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تقديم
أحرزنا في العقود األخيرة تقدما كبيرا في مكافحة الجوع بالقليل من الفرج أو قد يأتي متأخراً جداً على منع
الحرمان المتمادي.
والفقر في العالم .فقد حققت غالبية البلدان 72 -من
وللقضاء على الجوع والفقر ،نحتاج إلى مزيج من
أصل  129بلدا  -التي رصدتها منظمة األغذية والزراعة
غاية األهداف اإلنمائية لأللفية المتمثلة في خفض نسبة االستثمارات الخاصة والعامة المستدامة وتدابير الحماية
االجتماعية .وسيتطلب القضاء على الجوع في العالم
السكان الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف
بطريقة مستدامة بحلول عام  2030مبلغا إضافيا يقدر
بحلول عام  ،2015إذ لم تتمكن األقاليم النامية ككل
من بلوغ هذه الغاية سوى بهامش صغير .وباإلضافة إلى متوسطه  267مليار دوالر أمريكي سنويا لالستثمار في
المناطق الريفية والحضرية وفي الحماية االجتماعية ،حتى
ذلك ،حقق  29بلدا الهدف األكثر طموحا الذي وضعه
مؤتمر القمة العالمي لألغذية عام  ،1996عندما التزمت يتسنى للفقراء الحصول على األغذية وتحسين سبل عيشهم.
الحكومات بخفض العدد المطلق لألشخاص الذين يعانون وهذا يعادل تقريبا  0.3في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي ،وسيبلغ في المتوسط  160دوالرا أمريكيا
من نقص التغذية إلى النصف بحلول عام  .2015وفي
غضون ذلك ،تراجعت نسبة األشخاص الذين يعيشون في سنويا لكل شخص يعيش في الفقر المدقع خالل فترة
الخمس عشرة سنة (منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
ظل فقر مدقع في البلدان النامية من  43في المائة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي،
عام  1990إلى  17في المائة هذا العام (البنك الدولي
2015ب)
2015أ)
وهذا يشكل بكل تأكيد ثمنا زهيدا نسبيا يجب دفعه
بيد ّأن التقدم لم يكن متساوياً بين مختلف البلدان
للقضاء على الجوع في فترة حياتنا!
واألقاليم .فقد تراجع إلى حد كبير معدل انتشار الجوع
وباإلضافة إلى االستثمارات في قطاع الزراعة وفي
والفقر في بعض األقاليم ،ال سيما في شرق آسيا والمحيط
التنمية الريفية ،هناك حاجة إلى ضمان االستثمارات في
الهادئ وكذلك في جنوب شرق آسيا .غير أن التقدم كان
برامج الحماية االجتماعية.
بطيئاً على وجه اإلجمال في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب
ويتزايد إدراك بلدان كثيرة في العالم النامي بضرورة
الصحراء الكبرى ،بالرغم من بعض قصص النجاح في بعض
وضع تدابير للحماية االجتماعية من أجل الحد من الفقر
البلدان.
ً
والجوع و/أو القضاء عليهما على الفور .ونتيجة لذلك،
وال يزال هناك  795مليون شخص يعانون الجوع وفقا
لتقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالم ( 2015منظمة توسعت برامج الحماية االجتماعية بسرعة في السنوات
األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية األخيرة رغم وجود تنوع كبير في طبيعة تلك البرامج ،حتى
الزراعية وبرنامج األغذية العالمي2015 ،أ) ،ويعيش حوالي داخل بلد بعينه.
ّ
وقد ب ّينت دراسات عديدة أن برامج الحماية االجتماعية
مليار شخص في فقر مدقع (البنك الدولي 2015أ) .ويعيش
معظم هؤالء األشخاص في المناطق الريفية وهم يعتمدون كانت ناجحة في التقليل من مستويات الجوع والفقر .ففي
عام  ،2013قامت الحماية االجتماعية بانتشال  150مليون
على الزراعة لجني قسم كبير من دخلهم.
شخص من براثن الفقر المدقع.
لهذا السبب من الملح أن نعمل لدعم السكان األشد
تتيح الحماية االجتماعية لألسر أن تزيد استهالكها من
ضعفا لكي يصبح العالم خاليا من الجوع .وقد كان النمو
االقتصادي ،ال سيما في الزراعة ،ضرورياً في خفض معدالت األغذية وأن تنوعه ،غالباً من خالل زيادة إنتاجها الخاص.
الجوع والفقر .ولذلك ،يظل االستثمار في الزراعة األسلوب كما تتعزز التأثيرات اإليجابية على رفاه الطفل واألم حين
تكون البرامج مراعية لنوع الجنس أو تستهدف النساء
األكثر فعالية لتوفير فرص توليد الدخل وتحسين التغذية،
ً
خصيصا .وهذا مهم بشكل خاص ألن سوء تغذية األم
خصوصاً للنساء وللشباب في المناطق الريفية.
ولكن حتى مع النمو االقتصادي ،غالباً ما يكون الكفاح والطفل يديم الفقر من جيل إلى جيل.
وال تصون برامج الحماية االجتماعية االستهالك وحسب.
لإلفالت من قبضة الجوع والفقر بطيء التقدم بما أن النمو
فاألدلة تب ّين أن الحماية االجتماعية تعزّز زيادة االستثمار
قد ال يكون شام ًال للجميع .فبالنسبة لبعض المجموعات،
في تعليم األطفال وصحتهم وتخفف من عمالة األطفال،
من قبيل األطفال والشيوخ ،قد يأتي النمو االقتصادي
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الحكومية بما في ذلك برامج الحماية االجتماعية التي
كما تنتج عنها تداعيات على إنتاجية األطفال وقابلية
تمكن من زيادة استهالك األغذية المنتجة محلياً.
توظيفهم في المستقبل .وحين تكون الحماية االجتماعية
ومن الممكن اإلشارة إلى قيود التمويل التي تعترض
حسنة التنفيذ والتحويالت منتظمة وقابلة للتوقع ،فهي
تيسر أيضاً زيادة االستثمارات في األنشطة اإلنتاجية داخل سبيل تنفيذ هذه البرامج ،ولكن هذه القيود ترتبط ارتباطاً
المزارع ،بما يشمل األصول واألدوات والثروة الحيوانية وأيضاً وثيقاً باإلرادة السياسية المطلوبة التخاذ القرارات الضرورية
في المشاريع غير الزراعية .وحتى التحويالت الصغيرة نسبياً على صعيد اإلنفاق .ويمكن للبرامج التجريبية ،فض ًال عن
تستطيع أن تساعد الفقراء على تخطي القيود على مستوى الرصد والتقييم الحذرين ،أن تساعد على بدء الحوار
السيولة واالئتمان ،وتقدم تأميناً بوجه بعض المخاطر التي المطلوب في مجال السياسات لبناء الدعم الوطني لتمويل
تدابير المساعدة االجتماعية هذه .وينبغي توليد جزء من
تمنعهم من ممارسة أنشطة تد ّر إيرادات أعلى.
ً
هذا التمويل على األقل محليا لتوفير قاعدة مستدامة
وأخيراً ،للحماية االجتماعية آثار إيجابية على
لبرامج الحماية االجتماعية.
المجتمعات واالقتصادات المحلية .فيمكن لبرامج األشغال
وقد أثبتت التجارب القطرية على مر العقدين الماضيين
العامة أن تقدم موارد مهمة على صعيد البنية األساسية
والمجتمع المحلي وأن تساهم مباشرة في االقتصاد المحلي أن إنهاء الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية هو
حين تتمتع بتصميم وتنفيذ جيدين .ويمكن لبرامج التغذية أمر ممكن .وقد بينت أيضاً أنه يتوجب القيام بالكثير من
العمل مستقب ًال لتحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس.
المدرسية أن تساعد في مكافحة سوء التغذية وأن تعمل
كحافز لضمان حصول األطفال على التعليم .كما أن الدخل ويعتبر االلتزام السياسي والشراكات والتمويل الكافي
واإلجراءات الشاملة عناصر رئيسية بالنسبة إلى هذا الجهد.
اإلضافي الذي توفره برامج الحماية االجتماعية يزيد من
ونحن ملتزمون بدعم الجهود الوطنية وغيرها من أجل
الطلب على السلع والخدمات المنتجة محلياً فيساهم في
طي صفحة الجوع وسوء التغذية .وإن قرار الجمعية العامة
الحلقة المثمرة للنمو االقتصادي المحلي.
لعام  2012حول حد أدنى للحماية االجتماعية ،وتحدي
ولكن على الرغم من الفعالية المثبتة للحماية
القضاء على الجوع ،وإعالن روما بشأن التغذية لعام ،2014
االجتماعية فهي ال تستطيع وحدها أن تنتشل الناس من
وجدول أعمال أديس أبابا لعام  ،2015وأهداف التنمية
الجوع والفقر بصورة مستدامة .لكن يمكن للربط بين
المستدامة لما بعد  2015من بعض األمثلة األخيرة عن
الزراعة والحماية االجتماعية أن ينتج حلقات حميدة من
التنمية المحلية .وتشمل الحلول "الرابحة في كل الحاالت" الدعم من قبل المجتمع الدولي .وهذا اإلصدار لتقرير حالة
التي ثبت نجاحها والتي تدعم الزراعة األسرية من خالل
األغذية والزراعة الذي ير ّكز على الحماية االجتماعية يتناول
الحماية االجتماعية "المشتريات المؤسسية" من المزارعين بالتفصيل دعمنا المطلق لتعزيز القدرات واإلمكانات الوطنية
المحليين لتوفير الوجبات المدرسية ،وغيرها من البرامج
من أجل تطوير البرامج المطلوبة وتنفيذها بنجاح.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
المدير العام لمنظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة
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موجز تنفيذي
تمكنت بلدان كثيرة من تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
المتعلقة بالحد من الفقر ،إال أن بلداناً كثيرة أخرى ال
تزال متأخرة على هذا الصعيد ،ولذا سيتمثل التحدي
لما بعد عام  2015في االستئصال التام للفقر والجوع.
يقر العديد من البلدان النامية أكثر فأكثر بأن إجراءات
الحماية االجتماعية ضرورية للتخفيف من وطأة الحرمان
الفوري الذي يعاني منه الناس الذين يعيشون في الفقر،
وكذلك للحؤول دون وقوع غيرهم في براثن الفقر حين
تحدث أزمة ما .يمكن للحماية االجتماعية أيضاً أن تساعد
المستفيدين منها على زيادة إنتاجيتهم عبر تمكينهم
من إدارة المخاطر وبناء األصول وممارسة أنشطة تتيح
مكاسب أكبر .وتتخطى تلك المنافع المستفيدين المباشرين
لتشمل مجتمعاتهم واالقتصاد األوسع ،إذ يشترون الغذاء
والمستلزمات الزراعية وغيرها من السلع والخدمات الريفية.
ولكن ال يمكن للحماية االجتماعية أن تقدم مخرجاً مستداماً
من الفقر إال إذا كان هناك نمو في االقتصاد يشمل كافة
الجوانب .تبقى الزراعة في معظم البلدان ذات الدخل
المنخفض والمتوسط ،القطاع األكبر الذي يوفر فرص العمل
للفقراء والمصدر الرئيسي لسبل المعيشة من خالل األعمال
مدفوعة األجر ،واإلنتاج الخاص من أجل االستهالك األسري
والسوق .فالفقر وما يالزمه – من سوء تغذية وأمراض
ونقص في التعليم– يح ّد من اإلنتاجية الزراعية .وبالتالي
فإّن توفير الحماية االجتماعية ،وانتهاج التنمية الزراعية
بطريقة متكاملة يقدمان تآزرات كفيلة بزيادة فعالية كل
منهما.

االتجاهات على صعيد الفقر
على الرغم من أن نسبتي الفقراء من جهة ومدقعي
الفقر من جهة أخرى قد تراجعتا خالل العقود الثالثة
األخيرة ،فما زالت األرقام مرتفعة إذ أن مليار شخص
تقريباً يعتبرون مدقعي الفقر فيما أن مليارا ً آخر يعاني
الفقر  .تراجع معدل الفقر المدقع تراجعاً كبيرا ً في
أقاليم كثيرة وال سيما في شرق آسيا والمحيط الهادئ
كما في جنوب آسيا .وفي أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ،أحرز تقدم طفيف إذ أ ّن نصف السكان تقريباً
يعانون الفقر المدقع.
والفقر المدقع يتركز بشكل غير متناسب في المناطق
الريفية ،والفقراء في الريف أكثر مي ًال إلى االعتماد على

الزراعة مقارنة باألسر الريفية األخرى وال سيما في أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى .إن اعتماد الفقراء على الزراعة من
أجل جني لقمة عيشهم ،وذهاب النسبة األكبر من إنفاقهم
إلى الغذاء ،يجعالن الزراعة عام ًال أساسياً للتدخالت الرامية
إلى التخفيف من وطأة الفقر والجوع.

ما سبب تمادي الفقر؟
غالباً ما يبدأ الفقر مع التغذية والصحة الرديئتين ،ال سيما
في مطلع الطفولة :فيعلق الفقراء في حلقات مفرغة من
الجوع وسوء التغذية والصحة السقيمة واإلنتاجية المتدنية
والفقر .والنمو االقتصادي ،ال سيما التنمية الزراعية ،ضروري
لخفض معدالت الفقر .لكن ،حتى مع النمو االقتصادي،
غالباً ما يكون الكفاح لإلفالت من الفقر بطيء الوتيرة
بما أن النمو قد ال يكون شامالً .فبالنسبة إلى بعض
المجموعات من قبيل األطفال والشيوخ ،قد يأتي النمو
االقتصادي بالقليل من الفرج أو قد يأتي متأخرا ً جدا ً على
منع حصول الحرمان والعسر طويل األمد.
الطريق للخروج من الفقر صعب .باإلضافة إلى ذلك،
هناك الكثير من األسر غير الفقيرة التي تكون عرض ًة
للوقوع في براثن الفقر حين تواجه صدمات من نوع أو
من آخر .وتؤدي تلك الصدمات إلى تراجع الكثير من األسر
إلى ما دون خط الفقر ألنها تتكبد خسائر كبيرة في الدخل
وال تملك ما يكفي من المدخرات للتخفيف من وطأة
الصدمات .وتترتب على تلك الصدمات عادة تأثيرات سلبية
طويلة األمد على الفقراء.

ما هي الحماية االجتماعية؟
تنطوي الحماية االجتماعية على مبادرات تقدم تحويالت
نقدية أو عينية إلى الفقراء تحمي الشرائح الضعيفة من
المخاطر ،وتعزز المكانة االجتماعية للمهمشين وحقوقهم،
وكل ذلك بهدف عام هو خفض الفقر والضعف االقتصادي
واالجتماعي .وتتضمن الحماية االجتماعية ثالثة مكونات
عريضة وهي :المساعدة االجتماعية والضمان االجتماعي
وحماية سوق العمل .يقدم القطاع العام برامج المساعدة
االجتماعية التي تقوم على تحويالت مشروطة أو غير
مشروطة ،نقدية أو عينية ،أو برامج لألشغال العامة.
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اإليجابية على رفاه الطفل واألم حين تكون البرامج مراعية
وبرامج الضمان االجتماعي هي برامج اكتتابية تؤمن
لنوع الجنس أو حين تستهدف النساء خصيصاً .وهذا مهم
التغطية لحاالت الطوارئ المحددة التي تؤثر في رفاه
بشكل خاص ألن سوء تغذية األم والطفل يديمان الفقر من
األسرة أو دخلها .وتؤمن برامج سوق العمل استحقاقات
جيل إلى جيل.
للبطالة ،وتبني المهارات وتعزز إنتاجية العمال وقابلية
وال تؤدي زيادة استهالك األغذية وتعزيز التنوع
توظيفهم.
ً
الغذائي ،إلى تحسين النتائج التغذوية تلقائيا .فالحالة
وقد توسعت برامج الحماية االجتماعية بسرعة
التغذوية رهن عدد من العوامل األخرى ،بما في ذلك
على مر العقدين الماضيين .ويتلقى حوالي  2.1مليار
شخص ،أي ثلث السكان ،شك ًال معيناً من أشكال الحماية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية
الصحية ،فض ًال عن التغذية المناسبة لألطفال والخيارات
االجتماعية في كافة أنحاء العالم النامي .وهناك تفاوت
الغذائية للكبار .وبالتالي ،لكي تتمكن برامج المساعدة
واسع فيما بين األقاليم إذا أن التغطية في أدناها لدى
األقاليم التي يبلغ الفقر فيها أعلى مستوياته .ويركز هذا االجتماعية من تحسين النتائج التغذوية يجب أن تقترن
التقرير على المساعدة االجتماعية التي هي الشكل األكثر بتدخالت تكميلية .ويمكن لتدخالت زراعية كثيرة ،مثل
البستنة المنزلية وتربية المواشي الصغيرة ،أن تساهم في
شيوعاً بين سائر أشكال الحماية االجتماعية في العالم
تحسين التغذية.
النامي.

هل تكلفة الحماية االجتماعية معقولة؟
تستطيع معظم البلدان ،وحتى األشد فقرا ً من بينها ،تحمل
تكلفة برامج الحماية االجتماعية التي قد تكون فاعلة في
مكافحة الفقر .وقد كان اإلنفاق على هكذا برامج متدنياً
نسب ًة إلى الناتج المحلي اإلجمالي .ولكي تكون هناك
برامج أكثر شموالً ،قد يستوجب التمويل خيارات صعبة
على صعيد اإلنفاق .وسيكون دعم المانحين ضرورياً على
المدى القصير إلى المتوسط من أجل الحفاظ على البرامج
في بعض الدول .ولكن حشد الموارد المالية الداخلية
من البداية مهم مبدئياً ،وكذلك إنشاء قاعدة مستدامة
سياسياً ومالياً لبرامج المساعدة االجتماعية .ويمكن للبرامج
التجريبية والرصد والتقييم الدقيقين المساعدة على
استهالل حوار السياسات المطلوب لبناء وفاق وطني حول
طبيعة المساعدة االجتماعية ونطاقها وتمويلها ضمن البلد
المع ّين.

بوسع الحماية االجتماعية المساعدة على
خفض الفقر وانعدام األمن الغذائي
تتميّز برامج الحماية االجتماعية بفعاليتها على صعيد
خفض الجوع والفقر .ففي العام  ،2013ساعدت الحماية
االجتماعية على انتشال عدد بلغ  150مليون نسمة ،من
قبضة الفقر المدقع ،أي أولئك الذين يعيشون بأقل من
 1.25دوالر أمريكي في اليوم .وتتيح الحماية االجتماعية
لألسر أن تزيد استهالكها من األغذية وأن تنوعه ،وذلك
غالباً من خالل زيادة إنتاجها الخاص .كما تتعزز التأثيرات

التأثير المحتمل للحماية االجتماعية
في االستثمار والنمو
ال تزال سبل معيشة معظم األسر الريفية الفقيرة في العالم
النامي مرتكزة على الزراعة وال سيما على زراعة الكفاف.
ويعيش معظم أولئك المزارعين في أمكنة تنعدم فيها
أسواق – المدخالت والمخرجات الزراعية والعمالة والسلع
والخدمات األخرى مثل االئتمان والتأمين – أو ال تعمل
هذه األسواق بشكل ج ّيد .كما أن انعدام اليقين المناخي
وال سيما جراء تسارع تغيّر المناخ وغياب التأمين معقول
التكلفة ،يقعان في صلب ضعف األسر التي تتكل على سبل
العيش الزراعية.
كما أن األفق الزمني المتاح لألسر الزراعية الضعيفة
محدود ،ألن تركيزها ينصب على الصمود والبقاء.
ونتيجة لذلك ،تميل تلك األسر بشكل خاص إلى اعتماد
استراتيجيات زراعية قليلة المخاطرة ومتدنية اإليرادات
وغيرها من االستراتيجيات المولدة للدخل وقد تسعى إلى
الحصول على السيولة أو تنويع مصادر الدخل في أسواق
العمل غير النظامي .وألسباب مشابهة ،قد ال تستثمر األسر
بما يكفي في تعليم أوالدها وصحتهم كما قد تعتمد
استراتيجيات سلبية للتصدي للمخاطر مثل بيع األصول
تحت الضغط ،وتخفيض نوعية االستهالك الغذائي وكميته،
والتسول أو إخراج األطفال من المدارس واستغالل الموارد
الطبيعية بطريقة غير مستدامة.
ويمكن للحماية االجتماعية أن تؤثر إيجابياً في قرارات
األسر الفقيرة المتعلقة باالستثمار .فهي تساعد األسر
على إدارة المخاطر .وإذا ما قدمت الحماية االجتماعية
بوتيرة منتظمة ومتوقعة فيمكنها أن تزيد من قابلية
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التوقع واألمن لألسر الزراعية ،فتعوض جزئياً عن التأمين
وتوفر مصدراً حيوياً للسيولة .وهناك مجموعة متنامية من
األدلة التي تشير إلى أن برامج المساعدة االجتماعية ال
تمنع األسر فقط من السقوط أكثر فأكثر في هوة الفقر
والجوع حين تتعرض للصدمات ،بل تساعد أيضاً الفقراء
في التغلب على قيود السيولة واالئتمان وإدارة المخاطر
بفعالية أكبر ،كما أنها تتيح االستثمار في األنشطة المنتجة
وفي بناء األصول.
وتب ّين األدلة أن الحماية االجتماعية تشجع على المزيد
من االستثمار في تعليم األطفال وفي صحتهم وتخفض
عمالة األطفال ،فتو ّلد تداعيات إيجابية على اإلنتاجية
وقابلية التوظيف في المستقبل .وحين تطبق الحماية
االجتماعية تطبيقاً جيداً بوسعها أيضاً أن تيسر زيادة
االستثمار في األنشطة اإلنتاجية في المزارع بما يشمل
المدخالت واألدوات والثروة الحيوانية كما في المؤسسات
غير الزراعية .وبوسع حتى التحويالت األصغر نسبياً أن
تساعد الفقراء على تخطي قيود السيولة واالئتمان ،وتقدم
تأميناً ضد بعض المخاطر التي تمنعهم من ممارسة
أنشطة تدر إيرادات أعلى .وثمة أدلة واضحة على ّأن
التحويالت تعزز اإلدماج االجتماعي عبر تيسيرها مشاركة
األسر الفقيرة ومساهمتها في الشبكات االجتماعية التي
تساعد األسر على التصدي للمخاطر وتؤدي دوراً داعماً
في النسيج االجتماعي للمجتمعات المحلية.
الحماية االجتماعية ال تخفض من جهد العمل .لكنها
تمنح المستفيدين خياراً أكبر ،والكثيرون منهم ينقلون
الوقت الذي كان مكرساً في السابق إلى العمل المأجور
الزراعي غير النظامي على سبيل المالذ األخير إلى العمل
في مزارعهم الخاصة أو الوظائف خارج المزارع .وإلى
جانب زيادة األنشطة اإلنتاجية في المزارع وخارجها ،تعزز
الحماية االجتماعية سبل المعيشة بدالً من أن تشجع على
التّبعية.
وللحماية االجتماعية تأثيرات إيجابية على المجتمعات
واالقتصادات المحلية .فيمكن لبرامج األشغال العامة أن
تقدّم األصول األساسية على صعيد البنية األساسية والمجتمع
المحلي حين تكون مصممة ومنفذة كما يجب ،وأن تساهم
مباشرة في االقتصاد المحلي .وتزيد التحويالت النقدية القوة
الشرائية للفقراء الذين يطالبون بسلع وخدمات ُمنتَجة
بمعظمها في االقتصاد المحلي .زد على أن هذا الدخل
اإلضافي يساهم في حلقة مثمرة من النمو االقتصادي
المحلي .وقد تكون البرامج التكميلية ضرورية لخفض
القيود من ناحية العرض ،فتحول بالتالي دون ارتفاع األسعار
بشكل كبير وتزيد من تأثيرات البرنامج على الدخل الفعلي
واإلنتاج.

فهم عوامل النجاح :تداعيات
تصميم البرامج وتنفيذها
ال تتساوى البرامج كلها من حيث الفعالية ،كما أن تأثيراتها
قد تتفاوت تفاوتاً عظيماً من حيث الحجم والطبيعة على
حد سواء .وحتى في ما بين البرامج التي تبدو متشابهة
جدا ً ،مثالً التحويالت النقدية للفقراء ،قد تؤدي الفوارق
في تصميم البرامج وتنفيذها إلى نتائج مختلفة جدا ً .فعلى
سبيل المثال ،سيكون الستهداف األسر التي فيها عدد أقل
من األشخاص البالغين س َّن العمل ،تداعيات من حيث
تأثيرات العمل على سبل المعيشة.

يمكن لتحديد المجموعات المستهدفة أن يحقق
غايات البرامج بتكاليف أدنى

لبرامج الحماية االجتماعية عامة غايات تحدد المستفيدين
المقصودين .أ ّما نجاح البرامج في تحقيق غاياتها فيعتمد،
من بين أمور أخرى ،على نجاحها في بلوغ المجموعة
المستهدفة .تستخدم برامج الحماية االجتماعية مزيجاً من
أساليب االستهداف لتقديم تحويالت أكبر وأفضل إلى أفراد
أو أسر مختارة .وفي حين أن االستهداف قد يكون وسيل ًة
فعالة لخفض الفقر وعدم المساواة ،فإن التنفيذ الف ّعال هو
عامل أساسي ويعتمد بشكل كبير على قدرة المؤسسات.

أهمية مستوى التحويالت وتوقيتها وقابلية توقعها

إ ّن معظم تحويالت المساعدة االجتماعية مصممة لتغطية
تكلفة سلة االستهالك الغذائي بالحد األدنى؛ ولذا ،من أجل
المزيد من التأثيرات ،سينبغي رفع مستويات التحويالت
وفقاً لذلك .وتظهر البيانات المتاحة تنوع مستويات
التحويالت ،مع قيام الكثير من البلدان بتوفير متوسط من
تحويالت الحماية االجتماعية إلى المستفيدين ،يفوق عدة
مرات فجوة الفقر (البالغة  1.25دوالر أمريكي في اليوم)،
فيما تقل التحويالت في الكثير من البلدان األشد فقرا ً
بكثير عن المستوى المطلوب لردم الفجوة.
ولعل توقيت التحويالت وقابلية توقعها ال يقالن أهمية
عن مستواها .فإن األسر المستفيدة تنفق المبالغ المقطوعة
للتحويالت غير المنتظمة بشكل مختلف عما لو كانت
منتظمة وقابلة للتوقع .ففي حال لم تكن التحويالت منتظمة
وقابلة للتعويل عليها فسيكون من الصعب على األسر أن
تخطط لالستهالك وأن توزعه على مر الوقت ،وبالتالي
أن تنتقل إلى تغيير مستدام في نوعية الوجبات الغذائية
وكميتها .فض ًال عن ذلك ،فإن االنتظام والقابلية على التعويل
يوسعان األفق الزمني لألسر المستفيدة ما يتيح لها إدارة
المخاطر والصدمات بفعالية أكبر وبالتالي تفادي استراتيجيات
التصدي "السلبية" واستراتيجيات اإلنتاج المناورة للمخاطر،
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على ترابط جوهري في سياق سبل المعيشة الريفية .تتكل
فتزيد من القبول بالمخاطرة في المحاصيل و/أو األنشطة
العائالت الفقيرة والتي تعاني من انعدام األمن الغذائي
األكثر ربحاً .وتزيد المدفوعات المنتظمة والتي يمكن
التعويل عليها من الثقة ومن الجدارة االئتمانية فيما تخفف بالدرجة األولى على الزراعة لجني عيشها ،وهي تشكل
حصة كبيرة من المستفيدين من برامج الحماية االجتماعية.
الضغط على آليات التأمين غير الرسمية.
ومن شأن تعزيز االتساق بين الزراعة وتدخالت الحماية
تأثير العوامل على مستوى األسرة ونوع الجنس في االجتماعية أن يساعد على حماية رفاه الفقراء وصغار
نتائج البرامج
المزارعين إذ يساعدها على إدارة المخاطر بفعالية أكبر،
إن المعايير المعتمدة الستهداف األسر المستفيدة لها ترتبط وتحسين اإلنتاجية الزراعية ما يؤدي إلى سبل معيشة أكثر
بقوة بالخصائص السكانية لتلك األسر ،مثل سن أعضائها
استدامة وإلى التقدم على مسار الخروج من الفقر والجوع.
ً
البالغين وأطفالها ،فتؤثر في مفعول البرنامج .فاألسر التي
ولكن هناك عدد قليل نسبيا من التدخالت الزراعية
تتمتع بالمزيد من اليد العاملة المتفرغة ،مثالً ،في وضعية المنسقة أو المدمجة مع برامج الحماية االجتماعية .يشكل
أفضل لالستفادة من المبلغ النقدي في االستثمارات المنتجة عقد التآزرات فرصة ولكنه أيضاً ضرورة بسبب المساومات
على المدى القصير والبعيد على حد سواء.
الصعبة لإلنفاق العام التي تمليها الميزانيات الحكومية
ً
كما أن النساء يستعملن التحويالت بطريقة مختلفة عن المق ّيدة .وليس ضروريا مساعدة أفقر الشرائح على تلبية
الرجال .والكثير من برامج الحماية االجتماعية تستهدف
االحتياجات االستهالكية األساسية وحسب ،وال سيما حين
النساء ألن األبحاث تظهر أن منح النساء سيطرة أكبر
تكون عاجزة عن العمل ،بل أن ذلك النوع من المساعدة
على إنفاق األسرة يؤدي إلى إنفاق أكبر على الغذاء
هو بحد ذاته أساس للتحسين التدريجي لسبل معيشة
والصحة والتعليم وملبس األطفال وتغذيتهم .باإلضافة إلى الفقراء .أما االستفادة من اإلنفاق العام على الزراعة وبرامج
ذلك ،تب ّين الدراسات أن تأثيرات برامج التحويل تتفاوت
الحماية االجتماعية ليدعم أحدهما اآلخر فال تعزز فقط
باختالف نوع الجنس .فمث ًال ،قد ال يستثمر الرجال والنساء هذا التح ّول بل وتقوي كذلك التنمية الزراعية والريفية.
في النوع نفسه من المواشي :فتركز النساء بشكل عام
على الحيوانات الصغيرة ،فيما يركز الرجال على المواشي خيارات للجمع بين السياسات الزراعية والحماية
االجتماعية
األكبر .وتؤثر التحويالت كذلك في الرجال والنساء ،وفي
الفتيان والفتيات بطرق مختلفة من حيث تخصيص العمل هناك عدد من الخيارات المتصلة من أجل الجمع بين
الحماية االجتماعية والتدخالت الزراعية والسياسات
واستخدام الوقت.
والتنسيق بينها بصورة أفضل .وتتراوح تلك الخيارات
األسواق مهمة هي أيضاً
من برامج للحماية االجتماعية أو برامج زراعية مستقلة
ومتخصصة في قطاع معين ومصممة للجمع بين الشقين
تؤثر طبيعة االقتصاد المحلي أيضاً في نوع التأثيرات
ضمن نتائج متكاملة في القطاعين ،وبين برامج مشتركة
المتوقعة لبرامج التحويالت النقدية على اإلنتاج ومداها.
ففي بعض المناطق الريفية ،يمكن لتدني الكثافة السكانية تركز فيها تدخالت رسمية من النوعين على مجموعات
سكانية مستهدفة معينة ،وبين تدخالت قطاعية متسقة
واألسواق عديمة السيولة والمستويات المتدنية من
تعظم القواسم المشتركة وتخفف من التناقضات .ويمكن
االستثمارات العامة والبنية األساسية العامة غير الكافية،
الدمج بين النهج المختلفة أو تقسيمها بطرق مختلفة.
أن تطرح قيودا ً معرقلة جدا ً األمر الذي يجعل التحويالت
العينية هي األكثر فعالية .وحيث األسواق أكثر تطورا ً ،تكون
الحماية االجتماعية ودعم المدخالت الزراعية
تأثيرات التحويالت النقدية على االستراتيجيات المعيشية
عاد دعم المدخالت الزراعية ،وال سيما دعم األسمدة ،إلى
أقوى إجماالً .وتتفاوت أهمية ظروف السوق مع عوامل
اكتساب شعبية واسعة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية
اإلنتاج المتاحة.
والبحر الكاريبي ،ال سيما بعد الزيادات الحادة في أسعار
األغذية وتكاليف األسمدة في الفترة  .2008–2007وبقدر
ما تساهم برامج دعم المدخالت الزراعية في زيادة األمن
الحماية االجتماعية والتنمية الزراعية
الغذائي من خالل زيادة إتاحة السلع األساسية وتخفيض
أسعارها ،فهي تفيد أيضاً الفقراء وتتسق مع أهداف
وعلى الرغم من الفعالية المثبتة للحماية االجتماعية فهي
سياسات وبرامج الحماية االجتماعية وتساهم فيها .لكن
ال تستطيع بمفردها أن تنتشل الناس من قبضة الفقر
بشكل عام ،ال تستهدف تلك البرامج الفقراء وال تصل إليهم.
والجوع بصورة مستدامة .فالزراعة والحماية االجتماعية
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تستوعب برامج دعم األسمدة حصة كبيرة من
الميزانيات الزراعية الحكومية في بلدان كثيرة .ويمكن
للربط بين تلك البرامج "المستقلة" لدعم المدخالت
وبين الحماية االجتماعية أن يتضمن تحسين وصول دعم
المدخالت الزراعية إلى أفقر األسر ،مث ًال من خالل تحسين
االستهداف و/أو تعديل حجم ونوع حزم المدخالت بناء
على االحتياجات المحددة ألسر صغار المزارعين األشد
فقراً .ويتحقق استهداف أفقر الشرائح على أفضل وجه
من خالل تصميم حزم المدخالت الزراعية لكي تلبي
احتياجاتها الفعلية .ويقضى أحد الخيارات األخرى بالجمع
بين تلك البرامج وبين برامج التحويالت النقدية االجتماعية
التي تمد أفقر المستفيدين بالسيولة اإلضافية المطلوبة
لتسديد ثمن الجزء "غير المدعوم" من المدخالت المعينة.

توفير االئتمان للزراعة
تشكّل قيود االئتمان عقبة كبرى بالنسبة إلى االستثمار
الزراعي .إذ يخصص القليل من االئتمان نسبياً للزراعة ،كما
أن العديد من المنتجين الزراعيين يواجهون قيودا ً ائتمانية.
هناك بلدان عديدة تضع معالجة فشل السوق االئتمانية
– من خالل برامج خاصة وخطط لضمان االئتمان والبنوك
المتخصصة – من بين أولوياتها .وتقوم كافة البلدان تقريباً
في آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ومعظم البلدان
األفريقية باتخاذ تدابير لتيسير تقديم االئتمان إلى القطاع
الزراعي.
وقد ثبت أن االستهداف المباشر ألشد الشرائح فقراً
بواسطة تقديم القروض الصغيرة هو أمر صعب .فثمة أدلة
متزايدة على أن تقديم القروض الصغيرة بحد ذاته ليس
كافياً لمساعدة األسر الفقيرة على الخروج من الفقر أو
لتحسين رفاهها المقاس بواسطة االستهالك والصحة والتعليم
وتمكين النساء.
برامج المشتريات المؤسسية
إن نقص األسواق الكفؤة من العوامل المعرقلة المهمة
التي تعيق النمو الزراعي والتنمية الريفية .وما يعرف
ببرامج المشتريات المؤسسية يشجع التنمية الريفية عبر
خلق أسواق لبيع منتجات المزارع األسرية الصغيرة .وعادة
ما تركز التدخالت التي تربط بين المساعدة االجتماعية
بطلب المؤسسات على دعم صغار المزارعين األسريين
األشد فقراً الذين يواجهون قيوداً على صعيد الوصول إلى
الموارد.
وكان البرازيل أول بلد يضع برنامجاً مؤسسياً لشراء
األغذية يقوم على الربط بين تطوير الطلب المضمون
على محصول المزارع األسرية الصغيرة ،وبين استراتيجية
لألمن الغذائي .وقد تم تكييف التجربة البرازيلية مع

السياق األفريقي من خالل برنامج الشراء من األفريقيين
من أجل أفريقيا .وتشكل برامج التغذية المدرسية التي
تقوم على توفير الغذاء المزروع محلياً ،والتي تستكمل
أحياناً برنامج "الشراء من أجل التقدم" التابع لبرنامج
األغذية العالمي ،مث ًال يحتذى عن برامج المشتريات
المؤسسية التي تحظى بشعبية واسعة في العديد من
البلدان.

الجمع بين القطاعات :األهمية القصوى لالستهداف
إن تحديد هدف التدخالت هو مسألة أساسية على مستوى
العمليات تتوجب معالجتها من أجل الجمع بين القطاعات.
وتشير تجربة الكثير من الدول إلى أن السجل الواحد أو
السجالت الموحدة أو النظم الموحدة لالستهداف نافعة
بشكل خاص في حال كانت البرامج المتعددة تتقاطع من
حيث أهدافها والشرائح التي تستهدفها.
ومع أن فعالية البرامج المحددة تتعزز بواسطة
المحسن ،فإن هذه الضرورة ال تتناقض
االستهداف
ّ
مع التوفير العمومي لشكل معين من أشكال الحماية
االجتماعية إلى األشخاص الضعفاء كافة ،حين يحتاجون إليها
لتفادي الضرر البعيد األثر الناجم عن الصدمات الخارجية.

الرسائل الرئيسية للتقرير
●

●

●

●تخفف برامج الحماية االجتماعية من حدة الفقر
وانعدام األمن الغذائي .إ ّن االستهداف الفعال
والتحويالت الكافية هي عوامل مهمة تحدد النجاح.
تساهم الحماية االجتماعية في زيادة الدخل وفي
األمن الغذائي ،ليس فقط من خالل ضمان زيادات
في االستهالك ولكن عبر تعزيز قدرة األسرة على
إنتاج الغذاء وزيادة الدخل.
●للبرامج التي تستهدف النساء آثار أقوى على
صعيد األمن الغذائي والتغذية .إن البرامج المراعية
للمساواة بين الجنسين تخفف من القيود المفروضة
على وقت النساء ،فتعزز سيطرتهن على الدخل
وتدعم كذلك رفاه األم والطفل .وهذا مهم بشكل
خاص ألن سوء تغذية األم والطفل يديمان الفقر من
جيل إلى جيل.
●تحفز الحماية االجتماعية االستثمار في اإلنتاج
الزراعي وغيره من األنشطة االقتصادية .تعزز الحماية
االجتماعية التغذية والصحة والتعليم ولها تداعيات
على اإلنتاجية وقابلية التوظيف والدخل والرفاه في
المستقبل .وتشجع برامج الحماية االجتماعية التي
تؤمن تحويالت منتظمة وقابلة للتوقع على االدخار
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●

●

●

واالستثمار في األنشطة داخل المزرعة وخارجها على
حد سواء ،كما تشجع األسر على الضلوع باألنشطة
األكثر طموحاً التي تولّد دخالً أعلى.
●الحماية االجتماعية ال تخفض من جهد العمل.
لكنها تمنح المستفيدين خيارات أكثر ،فالعديد
منهم يخصص الوقت الذي كان مكرساً في السابق
إلى العمل الزراعي غير الرسمي مدفوع األجر الذي
يمارس كآخر مالذ ،إلى العمل في مزرعته الخاصة
أو في وظيفة غير زراعية .وإذا ما اقترنت الحماية
االجتماعية بزيادة في األنشطة اإلنتاجية داخل
المزرعة وخارجها فبوسعها تعزيز سبل المعيشة بدالً
من التشجيع على التبعية.
●للحماية االجتماعية تأثيرات فاضلة على المجتمعات
واالقتصادات المحلية .يمكن لبرامج األشغال العامة
أن تق ّدم موارد مهمة على صعيد البنية األساسية
والمجتمع المحلي حين تكون مصممة ومنفذة كما
يجب ،وأن تساهم مباشرة في االقتصاد المحلي.
وتزيد التحويالت النقدية من القدرة الشرائية لألسر
المستفيدة التي تطالب بسلع وخدمات جلها ُمنتَج
أو مقدم في االقتصاد المحلي من قبل أسر غير
مستفيدة .وقد تكون البرامج التكميلية ضرورية
لخفض قيود اإلنتاج من أجل الحؤول دون التضخم
وتعظيم الدخل الفعلي وتأثيرات البرنامج على
مستوى اإلنتاج.
●الحماية االجتماعية بحد ذاتها ليست كافية إلخراج
الناس من الفقر .في حين تواجه األسر الفقيرة
عادة قيودا ً ومخاطر متعددة ،فإن برامج الحماية
االجتماعية والبرامج الزراعية المشتركة و/أو المنسقة
و/أو المتسقة قد تكون أكثر فعالية في مساعدة
األسر الفقيرة على الخروج من قبضة الفقر بطريقة
مستدامة.

●

●

●هناك فرص واضحة لالستفادة من برامج الحماية
االجتماعية والزراعة لتعزيز التنمية الريفية .يشكل
تطوير التآزر فرصة وهو أيضاً ضرورة بسبب الميزانيات
الحكومية المقيدة .فمن الضروري مساعدة الشرائح
األشد فقرا ً على تلبية احتياجاتها االستهالكية األساسية
وال سيما حين تكون عاجزة عن العمل .ويمكن
لهذه المساعدة بحد ذاتها أن تشكّل أساساً للتحسين
التدريجي لسبل معيشة الفقراء .وبما أن معظم فقراء
الريف يعتمدون بشكل كبير على الزراعة ،تصبح
التدخالت الزراعية ضرورية لتخطي العقبات الهيكلية
التي تكبح النمو أمام العرض .واالستفادة من اإلنفاق
العام على برامج الزراعة والحماية االجتماعية دعماً
ألحدهما اآلخر ال يعزز هذا التحول وحسب ،بل يفيد
أيضاً في تعزيز التنمية الزراعية والريفية.
●الحاجة إلى رؤية وطنية حول كيفية قيام الزراعة
والحماية االجتماعية بإخراج الناس تدريجياً من الفقر
والجوع .ينبغي للرؤية وااللتزام الوطنيين ،المدعومين
بالحشد الدائم للموارد المحلية ،أن يدعما العمل
المنسق على المستويين الوطني ودون الوطني.
وينبغي أن تشرح بالتفصيل أطر السياسات والتخطيط
من أجل التنمية الريفية وخفض الفقر واألمن
الغذائي والتغذية دور الزراعة والحماية االجتماعية
في إخراج الناس من قبضة الجوع والفقر ،إلى جانب
مجموعة أوسع من التدخالت .أما نوع التدخالت
الزراعية المقترنة بالمساعدة االجتماعية فتعتمد على
السياق والقيود ،ولكن ينبغي النظر أيضاً في مسائل
مثل قدرات التنفيذ المحلية والموارد المتاحة .وفي
كل الحاالت ،ينبغي تصميم التدخالت لكي تعالج
مجموعة من القيود فتسمح ألشد الناس فقرا ً من
تحويل استراتيجياتهم المعيشية بشكل يمكنهم من
اإلفالت من براثن الفقر والبقاء بمنأى عنه.

الحماية االجتماعية
والزراعة :كسر حلقة
الفقر في الريف

التحويالت النقدية ساعدة هذه المستفيدة لترعى أربعة
أطفال تي ّتموا بعدما فقدوا أبويهم بسبب فيروس نقص
المناعة البشرية ©( .منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة.)I.Grifi/

مستفيدون من برنامج تمكين سبل المعيشة لمناهضة
الفقر في غانا يقفون في الطابور أمام مركز الدفع في
المنطقة البلدية غا الجنوبية الستالم منحهم (© منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة.)I.Grifi/
مزارعون في مستعمرة الجذام في الهند ينظفون نظام
السقي بمدعم من احد مشاريع التي خصصتها منظمة
االغذية والزراعة لألمم المتحدة (© منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة.)G.Bizzarri/
تالميذ في المدرسة االبتدائية يتناولون فطورهم الصحي
في مدرسة ريفية بالبيرو ،جزء من البرنامج الوطني
للتغذية المدرسية الذي تدعمه منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة (© منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة.)I.Camblor/

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

 .1الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة
الفقر في الريف

هناك مئات الماليين من األسر الريفية العالقة في دورة
من الجوع والفقر واإلنتاجية المتدنية التي تتسبب لها
بعذاب ال جدوى منه وتعيق التنمية الزراعية والنمو
االقتصادي األوسع .ويتطلب الخروج من هذه الدورة
إجراءات في مجالين متكاملين :أي الحماية االجتماعية
والنمو في القطاعات اإلنتاجية لالقتصاد .وإذ تبقى الزراعة
القطاع اإلنتاجي األهم ألهالي الريف في عدد كبير
من البلدان النامية ،فال شك في أن الربط بين الحماية
االجتماعية والتنمية الزراعية هو نهج قادر ربما على كسر
حلقة الفقر في الريف.
يدرك العديد من البلدان النامية أكثر فأكثر أن
إجراءات الحماية االجتماعية ضرورية للتخفيف من
وطأة الحرمان الفوري الذي يعاني منه الناس الذين
يعيشون في الفقر ،وكذلك للحؤول دون وقوع غيرهم
في براثن الفقر حين تقع أزمة ما .ويمكن للحماية
االجتماعية أيضاً أن تساعد الجهات المستفيدة على
أن تصبح أكثر إنتاجية عبر تمكينها من إدارة المخاطر
وبناء األصول وممارسة األنشطة التي تدر المزيد
من اإليرادات .وتتخطى تلك المنافع المستفيدين
المباشرين لتشمل مجتمعاتهم واالقتصاد األوسع بما ّأن
هؤالء يشترون الغذاء والمستلزمات الزراعية وغيرها
من السلع والخدمات الريفية .ويمكن لتدابير الحماية
االجتماعية أيضاً أن ّ
تلطف من االختالالت االقتصادية
واالجتماعية التي ترافق النمو االقتصادي والتحول
الزراعي ،فتخفف من عدم المساواة االجتماعية

واالقتصادية وتشجع العمل الالئق وترعى النمو الشامل
والمستدام .ولكن ال يمكن للحماية االجتماعية أن
تقدم مخرجاً مستداماً من الفقر إال إذا كان هناك نمو
في االقتصاد .تبقى الزراعة في معظم البلدان ذات
الدخل المنخفض والمتوسط ،القطاع األكبر الذي يوفر
فرص العمل للفقراء والمصدر الرئيسي لسبل العيش
من خالل األعمال مدفوعة األجر ،واإلنتاج الخاص من
أجل االستهالك األسري والسوق .فالفقر وما يالزمه -
من سوء تغذية وأمراض ونقص في التعليم  -يح ّد
من اإلنتاجية الزراعية .وبالتالي فإن تناول الحماية
االجتماعية والتنمية الزراعية بطريقة متكاملة ،يقدم
تآزرات يمكنها زيادة فعالية كل منهما.
وهذا اإلصدار من تقرير حالة األغذية والزراعة
يعتبر ّأن تدابير الحماية االجتماعية ستساعد على
كسر حلقة الفقر في الريف والتعرض للمخاطر ،حين
تقترن بإجراءات أوسع في مجال الزراعة والتنمية
الريفية .ويقدم هذا الفصل التمهيدي إطاراً مفاهيمياً
يسلط الضوء على الروابط بين الحماية االجتماعية
واستهالك األسر الريفية وإنتاجها وتخفيف الفقر .وهو
يركز على الفقر في الريف ويشدد على أهمية الزراعة
والتنمية الزراعية باعتبارهما المسارين األوليين لخروج
الماليين من المزارع األسرية من دائرة الفقر .ويقدم
بإيجاز المفاهيم المتعلقة بالحماية االجتماعية ويختصر
االتجاهات األخيرة ذات الصلة في البلدان ذات الدخل
المنخفض والمتوسط.
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وغير الرسمية .وتتصل الموارد الطبيعية بجودة البيئة
وتستعرض الفصول التالية األدلة المتعلقة بالحماية
االجتماعية والزراعة .ومع ّأن دراسات قليلة قد تناولت الطبيعية واستقرارها مثل التربة والمياه والظروف
المناخية.
مباشرة الروابط بين الحماية االجتماعية والزراعة،
وبالنسبة إلى معظم األسر الريفية ،ال سيما المزارع
أجري الكثير من التقييمات الجدية ألثر برامج الحماية
األسرية الصغيرة ،فإن قرارات اإلنتاج واالستهالك متضافرة
االجتماعية في السياقات الريفية (اإلطار  )1وتقدم
تقييمات األثر تلك مجموعة قوية من األدلة على ثالث بشكل وثيق حيث توفر العائلة معظم اليد العاملة
المستخدمة في المزرعة وتستهلك جزءاً من المحصول
مسائل )1( :فعالية تدابير الحماية االجتماعية في
لتلبية احتياجاتها الخاصة .تحدد تلك القرارات األسرية
تخفيف الحرمان وانعدام األمن الغذائي لدى الفقراء،
بشأن اإلنتاج واالستهالك ،مستوى دخل األسرة ومدخراتها
( )2مدى تعزيز الحماية االجتماعية للقدرات اإلنتاجية
لدى األسر الزراعية الفقيرة )3( ،مدى قدرة المزايا التي واستثمارها .وهذه بدورها تربط األسر باألسواق من
خالل بيع وتوريد األغذية والمدخالت واليد العاملة
ينالها المشاركون في البرنامج على توليد الدخل الذي
يمكن أن "يؤثر" في االقتصاد والمجتمع المحليين .يق ّيم وغير ذلك من السلع والخدمات .وتؤثر تلك األنشطة
على مستوى األسرة والسوق بدورها في مخزون األصول
التقرير العوامل التي تساهم في تباين آثار البرامج،
ويناقش تداعياتها على تصميم البرامج ،وكيف يمكن
المادية والمالية لألسرة فتتيح لها التراكم في أوقات
الخير أو تستفيد منها لتحويل األصول إلى سيولة من
الربط بين السياسات الزراعية وبين برامج الحماية
االجتماعية بصورة مباشرة .ويختتم بمناقشة التوصيات
أجل البقاء.
المتعلقة بالسياسات والحوكمة.
تؤثر برامج الحماية االجتماعية والتدخالت الزراعية في
عمليات صنع القرار على مستوى األسرة في عدة نقاط
مختلفة .فإن تدابير الحماية االجتماعية مثل التحويالت
النقدية أو العينية ،يمكن أن تعزز مباشرة الموارد
الربط بين الفقر والحماية
االجتماعية والزراعة
البشرية وإنتاجية المستفيدين ،عبر تمكينهم مث ًال من
استهالك وجبات غذائية صحية أكثر ،والوصول إلى الرعاية
يبيّن الشكل  1الروابط المفاهيمية بين الفقر في الريف الطبية المناسبة واستغالل الفرص التعليمية .ويمكن عبر
وبين الحماية االجتماعية والزراعة .وهو يبدأ برسم بياني تخفيف القيود على االئتمان والسيولة لتحويالت الحماية
االجتماعية أن تم ّكن األسر من االستثمار في أنشطة
يرمز إلى األسرة الريفية في المركز التي تتخذ قراراتها
بشأن ما تريد إنتاجه واستهالكه بناء على الكمية والجودة جديدة وأكثر إنتاجية وبناء األصول وتعزيز الموارد .وحين
تكون التحويالت منتظمة وقابلة للتوقع بوسعها تمكين
األساسيتين للموارد المعيشية التي تتحكّم بها األسرة
المستفيدين من القيام باستثمارات كانت لتنطوي على
أو تصل إليها ،والدخل المتوقع من األنشطة االقتصادية
المتعددة ،فضالً عن التحويالت الخاصة والعامة .وكثيرا ً ما مخاطرة شديدة لوالها .بوسع اإلجراءات الرسمية للحماية
توصف الموارد المعيشية لألسرة على أنها تتضمن خمسة االجتماعية تخفيف الضغط عن آليات التأمين غير
الرسمية وعلى الشبكات االجتماعية المتبادلة التي تعاني
أنواع من األصول/الموارد :مادية وبشرية واجتماعية
اإلجهاد.
ومالية وطبيعية .ويمكن لألصول المادية ألسرة ريفية
وإذ تغ ّير تدابير الحماية االجتماعية أنشطة اإلنتاج
نموذجية تعمل في الزراعة أن تتضمن األراضي واآلالت
واالستهالك وتنظيم المشاريع لدى األسر المستفيدة،
والمواشي .وتتضمن الموارد البشرية الصحة والتغذية
ً
والوضع التعليمي لكافة أفراد العائلة الذين يحددون معا فسوف تكون لتلك األنشطة أثار غير مباشرة على
االقتصاد المحلي عبر تحفيزها الطلب على السلع
قدرة العائلة على العمل وجني الدخل .وبالنسبة إلى
الكثير من األسر الفقيرة ،فإن الموارد البشرية هي مصدر والخدمات المحلية .وفي الوقت عينه ،يمكن للتدخالت
الدخل الرئيسي لها .يقصد بالموارد االجتماعية الشبكات الزراعية أن تعزز نمو اإلنتاجية عبر التصدي للقيود التي
– مثل أواصر الصداقة والقربى المتبادلة ،وجمعيات دفن تحد من وصول األسر الفقيرة إلى األراضي والموارد
المائية والمستلزمات والخدمات المالية والخدمات
الموتى واالدخار ،ومجموعات المنتجين والمجموعات
المحلية األخرى – التي تمكّن األسرة من إدارة المخاطر االستشارية واألسواق .وهناك حاجة أيضاً إلى هذا النوع
واالنخراط في المجتمع األوسع .وتتضمن األصول المالية من التدخالت لتخفيف القيود من جانب العرض من أجل
مدخرات األسرة والوصول إلى مصادر االئتمان الرسمية
المساعدة على تحويل الطلب المحلي المتزايد بسبب

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

اإلطار 1

تقييم األثر والحماية االجتماعية

يرمي تقييم أثر السياسات والبرامج الحكومية للحماية
االجتماعية إلى قياس نجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة
فض ًال عن اآلثار والمحصالت غير المقصودة .وعبر اإلفساح في
المجال أمام إجراء تقييم أكثر منهجية ،تساهم تقييمات األثر
في النقاش األوسع بشأن السياسات وتساعد على التعمق في
تفاصيل الحماية االجتماعية باعتبارها جزءاً من استراتيجيات
التنمية الريفية/الزراعية .كما تقدم نتائج تقييمات األثر أفكاراً
ق ّيمة فيما يخص فعالية التكلفة للبرامج المختلفة وكفاءة
وسائل االستهداف فض ًال عن المشاكل التي قد تنشأ على
صعيد التنفيذ.
وتستخدم تقييمات األثر عادة وسائل مختلطة تضم
تقديرات كمية ونوعية على حد سواء .وترتكز تقييمات األثر
الكمية على السؤال بشأن كيف سيكون حال المستفيدين في
حال غياب البرنامج .ونظراً إلى استحالة مراقبة المستفيدين
مع البرنامج وبدونه في آن معاً ،فإن العنصر الرئيسي لتقييم
األثر هو تحديد "فرضية معاكسة" .عملياً ،تضم الفرضية
المعاكسة عادة مجموعة من األفراد واألسر مشابهين لألفراد
واألسر الذين يستفيدون من برنامج الحماية االجتماعية،
وال يستفيدون بأنفسهم من البرنامج .وتساعد مقارنة سلوك
المجموعتين على مر الوقت على التثبت من التأثيرات
السببية للبرنامج مع مصداقية إحصائية .أما الوسائل النوعية
مثل مجموعات التركيز ونقاشات المخبرين الرئيسيين ،فهي
أيضاً جزء ال يتجزأ من تقييمات األثر حسنة التصميم.
تتعمق الوسائل النوعية في وجهات نظر المستفيدين وغير
المستفيدين وتجاربهم فض ًال عن أصحاب المصلحة اآلخرين
وهي تستخدم للتمعن في مسائل ال يمكن تناولها بواسطة
الوسائل الكمية.
خضعت برامج الحماية االجتماعية ،وال سيما التحويالت
النقدية ،إلى تقييمات أكثر اتساقاً ومنهجية استخدمت
تقنيات دقيقة لتقييم األثر ،مقارنة بأية برامج حكومية أخرى
في العالم النامي .بداي ًة في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي،
وفي فترة أخيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،خضعت
برامج التحويالت النقدية غير المشروطة إلى التقييم
مستعينة بع ّينات عشوائية أو تصاميم شبه اختبارية مقترنة
بالوسائل النوعية ( Davisوآخرون2012 ،؛  Handaو،Davis
 .)2006ومؤخراً ،قدم مشروع "التحول من الحماية إلى

اإلنتاج" ،1وهو عبارة عن جهد مشترك بين منظمة األغذية
والزراعية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،نماذج التوازن
العام للقرية ،في تقييمات األثر المختلطة الوسائل ،على
سبعة برامج حكومية للتحويالت النقدية في أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى ،من أجل حساب مضاعفات الدخل التي
تولدها تلك البرامج.
وقد كان لتقييمات األثر تلك تأثير واضح على تصميم
البرامج والسياسات كما على النقاشات الوطنية واإلقليمية
والعالمية األوسع بشأن الحماية االجتماعية .وقد كانت لنتائج
تقييمات األثر تداعيات ملموسة ومباشرة على تنفيذ البرامج
من حيث االستهداف وأنواع/أحجام التحويالت وتوقيتها
والرسائل المرافقة للتحويالت .ففي أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى غ ّيرت تقييمات األثر لهجة السياسات الوطنية بشأن
برامج التحويالت النقدية فمنحت مصداقية للتحويالت
النقدية وألجندة الحماية االجتماعية األكبر .وضمنت النتائج
قبوالً أوسع للتحويالت النقدية ال سيما من قبل وزارات
المالية .وأصبح هناك اعتراف اليوم بالطابع اإلنمائي للحماية
االجتماعية بدالً من اعتبارها مجرد معونة ،ولم تظهر أدلة
تذكر على التخوف من االتكال عليها ( Davisوآخرون ،قريب
الصدور) .في المكسيك أدت نتائج تقييم رائد ألثر برنامج
 2PROGRESA/Oportunidades/Prosperaدوراً مهماً في
تحسين تنفيذ البرنامج وفي ضمان استدامته وتوسعه في
المدى القريب (.)2007 ،Behrman
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مشروع "التحول من الحماية إلى اإلنتاج" هو تقييم ألثر
التحويالت النقدية في عدة بلدان من أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى .وهذا المشروع هو جهد تعاوني بين منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة والمكتب
اإلقليمي ألفريقيا الشرقية والجنوبية وحكومات كل من إثيوبيا
وغانا وكينيا وليسوتو ومالوي وزامبيا وزمبابوي.
أطلق برنامج التعليم والصحة والتغذية في المكسيك
( )PROGRESAفي عام  1997وأعيدت تسميته (وتغييره بشكل
طفيف) إلى "فرص"  Oportunidadesفي عام  2003فإلى
"ازدهار"  Prosperaفي عام .2014

المصدر :الفريق المعني ببرنامج "التحول من الحماية إلى اإلنتاج"،
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
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الشكل 1
روابط الحماية االجتماعية باستهالك األسر ونشاطها اإلنتاجي واالقتصاد المحلي
تتشكل آثار تدخالت الحماية
االجتماعية والتدخالت الزراعية بفعل:
• نوع الجنس
• الظروف المناخية الزراعية
• السياق االقتصادي (األسعار والبنية
األساسية واألسواق)
• السياق االجتماعي (المجتمع المحلي
والثقافة السائدة)
• الخدمات
تسعى تدخالت الحماية االجتماعية والتدخالت
الزراعية إلى التصدي للتهديدات التي يجابهها اإلنتاج
واالستهالك والقيود المفروضة عليهما
لقد أثرت الحماية
االجتماعية على دخل
األسر وقرارات االستهالك
واإلنتاج وتنفيذ هذه
القرارات ،فض ًال عن تأثيرها
على الطلب في السوق
والقيود على السوق.

التدخالت الزراعية
ضرورية للتصدي للقيود
البنيوية .وهذه قد تشمل
اإلصالح الزراعي وخدمات
اإلرشاد والري والتمويل
البالغ الصغر والبنية
األساسية والمدخالت،
وغير ذلك.

تتخذ األسرة قرارات االستهالك
واإلنتاج على أساس مستوى ونوعية
الموارد التي تسيطر عليها والقيود
التي تجابهها.

أنشطة االستهالك

موارد األسرة الريفية:
• المادية – األراضي ،اآلالت ،الماشية
• البشرية – العمل ،التغذية ،التعليم ،الصحة
• االجتماعية – الشبكات ،تقاسم العمل
• المالية – اإلئتمان الرسمي وغير الرسمي،
المدخرات
• الطبيعية – التربة ،المياه ،الهواء

الدخل/اإلنتاج الذاتي:
• المدخرات
• االستثمار
• االستهالك

التفاعل مع االقتصاد
المحلي والمجتمع:
• أسواق السلع،
المدخالت ،عوامل
اإلنتاج ،اليد
العاملة ،الخدمات
المالية.
• الشبكات
االجتماعية
• خدمات الصحة
والتعليم

أنشطة اإلنتاج

المصدر :منظمة األغذية والزراعة.

آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء ،حيث يتكل معظم الرجال
الحماية االجتماعية ،إلى نمو اقتصادي محلي ال إلى
والنساء على الزراعة لجني معيشتهم (المنظمة،)2011 ،
التضخم .ومن هذا المنطلق ،تتكامل التدخالت الزراعية
والحماية االجتماعية إذ تلبي االحتياجات األساسية للناس تعد المزارع األسرية المتوسطة صغيرة الحجم وتزداد صغرا ً
(المنظمة 2014أ) ،وقد بقي استثمار رأس المال لكل عامل
وتمكنهم من اغتنام الفرص ليصبحوا أكثر إنتاجية فيما
تيسر أيضاً األنشطة القائمة على السوق ما يؤدي بالتالي زراعي راكدا ً أو متراجعاً لثالثة عقود (المنظمة)2012 ،
إلى حلقة مثمرة من الرفاه البشري والنمو الزراعي واألمن والخدمات االستشارية لإلرشاد الزراعي وخدمات الدعم
لإلنتاج والتنويع غير كافية (المنظمة2014 ،أ) .ويعرض هذا
االقتصادي.
القسم لمحة موجزة عن الفقر في الريف ليشرح أهمية
الزراعة في استراتيجيات سبل العيش التي يمارسها الفقراء
في الريف وعجز التدخالت الزراعية أو التدخالت في
الفقر عام ًة والفقر في الريف والزراعة
القطاعات اإلنتاجية األخرى وحدها عن بلوغ أكثر المزارع
األسرية فقرا ً .أما تحليل الضعف وفهم الفقر فضروريان
حقق الكثير من البلدان الغاية المتعلقة بالفقر في
سياق الهدف اإلنمائي لأللفية .إال أ ّن بلداناً كثيرة ال تزال جدا ً للحماية االجتماعية.
متأخرة على هذا الصعيد .فالفقر ال يزال متجذرا ً بقوة في
المناطق الريفية لدى الكثير من البلدان المنخفضة الدخل االتجاهات على صعيد الفقر
أكثر من ثلث السكان في البلدان ذات الدخل المنخفض
ما يبطئ من عجلة االقتصاد والتقدم االجتماعي .ويقضي
والمتوسط هم فقراء ،أي يعيشون بأقل من  2.00دوالر
تحدي ما بعد عام  2015باستئصال الفقر .في جنوب
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الشكل 2
عدد السكان الذين يعيشون في الفقر في البلدان ذات الدخل المنخفض  -وذات الدخل المتوسط -ونسبتهم
إلى مجموع السكان
بالمليارات
3
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عدد الذين يعيشون على ما بين  1.25دوالر أمريكي و  2دوالر أمريكي يوميا (المحور األيمن)
عدد الذين يعيشون في فقر مدقع (المحور األيسر)
نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع (المحور األيسر)
نسبة السكان الذين يعيشون في فقر (المحور األيسر)
مالحظة :يشير هذا الشكل إلى خط الفقر الدولي  1.25دوالر أمريكي يوميا (الفقر المدقع) و  2دوالر أمريكي يوميا (الفقر) مقاسين بدوالر القوة الشرائية الثابتة
لعام .2005
المصدر :تجميع قام به المؤلفون باستخدام البنك الدولي (2015أ) .أنظر الجدول ألف  1في الملحق.

أمريكي في اليوم((( .كما أ ّن شخصاً واحدا ً من أصل ستة جنوب الصحراء الكبرى حوالي نصف مدقعي الفقر في
مدقع الفقر ،أي يعيش بأقل من  1.25دوالر أمريكي في العالم وحوالي ثلثي شديدي الفقر في العالم ،وهذه
اليوم (الشكل  2والجدول الملحق ألف( )1البنك الدولي ،الشريحة األخيرة تعني أولئك الذين يعيشون بأقل من
نصف مبلغ خط الفقر الذي يوازي  1.25دوالر أمريكي
2015أ) ويعاني حوالي  780مليون شخص من الجوع
في اليوم (.)2011 ،Barrett
المزمن (منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي
للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي 2015أ) .وعلى
الرغم من أن نسبتي األشخاص الذين يعيشون في فقر أنماط الفقر في الريف
وفي فقر مدقع قد تراجعتا بصورة كبيرة على مر العقود يتركز الفقر المدقع بشكل غير متناسق في المناطق
الثالثة األخيرة ،فال تزال األرقام مرتفعة ،مع وجود مليار الريفية .ويقدر البنك الدولي أنه بحلول  2010كان  78في
شخص تقريباً من مدقعي الفقر ،ومليار آخر من الفقراء ،المائة من مدقعي الفقر يعيشون في المناطق الريفية
(البنك الدولي2015 ،ب) .وهذا النمط من الحرمان الريفي
بحسب تعريف البنك الدولي (2015أ).
بمعظمه ،شائع عبر األقاليم على الرغم من الفوارق في
تراجع معدل الفقر المدقع تراجعاً كبيراً في أقاليم
معدالت الفقر اإلجمالية (الشكل  .)4ويبرز الحرمان النسبي
كثيرة وال سيما في شرق آسيا والمحيط الهادئ كما في
في المناطق الريفية ضمن مجموعة واسعة من مؤشرات
جنوب آسيا .وفي أفريقيا جنوب الصحراء أحرز تقدم
الرفاه االقتصادي واالجتماعي .على سبيل المثال ،سوء
طفيف ،ويعيش حوالي نصف السكان تقري ًبا في فقر
تغذية األطفال ،مقاساً بمعدل انتشار األطفال ناقصي الوزن
مدقع (الشكل  3والجدول الملحق ألف .)1تمثل أفريقيا
ما دون الخمس سنوات من العمر ،هو أكثر حدة في
المناطق الريفية في كل من البلدان التي كانت بياناتها
((( يشير مبلغ  $ 1.25و $ 2في اليوم إلى خطي الفقر الدوليين بالقيمة
الثابتة إلى متاحة (الجدول الملحق ألف.)1
لتعادل القوة الشرائية للدوالر لعام ( 2005ويستخدم رمز الدوالر األمريكي لإلشارة
ذلك على امتداد هذا التقرير).
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الشكل 3
نسب السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط،
بحسب األقاليم المنطقة
نسبة مئوية
80
60
40
20
0

1981

1984

1987

1990

1993

1996

شرق آسيا والمحيط الهادئ
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جنوب آسيا
جميع البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط
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أوروبا وآسيا الوسطى
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

مالحظة :يشير هذا الشكل إلى خط الفقر (المدقع) الدولي البالغ  1.25دوالر أمريكي يوميا مقاساً بدوالر القوة الشرائية الثابتة لعام .2005
المصدر :تجميع قام به المؤلفون باستخدام البنك الدولي (2015أ) .أنظر الجدول ألف  1في الملحق.

عدداً من القيود في الوصول إلى المستلزمات الزراعية
الزراعة والفقر
والخدمات واألسواق ما يص ّعب عليهن بشكل خاص
إن الزراعة والفقر في الريف على ترابط وثيق بأحدهما
اآلخر ،وكثيرا ً ما يعكسان الطبيعة الجنسانية للزراعة والفقر االعتماد على اإلنتاج الزراعي كسبيل للخروج من الفقر
( Quisumbingوآخرون.)2014 ،
على حد سواء .تولّد الزراعة حوالى عشرة في المائة من
يعتمد سكان الريف في معظم البلدان النامية ،وبوجه
الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان ذات الدخل المنخفض
والمتوسط ،وتشغل حوالي  45في المائة من إجمالي القوى خاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،على الزراعة
لتحقيق حصة مهمة من دخلهم مع أنهم قد يعملون في
العاملة (العمال بأجر وبغير أجر في الوظائف النظامية
وغير النظامية ،بما في ذلك العمالة األسرية في المزرعة) .أنشطة كثيرة مدرة للدخل (البنك الدولي  .)2007وبالنسبة
إلى األسر الزراعية الفقيرة ،فإن الدخل الصادر عن األنشطة
وتعني تلك األرقام أن قيمة المخرجات لكل عامل هي
التي تمارس في المزرعة أهم لها نسبياً مما هو عليه
أدنى بكثير في الزراعة مما هي عليه في القطاعات
األخرى ،ما يعني تدني دخل األشخاص الذين يعتمدون على بالنسبة إلى األسر الزراعية األخرى (الشكل  5الصفحة .)10
الزراعة لجني معيشتهم .وحصص الزراعة من االقتصاد ومن ففي غانا مث ًال ،يشكل منتجو األغذية  43في المائة من
العمل عالية عاد ًة في البلدان المنخفضة الدخل في أمريكا السكان ولكنهم يمثلون  69في المائة من نسبة عدد
الوسطى وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي الفقراء (الحسن و .)2009 ،Poultonوفي أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى ،حوالي ثالثة أرباع سكان الريف الناشطين
األقاليم األخرى حيث ال تزال معدالت الفقر مرتفعة.
ً
اقتصاديا هم من صغار المزارعين األسريين الذين ينتجون
توفر النساء  43في المائة من مجمل اليد العاملة
حصة كبيرة من استهالكهم الغذائي ،والكثيرون منهم فقراء
الزراعية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وتصل هذه النسبة إلى النصف على األقل في الكثير من أو مدقعو الفقر (.)2011 ،Barrett
ّإن المزارع األسرية هي العمود الفقري للزراعة في البلدان
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغيرها ،ال سيما
حيث الفقر متجذر بالعمق وحيث ال تملك النساء الكثير منخفضة ومتوسطة الدخل ،ولكن الكثير من المزارع األسرية
من فرص العمل األخرى .إال ّأن المزارعات النساء يواجهن صغيرة الحجم وفقيرة .حوالي  75في المائة من المزارع
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إن أسر المزارعين األكثر فقراً هي من المشترين
الصافين لألغذية ،ويشكل الغذاء حصة كبيرة من ميزانيات
األسر الفقيرة ،سواء أكانت تعمل في المزرعة أم ال.
وباألخص ،ينفق شديدو الفقر من  65إلى  80في المائة
من مجمل إنفاق األسرة على الغذاء (أحمد وآخرون،
 .)2007ولذا تترتب على ارتفاع أسعار األغذية آثار بالغة
على الفقراء وعلى األشد فقراً ،ال سيما ألن معظمهم من
المشترين الصافين لألغذية ( Zezzaوآخرون ،2008 ،البنك
الدولي .)2007 ،إن اعتماد الفقراء على الزراعة من أجل
جني لقمة عيشهم ،وصرف النسبة األكبر من إنفاقهم على
الغذاء ،يجعالن الزراعة عام ًال أساسياً للتدخالت الرامية إلى
تخفيف حدة الفقر والجوع.

