
 تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة جممع مداخالت امللتقى الدولي حول

 4802ديسمرب    80-80

 

122 
 

 
 

 التحويالت النقدية المشروطة تجربة واعدة للحد من الفقر في الدول النامية

 
اجلزائر ،2 جامعة قسنطينة ، عياشي نورالدين. 

 
اجلزائر ،2 جامعة قسنطينة ،جصاص حممد. 

 خصلالم
 وسيلة فعالة إلعادة توزيع الدخل على الفقراءأظهرت جمموعة متزايدة من األدلة على أن برامج التحويالت النقدية املشروطة تعد 

حياة  على حتسنيهذه الربامج يف كثري من البلدان  قد ساعدتف. استهدافا جيداالتحويالت األسر الفقرية يف حال ما إذا استهدفت 
كما زادت من معدالت التحاق األطفال باملدارس  ،وخففت من حدة الفقر األسر الفقرية، زادت من مستوى االستهالكإذ  ،الفقراء

ومن هنا . مبعدالت ملموسة يف بعض البلدان وقد حدث هذاوارتفع معها معدل إقبال األمهات واألطفال على اخلدمات الصحية، 
للمساعدات االجتماعية حيث تغطي ماليني األسر كما هو احلال يف الربازيل  أصبحت هذه الربامج يف بعض البلدان أكرب مصدر

ينتقل من  ذيالمساعدة األسر على كسر دائرة الفقر و  عدم املساواة،حظيت هذه الربامج باإلشادة كوسيلة للحد من كما . واملكسيك
وهو األمر الذي زاد من متبنيها من الدول، حيث انتشر اعتمادها  والتشجيع على االرتقاء بصحة الطفل وتغذيته وتعليمه، ،آخرجيل إىل 
 . مناطق العامل األخرى كما يف آسيا وإفريقياإىل  -هذه الربامجمجيع بلداهنا تطّبق واليت -الالتينية من أمريكا 

 .التحويالت النقدية املشروطة، الفقر، عدم املساواة، التعليم ، الصحة، التغذية وفرص العمل :ةالكلمات المفتاحي

Abstract 
De multiples preuves et expériences ont mis en exergue que le programme des transferts 

monétaires conditionnels est l’un des moyens effecaces a l’effet de redistribuer le revenue aux 

pauvres dans le cas ou ces transferts visent d’une façon pertinente et ciblée les familles pauvres. Ces 

programmes ont énormement aidé dans la plupart des pays à l’amelioration de la qualité des gens 

pauvres . En éffet le niveau de la consummation des familles pauvres s’est sensiblement amélioré, 

la dureté de ce phenomène s’est attenue et le taux de scolarisation des enfants s’est elevé et 

concomitamment, les mères ainsi que leurs enfants se sont rapproché davatage des services 

sanitaires. Les objectifs  de ces programmes se sont concretisés dans plusieurs pays. En effet ils sont 

devenus –dans quelques pays- une resource importante en matière d’aide sociale du fait qu’elles 

couvrent des millions de familles à l’instar du Bresil et au Mexique. En sus, ces programmes ont 

contribué à mettre un terme sinon attenué les inégalités et à aider les ménages à briser le cercle de la 

pauvreté. Ce dernier s’en transmis –malheureusement– d’une génération à une autre. De plus, ces 

programmes ont encouragé la promotion de la santé, la nutrition, et la scolarisation des enfants. 

Pour ce la, une grande partie des pays ont adopté et appliqué ces programmes a l’instar des pays de 

l’Amérique latine et un peu plus tard, les pays asiatiques et africains. 
Keywords: Transferts monétaires conditionals, la pauvreté, les inégalités, l'éducation, la santé, la 

nutrition, les opportunités d'emploi. 
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 المقدمة
بالوفاء بشروط حمددة مثل شريطة أن تقوم هذه األسر التحويالت النقدية املشروطة هي برامج توفر حتويالت نقدية مباشرة لألسر الفقرية 

أي أهنا برامج هتدف . أو احلضور يف العيادات الصحية، واملشاركة يف التطعيم وما شابه ذلكاحلد األدىن حضور األطفال يف املدارس، 
امج هو تصحيح من الناحية التقنية، فإن اهلدف من هذه الرب . خللق حوافز لألسر لضبط سلوكهم حنو األهداف االجتماعية املقبولة وطنيا

وبعبارة أخرى، فهي تستخدم لتحفيز السلوك اخلاص من أجل تعزيز استهالك السلع االجتماعية مثل الصحة والتعليم، . إخفاقات السوق
فضال عن استهداف الفئات الضعيفة اليت ال تستطيع احلصول على السلع االجتماعية وذلك بسبب اآلثار السلبية للدخل والنامجة عن 

وعادة ما استخدمت هذه الربامج لتحسني معدالت التحاق األطفال باملدارس، وتعزيز . 1ركود الدورية أو الصدمات اخلارجيةحاالت ال
وقد زاد عدد البلدان اليت اعتمدت هذه الربامج أو تدرس اعتمادها زيادة   .احلضور يف العيادات الصحية وتعزيز املشاركة يف برامج التلقيح

وقد انتقل االهتمام . أمريكا الالتينية تطّبق هذه الربامج، فضال عن مناطق العامل األخرى كما يف آسيا وإفريقيافجميع بلدان . كبرية
ة ومت بالربامج اليت تستخدم النقود يف حتفيز األسر على االستثمار يف انتظام  األطفال يف الدراسة من البلدان النامية إىل البلدان املتقدم

 .امج يف مدينة نيويورك وواشنطناعتماد أحدث هذه الرب 
للمساعدات االجتماعية حيث تغطي ماليني األسر كما هو  البلدان أصبحت برامج التحويالت النقدية املشروطة أكرب مصدر  ويف بعض

م بتفاوتات والسيما يف البلدان اليت تتس عدم املساواةوحظيت هذه الربامج باإلشادة كوسيلة للحد من . احلال يف الربازيل واملكسيك
والتشجيع على االرتقاء بصحة الطفل  ،آخرينتقل من جيل إىل  الذيمساعدة األسر على كسر دائرة الفقر و  ،شديدة يف أمريكا الالتينية

 .وتغذيته وتعليمه، إىل جانب مساعدة البلدان املختلفة على الوفاء، باألهداف اإلمنائية لأللفية
 :اجلوهري التايلانطالقا من ذلك ميكن بلورة التساؤل 

 ماهي برامج التحويالت النقدية المشروطة؟ ومدى تأثيرها على الفقر والفقراء في البلدان النامية؟
 :وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية التطرق إىل احملاور التالية

 التحويالت النقدية املشروطة، أهدافها، وعناصرها األساسيةتطور برامج  -
  ت تبنيهاامج التحويالت النقدية املشروطة، وحجج ومربرااملسائل التشغيلية لرب  -
 (التعليم، الصحة، التغذية والعمل)على الفقر والفقراء  التحويالت النقدية املشروطةتأثري برامج  -

 التحويالت النقدية المشروطة، أهدافها، وعناصرها األساسيةتطور برامج  -1
 التحويالت النقدية المشروطةبرامج تطور  -1-1

ظهرت برامج التحويالت النقدية املشروطة ألول مرة يف بلدان أمريكا الالتينية، وذلك استجابة لألزمة االقتصادية يف تسعينات القرن       
وبالتايل متثل هذه الربامج . املاضي، أين اخنفض الطلب على اخلدمات االجتماعية مثل التعليم والصحة من قبل األسر الفقرية بشكل كبري

 يف النهج احلكومي الذي ركز يف وقت سابق على جانب العر  يف إيصال اخلدمات األساسية، وبدال من ذلك، أصبح الكركيز على حتوال
متثل هذه الربامج أيضا حتوال من الدعم العام إىل برامج هادفة أكثر دقة  كما.السلع االجتماعية جانب الطلب، من خالل محاية استهالك

 .رأس املال البشري، وبالتايل زيادة الكفاءة يف املدى الطويل تسعى إىل حتسني تكوين
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 (8002و  1991بين )تطور برامج التحويالت النقدية المشروطة في العالم (: 1)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنك الدويل: المصدر
لقد نشأت برامج التحويالت النقدية املشروطة يف بلدان أمريكا الالتينية متوسطة الدخل أساسا، واليت كانت تتوفر على بنية حتتية       
ألف  033حنو ومشل ” Progresaالتقدم “برنامج يسمى  7991فقدمت املكسيك برنامج مشروط للتحويالت النقدية سنة  .جيدة

مث تّغري تلتزم باملشاركة يف اخلدمات الصحية والتغذية والتعليم من أجل احلصول على هذه التحويالت النقدية، ( ايةفقرية للغ) أسرة مستفيدة
ماليني أسرة، حيث واحدة من كل مخسة  5والذي أصبح يشمل اآلن ” Oportunidades الفرص “إىل  1337اسم الربنامج عام 

مع الكركيز على عمالة  7991ازيل بدأ برنامج الدعم املايل املشروط األول يف عام ويف الرب  .أسر ريفية تعتمد على هذه التحويالت
، مث بدأت احلكومات احمللية حتاكي هذه أول هذه الربامج ببلدية كامبيناس” Escola Bolsa املنحة املدرسية “مج نابر ، فكان األطفال

من مخسة ماليني أسرة يف مجيع أحناء البالد، مث أعقب ذلك إنشاء  الربامج ويف أقل من سنة واحدة، متكن الربنامج من الوصول ألكثر
 Bolsaاملنح األسرية  “، ليصبح برنامج احتادي 1332سنة  برامج احتادية خمصصة لقطاعات حمددة، وبعدها مت توحيدها وإصالحها

