ــن لإلقص ــخاص المعرضي األش
القانونيــة مــن إثبــات هويتهــم.185 حــددت عمليــة استشــارة شــاملة 
أجرتهــا شــركة مكنــزي الخصائــص التاليــة التــي ينبغــي شــمولها 

ــدة":186 ــة "الجي ــة الرقمي ــم وحوكمــة أنظمــة الهوي ــي تصمي ف

ــر  ــة المعايي ــان"، تلبي ــن الضم ــة م ــا بدرجــة عالي ــق منه "التحق
التــي  والمصادقــة  األولــي  للتســجيل  والخاصــة  الحكوميــة 
تســتخدم مجموعــة مــن اإلثباتــات )كالخصائــص البيومتريــة 

ــخ(. ــر إل ــات الس وكلم

"فريــدة"، أي أن لــكل فــرد هويــة واحــدة فقــط فــي النظــام 
ــام. ــي النظ ــط ف ــو فق ــه ه ــرف عن تع

ــابق  ــن س ــجل ع ــرد يس ــرد" أي أن الف ــة الف ــأة بموافق "منش
ــات الشــخصية  ــة ويتحكــم بالبيان ــى الهوي ــة للحصــول عل معرف

ــتخدامها. ــة اس ــجلة وكيفي المس

"ينبغي أن تقدم خدمات تحديد الهوية 
للمستخدمين )األفراد( خيارات وسيطرة 

حقيقية في استخدام بياناتهم، وذلك يشمل 
القدرة على اختيار اإلفصاح عن الخصائص 

الالزمة فقط لكل تعامل".187
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178  تحالف الهوية الرقمية، صفحة األسئلة المتكررة.
179  انظر إلى المثال: تحالف الهوية الرقمية، الشروط الفنية النسخة 9�

180  تقرير اللجنة العليا المعنية بالتعاون الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة )The age of digital interdependence" )2019"، ص. 14-13�
181  تحالف الهوية الرقمية، صفحة األسئلة المتكررة.

182  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 12�
183  تقرير اللجنة العليا المعنية بالتعاون الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة )The age of digital interdependence" )2019"، ص. 10�

�"At a Glance 2020 ID " 184  تحالف الهوية الرقمية
185  تحالف الهوية الرقمية، " Alliance Manifesto"؛ مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 16�

�"Digital identification " )2019( 186  معهد مكنزي العالمي
187  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 16�
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محاور الجدل والنقاش
مخاطر الهوية الرقمية

ــاءة  ــع كف ــة رف ــة الرقمي ــة الهوي ــة ألنظم ــع المحتمل تشــمل المناف
الخدمــات الحكوميــة والمســاعدات االجتماعيــة بشــكل هائــل، 
ــل  ــم مث ــة مــن جرائ ــات المهمشــة والحماي ــي للفئ ــاج المال واإلدم
االتجــار بالبشــر188. ومــن المخاطــر المحتملــة ألنظمــة الهويــات 
ســلع،  إلــى  الشــخصية  المعلومــات  تحويــل  تســريع  الرقميــة 
ــض حقــوق اإلنســان، وســرقة  ــا وتقوي ــر المصــرح به ــة غي والمراقب
وإســاءة اســتغالل الكــم الهائــل مــن البيانــات الشــخصية، واإلقصــاء 
ــر هشاشــة مــن الخدمــات والمســاعدات  ــات األكث المنهجــي للفئ
ــن  ــي.189 م ــع المدن ــطين والمجتم ــتهداف الناش ــة واس االجتماعي
ــوض  ــد تق ــات، ق ــة البيان ــة لحماي ــة قوي ــر تنظيمي ــن وأط دون قواني
الهويــة الرقميــة واألنظمــة الرقميــة للهويــة حقــوق األفــراد وتضعــف 

الثقــة فــي المؤسســات وتزيــد المخاطــر التــي تواجــه األشــخاص 
ــل  ــات بالفع ــتخدم الحكوم ــة.190 تس ــر هشاش ــين واألكث المهمش
الهويــات الرقميــة وأنظمــة الهويــة الرقميــة لتتبــع مراقبــة الســكان 
واضطهــاد األقليــات. فــي الصيــن، تعــد مراقبــة الشــعب باســتخدام 
قاعــدة بيانــات البــالد البيومتريــة للمواطنيــن واقًعــا يوميًّــا.191 وفــي 
الواليــات المتحــدة، اخترقــت الحكومــة – بالتعــاون مــع جهــات 
فاعلــة فــي القطــاع الخــاص – خصوصيــة مئــات الســكان )دون 
اتبــاع العنايــة الواجبــة( بالبحــث فــي قواعــد بيانــات الهويــة الرقميــة 
لمطابقتهــا مــع المهاجريــن غيــر الموثقيــن واعتقالهــم وترحيلهــم. 
آليــات  لتعزيــز  رقميــة  هويــات  الخاصــة  الشــركات  وتســتخدم 
ــخصية  ــراد الش ــات األف ــع معلوم ــراء وبي ــويق وش ــتهداف التس اس
ــك الحــال بالنســبة لتعويضهم(.192هــار و مقابــل أربــاح هائلــة )بالحــد األدنــى مــن موافقــة أو معرفــة األفــراد  ــا ســتاكإن وجــدت، وكذل إندي

 �" Digital identification " )2019( 188 معهد مكنزي العالمي
189  تقرير اللجنة العليا المعنية بالتعاون الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة )The age of digital interdependence" )2019"، ص. 10�

190  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 5�
�CNBC أخبار ،"This Chinese facial recognition start-up can identify a person in seconds" )2019( 191  أماندا لنتينو

192  تقرير اللجنة العليا المعنية بالتعاون الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة )The age of digital interdependence" )2019"، ص. 18�
 The " )2018( رويترز؛ أصلي ديميرجوك-كونت، ليورا كالبر، دوروثي سينغر، سنية أنصار، جيك هيس ،"India’s digital ID sparks debate over human right to personal data " )2017( ؛ رينا شاندران"About " ،193  مصادر: إنديا ستاك

Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution :2017 Global Findex Database"، واشنطن، العاصمة: البنك الدولي، ص. 4�

يجمــع نظــام أدهــار رقــم تعريــف فريــد مــع المعلومــات 
ــة،  ــب هوي ــد طل ــي الهن ــم ف ــة. ُيســمح ألي مقي البيومتري
ــب  ــة أدهــار. يتطل ــم هوي ــار مقي ــر مــن ملي ــد تلقــى أكث وق
الطلــب وثيقتيــن، واحــدة تخــدم كدليــل علــى الهويــة 
القانونيــة ووثيقــة تثبــت عنــوان الســكن، وُتقبــل مجموعــة 
واســعة مــن الوثائــق كأدلــة )ويمكــن أن يحــل جــواز الســفر 
الهنــدي محــل الدليليــن(. علــى الرغــم مــن أن هــذه 
الهويــة ليســت مشــترطة قانونيًّــا لالســتفادة مــن الخدمــات 
ــة لالســتفادة مــن  ــا ضروري العامــة، إال أنهــا أصبحــت عمليًّ
ــة  ــي منص ــتاك" فه ــا س ــا "إندي ــات. أم ــن الخدم ــر م الكثي
رقميــة تتيــح اســتخدام هويــة أدهــار بتقديــم مجموعــة 
واســعة مــن الخدمــات الرقميــة. تســتخدم هوســة أدهــار 
مــع منصــة "إنديــا ســتاك" لنقــل المســاعدات الماليــة 
المقدمــة مــن الحكومــة ومجموعــة متناميــة مــن الشــركات 
األفــراد  حســابات  إلــى  الرقميــة  الخدمــات  ومقدمــي 
ــتخدم  ــن أن يس ــاًل، يمك ــة. مث ــة بالهوي ــة المتصل المصرفي
مقدمــو الخدمــات الماليــة ومشــغلو شــبكات االتصــاالت 
المنصــة لتنفيــذ التحقــق بموجــب شــروط "اعــرف عميلــك" 

ــك، ــن ذل ــاًل ع ــة. فض ــص البيومتري ــتخدام الخصائ باس

ــم  ــخصية بهوياته ــراد الش ــجالت األف ــط س ــح رب ــي تتي فه
ــاع  ــر أو ضي ــن تدمي ــة م ــر ورقي ــة غي ــت )حماي ــر اإلنترن عب
اإللكترونيــة  للدفعــات  النظــام  دعــم  ازداد  الوثائــق(. 
ــة.  ــظ اإللكتروني ــة والمحاف ــارف الوطني ــع المص ــل م والتفاع
كمــا أن النظــام يضــم مســتوى "موافقــة" لدعــم تحســين 
الســيطرة عــل البيانــات الشــخصية. تعــد قــدرة نظــام أدهــار 
علــى الوصــول إلــى أي راشــد فــي البــالد وتحقيــق تغطيــة 
ــل  ــه الفض ــزي ل ــد ع ــا. وق ــا حقيقيًّ ــاق نجاًح ــعة النط واس
فــي المســاعدة فــي الحــد مــن الفجــوة الجنســانية وفجــوة 
الثــروة فــي اإلدمــاج المالــي عــن طريــق تمكيــن الوصــول 
إلــى الخدمــات الماليــة. لكــن ثمــة مخــاوف متعــددة بشــأن 
نظــام أدهــار. نظــًرا ألنــه قائــم علــى شــكل واحــد للهويــة 
ــاك خطــر حقيقــي مــن  ــة صــادر عــن الحكومــة، هن الرقمي
اإلقصــاء ألنــه أصبــح مدمًجــا فــي الحيــاة اليوميــة لألفــراد. 
إذا توفــرت طريقــة واحــدة فقــط إلثبــات هويتــك، ســيتعرض 
النــاس لخطــر عــدم القــدرة علــى إثبــات هويتهــم )نتيجــة 
عيــب فــي النظــام أو خــرق لألمــن(. وهــذا هــو ســبب 
أهميــة األشــكال المتعــددة للهويــة الرســمية والوثائــق 

ــة.193 المقبول

 أدهار و"إنديا ستاك"
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البيانات وحمايتها

التعريف

تجمــع الحكومــات والمنظمــات التــي 
تقــدم المســاعدات الماليــة البيانــات 
المســتخدمين  عــن  الشــخصية 
والمســتخدمين المحتمليــن )الهويــة 
القانونيــة، الخصائــص الديمغرافيــة، 
االقتصاديــة  الخصائــص  األســرة، 
ومعلومــات  الموقــع  واالجتماعيــة، 
ازداد جمــع هــذه  الــخ(.  االتصــال، 
)مثــاًل  رقميــة  بطــرق  البيانــات 
مجموعــة  مثــل  أدوات  باســتخدام 
أدوات البيانــات المفتوحــة( وحفظهــا 
فــي قواعــد بيانــات رقميــة كثيــًرا مــا 
تكــون متصلــة ببعضهــا عبــر شــبكات. 
جمــع  الجديــدة  التقنيــات  تتيــح 
الشــخصية  البيانــات  مــن  المزيــد 
ــا  ــا أنه ــة( كم ــص البيومتري )كالخصائ
ــي  ــات ف ــل البيان ــم وتحلي ــح تقيي تتي
قواعــد البيانــات هــذه بطــرق جديــدة 
عــن  البحــث  خــالل  مــن  )مثــاًل 
التعــرف  برامــج  باســتخدام  الصــور 
ــد  ــري تولي ــا يج ــوه(. كم ــى الوج عل
"بيانــات كبيــرة" عــن المســتخدمين 
ــن أن تقــدم  ــا. يمك المتصليــن رقميً
"البيانــات الكبيــرة" معلومــات عــن 
تفضيــالت المســتخدمين الشــخصية 
وســلوكياتهم االجتماعيــة وتنقالتهــم 

الصحيــة. وحالتهــم 

األفكار الرئيسية

الماليــة  المســاعدات  دفــع  ازداد 
ــث  ــن حي ــات م ــة والبيان ــات الرقمي بالخدم
تحديــد الهويــة وتقريــر التأهــل وتحويــل 
المســاعدات والعنايــة الواجبــة والمراقبــة. 
هــذه  جمــع  الحديثــة  التقنيــات  تتيــح 
بطــرق  وتحليلهــا  وتقييمهــا  البيانــات 
جديــدة مــن قبــل الحكومــات واألطــراف 
اإلنســاني  القطاعيــن  فــي  الفاعلــة 

والخــاص.

الحكومــات واألطــراف اإلنســانية  تعمــل 
عــدد  واســتخدام  وحفــظ  جمــع  علــى 
عــن  الشــخصية  البيانــات  مــن  متزايــد 
األشــخاص المتأثريــن باألزمــات واألكثــر 
بياناتهــم  ذلــك  فــي  بمــا  هشاشــة، 
واالجتماعيــة  والديمغرافيــة  البيومتريــة 
واالقتصاديــة. لكــن العديــد مــن الحكومــات 
واألطــراف اإلنســانية يفتقــرون للخبــرات 
هــذه  حمايــة  لضمــان  الالزمــة  الفنيــة 

البيانــات.

القوانيــن  فــي  ـا  حاليًـّ نقــص  ثمــة 
البيانــات  تحكــم  التــي  والتشــريعات 
فضــاًل  بفعاليــة،  الرقميــة  الشــخصية 
ــاون بشــأن شــكل  ــة التع عــن عــدم كفاي

الوطنــي. فــوق  الرقمــي  النظــام 

ازدادت الضغــوط والمبــادرات كي تســتخدم 
الحكومــات واألطــراف اإلنســانية ســجالت 
برامــج  لدعــم  موحــدة  أو  اجتماعيــة 
اإلغاثــة. تتمتــع هــذه الســجالت بإمكانيــة 
تحســين التحليــل وتنفيــذ البرامــج، لكنهــا 
بالنســبة  مخاطــر  علــى  أيًضــا  تنطــوي 
تتعــرض  قــد  التــي  الضعيفــة  للفئــات 
أو  هويتهــا  أســاس  علــى  لالضطهــاد 

خصائــص أخــرى متصلــة بوضعهــا.

أهم أوجه عدم اليقين

من سيجمع ويحفظ 
ويستخدم البيانات 

الشخصية لألشخاص 
المتأثرين باألزمات؟

كيف ستتطور حوكمة 
البيانات؟

محاور الجدل والنقاش

السجالت االجتماعية 
ومخاطر تصنيف البيانات: 
الضغوط من أجل إنشاء 

وجود رقمي مقابل 
تقديم الخدمات و/ أو 

المساعدات.

الموافقة المستنيرة 
ومخاطر الحماية: قدرة 
المستلمين على فهم 

الحقوق والمخاطر وسحب 
موافقتهم.

البيانات وحمايتها
التعريف

ــة  ــدم المســاعدات المالي ــي تق ــات الت ــات والمنظم ــع الحكوم تجم
الشــخصية  المحتمليــن  والمســتخدمين  المســتخدمين  بيانــات 
)الهويــة القانونيــة، الخصائــص الديمغرافيــة، األســرة، الخصائــص 
الــخ(.  االتصــال،  ومعلومــات  الموقــع  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة 
القــرار  اتخــاذ  البرامــج:  تنفيــذ  لتمكيــن  البيانــات  هــذه  تلــزم 
ــول  ــة( للوص ــق )الهوي ــدار الوثائ ــاعدات وإص ــل للمس ــأن التأه بش

ــة  ــذ العناي ــع المســاعدات، وتنفي ــل أو توزي ــى المســاعدات، ونق إل
ــاب(  ــل اإلره ــوال وتموي ــال وغســيل األم ــة االحتي ــة )مكافح الواجب
ــم  ــات لدع ــا تســتخدم هــذه البيان ــر. كم ــداد التقاري ــة وإع والمراقب
التصميــم اإلســتراتيجي للبرامــج وتقييمهــا، ومعالجــة المالحظــات 
ــة  ــات بطــرق رقمي والشــكاوى المســتلمة. ازداد جمــع هــذه البيان
ــا  ــة( وحفظه ــات المفتوح ــة أدوات البيان ــتخدام مجموع ــاًل باس )مث
فــي قواعــد بيانــات رقميــة كثيــًرا مــا ترتبــط ببعضهــا عبــر شــبكات. 
ــخصية  ــات الش ــن البيان ــد م ــع المزي ــة جم ــات الحديث ــح التقني تتي
)مثــل الخصائــص البيومتريــة( وتمكيــن تقييــم وتحليــل المعلومــات 
ــور  ــن ص ــث ع ــدة )كالبح ــرق جدي ــذه بط ــات ه ــد البيان ــي قواع ف

ــوه(.194 ــى الوج ــرف عل ــج للتع ــتخدام برنام باس

194  بيل تشابل )ICE Uses Facial Recognition To Sift State Driver’s License Records"، Researchers Say " )2019، الراديو الوطني العام.
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يجــري جمــع الكثيــر مــن البيانــات الكبيــرة عــن المســتخدمين 
المتمتعيــن باتصــال رقمــي. "البيانــات الكبيــرة" هــي بيانــات ال 
ــة، ويجــري  ــات تقليدي يمكــن حفظهــا أو تنظيمهــا فــي قاعــدة بيان
توليدهــا مــن خــالل عــدة مصــادر متنوعــة. ُتجمــع البيانــات بطريقــة 
)كالهاتــف  الرقميــة  للتقنيــات  األفــراد  اســتخدام  إثــر  ســلبية 
ــد  ــت )كالبري ــر اإلنترن ــاطهم عب ــالل نش ــن خ ــاًل( وم ــول مث المحم
اإللكترونــي ومنشــورات مواقــع التواصــل االجتماعــي والرســائل 
النصيــة القصيــرة والبحــث ومــا إلــى ذلــك(، ومــن تقنيــات تحســس 
فــي الهواتــف المحمولــة واألجهــزة المتصلــة باإلنترنــت، وغيــر ذلــك 
مــن الطــرق. كمــا يمكــن أن تشــمل "البيانــات الكبيــرة" بيانــات عــن 
ــة  األفــراد جــرى جمعهــا بشــكل فاعــل مــن خــالل وســائل تقليدي
أو رقميــة وحفظهــا رقميّــا فــي قواعــد بيانــات عامــة أو خاصــة 
)كإحصــاء الســكان أو الســجالت االجتماعيــة أو قواعــد بيانــات 
العمــالء ومــا إلــى ذلــك( وقــد يتــاح الوصــول إليهــا مــن قبــل أطــراف 
ــات  ــظ معلوم ــة وحف ــات الفردي ــذف المعرف ــع ح ــا م ــة )غالبً خارجي
ــرة  ــات الكبي ــة(. يمكــن أن تقــدم البيان ــل المعلومــات الديمغرافي مث
ــة  ــالت الشــخصية والســلوكيات االجتماعي ــات حــول التفضي معلوم
البيانــات  "تحليــل  يشــير  الصحــي.  ووضعهــم  األفــراد  وتنقــالت 
الكبيــرة" إلــى طــرق تحليــل معلومــات مفيــدة مــن البيانــات الكبيــرة 
البيانــات وتعلــم اآللــة  باســتخدام إحصــاءات متقدمــة وتنقيــب 

ــات.195 ــن التقني ــا م ــي وغيره ــي المكان ــل الجغراف والتحلي
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ــة  ــات للمســاعدات المالي ــة والبيان ــات الرقمي ــع الخدم ازداد دف
مــن حيــث تحديــد الهويــة وتقريــر التأهــل وتحويــل المســاعدات 
والعنايــة الواجبــة والمراقبــة. تتيــح التقنيــات الحديثــة جمــع هذه 
البيانــات وتقييمهــا وتحليلهــا بطــرق جديــدة مــن قبــل الحكومات 

واألطــراف الفاعلــة فــي القطاعيــن اإلنســاني والخــاص.

تعمــل الحكومــات واألطــراف اإلنســانية علــى جمــع وحفــظ 
واســتخدام عــدد متزايــد من البيانات الشــخصية عن األشــخاص 
المتأثريــن باألزمــات واألكثــر هشاشــة، بمــا فــي ذلــك بياناتهــم 
البيومتريــة والديمغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة. لكــن العديد 
مــن الحكومــات واألطــراف اإلنســانية يفتقــرون للخبــرات الفنيــة 

الالزمــة لضمــان حمايــة هــذه البيانــات.

ـا فــي القوانيــن والتشــريعات النــي تحكــم  ثمــة نقــص حاليًـّ
البيانــات الشــخصية الرقميــة بفعاليــة، فضــاًل عــن عــدم كفايــة 

ــي. ــوق الوطن ــام الرقمــي ف ــاون بشــأن شــكل النظ التع

ازدادت الضغــوط والمبــادرات كي تســتخدم الحكومــات واألطراف 
اإلنســانية ســجالت اجتماعيــة أو موحــدة لدعــم برامــج اإلغاثــة. 
تتمتــع هــذه الســجالت بإمكانيــة تحســين التحليــل وتنفيــذ 
ــات  ــى مخاطــر بالنســبة للفئ ــا عل ــا تنطــوي أيًض ــج لكنه البرام
الضعيفــة التــي قــد تتعــرض لالضطهــاد علــى أســاس هويتهــا 

أو خصــاص أخــرى متصلــة بوضعهــا.

أهم أوجه عدم اليقين في عام 2030
من سيجمع ويحفظ ويستخدم بيانات األشخاص المتأثرين 

باألزمات؟

الحكومات

مــن  كمًّــا هائــاًل  وتســتخدم  وتحفــظ  تجمــع حكومــات عديــدة 
ــن  ــراد المقيمي ــن األف ــن وغيرهــم م ــات الشــخصية للمواطني البيان

ضمــن حدودهــا الوطنيــة. ومــن األمثلــة علــى ذلــك بيانــات تعــداد 
ــات فــي مختلــف ســجالت الســكان والتراخيــص،  الســكان، والبيان
ــن  ــل. وم ــات العم ــفر وتصريح ــيرات الس ــة بتأش ــات المتصل والبيان
المرجــح أن تواصــل الحكومــات االســتثمار فــي تحليــل البيانــات 
والبرامــج الحاســوبية )مثــل برامــج التعــرف علــى الوجــوه( والــذكاء 
تتيــح  التــي  اآلليــات  مــن  وغيرهــا  اآللــة  وتعلــم  االصطناعــي 

ــا. ــظ به ــي تحتف ــات الت ــل للبيان ــتخدام األمث االس

ــن  ــراد المنتفعي ــات لألف ــد بيان ــات بقواع ــظ الحكوم ــا تحتف ــادة م ع
ــاعدات  ــج المس ــا برام ــا فيه ــة بم ــة االجتماعي ــج الحماي ــن برام م
االجتماعيــة. خــالل الســنوات األخيــرة الماضيــة، شــجع البنــك 
"الســجالت  تبنــي  علــى  الناميــة  الــدول  حكومــات  الدولــي 
االجتماعيــة.196  الحمايــة  برامــج  تنفيــذ  لدعــم  االجتماعيــة" 
الســجالت االجتماعيــة ليســت مصممــة لحفــظ المعلومــات كقاعدة 
بيانــات فحســب، بــل لمعالجتهــا مــن أجــل تحديــد التأهــل المحتمل 
للمنافــع. تجمــع هــذه الســجالت مجموعــة أوســع مــن المعلومــات 
ــا  ــا أنه ــرار بشــأن التأهــل )أي االســتهداف(. كم ــاذ الق ــم اتخ لدع
تتجــاوز ســجالت المنتفعيــن الخاصــة ببرامــج محــددة عــن طريــق 
إدراج معلومــات جميــع المتقدميــن وليــس فقــط المؤهليــن للمنافــع 
ومســتلميها فــي نهايــة المطــاف، فتمثــل – تماشــيًا مــع توصيــات 
ــر  ــاًل للتشــغيل التبادلــي عب ــا مشــترًكا وقاب البنــك الدولــي - نظاًم
عــدة برامــج للحمايــة االجتماعيــة.197 تقــدم الســجالت االجتماعيــة 
التــي تشــمل  الحكوميــة  بوابــة مركزيــة للحمايــة االجتماعيــة 
مختلــف أنــواع المســاعدات االجتماعيــة )بمــا فيهــا التحويــالت 
االجتماعيــة( وتمثــل خطــوة بعيــًدا عــن البرامــج الفرديــة التــي 

ــا. ــة لمنتفعيه ــات منفصل ــد بيان ــظ بقواع تحتف

ــل مــن  ــات واألنظمــة الالزمــة لجمــع هــذا الكــم الهائ تتطلــب اآللي
البيانــات وتحديثهــا )لتكــون أساًســا صحيًحــا لالســتهداف( وحمايتها 
ــك تمثــل  ــرات. ذل ــة بالمــال والخب بشــكل ســليم اســتثمارات هائل
ــا كبيــًرا – ويــرى البعــض أنــه غيــر واقعــي – أمــام الحكومــات  تحديًّ
التــي تفتقــر للمــوارد والقــدرات الالزمــة لبــذل هــذه االســتثمارات 
ــدول  ــض ال ــهد بع ــي(. تش ــم الدول ــود الدع ــى بوج ــرات )حت والخب
ــن  ــر. م ــم للمخاط ــك فه ــب ذل ــا ال يصح ــًرا م ــريًعا، وكثي ــواًل س تح
دون أنظمــة حمايــة مالئمــة، قــد تكــون المعلومــات المجموعــة غيــر 
ــراق مــن  ــر دقيقــة لالســتهداف، وقــد تتعــرض لالخت موثوقــة أو غي
قبــل المجرميــن أو تســتخدم مــن قبــل الحكومــات ألغــراض اإلقصــاء 

ــز أو حتــى االضطهــاد. أو التميي

األطراف اإلنسانية

تجمــع وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
والوطنيــة والمحليــة وتحفــظ وتســتخدم مجموعــات كبيــرة مــن 
البيانــات حــول األشــخاص الذيــن يخدمونهــم. فــي الكثيــر مــن 
الحــاالت، ُتحفــظ هــذه المعلومــات فــي "قواعــد بيانــات منتفعيــن" 
خاصــة ببرامــج محــددة، وقــد يجــري تشــغيل قواعــد البيانــات هــذه 
ــدًءا مــن برنامــج "إكســل" وانتهــاء  باســتخدام منصــات متنوعــة، ب
بحلــول مصممــة خصيًصــا لهــذا الغــرض. والنتيجــة لذلــك كلــه 
تعــدد عمليــات جمــع/ تســجيل البيانــات لألشــخاص المتأثريــن 
ــي تضــم  ــات الت ــد البيان ــل - قواع ــا تداخ ــدد – وأحيانً ــات وتع باألزم
كّمــا متفاوتًــا مــن بيانــات األشــخاص المأثريــن باألزمــات. كثيــًرا مــا 
ــظ واســتخدام  ــع وحف ــج المســاعدات اإلنســانية جم ــب برام تتطل
ــر مــن نمــاذج المســاعدات األخــرى، مــن  معلومــات شــخصية أكث
ــراض  ــا ألغ ــة وتحليله ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــع البيان أجــل جم
االســتهداف.198 يعــد برنامــج األغذيــة العالمــي والمفوضية الســامية 
لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان واليونيســف أكبــر مقدمــي 

�"Crisis analytics: big data-driven crisis response " )2016( 195  جنيد قدر وآخرون
196  السجالت االجتماعية هي أنظمة معلومات تجمع وتحفظ وتدير بيانات الهوية القانونية والبيانات االقتصادية واالجتماعية من/ عن المتقدمين بطلب التحويالت االجتماعية.

197  فيليب ليت، تينا جورج، تشانكينغ صن، تيريزا جونز، كاثي ليندرت )Social Registries for Social Assistance and Beyond: A Guidance Note & Assessment Tool" )2017"، مجموعة البنك الدولي، الحماية االجتماعية والعمل.
198  تقرير الجهات المشاركة )2019( ورشة عمل مسارات النقد الثالثة التابعة لمبادرة الصفقة الكبرى.
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ــن  ــا م ــا تقدمه ــع أنه ــانية )م ــائم اإلنس ــد والقس ــاعدات النق مس
ــة وشــركاء الصليــب األحمــر/ الهــالل  ــر حكومي خــالل منظمــات غي
األحمــر(، كمــا تحتفــظ بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة وجمعيــات 
الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر بقواعــد بيانــات خاصــة بهــا 

ــتهداف. ــراض االس ألغ

المفوضيــة  تحتفــظ  المنتفعيــن،  بيانــات  قواعــد  نطــاق  خــارج 
ــجيل  ــات تس ــد بيان ــا بقواع ــب تفويضهم ــروا بموج ــامية واألون الس
واســعة النطــاق لالجئيــن وغيرهــم مــن األشــخاص المعنييــن. فــي 
أزمــات اللجــوء، تخــدم قواعــد بيانــات المفوضيــة الســامية لشــؤون 
نقطــة  فتقــدم  الموحــد؛  بالســجل  بطريقــة شــبيهة  الالجئيــن 
انطــالق ســريع لألطــراف اإلنســانية األخــرى لتحديــد الالجئيــن 
المســتلمين للمنافــع والخدمــات )مــع أن بيانــات المفوضيــة خاضعــة 
لرقابــة شــديدة ألغــراض الحمايــة وقــد يصعــب علــى األطــراف 
اإلنســانية األخــرى الوصــول إليهــا(. تعمــل المفوضيــة حاليًّــا علــى 
تحديــث نظامهــا ليصبــح ســجاًل موحــًدا للســكان )شــبيًها إلــى حــد 
كبيــر بالســجل االجتماعــي( يدمــج تحديــد الهويــة البيومتــري مــع 
ــن  ــة ع ــة واالجتماعي ــات االقتصادي ــة والبيان ــات الديمغرافي المعلوم
الالجئيــن وغيرهــم مــن األشــخاص المعنييــن.199 وفــي عــام 2018، 
دخلــت المفوضيــة أيًضــا فــي شــراكة مــع البنــك الدولــي لتأســيس 
مركــز بيانــات مشــترك بشــأن النزوح القســري" سيشــمل معلومات 
والنازحيــن  الالجئيــن  عــن  اجتماعيــة   – واقتصاديــة  ديمغرافيــة 
ــات  ــوء والفئ ــي اللج ــن وطالب ــية والعائدي ــي الجنس ــا وعديم داخليًّ
ــن دون الكشــف عــن هويتهــم.200  الســكانية المســتضيفة للنازحي
ومــن المفتــرض أن تتيــح هــذه األنظمــة الجديــدة تحســين تحليــل 
البيانــات لتوليــد رؤى جديــدة بشــأن االحتياجــات واالســتجابة لهــا.

ثمــة مخــاوف بشــأن قــوة أنظمــة حمايــة أمــن البيانــات فــي معظــم 
– إن لــم يكــن كل – قواعــد البيانــات هــذه.201 تتوفــر توجيهات بشــأن 
حمايــة البيانــات، لكــن العديــد مــن المنظمــات اإلنســانية وموظفيهــا 
ــا  ــا. كم ــان حمايته ــة لضم ــة الالزم ــرات الفني ــا للخب ــرون حاليًّ يفتق
يفتقــر العديــد منهــم للوعــي بالمخاطــر واألضــرار المحتملــة لخــرق 

البيانــات الشــخصية واســتخدام البيانــات الوصفيــة.202

"على المجتمع اإلنساني التوصل لمجموعة 
من القواعد التي تحكم استخدام البيانات".

ســتتيح األنظمــة المنســقة بيــن األطــراف اإلنســانية بشــأن معاييــر 
البيانــات واســتخدامها وتحديــد مــن يســتطيع الوصول إليهــا والوثائق 
الثبوتيــة/ الهويــة الشــخصية وآليــات التحويــل تحســين تحقيــق 
منافــع المســاعدات الماليــة.203 بمــا أن لــكل منظمــة نظــام خــاص 
ــتخدمين  ــات المس ــى بيان ــة عل ــر األمني ــد المخاط ــك يزي ــا، فذل به
واإلربــاك  المســاعدات  فــي  التداخــل  والثغــرات/  الشــخصية 
بالنســبة لألشــخاص المتأثريــن باألزمــات الذيــن يحاولــون الوصــول 
إلــى المســاعدات الماليــة التــي يتأهلــون لهــا. لكــن الســجل 
الواحــد وإطــار العمــل الواحــد للتحويــالت النقديــة يعــد تحديًّــا نظــًرا 
ــف أشــكال مســاعدات النقــد  ــة فــي مختل لتعــدد األطــراف الفاعل
والقســائم واختــالف أولوياتهــا وأهدافهــا ومصالحهــا.204 فضــالً عــن 
ــوكاالت وقــد فــرض  ــن ال ــك، ثمــة نقــص جوهــري فــي الثقــة بي ذل
ــات. إذا ُوضعــت  ــن أنظمــة إدارة البيان ــاون بي ــام التع ــة أم ــك عقب ذل

أنظمــة منفصلــة فــإن التبــادل بينهــا ضــروري بحيــث يتيــح اســتخدام 
معاييــر تحقــق مشــتركة قــراءة الوثائــق الصــادرة عــن قواعــد بيانــات 
أخــرى مثــاًل، وبذلــك تقــل احتماليــة نقــل البيانــات )والمخاطــر التــي 

ــه(. تصاحب

ــيق  ــين التنس ــة لتحس ــود مختلف ــي جه ــت الحال ــي الوق ــذل ف ُتب
وتبــادل التشــغيل. حيــث أقامــت 15 منظمــة مــن أكبــر المنظمــات 
غيــر الحكوميــة اإلنســانية "شــبكة توصيــل النقــد التعاونــي" التــي 
تعمــل علــى تحســين فعاليــة التعــاون المتصــل بالمســاعدات 
الماليــة اإلنســانية فــي الميــدان وتطويــر المعاييــر المتصلة بتشــارك 
البيانــات وشــراء الخدمــات الخارجيــة التــي تدعــم المســاعدات 

ــة.205 المالي

فضــاًل عــن ذلــك، أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
وبرنامــج  الالجئيــن  لشــؤون  الســامية  والمفوضيــة  اإلنســانية 
األغذيــة العالمــي واليونيســف بيانًــا عــن نيتهــم إنشــاء نظــام 
ــة مشــتركة وأنظمــة  ــالت نقدي ــات تحوي ــزم بآلي مشــترك للنقــد يلت
ــن  ــد للمنتفعي ــجل موح ــى س ــال إل ــدف االنتق ــة به ــات متبادل بيان

ونظــام مشــترك إلدارة البيانــات.206

أشــارت الجهــات المانحــة فــي الســابق إلــى تفضيلهــا "ســجالت 
البيانــات القابلــة للتشــغيل المتبــادل وغيــر مســجلة الملكيــة" التي 
تتيــح تشــارك البيانــات بيــن األطــراف اإلنســانية الفاعلــة مــع ضمــان 
أمــن البيانــات وتدابيــر حمايتهــا.207 عندمــا تســتثمر الحكومــات فــي 
الســجالت االجتماعيــة ســتزداد الضغــوط كــي تســتخدم األطــراف 
اإلنســانية الفاعلــة هــذه األنظمــة. وفــي الحــاالت التــي ال ترغــب 
ــن خــالل ســجل  ــل م ــراف اإلنســانية العم ــا األط أو تســتطيع فيه
ــرة  ــتبقى مضط ــانية س ــاعدات اإلنس ــد إلدارة المس ــي واح حكوم
لتنســيق أنظمــة المســاعدات الماليــة – مــن إدارة البيانــات حتــى 
ــن  ــة م ــة المقدم ــاعدات المالي ــع المس ــاعدات – م ــل المس توصي

الحكومــة وفيمــا بينهــا.

