
 مركز

 السياسة 
 الدولية للنمو الشامل           

 
 
 

مركز السٌاسة الدولٌة للنمو الشامل ممّول من مكتب السٌاسة اإلنمائٌة، 
 .برنامج االمم المتحدة االنمائً و حكومة البرازٌل

رسالة 
 قصيرة

 العدد
- :رقم 

132 
 2011 أغسطس     

       

 

  (IPC – IG) مزكش انسياسح اندونيح نهنمى انشامم

                                                                                        .مكتة انسياسح اإلنمائيح، تزنامج االمم انمتحدج االنمائي
Esplanada dos Ministérios, Bloco O, 7º andar 

20007-000 Brasilia, DF - Brazil 

 

 .ipc@ipc-undp:تزيد إنكتزوني 

 www.ipc-undp.org:  انمىقع عهى انشثكح انعانميح 

 5000 2105 61 55+:  خ 

 
 

اآلراء انتي أعزب عنها في هذه انصفحح 

ونيس تانضزورج آراء  هي آراء انكتاب

اإلنمائي أو حكىمح  تزنامج األمم انمتحدج

 .انثزاسيم

 

  اضغط
 و علق

 
 

 :دمج األشغال انعامح واننقم في إثيىتيا 
  نهج مثتكز نتىفيز انحمايح اإلجتماعيح،

 سونج،-كًٍ -ماٌكم نٍو وانعمم انالئق انعمانح 

 باحث وإستشاري مستقم، ساو باونو

 

برنامج شبكة األمان اإلنتاجٌة فً إثٌوبٌا لبلدان أخرى تنفذ أو تنظر  ما هي أهمية

؟ برنامج شبكة (أو مواد غذائٌة/نقدا و)برامج األشغال العامة أو تقدٌم تحوٌالت فً 
األمان اإلنتاجٌة ٌجمع بٌن الدخل والعمالة من خالل األشغال العامة، وبٌن 

ملٌون  8التحوٌالت إلى األسر التً تعانً من شح العمل فً برنامج ٌشمل أكثر من 
لكثٌر من الدروس واآلثار الهامة للدول وٌفترض أن هذا البرنامج ٌحمل ا. مستفٌد
.األخرى

1
 

 
 ن  ك  إن دمج هاتٌن األداتٌن من األدوات األكثر إستخداما فً الحماٌة االجتماعٌة م  

كل أداة عند  زبرنامج شبكة األمان اإلنتاجٌة من معالجة عدد من الثغرات التً تعج
طٌة األسر التً فهذا البرنامج ٌسمح بتغ. إستخدامها بشكل منفصل عن تغطٌتها

تعانً من شح العمل بشبكة األمان التً ال تغطٌها برامج األشغال العامة من تلقاء 
وفً الوقت نفسه، توظف فً الوقت المناسب العمالة الرٌفٌة للمساهمة فً . نفسها

إعادة تأهٌل مطلوبة بشدة للموارد الطبٌعٌة والبنٌة التحتٌة الرٌفٌة، وهذا ماال 
 . حوٌالت القٌام بهتستطٌع برامج الت

 
ومن السمات الرئٌسٌة لهذا البرنامج هو أنه ٌعترف صراحة بأن بعض األسر تواجه 

وٌمكن أن تنبثق هذه القٌود من . قٌودا ترتبط بالعمل وأن هذه القٌود ٌمكن أن تختلف
عدد من العوامل مثل المرض، والشٌخوخة، واألمومة، وحجم األسرة، والعجز 

وٌحق لألسر التً تواجه قٌودا من هذا القبٌل فً برنامج . و الوفاةالدائم أو المؤقت، أ
شبكة األمان اإلنتاجٌة أن تنتقل إما جزئٌاً أو كلٌاً لمكون التحوٌالت المباشرة من 

عالوة على ذلك، ٌكون . البرنامج إعتماداً على مدى القٌد الذي ٌواجهونه فً العمل
بٌعة هذا القٌد، األمر الذي مكن البرنامج من اإلنتقال دائماً أو مؤقتاً إعتمادا على ط

ت فً عدٌد من برامج الحماٌة  معالجة فجوة كبٌرة محتملة فً التغطٌة ُوِجد 
 .االجتماعٌة التً بها فقط مكون أشغال عامة

 
أن الجمع بٌن هاتٌن األداتٌن ( 2011سونج، -كًٌ-لٌو)وقد وجدت مراجعة حدٌثة 

ولقد كشف . اإلنتاجٌة وتقدٌم الحماٌة اإلجتماعٌة أدى إلى إطار أكثر تماسكاً لتعزٌز
تحلٌل برنامج شبكة األمان اإلنتاجٌة من وجهة نظر برنامج العمل الالئق لمنظمة 

أنه ساهم مساهمات كبٌرة فً خلق العمل الالئق فً إثٌوبٌا من  نالعمل الدولٌة ع
خالل توفٌر الدخل والعمالة بصورة منتظمة وقابلة للتنبؤ، وإدخال شكل محدود من 
بدالت األمومة للمرأة فً األشغال العامة بنقلها مؤقتاً إلى مكون التحوٌالت 

كة فً البرنامج، المباشرة، وإدخال مجموعة رسمٌة من الحقوق لألسر المشار
مصحوبة بعملٌة إلتماس المظالم لمعالجة الطعون عندما ال تتحقق هذه الحقوق، 

بواجباتهن المنزلٌة األخرى،  من من القٌاوالسماح بساعات عمل مرنة للنساء لتتمك
 . ودمج درجة عالٌة اتخاذ القرارات القائمة على الطبٌعة المحلٌة والمشاركة

                                                           
 : مالحظح  1

 .(0202) اندونً انبنك أٌضا أنظر، انمستفادة اندروس عن مفصهت نمحت عهى نهحصول

  

من البلدان كما لو كان أمامهم اإلختٌار بٌن هاتٌن األداتٌن وحتى اآلن، عملت العدٌد 
 ًّ ل من أدوات الحماٌة اإلجتماعٌة، وٌوضح برنامج شبكة األمان اإلنتاجٌة بشكل ج 

ل بأن هذا اإلختٌار زائف؛ لٌس فقط من الممكن أن ٌنفذ البرنامجٌن فً نفس الوقت، 
، وبالتالً ٌخلق عددا من إنهما أٌضا ٌمكن أن ٌكمل أحدهما األخر بدرجة عالٌة

وٌمكن للبلدان التً . المنافع التً ال تتحقق مع إستخدام هاتٌن األداتٌن بشكل منفصل
إختارت واحدة أو أخرى من هاتٌن األداتٌن النظر فً إستكمال البرامج التً تقوم 

ً فبها، أما البلدان التً لدٌها البرنامجٌن ٌعمالن بصورة موازٌة ٌمكن أن تنظر 
وأخٌرا، تلك البلدان التً تعمل على إدخال تدابٌر حماٌة .ما بشكل أوثقدمجه

اجتماعٌة أساسٌة ٌنبغً أن تنظر بعناٌة فً برنامج شبكة األمان اإلنتاجٌة وتتساءل 
 .ما إذا كان مثل هذا النهج المتكامل ذات صلة فً سٌاقها
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