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 الدورة الثامنة واألربعون بعد املائة

 2102كانون األول /ديسمرب 6-2روما، 

 عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال احلماية االجتماعية

 

 املوجز
 
، مال  الالالجل ةنالة    إعالال  اللال   تهدف هذه الوثيقة إىل  ،الثامنة والثالثنياملؤمتر دورة بناء على طلب  

 تىزيالز دالدرتها ا السالنوال القادمالة وكيال       سالىى إىل تكيال   عال   االجتةاعية وللحةاية نمةة املنهج ع  الربنامج، 

 .دعم فّىاجل للبلدان األعضاءتقديم مع شركائها لضةان  ستىةل
 
 : ع  طريق راجع للةنمةةاإلطار االسرتاتيجي امُلا سياق  مخسة أدوار أساسيةتلىب احلةاية االجتةاعية  

الفقر على مسالتو  الفالرد   على الفض على األم  الغذائي وللدالل حبيث يكون له تأثري فوري توفري دعم مباشر ( أ)

إدارة ا وعوائالق الساليولة   التغلالب علالى    الريفيالة األالالر  ا  املىيشالية  دعم املزارعني واألسالر  ( ب املىيشية؛ ةواألسر

مالا لالذلم مال  تالأثري      االدتصادية احمللية مالع حتفيز التنةية ( د تىزيز رأس املاجل البشري؛( ج أفضل؛ إدارًةاملخاطر 

للةالوارد   إدارةالرامية إىل حتقيالق  دعم اةهود ( اله الفقر الريفي؛على الفض والىةالة على اإلنتاج الزراعي و إجيابي

للبلدان  ادعةهبقدر ها  املنمةة زيد وست. الصةوددرة على دا سبل كسب عيشتوفري وأكثر استدامة  بطريقة الطبيىية

بني احلةاية االجتةاعية واألمال  الغالذائي    التآزرإىل حتقيق وأكرب  بقدر تساق ا السياسالاال وتىزيزبإدامة الروابط 

نالب  اإىل ج ،ا كيفية ديا  املنمةة ًامركزيدورًا اخلةسة  هذه األدوارلىب ستو .الفقر الريفي الفضوالتنةية الزراعية و

 .القادمة عةلها املتىلق باحلةاية االجتةاعية ا السنوالبإجناز االسرتاتيجيني، ئها شركا
 
 وبرنالامج  4102-4102 لخطة املتوسطة األجلًا ل، ووفقمجيىها هذه اةبهالعلى  اإلجنازوبغية ضةان  

( 4) جماجل احلةاية االجتةاعية؛ ختصيص موارد إضافية ا( 0) :دامت املنمةة بال، 4102-4102 وامليزانيةالىةل 
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ةالل  إنشالاء فريالق ع  ( 3) ؛باسم شىبة احلةايالة االجتةاعيالة  إدارة التنةية االدتصادية واالجتةاعية تسةية شىبة ضة  

 السياسال املتىلقةا جماجل دعم الالتنسيق بني الىةل التحليلي وتقوية احلرجة و زيادة الكتلةلمشرتك بني اإلدارال 

زيالادة  لوالشالركاء ا التنةيالة   األالالر   املتحالدة   مع وكاالل األممتىزيز الشراكال وتقو  ب( 2) باحلةاية االجتةاعية؛

  .وفىالية التدالاللاتساق 
 

 ااختاذهواجمللس إلجراءات اليت ُيقرتح على جلنة الربنامج ا
 
  .عليها لالطالعتىرض هذه الوثيقة على ةنة الربنامج والل   
 

 :ميك  توجيه أي استفسارال بشأن مضةون هذه الوثيقة إىل

 Robert Vosالسيد 

 ُشىبة احلةاية االجتةاعيةمدير 

 54550-570 (06) 39+: اهلات 

 

 مقدمة

 

 الفالالرتة  اؤمتر الالالذي دالالادق عليالاله املالال    1،األغذيالالة والزراعالالة  راجالالع ملنمةالالة اإلطالالار االسالالرتاتيجي املُ يقالالّر - 0

حتسالني األمال  الغالذائي والتغذيالة     ا ، باألهةيالة األساسالية للحةايالة االجتةاعيالة     4103حزيالران  / يونيو 44إىل  02م  

احلةايالة االجتةاعيالة   وبالرامج  سالتخدا  سياسالال   باالفىالل  بالىديالد مال  البلالدان األعضالاء     ودد دالا   . الفقر الريفي الفضو

مع وكاالل األمم املتحدة األالر ، هالذه اةهالود   بالشراكة وتدعم املنمةة، . األهدافهذه بقصد حتقيق  ناشطًااستخدامًا 

 احلةايالة االجتةاعيالة واألمال  الغالذائي    اجهة البينية املشرتكة بني الواليت تكة  ا  نسبيةتها الوميز تهاالربدة م  يستفم

 .الفقر والتنةية الزراعية والريفيةالفض و

 

أهةيتها  ازديادإىل إىل التوسع ا استخدامها والذي حققته تدالالل احلةاية االجتةاعية  املربه النجاح  يفضي -4

املتصاللة بالالفقر   تلم الصودًا و، التنةيةحتديال ا مواجهة البلدان تتبناها اليت  املتىلقة بالسياسة الىامةستجابال ا اال

آليال احلةاية االجتةاعية لألسر املىيشية الفقالرية واملنخفضالة الالدالل    توفر و. واإلنتاجية الزراعية واألم  الغذائيالريفي 

بشكل دحيح، الالل دالتتصةم هذه  وعندما .الضى وأوجه املخاطر وسائل متكنها على حنو أفضل م  جمابهة وإدارة 

مال    ضىفاالفئال األكثر احليلولة دون على الغذاء و احلصوجل اآلم ساعد على تالركون هلا ميك  ائل وجود توفر وسإنها ف

. ا أودالال الشالدة  املباشالر  بقائها وضةان  األساسية اتغطية احتياجاتهلضارة  سلبية تأدلماللجوء إىل اسرتاتيجيال الالجل 

 ذبح ماشية التناسل األساسالية و املدرسةم  األطفاجل وإالراج  األغذيةاملتناوجل م  اإلدالجل م  : وتشةل هذه االسرتاتيجيال

 هالا رعاأكثالر ا مز ر استثةم  االألسر املىيشية لتتةك  اوارد تدابري احلةاية االجتةاعية املحترر و. وبيع األدوجل اإلنتاجية

                                                 
 C 2013/7  الوثيقة   1

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn1
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الريفيالة   سالبل كسالب الىاليش   تطالوير واايالة واسالتىادة    وسائل دّيةالة ل كون تأن بذلم يةك  ف ،الريفيةمشاريىها وأنشطة 

 .الصةوددرة على القااملستدامة 

متضالافرة مالع   السياسالال االجتةاعيالة   كالون  تينبغالي أن  ، كةا ًادديق ًاحتقيق هذا األثر اإلمنائي تصةيةسيتطلب  -3

 الجماالل السياسال الروابط بني حيدد اإلطار االسرتاتيجي امُلراجع للةنمةة و. يدب يدًاسياسال التنةية الزراعية والريفية 

االجتةاعية باحلةاية  ةتىلقاملتدالالتها ا  رببفاعلية أكدعم البلدان لذال الصلة  الللجةع بني اخلرب ، ويوفر أساسًاهذه

ولكالي تكالون   . الصالةود ودالدرتها علالى   لريفيالة  ا سبل كسب الىاليش رفاه ألم  الغذائي والتغذية والتنةية الزراعية وتوفري ال

ز الربتهالا ا جمالاجل احلةايالة    يال ىزإنهالا تقالو  بت  فدادرة علالى االسالتجابة للطلالب املتزايالد مال  البلالدان األعضالاء،        املنمةة 

 -4102زنالة  وابرنالامج الىةالل وامل  و 4102-4102اخلطالة املتوسالطة األجالل     ا ، حسبةا هو منصالو  علياله  االجتةاعية

4102
 .ا التنةيةءها مع وكاالل األمم املتحدة األالر  وشركا هاشراكات ةقويبتو ،2

 

املزيد م  إعال  الل  ع  نهالج  تهدف هذه الوثيقة إىل   4103،3حزيران / نمةة ا يونيواملمؤمتر كةا طلب - 2

تىزيز ددرتها ا السالنوال القادمالة وكيال  سالتىةل      كي  تسىى إىلو ،املنمةة للحةاية االجتةاعية ضة  جماالل واليتها

