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مقدمة 

يسرتشد هذا اإلصدار املوجز من دليل عمليات االختيار يف جمال احلماية االجتماعية بالدليل التفصيلي بنفس 
العنوان. وحبذا إن قدم للمشاركني بصحبة الدليل التفصيلي الذي حيتوي على مترينات تفاعلية حيث يتشمل على 

 معلومات تفصيلية تركز على توفري التصور العام الذي يؤيد العروض بالتفصيل باستخدام بعض األمثلة.
ولذا ينصح بقراءة هذا املوجز بالتوازي مع الدليل الكامل لتحقيق الفهم الكامل وتقدير األمثلة العملية اليت حيتوي 

الدليل عليها.

ويسرتشد هذا املوجز بثالثة جماالت مواضيعية أساسية يف جمال احلماية االجتماعية أال وهي:

االستهداف: مقدمة واخليارات املالية والسياسية يف عملية االختيار   •
اخليارات اخلاصة بالتصميم يف عمليات االختيار   •

تنفيذ عمليات االختيار يف خطط احلماية االجتماعية   •

ويربز اجملال األول اخليارات املالية والسياسية ويدرس أيضا املنهجيات اخلاصة بقياس دقة االستهداف. ويركز اجملال 
الثاين على خيارات التصميم عند اختاذ القرار بعدم توفري التغطية الشاملة. بينما يتناول اجملال الثالث التحديات 
اليت تواجه تنفيذ عمليات االختيار وال سيما من خالل التسجيل وهو النقطة اليت يودع عندها اجلمهور طلبات 

االلتحاق بالربنامج فضال عن آليات التظلم.

1

S&I

واهلدف العام من هذه الوحدة إذن هو منح املشاركني ما يلي:

فهم لعمليات االختيار - اليت تعرف عادة باسم »االستهداف« - بوصفها تتألف من 4 مراحل أساسية آال وهي: خيارات السياسات واخليارات املالية   •
وخيارات التصميم والتنفيذ.

فهم كيف حتدد اخليارات السياسية دمج بعض الناس واستبعاد آخرين يف املراحل األخرية من عملية االختيار وكيف ترتبط اخليارات السياسية ارتباطا وثيقا   •
باأليديولوجيات.

كيف ميكن أن يتغري القرار السياسي وفقا للخيارات املالية اليت تؤثر على القرارات املتعلقة مبستوى التغطية للخطة. وسوف يرى املشاركون مدى أمهية   •
التغطية يف حتديد فعالية الربنامج.

فهم جمموعة من خيارات التصميم اخلاصة بآليات االختيار عند اختاذ قرار بتقليص التغطية عن التغطية الشاملة فضال عن اآلثار املرتتبة على هذه   •
اخليارات.

فهم التحديات اليت تواجه تنفيذ عمليات االختيار وكيف ميكن أن يسهم تقدمي الربامج يف استبعاد البعض. سوف ينمي املشاركني وعيهم بأمهية فهم   •
االستبعاد االجتماعي وطريقة تفاعله مع تصميم الربنامج حبيث يقوض من فرص النفاذ إىل الربامج واخلطط.

إذكاء الوعي بكيفية قياس دقة االستهداف وكيفية استخدام خمتلف القياسات الضرورية لبيان مدى جناح نفس الربنامج أو فشله.  •
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سياسة »االستهداف« 
 والخيارات المالية 

 في عملية 
االختيار 

تواجه مجيع البلدان اليت تعكف على وضع نظم للحماية االجتماعية مسألة حرجة أال وهي كيفية اختيار املستفيدين. 
ومل يتمكن أي بلد كان من تغطية كل من هم يف حاجة إىل حتويالت بفاعلية يف املراحل املبكرة من وضع نظم احلماية 
االجتماعية اخلاصة هبا. فعدد احملتاجني كبري للغاية ويشكل هذا العدد مطالب مبالغ فيها على املوارد املالية للبلد. وقد 
استغرق األمر من الدول املتقدمة عشرات السنني قبل أن تتمكن من وضع نظما شاملة للحماية االجتماعية توسعت 

فيها بالتدريج مع توافر املوارد الضرورية. ولذا حتتاج البلدان النامية إىل وضع رؤية طويلة األجل ملخططات احلماية 
االجتماعية فيها، والتوسع فيها مع توافر املوارد وعند منح أولوية أكرب للحماية االجتماعية.

لمحة عامة عن عملية االختيار   2.1

شكل 1: عملية االختيار المكونة من 4 مراحل للحصول على تحويالت المساعدات االجتماعية

 تتكون عملية اختيار املستفيدين من 4 مراحل على األقل، على النحو املبني يف الشكل 1. ينبغي على احلكومات مبدئيا أن تتخذ قرارات بشأن الفئات 
ذات األولوية: وقد تكون هذه الفئات شرحية سكانية بعينها مثل املسنني أو ذوي اإلعاقة أو األطغال - وقد تكون فئة اقتصادية مثل »الفقراء«. إىل حد كبري 

تتخذ احلكومات هذا القرار بناء على مستوى التمويل اليت ترغب يف استثماره يف هذا الربنامج )مع مراعاة قيمة التحويل املقدم أيضا(.

ونتيجة لذلك ينبغي على البلدان وهي يف مراحلها املبكرة من إعداد نظم احلماية االجتماعية أن تتخذ خيارات قاسية تتعلق بتحديد الفئات اليت حتصل على 
األولوية. وعادة ما تتسم املناقشات املتعلقة »باالستهداف« بضيق األفق، حيث تركز على كيفية الوصول إىل التصميم األفضل خلطط التحويالت االجتماعية 
بغية الوصول بدقة إىل األشخاص الذين يعيشون يف فقر. ولكن يف الواقع ينبغي النظر إىل مسألة اختيار املستفيدين بشكل أوسع كثريا وخصوصا عند مراعاة 

تعدد أهداف خمططات التحويالت االجتماعية، حيث تتجاوز هذه األهداف جمرد توفري حد أدىن من الدخل ملن يعيشون يف فقر.

التنفيذالخيارات المتعلقة بالتصميمالخيارات الماليةالخيارات السياسية

 تتخذ احلكومة 
 قرارات تتعلق 

 بالفئات السكانية 
ذات األولوية.

 مبجرد اختيار 
الفئة السكانية تقرر 
 احلكومة نسبة من 
 هذه الفئة ميكن 
 تغطيتها، ويعتمد 
 هذا القرار على 

املوارد املالية املتاحة.

 مبجرد حتديد 
 التغطية على احلكومات 

 أن تضع منهجية 
 اختيار مناسبة من 
 شأهنا أن حتدد 

املستفيدين املستحقني.

 مبجرد االتفاق على 
 التصميم ال بد من 

تنفيذ منهجية االختيار 
عمليا، ويشتمل التنفيذ 

على قرارات بشأن آليات 
التسجيل وعمليات التظلم.
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قياس دقة آلية االختيار   2.4

الخيارات السياسية   2.2

الخيارات المالية )مرتبطة بالتغطية(  2.3

مبجرد اختاذ القرارات السياسية للتصدي إىل احتياجات فئة بعينها من السكان، فإن فاعلية اخلطة تعتمد إىل حد كبري على القرارات اليت تتخذ يف أعقاب 
عملية وضع السياسات - عند قياسها من منظور استبعاد أشخاص مستوفني الشروط.

وتتضح درجة التزام احلكومات خبياراهتم السياسية إىل حد كبري من خالل مستوى االستثمار يف تنفيذ هذه السياسة. وقد ذكرنا من قبل أن من أهم العوامل 
اليت حتدد تكلفة اخلطة هو مستوى التغطية هبا. فعلى سبيل املثال قد تقرر إحدى البلدان تلبية احتياجات الفقراء من خالل هنج إغاثة الفقراء ولكنها 

حتتاج أيضا أن حتدد نطاق تغطيتهم. وباملثل ميكن أن يتيح أحد البلدان معاشا تقاعديا لكل من هم أكرب من سن الستني أو إىل فئة فرعية من األشخاص 
املسنني. ومع تثبيت قيمة التحويل ترتجم التغطية املتدنية إىل تكلفة مالية أقل.

وترتتب على القرارات اخلاصة بالتغطية آثارا على معدالت االستبعاد من اخلطط مبا يف ذلك استبعاد من يعيشون يف حالة فقر. وبالضرورة كلما زادت تغطية 
فئة معينة من السكان قلت معدالت استبعاد أفراد من داخل هذه الفئة.

متيل احلكومات إىل اختاذ اخليارات بني هنجني. فهي إما تقرر توجيه التحويالت االجتماعية إىل شرحية سكانية تعتربها »فقرية«، أو تتبع اجتاها سياسيا أكثر 
تعقيدا من خالل تصميم نظم للتحويالت االجتماعية تتصدى للتحديات واملخاطر اليت يواجهها الناس عرب دورة حياهتم. وميكن اإلشارة إىل النهج األول 

باسم »إغاثة الفقراء« يف حني ميكن تعريف النهج الثاين باسم »دورة احلياة«.

