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 وعلقإضغط 

 

، و فقراء   بالمائة 5.05مليون نسمة، منهم  71 يبلغ عدد سكان ماالوي أكثر من

المائة من مجموع السكان ب .7حو نعتقد أن وي   0فقرا  مدقعا   فقراء   بالمائة 55

مرتفعة يعيشون تحت خط الفقر المدقع في األسر المعيشية التي لديها نسبة إعالة 

شريحة ال ههذ(0 لعملل مؤهلأي ثالثة معالين أو أكثر لكل فرد من أفراد األسرة )

 يه، "الفقراء غير المؤهلين للعمل"سم إغالبا  ب اشار إليهي ي  تال، من السكان

ية الرائد في تجتماعاإل يةلنقدالتحويالت ابرنامج بالسكان المستهدفين شريحة 

 0مالوي

 

التي تمولها و، يةتجتماعلدولة ملكية مالية محدودة لسياساتها وبرامجها اإلظهر ات  و

تستطيع أن  ةواحد ةمانحتجهة ال يوتجد و 0بشكل رئيسي الجهات المانحة الدولية

فضيحة فساد أدت كما ، الرئيسية في البالدية تجتماعتمول بالكامل البرامج اإل

خفض األموال تالجهات المانحة تجعل إلى  "(كاشجيت"أ طلق عليها إسم )

هة  ونتيجة 0 الجماعية وإلى مبادرات ال تديرها بنفسهاتمويلية  ساللإلى الموتجَّ

وليات المالية واإلدارية على مستوى البالد ئالمساألمر إلى تجزؤ نتهي إ، لذلك

تجغرافية  مناطق عن وال  ئمسمنهم كل بحيث صار ، ديد من شركاء التنميةبين الع

هذا يحد من ويحد 0 يةتجتماعبرنامج التحويالت النقدية اإل ةحالفي  كما ، معينة

حتى و0 مثل السجالت الفردية، المبادرة ويعرقل تطوير أدوات مشتركة تساعإ

برنامج التحويالت تمويل في  صعوبة أيضا   ةمانحجهات الال توتجد، 5.75عام 

هذه م حل ولم يت0 معياريةتقديرية ألنها تفتقر إلى خلفية ، يةتجتماعالنقدية اإل

ة الوطنيسياسة المشروع الموافقة على ما تمت عند 5.75في عام إال المشكلة 

 0 2..5التي تمت صياغتها في عام ، ولدعم اإلجتماعيل

 

ستهدف دائما  هؤالء إية تجتماعالرغم من أن برنامج التحويالت النقدية اإلوب

في عام  التي يطبقها ختيارإإلفقد تغيرت عملية ، "الفقراء غير المؤهلين للعمل"

المجتمع إلى  فراديين وأتجتماعمن كونها تعتمد فقط على تقدير العاملين اإل 5.75

0 إختبار س بل المعيشة البديلةستهداف القائم على المجتمع وإلا يذتجومزيج من نم

برنامج التحويالت التي تحسب وفقا لها قيمة اإلستحقاق في معادلة التتكون و

المعيشية األسرة فراد وفقا  لعدد أقيمتها ية دائما  من منحة تزداد تجتماعالنقدية اإل

تعليم باإلضافة إلى مكافأة إضافية لكل طفل في سن ال، (ى أربعة أفرادد أفصحب)

في 0 ثانويعدادي والاإلتعليم ال ومكافأة أخرى أكبر لكل طفل في سن، االبتدائي

توفر ستحقاقات لم تستطع أن أن اإل تجدتوالتي و بعد تقييمات األثر ، 5.75عام 

زيادة قيم تمت ، معظم األسر المستفيدة ستهالكإفي لمائة با .5قل عن تزيادة ال 

تعادل القوة الشرائية للدوالر ب بالمائة 25و  .0تتراوح بين بنسب ، ستحقاقاتاإل

 5.770عام األسعار الثابتة لاألمريكي  ب

 

