
 

 برنامج التحويالت النقدية المشروطة في إندونيسيا
 وسري كوسوماستوتي راهايو، سوهاسيل نظاره 

 

 

 مقدمة . 1

ويسعى البرنامج إلى تحسين . ، أول برنامج في إندونيسيا للتحويالت النقدية المشروطة(PKH)أطلقت حكومة إندونيسيا برنامج كلوارجا هارابان  7002في عام 

ويساعد برنامج التحويالت النقدية . األسر إلى خدمات صحية وتعليمية محددةوصول نوعية رأس المال البشري من خالل توفير تحويالت نقدية مشروطة على 

من مقبلة إستثمار في األجيال النفس الوقت في كما أنه ، (مباشر إستهالكيتأثير ) اً فقراً مدقعألسر الفقيرة اهل ااألسرة عن كعبء إنفاق تخفيف على  المشروطة

نتشال المستفيدين إستراتيجية الحكومة إلجل يمثل األقصيرة وطويلة  اتهذا المزيج من المساعد(. رأس المال البشريلتأثير تنمية )خالل تحسين الصحة والتعليم 

 . الفقربراثن نامج التحويالت النقدية المشروطة للخروج من برمن 

كبرنامج تجريبي في عمل بدأ الوقد (. Bappenas)الوطني  لتخطيطجهاز اإشراف دقيق من بر برنامج التحويالت النقدية المشروطة وزارة الشؤون اإلجتماعية، يدت

  .البرنامجيل من أصكجزء بحوث في وجود مكون لل،  7002عام 

سواء من حيث عدد األسر )محدودة اللتغطية ا منتجريبي إلى تقدم بطيء في البرنامج، وهو ما يمكن مالحظته المشروع التنفيذ أدى ، اتب السياسيانعلى ج

 عيلتوسروج تكانت لرئيس، مكتب نائب االتابعة ل، (TNP2K)ألمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر ا 7000منذ عام و(. شمولةوالمناطق المأ

 . السكان الفقراءحياة أكثر كفاءة، وزيادة أثره على ته توسيع تغطيته، وجعل إدارمن أجل برنامج التحويالت النقدية المشروطة 

 

 برنامجالآثار وستهداف إتغطية و. 3

في المائة  00أقل من وا كانذين ك الأي أولئ –ا مدقعاً فقربالفقراء برنامج من ، تم تعيين المستفيدين 7002عندما أطلق برنامج التحويالت النقدية المشروطة في عام 

، 7007حتى عام و(. 0نظر الجدول أ) تغطية منخفضة جداً ب، وبالتالي، بدأ أن يكون تجريبياً كان المقصود من برنامج و. من خط الفقر الرسمي في ذلك الوقت تقريباً 

يغطي ومن المتوقع أن . مليون أسرة تحت خط الفقر 0.1مليون األسر في إندونيسيا، ونحو  00قارنة مع ما مجموعه مليون أسرة، م 0.1البرنامج سوى لم يعطي 

ال لكنه في جميع محافظات إندونيسيا، و يعمل برنامج فقط بدأ ال 7007في عام و. 7002مليون أسرة بحلول نهاية عام  2.7برنامج التحويالت النقدية المشروطة 

 .تأثيرات كبيرة على الفقراء في إندونيسياأُريد له أن يحقق برنامج تحديا للبرنامج  إذا التوسع ويشكل . في كل محافظةدوائر غطي كل الييزال ال 

 

 7017-7002برنامج التحويالت النقدية المشروطة،  تغطية:  1الجدول 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 1.454 1.052 0.774 0.726 0.621 0.388 (بالماليين)عدد األسر    

 228.287 210.181 146.049 126.688 113.065 79.244 (بتعادل القوة الشرائيةمليون دوالر أمريكي ) ميزانية ال   

 33 25 20 13 13 7 (محافظة 22من إجمالي ) المحافظات   

 169 119 88 70 70 48 (7000في عام  292إجمالي الدوائر ) الدوائر   

 2001 1387 946 781 637 337 الفرعية  الدوائر   

 25,032 16,154 10,998 9295 7654 4311 القرى   

 .7002برنامج التحويالت النقدية المشروطة، عام  وزارة الشؤون اإلجتماعية، ملف: المصدر

 

 ، أجرى(انوعنالسم واإل حسب) 7001 ت عامسجالتوفر  للمرة األولى، معو(. BPS) اإلندونيسيء حصااإلجهاز لبرنامج من قبل في استهداف إلجري اوقد أُ 

وقد تضمنت . التعليمو ، فضال عن مرافق الصحةفقراً مدقعاً لتحديد األسر الفقيرة ( SPDKP)الصحة والتعليم حول مسح األساسي الاإلندونيسي ء حصااإلجهاز 

لغرض إعداد كشوف برنامج التحويالت  واستخدمإو وزيع،تفي ال ل األدنىوالدخمستوى في أنهم مليون أسرة من المفترض  09.0حوالي  7001 ت عامسجال

إجراء تقييم كامل بغرض مرافق، الالمسح األساسي حول الصحة والتعليم ليس فقط األسر ولكن أيضا  شملقد و .7001 عام( BLT)النقدية غير المشروطة المؤقتة 

، أجريت عملية تسجيل عن طريق 7000في عام و. ساسي حول الصحة والتعليم كل عامجرى المسح األيُ و. ستعدادهم لبرنامج التحويالت النقدية المشروطةحول إ

