
 

 

 (BSM) اندونيسيفي إ برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء
 ضيا الراساتي وفيونا هاول

 

 

. حجر الزاوية للتنمية االقتصادية في المستقبل واالزدهار المشتركللجميع ويعتبر تعميم التعليم . التعليمإلى  تضع حكومة إندونيسيا أولوية عالية لتوفير وصول الجميع

، بدأت وزارة التربية والتعليم 3002في عام . من اإلصالحات الكبرى لجعل التعليم للجميع حقيقة واقعة حكومة إندونيسيا عددا  إستحدثت على مدى العقد الماضي و

في عام و. اإلعدادي ستكمال التعليمعلى إبهدف تشجيع األطفال في سن المدرسة  تسع سنواتل التعليم األساسي اإللزاميبرنامج الدينية تنفيذ  شئونوالثقافة ووزارة ال

نوية ة والثابتدائيالمدارس اإلإلى  لتقديم منح مباشرةة يمدرسالالمساعدة التشغيلية  رس المعروف باسماالمد إختياربرنامج دعم التعليم القائم على  إستحدات، تم 3002

أي تكاليف النقل )التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالتعليم التغطي  هاهذه المنح لتغطية تكاليف التعليم المباشرة ولكن تمموقد ص  . ملتحق على أساس كل طالب

 .دخلال محدودةعتبارها عائقا رئيسيا للوصول لألسر إ، والتي يتم تسجيلها ب(والزي المدرسي وغيرها

الحواجز ة يمدرسالالمساعدة التشغيلية  برنامحزال أ في حينبالتالي و. 3002 عام ب الفقراء فيطاللت الحكومة برنامج التحويالت النقدية لإستحدثذلك، إستجابة ل

القيود المالية  انعالجي مجين معا  وكال البرنا. الرسوم المدرسية، ساهم برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء في تغطية التكاليف غير المباشرةدفع التي تحول دون 

 .للجميعالتعليم تقكيك العرض والطلب على المرتبطة بجانبي 

ي جتماعمسح الوطني اإلالبيانات من  إستخدام، ب3022في عام ( TNP2K) الفقر من الحد تسريع لفريق الوطني للمجلس العامة األمانةه تتقييم أجروقد وجد 

المزايا  المقررة للتعليم في المئة من  20ال يصل سوى  حيث،ف الشديد ضعيتسم بالبرنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء  إستهداف، أن 3002عام لقتصادي واإل

برنامج  التي يقدمهاالمزايا المقررة في المئة من  3األسوأ من ذلك، ذهب أقل من و. في المئة من األسر 20األطفال في سن المدرسة من أفقر إلى  واإلعدادي بتدائيإلا

 .رس الثانويةاسن المد في أفقر األسر التحويالت النقدية للطالب الفقراء ألطفال

التربية والتعليم والثقافة وزارتي إلى  األمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر عددا من التوصيات تقترحإ، بدافع من هذه النتائج، 3023في عام 

ألمانة العامة، لموحدة البيانات القاعدة  إستخدامعلى وجه الخصوص، وذلك بو. برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء إستهدافإصالح من أجل الدينية  شئونوال

. الفقراء سرةاأل/ لطالبلالمباشر  ختياراإلإلى  رس االقائم على المد ختياراإلبرنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء من  إستهدافتعديل بالوزارات المنفذة قامت 

إستفادة معدل وصل ، 3022بحلول عام و. يةإجتماعبطاقات حماية وكذلك إصدار برنامج ال فيهم إختيارلطالب الذين تم ل" ستحقاقإ"ر بطاقات اصديتم إوبعد ذلك 

في المئة  00حوالي ( ية وبطاقات برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراءجتماعاإلحماية البطاقات )الطالب المؤهلين من برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء 

طالب التي تحول دون إلتحاق ضافية بشأن الموانع اإلومن المقرر إجراء مزيد من البحث . ماليين طالب 7 ةبامجموعه قر ماالمخصصة أو المبالغ من إجمالي 

 .رساالمدب األسر الفقيرة

 

 مقدمة

إلى  (0-2 سنواتال) بتدائيتحاق الصافي الوطنية للتعليم اإللمعدالت اإلحيث وصلت للبنات والبنين،  بتدائيندونيسيا إدخال تحسينات في مجال التعليم اإلإواصلت 

 ا  وإناث ا  لطالب ذكورانتقال إزادت معدالت كما (. 3022، ندونيسيلإلحصاء اإل المركزي الجهاز) بنات والبنينبين اللتحاق في اإلالمساواة تحقق ، وفي المئة 23.22

األطفال أعداد  ةدازيمن أجل  تسع سنواتل برنامج التعليم األساسي اإللزامي ، بدأت حكومة إندونيسيا3002في عام و. المدارس الثانويةإلى  من المدارس اإلعدادية

عدادي لتحاق بالتعليم اإلتقريبا، ال تزال معدالت اإل تم تعميمه بتدائيالتعليم اإلإلى  ولكن، في حين أن الوصول. عداديالتعليم اإل ونيكملالذين في سن المدرسة 