 4.مع شركائها لضةان تقديم دعم فّىاجل للبلدان األعضاء

 

 األغذية والزراعة للحماية االجتماعيةنهج منظمة - ألف
 

 احلةاية االجتةاعية واألم  الغذائي والتنةية الزراعية والريفية

 

فةالثاًل،  . اعلالى الزراعالة لكسالب عيشاله     الىامل النامي أساسالاً ا ا املناطق الريفية الفقرية األسر املىيشية تىتةد  -2

نالتج حصالة   ي هالم مىمةوأدحاب احليازال الصغرية، هم م  ثالثة أرباع سكان الري  النشطني ادتصاديا ا أفريقيا درابة 

 ،لتحقيالق األمال  الغالذائي    انأساسالي ومتكينه م  االسالتقرار  زيادة اإلنتاج الغذائي احمللي و. ألغذيةل هكبرية م  استهالك

يواجاله   ،وا كالثري مال  األحيالان   . الصالغرية حليالازال  ا بزراعالة أدالحا   حتسني إنتاجية ورحبيالة واسالتدامة   ذلم ويىين

 .ءداسيئة األأسواق بواخنفاض اإلنتاجية الزراعية و عند الودوجل إىل املواردعوائق ألسر الريفية تواجه ان وواملزارع

 

الاليت  وطبيىية ادتصادية وددمال ملخاطر مرارًا وتكرارًا ا البلدان النامية  ريةالريفية الفقاملىيشية األسر تتىرض - 6

وا ظالل عالد    . هذه الصالدمال ابهة ل أةعادة غري مهي يوه. كسب عيشهاسبل هدد تت اإلنسان وطبيىية دنعم  هي 

ألسر الريفية الفقرية إىل التصالدي للصالدمال بطالرق دالد تفالادم      اتضطر دد وجود تأمني أو ترتيبال أالر  لتقاسم املخاطر، 

 ،(أو دطىالة أرض  حمالرا   وأ ةبقالر ) بيع أدالوهلا قد تقو  مثاًل بف. الدالل توليدعلى  يةاملستقبلهشاشتها وتقوِّض ددرتها 

                                                 
 C 2013/3الوثيقة    2
 012، الفقرة  C 2013/REPالوثيقة   3
 امليزة النسبية ملنمةة األغذية والزراعة ا جماجل احلةاية االجتةاعية،  01املذكرة اإلعالمية ردم  إىل هذه الوثيقة تضي   4

http://www.fao.org/docrep/meeting/028/MG838E.pdf 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn3
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fdocrep%2Fmeeting%2F028%2FMG838E.pdf
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تتود  ع  إرسالاجل أطفاهلالا   دد  ، أوغلة أدنى خاطر أدل لكنها تدّرددر م  املودد تتحوجل إىل إنتاج حماديل تنطوي على 

 .كسب دالل على يةاملستقبل اددرتهتضى  بذلم ، لكنها تلحقهم بأعةاجل تدر دالال لألسرةلإىل املدارس 

 

تهالدف  و .ا جمالاجل السياسالة الىامالة    توفري احلةاية االجتةاعية استجابة متزايدة األهةية أدبح ،ا هذا السياق- 2

التخفي  م  حدة الفقر املالددع  إىل و الضى إىل احلد م  املخاطر االجتةاعية واالدتصادية واحلةاية االجتةاعية سياسال 

متكِّال    ،مكانية التنبالؤ واالنتمالا   إل هاوبضةان .دورة احلياةطواجل  الضى واحلرمان، مع األالذ ا االعتبار خمتل  أوجه 

مزاولة أنشطة كسب الىيش واإلنتاج الزراعي الاليت  م  احلةاية االجتةاعية األسر م  إدارة املخاطر بشكل أفضل وأدوال 

فإنها ال تىزِّز مقومال متكينها فحسب، بل حتسِّال    ،وعندما توجه احلةاية االجتةاعية إىل املرأة .ربح أوفرتىود عليها ب

 .اأيضًا رفاه األسرة ألن أولويال املرأة تنصب على الغذاء والتغذية وتىليم ورعاية أطفاهل

 

إىل وجبالال مدرسالية   إىل تقالديم  ، مال  التحالويالل النقديالة    أن تتخذ أشكااًل متنوعالة لحةاية االجتةاعية لميك  - 8

تدالالل اايالة  حبد ذاتها على أنها  يهانمر إلال، ميك  األفقر واألضى الفئال إىل هذه وجه عندما تو. شغاجل الىامةاأل

لةالدالالل، وظيفالة   لإعانالال  تقالديم  مثالل  مال   لسياسال الرامية إىل تىزيز اإلنتاج الزراعالي،  كون لتدد كذلم . اجتةاعية

حيالازال دالغرية   املالكالة  الزراعيالة  املىيشالية  ألسالر  اىرض تعلى احلد م  فيه تساعد الذي قدر البأيضًا ااية اجتةاعية 

 .تقلب األسىارخاطر مل

 

اإلنسالانية  واملبالادرال  الصاللة بالني السياسالال    لتقويالة   احلةايالة االجتةاعيالة  وسياسالال  تالدابري  ميك  استخدا  - 9

 األزمالال الاليت تهالدد نمالم األغذيالة والزراعالة      و اآلثار احملتةلة للكوار  م تدابري الوداية لتىاضد ها املزيتىزب ،ويةوالتنة

علالى نمالم احلةايالة    أن تىتةالد  ميكال  للةسالاعدة اإلنسالانية    في حاالل ما بىالد الصالدمة أو أثنالاء األزمالال،     ف. هاختفيفو

سالبل كسالب   ةاية أو إعالادة بنالاء   حلنقل املساعدال اإلنسانية للقائةة توسيع نطاق البنى والتدابري ااملوجودة لاالجتةاعية 

 ةسالاعد ميكال  تقالديم امل  نمالم احلةايالة االجتةاعيالة غالري موجالودة أو غالري كافيالة،        تكالون  عندما و. األضى لسكان ا عيش

 .دالالل الزراعية األساسيةحصوجل على املعينية أو حتويل نقدي لل ةشكل مساعدعلى ارجية مباشرة اخل

 

ةال  ناحيالة   ف. علالى السالواء   وعالرض اخلالدمال الىامالة    طلالب على لقيود أن تتصد  للحةاية االجتةاعية ميك  ل- 01

 الودالوجل إىل أمالا   االجتةاعيالة  والتغلالب علالى الىقبالال االدتصالادية     علالى  احلةاية االجتةاعيالة  ميك  أن تساعد الطلب، 

جانالب الىالرض، ميكال  أن تشالةل     مال   و. قالل لطادالة والن إىل االرعاية الصحية إىل ، م  التىليم هاواالستفادة مناخلدمال 

 الطفولالة املبكالرة   تنةيالة مال  مثالل   م  السالكان،   ضىفااألكثر تاحة اخلدمال للفئال إلالادة  ًااحلةاية االجتةاعية جهود

 .واملدارس امليدانية للةزارعني

 

مالا  إذا ، فال بىنايالة  لربامجانبغي تصةيم يو. إىل جانب عوامل أالر احلةاية االجتةاعية جيدر النمر ا  غري أنه -00

 .م  الفقر وانىدا  األم  الغذائيتخلص ُسباًل مستدامة لليوفر ال فإن ذلم دد  ،فقط الودوجل إىل املنافعانصب الرتكيز على 

تكالون  دالد ال  ، 4118أثناء احمل  الشديدة، مثل موجة اةفاف املةتدة اليت اجتاحت منطقالة القالرن األفريقالي ا عالا      و
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بفضالل   بالبطء  مال  بنالاء أو إعالادة بنالاء أدالوهلا     أسر متكَّنت  ،املتضررةاملىيشية األسر ة  بني ف. كافيةاالجتةاعية  املنافع

 .األمان م  اةوع ا كينيالا  الا إثيوبيا أو برنامج شبك املنتجةبرنامج شبكال األمان م  تلقاها نقدية كانت تحتويالل 

ويثبالت ذلالم أن احلةايالة االجتةاعيالة ا البيئالال الريفيالة ينبغالي أن تسالري         . كل هالذه املكاسالب  على أتى اةفاف لك  

متضافرة مع سياسال التنةية الزراعية والريفية اليت تساعد على بناء ددرة أكرب على الصةود وحتسالني اإلنتاجيالة ودعالم    

 .أساسيًا ًااملنمةة دور تؤدي فيهالاجل الذي وهذا هو . إدارة املوارد بصورة مستدامة

 

