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CESCR   Committee on Economic, Social and Cultural Rights

CFPR   Challenging the Frontiers of Poverty Reduction

ECOSOC  United Nations Economic and Social Council

HIV   Human Immunodeficiency Virus
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NGO   Non-Governmental Organization
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R. 202   ILO Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202)
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 مقدمة 
وتمهيد

تصور المشهد 

بصرف النظر عن نوع الربنامج، تشكل اإلدارة العمود الفقري ألي نظام شامل للحماية االجتماعية. فهي تضمن 
توفري خدمات احلماية االجتماعية يف الوقت املناسب وبطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة – مبا خيدم يف هناية املطاف 

احتياجات املستفيدين ويكفل استدامة الربامج مؤسسيا وسياسيا.

املهمة األساسية ملؤسسات اإلدارة تقدمي مستحقات املساعدة االجتماعية إىل املستفيدين املستحقني. وتنطوي هذه 
العملية على تسجيل املستفيدين احملتملني وتقييم احتياجاهتم وظروفهم )أي تقييم أهليتهم( واختاذ قرار إحلاقهم الذي 
مبوجبه يتم حتديد االستحقاقات أو اسرتاتيجية اخلدمات اليت تُعتمد. ومبجرد اختاذ هذا القرار ميكن صرف املبالغ أو 

السلع أو تقدمي اخلدمات إىل املستفيدين. ومن الضروري وضع املزيد من النظم اإلدارية لتلقي الشكاوى والطعون 
والتعامل معها وإدارة أنشطة التوعية )مثل محالت االتصال( فضال عن إدارة حاالت املستفيدين. وفي بعض 

الحاالت قد يشتمل األمر على إدارة الخروج من البرنامج وإنفاذ شروطه. وينبغي اإلحاطة بأن هذه النظم ليست 
أقل أمهية من النظم األساسية املذكورة سابقا – بل يتطلب األمر ببساطة قدرة أكرب على اإلدارة )انظر القسم 1.2(. 

وتتطلب اإلدارة املتينة سلسلة من مهام دعم اإلدارة اليت تُناقش بعمق يف الوحدة اخلاصة باحلوكمة.

1
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Barrett and Kidd (2015)وآخرون (2016) و Lindert المصدر: مأخوذ بتصرف من

شكل 1: العمليات اإلدارية ونظم الدعم التي تستند إليها

الرصد والتقييم ومهام دعم اإلدارة

تحديد المستفيدين 
وتسجيلهم

تحديد أهلية 
االنضمام إلى 

البرنامج
االلتحاق 
 الخروج المدفوعاتبالبرنامج

والتخرج

إدارة المستفيدين وإدارة الحاالت الفردية

الشكاوى والطعون

التوعية واالتصال
لبنات بناء عملية إدارة الحماية االجتماعية  1.1
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من األساليب األخرى الضرورية لفهم اإلطار املعروض يف الشكل 1 وتفسريه الوارد فيما سبق اعتبار برنامج احلماية االجتماعية نظاما متطورا ميكن أن يزيد 
حجمه وأن تتوسع مهامه مع الوقت. ومع بناء القدرات تزيد الضغوط حنو املساءلة، ومع حتقيق متويل مستدام بدرجة أكرب ميكن تنفيذ املزيد من االستثمارات 
بغرض رفع القدرات والرتكيز على جمموعة أوسع من نظم حتسني األداء. ويتطلب األمر التحول من املفهوم املغلق إلدارة احلماية االجتماعية إىل تقدير الروابط 
فيما بين المهام واإلدارات، واعتماد أداء شامل على مستوى الربنامج فضال عن التزامات/ مسؤوليات مشرتكة. ويتطلب أيضا االعرتاف باحتياج نظم احلماية 

االجتماعية إىل تخطيط ورؤية طويلة األجل فضال عن ضرورة مراجعتها باستمرار. ويف هناية املطاف تستثمر الربامج التامة عادة يف النظم اليت ميكن هلا أن 
تساعدها على مواصلة الدمج مع مبادرات أخرى يف جمال احلماية االجتماعية وقطاعات السياسات االجتماعية.

تتباين الخطوات اليت تنطوي على تصميم نظم ومهام إدارية جديدة ولكنها عادة تسري وفقا للخطوات املذكورة فيما يلي، وفقا لثالث مراحل أساسية على 
النحو التايل: 

1.  االستعداد:

تقييم القدرات القائمة واملمارسات الفعلية لتحديد الفجوات/ االحتياجات الضرورية وفهم جدوى كل خيار من خيارات التنفيذ.

وميكن إمتام ذلك من خالل ما يلي:

»تقييم القدرات«: تقييم الفجوات والفرص لكل جانب من اجلوانب األساسية الثالثة للقدرات لكي تتمكن من حسن األداء على املستوى   •
املؤسسي والتنظيمي والفردي. وينبغي أن يشمل التقييم املوارد البشرية والنظم اإلدارية )مثل نظم معلومات اإلدارة( والقدرات التكنولوجية واحليز 

املايل. )انظر أيضا القسم اخلاص بالقدرات يف الوحدة املعنية باحلوكمة(

»تقييم االحتياجات«: أي حتديد االحتياجات حتديدا منهجيا وترتيبها حسب األولوية والتعامل معها، مع ربط هذا بالتحليل احمللي )أي حتليل   •
البيانات واملقابالت الشخصية/ االستبيانات إىل آخره(.

»دراسات الجدوى«: تقييم اجلدوى العملية خليارات التنفيذ املقرتحة )من حيث التمويل والقدرات واملوارد الضرورية إىل آخره(.  •

الطبيعة المتطورة لنظم إدارة الحماية االجتماعية  1.2

الخطوات األساسية لتصميم نظام إدارة الحماية االجتماعية   1.3

2.  التصميم:

إعداد فريق عمل )مثل وحدة إدارة املشروع( حيرك اجلهود ويتوىل مسؤولية ما يلي:

تعريف االسرتاتيجية / اخلطة الشاملة. وضع الرؤية وتصور كيفية دعمها اخلطة الوطنية للتنمية أو اسرتاتيجية احلد من الفقر، وحبذا أن حتصل   •
على اعتماد ودعم قانوين. )انظر أيضا القسم اخلاص بإطار السياسات يف القسم اخلاص باحلوكمة(.

وضع خطة تنفيذية هلا جدول زمين وحمددة التكاليف لكي تكون أساسا للمساءلة.   •

ضمان حتديد قواعد املمارسات ومعايري اخلدمات. )انظر أيضا معايري اخلدمات يف وحدة احلوكمة(.  •

ضمان إضفاء الطابع الرمسي على األدوار واملسؤوليات )مثال يف التوصيفات الوظيفية(.  •

ضمان وضع املادة املساعدة - وأمهها أدلة التشغيل اليت حتدد املعايري واإلجراءات املوصى هبا.   •

ضمان كفاية التدريب الذي يتلقاه املوظفني ووعيهم بالتغيريات املقبلة. )انظر أيضا القسم اخلاص بتنمية القدرات يف الوحدة املعنية باحلوكمة(.  •

3.  التنفيذ:

اختبار النظام اجلديدة وتنقيحه وتنفيذه وضمان توجيه تعقيبات الرصد املستمر حنو التحسني )انظر أيضا القسم اخلاص بالرصد والتقييم يف الوحدة 
اخلاصة باحلوكمة( فضال عن وضع نظم شاملة للمساءلة. )انظر القسم اخلاص باملساءلة يف وحدة احلوكمة(.

ADM
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 التسجيل 
 وتحديد األهلية 

وااللتحاق 

التسجيل وتحديد األهلية وااللتحاق بالنظام  2.1

انظر الوحدة اخلاصة باختيار املستفيدين.

االلتحاق بالنظام وتحديد استراتيجية االستحقاقات/ الخدمات  2.2

تحديث المعلومات الضرورية الستمرار التسجيل  2.3

من منظور إداري حمض من املهم حتقيق ما يلي يف هذه املرحلة:

يعلم المستفيدون بالقرار )على أن يكون مسببا ما دام ذلك ممكنا( ويعرفون أن هلم حق يف الطعن. وميكن أن تكون طريقة اإلخطار خبطاب أو  )أ ( 
برسالة نصية قصرية أو مكاملة هاتفية، وحبذا إن اشتملت الوسيلة على إثبات كتايب يوضح نتيجة اإلجراءات.

يُعلم المستفيدون باستحقاقاتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالربنامج. وميكن أن يتم هذا بالوسائل املذكورة فيما سبق وحبذا أن ترتبط  )ب ( 
مبيثاق احلقوق واملسؤوليات )انظر القسم 3.3.6(.

ويف مرحلة ثانية قد يطلب من املتلقني )أ( تسمية متلقي بديل؛ )ب( وتقدمي المزيد من المستندات أو المعلومات )مثال اختيار رقم سري أو تسجيل 
البيانات البيو مرتية(.  ويف بعض احلاالت يتطلب األمر املزيد من البيانات. وعقب هذه العملية سوف حيتاج املتلقون إىل احلصول على وثيقة لغرض تحديد 

هويتهم واستالم المبالغ المستحقة لهم. وميكن أن تكون هذه الوثيقة بطاقة حتديد هوية خاصة بالربنامج حتمل اسم املستفيد وصورته أو بطاقة ذكية 
إلكرتونية حتمل بيانات بيو مرتية تشمل بصمة االصبع وتسجيل الصوت وصورة رقمية، على أن تكون املفاضلة بني الطريقتني حسب درجة امليكنة الضرورية.

ال ميكن لنظام التسجيل التمتع بالفعالية الكاملة إال يف حالة استهدافه ما يلي:

الدمج الديناميكي للمستفيدين الجدد )مثل املهاجرين وحديثي الوالدة واملستفيدين الذين استوفوا شروط االنضمام حديثا(.  •
الدمج الديناميكي لألفراد / األسر املعيشية ممن يواجهون صدمات انتقالية - سواء املتغرية )مثل الكوارث الطبيعية( أم الذاتية )مثل فساد احملصول أو   •

البطالة أو املرض - وظروف مؤقتة )مثل احلمل(.  
االستبعاد/اخلروج الديناميكي للمتوفين ومن لم يعد مستوف للشروط ومن تخرج من البرنامج.  •

وبالنظر إىل طبيعة الفقر والضعف فإن أي نظام يؤسس حتديد املستفيدين واختيارهم على أساس نظرة انتقائية ثابتة مصريه مواجهة حتديات بالغة يف توفري 
الدعم ملن هم يف أشد احلاجة إليه ومبا يتوافق مع هنج دورة احلياة يف التصدي للفقر والضعف. ومع ذلك فإن التسجيل املستمر وإعادة تقييم ظروف األسر 
املعيشية عملية يتطلب عمالة كثيفة ما يعين االستثمار الكبري يف اإلدارة – ومن بينها تعيني املوظفني.  وفيما يلي املمارسات الدولية اجليدة يف احلفاظ على 

سجل حديث ذي جودة عالية:

وضع نظام إلدارة الحاالت الفردية يدعم التسجيل املستمر – بناء على تقييم حديث لظروف األسر املعيشية، مىت كان ذلك ممكنا اقتصاديا   • 
)انظر املزيد من التفاصيل يف القسم 6(

الرتكيز دائما على الوصول إىل األسر املعيشية اليت تواجه أكرب العوائق يف الوصول إىل اخلدمة، من خالل حمالت التوعية املستمرة والصرحية   • 
)انظر القسم 8(

فحص البيانات األساسية وحتديثها يف كل مرة يتصل فيها المستفيد بالمسؤولين المحليين ألي سبب )سواء عرب اهلاتف أو شخصيا( – على سبيل   •
املثال يتم هذا اإلجراء من خالل وكالة الضمان االجتماعي يف جنوب أفريقيا. 

