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 الرسائل الرئيسية

ا من استتتتتتتتتألابة ا اصج و اطويتتتتتتتتا  اطاويل طتىاعيا  ا ا  ة ع   جيب أن تكون احلماية االجتماعية جزء   •
 اطي ة  اصمن اطغذا ي  اجملتمع  االقتياد. 

 جيىر ابطب ىان اصعضاء ا االحتاد اصفريوي االستثمار ا توسيع برامج احلماية االجتماعية.  •

 ينبغي احلرص ع   أن توفر اطربامج فوا ى د منا انوااع.  •

( ط ت ويال  أ  توستتتتتتيع اطتوستتتتتتع اطعمود  دفعا  تكمي ية )توفا  ا إمكانية  جود اطربامج، اطب ث ا حال   •
ع   جتماعية االماية نظم احلاحمل ية املتضتتتترر  من أجل بناء قىر   ( طتشتتتتمل اجملتمعا اطتوستتتتع اصفوياطتغاية )
 ط يىما .  االستألابة

إىل اطفئتا  اطضتتتتتتتتتتتتتتعيفتة ا اطواتاع ذا اطنظتامي،  تا ا  طت  اطب تث ا إمكتانيتة اتبتاع بج مبتكر  ط و تتتتتتتتتتتتتتول  •
 اطوااعا  اطزراعية اطفرعية.

اطعمل مع ا ها  اطفاع ة ا اجملال اإلنستا  إلاا  ما وو مورر  بناء قىرا  احلكوما  من أجل قيا  ااية  •
 اجتماعية تستأليب ط يىما .

 
حتىاي  م  وظة ع   اطستتتتتتتتتتيا  اطريفي ا أفريويا اطذ  يعا  أ تتتتتتتتتتال  من اإلجهاد. ف ن اطت  ا املبا تتتتتتتتتتر   19-يارح كوفيى

ضتتتتتي  اطوفيا  اطنا ة املر    هبيتتتتت ة اطبشتتتتتر  ال ستتتتتيما من حيث معىال  انتشتتتتتار  ميس  اآلخذ ا اطتزايى   19-طفا س كوفيى
  تتتتتتتتعيى تىاعيا  ستتتتتتتت بية ع    يرت برعاية اطيتتتتتتتت ية امل و  ع   عاتق خىما  اط اطعبءكما  أنه يزيى بستتتتتتتترعة من   .عنه

أب ره   اطوار   ا أفريويا،  تتتتتتتتعر ستتتتتتتتكان  19-.  طكن حىت قبل انتشتتتتتتتتار كوفيى19-املشتتتتتتتتاكل اطيتتتتتتتت ية ذا املرتباة بكوفيى
 اطيت عانت مناطب ىان اصكثر منو ا اقتيتتتتتتتتتتتتاداي     جانب االجتماعي  االقتيتتتتتتتتتتتتاد . ف ن اابول احلاد ا اطا ب  اإلنتا  من

قى تستتتتتتبب ابقستتتتتتار اقتيتتتتتتاد    - اصمريكية كاطيتتتتتتو  االحتاد اص ر ال  اطوالاي  املت ى   -بىاية    ألا  ةط  اص ر اصقوى 
، قى تكون طإلجراءا  اطرامية إىل اصفريوية  أفريويا.  مع تفشتتتتتتتي اطفا س ا اطوار عاملي كانت طه انعكاستتتتتتتا  مبا تتتتتتتر  ا

ادية ذا احتوا ه  ا فيها اطتباعى االجتماعي  إقفال املىارس  منع اطتألمعا   إقفال املؤستستا  اطتألارية  اصنشتاة االقتيت 
 اصساسية، تبعا  مىمر .

