
June 2015  C 2015/2 Rev.1  
 

   

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذيةة والزراعةة للتقليةىل       QR)السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن 
 أدنةةى  ةةد مةةن أثرهةةا البيعةةي والتةةجير االاةةاالل أيئةةر مراعةةاة للبيعةةةئ وميكةةن االطةةالع علةةى وثةةا   أ ةةر  علةةى مو ةةر ا نظمةةة

www.fao.org 

 

 

A 

 

 املؤمتر

 الدورة التاسعة والثالثون

 2015يونيو/حزيران  13-6روما، 

 حالة األغذية والزراعة

  

 موجز

 
هج اإلنتاجيةئ والُنيتطلب التغلب على اجلوع والفقر ا د ر اسرتااليجية شاملة واستبا ية الستكمال النمو اال تاادي 

 والريز هذه الوثيقة على دور احلماية االجتماعية يف مكافحة اجلوع والفقر ا د ر، وربط هذا البعد بالدعم اإلنتاجيئ

 

و ن الرتييز على ا ناط  الريفية والزراعة، و اصة ا زارع األسرية والعمال الريفيني، أمر ضروري من أجىل التادي  

، يف سياق الرتابط اجلوهري بني الزراعة واجلوع والفقر ا د ر واألمن الغذا ي يف ا ناط  الريفيةللرتييز الغالب للفقر 

 ئالريفيف 

 

أ دث ماادر الفاو للمعلومال عن االجتاهال يف جمال األغذية حملة موجزة عن  من هذه الوثيقة دم اجلزء ألفيقو 

 ؤمتر: يسر  لقة الفقر اجلزء باء معلومال للمنا تة يف  طار شعار اوالزراعة على ا ستويني اإل ليمي والعا يئ ويقدم 

 ةئ: احلماية االجتماعية والتنمية الزراعية ا ستدامعلى الامودواجلوع يف الريف من  الل العزيز القدرة 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل املؤمتر

  ن ا ؤمتر مدعو   : 

  جمال األغذية والزراعة يف العاملئمنا تة االجتاهال احلديئة يف 

  والضعف عالية يف يئري واجلوع اإل رار بأنه على الرغم من التقدم الكبري الذي مت   رازه، الظىل مستويال الفقر

 من البلدانئ 

 ئ اإل اطة علمًا أنه بدون العمىل العام االستبا ي ستستمر معاناة العديد من الفقراء والضعفاء 
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 القدرة على من الفقر وانعدام األمن الغذا ي، وبناء  احلدإمكان احلماية االجتماعية أنه باإل اطة علمًا ب

، والدعوة لبذل ا زيد من اجلهود لتوفري ، وا ساعدة على حتفيز التنمية الزراعية والريفية بتكىل فعالالامود

 ئ التغطية أليئر الناس فقرا،  اصة يف ا ناط  الريفية

 احلماية االجتماعية والسياسال اإلنتاجية وسياسال األمن الغذا ي ميكنه أن التأييد على أن اجلمر بني 

ونطا ه، والدعوة    نهج متكامىل  كافحة اجلوع  الفرديخيل  الآزر  جيابي، والتحسني من فعالية العمىل 

 والفقر ا د رئ

 وييف واألمن الغذا ي والتغذية، والزراعة االجتماعية احلماية بني   استكتاف الروابط  الرامية اجلهود دعم 

 ئ الريفية التنمية لتعزيز استغالهلا ميكن

 الوثيقة   : مضمون هذه ميكن الوجيه االستفسارال بتأن

 Terri Raneyالسيدة 

  الة األغذية والزراعةعن  التقرير يبري اال تااديني وحمرر

 شعبة ا تااديال التنمية الزراعية

 0657052401 39+الليفون: 
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 استعراض الزراعة يف العاملاجلوع والفقر املدقع و االجتاهات يف -اجلزء ألف
 

 ا بعد  1يربز القضاء على اجلوع والفقر ا د ر يهدفني حمتملني من أهداف التنمية ا ستدامة يف مر لة التنمية -1

 الةخمس وعترين ا اضيةئالسنوال ئ وينبر هذا التحديد من التقدم احملرز والدروس ا ستفادة  الل 2015عام 

 
يموعد  2025والبحر الكارييب، سنة و د  ددل أ اليم أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالالينية  -2

نها ي للقضاء على اجلوع يف مناطقهائ والستند هذه االلتزامال    اإلجراءال القطرية واإل ليمية اليت الساهم يف حتسني 

يموعد نها ي للقضاء على اجلوع  2030األمن الغذا ي والتغذيةئ والقرتح أهداف التنمية ا ستدامة ذال الالة سنة 

 رئ وللوصول    هذه األهداف، ينبغي السرير هذا التقدمئ ومجير أشكال سوء التغذية والفقر ا د 

 
(ئ و د  ق  أيئر 1)التكىل  1992-1990فرتة الاخنفض معدل انتتار النقص يف التغذية يف العامل النامي منذ  -3

 فاألول من األهدا اليت الرصدها منظمة األغذية والزراعة الغاية ا تعلقة باجلوع للهدف النامية من ناف البلدان

و د اخنفض الفقر ئ 2015و 1990نقص التغذية    الناف بني عامي لأللفية ا تمئىل يف  فض معدل انتتار  ةاإلمنا ي

على  يف اليوم الوا د( يف البلدان ا نخفضة وا توسطة الد ىل ًاأمريكي ًادوالر 25ئ1ا د ر )الذين يعيتون بأ ىل من 

 ، ومت حتقي  الغاية ا تعلقة بالفقر لألهداف اإلمنا ية لأللفيةئ (2)التكىل  2011و 1981الاعيد العا ي أيضًا بني عامي 

 
يعانون من اجلوع يف األ اليم النامية مليون شخص  780وعلى الرغم من التقدم احملرز، ال يزال هناك حنو  -4

ئ و د يان هناك 3يف اليوم الوا د ًاأمريكي ًادوالر 25ئ1مليار شخص يعيتون يف فقر مد ر بأ ىل من  أيئر منو 2ا زمن

ئ و ن األزمة اال تاادية وا الية العا ية 2012-2010فرتة الالباطؤ يف سرعة اخنفاض معدالل نقص التغذية منذ 