 22.22، و في المئة 72.73الثانوي عدادي ولتحاق الصافي في التعليم اإلكانت معدالت اإل، 3022ندونيسيا في عام إحصاءات ووفقا إل. الثانوي أقل من ذلك بكثيرو

 .في المئة على التوالي

مليون  22ندونيسيا، أكثر من إمليون طالب مسجلين في  22أكثر من . الدينية شئونالتربية والتعليم والثقافة والوزارتي نظام التعليم في إندونيسيا من خالل م قد  ي

أيضا  ةمسجلون في المدارس الدينية المعروف( المئةفي  22)ماليين  2التربية والتعليم والثقافة ، و ابعة لوزارة تالالمدارس العادية ملتحقون ب( في المئة 22)دوالر 

على أن يكون تمويل التعليم  (3002لسنة  30رقم  [2] الوطني، التعليم قانون)وينص قانون نظام التعليم الوطني   [3].ن الدينيةئوالشابعة لوزارة تال "ةالمدرس"بإسم 

 22و 7ن بيتتراوح أعمارهم ممن  ينمواطنالدون أي رسوم لكل بولية مشتركة من الحكومة المركزية والحكومات والمجتمعات المحلية، لضمان أن التعليم متاح ئمس

( رتيبعلى الت اإلقليمية والوطنية يرادات ونفقات الميزانياتإ)في المئة على األقل من ميزانياتها السنوية  30تخصص الحكومة المركزية والحكومات المحلية و. سنة

 [2]. في التعليمالموظفين تشغيل وستثمارات والاإلنفقات لتغطية  [2]

دعم األسر بغرض ية، بما في ذلك مبادرات المنح الدراسية جتماعبرامج الحماية اإلمن  د، وضعت الحكومة عد2222-2227عامي قتصادية خالل األزمة اإلو

في عام و. لتحاق بالمدارسشرط اإلبالرسوم المدرسية والمصروفات التعليمية األخرى، بتم تصميم المبادرة لتغطية التكاليف المتصلة وقد . المتضررة من األزمة

برنامج الحقا فيما أصبح ن ان المبادرتاتطور هاتوقد . عن دعم الوقود منحة دراسية أخرى كجزء من حزمة إعادة توجيه اإلنفاق بعيدا  شروع ، تم تقديم م3000

 .التحويالت النقدية للطالب الفقراء

من  مباشرةيقدم تحويالت ي ذالوة، يمدرسال التشغيلية المساعدة برنامجسم إالمعروف ب المدرسة ، نفذت الحكومة برنامج دعم التعليم القائم على3002في عام 

رنامج للقضاء على الحاجة إلى الرسوم المدرسية كجزء من مبادرة التعليم األساسي وقد تم تصميم الب. اإلبتدائية واإلعداديةتين زنة إلى جميع مدارس المرحلواالم

 نيتمدارس المرحلمن  ألف مدرسة 330حوالي بين من ألف مدرسة  300أكثر من إلى بعد سبع سنوات من التنفيذ، وصل البرنامج  و .تسع سنواتل اإللزامي

  

 وثــحـز بــوجـم 
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 العدد

  4102 يوليو 46
    1379-2358: ردمد  

 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وحكومة البرازيله كل من مركز السياسة الدولي للنمو الشامل يدعم



 لكل طالب مسجل  [6]( دوالر أمريكي 48) ألف روبية إندونيسية 580مدارس اإلبتدائية الحاليا  ىلقتتو. لكل طالبالمساعدة اإلبتدائية واإلعدادية، وتضاعف قيمة 

برنامج إلى الهدف و(. 3023aالبنك الدولي، )لكل طالب مسجل في السنة  (دوالر أمريكي 59)ألف روبية إندونيسية  710 تلقي  المدارس اإلعداديةتفي السنة، و

 .والمعدات التي تحتاجها ئة المعاونةهيوالمعلمين وموظفي المرافق تخاذ قرارات حول البإ لمدارسلح اسمالم المدرسية وإزالة الرسو

التحويالت النقدية للطالب الفقراء  المساعدة الدراسية السابقة للطالب الفقراء من خالل خلق برنامج ينتحسبالحكومة قامن  البرنامج ستكمال ، إل3002في عام و

برنامج من الوكان القصد . ةالجامعيرحلة اإلبتدائية حتى المرحلة لتوفير تحويالت نقدية للطالب من األسر الفقيرة الذين كانوا مسجلين في المدارس العامة من الم

ء للوصول إلى الخدمات التعليمية، ومنع التسرب من المدارس والمساعدة في تلبية إزالة الحواجز أمام المشاركة في التعليم ودعم المعرضين للخطر والطالب الفقرا

تكاليف المرتبطة بالتعليم، مثل التغطية إلى التحويالت النقدية للطالب الفقراء وتهدف المساعدة التي يقدمها برنامج . حتياجات التعليمية لألطفال المعرضين للخطراإل

برنامج وال تتطلب من الطالب المستفيدين وال من الحكومات المحلية أو المدارس أية التمول الحكومة المركزية و. والزي المدرسي، ل إلى المدرسةاقتنالكتب، واإل