اعتماد نهج لجمع البيانات حسب الطلب )مثال شبكة من املوظفني احملليني( بغرض مواصلة حتديث املعلومات اخلاصة باملستفيدين احلاليني وإدخال   •
املعلومات اخلاصة باملستفيدين احملتملني، مىت كان ذلك ممكنا اقتصاديا )انظر الوحدة اخلاصة باالستهداف للمزيد من املعلومات وللتعرف على املزايا 

والعيوب مقارنة بالنهج األخرى1(
دمج برنامج نظم معلومات اإلدارة – والسجالت املدجمة – مع قواعد البيانات الحكومية األخرى )مثل السجل املدين( مىت كان ذلك ممكنا   •

اقتصاديا، هبدف ضمان حتديث البيانات الضرورية حتديثا مستمرا )مثل التحديث الفوري يف حاالت الوفاة وامليالد( – انظر وحدة نظام معلومات 
اإلدارة للمزيد من التفاصيل(

تطبيق نفس معايير الجودة على إعادة التسجيل.  •

 1. على سبيل املثال ليس من احملتمل أن تبلغ األسر املعيشية عن أي تغري إجيايب يف ظروفها املعيشية ما يؤدي إىل احتمال زيادة أخطاء الدمج على 
مدار الوقت.
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المدفوعات2

يف هذا القسم سوف يركز الدليل على التحويالت النقدية غري القائمة على االشرتاكات، حيث ينظم نظام دفع 
املساعدات االجتماعية عملية تلقي األموال وختصيصها للمستفيدين.  »اهلدف من نظام الدفع هو النجاح يف توزيع 
الكمية السليمة من االستحقاقات على األشخاص املستحقني ووفقا لعدد مناسب من املرات، مع احلد من التكلفة 

سواء اليت يتحملها الربنامج أو املستفيدين3«. والطريقة اليت ُتدفع املبالغ هبا إىل املستفيدين مهمة للغاية ألهنا قد: )أ( 
تلحق ضررا غري مباشر بأثر الربنامج )مثل أمناط اإلنفاق والشمول املايل(؛ )ب( تؤثر على التكاليف واملخاطر اليت 

يواجهها الربنامج؛ )ج( تثقل كاهل املتلقني.

 2. ميكن مراجعة أحدث استعراض لالستدالالت على هذا املوضوع وأكثرها منهجية من خالل االطالع على الدليل بعنوان 
.What Matters in Social Protection Payments ISPA tool

Grosh et al (2008), p. 156  .3

ISPA 2016 المصدر: المؤلفون بناء على تقييم الحماية االجتماعية فيما بين الوكاالت

ميكن دفع املبالغ من خالل أدوات متنوعة للسداد تستخدم خمتلف »أجهزة« الدفع وموزعة على نقاط دفع متنوعة – لكل منها مميزاته وعيوبه. ونصف 
هذه األدوات فيما يلي يف الشكل 3 من خالل الرسم البياين الذي يوضح طريقة دجمها لتعريف أحد »أنظمة« أو »أساليب« الدفع.

شكل 3: خيارات ألساليب الدفع

خيارات ألساليب الدفع  3.1

 أداة 
الدفع

 جهاز 
الدفع

 نقطة 
الدفع

ال يوجد

نقطة تقدمي 
اخلدمة

صراف آيل 

اهلاتف

نقدا

كوبون

كوبون إلكرتوين

دفع مسبق
بطاقة ممغنطة/       بطاقة 

ذكية 

خدمات نقدية متنقلة

وحدة متنقلة 

 مكتب/ 
مبىن حكومي

مكتب الربيد

متجر حملي 

فرع ألحد البنوك

وكيل اخلدمات النقدية 
املتنقلة 

إلكرتوين )دفع(
يدوي )جذب(
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أدوات الدفع وأجهزة الدفع المرتبطة بها  3.1.1

نظم غير إلكترونية )يدوية(

نقدا - النقود املادية على هيئة أوراق وعمالت نقدية توزع عند نقطة دفع معينة )مثل وحدة متنقلة هلذا الغرض أو من خالل شبكة قائمة مثل مكاتب   •
الربيد.

كوبون - عبارة عن كوبون ورقي ميكن اسرتداد قيمته من خالل تاجر مشارك يف الربنامج مقابل قيمة نقدية حمددة أو سلع حمددة.    •

النظم اإللكترونية )التحويالت اإللكترونية(

كوبون إلكتروني - عبارة عن كوبون حيمل رقما مميزا مسجال على قاعدة البيانات ميكن اسرتداد قيمته إلكرتونيا مقابل نقود أو سلع يف إطار شبكة من   •
التجار املشاركني يف الربنامج )الذين إما يستخدمون اهلاتف احملمول أو أجهزة نقاط اخلدمات باعتبارها جهاز للدفع(.

بطاقات الدفع - فئات متنوعة هلا وظائف خمتلفة )كلها تستخدم إما نقاط تقدمي اخلدمات أو ماكينات الصراف اآليل أجهزة للدفع(.   •

بطاقات الدفع المسبق اليت تودع فيها مبالغ ثابتة عند شرائها وهي بطاقات تستعمل مرة واحدة وخُيصم منها مبلغ عند كل شراء أو معاملة نقدية.   •
بطاقات سحب ممغنطة ترتبط بحساب مصرفي، ويف هذه احلالة تتطلب املعامالت على هذه البطاقات إدخال رقم سري.     •

البطاقات الذكية التي تحمل إما معالج بيانات دقيق أو ذاكرة. وتتسم هذه البطاقات بكفاءة أكرب من البطاقات املمغنطة ولكن تكلفتها أعلى   •
)رمبا مخسة أضعاف تكلفة البطاقات املمغنطة(.4 وميكن تصميم هذه البطاقات حسب الطلب وفقا للمعلومات البيومرتية اخلاصة حباملها مثل 

بصمة االصبع أو صورته بغية تنفيذ املعامالت دون االتصال بالشبكة. 

الخدمات النقدية المتنقلة - حمفظة متنقلة / حساب افرتاضي/حساب مصريف كامل مرتبط برقم هاتف حممول يعترب الوسيلة األساسية للوصول إىل   •
األموال املودعة يف هذا احلساب. ومن خالل خمتلف واجهات اهلاتف احملمول اليت تشمل الرسائل النصية القصرية/النص وتطبيقات اهلواتف الذكية 

)أجهزة الدفع( ميكن تلبية احتياجات املعامالت ذات الطبيعة املصرفية. 

أداة دفع غير مادية - مثال باستخدام بصمة االصبع يف جهاز ملعامالت الدفع اإللكرتونية مثل نقطة من نقاط اخلدمات أو باستخدام كود مرة واحدة   •
يف معاملة على جهاز الصراف اآليل بدون بطاقة. 

نقطة أو »قناة« الدفع  3.1.2

ميكن تصنيف هذه األدوات اليت تستخدم دوليا حسب نقطة البيع أو »قناة« البيع اخلاصة بكل منها )وهي اليت تتوافق يف هناية املطاف مع مقدم خدمة 
الدفع(، ولكل واحدة منها مزايا وعيوب على النحو املبني إجيازا يف اجلدول 1.

جدول 1: »قنوات الدفع« المختلفة: نقاط القوة ونقاط الضعف

نقاط الضعف المختلفةنقاط القوة المحتملةالخيار

توزيع النقد مباشر من 
خالل وحدة اخلدمات 

النقدية املتنقلة

يسهل ضبطها بسرعة )داخليا(  •
ضبطها منخفض التكلفة  •

ال تتطلب تكنولوجيا متقدمة  •
تتيح الفرص أمام املشاركة يف الربنامج   •

تتطلب عمالة كثيفة وتكلفة إدارهتا مرتفعة  •
فيها بعض املشكالت/التكلفة األمنية وتشتمل على خماطر مالية فضال   •

عن احتماالت تسرب األموال
خماطر تتعلق باألمن املادي  •

تتطلب نظما قوية لتحديد اهلوية  •
أعباء مرتفعة حمتملة تقع على عاتق املستفيدين )مثل قطع مسافة طويلة   •

أو الوقوف يف طوابري انتظار أو عدم املرونة وهكذا(
عمليات تسوية مزعجة  •

مكاتب الربيد أو غريها 
من املؤسسات/املكاتب 

التابعة للدولة

يتم حتميلها على شبكة قائمة على   •
مستوى اجلمهورية  

تتوفر القدرات واخلربات الالزمة للتعامل   •
مع حتصيل النقود ودفعها

حتسني املالءة املالية حيث تتلقى دعم   •
حكومي 

تتيح املزيد من املرونة لتحصيل   •
االستحقاقات

سجل الربنامج/يشرتط نظام معلومات اإلدارة   •
التنسيق ومشكالت القدرات واملهارات  •

فيها بعض املشكالت/التكلفة األمنية وتشتمل على خماطر مالية فضال   •
عن احتماالت تسرب األموال

تتطلب نظما قوية لتحديد اهلوية  •
أعباء مرتفعة حمتملة تقع على عاتق املستفيدين )مثل قطع مسافة طويلة   •

أو الوقوف يف طوابري انتظار وهكذا(

جتار حمليون 
)يستخدمون بطاقات 

للدفع املسبق أو 
بطاقات سحب أو 

بطاقات ذكية أو كوبون 
إلكرتوين(5

مرونة أكرب )حتصيل النقد مىت وحيثما   •
وجدت احلاجة إليها(

سعة االنتشار على مستوى اجلمهورية   •
)داخل اجملتمعات احمللية( 

عبء حمتمل أقل على عاتق املستفيدين   •
)الطوابري وما شابه(

أكثر أمنا  •
الفعالية والكفاءة: باحلد من الوسطاء   •
والتأخريات وتقدير املوظف الشخصي 

لألمور
ميكن أن تؤثر البطاقات على الشمول   •

املايل واملدخرات

سجل الربنامج/يشرتط نظام معلومات اإلدارة   •
تكلفة البدء مرتفعة للغاية )وحتتاج وقتا أطول(  •

تتطلب تدريب وإعداد لشبكة التجار الذين حيصلون على أجهزة نقاط   •
تقدمي اخلدمات

قد تتطلب محل بطاقة هوية/شخصية وقد تتطلب عملية تسجيل معقدة  •
ال يسهل استخدامها يف حالة أمية املستفيدين   •
التزوير من خالل سرقة البطاقة/األرقام السرية   •

تتطلب تغطية بشبكة احملمول   •
قد تنطوي على دفع املستفيدين بعض الرسوم  •

ينبغي أن تتيح القواعد الرمسية بإصدار نقود إلكرتونية من املصارف   •
واملؤسسات غري املصرفية

4. احملطات الطرفية اخلاصة بنقاط اخلدمات اليت تقرأ الشرائح أغلى ضعفني من احملطات الطرفية اخلاصة بالبطاقات املمغنطة.
5. يؤثر استخدام أي وسيلة من هذه الوسائل على نقاط القوة ونقاط الضعف حيث تقدم بعضها خدمات خمتلفة مقارنة باألخرى )مثال ميكن استخدام 