نهج دورة الحياةنهج »إغاثة الفقراء«

يتناول أعراض الفقر بدال من أسبابه اجلذرية:   •
يتصدى إىل حتديات الدخل احملدود من خالل توفري دخل إضايف   •

ثابت. 
يهدف يف االساس إىل توفري احلماية بدال من الوقاية )مبعىن آخر   •
هذا النهج غري مصمم للحيلولة دون انزالق الناس إىل الفقر بل 

ملساعدهتم فقط عندما يكونون فقراء(
مفهوم الفئة الثابتة من »الفقراء« مفهوم متخيل إىل حد كبري   •

خطوط الفقر متذبذبة للغاية حيث تدخل األسر املعيشية حيز الفقر   •
وخترج منه. احتمال وقوع أخطاء باالستبعاد نتيجة لديناميكيات 

الدخل. 
توفري مستويات مماثلة من االستحقاقات إىل األسر املعيشية بصرف   •

النظر عن تركيبة األسرة وقدراهتا. 
قيمة التحويالت املقدمة متدنية وغري كافية لتوفري الدخل اآلمن   •

لألسر.
أمثلة من البلدان اليت تتبع هنج إغاثة الفقراء هي باكستان وماالوي.  •

يتناول أسباب الفقر املرتبطة حباالت الطوارئ أثناء دورة احلياة.  •
هنج وقائي واستباقي حيث ميكن أن حيول دون انزالق الناس إىل   • 

 الفقر يف حالة مساعدهتم على مواجهة حالة طارئة حمددة مثل 
اإلعاقة أو البطالة أو السن. 

املزايا عبارة عن استحقاقات موجهة لألفراد أما األسر فبإمكاهنا   • 
 تلقي حتويالت متعددة، ما يعين أن قيمة التحويالت اليت حتصل 

 األسرة عليها ترتبط برتكيبها العمري وقدرهتا على العمل 
وإمكاناهتا.

هنُج دورة احلياة بالضرورة مكلفة أكثر على الرغم من أن   • 
 التكلفة اإلمجالية تعتمد على القرارات املتعلقة بالتغطية والقيمة 

)انظر ما يلي(.
معظم البلدان تتحول بالضرورة إىل هنج دورة احلياة. فالعديد   • 

 من أسباب الفقر وعدم األمان عادة ترتبط مبراحل ما يف دورة 
حياة الفرد. 

من بني ابلدان اليت تتبع هنج دورة احلياة جنوب أفريقيا والربازيل.  •

وتبني األدلة أن خطط التحويالت ذات التغطية األوسع تتيح حتويالت أكرب ملن يعيشون يف حالة فقر. ولوحظ أيضا أن التغطية األعلى ملن يعيشون يف 
قدر أكرب من الفقر ميكن تتحقق من خالل التوسع يف تغطية الربامج. وبالفعل تعترب اخلطط الشاملة هي األكثر فاعلية، ومع ذلك عندما تنخفض التغطية 
تستبعد نسبة كبرية ممن يعيشون يف فقر أشد. وعادة يكون هذا نتاج لتوليفة من التغطية املتدنية وسوء تصميم االختيار والتسجيل غري السليم )وهي األمور 

اليت تناقش الحقا(.

 تتعدد أساليب قياس دقة آليات االختيار وميكن أن يعتمد اخليار املتبع على مدى رغبة احملللني يف إظهار سوء آلية بعينها أو جودهتا. تقرتح هذه الوحدة ثالثة 
أنواع شائعة من القياسات:

الدقة: وهذا قياس لنسبة وتناسب األشخاص املؤهلني الذين مشلهم الربنامج. وتتطابق أخطاء الضم واالستبعاد متاما. وتأيت هذه الطريقة لصاحل الربامج   •
الشاملة.

معدل التطبيق: هذا قياس لنسبة إمجايل االستحقاقات اليت تصل إىل أفقر 40٪ من السكان. وتشدد على ضرورة احلد من أخطاء الضم إىل الربامج.   •
وهذا القياس استخدمه كل من كودي غروش (Coady Grosh) وهودينوت (2004) (Hoddinot) يف الدليل اإلرشادي من إعدادمها عن 

»االستهداف«. وتأيت هذه الطريقة لصاحل املخططات الصغرية اليت تستهدف »الفقراء«.
الفاعلية: وهذا قياس لنسبة الفقراء من بني أفقر 40٪ املشمولني يف الفئة املختارة. ويشدد على ضرورة احلد من أخطاء االستبعاد من الربامج. وتأيت هذه   •

الطريقة لصاحل املخططات الشاملة، حيث تتدىن أخطاء االستبعاد من املخططات الشاملة.

جدول 1: االستهداف االقتصادي مقابل التغطية الشاملة: بعض االعتبارات الضرورية

اعتبارات لصالح التغطية الشاملةاعتبارات لصالح االستهداف االقتصادي

 إعادة التوزيع ومبدأ اإلنصاف القائل بأن نعطي أكثر أيديولوجية
 ملن لديهم احتياجات أكرب ال يقبل أخالقيا دعم من 

هم يف حالة مادية جيدة.

ال يتخلف أحد عن الركب. يشرتط تغطية اجلميع 
 لضمان عدم استبعاد أي شخص ممن هم أكثر 

 احتياجا.  تستبعد الربامج املوجهة بالضرورة بعض 
 الفقراء بسبب أخطاء يف االستهداف. وقد تتحقق 
إعادة التوزيع بصورة أكثر فاعلية من خالل منظومة 

الضرائب التصاعدية حىت عندما تكون االستحقاقات 
شاملة.

 مع وجود املوازنات الثابتة يكون تعظيم أثر اإلنفاق القيود املالية والكفاءة
 العام/احلكومي أكثر ترشيدا وكفاءة من خالل توجيه 

املوارد إىل أفقر الفقراء واألكثر احتياجا.

املوازنات غري ثابتة وتعتمد على اخليارات السياسية. 
الربامج الشاملة تتمتع بدعم سياسي واسع النطاق 

ولكنها أصعب يف تقليصها. الربامج الشاملة هلا أثر 
مضاعف أكرب على االقتصاد، وتضيف إىل الكفاءة 

االقتصادية الشاملة من منظور االقتصاد اجلزئي.

S&I
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جدول1: )تابع(

اعتبارات لصالح التغطية الشاملةاعتبارات لصالح االستهداف االقتصادي

 تفضل الطبقة املتوسطة والناخب املتوسط فيما بني االقتصاد السياسي
اليمني واليسار دعم خمططات املساعدة االجتماعية ما 
داموا يطمأنون إىل أن أموال الضرائب سوف تصل ملن 
هم فعال يف حاجة إىل هذا الدعم )وأهنا ال تتسبب يف 
ترسيخ حالة اإلعالة(.  وميكن أن يعزز الدعم السياسي 

من الطبقة املتوسطة للتحويالت الشاملة اإلنفاق 
االجتماعي التنازيل )مثال الدعم(.

تدعم الطبقة املتوسطة والناخب املتوسط الربامج الشاملة 
ألهنم يستفيدون منها أيضا. ونتيجة للضغوط السياسية 

يتمكن هؤالء األشخاص من احلصول على استحقاقات 
أكرب وتغطية أوسع تشمل الفقراء أيضا. االستهداف 
االقتصادي عبارة عن حجة للحد من اإلنفاق على 

احلماية االجتماعية فالرتكيز على »الفقراء املستحقني« 
منظور أبوي ويعزز الفصل بني الناس.

 القبول االجتماعي 
ومتاسك النسيج االجتماعي

الربامج الشاملة تتسم بقدر أكرب من الشفافية 
ويفهمها الناس فضال عن متتعها بقدر أكرب من الدعم 

االجتماعي.

تقدم الربامج املوجهة سندا لكوهنا قد أضفي عليها 
الطابع السياسي.

يؤدي استهداف الفقر إىل وصمة وقد يتسبب يف 
إحداث توتر وانقسام يف اجملتمعات احمللية.

 دقة االستهداف 
والتكلفة اإلدارية

حىت إن مل يكن االستهداف االقتصادي مثاليا فإنه 
حيسن من ختصيص املوارد لتذهب ملن هم يف أمس 

احلاجة إليها.

ولن تعاوض التكلفة اإلضافية الستهداف الفقر الفائدة 
 املتحققة من املوارد إال يف حاالت استثنائية للغاية 
)مثل معدالت الفقر املرتفعة جدا أو ارتفاع تكلفة 

االستهداف أو وجود أخطاء كبرية يف االستهداف(.

وعلى الرغم من بساطة اآلليات الفئوية )مثل املعاشات( 
فإهنا ختلف وراءها عددا كبريا من األفراد الفقراء )مثل 

األطفال( ما مل تشمل دورة احلياة بأكملها.

من التحديات البالغة حتديد الفقراء وخصوصا يف 
البلدان اليت يتفشى الفقر فيها ويتغري طابعه. ولذا 

يرتبط االستهداف االقتصادي دائما بأخطاء كبرية يف 
االستبعاد.

وميكن أن تكون الربامج الشاملة اليت تستهدف فئة 
بعينها يف جودة الربامج اليت تستهدف الفقر من منطلق 
الوصول إىل الفقراء ولكنها أبسط بكثري وأكثر شفافية 

وأكثر ترشيدا عند تنفيذها.

االستهداف االقتصادي مكلف.

توجد ثالثة مصادر لالستبعاد من خمططات احلماية االجتماعية وهي: 

نقص الشمول: الذي عادة ينتج عن االستثمار غري الكايف ويرتبط باالقتصاد السياسي للحماية االجتماعية   •
تصميم االستهداف: الذي يتناولة القسم التايل ويرتبط مبسائل مثل آلية االختيار ومدى استخدام احلصص )الكوتا(. وسوف يبني اجلزء املقبل أن   •

العديد من اآلليات اليت تستخدم استهداف الفقر ميكن وصفها بدقة أكرب باسم »التقنني/فرض احلصص«
تنفيذ االستهداف: هذه هي عملية االختيار الفعلية وعادة ما يتاجهلها النقاش الدائر بشأن االختيار. ولكن قد يستبعد العديد من الناس من   •

املخططات يف هذه املرحلة من عملية االختيار اليت سوف تُناقش يف القسم 4.