فضتتتتتتتتتال  عن اطت ىاي  اطيت تعانيها املناةق اطريفية  ا فيها   املرتفعة أ تتتتتتتتتال ، معىال  ا وع  اطفور  فاقمف ن  ت   اطت  اا  ت
تفشتتتتتتتتي ا راد اطيتتتتتتتت را    ا اا  د د  احلشتتتتتتتتى ارريفية  موجا  ا فاا املبكر   اطنزاعا   انعىا  اصمن.  قى يؤد   



-2- 
 

إىل نشتتتتتتتتو  توترا   موجا  من اطنز ح احمل ي    اا جىيى انوااع أمنال االنِْتألاع اطتو يىية ط موا تتتتتتتتي  استتتتتتتتت ىا  أمنال 
   ايد  مستواي  اطفور  انعىا  اصمن اطغذا ي.

ابعتباره مكوًن  أستاستي ا   ةاالجتماعي ط  ماية ع   اطرذم من ت   اطت ىاي ، أحر  اإلق يم توىم ا م  وظ ا ا منح اص طوية  
صجل   حامسة  ا  أمهية  ط  ا ستيا  إعالن ماالبو.  اط  ظة اطراونة ستااتيأليا  خف  اطفور  اطتنمية اطريفية،  ا اال

 تعزيز ت   ا هود. 
 

 ما سبب األمهية احليوية للحماية االجتماعية؟  
ستتتتتتتيكون احليتتتتتتتول ع   املستتتتتتتاعى  االجتماعية اطواب ة ط توقع بشتتتتتتتكل مباط  نوىية أ  حتويال  عينية  ع   املىى اطوريب،

ا اصستتتر   ألا  ةطتخفيف  ة   اطت  اا  االقتيتتتادية املبا تتتر  ط    املتيتتت ة ابطعمل، ضتتتر رية  ًنوي  عن اطضتتتماًن  احملىد
أ  اطتكاطيف املتيتتتتتتتتت ة ابطيتتتتتتتتت ة )من  قاية  اختبار  معا ة(  تراجع احليتتتتتتتتتول ع   املتنا ل  احمل ية   اجملتمعا املعيشتتتتتتتتتية 

اطغذا ي  اصمنال اطغذا ية املنوعة، فضتتتتتتال  عن فوىان فرص اطعمل  اطىخل بستتتتتتبب إقفال اصستتتتتتوا   اطويود املفر ضتتتتتتة ع   
ا أن غفف من اطضتتتتتغول اطيت توا ع    تتتتتعيى االمتثال   املعيشتتتتتية  جهها اصستتتتتراطتنوال .  بوستتتتتع احلماية االجتماعية أيضتتتتت 

 ،  ااية ت   اصسر كما اجملتمع اص سع من اإل ابة ابطفا س. أفرادوا ط  ألر املنزيل  احلى  من تنول
اطريفية ع   إعاد   املعيشتتتية يعز   قىر  اصستتتر أن اطو تتتول إىل احلماية االجتماعية ، من  تتت ناملتوستتتا  اطبعيى يواملى  ع  

معيشتتتتتها تىرجيي ا  االستتتتتثمار ا اصنشتتتتاة االقتيتتتتادية  إدار  املخاةر املتنوعة.  ستتتتتشتتتتك ل احلماية االجتماعية  بناء ستتتتبل
 1طضتتتتتتمان مستتتتتتار  تتتتتتامل ط نهوت.  تبو  اصدطة املستتتتتتتنباة من برامج احلماية االجتماعية ا أفريويا  أستتتتتتاستتتتتتية   استتتتتتااتيألية  
   أذذية أكرب كمية  أفضتتتتل نوعية،  احليتتتتول ع   خىما  يتتتتول ع ا فيها احل  -اطواستتتتعة من اطت  اا  املفيى   اجملموعة

تع يمية   تتتتتتتتتتت ية،   ايد  اطوىرا  االقتيتتتتتتتتتتتادية  اإلنتاجية طسستتتتتتتتتتتر اطريفية.  توط ى املستتتتتتتتتتتاعى  االجتماعية كذط  ا اا  
 مضاعفة ا االقتياد احمل ي. 

فا س   جا  ة ى  اطعىيى منها ا ستتتيا  اص ما  اطغذا ية   اطيت استتتت   اطوىمية اطعهى اناالق ا من قاعى  متينة من اطربامج 
نوص املناعة اطبشترية/اإليى ، ما طبثت أفريويا أن  تهى   ايد  م  وظة  ستريعة ا عىد اطربامج خالل اطستنوا  املنيترمة. 