Família ” منحة الطفلبرنامج “أما (. مليون فرد 21)مليون أسرة 77والذي خيدم اآلن (CGC) Child Support 
Grant  ” وتشري 1335ماليني يف عام  1فقد وصل عدد املستفيدين إىل أكثر من  1337يف جنوب أفريقيا الذي بدأ سنة ،

وقد مت تنفيذ املزيد من برامج الدعم املايل املشروط بنجاح على . 2تالتقديرات إىل أن واحدا من كل أربعة منازل يعتمد على هذه التحويال
، ع يف العديد من البلدان املتوسطة الدخل مثل الربازيل وشيلي وكولومبيا واإلكوادور وجامايكا واملكسيك وجنوب أفريقيا وتركيانطاق واس

وغالبا ما بدأت برامج التحويالت النقدية املشروطة يف هذه البلدان باألسر الفقرية والريفية واألطفال الصغار، ولكنها توسعت لتشمل 
، (جامايكا)، أو الناس املعوقني (كولومبيا)، أو اجملموعات اليت يصعب الوصول إليها مثل املشردين (الربازيل، املكسيك)األسر احلضرية 

، واملساعدة النفسية (الربازيل)، وتعليم الكبار (املكسيك)فضال عن سلسلة واسعة من الربامج الفرعية مثل حوافز إمتام الدراسة الثانوية 
وأخريا، فإن بعض البلدان املنخفضة الدخل مثل بنغالديش، بوركينا فاسو، كمبوديا،  (. الربازيل)لصغرية واإلسكان ، والقرو  ا(الشيلي)

كينيا، ليسوتو ومنغوليا ونيكاراغوا وهندوراس وباكستان جترب مع هذا النهج على نطاق أصغر يف كثري من األحيان، يف حني أن آخرين، 
 .مثل هذه الربامجالسيما يف أفريقيا، تفكر اعتماد 
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 التحويالت النقدية المشروطةأهداف برامج  -1-8
 
 
 

حتوال جديدا يف هنج السياسة االجتماعية، حيث جتاوزت هذه الربامج سياسات املساعدة  مج التحويالت النقدية املشروطةابر متثل       
. االجتماعية التقليدية من خالل حتول تركيزها من جانب العر  يف إيصال اخلدمات األساسية إىل معاجلة املعوقات يف جانب الطلب

بني احلماية االجتماعية والتنمية البشرية من خالل ليس فقط توفري وهتدف برامج التحويالت النقدية املشروطة إىل تعزيز حلقة الوصل 
احتياجات االستهالك على املدى القصري، ولكن معاجلة الفقر على املدى الطويل من خالل تعزيز االستثمارات يف رأس املال البشري يف 

واعدة لتجاوز مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة الكركيز على إعادة  وهلذا ينظر إليها على أهنا وسيلة. اجملاالت املكملة للتغذية والصحة والتعليم
والواقع أهنا من بني الربامج األكثر فعالية من حيث الوصول إىل الفقراء، السيما تلك الفئات اليت هي خارج نطاق برامج التأمني . التوزيع

قد جعلت هذه املزايا للتحويالت النقدية املشروطة جاذبية و . االجتماعي التقليدية، واليت غالبا ما ترتبط مع العمالة يف القطاع الرمسي
ملدقع ومن مستويات منخفضة جدا من خاصة يف البلدان ذات املستويات العالية من عدم املساواة، واليت يعاين فيها الفقراء من الفقر ا

  .الدخل واالستهالك ورأس املال البشري
 لمشروطةالعناصر األساسية لبرامج التحويالت النقدية ا -1-3
ويتكون عنصر التعليم من منحة . التغذية/ التعليم والصحة: التحويالت النقدية املشروطةهناك نوعان من املكونات املرتبطة مع معظم      

 نقدية تستهدف األطفال يف سن املدرسة االبتدائية، ويف البلدان ذات التحصيل العلمي العايل تستهدف املنحة املراهقني يف سن الدراسة
من أيام  %05-%03حيث يتم منح التحويالت النقدية على أساس فردي لكل طالب بشرط االلتحاق واحلضور ما بني . الثانوية
، وكذلك تكلفة الفرصة البديلة املستمدة من (الرسوم واللوازم املدرسية، وتكاليف النقل)وتغطي املنحة عموما التكاليف املباشرة . الدراسة

وغالبا ما تقدم منح نقدية أعلى لطالب املدارس الثانوية مقارنة بتالميذ . إرسال األطفال إىل املدرسة بدال من العمل الدخل املفقود نتيجة
يف املكسيك، وذلك لتوفري حافز إضايف ( مقارنة بالذكور)، كما تقدم املنح األعلى أيضا للفتيات (كولومبيا واملكسيك)املدارس االبتدائية 

أما الشق املتعلق بالصحة والتغذية فيتمثل يف . الريف الذي يتميز بتدين نسبة مشاركة اإلناث يف املدارس الثانوية يساعد على تغيري منط
ويتم منح التحويالت النقدية لألسر بشكل . منح نقدية عادة ما تستهدف األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة والنساء احلوامل واملرضعات

وتطعيم  ،ما تتضمن الشروط املتعلقة بالرعاية الصحية والتغذية إجراء فحص طيب دوري، ومراقبة منو األطفال غالباو (. وليس األفراد)عام 
 .3األطفال دون سن اخلامسة باللقاحات الالزمة، ورعاية األمهات قبل الوالدة وحضورهن جلسات دورية تقدم خالهلا معلومات صحية

وهي برامج تتطلب من املستفيدين توريد العمالة لفكرات  ،الدخل املشروطة بتوريد العمالةوإضافة إىل هذه الربامج هناك برامج حتويالت 
، اختذت اهلند قيادة إقليمية من خالل برنامج 1332ومنذ عام . حمددة من الوقت، وترتبط بتحسني البنية التحتية أو اخلدمات االجتماعية

وهو برنامج مساعدة  (NREGS: National Rural Employment Guarantee Scheme)العمالة الريفية الوطنية 
يوم عمل يف  733إذ يضمن برنامج التوظيف ما ال يقل عن . اجتماعية، يهدف إىل ضمان أمن الدخل لألسر الضعيفة يف املناطق الريفية

 .السنة كحد أدىن لفرد واحد يف األسرة
 بعض البلدان النامية برامج التحويالت النقدية المشروطة في(: 1)الجدول رقم 
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 82-12/82-11، صمرجع سابق، (8018) منظمة العمل الدولية :المصدر

 
ففي . يف بعض البلدان، تتجاوز برامج التحويالت النقدية املشروطة حوافز جانب الطلب وإىل تعزيز املعرو  من الصحة والتعليم     

نيكاراغوا؛ حيصل املعلمون على مكافأة متواضعة لكل طفل مشارك، نصفها يذهب إىل اقتناء اللوازم املدرسية، كما يتم التعاقد من خالل 
ويف املكسيك، يتم ختصيص موارد لتغطية تكاليف . الربنامج مع مقدمي اخلدمات من القطاع اخلاص لتوسيع التغطية الصحية األساسية

أما يف . منحا مباشرة إىل املدارس واملراكز الصحية (PRAF)" إعانة األسرة" ويف هندوراس، يقدم برنامج. الطلب اإلضايف للربنامج
هو جزء من إسكراتيجية التنمية الريفية الشاملة اليت تشتمل على استثمارات  (Red Solidaria)"  شبكة التضامن"السلفادور، فربنامج 

ويتضمن الربنامج ثالثة عناصر أساسية، حتويالت نقدية مشروطة، البنية التحتية يف املدارس واملراكز الصحية واملياه والصرف الصحي، 
 .4وليد الدخلوتطوير البنية التحتية، ودعم فرص ت

 
 

 التغطية (من األجور %) مستوى اإلعانة  مستوى اإلعانة المقدمة النوع البرنامج الدولة

 األرجنتين
عالوة عامة مشروطة خاصة  املساعدة العامة عن كل طفل 

 باألطفال
بيزو لكل طفل،  113إعانة شهرية 

 بيزو لألطفال املعوقني 003
لكل % 57لكل طفل و 71.5%
 7123األجر األدىن )معوق طفل 
 (بيزو

من أطفال % 01
األرجنتني واملراهقني دون 

 سنة 70

 بوليفيا
 معاش الكرامة

 Renta Dignidad 
 133حتويل دخل شهري يعادل  معاش شيخوخة عام

 بوليفيانو
بوليفيانو  11975األجر األدىن 

 %(1975نسبة اإلعانة )
من جمموع % 91

 املستفدين املؤهلني

 البرازيل

 املنح األسرية 
Bolsa Familia 

حتويالت نقدية مشروطة 
 بإثبات احلاجة

أقل من : األسر املعيشية شديدة الفقر
 رياال لكل شخص يف الشهر، 723
سنة  71رياال لكل طفل دون  01

، (أطفال 5أقصى حد ) يف الشهر
سنة  71-71رياال لكل طفل  00

، زائد (أقصى حد طفلني) يف الشهر
 رياال إضافية  13

نسبة )رياال  525األجر األدىن 
لكل أسرة شديدة الفقر % 9اإلعانة 
 (لكل طفل% 0+ 

من جمموع السكان % 11
من اجملموعة % 92)