خيتتم هذا اجلزء هبذه الدروس املستفادة اآلتية:

تشتمل عملية االختيار على أربع مراحل أساسية والقرارات اليت تتخذ عند كل مرحلة منها مهمة للغاية يف حتديد من ينضم ومن يستبعد من خمططات   •
احلماية االجتماعية.

ما يُعرف باسم االستهداف الفئوي خيار سياسي وليس مثاال على شكل من أشكال تصميم االستهداف.  •
مجيع البلدان تنفذ يف هناية املطاف منظومة للحماية االجتماعية قائمة على دورة احلياة، وهي املنظومة اليت تتسم بالفاعلية األكرب بالفعل من منطلق   •

ضمان ضم أضعف أفراد اجملتمع.
تؤدي التغطية األوسع يف أي خمطط بالضرورة إىل احلد من االستبعاد من هذا املخطط.  •

اخليارات املتصلة بطريقة قياس »أداء االستهداف« قد تكون أيديولوجية.  •

أسباب االستبعاد   2.5

الدروس المستفادة   2.6

Barca and Chirchir (2016) :المصدر
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 الخيارات الخاصة 
 بالتصميم في 

عمليات االختيار

التحديات التي ينبغي تناولها من خالل   3.1 
آليات االختيار  

إن قررت البلدان عدم توفري النفاذ الشامل إىل املخطط فعليها تصميم آلية متكنها من حتديد هوية األشخاص 
املؤهلني إىل االنضمام. وتوجد أنواع خمتلفة من خيارات التصميم اليت تستخدمها البلدان الختيار املستفيدين عندما 
تكون التغطية حمدودة، بعضها بسيط بينما يتسم البعض اآلخر بقدر أكرب من التعقيد. ومع ذلك فإن البلدان عادة 

تستخدم هُنجا متعددة عند السعي للحد من التغطية. ويصف هذا العرض بعض أكثر اخليارات شيوعا.

تتعدد التحديات اليت ينبغي مراعاهتا عند تصميم آليات االختيار. 

 أول هذه التحديات هو عدم وجود فارق كبير في حالة الرفاه بين أغلب السكان في أي بلد، لذا يصعب بالفعل 
 التمييز بينهم. وبشكل عام يعيش جزء من السكان )ما بني 80٪ إىل 60٪( على مبلغ أقل من 2 دوالر أمريكي 
)من منطلق تكافؤ القوى الشرائية(، وهذا قياس معقول بدرجة أكرب خلط الفقر - حيث يعترب مبلغ 1.25 دوالر 
أمريكي مبالغ فيه للغاية - ما يعين أن 60 إىل 80٪ من السكان ينبغي اعتبارهم ممن يعيشون يف فقر - ويف عدم 
 استقرار أو عدم أمان - ولذا فهم حباجة إىل احلماية االجتماعية.  وهؤالء هم األكثر عرضة للصدمات اليت تلقي 

هبم إىل هوة الفقر املدقع أو تؤدي إىل اهنيار ملحوظ يف مستويات معيشتهم.

ثانيا، يوجد تباين مفرط في تقدير الفقر المدقع والفقر. لذا من املهم عند تصميم آليات االختيار أال خُتلط معدالت الفقر بعدد األشخاص الذين 
يعيشون يف فقر.  فمعدالت الفقر تقدم صورة ثابتة عند نقطة زمنية معينة ال تراعي دخول هؤالء الناس يف الفقر أو خروجهم منه. فدخول األفراد واألسر 
املعيشية الربامج يف حركة دائمة ترتفع وتنخفض حسب درجة استسالمهم للصدمات - مثل املرض أو اإلعاقة أو البطالة - أو درجة استجابتهم للفرص 

املتاحة أمامهم. ومن أسباب احلركة الكثيفة إىل داخل الفقر وخارجه - اليت قد تظهر شدهتا فعليا لو كانت املسوح جترى مبعدالت أكرب - هي أن الفروق 
يف االستهالك فيما بني معظم األسر املعيشية ليست كبرية، كما ذكرنا من قبل.

ومع ذلك فإن ديناميكيات الدخل هلا آثارها املرتتبة على »استهداف الفقر«، حيث تتباين دخول األسر املعيشية تباينا كبريا حىت على مدار فرتات زمنية 
أقصر. ولذا عند وضع سياسة للحماية االجتماعية من املفيد وضع تصور للفقر بأسلوب أكثر دينامية، ما يعين أنه ينبغي النظر إىل نسبة أكرب من السكان 

باعتبارهم يعيشون يف حالة فقر أو أهنم عرضة له مقارنة مبعدالت الفقر املنشورة.

يتطلب حتديد هوية »الفقراء« منهجيات أكثر تعقيدا من املخططات الشاملة ولذلك يتطلب هذا األمر قدرات إدارية عالية وموارد كبرية. واستهداف الفقر 
يشكل حتديا خصوصا يف البلدان النامية مع وجود عدد أقل من السكان يعمل يف القطاع املنظم. ويصعب قياس دخول من يعملون يف النظم االقتصادية 

غري املنظمة أو اقتصادات الكفاف عند استخدام مستوى الدخل لتحديد هوية املستفيد.  وقد أوضحنا فيما سبق أن طبيعة الدخل الديناميكية جتعل اختاذه 
أساسا للقياس أصعب.

استطالع الموارد المالية  3.2.1

 يف البلدان املتقدمة يشيع استخدام استطالع املوارد املالية لتحديد األشخاص حمدودي الدخل حيث ينبغي على اجلميع اإلبالغ عن دخوهلم عند 
 سداد الضرائب. ونادرا ما يستخدم استطالع املوارد املالية يف البلدان النامية على الرغم من وجود بعض االستثناءات. فتستخدم جنوب أفريقيا وبرنامج 
 Bolsa Familia يف الربازيل مثال استطالع املوارد املالية مع األشخاص الذين يفصحون عن دخوهلم، دون أن تتخذ احلكومة إجراء من جانبها للتأكد 

من صحة اإلفصاح )على الرغم من قيام جنوب أفريقيا بفحص سجالت ضريبة الدخل ما يؤثر على نسبة ضغرية من املتقدمني بطلبات(. ومع ذلك ترتفع 
عتبات أهلية الدخول يف جنوب أفريقيا، و70٪ إىل 80٪ من السكان املستهدفني - مثل املسنني واألطفال - يستوفون معايري األهلية.

اختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل  3.2.2

أصبحت منهجية االختبار بالوسائل غري املباشرة لقياس مستوى الدخل آلية شائعة لالستهداف ويروج هلا البنك الدويل وأطراف أخرى بشدة. وتستخدم 
منهجية االختبار بالوسائل غري املباشرة الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية لتحديد »الوسائل غري املباشرة« املتوفرة لدى األسر املعيشية - فتستند عادة 

إىل الرتكيب السكاين ورأس املال البشري ونوع السكن وامتالك السلع املعمرة واألصول املنتجة - اليت ترتبط بشكل أو بآخر باستهالك األسرة املعيشية.  
ويقع االختيار على جمموعة من الوسائل غري املباشرة اليت تشمل أفضل ُمعامالت االرتباط وختضع األسر املعيشية لتقييمها على أساس هذه الوسائل غري 
املباشرة - اليت ميكن أيضا قياسها ومالحظتها بسهولة. وحتصل كل أسرة معيشية على درجة تعترب تقديرا الستهالكها، وهذه الدرجة يف حد ذاهتا أسلوبا 

غري مباشر لقياس دخل األسرة.

ومع ذلك من أبرز عيوب االختبار بالوسائل غري املباشرة لقياس مستوى الدخل وجود خطأ جوهري كبري يف تصميمها، حيث ال يوجد ُمعامل ارتباط مثايل 
بني الوسائل غري املباشرة اخلاضعة للمالحظة واالستهالك الفعلي لألسر املعيشية.

ونتيجة لذلك رمبا تستبعد نسبة كبرية من املستفيدين احملتملني حىت قبل أن تبدأ الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية.

المنهجيات المتبعة لتحديد هوية األشخاص الذين يعيشون في فقر   3.2
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 وتوجد أسباب أخرى وراء أوجه عدم دقة منهجية القياس بالوسائل غري املباشرة مبا فيها عدم مراعاهتا لعمر األصول وال عددها عادة )مثل عدد املواشي(.  
ورمبا انطوت املنهجية على احنراف متواتر جوهري آخر ضد األشخاص يف منتصف العمر ومن هم أكرب سنا. فمقارنة باألسر الشابة، مييل األشخاص األكرب 
سنا إىل امتالك أصول يربطها اختبار الوسائل غري املباشرة بالثروة، حىت وإن كانت قيمتها مستهكلة بل وتعرب عن وجود دخل لألسرة يف املاضي ال دخل يف 
الوقت احلاضر )أو يف حالة التعليم ال يكون التعليم الذي حصل عليه األفراد يف املاضي له قيمة يف سوق العمل حاليا(.  وباملثل ميكن أن يُدخل االختبار 
بالوسائل غري املباشرة لقياس مستوى الدخل احنيازات ضد بعض اجملموعات العرقية أو املناطق: على سبيل املثال يف حالة اعتبار املواشي مؤشرا على الرفاه 

فسوف تزيد احتماالت استبعاد فيما بني مريب املواشي. 

