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  مقدمة -أوالً 
 ً   واألمن الغذائي والزراعة والتنمية الريفية الحماية االجتماعية  -ثانيا
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   اأفريقيفي الحماية االجتماعية برنامج  دعم  -رابعاً 
 ً   للمزيد من المعلومات -خامسا
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  موجز
  

يقوم ت   دول األعضاء في االتحاد األفريق ام  ،ال ذ ع د من د  ،2004بشكل متزاي ةبتحدي  الحماي
ة فتھا  االجتماعي تراتيجيبص ية اس نة رئيس د م ر للح ذائي وت الفق ن الغ ين وضمان األم ة حس التنمي
ة رن . االجتماعي ك بتويقت د ذل رار زاي رورة باإلق ة ض ة االجتماعي ين الحماي يق ب مان التنس ض

 بين اتجاھين القائمة في للعالقة االھتمام من القليلإال  اآلن لم يول حتىلكن و. والقطاعات اإلنتاجية
ك لسبليمكن  وكيف الصغيرة، أصحاب الحيازات وزراعة االجتماعية الحماية يشال تحسين ذل  ع

ى أن  الصلة مھمة بالنسبة إلى األسر وإن ھذه. الغذائي ألمنلو في المناطق الريفية ة نظرا إل الريفي
ازات ألصحاب اعيةالزر والتدخالت االجتماعية الحماية د الصغيرة الحي داخل ق ا تت ا فيم  من ،بينھ
ة نفس المساحة تغطي ما غالبا ألنھا العملية، الناحية ية في األسر نفس وتستھدف الجغرافي  المعيش
  .أنحاء أفريقيا من الكثير

  
اكما ھو موضح في إطاروستبادر الفاو،    ى االستراتيجي،  ھ ا إل ادة دعمھ بشكل ملحوظ زي
دان  ن خالل ة فريقياألللبل ة صالت م ز تمواصلة وإقام ه وات ناسق السياستعزي ين أوج آزر ب الت

ة ة الزراعي ة، والتنمي ذائي والتغذي ن الغ ة واألم ة االجتماعي اطق  ،الحماي ي المن ر ف ن الفق د م والح
ة د و. الريفي او ق دم في أحرزت الف داد األوشركاؤھا بعض التق ة إع ة بشأن دل ين الحماي الصالت ب
رامج دعم في الصلة وي في حوار السياسات ذوفي المشاركة عية والزراعة في أفريقيا، االجتما ب

  .الحماية االجتماعية
  

او في ست قادمتين،ال السنتين خاللو   دان دعمستمر الف قة  أطر وضع في البل سياسية متناس
ة ةو إقليمي دف وطني ز بھ يق تعزي ين التنس ات  ب ةسياس ة الحماي ة االجتماعي ن و والزراع ا م غيرھ

ات لة اتذ السياس ل( الص تراتيجيات مث د اس ن الح ر م ة بو ،الفق دخالت المتعلق ذائي األمنالت  الغ
ة ارضمن  ،)والتغذي ج إط نظمل نھ ع ل ا  أوس ينطاق ال  ف ةمج ة الحماي جعي ،االجتماعي يق ش  التنس
ا التي األبعاد متعددة الضعفمواطن  معالجةمن أجل  والسياسات القطاعات بين والمواءمة  تواجھھ

 .فعالية أكثرمعالجة  األسر
  

ي   دعم قدم وس ذا ال داد ھ الل إع ن خ ة م ة االجتماعي ين الحماي أن الصالت ب دة بش ة جدي أدل
ين الحكومات والمجتمع يسير ، وتيةأدوات تحليلية وسياساستحداث والزراعة، و حوار السياسات ب

ديم وت ،السياسات بشأنالمشورة إسداء ، ونمائيةوكاالت اإلالالموارد وفي المدني والشركاء  دعم ق ال
  .لتنمية القدراتذي الصلة 
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  المؤتمر اإلقليمي اھتمام تستدعيمسائل 
  

  :بشأن النقاط التالية اتتوجيھتقديم المؤتمر من طلب ي  
  

ة األخرى بالزراعة وسربط الحماية االجتماعية يتيح   -1 ة الريفي آزر أوجه ياسات التنمي ت
اعدة  تغاللھا للمس ن اس ة يمك ى محتمل اء عل ى الصمود بن درة عل تداماإلوالق  ةدارة المس

  .يةالريفالمناطق  في عيشالكسب للموارد الطبيعية وسبل 
  

ذ ايأن  تآزرال أوجهلبناء يمكن   -2 سياسات الستراتيجيات والكون جزءا ال يتجزأ من تنفي
ة األجل لتنميةالھادفة إلى تحقيق ا ة سوالتي  الريفية المستدامة وطويل ين الحماي تجمع ب

  .الزراعةواالجتماعية 
  

ة إذا   -3 ة الريفي ق التنمي ي تحقي ه ف ن وج ى أحس اھم عل ة أن تس ة االجتماعي ن للحماي يمك
يم وا/كملتھا سياسات ىتدخالت أخرى في القطاعات ذات الصلة، مثل الصحة والتعل  لبن

 .التحتية والمؤسسات والخدمات الريفية ضمن إطار متناسق للسياسات واالستراتيجيات
يم نبغي يو تثمار تنظ ي خطط اس ة ف ة االجتماعي يم الحماي امجتعم امل البرن ة الش  للتنمي

ى الالخطط األخرى ذات الصلة /والسياسات أفريقيا في الزراعية  ةاإلقليميمستويات عل
  .ةوالوطنيالفرعية  ةواإلقليمي

  
ة إلجراءات االستراتيجية قتضي ات  -4 ات الرامي ة في عملي ة االجتماعي ز الحماي ى تعزي إل

شراكات بين إقامة والسياسات ذات الصلة  أفريقيا في الزراعية للتنمية الشامل البرنامج
ات و ات الحكوم تفيدالجھ او و ةالمس ي والف اد األفريق راكةواالتح دة الش ن الجدي ل م  أج

ة ي التنمي ا ف اد( إفريقي ة و) نيب االت التنمي ة ووك ادية اإلقليمي ات االقتص المجموع
ك من والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني و ر ذل ة غي ة والدولي الجھات الوطني

  .الحماية االجتماعية والزراعة يفي مجال ةالفاعلالرئيسية 
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  الزراعة قطاع في االجتماعية الحماية
  