البطاقات الذكية دون احلاجة إىل االتصال بالشبكة، وميكن ربط البطاقات املمغنطة باحلسابات املصرفية الشخصية وهكذا(.
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نقاط الضعف المختلفةنقاط القوة المحتملةالخيار

 البنوك 
 وماكينات الصراف 

اآليل

خربة وكفاءة مالية واسعة باإلضافة إىل   •
تنظيمها من خالل البنك املركزي 
توافر التمويل بشكل يعتمد عليه  •

مرونة أكرب )حتصيل النقد مىت وحيثما   •
وجدت احلاجة إليها(

عبء حمتمل أقل على عاتق املستفيدين   •
)الطوابري وما شابه(

أكثر أمنا  •
الفعالية والكفاءة: باحلد من الوسطاء   •
والتأخريات وتقدير املوظف الشخصي 

لألمور
ميكن أن تؤثر البطاقات على الشمول   •

املايل واملدخرات

سجل الربنامج/يشرتط نظام معلومات اإلدارة   •
تكلفة البدء مرتفعة للغاية )وتطلب وقتا أطول(  •

تتطلب محل بطاقة هوية/شخصية وقد تتطلب عملية تسجيل   • 
معقدة

ال يسهل استخدامها يف حالة أمية املستفيدين   •
التزوير من خالل سرقة البطاقة/الرقم السري  •

تتطلب تغطية بشبكة احملمول   •
قد تؤدي إىل دفع املستفيدين بعض الرسوم  •

ينبغي أن تتيح القواعد الرمسية إصدار نقود إلكرتونية من املصارف   •
واملؤسسات غري املصرفية

تتطلب عددا كافيا من ماكينات الصراف اآليل والبنية التحتية املصرفية  •
اهتمام أقل بتقدمي خدمة للعمالء حمدودي الدخل يف حاالت البنوك   •

اخلاصة

 املعامالت املصرفية 
 من خالل وكالء 
 اخلدمات النقدية 

املتنقلة

عبء حمتمل أقل على عاتق املستفيدين   •
)الطوابري وما شابه(

الفعالية والكفاءة: باحلد من الوسطاء   •
والتأخريات وتقدير املوظف الشخصي 

لألمور
أكثر أمنا  •

مرونة أكرب )حتصيل النقد مىت وحيثما   •
وجدت احلاجة إليها(

ميكن حتميلها على شبكة قائمة من   •
الوكالء

سجل الربنامج/يشرتط نظام معلومات اإلدارة   •
تكلفة البدء مرتفعة للغاية )ونتطلب وقتا أطول(  •
ال يسهل استخدامها يف حالة أمية املستفيدين  •

تتطلب محل بطاقة هوية/شخصية وقد تتطلب عملية تسجيل   • 
معقدة

تعمل فقط يف حالة توافر خدمة اهلواتف احملمولة وشبكة   • 
 تغطية قوية وحيث يشيع استخدام اخلدمات املصرفية عرب 

اهلاتف احملمول
ينبغي أن تتيح القواعد الرمسية إصدار نقود إلكرتونية من املصارف   •

واملؤسسات غري املصرفية

  Grosh et al (2008); Barca et al (2010); Government of Kenya (2012); O’Brien et al (2013); المصادر: مأخوذ بتصرف من 
 ISPA Payment Tool (2016).

تقييم الخيارات الخاصة بأساليب الدفع  3.1.3

على الرغم من مزايا كل أسلوب من أساليب الدفع املستخدمة للتوزيع، فال ميكن أيضا تطبيقها كلها حتت مجيع الظروف. ولذا ال بد أن يراعى عند اختيار 
الوسيلة فعالية تكلفة األسلوب بالنظر إلى القيود الخاصة بكل بلد على حدة )مثل البنية التحتية املالية واملادية والتكنولوجية الضرورية لتنفيذها(. فعلى 
سبيل املثال، على الرغم من احلماس الشديد الستخدام التكنولوجيات الجديدة والتحويالت اإللكترونية )باستخدام الكوبونات اإللكرتونية والبطاقات 

واخلدمات النقدية املتنقلة(، فرمبا ال يكون استخدامها احلل األمثل دائما لتحقيق النتائج املرجوة )انظر املعايري األساسية للجودة يف القسم 3.2 فيما يلي(. 
يلخص اجلدول 2 املزايا والصعوبات اخلاصة بالتحويالت اإللكرتونية. تشتمل املمارسات األفضل اليت ينبغي مراعاهتا عند اختيار أسلوب الدفع على ما يلي 

:O’Brien et al, 2013; ISPA Payment Tool, 2016

التمسك مببدأ عدم االنبهار بالتكنولوجيا عند تقييم مزايا وعيوب خمتلف أساليب الدفع.   •
االنتقاء بناء على تقييم متأين للتكلفة واجلودة )دون االقتصار على التكلفة فقط( - انظر القسم 3.2.  •

حسن استغالل نظم تقدمي اخلدمات القائمة من قبل: مثال يستند االختيار إىل تقييم البنية التحتية املالية للبلد للتأكد من التغطية اجلغرافية ومن كفاءة   •
النظم القائمة. 

عمل االختيار بناء على فهم شامل للبنية التحتية احمللية )مثال توافر الكهرباء ومعدالت انقطاع الكهرباء وتوافر خطوط اهلاتف وإمكانية االعتماد عليها   •
فضال عن خدمات اهلاتف احملمول وتكلفة استخدامها(، واإلطار القانوين.

مراعاة احلجم املتوقع للربنامج وزمنه ومدته واهلدف منها )التكلفة املرتفعة للبدء مقبولة يف حالة الربامج طويلة األجل أو املتكررة، توجد فرص أكرب   •
للتفاوض يف حالة الربامج الكبرية/الطويلة األجل، وعندما يكون الشمول املايل من بني األهداف توجد حاجة إىل حسابات بنكية. 

اختيار األسلوب الذي يتسم بالقدر الكايف من املرونة لالستجابة إىل االحتياجات املتغرية.  •

احلرص عند التعاقد والتفاوض )ما الفائدة اليت تعود على مقدم خدمة الدفع: تكلفة أقل(.  •
تقييم املخاطر مسبقا ووضع خطط للطوارئ/بديلة.  •

إضفاء الطابع املؤسسي على الرصد واالستعداد للتكيف.  •
تقدمي بدائل من خمتلف أساليب الدفع إىل املستفيدين حيث ال ميكن آللية واحدة خدمة مجيع املناطق أو االستجابة جلميع االحتياجات.  •

جدول 2: مزايا وعيوب التحويالت اإللكترونية

عيوب التحويالت اإللكترونيةمزايا التحويالت اإللكترونية

احلد من التزوير ودرجة أعلى من األمن  •
احلد من التكلفة على احلكومة على األجل املتوسط والبعيد وعند   •

التوسع فيها
أسرع وأكثر راحة وأكثر مرونة فضال عن زيادة سيطرة املتلقة وشعوره   •

باخلصوصية
احتمال تقدمي اخلدمات املالية )عند ربطها باحلسابات املصرفية أو   •

احملافظ املتنقلة(

تتطلب التحويالت اإللكرتونية موفرا خارجيا للخدمة: خماطر التالعب   •
يف التسعري أو سوء استغالل البيانات 

تتطلب نظم معلومات اإلدارة وااللتزام باملعايري ووضع بنية حتتية مناسبة   •
)تكلفة مرتفعة للبدء(

تتأثر بأوقات التعطل اخلاصة بالشبكة فضال عن عدم القدرة على   •
االعتماد على اخلدمة 

تتأثر بالسيولة املتاحة عند الوكيل/ماكينة الصراف اآليل  •
يعتربها املستفيدون »معقدة« )مثال استخدام األرقام السرية واالدخار(  •
احتماالت استبعاد بعض املستفيدين )بطاقة إثبات اهلوية وبصمات   •

األصابع وهكذا(
فرص أقل متاحة أمام التفاعل مع الربنامج وجها لوجه )مثال عند   •

التعامل مع التظلمات أو االستفسارات وهكذا(

  O’Brien et al (2013); ISPA Payment Tool (2016) المصدر: مأخوذ بتصرف من
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المبادئ األساسية الخاصة بالتصميم والتنفيذ  3.2

بصرف النظر عن مكان إدارة أسلوب الدفع سواء أكانت داخلية أم موكلة إىل مقدم خدمة، وبصرف النظر عن توزيع املبالغ نقدا وعدا أو اعتماد 
التكنولوجيات اإللكرتونية للتحويل، ال غىن عن بعض المبادئ عند تصميم وتنفيذ نظام الدفع املختار )انظر أيضا ISPA Payments tool(. ويوجز 

جدول 3 فيما يلي هذه املبادئ.

جدول 3: المدفوعات: بعض المبادئ األساسية الخاصة بالجودة التي ينبغي ضمانها

النفاذ/ الوصول

تكلفة الوصول للخدمة )املباشرة وغري املباشرة وتكلفة الفرص(  •
املسافة املقبولة للوصول إىل نقطة الدفع   •

تقليل التزاحم )الطوابري( عند نقاط الدفع   •
ضمان عدم حتميل املستفيدين تكلفة مالية إضافية   •

التناسب  •
ضمان بعض املرونة بشأن زمان وكيفية حتصيل التحويالت واملبالغ اليت يتم حتصيلها   •

التدريب الكايف واالتصاالت الكافية بشأن كيفية الوصول إىل املدفوعات  •
تكنولوجيا سهولة الوصول )مبا يف ذلك لألميني وغريهم(  •

توافر دعم كاف من املوظفني  •
الحقوق والكرامة  •

عدم ارتباطها بالوصم  •
عدم استبعادها لفئات معينة )مثال بسبب األمية أو اإلعاقة أو بصمات األصابع املستهلكة اليت ال تصلح   • 

للقياسات البيو مرتية وغريها من األسباب(
وضع آلية مناسبة لرفع الشكاوى والطعون ونظام للرصد والتقييم  •

متانة البرنامج

إمكانية االعتماد عليه  •
األولوية لضمان إمكانية التنبؤ به وانتظام السداد: جدول زمين حمدد للدفع يعلن عنه ويلتزم اجلميع به  •

السيولة املناسبة وإدارة أموال اخلزينة/الصراف فضال عن خطط بديلة يف حالة التأخري   •
آليات الدعم اإللكرتوين مىت كان هذا ممكنا  •

احلوكمة  •
إجراءات وعمليات وأدوار ومسؤوليات واضحة ال بد من حتديدها وتسجيلها )يف سجالت وعقود وغريها من   •

الوثائق األخرى( 
اإلشراف على مقدم خدمة الدفع يف حالة كون مقدم اخلدمة خارجي  •

األمن  •
ضمان وصول املبالغ كاملة للمتلقني )إدارة خماطر املسؤوليات املالية وتسوية املدفوعات(  •

محاية املتلقني من التزوير والسرقة عند نقطة الدفع  •
محاية البيانات الشخصية  •

املعيار األدىن للتأكد من اهلوية قبل الدفع هو التوثق املزدوج من سالمة البيانات    •

