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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :يعلى العنوان التال
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A 

 العاملي الغذائي األمن جلنة

 والثالثون  التاسعة ةالدور

 0210 تشرين األول/أكتوبر 02-15 إيطاليا، روما،

 الرفيع املستوى موجز عن تقرير فريق اخلرباء

 عن احلماية االجتماعية لتحقيق األمن الغذائي
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ME228/A 

 
 

 فريق اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية

 

 1من تقرير ستخرجم
 

 األمن الغذائي لتحقيقاحلماية االجتماعية 

 

 موجز وتوصيات لواضعي السياسات

 

من  عدم التمكنفضال عن يف الوقت احلالي األمن الغذائي إىل عدم القدرة على تأمني نظام غذائي كاف  انعدام يشري  

لفقر وأوجه الضعف، من تصدى لأدوات السياسات اليت تضم ي برنامجواحلماية االجتماعية هي . القيام بذلك يف املستقبل

 .إلدماج االجتماعيل الرامية وهوداجلاالجتماعية والضمان االجتماعي و اتخالل املساعد

 

ويوهدف هذا التقرير إىل . السياسات اإلمنائية على جدول أعمالاحلماية االجتماعية بسرعة ارتفعت مكانة و  

حلماية وتعزيز األمن  يةفعال أكثر ويقرتح توصيات الستخدام احلماية االجتماعية بشكل ،استعراض األدلة واخلربات

االجتماعية هما من حقوق مبين على االعرتاف بأن احلق يف احلصول على غذاء كاف واحلق يف احلماية  حليلوالت. الغذائي

مبوجب القانون الدولي، وأن تنفيذ سياسات وبرامج احلماية االجتماعية باستخدام نوهج قائم على احلقوق ليس اإلنسان 

 .األمن الغذائي تائجأن يؤدي إىل حتسن نمن املرجح بل  فحسب والقانونية األخالقيةتني مناسبا من الناحي

 

واألشخاص الذين يعانون بالفعل من الفقر يكونون عرضة للجوع نظرا الفتقارهم إىل املوارد الالزمة لتلبية احتياجاتوهم   

 منوهم قربويكونون أيضا ضعفاء إىل حد كبري يف مواجوهة الصدمات، حتى الصغري منوها، فوهي ست. األساسية على أساس يومي

 نعدام األمن الغذائيال ةاملناسباحلماية االجتماعية  استجابةو. املوت قبل األوان اجملاعة بل وحتى اضعوهم على شفتوالعوز 

. داخيلامل تؤدي إىل تدعيم "ز سبل كسب العيشيتعزل"دابري تب مقرتنةتقديم مساعدة اجتماعية  تتمثل يفبالفقر  تصلامل املزمن

                                                           
تقرير من إعداد فريق اخلرباء . ، احلماية االجتماعية يف ما يتعلق باألمن الغذائي2102فريق اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،   1

التقرير الكامل متاح جمانا على املوقع التالي . 2102املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي، روما رفيع 

www.fao.org/cfs/cfs-hlpe. 
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 سيتعرضون، فإنوهم الفقر يف املستقبل احملتمل أن يواجوهوا خطر من ولكنالفقر حاليا األشخاص الذين ال يعانون من أما 

الء هؤو(. من الغذائي بصفة مؤقتةألاسيعانون من انعدام ) منوهادون توافر محاية كافية ب للجوع إذا ما حتققت هذه املخاطر

 .تتسم بالفعالية "اجتماعيأمان شبكات " حباجة إىل األفراد

 

تدخالت احلماية ف. األنظمة املالية تتحملوها" محل ساكن"ماية االجتماعية على أنوها أعباء نظر لنظم احلُي وينبغي أاّل  

نفاد األصول وتقليل استمنع  عن طريق وميكن على وجه اخلصوص. اجليدة التصميم هي تدخالت يف صاحل النمواالجتماعية 

داعمة : يف مجيع األحوالناجحة  ةاسرتاتيجيحلماية االجتماعية ا أن تصبح لالستثمار لصاحل الفقراء،املخاطر الشخصية 

 .للفقراء وداعمة للنمو

 

 ساسيةأمالحظات 

 

. اجوهة الفقر واجلوع بالتوهديدات اليت تعرتض سبل كسب العيشيف مو يستوى األسراملضعف على الغالبا ما يرتبط - 0

. بشكل مطرد إىل تآكل أصوهلالضعف على مدى الوقت إذا ما واجوهت األسر صدمات متكررة تؤدي ا أن يتزايد وميكن

 حتويالت تقديمحتول دون حدوث ذلك، من خالل مثال  "شبكات أمان"وتتمثل إحدى وظائف احلماية االجتماعية يف إقامة 

كبديل الضطرار السنوي،  "موسم اجلوع"خالل فرتات األزمات وخالل  نقدية أو غذائية أو فرص عمل يف األشغال العامة

يف األجل  عودة ظوهور الفقر إىلبالتالي  ؤدياألسر إىل بيع أصوهلا اإلنتاجية أو إخراج أبنائوها من املدارس لشراء أغذية، مما ي

 نقطةومثة . احلياة مراحلإطار  تطبيقوتدابري احلماية االجتماعية املناسبة ب ناسضعف الأوجه وميكن حتليل . الطويل

 (.ةأي مومسي) ةوأحيانا دوري ةومتكرر ةمستمر اوهأن يظى باالهتمام الكايف وهحتضعف ال 

 

 اليت يواجوهوهااحلماية االجتماعية جمموعة واسعة النطاق من األدوات املصممة للتصدي ألوجه الضعف  شملتو- 2

احلماية ضد املخاطر واحملن خالل  وفرالذي ي االجتماعي ضمانلا لعيش، من خالللوسبل كسبوهم  يف حياتوهم ناسال

، اليت تقدم حتويالت نقدية وعينية لدعم ومتكني الفقراء؛ ومن خالل جوهود املساعدة االجتماعيةحياتوهم؛ ومن خالل 

 احلصول علىية و على املشاركة بشكل كامل يف احلياة االقتصادية واالجتماعاليت تعزز قدرة املوهّمشني اإلدماج االجتماعي