 نمةة األغذية والزراعةراجع ملاإلطار االسرتاتيجي امُلاحلةاية االجتةاعية و

 

ويتطلالب  . اةالوع والفقالر  خلفالض  " املزدوج املسار" املنمةة نهجةاية االجتةاعية عنصر جوهري ا تدالالل احل- 04

تسالاعد  أواًل فهالي   .املساري وميك  للحةاية االجتةاعية أن تقيم جسرًا بني  .تدالالل على األجلني القصري والطويلاألمر 

وثانيالًا،   .تزويدها بفر  مباشرة للحصوجل على الغذاء أو وسالائل لشالرائه  بعلى التغلب على نقص التغذية املىيشية األسر 

 .الىيش والتغذية وتىزز اإلدماج االجتةاعيكسب منو اإلنتاجية الزراعية وحتس  ُسبل أن تزيد ميكنها 

 

ا  مخسة أهداف اسرتاتيجية جديدة لىةل املنمةةراجع ملنمةة األغذية والزراعة امُلاإلطار االسرتاتيجي يتضة  - 03

، (0اهلالدف االسالرتاتيجي   ) ألم  الغالذائي والتغذيالة  بالا على التالوالي،   ةاألهداف اخلةس م  هذه ةتىلق ثالثتو. املستقبل

احلةايالة  تشالكلل  و. (2اهلالدف االسالرتاتيجي   ) الصالةود القالدرة علالى   و( 3اهلالدف االسالرتاتيجي   )الفقر الريفي  احلد م و

ا املسالاعدة  ميك  أن تكالون مفيالدة   احلةاية االجتةاعية كةا أن . م  هذه األهداف كٍلم  عنادر  هامًا االجتةاعية عنصرًا

 زراعيالة وغذائيالة  نمالم  و ( 4اهلدف االسرتاتيجي )لةوارد الطبيىية لأكثر إنتاجية واستدامة استخدا  وإدارة على حتقيق 

ملنمةالة علالى تركيالز    اراجالع  طار االسرتاتيجي امُللإلالتنفيذ الفىاجل ةل هكذا، حي. (2اهلدف االسرتاتيجي ) ملة وفىالةشا

 .على احلةاية االجتةاعية ةاملقبل السنوالعةلها ا 

 

( أ) :عال  طريالق    راجع للةنمةةاإلطار االسرتاتيجي امُلا سياق  تلىب احلةاية االجتةاعية مخسة أدوار أساسية- 02

 توفري دعم مباشر للدالل حبيث يكون له تأثري فوري على األم  الغذائي وعلى الفض الفقر على مستو  الفالرد واألسالرة  

وا إدارة املخالاطر إدارًة  عوائالق الساليولة   التغلالب علالى    دعم املزارعني واألسر املىيشية الريفية األالالر  ا ( ب) املىيشية؛

علالى اإلنتالاج    إجيابيما لذلم م  تأثري  حتفيز التنةية االدتصادية احمللية مع( د)تىزيز رأس املاجل البشري؛( ج)أفضل؛

للةالوارد الطبيىيالة   أكثالر اسالتدامة    دعم اةهود الرامية إىل حتقيق إدارة( هال) الزراعي والىةالة وعلى الفض الفقر الريفي؛

 .الصةوددادرة على  سبل كسب عيشوتوفري 

 

للدالل حبيث يكون له تأثري فوري على األم  الغذائي وعلى الفض الفقالر  توفر احلةاية االجتةاعية دعةًا مباشرًا   -أل 

 املىيشية على مستو  الفرد واألسرة
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يقلل مثل هذا الالدعم املوجاله مالد  وشالدة     و. ةوارد ألفقر الفقراءلل ًامتثل احلةاية االجتةاعية املوجهة جيدًا ضخ- 02

 ا األرجنالتني  لرفالاه الىةالل ل  الطالط  /ىامالة الشالغاجل  األ الطالط الفقالر نتيجالة   جر  توثيق الفض ىلى سبيل املثاجل، ف. الفقر

التحويالل النقدية املشروطة ا الربازيل واملكسيم ونيكاراغوا والتحويالل النقديالة غالري املشالروطة ا كينيالا ومىاشالال      و

 .ا جنوب أفريقيااملسنني 

أن تدالالل احلةايالة االجتةاعيالة   كثرية على ة مىمم داللها على الغذاء وهناك أدلة تنفق األسر املىيشية الفقري- 06

 ةالنقديال  لبالرامج التحالويال  شاملة للدراسال ع  مراجىة ووجدل . حتّس  األم  الغذائي لألسر املىيشية وتغذية األطفاجل

هامالة ا   ةمسالاهة  هكلال ذلم تنوعه وجودته، ويسهم ا أشارل إىل زيادة ا املتناوجل الغذائي و 41دراسة م  أدل  02أن 

أيضًا إىل اخنفاض سوء التغذية لالد  األطفالاجل، علالى الالرغم      ةالنقدي لالكةا أدل برامج التحوي  5.حتقيق األم  الغذائي

حمددال أالالر  للحالالة التغذويالة لألطفالاجل،  الا ا ذلالم إمكالان احلصالوجل علالى اخلالدمال           يتحقق بتوسط م  أن األثر 

ق احتةالاجل  ففي الربازيالل، يفالو  . الصحية واملياه الصاحلة للشرب وممارسال النمافة الصحية والصائص األسرة والوالدي 

ا  46لاله بنسالبة   ني نالتفى غري املاحتةاجل اجتناب سوء التغذية  Bolsa Familiaن م  برنامج ونتفىاألطفاجل املأن جيتنب 

والصودالًا اسالتهالك    ،كولومبيا، زادل التحويالل النقدية للفقراء زيادة كالبرية جمةالوع اسالتهالك األغذيالة     وا 6 .املائة

ا مالالوي تأكالل    ةالنقديال  لة م  برنامج التحويالنتفىالىائالل املو. احلليب واللحو  والبيض: األغذية الغنية بالربوتني

 7.مرة واحدة كل ثالثة أسابيعغري  قدورها ذلم مل يك  بينةا سبوع، األاآلن اللحم والسةم ثال  مرال ا 

 

إدارة ا وعوائالق الساليولة   التغلالب علالى    املزارعني واألسالر املىيشالية الريفيالة األالالر  ا    احلةاية االجتةاعية دعم ت  -باء

 على مستو  املزرعة ا الزراعة االستثةار على كون له آثار إجيابية على اإلنتاج الغذائي وتما  ،املخاطر إدارة أفضل

 

علالى زراعالة الكفالاف    بصورة غالبالة   أفريقيا جنوب الصحراء الكرب ني ا نتفىمىمم امل سبل كسب عيشتستند - 02

ال توفر أسواق الىةل احمللية  ،ا كثري م  األحيانو. ا املستقبل املنمورسائدًا ذلم مل أسواق الىةل الريفية، وسيعلى و

 الىديد م  الفر  للتغلب على الفقر، ونتيجة لذلم متيل األسر املىيشية الفقرية إىل اللجوء إىل الىةالة الذاتيالة، سالواء ا  

ني ا أماك  تفتقر إىل أسواق االئتةان والتأمني والىةل والساللع  نتفىوعالوة على ذلم، يىيش مىمم امل. الزراعة أو الارجها

ا هذا السياق، عنالدما تالوفر احلةايالة االجتةاعيالة بطريقالة منتمةالة       و. اضىيفء هذه األسواق فيها أدايكون واملدالالل أو 

. أفضالل إدارًة إدارة املخالاطر  علالى  سر املىيشية على التغلب على ديود االئتةان ويساعد األفإن ذلم ، الركون إليهاوميك  

حتسالني الودالوجل إىل األسالواق وحتفيالز اسالتحدا  نشالا        علالى  بدوره على حفز استثةارال أكثر إنتاجيالة و  ذلمويساعد 

 .عةالةتوليد وادتصادي حملي 

 

                                                 
 N. Tirvayi, M. Knowles, and B. Davis (2013), “The interaction between social :، أنمراألدلة املقدمة ا هذا القسمملراجىة   5

protection and agriculture. A review of evidence  منمةة األغذية والزراعة: روما. 
6  Rômulo Paes-Sousa, Leonor Maria Pacheco Santos and Édina Shisue Miazaki (2011), “Effects of a conditional cash 

transfer programme on child nutrition in Brazil”, Bulletin of the World Health Organization 89:496-503213 
 Joseph Hanlon, Armando Barrientos and David Hulme (2010), “Just Give Money to the Poor” Chapter 4, Pageنمر مثاًل، أ  7