الشمول/الدمج

الشمول المالي  •
ضمان الوصول إىل اخلدمات املالية مىت كان هذا ممكنا )ميكن أن حيسن من األثر التنموي للتحويالت(  •

التنسيق   •
تنسيق املدفوعات عرب الربامج مىت كان هذا ممكنا )حتسني الكفاءة(  •

.(ISPA) المصدر: من وضع المؤلفين وتجميعهم بناء على أداة الدفع الصادرة عن تقييم الحماية االجتماعية فيما بين الوكاالت

النظم الداخلية مقارنة بالنظم التي تتعاقد مع مقدم خدمة من الخارج   3.3

ضمان إمكانية التنبؤ بالمدفوعات  3.4

تعتمد فاعلية نظام الدفع أيضا على الرتتيبات اإلدارية الشاملة اخلاصة به فضال عن وسيلة الدفع احملددة اليت وقع 
االختيار عليها. وميكن أن تتم إدارة املدفوعات:

داخليا: وعندها حتتاج إىل مستوى كاف من القدرات وإىل وجود ال مركزي على مستوى اجلمهورية. وعادة   •
جُترى يدويا من خالل وحدات اخلدمات النقدية املتنقلة وقد تشتمل على التحويالت اإللكرتونية لألموال من 
حساب برنامج اهليئة املنفذة للربنامج إىل سلسلة من احلسابات على املستوى احمللي )أو من املناطق احمللية إىل 

املنطقة القائمة على التنفيذ(. 
التعهد بالخدمة لمقدم خارجي:6 ما يتيح االستفادة من خربة املقدم اخلارجي )مثال يف جمال الدفع اإللكرتوين(   •
ولكنه قد يزيد من سعر تقدمي االستحقاق ما قد يزيد من احتماالت التزوير وسوء استغالل البيانات واحتكار 
السعر على املدى املتوسط )بسبب تعدد األطراف املشاركني(. وهلذه األسباب ال بد من حتديد االختصاصات 

والعالقات التعاقدية حبرص. وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن يتحمل الربنامج املسؤولية النهائية لإلشراف على 
املتعاقد وضمان سداد املبالغ على حنو ميكن االعتماد عليه.

قد يتسبب تأخري دفع التمويل من املنبع يف إحداث تأخري يف الدفع للمستفيدين النهائيني ممن يتلقون التحويالت. 

فكيف ميكن أن نضمن أال حيدث هذا؟ تشتمل املمارسات السابقة على ما يلي )انظر الوحدة اخلاصة بالتمويل يف 
القسم اخلاص بكفاءة السداد(:

الحد من عدد الحسابات اليت ينبغي حتويل املوارد من خالهلا  •
ميكنة إجراءات التحويل مىت أمكن ذلك )مثال عمليات التسوية واالعتماد(  •

ضمان الموافقة على الميزانيات ورصد توافر التمويل يف الوقت املناسب  •
وضع استراتيجية للسيولة وإدارة أموال الخزينة/ الصراف فضال عن خطط بديلة يف حالة التأخري   •

تعزيز تنسيق الميزانيات وإذكاء الوعي فيما بني خمتلف اإلدارات احلكومية وشركاء التنمية  •
االستفادة من نظام حساب الخزانة الواحد )كلما كان هذا جمديا(  •

دراسة جدوى تصنيف مصروفات احلماية االجتماعية بصفتها تعويضات للموظفين بدال من إدراجها حتت   •
بند املصاريف العامة يف املوازنات الوطنية )وهذه عبارة عن مصروفات حكومية ذات أولوية يتم االلتزام بأدائها 

وميكن التنبؤ هبا( 

CSIR, 2014, p. 35    .6
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 الخروج 
)أم التخرج؟(

 نبدأ بتعريف بعض املصطلحات األساسية اليت تعترب مثرية للجدل. يشري الخروج من البرنامج إىل استبعاد من 
وافتهم املنية أو من مل تعد شروط األهلية تنطبق عليهم )بناء على املعايري احملددة مسبقا للربنامج(. واألهم من ذلك 

كله أن اخلروج من الربنامج ال صلة له بسلوك املشارك وال حالته االقتصادية،7 فهذه احلاالت تتصل بالتخرج من 
الربنامج. ومن االسرتاتيجيات اجلوهرية اخلاصة باخلروج من الربنامج ما يلي: 

بلوغ سن معينة - مثل تغطي املنح املقدمة إىل األطفال فئات عمرية معينة )مثل منح دعم األطفال يف جنوب   •
أفريقيا(

القيود الزمنية - مثال تقتصر العديد من برامج األشغال العامة على عدد حمدد من األيام وتُنفذ بعض الربامج   •
لفرتات زمنية حمدودة.

مزايا/ استحقاقات مرتبطة بظروف مؤقتة - مثل احلمل بني النساء أو اإلعاقة املؤقتة    •
مستويات متدنية من املزايا / االستحقاقات - مثال ترتبط هذه عادة بالقيود الزمنية وميكن أن تساعد األسر   •

على أن تصبح مكتفية ذاتيا عند خروجها من الربنامج. 
تتطلب إدارة اخلروج من الربنامج نظما ميكنها املساعدة يف إدارة العملية بيسر: من ناحية وضع نظام إلدارة   •

البيانات )مثل نظام معلومات اإلدارة - انظر الوحدة اخلاصة بنظام معلومات اإلدارة الذي ميكنه تتبع األفراد 
واألسر املعيشية الذين سقطت عنهم معايري األهلية وحتديدهم )مثال من بلغوا احلد األقصى للسن املشرتط( 
ومن ناحية أخرى وجود نظام لتعيني املوظفني على املستوى احمللي ليقدموا اإلرشاد والدعم ملن مل يعد يتلقى 

مساعدات الربنامج )انظر القسم 1.6 إدارة املستفيدين(.

 7.  هلذا السبب، ينبغي تصنيف اخلروج من الربنامج على أنه هنج خارجي يف حني ميكن تصنيف التخرج من الربنامج 
)Samson, 2015( بوصفه هنج داخلي

8. انظر ما سبق.  
9. بالطبع ال تسري هذه على األسر املعيشية اليت تويف عنها املستفيد األساسي. وللمزيد من األفكار بشأن هذا املوضوع انظر مدونة  

Devereux بشأن »التخرج املسؤول« هنا.

يشري التخرج من الربنامج إىل قدرة الفرد أو األسرة املعيشية على اخلروج من برنامج احلماية من خالل عبور عتبة أهلية االلتحاق به )مثال استنادا لألصول 
اليت ميلكوهنا(. وعادة ما يقصد هبذا األمر »التخرج من حالة الفقر« أو بعبارة أخرى التوقف عن االحتياج للحصول على دعم خارجي. والتخرج »يتكيف 

بدرجة أكرب مع صور الضعف اليت نشهدها يف املشاركني )مقارنة باخلروج من الربنامج(، ألن املشاركني غري القادرين على إخراج أنفسهم من الفقر يستمرون 
يف احلصول على دعم احلماية االجتماعية. ومع ذلك قد تتسبب هذه احلساسية يف إجياد دوافع عكسية للبقاء يف حالة أدىن من »عتبة التخرج«، وال سيما 

 8.(Samson, 2015) »إن مل يوفر الربنامج إمكانية االنضمام جمددا إليه يف حالة مواجهة صدمات الحقة

واألهم من ذلك هو إمكانية السعي النشط للتخرج من خالل أنشطة تكميلية موجهة لزيادة دخل األسر املعيشية واالرتقاء مبهاراهتم وبرأس املال البشري 
للنهوض برفاه على املدى البعيد واالعتماد على النفس. ومن األمثلة األكثر شيوعا هلذا النوع من »التخرج التنموي« – الذي ال يؤدي بالضرورة إىل اخلروج 

من الربنامج – برنامج BRAC’s لتحدي حدود احلد من الفقر CFPR، وبرنامج VUP يف رواندا وبرنامج »شبكة األمان اإلنتاجية« يف أثيوبيا.
تتطلب إدارة التخرج من الربنامج – وإىل حد كبري »برامج التخرج التنموي« – مستويات عالية للغاية من املوارد والقدرات والتغلغل على املستوى   •

احمللي، وعادة ال تتوافر هذه الظروف يف سياق منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وبصرف النظر عن الصياغة املفهومية على هيئة خروج أو خترج من الربنامج ينبغي مراعاة عدد من املفاهيم عن تصميم برنامج احلماية االجتماعية الذي 
يهدف إىل وقف تقدمي املزايا/ االستحقاقات عند نقطة زمنية بعينها.9 

ينبغي أال تكون استراتيجيات الخروج أو التخرج من البرنامج خاضعة العتبارات الموازنة )مبعىن إخراج بعض الناس من الربنامج إلدخال آخرين(   •
 وال إلى خشية غرس روح التبعية يف نفس املتلقني. وينبغي أال يكون اهلدف من اسرتاتيجية اخلروج )إن اشرتط وجوده( ضمان استدامة آثار 

الربنامج – بل حبذا إن كان املنظور هو التفاعل بني أبناء األجيال املختلفة. 
ينبغي إنشاء النظم لكي تعمل مثل »الباب الدوار« )بدال من »الباب الذي يؤدي إىل طريق واحد«( يف الدخول واخلروج من الربنامج، ما جيعل   •

احلماية االجتماعية متوفرة ملن حيتاجها مىت احتاج إليها. 
إعداد النظم لتيسري احلركة وفرص احلصول على أشكال أخرى من الدعم مبا يف ذلك التأمينات االجتماعية واخلدمات االجتماعية.   •

ضمان احلماية )واستمرارية احلصول على الدعم( لكل فئات المستفيدين واألسر المعيشية الذين ليس أمامهم خيار »التخرج« أو الخروج من   •
البرنامج )مثال أولئك الذين ال ميلكون القدرة على كسب لقمة العيش بأنفسهم مثل ذوي اإلعاقة أو أصحاب األمراض املزمنة وغريهم(. وينطبق هذا 
الوضع حتديدا على العديد من الربامج يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء املوجهة إىل األسر املعيشية اليت ال عائل عامل هلا أو األيتام واألطفال الضعفاء 

تعريف معايير التخرج/الخروج/األهلية بوضوح واتساق مع وضع معايير لقياس التقدم المحرز في مجال استيفاء هذه المعايير. مثال نظم قوية   •
جلمع البيانات وإدارهتا لرصد اإلجنازات بناء على هذه املعايري، وحتديد جدول زمين لعملية اخلروج واخلطوات واألطراف املسؤولة، التعريف هبذه املعايري 

على نطاق واسع.
حىت يف حالة عدم وجود أهدافا صرحية للتخرج، مبا يضمن تيسير التقدم نحو نواتج التخرج – على سبيل املثال من خالل الرتكيز صراحة على   •

حتسني خيارات املعيشة واالستثمارات املنتجة اليت تدر الدخل.
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 آليات التقدم 
بالشكاوى والطعون10

تطالب التوصية رقم 202 بشأن أرضيات احلماية االجتماعية لعام 2012 بوضع نظم مناسبة للشكاوى والطعون 
)ويشار إليها عادة باسم »آليات التظلم«( عالوة على نظم أخرى تتعلق بتحسني املساءلة )أنظر اإلطار 1 أيضا(. 

وإنشاء هذه النظم يشكل حتديا يواجه احلوكمة أال وهو التغلب على مقاومة احلكومة االستماع إىل التعقيبات السلبية 
ومراعاة منظور املستفيدين يف إعادة تصميم الربنامج بشكل مستمر.