 .أخرى اجتماعيةوخدمات احلماية االجتماعية 

 

يف  بفرصوها املقيدة "الفئات الضعيفة"برجمة احلماية االجتماعية بني الدعم املقدم إىل  يفأساسي  ييزمت إغفالجيب و- 3

تاج إىل دعم اجتماعي طويل األجل مع احتمال حتقد  اليت، (الفقراء أو كبار السن اليتامى مثال صغار)احلصول على عمل 

 برامج الذين ميكن أن يستفيدوا من التآزر بني "الفقراء العاملني"من دائرة الفقر، والدعم املقدم إىل  "اإلخراجوه"حمدود 

 .شبكات األمان االجتماعي مظلة يف النوهاية من "اخلروج"املساعدة االجتماعية والربامج اإلمنائية املوجوهة لتحقيق النمو، و
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عمل يف األشغال بجتماعية أو اتحويالت بمن املرجح أن حتقق برامج املساعدة االجتماعية اليت تستوهدف النساء و- 4

لنساء كمنتجات ل املوهيمنة رادوألل ظرامن الربامج اليت تستوهدف الرجال، ن يألسراأعظم على األمن الغذائي  العامة أثرًا

أو التحويالت  الغذائيةتحويالت لل تلقياتوهلذا السبب، غالبا ما تسجل النساء كم. بالرعاية داخل األسر لألغذية وقائمات

اليت غالبا ما تضطر  اتفإن املقايضومع ذلك، . يف كثري من برامج األشغال العامة للعمل صص للجنسنيحالنقدية، وحتدد 

إيالء اهتمام مدروس لتصميم الربامج بطريقة تراعي  بتعين أنه جي اإلجنابيدخول فيوها بني دورها اإلنتاجي ودورها الاملرأة 

 .الفروق بني اجلنسني

 

ى باعرتاف من ظاليت حت العامليةوكون أن احلصول على األغذية واحلماية االجتماعية هما من حقوق اإلنسان - 5

هذه  عمتإذا ما ُدللتنفيذ، وخاصة تباع نوهج فعال ومنصف بقدر أكرب وفر األساس إليفإن هذا األمر جانب معظم البلدان، 

 "منحة" مستوى وها منرفعاآلليات يف برامج تعزز هذه احلقوق من خالل  دجمتوإذا ما ُأاحلقوق بتشريعات وطنية مناسبة 

 .يف احملاكم بشأنوهاميكن االحتكام  ةمطالب مستوى إىل

 

انعدام األمن الغذائي من خالل جمموعة كبرية من استجابات احلماية اخلاصة بألسباب املختلفة لوميكن التصدي - 6

الوظائف وخدمات اإلرشاد الزراعي ميكن أن  خلقخبيارات أخرى من قبيل  امع مالحظة أن إكماهلاالجتماعية املناسبة، 

املدخالت،  دعمرعني من خالل صغار املزا من جانبوميكن زيادة إنتاج األغذية . يتيح حلوال مستدامة يف األجل الطويل

وميكن التصدي للبطالة أو العمالة . أو خسائر املاشية من خالل التأمينات الزراعية اصيلميكن تعويض إخفاق احمل بينما

 إما علىميكن التصدي ملشاكل الوصول إىل األسواق و. الناقصة، بصفة مؤقتة على األقل، عن طريق برامج األشغال العامة

وميكن التصدي (. إدارة احتياطيات احلبوب)جانب العرض  علىأو ( استقرار أسعار األغذية، ودعم األسعار)جانب الطلب 

 أو( التغذية التكميلية والتغذية املدرسية)غذائية التحويالت اللعدم كفاية احلصول على أغذية بشكل مباشر، عن طريق 

جتماعية، االتحويالت الاحلماية االجتماعية يف املقام األول بارتباط ورغم (. شروطةاملشروطة أو غري امل)نقدية ال التحويالت

بشأن معظم األدوات وتوجد حاليا أدلة جتريبية كافية . خلياراتمن اقائمة أوسع بكثري  تيحظوهر أنوها تفإن هذا التقسيم ُي

متعددة ضمن نظام متماسك أدوات  شكل فعالع بتصميم وتنفيذ أطر شاملة جتمِّب يف ما يتعلقاستخالص دروس متكن من 

 .للحماية االجتماعية

 

عزز يقلل الفقر يف الريف ويعلى اإلنتاج الزراعي ودخول املزارعني، وله أثار إجيابية بصفة عامة  دعم املدخالتو- 7

احلصول  علىقدرتوهن  ألن مفيد، كون الدعم املقدم للمزارعاتيوميكن أن . األسري والوطين على املستويني األمن الغذائي

وعلى الرغم من قصص النجاح املتعددة، فإن برامج تقديم . غالبا ما تكون مقيدة من األسواق التجارية ةمشرتا على مدخالت

صغار ممت، ومن الصعب توجيوهوها إىل الكفاءة إذا ما ُعب ال تتسملمدخالت على النطاق الوطين مكلفة للغاية، ولدعم 

على التجارة  سلبية آثار ثانوية وميكن أن ترتتب عليوها .كبري إىل املزارعني األيسر حاال بسرتبدون الفقراء املزارعني 

 .صعبا من الناحية السياسيةيصبح ها ءتعديلوها أو إلغافإن لمدخالت، لوإذا ما طبقت سياسات تقديم دعم . واألسواق والبيئة
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التأمني على احملاصيل ويف سياقات الفقر املدقع، وارتفاع املخاطر وارتفاع أقساط التأمني، ال ميكن خلدمات - 8

والقطاع العام له دور هام . يف املستقبل القريب ةعامالاملقدمة من القطاع اخلاص أن حتل حمل احلماية االجتماعية  واملاشية

آلية فعالة للحماية  للحكوماتوفقا لدليل األحوال اجلوية  أن يوفرللتأمني  وميكن. يف رعاية أسواق التأمني الناشئة هذه

 .استخدام هذا النوهج املبتكر يف دراسة قبل التوسعيتعني إجراء مزيد من الال يزال  ولكنتغري املناخ،  إطاراالجتماعية يف 

 

