
حالــــة األغذيــــة والزراعـــة 2015   يف ســـطور

 الحمايـــة االجتماعية والزراعة:
الريف في  الفقر  حلقة  كســـر 

٢٠١٥

تمكنت بلدان كثيرة من تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 
المتعلقة بالحد من الفقر، إال أن بلداناً كثيرة أخرى ال تزال 

متأخرة على هذا الصعيد، ولذا سيتمثل التحدي لما بعد عام 
2015 في االستئصال التام للفقر والجوع. يقر العديد من 

البلدان النامية أكثر فأكثر بأن إجراءات الحماية االجتماعية 
ضرورية للتخفيف من وطأة الحرمان الفوري الذي يعاني منه 

الناس الذين يعيشون في الفقر، وكذلك للحؤول دون وقوع 
غيرهم في براثن الفقر حين تقع أزمة ما. يمكن للحماية 
االجتماعية أيضاً أن تساعد المستفيدين منها على زيادة 
إنتاجيتهم عبر تمكينهم من إدارة المخاطر وبناء األصول 

وممارسة أنشطة تتيح مكاسب أكبر. وتتخطى تلك المنافع 
المستفيدين المباشرين لتشمل مجتمعاتهم واالقتصاد األوسع، 

إذ يشترون الغذاء والمدخالت الزراعية وغيرها من السلع 
والخدمات الريفية. ولكن ال يمكن للحماية االجتماعية أن 
تقدم مخرجاً مستداماً من الفقر إال إذا كان هناك نمو في 

االقتصاد يشمل كافة الجوانب. تبقى الزراعة في معظم 
البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، القطاع األكبر الذي 

يوفر فرص العمل للفقراء والمصدر الرئيسي لسبل المعيشة 
من خالل األعمال مدفوعة األجر، واإلنتاج الخاص من أجل 

االستهالك األسري والسوق. فالفقر وما يالزمه – من سوء 
تغذية وأمراض ونقص في التعليم– يحّد من اإلنتاجية 

الزراعية. وبالتالي فإّن توفير الحماية االجتماعية، وانتهاج 
التنمية الزراعية بطريقة متكاملة يقدمان تآزرات كفيلة 

بزيادة فعالية كل منهما.

صورة الغالف: رئيس مجموعة دوندات-اورغو التي تستفيد من الغابات يف منغوليا مع عائلته.

S. G
allagher/منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ©



2015 والزراعة  األغذية  حالة  2

 االتجاهات 
على صعيد الفقر

على الرغم من أن نسبتي الفقراء من جهة ومدقعي الفقر من 
جهة أخرى قد تراجعتا خالل العقود الثالثة األخيرة، فما زالت 

األرقام مرتفعة إذ أن مليار شخص تقريباً يعتبرون مدقعي الفقر 
فيما أن ملياراً آخر يعاني الفقر. تراجع معدل الفقر المدقع تراجعاً 
كبيراً في أقاليم كثيرة وال سيما في شرق آسيا والمحيط الهادئ كما 

في جنوب آسيا. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أحرز تقدم 
طفيف إذ أّن نصف السكان تقريباً يعانون الفقر المدقع. 

والفقر المدقع يتركز بشكل غير متناسب في المناطق الريفية، 
والفقراء في الريف أكثر ميالً إلى االعتماد على الزراعة مقارنة 

باألسر الريفية األخرى وال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى. إن اعتماد الفقراء على الزراعة من أجل جني لقمة 

عيشهم، وذهاب النسبة األكبر من إنفاقهم إلى الغذاء، يجعالن 
الزراعة عامالً أساسياً للتدخالت الرامية إلى التخفيف من وطأة 

الفقر والجوع.

رجل مستفيد من برنامج متكني سبل املعيشة ملناهضة الفقر يف غانا وهو يحيك 
األنسجة بهدف إنتاج الحصائر
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نسب السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في البلدان ذات الدخل 
المنخفض وذات الدخل المتوسط، بحسب األقاليم المنطقة

مالحظة: يشير هذا الشكل إلى خط الفقر )المدقع( الدولي البالغ 1.25 دوالر امريكي يوميا مقاساً بدوالر 
القوة الشرائية الثابتة لعام 2005.

رشق آسيا واملحيط الهادئ
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

جنوب آسيا
جميع البلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط

أوروبا وآسيا الوسطى
الرشق األوسط وشامل أفريقيا
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
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عدد السكان الذين يعيشون في الفقر في البلدان ذات الدخل المنخفض - 
وذات الدخل المتوسط - ونسبتهم إلى مجموع السكان

مالحظة: يشير هذا الشكل إلى خط الفقر الدولي 1.25 دوالر أمريكي يوميا )الفقر المدقع( و 2 دوالر أمريكي 
يوميا )الفقر( مقاسين بدوالر القوة الشرائية الثابتة لعام 2005.
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باملليارات

عدد الذين يعيشون عىل ما بني 1.25 دوالر أمرييك و 2 دوالر أمرييك يوميا )املحور األمين(
عدد الذين يعيشون يف فقر مدقع )املحور األيرس(

نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع )املحور األيرس(
نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر )املحور األيرس(
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 ما سبب 
تمادي الفقر؟

غالباً ما يبدأ الفقر مع التغذية والصحة الرديئتين، ال سيما في 
مطلع الطفولة: فيعلق الفقراء في حلقات مفرغة من الجوع 
وسوء التغذية والصحة السقيمة واإلنتاجية المتدنية والفقر. 
والنمو االقتصادي، ال سيما التنمية الزراعية، ضروري لخفض 

معدالت الفقر. لكن، حتى مع النمو االقتصادي، غالباً ما يكون 
الكفاح لإلفالت من الفقر بطيء الوتيرة بما أن النمو قد ال 

يكون شامالً. فبالنسبة إلى بعض المجموعات من قبيل األطفال 
والشيوخ، قد يأتي النمو االقتصادي بالقليل من الفرج أو قد 

يأتي متأخراً جداً على منع حصول الحرمان والعسر طويل األمد. 