53-4. Chronic Poverty Research Centre. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn5
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn6
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 سالبل كسالب عاليش   يبني عدد متزايد م  األدلة أن تدالالل احلةايالة االجتةاعيالة تالؤثر تالأثريًا إجيابيالا علالى       - 08

أد  إىل زيادة استخدا  األراضالي وملكيالة    (Oportunidades)املشرو  ا املكسيم  التحويالل النقديةفربنامج . نينتفىامل

أد  احتةاجل تشغيل مشاريع متناهيالة الصالغر، ا حالني    أد  إىل زيادة  ، كةا نفاق الزراعيإلاملاشية وإنتاج احملاديل وا

املشرو  ا باراغواي ونمالا  املىالاا التقاعالدي االجتةالاعي ا بوليفيالا إىل زيالادة االسالتثةار ا         التحويالل النقديةبرنامج 

إىل مؤدية ، نتائج مماثلة كينياا مالوي و التحويالل النقديةبرامج ودد أمثرل . اإلنتاج الزراعي وحيازة الثروة احليوانية

وأد  برنامج أشغاجل عامة ا إثيوبيالا، مقرتنالًا بتالدابري دعالم زراعالي      . زيادة استهالك األغذية م  اإلنتاج الزراعي املنزلي

 .واستخدا  لألمسدة أكربأغزر إىل إنتاج للحبوب  ،تكةيلية

 

فىلالى سالبيل املثالاجل، يبالدو أن الطالط       .آلالالر النتالائج مال  سالياق    فقالد ختتلال    ، متجانسالة هالذه اآلثالار   ليست - 09

ا هالذه الالربامج   أدل اليالد الىاملالة ا أمريكالا الالتينيالة، بينةالا       عرضعلى  مل حتد  غري أثر دليل التحويالل النقدية

أنشالطة ا  حصالة الىةالل ا   إىل حتوجل م  الىةل الزراعالي بالأجر كةالالذ أالالري إىل زيالادة       أفريقيا جنوب الصحراء الكرب 

 .الكباراملزرعة يؤديها 

 

ذه الربامج هل تكانأنه مبابوي ا غانا وكينيا وز التحويالل النقديةبرامج على امليداني النوعي  الىةل م تبني - 41

شالبكال االجتةاعيالة   الا " الالدالوجل جمالدداً  "بالال  ني ةنتفىمسحت للأنها ، أي "رأس املاجل االجتةاعي"آثار إجيابية على 

ا البلدان الثالثة مجيىهالا،  وعالوة على ذلم، . أو تىزيز شبكال األمان غري الرمسية وترتيبال تقاسم املخاطر/و قائةةال

 .ها وزيادة جدارتها االئتةانيةيتديونمأتاحت برامج احلةاية االجتةاعية لألسر املىيشية ختفيض مستويال 

 

فيدة طويلة األمد على سالبل كسالب   تأثريال ممع ما لذلم م  تىزز احلةاية االجتةاعية تنةية رأس املاجل البشري   -يمج

 ىيشال

 

لنةو اإلنتاجية الزراعية وحتسني فالر  توظيال  الىةالاجل الالريفيني ا      إن بلوغ مستويال تىليةية عليا هي هامة- 40

جنالوب الصالحراء   أفريقيالا  ا أمريكالا الالتينيالة وبتزايالد ا    )م  الىديد م  البلالدان  متينة وهناك أدلة . الزراعة والارجها

بزيالادال   ًةقاسمأن التحويالل النقدية أدل إىل مكاسب كبرية ا احلصوجل على الدمال الصحة والتىليم، على ( الكرب 

 .احلد م  عةالة األطفاجل واالستفادة م  اخلدمال الصحيةبو( الادة للبنال)ا مىدالل االلتحاق باملدارس 

 

على اإلنتاج الزراعي والىةالة  إجيابيما لذلم م  تأثري  معدتصادية احمللية حتفلز احلةاية االجتةاعية التنةية اال  -داجل

 وعلى الفض الفقر الريفي 

 

الساللع الزراعيالة وغالري الزراعيالة واخلالدمال      حتفيالز  عالرب  احلةاية االجتةاعية إىل آثار مضاعفة ميك  أن تؤدي - 44

تالأثريال  قالل  تتنوبىالد ذلالم،   . هينفقونال ًا فالإنهم  نقالدي  ون حتالويالً نتفىىلى سبيل املثاجل، عندما يتلقى املف. وأسواق الىةل

ا كثري مال  األحيالان إىل أسالر مىيشالية     وة إىل آالري  داالل والارج االدتصاد احمللي، نتفىم  األسر املىيشية املالتحويل 
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د احمللالي  مناذج لالدتصاوجدل ودد . احملليةشاريع التجارية ىمم امليغلب أن تكون مالكة ملالنقدي لتحويل غري مؤهلة ل

ا كينيالا وليسالوتو   ككالل  االدتصاد على  التحويالل النقديةبرامج وضىتها منمةة األغذية والزراعة لدراسة تأثري جتريبية 

، تبىالًا  غالري أناله  . ي مت حتويلهيسوتلالتوالي لكل شل  كيين أو لوتي على  4.43 و 0.80رتاوح بني يا الدالل  ضاعفًات

املستفادة رئيسية الفكرة وال. يضااألرأسواق الىةل ورأس املاجل وعلى آثار الدالل حمدودة بسبب القيود دد تكون للسياق، 

 لالتحالويال إىل حالد كالبري مال  بالرامج     واالدتصالاد احمللالي    أيضالاً هم  ونيستفيدنتفىني مباشرة هي أن غري املم  التجربة 

وجه إىل تدالالل تكةيلية تتطلب تإىل احلد األدصى الدالل  ةمضاعف، وأن اإلنتاجوالتجارة مع الروابط ع  طريق  ةنقديال

ؤدي تال آليال احلةاية االجتةاعية األالر ، مثل برامج األشالغاجل الىامالة، ميكال  أن    كةا أن . نتفىةوغري املنتفىة ألسر املا

، ساسالية األالبنالى  املصاطب والالري وغريهالا مال     بناء سلع عامة والادة مثل استحدا  إىل آثار مضاعفة م  الالجل  أيضًا

مليالون   21حالوالي  ا الربازيالل   Bolsa Familiaيستفيد م  برنامج و. الدالل ا االدتصاد احمللي ضخوكذلم ع  طريق 

 انطالالق منالذ  و. ريالاجل برازيلالي   0.82 بالال  مالا يقالدر   نفالق يبرازيلالي  رياجل كل مقابل  بوجه عا يكسب االدتصاد و ،شخص

احلةايالة  مخسالهم تقريبالا عال  طريالق برنالامج      مليون برازيلالي مال  بالراث  الفقالر،      36انتشل دبل عشر سنوال، الربنامج 

 8.وحده االجتةاعية

 

تقد  مبادرال احلةاية االجتةاعية لدعم برامج شراء األغذية احملليالة منمالورًا جديالدًا بشالأن التنةيالة الزراعيالة       - 43

إذ جيري استبداجل الرتكيز التقليدي على املىونة الغذائية جبهود رامية إىل تالأمني ظالروف    ،والتدالالل ا جماجل األغذية

ومشالاركة   جالودة اجتةاعية ومؤسسية تكفل حصوجل السالكان املىرضالني خلطالر انىالدا  األمال  الغالذائي علالى أغذيالة ذال         

املدعو  مال  منمةالة   " افاردة ألفريقيالشراء م  األبرنامج "برز فةثاًل، . أدحاب احليازال الصغرية ا السوق م  املزارعني

األغذية والزراعة وبرنامج األغذية الىاملي والربازيل كةبالادرة مشالرتكة لتىزيالز األمال  الغالذائي والتغالذوي وتوليالد الالدالل         

برناجمهالالا لشالالراء "املشالالروع مسالالتلهةًا جنالاح الربازيالالل ا  ويقالالو  . ا أفريقيالا  الضالالىيفةلةالزارعني والتةىالالال احملليالالة  ل

يالة لالربط املالزارعني مال      واسالرتاتيجيال تنة وبالني  نىاا الزراعي واملساعدة الغذائيالة  إجراءال لإلباةةع بني ، "األغذية

أدحاب احليازال الصغرية باألسواق املؤسسية احمللية، الصودًا توريد األغذية إىل برامج الوجبالال املدرسالية، لالتةكني    