إذا كانت مالتحديد  مؤشراً  14 (PPLS) اإلجتماعية الحماية توثيقبرنامج إستخدم  2008وفي عام (  PSE 7001)التسجيل السابقة  آخر إحصاء إندونيسيا لتحديث

-7009 خالل الفترةبرنامج التحويالت النقدية المشروطة في اإلستهداف في  ةالجديد تالسجال ههذ تتخدمإسوقد (. Nazara ،2013نظاره ) ستحقةسرة ماأل

تحتوي قاعدة البيانات التي تقوم و. (BDT) م قاعدة البيانات الموحدةاستخديتم بإستهداف برنامج التحويالت النقدية المشروطة أصبح إ،  7007منذ عام و. 7000

قاعدة البيانات الموحدة، والتي تدار من قبل وتعتبر . في المائة من توزيع الرفاه 20في أدنى الواقعة على أسماء وعناوين األفراد من األسر  7000عام  سجيلت على 

في المزيد عن قاعدة البيانات اإلطالع على  يمكن). ستهداف الوطنيإلة امونظتحقيق تكامل ماألمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر، وسيلة ل

TNP2K (2013 . 

 الجدد المواليد وتلقى الوالدة، قبل ما فحوصات الحوامل األمهات تلقي المشروطة النقدية التحويالت برنامج يقدمها التي المبالغ لتلقي المشروطة المتطلبات وتشمل

 وتُدفع. عاماً  00-0 بين أعمارهم تتراوح الذين لألطفال التعليم من سنوات تسع لمدة اإللزامي والحضور ، الوالدة بعد ما وفحوصات رعاية الصغار واألطفال

 سنوياً، روبية مليون 7.7 بلغ أقصى حد وبين سنوياً  روبية ألف  000 بين السنوية المبالغ وتراوحت ،7007 و 7002 عامي بين الفترة خالل سنة ربع كل المبالغ

  

 وثــحـز بــوجـم 
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 .وحكومة البرازيلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ه كل من يدعممركز السياسة الدولي للنمو الشامل 



 مليون 0.0 إلى المبلغ متوسط إرتفع حيث المبالغ، في زيادة هناك كانت 7002 عام وفي(. سنوياً  أسرة لكل روبية مليون 0.2 بمتوسط) األسرة وضع على إعتمادا

 .سنوياً  أسرة لكل روبية

 

 أثر برنامج التحويالت النقدية المشروطة . 3

برامج هذه وقد زادت . في إندونسيا التحويالت النقدية المشروطة مثل برنامج التحويالت النقدية المشروطةتسجل آثار برامج التي  ياتهائل من األدبقدر هناك 

 7001وفينان،  بوبنيس)آثار غير مباشرة على اإلنجازات التعليمية لألسر غير الفقيرة لها كان كما ، (Schultz  7002شولتز، )اإلنجازات التعليمية لألسر الفقيرة 

Bobonis and Finan) 7001جيرتلر، ومارتينيز روبيو، )لتحويالت من خالل اإلستثمار الذاتي لتأثير مضاعف  تخلقو؛  Gertler, Martinez and 

Rubio) ل اطفواأل هاتحسنت الحالة الصحية لألمو؛( ،7002جيرتلر Gertler) 2003، شوفياسهودينوت و)نقص التغذية  تخفضو؛  Hoddinott and 

Skoufias)ات المحلية قتصاداإلفي زيادة دثت أح، و( 7000هاريس،  كودي و  Coady and Harris,)سواريس وآخرون، )مساواة والفقر الال ت، وكذلك خفض

7000  Soares et al. .) 

 

 برنامج التحويالت النقدية المشروطةالتي تصرف للغ االمب: 7الجدول 

 التحويالتتفاصيل 
-7002 (روبية)المبلغ 

7017 

 (دوالر أمريكي) المبلغ 

7002-7017 

 7012 (روبية) المبلغ

 فصاعدا

 (دوالر أمريكي) المبلغ 

 فصاعدا 7012

 31.13 300,000 20.75 200,000 نقدية ثابتة تحويالت    

         :لكل مستفيد ةمتغيرتحويالت نقدية     

 103.77 1,000,000 83.01 800,000 سنوات 1الطفل حتى . أ    

 103.77 1,000,000 83.01 800,000 المرضعةاألم الحامل أو . ب    

 51.88 500,000 41.51 400,000 األطفال الملتحقين بالمدارس االبتدائية. ج    

 103.77 1,000,000 83.01 800,000 عداديةطفال الملتحقين بالمدارس اإلاأل. د    

  
    

 83.01 800,000 62.26 600,000 سنوياً لمبلغ التحويل الحد األدنى     

 290.55 2,800,000 228.29 2,200,000 سنوياً لمبلغ التحويل ى قصالحد األ    

 186.78 1,800,000 144.24 1,390,000 الواحدة سنوياً سرة لألمبلغ التحويل متوسط     

 المبادئ التوجيهية لبرنامج التحويالت النقدية المشروطة: المصدر

 

