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اَراء التً أعزب عنها فً هذه الصفحح 

ولٍس تالضزورج آراء  هً آراء الكتاب

اإلنمائً أو حكىمح  تزنامج األمم المتحدج

 .الثزاسٌل

 

و    اضغط
 علق

 
 

 ط منوشزمالالنقدي  التحىٌلهل ستقلل تزامج 

 ...نعم ولكن قتصادٌح الحالٍح؟ار األسمح اإلآث

  
 فابيو فيراس سواريز

 مزكش السٍاسح الدولٍح للنمى الشامل

 تحوٌلبرامج الإسهام   إمكانٌة األخٌرة جدالً حول  اإلقتصادٌة أثارت األزمة المالٌة

خاصة بعد أن  ، لمخاطر هذه األزمةاألسر  عرضت تقلٌلفً   ًالنقدي الشرط

فً تجنب  ،كبٌر ًنقدي شرط تحوٌلالتً تتبنى برنامج ولبرازٌل دولة كا نجحت

 .قدر كبٌر من آثار االزمة مقارنة بدول أخرى كثٌرة
 

 

الحفاظ على  فً هم فً مساعدة األسراأن تس ٌةالتحوٌالت النقدٌة الشرطبإمكانٌة 

 نع نجمت تجنب اآلثار السلبٌة التً قد ،تالً وبال ةلغذائٌللمواد اهم إستهالكمعدالت 

سهم فً منع تسرب األطفال من تكما س ،ل من الغذاء اطفصة األحإنخفاض 

 ،نعتقد حقاً فً أهمٌة ما ٌعرف بتأثٌر الفائض بما أنناو. المدارس إلى سوق العمل

 عواقب التخفٌف منفً هم ااألموال فً المجتمعات المحلٌة سٌسوالدخول فإن تدفق 

التوسع فً برامج التحوٌل النقدي وسٌلعب  .فً مجمل النشاط االقتصاديالهبوط 

 كمثبتات آلٌة فتلك البرامج تعمل ؛ آثارهاتخفٌف  دوراً فًالشرطً خالل األزمة 

فً التً تمنح  ستحقاقات البطالةإعن  أهمٌتهافً ال تختلف  ، على المستوى المحلً

تضعف ومدى القصٌر الر االزمة على اثمن آ قللبإمكانها أن تو. بلدان العالم المتقدم

 .على المدى الطوٌل جات التنمٌة البشرٌةرعلى مخالسلبى  هامن تأثٌر
 

أسوأ فً تجنب   ًشرط نقديبرامج تحوٌل  تبنتالتً  الدول نجاحالحدٌث عن لكن 

. أزمة ما خالل هاطبٌقتو تلك البرامج خطٌطبت التوصٌة ٌختلف عنآثار األزمة 

 إذ ٌتطلب األمر ،ٌةالشرطالنقدٌة برامج التحوٌالت تنفٌذ وتصمٌم لٌس من السهل ف

ارتفع عدد  لقد. ات المالٌةلتزامفاء باإلوقدرة على الوإرادة سٌاسٌة وبضع خطوات 

كما ارتفعت قٌمة  ،فً البرازٌل (منحة األسرة) بولسا فامٌلٌا برنامج المستفٌدٌن من

خصصت  منح مالٌة دراجالمكسٌك تم إفً و. ألزمةلد اضمكإجراء  منفعةال

 اوبرتٌنٌداداسج مضمن مكونات برناالغذاء ر للتعوٌض عن االرتفاع فً اسعا

 راسخةرامج ب علىلوال أنها قامت  حدثما كانت لتكهذه  تغٌرات لكنو. (صفر)

 .محددةبسالسة خالل فترة نفذت و
 

فً الدول ذات أكثر صعوبة   ًالشرطبرامج التحوٌل النقدي تطبٌق  نقد ٌكوف 

قل شروط أالكانت حٌث  ،الحال فً افرٌقٌا وكما ه فضةمستوٌات الدخل المنخ

إن . ع على نطاق واسعاف المجتماستهد تمو ،الالتٌنٌة  صرامة منها فً دول أمرٌكا

 إضافة إلىو ،الوقتوسٌتطلب الكثٌر من المال  تهامراقبوستهداف إلتأسٌس آلٌات ا

أثناء األزمة حٌث تعانً الدولة من توفٌر التموٌل السهل لن ٌكون من  ،هذا 

 إلى اللجوءفٌما ٌتعلق ب كما ٌتعٌن على  السلطات الحذر .ها انخفاض فً اٌرادات

 .استمرارها فى الحسبانتضع  تمادام البرامج تلكلتنفٌذ  أموال المانحٌن
  

التحوٌالت النقدٌة تنفٌذ برامج و خطٌطتسرٌعا من الممكن أنه  إذا افترضناحتى 

المانحٌن  إلتزاممع ضمان  بعناٌة دروسة ة مإستراتٌج توفرفال بد من  ،ًالشرط

نهاء اإلوحالل اإل التً ستتم بها عملٌتاالكٌفٌة ب خاصة فٌما ٌتصل ، والدولة المستفٌدة