   تتتتعيى تيتتتتميم برامج احلماية االجتماعية  تنفيذوا،  تعزيز ااياكل اجملتمعية   ضتتتتع  قى أحر  اإلق يم ابتكارا  وامة ع 
 بج اطنظم  منح اص طوية طبناء ر ابا قوية مع اإلدما  االقتيتاد ،  وا ا  تيتميم برامج طالستتألابة   ،استااتيأليا   تام ة
 بيا   بكة اصمان من ا وع ا كينيا. إلنتاجية ا إ يو طاصمان  ةتوقعة مثل برًنمج  بكبفعاطية طس ما  امل

اطريفية  ال ستتتتيما   املعيشتتتتية ف ن ذاطبية اصستتتتر ، رذم اعااا اطى ل اصعضتتتتاء ا االحتاد اصفريوي أبمهية احلماية االجتماعية
م  وظة حتول بينها  بو احليتتتتتتتتتتتتول اطكاا ع    عوا قتواجه  اطابيعيةت   اطيت تعتمى ا معيشتتتتتتتتتتتتتها ع   اطزراعة  املوارد 

ا املا ة من اطستتتتكان ا أفريويا ا املتوستتتتا  10 وايل  ف  2املستتتتاعى  االجتماعية، اطيت تشتتتتمل ارىما  املتيتتتت ة ابطيتتتت ة.

 
 Davis, B., et al, eds. From Evidence to Action: The Story of Cash Transfers and Impact Evaluation in Subأنظر مثال :   1

i5157e.pdf-http://www.fao.org/3/a .Saharan Africa (Oxford: Oxford University Press, 2016)  . 
2  /9125636detail/en/c/-protection/resources/resources-http://www.fao.org/social . 

http://www.fao.org/3/a-i5157e.pdf
http://www.fao.org/social-protection/resources/resources-detail/en/c/1256369/
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 برامج اطيتتتتت ةمن أما اطالجئون  املهاجر ن، املستتتتتتبعى ن عاد  من نظم احلماية االجتماعية    3حيظون  ستتتتتاعى  اجتماعية
 اطوةنية، فيواجهون حتىاي  إضافية جراء احلألر املنزيل  احلى من اطتنول.

 
 احلماية االجتماعية يف أفريقيا: توصيات لتعزيز االستجابة والنهوض الشامل  

احلماية االجتماعية.  تبو  اطىر س  تشتتتتتتتتتتتتمل 19-تعكف اطب ىان ا أفريويا ع   تاوير استتتتتتتتتتتتااتيأليا  ملعا ة أ مة كوفيى
فا س نوص املناعة اطبشتتتترية/اإليى   اص ما  اطغذا ية  تفشتتتتي فا س إيبوال أن االحتياجا  اطيتتتت ية   ابءاملستتتتتفاد  من  

 19-اص طوية اطر يستتية،  طكن بستتب ما بر  ا تو تتيا  االحتاد اصفريوي بشتت ن االستتتألابة طفا س كوفيى تشتتكل

ينبغي  4
ا  با تتتتترامل يواملىاطىخل  اصمن اطغذا ي  ستتتتتبل املعيشتتتتتة عرب تابيق استتتتتااتيأليا  ع    ع    تتتتتعيىمعا ة اطت  اا    أيضتتتتت 

 من أجل منع خسار  املكاسب احملر   ع    عيى احلى من اطفور  اصمن اطغذا ي. 5 املتوسا 
 ا فيها اطت ويال  اطنوىية  اطو تتتتتتتتتتول إىل ارىما  اطيتتتتتتتتتت ية   -توستتتتتتتتتتيع برامج احلماية االجتماعية اطراونة   تيتتتتتتتتتتى ر قى 

 ا أفريويا ال تزال ب ىان عى  ا ةور  تتتتياذة االستتتتتألااب    6االستتتتتألابة اطعاملية. جهود  - اطضتتتتماًن  املتيتتتت ة ابطعماطة  
 ا  احلماية االجتماعية ابعتباروا أد ا  طالستألابة احلرجة.  تعبئة املوارد، كما ينظر اطعىيى منها ا استخىا  أد  

