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 الحماية االجتماعية الريفية بشأن ةاستراتيجي مناقشةورقة 

 الخلفية  -أوال

أكثر أهمية ، أو "الحماية االجتماعية الريفية" ،الحماية االجتماعية في المناطق الريفية أصبحت، هذا يومنافي  -1

 ،المناخيةللصدمات وللتواتر والحدة المتزايدة  ،19-سياق جائحة كوفيدإلى من أي وقت مضى نظرا 

األخرى التي يواجهها فقراء  العديدة وما إلى ذلك من المخاطر ،انعدام األمن الغذائيوتنامي والنزاعات، 

الضوء على  طستسلو ،عمل الصندوق بالحماية االجتماعيةالكيفية التي يتعلق بها  ثيقةهذه الوستبحث و .الريف

 هذه الورقةوتأتي  .للمناقشةستحدد مجاالت و ،الروابط المحتملة بين استثمارات الصندوق والحماية االجتماعية

 لصندوق في نهاية لحيث سينظر المجلس التنفيذي في سياسة االستهداف الجديدة  ،تماما في الوقت المالئم

 .2022عام 

 معرفة الحماية االجتماعية الريفية -ثانيا

 ،تنطوي الحماية االجتماعية على تدخالت عامة لمعالجة القضايا التي يعتبرها المجتمع غير مقبولة. تعريف -2

حقوق المتساوية للسكان التعزز التي جراءاتاإلوتتضمن  .والحرمانوالخطر مثل المستويات العالية للضعف 

 فيالحماية االجتماعية الريفية  تتمثل ،وبالنسبة للصندوق 1.ينكامل حتى يصبحوا مواطنينالضعفاء 

ألنشطة الحماية  ويمكن .سكان الريف الفقراء لدى حرمانالمخاطر والضعف والاالستثمارات التي تحد من 

 الفاعلة غير الحكومية.الجهات واالجتماعية أن تتلقى الدعم من الحكومة 

االجتماعية  الحمايةتختلف االستثمارات في و .وتتفاوت تعاريف الحماية االجتماعية )انظر الملحق األول( -3

الذين  ،أن األولى تستهدف أفراد المجتمع األكثر ضعفا وحرمانا من حيث، اإلنتاجيةعن االستثمارات  الريفية

 .حمايتهم بدال من زيادة إنتاجية األشخاصفتهدف إلى أما الثانية  .أكثر فقرا وضعفا في حال غيابها سيكونون

 2التالية: هيأكثر أنماط تدخالت الحماية االجتماعية شيوعا و

لألسر أو األفراد  ل الموارديتدخالت تحووهي  االجتماعي. األمانالمساعدة االجتماعية أو شبكات  (1)

ويمكن للتحويالت أن تكون مشروطة أو غير  .(البرامج غير المساهمةاسم ويطلق عليها أيضا )

على شكل تحويالت نقدية  3،وهي تتضمن دعما مباشرا لسبل العيش والتغذية والتعليم ،مشروطة

 ،والوجبات المدرسية ،والقسائم ،والمدخالت المواشيلألصول مثل عينية وأغذائية تحويالت و

 اإلنسانية.كثيفة العمالة والمساعدة الواألشغال العامة 

والتأمين  يةالتقاعد المعاشات وهي تتضمن التأمين الصحي وبرامج .برامج التأمين االجتماعي (2)

 .الزراعي

أو تدخالت المساعدة في  الوظيفيتتضمن التدريب  وهي .المهارات( تحسينتدخالت سوق العمل ) (3)

  ضد البطالة. أنشطة ذات صلة بالتأمينأيضا  تتضمن كما. العثور عليهامطابقة الوظائف أو 

ن وألفراد المسجلاأي  ،الرسميفي القطاع للعاملين  عادة ن من البرامجان األخيرتاالفئت تُقدّم ،في البلدان الناميةو -4

 4لفقراء في القطاع غير الرسمي.إلى اتوجه المساعدة االجتماعية  ،المقابلفي و .نسبيا والميسورونالدولة  لدى

                                                   

 (.2001(؛ وزارة التنمية الدولية )2016الصندوق ) 1
2Fiszbein  ( ؛ 2014وآخرون)Correa ( 2021وآخرون.) 
3/fb4b384cee35-be11-4f12-c277-http://www.fao.org/publications/card/ar/c/ab825d80  
4Fiszbein  ( 2014وآخرون.) 