، ا الودت الذي يساعد فيه على توفري املكةالل للوجبال األغذية ا إنتاج وتسويق اخنراطًا أكرباملزارعني م  االخنرا  

دعالم  علالى  أيضالا ا تنةيالة دالدرال مالوظفي احلكومالة      " االشراء م  األفاردالة ألفريقيال  برنامج "ويساهم . الغذائية وتنويىها

غذائيالة ا   مشرتيال األغذية احمللية م  أدحاب احليازال الصغرية كاسالرتاتيجية للتنةيالة وأداة ملنالع حالدو  أزمالال     

 .املستقبل

 

درة علالى  القالا  سالبل كسالب الىاليش   وإدارة املالوارد الطبيىيالة و  املسالتدامة  احلةاية االجتةاعية نمم األغذية دد تىزز   -هاء

  الصةود

 

                                                 
 Bolsa Família: Brazil’s social security cash transfer programme”, Facts and "، (4103) ةةىية الدولية للضةان االجتةاعيا  8

Figures 02( "www.issa.int) 

http://www.issa.int/
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حتسني إدارة مالوارد امليالاه ومجالع امليالاه     للةحافمة على األراضي وبناء املدرجال وخلطط األشغاجل الىامة ميك  - 42

على مىاةالة مشالاكل انىالدا     أن تساعد ا الودت ذاته املوجهة لألسر املىيشية الفقرية  التشجريإعادة /التشجريومشاريع 

صةم مثل هذه الربامج لبناء وتىزيز واايالة األدالوجل   تتبىًا لذلم، م  الضروري أن . األم  الغذائي والفقر والتدهور البيئي

والتنةيالة   الصالةود غريهالا مال  املخالاطر وزيالادة القالدرة علالى       بغية تقليل التىرض للكوار  الطبيىية و سبل كسب الىيشو

سالبل  بني إدارة املوارد الطبيىية وتغالري املنالاو و   ةوملىاةة أوجه الرتابط املىقد. االدتصادية واالجتةاعية والبيئية املستدامة

 خماطرج بوضوح إدارة دمكي ت" احلةاية االجتةاعية التكيفية"، ُوضع مفهو  الصةودالقادرة على املستدامة  كسب الىيش

 9.الكوار  والتكي  مع تغري املناو بسياسال احلةاية االجتةاعية

 

تدالالل احلةاية االجتةاعيالة أمنالا  إنتالاج    أن حتفز ا املتةثلة املخاطر إىل أدنى حّد ضة  هذا اإلطار، سُتقللل - 42

اإلجيابيالة الاليت ميكال  أن تتحقالق مال  الالالجل احلةايالة         الطلالق التالآزر  ت ةهالج متكاملال  ُن، وذلم عالرب  غذائي غري مستدا 

البدايالة، مال  وضالع     ذمنال وتىززهالا  أوجاله التالآزر هالذه    تالدرك  السياسال الاليت  وفر وت. االجتةاعية املراعية للةناو والبيئة

 ًاوبيئيال  ًاالتكيال  اجتةاعيال  القدرة علالى   بشأنإمكانية عمةى لتحقيق آثار إجيابية  ،وتنفيذها ختطيط الربامجالسياسال و

 .على حد سواء

 

 دور منظمة األغذية والزراعة وعملها اجلاري- باء

 

تصةيم سياسال احلةاية االجتةاعية فة  الضروري . مضةونة النتائجهي هذه اآلثار اإلجيابية تافهة وال ليست - 46

وبنالاء علالى ذلالم،    . الريفيةسياسال األغذية والتغذية والزراعة والتنةية مع  بددة متاشياوتنفيذها ورددها تصةيةًا دديقًا 

دعم احلكومال والشركاء اآلالري  ا حتقيق أدصى ددر مال  التالآزر   على نمةة ا جماجل احلةاية االجتةاعية يركز عةل امل

ويشةل ذلم تنةية القالدرال   .منسقة للتنةية الريفية ةسرتاتيجيادياغة ا بني احلةاية االجتةاعية والسياسال الزراعية و

دعم تنفيالذ  السياسال وا جماجل وإسداء املشورة  على حنو أكثر اتساداالسياسال  وضعدارة عةليال إلة البشرية واملؤسسي

السياسال بني أدالحاب املصاللحة وتطالوير أدوال    ا جماجل وار احلالىةلي وتيسري القابلة للتطبيق وتوليد املىرفة  امجنالرب

 .وتقامسها السياسالحتليل 

 

شالروع  ا م بشالأن السياسالة الىامالة   واحلالوار  املشورة إسداء نمةة ا دور املم  األمثلة على  أساسيمثاجل ينىك  - 42

األسالر  ا دالنع القالرار االدتصالادي    علالى   التحالويالل النقديالة  بالرامج   أثر حيلل املشروع فهذا ". م  احلةاية إىل اإلنتاج"

ا  ةفال مىّري كةالا هال   ،اجلدو اءبال و، ل أبأدوار احلةاية االجتةاعية فيةا يتىلق  االدتصاد احمللي، الصودًاوعلى املىيشية 

الفضالًا  الفقالر   الفضهم ا اتدالالل احلةاية االجتةاعية أن تسكي  ميك  ليوفر املشروع أفكارًا حوجل كةا . السابققسم ال

اليب سال األيستخد  املشروع نهالج  و. احمللي تةع  الاألسرة املىيشية ومستوعلى مستو  النةو االدتصادي ا و ًامستدام

                                                 
 A. Bonfiglioli and C. Watson (2011), Bringing social protection down to earth: Integrating climate resilience andأنمر   9

social protection for the most vulnerable, Brighton: Institute of Development Studies (IDS) ؛ وM. Davies, J. Leavy, T 

Mitchell, and T. Tanner (2008), Social Protection and Climate Change Adaption, Brighton: Institute of Development Studies 

(IDS). 
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تقييم األثر على نطاق "لال ىا  التوازن الومناذج  لبيانال تقييم األثر القياسي-دتصادياالتحليل البني ما  ًامىا، جةختلطامل

منمةالة األمالم املتحالدة للطفولالة     مالع  الذي ينفلالذ بشالكل مشالرتك     ،ويستند املشروع. واألساليب النوعية "االدتصاد احمللي

إثيوبيالا  )الاليت تقودهالا احلكومالة ا سالبىة بلالدان       ةاعيالة لربامج احلةايالة االجت ارية تقييةال األثر اةىل إ، (سي اليوني)

منشالورال ومالوجزال   إدالدار  تحلاليالل و ديالا  املشالروع ب  وإىل جانالب  (. مالويوليسوتو وكينيا وغانا وزامبيا وزميبابوي و

ال الالدائرة  نادشاملعلى  ًامباشر ًاثرأ مع احلكومة واليونيسي  م  الالجل تىاونهفإن له سياسال لتةع التنةية الىاملي، 

كالل  املتىلقة بالتحليالل اليت أجراها املشروع ا املنادشال دد ّدبت و. ا كل بلد م  البلدان السبىةال السياسا جماجل 

وكالذلم ا  تصالادي،  االداألثالر  تحقيالق أدصالى دالدر مال      لالتالدالالل التكةيليالة ا املسالتقبل    وامج احلالي نتصةيم الربم  

ويكّةالل  . بني برامج احلةاية االجتةاعية ومبادرال التنةيالة الريفيالة  لربط اب ةتىلقاملاسال يا جماجل الساألوسع نادشال امل

وكاالل األمالم املتحالدة األالالر ،  الا ا ذلالم اليونيسالي  والبنالم         هقدمالذي تالبحو  ىةليال وللدعم النمةة تركيز امل

 .الدولي

 

ملنمةة خلطط احلةاية االجتةاعية ا إطالار بالرامج األمال  الغالذائي     الذي تقدمه االدعم املباشر على تشةل األمثلة - 48

 :الوطين
 

الناليجرييني يطىةالون   "مبالادرة   ا سالياق اةالوع   استئصالاجل برنالامج  عم حكومة النيجر ا تصالةيم وتنفيالذ   د (أ)

يركز تةكني برنامج للمع استثةار زراعي والطة مع  ةشاملااية اجتةاعية برنامج ربط تاليت " النيجرييني

يهدف هذا الربنامج األالري إىل حتسني فر  حصوجل املالرأة علالى املالدالالل الزراعيالة     )ة املرأة الريفيعلى 

