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موجز سياسات كانون االول 2022

الحاجة امللّحة إلى تسريع وتيرة التقّدم في تقديم املساعدات 
النقدية والقسائم لضحايا األزمات

ُترّكز على  فاعلة  مساعدات 
األشخاص:

مقّدمة
حّددت دراستان جديدتان إمكانية الوصول إىل املزيد من األشخاص املترّضرين من األزمات بشكل أكرث فاعلية، 

وحّددتا الُفرص املتاحة للتغيري القابل للتنفيذ. وقد بحثت الدراستان األسئلة التالية:

l الدرجة التي ميكن بها توسيع نطاق استخدام املساعدات النقدية والقسائم.

l  ما ميكن أن يعنيه االستخدام املتزايد للمساعدات النقدية والقسائم بالنسبة لعمل النظام اإلنساين.

l كيف أثرت التزامات السياسة العامة يف التغيري.

وخلصتا إىل أّن مثّة فرصة كبرية لزيادة توسيع نطاق استخدام املساعدات النقدية والقسائم وتحقيق تحسينات 

يف جودة هذه العملية.  

ومع التحليل املعّمق ألحدث البيانات والنمذجة الدقيقة، ركزت الدراسة البحثية األوىل عىل توسيع نطاق 

املساعدات النقدية والقسائمi. كام نظرت يف القضايا املتعلقة بتأثري املساعدات املرشوطة، والطريقة التي 

تستخدم بها آليات التمويل املختلفة، واملحادثات املفقودة بشأن الوجه املتغرّي للتأهب، وأكرث من ذلك بكثري.

فيام ركّزت الدراسة الثانية عىل سياسات املساعدات النقدية والقسائمii ومن خالل التعّمق يف سياسات الجهات 

املانحة والوكاالت املنفذة، استكشفت مدى تأثري أهداف النمو والتزاماته يف التغيري، عىل مستوى الوكاالت 

والنظم عىل حّد سواء.

وقد اعتمدت الدراستان عىل مناقشات رئيسية بني األشخاص الذين استُطلعت آراؤهم عىل امتداد النظام 

اإلنساين. وقد تعمقتا يف كميات كبرية من البيانات املتاحة، واالتجاهات النموذجية، وفحصتا السياسات وأجرتا 

مراجعة لألدبيات ذات الصلة. 

وتقّدم الدراستان مجتمعتني رؤى جديدة ملا هو ممكن، والشبكة املعقدة من السياسات التي تؤثر يف النظام 

اإلنساين والعقبات التي تحول دون التغيري. وقد خلصتا إىل وجود حاجة ملّحة إىل اتجاه جديد للسياسات.

ومع إطالق هاتني الدراستني، نطلب منكم أن تصبحوا جزًءا من املناقشة وأن تقّدموا التزامات جديدة لتحسني 

قطاع املساعدات.
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الفجوات الناشئة يف السياسات

جرى التعهد بالعديد من االلتزامات العاملية 

املتعلقة بسياسة املساعدات النقدية والقسائم بني 

عامي 2015 و2017، يف وقت قريب من الصفقة 

الكربى، وقد جرى تلخيصها يف إطار العمل العاملي.

وتُبنّي البحوث الجديدةiii التي تركّز عىل 

السياسات أن االلتزامات العاملية املتعلقة 

باملساعدات النقدية والقسائم والجهود املنّسقة 

قد لعبت دوًرا هاًما يف تهيئة بيئة متكينية 

للمساعدات النقدية والقسائم.

وقد أسهمت اإلجراءات الفردية والجامعية يف 

إحداث تغيري عىل نطاق املنظومة، إذ أّدت أفعال 

بعض الجهات الفاعلة إىل تغيري من جانب جهات 

أخرى. وتقرتب العديد من هذه االلتزامات 

الجامعية من نهايتها، مبا يف ذلك الصفقة الكربى 

نفسها، التي أعطت وقتًا أقّل للمناقشات النقدية 

يف اآلونة األخرية. ونتيجة لذلك، تتزايد املخاوف 

بشأن الفجوات الناشئة، وما إذا كان من املمكن 

الحفاظ عىل زخم السياسات.
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أولغا، 64 عاماً تلقت قسائم من برنامج األغذية العاملي 