  مقدمة  - أوالً 
  
دول تقوم  - 1 اد في األعضاء ال ي، االتح د بشكل األفريق ذ متزاي ام من د ،2004 ع ة بتحدي  الحماي

ة فتھا االجتماعي تراتيجية بص ية اس د رئيس ن للح ر م ن وضمان الفق ذائي األم ين الغ ة وتحس  التنمي
دول التزمت وقد .االجتماعية ز واغادوغو عمل وخطة إعالنب األعضاء ال رامج ا لتعزي ةب  لحماي

ة، ادة االجتماعي ا وزي ا، تغطيتھ يما بو وفعاليتھ بةال س ى األ النس خاصإل د األ ش راش عفاو فق  ض
دائي األخرى االلتزامات وتشمل). 2008 األفريقي االتحاد( واستبعادا دي ليفينغستون ن ام وياون  لع

 العمل لمنظمة اإلقليمي االجتماع في المبرمة واالتفاقات االجتماعية، الحماية مجال في للعمل 2006
 في االستثمار بشأن 2008 لعام اإلقليمية االجتماعات وتوصيات أبابا أديس في 2007 عام في الدولية
ة ة الحماي ي االجتماعي ا ف ذهأدت و. أفريقي ى  ھ ات إل عااللتزام ار وض ات إط ة للسياس  االجتماعي
  ).2008 األفريقي االتحاد( ألفريقيا

ى الإضافة  االتفاقات، ھذه من عدديدعو و نھج متجددةال شراكةإل ى للقضاء موحد ل  في الجوع عل
ا في الزراعية للتنمية الشامل البرنامج مبادرةو ،مؤخراأقيمت التي  أفريقيا دورة أفريقي التاسعة  وال

ين  ةوالثالث ن للجن ذائي األم المي، الغ ى الع يق ةدازي إل ين التنس ة ب ة الحماي ات االجتماعي  والقطاع
  .زراعةخاصة الو اإلنتاجية،

  
ة، االجتماعية الحماية نظم محليا األفريقي الجنوب بلدان معظم ومولت  - 2 ا الوطني ك في بم  ذل

نين ل االشتراكاتدفع  على قائمةال غير التقاعدية المعاشات نحلمس ال والم رة األسر في لألطف . الفقي
 الفئات إلى النقدية التحويالت تقديمباألساس على  الصحراء جنوب أفريقيابلدان في سائر ال وركزت

عفة،مستال ا ض ي بم ك ف وزا، ذل را وع د فق خاص األش ام األش عفاء واأليت ال الض ر ،واألطف  عب
رامج  أو المشروطة غير النقدية التحويالت دب ل  النق رامج ذهويتسم بعض ھ. العملمقاب بطابع  الب

دان  بعض بينما إثيوبيا،في  )PNSP(برنامج شبكة األمان اإلنتاجية  مثل ،من حيث نطاقھا وطني البل
ى  ا عل اء بعملياتھ دد االرتق ي بص توىھ وطني، المس ل ال ويالت مث ة التح ام النقدي ال لأليت  واألطف

ة والتحويالت كينيا، في  (CT-OVC)الضعفاء ة النقدي ا في) SCT( االجتماعي امج و ،زامبي ينبرن  تمك
ا في) LEAP( الفقر لمواجھة العيش سبل رامج أ. غان ل ى،خرفي حين أن ب امج مث  التحويالت برن

ذه وتمول. تجريبيةال مرحلةال يھي ف زيمبابوي، في المنسقة االجتماعية النقدية رامج ھ ل من الب  قب
ات ة الجھ ام األول المانح ي المق م ،ف ل ،ھابعضأن  رغ ويالت مث ة التح ام النقدي ال لأليت  واألطف
ة، الموارد من متزايدبشكل  لموَ ي ،الفقر لمواجھة العيش سبل تمكين برامجو الضعفاء ذيو المحلي  نف

اكلّ  ل  من ھ اتقب ة الحكوم دى . الوطني اول وب أفريقي اريخ أيضا الصحراء جن ل ت رامج من طوي  ب
ة ة الحماي ة االجتماعي ي ت المؤقت زالت ى رك ة الم عل ة الغذائي دامعون ن وانع ذائي األم ة الغ  والمجاع
  .لكوارثمن ا واإلغاثة

  
يو  - 3 م ف دان معظ ا بل وب أفريقي رى، الصحراء جن ل غ الكب ةتتمث تفيدين البي ن المس رامج م  ب

اطق يوتعيش ف ھاعيشلكسب  الزراعة على تعتمد التي األسر يف االجتماعية الحماية ة المن  .الريفي
ويجري اإلقرار بكل من . الضعفاء المنتجين صغار أو الكفافمن صغار منتجي زراعة  ومعظمھم
ا  والزراعة االجتماعية الحمايةسياسات  ة عناصرباعتبارھ تراتيجيات في ھام ر، من الحد اس  الفق

ول إال  ولكن م ي ه ل ع األمر أن لواق ام من القلي ائم  للتفاعل االھتم ابينالق ارلو ،ھم ة آلث ى المترتب  عل
ميم ذ تص ات وتنفي رامج السياس لة ذات والب راو. الص ى نظ دخالت  أن إل ةت ة الحماي  االجتماعي

دخالت ة والت حاب الزراعي ازات ألص غيرة الحي ا الص ا غالب ي م س تغط احة نف ة المس  الجغرافي
 عيش سبل تعزز التي والتكامل لتآزرأوجه اتحقيق ل إمكانات ھناك، المعيشية األسر نفس وتستھدف
ة األسر رة الريفي ل و. الفقي اد يمث جاعتم ر نھ ةتنظيم لضائعة  رصةمنسق ف غي ة الحماي  االجتماعي
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ا في مجال  استراتيجيةب ةأوسع نطاق ة التنمي ة الريفي ر وطأة  من التخفيفمن أجل  والزراعي  الفق
ذائي، األمن وضمان ؤدي و الغ د ي يق ى األحوال أسوأ ف رامج سياسات إل او. ضاربةمت وب  ھو كم
ى  نھجال في به معترف ائم عل نظمالق ةمجال  في ال ة الحماي ه  يذال االجتماعي دعو إلي  اليونيسيفت
ة تنسيقنبغي أيضا تحسين ي الدولي، والبنك ة الحماي ل ،األخرى والقطاعات االجتماعي  الصحة مث
  .الريفية والخدمات التحتية والبنية والتعليم