 الطريق للخروج من الفقر صعب. باإلضافة إلى ذلك، 
 هناك الكثير من األسر غير الفقيرة التي تكون عرضًة 

 للوقوع في براثن الفقر حين تواجه صدمات من نوع 
 أو من آخر. وتؤدي تلك الصدمات إلى تراجع الكثير 
 من األسر إلى ما دون خط الفقر ألنها تتكبد خسائر 

كبيرة في الدخل وال تملك ما يكفي من المدخرات للتخفيف 
 من وطأة الصدمات. وتترتب على تلك 

 الصدمات عادة تأثيرات سلبية طويلة األمد على 
الفقراء.

نسبة اإليرادات من األنشطة على مستوى المزرعة حسب األسر الزراعية األشد فقراً واألكثر غنى في عدد محدد من 
البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط
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دولة بوليفيا املتعددة 
القوميات )2005(

إكوادور )1998(

غواتيامال )2006(

نيكاراغوا )2005(

بنام )2003(

بنغالديش )2005(

نيبال )2003(

باكستان )2001(

غانا )2005(

كينيا )2005(

مدغشقر )2001(

مالوي )2011(

النيجر )2011(

نيجرييا )2010(

أوغندا )2012(

جمهورية تنزانيا املتحدة 
)2009(

مالحظة: تشمل األنشطة في المزارع إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ولكن باستثناء األجور الزراعية، وذلك تبعاً لـ Davis وDi Giuseppe وZezza )2014(. واألسر الزراعية 
هي تلك األسر التي تمتلك مساحة من األراضي الزراعية.

الخمس األكرث غنى
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 ما هي 
الحماية االجتماعية؟

تنطوي الحماية االجتماعية على مبادرات تقدم تحويالت نقدية 
أو عينية إلى الفقراء وتحمي الشرائح الضعيفة من المخاطر، 

وتعزز المكانة االجتماعية للمهمشين وحقوقهم، وكل ذلك 
بهدف عام هو خفض الفقر والضعف االقتصادي واالجتماعي. 

وتتضمن الحماية االجتماعية ثالثة مكونات عريضة وهي: 
المساعدة االجتماعية والضمان االجتماعي وحماية سوق العمل. 
يقدم القطاع العام برامج المساعدة االجتماعية التي تقوم على 
تحويالت مشروطة أو غير مشروطة، نقدية أو عينية، أو برامج 
لألشغال العامة. وبرامج الضمان االجتماعي هي برامج اكتتابية 

تؤمن التغطية لحاالت الطوارئ المحددة التي تؤثر في رفاه 
األسرة أو دخلها. وتؤمن برامج سوق العمل استحقاقات للبطالة، 

وتبني المهارات وتعزز إنتاجية العمال وقابلية توظيفهم. 

وقد توسعت برامج الحماية االجتماعية بسرعة على مر 
العقدين الماضيين. وعبر أنحاء العالم النامي يتلقى حوالي 2.1 
مليار شخص، أي ثلث السكان، شكالً معيناً من أشكال الحماية 
االجتماعية في كافة أنحاء العالم النامي. وهناك تفاوت واسع 
فيما بين األقاليم إذا أن التغطية في أدناها لدى األقاليم التي 

يبلغ الفقر فيها أعلى مستوياته. ويركز هذا التقرير على 
المساعدة االجتماعية التي هي الشكل األكثر شيوعاً بين سائر 

أشكال الحماية االجتماعية في العالم النامي.

تالميذ يف املدرسة االبتدائية يتناولون وجبة فطور صحية يف مدرسة ريفية يف بريو، 
كجزء من الربنامج الوطني للتغذية املدرسية الذي تدعمه منظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة.

مالحظة: عدد البلدان بين قوسين.

020406080100

تأمني إجتامعي فقطمساعدة إجتامعية فقطاليوجد دعم

 نسبة مئوية

دعم متعدد األنواع دعم برنامج سوق العمل فقط

جميع البلدان )104(

رشق آسيا واملحيط الهادئ، باستثناء الصني )12(

أوروبا وآسيا الوسطى )23(

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )20(

الرشق األوسط وشامل أفريقيا )8(

جنوب آسيا )8(

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )33(

نسب السكان المشمولين بأنواع مختلفة من برامج الحماية االجتماعية بحسب األقليم
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نطاق الحماية االجتماعية 

 البرامج 
اإلنسانية

 التنمية 
االقتصادية

 التنمية 
االجتماعية 

االجتماعية الحماية 
التحويالت النقدية والعينية لتعزيز الرفاه 

واإلنتاجية والنشاط االقتصادي

الصحة، التعليم

 التغذية يف املدارس، برامج 

التغذية، رواتب التعليم، 

اإلعفاءات من الرسوم 

سياسات االقتصاد الكيل، 

التجارة، الزراعة

توزيع األغذية، التحويالت 

النقدية، التغذية العالجية

األدوات القامئة عىل السوق: برامج 

األشغال العامة، إعانات املدخالت، 

التأمني ضد مخاطر

روابط الحماية االجتماعية باستهالك األسر ونشاطها اإلنتاجي واالقتصاد المحلي

التفاعل مع 
االقتصاد املحيل 

واملجتمع: 
أسواق السلع،   •

املدخالت، عوامل 
اإلنتاج، اليد 

العاملة، الخدمات 
املالية.

