
شارلوت بيلو وآنا كارولينا مشادو، مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل

Empowered lives. 
Resilient nations. 

حق األطفال يف الحامية االجتامعية يف الرشق األوسط وشامل
 افريقيا – تحليل لألطر القانونية من منظور حقوق الطفل

U
N

IC
EF

/A
nm

ar

ملخص تنفيذي



حقوق الطبع والنرش© 2018

 مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل

 برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

 هذا املنشور هو أحد مخرجات االتفاقية بني مركز الدراسات الدولية من أجل النمو الشامل ومكتب اليونيسيف اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل هو رشاكة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وحكومة الربازيل من أجل تعزيز التعلم بني بلدان الجنوب يف السياسات االجتامعية. مركز السياسات الدولية من أجل 

النمو الشامل مرتبط بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف الربازيل ووزارة التخطيط والتنمية واإلدارة ومعهد البحوث االقتصادية التطبيقية التابع لحكومة الربازيل.

يقوم مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل بنرش نتائج أعاملة الجارية لتشجيع تبادل األفكار حول قضايا التنمية. وتوقع األبحاث من الكتاب ويجب ذكرها وفقاً لذلك. النتائج والتفسريات واالستنتاجات 

التي يعرب عنها هؤالء الكتاب هى ليست بالرضورة تلك الخاصة بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أو حكومة الربازيل أو منظمة األمم املتحدة للطفولة.

www.ipcig.org املنشور متاح عرب هذا الرابط 

publications@ipc-undp.org للحصول عىل معلومات أكرث حول منشورات مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل، الرجاء االتصال بنا عرب الربيد االليكرتوىن

 (anna.machado@ipc-undp.org) نيتنا هى الحفاظ عىل تحديث املعلومات وبالتاىل نرحب بأى اقرتاحات و-أو تصحيحات. يرجى التواصل مع آنا كارولينا ماشادو عىل الربيد االليكرتوىن 

أو شارلوت بيلو عىل (charlotte.bilo@ipc-undp.org) إذا كنت ترغب يف تحديث أو تصحيح أو إضافة أي معلومات حول الربامج.
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شكر وتقدير

منشور “حق األطفال ىف الحامية االجتامعية ىف الرشق األوسط وشامل أفريقيا– تحليل لألطر القانونية من منظور حقوق الطفل” هو الثاىن ىف سلسلة من أربعة منتجات 

معرفية حول الحامية االجتامعية الغري قامئة عىل االشرتاكات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي يتم إنتاجها عرب رشاكة بني مركز السياسات الدولية من أجل النمو 

الشامل ومكتب اليونسيف اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.  

نود أن نعرب عن تقديرنا لكل من آرثر فان ديسن وبثينة اإلرياىن من مكتب اليونيسيف اإلقليمى ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل تعليقاتهم ومقرتحاتهم 

ودعمهم طوال فرتة إعداد هذا التقرير.

ونود أن نعرب عن تقديرنا لباربرا برانكو، يونيس جوديفي وجوليان بيكر فاكو ملساعدتهم البحثية. وأخرياً نحن ممتنون بشكل خاص ملحمد أمين عبد الحميد، الذي بدونه مل 

يكن هذا التقرير ممكناً.
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خلفية

عىل الرغم من التقدم الكبري الذي أحرزته منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف العقد املايض ىف الحد من الفقر املدقع وتحسني مؤرشات الصحة والتعليم و بقاء الطفل، 

فقد ظل التقدم متفاوتًا يف جميع أنحاء املنطقة. وقد شهدت البلدان املتأثرة بالنزاعات والحاالت اإلنسانية )مثل العراق وليبيا وسورية واليمن( عىل وجه الخصوص إنتكاساً 

يف مؤرشات رفاه األطفال )اليونيسيف 2017 أ(. ويف الواقع، يبقى فقر األطفال يف املنطقة مصدر قلق بالغ األهمية. فوفقاً لدراسة حديثة يف 11 دولة عربية، يعاين طفل من 

كل أربعة أطفال من فقر حاد متعدد األبعاد )جامعة الدول العربية وآخرين 2017(.