األطراف الفاعلة في القطاع الخاص

ســتواصل الحكومــات واألطــراف اإلنســانية التعاقــد أو التشــارك مــع 
ــة  ــات المتصل مقدمــي الخدمــات فــي القطــاع الخــاص إلدارة البيان
بالمســاعدات الماليــة وتحليلهــا، والقطــاع الخــاص فــي وضــع 
يؤهلــه ألداء دور أكبــر بكثيــر ممــا هــو عليــه اآلن. فقــد بنــت شــركات 
القطــاع الخــاص وأدارت قواعــد بيانــات وأنظمــة تكنولوجيــا معلومــات 
وأنتجــت بطاقــات هويــة "ذكيــة" ألغــراض برامــج المســاعدات 
ــة  ــات البيومتري ــع البيان ــم جم ــي تدع ــة، وه ــة الحكومي االجتماعي
ــانية.  ــراف اإلنس ــات واألط ــل الحكوم ــن قب ــري م ــق البيومت والتحق
وقــد اعتمــدت حكومــات مختلفــة مثــل حكومــات النرويــج وإســتونيا 
ــن  ــول م ــي الحل ــى مقدم ــدة عل ــات المتح ــا والوالي ــد وكيني والهن
القطــاع الخــاص كمــا اعتمــدت عليهــم وكاالت األمــم المتحــدة 

ــة. ــر الحكومي ــر معــروف مــن المنظمــات غي وعــدد غي

كل ذلــك يمثــل فرصــة إلنشــاء أنظمــة أقــوى وتتمتــع بقــدرات تقنيــة 
ــات المســتخدمين  ــة بيان أعلــى ومبتكــرة وتحســن الكفــاءة وحماي
مــن الخروقــات الخارجيــة. كمــا يتيــح تطــور اســتخدام البيانــات 
تحقيــق منافــع حقيقيــة للتنميــة واالســتجابة لألزمــات، والتشــارك 

�"Finance for Refugees " )2018( 199  لين م.ب. هانسن
�"World Bank Group, UNHCR sign memorandum to establish joint data center on forced displacement " )2018( 200  البنك الدولي

�"Identity at the Margins " )2018( 201  كاريبو ديجيتال
202  تقرير الجهات المشاركة )2019( ورشة عمل مسارات النقد الثالثة التابعة لمبادرة الصفقة الكبرى.

203  تقرير اللجنة العليا المعنية بالتعاون الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة )The age of digital interdependence" )2019"، ص. 10�
�"Making Electronic Payments Work for Humanitarian Response " )2016( 204  لجنة اإلنقاذ الدولية

205  شبكة توصيل النقد التعاوني.
�"Statement From The Principals Of OCHA, UNHCR,WFP And UNICEF on Cash Assistance " )2018( 206  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج األغذية العالمي واليونيسف

207  شراكة التعلم النقدي )Joint Donor Statement on Humanitarian Cash Transfers" )2019"، آذار 2019�
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مــع القطــاع الخــاص أساســي لتحقيــق كل ذلــك. لكــن هــذه 
ــن  ــات م ــتغالل البيان ــاءة اس ــر إس ــى مخاط ــوي عل ــراكة تنط الش
قبــل األطــراف المتعاقــدة مــن القطــاع الخــاص أو التركــز غيــر 
الصحــي للبيانــات لديهــا. ومــن المرجــح أن تشــتد هــذه المخاطــر 
إن لــم تفهــم األطــراف اإلنســانية مــا قــد تفعلــه الجهــات الخاصــة 
ــم  ــات أو ل ــة بشــأن البيان ــاق كافي ــود اتف ــر بن ــم تتوف ــات، ول بالبيان

ــاني،  ــور إنس ــن منظ ــفافية. م ــراكة بالش ــات الش ــم اتفاقي تتس

الحكومــة  أوامــر مــن  أو  أيًضــا لطلبــات  الشــركات  تتعــرض  قــد 
جهــوًدا  اإلنســانية  الجهــات  تبــذل  التــي  البيانــات  بمشــاركة 
ــي  ــا ف ــاغالً متناميً ــل ش ــك يمث ــاركتها.208 وذل ــب مش ــرة لتجن كبي
ــة  ــات الحديث ــات الســتخدام التقني ــن الحكوم ــد م ظــل لجــوء المزي
لمراقبــة المقيميــن علــى أراضيهــا وتتبعهــم. فضــاًل عــن ذلــك، 
ــة ونواحــي  ــات الخلفي ــول البيان ــإن اســتخدام جهــات خاصــة لحل ف
أخــرى أساســية مــن المســاعدات الماليــة يولــد مخاطــر "احتجــاز" 
ــن. ــات معيني ــي خدم ــع مقدم ــانية م ــراف اإلنس ــات واألط الحكوم

كيف ستتطور حوكمة البيانات؟

علــى الرغــم مــن ظهــور بعــض المعاييــر،209 إال أن ثمــة نقًصــا فــي 
الوقــت الحالــي فــي القوانيــن واألنظمــة التــي تحكــم البيانــات 
الشــخصية الرقميــة بفعاليــة، فضــاًل عــن ضعــف التعــاون بيــن 
ــم  ــزم األم ــاًل، ال تلت ــألة )مث ــذه المس ــأن ه ــراف بش ــف األط مختل
المتحــدة بالكثيــر مــن هــذه القوانين واألنظمــة(.210 تتفــاوت األنظمة 
اإلقليميــة والوطنيــة، وال يحفــز الكثيــر منهــا األطــراف المعنيــة علــى 
ــن  ــن المســتخدمين م ــات أو تمكي ــة البيان ــة لخصوصي ــح األولوي من
مســاءلة المســؤولين. مــن دون قوانيــن وأطر تنظيمية قويــة لحماية 
البيانــات، قــد تقــوَّض حقــوق األفــراد وتتراجــع الثقــة الشــعبية 
ــة  ــات المهمش ــه الفئ ــي تواج ــر الت ــزداد المخاط ــات وت بالمؤسس
ــدى  ــد م ــارات بشــأن تحدي ــن أهــم االعتب ــر هشاشــة.211 م واألكث
ــتور  ــيخ دس ــي: ترس ــا يل ــة م ــي أي دول ــات ف ــة البيان ــوة حوكم ق
الدولــة لحمايــة حــق المواطنيــن بالخصوصيــة، وتوفر قوانيــن وأنظمة 
متصلــة بحمايــة البيانــات والمعلومــات اإللكترونيــة، ووجــود ســلطات 
ــتوى  ــات، ومس ــة البيان ــاذ حماي ــى إنف ــدرة عل ــح وق ــض واض بتفوي
الوصــول والتحكــم الــذي يتمتع به المســتهلكون علــى بياناتهم )بما 
فــي ذلــك البيانــات المجموعــة عنهــم( والطريقــة التــي يجــري بهــا 
دعــم األشــخاص ذوي المهــارات الرقميــة المتدنيــة إلدارة بياناتهــم. 
وبالنســبة للمســاعدات الماليــة علــى وجــه التحديــد، ثمــة قضايــا 
محــددة إضافيــة/ منهــا كيفيــة تعريــف مقدمــي الخدمــات الماليــة 
ــة  ــة الموضوع )هــل يشــملون شــركات االتصــاالت أم ال؟( واألنظم
لحوكمــة البيانــات التــي يجمعونهــا ويســتخدمونها ويشــاركونها 
ــات الالزمــة لتحقيــق شــروط  عــن عمالئهــم )بمــا فــي ذلــك البيان
"اعــرف عميلــك" وغيرهــا مــن البيانــات(.212 بشــكل عــام، ال تتمتــع 
الحكومــات بالخبــرة والفهــم الكافييــن لتنظيــم التقنيــات الرقميــة – 
ومنهــا الخدمــات الماليــة الرقميــة – بفعاليــة.213 فــي تلــك األثنــاء، 
ــر  ــزداد تأثي ــى مــن التنظيمــات "ي وفــي ســياق يشــهد الحــد األدن
القــرارات التــي يتخذهــا القطــاع الخــاص علــى مالييــن األشــخاص 

ــف دول".214 فــي مختل

نحن ُنعّرف الخصوصية على أنها متعلقة 
بحق الفرد باتخاذ القرار بشأن من ُيسمح له 

بمعرفة أو استخدام معلوماته الشخصية. 
ونعّرِف األمن بأنه متعلق بحماية البيانات 

المحفوظة في الخوادم والمنقولة في 
االتصاالت عبر الشبكات الرقمية".215

يتجــاوز النظــام الرقمــي الحــدود الوطنيــة، وبالتالــي فــإن الحوكمــة 
ارتــكاب  فــي  والشــركات  األفــراد  الدوليــة ضروريــة. سيســتمر 
الجرائــم ضــد مواطنيــن فــي دول أخــرى، وعلــى غــرار ذلــك، 
ــرى أو  ــي دول أخ ــوق مواطن ــرق حق ــي خ ــات ف ــتمر حكوم ستس
مواطنيهــا المقيميــن فــي دول أخــرى. تولــى األميــن العــام لألمــم 
ــي،  ــاون الرقم ــة بالتع ــا معني ــة غلي ــكيل لجن ــًرا تش ــدة مؤخ المتح
ــق  ــة تطبي ــفاف لطريق ــتباقي وش ــم اس ــراء تقيي ــت بإج ــد أوص وق
االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان علــى التقنيــات الرقميــة 

الحديثــة والناشــئة.

كمــا أشــارت اللجنــة إلــى أن "وضــع معاييــر أو قوانيــن دوليــة 
مشــتركة لتبــادل البيانــات كان صعبًــا حتــى اآلن" ليــس فقــط 
بســبب الجــدل التقليــدي المحيــط بالحــد مــن العراقيــل التــي 
تواجــه التجــارة والحمائيــة، بــل أيًضــا بســبب عــدم مالءمــة البيانــات 
لنمــوذج الســلع الــذي يخضــع عــادة للتنظيــم بموجــب قوانيــن 
ــكل  ــتخدم بش ــتهلك وتس ــات ال تس ــاًل البيان ــة )مث ــارة الدولي التج
ــي أن  ــا ينبغ ــأن م ــرؤى بش ــاوت ال ــن تف ــم م ــى الرغ ــرر(. عل متك
تكــون عليــه حوكمــة البيانــات النظــام الرقمــي، إال أن اللجنــة 
ــات  ــن الحكوم ــدد األطــراف بي ــاون متع ــى تحســين التع اتفقــت عل
ــليم  ــوازن الس ــق الت ــي لتحقي ــع المدن ــاص والمجتم ــاع الخ والقط
النمــاذج  ومــن  فيــه.  والتراخــي  التنظيــم  فــي  المبالغــة  بيــن 
المحتملــة التــي استكشــفتها اللجنــة: البنــاء علــى "منتــدى 
حوكمــة اإلنترنــت" الحالــي وفتحــه لجميــع األطــراف المعنيــة، 
ونمــوذج "الحوكمــة المشــتركة الموزعــة" المبنــي علــى آليــات 
قائمــة مســبًقا ويبنــي آليــات جديــدة لســد الثغــرات فــي الهيــكل 
ويقــدم أدواًرا جديــدة لمختلــف األطــراف الحالييــن والجــدد؛ ونمــوذج 
ينظــر للفضــاء الرقمــي علــى أنــه "مشــاع دولــي" )شــبيه بقانــون 
البحــر( ويطــور الحوكمــة والقواعــد مــن خــالل الممارســة والحــوار 

ــة.216 ــراف المعني ــن األط ــراف بي ــدد األط متع

محاور الجدل والنقاش
السجالت االجتماعية ومخاطر حماية البيانات

أثــار بعــض خبــراء التكنولوجيــا ومناصــري حقــوق اإلنســان مخــاوف 
ــر  ــط الكثي ــة التــي ترب جــادة بشــأن أنظمــٍة كالســجالت االجتماعي
ــه  ــع هويت ــا م ــد ربطه ــا عن ــخصية خصوًص ــرد الش ــات الف ــن بيان م

�"million 45$ Palantir and the UN’s World Food Programme are partnering for a reported" )2019( 208  الخصوصية الدولية
209  انظر مثاًل: تحالف الهوية الرقمية، الشروط الفنية النسخة 9�

210  تقرير اللجنة العليا المعنية بالتعاون الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة )The age of digital interdependence" )2019"، ص. 14-13�
211  مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية )Principles on Identification for Sustainable Development " )2017"، ص. 5�

.)CGAP( المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ،"A Six-Ingredient Recipe for Data Protection" )2017( 212  ماثيو سورسوريان
213  تقرير اللجنة العليا المعنية بالتعاون الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة )The age of digital interdependence" )2019"، ص. 15�

214  تقرير اللجنة العليا المعنية بالتعاون الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة )The age of digital interdependence" )2019"، ص. 17-16�
�"The age of digital interdependence" )2019( 215  تقرير اللجنة العليا المعنية بالتعاون الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة
�"The age of digital interdependence" )2019( 216  تقرير اللجنة العليا المعنية بالتعاون الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة
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القانونيــة مباشــرًة. مــع أن تجميــع هــذه البيانــات قــد يتيــح تقديــم 
ــا  ــوي أيًض ــه ينط ــدة، إال أن ــن رؤى جدي ــاءة وتكوي ــر كف ــات أكث خدم
ــات الفــرد دون ســيطرته أو موافقتــه،217  علــى خطــر مشــاركة بيان
ــم  ــز بينهــم فــي تقدي ــة المواطنيــن أو التميي أو اســتخدامها لمراقب
الخدمــات أو اضطهــاد فئــات معينــة )خصوًصــا فــي أوقــات النزاعــات 

ــر األنظمــة الحاكمــة(. أو تغي

ــرقة،  ــا للس ــرة هدًف ــخصية الكبي ــات الش ــد البيان ــر قواع ــا تعتب كم
ــإن هــذا  ــات مناســبة ف ــدرات وحماي ــم تطويرهــا دون وضــع ق وإن ت
الخطــر ســيزداد. مــن جهــة أخــرى، قــد تــؤدي عــدم دقــة البيانــات 
ــد،  ــتهداف دون قص ــن االس ــن م ــاء المحتاجي ــى إقص ــا إل أو تحيزه
وقــد تفــرض خوارزميــات االســتهداف التمييــز إذا كانــت تعكــس 
تحيــزات صريحــة أو ضمنيــة لــدى مــن وضعهــا.218 فضــالً عــن ذلــك، 
قــد يــؤدي إخفــاق آليــات المصادقــة إلــى إغفــال بعــض األشــخاص 
ــط، ازداد  ــت الرواب ــة وتوثق ــا ازدادت الرقمن ــن المســاعدات. وكلم م

ــراد.219 ــر هــذه المخاطــر علــى األف أث

ــجالت  ــة كالس ــبة ألنظم ــاص بالنس ــكل خ ــق بش ــر القل ــا يثي ومم
الموحــدة أو االجتماعيــة احتمــال فــرض ضغــوط علــى األفــراد 
األكثــر هشاشــة إلنشــاء وجــود رقمــي لهــم ومبادلــة خصوصيتهــم 
ــة  ــرى البعــض أن الموازن ــات األساســي. ي ــى الخدم بالحصــول عل
ضروريــة بيــن الحــق بــأن تكــون مرئيًّــا والحــق بــأن تكــون مخفيًّــا�220 
ــا مهــم علــى  إن الحــق بــأن تختــار الوقــت الــذي تكــون فيــه مخفيًّ
نحــو خــاص بالنســبة للفئــات المســتضعفة التــي قــد تتعــرض 
ــن  ــن والمهاجري ــا )كالالجئي ــبب وضعه ــات بس ــاد أو العقوب لالضطه
غيــر الشــرعيين ومجتمــع المثلييــن والمصابيــن بمــرض اإليــدز 
ــي  ــراد ف ــون األف ــد يك ــم(. وق ــابًقا وغيره ــن س ــال المجندي واألطف
أوضــاع متعــددة ال يرغبــون فــي الربــط بينهــا أو قــد يضطــرون للفصــل 
بينهــا كيــال يتعرضــوا لالضطهــاد؟221 علــى األطــراف اإلنســانية 
والتنمويــة أن تقيـّـم هــذه المخاطــر عندمــا تــدرس إنشــاء ســجالت 
كبيــرة الحجــم لدعــم المســاعدات الماليــة أو اســتخدام الســجالت 

ــة. ــاعدات المالي ــد المس ــة لتوحي ــة الحكومي االجتماعي

ا على الحكومات  "أصبح من السهل جدًّ
والوكاالت والمنظمات الخاصة أن تراقب كل 

منا من المهد إلى اللحد."222
 الموافقة المستنيرة ومخاطر الحماية

ينبغــي أن تكــون الموافقــة المســتنيرة عنصــًرا مــن عناصــر حمايــة 
مــن  والمتأثريــن  هشاشــة  األكثــر  األفــراد  وخصوصيــة  بيانــات 
األزمــات المســتلمين للمســاعدات الماليــة ســواء مــن منظــور 
ــات  ــام الفئ ــاءلة أم ــادئ المس ــرام مب ــور احت ــن منظ ــة أو م الحماي
ــع.  ــى أرض الواق ــرة عل ــة قاص ــن الممارس ــرة. لك ــكانية المتأث الس

ــم  ــن قلقه ــة ع ــي اإلغاث ــون ف ــرب المختص أع

ــل  ــة مث ــات حديث ــد والقســائم لتقني ــف مســاعدات النق ــن توظي م
الخصائــص البيومتريــة دون الحصــول علــى موافقــة حرة ومســتنيرة. 
ــة  ــن أن: "معرف ــة لالجئي ــد الهوي ــة تحدي ــأن أنظم ــر بش ــد تقري وج
ــي  ــات المؤسســية الت ــة بشــأن العملي ــة أو معدوم ــن قليل الالجئي
تتبعهــا المنظمــات إلدارة بياناتهــم الشــخصية"، وأن "الالجئيــن نادًرا 
مــا يجــدون الفرصــة لممارســة الوكالــة علــى البيانــات التــي تجمــع 
حولهــم )مثــاًل، نــادًرا مــا تتــاح لالجئيــن فرصــة اختيــار البيانــات التــي 
ــم  ــن قدرته ــم م ــى الرغ ــتخدامها( عل ــة اس ــم وكيفي ــع حوله تجم
علــى القيــام بذلــك".223 علــى األطــراف اإلنســانية بحــث المخاطــر 
الرقميــة ومخاطــر البيانــات مــع األشــخاص المتأثريــن باألزمــات 
بطريقــة تبنــي فهًمــا حقيقيًّــا وموافقــة فعليــة.224 وينبغــي أن يتــاح 
لألشــخاص األكثــر هشاشــة والمتأثريــن باألزمــات رفــض منــح 
موافقتهــم أو ســحبها دون أن يؤثــر ذلــك علــى قدرتهــم علــى تلقــي 
المســاعدات والخدمــات، ويجــب أن يعلمــوا ذلــك. كمــا ينبغــي 
إطالعهــم علــى الظــروف التــي قــد تــؤدي إلــى مشــاركة األطــراف 
اإلنســانية أو مقدمــي الخدمــات مــن القطــاع الخــاص لبياناتهــم مــع 
ــراد  ــر نمــاذج لمســاعدة األف ــة.225 وينبغــي تطوي األطــراف الحكومي
الذيــن ال يريــدون الكشــف عــن هويتهــم بنــاء علــى األنظمــة التــي 

ــرون للتعامــل معهــا.226 ــاح األشــخاص المتأث يرت

قياس األثر الجماعي للمساعدات المالية

الجماعــي  األثــر  فهــم  واإلنمائيــة  اإلنســانية  األطــراف  علــى 
للمســاعدات الماليــة فــي مختلــف الســياقات وضمــان توجيــه 
التطــور فــي تخطيــط اإلســتراتيجيات مــن خــالل فهــم واضــح لمــا 
ــي  ــه. ينبغ ــا يفضلون ــتخدمين وم ــارب المس ــا لتج ــح ووفًق ــو ناج ه
تحســين أنظمــة التقييــم والتعلــم الجماعــي وترجمــة المعرفــة 
ــد جمــع  ــى عن ــي، حت ــة. فــي الوقــت الحال ــالت برامجي ــى تعدي إل
ــرارات  ــه الق ــتخدم لتوجي ــا تس ــادًرا م ــتخدمين، ن ــات المس مالحظ
البرامجيــة. إن إشــراك المســتخدمين فــي تصميــم وتحليــل البرامــج 
ــر مــع مالحظــات المســتخدمين  ــة أكب ضــروري، ألن التعامــل بجدي
ــر  ــم أث ــم. إن فه ــم والتعل ــة والتقيي ــن المراقب ــي م ــون أساس مك
المســاعدات الماليــة – القائــم علــى تقييــم برامج منفــردة – ضعيف 
وغيــر موجــود علــى مســتوى االســتجابة بأكملهــا. لكــن مــع ازديــاد 
ــم اإلســتراتيجي  ــي التعل ــاح فرصــة االســتثمار ف ــات تت ــدة األزم م
ــة لرصــد  ــرار إنشــاء "الشــبكة التنظيمي ــى غ ــود، عل ــم الجه وتقيي
ــث يتشــارك  ــان حي ــي لبن ــم" ف ــم والمســاءلة والتعل ــد والتقيي النق

ــف. ــون التكالي ــراف المعني األط

217  رينا تشاندرن )India’s digital ID sparks debate over human right to personal data " )2017"، رويترز.
�"The age of digital interdependence" )2019( 218  تقرير اللجنة العليا المعنية بالتعاون الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة

�"At a Glance " 219  تحالف الهوية الرقمية
�"Crisis analytics: big data-driven crisis response " )2016( 220  جنيد قادر وآخرون

221  رينا تشاندرن )India’s digital ID sparks debate over human right to personal data " )2017"، رويترز.
�"Privacy in America: Social Security Numbers " )222  االتحاد األمريكي للحريات المدنية )غير مؤرخ

�"Identity at the Margins " )2018( 223  كاريبو ديجيتال
224  تقرير الجهات المشاركة )2019( ورشة عمل مسارات النقد الثالثة التابعة لمبادرة الصفقة الكبرى.
�"How to Add Informed Consent to Your Responsible Data Practices " )2019( ICT Works  225
226  تقرير الجهات المشاركة )2019( ورشة عمل مسارات النقد الثالثة التابعة لمبادرة الصفقة الكبرى.
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تقنية دفاتر الحسابات 
الموزعة

تقنيــة دفاتــر الحســابات الموزعــة المعروفة أيًضــا بتقنية 
سلســلة الكتــل هــي شــكل مــن أشــكال قواعــد 
البيانــات المشــتركة بيــن شــبكة مــن الحواســيب بــداًل 
مــن إدارتهــا مــن قبــل ســلطة مركزيــة. تــزول الحاجــة 
للســلطة المركزيــة للتحقــق مــن دقــة الســجالت 
ومراقبتهــا ألن "نقــاط التحقــق" التــي تشــكل الشــبكة 
تتولــى التحقــق مــن صحــة الســجالت، وبعــد أن يضــاف 
ــره دون  ــات ســيصعب تغيي ــى قاعــدة البيان الســجل إل
أن تكشــف كل نقطــة فــي الشــبكة عــن هــذا التغييــر. 
يعتمــد تحــول جهــاز الحاســوب إلــى نقطــة تحقــق 
يشــترط  فبعضهــا  الكتــل؛  سلســلة  قواعــد  علــى 
الحصــول إلــى إذن فــي حيــن تشــترط سالســل أخــرى 

تلبيــة شــروط فنيــة فقــط.

ــة توســعة  ــة بإمكاني ــر الحســابات الموزع ــع دفات  تتمت
اإلدمــاج المالــي. بإزالــة الحاجــة لســلطة مركزيــة، 
ونشــر  تطويــر  الموزعــة  الحســابات  دفاتــر  تدعــم 
ــن  ــم م ــا دون دع ــودة رقميًّ العمــالت المشــفرة الموج
الحكومــات. يمكــن نقــل العمــالت المشــفرة بســهولة 
وتكلفــة متدنيــة )مــا لــم تمنــع التنظيمــات ذلــك( عبــر 
الحــدود باســتخدام تقنيــة الدفاتــر الموزعــة وهــي تتيح 
توســعة وصــول األشــخاص إلــى الحــواالت والمنــح 
مــن شــخص آلخــر واإلقــراض بالــغ الصغــر وغيــره مــن 
للمســاعدات  الدوليــة  الرقميــة  التحويــالت  أشــكال 
الماليــة. إن القــدرة علــى تتبــع التبرعــات مــن البدايــة 
ــى  ــردة إل ــة المنف ــة المانح ــن الجه ــة وم ــى النهاي حت
التحويــالت  تكلفــة  وتقليــل  المنفــرد  المســتخدم 
الصغيــرة تجعــل مــن دفاتــر الحســابات الموزعــة نعمــة 

ــر.227      ــاء المباش ــز العط ــي تحفي ف

بالنســبة للمســاعدات الماليــة اإلنســانية والحكوميــة، 
فرصــة  الموزعــة  الحســابات  دفاتــر  تقنيــة  تتيــح 
اســتخدم  إذا  مثــاًل،  التشــغيل.  وتبــادل  التناغــم 
ــا، ســيزود  ــل ذاته ــو المســاعدات سلســلة الكت مقدم
المســتخدمون برقــم تعريــف فريــد، ويجــري توصيــل 
ــي  ــالل مقدم ــن خ ــة م ــة المختلف ــاعدات المالي المس
خدمــات مختلفيــن للمســتخدم عــن طريــق النظــام 
المركزيــة  الموزعــة  الحســابات  دفاتــر  وألن  نفســه. 
بطبيعتهــا، يمكــن أن تســاعد فــي تســوية الجــدل بيــن 
الــوكاالت بشــأن المســؤولية عــن النظــام والــذي عرقــل 

ــابق. ــي الس ــترك ف ــج مش ــاع نه اتب

كمــا تتمتــع تقنيــة دفاتــر الحســابات الموزعــة بإمكانيــة 
ــات هويتهــم  ــراد إثب ــح لألف ــة، فتتي تحســين إدارة الهوي
بيانــات هويتهــم  الحــدود ودون وثائــق( وإدارة  )عبــر 
الرقميــة/ الشــخصية األوســع نطاًقــا مــن خــالل التحقق 
الكتــل  سلســلة  باســتخدام  الرقميــة  الهويــة  مــن 
للتحقــق  الموثوقــة  التقليديــة  الســلطات  بــداًل مــن 
ــرف  ــذ شــروط "اع ــك تنفي ــل ذل ــد يجع ــة. وق ــن الهوي م
ــل اإلرهــاب  عميلــك" ومكافحــة غســيل األمــوال وتموي
أكثــر كفــاءة مــع تحســين اإلدمــاج المالــي فــي الوقــت 
ذاتــه. إذا اعتمــدت الســلطات وكيانــات القطــاع الخــاص 
تقنيــة الدفاتــر الموزعــة علــى نطــاق واســع، يمكــن أن 
ينقــل نظــام الهويــة بتقنيــة دفاتــر الحســابات الموزعــة 
علــى  الســيطرة  الحكومــات  ســيطرة  عــن  الخــارج 
الســجالت لألفــراد؛ فيســهل اإلدمــاج المالــي والتنقــل 

ــوارث. ــات/ الك ــن األزم ــي م والتعاف

 المصدر: مقابالت أجريت خالل هذا البحث مع الخبراء: 
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Mercy-Corps-A-Revolution-in-Trust-Blockchain-May-2017_0.pdf

227 ميرسي كور )غير مؤرخ( "A Revolution in Trust: Distributed Ledger Technology in Relief & Development" )الجزء 3.1(.
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التعريف

المجموعــة  الماليــة  الخدمــات  تشــمل 
ــة مــن خدمــات حفــظ ونقــل واســتثمار  الكامل
تقــدم  والتأميــن.  النقــد  وإدارة  وإقــراض 
مؤسســات تقليديــة مثــل البنــوك وشــركات 
ــر  ــغ الصغ ــل بال االســتثمار ومؤسســات التموي
ــركات  ــل ش ــة مث ــر المصرفي ــات غي والمؤسس
االتصــاالت هــذه الخدمــات، ولطالمــا ُوجــدت 
ــت  ــة وكمل ــة التقليدي ــع المؤسســات المالي م
بديــل  مصــدر  تقديــم  طريــق  عــن  بعضهــا 
ــة.  ــالت النقدي ــل التحوي ــة مث ــات المالي للخدم
كان نمــو الخدمــات الماليــة الرقميــة – تقديــم 
خدمــات ماليــة متنوعــة مــن خــالل الهاتــف 
بنمــو  مدفوًعــا   – اإلنترنــت  أو  و/  المحمــول 
ــر  ــة. أكث ــر المصرفي ــات غي ــي الخدم دور مقدم
ــبة  ــة بالنس ــة أهمي ــات المالي ــي الخدم مقدم
للمســاعدات الماليــة هــم الذيــن يســهلون 
يشــملون  )وقــد  للمســتخدمين  التحويــالت 
شــبكات  تشــغيل  وشــركات  البنــوك  مثــاًل 
يجمعــون  الذيــن  والمجمعيــن  االتصــاالت 
التعامــالت الماليــة لمعالجتهــا(. مــا يــزال نحــو 
ــن بمؤسســات  ــر مخدومي ــار دوالر غي 1.7 ملي

مصرفيــة.

ــدرة األشــخاص علــى  ــي هــو ق اإلدمــاج المال
ــي  ــة وهــو ف ــات المالي ــن الخدم االســتفادة م
ازديــاد. ُيمكِّــن اإلدمــاج المالــي األشــخاص 
مــن االدخــار واالقتــراض ودفــع الدفعــات وإدارة 
المخاطــر. مــن خــالل االســتفادة مــن الخدمات 
ــى  ــخاص عل ــتعد األش ــن أن يس ــة يمك المالي
واالســتفادة  الطارئــة  للحــاالت  أفضــل  نحــو 
مــن التأميــن واالئتمــان للمســاعدة فــي إدارة 

ــرص. ــام الف ــر واغتن المخاط

األفكار الرئيسية

الخدمات النقدية المتنقلة 
والخدمات المالية الرقمية القائمة 

على اإلنترنت في اتساع.

إن استخدام الحكومات واألطراف 
اإلنسانية للخدمات المالية 

الرقمية لتوصيل المساعدات 
المالية في ازدياد، وسيستمر 

في ذلك. لكن حتى تاريخه، 
منحت األولوية للمزايا بالنسبة 

لمقدمي المساعدات على 
حساب منافع وتفضيالت 

المستخدمين.

تتمتع المساعدات المالية 
بإمكانية تحسين اإلدماج المالي، 
لكن لتحقيق ذلك ينبغي التحول 

إلى تصميم البرامج مع مراعاة 
ذلك بشكل واضح للسياق 

المعني.

ينبغي أن تتمتع الحكومات 
واألطراف اإلنسانية بالقدرة 

على تقديم المساعدات المالية 
لمن يعيشون في جانبي 

الفجوة الرقمية، ومن ال يتصلون 
باإلنترنت ويفتقرون للمهارات 

الرقمية، ومن ال يستلمون 
المساعدات بطريقة رقمية أو 
يعيشون في سياقات ال تكون 

فيها البنية التحتية الرقمية 
موثوقة.

أهم أوجه عدم 
اليقين

هل سيزداد استخدام 
الخدمات المالية الرقمية 
من قبل األشخاص األكثر 

هشاشة واألشخاص 
المتأثرين باألزمات؟

هل ستزداد رقمنة 
المساعدات المالية 

اإلنسانية؟

هل سيصبح نفوذ 
القطاع الخاص على 
المساعدات المالية 

الرقمية أكبر؟

محاور الجدل 
والنقاش

العمل في الفجوة 
الرقمية: القدرات 

والحمايات الالزمة 
لتقديم المساعدات 

المالية في السياقات 
عالية أو متدنية الرقمنة.

ــالت  ــهلون التحوي ــن يس ــم الذي ــة ه ــاعدات المالي ــبة للمس بالنس
ــبكات  ــغيل ش ــركات تش ــوك وش ــاًل البن ــم مث ــتخدمين )منه للمس
الماليــة  التعامــالت  يجمعــون  الذيــن  والمجمعيــن  االتصــاالت 

لمعالجتهــا(. 

اإلدمــاج المالــي هــو قــدرة األشــخاص علــى االســتفادة مــن 
التنميــة  هــدف  يقيــس  ازديــاد.  فــي  وهــو  الماليــة  الخدمــات 
المســتدامة رقــم 8 اإلدمــاج المالــي مــن خــالل نســبة األشــخاص 
الراشــدين الذيــن لديهــم حســاب لــدى بنــك أو مؤسســة ماليــة أو 
ــات المؤشــرات  ــا لقاعــدة بيان ــة. وفًق ــة متنقل ــات نقدي ــدم خدم مق
الماليــة العالميــة للبنــك الدولــي لعــام 2017، لــدى 69% مــن 

ــة  ــة مالي ــي مؤسس ــابًا ف ــم حس ــول العال ــدين ح الراش

)األغلبيــة العظمــى( أو مقــدم خدمــات نقديــة متنقلــة؛ بزيــادة 
بنســبة 51% عــن عــام 2011. لكــن نحــو 1.7 مليــار شــخص 

استخدام المساعدات المالية
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تشــمل الخدمــات الماليــة المجموعــة الكاملــة مــن خدمــات حفــظ 
ونقــل واســتثمار وإقــراض وإدارة النقــد والتأميــن. تقــدم مؤسســات 
ــل  ــوك وشــركات االســتثمار ومؤسســات التموي ــل البن ــة مث تقليدي
شــركات  مثــل  المصرفيــة228  غيــر  والمؤسســات  الصغــر  بالــغ 
االتصــاالت هــذه الخدمــات، ولطالمــا تواجــدت مــع المؤسســات 
الماليــة التقليديــة وكملــت بعضهــا عــن طريــق تقديــم مصــدر بديــل 
للخدمــات الماليــة مثــل تحويــل النقــد واإلقــراض. كان نمــو الخدمــات 
الماليــة الرقميــة – تقديــم خدمــات ماليــة متنوعــة مــن خــالل 
الهاتــف المحمــول و/ أو اإلنترنــت – مدفوًعــا بنمــو دور مقدمــي 
الخدمــات غيــر المصرفيــة. أكثــر مقدمــي الخدمــات الماليــة أهميــة 

استخدام الخدمات المالية
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51مستقبل المساعدات المالية: نظرة إلى عام 2030 

ــة  ــش األغلبي ــة. تعي ــات مصرفي ــون بمؤسس ــر مخدم ــوا غي ــا زال م
فــي  بحســابات  المخدوميــن  غيــر  األشــخاص  مــن  العظمــى 
ــد  ــن والهن ــالدش والصي ــي بنغ ــم ف ــش نصفه ــة ويعي ــدول النامي ال
ــا وباكســتان. تمثــل النســاء %56  وإندونيســيا والمكســيك ونيجيري
مــن األشــخاص الذيــن ليســت لديهــم حســابات. ثمــة فجــوة 
بنســبة 7% بيــن الجنســين فــي امتــالك الحســابات علــى مســتوى 
العالــم )9% فــي الــدول الناميــة(، وذلــك لــم يتغيــر منــذ عــام 2011� 
كمــا أن هنــاك فجــوة مســتمرة بنســبة 13% بيــن أغنــى 60% مــن 
الــدول وأفقــر 40% منهــا. فضــاًل عــن ذلــك، كلمــا تدنــى المســتوى 

ــابًا.229 ــم حس ــدم امتالكه ــال ع ــراد ازداد احتم ــي لألف التعليم

ُيمكّــن اإلدمــاج المالــي األشــخاص مــن "االدخــار واالقتــراض ودفــع 
الماليــة  للخدمــات  الفضــل  يعــود  المخاطــر"230.  وإدارة  الدفعــات 
المالــي.231 تشــير  اتســاع اإلدمــاج  الكثيــر مــن  الرقميــة فــي 
الدراســات إلــى أن الخدمــات الماليــة - بمــا فيهــا الخدمــات النقديــة 
المتنقلــة ولكنهــا غيــر محصــورة بهــا - يمكــن أن تســاعد فــي بنــاء 
صمــود األســر والمســاهمة فــي النمــو االقتصــادي والحــد مــن 
الفقــر الشــديد.232 عندمــا تتحكــم النســاء بالخدمــات الماليــة، 
يمكــن أن يزيــد ذلــك قدرتهــن علــى المســاومة فــي األســرة ويؤدي 
إلــى مخرجــات إيجابيــة أخــرى كزيــادة المشــاركة فــي القــوة 
العاملــة.233 مــن خــالل الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة، تتحســن 
قــدرة األشــخاص علــى االدخــار للحــاالت الطارئــة واالســتفادة 
ــام  ــر واغتن ــي إدارة المخاط ــاعدة ف ــان للمس ــن واالئتم ــن التأمي م
الفــرص.234 حتــى فــي الســياقات الهشــة وســياقات النــزاع يمكــن 
أن تســّهل الخدمــات الماليــة الرقميــة علــى األشــخاص المتأثريــن 
باألزمــات الوصــول إلــى المســاعدات الماليــة مــن األصدقــاء وأفــراد 

ــة.235 ــانية الفاعل ــراف اإلنس ــرة واألط األس

األفكار الرئيسية
الرقميــة  الماليــة  والخدمــات  المتنقلــة  النقديــة  الخدمــات 

اتســاع. فــي  اإلنترنــت  علــى  القائمــة 

للخدمــات  اإلنســانية  واألطــراف  الحكومــات  اســتخدام  إن 
ــاد،  ــي ازدي ــة ف ــاعدات المالي ــل المس ــة لتوصي ــة الرقمي المالي
ــة  ــى تاريخــه، منحــت األولوي ــن حت ــك. لك ــي ذل وسيســتمر ف
للمزايــا بالنســبة لمقدمــي المســاعدات علــى حســاب منافــع 

المســتخدمين. وتفضيــالت 

تتمتــع المســاعدات الماليــة بإمكانيــة تحســين اإلدمــاج المالــي 
لكــن لتحقيــق ذلــك ينبغــي التحــول إلــى تصميــم البرامــج مــع 

مراعــاة ذلــك بشــكل صريــح للســياق المعنــي.

