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قام بتمویل ھذا البحث سیجاب وصندوق بناء الدولة والسالم، وھو صندوق استئماني متعدد المانحین تدیره مجموعة البنك الدولي 
لتمویل العملیات اإلنمائیة بالغة األھمیة، وأعمال التحلیل في مواقف الھشاشة، والصراع، والعنف.  ویساند ھذا الصندوق استرالیا 
والدانمارك وألمانیا وھولندا والنرویج والسوید والمملكة المتحدة والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر.  وأعد ھذا التقریر فریق العمل 
المشترك بین مجموعة البنك الدولي وسیجاب الذي یضم میادة الزغبي، وندین شحاده، وبیتر ماكوناغي، وماثیو سورسوریان.   
واستفاد ھذا العمل من اإلسھامات التي قدمھا جامي زیمرمان، ونینا ھول. ویود فریق العمل أن یتقدم بالشكر إلى من قام بعملیة 

مراجعة األقران من سیجاب (أنتونیك كونینغ، وغریتا بول، وخوان كارلوس زافییر، ومایكل ترازي، وستیال ھوب داسون، 
وستیف راسموسین)، ومن البنك الدولي (جین بیسم، ولیورا كالبر، وسیتفین ھالیغیت، وصمویل مایمبو)، والمدافع الخاص عن 

التمویل الشامل من أجل التنمیة التابع لمكتب األمین العام لألمم المتحدة على ما قدموه من مالحظات واقتراحات قیمة أثناء عملیة 
مراجعة األقران. وقدم المالحظات التقییمیة على المسودات األولى لھذا العمل ساسیكا فیندروب (استشاري مستقل)، وكریغ 
تشرشل (منظمة العمل الدولیة). ویود فریق العمل أن یعرب عن امتنانھ إلى بول بانس وزین الدین كاریف من صندوق بناء 

الدولة والسالم لما قدماه من مساندة على المستوى التشغیلي.

حقوق النشر والطبع محفوظة للمجموعة االستشاریة لمساعدة الفقراء (سیجاب)/صندوق بناء الدولة والسالم/البنك الدولي:  
 1818 H Street NW, MSN IS7-700

 Washington DC 20433
 www.cgap.org :الموقع على اإلنترنت

 cgap@worldbank.org :البرید اإللكتروني
ھاتف: ۹٥۹٤ ٤۷۳ ۲۰۲ ۱+ 

الحقوق واإلذن بالطبع والنشر 
ھذه المطبوعة متاحة بموجب ترخیص نسب اإلبداع http:// creative commons .org/licenses/by/3.0 ۰٫۳ ــ (CC BY 3.0) . وبموجب ھذا الترخیص 

یحق لك نسخ، أو توزیع، أو نقل، أو اقتباس ھذا العمل، بما في ذلك لألغراض التجاریة، مع االلتزام بالشروط التالیة:
عزو العمل إلى المؤلف—یرجى االلتزام بالصیغة التالیة عند االستشھاد بھذا العمل: میادة الزغبي، وندین شحاده، وبیتر ماكوناغي، وماثیو سورسوریان ۲۰۱۷. ”دور 

الخدمات المالیة في األزمات اإلنسانیة“ المنتدى ۱۲. واشنطن العاصمة: سیجاب وصندوق بناء الدولة والسالم والبنك الدولي
الترجمات—إذا قمت بترجمة ھذا العمل، یُرجى إضافة صیغة إخالء المسؤولیة التالیة إلى جانب نسبة العمل لصاحبھ: ھذه الترجمة لیست من سیجاب ویجب أال تُعتبر 

ترجمة رسمیة لھا. وال تتحمل سیجاب أیة مسؤولیة عن أي محتوى أو خطأ في ھذه الترجمة. 
 CGAP Publications, 1818 H Street, :ویجب توجیھ جمیع االستفسارات عن الحقوق والتراخیص واألذون إلى إدارة مطبوعات سیجاب على العنوان التالي

NW, MSN IS7-700, Washington, DC 20433 USA; e-mail: e-cgap@worldbank.org

"علینا أن نعاود التركیز على ھؤالء الذین یعانون في خضم األزمات، وأن نتجاوز العمل على 
المدى القصیر واالستجابة المدفوعة باعتبارات العرض نحو تحقیق النواتج المدفوعة باعتبارات 
الطلب التي تعمل على تقلیص االحتیاجات ومواطن الضعف، والحد من قابلیة التعرض لألخطار.

وحتى یتسنى تحقیق ذلك، ستحتاج الجھات الدولیة المعنیة بتقدیم الخدمات إلى أن تنحي جانبًا 
الشعارات المؤسسیة الزائفة مثل التنمیة أو اإلنسانیات وأن تعمل معًا في سیاق أطر زمنیة متعددة 

السنوات لتحقیق األھداف اإلنمائیة باعتبار ذلك إطاًرا عاًما شامًال".

بان كي مون 
"تقریر األمین العام لألمم المتحدة عن 
القمة العالمیة للعمل اإلنساني" (۲۰۱٦)
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iii

يبلغ	عدد	الذين	شردتهم	الحروب	أو	الصرعات	أو	الكوارث	الطبيعية	قسًرا	
اليوم	65	مليون	نسمة،	وأكثر	من	90%	من	هؤالء	تستضيفهم	بلدان	نامية	
)البنك	الدولي	2016	ب(.	وتعمل	كل	من	األردن	وتركيا	ولبنان	جاهدة	
للتكيف	مع	تدفقات	الالجئين	من	جراء	األزمة	السورية،	وتستضيف	كينيا	
وتنزانيا	وأوغندا	الجئين	فارين	من	العنف	والكوارث	في	بلدان	الجوار	

لعقود	من	الزمان.
النامية	على	 البلدان	 وبالنسبة	لمجموعة	البنك	الدولي،	فإن	مساعدة	
للمشردين	 العون	 يد	 تقديم	 المتمثلة	في	 العاجلة	 التحديات	 لهذه	 التصدي	
يمثل	أولوية	أساسية.	وليس	فقط	الالجئين	هم	من	يحتاجون	إلى	مساعدة،	
ولكن	أيًضا	المجتمعات	المحلية	المضيفة	التي	تواجه	ضغوًطا	هائلة	على	
البنى	التحتية	الخاصة	بها،	والخدمات	العامة،	واألسواق–وهي	ضغوط	

من	شأنها	تقويض	االستقرار	السياسي	لهذه	المجتمعات.
وعمل	زيادة	نطاق	وتواتر	وتعقد	التشرد	القسري	داخل	البلدان	المعنية	
وخارجيًا	على	حفز	المؤسسات	اإلنمائية	إلعادة	التفكير	في	نُهجها	إزاء	
األزمات	اإلنسانية.	ولم	يعد	هناك	بعد	انفصام	بين	المساعدات	اإلنسانية	
واإلجراءات	التدخلية	اإلنسانية	باعتبارهما	استجابتين	متميزتين	ومتتابعتين.	
النهج	الخاص	بهذا	الشأن،	علينا	أن	نقر	أن	تعميم	الخدمات	 ومع	تحول	
المالية	يمثل	أداة	قوية	بصورة	خاصة	يمكن	أن	توظفها	البلدان	والمؤسسات	

اإلنمائية	للمساعدة	في	التخفيف	من	اآلثار	المدمرة	لألزمات	اإلنسانية.
بلدان	 في	 يعيشون	 الذين	 البالغين	 من	 	%75 من	 أكثر	 يزال	 وال	
المالي	 النظام	 اإلنسانية	خارج	 األزمات	 مع	 التكيف	 تعمل	جاهدة	على	
الرسمي.	وسيعمل	تعميم	الخدمات	المالية	على	إتاحة	مجموعة	متنوعة	
االدخار	 منتجات	 )تشمل	 والمقيمين	 لالجئين	 المالية	 المنتجات	 من	
والتحويالت	والقروض	والتسهيالت	االئتمانية	والتأمين(	التي	تمثل	أهمية	
بالغة	للمجتمعات	المحلية	المعرضة	للمخاطر	في	إطار	سعيها	إلى	تخفيف	
االقتصادية	 التنمية	 وتشجيع	 والموارد	 األصول	 وبناء	 الصدمات	 حدة	

تقديم 

المحلية.	وتعمل	التغيرات	في	طرق	توزيع	مساعدات	اإلغاثة	في	حاالت	
الطوارئ	على	فتح	مسارات	للشمول	المالي.	وتنتقل	وكاالت	المعونة	في	
الوقت	الراهن	من	التحويالت	النقدية	الطارئة	إلى	المدفوعات	الرقمية	من	
خالل	البطاقات	اإللكترونية،	وهو	ما	يتيح	فرًصا	جديدًا	لربط	النازحين	

بمجموعة	أوسع	نطاقًا	من	الخدمات	المالية.
وهذا	التقرير	الذي	جاء	في	حينه–يمثل	عماًل	مشترًكا	بين	فريق	عمل	
األوسط،	 الشرق	 منطقة	 في	 واألسواق	 بالتمويل	 المعني	 الدولي	 البنك	
والمجموعة	االستشارية	لمساعدة	الفقراء	)سيجاب(–يقدم	إطاًرا	مهًما	لفهم	
دور	الخدمات	المالية	أثناء	فترات	األزمات	اإلنسانية.	كما	يقدم	التقرير	
إرشادات	وتوجيهات	لشركاء	التنمية	والحكومات	واألطراف	الفاعلة	في	
المستفادة	 للدروس	 العريضة	 الخطوط	 المالية	من	خالل	رسم	 األسواق	
من	العمليات	من	أجل	اإلجراءات	التدخلية	الخاصة	بالقطاع	المالي.	ومن	
خالل	القيام	بذلك،	ساهم	معدو	التقرير	مساهمة	كبرى	ستعمل	على	دفع	
مسار	نقاش	السياسات	العالمية	وتشجيع	المزيد	من	األبحاث	حول	دور	
الخدمات	لمالية	في	بناء	سبل	كسب	عيش	مستدامة	من	أجل	من	يعانون	

من	األزمات.	
وتساند	المقترحات	الواردة	في	ثنايا	هذا	التقريرــ	الممول	من	صندوق	
بناء	الدولة	والسالم	التابع	لمجموعة	البنك	الدولي–بصورة	مباشرة	هدفنا	
بالكفاءة	 تتسم	 متنوعة	 مالية	 أنظمة	 تشجيع	 في	 المتمثل	 نطاقًا	 األوسع	
وتشمل	الجميع	لتعميم	الخدمات	المالية	لهم	على	المستوى	العالمي	وعلى	
مستوى	البلدان	المعنية.	ويعتبر	التعاون	المستمر	على	مستوى	القطاعات	
والمؤسسات	والعابر	للحدود	الطريقة	الوحيدة	التي	من	خاللها	سيستطيع	
مجتمع	التنمية	على	المستوى	العالمي	مواجهة	التحديات	الجسام	المتمثلة	
في	التشرد	القسري	على	نحو	مستدام.	وسيقدم	التحليل	التفصيلي	في	هذا	
التقرير	إرشادات	وتوجيهات	قيمة	للغاية	للعمليات	القطرية	التي	يقوم	بها	

البنك	الدولي	وكذلك	لشركائنا	في	عملية	التنمية.

سيليا بازارباسيوغلو
مدير أول 

 ،)FMGP( مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتمويل واألسواق
مجموعة البنك الدولي 
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المصدر: مفوضية	األمم	المتحدة	لشؤون	الالجئين	2016.	ال	تتضمن	البيانات	المشردين	من	جراء	الكوارث	الطبيعية	كما	ال	تتضمن	الالجئين	الفلسطينيين	المسجلين	لدى	وكالة	األمم	المتحدة	إلغاثة	وتشغيل	الالجئين	الفلسطينيين	)األونروا(.
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مشردون داخلیًا
الجئون وطالبو حق لجوء

عدیمو الجنسیة (بدون)
فئات أخرى

الشكل 1. زيادة معدالت التشرد )األرقام عن الفترة الزمنية 1951 - 2015( 

1

تفرض	األزمات	اإلنسانية	تحديات	إنسانية	جسام.	وسواء	أكان	السبب	في	
هذه	األزمات	هو	الصراعات	أو	األزمات	الطبيعية	أو	األحداث	ذات	الصلة	
بالمناخ	أو	مزيج	من	كل	هذا،	فإنها	في	تزايد	من	حيث	وتيرة	الوقوع	أو	الشدة	
أو	درجة	التعقيد.	وعلى	الرغم	من	التباين	الشديد	في	طبيعة	وانتشار	هذه	
المستضعفين.	 سيما،	 ال	 األشخاص،	 ماليين	 على	 تؤثر	 فإنها	 األزمات،	
وهناك	بعض	السكان	الذين	يتشردون	من	مجتمعاتهم	أو	بلدانهم	نتيجة	هذه	
األزمات،	وهناك	آخرون	يظلون	في	محلهم	إما	طوًعا	أو	كرًها،	وعليهم	
التكيف	مع	البيئات	المحفوفة	بالمخاطر	التي	ال	يمكن	التنبؤ	بطبيعتها.	وهناك	
أمدًا.	ففي	ديسمبر/ التي	أصبحت	أطول	 القسري	 التشرد	 انتشار	لظاهرة	
كانون	األول	2015،	بلغ	عدد	المشردين	قسًرا	بسبب	الصراعات	أو	العنف	
رقًما	قياسيًا	وصل	إلى	65.3	مليون	نسمة،	وهو	ضعف	العدد	الذي	كان	منذ	

الملخص التنفيذي 

1.		ال	تزال	األغلبية	في	بلدانهم	)مركز	رصد	التشرد	الداخلي،	2016(.	وليس	معلوًما	إجمالي	عدد	المشردين	من	جراء	الكوارث	حتى	نهاية	2015.

ومنذ	2007،	 ذلك،	 على	 وعالوة	 	.)1 الشكل	 )انظر	 مضت	 سنوات	 	5
يجري	تشريد	25.4	مليون	نسمة	كل	سنة	في	المتوسط	بسبب	الكوارث	
الطبيعية	واألحداث	ذات	الصلة	بالمناخ،	وفي	البلدان	المتضررة	من	هذه	
الكوارث،	تشير	التقديرات	إلى	وقوع	خسائر	تبلغ	250–300	مليار	دوالر	
العيش	 كسب	 وسبل	 المحلية	 األسواق	 تشهدها	 التي	 االضطرابات	 بسبب	
وأضحت	 	.)2015 الكوارث،	 مخاطر	 من	 للحد	 المتحدة	 األمم	 )مكتب	
بالتماسات	 تقدمت	 التي	 البلدان	 من	 	%90 أمدًا:	 أطول	 أيًضا	 الكوارث	
للحصول	على	مساعدات	إنسانية	في	2014	تقوم	بتسجيل	هذه	االلتماسات	
السنوية	لمدة	3	سنوات	أو	أكثر؛	و60%	من	هذه	االلتماسات	استمرت	أكثر	

من	8	سنوات	)بينيت	وآخرون،	2016(.
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هناك	 التسعينيات،	 منذ	 زيادة	 في	 التشرد	 مدة	 متوسط	 ألن	 ونظًرا	
حوار	رفيع	المستوى	تم	إجراؤه	في	اآلونة	األخيرة	وكان	محور	تركيزه	
هو	الحاجة	إلى	إيجاد	نموذج	تنمية	جديد	يعمل	على	دمج	وتكامل	البرامج	
اإلنسانية	مع	نهج	إنمائي	يركز	على	بناء	قدرات	المجابهة	وتعزيز	سبل	
كسب	العيش	بين	النازحين	والبلدان	والمجتمعات	المضيفة	لهم.	وجوهر	
هذا	النهج	هو	اإلقرار	بأهمية	تلبية	االحتياجات	متوسطة	األجل	الناشئة	
قصيرة	 البرامج	 استكمال	 على	 يعمل	 نحو	 على	 القسري	 التشرد	 عن	
األجل	للتصدي	لألزمات.	ويمثل	ذلك	أهمية	خاصة	على	ضوء	الحاجة	
محدودية	 إطار	 في	 المستدامة	 التنمية	 لتحقيق	 تدخلية	 إجراءات	 إلى	
موارد	التمويل،	وزيادة	تواتر	ونطاق	األزمات	في	جميع	أنحاء	العالم.
ذات	 المالية	 الخدمات	 توفير	 المالية–وهو	 الخدمات	 تعميم	 ويمثل	
الجودة	لجميع	شرائح	الدخل	في	المجتمع	لالستفادة	منها–فرصة	أساسية	
ويسمح	 اإلنمائية.	 والمساعدات	 اإلنسانية	 المساعدات	 بين	 الفجوة	 لسد	
تعميم	الخدمات	المالية	لألسر	المعيشية	منخفضة	الدخل	ببناء	األصول	
أو	 بالطوارئ،	 الصلة	 ذات	 الصدمات	 حدة	 من	 والتخفيف	 والموارد؛	
كما	 إنتاجية.	 باستثمارات	 والقيام	 اإلصابات؛	 وقوع	 أو	 المرض،	
أنشطة	 تمويل	 من	خالل	 المحلي	 االقتصادي	 النشاط	 حفز	 على	 يعمل	
الخدمات	 تعميم	 بين	 إيجابي	 ارتباط	 وهناك	 الصغر،	 متناهية	 األعمال	
المالية	والنمو	االقتصادي.	وقد	تتيح	زيادة	استخدام	التحويالت	النقدية	
للخطر	 الوشيك	 التعرض	 الضعف	ومخاطر	 لمعالجة	مواطن	 الطارئة	
رقمية	 آليات	 خالل	 من	 المالية	 الخدمات	 تعميم	 في	 للمساعدة	 فرصة	
من	 الطارئة	 النقدية	 التحويالت	 برامج	 وتتيح	 الخدمات.	 هذه	 لنشر	
الفرصة	لربط	 المحمول	 الهاتف	 أو	من	خالل	استخدام	 خالل	بطاقات	
المستفيدين	بحسابات	المعامالت	ألول	مرة،	ومن	هنا،	تقديم	مجموعة	
أوسع	نطاقًا	من	الخدمات	المالية	)مثل	المدفوعات،	واالدخار،	والتأمين،	
وتقديم	القروض	والتسهيالت	االئتمانية(.	ومن	الممكن	أن	يكون	تعميم	
التي	 األجل	 قصيرة	 التدخلية	 اإلجراءات	 بين	 جسًرا	 المالية	 الخدمات	
التدخلية	 واإلجراءات	 األساسية،	 الخدمات	 وتقديم	 الحماية	 على	 تركز	
األطول	أجاًل	التي	تركز	على	تحقيق	استدامة	سبل	كسب	العيش	وخلق	

فرص	اقتصادية.
لدى	 المعارف	 تعزيز	 على	 التقرير	 هذا	 يعمل	 السياق،	 هذا	 وفي	
المالية	في	تخفيف	 السياسات	والمانحين	بشأن	دور	الخدمات	 واضعي	
التجريبية	 والشواهد	 األدلة	 تجميع	 خالل	 من	 اإلنسانية	 األزمات	 حدة	
الموجودة،	والدروس	المستفادة	من	العمليات	من	أجل	تقييم	البرامج	ذات	
نحو	كاف،	يوصي	 قوية	على	 والشواهد	 األدلة	 تكون	 الصلة.	وعندما	
والمانحون	 السياسات	 واضعو	 يتخذها	 أن	 يمكن	 بإجراءات	 التقرير	

لتحسين	تقديم	الخدمات	المالية	للمتضررين	من	األزمات.	كما	تم	تحديد	
أولويات	السياسات	واألبحاث	المستقبلية.	

دور الخدمات المالية في األزمات اإلنسانية

مع  التكيف  على  القدرة  تعتبر  األزمات،  من  للمتضررين  بالنسبة 
الصدمات ومجابهاتها في غاية األهمية، ال سيما وأن أثر األزمة الذي 
يحدث زعزعة في االستقرار غالبًا ما يتفاقم بسبب وجود بيئات هشة 
المالية	 الخدمات	 وفوائد	 استخدام	 من	 الرغم	 على	 لكن،	 مستقرة.  وغير 
في	مواقف	األزمات،	فإن	االستبعاد	المالي	يمثل	معدالت	حادة	بين	البلدان	
المتضررة	من	األزمات.	وما	يزيد	على	75%	من	البالغين	الذين	يعيشون	
في	بلدان	تعاني	من	أزمات	إنسانية	ال	يزالون	خارج	النظام	المالي	الرسمي،	
بناء	 التصدي	للصدمات	والطوارئ،	ويعملون	على	 ويكافحون	من	أجل	
الصحية	 الرعاية	 أنشطة	 في	 واالستثمار	 اإلنتاجية،	 والموارد	 األصول	
والتعليم	وممارسة	أنشطة	األعمال.	وتتسم	معدالت	الطلب	على	الخدمات	
المالية	في	سياق	األزمات	بأنها	مرتفعة.	وقام	45%	من	البالغين	في	بلدان	
تعاني	من	أزمات	بادخار	األموال	في	السنة	الماضية؛	وأفاد	7.6%	منهم	
فقط	أن	هذه	المدخرات	كانت	لدى	مؤسسة	مالية	رسمية.	ومن	بين	مجموعة	
بسبب	 المالي	 االستبعاد	 يتفاقم	 أن	 الممكن	 من	 المتداخلة،	 العوامل	 من	
لدى	 العمليات	 وتوقف	 الحقيقي،	 االقتصادي	 النشاط	 في	 الحاد	 االنكماش	
مقدمي	الخدمات	المالية	الرئيسيين،	وتدمير	البنية	التحتية	المادية	والمالية،	
وعدم	وجود	موارد	لتأمين	القروض،	ووجود	معوقات	قانونية،	ويشمل	ذلك	

عدم	القدرة	على	االلتزام	بسياسات	العناية	الواجبة	بشأن	العمالء.	

دور  المالية  للخدمات  أن  الظهور  في  اآلخذة  والشواهد  األدلة  وتبين 
إيجابي في مواقف األزمات.3	وتشير	األدلة	والشواهد	القائمة	أن	توفير	
المعيشية	على	 المالية	يمكن	أن	يعزز	قدرات	األفراد	واألسر	 الخدمات	
يسهم	 أن	 يمكن	 كما	 السلبية،	 الصدمات	 مواجهة	 في	 المخاطر	 مجابهة	
مساهمة	كبيرة	في	مساندة	سبل	كسب	العيش	وتحفيز	النشاط	االقتصادي	
بعد	األزمة	أو	الكارثة.	وتساعد	التحويالت	النقدية	في	الحفاظ	على	مستوى	
االستهالك	أثناء	الفترات	العصيبة،	كما	تسهم	على	نحو	إيجابي	في	النشاط	
االقتصادي	المحلي.	ويعمل	االدخار،	سواء	أكان	بصورة	رسمية	أو	غير	
رسمية،	على	تحقيق	الطمأنينة	الذاتية،	ومساعدة	الناس	على	النجاة	من	
الصدمات	االقتصادية	من	دون	اللجوء	إلى	آليات	تكيف	سلبية	مثل	استنفاد	

األصول	وتشغيل	األطفال.	