كجزء من العمل يف أوكرانيا. استخدمت قسامئها يف مكان 

قريب سوبر ماركت لرشاء املواد الغذائية والرضوريات 

األخرى. © برنامج األغذية العاملي / أنطوان فاالس. أيلول

01



ما أهمية ذلك كله؟

يفّضل معظم األشخاص املترّضرين من األزمات 

النقد أو القسائم عىل املساعدات العينية. وتبنّّي 

األدلة أيًضا أّن املساعدات النقدية والقسائم 

تلقى تفضياًًل أكرب من حيث اآلثار اإليجابية عىل 

االقتصاد املحيلiv، ويف كثري من الحاالت، ميكن 

تحقيق مكاسب من حيث الكفاءة والفاعلية. 

.vوهذا كلّه معروف ومفروغ منه

وقد زاد استخدام املساعدات النقدية والقسائم 

زيادة كبرية عىل مدى السنوات الست املاضية. 

وهي متثل اآلن حوايل vi 19% من املساعدات 

اإلنسانية الدولية كام أنّها جزء مهّم من 

معظم االستجابات يف جميع أنحاء العامل. 

ويُعّد االستخدام املتزايد للمساعدات النقدية 

والقسائم أحد أهّم التغيريات التي طرأت عىل 

النظام اإلنساين خاًلل العقد املايض. وعىل الرغم 

من التقّدم الجيد املحرز، مثّة ما يدعو إىل القلق.

وتتباطأ وترية النمو يف استخدام املساعدات 

النقدية والقسائم، لكننا بعيدون كل البعد عن 

املستويات التي ميكن تحقيقها إذا اسُتخدمت 

املساعدات النقدية والقسائم حيثام وكلام كان 

ذلك مناسًبا. ومع تزايد االحتياجات اإلنسانية 

وتعّرض املوارد للضغط، يجب أن تكون 

املساعدات أكرث كفاءة من أي وقت مىض ويجب 

أن تستجيب بفاعلية أكرب لتفضياًلت الناس يف 

سياقات األزمات. كام يوجد حاجة ملّحة إىل 

عمل جامعي لإلرساع بالتغيري. 

ما تقوله األدلة: الحقائق الثابتة 
والبحوث الجديدة

حجج قوية لتفضيل النقد

  يفّضل الناس النقد: تُظهر األدلة أنّه يف معظم الحاالت، ويف معظم أنحاء العامل، يفّضل األشخاص املترضرون 
.viii،vii من األزمات النقد عىل املساعدات العينية

  يتعلق األمر باملساعدات الفاعلة: تُظهر األدلة أّن النقد ميكن أن يلبّي االحتياجات األساسية وميكن 
استخدامه لدعم مجموعة واسعة من النتائج األخرى. وتؤكد األدلة أيًضا عىل كفاءة املساعدات النقدية 

.xiوالقسائم  من حيث التسليم  واآلثار املفيدة عىل االقتصادات املحلية

  األدلة قوية: يف السنوات األخرية، ازدادت األدلة والفهم لكيفية االستخدام الفاعل للمساعدات النقدية 
والقسائم. وتوجد مجموعات كبرية من األدلة املتعلقة بتفضيالت املتلقني، وطرق إدارة املساعدات النقدية 

والقسائم، واالعتبارات املواضيعية، والتكاليف، وما إىل ذلك.

 

 كمّية املساعدات النقدية والقسائم 
ونوعّيتها بعيدة كل البعد عن تحقيق إمكاناتها

  استخدام النقد يف ازدياد: منت املساعدات النقدية والقسائم كنسبة مئوية من املساعدات اإلنسانية الدولية 
xii.2021 من %7.9 يف عام 2015 إىل %19 يف عام

  وترية النمو تتباطأ: يستمّر استخدام املساعدات النقدية والقسائم يف النمو، ولكّن وترية التغيري تباطأت 
بشكل كبري : إذ انخفضت من متوسط املعدالت السنوية البالغة %27 بني عامي 2016 و2020 إىل ٪3 فقط 

 xiii.2021بني عامي 2020 و

  ال يُستغّل النقد بشكل كاف حالًيا: يُظهر هذا البحث الجديد أنّه إذا جرى تقديم املساعدات النقدية 
.xivوالقسائم حيثام كان ذلك ممكًنا ومناسبًا، فإنها ستشكل 30–%50 من جميع املساعدات اإلنسانية الدولية

  يختلف استخدام النقد حسب مصادر التمويل: خلص البحثان إىل أّن بعض صناديق البلدان املجّمعة عىل 
سبيل املثال لديها أهداف الستخدام النقد. كام خلصا إىل أّن مخّصصات التمويل عن طريق صناديق البلدان 

لالستجابة لحاالت الطوارئ كانت أقّل بكثري من املتوسط العاملي الستخدام النقد يف االستجابة اإلنسانية.