آلية الشكاوى والطعن عبارة عن نظام يتيح الفرصة للمواطن للتقدم بشكوى أو تعقيبات إىل منفذي خدمة معينة، 
ويسمح للمنفذين بالرد على هذه الشكاوى أو هذه التعقيبات. ومن خالل ذلك توفر آليات تلقي الشكاوى 
والطعون عملية ميكن التنبؤ هبا وتتسم بالشفافية واملصداقية جلميع األطراف، وينتج عنها نتائج تتسم بالعدالة 

والكفاءة واالستمرارية ميكن أن تسهم فيما يلي: زيادة إمكانية املساءلة ألي برنامج وقدر أكرب من الثقة من جانب 
املواطنني وحل املشكالت التنفيذية وتنفيذ الربنامج بشكل موحد.

وتوجد ثالثة أنواع أساسية من التظلمات ميكن رفعها من خالل آلية جيدة للشكاوى والطعون وهي:

الشكاوى: وهي تعبري عن عدم الرضا حيث يشعر الشاكي بعد الرضا عن اخلدمة املقدمة ومن مث حيتمل أن   •
يطلب تغيري نتيجتها أو اختاذ إجراء بشاهنا. وقد تتخذ الشكاوى الصور اآلتية:

شكاوى »غري رمسية« يسهل حلها يف موقعها مثال من خالل تقدمي املزيد من املعلومات.  •
شكاوى »رمسية« تتطلب إجراءات على املستويات الرفيعة.  •

ما المقصود بآلية الشكاوى والطعون؟  5.1

 Grievance mechanisms for social protection programmes: stumbling blocks and best :10. انظر أيضا
practice )UNDP-IPC one-pager, Oxford Policy Management

الطعون: وهي تعبري عن عدم الرضا عن قرار تقدمي اخلدمة / االستحقاق أو االمتناع عن تقدميها. وهذا إجراء شبه قانوين يشتمل على قرار يتعلق   •
باحلقوق القانونية الرمسية للطاعن وفقا للتشريع الوطين يف هذا الشأن. وبناء على طبيعة هذه األمور فيجب حلها على مستوى رفيع.

التعقيبات: أي تعليق سواء أكان إجيايب أم سليب يرغب الطرف املعين يف التعبري عنه لتحسني اخلدمات. وينبغي مجعها وحتليلها والتعامل معها بشكل   •
منهجي.

 :)Barrett and Kidd, 2015( وميكن أيضا تنفيذ الشكاوى والطعون والتعقيبات على مستويات ثالثة خمتلفة

المستوى األول: ينفذه مقدم خدمة الدفع ويركز على املشكالت املرتبطة بالدفع.  •
المستوى الثاني: ينفذه إما مديرو برنامج التحويالت النقدية )عادة بالتعاون مع احلكومة احمللية( أو إحدى الوكاالت املستقلة )مثل منظمات   • 

 اجملتمع املدين، مثال منظمة HSNP يف كينيا( ويركز على عمليات التحويالت النقدية كاملة.  وقد يتطابق مع املستوى األول يف حالة تنفيذ 
املدفوعات داخليا.

المستوى الثالث: يعمل من خالل سلطة مستقلة تعمل بوصفها وجهة املالذ األخري من قبيل جلنة حقوق اإلنسان أو أمني املظامل أو نظام العدالة   •
واحملاكم.

اإلطار 1: المبادئ األساسية الحاكمة آلليات الشكاوى والطعون

لكي تتسم آليات الشكاوى والطعون بالكفاءة والفعالية تنص التوصية رقم 202 على ضرورة أن تكون هذه اآلليات »حمايدة وشفافة وفعالة وبسيطة 
وسريعة وسهلة الوصول إليها« بل وينبغي أن تكون »بدون مصاريف مفروضة على املتقدم بالشكوى.« وتناقش هذه املبادئ بقدر أكرب من التفصيل 

فيما يلي باإلضافة إىل مبادئ أخرى من املمارسات الدولية الفضلى:

الحياد واالتساق: ينبغي العامل مع كل حالة على حدة وينبغي توثيق األدلة وحتليلها ينبغي أن تكون القرارات متسقة.

الشفافية والوضوح: ينبغي منح الشاكي/ الطاعن شرحا وافيا عن املعايري اخلاصة بقبول الشكوى/ الطعن وأن يتم إرشاده خبصوص طريقة التعامل مع 
شكواه مبا يف ذلك سرعة الرد والسلوك املتوقع من املوظفني. وينبغي أن تكون النواتج متسمة بالشفافية.

الفاعلية والسرعة: ينبغي أن يتم حل الشكوى يف أسرع وقت ممكن. ينبغي أن تتعامل نقاط االتصال احمللية مع الشكاوى البسيطة مع وضع نظام 
لإلبالغ الداخلي املنتظم بغية تيسري تصعيد الشكاوى اليت مل يتم حلها. وينبغي أن تكون آليات الشكاوى والطعون بسيطة وسريعة لتيسري سهولة 

استخدامها.

سهولة الوصول إلى اآللية وبساطتها: ينبغي أن تكون اخلدمة معروفة وجمانية ومفتوحة وبسيطة ومتاحة لكل من حيتاج إليها. ينبغي توفري مادة 
للتوعية وينبغي أن يسهل االتصال باملوظفني عرب الربيد اإللكرتوين أو الربيد العادي أو اهلاتف وينبغي أال تشكل األمية أو اللغة عائقا أمام التواصل.

االستجابة: ينبغي أن تستجيب هذه اآللية إىل احتياجات الشاكني. قد تنشأ احلاجة إىل اختاذ تدابري خاصة إلدارة االتصال مع الطاعنني الذين 
لديهم احتياجات خاصة وللرد على املطالب غري املنطقية أو السلوكيات غري املنطقية من الشاكني أو الطاعنني. وتتطلب هذه التدابري تدريب 

املوظفني تدريبا سليما مع توفري املوارد الضرورية.

التناسب: يعين هذا تقييم الشكوى والرد عليها على حنو يراعي طبيعة املسألة واألثر الذي ترتب بسببها على الشاكي / الطاعن. عمق التحقيق 
والزمن الذي يستغرقه قد يتناسب مع جسامة املسألة ومع ذلك فإن جودة األدلة والتحقيق ينبغي ضماهنا دائما.

السرية: للشاكي احلق يف توقع احرتام خصوصيته وسرية التحقيق يف شكواه.
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عادة ما تتسم آليات الشكاوى والطعون بقلة استخدامها و/ أو سوء أدائها. ويف جمال احلماية االجتماعية والتحويالت النقدية يشيع هذا األمر على 
وجه اخلصوص.

 وترجع هذه املسألة إىل مشكالت تتعلق بالمطالبة )عدم الشعور بأحقية الشكوى ونقص املعلومات والشعور باحلرج( أو باجلانب اخلاص بالعرض 
)مثل مقاومة احلكومة للنقد املوجه هلا وغياب العمليات املوحدة وغياب القدرة على التواصل والتدريب(، ما يتطلب التعامل معها بشكل سليم عند تصميم 

آلية الشكاوى والطعون. وعلى األرجح تصدق هذه االنشغاالت بشدة يف حالة الفئات الضعيفة والفئات املهمشة سياسيا أو اجتماعيا أو جغرافيا.

قد يكون العائق األساسي املطلوب ختطيه عند استهداف تنفيذ آلية فعالة خمصصة للشكاوى والطعون هو مقاومة احلكومة لتلقي »النقد«. ويتطلب األمر نقلة 
ثقافية تشدد على مزايا هذا النظام الذي يكفل املساءلة ويسهم يف حتسني الربنامج باستمرار. وتشدد املمارسات اجليدة اليت تنفذ هذا النظام اخلاص بالربنامج 

على ما يلي:

توجد خيارات متعددة لتلقي الشكاوى/الطعون ومجعها لكل منها مزاياه وعيوبه على النحو املبني فيما يلي.  •

جدول 4: أهم أنواع قنوات الشكاوى والطعون في البرامج: مزاياها وعيوبها 

العيوبالمزايانوع القناة

فهم قوي لربنامج احلماية االجتماعيةاالخصائي االجتماعي  •
يسهل الوصول إليه حمليا  •

االتصال املنتظم بإدارة برنامج احلماية االجتماعية   •
يسهل تدريبه  •

احتمال تضارب املصاحل )ال ميكن التقدم بشكوى هلم   • 
عن سلوكياهتم(

غري قادر على إجياد حلول دائما )مثال االستهداف(  •
غري سري   •

قد يتسم باالحنياز جتاه بعض الفئات يف اجملتمع  •

يسهل إنشاؤهصندوق الشكاوى  •
قد يكون سري )ما دام النموذج ينص صراحة على   •

عدم وضع االسم والعنوان(

ال يناسب األميني   •
اقتناع الشاكي أن شكواه لن ينظر أحد فيها  •

مباشرمركز االتصال  •
بسيط   •

ال توجد مشكالت تتعلق باألمية  •
ميكن أن يكون سريا من منطلق نظري  •

مفيد يف حالة السياقات غري املركزية  •

لن يصل الفقراء على األرجح إىل هاتف أو لن تكون   •
لديهم الرغبة يف دفع مثن املكاملة اهلاتفية

قدر أقل من الثقة يف الكشف عن هويتهم ويتشككون   • 
يف الغريب الذي يتلقى مكاملتهم

أصعب على األسر املعيشية أن تتابع سري الشكوى   •
ينبغي إدارته جيدا وإال سوف يأيت بنتائج عكسية  •

إنشاء آلية فعالة مخصصة للشكاوى والطعون  5.2

جدول 4: أهم أنواع قنوات الشكاوى والطعون في البرامج: مزاياها وعيوبها )تابع(

العيوبالمزايانوع القناة

 جلان التظلمات 
يف اجملتمع

أفراد اجملتمع احمللي؛ معروفون وموضع ثقة  •
يسهل الوصول إليهم )بطريقة مباشرة وبسيطة(  •

ال توجد مشكالت تتعلق باألمية  •

غري سري   •
مكلف بدرجة أكرب )من منطلق حتديد األطراف( وحيتاج   •

إىل تدريب
ال ميكنه أن يعوض نقاط الضعف العامة يف الربنامج  •

مباشروحدة متنقلة  •
يسهل الوصول إليها  •

ال توجد مشكالت تتعلق باألمية  •
ميكن أن يكون سريا من منطلق نظري  •

غري منحازة/خارجية  •

العزوف عن إشراك األطراف من اخلارج )انعدام ثقة   •
 الشاكني يف الكشف عن هويتهم/مشكالهتم لشخص 

ال يعرفونه(
ليس من السهل تنظيمها على مستوى اجلمهورية  •

إنشاؤها مكلف   •
ال ميكن للناس التقدم بشكوى إال بشكل دوري  •

 Barca (2015), with some reference to Bassett and Blanco (2011) :المصدر

من أكثر الطرق فعالية في حل المشكالت والطعون حلها عند نقطة تقديم الخدمة حيث تتوفر المعلومات وتنخفض تكلفة معالجة الشكوى.   •
وميكن حتقيق هذا بسهولة يف حالة وضع أشكال موحدة لالستجابة واإلجراءات للتعامل مع أكثر الشكاوى والطعون شيوعا - وعند تدريب املوظفني 

على هذه االستجابة واملواظبة على تنفيذها. 