ينبغــي أن تتمتــع الحكومــات واألطــراف اإلنســانية بالقــدرة على 
تقديــم المســاعدات الماليــة لمــن يعيشــون في جانبــي الفجوة 
الرقميــة، ومن ال يتصلــون باإلنترنت ويفتقرون للمهارات الرقمية، 
ــون  ــة أو يعيش ــة رقمي ــاعدات بطريق ــتلمون المس ــن ال يس وم
 فــي ســياقات ال تكــون فيهــا البنيــة التحتيــة الرقميــة موثوقــة.

أهــم أوجــه عــدم اليقيــن خــالل عــام 
2030

هل سيزداد استخدام الخدمات المالية الرقمية من قبل 
األشخاص األكثر هشاشة واألشخاص المتأثرين باألزمات؟

الخدمات النقدية المتنقلة
يشــير مصطلــح "الخدمــات النقديــة المتنقلــة" إلــى اســتخدام 
ــع  ــة كالدف ــة الرقمي ــات المالي ــف المحمــول الســتخدام الخدم الهات
ــة  ــان بالعمل ــار واالئتم ــة واالدخ ــالت اإللكتروني ــي والتحوي اإللكترون
المتنقلــة  النقديــة  الخدمــات  تدعــم  الصلــة.236  ذات  الوطنيــة 
ــة  ــات المالي ــى الخدم ــول إل ــهل الوص ــا تس ــي ألنه ــاج المال اإلدم
ــو لــم يكــن  لمــن يصلــون إلــى خدمــات الهاتــف المحمــول حتــى ل
لديهــم حســاب بنكــي أو هاتــف ذكــي )عــدد األســر التــي تملــك 
ــي  ــر مــن عــدد األســر الت ــة أكب ــدول النامي ــا محمــواًل فــي ال هاتًف
تصلهــا الكهربــاء أو لديهــا مرافــق صحيــة محســنة(.237 وفًقــا لقاعــدة 
بيانــات المؤشــرات الماليــة العالميــة للبنــك الدولــي، نمــت نســبة 
ــل تطــوًرا مــن %24  ــدان األق ــي البل ــا ف ــن ماليًّ الراشــدين المدمجي
فــي عــام 2014 إلــى 37% فــي عــام 2017، ودور الخدمــات النقديــة 
المتنقلــة أساســي فــي هــذا النمــو. ينقــل المســتخدم "العــادي" 
مــن  و%74  شــهريًّا،  دوالًرا   188 المتنقلــة  النقديــة  للخدمــات 
التعامــالت الخارجــة هــي تصريــف إلــى النقــد الورقــي مــن خــالل 

ــاد(.238 ــي ازدي ــا ف ــع أنه ــة )م ــات اإللكتروني ــن الدفع ــداًل م وكالء ب

الخدمــات النقديــة المتنقلــة فــي اتســاع مســتمر، حيــث ازداد عــدد 
العمــالء إلــى مســتوى قياســي فــي عــام 2018 بواقــع 143 مليــون 
ــول  ــف المحم ــبكات الهات ــة لش ــة الدولي ــادت الجمعي ــل.239 أف عمي
ــة 1.3  ــت معالج ــة وتم ــي 90 دول ــاب ف ــون حس ــود 866 ملي بوج
ــام 2018�  ــي ع ــة ف ــة المتنقل ــات النقدي ــا بالخدم ــار دوالر يوميًّ ملي
تشــهد أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى أكبــر اســتخدام للخدمــات 
النقديــة المتنقلــة، حيــث يملــك 21% مــن الراشــدين حســابات 
ــرة مــن الراشــدين  ــم نســبة كبي ــة، 240 وتقي ــة متنقل خدمــات نقدي
ــة المتنقلــة )66%( فــي كينيــا  الذيــن يســتعملون الخدمــات النقدي
مــن   %72 اســتخدم  كينيــا،  فــي  وأوغنــدا.241  وتنزانيــا  وروانــدا 
ـا الخدمــات  الســكان الذيــن يقــل دخلهــم عــن 1.25 دوالر يوميًـّ
ــة "إم- ــن إطــالق خدم ــالث ســنوات م ــة خــالل ث ــة المتنقل النقدي
بيــزا".242 كمــا تنمــو الخدمــات النقديــة المتنقلــة فــي مناطــق 
ــران  ــالدش وإي ــي بنغ ــدين ف ــن الراش ــم: 20% م ــن العال ــرى م أخ
ومنغوليــا وباراغــواي لديهــم حســابات نقــد متنقــل اعتبــاًرا مــن عــام 
243.2017 والخدمــات النقديــة المتنقلــة متاحــة فــي الســياقات 
الهشــة كالصومــال244. لكــن المســافة حتــى وكيــل الخدمــات 
النقديــة المتنقلــة عامــل أساســي فــي اإلقبــال علــى اســتخدامها 
والمناطــق الريفيــة بشــكل عــام مــا زالــت تعانــي مــن نقــص فــي 
الخدمة.245مــع ازديــاد أهميــة الهاتــف المحمــول بالنســبة للالجئيــن 
والمهاجريــن حــول العالــم، أصبــح ُينظــر إلــى االتصــال الالســلكي 
علــى أنــه حاجــة أساســية246، كمــا ازداد اســتخدام الخدمــات 
النقديــة المتنقلــة بيــن الالجئيــن والنازحيــن، ألنهــا تتيــح لهــم 
اســتالم المســاعدات الماليــة مــن األطــراف اإلنســانية والحكومــات 
)كمــا هــو الحــال بالنســبة للنازحيــن داخليًّــا فــي باكســتان مثــاًل(، 

229  أسلي ديميرجيك-كونت وآخرون )2018( قاعدة بيانات المؤشرات المالية العالمية للبنك الدولي لعام 2017�
230  أسلي ديميرجيك-كونت وآخرون )2018( قاعدة بيانات المؤشرات المالية العالمية للبنك الدولي لعام 2017�
�"Financial Regulations for Improving Financial Inclusion " ،231  مركز التنمية العالمية، تقرير فريق العمل

232  هول الزغبي وسورسوريان )Emerging Evidence on Financial Inclusion " )2019"، الفريق االستشاري المعني بمساعدة الفقراء، أوراق البحث والتحليل.
�"Emerging Evidence on Financial Inclusion " )2019( 233  الزغبي وسورسوريان

�"Gains in Financial Inclusion, Gains for a Sustainable World" )2018( 234  البنك الدولي
�"Gains in Financial Inclusion, Gains for a Sustainable World" )2018( 235  البنك الدولي

�"Glossary of terminology for cash and voucher assistance " )2018( 236  شراكة التعلم النقدي
237  إستيل الهاي، توماس إ. أبل، جيمس ك. هوفر )Vision of the Future: Financial Inclusion" )2017 2025"، مذكرة تركيز 107. واشنطن العاصمة: الفريق االستشاري المعني بمساعدة الفقراء.

�"State of the Industry Report on Mobile Money" )2017( 238  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول
�"State of the Industry Report on Mobile Money " )2019( 239  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول

�"Innovative solutions to Know Your Customer )KYC( regulations in emerging markets, GSMA Mobile for Development )" )2019( 240  كينيدي كيبكيمبوي
�"State of the Industry Report on Mobile Money" )2018( ؛ الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول"State of the Industry Report on Mobile Money " )2017( 241  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول

242  ديفيد شرير، جيرمان كانال، أليكس بنتالند )Mobile Money and Payments: Technology Trends " )2016"، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، علوم وهندسة االتصاالت.
243  أسلي ديميرجيك-كونت وآخرون )2018( قاعدة بيانات المؤشرات المالية العالمية للبنك الدولي لعام 2017، ص. 2� 

�NEAR 244  المثال مقدم من
�"The Importance of Mobile for Refugees: A landscape of New Services and Approaches" )2017( 245  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول

�"The Importance of Mobile for Refugees " )2017( 246  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول
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وفــي عــدد أقــل مــن الحــاالت الســتالم الحــواالت الدوليــة أو إرســال 
ــرار  ــى غ ــا )عل ــر محليًّ ــن شــخص آلخ ــح م ــات المن واســتالم دفع
ــي  ــياقات الت ــر الس ــاد تحض ــم ازدي ــدا247( يدع ــي روان ــن ف الالجئي

ــى الخدمــات  ــاد الوصــول إل ــون والنازحــون ازدي ــا الالجئ يعيــش فيه
ــار  ــد االفتق ــور ســابًقا، يع ــا هــو مذك ــن وكم ــة، لك ــة المتنقل النقدي
إلثبــات هويــة رســمي أو عــدم القــدرة علــى تلبيــة شــروط "اعــرف 
ــن  ــن الالجئي ــد م ــام العدي ــات األساســية أم ــن المعيق ــك" م عميل

ــن248� والنازحي

الخدمات المالية القائمة على اإلنترنت/ الهاتف المحمول
قــد يفتــح التوســع فــي الوصــول إلــى اإلنترنــت مــن خــالل توســع 
الوصــول إلــى النطــاق العريــض علــى الهاتــف المحمــول والهواتــف 
ــة  ــات المالي ــن الخدم ــة م ــى مجموع ــول إل ــال للوص ــة المج الذكي
التــي تتجــاوز نطــاق الخدمــات النقديــة المتنقلــة. يمكــن أن تقلــل 
الخدمــات الماليــة الرقميــة القائمــة علــى اإلنترنــت التكاليــف 
ــاط  ــة نق ــل تكلف ــق تقلي ــن طري ــن ع ــالء المحتملي ــبة للعم بالنس
الدخــول إلــى الخدمــات )بوجــود الهويــة الرقميــة والتنظيمــات 
الداعمــة( وإصــدار الوثائــق. كمــا يمكــن تقليــل التكلفــة علــى 
المقدمــي الخدمــات عــن طريــق تمكينهــم مــن الوصــول إلــى 
قواعــد عمــالء جديــدة دون نفقــات كبيــرة وبمــا يلبــي شــروط 
"اعــرف عميلــك" )بوجــود هويــة رقميــة وأنظمــة داعمــة(. لكــن قــد 
يضعــف توســع الوصــول إلــى اإلنترنــت الميــزة التنافســية لشــركات 
تشــغيل شــبكات االتصــاالت فــي مجــال الخدمــات الماليــة الرقميــة 
ألنــه يفتــح البــاب لمقدمــي خدمــات آخريــن لدخــول الســوق الــذي 
ــي. ــت الحال ــي الوق ــة ف ــة المتنقل ــات النقدي ــه الخدم تهيمــن علي

تســتهدف بعــض منتجــات الخدمــات الماليــة الرقميــة القائمــة 
علــى اإلنترنــت فــي الــدول مرتفعــة الدخــل العمــالء ذوي الدخــل 
المتدنــي وتدعــم الفئــات التــي كانــت مهمشــة فــي الســابق مــن 

الخدمــات الماليــة.250 يمكــن أن تســاعد األنظمــة الرقميــة مقدمــي 
ــد  الخدمــات الماليــة فــي تحســين قــرارات االئتمــان وتقديــم المزي
ــل )كالحســابات  ــة أق ــة ائتماني ــب معرف ــي تتطل ــات الت ــن الخدم م
المدفوعــة مســبًقا ذات الخيــارات المتعــددة كاالدخــار والدفعــات(.251 
ــى  ــة عل ــة القائم ــة الرقم ــات المالي ــاح الخدم ــن أن تت ــن الممك م
اإلنترنــت للفئــات األكثــر هشاشــة والفئــات المتأثــرة باألزمــات، 
لكــن األشــخاص المتأثريــن مــن األزمــات ممــن يقعــون فــي الفجــوة 

الرقميــة لــن تتــاح لهــم هــذه الفرصــة.

الحواالت
وصلــت الحــواالت الســنوية الدوليــة إلــى الــدول متدنيــة ومتوســطة 
ــام  ــي ع ــار دوالر ف ــغ 529 ملي ــي بل ــتوى قياس ــى مس ــل إل الدخ
2018، بزيــادة بلغــت نحــو 10% عــن عــام 2017. فــي جميــع الــدول 
متدنيــة ومتوســطة الدخــل )باســتثناء الصيــن( كانــت الحــواالت أكبر 
ــن  ــام 252،2018 وم ــي ع ــة المباشــرة ف ــن االســتثمارات األجنبي م
المتوقــع أن تنمــو بشــكل أكبــر فــي عــام 253.2019 والــدول الهشــة 
الحــواالت  تدفقــات  باألزمــات ليســت مســتثناة مــن  والمتأثــرة 
ــدول التــي شــهدت أزمــات إنســانية فــي عامــي  الدوليــة. فــي ال

و2018�   2017
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 نظرة عامة على نظام الخدمات النقدية المتنقلة249
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ــة  ــإن العمــالت المشــفرة ليســت مقبول ــك، ف ا. فضــاًل عــن ذل جــدًّ
علــى نطــاق واســع، مــا يجعــل تصريفهــا إلــى نقــد ورقــي أصعــب 
ــت األنظمــة  ــا زال ــور ســابًقا، م ــى المســتخدم. وكمــا هــو مذك عل
ــة  ــر قانوني ــر وهــي غي ــد التطوي ــالت المشــفرة قي ــة بالعم المحيط

ــدول. فــي بعــض ال

ستســتمر خيارات الحواالت الرقمية بالتحســن واالتســاع وســتقلل 
المنافســة التكلفــة وسيحســن االبتــكار الشــفافية والموثوقية، كما 
أن انخفــاض التكلفــة ســيدفع المزيــد مــن النــاس الذيــن يرســلون 
الحــواالت ويعتمــدون عليهــا لالســتفادة مــن الخدمــات الماليــة 

الرقميــة.

هل ستصبح المساعدات المالية رقمية بشكل أكبر؟

ازداد اســتخدام الحكومــات واألطــراف اإلنســانية للخدمــات الماليــة 
الرقميــة لتوصيــل المســاعدات الماليــة عبــر تحويــالت جماعيــة مــن 
خــالل الخدمــات النقديــة المتنقلــة والبطاقــات البالســتيكية وغيرهــا 
مــن آليــات التحويــل الرقمــي. يمكــن أن تقلــل التحويــالت الرقميــة 
مــن تكاليــف توصيــل المســاعدات الماليــة، وتحســن إمكانيــة 
تتبعهــا، وتقلــل االحتيــال، وفــي الوقــت ذاتــه تجعــل التوصيــل 
أكثــر ســرعة وأمًنــا )أكثــر ســرية( لــكل مــن مقدمــي المســاعدات 
ــد التحويــالت الرقميــة مــن راحــة  والمســتخدمين.265 يمكــن أن تزي
وكرامــة المســتخدمين وتتيــح لمختلف مقدمي المســاعدات تحويل 
أمــوال غيــر مقيــدة إلــى المــكان نفســه ولنفــس الشــخص )آليــة 
واحــدة(، كمــا أنهــا تتيــح للمســتخدم أن يســتفيد مــن المســاعدات 
الماليــة كمــا يســتفيد مــن التمويــالت األخــرى.266 فضــالً عــن 
ذلــك، قــد تقــدم آليــات التحويــل الرقمــي ســبياًل لتوســعة اإلدمــاج 
ــج،  ــم البرنام ــن تصمي ــوًدا ضم ــر مقص ــك األم ــي – إذا كان ذل المال
ــاًل عــن طريــق االبتعــاد عــن التحويــالت المقيــدة والتوجــه نحــو  مث
آليــات التحويــل التــي تســهل الوصــول إلــى خدمــات ماليــة أخــرى 
)كاالدخــار والحــواالت واالئتمــان(، وفــي الوضــع المثالــي قد يشــمل 
التصميــم خيــارات انتقــال المســتخدمين بيــن مقدمــي الخدمــات. 
لهــذه األســباب، وألنــه يمكــن توصيــل المنافــع علــى نطــاق واســع، 
مــن المرجــح أن يســتمر التوجــه نحــو التحويــالت الرقميــة لتوصيــل 

المســاعدات اإلنســانية.

لكــن البعــض يــرون أن التحويــالت الرقميــة فــي الوقــت الحاضــر أكثــر 
قيمــة بالنســبة للحكومــات واألطــراف اإلنســانية الفاعلــة كوســيلة 
ــخاص  ــي لألش ــا ه ــة مم ــف اإلداري ــر التكالي ــوال وتوفي ــع األم لتتب
ــم  ــم أو إدماجه ــن راحته ــد م ــد ال تزي ــا ق ــات، ألنه ــن باألزم المتأثري
المالــي. ال يميــل معظــم مســتلمي المســاعدات الماليــة الرقميــة 
إلبقــاء أموالهــم فــي الشــكل الرقمــي ألنهــم ال يملكــون حســابات، 
فيســحبون أموالهــم بــداًل مــن ذلــك علــى شــكل عمــالت ورقيــة267�  
ــة  ــالت الرقمي ــي تواجــه اســتخدام التحوي ــات الت ــن أهــم التحدي م
ضمــان الســيولة الكافيــة لــدى الوكيــل أو جهــاز الصــراف اآللــي كــي 
يســتطيع المســتخدمون ســحب مســاعداتهم بالعملــة الورقيــة268�  
بســحب  متصلــة  أخــرى  تحديــات  المســتخدمون  ذكــر  كمــا 

مثلــت الحــواالت 37% مــن المــوارد الماليــة الدوليــة المتاحــة، وهــي 
ــي  ــة الرســمية ف ــن نســبة المســاعدات التنموي ــى م نســبة أعل
تلــك الــدول )28%( وفــي دول ناميــة أخــرى )18%(254. فــي الصومــال 
ــة راشــدين  ــن كل أربع ــًدا م ــأن واح ــدر ب ــال، يق ــى ســبيل المث عل
ــًرا مــا تكــون الحــواالت حرجــة  يتلقــى حــواالت مــن الخــارج255. كثي
ــدول  ــج المحلــي اإلجمالــي فــي ال بالنســبة لدخــل األســرة والنات
ــدول متوســطة الدخــل.  ــن ال ــا م ــة الدخــل والشــريحة الدني متدني
فــي عــام 2017، مثلــت الحــواالت الشــخصية 29% مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي لهايتــي و28% فــي نيبــال و27% فــي ليبيريــا256�

تشــمل العوامــل التمكينيــة للحــواالت257 األشــخاص الذيــن يســمح 
ــة  ــة المطلوب ــا هــي الهوي ــالد )م ــى الب ــن وإل ــد م ــل النق ــم بنق له
ومــا هــي شــروط "اعــرف عميلــك" ومكافحــة غســيل األمــوال 
ــا المرســل والمســتلم(،  ــي أن يلبيه ــي ينبغ ــل اإلرهــاب الت وتموي
ــم  ــن يســمح له ــات الذي ــو الخدم ــا هــي المؤسســات أو مقدم وم
بتنفيــذ تحويــالت دوليــة، ومــا هــي األنظمــة التــي تحكــم وتحمــي 
ــع  ــري تتب ــف يج ــي، وكي ــادل الخارج ــة التب ــل أنظم ــالت )مث التعام
التعامــالت، وكيــف يمكــن إلغــاء التعامــل عنــد الضــرورة، إلــخ(. ومــن 
العراقيــل األساســية التــي تواجه الحــواالت الدولية تكلفة إرســالها. 
فــي المتوســط، تبلــغ تكلفــة إرســال 200 دوالر 7%،258 وقــد تكــون 
ــى إرســال 200  ــاًل 12% عل ــع )مث ــك حســب الموق ــن ذل ــى م أعل
دوالر فــي أفريقيــا(259 ومقــدم الخدمــة )مثــالً 11% فــي المتوســط 
عــن طريــق البنــوك(.260 يمكــن إرســال الحــواالت عــن طريــق البنــوك 
أو المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة )مثــل ويســترن يونيــون( أو 
ــع  ــد يتمت ــة. ق ــات اإللكتروني ــة أو المنص ــة المتنقل ــات النقدي الخدم
مقدمــو الخدمــات الرقميــة – الذيــن ال يضطــرون لفتــح فــروع فعليــة 
ــل  ــوم تحوي ــرض رس ــى ع ــدرة عل ــث الق ــن حي ــرة م ــزة كبي – بمي
ــف  ــي لشــبكات الهات ــات االتحــاد الدول ــر.261 تشــير بيان ــى بكثي أدن
المحمــول لعــام 2017 إلــى أن التكلفــة تصــل فــي المتوســط إلــى 
ــة  ــة المتنقل ــات النقدي ــن خــالل الخدم 1.7% إلرســال 200 دوالر م

)إذا أبقــى العمــالء نقودهــم فــي الشــكل الرقمــي(.262

تتمتــع تقنيــة دفاتــر الحســابات الموزعــة والعمــالت المشــفرة 
بإمكانيــة إرســال النقــد بتكلفــة أقــل وســرعة أكبــر. تتمتــع العمــالت 
ألنهــا  الدوليــة  للحــواالت  بالنســبة  عاليــة  بقيمــة  المشــفرة 
تســتطيع أداء دور العملــة الوســيطة: يمكــن أن يشــتري الفــرد 
العملــة المشــفرة بعملتــه المحليــة وينقلهــا إلــى المســتلم فــي 
فتــرة زمنيــة أقصــر بكثيــر مقارنــة بالفتــرات المســتغرقة فــي الطــرق 
التقليديــة باســتخدام تقنيــة دفاتــر الحســابات الموزعــة ثــم يمكــن 
للمســتلم أن يحــول العملــة الرقميــة إلــى عملتــه المحليــة. تجــري 
ــي هــذا المجــال،263  ــل بيتبيســا( تجــارب ف بعــض الشــركات )مث

ويعتقــد بعــض الخبــراء بــأن العمــالت المشــفرة فــي طريقهــا 
لتصبــح "مســتقبل الحــواالت النقديــة".264 لكــن اســتخدام العمــالت 
المشــفرة – للحــواالت أو المســاعدات الماليــة – ينطــوي علــى 
مخاطــر حقيقيــة. حتــى تاريخــه، كانــت معظــم العمــالت المشــفرة 
متقلبــة، فتقلــب قيمتهــا بشــكل كبيــر فــي فتــرات زمنيــة قصيــرة 

�"Key trends in global humanitarian assistance " )2019( 254  مبادرات التنمية
255  معهد التنمية الخارجية ومركز التنمية العالمية )Doing cash differently: How cash transfers can transform humanitarian aid " .)2015". تقرير اللجنة العليا المعنية بالتحويالت النقدية اإلنسانية، معهد التنمية الخارجية، ص، 13�

256  إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية )2018( " International Migration Report 2017"، ص. 1؛ منظمة الهجرة الدولية )2018( تقرير الهجرة الدولية 2018، ص. 56؛ بيانات البنك الدولي، الحواالت الشخصية، مستلمة 
% من الناتج المحلي اإلجمالي.

257  مالحظة: يبحث هذا القسم الحواالت الدولية من خالل مسارات رسمية. يمكن أيًضا إرسال الحواالت الدولية من خالل مسارات غير رسمية مثل نظام "حوالة". تواجه الحواالت المحلية كالحواالت من المناطق الحضرية إلى الريفية ضمن 
البلد نفسه عادة تحديات أقل من الحواالت العابرة للحدود.

�"2018 Record High Remittances Sent Globally in " )2018( 258  البنك الدولي
259  معهد التنمية الخارجية )Time to Let Go: Remaking Humanitarian Action for the Modern Era " )2016"، ص. 37�

�"2018 Record High Remittances Sent Globally in " )2018( 260  البنك الدولي
261  ديفيد شرير، جيرمان كانال، أليكس بنتالند )Mobile Money and Payments: Technology Trends " )2016"، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، علوم وهندسة االتصاالت.

�"State of the Industry Report on Mobile Money " )2018( ؛ الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول"State of the Industry Report on Mobile Money " )2017( 262  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول
263  ميرسي كور )غير مؤرخ( " A Revolution in Trust" )قسم 3.2(.

264  ساستانيا، وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية وكوينيفاي )Hack the Future of Development Aid " )2017"، ص. 7، 15�
 State of the Industry Report on Mobile " )2017( مجموعة أدوات شركاء التنمية؛ الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول ،"Better Than Cash" "Why are development partners shifting to digital payments" 265  تحالف

�"Money
�"Done Right, Digital Finance Could Transform Humanitarian Response, Blog Series: Customer Centricity in Digital Payments to the Poor" )2016( 266  جيمي زيمرمان وبيث بورتر

�"Overcoming the Know Your Customer hurdle " )2019( 267 الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول
�"State of the Industry Report on Mobile Money " )2018( ؛ الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول"State of the Industry Report on Mobile Money " )2017( 268  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول
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ــوكالء أو اســتالم  ــل ال ــرض الرســوم مــن قب ــل ف المســاعدات، مث
عمــالت ورقيــة متضــررة269.  ينبغــي العمــل بشــكل اســتباقي 
ــن  ــتخدمين م ــتغالل المس ــال واس ــر االحتي ــن مخاط ــف م للتخفي
ــتخدمين  ــالع المس ــي إط ــا ينبغ ــات270،  كم ــي الخدم ــل مقدم قب
علــى مــا يعتبــر إســاءة مــن قبــل مقــدم الخدمــة كــي يســتطيعوا 
التبليــغ عنهــا. تفضيــالت المســتخدمين أساســية فــي فعاليــة 
المســاعدات الماليــة الرقميــة، ومــا يريــده المســتخدمون هــو 
آليــات توصيــل مرنــة وموثوقــة" ومعروفــة ويســهل فهمهــا.271 
بشــكل عــام، ال يهتــم المســتخدمون بآليــة التحويــل نفســها بقــدر 
ــل  ــة التحوي ــول قيم ــة ح ــات الواضح ــص المعلوم ــون بنق ــا يهتم م
ومــدة تقديــم المســاعدات والقــدرة علــى توقــع تقديمهــا ومعاييــر 

ــاعدات.272  ــل للمس ــتهداف؛ التأه االس

ال تمثــل التحويــالت الرقميــة الحــل األفضــل فــي جميــع األحــوال. 
والنائيــة  الهشــة  الفئــات  إقصــاء  خطــر  علــى  تنطــوي  فهــي 
والمهمشــة ومــن ال يملكــون هواتــف محمولــة أو ال يتمتعــون 
بالوصــول إلــى اإلنترنــت. فضــال عــن ذلــك، علــى الدولــة أن تضــع 
ــة  ــر التنظيمي ــب األط ــى جان ــة إل ــة والمالي ــة الرقمي ــة التحتي البني
المالئمــة. وإذا لــم تهيــأ هــذه األمــور لــن يصــل المســتخدمون 
بطريقــة موثوقــة إلــى أموالهــم،273 وهــي غيــر مهيــأة فــي العديــد 
مــن الــدول األكثــر تعرًضــا لألزمــات أو التــي تشــهدها فــي الوقــت 
الحالــي.274 فــي هــذه الســياقات، يلــزم ضع حلــول لجعــل الخدمات 
ــت  ــال باإلنترن ــا دون االتص ــاد عليه ــن االعتم ــة يمك ــة بطريق متاح
وعلــى نطــاق واســع. تبــذل جهــود فــي العديــد مــن الــدول الناميــة 
لتحســين األســاس للتحويــالت النقديــة الرقميــة ضمــن برامــج 
المســاعدات االجتماعيــة الحكوميــة، "لكــن الــدول التــي ســتحتاج 
علــى األرجــح للمســاعدات اإلنســانية والتــي تكــون فيهــا أنظمــة 
التحويــالت  لتوســعة  الحاجــة  أمــس  فــي  اإللكترونــي  الدفــع 
ــالً  ــك".275 فض ــتعداًدا لذل ــل اس ــدول األق ــي ال ــة ه ــة الطارئ النقدي
ــذه  ــدار ه ــدود. ت ــرة للح ــات عاب ــون األزم ــا تك ــًرا م ــك، كثي ــن ذل ع
األزمــات حاليًّــا مــن قبــل هيــاكل تحويــالت منفصلــة فــي كل دولــة، 
وذلــك مــن القيــود الكبيــرة. ينبغــي تطويــر خيــارات التحويــل الدوليــة 
للمســاعدات الماليــة اإلنســانية بالتعــاون مــع الحكومــات والهيئــات 

ــي القطــاع الخــاص. ــر والشــركاء ف ــة للمعايي الواضع

هل سيزداد أثر القطاع الخاص على توصيل المساعدات 
المالية الرقمية؟

تعاقد الجهات المانحة مع مقدمي الخدمات المالية 
مباشرة

ــي  ــوك ومقدم ــم البن ــة ومنه ــات المالي ــي الخدم ــدد مقدم ازداد ع
ــن  ــة ممــن يخدمــون األشــخاص المتأثري ــة الرقمي ــات المالي الخدم
باألزمــات منــذ عــام 2015 بشــكل ملحــوظ، ســواء بالتشــارك 
مثــاًل،  أو بشــكل مســتقل.  الفاعلــة  اإلنســانية  األطــراف  مــع 
ــاد  ــي االتح ــن ف ــالء الالجئي ــدم العم ــي تخ ــوك الت ــدد البن ازداد ع
ــر لتيســير  ــارات أكب ــر خي ــا وآســيا. ويجــري تطوي ــي وأفريقي األوروب
تبــادل التشــغيل وتســهيل الحــواالت الدوليــة.276 ســيبقى مقدمــو 
أساســيين  شــركاء  الخــاص  القطــاع  مــن  الماليــة  الخدمــات 
للحكومــات فــي توصيــل التحويــالت االجتماعيــة. وفــي الــدول التي 
ــة،  ــاعدات المالي ــة المس ــانية الفاعل ــراف اإلنس ــا األط ــدم فيه تق
ستســتمر أيًضــا فــي االعتمــاد علــى مقدمــي الخدمــات الماليــة 
ــر،  ــت الحاض ــي الوق ــالت. ف ــير التحوي ــاص لتيس ــاع الخ ــي القط ف

ــة  ــر أنظم ــانية لتطوي ــراف اإلنس ــن األط ــديدة بي ــة ش ــة منافس ثم
وشــراكات مــع القطــاع الخــاص للمســاعدات الماليــة، لكــن لــم يتــم 

ــا.  ــج مشــترك بينه ــى نه ــاق عل االتف

يخشــى بعــض الخبــراء مــن أن ذلــك – إلــى جانــب تشــكيك الجهات 
ــى  ــيؤدي إل ــة – س ــة التقليدي ــات اإلغاث ــة آلي ــي فعالي ــة ف المانح
استكشــاف الجهــات المانحــة نمــاذج بديلــة، مثــل التعاقــد المباشــر 
مــع األطــراف الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص لتوصيــل المســاعدات 
الماليــة لألشــخاص المتأثريــن باألزمــات. وقــد تجــد الجهــات المانحة 
التــي تفضــل نهــج الكيــان الواحــد لتبســيط إدارة وتكاليــف توصيــل/ 
ــن مــن القطــاع الخــاص  ــل المســاعدات الماليــة أن المتعاقدي تحوي
ــا. لكــن يبقــى الســؤال بشــأن مــن ســيتولى  يمثلــون خيــاًرا جذابً
ــؤدي  ــل، ي ــة االســتهداف لهــذه البرامــج. مــن منظــور التوصي عملي
القطــاع الخــاص كمــا هو الحــال بالنســبة للمســاعدات العينيــة دوًرا 
ــة  ــالت المحتمل ــر اســتعداًدا إلدارة التعطي ــد أكث ــد يع أساســيًّا، وق

ألســباب تجاريــة أو سياســية أو جيوفيزيائيــة.277

محاور الجدل والنقاش
العمل ضمن الفجوة الرقمية

علــى األطــراف اإلنســانية الفاعلــة مواصلــة العمــل علــى جانبــي 
ـا  الفجــوة الرقميــة. ســتواجه برامــج المســاعدات الماليــة تحديًـّ
مســتمًرا بســبب الحاجــة لمنتجــات ناجحــة بالنســبة لألشــخاص 
المتصليــن  إلــى األشــخاص غيــر  باإلنترنــت إضافــة  المتصليــن 
المهــارات  مــن  األدنــى  بالحــد  يتمتعــون  ال  والذيــن  باإلنترنــت 
المســاعدات  يريــدون اســتالم  الذيــن ال  الرقميــة، واألشــخاص 
ــد  ــي ســياقات ق ــن يعيشــون ف ــة، واألشــخاص الذي ــة رقمي بطريق
ــة أو حظرهــا  ــة التحتي ــة لتعطــل البني ــات الرقمي تتعــرض فيهــا اآللي
ــت ودون  ــر اإلنترن ــل عب ــة للعم ــذه الحاج ــلطات. ه ــل الس ــن قب م
االتصــال بــه وااللتقــاء بالمســتخدمين أينمــا كانــوا تفــرض تحديــات 
مــن حيــث التوســعة واالبتــكار وفعاليــة التكلفــة. فضــاًل عــن ذلــك، 
علــى األطــراف اإلنســانية التفكيــر فــي التحديــات الكبيــرة المتصلــة 
ــذ  ــات، حيــث الحظــت بعــض األطــراف اإلنســانية من ــة البيان بحماي
اآلن وجــود تحديــات فــي حمايــة البيانــات، فــي حيــن تخشــى 
ــة  ــات المالي ــى الخدم ــول إل ــن الوص ــن أن تحس ــرى م ــراف أخ أط
الرقميــة ســيكون علــى حســاب الخصوصيــة، حيــث ُيعــرض علــى 
ــى بياناتهــم ألغــراض  ــل الوصــول إل ــات رخيصــة مقاب ــراء خدم الفق
تجاريــة. مــع أن الشــواغل المتصلــة بالحمايــة تبــدو "شــمالية"، إال 
أن األشــخاص المتأثريــن باألزمــات فــي جميــع أنحــاء العالــم أعربــوا 
عــن مخاوفهــم بشــأن مشــاركة بياناتهــم الشــخصية ومخاطــر 
المراقبــة أو االضطهــاد نتيجــة مشــاركة بياناتهــم. كمــا أعــرب 
المســتخدمون عــن مخــاوف مبــررة مــن احتمــال تعرضهــم لإلقصــاء 
المنــح مــن  كانــوا يســتلمون  إذا  اإلنســانية  المســاعدات  مــن 
ــات الرقميــة ذاتهــا. مــن  شــخص آلخــر أو حــواالت مــن خــالل اآللي
ــات  ــتخدم الخدم ــي تس ــانية الت ــراف اإلنس ــؤدي األط ــم أن ت المه
الماليــة الرقميــة لتوصيــل المســاعدات دوًرا اســتباقيًّا فــي توســعة 
الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة وتعلــم المهــارات الرقميــة بطــرق 
تقلــل المخاطــر وتضمــن توفــر الخيــارات التــي ال تتطلــب مــن 

ــم. ــة بياناته ــن خصوصي ــي ع ــتخدمين التخل المس

�"Improving user journeys for humanitarian cash transfers" ،269 غراوند تروث سولوشنز
 �" Improving user journeys for humanitarian cash transfers " ،270  غراوند تروث سولوشنز

�"Done Right, Digital Finance Could Transform Humanitarian Response" )2016( 271  جيمي زيمرمان وبيث بورتر
�"Improving user journeys for humanitarian cash transfers " ،272  غراوند تروث سولوشنز

�"Done Right, Digital Finance Could Transform Humanitarian Response" )2016( 273  جيمي زيمرمان وبيث بورتر
�"Making Electronic Payments Work for Humanitarian Response " )2016( 274  لجنة اإلنقاذ الدولية
�"Making Electronic Payments Work for Humanitarian Response " )2016( 275  لجنة اإلنقاذ الدولية

�"Finance for Refugees " )2018( 276  لين هانسن
277  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )The Business Case: A study of private sector engagement in humanitarian action" )2017"، ص. 32�
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ليبرا
فــي حزيــران 2019، أطلــق موقــع فيســبوك عملــة ليبــرا، 
ــة" مــن المتوخــى أن  ــة "ثابت وهــي عملــة مشــفرة عالمي
ــت  ــال باإلنترن ــي واتص ــف ذك ــه هات ــخص لدي ــاح ألي ش يت
وســيلة  تقديــم  العملــة  بهــذه  يقصــد  إليهــا.  الوصــول 
ــة ســريعة وموثوقــة إلرســال النقــد ودفــع الدفعــات  رقمي
ــاب  ــق واتس ــالل تطبي ــن خ ــم م ــي العال ــكان ف ــي أي م ف
التابــع لشــركة فيســبوك وشــبكة واســعة مــن المنصــات 

والخدمــات.