2. لالطالع	على	تحليل	شامل	لألدلة	والشواهد	الخاصة	بتعميم	الخدمات	المالية،	انظر	كول،	إهربيك،	وهول	)2014(.	
3. قام	معدو	هذا	التقرير	باستعراض	أكثر	من	100	مطبوعة	عن	األزمات	والخدمات	المالية.	منها	حوالي	20	مطبوعة	تعتبر	تقييمات	شديدة	الدقة.
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وعلى	الرغم	من	أن	القروض	والتسهيالت	االئتمانية	غالبًا	ما	تُستخدم	
كآلية	تكيف	أخرى	في	مواجهة	مصروفات	األزمات	وتلبية	االحتياجات	
االستهالكية	األساسية،	هناك	مخاطر	تتمثل	في	أنها	قد	تؤدي	إلى	أعباء	
ديون	بداًل	من	تحسين	الرفاهية	إذا	لم	تُستثمر	بصورة	إنتاجية.	وقد	ُوجد	أن	
للتأمين	آثار	إيجابية	على	االستهالك	وحماية	األصول	والموارد	وإنعاش	
أنشطة	األعمال	الصغيرة.	ونالحظ	أن	تنفيذ	برامج	التأمين	التي	تستهدف	
ذلك،	 المعرضة	ألزمات،	ويرجع	 البيئات	 في	 بالتحديات	 الفقراء	حافل	
جزئيًا،	إلى	ضعف	القدرات	المؤسسية	والقانونية،	وتكاليف	المعامالت،	
ومحدودية	الطلب	بسبب	ضعف	الثقة	وانخفاض	مستوى	التثقيف	المالي.
ومن	المحتمل	أن	وجود	استراتيجية	لألسر	المعيشية	تستخدم	العديد	
من	األدوات	المالية	وليس	أداة	واحدة	أو	أداتين	سيحقق	النجاح	في	تخفيف	
المخاطر	نظًرا	ألن	الناس	تواجه	العديد	من	المخاطر	في	وقت	واحد،	وقد	
يستخدمون	أدوات	مختلفة	لحماية	أنفسهم	في	مواجهة	المخاطر	المختلفة	
العيش	 كسب	 سبل	 توفير	 برامج	 أثبتت	 وقد	 	.)2013 الدولي،	 )البنك	
وموارد	 أصول	 ونقل	 )تدريب	 مالية	 وغير	 مالية	 مساندة	 تتضمن	 التي	
المجابهة	 على	 والقدرة	 االستهالك	 في	حفز	 فعاليتها	 نقدية(	 وتحويالت	
والصمود	)األمن	الغذائي،	والصحة	العقلية،	وحجم	أصول	وموارد	األسر	

المعيشية(.
وأظهرت	األبحاث	أن	التحويالت	النقدية	تحقق	آثاًرا	مضاعفة	في	غاية	
األهمية	على	النشاط	االقتصادي،	وأن	تقديم	هذه	التحويالت	عن	طريق	
األجهزة	الرقمية	يمكن	أن	يحسن	الكفاءة،	ويقلل	معدالت	التسريب،	ويقدم	
المزيد	من	التأمين	وسبل	الراحة.	لكن	مع	كل	هذا،	فحتى	اآلن	ال يوجد 
سوى النزر اليسير من األمثلة العملياتية التي تبين أن تقديم المعونات 
من خالل التحويالت الرقمية قد أدى بالفعل إلى استخدام مجموعة من 
الخدمات المالية.	وحاليًا،	ال	يتم	تقديم	سوى	6%	من	المساعدات	اإلنسانية	
في	صورة	مدفوعات	نقدية،	وعلى	الرغم	من	أن	البنية	التحتية	والخطة	
المعنية	بتقديم	روابط	للخدمات	المالية	قد	تكون	موجودة	في	محل	األزمات،	
نجد	أن	الناس	غالبًا	ما	تقوم	بالصرف	من	أجل	االستهالك	الفوري.	وتعتمد	
النواتج	على	البنية	التحتية	المحيطة	الخاصة	بالمدفوعات،	واإلطار	القانوني	
)روابط	داعمة	للخدمات	المالية(،	والعوامل	االجتماعية	والثقافية	التي	قد	
تؤدي	إلى	تفضيل	المدفوعات	النقدية.	وباإلضافة	إلى	هذا،	قد	يكون	لدى	
المانحين	حوافز	لوضع	أولوية	لتفعيل	مبالغ	التحويالت	بداًل	من	االستثمار	
في	آليات	توصيل	ترتبط	بتوفير	الخدمات	المالية	على	المدى	األطول	أمدًا.

معوقات تقديم الخدمات المالية في األزمات اإلنسانية

وجود	 عدم	 المالية	 الخدمات	 تقديم	 دون	 تحول	 التي	 المعوقات	 تتضمن	
سياسات	فعالة	أو	عدم	االستعداد	لمواجهة	األزمات،	ال	سيما،	عدم	جاهزية	
األنظمة	لتوسيع	نطاق	خيارات	تقديم	الخدمات.	ومن	الممكن	أن	يتضمن	
ذلك	عدم	وجود	نظام	مبسط	للعناية	الواجبة	بشأن	العمالء،	وعدم	وجود	

لوائح	وضوابط	واضحة	تخص	العمالء	لتسهيل	التحويالت	الرقمية.	
المادية	 التحتية	 البنية	 تدمير	 إلى	 األزمات	 تؤدي	 أن	 الممكن	 ومن	
)الطرق	وشبكات	االتصاالت	وشبكات	الكهرباء	وفروع	البنوك	وماكينات	
الصراف	اآللي	والوكاالت	المعنية(،	وهو	ما	يمنع	استخدام	النظام	المالي	
القوية	 التحتية	 البنى	 أن	 نجد	 أخرى،	 ناحية	 من	 اإلنعاش.	 عمليات	 في	
الخاصة	بالمدفوعات	يمكن	أن	تساعد	في	مواجهة	التحديات	التي	تفرضها	
األزمات.	وغالبًا	ما	تتقطع	السبل	بوكاالت	المعونة	وجاليات	المغتربين	
لتوصيل	األموال	إلى	المتضررين،	حتى	بالنسبة	للمشمولين	بالخدمات	
أن	 نجد	 ما	 وغالبًا	 الدولية.	 الحدود	 حالة	عبورهم	 في	 سيما	 المالية،	ال	
البنية	التحتية	المالية	مثل	غرف	المقاصة	اآللية،	وأنظمة	تسوية	المبالغ	
الكبيرة	بين	البنوك	)االنتربنك(،	ومكاتب	االستعالم	االئتماني،	وسجالت	
الضمانات	تعاني	من	أوجه	قصور	من	حيث	التطور	في	البلدان	المتضررة	

من	األزمات.	

التوصيات

األزمات  لتخفيف  أداة  باعتبارها  المالية  الخدمات  تدعيم  سيتطلب 
اإلنسانية التزاًما مستداًما من جانب مقدمي الخدمات المالية أنفسهم.   	
ويعتبر	وضع	خطط	الطوارئ،	وبناء	صناديق	االحتياطي،	وتنويع	قاعدة	
العمالء،	واالستثمار	في	تدريب	الموظفين	من	األهمية	بمكان	للحفاظ	على	
استمرارية	أنشطة	األعمال	أثناء	األزمات	اإلنسانية.	ومن	الممكن	أن	يقوم	
المانحون	بدور	مهم	في	مساندة	األطراف	المؤثرة	في	السوق	من	أجل	
االستعداد	لمواقف	األزمات	وإدارتها.	ومن	الممكن	أن	تتضمن	المساندة	
ضخ	سيولة	في	األسواق	المالية	المحلية،	وفي	الوقت	نفسه،	تقديم	المساندة	
للحفاظ	على	ربط	شبكات	الوكالء	واستقرارها	وإدارتها.	ومن	الممكن	
أن	يساعد	االستثمار	في	األبحاث	الخاصة	بتجارب	وخبرات	المستهلكين	
وحمالت	توعيتهم	في	تشجيع	اإلقبال	على	الخدمات	المالية	واستخدامها	
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من	جانب	المجتمعات	المحلية	المتضررة.	وحتى	يتسنى	تشجيع	تطوير	
األسواق	على	المدى	الطويل	أثناء	فترات	األزمات،	يجب	تحفيز	األطراف	
الفاعلة	في	القطاع	الخاص	للمشاركة	في	األسواق	المالية	من	خالل	دعم	
مالي	مستهدف،	وتقديم	المساندة	لتوفير	السيولة،	وتعميم	أدوات	التكيف،	
على	سبيل	المثال،	من	خالل	هياكل	إدارة	المخاطر،	ووجود	هياكل	لتوفير	

السيولة	وتكوين	المخصصات	الالزمة.	

وباستشراف آفاق المستقبل، يجب إيالء أولوية لالستثمار في أنظمة 
الخدمات  تدعيم  خالل  من  األزمات  إلدارة  المضيفة  البلدان  وقدرات 
المالية. وينبغي	أن	تساند	اإلجراءات	التدخلية	أولويات	البلدان	المضيفة.		
كما	يجب	وضع	ضوابط	يمكن	تكييفها	مع	أوضاع	األزمات،	وقد	تتضمن	
قد	 التي	 العمالء	 الواجبة	بشأن	 العناية	 الضوابط	مراجعة	متطلبات	 هذه	
تكون	بمثابة	معوقات	تحول	دون	تعميم	الخدمات	المالية،	ال	سيما	بالنسبة	
للمشردين	قسريًا.	ومن	الضروري	تسريع	وتيرة	اإلصالحات	التنظيمية	
المحمول.		 الهاتف	 المالية	من	خالل	 المعامالت	 تدعيم	 تعمل	على	 التي	
العناية	 وإجراءات	 بالوكالء،	 الخاصة	 واللوائح	 الضوابط	 ذلك	 ويشمل	
الواجبة	التدريجية	أو	المبسطة،	والضوابط	الخاصة	باألموال	اإللكترونية.	
وعلى	الرغم	من	ضرورة	أن	يكون	االستثمار	في	البنية	التحتية	للمدفوعات	
"إلعادة	 فرصة	 أيًضا	 تتيح	 األزمة	 أن	 نجد	 األزمة،	 وقوع	 قبل	 أولوية	
بنائها	بصورة	أفضل"	من	خالل	االستثمار	في	البنية	التحتية	للمدفوعات	
كانت	مستبعدة	من	 أو	شرائح	سكانية	 مناطق	 لتشمل	 نطاقها	 توسيع	 أو	

قبل.	ويشمل	ذلك	بناء	شبكات	الوكالء	الخاصة	بنقاط	الصرف	واالستثمار	
في	شبكات	االتصال	عريضة	النطاق	وشبكات	الهاتف	المحمول.	ويمثل	
التشغيل	البيني	ألنظمة	المدفوعات	أهمية	بالغة،	ومن	الممكن	االستثمار	في	

ذلك	قبل	وقوع	األزمة.	

الجهود  بين  مدروسة  روابط  بناء  في  بدور  القيام  المانحين  وعلى 
اإلنسانية والجهود اإلنمائية من خالل تقديم الخدمات المالية.	ويشمل	
برامج	 في	 بصورة	صريحة	 المالية	 الخدمات	 تعميم	 أهداف	 دمج	 هذا	
المساعدات	اإلنسانية،	وإحداث	توافق	بين	الحوافز	العملياتية	لوكاالت	
المعونة	ودمج	األطراف	الفاعلة	من	القطاع	المالي	في	برامج	الطوارئ.	
ومن	الممكن	أن	يقوم	المانحون	بدور	ريادي	في	هيكلة	آليات	التمويل	
المبتكرة،	ويشمل	ذلك	التمويل	الميسور	للبلدان	المتوسطة	الدخل	التي	
تستضيف	نسب	كبيرة	من	النازحين،	واستخدام	آليات	تمويل	في	صورة	

مزيج	من	القروض	والمنح،	وآليات	ضمانات.

ومن الضروري وجود المزيد من األدلة والشواهد لتحسين فهم الطلب 
على استخدام الخدمات المالية من جانب شرائح مختلفة من المتضررين 
من األزمات. ومن الضروري أيًضا وجود أدلة وشواهد محسنة بشأن 
منتجات محددة من المرجح االستفادة منها في بيئات األزمات. ويشمل	
الرقمية	على	 المدفوعات	 التقييم	ألثر	تحويالت	 المزيد	من	أعمال	 ذلك	

أهداف	تعميم	الخدمات	المالية.
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في	سياق	األزمات،	تُستخدم	الخدمات	المالية	منذ	أمد	بعيد	لمساعدة	الشرائح	
خطر	 من	 والحد	 الصدمات،	 مع	 التكيف	 على	 والمستبعدة	 المستضعفة	
التعرض	للمخاطر،	على	سبيل	المثال،	في	منطقة	البلقان	في	التسعينيات	
ولمدة	عشرين	سنة	تقريبًا،	قدمت	مفوضية	األمم	المتحدة	لشؤون	الالجئين	
برامج	تمويل	أصغر	لتشجيع	سبل	كسب	العيش	وتقديم	خدمات	إغاثة	في	
حاالت	الطوارئ.	وفي	اآلونة	األخيرة،	شدد	واضعو	السياسات	على	دور	
الخدمات	المالية	في	إدارة	األزمات	والتعافي	منها.	ويرجع	هذا	بصورة	

أساسية	إلى	العوامل	التالية:

زيادة معدالت المدد الزمنية لحاالت التشرد، مما يستلزم حلواًل أطول 
أمدًا. وتشير	تقديرات	مفوضية	األمم	المتحدة	لشؤون	الالجئين	أن	%40	
من	الالجئين	ممن	هم	تحت	واليتها	)6.7	مليون	نسمة(	يعانون	من	طول	
مدة	تشردهم	)مفوضية	األمم	المتحدة	لشؤون	الالجئين	2015(4	،	وقد	
وجدت	وثيقة	سياسات	صدرت	مؤخًرا	أن	الالجئين	يعيشون	في	المنفى	
لمدة	من	10	إلى	15	سنة	في	المتوسط	)انظر	الشكل	2(5.	وهذا	المتوسط	
يتزايد	على	مدة	العشرين	سنة	الماضية	)ديفيكتور	ودو	2016(.	وفي	
الطبيعية	 الكوارث	 من	 المتضررين	 األشخاص	 زاد	عدد	 نفسه،	 الوقت	
بنسبة	بلغت	حوالي	50%	تقريبًا	ليصل	عددهم	إلى	141	مليون	نسمة	
في	2014،	وهو	اتجاه	يرجع	السبب	فيه	إلى	وقوع	الجفاف.	وتم	تشريد	
حوالي	20	مليون	من	هؤالء	المتضررين،	ومعظم	حاالت	التشرد	السبب	
لتنسيق	 المتحدة	 المناخ	)مكتب	األمم	 فيها	هو	أحداث	لها	صلة	بأحوال	
الشؤون	اإلنسانية	2015(.	ومعظم	المشردين	من	جراء	كوارث	يمكثون	
واألمان	من	خالل	عبور	 المساعدة	 يطلب	 بعضهم	 لكن	 بالدهم،	 داخل	

الحدود.6	

اإلنسانية  السياقات  في  النقدية  التحويالت  في  المتزايد  التحول  يتيح 
التحويالت	 القطاع	اإلنساني	بصورة	متزايدة	من	 فرصة قوية. وينتقل	
العينية	إلى	البرامج	النقدية	التي	تعتبر	أكثر	كفاءة	وفعالية،	ناهيك	عن	منح	
حرية	االختيار	للمستفيد	النهائي	واآلثار	المضاعفة	المهمة	على	النشاط	
االقتصادي.	وتشير	األدلة	والشواهد	إلى	أن	التحويالت	النقدية	تؤدي	إلى	
زيادة	استهالك	المواد	الغذائية،	وزيادة	المصروفات	المنزلية	األخرى،	

وشابيرو	 )هاوشفير	 التوتر(	 معدالت	 )خفض	 النفسية	 الحالة	 وتحسين	
األطفال	 تشغيل	 معدالت	 وخفض	 النقدي	 الفقر	 من	 والحد	 	،)2013
المعني	 المستوى	 رفيع	 الفريق	 ودعا	 	.)2016 وآخرون،	 )باستاغلي	
بتمويل	أنشطة	المساعدة	اإلنسانية	التابع	لألمم	المتحدة	إلى	عدم	التوسع	في	
التحويالت	النقدية	في	البرامج	اإلنسانية	فحسب	ولكن	جعلها	أيًضا	الخيار	
المبدئي	في	االستجابة	للحاالت	اإلنسانية.	وقام	برنامج	األغذية	العالمي،	
وهو	من	بين	األطراف	الفاعلة	في	تقديم	المساعدات	اإلنسانية،	بعمل	تحول	
في	السياسات	لزيادة	االبتعاد	عن	المساعدات	الغذائية	المباشرة	والتوجه	
نحو	استخدام	المساعدات	النقدية.	وعلى	الرغم	من	أن	المساعدات	النقدية	
ال	تمثل	سوى	النزر	اليسير	من	االستجابة	العالمية	للحاالت	اإلنسانية،	

 لماذا يتوجب استكشاف دور الخدمات المالية في 
بيئات األزمات؟

المصدر: ديفيكتور	ودو	)2016(،	أرقام	مفوضية	األمم	المتحدة	لشؤون	الالجئين	2015؛	وسيجاب.	مالحظة:	تستبعد	مجموعة	البيانات	
الفلسطينيين	الذين	تتجاوز	مدة	تشردهم	60	سنة.	وهذا	الرقم	ال	تمكن	مقارنته	بصورة	مباشرة	بنقاط	البيانات	األخرى	التي	توضح	متوسط	مدة	

التشرد	لألشخاص	المسجلين	كالجئين	في	ديسمبر/كانون	األول	2015	وليس	طول	مدة	التشرد	)على	سبيل	المثال،	الالجئون	الفلسطينيون	ليسوا	
جميعًا	أكبر	من	60	سنة،	لكن	حالة	هذا	الشعب	استمرت	إلى	أكثر	من	60	سنة(.

4. 	يُعرف	"طول	المدة"	)مدة	التشرد	الممتدة(	بأنه	موقف	يعاني	فيه	25	ألف	الجئ	أو	أكثر	من	نفس	الجنسية	من	النفي	لمدة	5	سنوات	أو	أكثر	في	بلد	مانح	لحق	اللجوء.	وياُلحظ	أن	
الالجئين	الفلسطينيين	ليسوا	ضمن	والية	مفوضية	األمم	المتحدة	لشؤون	الالجئين،	وبالتالي	غير	مشمولين	بهذه	البيانات.	ويمثل	الالجئون	األفغان	شريحة	الالجئين	األطول	مدة	بحسب	

تعريف	مفوضية	األمم	المتحدة	لشؤون	الالجئين.
5. الفلسطينيون	مستبعدون.	المدة	المتوسطة	هي	4	سنوات.	

6. للمزيد	من	المعلومات	عن	حاالت	التشرد	عبر	الحدود	من	جراء	الكوارث،	يمكن	االطالع	على	مبادرة	نانسن	)2015(.
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الشكل 2. مدة تشرد الالجئين 
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نجد	أن	عدد	األشخاص	الذين	يحصلون	على	مساعدات	نقدية	من	برنامج	
األغذية	العالمي	قد	زاد	إلى	3	أمثال	على	مدى	السنوات	الست	الماضية	
ليقارب	10	ماليين	شخص	إال	قلياًل.	وفي	2015،	قام	برنامج	األغذية	
العالمي	بتحويل	680	مليون	دوالر	نقدًا	إلى	هؤالء	المستفيدين	)برنامج	

األغذية	العالمي	2016(.
وعلى	المستوى	العالمي،	تعتمد	الوكاالت	اإلنسانية	بصورة	متزايدة	
على	التوزيع	الرقمي	للتحويالت	النقدية	الطارئة	باستخدام	آليات	التوزيع	
البيع	الخاصة	 عبر	الهاتف	المحمول	)الهواتف	الخلوية،	وأجهزة	نقاط	
بقراءة	البطاقات	النقدية،	وبرامج	الرسائل	النصية،	وبرامج	إدارة	البيانات	
السحابية(.	وعلى	نحو	مماثل،	هناك	العديد	من	البرامج	التي	تستعين	في	
الوقت	الحالي	بفروع	البنوك	والخدمات	المصرفية	عبر	وكالء	إلنجاز	
وتعتمد	 بطاقات.	 على	 المعتمدة	 بالبرامج	 الخاصة	 الصرف	 عمليات	
تكنولوجيات	الهاتف	المحمول	الحديثة	وبرامج	الخدمات	المصرفية	من	
دون	فروع	بنكية	التي	تدير	برامج	التحويالت	النقدية	على	البنية	التحتية	
المالية	القائمة،	مع	التوسع	في	استخدام	التقدم	التكنولوجي	الذي	شهدته	
اآلونة	األخيرة	بما	يسمح	للخدمات	المالية	الرقمية	بالتطور	والنمو	في	
العديد	من	البلدان	األقل	دخاًل.	ومن	الممكن	إيجاد	العديد	من	األطراف	
المؤسسات	 سيما	 ال	 اإلنسانية،	 االستجابة	 عمليات	 في	 الجديدة	 الفاعلة	

المحمولة،	 الهواتف	 شبكات	 ومشغلي	 البطاقات،	 وحائزي	 المالية،	
هذه	 وتتيح	 المالي.	 للقطاع	 التنظيمية	 والجهات	 المصرفيين،	 والوكالء	
التكنولوجيات	فرًصا	جديدًا	لالستجابة	على	نحو	يُعتمد	عليه	وعلى	نطاق	
واسع	أثناء	األزمات،	وكذلك	للوصول	إلى	المناطق	النائية	التي	ال	يمكن	

الوصول	إليها	باستخدام	آليات	التوزيع	اليدوية	التقليدية.

وفيما يبدو أن البلدان المتضررة من األزمات تعاني من زيادة معدالت 
االستبعاد المالي، لكن مع ذلك هناك طلب مرتفع على الخدمات المالية. 	
وأكثر	من	75%	من	البالغين	الذين	يعيشون	في	بلدان	تعاني	من	أزمات	
إنسانية	ال	يزالون	خارج	النظام	المالي	الرسمي	)انظر	اإلطار	1(.	وليس	
الخدمات	 بين	مجموعة	من	 ما	 لالنتقاء	 الخيار	 لدى	هؤالء	األشخاص	
المالية	 لالختناقات	 بالتصدي	 لهم	 تسمح	 التي	 الرسمية	 وغير	 الرسمية	
وحاالت	الطوارئ،	وبناء	األصول	والموارد	اإلنتاجية،	واالستثمار	في	
التعليم	أو	أنشطة	األعمال	داخل	منازلهم.		 أنشطة	الرعاية	الصحية	أو	
لتعميم	 العالمي	 المؤشر	 عن	 صادرة	 بيانات	 ألحداث	 تحليل	 ويبين	
الخدمات	المالية	)Findex(7	أن	24%	إال	قلياًل	فقط	من	البالغين	في	
البلدان	التي	تعاني	من	أزمات	إنسانية	لديهم	حساب	لدى	مؤسسة	مالية	أو	
شركة	تقدم	خدمات	مالية	عبر	الهاتف	المحمول.	وقام	45%	من	البالغين	

النهج المستخدم لعرض بيانات تعميم الخدمات المالية

1 اإلطار 

يعرض	هذا	التقرير	بيانات	تعميم	الخدمات	المالية	الخاصة	بالبلدان	التي	تعاني	
من	أزمات	إنسانية.	وتم	اختيار	هذه	البلدان	وفق	التصنيف	الوارد	في	تقرير	
لجنة	اإلنقاذ	الدولية	)2016(.	ويستند	هذا	التصنيف	إلى	مشروع	تعزيز	قدرات	
التقييم	الذي	تم	إنشاؤه	في	2009	لدعم	تقييم	االحتياجات	اإلنسانية.	ويحدد	هذا	
المشروع	)2016(	أولويات	البلدان	حسب	3	فئات	من	األزمات:	)1(	أزمة	
ويتضمن	 	 القلق.	 يستدعي	 موقف	 و)3(	 إنسانية،	 أزمة	 	)2( حادة،	 إنسانية	
بيانات	 تحديث	 الفئتين	1	و2.	ويجري	 في	 البلدان	 التقرير	 هذا	 في	 التحليل	
هذا	المشروع	باستمرار	باستخدام	بيانات	ثانوية	من	مجموعة	من	المصادر	
تتضمن	المنظمات	غير	الحكومية	والمنظمات	الدولية	وأجهزة	اإلعالم.	وتستند	

هذه	الفئات	إلى	مؤشرين	بشأن	األزمة	الحالية	)نسبة	السكان	الذين	بحاجة	إلى	
مساعدات	بسبب	الكوارث	التي	وقعت	مؤخًرا	أو	الممتدة،	ومستوى	الوصول	
إلى	السكان	المتضررين(،	و3	مؤشرات	تشير	معًا	إلى	نقاط	الضعف	األساسية	
وفيات	 )معدل	 باألزمات	 للتأثر	 قاباًل	 المعني	وتجعله	 البلد	 منها	 يعاني	 التي	
األطفال	دون	الخامسة،	ومؤشر	التنمية	اإلنسانية،	وعدد	الالجئين	المشردين	

داخليًا	الذين	طالت	مدة	تشردهم(.	