 ؛(التحويالل النقديةواالستفادة م  منافع 

الفالين لربنالامج   ا الصوماجل،  ا ا ذلم ديادة التىالاون   الصةودالقدرة على صةيم وتنفيذ اسرتاتيجية تدعم  (ب)

االسالتفادة مال  برنالامج    ببالشراكة مع برنالامج األغذيالة الىالاملي واليونيسالي  و    وذلم الىةل، -مقابل-النقود

وإجراءال احلةاية االجتةاعية األالالر  الاليت كانالت جالزءًا مال  التالدالالل       الناجح الىةل -مقابل -ودالنق

 التغلب على الاعة منذ عامني؛ ا اليت ساعدل الصوماجل

وهالي مكونالال حامسالة     ،برنالامج بنالاء األدالوجل األسالرية    األمان اإلنتاجيالة و  ةدعم فين لربنامج شبكتقديم  (ج)

لربنامج األم  الغذائي الذي تنفذه حكومة إثيوبيا لصاحل األسر اليت تىاني انىدامًا مزمنالًا ا األمال    األهةية 

  ؛الغذائي ا املناطق الريفية

تىاون مع برنامج األغذية الىالاملي، تقالديم الالدعم لبلالدان أفريقيالة مخسالة ا ربالط إنتالاج أدالحاب          السهل  (د)

احليازال الصغرية بربامج الشراء احمللية للوجبال املدرسالية، مال  الالالجل التىالاون بالني منمةالة األغذيالة        

يهدف و. ام  األفاردة ألفريقيالشراء برنامج ، عرب لتىاون بني بلدان اةنوبا جماجل االربازيل و والزراعة

هذا الربنامج ا الودت ذاته إىل دعم حتقيالق حالق اإلنسالان ا الغالذاء الكالاا وتشالجيع اسالتهالك األغذيالة         

والكالثري مالنهم    ،ملزارعني أدحاب احليالازال الصالغرية  م  ااملنتجة حمليًا وحتفيز اإلنتاج احمللي لألغذية 

 ؛ اواجتةاعي ًام  النساء، ما يشّجع بالتالي على اندماجه  ادتصادي

تنفيالذ  دعم دياغة اخلطط الوطنية لالستثةار ا الزراعة، اليت تصةم مال  الالهلالا الالرائط طريالق ا سالياق       (هال)

الالذي يسالاعد ا    غذائيلربنامج الىاملي للزراعة واألم  الودعم ا الربنامج الشامل للتنةية الزراعية ا أفريقيا
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، ومشلالت احلةايالة   4119متالوز / يوليو 01- 8اليت عقدل ا  الكويالدةة ا دّدمت لتىهدال اليت تنفيذ ا

بني املىايري واألفكار وراء تقييم حالة األم  الغذائي واالسرتاتيجية للتصدي الرتفالاع أسالىار   م  االجتةاعية 

االجتةاعية هذه، لكنه يشةل توفري شبكال األمان للفئال  نطاق مكونال احلةايةويتفاول . املواد الغذائية

ومتويالل احلةايالة االجتةاعيالة للةالزارعني الفقالراء ا       ،لتحسني الزراعيغامبيا الوطين لبرنامج ا  الضىيفة

 ؛يلتحسني الزراعاملوارد ويىانون م  انىدا  األم  الغذائي كجزء م  برنامج سرياليون الوطين ل

وتنفيذ برامج احلةاية االجتةاعية اليت تتصالل اتصالااًل وثيقالا بالامليزة النسالبية ملنمةالة األغذيالة        دعم تصةيم  (و)

املالدارس احليالة وامليدانيالة    كون زراعي دالوي أو  الىةل اليت تقرتن  -مقابل -دووالزراعة، مثل برامج النق

 .للةزارعني الشباب والراشدي 

 

 :املىرفة املشرتكة دوليًاتشةل األمثلة على إنتاج املنمةة ملنتجال - 49
 

ملواجهة اةوع وسوء التغذيالة وانىالدا  األمال  الغالذائي وكالأداة ملبالادرال        سياسة بشأن التحويالل النقدية (أ)

تىك  تزايالد اخنالرا  منمةالة األغذيالة والزراعالة ا تالدالالل        م  شأنها أن (4104)احلةاية االجتةاعية 

مبالادل   –جمةوعتالان مال  املبالادل التوجيهيالة احملالددة       4103وتبالع ذلالم ا عالا     . التحويالل النقدية

ومبالادل توجيهيالة   ( الىةالل -مقابالل -دسالائم أغذيالة  الىةل و–مقابل–دوالنق)توجيهية بشأن األشغاجل الىامة 

الاليت تالوفر توجيهالًا عةليالًا لتصالةيم وتنفيالذ طرائالق خمتالارة          والطالط القسالائم   التجاريالة  املىارضدالالل مل

نقديالة ميكال  اسالتخدامها كاسالتجابال إنسالانية دصالرية األجالل، وكالذلم تالدالالل اايالة           اللتحويالل ل

تبالع  على اإلنرتنت لت"حتليل القرارال املتىلقة بسياسال األغذية والزراعة"اجتةاعية طويلة األجل؛ وأداة 

ة يلتقييةالال السياسال  لاليت تشةل تدابري ااية اجتةاعية وتوفر األسالاس   10،القرارال املتىلقة بالسياسال

 لآلثار القصرية األجل لشبكال األمان وبرامج احلةاية؛ 

شراكة مالع البنالم الالدولي ومنمةالة الىةالل الدوليالة       التساهم منمةة األغذية والزراعة، ب ،باإلضافة إىل ذلم (ب)

وبرنامج األمم املتحدة للتنةية ووكاالل أالر ، ا مواءمة وتوحيد املؤشرال واملنهجيال لتحليالل احلةايالة   

 .االجتةاعية ورددها

 

 االجتماعيةعمل املنظمة يف جمال احلماية قوية ت: التقدم إىل األمام- جيم
 

 جماالل الىةل ذال األولوية

 

دعالم احلكومالال    باسالتطاعتها يكالون  إىل حالد كالبري كالي    وددرتها  بتىزيز عةلهاملتزمة منمةة األغذية والزراعة - 31

تصالةيم املالزيج الصالحيح مال  تالدابري      ا املتةثالل  واملبادرال اإلدليةية والشركاء بشكل أفضل للتصالدي للتحالدي الرئيسالي    

. كةالا هالو موضالح أعالاله    ، مىهالا  ونتائجها املتطابقالة لحةاية االجتةاعية لاحلةاية االجتةاعية اليت حتقق األدوار اخلةسة 

تسالاق ا السياسالال   دالدر أكالرب مال  اال   ا إدامالة الالروابط وتشالجيع     وبناء على ذلم، ستضالاع  املنمةالة دعةهالا للبلالدان    

                                                 
10  FAPDA (حتليل القرارال املتىلقة بسياسال األغذية والزراعة) 
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وسالتوفر األدوار  . الفقالر ا املنالاطق الريفيالة    الفالض ية االجتةاعية واألم  الغذائي والتنةية الزراعيالة و بني احلةا التآزرالو

باتساق مع  ،احلةاية االجتةاعية ا السنوال القادمةضةنه عةلها ا جماجل اخلةسة والنتائج اإلطار الذي ستنجز املنمةة 

 .الصلة ويشركاء الدوليني واإلدليةيني والوطنيني ذوظائفها األساسية ونقا  دوتها النسبية وباالشرتاك مع ال

 

على وجه التحديد، ستوادل املنمةة عةلها القائم حاليًا وتىزز دعةهالا للحكومالال ا الالاالل األربىالة ذال     - 30

 .4102-4102األولوية الالجل الفرتة 

 

الفقر واألمال   فض لتوجيه تصةيم وتقييم فىالية نمم احلةاية االجتةاعية خل ةوضع وتنفيذ أدوال حتليل وسياس- 34

جديالدة وحمّسالنة لالدعم     الادة بسياسة عامالة وحبلوجل نهاية فرتة السنتني، ستتوفر أدوال حتليلية و. ويالغذائي والتغذ

االجتةاعيالة والزراعالة   التالداالل بالني احلةايالة    علالى واجهالة    السياسالة وردالد  لتوليد املىرفة، ودعالم   األساسيةالاالل 

 :ما يليهذه األدوال وستشةل . ةواحمللي ةواإلدليةي ةوالتنةية الريفية واألم  الغذائي على املستويال الىاملي
 

إطارا مفاهيةيًا والطوطًا توجيهية لتحليل السياسال ونهج سلسلة ديةة للحةايالة االجتةاعيالة، فضالاًل عال       (أ)