في جانب  يةمشترك من البرنامجين هو معالجة كل القيود المالية في جانب العرض والحواجز المالوالمقصد ال(. 3023bالبنك الدولي، )مساهمات أو تقاسم التكاليف 

 .الطلب على التعليم

 

 أطفال األسر الفقيرة تعليم

معظم الزيادة في معدالت التحصيل إال أن الماضي، عقد المدارس اإلبتدائية والمساواة بين الجنسين خالل السنوات البلتحاق على الرغم من التحسينات الرائعة في اإل

سنة خارج المدرسة، بما في ذلك  22و  7مليون طفل تتراوح أعمارهم بين  2.2، كان أكثر من 3020وفقا لتعداد عام . عشرية غير الفقيرة الفئاتالعلمي للطالب من 

نتقال بين اإل ةنقط عندالمدرسة  واغالبية هؤالء األطفال خارج المدرسة تركو. عداديةدرسة اإلممليون من سن ال 3.2ة، و بتدائيمليون طفل في سن المدرسة اإل 2.2

في  37 أقل من األسر الفقيرةعدادية المرحلة اإل واحتمال أن يأتي خريجإوكان  .الثانويةو اإلعدادية ةنتقال بين المدرساإل ةنقط عنداإلبتدائية واإلعدادية و ةالمدرس

أشد األسر فقرا عرضة  فيكان األطفال كما (. 3023bالبنك الدولي، )في المئة  22المرحلة الثانوية من األسر الفقيرة أقل  واحتمال أن يأتي خريجإالمئة، وكان 

 (.3002كوربي ورايس، )في المئة من األطفال المعوقين ال يذهبون إلى المدرسة  70كان أربع مرات أكثر من األطفال في أغنى األسر، و المدرسةخروج من لل

في  20سنة من أفقر  23-7تتراوح أعمارهم بين ( اتألف بن 272و ألف بنين  227)طفل ألف  200أكثر من أن  [7] الموحدة قاعدة البياناتت البيانات في وحدد

أميين وظيفيا، بالغين  واصبحيخطر أن ل معرضينأقل من أربع سنوات من التعليم الذين حصلوا على األطفال إن . المدرسةإلى  أبدا   لم يذهبواالمئة من السكان 

 (.3023رزالتس إنترناشونال، ؛ 2011نيوهاوس وسوريادارما، )وبالتالي، هم أكثر عرضة للعيش في فقر 

  

 4104عام  قبل إصالح تهوإدار وتغطية برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء، إستهداف

 

 إلستهدافا

 الذي أجرته األمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر بإستخدام بيانات من المسح الوطني اإلجتماعي واإلقتصادي لعام 3022 عام بناء على تقييم

ِجَد أن ، 2009 خطأ )سر غير الفقيرة برنامج العديد من األحيث أ درجت في الضعيفة،  تنابرنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء كلدقة اإلستهداف المبكر و 

تحويالت التي يتم لغ الامبنثص في توفير ، وكان هناك كبيرة (ستبعادخطأ اإل)برنامج العديد من األطفال من األسر الفقيرة درج في اللم ي  بينما ، (دراجاإل

كانت ، حيث (.3022مؤسسة راند )األسر الفقيرة  األطفال منإستفادة ض معدالت انخفإبرنامج في التوقيت والتأخير في صرف أموال المشاكل  تأسهمو.صرفها

وكانت معدالت  رتيب،على الت في المئة 2.2في المئة و  2، حوالي عداديةواإل ةألسر الفقيرة والضعيفة التي لديها أطفال في سن المدرسة اإلبتدائيلبرنامج التغطية 

 .في المئة 3بأقل من حيث ق درت ، من ذلك أقلسن المدرسة الثانوية  فيالتغطية لألسر الفقيرة التي لديها أطفال 

بالفعل  لتحقينالطالب المبين ار فقط من يختباإلالمدارس حيث تقوم المدارس، القائم على ، إلى عملية اإلختيار ئيا  ف، جزاستهدإلافي ونسبت هذه األخطاء 

ل احتمإر من بأك ةريمن األسر الفقوا أن يأتكان إحتمال الذين  -ال الذين لم يلتحقوااألطففقط هذه الطريقة في إختيار المستفيدين لم تستبعد . ن إلى المدارسحضوريو

ختيار بين المدارس وكان من اإلتباين نظام و. لتحقينبين الطالب المغير موضوعية وأحيانا بطريقة إرادية  اتطبيقهيل أيضا  تم  – األسر غير الفقيرةوا من أن يأت

المدارس القائم على عملية اإلختيار ين في إطار آلية إستهداف المستفيدأن وكشف تحليل األمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر . الصعب رصده

 .من األسر الفقيرة واأتيأن ل يكاد يتساوى مع إحتمابرنامج من األسر غير الفقيرة من الن وأتي المستفيديأن إحتمال أن 

مليون طالب  22.2حوالي )في المئة  29  برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراءمن ن و، ضم المستفيد3022/3022، في العام الدراسي (2)رقم كما يبين الجدول 

أعلى من ( في المئة 22)المدارس الدينية في نسبة الكانت و. ة والدينيةين، بما في ذلك المدارس العاديلتحقعدد الطالب المإجمالي من ( مليون طالب 22.2 من بين