الشبكات   •
االجتامعية

خدمات الصحة   •
والتعليم

تتشكل آثار تدخالت الحامية 
االجتامعية والتدخالت الزراعية 

بفعل:
نوع الجنس   •

الظروف املناخية الزراعية  •
السياق االقتصادي )األسعار   •
والبنية األساسية واألسواق(

السياق االجتامعي )املجتمع   •
املحيل والثقافة السائدة(

الخدمات   •

تسعى تدخالت الحامية االجتامعية والتدخالت 
الزراعية إىل التصدي للتهديدات التي يجابهها 
اإلنتاج واالستهالك والقيود املفروضة عليهام

لقد أثرت الحامية 
االجتامعية عىل 

دخل األرس وقرارات 
االستهالك واإلنتاج 

وتنفيذ هذه القرارات، 
فضاًل عن تأثريها عىل 

الطلب يف السوق 
والقيود عىل السوق.

 التدخالت الزراعية 
رضورية للتصدي 

للقيود البنيوية. وهذه 
قد تشمل اإلصالح 
الزراعي وخدمات 

اإلرشاد والري والتمويل 
البالغ الصغر والبنية 
األساسية واملدخالت، 

وغري ذلك.

تتخذ األرسة قرارات االستهالك 
واإلنتاج عىل أساس مستوى ونوعية 

املوارد التي تسيطر عليها والقيود 
التي تجابهها.

موارد األرسة الريفية:
املادية – األرايض، اآلالت، املاشية  •

البرشية – العمل، التغذية، التعليم،   •
الصحة

االجتامعية – الشبكات، تقاسم العمل   •
املالية – اإلئتامن الرسمي وغري   •

الرسمي، املدخرات
الطبيعية – الرتبة، املياه، الهواء   •

الدخل/اإلنتاج الذايت:
املدخرات  •
االستثامر  •
االستهالك  •

 أنشطة االستهالك

أنشطة اإلنتاج
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 هل تكلفة الحماية 
االجتماعية معقولة؟

تستطيع معظم البلدان، وحتى األشد فقراً من بينها، تحمل تكلفة 
برامج الحماية االجتماعية التي قد تكون مهمة في مكافحة الفقر. 
وقد كان اإلنفاق على هكذا برامج متدنياً نسبًة إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي. ولكي تكون هناك برامج أكثر شموالً، قد يستوجب 
التمويل خيارات صعبة على صعيد اإلنفاق. وسيكون دعم 

المانحين ضرورياً على المدى القصير إلى المتوسط من أجل 

الحفاظ على البرامج في بعض الدول. ولكن حشد الموارد المالية 
الداخلية من البداية مهم مبدئياً، وكذلك إنشاء قاعدة مستدامة 

سياسياً ومالياً لبرامج المساعدة االجتماعية. ويمكن للبرامج 
التجريبية والرصد والتقييم الدقيقين المساعدة على استهالل حوار 

السياسات المطلوب لبناء وفاق وطني حول طبيعة المساعدة 
االجتماعية ونطاقها وتمويلها ضمن البلد المعيّن.

جّدة وطفالن من عائلتها يجمعون ألياف وبذور القطن املحيل يف بريو كجزء من تدابري الحامية االجتامعية للضعفاء ضمن العديد من مشاريع منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة.

مالحظة: يظهر البلدان بين قوسين.

املناطق الريفية

010203040506070

جميع البلدان )92(

 رشق آسيا واملحيط الهادئ، 
باستثناء الصني )10(

أوروبا وآسيا الوسطى )18(

 أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي )20(

الرشق األوسط وشامل أفريقيا )6(

جنوب آسيا )8(

 أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )30(

نسبة مئوية

املناطق الحرضية
الخمس األشد فقراً 

نسبة مئوية

الخمس الرابع

الخمس الثاين

الخمس األكرث غنى 

الخمس الثالث 

نسبة سكان المناطق الريفية والحضرية المشمولين بالمساعدة 
االجتماعية بحسب اإلقليم 

نسب سكان المناطق الريفية المشمولين بالمساعدة االجتماعية 
بحسب خمس الدخل واإلقليم

جميع البلدان )92(

رشق آسيا واملحيط الهادئ، باستثناء الصني )10(

أوروبا وآسيا الوسطى )18(

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )20(

الرشق األوسط وشامل أفريقيا )6(
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مالحظة: يظهر البلدان بين قوسين.
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 بوسع الحماية االجتماعية المساعدة 
على خفض الفقر وانعدام األمن الغذائي

تتميّز برامج الحماية االجتماعية بفعاليتها من حيث خفض 
الجوع والفقر. ففي العام 2013، ساعدت الحماية 

االجتماعية على انتشال عدد بلغ 150 مليون نسمة، من 
قبضة الفقر المدقع، أي أولئك الذين يعيشون بأقل من 

1.25 دوالر أمريكي في اليوم. وتتيح الحماية االجتماعية 
لألسر أن تزيد استهالكها من األغذية وأن تنوعه، وذلك غالباً 

من خالل زيادة إنتاجها الخاص. كما تتعزز التأثيرات 
اإليجابية على رفاه الطفل واألم حين تكون البرامج مراعية 
لنوع الجنس أو حين تستهدف النساء خصيصاً. وهذا مهم 

بشكل خاص ألن سوء تغذية األم والطفل يديمان الفقر من 
جيل إلى جيل.