 اطتو يا  اطتاطية:  تألربة احلماية االجتماعية ا اإلق يم  أفضل املمارسا  إىلط قى أفض  استعرات 
 

طتبعتا  ا تا  تة ع    القريتب والبعيتد ينياالستتتتتتتتتتتتجتابتة عل  ا تد جو  أن تكون احلمتايتة االجتمتاعيتة جزء ا من  •
  .ا ي  املستوى االجتماعي االقتياد عيى اطي ة  اصمن اطغذ

، عرب الستتتترما  يف توستتتي  رااق برامي احلماية االجتماعيةاب جو  قيا  اطب ىان اصعضتتتتاء ا االحتاد اصفريوي     •
 استتتألابة  ط يتتىما ،  استتت ىا  حستتااب  تستتخا يويل اصنشتتاة اإلنستتانية  ع ها أكثر اةالع ا ع   املخاةر 

ط اوارئ  اعتبار احلماية االجتماعية  ثابة قااع ا إةار املفا ضتتا  مع اطبن  اطى يل   تتنى   اطنوى اطى يل، مع 
 اد .يزانيا  ا سيا  اطركود االقتيضمان ااية ت   امل

 :ص تيميم برامج احلماية االجتماعية  تنفيذواخي ا ما  
توييم املخاةر اطيتتتتتتت ية املرتباة بتستتتتتتت يم املباط  اطنوىية أ   .دون ارقااعمن  ضتتتتتتمان ليام التامي بتقدف ا ناف    •

املنافع اطعينية  اطنوى طواء اطعمل  اطتغذية ا املىارس،  تكييف آطيا  اطتستتتتتتتتت يم بيث تستتتتتتتتتتوا اراول اطتوجيهية 
 توىمي دفعا  مستتتتتتتتتبوة أ  تو يعها حيثما أمكنو  غفيف ط ستتتتتتتتتالمةو  ضتتتتتتتتتمان توفا املنافع ا اطوقت املا و ، 

  .اطشر ل اطيت تفرت اطعمل أ  اطو ول إىل املىرسة  ارىما  اطي ية
 دفعتتتات تكميليتتتة عالتوستتتتتتتتتتت  العمود   للتحوي ت، حني تكون التامي موجودة، جيتتتب النيفر يف توف  و  •

عل  االجتماعية   احلمايةريفم لد ة  لتشتتتتتتتتمل املتمعات ا عنية، وبنا    أو توستتتتتتتتي  تاايتها عالتوستتتتتتتت  األفق  
 

3  PUBLIC.pdf-PUB-128594pdf//657581531930611436http://documents.worldbank.org/curated/en/ . 
on Africa’s Agriculture, Environment and Natural  19-The Impact of COVID :اصفريويإدار  االقتياد اطريفي  اطزراعة طىى االحتاد   4

Resources. 
5  EN.pdf8497en/CA8497ca/3http://www.fao.org/ . 
ا بتاريخ  418ب ىان من أ ل  106يعترب االستعرات اصخا اطذ  أجراه اطبن  اطى يل أن   6 أ  أع ن اعتماده احلماية اعتمى  2020/أبريل/نيسان /3ب ى 

 االجتماعية.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/657581531930611436/pdf/128594-PUB-PUBLIC.pdf
http://www.fao.org/3/ca8497en/CA8497EN.pdf
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. توفا يويل تكمي ي ط منافع اطراونةو  استتتخىا  اطستتألال  احلاطية طب وز املزيى من اصستتر للصتتدمات  االستتتجابة
  .املستوب ية املعرضة ط خار  ا يشمل املهاجرين  اطالجئو،  بناء قىر  اطنظم اطوةنية ع   االستألابة طس ما 