املستهدفة من األسر 
شديدة الفقر ذات 

 (األطفال

معاش اجتماعي للشيخوخة  برنامج التأمني االجتماعي الريفي
والورثة واإلعاقة واملر  

 واألمومة

نسبة )رياال  525األجر األدىن  قيمة دنيا لألجر األدىن الرمسي
 % (733اإلعانة 

من صغار املزارعني % 03
 العاملني للحساب اخلاص

 المكسيك

برنامج الفرص 
Oportunidades 

حتويالت نقدية مشروطة 
إعانات + بإثبات احلاجة 

عينية مثل احلصول على 
الرعاية الصحية األساسية 

 واملكمالت الغذائية

إىل  13إعانات شهرية نقدية من 
بيزو مع حد أقصى يساوي  915
بيزو لكل أسرة معيشية  1025

حبسب السن واجلنس وشروط أهلية 
 أخرى

بيزو إىل  7102األجر األدىن من 
نسبة اإلعانة )بيزو يف الشهر  7119
إىل % 071تكرواح من : بيزو 7102
اإلعانة من : بيزو 7119، 5175%
 %(5071إىل % 075

من جمموع السكان % 15
 (مليون شخص 15)

جنوب 
 إفريقيا

حتويالت نقدية مشروطة  منحة دعم األطفال
 بإثبات احلاجة

رندا يف الشهر  113قيمة التحويل 
سنة، لألسر  70لألطفال دون 

املعيشية اليت يقل دخلها عن 
 راندا  07133

رندا  7999711األجر األدىن 
 %(70نسبة اإلعانة )

من جمموع األطفال % 03
 املؤهلني

 
حتويالت نقدية مشروطة  منحة شيخوخة ومنحة إعاقة

 بإثبات احلاجة
راندا  7373منحة شهرية تعادل 

 (ردوال 701)
رندا  7999711األجر األدىن 

 %(5375نسبة اإلعانة )
  

 الهند
املهامتا غاندي الوطنية  برنامج

   لضمان العمالة الريفية
MGNREGS 

فرد واحد يف  (ضمان للعمالة 
 (كل أسرة معيشية ريفية

أجور متساوية للرجال والنساء تعادل 
 روبية يف اليوم 733

 130و  03األجر األدىن ما بني 
 روبية يف اليوم
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  ، وحجج ومبررات تبنيها التحويالت النقدية المشروطة لبرامج المسائل التشغيلية -8
 التحويالت النقدية المشروطة لبرامج المسائل التشغيلية -8-1
 االستهداف والتقييم -8-1-1

وتشمل يف حدها األدىن وسيلة  ،األخرى إن برامج التحويالت النقدية املشروطة تتطلب األنظمة ذاهتا اليت حتتاجها برامج التحويالت      
. كما أنه من املستحسن وجود أنظمة قوية للرقابة والتقييم. آلية لتحويل إعانات الربنامج إليهاو  ،يف الربنامج لتحديد أهلية األسرة وقيدها

والتنسيق بني املؤسسات العديدة األخرى وإضافة إىل ذلك يتطلب برنامج التحويالت النقدية املشروطة وسيلة ملراقبة امتثال األسرة بشروطه 
حاولت هذه الربامج يف معظمها توجيه اإلعانات توجيها ضيقا إىل الفقراء من خالل وسائل استهداف جغرافية قد و  .املشاركة يف تطبيقه

ص اجملتمعي لقوائم األسر تلجأ برامج عديدة إىل االستهداف املستند إىل اعتبارات اجملتمع احمللي أو الفح ،وعالوة على ذلك .وأسرية
ويف كثري من احلاالت كانت برامج التحويالت النقدية املشروطة هي احملرك لرسم خرائط  .وذلك بغر  زيادة مستوى الشفافية ،املؤهلة

 .5االفقر أو نظم استهداف األسر املعيشية يف البلدان املعنية أو لتحديثه
. علية بصورة غري عادية تستند إىل أنظمة فنية متطورة والسيما فيما يتعلق باملراقبة والتقييموكان لدى عدد من هذه الربامج إدارة تفا      

إدارة معلومات مكثفة  مها عدد األطراف املشاركة فيها واحلاجة إىل ،النقدية املشروطةبرامج التحويالت ورمبا أن مستني متأصلتني يف 
إن امتياز هذه و . قد تفاعلتا بشكل ساعد على حتفيز التطور اإلبداعي يف جمايل املراقبة واإلدارة ،للتحقق من مدى االمتثال بالشروط

، قد أسهما يف جاذبية هذه النقدية املشروطة ومها ما مييزان معظم برامج التحويالت ،األنظمة ودرجة الشفافية العالية يف التوثيق واملعلومات
 ،فثقافة التقييم املستشرية يف برامج التحويالت النقدية املشروطة تعترب قوية للغاية .ملتأصلة فيهاالربامج رغم أهنما ليسا من السمات ا

إذ أجرى كثري من هذه الربامج عمليات تقييم لألثر مبعطيات خمتلفة ذات . وتتجاوز كثريا املمارسات املعتادة يف السياسات االجتماعية
 . على األقل يف املرحلة األولية ،كبري أساليب جتريبية  ومن بني هذه الربامج استخدم عدد. مصداقية

فالنجاح املبكر للنموذج األساسي يشجع خمتلف البلدان على التصدي . وخيضع دور برامج التحويالت النقدية املشروطة وتصميمها للتطور
ز على توسيع املعرو  من اخلدمات مع اجلهود هل ينبغي أن يتكامل الكركي: للجولتني الثانية والثالثة من التحديات مبا يف ذلك ما يلي

من، الرامية إىل حتسني نوعية تلك اخلدمات؟ هل ينبغي تغيري نطاق الشروط أو تعريفها لتصبح على سبيل املثال مكافأة على األداء بدال 
ذين جتاوزوا سن احلصول على جمرد استغالل اخلدمة؟ ما الذي ميكن عمله لضمان توفري العمل أو التدريب للشباب ال ،أو إضافة إىل

تقوم برامج ، هو التوازن املطلوب بني استهداف األطفال األصغر سنا واألكرب سنا؟ ويف بعض البلدان املساندة التعليمية من الربنامج؟ ما
الت أخرى تقوم التحويالت النقدية املشروطة ذاهتا بالتصدي هلذه التحديات عن طريق إجراء تعديالت على تصميمها األساسي، ويف حا

 .بدور عامل حتفيز لتغيري برامج أخرى
 التمويل وتكاليف إدارة البرنامج -8-1-8
إن القلق من أن احلكومات يف البلدان الفقرية ال تستطيع تطبيق برامج التحويالت النقدية املشروطة يتطلب النظر يف سياق املبالغ      

وعلى سبيل املثال، بلغ اإلنفاق على دعم الطاقة يف إفريقيا  .لربامج املوجهة لغري الفقراءالكبرية اليت تنفقها احلكومات على العديد من ا
، فضال %72.5من الناتج احمللي اإلمجايل، ويف منطقة الشرق األوسط بلغت النسبة % 0.5نسبة  1377جنوب الصحراء الكربى عام 

وعلى سبيل . األسر ذات الدخل العايل حنوتفادة من هذه اإلعانات عن ذلك، فإن عدم املساواة يف االستهالك، تؤدي إىل تراكم االس
ال تتلقى من السكان % 13من فوائد دعم الطاقة يف االقتصادات النامية، بينما أفقر % 20من السكان حوايل % 13املثال، جيين أغىن 

" املنح األسرية"شروطة املوجهة جيدا يف الربازيل فإن التوسع يف برنامج التحويالت النقدية امل ،مقابل ذلكو  .6عمدمن فوائد ال% 1سوى 
من الناتج احمللي اإلمجايل، يف حني أن احلكومة الربازيلية تنفق اآلن ما % 3.2من السكان مل يكلف سوى % 13 أفقروالذي يغطي 
من فوائدها للخمس % 53ر من أضعاف هذا املبلغ لتغطية العجز يف برامج التقاعد الفيدرالية الرئيسية، اليت توفر أكث 73يقرب من 



 تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة جممع مداخالت امللتقى الدولي حول
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املنح "كلف برناجمي   1371من الناتج احمللي اإلمجايل، ففي عام % 7وبالرغم من تطور هذه الربامج إال أن تكلفتها مل تتعدى . 7األغىن
. 8يلالى التو تغطية لربع ومخس السكان ع عمن الناتج احمللي اإلمجايل، م% 3.0و % 3.5يف املكسيك " الفرص"يف الربازيل و" األسرية

ويف بعض . وال متثل هذه أمثلة منعزلة، فالعديد من البلدان األخرى تنفق مبالغ كبرية من املال على دعم الصناعة والنفقات العسكرية
شركاء مع ك-البلدان الفقرية جدا، السيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، فقد سرعت اجلهات املاحنة واملنظمات غري احلكومية 

 . من تفكريها يف تنفيذ برامج التحويالت النقدية املشروطة -احلكومات
وإن كان يقال يف بعض األحيان أن تكاليف تشغيل برامج التحويالت النقدية املشروطة نسبة إىل أنواع أخرى من شبكات األمان 

يف املكسيك، مثلت " التقدم"األول من تشغيل برنامج  فإن الواقع مغاير لذلك، وعلى سبيل املثال، يف العام. االجتماعي هي مكلفة
وإن إحصاءات من هذا الشكل تزيد من . دوالر لكل دوالر واحد ينفق على التحويالت إىل املستفيدين 7.02التكاليف اإلدارية 

فكما هو . نامج يظهر صورة خمتلفةاالعتقاد السائد بأن برامج التحويالت النقدية املشروطة هي مكلفة للغاية، غري أن التدقيق يف عمل الرب 
احلال مع أي برنامج، فإن تكاليف اإلنشاء الثابتة، مثل شراء أجهزة الكمبيوتر، وحتديد املستفيدين، وغريها من تكاليف التأسيس تكون 