  
د أ االجتماعية الحمايةورغم أن  ذلك، على وعالوة  - 4 ى نحو متزاي ة  داةباتت تشكل عل إنمائي

ة برامجفإن  فريقي،األ جنوبال باستثناء الصحراء، جنوب أفريقيا في شائعة ة الحماي  في االجتماعي
يم  داإلقل ى تعتم د إل ر ح ى كبي ادر عل ل مص ة تموي درات خارجي ميم وق ذ تص ذه وتنفي رامج ھ  الب
بيا منخفضة ك، ف. نس ى النقيض من ذل يوعل ي  ف يامنطقت ا آس ة وأمريك ا  الالتيني ع فيھم ين تتمت اللت
رامج وتنفيذ تصميم في ربأك خبرةالبلدان ب ة ب ة الحماي ع بالتنسيق -االجتماعي  األخرى القطاعات م
ا ن ال -أيض ر م زء كبي أتى ج ليت ذهالمخصص  تموي رامج لھ ن الب وارد م ة الم درات المحلي  والق

  .قوىأ المؤسسية
  

 ً   الريفية والتنمية والزراعة الغذائي واألمن االجتماعية الحماية  - ثانيا
  
ازات أصحابمن  ھم أفريقيا في اقتصاديا النشطين الريف سكان أرباع ثالثة ةباقرإن   - 5  الحي

ييعملن  النساء من ئةاالم في 60 من وأكثر الصغيرة، تج . الزراعة قطاع ف نسبة  األسر معظموتن
ةھي  الكفاف زراعةفإن  وبالتالي. ھاستھلكاألغذية التي ت من كبيرة ة بمثاب ة في لسالمةل آلي  مواجھ
ق ضروري أمرواستقراره  المحليئي الغذا نتاجاإل زيادةكما أن . الغذائي األمن انعدام  األمن لتحقي

ذائي ذا. الغ ي وھ ين يعن ة تحس زارعين إنتاجي ن  الم حابم ازات أص غيرة الحي تھمو الص  ربحي
ذه األسر من تربط  داءالسيئة األ/ المنعدمة وإن األسواق. استدامتھمو ه ھ وم ب ا تق اجل أنشطةم  إلنت

 القرارات دتقيّ  التي المدخالت، سوقإخفاقات و والعمل والتأمين القروضذلك  شمليو. واالستھالك
  .والمخاطرة العمل وتوزيع واإلنتاج االستثمارمجاالت  في الريفية لألسر االقتصادية

  
د التي الفقيرة الريفية تواجه األسر ما كثيراً و  - 6 ى األغلب في تعتم ا لكسب الزراعة عل  قوتھ

ا تشارك في . الزراعية اإلنتاجية وانخفاض الموارد، لىوصول المحدود إال عوائق بسبب ا م وغالب
ة والصدمات األسواق التي تتسم بضعف أدائھا وتتعرض مرارا وتكرارا لمختلف المخاطر  الطبيعي

ي ي والت ن ھ نع م ان ص ي اإلنس دد الت بل تتھ ب س ھا كس   عيش
)Dorward  2006وآخرون ،HLPE 2012.(  ًادة ا وع زم ت م ا يل ى م ر إل ةفتق ذه لمواجھ . الصدمات ھ

ر الرسمية  االجتماعية الشبكاتكانت  تاريخ،وعلى مر ال ىغي ة  المجتمع مستوى عل ي بمثاب المحل
ط دفاع خ د أل األول ال رش را  األس ة لفق اطرمواجھ ن. والصدمات المخ ذه لك بكات ھ ر الش ية األس

اء تئن تحت وطأة  الحاالت من كثير وفي طوضغخضعت لل يةوالمجتمع روس وب  المناعة نقص في
أمين وجود عدم ظل فيو. االقتصادي والتحديث المتكررة الخارجية والصدمات البشرية، رسمي  ت

د المخاطر، لتقاسم أخرى ترتيبات أوأو غير رسمي  ة تضطر األسر ق رة الريفي ى الفقي  التصدي إل
ذه. ضعفھا تؤدي إلى تفاقم بطرق للمخاطر ع ھ د تبي ال ق ة، أصولھا  األسر فعلى سبيل المث اإلنتاجي

ا أقل مخاطر على تنطوي محاصيل إنتاج إلى تتحول وقد در ولكنھ ة ت ى، غل ا أو أدن  تسحب أطفالھ
وا ويلكي ي من المدارس بوا دخالعمل ذه األمور تفضي و ،لألسرة كس ى تآكل كل ھ درالإل ىة ق  عل

   .القصير المدىعلى  الضرورة بدافع المستقبل في الدخل كسب
  
دف  - 7 ات وتھ ة سياس ة الحماي ى  االجتماعي دإل ن الح اطر م ة المخ ادية، االجتماعي  واالقتص

دقع الفقر وطأة من والتخفيف ساواةالالمو والضعف، ان، الم اة مع والحرم  المخاطرمختلف  مراع
ة لوسائل يمكنكما . حياةال دورة طوال الضعفمواطن و ة الحماي ة االجتماعي دما تكون منتظم ، عن

الي. األسواق أداء سوء عن الناجمة القيودتخفف من حدة  أن بھا، التنبؤ ويمكن ةتمكن ا وبالت  لحماي



ARC/14/INF/12 6 
 

ة ةبشكل أفضل  المخاطر إدارةمن  األسر االجتماعي ة أنشطة ومزاول ود معيشة وسبل زراعي  تع
ة وعندما. أوفر بربح عليھا ة تستھدف الحماي رأة، االجتماعي ا الم ن فإنھ ا وتحسِّ ى تمكينھ  تساعد عل
اه أيضاً  ات األسر ألن رف رأة أولوي ى تنصب الم ذاء عل وفير الغ ة ت راد  والتغذي ى أشد أف بالنسبة إل

يم ة األسرة ضعفا وتعل ذلك  ورعاي ا ك ة للتحويالت ويمكن). 2012وآخرون  Yoong(أطفالھ  النقدي
ات إيجابي أن تحول بشكل المرأة تستھدف التي االجتماعية وة عالق ا األسرة، داخل الق ا مم  يعطيھ