http://www.fao.org/publications/card/ar/c/ab825d80-c277-4f12-be11-fb4b384cee35/
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الحكومات  تُقدّمو .العالم فيمليار شخص  1.5 حواليوصلت برامج الحماية االجتماعية إلى  ،2018وفي عام 

 5.المساعدة االجتماعية عموما الوطنية

ومن خالل الحد  .والضعف والفقر الحالي والمستقبليالمخاطر تهدف برامج الحماية االجتماعية إلى الحد من و -5

حد الإلى  دائماعلى الرغم من أن ذلك قد ال يترجم  ،انعدام المساواةإلى يتوقع لها أيضا أن تتطرق  ،من الفقر

إال عندما يتم  معظم آثار الحماية االجتماعيةلنا ان نشهد ال يمكن وبالفعل  .في انعدام المساواة في الدخل

ذا وبه .(1فقر الدخل )انظر الجدول أكثر من مجرد ينطوي على وأنه  ،متعدد األبعاد بأن الفقراالعتراف 

 بقدرتهمواالعتراف  سكان الريف صوت إسماعدور الحماية االجتماعية الريفية في  يُغفل غالبا ما ،المعنى

 مشمولين 2015في عام  كانوا في المائة من سكان العالم 45 منظمة العمل الدولية أن وقدّرت .االستجابةعلى 

 التقسيم الجغرافي(.لالطالع على  1)انظر الشكل . الحماية االجتماعية سياساتب

  1الشكل 

 2015عام  جتماعيةاالحماية واحدة على األقل من فوائد ال يحظون بفائدةكانوا نسبة السكان الذين 

 2017المصدر: منظمة العمل الدولية، 

 35كان لدى  2019وبحلول عام  .االجتماعيةللسياسات في بداية هذا القرن لم يكن لدى أي بلد في أفريقيا برنامج وطني مالحظة: 

في المائة من سكان  18لم يستفد إال وعلى الرغم من ذلك،  .(Devreux, 2020)بلدا فيها برنامجا واحدا على األقل من هذه البرامج 

 (.2017باستثناء الصحة )منظمة العمل الدولية ، أفريقيا من دعم الحماية االجتماعية

إلى أن برامج الحماية االجتماعية بإمكانها أن تخلص الناس من قبضة الفقر المدقع في حين أن  تشير األدلة -6

تدعم برامج الحماية االجتماعية مدقعي الفقر من  قد ال تتمكن من القيام بذلك. بمفردها اإلنتاجيةاالستثمارات 

ويمكن لهذه البرامج أن تمكن الفقراء من أن  .والظروف المالئمة لتشغيلهمخالل تزويدهم بالنقد واالئتمان 

توفر هذه البرامج  ،إضافة إلى ذلك .ئتمانيةالا تهمجدار وزيادةالسيولة  قيودالحد من  عن طريقمنتجين  يكونوا

القدرة  وتزيد منيمكن االعتماد عليه  دخالوتوفر  ،األغذية والتحويالت العينية للحد من انعدام األمن الغذائي

من العمل سواء في المزرعة  المعيشية التغذية األفضل أيضا األسرتمكن و .الصمود في وجه الصدمات على

في برامج  الريفية تدخالت الحماية االجتماعية وينطوي إدماج. العمالة فراتويزيد بدوره من  مما ،أو خارجها

سالسل القيمة أو في  ستثماراتاال وأخدمات اإلرشاد  مثلالتنمية الزراعية )التي تتضمن مكونات إنتاجية 

                                                   

5Aldmerman  ( 2018وآخرون.) 
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واالستثمارات االستثمارات الحمائية ب اضطلع إذاقد ال تتحقق  تآزريةفوائد على برامج دعم المدخالت( 

 6.على نحو منفصل اإلنتاجية

الفقر  قبضة من على اإلفالتالتدخالت الرامية إلى مساعدة الفقراء جدا  تجدر اإلشارة بوجه خاص إلىو -7

االستثمارات الحمائية بين ألنها تربط  7الفقيرة جدا المعيشية حزم سبل عيش األسراسم المعروفة ب، والمدقع