تواجه خطر والتدرٌجٌٌن للدعم الخارجً حتى ال تفقد تلك البرامج الدعم السٌاسً 

 .تمامهاإعدم 
 

ٌة حماٌة اجتماعٌة ستراتٌجطبقاً إلذا نفذت فقط إ مج ستكون فعالةالبراوالسٌاسات ف

 المستوٌٌن على-بٌن البرامج فضل أتنسٌقاً  تؤمنٌة كهذه ٌنبغً أن إستراتٌجو ،مةدائ

 زدواجٌة إ الدولٌٌن المختلفٌن فً سبٌل تجنب فاعلٌنبٌن الو -المحلً والمركزي 

 .واردهدار المإوالجهود 
 

تم حٌث  ،بولسا فامٌلٌا وو سولٌدارٌبرنامحً الت ناجحة نسبٌاً كحاتشٌلً فً و

 منببٌانات المستفٌدٌن المحتملٌن  سجالتنشاء إعن طرٌق تٌسٌر تكامل السٌاسات 

قواعد بٌانات كهذه ف .خرىجتماعٌة األالبرامج اإلو ةٌالتحوٌالت النقدٌة الشرط

المتعلقة  قتصادٌةاإلوجتماعٌة من المؤشرات اإل نسقبناء من تمكن السلطات س

ت اجاتٌحخرائط اإل رسمائل ناجحة فً وس وهذا ما ٌجعل منها ،بظروف األسر 

ات سسٌا هفً توجٌ ها أٌضا  ستخدامإ ٌمكننا منوللمجتمعات المختلفة  تعددةالم

بل أٌضاً  ،فحسباء للوزرقد تكون ذات جدوى لٌس مثل هذه السجالت . خرىأ

مً لم لمدى  أفضل مراقبة  ضمنالسجالت تف ؛الكهرباءوساسٌة كالماء األ خدماتالقدِّ

هً فً هذا وساسٌة ، األ ةٌنالبولخدمات االجتماعٌة اكثر فقرا من األسر األ ستفادةإ

 نهالك ، وطنٌاً  أنها معتمدةمن بالرغم التً وو ، مسوحات السكانٌةال تتفوق على

 سلٌمة ال تسمح بالحصول على تحلٌالتلى عٌنات صغٌرة إفً الغالب تستند 

فإن هذه  ،علٌه و .على المستوى المحلً غٌرات التً تطرأقع التتتطابق مع وا

ٌتكلب  زمة عندماألمواجهة اتجابة سرٌعة لسإبسمح ست السجالت كقاعدة معرفٌة

 .الفقرلمن ٌعانون من  ةكبٌر نسبةبتغطٌة البرامج لزٌادة الع ٌتوساألمر
 

أكثر من مجرد صبح أن تإمكانٌة  ًلقد أثبتت بعض برامج التحوٌل النقدي الشرط

سٌاسٌة شاملة وسٌاسات اجتماعٌة  غدولت ،محدودةمان أفً شبكة  منفردةعناصر 

بعد سلسلة من التجارب ما وصلت إلٌه لقد وصلت إلى و( 9002ستاغلً ب)

المزٌد من مواجهة على الرغم من أنه سٌتعٌن علٌها  ،أخٌراً  أثمرت التً  ألخطاء او

 ...التحدٌات
 

  ٌعزز من مرونة عالجاً شامال  لٌست   ةٌالتحوٌالت النقدٌة الشرطنخلص إلى أن و

 فً سهمتقد ممٌزات لكن لدٌها و .التعامل مع االزمات الطارئةفً  الدولوألسر ا

 أوسع نطاقاً للحماٌة اإلجتماعٌةٌة إستراتٌجتتكامل فً  تثار األزمة مادامتخفٌف آ

 .محدودةو مؤقتة مانالعمل كشبكة أ على تقتصر فً أهدافهاال 
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