، (مثال الفيضانات واجلفاف)صدمات املتغريات املتوقعة  مواجوهةالة يف أثبتت أنوها أداة فّع وبرامج األشغال العامة- 9

سر اليت تعاني من انعدام األمن الغذائي، لكن التجربة تتباين تباينا شديدا يف ما ألل بالنسبةوالتمكني من تيسري االستوهالك 

مثال الطرق الفرعية )دة ومتكنت الربامج الناجحة من إحداث فارق كبري يف إقامة أو صيانة بنية أساسية مفي. بني البلدان

. فقراء الريف وأمنوهم الغذائي لمداخي، وبالتالي تعزيز (مثال مشاريع إقامة املصاطب والري)، وحتسني غلة املزارع (الريفية

و ة الصافية لألغذية أائيأن العمالة اليدوية الكثيفة تقلل القيمة الغذب القائلة –لألشغال العامة  الشائعة املوجوهةواالنتقادات 

حلصول على عمل، وأن األصول غالبا ما تتدهور يف اقيدة امل بفرصوهموالفقراء  نساءتستبعد الميكن أن  وهاأن و ،األجور النقدية

 .نفيذ والرصد املدروستميكن التصدي هلا من خالل التصميم وال -املشاريع، وأن هذه املشاريع عرضة للفساد انتوهاءبعد 

 

. ألمن الغذائي يف أرجاء العاملا اليت تواجه وتقلب األسعار أحد أهم التوهديدات وأصبح ارتفاع أسعار األغذية- 01

أن إىل ذلك، فنظرا ومع . األسعار احمللية تعدل نفسوها تركالنموذجية اليت تقدم إىل احلكومات يف هذا الصدد هي  توصيةوال

سبب ضغوطا ين االرتفاع السريع يف أسعار األغذية فإحصة كبرية نسبيا يف سلة االستوهالك يف البلدان النامية،  متثلاألغذية 

يف حاالت  ممن هم على عتبة الفقر، ويؤديمن الفقراء أو ( يف األغلب معظموهم)ؤذي مستويات معيشة كثريين ويتضخمية، 

من  جمموعةولتفادي نتائج من هذا القبيل، غالبا ما تلجأ احلكومات إىل . واسع النطاق اجتماعي غضبإىل قليلة بالفعل 

وختفيض  ،هلا العام لدعموااألسعار  مثل مراقبة، ليةبني أسعار األغذية الدولية واحمل وضع حاجزالت الرامية إىل دّخالّت

( ضرائب على الصادرات إىل املنع التام للتصديرفرض من  بدءًا)، وفرض قيود على الصادرات اجلمركية الضرائب والتعريفات

املة لسياسات كوميكن االطالع على مناقشة . خزونات االحتياطية واحتياطيات األغذية ملواجوهة حاالت الطوار امل وصرف

فريق اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن لاستقرار أسعار األغذية احمللية واستجابات االقتصاد الكلي يف التقرير األول 

 .(2100تقرير الفريق لعام ) "غذائيتقلب األسعار واألمن ال"الغذائي والتغذية عن 

قلل أسعار األغذية الرئيسية يي ذالو ،ستوهدف فئة بعينوهاي بدون أنمباشرة بصورة املقدم  دعم األغذيةؤدي يو- 00

املعمم دعم الو .نخفضي الدخلمجلميع املستوهلكني يف بلد ما إىل زيادة استوهالك األغذية وخاصة من جانب املستوهلكني 

لكن له عيوب . مقبول بقدر أكرب من الناحية السياسية وأبسط من الناحية اإلدارية من كثري من السياسات البديلة ألغذيةل

كنسبة )، حيث أن غري الفقراء عادة ما يستفيدون منه أكثر من الفقراء بينما تتزايد تكلفته تناقصيةفآثاره التوزيعية . كثرية

طاردا النفقات ر كبري جيعل حتمل أعبائه املالية ال يطاق يف بعض البلدان، بقد( مئوية من الناتج احمللي اإلمجالي

من األوتقديم دعم موجه لألغذية األساسية يعد طريقة أرخص وأكفأ لتقديم دعم للدخل وحتقيق . االجتماعية األخرى بعيدا

 .دياتحيث التكلفة يفرض دائما حت من وإن كان االستوهداف الدقيق والكفوء غذائي للفقراء،ال
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وبعد . عنصرا رئيسيا يف سياسات األمن الغذائي يف الستينيات والسبعينيات إدارة احتياطيات احلبوبوشكلت - 02

ومع ذلك فقد جرى . عترب آلية مكلفة وال تتسم بالكفاءةتاريخ معقد وصعب، تضاءل دورها بقدر كبري ألنوها غالبا ما كانت ُت

يف  كبريًا اليت شوهدت ارتفاعًا 2117/2118فرتة الالعامة يف كثري من البلدان يف األغذية  حمزوناتصرف كميات من 

أن تكفل توافر إمدادات جاهزة باألغذية يف حاالت الطوار ، وميكن  ميكن الحتياطيات على املستوى الوطيناو. األسعار

الوطين  ينياألمن الغذائي على املستوإلدارة احتياطيات احلبوب أن تكمل أدوات احلماية االجتماعية األخرى اليت تدعم 

 –وتستلزم إدارتوها ختطيطا متأنيا  وهاومتويل اهاومستو املناسب هلذه االحتياطيات الشكل حتديد ويستلزم. واألسري

 .يقظة مستمرة - بروتوكوالت الشراء والتخزين والصرف

 

تقليل اجلوع وحتسني األمن الغذائي وخاصة بالنسبة لألطفال؛ : هما هلا هدفان مزدوجان التغذية املدرسيةوبرامج - 03

وعن  ،النتظام يف املدرسةإىل اتدفعوهم وزيادة تراكم رأس املال البشري عن طريق تقديم حوافز لألطفال، وخاصة الفتيات، 

غذية املدرسية تزيد استوهالك ظوهر الدراسات أن التوُت.  أداء املتعلمنينيتقديم أغذية تساعد األطفال على الرتكيز وحتس طريق

وتعتمد معظم الربامج على . الدقيقة بني املتعلمنيحالة التغذية باملغذيات  كثرية برامج نت أيضاحّساألغذية لدى املتعلمني، و