دريجي ولكن فحسب األسرة في القرار صنع عمليات في ليس نشاطا أكثر دورا  في أيضا بشكل ت
  ).Devereux( االجتماعي وضعھا التفاوض ومن مستوى المحلي ويزيد من قوتھا على المجتمع

  
ة التحويالت من األشكال، من متنوعة مجموعة تتخذ أن االجتماعية لحمايةويمكن ل  - 8  النقدي

ى ات إل ية الوجب ى ا المدرس غالإل ة ألش دو. العام ون ق ات تك ة للسياس ى الرامي ز إل اج تعزي  اإلنت
ل ،الزراعي م مث دخالت، دع ة الم ال ال وظيف ي مج ةف ةاال حماي در جتماعي ذي بالق بيل ال ى س ، عل
أثر سرعة من الحد على فيه تساعد المثال، زارعين  أسر ت ازات أصحابالم  بتقلب الصغيرة الحي
ا  ،إلى ھذه السياسات، عندما تستھدف أشد الناس فقرا وضعفاوقد ينظر . األسعار ى أنھ دخالتعل  ت

  .ذاتھا حد في االجتماعية لحمايةل
  
ن  - 9 تخدام ويمك دابير اس ات ت ة وسياس ة الحماي ز االجتماعي روابط لتعزي ين ال ات ب  السياس

ادرات انية والمب ة، اإلنس ادل  واإلنمائي كل متب زز بش ا يع دابيربم ة ت ف الوقاي ن والتخفي ار م  اآلث
د ما حاالت فيو. الزراعيةالغذائية و النظم تھدد التي واألزمات للكوارث المحتملة  أوات الصدم بع
دأن  اإلنسانية لمساعداتل يمكن األزمات، خالل ى تعتم ة منظ عل ة الحماي ة االجتماعي  بالفعل القائم

انية المساعدات لنقلالموجودة  واإلجراءات الھياكلحسين لت ةل اإلنس اس عيش سبل حماي شد األ الن
ادةإل أو اضعف ا ع دماو. بنائھ ون  عن ة نظمتك ة الحماي ة االجتماعي ر أو غائب ة، غي ديم يمكن كافي  تق

 مدخالتلحصول على ل نقدية تحويالت أو عينية مساعدات شكل في مباشرة، الخارجية المساعدات
    .أساسية زراعية

  
رة  من األسرمن إخراج  وحدھا االجتماعية الحمايةتتمكن  أن المرجحومن غير   - 10 ردائ  الفق

دخل وبالتالي،. مستدام بشكل د ال ى تولي ة تركز عل رامج تكميلي ويمكن استخدام . ال بد من وضع ب
ة الحد السياسات والبرامج الزراعية لتكملة الحماية االجتماعية  ى إمكاني ا تنطوي عل ى أنھ نظرا إل

ادة  من المخاطر والضعف من خالل اجزي دخلو اإلنت ة  ال ى األغذي اهوالحصول المباشر عل  ورف
ك، تتوسط ا. األسر ى ذل اتوعالوة عل ة لسياس ن  الزراعي ة م ة االجتماعي ة للحماي ار اإلنتاجي اآلث

  .خالل التأثير في العائدات المتوقعة لالستثمارات في الزراعة
  

م  - 11 ن ث اد يجب  ،وم ةاعتم ة الحماي ا إ االجتماعي ىجنب ع جنب ل ة سياسات م ة التنمي  الزراعي
ى تساعد التي والريفية اء عل دال بن ى الصمود من مزي درة عل ة وتحسين ،الق  اإلدارة ودعم اإلنتاجي

تدامة وارد المس نو. للم ةل يمك ة لحماي ون أن االجتماعي ة تك لم بمثاب ام  كم امج لھ ا برن ع نطاق أوس
  . الزراعة على تركزو الفقراءتصب في مصلحة  نمو استراتيجية ذلك في بما الريفية، لتنميةل
  

 ً   دور الفاو في مجالي الحماية االجتماعية والزراعة  - ثالثا
  

ر   - 12 اوتعتب دخالتال الف ال  ت ي مج ةف ة الحماي ي اعنصر االجتماعي ن اأساس دخالتال م  ت
ىالطويلة األجل الرامية و ةالقصير ر الجوع من الحد إل او. والفق وب كالھم فھي  ،أوالً . مطل
دھ خالل من التغذية نقص على التغلب على األسر تساعد ة تزوي ى مباشر وصولا بإمكاني  إل
ً ثاني. غذيةاأل لشراء وسيلةب أو يةغذاأل ى  يمكن ،ا ؤدي إل و ادةزيأن ت ة نم ة، اإلنتاجي  الزراعي

  .االجتماعي االندماج وتعزيز والتغذية، العيش سبل وتحسين
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 ،2013 حزيران/يونيو في المؤتمراعتمده  يذال ،المتجدد للمنظمة االستراتيجي طارويقر اإل  - 13
ر من والحد والتغذية الغذائي األمن لتحسين االجتماعية للحماية ساسيةاأل ھميةاألب اطق  الفق في المن

دعمو. ةالريفي او ت ي ،الف راكة ف ع ش االت م م وك دة األم ركاء األخرى المتح ائيين والش ذه ،اإلنم  ھ
ود ن خ الجھ ه م ع ب ا تتمت تفادة مم رباالس زةة ب بية، ومي   نس

 الزراعية والتنمية الفقر من والحد الغذائي واألمن االجتماعية الحماية ينيكمن في التفاعل بھو ما و
  .والريفية

  
إذ . المتجدد االستراتيجي اإلطار سياق في أساسية أدوار خمسة االجتماعية الحمايةوتؤدي   - 14

ةل يمكن ة لحماي دعم) أ( :أن االجتماعي دخلبشكل مباشر ا ت ع ل أثير م وري ت ى ف ذائي األمن عل  الغ
ردي المستوى على الفقر من والحد زارعين دعمت) ب( واألسري؛ الف ة واألسر الم  األخرى الريفي

ي ب ف ى التغل يولة قائعو عل ن الس اطر؛ إدارة وتحس   المخ
زز) ج( ال رأس تع ً  البشري الم ا اً ونوع ا ،كم ؤدي مم ى ي ادة إل ة زي ل إنتاجي ف؛ العم  )د( والتوظي
 في الفقر من والحد والعمالة الزراعي اإلنتاج على ايجابيةآثار  مع المحلية االقتصادية التنمية حفزت