دوالر ينفق على  سنتات فقط مقابل كل 5قد اخنفضت التكاليف اإلدارية يف العام الثالث من تشغيل الربنامج إىل و . مرتفعة نسبيا
    .التحويالت

 حجج ومبررات برامج التحويالت النقدية المشروطة -8-8
فليس بوسع  ،رغم أن النمو االقتصادي املدفوع باعتبارات السوق هو احملرك الرئيسي على األرجح للحد من الفقر يف معظم البلدان      

ويف توفري السلع  ،األسواق عليها يا يف توفري األسس املؤسسية اليت تعملوتلعب السياسة العامة دورا حمور . األسواق أن تقوم بذلك وحدها
على احلد  وميكن للسياسة العامة، إىل جانب إرساء األساس للنمو االقتصادي، أن تكمل أثر النمو. العامة ويف تصحيح قصور األسواق

هناك و . ة التوزيع املباشر للموارد كي تتوجه إىل األسر الفقريةمن الفقر؛ فمن األدوات اليت تستطيع احلكومات استخدامها هلذه الغاية إعاد
وهناك جمموعة  .جمموعة متنامية من الدالئل والشواهد على أن التحويالت النقدية ميكن أن تتسم يف بعض احلاالت باإلنصاف والكفاءة

  :9، أمههااحلجج واملربرات لربط التحويالت النقدية بشروط حمددةمن 
 هناك تكن مل إذا أنه مفاده افتراض من احلجة هذه وتنطلق. املستهدفني املستفيدين ومواقف سلوكللتأثري على  ضرورية أنها -7

 . التعليم أو الصحة يف تاالستثمارا من القدر نفس املستفيدون يستثمر فلن ،شروط
 تلقى فقد مث ومن ،"املستحقني الفقراء" تفيد أنها على األرجح على إليها ينظر قد ةاملشروط ةـالنقدي ويالتالتح برامج نإ -1

 . السياسي دعمـال نـم املزيد
ال  إنهم حيث ،للمستفيدين االستقاللية من ونوع الذات احترام قحتقييف تسهم ةاملشروط ةـالنقدي ويالتالتح برامجإن  -0

  ."شيء ال مقابل شيء"على حيصلون
 الصحية تاخلدما على الطلب زيادة خالل من أنه ةاملشروط ةـالنقدي ويالتالتح لربامج املناصرين ضـبع رىـي ،كـذل إىل وإضافة     

 عرب الفقر توارث حلقة كسر يف ،الطويل املدى مث على من تسهم وأن ،البشري املال رأس تعزز أن هلذه الربامج ميكن والتعليمية
 ودـوج عدم إىل يشريون الشروط فرض فمنتقدو. طالشرو فرض ضد قوية أيضا حجج هناكإال أنه يف مقابل هذه احلجج، . لجيااأل
 دون التحسن سـنف حتقيق ميكن حيث ،املنشودة النتائج لتحقيق الشروط فرض ضرورة مدى بشأن سليم واقتصادي اجتماعي لـدلي
 السليم راالستثما غياب يف احملتمل السليب تأثريها منانطالقا  ،الشروط فرض ضرورة مسألة الشكوك تكتنف كما. الشروط هذه فرض
اليت  املتوسط الدخل ذات البلدان أو ،املنخفض الدخل ذات البلدان على خاص بشكل ذلك وينطبق، العامة اخلدمات عرض جانب يف
 فرض أن مفادها أخرى حجة وهناك. نوعيتها تدين أو عليها احلصول إمكانية عدم أو اخلدمات توفر عدم من مناطقها بعض تعاين
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 حيتج كما. شروطـلل لالمتثال املستفيدون يتكبدها خاصة أخرى وتكاليف ،اإلدارةو للرصد إضافية تكاليف على ينطوي شروطـال
 حتسن اليت الرشيدة تاخليارا حتديدميكنهم  ال الفقراء أن ويفترض ،األفراد استقاللية داع دون يقوض قد الشروط فرض بأن البعض
 .معيشتهم سبل
يبدو  من أشكال العقد االجتماعي بني الدولة واملستفيدينإن مفهوم أن برامج التحويالت النقدية املشروطة متثل شكال جديدا      

املسؤولية املشكركة إىل أن هناك إذ تشري . يف أغلبية الربامج( بدال من الشروط)مفهوما واضحا يف استخدام مصطلح املسؤوليات املشكركة 
فمسؤولية . مج التحويالت النقدية املشروطةجانب من املسؤولية يقع على عاتق احلكومة وجانب آخر تلتزم به األسر لضمان جناح برا

. احلكومة هي ضمان أن القيود على جانب العر  ال تعوق جناح هذه الربامج، وأما مسؤولية األسر فهي االلتزام بالشروط املتفق عليها
ول السياسي للتحويالت النقدية يزيد من القب( بدال من جمرد مساندة اآلباء)كما أن تركيز الشروط على بناء رأس املال البشري لألطفال 

وهبذا املعىن فإن استخدام . فقبل كل شيء يصعب إلقاء اللوم على األطفال عن كوهنم فقراء. 10املشروطة باعتبارها أداة لتعزيز الفرص
لتخفيف حدة الفقر وليس املوارد العامة يف تدعيم تنمية رأس املال البشري لألطفال الفقراء جيعل من التحويالت النقدية املشروطة برناجما 

كما أن تقدمي األموال لألمهات يتفق مع املفاهيم املقبولة على نطاق واسع وهي أن املرأة أفضل من الرجل يف . جمرد مساعدة اجتماعية
 .العادة يف استخدام األموال وتوزيعها

إن النتائج احملققة من تطبيق التحويالت النقدية املشروطة خاصة يف أمريكا الالتينية متثل شواهد قوية على أن هذه الربامج قد ساعدت و 
إذ استهدفت التحويالت األسر الفقرية استهدافا جيدا بصورة عامة، كما زادت من مستوى االستهالك وخففت . على حتسني حياة الفقراء

وتعترب دليال قويا على أن مما يؤكد على أن برامج هذه التحويالت هي وسيلة فعالة إلعادة توزيع الدخل على الفقراء،  من حدة الفقر،
مع االعكراف يف الوقت ذاته بأنه حىت . الربامج العامة اجليدة التصميم ميكن أن يكون هلا آثار ملموسة على املؤشرات االجتماعية اهلامة

ومن مّث يتعني استكمال هذه الربامج . إدارة ال تستطيع أن تفي جبميع احتياجات نظام احلماية االجتماعية الشاملأفضل الربامج تصميما و 
 . بأنشطة تدخلية أخرى مثل برامج التشغيل أو التوظيف واملعاشات االجتماعية

 تأثير برامج التحويالت النقدية المشروطة -3
وينظر أن  ،يشري إىل أهنا وردت بشكل جيدتسعينات القرن املاضي طة يف خمتلف البلدان منذ انتشار برامج التحويالت النقدية املشرو  إن .

وقد مت تقييم الربامج من قبل وكاالت دولية مثل املعهد الدويل . هلاعلى بعض من األهداف اليت وضعت  -على األقل  - يكون هلا تأثري
، ومعهد الدراسات املالية، والبنك (PATH)خالل الصحة والتعليم ، وبرنامج للتقدم من (IFPRI)لبحوث السياسات الغذائية 

تقييم تأثري برامج التحويالت النقدية املشروطة من وجهة نظر وميكن . اإلمنائيألمم املتحدة اربنامج لالدويل ومركز الفقر الدويل التابع 
والواردة يف هم نتائج عمليات التقييم خالل مناقشة أ من أهدافها الرئيسية، أي التخفيف من حدة الفقر، وتكوين رأس املال البشري

 :العناصر اآلتية
 أثر التحويالت على الفقر وعدم المساواة  -3-1
في السنوات اليت تلت ف. برامج التحويالت النقدية ختفيف حدة الفقر ألعداد كبرية من األسرمن ناحية األرقام املطلقة، فقد سامهت      
مخسة أكثر من خرج ، حيث زيادة يف احلد األدىن لألجورال، وذلك نتيجة لعمليات التحويالت و (1330) "األسريةاملنح "برنامج إطالق 
 (1377-1331)الفكرة خالل و  %.0، خفض الربنامج معدل الفقر بنسبة 1339وحبلول عام . الربازيليني من الفقر املدقعمن ماليني 

يف  دورا كبريا تحويالتوقد لعبت ال ،شخص من الفقر املدقع ألف 033(Chile Solidario) يف الشيلي  التضامنأخرج برنامج 
سحب برنامج التحويالت النقدية املشروط بتوريد العمالة يف اهلند، و . من السكان% 73، ألهنا تشكل ثلث دخل أفقر احلد من الفقر

مليون شخص  7.1حنو سحب املكسيك يف  مج التقدمكما ينسب إىل برنا. مليون من سكان املناطق الريفية فوق خط الفقر الوطين 13
على الرغم و  (.1332)مليون نسمة  7.7وبالنسبة جلنوب إفريقيا كان الرقم هو  .فوق خط الفقر الوطين 1333-7991خالل الفكرة 
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يف دقع املفقر ال خفض ته األوىليف سنوا "املنح األسرية"ن، فربنامج يطرح حتديات يف مجيع البلداالفقر من هذه اإلجنازات الكبرية، ال يزال 
، أما يف املكسيك فقد حد برنامج "التضامن" برنامج خالل من %7.9 بنسبةاملدقع  اخنفض الفقر شيليال، ويف %0.1الربازيل بنسبة 