وقد وثقت مجموعة متزايدة من األبحاث اآلثار اإليجابية للحامية االجتامعية ىف املنع والحد من فقر األطفال سواء الفقر النقدي أو الفقر متعدد األبعاد. وقد تم أيضاً 

التأكيد عىل الرتابط بني الحد من فقر األطفال وسياسات الحامية االجتامعية ىف هدف التنمية املستدامة 1: “القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله ىف كل مكان”، وبالتحديد 

الهدف 1.3، الذى دعى إىل “تنفيــذ نظم وطنيــة مالمئــة للحمــايــة االجتمــاعيــة وتــدابري للجميع ووضـــــع حدود دنيا لها” لتحقيق تغطية مستدامة للفقراء 

والضعفاء بحلول عام 2030.  

وبينام يتزايد االهتامم بدور الحامية االجتامعية يف تحسني مؤرشات التنمية البرشية خاصة تلك املعنية باألطفال فإنه من املهم ان نتذكر أن الحامية االجتامعية هي ليست مجرد 

مسألة سياسات بل هي ايضاً مسألة حقوق كام هو منصوص عليه يف العديد من الصكوك القانونية الدولية يف مجال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل. ويرى النهج 

القائم عىل حقوق اإلنسان يف الحامية االجتامعية ان الربامج يجب أن تكون مرسخة يف نظام حقوق يحدد بوضوح استحقاقات املواطنني وااللتزمات املقابلة من جانب الدولة.

وبنائاً عىل ذلك، فإن تحليل ما إذا كانت تلك الربامج مثبتة يف القوانني الوطنية ميثل نقطة إنطالق هامة من أجل النهوض بحقوق األطفال. فدمج برامج الحامية االجتامعية 

يف األطر القانونية الشاملة أمر ذو أهمية خاصة بالنسبة لألطفال، ألنهم ليسوا فقط أكرث عرضة لسوء التغذية واملرض واإلساءة )وبالتايل يحتاجون إىل الحامية االجتامعية 

الكافية( ولكنهم أكرث اعتامًدا عىل اآلخرين للحصول عىل الدعم. برامج الحامية االجتامعية املثبتة يف األطر القانونية الوطنية أقل عرضة للتالعب السيايس وتصبح من ضمن 

املستحقات التى يحق للمواطنني الوصول إليها )اليونيسف 2014(.

ورغم أن لدى منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تاريخ طويل يف توفري الدعم االجتامعى للفئات األكرث ضعفاً يف املجتمع، فإن أنظمة الحامية االجتامعية تظل محدودة 

يف الكثري من البلدان ومعتمدًة بشكل كبري عىل دعم الغذاء والوقود وعىل دعم املنظامت الخريية واملنظامت الغري تابعة للدولة. وىف السنوات األخرية شهدت املنطقة 

عدداً من اإلصالحات الخاصة بالحامية االجتامعية التى شملت إزالة الدعم الشامل وإدخال برامج تحويالت نقدية مستهدفة أو التوسع فيها مثل الحال ىف مرص وإيران 

والسعودية. وىف ضوء هذا املشهد الجديد للدعم االجتامعى والتغيريات السياسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا منذ أحداث عام 2011، فإن السؤال املطروح األن 

هو ما إذا كان ميكن مالحظة تحول نحو منهجية قامئة عىل الحقوق يف الحامية االجتامعية بشكل أكرب يف املنطقة. 

 

املنهجية والقيود

عىل هذه الخلفية، تتمثل األهداف الرئيسية لهذه الدراسة يف: )1( تقديم نظرة عامة حول األطر القانونية والتنظيمية القامئة التي تعزز حق األطفال يف الحامية االجتامعية 

يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. )2( تقييم ما إذا كانت األُطُر القانونية لربامج الحامية االجتامعية غري القامئة عىل االشرتاكات يف املنطقة متتثل لنهج الحامية 

االجتامعية القائم عىل حقوق اإلنسان.