التقييم	 قدرات	 تعزيز	 مشروع	 تقرير	 على	 االطالع	 يرجى	 المعلومات،	 من	 للمزيد	 مالحظة: 
)ACAPS	2016(

7. 	لم	يتناول	المؤشر	العالمي	لتعميم	الخدمات	المالية	بعض	البلدان	التي	تعاني	من	أزمات	مثل	إريتريا	وليبيا	وغامبيا	وكوريا	الشمالية.	ومن	ثم،	تم	استبعاد	هذه	البلدان	من	جميع	تحليالت	
بيانات	تعميم	الخدمات	المالية	في	هذا	التقرير.	وهناك	المزيد	من	الشرح	الذي	يتم	عرضه	عند	الحاجة.
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المصدر: مفوضية	األمم	المتحدة	لشؤون	الالجئين	2016.	المؤشر	العالمي	لتعميم	الخدمات	المالية	2014.	ويبين	هذا	الشكل	بيانات	تخص	7	بلدان	تعاني	من	"أزمات	إنسانية	حادة"	بحسب	تعريف	لجنة	
اإلنقاذ	الدولية	بناء	على	وثيقة	مشروع	تعزيز	قدرات	التقييم/ACAPS.	وتحسب	فئة	"البلدان	التي	تعاني	من	أزمات	إنسانية"	بواقع	21	من	بين	31	بلدًا	بحسب	إطار	لجنة	اإلنقاذ	الدولية/مشروع	تعزيز	

قدرات	التقييم/ACAPS	وهي	إما	تعاني	من	أزمات	إنسانية	حادة	أو	من	أزمات	إنسانية.	وال	تتضمن	هذه	الفئة	البلدان	التي	ليس	متاح	لها	بيانات	المؤشر	العالمي	لتعميم	الخدمات	المالية	بشأن	معدل	انتشار	
الحسابات	المصرفية،	أي	جمهورية	أفريقيا	الوسطى،	وإريتريا،	وليبيا،	وسوريا	)بلدان	تعاني	من	أزمات	إنسانية	حادة(،	وجيبوتي،	وغامبيا،	وليسوتو،	وكوريا	الشمالية	)بلدان	تعاني	من	أزمات	إنسانية(.	

وبيانات	السودان	تتضمن	جنوب	السودان.
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الشكل 3. زيادة معدل انتشار الحسابات المصرفية في بلدان مختارة تعاني من أزمات إنسانية 

في	بلدان	تعاني	من	أزمات	بادخار	األموال	في	السنة	الماضية؛	وأفاد	
7.6%	منهم	فقط	أن	هذه	المدخرات	كانت	لدى	مؤسسة	مالية	رسمية	في	
بلدان	 المالية	)انظر	الشكل	3(.	ويعيش	90%	من	الالجئين	في	 السنة	
تعميم	 مستوى	 تدني	 من	 يعاني	 وأغلبهم	 الدخل،	 ومتوسطة	 منخفضة	
نسبة	 أن	 المحتمل	 الدولي،	2016	ب(.	ومن	 )البنك	 المالية	 الخدمات	
وجود	حساب	شخصي	للنساء	الالتي	يعشن	في	بلدان	تعاني	من	أزمات	
مقابل	%16(،	 بالرجال	)%23	 مقارنة	 بحوالي	%30	 أقل	 إنسانية	هي	
مقابل	 للرجال	 بالنسبة	 	%62( لبنان	 في	 الجنسين	 بين	 األكبر	 والفجوة	
33%	للنساء(،	وأفغانستان	)16%	مقابل	4%(.	وهذه	الفجوة	أكبر	كثيًرا	
في	البلدان	المنخفضة	والمتوسطة	الدخل	حيث	إن	نسبة	وجود	حساب	

لدى	النساء	أقل	من	الرجال	في	المتوسط	بواقع	%18.

النامية،	وبالتبعية	يكون	 البلدان	 وتؤثر	األزمات	بصورة	متفاوتة	على	
	،2015 نهاية	 وفي	 ماليًا.	 والمستبعدة	 المستضعفة	 الشرائح	 على	 التأثير	
استضافت	البلدان	النامية	99%	من	جميع	النازحين	داخليًا،	و89%	من	جميع	
الالجئين	)بما	فيهم	الالجئون	الفلسطينيون(.	وبالمقارنة،	تشير	التقديرات	أن	
أغنى	6	بلدان	تستضيف	أقل	من	9%	من	جميع	الالجئين	)أوكسفام	2016(.	
ومن	2008	إلى	2014،	وقعت	معظم	حاالت	التشرد	المرتبطة	بالكوارث	
السكان	 نسبة	 وتبلغ	 الدخل،	 ومتوسطة	 دخاًل(	 )أقل	 منخفضة	 بلدان	 في	
المشردين	بسبب	كوارث	على	مستوى	العالم	60%	في	الصين	والهند	والفلبين	
)مكتب	األمم	المتحدة	لتنسيق	الشؤون	اإلنسانية	2015(.	وهذه	البلدان	تعكس	
اتجاًها	عالميًا،	كما	إنها	تشهد	توسعًا	حضريًا	سريع	الوتيرة	يعمل	على	زيادة	
التحتية	 البنية	 ضعف	 بسبب	 الطبيعية	 الكوارث	 ألخطار	 الفقراء	 تعرض	

وضعف	المباني.
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تعزز	األبحاث	التي	جرت	مؤخًرا	على	جانب	الطلب	أهمية	أدوات	اإلدارة	
المالية	المستخدمة	من	جانب	الشرائح	المستضعفة	لتلبية	احتياجاتهم	المالية	
اليقين	االقتصادي،8	ال	سيما	وأنهم	يعملون	في	إطار	 وإدارة	جوانب	عدم	
هياكل	اقتصادية	غير	رسمية،	ومن	ثم	يمثلون	أسر	معيشية	مستهلكة	وأنشطة	
أعمال	حرة	ذاتية	التوظيف	في	الوقت	نفسه.	ووجد	بحث	تناول	الدفتر	المالي/
المالية	لألسر	المعيشية	أنه	بغض	النظر	عن	مدى	فقر	األسرة	 المذكرات	
المعيشية،	ال	توجد	أسرة	معيشية	في	العينة	المكونة	من	250	أسرة	استخدمت	
أقل	من	4	أنواع	من	األدوات،9	ولدى	كل	أسرة	نشاط	ادخار	أو	مديونية	ما	

)كولينز	وآخرون،	2009(.	
ولما	كان	الفقراء	يعانون	من	عدم	انتظام	الدخل	وانعدام	اليقين	بشأن	
إدارة	 أدوات	 إلى	 بحاجة	 عام	 بشكل	 فإنهم	 واالستثمار،	 اإلنتاج	 فرص	
أعباء	 )تخفيف	 األجل	 قصيرة	 النقدية	 التدفقات	 بإدارة	 لهم	 تسمح	 مالية	
وبناء	 المخاطر،	 وإدارة	 الطوارئ،	 لحاالت	 والتصدي	 االستهالك(،	
األصول	والموارد	المنزلية	لتمويل	ما	يقع	من	أحداث	أثناء	دورة	الحياة	
واألنشطة	اإلنتاجية.10	وهذه	األدوات	المالية	غالبًا	ما	تكون	غير	رسمية	
)برامج	االدخار	الدوار	بين	أفراد	األسرة	أو	األصدقاء	أو	ما	يُطلق	عليه	
الجمعية(،	وذلك	ألن	التكاليف	االقتصادية	وتكاليف	الفرصة	البديلة	للتفاعل	
والتعامل	مع	المؤسسات	المالية	الرسمية	من	الممكن	أن	تكون	مرتفعة.

الصراعات	 من	 للمتضررين	 المالية	 االحتياجات	 تختلف	 وال	
والكوارث،	ومن	بينهم	المشردون	داخليًا	والالجئون	)انظر	اإلطار	2(.	
لكن	أيًا	ما	كان	األمر،	نجد	أن	المعوقات	التي	تحول	دون	توفير	الخدمات	
المالية	في	البلدان	المتضررة	من	الصراعات	أكبر	بكثير.	وهذا	هو	الوضع	
بعينه	في	البلدان	المتضررة	من	الصراعات	حيث	دُمرت	البنية	التحتية	أو	
هلكت	في	أغلب	األحوال،	وهو	الوضع	نفسه	أيًضا	بالنسبة	لالجئين	الذي	
يواجهون	قيودًا	بشأن	وثائق	إثبات	الهوية،	واألصول	التي	يمكن	استخدامها	
لضمان	القروض،	والفكرة	المأخوذة	عنهم	أنهم	يمثلون	مخاطر	الهروب.

الطلب على المنتجات المالية واستخدامها من جانب المتضررين 
من األزمات

يواجهها	 التي	 بها	 التنبؤ	 يمكن	 والتي	ال	 المتقلبة	 الخارجية	 البيئة	 تعمل	
الفقراء	على	زيادة	أهمية	توفير	الخدمات	المالية	واستخدامها	إلدارة	أوجه	
األساسية.	 العيش	 كسب	 سبل	 وتشجيع	 لألخطار،	 والتعرض	 الضعف	
وتشير	البيانات	إلى	زيادة	الحاجة	إلى	استخدام	خدمات	الوساطة	المالية	
من	خالل	منتجات	القروض	والتسهيالت	االئتمانية	في	بيئات	األزمات.	
إلى	 حاجة	 في	 وهم	 )المناطق(	 االقتصادات	 هذه	 في	 البالغون	 ويظهر	
القروض	والتسهيالت	االئتمانية	أكثر	من	غيرهم	في	البلدان	المنخفضة	
والمتوسطة	الدخل.	وقد	أفاد	51%	من	البالغين	في	بلدان	تعاني	من	أزمات	
إنسانية	قيامهم	بشيء	من	االقتراض	في	السنة	الماضية،	بينما	أفاد	%43	
فقط	قيامهم	بذلك	في	البلدان	المنخفضة	والمتوسطة	الدخل،	)انظر	الشكل	
4(.	ومن	المرجح	إن	نصف	المقترضين	تقريبًا	في	البلدان	التي	تعاني	
من	أزمات	إنسانية	قد	توجهوا	إلى	مؤسسات	مالية	رسمية.	وأفاد	9%	في	

 رؤى ثاقبة حول الحياة المالية للمتضررين 
من األزمات 

		8.	يشمل	ذلك	المؤشر	العالمي	لتعميم	الخدمات	المالية،	واستقصاء	فينسكوب،	ودراسات	الدفاتر	المالية	لألسر	المعيشية،	ودراسات	المشهد	المالي.	
		9.		تتتبع	منهجية	دارسة	الدفتر	المالي/	المذكرات	المالية	لألسر	المعيشية	على	مدى	فترات	زمنية	ممتدة	لتوثيق	أدوات	اإلدارة	المالية	التي	تستخدمها	هذه	األسر.	ويقوم	الباحثون	بزيارات	
منزلية	لألسر	كل	أسبوعين	لجمع	معلومات	حول	النشاط	المالي	في	األسرة	المعيشية.	ويعتبر	كولينز	وآخرون	)2009(	من	بين	األوائل	الذين	استخدموا	هذه	المنهجية	لتوثيق	الحياة	

المالية	المعقدة	للفقراء.	ونظًرا لنشر لمحات عن حياة الفقراء،	تم	استخدام	نفس	المنهجية	بصورة	موسعة	في	مواقع	متعددة.
10.		للمزيد	من	األدلة	والشواهد	التجريبية	حول	االحتياجات	المالية	للفقراء،	يمكن	االطالع	على	الفصل	2	"العمالء"	في	دراسة	ليدجر	وود	)2013(	لمزيد	من	النقاش	الموسع	حول	

االحتياجات	المالية	المجمعة	للفقراء.

المشردون داخليًا مقابل الالجئين

2 اإلطار 

نظًرا	ألن	كل	من	المشردين	داخليًا	والالجئين	يعانون	من	التشرد،	نجد	أن	عبور	
الحدود	هو	ما	يفرق	بين	الالجئ	والمشرد	داخليًا.	ويمثل	عبور	الحدود	مجموعة	
مهمة	من	المعوقات	والخبرات	والتجارب	والحقوق	الخاصة	باألشخاص	المنخرطين	
في	هذا	العمل.	وعلى	المستوى	العالمي،	نجد	أن	أعداد	المشردين	داخليًا	تفوق	بكثير	
الالجئين	)41	مليون	مقابل	21	مليون(.	ويبلغ	عدد	المشردين	داخليًا	في	سوريا	
وحدها	6.6	مليون	نسمة،	وتأتي	بعدها	كولومبيا	بما	يبلغ	5.7	مليون	مشرد	داخلي.	
وهناك	بلدان	أخرى	مثل	نيجيريا	وجمهورية	الكونغو	الديمقراطية	والعراق	والسودان	
لديها	أعداد	كبيرة	من	المشردين	داخليًا–ما	يزيد	على	مليوني	مشرد	داخلي	في	كل	بلد	
منها	)مركز	رصد	التشرد	الداخلي،	2016(.	وحوالي	نصف	الالجئين	من	سوريا	
أو	فلسطين.	ويصل	هذا	الرقم	إلى	60%	عند	تضمين	أفغانستان،	وإلى	75%	عن	
تضمين	أربعة	بلدان	أخرى	من	منطقة	أفريقيا	جنوب	الصحراء	)الصومال،	وجنوب	
السودان،	والسودان،	وجمهورية	الكونغو	الديمقراطية(.	انظر	الملحق	"1"	للمزيد	

من	المعلومات	حول	المصطلحات	المستخدمة.

2القسم 
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البلدان	المنخفضة	والمتوسطة	الدخل،	و5%	في	البلدان	التي	تعاني	من	
أزمات	إنسانية	أنهم	قاموا	باالقتراض	من	مؤسسة	مالية	رسمية.	وعلى	
ما	يبدو	أن	الخدمات	المالية	غير	الرسمية	تتسم	بالمرونة	ومتاحة	بالقرب	
من	سكن	الفقراء؛	لكن	أيًا	ما	كان	األمر	فإن	هذه	الخدمات	قد	ال	تكون	لها	
خصائص	المنتجات	وآليات	ضمان	الجودة	المطلوبة	للوفاء	باالحتياجات	

المالية	للمستبعدين.	
على	 يزيد	 لما	 	2016 في	 به	 القيام	 تم	 استقصائي	 مسح	 	وكشف	
4500	أسرة	معيشية	من	السوريين	الالجئين	في	لبنان	أن	90%	من	األسر	
المعيشية	مديونة	بما	قيمته	في	المتوسط	857	دوالًرا	لألسرة	المعيشية	
)مفوضية	األمم	المتحدة	لشؤون	الالجئين،	واليونيسيف،	وبرنامج	األغذية	
العالمي	2016(.	ووجدت	دراسة	قامت	بها	وكالة	التعاون	التقني	والتنمية	
الفرنسية	)ACTED(	في	هاييتي	أن	نسبة	األسر	المعيشية	المديونة	قد	
زادت	بواقع	13%	بعد	زلزال	2010.	أما	العوامل	المساهمة	بدرجة	أكبر	
في	زيادة	مستويات	ديون	األسر	المعيشية	فهي	تكاليف	أنشطة	األعمال،	

ومصروفات	المدارس	)جوسيليم	وبرينا	2011(.
وعلى	الرغم	من	أن	نسبة	البالغين	في	البلدان	التي	تعاني	من	أزمات	
إنسانية	حادة	الذين	أفادوا	قيامهم	باالدخار	في	السنة	الماضية	)43%(	هي	
أقل	قلياًل	من	النسبة	الموجودة	في	جميع	البلدان	المنخفضة	والمتوسطة	
بإيداع	 يقوموا	 لم	 المدخرين	 هؤالء	 أن	 المرجح	 فمن	 	،)%54( الدخل	

هو	 ترجيًحا	 األكثر	 األمر	 لكن	 مالية	رسمية،	 في	مؤسسات	 مدخراتهم	
قيامهم	باستخدام	أحد	السبل	الشائعة	على	مستوى	المجتمع	المحلي	)انظر	
الشكل	5(.	ومن	الجائز	ربط	تدني	مستويات	السلوك	االدخاري	الرسمي	
بتدني	قدرات	الدولة	المعنية	وضعف	الثقة	في	المؤسسات،	ويشمل	ذلك	
أدوات	 على	 طلب	 وجود	 إلى	 البيانات	 هذه	 وتشير	 المالية.	 المؤسسات	
االدخار	في	سياق	األزمات،	مع	الحاجة	إلى	إيجاد	روابط	بين	السلوك	

االدخاري	غير	الرسمي	والنظام	المالي	الرسمي.

لمحة عن المتضررين من األزمات

من	الممكن	أن	تتباين	اللمحات	الخاصة	بالمتضررين	من	األزمات	تباينًا	
واسع	النطاق.	وقد	يكون	هؤالء	السكان	أغنياء	أو	فقراء،	أو	ذوي	مستوى	
تعليمي	مرتفع	أو	أميين،	أو	ذوي	مهارات	أو	عديمي	المهارات.	ويتطلب	
اللمحات	 تفهم	 المصلحة	 أصحاب	 من	 باألزمات	 خاص	 سيناريو	 كل	
المحددة	لألشخاص	الذين	يتم	التعامل	معهم.	على	سبيل	المثال،	بينما	نجد	
أن	العديد	من	السوريين	المشردين	بسبب	الحرب	األهلية	الجارية	يتمتعون	
بمستوى	تعليمي	مرتفع	وقدر	رفيع	من	المهارات،	نالحظ	أن	الالجئين	
اآلخرين	مثل	الصوماليين	أو	األفغان،	بوجه	عام،	ليس	لديهم	قدر	كبير	
بوقوع	 ترتبط	 شائعة	 والتشرد	ظاهرة	 التعليم.	 أو	 الدخل	 مستويات	 من	

المصدر: المؤشر	العالمي	لتعميم	الخدمات	المالية.	هذه	البيانات	من	سنة	2011	نظًرا	لطرح	السؤال	بصورة	مختلفة.	تتضمن	فئة	"البلدان	التي	تعاني	من	أزمات	إنسانية	"بلدانًا	تعاني	من	أزمات	إنسانية	
وبلدانًا	تعاني	من	أزمات	إنسانية	حادة	بحسب	تصنيفات	لجنة	اإلنقاذ	الدولية/مشروع	تعزيز	قدرات	التقييم/ACAPS.	وتستبعد	هذه	البيانات	إريتريا	وليبيا	والصومال	)بلدان	تعاني	من	أزمات	إنسانية	

حادة(،	وإثيوبيا	وغامبيا	وكوريا	الشمالية	)بلدان	تعاني	من	أزمات	إنسانية(	نظًرا	ألن	بيانات	المؤشر	العالمي	لتعميم	الخدمات	المالية	بشأن	أسباب	االقتراض	لم	تكن	متاحة	لهذه	البلدان.	وبيانات	السودان	
تتضمن	جنوب	السودان.

 الرعایة الصحیة
أو الطوارئ

الجنائز وحفالت الزفاف بناء منزل شراء منزل مصروفات المدارس
۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

بلدان منخفضة ومتوسطة الدخلبلدان تعاني من أزمات إنسانیة

الشكل 4. أسباب القروض التي يبديها المقترضون
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األزمات،	ال	سيما،	الصراعات.	ومن	الممكن	حدوث	الصراع	وتضخيمه	
بسبب	تغير	المناخ؛	وسكان	البلدان	المنخفضة	الدخل	والشريحة	األدنى	
من	البلدان	المتوسطة	الدخل	هم	األكثر	احتمااًل	أن	يكونوا	مشردين	بسبب	
تغير	المناخ.	لكن،	على	أي	حال،	ال	ينجم	عن	جميع	األزمات	حاالت	

تشرد	طويلة	األجل.
مؤقتة،	 بصورة	 اإلنسانية	 الكوارث	 من	 المتضررون	 يتشرد	 وقد	
ومن	الممكن	عودتهم	إلى	مجتمعاتهم	المحلية	بوتيرة	سريعة	نسبيًا.		ومن	
المرجح	أن	الكوارث	الطبيعية	تؤثر	على	الفقراء	الذين	غالبًا	ما	يعيشون	
في	منازل	آيلة	للسقوط	مع	محدودية	البنية	التحتية	والخدمات	المتاحة	
بالفعل.	وقد	يستقر	السكان	منخفضو	الدخل	في	مناطق	عرضة	للكوارث	
االقتصادية،	 الفرصة	 لهم	 توفر	 المناطق	 هذه	 ألن	 نظًرا	 الطبيعية	
الضرورية	 والخدمات	 المرافق	 أو	 التكلفة،	 ميسورة	 األراضي	 	أو	
تكون	 أن	 المرجح	 من	 كذلك،	 األمر	 كان	 ولما	 	.)2017 )هالغيت،	
مرآة	 الطبيعية	 الكوارث	 من	 المتضررين	 بالسكان	 الخاصة	 اللمحات	

تعكس	لمحات	وأوضاع	الفقراء	في	أي	بلد	محدد.
وفي	المقابل،	يبدو	أن	الالجئين	يتشردون	لفترات	أطول،	مع	تأثر	
شبكاتهم	االجتماعية	بصورة	درامية،	حتى	عند	عودتهم.	وعلى	المستوى	
العالمي،	يعيش	الالجئون	في	الوقت	الحالي	بصورة	متزايدة	على	سبيل	

في	 يعيشون	 الالجئين	 أكثر	من	80%	من	 أن	 األردن	 نجد	في	 المثال،	
يعيشون	في	مخيمات،	 لمن	 المخيمات.	وبالنسبة	 الراهن	خارج	 الوقت	
وتمثل	 نائية،	 ريفية	 مناطق	 في	 تكون	 ما	 غالبًا	 المستوطنات	 هذه	 فإن	
مراكز	اقتصادية	في	حد	ذاتها.	على	سبيل	المثال،	مخيم	الزعتري	اآلن	
هو	رابع	أكبر	مدينة	في	األردن.	وأكبر	مخيم	في	العالم	هو	مخيم	كاكوما	
تقريبًا.	ولما	 نسمة	 ألف	 فيه	حوالي	200	 الشمالية،	ويقطن	 في	كوريا	
كان	المشردون	قسريًا	غير	قادرين	على	أخذ	ممتلكاتهم	معهم	في	أغلب	
استخدامها	 يمكن	 التي	 امتالكهم	لألصول	 المرجح	 األحوال،	فمن	غير	
كضمانات	للقروض،	كما	إنهم	ال	يملكون	الضمانات	من	األصول	الثابتة	
التي	يتطلبها	العديد	من	مقدمي	الخدمات	المالية.	وعلى	الرغم	من	قدرة	
البعض	على	التحرك	بمدخراته،	فإن	الرحلة	نفسها	تستهلك	قدًرا	كبيًرا	
من	المدخرات	التي	استطاعوا	أخذها	معهم.	وكما	ذكرنا	آنفًا،	ينجم	عن	

هذا	ميل	أكبر	لالقتراض	لتلبية	االحتياجات	األساسية.
قوام	 تمثل	 التي	 المختلفة	 الشرائح	 فهم	 والضروري	 الجلي	 ومن	
المتضررين	من	األزمات،	واحتياجاتهم	الفردية،	والقيود	التي	يواجهونها	
على	نحو	أفضل.	وفي	غياب	مثل	هذه	البيانات	العامة	والعالمية،	فيما	
يلي	تقسيم	المجموعات	المتضررة	من	األزمات	إلى	شرائح	مع	اإلشارة	

بصورة	خاصة	إلى	الالجئين.	

