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مذكرة الممارسين الثانية :شمولية قيمة التحويل،
1
ونوعه ،وآليات الدفع في الحماية االجتماعية
مايا حماد (مركز السياسات الدولية للنمو الشامل)

تتفاوت قوة أنظمة الحماية االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وقدرتها على
االستجابة للصدمات تفاوتا ملحوظا من بلد إلى آخر ،حيث تعاني بعض البلدان من االفتقار
للبنية التحتية الرقمية ،وقلة التمويل ،وعدم كفاية التغطية ،وغياب التنسيق .وبالرغم من التنوع،
فإن طريقة الدفع الرئيسية التي تعتمدها معظم برامج المساعدات االجتماعية الرئيسية في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا هي االستالم النقدي اليدوي من خالل مكاتب البريد ،وهو
ما يتناسب مع الوصول إلى الفئات السكانية الريفية والتي ال تستخدم البنوك ،ولكنه قد يكون
غير مالئما للفئات األكثر ضعفا مثل كبار السن وذوي اإلعاقة .عالوة على ذلك ،فإن سداد
المدفوعات في الوقت المناسب يمثل مشكلة في بعض بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا
نظرا لتأخير عملية صرف الميزانية وطريقة االستالم .وأثناء الجائحة ،اعتمد معظم بلدان
المنطقة على الدعم النقدي اليدوي في حين تحول عدد محدود من البلدان إلى الخدمات النقدية
الرقمية لتعجيل عملية الصرف (حماد وآخرون.)2021 ،
وبالنظر إلى هذا السياق ،وسعيا لتعزيز أنظمة الحماية االجتماعية بشكل عام وجعلها أكثر
استجابة للصدمات ،وأكثر شموالً للفئات الضعيفة والمهمشة ،فقد أعد مركز السياسات الدولية
من أجل النمو الشامل ،بالشراكة مع مكتب اليونيسف اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،مذكرة للممارسين (حماد  )2022بشأن شمولية قيمة التحويل ،ونوعه ،وآليات الدفع
في أنظمة الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات .وهذه هي المذكرة الثانية في سلسلة ممتدة
أعدتها الوكالتان حول الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات ،والتي تجمع أمثلة على أفضل
الممارسات المتعلقة بشمولية ما يلي:

▪االستثمار في زيادة استجابة البرامج الحالية للصدمات عبر تعزيز تقييمات
السوق وأدوات الرصد في الوقت الحقيقي لتحسين مزيج المساعدات
المقدمة وقيمتها في األزمات التي تحدث مستقبال
الممارسة الفضلى الثانية) تقييم قيم التحويل ،وتوقيته ،ومدته ،وتواتره من أجل تلبية طيف
واسع من االحتياجات
▪مراعاة التكلفة اإلضافية لإلعاقة ،وتكلفة احتياجات الصحة اإلنجابية
للمرأة ،وتكاليف التعليم أثناء فترة العودة إلى المدارس أو التعلم عن بعد
▪االستثمار في دمج التركيز على الصدمات في أنشطة تقدير التكاليف
الروتينية
الممارسة الفضلى الثالثة) تكييف التسليم اليدوي للتحويالت النقدية وإشراك الجهات الفاعلة
المحلية في العملية
▪زيادة عدد مقدمي خدمات الدفع النقدي والنظر في استخدام الخدمات
النقدية المتنقلة ،ال سيما للفئات السكانية في الريف والبدو
▪إعداد بروتوكوالت للتمكن من سد االحتياجات اإلضافية المفاجئة
ووضع نهوج بديلة للدفع
الممارسة الفضلى الرابعة) اعتماد أنظمة الدفع الرقمية أينما أمكن (التحويالت البنكية،
والبطاقات مسبقة الدفع ،والمحافظ اإللكترونية)

1 .االستهداف ،والتحديد ،والتسجيل
2 .قيمة التحويل ،ونوعه ،وطريقة الدفع

▪تبسيط اجراءات العناية الواجبة للتحقق من متطلبات فتح حسابات بنكية أو
محافظ إلكترونية عبر السماح باستخدام آليات أخرى للتحديد عن الهوية
أو عبر التخلي تماما عن شرط التحقق باستخدام بطاقة الهوية الشخصية

3 .االتصال ،وإدارة الحاالت ،والمساءلة
4 .الحماية االجتماعية للنازحين قسرا

▪تكامل التحويالت الرقمية مع التحويالت غير الرقمية لضمان اتساع نطاق
التغطية وزيادة الشمول

وتعرض المذكرة الثانية أربعة من أفضل الممارسات المحددة في األدبيات المتاحة وممارسات
بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في ما يتعلق بأنواع المدفوعات ،وقيمتها ،ووسائل
استالمها .وتقدم المذكرة بعد ذلك توصيات فورية وطويلة األمد لتعزيز شمولية تلك الممارسات
باإلضافة إلى عرض أمثلة توضيحية من البلدان .وقد روعيت المبادرات الحكومية واإلنسانية
في هذا السياق.
وترد أدناه أفضل الممارسات األربع الرئيسية المحددة ،باإلضافة إلى بعض التوصيات
الرئيسية المتعلقة بتنفيذ تلك الممارسات .ولالطالع على األمثلة من البلدان التي تعرض مختلف
التوصيات ،يرجى الرجوع إلى المذكرة كاملة.
الممارسة الفضلى األولى) دمج عدة أنواع من المنافع
▪تنفيذ برامج الدعم النقدي اإلضافي مقترنة بعمليات إدارة الحاالت في
حاالت العنف القائم على نوع الجنس أو خدمات حماية األطفال ،أو
برامج تركز على مواصلة قيد المواليد ،أو توفير المكمالت الغذائية للحد
من سوء التغذية
اآلراء الواردة هنا ليست بالضرورة آراء برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي أو منظمة األمم المتحدة للطفولة أو
الحكومة البرازيلية.

▪دعم وضع إجراءات تشغيل موحدة في أوقات األزمات لمقدمي
الخدمات المالية
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:مالحظات
 .1مالحظة :قائمة المراجع الكاملة موجودة في المذكرة كاملة ويمكن اإلطالع على المذكرات األخرى في هذه السلسلة من خالل الرابط:
<https://www.ipcig.org/publications>.
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