كان  ايتهمنذ بد في إندونيسيا المشروطةوبالنسبة لبرنامج التحويالت النقدية 

مختلفة حيث أجريت متابعات  ،حاول تقييم آثارهتهناك عدد من الدراسات 

في و. مختلفة على المستويين المحلي والدوليأجهزة ومسوح ميدانية من قبل 

كمي  تقييم إجراء ( Bappenas 2009بابيناس، ، حاول ةمحاولة مبكر

 قبل وبعد  اتقياسأخذ ، مع  من األسر ائيةعشو على عينة ستخدام تدخلإب

 قد و. تحكمال عينة أسر التدخل والتدخل في 

له كان  جدت الدراسة أن برنامج التحويالت النقدية المشروطة عموماً و

مؤشرات  على مجموعة من ةتظهر النتائج آثار متوسط . تأثيرات إيجابية

، مئة في ال 2بنسبة مراكز الرعاية الصحية المتكاملة مثل زيارات ل)الصحة 

بنسبة طعيمات أنشطة الت زيادة، ومئةفي ال 1نمو األطفال بنسبة متابعة وزيادة 

في  0.7بنسبة في المدارس مثل الحضور )ومؤشرات التعليم ( مئةفي ال 0.2

دة زيامن تحقيق  تمكنت برنامج التحويالت النقدية المشروطة أيضاً و(. ئةالم

  . كبيرة في نصيب الفرد من إنفاق األسرة الشهري على التعليم والصحة

برنامج التحويالت  قارنيتحليل أثر آخر ( 7000)وصدر عن البنك الدولي 

وأحد نتائج التي توصلت إلبها  .تحكمال التدخل و بطريقةالنقدية المشروطة 

التحويالت  تحسينات في مجاالت برنامج أن هناكي لبنك الدولي هادراسة 

المرأة قبل زيارات . ةيلوصول إلى المرافق الصحتتعلق باالنقدية المشروطة 

برنامج التحويالت النقدية تطبيق ة في مناطق يلمرافق الصحلوبعد الوالدة 

كما  .تحكمفي مناطق الهي عليه نقطة مئوية مما 9-7 أعلى كانت  المشروطة

في المرافق الصحية م وزنه الخامسة الذين تم 1دون سن عدد األطفال كان 

الوالدات في وكانت . برنامجتطبيق النقطة مئوية في المناطق  77-01أعلى 

قابالت أو )الصحة متخصصين في المرافق الصحية، أو بمساعدة من 

برنامج مقارنة مع مناطق تطبيق الفي  مئويةنقطة  0-1حوالي أعلى ب، (أطباء

ن آثار برنامج التحويالت النقدية الدراسة أيضا أوأشارت . األخرىمناطق ال

وجد مرافق صحية أكثر تالمناطق الحضرية، حيث  المشروطة أقوى في

برنامج أثار غير مباشرة لهناك أيضا . أفضل مما في المناطق الريفيةبجودة و

نفس الدائرة  التحويالت النقدية المشروطة بين األسر غير المستفيدة داخل

بين األسر ما ى المرافق الصحية أعلى مإل موصولهأن ي بمعنالفرعية، 

برنامج التحويالت النقدية التي ليس بها  األخرى في الدوائر الفرعية

 .المشروطة

 

تقييم األثر إختالفات كبيرة في الوضع التعليمي لم يُظهر التعليم، وفي مجال 

 المناطقمن برنامج التحويالت النقدية المشروطة وغيرمناطق تطبيق بين 

التعليم التسع من  السنوات، وهذا صحيح بالنسبة لجميع يُطبق فيهاالتي لم 

معدالت اإللتحاق والمشاركة  أحد أسباب ذلك هو أن. ايفي إندونيس اإللزامي

 .في المائة 91حيث تزيد عن مرتفعة جدا، ا يفي إندونيسبتدائي اإلالتعليم في 

، وبالتالي اً رتفعممعدل اإللتحاق في الواقع  نكلم ياإلعدادي، وبالنسبة للتعليم 

برنامج التحويالت النقدية نتيجة يجب أن تظهر بعض اإلختالفات كان 

شير إلى أن هناك بعض تظهر أي إختالفات يحقيقة أن التقييم لم و .المشروطة

مسألتين إلى  تقييمات أخرىوتشير . معالجتهاتحتاج إلى في البرنامج المشاكل 

  :نفي هذا الشأ

(i)  برنامج التحويالت النقدية دفع المبالغ للمستفيدين من جدول أن

لم يكن وبالتالي،  المحدد؛ هفي وقتمنتظم المشروطة ليس دائما 

بتدائية ما اإلمن التعليم  ونتخرجعندها تالميذ  ياألسر التي لدى 

 و  رس اإلعدادية،االمدبيكفي من المال في وقت اإللتحاق 

(ii)  برنامج التحويالت النقدية في التعليم مجال المتاح لمبلغ الأن

  .عداديةرس اإلاالمدبالمشروطة ال يكفي لإللتحاق 

 

لم يستطع  التقييمأن واجه برنامج التحويالت النقدية المشروطة هو يتحد آخر 

في معظم و. على الحد من عمل األطفالللبرنامج العثور على أي أثر 
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 مركز السياسة الدولي للنمو الشامل



برنامج مع اللتعامل داخل ااية آليات إلى عدم كف غالباً األحيان، يرجع هذا 

المبلغ الذي يتلقاه  باإلضافة إلى ذلك، من المفترض أن. قضايا عمالة األطفال

 واتركي كياألطفال ل كولئبرنامج ال يكفي لتوفير حوافز ألالمستفيدون من ال

  .إلى المدرسة واعوديالعمل و

شهدت 2009  و 7002أن ما بين إلى الدراسة شير اإلستهالك، توفي مجال 

في  00زيادة بنسبة  برنامج التحويالت النقدية المشروطةالمستفيدة من األسر 

 ةنقديمبالغ الستخدم األسر التوعادة ما . اإلستهالك الشهريالمئة في متوسط 

الزي )والتعليم ( اإلستهالك) نفقات اليوميةفي البرنامج المن قاة المتل

 قاةلت  المُ  ةنقديمبالغ الستخدم بعض األسر التأيضا (. سي، ونفقات النقلمدرال

واحدة من آليات وتعتبر اإلستدانة . الديونتسديد ظروف سكنهم و تحسينفي 

موجودة بيع األصول ال البقاء على قيد الحياة لألسر الفقيرة، جنبا إلى جنب مع

 .اإلستهالكخفض و

 