 . 11%2.0ختفيض الفقر بنسبة  الفضل يفجنوب أفريقيا يف " منحة دعم الطفل"، كما كان لربنامج %0بنسبة من الفقر الكلي  "التقدم"
ومن الواضح أن هناك تأثري هام لربامج التحويالت النقدية املشروطة على الفقر، إال أن أثر هذه الربامج على عمق وشدة الفقر أكثر       

املثال، شكل  األسر الفقرية بشكل كبري، وعلى سبيل فقد سامهت هذه برامج يف زيادة دخل. وضوحا من على معدل من يعانون الفقر
من دخل أفقر األسر على التوايل، وقد أدى ذلك  %53و  %15 الدخل من برامج التحويالت النقدية املشروطة يف املكسيك والربازيل

يف معدل من يعانون  %0مقارنة مع اخنفا  بنسبةـ  ،%25وشدة الفقر بنسبة  %03يف املكسيك إىل اخنفا  فجوة الفقر بنسبة 
مقارنة باخنفا  حجم الفقر بنسبة  %25يف جنوب أفريقيا فجوة الفقر املدقع بنسبة " منحة دعم الطفل"فض برنامج وباملثل، خ. الفقر
، واليت أدت %01إىل زيادة يف دخل األسر بنسبة   1331و  1335بني  ييف باراغوا  Tekaporaكما أدى برنامج . 2.0%

األسر هنا غالبا ما  غري أن املالحظ على هذه النتائج أن هذه .12%71ستفيدين بـ معدل انتشار الفقر املدقع بني امل بدورها إىل اخنفا 
قر تنتقل من الفقر املدقع إىل الفقر، وهو ما يعين أنه على الرغم من أن هذه األسر غادرت الفقر املدقع إال أهنا ال ميكن أن هترب من الف

 .بشكل مطلق
املساواة األولية، ومت فيها تنفيذ برامج التحويالت النقدية املشروطة لفكرة طويلة نسبيا،  ويف البلدان اليت لديها مستويات عالية من عدم

شيلي خالل الفكرة الوبتحليل معامل جيين يف كل من الربازيل واملكسيك و . لوحظ أن هذه الربامج تساهم يف احلد من عدم املساواة
من احلد من عدم املساواة يف كل من  %17شروطة كانت مسئولة عن ، كشف التحليل أن برامج التحويالت النقدية امل7995-1335

يف " املنح األسرية"يف املكسيك و" الفرص"وقد كانت حتويالت الدخل ضمن برنامج . 13يف شيلي %75الربازيل واملكسيك، وعن 
كان الكم من التحويالت صغرية جدا لتكون   الربازيل كبرية مبا فيه الكفاية لتؤدي إىل اخنفا  كبري يف عدم املساواة، يف حني أنه يف شيلي

 .قادرة على إحداث التغيري
 أثر التحويالت على التعليم -3-8

تشري األدلة إىل أن برامج التحويالت النقدية املشروطة متيل إىل حتسني معدالت االلتحاق باملدارس واحلضور من خالل مساعدة       
املسامهة يف )كما أنه يقلل من العبء . عليم مبا يف ذلك الرسوم والزي املدرسي والكتباألسر الفقرية على التغلب على حواجز تكاليف الت

ويرتبط دفع التحويالت النقدية لألسر الفقرية عادة  .الواقع على األطفال، وخاصة الفتيات، ومتكينهم من املشاركة يف املدرسة( دخل األسرة
والعديد . ل تنمية رأس املال البشري وتزويد أطفال اليوم طريقا للخروج من الفقر غدابأهداف سياسة تعزيز التعليم باعتباره شكال من أشكا

من أنصار التحويالت النقدية ينظرون إىل التعليم كمفتاح لسوق العمل، وحترير قدرة املرأة على إطالق العنان وخلق حياة بديلة خارج 
التحويالت النقدية عادة متأصلة يف االدعاء بأن اآلباء ال يستثمرون بشكل كاف  اقكران الشروط املتعلقة باملدارس مع برامجويعترب . لاملنز 

 . يف تعليم أبنائهم
فقد ارتفعت . التعليميةضخمة يف االستفادة من اخلدمات ، وأحيانا أسفرت التحويالت النقدية املشروطة عن زيادة ملموسةولقد       

وظهرت . لديهم ضعيفة يف البداية والسيما بني أولئك الذين كانت معدالت القيد، لربامجبني املستفيدين من ا معدالت القيد يف املدرسة
ويف البلدان املنخفضة  ،(مثل املكسيك والربازيل) هذه اآلثار يف البلدان املتوسطة الدخل حيث مت تطبيق برامج التحويالت يف البداية

حوافز أكرب لألسر على إحلاق  -لى عكس برامج التحويالت األخرىع-" الفرص"ففي يف املكسيك؛ يتضمن برنامج . األخرى الدخل
ليم الفتيات بالتعليم، واحلوافز اليت تزيد مع كل سنة من سنوات الدراسة واليت تسهل عملية انتقال األطفال من التعليم االبتدائي إىل التع

لسادس مع حتسن احتمال التحاق الفتيات باملدارس الثانوي، وقد سجلت املكسيك زيادة يف التحاق األطفال الذين أكملوا الصف ا
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للفتيات و  %72.0لكل من الفتيات والفتيان، مع زيادة أكرب من  %77.7الثانوية، فكانت زيادة التحاق باملدارس الثانوية بنسبة 
 معدلاخنفض زيادة للذكور، كما  %73زيادة يف االلتحاق باملدارس الثانوية للبنات وحوايل  %13وهذا ميثل أكثر من . للذكور 1.5%
وقد أظهر أطفال األسر املشاركة . 14%9إىل  %70، ومعدل التسرب من  %33إىل % 01من األطفال املشاركني يف الربنامج رسوب 
تيات من الف % 79يف معدل االلتحاق باملدارس، كما زاد احتمال مواصلة  %1-5يف الربازيل زيادة قدرها " املنح األسرية"يف برنامج 

، "املنح األسرية"برنامج للمستفيدين من  %77لتعليمهم، باإلضافة إىل اخنفا  معدل إعادة الطالب للسنة الدراسية بنسبة ( سنة 75)
ويف جنوب أفريقيا، أين متثل املواظبة على الدراسة نسبيا اإلشكالية األساسية، أدت منحة دعم الطفل إىل زيادة . مقارنة مع غري املستفيدين

مع حتقيق ( قبل سن السادسة)، وقد ارتبط استالم املنحة يف وقت مبكر %91.2إىل  %95دل االلتحاق باملدارس االبتدائية من مع
بلدان أخرى أثار اجيابية على معدالت  سجلتكما  .املزيد من سنوات الدراسة، وزيادة التحصيل العلمي للفتيات يف الرياضيات والقراءة

معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية ر املشاركة يف برامج التحويالت على الرغم من نطاق تغطيتها الضيق، إذ ارتفع القيد والتسرب بني األس
معدل االلتحاق فقد ارتفع  ندوراس، أما يف اهل%1إىل  %1، واخنفضت معدالت التسرب من %90إىل % 15من  ايف نيكاراغو 

،    %70إىل  %70ومعدالت الرسوب من  %1إىل  %1معدالت التسرب من ، واخنفضت %05إىل % 01باملدارس االبتدائية من 
 .15٪ يف كولومبيا11٪ إىل 12معدالت االلتحاق باملدارس الثانوية من  كما زادت
الرئيسيني إضافة إىل ما سبق، فإن التحويالت النقدية املشروطة ميكن أن تؤثر أيضا على العالقات بني اجلنسني، وحيث أن املتلقني       

ثريا ما ساعدت التحويالت النقدية إىل زيادة دور املرأة ك، و (يف املكسيك" الفرص"كما هو احلال يف برنامج )للتحويالت هم من النساء 
بنات فقد قدمت التحويالت النقدية املشروطة دعم كبري لتعليم ال. يف اختاذ القرارات إنفاق األسر وتعزيز عالقات أكثر توازنا بني اجلنسني

ففي باكستان، أظهر تقييم البنك الدويل عام . عن طريق احلد من أعبائها للمسامهة يف دخل األسرة ومتكينها من املشاركة يف املدرسة
عاما بنسبة  72-73أن برنامج التحويالت النقدية يف البنجاب أدى زيادة معدالت التحاق الفتيات الذين تكراوح أعمارهم بني  1330
؛ يف بنغالديش، زاد برنامج مساعدة املدارس الثانوية للبنات نسبة النجاح يف املدارس الثانوية للفتيات اليت تستفيد من وباملثل. 77%

وبشكل عام، ازدادت نسبة التحاق الفتيات يف البلدان املنخفضة . 133016يف عام  %10إىل  1337يف عام  %09املنحة من 
عقود املاضية، وهذا مهم للفتيات على حد سواء من منظور حياهتم املستقبلية وكذلك من واملتوسطة الدخل إىل حد كبري على مدى ال

وعالوة على ذلك، فإن قرارات . منظور االقتصاد السياسي، فزيادة االلتحاق تشجع املزيد من الدعم للتعليم والتدابري الالزمة لتمويلها
وهنا . كسيك دفعت األسر اجملاورة خارج الربنامج بإحلاق بناهتم بأعداد أكربالتحاق الفتيات األسر اليت شاركت يف برنامج الفرص يف امل

 .داللة هامة على كيف ميكن ملثل هذه الربامج أن تعزز ظهور مواقف جديدة اجتاه الفتيات، وتعليمهم ومستقبلهم
على حمدودية فرص احلصول على التعليم يف إن الدراسات املتعلقة بالتحويالت النقدية، واحلد من الفقر، ومتكني املرأة، تؤكد       