وشراء األغذية من مصادر . ييشيع فيوها بأقصى قدر الفقر أو انعدام األمن الغذائ مواقعتعمل يف و ،غرايفاجلستوهداف اال

للطلب  فعال توفري مصدر عن طريقله فائدة إضافية بالنسبة لألمن الغذائي،  -"حمليا املزروعة درسيةاملتغذية ال" – يةحمل

وميكن للتغذية . ويقابل هذه الفوائد االقتصادية واالجتماعية تكاليف تسليم الوجبات إىل املدارس. لصغار املزارعني احملليني

فئات الالوصول إىل  األمن الغذائي، وخاصة حيثما يتعذريف نوهج أعم للتصدي النعدام  مًااملدرسية أن تكون عنصرا قيِّ

 .لصدماتا ملواجوهةوهلا قيمة إضافية حيث ميكن زيادة كمياتوها . بتدخالت أخرى ،اتمثل املراهق ،ستوهدفة من السكانامل

 

يف هذا التقرير تتصل باألطفال دون سن اخلامسة، ومن بينوهم الفئة الضعيفة بشكل  املشار إليوها التغذية التكميليةو- 04

من لنب األم،  ةرضاعالبينما يكملون  "تغذية تكميلية"أشوهر إىل عاموهم الثاني الذين حيتاجون إىل  6خاص لألطفال من عمر 

فيتامني )ية مغذية، منوها مغذيات دقيقة تكميلية توفري أغذ اعتبارميكن هلذه الفئات، بالنسبة و. والنساء احلوامل واملرضعات

يف ويسود قلق . "ألجيالمشرتكة بني امحاية اجتماعية " ميثل أمرًا (على وجه اخلصوص كألف، واحلديد ومحض الفولي

ممت يف اليت ُص –اجتاه جديد يروج الستخدام ما يسمى باألغذية العالجية اجلاهزة  من وجودكثري من أوساط التغذية 

سوء التغذية أيضا، مع ما ينطوي عليه ذلك من  اية منقللو –األصل من أجل األطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد 

 .خطر خلق اعتماد على هذا النوع من األغذية

 

الفقرية نوها تستوهدف املناطق الفقرية وحتدد األسر أ: هلا ثالث خصائص حمددة هي والتحويالت النقدية املشروطة- 05

يف املعتاد إىل األم أو مقدم الرعاية األساسي؛ ( مثل املغذيات التكميليةحتويالت عينية  وأحيانًا)يف تلك املناطق؛ وتقدم نقدية 

وبوهذا الشكل توهدف (. اهلم إىل املدارس والعياداتفإرسال أط)ولتلقي هذه التحويالت، يتعوهد املستفيد بالقيام بأعمال معينة 



CFS 2012/39/2 Add.1 

 آخر إىلمن جيل انتقال الفقر والضعف تقليل قدية املشروطة إىل تقليل انعدام األمن الغذائي يف األجل القصري والتحويالت الن

املستوهلكة  احلرارية وتشري الدراسات إىل أن التحويالت النقدية املشروطة ميكن أن حتسن كمية السعرات. يف األجل الطويل

د ويشري منتقدو املشروطية إىل أن أنوها تزيد التكاليف اإلدارية وتعّق. يالنظم الغذائية، وكذلك مستوى اإلجناز املدرس جودةو

بوها  بطترتأن اخلدمات اليت أو من الصعب الوفاء بالشروط،  هوقد جتد بعض األسر أن. التحويالت النقدية جبرام إدارة

ي البعض بأنه يتعذر إجياد مربرات لربط تلّق قولومن منظور حقوق اإلنسان، ي. منخفضة توهاجودأن الشروط غري متوفرة، أو 

اليت كاسب املباء، وآلصاحل الطفل، اليت ال جيسدها دائما بالكامل امل وهذا جيب حبثه وفقًا. التحويالت االجتماعية بشروط

 .بشروط عند ربطوها يف شكل دعم سياسي رامج التحويلب ميكن أن حتصل عليوها

 

إىل الفئات الفقرية  املقدمةتشمل املنح االجتماعية اليت تديرها احلكومة  والتحويالت النقدية غري املشروطة- 06

يف حني و. وكاالت ماحنة وتنفذها منظمات غري حكومية اهلمّووالضعيفة، وكذلك إىل املشاريع الصغرية الرائدة اليت عادة ما ُت

رواجا يف أفريقيا،  أمريكا الالتينية، فإن التحويالت النقدية غري املشروطة أكثريف  شائعة التحويالت النقدية املشروطة أن

وميكن أن تكون لربامج التحويالت النقدية الواسعة النطاق آثار إجيابية . تكون اخلدمات العامة أقل تطورا حيث غالبا ما

يف  21السبع يف جنوب أفريقيا حصة أفقر  املنح االجتماعية خمططاتوضاعفت . كبرية على انعدام األمن الغذائي والفقر

وخلصت . ضت منحة دعم الطفل وحدها إىل النصف فجوة الفقرّفخالدخل القومي، بينما ب ما يتعلقاملائة من السكان في

 إىل جانبو. للتحويالت النقدية غري املشروطة على نتائج األمن الغذائي والتغذية امباشر ًادراسات متعددة إىل أن هناك أثر

االستثمار يف الزراعة وأنشطة كسب العيش األخرى تأثريها على االستوهالك املباشر، ميكن أيضا للتحويالت النقدية أن تنشط 

. وتتيح التحويالت النقدية خيارات للمستفيدين وتدعم األسواق والتنمية االقتصادية احمللية. من خالل تقليل قيود السيولة

ة حيثما تكون األسواق ضعيفة وأسعار األغذية مرتفعة أو متقلبة؛ ويف هذه احلاالت، فعالّي النقدية تكون أقل التحويالت لكن

 .الغذائيقد حتقق التحويالت الغذائية املباشرة نتائج أفضل بالنسبة لألمن 

 

ويتمثل خطر . بتدخالت تكميليةوميكن تعزيز آثار برامج احلماية االجتماعية على األمن الغذائي من خالل ربطوها - 07