تستند هذه الدراسة يف املقام األول إىل مراجعة مستندية شاملة لألطر القانونية املتعلقة بالحامية االجتامعية غري القامئة عىل االشرتاكات يف جميع البلدان العرشين يف 

منطقة  الرشق األوسط وشامل أفريقيا.1 ويُعرَّف مصطلح “اإلطار القانوين” هنا بأنه “جميع القوانني الوطنية واملراسيم األخرى أو الترشيعات واللوائح الثانوية” )ترانسفورم 

1. بناًء عىل تعريف اليونيسف ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، تغطي هذه الدراسة الدول العرشين التالية: الجزائر، البحرين، جيبويت، مرص، إيران )الجمهورية  اإلسالمية(، العراق، األردن، الكويت، لبنان ليبيا، املغرب،  عامن، قطر، 

اململكة العربية السعودية، دولة فلسطني، السودان، سوريا وتونس واإلمارات العربية املتحدة واليمن.
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2017، مرسد املصطلحات(. وبهذا ميكن أن تشري إىل القانون الترشيعي باإلضافة إىل اللوائح التنفيذية واملراسيم )التي أصدرها وزير الدولة، عىل سبيل املثال(. يف الخطوة 

األوىل، تم مسج دساتري البلدان، و اسرتاتيجيات الحامية االجتامعية و/أو الحد من الفقر وقوانني حقوق الطفل. جميع األدوات القانونية ذات الصلة التي تم تحديدها تم 

تحليلها بشكل منهجي ملعرفة إىل أي مدى تنطوي عىل الحق يف الحامية االجتامعية، وما إذا كانت متد هذا الحق إىل األطفال وكيف. بعد ذلك، تم إجراء مراجعة ملخططات 

الحامية االجتامعية غري القامئة عىل االشرتاكات للتحقق من الربامج املوجودة يف املنطقة التي تستند عىل إطار قانوىن. ويف ذلك بنى الباحثون بشكل رئييس عىل مسح سابق 

لربامج الحامية االجتامعية الغري قامئة عىل االشرتاكات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا )ماشادو وآخرين 2017(، التى ركزت بشكل رئييس عىل التحويالت النقدية 

والتحويالت العينية )مبا ىف ذلك اإلسكان والتغذية املدرسية( واستحقاقات الرعاية الصحية.

ويف خطوة ثالثة، تم اختيار 22 برنامجاً غري قائم عىل االشرتاكات إلجراء تحليل أكرث عمقاً ألطرها القانونية. تم إدراج مخطط واحد لكل دولة باستثناء دولة فلسطني حيث 

ال يزال قانون الربنامج الوطني للتحويالت النقدية قيد التحضري. وجرى تقييم األطر القانونية للربامج من أجل فهم أفضل المتثالها لنهج قائم عىل الحقوق يستند إىل املبادئ 

املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل وغريها من صكوك حقوق اإلنسان.وبشكل مخترص، فإن املنهجية القامئة عىل حقوق االنسان تلتزم بالتاىل: أوالً، تحديد معايري 

األهلية. ثانياً، تحديد املسؤوليات املختلفة للمشاركني يف تنفيذ املخططات. ثالثاً، توضيح املتطلبات املالية طويلة األجل. رابعاً، وضع آليات تظلم وأستئناف ميكن الوصول لها. 

خامساً، وضع أسس مشاركة املواطنني. 

و عىل الرغم من أهمية تثبيت خطط الحامية االجتامعية يف األطر القانونية الشاملة، فإن تنفيذ السياسات العامة، حتى عندما يفرضها القانون، يستغرق وقتًا حتى يصل 

ملرحلة النضج. ويف الواقع، ال يؤدي اعتامد معيار قانوين بالرضورة إىل حدوث تغيري فوري يف الواقع االجتامعي، حتى إذا كان كان القانون يفرض توفري استحقاقات ملموسة 

أو تحسينات يف جودة الخدمات املقدمة. يف هذه الدراسة، تم إبراز بعض األمثلة عىل الفجوات يف التنفيذ؛ ومع ذلك، فإن التقييم الشامل لتنفيذ وفعالية وكفاية األطر 

القانونية للحامية االجتامعية يتجاوز نطاق هذه الدراسة. ولكن يبقى إسهام هذه الدراسة مهم، ألن مسح األطر القانونية يساعد عىل تحديد الفجوات التنظيمية املحتملة 

التي ميكن أن تضمن استحقاقات املستفيدين املحتملني. و ميكن أن يؤدي دعم البلدان يف ملء هذه الفجوات إىل الحد من أخطاء االستبعاد وإىل تغطية أكرب لربامج الحامية 

االجتامعية وهو هدف رئييس من أهداف التنمية املستدامة.