في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لها مساحة تقل عن
هكتار واحد (الجدول الملحق ألف .)2وهذا يعني أن أكثر
من  375مليون مزرعة أسرية في العالم النامي لديها أقل من
هكتار واحد من األرض ((منظمة األغذية والزراعة 2014 ،أ).
الشكل ( 6الصفحة  )11يب ّين أن األسر الزراعية تملك
مجموعة منوعة من مصادر الدخل وأن االتكال على
إنتاجها الخاص يتناسب عكسياً مع حجم المزرعة .أي أن
المزارع األصغر حجماً تعتمد على إنتاجها الخاص لتوفير
حصة من دخلها اإلجمالي أصغر من التي تنتجها المزارع
األكبر حجماً .وهذا طبعاً ال يعني ّأن اإلنتاج الزراعي غير
مهم بالنسبة إليها .على العكس ،فإن إنتاج المحاصيل
والمواشي يساهم بنسبة  40في المائة أو أكثر من
إجمالي الدخل األسري في فئة المزارع األصغر في معظم
البلدان التي لديها بيانات متاحة .ويساهم اإلنتاج الخاص
أيضاً في حصة كبيرة من االستهالك الغذائي لألسر في
تلك الفئة ويمكنه المساهمة أكثر بعد في حال أصبحت
أفضل قدرة على االستثمار والتنويع .ويبين الشكل  6أيضاً
أهمية الدخل من األعمال خارج المزارع ومن التحويالت
والحواالت لكافة فئات أحجام المزارع.

ما سبب تمادي الفقر؟
كما سبق وناقشنا أعاله ،على الرغم من التقدم في الكثير
من األقاليم ،ال تزال معدالت الفقر مرتفعة في الكثير من
البلدان ،ال سيما في المناطق الريفية .والنمو االقتصادي،

الشكل 4
نسبة سكان المناطق الريفية والحضرية الذين يعيشون في فقر مدقع (أقل من  1.25دوالر امريكي في
اليوم) في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط ،بحسب األقاليم المنطقة
شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ ()8

%15.5

%2,9

أوروبا وآسيا الوسطى ()9

%1,9
%0,5

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()15

%2,5

%6,4

%5,1
%2,0

الشرق األوسط وشمال أفريقيا ()5
جنوب آسيا ()6

%21,2

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ()28

%26,7
%52,0

%28,8

البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط ()71

%25,4

%10,4
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مالحظات :ال تتوفر لمعظم البلدان معدالت الفقر في الريف والحضر باستخدام خطوط الفقر الدولية .هنا ،تقدر هذه المعدالت باستخدام بيانات الفقر المتاحة
باتباع األساليب الموصوفة في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( )2010لجميع البلدان باستثناء الصين والهند وإندونيسيا .فعلى الصعيد القطري ،يقدر انتشار الفقر
في المناطق الريفية على أساس خطوط الفقر الدولية باستخدام (أ) معدالت الفقر العددية الوطنية استناداً إلى خطوط الفقر الدولية (ب) نسب الفقر العددية
للمناطق الريفية والحضرية باستخدام خطوط الفقر الوطنية .أما بالنسبة للصين والهند وإندونيسيا ،فمعدالت الفقر في المناطق الريفية والحضرية باستخدام خطوط
الفقر الدولي متاحة ،ولذا استخدمت في التقديرات اإلقليمية .وفي جميع الحاالت ،استخدمت أحدث المعلومات عن الفقر المتاحة للفترة .2012 – 2005
المصادر :حسابات قام بها المؤلفون باستخدام البنك الدولي (2015أ) والبنك الدولي (2015ج).
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الشكل 5
ً
نسبة اإليرادات من األنشطة على مستوى المزرعة حسب األسر الزراعية األشد فقرا واألكثر غنى في عدد
محدد من البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط

جنوب آسيا

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

أوروبا
وآسيا الوسطى

شرق آسيا
والمحيط الهادئ

كمبوديا ()2004
إندونيسيا ()2000
فييت نام ()2002
ألبانيا ()2005
بلغاريا ()2001
طاجيكستان ()2007
دولة بوليفيا المتعددة
القوميات ()2005
إكوادور ()1998
غواتيماال ()2006
نيكاراغوا ()2005
بنما ()2003
بنغالديش ()2005
نيبال ()2003
باكستان ()2001
غانا ()2005

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
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كينيا ()2005
مدغشقر ()2001
مالوي ()2011
النيجر ()2011
نيجيريا ()2010
أوغندا ()2012
جمهورية تنزانيا المتحدة
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نسبة مئوية
الخمس األشد فقراً

الخمس األكثر غنى

مالحظة :تشمل األنشطة في المزارع إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ولكن باستثناء األجور الزراعية ،وذلك تبعاً لـ  Davisو Di Giuseppeو.)2014( Zezza
واألسر الزراعية هي تلك األسر التي تمتلك مساحة من األراضي الزراعية.
المصادر :حسابات قام بها المؤلفون باستخدام بيانات مسوحات األسر .لالطالع على قائمة بجميع المسوحات التي استشيرت ،أنظر مراجع مسوحات األسر في نهاية
التقرير (ص .)127

ال سيما التنمية الزراعية ،قد كان ضرورياً لخفض معدالت
الفقر؛ وقد ساعد النمو االقتصادي القوي على خفض
معدل الفقر العالمي من  46إلى  27في المائة بين 1990
و( 2005األمم المتحدة2011 ،أ) .ففي الصين مثالً ،تراجع
الفقر والجوع بشكل جذري نتيجة النمو القوي عريض

القاعدة الذي بدأ في الزراعة .وفي أمكنة أخرى ،ال سيما
في البلدان التي تمثل الزراعة فيها جزءا ً كبيرا ً من الناتج
المحلي اإلجمالي والعمالة ،كان النمو الناتج عن الزراعة
فعاالً على وجه خاص في رفع مستوى دخل الفقراء (البنك
الدولي2007 ،؛  Christiaensenو Demeryو.)2011 ،Kuhl
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أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

أوروبا
وآسيا الوسطى

شرق آسيا
والمحيط
الهادئ

الشكل 6
النسبة المتوسطة للدخل الذي تجنيه األسر الزراعية ،بحسب المصدر وربع حجم المزرعة
كمبوديا
2004
ألبانيا
2005
طاجيكستان
2007
دولة بوليفيا المتعددة
القوميات 2005
نيكاراغوا
2005
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نسبة مئوية
إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية

األجور الزراعية

الدخل من غير الزراعة

التحويالت والحواالت واإليرادات األخرى من غير العمل

مالحظات :األسر الزراعية هي تلك األسر التي تعمل في مساحة من األراضي الزراعية .الربيع األول هو أصغر فئات حجم المزرعة والربيع الرابع هو أكبرها.
المصادر :حسابات قام بها المؤلفون باستخدام بيانات مسوحات األسر .لالطالع على قائمة بجميع المسوحات التي استشيرت ،أنظر مراجع مسوحات األسر في نهاية
التقرير (ص .)127
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مثل الهند ،تبني األسر األصول المادية والمالية ببطء شديد
ويتطلب رفع دخل الفقراء في الريف إلى ما فوق
( .)2012 ،Nascholdويعود جزء من ذلك إلى كون األسر
خط الفقر المدقع البالغ  1.25دوالر أمريكي في اليوم،
ً
تعتمد استراتيجيات معيشية تجعلها أقل تعرضا للمخاطرة
زيادات متوسطة ال تقل عن  60في المائة في أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى و 30في المائة في آسيا (ال سيما ولكنها تدر عائدات أقل ( Derconو،Christiaensen
 .)2011فعلى سبيل المثال ،وجد  1997 ،Carterأن
في الصين والهند) عن متوسط دخل الفقراء المقدر في
عام ( 2010البنك الدولي2015 ،ب) .وبالنسبة إلى الشرائح األسر كانت مستعدة للتخلي عن  20في المائة من
دخلها لضمان إتاحة الغذاء .وهذه المقايضة بين تحقيق
األشد فقراً ،فثغرات الدخل هذه أكبر بعد .فعلى أساس
األمن الغذائي وارتفاع الدخل ،هي أكبر لدى أشد األسر
سنوي ،يكون النمو الضمني للدخل للفرد  3في المائة
فقرا ً ( AldermanوPaxson؛ 1992؛ وRosenzweig
سنوياً ،من أجل رفع متوسط الدخل بنسبة  60في المائة
بين الفترة  2015و 2030وبنسبة  4.4في المائة في السنة و .)1993 ،Binswangerتدفع الصدمات الطبيعية والناتجة
من أجل مضاعفة دخل األشد فقراً ( Yoshidaو Uematsuعن فعل البشر باألسر إلى الوقوع في قبضة الفقر أو
تمعن في إفقارها ،وغالباً ما تجبرها على تحويل أصولها
و .)2014 ،Sobradoإن معدالت نمو الدخل للفرد تلك
إلى سيولة.
هي أعلى من تلك التي تحققت في معظم البلدان
ً
ً
وفضال عن ذلك ،قد ال يكون النمو شامال للجميع.
منخفضة الدخل على امتداد العقود الماضية ،وقد شهد
فبالنسبة إلى بعض المجموعات من قبيل األطفال
الكثير من الشرائح األشد فقراً مستوى نمو في الدخل
والشيوخ ،قد يأتي النمو االقتصادي بالقليل من الفرج أو
أدنى بعد ( Vakisو Rigoliniو.)2015 ،Lucchetti
قد يأتي متأخراً جداً على منع الحرمان والضرر الطويل
النمو في الزراعة هو جزء من عملية أوسع للتنمية
األمد .أما األناس اآلخرون الذين لديهم وصول محدود إلى
االقتصادية تقترن بتغييرات جذرية في الزراعة .وحيثما
يحصل النمو الزراعي والتحضر فهما ينعكسان في انخفاض الفرص االقتصادية فقد يبقون فريسة الفقر المزمن .وتتآمر
عدة عوامل لخلق "شراك الفقر" التي تبقي أكثر الناس
عدد السكان العاملين في الزراعة وارتفاع إنتاجية اليد
العاملة في اإلنتاج الزراعي .فعلى سبيل المثال في الصين ،فقراً على حالهم من الفقر .فعلى سبيل المثال قد يكونون
من الفقر الشديد بحيث يعجزون عن استهالك الكميات
ارتفع معدل التحضر من  28في المائة سنة 1990
األساسية من المغذيات المطلوبة من أجل ممارسة عمل
إلى  53في المائة سنة  ،2012في حين أن قيمة الناتج
منتج ،أو االستثمار في التعليم أو تجميع الموارد المطلوبة
الزراعي لكل شخص ناشط اقتصادياً في مجال الزراعة
قد ارتفعت من  416دوالراً أمريكياً إلى  1 024دوالراً
من أجل تنظيم المشاريع .وقد تكون مزارعهم أصغر من
(((
أن تتأهل للحصول على اإلئتمانات الرسمية والتأمين.
أمريكياً خالل الفترة الزمنية نفسها (المنظمة2015 ،أ) .
ومن شأن هكذا قيود أن تترك الكثير من األسر ما دون
وباستثناء التغييرات الضخمة في العمالة ،ينبغي للقطاع
الحد األدنى الحيوي من األصول والموارد أو الدخل أو
الزراعي أيضاً أن يستجيب للتغييرات في الطلب التي
المصاريف التي ال يستطيعون االرتقاء فوقها.
ترافق اإلرتفاع في الدخل وتغير أنماط العيش .وتتجسد
ً
إن طريق الخروج من الفقر ليس سهال كذلك.
تلك االستجابات في التكنولوجيات المتغيرة؛ كما أن
فباإلضافة إلى الفقراء هناك الكثير من األسر غير الفقيرة
التسويق األكبر يبرز أيضاً في التغييرات الحاصلة على
(((
مستوى البيع بالتجزئة والتخزين والتسويق وإعادة تنظيم التي تكون معرضة للوقوع في الفقر حين تواجه
الزراعة الستغالل أفضل لوفورات الحجم الناشئة ( Collierصدمات من نوع معين أو آخر (أنظر أيضاً اإلطار .)2
وتؤدي تلك الصدمات إلى وقوع الكثير من األسر إلى
و .)2009 ،Derconتستغرق تلك التغييرات وقتاً طوي ًال
ما دون خط الفقر ألنها تتكبد خسائر كبيرة في الدخل
لحدوثها ،وعلى الرغم من أنها مفيدة جداً من وجهة
وال تملك ما يكفي من المدخرات للتخفيف من وطأة
النظر االقتصادية فهي تتسبب أيضاً بالتشريد والشقاء
الصدمة .فعلى سبيل المثال ،نتيجة أزمات الوقود والغذاء
للكثيرين.
واألزمات المالية ،كان من المتوقع أن يعيش حوالي 64
وحيثما كان النمو أبطأ وتيرة ،تعثر هذا التحويل
الهيكلي للزراعة ،تاركاً الكثيرين في حال الفقر .ولكن
حتى مع هذا النمو االقتصادي ،غالباً ما يكون الكفاح
((( ومع أن الفقر والضعف مترابطان إال أنهما ليسا مترادفين .فالفقر يحدده صافي
لإلفالت من الفقر بطيء الوتيرة .ففي الكثير من البلدان،
الدخل الذي غالباً ما يعكس األصول أو اإلمكانات الحالية ،في حين أن الضعف هو
((( تقاس قيمة الناتج الزراعي بالقيمة الثابتة للدوالرات الدولية مع استثناء استخدام
البذور واألعالف.

مفهوم أوسع وأكثر ديناميكية يخص العوامل التي تحدد التغييرات الممكنة في الدخل
وحالة الفقر المستقبلية (منظمة األمم المتحدة للطفولة .)2012 ،ويتضمن تقرير
التنمية العالمي  2001/2000حول "مهاجمة الفقر" أيضاً مناقشة موسعة حول المفاهيم
والمؤشرات الممكنة (البنك الدولي.)2001 ،

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

اإلطار 2

صيادو األسماك أكثر عرضة للفقر من سواهم

يقدر أن حوالي  58.3مليون شخص يعملون في قطاع مصايد
األسماك (المصايد الطبيعية وزراعة األحياء المائية) (المنظمة،
2014ب) ،ويعمل  90في المائة من هؤالء في أنشطة
صغيرة النطاق ( Millsوآخرون .)2011 ،ويضم هؤالء صيادي
األسماك العاملين على حسابهم الخاص (أي الذين يملكون
قاربهم الخاص و/أو أدوات الصيد الخاصة بهم) وأعضاء
طواقم السفن (الذين يتعاقد معهم أصحاب السفن لتشغيلها
أو العمل على متنها) فض ًال عن األسر التي تعمل في صيد
األسماك كجزء من مجموعة أكبر من األنشطة المعيشية (غالباً
داخل المزارع) .يعيش السواد األعظم منهم ويعمل في بلدان
منخفضة أو متوسطة الدخل (المنظمة2014 ،ب) .ويعمل
عدد يفوق هؤالء ثالث مرات في قطاع تجهيز األسماك
واالتجار بها (البنك الدولي/منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة/المركز العالمي لألسماك  .)2012وبشكل عام ،فإن
مصايد األسماك صغيرة الحجم واألنشطة المرتبطة بها على
جانب من األهمية ،ولكنها ال تلقى التقدير الكافي كمصدر
لفرص العمل واألمن الغذائي والدخل.
ويبقى الفقر في عداد العاملين في مصايد األسماك واسع
االنتشار حول العالم .ولكن الرابط بين مصايد األسماك وبين
الفقر الناجم عن انخفاض الدخل معقد ( Jentoftو،Eide
 .)2011في حاالت كثيرة ،قد تكون مجتمعات صيادي األسماك
حسنة األحوال شأنها شأن المجتمعات المجاورة لها (من
المزارعين) ما يدفع بالبعض إلى طرح سؤال حول ما إذا كان
صيادو األسماك فقراء على نحو خاص أو معرضون للفقر (أنظر

مليون شخص إضافي حول العالم بأقل من  1.25دوالر
امريكي في اليوم بحلول نهاية  2010مما لو كانت الحال
في غياب األزمات (البنك الدولي.)2010 ،
في بعض البلدان واألقاليم مثل الساحل األفريقي،
يساهم تقلب منسوب األمطار وتدهور األراضي والتصحر
في مفاقمة الضعف والفقر .ومن المتوقع لتغير المناخ
أن يفاقم تلك الضغوط خالل العقود المقبلة جاع ًال خفض
الفقر تحدياً أصعب بعد.
وهناك أدلة على التنقل الكبير من الفقر وإليه،
إذ تتكبد األسر آثار الصدمات فتتعافى منها (Van
 Campenhoutو .)2012 ،Derconوبناء على البيانات
الصادرة عن البنجاب والسند واإلقليم الشمالي الغربي
الحدودي في باكستان ،وجد  BaulchوMcCullough
( )1998أن بين الفترتين  1987/1986و 1991/1990كان
دخل  21و 29في المائة من األسر يقل عن خط الفقر،

 .)2009 ،Bénéوغالباً ما يرتبط فقرهم بمدى العزلة الجغرافية
و/أو السياسية الشديدة التي تتسم بها مجتمعات صيادي
األسماك المتفرغين أو المجتمعات التي تمارس صيد األسماك
– والزراعة في نفس الوقت .وبما أن دخلهم يعتمد اعتماداً
كبيراً على مصيدهم – الذي يكون عادة متفاوتاً جداً  -يكون
دخل صيادي األسماك عادة متقلباً وغير قابل للتوقع.
أما تعرض المجتمعات المعتمدة على مصايد األسماك
للمخاطر وحساسيتها لها فمرتفعان نسبياً مقارنة مع غيرها
من المجموعات االجتماعية االقتصادية ،في حين أن قدرتها
على التصدي للصدمات الخارجية أو التعافي منها منخفضة
نسبياً .قد يكون صيادو األسماك معرضين لمخاطر مادية أعظم
بحسب طبيعة الموارد السمكية ،وطريقة صيدها ،والسياق
االجتماعي االقتصادي ،والمخاطر الناتجة عن تغير المناخ
(ارتفاع مستويات البحر وتأثيرات الفيضانات أو العواصف
االستوائية) ،والتقلبات في األرصدة السمكية ،والمخاطر
الصحية (البلهارسيا والمالريا) ،ومخاطر السوق (انخفاض قيمة
العمالت وأسعار الوقود) ،والمخاطر السياسية واألمنية (كالسرقة
والصراعات ما بين األعراق والبلدان) من بين أمور أخرى.

المصدر Béné :و Devereuxو.2014 ،Roelen

ولكن خرج  51–46في المائة من األسر الفقيرة من
الفقر بين سنة وأخرى ،فيما بقي ثالثة في المائة فقط
من األسر فقيراً طيلة فترة الخمس سنوات((( .غير ّأن
التعافي من الصدمات عادة ما يكون بطيئاً .فعلى سبيل
المثال ،بعد المجاعة التي ضربت إثيوبيا بين 1985–1984
احتاجت األسر الريفية إلى عشر سنوات في المعدل
إلعادة بناء ما تملكه من مواش إلى المستويات التي
كانت سائدة قبل المجاعة ()2008 ،Dercon؛ وتبين األدلة
من الريف الصيني على أن سرعة التعافي من صدمة
الدخل أبطأ للفقراء منها لغير الفقراء ( Jalanو،Ravallion
.)2001
(((  ،)2004( Krishnaو Krishnaوآخرون ( ،)2004و Krishnaوآخرون ()2006
يوثقون تنق ًال كبيراً من الفقر وإليه في قرى الهند الشمالية وكينيا الغربية وأوغندا
الوسطى والغربية ،تباعاً.
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فغالباً ما يبدأ الفقر مع التغذية والصحة السيئتين ،مكافحة الجوع والفقر .وقد بينت البحوث األخيرة
ال سيما في مطلع الطفولة :فيعلق الفقراء في حلقات أيضاً عن تآزرات قد تكون مهمة بين الزراعة والحماية
االجتماعية ،ولكن حتى فترة غير بعيدة لم تلق تلك
مفرغة من الفقر والتغذية السيئة والصحة السقيمة
واإلنتاجية المتدنية والفقر .وتؤدي التغذية والصحة
الروابط سوى القليل من االهتمام نسبياً من ممارسي
غير الكافيتين لدى األمهات واألطفال إلى وزن متدن
التنمية وصانعي السياسات ( ،Tirivayiو ،Knowlesو
عند الوالدة وإلى التقزم فض ًال عن تعثر النمو المعرفي .)2013 ،Davis
وكثيراً ما تقوم المخاطر المرتبطة بالمناخ بوجه
والتحصيل التعليمي المتدني (Alderman؛ 2010
خاص بتحديد سبل العيش في الريف وتشرح لماذا
و Hodinottوآخرون .)2013 ،وتظهر األدلة التجريبية
األسر الفقيرة تبقى فقير ًة ( Aldermanو،Haque
بوضوح أن التقزم في الطفولة يخفض اإلنتاجية في
ً
ً
 .)2007مثال لدى ُخمس المزارعين األشد فقرا في
سن الرشد وبالتالي األجور ( Straussو،Thomas
المناطق شبه القاحلة في الهند ،من شأن خفض
1998؛ و .)2005 ،Huntواألسوأ أن الفتيات اللواتي
يعانين التقزم يكبرن ليصبحن أمهات متقزمات ،وتقزم المخاطر المتصلة بالمناخ بمقدار انحراف معياري
واحد أن يرفع متوسط العائدات بنسبة  35في المائة
األمهات هو أحد أقوى المؤشرات إلى توقع أطفال
منخفضي الوزن عند الوالدة .وهكذا يؤدي سوء تغذية ( Rosenzweigو .)1993 ،Binswangerوبالمثل،
فقد تبين أن المزارعين في شينيانغا ،وهي محافظة
األمهات واألطفال إلى إدامة حلقة الفقر .يصعب
تجاوز تلك الظروف األولية الرديئة ،وهي تجعل األسر شبه قاحلة في القسم الغربي من جمهورية تنزانيا
المتحدة الذين لديهم خيارات محدودة من حيث
ضعيفة أمام الصدمات التي لها آثار قوية ومتمادية
الحفاظ على االستهالك الكافي ما بعد الصدمات،
والتي ال يمكن توفير ضمان كامل لها (Barrett
ً
ً
يختارون محاصيل أقل إيرادا ولكن أكثر أمانا مثل
و.)2006 ،McPeak
البطاطا الحلوة ،فيخسرون ما يصل إلى  20في المائة
تعتمد األسر مجموعة واسعة من استراتيجيات
من الدخل الممكن ،وهذا يعتبر أشبه بقسط ضمني
المعيشة لكي تدير المخاطر وتتكيف معها .وهي
للتأمين ( .)1996 ،Derconوفي كل من إثيوبيا
تستخدم أيضاً جمعيات لدفن الموتى واالئتمان غير
( ،Elbersو Gunningو )2009 ،Panوزمبابوي (Elbers
الرسمي وخطط التوفير لتفادي تقلبات االستهالك.
و Gunningو )2007 ،Kinseyق ّدر رأسمال األسهم الذي
ولكن هناك أدلة واسعة تشير إلى أن تلك التدابير
جمعه المزارعون بما مقداره  36و 46في المائة فقط،
غير الرسمية أكثر فعالية فيما يخص الصدمات التي
على التوالي ،من أصل المستوى الذي كان بالوسع
تعني األفراد مثل المرض ،التي تؤثر في األسر الفردية
تحقيقه لوال المخاطر.
أكثر من الصدمات ذات التباينات المشتركة ،كالجفاف
وقد تترتب على الصدمات تأثيرات سلبية طويلة
أو الفيضانات التي تؤثر في المجتمعات بأكملها
األمد على الفقراء .فعلى سبيل المثال ،قل دخل
وبدرجات مختلفة ،وهي تقدم فقط ضماناً جزئياً إلى
األسر التي تأثرت بالجفاف في إثيوبيا وجمهورية
الفقراء ( 1999 ،Devereuxو .)2011 ،Derconفمث ًال
تنزانيا المتحدة عن دخل األسر غير المتضررة ،وحتى
وجد  Derconو Hoddinottو2005( ،Woldehanna
بعد مرور عشر سنوات على حدوثه ( Beegleو
أن الفقر في إثيوبيا في عام  2004كان أعلى بنسبة
 De Weerdtو2008 ،Dercon؛ و.)2008 ،Dercon
 50في المائة مما لو كان في غياب الصدمات .وفي
في غياب التأمين ،يمكن لألسر الريفية التي تتكبد
جمهورية تنزانيا المتحدة ،وجد  BeegleوDehejia
الصدمات أن تخفض استهالكها أو أن تبيع أصولها.
و )2006 ،Gattiأن الصدمات التي يتعرض لها دخل
ولكن خفض االستهالك من أجل الحفاظ على األصول
األسرة تزيد من مستوى عمالة األطفال وتؤثر سلباً في
اإلنتاجية في المدى القصير قد يلحق ضرراً طويل األمد
التحاق األطفال بالمدارس.
ً
وكما سبق أن أشرنا أعاله ،معظم الشرائح األشد فقرا ال يمكن التعافي منه بالنمو الجسدي والمعرفي ألصغر
أعضاء األسرة وأكثرهم ضعفاً .وقد وجد Dercon
التي تعيش في المناطق الريفية تحقق حصصاً كبيرة
من دخلها بفضل األنشطة الزراعية ،وهي تنتج حصصاً
و )2010( ،Porterعلى سبيل المثال أن طول األطفال
في الشريحة العمرية الضعيفة بشكل خاص والتي
كبيرة من غذائها الخاص .وبصورة ثابتة ،ينفق الفقراء
ً
أيضاً أجزاء كبيرة من دخلهم على الغذاء .ولتلك األسباب ،تراوح سنها بين  36–12شهرا خالل ذروة المجاعة
اإلثيوبية في عام  1984أقل بنسبة ثالثة سنتمترات
تعتبر تدخالت الحماية االجتماعية في المناطق الريفية
بسبب المجاعة.
التي تركز على الغذاء والزراعة مهمة بوجه خاص في
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تفسر أدوات الحماية
ما هي الحماية االجتماعية؟
ص  ((()9وتماشياً مع هذا التعريفّ ،
االجتماعية في أحيان كثيرة على أنها :وقائية وحمائية
وتشجيعية وتحويلية.
من دون المعونة العامة ،سيعاني الكثير من الفقراء
ويمكن للحماية االجتماعية أن تؤدي دوراً حمائياً في
والضعفاء مشقة ال جدوى منها وحرماناً دائماً ما سيديم
الفقر لألجيال المقبلة .في البلدان النامية ،أدت التجارب توفير الوسائل (نقداً أو عيناً) لبلوغ الطعام وتخفيف
الناجحة مع البرامج الواسعة النطاق التي تساعد الفقراء أثر الصدمات .وقد تكون لها وظيفة وقائية من حيث
حؤولها دون المزيد من الحرمان ،من خالل تعزيز القدرة
والضعفاء ،كما في البرازيل وإثيوبيا والهند والمكسيك،
على الصمود بوجه الصدمات ومنع حدوث خسارة في
إلى حفز عملية إعادة تقييم حول قيمة تلك البرامج
الدخل واألصول .ويمكن أن تدعم الحماية االجتماعية
ودورها في مكافحة الفقر والجوع فضالً عن الالمساواة
االجتماعية واالقتصادية والسياسية .وقد حصل توسع سريع تجميع الموارد من أجل استدامة سبل العيش (أي من
خالل تحويالت األصول واألشغال العامة) .كما يمكن
لبرامج الحماية االجتماعية في العقدين األخيرين (أنظر
للحماية االجتماعية أن تؤدي دوراً تشجيعياً عبر دعمها
الفصل .)2
المباشر لالستثمارات في الموارد البشرية (التغذية
وقد برز مفهوم الحماية االجتماعية استجابة لخطاب
والصحة والتعليم وتنمية المهارات) وعبر تخفيض القيود
"شبكات األمان االجتماعية"((( وأجندة الثمانينيات
والتسعينيات (فريق الخبراء رفيع المستوى المعني باألمن على السيولة وانعدام أمن الدخل ،لحفز االستثمارات
الغذائي والتغذية .)2012 ،وهذا المفهوم الذي اعتبر بداي ًة في األنشطة الزراعية وغير الزراعية .وقد تكون لها أيضاً
وظيفة تحويلية في حياة الفقراء من خالل إعادة توجيه
كاستجابة للصدمات ،ما لبث أن توسع على مر الوقت،
تركيزهم إلى ما بعد الكفاف اليومي باتجاه االستثمارات
كاستجابة لعدم كفاية نظم األمان االجتماعي الرسمية ،ال
سيما عقب سياسات التكيف الهيكلي واألزمات المالية في من أجل مستقبلهم وعبر تغيير عالقات القوة ضمن
األسر (بما أن الحماية االجتماعية تستطيع تمكين النساء)
الكثير من البلدان النامية في الثمانينيات والتسعينيات،
وعبر تعزيز القدرات واإلمكانات لدى الفقراء لكي يمكنوا
فأصبح يشمل الفقر المزمن .بعض النهج تندرج في
ً
أنفسهم بأنفسهم.
القوانين بقوة بناء على اعتبار الحماية االجتماعية حقا،
ً
وعلى الرغم من أن النقاش ال يزال دائرا في بعض
بحسب ما تلحظه الكثير من وثائق األمم المتحدة ،فيما
تركز نهج أخرى بشكل أكبر على دور الحماية االجتماعية األوساط بشأن طبيعة المفهوم ،فمن المتفق عليه بشكل
في حماية الضعفاء وخفض الفقر وتعزيز النمو االقتصادي .عام أن الحماية االجتماعية تتضمن ثالثة مكونات عامة:
أي المساعدة االجتماعية والضمان االجتماعي وحماية
وتركز بعض النهج المتصلة بالحماية االجتماعية على
سوق العمل (2014 ،Barrientos؛ البنك الدولي2014 ،؛
دورها في مساعدة الفقراء على اإلفالت من الفقر فيما
األمم المتحدة2011 ،ب) .وذلك التصنيف مستخدم في
تركز أخرى على دورها في تشجيع اإلدماج االجتماعي
هذا التقرير.
والعدالة االجتماعية فض ًال عن ضمان أمن الدخل وجودة
المساعدة االجتماعية تم ّول البرامج من خالل
التعليم والرعاية الصحية للجميع.
الضرائب ،أي التحويالت الصادرة عن القطاع الخاص التي
ال يوجد تعريف موحد معتمد للحماية االجتماعية،
تؤدي وظيفة "الحماية االجتماعية" فتخفض انتشار الفقر
ولكن أحد التعريفات الوافية بصورة عامة يفيد أنها
المزمن أو عمقه .وفي حال كانت التحويالت مضمونة
"كل المبادرات العامة والخاصة التي توفر الدخل أو
التحويالت المرتبطة باالستهالك إلى الفقراء ،وتحمي
وقابلة للتوقع ( )2002 ،Devereuxتؤدي وظيفة "الضمان
الضعفاء من المخاطر المعيشية ،وتعزز الوضع االجتماعي االجتماعي" أي عبر توزيع االستهالك بالتساوي والحؤول
للمهمشين وحقوقهم؛ بهدف عام هو خفض الضعف
دون وقوع الفاقة عقب الصدمات المؤقتة (،Devereux
االقتصادي واالجتماعي للمجموعات الفقيرة والضعيفة
2001؛  .)2010 ،Lichandوالبرامج األكثر شيوعاً هي
والمهمشة" ( Devereuxو2004 ،Sabates-Wheeler
التالية )1( :التحويالت غير المشروطة ،أي البرامج التي
توزع النقد أو القسائم أو المساعدات العينية (مثل
((( تستخدم بعض المنظمات والوكاالت ،كمنظمة األمم المتحدة للطفولة على سبيل
المثال ،عبارة "شبكات األمان االجتماعية" لإلشارة إلى البرامج المؤقتة أو القصيرة األمد
و"التحويالت االجتماعية" لتعني المجموعة األوسع من التحويالت التي تشكل فقط
مكوناً واحداً من مكونات الحماية االجتماعية.

((( اعتمد تعريف مشابه من قبل التقرير األوروبي بشأن التنمية (المعهد الجامعي
األوروبي .)2010 ،معظم التعريفات واسعة النطاق ولكن الحكومات والمانحين وغيرها
من الجهات الفاعلة لها في أحيان كثيرة وجهات نظر وأهداف محددة :فمنظمة األمم
المتحدة للطفولة  ،مث ًال ،تتبع نهجاً يركز على األطفال ( Gentiliniو.)2009 ،Omamo
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منخفضة الدخل ال يزاالن متواضعين ( Mahulو،Stutley
الغذاء) بدون طلب شيء بالمقابل من متلقيها؛ ()2
التحويالت المشروطة التي تشبه غير المشروطة في ما
.)2010
عدا أنها تفرض على المتلقين استيفاء بعض الشروط
تؤ ِّمن برامج سوق العمل استحقاقات للبطالة ،وتبني
المحددة التي ترمي عادة إلى تحسين الموارد البشرية
المهارات وتعزز إنتاجية العمال وقابلية توظيفهم .وقد
ألطفالهم؛ ( )3برامج األشغال العامة ،التي تعرف أيضاً
أصبح من الشائع التمييز بين سياسات سوق العمل
ببرامج النقد أو الغذاء مقابل العمل أو برامج التوظيف "السلبية" وبين "الفاعلة" منها حيث ترمي التدخالت
المضمون ،التي تطلب من المستفيدين العمل ليستحدثوا السلبية إلى ضمان الحقوق األساسية من خالل األطر
أصوالً لألسرة أو المجتمع أو الحفاظ على األصول.
القانونية ،مثل تلك التي تهدف إلى ضمان معايير الحد
وعاد ًة ما تكون استحقاقات المساعدة االجتماعية
األدنى للتوظيف والعمل ،وحفظ حقوق العمال في مكان
قائمة على المواطنة وعلى الحالة االجتماعية االقتصادية
العمل ،والتدخالت الناشطة التي تعزز قابلية التوظيف.
ً
لألفراد أو األسر المشاركة .وقد تكون البرامج مصممة أيضا وتظهر األدلة المتاحة أن الضمان االجتماعي وبرامج
الستهداف مجموعات محددة ضمن الشرائح السكانية
سوق العمل تميل إلى إفادة المجموعات األعلى دخ ًال
التي تعتبر ضعيفة والتي غالباً ما تتمثل في األطفال
( Fiszbeinو Kanburو.)2014 ،Yemtsov
أو الشيوخ .وتبين األدلة المتاحة أن برامج المساعدة
إن الحماية االجتماعية هي من فروع السياسات
ً
االجتماعية تركز عامة على الفقراء والضعفاء (Fiszbein
االجتماعية وهي تتضمن أيضا توفير الخدمات األساسية
– في التعليم األساسي والرعاية الصحية ولكن أيضاً
و Kanburو.)2014 ،Yemtsov
وهناك تمييز عملي بين المساعدة االجتماعية
على صعيد المياه والصرف الصحي في البلدان منخفضة
والمساعدة لحاالت الطوارئ .فالمساعدة لحاالت
الدخل .وقد تيسر الحماية االجتماعية وصول الفقراء إلى
ً
الطوارئ أو المساعدة اإلنسانية تقدم في حال الكوارث الخدمات االجتماعية ،فمثال برامج التغذية في المدارس
الطبيعية أو الناتجة عن صنع البشر وهي تتضمن عادة واإلعفاءات من الرسوم هي من تدابير الحماية االجتماعية
مساعدة قصيرة األمد غالباً ما تقدم بغض النظر عن
التي يمكنها تيسير الوصول إلى التعليم .وقد ينطوي بعض
الحالة االجتماعية االقتصادية للمستفيدين .وفي البلدان الخطط ،مثل المعاشات التقاعدية ،على عناصر اكتتابية
منخفضة الدخل ،عادة ما تمول المساعدة لحاالت
(مثل الضمان االجتماعي) أو غير اكتتابية (المساعدة
الطوارئ والمساعدة اإلنسانية من خالل المساعدات
االجتماعية) (الشكل .)7
األجنبية وهي من تنفيذ منظمات وطنية أو دولية غير
على مر السنوات القليلة األخيرة ،تطور نهج الحماية
حكومية .تختلف مبررات المساعدة لحاالت الطوارئ
االجتماعية بفضل استفادة الدروس من تجارب عبر البالد
عن مبررات المساعدة االجتماعية كما أنهما تختلفان
تراوحت بين التدخالت المستقلة إلى بناء نظم الحماية
من حيث األهداف والمجموعات المستهدفة ومصادر
االجتماعية التي تجمع عناصر من مختلف مكونات
التمويل .وفي هذا التقرير سنركز فقط على الحماية
الحماية االجتماعية ( Banerjiو .)2013 ،Gentiliniوتقوم
االجتماعية.
المنظمات الدولية ومتعددة األطراف على غرار منظمة
برامج الضمان االجتماعي تم َّول عادة بواسطة
العمل الدولية واألغذية والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة
مساهمات الموظفين وأرباب العمل والدولة ،وهي تقوم
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي
على مبدأ التأمين حيث يحمي األفراد أو األسر أنفسهم
ومنطمة األمم المتحدة للطفولة اليوم بالتشديد على
ضد المخاطر عبر تجميع موارد مع عدد أكبر من األفراد الحاجة إلى خطة منهجية للحماية االجتماعية ترمي إلى
أو من األسر المعرضين مثلهم للمخاطر .وهي تتناول
بناء نظم حماية اجتماعية شاملة ومستدامة ،منسقة
الطوارئ التي تحصل في دورة الحياة والعمل والصحة.
بشكل وثيق مع السياسات االجتماعية واالقتصادية األخرى
وتؤ ّمن مؤسسات الضمان االجتماعي تغطية لحاالت
(منظمة العمل الدولية .)2014 ،والملفت أن الحد األدنى
الطوارئ المعينة التي تؤثر في رفاه األسرة أو دخلها.
للحماية االجتماعية بحسب األمم المتحدة الذي وضع
وعادة ما ترتكز االستحقاقات على سجل العامل في دفع بقيادة منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية قد
المساهمات وتمول التحويالت عادة من حسابات الضمان وصف على أنه أول محاولة منهجية لتفعيل النهج القائم
االجتماعي .ومن بين النهج المبتكرة للضمان في المناطق على الحقوق للحماية االجتماعية كهدف شامل للسياسات
الريفية ،مخططات الضمان القائمة على المناخ والتي
(فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي
يجري تجريبها في عدد من البلدان ( Hazellوآخرون،
والتغذية.)2012 ،
 .)2010ولكن إتاحة الضمان الزراعي واستيعابه في البلدان
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الشكل 7
نطاق الحماية االجتماعية
التغذية في المدارس ،برامج
التغذية ،رواتب التعليم،
اإلعفاءات من الرسوم

األدوات القائمة على السوق:
برامج األشغال العامة ،إعانات
المدخالت ،التأمين ضد مخاطر

الحماية االجتماعية

التحويالت النقدية والعينية لتعزيز الرفاه
واإلنتاجية والنشاط االقتصادي

التنمية
االقتصادية

التنمية
االجتماعية
الصحة ،التعليم

البرامج
اإلنسانية

سياسات االقتصاد الكلي،
التجارة ،الزراعة

توزيع األغذية ،التحويالت
النقدية ،التغذية العالجية

المصدر Slater :وآخرون.2010 ،

وتقع األسباب الجذرية للحرمان والضعف ،في البيئة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والطبيعية
والمادية األوسع .فيتطلب التصدي للفقر والجوع بالتالي
عم ًال متكام ًال يشمل كال من نظامي الزراعة والغذاء عامة
وكذلك مجالي الصحة العامة والتعلم فض ًال عن المجاالت
المتعلقة بالسياسات األوسع نطاقاً.

االتجاهات العالمية واإلقليمية
لتغطية الحماية االجتماعية
توسعت برامج الحماية االجتماعية بسرعة على مر
ً
العقدين الماضيين .ففي عام  ،2014وفّر  145بلدا على
األقل شكالً واحدا ً أو أكثر من أشكال الحماية االجتماعية:
كان هناك  63بلدا ً يشغل برامج للتحويالت النقدية
المشروطة؛ وقدم  130بلدا ً تحويالت نقدية غير مشروطة
(في  37بلدا ً كانت تلك التحويالت على شكل معاشات
تقاعدية غير اكتتابية)؛ فيما قام  94بلدا ً بتشغيل برامج
لألشغال العامة .وكانت برامج التغذية في المدارس أكثر
أنواع البرامج شعبيةً :فقد كان لدى  131بلدا ً شكل معيّن
من أشكال التغذية في المدارس (اإلطار ( )3البنك الدولي،
2015د).

في كل بلد قد تكون هناك مجموعة مختلفة من
برامج الحماية االجتماعية ذات األهداف المختلفة وحاالت
وفترات زمنية مختلفة .وهناك تنوع كبير في النماذج
حتى ضمن البلد الواحد .ففي أحيان كثيرة يمكن إيجاد
برامج عامة ومحددة الهدف على حد سواء في البلد
عينه .ويتمثل آخر اتجاهات التفاعل بين تلك البرامج في
التعامل معها وكأنها مجموعة متكاملة من أجل تحقيق
نتائج أفضل وأطول مدة ،باستخدام الرؤية عينها.

تغطية المستفيدين

على امتداد العالم النامي ،يتلقى حوالي  ٢٫١مليار شخص،
أو حوالي ثلث السكان ،شكالً معيناً من أشكال الحماية
االجتماعية (الشكل  .)8وهناك تفاوت واسع بين األقاليم
حيث أ ّن التغطية في أدناها في األقاليم التي يبلغ فيها
انتشار الفقر أعلى مستوياته .ونسبة  22في المائة فقط
من السكان في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى يتمتعون بتغطية تدابير الحماية االجتماعية ،من أي
نوع كانت؛ وتلك هي األقاليم ذات المعدالت األعلى من
انتشار الفقر المدقع .وفي األقاليم حيث انتشار الفقر في
أدناه (أنظر الشكل  ،3الصفحة  )8تتسم تغطية الحماية
االجتماعية باتساعها مع تلقي حوالي  60في المائة من
السكان شكالً معيناً من أشكال الحماية االجتماعية.
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اإلطار 3

برامج التغذية في المدارس

يتلقى  368مليون طفل على األقل الغذاء في المدارس
يومياً (برنامج األغذية العالمي .)2013 ،وتقوم حكومات
كثيرة بتطبيق برامج للتغذية في المدارس ذات تمويل
عام ،مثل برنامج البرنامج الوطني للتغذية في المدارس
في البرازيل الذي غطى  47.2مليون طفل في عام 2013
( Del Grossiو .)2015 ،Marquesويقدم برنامج األغذية
العالمي نفسه وجبات مدرسية ألكثر من  20مليون طفل
في كل سنة.
وتختلف نماذج تصميم برامج التغذية في المدارس
وتنفيذها اختالفاً كبيراً من بلد إلى بلد .ولكنّ النموذجين
الرئيسيين هما )1( :الوجبات المدرسية حيث يتم إطعام
األطفال في المدارس؛ ( )2الحصص الغذائية التي تؤخذ
إلى المنزل ،حيث يتلقى األطفال رزماً غذائية حين يرتادون
المدرسة .وفي حالة الوجبات المدرسية ،ينبغي لألطفال ارتياد
المدرسة بصورة يومية ،فيما الحصص المأخوذة إلى المنزل
تستوجب فقط من التالميذ أن يذهبوا إلى المدرسة لعدد
مع ّين من األيام .وتقوم بعض برامج التغذية في المدارس
بالجمع ما بين الوجبات المدرسية والحصص المأخوذة إلى
المنزل ،لتعزيز األمن الغذائي في العائلة وتوفير حوافز
أقوى لالنتظام في المدارس .وفي حاالت كثيرة يقوم خبراء
في التغذية بتخطيط الوجبات الرئيسية والخفيفة أو يجري
تدعيمها كي تقدم المغذيات الدقيقة التي كثيراً ما تكون غائبة
في النظم الغذائية لألطفال.
ً
االستهداف الجغرافي هو المعيار األكثر شيوعا في برامج
التغذية في المدارس (برنامج األغذية العالمي.)2013 ،
وهذا النوع من االستهداف هو األقل تكلفة وتعقيداً إذ
ال يتطلب آليات لالختبار والرصد لضمان أن تصل المنافع
إلى أطفال معينين أو للبحث عن تغييرات في الظروف
تؤثر في أهليتهم .في البلدان ذات الدخل المنخفض ،تضع

في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
لتحويالت المساعدة االجتماعية تغطية أوسع من بين
مختلف أنواع الحماية االجتماعية ،وهي تبلغ في
المتوسط تقريباً  17و 16في المائة من السكان على
التوالي .وهذه المستويات أدنى من مستويات تغطية
المساعدة االجتماعية في معظم األقاليم األخرى ،مث ًال
متوسط يبلغ  27في المائة في أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي و 34في المائة في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .وتبلغ برامج المساعدة االجتماعية نسبة من
مدقعي الفقر أكثر من األنواع األخرى من الحماية

الحكومات عاد ًة خرائط للفقر ولألمن الغذائي تتضمن
أيضاً االحتياجات التعليمية .وفي حاالت كثيرة ،تخصص
برامج التغذية في المدارس الحصص المأخوذة إلى المنزل
للمجموعات الضعيفة بشكل خاص مثل الفتيات واألطفال
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومجموعات عرقية
محددة.
ً
ويمكن الستهداف أشد المناطق فقرا في البلد أن يضمن
ذهاب معظم منافع برامج التغذية في المدارس إلى الفقراء.
ولكن مع توسع البرامج من الممكن أن تشمل نسبة أكبر
من األطفال غير الفقراء .ويصح هذا بشكل خاص في بلدان
الشريحة األعلى من الدخل المتوسط التي لديها برامج
أوسع للتغذية في المدارس .وفي معظم الحاالت تجمع تلك
البلدان ما بين االستهداف الجغرافي والفردي .في شيلي
مث ًال ،يتم اختيار المدارس على أساس مؤشر ضعف المدرسة،
بناء على البيانات االجتماعية االقتصادية لألسرة .وتكون
اللجنة المدرسية التي تضم األهالي والمد ّرسين مسؤولة
عن تحديد من هم األطفال الضعفاء في كل من الصفوف.
وتتلقى بقية األطفال وجبة غذائية ولكن لقاء ثمن .مع هذا
النموذج لالستهداف ،استفاد أفقر التالميذ من  80في المائة
من اإلنفاق على تغذية المدارس ( Kainو Uauyو،Taibo
.)2002
يجري الدمج بين الكثير من برامج التغذية في المدارس
وبين برامج لشراء األغذية من المزارعين المحليين ،بهدف
تعزيز التنمية الريفية وكذلك الحماية االجتماعية .وسيناقش
الفصل  5البرامج المدمجة تلك بمزيد من التفصيل.

المصدر :قائم جزئيا على  Cirilloو Gyoriو.)2014 ،Soares

االجتماعية .وتشير التقديرات العالمية إلى أن  24في
المائة على األقل من مدقعي الفقر قد بلغتهم برامج
المساعدة االجتماعية في السنوات األخيرة ،فيما
أن ثالثة في المائة فقط قد غطتهم برامج الضمان
االجتماعي وثالثة في المائة آخرين حظوا بتغطية برامج
سوق العمل (الشكل  .)9وتلك التقديرات متحفظة :ففي
معظم البلدان متوسطة الدخل ،تبلغ البرامج التي تقدم
التحويالت المباشرة بمبالغ نقدية و/أو عيناً إلى العائالت
الفقيرة ،غالبية األسر الفقيرة ،مع تمكن البعض القليل
منها من بلوغ نسب كبيرة من السكان.

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

الشكل 8
نسب السكان المشمولين بأنواع مختلفة من برامج الحماية االجتماعية بحسب األقليم
جميع البلدان ()104
شرق آسيا والمحيط الهادئ ،باستثناء الصين ()12
أوروبا وآسيا الوسطى ()23
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()20
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ()8
جنوب آسيا ()8
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ()33
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مالحظة :عدد البلدان بين قوسين.
المصدر :قام المؤلفون بالتجميع والحسابات باستخدام البنك الدولي (2015هـ).

وهناك تقدير متحفظ يبين ان اكثر من  ١٫٥شخص في
البلدان النامية يخضعون لتغطية برنامج واحد على األقل
من برامج المساعدة االجتماعية .وفيما أن هذا قريب
من عدد األشخاص الذين يعيشون في الفقر المدقع،
يتم بلوغ ربع مدقعي الفقر فقط .وقلة تغطية مدقعي
الفقر هذه قد تعزى جزئياً إلى النقص في الموارد الكافية
أو االستهداف السيئ أو حقيقة أن برامج المساعدة
االجتماعية ال تستهدف الفقراء ،بل أنها ترمي إلى غايات
أخرى مثل تحسين التغذية وحماية األيتام .وغالباً ما تتمثل
الغاية في بناء القدرة على الصمود لدى الضعفاء ،وحماية
كل من الفقراء وغير الفقراء من الصدمات.

هل يستفيد الفقراء في الريف
من المساعدة االجتماعية؟

في معظم األقاليم ،تكون األسر في الريف أكثر مي ًال
إلى تلقي المساعدات االجتماعية من األسر الحضرية،
وضمن المناطق الريفية تكون األسر األشد فقرا ً أكثر
ميالً إلى تلقي المساعدات االجتماعية مقارنة باألسر

األعلى دخالً (الشكالن  10و .)11والتغطية أدنى بكثير
في األقاليم األشد فقرا ً في العالم :ففي المناطق الريفية
في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،تبلغ
نسبة الخُميس األشد فقرا ً الذي يتلقى نوعاً معيناً من
أنواع المساعدة االجتماعية  30و 20في المائة تباعاً
فقط ،مقارنة بحوالي  70في المائة في أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي .أدنى الخميسات دخالً تكون أكثر ميالً
إلى تلقي المساعدة االجتماعية ،غير أن حصصاً كبيرة
من خميسات الدخل األخرى ،بما فيها الشرائح األكثر
ثراء ،تتلقى هي أيضاً مساعدات اجتماعية .عبر األقاليم
كلها ،تتلقى نسبة تتراوح تقريباً بين  15و 35في المائة
من الخميس األكثر ثراء في المناطق الريفية ،المساعدة
االجتماعية.
وعلى الرغم من أن األسر األشد فقراً واألسر الريفية
أكثر مي ًال إلى تلقي المساعدة االجتماعية ،يتقاضى الفرد
منها مبالغ أدنى بقليل من تلك التي يتقاضاها نظراؤه
الميسورون والحضريون بنسبة طفيفة (أنظر الجدول
الملحق ألف.)4
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الشكل 9
نسبة مدقعي الفقر في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط الذين تشملهم المساعدة
االجتماعية والتأمين االجتماعي وبرامج سوق العمل
المساعدة االجتماعية ()88

برامج سوق العمل ()45

التأمين االجتماعي ()85

%3

%3
%24

%76
%97

مشمولون

%97

غير مشمولين

مالحظة :عدد البلدان بين قوسين.
المصدر :حسابات المؤلفين باستخدام البنك الدولي (2015هـ).

كيف يمكن للحماية االجتماعية والزراعة
عنصراً أساسياً لصحة الكبار والصغار .وللقيام بذلك بفعالية،
المساعدة على استئصال الفقر؟
ينبغي للحماية االجتماعية أن تضمن تحقيق الدخل
واالستهالك وكذلك أن تحمي القدرة على الصمود وأن
يمكن للحماية االجتماعية التخفيف من الحرمان غير
تبنيها (أنظر الفصل  3للمزيد من المعلومات بشأن القدرة
الضروري والمتمادي الذي يعانيه الفقراء .ويمكن
على الصمود) إزاء الدرجة المرتفعة من المخاطر والضعف
للتغذية األفضل أن تعزز هي أيضاً اإلنتاجية االقتصادية
المنتشرة في المناطق الريفية ،ال سيما في الزراعة.
للفقراء وللضعفاء عبر تحسين تنميتهم البدنية والمعرفية وبوسع الحماية االجتماعية أيضاً أن تقي من المخاطر
والتعليمية .ففي جمهورية تنزانيا المتحدة على سبيل
كالكوارث الطبيعية واألمراض التي تصيب المواشي وتغ ّير
المثال ،يصبح األطفال الذين يفقدون أمهاتهم قبل سن
المناخ واألزمات المالية وتقلبات األسعار العالمية لألغذية
الـ 15محرومين في سن البلوغ ،بناء على عدة مؤشرات
والصراعات واالنهيار االقتصادي واألوبئة المدمرة مثل
يحصلوا
فيروس نقص المناعة البشرية /متالزمة نقص المناعة
للرفاه؛ ومن األرجح أن يكونوا أقصر قامة وأن ّ
المكتسبة التي تشكل أكبر التهديدات لرفاه األسر الريفية
تعليما ً أقل ويجنوا دخالً أدنى ( BeegleوDe Weerdt
( Dorwardوآخرون2006 ،؛ .)2005 ،Dercon
و .)2008 Derconوهكذا تصبح تكلفة عدم التدخل
نظراً إلى هذه الحالة المعقدة ،ينبغي لبرامج الحماية
لحماية الفقراء والضعفاء عالي ًة جدا ً وبالتالي فإن الخسائر
االجتماعية أن تصمم بفعالية لتتناسب مع السياقات
العامة في اإلنتاجية االقتصادية جراء نقص التغذية
المختلفة .يقدم الشكل  12صورة بيانية عن الرفاه في
والنواقص في المغذيات الدقيقة قد قدرت بأنها تفوق
أربعة أنواع مختلفة من األسر .يشير الخط المتواصل إلى
نسبة  10في المائة من ما تجنيه األسرة خالل حياتها،
ومن نسبة  2إلى  3في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الرفاه على مر الوقت ،فيما يشير الخط المتقطع إلى عتبة
للفقر .األسرة "ألف" لها مسار صاعد على مستوى الرفاه
العالمي (البنك الدولي.)2006 ،
ولكنه متقطع جراء الصدمات التي تخفض من الرفاه.
ويمكن للحماية االجتماعية بالتالي أن تساعد على
تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية العامة فتكسر حلقة ويتطلب توزيع أثر تلك الصدمات بالتساوي لألسرة "ألف"
تعزيز اتجاه الرفاه واإلفضاء إلى الخروج الدائم من قبضة
الفقر عبر حماية تغذية األمهات وصحتهن التي تعتبر

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

الشكل 10
نسبة سكان المناطق الريفية والحضرية المشمولين بالمساعدة االجتماعية بحسب اإلقليم
جميع البلدان ()92
شرق آسيا والمحيط الهادئ ،باستثناء الصين ()10
أوروبا وآسيا الوسطى ()18
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()20
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ()6
جنوب آسيا ()8
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ()30
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مالحظة :يظهر البلدان بين قوسين.
المصدر :حسابات المؤلفين باستخدام البنك الدولي (2015هـ).

الشكل 11
نسب سكان المناطق الريفية المشمولين بالمساعدة االجتماعية بحسب خمس الدخل واإلقليم
جميع البلدان ()92
شرق آسيا والمحيط الهادئ ،باستثناء الصين ()10
أوروبا وآسيا الوسطى ()18
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ()20
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ()6
جنوب آسيا ()8
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ()30
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مالحظة :عدد البلدان بين قوسين.
المصدر :يظهر حسابات المؤلفين باستخدام البنك الدولي (2015هـ).
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وثمة أدلة قوية (سوف تستعرضها الفصول التالية)
الفقر .رفاه األسرة "باء" من الناحية األخرى يتحرك فوق
عتبة الفقر وتحتها فتتناوب فترات الفقر لديها مع فترات تفيد أن برامج الحماية االجتماعية ،حين تكون مصممة
بالشكل المناسب ،تخفف من حدة الفقر بالفعل عبر
الالفقر ومن شأن توزيع أثر الصدمات بالتساوي لألسرة
زيادتها استهالك الغذاء لدى فقراء الريف والضعفاء.
"باء" أن يؤدي إلى مستوى من الرفاه الدائم يوازي عتبة
وكثيراً ما تتيح تلك البرامج لألسر أيضاً أن تنوع استهالكها
الفقر أو يعلوها .رفاه األسرة "جيم" ال يتأثر بالصدمات
الغذائي – وحين تكون مصممة بشكل مراع للمساواة
بل يب ّين مستوى مستقراً من الرفاه دون خط الفقر .في
بين الجنسين ومرفقة بتدخالت تكميلية في مجال الصحة
هذه الحالة ،لن يؤدي أي توزيع للرفاه لوحده إلى رفع
والصرف الصحي والبساتين المنزلية والتثقيف التغذوي –
هذه األسرة إلى ما فوق خط الفقر .رفاه األسرة "دال"
تحسن النتائج على مستوى التغذية والصحة والتعليم
يتأثر بالصدمات بطريقة لولبية متنازلة تشير إلى الرفاه
فهي ّ
على المدى البعيد.
المتدهور .وفي هذه الحالة ،من غير المرجح أن يكون
ً
وعالوة على ذلك ،ضمن البيئة الريفية/الزراعية ،قد
توزيع الرفاه وحماية األسرة من الصدمات كفيلين بتمكينها
تكون الحماية االجتماعية مناسبة بشكل خاص أيضاً فيما
من اإلفالت من الفقر بشكل دائم.
إن النهج الكفيل بتوزيع التفاوت في الرفاه الناتج عن يخص تعزيز األنشطة االقتصادية ومساعدة األسر على
الصدمات على مر الوقت يمكنه أن يساعد األسرتين ألف الخروج من الفقر .وهذا ألن معظم المستفيدين من
الحماية االجتماعية في الريف يعيشون في أماكن تتسم
وباء على اإلفالت من الفقر ،ولكن ليس من المرجح أن
فيها أسواق الخدمات المالية (مثل االئتمان والتأمين)
يكون فعاالً لألسرتين جيم ودال .فبدون تحويل مستدام
والعمل والسلع والمدخالت ،بنوعيتها الرديئة أو صعوبة
لألصول والموارد لالستهالك ،من غير المرجح أن تتمكن
الوصول إليها أو سوء سيرها .وتخفف الحماية االجتماعية
األسرتان جيم ودال من الخروج من الفقر.
ً
قيودا هامة على النشاط االقتصادي مثل قيود االئتمان
إن سبل العيش التي تخص المناطق الريفية واألسر
والسيولة ،وفي حال كانت التحويالت منتظمة وموثوقة
الزراعية معرضة بوجه خاص إلى مخاطر محددة
فهي تؤ ّمن اليقين في مواجهة المخاطر .ونتيجة لذلك،
( .)2010 ،Barrettففي مجموعة سكانية ريفية غير
ً
محمية بالتأمين ،يمكن للتعرض للصدمات على المستوى تستثمر األسر الفقيرة في األصول اإلنتاجية وغالبا ما
ينعكس ذلك في زيادة اإلنتاج في مزرعتها الخاصة.
الفردي– كالمرض وخسارة العمل والوفيات في العائلة
وهي كثيراً ما تكون قادرة على الضلوع في أنشطة تتسم
والوالدات والهجرة والزيجات والحوادث – أن تتسبب
بمخاطرة أعلى وبإيرادات أكبر .وألن األسر الفقيرة تواجه
بالفقر أو أن تزيده عمقاً .تتفاوت أسوأ المخاطر التي
عادة مجموعة من القيود ،فإن البرامج المتعددة األوجه
يواجهها فقراء الريف تفاوتاً كبيراً عبر الزمان والمكان
والتي تنطوي على النقد و/أو األصول فض ًال عن الدعم
حتى لدى المجموعات السكانية المتجانسة في الظاهر
للتصدي للقيود المحددة – مثل الخدمات المالية والمعرفة
( Dossو McPeakو.)2008 ،Barrett
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الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

التغذوية والتدريب على المهارات التجارية – تكون أكثر (البنك الدولي2015 ،د) .في المتوسط ،يشكل اإلنفاق على
المساعدة االجتماعية – بما فيها النقدية والعينية والبرامج
فعالية في تحويل سبل المعيشة.
وتزيد الدخول المرتفعة لألسر المستفيدة من الطلب
المشروطة وغير المشروطة ،فضالً عن األشغال العامة
على السلع والخدمات العامة .إال أن القيود على العرض
(ولكن باستثناء إعانات الدعم)–  1.6في المائة من الناتج
المحلي قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية يمكن تخفيفها
المحلي اإلجمالي للبلدان المتوسطة الدخل ،و 1.5في
بواسطة تدخالت على مستوى الزراعة والبنية األساسية.
المائة للبلدان المنخفضة الدخل (البنك الدولي2015 ،د).
وبهذا المعنى ،تتكامل برامج الحماية االجتماعية
ولكن اإلنفاق يختلف من بلد إلى آخر؛ فبعض البلدان
والتدخالت الزراعية فيما بينها ،وتكون قادر ًة على توليد
ذات معدالت الفقر األعلى هي األقل إنفاقاً .زد على
دورة إيجابية من الرفاه البشري والنمو الزراعي واألمن
أن البرامج ليست كلها محددة الهدف ،األمر الذي يترك
االقتصادي.
الكثيرين من الفقراء من دون تغطية.
وضمن السياق البعيد األجل للتحول الهيكلي للزراعة،
هل يمكن توسيع نطاق برامج المساعدة االجتماعية
يمكن للحماية االجتماعية أداء دور أساسي عبر جعل
في البلدان الفقيرة؟ في حين أن تكلفة القضاء على هوة
العملية أكثر شموالً وأقل إيالماً عبر تخفيف التكاليف
الفقرة خالل الفترة  2030–-2016تبلغ في المتوسط أقل
التي يواجهها المزارعون عندما يتك ّيفون مع التغييرات.
من  0.1في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي كل سنة
وبوسع الحماية االجتماعية أيضاً أن تساعد على تفادي
في شرق آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي والشرق
الهجرة بدافع اليأس والتي تستبدل بساطة الفقر في
األوسط وشمال أفريقيا و 1.6في المائة في جنوب آسيا،
الريف بالفقر الحضري .ويمكنها أن تتيح خيارات أكثر
سوف تبلغ تقريباً  5.3في المائة من الناتج المحلي
وتسمح بالهجرة استجابة للفرص االقتصادية وبالتالي تيسر اإلجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي  14بلداً
التحول.
من اإلقليم سوف تتعدى نسبة  10في المائة من الناتج
يستعرض هذا التقرير دور الحماية االجتماعية ،وعلى
المحلي اإلجمالي (منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،
وجه الخصوص المساعدة االجتماعية في التخفيف من
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،وبرنامج األغذية
الحرمان وتعزيز الموارد البشرية واإلنتاجية ،وتشجيع
العالمي2015 ،ب).
ويمكن تحقيق مستويات اإلنفاق النسبية هذه تدريجياً
االستثمار والتنويع لألسر الفقيرة في المناطق الريفية.
وهي تناقش كيف تؤثر الحماية االجتماعية في السلوك
مع الوقت .في البلدان المنخفضة الدخل يمكن في
الفردي واألسري وإذا كانت تستطيع أو ال تستطيع أن
البداية للمساعدة االجتماعية أن تستهدف أشد السكان
ً
ً
ُتخرج األسر من الفقر لوحدها بصورة مستدامة ،وكيف
فقرا بشكل أكثر تحديدا .إن االرتقاء بنسبة  20في
ً
يمكن ربطها بالسياسات والبرامج الزراعية والعكس
المائة األشد فقرا من السكان إلى مستوى من االستهالك
بالعكس فتجعل الحماية االجتماعية جزءاً من استراتيجية اليومي يبلغ  1.00دوالر امريكي سيكلف أقل ،أي بين 0.1
أشمل للتنمية الريفية .والدور حسن التوثيق للزراعة في
و 2في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لدى معظم
التنمية وفي خفض الفقر ،يجعل منها حليفة طبيعية
البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .ولدى خمسة
للحماية االجتماعية ومكملة لها .وحين يجتمع هذان
بلدان ستكون التكلفة أكثر ارتفاعا إذ ستتراوح بين 2.3
و 4.5في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي (Plavgo
النهجان يمكنهما تلبية االحتياجات المعيشية المباشرة
و de Millianoو.)2013 ،Handa
واألبعد أج ًال على حد سواء.
في الكثير من البلدان ،يتطلب تمويل تلك البرامج
خيارات صعبة على مستوى اإلنفاق .وسيكون دعم
المانحين ضرورياً على المدى القصير إلى المتوسط من
هل تكلفة الحماية االجتماعية معقولة؟
أجل الحفاظ على البرامج في بعض الدول .ولكن الموارد
إن الحماية االجتماعية معقولة التكلفة؛ وعالوة على ذلك المالية الكافية ستكون مهمة إلنشاء قاعدة مستدامة
وبناء على األدلة المعروضة في هذا التقرير ،يجب النظر سياسياً ومالياً لبرامج المساعدة االجتماعية .وقد بدأ هذا
التقدم من برامج تجريبية ممولة من المانحين إلى نظم
إليها كاستثمار ،ال كمجرد تكلفة (أنظر أيضاً اإلطار .)4
للحماية االجتماعية ذات تمويل وإدارة محليين في كل
فقد أنفق مبلغ إجمالي من  329مليار دوالر أمريكي
من كينيا وليسوتو وزامبيا ،من بين بلدان أخرى .ويمكن
عالمياً على الحماية االجتماعية بين عامي  2010و2014
للبرامج التجريبية والرصد والتقييم الدقيقين المساعدة
وهو ضعف المبلغ المطلوب لكسر حلقة الفقر للذين
على استهالل حوار السياسات المطلوب لبناء وفاق وطني
يعتاشون بأقل من  1.25دوالر أمريكي في اليوم الواحد
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اإلطار 4

تحقيق هدف القضاء على الجوع

في عدد من المنتديات اإلقليمية والدولية ،قطعت األسرة
الدولية عهداً بالقضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2030
إن لم يكن قبل ذلك .وتشكل خطة التنمية المستدامة لما
بعد عام  2015واتفاق عمل أديس أبابا لتمويل التنمية
مثلين بارزين على ذلك .وينعكس هذا االلتزام العالمي في
األهداف اإلنمائية المستدامة ،أي الهدف  1المتمثل في
القضاء على الفقر بحلول  2030والهدف المقترح  2المتمثل
في القضاء على الجوع وعلى سوء التغذية بحلول العام
المذكور.
وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في خفض الجوع
والتحقيق شبه الكامل للهدف اإلنمائي لأللفية بخفض نسبة
الجياع إلى النصف بحلول  ،2015تقترح أحدث التقديرات
أنه سيبقى  795مليون شخص حول العالم يعانون من سوء
التغذية المزمن (الطاقة الغذائية) (منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج
األغذية العالمي2015 ،أ) .وبحسب توقع المنظمة ،في حال
بقيت األمور على حالها ،سيبقى في عام  2030أكثر من
 650مليون شخص يعانون نقص التغذية .ويعني هذا أن
االتكال على النمو االقتصادي المتوقع وحده ،لن يكون كافياً
للقضاء على الفقر وتحسين التغذية ..وهناك حاجة إلى

حول طبيعة المساعدة االجتماعية ونطاقها وتمويلها ضمن
البلد المع ّين ( Davisوآخرون ،قريب الصدور).

هيكل التقرير
يستعرض الفصل  2فعالية تدخالت الحماية االجتماعية في
مجال خفض الفقر وزيادة استهالك األغذية ودعم غذاء

إجراءات هادفة لكي يصبح االلتزام باستئصال الجوع واقعاً
ملموساً.
فتقدر دراسة أجرتها المنظمة في الفترة األخيرة إلى أنه
خالل السنوات الـ  15المقبلة ستكون هناك حاجة إلى استثمار
سنوي صاف إضافي يبلغ  267مليار دوالر أمريكي -أي 0.3
في المائة من الناتج اإلجمالي العالمي  -من أجل تخطي
الفقر والجوع وسوء التغذية على الفور (منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
وبرنامج األغذية العالمي2015 ،ج) .وأحد المكونات الرئيسية
لذلك االستثمار هي الحماية االجتماعية ،بمبلغ يصل إلى 116
مليار دوالر أمريكي .فالحماية االجتماعية حسنة التصميم
ال تلبي فقط االحتياجات االستهالكية ولكنها حين تقترن
باالستثمارات العامة المناسبة والبيئات التمكينية ،تتمكن من
كسر دورة الفقر والجوع واإلنتاجية المتدنية .وفي المناطق
الريفية ،سوف تتيح تلك االستثمارات الفرص للفقراء أن يجنوا
دخ ًال من األنشطة اإلنتاجية .وبشكل تدريجي يمكن التوقع
بأن تحل الدخول المكتسبة محل مكمالت الدخل التي توفرها
الحماية االجتماعية .يقدر االستثمار اإلضافي بقيمة  105مليار
دوالر أمريكي في المناطق الريفية و 46مليار دوالر أمريكي
في المناطق الحضرية.