ويف واقع األمر من املناسب على األرجح اعتبار االختبار بالوسائل غري املباشرة شكال من أشكال »توزيع احلصص« بدال من اعتباره آلية من آليات 
»االستهداف«. وتفسر عشوائية منهجية االختيار القائمة على أساس االختبار بالوسائل غري املباشرة السبب وراء تسمية أفراد اجملتمع له باسم اليانصيب 

 .(Kidd and Wylde 2011)

االستهداف القائم على المجتمع المحلي  3.2.3

االستهداف القائم على اجملتمع احمللي آلية استهداف أخرى شائعة االستخدام على الرغم من ندرة استخدامها يف املخططات الوطنية. وتوجد أنواع خمتلفة 
متاما من املنهجيات اليت تندرج حتت اسم االستهداف القائم على اجملتمع احمللي:

تصنيف الثروة )مثل اآللية اخلاصة بربنامج رؤية 2020 أموروجني VUP املطبق يف رواندا(   .1
املصادقة املزدوجة )مثل برنامج منح األطفال CGP يف ليسوتو(   .2

3.  تطبيق املعايري اخلارجية )مثل برنامج TIP يف ماالوي( 
»الرائع واجليد« )مثل املنح يف بنغالديش(  .4

 )HSNP استخدام أفراد اجملتمع احمللي ملعايريهم اخلاصة )برنامج شبكة األمان من اجلوع يف كينيا  .5

احلجج األساسية املؤيدة لالستهداف القائم على اجملتمع احمللي هي كاآليت: أفراد اجملتمع احمللي هم على األرجح األقدر على فهم الوضع احلقيقي لكل فرد 
ولذا ميكنهم أن حيددوا من هم أكثر احتياجا مقارنة باملسؤولني احلكوميني، وحتصل اجملتمعات احمللية على القدرة على حتديد »احتياجاهتا« وفقا لفهمها 

احمللي، وال مييل الناس إىل الكذب خلشيتهم من العواقب (Coady et. al 2004). ويستند املنطق املوجه لالستهداف القائم على اجملتمع احمللي إىل االعتقاد 
بأن اجملمتعات احمللية متماسكة نوعا ما وسوف ترغب بطبيعة احلال يف إعطاء األولوية ملن هم أشد احتياجا.

ويستند املنطق املوجه لالستهداف القائم على اجملتمع احمللي إىل االعتقاد بأن اجملمتعات احمللية متماسكة نوعا ما وسوف ترغب بطبيعة احلال يف إعطاء األولوية ملن 
هم أشد احتياجا. ومع ذلك فإن عالقات القوة املتباينة وعمليات االستبعاد االجتماعي قد تؤثر تأثريا بالغا على االستهداف القائم على اجملتمع احمللي. 

ومن الشائع أن يتوىل أكثر أفراد اجملتمع احمللي قوة »إدارة« قرارات االختيار، يف حني يُهمش من ليس هلم صوت عال.

االستهداف الذاتي   3.2.4

االستهداف الذايت من اخليارات األخرى اليت متُكن الناس من أن يقرروا ألنفسهم االنضمام إىل أحد الربامج. ويستخدم االستهداف الذايت أحيانا يف املخططات 
الشاملة، حيث ميتنع األغنياء عن املشاركة عادة، ألهنا ليست جمدية هلم. ويف بعض خمططات الرفاه االجتماعي املشروط ميكن أن يقرر الناس االنضمام ولكن تظل 

املبالغ املدفوعة منخفضة للغاية حبيث ال يشارك فيها إال من هم حباجة حقيقية إىل السيولة النقدية. وتوجد أساليب أخرى لالستهداف الذايت مثل توفري السلع 
الرديئة/الدنيا. ويستخدم االستهداف الذايت أحيانا يف املخططات الشاملة، حيث ميتنع األغنياء عن املشاركة عادة، ألهنا ليست جمدية هلم.

اختبار الثراء أو المعاش   3.2.5

»اختبار الثراء« أسهل يف تصميمه على األرجح من األليات املستخدمة لتحديد هوية من يعيشون يف فقر. وتستخدم جنوب أفريقيا هذا األسلوب من خالل 
استطالع املوارد املالية غري املدقق، مع حتديد مستويات الدخل املقبولة مرتفعة القيمة حبيث يتأهل اجلميع لالنضمام. 

توجد حتديات أخرى مرتبطة باستهداف الفقر تتخطى مسألة دقته. ومع ذلك فمن الضروري مراعتها أثناء تصميم أليات االختيار.

التكلفة اإلدارية   3.3.1

عمليات االختيار لتحديد هوية األشخاص الذين يعيشون يف فقر بالضرورة أكثر تعقيدا من جمرد تعميم النفاذ إىل الربامج. وتتطلب اختاذ عددا أكرب من 
اخلطوات والتزود بقدر أكرب من املعلومات ونقلها ومشاركة العديد من األشخاص. فعلى سبيل املثال يتطلب االختبار بالوسائل غري املباشرة لقياس مستوى 

الدخل كما كبريا من املعلومات اليت يصعب عادة احلصول عليها - مثل توفري عدد كبري من مندويب التعداد - يف حني ال يتطلب احلصول على املعاش العام 
سوى معلومة واحدة أال وهي عمر الشخص. ولذا فالتكلفة اإلدارية تصبح أعلى بكثري عند استهداف الفقر مقارنة باملخططات الشاملة البسيطة. وتتباين 

تكلفة االختيار أيضا حسب عدد مرات إعادة االعتماد على النحو املبني الحقا.  

الحوافز العكسية   3.3.2

ينبغي أن تصمم خمططات احلماية االجتماعية لتشجيع الناس على املشاركة يف سوق العمل واالستثمار يف األنشطة اليت تدر الدخل. وينبغي أال تشجع الناس 
على البقاء يف الفقر. ولذا يف حالة تقدمي استحقاق يقارب يف قيمته األجور احلقيقية رمبا يؤدي هذا إىل تشجيع الناس على االمتناع عن العمل، فإن حصلوا 
على عمل سوف يفقدون استحقاقهم مع حصوهلم على زيادة ضئيلة يف الدخل. وعلى العكس، يف حالة توفري االستحقاقات على أساس شامل، فإن هذا 
الوضع ال يفرتض أن يثبط عزمية الناس على العمل بافرتاض أن التحويل حمدد وفقا ملستوى مناسب. حىت يف حالة زيادة دخوهلم زيادة كبرية فإهنم لن يعاقبوا 

بفقدان استحقاقهم.  

التكلفة األخالقية لمنهجيات االختيار    3.3.3

يرى سن (1995) (Sen) أن عمليات االختيار القائمة على الفقر تكافئ ضمنا عدم األمانة والغش.  فإن جنح الشخص غري الفقري يف الكذب بشأن دخله 
أو يف حالة االختبار بالوسائل غري املباشرة لقياس مستوى الدخل جنح بالكذب بشأن األصول اليت ميتلكها أو بشأن مسات هذه األصول تكافؤه الدولة 

بالدخول يف برنامج احلماية االجتماعية. وبالنظر إىل مكافأة اخلديعة جند أن الغش شائع يف عمليات االختيار القائمة على الفقر. ولكن يف حالة احلصول 
على االستحقاقات الشاملة ال يوجد مربر لدى الناس للكذب بشأن دخوهلم.  

توجد خيارات أخرى الستبعاد أكثر الناس ثراء من خالل منهجيات بسيطة نسبيا. ومن بني هذه اخليارات اختبار املعاش. ويعين هذا االختبار فعليا أن 
األشخاص املستعدين لتلقي املعاش احلكومي - مثل معاش اخلدمة املدنية أو معاش التأمني االجتماعي - لن يسمح هلم باالنضمام إىل املخططات اليت متوهلا 

أموال الضرائب. ومع ذلك فإن قيمة املعاش الذي متوله الضرائب تتشابه مع قيمة أدىن املخططات القائمة على اشرتاكات، وقد يؤدي اختبار احلصول على 
معاش إىل عدم تشجيع الدخول يف املخططات القائمة على اشرتاكات. ومن األساليب املمكنة للحد من هذا العزوف طرح شكل من أشكال التناقص.

الحصص/الكوتا    3.2.6

تستخدم بعض البلدان احلصص يف مناطق جغرافية للحد من الوصول إىل االستحقاقات عند اتباع استهداف الفقر. ومن هذه برنامج SCT يف ماالوي الذي 
يقدم استحقاقات إىل 10٪ من السكان يف كل جمتمع حملي.  وعند حتديد احلصص عند نسبة معينة على مستوى مجيع اجملتمعات احمللية - كما هو احلال يف 

ماالوي - حيدث بالضرورة احنيازا ضد اجملتمعات الفقرية اليت يوجد فيها على األرجح نسب أعلى من األشخاص الذين يعيشون يف فقر مقارنة باجملتمعات 
األكثر ثراء. وتشكل احلصص عبئا كبريا أيضا على املوظفني الذين يقدمون خدمات اخلط األمامي أو قادة اجملتمع حيث عادة يتحملون مسؤولية اختيار القلة 

احملظوظة من بني العديد من الناس املستوفني للشروط. واحلصص ما هي إال وجه آخر للتقنني ال االستهداف من منظور عمليات االختيار.