سهولة الوصول إىل آليات الشكاوى والطعون اخلاصة بالربنامج وفعاليتها ميكن حتسينها من خالل ما يلي: ضمان وجود قنوات متعددة لتلقي الشكاوى   •
والطعون لضمان راحة الشاكي واحرتام اختياراته الثقافية وسهولة استخدام اآللية، وضمان استجابة القنوات للعوائق املتعلقة بالطلب والعرض اليت تواجه 
الشاكي واملتقدم بالطعن، وضمان اإلعالن عن النظام على نطاق واسع من خالل اسرتاتيجيات اتصال تستهدف أفقر الفقراء واألسر املعيشية األشد 

هتميشا، ومتكني القنوات املستقلة من االنتصاف وتعزيز النظم األخرى اخلاصة باملساءلة - على النحو املبني يف وحدة احلوكمة.

ميكن تحسين أثر الشفافية واألثر النهائي آللية الشكاوى والطعون من خالل مجع البيانات يف تقرير وطين ميكن استخدامه يف نظم الدروس املستفادة   •
وحتسني األداء. وميكن أن يؤدي إعداد »وحدة« خاصة بالتظلمات داخل الربامج أو نظم معلومات اإلدارة إىل جعل هذه العملية مميكنة بالكامل تقريبا.
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إدارة الحاالت الفردية 
والربط فيما بينها

يأيت كل مستفيد يصل إىل برنامج احلماية االجتماعية خبلفية خاصة به وظروف واحتياجات خاصة به، ال تتناوهلا 
بالضرورة مجيع عمليات الربنامج املوحد – وال التحويالت النقدية مبفردها. بل يف واقع األمر ال تعتبر الحماية 

االجتماعية سوى مكون واحد من االستجابة الشاملة الحتياجات الرعاية االجتماعية. وباإلضافة إىل ذلك، من 
املشكالت األساسية اليت تواجه الربامج القائمة االنفصال الذي يشعر املستفيدون به عقب التسجيل وااللتحاق الذي 

يليه غياب املشاركة والدعم املستمرين من خالل الربنامج – ما قد يرتتب عليه آثار سلبية.

ويتابع نظام إدارة الحاالت الفردية على مستوى البرنامج كل حالة على حدة، مبا يضمن تقييم احتياجات 
املستفيدين )األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني واألسر املعيشية الضعيفة وغريهم( على أساس مستمر، ويكفل 

تناول هذه احلاالت:
من داخل البرنامج )إدارة حاالت المستفيدين(: من خالل تقدمي دعم/ معلومات/إرشادات خاصة بالتزام مع   •

تناول املسائل اخلاصة بكل حالة على حدة )مثل رصد املشروطية وضمان حتديث املعلومات وإعادة التسجيل 
وهكذا(. 

من خارج البرنامج: حتديد االحتياجات وربط املستفيدين مبجموعة أوسع من اخلدمات التكميلية املتاحة داخل   •
البالد )من خالل شكل من أشكال »نظام الربط واإلحالة«، الذي ميكن مده إىل اجملتمع – دون أن يقتصر 

على املستفيدين(

التحدي األساسي الذي يواجه هذه النظم هو غياب امليزانية واملوظفني املؤهلني على مستوى اجملتمع احمللي، وهذا من 
االشرتاطات األساسية لكي يعمل الربنامج بشكل مناسب. وهلذا السبب، عادة يتم التعامل مع نظم إدارة احلاالت 

فقط عقب تصميم العمليات األساسية األخرى وتنفيذها )انظر أيضا الشكل 4(. واألهم من ذلك ميكن لنظام 
معلومات اإلدارة أن يدعم هذه النظم وال سيما عند دجمه مع نظم معلومات اإلدارة األخرى داخل القطاع االجتماعي.

 توجد حجة قوية تدعم النظام الشامل والفعال الخاص بالروابط واإلحالة على مستوى الربنامج بل وعلى مستوى المجتمع أيضا »لضمان 
 حتديد األفراد الضعفاء وتقييم احتياجاهتم تقييما صحيحا وحصوهلم على دعم عرب القطاعات، حىت تتحقق نتيجة إجيابية هلذا الطفل و/أو أسرته« 

 )IDS, 2012(. ويتيح هذا النظام إطارا ُيطلب من خالله جلميع القطاعات اليت تؤدي دورا يف تلبية احتياجات األشخاص الضعفاء التواصل 
 والتعامل مع بعضهم البعض، حيث ميكن االستجابة لطبيعة ضعفهم الديناميكية ومتعددة األبعاد واملركبة. )IDS, 2012(. وميكن أن يتألف هذا 

من ركنين أساسيين:

الوصول الشامل للخدمات االجتماعية الضرورية وامليسورة يف جماالت الصحة واملياه والصرف الصحي والتعليم والغذاء واألمن واإلسكان واحلماية   •
واجملاالت األخرى اليت تعرفها األولويات الوطنية؛

التحويالت النقدية أو العينية االجتماعية لضمان تأمني الدخل واألمن الغذائي والتغذية السليمة فضال عن الوصول إىل اخلدمات الضرورية.  •

وبالطبع ميكن إتاحة أحد األنظمة على حنو مفيد على مستوى الربنامج أيضا – على النحو املبني يف القسم 6.1 فيما سبق. تربط بعض برامج الحماية 
االجتماعية المستفيدين تلقائيا ببرامج الدعم األخرى بما في ذلك خدمات الرعاية االجتماعية الوقائية والتي تراعي احتياجاتهم. ويف العديد من 

البلدان يعين هذا ضمان توفري تأمني صحي جماين ملن تشملهم برامج التحويالت النقدية )إندونيسيا وغانا ومنغوليا وكولومبيا(. ويف بلدان أخرى يتاح نظام 
مخصص للدعم إىل األسر املعيشية املستفيدة هبدف ربطه مبجموعة خاصة من اخلدمات كل حسب ظروفها )مثال يف شيلي فضال عن الربامج التجريبية 

يف مالوي وزميبابوي(. 

وتعتمد التوليفة املضبوطة هلذه اخلدمات من خالل نظام إدارة احلاالت الفردية واإلحالة على نوعية اخلدمات املتاحة فعليا يف البلد – واخلدمات اليت 
تعطيها احلكومة األولوية. ويوضح الشكل 4 مثاال على جمموعة من اخلدمات اليت ميكن ربطها.

قد يشتمل تنفيذ إدارة احلاالت الفردية للمستفيدين باستخدام اهلياكل القائمة للربنامج ما يلي:

استخدام الوظائف املميكنة املتاحة يف نظام معلومات اإلدارة اخلاص بأحد الربامج لتوضيح احلاالت اليت حتتاج إىل املزيد من اإلجراءات والدعم  •

استخدام أخصائيي الرعاية االجتماعية/موظفي اإلرشاد الذين يدخلون املستفيدين من التحويالت النقدية ويتعاملون معهم على املستوى احمللي   • 
)أو غري ذلك من اهلياكل املوجودة القائمة يف اجملتمع احمللي - وقد تكون تطوعية( للمشاركة يف حوار أوسع مع أسر املستفيدين يف جمتمعاهتم احمللية: 

حل بعض املسائل اخلاصة حباالت حمددة ورصد »التقدم احملرز« )مبا يف ذلك استخدام التحويالت وااللتزام بالشروط( – انظر أيضا القسم 7.  •
دعم عملية حتديث/إعادة االعتماد/وحذف التسجيل )انظر أيضا القسم 2.3( و»التخرج« )انظر أيضا القسم 4(.   •

دعم استالم الشكاوى والطعون واالستفسارات احملددة وتوجيهها )انظر القسم 5(.  •
مناقشة أمهية بعض السلوكيات املتعلقة بالصحة والتغذية ومحاية الطفل )انظر االتصال االجتماعي بوصفه برنامج إضايف على سبيل املثال(.  •

تقدمي املعلومات عن توافر اخلدمات وطريقة الوصول إليها )انظر القسم 2.6 فيما يلي(:  •

إدارة )الحاالت الفردية( والمستفيدين  6.1

العالقات ونظم اإلحالة   6.2
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شكل 4: ربط الخدمات، لمحة عامة

المصدر: المؤلفون

 Pellerano and Barca (2014): Does one size fit all? The Conditions for  :11. يستند النقاش يف هذا القسم إىل املقال
Conditionality in Cash Transfers and its related UNDP-IPC one-pager

 تفرض الشروط يف بعض األحيان على برامج التحويالت النقدية بدرجات متفاوتة.  وتصمم التحويالت النقدية 
املشروطة للتحفيز على السلوك »املرغوب« من خالل جمموعة من الشروط »املنصوص عليها صراحة«. ويف حالة 
عدم استيفاء هذه الشروط ال تتم التحويالت. وتتناول التحويالت النقدية املشروطة من ناحية جتليات الفقر على 
املدى القصري من خالل »ضخ« النقد لألسر املعيشية وتؤثر من ناحية أخرى على اجلوانب األشد استدامة للفقر 

املتوارث عرب األجيال من خالل ربط التحويالت بشروط تتعلق بسلوكيات حتسن اكتساب رأس املال البشري 
على املدى البعيد )مثل الصحة والتعليم(، ومن مث تتصدى لألسباب اجلذرية للفقر. ومع ذلك فإن الرأي املؤيد 
للتحويالت النقدية املشروطة يفرتض استحالة اكتساب هذه السلوكيات املرغوبة إال من خالل النص »صراحة« 

على مشروطية التحويالت.

7
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وضع الشروط 
والرصد 

واإلنفاذ11

الصحة
•  الوصول إىل اخلدمات الطبية

•  الصحة اإلجنابية
•  فريوس نقص املناعة املكتسب - اإليدز

الرعاية واألمان
 •  خدمات الرعاية االجتماعية مبا يف ذلك

   الدعم النفسي االجتماعي
•  احلماية من االستغالل/االعتداء 

•  الدعم القانوين

التعليم
•  ضمان االلتحاق/احلضور

•  الرسوم/العوائق اليت تواجه الدخول
•  املنح الدراسية وما شابه

نظام إدارة الحاالت الفردية واإلحالة

الحماية االجتماعية وتعزيزها
 •  برامج احلماية االجتماعية التكميلية   

    )القائمة على االشرتاكات وغري 
    القائمة على االشرتاكات(

•  سجل املواليد/الوثائق القانونية 

اإلسكان والمياه والصرف الصحي
•  ظروف املعيشة الالئقة

•  املياه النظيفة ودورات املياه اآلمنة

التغذية
•  الدعم املتعلق بالتغذية
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وعلى النقيض من ذلك ميكن حتويل التحويالت االجتماعية حنو النواتج ذات »األمهية االجتماعية«، وكثيرا تحقق ذلك من خالل ثالث آليات أخرى 
للمشروطية السلوكية )اليت يشار إليها عادة باسم »املشروطية املرنة«(. 