املبادرة استنادًا إىل جتربة  –املوجود، الذي" نطاق االدتصاد احمللي تقييم األثر على"ديغة مىّدلة لنةوذج 

السياسالة  واحلةايالة االجتةاعيالة   ساليناريوهال  ألثالر  السابقة اكاة احملسيتيح  -ا غانااإلدليةية الرباجمية 

إنتالاج األسالر املىيشالية والرفالاه واألمال  الغالذائي علالى مسالتو  االدتصالاد احمللالي           املختلفة علالى  الزراعية 

 .والوطين

 :مفاهيةية جديدة لدعم تقييةال األثر فيةا يتصل بوالية املنمةة،  ا ا ذلم تقييم أثر ًاأطر (ب)
 

تالبين  أدوال احلةاية االجتةاعية على إدارة املوارد الطبيىيالة ومصالائد األمسالاك واحلراجالة، وعلالى       (0)

 التكنولوجيال الزراعية للتكي  مع تغري املناو؛

 الىةل على الزراعة واألم  الغذائي والتغذية؛-مقابل-دوبرامج النق (4)

 .على إدارة املخاطر وتراكم رأس املاجل البشري ،لةدالالللعانال اإلالتدالالل الزراعية، مثل  (3)
 
ملبادرال الىاملية لتىزيز وتنسيق مؤشرال احلةاية االجتةاعية واألدوال التحليليالة،  الا ا   ا اساهةال امل (ج)

م  منمور امليزة النسبية ملنمةة ( رسم الرائط وتقييم للفقر)ية جديدة للحةاية االجتةاعية ذلم أداة تشخيص

 .األغذية والزراعة

 

ا نهايالة فالرتة السالنتني،    . تنةية ددرال تصةيم وحتليل احلةايالة االجتةاعيالة والسياسالال والالربامج الزراعيالة     - 33

والزراعالة ا الوكالاالل احلكوميالة والشالركاء ا التنةيالة ومنمةالة       سيكون لد  املوظفني الىالاملني ا احلةايالة االجتةاعيالة    

احملتةلالة بالني احلةايالة االجتةاعيالة      الفهم أكثر للروابط والتالآزر ( ا املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية)األغذية والزراعة 

ية وفىالية مساهةة املوظفني أهة الزيادة فهم هذه الروابط والتآزروستىزز . مواد إرشادية ذال دلةالودوجل إىل والزراعة و

 .ا السياسة الوطنية وعةليال الربجمة،  ا ا ذلم تقديم املشورة بشأن السياسال ذال الصلة
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وسالينطوي ذلالم   . زيادة املىرفة اليت ميك  تطبيقها بالصالل بني احلةاية االجتةاعية والزراعة واألم  الغالذائي - 32

 :م  بني أمور أالر  على
 

إكةاجل الىةل اةاري بشأن تقييةال األثر ا سبىة بلدان جنوب الصحراء، وتوسيع نطاق التغطية لتشالةل   (أ)

هالذه  وسالتوللد  . أفريقيالا جنالوب الصالحراء الكالرب     بلدا ا آسيا وأمريكا الالتينيالة و  02إىل  01ما جمةوعة 

والزراعة وحالدها أو باالشالرتاك   تضطلع بها منمةة األغذية ستحليلية العةاجل م  األاملىرفة م  الالجل مزيج 

 مع شركاء آالري  ا البلدان اليت تتوفر فيها ددرال كافية؛

املىالارف واخلالربة واملةارسالال اةيالدة، فضالاًل عال  تىزيالز التىالاون بالني اةنالوب           لتقاسالم   أحدا تنميم  (ب)

 واةنوب والشراكال األالر ، على املستويال الدولي واإلدليةي والوطين؛

تقارير السياسالال ومالذكرال فنيالة ومالوجزال اسالتنادًا إىل الىةالل التحليلالي الالذي جترياله املنمةالة           إعداد  (ج)

االسالتنتاجال  أن تصالل  سينصب تركيز دوي على سياسال التوعية والالدعوة لضالةان   و. ونوالشركاء اآلالر

احلةايالة  إىل جمةوعة واسىة م  اةهال الفاعلة احلكوميالة وغالري احلكوميالة املىنيالة ب    الرئيسية والرسائل 

 .عليهاتؤثر سياسال التنةية الزراعية والريفية و ووضعاالجتةاعية 

 

حبلوجل نهاية فرتة السنتني، سيشةل دعم السياسال والربجمة . ةربجمالتوسيع نطاق حتسني دعم السياسال و- 32

الفقر الريفي وحتقيق ألم  الغذائي ا سياق املبادرال اإلدليةية الرباجمية  وجب اإلطالار  فض باستخدا  نهج متكامل خل

تيسالري  ذلالم  وسيشالةل  . مالا ال يقالل عال  عشالرة بلالدان     ( 3الصودًا اهلدف االسرتاتيجي )االسرتاتيجي املراجع للةنمةة 

ال السياسالة ذال الصاللة الراميالة    احلوار بشأن السياسال بني الىديد م  أدحاب املصلحة وتطوير ددرال اسالتخدا  أدو 

 .إىل دعم البلدان ا تىزيز الروابط بني احلةاية االجتةاعية والزراعة والتنةية الريفية

 

لتىزيز اهلالدف  ختصيص موارد إضافية ( 0):على هذه اةبهال مجيىها، دامت املنمةة بال اإلجنازبغية ضةان - 36

باسم شالىبة  إدارة التنةية االدتصادية واالجتةاعية تسةية شىبة ضة   (4)جماجل احلةاية االجتةاعية؛  ا 3االسرتاتيجي 

احلرجالة وتقويالة التنساليق بالني الىةالل       إنشاء فريق عامل مشرتك بني اإلدارال لزيالادة الكتلالة  ( 3)احلةاية االجتةاعية؛ 

 . االسرتاتيجية مجيىهااألهداف ، بودفه ذا دلة بباحلةاية االجتةاعية التحليلي والدعم ا جماجل السياسال املتىلقة

 

 ئهامع شركابل وحدها، ال 

 

ها التقليالديني علالى املسالتو     ءوهذا ينبع م  وادالع أن املنمةالة وشالركا    .يرتكز عةل املنمةة على إدامة شراكال- 32

 ا اختاذ القالرارال املتىلقالة بسياسالال    ني الرئيسينيهم عادة الالعب ليسو( زراعة والوزارال التنفيذيةوزارال ال)القطري 

احلالوار مالع   تىزيالز  إىل املنمةة م  الالالجل دورهالا املوس الع ا احلةايالة االجتةاعيالة      تسىى وس. احلةاية االجتةاعيةوبرامج 

منمةة الىةل الدوليالة   ، أيارًا هلااليت تتخذ م  روما مقتلم والصودًا  ،ع الوكاالل األالر أدحاب املصلحة وكذلم م

 .سي واليوني
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بالني احلةايالة   الواجهالة البينيالة   تركيالز املنمةالة علالى    وسيسالتند  . سُتىزز الشراكة مالع برنالامج األغذيالة الىالاملي    - 38

االجتةاعية والسياسال الزراعية وسياسال األم  الغذائي والتنةية الريفية إىل مكام  دوة برنامج األغذية الىاملي ا النقالل  

إىل  وستسالىى الوكالتالان  . والتدالالل وإيصالاجل املىونالة اإلنسالانية    ائةة على الغذاءاللوجستيال وتنفيذ شبكال األمان القو

( 4)مجع وحتليل ونشر البيانال ع  املخاطر وهشاشالة األوضالاع واألمال  الغالذائي والتغذيالة؛      ( 0: )جهودهةا اتوحيد 

تشغيل وتنفيذ شبكال ( 3)والتغذوي؛ تصةيم شبكال األمان اليت توفر املساعدة الغذائية م  أجل حتقيق األم  الغذائي 

تىزيالز مبالادرال الشالراء احملليالة الاليت تالربط بالني إنتالاج         ( 2)تقييم وتوليد األدلة املتىلقة بشبكال األمان؛ ( 2)األمان؛ 

عالابرة  دراسالال فنيالة وحتليليالة    االضالطالع ب ( 6)أدحاب احليازال الصالغرية وبالرامج املسالاعدة الغذائيالة االجتةاعيالة؛      

لالُنمم مىلومالال األمال  الغالذائي      اسالرتاتيجية مشالرتكة  مع برنامج األغذية الىاملي بالفىالل  وضىت املنمةة  ددو. قطاعاللل