المصدر: تحليل	المؤلفون	لبيانات	المؤشر	العالمي	لتعميم	الخدمات	المالية	2014؛	واستبعاد	جمهورية	أفريقيا	الوسط،	وإريتريا،	وليبيا،	وسوريا	نظًرا	لعدم	توفر	بيانات	هذا	المؤشر	الخاصة	بهذه	البلدان.

أفغانستان الكامیرون ج. الكونغو
 الدیمقراطیة

العراق الصومال السودان الیمن  بلدان تعاني من
أزمات إنسانیة حادة

 بلدان منخفضة
ومتوسطة
الدخل 

مدخرات لدى جمعیة مدخراتمدخرات في مؤسسة مالیة
أو شخص خارج األسرة

مدخرات باستخدام طریقة أخرى

۰

۱۰

۲۰

۳۰

٤۰

٥۰

٦۰

۷۰

الشكل 5. نشاط االدخار الرسمي وغير الرسمي )% من البالغين(
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	%50 من	 أكثر	 يمثلون	 سنة	 	18 من	 أقل	 والشباب	 األطفال	 الشباب. 
نظًرا	 الحياة	 على	 مهمة	 آثار	 له	 الشريحة	 هذه	 وتشرد	 الالجئين.	 من	
ألن	هذه	المرحلة	التكوينية	من	عمر	اإلنسان	يمكن	أن	تحدد	ما	يحققه	
وليس	 المدخرات	 أهمية	 األبحاث	 وتوضح	 عمره.	 طوال	 نتائج	 من	
القروض	والتسهيالت	االئتمانية	بالنسبة	للشباب	في	جميع	أنحاء	العالم.	
ولتيسير	سبل	الوصول	إلى	نشاط	االدخار	وعادات	تكوين	المدخرات	
أهمية	خاصة	نظًرا	ألن	ذلك	يمكن	أن	يقود	إلى	فرص	من	أجل	التعليم	
وبعد	 التشرد	 فترة	 أثناء	 المستقبل	 في	 والتوظيف	 الصحية	 والرعاية	
العودة،	أو	االستقرار	)كيالرا	وآخرون،	2014(.	غير	أن	هناك	قيودًا	
ثقيلة	على	توفير	الخدمات	المالية	للقصر	)من	هم	دون	السن	القانونية(،	
ال	سيما	نظًرا	لوجود	قيود	عمرية	على	من	يخول	له	فتح	حساب،	وكثير	
سن	 بلوغهم	 حتى	 هوية	 إثبات	 وثائق	 على	 يحصلون	 ال	 الشباب	 من	

الرشد	القانونية.	

القصر دون رفيق. هناك	عدد	كبير	ومتزايد	من	القصر)من	هم	دون	السن	
القانونية(	من	دون	رفيق	من	بين	مشردي	العالم.	وفي	أحدث	تقرير	صدر	
عن	مفوضية	األمم	المتحدة	لشؤون	الالجئين	)2016(،	تشير	التقديرات	إلى	
وجود	98٬500	قاصر	من	دون	رفيق.	وقد	تواجه	هذه	الشريحة	معوقات	
المالية	واالستفادة	منها.	وكما	 إضافية	من	حيث	الوصول	إلى	الخدمات	
أوضحنا	من	قبل،	أظهرت	األبحاث	أن	المدخرات	لها	أهمية	خاصة	بالنسبة	
لهذه	الشريحة	باعتبارها	أداة	تساعد	على	إيجاد	وتعزيز	المزيد	من	الفرص	
االقتصادية.	على	سبيل	المثال،	هناك	العديد	من	البلدان	التي	تفرض	قيودًا	
عمرية	على	من	يخول	له	فتح	حساب،	وفي	حالة	عدم	وجود	ولي	أمر	أو	
وصي	للرجوع	إليه،	فإن	هذه	الشريحة	الفرعية	قد	تتطلب	إعفاءات	أو	

حلول	محددة.

المرأة. تبلغ	نسبة	المرأة	49%	من	الالجئين.	وتعاني	النساء	من	أعباء	
مضاعفة	تتمثل	في	رعاية	األطفال	وكبار	السن	مع	المساهمة	في	الوقت	
نفسه	في	توفير	دخل	لألسرة	من	خالل	عمل	رسمي	أو	غير	رسمي.	ولدى	
أكبر	15	بلدًا	من	حيث	استضافة	الالجئين	معًا	170	قيدًا	قانونيًا	على	
المرأة	فقط	من	حيث	التوظيف	)البنك	الدولي،	2016	ب(.	وفي	الوقت	
نفسه،	تفرض	العادات	والتقاليد	الثقافية	بشأن	التحرك	وحرية	االنخراط	
من	 فريدة	 العنف	مجموعة	 والتعرض	ألخطار	 العامة،	 المؤسسات	 مع	
التحديات	لخدمة	هذه	الشريحة.	وتمثل	طرق	تقديم	الخدمات	المالية	أهمية	
خاصة.	ومن	الضروري	أيًضا	توفير	سبل	الراحة	نظًرا	للقيود	المفروضة	
على	حركة	المرأة	وندرة	عنصر	الوقت.	ولعنصر	األمن	أهمية	بالغة	على	
ضوء	مخاطر	االنتهاك	)من	اغتصاب	وخالفه(	التي	يمكن	أن	تتعرض	لها	

المرأة.	وقد	يكون	من	المهم	وجود	سمات	وخصائص	مبسطة	للمنتجات	
نظًرا	الحتمال	أن	يكن	النساء	أميات	)ال	يعرفن	القراءة	والكتابة(	مع	عدم	
وجود	وثيقة	هوية	رسمية	للوفاء	بمتطلبات	العناية	الواجبة	بالعمالء	لدى	

المؤسسات	المالية	الرسمية.

المعوقات القانونية التي تعقد سبل الوصول إلى الخدمات المالية 
في سياق األزمات 

تؤدي	المعوقات	القانونية	إلى	تعقد	سبل	الوصول	إلى	الخدمات	المالية	
واالستفادة	منها،	ومنها	معوقات	خاصة	بسياق	األزمات.	وهناك	معوقات	
وثائق	هوية	سارية	 مثل	عدم	وجود	 باألزمات	 لها	صلة	 ليست	 أخرى	
الدولي،	 )البنك	 حسابات	 فتح	 من	 بالغ	 مليون	 	375 حوالي	 يمنع	 	مما	
كوارث	 التشرد	 سبب	 أكان	 سواء	 داخليًا،	 والمشردون	 ج(.	 	2016
طبيعية	أو	صراع،	هم	مواطنون	في	بلدانهم،	ويحتفظون	بجميع	الحقوق	
الممنوحة	للمواطنين.	ومن	الناحية	النظرية،	فهم	يحتفظون	أيًضا	بهويتهم	
الوطنية	وأي	امتيازات	مالية	ينطوي	عليها	ذلك	مثل	فتح	حساب	بنك،	
المحمول،	 الهاتف	 باستخدام	 نقود	 حافظة	 على	 للحصول	 التسجيل	 أو	
أو	الحصول	على	تحويالت	حكومية.	غير	أن	ممارسة	هذه	الحقوق	قد	
يكون	غير	عملي	ال	سيما	إذا	كان	التشرد	مرتبًطا	باضطرابات	أهلية	و/
أو	إساءة	استخدام	الهياكل	السياسية	القائمة،	لكن	في	الغالب	تتوفر	السبل	
أمام	النازحين	داخليًا	للوصول	إلى	أسرهم	أو	أصدقائهم	الذين	يتحدثون	
نفس	اللغة،	مع	إمكانية	توفير	المساعدة	لالجئين،	ودعم	سبل	الوصول	

إلى	أصول	وممتلكات	األسرة،	وفرص	العمل.
من	ناحية	أخرى،	من	الممكن	أن	يواجه	هؤالء	الذين	فروا	هاربين	
من	 أكبر	 تعقيدات	 لألزمات	 نتيجة	 الدولية	 الحدود	 وعبروا	 بلدانهم	 من	
حيث	سبل	الوصول	إلى	خدمات	الرعاية	الصحية،	والمسكن،	والتعليم،	
والخدمات	القانونية،	ناهيك	عن	الخدمات	المالية.	وفي	حين	تقوم	مفوضية	
أن	 نجد	 لهم،	 هوية	 وثائق	 وإصدار	 بتسجيلهم،	 لالجئين	 المتحدة	 األمم	
المؤسسات	المالية	الرسمية	ال	تعترف	بهذه	الوثائق	كوثائق	إثبات	هوية	

سارية.
وتشترط	المتطلبات	الشائعة	بشأن	العناية	الواجبة	بالعمالء	في	العادة	
وجود	وثائق	هوية	وطنية	أو	جوازات	سفر،	وهذه	الوثائق	قد	تكون	تالفة	
أو	فُقدت	عند	وقوع	كارثة	مفاجئة	أو	في	حالة	التشرد	بسبب	صراع،	
مما	يجعل	من	الصعب	على	الجاليات	المتضررة	الوصول	إلى	الخدمات	
المالية	والخدمات	األخرى.	وبمقدور	واضعي	السياسات	دراسة	التدابير	
الممكنة	لوضع	بدائل	لما	يمكن	أن	تقبله	مؤسسات	القطاع	المالي	كوثائق	
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إثبات	هوية.	على	سبيل	المثال،	نجد	البنك	المركزي	األردني	يجيز	على	
وجه	التحديد	الوثائق	الصادرة	عن	مفوضية	األمم	المتحدة	لالجئين	كوثائق	
هوية	مقبولة	تفي	بمتطلبات	العناية	الواجبة	بالعمالء.	وفي	فنلندا،	تمنح	
شركة	موني	للمدفوعات	بطاقات	سابقة	الدفع	ال	تحمل	أسماء	لطالبي	حق	
اللجوء	من	خالل	االعتماد	على	رقم	الحالة	من	وزارة	الشؤون	الدولية	
حق	 طالبي	 خصوصية	 حماية	 تتم	 هذا	 وبموجب	 الشرطة،	 وسجالت	

اللجوء	مع	الوفاء	بمتطلبات	العناية	الواجبة	بالعمالء.

لكن	قد	يشترط	بعض	مقدمي	الخدمات	المالية	وثائق	إضافية	مثل	إثبات	
إطار	 في	 وذلك	 المالية،	 المعاملة	 إلنجاز	 مثاًل(	 مرافق	 )فاتورة	 السكن	
الجهود	التي	تبذلها	سعيًا	لكشف	النشاط	المشبوه	واإلبالغ	عنه.	وقد	تساعد	
اللوائح	والضوابط	التي	تسمح	لمقدمي	الخدمات	باعتماد	نهج	يستند	إلى	
المخاطر	في	إحداث	توازن	بين	توفير	سبل	الوصول	إلى	خدمات	القطاع	

المالي	وتحقيق	السالمة	في	سياق	األزمات.
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توضح	األبحاث	أن	توفير	سبل	الوصول	إلى	الخدمات	المالية	واالستفادة	
منها	يمكن	أن	يحسن	رفاهية	من	يعيشون	في	فقر،	ومن	ثم	االقتراب	من	
تحقيق	أهداف	التنمية	المستدامة	لألمم	المتحدة	)كالبر	وآخرون،	2016(.	
وعلى	الرغم	من	أن	اآلليات	المستخدمة	لتحسين	النواتج	االجتماعية	تتباين	
وتعتمد	على	السياق	المحدد	والظروف	السائدة،	نجد	أن	األدلة	والشواهد	
توضح	بصورة	متزايدة	أن	تعزيز	القدرة	على	الصمود	أمام	الصدمات	
تعتبر	 األزمات،	 من	 للمتضررين	 وبالنسبة	 األهمية.	 غاية	 في	 السلبية	
القدرة	على	التكيف	مع	الصدمات	ومجابهاتها	في	غاية	األهمية،	ال	سيما	
وأن	أثر	األزمة	الذي	يحدث	زعزعة	في	االستقرار	غالبًا	ما	يتفاقم	بسبب	

وجود	بيئات	هشة	وغير	مستقرة.
وعلى	الرغم	من	أن	تحليل	الكوارث	يتم	في	أغلب	األحوال	بصورة	
بعد	 لألضرار	 التقديرية	 القيمة	 إجمالي	 المثال،	 سبيل	 )على	 مجمعة	
اإلعصار	بالدوالر(،	نجد	أن	الخسائر	التي	تصيب	الفقراء	والمهمشين	
اليسير	 النزر	 سوى	 الفقراء	 يجد	 فال	 بكثير.	 ذلك	 من	 وحدة	 شدة	 أكثر	
من	األصول	والموارد	إلقامة	أودهم	ودعم	سبل	كسب	عيشهم،	ويصل	
استهالكهم	إلى	حد	الكفاف،	مع	عدم	إمكانية	االعتماد	على	مدخراتهم	في	
أغلب	األوقات	لضمان	استمرارية	الحصول	على	رعاية	صحية	وتحقيق	

نواتج	تعليمية	أثناء	فترات	األزمات	)هالغيت،	2017(.	
من	 أكثر	 باستعراض	 المؤلفون	 قام	 التقرير،	 هذا	 	وألغراض	
100	مطبوعة	عن	الخدمات	المالية	واألزمات.11	وتبين	األدلة	والشواهد	
واألسر	 األفراد	 قدرات	 يعزز	 أن	 يمكن	 المالية	 الخدمات	 توفير	 أن	
كما	 السلبية،	 الصدمات	 مواجهة	 في	 المخاطر	 مجابهة	 على	 المعيشية	
وتحفيز	 العيش	 كسب	 سبل	 مساندة	 في	 كبيرة	 مساهمة	 يسهم	 أن	 يمكن	
على	 القدرة	 تشير	 التقرير	 هذا	 )في	 األزمة.	 بعد	 االقتصادي	 النشاط	
المجابهة	إلى	قدرة	أي	شخص	على	الحد	من	فقدان	الرفاهية	بوجه	عام	
أثناء	أي	صدمة	اقتصادية(12.	ومن	الممكن	أن	تتباين	الصدمات	السلبية	
من	صدمات	فريدة	على	المستوى	الفردي	مثل	مشكلة	صحية	ما،	إلى	
مشكالت	على	مستوى	المجتمع	المحلي	مثل	الفيضانات	أو	األحداث	ذات	
الصلة	بالمناخ،	أو	على	المستوى	الوطني	)أي	على	مستوى	الدولة(	مثل	
الحروب	أو	االضطرابات	األهلية.	ومن	المحتمل	أن	وجود	استراتيجية	

لألسر	المعيشية	تستخدم	العديد	من	األدوات	المالية	وليس	أداة	واحدة	أو	
أداتين	سيحقق	النجاح	في	تخفيف	المخاطر	نظًرا	ألن	الناس	تواجه	العديد	
لحماية	 مختلفة	 أدوات	 يستخدمون	 وقد	 واحد،	 وقت	 في	 المخاطر	 من	

أنفسهم	في	مواجهة	المخاطر	المختلفة	)البنك	الدولي،	2013(.

التحويالت المالية تساعد الناس على التغلب على الصدمات 
وتساند النشاط االقتصادي

من	خالل	زيادة	عنصر	األمان	وسهولة	إرسال	األموال،	تسمح	خدمات	
بغرض	 بينهما	 التواصل	 شبكات	 وتدعيم	 بزيادة	 للناس	 المدفوعات	
سبيل	 على	 كينيا،	 وفي	 العصيبة.	 األوقات	 أثناء	 المساندة	 أوجه	 تقديم	
المثال،	ساعدت	شبكة	إم	بيسا	لخدمات	األموال	المحمولة	)أي	باستخدام	
الهاتف	المحمول(	على	زيادة	قدرة	األسر	المعيشة	على	المجابهة	عند	
	التعامل	مع	الصدمات	السلبية	ذات	الصلة	بالمناخ	أو	األمراض	)جاك	
وسوري،	2014(.	وعلى	وجه	التحديد،	إذا	كان	االستهالك	قد	تراجع	
تستخدم	 ال	 التي	 المعيشية	 لألسر	 بالنسبة	 الصدمات	 بسبب	 	%7 بنسبة	
تستخدم	 التي	 المعيشية	 األسر	 استهالك	 أن	 نجد	 بيسا،	 إم	 خدمات	
السبب	في	ذلك	 تأثير،	ويرجع	 بيسا	ظل	كما	هو	دونما	أي	 إم	 خدمات	
وعلى	 السلبية.	 الصدمة	 بعد	 الداخل	 إلى	 المالية	 التحويالت	 زيادة	 إلى	
غرار	ذلك،	تقوم	األسر	المعيشية	في	رواندا	بإرسال	أرصدة	مالية	من	
خالل	الشحن	على	الهواء	إلى	المتضررين	من	الكوارث	)بلومينستوك	
بين	ديسمبر/كانون	األول	2007،	 الفترة	ما	 وآخرون،	2016(.	وفي	
في	 االنتخابات	 بعد	 عنف	 شهدت	 فترة	 2008–وهي	 وفبراير/شباط	
كينيا–استفادت	األسر	المعيشية	من	شبكة	إم	بيسا	التي	كانت	وليدة	آنذاك	
أثناء	 أودهم	 إلقامة	 آمنة	 وأصدقائهم	بصورة	 وأقاربهم	 ذويهم	 لمساعدة	
هذه	الفترة	التي	شهدت	قيودًا	شديدة	على	الحركة	والوصول	الى	األموال	

)اإليكونوميست،	2015(.
العاملين	 من	 النقدية	 للتحويالت	 الجمة	 المنافع	 عن	 النظر	 وبغض	
وغيرهم	على	مستوى	االقتصاد	الكلي،	فمن	الممكن	أيًضا	أن	يكون	لها	

 أدلة وشواهد على كيف تساند الخدمات المالية الجاليات 
واألشخاص المتضررين من األزمات

	11.	من	بين	هذا	العدد،	أقل	من	20	مطبوعة	كانت	تقييمات	صارمة	يدور	محور	تركيز	هذا	القسم	حولها.
	12.		من	الممكن	قياس	القدرة	على	المجابهة	االجتماعية	واالقتصادية	بقدرة	النشاط	االقتصادي	على	الحد	من	أثر	فقدان	األصول	والموارد	على	الرفاهية.	وللمزيد	من	النقاش	التفصيلي،	

يمكن	االطالع	على	دراسة	هالغيت	)2017،	حاشية	رقم	31(.

3القسم  
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آثار	إيجابية	على	النشاط	االقتصادي	المحلي	أو	على	مستوى	المجتمع	
المحلي.	على	سبيل	المثال،	في	مخيم	كاكوما	لالجئين	في	شمال	غرب	
كينيا،	ُوجد	أن	أثر	التحويالت	يتجاوز	المخيم.	وقامت	كينيا	بقطع	تدفقات	
التحويالت	بين	الصومال	وكينيا	لمدة	4	شهور	بعد	الهجوم	على	إحدى	
الشهور	 هذه	 وأثناء	 	.2015 أبريل/نيسان	 في	 غاريسا	 جامعة	 كليات	
بين	 المنطقة–ليس	فقط	 األربعة،	تراجعت	معدالت	االستهالك	في	هذه	
من	يعيشون	في	مخيم	الالجئين،	ولكن	أيًضا	بين	من	يعيشون	في	المناطق	
المجاورة.	وهذا	التأثير	يبين	األثر	اإليجابي	للتحويالت	إلى	المخيم	على	

رفاهية	المجتمعات	المحلية	المحيطة	)سانغي	وآخرون،	2016(.