وال تؤدي زيادة استهالك األغذية وتعزيز التنوع الغذائي، إلى 
تحسين النتائج التغذوية تلقائياً. فالحالة التغذوية رهن عدد 
من العوامل األخرى، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة 
والصرف الصحي والرعاية الصحية، فضالً عن التغذية المناسبة 

لألطفال والخيارات الغذائية للكبار. وبالتالي، لكي تتمكن برامج 
المساعدة االجتماعية من تحسين النتائج التغذوية يجب أن 

تقترن بتدخالت تكميلية. ويمكن لتدخالت زراعية كثيرة، مثل 
البستنة المنزلية وتربية المواشي الصغيرة، أن تساهم في 

تحسين التغذية.

امرأة يف قرية قرب تانسن، يف نيبال، تحمل رفشها وهي يف طريق العودة من العمل 
التطّوعي يرمي إىل توسيع طريق للراجلني طوله 65 كلم وتأهيله الستيعاب املركبات 

السيارة.

غري مشمولنيمشمولون

 مالحظة: عدد البلدان بين قوسين.

برامج سوق العمل )45( التأمني االجتامعي )85(  املساعدة االجتامعية )88(

%24

%76

%3

%97

%3

%97

نسبة مدقعي الفقر في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط الذين تشملهم المساعدة االجتماعية 
والتأمين االجتماعي وبرامج سوق العمل 

F. M
attioli/منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ©
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 التأثير المحتمل للحماية االجتماعية 
في االستثمار والنمو 

ال تزال سبل معيشة معظم األسر الريفية الفقيرة في العالم 
النامي مرتكزة على الزراعة وال سيما على زراعة الكفاف. 

ويعيش معظم أولئك المزارعين في أمكنة تنعدم فيها أسواق 
– المدخالت والمخرجات الزراعية والعمالة والسلع والخدمات 

األخرى مثل االئتمان والتأمين – أو ال تعمل هذه األسواق 
بشكل جيّد. كما أن انعدام اليقين المناخي وال سيما جراء 

تسارع تغيّر المناخ وغياب التأمين معقول التكلفة، يقعان في 
صلب ضعف األسر التي تتكل على سبل العيش الزراعية. 

كما أن األفق الزمني المتاح لألسر الزراعية الضعيفة محدود، 
ألن تركيزها ينصب على الصمود والبقاء. ونتيجة لذلك، تميل 
تلك األسر بشكل خاص إلى اعتماد استراتيجيات زراعية قليلة 

المخاطرة ومتدنية اإليرادات وغيرها من االستراتيجيات المولدة 
للدخل وقد تسعى إلى الحصول على السيولة أو تنويع مصادر 
الدخل في أسواق العمل غير النظامي. وألسباب مشابهة، قد ال 

تستثمر األسر بما يكفي في تعليم أوالدها وصحتهم كما قد 
تعتمد استراتيجيات سلبية للتصدي للمخاطر مثل بيع األصول 

تحت الضغط، وتخفيض نوعية االستهالك الغذائي وكميته، 
والتسول أو إخراج األطفال من المدارس واستغالل الموارد 

الطبيعية بطريقة غير مستدامة.

ويمكن للحماية االجتماعية أن تؤثر إيجابياً في قرارات األسر 
الفقيرة المتعلقة باالستثمار. فهي تساعد األسر على إدارة 

المخاطر. وإذا ما قدمت الحماية االجتماعية بوتيرة منتظمة 
ومتوقعة فيمكنها أن تزيد من قابلية التوقع واألمن لألسر 
الزراعية، فتعوض جزئياً عن التأمين وتوفر مصدراً حيوياً 

للسيولة. وهناك مجموعة متنامية من األدلة التي تشير إلى أن 
برامج المساعدة االجتماعية ال تمنع األسر فقط من السقوط 

أكثر فأكثر في هوة الفقر والجوع حين تتعرض للصدمات، بل 
تساعد أيضاً الفقراء في التغلب على قيود السيولة واالئتمان 

وإدارة المخاطر بفعالية أكبر، كما أنها تتيح االستثمار في 
األنشطة المنتجة وفي بناء األصول. 

وتبيّن األدلة أن الحماية االجتماعية تشجع على المزيد من 
االستثمار في تعليم األطفال وفي صحتهم وتخفض عمالة 

األطفال، فتولّد تداعيات إيجابية على اإلنتاجية وقابلية 
التوظيف في المستقبل. وحين تطبق الحماية االجتماعية 

تطبيقاً جيداً يمكن للحماية االجتماعية أيضاً أن تيسر زيادة 
االستثمار في األنشطة اإلنتاجية في المزارع بما يشمل 

المدخالت واألدوات والثروة الحيوانية كما في المؤسسات غير 
الزراعية. وبوسع حتى التحويالت األصغر نسبياً أن تساعد 

الفقراء على تخطي قيود السيولة واالئتمان، وتقدم التأمين ضد 
بعض المخاطر التي تمنعهم من ممارسة أنشطة تدر إيرادات 

أعلى. وثمة أدلة واضحة على أّن التحويالت تعزز اإلدماج 
االجتماعي عبر تيسيرها مشاركة األسر الفقيرة ومساهمتها في 
الشبكات االجتماعية التي تساعد األسر على التصدي للمخاطر 

وتؤدي دوراً داعماً في النسيج االجتماعي للمجتمعات المحلية. 

الحماية االجتماعية ال تخفض من جهد العمل. لكنها تمنح 
المستفيدين خياراً أكبر، والكثيرون منهم ينقلون الوقت الذي 

كان مكرساً في السابق إلى العمل المأجور الزراعي غير 
النظامي على سبيل المالذ األخير إلى العمل في مزارعهم 

الخاصة أو الوظائف خارج المزارع. وإلى جانب زيادة األنشطة 
اإلنتاجية في المزارع وخارجها، تعزز الحماية االجتماعية سبل 

المعيشة بدالً من أن تشجع على التّبعية. 