 والاراعال هي من بني أسباب هذا التباطؤئ 

                                                      
1  https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposalئ 
 ئ2015  الة انعدام األمن الغذا ي لعام  2
 ئ2015 مارس/آذار( http://ireserach.worldbank.org/PovcalNet/index.htm بوفكالنت، )متاح على: ،2015 الدولي، البنك  3

http://ireserach.worldbank.org/PovcalNet/index.htm
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  ًاأمريكي ًادوالر 25ئ1 من أ ىل) مد ر فقر يف يعيتون الذين السكان نسبة: 2التكىل  
 إل ليم ا حبسب ،(2005 الوا د، اليوم يف( الترا ية القوة العادل)

 
 ئ2015( مارس/آذار http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htmعلى: ئ بوفكالنتئ )متاح2015بنك الدولي، ال:  ادرا
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ا نظمة عددا من التقارير واإل ااءال اليت حتتوي على معلومال بتأن األبعاد ا ختلفة حلالة الزراعة  النتج -5

واألغذية يف العامل واليت يتم حتديئها بانتظام يف ا طبوعال وعلى مو ر ا نظمة على اإلنرتنتئ والوفر هذه الوثيقة وصفًا 

 مدعوة    مراجعة هذه الروابط للحاول على أ دث ا علومالئ  األعضاء الدولموجزًا وروابط  اادر ر يسيةئ و ن 

 

يقدم التقرير عن  الة األمن الغذا ي يف العامل القديرال حمدثة عن النقص ة: ةاالجتاهال يف النقص يف التغذي -6

ة: ةلألغذي يةة العا ةر القمةوع  ؤمتةداف اجلةة وأهةة لأللفيةداف اإلمنا يةو األهةدم حنةة والتقةي التغذيةف

http://www.fao.org/publications/sofi/arئ 

 

األسواق  بانتظام بتأن ميكن االطالع على معلومال عامة وحمدثةاألسواق الزراعية واألسعار والتجارة:  -7

الية عن الو عال احملاصيىل و الة األغذية، ونترة الو عال األغذية )مبا يف ذلك النترة الف الزراعية واألسعار والتجارة

عن منظمة التعاون والتنمية يف ا يدان اال تاادي  سنويا اليت الادر يىل سنتني، ونترة التو عال الزراعية الاادرة

مل: على صفحال اإلنرتنت  نظمة األغذية والزراعة عن  الة األغذية يف العا ومنظمة األغذية والزراعة(

http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar/ال حمدثة ةةذار ا بكر معلومةي لإلعالم واإلنةةام العا ةةويوفر النظ ئ

ة: ةةدان الناميةةي يف البلةةر الغذا ةةة وعن الوضةةام عن العرض والطلب على األغذيةةبانتظ

http://www.fao.org/giews/english/index.htmئ 

 

بتأن األغذية والزراعة ال شاملة اإل ااءال عن األغذية والزراعة يف العامل: الوفر الكتب السنوية للفاو   ااء -8

 الصة عن االجتاهال والعوامىل  الذي يقدم  نظمة األغذية والزراعة الكتاب اإل اا ي السنوييف العامل، مبا يف ذلك 

اال تاادية الر يسية اليت التكىل الغذاء العا ي واألراضي الزراعية، وعن الفاعلها مر األبعاد البيعية واالجتماعية و

تا ة على العنوان ئ وهي مة باألر امةةوالتغذي ةةةاألغذينترة ؛ وةةة  ليميسنوية يتب   اا ية األوسر؛ ومخسة 

ئ وباإلضافة yearbook/en/#.VRVla_zF_Ak-publications/ess-http://www.fao.org/economic/ess/ess ي:ةالتال

قدم  اعدة البيانال اإل اا ية  نظمة األغذية والزراعة بيانال مستعرضة على اإلنرتنت التعل  باألغذية ال    ذلك:

 ئ fao.org/home/E3http://faostat.بلد:  200والزراعة  ا يقارب 

  

http://www.fao.org/publications/sofi/ar/
http://www.fao.org/publications/sofi/ar/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/ar/
http://www.fao.org/giews/english/index.htm
http://www.fao.org/giews/english/index.htm
http://www.fao.org/economic/ess/ess-publications/ess-yearbook/en/#.VRVla_zF_Ak
http://faostat3.fao.org/home/E
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 كسر حلقة الفقر واجلوع يف الريف من خالل  -اجلزء باء

 : احلماية االجتماعية والتنمية الزراعة املستدامةعلى الصمودتعزيز القدرة 

 

 مقدمة -أواًل

 
ما الكون عملية   ن النمو اال تاادي هو عامىل أساسي يف  فض معدالل الفقر واجلوع، ولكنه غري يافئ وغالبا -9

احلد من الفقر بدافر من النمو بطيعة، وليست بالضرورة شاملة، وميكن أن الضير ا كاسب بسهولة  الل األزمال 

اال تاادية وا اليةئ وعلى سبيىل ا ئال، نتيجة ألزمال الو ود والغذاء واألزمال ا الية، يان من ا تو ر حبلول نهاية 

يف اليوم الوا د، أيئر  ًاأمريكي ًادوالر 25ئ1الذين يعيتون  ول العامل بأ ىل من  ، أن يكون عدد األشخاص2010عام 

 4ئأزمةبأربعة وستني مليون نسمة مقارنة بالعدد لو مل يكن هناك 

 

 الفقر حنو يبرية حتريال    يؤدي مما وللضعفاء، الفقراء عيش لسبىل مستمرا الهديدا للادماوالتكىل ا -10

األسرئ وميكن أن الكون ماادر هذه الادمال خمتلفة، أي سياسية أو ا تاادية أو  د ىل يتعافى عندما منه، وللخروج

اجتماعية أو نامجة عن ظواهر جوية متطرفة و/أو متكررةئ والواجه العديد من البلدان اليت العاني من أزمال طال أمدها 

 5مزجيا من هذه الظواهر ا تطرفةئ

 

وأصول الفقراء والضعفاء الذين مل يعودوا  ادرين على بنا ها  العيشتنزاف سبىل والساهم الادمال ا تكررة يف اس -11

-1984دون ا ساعدة االجتماعيةئ ومييىل التعايف من الادمال    أن يكون بطيعا: على سبيىل ا ئال، بعد جماعة 

 6تويال ما  بىل اجملاعةئسنوال لتعيد ثروالها احليوانية    مس 10يف  ثيوبيا، استغر ت األسر الريفية معدل  1985

يف  6ئ18يف أمريكا الالالينية، أدل أزمة الديون والادمال اال تاادية ا تكررة    ريود مستويال الفقر ا د ر بنسبة و