الشروط المتعلقة بالحصول على الخدمة: ُيستهدف املستفيدون من برامج التحويالت النقدية صراحة بناء على جمموعة حمددة من السمات   .1 
 االجتماعية-االقتصادية اليت هتدف إىل استبعاد األسر املعيشية غري الفقرية. ومتيل معايري األهلية الصرحية هذه إىل استهداف فئة من املستفيدين ممن 

لديهم احتياجات حمددة ولذا تتسم هذه الفئة بأمناط متشاهبة يف استخدام املبالغ احملولة هلم.
الشروط الضمنية: وقد تعمل السمات اجلوهرية يف تصميم الربنامج وظيفة آلية وضع الشروط )مثل طبيعة التحويل وآليات تسليمه وغريها(. فعلى   .2 

 سبيل املثال يعد اسم برنامج التحويالت نفسه مؤشرا على وجود عقد مربم بني مقدم التحويل ومن يتلقاه )مثل »برنامج منح األطفال« يف ليسوتو( 
ويتعلق العقد بالطريقة اليت يتوقع استخدام املوارد هبا. 

 3.  الشروط غير المباشرة: ميكن أن تزيد مشروطية التحويالت النقدية من خالل إجراءات تكميلية على مستوى السياسات تُنفذ بالتوازي مع التحويل 

)مثل التدريب/اجللسات التثقيفية(.

 واإلضافة اجلديدة اليت أتت هبا التحويالت النقدية املشروطة مقارنة بالربامج السابقة للتحويالت االجتماعية هي استنادها إىل »المشروطية الصريحة« 
)أي اعتماد الدفع على تبين سلوكيات »مرغوبة« مع رصد هذه السلوكيات صراحة(. واألثر األساسي املرتتب على هذا من منظور واضعي السياسات وجود 

أكثر من طريقة لتوجيه السلوكيات حنو النواتج املرغوبة. وميكن استخدام هنج خمتلفة مع بعضها البعض وال بد من تقييم فاعلية التكلفة لكل من هذه االحتياجات 
تقييما متأنيا يف ضوء السياق احمللي وأهدافه.

يف بعض األحيان يلتبس الفارق بني الشروط املرنة والشروط الصارمة عند تطبيقها على أرض الواقع. فعلى سبيل املثال ال تُرصد اجلزاءات يف العديد من 
التحويالت النقدية المشروطة رصدا فعليا وال يتم إنفاذها بسبب القيود المالية والمتعلقة بالقدرات - ما يؤدي إىل انتفاء األثر احملتمل هلا. وتشمل 

املمارسات اجليدة يف هذا الصدد ما يلي:

وضع اتفاقات مؤسسية )مذكرات تفاهم مثال( واحلفاظ على التنسيق املستمر مع أصحاب املصلحة الرئيسيني املشاركني يف عملية الرصد - عادة املدارس   •
واملراكز الصحية/املستشفيات وغريها، كل من خالل وزارته التنفيذية.

ضمان توافق المشروطية مع توفير الخدمات المناسبة بالجودة املناسبة )مثال من خالل تعزيز جانب التوريبد(.  •
تدريب كوادر من املوظفني على املستوى احمللي لرصد إنفاذ الشروط بشكل استباقي )انظر أيضا القسم 6 من إدارة احلاالت الفردية(، وإرسال التنبيه   •

وعرض خدمات الوساطة لدعم املستفيدين غري املمتثلني. الشروط املفروضة بصرامة تستبعد على األرجح أفقر الفقراء والفئات الضعيفة وقد تتسبب يف 
حوافز عكسية.

ضمان وضع آليات تتسم بفاعلية التكاليف للتحقق من االمتثال. الشروط األبسط يف رصدها تنطوي على اختاذ قرارات حكيمة مثل االلتحاق   •
باملدرسة. ومع ذلك تتطلب الشروط األكثر فعالية من منظور السياسات رصد القرارات املستمرة اليت تتخذ على مدار الوقت مثل رصد الغياب عن 

الدراسة، ما يتطلب موارد كبرية.
وضع استراتيجية واضحة إلنفاذ العقوبات واإلعالن عنها للجميع والتأكد من فهمها.  •

يف ضوء االعتبارات السابقة يتضح لنا أن رصد الشروط الصرحية بشكل مناسب وإنفاذها قد ينطوي على تكلفة كبرية. فالبلدان اليت ترغب يف اعتماد 
التحويالت النقدية املشروطة تنظر حبرص يف جدواها بناء على األولويات الشاملة لتصميم السياسات وعلى السياق املؤسسي. ويعزى جناح التحويالت 

النقدية املشروطة يف أمريكا الالتينية إىل إجراء التقييم من هذا النوع. وتدرك أفريقيا جنوب الصحراء مدى سريان الظروف املشاهبة عليها )انظر جدول 5(.

 الجوانب السياقية المهمة 
في أفريقيا جنوب  الصحراء

 اآلثار المترتبة على التصميم 
والتنفيذ عند وضع الشروط

تفشي مستويات الفقر وارتفاع معدالت الفقر وكثافتهمسات الفقر  •
اختالفات بسيطة بني حمدودي الدخل/فئة االستهالك   •

العشرية 
الفقر يف املناطق الريفية 12 )تركز الفقر املدقع بشكل   •

غري متناسب يف املناطق الريفية( 

تعيش األسر املعيشية عند مستويات أدىن من الكفاف   • 
وهي غري قادرة على تلبية احتياجاهتا األساسية. إنفاق 

النقود على السلوكيات املرغوبة إذن عبء إضايف ينتقص 
من قيمة االستحقاق )لالستبعاد الفعال ألكثر األسر 

املعيشية ضعفا(
مييل عبء االمتثال إىل االرتفاع يف املناطق الريفية   • 

)بسبب املسافات ونقص اخلدمات وغري ذلك(

ارتفاع مستويات ضعف األسر املعيشية جتاه املرض )ال مسات الضعف  •
سيما يف سياق انتشار فريوس نقص املناعة املكتسب(، 
والتغريات املومسية والطوارئ - مبا يف ذلك أوقات الصراع

األسر املعيشية اليت يغيب عنها جيل اآلباء  •
تركيز السياسات على األسر املعيشية اليت توجد فيها   •
عمالة مقيدة مثل ذوي اإلعاقة واملسنني وأصحاب 

األمراض املزمنة وغريهم. 
حمورية سبل العيش القائمة على الزراعة  •

األسر املعيشية اليت توجد فيها عمالة مقيدة واليت يغيب   •
 عنها جيل اآلباء - باإلضافة إىل األسر اليت متر 

 بصدمات - يصعب عليها بقدر أكرب االلتزام بالقيود 
اليت تفرضها الشروط  

ضرورة وضع نظام )من خالل الكوادر مثال( قادر   • 
على التنبيه وتقدمي اخلدمات الوسيطة والدعم إىل 

املستفيدين غري املمتثلني )املرونة يف اإلنفاذ(

توريد اخلدمات بشكل غري مطوراخلدمات  •
التوزيع اجلائر للخدمات  •

تدين جود اخلدمات وكفاءهتا  •
عدم وجود القدرة على التوسع يف توفري اخلدمات   •

احلكومية
نظم املدارس/الصحة غري قادرة على التحقق من   •

االمتثال 
غياب التحليل أو الفهم الثاقب للطلب على مستوى   •
اجلمهورية مقارنة مبا هو معروض من خدمات حكومية

ربط الربنامج خبدمات غري موجودة أو متدنية يأيت   • 
بنتائج عكسية

من الضروري ضمان عدم حتميل اإلدارة املعنية باحلماية   •
االجتماعية اخلدمات القائمة بعبء إضايف 

ارتفاع العبء الواقع على املستفيدين من حيث رصد   •
امتثاهلم )مثل اضطرار األسر إىل تقدمي شهادات وتكبد 

تكاليف السفر إلثبات امتثاهلا(
عدم كفاية القدرات على رصد االمتثال بنجاح  •

عادة ال تركز أهداف السياسات اخلاصة بربامج احلماية السياسات  •
االجتماعية على مراكمة رأس املال البشري )كما هو 

احلال يف أمريكا الالتينية( بل على أهداف أوسع نطاقا 
)مثل احلد من الفقر(

من األسهل ربط التحويالت بسلوكيات ميكن رصدها   •
وقياسها )مثل االلتحاق( مقارنة باجلوانب اليت تصعب 

مراقبتها

جدول 5: كيف يؤثر السياق على تصميم نظم التوعية واالتصال وتنفيذها في أفريقيا جنوب الصحراء 

  Pellerano and Barca (2014) المصدر: مأخوذ بتصرف من

12. يعتمد سكان املناطق الريفية يف معظم البلدان النامية، ولكن يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على وجه اخلصوص، على الزراعة يف كسب النصيب 
األكرب من دخوهلم )منظمة األغذية والزراعة، 2015(  

رصد المشروطية الصريحة وإنفاذها تطبيقيا   7.1

اعتبارات من أفريقيا جنوب الصحراء    7.2
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التوعية بالبرنامج 
واالتصاالت 

الخاصة به13

 تنص التوصية 202 ملنظمة العمل الدولية على ما يلي: »عند صياغة وتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية ملد نطاق الضمان 
االجتماعي، ينبغي للدول األعضاء أن تقوم مبا يلي)...( تستثري الوعي بشأن أرضيات احلماية االجتماعية اخلاصة هبا 

واسرتاتيجيات مد نطاقها، وتضطلع بربامج إعالمية، مبا فيها من خالل احلوار االجتماعي.« وتنص على هذا املبدأ 
أيضا »معايري التيسري والتكيف والقبول« الصادرة عن جلنة احلقوق االجتماعية والثقافية حتت مظلة اجمللس االقتصادي 
واالجتماعي التابع لألم املتحدة على النحو اآليت: »يتعني أن يكون املستفيدين من برامج احلماية االجتماعية قادرين 

على املشاركة يف إدارة الربنامج فضال عن حقهم يف السعي للحصول على املعلومات اخلاصة باستحقاقاهتم وتلقيها 
والتصرف فيها بأسلوب واضح ومتسم بالشفافية.«

وييسر االتصال أكثر من مجرد تقديم المعلومات فهو يتيح الحوار العام والمشاركة والوعي االجتماعي ويقدم 
آلية لتحسين تنفيذ البرنامج وأدائه )مثال بزيادة عدد املستفيدين(. ومن املبادئ الشاملة اليت ينبغي تطبيقها على هذه 

االتصاالت ما يلي: 

وضع اسرتاتيجية اتصال موجهة مع الرتكيز على إشراك األميني واملهمشني وغريهم.  •
توفري مجيع املواد يف شكل مفهوم ولغة يسرية مع جتنب الصور والكلمات اليت تضفي وصمة.   •

اعتماد جمموعة من النهج لنشر املعلومات   •
ضمان التعامل مع مجيع املراسالت/االتصاالت بوصفها مستمرة ومتغرية  •

 How to Notes on ‘Outreach’ and ‘Communications’ and :13. يعتمد هذا القسم على نص غري منشور صادر عن البنك الدويل
on Oxford Policy Management work carried out in Moldova.