. يف القااع غ  الرمس  مبا يف ذلك القااعات الفرعية للز اعة الضتعيفةوالنيفر يف هني مبتكرة لبلوغ الشترائ   •
كما ع يه اطستتتعي إىل تغاية اطشتتترا ح اطيت تواجه ستتتبل   عرضتتتة ط خارينبغي ط توستتتع أن يركز ع   اطشتتترا ح اصكثر 

 معيشتتتتها راةر كبا و  يتعو  ع   اإلجراءا  املبا تتتر  أن تنظر ا توفا اطىعم حلفا ستتتبل املعيشتتتة  اطنهوت  ا
(CASH+) و  تعزيز اراا ع   مستتتتوى اجملتمع احمل يو كما ينبغي راا امو ستتتبل املعيشتتتة اطستتتعي إىل ب وز

  .ا اطوااع ذا اطرمسي   غار اطعام و ا اطزراعةاطعمال 
والعمتل م  اههتات الفتاعلتة يف اتام العمتل الرستتتتتتتتتتتتاق للتنفيتو وبنتا  القتد ات احلكوميتة من أجتل احلمتايتة   •

 حيثما تكون اطنظم أقل منو ا أ  مت  ر  ستتتتتتتتتتتتتت ب ا ابطنزاعا ، قى يكون من   االجتماعية ا ستتتتتتتتتتتتجيبة للصتتتتتتتتتتتدمات.
حلماية االجتماعية من خالل ا ها  اطفاع ة ا جمال اطعمل اإلنستتتتا   اطيت ميكن االستتتتتعانة  ا اطضتتتتر ر  توفا ا

 كفر ة طبناء نظا  طىعم تنفيذ اطعم يا  اط وجستية ا املستوبل.
 

 يف أفريقيا 19-استعراض أفضل ا ما سات واستجاابت احلماية االجتماعية الناشئة لكوفيد
 احلماية االجتماعية، يتعو  ع   اطب ىان اطنظر ا ما ي ي: جهودابيق تفاداي  طعرق ة ت

جراءا  اطستتالمة اطيتت ية، إما عرب اختيار اطىفع بواستتاة إلتكييف آطيا  اطتنفيذ  دفع اطت ويال  املاطية طالمتثال  -1
إما اطتو يع املتباعى موىمي ارىما     أ ا وال  إما اطىفع عن ةريق اطبنوك احمل ية  إما بواستتتتاة املنظما  اجملتمعية 

 وليتايس اليون إاتحة دفعا   ا  مفعول رجعي كما جرى ا   ك ل  أخااملمتثل طرب توكوال   ارمة ط سالمة،   
بغية احلى  من تنول اطستتتتتكان، جير  دفع املعا تتتتتا  اطتواعىية ا ارب،  ا اطوقت احلايل ا      7خالل تفشتتتتتي إيبوال.

توو    ار  اطتضتتتامن االجتماعي ابطا يج   مجهو ية مصتتر العربيةستتتبو ا،  ا من د ن اطشتتتر ل اطيت كانت مفر ضتتتة م
 . اطت ويال د ن مالمسة، من أجل تس يم من   ا واطة  اطبااقا  اال تمانية الستخىا  احملفظا

تىخال  اطنوى موابل اطعمل حىت حو يتوجب ع   اطعام و مال مة ب املتيتتتتت ة ىفوعا امل ميىتو ضتتتتتمان استتتتتتمرار  -2
حيتث أعفي اطعتام ون اطوتاةنون ا املنتاةق إثيوبيتا منتا ام كمتا وي احلتال  برًنمج  تتتتتتتتتتتتتتبكتا  اصمتان اإلنتتاجيتة ا 

 احلضرية من اطعمل مع تواضيهم مىفوعا  س ف ا من أبريل/نيسان إىل يونيو/حزيران.
 ا يشتمل إمكانية إييتال اطوجبا    ،  "اطوجبا  املىرستية" حو تكون املىارس موف ةضتمان حيتول اصةفال ع    -3

إيبوال،   أ مةع   ستبيل املثال، استتناد ا إىل در س مستتفاد  من   إىل منا ام أ  إمكانية تست مها صخذوا إىل اطبيت.  
برًنجمها ط تغذية ف وطته إىل حيتص ذذا ية ميكن أخذوا إىل اطبيت تبع ا طرب توكوال   تارمة   ليتاي ا ت ت حكومة  
 ط نظافة اطي ية. 