وللحماية االجتماعية تأثيرات إيجابية على المجتمعات 
واالقتصادات المحلية. يمكن لبرامج األشغال العامة أن تقّدم 

األصول األساسية على صعيد البنية األساسية والمجتمع المحلي 
حين تكون مصممة ومنفذة كما يجب، وأن تساهم مباشرة في 

االقتصاد المحلي. وتزيد التحويالت النقدية القوة الشرائية 
للفقراء الذين يطالبون بسلع وخدمات ُمنتَجة بمعظمها في 

االقتصاد المحلي. زد على أن هذا الدخل اإلضافي يساهم في 
حلقة مثمرة من النمو االقتصادي المحلي. وقد تكون البرامج 

التكميلية ضرورية لخفض القيود من ناحية العرض، فتحول 
بالتالي دون ارتفاع األسعار بشكل كبير وتزيد من تأثيرات 

البرنامج على الدخل الفعلي واإلنتاج.
 املضاعف اإلسمي

مضاعف االقتصاد املحيل

املضاعف الحقيقي

0.00.51.01,52,02,53,0

 مالوي )1(

كينيا )نيانزا( )2(

إثيوبيا )أيب-أدي( )3(

زمبابوي )4(

زامبيا )5(

كينيا )غاريسا( )2(

ليسوتو )6(

غانا )7(

إثيوبيا )هينتالو( )3(

األثر المضاعف على الدخل المحلي لبرامج التحويالت النقدية االجتماعية
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 فهم عوامل النجاح: تداعيات 
تصميم البرامج وتنفيذها

ال تتساوى البرامج كلها من حيث الفعالية، كما أن تأثيراتها قد 
تتفاوت تفاوتاً عظيماً من حيث الحجم والطبيعة على حد 

سواء. وحتى في ما بين البرامج التي تبدو متشابهة جداً، مثالً 
التحويالت النقدية للفقراء، قد تؤدي الفوارق في تصميم 

البرامج وتنفيذها إلى نتائج مختلفة جداً. فعلى سبيل المثال، 
سيكون الستهداف األسر التي فيها عدد أقل من األشخاص 

البالغين سنَّ العمل، تداعيات من حيث تأثيرات العمل على 
سبل المعيشة.

يمكن لالستهداف أن يحقق غايات البرامج 
بتكاليف أدنى

لبرامج الحماية االجتماعية عامة غايات تحدد المستفيدين 
المقصودين. أّما نجاح البرامج في تحقيق غاياتها فيعتمد، من 
بين أمور أخرى، على نجاحها في بلوغ المجموعة المستهدفة. 

تستخدم برامج الحماية االجتماعية مزيجاً من أساليب 
االستهداف لتقديم تحويالت أكبر وأفضل إلى أفراد أو أسر 

مختارة. وفي حين أن االستهداف قد يكون وسيلًة فعالة لخفض 
الفقر وعدم المساواة، فإن التنفيذ الفّعال هو عامل أساسي 

ويعتمد بشكل كبير على قدرة المؤسسات. 

أهمية مستوى التحويالت وتوقيتها وقابلية 
توقعها

إّن معظم تحويالت المساعدة االجتماعية مصممة لتغطية 
تكلفة سلة االستهالك الغذائي بالحد األدنى؛ ولذا، من أجل 

المزيد من التأثيرات، سينبغي رفع مستويات التحويالت وفقاً 
لذلك. وتظهر البيانات المتاحة تنوع مستويات التحويالت، مع 

قيام الكثير من البلدان بتوفير متوسط من تحويالت الحماية 
االجتماعية إلى المستفيدين، يفوق عدة مرات فجوة الفقر 

)البالغة 1.25 دوالر أمريكي في اليوم(، فيما تقل التحويالت 
في الكثير من البلدان األشد فقراً بكثير عن المستوى المطلوب 

لردم الفجوة. 

ولعل توقيت التحويالت وقابلية توقعها ال يقالن أهمية عن 
مستواها. فإن األسر المستفيدة تنفق المبالغ المقطوعة 

للتحويالت غير المنتظمة بشكل مختلف عما لو كانت منتظمة 
وقابلة للتوقع. ففي حال لم تكن التحويالت منتظمة وقابلة 

للتعويل عليها فسيكون من الصعب على األسر أن تخطط 
لالستهالك وأن توزعه على مر الوقت، وبالتالي أن تنتقل إلى 

تغيير مستدام في نوعية الوجبات الغذائية وكميتها. فضالً عن 
ذلك، فإن االنتظام والقابلية على التعويل يوسعان األفق الزمني 
لألسر المستفيدة ما يتيح لها إدارة المخاطر والصدمات بفعالية 

أكبر وبالتالي تفادي استراتيجيات التصدي "السلبية" 

واستراتيجيات اإلنتاج المناورة للمخاطر، فتزيد من القبول 
بالمخاطرة في المحاصيل و/أو األنشطة األكثر ربحاً. وتزيد 
المدفوعات المنتظمة والتي يمكن التعويل عليها من الثقة 

ومن الجدارة االئتمانية فيما تخفف الضغط على آليات التأمين 
غير الرسمية. 

تأثير العوامل على مستوى األسرة ونوع 
الجنس في نتائج البرامج

إن المعايير المعتمدة الستهداف األسر المستفيدة لها ترتبط 
بقوة بالخصائص السكانية لتلك األسر، مثل سن أعضائها 

البالغين وأطفالها، فتؤثر في مفعول البرنامج. فاألسر التي 
تتمتع بالمزيد من اليد العاملة المتفرغة، مثالً، في وضعية 

أفضل لالستفادة من المبلغ النقدي في االستثمارات المنتجة 
على المدى القصير والبعيد على حد سواء. 