توفير خدمات اإلدخار يعمل على زيادة القدرة على مجابهة 
األزمات

من	خالل	توفير	شكل	من	التأمين	الذاتي،	من	الممكن	أن	تقدم	حسابات	
التوفير	أيًضا	حماية	في	مواجهة	أثر	الصدمات	السلبية،	كما	يمكن	أن	
الفلبين،	 وفي	 المعيشية.	 لألسر	 العيش	 كسب	 سبل	 تعزيز	 على	 تعمل	
حققت	 قد	 التوفير	 حسابات	 استخدمت	 التي	 المعيشية	 األسر	 أن	 نجد	
إعصار	 آلثار	 التعرض	 بعد	 والتعافي	 االنتعاش	 من	 أقوى	 مستويات	
يوالندا	)هاندر	وكورتز،	2015(.	والمثير	أن	الخدمات	المالية	الرسمية	
في	 المساواة	 قدم	 على	 ما	 حد	 إلى	 تساهم	 وأنها	 يبدو	 الرسمية	 وغير	
المعيشية	على	مجابهة	األزمات.	وفي	شمال	شرق	 بناء	قدرات	األسر	
بوركينا	فاسو	في	منطقة	منخفضة	األمطار	ومن	ثم	معرضة	ألخطار	
الجفاف،	كشفت	دراسة	خاصة	بالدفاتر	المالية	لألسر	المعيشية	أن	هذه	
	األسر	تعتمد	بالدرجة	األولى	على	المدخرات	للتصدي	للصدمات	)غاش	
وغراي،	2016(.	ومن	دون	المدخرات،	فإنهم	إما	يخفضون	معدالت	
االستهالك	أو	يقومون	ببيع	الماشية.	ومن	ثم،	فإن	توفير	سبل	حفظ	القيمة	
وإزالة	المعوقات	أمام	حسابات	التوفير	)االدخار(	الرسمية	من	الممكن	أن	
يعمل	بصورة	كبيرة	على	تحسين	قدرات	األسر	المعيشية	على	الصمود	
في	مواجهة	الصدمات	من	دون	اللجوء	إلى	آليات	تكيف	سلبية	مثل	استنفاد	

األصول	وتشغيل	األطفال.
ويعتبر	توفير	حسابات	االدخار	أيًضا	أحد	مكونات	نهج	التخرج–وهو	
إجراء	تدخلي	متدرج	يستهدف	من	يعانون	من	فقر	مدقع	ومصمم	لبناء	
قدرات	االعتماد	على	الذات.	ويتضمن	هذا	النهج	مزيًجا	من	التحويالت	
النقدية	الجارية،	وتوجيه	وتدريب	أثناء	األداء،	وتدريب	على	سبل	كسب	
إثيوبيا	 تقييمات	عشوائية	)في	 العيش،	وحسابات	ادخار.	وتم	إجراء	6	
وغانا	وهندوراس	والهند	وباكستان	وبيرو(	من	جانب	مؤسسة	ابتكارات	

لمكافحة	الفقر،	ومختبر	عبد	اللطيف	جميل	لمكافحة	الفقر	في	السنوات	ما	
بين	2007	إلى	2014.	واستخدمت	هذه	التقييمات	بيانات	من	أكثر	من	
20	ألف	شخص	في	10	آالف	أسرة	معيشية،	ووجدت	زيادة	مستويات	
الدخل	واالستهالك	واألصول	واألمن	الغذائي	والرعاية	الصحية	العقلية	
نهاية	 من	 سنة	 وبعد	 البرنامج.	 نهاية	 في	 التجريبية	 المجموعات	 لدى	
البرنامج،	تراجعت	اآلثار	األولية	للبرنامج	)على	االستهالك	واألصول	
واألمن	الغذائي(	بصورة	طفيفة	للغاية	أو	يمكننا	القول	إنها	لم	تتراجع	بتاتًا.	
وفي	5	من	بين	6	مواقع،	زادت	المنافع	المقدرة	على	تكاليف	البرنامج	

)بانيرجي	وآخرون،	2015(.
بعد	 بنغالديش	 أنه	في	 التقييم	 تقييم	منفصل،	ووجد	هذا	 	وتم	إجراء	
7	سنوات	من	إطالق	البرنامج،	زاد	الدخل	بنسبة	37%	مع	زيادة	كبيرة	
)بالبوني	وآخرون،	2015(.	وحتى	 واالدخار	 االستهالك	 في	معدالت	
وقت	قريب،	تم	استقصاء	جميع	األدلة	والشواهد	الحالية	بشأن	نهج	التخرج	
من	الخبرات	والتجارب	في	البيئات	المستقرة،	وسنرى	هل	من	الممكن	
محاكاة	النواتج	اإليجابية	في	حاالت	التضرر	من	األزمات.	وفي	2013،	
في	 الالجئين	 مع	 النهج	 بتجربة	 لالجئين	 المتحدة	 األمم	 مفوضية	 	بدأت	
5	بلدان	)مصر	وكوستا	ريكا	وإكوادور	وبوركينا	فاسو	وزامبيا(.	وينبغي	
أن	تعمل	هذه	المشروعات	التجريبية	على	تحديد	هل	من	الممكن	محاكاة	

نجاحات	نهج	التخرج	في	سياقات	مختلفة.13	
المجتمعية	 االدخار	 بمجموعات	 موسعة	 بصورة	 االستعانة	 وتتم	
التي	تجمع	ما	بين	توفير	نشاط	االدخار	وتوفير	القروض	والتسهيالت	
االئتمانية	في	سياق	األزمات.	وتتباين	تصاميم	البرامج	وتتضمن	جمعيات	
وجمعيات	 الذاتية،	 المساعدة	 وجماعات	 القروية،	 واإلقراض	 االدخار	

اإلقراض	والتوفير	الدوارة.	
تعمل	 المجتمعية	 االدخار	 مجموعات	 أن	 والشواهد	 األدلة	 وتبين	
بين	 القروض	 واستخدام	 المدخرات	 مبلغ	 زيادة	 على	 مطردة	 بصورة	
المشاركين	فيها.	وأظهرت	دراسة	تناولت	إحدى	هذه	المجموعات	في	
الحروب	 بسبب	 المشردين	 المستضعفين	 السكان	 واستهدفت	 بوروندي	
عملية	 مدى	 وعلى	 كبيرة.	 بصورة	 الفقر	 معدالت	 تراجع	 األهلية	
	التقييم،	زادت	معدالت	الفقر	بين	األسر	المعيشية	في	مجموعة	الضبط	
التجريبية	 المجموعة	 في	 الفقر	 معدالت	 تراجعت	 بينما	 	،%10 	بنسبة	
خدمات	 إلى	 الوصول	 سبل	 توفير	 أن	 إلى	 يشير	 ما	 وهو	 	،%4 بنسبة	
مجموعات	التوفير	المجتمعية	قد	سمح	لألسر	المعيشية	بتخفيف	الصدمات	
الدراسات	 الرفاهية	رغًما	عنها.	وتشير	 السلبية	بل	وتحقيق	شيء	من	
إلى	 الوصول	 لها	سبل	 توفرت	 التي	 المعيشية	 األسر	 أن	 إلى	 األخرى	
خدمات	مجموعات	التوفير	المجتمعية	حققت	معدالت	أمن	غذائي	أعلى،	
هذه	 من	 االقتراض	 احتمالية	 زيادة	 إلى	 ذلك	 في	 السبب	 يرجع	 وربما	

المجموعات	بعد	الصدمات	)غاش	وأوديل،	2013(.

	13.		وجد	تقييم	لمنتصف	المدة	تم	إجراؤه	في	مصر	أن	البرنامج	التجريبي	لالجئين	في	المناطق	الحضرية	أظهر	آثاًرا	إيجابية	قصيرة	األجل	في	توفير	فرص	العمل،	وتنمية	أنشطة	
األعمال،	ومستويات	الدخل،	لكن	ال	يوجد	في	البرنامج	األنشطة	المطلوبة	لتحقيق	استدامة	هذا	األثر	على	المدى	المتوسط	إلى	المدى	الطويل.
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التأمين والحماية االجتماعية يعمالن معًا على تقليص مواطن 
الضعف وقابلية التعرض للمخاطر 

فترات	 أثناء	 األهمية	 بالغة	 مالية	 مساندة	 التأمين	 يتيح	 أن	 الممكن	 من	
األزمات،	كما	إنه	يقوم	بالدور	المناط	به	في	المناطق	أو	البلدان	المعرضة	
للكوارث	ذات	الصلة	بالمناخ	أو	الكوارث	الطبيعية.	والوضع	المثالي	هو	
المخاطر	 لحمايتها	من	 تأمين	 برامج	 بالفعل	 المعيشية	 يتوفر	لألسر	 أن	
بأحداث	 المرتبطة	 التأمين	 ولمنتجات	 األحداث.	 هذه	 بمثل	 المرتبطة	

الجفاف	آثار	إيجابية	على	االستهالك	وحماية	األصول	والموارد.14 
وفي	كينيا،	ُوجد	أن	نسبة	السحب	المتوقعة	من	األصول	والموارد	
أقل	بواقع	36%	بين	األسر	المعيشية	التي	تحظى	بتغطية	تأمينية،	ونسبة	
صرف	 عند	 وذلك	 بينها	 	%25 بنسبة	 أقل	 الغذائية	 الوجبات	 خفض	
بتغطية	 تحظى	 ال	 التي	 المعيشية	 باألسر	 مقارنة	 التأمينية	 المستحقات	
تأمينية	)جانزين	وكارتر،	2013(.	وفي	المناطق	المعرضة	للجفاف	في	
السنغال	وبوركينا	فاسو،	نجد	أن	المزارعين	الذي	اشتركوا	في	برامج	
تأمينية	استثمروا	بصورة	أكبر	في	مستلزمات	اإلنتاج	وحققوا	معدالت	
غاية	 في	 والتأمين	 	.)2015 وآخرون،	 )ديالفاالد	 أعلى	 وإنتاج	 غلة	
األهمية	أيًضا	إلنعاش	أنشطة	األعمال.	ووجد	الباحثون	بعد	سنتين	من	
وقوع	زلزال	كرايست	تشيرتش	في	نيوزيلندا	أن	المزارع	التي	اشتركت	
في	برامج	تأمين	كانت	أكثر	إنتاجية	وأفضل	أداًء	من	غيرها	)بونتيراكول	

وآخرون،	2016(.	
لكن	مع	كل	هذا	نجد	أن	تصميم	وتسويق	برامج	تأمين	تغطي	الكوارث	
لألسر	المعيشية	منخفضة	الدخل	يفرض	مجموعة	من	التحديات	الفريدة،	
وال	توجد	أدلة	وشواهد	قاطعة	على	التنفيذ	الفعلي	لها.	وتتضمن	التحديات	
المرتبطة	بتطوير	أسواق	التأمين	ضعف	القدرات	المؤسسية	والقانونية	

وارتفاع	تكاليف	المعامالت	ال	سيما	بالنسبة	للفقراء.
وتبين	األبحاث	أن	تدني	مستوى	التثقيف	المالي	والثقة	في	التأمين	
يجعل	من	الصعب	حفز	الطلب	عليه	)كالرك	وغرينهام،	2013(.	وحتى	
مع	توفر	سبل	الوصول	إلى	خدمات	التأمين،	هناك	تحديات	ترتبط	بإدارة	
المطالبات،	وعمليات	صرف	المستحقات	التأمينية،	وتصميم	المنتجات	
التي	تصل	إلى	الفقراء	وال	تستبعد	من	يعانون	من	فقر	مدقع	)هوشرينر-
ستيغلر	وآخرون،	2012(.	وخلصت	مراجعة	لبرامج	التأمين	األصغر	
إلى	أن	الخبرات	والتجارب	في	هذا	الشأن	ليست	قاطعة	ال	سميا	فيما	
المخاطر	طويلة	األجل	 بالحد	من	 التأمين	األصغر	 برامج	 بقيام	 يتعلق	
بدرجة	كبيرة	بشأن	 إيجابية	 ليست	 األدلة	والشواهد	 أن	 للكوارث،	كما	

إمكانية	أن	يقلل	التأمين	األصغر	الذي	يغطي	الكوارث	الخسائر	الناجمة	
بها	 القيام	 يجري	 دراسة	 وهناك	 	.)2006 وآخرون،	 )ميشلر	 عنها	
أنشطة	 الكوارث	لصالح	 الذي	يغطي	 التأمين	األصغر	 لتقييم	 الهند	 في	
األعمال	الصغيرة	في	المناطق	الحضرية	)باتيل	بهات،	2016(.	ولم	
تستهدف	برامج	التأمين	األصغر	أنشطة	األعمال	الصغيرة	في	المناطق	
الحضرية	بصورة	شائعة،	وبالتالي،	فإن	هذا	التقييم	قد	يلقي	الضوء	على	

هذا	القطاع	المهم.

الحاجة إلى مزيد من األبحاث حول دور القروض والتسهيالت 
االئتمانية بالنسبة للمتضررين من الكوارث

الكوارث،	كما	أن	 بيئات	 تقييمات	دقيقة	لالئتمان	األصغر	في	 ال	توجد	
التقييمات	الحالية	لالئتمان	األصغر	في	البيئات	المستقرة	تركز	بالدرجة	
مساندة	 منها	 المراد	 التقليدية	 األصغر	 التمويل	 منتجات	 على	 األولى	
المشروعات	متناهية	الصغر.	وعلى	ضوء	اإلقرار	بصورة	متزايدة	أن	
المقترضين	يستخدمون	األموال	ألغراض	تيسير	االستهالك	أيًضا–و/أو	
بداًل	من	استثمارات	أنشطة	األعمال،	فإن	إجراء	أبحاث	إضافية	حول	أثر	
األشكال	األخرى	لالئتمان	األصغر	قد	يكون	له	قيمة	)على	سبيل	المثال،	

القروض	والتسهيالت	االئتمانية	للمستهلكين	في	حاالت	الطوارئ(.
وتبين	األبحاث	أن	الالجئين	يواجهون	بالفعل	أعباء	ديون	كبيرة،	ولن	
يؤدي	المزيد	من	القروض	والتسهيالت	االئتمانية	بالضرورة	إلى	تحسين	
الرفاهية	إذا	لم	تُستثمر	األموال	بصورة	إنتاجية،	وهو	ما	يتطلب	النفاذ	
إلى	األسواق	وحق	العمل.	وقد	يكون	من	الضروري	تحمل	ديون	إضافية	
إلدارة	الطوارئ،	لكن	من	المحتمل	أن	يكون	للخدمات	المالية	األخرى	

عدد	أقل	من	اآلثار	السلبية.

التحويالت النقدية الرقمية يمكن أن تكون نقطة البداية لتعميم 
الخدمات المالية، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من االختبار، 

وطرح العمليات، والتقييم

تمثل	التحويالت	النقدية	عنصًرا	مهًما	في	استراتيجية	البلد	المعني	الخاصة	
بإدارة	المخاطر،	كما	إنها	تقوم	بدور	مهم	في	تلبية	االحتياجات	االقتصادية	
الملحة	أثناء	األزمات	سواًء	أكانت	تتم	من	خالل	تدعيم	البرامج	الوطنية	

	14.		يعتبر	التأمين	المرتبط	بأحوال	الطقس	نهًجا	جديدًا	يعمل	على	تفعيل	عملية	الصرف،	ويستند	صرف	المستحقات	التأمينية	إلى	مؤشر	يتكون	من	ظروف	طقس	يتم	تقييمها	على	
نحو	موضوعي	وترتبط	بفقدان	األصول	والموارد	الخاصة	بالمزارعين.	ومن	الممكن	أن	تتضمن	المؤشرات	سقوط	األمطار،	والرياح،	وغالت	المحاصيل،	ومستويات	الغطاء	

النباتي	المحدد	من	خالل	االقمار	الصناعية.
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إلى	 اإلنسانية	 اإلغاثة	 مجال	 في	 العاملين	 إرسال	 من	خالل	 أو	 القائمة	
مضاعفة	 آثار	 بحساب	 الباحثون	 وقام	 المتضررة.	 المحلية	 المجتمعات	
كل	 أن	 بمعنى	 النقدية،	 والتحويالت	 للقسائم	 بالنسبة	 	2.5 إلى	 	تصل	
النشاط	 في	 دوالًرا	 تولد	250	 نقدية	 مساعدة	 في	صورة	 دوالر	 	100
للمشروع	 الفاو	 به	 قامت	 الذي	 التحليل	 ووجد	 المحلي.	 االقتصادي	
التجريبي	للتحويالت	النقدية	االجتماعية	في	إثيوبيا	آثاًرا	مضاعفة	تتراوح	
ما	بين	1.26	إلى	2.25	)كاغيان	وآخرون،	2014(،	بينما	هناك	تقييم	
لبرنامج	قسائم	المواد	الغذائية	الخاص	ببرنامج	األغذية	العالمي	في	لبنان	
قام	بحساب	األثر	المضاعف	عند	1.21	في	قطاع	منتجات	المواد	الغذائية	
)بوير	وآخرون،	2014(.	وعلى	نحو	مماثل،	أصدرت	لجنة	اإلنقاذ	الدولية	
لالجئين	 المتحدة	 األمم	 مفوضية	 برنامج	 آثار	 تقدر	 في	2014	 دارسة	
الخاص	بالتحويالت	النقدية	في	فصل	الشتاء	لالجئين	السوريين	في	لبنان،	

وحسبت	أثًرا	مضاعفًا	بلغ	2.13	)ليهمان	وماسترسون،	2014(.	
ويستند	الدفع	نحو	االنتقال	من	تقديم	المبالغ	النقدية	بصورة	مادية	إلى	
المدفوعات	 الرقمية	إلى	حد	ما	إلى	فكرة	مفادها	أن	 النقدية	 التحويالت	
الرقمية	ستؤدي	إلى	المزيد	من	تعميم	الخدمات	المالية.	ومن	الممكن	أن	
تتيح	حسابات	المعامالت	والمدخرات	ذات	التصميم	الجيد	الموجودة	في	
الفرصة	 المستضعفة	 المحلية	 للمجتمعات	 الرقمية	 التحويالت	 عمليات	
االقتصادي	 اليقين	 عدم	 فترات	 أثناء	 األصول	 وبناء	 األموال	 الدخار	
الشديد.	كما	يمكن	أن	تتيح	مدخاًل	إلى	مجموعة	أوسع	نطاقًا	من	الخدمات	
المالية	)قروض	وتسهيالت	ائتمانية	وتأمين(	من	خالل	التفاعل	والتعامل	
مع	مقدمي	الخدمات	المالية	والقطاع	المالي	الرسمي.	وهذا	الرابط	غير	
النواتج	تعتمد	على	مجموعة	متنوعة	من	 مضمون،	وعلى	ما	يبدو	أن	
والبنية	 التحويل،	 ومدة	 المنتج،	 وخصائص	 تصميم	 تتضمن	 العوامل،	
التحتية	المحيطة	الخاصة	بالمدفوعات،	واإلطار	التنظيمي	الذي	يمكن	أن	
يؤثر	على	تفضيالت	المستفيدين	لألموال	النقدية	في	صورة	مادية	وليس	

في	صورة	رقمية.
ومن	الممكن	أن	يؤثر	عامل	اجتماعي	وثقافي	محدد	على	استخدام	
على	 واألزمات.	 الصراعات	 بيئات	 في	 سيما	 ال	 الرقمية،	 المدفوعات	
سبيل	المثال،	على	الرغم	من	أن	مستخدمي	األموال	من	خالل	الهاتف	
المحمول	تفادوا	أحداث	العنف	التي	وقعت	في	كينيا	بعد	االنتخابات	من	
خالل	االعتماد	على	األموال	النقدية	الرقمية،	وجدت	دراسة	حديثة	في	
أفغانستان	أن	األشخاص	المعرضين	للعنف	أو	الذين	يخافون	منه	يسحبون	
أرصدة	أموالهم	على	الهاتف	المحمول	لزيادة	النقدية	المتاحة	في	أيديهم	في	

حاالت	الطوارئ	)بلومينستوك	وآخرون،	2015(.	
تربط	 التي	 السلسلة	 تكون	 أن	 الممكن	 من	 العملي	 الواقع	 وفي	
المساعدات	اإلنسانية	وتعميم	الخدمات	المالية	معقدة،	نظًرا	ألن	6%	فقط	
من	جميع	المساعدات	اإلنسانية	يتم	توجيهها	في	صورة	مساعدات	نقدية	

)البنك	الدولي	2016	أ(،	وذلك	على	الرغم	من	األدلة	والشواهد	التي	تفيد	
كفاءة	استخدام	األموال،	مع	وجود	العديد	من	المناصرين	على	المستوى	
العالمي	في	هذا	الشأن	)انظر	الشكل	6(.	وحتى	عند	توجيه	المعونات	
المستدام	 االستخدام	 تمكين	 صعوبة	 ثبت	 نقدية،	 مدفوعات	 صورة	 في	
للخدمات	المالية	األوسع	نطاقًا	من	خالل	برامج	التحويالت	النقدية	مرة	
العالمية	 المحدودة	بمدة	زمنية.	وقد	عرضت	منظمة	اإلغاثة	 أو	 واحدة	
ميرسي	كور	)2014(	هذا	الملخص:	"	...	ال	يؤدي	تقديم	المعونات	من	
خالل	التحويالت	اإللكترونية	من	تلقاء	نفسه	إلى	اإلقبال	على	الخدمات	
المالية	الجديدة	من	جانب	المشاركين	في	البرنامج،	غير	أن	المشاركين	
بدالً	من	ذلك	يقومون	في	العادة	بسحب	إجمالي	رصيد	التحويالت	الخاص	
بعد	 الجديدة	 يستخدمون	حساباتهم	 ما	 ونادرا	 متاًحا،	 يصبح	 عندما	 بهم	
انتهاء	البرنامج،	وهذا	حقيقي	في	كل	من	برامج	شبكات	األمان	االجتماعية	
الحكومية	وبرامج	التحويالت	النقدية	اإلنسانية....	"،15	وهناك	عدة	أسباب	
البنية،	ويشمل	ذلك	 بنية	تحتية	أو	تدمير	هذه	 لذلك،	فنظًرا	لعدم	وجود	
شبكات	قبول	المعامالت	الخاصة	بالتجار،	أو	تكلفة	ومسافة	الوصول	إلى	
منفذ	الخدمة،	أو	توفر	األموال	في	ماكينة	صراف	آلي،	أو	حتى	وصمة	
العار	االجتماعي	المتمثلة	في	الوقوف	في	طابور	للحصول	على	مساعدة،	
نقدًا.	وعالوة	على	ذلك،	هناك	 المستفيدون	صرف	األموال	 فقد	يفضل	
مفاضالت	بين	تعميم	الخدمات	المالية	واألهداف	اإلنسانية	التي	تأخذ	في	

الحسبان	قرارات	البرامج	وتخصيص	الموارد.
وإذا	كان	الهدف	هو	التصدي	بوتيرة	سريعة	لألزمة،	فمن	المرجح	
أن	تفعيل	أنظمة	التحويالت	هو	أولوية	أكثر	أهمية	من	االستثمار	في	آلية	
توصيل	المدفوعات	المرتبطة	بالخدمات	المالية.	وواقع	الحال	أن	مبالغ	
مقابل	 الملحة	 االستهالكية	 )االحتياجات	 التحويل	 وغرض	 التحويالت	
التعافي	أو	تنمية	سبل	كسب	العيش(،	وشدة	الضغوط	المؤسسية	أو	ضغوط	
المانحين	لرصد	وتتبع	توصيل	المدفوعات	واستخدام	المعونات	كل	هذا	
يؤثر	على	حوافز	فتح	المسارات	على	نحو	هادف	لتعميم	الخدمات	المالية.	
من	 المالية،	 الخدمات	 بتعميم	 واضحة	 روابط	 دون	 من	 وحتى	
وتعتبر	 ومنافع.	 مزايا	 الرقمية	 بالطرق	 األموال	 تقديم	 يتيح	 أن	 الممكن	
زيادة	الكفاءة	وخفض	معدالت	التسرب	من	األسباب	األكثر	شيوًعا	التي	
تشير	 والشواهد	 األدلة	 لكن	 الرقمية،	 التوصيل	 ذُكرت	الستخدام	طرق	
على	 أيًضا	 يساعد	 أن	 يمكن	 الرقمية	 بالطرق	 األموال	 توصيل	 أن	 إلى	
تيسير	االستهالك،	وتوفير	تأمين	إضافي	وسبل	راحة	إضافية	)على	سبيل	
المثال،	استالم	األموال	بصورة	أسرع،	وعدم	الحاجة	إلى	الوقوف	في	
طوابير	طويلة	في	بعض	الحاالت(،	وزيادة	الخيارات	الخاصة	بأماكن	
برنامج	 تقييم	 في	 هذا	 ويتضح	 األموال.	 بإنفاق	 المستفيدين	 قيام	 وكيفية	
للتحويالت	النقدية	بعد	موجة	جفاف	في	النيجر	حيث	حصلت	أسر	معيشية	
تم	تحديدها	بصورة	عشوائية	على	تحويالت	نقدية	في	صورة	أموال	نقدية	

	15.		أشاراالتحاد	العالمي	لالتصاالت	الجوالة	)GSMA(	إلى	وجود	نتائج	مماثلة.	في	جميع	األمثلة	تقريبًا	الخاصة	باستخدام	األموال	عبر	الهاتف	المحمول	في	األبحاث	الخاصة	
باالتحاد	العالمي،	قام	المشردون	على	الفور	بسحب	إجمالي	مبالغ	التحويالت	الخاصة	بهم.
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أو	من	خالل	شبكة	زاب	لتقديم	األموال	من	خالل	الهاتف	المحمول	)أكير	
التي	تتحملها	 التكاليف	 وآخرون،	2011(.	وقامت	شبكة	زاب	بخفض	
البرنامج	بصورة	كبيرة،	كما	قامت	 التي	تدير	 المنظمة	غير	الحكومية	
األموال.	 على	 للحصول	 المستفيدون	 يتحملها	 التي	 التكاليف	 بخفض	
وبالمقارنة	بمن	حصلوا	على	التحويالت	النقدية	في	صورة	أموال	نقدية	
مادية،	فإن	المستفيدين	الذين	حصلوا	على	األموال	من	خالل	شبكة	تقديم	

األموال	من	خالل	الهاتف	المحول	استخدموا	أموالهم	لشراء	مجموعات	
أكثر	تنوًعا	من	األغراض،	وتناولوا	المزيد	من	المواد	الغذائية	من	مصادر	
أكثر	تنوًعا،	وقاموا	ببيع	عدد	أقل	من	األصول،	وزراعة	محاصيل	أكثر	
تنوًعا.	ويفترض	الباحثون	إمكانية	أن	يرجع	السبب	في	هذه	الفروق	إلى	
للمستفيدين،	وزيادة	 المحمولة	 تتيحها	األجهزة	 التي	 زيادة	الخصوصية	

تحكم	المرأة	في	قرارات	اإلنفاق	والصرف	داخل	األسرة	المعيشية.