ــة  ــاوف األمني ــب والمخ ــة التقل ــرا لمعالج ــم ليب ــم تصمي ت
ــي  ــرى. وه ــفرة األخ ــالت المش ــا العم ــي منه ــي تعان الت
ــا  ــة بدوره ــل المصمم ــلة الكت ــة سلس ــى تقني ــة عل مبني
لتكــون أكثــر أمًنــا وســتتطلب )حتى إيجــاد حل أفضــل( إذنًا 
ليصبــح الكيــان/ جهــاز حاســوب نقطــة تحقــق. قيمــة ليبــرا 
ــة المتنوعــة  مدعومــة باحتياطــي مــن االســتثمارات اآلمن
ــن  ــا م ــة( لحمايته ــع البنكي ــة والودائ ــندات الحكومي )كالس
التقلــب، وســيكون لهــا معــدل صــرف متقلــب مــع العمــالت 
اإللزاميــة )متقلــب مــع تقلــب قيــم األصــول الداعمــة لهــا(. 
ليبــرا، وسلســلة الكتــل الخاصــة بهــا واحتياطاتهــا محكومة 
مــن قبــل "جمعيــة ليبــرا"، وهــي كيــان غيــر ربحــي قائــم 
لجمعيــة  المؤسســون  األعضــاء  يشــمل  جنيــف.  فــي 
ربحيــة  األوليــة( شــركات  التحقــق  نقــاط  ليبــرا )وهــم 
اســتثمرت 10 مالييــن دوالر علــى األقــل فــي "قســائم 
االســتثمار فــي ليبــرا"، إضافــة إلــى منظمــات غيــر ربحيــة 
ومؤسســات أكاديميــة لــم تكــن مضطــرة للمســاهمة ولــم 
تســتثمر فــي القســائم. تقــدم هــذه االســتثمارات أساًســا 
الحتياطــي تتجــاوز قيمتــه مليــار دوالر. ســتدعم العائــدات 
مــن اســتثمار االحتياطــي عمليــات الجمعيــة ونمــو نظــام 
عملــة ليبــرا )بمــا فــي ذلــك منــح األثــر االجتماعــي( 
وستســتخدم بقيــة العائــدات لتوزيــع األربــاح علــى حاملــي 
ــة  ــذه العمل ــت ه ــرا. إذا نجح ــي ليب ــتثمار ف ــائم االس قس
يقــدر بعــض الخبــراء بــأن عائــدات االســتثمار علــى حاملــي 
ــا  القســائم ســتكون هائلــة. تقــود شــركة فيســبوك مبدئيً
الجمعيــة وقــد صرحــت عــن نيتهــا بتولــي دور متســاو مــع 

ــن بعــد إطــالق الشــبكة. األعضــاء اآلخري

مــن أهــم القيــود المفروضــة علــى العمــالت المشــفرة 
حتــى تاريخــه مشــكلة التصريــف؛ فبعــد أن ترســل عملــة 
رقميــة إلــى شــخص مــا، كيــف ســيحولها إلــى عملــة 
إلزاميــة أو يســتخدمها للشــراء؟ جعلــت جمعيــة ليبــرا 
برنامــج تقنيــة سلســلة الكتــل الخــاص بعملــة ليبــرا مصدًرا 
مفتوًحــا للتشــجيع علــى تطويــر منتجــات وخدمــات يمكــن 
اســتخدام عملــة ليبــرا مباشــرة معهــا. ومــن المتوخــى أن 
تنشــئ شــركات عديــدة )مثــل فيــزا وماســتر كارد وشــبكة 
ــا  ــة وم ــن بالتجزئ ــي والبائعي ــراف اآلل ــزة الص ــري أجه مدي
ــور  ــرا، وتط ــالت ليب ــظ" لتعام ــابات "محاف ــك( حس ــى ذل إل
ــل  ــرا مقاب ــة ليب ــف عمل ــا تصري ــن خالله ــري م ــادالت يج تب
عمــالت إلزاميــة. ومــع مــرور الزمــن، ســتزداد ســهولة 
تصريــف ليبــرا مــع العمــالت األخــرى – أو أن الحاجــة لذلــك 
ستتالشــى عندمــا تصبــح التعامــالت القائمــة علــى عملــة 

ــدول الناميــة. ــر شــيوًعا – حتــى فــي ال ــرا أكث ليب

ينص موقع ليبرا اإللكتروني على أن "نقل النقد حول 

العالــم ينبغــي أن يتــم بســهولة وتكلفــة إرســال رســالة 
نصيــة"، وهــذا هــو ســبب جاذبيتهــا بالنســبة للمســاعدات 
الماليــة. إذا تــم حــل مشــكلة التصريــف ال ســيما بوجــود 
ــح  ــن أن تتي ــبوك، يمك ــع فيس ــتخدم لموق ــار مس 2.4 ملي
ــح مــن شــخص  ــة للمن ــرا إنشــاء شــبكة عالمي ــة ليب عمل
آلخــر إضافــة إلــى توفيــر قنــاة أســرع وأقــل تكلفــة لتقديم 
المســاعدات الماليــة اإلنســانية. كمــا ســتتيح محافــظ 
ليبــرا المنشــأة لتزويــد األشــخاص المتأثريــن باألزمــات 
بالمســاعدات الماليــة اإلدمــاج المالــي مــن خــالل نظــام 
التــي ال تعمــل فيهــا العمــالت  الــدول  العملــة. وفــي 
ــرا  ــة ليب ــل عمل ــن أن تمث ــليم، يمك ــكل س ــة بش اإللزامي
بديــاًل مســتقًرا لمــن ال يصلــون إلــى الــدوالر األمريكــي أو 

ــه األخــرى. بدائل

ربمــا تكــون قانونيــة العمــالت المشــفرة هــي المشــكلة 
األكثــر صعوبــة والتــي لــم تجــد لهــا عملــة ليبــرا حــالًّ بعــد. 
ــور  ــفرة بالظه ــالت المش ــة بالعم ــة المحيط ــدأت األنظم ب
ــة فــي بعــض  ــر قانوني وهــي تتطــور بســرعة، وهــي غي
الــدول. ســتقرر الحكومــات إن كانــت ستســمح باســتخدام 
ــي  ــة الت ــتحدد األنظم ــا أم ال، وس ــي دوله ــرا ف ــة ليب عمل
ســيجري بموجبهــا فتــح محافــظ ليبــرا وتداولهــا. كــي 
يتمكــن المليــارات مــن عمالء شــركة فيســبوك االســتفادة 
مــن عملــة ليبــرا عليهــم أن يلبــوا شــروط "اعــرف عميلــك" 
ــاب،  ــل اإلره ــة تموي ــوال ومكافح ــيل األم ــة غس ومكافح
وهــو تحــد كبيــر نظــًرا ألن أنظمــة تحديــد الهويــة ولوائحهــا 
ــا  ــرا بأنه ــة ليب ــادت جمعي ــرى. أف ــة ألخ ــن دول ــاوت م تتف
مجهولــة  رقميــة  "لهويــة  معيــار  علــى  العمــل  تنــوي 
لكــن  المالــي،  اإلدمــاج  تعزيــز  أجــل  مــن  والمركزيــة" 
ــة  ــئلة قانوني ــاك أس ــا أن هن ــا. كم ــتغرق وقًت ــك سيس ذل
ــدة،  ــات المتح ــي الوالي ــا. ف ــة عليه ــي اإلجاب ــرى تنبغ أخ
ــاس  ــى أس ــرا عل ــأن ليب ــم بش ــرعون مخاوفه ــار المش أث
خصوصيــة البيانــات، وأنــه لــم يتضــح بعــد مــن المســؤول 
إذا وقــع نظــام ليبــرا ضحيــة االحتيــال أو الهجمــات. فكلمــا 
ازداد المــال الــذي يحملــه المســتخدمون بعملــة ليبــرا 

ازدادت المخاطــر.

أعــرب بعــض الخبــراء عــن مخاوفهــم مــن التبنــي المتزايــد 
بعملــة  الوطنيــة  العمــالت  )واســتبدال  ليبــرا  لعملــة 
ــة  ــالت الوطني ــتقرار العم ــزع اس ــد يزع ــك ق ــرا( ألن ذل ليب
الحكومــات  قــدرة  ويهــدد  الناشــئة  االقتصــادات  فــي 
علــى إدارة السياســات النقديــة. قــد يعــاد ربــط النفقــات 
اليوميــة وتكلفــة المعيشــة بعملــة ليبــرا بــداًل مــن العملــة 
ــا  ــار مزعزعــة أوســع نطاًق ــك آث ــد يكــون لذل ــة. وق الوطني
ــة  ــر عمل ــراء حظ ــض الخب ــرح بع ــدول، فاقت ــذه ال ــي ه ف
ليبــرا وغيرهــا مــن العمــالت المشــفرة مؤقًتــا حتــى تتضــح 
المشــارك  المؤســس  بكلمــات  أكبــر.  بشــكل  تبعاتهــا 
لشــركة فيســبوك، كريــس هيــو "مــا يســميه داعمــو ليبــرا 
المركزيــة هــو فــي الحقيقــة تحويــل للقــوى مــن البنــوك 
المركزيــة فــي العالــم النامــي إلــى شــركات متعــددة 
الجنســيات واالحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي والبنــك 

ــي". ــزي األوروب المرك

مــع أن عملــة ليبــرا تحســن اإلدمــاج المالــي للعديــد 
ــر  ــة أكث ــوة الرقمي ــل الفج ــا تجع ــخاص، إال أنه ــن األش م
شــدة بالنســبة لمــن ال يصلــون إلــى هواتــف ذكيــة و/ أو 

اإلنترنــت، 
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ليبرا )تكملة(
أو مــن ال يســتطيعون تحقيــق شــروط المصادقــة الخاصــة 
بعملــة ليبــرا. قــد تكــون هنــاك مخــاوف أخــرى فــي الــدول 
الهشــة أو المتأثــرة باألزمــات فيمــا يتصــل بتعطــل خيــارات 
ــى  ــول إل ــت أو الوص ــة اإلنترن ــت الحكوم ــف إذا حجب التصري
ــة  ــل البني ــة تعط ــي حال ــي أو ف ــل االجتماع ــع التواص مواق
ــدول  ــي ال ــت أو ف ــلكية أو اإلنترن ــاالت الالس ــة لالتص التحتي
ــي، أو  ــادل الخارج ــى التب ــديدة عل ــوًدا ش ــرض قي ــي تف الت
ــة الوطنيــة. وبالنســبة لمــن يســتطيعون  إذا تعطلــت العمل
الوصــول إلــى عملــة ليبــرا، قــد يــؤدي تشــجيع اســتخدامها 
ــة  ــاعدات المالي ــالل المس ــن خ ــى – م ــل األول ــي المراح ف
ا لتحمــل مخاطــر  مثــاًل – إلــى اضطــرار األســر الفقيــرة جــدًّ

ســعر الصــرف عنــد تحويــل ليبــرا إلــى العملــة اإللزاميــة.

تتصــل إحــدى أهــم مخــاوف عملــة ليبــرا بالــدور الموحــد 
الــذي تؤديــه شــركة فيســبوك فــي العالــم الرقمــي 
وتاريــخ الشــركة فــي تجاهــل حقــوق المســتخدمين فــي 
ــأت  ــاح. أنش ــق األرب ــل تحقي ــن أج ــم م ــة بياناته خصوصي

"كاليبــرا"   اســمها  فرعيــة  فيســبوك شــركة  شــركة 
للفصــل بيــن ليبــرا وعمليــات التواصــل االجتماعــي. 
لكــن مــا زالــت هنــاك مخــاوف جديــة بشــأن خصوصيــة 
البيانــات وحجــم وجــودة المعلومــات التــي قــد تصــل 
إليهــا شــركة فيســبوك مــن خــالل وســائل التواصــل 
كمــا  بهــا.  الخاصــة  الماليــة  والعمليــات  االجتماعــي 
أن هنــاك مخــاوف مــن أن تســيطر شــركة فيســبوك 
ــى  ــررة ليــس فقــط عل ــر مب ــرا ســيطرة غي ــة ليب وجمعي
تطويــر التقنيــات المتصلــة بالتحقــق مــن الهويــة بــل 
ــالت  ــات والعم ــن البيان ــة وأم ــة األنظم ــى كتاب ــا عل أيًض
المشــفرة. نظــًرا ألن شــركة فيســبوك هــي "اإلنترنــت" 
ــرة  ــدول المتأث ــد مــن األشــخاص فــي ال بالنســبة للعدي
باألزمــات، قــد يتعرضــون لخطــر االحتجــاز مــع مقدمــي 
خدمــات معينيــن أو االســتغالل التجــاري. يعتبــر أثــر 
توظيــف النظــام الرقمــي لتوســعة اإلدمــاج المالــي 
ــة  ــن ثم ــن، لك ــل الكثيري ــن قب ــل م ــي المجم ــا ف إيجابيًّ
ــركة  ــل ش ــن قب ــاج م ــذا اإلدم ــادة ه ــأن قي ــاوف بش مخ
كانــت مســؤولة عــن خروقــات عديــدة لحــق الخصوصيــة 

ــك.278 ــع ش ــة موض ــا األخالقي ــت معاييره ــا زال وم
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تمويل المساعدات المالية 
المقدمة من الحكومة )كالتحويالت 

االجتماعية( في الدول متدنية 
ومتوسطة الدخل يأتي من عائدات 

الحكومة )كالضرائب( وبدعم من 
المساعدات التنموية الرسمية 

متعددة األطراف أو ثنائية األطراف 
)على شكل منح ومساعدات 

فنية وقروض ميسرة( وغيرها من 
القروض غير الميسرة. في الدول 

التي تواجه األزمات اإلنسانية )التي 
تستضيف أكثر من ثلث أفقر سكان 
العالم( تمثل عائدات الحكومة %58 

فقط من مجموع الموارد المالية 
المتاحة، والمصدر األكبر للموارد 

المالية الدولية هي الحواالت )%37( 
والمساعدات التنموية الرسمية 

)28%(. تمثل المساعدات اإلنسانية 
الدولية على شكل المنح والتبرعات 
من المساعدات التنموية الرسمية 

والمصادر الخاصة المصدر األساسي 
لتمويل مساعدات النقد والقسائم.

األفكار الرئيسية

سيزداد تمويل المساعدات المالية 
كنسبة من المساعدات التنموية 
الرسمية باستمرار، لكن التراجع 
المحتمل في نسبة االحتياجات 
اإلنسانية التي يغطيها التمويل 
الحكومي سيجعل تنويع مصادر 

التمويل أساسيًّا والتمويل الخاص 
ضروريًّا.

تقر المؤسسات الدولية بأن اإلنفاق 
االجتماعي أساسي للنمو الشمولي 

واالستقرار والصمود عند الصدمات. 
وقد يغير هذا اإلقرار طريقة العمل من 
حيث الحفاظ على التمويل الحكومي 
للمساعدات االجتماعية )والتحويالت 

االجتماعية( وزيادته.

ضمان التمويل الكافي للصمود أمام 
الصدمات واالستجابة في سياق 
ازدياد المخاطر سيتطلب التضافر 
بين التمويل اإلنساني واالنمائي 

والموارد الحكومية. يمكن أن تيسر 
المساعدات المالية هذا التضافر.

ستزداد المنح من شخص آلخر مع 
توسع الخدمات المالية الرقمية، لكن 

الخبراء ال يتفقون على ما سيكون 
عليه حجم المنح من شخص آلخر 
كنسبة من المساعدات اإلنسانية 

الدولية.

أوجه عدم اليقين 
الرئيسية

كيف سيكون شكل 
تمويل مساعدات النقد 

والقسائم اإلنسانية؟

كيف سيكون شكل 
تمويل التحويالت 

االجتماعية الحكومية؟

هل سيزداد التضافر 
بين مختلف أدوات 

المساعدات المالية؟

ما هو الدور الذي 
ستؤديه المنح المباشرة 
في المساعدات المالية؟

محاور الجدل والنقاش

المساعدات المالية 
والعمل االستباقي: 

احتماالت كبيرة بتحقيق 
قيمة أكبر مقابل النقد 

للمساعدات المالية من 
خالل آليات تمويل العمل 

المبكر.

األثر المحتمل لفضيحة 
متصلة بالتمويل: مخاطر 

الخروقات األمنية 
واإلرهاب واالحتيال واسع 

النطاق.

278  المصادر: ليبرا، ورقة بيضاء؛ المناقشات الجماعية لشراكة التعلم النقدي؛ كاري بول )Libra: Facebook launches cryptocurrency in bid to shake up global finance " )2019"، صحيفة غارديان؛ كيرك فيليبس 
)2019( " Billion-Dollar Returns: The Upside of Facebook’s Libra Cryptocurrency"، كوينديسك؛ إنريكي دانس )Facebook’s Cryptocurrency: Great Idea, Wrong Company " )2019"، فوربس.
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األفكار الرئيسية
سيزداد تمويل المساعدات المالية كنسبة من المساعدات 

التنموية الرسمية باستمرار )وذلك يعود جزئيًّا للكفاءة في 
ظل تنامي الفجوة بين االحتياجات والموارد(، لكن التراجع 

المحتمل في نسبة االحتياجات اإلنسانية التي يغطيها 
التمويل الحكومي سيجعل تنويع مصادر التمويل أساسيًّا 

والتمويل الخاص ضروريًّا.
تعتبر المؤسسات الدولية أن اإلنفاق االجتماعي أساسي 

للنمو الشمولي واالستقرار والصمود عند الصدمات. وقد 
يغير هذا اإلقرار طريقة العمل من حيث الحفاظ على التمويل 
الحكومي للمساعدات االجتماعية )والتحويالت االجتماعية( 

وزيادته.
ضمان التمويل الكافي للصمود أمام الصدمات واالستجابة في 

سياق ازدياد المخاطر سيتطلب التضافر بين التمويل اإلنساني 
واالنمائي والموارد الحكومية. يمكن أن تيسر المساعدات 

المالية هذا التضافر.
ستزداد المنح من شخص آلخر مع توسع الخدمات المالية 

الرقمية، لكن الخبراء ال يتفقون على ما سيكون عليه حجم 
المنح من شخص آلخر كنسبة من المساعدات اإلنسانية 

الدولية.

أهم أوجه عدم اليقين في عام 2030
كيف سيكون تمويل المساعدات المالية اإلنسانية؟

يتــم  التــي  الدوليــة  اإلنســانية  المســاعدات  نســبة  تتزايــد 
تقديمهــا مــن خــالل المســاعدات الماليــة )مثــل مســاعدات النقــد 
والقســائم(. يقــدر بــأن 2.8 مليــار دوالر خصصــت لمســاعدات 
ــادة بنســبة 40% مــن عــام  النقــد والقســائم فــي عــام 2016 )بزي
ــانية  ــاعدات اإلنس ــي المس ــن إجمال ــو 10% م ــل نح 2015(، لتمث
ــول عــام 2018، وصــل حجــم مســاعدات  ــة.287 وبحل الدولي
ــك  ــي ذل ــا ف ــار دوالر )بم ــى 4.7 ملي ــائم إل ــد والقس النق
التكاليــف البرامجيــة(.288 مــا زال برنامــج األغذيــة العالمــي 
والمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن أكبــر مــزودي 
مســاعدات النقــد والقســائم289. ســتواصل مســاعدات 
النقــد والقســائم علــى األرجــح تزايدهــا كنســبة مــن 
ــى مســاعدات  ــة. ُينظــر إل المســاعدات اإلنســانية الدولي
النقــد والقســائم علــى أنــه آليــة تتيــح كفــاءة كبيــرة مــن 
حيــث التكلفــة، ومــع ازديــاد الفجــوة بيــن االحتياجــات 
ــى  ــوط عل ــتزداد الضغ ــانية س ــوارد اإلنس ــانية والم اإلنس

ــة.290 ــاءة التكلف ــق كف ــح لتحقي األرج

مستويات تمويل المساعدات المالية
التعريف

الماليــة  المســاعدات  )كالضرائــب(  الحكوميــة  العائــدات  تمــول 
الحكوميــة )كالتحويــالت االجتماعيــة التــي تمثــل جــزًءا مــن برامــج 
الحمايــة االجتماعيــة( فــي الــدول متدنيــة ومتوســطة الدخــل بدعم 
مــن المســاعدات التنمويــة الرســمية متعــددة وثنائيــة األطــراف279 
ميســرة280(،  وقــروض  فنيــة  ومســاعدات  منــح  شــكل  )علــى 
ــدول الهشــة  ــر الميســرة281. بشــكل عــام، تعتمــد ال والقــروض غي
والــدول األقــل تطــوًرا علــى المســاعدات التنمويــة الرســمية كموارد 
ماليــة أكثــر بكثيــر مــن الــدول الناميــة األخــرى.282 فــي الــدول التــي 
تواجــه أزمــات إنســانية )والتــي تضــم أكثــر مــن ثلــث أفقــر ســكان 
العالــم( تمثــل العائــدات الحكوميــة 58% فقــط مــن مجمــوع المــوارد 
الماليــة المتاحــة، فــي حيــن أن الحــواالت تمثــل أكبــر نســبة مــن 
ــة الرســمية  المــوارد الماليــة الدوليــة )37%( والمســاعدات التنموي
كانــت  الرســمية  التنمويــة  المســاعدات  أن  مــع  تمثــل )%28(. 
مســتقرة بشــكل عــام بيــن عامــي 2017 و2018 )إذا لــم تحســب 
التكاليــف التــي تتكبدهــا الــدول المانحــة الســتضافة الالجئيــن(، إال 
أن المســاعدات التنمويــة الرســمية ثنائيــة األطــراف للــدول األقــل 
تطــوًرا تراجعــت بنســبة 3% كمــا تراجعــت المســاعدات اإلنســانية 
ــر قابليــة  ــدول الناميــة األخــرى، الوضــع أكث بنســبة 8%. 283 فــي ال
للدعــم؛ فــي المتوســط، تمثــل العائــدات الحكوميــة 75% مــن 
المــوارد الماليــة المتاحــة، فــي حيــن أن أكبــر مصــدر للمــوارد 
الماليــة الدوليــة هــو الديــون التجاريــة طويلــة األمــد )36%( يتبعهــا 
االســتثمار األجنبــي المباشــر )21%( والحــواالت )18%( فــي حيــن 

ــل )%3.9(.284  ــة الرســمية دوًرا أق ــؤدي المســاعدات التنموي ت

ــات  ــح والتبرع ــكل المن ــى ش ــانية عل ــة اإلنس ــاعدات المالي المس
هــي المصــدر األساســي لتمويــل مســاعدات النقــد والقســائم.285 
تقــدم مجموعــة مــن نحــو 20 حكومــة ومؤسســة أوروبيــة معظــم 
الدوليــة )19.8 مليــار دوالر فــي عــام  المســاعدات اإلنســانية 
2017(. زادت المؤسســات الخاصــة والشــركات واألفــراد بشــكل 
ــوا  ــث قدم ــة، حي عــام حصتهــا مــن المســاعدات اإلنســانية الدولي
ــة هــي المصــدر  ــح الفردي ــار دوالر فــي عــام 2017. المن 6.5% ملي
األكبــر للمســاعدات اإلنســانية الدوليــة )68%(. نمــت المســاعدات 
ــمية   ــة الرس ــا المســاعدات التنموي ــا فيه ــة – بم اإلنســانية الدولي
ــبة  ــام بنس ــكل ع ــاص – بش ــاع الخ ــن القط ــة م ــات المانح والجه
ــي  ــة. لكــن اتســاقها ال يلب 30% خــالل الســنوات الخمــس الماضي
ــو  ــة )نم ــنوات الماضي ــالل الس ــا خ ــأ نموه ــد تباط ــات وق االحتياج
ــات  ــى 2018286( ألن الحكوم ــام 2017 إل ــن ع ــط م ــبة 1% فق بنس
المانحــة التقليديــة تواجــه ضغوطًــا علــى ميزانياتهــا اإلنســانية 
ــة،  ــي اإلغاث ــي االســتثمار ف ــاءة ف ــي كف ــن التشــكيك ف فضــاًل ع
فتزايــدت الضغــوط لتلبيــة االحتياجــات المتعاظمــة بالنســبة للمــوارد 

ــة. المتناقص

279  تشمل المساعدات التنموية الرسمية المساعدات ثنائية األطراف من حكومة لحكومة والمساعدات متعددة األطراف التي تتدفق من الحكومات المانحة أو من خالل األمم المتحدة أو البنك الدولي أو منظمات التنمية متعددة األطراف 
األخرى، والمساعدات الحكومية التي تتدفق من أو عبر المنظمات غير الحكومية اإلنسانية/ التنموية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ال سيما لدعم التنمية والرفاه في الدول النامية.

280   القروض بمعدالت فائدة أقل من أسعار السوق )تصل إلى 0 بالمئة في بعض الحاالت( وفترات سداد طويلة، مثاًل قروض المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير.
 Aid for Civil Society Organizations, Statistics based on DAC Members’ reporting to the Creditor Reporting" )2018( 281  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، المساعدات التنموية الرسمية؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

System database )CRS(, 2015–2016"، لجنة المساعدات التنموية.
�"Understanding ODA in the mix of all international resources " )2018( 282  مبادرات التنمية

283  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )Official Development Assistance: Aid for Civil Society Organizations" )2019". تراجعت المساعدات التنموية في عام 2018 ال سيمل للدول األكثر احتياًجا. اإلحصاءات قائمة على تقارير أعضاء 
لجنة المساعدة اإلنمائية لقاعدة بيانات نظام إبالغ الدائنين، 2015-2016. لجنة المساعدات التنموية.

�"Understanding ODA in the mix of all international resources " )2018( 284  مبادرات التنمية
285  توجه معظم المساعدات اإلنسانية الدولية لوكاالت األمم المتحدة تتبعها المنظمات غير الحكومية الدولية والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. في عام 2018، منح 2.6% فقط من المساعدات اإلنسانية الدولية إلى الحكومات 

الوطنية مباشرة.
�"Key trends in global humanitarian assistance " )2019( 286  مبادرات التنمية

�"The State of the World’s Cash Report " )2018( 287  شراكة التعلم النقدي، أسينتشر
�"Key trends in global humanitarian assistance " )2019( 288  مبادرات التنمية

�"The State of the World’s Cash Report " )2018( 289  شراكة التعلم النقدي، أسينتشر
290  شراكة التعلم النقدي )2019( ورشة عمل مستقبل المساعدات المالية، عمان.
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ـا إلــى  يعــود تعرقــل توســع مســاعدات النقــد والقســائم جزئيًـّ
الجــدل الدائــر حــول طريقــة تنســيق وإدارة وتنفيــذ مســاعدات 
النقــد والقســائم. تتيــح قابليــة النقــد لالســتبدال فرصــة للتنســيق 
ووفــورات الحجــم وغيرهــا مــن كفــاءات التكلفــة. لكنــه يتحــدى 
أيًضــا جوانــب مــن الهيــكل اإلنســاني الدولــي الرســمي وتفويضــه/ 
مهمتــه/ المخرجــات الخاصــة بتمويلــه إلــى جانــب األهــداف طويلــة 
األمــد الخاصــة باألطــراف اإلنســانية الفرديــة. تدعــم معظــم الجهــات 
البريطانيــة  الدوليــة  التنميــة  وزارة  )ومنهــا  اإلنســانية  المانحــة 
ومكتــب إيكــو والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية( زيادة مســاعدات 
النقــد والقســائم وأبــدت اهتمامهــا بــه.291 لكنهــم أعربــوا أيًضــا 
ــذ مســاعدات  ــدم تنســيق تنفي ــة وع ــم بشــأن تجزئ ــن مخاوفه ع
النقــد والقســائم.292 وفــي الوقــت ذاتــه، افتقــرت أســاليب تمويــل 
مســاعدات النقــد والقســائم للتناغــم والتنســيق بيــن الجهــات 
المانحــة. تــرددت بعــض الجهــات المانحــة بشــأن مســاعدات النقــد 
والقســائم والتحويــالت النقديــة متعــددة األغــراض أو غيــر المقيــدة 
بشــكل خــاص، ألنهــا تقلــل التحكــم بالتمويــل وشــفافيته وتحــد من 
القــدرة علــى قيــاس وتتبــع النتائــج الخاصــة بقطاعــات محــددة.293

المانحــة  الجهــات  مــن  مجموعــة  اتفقــت   ،2019 فــي شــباط 
ــو  ــي/ إيك ــاد األوروب ــارك واالتح ــدا والدنم ــتراليا وكن ــية )أس الرئيس
المتحــدة  والمملكــة  وسويســرا  والســويد  والنرويــج  وألمانيــا 
والواليــات المتحــدة( علــى "النهــج المشــترك للمانحين فــي برمجة 
ــترك  ــي مش ــج برامج ــاع "نه ــو التب ــذي يدع ــاني" ال ــد اإلنس النق
ــة والطــرق  ــد األنظمــة لتجنــب االزدواجي للحــد مــن التفــكك وتوحي
المتوازيــة للعمــل". كمــا يدعــو النهــج علــى وجــه التحديــد لتناغــم 
"تقييمــات االحتياجــات واالســتهداف وحســاب قيــم التحويــالت 
وإعــداد التقاريــر والســجالت الواحــدة أو المشــتركة أو القابلــة 
للتشــغيل المتبــادل" وأيًضــا "وضــع تدابيــر لحمايــة البيانــات وملكيــة 
ــة  ــان المجموع ــا بي ــك، دع ــن ذل ــاًل ع ــم". فض ــن لبياناته المنتفعي
ــالت المســتخدمين وتحســين  ــر بكرامــة وتفضي ــالء اهتمــام أكب إلي
ــم األفضــل للمســتخدمين.  ــة والكفــاءة القائمــة علــى تقدي الفعالي
كمــا أنــه شــجع دراســة التحويــالت النقديــة متعــددة األغــراض إلــى 
ــزز هــذا النمــوذج  ــد يع ــة.294 ق ــب نمــاذج المســاعدات التقليدي جان
المشــترك تمويــل مســاعدات النقــد والقســائم وآليــات تمويلــه 

ــدة. الجدي

"ستناصر الجهات المانحة المراعاة المستمرة 
لخيار النقد إلى جانب أنواع المساعدات 

األخرى ومنحه األولوية على القسائم كلما 
كان ذلك مالئًما، وأن ُيدرس خيار المساعدات 

النقدية متعددة األغراض منذ بداية 
االستجابة"295

مــع أن نســبة مســاعدات النقــد والقســائم مــن المســاعدات 
اإلنســانية الدوليــة ســتزداد علــى األرجــح، إال أن المــوارد الماليــة 
التــي تعتمــد عليهــا المســاعدات اإلنســانية الدوليــة بــدأت تتغيــر.