هيكل التقرير

يقدم القسم األول من هذا التقرير معلومات أساسية ذات صلة بالبحث ويصف اإلطار املفاهيمي واملنهجية املتبعة فيه. يف القسم الثاين، يتم تقييم املعاهدات واالتفاقيات 

الدولية واإلقليمية الرئيسية لحقوق اإلنسان ودساتري البلدان واسرتاتيجيات الحامية االجتامعية وقوانني حقوق الطفل بتعمق. وبعد ذلك، يقيّم القسم الثالث ما إذا كانت 

االستحاقات النقدية والعينية والصحية مثبتة يف األطر القانونية، ويف القسم الرابع يتم فحص عدد من الربامج املختارة مبزيد من التفصيل، مع تحليل ما إذا كانت متتثل إىل 

نهج قائم عىل حقوق اإلنسان للحامية االجتامعية وكيف تتوافق معه. وأخرياً، يلخص القسم الخامس النتائج الرئيسية للدراسة ويقدم مجموعة من التوصيات لتحسني األطر 

القانونية لربامج الحامية االجتامعية يف املنطقة.

النتائج الرئيسية 

لدى 18 بلداً من أصل 20 بلداً يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ضمان قانوين للحمایة االجتماعیة ىف الدستور بأستثناء جیبويت ولبنان. ومع ذلك، فإن 	 

عدداً قليالً من البلدان – وهى البحرين ومرص وإيران والعراق واملغرب – ميد بوضوح الحق يف الحامية االجتامعية أو إىل مستوى معييش كاف لجميع األطفال. 

وعندما ميتد هذا الحق لألطفال، فإنه غالبا ما يتم ذلك بالنسبة لأليتام، مام يعكس تقليد املنطقة يف تقديم املساعدة لألرس التي ال متتلك معيل )ذكر(. ويف أغلب 

األحيان، يتم فهم الحامية االجتامعية عىل انها تقدم  ىف حالة عدم القدرة عىل العمل، مثل الشيخوخة أو العجز أو املرض. وعادة ما يتم تثبيت الحق يف مستوى 

معييش الئق يف شكل ما يف الدساتري الوطنية، ولكن بدرجات متفاوتة. بينام يف بعض الدساتري يرتبط الحق يف حياة كرمية بشكل مبارش بتوفري الضامن االجتامعي، 

كام هو الحال يف مرص، يرى البعض اآلخر املستوى املعييش املناسب كهدف تنموي مرغوب فيه، كام هو الحال يف الكويت وعامن وقطر. وعالوة عىل ذلك، يف 

العديد من الدساتري ورد  ذكر حق األطفال يف الحامية يف املواد املتعلقة بأهمية األرسة بالنسبة للمجتمع.

ميكن أن تساعد اسرتاتيجيات الحامية االجتامعية ىف تعزيز الرشعية املؤسسية والتنسيق بني مختلف املخططات الحكومية املختلفة. وقد وجدت الدراسة أن جيبويت واملغرب 	 

فقط لديهم اسرتاتيجية محددة للحامية االجتامعية، وذلك عىل الرغم من أن األوىل ال تتمتع بضامنات خاصة بالحامية االجتامعية يف دستورها الوطني. ووجد أن االتجاه 

العام يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا هو تضمني الحامية االجتامعية يف خطط الحد من الفقر وخطط التنمية عىل النطاق األوسع. وهناك عدد قليل فقط من 

االسرتاتيجيات الوطنية يف املنطقة التي تشمل الحامية االجتامعية وتنص بوضوح عىل توفري الحامية االجتامعية لألطفال. وتشمل األمثلة جيبويت واألردن واملغرب.
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وإجامالً، تبني أن 14 من أصل 20 بلداً يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لديهم صك قانوين يهتم بشكل رئييس بحقوق األطفال. ومع ذلك، فإن سبعة فقط 	 