كما أن النساء يستعملن التحويالت بطريقة مختلفة عن 
الرجال. والكثير من برامج الحماية االجتماعية تستهدف النساء 

ألن األبحاث تظهر أن منح النساء سيطرة أكبر على إنفاق األسرة 
يؤدي إلى مصاريف أكبر على الغذاء والصحة والتعليم وملبس 

األطفال وتغذيتهم. باإلضافة إلى ذلك، تبيّن الدراسات أن 
تأثيرات برامج التحويل تتفاوت باختالف نوع الجنس. فمثالً، قد 
ال يستثمر الرجال والنساء في النوع نفسه من المواشي: فتركز 

النساء بشكل عام على الحيوانات الصغيرة، فيما يركز الرجال 
على المواشي األكبر. وتؤثر التحويالت كذلك في الرجال 
والنساء، وفي الفتيان والفتيات بطرق مختلفة من حيث 

تخصيص العمل واستخدام الوقت. 

األسواق مهمة هي أيضاً

تؤثر طبيعة االقتصاد المحلي أيضاً في نوع التأثيرات المتوقعة 
لبرامج التحويالت النقدية على اإلنتاج ومداها. ففي بعض 
المناطق الريفية، يمكن لتدني الكثافة السكانية واألسواق 

عديمة السيولة والمستويات المتدنية من االستثمارات العامة 
والبنية األساسية العامة غير الكافية، أن تطرح قيوداً معرقلة 
جداً، األمر الذي يجعل التحويالت العينية هي األكثر فعالية. 

وحيث األسواق أكثر تطوراً، تكون تأثيرات التحويالت النقدية 
على االستراتيجيات المعيشية أقوى إجماالً. وتتفاوت أهمية 

ظروف السوق مع عوامل اإلنتاج المتاحة.
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 الحماية االجتماعية 
والتنمية الزراعية 

على الرغم من الفعالية المثبتة للحماية االجتماعية فهي ال 
تستطيع بمفردها أن تنتشل الناس من قبضة الفقر والجوع 

بصورة مستدامة. وإّن الزراعة والحماية االجتماعية على ترابط 
جوهري في سياق سبل المعيشة الريفية. فتتكل العائالت 

الفقيرة والتي تعاني من انعدام األمن الغذائي، بالدرجة األولى 
على الزراعة لجني عيشها، وهي تشكل حصة كبيرة من 

المستفيدين من برامج الحماية االجتماعية. ومن شأن تعزيز 
االتساق بين الزراعة وتدخالت الحماية االجتماعية أن يساعد 
على حماية رفاه الفقراء وصغار المزارعين إذ يساعدهم على 

إدارة المخاطر بفعالية أكبر وتحسين اإلنتاجية الزراعية، ما 
يؤدي إلى سبل معيشة أكثر استدامة وإلى التقدم على مسار 

الخروج من الفقر والجوع.

ولكن هناك عدد قليل نسبياً من التدخالت الزراعية المنسقة أو 
المدمجة مع برامج الحماية االجتماعية. يشكل عقد التآزرات 
فرصة ولكنه أيضاً ضرورة بسبب المساومات الصعبة لإلنفاق 

العام التي تمليها الميزانيات الحكومية المقيّدة. وليس ضرورياً 
مساعدة أفقر الشرائح على تلبية االحتياجات االستهالكية 

األساسية وحسب، وال سيما حين تكون عاجزة عن العمل، بل 
أن ذلك النوع من المساعدة هو بحد ذاته أساس للتحسين 

التدريجي لسبل معيشة الفقراء. أما االستفادة من اإلنفاق العام 
على الزراعة وبرامج الحماية االجتماعية ليدعم أحدهما اآلخر 
فال تعزز فقط هذا التحّول بل وتقوي كذلك التنمية الزراعية 

والريفية.

خيارات للجمع بين السياسات الزراعية 
والحماية االجتماعية 

هناك عدد من الخيارات المتصلة من أجل الجمع بين الحماية 
االجتماعية والتدخالت الزراعية والسياسات والتنسيق بينها 

بصورة أفضل. وتتراوح تلك الخيارات من برامج للحماية 
االجتماعية أو برامج زراعية مستقلة ومتخصصة في قطاع معين 

ومصممة للجمع بين الشقين ضمن نتائج متكاملة في 
القطاعين، وبين برامج مشتركة تركز فيها تدخالت رسمية من 

النوعين على مجموعات سكانية مستهدفة معينة، وبين 
تدخالت قطاعية متسقة تعظم القواسم المشتركة وتخفف من 

التناقضات. ويمكن الدمج بين النهج المختلفة أو تقسيمها 
بطرق مختلفة.

الحماية االجتماعية ودعم المدخالت الزراعية
عاد دعم المدخالت الزراعية، وال سيما دعم األسمدة، إلى 
اكتساب شعبية واسعة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي، ال سيما بعد الزيادات الحادة في أسعار 

األغذية وتكاليف األسمدة في الفترة 2007–2008. وبقدر ما 
تساهم برامج دعم المدخالت الزراعية في زيادة األمن الغذائي 
من خالل زيادة إتاحة السلع األساسية وتخفيض أسعارها، فهي 
تفيد أيضاً الفقراء وتتسق مع أهداف سياسات وبرامج الحماية 

االجتماعية وتساهم فيها. لكن بشكل عام، ال تستهدف تلك 
البرامج الفقراء وال تصل إليهم. 