 .والتغذية

 

. الصالندوق الالدولي للتنةيالة الزراعيالة    كثريًا ما تقرتن اخلربة التقنية للةنمةة ومشاريىها بتةويل ومنح مقدمة م  - 39

تكةلالة عةالل   بملنمةالة  لتقو  ا ، هناك جماجلاولذ. أولوية ا اسرتاتيجية الصندوق يوال تربز احلةاية االجتةاعية كةجاجل ذ

وهناك أمثلة بالفىل على مثالل  . الصندوق ودعةه ا تىةيم سياسال وبرامج احلةاية االجتةاعية ا براجمه للتنةية الريفية

تأمني مرتبط  ؤشر الطقال  للودالوجل إىل    وضعبففي إثيوبيا، على سبيل املثاجل، تقو  املنمةة والصندوق مىًا . هذا التىاون

تالوفري  علالى  والرتكيز على الشباب مع ، ةالريفي الةا ا جماجل الىةةتىزيز تىاونهلان األكثر فقرًا، كةا ختطط مربي املاشية

 .فر  الىةل الالئق

 

الىةالل  "إطار برامج ، ا تشةل 4112ودىت منمةة الىةل الدولية ومنمةة األغذية والزراعة مذكرة تفاهم ا عا  - 21

تىزيالز الىةالالة واحلةايالة االجتةاعيالة واحلقالوق ا الىةالل       ، لكل م  الوكالتني، األهداف االسالرتاتيجية األربىالة  " الالئق

وتىةالل بصالورة مكث فالة     "مبادرة احلد األدنى للحةاية االجتةاعيالة "املنمةة وعالوة على ذلم، أيدل . واحلوار االجتةاعي

مالع  بالىالدالة  وتكة  امليزة النسبية ملنمةة األغذية والزراعة  .كي تشةل املناطق الريفية هالتوسيىمع منمةة الىةل الدولية 

نمةة األغذية والزراعة ا مجيالع البلالدان األعضالاء تقريبالا وا مىرفتهالا الواسالىة       ملمنمةة الىةل الدولية ا وجود مكاتب 

دعم الال ساليتم تىزيالز التىالاون ا    و. ةايالة االجتةاعيالة  ملناطق الريفية حيث ال يستطيع مىمالم النالاس احلصالوجل علالى احل    با

 .ملناطق الريفيةليشةل اللبلدان األعضاء وا توسيع نطاق احلةاية االجتةاعية  يالسياسات

 

إلدراج البىد الزراعي واألم  الغذائي  ةوالقطري ةواإلدليةي ةستىةل املنمةة مع اليونيسي  على املستويال الىاملي- 20

ستوادالل املنمةالة الىةالل     ،وبشكل مشالابه . تصةيم الربامج وتنفيذهاا والتنةية الريفية ا سياسال احلةاية االجتةاعية و

اون مالع اليونيسالي    للتىال  تالان الراهن تانالرئيسالي يلتان والوس. أفريقيا جنوب الصحراء الكرب ا لتنةية الدولية مع إدارة ا

م تستخد  تقييةالال  وهذا األالري مبادرة تىلل". مشروع النقل"و" م  احلةاية إىل اإلنتاجمشروع " ةاالدولية ه إدارة التنةيةو

 .أفريقيا جنوب الصحراء الكرب ا  ةالنقدي لأثر دارمة مستةرة لتحسني املىارف واملةارسال املتىلقة بربامج التحويال
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برنالامج  "بىضالها، مثالل   بالفىالل  تىزز منمةة األغذية والزراعة مبادرال التىاون بني بلدان اةنوب، ودد أطلق - 24

لتىالاون بالني   امليالون دوالر أمريكالي لالدعم     36، الذي يوجه أكثر مال   "الربازيل ومنمةة األغذية والزراعة للتىاون الدولي

بادرة حترر أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مال  اةالوع ا   مبلدان اةنوب ا أفريقيا وا أمريكا الالتينية، لدعم 

وا فرتة السنتني املقبلة ستسىى املنمةة إىل توسيع التىاون بني بلدان اةنوب ا جماجل احلةاية االجتةاعية . 4142عا  

والتىالاون بنالاء علالى اخلالربة     استكشاف تيسري تبادجل املىارف ي، كةا ستسىى إىل ا سياق برنامج التىاون الدولي الربازيل

 .والتجربة ا اهلند وجنوب أفريقيا

 

سيتم السىي إىل فر  لتىزيز الشراكال األالر  املتىلقالة باحلةايالة االجتةاعيالة مال  الالالجل املبالادرال الىامليالة        - 23

ولد  ةنة األمال   . ارزاتلىب املنمةة فيها دورًا باليت اجمية نوالرب يةطر السياساتاألواإلدليةية وآليال احلوكةة الىاملية و

مال  مالداوالتها ا عالا      ًا، كان أساسًا جالزء "احلةاية االجتةاعية م  أجل األم  الغذائي"حوجل  الغذائي الىاملي تقرير أعّد

والبنالم الالدولي وبرنالامج     الصندوق الدولي للتنةية الزراعيةو املنمةة الدولية للتنوع البيولوجيوكانت املنمةة مع . 4104

 أطلقهالا األمالني الىالا     يتالال " اةالوع حتدي القضاء على "األغذية الىاملي م  موجهي الدعوة اليت أدل إىل إطالق مبادرة 

وسالتقو  املنمةالة إىل جانالب اليونيسالي      . األمم املتحدة واليت تقّر بالدور اهلا  الذي تضطلع به نمم احلةاية االجتةاعيالة 

، وكالذلم مال  الالالجل دعةهالا     الدائةة املىنية بالتغذيةاألمم املتحدة ةنة الىاملي ومنمةة الصحة الىاملية ووبرنامج األغذية 

لتىزيز احلةايالة  بالدعاوة ، 11 شراكة اةهود املتجددة ملكافحة جوع األطفاجل وحركة تىزيز التغذيةضة  آلليال التنسيق 

، املؤمتر الدولي الثالاني  ةشرتاك مع منمةة الصحة الىامليالبا، 4102ا عا  وا هذا السياق، ستىقد املنمةة . االجتةاعية

املىين بالتغذية، الذي سيشةل أيضا حدثًا جانبيًا بشأن احلةاية االجتةاعية والتغذية الالجل االجتةاع الفالين التحضالريي   

 .4103نوفةرب /تشري  الثاني 02-03الذي سيىقد ا 

 

تقالو  املنمةالة   على املستو  اإلدليةي، إىل جانب الدعم م  الالجل املبادرال اإلدليةية الرباجمية املذكورة أعاله، - 22

 تىهالد  يتلتوجيه جزء مال  األمالواجل الال    4101، وهو آلية أنشئت عا  لربنامج الىاملي للزراعة واألم  الغذائيتنفيذ ابدعم 

منخرطة املنمةة  كةا أن. إىل الزراعة واألم  الغذائي 4119ا أكويال عا   "8دةة جمةوعة الال "بها زعةاء الىامل ا مؤمتر 

 ،، اإلطالار الزراعالي االسالرتاتيجي لالحتالاد األفريقالي     لربنالامج الشالامل للتنةيالة الزراعيالة ا أفريقيالا     متامًا ا دعم تنفيذ ا

ية ومنطقة البحر الكالارييب مال  اةالوع    حترر أمريكا الالتين، وكذلم مبادرة والشراكة اةديدة م  أجل التنةية ا أفريقيا

واملنمةة أيضًا العب رئيسي ا مبادرة القالرن األفريقالي، الاليت نشالأل مال  الشالراكة السياسالية اإلدليةيالة         . 4142ا عا  

ومتشيا مع ما سالبق،  . وكذلم ا مبادرة الساحل ،لالحتاد األوروبي لوضع اسرتاتيجية سال  وأم  ملنطقة القرن األفريقي

املبالادرة اإلدليةيالة األفريقيالة، الاليت ستستكشال  وتقالد         4103كانون الثالاني  / ةة األغذية والزراعة ا يناير أطلقت منم

تىماليم أثالر   واليارال وأدوال لتىميم األثر املتولد م  استخدا  تدابري ااية اجتةاعية بديلة لتىزيالز اإلنتاجيالة الريفيالة    

 .ملناطق الريفيةبرامج احلةاية االجتةاعية وتوفري عةالة الئقة ا ا

 

                                                 
 (SUN)وحركة تىزيز التغذية  ((REACH) شراكة اةهود املتجددة ملكافحة جوع األطفاجل  11