اجملتمعات املهمشة، وإن أصبحت مثل هذه احلاالت نادرة على حنو متزايد، فقد حتسنت فرص الوصول يف كثري من البلدان املنخفضة 
كة مع البنك الدويل، من األطفال بالتعليم االبتدائي يف البلدان النامية اليت هي شرا  %93إذ يلتحق . واملتوسطة الدخل إىل حد كبري

وإن كان الوصول الفعلي إىل التعليم االبتدائي يف هذه البلدان . %91كانت نسبة التحاق البنات إىل البنني   1373ونتيجة لذلك يف عام 
يف حتقيق  كما أن الفشل .واقعا بالنسبة للغالبية العظمى من األطفال، ال يزال التحدي متمثال يف حتسني فرص حصول اجملتمعات املهمشة

 تعميم التعليم من خالل املدرسة الثانوية يف البلدان النامية هو يف الغالب نتيجة، ليس للفشل األويل يف التسجيل ولكن الرتفاع معدالت
 17.التسرب
ت التعليمية، واليت لقد أبرز هذا االستعرا  املوجز من اإلجنازات التعليمية يف منظور دويل بعض التحديات الرئيسية يف جمال اإلجنازا      

إذ تواجه البلدان الناشئة حتديات هائلة يف ضمان حصول . ميكن أن تعزى إىل حد كبري إىل عدم املساواة يف احلصول على التعليم اجليد
ما وراء  ولذا فمن الضروري أن ننظر إىل أبعد من املنطقي القياسي لصنع التحويالت النقدية املشروطة، وهو. اجلميع على التعليم اجليد
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فعلى العكس من ذلك، فإن . االدعاء بأن اآلباء واألمهات مها السبب األساسي يف اخنفا  االستثمار يف تعليم أبنائهم، وخاصة بناهتم
حكومات البلدان ذات الدخل املنخفض والناشئة تواجه حتديات كبرية يف توفري التعليم املناسب حىت ألولئك الفتيات والفتيان الصغار 

وهذا يشري إىل ضرورة النظر يف النظم التعليمية بدال من اآلباء من أجل شرح  .ال يفعلون يف الواقع سوى البقاء يف املدرسة طيلة اليوم الذين
بات الصعو اإلجنازات احملدودة ألطفال اليوم، واالفتقار إىل تنمية رأس املال البشري اليت متكنهم من املسامهة يف النمو الوطين مثل البالغني، و 
هذا الوضع . اليت تواجهها الفتيات يف احلصول على املهارات واملعارف اليت هم يف حاجة إليها من أجل خلق حياة بديلة خارج املنزل

يسلط الضوء على عالقات القوة غري املتكافئة بني الدول واألسر، حيث أن الدول قد تعاقب األسر لعدم االمتثال للمسؤوليات املشكركة، 
 .تزال األسر دون الوسائل الالزمة إلخضاع املدارس للمساءلة عندما فشلت يف الوفاء مبسؤولياهتا يف حني ال

 أثر التحويالت على الصحة -3-3
 برنامجتطبيق العامني األولني من  قد مت توثيق االرتباط بني التحويالت النقدية املشروطة والنتائج الصحية يف عدد من البلدان، ففيل      
 الزيادة يف الطلب، وقد %53إىل  %03 من الطلب الكلي على اخلدمات الصحية يف املناطق الريفيةارتفع ، ملكسيكيف ا" الفرص"

إضافة إىل ذلك فقد . اخلاصة العامة وال املراكز الصحيةعلى سابقا ال  كرددتخدمات الرعاية الوقائية من قبل األسر اليت مل على أساسا 
اختبارات الكشف عن سرطان عنق الرحم والورم احلليمي زيادة وسط النساء املشاركات يف الربنامج، فضال عن عرفت نسبة االستفادة من 

كما ساعد الربنامج على زيادة استخدام املرأة لوسائل منع احلمل حيث . %71أن نسبة استخدامهم لرعاية ما قبل الوالدة كانت أعلى بـ 
، األمر الذي خفض من معدالت اخلصوبة، (عند غري املشاركات يف الربنامج %01مقابل ) %51بلغت النسبة عند النساء املشاركات 

كما كان انعكاس الربنامج االجيايب من خالل ارتفاع نسبة الزيارات الصحية املنتظمة  .مبا يف ذلك اخنفا  معدالت احلمل بني املراهقات
بني األطفال  %71، مع اخنفا  يف معدل اإلصابة باملر  بنسبة سنوات  5بني األطفال الذين تقل أعمارهم عن %13إىل  %03من 

املهامتا غاندي برنامج ) MGNREGSويف اهلند، فقد متكنت النساء العامالت يف مشاريع . ما بني الذين تقل أعماهم عن سنتني
هتم، وخاصة من خالل العيادات من استخدام دخلهم للحصول على رعاية صحية أفضل ألنفسهم وعائال( الوطين لضمان العمالة الريفية

على التوايل بالنسبة لألسر املشاركة يف برنامج  %21و  %12بـ  الفحوصات الصحية لألطفال واألمهاتارتفعت نسبة كما . اخلاصة
من احلد من  يف البريو" لدعم النساء الكبار والنساء احلوامل خاصة"  Juntosومسح برنامج . التحويالت النقدية املشروطة يف السلفادور

غري أن النتائج يف برنامج . %15إىل العيادات الصحية بنحو ( قبل وبعد الوالدة)الوالدات املنزلية، إذ أدى إىل زيادة عدد زيارات النساء 
 .18%1سوى بـ ( واملنخفضة أصال)شيلي كانت متواضعة لنساء املناطق الريفية، فلم ترتفع عدد زيارات النساء يف ال" التضامن"
رغم وجود دالئل واضحة على أن التحويالت النقدية املشروطة زادت من درجة االستفادة من اخلدمات الصحية فإن الدالئل والشواهد و 

إىل  (لكن ليس مجيعها بالقطع)وتوصلت بعض التقييمات . يف جمال الصحة أكثر تباينا” النهائية“على أثر هذه التحويالت على النواتج 
وهناك أسباب عديدة لتفسري اآلثار املتواضعة اليت قد تسفر عنها برامج التحويالت  .لربامج يتمتعون حبالة صحية أفضلأن املستفيدين من ا
 ،ومن بني االحتماالت عدم  تصدي الربامج كما هي مصممة لبعض القيود على املستوى األسري. يف الصحة” النهائية“على النواتج 

إال أن االحتمال . األبوية أو نقص املعلومات أو غري ذلك من املدخالت يف النواتج الصحية فقد تشمل هذه القيود سوء املمارسات
إىل درجة أن جمرد زيادة رمبا للفقراء بشكل خاص،  ،سيئة اليت تعد نوعية اخلدماتإمدادات الرعاية الصحية وجودهتا وببالرئيسي يتعلق 

نقص  (EFI)" دخل األسرة األخالقي"وبرنامج " التضامن"كني يف برنامج ويف الشيلي ذكر املشار . استخدامها ال يسفر عن منافع
إمدادات الرعاية الصحية، فبعد تعليمة الكشف املبكر عن سرطان الثدي، وجدت النساء أن النظام الصحي مل يتمكن من الرد يف الوقت 

يف باراغواي فيما يتعلق بعدد الزيارات للمراكز  (Tekapora)وباملثل فقد كانت نتائج برنامج . املناسب لطلباهتن إلجراء الفحوصات
لتحويالت النقدية املشروطة برنامج اكما ذكر أهلواليا أن .الصحية وتطعيم األطفال أقل مما كان متوقعا بسبب مشاكل يف جانب العر 



 ة للحد من الفقر في الدول الناميةالتحويالت النقدية المشروطة تجربة واعد

133 

 

ثري املشكرك لإلقصاء الذي ينجم ،مل يقدم حىت اآلن أي فوائد صحية للنساء، ويعزو ذلك إىل التأ(IGMSY)يف اهلند للنساء احلوامل 
وتشري األدلة إىل أن النساء تتجنب اخلدمات الصحية . عن شروط األهلية الصارمة واخنفا  جودة خدمات الرعاية الصحية املقدمة للفقراء

ضال عن مطالبة العامة بسبب نقص املهارة والتعاطف ملقدمي اخلدمة، ونقص األدوية األساسية، وغياب مقدمي الرعاية من اإلناث، ف
وبالرغم من زيادة اإلقبال على اخلدمات الصحية . مقدمي هذه اخلدمات ملدفوعات غري مشروعة، مما جيعلها أكثر تكلفة من املرافق اخلاصة

 يف املكسيك، إال ذلك ال يعين عدم وجود بعض اجلوانب السلبية يف تقدمي هذه اخلدمات، فهناك أدلة على االنتظار لفكرات طويلة من
أجل املعاينات الطبية، ونقص األدوية، واخنفا  مستوى الرعاية والعالج، واملعاملة غري الالئقة من قبل مقدمي اخلدمات الصحية، األمر 

وعلى هذا فإن املسؤوليات املشكركة يف قطاع الصحة هي أكثر صعوبة يف  .الذي يؤدي ببعض األسر إىل رفض املشاركة يف برنامج الفرص
ومع توفر . نة بقطاع التعليم، وذلك بسبب عزوف األسر الفقرية لتغيري مواقفهم اجتاه الرعاية الصحية الوقائية واخلدمات املقدمةالتنفيذ مقار 