والتدريب  ،التحويالت النقدية االفقيرة جد المعيشية ألسرل وذجيةالنم حزمالوتتضمن  .اإلنتاجيةاالستثمارات و

وغالبا ما  .عالوة على تحويل األصول ،األعمال والوصول إلى المدخرات والتوجيه في مجال ،على األعمال

 8الفقر. دائرةللخروج من  الالزمة "كبيرةالدفعة ال"إليها على أنها توفر ألشد فئات السكان فقرا  يُنظر

وفي حين أن برامج الحماية  .من قبضة الفقرالناس  انتشالفي  دائمابرامج الحماية االجتماعية تنجح  وال -8

 فعالية ترتبطو .من مصيدة الفقر مهرباال توفر بالضرورة  فإنها ،االجتماعية قد تساعد على الحد من عمق الفقر

اإلخالص بما في ذلك  ،بخصائص متعددة اوثيق ارتباطاالفقر  من قبضة السكانأفقر  في انتشالبرامج ال هذه

 واستهداف ،معيشية لكل أسرة المقدمةالحماية  وحجم ،وحجمهاالبرامج  ونطاق ،على أرض الواقعتنفيذ الفي 

 .الدعم ومدتهواتساق  ،المحلي في المجتمع الدعم وتوزيع

عن أثر االستثمارات الحمائية واالستثمارات اإلنتاجية على الحد من هو معروف  مدى ما 1ويظهر الجدول  -9

أن تأثيرات االستثمارات في سالسل القيمة على الفقر  تحديداالجدول يظهر و .الخبرات العالميةفي ضوء الفقر 

 االستجابةوقدرتهم على  السكان األثر على صوت صراحةتتناول التي دراسات وقليلة هي ال .غير واضحة

ؤثر ي يمكن أنعلى عمالة الشباب بفرص العمل المتعلقة للتدخالت األثر اإليجابي  ولكن)والكرامة اإلنسانية 

للفقراء جدا الموجهة عالوة على حزم سبل العيش  ،دور برامج الحماية االجتماعية وأما .الكرامة(بدوره على 

مثل إدارة الموارد  ،االستثمارات في السلع العامةو .للغاية راسخهو دور ف ،األمن الغذائيالتغذية وب الخاصة

االجتماعي وتحسين التغذية. التماسك في زيادة أيضا فعالة ،الطبيعية وحمالت التوعية

                                                   

6Correa  ( 2021وآخرون.) 
 . "األدبيات، يطلق عليها أيضا اسم نهج "إخراج األسر من الفقر المدقعفي  7
8 Bannerjee ( ؛ 2015وآخرون)Bannerjee ( 2018وآخرون.) 
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 1الجدول 

آثار االستثمارات الحمائية واإلنتاجية على الفقر: استعراضات منتظمة ألدلة مختارة 
9

 