األسرة .ويستعرض الفصل  3األدلة التي تشير إلى فعالية
الحماية االجتماعية في تشجيع التحسينات الطويلة األجل
في مجال التغذية وفي حفز االستثمارات وتشجيع التنمية
المحلية .وينظر الفصل  4في العوامل المسؤولة عن اختالف
تأثيرات البرامج ،ويستخلص الدروس من تصميم البرامج.
ويناقش الفصل  5كيف يمكن للحماية االجتماعية والسياسات
الزراعية أن تتضافر لتعظيم تأثيرات البرامج والتنمية .ويختصر
الفصل السادس االستنتاجات الرئيسية للتقرير.
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 .2الحماية االجتماعية من أجل خفض الفقر
في الريف وزيادة األمن الغذائي
يعتبر استئصال الفقر وانعدام األمن الغذائي من الغايات
يضمن نتائج ناجحة .استعرض  Fiszbeinوآخرون ()2009
ً
عددا من برامج التحويالت النقدية المشروطة واستنتجوا
الرئيسية لخطة التنمية لما بعد عام  .2015وإ ّن رفع
أن الكثير من تلك البرامج يخفض الفقر ،أقله في المدى
مستوى الدخل والعمالة ضروري لتحقيق تلك األهداف،
وهناك طرق كثيرة لتحقيق ذلك مثل رفع إنتاجية المزارع القريب (اإلطار  .)5على سبيل المثال برنامج التعليم
األسرية الصغيرة ورفع مستويات التعليم ،ومساعدة األسر والصحة والتغذية ( )PROGRESAفي المكسيك الذي
استهل في عام  1997وأعيد تسميته (وتعديله قلي ًال)
على الدخول في أنشطة جديدة وأعلى إيرادا ً .غير أن
"فرص"  Oportunidadesفي عام  2003و"ازدهار"
تلك مطامح على المدى البعيد للفقراء ،فيما أن الفقر
 Prosperaفي عام  ،2014قد بلغ  21في المائة من
والجوع يشكالن واقعاً يومياً يرت ّب تداعيات بعيدة
ً
السكان في عام ( 2013أنظر أيضا اإلطار ( )5البنك الدولي،
األثر .ولذا يحتاج الفقراء والجياع إلى مساعدة فورية.
(((
2015د)  .ويحسب  )2005( Skoufiasأن هذا البرنامج
سوف نستعرض في هذا الفصل فعالية تدخالت الحماية
االجتماعية في مجال خفض الفقر وزيادة استهالك األغذية قد خفض عدد الفقراء لدى المستفيدين منه بنسبة بلغت
وتنويع الوجبات الغذائية .سوف نستعرض مجموعة واسعة  10في المائة تقريباً ،كما خفض فجوة الفقر((( بحوالي
من إجراءات الحماية االجتماعية التي تتركز بشكل رئيسي  30في المائة على مدى سنتين .ويعود نجاح البرنامج
على تدخالت المساعدة االجتماعية الموجهة إلى األسر
جزئياً إلى أنه حل محل إعانات ضعيفة االستهداف ،ما
يعني ّأن االستهداف الجيد عامل مهم من حيث خفض
الفقيرة أكثر من إجراءات الحماية االجتماعية األخرى.
الفقر .فض ًال عن ذلكّ ،
فإن التجربة المكسيكية تبرز أهمية
الرصد المستقل الدقيق وتقييم األثر اللذين منحا البرنامج
مشروعية ،وأتاحا توسيعه وتحسينه على أساس الدروس
بوسع الحماية االجتماعية أن
تساعد على خفض الفقر
يخص التصميم والتنفيذ.
المستفادة فيما ّ
بلغ برنامج  Bolsa Famíliaفي البرازيل أكثر من
تتوفر حالياً مجموعة واسعة من تدابير الحماية االجتماعية  14مليون عائلة في عام ( 2015البنك الدولي2015 ،د)
(بما فيها المساعدة االجتماعية والتأمين االجتماعي وبرامج ما يعني  24.5في المائة تقريباً من سكان البلد (أنظر
أيضا اإلطار  .)5وقد كان للبرنامج الفضل في خفض الفقر
سوق العمل) وهي تحول دون وقوع حوالي  150مليون
بنسبة  1.9نقطة مئوية ،والفقر المدقع بنسبة  1.6نقطة
شخص حول العالم في براثن الفقر المدقع (Fiszbein
مئوية على التوالي في الفترة بين  2003و .2009وهذا
و Kanburو .)2014 ،Yemtsovويوجد معظم هؤالء
ً
يعني انخفاضا بنسبة  13في المائة للفقر و 32في المائة
األشخاص في أوروبا الشرقية وفي آسيا الوسطى حيث
للفقر المدقع .وكان للبرنامج أثر أقوى على فجوة الفقر
تغطية الحماية االجتماعية واسعة النطاق .ولكن عدد
التي تراجعت بنسبة  18في المائة خالل الفترة نفسها
األشخاص الذين يتمتعون بالحماية في أفريقيا جنوب
(.)2012 ،Soares
الصحراء الكبرى أقل بكثير ،حيث التغطية أدنى وحيث
يخرج أقل من  1في المائة من السكان من دائرة الفقر
كل سنة نتيجة تحويالت الحماية االجتماعية.
تتوفر الحماية االجتماعية بأشكال مختلفة ،وقد حقق
((( يتابع برنامج "ازدهار" مسيرة برنامج "فرص" ولكنه يسعى إلى تعزيز الروابط بين
بعضها نجاحاً أكبر من سواه في خفض الفقر .وسوف
التحويالت النقدية المشروطة وبين اإلندماج اإلنتاجي والمالي من خالل تحسين وصول
المستفيدين إلى االدخار والقروض الصغيرة والتأمين.
نستعرض هنا عدة برامج للمساعدة االجتماعية تناولتها
((( تعني عبارة "فجوة الفقر" متوسط المسافة التي تفصل بين المستوى المعيشي و
تقييمات بهدف تقدير أثرها وتحديد أي من خصائصها
وبين خط الفقر ،مضروباً بانتشار الفقر.
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اإلطار 5

برامج التحويالت النقدية المشروطة وبرامج التحويالت العينية المشروطة

برامج التحويالت النقدية المشروطة هي برامج تح ّول المبالغ
النقدية مقابل تنفيذ المستفيدين لموجب مع ّين .وتتمثل
الشروط االعتيادية لتلك البرامج في انتظام األطفال في
المدارس أو زيارة منشآت الرعاية الصحية أو حضور دورات
لتعزيز المهارات أو للتثقيف الغذائي أو دورات تدريبية
أخرى (تع ّد برامج المنح التعليمية من برامج التحويالت
النقدية المشروطة) .ارتفع عدد البلدان التي تطبق فيها
التحويالت النقدية المشروطة من  27بلداً في عام 2008
إلى  63بلداً في عام  .2014ويبلغ انتشار تلك البرامج ذروته
في أمريكا الالتينية وبلدان البحر الكاريبي ( 22من البلدان
لديها برامج للتحويالت النقدية المشروطة) وأفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى ( 18بلداً) .أما أكبر برامج التحويالت النقدية
المشروطة من حيث عدد األشخاص المشمولين بالتغطية
فهو  Janani Suraksha Yojanaفي الهند (مع  78مليون

نسمة) و Bolsa Famíliaفي البرازيل (مع  49مليون نسمة)
و Prosperaفي المكسيك (مع  26مليون نسمة).
تتشابه التحويالت العينية المشروطة مع نظيرتها النقدية
من حيث فرضها شروطاً بهدف تغيير سلوك المستفيدين ،غير
أن التحويالت في حالتها تقدم عيناً .وتشكل برامج التغذية
في المدارس أمثلة عن التحويالت العينية المشروطة .وبرامج
التغذية في المدارس شائعة في أفريقيا ( 45بلداً) فأمريكا
الالتينية والبحر الكاريبي ( 28بلداً) وأوروبا الشرقية وآسيا
الوسطى ( 23بلداً) .وأكبر تلك البرامج هو برنامج التغذية في
المدارس في الهند والبرنامج الوطني للتغذية في المدارس في
البرازيل إذ يغطي األول  105ماليين طفل فيما يغطي الثاني
 47مليون طفل.
المصدر :البنك الدولي2015 ،د.

بأقل من  1دوالر امريكي في اليوم) لدى األسر المستفيدة
ويش ّكل برنامج  Bolsa Famíliaأيضاً مث ًال جيداً عن
بين عامي  2007و Ward( 2009وآخرون.)2010 ،
قيمة الشبكة الشاملة للسياسات التكميلية .فعلى سبيل
يعتبر برنامج منحة دعم األطفال في جنوب أفريقيا
المثال ،عقب األزمة المالية العالمية في سنة ،2008
من أكبر برامج الحماية االجتماعية في أفريقيا جنوب
تمكنت حكومة البرازيل من االستجابة بسرعة وبتكلفة
الصحراء الكبرى .وهو يقدم تحويالت نقدية إلى المقدم
متدنية عبر توسيع نطاق البرامج .وقد كان لذلك أثر
كبير إذ بلغ البرنامج أكثر من  1.6مليون شخص من أكثر الرئيسي لرعاية للطفل الذي تقل سنه عن  18سنة ويعيش
األشخاص ضعفاً ،وبالتالي ساهم في نمو الطلب المحلي :في أسرة تجني دخ ًال أقل من عتبة محددة للدخل .في
وعلى الرغم من التراجع في الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2014استفاد من البرنامج أكثر من  11مليون طفل
فقير بين سني صفر و 18عاماً (وكالة الضمان االجتماعي
عام  2009بنسبة  0.6في المائة ،بقي استهالك القطاع
في جنوب أفريقيا )2015 ،وأدى إلى تراجع بنسبة  9في
الخاص مستقراً وعاود النمو في النصف الثاني من عام
المائة في عدد األطفال الفقراء سنة ( 2007وكالة الضمان
 Berg( 2009و.)2011 ،Tobin
االجتماعي في جنوب أفريقيا ،2011 ،ذكر في Tiberti
وقد تمكنت برامج التحويالت النقدية غير المشروطة
وآخرين .)2013 ،باإلضافة إلى ذلك ،يقدّر أن الخطة
التي كثيراً ما تستهدف فئات محددة من المجموعات
السكانية الضعيفة مثل األيتام أو الشيوخ ،من خفض الفقر التقاعدية االجتماعية (غير االكتتابية) في جنوب أفريقيا،
قد خفضت عدد الفقراء بحوالي  2.8نقطة مئوية في
هي أيضاً (أنظر أيضاً اإلطار  .)6على سبيل المثال ،غطى
عام  2002في كيب تاون وإيسترن كايب (،Barrientos
برنامج التحويالت النقدية لأليتام واألطفال الضعفاء في
 .)2003وأيضاً ،خفضت الهوة اإلجمالية للفقر في البلد
كينيا((( أكثر من  245 000طفل ،أي حوالي  40في المائة
من العدد اإلجمالي لأليتام واألطفال الضعفاء الذين يعيشون بنسبة  21في المائة وبنسبة  54في المائة لألسر التي
في فقر مدقع في عام  .2011وقد أدى البرنامج إلى خفض فيها أشخاص متقدمون في السن ( Omilolaو،Kaniki
 .)2014ويشير التحليل الذي قام به )2003( Barrientos
مستويات الفقر بنسبة  13نقطة مئوية (أي من يعيشون
أيضاً أن المعاش االجتماعي يخفف من احتمال الوقوع
في الفقر بنسبة  12.5في المائة .يقدر Leibbrandt
((( يستهدف برنامج التحويالت النقدية لأليتام واألطفال الضعفاء ،األسر بالغة الفقر وآخرون ( )2010بشكل عام أن المنح الحكومية الرئيسية
التي فيها أيتام وأطفال ضعفاء يعتبرون مقيمين في األسرة وتصل سنهم إلى ً 17
الرئيسيعامالهم في جنوب أفريقيا – أي المعاشات الحكومية للشيخوخة،
وأحد والديهم على األقل متوف أو يعاني مرضاً مزمناً أو أن مقدم الرعاية
يعاني مرضاً مزمناً.
ومنحة اإلعاقة ،ومنحة إعانة األطفال ومنحة الرعاية

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

اإلطار 6

برامج التحويالت النقدية غير المشروطة وبرامج التحويالت العينية غير المشروطة

تلحظ برامج التحويالت النقدية أو العينية غير المشروطة
توفير تحويالت من دون فرض أي موجبات على المستفيدين
تنفيذها .وعوضاً عن الشروط ،تتضمن بعض البرامج رسائل
محددة توصي بكيفية إنفاق التحويالت .فمث ًال أوصى برنامج
منح األطفال في ليسوتو بشكل خاص بإنفاق التحويالت على
مالبس األطفال وأحذيتهم وما يتصل بذلك من مصاريف،
ويزعم إن ذلك قد أفضى إلى تأثيرات كبيرة على وجه
ً
خاص لتلك النفقات ( Pelleranoوآخرون .)2014 ،وغالبا ما
يستهدف هذا النوع من التحويالت المجموعات السكانية
الضعيفة مثل الشيوخ (المعاشات التقاعدية االجتماعية) أو
األطفال األيتام أو تالميذ المدارس.
هناك حوالي  130برنامجاً للتحويالت النقدية غير
المشروطة 37 ،منها عبارة عن برامج للمعاشات االجتماعية.

األسرية البديلة – قد خفضت الفقر بنسبة ست نقاط
مئوية في عام .2008
تعتبر إعانات أسعار الغذاء الهادفة أو غير الهادفة
هي أيضاً شك ًال من أشكال التحويالت غير المشروطة.
فنظام التوزيع العام الهادف في الهند مثل على إعانات
أسعار الغذاء وقد بلغ حوالي  45في المائة من السكان
في الفترة  Himanshu( 2011–2010و )2013 ،Senومن
المتوقع أن يبلغ حوالي ثلثي السكان ( 75في المائة
من سكان الريف ونصف سكان المدن) بدءاً من عام
 .((1(2013يؤ ّمن نظام التوزيع العام الهادف الحبوب إلى
حكومات الواليات بناء على نظام هادف قائم على ثالث
طبقات من األسعار :أي سعر ( Antyodayaوهي اإلعانة
األكبر) ألشد األسر فقراً؛ وسعر ما دون خط الفقر لألسر
التي توصف بأنها فقيرة ،وسعر ما فوق خط الفقر لبقية
األسر التي تحمل بطاقات للحصص .والطبقة الثالثة تنطوي
على مستوى أدنى بكثير من اإلعانة .وقد ترتب على
النظام أثر قوي من حيث خفض الفقر :فإن معدل عدد
الفقراء في الفترة  2010–2009كان ليكون أعلى بمقدار
 4.6نقاط مئوية لوال النظام ووجبة الظهر المدرسية
( Himanshuو .((1()2013 ،Senوجد  DrèzeوKhera
( )2013نتائج مشابهة تفيد أن في الفترة 2010–2009
( ((1وقد حل نظام التوزيع العام الهادف محل نظام التوزيع العام غير الهادف في
عام .1997
( ((1يعود معظم األثر المحقق لنظام التوزيع العام الهادف .برنامج وجبة الظهر
المدرسية هو البرنامج الشامل للتغذية في المدارس (أنظر أيضاً اإلطار .)5

وتلك البرامج شائعة في أفريقيا ( 41بلداً) وأوروبا الشرقية
وآسيا الوسطى ( 29بلداً) وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
( 28بلداً) .وهناك  92بلداً فيها برامج للتحويالت العينية غير
المشروطة معظمها في أفريقيا ( 42بلداً) وأمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي ( 24بلداً) .وأكبر برامج التحويالت النقدية غير
المشروطة هو برنامج  Di-Baoالصيني ( 75مليون مستفيد)،
تتبعه خطة إنديرا غاندي الوطنية لمعاشات الشيخوخة في
الهند ( 21مليوناً) .أما أكبر برنامجين للتحويالت العينية غير
المشروطة فبرنامج  Gida Yardimiالتركي ( 9ماليين مستفيد)
ومنح الحليب في المكسيك ( 6ماليين مستفيد).

المصدر :البنك الدولي2015 ،د.

خفض النظام الفقر في الريف على المستوى الوطني
بحوالي  11في المائة وفجوة الفقر بنسبة  18في المائة.
وكان األثر كبيراً بشكل خاص في الواليات التي يعمل
فيها النظام كما يجب ،فيما كان األثر طفيفاً في عدد من
الواليات التي يتسم فيها عمل النظام برداءته.
بالمثل ،أدت بعض برامج األشغال العامة إلى خفض
الفقر بفعالية في سياقات معينة .ففي ليبريا ،تم تطبيق
مشروع النقد مقابل العمل للتوظيف المؤقت استجابة
ألزمات أسعار الغذاء في الفترة  .2008–2007وبحلول
عام  ،2010استحدث المشروع فرص عمل مؤقتة لألسر
الضعيفة البالغ عددها  ،17 000وزود مجتمعات ليبريا
بخدمات عامة ،بما في ذلك إعادة تأهيل األراضي الزراعية
العامة في المناطق الريفية وأعمال أخرى في المناطق
الحضرية والريفية .يبين  Andrewsوآخرون ()2011
أن المشروع قد خ ّفض عدد المشاركين الذين يعيشون
في فقر بنسبة  5في المائة ،وقلص فجوة الفقر لدى
المشاركين في البرنامج بنسبة  21في المائة.
والهند أيضاً موطن قانون المهاتما غاندي الوطني
لضمان العمل في الريف (قانون المهاتما غاندي)،
وهو أكبر برنامج في العالم للتوظيف في القطاع العام
المناهض للفقر (أنظر أيضاً اإلطار  .)7وقد دعمت
التجربة اإليجابية مع خطة ماهاراشترا لضمان التوظيف
في السبعينيات تقديم قانون المهاتما غاندي .وخطة
ماهاراشترا لضمان التوظيف ،التي طبقت بعد أن ضربت
موجة جفاف قاسية البالد ،مارست أثراً قوياً في التخفيف
من وطأة الفقر فيما حسنت في الوقت عينه البنية
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إن برنامج شبكة األمان اإلنتاجية في إثيوبيا مث ًال هو
األساسية للري في الوالية وشبكة الطرق الريفية فيها
( Subbaraoوآخرون .)2013 ،وتب ّين دراسات مستقلة أنه برنامج لألشغال العامة يتضمن كذلك تحويالت نقدية
إلى األسر الفقيرة التي تعاني قيوداً على صعيد فرص
على الرغم من الشوائب ،يساهم برنامج قانون المهاتما
العمل .وهذا البرنامج الذي يغطي حوالي  7.5مليون
غاندي في خفض الفقر وزيادة االندماج االجتماعي،
ولكن األدلة المتاحة تشير أيضاً إلى أن أداء برنامج قانون فرد وهو أكبر برامج شبكات األمان في أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى باستثناء جنوب أفريقيا ،له الفضل في
المهاتما غاندي يتفاوت تفاوتاً كبيراً ما بين الواليات
خفض معدل الفقر الوطني بنسبة نقطتين مئويتين.
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .)2013 ،فعلى سبيل
يساعد تصميم البرنامج وتنفيذه األسر كذلك على
المثال ،وجد  Duttaوآخرون ( )2014أن برنامج قانون
المهاتما غاندي في والية بيهار قادر على خفض الفقر فيها التصدي بصورة أفضل للجوع الموسمي الذي يعتبر
بنسبة  14نقطة مئوية ،غير أن أثره الفعلي يقارب النقطة مشكلة دائمة في الكثير من البلدان (أنظر اإلطار .)8
المئوية الواحدة .واستنتجوا أن جزءاً كبيراً من هذا التأخر ويحسب  Berhaneوآخرون ( )2014أن البرنامج قد
ساعد على خفض الجوع الموسمي لدى المستفيدين
يعود إلى فشل الخطة في توفير التوظيف "المضمون"
بنسبة الثلث.
الذي تعد به.
اإلطار 7

قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمل في الريف في الهند

ّإن قانون المهاتما غاندي عبارة عن نص تشريعي تاريخي
يرمي إلى تحقيق هدفين مترابطين فيما بينهما .فإن نهجه
القائم على الحقوق ينظر إلى العمل كحق من حقوق
المواطن التي على الدولة تقديمها .ويقضي الهدف األول
بضمان أمن سبل العيش للمقيمين في الريف عبر توفير
عمل مضمون مدفوع األجر لمائة يوم على األقل في السنة
المالية ،وذلك لكل أسرة فيها عضو راشد يقبل بممارسة عمل
يدوي غير ماهر لقاء حد أدنى من األجر .والهدف الثاني
هو تعبئة فائض اليد العاملة الحالي في الريف وإطالق
العنان للقوى اإلنتاجية وتوليد المزيد من النمو االقتصادي
في المناطق الريفية.
وقد دخل القانون حيز التنفيذ في  2فبراير/شباط 2006
فجرى تنفيذه على مراحل لكي يغطي كافة المقاطعات
الريفية في غضون ثالث سنوات .وفي ذروة أدائه في الفترة
 2011/2010غطى أكثر من  55مليون أسرة ريفية ،أي ما
يعادل ثلث إجمالي األسر الريفية ،مولداً  2.6مليار يوم من
العمل في تلك السنة .وهو برنامج غير مكلف نسبياً ،فحتى
حين كان في ذروته ،كان اإلنفاق اإلجمالي يقل عن  1.0في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهو يمثل في الوقت
الراهن أقل من  0.5في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.
إنه برنامج كبير ولكنه طبق بشكل غير متساو عبر الواليات.
كانت سنوات الذروة ألداء البرنامج من حيث المؤشرات المالية
ومؤشرات التوظيف هي  2010/2009و ،2011/2010وما لبث
أن شهد تراجعاً عاماً في معظم الواليات منذ ذلك الحين
(.)2014 ،Ghosh

والبرنامج مصمم لكي ينفذ كالتالي (وزارة التنمية
الريفية الهندية .)2013 ،يقوم األعضاء البالغون في كل
األسر الريفية المستعدون لممارسة عمل يدوي غير ماهر،
بتسجيل أسمائهم لدى هيئة تدعى "غرام بنشايات" (وهي
الهيئة المنتخبة األدنى مستوى) .يحق لكل أسرة  100يوم
من العمل في السنة ،ولو ّأن البرنامج قد وفر من  40إلى
 50يوماً من العمل لكل أسرة في كل سنة حتى اليوم.
وتمنح كل أسرة مسجلة بطاقة عمل .ويستند إلى طلب
العمل الخطي من أجل ضمان توفير العمل ضمن  15يوماً
من التقدم به .وفي حال لم يتم توفير العمل ،ينبغي
للوالية أن تدفع بدل بطالة (توازي قيمته نصف األجر)
للمستفيد .وينبغي لثلث المستفيدين من الخطة على
األقل أن يكونوا من النساء .ولكن عملياً ،شكلت النساء
حوالي نصف إجمالي المستفيدين .وينبغي توفير مرافق
– مثل الحضانات لألطفال ومياه الشرب واألمكنة الظليلة
لالستراحة .وال يمكن لتكلفة المشاريع ،باستثناء األجور
للمستفيدين ،أن تتعدى األربعين في المائة من إجمالي
التكاليف .وتحظر الخطة المتعاقدين واآلليات التي تؤدي
إلى تشريد العمال.
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الحماية االجتماعية والموسمية
الموسمية من أهم العوامل المساهمة في الجوع وقلة
التغذية ( Vaitlaو Devereuxو .)2009 ،Swanواألمر يصح
بشكل خاص في المناطق المعتمدة على الزراعة البعلية
ال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأجزاء من
آسيا .ففي مدغشقر مث ً
ال يبلغ  DostieوHaggblade
و )2002( Randriamamonjyأن مليون شخص إضافي قد
وقعوا في الفقر خالل الموسم األعجف .وفي إثيوبيا ،وجد
 Derconو )2000 ،Krishnanأن معدالت الفقر واالستهالك
قد تقلبت بشكل كبير بين فترتي ما قبل الحصاد وما بعده،
ما أدى إلى تقلبات كبيرة في الحالة التغذوية .وفي مالوي
والنيجر وجد  Corniaو Deottiو )2012 ،Sassiأن التقلبات
القوية ألسعار األغذية الموسمية كانت من العوامل الرئيسية
المقررة لسوء تغذية األطفال ،وأن تلك التقلبات كانت تحصل

غير أن برامج األشغال العامة يمكنها أيضاً أن تفرض
أعباء ثقيلة على المشاركين من حيث التكاليف المباشرة
وتكلفة الفرصة البديلة .على سبيل المثال ،يمكن أن يحل
العمل في األشغال العامة محل أنشطة العمل األخرى،
فيقلل من صافي التأثير على المكاسب من إيرادات
األنشطة التي كان األفراد ليعملوا فيها لوالها .وحين تكون
فرص العمل المدفوع األجر في أدناها ،وحين تكون
األنشطة الزراعية موسمية للغاية ،من األرجح أن يكون
هذا النوع من االستبدال محدوداً نسبياً .يتوقع من األجر
المتدني المقدم أن يحفز معظم األسر التي تعاني انعدام
األمن الغذائي على ممارسة االستهداف الذاتي ،ولكن
قد ال ينطبق ذلك دائماً .فعلى سبيل المثال ،في الريف
اإلثيوبي ،كانت األسر األعلى دخ ًال أكثر مي ًال إلى المشاركة
في خطط الغذاء مقابل العمل ألنها كانت تتمتع بفائض
من اليد العاملة فيما ّأن األسر الفقيرة كانت تعاني قلة
في اليد العاملة ولذا تعذرت عليها المشاركةBarrett( .
و.)2003 ،Clay
والخالصة ،تفيد أدلة قوية أن العديد من برامج
المساعدة االجتماعية يعمل على الحد من الفقر ،أقله
على المدى القريب .ويمكن للرصد وتقييم األثر المساعدة
على بناء قاعدة متينة لتوسيع البرامج وللسماح بإدخال
التحسينات عليها .وتبرهن تجربة البرازيل على قيمة
التمكن من توسيع البرامج استجابة للصدمات السلبية .كما
أن تصميم البرامج مهم هو اآلخر .ولدى تصميم برامج
األشغال العامة ،يجب االعتناء بعدم حلولها محل الفرص
االقتصادية األخرى ،كما يجب مراعاة تكاليف الفرص

على الرغم من الوفرة النسبية للغالل ،بسبب االستثمار
المحدود في التخزين على مستويي المجتمع واألسرة،
واإلتاحة المحدودة للقروض ،واالحتياطيات االستراتيجية غير
الكافية من األغذية.
وفي حال ُصممت برامج الحماية االجتماعية وجرى
توقيتها بشكل يراعي تقلبات األسعار والطلب على اليد العاملة
الخاصة بكل موقع ،فيمكنها أن تساعد على التخفيف من
التأثيرات السلبية للموسمية .فمث ًال ،يقوم برنامج توليد العمل
لألشد فقراً في بنغالديش (الغذاء مقابل العمل) باستحداث
وظائف مدفوعة األجر مقابل الغذاء خالل الموسم األعجف
هو يعتبر كمثل جيد عن البرامج الموسمية (Subbarao
وآخرون.)2013 ،

الضائعة لألسر .وتب ّين التجربة مع نظام التوزيع العام
الهادف في الهند ،أن تنفيذ البرنامج له أهمية مركزية.
وفي البرامج المطبقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
أدت اللجان المحلية دوراً مهماً في تنفيذ البرامج ،وبالتالي
من شأن بناء المهارات على هذا المستوى أن يعزز نتائج
البرنامج ( Barcaوآخرون.)2015 ،
وأخيراً ،فيما قد ال تخفف البرامج كلها الفقر ،قد
تكون مهمة في منع الناس من الوقوع في براثن الفقر.
والحقيقة ،كما الحظ  Fiszbeinو KanburوYemtsov
( ،)2014ليست برامج الحماية االجتماعية مصممة في
أحيان كثيرة لتستهدف الفقراء بحد ذاتهم ،بل تكون
باألحرى مصممة لحماية غير الفقراء من الوقوع في
الفقر أو لمساعدة الضعفاء على تحسين قدرتهم على
الصمود.

الحماية االجتماعية واألمن الغذائي
يرتبط األمن الغذائي ارتباطاً وثيقاً بالفقر .وبالتالي ليس
مفاجئاً أن الكثير من برامج المساعدة االجتماعية قد
مارست أثرا ً إيجابياً على األمن الغذائي من خالل زيادة
الوصول إلى غذاء أكثر تنوعاً وأعلى جودة .وقد حسنت
بعض البرامج أيضاً األمن الغذائي من خالل الزيادات في
اإلنتاج المنزلي.
يقدم  Hidroboو Hoddinottو KumarوOlivie
(2014أ) أحدث وأشمل استعراض لدراسات تقييم أثر
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ولم يجدوا فوارق في حصص التحويالت التي تستخدم
المساعدة االجتماعية في األمن الغذائي األسري(.((1
وتوصل استعراضهم التحليلي الذي شمل  48دراسة بشأن في االستهالك الغذائي وغير الغذائي ،ولكنهم وجدوا
أن للتحويالت الغذائية تأثيراً أكبر على المتحصل من
 39برنامجاً للحماية االجتماعية إلى أن متوسط تأثيرات
السعرات الحرارية ،فيما تؤثر القسائم بصورة أكبر في
البرامج (بالنسبة إلى خط األساس) بلغ  13في المائة
تحسين التنوع الغذائي .وفي حالة التحويالت الغذائية،
من المتحصل من السعرات الحرارية و 17في المائة من
يعود الفضل في زيادة االستهالك الغذائي بمعظمه إلى أن
اإلنفاق/االستهالك الغذائي .ووجدوا أيضاً أدلة على أن
حسنت تنوع الوجبات الغذائية ،ال سيما التحويالت الغذائية تشكلت من السلع الغذائية – وهي
بعض البرامج قد ّ
فيما يتعلق باستهالك المنتجات الحيوانية .ونرى فيما يلي في حال كانت متنوعة بالشكل الكافي ،بوسعها زيادة
التنوع الغذائي – فيما بالنسبة إلى القسائم ،يعود الفضل
مزيداً من التفاصيل عن بعض البرامج المختارة.
في زيادة االستهالك الغذائي إلى التنوع الكبير للسلع
قام برنامج ( PROGRESAالذي أصبح اليوم يعرف
الغذائية بما يشمل الخضروات والبيض والحليب ومنتجات
باسم  )Prosperaللتحويالت النقدية المشروطة في
األلبان.
المكسيك ،بين نوفمبر/تشرين الثاني  1997ونوفمبر/
وقد كانت للبرامج غير المشروطة تأثيرات إيجابية أيضاً
تشرين الثاني  ،1999برفع متوسط اإلنفاق على الغذاء
على استهالك األغذية .ففي بنغالديش قام  Ahmedو
لدى األسر المستفيدة بنسبة  13في المائة .وقد كان
السبب الرئيسي لهذه الزيادة ارتفاع اإلنفاق على الفاكهة  Quisumbingوآخرون ( )2009بمقارنة ثالثة برامج مختلفة
والخضروات واللحوم والمنتجات الحيوانية .وبحلول نوفمبر /للتحويالت غير المشروطة التي تستهدف بالغي الفقر (وقد
تشرين الثاني  1999ارتفع متوسط المتحصل من السعرات تضمنت مقارنتهم أيضاً برنامجاً لألشغال العامة هو "برنامج
الصيانة الريفية" الذي سنناقشه أدناه) .يتألف برنامج تنمية
الحرارية بمعدل  11في المائة تقريباً (Hoddinott
المجموعات الضعيفة من مكونين اثنين :توليد الدخل،
و Skoufiasو .)2000 ،Washburnوبالنسبة إلى
تنمية المجموعات الضعيفة .ويستهدف كال المكونين النساء
البرنامج نفسه ،وجد  Angelucciو)2009 ،Attanasio
الفقيرات ،فيقدم األول إعاشة غذائية على فترة  24شهراً
أن االستهالك (بحسب المكافئ من األشخاص البالغين)
فيما يقدم الثاني الغذاء والنقد؛ أما مكون الغذاء مقابل
في المناطق الريفية قد ارتفع بنسب  8و 14و 17في
استحداث األصول في برنامج األمن الغذائي المتكامل ،فقد
المائة تباعاً بعد حوالي  6و 12و 18شهراً من بداية
وزع مزيجاً من الغذاء والمبالغ النقدية كأجر للعمال (الذين
البرنامج .وأيضاً بالنسبة للبرنامج نفسه وجد Angelucci
يجب أن يكون  70في المائة منهم على األقل من النساء)
و )2009( De Giorgiأن التحويالت إلى األسر المؤهلة
قد رفعت بشكل غير مباشر من معدل استهالك األسر غير في برامج األشغال العامة كثيفة اليد العاملة .ووجدوا أن
المشاركة في البرامج الثالثة كلها زادت بشكل ملحوظ من
المؤهلة التي تعيش في القرى نفسها ،بنسبة قاربت الـ
اإلنفاق على استهالك األغذية .وقد ترجم ذلك إلى زيادات
 20في المائة.
هامة إحصائياً في المتحصل من السعرات الحرارية ،بلغت
وفي باراغواي ،بلغ متوسط استهالك الفرد في األسر
 164و 247و 194كيلو سعر حراري للمشاركين في البرامج
المستفيدة من برنامج  Tekoporãللتحويالت النقدية
توليد الدخل ،تنمية المجموعات الضعيفة ،الغذاء مقابل
المشروطة ،من  9إلى  15في المائة فوق مستوى
خلق االصول األصول تباعاً.
مجموعة المراقبة ( Soaresو Ribasو.)2008 ،Hirata
وقد بينت البرامج غير المشروطة لدى أفريقيا جنوب
ويفيد  Hidroboو Hoddinottو Petermanوآخرون
ً
الصحراء الكبرى هي أيضا نتائج إيجابية .فنموذج منح
( ،)2014في أحد البرامج في إكوادور ،أن قيمة نصيب
األطفال التابع لبرنامج التحويالت النقدية االجتماعية في
الفرد من االستهالك الغذائي ونصيب الفرد من السعرات
زامبيا وبرنامج التحويالت النقدية االجتماعية في مالوي
الحرارية ،والتنوع الغذائي قد تزايدت كلها ،بغض النظر
قد رفعا بشكل كبير مستويات االستهالك المتوسطة لألسر
عما إذا كان البرنامج يح ّول النقد أو القسائم أو الغذاء.
وحسنا التن ّوع الغذائي (المعاهد األمريكية
المستفيدة ّ
للبحوث2013 ،؛  Booneوآخرون .)2013 ،في كينيا ،وجد
( ((1كانت معايير اختيار الدراسات هي التالية )1( :أن ترتكز التقييمات على عينات  Asfawوآخرون ( ،)2014أن أثر برنامج التحويالت النقدية
من  300أسرة أو أكثر ،بما أن تقييمات األثر القائمة على عينات صغيرة جداً ال تقدم
اسات لأليتام واألطفال الضعفاء الذي يحول مبالغ ثابتة ،بعد
معلومات كثيرة وقد ال تكشف التأثيرات بسبب صغر عينتها؛ ( )2أن تنطوي الدر
على تقييم دقيق لألثر  ،بناء على تجربة موجهة تستخدم عينات عشوائية ،أو على
سنتين من الزمن ،قد تفاوت بحسب حجم األسرة .ففي
تقنيات شبه اختبارية ،أو طريقة االختالف في االختالفات أو المتغيرات العملية .من
حين لم يمارس البرنامج أي أثر على اإلنفاق لمعظم فئات
أجل مناقشة أكثر تفصي ً
ال عن المنهجية أنظر  Hidroboو HoddinottوKumar
و2014 ،Olivierأ).
االستهالك الغذائي لدى األسر الكبيرة ،كانت له آثار كبيرة
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ويمارس الكثير من برامج المساعدة االجتماعية،
وإيجابية وملفتة بالنسبة إلى األلبان والبيض واللحوم
ُ
واألسماك والفاكهة لدى األسر ذات العدد األقل من األفراد بغض النظر عن نوعها ،تأثيرات مهمة على األمن الغذائي
وتنوع الوجبات الغذائية ،ال سيما استهالك المنتجات
واألسر التي ترأسها نساء ،ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع
(((1
الحيوانية إال أن بعض البرامج ال يبدو أنه يمارس
إنتاجها الخاص .ووجد  Romeoوآخرون ( )2015أن بعد
أربع سنوات ،وتناقص قيمة التحويالت بسبب التضخم ،لم تلك التأثيرات .فإن انعدام أثر برنامج منح األطفال في
يعد للبرنامج أي أثر يذكر على االستهالك الغذائي .غير ّأن ليسوتو ،الذي أمن تحوي ًال نقدياً كل ثالثة أشهر ،قد نسب
التغييرات السلوكية المرتبطة باستهالك أغذية أكثر تنوعاً
إلى الفاصل الزمني الطويل بين الدفعة واألخرى الذي
تفاقمه الصعوبات في تقديم الدفعات بانتظام .منع ذلك
وأعلى جودة قد استمرت.
األسر من توزيع االستهالك على امتداد الفترة الزمنية
ويمكن للبرامج التقاعدية أن تساهم هي أيضاً في
ً
األمن الغذائي .ففي دولة بوليفيا المتعددة القوميات مثال ،كلها بين الدفعة واألخرى .ووجدت بحوث ميدانية بشأن
وجد  )2004( Martinezأن المعاش التقاعدي االجتماعي النوعية أن التحسينات في االستهالك الغذائي وفي التنوع
(غير االكتتابي) الذي يقدمه برنامج ( BONOSOLالقسيمة الغذائي تركزت بشكل رئيسي حول تواريخ المدفوعات،
ما يجعل بالتالي صعباً على التجارب بالعينات العشوائية
التضامنية) قد أنفق بكامله تقريباً على زيادة االستهالك
رصد الزيادات في االستهالك ( Pelleranoوآخرون،
الغذائي ،الذي ارتفع بنسبة  6.3في المائة .وقد أتى
 .)2014وعلى الرغم من ذلك ،تمكن تقييم األثر من
معظم الزيادة التي تحققت جزئياً بفضل زيادة اإلنتاج
المنزلي ،للحوم والمنتجات الحيوانية والخضروات والفاكهة .رصد تحسين ملفت في مؤشرات األمن الغذائي المبلغ
عنها ( Pelleranoوآخرون .)2014 ،وبالمثل في غانا ،فإن
وقد ثبت أيضاً أن برامج األشغال العامة فعالة في
خفض الجوع .فقد درس  Gilliganو )2007( Hoddinottالمدفوعات غير المنتظمة لبرنامج تمكين سبل العيش
لمناهضة الفقر الذي بلغ ما يزيد عن  71 000أسرة
خطة "توليد الوظائف" وخطة "الغذاء المجاني" (التوزيع
فقيرة ،قد جعل توزيع االستهالك صعباً ( Handaوآخرون،
المجاني لألغذية) في إثيوبيا ،ووجدا أن المستفيدين
.)2013
قد تمكنوا من زيادة استهالكهم الغذائي خالل األشهر
الـ 18عقب موجة الجفاف في عام  .2002وفي الهند
وجد  Deiningerو )2013 ،Liuأن المشاركين في
الحماية االجتماعية المراعية للمساواة
الخطة الوطنية للعمل في الريف في أنديرا براديش
ازدادت متحصالتهم من السعرات الحرارية بشكل ملفت بين الجنسين ضرورية لألمن الغذائي
من البروتينات والطاقة على المدى القصير ،فيما وجد
يمكن تعزيز أثر الحماية االجتماعية على األمن الغذائي
( Ahmedو Quisumbingوآخرون )2009( ،أن برنامج
الصيانة الريفية في بنغالديش الذي استهدف النساء بأجور وخفض الفقر ،عبر التركيز على دور النساء ،لدى تحديد
نقدية مقابل صيانتهن للطرقات الريفية ،قد أدى إلى زيادة هدف البرامج وتصميمها ،فعدم المساواة بين الجنسين في
ملحوظة في اإلنفاق على الغذاء مع زيادة هامة إحصائياً صنع القرارات والتحكم بدخل األسرة ال يزال موجودا ً في
في متوسط المتحصالت من السعرات الحرارية بلغت  271الكثير من البلدان ،مع أن األدلة من أفريقيا وآسيا وأمريكا
الالتينية تظهر دائماً أن العائالت تحقق االستفادة حين
كيلو سعر حراري للشخص الواحد في اليوم.
وكأن شكل الحماية االجتماعية األكثر انتشاراً هو برنامج تضطلع النساء بمكانة أهم وبسلطة أكبر ضمن األسرة.
فعلى سبيل المثال وجدت دراسات أنه حين تمارس النساء
التغذية في المدارس (أنظر أيضاً الفصل  ،1اإلطار .)3
نفوذا ً أكبر على القرارات االقتصادية ،تخصص العائالت
وهناك أدلة تفيد أن الكثير من برامج التغذية في
المدارس تزيد من االستهالك الغذائي لدى تالميذ المدارس .المزيد من دخلها للغذاء والصحة والتعليم وملبس األطفال
وتغذيتهم ( ،van den Boldو Quisumbingو،Gillespie
فقد أدى برنامج للوجبات الخفيفة في المدارس في
الفلبين إلى زيادة استهالك السعرات الحرارية لدى األطفال 2013؛  Holmesو.)2013 ،Jones
في سن المدرسة االبتدائية بحوالي  300كيلو سعر لكل
طفل في اليوم ( )2002 ،Jacobyفيما لم يخفض األهالي
كمية األغذية التي يقدمونها إلى أوالدهم في المنزل.
( ((1وقد يخشى صانعو السياسات أن تستخدم األسر الفقيرة بعضاً من التحويالت
النقدية لشراء الكحول أو التبغ أو غيرها "من السلع المغرية ".وفي هذا الصدد ،وجد
وتظهر هذه النتائج كذلك في األدلة الصادرة عن بلدان
استعراض أجراه  Evansو )2014( Popovaعن تأثير التحويالت النقدية في "السلع
ً
أخرى مثل بنغالديش ( )2004 ،Ahmedوبوركينا فاسو
المغرية" تناول  44تقييما لـ  19دراسة (لكل من التحويالت النقدية المشروطة وغير
المشروطة) بدون أي استثناء ،أنه ال يوجد أثر يعتد به ،وفي بعض الحاالت أن هناك أثراً
( Kaziangaو de Walqueو.)2014 ،Alderman
سلبياً للتحويالت بالنسبة إلى اإلنفاق على الكحول والتبغ.
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في العديد من البلدان تتشكل غالبية المستفيدين من
برامج التحويالت النقدية من النساء الفقيرات والضعيفات.
وهناك برامج كثيرة تخدم بشكل غير متناسب األسر التي
ترأسها نساء ألنها ممثلة بشكل مفرط في فئة األسر
البالغة الفقر والتي تواجه قيوداً على صعيد العمل .وأيضاً
تستهدف الغالبية الكبرى من البرامج النساء في األسر التي
يرأسها رجال بوصفهن مستفيدات مباشرات( .((1ونتيجة
لذلك ،يزعم غالباً أن تلك البرامج تمارس أثراً تمكينياً على
النساء ،بناء على افتراض أن النساء ،بصفتهن المتلقيات
الرئيسيات للتحويالت ،يكسبن سيطرة أكبر على الموارد
المالية .غير ّأن األدلة المتاحة بشأن نتائج التمكين ليست
حاسمة ( .)2015 ،de la O Camposويعود جزء من
ذلك إلى كون النتائج ال تتأثر فقط بأدوار النساء ضمن
األسرة والمجتمع ،بل أيضاً بعدم المساواة بين الجنسين
في مجاالت المعرفة والمهارات والنفوذ والملكية والسيطرة
على الموارد.
في كينيا مث ًال قامت النساء اللواتي تلقين تحويالت
نقدية بإنفاقها أوالً على تغذية األطفال وتعليمهم ،وفي
مرحلة ثانية فقط على االستثمار في األنشطة اإلنتاجية
(منظمة األغذية والزراعة لالمم المتحدة2013 ،ب).
وقد رأينا نتائج مشابهة في إثيوبيا ـ حيث اتسمت
األسر المستفيدة من برنامج شبكة األمان اإلنتاجية التي
ترأسها نساء من جهة وتلك التي يرأسها رجال من جهة
أخرى ،بنمطين مختلفين جداً على صعيد اإلنفاق بعد
تلقيها التحويالت .فقد خصصت األسر التي ترأسها النساء
األولوية للتعليم ودفع رسوم التسجيل في المدارس ،وإبقاء
أطفالها في المدارس ألطول وقت ممكن ،فيما مالت األسر
المرؤوسة من رجال إلى االستثمار في توسيع األنشطة
الزراعية وتجميع األصول المادية ( Slaterوآخرون.)2006 ،
يتمتع الرجال بوصول أكبر إلى األصول اإلنتاجية مقارنة
بالنساء ،ما يشرح ربما لما يستثمرون أكثر فيها.
وفيما أن استهداف النساء يمكنه زيادة اإلنفاق في
المجاالت الخاضعة لسيطرتهن ،فهو ال يغير أنماط اإلنفاق
اإلجمالية لألسرة التي تميل إلى أن تبقى متصلة جداً بنوع
الجنس ومعتمدة على األعراف وعلى الظروف الثقافية
والتاريخية .ومع أن ذلك ربما يعود جزئياً إلى التفضيالت
الشخصية – إذ أن النساء يفضلن اإلنفاق على االستهالك
( ((1فعلى سبيل المثال ،في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،في برنامج تمكين سبل
العيش لمناهضة الفقر في غانا ،وبرنامج منح األطفال في زامبيا ،وبرنامج التحويالت
النقدية االجتماعية المتوائمة في زمبابوي ،وبرنامج منح األطفال في ليسوتو كان 81
و 98و 64و 67في المائة من المستفيدين تباعاً من النساء .وبالنسبة إلى برنامج شبكة
األمان اإلنتاجية في إثيوبيا ،وبرنامج التحويالت النقدية لأليتام واألطفال الضعفاء في
كينيا ،وبرنامج التحويالت النقدية االجتماعية في مالوي ،كانت  73و 65و 83في المائة
من المستفيدين أسر ترأسها نساء .تستند المعلومات إلى البيانات الخاصة بـ"التحول من
الحماية إلى اإلنتاج" (أنظر أيضاً  Tirivayiو Knowlesو.)2013 ،Davis

القصير األجل ألطفالهن ،ويفضل الرجال القيام باستثمارات
أطول أج ًال – ال تعكس أنماط اإلنفاق فقط المعايير
االجتماعية السائدة ،بل أيضاً وضع حقوق الملكية ومدى
الوصول إلى الموارد ،وهما من المجاالت التي غالباً ال
تنصف النساء ( .)2011 ،Dossفحيثما تملك النساء حقوقاً
قانونية محدودة باألراضي وبغيرها من األصول ،قد يكون
تفضيل االستهالك على االستثمار ،أفضل خيار متاح لهن
( Holmesوآخرون.)2014 ،
تفيد األدلة أن المعايير الجنسانية األبوية السائدة ال
تزال تحد من قدرة النساء على صنع القرارات المالية،
حتى حين يحاول تصميم البرامج مراعاة هذا االعتبار.
ففي الهند مث ًال يتضمن برنامج قانون المهاتما غاندي بنداً
ينص على عدم دفع اإليرادات التي تعود إلى اإلناث في
العائلة ،للذكور الذين يرأسون األسرة .وعلى الرغم من
ً
ذلك فقد وجد  Reddyوآخرون ( )2011أن النساء غالبا ال
يستطعن التحكم بكيفية إنفاق المال حتى حين يتقاضين
بأنفسهن أجورهن الخاصة بهن .ففي بيهار مث ًال ،يتحكم
خمسون في المائة من األزواج بدخل زوجاتهن الناتج عن
برنامج المهاتما غاندي .إال ّأن التأثيرات تتفاوت بتفاوت
السياقات .ففي البرازيل ،ينص القانون على أن تقوم
النساء المستفيدات بالتحكم بالمبالغ النقدية المحولة،
وقد أدى ذلك إلى آثار إيجابية كبيرة على قدرة النساء
التفاوضية ( de Brauwوآخرون.)2014 ،
برنامج شبكة األمان من الجوع وبرنامج التحويالت
النقدية لأليتام واألطفال الضعفاء في كينيا ،وبرنامج
التحويالت النقدية االجتماعية المتوائمة في زمبابوي،
وبرنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر في غانا ،قد
واجهت مشاكل مشابهة والسبب على األرجح هو أنها ال
تع ّين النساء كمتلقيات "رسميات" للمبالغ النقدية ،أو ألنها
قامت باعتماد إجراءات أخرى مثل الحسابات المصرفية
الفردية أو التوعية بالشأن الجنساني لمساعدة النساء على
التحكم بالمبالغ النقدية .وال ترمي البرامج إلى تغيير
العالقات بين الجنسين (2013 ،OPMبJennings ،
وآخرون.)2013 ،
ترتبط نتائج التمكين بواسطة تدابير الحماية
االجتماعية ،بأهداف البرامج (مث ًال تمكين النساء)
وتصميمها (أي حين تكون النساء هن المتلقيات
المعتمدات للتحويالت أو حين يتضمن البرنامج توعية
الزوجين بمسائل المساواة بين الجنسين) فض ًال عن
مدى قدرة النساء على صنع القرارات ،قبل استهالل
البرنامج .والمستوى التعليمي مهم جداً وكذلك إلى أي
درجة يضاهي المستوى التعليمي للمرأة مستوى زوجها
أو يتفوق عليه ( de Brauwوآخرون .)2014 ،ينبغي
إيالء اهتمام أكبر بتطوير مهارات النساء وتمكينهن من

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

الوصول إلى الموارد وفرص العمل .باإلضافة إلى ذلك،
يجب مواصلة برامج الحماية االجتماعية لفترة زمنية كافية
من أجل ضمان تأثيرات مستدامة على صعيد التمكين
االقتصادي (.)2015 ،de la O Campos
يحتاج تصميم برامج الحماية االجتماعية أيضاً إلى
مراعاة الدور الخاص للنساء في ضمان األمن الغذائي
لألسرة في أنحاء كثيرة من العالم .فتقليدياً ،تتحمل النساء
المسؤولية عن إعداد وجبات الطعام والعناية باألطفال
وبأفراد العائلة اآلخرين .وهنّ مسؤوالت عادة كذلك عن
جمع الحطب والوقود والماء .وفي الوقت نفسه يعملن
كمزارعات و/أو يساهمن بعملهن في مزرعة األسرة
أو يشاركن في سوق العمل .وتفرض تلك المسؤوليات
المختلفة عادة أعباء ثقيلة على وقت النساء وكثيراً ما
تنطوي على مقايضات حول كيفية تخصيص الوقت لرعاية
األطفال ،من بين أمور أخرى .وقد تعرضت أولى برامج
األشغال العامة للكثير من االنتقاد لزيادتها األعباء المترتبة
على النساء ،ولكن بعض البرامج في الفترة األخيرة قد
صممت للتشجيع على إدماج النساء.
فقد صمم برنامج قانون المهاتما غاندي الهندي مثالً
بحيث يلحظ إنشاء مرافق للحضانة في مواقع العمل
في الريف في حال تم إحضار أكثر من خمسة أطفال
ما دون سن الستة أعوام إلى الموقع من قبل أمهاتهن
العامالت؛ كما اقتُرح توظيف امرأة لكي تعتني بأولئك
األطفال .وبالمثل ،في إثيوبيا ،صمم برنامج شبكة األمان
اإلنتاجية بشكل يراعي القيود المفروضة على أوقات عمل
النساء ( Berhaneوآخرون .)2013 ،نظرياً ُيسمح للنساء
بالعمل لعدد أقل من الساعات كل يوم ويسمح لهن
بالوصول متأخرات والمغادرة قبل الدوام إذا احتجن إلى
ذلك لرعاية أوالدهن في المنزل .وعالوة على ذلك يدعو
البرنامج إلى توفير مراكز للحضانة في مواقع األشغال
العامة ،وهو يتيح للنساء الحوامل والمرضعات تلقي دعم
مباشر بدون االشتراط عليهن ممارسة عمل في المقابل.
لسوء الحظ ،لم تؤد العناية بتصميم البرنامج دائماً
إلى ضمان التنفيذ بالمستوى المطلوب .ولذا لم تكن
البرامج ناجحة جداً في تخطي القيود على وقت النساء.
ففي الهند مث ًال ،هناك وعي محدود بوجود البنود التي
تنص على إنشاء الحضانات في برنامج المهاتما غاندي،
وبحسب مصادر عدة فقد كان توفير حضانة بالفعل في
مواقع العمل أمراً نادراً جداً ( Holmesوآخرون.)2014 ،
وقد وجدت دراسة أجريت في أربع واليات في شمال
الهند ( Pankajو )2010 ،Tankhaأن  28في المائة فقط
من النساء اللواتي لديهن أوالد تحت سن الخامسة ،قد
أحضرن أولئك األطفال معهن إلى موقع العمل فيما تركت
 62في المائة من النساء أوالدهن في المنزل مع إخوتهم

األكبر سناً أو األقرباء اآلخرين ،و 10في المائة تركنهم من
دون رعاية مناسبة .وفي حاالت كثيرة ،كان ذلك بسبب
جهل النساء اللواتي شملهن االستقصاء ،بوجود الحضانة.
ولكن لعل النساء كن يفضلن ترك أوالدهن مع العائلة أو
الجيران في محيطهن بدالً من تركهم مع غرباء في مواقع
األشغال العامة .وقد برز هذا االستنتاج في برامج أخرى
لألشغال العامة ما يب ّين الحاجة إلى تأمين حضانة على
مستوى المجتمع المحلي حين يتم تقديم العمل المدفوع
األجر بهذه الطريقة.
وقد كافح برنامج شبكة األمان اإلنتاجية في إثيوبيا هو
أيضاً لتنفيذ تصميمه القائم على التوعية بشأن المساواة
بين الجنسين .فقد أبلغ مسؤولون عن األشغال العامة في
ثماني من أًصل عشر مقاطعات (ووريدا) عن عدم اتخاذ
أية خطوات لتمكين مشاركة النساء ( Berhaneوآخرون،
 .)2013وتم افتتاح مراكز للحضانة بنجاح في ثالث مناطق
وحسب :أي أمهرة وتيغراي ومنطقة األمم والجنسيات
والشعوب الجنوبية .عزيت مشاكل التنفيذ إلى عوامل عدة
بما فيها عدم كفاية األموال وعدم وعي المنفذين ببند
الحضانة في البرنامج (أو سحب األولوية منه) والطلب
المحدود من جانب النساء المشاركات إذ تخ ّوف بعضهن
من ترك أطفالهن مع أشخاص غرباء ( Holmesو،Jones
.)2013
هناك مجال للتحسين ،أما الغاية من الرصد والتقييم
فهي تيسير التحسين .فمث ًال يظهر مزيد من التوافق
على أنه لغاية تعظيم أثر البرنامج ،من الضروري النظر
في وسائل الدعم المختلفة لمعالجة القيود المتعددة
والعثرات التي تواجهها النساء وتكميلها وتعزيزها وال
سيما في المناطق الريفية .هناك مجموعة متنوعة من
الطرق لتحقيق هذه المهمة ،تتراوح بين ضمان أن
تلبي التحسينات على البنية األساسية احتياجات النساء،
ومعالجة الهوة بين الجنسين من حيث الوصول إلى
التعليم والخدمات المالية والموارد اإلنتاجية ،وتحسين
الوصول إلى الخدمات االجتماعية ذات الصلة بما في ذلك
رعاية األمهات قبل الوالدة وبعد الوالدة ورعاية األطفال.
يرتكز برنامج "تحدي حدود تخفيض الفقر – استهداف
بالغي الفقر" في بنغالديش على فهم أفضل لألبعاد
الجنسانية للفقر وللضعف ويحاول صراحة التصدي لها((1(.
وهذا البرنامج الذي يشكل مث ًال على الممارسات الجيدة
يستهدف األسر الريفية بالغة الفقر ويقدم إلى النساء

( ((1برنامج لجنة التقدم الريفي في بنغالديش هي منظمة غير حكومية تعمل اليوم
في بنغالديش وفي الكثير من البلدان األخرى.
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في تلك األسر األصول اإلنتاجية ،ال سيما المواشي.
ويؤ ّمن البرنامج كذلك مزايا إضافية بطريقة متسلسلة.
فعلى سبيل المثال يعتبر دعم االستهالك في المراحل
اإلبتدائية طيلة فترة تتراوح بين  12و 18شهراً ،عام ًال
أساسياً لنجاح البرنامج بما أن األصول ال تو ّلد الدخل
بصورة مباشرة ( Sabates-Wheelerو.)2011 ،Devereux
تز ّود األسر أيضاً بخدمات لالدخار ،وزيارات أسبوعية
منزلية وتدريب على كيفية استخدام أصولها وعلى شؤون
الصحة والنظافة الشخصية والمهارات األساسية ومحو
األمية ناهيك عن الدعم العام والمشورة (بما يشمل كيفية
التعاطي مع العنف الجنساني والزواج المبكر والضغوطات
المرتبطة بالمهر ).وتز ّود األسر أيضاً بدعم للرعاية الصحية
والمساعدة على االندماج بالمجتمع .وينطوي البرنامج على
دروس ليس فقط بشأن صياغة برامج الحماية االجتماعية
المراعية للمساواة بين الجنسين بل أيضاً بشكل أعم حين
تسعى البرامج إلى "االرتقاء تدريجياً" باألسر عن الفقر
بصورة مستدامة .وسوف نعود إلى تلك الدروس في
الفصلين  4و.5
(((1

( ((1بدأ البرنامج في عام  2002وقد بلغ  100 000أسرة شديدة الفقر بحلول عام
 .2006وهو يرمي إلى تقديم الدعم إلى  770 300أسرة بحلول  .2016واألسر شديدة
الفقر هي التي تعاني الجوع وسوء التغذية المزمنين والتي ال تملك مأوى مناسباً
والمعرضة جداً ألنواع كثيرة من األمراض والمحرومة من التعليم والمع ّرضة بشكل خاص
إلى الكوارث الطبيعية المتكررة.

الرسائل الرئيسية
●

●

●

●بوسع برامج الحماية االجتماعية ،بغض النظر عن نوعها،
أن تخفض الفقر بفعالية وال سيما مدى الفقر.
●ويمكن لبرامج الحماية االجتماعية ،بغض النظر عن
نوعها ،أن تخفض انعدام األمن الغذائي بفعالية .وتساعد
البرامج على رفع مستويات االستهالك وهي تؤدي إلى
تنوع غذائي أكبر على مستوى األسرة.
●عادة تكون النساء المستفيدات الرئيسيات من برامج
الحماية االجتماعية وهن يؤدين دورا ً رئيسياً في األمن
الغذائي والتغذية لألسرة .ومن شأن البرامج التي
تستهدف النساء وتخفف من القيود على وقتهن وتعزز
سيطرتهن على دخلهن أن تمارس تأثيرات أقوى على
األمن الغذائي والتغذية ،وخصوصاً بالنسبة إلى األطفال.
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 .3التأثيرات الممكنة للحماية االجتماعية على
االستثمار والنمو
يمكن للمساعدة االجتماعية أن تكون أداة فعالة في رفع
مستوى استهالك الفقراء وخفض انعدام أمنهم الغذائي،
كما بي ّنا في الفصل السابق .ولكن الحماية االجتماعية
تقوم بأكثر من مجرد سد الثغرات على صعيد الدخل
واالستهالك ،فهي تيسر االستثمار اإلنتاجي (،Barrientos
 )2010ويمكنها بالتالي زيادة القدرة على توليد الدخل.
وهذا النوع من االستثمارات ضروري للخفض المستدام
للفقر ألن أولئك الذين يملكون الوسائل لالستثمار أكثر
قدرة عادة وأكثر استعدادا ً للوصول إلى االئتمان والموارد
التكميلية والخدمات للقيام باستثمارات في األصول
والتكنولوجيات الجديدة لإلنتاج والعالقات التسويقية
الجديدة وكذلك في التعليم والرعاية الصحية لألطفال.
ويشرح هذا الفصل لماذا تعد الحماية االجتماعية مهمة
بالنسبة إلى االستثمار اإلنتاجي لألسر ،ويستعرض األدلة
المهمة التي تم تجميعها بشأن فعالية الحماية االجتماعية
في حفز االستثمارات.

لماذا يمكن للحماية االجتماعية
حفز االستثمار وكيف؟
هناك أساس نظري سليم للتوقع بأن تكون للحماية
االجتماعية آثار منتجة في الزراعة( .((1ال تزال سبل
معيشة الكثير من األسر الفقيرة ترتكز إلى الزراعة،
ويعتمد عدد كبير منها على زراعة الكفاف .وينطبق
ذلك بوجه خاص على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في
الوقت الحاضر وفي المستقبل المنظور .ومعظم هؤالء
المزارعين يعيشون في مناطق حيث األسواق  -الضرورية
للمدخالت والمخرجات الزراعية والعمالة والسلع
والخدمات األخرى مثل االئتمان والتأمين– معدومة أو
ال تعمل بشكل جيّد ( Tirivayiو Knowlesو،Davis
 .)2013كما أن انعدام اليقين فيما يخص المناخ ،وال
سيما في سياق تسارع تغ ّير المناخ ،وغياب التأمين
( ((1الستعراض هذه الفكرة أنظر ( Tirivayiو Knowlesو .)2013 ،Davisوقد نتجت
أدلة مهمة على تلك الروابط في مشروع "من الحماية إلى اإلنتاج".

المقبول من حيث الثمن ،يقعان في صلب ضعف األسر
التي تعتمد على سبل المعيشة الزراعية .في ظروف
معينة من قبيل فشل السوق ،أو في البيئات الحافلة
بالمخاطر ،وحيث تكون األسرة مسؤولة بشكل كبير
على توليد سبل معيشتها الخاصة ،من شأن التدخالت
الرامية إلى التأثير في استهالك األسر أن تؤثر أيضاً في
القرارات اإلنتاجية لألسرة والعكس صحيح – وال يمكن
فصل القرارات عن بعضها البعض .ويمكن رؤية ذلك
بوضوح حين ننظر إلى االختيار ما بين المحاصيل الريعية
عالية المخاطر وعالية الربح ،وبين محاصيل الكفاف
متدنية المخاطر ومتدنية الغلة لدى مواجهة انعدام
األمن الغذائي ،أو المقايضات بين االستثمار في األطعمة
المغذية وبين تعليم األطفال أو الثروة الحيوانية.
مع انعدام الوصول إلى أسواق االئتمان ،ومع اآلليات
البديلة الرديئة للتصدي للمخاطر ،يمسي األفق الزمني
لألسر الزراعية قصيراً حين يتم تهديد بقائها .ونتيجة
لذلك فهي غالباً ما تعتمد استراتيجيات زراعية متدنية
المخاطر واإليرادات وغيرها من االستراتيجيات المولدة
للدخل ،وقد تبيع المزيد من عملها خارج المزرعة في
أسواق العمل المؤقتة من أجل الحصول على السيولة
أو على دخل أكثر أماناً ( .)2002 ،Derconوألسباب
مشابهة ،قد ال تستثمر األسر بما يكفي في تعليم أوالدها
وصحتهم أو قد تعتمد استراتيجيات سلبية للتصدي
للمخاطر مثل بيع األصول تحت الضغط ،أو خفض نوعية
االستهالك الغذائي وكميته ،أو إخراج األطفال من المدارس
أو حتى التسول.
وفي هذا السياق ،يمكن للحماية االجتماعية أن
تؤثر في قرارات االستثمار من خالل ثالثة مسارات:
إدارة المخاطر؛ وتخفيف القيود على السيولة واالئتمان
والمدخرات؛ وانتقال األثر إلى االقتصاد المجتمعي
والمحلي ( Aldermanو2014 ،Yemtsov؛ Tirivayi
و Knowlesو.)2013 ،Davis
أوالً ،يمكن للحماية االجتماعية أن تساعد األسر
على إدارة المخاطر .وإذا ما قدمت الحماية االجتماعية
بوتيرة منتظمة ومتوقعة ،فيمكنها أن تزيد من اليقين
واألمن لألسر الزراعية فتعوض جزئياً عن التأمين وتوفر
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مصدراً حيوياً للسيولة .تقوم األسر الريفية الفقيرة بإدارة
المخاطر بنشاط بواسطة األدوات التي في متناولها مثل
الدعم المتبادل واآلليات غير الرسمية لتقاسم المخاطر
فض ًال عن التأمين الذاتي (أنظر اإلطار  .)9غير ّأن البحوث
المستفيضة تفيد أن استراتيجيات إدارة المخاطر تلك ال
تقدم سوى تأمينا جزئيا للفقراء وال تقدم عادة ما يكفي
من الحماية بوجه االنكماش االقتصادي والصدمات
المناخية والصدمات الصحية الخطيرة (.)2011 ،Dercon
أما وسائل الحماية االجتماعية المنتظمة والقابلة للتوقع
فتزيد من اليقين واألمان وتشجع األسر على القيام
باالستثمارات واالستفادة من الفرص االقتصادية التي كانت
لتعتبرها فائقة المخاطرة لوال وجود الحماية االجتماعية.
وبوسع الحماية االجتماعية أيضاً أن تخفف من االتكال
على االستراتيجيات السلبية للتصدي للمخاطر في مواجهة
الصدمات.
ثانياً ،بوسع برامج الحماية االجتماعية التي توفر المال
نقداً أن تيسر ادخار األسرة وتخفف من القيود على
االئتمان والسيولة ،وفي حال كانت المدفوعات منتظمة
وقابلة للتوقع فيمكنها تحسين الوصول إلى االئتمان
عبر استخدامها ككفالة للقروض (.)2012 ،Barrientos
وتلك القيود هي من العوامل الرئيسية التي تودي باألسر
الزراعية الفقيرة إلى عدم استخدام أنواع المدخالت

وكمياتها على أفضل وجه ممكن .واألسر الفقيرة ،ال سيما
النساء فيها ،غالباً ما تجد أنه من الصعب اقتراض المال
بسبب افتقارها إلى الكفاالت وبسبب التكلفة العالية
نسبياً للقروض الصغيرة .أما تلطيف تلك القيود فيمنح
األسر إمكانية استخدام األصول الموجودة في متناولها
استعماالً أكثر فعالية.
ثالثاً ،تشعر أيضاً بأثر برامج الحماية االجتماعية
المجتمعات واالقتصاد المحلي التي تنفذ فيها تلك البرامج.
وتتيح الحماية االجتماعية لألسر بأن تجدد أو تعزز
مشاركتها في الشبكات االجتماعية غير الرسمية التي تعنى
بتقاسم المخاطر والتبادل؛ ومع أن الحماية االجتماعية
محدودة من حيث فعاليتها فهي غالباً ما تكون مصدراً
أولياً للمساعدة في وجه الصدمات .ويمكن لتدخالت
الحماية االجتماعية أيضاً أن تؤثر في سلوك األسر غير
المستفيدة ،كأن تشجع أوالدها على الذهاب بانتظام أكبر
إلى المدرسة والخضوع بوتيرة أكبر للمعاينات الطبية
( Fiszbeinوآخرون .)2009 ،ويمكن لبرامج األشغال العامة
المنفذة بالشكل المناسب أن تقدم بنية تحتية عامة
وأصوالً مهمة لتيسير استثمار األسر واألنشطة االقتصادية
( Aldermanو.)2014 ،Yemtsov
وعالوة على ذلك ،يمكن للدخل المتزايد لألسر
المستفيدة أن يفضي إلى آثار مضاعفة بالنسبة إلى

اإلطار 9

إدارة المخاطر االجتماعية

تعتبر المخاطرة جزءاً أساسياً من عملية صنع قرارات األسرة
بشأن الزراعة .يصف  Aldermanو )1992( Paxsonمث ًال
طريقتين رئيسيتين تعتمدهما األسر للتعاطي مع المخاطرة:
أي إدارة المخاطر والتصدي للمخاطر .تجري إدارة المخاطر
حين تستخدم األسر ،في غياب أسواق التأمين المثلى،
استراتيجيات للحد من تقلب الدخل .وقد تتضمن تلك
االستراتيجيات تنويع المحاصيل والحقول واختيار األنشطة
األقل كسباً ولكن األقل مخاطرة أيضاً وهجرة أفراد العائلة.
وينطوي التصدي للمخاطر ،توزيع االستهالك في حال
الصدمات من خالل االدخار وتقاسم المخاطر مع اآلخرين
أو استراتيجيات التصدي المناورة مثل إخراج األطفال من
المدارس.
وقد اعتبر أول تقرير للبنك الدولي حول استراتيجية
الحماية االجتماعية والعمل الذي نشر في عام 2001
أن إدارة المخاطر االجتماعية (بناء على Holzmann
و )2000 ،Jørgensenهي إطار مفاهيمي يعتبر المخاطر

والضعف من المحركات الرئيسية للفقر (البنك الدولي،
 .)2012تصنف استراتيجيات التعاطي مع المخاطر كالتالي:
( )1خفض المخاطر ،أي التدابير االستباقية من أجل
رفع الدخل أو خفض تقلبات الدخل؛ ( )2تخفيف وطأة
المخاطر أي التدابير االستباقية من أجل خفض تقلبات
الدخل في حال وحين وقوع الصدمات؛ ( )3التكيف مع
المخاطر أي التدابير الالحقة للتخفيف من آثار الصدمات
بعد حصولها.
ومع أن إدارة المخاطر االجتماعية ال تزال على صلة
بسبل المعيشة القائمة على الزراعة ومع أنها تؤمن مجموعة
متناسقة من خيارات السياسات لمعالجة المخاطر التي
يواجهها المزارعون والرعاة والعمال الزراعيون وغيرهم من
سكان الريف ،فهي قد تعرضت لالنتقاد بسبب تركيزها شبه
الحصري على االقتصاد ولتجاهلها المخاطر االجتماعية واألسباب
الهيكلية للفقر ولألمن الغذائي (فريق الخبراء الرفيع المستوى
المعني باألمن الغذائي والتغذية.)2012 ،
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المنتجة للدخل .وتتراوح تلك التأثيرات بين تحسينات
االقتصاد المحلي .وينفق الدخل اإلضافي القابل للتصرف
في الموارد البشرية ،ورفع مستويات االدخار والوصول
على سلع مثل منتجات الثروة الحيوانية والسلع
والخدمات الزراعية واألسرية البسيطة التي يمكن إنتاجها إلى االئتمان وزيادة االستثمارات واإلنتاج في المزارع
وخارجها ،والمزيد من المرونة في تخصيص اليد العاملة
وتوفيرها محلياً من قبل أسر غير مستفيدة في أغلب
األسرية ،وتعزيز الشبكات االجتماعية ومضاعفات الدخل
األحيان .ويتم االتجار بالكثير من تلك السلع ضمن
منطقة صغيرة وحسب ،إما ألنها قابلة للفساد وإما بسبب في االقتصاد المحلي .ويمكن إلجراءات الحماية االجتماعية
مساعدة األسر على الحفاظ على مستويات االستهالك
تكاليف النقل .وحين تولد برامج الحماية االجتماعية
واالحتفاظ باألصول لدى مواجهة الصدمات ،وخفض
دخ ًال إضافياً يخلق بدوره طلباً على السلع والخدمات
االستراتيجيات السلبية للتصدي للمخاطر وتمكينها من
المحلية ،فإنما هي تساهم في دوائر مثمرة يعزز فيها
ممارسة استراتيجيات تنطوي على مخاطر مرتفعة لكنها
النمو الزراعي ونمو الدخل الريفي غير الزراعي أحدهما
تحقق إيرادات مرتفعة .واألكثر أن تلك اآلثار المحتملة
اآلخر .وتكون أهمية األثر رهن إتاحة الموارد المحلية،
بما فيها اليد العاملة التي يمكنها تزويد السلع والخدمات بشكل عام تخفف من ضعف األسر وتعزز من قدرتها
على الصمود (أنظر اإلطار  .)10ونعرض أدناه دلي ًال على
المطلوبة لتلبية الطلب اإلضافي ،من دون زيادات كبيرة
األثر الذي يمكن للمساعدة االجتماعية أن تمارسه على
في األسعار.
االستثمار األسري وعلى عرض اليد العاملة واختيار األنشطة
تتمتع الحماية االجتماعية بالقدرة على ممارسة
االقتصادية.
مجموعة واسعة من التأثيرات المتصلة بأنشطة األسرة

اإلطار 10

مساهمة الحماية االجتماعية في القدرة على الصمود

فيما يتعلق بالزراعة واألمن الغذائي والتغذية ،تتعلق القدرة
على الصمود أساساً بالقدرات الضمنية لألفراد والمجموعات
والمجتمعات والمؤسسات على مقاومة الصدمات المحددة
والتصدي لها والتعافي منها والتكيف معها والتحول في
مواجهتها.
وينبغي لجهود تعزيز القدرة على الصمود في المقام
األول أن تستهدف السكان المعدمين من ناحية األمن الغذائي
والشرائح المعرضة النعدام األمن الغذائي .وفي معظم
الحاالت ،يعني األمر أفراداً ومجموعات في المناطق الريفية
يعيشون في الفقر المدقع أو يكادون يقتربون من خط
الفقر فض ًال عن األشخاص الذين يعيشون حيث الصراعات
أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الصدمات الكبرى التي
تستطيع تعطيل نظم األغذية أو تعيق الوصول إلى الطعام
الكافي والمغذي ،لجزء من السكان على األقل .أما نوع
المجموعة السكانية واستراتيجياتها المعيشية وقاعدات أصولها
وبيئتها المؤسسية ونوع الصدمة أو الضغط ،فجميعها تحدد
التعريف العملي لعبارة "القدرة على الصمود" في كل سياق
من السياقات.
وعلى خيارات بناء القدرة على الصمود أن تكون خاصة
بكل بلد وكل سياق ،مع استخدام نقاط دخول مختلفة
في حاالت مختلفة .وعلى أي نهج يرمي إلى تعزيز القدرة

على الصمود أن ينطوي على خفض/إدارة مخاطر الكوارث
ومنع الكوارث وتخفيف أثرها واالستعداد لها واالستجابة لها
بطريقة شاملة .الوقاية هامة جداً لتفادي الضرر وحماية
مكاسب التنمية والحفاظ على دخل السكان وعلى أصولهم
التي ترتكز عليها سبل معيشتهم وهي تخفف من عدد
الصدمات وتأثيرها .يخف الضعف من خالل التدابير المادية
واالقتصادية االجتماعية والتخطيط لتحسين استخدام األراضي
والوصول المنصف إلى الموارد وآليات تحويل المخاطر
المناخية.
وتساهم الحماية االجتماعية – من خالل تحسين قيود
السوق ومساعدة األسر على إدارة المخاطر ،في تعزيز الموارد
البشرية وتعزيز سبل العيش األسرية وتنشيط الشبكات
االجتماعية للمجتمع المحلي واالقتصاد المحلي – وهي
تستطيع تعزيز األبعاد المختلفة للقدرة على الصمود لدى
األفراد والمجتمعات على حد سواء.
ً
والحماية االجتماعية الرامية تحديدا إلى زيادة القدرة
على الصمود في وجه التغير المناخي مث ًال عبر تعبئة
اليد العاملة لألشغال العامة من أجل إنتاج أصول مراعية
للبيئة ومثمرة ،وتوعية المجتمعات إلى إدارة استخدام
األراضي ،تعرف بالحماية االجتماعية التكيفية (،Devereux
.)2015
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يمكن للحماية االجتماعية
تحفيز االستثمار في الموارد
البشرية واألنشطة اإلنتاجية
إن المورد األهم الذي تملكه األسر الفقيرة هو عملها
نفسه؛ وبالتالي علينا أن نستعين باألدلة المتعلقة بأثر
الحماية االجتماعية في نوعية العمل ،بحسب ما يتجلى
في تحسن التغذية والتعليم والصحة .وسوف نستعرض
فيما يلي األدلة التي تربط بين الحماية االجتماعية
وبين االستثمار في أصول المزارع األسرية ومواردها وبين
المدخرات ونشاط تنظيم المشاريع ،قبل االنتقال إلى
تأثيرات الحماية االجتماعية في المجتمع األوسع وفي
االقتصاد.