 قــد تقلــل حكومــات الــدول التــي تتنامــى فيهــا الســلطات القوميــة 
موازنــات المســاعدات التنمويــة الرســمية الخاصــة بهــا أو تعيــد 
ــا  ــة له ــية المالئم ــارات السياس ــع المس ــى م ــا لتتماش تخصيصه
)كمــا حــدث عندمــا ألغــت الواليــات المتحــدة تمويــل وكالــة األونروا(. 
ســيؤدي ذلــك إلــى نقــص أكبــر مــن المــوارد، ال ســيما لالســتجابة 
نســبة  تناقــص  ســيؤدي  "المنســية".  أو  المتروكــة  لألزمــات 
ــاد  االحتياجــات اإلنســانية الممولــة مــن قبــل الحكومــات إلــى ازدي
أهميــة التمويــل الخــاص،296 حيــث دخلــت مؤسســات خاصــة كبــرى 
مثــل مؤسســة غيتــس مجــال المســاعدات اإلنســانية،297 وبمــا أن 
ــة تمثــل الجــزء األكبــر مــن التمويــل الخــاص، ازدادت  المنــح الفردي
أهميــة إقنــاع المانحيــن األثريــاء وعامــة النــاس بمنافــع مســاعدات 
ــائم، وذلــك ســيتطلب كســر التفضيــالت المعتــادة  النقــد والقس
ــذي  ــي تغ ــائدة الت ــورات الس ــة والتص ــاعدات العيني ــاذج المس لنم

ــة اســتخدام الفقــراء للمســاعدات بحكمــة. عــدم الثقــة بإمكاني

كيف سيكون تمويل المساعدات المالية الحكومية؟

اإلنفاق الحكومي
ــة  ــكا الالتيني ــي أمري ــة ف ــاعدات االجتماعي ــج المس ــعت برام توس
والكاريبــي خــالل العقــد الماضــي وهــي تتســع حاليًّــا فــي أفريقيــا 
المســاعدات  هــذه  لكــن  وآســيا.298  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب 
ــا أيًضــا. منــذ عــام 2010، قلصــت حكومــات عديــدة  شــهدت تراجًع
المســاعدات االجتماعيــة عــن طريــق تضييــق نطــاق االســتهداف 
أو تقليــل المنافــع الموزعــة أو قطــع الخدمــات.299 وفًقــا للبنــك 
الدولــي، العالقــة بيــن دخــل الدولــة واإلنفــاق علــى المســاعدات 
االجتماعيــة ضعيفــة: تنفــق الــدول عاليــة الدخــل 1.9% مــن دخلها، 
ــا %1.6،  ــريحة العلي ــن الش ــل م ــطة الدخ ــدان المتوس ــق البل وتنف
وتنفــق الــدول متوســطة الدخــل مــن الشــريحة الدنيــا 1.4% وتنفــق 
الــدول متدنيــة الدخــل 1.5% )شــاملة العائــدات الحكوميــة والتمويــل 
الدولــي(. إنَّ اإلنفــاق علــى المســاعدات االجتماعيــة أكثــر اعتمــاًدا 
ــع  ــول السياســية وليــس الســياق االقتصــادي.300 تتمت ــى المي عل
معظــم الــدول بالقــدرة علــى تمويــل المســاعدات االجتماعيــة 
ــًدا  ــة بعي ــات العام ــص النفق ــادة تخصي ــاًل إلع ــر مث ــد تضط ــا ق لكنه
بعــض الخيــارات األخــرى )كاإلنفــاق العســكري( أو زيــادة الضرائــب 
ــي أو  ــرب الضريب ــكلة الته ــة مش ــا، أو معالج ــر تدرًج ــا أكث أو جعله
قــدرة  تتصــل  المشــروعة.301  غيــر  الماليــة  التدفقــات  معالجــة 
بــاإلرادة  األساســية  المــوارد  تحديــد مصــادر  علــى  الحكومــات 

ــة. ــل الحكوم ــة داخ ــات المبني ــية والتحالف السياس

بمــا أن اإلنفــاق علــى المســاعدات االجتماعيــة متصــل بالتوجهــات 
السياســية فــإن آليــات توصيــل المســاعدات االجتماعيــة مرتبطــة 
بهــا أيًضــا. تمثــل التحويــالت النقديــة )بوصفهــا عنصًرا مــن التحويالت 
االجتماعيــة( أكثــر مــن 50% مــن كل المســاعدات االجتماعيــة 
ــل مختلــف  ــم. فــي المتوســط، تمث المنفقــة علــى مســتوى العال
المســاعدات االجتماعيــة  النقديــة 76% مــن  التحويــالت  آليــات 
ــم(  ــر فــي العال ــا ووســط آســيا )النســبة األكب المنفقــة فــي أوروب
ــن تفضــل  ــا، فــي حي و40% فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي وأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى 
ــة المشــروطة.  وشــرق آســيا والمحيــط الهــادئ التحويــالت النقدي

�"Making Electronic Payments Work for Humanitarian Response " )2016( 291  لجنة اإلنقاذ الدولية
292  تقرير الجهات المشاركة )2019( ورشة عمل مسارات النقد الثالثة لمبادرة الصفقة الكبرى.

293  ميادة الزغبي، نادين شيهاد، بيتر مكوناهاي، ماثيو سورسوريان )The Role of Financial Services in Humanitarian Crises " )2017"، منتدى الوصول إلى التمويل، تقرير من قبل الفريق االستشاري المعني بمساعدة الفقراء 
وشركائه، رقم 12، ص. 22�

�"Common Donor Approach for Humanitarian Cash Programming " )2019( 294  شراكة التعلم النقدي
�"Common Donor Approach for Humanitarian Cash Programming " )2019( 295  شراكة التعلم النقدي

296  مبادرات التنمية )2019( " Key trends in global humanitarian assistance"؛ المساعدات المالية العالمية )2018( تقرير المساعدات المالية العالمية لعام 2018�
�"Financial Services for the Poor, Strategy Overview" 297  مؤسسة بيل وميلندا غيتس

�"The State of Social Safety Nets " )2018( 298  مجموعة البنك الدولي
299  إيزابيل أورتيز )Financing Universal Social Protection to Promote Inclusive Development and Reduce Inequality" )2018"، فعالية جانبية في اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الربيعية في واشنطن 

العاصمة، نيسان 2018، مكتب العمل الدولي.
�"The State of Social Safety Nets " )2018( 300  مجموعة البنك الدولي

301  منظمة العمل الدولية، الحماية االجتماعية الشاملة، تمويل الحماية االجتماعية الشاملة.
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ــا  ــي وأفريقي ــة والكاريب ــكا الالتيني ــق دول أمري ــي المتوســط، تنف ف
ــات  جنــوب الصحــراء الكبــرى 21% و18% علــى التوالــي، مــن موازن
ــة المشــروطة.  ــالت النقدي ــى التحوي ــة عل المســاعدات االجتماعي
أمــا الــدول فــي شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ فتنفــق %12 
ــالت  ــج المحلــي اإلجمالــي فــي المتوســط علــى التحوي مــن النات

النقديــة المشــروطة.302

التمويل الدولي
ــًدا فــي اإلنفــاق  ــا جدي أطلــق صنــدوق النقــد الدولــي مؤخــًرا نهًج
االجتماعــي، بعــد أن اعتبــره أحــد العوامــل األساســية فــي النمــو 
ــا  ــات، وعنصــًرا حرًج ــام الصدم الشــمولي واالســتقرار والصمــود أم
علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي )أي أنــه يشــكل صحــة االقتصــاد 
بشــكل عــام علــى المــدى الطويــل(. وهــذا تحــول مهــم فــي نهــج 
صنــدوق النقــد الدولــي وقــد يغيــر طريقــة تمويــل المســاعدات 
االجتماعيــة. قــدم صنــدوق النقــد الدولــي المســاعدات الفنيــة 
لمــدة عشــر ســنوات للــدول التــي يســاعدها فــي رفــع عائداتهــا 
توجيهــات  الجديديــن  واإلســتراتيجية  النهــج  ويمثــل  المحليــة. 
لالقتصادييــن علــى المســتوى الكلــي فــي حمايــة تمويــل اإلنفــاق 
االجتماعــي بمــا فيــه المســاعدات االجتماعيــة وأيًضــا للــدول 
الواقعــة فــي أزمــات ماليــة.303 وســيدفع هذا التحــول لتوجيــه المزيد 
ــل المســاعدات  ــي لتموي ــل الدول ــة والتموي ــدات الحكومي مــن العائ
ــي  ــك الدول ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــيؤدي صن ــة، وس االجتماعي
دوًرا أكبــر فــي ذلــك. يتوقــع بعــض الخبــراء أن التمويــل الدولــي 
تمويــل  مــن  أســرع  بوتيــرة  االجتماعيــة ســينمو  للمســاعدات 
االســتجابة اإلنســانية، وقــد يتيــح ذلــك فرًصــا أو يولــد ضغوطًــا 
ــل المســاعدات اإلنســانية مــن خــالل أنظمــة المســاعدات  لتوصي

االجتماعيــة الحكوميــة.

"لذلك يجب أن يتخذ اإلنفاق االجتماعي 
الموقع المالئم له في جوهر النقاش بشأن 

سياسات االقتصاد الكلي" – كريستين 
الغارد304

دعمــت بعــض الجهــات اإلنســانية الرئيســية - ال ســيما البنــك 
الحمايــة  أنظمــة  وتنفيــذ  بنــاء  فــي  الناميــة  الــدول   - الدولــي 
التحويــالت  فيهــا  )بمــا  االجتماعيــة  والمســاعدات  االجتماعيــة 
االجتماعيــة(. يمشــي التمويــل والمســاعدات الفنيــة يــًدا بيــد مــع 
ــر. يمكــن  ــا أكث تولــي الحكومــات المتلقيــة للمســاعدات دوًرا قياديًّ
أن يطلــق تمويــل الجهــات المانحــة البرامــج وبعــد أن يبــدأ تنفيذهــا 
تــدرك بعــض الحكومــات )وليــس جميعهــا( المنافــع السياســية 
ــة لهــذه البرامــج ويتجهــون لتمويلهــا مــن عائداتهــم.305 واالقتصادي

هل ستزداد أوجه التضافر بين مختلف أدوات المساعدات 
المالية؟

ــاخ  ــر المن ــه تغي ــع يفاقم ــو وض ــدة وه ــات المعق ــدة األزم ازدادت م
وتدهــور البيئــة. ســيزداد حجــم الكــوارث المتصلــة بالمنــاخ وســتقل 
القــدرة علــى توقعهــا، وذلــك ســيضر اقتصــادات مجتمعــات بأكملهــا. 

ازديــاد  وفــي ظــل  والتحضــر.  الســكان  تنقــل  وتيــرة  ستشــتد 
االحتياجــات ومكامــن الضعــف ستســعى أطــراف إنســانية وتنمويــة 
واالســتجابة  االســتعداد  طــرق  لتحســين  عديــدة  وحكومــات 

للصدمــات. 

الصدمــات  أمــام  للصمــود  الكافــي  التمويــل  ضمــان  ســيتطلب 
والوقايــة مــن األزمــات والعمــل المبكــر واالســتجابة والتعافــي 
التضافــر   – والمجتمعــات  واألســر  األفــراد  مســتوى  علــى   –
بيــن التمويــل اإلنســاني الدولــي والتمويــل اإلنمائــي والمــوارد 
الحكوميــة واالســتثمارات المؤسســية والحكوميــة وتدفقــات رؤوس 
األمــوال.306 وذلــك يتطلــب بــدوره تنســيًقا واتحــاًدا أكبــر بشــأن 

توصيــل المســاعدات والتخلــص مــن العمــل االنعزالــي.

ال تختلــف األزمــات المطولــة أو المتكــررة فــي العديــد مــن نواحــي 
الحمايــة االجتماعيــة مــن حيــث التعامــل مــع الفقــر والضعــف 
المزمــن )اللذيــن قــد يهــددا الحيــاة بغــض النظــر عــن الســبب(.307 
مــع ازديــاد مــدة األزمــات طلبــت األطــراف الفاعلــة اإلنســانية مــن 
ــل  ــى التموي ــنوي إل ــل الس ــن التموي ــول م ــة التح ــات المانح الجه
متعــدد الســنوات، وذلــك يعــود جزئيًّــا لتمكيــن برامــج المســاعدات 
اإلنســانية مــن تخطيــط وتنفيــذ دعــم أكثــر اســتمرارية لألشــخاص 
المتأثريــن. مــن ناحيــة أخــرى، تســعى األطــراف الفاعلــة فــي دعــم 
المســاعدات االجتماعيــة إليجــاد طــرق لتنفيــذ برامــج أطــول أمــًدا 
ــة  ــازات المحقق ــي اإلنج ــد تلغ ــي ق ــات الت ــر اســتجابة للصدم وأكث

فــي الحــد مــن الفقــر.308

توجــد أوجــه التضافــر فعــاًل، ومــع أن المســاعدات االجتماعيــة تقــدم 
ــد،  ــا. بالتأكي ــك ال يحــدث دائًم ــل الحكومــات إال أن ذل عــادة مــن قب
تنفــق بعــض الــدول الهشــة والمتأثــرة باألزمــات بمســتويات عاليــة 
المســاعدات  برامــج  بســبب  االجتماعيــة  المســاعدات  علــى 
اإلنســانية علــى وجــه التحديــد. مثــاًل، وفًقــا للبنــك الدولــي، ينفــق 
جنــوب الســودان 10% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي - وهــو أعلــى 
ــة،  ــاعدات االجتماعي ــى المس ــر - عل ــي بكثي ــدل العالم ــن المع م
لكــن هــذه البرامــج - التــي تشــمل التحويــالت العينيــة مثــل توزيــع 
الغــذاء والتغذيــة التكميليــة – ممولــة بالكامــل مــن الجهــات المانحــة 
ومنفــذة مــن قبــل األطــراف اإلنســانية الفاعلــة.309 مــن جانــب آخــر، 
ــا  ــؤدي الحكومــات دوًرا أساســيًّا فــي االســتجابة لألزمــات ولديه ت
ــتجابة  ــذاء اس ــع الغ ــج توزي ــل برام ــة مث ــالت اجتماعي ــج تحوي برام
لألزمــات الموســمية المتكــررة التــي تشــبه االســتجابة اإلنســانية 
كثيــًرا )وقــد يتعــذر تمييزهــا عنها من منظــور مســتلمي التحويالت(. 
تشــمل برامــج المســاعدات االجتماعيــة التــي تقودهــا الحكومــات 
فــي الــدول التــي تتعــرض لصدمــات متكــررة علــى عناصــر اســتجابة 
للصدمــات، كمــا هــو الحــال فــي برنامــج شــبكة األمــان اإلنتاجيــة 

فــي إثيوبيــا وبرنامــج شــبكة األمــان مــن الجــوع فــي كينيــا.310

ــد مــن ســياقات األزمــات، تعمــل التنميــة الدوليــة إلــى  فــي العدي
ــة.311  ــب االســتجابة اإلنســانية الدولي جان

تســهل المســاعدات الماليــة تعزيــز التضافــر: "عندمــا تحــول الموارد 
إلــى األســر لتمكينهــا مــن تلبيــة احتياجاتهــا األساســية، كثيــًرا مــا 

�"The State of Social Safety Nets " )2018( 302  مجموعة البنك الدولي
303  كريستين الغارد )2019( " Forging a Stronger Social Contract – the IMF’s Approach to Social Spending"؛ الري إليوت )Nations must protect spending on the vulnerable, says IMF chief" )2019"، صحيفة غارديان.

304  صياغة عقد اجتماعي أقوى.
305  منظمة األغذية والزراعة واليونيسف )From Evidence to Action: The Story of Cash Transfers and Impact Evaluation in Sub-Saharan Africa" )2016". نيويورك: منشورات جامعة أوكسفورد. 

�"Shock-Responsive Social Protection Systems research: Synthesis report" )2018( ؛ س. أوبراين وآخرون"Constructive deconstruction " )2018( 306  بينيت، كريستينا
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�"Shock-Responsive Social Protection Systems research: Synthesis report " )2018( 308  سي أوبراين وآخرون
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�"Making Electronic Payments Work for Humanitarian Response " )2016( 310  لجنة اإلنقاذ الدولية

�"Shock-Responsive Social Protection Systems research: Synthesis report " )2018( 311  سي أوبراين وآخرون
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تتشــابه األدوات المســتخدمة للمســاعدات اإلنســانية مــع األدوات 
المســتخدمة فــي قطــاع الحمايــة االجتماعيــة."312

"سنضمن كلما أمكن ربط برامج النقد بتدخالت 
الحماية االجتماعية المتاحة أو بناء لبنات 

مساعدات مستقبلية طويلة األمد من البداية 
)عند االقتضاء واإلمكان في السياق(. يمكن 

أن يحسن ذلك المخرجات ويقلل التوترات 
االجتماعية ويوفر الموارد مع الوقت".313

ســيزداد توقــع الجهــات المانحــة اإلنســانية وطلبهــا للتضافــر. ينــص 
ــد اإلنســاني"  ــة النق ــي برمج ــن المشــترك ف ــج المانحي ــان "نه بي
الصــادر فــي شــباط 2019 علــى أن الجهــات المانحــة "تتوقــع 
ــة  ــة والوطني ــات المحلي ــج اإلنســانية أن تســتخدم اآللي ــن البرام م
كأنظمــة الحمايــة االجتماعيــة أو ترتبــط بهــا أو تتماشــى معهــا 
عنــد اإلمــكان والمالءمــة". يبحــث البيــان علــى وجــه التحديــد 
التكامــل بيــن تمويــل مســاعدات النقــد والقســائم اإلنســانية 
والتمويــل اإلنمائــي طويــل األمــد للمســاعدات االجتماعيــة، و نقــل 
الــدروس المســتفادة مــن أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة المســتجيبة 
للصدمــات إلــى أنظمــة المســاعدة االجتماعيــة الوطنيــة التــي لــم 
تطــور بعــد، ودفــع تطويــر سياســات التنميــة حــول الترابطــات بيــن 
ــة االجتماعيــة.314  مســاعدات النقــد والقســائم اإلنســانية والحماي
قــد يــزداد تنفيــذ المســاعدات الماليــة اإلنســانية فــي المســتقبل 
مــن خــالل أنظمــة المســاعدات االجتماعيــة الحكوميــة )إن وجــدت 
وســمح بذلــك الســياق(، أو تتكامــل معهــا )أو ربما تتبادل التشــغيل 
التــي ال يمكــن أن تدعمهــا  معهــا( عــن طريــق دعــم األســر 
الحكومــات أو ال تنــوي دعمهــا. لكــن فيمــا ســوى أمثلــة ومبــادرات 
ــاعدات  ــن مس ــات بي ــي للترابط ــاش المنهج ــا زال النق ــددة، م مح
ــة الحكوميــة  النقــد والقســائم اإلنســانية والمســاعدات االجتماعي
فــي مراحــل مبكــرة، ولــم تتضــح بعــد الــرؤى بشــأن التضافــر الناجــح 

ولــم ُيتفــق عليهــا بعــد.315

إن التنســيق بيــن هــذه األنظمــة ليــس باألمــر الســهل، فهــي 
وشــروط  لقيــود  وتخضــع  مختلفــة  أهــداف  لتحقيــق  تســعى 
ا. كمــا تتحــدث هــذه  متفاوتــة، وتتمتــع بنوافــذ تمويــل مختلفــة جــدًّ
األنظمــة بلغــات مختلفــة وتخضــع لهيــاكل حوكمــة وإدارة وصنــع قرار 
متفاوتــة. كمــا يــؤدي أهــم األطــراف المعنييــن فيهــا أدواًرا مختلفــة 
ــاكل  ــن الهي ــاوت بي ــة، وتتف ــز مختلف ــوى وحواف ــات وق ــم عالق وله
اإلنســانية واإلنمائيــة والحكوميــة. تفــرض قــدرة الحكومــات ودورهــا 
كطــرف فاعــل فــي األزمــات )ال ســيما فــي أوضــاع النزاعــات( أثــًرا 
كبيــًرا علــى التضافــر. مثــاًل، قــد ال تســتطيع األطــراف الفاعلــة 
اإلنســانية مشــاركة بياناتهــا بأمــان مــع بعــض الحكومــات )كبيانــات 
ــد  ــة( وق ــة مســتضيفة معادي ــة األصــل أو حكوم ــع دول ــن م الالجئي
تكــون لديهــا مخــاوف بشــأن عــدم دقــة أو تحيــز المعلومــات التــي 
تجمعهــا الحكومــات. ومــن التحديــات أيًضــا التوقيــت. عــادة مــا تكــون 
المســاعدات اإلنســانية الماليــة محــدودة بوقــت محــدد، فــي حيــن 
أن المســاعدات االجتماعيــة الحكوميــة قــد تكــون أطــول أمــًدا. وإذا 
تــم تقديمهــا مــن خــالل هيــاكل متناغمــة قــد يصعــب مــن ناحيــة 

سياســية إخــراج بعــض األشــخاص مــن برامــج المســاعدات وإبقــاء 
آخريــن فيهــا. فضــاًل عــن ذلــك، فــإن قســًما كبيــرا مــن المســاعدات 
أخــرى ســوى  بوســائل  يقــدم  زال  مــا  الحكوميــة  االجتماعيــة 

ــة.316 ــالت النقدي التحوي

يتطلــب التضافــر أيًضــا تناغًمــا أكبــر بشــأن االســتثمارات التــي 
تتيــح تنســيق المســاعدات الماليــة، كاالســتثمار فــي البنيــة 
ــع  ــي. م ــاج المال ــة واإلدم ــالت الرقمي ــي تدعــم التحوي ــة الت التحتي
ــدرات  ــاء الق ــر" وبن ــادرات لتوســعة اتصــاالت "الشــوط األخي أن المب
للتحويــالت الرقميــة جاريــة فــي الوقــت الحالــي فــي عــدة دول، إال 
أن اســتثمارات الجهــات المانحــة حتــى تاريخــه تركــزت أكثــر علــى 

ــا. ــًرا به ــا لخطــر األزمــات أو تأث ــل تعرًض ــدول األق ال

كيف سيكون دور المنح المباشرة في المساعدات 
المالية؟

إن حجــم منصــات تمويــل الجهــور والمنــح مــن شــخص آلخــر – مثــل 
منصــة Give Directly – كبيــرة الحجــم منــذ اآلن. فــي حزيــران 
ــة  ــون شــخص بقيمــة إجمالي ــن نصــف ملي ــر م 2018، ســاهم أكث
تجــاوزت 20 مليــون دوالر مــن خــالل أداة تمويــل الجمهــور عبــر 
موقــع فيســبوك لمنظمــة محليــة تدعــم المهاجريــن وطالبــي 
اللجــوء علــى الحــدود األمريكيــة الجنوبيــة.317 ستســتمر هــذه 
المنصــات فــي االبتــكار والنمــو، كمــا ســتؤدي المنافســة إلــى 
ــة،  ــات المالي ــف وتحســين الشــفافية بشــأن التدفق ــل التكالي تقلي
وســتنمو أكثــر إذا تــم التخلــص مــن العوائــق التنظيميــة لتســهيل 
ــدد  ــاد ع ــي ازدي ــك يعن ــا. وذل ــض تكلفته ــة وخف ــالت الدولي التحوي
ــم  ــاص لتقدي ــاع الخ ــات القط ــتخدمون منص ــن يس ــخاص مم األش
المســاعدات الماليــة مباشــرًة لألشــخاص المتأثريــن باألزمــات 
والمنظمــات المحليــة. يســتخدم مقدمــو الخدمــات الماليــة الذيــن 
يعملــون علــى نطــاق ضيــق منصــة KIVA لحشــد تمويــل الجمهــور 
لبنــان واألردن وكولومبيــا  للنازحيــن فــي  الرأســمالية  للقــروض 
ــور  ــل الجمه ــو تموي ــع أن ينم ــن المتوق ــيك.318 وم ــدا والمكس وروان
ليصبــح قطاًعــا قطــاع بقيمــة 300 مليــار دوالر بحلــول عــام 2025، 
ــدول  ــا ســيوجه لل ــار دوالر منه ــأن 96 ملي ــي ب ــك الدول ــدر البن ويق

الناميــة.319

تعزيــز هــذا  فــي  المغتربيــن  األجانــب  فئــات  نمــو  سيســاعد  
ــت  ــات اإلنترن ــول وخدم ــف المحم ــا الهات ــت تكنولوجي ــه. مكن التوج
المهاجريــن والمغتربيــن الالجئيــن مــن آســيا وأفريقيــا وأمريــكا 
ــل.  ــم األص ــال ببالده ــى اتص ــاء عل ــن البق ــي م ــة والكاريب الالتيني
ــه الحــواالت  ــذي تؤدي ــر ال ــدور الكبي ــي ال ــك ف ــن مالحظــة ذل ويمك
كمصــدر مالــي دولــي للــدول الناميــة. كمــا تتيــح هــذه األدوات أيًضــا 
الدعــم الطــارئ فــي أوقــات األزمــات. مثــاًل، عقــب زلــزال "كاثمانــدو" 
ــى  ــور عل ــل الجمه ــات تموي ــون منص ــون النيبالي ــتخدم المغترب اس
اختــالف أنواعهــا ومواقــع التواصــل االجتماعــي لحشــد األمــوال 

ــل.320  ــم األص ــي بلده ــة ف ــم المحلي ــم ومنظماته لمجتمعاته

علــى غــرار ذلــك، لطالمــا عمــل المغتربــون الصوماليــون علــى 
ــر الجفــاف والنزاعــات المســلحة.321  االســتجابة وإعــادة اإلعمــار إث
مــع انتشــار منصــات الخدمــات الماليــة الرقميــة، سيســهل علــى 

�"Shock-Responsive Social Protection Systems research: Synthesis report " )2018( 312  سي أوبراين وآخرون
�"Joint Donor Statement on Humanitarian Cash Transfers " )2019( 313  شراكة التعلم النقدي

�"Common Donor Approach for Humanitarian Cash Programming " )2019( 314  شراكة التعلم النقدي
315  تقرير الجهات المشاركة )2019( ورشة عمل مسارات النقد الثالثة لمبادرة الصفقة الكبرى.

�"Making Electronic Payments Work for Humanitarian Response " )2016( 316  لجنة اإلنقاذ الدولية
317  جيسيكا غوين )2018( " million with global donations 20$ Facebook fundraiser to help immigrant children tops"، صحيفة USA Today، 24 حزيران 2018 )تم الوصول إليه في تشرين األول 2018(.

�"Finance for Refugees " )2018( 318  لين هانسن
319  ساستانيا ووزارة الشؤون الخارجية الدنماركية وكوينيفاي )2017( " Hack the Future of Development Aid"، ص. 19؛ مبادرات التنمية )2017( تقرير المساعدات اإلنسانية العالمية 2017، ص. 53�

320  دينا فاين مارون )2013( " How Social Media is Changing Disaster Response". سيانيتفيك أميريكان، 7 حزيران 2013 )تم الوصول إليه في 18 تشرين األول 2018(.
321  المجلس النرويجي لالجئين )2015( " Diaspora actors can improve emergency effectiveness". شبكة إغاثة، 29 كانون الثاني 2015 )تم الوصول إليه في 18 تشرين األول 2018(.
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هــذه المجتمعــات العابــرة للحــدود الوطنيــة أن تحشــد المســاعدات 
كبيــرة  فرصــة  األزمــات. وهــذه  أوقــات  فــي  وترســلها  الماليــة 
ــن  ــة بي ــم العالق ــي تفه ــة ك ــانية الفاعل ــراف اإلنس ــبة لألط بالنس
الحــواالت واالســتجابة لألزمــات علــى نحــو أفضــل مــن أجــل دعــم 

ــة. ــاعدات المالي ــتهداف المس ــين اس تحس

يتفــق الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم علــى أن المســاعدات المالية 
ــتوى  ــى المس ــواء عل ــتزداد، س ــر س ــخص آلخ ــن ش ــرة م المباش
المحلــي )باســتخدام الخدمــات النقديــة المتنقلــة إلرســال التمويــل 
إلــى األشــخاص المتأثريــن باألزمــات فــي جــزء آخــر مــن البــالد( أو 
الدولــي )مثــاًل، مــن المغتربيــن ومنصــات العطــاء المباشــر(. لكنهــم 
ال يتفقــون علــى الحجــم الــذي ســتصل إليــه المنــح مــن شــخص 
ــة. مــع  ــة اإلنســانية الدولي آلخــر كنســبة مــن المســاعدات المالي
أن العطــاء الفــردي يمثــل الجــزء األكبــر مــن حشــد التبرعــات 
ــح مــن  ــد يوظــف منصــات المن اإلنســانية فــي القطــاع الخــاص وق
شــخص آلخــر، إال أن األفــراد فــي الــدول الغنيــة قــد يفضلــون توجيــه 

التمويــل مــن خــالل منظمــات يعرفونهــا ويثقــون بهــا.

محاور الجدل والنقاش
المساعدات المالية والعمل االستباقي

فــي الوقــت الحاضــر، يجــري تمويــل النظــام اإلنســاني بأثــر رجعــي. 
ــع  ــي دور جم ــم يأت ــات، ث ــدد االحتياج ــم ُتح ــة، ث ــي الصدم أواًل تأت
التمويــل. يتأخــر النظــام بحكــم تصميمــه، ألن تنفيــذ آليــة التمويــل 
يتطلــب وقــوع الصدمــة أواًل. لكــن تتمتــع التحليــالت االستشــرافية 
ــي العمــل  ــوري ف ــز تحــول ث ــة تحفي ــة بإمكاني والمســاعدات المالي
االســتباقي لألزمــات، حيــث تســاعد التدفقــات الماليــة لألســر 
علــى التخفيــف مــن آثــار الصدمــة. تــم اختبــار العمــل االســتباقي 
ــى  ــي عل ــت الحال ــي الوق ــه ف ــري تجربت ــق وتج ــاق ضي ــى نط عل
ــة  ــزي لمواجه ــدة المرك ــم المتح ــدوق األم ــع صن ــع م ــاق أوس نط
الطــوارئ  ونافــذة االســتجابة لألزمــات. ســتتيح البيانــات المتزايــدة 

والتحليــالت االستشــرافية وتقنيــات تعلــم اآللــة فهــم "المحفــزات" 
والكشــف عنهــا علــى نحــو أفضــل )مثــل آليــة العمــل المبكــر ضــد 
المجاعــة( وتوقــع اآلثــار بشــكل أفضــل أيًضــا. بوجــود الخدمــات 
الماليــة الرقميــة يمكــن تحويــل المســاعدات الماليــة مباشــرة 
ــح  ــك يتي ــر وذل ــذار المبك ــزات اإلن ــوع محف ــرد وق ــاس بمج ــى الن إل
ــتجابة  ــات أو االس ــن األزم ــة م ــة للوقاي ــراءات فوري ــاذ إج ــم اتخ له
ــات  ــى البيان ــالزم للحصــول عل المبكــرة لهــا.322 لكــن االســتثمار ال
ــة  ــص الديمغرافي ــن االســتهداف )كالخصائ ــل لتمكي ــدة التحلي وقاع
علــى مســتوى األســر وبيانــات الهشاشــة( كبيــر. قــد تكــون نمــاذج 
العمــل المالــي االســتباقي أكثــر قابليــة للتطبيــق فــي الســياقات 
التــي تدعــم التضافــر بيــن قواعــد بيانــات المســاعدات الماليــة 
ــل  ــات التوصي ــة وآلي ــة الحكومي اإلنســانية والمســاعدات االجتماعي

ــي(.323 ــي الوضــع المثال ــة ف )الرقمي

األثر المحتمل للفضائح على التمويل
اســتغرقت الجهــات المانحــة اإلنســانية وقًتــا لتشــعر باالرتيــاح إزاء 
مفهــوم المســاعدات الماليــة. كثيــًرا مــا يجــري تســليط الضــوء 
علــى مســاعدات النقــد والقســائم علــى أنهــا تعانــي مــن أعبــاء 
أكبــر فــي المراقبــة والتقييــم مقارنــة بالمســاعدات األخــرى. وقــد 
يهــدد خــرق أمنــي خطيــر أو فضيحــة أمنيــة – كخــرق أمــن بيانــات 
المنتفعيــن أو وصــول التمويــل إلــى أيــدي إرهابييــن أو تنفيــذ عمليــة 
ــك  ــل ذل ــد يمث ــرة – بفقــدان ثقــة الجهــات المانحــة وق ــال كبي احتي
انتكاســة كبيــرة فــي تمويــل المســاعدات الماليــة. فضــاًل عــن 
ذلــك، ســتواجه الــوكاالت المعنيــة مخاطــر علــى ســمعتها واحتمــال 
ــة.  ــال المســاءلة القانوني ــب احتم ــى جان ــور إل ــة الجمه ــدان ثق فق
ــن شــخص  ــح م ــى منصــات المن ــا عل ــر أيًض ــق هــذه المخاط تنطب
آلخــر ومنصــات تمويــل الجمهــور فــي القطــاع الخــاص. وكثيــرة 
ــاع الخــاص  ــج القط ــات وبرام ــات اإلنســانية والحكوم هــي المنظم
التــي لــم تســتعد بعــد لمواجهــة هــذه المخاطــر، كمــا أن التدابيــر 
ــت  ــة مــن اإلهمــال والخروقــات وإســاءة االســتخدام مــا زال للحماي

ــر.324 ــد التطوي قي

آليات تمويل مبتكرة
ثمة مجموعة متنوعة من آليات التمويل التي قد تعزز 
الوصول إلى المساعدات المالية قبل األزمات أو بعد 

وقوعها. تسعى آليات التأمين السيادي وتجميع المخاطر 
 )Africa Risk Capacity اإلقليمية وتحويل المخاطر )مثل

لدعم الحكومات في االستعداد للكوارث الطبيعية واألحداث 
الجوية الشديدة واالستجابة لها، ال سيما وأنها أصبحت 

أكثر شدة وأقل قابلية للتوقع بسبب تغير المناخ. ما زالت 
المصارف اإلنمائية وغيرها من المؤسسات تعمل على 

تطوير واختبار نماذج عمل هذه اآلليات، لكنها أثبتت أنها 
قد تصبح مصدًرا مستقبليًّا لتمويل المساعدات االجتماعية 

المستجيبة للصدمات. كما يعمل البنك الدولي على توسعة 
جهود العمل المبكر ضد المجاعات بتطوير منتجات تحليل 

استشرافي وآليات تمويل جديدة للدول المتأثرة بالنزاعات 
والضعف والعنف، بما في ذلك الدول المتأثرة بأزمات اللجوء.

ــغ  ــر منتجــات تأميــن بال علــى مســتوى األســر، يجــري تطوي
الصغــر – ممكنــة بفضــل نهــج مثــل نهــج التمويــل المشــترك 

للرســوم المتبــع مــن قبــل الحكومــات أو األطــراف اإلنســانية 
الفاعلــة – لألشــخاص الذيــن ُيغفلــون عــادة مــن أســواق 
التأميــن. وتدعــم البيانــات والقــدرات التحليليــة المحســنة 
ــم  ــل تقيي ــق جع ــن طري ــر ع ــخاص أكث ــن ألش ــم التأمي تقدي
ــات  ــم منتج ــز تقدي ــزداد حواف ــك ت ــة وبذل ــر دق ــر أكث المخاط
التأميــن المالئمــة وبســعر معقــول لألســواق غيــر المشــمولة 
ــر النطــاق  ــان صغي ــن، شــهد االئتم ــى التأمي ــة إل ــد. إضاف بع
بتوســع  المحفــزة  التطــورات  بعــض  الناميــة  الــدول  فــي 
ــث يجــري توظيــف ســجالت  ــة، حي ــة الرقمي الخدمــات المالي
للشــركات  االئتمانيــة  الجــدارة  لتقديــر  الرقميــة  الدفعــات 
الصغيــرة واألفــراد الذيــن ليــس لديهــم تاريــخ ائتمانــي أو 

ــة.325 ــروض تقليدي ــات ق ضمان

�"Start Network’s vision for the future of humanitarian action" )2017( "322  شبكة "ستارت
323  إيزابيل بيلي )Cash, forecast-based financing and early action – a powerful trinity " )2018"، الصليب األحمر األلماني.

324  بن باركر )2018( "Audit exposes UN food agency’s poor data-handling"، The New Humanitarian؛ ليزا كورنيش )New Security concerns raised for RedRose digital Payment systems" )2017"، ديفيكس.
�"Financial Regulations for Improving Financial Inclusion " )2016( 325  مركز التنمية العالمية
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تنقل السكان
التعريف

تعــرف إدارة األمــم المتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــة  ــي دول ــش ف ــذي يعي ــخص ال ــه "الش ــي بأن ــر الدول المهاج
ــر  ــه غي ــمل لكن ــك يش ــا"326. ذل ــد فيه ــي ول ــد الت ــوى البل س
محصــور بالطلبــة واألشــخاص الذيــن انتقلــوا ســعيًا لوظيفــة أو 
ــن أجــل  ــوا م ــن انتقل وضــع اقتصــادي أفضــل واألشــخاص الذي
االلتحــاق بأســرهم واألشــخاص الذيــن انتقلــوا ألن الظــروف 
ــون  ــن يطلب ــم تعــد مالئمــة للعيــش واألشــخاص الذي ــة ل البيئي
الحمايــة الدوليــة. أمــا الالجئــون وطالبــو اللجــوء فهم األشــخاص 
ــكل  ــف بش ــاد أو العن ــات أو االضطه ــن النزاع ــون م ــن يهرب الذي
ــم  ــرى327، وه ــة أخ ــي دول ــة ف ــة الدولي ــون الحماي ــام ويطلب ع

ــي328�  ــون الدول ــون بوضــع خــاص بموجــب القان يتمتع

التعريف

تعرف إدارة األمم المتحدة للشؤون 
االقتصادية واالجتماعية المهاجر الدولي 

بأنه "الشخص الذي يعيش في دولة 
سوى بلده أو البلد التي ولد فيها". 