 الدليل على الفعالية النمط نشاط الصندوق 

   الحماية االجتماعية -1

 + التغذية واألمن الغذائي القسائم المساعدة االجتماعية

المشروطة، التحويالت النقدية  

 التحويالت النقدية غير المشروطة

 الفقرالحد من + 

 التغذية واألمن الغذائي + 

 التمكين/اإلنصاف الجنساني + 

 الصمود البيئي والمناخي؟ 

 االجتماعي التماسك؟ 

 التغذية واألمن الغذائي + التحويالت العينية 

  الفقرالحد من  +  التأمين الصحي والزراعي التأمين االجتماعي

 التغذية واألمن الغذائي ؟

 الصمود البيئي والمناخي؟ 

 االجتماعي شمولال +/؟

، مطابقة الوظائف الوظيفيالتدريب  سياسات العمالة

 وتخطيط الوظائف

 الفقرالحد من  ؟

 الشباب عمالة + 

 التمكين/ اإلنصاف الجنساني +

 االجتماعي دماجاإل ؟

 القدرة على االستجابة /الصوت/التمكين ؟

  الفقرالحد من  + التأمين ضد البطالة 

 التغذية واألمن الغذائي +

الخروج من حزم سبل العيش/

 المدقعالفقر 

  الفقرالحد من  +  حزم التدخالت

 التغذية واألمن الغذائي +

 التمكين/ اإلنصاف الجنساني +

 الشباب عمالة ؟ 

 االجتماعياإلدماج ؟ 

   اإلنتاجية-2

  الفقرالحد من +/؟   الشمول المالي 

 التغذية واألمن الغذائي ؟ 

 التمكين/ اإلنصاف الجنساني +

 الشباب عمالة ؟ 

 اإلدماج االجتماعي ؟ 

 القدرة على االستجابة/الصوت/التمكين ؟ 

 الفقرالحد من  ؟   سالسل القيمةفي ستثمارات اال

 االجتماعي شمولال؟ 

 على االستجابةالقدرة الصوت/التمكين/ ؟

 االجتماعي التماسك ؟ 

 إدارة الموارد الطبيعية االستثمارات في السلع العامة

 برامج وحمالت التعليم العام

  الفقرالحد من  + 

 التغذية واألمن الغذائي +

 االجتماعي التماسك+ 

 القدرة على االستجابةالصوت/التمكين/+ 

 .= غير واضح "؟" ،= سلبي "-" ،= ال يوجد "0" ،= إيجابي "+" ،حصائلاآلثار في حقل المالحظة: 

                                                   

 المصادر متاحة عند الطلب. 9
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أظهرت  10المحلية )الضرائب(. اإليراداتدعم البرامج الوطنية للحماية االجتماعية عادة من خالل المنح أو ت   -10

 ،للغاية لبرامج الحماية االجتماعية واسعةمنظمة العمل الدولية وجود فجوات تمويل أجرتها دراسة حديثة 

في المائة من  45ما يعادل  ستحتاج إلىمنخفضة الدخل الأن البلدان  ومن المقدر .في البلدان النامية سيما وال

 .لحماية االجتماعيةالمتعلقة بابرامجها فجوات التمويل في م ردل 19-قبل جائحة كوفيد الضريبية إيراداتها

خصوصا  ،على الحماية االجتماعية المحلياإلنفاق  الستكمالالرسمية  اإلنمائيةلمساعدة إلى اوستنشأ الحاجة 

الدعم  وأوفرت المنظمات الدولية مثل هذه المساعدة من خالل دعم الميزانية  ،وفي السابق .في هذه البلدان

 وال ينظر إلى االقتراض من جانب العديد من البلدان على أنه .اإلصالحات الهيكليةالبرامجي أو تمويل 

 أصبحت ،قراضإلومع تشديد شروط ا .مخاطر مالية وسياسية عليه منينطوي بسبب ما استراتيجية مستدامة 

الجهات  كانت وفي الماضي، .مثل الحماية االجتماعية ،غير الملزمةاالقتراض لألنشطة ترددا في البلدان أكثر 

تمكين من خالل  ؛التحليليالدعم للحماية االجتماعية من خالل العمل تقدم متعددة األطراف الالمانحة والوكاالت 

 ،لميزانيةل دعم وتقديم ،الحماية االجتماعية وسياساتهاإستراتيجيات وضع  بشأنالحكومات وإسداء المشورة لها 

ويتوفر معظم الدعم المالي  .الحماية االجتماعيةوالتنفيذ فيما يتعلق ب وبناء القدرات الوطنية على االستهداف

استراتيجيات لوضع يفرض تحديات  مما من شأنه أن ،أو على شكل منحمن خالل طرائق مشروطة  الدولي

وال يعتبر التركيز الحالي للصندوق على اإلقراض بشروط تيسيرية أفضل  .ستدامةالاأن يؤثر على الخروج و

 .البلدانفي حماية االجتماعية الريفية الالسبل لدعم األنشطة ذات الصلة ب

 االجتماعية الريفية بعمل الصندوق؟الحماية  ترتبطكيف  -ثالثا

 ،بصورة وثيقة مبادئ الحماية االجتماعية الريفية 2025-2016يعكس اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  -11

إذ يتمثل هدفه اإلنمائي في االستثمار في سكان الريف لتمكينهم من التغلب على الفقر وتحقيق األمن الغذائي 

 ةوتتعلق األهداف االستراتيجية الثالث .والقادرة على الصمود لمستدامةمن خالل سبل العيش المربحة وا

يتمثل الهدف األول في زيادة القدرات و .للصندوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحماية االجتماعية

 متزايدة على أن تدخالت الحماية االجتماعيةأدلة هناك  ،مناقشته أعاله جرتوكما  .اإلنتاجية لفقراء الريف