 7ئ1999و 1980ا عة بني عامي 

 

، وبناء الز م يأمم وجمتمر عا ي يعطي مكافحة اجلوع والفقر ا د ر  جراءالهناك  اجة ملحة لتعزيز  -12

الدفعة األ رية لتلبية األهداف اإلمنا ية لأللفية ومتابعة الز م هذا حنو أهداف التنمية ا ستدامةئ وهناك  اجة  و ف 

استبا ي من  بىل احلكومال والنفيذ والوسير نطاق اسرتااليجيال شاملة لضمان الدعم ا باشر لألسر الضعيفة و ل  فرص 

ر سلسلة انتقال الفقر ا د ر واجلوع بني األجيالئ وينبغي أن التناول اإلجراءال األسباب اهليكلية للجوع والفقر لكس

 وليس فقط معاجلة األعراضئ 

                                                      
 ئاألزمة، والتمويىل، والنموئ واشنطن العاصمة، البنك الدولي: 2010 اآلفاق اال تاادية العا يةئ 2010ئ البنك الدولي  4
ئ  الةةة انعةةدام األمةةن الغةةذا ي يف العةةامل: معاجلةةة انعةةدام األمةةن الغةةذا ي يف األزمةةال ا متةةدةئ رومةةا         ئ 2010، منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة    5

http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf 
6  Dercon, S.2008. ئ127-97(: ا لح  الئاني) 17ئ ا اري واخلوف: ا خاطر وعوا بها يف أفريقيائ جملة اال تاادال األفريقيةئ 
: راما اجتماعية ألمريكا الالالينيةبانو ئ2014 ئاللجنة اال تاادية  7

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37626/S1420729_es.pdf?sequence=4ئ 
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والسياسية والئقافية والطبيعية  والكمن األسباب اجلذرية للحرمان والضعف يف البيعة اال تاادية واالجتماعية -13

وا ادية، األوسرئ وبالتالي التطلب معاجلة الفقر والضعف على ا ديني القاري والطويىل العمىل ا تكامىل على نطاق 

ا نظومة، مبا يتخطى احلماية االجتماعية وصوال    جماالل السياسال األوسر نطا ا، مبا يف ذلك الاحة العامة 

 والنظام الغذا ي بتكىل عام، ويذلك الدعم اإلنتاجيئ والتعليم والزراعة 

 

و ن احلماية االجتماعية والدعم اإلنتاجي هما عناران مترتيان يف هذا االسرتااليجيالئ ومن دون ا ساعدة  -14

سيستمران اللذان ا تقة واحلرمان الدا م،  العامة يف شكىل احلماية االجتماعية، سيعاني العديد من الفقراء والضعفاء من

الفقر واجلوعئ ومن دون زيادة الدعم للزراعة األسرية وفرص العمىل والوليد الد ىل، غالبا ما ستفتقر األسر الفقرية  بتكىل

    الوسا ىل الالزمة الستخدام احلماية االجتماعية ينقطة انطالق لتحقي  استقالل مالي وا تاادي أيربئ

 

ن للسياسال، وميكنهما أن يولدا منافر أيرب ان متوازياجي هما مسارو ن احلماية االجتماعية والدعم اإلنتا -15

 عندما يرالبطان ببعضهما، يما يتضح يف بلدان خمتلفة يف السنوال األ ريةئ

 

 ملاذا الرتكيز على املناطق الريفية والزراعة؟

 

ئ فبالنسبة للبلدان (3)التكىل  فيةال يزال الفقر ا د ر وانعدام األمن الغذا ي مرتيزين يف الغالب يف ا ناط  الري -16

النامية بتكىل عام، يتواجد  والي ثالثة أرباع الذين يعيتون يف فقر مد ر يف ا ناط  الريفيةئ ويف  ني أن نسبة الفقراء 

 د اخنفضت يف بعض ا ناط  )أمريكا الالالينية والبحر الكارييب، وشرق آسيا، والترق األوسط، ومشال  الريفيف 

 8إنها ال الزال مرالفعة جدًا يف جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الاحراء الكرب ئأفريقيا(، ف

 
والرالبط الزراعة بالفقر الريفي بتكىل وثي ئ فإن األشخاص الذين يعيتون يف الريف يف معظم البلدان النامية  -17

وال يعتمدون جبزء يبري من د لهم على الزراعة، على الرغم من أنهم يتاريون يف العديد من األنتطة ا درة للد ىلئ 

من  نتاجها اخلاص، واالعتماد على العمىل ا أجور، الستطير معظم األسر الريفية الفقرية ضمان أمنها الغذا ي 

يف ا عة من ا زارع يف البلدان  75وهناك ما يقارب  والتحويالل وا اادر األ ر  لتلبية ا تياجاالها الغذا ية األساسيةئ

من الفقر وانعدام ، والعاني العديد من األسر ا زارعة 9ا نخفضة وا توسطة الد ىل اليت ال التعد  مسا تها اهلكتار الوا د

 األمن الغذا يئ 

 

 

 

 

                                                      
  الريفية واألهداف اإلمنا ية لأللفيةئ واشنطن العاصمة، البنك الدوليئ –القرير الرصد العا يئ الديناميكيال احلضرية ئ 2013، البنك الدولي  8
 ئ الة األغذية الزراعة: االبتكار يف الزراعة األسريةئ روما، الفاوئ 2014 منظمة األغذية والزراعة،  9
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 نسبة السكان الريفيني واحلضريني الذين يعيتون يف فقر مد ر :3التكىل 

 يف اليوم الوا د(  ًاأمريكي ًادوالر 25ئ1)أ ىل من 

 

 
 ئ 2015، البنك الدولي "بوفكالنت"ئ و2015ا اادر: جتمير ا ؤلفني باستخدام مؤشرال التنمية العا ية الاادرة عن البنك الدولي 

 

يف ا عة من  43واللعب النساء دورًا هامًا يف جمال الزراعة يمزارعال وعامالل وسيدال أعمالئ والوفر النساء  -18

يف ا عة يف العديد من  50جمموع األيدي العاملة الزراعية يف البلدان ا نخفضة وا توسطة الد ىل، والاىل هذه النسبة    

البلدان يف أفريقيا جنوب الاحراء الكرب  وأماين أ ر ، و اوصًا  يث يرتسخ الفقر وال يتوفر للنساء فرص أ ر  