 (.في المئة 32)المدارس العادية 

 
 (:0)جدول رقم 

، حسب 4102/  4104وأعداد الطالب في العام الدراسي  4102/  4102في العام الدراسي مقارنة بين المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء 

 المرحلة التعليمية

 المرحلة التعليمية
أعداد الطالب في العام الدراسي 

4104  /4102  

رنامج في العام بأعداد المستفيدين من ال

  4102/  4102الدراسي 

نسبة المستقيدين من 

 البرنامج

 28 12,600,000 45,200,000 (إجمالي)وزارة التربية والتعليم والثقافة 

 30 8,000,000 26,900,000 المدارس اإلبتدائية

 30 2,900,000 9,600,000 المدارس اإلعدادية

 20 1,700,000 8,700,000 المدارس الثانوية

 34 2,800,000 8,100,000 (إجمالي)وزارة الشئون الدينية 

 40 1,400,000 3,600,000 المدارس اإلبتدائية الدينية

 28 950,000 3,400,000 المدارس اإلعدادية الدينية

 35 390,000 1,100,000 المدارس الثانوية الدينية

 29 15,400,000 53,300,000 اإلجمالي

للعام برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء ، و 3022/  3023للعام الدراسي المساعدة التشغيلية المدرسية من الجهاز الوطني لتخطيط التنمية بيانات : المصدر

 . 3022/  3022الدراسي 

بة إلى أقرب مئة ألف: مالحظة قر   .القيم م 
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 السياسة الدولي للنمو الشاملمركز  



 تغطيةال

مزايا التعليمية ، ولكن ظل مستوى الراحل برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء عبر الممن عدد المستفيدين في زيادة إستمرت ال، 3023و  3002بين عامي 

قد مة كما هو لكل  والثانوي من األسر اإلعدادي ، شكلت تكاليف التعليم لطالب 2009  ستنادا إلى تحليل المسح الوطني اإلجتماعي واإلقتصادي لعاموإ. رحلةمالم 

برنامج، جنبا إلى جنب مع تأخر صرف هذه المن دة المساعة قيمة يمحدود.لحد من فعالية البرنامجا فيساهم وقد  .سرةفي المئة من مجموع نفقات األ 20الفقيرة لنحو 

  .هاالتحويالت النقدية في كثير من األحيان في وقت

 

 دارةاإل

البرنامج، وإجراء ها ميزانية مخصصة لرصد أداء ديلكن ي معدم الكفاءة في إدارته، والتي لإلى الهيكل اإلداري المعقد لبرنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء دي أ

لعام فخالل ا. عمليات دفع مختلفة تإستخدمو (.3023bالبنك الدولي، ) ستهدفينلطالب المالمساعدات لبرنامج ، وضمان أن تصل عن ال ية كافيةإجتماعتوعية 

اإلبتدائية من )المراحل التعليمية برنامج عبر ال اتعودفمسئولة عن ممؤسسة ك  ةمحليالك وبنإتحاد ال وزارة التربية والتعليم والثقافة ت، عين3022/3022الدراسي 

لمدارس برنامج لمن الالمقاطعات إختيار مؤسسة دفع التحويالت النقدية  أو/ األقاليم و في ون الدينية ئلمكاتب الشفأعطت ، الدينية شئونوزارة ال أما (.ى الثانويةحت

، (في المدرسة [2]وفق الخطة التشعيلية للبرنامج )دينية عامة  ةحساب كل مدرسإلى برنامج ال من، حيث يتم تحويل األموال مباشرة وعلى العكس. ةالخاص الدينية

هذا باإلجتماعية وعية التتعتبر وعالوة على ذلك، . بشكل مستقل عن الحكومة المحلية ابسلطة تحديد مؤسسات الدفع الخاصة به عامةال المدارس الدينيةحتفظ ت

المدارس الدينية، / العادية والمدارس ، إدارات األقاليم والمقاطعات)دم فهم حول البرنامج بين مختلف أصحاب المصلحة رتباك وعإسهم في يالبرنامج محدودة، مما 

 (.واألسر، والمجتمعات المحلية

مختلف المديريات في في برنامج التنفيذ كما أثر . صالح محلية مكتسبةمبينما خلق  ستهدافضعف أداء اإل إلىالقائم على المدرسة  اإلستهداف ختصار، أدى نظامإب

 .على األداء العام للبرنامج ا  كبير ا  ريثتألبرنامج لعمليات دفع مختلفة دون أية موارد مخصصة إلدارة موحدة  إستخداموزارات بالمختلف 

  

 اإلصالح التدريجي لبرنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء

برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء المذكورة أعاله، حول  3022األمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر عام الذي أجرته تقييم في أعقاب ال

 :وهينين، الث 3023عام  مطلعسلسلة شاملة من اإلصالحات في  (الدينية شئونوزارة التربية والتعليم والثقافة ووزارة ال) تينالمنفذ ينالوزارتعلى  تقترحإ

  برنامج لزيادة تغطية الطالب من األسر الفقيرة؛التحسين إستهداف 

 زيادة معدالت االلتحاق في المدارس الثانوية للطالب من األسر الفقيرة؛ 

 ؛ وةتعليميرحلة لكل مبلغ المساعدة زيادة م 

  برنامج لتتماشى مع العام الدراسيالتغيير توقيت مدفوعات. 