يشمل اجلمهور اخلارجي طيفا متنوعا ولكنه يشتمل تقليديا على املستفيدين من الربنامج )الفعليني واحملتملني( وصناع القرار على مجيع املستويات 
السياسية واألكادمييني واإلعالم واجملتمع املدين. وينبغي أن يكون االتصال العام من أولويات الربنامج ويستهدف إعالم املواطنني بانتظام بشأن ما يلي:

حقوقهم من الحماية االجتماعية )والمسؤوليات المرتبطة بها(، مبا يف ذلك املعلومات بشأن جمموعة متنوعة من اخلدمات املتاحة، واملعايري   •
املهمة للخدمات )مثال ما الذي ميكن توقعه من كل برنامج ومن كل هيئة منفذة( وجمموعة القنوات املتاحة لتقدمي الشكاوى والطعون )انظر أيضا 

القسم 6.3.3(.
الجوانب العملية لتلقي الحماية االجتماعية: وتشمل معلومات معمقة وعملية عن معايري األهلية للحصول على املنح االجتماعية ومكان تطبيق   •

التحويالت وكيفيته )مثال الوثائق املطلوبة واألشخاص الذين يتم االتصال هبم(، وما تشتمل عليه عملية التسجيل / إيداع الطلبات )التوقيتات 
الزمنية مثال(، ومكان وزمان استالم املستفيدين للمبالغ وتفاصيل املبالغ املسددة وعدد مرات الدفع، ومكان رفع الشكاوى والطعون وطريقتها، 

والظروف اليت قد يتم وقف االستحقاقات فيها أو اسرتجاعها أو انقضاء االحتياج إليها، ومكان احلصول على املزيد من املعلومات وكيفية احلصول 
عليها

انتشار برامج الحماية االجتماعية واآلثار المترتبة عليها: توثيق التقدم الذي حيرزه الربنامج وتبادله )عدد املتلقني واملناطق املشمولة بالتغطية وما   • 
شابه( وآثار الربنامج - من خالل إعالم الرأي العام. ومن األمثلة املمتازة على هذا اجلهد موقع السجل الواحد لدولة كينيا.

 ينبغي أن تراعي اهليئة اإلدارية االستفادة من جميع االستراتيجيات الجماعية والمخصصة وجميع اللغات المتاحة لها في ظل ما تسمح به 
الموارد المالية. ويشتمل هذا على التلفاز واإلذاعة واملواقع اخلاصة على شبكة اإلنرتنت ومراكز االتصال اجملانية وامللصقات واملنشورات ووسائل التواصل 

االجتماعي وجتمعات االتصال املخصصة هلذا الغرض يف مواقع الربامج واخلطابات املوجهة إىل األسر املعيشية واملعلومات اخلاصة مبفردات املرتب أو 
فواتري املرافق وغريها. وينبغي أيضا النظر يف التحديثات المنتظمة املقدمة للجمهور بشأن عمل املنظمة وأنشطتها مىت كان ذلك ممكنا. وهذا ضروري 
يف حالة التغيريات التشريعية والتنظيمية ويف حالة أي تأخري للمبالغ املدفوعة. ينبغي أيضا تحديث الرسائل بحيث ترد على المعلومات المغلوطة أو 

التفسيرات الملتبسة. ويف العديد من البلدان تنشر املعلومات شفاهة ولذا تتعرض املعلومات اليت تنتقل هبذه الطريقة إىل تشويهها طوال الوقت.

من الضروري الرتكيز على جهود االتصال لضمان استمرار اهتمام الموظفين وحصولهم على المعلومات وتقديمهم معلومات دقيقة إلى المواطنين وال 
سيما يف البلدان اليت توجد فيها كوادر كثرية يف الربنامج على املستوى احمللي. وتشمل االسرتاتيجيات املتخصصة لضمان هذا ما يلي: النشرات الداخلية 

املنتظمة والتدريب املستمر والندوات واملؤمترات ونشر مقتطفات منتقاة من مذكرات االجتماعات.

الجمهور الخارجي   8.1

الجمهور الداخلي   8.2
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 تعليقات 
ختامية  

تشكل اإلدارة العمود الفقري ألي نظام شامل للحماية االجتماعية. فهي تكفل توفري خدمات احلماية 
االجتماعية يف الوقت املناسب وبكفاءة وفعالية. واملقياس النهائي ملدى كفاية النظم اإلدارية وجودهتا ينبغي أن 
يكون هو مدى استجابتها إلى احتياجات المواطنين والمستفيدين، مع االهتمام بتضمني الفقراء والضعفاء 

واألميني واألسر املعيشية املهمشة بكفاءة وتلبية احتياجاهتم.

ومن أهم الدروس املستفادة اليت نوقشت يف هذه الوحدة ما يلي:

ينبغي أن يكون تصميم النظم اإلدارية مقترن بسياقها. فالتصميم الفين لكل لبنة من لبنات بناء النظام   •
اإلداري ليس سوى جزء واحد من عمليات اإلصالح اإلداري: وما يهم فعال هو التهيئة املستمرة للربنامج 

وفقا للسياق املتطور للبلد )املؤسسي والتنظيمي واحلوافز والقدرات واملوارد( واحتياجاهتا. وقد حققت البلدان 
هذا األمر بنجاح من خالل إشراك مجيع مستويات اإلدارة يف تقييم الفجوات/ االحتياجات ويف عملية 

التصميم، مبا يف ذلك الرتكيز على كيفية مسامهة خمتلف األجزاء يف الرسالة الكربى. 
قد تكون القدرات ونقص الموارد من العقبات املهمة أمام تصميم النظم اإلدارية عالية اجلودة وتنفيذها   •

ألغراض احلماية االجتماعية. وحتتاج البلدان اليت تسعى يف هذا االجتاه إىل ضمان اشتمال جدوى كل نظام 
من هذه األنظمة على الرتكيز على القدرة على التنفيذ )املوارد البشرية مثال( واألداء )مثل حساب التكلفة 

واالستدامة املالية(.
ويف هناية املطاف من املمارسات اجليدة االمتناع عن وضع نظم حديثة معقد )أي تقليد املمارسات الفضلى   •

من بلد آخر(، بل ضمان البساطة وموثوقية األداء يف سياق القدرات واملوارد احملدودة.
ينبغي النظر إىل إدارة برامج احلماية االجتماعية من منظور طويل األجل. ومن املهم ضمان متتع النظم   •

باملرونة الكافية اليت تتيح التوسع فيها ووضعها بطريقة قابلة للتعديل - هبدف التوسع يف نطاقها ومهامها على 
مدار الوقت والتعلم بالتدريج والبناء على املمارسات القائمة.  الدمج والشمول على مستوى قطاع احلماية 

االجتماعية وما وراءه من أولويات السياسات يف ظل النظم اليت تتسم بالنضج.
ويف حني يوجد اهتمام كبري بشأن فوائد الكفاءة املرتتبة على الحلول اإلدارية الكثيفة في اعتمادها على   •
التكنولوجيا )مثل الدفع اإللكرتوين واستخدام نظم معلومات اإلدارة وما شابه( فإهنا تتطلب دراسة متأنية 

للنظر يف فاعلية تكلفتها وجدواها. وناقش هذه الوحدة اعتبارات متنوعة يتطلب كل مكون منها تقييما مبا 
يف ذلك معاير اجلودة ومبادئها لقياس خمتلف اخليارات على أساسها. 

بعض العمليات واالبتكارات قد تكون أسهل يف تقدميها من خالل الشراكات وأصحاب المصلحة خبالف   •
الدولة )مثال مقدمي خدمات الدفع من اخلارج( أو باستخدام الهياكل التطوعية في المجتمع )مثل جلان 
توجيه التظلمات( ولكن هذين اخليارين حمفوفان باملخاطر اليت تتطلب التخفيف من حدهتا والتصدي هلا 

صراحة يف مرحلة التصميم. فعلى سبيل املثال من الضروري وجود مشاركة اجملتمع لضمان االستدامة والنجاح 
لإلدارة، ولكن اإلفراط يف االعتماد على اهلياكل التطوعية والتقليدية قد يؤدي إىل احنياز على مستوى 

السياسات وتراجع اجلودة. ويف هناية املطاف ينبغي وضع رؤية طويلة األجل للنص على اخلدمات القانونية 
املدجمة يف اإلدارة العامة، مبا يكفل الوصول إىل احلماية االجتماعية على أساس النهج احلقوقي واملساءلة 

الكاملة.
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 لمحة عامة 
عن املنهج الدراسي

تنظم جمموعة مواد التعلم األساسية اخلاصة بربنامج ترانسفورم على هيئة قابلة للتعديد وتعكس لبنات البناء األساسية لنظام 
للحماية االجتماعية شامل ومرتابط. 

 والوحدات التدريبية اخلاصة بربنامج ترانسفورم املتوفرة يف الوقت احلايل مدرجة يف القائمة اآليت.  وال تزال الوحدات األخرى 
قيد اإلعداد وسوف تضاف إىل املنهج.

LEG  Legal Frameworks

S&I  Selection & Identification

ADM  Administration and Delivery Systems

COO  Coordination

GOV  Governance, Institutions & Organizational Structure

MIS  Management Information Systems & Approaches to Data Integration

FIN  Financing & Financial Management

M&E  Monitoring and Evaluation

 وتتوفر مجيع املواد اخلاصة بربنامج ترانسفورم على املوقع اآليت:
http://socialprotection.org/institutions/transform

ما برنامج ترانسفورم؟
ترانسفورم عبارة عن جمموعة مبتكرة من مواد التعلم بشأن إدارة أرضيات احلماية االجتماعية الوطنية يف أفريقيا. واهلدف األساسي من ترانسفورم هو بناء 

القدرة على التفكري النقدي وتنمية قدرات صناع السياسات واملمارسني على املستوى الوطين والالمركزي لتحسني تصميم نظم احلماية االجتماعية وكفاءهتا 
وفاعليتها. ويهدف برنامج ترانسفورم إىل تقدمي معارف رفيعة املستوى تناسب التحديات اليت تواجه البلدان يف املنطقة بل وتشجع الدارسني على ممارسة 

القيادة إلحداث التغيري والتحول يف نظم احلماية االجتماعية الوطنية.

لماذا برنامج ترانسفورم تحديدا؟
توجد العديد من املناهج يف جمال احلماية االجتماعية ولذا ميكن الوصول إىل أفكار ومفاهيم وهنج ووسائل أساسية. ومع ذلك فإن املؤسسات واألفراد 

يعانون من التعقيدات عند إعداد نظاما شامال وموسعا للحماية االجتماعية.

ويتطلب هذا التعقيد اعتماد هنجا حتوليا عند التدريب وتبادل املعارف.  فنقل املعارف ال يكفي مللء األدمغة. بل يتطلب األمر من الدارسني التعامل مع 
أوجه التعقيدات وحماكاة اإلبداع وتقدير التنوع والتفرد واملشاركة بروح امللكية، وكل هذه العناصر على نفس القدر من أمهية املعارف نفسها. وهتدف هذه 

اجملموعة من مواد التعلم إىل حتقيق ذلك بالضبط: ترانسفورم. 

 حصلت كل املادة العلمية اخلاصة بربنامج ترانسفورم مبا يف ذلك هذا الدليل على ترخيص مبوجب اإلصدار الرابع من الرخصة الدولية 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike. لالطالع على نسخة من هذا الرتخيص يرجى زيارة املوقع اآليت:   

 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

 transform_socialprotection@ilo.org :يمكن االتصال بمبادرة ترانسفورم على العنوان اإللكتروني اآلتي 
http://socialprotection.org/institutions/transform :أو بزيارة الموقع اآلتي

وضع برنامج ترانسفورم بناء على طلب من االتحاد األفريقي

وهو مبادرة مشتركة فيما بين الوكاالت
يدعمها في أفريقيا

ويمولها

 شركاء 
برنامج ترانسفورم 