ويتفاقم هذا اخلطر . تلقائيًاعدم ربط احلماية االجتماعية بربامج قطاعية يف أن احلماية االجتماعية ستحل حمل هذه الربامج 

عندما تكون برامج احلماية االجتماعية ممولة خارجيا ألن هذا يقلل احلوافز اليت تدفع احلكومات إىل االستثمار يف احلماية 

عد هذا سببا لضرورة وُي. برامج احلماية االجتماعية ضوهاعّوواليت ُتاالستثمار  وهافي يقليف القطاعات اليت االجتماعية أو 

ومثة سبب آخر وهو أن مساءلة احلكومة تنبع بشكل أيسر من امللكية . امتالك احلكومة لربامج احلماية االجتماعية

 .احلكومية

 

فعال بقدر أكرب يتمثل يف جتميع أدوات متعددة تليب اعية، هناك نوهج وبدال من وجود أداة وحيدة للحماية االجتم- 08

 هذه ، وتستفيد بالتالي من التآزر بنيبرامج شاملةاحتياجات خمتلفة لفئات خمتلفة أو للفئات ذاتوها يف أوقات خمتلفة، يف 

 املتعلق برؤية عام Umurenge أومورنجبرنامج ختوم احلد من الفقر يف بنغالديش،  وتشمل األمثلة برنامج حتدي. األدوات
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لألمن  األدنىاحلد "ويرد اقرتاح جديد يف هذا التقرير هو . يف رواندا، ومشروع القضاء التام على اجلوع يف الربازيل 2121

 .، ولكنه يركز على تفعيل احلق يف احلصول على الغذاء’للحد األدنى للحماية االجتماعية"، وهو مفوهوم مماثل "الغذائي

 

االستوهداف الدقيق  طريقة: برامج احلماية االجتماعية نفيذنشأ عدد من القضايا والتحديات يف عملية تصميم وتيو- 09

 .وهناك كم متزايد من األدلة بشأن هذه املواضيع –؟ وغري ذلك عليوها "االعتماد"جتنب  يةوكيف ؟الربامج اليت تتبعوها

 

وهناك . ي دعم من الربنامج، وتستبعد من ال حيق هلم الدعمهو أي آلية حتدد أفرادا حيق هلم تلّق االستهداف- 21

حتويل املوارد إىل األفراد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، وتركيز املوارد : ثالثة أسباب قوية لالستوهداف هي

داف جيد التصميم الستوهأن يكون الكن يلزم و. ، واإلنصاف يف إعادة التوزيعماّسة احلاجة إليوها تكوناحملدودة حيثما 

، أو عدم حتويل (خطأ اإلدماج) هلا غري احملتاجني إىل أو يستحقوهال املوارد إىل من ال قوالتنفيذ من أجل تفادي خطر ن

وهناك أيضا تكاليف إدارية، تتوقف على آليات االستوهداف اليت تبعد موارد عن (. أخطاء االستبعاد)املوارد إىل مستحقيوها 

، مقارنة خلدمة غرض معني وتشري االستعراضات املوضوعية إىل أن الربامج املوجوهة.  الفقراءالتحويالت املقدمة إىل

من تدفقات املوارد إىل الفقراء ومن يعانون من انعدام األمن الغذائي، وأنه ال توجد طريقة  بالتحويالت للجميع، تتيح مزيدًا

 .بني جمموعة كبرية من اخليارات شاملةبصفة لالستوهداف  فضلأ

 

، على عكس التحويالت الغذائية، تتيح للمستفيدين حرية اختيار ما يرغبون يف استوهالكه، التحويالت النقديةو- 20

لكن . ما تكون أرخص من توزيع املعونة الغذائية حفز اإلنتاج الزراعي احمللي واألنشطة غري الزراعية، وغالبًاوميكن أن ُت

للتنفيذ تتسم بالكفاءة  ونظمًاية لألغذية تعمل بشكل جيد لتفادي اآلثار التضخمية، حمل ًايستلزم أسواق توفري األموال نقدًا

للمستفيدين من املساعدة االجتماعية رأي إىل حد ما يف شكل  أن يكون وينبغي أيضا. لتقليل خماطر السرقة أو الفساد

فعلى سبيل املثال، من شأن حتديد املرأة كمستفيدة من التحويالت النقدية . يات املستفيدين معقدةلفضأاملساعدة، وإن كانت 

ن ما يفضلن األغذية أل نوها اقتصاديا، إال أن النساء غالبًامكِّأن ُي – اآلن كثري من برامج احلماية االجتماعيةالمثلما تفعل  –

 .نالنقدية داخل أسرهاألموال لتحكم يف ا ن علىحكم يف األغذية تفوق قدرتوهتلى العقدرتوهن 

 

تطبيق احلماية االجتماعية، وخاصة التحويالت االجتماعية، حلكومات يف خمتلف أرجاء العامل ما تقاوم ا غالبًاو- 22

وتشري األدلة إىل أن برامج احلماية االجتماعية اجليدة . بني املستفيدين الربامجعلى هذه  اعتمادبسبب قلقوها من خلق 

وعلى العكس، فإنوها تساعد يف تقليل عبء االعتماد داخل األسر واجملتمعات الفقرية يف . التصميم ال ختلق بالضرورة االعتماد

األطفال يف التعليم ومشاركة الكبار يف يف األجل الطويل عن طريق تنشيط مشاركة  االعتماداألجل القصري، وميكن أن تقلل 

 .أسواق العمل

 



CFS 2012/39/2 Add.1 

التحويالت النقدية أو الغذائية من وضع  يعملية يتحرك مبوجبوها متلق"يشري إىل  ج من مظلة الربنامجاخلروو- 23

 بذلك اخلروج من وهمإىل هذه التحويالت، وميكن نيحمتاج يصبحون فيوها غرياالعتماد على املساعدة اخلارجية إىل حالة 

وعلى . ثابتة اتومبيزاني حمدد ضمن إطار زمينامج نلربتنفيذ اللخروج تتيح  سرتاتيجيةا وتوفر للممولني". الربنامج مظلة

آليات  يف وضعامج نوها مصممو الرببتتوافر بعد جمموعة من األدلة الثرية اليت ميكن أن يسرتشد  عكس االستوهداف، ال