تعزيز الموارد البشرية :التغذية والتعليم والصحة

تب ّين األدلة التجريبية المقدمة في الفصل  2أن برامج
المساعدة االجتماعية ،بغض النظر عن نوعها ،تميل إلى
ممارسة أثر هام على األمن الغذائي والتنوع الغذائي وال
سيما فيما يخص استهالك المنتجات الحيوانية .ولكن إلى
أي مدى تنجح برامج الحماية االجتماعية في تحسين
األبعاد المختلفة للموارد البشرية مثل الصحة والتعليم
والتغذية؟
تجد مراجعات قام بها  ManleyوGitter
و )2013( Slavchevskaو Ruelو)2013( Alderman
أن التحويالت النقدية المشروطة وغير المشروطة غالباً
ما تنجم عنها آثار إيجابية على مستويات االستهالك
والتنوع ،ولكن أثرها طفيف عامة على النتائج التغذوية.
وهم يعتبرون أن برامج الحماية االجتماعية تصبح أكثر
تأثيراً في التغذية حين تستهدف الشرائح األشد فقراً
وضعفاً ،وحين تقترن بتدخالت أخرى تستهدف الصحة
والصرف الصحي وتثقيف األمهات .ووجدوا أن التحويالت
غير المشروطة قد تكون فعالة هي أيضاً وأن الشروط
تبدو أقل أهمية بكثير من قضايا أخرى كسن األطفال
وجنسهم في األسرة والوصول إلى الرعاية الصحية .وأخيراً،
من شأن تحسين نوعية تقديم الخدمات ،باإلضافة إلى
تحسين االستهداف أن يحسنا من النتائج التغذوية لبرامج
التحويالت المالية.
أما أحد األمثلة عن تدخالت الحماية االجتماعية التي
كان لها أثر على التغذية فهو برنامج PROGRESA/
 Oportunidades/Prosperaالمكسيكي الذي يؤ ّمن
التحويالت النقدية المنتظمة والمكمالت الغذائية(((1
( ((1بالنسبة إلى األطفال بين سن األربعة أشهر والسنتين ،وكذلك للحوامل
والمرضعات.

شريطة التردد على العيادات الطبية للتحقق من سالمة
الصحة ،والتدخالت التغذوية والمواظبة على الذهاب إلى
المدرسة .وقد ظهر األثر اإليجابي للبرنامج على التغذية
من خالل تحسن النمو البدني والمعرفي واللغوي لألطفال
( Fernaldو Gertlerو .)2008 ،Neufeldوعلى وجه
أخص ،أفضى البرنامج إلى متوسط أعلى في النمو لدى
ّ
ً
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  36–12شهرا واحتمال
أقل بإصابتهم بالتقزم .وتشير التقديرات المتحفظة إلى
أن تحسن نمو األطفال المقترن ببرنامج PROGRESA/
 Oportunidades/Prosperaزاد من نسبة الكسب على
مدى الحياة بـ  2.9في المائة .ومن األرجح أن يكون
األثر أعلى ،حين يؤدي تحسين الحالة التغذوية المحسنة
إلى التنمية المعرفية وزيادة التحصيل المدرسي والسن
األدنى إلكمال المستويات المعينة من التحصيل المدرسي
( Behrmanو2005 ،Hoddinott؛  FernaldوGertler
و .)2008 ،Neufeldيعزى جزء من التأثير الناجح للبرنامج
إلى كونه لم يستهدف النساء بصفتهن مستفيدات من
التحويالت النقدية وحسب ،وإنما رفع أيضاً من مستوى
معرفتهن وإدراكهن للصحة والتغذية .بالنسبة إلى األطفال
ما دون سن الخامسة في المواقع المشمولة بالبرنامج،
ارتفعت نسبة الزيارات الطبية بـ  18في المائة ،األمر
الذي خفض األمراض بنسبة  12في المائة .زد على ذلك
أن ارتفاع االستهالك الغذائي وتنوعه بصورة كبيرة (أنظر
الفصل  )2قد صاحبه مع مجموعة من التدخالت التكميلية
مثل المكمالت الغذائية والرعاية الصحية التي ساهمت
هي أيضاً في نجاح البرنامج ( Ruelو2013 ،Alderman؛
.)2005 ،Skoufias
التغذية في المدارس من التدخالت الشائعة التي
تساعد األطفال على تحصيل العلم ويمكنها أيضاً
المساهمة في تحسين الحالة التغذوية لألطفال
المحرومين .مث ًال ،تب ّين األدلة المستفادة من عينات
عشوائية في الصين وجامايكا وكينيا أنه على امتداد
فترة  19شهراً اكتسب األطفال الذين يتلقون التغذية
في المدارس  0.39كيلوغراماً مقارنة بأولئك الذين لم
يحصلوا على أية تغذية مكملة ( Kristjanssonوآخرون،
 .)2006وثمة أدلة كذلك تب ّين أن الوجبات المدرسية
الغنية بالحديد قادرة على تحسين التغذية بالحديد وال
سيما الفتيات المراهقات ( Ruelو)2013 ،Alderman
وفي أوغندا ،بحسب  Aldermanوآخرون ( )2008اختبرت
الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  10و 13سنة من
العمر واللواتي يستفدن من التغذية المدرسية تراجعاً
ملحوظاً في معدل فقر الدم الطفيف ،مقارنة بمجموعة
قياسية .وقد أدى إدراج أنواع معينة من األغذية هو أيضاً
إلى تعزيز فعالية برامج التغذية في المدارس .فعلى سبيل

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

أكبر العوائق المالية التي تحول دون تحصيلهم العلم
المثال ،أدى إدراج البطاطا الحلوة ذات اللب البرتقالي
في المدارس .وعلى سبيل المثل فإن برنامج تمكين
اللون والمدعمة بيولوجياً والتي تتسم بغناها بمادة
سبل العيش لمناهضة الفقر في غانا ،وبرنامج التحويالت
البيتاكاروتين في برنامج للتغذية المدرسية في جنوب
النقدية لأليتام واألطفال الضعفاء في كينيا وبرنامج منح
أفريقيا ،إلى رفع مستويات المتناول من الفيتامين A
( van Jaarsveldوآخرون .)2005 ،في دراسة عن التغذية األطفال في ليسوتو ونموذج منح األطفال في زامبيـا ،قد
في المدارس االبتدائية في كينيا ،تبين أن لألطفال الذين
رفعت معدل االلتحاق لدى األطفال في سن المدرسـة
يتلقون الحليب و/أو مكمالت اللحوم مع وجباتهم السريعة بالثانوية بـ  7و 8و 6و 9نقـاط مئويـة على التوالـي .وقد
في منتصف الصبيحة ،مأخوذ أعلى من العديد من
سجلت آثـار مشابهـة لبرامـج أخرى للتحويالت النقديـة
المغذيات بما فيها فيتامين  Aوفيتامين  B12والكلسيوم
( Handaو .)2015 ،de Millianoوعلى الرغـم من أن
والحديد والزنك ،فض ً
تلك البرامج غير مشروطة ،فإن تأثيراتها مشابهة من حيث
ال عن الطاقة الغذائية (Murphy
األهمية لتأثيرات برنامج PROGRESA/Oportunidades/
وآخرون2003 ،؛  Neumannوآخرون .)2003 ،إن األرز
 Prosperaالنافذ في المكسيك الذي اشترط االنتظام في
المدعّم المقدم في وجبة الغداء المدرسية في الهند قد
المدرسة مقابل نيل التحويالت النقدية .أما في سياق
أدى إحصائياً إلى تراجع ملحوظ في فقر الدم بسبب
نقص الحديد ،بنسبة تراوحت بين  30و 15في المائة لدى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،فإن العوامل التي تزيد
المجموعة الخاضعة للعالج ،فيما بقي فقر الدم على حاله من التأثير على األطفال هي المبلغ المح ّول ،مع تحديد
عتبة حرجة تبلغ  20في المائة من دخل ما قبل التحويل،
تقريباً لدى المجموعة تحت الدراسة ( Morettiوآخرون،
ودرجة "الرسائل" المتعلقة بالغاية من التحويل .فعلى
.)2006
ً
وثبت ّأن كال من التحويالت النقدية المشروطة سبيل المثال ،تتضمن عدة برامج مثل التحويالت النقدية
لأليتام واألطفال الضعفاء في كينيا ،وبرنامج منح األطفال
وغير المشروطة تحسن االلتحاق بالمدارس والمواظبة
في ليسوتو ،رسائل قوية تفيد أن التحويالت ترمي إلى
على الذهاب إليها فض ًال عن النتائج الصحية .وقد قام
دعم رفاه األطفال ،وقد تب ّين أن هذا األمر فعال.
برنامج PROGRESA/Oportunidades/Prospera
وقد كانت لبرامج التحويالت النقدية غير المشروطة
المكسيكي للتحويالت النقدية المشروطة بزيادة االلتحاق
بالمدرسة الثانوية بنسبة ست نقاط مئوية للفتيان وتسع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كذلك تأثيرات هامة
بشكل متسق من حيث خفض اإلصابة باألمراض ،مع
نقاط مئوية للفتيات .وفي بنغالديش أدى برنامج صغير
يستهدف األطفال الذين يصعب الوصول إليهم ،إلى زيادة تحقيق تأثير إيجابي ولو أنه أقل اتساقاً على صعيد
االلتحاق بالمدرسة االبتدائية بنسبة تسع نقاط مئوية .وفي استخدام الرعاية الصحية .فالبرامج في كينيا وليسوتو
نيكاراغوا ،قام برنامج الحماية االجتماعية (المتوقف اآلن) ومالوي وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا
خفضت جميعها نسبة انتشار األمراض لدى األطفال عبر
 Red de Protecciónبزيادة النسبة اإلجمالية لاللتحاق
بالمدارس بـ  13نقطة مئوية ،كما زاد التحاق األطفال من خفض حاالت اإلسهال (لدى صغار األطفال) أو األمراض
أشد األسر فقراً بـ  25نقطة مئوية وزاد الحضور المنتظم األخرى ،فتراوحت التأثيرات من  15نقطة مئوية في
في المدارس االبتدائية بـ  20نقطة مئوية .وتمارس برامج ليسوتو إلى  5نقاط مئوية في كل من جنوب أفريقيا
التحويالت النقدية المشروطة أيضاً تأثيرات ملحوظة على وزامبيا .ولدى كل من غانا وكينيا ،أدت البرامج إلى زيادة
الصحة .فعلى سبيل المثال ،في كولومبيا وإكوادور عززت االستعانة بالرعاية الوقائية.
ووجد  Bairdوآخرون ( )2013أن البرامج ذات الشروط
برامج الحماية االجتماعية زيارات المراكز الصحية لألطفال
األقوى والتي تمارس الرصد و/أو تفرض العقوبات على
بنسبة  33في المائة لكولومبيا و 20في المائة إلكوادور
عدم االمتثال ،تميل إلى ممارسة أثر أعظم على صعيد
على التوالي .وفي هندوراس ،زاد استخدام األهالي
للخدمات الصحية لصغار األطفال بنسبة تراوحت بين  15االلتحاق بالمدارس والمواظبة على ارتيادها مقارنة
بالبرامج ذات التنفيذ أو التشديد األقل أو المنعدم .إال
و 21نقطة مئوية ،على الرغم من عدم تسجيل أية آثار
ّ
أن تلك الخصائص لدى البرامج مكلفة ،وتنفيذها صعب.
على مستوى معدالت أمراض األطفال ،كما في البرازيل
ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،لم يعتمد اشتراط
( Adatoو.)2007 ،Hoddinott
االلتحاق بالمدرسة مقابل تقاضي تحويالت نقدية على
وقد كان للتحويالت النقدية غير المشروطة في
نطاق واسع بسبب القيود على العرض ،والصعوبات على
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أثر قوي ومتسق من
حيث االلتحاق بالمدارس ،وال سيما لدى الفتيان والفتيات مستوى الرصد .ولكن هناك فرص الستغالل التحويالت
النقدية من أجل تعزيز التأثيرات على التحصيل المدرسي
في سن المدارس الثانوية ( 17–12سنة) الذين يواجهون

39

40

حالة األغذية والزراعة 2015

من المشاركة في اجتماعات أسبوعية (توزع فيها المرتبات
من دون فرض شروط ،مث ًال عبر توفير خدمات تكميلية
كتوفير الكتب المدرسية أو الزي المدرسي أو شبكات دعم النقدية) ومناقشة المشاكل المتعلقة بمشاريعهن التجارية
األقران التي ترتبط بالتعليم المدرسي وتوفر دعماً إضافياً
الصغيرة ،والصحة والرعاية االجتماعية ( Holmesوآخرون،
للعائالت لكي تستثمر في الموارد البشرية ( Handaو.)2010 De
إال أن تنفيذ أهداف برامج الحماية االجتماعية
.)2015 ،Milliano
ً
المتعلقة بمشاركة النساء ،ال يزال حافال بالتحديات .ففي
الهند على سبيل المثال يلحظ برنامج قانون المهاتما
تقوية دور النساء في تعزيز الموارد
(((1
البشرية من خالل الحماية االجتماعية
غاندي مشاركة ممثالت في منتديات "جرام سبها"
سلط الفصل  2الضوء على الدور المهم للنساء في األمن للتدقيق في الشؤون االجتماعية ،كما في مجالس
الواليات وعلى المستوى المركزي .و ُيقترح أيضاً أن تنظم
الغذائي والتغذية لدى األسرة كما في تعليم أطفالهن
اجتماعات لمنتديات التدقيق في الشؤون االجتماعية
وصحتهم في أنحاء كثيرة من العالم .وقد كان لبرامج
الحماية االجتماعية فضل كبير في تعزيز هذا الدور .لقد بطريقة تعظم مشاركة النساء والمجتمعات الضعيفة
حصل ذلك عبر إشراك النساء في صنع القرارات المتعلقة ( Holmesوآخرون .)2014 ،إال أن دراسات كثيرة تؤكد
المعدل المتدني لمشاركة النساء في هيئات صنع القرار.
بتصميم البرامج وتنفيذها وعلى المستوى المؤسسي
ً
ففي واليتي هيماتشال برادش وفي راجستان مثال ،وجد
[الحي
(مثل اللجان المجتمعية من قبيل لجان kebele
ّ
أو الجوار] للدعوة في إثيوبيا) .باإلضافة إلى ذلك ،سعت  Kheraو )2009( Nayakأن النساء أبلغن عن عدم
حضورهن اجتماعات القرية ألنهن يعتبرنها غير مهمة أو
البرامج أيضاً إلى التخفيف من الالمساواة بين الجنسين
لعدم معرفتهن بموعد انعقادها أو العتبارهن أنهن حتى
باعتبار ذلك جزءا ً صريحاً من أهدافها ،ما ألزمها باعتماد
لو شاركن فيها وعبرن عن شواغلهن ،فلن يعيرهن أحد أي
إجراءات لزيادة تحكم النساء بالموارد المالية واتخاذهن
اهتمام .باإلضافة إلى المعايير الثقافية التي تحدد األدوار
القرارات بشأنها (كما في حال برنامج Bolsa Família
المنسوبة إلى الجنسين ،فإن المستوى العلمي المتدني
البرازيلي)؛ وتصميم طرق فعالة لزيادة دخل النساء
للنساء ،وال سيما لدى الطبقات االجتماعية األكثر تهميشاً
(برنامج شبكة األمان من الجوع في كينيا وبرنامج توليد
والمجتمعات القبلية (الطبقات والقبائل المنبوذة) ،هو من
الدخل لتنمية المجموعات الضعيفة في بنغالديش)
األسباب التي بررت عدم مشاركتهن.
وإنشاء مجموعات دعم للنساء (لجنة التقدم الريفي في
غير أن ذلك يتناقض مع برنامج رؤية  2020أومورنجي
بنغالديش).
في رواندا ( Pavanelloو Pozarnyو،de la O Campos
وثمة أمثلة على مبادرات لصياغة برامج للمساعدة
 )2015حيث تب ّين أن برنامج األشغال العامة قد عزز
االجتماعية ترمي إلى تحسين صوت النساء عبر إشراكهن
مشاركة النساء بشكل لم يكن متوقعاً .والنساء اللواتي
في حوكمة البرامج .في بيرو ،تتمتع النساء بتمثيل
شاركن في األعمال التي وفرها هذا البرنامج لألشغال
جيد في اللجان المعنية بانتقاء المشاريع ضمن برنامج
العامة قد وجدن أن له انعكاسات إيجابية على مشاركتهن
الطرقات الريفية ( .)2011 ،Okolaوفي باكستان ،يسعى
برنامج بنازير الرئيسي لدعم الدخل ،القائم على التحويالت في الحياة العامة بفضل تعزيزه شعورهن بالثقة وبقيمة
النقدية المشروطة ،إلى إشراك النساء المستفيدات بصورة أنفسهن .وقد أعرب الذكور غير المستفيدين من البرنامج
فاعلة من خالل برنامج تجريبي للتعبئة االجتماعية ( ACTالذين جرى استجوابهم عن انطباعات مشابهة .ولكن على
الرغم من تلك االنطباعات واألمثلة ،لم يجد ذلك البحث
 .)2013 ،Internationalويطمح المشروع التجريبي إلى
أي دليل على اضطالع النساء بأدوار قيادية في مجال
إقامة لجان نسائية على مختلف المستويات اإلدارية
السياسات والحياة العامة نتيجة لمشاركتهن في برنامج
(القرية ومجلس االتحاد والمحافظات الفرعية tehsil
األشغال العامة المذكور.
التي تتكون من عدة بلدات وقرى) وتدريب النساء على
معرفة حقوقهن وتمكين النساء اللواتي يشغلن مناصب
قيادية بالمشاركة في االجتماعات الشهرية والتواصل مع
المكاتب المحلية للبرنامج وغيرها من الوكاالت الحكومية
( ((1يشمل "جرام سبها" جميع المواطنين البالغين في القرية .وهو يملك سلطة
والمشاركة في أنشطة الرصد التشاركية (.)2013 ،Naqvi
انتخاب "جرام بنشايات" وبوسع السبها ُ
التأثير في القرارات التي يتخذها البنشايات
ويمكنه تعديل القرارات الضعيفة .ويمكن إنشاء بنشايات لقرية يتراوح عدد سكانها بين
وتبذل جهود مشابهة في بنغالديش حيث برنامج تحدي
 1 000و 25 000نسمة .ويمكن تجميع عدة قرى صغيرة ضمن جرام سبها واحد .وهناك
حدود خفض الفقر  -استهداف مدقعي الفقر التابع للجنة
لجان عدة مثل لجنة الزراعة ،وتربية الحيوانات ،واألشغال العامة ،والرفاه االجتماعي،
والصحة والصرف الصحي ،ضمن كل جرام سبها.
التقدم الريفي في بنغالديش يم ّكن المستفيدات النساء

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

( Daidoneو DavisوDewbre

مدخرات األسر المستفيدة
وكذلك كان نجاح برنامج شبكة األمان اإلنتاجية
و González-Floresوآخرون .)2014 ،وفي باراغواي ،وجد
في إثيوبيا محدوداً من حيث دعمه إلدماج النساء في
منتديات صنع القرارات .وهو يروج بنشاط لمشاركة النساء  Soaresو Ribasو )2008 ،Hirataأن األسر المستفيدة
من برنامج  Tekoparãقد زادت ادخارها بنسبة  20في
في كافة المستويات ويشترط أن تشكل النساء نصف
أعضاء لجان الحي فضال عن اللجان وفرق المهام األخرى .المائة وقد كان األثر أقوى لدى مدقعي الفقر .وبالمثل
إال أن تمثيل النساء في تلك الهيئات بقي متدنياً نسبياً
في غانا ،أفاد  Handaوآخرون ( )2013أن المستفيدين
( .)2012 ،Seyoumومع أن هناك امرأة واحدة على األقل من برنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر كانوا أكثر
مي ًال إلى ادخار المال بنسبة  11نقطة مئوية مقارنة بغير
في فريق المهام المعني باألمن الغذائي للحي (وهي
المستفيدين.
الهيئة الرئيسية المكلفة بالتخطيط لألمن الغذائي) ففي
وجد  Gahamanyiو Hartwigو)2014( Kettlewell
معظم األحياء التي خضعت لالستقصاء ،لم تشكل النساء
نصف أعضاء اللجنة .إذاً التصميم المناسب مهم وال يقل أن أقل من  7في المائة من المستفيدين من برنامج
"رؤية  "2020في رواندا قد استخدموا مالهم لالستثمار
عنه أهمية التنفيذ الفعال.
في أنشطة أخرى مدرة للدخل ،ولكن  33في المائة من
األسر قد أبلغت عن ادخارها جزءاً من التحويالت التي
بوسع الحماية االجتماعية أن تزيد
ً
ً
ُ
مدخرات األسر ووصولها إلى االئتمان
آلت إليها .وقد وفر هذا البرنامج تثقيفا ماليا كما فتحت
حسابات ائتمانية ومصرفية إليداع الرواتب والتشجيع على
في المناطق الريفية ،غالباً ما يبقى الفقراء والضعفاء
التوفير ،وهذا اإلدماج المالي للمستفيدين على شكل فتح
أسرى حلقة مفرغة حيث يستدينون المال في الموسم
ً
ً
حسابات توفير ،قد مارس أثرا قويا على سلوكهم االدخاري
األعجف لشراء األغذية بأسعار أعلى ليضطروا الحقاً إلى
( Bynnerو.)2001 ،Paxton
تسديد الدين بعد أن يحصدوا محاصيلهم ،حين تكون
وكثيراً ما تدخر األسر في المجتمعات الريفية الفقيرة
األسعار أدنى .وهذا يب ّين كيف تتمكن الحماية االجتماعية،
من خالل تيسيرها لتوزيع االستهالك ،ومن خالل تخفيفها من خالل جمعيات غير رسمية مثل الـ"إدير" في
القيود على السيولة ومساعدة األسر على بناء المدخرات ،إثيوبيا ((2(.ويمكن لبرامج الحماية االجتماعية أن تمارس
دوراً هاماً في حفز مشاركة المستفيدين في شبكات
من خفض قلة اليقين والتأثير في إنفاق األسرة والقبول
اجتماعية من هذا النوع ،وسوف نناقش هذه الفكرة الحقاً
بالتصدي للمخاطر .والحقيقة أن االدخار يزيد بشكل
ضمن هذا الفصل.
ملحوظ االستثمارات اإلنتاجية من قبل الفقراء ،وال سيما
ً
وتشير األدلة المتاحة أيضا إلى قيام برامج الحماية
من قبل النساء ( Dupasو.)2009 ،Robinson
في بنغالديش وجد  Ahmedو Quisumbingوآخرون االجتماعية بتيسير الوصول إلى االئتمان .فقد وجد
 Barcaوآخرون ( )2015أدلة على أن ستة برامج
( )2009أن المدخرات قد تزايدت بشكل كبير لدى
األسر المستفيدة من برنامج توليد الدخل ،وبرنامج األمن للتحويالت النقدية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
الغذائي وبرنامج الغذاء مقابل خلق اإلصول وخصوصاً
قد سمحت لألسر بأن ينظر إليها على أنها جديرة
بالثقة مالياً ،مما زاد من جدارتها االئتمانية وخ ّفض
برامج الصيانة الريفية( .((2وأحد األسباب هو أن كل تلك
من مستويات مديونيتها .ويمكن للمزيد من الجدارة
البرامج تفرض اشتراطات إلزامية لالدخار عالية السقف
االئتمانية مساعدة األسر على الحصول على ائتمان
بشكل خاص بالنسبة إلى المشاركين في برنامج الصيانة
لتمويل فجوتها االئتمانية إزاء التجار ،والمشاركة في
الريفية .ويفيد  Evansوآخرون ( )2014أن في جمهورية
مجموعات أو جمعيات تستوجب دفع مساهمات
تنزانيا المتحدة ،قام المستفيدون من برنامج التحويالت
منتظمة ،وتحسين الوصول إلى المؤسسات (Barca
النقدية المشروطة القائم على المجتمع المحلي ،بزيادة
مدخراتهم بنسبة طفيفة .وبشكل عامّ ،
فإن  12في المائة وآخرون2015 ،؛  .)2014 ،OPMولكن في حاالت
كثيرة ،تستمر األسر في مناورة المخاطر غير راغبة في
من األسر فقط لم تكن تملك مدخرات غير مصرفية
االستفادة من قدرتها األكبر على الوصول إلى االئتمان.
في البداية ،فيما أدت المشاركة في البرنامج إلى
زيادة المدخرات بنسبة ثالث نقاط مئوية .وكذلك ،كان
لنموذج برنامج منح األطفال في زامبيا أثر إيجابي على
(((2

أنظر الفصل  2لمزيد من التفاصيل عن تلك البرامج.

( ((2الـ"إدير" هي الشبكة االجتماعية األكثر شموالً وانتشاراً في إثيوبيا .وكانت
وظيفتها األصلية تقضي بتوفير خدمات دفن الموتى وتقديم الدعم إلى أعضاء العائلة
الحزانى ،معنوياً واقتصادياً ،ولكن نطاقها اليوم أصبح أوسع بكثير ( AbayوKahsay
و.)2014 ،Berhane
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شاركوا أيضا في "برنامج األمن الغذائي اآلخر" وفي وقت
وجد  Handaوآخرون ()2013؛ و DaidoneوDavis
الحق في برنامج بناء األصول األسرية الذي تضمن الوصول
و Dewbreو González-Floresوآخرون ( )2014أن
برامج التحويالت المالية في غانا وزامبيا قد جعلت
إلى االئتمان والمساعدة في الحصول على المواشي
األسر تخفض من اقتراضها وتسدد ديونها الحالية وتزيد والنحل واألدوات والبذور والمساعدة في خطط الري
من مدخراتها .وفي ليسوتو ،لم يكن للتحويالت المالية
أو جمع المياه ،وحفظ التربة والتحسينات في المراعي.
أي أثر على االئتمان أو االقتراض أو الدين (Daidone
واألسر التي استفادت من كل من البرامج المذكورة كانت
ً
و Davisو Dewbreو .)2014 ،Covarrubiasوأيضاً
أكثر ميال بنسبة  21في المائة إلى استخدام األسمدة من
كان لبرنامج  Tekoparãفي باراغواي أثر إيجابي على
األسر التي لم تستفد من أي منها .بالنسبة إلى األسر
الوصول إلى االئتمان ولكن فقط لدى معتدلي الفقر
المشتركة في برنامج (األمن الغذائي اآلخر/بناء األصول
وليس مدقعي الفقر .فقد كان وصول األسر المستفيدة
األسرية) ،زاد وصولها إلى البرنامجين اآلخرين المذكورين
في المتوسط إلى االئتمان أعلى بنسبة  7في المائة من من أرجحية استخدام األسمدة بنسبة  19نقطة مئوية
وصول األسر غير المستفيدة .وفي المناطق الريفية ،كان وإمكانية االستثمار في بناء المصاطب الحجرية بنسبة 13
األثر أكبر بشكل طفيف – إذ تراوح بين  8و 10في
نقطة مئوية ( Berhaneوآخرون .)2011 ،وتبين التجربة
اإلثيوبية أنه من الممكن تنفيذ برنامج واسع النطاق يبني
المائة ،ولكن هنا أيضاً وحدهم معتدلو الفقر استفادوا
بهذه الطريقة التي لم يكن لديها أي أثر من هذا القبيل األصول حتى حين تكون البنية األساسية والموارد محدودة
على مدقعي الفقر ( Soaresو Ribasو Berhane( .)2008 ،Hirataوآخرون.)2014 ،
في بنغالديش تمت مقارنة ثالثة برامج مختلفة
للتحويالت النقدية غير المشروطة الموجهة إلى بالغي
يمكن للحماية االجتماعية أن تزيد
االستثمارات داخل المزارع وإنتاج المزارع
الفقر ( Ahmedو Quisumbingوآخرون :)2009 ،أي
يمكن للحماية االجتماعية أن تمارس أثرا ً إيجابياً
برنامج توليد الدخل وبرنامج األمن الغذائي وبرنامج
الغذاء مقابل خلق األصول فض ًال عن برنامج واحد لألشغال
على إنتاج المزارع األسرية ،كما حصل مع البرنامجين
العامة هو برنامج الصيانة الريفية (أنظر كذلك الفصل .)2
المكسيكيين ( PROCAMPOالذي تغيّر اسمه اآلن إلى
ارتفع متوسط قيمة المواشي المملوكة للمشاركين في
 )PROAGRO Productivoو( PROGRESAالذي يعرف
برنامج توليد الدخل وبرنامج الصيانة الريفية بنسبتي 96
اليوم بـ Prospera (Ruizوآخرون )2002 ،وكذلك األمر
و 108نقطة مئوية تباعاً ،مقارنة بالمجموعة المستخدمة
بالنسبة إلى تأثيرات التوسع الكبير ابتداء من عام 1991
كمقياس ،ومن ناحية أخرى لم تسجل أية زيادة تذكر
الستحقاقات التقاعد (المعاشات التقاعدية) على سكان
ً
إحصائيا في حالة المشاركين في برنامجي األمن الغذائي
الريف البرازيليين ( Delgadoو .)2004 ،Cardosoتثبت
الغذاء مقابل خلق األصول .وقد كان أداء األسر التي
األدلة المتزايدة أن برامج الحماية االجتماعية تحفز
تلقت التدريب ومارست أنشط ًة مولدة للدخل حسناً بوجه
فعالً تلك االستثمارات .وقد وجد استعراض أخير وشامل
لدراسات تقيّم أثر الحماية االجتماعية ،وال سيما المساعدة خاص .ويمكن تفسير نجاح برنامج توليد الدخل وبرنامج
الصيانة الريفية بقدرتهما على مساعدة األسر على تخطي
االجتماعية ،على أصول األسر ( HidroboوHoddinott
و Kumarو2014 ،Olivierب) أن برامج الحماية االجتماعية التكلفة العالية لشراء المواشي – إذ منحا المشاركين
فرصة الوصول إلى القروض من خالل المنظمات غير
أدت في المتوسط إلى زيادة بنسبة  14في المائة في
الحكومية في الحالة األولى ،وفي الحالة الثانية عبر تقديم
عدد األسر التي تمتلك المواشي ،وزيادة بنسبة  18في
ً
المائة في القيمة اإلجمالية للمواشي المحتفظ بها ،وزيادة تحويالت كبيرة نسبيا ومقطوعة .وحدهم المستفيدون من
برنامج توليد الدخل قد زادت معدالت استئجارهم أو
بنسبة  41في المائة في نسبة األسر التي تملك أصوالً
تأجيرهم األراضي لغايات الزراعة .والسبب ،بحسب تقدير
زراعية إنتاجية وزيادة ملحوظة في األصول الزراعية
المؤلفين ،أن برنامج توليد الدخل هو البرنامج الوحيد
اإلنتاجية المملوكة .ولكن هناك تفاوت كبير في النتائج،
الذي ينطوي على آلية للوصول إلى االئتمان.
بحسب ما تبينه النتائج المفصلة أدناه.
وقد سمح نموذج منح األطفال في زامبيا لبرنامج
ففي إثيوبيا ،زاد برنامج شبكة األمان اإلنتاجية
التحويالت النقدية االجتماعية ،الذي قام بتحويالت غير
نسبة المواشي المملوكة وقد كان أثره أقوى على األسر
ً
مشروطة كبيرة نسبيا بلغت حوالي  30في المائة من
التي شاركت لمدة أطول ( Berhaneوآخرون2011 ،؛
دخل الفرد ،لألسر المستفيدة – والبالغ عددها 20 000
و Berhaneوآخرون .)2014 ،وقد كان األثر أقوى بكثير
لدى المستفيدين من برنامج شبكة األمان اإلنتاجية ،الذين أسرة شديدة الفقر لديها أطفال ما دون سن الخامسة
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– من زيادة مساحة األراضي المزروعة بنسبة  18نقطة من إنتاجها الخاص .وقد كان األثر المهم أيضاً نتيجة حجم
التحويالت التي اعتبرت كبيرة نسبياً مع بلوغها  30في
مئوية (المعاهد األمريكية للبحوث .)2013 ،وقد زاد
ً
البرنامج اقتناء مجموعة منوعة كبيرة من الحيوانات،
المائة تقريبا ( Booneوآخرون.)2013 ،
ودفع برنامج  BONOSOLاالجتماعي (غير االكتتابي)
من حيث حصة األسر الممتلكة للمواشي (مع زيادة
بنسبة  21نقطة مئوية بشكل عام انطالقاً من خط أساس للمعاشات التقاعدية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات
باألسر إلى زيادة االستثمارات الزراعية من أجل إنتاج
يبلغ  49في المائة) ومن حيث العدد اإلجمالي ألنواع
المحاصيل .وبشكل خاص ،كانت األسر المستفيدة التي
الدواجن المختلفة ،على حد سواء .وقد كان هناك تأثير
ترأسها نساء أكثر مي ًال بنسبة  8.8نقاط مئوية إلى شراء
إيجابي ملحوظ على امتالك األدوات فيما أن نسبة
المبيدات و 7.5نقاط مئوية إلى استئجار المحاريث
األسر التي تمارس أي نوع من اإلنفاق على المدخالت
(.)2004 ،Martínez
الزراعية (كالبذور واألسمدة واليد العاملة المأجورة) قد
زادت بنسبة  18نقطة مئوية انطالقاً من نسبة أساسية
وفي المكسيك كان لبرنامج PROGRESA/
بلغت  23في المائة .وأدت تلك االستثمارات إلى زيادة
( Oportunidadesالذي يدعى اآلن  )Prosperaتأثيرات
بنسبة  50في المائة في القيمة اإلجمالية للسلع الزراعية كبيرة على األصول الزراعية بفضل المشاركة في برنامج
المنتجة ،التي تباع في الدرجة األولى بدالً من أن تستهلك التحويالت النقدية المشروطة .فعلى سبيل المثال ،زادت
في المزرعة .وقد أنتج البرنامج مضاعفاً على مستوى
األسر المستفيدة التي ال تملك أي أصول زراعية من
األسرة ،مع زيادة في معدل استهالك الفرد بنسبة تفوق
استخدامها لألراضي من أجل الغايات الزراعية بنسبة
 15.3في المائة .وكانت األسر المستفيدة عامة ،أكثر مي ًال
التحويل نفسه بـ  25في المائة ( DaidoneوDavis
بنسبة  17.1في المائة إلى امتالك حيوانات للجر ،و 5.1في
و Dewbreو González-Floresوآخرون.)2014 ،
ً
المائة أكثر ميال إلى امتالك حيوانات لإلنتاج مقارنة باألسر
وأدى برنامج منح األطفال في ليسوتو إلى زيادة
المستخدمة كمقياس ،مع تسجيل أثر أقوى بالنسبة إلى
استخدام مستلزمات المحاصيل واإلنفاق مع ارتفاع نسبة
األسر التي لم تكن تملك أية أصول زراعية قبل المشاركة
األسر المستخدمة للمبيدات من  12إلى  20في المائة.
وأدت زيادة استخدام المستلزمات الزراعية إلى زيادة إنتاج ( Gertlerو Martínezو.)2012 ،Rubio-Codina
وأخيراً ،استثمر المستفيدون من التحويالت النقدية
الذرة ،وبالنسبة إلى األسر التي تفتقر إلى اليد العاملة،
المشروطة لبرنامج  Tekoporãفي باراغواي  50–45في
زاد إنتاج الذرة الرفيعة فض ًال عن ازدياد معدالت حصاد
المائة أكثر في اإلنتاج الزراعي وكانوا أكثر مي ًال بنسبة
قطع األرض الصغيرة في الحدائق ( DaidoneوDavis
 6في المائة إلى اقتناء المواشي الصغيرة مثل الدواجن
و Dewbreو .)2014 ،Covarrubiasوفي كينيا ،حصلت
زيادات كبيرة وملفتة في نسبة األسر األصغر حجماً ( 15.4والخنازير ،فيما لم يسجل أي تأثير القتناء الحيوانات األكبر
نقطة مئوية) واألسر التي ترأسها نساء ( 6.0نقاط مئوية) حجماً كالمواشي ( Soaresو Ribasو.)2008 ،Hirata
وتب ّين تلك األمثلة أن العديد من برامج الحماية
التي تملك حيوانات صغيرة الحجم .واألسر المستفيدة،
ّ
االجتماعية ،بغض النظر عن نوعها ،قد ولد تأثيرات
ال سيما األسر األصغر حجماً (التي غالباً ما تضم األسر
إيجابية على قرارات االستثمار الزراعي للمزارعين األسريين،
التي تترأسها نساء) استهلكت كمية أكبر من الحبوب
والمنتجات الحيوانية (اللحوم واأللبان) وغيرها من األغذية وقد تفاوتت أهمية التأثيرات لعدد من األسباب المتعلقة
بتصميم البرنامج فض ًال عن السياق الجنساني واالجتماعي
التي تنتجها بنفسها ،مقارنة بأسر المجموعة المستخدمة
ً
والثقافي (أنظر أيضا اإلطار  Tirivayi( )11وKnowles
كمقياس ( Asfawوآخرون.)2014 ،
تمكن مشروع  Mchinjiالتجريبي التابع لبرنامج مالوي و .)2013 ،Davisولكن لم تتوصل كافة الدراسات
المتعلقة ببرامج الحماية االجتماعية إلى إيجاد تأثيرات
للتحويالت النقدية االجتماعية غير المشروطة من زيادة
إيجابية على صعيد االستثمار وتجميع األصول .على سبيل
معدالت امتالك رؤوس الماعز والدجاج بنسبتي  52و59
ً
المثال ،فإن  )2010( Maluccioمثال لم يجد أي تأثير
في المائة تباعاً ( Covarrubiasو Davisو،Winters
 .)2012وكانت الزيادات في معدالت امتالك المواشي الفت ًة على ملكية المواشي واألراضي ناتج عن برنامج Red de
( Protección Socialالمتوقف اآلن) في نيكاراغوا ،وكذلك
ولكنها لم تكن كبيرة جداً .وفي سياق البرنامج نفسه،
استثمرت األسر المستفيدة أكثر في األدوات الزراعية مثل األمر بالنسبة إلى  Handaوآخرين ( )2013لغانا .وتشير
البيانات النوعية إلى أن التحويالت النقدية غير المشروطة
المجارف والمناجل والفؤوس .وفي النهاية ،كانت تلك
في غانا (برنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر)
األسر قادرة على تحقيق زيادة مهمة في اإلنتاج الزراعي
في مزارعها الخاصة ما أدى إلى زيادة استهالك المحاصيل وفي كينيا (التحويالت النقدية لأليتام واألطفال الضعفاء)
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اإلطار 11

يؤدي نوع الجنس دوراً مهماً في قرارات االستثمار واإلنتاجية

ينبغي لبرامج الحماية االجتماعية إيالء اهتمام خاص
للنساء المزارعات .فعلى الرغم من األدلة التي تؤكد أن
المساواة بين الجنسين وتمكين النساء بوسعهما زيادة
اإلنتاجية الزراعية وتحسين النواتج االجتماعية األوسع نطاقاً،
فالواقع يفيد ّأن هناك فجوات ال تزال موجودة بين الرجال
والنساء لجهة اإلنتاجية والمشاركة في سوق العمل في الريف
(المنظمة2011 ،؛  Croppenstedtو Goldsteinو،Rosas
 .)2013تتعرض النساء إلى التمييز في سوق العمل ،ولديهن
فرص أقل في بلوغ األصول اإلنتاجية والمستلزمات والموارد
والخدمات ،األمر الذي يحد من إنتاجيتهن الزراعية .كما أنهن
يواجهن تحديات أخرى ،بما فيها السيطرة المحدودة على
األصول والموارد (بما في ذلك األيدي العاملة) ،والمستويات
األدنى من التعليم والمسؤوليات األكبر بكثير على صعيد
الرعاية المنزلية ومحدودية األواصر االجتماعية التي من شأنها
تيسير العمل مدفوع األجر .فعلى سبيل المثال ،في مالوي،
كانت الغالل التي أنتجت على قطع األرض التي تديرها نساء
أدنى بـنسبة  25في المائة من غالل األراضي المدارة من قبل
الرجال .ويمكن عزو ثمانين في المائة من هذه الهوة إلى
المستويات المنخفضة للمستلزمات الزراعية المستخدمة على
األراضي التي تملكها النساء ،بما في ذلك األسمدة وخدمات
اإلرشاد (البنك الدولي ومنظمة .)2014 ،ONE
في البرازيل ،أدى االعتراف بانعدام المساواة بين الجنسين
في المناطق الريفية إلى تنفيذ سياسات للعمل اإليجابي منذ
عام  ،2003بما في ذلك الملكية المشتركة اإللزامية لألراضي،

والوصول إلى القروض لغايات االستثمار منذ عام  ،2004بغض
النظر عن مبالغ القروض المترتبة على العائلة .وألن النساء
ال يملكن وثائق رسمية ،وبسبب استبعادهن عادة من جانب
السياسات العامة ،قام البرنامج الوطني لمنح الوثائق الثبوتية
للنساء العامالت في الريف– بضمان الوصول المجاني للنساء
إلى مجموعة من الوثائق بما فيها شهادات الوالدة ،وبطاقات
الهوية ،وبطاقات العمل ،وتسجيل التكليف الضريبي الفردي،
والتسجيل في الضمان االجتماعي ،وسجل صيادي األسماك،
والتصريح عن األهلية لالستفادة من البرنامج الوطني لتعزيز
الزراعة األسرية –1والتسجيل في السجل الموحد للبرامج
االجتماعية للحكومة االتحادية) .وقد جرت مساعدة ما يزيد
عن  1.2مليون امرأة ،وتم إصدار  2.5مليون وثيقة (Del
 Grossiو .)2015 ،Marquesوتلك اإلجراءات تدعمها الجهود
لزيادة مشاركة النساء في الهيئات التشاورية وهيئات صنع
القرارات .وتتضمن اإلجراءات األخرى "تدابير مكافحة العنف
الذي تعانيه النساء العامالت في الزراعة والغابات" وبرنامج
المنظمات اإلنتاجية لنساء الريف– الذي يشجع التنظيم
االقتصادي للنساء ويقدم الدعم حول مسائل مثل اإلدارة
واإلنتاج والتسويق والتدريب.

1

أما البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة األسرية  pronafفسوف
نناقشه بمزيد من التفصيل في الفصل .5

قد ح ّفزت اقتناء األصول لدى الشرائح األفضل حاالً ولكن برنامج الصيانة الريفية مشاريع تجارية صغيرة
و Quisumbingوآخرون .)2009 ،وفي كينيا ،عززت
ليس لدى أكثر األسر فقراً (2013 ،OPMأ و2013ب).
التحويالت النقدية لأليتام واألطفال الضعفاء المشاركة في
وفي الفصل الرابع سوف نعود إلى تلك المسألة وننظر
المشاريع التجارية غير الزراعية بنسبة  7نقاط مئوية
في العوامل التي يمكنها شرح نجاحات بعض البرامج
لألسر التي ترأسها نساء ،فيما كان األثر سلبياً بالنسبة إلى
وإخفاقاتها.
األسر التي يرأسها رجال ( Asfawوآخرون .)2014 ،وفي
زامبيا ،زاد نموذج منح األطفال من نسبة األسر المستفيدة
بوسع الحماية االجتماعية أن تحفز
أيضاً األنشطة غير الزراعية
التي تعمل في مشروع غير زراعي بنسبة  17نقطة مئوية،
تعتمد األسر الريفية ،بما فيها األسر الزراعية ،بشكل كبير ناهيك عن أن البرنامج قد ضاعف متوسط عدد أشهر
على األنشطة االقتصادية وعلى مصادر الدخل األخرى من التشغيل (في حال المشاريع غير الزراعية) وقيمة إجمالي
العائد والربح شهرياً ،ونسبة األسر التي تملك أصوالً تجارية
غير الزراعة ( Davisو Di Giuseppeو)2014 ،Zezza
(المعاهد األمريكية للبحوث .)2013 ،في جنوب أفريقيا،
(أنظر أيضاً الفصل  .)1بالتالي من المهم أن تب ّين األدلة
المتاحة قدرة الحماية االجتماعية على تشجيع االستثمارات أنشأ المستفيدون من المعاشات االجتماعية مشاريع
صغرى جديدة أو عززوا تلك الموجودة أصالً (Du Toit
خارج المزارع من قبل األسر الريفية .ففي بنغالديش
و )2006 ،Nevesفيما في إثيوبيا كان المستفيدون من كل
مثالً ،أطلق حوالي  37في المائة من المشاركين في
(Ahmed
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قد تؤدي الحماية االجتماعية إلى إعادة تخصيص اليد
من برنامج شبكة األمان االجتماعية وبرنامج بناء األصول
األسرية أكثر ميالً إلى امتالك وتشغيل مشاريعهم الخاصة العاملة لتمارس أنشطة اإلنتاج األسري .بوجه عام ،تشير
األدلة إلى أن برامج الحماية االجتماعية قد أدت إلى
غير الزراعية ( Gilliganوآخرون.)2009 ،
وتشير األدلة من أمريكا الالتينية إلى اآلثار اإليجابية
تأثيرات طفيفة على إجمالي عروض اليد العاملة ،ولكنها
لبرامج الحماية االجتماعية على االستثمارات غير الزراعية قد تؤدي إلى تغييرات هامة في إعادة تخصيص العمل
فقد زاد برنامج  PROGRESA/Oportunidades/Prosperaضمن األسر .وفي نهاية األمر ،يعتمد حجم التأثير واتجاهه
المكسيكي من احتمال عمل األسر في مشروع غير زراعي على مجموعة من العوامل ،بما فيها حجم األسرة والتكوين
فائق الصغر ( Gerlerو Martínezو2012 ،Rubio-Codia؛ الديموغرافي وطبيعة البرنامج واألنشطة االقتصادية لألسرة
 Toddو Wintersو )2010 ،Hertzفيما كان المستفيدون وأسواق العمل المحلية.
وتب ّين األدلة المتعلقة بالتحويالت النقدية المشروطة
أكثر مي ًال بنسبة  25في المائة إلى أن يصبحوا أصحاب
مشاريع ( Bianchiو .)2013 ،Bobbaإال أن برنامج  Bolsaفي أمريكا الالتينية ّأن أثرها على إمدادات اليد العاملة
 Famíliaالبرازيلي ارتبط فقط ارتباطاً إيجابياً باالستثمارات هو مجرد عقبة متواضعة في أقصى األحوال ،فيما
أن بعض البرامج تخفض من معدالت تشغيل األطفال
في المشاريع في المناطق الحضرية ،فيما لم يلحظ أي
( Fiszbeinوآخرون .)2009 ،هناك دراسات كثيرة لم
تأثير في المناطق الريفية (.)2010 ،Lichand
تجد أي تأثير يذكر على مشاركة الرجال والنساء في
وكما هي الحال مع االستثمارات في المزارع ،لم
العمل مدفوع األجر ،ولكن بعض الدراسات قد وجد
تؤد كافة برامج المساعدة االجتماعية إلى تعزيز أنشطة
دلي ًال على إعادة تخصيص اليد العاملة األسرية ما بين
المشاريع غير الزراعية بحسب األسر المستفيدة .ففي
نيكاراغوا مث ً
قطاع الزراعة والقطاعات غير الزراعية .فعلى سبيل
ال ،أدت المشاركة في برنامج Red de
المثال لم يؤد برنامج Red de Protección Social
( Protección Socialالمتوقف حالياً) إلى تراجع
المشاركة في المشاريع غير النظامية (( )2010 ،Maluccioالمتوقف حالياً) في نيكاراغوا إلى أي أثر على المشاركة
فيما لم تسجل أي تأثيرات لبرامج التحويالت النقدية في في سوق العمل ولكنه خفف بعض الشيء من الوقت
غانا وليسوتو ( Handaوآخرون2013 ،؛  Daidoneو Davisالذي يكرسه الرجال للعمل ( Maluccioو.)2005 ،Flores
وأدى البرنامج كذلك إلى إعادة تخصيص اليد العاملة
و Dewbreو.)2014 ،Covarrubias
من الزراعة إلى الوظائف غير الزراعية األعلى إيراداً
(.)2010 ،Maluccio
فيما أن برنامج العالوة العائلية  Bolsa Famíliaفي
تؤثر الحماية االجتماعية في
تخصيص اليد العاملة األسرية
البرازيل لم يؤثر قط في عدد ساعات العمل الفعلي ،وهو
في أقصى الحاالت ،ولد بعض الثني عن الرغبة في العمل
( de Brauwوآخرون2015 ،؛ و .)2010 ،Teixeiraكان
تترتب على الحماية االجتماعية أيضاً تداعيات هامة من
األثر من حيث الثني عن العمل أكبر فيما تعلق بالعمال
حيث تخصيص اليد العاملة األسرية .فإن توفير الحماية
غير النظاميين وغير مدفوعي األجر ذوي مصادر الدخل
االجتماعية في الدخل قد يدفع باألشخاص إلى العمل
المتقطعة أو المعدومة ،وكذلك بالنسبة إلى النساء ،وقد
بصورة أقل – ولعل ذلك هو الهدف تحديدا ً فيما يخص
راح يبرز بصورة كبيرة كلما ارتفع مبلغ التحويالت التي
األسر التي يرأسها متقدمون في السن أو فيما يتعلق
تلقاها المستفيدون .استبدلت النساء العمل المنزلي بعمل
بتشغيل األطفال .قد يخيّل إلينا أن األفراد يعملون
بدرجة أقل ولكنهم في الحقيقة يستبدلون العمل بالمهام مدفوع األجر ،ربما بسبب األجور المتدنية والوقت الكثير
المطلوب الستيفاء شروط البرنامج ( Ribasو،Soares
المنزلية أو برعاية األطفال .فضالً عن ذلك ،قد تيسر
الحماية االجتماعية إعادة تخصيص اليد العاملة بعيدا ً
2011؛  De Brauwوآخرون .)2015 ،ودفع برنامج Bolsa
ً
 Famíliaاألسر أيضا إلى نقل عملها من القطاع النظامي
عن العمل الزراعي المؤقت مدفوع األجر بسبب قلة
إلى القطاع غير النظامي ( de Brauwوآخرون)2015 ،
البدائل األخرى ( Finkو Jackو .)2014 ،Masiyeقد
ربما بسبب محاولة األسر "إخفاء" الدخل عبر العمل في
تستوجب برامج الحماية االجتماعية من األسر أن تقدم
القطاع غير النظامي لتحافظ على أهليتها لالستفادة من
اليد العاملة (مثالً ،في حال برامج األشغال العامة) و/أو
قد تفرض على األطفال االنتظام في المدارس ،األمر الذي البرنامج.
وفي باراغواي ،كان لبرنامج  Tekoporãتأثير سلبي
يرتب أيضاً إعادة تخصيص اليد العاملة ضمن األسر .ومع
على إمدادات اليد العاملة من الرجال ،ربما بسبب زيادة
زيادة االستثمارات في اإلنتاج داخل المزرعة وخارجها،
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الحد األدنى لألجور( ((2بالنسبة إلى الرجال الفقراء الذين
خفضوا من مشاركتهم في العمل المؤقت (Soares
و Ribasو .)2008 ،Hirataبيد أنه في المكسيك ،لم يؤثر
برنامج  PROGRESA/Oportunidades/Prosperaفي
إمدادات اليد العاملة لدى الكبار وكذلك األمر بالنسبة
إلى برنامج المعونات الغذائية Programa Apoyo
( Alimentarioالذي يستهدف المناطق التي ال يشملها
برنامج  ،Oportunidadesوالذي يقدم إما تحويالت نقدية
وإما عينية .ولكن أدت التحويالت من قبل البرنامجين
إلى تغييرات ملحوظة لدى الرجال (ال النساء) إذ خرجوا
من قطاع الزراعة إلى أنشطة غير زراعية أعلى دخ ًال
( Skoufiasو Unarو2008 ،González-Cossío؛ Alzúa
و Crucesو.)2012 ،Ripani
وتكشف أدلة متعلقة بالتحويالت النقدية غير
المشروطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،عن مشهد
مختلط كذلك .فقد كانت لمخططات معاشات الشيخوخة
تأثيرات متفاوتة في جنوب أفريقيا ولو أنه يبدو أنها أدت
إلى تراجع عام في مشاركة الشيوخ .وقد وجدت دراسات
عدة إما انتفاء التأثير أو تأثيراً سلبياً على عرض العمل
(أنظر مث ًال .)2006 ،Ranchhod ،من ناحية أخرى ،وبعد
أخذ مسألة النزوح في االعتبار ،أدت تلك التحويالت إلى
زيادة مشاركة بعض األسر في سوق العمل ،إذ ساعدت
المعاشات التقاعدية على دعم النازحين إلى أن يصبحوا
مكتفين ذاتياً فيما تم ّكن المتقاعدون األكبر سناً من
االعتناء بصغار األطفال ،متيحين للكبار األصغر سناً الوقت
لكي يبحثوا عن العمل في مكان آخر (Ardington
و Caseو.)2009 ،Hosegood
في مالوي وزامبيا ،وبدرجة أقل في كينيا ،أدت
برامج التحويالت النقدية إلى االنتقال من العمل مدفوع
األجر إلى أنشطة داخل المزرعة للكبار .وفي زامبيا،
أدت تحويالت برنامج منح األطفال إلى قيام أعضاء
األسر بتخفيف مشاركتهم في العمل الزراعي مدفوع
األجر وكثافته .وكان األثر قوياً بشكل خاص على النساء
إذ بلغ انخفاض مشاركتهن  17نقطة مئوية و 12يوماً
أقل في السنة .وقد زاد كل من الرجال والنساء الوقت
الذي يخصصونه للمشاريع األسرية الزراعية وغير الزراعية
( Daidoneو Davisو DewbreوGonzález-Flores
وآخرون .)2014 ،في مالوي ،أدى برنامج التحويالت
النقدية االجتماعية إلى تراجع كبير في المشاركة (بنسبة
 61في المائة ،بحسب المسح الثاني للمتابعة) في
العمل الزراعي مدفوع األجر وقليل المهارة ،إذ انتقل
(((2

الحد األدنى لألجور هو أدنى أجر يقبل العامل المع ّين بالعمل مقابله.

المستفيدون من عمل  ((2(ganyuالممارس بسبب قلة
البدائل األخرى ،إلى اإلنتاج الزراعي في مزارعهم الخاصة
( Covarrubiasو Davisو .)2012 ،Wintersفي كينيا
( Asfawوأخرون )2014 ،وليسوتو ( DaidoneوDavis
و Dewbreو )2014 ،Covarrubiasتفاوت هذا التغيير
بحسب السن ونوع الجنس ،فيما في غانا (Handa
وآخرون )2013 ،زاد برنامج تمكين سبل العيش لمناهضة
الفقر من معدل األنشطة في المزارع .وقد تم اإلبالغ
عن هذا التحول في كل البحوث الميدانية النوعية في
كل من غانا وكينيا وليسوتو ومالوي وزمبابوي (Barca
وآخرون . )2015 ،في إثيوبيا ،لم يكن هناك أي أثر
سلبي على إمدادات اليد العاملة لألسر القادرة على
االستفادة من كل من برنامج شبكة األمان اإلنتاجية
ورزمة تكميلية من الخدمات والمدخالت الزراعية
( Gilliganو Hoddinottو.)2008 ،Taffesse
حين تكون برامج الحماية االجتماعية – ال سيما
برامج األشغال العامة – كبيرة بما فيه الكفاية ،يمكنها
أن تق ّلص نطاق أسواق العمل في المدن والريف فترفع
بالتالي أجور العمل غير الماهر .في بعض السياقات،
يمكن لذلك أن يخفف من استغالل العمال عبر رفع الحد
األدنى لألجر المقبول .فعلى سبيل المثال ،قام مشروع
 Meketلتنمية سبل المعيشة ،وهو برنامج للتحويالت
النقدية مقابل العمل في إثيوبيا ،بتمكين األسر الفقيرة
من إعادة التفاوض على اتفاقيات المؤاكرة التعاقدية
والتدابير المتعلقة بالمواشي مع األسر األكثر غنى
( Adamsو .)2005 ،Kebedeعبر تحديد مستوى لألجر
فوق معدل أجور العمل المؤقت المحلية ،شجع برنامج
قانون المهاتما غاندي لألشغال العامة في الهند الناس
على االنسحاب من العمل المؤقت االستغاللي مثل العمل
بالسخرة ( .)2012 ،McCordباإلضافة إلى ذلك ،من خالل
دفع أجور متساوية للرجال والنساء ،أدى البرنامج إلى
تضييق هوة األجر بين الجنسين ،فزادت أجور النساء في
مجال العمل المؤقت بنسبة  8في المائة في المقاطعات
المشاركة ،مقارنة بالمقاطعات غير المشاركة (،Azam
.)2012
ولكن بوسع برامج األشغال العامة أن تتسبب بانحراف
في أسواق العمل المحلية في حال كانت األجور
ً
المدفوعة أعلى من األجور السائدة ،ما يولد عجزا في اليد
العاملة لدى القطاعات اإلنتاجية األخرى (2010 ،Creti؛
و .)2012 ،McCordخفف برنامج قانون المهاتما غاندي
في الحقيقة التقلبات الموسمية في الطلب على العمل
( ((2عمل  Ganyuهو نوع من العمل المؤقت متدني األجر يمارس في مالوي.