ة للموارد استدامة أكثر إدارةضمان  إلى الرامية الجھود دعمت) ھـ( ؛الريفية المناطق سبل و الطبيعي
  .1الصعابيش قادرة على الصمود أمام ع
  

ادرة تكونتھا بشكل ملحوظ لكي اوقدر عملھا تعزيزالفاو ب وتلتزم  - 15 ى ق ديم دعم أفضل  عل تق
ى ا اتإل ادرات لحكوم ة والمب ا في والشركاء اإلقليمي وب أفريقي ع ل الصحراء جن  تصميم تحديرف
ذ زيج وتنفي ب الم ن المناس دابير م ة ت ة الحماي يال االجتماعي ة األدوار حققذي س ة الخمس  للحماي

دالنھوض بالو الروابط إقامة في للبلدان دعمھاعزيز بتوتبعا لذلك، تلتزم الفاو . االجتماعية  من مزي
 الفقر من والحد الزراعية والتنمية الغذائي واألمن االجتماعية الحماية بين والتآزرناسق السياسات ت

ةالمتعلق ب عملھاضمنه الفاو ستنفذ  الذي اإلطار الخمسة األدواروتوفر . الريفية المناطق في  الحماي
ا عماشى ميت بما االجتماعية، ا وقو األساسية وظائفھ بية،تھ دوليين الشركاء مع وباالشتراك النس  ال
  .ين المعنيينوالوطنيين واإلقليمي

  
  أفريقيا في الجاري المنظمة عمل

  
ى دعم مباشر تقديم مع  اأفريقيإقليم في عدد من األنشطة الجارية في فاو تشارك ال  -16 رامج إل ب

ا وتشمل بعض . الحماية االجتماعية في إطار السياسات والبرامج الوطنية لألمن الغذائي في أفريقي
  :ما يلي األمثلة

  
ادرة الدعم حكومة النيجر في تصميم وتنفيذ برنامج   )أ( قضاء على الجوع في سياق مب

ة  شامال اربط برنامجتي تال") النيجيريين ون يطعمونالنيجيري(" ة االجتماعي للحماي
ة بخ تثمار لالط ين الالس امج لتمك ي وبرن كانزراع ز  س ع التركي ى م اءعل ي  النس ف

  الريفية؛ المناطق 
  

    والحماية االجتماعية "النيجيريين يطعمون النيجيريون"مبادرة 
دل أل "النيجيريين يطعمون النيجيريون" زخم مبادرةيتزايد  صحاب المصلحة المتعددين كما ي

انضمذين يعلى ذلك عدد الشركاء ال تلزم و. ون إليھ ذلك، يس ا ل ال لخطة االستثمار تبع ذ الفع التنفي
ة وقبل جھود منسقة من  بذلشراكات قوية وإقامة  ائيين بشركاء اإلالالھيئات الحكومي ھدف الحد نم
بالدومساواة الالمن  ة في ال وغ ا. الجوع وسوء التغذي ائج المولبل ز لنت اإلطار نشودة، ينبغي تعزي

ة وآلية الجديد المؤسسي  ذين وضعا لالالحوكم ةل ذه العملي ادة ھ ة النيجر  شددوت. قي ه حكوم ى أن عل
                                                            

1  .CL 148/12 -http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi557E.pdf  مجال الحماية عمل منظمة األغذية والزراعة في 
  االجتماعية



ARC/14/INF/12 8 
 

ير  زام ينبغي تيس ة االلت توى لترجم ع المس وار رفي ائم  السياسيح ى الق راءاتإل ذه و. إج ا لھ تحقيق
ا أنشأت ا ،الغاية ادرة لحكومة ھيئة علي ى بمب و"تعن ريين يطعمون نالنيجيري إشراف تحت " النيجي

  .مكتب الرئيس
  

ة النيجر طلبت  ،لدعم ھذه العملية التحوليةو او من أجلاحكوم ة من الف ذ " لمساعدة الفني تنفي
المتجددة طار الشراكة ضمن إلطلب، وھذا ااستجابة لو ."النيجيريين يطعمون النيجيريون" مبادرة

ا، للقضاء على  دأتالجوع في أفريقي او ب انون األول/في ديسمبر ،الف دعم لتسھيل ، 2012 ك ديم ال تق
  .العمليات المؤسسية

  
مل  ية وتش ازات الرئيس ة اإلنج ى اآلن المحقق يحت ا يل ركاء ) 1(: م ين الش وعي ب ادة ال زي

بما والالمركزية  ين الوطنيالشراكات القائمة على المستويو التنسيق آليةتعزيز بضرورة الوطنيين 
ى اتخاذ اإلجراءات الالزمة مع كيفية بشأن تدريجيا إلى رؤية مشتركة يؤدي  ز عل اإلنصاف التركي

القضاء على الجوع من خالل العمل خالل نھج من مبادرة قبول تنفيذ ھذه ال) 2(والتآزر والتكامل؛ 
ذ  ى تنفي زامن عل كل مت ن بش ة م ة متكامل ة مجموع دخالت الزراعي ةووالتغذالت ة  ي واالجتماعي

اطقاستھداو االجتماعية الحمايةوفي مجال  واالقتصادية وفير / ف نفس المن رى بت ل يمكن الق تموي
دنيلبما في ذلك مشاركة حاسمة  ة،كموف واضح آلليات الحيتكيوالتنبؤ به  ع الم  ؛منظمات المجتم

ادرة بالنسبة  مجموعة تدخالت ھذهتنسيق الحماية االجتماعية والزراعة جزء ال يتجزأ من ) 3( المب
ةللم تويات الالمركزي ت. س ادرة وحد وس ذ مب ن خالل تنفي ازات م ذه اإلنج او ھ ة الف ة المتعلق اإلقليمي
إطار تحت  2025لجوع في أفريقيا بحلول عام لقضاء على انھج موحد لالمتجددة من أجل الشراكة ب

  .أفريقيا في الزراعية للتنمية الشامل البرنامج
  
  

ذ على في شراكة مع برنامج األغذية العالمي واليونيسيف، العمل،   )ب( دعم تصميم وتنفي
ك  ا في ذل ادة استراتيجية الصمود في الصومال، بم د قي امج النق اون التقني لبرن التع

  مقابل العمل؛
ديم   )ج( ول تق اء األص امج بن ة وبرن ان اإلنتاجي بكة األم امج ش ي لبرن دعم الفن ال