بشأن  اتعن كثب قبل اتخاذ قرار ةتدريجية ومراقب بطريقةقرر تنفيذ إصالحات البرنامج تلبرنامج ، اتعقيد وخصائص فريدة إلدارة أعاله من  المذكوروفي ضوء 

 .ت جديدة على الصعيد الوطنيكيفية المضي قدما وتوسيع نطاق آليا

 السادسب الفقراء من الصف نتقال الطالإهذه اإلصالحات لتحسين معدالت  تصمموقد ؛ 3023عام مطلع  المرحلة األولى من اإلصالحات في وتنفيذتم تخطيط و

في األسر ستحقين لطالب المالمباشر لستهداف إلى اإلالمدرسة القائم على ختيار اإلبرنامج من التم تغيير طريقة إستهداف و. اإلعدادي السابعى الصف إلىبتدائي إلإ

، الفقرمعدل مل اعوفي اإلعتبار  مع األخذاألمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر، لدى موحدة الانات بيالالفقيرة بإستخدام بيانات من قاعدة 

على : تنفيذمتعلقة بالنتائج الرصد عدة قضايا وقد أوضحت . من البرنامجالتحويالت النقدية  صحصتوزيع كل منطقة لتحديد  فيومعدل التوقف ، ومعدالت التسرب

 .األطفال في سن المدرسة في قاعدة البيانات الموحدةن كاملة عالمعلومات غير اله الخصوص، التأخير اللوجستي، والحواجز الجغرافية ووج

الصف  فيجد ألف مست 330من بينهم برنامج، ألف مستفيد من ال 070الوصول إلى ،  3022في مطلع عام  ةاستهدفت المرحلة الثانية من اإلصالحات، المقررو

لوقود لوطني الدعم الخفض هاما  ب اندونيسيا قرارإحكومة  إتخذتومع ذلك، قبل أن يتم تنفيذ خطط اإلصالح هذه، . السابعالصف  فيجد مست ألف 220و  األول

اإلجتماعية، بما  اتمج المساعدمليون أسرة فقيرة وضعيفة من خالل العديد من برا 22.2تعويض لفي حزمة الموازنة العامة وإعادة تخصيص بعض الوفورات من 

تعليم ال راحل لكل مستحقين لطالب الملبرنامج التغطية توسعة برنامج والمن بلغ المساعدة تم زيادة م حيث/ في ذلك برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء

 .ا يليسنبين فيم، كما (اإلبتدائية، اإلعدادية والثانوية)

 
 (:4)جدول رقم 

 4112لعام ( * التشغيلية والشخصية)تكاليف التعليم السنوية 

  المرحلة التعليمية

 تكاليف التعليم

 األخري المرتبطة بالتعليم/  الشخصيةالتكالبف  التكاليف التشغيلية

 دوالر أمريكي دونيسيةروبية إن دوالر أمريكي روبية إندونيسية

 76 910,000 18 210,000 اإلبتدائي

 116 1,390,000 33 390,000 اإلعدادي

 138 1,660,000 78 940,000 الثانوي

 3002عام لقتصادي ي واإلجتماعمسح الوطني اإلالبيانات  إستخدامب الفقر من الحد تسريع لفريق الوطني للمجلس العامة األمانة اهتأجرحسابات : المصدر

لكي يبعثوا بأطفالهم يتعين على األسر تغطيتها سنويا  هي تكاليف إضافية والتكاليف الشخصية . ةيمدرسالالمساعدة التشغيلية تتم تغطية المصروقات المدرسية في ظل برنامج   *

 .اليومي، إلخالجيب الزي المدرسي، ومصروف واإلنتقال ، إلى المدارس مثل تكاليف 

 

 4102 عامتوسيع برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء 

ه كجزء من هذو. رتفاع أسعار الوقود على األسر الفقيرةإقررت الحكومة زيادة سعر البنزين المدعوم وتوفير تعويضات للتخفيف من تأثير  3022يونيو  33في 

ضمن إصالحات برنامج توسيع وتسريع و (.KPS)وبطاقة الحماية اإلجتماعية  (P4S) اإلجتماعيةبرنامج توسيع وتسريع برامج الحماية  إستحداثالتعويضات، تم 

لة لزنة الوطنية الموازنة خالل المواالمفي ون الدينية زيادة ئوزارة التربية والتعليم والثقافة ووزارة الشكل من ، تلقت برامج الحماية اإلجتماعية نظر أ) 3022عام عد 

مليون طالب في العام الدراسي  2.7 من برنامجمن العدد المستفيدين  ةاديهذا يعني زو. لتوسيع تغطية برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء( (2)رقم الجدول 

فقراء ومعرضين للخطر في عام  مبأنه متحديدهتم مليون أسرة  22.2من حوالي  3022/3022مليون طفل في سن المدرسة للعام الدراسي  20.0إلى  3023/3022
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 السياسة الدولي للنمو الشاملمركز 