 سكان الويتمثل الهدف االستراتيجي الثاني في زيادة الفوائد التي يجنيها  .تخلف أثرا على القدرات اإلنتاجية

إلى أن األشخاص الذين يستفيدون من  األدلةتشير ، مشابهنحو  وعلى .الفقراء من المشاركة في األسواق

 .على االستفادة من فرص السوقهم أكثر قدرة  (باإلضافة إلى االستثمارات اإلنتاجية)الحماية االجتماعية 

صمود في وجه تغير قدرة على التعزيز االستدامة البيئية وال ويتلخص الهدف االستراتيجي الثالث للصندوق في

التنوع  مثل ،غير الخاصةالسلع المشروعات التي تستثمر في و .فقراء الريفالمناخ لألنشطة االقتصادية ل

ال يمكن  ، ماوتأمينا أمانشبكات لسكان الريف توفر  ،البيئي والغابات والموارد الطبيعية في المناطق الريفية

شكل تحويالت  فيالحماية االجتماعية  فإن ،عالوة على ذلك 11. مع ذلك أمر بالغ األهمية إال أنه ثمنهحاليا تقدير 

تبني األنشطة على حماية البيئة وسكان الريف  قدرة تعزز ،وتأمينوفرص عمل  ،يمكن التنبؤ بهانقدية أو عينية 

 .البيئةو المناخب ةغير الضارالسلوك أشكال واالستثمارات و

يمكن أن يطلق عليها التي ستثمارات اال هي ةيلوقل .استثمارات إنتاجيةهي في الغالب استثمارات الصندوق و -12

 إدامة/إنشاءوتركز استثمارات الصندوق في المقام األول على  12االجتماعية.للحماية رسميا اسم تدخالت 

 105ومن بين  .الريفية وقدرتها على اإلنتاج المعيشية األسر وتعزيز إنتاجية ،األسواق الريفية وسالسل القيمة

أكثر من نصفها  تضمن، خالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق اعليهالموافقة  جرت تاستثمارا

نسبة استثمارات الصندوق  2الجدول  بينوي .في المائة( مكونا يتعلق بصورة مباشرة بالحماية االجتماعية 55)

                                                   

 (.2018منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ) 10
 Dasgupta (2021.)استعراض  11
 استثمارات الصندوق في باكستان وأفغانستان.انظر على سبيل المثال  12
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يمكن تصنيف حوالي ثلث استثمارات  ،ةالنقدي من الناحيةو .التصميم المصنفة على أنها إنتاجية وحمائية عند

ذات االستثمارات مجموع  ووهعية )التجديد الحادي عشر للموارد على أنها حماية اجتمافي فترة الصندوق 

 .(العملمهارات المساعدة االجتماعية والتأمين االجتماعي والصلة ب

، تفترض هذه أوالطرق. بثالث بالحماية االجتماعية الريفية  اإلنتاجيةترتبط استثمارات الصندوق  -13

بدونه من السكان المهمشين  اأشخاصا كانوشمل ستريادة األعمال أنشطة واالستثمارات أن النشاط االقتصادي 

 .اآلثار المضاعفة في السياقات االقتصادية المحلية من خالل غير مباشرة آثار كون هناكتس هوأن ،ءوالضعفا

يوفر الكرامة واحترام سفي العمل من خالل ريادة األعمال  المشاركةاستثمارات الصندوق أن  تفترض ا،ثانيو

 األسر لدىالصمود والسيولة على  القدرةاستثمارات الصندوق إلى بناء  تهدف ا،وثالث .الذات واالستقاللية

 13ر الحماية من خالل شبكات اجتماعية أقوى.يتوفو ،المحلية مجتمعاتالو المعيشية

 2الجدول 

وروابطها بالحماية االجتماعية  (2021-2019) لموارد الصندوقدوق في فترة التجديد الحادي عشر ناستثمارات الص

 الريفية

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 التمويل المشترك الصندوق مكونات الحماية االجتماعية
 الموافقإجمالي 

 عليه

 038.1 1 828.9 209.1 المساعدة االجتماعية

 537.5 288.2 249.3 االجتماعي تأمينال

 166.9 1 866.7 300.2 العمل التدخالت في سوق 

 967.3 3 364.9 2 602.3 1 األخرى االستثمارات اإلنتاجية/االستثمارات

 709.8 6 348.8 4 361.0 2 المجموع الكلي

بمرفق تحفيز المتعلق تمويل الوال تعكس األرقام . وتتضمن التمويل المشترك ،تشير المبالغ إلى التكاليف عند التصميم مالحظة:

 أما البيانات فهي متاحة عند الطلب.و .3الفقرة تصنف مكونات الحماية االجتماعية وفقا للتوصيف الوارد في وفقراء الريف. 