هذه الصعوبات فإن برامج التحويالت النقدية املشروطة ال ميكن أن حتقق أهدافها يف حتسني صحة الفقراء، إال إذا كان هناك بنية حتتية 
 .سهل الوصول إليها، وتقدم خدمات صحية ذات جودة مقبولةصحية مالئمة ي
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بالنسبة للطعام، أدلة على استخدام املرأة للتحويالت النقدية، حيثما كان ذلك متاحا، يظهر أهنن ينفقن أجزاء كبرية من هذه       

وفيما يتعلق باألمن الغذائي، وتأثري برامج التحويالت النقدية املشروطة هو أكثر تشجيعا مع معظم  .ةاألموال لتحسني التغذية األسري
مل تؤثر التحويالت النقدية املشروطة فحسب على املستوى العام لالستهالك و . تقييمات الربامج مما يشري إىل زيادة يف اقتناء املواد الغذائية

األسر املعيشية اليت تتلقى حتويالت نقدية مشروطة تنفق قدرا أكرب  فهناك الكثري من الدالئل على أن .بل أيضا على تركيبة هذا االستهالك
داخل سلة الغذاء قدرا أكرب على مصادر املغذيات ذات النوعية العالية، مما تفعله األسر املعيشية اليت ال تتلقى هذه ، ويف على الغذاء

ومع ذلك، يبدو أن ختفيف قيود امليزانية قد أسفر عن نتائج أكثر  .ام للدخل أو االستهالكالتحويالت لكنها مقاربة يف املستوى الع
. ، من تعزيز القدرة على شراء املواد الغذائية بكميات كبرية  MGNREGSاهلند، استطاعت النساء العامالت يف برنامج ففي .إجيابية

من قبل وزارة الصحة والرعاية االجتماعية يف الربازيل حتسن نظام التغذية ( 1332-7995) "املنح األسرية"وقد كشف تقييم أداء برنامج 
. مقارنة مع األسر غري املستفيدة %19من املستفيدين، فضال عن أن انتشار التقزم لدى األطفال املستفيدين كان أقل بـ  %01.2لـ 

األمن الغذائي األساسي بأكثر من النصف " نح األسريةامل"فقد حققت األسر املشاركة يف برنامج  (1339)منظمة العمل الدولية  وحسب
يف املكسيك من شراء املزيد من الربوتينات واخلضار والفواكه، كما ساهم " الفرص"وقد زادت قدرة النساء املشاركات يف برنامج (. 51%)

ونتاجا لتحسني نظام التغذية . ملرضعاتحتسني التغذية مع برنامج اخلدمات الصحية يف خفض معدالت فقر الدم بني النساء احلوامل وا
بنسبة ( شهرا 01-71)، فيما زاد متوسط معدل النمو السنوي لألطفال %73سنوات بـ  5اخنفضت نسبة التقزم لألطفال حتت سن 

النقدية  ، لوحظ منو أحسن لألطفال املشاركني يف برامج التحويالت%1أما يف كولومبيا، بنسبة اخنفا  نسبة التقزم بـ  (.سم7) 71%
شهرا   71، وفالبنسبة لألطفال يف سن %1قارنة باألطفال غري املشاركني، إذ اخنفضت نسبة التقزم لدى األطفال املشاركني بـ ماملشروطة 

سم يف املناطق الريفية لألطفال األقل من  0.75وسم يف املناطق احلضرية  3.10سم، وبنسبة  3.22بـ ( الطول)كان منوهم أكرب 
( سنوات 2-1)كما اكتسب األطفال املشاركني يف الربنامج . سم3.11أكرب بنسبة   1-1ما كان منو أطفال الريف يف سن سنتني، بين

إضافة إىل ذلك فقد كان . غرام إضافية ألطفال احلضر 533غرام إضافية ألطفال املناطق الريفية، و 033زيادة يف الوزن تراوحت بني 
يف جنوب أفريقيا، مؤشرات تنمية أفضل يف نسب الطول والوزن " معاش الشيخوخة"أو " عم األطفالمنحة د"ألطفال األسر اليت تستقبل 

 .19إىل العمر
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إما ألن  ،من املخاوف الرئيسية حني بدأ تطبيق هذه الربامج أهنا ستؤدي إىل ختفيضات  كبرية يف مشاركة البالغني يف سوق العمل     
” فقراء  مبا يكفي“املستفيدين سيفضلون قضاء وقت فراغ أطول على زيادة الدخل أو ألهنم سيخفضون وقت العمل كي يظلوا 

ومن الناحية العملية يبدو أن أثر التحويالت النقدية املشروطة على عمل البالغني هو أثر متواضع على أكثر . الستحقاق التحويالت
مل خيفضوا  جرت يف كمبوديا واإلكوادور واملكسيك تظهر أن البالغني يف األسر املعيشية اليت حصلت على حتويالتفالبحوث اليت . تقدير

 .20وقت العمل
ورغم أن التحويالت النقدية املشروطة مل تسفر عن اخنفا  مشاركة البالغني يف سوق العمل، فقد أدت إىل تراجع ملموس يف عمالة 

وظهر تراجع عمالة األطفال وسط املستفيدين بالتحويالت النقدية . ن جانب الكثري من هذه الربامجاألطفال، كما كان مستهدفا م
ففي كمبوديا، على  .كان هذا الكراجع كبريا للغاية  ،ويف بعض احلاالت .املشروطة يف الربازيل وكمبوديا واإلكوادور واملكسيك ونيكاراغوا

ويف تقييم  .االحتمال بالنسبة ملن ال يتلقاهاعن  %73الذي يتلقى حتويالت أقل بنسبة   كان احتمال عمل الطفل العادي   سبيل املثال،
يف املدرسة، اخنفضت مشاركة . ، وبسبب زيادة التحاق األطفال باملدارس1333-7991يف املكسيك خالل الفكرة " التقدم"لربنامج 

 .21%15و  %75أطفال الربنامج يف القوى العاملة بني 
 
 النساء تدريب وتوظيفأثر التحويالت على  -3-6

ومل يكن مفاجئا، عند . يقدم العمل املاهر للنساء أفضل فرصة لزيادة رفاهيتهم املالية، وحتسني وضعهم االجتماعي، وزيادة حرية االختيار
املهارات الالزمة لتحسني سبل طرح األسئلة، أن أعدادا كبرية من النساء املشاركات يف برامج التحويالت النقدية تقول بأن اكتساب 

إذ أظهرت جمموعات النقاش مع املشاركني يف برنامج الفرص، أنه إضافة إىل أمهية حصول النساء على . عيشهم لديها أولوية عالية
ويف . ليم والتدريبهو التع (ما وراء التحويالت)املعلومات املتعلقة بالتغذية، والصحة، وتربية األطفال، فإن معظم ما يريدونه من الربنامج 

، زيادة رغبة املشاركني يف احلصول على مزيد املهارات العالية "املنح األسرية"برنامج الربازيل، أظهرت جمموعات النقاش مع املشاركني 
برنامج يف استطالع كبري للمشاركات يف . الالزمة، ليس خوفا من فقدان منافع الربنامج ولكن لزيادة فرص العمل وكسب الفرص املتاحة

MGNREGS  يف اهلند، قالت النساء أهنن يردن حمو األمية والتدريب على املهارات األساسية جنبا إىل جنب مع دعم مشاريع توليد
 . الدخل الصديقة للمرأة

التحويالت النقدية، فبدعم من . ومع ذلك فإن املرأة يف برامج التحويالت النقدية تواجه حتديات كبرية يف مسارها حنو العمالة املاهرة      
كما أن الكثري من األسر الفقرية تتواجد . أكملت العديد من الفتيات التعليم الثانوي، ولكن احلصول على وظيفة ال يزال أمر بعيد املنال

مل يف هذه خلق فرص الع يف املناطق النائية حيث ندرة العمل املأجور، وغالبا ما تكون اهلجرة هنا هي خيار العمالة الرئيس، ذلك أن
باإلضافة إىل . يف اهلند MGNREGSاملناطق من املرجح أن تتطلب إعانات حكومية أو أشغال عامة كبرية احلجم، مثل برنامج 

ذلك، فإن العمل غري مدفوع األجر الذي يشكل عبئا ثقيال على املرأة يكرك هلا القليل من الوقت للعمل بأجر، ولتكون قادرة على قبول 
وأخريا، ومن . رعاية األطفال العامةخدمات حتتاج إىل تقاسم أكثر مساواة من املهام غري املدفوعة داخل األسرة أو توفر  الوظيفة، فإهنا

لكن بالنسبة ملعظم النساء يف برامج التحويالت النقدية، تقف . أجل التمكني، يتطلب توفر فرص العمل املرحبة وظروف العمل الالئقة
وحيث تكون فرص العمل املتاحة يف االقتصاد غري . جزا أمام اكتساب املهارات الالزمة للعمل بأجر الئقاخنفا  معدالت التعليم حا

الرمسي، فإن العامالت ال تكن قادرات على التمتع مبستوى كاف من األمن االجتماعي الذي من شأنه محايتهم من الوقوع مرة أخرى يف 
وعليه فإن تدابري تسهيل مشاركة املرأة يف العمل الرمسي سوف . ابات العمل أو البطالةبراثن الفقر يف حال حدوث املر  أو التعر  إلص
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تقلل بشكل فعال من ضعف املرأة والفقر من خالل منحها إمكانية الوصول إىل آليات للحماية االجتماعية أكثر مشوال، مبا يف ذلك محاية 
 .الةاألمومة، واحلماية الصحية االجتماعية، واحلماية من البط