  يتطلب التوّسع جهًدا جامعًيا: لن يتحقق النمو املحتمل يف استخدام املساعدات النقدية والقسائم إال من 
خالل إجراءات متعّددة، من قبل منظامت متعّددة، يف أماكن متعّددة. وال يوجد خزان واحد بسيط غري 

مستغّل لتحقيق النمو وال أي روافع بسيطة إلحداث التغيري.

  ال يجب أن ترتاجع وترية التحسينات النوعية: يف بعض املجاالت، ال تواكب التحسينات يف برامج االستجابة 
تطّور املامرسات الجيدة. وال يزال من الرضوري تسليط الضوء بقّوة عىل قضايا الجودة والفاعلية. 

  ستؤدي الجهود الجامعية إىل تحقيق نتائج أفضل: مثّة حاجة إىل مزيد من التنسيق بني الُنهج لتحقيق 
استجابات ذات جودة أفضل – ويشمل ذلك العمل عىل قابلية التشغيل البيني. ويظّل كثري من القضايا التي 

تحتاج إىل معالجة ممكنة تقنيًا، ولكنها تتطلب إرادة سياسية كبرية ألنها تؤثر يف العالقات بني الوكاالت 

وتدفقات التمويل.
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 النظام اإلنساين والقيود والفرص

  يحتاج النظام إىل تطوير: تُظهر الدراستان الجديدتان أنّه ميكن تقديم املزيد من 
الدعم العيني عىل شكل مساعدات نقدية وقسائم، ولكن النظام اإلنساين نفسه 

يحّد من التقّدم. فالقيود املفروضة عىل الجهات املانحة تحّد أحيانًا من اختيار 

الطريقة. عىل سبيل املثال، لو جرى تحويل البند الثاين للميزانية األمريكية 

بالكامل إىل املساعدات النقدية والقسائم يف عام 2017، لرفع ذلك الحجم 

العاملي للمساعدات النقدية والقسائم من %15 إىل %21 من جميع املساعدات 

اإلنسانية الدولية. كام أّن قرارات الوكاالت التشغيلية تفرض بعض القيود. فعىل 

سبيل املثال، ميكن لألسهم املحّددة مسبًقا أن تخلق ضغوطًا الستخدامها بداًل من 

الرتكيز عىل تفضيالت الناس. ومع تزايد االستثامرات يف التأهب النقدي، يجب 

أن يكون خفض االستثامرات يف مواد اإلغاثة املحّددة مسبًقا أمًرا ممكًنا.

  تعني زيادة استخدام املساعدات النقدية والقسائم العمل بطريقة مختلفة: يف 
بعض السياقات، تأيت أكرب إمكانية لزيادة استخدام املساعدات النقدية والقسائم 

من روابط أقوى بالحامية االجتامعية أو من الوصول إىل مصادر جديدة للتمويل 

مثل املؤسسات املالية الدولية.

  سّد الفجوة بنّي العمل اإلنساين والتنمية: يُعزز النقد النقاش بني العاملني يف 
املجال اإلنساين واإلمنايئ. ويجري بنشاط استكشاف الروابط بني النقد اإلنساين 

ونظم الحامية االجتامعية وقد وبدأ العمل االستباقي عىل املساعدات النقدية 

والقسائم واتخاذ اإلجراءات يف التطّور.

  يجب زيادة املوارد واستخدامها مبزيد من الفاعلية: مع تزايد االحتياجات 
اإلنسانية عىل الصعيد العاملي، مثّة حاجة إىل استخدام املوارد املتاحة عىل نحو 

أكرث فاعلية، ويف الوقت نفسه، زيادة مستوى التمويل املتاح. ويف حني ينبغي أن 

يستمّر االستخدام العام للمساعدات النقدية والقسائم يف الزيادة عىل الصعيد 

العاملي، يجب إجراء تحليل دقيق لكل سياق عىل حدة ولكل قطاع عىل حدة 

لتحديد أنسب مزيج من املساعدات النقدية والقسائم وأشكال املساعدات 

العينية يف كّل حالة من الحاالت.