بهدف التنمية المستدامة  أشد االرتباطترتبط الحماية االجتماعية  ،وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة -14

هدف  ولكن .أهداف التنمية المستدامة األخرىبعلى الرغم من وجود روابط غير مباشرة بصورة جلية  ،1.3

 وطنية مالئمة للحماية االجتماعية وتدابير نظمتنفيذ "على البلدان  يجبيشير إلى أنه  1.3 ةالتنمية المستدام

وتوضح  14."للفقراء والضعفاءواسعة تحقيق تغطية ، 2030وبحلول عام  ،ووضع حدود دنيا لهاللجميع 

 ،وفي راوندا ،فعلى سبيل المثال ؛األخرى ألهداف التنمية المستدامة الحصائلمع استثمارات الصندوق الروابط 

 التماسكتدعم  ،وفي جنوب السودان ،تهدف هذه االستثمارات إلى الحد من الفقر والضعف وانعدام المساواة

تعزيز اإلنصاف أما في مولدوفا فهي تهدف إلى  ،االجتماعي وجهود إعادة البناء بعد النزاع والكوارث

 (.3والتمكين )انظر الجدول  الجنساني

 3الجدول 

 الروابط بين أهداف التنمية المستدامة والحماية االجتماعية وأمثلة من حافظة الصندوق لفترة التجديد الحادي عشر للموارد

                                                   

13Correa ( و2021وآخرون  )Gilligan ( و2009وآخرون )Gillig ( تنظر هذه المراجع في أوجه التكامل بين برامج 2009وآخرون.)

من برامج األمن الغذائي  شبكات األمان وتلك التي تعزز اإلنتاجية الزراعية. ويقوم المستفيدون من برامج شبكات األمان اإلنتاجية وغيرها

باالقتراض ألغراض إنتاجية، ويستخدمون التكنولوجيات الزراعية المحسنة، ويشغلون أعماال غير زراعية. ولكنها وجدت أن برامج شبكات 

 األمان االجتماعية ال تزيد من األصول وال من العرض من فرص العمالة المأجورة.
14.01a.pdf-03-01-https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata  

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-03-01a.pdf
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في حافظة الصندوق  الكبرىالمجاالت  مستدامهدف التنمية ال

 ذات الصلة 

 مكون الحماية االجتماعية مثال عن المشروعات المكون

 : القضاء على1الهدف 

الفقر بجميع أشكاله في كل 

 مكان

 قطاع اإلنتاج -1

 السياسات والمؤسسات -2

 الخدمات االجتماعية -3

 التمويل الريفي الشمولي -4

 البيئة والموارد الطبيعية -5

تكثيف نظم اإلنتاج 

 الصغير الذكية بيئيا

برنامج إرساء الشراكات لجعل 

أسواق الثروة الحيوانية على نطاق 

  )رواندا( ملةصغير صامدة وشا

المساعدة االجتماعية: التعبئة 

 المعيشية األسر جوإخرا

 الضعيفة من الفقر الشديد جدا 

: ضمان تمتّع 3الهدف 

الجميع بأنماط عيش صحية 

وبالرفاهية في جميع 

 األعمار

 الخدمات االجتماعية -1

 التمويل الريفي الشمولي -2

 البيئة والموارد الطبيعية -3

نظم اإلنتاج  تعزيز

 القادرة على الصمود

في األداء جيدة وال

 سالسل القيمة

شروع دعم التسويق واإلنتاجية م

)سان تومي  الزراعية والتغذية

 وبرينسيبي(

  

التثقيف المساعدة االجتماعية: 