، وأن روج من هذه املظلةاخل على اإلطالق وهملن ميكن ناسوجيب االعرتاف بأن بعض ال. الربامج للخروج من مظلةمناسبة 

قد  األوانمن مظلة الربنامج قبل  اخلروجوأن ي العتبة ال يعين بالضرورة أن األسرة ستعتمد على نفسوها يف املستقبل، ختّط

 .غري الرمسية بسبب مشاركتوهم يف الربنامج دعموهمأسوأ مما كانوا علية من قبل إذا ما انوهارت شبكات  حاليف  ناسالرتك ي

 

أن من الصعب  ايف البلدان اليت تتوافر فيوها شبكات لألمان االجتماعي تؤدي عملوها بطريقة جيدة، فيبدو ىوحت- 24

 وضع: عين هنا ثالثة أشياءي االرتقاءو. للتصدي لصدمة مفاجئة مثل أزمة يف أسعار األغذية أو أزمة بطالة قاء بوهاتاالر

؛ أو زيادة حجم التحويالت (نتيجة الرتفاع أسعار األغذية مثاًل)دد اجلفقراء الجديد؛ أو إدماج أمان اجتماعي ة شبكامج نبر

نقدي  مبلغعندما تكون شبكة األمان عبارة عن )عن فقدان القوة الشرائية  لتعويض املستفيدين احلاليني، على األقل جزئيا،

 .(ثابت

 

قائم على النوهج الو ،عام وجهبرامج احلماية االجتماعية ب تطبيقيف  على كل مستوى تشكل مبدًأ أساسيًا املساءلةو- 25

ويشمل هذا إنشاء آليات للمساءلة على . حقوق اإلنسان لتحقيق األمن الغذائي واحلماية االجتماعية على وجه اخلصوص

واملساءلة لكي تكون فعالة، ينبغي إدماجوها يف برجمة احلماية االجتماعية . مقدمي اخلدماتعلى مستوى مستوى الدولة و

ولة بني الد( ملزم قانونا) أمام احملاكم فيه الفصلميكن  "اجتماعيًا عقدًا"وخاصة يف الربامج اليت تنفذها احلكومة اليت تنشئ 

أيضا يف املشاريع املمولة واملنفذة من جانب جوهات و بلواملواطنني أو املقيمني لتوفري األمن الغذائي واحلماية االجتماعية، 

وجيب وجود أنظمة تكفل إدارة الربامج على النحو املتوقع، ووصوهلا إىل املستفيدين . ماحنة أو منظمات غري حكومية

 .بكرامةاملستحقني بشكل مناسب ومعاملتوهم 

 

 

 السياسات صانعيمقدمة إىل  توصيات

 

يسهم يف ضمان تفعيل  ًاشامل ومملوك وطنّي نظام للحماية االجتماعيةينبغي أن يسعى كل بلد لتصميم وإنشاء - 1

 . للمميعكايفالغذاء الق يف احل

 

إىل التصدي للفقر وانعدام األمن  يسعيانللحماية االجتماعية شاملني وخطة عمل ينبغي لكل بلد أن يضع حافظة  

كجزء من اسرتاتيجية وطنية لألمن الغذائي واحلد وذلك ، وحتقيق غايات اهلدف اإلمنائي األول لأللفية الغذائي اهليكليني
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بتشاور قوى مع أصحاب الشأن مبا يف ذلك مشاركة فعالة من  يناملع وينبغي أن تتم هذه العملية بقيادة البلد. من الفقر

على النحو املقرتح  "احلد األدنى لألمن الغذائي"حلافظة احلماية االجتماعية هو  ومثة منوذج حمتمل. تمعات احملليةاجمل

حيدد جمموعة دنيا من تدخالت احلماية االجتماعية املناسبة وغريها من التدخالت اليت  من شأنه أن يف هذا التقرير، الذي

بإجراء تقييم لألمن الغذائي على املستوى الوطين وينبغي أن غي أن يبدأ التصميم وينب. فّعل احلق يف الغذاء يف كل بلدسُت

واملستفيدين املستوهدفني، ومنوهجيات لالستوهداف والتسجيل، وترتيبات املناسبة مزجيا من األدوات واألهداف : يشمل

واحتياجات  ،األثر بشأن التغذية مؤشرات عن تشمل بشكل سليم لمساءلة والرصد والتقييمل ونظممؤسسية، وآليات للتنفيذ، 

لضمان إدماج احلماية  هامًا ويعد ضمان التنسيق املشرتك بني الوزارات وبني القطاعات أمرًا. التمويل ومصادر التمويل

 .االجتماعية يف الربجمة األعم لألمن الغذائي

 

األمن  علىلزيادة آثارها اإلجيابية  اسرتاتيمية ذات مسار مزدوجينبغي لنظم احلماية االجتماعية أن تتبع و- 2

 .أساسية يف األجل القصري ودعم سبل كسب العيش يف األجل الطويل اتالغذائي بأقصى قدر، من خالل تقديم مساعد

 

لألفراد الذين يعانون من  ااجتماعي اضمان مساعدة اجتماعية أو وفرحقق احلماية االجتماعية أقصى فعالية عندما تُت 

انعدام األمن الغذائي، بينما حتمي أو تبين يف الوقت نفسه األصول اإلنتاجية اليت تسوهم يف حتقيق منو اقتصادي وتقلل خطر 

ل حوِّومن األمثلة يف هذا الصدد برامج األشغال العامة والتحويالت النقدية املشروطة اليت ُت. انعدام األمن الغذائي يف املستقبل

. األساسية املادية ويف تكوين رأس املال البشري على التوالي ياكليف اهل يف الوقت نفسه راستثمواالنقدية أموال أغذية أو 

وينبغي أن تعزز احلماية . ويستلزم هذا صالت قوية بني احلماية االجتماعية وقطاعات تكميلية مثل التعليم والصحة والزراعة

ويلزم ألي اسرتاتيجية . ول الفقراء إىل املؤسسات الرئيسية ومن بينوها األسواق واخلدمات املاليةوصإمكانية االجتماعية أيضا 

 .للنمو املستدام أن تضم عنصرا للحماية االجتماعية

 