 بطاقاتبأو  يةجتماعاإلحماية البطاقات بالمدرسة ب وإلتحقواألسر التي لديها أطفال في سن المدرسة بالنسبة لو .يةاإلجتماعحماية الحصلوا على بطاقات و 3022

، فقد يةجتماعاإلحماية البطاقات قبل تنفيذ برنامج إليهم رسلت وأ   3022 التي صدرت عام برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء من المستفيدين المحتملين 

اآلباء / تلقى الطالب  و. في برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء في إطار برنامج توسيع وتسريع برامج الحماية اإلجتماعيةإستطاعوا المطالبة بمستحقاتهم 

 .ملتحقين بهاالمدرسة الخالل نامج من برمن الالتحويالت النقدية  فيتأكيد استحقاقهم 

ال تزال هناك عقبات و. يةاإلجتماعحماية البطاقات تحمل  التي برنامج من قبل األطفال من األسر الفقيرة من ال في المئة 23 معدل إستفادةتشير النتائج األولية إلى و

برنامج إلى المستوى الاسة سيالمتعلقة بنقص في نشر المعلومات الجديدة الالتنفيذ يتعين التغلب عليها، خاصة في المناطق النائية في إندونيسيا، بما في ذلك في كبيرة 

 .المحلي

في المئة في  2-2برنامج من حوالي من اللنقدية اون التحويالت تلقالذين يننسبة الطالب المستحقين الفقراء يتحسإلى  ةطريقة اإلستهداف المباشر الجديدوقد أدت 

( عشريةال من الفئات 3.2)في المئة من السكان  32في المئة من الطالب الفقراء والمعرضين للخطر من أفقر  23إلى  [2]،3002عام في  2و  3و  2عشرية الفئات ال

ساعد الطالب الفقراء أن يإلستهداف المباشر للبرنامج ويمكن ل .3022عام في المئة من الطالب الفقراء والمعرضين للخطر في  03 إلى و 3022في عام 

 .صلة تعليمهم عند اإلنتقال من المرحلة اإلبتدائية إلى المرحلة اإلعدادية ومن المرحلة اإلعدادية إلى المرحلة الثانويةوالمعرضين للخطر لموا

دوالر  38)ألف روبية إندونيسية  450في السنة إلى ( دوالر أمريكي 32)ألف روبية إندونيسية  380باإلضافة إلى ذلك، تم زيادة مبلغ المساعدة من البرنامج من 

ألف  750في السنة إلى ( دوالر أمريكي 46)ألف روبية إندونيسية  550، ومن (بما في ذلك اإلبتدائية الدينية)في السنة لكل طالب في المدارس اإلبتدائية ( أمريكي

كذلك، تم زيادة مبلغ ((. 2)أنظر الجدول رقم ( )الدينية بما في ذلك اإلعدادية)في السنة لكل طالب في المدارس اإلعدادية ( دوالر أمريكي 63)روبية إندونيسية 

 84) مليون روبية إندونيسية  1 إلى 3023 في عام( دوالر أمريكي 63) روبية إندونيسيةألف  750، من  3022السنة المالية مطلع المساعدة من البرنامج بالفعل في 

 (.ةالدينية بما في ذلك الثانوي)رس الثانوية االمدفي  سنويا لكل طالب( دوالر أمريكي

والدفعة ( سبتمبر/ أغسطس )الدراسي في الفصل الدراسي األول  الدفعة األولى فور بدء العام: برنامج من مرة واحدة إلى مرتين في السنةمن التغير المدفوعات و

وتشجيع مغرضين للخطرفقراء والب المعدالت تسرب الطال خفضبرنامج التغيير توقيت مدفوعات ومن شأن (. أبريل/ مارس )انية خالل الفصل الدراسي الثاني الث

 .كل صفكمال ا

يكون أكثر أن الدينية  شئونوالتعليم والثقافة ووزارة الوزارة التربية التابعة لبين المديريات الفنية  برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء متكامال  جعل ومن شأن 

برنامج لضمان أن للمتكامل وشامل  يجة إلى نظام معلومات إداروهناك حا. متماسكة إجتماعيةوعية تطوير عمليات تنفيذ واستراتيجيات تمن فعالية وكفاءة ويمكن 

تعليمهم، بغض النظر عن المساعدات من البرنامج على إمتداد في تلقي  3022/3022العام الدراسي برنامج في ستحقون الذين يتلقون مساعدات الالطالب الميستمر 

برنامج من الالفقراء الذين يتلقون التحويالت النقدية ب تتبع الطالمن ن مك  ي يإن تطوير نظام معلومات إدار(. مدرسة عادية أو دينية)ملتحقين بها نوع المدرسة ال

 .برنامجالأثر حول تقديم أدلة أفضل عالوة على برنامج، مبالغ التحويالت من الالتعليمية، ورصد مدى كفاية ل مراحال عبر هموتقدم

 

 
 (:2)جدول رقم 

  4102 - 4102حسب المرحلة التعليمية، ومقدار المساعدة لكل طالب  برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراءتغطية 