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

فاستقرت معه مستويات األجور (2009 ،Shariff؛ و ،Cretiتشغيل األطفال في المزارع األسرية ال سيما للفتيان
( Asfawوآخرون2014 ،؛ 2013 ،OPMب) ،فيما في
 .)2010بيد أن تحديد األجور في برامج األشغال العامة
ً
ً
بناء على األسعار المحلية السائدة في البيئات الفقيرة جدا ليسوتو ،أدى برنامج منح األطفال أيضا إلى خفض تشغيل
ومتدنية األجور في معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ،األطفال في المزارع ( Daidoneو Davisو Dewbreو
 .)2014 ،Covarrubiasوقد أبلغت دراسات أخرى عن
قد يقوض أهداف األمن الغذائي للبرامج إذ قد يسحب
نتائج مشابهة لبرنامج تمكين سبل العيش لمناهضة
اليد العاملة الزراعية المأجورة ( BarrettوHolden
ّ
الفقر (2013 ،OPMأ) .ولكن في مالوي ،خفض برنامج
و.)2005 ،Clay
التحويالت النقدية االجتماعية من عمل األطفال بأجر
خارج األسرة ،فيما ارتفع عملهم داخل األسرة ،إذ حل
تميل الحماية االجتماعية إلى
ً
خفض تشغيل األطفال
األطفال األصغر سنا محل الكبار في أداء األعمال المنزلية
والعناية باألفراد اآلخرين لألسرة والعمل في المزرعة،
تفيد معظم األدلة ولكن ليس كلها ،أن برامج الحماية
غير أن ذلك اقترن بارتفاع ملحوظ في االنتظام في
االجتماعية تستطيع خفض تشغيل األطفال .ففي أمريكا
الالتينية ،وجدت دراستان استعراضيتيان منهجيتان رئيسيتان المدارس ( Covarrubiasو Davisو.)2012 ،Winters
أن معظم برامج التحويالت النقدية المشروطة قد خفضت ولم يكن لنموذج منح األطفال في زامبيا أي تأثيرات
بشكل ملحوظ من معدالت تشغيل األطفال (فريق التقييم واضحة على تشغيل األطفال ( Daidoneو Davisو
 Dewbreو González-Floresوآخرون) .في إثيوبيا،
المستقل2011 ،؛ و Fiszbeinوآخرون .)2009 ،وفي
باراغواي ،لم يكن لبرنامج  Tekoporãأي تأثير يذكر على كان لمخطط األشغال العامة التابع لبرنامج شبكة األمان
اإلنتاجية تأثيرات مختلطة في المناطق الريفية :فقد
حسن من معدالت االنتظام في
تشغيل األطفال ،فيما ّ
زاد الوقت الذي يعمل فيه األطفال لقاء أجر والوقت
المدارس Soares( .و Ribasو .)2008 ،Hirataمن ناحية
أخرى ،أدى برنامج  Red de Protección Socialالسابق الذي تمضيه الفتيات في الدراسة ،مع انخفاض العدد
اإلجمالي للساعات المخصصة لممارسة جميع أنواع
في نيكاراغوا إلى خفض تشغيل األطفال بنسبة تراوحت
بين ثالثة وخمسة نقاط مئوية بين األطفال الذين تتراوح العمل (بما فيها األعمال المنزلية) من جانب األطفال
(.)2009 ،Woldehanna
أعمارهم بين –7و 13سنة ( Maluccioو.)2005 ،Flores
وعادة ما تظهر التأثيرات على مستوى تشغيل األطفال
لدى األطفال األكبر سنا ً .فإن برنامج PROGRESA/
تيسر الحماية االجتماعية المشاركة
 Oportunidades/Prosperaالمكسيكي على سبيل المثال
ّ
في الشبكات االجتماعية
قد خفض معدالت تشغيل األطفال لدى أولئك الذين
تراوحت أعمارهم بين  12و 17عاماً ،ال سيما الفتيان
إ ّن تبعات تدخالت الحماية االجتماعية تتخطى حدود
منهم ،وزاد االلتحاق بالمدرسة اإلعدادية ( Skoufiasو
 .)2001 ،Parkerوقد أفيد عن نتائج مشابهة في دراسات األسرة ،فتؤثر في المجتمع واالقتصاد المحليين .وقد
تيسر الشبكات االجتماعية تلك التداعيات فتساعد على
قيّمت برنامجين للتحويالت النقدية المشروطة في
تخطي العوائق على مستوى االئتمان والسيولة ،ومن
كمبوديا وباكستان ،وفي برنامجين للتغذية في المدارس
خاللها تستطيع األسر الفقيرة أن تدير المخاطر من خالل
في كل من بنغالديش وبوركينا فاسو ،وبرنامج واحد
للتحويالت النقدية غير المشروطة في إكوادور ،وبرنامجين التبادالت غير الرسمية أو التحويالت في صفوف العائالت
مثال ،تحسن
لإلعفاء من رسوم التعليم/المنح في كولومبيا وإندونيسيا .الموسعة واألصدقاء والجيران( .((2في إثيوبيا ً
العضوية في جمعيات االدخار غير الرسمية الـ (إدير)
(فريق التقييم المستقل.)2011 ،
التي تتمثل وظيفتها الرئيسية في مساعدة األعضاء خالل
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،ارتبط العديد
من برامج التحويالت النقدية غير المشروطة بتخفيضات حدادهم أو في مناسبات صعبة أخرى – من وصول األسر
كبيرة في معدالت تشغيل األطفال .وفي جنوب أفريقيا ،إلى األراضي وأسواق العمل واالئتمان بنسبة تتراوح بين 7
و 11نقطة مئوية ( Abayو Kahsayو.)2014 ،Berhane
قام أطفال األسر التي فيها مقيم مؤهل لتقاضي معاش
في المكسيك Angelucci( ،وآخرون )2009 ،قامت األسر
الشيخوخة ،بخفض العدد اإلجمالي لساعات عملهم
بنسبة  33في المائة (2006 ،Edmonds؛ فريق التقييم
المستقل .)2011 ،في كينيا ،خ ّفض برنامج التحويالت
( ((2ليست التداعيات التي تساعد الشبكات االجتماعية على تيسيرها اقتصادية فقط،
النقدية لأليتام واألطفال الضعفاء بشكل كبير من معدالت بل هي ذات طبيعة اجتماعية كذلك.
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المستفيدين من التحويالت الخاصة بسبب االنتقال إلى
المنتمية إلى الشبكة األسرية الموسعة بتقاسم الموارد
التحويالت النقدية ،بنسبة  32في المائة ،والسبب الرئيسي
وكانت أكثر قدرة على توزيع االستهالك على مر الوقت
هو التراجع في الهدايا النقدية والعينية المقدمة من
أكثر من جيرانها الذين ليس لهم أي أقرباء في القرية.
األصدقاء واألقارب ،أكثر من التراجع في الحواالت المالية
وكانت أيضاً أكثر قدرة على القيام باستثمارات مقطوعة،
كما في تعليم أطفالها .ونتيجة لذلك تمكنت األسر األفضل ( Covarrubiasو Davisو .)2012 ،Wintersوفي إثيوبيا
لم يجد ( Berhaneوآخرون )2011 ،أي دليل على قيام
ترابطاً من تجميع المزيد من الموارد على مر الوقت
مقارنة بجيرانها المعزولين والذين يشبهونها فيما عدا هذه برنامج شبكة األمان اإلنتاجية بخفض التحويالت الخاصة
أو الحلول محلها .إال أن دراسة سابقة لـ (Gilligan
النقطة.
وآخرون )2009 ،قد وجدت أن البرنامج حل أحياناً محل
تبرز حالياً أدلة تجريبية على الروابط بين تدخالت
التحويالت الخاصة حين كانت المدفوعات منتظمة الوتيرة،
الحماية االجتماعية وبين ازدياد المشاركة في الشبكات
ّ
كما خفض التحويالت الخاصة حين كانت المدفوعات
االجتماعية .فقد زاد برنامج  Tekoporãفي باراغواي
المشاركة في النقابات العمالية أو التعاونيات أو منظمات غير منتظمة .من ناحية أخرى ،ال يوجد أي دليل على أن
المعونة الغذائية والغذاء مقابل العمل يقصيان التحويالت
المنتجين كما في المجموعات الدينية ،بنسبة تراوحت
الخاصة في أوساط الرعاة في إثيوبيا وكينيا (Lentz
بين ست وعشر نقاط مئوية .وقد زادت المشاركة
االجتماعية لمدقعي الفقر بنسبة تراوحت بين سبع وتسع و .)2005 ،Barrettوفي جنوب أفريقيا ،اختبر المتقاعدون
نقاط مئوية ،في حين أن مشاركة معتدلي الفقر لم تتغير المتقدمون في السن تراجعاً بنسبة تراوحت بين 30–25
في المائة في التحويالت الخاصة التي يرسلها أوالدهم
بنسبة تذكر ( Soaresو Ribasو.)2008 ،Hirata
وبدا أن برامج التحويالت النقدية غير المشروطة تتيح حالما بدأوا يتقاضون معاشاتهم (2003 ،Jensen؛ فريق
التقييم المستقل .)2011
الدخول مجدداً إلى الشبكات االجتماعية الحالية ،بما
تقدم أمريكا الالتينية المزيد من األدلة على أثر برامج
أن النظرة إلى المستفيدين تصبح أكثر إيجابية ويسود
الحماية االجتماعيــة في التحويالت الخاصــة .بالتالــي
شعور لدى األعضاء اآلخرين للمجتمع المحلي بأنهم
فإن برنامــج ( Red de Protección Socialالمتوقف
أكثر قابلية للثقة ،وهذا األمر ،بالنسبة إلى البعض ،قد
ً
حاليـا) في نيكاراغـوا لم يحـل محـل التحـويالت
عزز األنشطة المدرة للدخل والفرص االقتصادية العامة
الخاصــة مـن قبل الهدايـا والقـروض ( Maluccioو
والوضع االجتماعي واحترام الذات ،فض ًال عن االتصال
 .)2005 ،Floresوفــي المكسيـك ،تفـاوتت تأثيــرات
باألعضاء اآلخرين في المجتمع .ولهذه النواحي تأثيرات
برنامــج  PROGRESA/Oportunidades/Prosperaعلى
مباشرة وغير مباشرة على حد سواء في قدرة األسر على
الصمود وسبل العيش المستدامة .فيما يتعلق بستة برامج التحويالت الخاصة بتفاوت الفترات الزمنية للبرنامج .فبعد
ستة أشهر ،أقصى البرنامج التحويالت الخاصة التي كانت
للتحويالت النقدية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
حسنت المدفوعات المنتظمة ترسل إلى األسر المستفيدة منه ( Albarranو،Attanasio
( Barcaوآخرونّ ((2()2015 ،
 ،)2002فيما أظهرت أدلة أخرى أنه بعد  19شهراً لم
القابلة للتوقع في أحيان كثيرة وصول المستفيدين
يؤد البرنامج إلى هذا األثر ( Teruelو.)2000 ،Davis
إلى الشبكات االجتماعية ،إال أن المشاركة الفاعلة في
وزاد البرنامج من تدفق التحويالت الخاصة إلى األسر غير
صنع القرارات كانت صعبة على وجه الخصوص للشيوخ
المستفيدة في المجتمعات المستهدفة بنسبة  33في
أو األشخاص غير القادرين على الحركة أو األميين من
المائة مقارنة باألسر غير المستفيدة في المجتمعات
المستفيدين.
المقارنة ( Angelucciو2009 ،De Giorgi؛ فريق التقييم
عزّز برنامج منح األطفال في ليسوتو الترتيبات
المستقل.)2011 ،
التعاضدية فيما يتعلق باقتسام الطعام ،بينما خفف من
بوسع برامج الحماية االجتماعية أن تتسبب أيضاً
عدد الحواالت التي يرسلها أفراد العائلة الذين يعيشون
بتوترات في المجتمعات المحلية .ففي غانا وكينيا
خارج المجتمع المحلي ( Daidoneو DavisوDewbre
وليسوتو وجمهورية تنزانيا المتحدة وزمبابوي أثارت برامج
و .)2014 ،Covarrubiasوفي مالوي ،تراجعت نسبة
التحويالت النقدية غير المشروطة الغيرة والتوترات بين
( ((2يغطي التقرير التجميعي برامج التحويالت النقدية التالية :برنامج إثيوبيا التجريبي المستفيدين وغير المستفيدين (2013 ،OPMأ؛ ،OPM
للتحويالت النقدية االجتماعية ،وبرنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر في غانا،
2013ب؛  Barcaوآخرون2015 ،؛  Pelleranoوآخرون،
وبرنامج التحويالت النقدية لأليتام واألطفال الضعفاء في كينيا ،وبرنامج منح األطفال
2015؛  Evansوآخرون .)2014 ،بالنسبة إلى برنامج
في ليسوتو ،وبرنامج التحويالت النقدية االجتماعية في مالوي والتحويالت النقدية
االجتماعية المتوائمة في زمبابوي.
 PROGRESAالسابق في المكسيك ،أفيد عن توتر بين
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المستفيدين وغير المستفيدين .ففي أحيان كثيرة ،لم يفهم في األشغال العامة لزراعة أراضي األسر التي ترأسها النساء
غير المستفيدين سبب استبعادهم عن المشروع ،وقد ظهر والتي تنقصها اليد العاملة ( Holmesو.)2013 ،Jones
ولهذا الترتيب لألولويات تأثيره :فإن بناء مرافق المياه
هذا االمتعاض بشكل واضح خصوصاً حينما كان يذهب
المستفيدون لتقاضي مدفوعاتهم ( .)2000 ،Adatoونسبت والصرف الصحي والنظافة على سبيل المثال قد خفف من
عبء العمل المترتب على النساء (وكالة التنمية الدولية
تلك التوترات بشكل كبير إلى أخطاء االستهداف الفعلية
التابعة للواليات المتحدة.)2012 ،
أو المقدرة وقلة الشفافية في عملية اختيار المستفيدين
ً
وقد قامت بلدان أخرى أيضا بمنح األولوية لألصول
ورداءة التواصل.
المجتمعية "العائدة إلى النساء ".ومشروع الطرقات
الريفية في بيرو ،الذي يستهدف الشعوب األصلية النائية،
قد ساعد النساء على تحسين ممرات المشاة ما يسر
توفر األشغال العامة بنية تحتية محلية
وغيرها من األصول للمجتمع المحلي
وصولهن إلى الخدمات االجتماعية واألسواق ووصول
الفتيات إلى المدارس (البنك الدولي2009 ،؛ ،Okola
 :)2011وبالمثل قام برنامج الغذاء مقابل العمل في
إن برامج األشغال العامة مصممة من أجل التخفيف من
ً
زامبيا ،الذي تنفذه النساء بالكامل تقريبا (بما أن الرجال
حدة الفقر وشظف العيش عبر توفير فرص العمل أو
تأمين العمل لتوفير األصول على مستوى المجتمع المحلي ،يرفضون عادة العمل لقاء مدفوعات غير نقدية) ببناء
مراحيض أرضية في المجتمعات الريفية .وقد قلصت
وال سيما البنية األساسية وإدارة األراضي والخدمات
تلك المراحيض المسافة التي كانت تضطر النساء إلى
االجتماعية ( Subbaraoوآخرون .)2013 ،عادة ما يكون
عبورها فقللت بالتالي من تعرضهن إلى العنف الجنسي
توفير السلع العامة هدفاً ثانوياً على الرغم من أهميته،
(.)2008 ،Kabeer
حين يطبق بالشكل المناسب ،ويمكن لتلك البرامج أن
ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه برامج
تكمل بشكل حاسم االستثمار األسري ( Aldermanو
خلق األصول في مسألة االختيار ،أي من الذي يختار
 .)2014 ،Yemtsovقام برنامج شبكة األمان اإلنتاجية في
ً
وكيف (أنظر أيضا القسم المتعلق بـ"تدعيم دور النساء
إثيوبيا بتيسير إعادة تأهيل أكثر من  167 000هكتار
في تعزيز الموارد البشرية من خالل الحماية االجتماعية"
من األراضـي و 275 000كيلومتر من الحواجز الصخرية
والترابية وزرع أكثر من  900مليون شتلة (البنك الدولي ،في الصفحتين  .)٤١-٤٠ويميل كل من الرجال والنساء إلى
منح األولوية ألنواع مختلفة من البنى التحتية .فحتى حين
 .)2012وقد زادت مشاريع الري المحلية في سياق
البرنامج المذكور ،كمية المياه المتاحة للزراعة ( Subbaraoيعطي الجنسان كالهما األولوية للنوع نفسه من األصول،
مثل الطرقات ،قد تنشأ فوارق هامة من حيث أنواع
وآخرون .)2013 ،في بنغالديش ،أدت مشاريع تحسين
الطرقات التي يريدانها .ففي بيرو مثال ،تمشي النساء في
الطرقات إلى زيادة بنسبة  27في المائة في األجور
الزراعية ،وبنسبة  11في المائة في معدل االستهالك للفرد كل األمكنة وبالتالي فقد أردن ممرات للمشاة أكثر من
وارتفاع في معدل االنتظام في المدارس للفتيان والفتيات طرقات تناسب المركبات السيارة .وبالمثل في الهند ،حيث
انتُقد برنامج قانون المهاتما غاندي لمحاباته استحداث
( Khandkerو Bakhtو.)2006 ،Koolwal
الوظائف على تطوير البنى التحتية ( Mahaptraوآخرون،
ويمكن لبرامج األشغال العامة أن توفر فرصاً هامة
 ،)2008مالت النساء المستفيدات إلى مفاضلة مشاريع
لتحسين البنية األساسية واألصول المجتمعية المراعية
الرعاية الصحية ورعاية األطفال والصرف الصحي ..ولكن
للمساواة بين الجنسين .تعترف بعض برامج الحماية
االجتماعية صراحة بالروابط القائمة ما بين البنية األساسية بما أن وصول النساء إلى صنع القرارات محدود ،كانت
مشاريع األشغال العامة تميل إلى منح األولوية للطرقات
وتمكين النساء ودعم تطوير األصول المجتمعية األوسع
وإدارة المياه وزرع األشجار.
المراعية للمساواة بين الجنسين ،التي من شأنها تحسين
إال ّأن برامج األشغال العامة قد نالت حصتها من
وصول النساء إلى الموارد ،مثل المياه والوقود باإلضافة
االنتقاد هي األخرى .فعلى سبيل المثال .الكثير من األسر
إلى االقتصاد في الوقت وزيادة السالمة .ويولي برنامج
الفقيرة يفتقد إلى اليد العاملة ،وبالتالي بحسب السياق،
شبكة األمان اإلنتاجية في إثيوبيا األولوية إلى المشاريع
قد ال تكون برامج األشغال العامة الوسيلة المناسبة
التي تنتج أصوالً للمجتمع المحلي وتخفف من عبء
لمساعدتها .زد على ّأن األصول التي تستحدثها برامج
العمل عن النساء ( Berhaneوآخرون .)2013 ،وتشمل
ً
األشغال العامة ،ال تستوفي دائما الحد األدنى من المعايير
األمثلة على ذلك بناء مراكز لتوزيع المياه في المجتمع
الفنية ( Devereuxو.)2009 ،Guenther
المحلي ومصادر لوقود الحطب واستخدام اليد العاملة
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عاد ًة ،يتم تقدير مضاعف الدخل المحلي الذي يقيس
بشكل عام قد تكون للحماية
االجتماعية تأثيرات إيجابية
التأثيرات الناتجة في إجمالي الدخل المحلي ،بحسب
قوية على االقتصاد المحلي
الوحدات المحولة )2013 ،Taylor( ،بواسطة نماذج مثل
مصفوفات المحاسبة االجتماعية أو نموذج التوازن العام
القابل للحوسبة .باستخدام نموذج التوازن العام القابل
يعيش معظم المستفيدين من الحماية االجتماعية في
ً
أماكن تكون فيها أسواق الخدمات المالية – مثل االئتمان للحوسبة مقترنا بنماذج األسر الزراعية الصغرى ،قدّر
والتأمين والعمل والسلع والمدخالت – مفقودة أو صعبة  Taylorو Dyerو )2005 ،Yúnez-Naudeأن سحب برنامج
 PROGRESA/Oportunidades/Prosperaمن غرب وسط
المنال أو ال تعمل بشكل جيد .أما التحويالت المالية
المكسيك سيخفض دخل األسر عديمة األراضي بنسبة
فحين تقدم بانتظام وبوتيرة متوقعة تساعد األسر على
تفوق  7في المائة ودخل األسر ذات حيازات األراضي
تخطي العقبات التي تحد من وصولها إلى االئتمان أو
النقد ( Tirivayiو Knowlesو .)2013 ،Davisوهذا بدوره الصغيرة بنسبة تفوق  4في المائة .وسيكون لسحب
يزيد اإلنفاق على األصول اإلنتاجية وغير ذلك من األنشطة المشروع ُتأثير بالحد األدنى على اإلنتاج التجاري للذرة
المدرة للدخل ،ويؤثر في دور المستفيدين في الشبكات ولكنه سوف يخفف الطلب وإنتاج الكفاف للذرة بنسبة
االجتماعية ويزيد الوصول إلى السوق ويضخ الموارد إلى تتراوح بين  1.3و 2.1في المائة .وبالمثل في البرازيل،
أدت زيادة تقديرية بـ  10في المائة في تحويالت برنامج
االقتصادات المحلية.
وحين يتلقى المستفيدون تحويالت مالية ،يكون التأثير  Bolsa Famíliaإلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة
المباشر هو زيادة القوة الشرائية لألسر المستفيدة .واألسر  0.6في المائة (.)2009 ،Landim
يبين نموذج "تقييم التأثير في مجمل االقتصاد
تنفق عادة تلك المبالغ ،ولو أن بعضها كفيل بزيادة
ً
المحلي" مضاعفا للدخل يترتب على برامج الحماية
مستوى االدخار .وإذ يتم إنفاق المال النقدي ،ينتشر
تأثير التحويالت من األسر المستفيدة إلى سواها .وتنطلق االجتماعية والتدخالت األخرى ،عبر تقديره التأثير في
النشاط االقتصادي المحلي ( Taylorو .)2012 ،Filipskiوقد
مضاعفات الدخل في البلدات المشمولة بالمشاريع من
ُ
خالل التجارة عند عتبة المنزل والشراء في محالت القرية صممت منهجية تقييم التأثير في مجمل االقتصاد المحلي،
لتقدير وفهم ُتأثيرات التحويالت النقدية في االقتصادات
واألسواق الدورية.

الشكل 13
األثر المضاعف على الدخل المحلي لبرامج التحويالت النقدية االجتماعية
مالوي ()1
كينيا (نيانزا) ()2
إثيوبيا (أبي-أدي) ()3
زمبابوي ()4
زامبيا ()5
كينيا (غاريسا) ()2
ليسوتو ()6
غانا ()7
إثيوبيا (هينتالو) ()3
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2013 ،American Institutes for Research؛ ( Taylor )6و Thomeو2013 ،Filipski؛ ( Thorne )7وآخرون.2014 ،
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اإلطار 12

تأثير برامج الحماية االجتماعية على األسعار

حين يؤدي ارتفاع الدخل إلى زيادة الطلب على السلع
والخدمات وال ترافقه زيادات في العرض ،فيمكن موازنة
قسم كبير من الدخل اإلضافي بواسطة زيادة األسعار .وبالتالي
تكون قوة استجابة العرض مهمة في تحديد األثر على
االقتصاد المحلي.
يعتمد تأثير المعونات الغذائية في األسعار المحلية
اعتماداً كبيراً على السياق المحلي ،فيؤدي أحياناً إلى دفع
األسعار صعوداً أو نزوالً ( .)2002 ،Barrettفي أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى ،يؤثر حجم البرنامج ومدته
ومستوى المزايا ونطاقها وظروف السوق المحلية في
كيفية تأثير الحماية االجتماعية في األسعار المحلية .ففي
أوغندا الشمالية مث ًال ،تسبب برنامج للتحويالت النقدية
لحاالت الطوارئ بحدوث تضخم مؤقت في األسعار المحلية
( .)2010 ،Cretiوفي النيجر ،أدى برنامج للتحويالت
النقدية القصيرة األجل ذات التغطية الواسعة والمدفوعات
الكبيرة إلى حدوث تضخم مؤقت في أسعار الزيت الصالح
لألكل والحليب في سوق تتسم بارتفاع أسعار التعامالت
فيها وبسوء المعلومات( .منظمة إنقاذ الطفولة.)2009 ،
في كينيا ،لم يؤد برنامج شبكة األمان من الجوع في
كينيا ( Merttensوآخرون )2013 ،ونموذج منح األطفال
في زامبيا (المعاهد األمريكية للبحوث )2013 ،إلى حدوث
تضخم.

وبشكل أخص ،يمكن لمخططات الحماية االجتماعية
الكبرى أن تؤدي إلى تأثيرات قصيرة األجل على األسعار .فعلى
سبيل المثال ،أدى مكون التحويالت النقدية في برنامج شبكة
األمان اإلنتاجية في إثيوبيا إلى ارتفاع في األسعار على المدى
القصير ( Devereuxوآخرون ،)2006 ،ولكن هذا لم يستمر
وفي النهاية تقاربت األسعار بين المناطق الخاضعة للبرنامج
وبين المناطق غير الخاضعة له ( )2010 ،Cretiلم يؤثر برنامج
شبكة األمان اإلنتاجية والمعونة الغذائية لإلغاثة في أسعار
الحبوب ولكن بعض التحويالت النقدية مارست ضغطاً تصاعدياً
على األسعار وال سيما بالنسبة إلى حبوب التيف ( Assefaو
 Aregaو :)2014 ،Shivelyلم تظهر من برامج التحويالت
النقدية في ستة بلدان في جنوب الصحراء األفريقية الكبرى
أدلة تذكر على تأثيرها في األسعار ( Barcaوآخرون.)2015 ،
مارس برنامج الدعم الغذائي في المكسيك الذي تض ّمن
تحويالت نقدية وعينية على حد سواء تأثيرات كبيرة نسبياً
على األسعار ( Cunhaو De Giorgiو.)2011 ،Jayachandran
ففي القرى حيث كانت التحويالت نقدية ارتفعت األسعار فيما
في القرى التي كانت فيها التحويالت عينية ،تراجعت األسعار.
ولم تكن هناك أي فوارق في أسعار األغذية بين المجتمعات
الخاضعة للبرنامج وبين المجتمعات المستخدمة كمقياس جراء
برنامج ( PROGRESAالمعروف اآلن بـHoddinot( )Prospera
وSkoufias؛  Angelucciو.)2009 ،De Giorgi

واجيرات ،يولد  1.52براً إضافياً لما مجموعه  2.52براً من
المحلية بصورة كاملة ،بما في ذلك األنشطة اإلنتاجية
لكل من المجموعات المستفيدة وغير المستفيدة وسبب الدخل المنتج في االقتصاد المحلي.
تتحدد الفوارق فيما بين البلدان وبين المناطق ضمن
حدوث تلك التأثيرات وكيفية تغيرها حين تتوسع البرامج
البلد الواحد من خالل انفتاح االقتصاد المحلي وإلى
لتشمل مناطق أكبر .كل تلك النواحي مهمة لتصميم
أية درجة السلع والخدمات المشتراة هي منتجة محلياً،
المشاريع ولشرح تأثيراتها الممكنة على الحكومات
ومرونة العرض المحلي .وحين تكون استجابة العرض
والشركاء اآلخرين(.((2
وقد استخدم نموذج تقييم التأثير في مجمل االقتصاد المحلي مقيدة ،بوسع زيادة الطلب الناتجة عن برنامج
التحويالت النقدية ،أن ترفع األسعار ،وبالتالي أن تخفض
المحلي ،لتقدير مضاعفات الدخل المحلية لعدد من
البرامج والبلدان (الشكل  .)13وتتراوح التقديرات من  1.25مضاعف الدخل بالعملة الفعلية (اإلطار  .)12في كل
دراسة لنموذج تقييم ُ
التأثير في مجمل االقتصاد المحلي،
في مالوي إلى  2.52في هينتالو-واجيرات تابياس في
قام المؤلفون بإدراج عدد من القيود المنوعة في النموذج
إثيوبيا .أي أن كل بر إثيوبي يحوله البرنامج التجريبي
مثل قيود االئتمان ورأس المال .لدى وجود قيود على
للتحويالت النقدية االجتماعية في إثيوبيا ،في هينتالو
العرض ،قد يكون مضاعف الدخل الفعلي أدنى بكثير من
المضاعف االسمي ،مع أنه يبقى أعلى مما هو عليه في
( ((2وقد قام مشروع المنظمة "من اإلنتاج إلى الحماية" بتطبيق نموذج تقييم ُ
التأثير الحاالت األخرى (الشكل .)13
في مجمل االقتصاد المحلي لتقدير تأثير برامج التحويالت النقدية في أفريقيا .ونتيجة
فعلى سبيل المثال ،يمكن لنموذج منح األطفال في
لذلك ،توجد اآلن أدلة قيمة توثق تأثيرات التحويالت النقدية في مجمل االقتصاد
وحجمها ومساراتها ومنافعها الفعلية لغير المستفيدين.
زامبيا أن يرفع الدخل بنسبة  1.79كواشا عن كل كواشا
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محولة ،ولكن في وجود القيود على اإلمدادات والتضخم،
قد يكون المضاعف الفعلي يوازي  1.34كواشا فقط
(المعاهد األمريكية للبحوث .)2013 ،في غانا ،بوسع
القيود على اإلمداد أن تخفض المضاعف من  2.5إلى 1.5
( Thorneوآخرون.)2014 ،
وأحد األمثلة الجيدة هو البرنامج التجريبي للتحويالت
النقدية االجتماعية في إثيوبيا الذي استهل في عام .2011
يغطي هذا البرنامج اثنتين من الـ"ووريدا"( ((2في منطقة
تيغراي ،األولى ريفية (أي هينتالو-واجيرات) والثانية
ّ
حضرية (أي أبي-أدي) ( Kaginوآخرون .)2014 ،ولد كل
بر مو ّزع في منطقة هينتالو-واجيرات الريفية  1.52براً
إضافياً في االقتصاد المحلي فبلغ إجمالي مضاعف الدخل
المحلي  .2.52بالمقارنة ،و ّلد كل بر موزع في منطقة
أبي-أدي الحضرية  0.35براً إضافياً وحسب فبلغ إجمالي
مضاعف الدخل المحلي  1.35براً .وبالتالي فإن التحويالت
األولية البالغة  5.58مليون بر في هينتالو-واجبيرات
و 1.62مليون بر في أبي-أدي ولدت ربما  14.06مليون بر
و 2.19مليون بر تباعاً من الدخل اإلضافي في االقتصادات
المحلية .وقد عزي الفرق في األثر إلى كون أبي-أدي
فقط ،بعكس هينتالو-واجيرات ،تملك قطاعاً للتجزئة .كان
التأثير على قطاع التجزئة كبيراً ولكن الكثير من السلع
المشتراة ليست منتجة محلياً إذ ّأن مصدرها من خارج
المنطقة .ولذا فإن أثر المضاعف ينتشر بشكل أوسع
فيتعدى االقتصاد المحلي أكثر مما يفعل في هينتالو-
واجيرات الريفية.
في هينتالو-واجيرات ،انتفع غير المستفيدين ،الذين
ال يتقاضون التحويالت ،بصورة غير مباشرة من تفاعالتهم
االقتصادية مع األسر المستفيدة؛ فتراكمت كل التداعيات
على األسر غير المستفيدة التي تمكنت من االنتفاع من
ارتفاع الطلب ،نظراً إلى امتالكها أصوالً إنتاجية .قامت
القيود من ناحية اإلمداد بخفض أثر المضاعف إلى ما يقدر
بـ  1.84في المائة بالنسبة إلى هينتالو-واجيرات (Kagin
وآخرون .)2014 ،وبالتالي فإن التدخالت على مستوى
الزراعة والبنية األساسية التي تساعد على تلطيف القيود
على اإلمداد هي مكمل هام لتدخالت الحماية االجتماعية.

الرسائل الرئيسية
●

(((2

●تعزز الحماية االجتماعية التغذية والصحة والتعليم مع
تداعيات على اإلنتاجية وقابلية التوظيف والمداخيل

الووريدا هي التقسيم اإلداري من المستوى الثالث في إثيوبيا.

●

●

●

●

●

●

●

والرفاه في المستقبل.
●وحين تكون البرامج االجتماعية منتظمة وقابلة للتوقع
فهي تشجع االدخار واالستثمار في كل من األنشطة
الزراعية وخارج المزرعة وتخفف من المخاطر التي
تواجهها األسر فتشجعها بالتالي على ممارسة أنشطة أكثر
مخاطرة تدر إيرادات أعلى.
●الحماية االجتماعية ال تخفض من جهد العمل ولكنها
تمنح المستفيدين خيارات أكثر ،فالعديد منهم يخصص
الوقت الذي كان مكرساً في السابق إلى العمل الزراعي
غير الرسمي مدفوع األجر الذي يمارس كآخر مالذ ،إلى
العمل في مزرعته الخاصة أو في وظيفة غير زراعية.
يسرت بعض البرامج مشاركة اإلناث في القوة العاملة.
ّ
وإذا ما اقترنت الحماية االجتماعية بالزيادة في األنشطة
اإلنتاجية داخل المزرعة وخارج المزرعة فبوسعها تعزيز
سبل المعيشة بدالً من تشجيع االتكالية.
●بوسع برامج الحماية االجتماعية تقوية القدرة
التفاوضية للعمال .وباألخص ،بوسع برامج األشغال
العامة/التوظيف أن ترفع أجور العمالة غير الماهرة
حين تكون كبيرة بما يكفي ،ولكن يجب االعتناء جدا ً
بتصميم البرامج من أجل تفادي التأُثيرات السلبية على
اإلنتاج الزراعي.
●وعبر زيادة الدخل وتقديم رسائل واضحة ،تميل برامج
الحماية االجتماعية إلى خفض معدالت تشغيل األطفال
وزيادة التحاقهم بالمدارس.
●وبوسع الحماية االجتماعية تقوية الشبكات االجتماعية
مثل جمعيات االدخار غير الرسمية وآليات التعاضد التي
تعمل كآليات غير رسمية إلدارة المخاطر المجتمعية.
تيسر تلك الشبكات انتقال التداعيات من المستفيدين
من التحويالت إلى غير المستفيدين وبالتالي إلى
االقتصاد المحلي األوسع.
●ويمكن لبرامج األشغال العامة تقديم أصول مهمة على
صعيد البنية األساسية والمجتمع المحلي وحين تكون
مصممة ومنفذة كما يجب ،بوسعها المساهمة مباشرة
في االقتصاد المحلي.
●لبرامج الحماية االجتماعية فوائد هامة على صعيد
االقتصاد المحلي من خالل حفزها الطلب على
السلع والخدمات المحلية .وغير المستفيدين بشكل
خاص قادرون على كسب الكثير من ذلك .البرامج
التكميلية القادرة على خفض القيود المفروضة على
اإلنتاج المحلي ،مثل الوصول إلى االئتمان االستثماري
أو خدمات اإلرشاد ،تيسر قدرة المنتجين المحليين
على االستجابة للزيادات في الطلب المتأتية عن
الحماية االجتماعية ،وتساعد على الحؤول دون وقوع
التضخم.

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

 .4فهم عوامل النجاح :التبعات على تصميم
البرامج وتنفيذها
هذه المعونات موجهاً تماماَ( ،((2وكان يقدم ما تبقى على
تب ًين األدلة المقدمة حتى اآلن أن برامج المساعدة
وتحسن شكل بطاقات تموينية مدعومة تتيح لـ  80في المائة
االجتماعية يمكن أن تخفض الفقر تخفيضاً فعاالً
ّ
من األسر المصرية شراء كميات مقننة من بعض السلع
األمن الغذائي والتغذية وتش ّجع االدخار واالستثمار ونمو
كالخبز والسكر .وقد استفاد الفقراء إلى حد كبير من
االقتصاد المحلي .ولكن ليست البرامج كلها ف ّعالة على
هذه المعونات ،على الرغم من أن بعضها غير موجه إلى
قدم المساواة ،إذ قد تختلف آثارها اختالفاً كبيرا ً من
هدف محدد .وسيرفع إلغاء المعونات الغذائية في مصر
حيث حجمها وطبيعتها على ح ّد سواء .وألن برامج
معدل الفقر بتسع نقاط مئوية من  25.2إلى  34في
الحماية االجتماعية متنوعة جدا ً ،فإن مقارنة آثارها أمر
المائة ( Breisingerوآخرون .)2013 ،ولكن رغم برنامج
معقد .وحتى بين البرامج التي تبدو متشابهة كثيرا ً،
الدعم الغذائي ،تزايد سوء التغذية المزمن منذ عام :2003
من مثل التحويالت النقدية للفقراء ،يمكن أن تؤدي
االختالفات في تصميم البرامج وتنفيذها إلى نتائج مختلفة يعاني حوالي ثلث األطفال المصريين التقزم كما أن التنوع
الغذائي رديء لدى  35في المائة من السكان ،في حين
جدا ً .في هذا الفصل ،نستعرض ميزات التصميم وأوجه
أن  48في المائة من النساء فوق سن الـ  15يعانين
التنفيذ التي تحدد آثار البرامج ،مع األخذ باالعتبار أن
بعض اآلثار يتعلق مباشرة بأهداف البرنامج المعني ،بينما السمنة المفرطة .ويمكن للمعونات األفضل استهدافاً أن
تحسن نقل المزيد من الموارد إلى المحتاجين وتروج قدراً
قد يكون بعضها اآلخر نتائج غير مقصودة.
ّ
من التنوع الغذائي أكبر.
يبين المثال السابق أن االستهداف ،بالنظر إلى أن
ميزانيات الحكومات المحدودة ،يمكن أن يقدّم وينقل
يمكن أن يساعد االستهداف على تحقيق
أهداف البرنامج بتكاليف أقل
موارد أكبر وأفضل ألفراد مختارين أو أسر منتقاة .ولذا
ليس من الغريب أن يستخدم االستهداف في معظم
البرامج االجتماعية في البلدان النامية .وترد األساليب
عموماً ،تحدد برامج الحماية االجتماعية المستفيدين
المستخدمة األكثر شيوعاً في اإلطار  .13ويجمع معظم
المقصودين .فمثالً ،عندما يكون القصد من برامج
برامج الحماية االجتماعية االستهداف الجغرافي ،واختبار
التحويالت النقدية عموماً خفض الفقر ،فإنها ينبغي أن
ً
الموارد االقتصادية المتوفرة للمعنيين اختبارا غير
تكون موجهة نحو الفقراء .كما أن لدى بعض البرامج،
مباشر ،والمشاركة المجتمعية .وهذا صحيح في حالة
إضافة إلى هذا الهدف العام ،خاصة في أفريقيا جنوب
معظم التحويالت النقدية المشروطة في أمريكا الالتينية
الصحراء الكبرى ،أهدافا أكثر تحديدا ً كدعم الفئات
ومنطقة البحر الكاريبي وفي حالة التحويالت النقدية
المنكشفة على المخاطر ،مثل األطفال اليتامى أو
غير المشروطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (أنظر
مجموعات السكان المتضررة من فيروس نقص المناعة
الجدول .)1
البشرية أو المسنين أو تالميذ المدارس .ويعتمد نجاح
تترتب على االستهداف تكاليف إدارية وسياسية
هذه البرامج في تحقيق أهدافها ،من بين أمور أخرى،
وخاصة واجتماعية وتكاليف تتعلق بالحوافز (Coady
على مدى وصولها إلى المجموعة المستهدفة.
و Groshو .)2004 ،Hoddinottوالتكاليف اإلدارية هي
وال تستخدم البرامج جميعها نهج استهداف محدد.
تلك المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها لتصميم االستهداف
فلعدد من األسباب ،من مثل وجود موجبات تاريخية أو
وتنفيذه .وليس من السهل احتساب هذه التكاليف،
سياسية واعتبارات سهولة التنفيذ ووجود التزامات تتعلق
بحقوق تشمل الجميع ،يقدم بعض البرامج منافع للسكان ويعود ذلك إلى االفتقار إلى بيانات موثوقة ،وأيضاً ألن
جميعا .فمث ًال ،كانت المعونات الغذائية في مصر تكلف
حتى وقت قريب حوالي  2 –1في المائة من الناتج
( ((2تجدر المالحظة أنه يجري إصالح نظام المعونة الغذائية المصرية ،بما في ذلك
المحلي اإلجمالي ولم يكن حوالي  60في المائة من
االنتقال إلى قدر من االستهداف أكبر.
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اإلطار 13

أساليب االستهداف في برامج الحماية االجتماعية

االستهداف الجغرافي .يستتبع هذا األسلوب استهداف
أفراد أو أسر معيشية يعيشون في مناطق معينة .ويستند
األساس المنطقي الستخدام هذا األسلوب إلى االختالفات
بين المناطق ،التي تنجم عادة عن التوزيع غير المتكافئ
للموارد الطبيعية والبنية األساسية واالختالفات في الظروف
المناخية ( Hentschelوآخرون .)2000 ،وينجح هذا األسلوب
عندما يكون هناك تركيز عال ومتجانس تماماً للفئات الفقيرة
والمنكشفة على المخاطر في بعض المناطق ،كاألحياء الفقيرة
في المدن أو المناطق الريفية النائية.
االستهداف على أساس المجتمع المحلي .يختار أسلوب
االستهداف هذا األسر المستحقة على أساس تقييم تقوم
به مجموعة مختارة من أعضاء المجتمع المحلي وقادته.
وتعتمد هذه اآللية على فرضية أن أفراد المجتمع المحلي
يمكنهم تحديد من يحتاجون برامج اجتماعية بشكل أفضل
من األساليب التي تعتمد على قرارات يتخذها آخرون ال
يملكون خبرة بالواقع اليومي للمجتمعات المحلية .وهذا
االستهداف القائم على المجتمع المحلي وسيلة ف ّعالة
لتحديد الفقراء عندما ال يسهل التعرف عليهم بوسائل
أخرى.
االستهداف الفئوي .يقوم هذا األسلوب على اختيار األفراد
الذين ينتمون إلى فئات معينة من السكان ،كاألطفال اليتامى
والضعفاء للمخاطر والمسنين والمعوقين واألسر التي تعيلها
نساء .وتمكن مالحظة ورصد خصائص هذه الفئات بسهولة
أكبر .وتشمل مزايا االستهداف الفئوي االنخفاض النسبي
للتكاليف اإلدارية والسياسية والتعاطف االجتماعي العام نحو
الفئات األكثر تعرضاً للمخاطر.
االستهداف الذاتي .يقوم هذا األسلوب على أساس االنتقاء
الذاتي الطوعي في برامج مصممة بحيث ال يتقدم بطلب

االستهداف عملية مستمرة .فبعد القيام بتحديد أولى
للمجموعات المؤهلة ،ينبغي القيام برصد مستمر للتحقق
من احتماالت التزوير أو حدوث تغيرات في الوضع
االجتماعي واالقتصادي لألسر  ،مع أن االستهداف المتكرر
غير مرغوب بسبب ما يتسبب به من عدم اليقين ما
قد يؤثر بدوره على قرارات المخاطرة التي يتخذها
المستفيدون ( Farringtonو Sharpو.)2007 ،Sjoblom
وأخيراً ،تتضمن بعض أساليب االستهداف تكاليف إدارية
مرتفعة ،ينبغي أن تؤخذ باالعتبار أيضاً ( CoadyوGrosh
و.)2004 ،Hoddinott

للحصول على منافعها سوى الفقراء .ومن األمثلة على
االستهداف الذاتي برامج األشغال العامة التي ال تقدم غير
أجور زهيدة يتوقع أال تحفز أحداً غير الفقراء على التقدم
بطلب .والتكاليف اإلدارية المرتبطة باالستهداف الذاتي
منخفضة ،حتى لو نشأت تحديات أخرى.
اختبار الموارد المتوفرة .يحدد هذا االختبار االختيار
استناداً إلى تلبية األفراد/األسر بعض المعايير الموضوعية،
من مثل مستويات الدخل .ويمكن أن يكون هذا
االختبار طريقة دقيقة لالستهداف عندما يمكن التحقق
من صحة بيانات الدخل وتكون هناك قدرات إدارية
جيدة .ويصعب تنفيذ اختبار الموارد المتوفرة في كثير
من البلدان النامية بسبب االفتقار إلى البيانات وضعف
القدرات اإلدارية.
اختبار الموارد المتوفرة غير المباشر .يستخدم اختبار الموارد
المتوفرة غير المباشر أحياناً عندما ال تتوفر بيانات موثوقة
عن الدخل .ويستخدم األسلوب خصائص مالحظة بديلة عن
قياس معين للرفاه مثل الدخل .وتشمل الخصائص المالحظة
لهذا االختبار عادة خصائص ديموغرافية والمستوى التعليمي
ألفراد األسرة ونوعية المسكن والسلع المعمرة واألصول
اإلنتاجية الممتلكة (الوكالة األسترالية للتنمية الدولية2011 ،؛
.)2009 ،Slater and Farrington

مالحظة :للحصول على تفاصيل إضافية ،خاصة فيما يتعلق
بإيجابيات وسلبيات كل من الطرق ،أنظر
 )2004( Hoddinottو.)2014( Cirillo, Gyori and Soares
المصدر Cirillo :و Gioryو.2014 ،Soares

Coady, Grosh and

وتترتب على االستهداف أيضاً تكاليف سياسية .ففي
حين قد تحصل برامج تشمل الجميع على دعم واسع
أو تكون ذات شعبية ،قد يقلل استهداف مجموعة
محددة بعينها من الدعم السياسي وبالتالي من استدامة
البرنامج .كما يمكن استغالل االستهداف أيضاً لصالح
مجموعات تتمتع بأفضلية سياسية ،فقد تلعب األحجام
النسبية لمجموعات المستفيدين ولمجموعات غير
المستفيدين في نهاية المطاف دوراً في االنتخابات
السياسية أو تؤثر على صنع القرار السياسي بشأن
االستهداف.
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وقد يتكبد المستفيدون من البرامج االجتماعية أيضاً
تؤثر هذه التكاليف على قرارات المستفيدين فيما يتعلق
تكاليف ،كالتكاليف التي تتعلق مباشرة بأهلية االستحقاق بمشاركتهم .كما قد تطور األسر حوافز تبقيها غير مؤهلة
من مثل (إعادة) إصدار الشهادات (مث ًال ،دفع رسوم لوثائق للمشاركة في برنامج معين (مث ًال ،الحافز السلبي الذي
يحول دون عرض قوة عملها لكي تستفيد من معونات
مطلوبة للمشاركة في برنامج معين) وكتكاليف الفرصة
البطالة المتوفرة) أو قد تغير سلوكها تغييراً إيجابيا (مث ًال،
البديلة لساعات العمل الضائعة لدى تقديم الطلب .وقد

الجدول 1

أساليب االستهداف المستخدمة في برامج مساعدة اجتماعية منتقاة
اختبار الموارد
المتوفرة
شرق آسيا والمحيط الهادئ
الصين :برنامج الدخل األدنى المضمون في المدن ( )Di Bao
إندونيسيا :برنامج التحويالت النقدية المشروطة ( )Keluarga Harapan
الفلبين :برنامج التحويالت النقدية ( )Pantawid Pamilya
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
البرازيل :برنامج العالوة العائلية ( )Bolsa Família
شيلي :برنامج الحماية االجتماعية ( )Solidario
إكوادور :برنامج سندات التنمية البشرية ( )Bono de Desarrollo Humano
السلفادور :برنامج التضامن في المجتمعات الريفية Comunidades
( Solidarias Ruralesسابقا ،التضامن األحمر)
المكسيك :برنامج التقدم/الفرص/االزدهار **
بيرو :برنامج التحويالت النقدية المشروطة الريفي ( *** )Juntos
جنوب آسيا
بنغالديش :برنامج الغذاء للتعليم
الهند :نظام أنديرا غاندي لمعاشات الشيخوخة الوطني
الهند :قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية
أفريقيا جنوب الصحراء
إثيوبيا :البرنامج شبكة االمان االنتاجية
إثيوبيا :برنامج التحويالت النقدية االجتماعي
غانا :برنامج تمكين سبل العيش في مواجهة الفقر
كينيا :برنامج "التحويالت النقدية لأليتام واألطفال المعرضين للمخاطر"
كينيا :برنامج شبكة األمان في مواجهة الجوع
ليسوتو :برنامج منح األطفال
مالوي :برنامج التحويالت النقدية االجتماعي
موزامبيق :برنامج دعم المواد الغذائية
جنوب أفريقيا :برنامج منح األطفال
زامبيا :برنامج التحويالت النقدية المتعددة الفئات

اختبار الموارد
المتوفرة غير
المباشر

االستهداف
الجغرافي

االستهداف
على أساس
المجتمع
المحلي *
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مالحظات:
* بشكل عام ،في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،يستخدم االستهداف على أساس المجتمع المحلي للتحقق من صحة قائمة المستفيدين التي تحددها أدوات االستهداف األخرى مثل اختبار
الموارد المتوفرة أو اختبار الموارد المتوفرة غير المباشر ،بالمقارنة مع حالة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،حيث االستهداف على أساس المجتمع المحلي عنصر أساسي في معظم البرامج.
** في المناطق الريفية ،استخدم االستهداف على أساس المجتمع المحلي ،للتحقق من صحة قائمة المستفيدين التي حددها اختبار الموارد المتوفرة غير المباشر .في المناطق الحضرية ،لم يستخدم
االستهداف على أساس المجتمع المحلي بل استخدم االستهداف الذاتي ،أي كان على األسر التي تعتبر نفسها مؤهلة أن تتقدم بطلب.
*** في بيرو استخدم االستهداف على أساس المجتمع المحلي للتحقق من صحة قائمة المستفيدين التي حددها اختبار الموارد المتوفرة غير المباشر.
المصدر Cirillo :و Gioryو.2014 ،Soares
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عن طريق تسجيل أطفالها في مدارس عندما يكون ذلك
شرطاً مفروضا).
ويمكن أن تتضمن التكاليف االجتماعية ،مث ًال ،شعور
أسر معيشية بوصمة اجتماعية بسبب تأهلها لبرامج
تستهدف فئات فقيرة و/أو أفراداً منكشفين على المخاطر
(مثل ذوي اإلعاقة أو المصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسبة) أو حدوث
انقسامات في المجتمع المحلي بين المستفيدين وغير
المنتفعين .وقد تكون االنعكاسات السلبية أسوأ عندما
يشارك أفراد من المجتمع المحلي في انتقاء المستفيدين.
ففي مثال متطرف على ذلك ،أحرق مستفيدون سابقون
من "برنامج شبكة األمان اإلنتاجي في إثيوبيا" في إحدى
المقاطعات اإلثيوبية مخزناً للحبوب يعود لعضو في
فريق عمل األمن الغذائي بعد أن استبعدوا من البرنامج
( Devereuxوآخرون.)2008 ،
كذلك فإن تقييم أداء االستهداف أمر حاسم لتحديد
ما إذا كانت آلية االستهداف تدعم أهدافها المتوخاة
بفعالية من حيث التكلفة .وهناك عدة أدوات لتقييم
فعالية آليات االستهداف ((2(.ويتضمن أحد المقاييس التي
كثيراً ما تستخدم تحليل التسرب (خطأ االشتمال) ونقص
التغطية (خطأ االستبعاد) .ويحدث خطأ االشتمال التضمين
عندما يدرج برنامج معين كمستفيدين أفراداً غير مؤهلين،
بينما يحدث خطأ االستبعاد عندما يستبعد برنامج أفراداً
مؤهلين .وقد تنشأ أخطاء أثناء مرحلة التصميم وكذلك
أثناء مرحلة التنفيذ ( Wheeler -SabatesوHurrell
و .)2014 ،Devereuxففي مرحلة التصميم ،تنشأ األخطاء
لسببين رئيسيين هما :القيود على الميزانية التي تجبر
الحكومات على تعيين حصة نسبية للمستفيدين (وهذا
يعني نقصاً مخططاً له وليس خطأً فعليا)( ،((3والمقاييس
المنتقاة لتحديد الفقراء .ويمكن أن تكون هناك أخطاء في
التنفيذ ،ويكون ذلك بسبب سوء تصوير الحالة االقتصادية
أو االجتماعية للمستفيد واالفتقار إلى المستندات المطلوبة
من المستفيدين المحتملين وعدم كفاءة تنفيذ االستهداف.
كما أن القدرات اإلدارية هامة :ففي البرازيل ،كانت تغطية
برنامج العالوة العائلية  Bolsa Famíliaأعلى في البلديات
ذات المستويات اإلدارية األعلى ( Souza Portelaوآخرون،
.)2013

( ((2لالطالع على بحث معمق إليجابيات وسلبيات هذه األدوات ،أنظر
 ،Gyoriو.)2014( Soares
( ((3في البرازيل" ،من ناحية أخرى ،انتهج برنامج العالوة العائلية Bolsa Família
استهدافاً أكثر اشتماالً كي ال تستبعد األسر المحتاجة من البرنامج .نتيجة لذلك ،في عام
 ،2010كان خطأ االشتمال لهذا البرنامج أكبر من خطأ االستبعاد ،ويعود ذلك أساسا إلى
اشتمال األسر التي تكون بالكاد فوق خط الفقر ( Cirillo ،Gyoriو.)2014 ،Soares
Cirillo

وهناك مقياس آخر الستهداف األداء رائج هو مؤشر
 CGHالذي وضعه  Coadyو GroshوHoddinott
( )2004والذي سمي باألحرف األولى ألسمائهم.
ويقارن هذا المؤشر نتيجة االستهداف الفعلية لتدخل
معين بنتيجة مرجعية مشتركة من مثل تلك التي
يتم الحصول عليها بتوزيع للمنافع عشوائي أو شامل
للجميع .و ُيبنى مؤشر  CGHبتقسيم حصة المنافع التي
تحصل عليها النسب المئوية األشد فقراً من السكان
على حصة السكان المنتمين لهذه النسب المئوية من
مجموع السكان .وقد ط ّبق مؤشر  CGHعلى 122
برنامجاً اجتماعياً في  48بلداً وذلك أوسع تحليل
الستهداف البرامج أجري حتى اآلن .وقد وجد الباحثون
أن البرنامج الوسيط استطاع نقل موارد إلى الفقراء
أكثر بنسبة  25في المائة بالمقارنة مع توزيع عشوائي
افتراضي .ووجدوا أيضاً أن أداء أساليب معينة ،من
مثل اختبار الموارد المتوفرة واختبار الموارد المتوفرة
غير المباشر ،كانت أفضل في المتوسط ،لكنهم الحظوا
أن أساليب وضع الدرجات األفضل تؤدي أيضاً إلى
تباينات في الدرجات أعلى .وخلصوا إلى أنه ليس
هناك أسلوب لالستهداف واحد متفوق تفوقاً شام ًال
وأن األسلوب نفسه قد يؤدي إلى نتائج مختلفة تبعاً
للبرنامج والبلد.
وقد ثبت في الممارسة العملية أن استخدام مزيج
من أساليب االستهداف يؤدي إلى نتائج أفضل ،لكن
التنفيذ الفعال هو المفتاح ،وهذا يعتمد بدوره على
قدرات التنفيذ والمساءلة ودرجة الالمساواة ،ذلك أن تزايد
الالمساواة يجعل من األسهل تحديد الفقراء والمعرضين
للمخاطر ،فتكون نتائج االستهداف أفضل عموماً (Coady
و Groshو.)2004 ،Hoddinott
وفي حين تعتمد أساليب االستهداف المفضلة على
العوامل المذكورة أعاله ،ترتبط أدوات معينة بتحسين
االستهداف .فمث ً
ال ،برنامج العالوة العائلية Bolsa
 Famíliaالبرازيلي أحد أفضل البرامج الهادفة في
أمريكا الالتينية بسبب استخدام سجل موحد لألسرة
(( )CadÚnicoاإلطار  Lindert( )14وآخرون.)2007 ،
وقد أنشئ هذا السجل في عام  ،2001وهو يستخدم
لكافة التدخالت باستثناء "برنامج الضمان االجتماعي"،
ويغطي ما يزيد على  23مليون عائلة (Del Grossi
و2015 ،Marques؛ البنك الدولي .)2014 ،وقد جذبت
الكفاءة العظمى وخفض التكلفة عن طريق استخدام
سجل األسرة الموحد اهتمام الكثير من البلدان األخرى،
فأصبح لدى حوالي  23بلداً سجل اجتماعي أو هي
بصدد إنشاء سجل كهذا ،وهناك عشرة بلدان أخرى
تخطط إلنشائه (البنك الدولي.)2014 ،
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وتتيح السجالت الموحدة للبلدان الجمع بين برامج
على النقد واإلئتمان وتحسين قدرة األسر على إدارة
عدة بقدر من الفعالية أكبر .ففي البرازيل ،يجمع السجل المخاطر .والبرامج التي تقوم بذلك بفعالية هي تلك
الموحد عشرة برامج مختلفة .وفي بيرو ،يختار برنامج
التي ليست قادرة على تحويل كميات كافية فحسب ،بل
التحويالت النقدية المشروطة الريفي  Juntosالمستفيدين أيضاً قادرة على تنفيذ عمليات التحويل بانتظام وموثوقية
(2011 ،IEG؛  Barcaوآخرون2015 ،؛  TirivayوDavis
باستخدام البيانات المقدمة من السجل الموحد لألسرة
و2013 ،Knowles؛  Daidoneوآخرون.)2015 ،
( )Padrón General de Hogaresومن نظام استهداف
ً
في بنغالديش ،مثال ،كان لدى برنامجي "الصيانة
األسر (.)Sistema de Focalización de Hogares
وتستخدم البيانات ذاتها ونظام االستهداف ذاته أيضاً لبرامج الريفية" و"الغذاء مقابل خلق األصول" آثار أكبر على
اجتماعية أخرى ،مثل برامج التغذية :كوب الحليب ( Vasoتمكين ورفاه المرأة ألنهما ح ّوال كميات أكبر (تقريباً
الضعف) مقارنة ببرنامجي "توليد الدخل واالمن الغذائي
 )de Lecheوبرنامج المطاعم الشعبية (Comedores
لتنمية المجموعات الضعيفة" و"األمن الغذائي لتطوير
 )Popularesوبرنامج التغذية المتكامل (Programa
الجماعات المعرضة للمخاطر" ( AhmedوQuisumbing
 )Integral de Nutriciónوكذلك خطة التأمين الصحي
الشامل المجاني ( .)Seguro Integral de Saludباإلضافة وآخرون( )2009 ،أنظر أيضاً الفصلين  2و 3لمزيد من
المعلومات حول هذه البرامج) .وبشكل مشابه ،كان
إلى ذلك تتيح السجالت الموحدة للحكومات تطوير
تآزرات بين مجاالت السياسات من مثل الحماية االجتماعية لبرنامج التحويالت النقدية االجتماعي في مالوي أثر
كبير ،ألن التحويالت ،التي كان متوسطها يبلغ حوالي 30
والزراعة ،وهذه مسألة نعود إليها في الفصل .5
في المائة من نفقات األسر المستفيدة (قبل التحويل)،
إن استخدام مؤشرات االستهداف أداة لخفض الفقر
ً
كانت كبيرة نسبيا ( Booneوآخرون .)2013 ،من ناحية
والجوع .ومع ذلك ،فإن لتحسين االستهداف ثمنه دائما،
أخرى ،كانت التحويالت من برنامج ليسوتو لمنح األطفال
ما يعني ضمناً أن الموارد المتاحة للتوزيع على السكان
تستخدم أساسا لشراء المواد الغذائية وتعليم األطفال،
ستكون أقل .ومن هنا قد يكون لبرنامج جيد االستهداف
فكان لها أثر ضئيل على استراتيجيات كسب الرزق بسبب
أثر على خفض الفقر أدنى من برنامج أسوأ استهدافا.
صغر أحجام التحويالت ( Pelleranoوآخرون.)2014 ،
ولذا ،ينبغي أن تركز التقييمات دائماً على أثر البرنامج
وتبين األدلة من إثيوبيا أن طول أمد البرنامج هام أيضاً:
المعني على الفقر ،ال على أدائه من حيث االستهداف
فقد أدى برنامج شبكة األمان اإلنتاجي إلى تحسينات
بحد ذاته (.)2009 ،Ravallion
كبيرة في األمن الغذائي لمن شاركوا فيه مدة خمس
سنوات بالمقارنة مع من شاركوا سنة واحدة (Berhane
وآخرون.)2011 ،
أهمية مستوى وتوقيت التحويالت
وإمكانية التنبؤ بها
وهناك قدر كبير من التباين فيما بين البرامج
من حيث قيمة التحويالت كحصة من استهالك األسر
المستفيدة للفرد الواحد .وتبين التقديرات على أساس
ت ُخفّض المساعدة االجتماعية الفقر والجوع ،ولها تأثير
بيانات أطلس البنك الدولي لمؤشرات الحماية االجتماعية
على اإلنتاج إذا كانت التحويالت قادرة على إزالة القيود
اإلطار 14

السجل الموحد البرازيلي Cadastro Único

أنشئ السجل الموحد البرازيلي عام  ،2001وهو السجل
الرئيسي لمعظم الفقراء والمعرضين للمخاطر .ويستخدمه
برنامج العالوة العائلية  Bolsa Famíliaوخطة البرازيل دون
فقر مدقع  Brasil Sem Miseraللوصول إلى حوالي 14
ويوحد السجل
مليون أسرة كل شهر (البنك الدولي2015 ،د)ّ .
الموحد برامج التحويالت النقدية المختلفة ويقلل من عبء
ّ
جمع البيانات ( Mostafaو .)2014 ،Sátiroويدير السجل
الموحد بنك كايشا  ،Caixaوهو بنك عام وطني لديه خبرة
ّ

في قواعد البيانات الكبيرة والقدرة على إجراء تحويالت
شهرية في الوقت المناسب.
وتخفض قاعدة البيانات الجديدة ،التي تستهدف
المستفيدين باستخدام اختبار للموارد غير مدقق (فحص
دخول األسر غير المدققة) وتعطي كل عضو رقم هوية
اجتماعي ،التكاليف اإلدارية ( de la Brièreو.)2005 ،Lindert
وقد أصبح السجل مرجعاً وطنياً يحتوي بيانات شاملة عن
الفقراء والمحتاجين.
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مقدار التحويل هي خط الفقر الغذائي أو تكلفة وجبة
للقدرة على الصمود واإلنصاف  ASPIREأن التحويالت،
غذائية نموذجية ( Davisو .)2015 ،Handaوفي حالة
عندما يعبر عنها كنسبة مئوية من دخل/استهالك
ً
المستفيدين ،تتفاوت من  53في المائة في أوروبا الشرقية  13برنامجا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،كانت
وآسيا الوسطى إلى  27في المائة في أمريكا الالتينية وإلى مستويات التحويالت تتراوح بين  10و  32في المائة من
نصيب الفرد الواحد من دخل الفقراء ،وكانت  8برامج
دون  10في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
في حدود  28-15في المائة (الشكل  .)14وفي زامبيا،
وآسيا النامية ( Fiszbeinو Kanburو.)2013 ،Yemtsov
ويبدو أن التحويالت في أمريكا الالتينية ،وخاصة تحويالت بلغت القيمة النسبية لتحويالت "منح األطفال" ما يقرب
البرامج الكبيرة ،قد تمت معايرتها لتغطية متوسط "فجوة من  30في المائة من نصيب الفرد من الدخل ،بالمقارنة
مع أقل من  10في المائة لبرنامج "تمكين سبل العيش
الفقر" .غير أن  BarrientosوValencia-Hinojosa
( )2009يخلصان إلى أن التحويالت تركز على دعم التعليم في مواجهة الفقر" في غانا في أيامه األولى (الشكل
 .)14وللبرامج التي توفر تحويالت أثر أكبر ،ويبدو أن
والحصول على الرعاية الصحية أكثر مما على سد فجوة
العتبة الحاسمة تبلغ حوالي  20في المائة من نصيب
الفقر.
الفرد من الدخل.
وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،تربط البرامج
ً
ً
وفي البلدان التي تستخدم معدال ثابتا ،تختلف قيمة
عادة مقدار التحويل ببعض أهداف البرنامج المعلنة.
مث ًال ،يهدف برنامج "منح األطفال" في زامبيا إلى توفير التحويالت للفرد الواحد باختالف حجم األسرة .ففي
حين كانت التحويالت في كينيا تمثل  14في المائة من
وجبة واحدة على األقل يومياً للشخص الواحد في
استهالك الفرد الواحد في حالة األسر المتوسطة الحجم،
األسرة ،ويحدد المبلغ تبعاً لذلك .وتركز برامج أخرى
على القضاء على فجوة الفقر وسد فجوة الفقر الغذائي تراوحت الحصة من  10في المائة لألسر الكبيرة إلى 22
في المائة لألسر الصغيرة ( Daidoneوآخرون.)2015 ،
أو توفير نسبة مئوية من دخل خط الفقر الغذائي.
وال ُتعدّل التحويالت الكينية ("التحويالت النقدية لأليتام
وبما أن معظم البرامج الوطنية في أفريقيا جنوب
واألطفال المعرضين للمخاطر" و"شبكة األمان في مواجهة
الصحراء الكبرى يعتبر األمن الغذائي هدفاً رئيسياً ،فإن
الجوع") والتحويالت الزامبية ("منح األطفال") نسبة
النقطة المرجعية األكثر شيوعاً المستخدمة لتحديد

الشكل 14
نسبة التحويالت إلى دخل األسر المستفيدة
تأثير واسع النطاق

تأثير محدود
كينيا ،برنامج التحويالت النقدية لأليتام واألطفال
الضعفاء (أسر معيشية كبيرة الحجم)
بوركينا فاسو
غانا ،برنامج تمكين سبل العيش لمناهضة الفقر
كينيا ،برنامج التحويالت النقدية لأليتام واألطفال
الضعفاء
مالوي ،برنامج التحويالت النقدية االجتماعي
جنوب أفريقيا ،برنامج منحة دعم الطفل
ليسوتو ،برنامج منح األطفال
غانا ،برنامج تمكين سبل العيش في مواجهة الفقر
كينيا ،برنامج التحويالت النقدية لأليتام واألطفال
الضعفاء (أسر صغيرة الحجم)
المنسقة االجتماعي
زمبابوي ،برنامج التحويالت النقدية ّ
زامبيا برنامج منح األطفال
زامبيا برنامج التحويالت النقدية المتعددة الفئات
مالوي برنامج التحويالت النقدية االجتماعي
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نسبة مئوية
مالحظات :تمثل نسبة العشرين في المائة العتبة الحاسمة :البرامج التي تح ّول أقل من هذه العتبة إلى حد كبير تترك على األسر آثاراً صغيرة وانتقائية ،بينما تترك
تلك التي تح ّول أكثر من هذه العتبة إلى حد كبير آثاراً واسعة النطاق.
المصدر Davis :و.2015 ، Knowles

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

لعدد األطفال في األسرة؛ ونتيجة لذلك ،كانت اآلثار
أقوى لألسر الصغيرة .كذلك قد تتضاءل قيم التحويالت
مع مرور الوقت إن لم تعدل بالعالقة مع التضخم :ففي
كينيا ،انخفضت بسبب تضخم القيمة الحقيقية لبرنامج
"التحويالت النقدية لأليتام واألطفال الضعفاء" بنسبة 60
في المائة تقريباً بين عامي  2007و.2011
ويصمم معظم تحويالت المساعدة االجتماعية لتغطية
حد أدنى من سلة استهالك األغذية ،وإذا ما أريد تحقيق
آثار إضافية تعينت زيادة مستويات التحويالت تبعاً لذلك.
وتبين البيانات المتوفرة طائفة واسعة من مستويات
التحويالت ،لكن التحويالت في كثير من البلدان األشد فقراً
أدنى بكثير مما يتطلبه سد الفجوة ( FiszbeinوKanbur
و.)2014 ،Yemtsov
ولعل لتوقيت التحويالت وإمكانية التنبؤ بها القدر
نفسه من األهمية .فاألسر المستفيدة تنفق تحويالت
المبالغ المقطوعة غير المنتظمة بشكل مختلف عما
تفعل في حالة التحويالت المنتظمة التي يمكن التنبؤ
بها .وقد قوضت الدفعات المتأخرة والتي ال يمكن
التعويل عليها اآلثار اإليجابية لعدد من برامج التحويالت
النقدية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (Barca
وآخرون2015 ،؛  Daidoneوآخرون  .)2015وإذا كانت
التحويالت غير منتظمة وال يمكن التعويل عليها ،فإن
من الصعب على األسر تخطيط استهالكها وتسويته مع
مرور الوقت ،وبالتالي تغيير كمية ونوعية الوجبات
الغذائية على نحو مستدام .ومن المحتمل أن يكون ذلك
قد ساهم في افتقار برامج التحويالت النقدية في غانا
وليسوتو إلى األثر (2013 ،Handa؛  Pelleranoوآخرون،
 .)2014والمدفوعات المقطوعة إما ُتدّخر أو تنفق
على شراء ما هو أغلى ثمناً ( Haushoferو،Shapiro
2013؛  Handaوآخرون .)2013 ،وعالوة على ذلك،
يزيد كل من االنتظام والموثوقية األفق الزمني لألسر
المستفيدة ،ما يتيح لها إدارة المخاطر والصدمات بقدر
من الفعالية أكبر وبالتالي تفادي استراتيجيات التأقلم
"السلبية" مثل البيع االضطراري للمواشي وسحب األطفال
من المدارس .وفي الوقت نفسه ،يم ّكن ذلك األسر من
تجنب استراتيجيات اإلنتاج التي تقوم على العزوف عن
المجازفة ،فتعمد بدالً من ذلك إلى زيادة المجازفة
باالستثمار في محاصيل و/أو أنشطة أكثر ربحية .وتزيد
المدفوعات المنتظمة والموثوقة الثقة واألهلية للتسليف
والقدرة على التخطيط ،في الوقت الذي تقلل الضغط
على آليات التأمين غير الرسمية ،كما أنها تساعد األسر
على المشاركة في الشبكات االجتماعية ( Barcaوآخرون،
.)2015

العوامل على مستوى األسر
تؤثر على وقع البرامج
لمعايير االستهداف آثار قوية على الخصائص الديمغرافية
– مثل البالغين في سن العمل – لألسر المستفيدة عبر
وتفسر هذه بدورها بعض االختالفات في األثر
البرامجّ .
عبر البرامج ( Wintersو2009 ،Davis؛ وDaidone
وآخرون .)2015 ،فمثالً ،يستهدف برنامج "تمكين سبل
العيش لمناهضة الفقر" في غانا المعرضين للمخاطر
وكذلك الفقراء ،وتشمل األسر المستفيدة نسبة عالية نسبياً
من المسنين واألطفال كبار السن ،ولكن عددا ً قليالً نسبياً
من البالغين في سن العمل .ويركز برنامج "التحويالت
النقدية لأليتام واألطفال الضعفاء" في كينيا وبرنامج "منح
األطفال" في ليسوتو على فقر األطفال ،وفي كثير من
األحيان تشمل األسر المستفيدة األيتام واألطفال المعرضين
للمخاطر .من ناحية أخرى يستهدف برنامج "منح األطفال"
في زامبيا األسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين
صفر وخمس سنوات ويعيشون في أسر تضم أطفاالً صغارا ً
نسبيا ،وبالتالي تضم أشخاصا بالغين في سن العمل.
وتتجلى هذه االختالفات الديموغرافية أيضاً في اآلثار
على مستوى األسرة .فمث ًال ،تكون األسر التي تتوفر لديها
قوة عمل أكثر في وضع أفضل يمكنها من االستفادة
من التحويالت النقدية في استثمارات اإلنتاجية ،سواء
على المدى القصير أم على المدى الطويل .وتساعد
التحويالت األعلى في زامبيا مما في البرامج الثالثة األخرى
على تفسير لماذا كانت استجابات عرض وتوزيع العمل
فيها أكثر وضوحاً (الجدول  .)2وعالوة على ذلك ،كانت
لدى المستفيدين في زامبيا استجابات أقوى بكثير من
حيث االستثمار في المدخالت الزراعية واألدوات وملكية
الماشية والمشاريع غير الزراعية ( Daidoneوآخرون
 .)2015وتلعب عوامل أخرىُ ،تبحث أدناه ،دوراً أيضا،
ومن المستحيل تحديد أثر كل عامل من العوامل تحديداً
واضحاً ،ولذا فإن الجدول  2إشاري فحسب.
كذلك ييسر الحصول على األصول والموارد إلى جانب
العمل االستخدام المنتج للتحويالت النقدية .فاألسر التي
تملك أراض وأدوات و/أو تعليماً أكثر تكون في وضع
أفضل لالستفادة من التحويالت النقدية ألغراض إنتاجية،
ويحتمل بالتالي أن تحرز مزيداً من التقدم .وبصفة عامة،
التحويالت النقدية أكثر فعالية في توليد استجابة إنتاجية
عندما يكون القيد الرئيسي هو رأس المال العامل وليس
توفر األراضي .وعندما تكون األرض نادرة ،كثيراً ما تكون
األولوية الرئيسية لالحتياجات األساسية ويكون االستثمار
في المدخالت الزراعية غير ممكن (.)2015 ،Barca
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الجدول 2

آثار البرنامج عبر األسر
البلد/البرنامج

  
زامبيا :برنامج منح
األطفال

كينيا :برنامج التحويالت
النقدية لأليتام واألطفال
الضعفاء

ليسوتو :برنامج منح
األطفال

غانا :برنامج تمكين
سبل العيش في
لمناهضة الفقر

اآلثار على العمالة في األسر
العمالة الزراعية المدفوعة األجر

↓↓

↓

↓↓

—

العمالة غير الزراعية المدفوعة األجر

↑

—

↓↓

—

العمالة الزراعية األسرية

↑↑

↑

↑

↑

األعمال التجارية غير الزراعية

↑↑

—

اآلثار على اإلنتاج في األسر
المدخالت الزراعية

↑↑

↓

↑↑

↑

األدوات الزراعية

↑↑

—

—

—

اإلنتاج الزراعي

↑

—

↑

—

اإلنتاج المنزلي لألغذية

—

↑

—

ملكية الماشية

↑↑

↑

↑

—

المشاريع غير الزراعية

↑↑

↑

—

—

مالحظات = ↑↑ :إيجابية وهامة للعديد من المؤشرات؛ ↑ = إيجابية وهامة ألحد المؤشرات أو عدد قليل منها أو مجموعات فرعية محددة منها؛— = ليست كبيرة؛ ↓ =
سلبية وهامة ألحد المؤشرات أو عدد قليل منها أو مجموعات فرعية محددة منها؛ ↓↓ = سلبية وهامة للعديد من المؤشرات؛ الخاليا الفارغة تشير إلى عدم وجود مؤشرات.
المصدر Daidone :وآخرون .2015 ،

كان يجري بيع األصول التي تملكها النساء بسرعة أكبر
اآلثار تختلف حسب نوع الجنس
للتصدي لألمراض في العائلة ،في حين كانت األصول التي
يملكها الرجال تستخدم عادة لتغطية نفقات الزواج والمهر
تعود اختالفات اآلثار أيضاً إلى اختالف استخدام النساء
( Quisumbingو Kumarو  .)2011 ،Behrmanوقد
أوال ،يستهدف
للتحويالت عن استخدام الرجال لها(ً .((3
العديد من برامج الحماية االجتماعية النساء ألن أبحاثاً
كان لبرنامج التحويالت النقدية االجتماعي في مالوي أثر
أكبر على ملكية الثروة الحيوانية في األسر التي ترأسها
كثيرة تبين أن إعطاء المرأة مزيدا ً من السيطرة على
إناث ،إذ أن هذه بدأت بملكية أقل بكثير (Covarrubias
إنفاق األسر يرفع اإلنفاق على الغذاء والصحة والتعليم
و Davisو .)2012 ،Wintersوفي جميع المناطق ،كانت
ويحسن الموارد البشرية
ومالبس األطفال والتغذية
ّ
( Holmesوآخرون2014 ،؛ منظمة األغذية والزراعة2011 ،؛ النساء تملكن بشكل عام حيوانات أقل مما كان يملك
الرجال (منظمة األغذية والزراعة.)2009 ،
 Yoongو Rabinovichو .)2012 ،Diepeveenويمكن
ً
وأخيرا ،قد تختلف القرارات المتعلقة بتوريد اليد العاملة
أيضا أن تختلف اآلثار باختالف جنس األطفال (Yoong
ً
باختالف نوع الجنس .فمثال ،س ّهلت التحويالت بموجب
و Rabinovichو2012 ،Diepeveen؛ .)2003 ،Duflo
وباإلضافة إلى ذلك ،يبين العديد من الدراسات أن لدى برنامج "التحويالت النقدية لأليتام واألطفال الضعفاء" في كينيا
مشاركة النساء في سوق العمل ،خاصة لمن كن يعشن بعيداً
برامج التحويالت آثار غير متوقعة تختلف حسب نوع
ً
( Asfawوآخرون .)2014 ،ونظرا إلى دور المرأة في تقديم
الجنس .فمث ًال ،قد ال يستثمر الرجال وال تستثمر النساء
الرعاية وإعداد الطعام ،قد يؤدي الدخل اإلضافي كذلك إلى
في النوع ذاته من الثروة الحيوانية :إذ يبدو أن النساء
دور إلى قيام النساء بتحويل عملهن نحو رعاية األسرة والعمل
بشكل عام يفضلن األنواع الصغيرة ،مثل الماعز واألغنام
المنزلي ،بدالً من العمل خارج األسرة.
والخنازير والدواجن ،في حين يفضل الرجال األنواع
األكبر ،مثل األبقار والخيول والجمال (2004 ،Martínez؛
منظمة األغذية والزراعة2009 ،؛  TirivayiوKnowles
و .)2013 ،Davisثم تنعكس هذه االختالفات في كيفية تصميم البرامج هام
استخدام األصول استجابة للصدمات .فمث ًال ،في بنغالديش،
تحقق برامج مختلفة أيضاً آثارا ً مختلفة ألنها تتضمن
أدوات مختلفة .فمثالً ،لدى البرامج المشروطة آثار أقوى
( ((3يستنتج  Tirivayiو Knowlesو )2013( Davisأن نوع الجنس كان المصدر
األكثر شيوعاً للتباين في نتائج األثر.
على السلوكيات بالمقارنة مع البرامج غير المشروطة .ففي
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بنغالديش ،يولد برنامج "الصيانة الريفية" أعلى معدالت
االدخار (مقارنة ببرامج "الغذاء مقابل خلق األصول" و"توليد
الدخل لتنمية المجموعات الضعيفة" و"األمن الغذائي لتنمية
المجموعات الضعيفة") ألن زيادة االدخار شرط للبرنامج
( Ahmedو Quisumbingوآخرون .)2009 ،وفي بوركينا
فاسو ،وجدت البرامج التي تتطلب بأن يضمن اآلباء مشاركة
األطفال دون سن الخامسة في رصد لنمو األطفال يجري
كل ثالثة أشهر في العيادات الصحية المحلية أن التحويالت
النقدية المشروطة زادت زيادة كبيرة من عدد زيارات
الرعاية الصحية الوقائية ،بينما لم يكن للتحويالت النقدية
غير المشروطة مثل هذا األثر ( Akreshوde Walque
و.)2012 ،Kazianga
مع ذلك ،تشير األدلة من برامج غير مشروطة في
أفريقيا جنوب الصحراء ،على األقل فيما يتعلق بااللتحاق
بالمدارس ،أن اآلثار المحققة كانت إيجابية بالمقارنة مع
برامج التحويالت النقدية المشروطة حول العالم (فريق
التقييم لبرنامج كينيا التحويالت النقدية لأليتام واألطفال
الضعفاء2012 ،؛  Bairdوآخرون .)2013 ،وفي العديد من
برامج أفريقيا جنوب الصحراءّ ،
يحل إيصال األفكار المناسبة
جزئياً محل الشروط الصريحة ،وقد تبين أيضاً أن لذلك
أثره القوي (أنظر اإلطار  ،6الصفحة  .)41وليست الشروط
المتعلقة بالصحة والتعليم مفيدة عندما يصعب الوصول إلى
المستوصفات أو المدارس أو عندما ال تكون هذه متوفرة
( Groshوآخرون2008 ،؛  Handaو.)2006 ،Davis

األسواق هامة أيضاً
تصوغ طبيعة االقتصاد المحلي أيضاً نوع ومدى اآلثار
اإلنتاجية لبرامج التحويالت النقدية .ففي المناطق
الريفية ،قد تكون القيود المتعلقة باألسواق صارمة بشكل
خاص بسبب انخفاض الكثافة السكانية وتدني مستويات
االستثمار العام وعدم كفاية البنى األساسية العامة.
وحيث تكون األسواق أكثر تطوراً تميل آثار
التحويالت النقدية على استراتيجيات سبل العيش إلى أن
تكون أقوى ( Barcaوآخرون .)2015 ،وعلى العموم ،جرى
ربط أهمية ظروف السوق بالعالقة بمدى توفر عوامل
اإلنتاج .فمث ًال ،كان استثمار األسر االقتصادي الزراعي في
كينيا أكثر انتشاراً في منطقة أويندو بالمقارنة مع منطقة
كانجوندو ،نظراً لتوفر األراضي والثروة الحيوانية وقوة
العمل وانتشار محاصيل قصب السكر النقدية على نطاق
أوسع .وفي كانجوندو ،حيث كانت الفرص االقتصادية
ضمن االقتصاد الزراعي مق ّيدة بقدر أكبر ،استخدمت
التحويالت النقدية أساساً كآلية شبكة أمان .وفي غانا

وكينيا ،كانت القدرة على استئجار األيدي العاملة للعمل
في المزارع عام ًال حاسماً في قيام المستفيدين بأنواع
جديدة من األنشطة االقتصادية .وفي مالوي ،في أحيان
كثيرة ،استثمر المستفيدون من برامج التحويالت النقدية
في المناطق المرتبطة باألسواق ارتباطاً أفضل في
مشاريع تجارية صغيرة ،بينما لم يفعل ذلك من يعيشون
في مناطق نائية (.)2014 ،OPM
وفي الوقت نفسه ،لبرامج الحماية االجتماعية أثر على
األسواق المحلية .ويكون هذا التأثير أكثر وضوحاً في
الفترة حول أيام الدفع ،لكن التحويالت ليست في العادة
كبيرة بما يكفي لخلق أسواق جديدة ( Barcaوآخرون،
 .)2015وقد تعتمد اآلثار على حجم المجتمعات المحلية
المستفيدة بالنسبة إلى حجم السوق.