التحديات األخرى المرتبطة باستهداف الفقر  3.3
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وتتوافر األدلة القوية على أن اختيار الناس لربامج على أساس فقرهم قد يقوض التماسك داخل اجملتمع. وتوجد العديد من األمثلة على تسبب االختيار القائم 
على أساس الفقر يف إحداث صراع اجتماعي وال سيما يف حالة االختبار بالوسائل غري املباشرة لقياس مستوى الدخل. ويرجع هذا األمر جزئيا إىل الطبيعة 

العشوائية نسبية ملنهجية االختبار القائمة على الوسائل غري املباشرة وعدم دقتها.  وتبني األدلة أيضا أن املخططات الشاملة أكثر شعبية داخل اجملتمعات حىت 
يف حالة اختيار فئات حمددة يف اجملتمع للحصول عليها. وتشري هذه األدلة إىل املعاشات التقاعدية، حيث لوحظ جناح هذه املخططات يف تقوية الشبكات 

االجتماعية فيما بني املسنني وبعضهم البعض. وعالوة على ذلك ال توجد أدلة على أن اخلدمات احلكومية الشاملة األخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم 
تتسبب يف إحداث انقسام يف اجملتمع.

اآلثار المترتبة على المجتمع المحلي والتماسك االجتماعي     3.3.4

من منظور االقتصاد السياسي يرى البعض أن املخططات الشاملة شأهنا شأن االستحقاقات تقوي العقد االجتماعي بني احلكومة ومواطنيها.  وعلى النقيض 
من ذلك يرجح أن ُتستخدم برامج احلماية االجتماعية اليت تستند إىل االختيار على أساس الفقر بوصفها آليات للرقابة االجتماعية، ووسيلة للحد من 

االحتجاجات واملعارضة من جانب من يعيشون على دخول متدنية ويشعرون أهنم مستبعدون من مزايا النمو االقتصادي. والتكلفة األخرى لالختيار القائم 
على أساس الفقر هو الوصمة اليت تلتصق باسم املتلقني احملتملني هلذه املبالغ.

من املنهجيات األخرى السهلة للحد من التغطية تركيز املخططات على مناطق جغرافية بعينها مع إتاحة الربنامج جلميع من يعيشون يف هذه املنطقة. وعند 
استخدام »االستهداف« اجلغرايف، عادة تويل الربامج األولوية ألفقر املناطق يف البلد. ومع ذلك ينبغي أن يكون االستهداف اجلغرايف هو املرحلة األوىل من 

توسع تدرجيي على املستوى الوطين.

ويف حالة استحقاقات العجز/اإلعاقة ميكن احلد من تغطيتها بالرتكيز فقط على أصحاب اإلعاقات احلادة. ومع ذلك يصعب التعهد بذلك، وسوف يناقش 
هذا املوضوع الحقا يف العرض التايل عن التنفيذ.

تقييم االستحقاقات الفردية باستخدام رفاه األسرة المعيشية      3.4.1

ميكن أن تؤدي الفرضيات املبسطة إىل تقييم االستحقاقات الفردية )مثل املعاشات واستحقاقات العجز( مقارنة بدخول اآلخرين، مثل األفراد اآلخرين يف 
األسرة املعيشية. وقد يؤدي هذا إىل حرمان بعض الناس من حقهم يف الضمان االجتماعي، وهو حق فردي. وال يراعي االستهداف القائم على األسرة 

املعيشية التوزيع الداخلي للثروة والدخل يف األسرة الواحدة وقد ترتتب عليه آثار تضر باألفراد الضعاف وال سيما من هم غري قادرين على كسب دخل مستقل 
مثل األشخاص ذوي اإلعاقة )مبا يف ذلك املسنني منهم(.

عند إجراء تقييم شامل لعمليات االختيار ومن منظور موضوعي يبدو أن مميزات تعميم النفاذ إىل خمططات احلماية االجتماعية أكرب من االختيار القائم   •
على أساس الفقر.  

دمج »الفقراء« أكرب والتكلفة اإلدارية أقل واملخاطر االئتمانية أقل والدوافع العكسية أدىن وال ُيكافأ الناس على خداع الدولة بل ويتعزز التماسك   •
االجتماعي على األرجح. 

أهم اآلراء املؤيدة لالختيار القائم على الفقر )أال وهو أن االستحقاقات العالية ميكن توفريها ملن يتلقوهنا من خالل ميزانيات ثابتة( ثبُتت سذاجته،   •
فحسبما ذكر بريتشيت Pritchett (2005) من البنك الدويل - راجع ما سبق -  ال يوجد ما يعرف باسم املوازنات الثابتة يف سياق اإلنفاق الوطين. 

وميكن أن تزيد احلكومات الضرائب دائما أو تقرتض أو حتول اإلنفاق من جمال حكومي إىل آخر، إن أرادت.

من العيوب األخرى لالختيار القائم على الفقر )الذي نادرا ما يؤخذ بعني االعتبار( هو صغر حجم املوازنات املخصصة هلذه اخلطط مقارنة باخلطط   •
الشاملة ونتيجة لذلك تؤدي إىل ضعف االستهالك. 

مع ذلك ال ميكن أن تتيح معظم البلدان النامية تعميم النفاذ إىل خمططات احلماية االجتماعية. فتكلفتها ستكون باهظة ومن امللحوظ أن معظم البلدان   •
اليت توفر تعميم النفاذ تبدأ أوال مبعاشات املسنني )أو بإحدى جماالت السياسات االجتماعية مثل التعليم االبتدائي أو الصحة(. وميكن اعتبار برامج دورة 

احلياة من اآلليات األخرى لتقنني النفاذ الباهظة التكلفة واليت حتظى بالقبول االجتماعي.

الدروس المستفادة  3.5

خيارات بسيطة لتقليص تغطية المخططات على مستوى دورة الحياة   3.4
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 تنفيذ 
 عمليات االختيار 

 في خطط 
الحماية االجتماعية

عادة ال يوىل الكثري من االهتمام يف هذه املرحلة من العملية ولكن يف واقع األمر تقع الكثري من األخطاء عند هذه 
النقطة. وهذه األخطاء قد تنتج عن ضعف يف التنفيذ ما يؤدي إىل إقامة حواجز، وقد ينتج أيضا عنها »ضعف من 

جانب املتقدمني بطلبات االلتحاق وال سيما من يعانون من االستبعاد السياسي.« وكلما تعقدت آلية التسجيل يزيد 
احتمال مواجهة الناس صعوبة يف خوض العملية والوصول إىل الربنامج. وبساطة الربامج الشاملة من ضمن أسباب 

تراجع نسبة أخطاء االستبعاد فيها.

يرجح بشدة أن يقع االستبعاد بدرجة كبرية من برامج احلماية االجتماعية يف الربامج األكثر تعقيدا.  ويؤدي إدخال 
قدر أكرب من التبسيط على العمليات على األرجح إىل جناح التنفيذ.   

حىت يف حالة خمططات احلماية االجتماعية اليت تعترب أهنا تشتمل على نظم تنفيذ فعالة واليت تستخدم تصميمات 
لالختيار بسيطة نسبيا ميكن أن حتدث أخطاء يف االستبعاد عند التنفيذ. فعلى سبيل املثال يف حالة منح دعم 

األطفال يف جنوب أفريقيا، اليت تستخدم استطالع املوارد املالية غري املدقق حيدث القدر األكرب من االستبعاد يف 
حالة األطفال األكرب واألصغر سنا )وحنن هنا ال نتحدث عن استبعاد مجيع األطفال بل عن استبعاد األطفال الذين 

تنطبق عليهم الشروط(.

مثال على االستبعاد أثناء التنفيذ  4.1

مثال على التحديات الناجمة عن بعض آليات التسجيل   4.2

ويرجع السبب األساسي وراء استبعاد األطفال األصغر غياب شهادات امليالد - املوضوع الذي سيناقش الحقا - وإىل التحديات اليت يواجهها األبوان 
اجلديدان عند تسجيل أطفاهلما، أما السبب األساسي الستبعاد األطفال األكرب سنا هو عدم وجودهم يف املخطط عندما كان مقتصرا على األطفال 

الصغار وبالتايل فلم يدخلوه ألهنم كربوا يف السن.

وقد حيدث االستبعاد عند اختيار املستفيدين لالنضمام ألحد املخططات وتسجيلهم. والتسجيل هو املرحلة الرابعة من عملية االختيار. وهو من املكونات 
األساسية يف الدورة التنفيذية لربنامج احلماية االجتماعية.

 يف العديد من البلدان يواجه اجلمهور صعوبات كبرية يف التغلب على العوائق اليت تواجه آليات التسجيل ويربر هذا األمر أمهية التشديد على هذا اجلانب 
من جوانب تصميم الربنامج.

 فعلى مودعي طلبات االلتحاق املرور بعملية إدارية معقدة واستكمال مناذج طويلة واستخراج حمررات ومستندات من خمتلف املكاتب. ويعترب العديد 
 منهم - وال سيما األضعف ومن يعيشون يف فقر شديد - هذه املهمة مستحيلة لعدم توافر الوقت لديهم وال املوارد »ليدفعوا« إىل املسؤولني وليست 
 لديهم العالقات االجتماعية وال السياسية اليت متكنهم من جمرد اللجوء إىل املسؤولني للحصول على املستندات واملوافقات املطلوبة. وجيد من يتقيدون 

 بقدراهتم األمر أكثر صعوبة وال سيما حينما تتفاقم أوضاعهم بسبب الفقر - ومن ضمنهم األشخاص أصحاب التعليم احملدود أو املسنني أو األمهات 
الاليت يتولني رعاية أطفاهلن.