ذلك يشمل لكنه غير محصور بالطلبة 
واألشخاص الذين انتقلوا من أجل وظيفة 

أو وضع اقتصادي أفضل واألشخاص 
الذين انتقلوا من أجل االلتحاق 

بأسرهم واألشخاص الذين انتقلوا ألن 
الظروف البيئية لم تعد مالئمة للعيش 

واألشخاص الذين يطلبون الحماية 
الدولية. أما الالجئون وطالبو اللجوء فهم 
األشخاص الذين يهربون من النزاعات أو 
االضطهاد أو العنف بشكل عام ويطلبون 

الحماية الدولية في دولة أخرى، 
ووضعهم خاص بموجب القانون الدولي. 

النازحون داخليًّا هم األشخاص الذين 
أجبروا على الهرب من منازلهم لكنهم 
لم يعبروا حدوًدا دولية. ال يوجد تعريف 

قانوني دولي أو حماية دولية خاصة 
لالجئين البيئيين، مع أن تغير المناخ 
والكوارث الطبيعية والتدهور البيئي 

سيجبرون عدًدا متزايًدا على الهجرة 
الداخلية وعبر الحدود الدولية خالل 

العقود المقبلة. سيبقى النزوح القسري 
دافًعا أساسيًّا ألنماط الهجرة الداخلية 
والدولية في المستقبل المنظور. إن 
النزاع/ العنف من العوامل األساسية 

الدافعة لتنقل السكان، وقد وصل عدد 
النازحين إلى مستوى غير مسبوق.

األفكار الرئيسية

خيارات المساعدات المالية 
لالجئين والمهاجرين غير 
النظاميين معقدة للغاية 

نظًرا لتعقيد وضعهم 
القانوني وعدم توفر وثائق 

إثبات هويتهم ما يجعل 
إدماجهم المالي صعبًا.

من المرجح أن يزداد وضع 
الالجئين والمهاجرين 

المستضعفين صعوبة خالل 
عام 2030، حيث ستزداد 
دوافع التنقل – كاألزمات 

المطولة والتغيرات البيئية – 
لكن الخيارات اآلمنة المتاحة 
أمامهم لعبور الحدود الدولية 

ستقل.
تزيد القيود التي يواجهها 

العديد من الالجئين 
والمهاجرين غير الشرعيين 
على حق العمل إلى جانب 

تعرضهم لخطر االستغالل 
القائم على العمل من 
حاجتهم للمساعدات 

المالية.

أوجه عدم اليقين 
الرئيسية

هل ستكون الدول 
مستعدة لقبول 

الالجئين والمهاجرين 
واحترام حقوقهم؟

هل سيصل 
المهاجرون والالجئون 

إلى المساعدات 
المالية؟

محاور الجدل والنقاش

الالجئون البيئيون: 
سيترك أكثر من 

143 مليون شخص 
منازلهم بحلول عام 

2050؛ التبعات على 
الحماية والوصول إلى 
المساعدات المالية؟

تنقل السكان

ال يوجــد تعريــف قانونــي دولــي أو حمايــة دولية خاصــة لالجئين 
ــور  ــة والتده ــوارث الطبيعي ــاخ والك ــر المن ــع أن تغي ــن، م البيئيي
البيئــي ســيجبر عــدًدا متزايــًدا مــن النــاس علــى الهجــرة 
الداخليــة وعبــر الحــدود الدوليــة خــالل العقــود المقبلــة329� 
النازحــون داخليًّــا هــم األشــخاص الذيــن أجبــروا علــى الهــرب 
مــن منازلهــم لكنهــم لــم يعبــروا حــدوًدا دوليــة330. ينــزح الكثيــر 
ــن أو  ــون الجئي ــد يصبح ــرات وق ــدة م ــا ع ــن داخليًّ ــن النازحي م
طالبــي لجــوء أو مهاجريــن غيــر نظامييــن فــي نهايــة المطــاف. 
ســيبقى النــزوح القســري دافًعــا أساســيًّا ألنمــاط الهجــرة 
الداخليــة والدوليــة فــي المســتقبل المنظــور. كمــا أن النــزاع/ 
العنــف مــن العوامــل األساســية الدافعــة لتنقــل الســكان، وقــد 
وصــل عــدد النازحيــن قســريًّا إلــى مســتوى غيــر مســبوق331�

326  إدارة األمم المتحدة للشؤون االجتماعية واالقتصادية )2018( تقرير الهجرة الدولية 2017، ص. 3�
327  تعريفات الالجئين والمهاجرين؛ تعريف المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لطالبي اللجوء هم األفراد الذين يطلبون الحماية ولم تتم معالجة طلبهم بعد. 

328  يعتمد منح حالة اللجوء على قوانين بلد اللجوء والعالقة السياسية بين بلد األصل وبلد اللجوء. مثاًل، وضع الالجئين السوريين القانوني في لبنان يختلف عن وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
329  كانتا كوماري ريغواد وآخرون )Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration " )2018"، واشنطن العاصمة: البنك الدولي، ص. 17، 24؛ المنظمة الدولية للهجرة، قسم الهجرة والبيئة وتغير المناخ.

."?What is a Refugee" 330  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
331  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )2018( "Global Trends: Forced Displacement in 2017"، ص، 2؛ كانتا كوماري ريغواد وآخرون )Groundswell " )2018"، ص، 21�

https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/
https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/
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األفكار الرئيسية
خيارات المساعدات المالية لالجئين والمهاجرين غير 

النظاميين معقدة للغاية نظًرا لتعقيد وضعهم القانوني وعدم 
توفر وثائق إثبات هويتهم ما يجعل إدماجهم المالي صعبًا.

من المرجح أن يزداد وضع الالجئين والمهاجرين المستضعفين 
صعوبة خالل عام 2030، حيث ستزداد دوافع التنقل – 

كاألزمات المطولة والتغيرات البيئية – لكن الخيارات اآلمنة 
المتاحة لهم لعبور الحدود الدولية ستقل.

تزيد القيود التي يواجهها العديد من الالجئين والمهاجرين 
غير النظاميين أمام تمتعهم بحق العمل إلى جانب تعرضهم 

لخطر االستغالل القائم على العمل من حاجتهم للمساعدات 
المالية.

أهم أوجه عدم اليقين خالل عام 2030
هل ستكون الدول مستعدة لقبول الالجئين/ المهاجرين 

واحترام حقوقهم؟

ــادي  ــاون االقتص ــة التع ــت دول منظم ــي، تبن ــد الماض ــالل العق خ
ــاد  ــا: اعتم ــرة ومنه ــع أو ردع الهج ــدف لمن ــة سياســات ته والتنمي
سياســات قمعيــة لــردع المهاجريــن النظامييــن ومعاقبــة المهاجرين 
غيــر النظامييــن342، وبنــاء الجــدران ونشــر قــوات الشــرطة فــي 
ــل المســاعدات  ــن343، وجع ــر النظاميي ــن غي ــار لصــد المهاجري البح
ثنائيــة األطــراف و/ أو اتفاقيــات التجــارة مشــروطة بــردع الــدول 
ــن  ــد م ــن،344 والح ــات المهاجري ــرون لتدفق ــا المهاج ــر به ــي يم الت

لمحة على السكان332

ا  يتمتــع المهاجــرون الدوليــون بأوضــاع قانونيــة مختلفــة. يصعــب جــدًّ
جمــع البيانــات حــول الهجــرة غيــر النظاميــة )أي التنقل عبــر الحدود 
الدوليــة خــارج نطــاق المعايير التنظيميــة(. لكن المعلومــات المتاحة 
تشــير إلــى أن الهجــرة غيــر النظاميــة تؤثــر علــى كل منطقــة فــي 
العالــم وأنهــا تعــرض األشــخاص لمخاطــر كبيرة واالســتغالل؛ ســواء 
ــا زال آالف  ــا.333 م ــون إليه ــي يصل ــد الت ــي البل ــق أو ف ــى الطري عل
األشــخاص يقومــون برحــالت خطيــرة وربمــا تهــدد حياتهــم.334 فضــالً 
ــة  ــة والسياســية واالجتماعي ــل االقتصادي ــك، نظــًرا للعراقي عــن ذل
ــن  ــرة م ــتصبح الهج ــة335، س ــرة الدولي ــه الهج ــي تواج ــرة الت الكبي
خــالل قنــوات نظاميــة أصعــب بكثيــر بالنســبة للمهاجريــن،336 وقــد 
ــي احتمــال اســتفادة األســر األفقــر مــن نواحــي  ــك تدن يعنــي ذل
ــن  ــح م ــواالت والمن ــرة كالح ــة بالهج ــة المتصل ــاعدات المالي المس

شــخص آلخــر.

مــع أن الهجــرة مــن الجنــوب إلــى الشــمال تحظــى باهتمــام 
سياســي وإعالمــي أكبــر، إال أن الهجــرة الدوليــة مــن الجنــوب إلــى 
الجنــوب أكبــر337، حيــث يبقــى نحــو نصــف المهاجريــن فــي نفــس 
منطقــة بلدهــم األصــل.338 وبغــض النظــر عــن وضعهــم القانونــي، 
ــرة منهــم  ــن كمــا أن نســبة كبي ــن الدوليي يعمــل معظــم المهاجري
فــي ســن العمــل )74% منهــم تتــراوح أعمارهــم مــن 20 إلــى 64 
عاًمــا(.339 مــا زال عــدم المســاواة االقتصاديــة مــن دوافــع الهجــرة، 
ــة  ــي دول مرتفع ــن ف ــن الدوليي ــن المهاجري ــش 64% م ــث يعي حي
ــاورة  ــي دول مج ــن يســتضافون ف ــن معظــم الالجئي الدخــل.340 لك
متوســطة أو متدنيــة الدخــل، بمــا فيهــا الــدول األقــل تطــوًرا وكثيــًرا 
ــات  ــى الخدم ــا يكــون حقهــم بالعمــل محــدوًدا ووصولهــم إل م

ــر كاف341� األساســية غي

مجموع المهاجرين الدوليين

مجموع النازحين قسريًّا

طالبو اللجوء

التوقعات حتى 
عام 2050 2017السكان المتنقلون 2000

 405 ماليين258 مليون173 مليون

 700 مليون 68.5 مليون19 مليون
 40 مليون6 ماليين

 25.4 مليون 12.1 مليون
 3.1 مليون 947000

مالحظــة: األعــداد والتوقعــات المتصلــة بالمهاجريــن الدولييــن يشــوبها عــدم اليقيــن بدرجــة كبيــرة بســبب أثــر األحــداث االقتصاديــة 
والسياســية الكبــرى وصعوبــة الحصــول علــى بيانــات شــاملة. تشــمل أعــداد الالجئيــن أولئــك المســجلين لــدى المفوضيــة الســامية 
ــر  ــة لكنهــم غي ــة الدولي ــة ألعــداد مــن يحتاجــون للحماي ــام شــاملة ومعلن ــر أرق ــروا. ال تتوف ــن واألون لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئي
ــر  ــن غي ــدد المهاجري ــة بشــأن ع ــة موثوق ــات عالمي ــر بيان ــك، ال تتوف ــن ذل ــة. فضــاًل ع ــة مؤقت ــى حماي ــوا عل ــم يحصل مســجلين أو ل

ــن. النظاميي

النازحون داخليًّا
 الالجئون

332  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )2018( " Global Trends"؛ المنظمة الدولية للهجرة )2018( " World Migration Report 2018"، ص. 2؛ إدارة األمم المتحدة للشؤون االجتماعية واالقتصادية )2018( تقرير الهجرة 
الدولية 2017، ص. 3. تقدر إدارة األمم المتحدة للشؤون االجتماعية واالقتصادية أعداد وتصنيفات المهاجرين الدوليين بناء على إحصائيات الجنسية المأخوذة من إحصاءات السكان وسجالتهم والمسوح التمثيلية.

333  المنظمة الدولية للهجرة )World Migration Report " )2018 2018"، ص. 20، 24-6. وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة تنطوي الهجرة غير النظامية على "التنقالت التي تقع خارج إطار المعايير التنظيمية للبلد المرسل أو بلد العبور البلد 
المستقبل".

334  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )2018( " Global Trends"؛ أليس توماس ومارك يامل )Ensuring that the global compacts on refugees and migration deliver " )2018"، الدولية لالجئين.
335  كانتا كوماري ريغواد وآخرون )Groundswell " )2018"، ص. 21-19�

336  معهد التنمية الخارجية )Agenda for Sustainable Development 2030 Migration and the " )2017"، ص. 3�
337  كانتا كوماري ريغواد وآخرون )Groundswell " )2018"، ص. 19�

"2017 The International Migration Report" )2018( 338  إدارة األمم المتحدة للشؤون االجتماعية واالقتصادية
.")Highlights( 2017 The International Migration Report" )2017( 339  إدارة األمم المتحدة للشؤون االجتماعية واالقتصادية
.")Highlights( 2017 The International Migration Report" )2017( 340  إدارة األمم المتحدة للشؤون االجتماعية واالقتصادية

�"Right to Work and Access to Labor Markets – An Assessment " )2016( ص, 21؛ روجر زيتر وهلوس راودل ،"Global Trends " )2018( 341  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
"Ensuring that the global compacts on refugees and migration deliver " )2018( 342  أليس توماس ومارك يامل

�"Facts about our ecological crisis are incontrovertible. We must take action" )2018( 343  صحيفة ذا غارديان، رسائل
344  ميغان فازكويز )2018( " Trump threatens Honduras’ foreign aid over migrant caravan"، سي إن إن، 3 نيسان 2018 )تم الوصول إليه في 18 تشرين األول 2018(
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فــرص إعــادة توطيــن الالجئيــن مــن دول العالــم الثالــث )كان عــدد 
الالجئيــن الذيــن تمــت إعــادة توطينهــم في عــام 2017 أقل بنســبة 
46% مقارنــة بعــام 2016(.345 بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه 
ــد حــدَّت مــن الهجــرة، إال أنهــا جعلــت الهجــرة واللجــوء  الجهــود ق
أكثــر خطــورة بالتأكيــد346 ودفعــت المزيــد مــن النــاس للهجــرة غيــر 

ــة. النظامي

أصبحــت التيــارات القوميــة اليمينيــة أكثــر انتشــاًرا فــي العديــد 
ــر  ــرة. تؤث ــادي للهج ــاب المع ــى الخط ــا تتبن ــًرا م ــدول، وكثي ــن ال م
التوجهــات القوميــة لــدى الحكومــات علــى اإلدارة الفعالــة متعــددة 
ــدة(.  ــرى عدي ــكالت أخ ــن مش ــن بي ــكان )م ــل الس ــراف لتنق األط
ــة لألمــم  ــة العام ــل الجمعي ــن مــن قب ــن عالميي ــم اعتمــاد اتفاقي ت
التحــدي  معالجــة  بهــدف   2018 األول  كانــون  فــي  المتحــدة 
ــوق  ــزام بحق ــة وااللت ــكان الدولي ــركات الس ــل بح ــي المتص المتنام
األشــخاص المتنقليــن، وهمــا: الميثــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن 
ــد  ــة. يع ــة والمنتظم ــة والنظامي ــرة اآلمن ــي للهج ــاق العالم والميث
ــن  ــي، لك ــع الحال ــل الوض ــي ظ ــًرا ف ــاًزا كبي ــان إنج ــذان الميثاق ه
كالهمــا غيــر ملــزم، وال يؤســس أي منهمــا مســارات قانونيــة 
جديــدة لألشــخاص الذيــن يعبــون الحــدود الدوليــة، كمــا أن كالهمــا 
يؤكــد علــى الجهــود إلثنــاء النــاس عــن التنقــل. ومــن الجديــر 
بالذكــر أن 41 دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة 
ــاروا عــدم المصادقــة علــى الميثــاق العالمــي للهجــرة اآلمنــة  اخت
والنظاميــة والمنتظمــة، ومنهــا دول مقصــد وعبــور كبــرى كالواليــات 
ــاق  ــج الميث ــا347. يعال ــا وليبي ــة وأســتراليا وإيطالي المتحــدة االمريكي
ــة  ــرة القائم ــة الثغ ــة والمنتظم ــة والنظامي ــرة اآلمن ــي للهج العالم
منــذ زمــن طويــل عــن طريــق شــمول "المهاجريــن المجبريــن علــى 
ــاع  ــة أو أوض ــة مفاجئ ــوارث طبيعي ــبب ك ــل بس ــم األص ــرك بلده ت
ــًدا أو مســارات  ــا جدي ــا قانونيًّ ــه ال يحــدد وضًع ــرة أخــرى". لكن خطي
ـا أكبــر خــالل  محــددة لالجئيــن البيئييــن، وســيمثل ذلــك تحديًـّ
ــرة  ــي للهج ــاق العالم ــن الميث ــا أن كالًّ م ــة.348 كم ــود القادم العق
اآلمنــة والنظاميــة والمنتظمــة والميثــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن 
ــي  ــج مشــكلة "التنقــالت المختلطــة" واســعة النطــاق، الت ال يعال
ــة  ــة الدولي ــن للحماي ــر مؤهلي ــون ومــن هــم غي ــا الالجئ ــون فيه يك

ــه.349 ــن ذات ــق المهاجري ــي تدف ف

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن علــو األصــوات المعاديــة 
للهجــرة، إال أنهــا ال تمثــل بالضــرورة صــوت األغلبيــة. تشــير دراســة 
فــي 18 دولــة تســتضيف 51% مــن المهاجريــن الدولييــن إلــى 
أن األغلبيــة الواضحــة مــن الســكان "ينظــرون إلــى المهاجريــن 
ــا". كمــا أصبــح الــرأي العــام  علــى أنهــم مكمــن قــوة وليســوا عبًئ
بشــأن المهاجريــن أكثــر إيجابيــة فــي الواليــات المتحــدة والمملكــة 
المتحــدة وفرنســا وإســبانيا مقارنــة بمــا كان عليــه فــي الســابق. 
لكــن اآلراء اإليجابيــة بشــأن المهاجريــن تراجعــت بشــكل كبيــر منــذ 
ــًرا  ــر تأث ــا األكث ــال إنه ــي يق ــة الت ــدول األوروبي ــي ال ــام 2014 ف ع
بالتدفــق الهائــل لطالبــي اللجــوء– اليونــان وإيطاليــا وألمانيــا - فــي 
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ــون  ــر النظامي ــرون غي ــوء والمهاج ــو اللج ــون وطالب ــيعمل الالجئ س
إمــا رســميًّا أو بشــكل غيــر رســمي، فبقاؤهــم يعتمــد علــى 
العمــل  لالجئيــن  يحــق  الدولــي  القانــون  بموجــب  عملهــم. 
ــذه  ــا ه ــرم دائًم ــتضيفة ال تحت ــدول المس ــن ال ــل. لك ــة التنق وحري
الحقــوق351، وذلــك يزيــد مخاطــر ظــروف العمــل االســتغاللية ويزيــد 
ــدول المســتضيفة  ــد معظــم ال ــة. تقي الحاجــة للمســاعدات المالي
ــن  ــدول يمك ــي بعــض ال ــا. ف ــى حــد م ــن الحــق بالعمــل إل لالجئي
ــات  ــون معيق ــم يواجه ــي، لكنه ــكل قانون ــون بش ــل الالجئ أن يعم
كبيــرة أمــام الحصــول علــى تصريــح العمــل وهــم مقيــدون بالعمــل 
ــون  ــب القان ــر بموج ــرى، يحظ ــي دول أخ ــة. وف ــف معين ــي وظائ ف
علــى الالجئيــن العمــل )وقــد يحظــر عليهــم الحصــول علــى وضــع 
ــن وطالبــي  ــد مــن الالجئي ــي أصــاًل(. ينتهــي المطــاف بالعدي قانون
ــادرة  ــر ق ــة الدخــل غي ــن فــي دول متوســطة ومتدني اللجــوء عالقي
ــم.352  ــن إدماجه ــاًل ع ــل فض ــم بالكام ــان حقوقه ــتعدة لضم أو مس
مــع أن الميثــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن غيــر ملــزم للــدول، إال 
ــه يســعى لمعالجــة المخــاوف مــن خــالل االلتزامــات بتحســين  أن
التمويــل والدعــم الفنــي للــدول المســتضيفة إلــى جانــب مبــادرات 
ــرص  ــالل ف ــن خ ــهم" م ــى أنفس ــن عل ــاد الالجئي ــين "اعتم تحس
العمــل والتعليــم.353 ومــن الجديــر بالذكــر أن الميثــاق يشــمل 
ــات  ــة أزم ــي بداي ــة" ف ــة نحــو التنمي ــج موجه ــاد "نه ــا باعتم التزاًم
الالجئيــن )التــي يــدوم معظمهــا ألكثــر مــن خمــس ســنوات(، 
مــن أجــل دعــم تحــول االســتجابة لالجئيــن مــن نمــاذج "الرعايــة" 
ــض  ــا منحــت بع ــود.354 لطالم ــى الصم ــزة عل ــاذج المترك ــى النم إل
ــق  ــدة ح ــات المتح ــا والوالي ــن كألماني ــتضيفة لالجئي ــدول المس ال
العمــل لالجئيــن وتوقعــت منهــم العمــل واالعتمــاد علــى أنفســهم، 
وثمــة أدلــة علــى التوجــه نحــو سياســات اعتمــاد الالجئيــن علــى 
أنفســهم فــي بعــض الــدول متوســطة ومتدنيــة الدخــل التــي تتيــح 

ــا(.355 ــا وإثيوبي ــر )األردن وتركي ــل بشــكل أكب ــى العم الوصــول إل

هل سيصل الالجئون/ المهاجرون إلى المساعدات 
المالية؟

اإلدماج المالي لالجئين/ المهاجرين

ترتبــط قــدرة الالجئيــن/ المهاجريــن علــى الوصول إلى المســاعدات 
الماليــة بشــكل وثيــق بأوضــاع قانونيــة معينــة وقدرتهــم علــى إثبات 
هويتهــم )فــي العالــم المــادي والعالــم الرقمــي( ودرجــة إدماجهــم 
ــة الشــخصية  ــي قســم الهوي ــور ســابًقا ف ــا هــو مذك ــي. كم المال
أساســية  القانونيــة  الهويــة  إثبــات  علــى  القــدرة  ورقمنتهــا، 
ــي كالحســابات  ــاج المال ــى مــن اإلدم ــى الدرجــة األول للوصــول إل
ــات  ــترط إثب ــا ُيش ــًرا م ــوي، وكثي ــف الخل ــات الهات ــة وبطاق المصرفي
الرســمية  النقــدي  التحويــل  خدمــات  مــن  لالســتفادة  الهويــة 
مثــل "ويســترن يونيــون". وهــذا يجعــل إثبــات الهويــة أكثــر أهميــة 
بالنســبة لالجئيــن والمهاجريــن للوصــول إلــى المســاعدات الماليــة 

�"Ensuring that the global compacts on refugees and migration deliver " )2018( 345  أليس توماس ومارك يامل
 Ensuring that the global compacts on refugees and migration " )2018( ؛ أليس توماس ومارك يامل".Facts about our ecological crisis are incontrovertible. We must take action" )2018( 346  صحيفة ذا غارديان، رسائل

�"deliver
347  نايال راش )Historic Victory for the UN: Global Compacts on Migration and Refugees Adopted This Week " )2018"، مركز دراسات الهجرة. صوتت الواليات المتحدة وجمهورية التشيك وهنغاريا وإسرائيل وبولندا ضد القرار. 
وامتنعت أستراليا والنمسا والجزائر وبلغاريا وتشيلي وإيطاليا والتفيا وليبيا وليخنشتاين ورومانيا وسنغافورة وسويسرا عن التصويت. ولم تصوت أفغانستان وأنتيغوا وباربادو وبيليز وبنين وبوتسوانا وبروناي دار السالم وجمهورية كوريا 

الشعبية والدومينيك وغينيا وكيريباتي وقيرغستان وميكرونيسيا وبنما وباراغواي وساو تومي وبرينسيب وسيشل وسلوفانيا والصومال وتيمور- ليشتي وتونغا وترينيداد وتوباغو وتركمانستان وأوكرانيا وفانواتو.
�"Ensuring that the global compacts on refugees and migration deliver " )2018( والميثاق العالمي للهجرة اآلمنة والنظامية والمنتظمة؛ أليس توماس ومارك يامل )348  ميثاق األمم المتحدة العالمي للهجرة )2018

 Ensuring that the global compacts on refugees and migration " )2018( 2018"، ص. 13؛ أليس توماس ومارك يامل World Migration Report " )2018( ؛ المنظمة الدولية للهجرة"What is Mixed Migration " .349  مايغريشن هب
�"deliver

350  أنا غونزاليس-باريرا وفيليب كونور )غير مؤرخ( "Around the World, More Say Immigrants Are a Strength Than a Burden"، مركز بيو للبحوث، المواقف واألنماط العالمية.
�"Asylum and the Rights of Refugees" ،351  مركز موارد العدالة الدولية

�"The State of The World’s Human Rights:18/2017 Amnesty International Report " )2018( 352  منظمة العفو الدولية
�"Ten questions and answers about the Global Compact on Refugees" )2018( 353  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

�"Ensuring that the global compacts on refugees and migration deliver " )2018( 354  أليس توماس ومارك يامل
355  روجر زيتر وهيلوس راودل )Refugees’ right to work and access to labour markets: constraints, challenges and ways forward " )2018"، تقييم النزوح القسري، ص. 58�
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مــن خــالل شــبكاتهم الخاصــة خــالل رحلتهــم وفــي موقعهــم 
ــر(.356  ــن شــخص آلخ ــح م ــواالت والمن ــد )كالح الجدي

لكــن العديــد مــن األشــخاص النازحيــن )بمــا فيهــم النازحيــن 
ــا وال يســتطيعون  ــة أو فقدوه ــم الثبوتي ــون وثائقه ــا( ال يحمل داخليًّ
يفتقــر  ذلــك،  عــن  فضــاًل  نزوحهــم.  أماكــن  فــي  اســتبدالها 
ــي  ــي ف ــع القانون ــن للوض ــر النظاميي ــن غي ــن المهاجري ــد م العدي
ــم  ــع إدماجه ــي من ــك دور ف ــون لذل ــد يك ــد، وق ــة الجدي ــد اإلقام بل
ــد مــن دول المقصــد مرتفعــة الدخــل  ــي بالكامــل. فــي العدي المال
ــي  ــاج المال ــة اإلدم ــزداد أهمي ــكا الشــمالية(، ت ــا وأمري ــل أوروب )مث
ــى مجموعــة واســعة  ــا للوصــول إل ــي الرقمــي أيًض واإلدمــاج المال
مــن خدمــات القطاعيــن العــام والخــاص. يدعــو الميثــاق العالمــي 
بشــأن الالجئيــن الــدول المســتضيفة لدعــم الوصــول إلــى الخدمات 
الماليــة عــن طريــق تمكيــن الوصــول إلــى الهواتــف المحمولــة 
واإلنترنــت.357 كمــا عملــت المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن 
مــع مقدمــي الخدمــات الماليــة لتوعيتهــم بشــأن التحديــات التــي 
ــات  ــر التوجيه ــم وتطوي ــى خدمته ــجيع عل ــن والتش ــه الالجئي تواج

ــر. ــذا األم ــن به ــات358 المهتمي ــي الخدم لمقدم

لالجئيــن  بالنســبة  أكثــر  مباشــًرا  المالــي  اإلدمــاج  يكــون  قــد 
والمهاجريــن الذيــن يتبعــون مســارات عاديــة ألن وضعهــم القانونــي 
ــيرات  ــمية )كتأش ــق رس ــم وثائ ــا يمنحه ــا( م ــس دائًم ــًرا )ولي كثي
ــاد  ــذ االتح ــال، اتخ ــى ســبيل المث ــل(. عل ــح العم الســفر أو تصاري
ــي  ــاج المال ــي خطــوة مهمــة فــي عــام 2014 لدعــم اإلدم األوروب
لالجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن خــالل قانــون359 يفــرض علــى البنــوك 
تقديــم حســابات مصرفيــة بســيطة ألي مقيــم قانونــي فــي االتحــاد 
ــل  ــم يحم ــن إذا ل ــك، لك ــة لذل ــات الهوي ــترط إثب ــي.360 يش األوروب
ــح  ــتخدام تصري ــه اس ــفر يمكن ــواز س ــة أو ج ــة هوي ــئ بطاق الالج
ــي  ــن وطالب ــن المهاجري ــل.361 لك ــف الترحي ــهادة وق ــة أو ش اإلقام
اللجــوء الذيــن يتبعــون مســارات غيــر نظاميــة )والالجئيــن فــي 
الــدول التــي ال تعتــرف بوضعهــم بشــكل كامــل( يواجهــون تحديــات 
كبيــرة. ال تتوفــر فــي الوقــت الحالــي خدمــات ماليــة رســمية مــن 
القطــاع الخــاص تمنــح النازحيــن خيــارات ممكنــة التطبيــق إلثبــات 
هويتهــم،362 فاألنظمــة ليســت معــدة إلدمــاج مــن ال يحملــون 
ــة  ــًدا األنظم ــع تعقي ــذا الوض ــد ه ــة. ويزي ــمية الالزم ــق الرس الوثائ
والتــي  واإلرهــاب  والفســاد  الجريمــة  لمكافحــة  تهــدف  التــي 
تشــترط علــى المؤسســات الماليــة تنفيــذ أنظمــة "اعــرف عميلــك" 
ومكافحــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بشــكل صــارم، وقــد ال 
ــة الخطــورة".363 يمكــن أن  ــدول "عالي ــراد مــن ال ــا لألف تكــون مالئًم
ــت  ــن الوســائل ليثب ــة م ــة متنوع ــة مجموع ــات الرقمي ــر التقني توف
األفــراد هويتهــم دون وثائــق رســمية حتــى عبــر الحــدود. لكــن ذلــك 
لــن يعالــج المعيقــات التــي تواجــه الســكان الذيــن يعيشــون فــي 
ــون كشــف  ــد يك ــي وق ــر قانون ــم غي ــد أو وضعه ــي مقي وضــع قانون

ــم. ــًرا بالنســبة له ــم خطي ــة عنه الحكوم

المساعدات المالية من الحكومات المستضيفة

تقــدم بعــض الحكومــات المســتضيفة منــذ اآلن تحويــالت اجتماعيــة 
ــتلم  ــكا يس ــمال أمري ــا وش ــي أوروب ــوء. ف ــي اللج ــن وطالب لالجئي
الالجئــون بشــكل عــام درجــة مــن درجــات المســاعدات االجتماعية 
فــي المراحــل المبكــرة مــن اســتقرارهم؛ إمــا مــن الحكومــة 

ــة.364  ــات دون الوطني ــة أو الحكوم المركزي

مثــاًل، فــي الدنمــارك، يمنــح الالجئــون منافــع رفــاه اجتماعــي 
إلــى جانــب إدراجهــم فــي برامــج اإلدمــاج والتدريــب علــى اللغــة. 
وفــي ألمانيــا، تســتلم البلديــات منًحــا إجماليــة مــن الحكومــة 
الفيدراليــة لدعــم تكاليــف اإلســكان والمنافــع االجتماعيــة لالجئيــن. 
ــن  ــون م ــن يصل ــن الذي ــإن الالجئي ــدة، ف ــات المتح ــي الوالي ــا ف أم
ــة الســامية لألمــم المتحــدة  ــر المفوضي خــالل إعــادة التوطيــن عب
لشــؤون الالجئيــن يحصلــون علــى دعــم مالــي لمــرة واحــدة 
لتمويــل أول 30-90 يوًمــا مــن وصولهــم. قــد ال يتمتــع طالبــو اللجــوء 
ــى  ــم أو حت ــا ل ــي م ــم حكوم ــن بدع ــر النظاميي ــرون غي أو المهاج
يتــم االعتــراف بهــم كالجئيــن. يشــمل الميثــاق العالمــي للهجــرة 
ــح الخدمــات  ــر ملزمــة بمن ــوًدا غي ــة والمنتظمــة بن ــة والنظامي اآلمن
األساســية للمهاجريــن ووضــع اآلليــات إلتاحــة نقــل امتيــازات األمــن 

ــبة.365 ــع المكتس ــي والمناف االجتماع

اجتماعيــة  مســاعدات  الالجئيــن  تمنــح  ال  التــي  الــدول  فــي 
ــوًدا  ــن جه ــؤون الالجئي ــامية لش ــة الس ــذل المفوضي ــة، تب حكومي
متناميــة للعمــل مــن خــالل األنظمة الحكوميــة لتقديم المســاعدات 
الماليــة اإلنســانية أو لتحقيــق التناغــم بيــن المســاعدات الماليــة 
مثــاًل  التنســيق  يشــمل  قــد  الحكوميــة.  واألنظمــة  اإلنســانية 
مطابقــة قيمــة التحويــالت أو اســتخدام نهــج اســتهداف شــبيه أو 
مماثــل، أو اســتخدام آليــة توصيــل شــبيهة. يعتمــد النهــج المتبــع 
ــاج  ــة مســتعدة إلدم ــت الحكوم ــة؛ إذا كان ــى الســياق والحكوم عل
ــدرات، أو إذا  ــل أو الق ــاج التموي ــا تحت ــا لكنه ــي نظامه ــن ف الالجئي

ــا.366 ــي نظامه ــن ف ــاج الالجئي ــة إدم رفضــت الحكوم

ــي  ــان االجتماعــي لحــاالت الطــوارئ ف ــل برنامــج شــبكة األم يمث
تركيــا واحــًدا مــن نمــاذج التعــاون والتكامل فــي المســاعدات المالية 
المقدمــة لالجئيــن. تقــدم الحكومــة التركيــة المســاعدات لالجئيــن 
ــن  ــة لالجئي ــم والصح ــات التعلي ــات وخدم ــي المخيم ــن ف المقيمي
ــات  ــج بطاق ــدم البرنام ــن يق ــي حي ــن خــارج المخيمــات، ف المقيمي
ــات  ــارج المخيم ــن خ ــة لالجئي ــة ثابت ــالت نقدي ــي وتحوي ــراف آل ص
ــم تصميــم البرنامــج بالتشــاور  ــر االســتهداف. ت ممــن يلبــون معايي
ــة  ــل برنامــج األغذي ــذه مــن قب ــة ويجــري تنفي مــع الحكومــة التركي
ــات  ــرة والسياس ــي ووزارة األس ــر الترك ــالل األحم ــي، واله العالم
ــي البرنامــج ضــن  ــق. يمــول االتحــاد األوروب ــك خل ــة وبن االجتماعي
ــا فــي اســتضافة الالجئيــن الســوريين.  برنامــج أوســع لدعــم تركي
تلبيــة  مــن  الالجئيــن  مكّــن  البرنامــج  أن  إلــى  األدلــة  تشــير 
ــج  ــاء برام ــى بن ــااًل عل ــج مث ــد البرنام ــية. يع ــم األساس احتياجاته
المســاعدات الماليــة اإلنســانية "علــى ظهــر" نظــام المســاعدات 
االجتماعيــة الحكوميــة أو بالتماشــي معــه. الحكومــة مســؤولة 
عــن فحــص تأهــل الالجئيــن للبرنامــج وفًقــا لمعاييــر تتماشــى مــع 
ــرة قيمــة  ــي وتجــري معاي ــة الوطن ــج المســاعدات االجتماعي برنام
ــة. لكــن  ــة الوطني ــا لقيمــة المســاعدات االجتماعي ــالت وفًق التحوي
البرنامــج يبقــى فيمــا عــدا ذلــك منفصــاًل عــن نظــام المســاعدات 
االجتماعيــة الحكومــي. كمــا يشــمل البرنامــج بنــاء قــدرات الشــركاء 
الحكومييــن فــي إدارة المســاعدات الماليــة. مــن التحديــات التــي 
المســتقبلية/  للمســؤولية  الترتيبــات  وضــع  البرنامــج  يواجههــا 
ــى  ــق البرنامــج عل ــك، ينطب ــل. فضــاًل عــن ذل ــى المــدى الطوي عل

356  كيم ويلسون، روكساني كريستالي )The Financial Journey of Refugees" )2017"، معهد هنري جيه لير ألمن اإلنسان، السلسلة 2، العدد 1�
�"Finance for Refugees " )2018( 357  لين هانسن

�"Serving Refugee Populations: The next financial Inclusion Frontier, Guidelines for Financial Service Providers" )2017( 358  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، فريق العمل المعني باألداء االجتماعي
359  المجلة الرسمية لالتحاد األوروبي )2014( التوجيهات رقم EU/92/2014 الصادرة عن البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي في 23 تموز 2014 بشأن قابلية مقارنة الرسوم المتصلة بحسابات الدفع وتبديلها والوصول إلى حسابات الدفع 

ذات الميزات األساسية.
360  ميكول بيستيلي )Removing Barriers to Expand Access to Finance for Refugees" )2017"، "فن ديف غيتواي"؛ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

361  بنجامين باتكي )Opening and Maintaining a bank account as a refugee in Germany: What you need to know" )2019"، إنفو مايغرانتس.
362   األنظمة غير الرسمية مثل الحوالة موجودة بالفعل.