الرسائل الرئيسية
●

●

●

●

●االستهداف الدقيق عامل حاسم في فعالية تحقيق
التحويالت االجتماعية ألهدافها .ولكن تنبغي موازنة
تكاليف االستهداف مقابل المبالغ المح ّولة .ولكل
أسلوب من أساليب االستهداف تكاليف ومنافع ،وليست
هناك طريقة واحدة مفضلة بشكل شامل .والتنفيذ
هو المفتاح ،بغض النظر عن األسلوب .ويختار معظم
البرامج أساليب متعددة للجمع بين نقاط قوة كل
أسلوب مفرد.
●مستوى تحويالت الدخل وتوقيتها وإمكانية التنبؤ بها
أساسية كلها للنجاح .وينبغي أن يكون حجم التحويالت
كبيرا ً بما يكفي لتمكين المستفيدين من زيادة االستهالك
تمشياً مع أهداف البرنامج واإلنفاق على الضروريات
األخرى .وعالوة على ذلك ،لمعالجة قيود اإلئتمان
والسيولة ولمساعدة األسر على إدارة المخاطر ،ينبغي أن
تكون عمليات التحويل منتظمة وموثوقة.
●تؤثر خصائص األسر ،وخصوصاً توفر اليد العاملة ونوع
جنس المستفيد ،على آثار البرنامج .وتؤثر ديناميات نوع
الجنس على كيفية إنفاق أو استثمار تحويالت الدخل
كما على كيفية إدارة األصول والموارد.
●يعتمد استخدام الشروط أو إيصال األفكار البسيطة في
تصميم البرنامج على السياق المحلي ،لكن كليهما ف ّعال
في التأثير على سلوك المستفيدين .وفي بعض السياقات،
لدى البرامج غير المشروطة ،سواء مع إيصال األفكار أو
دون ذلك ،آثار على سلوك المنتفعين تشابه آثار البرامج
المشروطة.
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 .5الحماية االجتماعية والتنمية الزراعية
تقدم األدلة المعروضة في الفصول السابقة حجة
قوية تدعم توفير تدابير الحماية االجتماعية ،وخاصة
تحويالت الدخل ،إلى األسر الريفية ،التي تشكّل الغالبية
العظمى من الفقراء في العالم وتعتمد على الزراعة
لتحقيق أجزاء كبيرة من دخلها .وفي حين يمكن أن
يصبح المستفيدون من تحويالت الحماية االجتماعية
أكثر إنتاجية ،يمكن أيضاً أن تحفّز مشترياتهم من
المواد الغذائية والسلع المحلية والخدمات األخرى
االقتصاد المحلي على نطاق أوسع .لكن الحماية
االجتماعية ،على أهميتها الحيوية للفقراء والمعرضين
للمخاطر ،لن تح ّول بحد ذاتها االقتصادات المحلية:
بل يمكنها أن تلعب فقط دورا ً داعماً .ولن تستطيع
الحماية االجتماعية معالجة جميع القيود الهيكلية
وكذلك مناحي ضعف السوق والبنى التحتية التي
تواجهها األسر الزراعية الريفية .فلمعالجة الفقر وانعدام
األمن الغذائي في سياق التنمية الريفية والتحول
الزراعي ،هناك حاجة إلى كل من الحماية االجتماعية
والسياسات والتدخالت الزراعية.
يستكشف هذا الفصل سلسلة خيارات للجمع
والتنسيق بين التدخالت الزراعية والحماية االجتماعية.
وتتراوح الخيارات من برامج الحماية االجتماعية أو
الزراعية القائمة بذاتها والمحددة بالقطاع والتي تعكس
بحكم تصميمها الجمع بين األمرين في تدخالت متكاملة
تجمع ك ًال من الحماية االجتماعية والزراعة إلى تدخالت
قطاعية متوائمة بغية تحقيق أقصى قدر من التكامل
وخفض التناقضات ( Gavrilovicوآخرون .)2015 ،وهذه
التصنيفات مرنة ،وقد تترافق النُهج أو تكون متسلسلة
بطرق متنوعة.
يمكن أن تجمع البرامج المنفردة المحددة بالقطاع
والقائمة بذاتها الحماية االجتماعية والزراعة معاً.
ويمكن تصميم تدخالت الحماية االجتماعية لتعزيز سبل
العيش الزراعية للمستفيدين .فمث ًال ،يتيح "برنامج شبكة
األمان في مواجهة الجوع" في كينيا للمستفيدين قبض
التحويالت النقدية متى وأين يريدون ،بغية التكيف مع
سبل عيشهم شبه البدوية الرعوية .وكما بحثنا في الفصل
 ،4فإن تغيير تصميم وتنفيذ تدخالت الحماية االجتماعية،
مثل حجم وتوقيت ومدى انتظام التحويالت النقدية،

يمكن أن يعزز آثارها على الزراعة .ومن منظور الزراعة،
يمكن تصميم معونات المدخالت للوصول إلى المزارعين
األسريين الصغار المعرضين للمخاطر لتيسير حصولهم على
المدخالت الزراعية.
ً
ويمكن ربط الحماية االجتماعية والزراعة معا في
برامج مشتركة ،بحيث يجمع نوعا التدخالت كالهما للتأثير
على الفئات السكانية المستهدفة المحددة .ويمكن أن
ترزم برامج الحماية االجتماعية مع حزم زراعية تكميلية،
كما هو حال األشغال العامة في برنامج شبكة األمان
االنتاجية وبرنامج األمن الغذائي اآلخر/برنامج بناء االصول
االسرية األسرة في إثيوبيا ،أو عن طريق ربط التحويالت
النقدية في برنامج "منح األطفال" في ليسوتو مع
برنامج حديقة المنزل .ويمكن أيضاً جمع برامج الحماية
االجتماعية مع تدابير االشتمال المالية لمساعدة األسر على
بناء المدخرات واألصول ،كما في حالة "برنامج رؤية 2020
أومورونجي" المعروف بـ  VUPفي رواندا .كما يمكن
ضم الحماية االجتماعية والزراعة معاً في برامج متكاملة،
مثل برنامج التقدم الريفي المعروف بـ  BRACفي
بنغالديش ،الذي يجمع حزمة من األصول اإلنتاجية لمرة
واحدة والدعم النقدي أو الغذائي والمدخرات والتدريب
والرعاية الصحية والدمج االجتماعي .ويمكن أيضاً أن تكون
التدخالت متسلسلة أو على هيئة طبقات متراكبة؛ فكلما
تحسن رفاه األسر تدريجياً ،يمكنها الحصول على قائمة
ّ
أوسع من التدخالت الزراعية المكملة لمساعدة المزارعين
على زيادة إنتاجهم الزراعي وتوليد الدخل.
ويمكن أيضاً أن يستغل تحسين المواءمة بين
البرامج التآزرات بين الحماية االجتماعية والتنمية
الزراعية .فبما أن الروابط بين الزراعة والحماية
االجتماعية تحدث على مستويات مختلفة (أي على
مستوى اقتصاد األسرة ومستوى المجتمع المحلي/
اإلقليمي) ،هناك فرص كبيرة الستغالل التفاعالت بين
األدوات ،حتى ولو لم تستخدم في المواقع ذاتها أو
تستهدف المستفيدين أنفسهم .مث ًال ،يمكن توجيه
التدخالت الزراعية ،مثل برامج المشتريات المؤسسية،
نحو صغار المزارعين األسريين الذين لديهم إمكانات
اإلنتاج في المناطق الجغرافية نفسها التي تنفذ فيها
برامج حماية اجتماعية ،من مثل الوجبات المدرسية.
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وحيثما توجد برامج مفردة ،يتمثل التحدي في تحسين
مواءمتها وتغطيتها .مث ًال ،تمكن مواءمة مجموعة من
تدخالت الحماية االجتماعية والزراعية المنسقة تنسيقاً
جيداً لتلبية احتياجات مجموعات محددة من الفقراء.
يركز الجزء المتبقي من هذا الفصل بمزيد من
التفصيل على عدد من النُهج والمسائل واألدلة األكثر
شيوعاً ذات الصلة بالحصول على ترابط بين الحماية
االجتماعية والزراعة .ويشمل هذا استعراض عدد من
األمثلة على البرامج المشتركة وبحث سياستين زراعيتين
رئيسيتين (معونات المدخالت واالئتمان) ومسائل تتعلق
بتحسين ارتباطهما بالحماية االجتماعية ،كما يشمل
استعراضاً لبرامج المشتريات المؤسسية .ويناقش القسم
األخير إحدى المسائل العملياتية الرئيسية التي تنشأ لدى
السعي إلى ترابط أفضل بين الحماية االجتماعية والزراعة،
وهي بالتحديد مسألة االستهداف.

الجمع بين التدخالت في برامج مشتركة
تؤكد مجموعة متزايدة من األدلة المتعلقة بآثار البرامج
المشتركة منافع الجمع بين التدخالت .ففي إثيوبيا،
لم تقم األسر التي استفادت من برنامج شبكة األمان
اإلنتاجي وحده بشراء مدخالت زراعية ولم تقم بغير
استثمارات زراعية محدودة ( Hoddinottوآخرون،
 ،)2012أما األسر التي كانت لديها إمكانية االستفادة من
برنامج شبكة األمان االنتاجية وأيضاً من حزم متكاملة
من الدعم الزراعي (برنامج االمن الغذائي اآلخر/برنامج
بناء االصول االسرية) فكان يحتمل أكثر أن تكون آمنة
غذائياً وأن تقترض ألغراض إنتاجية وتستخدم تكنولوجيات
محسنة وتدير أنشطتها التجارية غير الزراعية
زراعية ّ
الخاصة بها ( Gilliganو Hoddinottو2008 ،Taffesse
؛  Berhaneوآخرون  .)2014ويمكن أن يذهب هذا
التكامل في االتجاهين كليهما ،ذلك أن المحاوالت الرامية
إلى تحسين المحاصيل من خالل برنامج االمن الغذائي
اآلخر/برنامج بناء االصول االسرية كانت أحياناً أكثر فعالية
عندما اقترنت بتحويالت برنامج شبكة األمان اإلنتاجي
( Hoddinottوآخرون.)2012 ،
وقد بينت المقارنة بين أربعة برامج للمساعدة
االجتماعية في بنغالديش ("توليد الدخل لتنمية
المجموعات الضعيفة" و"األمن لتنمية المجموعات
الضعيفة" ،و"الغذاء مقابل خلق األصول" و"الصيانة
الريفية") (أنظر أيضا الفصلين  2و  )3أن للتدخالت
التكميلية إضافة إلى التحويالت النقدية والغذائية

آثار إيجابية .مث ًال ،كان برنامج "توليد الدخل لتنمية
المجموعات الضعيفة" يتضمن في صلبه توفير القروض
الصغيرة ،ما كان له أثر كبير على أصول الثروة الحيوانية
والدواجن ،بالمقارنة مع البرامج األخرى .كما وفرت
البرامج األربعة جميعها تدريباً في مجال األنشطة
المدرة للدخل وعلى المهارات الحياتية وإلماماً أساسياً
بالقراءة والكتابة والحساب وزيادة الوعي بالقضايا
االجتماعية والقانونية وبقضايا الصحة والتغذية .وكان
التدريب في أنشطة توليد الدخل فعاالً تماماً ،إذ أفاد
معظم المشاركين في البرنامج في وقت الحق أنهم
بدأوا أنشطة مماثلة ( Ahmedو Quisumbingوآخرون،
.)2009
أما في بنغالديش فإن "برنامج تحدي جبهات الحد
من الفقر باستهداف اشد السكان فقرا" التابع لـ BRAC
مثال آخر على التدخالت المتعددة التي تشمل برنامج
حماية اجتماعية يهدف في نهاية المطاف إلى تحرير
األشد فقراً من ربقة الفقر وزيادة مشاركتهم في برامج
القروض الصغيرة .وقد بينت تقييمات األثر للمرحلتين
األولى والثانية للبرنامج تحقيق زيادة في ملكية األصول
الزراعية والعمالة الذاتية والمدخرات وفي إمكانية الحصول
على أراضي وتحقيق األمن الغذائي والدخل وخفض
الفقر ( Rabbaniو Prakashو2006 Sulaiman؛  Dasو
 .)2011 ،Shamsومن الصعب عزل أثر التدخالت الفردية
لبرنامج تحدي جبهات الحد من الفقر باستهداف اشد
السكان فقرا ،لكن األدلة المتوفرة تشير إلى أن البرامج
التي تكون متعددة األوجه – أي تلك التي تدمج عدداً
من التدخالت ،بما في ذلك تحويالت نقدية مشروطة أو
غير مشروطة ومنح أصول لتوليد الدخل وتدريب على
المهارات واستثمارات مجتمعية وتنمية اجتماعية وتعبئة
للنخبة المحلية ودعم صحي وغذائي  -يمكن أن تعزز
بفعالية األهداف األكثر طموحاً لتحسين الرعاية االجتماعية
تحسيناً مستداماً ( Ahmedو Rabbaniوآخرون2009 ،؛
 Sabates-Wheelerو .((3()2014،Devereuxوكان من
العوامل الهامة في نجاح البرنامج منحة المعيشة األساسية
األولية (للتعويض عن واقع أن األصول ال تو ّلد الدخل
فورا) وربط تحويالت األصول بمشاريع لتوليد الدخل

( ((3استطاع حوالي  92في المائة من المشاركين في برنامج تحدي جبهات الحد من
الفقر باستهداف اشد السكان فقرا ،والبقاء كذلك (،Pahlowan and Samaranyake
 .)2014وقد أطلقت مؤسسة فورد والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ()CGAP
برامج تجريبية على غرار هذا البرنامج في عدة بلدان .ووجد تقييم الحق لهذه البرامج
في إثيوبيا وغانا وهندوراس والهند وباكستان وبيرو أن استهالك الفقراء للغذاء قد
تحسن إلى حد كبير ،حتى بعد سنة من انتهاء البرنامج ( Banerjeeوآخرون.)2015 ،

63

64

حالة األغذية والزراعة 2015

وتش ّكل زيادة توفير المغذيات الدقيقة تحدياً خاصا.
منتقاة والتدريب على المهارات (Sabates-Wheeler
وتمثل مشاريع الحدائق المنزلية الصغيرة لزيادة استهالك
و.)2011،Devereux
األسر من الفاكهة والخضروات أحد النهج المالئمة لألسر
وفي بيرو تلقى المستفيدون من برنامج التحويالت
الفقيرة التي يمكن أن تترافق مع برامج المساعدة
النقدية  Juntosأيضاً دعماً من برنامج التنمية الريفية
 Haku Wiñayالذي يهدف إلى تعزيز القدرات اإلنتاجية االجتماعية .وتنتشر ممارسة البستنة المنزلية فع ًال ويمكن
أن تكون ف ّعالة على نطاق صغير وهي مالئمة في معظم
والمدرة للدخل للمزارعين األشد فقراً من خالل دعم
المواقع ،رغم أن القيود المتعلقة بالمياه واأليدي العاملة
تكميلي يهدف إلى تحسين نظم اإلنتاج وتحسين
الظروف الصحية ودعم األعمال التجارية الريفية وتوفير قد تطرح تحديات وينبغي أخذها باالعتبار بعناية في
تصميم المشاريع (منظمة األغذية والزراعة2013 ،أ) .ومن
تثقيف في النواحي المالية .ويوفر برنامج Haku
وسع نطاقها بنجاح
 Wiñayللمستفيدين من برنامج  Juntosالذين لديهم
بين مشاريع اإلنتاج المنزلي التي ّ
مشروع "إنتاج األغذية في األراضي المحيطة بالمساكن"
أصول إنتاجية مساعدة تقنية وتدريباً لتشجيع األسر
على اعتماد تكنولوجيات بسيطة ومنخفضة التكلفة ،من الذي أنشأته "منظمة هيلين كيلر الدولية" في بنغالديش
مثل أنظمة الري بالرش والبستنة المكشوفة في الحقول منذ ما يقرب من عقدين من الزمان .فقد ر ّكز المشروع
في البداية على تشجيع الحدائق المنزلية لتحسين
والقطع المزروعة بمراعي مختلطة والحراجة الزراعية
(((3
توسع الحقاً ليشمل أيضاً
وإنتاج األسمدة العضوية وتربية الخنازير والدجاج.
استيعاب المغذيات الدقيقة ،ثم ّ
وتبين النتائج األولية لتقييم األثر بعد سنتين أن مصادر تربية الحيوانات الصغيرة والتثقيف في مجال التغذية
( Iannottiو Cunninghamو .)2009 ،Ruelوفي ليسوتو،
الدخل المتعلقة بإنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات
تضافر مشروع حديقة المطبخ التجريبي مع "برنامج منح
وتجهيز المنتجات الزراعية نمت بسرعة أكبر في حالة
األطفال" الحكومي للتحويالت النقدية ،فأدى التضافر
األسر المستفيدة مما في حالة األسر غير المنتفعة
بينهما إلى تحقيق آثار على األمن الغذائي لألسر التي
( Escobalو.)2015 ،Ponce
تواجه معيقات في مجال العمل أكبر من تلك التي
تحققها مشاريع حدائق ثقب المفتاح وحدها (Dewbre
وآخرون ((3(.)2015
التدخالت التكميلية ضرورية لمعالجة
سوء التغذية معالجة ف ّعالة
وفي بعض المجتمعات ،يمكن تعزيز استيعاب
المغذيات الدقيقة بفعالية عن طريق تعزيز تربية
الحيوانات .ففي إثيوبيا ،مث ًال ،بنى "مشروع تنمية منتجات
األسباب المباشرة المفضية إلى تحقيق نتائج تغذية
ألبان الماعز في أفريقيا" على الدور الهام الذي يؤديه
أفضل معقدة ومتعددة األبعاد .فهي تشمل توفير ما
الماعز في نظم الزراعة المختلطة في بعض المجتمعات
يكفي من األغذية اآلمنة والمتنوعة والمغذية وتوفير
المحلية ،وكان ناجحاً في تحسين الحالة التغذوية ورفاه
إمكان الحصول عليها؛ وإمكان الحصول على مياه
العائلة للمشاركين ( Ayeleو .)2003 ،Peacockوفي
نظيفة وصرف صحي ورعاية صحية؛ وتغذية مناسبة
ً
إثيوبيا أيضا ،عزّز مشروع "الحليب مهم" ،الذي أنشأته
لألطفال ،وخيارات غذائية للكبار .أما األسباب الجذرية
لتحقيق نتائج تغذية أفضل فأكثر تعقيدا ً ،وتشمل البيئة منظمة "إنقاذ الطفولة" ،تربية الحيوانات وإنتاج الثروة
حسن الحالة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والمادية
الحيوانية بين الرعاة في الوقت الذي ّ
األوسع نطاقا .والمساعدة االجتماعية أداة هامة لتحسين التغذوية لألطفال ( Sadlerوآخرون.)2012،
نتائج التغذية لدى الفقراء لكنها بحد ذاتها ال تستطيع
القضاء على الفقر وسوء التغذية على نحو مستدام:
فهناك حاجة إلى إجراءات إضافية ومتكاملة وتدخالت
تكميلية في نظام األغذية والزراعة بشكل عام وفي
الصحة العامة والتعليم ،كما في مجاالت السياسات
األوسع نطاقا (اإلطار 2013 ، OPM( )15أ).

(((3

ال يقتصر برنامج  Haku Wiñayعلى المنتفعين من برنامج .Juntos

( ((3حديقة ثقب المفتاح هي حديقة صغيرة (ارتفاعها حوالي متر وقطرها حوالي
مترين) دائرية تتكون من طبقات من التربة والرماد والسماد والمواد العضوية األخرى.
ويسهّل هيكلها المرفوع عمل المصابين بأمراض مزمنة أو كبار السن عليها.

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

اإلطار 15

تصميم برامج وسياسات الحماية االجتماعية تعزز التغذية

حدد "المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية" ،الذي ّ
نظم
باالشتراك مع كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العالمية ،الحماية االجتماعية كقطاع رئيسي لتحسين
التغذية .وتحث الوثائق الختامية للمؤتمر"-إعالن روما بشأن
التغذية و"إطار العمل" المرافق له – الحكومات وواضعي
السياسات على استكشاف أوجه التكامل بين التغذية
والحماية االجتماعية للتصدي بفعالية لسوء التغذية بأشكاله
كافة.
وقد خلصت األبحاث المؤدية إلى "المؤتمر الدولي
الثاني المعني بالتغذية" إلى أنه ينبغي استخدام النطاق
الواسع والتركيز اللذين يميزان برامج الحماية االجتماعية
لتحسين نتائج التغذية ( Aldermanو.)2013 ،Mustafa
غير أن تنفيذ هذه البرامج قد يش ّكل تحدياً ،ذلك أن
التغذية تكون في كثير من األحيان هدفا واحداً فقط من
بين العديد من أهداف التنمية التي تسعى إليها الحماية
االجتماعية .وتشير األدلة التي جمعت حتى اآلن إلى عدد
من المستلزمات التشغيلية التي يمكن اعتمادها لتحقيق

وقد استعرض  Sumbergو )2013( Lankoandéعدداً
من مشاريع " اإلئتمان العيني للثروة الحيوانية"( ،((3فخلصا
إلى أنه على الرغم من أن مصطلح الحماية االجتماعية
ال ُيستخدم في هذه المشاريع ،إال أن أهداف بناء
األصول وتحسين التغذية وزيادة الدخل ،وكذلك الفئات
المستهدفة المعلنة ،تجعل لهذه المشاريع صالت قوية
مع برامج الحماية االجتماعية .غير أنهما حذرا من أن
نتائج المشاريع تعتمد على مجموعة واسعة من الظروف،
وأن األشد فقراً هم أيضاً من ّ
يقل احتماال أن يكونوا
قادرين على التعامل مع المطالب والمخاطر المرتبطة
بأصول الثروة الحيوانية .ووجد تقييم أجرى مؤخرا ألثر
"البرنامج الدولي للتبرع ببقرة حلوب وبلحم الماعز" في
رواندا أن البرنامج زاد بكثير استهالك األسر الرواندية التي
أعطيت بقرة حلوباً أو لحم ماعز من األلبان واللحوم على
( ((3تهدف مشاريع اإلقراض العيني للثروة الحيوانية أساسا إلى بناء قاعدة األصول
اإلنتاجية للفقراء .وهذه المشاريع في العادة دوّارة ،إذ أنها تعتمد القروض العينية
والسداد العيني .يقوم المشروع بإعطاء المنتفع واحداً أو أكثر من إناث الحيوانات ،على
أساس أن يعاد إلى المشروع ،مع مرور الوقت ،عدد محدد من نسل اإلناث لتعطى إلى
منتفعين آخرين .وإلى أن يتم التسديد بصورة كاملة ،تكون الحيوانات األصلية "ملك"
المشروع "المؤتمن عليها" لصالح المنتفعين ،لكنها بعد السداد ،تصبح ملكا للمنتفعين
(.)2013 ،Sumberg and Lankoandé

األثر األقصى لسياسات وبرامج الحماية االجتماعية على
التغذية.
ويمكن لدمج أهداف ومؤشرات تغذية واضحة في
رصد وتقييم نظم برامج الحماية االجتماعية أن يعزز إلى
حد بعيد مراعاتها العتبارات التغذية .كما أن استهداف
المعرضين للمخاطر التغذوية يشكل أيضاً دعوة إلى النظر
في تعرض األفراد للمخاطر التغذوية داخل األسرة ،باإلضافة
إلى النظر في األوضاع االجتماعية-االقتصادية على مستوى
األسرة نفسها .وعالوة على ذلك ،فإن تصاميم البرامج التي
تتضمن التثقيف التغذوي والترويج للتغذية تعزز الروابط
تحسن
مع الخدمات الصحية وتركز على المرأة يحتمل أن ّ
مؤشرات التغذية.

المصدر :منظمة األغذية والزراعة2015 ،ب

التوالي ( Rawlinsوآخرون .)2014 ،كما أشار المؤلفان
إلى أن البرنامج لم يشمل األشد فقراً (أو األكثر ثراء)،
رغم أن اختيار المنتفعين شمل إجراء تقييم لالحتياجات.
ويحدد العديد من العوامل فعالية استراتيجيات قيام
األسر بإنتاج الغذاء من حيث أثرها على التغذية (Girard
وآخرون .)2012 ،وعندما تكون األمراض المعدية شائعة،
يكون أثر استراتيجيات اإلنتاج محدوداً في غياب تدخالت
إضافية .وعموما ،تشير األدلة الموجودة على قلتها أن
تحسن استهالك األغذية
استراتيجيات اإلنتاج يمكن أن ّ
الغنية بالمغذيات الدقيقة عندما تكون أهداف التغذية
واضحة وعندما تدمج التثقيف التغذوي مع اعتبارات النوع
االجتماعي.
إن إدراج التثقيف التغذوي أمر هام ويمكن أن
يعزز أثر برامج المساعدة االجتماعية ومشاريع الحدائق
المنزلية والتدخالت الزراعية األخرى على نتائج التغذية.
وفي كثير من األحيان ،يع ّرف التثقيف التغذوي تعريفاً
عمومياً على أنه برامج شاملة تتضمن عدداً من التدخالت
المتعلقة بالمعلومات التي تهدف إلى زيادة معرفة
المستهلك بما يشكل تغذية جيدة .والهدف النهائي هو
تغيير السلوك ،كي يختار األفراد نظم أغذية أفضل وأنماط
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الالتينية والبحر الكاريبي (الجدول  Demeke( )3وآخرون،
الصحة .وقد يتضمن مثل هذه البرامج
حياة موفورة ّ
 .)2014وفي العادة ،فإن وزارات الزراعة هي التي تقدم
عناصر من التدريب في مجال التغذية وحمالت إعالمية
ً
ً
إعانات المدخالت ،لكنها أحيانا كثيرة تعتبر جزءا من
للجمهور ولوائح تنظيمية تفرض على اإلعالن والتوسيم.
سياسات الحماية االجتماعية والسياسات الزراعية كلتيهما
ويمكن أن يكون التثقيف ،باالقتران مع تدخالت أخرى
ألنها تستهدف المزارعين األسريين ذوي الدخل المنخفض
لتحسين إمكان الحصول على أغذية متنوعة ومغذية،
ً
و/أو ألنها تهدف إلى تحسين األمن الغذائي لألسر وخفض
ف ّعاالً بشكل خاص .فالتثقيف التغذوي ،الذي يشمل كال
الجوع.
من التثقيف العام والتثقيف الخاص بالتغذية ،ف ّعال في
وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،اكتسبت هذه
تحسين التغذية (منظمة األغذية والزراعة2013 ،أ) .في
األقسام التالية ،نناقش سياستين زراعيتين رئيسيتين هما السياسة زخماً في أعقاب "مؤتمر القمة األفريقي المعني
– إعانات المدخالت واإلئتمان – وقضايا تتعلق بتحسين باألسمدة" األول ،الذي عُ ِقد في يونيو/حزيران  2006ودعا
الدول األعضاء في "االتحاد األفريقي" إلى تحسين إمكان
االتساق مع الحماية االجتماعية.
حصول المزارعين على أسمدة عن طريق منح إعانات
هادفة ،مع إيالء اهتمام خاص لفقراء المزارعين (Druilhe
و .)2012 ،Barreiro-Hurléوإعانات األسمدة جذابة أيضاً
الحماية االجتماعية وإعانات
المدخالت الزراعية
ألنها يمكن أن تزيد إنتاج األغذية في غضون فترة زمنية
قصيرة نسبياً ،وألن استخدام األسمدة للهكتار الواحد
منخفض جداً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مقارنة
كانت إعانات المدخالت جزءا ً ال يتجزأ من برنامج األمن
ً
الغذائي في الستينيات والسبعينيات ،ولكنها أوقفت على بمناطق أخرى .فمثال ،كان متوسط معدالت استعمال
نطاق واسع واستبدلت بإيجاد حلول لخفض الفقر وانعدام األسمدة في آسيا  150كغم/للهكتار مقارنة مع  7كغم
للهكتار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (Druilhe
األمن الغذائي في الريف موجهة نحو السوق .ولكن
و.)2012 ،Barreiro-Hurlé
بعد فترة انعدام أمن غذائي شديد ،استعادت إعانات
ً
ومن بين البرامج التي دُرست كثيرا "برنامج إعانات
المدخالت ،وخاصة اإلعانات المخصصة لألسمدة ،شعبيتها
على نطاق واسع في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والبحر المدخالت الزراعية" في مالوي ،الذي أطلق في موسم
 ،2006/2005عقب موجة جفاف شديد في موسم
الكاريبي ،خصوصاً في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار
 2005/2004وحدوث نقص طويل األمد في المواد الغذائية.
األغذية وتكاليف األسمدة بعد عام  .2006وهي اآلن
التدبير األكثر شعبية المستخدم في دعم اإلنتاج ،رغم أن وهو يهدف إلى تعزيز األمن الغذائي لألسر عن طريق زيادة
اإلنتاج وتخفيض أسعار المواد الغذائية أو تثبيتها .ويغطي
اإلعانات تكون عادة صغيرة وظرفية في منطقة أمريكا

الجدول 3

برامج اإلعانات للمدخالت التي نفذتها بلدان منتقاة بحسب الحجم واإلقليم 2012 – 2007

المنطقة

برامج صغيرة أو برامج مخصوصة مؤقتة

برامج واسعة النطاق

شرق آسيا والمحيط الهادئ

كمبوديا ،جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،تايلند
وفييت نام

الصين ،إندونيسيا ،الفلبين

أوروبا وآسيا الوسطى

طاجيكستان

أذربيجان وكازاخستان

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

األرجنتين ،دولة بوليفيا المتعددة القوميات ،البرازيل،
شيلي ،كولومبيا ،كوستاريكا ،كوبا ،هايتي ،نيكاراغوا،
بنما ،بيرو ،أوروغواي

إكوادور ،السلفادور ،غواتيماال ،هندوراس ،المكسيك،
باراغواي ،جمهورية فنزويال البوليفارية

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الجزائر ،تونس

مصر ،جمهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،لبنان،
الجمهورية العربية السورية ،اليمن

جنوب آسيا

بوتان ،نيبال

بنغالديش ،الهند ،سري النكا

أفريقيا جنوب الصحراء

تشاد ،ليسوتو ،موريتانيا ،موزامبيق  ،سيراليون،
زمبابوي

بوركينا فاسو ،غانا ،كينيا ،مالوي ،مالي ،المغرب،
نيجيريا ،رواندا ،السنغال ،توغو ،جمهورية تنزانيا
المتحدة ،زامبيا

مالحظات :تشمل المدخالت األسمدة والبذور .قد تكون اإلعانات نف ّذت للفترة كلها لكل أو لجزء منها.
المصدر Demeke :وآخرون .2014 ،
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اإلطار 16

إعانات األسمدة بحاجة إلى تدخالت تكميلية لتعزيز فعالية النمو لصالح الفقراء

يعتبر أن معونات األسمدة نجحت في تجربة البلدان
اآلسيوية .فقد أنفق كل من الهند وبنغالديش وإندونيسيا
وباكستان مبالغ كبيرة من األموال العامة على إعانات دعم
األسمدة ،ويعزى لهذه اإلعانات فضل المساهمة في النمو
السريع في إنتاج األغذية المعروف بـ "الثورة الخضراء" ،على
األقل في المراحل األولى ( Djurfeldtوآخرون .)2005 ،لكن
معونات المدخالت هي أحد العوامل فقط ،فقد صاحبها
إنفاق على البحث والتطوير وخدمات اإلرشاد والري والطرق
الريفية وتنمية أسواق األسمدة ( Rashidوآخرون.)2013 ،
ولذا ينبغي أال ينظر إلى إعانات األسمدة على أنها ترياق

للنمو الزراعي المستدام :بل ينبغي كي تكون ف ّعالة أن تكون
جزءاً من مجموعة استثمارات .وتبين دراسات أثر اإلنفاق
العام على النمو وخفض الفقر أن للطرق وللبحوث والتنمية
الزراعيين والتعليم والري آثار أقوى بكثير من معونات
األسمدة (منظمة األغذية والزراعة .)2012 ،ورغم أن هناك
في أحيان كثيرة دعوات تؤيد اإلنفاق على المعونات على
أساس اعتبارات اإلنصاف والفقر ،إ ّال أن األدلة المتوفرة تبين
بوضوح أن االستثمار في السلع العامة أكثر فعالية في هذا
الصدد.

أكثر من  1.7مليون أسرة معيشية ،أي أكثر من نصف األسر األحيان بسبب االفتقار إلى تقييمات األثر ( Druilheو
جميعها ،وأكثر من  60في المائة من جميع المزارعين
.)2012 ،Barreiro-Hurlé
األسريين الصغار ،وقد وفر في عام  2012/2011بذور الذرة
وبقدر ما تساهم برامج إعانات المدخالت في قدر
واألسمدة المدعمة بتكلفة تبلغ حوالي  3في المائة من
أكبر من األمن الغذائي من خالل توفير السلع األساسية
الناتج المحلي اإلجمالي ( Chirwaو.)2013 ،Dorward
وانخفاض أسعارها ،فإنها تعود بالفائدة على الفقراء
وقد كان لهذا البرنامج وقع هام على مستوى األسر
ويمكن أن تعتبر متوائمة مع أهداف برامج وسياسات
واألسواق واالقتصاد (اإلطار  .)16فكانت هناك آثار إيجابية الحماية االجتماعية ومساهمة فيها .ولكن ،بشكل عام ،ال
قوية من حيث
التحسن في توفير الذرة وانخفاض أسعارها تستهدف هذه البرامج الفقراء وال تصل إليهم (الجدول .)4
ّ
ً
في األسواق الريفية وكذلك في ارتفاع معدالت أجور قوة فمثال ،في زامبيا ،يزرع  73في المائة من المزارع األسرية
العمل الزراعي .كذلك ارتفع إنتاج الذرة في البالد من
الصغيرة أقل من هكتارين ويشكلون  78في المائة من
 1.2مليون طن في عام  2004إلى  3.6مليون طن بحلول المزارع األسرية الصغيرة التي تعيش في فقر مدقع .ولكن
عام  ،2013وتجاوز المتطلبات الوطنية كل عام ابتدا ًء من حتى اآلن ،ذهب  55في المائة من إعانات المدخالت
عام ( 2005منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ)( .((3وقد أدى إلى  23في المائة من األسر التي تزرع أكثر من هكتارين
المزيج من زيادة اإلنتاج وأسعار الذرة األرخص وارتفاع
( Masonو Jayneو .)2013 ،Mofya-Mukukaواستهدف
برنامج مالوي أيضاً المزارعين الفقراء الذين لديهم بعض
عائدات أجور قوة العمل الزراعي إلى خفض الجوع في
األسر الريفية التي تعاني انعدام األمن الغذائي .وكان من األراضي والقدرة على زراعتها ،لكنهم ليسوا بالضرورة أشد
فقراً ( Kilicو Whitneyو.)2015 ،Winters
المحتمل بنسبة  22في المائة أن تبلغ األسر التي تلقت
تستهلك برامج إعانات األسمدة جزءاً كبيراً من الميزانيات
قسائم من البرنامج اعانات المدخالت الزراعية عن إنتاج
الحكومية الزراعية .فمث ًال ،أنفق على الزراعة في عام 2011
تحسن
للذرة ٍ
"كاف" .وأفاد ثلثا األسر أن أمنها الغذائي ّ
على مستوى األسرة وعلى مستوى المجتمع المحلي نتيجة كل من بوركينا فاسو وإثيوبيا وغانا وكينيا ومالوي ومالي
ونيجيريا والسنغال وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا مليار
لبرنامج اإلعانات ( Chirwaو .)2013 ،Dorwardوأدى
نجاح البرامج في رفع اإلنتاج إلى تبني بلدان أخرى جنوب دوالر أمريكي أو  28.6في المائة من اإلنفاق العام لهذه
الصحراء خططاً مشابهة .ونجحت هذه البلدان بشكل عام البلدان ( Jayneو .((3()2013 ،Rashidويمكن أن تشمل
الروابط بين هذه البرامج المنفردة القائمة بذاتها وبرامج
في زيادة غلة المحاصيل واإلنتاج الزراعي ،رغم أن األثر
المدخالت المتضمنة حماية اجتماعية تحسين وصول
على األمن الغذائي لألسر لم يكن واضحاً في كثير من
( ((3نلفت إلى السجال بشأن حجم األثر .يالحظ  Chirwaو)2013( Dorward
التعارض بين مستويات توفر الذرة العالية وفي الوقت نفسه ارتفاع مستويات سوء
التغذية بين األطفال وانعدام األمن الغذائي .وقد وجد  LundukaوRicker-Gilber
و )2013( Fisherأنه بينما تشير تقديرات اإلنتاج الوطني إلى زيادات هائلة في إنتاج
الذرة في مالوي ،تظهر الدراسات على مستوى المزرعة زيادات متواضعة فحسب في
حجم غلة الذرة وفي إنتاجها.

( ((3جرى انتقاد معونات األسمدة لعدد من األسباب .فآثار برامج إعانات دعم
األسمدة في أفريقيا جنوب الصحراء غير موثقة جيداً ولذا فإنها تقبل الطعن
و .)2012 ،Barreiro-Hurléوالرصد والتقييم هما من المتطلبات األساسية لتحسين
البرامج وصنع القرارات الجيدة .لمزيد من التفاصيل حول إيجابيات وسلبيات برامج
إعانات األسمدة وكيفية تحسينها ،أنظر ،على سبيل المثال Chirwa ،و،Dorward
()2013؛  Jayneو.)2013( ،Rashid

(Druilhe
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الجدول 4

نسب األسر الريفية التي تتلقى مساعدة اجتماعية و/أو إعانات للمدخالت الزراعية ،بحسب نوع المساعدة المتلقاة
مساعدة اجتماعية
فقط *

إعانات مدخالت زراعية
فقط * *

كالهما معاً

ال شيء

في المائة
إثيوبيا ()2012

9.8

22.2

3.2

64.8

كينيا ()2005

13.7

2.2

0.1

84.0

مالوي ()2011

2.6

48.1

2.9

46.4

النيجر ()2011

2.5

2.7

0.3

94.5

جمهورية تنزانيا المتحدة ()2009

2.8

1.9

0.1

95.3

مالحظات * :تشمل المساعدة االجتماعية جميع أنواع التحويالت (مشروطة أو غير مشروطة ،نقدية أو عينية) باستثناء المنح الدراسية والتغذية في
المدارس ** .إعانات المدخالت الزراعية وتشمل إعانات البذور واألسمدة.
المصادر :حسابات قام بها المؤلفون باستخدام بيانات مسوحات األسر .لالطالع على قائمة بجميع المسوحات التي استشيرت ،أنظر مراجع مسوحات األسر في نهاية
التقرير (ص .)127

إعانات المدخالت إلى األسر األشد فقراً ،مث ًال عن طريق
تحسين االستهداف و/أو ضبط حجم ونوع حزم المدخالت
لتتوافق مع االحتياجات المحددة لصغار المزارعين األسريين.
ويتحقق االستهداف األفضل لمن هم أشد فقراً عن طريق
حزم مصممة لتلبية احتياجاتهم .فمث ًال ،في زامبيا ،يستهدف
"برنامج حزمة األمن الغذائي" األسر التي تزرع أقل من
 0.5هكتار ،ويتكون من حزم مدخالت لــ  0.25هكتار من
الحبوب و 0.25هكتار من نبات الكسافا و 0.25هكتار من
البقوليات .وهذه اإلعانات مجانية للعامين األولين ،وبعدها
يتعين على المزارعين تسديد نصف القيمة عينيا .وهذا
البرنامج صغير نسبياً يحصل  5في المائة فقط من القيمة
المخصصة لـ "برنامج إعانات المدخالت الزراعية" (Burke
و Jayneو .)2012 ،Sitkoوثمة خيار آخر هو الجمع بين
هذه وبرامج التحويالت النقدية االجتماعية التي تتيح
للمنتفعين األكثر فقراً السيولة اإلضافية الالزمة لدفع ثمن
الجزء "غير المدعم" من المدخالت.

القروض المقدمة للزراعة
تشكّل القيود االئتمانية عائقاً رئيسياً أمام االستثمار
الزراعي ،إذ ال يخصص للزراعة سوى القليل من اإلئتمان
نسبياً ،ويشكل اإلئتمان قيدا ً على العديد من المنتجين
الزراعيين .وال تملك األسر الريفية غير القليل من فرص
الحصول على قرض رسمي .مثالً ،وجد )2010( Adesina
في أجزاء من شرق وغرب أفريقيا أن حوالي  3في المائة

فقط من اإلئتمان التجاري ذهب للزراعة ،رغم أن هذا
القطاع استأثر بنسبة  50إلى  70في المائة من الناتج
المحلي اإلجمالي .وبشكل مشابه ،يشكل اإلئتمان قيدا ً
على  40في المائة من جميع المنتجين الزراعيين في
هندوراس ونيكاراغوا وبيرو (البنك الدولي .)2007 ،كذلك
وجد  Zezzaوآخرون )2007( ،أنه في عشرة بلدان في
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا وأمريكا الالتينية،
يستخدم أقل من  40في المائة من األسر الزراعية
اإلئتمان (بما في ذلك القروض من أفراد األسرة واألقارب)،
وفي معظم البلدان ال يزيد من يستخدمون اإلئتمان عن
واحد من كل عشرة من األسر الزراعية .ويعود ذلك جزئياً
أيضاً إلى أن اإلئتمان غير الرسمي يكون في كثير من
األحيان مكلفاً جدا ً ( Banerjeeو .)2007 ،Dufloوفي
العديد من البلدان ،تعطى أولوية لمعالجة إخفاقات سوق
اإلئتمان ،من خالل برامج خاصة وخطط لضمان االئتمان
والبنوك المتخصصة .وتتخذ البلدان اآلسيوية وبلدان
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي جميعها تقريباً وأغلبية
البلدان األفريقية تدابير لتيسير تقديم اإلئتمان الزراعي
(الجدول .)5
ّ
وفي البرازيل ،شكل دعم وتعزيز الزراعة األسرية أولوية
من أولويات الحكومة في السنوات األخيرة .ولهذا الغرض،
أنشئ البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة األسرية في عام .2003
وهو يشمل ،من بين العديد من األنشطة ،توفير اإلئتمان
لألنشطة اإلنتاجية الريفية .وفي السنوات األخيرة ،م ّول هذا
البرنامج ،خصوصاً في المناطق التي يتركز فيها الفقر الريفي،
حوالي مليوني قرض تبلغ قيمتها حوالي  10مليارات دوالر.
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على ذلك ،لم تجد هذه الدراسات أي دليل واضح على
ويقدم القرض اآلن بمعدل فائدة سنوية مدعم يبلغ  2في
تحسن مستويات
المائة لدعم المزارع األسرية وهو مشمول بالتأمين (اإلطار
أن القروض الصغيرة تخفض الفقر أو ّ
ً
المعيشة مقاسة بإجمالي دخل األسرة،Banerjee( .
 Grossi Del( )17و .)2015 ،Marquesويوفر "البرنامج
و Karlanو.)2015 ،Zinman
الوطني لتعزيز الزراعة األسرية" أيضاً القروض الصغيرة إلى
مع ذلك ،تبين األدلة من برامج التحويالت النقدية أيضاً
المزارعين األشد فقراً الذين ال يزيد دخلهم السنوي اإلجمالي
ً
عن  20 000ريال (حوالي  8 800دوالر أمريكي) .والقروض أنه حتى عندما كان اإلئتمان متوفراّ ،
فضل العديد من
المنتفعين تخفيض ديونهم بدالً من أخذ مزيد من القروض
الصغيرة أكثر انتشاراً في شمال شرق البرازيل ،حيث يقدم
بنك شمال شرق البرازيل خط إئتماني يدعى  Barca( Agroamigoوآخرون .)2015 ،وهناك أدلة متزايدة ،على أن
القروض الصغيرة ليست بمفرها كافية لمساعدة األسر
(صديق الزراعة) يوفر للمزارعين خدمات رصد مباشر من
الفقيرة على الخروج من الفقر أو تحسين رفاهها مقاساً
خالل خبير استشاري يساعدهم أيضاً على وضع خطط
باالستهالك والصحة والتعليم وتمكين المرأة (،Banerjee
لإلستثمار .وفي عام  ،2013بلغت قروض Agroamigo
أكثر من  20في المائة من قروض "البرنامج الوطني لتعزيز و Karlanو .)2015 ،Zinmanوفي حالة من هم أشد
فقراً ،ينبغي أن تكون القروض الصغيرة جزءاً من حزمة
الزراعة األسرية" جميعها.
غير أنه ثبت أن استهداف األشد فقرا مباشرة بالقروض من التدخالت أو من برنامج مشترك يتضمن المساعدة
االجتماعية ( .)2012 ،Barrientosمث ًال ،يتضمن نموذج
الصغيرة أمر صعب .ففي الواقع ،يعتقد أن غالبية
 BRACفي بنغالديش تدخالت متعددة ،بما في ذلك
عمالء القروض الصغيرة في العالم ،الذين يقدر عددهم
إمكانية الحصول على قروض وتحويالت نقدية ،ويهدف
بـ  150مليونا ،يعيشون أدنى بقليل من خط الفقر
ً
إلى تحرير األشد فقرا من ربقة الفقر في نهاية المطاف
وفي أكثر األحيان فوق خط الفقر مباشرة (Hashemi
ً
تدريجيا من خالل االنضمام إلى برامج القروض الصغيرة
و .)2011 ،de Montesquiouوبعبارة أخرى ،ليسوا هم
األكثر فقراً .ذلك أن أفقر األسر تفتقر في أحيان كثيرة إلى (أنظر أيضاً الفصل  ،2الصفحة .)34
األصول والمهارات التي تمكنها من االستفادة من اإلئتمان،
وقد تجد صعوبة حتى في سداد القروض الصغيرة .وعالوة
تحسن رفاه برامج المشتريات المؤسسية
على ذلك ،رغم أنه تبين أن القروض الصغيرة ّ
األسرة في بنغالديش ( Khandkerو،)2014 ،Samad
يشكّل االفتقار إلى أسواق كافية قيدا ً هاماً على النمو
فليس هذا هو الحال دائما ،إذ تبين أدلة حديثة العهد
الزراعي والتنمية الريفية .وكان النهج المبتكر للتصدي
من ست دراسات أن للقروض الصغيرة أثر مختلط على
لهذا القيد بذل جهد لمواءمة برامج الحماية االجتماعية
استهالك األغذية (في الغالب ليس لها أي تأثير) .وعالوة

الجدول 5

أدوات اإلئتمان الرئيسية التي اعتمدتها بلدان منتقاة بحسب النوع واإلقليم2012 – 2007 ،

اإلقليم

التوسع في اإلئتمان

خفض سعر الفائدة

كالهما معاً

شرق آسيا والمحيط الهادئ

كمبوديا ،الصين ،تايلند

إندونيسيا ،فييت نام

جمهورية الو الشعبية الديمقراطية،
الفلبين

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي

كوبا

األرجنتين ،شيلي ،كوستاريكا،
الجمهورية الدومينيكية ،غواتيماال،
والمكسيك ،نيكاراغوا ،باراغواي ،بنما

دولة بوليفيا المتعددة القوميات،
البرازيل ،كولومبيا ،إكوادور ،السلفادور،
بيرو ،جمهورية فنزويال البوليفارية

جمهورية إيران اإلسالمية ،العراق،
الجمهورية العربية السورية

الجزائر ،مصر ،المغرب

جنوب آسيا

بنغالديش

نيبال

الهند ،باكستان ،سري النكا

أفريقيا جنوبالصحراء الكبرى

ليسوتو ،مالوي ،موريتانيا ،رواندا،
زامبيا

كينيا ،تونس ،أوغندا ،زمبابوي

غانا ،موزامبيق ،نيجيريا ،جنوب
أفريقيا ،جمهورية تنزانيا المتحدة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

مالحظات :قد تكون األدوات اعتمدت للفترة كلها لكل أو لجزء منها.
المصدر Demeke :وآخرون2014 ،
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التأمين الزراعي
يمكن أن يساعد اإلئتمان الريفي على تعزيز التنمية الريفية،
لكنه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى مديونية المنتجين الريفيين.
ولذلك يمكن أن يساعد ربط القروض بالتأمين على نجاح
أسواق اإلئتمان .وفي البرازيل ،أدخلت الحكومة "البرنامج
الوطني لتعزيز الزراعة األسرية" في عام  2004لدعم
القروض التي يقدمها "البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة األسرية"
في حالة حدوث خسائر ناجمة عن الكوارث الطبيعية واآلفات
واألمراض التي تصيب المحاصيل .ويغطي "البرنامج الوطني
لتعزيز الزراعة األسرية" حالياً التكاليف وعقود االستثمار
الزراعي ،في الحاالت التي تتوفر فيها دراسات زراعية مناسبة.
وفي حالة حدوث خسائر ،يحصل المزارع المنتفع على تغطية
بنسبة  100في المائة لسداد القروض لتلك السنة ،ويتلقى ما
يصل إلى  7 000ريال برازيلي (حوالي  3 100دوالر أمريكي)
كتعويض عن أي نقص في اإليرادات.
وهناك ابتكار هام آخر ُأدخل في  ،2007-2006هو "برنامج
ضمان األسعار لألسر الزراعية" الذي يقدّم خصماً على القروض
كلما كان سعر السوق للمنتج الممول أدنى من السعر
المضمون .واألسعار المضمونة ثابتة على أسعار بداية دورة
المحاصيل وتستخدم تكاليف اإلنتاج كمرجع .وقد صمم ضمان
األسعار هذا لصالح المزارعين األشد فقراً ،والمكافآت محددة
حاليا بـ  5 000ريال (حوالي  2 200دوالر أمريكي) لتمويل
العقود وبـ  2 000ريال (حوالي  900دوالر أمريكي) كح ّد
أقصى لعقود االستثمار.
وعلى العموم ،ليس بمقدور الفقراء الحصول على
التأمين الزراعي ،ما لم يكن مجانياً أو مدعماً .وفي البرازيل،
يوفر "برنامج تأمين األسرة الزراعية" تأميناً على المحاصيل
للمزارعين األسريين ،وتدفع الحكومة إعانة تبلغ  75في المائة

من قسط التأمين .وعالوة على ذلك ،ليست خطط التأمين
الزراعي واسعة االنتشار بسبب العديد من مشاكل المعلومات
المرتبطة بها .ويمكن أن تساعد خطط التأمين القائمة على
المؤشر على التغلب على بعض هذه المشاكل .وأكثر هذه
الخطط شيوعاً هي الخطط القائمة على مؤشر الطقس ،حيث
تستند العقود على انحرافات من المؤشر القائم على الطقس،
مثل هطول األمطار مع مرور الزمن .ويتلقى جميع أصحاب
بوليصات التأمين ضمن منطقة محددة دفعات على أساس
العقد والقياس ذاتهما في المحطة ذاتها ،ما يلغي الحاجة إلى
التقييم في الميدان (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج
األغذية العالمي.)2011 ،
وقد أدخلت الهند في عام " 1999الخطة الوطنية للتأمين
الزراعي" ،وهي تؤمن اليوم حوالي  15في المائة من جميع
المزارعين ( Demekeوآخرون .)2014 ،وتستند الخطة إلى
نهج مؤشر الغلة ،إذ تحدث الدفعات عندما تنخفض غالت
المحاصيل في منطقة محددة إلى حد أدنى من المستويات
التاريخية .والتأمين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أمر
نادر ،لكن هناك بعض األمثلة على خطط التأمين القائمة على
مؤشر الطقس .مث ًال ،في إثيوبيا ،تقدم شركة "نياال للتأمين"،
وهي شركة تأمين خاصة ،إلى أعضاء المزارع التعاونية تأميناً
قائماً على مؤشر الطقس ،ما يحقق بعض اقتصادات الحجم
الكبير .وتؤمن الشركة جميع المزارعين في التعاونية ،التي
تكون بدورها مسؤولة عن دفع قسط التأمين وعن توزيع
الدفعات المحتملة ( .)2009 ،Meheretteلكن من محدوديات
التأمين القائم على مؤشر الطقس أن جعل مثل هذه الخطة
عمليا يتطلب بيانات تاريخية عن  30عاماً من هطول األمطار
يوميا.

وتقوم سياسات الطلب المؤسسي بتعزيز التنمية
مع األهداف الزراعية باستخدام برامج الحماية االجتماعية
الريفية عن طريق إنشاء سوق لمنتجات المزارع
لخلق أسواق لصغار المزارعين األسريين .وتقوم برامج
المشتريات المؤسسية بشراء األغذية محلياً ،إما مباشرة من األسرية الصغيرة .غير أن التدخالت التي تربط
المزارعين أو من التجار ،الستخدامها في برامج المساعدة المساعدة االجتماعية بالطلب المؤسسي تر ّكز في
االجتماعية ،مثل برامج التغذية في المدارس أو احتياطيات العادة أيضاً على دعم المزارعين األشد فقراً الذين
يواجهون صعوبات في الحصول على الموارد .وفي
األغذية أو المستشفيات أو التوزيع من خالل المنظمات
نهاية المطاف ،الهدف هو زيادة اإلنتاج الزراعي
الخيرية(.((3
لدى المزارعين األسريين الصغار وتحسين مهارات
المزارعين والعاملين في اإلرشاد الزراعي ومعرفتهم
( ((3المشترون المؤسسون هم كيانات من القطاع العام أو القطاع الخاص مثل
إلنتاج وتسويق األغذية وربط جمعيات صغار المنتجين
المدارس وسلطات احتياطي األغذية والجيش والسجون والمستشفيات ومنظمات
المعونة الغذائية ووكاالت اإلغاثة أو التنمية يشترون كميات/أحجام كبيرة من منتجات باألسواق المحلية بشكل عام.
المزارعين أو التجار في السوق المحلي.

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

برامج الوجبات المدرسية بمنتجات محلية

يقوم أحد نهج برامج المشتريات المؤسسية على شراء
المنتجات للتغذية في المدارس محلياً ،وكثيرا ما يشار
إلى البرامج التي تتبنى هذا النهج على أنها برامج
التغذية المدرسية بالغذاء المزروع محليا( .((3وهي تهدف
إلى توفير الغذاء لألطفال وتحسين معدالت االلتحاق
بالمدارس ،لكنها قد تشمل أيضا برامج صحية ،مثل
مكافحة الديدان والتحصين وصحة األسنان .ويدمج بعض
البرامج مبادرات أخرى مثل تدريب المعلمين وحدائق
المجتمع المحلي ومعلومات التغذية لآلباء واألمهات .ومن
بين األهداف الرئيسية تشجيع مشاركة المجتمع المحلي
من خالل اللجان وجمعيات اآلباء ومجالس المدارس.
وفي بعض البلدان المتوسطة الدخل ،تعتبر هذه
البرامج استراتيجية لتعزيز التنمية الريفية ،كما لتوفير
شبكات األمان االجتماعي .فهي بإيصالها األغذية إلى األفراد
الفقراء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،تساعد
على التخفيف من حدة الجوع وتخفض من سوء التغذية.
وعالوة على ذلك ،فإنها تساعد األسر على تجنب اعتماد
استراتيجيات البقاء التي تلحق بهم أضرارا ،كبيع األصول
اإلنتاجية أو إرسال األطفال للعمل لجمع المال لتوفير
لغذاء .كذلك يكسب المزارعون غير المنتفعين أيضا ،عندما
يوفرون الغذاء لهذه البرامج .ويمكن للبرامج المصممة
تصميماً جيداً أن تسهم في سد الفجوة بين الجنسين في
التعليم ،وال سيما في المناطق الريفية التي توجد فيها
تفاوتات كبيرة بين الجنسين في الحصول على التعليم
( Gelliو Neeserو .)2010 ،Drakeوفي إندونيسيا ،خالل
األزمات المالية ،نفذت الحكومة برنامجا لشراء الكسافا
والموز واألرز من المنتجين المحليين ،فو ّلد ذلك منافع
للمجتمعات المحلية الفقيرة (أنظر أيضاً اإلطار )18
( Studdertوآخرون .)2004 ،وعلى وجه الخصوص ،يعزى
إلى البرنامج فضل توفير دخل ،ال فحسب لألسر التي
لديها أطفال في المدارس ولكن أيضا للمزارعين الذين
يوفرون الطعام وللنساء اللواتي يقمن بإعداد الطعام.
وتحسنت تغذيتهم ،مع ما
تحسن تعليم األطفال
ّ
كذلك ّ
يترتب على ذلك من آثار على المدى الطويل في مجال
تنمية الموارد البشرية.
وبرامج التغذية المدرسية بالغذاء المزروع محليا
مدرجة في "البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في
أفريقيا" و في "الشراكة الجديدة من أجل تنمية
( ((3تتباين طرائق الشراء حسب البرنامج كما تتباين أيضاً كمية المواد الغذائية التي
تشترى من المزارعين المحليين .وعندما تنفذ برامج التغذية في المدارس في مناطق
انعدام األمن الغذائي المزمن ،تكون قدرة اإلنتاج الغذائي منخفضة وتكون المشتريات
المحلية أكثر صعوبة ( Devereuxو Sabates-Wheelerو،Pascual Martínez
.)2010

أفريقيا" كجزء من الجهود المبذولة لتقليل انعدام
األمن الغذائي وربط السكان المعرضين للمخاطر
بفرص النمو الزراعي .اليوم ،يجري تنفيذ برامج وجبات
مدرسية بمنتجات محلية في ما ال يقل عن  20بلداً
أفريقيا ،بالبناء في بعض األحيان على مبادرة "الشراء
من أجل التقدم" (أنظر أدناه).

برنامج "برنامج األغذية العالمي"
للشراء من أجل التقدم

"برنامج األغذية العالمي" مشتر رئيسي للغذاء :ففي عام
 ،2013اشترى بما قيمته  1.16مليار دوالر أمريكي من
المواد الغذائية األساسية ،وفّر  80في المائة منها تجار
في البلدان النامية .وفي محاولة لالستفادة من هذه
المشتريات المحلية واإلقليمية لبناء قدرات صغار المزارعين
األسرين ،أطلق برنامج األغذية العالمي برنامج الشراء من
أجل التقدم .وجرى بدءا ً من عام  2008تنفيذ برنامج
السنوات الخمس في  20بلدا ً في أفريقيا وآسيا وأمريكا
الوسطى( .((4ومن ضمن هذا البرنامج ،اختبر برنامج األغذية
العالمي طرقاً مختلفة لشراء المواد الغذائية من المزارعين
األسريين الصغار ،بهدف تحديد النماذج التي يمكن أن
تعزز تعزيزا ً مستداماً تطوير المزارع األسرية الصغيرة من
خالل تعزيز فرص الوصول إلى األسواق الرسمية .ويستتبع
نهج الشراء من أجل التقدم :طلباً متسقاً على األغذية
ذات النوعية الرفيعة؛ والتعزيز الهادف لقدرات المزارعين
األسريين الصغار ،عادة من خالل منظمات المنتجين؛ و
التنسيق ودعم الربط بين مقدمي الخدمات الرئيسية في
سلسلة اإلمداد (أنظر أيضا اإلطار .)19
على مدى الفترة التجريبية التي استغرقت خمس
سنوات ،نجح برنامج األغذية العالمي في شراء 000
 367طن من المواد الغذائية من المزارعين األسريين
الصغار ،واضعاً بذلك أكثر من  148مليون دوالر أمريكي
مباشرة في أيدي المزارعين وأسرهم ( 30مليون دوالر
أمريكي سنوياً في المتوسط) .وباإلضافة إلى ذلك ،قامت
منظمات المنتجين التي لم يسبق لها البيع جماعياً ببيع
ما قيمته  60مليون دوالر أمريكي أخرى من األغذية
النوعية لمشترين خارج برنامج األغذية العالمي .وخالل
التجربة ،دخل برنامج األغذية العالمي في ما يزيد على
 500من الشراكات ،اتخذ أكثر من نصفها طابعاً رسميا
من خالل اتفاقات .وعدا عن الوزارات والوكاالت ،شمل
شركاء برنامج األغذية العالمي منظمات غير حكومية
( ((4أنظر  .https://www.wfp.org/purchase-progressكما تتوفر
سلسلة من دراسات الحالة لبرامج الشراء من أجل التقدم الحديثة العهد في
http://www.fao.org/ag/ags/ivc/institutional-procurement/en
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برامج الوجبات المدرسية بمنتجات محلية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وهندوراس

تغطي التغذية في المدارس  87في المائة من المدارس في
بوليفيا .وينص قانون المشتريات العامة بعد إصالحه على أن
األغذية المشتراة لبرامج التغذية في المدارس وغيرها من مبادرات
األمن الغذائي يجب أن ُتشرى من المنتجين الوطنيين .وقد
استطاع المزارعون توفير مجموعة واسعة من المنتجات ،كاألرز
والذرة والكينوا ،فضال عن األطعمة المجهزة كالبسكويت ومنتجات
األلبان .وفي بلديات فيال الكاال وتومينا ويامباريز وزودانيز ،عمدت
الحكومات المحلية إلى شراء منتجات عضوية من صغار المزارعين
لتعزيز مشاركتهم في أسواق األغذية العضوية (منظمة األغذية
والزراعة2013 ،ب) .كذلك شجعت الحكومة اإلنتاج العضوي
على نطاق صغير بإدراج الموز العضوي في الوجبات المدرسية.
فولدت هذه التجربة عدة نتائج إيجابية لصغار المزارعين األسريين
(المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،)2012 ،إذ زاد المزارعون
المساحات المزروعة موزاً بأكثر من الضعف استجابة للطلب ،كما
اعتمدوا ممارسات أكثر كفاءة للحصاد ولما بعد الحصاد .وقد أبلغ
أكثر من  85في المائة من المنتجين عن ارتفاع دخلهم وزيادة
استهالكهم ،بما في ذلك استهالكهم للحليب واللحوم.
في هندوراس ،مولت الحكومة ونفذت برنامج (كوب
الحليب  )Vaso de Lecheلتكملة الوجبات المدرسية .وفي
عام  ،2012غطى هذا البرنامج  638 000طفل في 143
بلدية مختلفة ،أساساً في المناطق الريفية .والهدف الرئيسي
من هذا البرنامج هو تحسين الحالة التغذوية لألطفال في
مستويات التعليم قبل المدرسي واالبتدائي بزيادة استهالكهم
من البروتين والكالسيوم .وباإلضافة إلى ذلك ،يهدف البرنامج
إلى تعزيز التنمية الريفية عن طريق الشراء المباشر من صغار

منتجي األلبان .وهو يقدم للمنتجين أسعاراً ثابتة طوال العام،
ما يضمن لهم دخ ًال ثابتا .والشرط الرئيسي للمشاركة في
البرنامج أن يكون المنتج معتمداً من دائرة السالمة والصحة
الزراعية الوطنية .وفي كثير من الحاالت ،شكل المنتجون
مجموعات إلنشاء مراكز معالجة وتخزين تيسر عمليات شراء
البرنامج للحليب .وقد نفذت األمانة العامة الزراعة والثروة
الحيوانية سلسلة من المشاريع الرامية إلى تقديم المساعدة
التقنية وفي البنية التحتية والتمويل للمنتجين المشاركين
في البرنامج ،الذي يعتبر واحداً من أفضل حاالت الطلب
المؤسسي على منتجات صغار المزارعين األسريين في أمريكا
الوسطى (منظمة األغذية والزراعة2013 ،ب).
ويعزى نجاح الروابط بين الزراعة في المزارع األسرية
الصغيرة وبرامج التغذية في المدارس إلى حد كبير إلى
اإلطار التشريعي للمشتريات العامة المؤاتي .فقد هدفت
قوانين البلدين إلى خلق أسواق للمنتجين الوطنيين وزيادة
مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم .وهي تسمح
للحكومات المحلية بالشراء مباشرة من منظمات المنتجين
والمزارعين األسريين ،ما يح ّد من متطلبات المناقصة المرهقة.
وباإلضافة إلى ذلك ،أعطت الحكومتان في بوليفيا وهندوراس
في السياسات العامة األولوية للشراء العام للغذاء من
يسر تنفيذ برامج التغذية االمدرسية
المنتجين الوطنيين ،ما ّ
بالغذاء المزروع محليا.