 
( ط ت ويال  أ  توستتتتتتتتتتتيع اطتغاية التوستتتتتتتت  العمود حو تكون اطربامج موجود ، جيب اطنظر ا توفا دفعا  تكمي ية )  
اال ، طىى حتىيى استتألابة فورية معينة، ينبغي استتعرات معايا .  ا كل احلاملتضترر ( طتشتمل اجملتمعا  التوست  األفق )

 
7  web.pdf-analysis-outcome-ebola-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/calp . 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/calp-ebola-outcome-analysis-web.pdf
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طيس فوا ط ذين تنابق ع يهم تعاريف اطربامج احلاطية ط شتتتتتتتتتتترا ح اص تتتتتتتتتتتى فور ا  اصكثر  ،اصو ية من أجل توفا املستتتتتتتتتتتاعى 
ا  ضتتتعف ا طعراقيل كربى  عرضتتتةاملو تتتول إىل أمنال ذذا ية  تتت ية أ  اطمن حيث  فر تتتها  رستتتار    اطشتتترا ح املعرضتتتة،  إمنا أيضتتت 

كثا .  ينبغي إيالء اوتما  خاص إىل   جىيى  راةر   أ جه ضتتتتتتتتتعفما يوطى   ا، ستتتتتتتتتبل معيشتتتتتتتتتته ادخ ه  هاجنيحتول د ن 
ا اطشتتتتتيويت  اطنستتتتتاء اط وا  ذاطب ا ما يعنو   اطضتتتتتعيفةاجملموعا   اصكثر ا ر ا ابص ما   ا ا  ط  اطشتتتتتبا   اصةفال  أيضتتتتت 

ضتتتتتتتتتتتتهن ملخاةر أكرب.  اذا اصمر تىاعياته ع   اطنظا  اطغذا ي ع   املىى اطوريب  ا أن ط وار  ابملرضتتتتتتتتتتتت  اصمر اطذ  يعر  
ا املا ة من اصذذية ا   70اطنستتاء اطريفيا  ينتألن حوايل   طكون  ستتن ااصفريوية حيتتة ال يستتتهان  ا من املزارعو اصكرب  

 أفريويا. أما اجملتمعا  اطرعوية فعرضة بوجه خاص ط مخاةر نظر ا إىل عرق ة حتركا  املوا ي. 
ا من واجهة اطيتتتتىما . ف ن عىد  ملاطتوستتتتع   تتتتعيى من املستتتتا ل اطر يستتتتية املار حة ع  فاملعنية املعيشتتتتية حتىيى اصستتتتر أما  

 إىل اصستتتتر اطب ىان قا  أ  يوو  بوضتتتتع ستتتتألال  اجتماعية بوستتتتعها توفا بياًن  تتيح   تتتتول جمموعة  استتتتعة من اطربامج
ط  ماية االجتماعية  ستألال  ا حما طة طضتم اطستألال  احلاطية   اطشتركاء ا اطتنمية تعا ن ي  اطريفية بشتكل فعال. املعيشتية
 . 19-املتع وة ابالستألابة طكوفيى طالسا اد  ا ا إعىاد اطربامجاملنتألو 

تورس كتتل من    إ  ابدر  19-واجهتتة كوفيتتىملتكييف برامج احلمتتايتتة االجتمتتاعيتتة املوجود  حتتاطيتت ا إىل اطب تتىان  عمتتى  قتتى 
.  ستتتوو  19-االستتتألابة االجتماعية االقتيتتادية اص ستتع طكوفيىإدرا  احلماية االجتماعية كألزء من إىل وا ارب وكينيا  

    إىل بتىفع املنح االجتمتاعيتة مبكر ا إىل اص تتتتتتتتتتتتتتختاص اصكرب ستتتتتتتتتتتتتتنت ا   جنوب أفريقيتا ويئتة اطضتتتتتتتتتتتتتتمتان االجتمتاعي ا 
جرى غيتتتتتتتتيص موارد طتوفا دعم إضتتتتتتتتاا إىل اطشتتتتتتتتيويت  اصرامل  اص تتتتتتتتخاص اآلخرين  كينيا  االحتياجا  ارا تتتتتتتتة.  ا  