 وطةبرنامج التحويالت النقدية المشرلالتحديات اإلستراتيجية . 4

برنامج التحويالت أمام هناك العديد من التحديات اإلستراتيجية في المستقبل 

الوضع التوسع و( أ: )ويمكن تصنيفها تحت ثالث مسائل، النقدية المشروطة

قضايا التكامل مع ( ج)ج، و يالتخروإستراتيجية الخروج ( ب)المؤسسي؛ 

 . البرامج األخرى

  مؤسسيوضع الالتوسع وال
 األثر برنامج التحويالت النقدية المشروطة المذكورة أعاله شكل نتائج تقييم

من . أساس لمواصلة توسيع التحويالت النقدية المشروطة في إندونيسيا

أن ، يجب  حدة الفقرمن برنامج تخفيف ى، أي بإعتبار البرنامج الناحية المثل

ت تح غطي برنامج التحويالت النقدية المشروطة جميع األسر التي تعيشي

إلى ما هذا ترجم يُ اإلندونيسية ،  موحدةالبيانات القاعدة وبحسب . خط الفقر

ومع ذلك، وضعت اإلدارة الحالية . 7000 عام مليون أسرة في 2.7 يقرب من

من شأنه أن هذا و ،7002مليون أسر مستفيدة بحلول نهاية عام  2.7هو هدفا 

  .ةعدد المتوقع من األسر الفقيرالأقل من نصف فقط غطي ي

ر اعتبعن إأكثر زيادة تغطية برنامج التحويالت النقدية المشروطة وتتعقد 

كما هو مبين في الجدول  .البرنامجفيها توسع يينبغي أن التي  ةالمناطق الجديد

في عام  عمل في جميع المحافظاتأصبح يبرنامج أن ال، على الرغم من 0رقم 

الفرعية أو دوائر جميع ال وبالتالي،، دوائر غطي جميع الي، إال أنه ال 7007

  .القرى

 ىاألول. تينهامخاصيتين  جمع بينتأن يجب  لبرنامجان إستراتيجية توسع إ

يتم دمج جميع جرد أن موب .تحرك على المستوى الوطنىالحاجة لل يه

دوائر عمل في جميع الأن ي ىينبغي من الناحية المثل المحافظات في البرنامج،

خطط مالوهذا هو في إندونيسيا،  دائرة 292البالغ عددها  (مدنالبلديات وال)

، يحتاج توسع برنامج التحويالت النقدية المشروطة ةثانيال. 7002عام له ل

  .سهم في تحقيق الكفاءة التشغيليةيمنظور آخر يمكن أن بأيضا إلى النظر 

برنامج في المناطق التعطية بالشبع حقيق تفي هذا المنظور، من المهم ت

شير كما يو. الفرعيةدوائر ال عند مستوىيمكن القيام به وهذا . موجود بهاال

قرى  ، ال يعمل برنامج التحويالت النقدية المشروطة في جميع0رقم الجدول 

على مبدأ  من التركيزمزيد اليؤدي بطبيعة الحال، و  .الفرعيةدوائر داخل ال

  .ني، والعكس بالعكسوطعلى المستوى التغطية ال هدفإلى اإلضرار بالتشبع 

يعمل حوالي كان  ،7007في عام . موارد بشرية كافية يتطلب التوسع أيضاً و

تقدير بواسطة ويشير . برنامج التحويالت النقدية المشروطةموظفاً في  0200

، إلى أنه لتقديم األمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر

برنامج أن يوظف مستفيدة، تتطلب  أسر ماليين 2 لعدد يبلغ خدمةال

  .موظف 07100ن عقل اال يالتحويالت النقدية المشروطة م

 من خاللسوف تحتاج مراكز تكنولوجيا المعلومات الحالية التي تنتشر و

كفاءة إدارة  إلى التعامل معها على مستوى المحافظات لتعزيزدوائر مكاتب ال

  .البرنامج

مهمة يحتاج برنامج التحويالت النقدية المشروطة إلى  ىخروثمة سمة أ

يتم الدفع حاليا من خالل مكاتب و .آلية الدفع يهأال وتوسع بها في الهتمام اإل

توسع برنامج التحويالت النقدية ع التطلع إلى ومع ذلك، من المهم م .البريد

 .أن يتم الدفع من خالل النظام المصرفي المشروطة

تعامالت مع   حالياً لها ليست فقراً مدقعاً األسر الفقيرة فإن في الواقع، و

 ستفيد منهتيتم الدفع من خالل النظام المصرفي سندما يكون ، ولكن عالبنوك

 اإلدخارستخدم ي، ويمكن بعد ذلك أن اإلدخاركما يمكن أن تتعلم كيفية  ،األسر

  .للمساعدة في اإلستهالك

نظم معلومات إدارية المعتادة تتطلب برامج التحويالت النقدية المشروطة و

برنامج التحويالت عن المسؤولين  اً على لزاميكون  بالتالي،و. واسعة النطاق

نظم المعلومات في تحسين المستمر بالقدر كبير أن يهتموا بالنقدية المشروطة 

 . اإلدارية

 