المصدر Nehr :و Mirandaو.2014 ،Howe

أهم برنامجين للمشتريات المؤسسية في البالد(.((4
دولية ومحلية ومنظمات منتجين وبعض وكاالت األمم
المتحدة وموردي المدخالت ومج ّمعي ومصنّعي المنتجات ويعمل برنامج المشتريات الغذائية من خالل طرائق
ومقدمي الخدمات المالية والمؤسسات البحثية وشركاء
في التنمية ثنائيين وكيانات إقليمية( .برنامج األغذية
(((4
العالمي.)2014 ،
ما زال البرنامج الوطني للتغذية في المدارس موجوداً منذ الخمسينات ،لكنه

التجربة البرازيلية :ربط الزراعة األسرية
واألسواق ألغراض مؤسسية

كانت البرازيل أول بلد وضع برنامج المشتريات
الغذائية المؤسسية بربط تطوير الطلب المضمون
على إنتاج صغار المنتجين باستراتيجية أمن غذائي.
فبرنامج مشتريات األغذية المعروف بـ  PAAوالبرنامج
الوطني للتغذية في المدارس المعروف بـ  PNAEهما

لم يربط بالسياسات المتعلقة باألسر الزراعية إال في عام  .2009اليوم ،تقوم مدارس
الواليات والمدارس البلدية واالتحادية بشراء ما ال يقل عن  30في المائة من المواد
الغذائية للوجبات المدرسية مباشرة من المزارعين األسريين .وقد توسع البرنامج بسرعة،
ففي عام  ،2014بلغت ميزانيته  3.5مليار ريا (حوالي  1.54مليار دوالر أمريكي)،
يستفيد منها  47.2مليار طالب .ومن هذا المبلغ ،كان نحو  460مليون دوالر أمريكي
( 1.05مليار ريا) مخصصاً لعمليات الشراء المباشرة من منتجات المزارع األسرية
( Del Grossiو.)2015 ،Marquesغير أن  45في المائة فقط من الوكاالت المنفذة
يمتثل للحد األدنى من المتطلبات المقرة قانونا المتمثلة بشراء ما ال يقل  30في
المائة من المزارعين األسريين ( .)2015، Swenssonالدروس المستفادة من التجربة
البرازيلية تعزز برامج التغذية في المدارس في بلدان أخرى في أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي (أنظرhttp://www.fao.org/inaction/ :
)program-brazil-fao/projects/school-feeding/en/

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

اإلطار 19

تؤدّي منظمات المنتجين دوراً رئيسياً
يشكل دخول حلبة المنافسة على توريد المنتجات إلى
المشترين الخاصين أو كبار العامين تحدياً رئيسياً لصغار
المزارعين األسريين ،فهو يتطلب الوفاء بمعايير صارمة
وتسليم المنتجات على نطاق كبير ،ما يجعل منظمات
المنتجين الفعالة ضرورة حيوية .ويمكن لمنظمات
المنتجين أن تلعب دوراً هاماً في التغلب على القيود
والعقبات التي قد تواجه المزارعين األفراد .فهي تمكن
من تجميع الموارد ،كاإلئتمان والمعلومات والعمل والنقل،
ما يخلق وفورات حجم تخفض تكاليف المعامالت وتولد
بعض القوة في السوق .كما يمكن لمنظمات المنتجين
أن تساعد على بناء مهارات المزارعين وتوفير المعلومات
والمعارف والمساعدة على التصدي للقضايا القانونية
وإصدار الشهادات والتسجيل ومنحهم أحياناً بعض الصوت
في المحافل الوطنية والدولية .ويمكن للحكومات أن
تدعم منظمات المنتجين بتوفير الظروف التمكينية وإطار
سياساتي وقانوني داعم ،باإلضافة إلى الحوافز االقتصادية
(منظمة األغذية والزراعة .)2012 ،ومن أشهر منظمات
المنتجين "شبكة تعاونيات األلبان الهندية" .ففي عام
 ،2005استأثرت هذه التعاونيات ،بأعضائها الذين بلغ
عددهم  12.3مليون عضو ،بنسبة  22في المائة من إنتاج
الحليب في الهند .وستون في المئة من أعضاء التعاونيات
هذه مزارعون ال يملكون أرضاً أو هم مزارعون صغار جداً
و/أو نساء.
وعلى سبيل المثال ،في إثيوبيا ،في سياق "تحالف
الذرة" – وهو شراكة صممتها وتنسقها "وكالة التحول
الزراعي" باالعتماد على مجموعة من العناصر الفاعلة
من الحكومات االتحادية والمناطقية واألمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص – استهدف
برنامج األغذية العالمي  ٥٠ ٠٠٠مزارع للشراء منهم

عدة ،بما في ذلك تقديم الدعم لبناء المخزونات
وحوافز إلنتاج واستهالك الحليب وعمليات الشراء
المؤسسي.
أطلق برنامج برنامج مشتريات األغذية في عام 2003
كجزء من "برنامج القضاء على الجوع" ،وهو يهدف إلى
دعم إنتاج المزارعين األسريين ووصولهم إلى األسواق
وتوزيع األغذية على الشعب لضمان األمن الغذائي
والتغذية وبناء المخزونات االستراتيجية .وهناك حدود
عليا على مشتريات برنامج المشتريات الغذائية والبرنامج

لبرنامج التغذية في المدارس في الفترة .2013–2009
وباإلضافة إلى ذلك ،قدم التحالف لـ  31من االتحادات
التعاونية ،تمثل ما يزيد على مليون من صغار المزارعين
األسريين ،زيادة في فرص الوصول إلى المدخالت الزراعية،
إلى جانب التدريب وبناء القدرات في مجال أساليب
اإلنتاج والمناولة ما بعد الحصاد وخدمات التجميع
والتسويق الكفؤة .وأدت االستثمارات المجمعة إلى تحقيق
مبيعات من األغذية النوعية من االتحادات التعاونية إلى
برنامج األغذية العالمي ،تقدر قيمتها بما يزيد على 25
مليون دوالر أمريكي .وفي إطار هذا التعاون ،عقد برنامج
األغذية العالمي ووكالة التحول الزراعي والبنك التجاري
اإلثيوبي اتفاقا ثالثيا لدعم توفير تمويل لإلنتاج عن طريق
قروض تق ّدم باستخدام عقود برنامج األغذية العالمي
كضمان .وقد اعتبرت المؤسسات المالية أن القروض
لالتحادات التعاونية التي تملك عقوداً مع برنامج الشراء
من أجل التقدم مخاطر جيدة ،ما سمح لهذه االتحادات
ببناء هياكل تخزين جديدة والشراء في الوقت المناسب
ودفع االلتزامات في الوقت المحدد وتلبية المتطلبات
التعاقدية الصارمة لبرنامج األغذية العالمي.
ويواجه نهج الشراء من أجل التقدم العديد من التحديات،
بعضها خاص ببلدان بعينها ،والبعض اآلخر أكثر عمومية .فمث ًال،
اكتشاف األسعار في المواقع النائية أمر معقد ،كما أن من
التحديات الكبيرة توفير اإلئتمان للمزارعين األسريين الصغار
والوصول إلى النساء المزارعات وإيجاد ودعم جانب العرض
من الشركاء الذين يمكن أن يساعدوا في توفير الخبرة التقنية
وبناء القدرات .وهناك قضية واحدة مشتركة بين كافة برامج
الشراء المؤسسي هي الحاجة إلى الرصد والتقييم الفعالين
للبرامج لتنوير السياسات بشكل أفضل ووضع طرائق مشتريات
مبتكرة (أنظر اإلطار .)20

الوطني للتغذية في المدارس من المزارعين األفراد أو
جماعات المزارعين ،وإن تكن هذه الحدود أعلى في حالة
البرنامج الوطني للتغذية في المدارس ألن إمداد المدارس
يتطلب كميات أكبر .ولضمان استفادة األشد فقرا من
برنامج المشتريات الغذائية  ،تعطي األولوية للمزارعين
األسريين المدرجين في السجل الموحد الذين يستفيدون
من برنامج العالوة العائلية .وقد توسع برنامج المشتريات
الغذائية سريعاً من مبلغ  50.2مليون دوالر أمريكي
لـ  41 500من المزارعين األسريين في عام  2003إلى
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إنشاء أطر قانونية مناسبة

تعتمد الفوائد التي يجنيها المزارعون األسريون الصغار من
الطلب المؤسسي اعتماداً كبيرا على نموذج المشتريات
الذي تستخدمه الحكومات .فشراء المواد الغذائية مباشرة
من الجمعيات والتعاونيات يقلل من دور الوسطاء من
القطاع الخاص فيضمن ذلك أنسب األسعار للمنتجين.
وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن تساعد منظمات المنتجين
على الحد من تكاليف المعامالت ،ما يم ّكن صغار
المنتجين من المشاركة مشاركة أكبر في األسواق الرسمية.
وخارج التعاونيات ،يسمح بعض طرائق برامج الشراء
المؤسسي للمزارعين بتسليم كمية محددة من المنتجات
بسعر ثابت .ويوفر هذا الترتيب العديد من المزايا ،إذ
أنه يوفر سوقاً ومداخيل مضمونة ويحد من المخاطر ومن
عدم اليقين.
مع ذلك ،قد يكون الشراء من منظمات المنتجين
أكثر خطورة وأكثر تكلفة من الشراء من تجار القطاع
الخاص .فتقسيم العطاءات إلى حزم أصغر يؤدي إلى
تجزئة اإلمدادات ،وهذا ينطوي على تجهيز عدد أكبر من
العطاءات وتقييم ورصد نوعية تسليمات مختلفة عدة،
وتنظيم النقل .وهناك أيضا تكاليف توفير البرامج التدريبية
للتعاونيات ،وارتفاع معدالت التخلف بين مجموعات
المزارعين ،إذ أنها أكثر تعرضاً للمخاطر .غير أنه باإلمكان
تخفيض هذه التكاليف باستثمارات مناسبة في بناء
القدرات تستهدف منظمات المنتجين.
وتلعب القواعد التي تحدد شكل المناقصات دوراً
مركزياً في تحقيق نتائج التنمية الريفية ،إذ أنها يمكن
أن تشجع أو تعيق مشاركة صغار المنتجين (Sumberg
و .)2010 ،Sabates-Wheelerفالنظم البيروقراطية
والمتطلبات المرهقة تجعل من الصعب على صغار
المنتجين المشاركة دون استهدافهم استهدافاً فعاال .ومع
ذلك ،فإن حجم الطلب المرتفع يرجح أن يح ّفز اإلنتاج
ويولد روابط خلفية وأمامية .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن
نقل األغذية من مناطق الفائض إلى مناطق تعاني من
انعدام األمن الغذائي.
ووجود إطار قانوني مناسب هو مفتاح نجاح سياسات
شراء المواد الغذائية من المزارعين األسريين الصغار .وتوفر
عدة أنواع من التشريعات مثل هذا اإلطار ،بما في ذلك
قانون العقود ولوائح الصحة والسالمة والقواعد المتعلقة
بالتعاونيات ومنظمات المنتجين.

وفي العادة ،تكون عمليات المشتريات العامة مضبوطة
بالقوانين واللوائح إلى ح ّد كبير لتقليل الفساد والهدر .غير
أن ذلك قد يضع عقبات شديدة أمام المشتريات العامة
من المزارع الصغيرة والمنتجين الصغار .وفي كثير من
الحاالت ،ردع ذلك مشاركة المزارع األسرية الصغيرة في
برامج التغذية في المدارس برغم قدرتها على االستجابة
للطلب .وباإلضافة إلى ذلك ،كثيراً ما يتطلب التشريع
لمنظمات المنتجين إجراءات بيروقراطية وآليات مساءلة
معقدة .وقد ينجم عن ذلك أن ال تستطيع منظمات
المزارعين الحصول على وضع رسمي فال تتمكن من القيام
ببعض المعامالت المالية .ولمعالجة هذه التحديات ،يمكن
للحكومات أن تنفذ سياسات تحبذ المزارعين األسريين
الصغار في عمليات المشتريات العامة .وفيما يلي بعض
األمثلة على ذلك:
● ●تخصيص نسب مئوية محددة أو حصص من المبلغ
اإلجمالي للمشتريات العامة للمزارعين األسريين
الصغار.
● ●تشجيع عمليات مناقصة مصممة خصيصا للمزارعين
األسريين الصغار.
● ●تقسيم عمليات الشراء الكبيرة كي يكون بوسع صغار
المنتجين أن يستجيبوا.

المصدر Nehring :و Mirandaو.2014 ،Howe
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ثالث بلديات في والية بارانا .فب ّين المسح زيادة في
 410.3مليون دوالر أمريكي لـ  ،185 500من المزارعين
الدخل بمقدار  25.2في المائة بين المشاركين في
األسريين في عام  Del Grossi( 2012و،Marques
البرنامج الذين حصلوا على اإلئتمان لألسر الزراعية
 .)2015وبعد عشر سنوات من العمل ،كان البرنامج قد
اشترى أكثر من  3ماليين طن من المواد الغذائية من أكثر وزيادة بمقدار  43في المائة بين من لم يتلقوا اإلئتمان
( Dorettoو .)2007 ،Michellonكذلك زاد ثلث
من  200 000ألف من المزارع األسرية .ومع ذلك ،فإنه
حسن
ال يشكل غير  0.0004في المائة فقط من الناتج المحلي المنتفعين في العينة من مساحاتهم المزروعة بينما ّ
اإلجمالي للبرازيل (مركز السياسات الدولية من أجل النمو الثلثان تكنولوجيا إنتاج المحاصيل لديهم .وساعد تحسين
الشامل [برنامج األمم المتحدة اإلنمائي] ،وبرنامج األغذية الدخل والمساحة المزروعة ومستوى التكنولوجيا على
التوصل إلى تقسيم أفضل للعمل داخل األسرة ،ما أتاح
العالمي.)2013 ،
وكي يمكن للمزارعين المشاركة في برنامج مشتريات ألعضائها العمل خارج الزراعة وتنويع مصادر الدخل .وقد
أفاد ثلث األسر المشاركة في اثنتين من البلديات الثالث
األغذية ،ال بد لهم من أن يكونوا حاصلين على إعالن
بحصولها على دخل من مصادر أخرى غير الزراعة.
األهلية الساري المفعول من البرنامج الوطني لتعزيز
ووفر برنامج مشتريات األغذية حوافز لتنويع اإلنتاج،
الزراعة األسرية  ،Pronafما يضمن اقتصار المشاركة
ما أدى إلى توسيع نطاق فرص اإلتجار المتاحة للمزارعين
على المزارعين األسريين (اإلطار  .)21و ُتصنّف إعالنات
( Vogtو .)2009 ،Souzaوالحظت دراسة الحالة الخاصة
األهلية للمزارعين بحسب مستوى الفقر والتعرض
بمنطقة سيليرو في والية ريو غراندي دو سول ،التي
للمخاطر لتحديد الفئات األكثر ضعفاً وفقراً .ويحدد
القانون أنه ينبغي أن تكون لهؤالء أفضلية في المشاركة ركزت على بلديتين ،قدرة البرنامج على إضافة بعد
اجتماعي وبنية لألسواق المحلية وقنوات اإلتجار لمزارعين
في البرنامج.
كانوا بخالف ذلك يفتقرون إلى الموارد .وبضمانه الوصول
وكان هناك في بداية البرنامج قلق من أن المزارع
إلى األسواق واألسعار ،لعب البرنامج دوراً رئيسياً في
األسرية لن تكون قادرة على االستجابة للمحفزات
توسيع إنتاج األسر المشاركة ( Vogtو.)2009 ،Souza
الحكومية .ولهذا السبب ،جرى دعم المزارعين األسريين
وقد أوجدت المشتريات عن طريق البرنامج عالقات
تحقيقا لقدر أكبر من التتجير بمجموعة من البرامج
جديدة بين المزارع األسرية والوسطاء والمسؤولين
– بما في ذلك تلك التي تيسر الحصول على اإلئتمان
المحليين والمستهلكين غيرت طبيعة النظم الغذائية
الريفي والتأمين والمساعدة التقنية واإلرشاد وإجراءات
المحلية .وكان دخل المشاركين في البرنامج في شمال
إيجابية في مجال نوع الجنس وبرنامج لالستثمار في
النقل والطاقة والمرافق الصحية – (أنظر أيضا اإلطار  )22شرق البرازيل أكبر ثالث مرات من دخل غير المشتركين
( Sparovekوآخرون .)2007 ،ولم يكن ذلك فقط ألن
( Del Grossiو .)2015 ،Marquesكما ووجه التحدي
دخل المشاركين كان أكبر نتيجة المبيعات إلى البرنامج،
الثاني المتعلق بنظام المناقصات للتوريدات العامة
ولكن أيضا ألن غير المشاركين كانوا في الغالب من
بقوانين مناسبة.
منتجي الكفاف .وتهدف استراتيجية "البرازيل دون فقر"
ولم يكن هناك أي تقييم ألثر برنامج مشتريات
األغذية في البرازيل على الصعيد الوطني .وقد استخدمت الجديدة إلى توسيع سجل المزارع األسرية ليشمل حوالي
 200ألف من المزارعين األسريين الذين يعيشون تحت
التقييمات حتى اآلن دراسات الحالة النوعية والدراسات
خط الفقر .وتعيش الغالبية العظمى من هؤالء المزارعين
االستقصائية الصغيرة التي تغطي من بلدية واحدة
في منطقة شمال شرق البرازيل ،التي يبلغ انتشار الفقر
إلى خمس بلديات (مركز السياسات الدولية من أجل
فيها أعلى معدالته في البالد.
النمو الشامل وبرنامج األغذية العالمي .)2013 ،وتبين
في كامبينا دو مونتي أليغري في ساو باولو ،كانت
هذه الدراسات أن تنويع وزيادة إنتاج المزارع األسرية
األسعار المقدمة من خالل برنامج المشتريات الغذائية
وزيادة الدخل وتعزيز وتطوير المنظمات الجماعية هي
المؤسسية أعلى بـ  45.9في المائة من متوسط السعر
بعض اآلثار األكثر شيوعاً لبرنامج المشتريات الغذائية
المقدم من وسطاء آخرين ( Agaptoوآخرون.)2012 ،
المؤسسية.
ووجد  Lucenaو )2009( Luizأن عينة من سبعة
وقد قام  Dorettoو )2007( Michellonبمسح
مشاركين في البرنامج في والية ريو غراندي دو نورتي
للمنتفعين وغير المنتفعين من برنامج مشتريات األغذية
زادوا دخلهم بنسبة  43في المائة في المتوسط بفعل
لدراسة أثر المشتريات على دخل المزارع األسرية في
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سجل المزارع األسرية

إعالن اهلية صالح من البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة
االسرية  Pronafهو وثيقة تصادق على أن حاملها يفي
بكافة المتطلبات المنصوص عليها في القانون ليصبح
تصنيفه على أنه "مزرعة أسرية" أو "مقاول أسري
ريفي" .وهذا يدل على أن )i( :الملكية في الريف ال
تتجاوز أربع وحدات مالية1؛ ( )iiالعمل المستخدم في
األنشطة الريفية أسري بصورة غالبة؛ ( )iiiالحد األدنى
من دخل األسرة يو ّلد من أنشطة تستخدم الممتلك
الريفي أو المؤسسة الريفية؛ ( )ivالمنشأة تديرها األسرة
مباشرة .وتصدر اإلعالن مجاناً المؤسسات المرخص لها،
مثل الكيانات الرسمية للمساعدة التقنية واإلرشاد الريفي
أو االتحادات الزراعية .ويصدر اإلعالن ألسرة أو منظمة
رسمية (كيان قانوني) ،وقد أصبح وثيقة أساسية مطلوبة
للمشاركة في كافة البرامج العامة البرازيلية المتصلة
باألسرة الزراعية ،بما في ذلك برامج الشراء المؤسسي.
ومدة اإلعالن الذي يصدر ألسرة عادية ست سنوات ،أما

مدته للكيان القانوني (وهو يصدر لمجموعات رسمية
 70في المائة من أعضائها على األقل يملكون إعالن
أهلية) فيستمر مدة سنة واحدة فقط .وفي أغسطس/
آب  ،2014كان هناك  5 073 215إعالن أهلية صالح
ممنوحة ألفراد بصفتهم الشخصية ،و  2 900ممنوحة
لكيانات قانونية.

 1الوحدة المالية هي وحدة قياس للممتلكات الريفية قد تختلف
من بلدية إلى أخرى.
المصادر 2015 ،Swensson :و Del Grossiو.2015 ،Marques

برنامج مشتريات األغذية في أفريقيا أيضا مشتريات
األسعار األعلى .كذلك توفر األسعار المرجعية حوافز
األغذية المحلية لدعم الوقاية من األزمات وإدارتها عن
للمزارعين إلنتاج خضروات ومحاصيل غذائية أخرى ذات
طريق توفير مخزونات لألمن الوطني .وتلقى المزارعون
قيمة أعلى ( Agaptoوآخرون.)2012 ،
المنتفعون من البرنامج مدخالت زراعية وتدريبا نجمت
عنهما زيادات كبيرة في اإلنتاجية .مثالً ،في إثيوبيا،
الشراء من األفارقة من أجل أفريقيا
زادت إنتاجية المزارعين المشاركين الذين يزودون حبوب
عمد برنامج "الشراء من األفريقيين من أجل أفريقيا"
الفاصوليا الحمراء بنسبة  50في المائة ،بينما زاد مزارعو
إلى تكييف تجربة برنامج مشتريات األغذية في البرازيل
األرز في السنغال إنتاجيتهم بنسبة  300في المائة
لشراء المواد الغذائية من المزارعين األسريين لينفذ في
خمسة بلدان أفريقية :إثيوبيا ومالوي وموزامبيق والنيجر ( .)2014 ،PAA Africaوفي المتوسط ،اشترى البرنامج
 37في المائة من المواد الغذائية التي أنتجها المزارعون
والسنغال( .((4وقد جمع هذا البرنامج بين تعزيز إنتاجية
المزارعين األسريين وبين تقديم المساعدة الغذائية وتوفير المشاركون.
الحماية االجتماعية للفئات المعرضة للمخاطر من السكان.
ومنذ أن بدأ في عام  ،2012ق ّدم على مدى العامين
جمع القطاعات معا :مسألة
التاليين الدعم ألكثر من  5 000آالف من المزارعين
األسريين ،معظمهم منظّم في منظمات منتجين ،واستفاد االستهداف الحاسمة
من وجبات مدرسية تم شراؤها محلياً أكثر من 000
هناك قضية تشغيلية أساسية ال بد من معالجتها في
 128من تالميذ المدارس .وفي النيجر ،كجزء من مبادرة
الجمع بين القطاعات هي مسألة استهداف التدخالت.
"أهالي النيجر يغذون أهالي النيجر" ( ،)3Nاستخدم
ففي بعض البلدان كان االتجاه هو تجنب استهداف
األسر نفسها بالحماية االجتماعية وبرامج إعانات
( ((4لالطالع على المزيد ن التفاصيل ،أنظر )2015( .PAA Africa

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

المدخالت الزراعية على أساس اعتبارات اإلنصاف؛ وفي الشعبية وبرنامج التغذية المتكاملة ،فضال عن برنامج
التأمين الصحي المجاني) .وعالوة على ذلك ،حاولت
حاالت أخرى ،انصب التركيز على التآزرات المحتملة
ً
حكومة بيرو أيضا تحقيق تآزر في االستهداف بين برامج
بين البرامج المختلفة .وسواء كان الهدف السماح
الحماية االجتماعية وبرامج التدخالت الزراعية ،فعززت
بتداخل البرامج أم ال ،فإن أحد التحديات الهامة في
تنفيذ برامج متعددة هو تحدي تحديد األسر المستهدفة بذلك الروابط بين مجاالت السياسة العامة .وعلى وجه
(أنظر أيضا اإلطار  .)23وتبين تجارب العديد من البلدان الخصوص ،فإن برنامج التنمية الريفية Haku Wiñay
الذي يهدف إلى تعزيز قدرات اإلنتاج وقدرات توليد
أن السجالت المفردة أو الموحدة (كالسجل الموحد
والدخل لدى أشد المزارعين فقراً ،يستهدف القرى استناداً
في البرازيل والتعداد العام لألسر في بيرو) أو أنظمة
إلى النسبة المئوية من السكان الذين يستفيدون من
االستهداف الموحدة (كملف الحماية االجتماعية في
شيلي أو نظام استهداف األسر في بيرو) ،مفيدة بشكل برنامج  .Juntosوتبين حالة بيرو أنه عندما تهدف البرامج
الزراعية إلى الوصول إلى الفقراء ،فإن أهداف هذه
خاص إذا كانت للبرامج عدة أهداف وفئات سكانية
التدخالت يمكن أن تتداخل مع أهداف برامج الحماية
مستهدفة متداخلة.
االجتماعية (Ministerio de Desarrollo e Inclusión
إن حالة بيرو مثال واضح على الجهود الواعية الرامية
 .)2012 ،Gobierno del Perú ،Socialوتسمح التآزرات
إلى خلق تآزرات فيما بين مجاالت السياسات العامة.
التي خلقها نظام االستهداف في بيرو بتنفيذ استراتيجية
فبرنامج التحويالت النقدية المشروطة الريفي Juntos
استهداف أكثر فعالية من حيث التكلفة ،وأيضا تحسين
يختار المنتفعين باستخدام البيانات المقدمة من سجل
رصد تغطية الحماية االجتماعية والبرامج الزراعية Cirillo
األسرة الموحد ونظام االستهداف ومن التعداد العام
و Gioryو.)2014 ،Soares
لألسر .وتستخدم البيانات نفسها أيضا البرامج االجتماعية
األخرى (مثل برامج التغذية :كوب الحليب والمطاعم
اإلطار 22

برنامج خزان المياه البرازيلي

أنشئ "برنامج خزان المياه" في عام  2003ومدّد في عام
 2011تحت اسم "البرنامج الوطني لتعميم الحصول على
المياه واستخدامها" (المياه للجميع) .وهو يعزز حصول
الجميع على الماء في المناطق الريفية – لالستهالك البشري
والزراعة ،بما في ذلك تربية الحيوانات – بهدف تعزيز
األمن الغذائي والتغذية لألسر المعرضة للمخاطر اجتماعيا،
ويستهدف السكان الذين يعيشون في فقر مدقع وينفذ عن
طريق بناء خزانات ونظم جماعية لإلمداد بالمياه والسدود
الصغيرة.
وينقسم البرنامج إلى ثالث مبادرات:
● ●المياه لالستهالك البشري ("المياه األولى"):تتشكل
هذه المبادرة من بناء خزانات لجمع وتخزين مياه
األمطار لالستهالك البشري ،وتستهدف األسر الريفية
التي تفتقر إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب.
وتعطى األولوية لألسر المستحقة المسجلة في
السجل الموحد.

●

●

●المياه من أجل اإلنتاج ("المياه الثانية") :تقدم
هذه المبادرة العون ألسر كانت قد زودت بخزان
لالستهالك البشري ،وهي تزود تكنولوجيات
اجتماعية لجمع وتخزين مياه األمطار للزراعة،
وخاصة لحدائق الخضروات وتربية الحيوانات
الصغيرة.
●الخزانات في المدارس :تتشكل هذه المبادرة من
بناء خزانات لجمع وتخزين مياه األمطار لالستهالك
البشري أو إلنتاج الخضروات في حدائق المدارس
البلدية في ريف المنطقة شبه القاحلة البرازيلية.

المصدر Del Grossi :و.)2015( ،Marques

77

78

حالة األغذية والزراعة 2015

اإلطار 23

أساليب االستهداف في التدخالت الزراعية
تستخدم التدخالت الزراعية مجموعة متنوعة من أساليب
االستهداف كتلك الموضحة في اإلطار ( 13الصفحة .)54
وكثيراً ما يستخدم االستهداف الجغرافي لتحديد منطقة
للتدخل ،ثم ُيقرن غالباً مع معايير أخرى كالفقر أو
مخاطر الجفاف أو االنكشاف على آثار تغير المناخ
أو زراعة محاصيل معينة أو انحدار األرض أو درجة
التحضر.
االستهداف الجغرافي .كثيرا ما يتبع االستهداف الجغرافي في
التدخالت الزراعية الرامية إلى الحد من الفقر في المناطق
الريفية المنطق نفسه الذي تتبناه برامج الحماية االجتماعية،
فتختار مجاالت التدخل باستخدام معايير اإلصابة بالفقر.
ولكن بخالف برامج الحماية االجتماعية ،ال يستند االستهداف
الجغرافي الزراعي إلى خرائط الفقر أو المعايير المتعلقة
بالفقر فحسب ،بل أيضا إلى نوع التدخل الزراعي ،مثل
الري أو التنمية الريفية أو إدارة الموارد الطبيعية أو إصالح
األراضي .فمث ًال ،يستخدم برنامج التكيف مع األسواق وتغير
المناخ ( ،)NICADAPTAالذي يعزز التكيف مع تغير المناخ
بين مزارعي البن والكاكاو الصغار في نيكاراغوا ،االستهداف
الجغرافي جنبا إلى جنب مع الفقر ومعايير أخرى .ويجب

الرسائل الرئيسية
●

●توجد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات لتنسيق
التدخالت الزراعية والحماية االجتماعية على نحو
أكثر فعالية .وتتراوح الخيارات من برامج الحماية
االجتماعية أو البرامج الزراعية القائمة بذاتها المحددة
القطاع ،إلى التدخالت المتكاملة التي تجمع بين
الحماية االجتماعية والزراعة ،إلى التدخالت القطاعية
التي تتم محاذاتها لتعظيم أوجه التعاضد.

أن تكون مجاالت التدخل مناسبة إلنتاج البن والكاكاو وتتميز
بقابلية التأثر بتغير المناخ .ويستند اختيار المجتمعات
المحلية واألحياء في هذه المناطق للتدخل إلى درجة انتشار
الفقر ،باإلضافة إلى عدد أسر السكان األصليين والمنحدرين
من أصل أفريقي -كاريبي القادرة على االستفادة (Cirillo
و Gioryو.)2014 ،Soares
االستهداف القائم على المجتمع المحلي .يعتمد هذا النوع
من االستهداف في تحديد المنتفعين من البرامج على
المعارف المحلية ،بدالً من التنسيق المركزي .ومن األمثلة
على ذلك برنامج قسائم المدخالت في جمهورية تنزانيا
المتحدة ،حيث يستند توزيع قسائم المدخالت فيما بين
المناطق والقرى إلى معايير جغرافية ،بينما تنظم توزيعها
داخل القرى "لجان القرى للقسائم" .وتضع هذه اللجان
قائمة بالمنتفعين استناداً إلى معايير االستهداف التي يتبناها
البرنامج وعندما توافق جمعية القرية على القائمة ،توزع
قسائم المدخالت على المنتفعين.
االستهداف الفئوي .في ظروف معينة ،قد يكون
االستهداف الفئوي فعاالً من حيث التكلفة في تحديد

●

●

●الجمع بين الحماية االجتماعية والتدخالت الزراعية
أكثر فعالية في معالجة القيود المتعددة التي يواجهها
المزارعون األسريون الصغار.
●يمكن للحماية االجتماعية أن تكمل السياسات
الزراعية ،مثل إعانات المدخالت واإلئتمان ،لتنفع
أسر المزارعين الفقيرة بشكل أكثر مباشرة ،وتسهم
في استراتيجية تنمية ريفية أكثر اتساقا .وقد تكون
هناك حاجة أيضا ألنواع أخرى من التدخالت لتمكين
األسر من االستفادة من المدخالت الزراعية واإلئتمان.

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

المستفيدين من البرامج على أساس خصائص تمكن
مالحظتها بسهولة .فمث ًال ،يهدف اإلصالح الزراعي في
كولومبيا (قانون استرداد األراضي) إلى تعويض المواطنين
الذين فقدوا أراضيهم خالل الصراع المس ّلح في البالد .وهذا
االستهداف فئوي ،بمعنى أن كافة المواطنين الذين ينتمون
إلى فئة "ضحايا النزاع المسلح الذين فقدوا أراضيهم"
مؤهلون ،بغض النظر عن وضعهم االجتماعي -االقتصادي أو
موقعهم الجغرافي أو أية خصائص أخرى.
االستهداف الذاتي .هذا النوع من االستهداف أقل شيوعاً،
لكنه أخذ يكتسب شعبية في مجال التدخالت الزراعية.
ومن بين التوجهات في هذا المجال االعتماد على االنتقاء
الذاتي .ومن األمثلة على هذا األسلوب مشروع  PIGEPEفي
بوركينا فاسو ،الذي يوفر طواقم ري-مصغر ليست جذابة
إال للمزارعين الذين يملكون حيازات الصغيرة .فال يحصل
على هذه الطواقم غير المزارعين الذين يشكلون جزءا من
المجموعة المستهدفة.
اختبار الموارد المتوفرة .قد يكون اختبار الموارد المتوفرة
تدبيراً فعاالً وشفافاً لتحديد المنتفعين إذا كان باإلمكان

●

●

●تمثل برامج الشراء المؤسسي نهجاً مبتكرا ً لمواءمة
برامج الحماية االجتماعية مع أهداف التنمية الزراعية،
وذلك باستخدام الطلب الذي تولده هذه البرامج
لتوفير أسواق للمزارع األسرية.
●يمكن الستهداف المنتفعين تحسين االتساق بين
الحماية االجتماعية والزراعة .وهناك حاجة إلى أدوات
استهداف مناسبة وتصميم مناسب كي يجري بدقة
تحديد المنتفعين من برامج متعددة لها أهداف
مختلفة.

وصف المجموعة المستهدفة بمعايير اقتصادية وكانت
البيانات المتعلقة بهذه المعايير متوفرة بسهولة .مث ًال،
المشاركة في برامج مؤسسة التنمية الزراعية في شيلي
مفتوح فقط للمزارعين األسريين الصغار الذين يستوفون
المعايير االقتصادية التالية :ال تتجاوز قيمة أصولهم الزراعية
حوالي  140 000دوالر أمريكي ،وتكون المساحة المزروعة
أقل من ح ّد يعتمد على الموقع ،وتكون الزراعة مصدر
الدخل الرئيسي لألسرة .ويتعين على المزارعين الذين
يودون المشاركة في برامج المؤسسة ،تقديم عدد من
الوثائق الرسمية الموحدة التي تثبت أهليتهم ،وقد تتولى
المؤسسة جدولة زيارات للمزارع للتحقق من صحة الوثائق
المقدمة.

المصدر Cirillo :و Gioryو2014 ،Soares
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 .6االستنتاجات :البناء على التآزرات بين
الحماية االجتماعية والسياسات الزراعية
لكسر حلقة الفقر في الريف
ومن األدلة على هذا االهتمام المتجدد مبادرة "الح ّد
ما زال الفقر وسوء التغذية مرتفعين إلى درجة غير
األدنى من الحماية االجتماعية" (اإلطار  )24التي أطلقها
معقولة في أجزاء كثيرة من العالم .ويجد سكان الريف
الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم أن من الصعب في عام  2009مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم
المتحدة المعني بالتنسيق وأقرتها الجمعية العامة األمم
عليهم بشكل خاص كسر حلقة الفقر .ويمكن لتدابير
المتحدة خالل مؤتمر قمة األهداف اإلنمائية لأللفية في
الحماية االجتماعية متضافرة مع السياسات الزراعية التي
سبتمبر /أيلول ((4(.2010
تستهدف فقراء الريف أن تكون تحويلية .ومع أن برامج
ولعل التأييد األقوى لبرامج الحماية االجتماعية يتمثل
الحماية االجتماعية زادت في السنوات األخيرة ،وبذل
في الزيادة السريعة في عدد البرامج التي تهدف إلى
بعضها جهودا خاصة للوصول إلى األسر الزراعية عن
خفض الفقر والجوع في البلدان النامية .ففي عام
طريق تدخالت تكميلية ،ال يزال هناك الكثير مما ينبغي
 ،2014قدم  145بلداً على األقل واحداً أو أكثر من
القيام به.
أشكال المساعدة االجتماعية ،وهي عموما نوع الحماية
يعيش معظم الفقراء في مناطق ريفية ويعتمدون
ً
ً
على الزراعة في أجزاء كبيرة من دخلهم وأمنهم الغذائي ،االجتماعية األكثر تركيزا على الفئات األشد فقرا واألكثر
سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر .وعلى المدى الطويل ،تعرضا للمخاطر .وتغطي هذه البرامج في البلدان النامية
النمو االقتصادي ضروري كي يطور الفقراء سبل معيشة
جزئيا على األقل حوالي  ١٫٥مليار من الفقراء والضعفاء،
ثلثهم مدقعو الفقر .ومع ذلك ،ال تصل المعونة إلى
مستدامة تحررهم من ربقة الفقر بشكل دائم .والنمو
ً
ً
الناشئ في الزراعة قوي بشكل خاص في الحد من الفقر العديدين من الفقراء فقرا مدقعا ،ويعود ذلك إلى حد
كبير إلى أن تغطية برامج المساعدة االجتماعية ال تزال
في البلدان الزراعية في الغالب.
محدودة في الكثير من البلدان الفقيرة.
لكن هذا سيناريو أطول أج ًال .فالفقراء بحاجة إلى
وهذا ،في جزء منه ،عائد إلى أن تمويل هذه البرامج
مساعدة فورية تجنبهم الفقر والجوع ،اللذين يقوضان
كثيرا ما يتطلب خيارات إنفاق صعبة .وسيكون دعم
بح ّد ذاتهما قدرة األفراد واألسر على أن يكونوا منتجين
سواء اآلن أو في المستقبل .ويمكن للحماية االجتماعية
الجهات المانحة ضرورياً على المديين القصير والمتوسط
أن تلعب أيضا دوراً هاما في سياق التحول الهيكلي
في بعض البلدان ،لكن من المهم استخدام الموارد
للزراعة األطول أج ًال بجعل العملية أكثر اشتماالً وأقل
المحلية إذا ما أريد لبرامج المساعدة االجتماعية أن تكون
إيالما ،من خالل تخفيف التكاليف التي يتكبدها
مستدامة سياسياً ومالياً على المدى الطويل .ويتطلب توليد
المزارعون في التكيف مع التغيرات وبتمكين األسر
اإليرادات المحلية حواراً سياساتياً يرمي إلى بناء توافق
وطني على طبيعة ومدى وتمويل المساعدة االجتماعية
من تنويع أنشطتها إلى خارج الزراعة .وقد كانت هذه
المبادئ األساسية وما زالت من العوامل الرئيسية الدافعة داخل البلد المعني.
لعدة برامج حماية اجتماعية بارزة وواسعة النطاق في
البلدان النامية ،ال سيما في إثيوبيا والبرازيل وجنوب
أفريقيا والمكسيك والهند ،ما أعطى زخماً لعملية إعادة
( ((4يغطي مفهوم الحماية االجتماعية ،على النحو المتوخى في مبادرة الح ّد األدنى
تقييم قيمة ودور هذه البرامج في الفقر والجوع ،كما في
من الحماية االجتماعية ،مجموعة واسعة من األهداف واألدوات ،أوسع بكثير من تلك
مكافحة الالمساواة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
التي بحثت في هذا التقرير.

الحماية االجتماعية والزراعة لكسر حلقة الفقر في الريف

برامج الحماية االجتماعية فعالة
في خفض الفقر والجوع
هناك اآلن أدلة كثيرة على أن برامج الحماية
االجتماعية فعالة في خفض الفقر والجوع .في عام
 ،2013حررت الحماية االجتماعية ما يصل إلى 150
مليون شخص من ربقة الفقر المدقع .فالحماية
االجتماعية تسمح لألسر بزيادة وتنويع استهالكها
الغذائي ،من خالل زيادة إنتاجها هي في كثير من
األحيان .وتتعزز اآلثار اإليجابية على رعاية الطفولة
واألمومة عندما تكون البرامج مراعية لنوع الجنس أو
تستهدف النساء .وهذا مهم بشكل خاص ألن سوء

التغذية لدى األطفال واألمهات يديم الفقر من جيل
إلى جيل.
على أن زيادة استهالك األغذية وزيادة التنوع الغذائي
ال تحسنان نتائج التغذية تلقائياً .فالحالة التغذوية تعتمد
على عدد من العوامل اإلضافية ،بما في ذلك الحصول
على المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية،
فضال عن خيارات إطعام األطفال وتغذية الكبار المناسبة.
وهكذا ،كي تحسن برامج المساعدة االجتماعية نتائج
التغذية ،فإنها يجب أن تقترن بتدخالت تكميلية .كذلك
يمكن لتدخالت زراعية عديدة ،مثل الحدائق المنزل وتربية
الماشية على نطاق صغير أن تسهم أيضا في تحسين
التغذية.

اإلطار 24

الح ّد األدنى من الحماية االجتماعية

يح ّدد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي
الخاص بالحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية مجموعة
من السلع والخدمات الحيوية الرئيسية ،وفي مقدمها
الحق في مستوى معيشي كاف (بما في ذلك الحق في
غذاء كاف) والحق في التمتع بالصحة والحق في الماء
والحق في التعليم والحق في السكن والحق في الضمان
االجتماعي.
ومبادرة الح ّد األدنى من الحماية االجتماعية مبادرة
وضعت بقيادة منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة
العالمية تهدف إلى ضمان تحقيق هذه الحقوق .وهي تضم
مجموعة أساسية من الضمانات االجتماعية للجميع والتنفيذ
التدريجي لمعايير أعلى تأخذ شكل مجموعة متكاملة
من السياسات االجتماعية الرامية إلى ضمان أمن الدخل
والوصول إلى الخدمات االجتماعية األساسية للجميع ،مع
إيالء اهتمام خاص للفئات المستضعفة وحماية وتمكين
الناس عبر دورة الحياة بأكملها (منظمة العمل الدولية،
.)2011
وتستند هذه المبادرة "القائمة على الحقوق" إلى
االعتقاد المعياري بأن الحماية االجتماعية ينبغي أن تعكس
عقداً اجتماعياً بين الحكومات والمواطنين ،على النقيض
من اآلراء "الوسائلية" التي ترى في الحماية االجتماعية
أساسا مجموعة من األدوات لتحقيق خفض الفقر والنمو
االقتصادي (فريق الخبراء .)2012 ،وإذ تبني مبادرة الح ّد
األدنى من الحماية االجتماعية على المعايير الدنيا للضمان
االجتماعي التي وضعتها منظمة العمل الدولية ،فإنها تتكون

من عنصرين رئيسيين هما :توفير "الخدمات األساسية"
(مثل المياه والمرافق الصحية والتغذية والصحة والتعليم)،
و"التحويالت االجتماعية الحيوية األهمية" (نقداً أو عيناً،
لتوفير األساسي من أمن الدخل) (منظمة العمل الدولية
ومنظمة الصحة العالمية.)2009 ،
وتنص "توصية الحدود الدنيا للحماية االجتماعية" التي
اعتمدها بحلول عام " 2012مؤتمر العمل الدولي" على أن
هذه ينبغي أن تشمل ،كحد أدنى ،ضمانات األمن االجتماعي
األساسية التالية :الرعاية الصحية األساسية وأمن الدخل
األساسي لألطفال وكبار السن والبالغين المصابين بعجز
والعاطلين عن العمل أو غير القادرين على كسب دخل
كاف.
ودعم مؤتمرا قمة مجموعة العشرين في عامي 2011
و 2012مبادرة الح ّد األدنى من الحماية االجتماعية .وفي
عام  ،2012اتفق قادة مجموعة العشرين أيضاً على
مساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض على بناء القدرات
من أجل تنفيذ مبادرات ح ّد أدنى من الحماية االجتماعية
الوطنية من خالل تماسك السياسات والتنسيق والتعاون
وتبادل المعارف .واعتمد مؤتمر العمل الدولي عام 2012
"التوصية بشأن مبادرات الح ّد األدنى من الحماية االجتماعية
الوطنية" التي توفر المشورة بشأن التنفيذ التدريجي للحدود
الدنيا للحماية االجتماعية كعنصر أساسي في نظم الضمان
االجتماعي الوطنية االشتمالية (االتحاد األوروبي.)2012 ،
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اإلطار 25

تعزيز البيئة التمكينية لتدخالت حماية زراعية واجتماعية متسقة
تعني ضمناً برامج وسياسات الحماية الزراعية واالجتماعية
متسقة بذل جهود منسقة عبر الوكاالت الحكومية
المختلفة؛ غير أن المؤسسات الحكومية ليست في العادة
منظمة بما يسمح بسهولة بالتعاون الشامل لقطاعات عدة.
وكثيراً ما تشكل العوامل السياسية والمؤسسية والتنفيذية
حواجز تحول دون العمل المشترك الفعال بين وزارتي
الزراعة والحماية االجتماعية .وتوفر االلتزام السياسي،
وإطار متكامل للسياسات ،وترتيبات للتنسيق المؤسسي،
وترتيبات للتمويل ،والقدرة على العمل المتسق خمسة
عناصر حاسمة األهمية في تكوين بيئة تمكينية لتعزيز
التعاون والتنسيق عبر هذين المجالين االثنين.
والحلول التقنية والتشغيلية الزمة إلنشاء االتساق ،لكنها
غير كافية لتحقيقه .فااللتزام السياسي الرفيع المستوى
حاسم األهمية في إيجاد توافق في اآلراء فيما بين
مختلف أصحاب المصلحة حول أهمية وفوائد االتساق
وتطوير رؤية مشتركة .وتتأثر فرصة تحقيق االلتزام
السياسي باالتساق بالسياق السياسي وبعوامل االقتصاد
السياسي ،بما في ذلك دوافع ومصالح وقيم الجهات
الفاعلة فيما يتعلق بتطوير المزارع العائلية الصغيرة
وبالحماية االجتماعية.
ويوفر وضع إطار متكامل للسياسات فرصة لترجمة
االلتزامات المتعلقة بالسياسات إلى متسقة رؤية طويلة
األجل واستراتيجيات رسمية للعمل ،إذ يمكن لعملية وضع
إطار متكامل للسياسات أن تجمع بين مختلف أصحاب
المصلحة – بما في ذلك الحكومة والشركاء في التنمية
ومنظمات المجتمع المدني – لمناقشة القضايا؛ ووضع
سرديات سياساتية موحدة؛ وتحديد الغايات المشتركة
واألهداف القطاعية واألولويات واألدوار والمسؤوليات؛
وإنشاء خطة عمل للتحرك نحو سياسة وبرمجة
متماسكتين.

أما ترتيبات التنسيق المؤسسية فحاسمة األهمية
في تحقيق التماسك ،إذ أنها تيسر التعاون عبر الوكاالت
المختلفة ،فتكفل بذلك أن تكون صياغة السياسات والبرامج
متوائمة ومتوافقة بشكل صحيح ،وأن تنفذ التدخالت جيداً.
وآلليات التنسيق هذه أهمية خاصة عندما تنفذ التدخالت
الزراعية وتدخالت الحماية االجتماعية التي تستهدف صغار
المزارعين األسريين وزارات مختلفة ،وعندما تؤثر على
العمليات ذات الصلة بهذه التدخالت األطراف الفاعلة
المختلفة من الحكومة والشركاء في التنمية والمجتمع
المدني.
ً
ً
وبوسع ترتيبات التمويل المصممة تصميما مناسبا أن
تسهل التنسيق بين وزارتي الزراعة والحماية االجتماعية.
فالمنافسة المحتملة على الموارد قد تقوض التعاون .ومن
هنا يمكن أن يستخدم تخصيص الموارد وتستخدم ترتيبات
التمويل استخداماً استراتيجياً للتوسط بين هذه التحديات
ولتعزيز التعاون بين القطاعات.
كذلك فإن أصحاب المصلحة بحاجة إلى قدرات كافية
تمكنهم من متابعة وإدارة الترابط بين الزراعة والحماية
االجتماعية بفعالية .ويشكل تحقيق التكامالت والتسلسل
السليم عن طريق تشغيل أدوات متوازية تحدياً في
العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض نتيجة محدودية
وشحة مواردها .ومن هنا فإن توفر
قدراتها المؤسسية ّ
مجموعة واسعة من القدرات التقنية والفنية عبر الوزارات
التنفيذية والهيئات الحكومية الالمركزية ضروري لبناء
االلتزام السياسي باالتساق ،وإعداد أطر مؤسسية ،والدفع
قدماً بجدول األعمال من خالل التنفيذ الفعال للسياسات
والبرامج.

المصدر Gavrilovic :وآخرون.2015 ،

العمل وغيرها من السلع والخدمات كاإلئتمان والتأمين
الحماية االجتماعية يمكن أن تشجع
االستثمار في أنشطة إنتاجية
– أو ال تعمل جيدا ً .وتقع أوجه عدم اليقين فيما يتعلق
بحالة الطقس ،ال سيما مع تغير المناخ المتسارع ،وعدم
ال تزال سبل عيش معظم األسر الريفية الفقيرة في العالم وجود التأمين بأسعار معقولة في صميم مواطن ضعف
النامي تعتمد على الزراعة ،وال سيما على زراعة الكفاف .األسر التي تعتمد على سبل العيش الزراعية على المخاطر.
وألن األسر الزراعية المعرضة للمخاطر تركز على البقاء
ويعيش العديد من هؤالء المزارعين في أماكن تنعدم فيها
ً
ً
على قيد الحياة فإنها تعتمد أفقا زمنيا قصيرا .ونتيجة
األسواق – أسواق المدخالت والمنتجات الزراعية وأسواق
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لذلك ،فإنها غالباً ما تتبنى استراتيجيات زراعية وأخرى
مدرة للدخل منخفضة المخاطر ومنخفضة العائد ،وقد
تسعى إلى الحصول على السيولة أو تنويع مصادر الدخل
في أسواق العمل العارضة .وألسباب مماثلة ،قد تعمد
األسر إلى تقليل االستثمار في تعليم وصحة أبنائها ،فضال
عن اعتماد استراتيجيات مواجهة للمخاطر سلبية مثل بيع
الموجودات وقت الضيق وخفض كمية ونوعية االستهالك
الغذائي والتسول أو إخراج األطفال من المدارس.
يذهب هذا التقرير إلى أن الحماية االجتماعية
يمكن أن تؤثر إيجاباً على القرارات االستثمارية لألسر
الفقيرة .فهي تساعد هذه األسر على إدارة المخاطر ،إذ
أنها عندما تقدم على فترات منتظمة يمكن التنبؤ بها
ّ
معوضة
تعزز القدرة على التنبؤ واألمن لألسر الزراعية،
جزئياَ عن التأمين ومو ّفرة مصدراً للسيولة بالغ األهمية.
وتسمح الحماية االجتماعية لألسر بتجديد أو بتعزيز
مشاركتها في الشبكات االجتماعية غير الرسمية لتقاسم
المخاطر والمعاملة المتبادلة .وفي حين أن هذه الحماية
االجتماعية محدودة الفعالية ،فإنها توفر في كثير من
األحيان المساعدة األولية في مواجهة الصدمات ،فتساعد
بذلك على تخفيف القيود على السيولة والقروض و/أو
المدخرات.
وتبين األدلة المتنامية التي وصفها هذا التقرير أن
برامج المساعدة االجتماعية تحول دون وقوع األسر في
فقر وجوع أعمق عندما تتعرض لصدمة ،وليس ذلك
فحسب ،بل إنها أيضاً ،بمساعدتها الفقراء على التغلب
على قيود السيولة واإلئتمان وعلى إدارة المخاطر بفعالية
أكبر ،تم ّكن األسر الفقيرة من االستثمار في األنشطة
اإلنتاجية ومن بناء األصول والموارد .وتبين األدلة أن
الحماية االجتماعية تشجع المزيد من االستثمار في
التعليم والصحة لألطفال ،وتقلل من عمل األطفال ،مع
ما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على اإلنتاجية
وعلى القابلية للتوظيف في المستقبل .وعندما تنفذ
الحماية االجتماعية جيدا ،فإنها يمكن أيضا أن تيسر
زيادة االستثمار في األنشطة اإلنتاجية في المزارع كما
في المشاريع غير الزراعية .وفي وسع التحويالت حتى
لو كانت صغيرة نسبيا مساعدة الفقراء على التغلب على
القيود على السيولة واإلئتمان وتوفير تأمين ضد بعض
المخاطر التي تردعهم عن السعي إلى تحقيق أنشطة ذات
عائدات مرتفعة .وتبين األدلة بوضوح أن التحويالت تشجع
أيضا المزيد من االشتمالية بتيسير مشاركة ومساهمة األسر
الفقيرة في الشبكات االجتماعية ،ما يساعد األسر بدوره
على التعامل مع المخاطر ويلعب دوراً هاما في النسيج
االجتماعي للمجتمعات المحلية.

الحماية االجتماعية ال تقلل من
الجهد المبذول في العمل
على الرغم من المخاوف من أن تدابير الحماية
االجتماعية قد تقلل حوافز متلقيها للعمل ،تبين األدلة
أن ذلك ليس هو الحال ،بل إن العديد من المنتفعين
يحولون الوقت الذي كانوا يخصصونه قبالً للعمل الزراعي
المأجور العارض الذي يكون بمثابة المالذ األخير إلى
العمل الزراعي الخاص بهم أو إلى أعمال غير زراعية.
فإذا ما أخذ ذلك جنباً إلى جنب مع الزيادة في األنشطة
اإلنتاجية الزراعية وغير الزراعية ،تبين أن الحماية
االجتماعية ال تعزز االتكالية بل إنها بدالً من ذلك تعزز
سبل العيش.

للحماية االجتماعية آثار إيجابية على
المجتمعات واالقتصادات المحلية
يمكن لبرامج األشغال العامة أن توفر أصوال هامة في
البنية األساسية وللمجتمعات المحلية ،وعندما تصمم
وتنفذ بشكل صحيح ،فإنها تسهم مباشرة في االقتصاد
المحلي .وعالوة على ذلك ،فإن اإليرادات اإلضافية التي
توفرها برامج الحماية االجتماعية تولّد طلباً على السلع
المنتجة محلياً والخدمات المحلية ،فتساهم في حلقة
حميدة من النمو االقتصادي المحلي .وقد تكون هناك
ضرورة لبرامج تكميلية لتخفيف القيود في جانب العرض،
وبالتالي منع ارتفاع األسعار وزيادة آثار البرنامج على
اإلنتاج والدخل الحقيقي.

تصميم البرامج وتنفيذها وخصائص
األسر تحدد آثار البرامج
في حين أن االستهداف يمكن أن يكون أداة فعالة
لخفض الفقر والالمساواة ،فإن التنفيذ هو مفتاح النجاح
وهو يعتمد إلى حد كبير على القدرات المؤسسية .وقد
حسنت السجالت الموحدة االستهداف وخفضت التكاليف
ويسرت التنسيق بين البرامج المتعددة .كما أن مستوى
وتوقيت وموثوقية التحويالت النقدية أساسية للنجاح:
ينبغي للتحويالت أن تكون كافية ألهداف البرنامج،
وأيضاً منتظمة وموثوقة يمكن االعتماد عليها .كذلك
فإن االختالفات في آثار البرامج تعتمد على نوع الجنس
وخصائص األسر وطبيعة االقتصاد المحلي .وهناك ضرورة
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يمكن للزراعة والحماية االجتماعية العمل معا لتحرير
للرصد والتقييم الفعالين لمساعدة الحكومات والجهات
المانحة على تصميم برامج أكثر فعالية وتعزيز قدر أكبر الناس من ربقة الفقر والجوع تدريجيا .فأطر السياسة
والتخطيط للتنمية الريفية وخفض الفقر واألمن الغذائي
من المساءلة والدعم من الجمهور.
والتغذية بحاجة إلى توضيح أدوار الزراعة والحماية
االجتماعية في تحقيق هذه النتائج ،جنباً إلى جنب مع
مجموعة من التدخالت أوسع نطاقا .وال بد من أن يعتمد
الحماية االجتماعية والزراعة يجب أن
تعمال معاً على مكافحة الفقر والجوع
نوع التدخالت المكملة التي يجري تنسيقها أو تجميعها
مع المساعدة االجتماعية من أن تعتمد على السياق
رغم فعاليتها المؤكدة ،ال يمكن للحماية االجتماعية وحدها وعلى القيود الرئيسية ،لكنها يجب أن تنظر أيضاً في
قضايا من مثل قدرات التنفيذ والموارد المتاحة .وفي كافة
تحرير الناس من ربقة الفقر والجوع على نحو مستدام،
كما أنها ال تستطيع بمفردها تحويل االقتصادات المحلية .الحاالت ،يجب تصميم التدخالت لتعالج مجموعة من
القيود لتمكين أشد الناس فقرا ً من تحويل استراتيجياتهم
فالزراعة والحماية االجتماعية مرتبطتان ارتباطاً جوهريا
لكسب العيش للتحرر من الفقر والبقاء متحررين منه.
في سياق سبل العيش الريفية ،إذ أن األسر الفقيرة وتلك
على سبيل المثال ،يمكن لتنمية القدرات البشرية من
التي تعاني من انعدام األمن الغذائي تعتمد أساسا في
معيشتها على الزراعة ،وتشكل نسبة كبيرة من المنتفعين خالل االستثمار في التعليم والتدريب في المناطق الريفية
أن تتيح للمزارعين القدرات والمهارات الالزمة للمشاركة
من برامج الحماية االجتماعية .ومن شأن االتساق األقوى
في أنشطة أكثر توجهاً للتجارة .كذلك فإن المشاركة
بين التدخالت في الزراعة وتدخالت الحماية االجتماعية
في األنشطة التجارية تتطلب أيضا توفر حقوق الحيازة
أن يساعد على حماية رفاه صغار المزارعين الفقراء،
ومدخرات والحصول على الخدمات المالية .وينبغي آلليات
بمساعدتهم على إدارة المخاطر على نحو أكثر فعالية
وتحسين اإلنتاجية الزراعية ،ما يؤدي إلى سبل عيش أكثر التنسيق بين القطاعات على المستويات الوطنية ودون
استدامة ،ويساعد على التحرر من الفقر والجوع تدريجيا .الوطنية للتغذية واألمن الغذائي والتنمية الريفية أن تشرك
في البرمجة الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجاالت
ينسق أو
غير أن القليل نسبيا من التدخالت الزراعية ّ
ً
يتكامل مع برامج الحماية االجتماعية .فكل من السياسات الزراعية والحماية االجتماعية .ويمكن أيضا للسجالت
الزراعية وسياسات الحماية االجتماعية ينتمي إلى تخصص الموحدة أن تلعب دورا ً رئيسيا في تنسيق التدخالت عبر
القطاعات المختلفة وفي تزويد األسر بالدعم التكميلي
مختلف ،وال يزال كل منهما يعتبر موازياً لآلخر وتنفذ
الالزم لكي تحرر أنفسها تدريجيا من الفقر والجوع.
كل منهما السلطات المختلفة التي تتنافس على الموارد
المالية .ويعد تطوير التآزرات فرصة ،بل ضرورة ،بسبب
صعوبة مقايضات اإلنفاق العام التي تنطوي عليها
الميزانيات الحكومية المحدودة .ويذهب هذا التقرير ال الرسائل الرئيسية للتقرير
فحسب إلى أن من الضروري مساعدة األشد فقراً على
● ●برامج الحماية االجتماعية تخفض الفقر وانعدام األمن
تلبية االحتياجات االستهالكية األساسية ،ال سيما عندما
الغذائي .االستهداف الفعال والتحويالت الكافية عوامل
ال يكونون قادرين على العمل ،بل أيضاً إلى أن هذه
محددة للنجاح هامة .فالحماية االجتماعية تساهم في
المساعدة نفسها تشكل أساساً لتحسين سبل عيش الفقراء
زيادة الدخل واألمن الغذائي ال فحسب بضمان زيادات
تدريجيا .واالستفادة من اإلنفاق العام على الزراعة وعلى
في االستهالك ،بل أيضا عن طريق تعزيز قدرة األسرة
برامج الحماية االجتماعية بحيث يتحقق الدعم المتبادل
بين الطرفين ال يعزز هذا التحول فحسب ،بل يخدم أيضاً
على إنتاج األغذية وإضافة الدخل.
● ●للبرامج التي تستهدف المرأة آثار أقوى على األمن
تعزيز التنمية الزراعية والريفية.
الغذائي والتغذية .البرامج المراعية لوضع المرأة تخفف
القيود على وقت النساء وتعزز سيطرتهن على الدخل
وتحسن رفاه األم والطفل .ولهذا األمر أهمية خاصة ألن
هناك حاجة إلى رؤية وطنية
سوء تغذية األم والطفل يديم الفقر بين جيل وآخر.
● ●تحفز الحماية االجتماعية االستثمار في اإلنتاج الزراعي
إذا ما أريد للبلدان أن تعتمد التدابير المؤسسية
واألنشطة االقتصادية األخرى .تعزز الحماية االجتماعية
والتشغيلية الالزمة فإنها تحتاج رؤية وطنية مشتركة لكيف
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●

●

●

التغذية والصحة والتعليم ،مع ما يترتب على ذلك من
آثار إيجابية على اإلنتاجية وعلى القابلية للتوظيف في
المستقبل وعلى الدخل والرفاه .وتشجع برامج الحماية
االجتماعية التي توفر تحويالت منتظمة موثوقة االدخار
واالستثمار في األنشطة داخل المزارع وخارجها ،كما
تشجع األسر على االنخراط في أنشطة أكثر طموحا
تحقق عوائد أكثر ارتفاعاً.
●ال تقلل الحماية االجتماعية الجهد المبذول في العمل.
لكنها تمنح المنتفعين منها المزيد من الخيارات ،ويحول
العديد من المنتفعين الوقت الذي كانوا يخصصونه
قبالً للعمل الزراعي المأجور العارض الذي يكون بمثابة
المالذ األخير إلى العمل الزراعي الخاص بهم أو إلى
أعمال غير زراعية .وذلك جنباً إلى جنب مع الزيادة في
األنشطة اإلنتاجية الزراعية وغير الزراعية يجعل الحماية
االجتماعية تعزز سبل العيش بدالً من أن تعزز االتكالية.
●للحماية االجتماعية آثار حميدة على المجتمعات
واالقتصادات المحلية .يمكن لبرامج األشغال العامة
أن توفر أصوالً هامة في البنية األساسية وللمجتمعات
المحلية ،وعندما تصمم وتنفذ بشكل صحيح ،فإنها
تسهم مباشرة في االقتصاد المحلي .وتزيد التحويالت
النقدية القوة الشرائية لألسر المستفيدة ،فيولد ذلك
طلباً على سلع وخدمات تنتج الكثير منها أو تقدمها
في االقتصاد المحلي األسر غير المستفيدة .وقد تكون
هناك ضرورة لبرامج تكميلية لتخفيف القيود على اإلنتاج
لمنع التضخم وزيادة آثار البرنامج على اإلنتاج والدخل
الحقيقي.
●الحماية االجتماعية ال تكفي بحد ذاتها لتحرير الناس
من ربقة الفقر .بما أن األسر الفقيرة عادة ما تواجه
قيودا ومخاطر متعددة ،فإن برامج الحماية االجتماعية
والبرامج الزراعية المشتركة أو المنسقة و/أو المتساوقة
يرجح أن تكون أكثر فعالية في مساعدة األسر الفقيرة
على التحرر من ربقة الفقر على نحو مستدام.

●

●

●هناك فرص واضحة لالستفادة من برامج الحماية
االجتماعية وبرامج الزراعة لتحقيق التنمية الريفية.
إن تطوير التآزرات فرصة وأيضا يشكل ضرورة بسبب
الميزانيات الحكومية المحدودة .ومن الضروري مساعدة
السكان األشد فقرا على تلبية احتياجاتهم االستهالكية
األساسية ،ال سيما عندما ال يكونون قادرين على العمل،
ويمكن أن تشكل هذه المساعدات أساسا لتحسين سبل
عيش الفقراء تدريجيا .وبالنظر إلى أن معظم فقراء
الريف يعتمد إلى حد كبير على الزراعة ،فإن التدخالت
الزراعية ضرورية للتغلب على االختناقات البنيوية في
جانب العرض التي تعيق النمو .واالستفادة من اإلنفاق
العام على الزراعة وعلى برامج الحماية االجتماعية
بحيث يتحقق الدعم المتبادل بين الطرفين ال يعزز هذا
التحول فحسب ،بل يخدم أيضا تعزيز التنمية الزراعية
والريفية.
●هناك حاجة إلى رؤية وطنية مشتركة لكيف يمكن
للزراعة والحماية االجتماعية تحرير الناس من ربقة
الفقر والجوع تدريجيا .ال بد من توفر الرؤية وااللتزام
الوطنيين ،بدعم من التعبئة الدائمة للموارد المحلية،
لدعم العمل المنسق على المستويات الوطنية ودون
الوطنية .فأطر السياسة والتخطيط للتنمية الريفية
وخفض الفقر واألمن الغذائي والتغذية بحاجة إلى
توضيح أدوار الزراعة والحماية االجتماعية في تحرير
الناس من ربقة الفقر والجوع ،جنباً إلى جنب مع
مجموعة من التدخالت أوسع نطاقا .ويعتمد نوع
التدخالت الزراعية المتضافرة مع المساعدة االجتماعية
على السياق وعلى القيود الرئيسية ،لكنها يجب أن
تنظر أيضاً في قضايا من مثل قدرات التنفيذ والموارد
المتاحة .وفي كافة الحاالت ،يجب تصميم التدخالت
لتعالج مجموعة من القيود لتمكين أشد الناس فقرا ً من
تحويل استراتيجياتهم لكسب العيش للتحرر من الفقر
والبقاء متحررين منه.
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حواشي جداول الملحق
المفتاح
تستخدم المصطلحات التالية في الجداول:
..
 0أو 0.0
خانة فارغة

= البيانات غير متوافرة
= ال يوجد أو ال يذكر
= ال ينطبق

قد تختلف األرقام الواردة في الجداول عنها في مصادر البيانات األصلية وذلك بسبب
التقريب ،أو بسبب معالجة البيانات .ولفصل الكسور العشرية عن األرقام الصحيحة توضع
هذه النقطة (.).

الحواشي التقنية
الجدول ألف  .1نسب عدد الفقراء وانتشار نقص الوزن بين األطفال

المصدر :البنك الدولي2015 ،أ (العمودان 1و)2؛ منظمة األمم المتحدة للطفولة2014 ،
(األعمدة .)6-3
مالحظة :تستند تقديرات معدالت الفقر في األرجنتين وواليات ميكرونيزيا الموحدة على
بيانات المناطق الحضرية فقط.

حصة من يعيشون على أقل من  $ 1.25في اليوم من السكان

النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من  1.25دوالر امريكي في اليوم مقاسة
بدوالرات القوة الشرائية الثابتة الثابتة لعام  .2005ويشار إلى ذلك أحياناً على أنه الفقر
المدقع.

حصة من يعيشون على أقل  $ 2.00في اليوم من السكان

النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من  2.00دوالر امريكي في اليوم مقاسة
بدوالرات القوة الشرائية الثابتة الثابتة لعام .2005

نسبة األطفال الذين يعانون نقص الوزن

النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و 59شهرا ً والذين يكون وزنهم
أدنى بمقدار انحرافين معياريين من الوزن الوسطي مقابل العمر وفقاً لمعايير منظمة
الصحة العالمية لنمو الطفل.

89

90

حالة األغذية والزراعة 2015

الجدول ألف  .2أهمية الزراعة في االقتصاد والقوى العاملة،
وكثافة استخدام األسمدة ،وحجم المزارع ،ومشاركة المرأة في
الزراعة ،واألسر التي ترأسها النساء في المناطق الريفية

المصادر :البنك الدولي2015 ،ج (العمود )1؛ منظمة األغذية والزراعة2015 ،أ (األعمدة  2و3
و 8و)9؛ منظمة األغذية والزراعة2001 ،؛ ومنظمة األغذية والزراعة2013 ،أ (األعمدة .)7-4

الحصة من القيمة المضافة المتأتية من الزراعة

صافي ناتج قطاع الزراعة في عام  ،2012بعد إضافة كل المخرجات وطرح المدخالت
الوسيطة ،معبرا ً عنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي .يشمل قطاع الزراعة الغابات
وصيد الحيوانات وصيد األسماك ،وكذلك زراعة المحاصيل واإلنتاج الحيواني.

الحصة من مجموع القوى العاملة في الزراعة

حصة من كانوا يعملون أو يبحثون عن عمل في الزراعة أو صيد الحيوانات أو صيد األسماك
أو الغابات من القوى العاملة في عام  .2014القوى العاملة هي تعبير آخر عن السكان
الناشطين اقتصاديا ،وتشمل األشخاص العاملين والعاطلين عن العمل (بما في ذلك من
يسعون إلى العمل ألول مرة) .ويشمل المصطلح أصحاب العمل ،والعاملين لحسابهم الخاص،
والعاملين براتب؛ والعاملين بأجر؛ والعاملين بدون أجر الذين يساعدون في عمليات أسرية
أو في مزرعة أو في عمل تجاري؛ وأعضاء تعاونيات المنتجين؛ وأفراد القوات المسلحة.