تتلقى برامج دعم األسمدة حصة كبيرة من الميزانيات الزراعية 
الحكومية في بلدان كثيرة. ويمكن للربط بين تلك البرامج 
"المستقلة" لدعم المدخالت وبين الحماية االجتماعية أن 

يتضمن تحسين وصول دعم المدخالت الزراعية إلى أفقر األسر، 
مثالً من خالل تحسين االستهداف و/أو تعديل حجم ونوع حزم 
المدخالت بناء على االحتياجات المحددة ألسر صغار المزارعين 

األشد فقراً. ويتحقق استهداف أفقر الشرائح على أفضل وجه 
من خالل تصميم حزم المدخالت الزراعية لكي تلبي احتياجاتها 
الفعلية. ويقضى أحد الخيارات األخرى بالجمع بين تلك البرامج 

وبين برامج التحويالت النقدية االجتماعية التي تمد أفقر 
المستفيدين بالسيولة اإلضافية المطلوبة لتسديد ثمن الجزء 

"غير المدعوم" من المدخالت المعينة. 

توفير االئتمان للزراعة
تشّكل قيود االئتمان عقبة كبرى بالنسبة إلى االستثمار الزراعي. 

إذ يخصص القليل من االئتمان نسبياً للزراعة، كما أن العديد 
من المنتجين الزراعيين يواجهون قيوداً ائتمانية. هناك بلدان 

مزارعون يف مستعمرة الجذام يف الهند ينظفون شبكًة محلية للري بدعم من احد مشاريع منظمة االغذية 
والزراعة لألمم املتحدة.
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عديدة تضع معالجة فشل السوق االئتمانية – من خالل برامج 
خاصة وخطط لضمان االئتمان والبنوك المتخصصة – من بين 
أولوياتها. وتقوم كافة البلدان تقريباً في آسيا وأمريكا الالتينية 

والبحر الكاريبي ومعظم البلدان األفريقية باتخاذ تدابير لتيسير 
تقديم االئتمان إلى القطاع الزراعي.

وقد ثبت أن االستهداف المباشر ألشد الشرائح فقراً بواسطة 
تقديم القروض الصغيرة هو أمر صعب. فثمة أدلة متزايدة على 
أن تقديم القروض الصغيرة بحد ذاته ليس كافياً لمساعدة األسر 

الفقيرة على الخروج من الفقر أو لتحسين رفاهها المقاس 
بواسطة االستهالك والصحة والتعليم وتمكين النساء.

برامج المشتريات المؤسسية
يعتبر نقص األسواق الكفؤة من العوامل المعرقلة المهمة التي 

تعيق النمو الزراعي والتنمية الريفية. وما يعرف ببرامج 
المشتريات المؤسسية يشجع التنمية الريفية عبر إنشاء أسواق 

لبيع منتجات المزارع األسرية الصغيرة. وعادة ما تركز 
التدخالت التي تربط بين المساعدة االجتماعية بطلب 

المؤسسات على دعم صغار المزارعين األسريين األشد فقراً 
الذين يواجهون قيوداً على صعيد الوصول إلى الموارد. 

وكان البرازيل أول بلد يضع برنامجاً مؤسسياً لشراء األغذية 
يقوم على الربط بين تطوير الطلب المضمون على محصول 

المزارع األسرية الصغيرة، وبين استراتيجية لألمن الغذائي. وقد 
تم تكييف التجربة البرازيلية مع السياق األفريقي من خالل 

برنامج الشراء من األفريقيين من أجل أفريقيا. وتشكل برامج 
التغذية المدرسية التي تقوم على توفير الغذاء المزروع محلياً، 

والتي تستكمل أحياناً برنامج "الشراء من أجل التقدم" التابع 
لبرنامج األغذية العالمي، مثالً يحتذى عن برامج المشتريات 

المؤسسية التي تحظى بشعبية واسعة في العديد من البلدان. 

الجمع بين القطاعات: األهمية القصوى لالستهداف 
إن تحديد هدف التدخالت هو مسألة  أساسية على مستوى 
العمليات تتوجب معالجتها من أجل الجمع بين القطاعات. 

وتشير تجربة الكثير من الدول إلى أن السجل الواحد أو 
السجالت الموحدة أو النظم الموحدة لالستهداف نافعة بشكل 

خاص في حال كانت البرامج المتعددة تتقاطع من حيث 
أهدافها والشرائح التي تستهدفها. 

ومع أن فعالية البرامج المحددة تتعزز بواسطة االستهداف 
المحّسن، فإن هذه الضرورة ال تتناقض مع التوفير العمومي 

لشكل معين من أشكال الحماية االجتماعية إلى األشخاص 
الضعفاء كافة، حين يحتاجون إليها لتفادي الضرر البعيد األثر 

الناجم عن الصدمات الخارجية. 

مستفيدون من برنامج متكني سبل املعيشة ملناهضة الفقر يف غانا يقفون يف الطابور أمام مركز الدفع يف املنطقة البلدية غا الجنوبية يف غانا الستالم منحهم.
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يهدف تقرير حالة األغذية والزراعة، وهو أبرز التقارير السنوية الرئيسية 

ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، إىل إطالع جمهور أوسع عىل 

تقييامت متزنة ذات أساس علمي للمسائل الهامة يف مجايل األغذية 

والزراعة. 
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 الرسائل الرئيسية 
للتقرير

تخفف برامج الحامية االجتامعية من حدة الفقر وانعدام  ¹
األمن الغذايئ. االستهداف الفعال والتحويالت الكافية هي 

عوامل مهمة تحدد النجاح. وتساهم الحامية االجتامعية يف 
زيادة الدخل ويف األمن الغذايئ، ليس فقط من خالل ضامن 

زيادات يف االستهالك ولكن عرب تعزيز قدرة األرسة عىل إنتاج 
الغذاء وزيادة الدخل. 