حىت عندما يتوىل وسيط استخراج مجيع األوراق اليت تثبت أهلية املتقدم بالطلب، ميكن أن يوجد عائق كبري آخر. فعادة تتخذ النخبة ويتخذ السياسون 
القرارات بناء على ميزهتم السياسية أو حسب العالقات الشخصية بني املتقدم بالطلب وأحد أعضاء اللجنة. وهذه اآللية تشبه شكال من أشكال التقنني 
حيث يصبح أضعف الناس هم األقل قدرة على املنافسة للوصول. ومن األسباب اجلذرية لالستبعاد من خمططات احلماية االجتماعية عمليات االستبعاد 

االجتماعي. وميكن تعريف االستبعاد االجتماعي كما يلي: العمليات اليت يستبعد بسببها األفراد أو فئات من اجملتمع استبعادا كامال أو جزئيا من املشاركة 
الكاملة يف اجملتمع الذي يعيشون فيه. وتنتج عن تركيبة من األبعاد الثالثة اآلتية:

القوى اإلقصائية عادة ما تنتج عن االحنيازات لدى األطراف األقوى يف اجملتمع، على النحو الذي يظهر يف املمارسات التمييزية واالحنياز املؤسسي ضد 
األشخاص املهمشني وغض الطرف عن احتياجات الفئات اهلشة والضعيفة من السكان )مثل ذوي اإلعاقة( واملمارسات الثقافية واالجتماعية اليت تنزع 

الشرعية عن املطالب. وينتج عن هذه القوى اإلقصائية يف هناية املطاف عالقات قوة غري متكافئة على مجيع مستويات اجملتمع فتؤثر على اإلطار تصنع فيه 
السياسات الوطنية، مع تشكيل تصميم املخطاطات وممارسات مقدمي اخلدمة على املستوى الوطين واملستوى احمللي.

العيوب الهيكلية ميكن أن تشتمل على عدم كفاية البنية التحتية مثل الطرق ونظم االتصال الضعيفة )مثل الوصول إىل خدمات اإلنرتنت( وغياب اخلدمات 
احلكومية واخلاصة )مثل البنوك( واحتمال التعرض للكوارث الطبيعية وتدين معدالت التنمية االقتصادية. والعيوب اهليكلية ليست مادية فقط. فغياب التشريع 

املعين مبخاطبة التمييز ميكن اعتباره أيضا من العيوب اهليكلية - فضال عن غياب اهليئات والبىن الفعالة املعنية بإنفاذ التشريع. وميكن أن تكون العيوب اهليكلية 
جزء ال يتجزأ من خمططات احلماية االجتماعية يف حد ذاهتا. فاالستثمار غري الكاف يف اإلدارة والقدرات اإلدراية والنظم يؤدي إىل صعوبة وصول اجلمهور 

إىل املخططات بالضرورة. وباإلضافة إىل ذلك تتباين القدرة اإلدارية داخل نظم احلماية االجتماعية حسب املنطقة واإلقليم. فعلى سبيل املثال يرجح أن يكون 
لدى املناطق احلضرية خدمات - مثل نقاط التسجيل - أقرب إىل املستفيدين احملتملني.

ويرتبط البعد الثالث لالستبعاد االجتماعي بقدرات األفراد على مشاركة السلطات احلكومية والوصول إىل اخلدمات العامة. وبالضرورة سوف جيد من يعانون 
من قيود أكرب على قدراهتم من صعوبة هذا التعامل. والقيود على القدرات قد تنجم عن العديد من األسباب من بينها اإلعاقة والصحة املعتلة ومستويات 

الرفاه النفسي والثقة يف النفس والتعرض للعنف املنزيل أو اإلساءة أو مسؤوليات رعاية األطفال أو غريهم ومستويات التعليم واألمية واملعرفة احلسابية.
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التواصل بشأن التسجيل  4.3

وصف عملية التسجيل   4.4

ميكن فهم عملية التسجيل باعتبارها التنفيذ اإلداري لسياسة االختيار. وتنطوي على مجع البيانات الشخصية من املتقدمني - مثل السن واإلعاقة والدخل/الثروة - 
مع التحقق من دقة البيانات املقدمة وتقييم مدى امتثاهلا ملعايري األهلية اخلاصة بالربنامج. وينبغي أن تنطوي املرحلة األخرية من التسجيل على إضفاء الطابع الرقمي 

على البيانات اخلاصة بالفرد أو األسرة املعيشية يف نظام املعلومات اإلدارية اخلاص بالربنامج، بفرض أن الربنامج لديه نظاما فعاال للمعلومات اإلدارية.

ويرتبط تعقيد عملية التسجيل بسياسة االختيار اخلاصة بالربنامج اليت توضحها معايري األهلية. ومتيل معايري األهلية اخلاصة بربامج التحويالت النقدية إىل مراعاة 
املؤشرات اجلغرافية والسياسية والسكانية واالجتماعية واالقتصادية. ورمبا ال تتطلب الربامج اليت تتسم بالبساطة النسبية مثل املنح الشاملة لألطفال أو املعاشات 

سوى بيانات تتعلق بالسن واملواطنة، يف حني تتطلب آليات االختيار املعقدة املزيد من املعلومات اإلضافية.

وعند تصميم آلية للتسجيل لربنامج التحويالت النقدية ال بد من مراعاة املسائل اآلتية: 

النفاذ/الوصول: ينبغي أن تتسم آلية التسجيل بالوصول إىل اجلميع وينبغي اختاذ التدابري الالزمة لضمان تكفاؤ فرص وصول األفراد واألسر األكثر ضعفا.  •
متانة البرنامج: ينبغي وضع سياسات واضحة بشأن األشكال املقبولة إلثبات أهلية االنضمام إىل املخططات، مثل بطاقات إثبات اهلوية أو شهادات   •

امليالد. ويف حالة عدم توافرها على املخططات وضع حلول بديلة.
إمكانية المراجعة/التدقيق: مبا أن التسجيل حيدد من يستفيد من الربنامج فإنه من املصادر األساسية للمخاطر االئتمانية. ولذا ال بد أن تكون آليات   •

التسجيل قابلة للمراجعة/التدقيقي مع حتديد املساءلة بوضوح الختاذ القرار.
شفافية المعلومات: ينبغي أن تكون مجيع املعلومات اخلاصة باملتقدمني بطلبات التسجيل متاحة للمتقدمني إن طلبوها. وهذه نقطة رقابية جيدة من   •

داخل عملية التسجيل، فعندما يعلم املوظفون أن عملهم سوف يسهل الوصول إليه ال يرجح أن يستغلوا املتقدمني بطلبات بتزوير املعلومات اخلاصة هبم. 
ومع ذلك ينبغي أن يتمكن األفراد من الوصول إىل املعلومات اخلاصة هبم.

االتصال الفعال من العوامل احلرجة لتحقيق جناح أي برنامج للتحويالت االجتماعية. وعلى مودعي طلبات االلتحاق أن يعرفوا بوجود الربنامج ومعايري األهلية 
وطريقة التقدم لاللتحاق بالربنامج.

وتتطلب اسرتاتيجيات االتصال استثمارا كبريا لكي تتسم بالفعالية، وال بد من تصميمها وفقا الحتياجات مودعي الطلبات احملتملني. ولذا فاالعتماد على املادة 
املنشورة يف السياقات اليت ترتفع فيها مستويات األمية أمر تشوبه املشاكل، ويف السياقات متعددة اللغات ينبغي أن تكون االتصاالت بلغات متعددة. وينبغي 

استخدام جمموعة متنوعة من قنوات االتصال وال سيما تلك املتاحة لألشخاص أصحاب القدرات احملدودة أو الذين يعيشون يف املناطق النائية.

 وينبغي أن تكون االتصاالت يسرية ومتكيفة مع الظروف احمللية مثل مراعاة مسألة األمية واللغة واإلعاقة. ومبجرد اختيار األشخاص املشاركني يف املخطط من 
الضروري مواصلة االتصاالت حىت يتمكن اجلمهور من معرفة كيفية املشاركة يف الربنامج )مثل احلصول على املدفوعات ومعاجلة الشكاوى وما شابه(.

وكثريا تكون االستثمارات يف االتصاالت العامة حمدودة ونتيجة لذلك يستبعد العديد من الناس من خمططات احلماية االجتماعية. واالتصاالت هلا أمهية خاصة 
يف حالة املخططات اليت تستخدم آلية التسجيل على أساس التعداد السكاين حيث حيتاج اجلمهور إىل معرفة الوقت الذي ينبغي أن يكونوا يف منازهلم فيه 

الستقبال مندويب العد.

وميكن أن متثل االتصاالت نقطة ضعف حىت يف حالة خمططات احلماية االجتماعية اليت تشهد استثمارا جيدا يف إدارهتا. ويف بعض احلاالت على الرغم من أنه 
حيتمل أن تعرف الغالبية العظمى من اجلمهور بوجود التحويالت االجتماعية رمبا حيجم البعض عن التقدم بطلب نتيجة لفهمهم اخلاطئ معايري األهلية.