من تلك الصكوك تشري بوضوح إىل الحق يف الحامية االجتامعية، كام هو الحال يف مرص ودولة فلسطني. هنا أيضا، يتم ذكر األيتام عادة عىل أنهم مجموعة ضعيفة 

بشكل خاص ويجب أن تتلقى خدمات الحامية االجتامعية. ويف مرص، تربز التعديالت التي أدخلت عىل قانون الطفل الوطني لعام 2008 التى جاءت مؤكدًة عىل 

الحق ىف الحامية االجتامعية من خالل تصور إدخال برامج التحويالت النقدية التى تستهدف األطفال األيتام واألطفال الضعفاء.

من أصل 154 مخطط حامية اجتامعية غري قائم االشرتاكات تم مسحهم ىف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا )مبا ىف ذلك برامج التحويالت النقدية 	 

والتحويالت العينية وبرامج النقد مقابل العمل وبرامج الرسوم املدرسية والتغذية املدرسية واستحقاقات السكن والحامية االجتامعية املعنية بالصحة ودعم الغذاء 

والوقود(، وجد أن أكرث من نصفهم )88(  مثبتني ىف آطار قانوىن. ووجد أن أغلب الربامج التى تم تضمينيها ىف قوانني ىف فرتة الخمسينيات أو السبعينيات من 

القرن املاىض معنية بدعم الطاقة والوقود والغذاء. وىف منطقة الخليج، فإن  القوانني التى تنظم املساعدات االجتامعية تعود إىل فرتة السبعينيات والثامنينيات من 

القرن املاىض. ومنذ فرتة التسعينيات شهدت املنطقة إدخال املزيد من القوانني املتعلقة بالتحويالت االجتامعية خاصة ىف الجزائر وتونس واليمن. وتم إدخال عدد 

من برامج الحامية االجتامعية الرئيسية ىف املنطقة منذ عام 2010 مثل برنامج التحويالت النقدية ىف ايران الذى أدخل بقانون اصالح الدعم والربانامج الشامل ىف 

السودان وبرنامج تكافل وكرامة ىف مرص.

وبتحليل األطر القانونية للربامج الغري قامئة عىل االشرتاكات ىف املنطقة، ميكن مالحظة أن العديد من الربامج ذات الصلة باألطفال عىل وجه الخصوص غري مثبتة 	 

ىف أطار قانوىن -عىل االقل حتى األن–. وتلك الربامج تشمل برنامج تيسيري ىف املغرب والربنامج الوطنى ملساعدة العائالت املعوزة ىف تونس وأستحقاقاته الخاصة 

بالتعليم وبرنامج الطوارىء الوطنى الستهداف الفقر ىف لبنان وبرنامج التحويالت النقدية الوطنى ىف دولة فلسطني. وبالنسبة للربنامجني االخريين فإن هناك أحكام 

قيد التطوير. وهنا ميكن التذكري أنه ميكن أن يسبق تطوير أطار قانوين واضح، تنفيذ برامج حامية اجتامعية وىف بعض األحيان يكون التنفيذ سبب للتاثري االيجاىب 

عىل تطوير األطار القانوين. ورغم ان برامج التحويالت النقدية وبرامج الحامية االجتامعية املعنية بالصحة تكون بشكل أو بأخر مائلة إىل أن يكون لها أطار قانوين، 

إال أن برامج التغذية املدرسية والتحويالت العينية عادة ما تفتقد األطار القانوين الواضح. ورمبا ميكن ان يفرس غياب األطر القانونية عن األخريين بانهم عادة ما 

يتم التخطيط لهم عىل أنهم برامج مؤقته لالستجابة إىل طوارىء إنسانية. 

من املهم مالحظة أن األطفال املتنقلني عادة ال يتم تضمينهم ىف األطر القانونية الوطنية للحامية االجتامعية. هذا هو الحال بشكل خاص يف بلدان الخليج، التي 	 

لديها عدد كبري من العامل األجانب. ويف حني أن البلدان األخرى أكرث شموالً يف السامح للمهاجرين اقتصاديني عىل األقل، فإن الالجئني عادة ال تشملهم برامج 

الحامية االجتامعية.