 خروج والتخرج ال

التخفيف من هو يشمل برنامج التحويالت النقدية المشروطة هدف مزدوج 

 .الطويلعلى المدى  حدة الفقر على المدى القصير وتنمية رأس المال البشري

إعالة خلق يأال جب من المفهوم أن برنامج التحويالت النقدية المشروطة يو

ضع و احعلى المدى الطويل، وبالتالي، من المهم لتشغيل البرنامج بنج

 برنامج هي أيضاً المستفيدة من الخروج األسر كما أن . إستراتيجية خروج

أماكنهم في البرنامج بتوفير سمح ياألسر  خروج، حيث أن ةأفقيعدالة مسألة 

 .من البرنامجبعد م تستفد لأسر أخرى  ستخدمهاكي تل

  

حالي برنامج التحويالت النقدية المشروطة اللوقد صممت المبادئ التوجيهية 

المستفيد بإخراج سمح تللتخفيف من حدة الفقر على المدى القصير، وبالتالي 

 : لثالثة أسباب

  ؛ستحقاقشروط اإليستوفي عد يأنه لم 

  أواً عد فقيريأنه لم ، 

  ستقيدمكست سنوات قصى للمدة المحدد بحد األالأنه قد وصلت إلى . 

ذا مثال هو. السبب األول أعالهحسب من الطبيعي الخروج من البرنامج و

من برنامج مساعدة تلقى يعد يلم والتعليم من  إكمال طفل تسع سنوات

من . السبب الثاني صعبة بعض الشيءبيد أن  .التحويالت النقدية المشروطة

ويمكن أن يكون . تخرج األسر مراقبة مستمرة لتحديدلبرنامج اليحتاج  ،جهة

للحصول مرة أخرى على شهادة  رمقرهو وجود جدول  لمراقبةا خيار

خروج عن السبب ما يجعل ومع ذلك، هناك . ستحقاقشروط اإلإستيفاء 

تقلب حول خط يدخل بعض األسر أن  ،وأيضا، وه اً طريق التخرج صعب

  .الفقر

ي صدمات عند التعرض أل األسر حول خط الفقر ال تزال ضعيفة جداً إن 

 أسرةأي خرج برنامج التحويالت النقدية المشروطة ييجب أال و. إقتصادية

خط الفقر إلى ما دون األسرة األمر بينتهي أن هناك فرصة كبيرة طالما  همن

السبب و. البرنامجترك بعد  اعلى إعالة نفسه اعدم قدرتهنظراً ل مرة أخرى

يمكن ست سنوات، هو أسهل قاعدة أقصى مدة  الثالث للخروج من البرنامج،

لبرنامج التحويالت النقدية المشروطة كبرنامج مالئمة  ليست هاولكنتطبيقها 

  .ل إجتماعيو  ح  ت  إلحدات 

ومن في سياق،  مدقعفقر الأو الفرد على الخروج من الاألسرة قدرة وتتحقق 

لسياق لوسع األنطاق الداخل األسرة والحركية  خالل كل منمن  شكلتت ثم

مثل المناطق التي ) األسر هالذي تعيشاإلقتصادي والسياسي و اإلجتماعية،

 (.المتضررة من الكوارث تعاني من نقص البنية التحتية أو الخدمات

 فوجأي  -الدفعة األولى من المستفيدين برنامج التحويالت النقدية المشروطة

 ،7002عام بداية من إعتباراً برنامج الكون جزءا من ي اليجب أ  7002عام 

فقد تم ومع ذلك،  .لمدة ست سنواتبالبرنامج  تلتحقإبالفعل قد تكون ألنها س

صالح األسر أو غير في  ةئهيبدون تو ار أن إنهاء الفوج األول نهائياعتبإ

ال بد أوال من وضع إستراتيجية . اإندونيسيفي الفقر  حدة التخفيف من  برنامج

حتياجات إلبي أن يبرنامج التحويالت النقدية المشروطة يمكن  لضمان أن

ويشار إلى هذه  .عموماً سر المستفيدة والتخفيف من حدة الفقر في إندونيسيا األ

تجديد شهادة في هذه العملية، ستجري و .اإلستراتيجية بوصفها عملية التحول

وتجديد . ألسرةادخل  في السنة الخامسة من المشاركة لتقييم حالة ستحقاقاإل

ستفيد من حالة المل هي عملية تقييم إجتماعي وإقتصادي ستحقاقاإلشهادة 

على ستحق زال ميال  برنامج التحويالت النقدية المشروطة لتحديد ما إذا كان

برنامج ستحقاق لاإلعملية تجديد شهادة تصمم وسوف . أساس حالة الفقر

قدرة في  تقيم العوامل األخرى التي تؤثربحيث التحويالت النقدية المشروطة 
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البيانات ستخدم تسوف  و .من الفقرلخروج على ابرنامج الن ستفيدين مالم