 

 إتاحتهاعن طريق وذلك مثال لفقر واجلوع، ل التعرضواجهة مليلزم حتسني تصميم وتنفيذ احلماية االجتماعية و- 3

 .بسرعة عند اللزوم ازيادتهولطوارئ لمتويل  إعداد خطةعند الطلب لكل شخص حيتاج إىل مساعدة، وعن طريق 

 

وقد حيتاج األفراد الذين يعانون . إن معظم برامج احلماية االجتماعية غري مصممة بشكل جيد إلدارة أوجه الضعف 

من انعدام األمن الغذائي و حالة إمكان كل فرد اخلروج من يف اإلقرار بأنه ليسقد يلزم ومن ضعف مزمن إىل مساعدة دائمة، 

وجيب أن يكون من املمكن التنبؤ باحلماية االجتماعية واالعتماد عليوها ملواجوهة تقلب وضعف . االعتماد على التحويالت

أوجه  تراعيو مناسبة احلماية النعدام األمن الغذائي، وينبغي أن تكون أساسيًا سبل كسب العيش اليت تشكل مصدرًا

وينبغي تصميم نظام احلماية االجتماعية بطريقة متكنه من املواجوهة السريعة للصدمات . مراحل معينة من احلياةالضعف يف 
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ضمان العمالة اليت تليب الطلب يف  خططوتشمل األمثلة اإلجيابية . من قبيل اجلفاف والفيضانات وارتفاع أسعار األغذية

 .2100أثناء أزمة األغذية يف عام  ًاجنوب آسيا، وبرامج شبكات األمان يف شرق أفريقيا اليت أضافت مستفيدين جدد

 

حقه يف حتقيق األمن الغذائي إىل حق اإلنسان يف الغذاء ومن أجل احلماية االجتماعية  تسخري ستنديوينبغي أن - 4

االجتماعية على كل مستوى، بدءا من احلكومات املوقعة على اتفاقات عاملية، إىل التشريعات الوطنية وتنفيذ احلماية 

 .الربامج

 

حلقوق  دوليينبغي إدماج احلق يف الغذاء الكايف واحلق يف احلماية االجتماعية، على النحو املعرتف به يف القانون ال 

حقوق اإلنسان  هذين احلقني من اإلنسان، يف التشريعات الوطنية حبيث تعرتف احلكومات بواجبوها يف تنفيذ وتفعيل

من توصيات جلنة  وانطالقا. ولكي يتوافر للسكان أساس قانوني لتقديم مطالبات إىل الدولة لتحقيق األمن الغذائي ،األساسية

يتضمن غايات أو  "قانون إطاري"تصادية واالجتماعية والثقافية، ميكن هلذا أن يأخذ شكل األمم املتحدة املعنية باحلقوق االق

يتعني حتقيقوها، واإلطار الزمين لتحقيق تلك األهداف، واملسؤولية املؤسسية عن العملية، واآلليات الوطنية لرصدها،  اأهداف

وينبغي لربامج احلماية االجتماعية أن تتضمن آليات للمساءلة من قبيل إجراءات . لاحملتمحتكام وكذلك إجراءات اال

رعاية إعانة للاحلماية االجتماعية من جمرد صدقة أو ستوى مب على حنو فعالللشكاوى ومراجعات اجتماعية، تنوهض 

 تقليل انعدام األمن الغذائي، مع واجب النفاذ، يؤدي إىل حتسني تنفيذ اخلدمات وزيادة الفعالية يفجتماعية إىل استحقاق اال

 .بناء نوهج قائم على احلقوق وإدماجه يف برجمة احلماية االجتماعية

 

، الزراعةوحيث أن نسبة كبرية من األفراد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي يف العامل يكسبون عيشهم من - 5

من أجل حتقيق األمن  املوفرة فينبغي للحماية االجتماعية ،دون أن يقتصر األمر عليهمكمزارعني صغار يف األساس 

 .الغذائي أن تدعم سبل كسب العيش الزراعية بشكل مباشر

 

وينبغي . لألغذية بشكل صاٍف صغار املزارعني الفقراء املنتجني لألغذية يف البلدان النامية هم مشرتونإن أغلبية  

لمدخالت، ومشاريع األشغال العامة لويشمل هذا تقديم دعم . عزز الزراعةلذلك النظر يف أدوات احلماية االجتماعية اليت ت

اليت ختلق أصوال زراعية مثل الري، والتغذية املدرسية بأغذية منتجة حمليا اليت تشرتي األغذية من املزارعني احملليني، 

لسبل كسب العيش الزراعية وخدمات  شاملة خططاتوكذلك الربامج املتكاملة اليت تربط التحويالت النقدية أو الغذائية مب

راء الريف حيتاجون إىل دعم لزيادة غلة حماصيلوهم أو حتقيق ففق: هنا أيضا "املسار املزدوج"وينطبق مبدأ . اإلرشاد الزراعي

مثال )يقوض الدعم املقدم إىل املستوهلكني  وينبغي أاّل. استقرارها، بينما حيتاج األفقر إىل محاية اجتماعية فورية ضد اجلوع

يالء اهتمام خاص ألدوار النساء كمنتجات لألغذية وقائمات إوينبغي . للمزارعني قدمةاحلوافز امل( دعم أسعار األغذية

 .أسرهن إىلتقديم الطعام بالرعاية يتحملن مسؤولية 
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 جلنة األمن الغذائي العاملي مقدمة إىل توصيات

 

املتعلقة باحلق يف الغذاء  بنشاط وترصد وتقدم تقارير عن إدماج األحكامينبغي للجنة األمن الغذائي العاملي أن تشجع - 6

الكايف واحلق يف احلماية االجتماعية الواردين يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واتفاقات حقوق اإلنسان الدولية املناظرة، 

 .يف مجيع البلدان إطار قانوني قابل للتطبيق يدعموهايف كل بلد  التشريعات والربامج الوطنيةيف 

 

يف كل بلد، ترتبط  للحماية االجتماعية شاملةحافظة وخطط عمل وينبغي للجنة أن تدعم إعداد وتنفيذ - 7