مجهو ية و  8كابو ف د  وأراوال، فيما جير  توستتتتتتتتيع اطربامج احلاطية ط مستتتتتتتتاعى  االجتماعية ا كل من املعرضتتتتتتتتو ط خار
، من ت احلكومة اص طوية إىل أمهية إثيوبيا وكينيا ا   9متضتتتتتتتررين من اص مة. جىد اتشتتتتتتتمل مشتتتتتتتاركو  كي   مصتتتتتر العربية

دعمتته خالل اص متتة   ايد أ   هط مألتمعتتا  اطرعويتتة، اصمر اطتتذ  ميكن توستتتتتتتتتتتتتتيعتت اطتتت مو ع   اطثر   احليوانيتتة  تتا ا  طتت  
 ليستتتوتوإلنتاجية ا املناةق احلضتتتترية.  ا طاطت ويال  طربًنمج  تتتتبكا  اصمان  جرى رفع مستتتتتواي    أثيوبيااطراونة.  ا 

  ط   2019 واجهة موجة ا فاا طعا    +CASHا ارية طربًنمج   إىل االستتتتتألابة 19-جتر  إضتتتتافة االستتتتتألابة طكوفيى
 ع    كل توسيع عمود  ط ربًنمج اطوةين ملنح اصةفال ًنوي  عن اطتوسع اصفوي.

مبا يشمل العاملني ا ومسيني يف مجي  القااعات الفرعية   النيفام احلاجة إىل هني مبتكرة لبلوغ العاملني يف القااع غ   
 ا جنو  اطيتتتتتتتتتتتتت راء اطكربى من أكربوا ا اطعا . يا أفريو اطنظاميةذا    تبو  حيتتتتتتتتتتتتتة اصنشتتتتتتتتتتتتتاة االقتيتتتتتتتتتتتتتادية للز اعة:

من اإلجراءا  املتيت ة ابطعماطة  كثااط حىت ا اطستياقا  اطيت تتوفر فيها احلماية االجتماعية، ال يستتفيى قااع اطزراعة من 
مباد ة االحتاد األفريق   ًنقيتي احلماية بشتكل خاص. أما   معرضتون ط خاراملتاحة ط مزارعو اطرمسيو،  طذا يبو  وؤالء  
اطيت تستتع  إىل توستتيع اطتغاية طتشتتمل اطعام و  يف االلتصتتاد الز اع   النيفامينيبشتت ن احلماية االجتماعية للعاملني غ  

ع   أمهية خا تتة  تكتستتياطعام و اطريفيو  ذاوا من اطوستتا ل ذا اطتو يىية، فر ا  عرب االستتتعانة  نظما   اطنظاميوذا  
  املتضرر   تسألي ها ا وذا اطسيا . املعيشية حتىيى اصسر  عيى

"إعانة  ى  حيث ستتتتو  انميبياكما ا    مع اطربامج اطوةنية  تتستتتق ع   املستتتتوى اطوار ، جير   ضتتتع برامج تكمي ية جىيى  
( بستتتتتتبب اطنظامي ذا  اطنظاميدعم املوظفو اطذين خستتتتتتر ا عم هم )ا اطوااعو من أجل ط ىخل ا حاال  اطاوارئ" 

 
8  action/fapda/tool/index.html#main.html-http://www.fao.org/in . 
9  http://www.ugogentilini.net/ . 
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ملىفوعا  ينح مر    وتورس وا ارب وكابو ف د  مجهو ية مصتتتر العربيةا اطعرضتتتية.  جير  اطتخايا   ا نتا أله ا  ةا 
قرر أعضتتتاء  نة املراقبة االقتيتتتادية ا ارب،  مل اطبا عو ا اصستتتوا  احمل ية.  ا   ا يشتتت  اطنظاميو احى  إىل اطعام و ذا  