كثافة استخدام األسمدة

متوسط كيلوغرامات مغذيات األسمدة (أسمدة النيتروجين والفوسفات والبوتاس) لكل هكتار
من األراضي الصالحة للزراعة واألراضي المحصولية المستديمة للفترة  .2012-2010كثافة
استخدام األسمدة الواردة للسودان هي للسودان سابقاً (أنظر المالحظات القطرية) ،وتشير
البيانات إلى استخدام األسمدة ومساحة األراضي في السودان (سابقا) لعام  2010فقط.

حصة الحيازات بحسب فئة حجم المزرعة

تظهر حصة الحيازات الزراعية لكل فئة من فئات حجم األراضي؛ هذه جمعها المؤلفون
باستخدام أحدث البيانات من برنامج منظمة األغذية والزراعة للتعداد الزراعي العالمي لعام
 1990أو  ،2000كما ترد في منظمة األغذية والزراعة ( ،)2001ومنظمة األغذية والزراعة
(2013أ) .تشمل الحيازات الزراعية التي أبلغ عنها في التعدادات الزراعية إنتاج المحاصيل
واإلنتاج الحيواني فقط؛ وال تُشمل الحيازات المنخرطة في الحراجة أو مصايد األسماك إال إذا
كانت منخرطة أيضاً في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية .الحيازة الزراعية وحد ًة اقتصادية
لإلنتاج الزراعي تخضع إلدارة موحدة وتضم كل الماشية وكل األراضي التي تستخدم كلياً أو
جزئياً لغايات اإلنتاج الزراعي ،بغض النظر عن التسمية أو الشكل القانوني أو الحجم .وقد
تمارس اإلدارة الموحدة من فرد أو أسرة أو بصورة مشتركة بين فردين أو أكثر أو أسرتين أو
أكثر أو من عشيرة أو قبيلة أو شخصية قانونية كشركة أو تعاونية أو وكالة حكومية .وقد
تتكون أرض الحيازة من قطعة واحدة أو عدة قطع تقع ضمن منطقة واحدة أو عدة مناطق
منفصلة أو ضمن تقسيم أراض أو تقسيم إداري واحد أو أكثر ،شريطة أن تتشارك قطع األرض
هذه في وسائل اإلنتاج نفسها ،مثل القوة العاملة أو األبنية أو اآلالت أو حيوانات الجر.

حصة اإلناث من اليد العاملة الزراعية

حصة القوة العاملة النسائية من السكان النشطين اقتصاديا في الزراعة في عام .2014

الملحق اإلحصائي

حصة اإلناث العامالت في الزراعة من إجمالي اإلناث في القوى العاملة

حصة النساء الناشطات اقتصاديا العامالت في الزراعة في عام  2014من إجمالي النساء
الناشطات اقتصاديا.

الجدول ألف  .3تغطية المساعدة االجتماعية بحسب المجموعات السكانية

المصدر :البنك الدولي2015 ،هـ.

نسبة السكان المشمولين بالمساعدة االجتماعية

حصة األفراد من السكان الذين يعيشون في أسرة فيها عضو واحد على األقل يتلقى
مستحقات من برنامج مساعدة اجتماعية .قد تشمل المساعدة االجتماعية األنواع التالية
من البرامج :التحويالت النقدية المشروطة وغير المشروطة ،ومخصصات العائلة /الطفل،
والتحويالت العينية ،وبرامج األشغال العامة أو برامج النقد مقابل العمل ،وبرامج الوجبات
الغذائية في المدارس ،والمعاشات االجتماعية ،وغيرها من أنواع المساعدة االجتماعية.
المقارنة بين البلدان محدودة ،إذ يختلف توفر المعلومات عن البرامج من بلد آلخر.

الجدول ألف  .4مبالغ تحويالت المساعدة االجتماعية
حسب مجموعات السكان ووقوع المنفعة

المصدر :البنك الدولي2015 ،هـ.

متوسط التحويالت اليومية للمساعدة االجتماعية بحسب المستفيد

يشير إلى إجمالي تحويالت المساعدة االجتماعية التي تتلقاها األسر على أساس يومي
مقسوما على متوسط حجم األسرة ومقاساً بدوالرات القوة الشرائية الثابتة الثابتة لعام .2005
يرد تعريف المساعدة االجتماعية في الجدول ألف  .3غير أن إمكانية المقارنة بين الجدولين
ألف  3و ألف  4محدودة .فبالنسبة لبعض البلدان ،توفرت معلومات عن التغطية ووردت
في الجدول ألف  ،3ولكن لم تتوفر أية معلومات عن مبالغ التحويالت ولذا لم ترد أية
تقديرات لهذه البلدان في الجدول ألف  .4وعالوة على ذلك ،بالنسبة لكثير من البلدان،
تختلف أنواع وأعداد البرامج المشمولة في التغطية (الجدول ألف  )3عن أنواع وأعداد
البرامج لدى اإلبالغ عن مبالغ التحويالت (الجدول ألف .)4

المجموعات والمجاميع اإلقليمية ومجموعات ومجاميع الدخل

تدرج البلدان حسب الترتيب األبجدي ألسمائها تبعاً لمجموعات الدخل والمجموعات
اإلقليمية التي أنشأها نظام التصنيفات القطرية للبنك الدولي .أنظر البنك الدولي (2015ج)
للحصول على وصف .جميع المتوسطات اإلقليمية وغيرها من المتوسطات هي متوسطات
مرجحة .وهي تعرض أينما أتاحت البيانات المتوفرة مثل هذه الحسابات.

مالحظات قطرية

ال تشمل البيانات عن الصين بيانات عن منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة التابعة للصين
ومنطقة ماكاو اإلدارية الخاصة التابعة للصين .وتعرض البيانات عن السودان وجنوب السودان
حيث تتوفر؛ وبخالف ذلك ،تكون التقديرات للسودان (سابقا)
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الجدول ألف 1
نسب عدد الفقراء وانتشار نقص الوزن بين األطفال

نسبة السكان الذين يعيشون عىل:
أقل من $ 2
أقل من $ 1.25
يف اليوم
يف اليوم
(نسبة مئوية)

البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط

17.0

36.2

شرق آسيا والمحيط الهادئ

7.9

22.7

ساموا األمريكية

نسبة األطفال الناقيص الوزن
حسب خمس ثروة األرسة
حسب مكان اإلقامة
األكرث ثراء
األشد فقراً
املناطق الريفية املناطق الحرضية
(نسبة مئوية)
(نسبة مئوية)

..

..

..

..

..

..

كمبوديا

10.1

41.3

30.6

19.8

35.4

15.9

الصين ،البر الرئيسي

6.3

18.6

4.4

1.3

..

..

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..

..

26.7

13.2

..

..

فيجي

3.3

16.4

5.4

5.0

..

..

إندونيسيا

16.2

43.3

23.0

16.9

27.8

13.9

كيريباس

..

..

..

..

17.6

7.9

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

31.2

63.2

28.9

16.3

36.5

12.1

ماليزيا

..

0.8

..

..

..

..

جزر مارشال

..

..

..

..

..

..

واليات ميكرونيزيا الموحدة

17.5

26.7

..

..

..

..

منغوليا

..

..

7.3

2.8

5.0

0.9

ميانمار

..

..

24.2

18.7

33.1

13.5

باالو

..

..

..

..

..

..

بابوا غينيا الجديدة

7.3

22.0

29.0

19.9

..

..

الفلبين

18.6

41.4

23.7

16.4

..

..

ساموا

..

..

..

..

..

..

جزر سليمان

..

..

12.2

8.2

13.7

9.8

تايلند

0.3

3.3

10.4

7.1

13.5

3.7

تيمور-ليشتي

33.2

69.6

48.0

35.4

49.4

35.3

تونغا

..

..

..

..

..

..

توفالو

..

..

3.0

3.6

7 ,0

0.0

فانواتو

..

..

11.6

12.0

12.2

10.3

فييت نام

5.0

22.4

15.3

6.6

20.6

3.1

أوروبا وآسيا الوسطى

0.5

2.2

ألبانيا

0.3

2.0

7.1

5.0

7.9

3.6

أرمينيا

2.5

17.6

8.0

3.3

7.9

1.5

أذربيجان

0.3

1.9

12.0

4.7

15.4

2.2

بيالروس

..

..

1.7

1.1

2.4

0.4

البوسنة والهرسك

0.0

0.1

1.4

1.9

0.9

3.9

بلغاريا

1.9

3.9

1.1

1.8

..

..

جورجيا

16.1

33.5

1.4

0.9

3.0

1.0

كازاخستان

0.0

0.5

3.3

4.0

4.1

3.5

قيرغيزستان

5.1

21.1

3.7

3.7

4.5

3.3

التفيا

1.1

2.0

..

..

..

..
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الجدول ألف ( 1تابع)
نسبة السكان الذين يعيشون عىل:
أقل من $ 2
أقل من $ 1.25
يف اليوم
يف اليوم
(نسبة مئوية)

نسبة األطفال الناقيص الوزن
حسب خمس ثروة األرسة
حسب مكان اإلقامة
األكرث ثراء
األشد فقراً
املناطق الريفية املناطق الحرضية
(نسبة مئوية)
(نسبة مئوية)

ليتوانيا

0.8

1.2

..

..

..

..

الجبل األسود

0.2

7 ,0

1.9

2.4

3.8

0.9

جمهورية مولدوفا

0.2

2.8

3.8

1.9

5.5

7 ,0

رومانيا

0.0

1.6

4.0

3.0

..

..

االتحاد الروسي

0.0

0.2

..

..

..

..

صربيا

0.1

0.4

1.3

1.8

3.0

2.1

طاجيكستان

6.0

25.1

13.7

12.1

15.8

9.3

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

0.2

3.6

1.8

0.8

1.9

0.0

تركيا

0.1

2.6

2.7

1.3

4.2

0.5

تركمانستان

5.7

21.3

..

..

..

..

أوكرانيا

..

..

5.4

3.5

..

..

أوزبكستان

..

..

4.3

4.7

4.5

3.1

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

4.6

9.3

أنتيغوا وبربودا

..

..

..

..

..

..

األرجنتين

1.4

2.9

..

..

..

..

بليز

11.3

20.0

6.6

5.4

8 ,8

3.0

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

7.0

12.0

6.4

2.8

7.5

2.0

البرازيل

4.5

8.2

2.0

2.2

2.2

1.8

شيلي

0.8

1.9

..

..

..

..

كولومبيا

5.0

11.3

4.6

2.9

5.6

1.8

كوستاريكا

1.4

3.2

2.0

1.2

..

..

كوبا

..

..

..

..

..

..

دومينيكا

..

..

..

..

..

..

الجمهورية الدومينيكية

2.5

8.5

3.8

3.2

5.3

1.2

إكوادور

4.0

9.0

8.2

4.7

..

..

السلفادور

2.8

10.3

8.5

4.4

11.6

0.9

غرينادا

..

..

..

..

..

..

غواتيماال

13.7

29.8

15.7

8.3

20.8

3.2

غيانا

5.3

11.9

12.2

7.5

15.7

4.1

هايتي

51.6

69.5

13.1

8.6

17.8

3.8

هندوراس

16.5

29.2

9.0

4.7

12.8

3.1

جامايكا

0.0

1.9

2.5

5.1

..

..

المكسيك

1.1

4.5

4.6

2.2

..

..

نيكاراغوا

6.8

16.0

6.9

4.2

8.6

1.3

بنما

3.6

8.4

3.2

2.4

..

..

باراغواي

4.4

11.0

..

..

..

..

بيرو

3.0

8.7

5.9

2.1

7.3

0.6

سانت لوسيا

11.8

25.8

3.0

1.8

..

..

سانت فنسنت وجزر غرينادين

..

..

..

..

..

..
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الجدول ألف ( 1تابع)
نسبة السكان الذين يعيشون عىل:
أقل من $ 2
أقل من $ 1.25
يف اليوم
يف اليوم
(نسبة مئوية)

نسبة األطفال الناقيص الوزن
حسب خمس ثروة األرسة
حسب مكان اإلقامة
األكرث ثراء
األشد فقراً
املناطق الريفية املناطق الحرضية
(نسبة مئوية)
(نسبة مئوية)

سورينام

10.5

19.8

6.1

5.6

6.2

4.2

غواتيماال

0.3

1.2

..

..

..

..

جمهورية فنزويال البوليفارية

5.6

10.7

..

..

..

..

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

1.7

11.6

الجزائر

1.2

8.2

4.3

3.2

4.5

1.8

جيبوتي

10.2

27.8

39.6

26.0

..

..

مصر

1.7

15.3

6.7

6.9

7.5

5.4

جمهورية إيران اإلسالمية

0.8

4.6

..

..

..

..

العراق

3.7

20.9

8.5

8.4

9.1

8.2

األردن

0.1

1.0

2.1

3.2

5.2

0.4

لبنان

..

..

..

..

..

..

ليبيا

..

..

..

..

..

..

أراضي فلسطين المحت ّلة

1.8

11.0

4.3

1.7

6.7

1.1

0.1

0.5

3.9

3.7

4.6

2.9

المغرب

الجمهورية العربية السورية

0.4

8.3

10.7

9.6

10.0

6.9

تونس

0,7

4.3

2.4

2.3

3.2

2.2

اليمن

4.8

25.7

38.2

27.9

..

..

جنوب آسيا

24.5

60.2

أفغانستان

..

..

..

..

..

..

بنغالديش

39.6

73.9

39.2

28.3

50.3

20.9

بوتان

3.0

17.1

13.8

10.4

16.1

7.3

الهند

24.7

60.6

46.6

33.9

56.6

19.7

ملديف

0.0

2.3

20.1

12.1

24.3

10.5

نيبال

25.4

58.0

30.3

16.8

40.3

10.0

باكستان

12.7

50.7

34.6

24.7

47.8

15.6

سري النكا

2.8

19.9

27.1

18.0

33.4

17.9

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

46.9

68.8

أنغوال

43.0

67.0

18.0

14.1

..

..

بنن

51.6

74.3

22.4

15.9

25.0

10.0

بوتسوانا

10.0

23.2

11.3

10.1

15.7

3.9

بوركينا فاسو

40.8

69.3

27.7

19.1

31.7

15.5

بوروندي

79.8

92.9

30.1

18.7

40.7

17.0

الكاميرون

24.9

50.1

20.8

7.5

29.8

3.9

الرأس األخضر

11.9

31.9

..

..

..

..

جمهورية أفريقيا الوسطى

56.7

75.5

23.6

23.2

26.0

19.0

تشاد

36.5

60.6

32.9

21.7

33.2

21.1

الملحق اإلحصائي
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الجدول ألف ( 1تابع)
نسبة السكان الذين يعيشون عىل:
أقل من $ 2
أقل من $ 1.25
يف اليوم
يف اليوم
(نسبة مئوية)
جزر القمر

نسبة األطفال الناقيص الوزن
حسب خمس ثروة األرسة
حسب مكان اإلقامة
األكرث ثراء
األشد فقراً
املناطق الريفية املناطق الحرضية
(نسبة مئوية)
(نسبة مئوية)

48.2

66.9

18.1

13.7

19.8

9.3

الكونغو

32.8

57.3

15.8

9.1

17.6

4.8

كوت ديفوار

37.3

61.6

17.7

12.3

20.7

10.0

جمهورية الكونغو الديمقراطية

84.0

93.5

26.8

16.9

28.8

12.3

إريتريا

..

..

..

..

..

..

إثيوبيا

36.8

72.2

30.9

16.9

35.6

15.1

غابون

5.4

19.4

9.0

6.0

10.4

1.9

غامبيا

34.0

56.4

21.4

11.9

23.5

9.5

غانا

18.0

37.3

15.5

10.5

20.0

6.3

غينيا

41.3

71.9

21.5

10.6

19.8

4.8

غينيا-بيساو

48.7

77.8

20.7

13.2

22.1

10.6

كينيا

38.0

62.0

17.6

10.9

24.9

8 ,8

ليسوتو

45.7

63.7

13.6

13.1

17.8

9.2

ليبريا

70.2

..

21.3

18.3

21.0

13.0

مدغشقر

87.8

95.2

38.1

31.1

40.4

24.0

مالوي

71.6

..

14.3

11.1

16.5

12.8

مالي

50.8

78,9

30.7

20.6

31.0

17.0

موريتانيا

23.5

47.8

29.7

16.4

36.4

9.7

موريشيوس

0.4

1.8

..

..

..

..

موزامبيق

55.8

79.2

17.5

10.5

23.0

6.4

ناميبيا

22.0

41.6

19.8

12.8

21.5

6.9

النيجر

40.8

76.1

39.7

25.4

14.3

26.2

نيجيريا

60.1

80.9

34.5

24.7

41.9

15.6

رواندا

63.0

82.3

12.4

6.2

15.5

5.2

سان تومي وبرينسيبي

42.2

72.0

15.4

13.7

17.8

6.8

السنغال

34.1

60.3

19.1

12.2

20.8

9.6

سيشيل

0.2

1.3

..

..

..

..

سيراليون

56.6

82.5

21.8

19.3

21.5

14.9

الصومال

..

..

39.5

21.1

42.0

13.9

جنوب أفريقيا

9.4

26.2

11.4

11.7

..

..

جنوب السودان

..

..

29.1

22.8

32.1

20.5

السودان

..

..

35.4

32.7

40.0

16.5

السودان (سابقاً)

17.2

40.2

..

..

..

..

سوازيلند

39.8

59.6

6.2

4.2

8.4

3.6

توغو

52.5

72.8

19.4

10.3

21.0

8 ,8

أوغندا

37.0

63.1

15.2

6.9

18.1

8.4

جمهورية تنزانيا المتحدة

43.5

73.0

14.6

9.2

21.5

9.3

زامبيا

73.2

..

15.7

13.0

15.7

10.7

زمبابوي

..

..

10.7

8.4

12.0

5.7
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الجدول ألف 2
أهمية الزراعة في االقتصاد والقوى العاملة ،وكثافة استخدام األسمدة ،وحجم المزارع ،ومشاركة المرأة في الزراعة ،واألسر
التي ترأسها النساء في المناطق الريفية
الحصة من كثافة استخدام
األسمدة
مجموع القوة
العاملة في
الزراعة

الحصة
من القيمة
المضافة
المتأتية عن
الزراعة
(نسبة مئوية)

حصة الممتلكات حسب فئة حجم المزرعة
<  1هكتار

(كغم/هكتار)

 5-2هكتار
 2-1هكتار
(نسبة مئوية)

>  5هكتار

حصة اإلناث
من اليد
العاملة
الزراعية

حصة القوة
العاملة
النسائية في
الزراعة

(نسبة مئوية)

العالم

3.6

38.3

124.0

72.0

12.4

9.6

6.1

39.3

40.2

البلدان ذات الدخل المنخفض
والدخل المتوسط

10.1

45.2

126.0

73.8

12.1

9.3

4.7

40.5

48.1

شرق آسيا والمحيط الهادئ

10.8

54.4

321.5

87.0

7.4

4.4

1.3

46.7

57.0

ساموا األمريكية

..

26.1

..

57.3

26.3

13.1

3.3

33.3

22.2

كمبوديا

35.6

64.2

14.0

..

..

..

..

51.0

67.9

الصين ،البر الرئيسي

10.1

58.7

520.9

93.0

4.9

1.7

0.4

45.5

61.7

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..

20.9

..

..

..

..

..

46.5

21.0

فيجي

12.0

34.7

23.5

43.3

11.8

19.6

25.3

21.9

23.1

إندونيسيا

14.5

38.7

99.6

70.8

16.8

11.0

1.4

39.4

41.7

كيريباس

..

21.2

..

..

..

..

..

27.3

13.6

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

28.1

74.2

..

38.3

35.2

26.5

..

52.0

77.1

ماليزيا

10.0

10.7

253.7

..

..

..

..

20.6

5.7

جزر مارشال

..

23.1

0.0

..

..

..

..

16.7

9.1

واليات ميكرونيزيا الموحدة

..

21.2

..

..

..

..

..

27.3

13.6

منغوليا

16.3

15.7

22.0

..

..

..

..

48.3

15.1

ميانمار

..

65.7

11.0

33.7

23.3

29.9

13.2

48.6

68.4

باالو

5.2

18.2

..

..

..

..

..

50.0

25.0

بابوا غينيا الجديدة

..

66.8

29.9

..

..

..

..

55.8

76.4

الفلبين

11.8

31.4

66.6

40.1

28.0

23.5

8.4

24.3

19.2

ساموا

..

24.7

0.4

19.0

31.9

30.0

19.2

33.3

24.0

جزر سليمان

..

66.5

..

..

..

..

..

47.8

80.2

تايلند

12.3

45.4

123.5

19.7

22.5

37.2

20.5

44.6

43.4

تيمور -ليشتي

18.4

78.8

..

..

..

..

..

45.2

86.8

تونغا

19.2

25.6

142.8

..

..

..

..

36.4

21.1

توفالو

25.4

25.0

..

..

..

..

..

0.0

0.0

فانواتو

28.0

27.9

..

..

..

..

..

46.2

27.3

فييت نام

19.7

61.4

196.7

84.9

9.9

4.7

0.5

48.8

62.0

أوروبا وآسيا الوسطى

6.6

12.9

39.8

44.3

17.0

22.6

16.1

39.2

57.0

ألبانيا

21.8

39.2

80.3

59.9

30.1

10.0

..

41.7

38.7

أرمينيا

21.6

9.0

25.3

..

..

..

..

12.1

2.4

أذربيجان

5.5

21.2

12.9

..

..

..

..

52.5

23.8

بيالروس

9.8

7.6

274.7

..

..

..

..

16.4

2.5
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الجدول ألف ( 2تابع)
الحصة من كثافة استخدام
األسمدة
مجموع القوة
العاملة في
الزراعة

الحصة
من القيمة
المضافة
المتأتية عن
الزراعة
(نسبة مئوية)
البوسنة والهرسك

حصة الممتلكات حسب فئة حجم المزرعة
<  1هكتار

(كغم/هكتار)

7.7

1.7

85.0

..

 5-2هكتار
 2-1هكتار
(نسبة مئوية)
..

>  5هكتار

حصة اإلناث
من اليد
العاملة
الزراعية

حصة القوة
العاملة
النسائية في
الزراعة

(نسبة مئوية)

..

..

59.4

2.1

بلغاريا

5.4

2.9

111.9

77.0

..

19.8

3.2

27.2

1.7

جورجيا

8.6

13.5

23.6

70.2

23.0

5.2

1.6

34.4

10.0

كازاخستان

4.7

12.8

1.7

..

..

..

..

22.2

5.8

قيرغيزستان

19.2

19.0

20.6

85.3

6.9

5.0

2.8

28.3

12.7

التفيا

..

8.3

83.2

0.0

6.1

19.8

74.1

23.2

3.9

ليتوانيا

..

6.7

89.7

0.2

7.8

47.1

44.9

21.4

2.8

الجبل األسود

8 ,8

10.6

12.0

..

..

..

..

37.5

8 ,8

جمهورية مولدوفا

13.4

12.6

12.4

..

..

..

..

27.4

6.5

رومانيا

6.0

7.5

49.7

49.5

20.0

22.9

7.5

40.9

6.7

االتحاد الروسي

3.9

7.3

16.0

..

..

..

..

22.7

3.3

صربيا

9.0

10.7

127.9

27.5

18.7

31.3

22.4

36.5

8.6

طاجيكستان

26.6

25.0

49.7

..

..

..

..

52.1

28.5

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة

10.4

6.0

57.7

..

..

..

..

29.8

4.6

تركيا

9.0

29.6

89.1

17.0

17.5

30.9

34.6

55.2

62.3

تركمانستان

14.5

28.3

..

..

..

..

..

53.5

32.0

أوكرانيا

9.3

9.1

36.6

..

..

..

..

25.1

4.6

أوزبكستان

18.9

19.2

173.9

..

..

..

..

42.5

17.8

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي

5.2

13.5

110.9

17.2

9.0

25.3

48.5

21.1

6.7

أنتيغوا وبربودا

2.2

20.0

2.9

..

..

..

..

25.0

11.8

األرجنتين

6.9

6.9

40.7

..

..

15.1

84.9

10.8

1.8

بليز

15.0

23.0

8.6

..

..

..

..

2.9

1.8

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

13.0

40.0

158.2

..

..

..

..

41.7

36.4

البرازيل

5.3

9.4

71.6

10.6

9.7

16.5

63.2

24.4

5.1

شيلي

3.4

12.4

318.5

14.6

10.2

17.7

57.5

15.1

4.9

كولومبيا

6.3

13.2

332.1

18.1

13.5

21.2

47.2

25.2

7.1

كوستاريكا

6.1

13.7

264.8

..

..

..

..

13.8

5.3

كوبا

..

10.3

34.7

..

..

..

..

19.3

5.0

دومينيكا

16.9

18.8

17.0

53.2

21.3

18.3

7.2

33.3

15.4

الجمهورية الدومينيكية

6.3

9.0

59.1

..

..

..

..

35.0

7.0

إكوادور

9.1

16.6

117.9

29.5

14.0

20.1

36.5

26.1

10.5

السلفادور

11.9

20.9

135.4

..

..

..

..

9.7

4.9

غرينادا

5.6

19.1

..

85.0

7.5

5.4

2.2

22.2

10.5

غواتيماال

11.2

36.8

97.8

78.5

10.4

6.0

5.1

9.6

9.1

غيانا

21.5

13.5

28.9

..

..

..

..

7.8

2.9

هايتي

..

56.6

..

..

..

..

..

23.8

41.4
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الجدول ألف ( 2تابع)
الحصة من كثافة استخدام
األسمدة
مجموع القوة
العاملة في
الزراعة

الحصة
من القيمة
المضافة
المتأتية عن
الزراعة
(نسبة مئوية)
هندوراس

14.8

حصة الممتلكات حسب فئة حجم المزرعة
<  1هكتار

(كغم/هكتار)

 5-2هكتار
 2-1هكتار
(نسبة مئوية)

>  5هكتار

حصة اإلناث
من اليد
العاملة
الزراعية

حصة القوة
العاملة
النسائية في
الزراعة

(نسبة مئوية)

21.2

58.2

..

..

54.7

45.3

21.2

14.3

جامايكا

..

16.2

39.7

69.4

15.2

11.9

3.5

27.7

10.2

المكسيك

3.5

14.3

73.2

..

..

..

..

12.7

4.7

نيكاراغوا

18.3

12.6

39.0

12.4

9.2

18.6

59.7

7.7

3.0

بنما

3.5

14.0

50.0

52.7

10.3

11.6

25.4

3.2

1.2

باراغواي

18.1

23.5

86.0

9.7

10.1

20.1

60.0

7.2

3.7

بيرو

..

22.6

٧٤٫٠

..

..

69.6

30.4

31.9

16.1

سانت لوسيا

2.9

20.0

42.6

62.8

18.0

14.8

4.5

22.2

10.8

سانت فنسنت وجزر غرينادين

7.2

20.0

..

72.8

14.9

9.6

2.6

27.3

13.0

سورينام

7.1

16.1

138,2

..

..

..

..

24.2

10.5

أوروغواي

10.2

10.8

177.6

..

..

11.0

89.0

14.8

3.5

جمهورية فنزويال البوليفارية

..

4.5

134.6

8.5

14.1

25.7

51.6

6.4

0,7

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

11.2

19.5

58.5

59.0

11.4

13.8

15.8

47.6

33.0

الجزائر

9.3

19.7

17.4

21.8

12.6

23.4

42.2

52.5

28.6

جيبوتي

..

72.3

..

..

..

..

..

46.3

76.9

مصر

14.5

22.6

454.9

87.1

8.0

3.8

1.1

40.8

35.3

جمهورية إيران اإلسالمية

..

20.0

31.7

47.5

12.1

18.4

22.1

50.2

31.6

العراق

..

4.4

43.8

..

..

..

..

52.9

12.7

األردن

3.1

5.4

632.2

53.7

32.5

7.4

6.4

65.3

19.4

لبنان

6.1

1.4

174.8

72.7

14.1

10.0

3.2

30.8

1.7

ليبيا

..

2.4

24.6

14.4

10.1

25.0

50.6

74.1

6.5

أراضي فلسطين المحت ّلة

14.4

22.8

32.6

25.4

18.2

27.5

28.9

49.7

46.2

5.3

6.7

..

..

..

..

..

74.8

19.3

المغرب

الجمهورية العربية السورية

..

18.4

30.8

..

..

..

..

63.8

53.3

تونس

9.2

19.3

26.7

..

..

..

..

32.4

21.8

اليمن

..

34.7

11.3

73.4

10.5

9.1

7.0

40.6

54.7

جنوب آسيا

18.1

50.5

157.9

61.8

19.0

14.4

4.7

35.0

58.8

أفغانستان

24.6

58.4

5.0

..

..

..

..

34.3

81.4

بنغالديش

17.1

41.6

229.6

..

..

..

..

52.7

53.8

بوتان

17.0

92.7

11.3

..

..

..

..

34.4

98.3

الهند

17.5

52.5

161.3

62.9

18.9

13.9

4.3

32.5

59.0

ملديف

4.2

12.5

63.9

..

..

..

..

40.9

11.8

نيبال

36.5

92.9

27.2

74.9

17.5

6.8

0.8

50.1

97.7

باكستان

24.5

37.1

175.9

36.1

21.5

28.1

14.3

31.9

53.5

سري النكا

11.0

41.3

128.1

..

..

..

..

37.9

39.8

أفريقيا جنوبالصحراء الكبرى

15.7

56.5

14.9

61.8

21.5

12.7

4.1

48.9

60.1
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الجدول ألف ( 2تابع)
الحصة من كثافة استخدام
األسمدة
مجموع القوة
العاملة في
الزراعة

الحصة
من القيمة
المضافة
المتأتية عن
الزراعة
(نسبة مئوية)
أنغوال

حصة الممتلكات حسب فئة حجم المزرعة
<  1هكتار

(كغم/هكتار)

7.2

68.2

8.3

..

 5-2هكتار
 2-1هكتار
(نسبة مئوية)
..

..

>  5هكتار

حصة اإلناث
من اليد
العاملة
الزراعية

حصة القوة
العاملة
النسائية في
الزراعة

(نسبة مئوية)
..

55.6

79.4

بنن

36.0

40.5

9.9

..

..

..

..

40.1

38.6

بوتسوانا

2.9

41.3

53.2

..

..

..

..

57.5

55.0

بوركينا فاسو

35.3

92.0

10.2

12.9

19.5

41.2

26.4

48.2

93.2

بوروندي

40.6

88.5

3.7

..

..

..

..

55.8

97.2

الراس االخضر

8.1

15.0

..

..

..

..

..

40.0

14.3

الكاميرون

23.2

42.6

8.1

..

..

..

..

46.6

47.0

جمهورية أفريقيا الوسطى

54.3

59.1

..

..

..

..

..

49.6

65.7

تشاد

55.8

61.0

..

..

..

..

..

57.6

71.8

جزر القمر

38.2

67.7

..

..

..

..

..

52.2

80.4

الكونغو

3.9

28.9

4.9

..

..

..

..

55.2

39.5

كوت ديفوار

22.5

33.8

10.1

42.1

14.2

19.3

24.4

35.6

39.4

جمهورية الكونغو الديمقراطية

21.8

55.3

1.1

86.7

10.4

2.9

..

49.0

70.7

إريتريا

..

72.3

0.9

..

..

..

..

42.9

77.1

إثيوبيا

48.0

75.1

20.6

62.9

24.3

11.9

1.0

45.0

70.3

غابون

4.0

23.8

6.7

..

..

..

..

49.0

26.7

غامبيا

..

74.6

7.9

..

..

..

..

54.4

85.5

غانا

23.0

53.4

14.2

..

..

..

..

45.2

48.2

غينيا

20.5

78.0

2.3

34.1

31.0

28.0

6.8

50.3

82.2

غينيا-بيساو

48.3

77.9

..

70.2

17.6

10.1

2.1

45.9

94.0

كينيا

29.2

68.5

36.5

..

..

..

..

48.5

71.1

ليسوتو

8.3

37.7

..

46.8

29.2

20.4

3.5

64.8

48.7

ليبريا

38.8

59.6

..

..

..

..

..

43.7

64.9

مدغشقر

28.2

68.0

2.2

..

..

..

..

53.3

73.3

مالوي

28.7

77.2

33.8

77.7

17.3

5.0

..

59.7

93.6

مالي

42.3

72.2

22.1

..

..

..

..

36.1

69.3

موريتانيا

15.7

49.4

..

..

..

..

..

56.0

62.6

موريشيوس

3.5

7.1

199.5

..

..

..

..

25.0

4.7

موزامبيق

28.9

79.5

6.8

53.8

30.4

14.0

1.8

65.2

93.5

ناميبيا

8.7

30.7

5.7

14.4

24.5

48.9

12.2

43.5

28.1

النيجر

39.4

81.6

0.8

..

..

..

..

36.8

97.0

نيجيريا

22.1

22.0

4.3

..

..

..

..

41.2

23.9

رواندا

33.4

88.7

1.2

..

..

..

..

56.8

95.8

سان تومي وبرينسيبي

..

54.9

..

..

..

..

..

51.3

66.7

السنغال

16.7

68.9

7.8

20.9

16.5

32.5

30.0

48.5

75.0

سيشيل

2.1

71.1

21.1

..

..

..

..

50.0

76.2

سيراليون

56.7

57.6

..

..

..

..

..

61.8

70.7

الصومال

..

63.6

..

..

..

..

..

45.9

٧٤٫٠

جنوب أفريقيا

2.5

5.6

56.7

..

..

..

..

29.5

3.5
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الجدول ألف ( 2تابع)
الحصة من كثافة استخدام
األسمدة
مجموع القوة
العاملة في
الزراعة

الحصة
من القيمة
المضافة
المتأتية عن
الزراعة
(نسبة مئوية)

حصة الممتلكات حسب فئة حجم المزرعة
<  1هكتار

(كغم/هكتار)
47.6

..

جنوب السودان

..

..

..

3.6

..

السودان
السودان (سابقاً)

..

47.6

28.7

..

 5-2هكتار
 2-1هكتار
(نسبة مئوية)

..

..
..

..

..

..

>  5هكتار

حصة اإلناث
من اليد
العاملة
الزراعية

حصة القوة
العاملة
النسائية في
الزراعة

(نسبة مئوية)

..

..

40.9

60.2

..

40.8

60.2

..

..

..

سوازيلند

..

26.2

..

..

..

..

..

51.8

27.8

توغو

..

50.9

7.4

..

..

..

..

42.4

56.3

أوغندا

25.9

72.4

1.3

49.2

24.2

17.4

9.2

49.3

74.6

جمهورية تنزانيا المتحدة

28.7

73.8

5.4

..

..

..

..

55.1

82.2

زامبيا

10.3

60.7

30.6

..

..

..

..

46.2

64.3

زمبابوي

13.2

53.7

30.1

..

..

..

..

51.9

65.1

البلدان ذات الدخل المرتفع

1.4

2.7

117.6

32.6

17.5

16.0

33.9

34.4

2.1

أندورا

..

5.3

..

..

..

..

..

50.0

6.3

أروبا

..

20.0

..

..

..

..

..

22.2

10.5

أستراليا

2.4

3.7

45.0

..

..

..

..

47.9

3.8

النمسا

1.5

2.8

100.2

..

14.6

21.8

63.6

45.2

2.7

جزر البهاما

2.3

1.9

..

36.3

24.8

20.5

18.4

0.0

0.0

البحرين

..

0.5

424.4

..

..

..

..

0.0

0.0

بربادوس

1.5

2.3

124.0

95.0

2.8

1.1

1.1

50.0

2.5

بلجيكا

0.8

1.1

278.7

..

17.2

13.6

69.2

32.1

0.8

برمودا

0.8

0.0

..

..

..

..

..

..

0.0

بروناي دار السالم

0,7

0.0

101.8

..

..

..

..

..

0.0

كندا

..

1.5

66.5

..

2.5

3.3

94.2

56.6

1.8

جزر كايمان

..

19.2

..

..

..

..

..

20.0

9.1

الصين ،هونغ كونغ

0.1

0.2

682.8

..

..

..

..

49.3

0.1

الصين ومنطقة ماكاو اإلدارية الخاصة

0.0

0.0

..

..

..

..

..

47.9

0.0

كرواتيا

4.5

3.3

282.9

50.6

16.0

19.1

14.3

27.4

2.0

قبرص

..

4.4

137.8

54.8

16.7

16.0

12.5

38.5

3.8

الجمهورية التشيكية

2.6

5.5

98.4

29.0

15.4

17.2

38.4

21.1

2.6

الدانمرك

1.8

2.2

112.8

..

1.7

1.8

96.5

24.6

1.1

غينيا االستوائية

..

62.2

..

..

..

..

..

42.9

85.4

إستونيا

4.1

8.1

72.8

19.5

20.4

24.0

36.0

24.1

3.9

جزر فيرويه

..

3.8

..

..

..

..

..

0.0

0.0

فنلندا

2.6

3.0

154.2

..

3.4

7.1

89.5

35.4

2.2

فرنسا

1.9

1.7

133.7

..

16.8

12.3

70.9

33.1

1.2

بولينيزيا الفرنسية

..

24.0

28.2

77.0

11.8

6.2

5.0

36.7

22.4

ألمانيا

0.9

1.3

195.2

..

8.0

16.9

75.1

35.4

1.0

اليونان

3.7

10.4

79.2

..

49.0

27.7

23.2

53.6

13.3

غرينالند

..

0.0

..

..

..

..

..

..

0.0

غوام

..

21.4

..

30.1

15.7

27.5

26.8

27.8

14.3
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الجدول ألف ( 2تابع)
الحصة من كثافة استخدام
األسمدة
مجموع القوة
العاملة في
الزراعة

الحصة
من القيمة
المضافة
المتأتية عن
الزراعة
(نسبة مئوية)
هنغاريا

4.5

حصة الممتلكات حسب فئة حجم المزرعة
<  1هكتار

(كغم/هكتار)
6.5

87.9

27.0

 5-2هكتار
 2-1هكتار
(نسبة مئوية)
13.3

19.2

>  5هكتار

حصة اإلناث
من اليد
العاملة
الزراعية

حصة القوة
العاملة
النسائية في
الزراعة

(نسبة مئوية)
40.6

20.9

3.0

آيسلندا

7.7

5.6

161.4

..

..

..

..

9.1

1.1

آيرلندا

1.5

5.6

424.1

..

2.2

6.1

91.8

7.4

0.9

إسرائيل

..

1.4

238.1

..

..

..

..

21.7

7 ,0

إيطاليا

2.2

2.7

99.9

38.1

19.2

20.6

22.2

47.0

2.9

اليابان

1.2

1.7

244.8

68.5

20.0

9.1

2.4

39.6

1.6

الكويت

0.4

1.0

462.2

..

..

..

..

0.0

0.0

لختنشتاين

..

0.0

..

..

..

..

..

..

0.0

لكسمبرغ

0.4

1.2

301.3

..

12.5

10.0

77.6

33.3

0.9

مالطة

..

1.1

89.5

76.0

14.7

8.0

1.4

0.0

0.0

موناكو

..

0.0

..

..

..

..

..

..

0.0

هولندا

1.8

2.2

273.7

..

15.9

15.4

68.7

37.7

1.8

كاليدونيا الجديدة

..

27.7

110.8

..

..

..

..

38.7

28.6

نيوزيلندا

..

7.6

1323.8

..

..

16.8

83.2

36.7

5.9

جزر ماريانا الشمالية

..

22.2

..

26.2

27.6

27.6

18.7

16.7

9.1

النرويج

1.2

3.0

182.5

1.6

3.5

15.4

79.5

41.5

2.6

عُ مان

1.2

27.0

274.2

..

..

..

..

5.6

9.1

بولندا

3.2

15.4

181.4

33.3

17.6

21.5

27.6

34.1

11.5

البرتغال

2.2

8.5

92.1

26.9

27.7

24.2

21.2

68.3

12.3

بورتوريكو

0.8

0.9

..

..

..

52.7

47.3

7.7

0.2

قطر

0.1

0.5

8043.2

68.8

5.3

6.0

19.9

0.0

0.0

جمهورية كوريا

2.5

4.0

337.7

59.5

30.7

9.8

..

43.0

4.2

سان مارينو

..

6.7

..

..

..

..

..

0.0

0.0

المملكة العربية السعودية

1.8

3.9

185.4

..

..

..

..

4.8

1.2

سنغافورة

0.0

0.0

3129.5

..

..

..

..

0.0

0.0

سلوفاكيا

3.6

6.4

93.0

70.1

11.5

10.2

8.1

19.7

2.8

سلوفينيا

2.2

0.5

239.4

28.4

12.8

23.2

35.6

40.0

0.4

إسبانيا

2.4

3.6

91.9

25.8

14.9

21.6

37.7

38.4

3.2

السويد

1.5

2.0

74.1

..

3.4

8.6

88.0

37.9

1.6

سويسرا

0,7

3.0

201.4

19.7

7.1

11.1

62.1

46.3

3.0

ترينيداد وتوباغو

0.6

6.1

252.7

35.5

18.0

33.7

12.8

15.9

2.2

جزر تركس وكايكوس

..

20.0

..

..

..

..

..

33.3

16.7

اإلمارات العربية المتحدة

0,7

2.6

354.8

..

..

..

..

0.0

0.0

المملكة المتحدة

0,7

1.4

238.2

..

13.9

9.2

76.9

25.8

0.8

الواليات المتحدة األمريكية

1.3

1.4

125.4

..

..

10.7

89.3

26.9

0.8

جزر فرجن التابعة للواليات المتحدة

..

18.8

..

..

49.7

22.5

27.7

33.3

12.0
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الجدول ألف 3
تغطية المساعدة االجتماعية حسب مجموعات السكان
مجموع
السكان
(نسبة مئوية)

نسبة السكان المشمولين بالمساعدة االجتماعية
المناطق الريفية،
حسب مكان اإلقامة
حسب خمس الدخل
األشد فقراً
األكثر ثراء
المناطق الريفية المناطقالحضرية
(نسبة مئوية)
(نسبة مئوية)

المناطق الحضرية،
حسب خمس الدخل
األشد فقراً
األكثر ثراء
(نسبة مئوية)

البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط

25.7

30.5

24.5

35.1

20.3

39.6

11.8

شرق آسيا والمحيط الهادئ ،باستثناء الصين

39.8

46.8

35.1

60.6

32.1

61.9

16.4

ساموا األمريكية

..

..

..

..

..

..

..

كمبوديا

0.5

0.4

1.0

0.2

0.2

0.0

3.1

الصين ،البر الرئيسي

..

..

..

..

..

..

..

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..

..

..

..

..

..

..

فيجي

9.6

..

..

..

..

..

..

إندونيسيا

41.1

50.7

30.9

64.1

30.1

64.6

3.8

كيريباس

4.6

5.9

3.0

7.9

5.3

0.0

2.8

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

..

..

..

..

..

..

..

ماليزيا

82.8

93.0

77.7

97.1

87.8

87.6

68.1

جزر مارشال

..

..

..

..

..

..

..

واليات ميكرونيزيا الموحدة

6.3

..

..

..

..

..

..

منغوليا

83.2

84.5

82.2

92.1

72.1

91.1

69.0

ميانمار

..

..

..

..

..

..

..

باالو

..

..

..

..

..

..

..

بابوا غينيا الجديدة

3.4

3.3

4.2

1.6

6.3

2.9

4.7

الفلبين

27.4

..

..

..

..

..

..

ساموا

..

..

..

..

..

..

..

جزر سليمان

1.6

1.5

2.0

1.3

4.1

0.5

1.4

تايلند

70.4

74.6

61.0

87.6

63.7

75.1

52.9

تيمور-ليشتي

26.3

23.9

32.8

25.4

24.5

28.0

34.3

تونغا

..

..

..

..

..

..

..

توفالو

..

..

..

..

..

..

..

فانواتو

..

..

..

..

..

..

..

فييت نام

20.9

23.9

12.5

45.5

12.8

25.7

6.9

أوروبا وآسيا الوسطى

32.4

39.6

28.7

57.4

24.3

44.7

18.4

ألبانيا

33.2

39.3

26.8

49.5

25.7

39.2

17.3

أرمينيا

23.0

27.3

20.7

37.0

17.4

32.7

16.1

أذربيجان

87.5

79.1

95.1

79.4

80.6

95.5

92.9

بيالروسيا

58.3

56.6

58.9

65.6

45.4

69.8

46.7

البوسنة والهرسك

20.5

21.5

18.9

22.5

20.7

20.5

16.2

بلغاريا

39.5

44.1

37.6

64.4

27.9

54.2

22.8

جورجيا

31.3

38.8

23.9

53.2

26.5

46.2

14.5

كازاخستان

29.1

31.7

27.2

50.9

18.0

35.0

22.1

قيرغيزستان

8.5

11.7

4.3

20.3

2.7

5.9

2.2
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الجدول ألف ( 3تابع)
مجموع
السكان
(نسبة مئوية)
التفيا

40.2

نسبة السكان المشمولين بالمساعدة االجتماعية
المناطق الريفية،
حسب مكان اإلقامة
حسب خمس الدخل
األشد فقراً
األكثر ثراء
المناطق الريفية المناطقالحضرية
(نسبة مئوية)
(نسبة مئوية)
40.5

40.1

46.1

41.9

المناطق الحضرية،
حسب خمس الدخل
األشد فقراً
األكثر ثراء
(نسبة مئوية)
36.0

40.2

ليتوانيا

58.7

65.5

55.3

72.1

57.4

65.6

42.8

جمهورية مولدوفا

33.8

35.5

31.4

43.0

30.1

37.3

20.3

رومانيا

55.4

56.1

54.8

79.8

32.8

79.0

32.8

االتحاد الروسي

28.2

39.4

24.1

58.7

20.1

38.2

14.8

صربيا

11.9

13.2

10.8

20.1

7.1

24.5

4.7

طاجيكستان

9.7

11.5

4.5

16.6

8.1

2.0

3.5

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

..

..

..

..

..

..

..

تركيا

21.2

33.3

15.6

69.2

9.1

44.1

2.2

تركمانستان

..

..

..

..

..

..

..

أوكرانيا

47.4

52.6

44.9

54.4

48.3

51.8

33.3

أوزبكستان

..

..

..

..

..

..

..

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

34.4

59.1

31.2

72.1

34.9

56.4

11.0

..

..

..

..

أنتيغوا وبربودا
األرجنتين

9.4

..

..

..

..

بليز

16.3

14.9

17.6

17.6

9.9

20.0

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

54.4

66.2

48.2

74.8

54.0

63.2

31.0

البرازيل

21.1

39.7

17.6

71.3

8.0

46.1

2.6

شيلي

83.2

88.7

82.3

95.7

71.7

95.6

53.6

كولومبيا

41.7

55.0

38.1

66.1

35.7

60.5

14.0

كوستاريكا

44.6

36.5

55.9

60.4

8.4

76.3

26.9

كوبا

..

..

..

..

..

..

..

دومينيكا

8.0

5.7

9.3

5.9

2.5

13.5

4.2

الجمهورية الدومينيكية

23.7

29.4

21.0

41.0

14.3

33.9

4.0

إكوادور

64.7

85.1

54.2

91.7

68.3

77.7

18.6

السلفادور

42.6

63.9

30.2

76.7

42.9

51.0

6.9

11.4

غرينادا

..

..

..

..

..

..

..

غواتيماال

48.3

59.5

36.2

62.3

47.2

56.0

8.0

غيانا

..

..

..

..

..

..

..

هايتي

0.8

0,7

0.8

0.9

0.6

1.2

1.9

هندوراس

49.3

61.4

34.6

65.9

47.4

48.7

19.0

جامايكا

67.3

74.5

61.7

85.6

53.8

85.9

40.1

المكسيك

48.9

77.8

40.5

87.3

52.2

63.5

13.8

نيكاراغوا

47.2

36.0

61.5

55.1

16.9

70.2

50.0

بنما

52.0

70.2

41.9

80.9

47.7

68.3

12.0

باراغواي

40.1

51.8

31.9

62.0

30.7

49.3

13.1

بيرو

57.0

78.0

45.1

87.3

56.7

72.0

12.2

سانت لوسيا

..

..

..

..

..

..

..
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الجدول ألف ( 3تابع)
مجموع
السكان
(نسبة مئوية)
سانت فنسنت وجزر غرينادين

..

نسبة السكان المشمولين بالمساعدة االجتماعية
المناطق الريفية،
حسب مكان اإلقامة
حسب خمس الدخل
األشد فقراً
األكثر ثراء
المناطق الريفية المناطقالحضرية
(نسبة مئوية)
(نسبة مئوية)
..

..

..

..

المناطق الحضرية،
حسب خمس الدخل
األشد فقراً
األكثر ثراء
(نسبة مئوية)
..

..

سورينام

..

..

..

..

..

..

..

أوروغواي

42.2

53.2

41.3

84.8

19.3

84.6

3.9

جمهورية فنزويال البوليفارية

4.7

..

..

..

..

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

46.3

الجزائر

41.8

49.6

46.2

35.1

60.2

35.1

..

..

..

..

..

..

جيبوتي

10.8

45.8

4.1

55.3

30.9

6.1

2.7

مصر

44.9

48.1

40.5

51.4

50.4

64.0

20.3

..

..

..

..

..

..

العراق

80.0

81.5

79.4

87.0

72.6

86.2

66.3

جمهورية إيران اإلسالمية
األردن

65.7

86.8

61.2

94.0

71.1

79.9

27.7

..

..

..

..

..

..

لبنان
ليبيا
المغرب

أراضي فلسطين المحت ّلة

..

..

..

..

..

..

36.8

44.9

30.9

50.6

34.7

44.3

14.7

11.5

18.6

7.4

19.3

13.2

14.5

1.9

..

..

..

..

..

..

الجمهورية العربية السورية

..

..

..

..

..

..

اليمن

13.4

14.6

10.0

17.2

12.8

14.7

7.6

تونس

جنوب آسيا

17.1

26.1

10.7

27.3

16.4

18.4

3.8

أفغانستان

15.3

18.4

3.5

24.0

12.0

4.8

1.7

بنغالديش

14.6

17.8

5.3

25.9

9.7

11.9

2.0

بوتان

1.0

1.2

0.4

1.9

0.9

0.3

0,7

الهند

17.2

28.4

11.1

28.0

17.9

19.8

2.9

ملديف

3.8

1.5

3.1

1.4

0.8

3.6

2.0

نيبال

38.7

41.5

27.0

51.2

29.9

31.8

25.5

باكستان

12.6

13.2

11.2

11.6

10.7

15.3

9.1

سري النكا

29.7

33.2

16.0

59.3

8.4

22.8

3.5

أفريقيا جنوبالصحراء الكبرى

18.9

..

..

19.9

17.4

21.6

16.4

21.5

10.1

أنغوال

..

..

..

..

..

..

بنن

..

..

..

..

..

..

بوتسوانا

70.3

73.3

68.1

89.5

45.4

91.2

37.5

بوركينا فاسو

34.3

29.9

53.9

29.5

30.3

62.6

45.5

الراس االخضر

بوروندي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى

..

..

..

..

..

..

21.9

25.2

19.3

26.6

18.6

17.2

22.9

1.4

0.5

2.4

0.2

0,7

1.1

2.6

..

..

..

..

..

..
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الجدول ألف ( 3تابع)
مجموع
السكان
(نسبة مئوية)
تشاد

نسبة السكان المشمولين بالمساعدة االجتماعية
المناطق الريفية،
حسب مكان اإلقامة
حسب خمس الدخل
األشد فقراً
األكثر ثراء
المناطق الريفية المناطقالحضرية
(نسبة مئوية)
(نسبة مئوية)
..

جزر القمر

..

..

..

المناطق الحضرية،
حسب خمس الدخل
األشد فقراً
األكثر ثراء
(نسبة مئوية)
..

..

..

..

..

..

..

..

0.9

5.1

6.3

0,7

0.0

2.2

1.7

كوت ديفوار

5.8

0.4

1.3

2.4

2.7

4.3

13.0

جمهورية الكونغو الديمقراطية

5.5

3.8

8.4

3.8

4.6

7.3

5.1

الكونغو

..

..

..

..

..

..

إثيوبيا

13.2

15.0

4.4

17.7

10.9

6.8

2.3

إريتريا
غابون

44.8

35.2

47.2

36.9

25.4

56.6

28.5

غامبيا

2.9

2.1

3.8

0,7

3.5

3.6

4.1

6.1

5.8

6.5

6.5

4.8

6.3

4.6

..

..

..

..

..

..

غانا
غينيا
غينيا-بيساو
كينيا

20.0

..

..

..

..

..

..

22.6

9.8

35.0

13.6

14.2

8.5

ليسوتو

51.6

58.5

32.8

65.5

46.9

55.4

16.0

ليبريا

61.2

68.7

44.1

67.2

73.7

41.3

39.9

مدغشقر

0.9

0.9

1.1

2.3

0.5

1.3

0.8

مالوي

20.2

19.5

23.8

20.0

17.5

23.8

11.5

..

..

..

..

..

..

موريتانيا

33.5

34.4

32.5

28.5

38.5

30.9

30.5

مالي
موريشيوس

40.6

..

..

..

..

..

..

موزامبيق

5.4

6.4

3.1

9.2

4.2

4.4

2.2

ناميبيا

9.8

12.6

4.6

21.6

6.5

10.0

3.7

النيجر

2.7

2.9

2.0

2.8

2.5

2.2

0.5

نيجيريا

1.7

1.7

1.5

1.0

2.5

2.5

7 ,0

رواندا

1.4

1.6

0.3

0.5

2.9

0.3

1.0

سان تومي وبرينسيبي
السنغال

10.3

سيراليون

30.2

جنوب أفريقيا

58.5

سوازيلند

51.6

سيشيل
الصومال
السودان
توغو

..

..

..

..

..

..

6.8

15.0

6.8

4.6

12.2

12.8

..

..

..

..

..

..

29.2

31.8

35.2

26.0

35.6

27.3

..

..

..

..

..

..

75.7

47.7

84.5

49.6

74.6

17.3

..

..

..

..

..

..

61.5

20.7

72.7

41.2

29.6

10.2

..

..

..

..

..

..

أوغندا

66.8

72.6

45.9

77.6

59.9

60.7

23.1

جمهورية تنزانيا المتحدة

77.4

77.4

77.5

78.5

74.6

82.8

69.5

زامبيا

0.6

0,7

0.4

1.2

0.4

0.4

0.2

..

..

..

..

..

..

زمبابوي
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الجدول ألف 4
مبالغ تحويالت المساعدة االجتماعية حسب مجموعات السكان ووقوع المنفعة
جميع
المستفيدين

متوسط تحويالت المساعدة االجتماعية اليومي لكل مستفيد
المناطق الحضرية،
المناطق الريفية،
حسب مكان اإلقامة
حسب خمس الدخل
حسب خمس الدخل
المناطق الريفية المناطق الحضرية األشد فقراً األكثر ثراء األشد فقراً األكثر ثراء
(بدوالرات القوة الشرائية الثابتة لعام )2005

الحصة من إجمالي
التحويالت التي
تلقاها خمس السكان
األشد فقراً (وقوع
المنفعة)
(نسبة مئوية)

البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط

0.32

0.20

0.42

0.14

0.37

0.30

0.92

21.5

شرق آسيا والمحيط الهادئ ،باستثناء الصين

0.15

0.11

0.19

0.04

0.25

0.08

0.33

21.5

ساموا األمريكية

..

..

..

..

..

..

..

..

كمبوديا

0.34

0.09

0.81

0.01

0.12

..

1.23

0.2

الصين ،البر الرئيسي

..

..

..

..

..

..

..

..

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..

..

..

..

..

..

..

..

فيجي

0.65

..

..

..

..

..

..

13.7

إندونيسيا

..

..

..

..

..

..

..

..

كيريباس

0.32

0.30

0.37

0.15

0.63

..

0.02

8 ,8

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

..

..

..

..

..

..

..

..

ماليزيا

0.21

0.23

0.20

0.21

0.25

0.15

0.33

20.8

جزر مارشال

..

..

..

..

..

..

..

..

واليات ميكرونيزيا الموحدة

1.02

..

..

..

..

..

..

3.6

منغوليا

0.28

0.29

0.27

0.28

0.29

0.27

0.27

22.6

ميانمار

..

..

..

..

..

..

..

..

باالو

..

..

..

..

..

..

..

..

بابوا غينيا الجديدة

0.10

0.03

0.46

0.01

0.05

0.06

1.70

2.3

الفلبين

0.18

..

..

..

..

..

..

45.2

ساموا

..

..

..

..

..

..

..

..

جزر سليمان

0.59

0.40

1.35

0.17

0.55

0.16

2.62

4.0

تايلند

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.02

7.4

تيمور-ليشتي

0.18

0.10

0.35

0.01

0.20

0.12

0.67

0.9

تونغا

..

..

..

..

..

..

..

..

توفالو

..

..

..

..

..

..

..

..

فانواتو

..

..

..

..

..

..

..

..

فييت نام

0.19

0.18

0.25

0.05

0.46

0.07

0.53

13.8

أوروبا وآسيا الوسطى

0.60

0.56

0.64

0.51

0.72

0.58

1.02

29.3

ألبانيا

0.34

0.34

0.35

0.17

1.62

0.18

0.70

14.3

أرمينيا

0.39

0.40

0.38

0.48

0.28

0.39

0.32

32.4

أذربيجان

2.20

1.83

2.47

1.70

2.20

2.25

2.87

18.0

بيالروسيا

1.06

0.97

1.09

1.34

0.74

1.40

0.96

29.2

البوسنة والهرسك

2.73

2.50

3.14

1.52

3.87

1.84

5.00

13.2

بلغاريا

0.74

0.81

0.70

0.53

1.24

0.63

0.87

24.5

جورجيا

0.40

0.35

0.48

0.41

0.26

0.49

0.72

37.0

كازاخستان

0.19

0.16

0.20

0.13

0.26

0.17

0.25

22.4

قيرغيزستان

0.56

0.51

0.72

0.57

0.78

0.60

0.93

36.2
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التفيا

1.29

متوسط تحويالت المساعدة االجتماعية اليومي لكل مستفيد
المناطق الحضرية،
المناطق الريفية،
حسب مكان اإلقامة
حسب خمس الدخل
حسب خمس الدخل
المناطق الريفية المناطق الحضرية األشد فقراً األكثر ثراء األشد فقراً األكثر ثراء
(بدوالرات القوة الشرائية الثابتة لعام )2005
1.12

1.36

0.96

1.07

1.29

1.81

الحصة من إجمالي
التحويالت التي
تلقاها خمس السكان
األشد فقراً (وقوع
المنفعة)
(نسبة مئوية)
17.0

ليتوانيا

0.87

0.93

0.84

0.93

1.29

0.88

1.12

24.6

جمهورية مولدوفا

0.50

0.51

0.48

0.56

0.47

0.44

0.68

26.8

رومانيا

0.51

0.52

0.50

0.60

0.58

0.54

0.62

31.7

االتحاد الروسي

..

..

..

..

..

..

..

..

صربيا

1.00

0.90

1.09

0.84

1.55

0.82

2.89

30.7

طاجيكستان

0.14

0.10

0.44

0.03

0.10

0.06

1.93

7.6

0.32

0.39

0.21

0.49

0.72

0.78

38.4

..

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
تركيا

0.35

..

تركمانستان

..

..

..

..

..

..

..

..

أوكرانيا

0.65

0.55

0.71

0.63

0.50

0.72

0.78

23.3

أوزبكستان

..

..

..

..

..

..

..

..

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

0.48

0.45

0.49

0.34

0.88

0.35

0.93

31.5

أنتيغوا وبربودا

..

..

..

..

..

..

..

..

األرجنتين

1.01

..

..

..

..

..

..

40.0

بليز

0.08

0.06

0.09

0.12

0.02

0.02

0.25

18.7

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

0.16

0.19

0.14

0.02

0.27

0.04

0.35

9.3

البرازيل

0.68

0.57

0.73

0.41

1.84

0.47

1.33

33.2

شيلي

0.46

0.79

0.41

0.61

0.64

0.45

0.20

24.1

كولومبيا

0.29

0.25

0.31

0.25

0.28

0.19

1.09

21.3

كوستاريكا

0.16

0.16

0.17

0.15

0.04

0.15

0.15

27.5

كوبا

..

..

..

..

..

..

..

..

دومينيكا

0.97

0.92

0.99

0.03

3.19

0.10

6.00

2.4

الجمهورية الدومينيكية

0.24

0.27

0.22

0.21

0.40

0.20

0.27

25.7

إكوادور

0.19

0.28

0.12

0.22

0.29

0.15

0.05

27.9

السلفادور

0.03

0.03

0.01

0.05

0.03

0.01

0.04

43.9

غرينادا

..

..

..

..

..

..

..

..

غواتيماال

0.23

0.23

0.22

0.17

0.28

0.17

0.41

19.5

غيانا

..

..

..

..

..

..

..

..

هايتي

0.01

0.01

0.02

0.00

0.05

0.00

0.02

5.7

هندوراس

0.08

0.08

0.06

0.05

0.09

0.03

0.26

17.3

جامايكا

0.08

0.12

0.03

0.19

0.06

0.06

0.01

44.1

المكسيك

0.64

0.95

0.47

0.73

1.42

0.44

0.94

29.6

نيكاراغوا

..

..

..

..

..

..

..

48.7

بنما

0.04

0.07

0.01

0.04

0.02

0.00

0.07

48.7

باراغواي

0.03

0.05

0.01

0.04

0.08

0.00

0.09

39.7

بيرو

0.05

0.10

0.00

0.11

0.05

0.01

0.00

56.4

سانت لوسيا

..

..

..

..

..

..

..

..
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سانت فنسنت وجزر غرينادين

..
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المناطق الريفية،
حسب مكان اإلقامة
حسب خمس الدخل
المناطق الريفية المناطق الحضرية األشد فقراً األكثر ثراء
(بدوالرات القوة الشرائية الثابتة لعام )2005
..

..

..

..

المناطق الحضرية،
حسب خمس الدخل
األشد فقراً األكثر ثراء

الحصة من إجمالي
التحويالت التي
تلقاها خمس السكان
األشد فقراً (وقوع
المنفعة)
(نسبة مئوية)

..

..

..

سورينام

..

..

..

..

..

..

..

..

أوروغواي

0.33

0.32

0.33

0.33

0.31

0.34

0.38

41.5

جمهورية فنزويال البوليفارية

..

..

..

..

..

..

..

..

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

0.10

0.09

0.10

0.08

0.13

0.09

0.17

21.9

الجزائر

..

..

..

..

..

..

..

..

جيبوتي

0.15

0.17

0.10

0.09

0.29

..

..

53.8

مصر

0.10

0.10

0.11

0.07

0.14

0.07

0.24

17.6

جمهورية إيران اإلسالمية

..

..

..

..

..

..

..

..

العراق

0.09

0.09

0.09

0.07

0.10

0.08

0.11

18.2

األردن

0.22

0.25

0.22

0.26

0.42

0.19

0.54

22.7

لبنان

..

..

..

..

..

..

..

..

ليبيا

..

..

..

..

..

..

..

..

المغرب

أراضي فلسطين المحت ّلة

..

..

..

..

..

..

..

..

0.05

0.07

0.04

0.04

0.10

0.03

0.01

38.5

الجمهورية العربية السورية

..

..

..

..

..

..

..

..

تونس

..

..

..

..

..

..

..

..

اليمن

0.07

0.08

0.07

0.07

0.13

0.06

0.10

22.9

جنوب آسيا

0.15

0.14

0.22

0.08

0.23

0.12

0.50

18.3

أفغانستان

0.05

0.03

0.54

0.01

0.09

0.19

1.31

6.7

بنغالديش

0.08

0.08

0.06

0.06

0.10

0.05

0.07

24.7

بوتان

0.08

0.05

0.26

0.03

0.09

0.02

0.46

15.3

الهند

..

..

..

..

..

..

..

..

ملديف

0.35

..

..

..

..

..

..

25.7

نيبال

0.05

0.04

0.08

0.03

0.06

0.04

0.13

15.7

باكستان

0.28

0.25

0.35

0.13

0.49

0.18

0.86

11.6

سري النكا

0.10

0.10

0.08

0.09

0.20

0.08

0.15

32.5

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

0.21

0.12

0.37

0.06

0.27

0.20

1.36

9.4

أنغوال

..

..

..

..

..

..

..

..

بنن

..

..

..

..

..

..

..

..

بوتسوانا

0.33

0.28

0.36

0.20

0.44

0.20

0.83

16.6

بوركينا فاسو

0.13

0.05

0.35

0.01

0.09

0.13

0.83

2.5

بوروندي

..

..

..

..

..

..

..

..

الراس االخضر

0.29

0.26

0.32

0.17

0.42

0.18

0.37

14.8

الكاميرون

0.72

0.63

0.73

0.02

1.09

0.37

1.37

0.8

جمهورية أفريقيا الوسطى

..

..

..

..

..

..

..

..
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تشاد

..

متوسط تحويالت المساعدة االجتماعية اليومي لكل مستفيد
المناطق الريفية،
حسب مكان اإلقامة
حسب خمس الدخل
المناطق الريفية المناطق الحضرية األشد فقراً األكثر ثراء
(بدوالرات القوة الشرائية الثابتة لعام )2005
..

..

..

..

المناطق الحضرية،
حسب خمس الدخل
األشد فقراً األكثر ثراء

الحصة من إجمالي
التحويالت التي
تلقاها خمس السكان
األشد فقراً (وقوع
المنفعة)
(نسبة مئوية)

..

..

..

جزر القمر

..

..

..

..

..

..

..

..

الكونغو

1.44

0.43

1.65

0.73

0.36

0.61

4.33

10.5

كوت ديفوار

..

..

..

..

..

..

..

..

جمهورية الكونغو الديمقراطية

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

4.5

إريتريا

..

..

..

..

..

..

..

..

إثيوبيا

..

..

..

..

..

..

..

..

غابون

0.03

0.03

0.03

0.02

0.06

0.01

0.13

5.8

غامبيا

0.07

0.02

0.10

0.03

0.04

0.05

0.16

2.1

غانا

0.01

0.02

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

11.7

غينيا

..

..

..

..

..

..

..

..

غينيا-بيساو

..

..

..

..

..

..

..

..

كينيا

0.07

0.05

0.33

0.02

0.13

0.03

1.45

7.9

ليسوتو

0.19

0.19

0.20

0.14

0.32

0.12

0.54

17.3

ليبريا

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

مدغشقر

0.17

0.21

0.04

0.04

1.75

0.01

0.04

8.9

مالوي

0.01

0.01

0.02

0.00

0.01

0.00

0.15

10.8

مالي

..

..

..

..

..

..

..

..

موريتانيا

1.58

1.26

2.01

0.48

2.82

0.89

4.31

7.2

موريشيوس

1.96

..

..

..

..

..

..

14.2

موزامبيق

..

..

..

..

..

..

..

..

ناميبيا

..

..

..

..

..

..

..

..

النيجر

..

..

..

..

..

..

..

..

نيجيريا

0.04

0.02

0.08

0.00

0.02

0.05

0.11

11.1

رواندا

0.06

0.04

0.42

0.01

0.07

0.02

0.69

0.9

سان تومي وبرينسيبي

..

..

..

..

..

..

..

..

السنغال

0.15

0.04

0.22

0.06

0.06

0.04

0.55

3.6

سيشيل

..

..

..

..

..

..

..

..

سيراليون

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.1

الصومال

..

..

..

..

..

..

..

..

جنوب أفريقيا

1.16

1.07

1.29

0.76

1.54

0.82

5.99

20.8

السودان

..

..

..

..

..

..

..

..

سوازيلند

0.18

0.14

0.56

0.09

0.37

0.12

1.15

13.7

توغو

..

..

..

..

..

..

..

..

أوغندا

..

..

..

..

..

..

..

..

جمهورية تنزانيا المتحدة

0.01

0.01

0.01

0.00

0.03

0.00

0.04

4.1

زامبيا

..

..

..

..

..

..

..

..

زمبابوي

..

..

..

..

..

..

..

..
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الحماية االجتماعية والزراعة:
كسر حلقة الفقر في الريف

على الرغم من إحراز تقدم ذي شأن في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع ،ال يزال ما يقرب من مليار شخص
يعيشون في فقر مدقع (أقل من  1.25دوالر أمريكي للشخص الواحد في اليوم)
وما زال  ٧٩٥مليون شخص يعانون الجوع المزمن .وال بد من القيام بالكثير
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الجديدة بشأن القضاء على الفقر والجوع
بحلول عام  .2030ويعيش معظم الفقراء فقراً مدقعاً في المناطق الريفية
في البلدان النامية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم .تبلغ معاناتهم من
الفقر وسوء التغذية مبلغاً يجعل أسرهم تعيش دورة فقر خبيثة تؤدي إلى
انتقال الفقر من جيل إلى جيل .وقد أخذ العديد من البلدان النامية يتبنى
استراتيجية جديدة ناجحة لكسر حلقة الفقر في الريف -بالجمع ما بين
الحماية االجتماعية والتنمية الزراعية .ويمكن لتدابير الحماية االجتماعية ،مثل
اإلعانات النقدية لألرامل واأليتام وضمان العمالة للفقراء في األشغال العامة ،أن
تحمي المعرضين للمخاطر من أسوأ أشكال الحرمان .كما يمكن أن تتيح لألسر
زيادة وتنويع وجباتها الغذائية ،وتساعدها على االدخار واالستثمار في مزارعها
الخاصة بها أو بدء أعمال تجارية جديدة .ومن الجهة األخرى ،من شأن برامج
التنمية الزراعية التي تدعم المزارع األسرية الصغيرة في الوصول إلى األسواق
وفي إدارة المخاطر أن تو ّلد فرصاً للعمل تجعل هذه األسر أكثر اعتماداً على
الذات وقدرة على الصمود والتكيف .وهكذا ،يمكن للحماية االجتماعية والتنمية
الزراعية ،بالعمل معاً بتضافر ،كسر حلقة الفقر في الريف.
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