ان ، األسرية ات وھما مكونان مھم ا من مكون ذائي في إثيوبي امج األمن الغ برن
اطق التي ستھدف األسر الذي ي ذائي المزمن في المن تعاني من انعدام األمن الغ
  الريفية؛

دعم خمسة بلدان أفريقية في على بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي، العمل،   )د(
ازات  اج أصحاب الحي ط إنت رامج ب الصغيرةرب ة ب تريات المحلي لغرض المش

اومن خالل التعاون بين الميسر  ،الوجبات الغذائية المدرسية ل  الف من والبرازي
وب أجل ا امج "لتعاون فيما بين بلدان الجن ريقيين من الشراءبرن  أجل من األف
  ؛"أفريقيا

تثمار  )ھـ( ط االس ياغة خط ي ص دعم ف ديم ال ة  اتتق ا الزراعي ي غامبي ة ف الوطني
يراليون،  ياق وس ي س ق ف رائط طري ا تصميم خ ن خاللھ تم م ي ي امجالت  البرن

المي لبرنامجلدعم ال، وأفريقيا في الزراعية للتنمية الشامل  واألمن للزراعة الع
    والمساعدة في تنفيذ تعھدات قمة الكويال؛ يالغذائ

ة  تصميمالدعم في تقديم   )و( ة االجتماعي رامج الحماي ذ ب ا التي وتنفي رتبط ارتباط ت
بية للبوثيقا  اوالمزية النس ل ف رامج ، مث د ب ل النق العمل مع مكون زراعي مقاب

اليب لتعليم الميدانيةأو الكبار  الشباب المزارعين مدارسقوي، أو   الزراعة أس
   .والحياة

  
  اإلنتاج إلى الحماية من
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رز  ديب ة أح ية األمثل دور الرئيس او  ل يالف د ف ة تولي ورة المعرف أن  والمش وار بش ي اتالسياسوالح  ف
دخالتيمكن ل كيف حول أفكارا المشروعويقدم . "اإلنتاجإلى  حمايةمن ال"مشروع  ة ت ة الحماي  االجتماعي

لو. المحلي والمجتمع األسر مستوى على مستدامبشكل  االقتصادي والنمو الفقر من الحد في ةھماسالم  يحل
ر المشروعھذا  رامج أث ة التحويالت ب ى النقدي رارات ا عل اذ الق ة اتخ االقتصاد وة يألسراية القتصادعملي

ذا ويجمع. مختلط أسلوبقائم على  نھج باستخدام المحليالمجتمع  دينامياتالمحلي و نھج ھ ين ال ل ب  التحلي
ى " العام التوازنونماذج  األثر، تقييم لبيانات القياسي االقتصادي  االقتصادتقييم اآلثار الواسعة النطاق عل

دعم اليونيسيف مع باالشتراك ، الذي ينفذالمشروعوإن ھذا . النوعية وأساليب ،)LEWIE" (المحلي  من وب
ة وزارة ة التنمي ةفي  الدولي دة المملك اد المتح ي، واالتح ى  األوروب تند إل ر اتتقييميس رامج األث ة لب  الحماي

 ضافةإو. )وزيمبابوي وزامبيا ومالوي وليسوتو وكينيا وغانا إثيوبيا( بلدان سبعة في ةيالحكوم االجتماعية
ائي  للمجتمع اتالسياس موجزاتو منشوراتوال تالتحليالإعداد  لىإ المي،اإلنم ؤثر ا الع بشكل  لمشروعي

ر ي  مباش اشف ي السياسي النق ل ف د ك ن بل دان م بعة البل ن الس ه خالل م ع تعاون ة م . واليونيسيف الحكوم
ا بما األخرى، المتحدة األمم وكاالت تقدمه يذال البحوثفي مجال و التشغيلي الدعمالفاو  تركيزويكمل   فيھ

رامج تصميمبشأن  لمناقشاتساھم في ا قد المشروعالذي أجراه  تحليلإن الو .الدولي والبنك اليونيسيف  الب
دخالت ة والت ي  التكميلي تقبلف يم لت المس ر األعظ ادي،ث ى  االقتص افة إل اتإض ية ا المناقش ع ألالسياس وس
روابطبخصوص  ين ال رامج ب ة ب ة الحماي ادرات االجتماعي ة ومب ة التنمي يو. الريفي بتمبر ف ول/س  ،2013 أيل

ت او  نظم يفالف ة  واليونيس لحلق ة عم ي إقليمي را ف ا  اركش ،أك ؤولفيھ ن ونحكومي ونمس  وزارات م
ة اعيوالر الزراع اه االجتم ة ف ن والمالي ة م دان ثماني ن  بل وب اأفريقيم رى، الصحراء جن اد الكب  واالتح

دني والمجتمع ،الدولي والبنك العالمي، األغذية برنامجو نيباد، وشراكة فريقي،األ ة . الم  العملوقامت حلق
ةب اركين توعي ائم الترابطب المش ين الق ة ب ة الحماي ة االجتماعي ف ،والزراع ايا  تواستكش ية السياسالقض
يةو لة  المؤسس زذات الص يق بتعزي   التنس

  .ين القطاعينھذ بين
  

  
 ً   في أفريقياالحماية االجتماعية برنامج  دعم  - رابعا

  
 والشركاء الحكومات دعم على أفريقيا في االجتماعية الحماية مجال فيالفاو  عملسيركز   -17

رين ع ل اآلخ ين وت وض اتھاحس ا، سياس يم وبرامجھ ه وتعظ آزر أوج ين الت ات  ب ةسياس  الحماي
ك  وينطوي. الريفية للتنمية منسقة استراتيجيةإعداد و ،والزراعة االجتماعية ىذل د عل ة تولي  المعرف

ديم و السياسات بشأن المشورةإسداء و السياسات، تحليل أدواتبادل وتاستحداث والعملية،  دعمتق  ال
ين السياسات حوار وتسھيل البرامج، لتنفيذ ه،  المصلحة أصحاب ب ةوالمشاركة في درات وتنمي  الق

  .ناسقات أكثر بطريقةية السياس عملياتال إلدارة والمؤسسية البشرية
  

  .الغذائي واألمن والزراعة االجتماعية الحماية بين الصالت بشأن العملية المعرفة توليد  -18
  