أنواع عمليات التسجيل    4.4.1
على الرغم من وجود العديد من أنواع عمليات التسجيل، من املفيد عقد متييز بسيط بني النوعني األساسيني من التسجيل فقد تواجه لنظم اإلدارية اخلاصة 

بتسجيل املستفيدين عددا من الصعوبات على مستوى ضمان وصوهلم للخدمة، وقد تتباين هذه الصعوبات حسب النهج املتبع. ويوجد هنجان قائمان على 
أساس االستبيان ومها:

التسجيل القائم على استقصاء التعداد )الدفع( ينطوي على هنج كثيف العمالة ختضع وفقا له مجيع األسر املعيشية يف املنطقة إىل مقابلة على فرتات   •
حمددة. وتتطلب آلية التحديث أو التعداد زيارة مندويب التعداد للمتقدمني احملتملني لتحديد مدى أهليتهم لالنضمام. وعادة ما تستخدم هذه اآلليات 

اخلاصة بتحديث البيانات مع استخدام الوسائل غري املباشرة لقياس مستوى الدخل.   
يستند التسجيل عند الطلب )الدفع(  إىل ذهاب األسر املعيشية إىل مكاتب الرعاية االجتماعية للتسجيل وطلب االلتحاق. وتشتمل النهج احلديثة   •
للتسجيل عند الطلب على استخدام النماذج احلديثة أو تطبيقات اهلاتف احملمول. وتتوقع آلية اجلذب من املتقدمني بالطلب زيارة موقع بعينه للتقدم 

بطلب االلتحاق بأحد الربامج.

جدول 2: المميزات والعيوب النسبية لالستقصاءات وجمع البيانات القائم على تبادل البيانات والنهج الخاصة بالتسجيل

تناسب بشكل أفضل العيوبالمميزات النسبية

 النهج القائم 
على الطلب

تكاليف إمجالية أقل نتيجة لالختيار   •
الذايت لغري املتأهلني طوال عملية 

التسجيل )عقد مقابالت مع عدد 
أقل من األسر املعيشية غري املستوفية 

لشروط األهلية(
اإلدخال النشط واملستمر وأسهل   •

يف حتديثه )مبا يف ذلك التغريات يف 
أحداث دورة احلياة(

قدر أكرب من الدميقراطية على   •
املستوى الوطين - فكل شخص من 

حقه احلصول على مقابلة يف أي 
وقت

عملية دائمة تساعد على بناء   •
اهلياكل اإلدارية واللوجستية

رمبا ال يشارك الفقراء لنقص   •
املعلومات وخشية الوصمة والعوائق 
األخرى أمام وصوهلم )مثل األمية 

أو بعد املسافة أو اإلعاقة أو 
غريها(

ميكن أن تكون التكلفة أعلى   •
يف حالة اضطرار االخصائي 

االجتماعي إىل تدقيق املعلومات 
املقدمة )من خالل الزيارات 

املنزلية(
قد تكون عملية بطيئة تنطوي على   •
االنتظار يف طوابري طويلة وتتطلب 

إجراءات بريوقراطية
تتطلب شبكة كبرية من املوظفني   •

على املستوى احمللي
ال يرجح أن يبلغ الناس عن   •

حدوث تغريات إجيابية يف ظروف 
أسرهم املعيشية

املناطق اليت تشهد قدرا متوسطا   •
من الفقر/أهلية االنضمام

املناطق املختلطة  •
احلاالت اليت يكون السجل فيها   •

مشهورا أو مت اإلعالن عنه بشكل 
جيد )تشجع محالت التوعية 
االنضمام يف املناطق الفقرية(

احلاالت اليت يكون األشخاص   •
فيها حاصلني على تعليم عاٍل

احلاالت اليت تكون شبكة مكاتب   •
احلماية االجتماعية فيها متاحة 
على املستوى احمللي أو يكون 

موظفو البلديات احمللية حاصلني 
على تدريب جيد ألداء مهام 
التسجيل )للحد من احتياج 

املتقدمني بطلبات للسفر(
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جدول 2: )تابع(

تناسب بشكل أفضل العيوبالمميزات النسبية

 النهج القائم 
على التعداد

فرصة أفضل للوصول إىل الفئات   •
األفقر وغريها من الفئات الضعيفة 
األخرى اليت ال تتوافر هلا املعلومات 
الالزمة واليت تعاين من الوصم بقدر 

أكرب )ال يرجح تقدميهم طلب 
االنضمام(

تكلفة هامشية أدىن للتسجيل   • 
)لألسرة املعيشية الواحدة( نتيجة 

لوفورات احلجم مع السفر
يف حالة ممارسة اإلجراء بوترية جيدة   •
تزيد فرص حتديد التغيريات اإلجيابية 

اليت تدخل على ظروف األسر 
املعيشية )ال يرجح اإلبالغ عنها( 
إجراء فحص املنزل خالل عملية   •

االستقصاء )ال يوجد إبالغ خاطئ 
عن األصول وهكذا(

ميكن أن تؤدي االستقصاءات   •
الدورية إىل سجالت ثابتة / غري 

مرنة - وخصوصا يف حالة ارتباط 
اجلمهور املستهدف بأحداث 

حياتية )مثل احلمل أو وجود أطفال 
صفر - 3 سنوات وهكذا(.

إعادة التسجيل مكلفة للغاية وعادة   •
تؤجل ملا بعد فرتة السنتني اليت 

يوصى هبا
أفراد األسر املعيشية املستوفني   •

للشروط رمبا ال يكونون يف املنزل أو 
ال جييبون على األسئلة وقت إجراء 

االستقصاء
إجراء مكلف يف املناطق اليت توجد   •
فيها العديد من األسر املعيشية غري 

املستوفية للشروط أو اليت تكون 
األسر فيها متناثرة مكانيا

املناطق اليت ترتفع معدالت الفقر   •
فيها )أكثر من 70٪( و/أو اليت 

ترتفع كثافة الفقر فيها
املناطق املتجانسة )املناطق الريفية   •

واألحياء الفقرية يف املناطق احلضرية(
يف املناطق اليت تشهد ديناميكيات   •

مستقرة نسبيا للفقر 
يف حالة السجالت )الربامج(   •

اجلديدة وخصوصا عندما حيتاج 
أحد الربامج الكبرية إىل البدء بسرعة
يف حالة السجالت اليت ترغب يف   •
االحتفاظ بسجل آخر لألسر شبه 

الفقرية واألسر غري الفقرية )مثال 
الستهدافها يف حاالت الطوارئ 

أو ربطها مبخططات التأمني 
االجتماعي(

دمج البيانات/تبادهلا 
من قواعد بيانات 

قائمة

عبء اإلثبات أقل ووقت أقل   • 
للتقدمي

تكلفة مجع البيانات بشكل عام   •
منخفضة

ترتيبات تبادل البيانات يف حالة مجع   •
البيانات ما قد يؤدي إىل املزيد من 

الدمج الحقا
أسهل يف ضمان حتديث املعلومات   •

)مستمر( ومرتبط بأحداث طوال 
دورة احلياة )مثل احلمل والوالدة 

وغريها(
أسهل يف الوقاية من الغش ومن   •

أخطاء الدمج )تدقيق فوري للبيانات(

يتطلب إضافة وتكميل جلمع   •
البيانات وعملية التسجيل

يتطلب رقما وحيدا لتحديد اهلوية   •
ويفضل أن يكون رقم اهلوية القومي

قد يستبعد األسر املعيشية اليت ليس   •
هلا رقم قومي )األفقر/األكثر ضعفا(

تكلفة مالية وتكلفة املعامالت   •
لالستعداد للدمج املناسب

خماطر تتعلق بسرية البيانات و»حالة   •
املراقبة« 

رمبا ال تكون جودة قواعد البيانات   •
األخرى مناسبة

حينما توجد البيانات اإلدارية ذات   •
اجلودة العالية بالفعل

حينما توجد نقلة نوعية كبرية جتاه   •
احلكومة اإللكرتونية

حيثما يسهل ربط البيانات بسهولة   •
باستخدام الرقم القومي أو رقم هوية 

واحد آخر
حيثما وجدت القدرات الكافية   •

إلدارة الدمج
يف السياقات اليت ترتفع فيها   •

معدالت الطابع املنظم )تصف 
البيانات الواقع يف هذه احلالة(

 Barca and Chirchir (forthcoming) adapted and integrated from Castaneda and Lindert 2005, World Bank :المصدر 
‘How-To Note’ on Enrolment, and Eurofund (2015

الممارسات عند التسجيل     4.4.2

عادة توكل آليات الدفع إىل القطاع اخلاص أو املنظمات غري احلكومية حيث تتطلب موارد بشرية كبرية غري متاحة للحكومات وعلى الرغم من أن   •
تغطية األسر املعيشية من خالل هنج التعداد/الدفع كبرية بشكل عام، ستظل بعض األسر دائما غري مشمولة بالتغطية وعادة تكون األسر األضعف. 

ويف بعض األحيان حيظى من يعيشون يف مناطق يسهل الوصول إليها باألولوية، ما يشهد على التحديات اليت تنجم عن العيوب اهليكلية.  
وتتطلب عمليات االختيار القائمة على الفقر أيضا جتديد اختيار املتلقني لتقييم مدى استيفائهم شروط أهلية االنضمام إىل الربنامج على أساس   •
حالتهم االقتصادية. ويف البلدان النامية اليت تستخدم آليات الدفع عادة يعين هذا زيارة األسر يف الفئة املستوفية لشروط األهلية جمددا على أساس 

منتظم.
قد تتسبب االستعانة مبندويب العد احملليني يف حتديات إضافية، فقد تكون هلم دوافع قوية لتزوير اإلجابات حبيث يصبح عدد أكرب من أفراد جمتمعهم   •

احمللي مستوفني للشروط. وباإلضافة إىل ذلك قد يقدم املشاركون إجابات كاذبة على أسئلة االستقصاء وخصوصا مبجرد أن يفهموا الغرض من الوسائل 
غري املباشرة للتقييم. 