الشكل 6. التسلسل من المساعدات اإلنسانية إلى تعميم الخدمات المالية

مساعدة إنسانیة

التحویالت النقدیة

التحویالت الرقمیة

 األموال النقدیة
في صورة مادیة

الوصول إلى
الخدمات المالیة

واستخدامھا

الصرف نقدًا

التحویالت العینیة 
(على البطاقات 

أو الھاتف المحمول)

٪۹٤

األغلبیة

األقلیة

٪٦

۲۸ ملیار دوالر/السنة
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على	الرغم	من	الشواهد	واألدلة	اآلخذة	في	الظهور	التي	تفيد	أن	مقدمي	
الخدمات	المالية	يدعمون	استخدام	الخدمات	المالية	في	بيئات	األزمات،	
من	الممكن	أن	تعوق	التحديات	التشغيلية	األطراف	اإلنمائية	الفاعلة	عن	
إيجاد	الروابط	الهادفة	أو	االستثمارات	الضرورية	لتدعيم	سبل	الوصول	
إلى	الخدمات	المالية	واالستفادة	منها.	وعلى	الرغم	من	وجود	العديد	من	
الخدمات	 تقديم	 كيفية	 بشأن	 والتوجيهات	 واإلرشادات	 الحالة	 دراسات	
المالية	في	سياقات	الكوارث	أو	الصراعات،	ال	يزال	هناك	تحديات	كثيرة	
على	مستوى	السياسات	والبنية	التحتية،	أما	التحديات	التشغيلية	الفريدة	
بالنسبة	لسياقات	اإلغاثة	اإلنسانية	وتعميم	الخدمات	المالية	فهي	آخذة	في	

الظهور	حاليًا.	

بيئة السياسات العامة 

تمثل	بيئات	السياسات	والبيئات	التنظيمية	التي	تمكن	المؤسسات	المالية	من	
تقديم	الخدمات	للفقراء	أولوية	في	أي	سياق،	لكنها	مهمة	بصورة	خاصة	في	
بيئات	األزمات،	وذلك	في	ضوء	االحتياجات	اإلنسانية	العاجلة	والملحة.	
وغالبًا	ال	توجد	سياسات	وطنية	واضحة	إزاء	تشجيع	القدرة	على	المجابهة	
في	أوقات	األزمات،	ال	سيما	بالنسبة	لالجئين.	وفي	حاالت	محددة،	تمنع	
سياسات	الحكومة	الالجئين	من	االستقرار	في	البلد	المضيف،	وغالبًا	ما	
يتم	ذلك	بتقييد	سبل	الوصول	إلى	الخدمات،	ويشمل	ذلك	القطاع	المالي	
الرسمي.	وربما	يفتقر	واضعو	السياسات	إلى	االستعداد	واألدوات	الالزمة	
في	أوقات	األزمات	إلجراء	اإلصالحات	المالئمة	واالستثمارات	المناسبة	
إما	لعدم	استقرار	األوضاع	السياسية	أو	نظًرا	ألن	أدوات	السياسات	الفنية	
المدفوعات،	 وأنظمة	 العامة،	 المالية	 وسياسة	 النقدية	 )السياسة	 التقليدية	
والسيولة،	وتسهيالت	إعادة	التمويل(	قد	تكون	عديمة	الفعالية	على	ضوء	

شدة	أزمات	محددة.
ومن	بين	أكبر	التحديات	التي	تواجهها	البلدان	األكثر	عرضة	لألزمات	
عندما	تقابل	تدفقات	كبيرة	من	النازحين	عدم	استعداد	النظام	المالي	للتوسع	
وتطوير	وإعداد	قنوات	توصيل	سريعة.	وفي	وقت	قليل	للغاية،	قد	يتعين	

على	العاملين	في	مجال	اإلغاثة	اإلنسانية	إدارة	توزيع	التحويالت	النقدية	
آلالف	من	المستفيدين.	وواقع	الحال	هو	أننا	من	النادر	أن	نجد	نظام	مبسط	
إلجراءات	العناية	الواجبة	بالعمالء،	وهو	ما	يقيد	قدرة	المنظمات	اإلنسانية	
على	ربط	التحويالت	النقدية	بحسابات	المعامالت	أو	حسابات	االدخار	
)التوفير(،	وتعطيل	قدرتها	على	االستجابة	بوتيرة	سريعة	بتقديم	حلول	
العناية	 متطلبات	 تطبيق	 نجاح	 أمثلة	عديدة	على	 األجل.	وهناك	 طويلة	
الواجبة	للعمالء	على	نحو	مبسط	ألغراض	إنسانية	)على	سبيل	المثال،	
الفلبين	وهاييتي(.	وثمة	استراتيجيتان	فاعليتان	هما	السماح	باستخدام	وثائق	
الهوية	الصادرة	عن	وكاالت	المعونة	ال	سيما	لالجئين	وتصنيف	وكالة	
أن	 الممكن	 ومن	 وآخرون،	2015(.	 )الفين	 عميل	 باعتبارها	 المعونة	
يؤدي	عدم	وجود	ضوابط	تخص	الوكالء	أو	عدم	وضوح	هذه	الضوابط	
إلى	إعاقة	قدرة	النظام	المالي	على	االستجابة	للطلب	المتزايد،	ال	سيما،	في	
المناطق	النائية	حيث	من	غير	العملي	وجود	فروع	أو	مراقبة	إدارة	وأداء	
الوكالء	بصورة	كافية.	وقد	يكون	من	الضروري	تعديل	هذه	الضوابط	
واللوائح	للسماح	للغير	من	المصادر	األخرى	أو	الوكالء	كي	يكونوا	بمثابة	

نقاط	استالم	وصرف	النقدية.
	)1( سريع	 نحو	 على	 تتصرف	 كي	 للحكومات	 تحديًا	 ذلك	 ويمثل	
التنظيمية	 التغييرات	 تفعيل	 	)2( المفاضالت،	 وتحديد	 المشكالت	 لفهم	
تبسيط	 أو	 الوكالء	 ولوائح	 ضوابط	 مثل	 الحاجة،	 حسب	 الضرورية	
متطلبات	العناية	الواجبة	بالعمالء،	و)3(	إن	كان	عمليًا،	معالجة	الشواغل	
والمخاوف	السياسية	ذات	الصلة	بالمجتمع	المضيف	مقابل	الخدمات	ذات	
الصلة	بالالجئين.	ومن	الضروري	بذل	المزيد	من	الجهود	لمساعدة	البلدان	
على	االستعداد	لألزمات	والتصدي	لها	بوتيرة	سريعة،	كما	من	الضروري	

القيام	بهذا	العمل	قبل	وقوع	األزمات.

البنية التحتية المادية والمالية 

غالبًا	ما	تتأثر	بشدة	البنية	التحتية	المادية	مثل	الطرق	وشبكات	االتصاالت	
السلكية	والالسلكية	وشبكات	الكهرباء	وفروع	البنوك	وماكينات	الصراف	

معوقات تقديم الخدمات المالية في األزمات

4القسم  
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الطبيعية.	ومن	 الكوارث	 أو	 الصراعات	 نتيجة	 الوكالء	 اآللي	وشبكات	
دون	هذه	البنية	التحتية	المادية	األساسية،	ال	تستطيع	المؤسسات	المالية	
أن	 نجد	 العموم،	 وجه	 وعلى	 واإلنعاش.	 التعافي	 عملية	 في	 المشاركة	
اآللية،	 المقاصة	 المدفوعات،	وغرف	 أنظمة	 مثل	 المالية	 التحتية	 البنية	
وأنظمة	تسوية	المبالغ	الكبيرة	بين	البنوك	)االنتربنك(،	ومكاتب	االستعالم	
االئتماني،	وسجالت	الضمانات	تعاني	من	أوجه	قصور	من	حيث	التطور	
في	العديد	من	البلدان	النامية	وليس	فقط	في	البلدان	المتضررة	من	األزمات.	
لكن	من	الممكن	أن	تساعد	البنى	التحتية	القوية	والقادرة	على	المجابهة	
الخاصة	بالمدفوعات	في	مواجهة	التحديات	التي	تفرضها	األزمات.	وعلى	
قبل	وصول	 المغتربين	سريعًا–حتى	 جاليات	 فعل	 رد	 أن	 نجد	 يبدو	 ما	
المعونات	الدولية–لكن	غالبًا	ال	يكون	لديها	طريقة	فعالة	لتوصيل	األموال	
إلى	المتضررين،	ويشمل	ذلك	هؤالء	الذين	لديهم	حسابات،	وخاصة	هؤالء	

الذين	عبروا	الحدود	الدولية.
وبعد	الزلزال	الذي	ضرب	هاييتي	في	2010،	كان	توصيل	المعونات	
من	خالل	نظام	مالي	شبه	مستحيل	نتيجة	للدمار	الذي	لحق	بالبالد.	ولجأت	
القوات	 مع	 الشراكة	 إلى	 أصغر	 تمويل	 مؤسسة	 وهي	 فونكوز	 شركة	
المسلحة	األمريكية	لتقديم	األموال	من	خالل	طائرة	هيلوكوبتر	حتى	يتسنى	
للهايتيين	في	الخارج	تحويل	األموال	إلى	أسرهم،	ووصول	العمالء	في	
هاييتي	إلى	مدخراتهم	)لوس،	2010(.	وعلى	الرغم	من	أن	العديد	من	
المؤسسات	وهؤالء	المسؤولين	عن	البنية	التحتية	المالية	على	وعي	متزايد	
بالحاجة	إلى	االستعداد	لألزمات،	نجد	عدم	كفاية	االهتمام	الذي	يركز	على	

ضمان	تجهيز	البنى	التحتية	المادية	والمالية	لمواجهة	األزمات.
دماًرا	 األزمات	 المتضررة	من	 البلدان	 تواجه	 أن	 بالضرورة	 وليس	
وأضراًرا	مادية،	لكن	األزمات	تتيح	الفرص	لتحسين	البنى	التحتية	المادية	
والمالية	الموجودة.	وتعتمد	المنظمات	اإلنسانية	مثل	برنامج	األغذية	العالمي	
ومفوضية	األمم	المتحدة	لالجئين	بصورة	متزايدة	على	أنظمة	المدفوعات	
الوطنية	القائمة	في	البلد	المضيف	لتوزيع	المساعدات	النقدية	على	الالجئين.	
وهذا	الحجم	المضاف	من	المعامالت	قد	يؤدي	إلى	إجهاد	األنظمة	القائمة،	
ويشمل	ذلك	ماكينات	الصراف	اآللي،	والفروع،	والوكالء،	لكن	التنسيق	
بين	البلدان	المضيفة	والعاملين	في	مجال	اإلغاثة	اإلنسانية	من	الممكن	أن	
يحسن	المبررات	أمام	مقدمي	الخدمات	لخدمة	المناطق	التي	كانت	معزولة	

)غير	متصلة	بالشبكة(	من	قبل	في	البلد	المعني.
وبداًل	من	االستثمار	في	أنظمة	تعمل	لمرة	واحدة	أو	أنظمة	ذات	دائرة	
اإلنساني	 المجتمع	 االستثمارات	من	جانب	 الممكن	تصميم	 مغلقة،	من	
يمكن	دعمها	 التي	 الوكالء	 التحتية	وشبكات	 البنى	 في	 التوسع	 لمساندة	
تجاوز	 فترة	 بعد	 حتى	 الخاص	 القطاع	 خالل	 من	 استدامتها	 وتحقيق	
األزمة.	على	سبيل	المثال،	حتى	يتسنى	لمؤسسة	إكويتي	بنك	الشراكة	
مع	برنامج	التحويالت	النقدية	التابع	لبرنامج	األغذية	العالمي	لتوزيع	هذه	
التحويالت	في	المناطق	القاحلة	وشبه	القاحلة	في	كينيا	في	2012،	كان	
من	الضروري	بالنسبة	لها	زيادة	تواجد	الوكالء	بنسبة	10	أضعاف	في	

بعض	المقاطعات	)زيمرمان	وبوهلنغ،	2013(.	وحتى	يتسنى	توسيع	
نطاق	برامج	التحويالت	النقدية	لالجئين	السوريين	في	لبنان	واألردن،	
وماكينات	 البيع	 نقاط	 نطاق	 توسيع	 بتسهيل	 اإلنسانية	 الوكاالت	 قامت	
قراءة	البطاقات	والتعرف	على	األشخاص	ببصمة	العين	مع	التركيز	على	
المناطق	الريفية.	وال	تدعم	هذه	االستثمارات	األزمات	الملحة	فحسب،	
الشرائح	 إلى	 ليصل	 المالي	 النظام	 نطاق	 توسيع	 في	 أيًضا	 تفيد	 ولكنها	

المستبعدة.

مشاركة المانحين

على	الرغم	من	قيام	المانحين	بإيالء	أولوية	متزايدة	لتقديم	الخدمات	المالية	
في	سياق	إنساني	وسياق	إنمائي،	ال	يزال	هناك	الكثير	من	الجهود	التي	
يتعين	بذلها	لتحقيق	التكامل	بين	هذين	النوعين	من	البرامج.	وللمانحين	
في	 المالية	 الخدمات	 لتدعيم	 التشغيلية	 والحوافز	 القدرات	 على	 تأثير	
أوقات	األزمات	من	خالل	تقديم	المساعدة	الفنية	والتمويل	لتشجيع	مقدمي	
الخدمات	المالية	على	العمل	في	هذه	البيئات	المتقلبة	والمحفوفة	بالمخاطر.	
كما	إنهم	يدعمون	تطوير	وإعادة	بناء	البنى	التحتية	المالية،	ويشمل	ذلك	
إليها	والتي	قد	ال	تجذب	 التي	يصعب	الوصول	 المناطق	 الوصول	إلى	
مقدمي	الخدمات	المالية	الذين	ال	يعملون	إال	عندما	تكون	هناك	مبررات	
جيدة	للعمل.	لكن	أولويات	المانحين	الذين	يقدمون	مساعدات	إنسانية	ال	
تتفق	دائًما	مع	االحتياجات	المرتبطة	بإنشاء	قطاع	مالي	مستدام	وقادر	

على	المجابهة.
الخدمات	 مقدمي	 بشأن	 المنفذة	 الهيئات	 قرارات	 تستند	 ما	 وغالبًا	
واختيار	المنتجات	إلى	كفاءة	التكلفة	أو	السرعة،	وال	تؤدي	بالضرورة	
إلى	استدامة	طويلة	األجل.	على	سبيل	المثال،	قد	يستخدم	المانحون	أنظمة	
موازية	لتوصيل	تحويالت	الطوارئ	بداًل	من	الشراكة	مع	أطراف	من	
القطاع	المالي.	وفي	إطار	جهود	التصدي	للزلزال	الذي	ضرب	هاييتي	في	
2010،	قام	المانحون	باستثمارات	كبيرة	في	بناء	شبكات	وكالء	توزيع	
هائلة	من	 تدفقات	 لتسهيل	صرف	 المحمول	 الهاتف	 األموال	من	خالل	
المعونات	إلى	هاييتي.	ونظًرا	إلخفاق	المانحين	في	عمل	دراسة	كافية	عن	
استدامة	هذه	المنظومة	لمقدمي	الخدمات	المالية،	فقد	انتهت	هذه	الجهود	

بنهاية	دعم	المانحين.
النقدية	متعددة	 التحويالت	 المانحين	بشأن	 تباين	بين	بعض	 وهناك	
الحسابات	 بشأن	 للمستفيدين	 المقيدة	 غير	 والمسؤولية	 األغراض،	
وملكيتهم	لهذه	الحسابات،	وذلك	ألن	هذه	المنتجات	قد	تعطي	المانحين	
درجة	رقابة	أقل	من	الرقابة	ومستوى	أدنى	من	الرؤية،	كما	إنها	تقيد	
قدرة	 أكثر	 المانحون	 يكون	 وقد	 النتائج.	 وتتبع	 قياس	 على	 قدرتهم	
ومالءمة	على	قبول	ومباشرة	أدوات	مالية	محدودة	الغرض	وخضعت	
ال	 ذلك	 لكن	 باحتياجاتهم،	 الوفاء	 على	 تساعدهم	 والتنقيح	 للمراجعة	
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يعمل	بصورة	سهلة	على	ربط	المستفيد	من	المعونات	بحلول	الخدمات	
المالية	المستدامة	والهادفة.	وهذه	الخيارات	بعيدة	عن	مبررات	مقدمي	
المضافة	 القيمة	 من	 تقلل	 إنها	 كما	 بأنشطتهم،	 للقيام	 المالية	 الخدمات	
الذين	يولون	 للمستفيدين.	والمانحون	 المقدمة	 المالية	 للخدمات	 الممكنة	
أولوية	لتعميم	الخدمات	المالية	للتخفيف	من	الفقر	وتوفير	فرص	العمل	
غالبًا	ال	يدرسون	على	نحو	كاف	دور	المخاطر	والصدمات.16	لكن	أيًا	
ما	كان	األمر،	تُبذل	الجهود	في	الوقت	الراهن	لتشجيع	اتخاذ	القرارات	

الصحيحة	والمستنيرة	على	نحو	أفضل.
المدفوعات	 خدمات	 مقدمي	 من	 مجموعة	 قامت	 	،2016 وفي	
مبادئ	 بإعداد	 المالية	 الخدمات	 تعميم	 وخبراء	 والمانحين،	 اإلنسانية،	
وتهدف	 اإلنسانية.	 االستجابة	 حاالت	 في	 الرقمية	 للمدفوعات	 برشلونة	
هذه	المبادئ	إلى	توجيه	استخدام	المدفوعات	الرقمية	لتحسين	االستجابة	
وتدعيم	قدرات	البنى	التحتية	المالية	على	المجابهة	واشتمال	الجميع	حتى	
يتسنى	للشرائح	السكانية	التي	تتعافى	أن	تمارس	حياتها	المستقبلية	)مارتين	

وزيمرمان،	2016(.

لتمويل	 النقدية	 األموال	 إلى	 الوصول	 على	 القيود	 تمنع	 ما	 وغالبًا	
العمليات	)السيولة(	مقدمي	الخدمات	المالية	من	العمل	في	أوقات	األزمات.	
وقام	المانحون	بمعالجة	هذه	القيود	بطرق	متعددة	على	المستويين	الوطني	
حاالت	 في	 السيولة	 توفير	 برنامج	 يقوم	 المثال،	 سبيل	 على	 واإلقليمي.	
بتقديم	 مانحون	 بإنشائه	 قام	 الذي	 الوسطى	 أمريكا	 منطقة	 في	 الطوارئ	
قروض	لمقدمي	الخدمات	المالية	الذين	يعانون	من	مشكالت	سيولة	أثناء	
األزمات	أو	الكوارث	الطبيعية.	ويقوم	برنامج	توفير	السيولة	بعد	الكوارث	
في	إندونيسيا	الذي	تموله	الوكالة	األمريكية	للتنمية	الدولية	وتديره	منظمة	
اإلغاثة	العالمية	ميرسي	كور	بوظيفة	مماثلة	مع	التركيز	الحصري	على	

الكوارث	الطبيعية.
وهناك	دور	فريد	يقوم	به	المانحون	دعًما	لمقدمي	الخدمات	المالية	
والحكومات	لالستعداد	للكوارث	والتكيف	معها.	ومن	الممكن	أن	يسير	
تحسين	أوجه	تكامل	تمويل	الحاالت	اإلنسانية	والمعونات	بالتوازي	مع	
السوق–البلدان	 في	 الفاعلة	 لألطراف	 الضرورية	 السوق	 حوافز	 خلق	
المضيفة	ومقدمي	الخدمات	المالية–للقيام	باالستثمارات	الضرورية	في	

بناء	القدرات	والبنى	التحتية	ووضع	وتحسين	السياسات.
	

