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هناك أدلة على أن آثار برامج الحماية االجتماعية وآثار التدخالت الزراعية يمكن أن يعززا من 
بعضهما البعض عندما يتم تنفيذهما بشكل مشترك )تيريفالي وكنوليس ودافيس 2016(. ومع 
ذلك، في كثير من األحيان يعمل كال النوعين من التدخالت فى معزل عن اآلخر. مقالة حديثة 
كتبتها كريلو وآخرون )2017( تناقش كيف يمكن للتنسيق بين آليات االستهداف الخاصة بهذه 
البرامج أن تساعد في تعزيز تنسيق البرامج وتماسكها وربما بناء أوجه تآزر لتعزيز آثارهما.

تجمع البرامج االجتماعية غير القائمة على االشتراكات )مثل التحويالت النقدية االجتماعية( 
إلى حد كبير بين آليات االستهداف ذات المستوى األوسع )مثل االستهداف الجغرافي 

والفئوي( مع اآلليات التى تركز على مستوى األسرة )مثل االستهداف القائم على المجتمع، 
أو اختبار الوسائل أو اختبار الوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل(، في حين أن 

التدخالت الزراعية تميل إلى التركيز على استهداف جغرافي وقطاعي أوسع. ومن الممارسة 
العملية يتضح انه يمكن استخدام طريقتين مختلفتين لتحفيز التآزر بين القطاعات من خالل 
االستهداف عبر التالي: )1( استخدام معايير االستهداف نفسها، من خالل عمل سجل واحد 
للمستفيدين لكال النوعين من البرامج أو من خالل دمج السجالت / قواعد البيانات القطاعية 

أو )2( استهداف نفس المناطق للتدخل، دون استهداف األسر نفسها داخل هذه المناطق 
بالضرورة. وترى سيريلو وآخرون بأن القرار بشأن النهج الذي يجب تبنيه يجب أن يعتمد 
على ما إذا كان من المتوقع أن تنشأ أوجه التآزر على مستوى األسرة أو االقتصاد المحلي 

أو مستوى االقتصاد الكلي.

يمكن أن تنشأ أوجه التآزر على مستوى األسرة عندما تخفف برامج الحماية االجتماعية القيود 
االئتمانية وبالتالي تسمح للعائالت باالستثمار في تقنيات زراعية أفضل. ولكي يحدث هذا 

تحتاج األسر إلى الوصول إلى كال البرنامجين ويمكن تحقيق ذلك باستخدام أدوات االستهداف 
نفسها وربما باستخدام فترات زمنية مختلفة خاصة بانتهاء كل تدخل.

يمكن أن يظهر التآزر أيًضا على مستوى االقتصاد المحلي - على سبيل المثال عندما تزيد 
التحويالت االجتماعية من الطلب على المنتجات الزراعية )المحلية( في مجتمع ما، وبالتالي 

دعم المنتجين الزراعيين المحليين. ويمكن للتدخالت الزراعية بدورها، أن تساعد المزارعين 
غير الفقراء )غير المستفيدين( على االستجابة عن طريق زيادة إنتاجهم لتلبية هذا الطلب 

المتزايد من المستفيدين بسبب التحويالت التي يحصل عليها زبائنهم، ولكن أيًضا يجب إبقاء 
التضخم في اسعار المواد الغذائية منخفًضا لضمان زيادة الدخل الحقيقي للمستفيدين. عندما 
يحتمل أن يظهر التآزر على مستوى االقتصاد المحلي، فإن التداخل الجغرافي يكفي دون 

استهداف نفس األسر بالضرورة.

يمكن توقع تآزر مماثل على المستوى الكلي، مع إضافة تأثير مالي، حيث يمكن استخدام 
إيرادات أكبر في القطاع الزراعي لتمويل برامج الحماية االجتماعية.