التغييرات األكثر أهمية التي مر بها برنامج التحويالت النقدية ترتبط  ومع ذلك،

عدد ب، في وقت الحقو، الخاصة به ةكموية، بتمويله وترتيبات الحتجتماعاإل

، 2..5و  0..5بين عامي ، ي البدايةف  0بالتغطية المناطق واألسر المشمولة
بنك سبعة من ) ةمانحالجهات ال، ممولة فقط من مشاريع البرنامج ثمانيةتضمن 

معياري تقديري بدون أساس ، (المعونة األيرلنديةوواحد من ، األلمانىنمية الت

في و0 ةدوللل تهبرنامج وطني أو لتعزيز ملكيإطار المبادرات في  نطاقلتوسيع 

برنامج وطني إلى مشاريع الحويل تم ت، 5.75و  2..5بين عامي ، وقت الحق

0 تحديات التمويل أعاقت هذا التوسعبيد أن  0يهدف إلى التوسع في مناطق أخرى

عندما تمت الموافقة ) 5.75منذ عام ، البرنامجة من الحاليمرحلة وقد شهدت ال

 بمشاركة البنك الدولي)زيادة التمويل  (لدعم اإلتجتماعية لسياسة الوطنيالعلى 

وبحلول عام  0المزيد من المناطق ةمما يؤدي إلى تغطي (تحاد األوروبيواإل

ستفاد منها إ، في مالوينطقة م 52من أصل نطقة م 72تمت تغطية ، 5.75

البرنامج  على مسار تمويل وإدارةمنتظما  وكان البنك الدولي ، ةسرلف أأ 701

 0تغطيتها بعديسبق لم ناطق م 2في 

 

برنامج التحويالت النقدية  عملية ؤتجزبها ضر التي أكيفية الأفضل مثال على 

بين البنك األزمة التي حدثت  بالتنسيق على المستوى الوطني هواإلتجتماعية 

من و0 يةتجتماعبرنامج التحويالت النقدية اإلل ىاآلخرل مويتجهات التالدولي و

الذي يستهدف  يمول البنك الدولي برنامج األشغال العامة، الناحية التاريخية

العشرية الثانية إلى الخامسة من نحو الفئات  ونلثيمو)للعمل  ين ؤهلالفقراء الم

0 الوطني صندوق التنمية المحلية مستوىال يه علىعل ويشرف( توزيع الدخل

ل برنامج التحويالت النقدية يموتجهات تمجموعة لى إلبنك الدولي ا نضمإعندما و

الفئات سجل يستهدف عمل ل يتجريبإطالق مشروع البنك على اإلتجتماعية، أصر 

الجهات المانحة تخدمت بينما إس، الدخل العشرية األولى إلى الخامسة من توزيع

 بالمائة .7قتصر على أفقر يسجال   أخرىمناطق برنامج في دير التالتي األخرى 

برنامج يرفع  صر البنك الدوليكما أ0 5.75منذ عام غير المشتغلين من السكان 

بينما ، صندوق التنمية المحليةإلى رقابة ية تقرير تجتماعالتحويالت النقدية اإل

ون الجنسين واألطفال ئتقاريره إلى وزارة شالمناطق األخرى  في البرنامجرفع ي

 0يةتجتماعوالرعاية اإل

 

لجميع المناطق ليس  األفضل يالتسجيل هات الحوكمة وخيارإن تقييم أي من 

من ، ومع ذلك0 وتجيهة حيث أن تجميع الخيارات تعكس دوافع، مهمة سهلة

برنامج التحويالت النقدية في مختلف أصحاب المصلحة يجد األساسي أن 

المؤسسات تعزيز و البرنامجشموليةأرضية مشتركة من أتجل اإلتجتماعية 

يجب على ، الوقت وفى نفس0 يةتجتماعفي مجال الحماية اإلالالزم المالوية 

وبالتالي يؤدي إلى ، لفسادل تاحةالحكومة أن تركز تجهودها على تقليل المساحة الم

في سلة تمويل مشتركة للحماية  فيها الجهات المانحةبيئة يمكن أن تسهم 

وتحقيق المزيد من الملكية المالية لبرنامج التحويالت النقدية  ،تجتماعيةاإل

ق على انفاإلميزانية مثل صاعدية قل تاألالميزانيات  عن طريق نقل يةتجتماعاإل

 0المدخالت الغذائيةبرنامج دعم 
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