ثبات أحقية إل ستحقاق عندئذاإلتجديد شهادة التي تم الحصول عليها من نتائج 

ستخدم تباإلضافة إلى ذلك، قد . البرنامج مشاركة األسر في إستمرار

حول وصول ستحقاق اإلها أثناء عملية تجديد شهادة جمعالتي تم معلومات ال

الحد من برامج اإلجتماعية أو  اتلمساعدللتكميلية برامج افيدين إلى الالمست

  .تطوير إستراتيجية للخروجفي الفقر 

في السنة الخامسة من المشاركة ستحقاق اإلسوف تسمح عملية تجديد شهادة و

برنامج وقت ال إدارةأن يكون لدى  في برنامج التحويالت النقدية المشروطة

 : تضم القواعد التالية يتالواح إلعداد المرحلة القادمة من التحول، متكافي 

 برنامج التحويالت النقدية المشروطة، المشاركة في  إذا تبين أن األسرة

أدنى في أي تقع )فقيرة زال ت، ال ستحقاقاإلتجديد شهادة  على نتائجبناًء 

وتستوفي ( األسر في قاعدة البيانات الموحدةتوزيع  في المئة من 00

دخل ، فسوف تبرنامج التحويالت النقدية المشروطةمعايير اإلستحقاق ل

هذه األسر سوف تتلقى التحويالت النقدية لمدة مثل . نتقاليةإفي مرحلة 

جنبا إلى جنب مع برامج أخرى للحماية  ثالث سنوات أخرى،

ودعم  المساعدات النقدية للتعليم،والتأمين الصحي،  اإلجتماعية مثل

نتقالية مدتها ثالث إفي إطار عملية و. لخ، إ..،ز لألسر الفقيرةاألر

التحويالت النقدية مبالغ على نفس فيدون حصل المستيسوف  سنوات،

ُمضي بعد و. برنامجفي ال المشاركينم  من غيرهالتي يحصل عليها 

برنامج ستفيد من الم يخرجالمرحلة،  نتقاليةثالث سنوات اإلال

تجديد لشهادة عملية أي بدون  شروطة تلقائياالتحويالت النقدية الم

 .ستحقاقاإل

 برنامج التحويالت النقدية المشروطة، المشاركة في  إذا تبين أن األسرة

أدنى فوق أي تقع )غير فقيرة ، ستحقاقاإلتجديد شهادة  على نتائجبناًء 

أو لم تعد / و ( األسر في قاعدة البيانات الموحدةتوزيع من  في المئة 00

 نلف ،برنامج التحويالت النقدية المشروطةستوفي معايير اإلستحقاق لت

مرحلة  دخلتبرنامج التحويالت النقدية المشروطة وسمبالغ تتلق 

برامج الحماية اإلجتماعية األخرى مثل  التخرج، حيث ستستمر في تلقي

، دعم األرز لألسر الفقيرةالمساعدات النقدية للتعليم وو التأمين الصحي،

  .الحد من الفقروتحسين سبل العيش ل  برامج المتاحةالمن  ذلك غيرو

 

 .عتمد نجاح إستراتيجية التحول هذه على عدد من العوامل الرئيسيةوسوف ي

ظم لكل فوج، ما شكل منتبستحقاق اإلعملية تجديد شهادة ، يجب أن تتم أوالا 

حيث  7000 عامو فوج  7002عام فوج ثلما هو الحال مع م عدا ألول مرة،

 بالفعلت خطّى الفوج األول قد ألن معا، عملية تجديد اإلستحقاق لهما تم تس

برنامج التحويالت أن يكفل ، يجب اا ثاني .ست سنواتة المحددة وهي مدال

خذ األسر حماية اإلجتماعية األخرى ألالالنقدية المشروطة جاهزية برامج 

 .ال بد منهأمراً برامج  يصبح التنسيق عبروبالتالي . في برامجهاة تخرجالم

ن عإعالم المستفيدين  عمليةه مفهومو -مكثف الاإلجتماعي واصل ، التاا ثالث

 .لبرنامجمن ا تم للمستفيدينييجب أن  النظام كيفية وقواعد عمل وإدارة 

 

 البرامج التكميلية 

. مختلفةحزم ثالث إلى  تنقسم برامج التخفيف من حدة الفقر في إندونيسيا

برامج ال واحد من عديد منإال  وهما برنامج التحويالت النقدية المشروطة و

األولى مة حزالو. إندونيسيافي  تخفيف حدة الفقرحزمة األولى لبرامج في ال

 خرىاألبرامج وال. ستهدف األفراد واألسرويبرنامج تخفيف حدة الفقر  يه

التأمين ة، ودعم األرز لألسر الفقير: هي حزمة األولىالالتي تتضمنها 

 د منمن عدالحزمة الثانية تتكون و .لتعليمالنقدية لوالمساعدات ، الصحي

هي مجموعة و، (PNPM) إندونيسيا في المهمشة المجتمعات تمكين برامج

مة حزالوتتكون  .المجتمعات المحليةتخص عتبارات تنطلق من إبرامج تنمية ا

برنامح ضمان من خالل  الصغرتنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الثالثة من 

ضمان القروض لبرنامج  في جوهره وي هذ، ال(KUR)اإلئتمان المصرفي 

 . المشاركة من خالل البنوك العامة والخاصة داريُ 

أوال، من حيث . فيما يليسوف تناقش  ليهناك نوعان من مفاهيم التكمو

 برامجكل متكاملة صورة تلقى بتأن جب ي فقر منن الفئات األأ، يمعنى تغطية

 . البرنامجإدارة ، وثانيا، من حيث األولىمة حزال

 