سيريلو وآخرون قدموا خمس دراسات حالة حدث فيها تنسيق في االستهداف بين برامج 
الحماية االجتماعية والتدخالت الزراعية لتعزيز التآزر بشكل عام. في بيرو، قام برنامج 
التنمية الريفية هاكو ويناى باستهداف المجتمعات الريفية التي يحصل فيها نسبة عالية من 

المستفيدين على التحويل النقدي المشروط عن طريق برنامج هنتوس. ويقر هذا المنهج 

بحقيقة ان ليس كل مستفيدين برنامج هنتوس سيكونون مستحقين لميزات برنامج هاكو ويناي 
وبذلك كان ذلك مثاالً فى جعل التآزر على مستوى االقتصاد المحلي أولوية بدون استبعاد 

التآزر على مستوى االسرة المعيشية.

في البرازيل، تم السعي إلى التآزر على مستوى األسرة في المناطق الريفية بناًء على استخدام 
سجل موحد للمستفيدين من البرنامج االجتماعي كاداسترو يونيكو وسجل المزارعين ألغراض 

االئتمان الريفي. واستفادت االسر الفقيرة للغاية التي تستفيد من برنامج بولسا فاميليا من هذا 
التنسيق وتم دمجهم في التدخالت الزراعية واستفادوا من خطط دمج المناطق الريفية التي 

كانت جزء من مخطط "البرازيل بال فقر مضجع" التي نفذتها وزارة التنمية االجتماعية 
البرازيلية واستفادوا أيضاً من تدخالت خاصة بالتنمية الزراعية تقدمها وزارة التنمية الزراعية 

مثل خدمات االئتمان والمساعدة فى المشتريات.

 في إثيوبيا، بذلت الحكومة جهداً واعياً لربط مخطط الحماية االجتماعية الرئيسي في البالد - 
برنامج األمن الوقائي االجتماعي  PSNP، الذي يتمثل مكونه الرئيسي في برنامج األشغال 
العامة - ببرنامج التنمية الزراعية / الريفية الرائد )HABP ، OFSP سابقًا(. بعد محاولة 

ربط المستفيدين من PSNP بـ HABP من خالل استهداف جغرافي مشترك وإيجاد أن 33 
في المائة منهم فقط كانوا قادرين على الوصول إليه، تم تنفيذ إصالحات مثل السماح للمستفيدين 

بالوصول إلى خدمات اإلرشاد لـ HABP حتى بدون استخدام مخطط االئتمان الخاص بهذا 
.HABP إلى برنامج PSNP البرنامج ووصول المستفيدين من برنامج

وفي ليسوتو تم استخدام نظام المعلومات الوطني للمساعدة االجتماعية لتحديد المستفيدين من 
برامج تدريب وزراعة ولتعزيز برامج خاصة بتوزيع منح لألطفال لتعزيز األمن الغذائى. وفي 
حالة برنامج "الشراء من األفارقة من أجل األفارقة" الذي تم تنفيذه في خمس بلدان أفريقية، تم 
دعم برامج التغذية المدرسية عبر شراء المنتجات من المزارعين المحليين، ليس فقط لدعمهم 

ولكن من أجل إيصالهم بالسوق المؤسسى ورفع الدخل المحلي واألمن الغذائى لدى المزارعين. 

توضح دراسات الحالة هذه طرقًا مثيرة لالهتمام استخدم فيها تماسك االستهداف من خالل 
)1( االستهداف الجغرافي )2( استخدام قواعد بيانات موحدة أو متكاملة لتحديد المستفيدين 
المحتملين )3( استخدام قوائم حالية من المستفيدين، لتعزيز التآزر بين الحماية االجتماعية 

والتدخالت الزراعية على مختلف المستويات. ومع ذلك، من المهم أن نأخذ في االعتبار أن 
األدلة على أوجه التآزر على مختلف المستويات ال تزال ضعيفة وأن االستهداف هو عنصر 

واحد فقط من استراتيجية التنسيق الناجحة المحتملة بين التدخالت الزراعية للمزارعين 
األسريين وبرامج الحماية االجتماعية غير القائمة على االشتراكات. أخيًرا، يجب أن تكون 

أهداف البرنامج وتفاصيل التنفيذ متوافقة ومتناسقة لتجنب اآلثار السلبية غير المتوقعة.
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