	16.		هناك	العديد	من	الجهود	العالمية	لمساندة	وتوجيه	تطوير	أو	تعميق	المدفوعات	الرقمية	في	البيئات	التي	ال	تشهد	أزمات،	ويشمل	ذلك	مبادئ	مجموعة	العشرين	لتعميم	الخدمات	
المالية	الرقمية،	وتوجيهات	البنك	الدولي	بشأن	أوجه	الدفع	لتعميم	الخدمات	المالية،	وإرشادات	المدفوعات	الرقمية	المسؤولة	الصادرة	عن	تحالف	أفضل	من	النقد،	و10	عوامل	
لتسريع	تعميم	أنظمة	المدفوعات	الرقمية.	غير	أن	عدد	قليل	من	هذه	التوجيهات	واإلرشادات	هي	التي	تتناول	القضايا	والمشكالت	التي	ترتبط	بصورة	محددة	بسياقات	األزمات	

و/أو	الشرائح	السكانية	المعنية.
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تؤثر	األزمات	على	كل	من	األفراد	والمؤسسات،	ومن	المحتمل	أن	مقدمي	
الخدمات	الذي	يعملون	في	مناطق	تتعرض	ألزمات	يواجهون	انتكاسات	
مثلما	الحال	بالنسبة	للعمالء	الذين	يخدمونهم.	ويمثل	وضع	آليات	لمساندة	
استعداد	المؤسسات	لألزمات	واالستجابة	لها	عنصًرا	في	غاية	األهمية	
لضمان	إمكانية	استئناف	الخدمات	بوتيرة	سريعة	بعد	وقوع	األزمات،	
وعدم	تكبد	المؤسسات	خسائر	فادحة.	وعلى	نحو	مماثل،	من	الضروري	
التواصل	مع	العمالء	والوصول	إليهم	لتشجيع	إقبال	السوق	على	المنتجات	

المقدمة	أثناء	فترات	األزمات.	
االستعداد	 تخطيط	 أهمية	 لغرس	 الهائلة	 الجهود	 من	 الرغم	 وعلى	
مجال	 هناك	 يزال	 ال	 المالية،	 الخدمات	 مقدمي	 لدى	 المخاطر	 وإدارة	
العديد	من	مقدمي	 للتحسين.	وال	توجد	خطط	لالستجابة	لألزمات	لدى	
الخدمات	المالية	كما	إنهم	ال	يتخذون	االحتياطيات	الواجبة	للتخفيف	من	
المخاطر	مثل	تنويع	قاعدة	العمالء،	أو	مساندة	العمالء	لبناء	قدراتهم	على	
المجابهة،	أو	ترتيبات	التفاوض	لتلبية	الحاجة	إلى	السيولة	على	المدى	

القصير.	وتتضمن	الدروس	اآلخذة	في	الظهور	في	هذا	الشأن	ما	يلي:

األدبيات	 هناك	مجموعة	كبيرة	من	 االستثمار من أجل االستعداد.  	•
والدراسات	تشير	إلى	أهمية	االستعداد	في	تخفيف	المخاطر	وإدارة	
األزمات	على	نحو	أفضل:	تم	توثيق	الممارسات	الجيدة	العالمية.17	
واإلرشادات	 التوجيهات	 تركز	 المالية،	 الخدمات	 لمقدمي	 وبالنسبة	
على	الحد	من	المخاطر	المرتبطة	بالتشغيل	والعمليات	أثناء	الكوارث	
والصراعات	على	ضمان	استمرارية	العمل،	والتعافي	السريع	من	
بالنسبة	 أيًضا	 للمؤسسة	نفسها،	ولكن	 بالنسبة	 الصدمات،	ليس	فقط	
لعمالئها،	وبالنسبة	للقطاع	المعني	إلى	أقصى	حد	ممكن.	وتتضمن	
التوصيات	العامة	وضع	خطط	طوارئ،	وبناء	صناديق	احتياطي،	
وتنويع	قاعدة	العمالء،	والتعاون	مع	المؤسسات	أو	الشبكات	األخرى	
وتبادل	المعارف	معها،	واالستثمار	في	تدريب	الموظفين	والعاملين.	
ويعتبر	االستعداد	في	غاية	األهمية	لمشغلي	شبكات	الهاتف	المحمول	

ووكالئها.18	

مقدمي  لتحفيز  السيولة  على  بالقيود  المرتبطة  المشكالت  حل  	•
مقدمي	 تواجه	 التي	 القيود	 أول	 السيولة	 مشكلة	 تعتبر	 الخدمات. 
يقومون	 الذين	 الوكالء	 ويحتاج	 أهمية.	 وأكثرها	 المالية	 الخدمات	
إلى	سيولة	كافية	 الطوارئ	 بخدمات	الصرف	في	برامج	تحويالت	
وروابط	داعمة	مع	أنظمة	المدفوعات	والتسويات	ذات	الكفاءة.	ويقوم	
المانحون	بدور	مهم	في	مساندة	المنظومة	الوطنية	الخاصة	بقنوات	
وضمان	 رقمية،	 تحويالت	 برامج	 إنشاء	 تتضمن	 التي	 المدفوعات	

إدارة	التوزيع	والنقدية	والسيولة.
وقد	ال	يستطيع	مقدمو	الخدمات	المالية	التقليديون،	ومنهم	البنوك	
ومؤسسات	التمويل	األصغر،	النفاذ	إلى	سبل	التمويل	المتاحة	في	السوق	
)مثل	اإلنتربنك،	ومن	مستثمرين	خارجيين(	بسبب	حالة	التدهور	التي	
يشهدها	التشغيل	والعمليات،	ونقص	الودائع،	واالختالالت	المالية	على	
المستوى	الكلي	في	أسواق	الديون.	وحتى	يتسنى	تخفيف	هذه	القيود،	
بمقدور	المانحين	تقديم	المساندة	من	خالل	تمويل	التسهيالت	االئتمانية	
للتسهيالت	 الجزئية	 الضمانات	 أو	 الرئيسية	 المؤسسات	 عن	طريق	
االئتمانية	للمؤسسات	المالية	المحلية	التي	تعمل	على	تشجيع	التوسع	في	

أنشطة	األعمال	والشركات	الصغيرة.
وفي	العديد	من	بيئات	ما	بعد	الصراع،	أصبحت	مساندة	المؤسسات	
الرئيسية	لضخ	سيولة	سريعة	في	السوق	مع	مساندة	مؤسسات	التمويل	
األصغر	في	الوقت	نفسه	معياًرا	منذ	إنشاء	إدارة	المبادرات	المحلية	في	
البوسنة	والهرسك	في	1996	)غودوين-غروين،	2003(.	واُعتبرت	
بعد	 السوق	 حفز	 على	 فقد	عملت	 نجاًحا؛	 المحلية	 المبادرات	 إدارة	
الوفاء	بالواجبات	المناط	بها	بشأن	ضخ	السيولة	وبناء	القدرات	بين	
األطراف	الفاعلة	في	السوق.	ولم	يكن	العديد	من	المؤسسات	الرئيسية	
التي	تم	إنشاؤها	بعد	ذلك	في	بيئات	ما	بعد	الصراعات	ذا	فعالية	في	

تحقيق	األهداف	المحددة	)فورستر	ودوفلوس،	2012(.	

فهم احتياجات العمالء وفرص خدمة قطاعات جديدة. على	الرغم	 	•
من	ضرورة	أن	يعمل	مقدمو	الخدمات	المالية	مع	عمالئهم	الحاليين	

التحديات اآلخذة في الظهور ودروس لمقدمي الخدمات 

5القسم 

	17.		على	سبيل	المثال،	يرجى	االطالع	على	برنامج	الحد	األدنى	لمعايير	االنتعاش	االقتصادي	والحد	من	مخاطر	الكوارث	الخاص	بشبكة	تثقيف	وتشجيع	المشروعات	الصغيرة	)شبكة	
http://www.seepnetwork.	و 	http://www.	seepnetwork.org/minimum-economic-recovery-standards-resources-174.php	:)سيب

reduction-program-pages-20799.php	org/disaster-risk-،	على	التوالي.
	18.		أنظر	تقديرات	االتحاد	العالمي	لالتصاالت	الجوالة	)GSMA(	)2015	و2016(.	
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تُتاح	 قد	 نفسه	 الوقت	 في	 لكن	 األزمات،	 من	 تضرروا	 ربما	 الذي	
لهم	الفرصة	لخدمة	عمالء	جدد.	وقامت	دراسة	صدرت	مؤخًرا	عن	
فريق	عمل	إدارة	األداء	االجتماعي	ومفوضية	األمم	المتحدة	لالجئين	
بتجميع	العديد	من	الدروس	التي	استفاد	منها	مقدمو	الخدمات	المالية	
من	خبراتهم	وتجاربهم	في	خدمة	الالجئين	)هانسن،	2016(.	وكما	
هو	الحال	مع	أي	شريحة	أخرى	من	العمالء	الجدد،	من	الضروري	
المسبقة	 السوقية	 األبحاث	 في	 المالية	 الخدمات	 مقدمو	 يستثمر	 أن	
أهمية	 أكثر	 الخطوات	 وهذه	 فيها.	 التوسع	 أو	 خدماتهم	 إطالق	 قبل	
حواجز	 وجود	 مع	 المعلومات	 نقص	 ألن	 نظًرا	 لالجئين	 بالنسبة	
إدارة	 عمل	 فريق	 ويشدد	 حدة.	 أكثر	 يكون	 قد	 مؤسسية	 ومعوقات	
األداء	االجتماعي	على	أهمية	تحديد	نطاق	االستراتيجيات	وتطويرها،	
وبناء	العالقات	مع	الالجئين،	وتقسيم	العمالء	إلى	قطاعات	وشرائح،	
ومراجعة	أي	معايير	تستبعد	الالجئين	)مثل	تحديد	الهوية	أو	شروط	
التوعية	 ولتعزيز	 التجريبية.	 المشروعات	 من	 والتعامل	 اإلقامة(،	
والقدرات	أهمية	خاصة	عند	طرح	حلول	المدفوعات	الرقمية	للتخفيف	
من	حدة	األزمات،	ال	سيما،	في	حالة	عدم	تطور	نظام	التعامل	مع	
األموال	من	خالل	األجهزة	المحمولة	بصورة	جيدة	أو	عدم	استخدام	

هذا	النظام	على	نطاق	واسع	قبل	وقوع	األزمة.

سمعة  يدمر  أن  يمكن  األيدي  مكتوفي  لألزمة–الوقوف  التصدي  	•
مقدمي الخدمات المالية. عندما	يكون	هناك	كوارث	طبيعية	متكررة	
الذين	ال	يستجيبون	على	 المالية	 الخدمات	 يفقد	مقدمو	 قد	 الحدوث،	
الفور	للعمالء	إما	من	خالل	جهود	اإلغاثة	المباشرة	أو	التعاون	مع	
وكاالت	اإلغاثة	ثقة	المجتمعات	التي	يخدمونها.	ومن	الممكن	أن	يقوم	
مقدمو	الخدمات	المالية،	الذين	لهم	تواجد	راسخ	والذين	لديهم	عمالء	
تضرروا،	بجهود	اإلغاثة	من	دون	تأثير	سلبي	على	طريقة	التشغيل	
والعمليات	من	شأنه	اإلضرار	بسالمتها.	وأظهرت	العديد	من	دراسات	
الحالة	من	بنغالديش	والهند	وسري	النكا	ونيبال،	من	بين	العديد	من	
البلدان	األخرى،	كيف	ساند	مقدمو	الخدمات	المالية	بصورة	مباشرة	
عمليات	تقديم	المعونات	أو	كيف	قاموا	بشراكات	مع	منظمات	المعونة	

لضمان	وصول	المساعدات	إلى	عمالئهم.19	

تشجيع  في  للمساعدة  المستهلكين  ووعي  خبرات  من  االستفادة  	•
اإلقبال على الخدمات المالية واالستفادة منها. من	الممكن	أن	يؤدي	
انقطاع	الشبكة	ومشكالت	السيولة	وعدم	الشفافية	إلى	تقويض	االعتماد	
الفعال	للخدمات	المالية	واالستفادة	منها	)زيمرمان	وبوير،	2016(.	
برنامج	 يتبع	 المشروطة	 النقدية	 للتحويالت	 برنامج	 هناك	 كان	 وقد	
األغذية	العالمي	يستهدف	األسر	المعيشية	التي	تعاني	من	انعدام	األمن	
الغذائي	في	المناطق	المعرضة	ألخطار	الجفاف	في	المناطق	الشرقية	

إلى	تحقيق	أهداف	 البرنامج	يهدف	 والساحلية	في	كينيا،	وكان	هذا	
تعميم	الخدمات	المالية	مع	تحقيق	أهداف	المساعدات	الغذائية	الخاصة	

به	)زيمرمان	وبوهلينغ،	2013(.
ودعًما	لهذا	الهدف،	حاول	هذا	البرنامج	بصورة	مبدئية	االستفادة	
من	نظام	الخدمات	المالية	المقدمة	عبر	الهاتف	المحمول	المرتبط	بشبكة	
إم	بيسا	لعمل	التحويالت،	لكنه	تحول	إلى	نظام	بطاقات	مدينة	يرتبط	
بحساب	بنكي	عندما	وجد	أن	الربط	مع	الشبكة	ضعيف	للغاية	بما	ال	
يساند	نظام	الخدمات	المالية	المقدمة	عبر	الهاتف	المحمول.	وحتى	على	
أبرزها	 ارتبط	 تحديات	 البرنامج	 هذا	 واجه	 المدينة،	 البطاقات	 نظام	
بتسجيل	المستفيدين،	وضمان	تمتع	الوكالء	بالسيولة	الكافية،	وإدارة	

أعطال	التكنولوجيا.
وحدد	بحث	صدر	مؤخًرا	عن	الوكالة	األلمانية	للتعاون	الدولي	
الهاتف	 عبر	 المالية	 بالخدمات	 الوعي	 زيادة	 إلى	 الحاجة	 وسيجاب	
المحمول	باعتبارها	عنصر	نجاح	يشجع	الالجئين	السوريين	وأصحاب	
الدخول	المنخفضة	من	األردنيين	على	اإلقبال	عليها	واالستفادة	منها.	
وتتباين	أساليب	التدريب	وبناء	الوعي	حسب	السياق	المعني.	وبعد	
إعصار	هايان	العنيف	الذي	ضرب	الفلبين،	أطلقت	منظمة	اإلغاثة	
العالمية	ميرسي	كور	برنامج	تحويالت	نقدية	باستخدام	نظام	الهاتف	
لزيادة	 طريقتين	 باختبار	 وقامت	 التعافي،	 جهود	 لمساندة	 المحمول	
الدراسة	 هذه	 وقارنت	 	.)2015 ديزاين،	 )كوسال	 العمالء	 وعي	
أثر	تدريب	لمدة	ساعة	للتثقيف	المالي	مقابل	أثر	رسائل	صوتية	يتم	
تقديمها	للمستفيدين	لتشجيع	االدخار.	ووجدت	الدراسة	أن	التدريب	
لمرة	واحدة	ليس	له	أثر	على	احتمالية	قيام	المستفيدين	بزيادة	سلوكهم	
االدخاري،	لكن	المستفيدين	الذي	تلقوا	رسائل	تذكيرية	صوتية	قاموا	

بزيادة	منتجاتهم	االدخارية	الرسمية	وغير	الرسمية.
ونظًرا	ألن	سياقات	األزمات	تتسم	بوجود	بيئات	تعاني	من	تدني	
البنى	التحتية	مع	محدودية	تطور	القطاع	المالي	الرسمي،	جرت	العادة	
أن	تكون	خيارات	المستهلكين	محدودة.	وغالبًا	ما	يُحال	المستهلكون	
إلى	نوعية	محددة	من	الحسابات	لدى	مقدم	خدمة	مالية	يتم	اختياره	من	
قبل	قطاع	المساعدات	اإلنسانية.	وعدم	وجود	اختيار	ال	يُترجم	دائًما	
إلى	قبول	الخدمات	المالية	الرسمية،	ال	سيما،	إذا	كانت	هذه	الخدمات	
ذات	جودة	متدنية	أو	تُدار	على	نحو	سيء.	وواقع	الحال	أن	المستهلكين	
سيواصلون	االعتماد	على	الخدمات	غير	الرسمية–سواًء	أكانت	في	
صورة	جمعيات	االدخار	واإلقراض	القروية،	أو	جمعيات	اإلقراض	
األموال(–بداًل	من	 تحويل	 )شبكات	 الحواالت	 أو	 الدوارة،	 والتوفير	
المنتجات	أو	الخدمات	المالية	متدنية	الجودة	أو	غير	المريحة	أو	عالية	
التكلفة	أو	سيئة	التصميم،	كما	يتبين	ذلك	بصورة	متسقة	من	خالل	

تحليل	البيانات	الخاص	بالمؤشر	العالمي	لتعميم	الخدمات	المالية.

	19.		يمكن	االطالع	على	دراسات	الحالة	السبع	التي	أعدتها	مؤسسة	التعاون	اإلنمائي	)ناغاراجان	2006	أ،	و2006	ب،	و2006	د(،	وشبكة	العمل	المصرفي	في	أوساط	الفقراء	
)2006	أ،	و2006	ب،	و2006	ج(	حول	التمويل	األصغر	واإلغاثة	من	الكوارث.
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الناس	بخدمات	مالية	 مما	ال	شك	فيه	أن	باإلمكان	فعل	المزيد	لمساندة	
وقت	األزمات.	ومن	الممكن	أن	يعمل	تعميم	الخدمات	المالية	على	تقريب	
المسافات	بين	البرامج	اإلنسانية	التي	تركز	على	الحماية	وتوفير	الخدمات	
المستضعفة	 السكنية	 الشرائح	 تمكن	 التي	 المالية	 واألدوات	 األساسية	
والمعرضة	ألخطار	من	بناء	األصول،	وحسن	إدارة	المخاطر	والصدمات	
المتوسط.	وهناك	 المدى	 العيش	على	 االقتصادية،	ومساندة	سبل	كسب	
البلدان	المتضررة	 دور	مهم	يقوم	به	المانحون	في	صياغة	الحوار	مع	
من	األزمات	من	خالل	االستثمارات	بالغة	األهمية	التي	تحقق	المكاسب	
للبلد	 االقتصادي	 للنشاط	 فوائد	 تحقق	 أن	 يمكن	 والتي	 األطراف	 لجميع	
المجابهة.	 المتضررة	على	 السكانية	 الشرائح	 المعني	مع	تعزيز	قدرت	
وفيما	يلي	األولويات	الخاصة	بأصحاب	المصلحة	المعنيين	مع	التركيز	

على	واضعي	السياسات	والمانحين.

توصيات لمساندة بيئات األزمات من خالل تعميم الخدمات 
المالية

على	الرغم	من	أن	مساندة	قدرات	المجتمعات	المحلية	المتضررة	لتدعيم	
الخدمات	المالية	تمثل	الهدف	األكبر،	فإن	ذلك	ال	يمكن	أن	يحدث	إال	عندما	
تكون	هناك	بنية	تحتية	مالية	أساسية.	وبالتالي	من	غير	المجدي	أو	العملي	
تحسين	الخدمات	المالية	للمتضررين	من	األزمات	من	دون	حل	مشكالت	

البنية	التحتية	والنظام	بصورة	كاملة.

إعطاء أولوية لالستثمار في البنية التحتية القادرة على المجابهة لنظام 
القوي	والسليم	 المدفوعات	 المدفوعات الرقمية. تتضمن	عناصر	نظام	
والقادر	على	المجابهة	والمرونة	والذي	يمكن	االعتماد	عليه	ما	يلي:	)1(	
وجود	نوافذ	كافية	لتقديم	الخدمات	المالية	للقيام	بأعمال	اإليداع	والصرف	
أو	 المحمول	 الهاتف	 خالل	 من	 ذلك	 أكان	 سواًء	 االخرى	 والمعامالت	
اآللي،	 الصراف	 ماكينات	 أو	 الوكالء،	 شبكات	 أو	 البيع،	 نقاط	 أجهزة	
أو	الفروع؛	)2(	وجود	شبكات	للعمالء	والتجار	يتم	إدارتها	على	نحو	
جيد	ومزودة	بما	يلزم	إلدارة	احتياجات	السيولة	في	نوافذ	تقديم	الخدمة؛	
محمول	 هاتف	 وشبكات	 النطاق	 اتصال	عريضة	 شبكات	 وجود	 و)3(	

كافية	للتمكين	من	إجراء	المعامالت	والتسويات	وأعمال	السداد	على	شبكة	
اإلنترنت	في	الوقت	المناسب.	ومن	المهم	وجود	أنظمة	مدفوعات	قابلة	
للتشغيل	البيني	أو	أنظمة	تربط	أنواع	متعددة	من	مقدمي	الخدمة	بنفس	
النظام.	وسيعمل	هذا	على	خفض	الحاجة	إلى	إبرام	شراكات	تتسم	بالجمود	
أو	االعتماد	على	أنظمة	القسائم	أو	األنظمة	األخرى	المغلقة	التي	ال	تربط	
المستفيدين	بالخدمات	المالية.	وعند	وقوع	أزمة	ما،	غالبًا	ما	يكون	الوقت	
قد	فات	لمعالجة	المشكالت	المتعلقة	بالنظام	للوفاء	باالحتياجات	الملحة	
والفورية.	ومع	كل	هذا	تتيح	األزمات	فرص	"إعادة	البناء	بصورة	أفضل"	
من	خالل	االستثمار	في	البنية	التحتية	التي	يجب	أن	تكون	موجودة	في	
المقام	األول،	أو	من	خالل	توسيع	نطاق	الخدمات	لتصل	إلى	مناطق	أو	
شرائح	سكانية	كانت	مستبعدة	من	قبل.	وضمان	أن	تتسم	هذه	األنظمة	
االستعداد	 استراتيجية	 في	 مكونًا	 يكون	 أن	 يجب	 للصدمات	 باالستجابة	

الخاصة	بالبلد	المعني.

التي تعمل على تمكين الخدمات  التنظيمية  تسريع وتيرة اإلصالحات 
المالية الرقمية وخدمات األموال من خالل الهاتف المحمول، ويشمل 
استيفاء  بغرض  الالجئين  هوية  لتحديد  البديلة  الوسائل  قبول  ذلك 
التنظيمي	 الدعم	 عناصر	 تتضمن	 بالعمالء.  الواجبة  العناية  متطلبات 
الضوابط	واللوائح	الخاصة	بالوكالء،	وتبسيط	متطلبات	العناية	الواجبة	
وهناك	 اإللكترونية.	 باألموال	 الخاص	 والضوابط	 واللوائح	 بالعمالء،	
توثيق	جيد	لدور	خدمات	األموال	من	خالل	الهاتف	المحمول	في	توسيع	
نطاق	تعميم	الخدمات	المالية،	ومن	الممكن	توسيع	نطاق	المنافع	والمزايا	

لتصل	إلى	السكان	المحليين	والنازحين.

تقديم الحوافز لألطراف الفاعلة في القطاع الخاص والشركاء لطرح 
خدمات مالية مستدامة. يجب	أن	يعمل	الدعم	)المالي/النقدي(	المستهدف	
تخفيف	 التحديد	 وجه	 وعلى	 األسواق،	 وتنمية	 تطوير	 تشجيع	 على	
المخاطر	لتشجيع	تقديم	الخدمات	المالية	على	المدى	الطويل	من	جانب	
المطاف،	 أثناء	فترات	األزمات.	وفي	نهاية	 الخاصة	 التشغيل	 شركات	
فترة	 تتجاوز	 التي	 الخدمات	 تقديم	 المالية	 الخدمات	 مقدمي	 يتعين	على	
االستجابة	لألزمات	في	حاالت	الطوارئ.	وعلى	األطراف	الفاعلة	من	
القطاع	الخاص	التكيف	مع	بيئات	األزمات،	على	سبيل	المثال،	من	خالل	

ماذا بعد؟

6القسم  
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ضمان	توفر	هياكل	كافية	مطبقة	لديها	إلدارة	المخاطر	والسيولة	وتكوين	
المخصصات.	وعلى	العاملين	في	مجال	المساعدات	اإلنسانية	والجهود	
اإلنمائية	إدراك	وفهم	احتياجات	نشاط	األعمال	الخاص	بمقدمي	الخدمة	
تعمل	على	 تقديم	حوافز	عملية	 عليهم	 يجب	 كما	 الخاص،	 القطاع	 من	
معالجة	المخاطر	المتزايدة	أثناء	األزمات،	وأخذ	في	الحسبان	عناصر	
التكيف	المطلوبة	لمؤازرة	العمليات	وتحقيق	االستدامة	لها	في	المستقبل.	

توصيات لواضعي السياسات والحكومات لمساندة قدرات البلد 
المضيف

تستضيف	البلدان	النامية	الغالبية	العظمى	من	النازحين	في	جميع	أنحاء	
واالجتماعية	 االقتصادية	 األعباء	 من	 الكثير	 تتحمل	 إنها	 كما	 العالم،	
والسياسية	نيابة	عن	المجتمع	الدولي.	ومن	غير	المتوقع	أن	تكون	قادرة	
الذي	 تلقاء	نفسها	مع	إدارة	اإلجهاد	 التكاليف	من	 على	تمويل	كل	هذه	
يطال	الخدمات	التي	تؤثر	على	السكان	المحليين	أيًضا	في	الوقت	نفسه.	
وعلى	المانحين	وواضعي	السياسات	إدراك	أهمية	سلع	النفع	العام	المشار	
لألزمات.	 استجابتها	وتصديها	 لتدعيم	 المضيفة	 البلدان	 إليها	ومساعدة	
ويجب	تقديم	ضمانات	ملموسة	للبلدان	المضيفة	مفادها	أن	مساندة	هذه	
البلدان	للمشردين	والنازحين	لن	يُترجم	إلى	استيعابهم	بحكم	األمر	الواقع	
التي	 التنمية	 حلول	 وتدعيم	 مناصرة	 ويجب	 االقتصادية.	 أنشطتها	 في	
تحقق	المكاسب	لجميع	األطراف	وتعمل	على	تحسين	النواتج	االجتماعية	
والسياسية	لكل	من	المجتمعات	المضيفة	والنازحين.	ومن	الضروري	أن	
يتفهم	المانحون	أن	هذه	الحلول	ليست	فنية	فقط	ولكنها	سياسية	أيًضا.	

وتتضمن	الحلول	ما	يلي:

االستثمار في المشروعات التي تساند أولويات البلدان المضيفة.   	•
باإلضافة	إلى	االستثمارات	التي	تحقق	تحسينات	ملموسة	في	البنية	
إلعداد	 أولوية	 إيالء	 الضروري	 من	 المعني،	 للبلد	 المالية	 التحتية	
وتطوير	واختبار	إجراءات	تدخلية	تحقق	مكاسب	لجميع	األطراف	
للمجتمعات	 االقتصادية	 المجابهة	 على	 القدرة	 تعزيز	 على	 وتعمل	

المضيفة	والالجئين	على	حد	السواء.