363  زولت دارفاس )The challenge of fostering financial inclusion of refugees" )2017"، بروغل.
364  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )Migration Policy Debates" )2017"، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، رقم 13، كانون الثاني 2017�

365  ميثاق األمم المتحدة العالمي للهجرة )2018( والميثاق العالمي للهجرة اآلمنة والنظامية والمنتظمة.
�"Aligning Humanitarian Cash Assistance With National Social Safety Nets in Refugee Settings" ،366  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
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الالجئيــن المســجلين فقــط، وقــد أدت عمليــة التســجيل المنفــذة 
مــن خــالل األنظمــة الحكوميــة إلــى اســتثناء العديــد مــن الالجئيــن 

المســتضعفين.367

ومــن المهــم أيًضــا اإلشــارة إلــى أن النــزوح الداخلــي قــد يؤثــر علــى 
ــة  ــن المســاعدات االجتماعي ــى االســتفادة م ــدرة الشــخص عل ق
الحكوميــة إمــا بســبب عــدم تأهــل الفــرد أو األســرة نتيجــة االنتقــال 
أو بســبب عــدم عمــل األنظمــة علــى نحــو ســليم لمتابعــة وتوصيل 

المســاعدات للنازحيــن داخليًّــا.

المساعدات المالية من األطراف اإلنسانية الفاعلة

تقديــم المســاعدات الماليــة مــن خالل مســاعدات النقد والقســائم 
ــؤدي  ــي ي ــزوح. لكــن الوضــع القانون ــد علــى أزمــات الن ليــس بجدي
دوًرا فــي تحديــد نــوع المســاعدات التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا 
النازحــون. كثيــًرا مــا تكــون األطــراف اإلنســانية مفوضــة بمهــام 
محــددة وكثيــًرا مــا ُيمنــح التمويــل اإلنســاني ألغــراض معينــة. 
ــل  ــد يتأه ــة، ق ــر باألزم ــد المتأث ــس البل ــي نف ــه ف ــي أن ــذا يعن وه
الالجئــون مــن دول مختلفــة والنازحــون داخليًّــا والمهاجــرون األكثــر 
هشاشــة وطالبــو اللجــوء وغيرهــم مــن النازحيــن ألشــكال مختلفــة 
مــن المســاعدة )وقــد ال يتأهلــون ألي شــكل منهــا(، حتــى لــو كانوا 
يشــتركون فــي الخصائــص الديمغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

عملــت األطــراف اإلنســانية الفاعلــة علــى تجربــة وتوســعة نطــاق 
طــرق تقديــم المســاعدات الماليــة فــي أزمــات النــزوح ألن الرقمنــة 
جعلــت المســاعدات أكثــر جــدوى مــن حيــث التكلفــة وأكثــر أمًنــا. 
يســتلم الالجئــون مســاعدات ماليــة إنســانية فــي عــدد كبيــر مــن 
الــدول كلبنــان واألردن وكينيــا وأوغنــدا واليمــن ونيبــال وإثيوبيــا 
ونيجيريــا والنيجــر والفلبيــن واليونــان. وكثيــًرا مــا يجــري تنفيــذ عــدة 
برامــج مســاعدات فــي الوقــت ذاتــه، وقــد تســتلم األســر تحويــالت 
مختلفــة عبــر آليــات مختلفــة مــن أطــراف إنســانية مختلفــة خــالل 
وطــرق  األغــراض  اختلفــت  ـا،  تاريخيًـّ نفســها.  الزمنيــة  الفتــرة 
االســتهداف والنمــاذج وآليــات التوصيــل: مثــاًل، ُتقــدم قســائم 
الوقــود الورقيــة لالجئيــن فــي الشــتاء وقســائم الغــذاء اإللكترونيــة 
المقدمــة مــن خــالل بطاقــة تــوزع علــى الالجئيــن المعرضيــن لخطر 
ــددة  ــدة متع ــر مقي ــة غي ــالت نقدي ــي، وتحوي ــن الغذائ ــدام األم انع
األغــراض مــن خــالل بطاقــات الصــراف اآللــي أو الخدمــات النقديــة 
المتنقلــة لالجئيــن الذيــن يعيشــون دون عتبــة اجتماعيــة اقتصاديــة 
ــة  ــات جماعي ــانية توزيع ــراف اإلنس ــرت األط ــًرا، اختب ــة. ومؤخ معين

ــر البرامــج. ــة وتنســيقها عب للمســاعدات المالي

محاور الجدل والنقاش
الالجئون البيئيون

يقــدر البنــد الدولــي بــأن 143 مليــون شــخص قــد يضطــرون لتــرك 
منازلهــم بحلــول عــام 2050 نتيجــة اآلثــار المترابطــة لتغيــر المنــاخ 
ــام  ــي ع ــم.368 ف ــي العال ــًرا ف ــر تأث ــة مناطــق هــي األكث ــي ثالث ف
2017، نــزح 18 مليــون شــخص جديــد نتيجــة ظــروف جويــة )مقارنــة 
بأقــل مــن مليــون شــخص بســبب كــوراث طبيعيــة أخــرى(. تمثــل 
الــدول متدنيــة ومتوســطة الدخــل أغلبيــة النــزوح المتصــل بالكــوارث 
الجــزر  دول  تشــهد  حيــث  و2013(،   2008 عامــي  بيــن   %97(
ــكان.369  ــدد الس ــبة لع ــتويات بالنس ــى مس ــة أعل ــرة النامي الصغي
فــي الكــوارث الطبيعيــة الســريعة يميــل النــاس للنــزوح لفتــرة 
زمنيــة قصيــرة نســبيًّا،370 لكــن اآلثــار األبطــأ لتغيــر المنــاخ والتدهــور 
البيئــي ســتدفع المالييــن لتــرك منازلهــم بشــكل دائــم. مــن 
المتوقــع أن تكــون الهجــرة داخليــة فــي الغالــب، فينتقــل األشــخاص 
إلــى مناطــق أقــل تضــرًرا مــن بالدهــم حيــث تكــون ســبل العيــش 
متاحــة أكثــر. لكــن ســتكون هنــاك حركــة كبيــرة عبــر الحــدود أيًضــا. 
علــى الرغــم مــن ازديــاد اإلقــرار بقضيــة الالجئيــن البيئييــن إال انــه 
لــم توضــع أطــر قانونيــة أو حمايــة لمــن يفــرون مــن هــذه األضــرار. 
وفًقــا للوضــع الحالــي، ســينضم عــدد هائــل مــن الالجئيــن البيئييــن 
ــي  ــاق العالم ــعى الميث ــن. يس ــر النظاميي ــن غي ــة المهاجري لموج
للهجــرة اآلمنــة والنظاميــة والمنتظمــة لمعالجــة بعــض المشــكالت 
التــي مــن المرجــح أن تؤثــر علــى الالجئيــن البيئييــن - مثــاًل مــن 
خــالل التزامــات متصلــة بضمــان امتــالك جميــع المهاجريــن إثبــات 
هويــة قانونــي ووثائــق رســمية كافيــة.371 لكــن النهــج المتبــع إزاء 
ــر مــن بلــد آلخــر، ويبقــى  هــذه االلتزامــات ســيتفاوت بشــكل كبي
أن نــرى كيــف ســتطبق هــذه االلتزامــات علــى المهاجريــن الذيــن 
ــة  ــة الدولي ــون للحماي ــة وال يتأهل ــر نظامي ــر وســائل غي ــوا عب انتقل

بموجــب األطــر الحاليــة.

 Evaluation of the DG ECHO funded Emergency Social Safety Net" )2018-2016( 367  برنامج األغذية العالمي
ESSN( in Turkey("، المجلد األول.

368  كانتا كوماري ريغواد وآخرون )Groundswell " )2018"، ص. 19� 143 مليون شخًصا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية فقط.

369  كانتا كوماري ريغواد وآخرون )Groundswell " )2018"، ص. 6، 21�
370  كانتا كوماري ريغواد وآخرون )Groundswell " )2018"، ص. 21�

371  الميثاق العالمي لألمم المتحدة للهجرة )2018( الميثاق العالمي للهجرة اآلمنة والنظامية والمنتظمة.
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الملحق 1: المصطلحات 
واالختصارات

)AML( مكافحة غسيل األموال

تقنيــة سلســلة الكتــل: نهــج حديــث وســريع التطــور لتســجيل ومشــاركة البيانــات عبــر عــدة مخــازن بيانــات )أو دفاتر حســابات(. 
ــن.  ــر شــبكة موزعــة مــن المشــاركين المختلفي ــات ومشــاركتها ومزامنتهــا عب ــة تســجيل التعامــالت والبيان ــح هــذه التقني تتي

تســمى هــذه التقنيــة أيًضــا بتقنيــة "دفاتــر الحســابات الموزعــة".372

)CFT( مكافحة تمويل اإلرهاب

الخدمــات الماليــة الرقميــة )DFS(: مجموعــة واســعة مــن الخدمــات الماليــة التــي يجــري الوصــول إليهــا أو توصيلهــا مــن 
ــات  ــة الخدم ــة الرقمي ــات المالي ــن. تشــمل الخدم ــات واالئتمــان واالدخــار والحــواالت والتأمي ــا الدفع ــة ومنه ــوات رقمي خــالل قن

ــة.373 ــة المتنقل المالي

المنــح المباشــر: النقــد المحــول بيــن األفــراد دون وســيط )وهــو النقــد الممنــوح وليــس المقتــرض(. يســمى أيًضــا المنــح مــن 
.)P2P( شــخص آلخــر

مســاعدات النقــد والقســائم )CVA(: تشــير مســاعدات النقــد والقســائم إلــى كافــة البرامــج التــي یتــم فيهــا تقدیــم النقــد أو 
القســائم للســلع أو الخدمــات مباشــرة للمســتفيدین. ویســتخدم المصطلــح فــي ســياق المســاعدات اإلنســانية لإلشــارة إلــى 
تقدیــم التحویــالت النقدیــة أو القســائم إلــى األفــراد أو األســر أو المجتمعــات وليــس للحكومــات أو الجهــات األخــرى التابعــة للدولــة. 
ویســتثنى مــن ذلــك الحــواالت والتمویــل بالــغ الصغــر فــي التدخــالت اإلنســانية )علــى الرغــم مــن إمكانيــة اســتخدام التمویــل 

بالــغ الصغــر ومؤسســات تحویــل  األمــوال للتقدیــم الفعلــي للنقــد(.374

التحويــالت النقديــة: "تقديــم المســاعدة فــي شــكل نقــود )إمــا عمــالت ماليــة ورقيــة أو نقــد إلكترونــي( وذلــك للمســتفيدين 
)األفــراد، أو األســر، أو المجتمعــات(. التحويــالت النقديــة بحكــم تعريفهــا غيــر مقيــدة مــن حيــث االســتخدام ومميــزة عــن الطرائــق 

المقيــدة بمــا فــي ذلــك القســائم والمســاعدة العينيــة."375 

العمــالت المشــفرة: النقــد الرقمــي فــي أنظمــة الدفــع اإللكترونــي التــي ال تتطلــب بشــكل عــام دعــم الحكومــة أو تدخــل وســيط 
كالبنــوك. بــداًل مــن ذلــك، يصــادق المســتخدمون علــى الدفعــات باســتخدام بروتوكــوالت معينــة.376

الهويــة الرقميــة: النســخة الرقميــة مــن هويــة الشــخص الماديــة. وهــي مجموعــة مــن الخصائــص الفرديــة التــي تصــف كيانـًـا 
وتقــرر التعامــالت التــي يمكــن أن يشــارك فيهــا.377

التحويــالت الرقميــة: إرســال النقــد باســتخدام منصــة رقميــة، وتشــمل التحويــالت اإللكترونيــة والدفعــات اإللكترونيــة والتــي 
تشــمل الخدمــات الماليــة المتنقلــة والتحويــالت إلــى بطاقــات الســحب اآللــي.

تقنيــة دفاتــر الحســابات الموزعــة: نهــج حديــث وســريع التطــور لتســجيل ومشــاركة البيانــات عبــر عــدة مخــازن بيانــات )أو 
دفاتــر حســابات(. تتيــح هــذه التقنيــة تســجيل التعامــالت والبيانــات ومشــاركتها ومزامنتهــا عبــر شــبكة موزعــة مــن المشــاركين 

المختلفيــن. تســمى أيًضــا تقنيــة "سلســلة الكتــل".378

المســاعدات الماليــة: كل التدفقــات الماليــة التــي تصــل إلــى األشــخاص األكثــر هشاشــة واألشــخاص المتأثريــن باألزمــات 
علــى مســتوى األفــراد واألســر. يمكــن تقديــم المســاعدات مــن خــالل آليــات متنوعــة بمــا فيهــا المؤسســات )التابعــة للدولــة 

وغيرهــا( أو مباشــرة مــن أفــراد آخريــن.

ــن  ــكل م ــودة ل ــان الج ــع ضم ــة م ــات المالي ــن الخدم ــة م ــة كامل ــم مجموع ــي تقدي ــاج المال ــي اإلدم ــي: "يعن ــاج المال اإلدم
ــة".379 ــة المالي ــن الناحي ــن م ــالء المؤهلي ــك للعم ــات وذل ــي الخدم ــن مقدم ــة م ــل مجموع ــن قب ــتخدامها م ــتطيع اس يس

)FSP( مقدم الخدمات المالية

372  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ البنك الدولي )Distributed Ledger Technology )DLT( and Blockchain" )2017"، مذكرة فنية رقم 1، ص. 4�
373  تحالف اإلدماج المالي )Digital Financial Services Basic Terminology" )2016"، آب 2016. مذكرة توجيهية رقم 19، ص. 3�

374  شراكة التعلم النقدي )Glossary of terminology for cash and voucher assistance " )2018"، ص. 6�
375  شراكة التعلم النقدي )Glossary of terminology for cash and voucher assistance " )2018"، ص. 6�

376  خدمة أبحاث الكونغرس )Cryptocurrency: The Economics of Money and Selected Policy Issues " )2018"، ص. 1�
377  المنتدى االقتصادي العالمي، مجتمع الخدمات المالية وديلويت )A Blueprint for Digital Identity, The role of financial institutions in building digital identity" )2016"، ص. 41�

378  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ البنك الدولي )Distributed Ledger Technology )DLT( and Blockchain" )2017"، مذكرة فنية رقم 1، ص. 4�
379  شراكة التعلم النقدي )The State of the World’s Cash Report " )2018"، ص. 18�
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القطــاع اإلنســاني الدولــي الرســمي: األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر والحكومــات المانحــة التقليديــة )مثــل حكومــات لجنــة المســاعدات 
التنمويــة التابعــة لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة( وهيــكل القــوى الــذي يربــط هــذه األطــراف مًعــا.380 ينبغــي عــدم تفســير 
مصطلــح "الرســمي" وفصــل هــذه األطــراف الفاعلــة عــن غيرهــا فــي مجــال العمــل اإلنســاني علــى أنهــا أطــراف أعلــى مرتبــة 
أو أكثــر قيمــة. يجمــع المصطلــح األطــراف الفاعلــة العاملــة فــي المجــال اإلنســاني ممــن تتمتــع بأكبــر ســلطة فــي النظــام وأكبــر 

نفــوذ علــى القــرارات علــى نطــاق النظــام بأكملــه كوضــع المعاييــر والسياســات. 

النظــام اإلنســاني: كل األطــراف الفاعلــة التــي تشــارك وتســاهم فــي العمــل اإلنســاني. هــذا تصنيــف واســع النطــاق يشــمل 
هيــاكل القــوى واألطــراف الفاعلــة المتنافســة والتــي تتولــى أدواًرا مختلفــة ولديهــا فهــم مختلــف لمــا هــو إنســاني.381

ــا )IDPs(: األفــراد الذيــن أجبــروا علــى تــرك منازلهــم لكنهــم لــم يعبــروا الحــدود الدوليــة بحثــا عــن األمــان.  النازحــون داخليًّ
ــا داخــل بالدهــم ويبقــون خاضعيــن لحمايــة حكوماتهــم حتــى لــو كانــت الحكومــة ســبب نزوحهــم.382 يبقــى النازحــون داخليًّ

المهاجر الدولي: الشخص الذي يقيم في بلد سوى البلد الذي ولد فيه.383

اعــرف عميلــك )KYC(: الخطــوات المتخــذة مــن قبــل مؤسســة ماليــة لتحديــد هويــة عميلهــا وفهــم طبيعــة أنشــطته وتقييــم 
مخاطــر غســيل األمــوال المتصلــة بــه مــن أجــل تحديــد المســتوى المالئــم لمراقبتــه.

الــدول األقــل تطــوًرا )LDC(: "مجموعــة مــن الــدول التــي تقــرر أنهــا تواجــه عراقيــل شــديدة أمــام التنميــة المســتدامة. هــذا 
القــرار قائــم علــى الدخــل القومــي اإلجمالــي للفــرد الواحــد ومؤشــرات الصحــة والتعليــم والهشاشــة فــي مواجهــة الصدمــات 

االقتصاديــة والبيئيــة".384

الهويــة القانونيــة: وضــع مركــب يتــم الحصــول عليــه بالميــالد أو التســجيل المدنــي، ويمنــح الفــرد هويــة ومعرفــات شــخصية فريــدة 
كالخصائــص البيومتريــة المجموعــة مــع رقــم تعريــف فريد.385

ــة والتعافــي فــي بالدهــا )كالمنظمــات  ــة فــي مجــال اإلغاث ــة: منظمــات المجتمــع المدنــي العامل ــة المحلي األطــراف الفاعل
غيــر الحكوميــة المحليــة والوطنيــة وجمعيــات الصليــب األحمــر/ الهــالل األحمــر الوطنيــة( والســلطات الحكوميــة المحليــة والوطنيــة 
ــة  ــال اإلغاث ــي مج ــة ف ــة( العامل ــاص )الربحي ــاع الخ ــات القط ــر، وكيان ــد المتأث ــي البل ــي ف ــة والتعاف ــال اإلغاث ــي مج ــة ف العامل

والتعافــي فــي بالدهــا.386

الخدمــات النقديــة المتنقلــة: الخدمــات النقديــة المتنقلــة هــي تقديــم الخدمــات الماليــة مــن خــالل الهاتــف المحمــول. يشــمل هــذا 
التعريــف الواســع مجموعــة مــن الخدمــات بمــا فيهــا الدفــع )التحويــالت مــن شــخص آلخــر( والتمويــل )كمنتجــات التأميــن( والمعامــالت 
المصرفيــة )مثــل استفســارات رصيــد الحســاب(. فــي الممارســة العمليــة، يمكــن اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل كإرســال 
الرســائل النصيــة القصيــرة لتحويــل القيمــة أو الدخــول إلــى تفاصيــل الحســاب المصرفــي عــن طريــق اســتخدام اإلنترنــت مــن الهاتــف 

المحمــول.387

)MNO( شركات شبكات االتصال الالسلكي

األطــراف الفاعلــة غيــر الرســمية: األطــراف الفاعلــة التــي تعمــل علــى هامــش القطــاع اإلنســاني الدولــي الرســمي لكنهــا تكســب 
نفــوذّا وأهميــة، ومــن هــذه األطــراف الحكومــات الوطنيــة فــي مناطــق العمليــات اإلنســانية واألطــراف العســكرية واألطــراف الفاعلــة مــن 
القطــاع الخــاص والمجتمعــات المتأثــرة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والجهــات المانحــة الجديــدة. هــذه األطــراف ليســت جديــدة 

علــى النظــام اإلنســاني، لكــن تغيــر ديناميــات القــوى جعلهــا أكثــر صلــة فــي تحــّدٍ لهيمنــة القطــاع اإلنســاني الدولــي الرســمي.388

)ODA( المساعدات التنموية الرسمية

األشــخاص المتأثــرون باألزمــات: جميــع النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــة علــى اختــالف احتياجاتهــم ومكامــن ضعفهــم وقدراتهــم 
ممــن تأثــروا بكــوارث أو نزاعــات أو أزمــات أخــرى فــي موقــع محــدد. ألغــراض هــذا التقريــر، ذلــك يشــمل األشــخاص المتأثريــن بشــكل 

مباشــر وغيــر مباشــر إضافــة إلــى أفــراد المجتمعــات الذيــن يســتضيفون األشــخاص النازحيــن المتأثريــن.389 

380  شبكة البحث والتحليل المشترك بين الوكاالت )The Future of Aid: INGOs in " )2016 2030"، ص. 6�
381  شبكة البحث والتحليل المشترك بين الوكاالت )The Future of Aid: INGOs in " )2016 2030"، ص. 6�

382  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، األشخاص النازحون داخليًّا.
�"2017 International Migration Report " )2018( 383  إدارة األمم المتحدة للشؤون االجتماعية واالقتصادية

"Handbook on the Least Developed Country Category: Inclusion, Graduation and Special Support Measures Third Edition " )2018( 384  إدارة األمم المتحدة للشؤون االجتماعية واالقتصادية
385  ميا هاربيتز وبتينا بوكل-غوفريدا )Democratic Governance, Citizenship, and Legal Identity, Linking Theoretical Discussion and Operational Reality" )2009"، ص. 5�

386  شبكة البحث والتحليل المشترك بين الوكاالت )Voices to Choices Report" )2018"، ص. 5�
387  كيفن دونوفان )Mobile Money for Financial Inclusion " )2012"، الفصل الرابع، " GSMA Mobile Money Tracker"، ص. 61�

388  شبكة البحث والتحليل المشترك بين الوكاالت )The Future of Aid: INGOs in" )2016 2030"، ص. 6�
389  شبكة البحث والتحليل المشترك بين الوكاالت )Voices to Choices Report" )2018"، ص. 5�
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المنح من شخص آلخر: األموال المحولة بين األفراد دون وسيط )تمنح هذه األموال وال تقرض( ويسمى أيًضا المنح المباشر.

الالجــئ: الشــخص الــذي يجبــر علــى الفــرار مــن بلــده بســبب االضطهــاد أو الحــرب أو العنــف. الالجــئ لديــه خــوف قــوي مــن االضطهــاد 
ألســباب متصلــة بالعــرق أو الديــن أو الجنســية أو الــرأي السياســي أو العضويــة فــي مجموعــة اجتماعيــة معينــة.390

ــل  ــن قب ــة( م ــة أو العيني ــة )االجتماعي ــر النقدي ــة وغي ــة النقدي ــة والطوعي ــدود والخاص ــرة للح ــالت العاب ــي التحوي ــواالت ه ــواالت: الح الح
ــل.391 ــد األص ــن بل ــرورة م ــوا بالض ــات ليس ــخاص أو مجتمع ــى أش ــي إل ــردي أو جماع ــكل ف ــن بش ــن والمغتربي المهاجري

الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات: نظام حماية اجتماعية القادر على االستجابة بمرونة للحاالت الطارئة.392

ــة  ــر القائمــة علــى االشــتراكات مكــون مــن المســاعدات االجتماعي ــة غي ــة االجتماعي ــة: عنصــر مــن الحماي المســاعدات االجتماعي
ــات.393 ــاء مــن الرســوم والمعون وبرامــج األشــغال العامــة واإلعف

الحمايــة االجتماعيــة: "مجموعــة مــن اإلجــراءات العامــة التــي تعالــج كاًل مــن الحرمــان المطلــق ومكامــن الضعــف لــدى أفقــر الســكان 
وحاجــة غيــر الفقــراء لألمــن فــي مواجهــة الصدمــات وأحــداث دورة الحيــاة".394

التحويــالت االجتماعيــة: النقــد والقســائم والتحويــالت العينيــة مــن الحكومــات أو المنظمــات لدعــم المجتمعــات الفقيــرة والهشــة. يمكــن 
أن تكــون التحويــالت مشــروطة أو غيــر مشــروطة.395

الســجل االجتماعــي: نظــام معلومــات يدعــم التواصــل واالســتيعاب والتســجيل وتحديــد األهليــة المحتملــة لبرنامــج اجتماعــي أو أكثــر. 
تقــدم بعــض الســجالت االجتماعيــة "بوابــة" لألشــخاص كــي يســجلوا طلــب االلتحــاق وُيــدرس احتمــال إدماجهــم فــي برنامــج اجتماعــي 

أو أكثــر بنــاء علــى تقييــم احتياجاتهــم وظروفهــم.396

المســتخدمون: األشــخاص المتأثــرون باألزمــات ممــن يســتلمون المســاعدات الماليــة. يمكــن أن تكــون هــذه المســاعدات مــن مصــادر 
متنوعــة ومــن خــالل العديــد مــن القنــوات المختلفــة.397 مســتخدمو المســاعدات الماليــة هــم مجموعــة متنوعــة مــن األفــراد؛ بــدًءا ممــن 

نزحــوا بســبب النزاعــات وانتهــاًء بأصحــاب الشــركات المحليــة والعامليــن فــي المجتمــع المدنــي.

القســائم: " قســيمة ورقيــة أو رمزيــة أو إلكترونيــة يمكــن تبادلهــا مقابــل كميــة أو قيمــة محــددة للســلع، وتحــدد إمــا كقيمــة نقدیــة 
ــذرة، طحــن 5  ــال: 5 كيلوغرامــات مــن ال ــال: 15 دوالًرا(، أو كســلع أو خدمــات محــددة مســبًقا )علــى ســبيل المث )علــى ســبيل المث
كيلوغرامــات مــن الــذرة(، أو مزیــج مــن القيمــة والســلع. وتعــد القســائم بطبيعتهــا أحــد أشــكال التحویــالت المقيــدة علــى الرغــم مــن 
وجــود اختالفــات كبيــرة فــي درجــة التقييد/المرونــة التــي یمكــن أن توفرهــا البرامــج المختلفــة القائمــة علــى القســائم� ویمكــن تبادلهــا 
مــع باعــة مختاريــن مســبًقا أو فــي "معــارض" تنشــئها الوكالــة. تســتخدم مصطلحــات القســائم، أو الطوابــع، أو الكوبونــات كمرادفــات."398

unrefugees.org  390
391  البرلمان األوروبي، إدارة السياسات، اإلدارة العامة للسياسات الخارجية )The Impact Of Remittances on Developing Countries" )2014"، ص. 15�

�"Conceptualising shock-responsive social protection" )2017( 392  مركز السياسات الدولي للنمو الشامل، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
393  أوكسفورد بوليسي مانجمنت )2nd Edition( Shock-Responsive Social Protection Systems Research: Literature review" )2017("، ص، 7�

394  أوكسفورد بوليسي مانجمنت )Shock-Responsive Social Protection Systems Research " )2017"، ص. 6�
395  أوكسفورد بوليسي مانجمنت )Shock-Responsive Social Protection Systems Research " )2017"، ص. 7�

396  فيليب ليت، تينا جورج، تشانينغ صن، تيريزا جونز، كاثي ليندرت )Social Registries for Social Assistance and Beyond: A Guidance Note & Assessment Tool" )2017"، ورقة المناقشة رقم 1704، ص، 4�
397  "المستخدمون" مصطلح مستخدم بكثرة في سالسل اإلمداد اإلنسانية حيث يكون المستخدم هو مستلم أو مستهلك المساعدة.

398  شراكة التعلم النقدي )Glossary of terminology for cash and voucher assistance " )2018"، ص. 17�
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ــات  ــة العالمــي واألزم ــا نظــام الحوكم ــد يتطــور به ــة ق ــا مختلف ــل طرًق ــة تمث ــة أوضــاع مســتقبلية محتمل "تحــدد هــذه الســيناريوهات أربع
اإلنســانية. ال ُيقصــد بهــذه الســيناريوهات أن تكــون حاســمة بــل هــي مصممــة لتمثيــل طيــف مــن األوضــاع المســتقبلية المحتملــة فــي عــام 
2030. تقــدم هــذه الســناريوهات رؤًى بشــأن شــكل العمــل اإلنســاني المســتقبلي والديناميــات والتحديــات والفــرص التــي يحتــاج األطــراف 

الفاعلــون فــي النظــام اإلنســاني لالســتعداد لهــا".399

The Future of Aid: INGOs in 2030� للمزيد من المعلومات يرجى االطالع على تقرير

الملحق 2: مصفوفة سيناريوهات 
مستقبل المساعدات المالية

فائض

التطورات

البوابة الضيقة

لكل ملعبهم

399  شبكة البحث والتحليل المشترك بين الوكاالت )The Future of Aid: INGOs in " )2016 2030"، ص. 13�

االحتياجات اإلنسانية

أدوار جديدة و آليات تنسيق جديدة لألطراف اإلنسانية على المستوى 
العالمي )الشركات و المدن الكبرى و المواطنين...(

انسحاب الحوكمة العالمية  

حوكمة العالمية
ال

نظام جديد ومكثف
أزمات على نطاق 

كبير/ إقليمية 
)سياسية, بيئية, 

زراعية, حضرية, 
اقتصادية, استقرار(.

األزمات محلية )محتواة 
داخل الدول في 

مناطق هشاشة جيدة 
أو قائمة(

شبكات جديدة من 
األطراف اإلنسانية التي 

تركز على األزمات/
التدخالت ذات األهمية 

اإلستراتجية

تظهر قوانين ونهج 
جديدة إلدارة األزمات

الفجوة األكبر بين 
األزمات واالحتياجات 

والقدرات

تسييس األزمات 
وتقليص الفضاء 

اإلنساني

أ ب

ج د

http://futureofaid.iaran.org/The_Future_Of_Aid_INGOs_In_2030.pdf
http://futureofaid.iaran.org/The_Future_Of_Aid_INGOs_In_2030.pdf
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الوصول إلى الخدمات 
المالية

استخدام الخدمات 
المالية

الحواالت

النقد المادي

المنح من شخص 
آلخر

المساعدات النقدية

أشكال أخرى من 
المساعدات المالية

فرص سبل العيش

االئتمان

التأمين

اتصاالت المحتاجين

الهوية الرقمية وبيانات 
المنتفعين

تنقل السكان

دور الجهات المانحة 
التقليدية

دور الجهات المانحة 
الجديدة

دور الحكومات

دور األمم المتحدة

دور المنظمات غير 
الحكومية الدولية

دور القطاع الخاص

دور المنظمات غير 
الحكومية المحلية/ 

المجتمع المدني

التحليــل فــي هــذا التقريــر مبنــي علــى أســاس مجموعــة ســيناريوهات شــبكة البحــث والتحليــل المشــترك بيــن الــوكاالت. كانــت التحليــل 
خاصًّــا بآفــاق المســاعدات الماليــة علــى مســتوى العالــم لألعــوام 2019-2030. يعتمــد هــذا التحليــل علــى الســيناريوهات األربعــة المعروضــة 
ــوكاالت فــي عــام 2016 بشــأن طــرق تطــور النظــام  ــن ال ــل المشــترك بي ــر "Future of Aid" الصــادر عــن شــبكة البحــث والتحلي فــي تقري
اإلنســاني خــالل هــذه الفتــرة الزمنيــة. تــم تطويــر ســيناريوهات جديــدة بشــأن دور المســاعدات الماليــة فــي كل مــن الســياقات المحتملــة 

بنــاء علــى تحليــل مســتقل كمــا هــو موضــح أدنــاه.

تحليل السيناريوهات:

هيــكل النظــام - تمثيــل تخطيطــي للعوامــل المحوريــة للمســألة. ُيســتخدم هيــكل النظــام لتجميــع العوامــل التــي سيشــملها التحليــل . 1
مــع الحــد مــن التحيــز المعرفــي.

ــا لدرجــة تأثيرهــا . 2 ــر المباشــر للدوافــع علــى بعضهــا البعــض. ُيســتخدم لتصنيــف العوامــل وفًق التحليــل البنيــوي - شــبكة تحليــل لألث
ــة بالنســبة للنظــام. ــر جوهري ــد الدوافــع األكث واســتقاللها وتحدي

التحليل المورفولوجي - أداة لتطوير السيناريوهات بناء على مزيج من النتائج المحتملة للدوافع األكثر تأثيًرا في النظام.400. 3

الســيناريوهات - أوصــاف ســردية لألوضــاع المســتقبلية المحتملــة الناتجــة عــن عمليــة التحليــل. تســتخدم كأســاس لتطويــر الخيــارات . 4
اإلســتراتيجية لمختلــف الحــاالت الطارئــة.

1. الهيكل
الهيــكل هــو تمثيــل مفاهيمــي للنظــام الخاضــع للدراســة ُيســتخدم لتحديــد دوافــع التغييــر التــي سيشــملها التحليــل. تــم تحديــد دوافــع 
التغييــر المؤثــرة علــى المســاعدات الماليــة مــن خــالل دراســة أجراهــا محللــون تابعــون لشــبكة البحــث والتحليــل المشــترك بيــن الــوكاالت 
ــم  ــراء. ت ــع الخب ــة م ــة، وورشــتي عمــل، و11 مقابل ــي مجــال المســاعدات المالي ــا ف ــن وســتين مختًص للدراســات الســابقة، ومســح الثني
تصنيــف الدوافــع وفًقــا لنطاقهــا )دوليــة، وطنيــة، محليــة( ووفًقــا إلطــار PESTEL المعــدل )سياســية، اقتصاديــة، اجتماعيــة، تكنولوجيــا، قانونيــة، 
ــا يمثلــون  بيئيــة( للحــد مــن التحيــز المعرفــي عــن طريــق تحديــد المجــاالت التــي تتطلــب فحًصــا أكبــر. أدت العمليــة إلــى تحديــد 29 دافًع

العناصــر األساســية للتحليــل الالحــق.