يئرية للعمىلئ ولكن، الواجه ا زارعال عددا من ا عو ال يف احلاول على ا د الل الزراعية، واخلدمال، والوصول    

   10للخروج من الفقرئ يوسيلة ن يف استخدام اإلنتاج الزراعيأمامهاألسواق، مما يتكىل صعوبة 

                                                      
 ئ: ا رأة يف الزراعة: سد الفجوة بني اجلنسني من أجىل التنميةئ روما، الفاو2011-2010 ئ  الة األغذية والزراعة2011، منظمة األغذية والزراعة  10
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 من شبكات األمان إىل احلماية االجتماعية   -ثانيًا

 

االجتماعي هي جمموعة فرعية من السياسال االجتماعية، اليت التمىل أيضا الوفري اخلدمال  احلماية -19

األساسية، وبتكىل ر يسي التعليم والرعاية الاحية، ولكن أيضا ا ياه والارف الاحي يف البلدان ذال الد ىل 

 ا نخفضئ

 

لب األ يان    ا ساعدة لتلبية والستجيب احلماية االجتماعية     قيقة أن أفقر الناس حيتاجون يف غا -20

ا تياجاالهم االستهاليية األساسية، وأن العديد من األسر الفقرية والضعيفة التعرض لادمال يبرية ومتكررة جتربهم 

على  فض االستهالك أو بير أصوهلم لدعم االستهالكئ ونتيجة لذلك يواجهون احلرمان ا ستمر، ويستئنوا من دورة 

 اإلنتاج الغذا يئ

 

ويوفر ذلك األساس ا نطقي للتد الل القا مة على ما يعرف "بالنهج القا م على احلقوق" ا ناوص عليه يف  -21

، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق اال تاادية واالجتماعية والئقافية لعام 1948اإلعالن العا ي حلقوق اإلنسان لعام 

 ئ2001، و مة ا تابعة اليت عقدل يف عام 1996لألغذية يف عام  ، وأعيد التأييد عليه  الل مؤمتر القمة العا ي1966

 

لقد ظهرل وجهال النظر احلالية بتأن احلماية االجتماعية من جدول أعمال "شبكال األمان االجتماعي" يف  -22

الوسر هذا ا بدأ  عاجلة الفقر ا زمن، بعد أن مت النظر  ليه يف البداية يرد فعىل  و د 11الئمانينال والتسعينالئ

للادمالئ وال يوجد العريف وا د للحماية االجتماعية، ولكن العريف منوذجي أوسر هو: "ئئئ مجير ا بادرال اليت: 

الوضر االجتماعي و قوق الوفر حتويىل الد ىل أو االستهالك للفقراء؛ حتمي الضعفاء ضد خماطر ا عيتة؛ العزز 

ومن ا تف  عليه عمومًا، أن احلماية االجتماعية التمىل ثالثة عناصر أوسر نطا ًا: ا ساعدة  12ا ستبعدين وا همتني"ئ

 13االجتماعية، والتأمني االجتماعي، ومحاية سوق العمىلئ

  

                                                      
مريزا هلا ماطلح "شبكال األمان االجتماعي" لوصف مجيةر الةربامج والتةد الل    يستخدم البنك الدولي ووياالل أ ر  التخذ واشنطن العاصمة   11

، يمةا هةو   اليت الريز على احلد من الفقر يف البلدان النامية، مبا يف ذلك يف  االل الطوارئ وا ساعدال اإلنسانيةئ والستخدم منظمال ووياالل أ ر 

شارة    برامج  ارية األجىل أو مؤ تة و"التحويالل االجتماعية" علةى أنهةا جمموعةة    احلال مر اليونيسف، ماطلح "شبكال األمان االجتماعي" لإل

 أوسر من التحويالل اليت هي عنار وا د فقط من احلماية االجتماعيةئ 
12 Devereux, S. & Sabates-Wheeler, R.2004.ئ برايتون، ا ملكةة  232 معهد دراسال التنمية ر ماحلماية االجتماعية التحويليةئ ور ة عمىل  ئ

 ئ9ا تحدة، معهد دراسال التنمية، الافحة 
 واشنطن العاصمة، البنك الدوليئئ 2014  الة شبكال األمان االجتماعيئ ب2014 البنك الدوليئ  13
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أو شبكال األمان االجتماعية حتويالل غري  ا مة على االشرتايال  املساعدة االجتماعيةوعمومًا، الكون برامج  -23

 و ن أيئر الربامج شيوعًا هي: 14حتد من الفقر و/أو اليسر االستهالك ومتنر الفقر ا د ر يف أعقاب صدمة مؤ تةئ
 
القسا م التحويالل غري ا تروطة أو ا تروطة، مئىل الربامج اليت الوزع النقد )عادة لألم يف األسرة(، و )أ(

أو الكون عينية )مئىل الغذاء( من دون أي  جراء  لزامي )غري متروط( أو مر  جراء  لزامي )متروط( مطلوب من 

 جهة ا تلقي، والريز هذه التروط عادة على الاحة والتعليم، مبا يف ذلك برامج التغذية يف ا دارس؛

النقد/الغذاء، أو برامج العمىل ا ضمون، واليت برامج العمىل العام، واليت يتار  ليها بربامج العمىل لقاء  )ب(

 التطلب من ا ستفيدين أن يوفروا العمىل إلنتاء أصول أسرية أو جمتمعية أو للحفاظ عليهائ

 

عادة من اشرتايال ا وظفني، وأرباب العمىل والدولة، وهي الستند     التأمني االجتماعييتم متويىل برامج  -24

دورة احلياة والعمىل و االل الاحة الطار ة، والوفر غطاء حلاالل الطوارئ احملددة اليت مبدأ التأمنيئ وهي التناول 

 الؤثر على الد ىلئ

 

، بناء ا هارال، والعزز  نتاجية العمال و مكانية الوظيفهمالساعد يف  عانال البطالة، و سوق العملالوفر برامج  -25

ئ والتري األدلة ا توافرة    أن برامج سوق العمىل والتأمني األطفالوالتجر العمىل الال   والقضاء على أسوأ أشكال عمالة 

 15االجتماعي متيىل    أن الكون لااحل غري الفقراءئ

 
وعلى مد  السنوال القليلة ا اضية، الطور نهج احلماية االجتماعية أيضًا، من  الل التعلم من التجارب عرب  -26

 16نظم احلماية االجتماعية اليت جتمر بني عناصر ا كونال ا ختلفةئ البالد، من   د  التد الل ا خااة حنو بناء