يشيع استخدام آليات التسجيل القائمة على اجلذب يف خمططات احلماية االجتماعية وتعتمد فاعليتها إىل حد كبري على تصميمها ومستوى املوارد اليت   •
تستثمر فيها أو مبعىن آخر مدى تقليص العيوب اهليكلية. وال بد من تصميم آليات اجلذب تصميما جيدا بدورها.

من العوامل اليت يتوقف عليها جناح آلية اجلذب قرب نقطة التسجيل قدر اإلمكان من مودعي طلبات االنضمام. ومع ذلك عادة يظل بعد املسافة   •
عائقا وال سيما أمام حمدودي الدخل أو من يواجهون صعوبات يف احلركة. 

ومن املسائل اهليكلية األخرى اليت حتدد فاعلية آلية اجلذب جودة البنية التحتية القائمة. فينبغي أن تكون مناسبة ملن يواجهون قيودا أكرب على املستوى   •
الشخصي فضال عن توافر خصائص أساسية فيها مثل تيسري الوصول لذوي اإلعاقة. 

تقييم اإلعاقة     4.4.3

على الرغم من بساطة تقييم سن األهلية للمتقدمني للربامج نسبيا، فإن االستحقاقات اخلاصة باإلعاقة تُنشئ صعوبات أكرب. فاإلعاقة تتباين تباينا كبريا يف 
خصائصها وعلى احلكومات وضع معايري لألهلية تتعلق بكل مستوى من مستوياهتا. وعند اقتصار االستحقاقات على أشكال اإلعاقة األشد حدة ميكن 

للحكومات أن تقلص من تكلفة الربامج. ومع ذلك فإن تصميم املعايري ومنهجيات حتديد اهلوية قد جيعال عملية التسجيل صعبة.

التحديات التي تواجه إثبات الهوية      4.4.4

يتطلب التسجيل وعمليات استيفاء الشروط توثيق هوية املستفيد وإثباهتا (Samson 2006). ومع ذلك »ينتشر عدم التوثيق يف العامل النامي« نتيجة 
لغياب نظم التسجيل املدين أو قصورها. وتشرتط البلدان اليت تتوافر فيها نظما جيدة لتخصيص رقم هوية قومي أن يثبت املستفيدين من الربنامج هويتهم 

من خالل بطاقات الرقم القومي اخلاصة هبم، على الرغم من أن هذه العملية تشكل خطرا باالستبعاد حيث ال حيمل معظم األشخاص الضعاف واحملرومني 
هذه البطاقات.

ومن الضروري أن تتأكد خمططات احلماية االجتماعية من هوية املستفيدين ويشيع فيها طلب إثبات الشخصية مثل شهادة امليالد أو بطاقة اهلوية. ومع ذلك 
يشكل هذا االحتياج إلثبات اهلوية سببا شائعا لالستبعاد من املخططات، حىت يف حالة املخططات اليت تتمتع بنظم إدارية قوية.

عادة تفسر العيوب اهليكلية والقيود اليت تواجه القدرات غياب الوثائق اخلاصة باهلوية اليت حيملها األشخاص. وضع عدد من املخططات آليات لتمكني من 
ال حيملون وثائق إثبات اهلوية من الوصول إليها من خالل قبول إثبات بديل للهوية.

 ومع ذلك قد يكون أحد األشكال األخرى للصعوبات املتعلقة بأوراق اهلوية هي احتوائها على معلومات غري دقيقة. وقد حُيرم الناس من احلصول على 
معاشات تقاعدية على سبيل املثال إن كان عمرهم املدون يف وثيقة اهلوية خطأ.
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تأكيد المجتمع صحة قوائم المستفيدين      4.4.5

تأكيد اجملتمع صحة قوائم املستفيدين من الوسائل اليت يشيع اقرتاحها للتصدي لألخطاء اخلاصة بالدمج واالستبعاد، فضال عن خماطر تالعب األسر يف 
املعلومات.

 وينطوي ذلك على عرض قوائم املستفيدين على اجملتمعات حبيث ميكن الطعن على إدراج بعض املستفيدين الذين وقع االختيار عليهم. وُتستغل الوصمة يف 
تشجيع االستهداف الذايت بناء على افرتاض عزوف األشخاص األفضل حاال عن ظهورهم أمام اآلخرين على أهنم فقراء أو كاذبني. ومع ذلك ال تتوفر أدلة 

كافية تثبت فعالية تأكيد اجملتمع صحة قوائم املستفيدين أو حىت جدوى عقد اجتماعات على مستوى اجملتمع احمللي هلذا الغرض.

 من األساليب املتبعة لزيادة الوصول إىل خمططات احلماية االجتماعية وضع آليات للتظلم متكن اجلمهور من الطعن على استبعادهم. وغياب آليات التظلم 
عن بعض املخططات مفهوم بالنظر إىل العدد الكبري لألشخاص املستبعدين، ففي هذه احلالة تُغرق اآللية بطلبات التظلم.

ولكي تعمل آليات التظلم بشكل فعال، ال بد من خمططات احلماية االجتماعية أن متارس شفافية املعلومات، حبيث يتعني أن يتمكن من يستبعدون من 
املخطط من فهم معايري األهلية ومن الوصول إىل معلومات تفسر استبعادهم. وعادة ال تسجل آليات االستهداف القائمة على اجملتمع أسباب اختيار 

املستفيدين، ما جيعل الطعن على القرارات صعب للغاية.

ويف واقع األمر ال يرجح أن تكون آليات التظلم ناجعة إال يف حالة االستحقاقات ويف حالة استخدام معايري الستيفاء شروط األهلية، مثل نظم املعاشات 
املقدمة جلميع املسنني أو االستحقاقات املوجهة إىل األطفال، أو يف حالة فهم املعايري متاما مثلما حيدث يف حالة استطالع املوارد املالية القائم على أساس 
الدخل. ومع ذلك حىت يف تلك املخططات على احلكومات االستثمار بشكل مناسب يف إعداد نظاما للتظلم إن أرادت العمل بشكل سليم، حيث تتاح 

الفرصة لألفراد الضعفاء االستعانة بدعم املؤيدين له عند عرض طعوهنم.  

وللمزيد من المعلومات انظر الوحدة الخاصة باإلدارة

  بصرف النظر عن العملية اليت تتبع عند التسجيل، من الصعوبات األساسية اليت تواجه العديد من البلدان يف هذه العملية اليت تتطلب عمالة كثيفة 
 )سواء بشكل دوري أو مستمر( غياب االستثمار عن اإلدارة مبا يف ذلك االستثمار يف املوظفني. ويوجد أيضا خطر كبري يتطلب ختفيفا واعيا من 

 حدته أال وهو استبعاد أفقر األسر املعيشية وأكثرها ضعفا وهم من تسعى الربامج إىل خدمتهم، فهؤالء هم من يواجهون أقوى العقبات يف الدخول 
)عقبات مادية ومالية وأخرى متعلقة باألمية والوصمة إىل ما غري ذلك(.

 ولتحسني التسجيل على صناع السياسات إما االستثمار يف زيادة تغطية املخططات حبيث ميكن للمزيد من األشخاص االنضمام فضال عن تبسيط 
 آليات االختيار؛ أو االستثمار الكبري يف حتسني كفاءة املخططات اليت تستهدف الفقر مبا يف ذلك املكون اخلاص بالتسجيل واالتصاالت. ومن األمهية 

 مبا كان االستثمار يف املوظفني املهنيني ويف تدريبهم املستمر. وتفشل عملية التسجيل يف العديد من الربامج بسبب تقليل صناع السياسات من شأن 
 املطالب التنفيذية، سعيا منهم للحد من التكاليف اإلدارية، فضال عن حتميل املوظفني احلكوميني العاملني على املستوى املركزي واملستوى احمللي أعباء 

إضافية تتعلق بإدارة برامج حتويل النقود.

من أهم الدروس املستفادة من هذا القسم ما يلي:

قد حيدث االستبعاد الواضح من خمططات احلماية االجتماعية نتيجة للتسيجل، وال سيما يف املخططات األكثر تعقيدا، لذا تؤدي العمليات األبسط   •
على األرجح إىل حتقيق النجاح.

األشخاص الذين يواجهون استبعادا اجتماعيا بدرجة أكرب هم على االرجح من سيتم استبعادهم من خمططات احلماية االجتماعية.  •
التحدي األساسي هو غياب االستثمار يف اإلدارة مبا يف ذلك املوظفني: »االستحقاقات املوجهة إىل الفقراء أقرب إىل كوهنا استحقاقات رديئة.«   •

ال يرجح أن تؤدي املخططات اليت تعتمد على آليات التقنني إىل دعم آليات التظلم الفعالة.  •

الدروس المستفادة   4.7

أهمية آليات التظلم    4.5

االستثمار مهم في تحسين التسجيل    4.6
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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.  

  فيما يلي وحدات برنامج ترانسفورم املتاحة يف الوقت احلايل. 
ال 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

 تتوفر 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 تصيم 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 