ويبني تحليل مجموعة مختارة من 22 برنامجاً للحامية االجتامعية غري القامئة عىل االشرتاكات )التحويالت النقدية وبرامج الحامية االجتامعية املعنية 	 

بالصحة( ينظمها إطار قانوين أنه بينام يحدد معظمها معايري األهلية واألدوار واملسؤوليات املؤسسية )وإن كانوا يقومون بذلك بدرجات متفاوتة من الدقة(، 

فإن عدداً أقل من األطر ينص عىل املتطلبات املالية طويلة األجل أو إنشاء آليات شكاوى قوية. ونادرا ما يشار إىل مشاركة املستفيدين يف األطر القانونية 

يف املنطقة، فهناك ثالثة برامج فقط تتسم بنوع من املشاركة: وتعد برامج بطاقة االعاقة ىف لبنان واالعانة الخاصة بالتعليم ىف الجزائر من الربامج التى يجدر 

مالحظتها ىف هذه املسئلة.

تربز بعض الربامج ألطرها القانونية األكرث شموالً والمتثالها بأربعة عىل األقل من املعايري الخمسة التي تم استخدامها من قبلنا ىف التقييم، ومن امثلة تلك الربامج 	 

شبكة الحامية االجتامعية ىف العراق )التي ينظمها القانون رقم 11 لعام 2014( الربانامج الوطنى للتضامن األرسى يف جيبوىت2. ورغم ذلك فإن وجود إطار قانوىن 

ال يعنى بالرضورة تنفيذ الربامج يف الواقع. وتنفيذ القوانني ميثل تحدياً، باألخص يف سياقات النزاع املسلح والحرب، التي ميكن أن تؤدى يف الحاالت األكرث تطرفاً إىل 

تعليق برامج بشكل كامل، كام هو حال صندوق الرعاية االجتامعية يف اليمن.

Décret n° 2015-279/PR/SESN .1

  املعدل ب   

      Décret n° 2017-096/PR/SEAS
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التوصيات

استناداً إىل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يتعني عىل بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا اعتبار التوصيات التالية لتعزيز حق األطفال يف الحامية االجتامعية 

وتعزيز أنظمة الحامية االجتامعية لديها من أجل األمتثال للمعايري التي يضعها القانون الدويل لحقوق اإلنسان: 

العمل من أجل اصدارترشيعات ووثائق سياسات كلية مثل اسرتاتيجيات الحامية االجتامعية التي تُنشئ الحامية االجتامعية كحق وليس كمجرد عمل خريي أو 	 

كجزء من سياسات اجتامعية “تقديرية”، مام يضمن أن هذا الحق ميتد ليشمل الجميع، مبن فيهم األطفال.

ضامن أن تكون ترشيعات الحامية االجتامعية شاملة وغري متييزية، مع إيالء اهتامم خاص ألكرث الفئات حرمانًا وتهميًشا.	 

وضع أطر تنظيمية مناسبة لضامن حصول األطفال املتنقلني عىل الحد األدىن من الحامية االجتامعية. ويجب ايضاً أن يكون هذا االمر مدعوًما من قبل املجتمع 	 

الدويل. والبد من إيالء عناية خاصة لضامن معاملة متساوية لكل االجئني بغض النظر عن جنسياتهم.

إدماج الربامج يف أطر قانونية شاملة واستكامل الترشيعات القامئة مبا يتامىش مع نهج الحامية االجتامعية القائم عىل حقوق اإلنسان.	 

ينبغي بذل جهود خاصة إلنشاء آليات للطعن والشكاوى مضمنة قانوناً وكذلك القنوات التي تسمح للمستفيدين باملشاركة يف تصميم وتنفيذ وتقييم الربنامج.	 

تعزيز اآلليات التي تسمح برصد األطر القانونية ورصد تنفيذها يف الواقع من أجل مساءلة الحكومات ومنفذي الربامج.	 
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