او ست  -19 جع الف د ش ن تولي د م ة المزي ين المعرف ة ب الت القائم أن الص ة بش ة العملي الحماي
عمليات المعلومات الالزمة لھذه المعرفة ستوفر و. االجتماعية والزراعة واألمن الغذائي في أفريقيا

اباتخاذ القرارات ذات الصلة  ة في أفريقي  تصميم المبادرات والسياسات والبرامج اإلقليمية والوطني
  :تحديد ما يليسيشمل ذلك على وجه الو. ھاورصد ھاوتنفيذ

  
ات ال • دان خاصةالمقارن ى بالبل دان بشأن اآل نطاق وعل ار البل ين الجنسين الث ة ب متباين

 :فيما يتعلق بما يليلتحويالت النقدية وغيرھا من تدخالت الحماية االجتماعية ل
  

o  تثمارات ي واالس اج الزراع ك اإلنت ي ذل ا ف ر، بم ل األس د دخ تراتيجيات تولي اس
ة   اإلنتاجي

ل ( تلزماتمث يل مس ة ،المحاص روة الحيواني ان، )والث ى االئتم ول عل ، والحص
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دورا ؤدي والمشاركة في الشبكات االجتماعية التي ت  ،داخل األسرة للعموزيع اوت
 .رسميةالھاما في إدارة المخاطر غير 

o ةالتغذويالنتائج و ،ستھالك الغذائي، وتنوع النظام الغذائياال. 
o  ير تدامة اإلدارةتيس ماك لمصايد المس ات األس وارد والغاب ة والم  األخرى الطبيعي

ى التكيف أجل من الزراعية التكنولوجيات واعتماد  التحديات مع أفضل نحو عل
 .المناخ بتغير المرتبطة

 
ا بشأن البلدان  نطاق وعلى بالبلدان خاصةالمقارنات ال • ة وغيرھ ر التحويالت النقدي أث

 .الريفيةفي المناطق من تدخالت الحماية االجتماعية على التمكين االقتصادي للمرأة 
ة والزراعة ات سياسلالبديلة سيناريوھات المقارنة  • ة االجتماعي ة بالحماي الفقر المتعلق

 .األفريقية بلدانواألمن الغذائي، في عدد من ال
ة الليات باآل المتعلقةالدروس  • ة االجتماعي ين الحماي اون والتنسيق ب مؤسسية لدعم التع

 .والزراعة
ه  • ة التعميق فھم دور الحماية االجتماعية الذي تضطلع ب دخالت الزراعي تنات ى اس دا إل

ال البشري ومضاعفات  راكم رأس الم ى إدارة المخاطر وت ة عل ار المترتب تحليل اآلث
  .االقتصاد المحلي

  
ر اتتقييم ھاؤوشركاولبلوغ ھذه الغاية، ستكمل الفاو   -20 ة األث دان 7 في الجاري ا  بل في أفريقي

 خالل من أفريقيا في أخرى ابلدانليشمل  التغطية نطاقالفاو  توسعكما س. الكبرى الصحراء جنوب
ة البيانات مجموعات منستفادة اال ةوال الحالي ل( قادم دة ألسرا مسوحات مث ة لمشروع  الجدي التابع

اوناو ،))LSMS-ISA( الزراعة بشأن متكاملة مسوحات - المعيشة مستويات قياس دراسة أيضا  لتع
د  سيتمو. الشركاء بھا يقوم التي البيانات جمع أنشطةفي  ذهتولي ة ھ  نجموعة مم خالل من المعرف

 ثوالبح مؤسسات مع الشراكة خالل من ،ذلكأمكن  وحيثماالفاو،  بھا تضطلع التي التحليلي العمل
  .عند االقتضاء التقني الدعم توفيرومن خالل  الوطنية،

  
ة توليد أنشطةؤھا وشركاكما ستكمل الفاو   -21 واردة في ال المعرف ادرةال ة ا مب  ةلبرامجياإلقليمي

مجال وضع  في متكامال انھج اختبرت والتي ،3 االستراتيجي بالھدف الصلة ذات غانا يالجارية ف
 تطوير مع االجتماعية الحماية تدخالت كمالإ خالل من الصغيرة الحيازات أصحاب لتنمية مجاالبر

ستساھم في  التي البيانات جمعبعملية  متكاملةال البرمجة ھذه جرى تكملة وقد. لكسافال القيمة سلسلة
اء بمستوى  ةمسبق ةيسياس يناريوھاتس ة لغرض االرتق األنشطة من أجل توفير المعلومات الالزم

  .والبرامج
  

تحداث   -22 ذاس ة ب أدوات وتنفي لخاص ع و التحلي ة ات السياسوض ات الالزم وفير المعلوم لت
  .والتغذوي الغذائي وتحقيق األمن الفقر من للحد االجتماعية الحماية نظم فعالية وتقييم لتصميم

  
 مجاالت دعمل السياسات ووضع بالتحليل خاصةمحسنة  أدواتاستحداث  علىالفاو  ستركز  -23

دة ن  جدي دم ةب صلة ذات ةالمعرف تولي ة الحماي ة االجتماعي ن والزراع ذائي واألم ي الغ ا ف . أفريقي
لةل نھجاعتماد و السياسات لتحليل توجيھيةخطوط و مفاھيمي إطاروضع ذلك  شمليوس ة سلس  القيم
ي ال  ف ةمج ة الحماي ى االجتماعي ي، المستوى عل ار باال المحل ة اختب تفادة من تجرب ادرةس ا  مب غان
 االقتصاد على النطاق الواسعة اآلثار قييملتلقائم النموذج ا من معدلةنسخة  كما سيتم إعداد. قليميةاإل

ي، مح ب المحل ا يس اةمم أثيرال محاك بق ت ف ل المس يناريوھاتمختل ةات اسياس س ة لحماي  االجتماعي
ىوالزراعة  اج عل ا و سراأل إنت اعيرفاھھ اوأمن االجتم ذائي ھ ى الغ ياالقتصاد  مستوى عل  المحل
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ا. األفريقية البلدان من لعدد والوطني ةيتم إتاحة الخطوط س كم تكملة الم التوجيھي عس ات لجم  البيان
  .وتحليلھا والنوعية الكمية

  
ا في لسياقاتمختلف امع ناسب تي – عمل إطار وضع سيتمكما   -24 اراتيعرض  – أفريقي  الخي