للربامج التي تستهدف النساء آثار أقوى عىل صعيد األمن  ¹
الغذايئ والتغذية. إن الربامج املراعية للمساواة بني الجنسني 

تخفف من القيود املفروضة عىل وقت النساء، فتعزز سيطرتهن 
عىل الدخل وتدعم كذلك رفاه األم والطفل. وهذا مهم بشكل 
خاص ألن سوء تغذية األم والطفل يدميان الفقر من جيل إىل 

جيل.

تحفز الحامية االجتامعية االستثامر يف اإلنتاج الزراعي  ¹
وغريه من األنشطة االقتصادية. تعزز الحامية االجتامعية 

التغذية والصحة والتعليم ولها تداعيات عىل اإلنتاجية وقابلية 
التوظيف والدخل والرفاه يف املستقبل. وتشجع برامج الحامية 

االجتامعية التي تؤمن تحويالت منتظمة وقابلة للتوقع عىل 
االدخار واالستثامر يف األنشطة داخل املزرعة وخارجها عىل حد 

سواء، كام تشجع األرس عىل الضلوع باألنشطة األكرث طموحاً 
التي تولّد دخالً أعىل. 

الحامية االجتامعية ال تخفض من جهد العمل. لكنها متنح  ¹
املستفيدين خيارات أكرث، فالعديد منهم يخصص الوقت الذي 
كان مكرساً يف السابق إىل العمل الزراعي غري الرسمي مدفوع 
األجر الذي ميارس كآخر مالذ، إىل العمل يف مزرعته الخاصة أو 

يف وظيفة غري زراعية. وإذا ما اقرتنت الحامية االجتامعية بزيادة 
يف األنشطة اإلنتاجية داخل املزرعة وخارجها فبوسعها تعزيز 

سبل املعيشة بدالً من التشجيع عىل االتكالية.

للحامية االجتامعية تأثريات فاضلة عىل املجتمعات  ¹
واالقتصادات املحيل. ميكن لربامج األشغال العامة أن تقّدم موارد 

مهمة عىل صعيد البنية األساسية واملجتمع املحيل حني تكون 
مصممة ومنفذة كام يجب، وأن تساهم مبارشة يف االقتصاد املحيل. 
وتزيد التحويالت النقدية من القدرة الرشائية لألرس املستفيدة التي 
تطالب بسلع وخدمات جلها ُمنتَج أو مقدم يف االقتصاد املحيل من 

قبل أرس غري مستفيدة. وقد تكون الربامج التكميلية رضورية 
لخفض قيود اإلنتاج من أجل الحؤول دون التضخم وتعظيم الدخل 

الفعيل وتأثريات الربنامج عىل مستوى اإلنتاج.

الحامية االجتامعية بحد ذاتها ليست كافية إلخراج الناس  ¹
من الفقر. يف حني تواجه األرس الفقرية عادة قيوداً ومخاطر 

متعددة، فإن برامج الحامية االجتامعية والربامج الزراعية 
املشرتكة و/أو املنسقة و/أو املتسقة قد تكون أكرث فعالية يف 
مساعدة األرس الفقرية عىل الخروج من قبضة الفقر بطريقة 

مستدامة. 

هناك فرص واضحة لالستفادة من برامج الحامية  ¹
االجتامعية والزراعة لتعزيز التنمية الريفية. يشكل تطوير 
التأزر فرصة وهو أيضاً رضورة بسبب امليزانيات الحكومية 

املقيدة. فمن الرضوري مساعدة الرشائح األشد فقراً عىل تلبية 
احتياجاتها االستهالكية األساسية وال سيام حني تكون عاجزة عن 

العمل. وميكن لهذه املساعدة بحد ذاتها أن تشّكل أساساً 
للتحسني التدريجي لسبل معيشة الفقراء. ومبا أن معظم فقراء 

الريف يعتمدون بشكل كبري عىل الزراعة، تصبح التدخالت 
الزراعية رضورية لتخطي العقبات الهيكلية التي تكبح النمو 
أمام العرض. واالستفادة من اإلنفاق العام عىل برامج الزراعة 

والحامية االجتامعية دعامً ألحدهام اآلخر ال يعزز هذا التحول 
وحسب، بل يفيد أيضاً يف تعزيز التنمية الزراعية والريفية. 

الحاجة إىل رؤية وطنية حول كيفية قيام الزراعة  ¹
والحامية االجتامعية بإخراج الناس تدريجياً من الفقر والجوع. 

ينبغي للرؤية وااللتزام الوطنيني، املدعومني بالحشد الدائم 
للموارد املحلية، أن يدعام العمل املنسق عىل املستويني الوطني 

ودون الوطني. وينبغي أن ترشح بالتفصيل أطر السياسات 
والتخطيط من أجل التنمية الريفية وخفض الفقر واألمن 

الغذايئ والتغذية دور الزراعة والحامية االجتامعية يف إخراج 
الناس من قبضة الجوع والفقر، إىل جانب مجموعة أوسع من 

التدخالت. أما نوع التدخالت الزراعية املقرتنة باملساعدة 
االجتامعية فتعتمد عىل السياق والقيود، ولكن ينبغي النظر 

أيضاً يف مسائل مثل قدرات التنفيذ املحلية واملوارد املتاحة. ويف 
كل الحاالت، ينبغي تصميم التدخالت ليك تعالج مجموعة من 

القيود فتسمح ألشد الناس فقراً من تحويل اسرتاتيجياتهم 
املعيشية بشكل ميكنهم من اإلفالت من براثن الفقر والبقاء 

مبنأى عنه. 