 
والنعكس هذه األهمية ا تزايدة يف مبادرة احلد األدنى للحماية االجتماعية اليت أ رالها اجلمعية العامة لألمم  -27

ا نظمال الدولية وا تعددة األطراف،  اليًا ئ والريز 2010ا تحدة  الل  مة األهداف اإلمنا ية لأللفية يف سبتمرب/أيلول 

مئىل منظمة العمىل الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة التعاون اال تاادي والتنمية، والبنك الدولي، 

واليونيسف، على احلاجة    االباع نهج شامىل للحماية االجتماعية، يهدف    بناء نظم اجتماعية شاملة ومستدامة، 

  17ئوثي  مر السياسال االجتماعية واال تاادية األ ر  يتم النسيقها بتكىل

                                                      
يف  ةاالل الكةوارث الطبيعيةة أو    هناك متييز مفاهيمي بني ا ساعدال االجتماعية وا ساعدال الطار ةئ يتم الوفري ا ساعدال الطار ة أو اإلنسانية   14

فيدينئ الكوارث من صنر اإلنسان، ويريز على ا ساعدة على ا د  القاري، ويئريا ما القدم بتكىل مستقىل عن احلالةة االجتماعيةة واال تاةادية للمسةت    

ها مةن  بةىل ا نظمةال غةري احلكوميةة الوطنيةة       ويف البلدان ا نخفضة الد ىل، يتم متويىل ا ساعدة الطار ة واإلنسانية عموما من ا ساعدال ويتم النفيةذ 

 والدوليةئ وللمساعدة الطار ة وا ساعدة االجتماعية أساس حتليلي وأهداف وفعال مستهدفة وماادر متويىل خمتلفة جدًائ
15  Fiszbein, A., R. Kanbur & R. Yemtsov.2014.  هدافئ التنمية يف العةامل،  احلماية االجتماعية واحلد من الفقر: األمناط العا ية وبعض األئ

 ئ 177-167: 61 اجمللد
16  Banerji, A. & Gentilini, U.2013. األمان االجتماعي: دروس من األدلة وا مارسال العا يةئ ور ة أعدل يجةزء مةن متةارية البنةك      شبكالئ

، 2013 سبتمرب/أيلول 26) الدولي يف الندوة السنوية لبنك ناميبيا بتأن شبكال األمان االجتماعي يف ناميبيا: القييم الربامج احلالية و يارال ا ستقبىل

 ويندهوك(ئ
بناء االنتعاش اال تاةادي والتنميةة التةاملة والعدالةة االجتماعيةةئ       :2014/2015 القرير احلماية االجتماعية العا يةئ 2014ئ يةمنظمة العمىل الدول  17

 جنيف، منظمة العمىل الدوليةئ
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والعترب احلماية االجتماعية أيضًا أداة لتحقي  التنمية التاملة ا ستدامة وجيري النظر فيها يهدف إلطار العمىل  -28

 18ئ2015 ا بعد عام 

 

 برامج احلماية االجتماعية توسعً.  -ثالثا

 

لربامج احلماية االجتماعية الواسعة النطاق اليت الساعد الفقراء والضعفاء يف  و د أعطت التجربة اإلجيابية -29

البلدان النامية، مئىل الربازيىل و ثيوبيا واهلند وا كسيك والنيجر، زمخا إلعادة القييم  يمة ودور هذه الربامج يف مكافحة 

 الفقر واجلوع، ويذلك عدم ا ساواة االجتماعية واال تاادية والسياسيةئ

 

 146،  دم 2013لقد االسر نطاق برامج احلماية االجتماعية بتكىل سرير  الل العقدين ا اضينيئ ويف عام  -30

يف  شكىل من أشكال برامج التغذية ا درسية ئ وهناك القريبًاعلى األ ىل شكال أو أيئر من أشكال ا ساعدة االجتماعية بلدًا

   19ئعام يف ا درسة يوميامليون طفىل على األ ىل الط 368ويتلقى  مجير البلدان،

 

يف  40، أو 20مليار نسمة يف مجير أحناء العامل 3ئ2يغطي شكىل من أشكال احلماية االجتماعية ما يقارب  -31

الباين واسر بني ا ناط ، والتغطية يف أدنى مستو  هلا يف ا ناط  اليت الكون  (ئ وهناك3ا عة من سكان العامل )التكىل 

يف ا عة من سكان أفريقيا جنوب  20يف ا عة من سكان جنوب آسيا و 30نسبة الفقر فيها أعلىئ وهناك فقط  والي 

ون نسبة الفقر يف أدناها، ويف ا ناط   يث الك 21الاحراء الكرب ، الذين الغطيهم الدابري محاية اجتماعية من أي نوعئ

يف ا عة من السكان شكال من أشكال احلماية  60فإن الغطية احلماية االجتماعية هي األيئر مشواًل،  يث يتلقى حنو 

 االجتماعيةئ

 

،  يث 2013و 2008ويانت برامج التحويالل النقدية أ ىل شيوعا ولكنها الوسعت بتكىل يبري بني عامي  -32

يف أمريكا الالالينية ومنطقة  33من أصىل  بلدًا 21وهناك  22 ئ2008يف عام  27، ارالفاعا من ًابلد 52يانت موجودة يف 

للتحويالل النقدية غري ا تروطة يف  برناجما 37هناك يان و 23ئمتروطةالبحر الكارييب لديه برامج حتويالل نقدية 

 ئ2008أيئر من عام  ابرناجم 16، أي 2013أفريقيا جنوب الاحراء الكرب  يف عام 

 

                                                      
 ا قرتح ألهداف التنمية ا ستدامة: "النفيذ نظم احلماية االجتماعية ا ناسبة  طريا والدابري للجمير، مبا يف ذلك احلد األدنى، وحبلول 3-1 هلدفا  18

 ئhttps://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal  ، حتقي  الغطية يبرية للفقراء والضعفاء"ئ2030عام 
 ئ الة التغذية ا درسية يف العاملئ روما،  يطاليائ 2013ئ برنامج األغذية العا ي  19
أطلس مؤشرال احلماية االجتماعية، مؤشرال القدرة على الامود واإلناافئ )متوفر  :ASPIRE، ب2014 ستنادا    بيانال من البنك الدولي،ا  20