ة  د لتالمطروح يقوطي ى التنس توي عل وطنيين المس وطني ودون ال ين ال ة نظم ب ة الحماي  االجتماعي
ق بالتشاور ھا،وشركاؤ الفاوضع توس. الزراعية والبرامج والسياسات ع الوثي  المصلحة أصحاب م
ين مشتركة رؤيةبلورة  إلى ؤديي أن يتوقعالذي  ھذا اإلطار الوطنيين، االت ب بشأن  الشريكة الوك

من  الشريكة الوكاالت تمكينمن ثم و والزراعة، االجتماعية الحماية بين التنسيق تعزيز يمكن كيف
  .موضوعبشأن ال متسقسياسي  دعم تقديم

  
  .بوضع البرامجعية والتو السياسات تحسين دعم  -25
  

زب ةوالوطني ةاإلقليميالسياسية  والمبادرات العمليات دعمالفاو  ستواصل  -26 ين التنسيق تعزي  ب
ة ة الحماي ة االجتماعي ك. والزراع مل ذل ى ،وسيش تويات عل ة المس ة اإلقليمي ة  واإلقليمي الفرعي
 العالميالبرنامج و نتائج،بال ه الخاصوإطار أفريقيا في الزراعية للتنمية الشامل البرنامج ،والوطنية

ة و نللزراع ذائي، األم ادرةو الغ الف مب المي التح ادة الع درة لزي ى الق م  الصمود، عل ادرة دع ومب
 جوعللقضاء على ال موحدالمتجددة لنھج  والشراكة ؛يفريقاأل القرن منطقةفي الصمود  على القدرة
رامج ،القطري المستوى علىوستدعم الفاو، . أفريقيا في ة،  وسياسات ب ة الوطني ة االجتماعي الحماي
طو ة الخط تثمار الوطني ي لالس رامجالو ،الزراع مود  ب ى الص درة عل ة بالق تركةالمتعلق ين المش  ب

 لزراعةالمتعلقة با والبرامج السياساتحسين ت في االستمرار خالل من الدعم ھذايقدم وس. الوكاالت
ين الحواريسير وت والزراعة، االجتماعية الحماية بين الصالتبِشأن  أدلةعداد إل الريفية، والتنمية  ب

ات ع الحكوم دني والمجتم ركاء الم ي  والش واردف االتالو الم ة،اإل وك ديم نمائي دعم وتق المتصل  ال
  .القدرات تنميةب
  

ى   -27 افة إل ك،وباإلض ت ذل اونس تراك ،خرط الف ع باالش ين م ن ممثل ات م ة، الحكوم  األفريقي
ى اتالسياس حوار في ،اآلخرين والشركاء ،نمائيةاإل وكاالتالو دان وفي اإلقليمي المستوى عل  بل

وزارات من ممثلين مع الوطنية المشاورات الحوار ھذا شمليوس. مختارة ا الرئيسية ال ك في بم  ذل
اه ال راتاوز اعيرف ة االجتم ةوال والزراع ة ،مالي ة، والحكوم ن فضال المحلي ع ع دني، المجتم  الم
ز يمكن كيف بشأن مشتركة رؤيةبلورة ل المانحة والجھاتاإلنمائية،  وكاالتالو ين التنسيق تعزي  ب

دمن أجل ووالزراعة  االجتماعية الحماية اط  تحدي  وستكمل. التنسيقلتحسين  استراتيجية دخولنق
ذه  اوراتھ ورةب المش ى  المش تندة إل ية المس ةالسياس ة  األدل ة المتعلق ات الوطني ى العملي ة إل المقدم
  .جماالبرات وسياسبال
  

ي السياسات وضع عملية ھااؤوشركستدعم الفاو  ،اإلقليمي الصعيد علىو  -28 دعم الت ة ت  الحماي
 الروابطب اتالسياسالمعنيين ب المصلحة أصحاب توعية علىذلك  وسينطوي. والزراعة االجتماعية

داء و ورةإس أنية لسياسا المش ن  كيف بش زيمك يق تعزي ين التنس ة ب ة الحماي ة االجتماعي . والزراع
ي تستھدف الوالات السياسبعمليات التوعية في مجال  اتالسياس حوار كمليوس اتمناصرة الت  جھ

ة سياسات صنع وفي االجتماعية، الحماية في تشارك التي الحكومية وغير الحكوميةالفاعلة   التنمي
  .والريفية الزراعية

  
اطق  في شالعي سبل لتعزيز االجتماعية الحماية وتنفيذ تصميمدعم الفاو ست كما  -29 فالمن . الري
ة  ونظم استراتيجيات وصياغة لتصميم الفنيي والسياسالدعم  العمل من المجال ھذاسيتيح و متكامل
ةلل ة حماي دعم ؛االجتماعي يقل وال دد لتنس ات متع ة و القطاع ةلحوكم ة الحماي ن االجتماعي  واألم

ة لبرامجالمحلي  المجتمععلى مستوى  واإلرشاد الزراعة؛في  المصلحة وأصحاب الغذائي،  الحماي
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ة ن االجتماعي ز خالل م ات المؤسسات تعزي مية والمنظم ة الرس ر المحلي مية، وغي جيع وت الرس ش
ة مؤسسات مع الروابط ة الحماي ة االجتماعي يتم. القائم ة نھج وضع وس ة متكامل ة للحماي  االجتماعي
  .مختارةأفريقية  بلدان في لتنفيذھا الريفيةفي المناطق  العيش سبل وتعزيز لحماية

  
درات تعزيز أجل من القدرات تنمية  -30 ى  الق رامج سياسات تصميمعل ة وب ة الحماي  االجتماعي
  .ھاوتحليل ةالزراعو
  

م ا ضمانفاو من أجل ال ستعمل  -31 د فھ وظفينتزاي املين لم ةمجالي  في الع ة الحماي  االجتماعي
روابطالفاو لونمائيين اإل شركاءالو الحكومية الوكاالت في والزراعة آزر وأوجه ل ة الت ين المحتمل  ب
 ھذه فھموسيؤدي تزايد . الصلة ذات توجيھيةال المواد إلى ھمووصول ،والزراعة االجتماعية الحماية
وظفين مساھمة وفعالية أھمية تعزيزإلى  التآزر وأوجه الروابط ة  في الم ة المتعلق ات الوطني العملي

  .الصلة ذات يةالسياس المشورةإسداء  ذلك في بما مج،البروا السياساتبرسم 
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