 المرحلة التعليمية

مساعدات  ن من برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراءيالمستفيدعدد الطالب 

البرنامج حسب 

المرحلة 

دوالر )التعليمية 

سنوياً لكل 

 2012 (طالب

الفصل الدراسي ) 4102

الثاني من العام الدراسي  

4104  /4102) 

 4102منتصف عام 

لة ) الموازنة المعدَّ

الفصل الدراسي األول 

من العام الدراسي  

4102  /4102) 

الفصل )   4102

الدراسي الثاني من 

العام الدراسي  

4102  /4102) 

   9,200,000 12,600,000 5,900,000 5,900,000 (إجمالي)وزارة التربية والتعليم والثقافة 

 38 6,000,000 8,000,000 3,500,000 3,500,000 المدارس اإلبتدائية

 63 2,200,000 2,900,000 1,200,000 1,300,000 المدارس اإلعدادية

 550,000 700,000 600,000 500,000 المدارس الثانوية
84 

 425,000 1,000,000 600,000 600,000 المهنيمدارس التعليم 

   2,000,000 2,800,000 2,800,000 1,800,000 (إجمالي)وزارة الشئون الدينية 

 38 800,000 1,400,000 1,400,000 800,000 المدارس اإلبتدائية الدينية

 63 800,000 950,000 950,000 600,000 المدارس اإلعدادية الدينية

 84 400,000 400,000 400,000 400,000 المدارس الثانوية الدينية

   11,200,000 15,400,000 8,700,000 7,700,000 اإلجمالي

 : المصدر

 ميلعتلا لحرمل التحويالت النقدية للطالب الفقراءبرنامج الكتاب اإلرشادي لتنفيذ و ،التربية والتعليم والثقافة والشؤون الدينيةوزارتي و تخطيط التنميةلالوطني الجهاز  تالجس

 .3022 و ، 3022 ماعل ينيدلاو ماعلا ، يوناثلاو يدادعإلاو ،يئادتبإلا

بة إلى أقرب مئة ألف: مالحظة قر   .القيم م 

لة  الموازنة *  .(APBN-P) ةينطولا تاقفنلاو تاداريإللالمعد 

 

 

 مالحظات ختامية

وزيادة ذ، ، والحد من معدالت التسربفي المدارس في دعم الطالب الفقراء للحفاظ على حضورهم حاسما   يلعب برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء دورا  

 .نتقال وبالتالي المساهمة في الحد من الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية الوطنية في إندونيسيامعدالت اإل

في واإلقتصادي  األمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر بإستخدام معلومات من المسح الوطني اإلجتماعي برنامج أجرتهللأظهر أحدث تقييم قد و

فئة برنامج، وخاصة للطالب من أفقر الية قد حسن إستهداف اإلجتماعحماية الستخدام بطاقات إبرنامج بمن اللمستفيدين لمباشرة الستهداف اإلأن  3022 مارس

وهذا ، 3022في المئة في عام  32إلى  3002في المئة في عام  2من أقل من  ةعشريفئة ، زادت نسبة المستفيدين في أفقر (2)رقم كما يتبين من الشكل و. ةعشري

 .3022في عام تمت  برنامج نتيجة لإلصالحات التيال الكثير من الطالب الفقراء إلىزيادة وصول شير إلى أن ي
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 السياسة الدولي للنمو الشاملمركز  



 :(0)الشكل رقم 

 ،4102مارس قتصادي ي واإلجتماعمسح الوطني اإلالبيانات من  إستخدامب الفقر من الحد تسريع لفريق الوطني للمجلس العامة األمانةتقييم 

 
 3022 مارس ،قتصاديي واإلجتماعمسح الوطني اإلال إستخدامب  3022أداء اإلستهداف تقييم ،  الفقر من الحد تسريع لفريق الوطني للمجلس العامة ألمانةا

 

 

نخراط في ألسر واألفراد على اإلتقييد قدرة اأن  بين الجنسين ولحواجز اإلجتماعية التي أنشأتها المؤسسات والهياكل الثقافية، والتحيزات العرقية لومع ذلك، يمكن   

ألطفال من احواجز تحول دون مشاركة تخلق  الفات اللغةتخإالمدرسية وفي الواجبات مساعدة أبنائهم أيضا ى علتعليم الوالدين وعدم قدرة  ىمستوية محدود. التعليم

ف تكاليسواء أكانت –إلى المرافق التعليمية والتكاليف المرتبطة بالسفر  لسفرل ةل عاماقتنإلى وسائل إصول ومحدودية فرص الكما أن . تعليمالفي  األسر الفقيرة

عتبار عند تصميم التدخالت للتغلب كل هذه العوامل في اإل ينبغي أخذو. لتحاق بالمدارس والحضور المستمرمعدالت اإلعلى تؤثر  -الوقتعلى ضغوط  وأمباشرة 

لمدارس في المناطق النائية، والعوائق ل للوصول إلى ااقتنلتحاق الصافية، وعدم كفاية وسائل اإلفي معدالت اإلعلى عدم المساواة، بما في ذلك الفوارق الجغرافية 