  مربّر لتعديل النظام اإلنساين: يثري االستخدام املتزايد للنقد تساؤالت بشأن 
هيكل النظام اإلنساين. ولكن يف الهيكل الحايل ليس مثّة مكان فعيل للنقد املتعّدد 

األغراض كام تثري املدفوعات النقدية لنفس األفراد ألغراض متعّددة تساؤالت 

بشأن الفاعلية. وتتطلب الروابط مع الحامية االجتامعية ومتويل التنمية أشكااًل 

جديدة من الرشاكات والتعاون. إىل جانب ذلك، تنشأ أسئلة عن األدوار ومناذج 

األعامل مع استمرار التغيري.

  مربّر لتعديل التمويل اإلنساين واإلمنايئ: مع تقلص الفجوة بني التحويالت 
النقدية اإلنسانية واإلمنائية، تُثار تساؤالت عن الحاجة إىل تغيريات يف متويل 

املساعدات لدعم أساليب العمل األكرث فاعلية وكفاءة.

  أهمّية االلتزامات الجامعية: يبنّي البحث املتعلق بالتزامات السياسة العاّمة أّن 
االلتزامات العاملية للمساعدات النقدية والقسائم والجهود املنّسقة قد لعبت 

دوًرا هاًما يف تهيئة بيئة متكينية للمساعدات النقدية والقسائم. وقد أسهمت 

اإلجراءات الفردية والجامعية يف التغيري عىل نطاق املنظومة، إذ كان لإلجراءات 

املتخذة يف مجال واحد أو من قبل مجموعة واحدة “آثار غري مبارشة” عىل 

األطراف األخرى - ما أّدى إىل إحداث تغيري يف أماكن أخرى من النظام.

املضي ُقدًما
 مثّة أدلّة واضحة عىل ما ييل:

1. االحتياجات اإلنسانية يف تزايد مستمّر 

2. عادة ما تكون املساعدات النقدية والقسائم هي الطريقة التي يفّضلها األشخاص املترّضرون من األزمات لتلقي املساعدة

3. ينبغي أن يشكل استخدام املساعدات النقدية والقسائم نسبة أكرب من االستجابة اإلنسانية العاملية

4. يجب تعزيز نوعية االستجابات اإلنسانية بشكل عام، مبا يف ذلك استخدام املساعدات النقدية والقسائم

5. ميكن استخدام املوارد بشكل أكرث كفاءة وفاعلية

6. يوفر تعزيز نظم الحامية االجتامعية وتوسيع نطاقها مساًرا لضامن تلبية الحكومات لالحتياجات.

ومثّة حاجة ملّحة إىل ما ييل:

تحديد رؤية جامعية جديدة لتطوير املساعدات النقدية والقسائم وااللتزام بها.  •

•  التغلب عىل الحواجز ومعالجة املعضالت االسرتاتيجية القامئة فيام يتعلق بتطور املساعدات النقدية والقسائم، مبا يف ذلك مراجعة حاجة الهيكل الحايل للنظام اإلنساين 

إىل التكيّف مع زيادة استخدام املساعدات النقدية والقسائم. 

مع تزايد استخدام املساعدات النقدية والقسائم، مثّة أسئلة ومعضالت رئيسية يجب معالجتها ومسائل تقنية هاّمة يجب التغلب عليها. وسيتطلب ذلك وضوح االتجاه 

وااللتزام الجامعي واإلرادة السياسية املتضافرة.

وتدعو رشاكة التعلم النقدي إىل إجراء حوار عىل نطاق املنظومة لتحديد التزامات جديدة يف مجال السياسات لترسيع التقّدم الجامعي نحو تلبية احتياجات املزيد من 

الناس، عىل نحو أكرث فاعلية. ولضامن مواكبتكم للتطورات وفرص املشاركة، يرجى التأكد من اشرتاككم يف تحديثات الربيد اإللكرتوين لرشاكة التعلم النقدي. 

وإللقاء نظرة معّمقة عىل القضايا املوضحة أعاًله، نوصيكم بقراءة التقريرين الكاملنّي املنشورين إىل جانب هذا امللّخص.
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