في للعاية  كبيربرنامج تحدي لل ليمفاهيم التكم ت، كان7000حتى عام و

 ينمستفيدالقاعدة بيانات  لهكل برنامج  ن حقيقة أنوهذا منبثق عإندونيسيا، 

ويالت النقدية برنامج التح ألنمن الناحية النظرية، و .التي تخصه دون غيره

دنى و األي توزيعه، وتغطيته هالفقيرة فقراً مدقعاً فالمشروطة يغطي األسر 

برنامج من  كل المستفيدينفإن ، في الحزمة األولىاألخرى  بين البرامج

ى دعم األرز لألسر عل ونأيضا تحصل همأنالبد  التحويالت النقدية المشروطة

هو هذا ولكن هذا ليس . والمساعدات النقدية للتعليم التأمين الصحي و، الفقيرة

تكمل بعضها  برامجالمحاوالت لضمان أن  ومع ذلك، كانت هناك. الحال

تعليمات  أصدر وزير الصحة 7009على سبيل المثال، في عام . البعض

برنامج األسر المستفيدة من أن جميع مفادها لجميع المرافق الصحية 

غطيها التأمين الصحي، جب أيضاً أن يي طةالتحويالت النقدية المشرو

  طلب األسرةألن تكفي بطاقة برنامج التحويالت النقدية المشروطة ت وبالتالي،

  .في أي مرفق صحيمجانية خدمات صحية التي تحملها 

مثال آخر هو التكامل بين برنامج التحويالت النقدية المشروطة والمساعدات و

عن  ونولئستخرج المسحيث إ، 7000و  7000 يعامفي . النقدية للتعليم

في بأسماء وعناوين األطفال كشوف  برنامج التحويالت النقدية المشروطة 

في والملتحقين برنامج التحويالت النقدية المشروطة األسر المستفيدة من 

ألمانة العامة األمانة العامة للمجلس تم تبادل هذه الكشوف  مع  المدارس، و

وزارة التربية الكشوف إلى  ت تلكالحد من الفقر، وقدمالوطني لفريق تسريع 

المساعدات من المستفيدين كشوف في م الثقافة ليتم تضمينهوزارة والتعليم و

 ضمني، وال ُجزافيالبرامج هو بين  تكاملالهذا النوع من . النقدية للتعليم

التحويالت في مثال التنسيق بين برنامج و .طويلعلى المدى ال اً نهجمم اً تنفيذ

تغطية برنامج  تالتأمين الصحي، توسعبرنامج النقدية المشروطة و

التي تمت  جديدةالمناطق الفي  كنالتحويالت النقدية المشروطة كل عام، ولم ت

ونتيجة لذلك ال يزال هناك العديد من . اتالترتيبتغطيتها أي علم بشأن هذه 

تعرض تالمشروطة بطاقات برنامج التحويالت النقدية  من أن الشكاوى

  .الصحيةوحدات للرفض من قبل ال

وطني اللتغطية عندما وضعت إندونيسيا السجل ا أساس تكميليةوضع وقد بدأ 

ية نامكضمن هذا إيسوف و. 7000في عام  وحد، وقاعدة البيانات الموحدةالم

سماء إدراج جميع األ تم  7007منذ عام و. تكفل تكميلية التغطيةى الحفاظ عل

 ضمنلتوسع برنامج التحويالت النقدية المشروطة  ين المقدمةعناوالو

والمساعدات  دعم األرز لألسر الفقيرةبرامج التأمين الصحي، ل ستهدافاإل

بشكل منفصل، ولكن  ر برامجيدت ال تزال وزارات مختلفةو .النقدية للتعليم

لكل برنامج تأتي من نفس قاعدة  ةهدفسرة المستأو األ/ و  هدفالمستالفرد 

  .البيانات الموحدة الوطنية

. أهداف البرنامجحيث من إلى التكميل ل يالتكمحول منظور آخر وينصرف 

نقدي  توفير مكملهو برنامج التحويالت النقدية المشروطة من والمقصود 

أيضا تحسين نوعية رأس البرنامج  منالمقصود ومع ذلك، ف. لنفقات األسرة

، ضمن أشياء ل البشري من خالل الوصول إلى المرافق الصحية والتعليمالما

 مساعدةوظفين المختصين لبرنامج مع المالعمل يلهذا الغرض، و .أخرى

 . األسر الفقيرة

 في الواقع أكثر من ذلك برنامجالوظفين المختصين في كون دور المييجب أن 

رنامج التحويالت ألسر الفقيرة فيما يخص خدمات بل اتخدممجرد تقديم 

إلى  لوصولمن االمستفيدين نوا مكأن ييجب أيضا بل  .النقدية المشروطة

يعتبر على سبيل المثال،  .تنمويةمختلف الخدمات العامة واألنشطة ال

ي رتشتأن  ضمنالذي يوكيل الحق  همرنامج وظفين المختصين في البالم

حصة الصحيحة المشروطة البرنامج التحويالت النقدية المستفيدة من األسر 

 واكونيكما ينبغي أن . األرز بالسعر المناسبمن دعم األرز لألسر الفقيرة 

برامج تمكين المجتمعات في  وظفين المختصينمع الم تصال وثيقإعلى 

برنامج التحويالت المستفيدو من ألسر لسمح بشكل يالمهمشة في إندونيسيا 

أكثر خالل جلسات تخطيط صوتها سمع وأن يُ  شاركأن تالنقدية المشروطة 

أدوار أساسية ب برنامجالوظفين المختصين في الميقوم يمكن أيضا أن و .القرية

المساعدات برنامج برنامج التحويالت النقدية المشروطة وربط بين في ال

في الرسمي المتضمن بيان الف إلى يضيا أن ذه من شأنو. النقدية للتعليم

في البرنامج  شمل تلقائيابأن يت النقدية للتعليم لمساعدالالمبادئ التوجيهية 
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جوهر الفي  .برنامج التحويالت النقدية المشروطةالمستفيدة من أطفال األسر 