. التحويالتربامج لنتائج خمتلطة جند فإنه ليس من املستغرب أن  ا، ومرحباممكنمتاحا، جعل العمل الثالثة؛  التحدياته ونظرا هلذ     
تكاليف البحث عن عمل واهلجرة، ويف اهلند، حيث  يفيف جنوب أفريقيا، حيث تساهم التحويالت  املنح برنامجيف نتائج ال فضلوتوجد أ
 22.ومرحبة على حد سواء ةللمرأة ممكنفرص عمل   NREGA برنامجيوفر 

  مع تأثري أكرب ، (%72و %1بني )زيادة املشاركة يف القوى العاملة يف جنوب أفريقيا، يرتبط استالم منحة دعم الطفل مع
ش الشيخوخة عن طريق باإلضافة إىل ذلك، استالم معا. يف مستوطنات غري رمسيةالاليت يعشن التعليم احملدود  ذواتلنساء ا

 . يف األسرة احتمال اهلجرة الداخلية للعمل من قبل عضو آخر يزيد منأحد أفراد األسرة 
  يف مشاريع ، يستفيد أحد أفرادها من العمل مليون أسرة 53يف اهلند، من بني ما يقرب منMGNREGS   يف عام

توفري العمل قرب املنزل، والقابلية  يفاملشاركة العالية عوامل تشجيع وتتمثل . هم من النساء  ، أكثر من نصف العمال1371
رب عمل جيد وآمن، والفرص للعمل مع العائلة  ااحلكومة باعتباره واالرتياح النفسي اجتاهللتنبؤ العمل، واألجور العالية نسبيا، 

. زيادة أجور النساء العامالت يف املناطق اجملاورة على NREGAيف برنامج  األجور القانونية ىانسحب مستو . واألصدقاء
لمهارات؛ وأفادت العديد لتقدم أي تدريب ال تتطلب جهدا بدنيا و  NREGAوظائف فإن كربى، ال جنازاتومقابل هذه اإل

 .العمل حتت ضغط نفسي عاليكون  (القانون اجييزه)من النساء أنه من دون رعاية األطفال 
 جعل العمل متاحا -
 جنوب أفريقيا املوسع األشغال العامة  برنامج(EPWP) يوفر العمل العام ليس فقط يف 1339، املرحلة الثانية، بدأ يف عام ،

بناء البنية التحتية ولكن أيضا يف القطاعات االجتماعية من االقتصاد، مثل التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، والرعاية املنزلية 
وتتطلب هذه الوظائف جهدا بدنيا أقل من مشاريع البنية التحتية، وعلى عكس . املزمنة واجملتمعية للمصابني باألمرا 

NREGA برنامج ،EPWE وإدراكا ألمهية رفع . يوفر أيضا التدريب على املهارات، وخاصة يف القطاع االجتماعي
من املناصب  %13امة على حجز معدالت توظيف املرأة الفقرية، ينص قانون جنوب أفريقيا للممارسات اجليدة لألعمال الع

 .للنساء
  برنامج اخلطوة التاليةBrazil’s Next Step  يف " املنح األسرية"، يسعى إلدخال املشاركني يف برنامج (2008)يف الربازيل

نح امل"مع فتح دورات تدريب للمشاركني يف برنامج (/ صناعة البناء والتشييد والسياحة)الوظائف يف القطاعات سريعة النمو 
 ".األسرية

  األجر تحرير وقت المرأة للعمل مدفوع -
  شيلي ينمو معك"برنامج يوفر"(CCC)   1حىت ) ، الرعاية النهارية التنموية ألطفال األسر الفقرية(2006)يف الشيلي 

  .املهاراتاكتساب لعمل أو الدراسة أو من امتكني أمهاهتم وذلك من أجل ، (سنوات
  ،األسر الفقرية( سنوات 0-3من )األسر الفقرية  ألطفالالنهارية  ، الرعايةالرعايةمراكز وفر ت  (2007)يف املكسيك.  
  ،دون فقر مدقعبالربازيل برنامج يف الربازيل (BWEP 2011) األسر الفقرية يوفر الرعاية النهارية ألطفال. 
  مربحاجعل العمل  -
  برنامج  يف شيلي،و (1377EFI  ) من األجور، ومتاح % 13يوفر الدعم النقدي لعمل املرأة يف القطاع الرمسي، أي ما يعادل

 . العمل املرأةبداية بعد عامني من  من األجر %73 قدرهصاحب العمل أيضا دعم ، كما يتلقى ملدة تصل إىل أربع سنوات



 تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة جممع مداخالت امللتقى الدولي حول
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  برنامج الربازيل يف(1377BWEP  ) املنح األسرية"يت تليب متطلبات األهلية فقرية للغاية ال ةأسر ألف  033يستهدف" 
 مشاركني يف برنامجيوفر لل" اإلدماج املنتج"الربنامج اجلديد  فإنباإلضافة إىل التحويالت النقدية، . فيه ولكن ال تشارك

BWEP اجلمع بني " مرأةاأللف إبرنامج "من خالل تعمل وزارة الكربية والتعليم أيضا كما . التدريب املهين والقرو  الصغرية
أحد أهدافها الرئيسية هو حتفيز ودعم النشاط التجاري، واألعمال التجارية الصغرية، و  ،التدريب املهين والتقين للمرأة الضعيفة

 . "املنح األسرية"من برنامج واملتناهية الصغر الفردية، مع إعطاء األولوية للمستفيدين 
فخلق . األوىل من التنمية، مما يصعب احلكم على آثارها أو إمكانية توقيفها أو استمرارهاهذه املبادرات ال تزال يف املراحل وإن كانت 

جمموعة من اخلدمات املتكاملة اليت ميكن أن تسهل الوصول إىل العمل الالئق للنساء الفقريات مهمة معقدة، وما يعين أن النجاح على 
اليت أعربت )إال أن رغبة املرأة . كبرية، فضال عن رفع مستوى الوعي اجملتمعي  نطاق واسع يتطلب املزيد من اجلهد والوقت وموارد إضافية

 .يف حتسني حياهتا من خالل اكتساب املهارات والتوظيف توفر أسباب قوية ملواجهة التحديات اليت ميكن أن تواجهها هذه الربامج( عنها
 الخاتمة

ات اجلديدة للسياسة االجتماعية وابتكارا جديدا يف طرق املساعدة االجتماعية، تعترب برامج التحويالت النقدية املشروطة من النظري
إذ تعاجل أساسا حواجز جانب الطلب على اخلدمات االجتماعية، وذلك بالكركيز على االستثمار يف جماالت الصحة والتعليم والتغذية، 

كما نتج عن هذه . رات طويلة األجل يف رأس املال البشريواجلمع بني التحويالت على املدى القصري لدعم الدخل وحوافز االستثما
الربامج أيضا ممارسات إدارة جديدة يف برامج املساعدة االجتماعية وذلك من خالل االستخدام احلديث لالستهداف، التسجيل، ونظم 

 . الرصد واملراقبة جنبا إىل جنب مع التقييم االسكراتيجي للنتائج
فإهنا تواجه عددا من التحديات، بدءا من  الوصول إىل  -وهي برامج قيد التطوير –النقدية املشروطة وإن كانت برامج التحويالت 

فإن النتائج احملققة من تطبيق  .الفئات الضعيفة واملهمشة، ووصوال إىل تعزيز الشفافية واملساءلة، خصوصا على مستوى اجملتمعات احمللية
إذ . يكا الالتينية متثل شواهد قوية على أن هذه الربامج قد ساعدت على حتسني حياة الفقراءالتحويالت النقدية املشروطة خاصة يف أمر 

استهدفت التحويالت األسر الفقرية استهدافا جيدا بصورة عامة، كما زادت من مستوى االستهالك وخففت من حدة الفقر، مما يؤكد 
وتعترب دليال قويا على أن الربامج العامة اجليدة التصميم لدخل على الفقراء، على أن برامج هذه التحويالت هي وسيلة فعالة إلعادة توزيع ا
وفضال عن أن جتربة هذه الربامج حىت اآلن تؤكد أهنا كانت فعالة من . ميكن أن يكون هلا آثار ملموسة على املؤشرات االجتماعية اهلامة
قصري األجل وزيادة استغالل اخلدمات الصحية والتعليمية، فقد كانت هلا حيث الدالئل القوية على آثارها اإلجيابية يف احلد من الفقر ال

آثارا مؤسسية إجيابية غري مباشرة أيضا، أبرزها ما يتحقق من خالل تشديدها على املراقبة والتقييم، حيث ساعدت على تدعيم ثقافة 
 . النتائج داخل القطاع العام، على األقل يف السياسات االجتماعية

م من أن برامج التحويالت النقدية املشروطة هي برامج واعدة، إال أهنا ال ميكن أن تكون لوحدها عالجا شافيا ضد الرغ وعلى
الفقر والتهميش واإلقصاء االجتماعي، إذ أنه حىت أفضل الربامج تصميما وإدارة ال تستطيع أن تفي جبميع احتياجات نظام احلماية 

ن برامج التحويالت النقدية املشروطة تزيد طلب الفقراء على اخلدمات ومتلك القدرة على إطالق أإذ وعلى الرغم . االجتماعية الشامل
ذا  العنان لعملية أوسع نطاقا لتعديل وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية واحلماية االجتماعية، كما أن الوقت مل حين بعد لتحديد ما إ

نقدية ستؤدي إىل تلك النتائج، بيد أن التجربة حىت اآلن تتيح جماال لألمل خاصة يف ظل كانت املوجة احلالية من برامج التحويالت ال
 .استكمال هذه الربامج بأنشطة تدخلية أخرى مثل برامج التشغيل أو التوظيف واملعاشات االجتماعية
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