 . 19-اطذين تضرر ا جراء كوفيى اطنظاميإىل اطعام و ا اطوااع ذا  أجل حتويل اطنوىتفعيل جها  جو ال ط ىفع من 
من اطضتتتتتتتتتتتتتر ر  ضتتتتتتتتتتتتتمان اطىعم وحني تكون احلماية االجتماعية غائبة أو حني تت ثر فعالية النيفم بستتتتتتتتتتبب النزاعات، 

املتضتتتتترر  ع   املىى اطوريب،  دعم اطتستتتتت يم من خالل ااياكل   املعيشتتتتتية طسذذية  اطىخل  ستتتتتبل املعيشتتتتتة طيتتتتتا  اصستتتتتر
من أجل بناء نظم ًن تتتتئة    ية ط ألها  اطعام ة ا اجملال اإلنستتتتا اجملتمعية حيثما أمكن، فضتتتتال  عن االستتتتتعانة ابررب  اطعم

 االستتثمار ا تيتميمها.  جيب إيالء اوتما  خاص إىل اطب ىان اطيت تعا  أ تال  أ ما  ذذا ية أ  اطيت كانت  ترا ح كبا  
  19.10-كوفيى  جا  ةمن سكابا تعا  ا وع احلاد قبل تفشي 

ع   االستتتتتتتألابة ا ارية حلاطة اطاوارئ ابطنستتتتتتبة إىل انعىا  اصمن اطغذا ي  اطشتتتتتتركاء ا اطتنمية ستتتتتتيعتمىبو كينا فاستتتتتو ا    
ا مستتتاعىا  طزايد   اطنز ح من خالل تعميم  اطت ويال  اطنوىية ذا املشتتتر ةة.  ستتتوا تت و  بع  اصستتتر املعيشتتتية أيضتتت 

تشتتتتتتاك احلكومة مع منظما  حم ية   مجهو ية مصتتتتتر العربيةفة اطيتتتتتت ية.  ا ر  اطثر   احليوانية  أد ا  اطنظااإنتا  ارضتتتتتت 
اطشتتتتركاء يرك ز   الصتتتومامتوفا اطىعم، موىمة دفعا  ملر   احى  إىل اطنستتتتاء اط وا  يرأستتتتن جمتمعارن ا اطورى.  ا صجل 

تغاية   ىااطريفية   املعيشتتتتتتتية طيتتتتتتتا  اصستتتتتتتر( تعزيز اطت ويال  اطنوىية ذا املشتتتتتتتر ةة أفوي ا  عموداي  1) ع   ا اطتنمية
جل تعزيز ص(  ايد  اطت ويال  اطنوىية  حتويال  املىخال  طستتتتتبل املعيشتتتتتة 2 )أ تتتتتهر     ال ةاحتياجارا من اصذذية ملى  

 اإلنتا  احمل ي  ااية سبل املعيشة اطزراعية. 

 
 :أسئلة توجيهية لعناية الوز ا 

االجتماعية موجود ، يو تتتت  ابطنظر ا توفا دفعا  تكمي ية )اطتوستتتتع اطعمود ( ط ت ويال  حو تكون اطربامج  •
أ  توستيع تغايتها )اطتوستع اصفوي( طتشتمل اجملتمعا  املتضترر . ول تنفيذ وذا  كنا  ما اصمور اطيت ستيستتتبعها 

   ط ا  كيف غاا اطب ىان ط ويا  بذط ا
حو ال تكون احلماية االجتماعية موجود ، أ  حو تكون اطنظم مت  ر  ستتتتتت ب ا بستتتتتتبب اطنزاعا ، ما وي اريارا   •

  ا ى   اص ضاعاملرتوبة نظر ا إىل 
 ول ميكن توقع حيول أ  تغياا  ا االنتشار ا غراا أ  موقع اطفئا  اصكثر ضعف اا •
 

 
1187704detail/fr/c/-http://www.fao.org/resilience/resources/ressources/  2019أنظر اطتورير اطعاملي بش ن اص ما  اطغذا ية طعا    10
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