  ئ(  http://datatopics.worldbank.org/aspire/على:
  ئا رجر نفسه  21

  
 ئا رجر الساب  2014، البنك الدولي22
23  CEPAL/OIT.2014. ئ برامج التحويالل النقديةة ا تةروطة   10 الر مئ 2014 ، مايو/أيار الة العمالة يف أمريكا الالالينية ومنطقة البحر الكارييبئ

 ئ http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36896/S2014311_es.pdf?sequence=1_ :العمىل وسوق

http://datatopics.worldbank.org/aspire/
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36896/S2014311_es.pdf?sequence=1
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ويتواجد  24؛2013و 2011بني عامي  84    62وعلى الاعيد العا ي، ارالفر عدد برامج األشغال العامة من  -33

معظمها يف أفريقيا جنوب الاحراء الكرب ، على الرغم من أن جنوب آسيا لديه بعض من أيرب الربامج يف العامل من هذا 

 النوعئ

 

وحيدث حتسني استهداف برامج احلماية االجتماعية فر ا  امسا يف مد  فاعليتها يف حتقي  أهدافهائ و د  -34

 يكون حتسني استهداف ا وارد القا مة ياف إلغالق فجوة الفقر، يف العديد من البلدانئ  

 

 تاجيكسر حلقة الفقر واجلوع يف الريف من خالل احلماية االجتماعية والدعم اإلن   -رابعًا

 

معاناة ال لزوم ين يسببان هناك ا اليني من األسر الريفية احملاصرة يف دوامة من الفقر واخنفاض اإلنتاجية اللذ -35

هلا، ويعيقان التنمية الزراعية والنمو اال تاادي على نطاق أوسرئ ويتطلب يسر هذه احللقة العمىل يف جمالني 

متكاملني: احلماية االجتماعية والنمو يف القطاعال اإلنتاجية لال تاادئ ومبا أن الزراعة الظىل القطاع اال تاادي 

العديد من البلدان النامية، فإن ربط احلماية االجتماعية بالتنمية الزراعية هو  اإلنتاجي األيئر أهمية لسكان الريف يف

 وسيلة  وية حمتملة لكسر  لقة الفقر يف ا ناط  الريفيةئ 

 

يف العامل النامي بتكىل متزايد أن هناك  اجة    الدابري احلماية االجتماعية للتخفيف  الدولوالقّر العديد من  -36

 الذي يعيته الناس الذين يعانون من الفقر، ولتجنب و وع اآل رين يف هوة الفقر عند و وع األزمالئ من احلرمان الفوري 

 

ة االجتماعية، فإن بإمكانها أن السهم يف يسر  لقال الفقر يف األرياف، وعندما النفذ أنظمة متكاملة للحماي -37

ألنها الاىل    الفعال األيئر ضعفا والليب ا تياجاالهم ا ختلفة وفقًا لدورة احلياة يف هذه األرياف و اا ص سكانهائ 

السيولة، عندما يتم وهي السهم يف محاية وضمان اال تياجال األساسية للفقراء، والساعد على التغلب على معو ال 

 25القدميها بطريقة منتظمة وموثوق بها، والوفر يقينا أيرب يف وجه الادمال احملتملةئ

 

والتيح برامج احلماية االجتماعية  مكانية االستئمار لألسر ا ستفيدة يف حتسني التغذية والاحة والتعليم ويذلك  -38

ستفيدين ا باشرين لتاىل    جمتمعاالهم واال تااد بتكىل أوسر، يف األنتطة اإلنتاجية واألصولئ والتعد  هذه الفوا د ا 

 مبا أن ا ستفيدين يترتون ا واد الغذا ية والزراعية والسلر واخلدمال الريفية األ ر ئ 

 

                                                      
 ئا رجر الساب ، 2014، البنك الدولي  24
بتأن الروابط بني احلماية االجتماعية واآلثار اإلنتاجية من متروع "من احلماية    اإلنتاج" وهو متروع يف بلدان صدرل جمموعة يبرية من األدلة   25

عةة ومكةتيب   متعددة لتقييم أثر التحويالل النقدية يف أفريقيا جنوب الاحراء الكرب ئ وهذا ا تروع هو نتيجة جهد العاوني بني منظمة األغذيةة والزرا 

مبةةابويئ للمزيةةد مةةن التفاصةةيىل  والو ومةةالوي وزامبيةةا وزسةةينيةةا ولييمةةيني لتةةرق وجنةةوب أفريقيةةا، و كومةةال  ثيوبيةةا وغانةةا وي  اليونيسةةف اإل ل

 ئ/http://www.fao.org/economic/ptop/home/it:أنظر

http://www.fao.org/economic/ptop/home/it/
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و ن االرالباط باالسرتااليجيال اإلنتاجية أمر ضروري للحماية االجتماعية لتكون  جزءا من مسار مستدام  -39

للخروج من الفقرئ وال الزال الزراعة يف معظم البلدان ا نخفضة الد ىل وا توسطة الد ىل، أيرب موّظف للفقراء، وهي الوفر 

ويعي  الفقر ونتا جه والسوقئ اخلاص اجهم لالستهالك ا نزلي مادرا ر يسيا للمعيتة هلم من  الل العمىل ا أجور و نت

اإلنتاجية الزراعية، وبالتالي الوفر معاجلة احلماية االجتماعية والتنمية  - يسوء التغذية وا رض واجلهىل - الطبيعية

 الزراعية بطريقة متكاملة، التآزر الذي من شأنه أن يزيد من فعالية يليهمائ 

 

لب يسر  لقة الفقر يف ا ناط  الريفية الدابري احلماية االجتماعية للفقراء والضعفاء،  ساعدالهم وبالتالي، يتط -40

على اللبية ا تياجاالهم األساسية و دارة ا خاطر، باإلضافة    الدابري التنمية الزراعية خلل  مسارال دا مة للخروج من 

 الفقرئ

 

ا ستفيدة على زيادة  نتاجها الزراعي والنوير أنتطتها ا درة  عندما الساعد برامج احلماية االجتماعية األسر -41

 26للد ىل، فإنها الؤثر أيضا على اال تااد احمللي على نطاق أوسرئ

 

الد ىل ا تاح اإلضايف على السلر مئىل ا نتجال احليوانية، والسلر الزراعية وا نزلية البسيطة، فضال  وينف  -42

عن اخلدمال اليت غالبا ما النتج والقدم حمليا، من  بىل األسر غري ا ستفيدةئ وعندما خيل  الد ىل اإلضايف الطلب على 