 .اللغوية وتغيب المدرسين

الطالب االمعرضين للخطر ، ودعم ونكون برنامج التحويالت النقدية للطالب الفقراء أكثر فعالية في إزالة الحواجز المالية التي يواجهها الطالب المهمشييمكن أن و

يمكن و. حتياجات التعليمية لألطفال المعرضين للخطرالب الفقراء للوصول إلى الخدمات التعليمية المناسبة، ومنع التسرب من المدارس والمساعدة في تلبية اإلطلوا

 الجهازمن  3022ستنادا إلى بيانات عام وإ. معرضة للخطرالفقيرة والمن األسر ينين والبنات لتحاق بالمدارس بين الفي الحفاظ على معدالت اإلالبرنامج ساعد يأن 

و األطفال في سن ( في المئة 22.20)درسة اإلبتدائية، ممعدالت المشاركة في التعليم مرتفعة بالفعل بين األطفال في سن الكانت ندونيسي، لإلحصاء اال المركزي

ب الفقراء إلى التعليم برنامج على زيادة وصول الطالالركز يلذا، ينبغي أن . عشرية الفقيرةالفئات ال، بما في ذلك األطفال من (في المئة 20.02) عداديةدرسة اإلمال

مل مسارات التعليم المهني شبحيث يسنة  23ستكمال التعليم لمدة إدعم برنامج أن برنامج أيضا اليمكن لتحسين و. ةالثانويمرحلة إكمال الهم على الثانوي وتشجيع

 .وغير الرسمي وبناء قوة عاملة أفضل تعليما لمستقبل إندونيسيا
 

 

 
لتسريع الحد من الفقر والفريق العامل المعني بالسياسات داخل األمانة العامة للفريق الوطني العمل المكلف، ق يفرمن  2العنقود في  نعمالي فيونا هاولو ضيا الراساتي [2]

(TNP2K .)جميع األخطاء في موجز السياسات هذا تظل مسؤولية المؤلفين. 

 (.Bappenas)تخطيط التنمية لالوطني الجهاز من  3022لعام  ةيمدرساللمساعدة التشغيلية إلى بيانات برنامج ا ستنادا  إ [3]

 .الوطني التعليم نظام [2]

 .اإلقليميةيرادات والنفقات وازنة اإلم، يرادات الوطنيةوازنة اإلم [2]

 .3022تريليون روبية إندونيسية في عام  4.2إلى  3002تريليون روبية إندونيسية في عام  1.6في السنوات الخمس الماضية، من  مرتينزنة التعليم إلى أكثر من وامزادت  [2]

 .األرقام إلى أقرب  دوالر أمريكيتم تقريب وقد . دوالر أمريكي لجميع تحويالت العملة كل ل روبية إندونيسيةألف  12 وهو  3022 عامفي هذه الورقة، يتم إستخدام سعر صرف  [0]

بيانات آلية إستهداف ذات التوفر قاعدة و. في اندونيسيا( مليون أسرة 32حوالي )في المئة من السكان  20موحدة مؤشرات الفقر، وأسماء وعناوين أفقر البيانات الحتوي قاعدة ت [7]

ستخدم لتخطيط وتنفيذ وتنسيق برامج الحماية اإلجتماعية على المستويات الوطنية واإلقليمية تفي المئة من السكان، و 20ألفقر سل المعيشة البديلة ختبار إمصداقية بإستخدام درجات 

 .والمحلية

بالتفصيل وتوضح  ةخططمتتكون من بنود المصروفات الوة يكل مؤسسة حكوملوثيقة تستخدم كمرجع  يهوازنة في الم تنفيذ البرنامج بنودقائمة الخطة التشعيلية للبرنامج هي  [2]

 .المقترحة والمعتمدةالعامة نة زاولما كيفية إستخدام

 .3002اإلجتماعي واإلقتصادي لعام بإستخدام بيانات المسح الوطني  3023تحليل األمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر في عام  [2]

 

 

الوطني لفريق تسريع الحد من ، البرازيل، واألمانة العامة للمجلس (IPC-IG)نشر هذا الموجز لبحوث السياسات الدولية بشكل مشترك بين مركز السياسة الدولي للنمو الشامل ي  
 . الفقر، إندونيسيا

ى تنسيق السياسات هي فريق وزاري برئاسة نائب رئيس الجمهورية اإلندونيسية حيث ينص النظام األساسي عل( من الفقر األمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد
نة العامة وتضم األما. والفريق الوطني  مجهز بأمانة عامة تتمثل مهمتها في تقديم مدخالت السياسة للفريق الوطني. اإلستراتيجية لبرامج التخفيف من حدة الفقر في إندونيسيا

تم تأسيس وقد . لى األدلة والمعرفةأكاديميين وباحثين وغيرهم من المتخصصين، وتتولى األمانة العامة القيام بدور مركز أبحاث السياسات لتعزيز عملية صنع القرار القائم ع
من خالل مرفق دعم الحد (  المعونة األسترالية)وكالة األسترالية للتنمية الدولية األمانة العامة للمجلس الوطني لفريق تسريع الحد من الفقر من قبل حكومة إندونيسيا وتدعمها ال

 (.PRSF)من الفقر 
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