وينبغي رصد التقدم احملرز حنو إعداد وتنفيذ خطط العمل هذه وتقديم . باسرتاتيجيات أعم لألمن الغذائي واحلد من الفقر

ليب معايري املمارسات اجليدة متويل برامج احلماية االجتماعية اليت ُت دؤيُِّيوينبغي للمجتمع الدولي أن . تقارير سنوية عنه

خضوع خطة العمل إىل تشاور  ضرورة ، وجيوز أن تنص على سبيل املثال علىيتعني إعدادها" مذكرة توجيوهية"يف  اليت ترد

وينبغي . مجيع الربامج املقرتحة مباد  حقوق اإلنسان يف تصميموها وتنفيذهاأن حترتم قوي مع اجملتمع املدني، وعلى 

للجنة أن تعزز نشر املمارسات اجليدة يف برجمة احلماية االجتماعية من أجل حتقيق األمن الغذائي، مبا يف ذلك تبادل 

الالزمة لنظام احلماية املؤسسية  االحتياجاتمن املعلومات و األدنىتفادة من اخلربات القطرية بشأن احلد الدروس املس

املنظمات الدولية واملنظمات  –إقرار دور اجلوهات الفاعلة من غري الدول يف توفري احلماية االجتماعية و؛ الشاملة االجتماعية

احلماية االجتماعية غري الرمسية أو  آلياتغري احلكومية واجملتمع املدني ومنظمات املزارعني والقطاع اخلاص وكذلك 

 .بشكل فعال ًامعللعمل  الفاعلة واقرتاح طرائق للتنسيق لتعبئة هذه اجلوهات -"التقليدية"

 

هي الربامج املثلى، فإن حكومات كثرية  اًّلتحقيق األمن الغذائي اململوكة وطنيورغم أن برامج احلماية االجتماعية - 8

وسيتحقق احلد من انعدام . من شركاء التنمية ومنظمات األمم املتحدة، لفرتة مؤقتة على األقلدعم تقين ومالي سيلزموها 

توفري محاية  لتوسيع نطاق موارد إضافيةاألمن الغذائي خبطى أسرع وعلى حنو مستدام بقدر أكرب إذا كرس اجملتمع الدولي 

 على العائدات البشرية واالقتصادية ًامقنع دلياًلقدم النتائج املعروضة يف هذا التقرير وُت. اجتماعية، وإذا شجعت اللجنة هذا

 راكممع ت أسوهل هذه احلجة وهذا ما جيعلحتقيق األمن الغذائي، من أجل الستثمارات يف احلماية االجتماعية ا املتحققة من

 .قاعدة األدلة

 

 حالةأثر حتسني عن لجنة أن توصي بأن يتضمن رصد وتقييم أثر برامج احلماية االجتماعية مؤشرات على الوجيب - 9

التنوع الغذائي كمؤشر من هذه املؤشرات لتقديم مقياس قابل للمقارنة لألثر وكحد أدنى، ينبغي إدماج . للمستفيدين يةالتغذ

وينبغي جلميع أنظمة الرصد والتقييم أن تتضمن . حتديد أكثر أداة فعالة للتصدي للجوع والفقر اهليكليني ميكن أن يساعد يف

وينبغي بشكل أعم للجنة أن . مراجعة للمؤشرات اجلنسانية الستخالص املخاطر املتزايدة احملتمل أن تواجه املرأة والطفلة

 .يمات وبصفة خاصة الربامج املتصلة باألمن الغذائي والتغذيةتدعم اجلوهود الدولية الرامية إىل حتسني جودة التقي
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لجدل، بسبب ل مثريةاحلماية االجتماعية بال حل، وكثري من األدوات  نفيذوال تزال مسائل كثرية متعلقة بتصميم وت- 01

 واحلماية االجتماعية هالبحث يف جمال يعترب و. التجارب السيئة غالبا مع الربامج الضعيفة أو بسبب عدم كفاية املعلومات

ا يف ضمان إجراء دوًر تلعبوميكن للجنة أن . ، ولذلك فينبغي أال يتحمل البلد املنفذ تكلفته بالكاملةدولي ةعام سلعة

خاصة لربامج احلماية االجتماعية الوطنية املبتكرة اليت هلا أهداف متعلقة باألمن  –قوية وميكن الوثوق فيوها  تقييمات

 .وأن تتلقى مستويات مناسبة من الدعم املالي والتقين من اجملتمع الدولي –الغذائي 

 

تعلق يف جزء منه يبشأن احلماية االجتماعية،  لإلخطارات السنويةوينبغي للجنة أن تشجع إقامة نظام عاملي - 00

عن التقدم احملرز حنو البلدان  منوسيشمل هذا تقديم تقارير . خر بإقامة منرب لتعزيز املساءلةآبتبادل املعلومات ويف جزء 

من الوكاالت الدولية عن أنشطة احلماية االجتماعية اليت تدعموها يف  تنفيذ حوافظ وخطط عمل للحماية االجتماعية، وأيضًا

وينبغي أن تتضمن التقدم  "حلماية االجتماعيةارصد " بعنوان سنوي تقرير املعلومات املبلغ عنوها يفوميكن عرض . كل بلد

، وكذلك اإلجراءات املتخذة يف ما ةالوطني اتاحملرز حنو ترسيخ احلق يف الغذاء واحلق يف احلماية االجتماعية يف التشريع

اإلنفاق  إحصاءاتعن  غوبصفة عامة، ال جيري بشكل منتظم اإلبال. يتعلق بتفعيل هذه احلقوق من خالل سياسات وبرامج

املتعددة األطراف ات نظماملوينبغي للجنة أن توصي بأن تعوهد إىل أحدى . بلدان النامية من جانب أي منظمةاالجتماعي يف ال

االجتماعي مبا يف ذلك اإلنفاق على برامج احلماية  اإلنفاق إلحصاءاتنظومة األمم املتحدة موهمة التجميع املنتظم التابعة مل

 .االجتماعية واألمن الغذائي

 

اإلطار االسرتاتيمي العاملي لألمن الغذائي وينبغي للجنة أن تكفل إدماج التوصيات الواردة يف هذا التقرير يف - 02

 .والتغذية
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