مساندة وضع ضوابط قابلة للتكيف مع األزمات وتعمل على تهيئة  	•
بيئة داعمة قادرة على المجابهة لتقديم الخدمات المالية للنازحين 
داخليًا والالجئين. يتضمن	هذا	متطلبات	مبسطة	بشأن	العناية	الواجبة	
بالعمالء	تعمل	على	الحد	من	القيود	التي	تواجه	الالجئين	والنازحين	

داخليًا	عند	توفير	البنى	التحتية	للمدفوعات.	ومن	الممكن	أن	يتضمن	
هذا	مرونة	تنظيمية	محدودة	بإطار	زمني	محدد	بشأن	قدرة	موردي	
الخدمات	أو	الوكالء	للعمل	بمثابة	نوافذ	صرف	وإيداع	أثناء	فترات	

األزمات.	

للتصدي  الضرورية  الموارد  لتعبئة  مبتكرة  تمويل  آليات  تطوير   •
للكوارث وحل مشكالت التشرد القسري، ويشمل ذلك تقديم تمويل 
بشروط ميسرة للبلدان المتوسطة الدخل التي تستضيف نسبة كبيرة 
القروض  من  مزيج  في  المتمثل  التمويل  واستخدام  الالجئين  من 
والمنح وآليات الضمانات. يعتبر	ميثاق	األردن	الخطوة	األولى	في	
هذا	االتجاه.20	ومن	الممكن	أن	تكون	آليات	ضمانات	الخسارة	األولى	
أداة	مفيدة،	ال	سيما،	لتمويل	البرامج	ذات	الصلة	الخاصة	بالالجئين	
لمقدمي	الخدمات	المالية.	ومن	الممكن	أن	تعمل	هذه	اآلليات	الخاصة	
بالضمانات	على	تحفيز	جهات	التمويل	من	القطاع	الخاص	لدخول	هذا	
السوق،	بشرط	نشرها	على	نحو	يتسم	بالكفاءة	وبطريقة	جيدة	التنسيق.

توصيات للمانحين بشأن مبادئ البرامج العالمية

يرى	المجتمع	اإلنساني	بنفسه	وعلى	نحو	متزايد	أن	ثمة	ضرورة	مهمة	
للغاية	لالرتباط	بجهود	التنمية	األطول	أجاًل،	وذلك	على	ضوء	القيود	على	
تمويل	المساعدات	اإلنسانية	وتزايد	مدة	التشرد	األطول	أجاًل.	وسيتطلب	
هذا	جهودًا	منسقة	واستراتيجية	إليجاد	روابط	رصينة	بين	المساعدات	
اإلنسانية	وجهود	التنمية	من	خالل	تقديم	الخدمات	المالية.	ومن	الممكن	

أن	يشمل	هذا	ما	يلي:

معالجة المعوقات وتقديم الحوافز التي تحرك سلوكيات المؤسسات  	•
وموظفي البرامج على أرض الواقع. يجري	توجيه	معظم	المنظمات	
اإلنسانية	من	خالل	التمويل	المقدم	من	المانحين	وهو	التمويل	الذي	
األجل	 االلتزامات	قصيرة	 األزمة.	وهذه	 وقوع	 بعد	 به	 االلتزام	 يتم	
دورة	 وتخلق	 للموارد.	 دورية	 وبصورة	 مستمر	 تجديد	 وتتطلب	
األجل	 البرامج	طويلة	 أو	 التخطيط	 فيها	 يكون	 بيئة	ال	 هذه	 التمويل	
فعالة.	واقترح	ستيفان	ديركون،	كبير	الخبراء	االقتصاديين	في	وزارة	
التنمية	الدولية	البريطانية،	مؤخًرا	آلية	عالمية	لتجميع	المخاطر	تسمح	
بتقديم	المساهمات	قبل	وقوع	األزمات	وتوفرها	للبلدان	المتضررة	بعد	

األزمات	)كالرك	وديكون،	2016(.

	20.		يمكن	لبلدان	متوسطة	الدخل	مثل	األردن	االقتراض	بأسعار	فائدة	ميسورة	مع	الحصول	على	امتيازات	تجارية	مع	االتحاد	األوروبي.
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في تصميم  المالية بصورة صريحة  الخدمات  تعميم  أهداف  دمج  	•
برامج المساعدات اإلنسانية. مع	وجود	آفاق	تمويل	أكثر	أمانًا	وأطول	
المساعدات	 برامج	 بين	 صريحة	 روابط	 إيجاد	 الممكن	 من	 أجاًل،	
المنظمات	 من	 العديد	 وهناك	 المالية.	 الخدمات	 وتعميم	 اإلنسانية	
الدولية	التي	لديها	بالفعل	فرق	عمل	منفصلة	ألعمال	اإلغاثة	والتنمية	
في	إطار	والياتها،	ومن	الممكن	أن	تستخدم	الخدمات	المالية	لربط	
االثنين	معًا	على	مستوى	العمليات.	وتتمثل	إحدى	الخطوات	للقيام	

بذلك	في	تبادل	المعارف	بصورة	وثيقة	بين	فرق	العمل	الداخلية.

أجندة التعلم واألبحاث المستقبلية

على	الرغم	من	إمكانية	التنبؤ	بالكوارث	وتركز	المشردين	والنازحين	
الدولي	بصورة	كافية	على	دمج	 المجتمع	 لم	يركز	 بلدان	مختارة،	 في	
التقييمات	أو	األبحاث	الدقيقة	عن	آثار	األشكال	المتنوعة	لتقديم	الخدمات	
منها	 االستفادة	 تتم	 لم	 الفرصة	 وهذه	 البرامج.	 تصاميم	 ضمن	 المالية	
في	فهم	أين	وكيف	يمكن	للمجتمع	اإلنساني	ومجتمع	التنمية	أن	يعظم	
كسب	 سبل	 وبناء	 االستجابة	 لتحسين	 المالية	 الخدمات	 من	 االستفادة	
العيش	وتحسين	القدرة	على	المجابهة	طويلة	األجل.	وتتضمن	الفجوات	

المحددة	الخاصة	باألدلة	والشواهد	ما	يلي:

في  واستخدامها  المالية  الخدمات  على  الطلب  فهم  تحسين  	•
األزمات حسب الشرائح الفرعية لمن تضرروا من األزمات. من	
الضروري	إجراء	المزيد	من	األبحاث	بشأن	القطاعات	والشرائح	
المختلفة،	وطلبها	بشأن	الخدمات	المالية	واستخدامها	لهذه	الخدمات،	

والتفضيالت	السلوكية	الخاصة	بها.	وكما	أشرنا	في	القسم	2،	تتباين	
احتياجات	المجموعات	والشرائح	المختلفة	تباينًا	كبيًرا،	كما	أن	الفهم	
األفضل	لكيف	يمكن	أن	تعمل	الخدمات	المالية	على	تلبية	احتياجاتها	
البرامج	 تصميم	 من	 سيحسن	 بها	 الخاصة	 العيش	 وسبل	 المالية	
األبحاث	 تساند	هذه	 أن	 الممكن	 كبيرة.	ومن	 واالستهداف	بصورة	

زيادة	إقبال	المستهلكين	على	الخدمات	المالية	واالستفادة	منها.

تحسين قاعدة األدلة والشواهد الخاصة بالمنتجات المحددة الواعدة  	•
في بيئات األزمات. يعتبر	دور	التأمين،	ال	سيما،	التأمين	الذي	يغطي	
الكوارث	من	المجاالت	التي	تستدعي	المزيد	من	األبحاث.	وعالوة	
من	 المدفوعات،	 لرقمنة	 المتنامي	 االتجاه	 وعلى	ضوء	 ذلك،	 على	
الضروري	إجراء	المزيد	من	األبحاث	حول	فهم	أثر	عملية	الرقمنة	
الضروري	 ومن	 المالية.	 الخدمات	 تعميم	 ونواتج	 الرفاهية	 على	
مختلف	 حياة	 على	 األثر	 	)1( يلي:	 بما	 خاصة	 بصورة	 االهتمام	
والنساء،	 داخليًا،	 والنازحين	 الالجئين،	 )مثل	 والقطاعات	 الشرائح	

والشباب(،	و)2(	تسلسل	وتدرج	المنتجات	المالية.	

تحسين األدلة والشواهد حول دور الخدمات المالية في برامج تعزيز  	•
سبل كسب العيش. على	الرغم	من	وجود	بعض	األبحاث	بشأن	بناء	
سبل	كسب	العيش	في	سياقات	االنتعاش	والتعافي	بعد	األزمات،	من	
الضروري	وجود	أدلة	وشواهد	إضافية	بشأن	دور	الخدمات	المالية	
في	هذه	النماذج،	وأنواع	برامج	سبل	كسب	العيش	التي	تحقق	نجاًحا	
من	 كما	 األزمات.	 من	 المتضررين	 من	 محددة	 لشرائح	 بالنسبة	
الضروري	بذل	المزيد	من	الجهود	لتقييم	أثر	االئتمان	األصغر	في	

سياقات	األزمات	ودوره	في	مساندة	سبل	كسب	العيش.
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7 القسم  

باستشراف	آفاق	المستقبل،	نجد	أن	التنسيق	الوثيق	بين	المانحين	والحكومات	والجهات	التنظيمية	ومقدمي	

الخدمات	المالية	ومنظمات	المجتمع	المدني	سيكون	في	غاية	األهمية	لتحسين	االستجابات	اإلنمائية	لألزمات	

تعميم	 يقوم	 أن	 الممكن	 التعقيد.	ومن	 المدة	ودرجة	 الحدة	وطول	 التزايد	من	حيث	 اإلنسانية	اآلخذة	في	

التنمية	من	خالل	برنامج	 المساعدات	اإلنسانية	وجهود	 بين	 الفجوة	 المالية	بدور	مهم	في	سد	 الخدمات	

يعمل	على	تحقيق	كفاءة	التحويالت	النقدية	عبر	قنوات	توزيع	رقمية	أو	باستخدام	الهاتف	المحمول،	وعلى	

المدفوعات	واالدخار	والتأمين	واإلقراض	 المالية	)خدمات	 نحو	أوسع	نطاقًا	من	خالل	توفير	األدوات	

والتسهيالت	االئتمانية(	لتشجيع	القدرة	على	المجابهة	االقتصادية	وتحسين	الفرص	االقتصادية	في	فترات	

األزمات.	وعلى	الرغم	من	أن	إيجاد	حلول	مستدامة	لألزمات	اإلنسانية	قد	يبدو	مساًرا	صعبًا،	نجد	أن	دمج	

الخدمات	المالية	في	برامج	الطوارئ	وبرامج	التنمية	ذات	الصلة	قد	يكون	عنصر	دعم	مهم	في	هذه	العملية.

الخالصة
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	شخص	يهرب	إلى	بلد	آخر	ويطلب	حق	اللجوء،	أي	حق	الحماية	الدولية	بموجب	اتفاقية	األمم	المتحدة	لالجئين	لعام	1951	)أو	اتفاقية	جنيف(.	 طالب حق اللجوء 
وقد	يكون	طالب	حق	اللجوء	إما	الجئ	أو	مهاجر،	لكن	ال	يحصل	على	حق	اللجوء	إال	الالجئون	عندما	تكون	مطالبتهم	سليمة	ولها	ما	يبررها.	

وتمنع	االلتزامات	الواردة	في	اتفاقية	جنيف	لعام	1951	معاقبة	طالبي	حق	اللجوء	الذين	دخلوا	بلد	ما	بصورة	غير	قانونية.

وهناك	3.2	مليون	طالب	حق	لجوء	على	مستوى	العالم	)مفوضية	األمم	المتحدة	لالجئين	2015( 	

المتضررون من األزمات  يشير	هذا	المصطلح	في	هذا	التقرير	إلى	مجموعة	من	الناس	تأثرت	من	صراع	أو	كارثة	طبيعة،	وقد	يكون	هؤالء	مشردين	قسريًا	أو	ال.	
وتضم	هذه	الشريحة	بصورة	مباشرة	المجتمعات	المحلية	المتأثرة	أو	المجتمعات	المضيفة	في	حالة	التشرد.

شخص	تم	إجباره على الفرار	من	بيته/وطنه. المشردون )النازحون( قسريًا  

  وهناك	65	مليون	مشرد	قسريًا	على	مستوى	العالم	بسبب	الصراعات	أو	العنف	)مفوضية	األمم	المتحدة	لالجئين	2015(،	ومنهم	الجئون،	
ونازحون	داخليًا،	وطالبو	حق	لجوء.

شخص	تم	إجباره	على	الهروب	من	بيته،	لكنه	ال يزال داخل حدود بلده.  المشردون )النازحون( داخليا  
وهناك	40	مليون	مشرد	داخلي	مستوى	العالم	)مفوضية	األمم	المتحدة	لالجئين	2015(.  

المهاجر  شخص	ترك	بلده	بحثًا	عن	حياة	أفضل	بالخارج	)على	سبيل	المثال،	فرصة	عمل،	أو	دراسة،	أو	للم	شمل	األسرة(.	ويستمر	المهاجر	في	
الحصول	على	حماية	من	حكومته	حتى	وهو	بالخارج.

	وهناك	حوالي	250	مليون	مهاجر	تقريبًا	على	مستوى	العالم	)راثا	وآخرون،	2016(.	وهم	يقومون	بتحويل	580	مليار	دوالر	إلى	أوطانهم،	 	
منها	432	مليار	دوالر	يذهب	إلى	بلدان	نامية	)البنك	الدولي،	2016	هـ(.	

  "المهاجرون البيئيون" هم	أشخاص	أو	مجموعات	من	البشر،	ألسباب	حتمية	تتمثل	في	التغيرات	المفاجئة	أو	المستمرة	في	البيئة	التي	يمكن	
أن	تؤثر	على	حياتهم	أو	ظروفهم	المعيشية،	اُضطروا	إلى	ترك	بيوتهم	المعتادة،	أو	اختيار	القيام	بذلك،	إما	بصفة	مؤقتة	أو	دائمة،	وهم	ينتقلون	

إما	داخل	بلدهم	أو	إلى	الخارج	)المنظمة	الدولية	للهجرة	2007(	)تمت	إضافة	تشديد	على	هذا	المصطلح(.

 الالجئ  شخص	أُجبر	على	ترك	بلده	للهروب	من	صراع	أو	اضطهاد.
ويُعرف	الالجئ	وفق	اتفاقية	جنيف	لعام	1951	بأنه	شخص	"بسبب	خوف	له	ما	يبرره	من	التعرض	لالضطهاد	بسبب	عرقه	أو	دينه	أو	جنسيته	
أو	انتمائه	إلى	فئة	اجتماعية	معينة	أو	آرائه	السياسية،	خارج	بلد	جنسيته،	وال	يستطيع،	أو	ال	يريد	بسبب	ذلك	الخوف،	أن	يستظل	بحماية	ذلك	
البلد".	وال	يمكن	طرد	الالجئين	أو	إعادتهم	إلى	األماكن	التي	يمكن	أن	تعرض	حياتهم	للخطر.	وال	يتضمن	هذا	التعريف	األشخاص	الذين	لم	
يعبروا	الحدود	الدولية	أو	المهاجرين	االقتصاديين.	وال	يعتبر	المشردون	بسبب	كوارث	طبيعية	)حوالي	25	مليون	سنويًا(	أو	تغير	المناخ	

الجئين.	ومن	غير	الواضح	كم	قاموا	بعبور	الحدود	أو	عادوا،	وكم	عدد	من	تشردوا	بصورة	إجمالية	في	تاريخ	محدد.

  وهناك	21	مليون	الجئ	على	مستوى	العالم	)مفوضية	األمم	المتحدة	لالجئين	2015(	منهم	16.1	مليون	تحت	والية	مفوضية	األمم	المتحدة	
لالجئين،	و5.2	مليون	فلسطيني	تحت	والية	األونروا.	ويتراجع	عدد	الالجئين	عند	عودتهم	أو	استقرارهم	أو	تجنيسهم،	ما	عدا	الفلسطينيين	

الذين	يحتفظون	بوضعيتهم	كالجئين	بغض	النظر	عن	الجنسية.

	شخص ليس له جنسية أي بلد )بدون جنسية(. وعديم	الجنسية	ليس	بالضرورة	أن	يكون	قد	تم	تشرده	قسًرا،	لكنه	يخضع	لوالية	مفوضية	 عديم الجنسية )البدون( 
األمم	المتحدة	لالجئين.

وهناك	على	األقل	10	ماليين	بدون	على	مستوى	العالم	)مفوضية	األمم	المتحدة	لالجئين	2015(  

المصطلحات

الملحق 1
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المساعدات )المعونات( اإلنسانية  معونة	وإجراء	الغرض	منه	إنقاذ	حياة،	وتخفيف	معاناة،	والحفاظ	على	الكرامة	اإلنسانية	وحمايتها	أثناء	األزمات التي من صنع اإلنسان 
والكوارث الطبيعية وبعدها،	وكذلك	منع	حدوث	مثل	هذه	المواقف	وتعزيز	االستعداد	لمواجهتها.	

  ووفق	مبادرات	التنمية	)2016(،	بلغ	تمويل	المساعدات	اإلنسانية	رقًما	قياسيًا	وصل	إلى	28	مليار	دوالر	في	2015.

معونات	لمساندة	التنمية	االقتصادية	واالجتماعية	والسياسية	للبلدان. المساعدات اإلنمائية الرسمية  

)أو المعونات(   وبلغت	المساعدات	)المعونات(	االنمائية	الرسمية	بحسب	قياس	لجنة	المساعدات	اإلنمائية	التابعة	لمنظمة	التعاون	والتنمية	في	الميدان	

االقتصادي	131	مليار	دوالر	في	2015.

التشرد األطول أمدًا )الممتد(   "حالة	يتم	فيها	نفي	25	ألف	الجئ	أو	أكثر	من	نفس	الجنسية	لمدة	5	سنوات	أو	أكثر	في	بلد	يمثل	مالذًا	آمنًا	ويمنح	حق	اللجوء"	وفق	تعريف	
مفوضية	األمم	المتحدة	لالجئين.	
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قام بتمویل ھذا البحث سیجاب وصندوق بناء الدولة والسالم، وھو صندوق استئماني متعدد المانحین تدیره مجموعة البنك الدولي 
لتمویل العملیات اإلنمائیة بالغة األھمیة، وأعمال التحلیل في مواقف الھشاشة، والصراع، والعنف.  ویساند ھذا الصندوق استرالیا 
والدانمارك وألمانیا وھولندا والنرویج والسوید والمملكة المتحدة والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر.  وأعد ھذا التقریر فریق العمل 
المشترك بین مجموعة البنك الدولي وسیجاب الذي یضم میادة الزغبي، وندین شحاده، وبیتر ماكوناغي، وماثیو سورسوریان.   
واستفاد ھذا العمل من اإلسھامات التي قدمھا جامي زیمرمان، ونینا ھول. ویود فریق العمل أن یتقدم بالشكر إلى من قام بعملیة 

مراجعة األقران من سیجاب (أنتونیك كونینغ، وغریتا بول، وخوان كارلوس زافییر، ومایكل ترازي، وستیال ھوب داسون، 
وستیف راسموسین)، ومن البنك الدولي (جین بیسم، ولیورا كالبر، وسیتفین ھالیغیت، وصمویل مایمبو)، والمدافع الخاص عن 

التمویل الشامل من أجل التنمیة التابع لمكتب األمین العام لألمم المتحدة على ما قدموه من مالحظات واقتراحات قیمة أثناء عملیة 
مراجعة األقران. وقدم المالحظات التقییمیة على المسودات األولى لھذا العمل ساسیكا فیندروب (استشاري مستقل)، وكریغ 
تشرشل (منظمة العمل الدولیة). ویود فریق العمل أن یعرب عن امتنانھ إلى بول بانس وزین الدین كاریف من صندوق بناء 

الدولة والسالم لما قدماه من مساندة على المستوى التشغیلي.

حقوق النشر والطبع محفوظة للمجموعة االستشاریة لمساعدة الفقراء (سیجاب)/صندوق بناء الدولة والسالم/البنك الدولي:  
 1818 H Street NW, MSN IS7-700

 Washington DC 20433
 www.cgap.org :الموقع على اإلنترنت

 cgap@worldbank.org :البرید اإللكتروني
ھاتف: ۹٥۹٤ ٤۷۳ ۲۰۲ ۱+ 

الحقوق واإلذن بالطبع والنشر 
ھذه المطبوعة متاحة بموجب ترخیص نسب اإلبداع http:// creative commons .org/licenses/by/3.0 ۰٫۳ ــ (CC BY 3.0) . وبموجب ھذا الترخیص 

یحق لك نسخ، أو توزیع، أو نقل، أو اقتباس ھذا العمل، بما في ذلك لألغراض التجاریة، مع االلتزام بالشروط التالیة:
عزو العمل إلى المؤلف—یرجى االلتزام بالصیغة التالیة عند االستشھاد بھذا العمل: میادة الزغبي، وندین شحاده، وبیتر ماكوناغي، وماثیو سورسوریان ۲۰۱۷. ”دور 

الخدمات المالیة في األزمات اإلنسانیة“ المنتدى ۱۲. واشنطن العاصمة: سیجاب وصندوق بناء الدولة والسالم والبنك الدولي
الترجمات—إذا قمت بترجمة ھذا العمل، یُرجى إضافة صیغة إخالء المسؤولیة التالیة إلى جانب نسبة العمل لصاحبھ: ھذه الترجمة لیست من سیجاب ویجب أال تُعتبر 

ترجمة رسمیة لھا. وال تتحمل سیجاب أیة مسؤولیة عن أي محتوى أو خطأ في ھذه الترجمة. 
 CGAP Publications, 1818 H Street, :ویجب توجیھ جمیع االستفسارات عن الحقوق والتراخیص واألذون إلى إدارة مطبوعات سیجاب على العنوان التالي

NW, MSN IS7-700, Washington, DC 20433 USA; e-mail: e-cgap@worldbank.org

"علینا أن نعاود التركیز على ھؤالء الذین یعانون في خضم األزمات، وأن نتجاوز العمل على 
المدى القصیر واالستجابة المدفوعة باعتبارات العرض نحو تحقیق النواتج المدفوعة باعتبارات 
الطلب التي تعمل على تقلیص االحتیاجات ومواطن الضعف، والحد من قابلیة التعرض لألخطار.

وحتى یتسنى تحقیق ذلك، ستحتاج الجھات الدولیة المعنیة بتقدیم الخدمات إلى أن تنحي جانبًا 
الشعارات المؤسسیة الزائفة مثل التنمیة أو اإلنسانیات وأن تعمل معًا في سیاق أطر زمنیة متعددة 

السنوات لتحقیق األھداف اإلنمائیة باعتبار ذلك إطاًرا عاًما شامًال".

بان كي مون 
"تقریر األمین العام لألمم المتحدة عن 
القمة العالمیة للعمل اإلنساني" (۲۰۱٦)
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دور الخدمات المالیة
في األزمات اإلنسانیة

میادة الزغبي، وندین شحاده،  وبیتر ماكوناغي،
وماثیو سورسوریان
 

منتدى توفیر سبل الوصول
إلى الخدمات المالیة
تقریر من إعداد المجموعة االستشاریة لمساعدة الفقراء (سیجاب) وشركائھا
رقم ۱۲، أبریل/نیسان ۲۰۱۷

www.cgap.org
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