لة من  الل حتفيز منو الد ىل الزراعي والريفي  ارج السلر واخلدمال ا نتجة حمليًا، فإنها السهم يف دورة فعا

 ا زرعة، وبذلك الساعد بعضها على النموئ

 

 والظهر العديد من اخلربال القطرية فوا د هذا االرالباطئ -43

 

مر برنامج القضاء على  لبدأ مبتارية اجتماعية  ويةساعد االباع نهج شامىل لألمن الغذا ي يف الربازيىل، و د  -44

يف ا عة     11يف ختفيض مستويال سوء التغذية من    برنامج القضاء على الفقر ا د ر يف الربازيىل،  لوالطور 27اجلوع

يف ا عةئ و د مجر برنامج القضاء على اجلوع يف البداية بني برامج جمزأة، أد ىل برامج جديدة للتأيد من  5أ ىل من 

( التحويالل النقدية ا تروطة 1)والتمىل جمموعة سياسااله ما يلي: معاجلة األسباب اهليكلية للجوع فضال عن عوا بهئ 

الذي يستفيد منه اليوم أيئر من ربر سكان الربازيىل  Bolsa Família)من ا فضىل    األم يف األسرة( من  الل برنامج 

( شراء األغذية للقطاع العام من ا زارعني األسريني، 2)؛ 28يف ا عة من الناالج احمللي اإلمجالي 4ئ0بتكلفة سنوية  درها 

يف ا عة( مادرها حملي من ا زارعني األسريني، من  30( وجبال مدرسية جز ية )3)من  الل برنامج شراء األغذية؛ 

على (، والتأمني PRONAF( دعم ا زارعني األسريني لتغطية االعتمادال )4) الل برنامج التغذية ا درسية الوطين؛ 

                                                      
26  Tirivayi, N., M. Knowles & B. Davis.2013. التفاعةىل بةني احلمايةة االجتماعيةة والزراعةة: اسةتعراض األدلةةئ متةروع مةن احلمايةة              ئ

  منظمة األغذية والزراعة، رومائئ اإلنتاج، ور ة عمىل
27   Graziano da Silva  J. Del Grossi, M.E. and França, C.G.2010.وزارة برنامج القضاء التام على اجلوع: التجربة الربازيلية، برازيليةا  ئ ،

 التنمية الزراعيةئ
: بنةاء االنتعةاش اال تاةادي، التنميةة التةاملة والعدالةة       2014/2015ئ التقريةر العةا ي عةن احلمايةة االجتماعيةة      2014منظمة العمىل الدولية،   28

 االجتماعيةئ جنيف، منظمة العمىل الدوليةئ



C 2015/2 Rev.1 14 

 

وبرامج ا ترتيالئ و د زاد برنامج  Bolsa Famíliaاحملاصيىل وغريها، لتلبية الطلب اإلضايف لألغذية من وراء برنامج 

( احلاول على اخلدمال العامة 2)( حتسني الغذية األطفال؛ 1)القضاء على الفقر ا د ر يف الربازيىل من الرتييز على: 

، والتعلم التقين للوظيفة، والقروض الاغرية، والقديم ا ساعدة للمزارعني اجياإلنت( اإلدراج 3)مئىل الاحة والتعليم؛ 

 األسريني، وا ياه والضوء للجميرئ 

 

و ن  ثيوبيا هي مئال على استبدال ا ساعدال الطار ة ا خااة بتحويالل الد ىل العادية، وذلك  عاجلة  -45

، وهو ثاني أيرب نظام للحماية 2005أطل  برنامج األمن الغذا ي يف  ثيوبيا يف عام  الادمال ا تكررة والفقر ا زمنئ و د

االجتماعية يف أفريقيا بعد برنامج ا نح االجتماعية يف جنوب أفريقيائ ويوفر برنامج األمن الغذا ي إلثيوبيا التحويالل 

إلنتاجية  جر الزاوية لربنامج األمن الغذا ي، النقدية باإلضافة    غريها من اخلدمالئ ويتكىل برنامج شبكة األمان ا

ويوفر الدعم من  الل األشغال العامة، وعدم العطيىل األنتطة الزراعية،  ذا مل يكن هناك عمىل ياف يف األسرة، من 

بلغ و 29يف ا عة من ا ستفيدين من برنامج شبكة األمان اإلنتاجية يتلقون الدعم ا باشر(ئ 15 الل الدعم ا باشر ) والي 

يف ا عة من  2ئ1يف ا عة من السكان، بتكلفة  درها حنو  10مليون نسمة، أو  6ئ7 والي  2012عدد ا ستفيدين يف عام 

ويعترب أن الربنامج  د  فض معدل الفقر الوطين بنسبة نقطتني معويتني و د ساعد على  30الناالج احمللي اإلمجاليئ

 31الئلثئاحلد من موسم اجلوع لد  ا ستفيدين مبقدار 

 

 ن  انون ضمان العمالة الريفية للمهامتا غاندي يف اهلند، هو أيرب برنامج عمىل  كافحة الفقر يف العاملئ و د  -46

يوم يف السنة من العمىل لعضو وا د على األ ىل من أي أسرة ريفية،  100وهو يضمن يحد أ اى  ،2005أنتأ يف عام 

مليون أسرة ريفية و د  50رة باحلد األدنى لألجورئ ويغطي الربنامج  والي يكون على استعداد ألداء العمالة غري ا اه

 يف ا عة من الناالج احمللي 5ئ0بتكلفة بلغت حنو  32يوم عمىل 46   األسر ا تارية  2012/2013 الفرتة دم يف 

 اهلدف الئاني للربنامج فهو العبعة العمالة الفا ضة ا وجودة يف الريف لتوفري األشغال العامةئ وأما 33ئاإلمجالي

 

، ويسمى اآلن 2007و د عزز ا كسيك برناجمه للتحويالل النقدية ا تروطة، الذي مت  نتاؤه يف عام  -47

Prosperaلمستفيدين، و دراجه يف االسرتااليجية ، من  الل  عادة الرتييز على العمالة/اإلدراج اإلنتاجي وا الي ل

مليون شخص  32أيئر من  Prosperaئ ويستفيد من Cruzada Nacional contra el Hambreالوطنية لألمن الغذا ي 

 يعيتون يف األ ياء الفقرية يف ا ناط  الريفية، وهو يعطي األولوية إلعطاء التحويالل النقدية    األمهالئ 