الحواالت

اتصاالت المحتاجين

تنقل السكان

تكنولوجيا الهاتف 
المحمول

التقنيات الحديثة

البيانات

الوصول إلى الخدمات 
المالية

الوصول إلى اإلنترنت

اتصاالت المحتاجين

الهوية الرقمية وبيانات 
المنتفعين

فرص سبل العيش

التنظيمات

اتصاالت المحتاجين

الهوية الرقمية وبيانات 
المنتفعين

دور الحكومات

الملحق 3: المنهجية

القانونيةالتكنولوجيةاالجتماعيةاالقتصاديةالسياسية

�"2030 The Future of Aid: INGOs in " )2016( مالءمة. انظر: شبكة البحث والتحليل المشترك بين الوكاالت "Future of Aid" 400   ألغراض هذا التقرير تم تحديد المجموعات من قبل أكثر سيناريوهات تقرير
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دور الجهات المانحة 
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دور الحكومات

دور األمم المتحدة

دور المنظمات غير 
الحكومية الدولية

دور القطاع الخاص

دور المنظمات غير 
الحكومية المحلية/ 
منظمات المجتمع 

المدني

اتصاالت األشخاص 
المحتاجين

الهوية الرقمية وبيانات 
المنتفعين

الهيكل اإلنساني

دور الجهات المانحة 
التقليدية

دور الجهات المانحة 
الجديدة

دور الحكومات

دور األمم المتحدة

دور المنظمات غير 
الحكومية الدولية

دور القطاع الخاص

الوصول إلى الخدمات 
المالية

استخدام الخدمات 
المالية

الحواالت

النقد المادي

المنح من شخص 
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المساعدات النقدية

أشكال أخرى من 
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فرص سبل العيش

االئتمان

التأمين

شبكات األمان 
االجتماعي

الدخل األساسي 
الشامل

دور القطاع الخاص

التحويالت النقدية

النقد المادي

المنح من شخص 
آلخر

المساعدات النقدية

مساعدات مالية 
أخرى

فرص سبل العيش

االئتمان

التأمين

آليات تمويل جديدة

مستويات تمويل 
المساعدات اإلنسانية

دور القطاع الخاص

الحواالت 

المنح من شخص 
آلخر

اتصال األشخاص 
المحتاجين

تنقل السكان

الحواالت 

المنح من شخص 
آلخر

اتصاالت األشخاص 
المحتاجين

تنقل السكان

تكنولوجيا الهاتف 
المحمول

التقنيات الحديثة

البيانات

تكنولوجيا الهاتف 
المحمول

التقنيات الحديثة

البيانات

 

الوصول إلى الخدمات 
المالية

استخدام الخدمات 
المالية

فرص سبل العيش

التنظيمات

اتصال المحتاجين

الهوية الرقمية وبيانات 
المنتفعين

دور الحكومات

اتصاالت المحتاجين

الهوية الرقمية وبيانات 
المنتفعين

الشكل 1. الهيكل، يوضح الدوافع وفق النطاق وإطار PESTEL )تكملة(

القانونيةالتكنولوجيةاالجتماعيةاالقتصاديةالسياسية

2. التحليل البنيوي

التحليــل البنيــوي هــو أداة مســتخدمة لتقديــم إطــار عمــل لنظــام الدوافــع، وهــو قائــم علــى تقنيــة MICMAC، وهــي تقنيــة تحليــل شــبكي 
تمثــل رســًما موجًهــا لشــبكة التفاعــالت بيــن العوامــل. يجــري إدخــال العوامــل إلــى مصفوفــة مجــاورة حيــث توضــع فــي قائمــة علــى محــوري 
"س" و"ص". ثــم يجــري تصنيــف أثــر كل عامــل علــى كل عامــل آخــر )مــن 0 إلــى 3(. ويســتخدم جــدول القيــم الناتجــة لتصنيــف كل عامــل 

بنــاء علــى تأثيــره الصافــي )مجمــوع تأثيــره علــى جميــع العوامــل( واعتماديتــه )مجمــوع تأثيــر كل العوامــل األخــرى عليــه(.

ــة الرســم  ــر العامــل أ علــى ب بقيمــة 3، والعامــل ب علــى ج بقيمــة 3، والعامــل ج علــى ب بقيمــة 1. يمكــن كتاب ــاه، يؤث فــي المثــال أدن
الموجــه علــى شــكل مصفوفــة مجــاورة بحيــث تؤثــر العوامــل فــي العمــود األول علــى العوامــل فــي الصــف العلــوي. يحســب التأثيــر الصافــي 
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لــكل عامــل علــى العوامــل األخــرى عــن طريــق جمــع الصفــوف، حيــث أ = 3، ب = 3، ج = 1. ويجــري حســاب االعتماديــة بجمــع تأثيــر كل 
عامــل آخــر علــى كل عامــل، حيــث أ= 0، ب= 4، ج = 3�

الشكل 2أ )اليسار( مثال على رسم موجه؛ الشكل 2ب )اليمين( مثال على مصفوفة المجاورة

ثــم يوضــع رســم لنتائــج التأثيــر واالعتماديــة للعوامــل لتشــكيل خارطــة للنظــام. يمكــن أن يشــير موقــع العوامــل فــي الرســم إلــى اســتقرار 

أ

ب

ج

ج ب  أ 
أ

جب

النظــام. إذا كانــت متركــزة فــي الربــع العلــوي األيســر والســفلي األيســر والســفلي األيمــن، مــن المرجــح أن يكــون النظــام مســتقًرا. وإذا 
كانــت موزعــة علــى المحــاور مــن أدنــى اليســار إلــى أعلــى اليميــن، فــإن النظــام غيــر مســتقر علــى األرجــح. وذلــك بســبب خصائــص 

العوامــل الموجــودة فــي هــذه األربــاع المختلفــة.

الشكل 3. رسم لتأثير واعتمادية الدوافع حسب قيمتها وفق التحليل البنيوي

دوافع ناقلة

دوافع مستقلة

دوافع محددة

دوافع تابعة
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إن نظــام العوامــل التــي تشــكل المســاعدات الماليــة نظــام حيــوي. 
ــر،  ــة للتغيي ــر عرض ــه أكث ــي أن ــتقرار يعن ــتوى االس ــاض مس فانخف
ــن  ــة. لك ــه خــالل الســنوات القادم ــور هيكل ــح أن يتط ــن المرج وم
بعًضــا مــن الدوافــع األكثــر تأثيــًرا قــد تــؤدي دور مثبطــات التغييــر فــي 
ــع الدوافــع "الناقلــة" هــذا  المســتقبل. يعــزز تركــز الدوافــع فــي رب
ــي  ــوة الت ــاط الق ــع أفضــل نق ــذه الدواف ــل ه ــوي. تمث ــكل الحي الهي
يمكــن أن تســعى االطــراف الفاعلــة إلحــداث التغييــر فــي النظــام 

مــن خاللهــا.

أمــا العوامــل المحــددة فهــي موجــودة فــي الربــع العلــوي األيســر. 
هــذه هــي مدخــالت النظــام ألنهــا تؤثــر بشــكل كبيــر علــى 
ــًرا مــا تمثــل  العوامــل األخــرى وتعتمــد عليهــا بشــكل بســيط. كثي
هــذه الدوافــع مداخــل إلــى النظــام وتوجههــا ســيحدد شــكل بقيــة 
ــكل النظــام.  ــد هي ــك فهــي عناصــر حرجــة فــي تحدي النظــام. لذل
ــكل  ــع ش ــذه الدواف ــذ ه ــن أن تأخ ــان يمك ــن األحي ــر م ــي الكثي ف
ــع  ــه. وهــي تتمت ــر ب ــا ال تتأث ــة تشــكل النظــام لكنه ــرات بيئي متغي
بأثــر كبيــر علــى العوامــل األخــرى لكنهــا ال تتأثــر بهــا. مــن الضــروري 
مراقبــة هــذه العوامــل ألنهــا تتمتــع بأثــر كبيــر مباشــر وغيــر مباشــر 
علــى موضــوع الدراســة. لكــن يصعــب أيًضــا تغييرهــا وهــي أهــداف 

أقــل مالءمــة للبرمجــة.

تكنولوجيا الهاتف المحمول
الوصول إلى اإلنترنت

مستويات تمويل المساعدات المالية
التقنيات الحديثة

المعيقــات الناقلــة، موجــودة فــي الربــع العلــوي األيمــن. تقــع هــذه 
العوامــل فــي مركــز النظــام ألنهــا تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن التأثيــر 
ــراءات  ــإن اإلج ــك ف ــل األخــرى. نتيجــة لذل ــى العوام ــاد عل واالعتم
ــل  ــك تمث ــه. وهــي بذل ــر النظــام بأكمل المطبقــة عليهــا تنتقــل عب
نقــاط قــوة للتأثيــر علــى النظــام بأكملــه. يوصــى بــأن تكــون هــذه 
ــك  ــر وبذل ــا معرضــة للتغيي ــج التدخــالت ألنه ــا لبرام العوامــل أهداًف

ســيكون لهــا أثــر متتالــي خــالل جميــع أجــزاء النظــام.

دور الحكومات
دور القطاع الخاص

الهوية الرقمية وبيانات المنتفعين
استخدام الخدمات المالية

البيانات
تنقل السكان

الوصول إلى الخدمات المالية
اتصال المحتاجين

المساعدات النقدية
دور األمم المتحدة

شبكات األمان االجتماعي

ــع الســفلي األيمــن. وهــي  العوامــل التابعــة، الموجــودة فــي الرب
مخرجــات النظــام ألنهــا تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى العوامــل األخرى 
ــرات  ــك فهــي حساســة للتغيي ــا. لذل ــرة عليه ــر بدرجــة كبي وال تؤث
ــل المشــكالت التشــغيلية بالنســبة  ــا تمث ــًرا م ــي النظــام. وكثي ف
لألطــراف الفاعلــة، لكــن معالجتهــا لــن تغيــر النظــام علــى األرجــح، 
ومــن األفضــل تغييــره عــن طريــق اســتهداف العوامــل التــي تتمتــع 

بدرجــة أكبــر مــن التأثيــر.

دور الجهات المانحة التقليدية
الدخل األساسي الشامل

الحواالت/ التحويالت النقدية
الهيكل اإلنساني

دور الجهات المانحة الجديدة
المنح من شخص آلخر

النقد المادي

العوامــل المســتقلة هــي الموجــودة فــي الربــع الســفلي األيســر. 
وهــي كثيــًرا مــا تكــون خــارج النظــام ألن اعتمادهــا وتأثيرهــا علــى 
العوامــل األخــرى قليــل. ســيعود العمــل علــى هــذه العوامــل بأثــر 
بســيط علــى بقيــة العوامــل والنظــام ككل� قــد توجــد بعــض القضايــا 
ــداًل مــن  ــا بشــكل مســتقل ب ــا لكــن تنبغــي معالجته المهمــة هن

معالجتهــا مــن خــالل إجــراء تعديــالت فــي النظــام.

فرص سبل العيش
دور المنظمات غير الحكومية الدولية

آليات التمويل الجديدة
أشكال المساعدات المالية األخرى

االئتمان
دور المنظمات غير الحكومية المحلية/ منظمات المجتمع 

المدني
التأمين )على مستوى األسر(

كانت الدوافع الثمانية المختارة لهذا التقرير هي الدوافع األكثر 
تأثيًرا.



75مستقبل المساعدات المالية: نظرة إلى عام 2030 

3. التحليل المورفولوجي

التحليــل المورفولوجــي هــو وســيلة الستكشــاف سلســلة مــن األوضــاع المســتقبلية المحتملــة وحصرهــا فــي عــدد محــدود مــن المســارات 
المعقولــة. تــم وضــع عــدد مــن االفتراضــات حــول كيفيــة تطــور كل مــن الدوافــع الثمانيــة األكثــر تأثيــًرا المحــددة فــي الخطــوة الســابقة فــي 
المســتقبل. وتمــت كتابــة هــذه االفتراضــات فــي مصفوفــة حيــث وضعــت الدوافــع فــي العمــود األول ومختلــف الفرضيــات فــي األعمــدة التــي 

تليهــا�

 � "Future of Aid"401تقــع ســيناريوهات هــذا التقريــر ضمــن ســيناريوهات أوســع لمســتقبل النظــام اإلنســاني، كمــا هــو موضــح فــي تقريــر
لتنفيــذ التحليــل، تــم توزيــع مختلــف الفرضيــات لــكل دافــع علــى ســيناريوهات التقريــر األربعــة بمــا يتناســب مــع دينامياتهــا، ليتشــكل ســيناريو 
جديــد مــع التركيــز بشــكل أكبــر علــى مســتقبل المســاعدات الماليــة. مــن خــالل التحليــل المورفولوجــي، يمكــن اســتخدام الفرضيــات مــرة 
ــكل مــن  ــة واحــدة ل ــر مــن فرضي واحــدة أو عــدة مــرات أو عــدم اســتخدامها علــى اإلطــالق. كمــا يمكــن أن يشــمل الســيناريو الواحــد أكث
الدوافــع المعينــة لــه. تــم التحقــق مــن الفرضيــات فــي كل ســيناريو لضمــان أنهــا متســقة بطريقــة منطقيــة وتــم التخلــص مــن أي تناقضــات� 

ومــن ثــم شــكلت الفرضيــات المتبقيــة الخطــوط العريضــة للســيناريوهات الجديــدة الخاصــة بالمســاعدات الماليــة علــى وجــه التحديــد.

الشكل 4. الفرضيات والمخرجات المحتملة للدوافع األكثر تأثيًرا بحلول عام 2030

دور الحكومات. 1

تضع الحكومات المستضيفة البيئة التنظيمية التي تمكّن الوصول للمساعدات المالية واستخدامها�. 1.1
تزداد قدرة الحكومات المستضيفة على جمع التمويل )داخليًّا أو خارجيًّا( لتقديم المساعدات المالية لسكانها المحليين، بما فيهم النازحين داخليًّا�. 2.1
ستفرض الحكومات المستضيفة سيطرة أكبر على وسائل وطرق تقديم المساعدات المالية والمنتفعين منها، ال سيما من خالل استخدام البيانات . 3.1

بشكل أكبر�
ستصبح الحكومات المستضيفة مقدمة أكبر لشبكات األمان االجتماعي�. 4.1
 سترفض الحكومات المستضيفة تيسير المساعدات المالية أو تقديمها بشكل مباشر�. 5.1

دور القطاع الخاص. 2

ستعمل الشركات الدولية بشكل أكبر كجهات مانحة للمساعدات المالية المقدمة لمن يحتاجها.. 1.2
سيتسع دور مقدمي الخدمات المالية اإلقليميين/ الوطنيين كوكالء لتوصيل المساعدات المالية للمحتاجين.. 2.2
ستصبح األطراف الفاعلة في القطاع الخاص )الدولية أم المحلية؟( مقدمة أكبر للخدمات لألطراف اإلنسانية التقليدية وسيجري التعاقد معها لتنفيذ . 3.2

وظائف معينة.
سيزداد دور األطراف الفاعلة في القطاع الخاص )الدولية أو المحلية؟( كبدائل لألطراف اإلنسانية التقليدية فتؤدي وظائف في جميع مراحل دورة البرامج.. 4.2
ستتشارك األطراف الفاعلة في القطاع الخاص مع األطراف اإلنسانية التقليدية من خالل شراكات عالمية في الغالب . 5.2
 ستكون الشراكات بين القطاع الخاص واألطراف اإلنسانية التقليدية مدفوعة بالمبادئ وستخضع إلشراف امين مظالم مستقل )أو ما يكافئه(.. 6.2

الهوية الرقمية وبيانات المنتفعين. 3

سيجري دمج الهوية الصادرة عن الحكومات مع الهويات الصادرة عن القطاع الخاص. ستضمن الحكومات حماية البيانات والمساءلة بشأنها.. 1.3
ستجري تكملة الهوية الصادرة عن الحكومات بعدة هويات إضافية صادرة عن القطاع الخاص. وسيولد تعدد السجالت مكامن ضعف في حماية البيانات.. 2.3
ستندمج الهوية الصادرة عن الوكاالت اإلنسانية مع القطاع الخاص )نظام هوية واحد(. ستضمن الشبكة اإلنسانية حماية البيانات والمساءلة بشأنها.. 3.3
ستجري تكملة الهوية الصادرة عن الوكاالت اإلنسانية )نظام هوية واحد( بعدة هويات إضافية صادرة عن القطاع الخاص. سيولد تعدد السجالت مكامن . 4.3

ضعف في حماية البيانات.
ستجري تكملة الهوية الصادرة عن الوكاالت اإلنسانية )أنظمة هوية متعددة( بعدة هويات إضافية صادرة عن القطاع الخاص. سيولد تعدد السجالت مكامن . 5.3

ضعف في حماية البيانات.
ستجري تكملة الهوية الصادرة عن الحكومات والوكاالت اإلنسانية )أنظمة هويات متعددة( بعدة هويات إضافية صادرة عن القطاع الخاص. سيولد تعدد . 6.3

السجالت مكامن ضعف في حماية البيانات.
 تقديم الهويات الرقمية وإدارتها محكومان بالمبادئ العالمية ويخضعان إلشراف أمين مظالم مستقل )أو ما يكافئه. 7.3

تكنولوجيا الهاتف المحمول/ االتصال باإلنترنت. 4

سيستمر االتصال باإلنترنت بالتوسع من خالل زيادة الوصول إلى تقنيات الهاتف المحمول ال سيما الهواتف الذكية.. 1.4
ستستقر معدالت االتصال باإلنترنت )بما فيها عبر الهاتف المحمول( بسبب الفقر )سهولة الوصول إلى الهواتف الذكية وخطط الخدمة من ناحية مالية( . 2.4

ونقص البنية التحتية )تغطية الشبكات ومقدمي الخدمات وما إلى ذلك( والفجوة بين المناطق الحضرية والريفية.
 ستزداد سيطرة الحكومة على االتصال باإلنترنت�. 3.4

استخدام الخدمات المالية. 5

ستزداد رقمنة الخدمات المالية�. 1.5
سيكون لشركات التكنولوجيا نفوذ أكبر من نفوذ البنوك على الخدمات المالية�. 2.5
سيزداد الوصول إلى الخدمات المالية لكن استخدامها سيبقى متدنيًا بين األشخاص األكثر هشاشة�. 3.5
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سيزداد تنسيق برامج المساعدات المالية من خالل حسابات واحدة تتيح التحكم بالنقد وإدارته�. 4.5
سيجري تحويل المساعدات المالية رقميًّا، لكن المستلمين سيسددون دفعاتهم في الغالب نقديًّا�. 5.5
 سيجري تحويل المساعدات المالية رقميًّا، وسيسدد المستلمون دفعاتهم في الغالب بوسيلة رقمية�. 6.5

البيانات. 6

ستولد األطراف اإلنسانية الفاعلة البيانات بنفسها وستستخدمها لتحسين فعالية المساعدات المالية�. 1.6
ستوظف األطراف اإلنسانية الفاعلة طرًفا ثالًثا لتوليد البيانات لتحسين فعالية المساعدات المالية�. 2.6
سيولد القطاع الخاص البيانات وسيستخدمها لتقديم المساعدات المالية بداًل من األطراف اإلنسانية الفاعلة�. 3.6
ستستخدم الحكومات البيانات لتقديم المساعدات المالية وتقليل الحاجة لألطراف اإلنسانية الفاعلة�. 4.6
 ستعيق الفجوة الرقمية فعالية االستجابات المدفوعة بالبيانات في السياقات الهشة و/ أو المناطق الريفية�. 5.6

تنقل السكان. 7

سترفض الدول قبول المهاجرين وسيؤدي ذلك الستقرار معظم األشخاص النازحين في المخيمات�. 1.7
سياسات معادية للهجرة في الدول المستضيفة�. 2.7
 الدمج الناجح في الدول المستضيفة وتقديم إثبات الهوية والحق بالعمل وحرية الحركة�. 3.7

مستويات تمويل المساعدات المالية. 8

سيزيد تمويل األزمات "المعروفة" أو المهمة إستراتيجيًّا وسيتراجع تمويل األزمات المنسية�. 1.8
سيزداد التمويل ثنائي األطراف بين الدول بناء على المصالح الخارجية المشتركة بداًل من االحتياجات مما، يؤدي إلى ثغرات في التمويل بالنسبة لبعض . 2.8

األزمات�
سيستمر تمويل المساعدات المالية كنسبة من المساعدات التنموية الرسمية في االرتفاع�. 3.8
سيزداد تمويل المساعدات المالية من جهات مانحة جديدة ومؤسسات متعددة األطراف )كالبنك الدولي( واألفراد�. 4.8
سيزداد تركيز تمويل المساعدات المالية على االستجابة اإلنسانية�. 5.8
سيزداد تركيز تمويل المساعدات المالية على شبكات األمان االجتماعي�. 6.8
سيزداد التضافر بين تمويل مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية وشبكات األمان االجتماعي�. 7.8

 

الشكل 5. نتائج التحليل المورفولوجي ومجموعات الفرضيات األكثر مالءمة لسيناريوهات تقرير "THE FUTURE OF AID" والمتسقة منطقيًّا 

1 ."The Narrow Gate" سيناريو

دور الحكومات. 1.1

تضع الحكومات بيئة تنظيمية تتيح الوصول للمساعدات المالية واستخدامها� . 1 .1 .1
ستفرض الحكومات المستضيفة سيطرة أكبر على وسائل وطرق تقديم المساعدات المالية والمنتفعين منها، ال سيما من خالل استخدام  . 2 .1 .1

البيانات بشكل أكبر�
 ستصبح الحكومات مقدمة أكبر لشبكات األمان االجتماعي. . 3 .1 .1

دور القطاع الخاص. 2.1

 سيتسع دور مقدمي الخدمات المالية اإلقليميين/ الوطنيين كوكالء لتوصيل المساعدات المالية للمحتاجين� . 1 .2 .1

الهوية الرقمية وبيانات المنتفعين. 3.1

ستجري تكملة الهوية الصادرة عن الحكومات بعدة هويات إضافية صادرة عن القطاع الخاص. سيولد تعدد السجالت مكامن ضعف في حماية  . 1 .3 .1
البيانات�

تكنولوجيا الهاتف المحمول/ االتصال باإلنترنت. 4.1

سيستمر االتصال باإلنترنت بالتوسع من خالل زيادة الوصول إلى تقنيات الهاتف المحمول ال سيما الهواتف الذكية. . 1 .4 .1
 ستزداد سيطرة الحكومة على االتصال باإلنترنت. . 2 .4 .1

استخدام الخدمات المالية. 5.1

سيزداد تنسيق برامج المساعدات المالية من خالل الحسابات الواحدة التي تتيح التحكم بالنقد وإدارته. . 1 .5 .1
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البيانات. 6.1

 ستستخدم الحكومات البيانات لتقديم المساعدات المالية وتقليل الحاجة لألطراف اإلنسانية الفاعلة� . 1 .6 .1

تنقل السكان. 7.1

 سترفض الدول قبول المهاجرين وسيؤدي ذلك الستقرار معظم األشخاص النازحين في المخيمات� . 1 .7 .1

مستويات تمويل المساعدات المالية. 8.1

سيزداد التمويل ثنائي األطراف بين الدول بناء على المصالح الخارجية المشتركة بداًل من االحتياجات مما يؤدي إلى ثغرات في التمويل  . 1 .8 .1
بالنسبة لبعض األزمات�

 سيزداد تركيز تمويل المساعدات المالية على شبكات األمان االجتماعي� . 2 .8 .1

2 ."Overflow" سيناريو

دور الحكومات. 1.2

ستفرض الحكومات المستضيفة سيطرة أكبر على وسائل وطرق تقديم المساعدات المالية والمنتفعين منها، ال سيما من خالل استخدام  . 1 .1 .2
 البيانات بشكل أكبر�

دور القطاع الخاص. 2.2

ستصبح األطراف الفاعلة في القطاع الخاص )الدولية أم المحلية؟( مقدمة أكبر للخدمات لألطراف اإلنسانية التقليدية وسيجري التعاقد معها  . 1 .2 .2
 لتنفيذ وظائف معينة�

الهوية الرقمية وبيانات المنتفعين. 3.2

ستجري تكملة الهوية الصادرة عن الحكومات والوكاالت اإلنسانية )أنظمة هويات متعددة( بعدة هويات إضافية صادرة عن القطاع الخاص. سيولد  . 1 .3 .2
تعدد السجالت مكامن ضعف في حماية البيانات�

تكنولوجيا الهاتف المحمول/ االتصال باإلنترنت. 4.2

ستستقر معدالت االتصال باإلنترنت )بما فيها عبر الهاتف المحمول( بسبب الفقر )سهولة الوصول إلى الهواتف الذكية وخطط الخدمة من ناحية  . 1 .4 .2
مالية( ونقص البنية التحتية )تغطية الشبكات ومقدمي الخدمات وما إلى ذلك( والفجوة بين المناطق الحضرية والريفية�

 ستزداد سيطرة الحكومة على االتصال باإلنترنت� . 2 .4 .2

استخدام الخدمات المالية. 5.2

 سيزداد الوصول إلى الخدمات المالية لكن استخدامها سيبقى متدنيًا بين األشخاص األكثر هشاشة� . 1 .5 .2

البيانات. 6.2

ستولد األطراف اإلنسانية الفاعلة البيانات بنفسها وستستخدمها لتحسين فعالية المساعدات المالية� . 1 .6 .2
 ستعيق الفجوة الرقمية فعالية االستجابات المدفوعة بالبيانات في السياقات الهشة و/ أو المناطق الريفية� . 2 .6 .2

تنقل السكان. 7.2

 سياسات معادية للهجرة في الدول المستضيفة� . 1 .7 .2

مستويات تمويل المساعدات المالية. 8.2

سيزداد تركيز تمويل المساعدات المالية على االستجابة اإلنسانية� . 1 .8 .2



78مستقبل المساعدات المالية: نظرة إلى عام 2030 

3 ."To Each Their Playing Field" سيناريو

دور الحكومات. 1.3

 سترفض الحكومات تيسير المساعدات المالية أو تقديمها بشكل مباشر� . 1 .1 .3

دور القطاع الخاص. 2.3

ستعمل الشركات الدولية بشكل أكبر كجهات مانحة للمساعدات المالية المقدمة لمن يحتاجها� . 1 .2 .3
سيزداد استبدال األطراف الفاعلة في القطاع الخاص )الدولية أم المحلية؟( لألطراف اإلنسانية الفاعلة فتؤدي وظائف مختلفة في جميع مراحل  . 2 .2 .3

 دور البرنامج�

الهوية الرقمية وبيانات المنتفعين. 3.3

ستجري تكملة الهوية الصادرة عن الوكاالت اإلنسانية )أنظمة هوية متعددة( بعدة هويات إضافية صادرة عن القطاع الخاص.  . 1 .3 .3
 سيولد تعدد السجالت مكامن ضعف في حماية البيانات�

تكنولوجيا الهاتف المحمول/ االتصال باإلنترنت. 4.3

ستستقر معدالت االتصال باإلنترنت )بما فيها عبر الهاتف المحمول( بسبب الفقر )سهولة الوصول إلى الهواتف الذكية وخطط الخدمة من ناحية  . 1 .4 .3
 مالية( ونقص البنية التحتية )تغطية الشبكات ومقدمي الخدمات وما إلى ذلك( والفجوة بين المناطق الحضرية والريفية�

استخدام الخدمات المالية. 5.3

ستزداد رقمنة الخدمات المالية� . 1 .5 .3
سيكون لشركات التكنولوجيا نفوذ أكبر من نفوذ البنوك على الخدمات المالية� . 2 .5 .3
سيزداد الوصول إلى الخدمات المالية لكن استخدامها سيبقى متدنيًا بين األشخاص األكثر هشاشة� . 3 .5 .3
 سيجري تحويل المساعدات المالية رقميًّا، لكن المستلمين سيسددون دفعاتهم في الغالب نقديًّا� . 4 .5 .3

البيانات. 6.3

ستولد األطراف اإلنسانية الفاعلة البيانات بنفسها وستستخدمها لتحسين فعالية المساعدات المالية� . 1 .6 .3
 ستعيق الفجوة الرقمية فعالية االستجابات المدفوعة بالبيانات في السياقات الهشة و/ أو المناطق الريفية� . 2 .6 .3

حركة السكان. 7.3

سترفض الدول قبول المهاجرين وسيؤدي ذلك الستقرار معظم األشخاص النازحين في المخيمات� . 1 .7 .3
 الدمج الناجح في الدول المستضيفة وتقديم إثبات الهوية والحق بالعمل وحرية الحركة� . 2 .7 .3

مستويات تمويل المساعدات المالية. 8.3

سيزداد تمويل المساعدات المالية من جهات مانحة جديدة ومؤسسات متعددة األطراف )كالبنك الدولي( واألفراد� . 1 .8 .3
 سيزيد تمويل األزمات "المعروفة" أو المهمة إستراتيجيًّا وسيتراجع تمويل األزمات المنسية� . 2 .8 .3

4 .")R(evolutions" سيناريو

دور الحكومات. 1.4

تضع الحكومات البيئة التنظيمية التي تمكّن الوصول للمساعدات المالية واستخدامها� . 1 .1 .4
 تزداد قدرة الحكومات على جمع التمويل )داخليًّا أو خارجيًّا( لتقديم المساعدات المالية لسكانها المحليين، بما فيهم النازحين داخليًّا� . 2 .1 .4

دور القطاع الخاص. 2.4

ستعمل الشركات الدولية بشكل أكبر كجهات مانحة للمساعدات المالية المقدمة لمن يحتاجها� . 1 .2 .4
ستتشارك األطراف الفاعلة في القطاع الخاص مع األطراف اإلنسانية التقليدية من خالل شراكات عالمية في الغالب� . 2 .2 .4
 ستكون الشراكات بين القطاع الخاص واألطراف اإلنسانية التقليدية مدفوعة بالمبادئ وستخضع إلشراف امين مظالم مستقل )أو ما يكافئه(� . 3 .2 .4
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الهوية الرقمية وبيانات المنتفعين. 3.4

ستندمج الهوية الصادرة عن الوكاالت اإلنسانية )نظام هوية واحد( مع القطاع الخاص. ستضمن الشبكة اإلنسانية حماية البيانات والمساءلة  . 1 .3 .4
بشأنها�

 تقديم الهويات الرقمية وإدارتها محكومان بالمبادئ العالمية ويخضعان إلشراف أمين مظالم مستقل )أو ما يكافئه(� . 2 .3 .4

تكنولوجيا الهاتف المحمول/ االتصال باإلنترنت. 4.4

 سيستمر االتصال باإلنترنت بالتوسع من خالل زيادة الوصول إلى تقنيات الهاتف المحمول ال سيما الهواتف الذكية� . 1 .4 .4

استخدام الخدمات المالية. 5.4

ستزداد رقمنة الخدمات المالية� . 1 .5 .4
سيزداد تنسيق برامج المساعدات المالية من خالل الحسابات الواحدة التي تتيح التحكم بالنقد وإدارته� . 2 .5 .4
 سيجري تحويل المساعدات المالية رقميًّا، وسيسدد المستلمون دفعاتهم في الغالب بوسيلة رقمية� . 3 .5 .4

البيانات. 6.4

 ستوظف األطراف اإلنسانية الفاعلة طرًفا ثالًثا لتوليد البيانات لتحسين فعالية المساعدات المالية� . 1 .6 .4

حركة السكان. 7.4

 الدمج الناجح في الدول المستضيفة وتقديم إثبات الهوية والحق بالعمل وحرية الحركة� . 1 .7 .4

مستويات تمويل المساعدات المالية. 8.4

سيزداد تمويل المساعدات المالية من جهات مانحة جديدة ومؤسسات متعددة األطراف )كالبنك الدولي( واألفراد� . 1 .8 .4
سيزداد التضافر بين تمويل مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية وشبكات األمان االجتماعي� . 2 .8 .4

4. السيناريوهات

نتــج عــن التحليــل الســابق أربعــة ســيناريوهات جديــدة لمســتقبل المســاعدات الماليــة وهــي مســتعرضة فــي التقريــر. ُيقصــد مــن هــذه 
الســيناريوهات تقديــم رؤًى بشــأن تطــور األوضــاع ومســاعدة صنــاع القــرار فــي التخطيــط لالســتجابة. وهــي مصممــة بحيــث تكــون مميــزة عن 
بعضهــا البعــض. ُيقصــد مــن هــذه الســيناريوهات أن تعكــس مجموعــة واســعة مــن المخرجــات الواقعيــة قــدر اإلمــكان بنــاء علــى المخرجــات 
المحتملــة ألهــم الدوافــع. وهــي ليســت توقعــات علــى وجــه التحديــد للمســتقبل كمــا أن احتمــال وقــوع كل منهــا لــم ُيحســب عــن عمــد، 
ألن ذلــك سيشــجع صنــاع القــرار علــى التركيــز علــى المخرجــات األكثــر احتمــااًل وعــدم التخطيــط للحــاالت األخــرى؛ فالخطــة اإلســتراتيجية 

التــي تراعــي مجموعــة متنوعــة مــن المخرجــات المحتملــة أكثــر قــوة فــي مواجهــة عــدم اليقيــن فــي المســتقبل.
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 هذا التقرير هو نتاج التعاون ما بين شراكة 
التعلم النقدي وشبكة البحث والتحليل المشترك 

بين الوكاالت. 

شــراكة التعلــم النقــدي هــي شــراكة عالميــة لألطــراف اإلنســانية الفاعلــة فــي سياســات وممارســات وبحــوث مســاعدات النقــد والقســائم. 
تضــم الشــراكة حاليًّــا أكثــر مــن 80 عضــًوا ممــن يقدمــون مًعــا الغالبيــة العظمــى مــن مســاعدات النقــد والقســائم فــي الســياقات اإلنســانية 
حــول العالــم. تضــم الشــراكة وكاالت األمــم المتحــدة والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر والجهــات المانحــة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة الدوليــة والمحليــة ومنظمــات القطــاع الخــاص. شــراكة التعلــم النقــدي قائمــة علــى التعلــم ومشــاركة المعرفــة وإقامــة الشــبكات 

والسياســات والتنســيق المتصــل باالســتخدام الســليم وفــي الوقــت المناســب لمســاعدات النقــد والقســائم فــي االســتجابة اإلنســانية.

شــبكة البحــث والتحليــل المشــترك بيــن الــوكاالت )IARAN( هــي مركــز للمختصيــن فــي القطــاع اإلنســاني يجمــع التحليــل االستشــرافي 
مــع التخطيــط اإلســتراتيجي فــي القطــاع اإلنســاني. مــن خــالل البحــث وبنــاء الســيناريوهات، تمكــن الشــبكة المنظمــات مــن التخطيــط لمــدة 

1-5 ســنوات فــي المســتقبل، 

ــذ األرواح. تتوخــى شــبكة البحــث  ــال وتنق ــت والم ــر الوق ــة المطــاف توف ــي نهاي ــل وف ــة للتعدي ــاء اإلســتراتيجيات القابل ــر وبن ــد للتغيي فتمه
والتحليــل المشــترك بيــن الــوكاالت نظاًمــا إنســانيًّا عــاداًل ومترابطـًـا يحســن المســاهمة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة. ومهمــة الشــبكة 
ــن  ــاء مســتقبل أفضــل لألشــخاص المحتاجي ــة مــن أجــل بن ــة تعاوني ــر اإلســتراتيجي واألعمــال اإلســتراتيجية فــي بيئ ــن التفكي هــي تمكي

للمســاعدات اإلنســانية.

تقــود شــراكة التعلــم النقــدي مبــادرة مســتقبل المســاعدات الماليــة مــع شــبكتها وبالنيابــة عنهــا. وقــد فوضــت شــبكة البحــث والتحليــل 
 Future of Aid" المشــترك بيــن الــوكاالت إلعــداد هــذا التقريــر باســتخدام منهجيتهــا االستشــرافية والبنــاء علــى الســيناريوهات فــي تقريــر

" الصــادر عــن الشــبكة فــي عــام 2016�

يضــم فريــق البحــث األساســي: إيمــي كيــث )شــبكة البحــث والتحليــل المشــترك بيــن الــوكاالت(، إيليــد كينيــدي )شــبكة البحــث والتحليــل 
ــوكاالت(، إيزابيــل بيلــي )شــبكة البحــث والتحليــل  ــا )شــبكة البحــث والتحليــل المشــترك بيــن ال ــوكاالت(، ميشــيل مايت المشــترك بيــن ال
المشــترك بيــن الــوكاالت(، تايلــر رانــدل )شــبكة البحــث والتحليــل المشــترك بيــن الــوكاالت(، صوفــي ثولســتروب )شــراكة التعلــم النقــدي(.
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