عمليات البرنامج  علىأال يركزوا فقط  وظفين المختصينالميجب على 

 كون بمثابةيبرنامج التحويالت النقدية المشروطة يمكن أيضا أن ف. الداخلية

من خاللها الوصول إلى جميع الخدمات  األسر الفقيرةتستطيع تصال إنقطة 

الخدمات  ليس فقطالخدمات ويمكن أن تشمل هذه . العامة في منطقتهم

المشاركة المجتمعية  الصحية والتعليمية ولكن أيضا خدمات أخرى مثل

أخرى،  ةوثائق مدنيإستخزاج بطاقات الهوية أو والسجل المدني ألغراض 

برنامج كان لوإذا . إلخلصيانة البنية التحتية المحلية  كثيفة العمالةشغال واأل

فإن محورية، إتصال نقطة يصبح تحول لي التحويالت النقدية المشروطة أن

أمر يعتبر خرى، مركزية ومحلية، األحكومية األجهزة ال التنسيق الوثيق مع

  .ضروري

أن برنامج التحويالت  من حقيقة برنامجال مليمسألة هامة أخرى في تكوتنبثق 

البنية التحتية مثل المدارس  على وجود اً كبيرإعتماداً عتمد يالنقدية المشروطة 

في المناطق التي تفتقر إلى مثل هذه البنية التحتية، و .والمرافق الصحية

. تحويالت نقدية مشروطة برنامجكح غير ناج نفذالمبرنامج سيكون أداء ال

برنامج التحويالت النقدية في دفع التوسع يأن  أيضاً يجب على هذا النحو، يو

التحدي بيد أن  .نتباه إلى توافر البنية التحتية في المنطقةاإلإلى  المشروطة

عتمد فقط على الحكومة يالبنية التحتية في منطقة معينة ال  هوأن توفر

الحكومة على عاتق أيضا  ولية البنية التحتيةئمسفغالباً  تقع . المركزية

 . التعاون مع الحكومة المحلية أمر ضرورييكون  ة، وبالتالي،المحلي
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في إندونيسيا موجود في برنامج التحويالت النقدية المشروطة أن على الرغم 

فال يزال . واجه عددا من التحدياتيزال يال فإنه سبع سنوات، التطبيق منذ 

غطي نسبة كبيرة من األسر يي لكحد كبير إلى  توسعاليحتاج إلى البرنامج 

تحسينات في الكفاءة، ال يحتاج البرنامج العديد منوفي إندونيسيا؛ ة ريالفق

برنامج المن  المستفيديندخول التخرج وبفيما يتعلق  ويجب أن تدار التوقعات

التنسيق ته على برنامج إلى تحسين قدرالوأخيرا، يحتاج ، نتقاليةفي مرحلة إ

  .برامج التخفيف من حدة الفقر والحماية اإلجتماعيةغيره من مع 

 اً زال برنامج التحويالت النقدية المشروطة برنامجيرغم هذه التحديات، ال و

إصالحات البرنامج التي لكن و. للتخفيف من حدة الفقر في إندونيسيااً حاسم

بشكل مطلوبة  ية إصالحاتتؤدي إلى زيادة الكفاءة والفاعلمن شأنها أن 

 . مستمر

 

وهو أيضا . ، جاكرتاإندونيسيا في جامعة قتصادهو أستاذ اإل سوهاسيل نظاره

األمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع  مجموعةفي  اتمنسق السياس

 اتسياسفريق هو رئيس  سري كوسوماستوتي راهايوالحد من الفقر، و

نة العامة للفريق الوطني لتسريع الحد من في األماوكالهما ، حزمة األولىال

على  سوريانتووزاي إيروان  فيونا هاوللشكر مؤلفان توجيه الود الوي .الفقر

 هذاالواردة في ميع األخطاء وتقع مسئولية ج. موجزال التعليقات على هذا

 . المؤلفينعلى موجز ال

 

مركز ن بيالدولي بشكل مشترك  ةموجز بحوث السياسالعدد من نشر هذا 

، البرازيل، واألمانة العامة للمجلس (IPC-IG)السياسة الدولي للنمو الشامل 

 . إندونيسيا الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر،

فريق  يه (األمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر

حيث ينص النظام  ةندونيسياإل وزاري برئاسة نائب رئيس الجمهورية

تنسيق السياسات اإلستراتيجية لبرامج التخفيف من حدة الفقر ى األساسي عل

في تقديم  اتتمثل مهمته عامة أمانةبمجهز  الفريق الوطني و. في إندونيسيا

أكاديميين وباحثين األمانة العامة تضم و. فريق الوطنيلمدخالت السياسة ل

بحاث مركز أ دورالعامة القيام باألمانة وتتولى ، تخصصينالممن  وغيرهم

األمانة و . السياسات لتعزيز عملية صنع القرار القائم على األدلة والمعرفة

حكومة ُمنشأة من قبل العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر 

من  ( المعونة األسترالية)الوكالة األسترالية للتنمية الدولية ها دعمتو إندونيسيا

 (.PRSF)خالل مرفق دعم الحد من الفقر 
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