                                                      
29 Hoddinott, J.2014.مايو/أيار 7يوم  اإلنتاجية يف  ثيوبيائ  دم العرض يف مؤمتر التدرج واحلماية االجتماعيةالفعيىل التدرج يف برنامج شبكة األمان  ئ 

 ئييغالي، رواندائ 2014
 دارة ا خاطر والعزيز النمو: وضر نظم للحماية االجتماعية يف أفريقيائ اسةرتااليجية البنةك الةدولي للحمايةة االجتماعيةة يف      ئ 2012 البنك الدولي،  30

 ئئ واشنطن العاصمة: البنك الدولي2022-2012 أفريقيا

 
31 Berhane, G., D.O. Gilligan, J. Hoddinott, Kumar, N., & Taffesse, A.S.2014.  هىل ميكن أن النجح احلماية االجتماعيةة يف أفريقيةا    ئ

 ئ26-1(: 1)63 أثر برنامج شبكة األمان اإلنتاجية يف  ثيوبيائ التنمية اال تاادية والتغري الئقايف،
وزارة التنمية الريفية، دا رة التنميةة الريفيةة،   ئ 2014 فرباير/شباط 2 القرير للتعب،ئ 2005  كومة اهلندئ  انون العمالة الريفية للمهامتا غاندي،  32

  نيو دهلي،  كومة اهلندئ
احلماية االجتماعية والنمو وأدلة العمالة من اهلند، يينيةا، مةاالوي، ا كسةيك، وطاجيكسةتانئ نيويةورك،      ئ 2013ئ برنامج األمم ا تحدة اإلمنا ي  33

 برنامج األمم ا تحدة اإلمنا يئ
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"لتعزيز القدرال الوطنية إلنتاج الغذاء، وسلسلة  2012أطل  النيجر مبادرة "النيجر الغذي النيجر" يف عام  -48

الوريد ثابتة، والامود يف وجه األزمال الغذا ية والكوارث الطبيعية"ئ ولتحقي  هذا اهلدف، يستند الربنامج على التآزر 

( زيادة والنوير  1)ز أنتطته يف مخسة جماالل ر يسية وهي: بني اإلجراءال احلكومية ا تفر ة السابقةئ وهو يري

( الزويد األسواق احمللية )الريفية واحلضرية( على أساس منتظم 2)اإلنتاج الزراعي واحلرجي واحليواني والسمكي؛ 

أمام ( العزيز  درة الفعال الضعيفة على الامود 3)با نتجال الزراعية واحلرجية واحليوانية والسمكية من البلد؛ 

( 5)( حتسني الوضر التغذوي للسكان؛ 4)مبا يف ذلك الغري ا ناخ، وأزمة الغذاء، والكوارث الطبيعية؛  ،الادمال

خمتلف الدابري  هذه ا بادرةالعزيز اإلصال ال مبا فيها ا ؤسسية لتحقي  األمن الغذا ي والتنمية الزراعيةئ والستخدم 

ان والوجبال ا درسية من ماادر حملية من ا زارعني األسريني، من احلماية االجتماعية، مبا يف ذلك شبكال األم

  .34أفريقيامن أجىل األفريقيني  الل برنامج التراء من 
 

يستلهم برنامج التراء من األفريقيني من أجىل أفريقيا من جتربة برنامج شراء األغذية الربازيلي يف شراء  -49

مبي  والنيجر والسنغال، وجيمر على اأفريقية وهي:  ثيوبيا ومالوي وموز األغذية من ا زارعني األسريني، يف مخس دول

حنو فعال بني اإلدراج اإلنتاجي للمزارعني األسريني وا ساعدال الغذا ية واحلماية االجتماعية للسكان الضعفاءئ و د 

ية العا ي واحلكومال األفريقية ومت النفيذه من  بىل منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذ 2012أنتأ الربنامج يف عام 

الدعم  برنامج التراء من األفريقيني من أجىل أفريقياا تارية، ومتويله من  بىل  دارة التنمية الدولية والربازيىلئ و د  دم 

يف ا عةئ ويتم شراء ما  115زادوا من  نتاجيتهم مبتوسط بلغ  التري التقارير    أنهمومزارع أسريئ  5 000أليئر من 

يف ا عة من  نتاجهم من  الل الربنامج ويتم استخدمه لتوفري الوجبال الاحية من ا اادر احمللية حلوالي  40ارب يق

ألف طالبئ وخيلف فا ض اإلنتاج الوافر ا واد الغذا ية يف األسواق، ويتيح  مكانية التراء احمللي أمام اجملتمعال  130

 ادال احملليةئ الريفية، مما يساعد بدوره على حتريك اال تا
 

والتري الدروس ا ستفادة من جناح هذه التجارب    وجود عناصر أساسية لربامج احلماية االجتماعية، متكن  -50

من العزيز األمن الغذا ي و نهاء الفقر ا د ر، مبا يف ذلك: العميم احلماية االجتماعية يف اسرتااليجيال األمن الغذا ي 

السياسال الزراعية واإلنتاجية؛ والتحول من الربامج اجملزأة والاغرية والتجريبية    نهج مر والتغذية، و ل  التآزر 

ضمان التمويىل الكايف للحماية االجتماعية، اليت ميكن أن الئمر بنتا ج  جيابية بتكلفة منخفضة نسبيًا، يما  أيئر مشواًل؛

  بني ا ؤسسال العامة اليت التناول احلماية دعم والعزيز التنسي يف الربازيىل؛ Bolsa Famíliaيظهر من برنامج 

 االجتماعية والزراعة، و شراك اجلهال الفاعلة غري احلكومية واجملتمعال احمللية يف عملية وضر السياسالئ 
 

وستكون الدا رة اجملدية للحماية االجتماعية والأثريها ا ضاعف موضر الرييز ا نتور الر يسي عن  الة  -51

وسرييز التقرير على أن يسر  لقة الفقر يف ئ الذي سينتر يف و ت ال   من هذا العام، 2015لعام  األغذية والزراعة

ابري للحماية االجتماعية للفقراء والضعفاء  ساعدالهم على اللبية ا تياجاالهم األساسية و دارة ا خاطرئ ا ناط  الريفية يتطلب الد

لسياسال اليت التجر التنمية الزراعية، فإنها الساعد على  ل  مسارال دا مة وعندما يتم اجلمر بني هذه التدابري والتد الل وا

 من الفقرئللخروج 

 

                                                      
 ئwww.paa-africa.org ا و ر على شبكة اإلنرتنت:  34