 االجتماعي واإلدماج التغذوي

: تحقيق المساواة 5الهدف 

بين الجنسين وتمكين كل 

 النساء والفتيات

 قطاع اإلنتاج -1

 السياسات والمؤسسات -2

 الخدمات االجتماعية -3

 التمويل الريفي الشمولي -4

 الوصول إلى األسواق -5

التمويل الشامل لريادة 

 األعمال

 في المواهب على الحفاظ مشروع

 التحول ألغراض الريفية المناطق

 )مولدفا( الريفي

التأمين االجتماعي: ائتمان 

 للشباب والنساء ميسور التكلفة

: تعزيز النمو 8الهدف 

 ،االقتصادي المطرد

 ،والشامل للجميع

والمستدام، والعمالة 

الكاملة والمنتجة، وتوفير 

 العمل الالئق للجميع

 الوصول إلى االسواق -1

 البيئة والموارد الطبيعية -2

تنمية سالسل القيمة 

 والمشروعات

والتوظيف مشروع النمو االقتصادي 

 )األردن( الريفي

تدخل سوق العمالة: تنمية 

 اريعسالسل القيمة والمش

: الحد من انعدام 10الهدف 

المساواة داخل البلدان 

 وفيما بينها

 الوصول إلى االسواق -1

 السياسات والمؤسسات -2

 التكامل االقتصادي
البرنامج المشترك لمنطقة الساحل 

-لالستجابة لتحديات جائحة كوفيد

، والنزاعات وتغير المناخ 19

 )النيجر(

 

المعامالت عند  توريقإنتاجية: 

 الحدود

: اتخاذ إجراءات 13الهدف 

عاجلة للتصدي لتغير 

 المناخ وآثاره

الحماية من تغير  البيئة والموارد الطبيعية --1

 المناخ

 شارالند أقاليم تنمية مشروع

 الرابعة المرحلة – فيها والتوطين

 )بنغالديش(

 الحماية االجتماعية
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 الدعم أثناء األزماتالحماية االجتماعية الريفية و -رابعا

لحماية االجتماعية أكثر إلى االحاجة  تصبحالصدمات، المناخية والصحية وغيرها من الصدمات في سياق  -15

أنشطة التعميم الرئيسية في الصندوق قضايا الحماية بها  تتناول الطريقة التيويصف الملحق الثاني  .أهمية

للمواضيع ذات الصلة بقضايا التغذية والدعم المقدم  التوعيةعلى سبيل المثال من خالل مبادرات  ،االجتماعية

دعم سريع في  بذلها الصندوق لتوفيريلجهود التي ل أدناه موجز رديو .بالمنظور الجنساني والشباب والمناخ

 سياق الهشاشة المتزايدة.

 األزمات والسياقات الهشة -ألف

السياسي  االستقرار تعزيزدعم الحماية االجتماعية دورا إضافيا في  يؤدي ،بالنزاعهشة والمتأثرة الفي المناطق  -16

الممتدة بين في الفترة  فيها الصندوق استثمرالتي  الثمانية والستين من بين البلدانو .االجتماعي التماسكوزيادة 

لتعريف البنك الدولي. وتستخدم وفقا  اتبالنزاع تتأثربلدا من أوضاع هشة أو  22يعاني  ،2021و 2019

 فيما تبني ،الحتياجات الحادة والملحةالتلبية الحكومات والوكاالت بصورة متزايدة أدوات الحماية االجتماعية 

وفي  .الصمود على المدى الطويل من خالل االستثمارات في رأس المال البشري والحد من الفقر القدرة على

 ،وبعبارة أخرى .وإعادة البناء االنتعاشوتعزيز الصدمات تستخدم هذه األدوات للحد من أثر  ،المجال اإلنساني

 االثار المتوسطة األجل عالجةوأيضا لم ،الفوريةتستخدم برامج الحماية االجتماعية لالستجابة لالحتياجات 

في المائة  18 نحوتشكل التحويالت النقدية حاليا  ،فعلى سبيل المثال .األجل الطويلستثمار الر ايألزمات وتوفل

وتستخدم هذه  .2016تضاعفت منذ عام  وقد ،مليار دوالر أمريكي( من المساعدة اإلنسانية العالمية 5.6)أو 

ومعظم  15.(بما في ذلك على األطفال) المعيشية الحد من أثر األزمات على األسر التحويالت للحماية من أو

واالستثمارات الحماية االجتماعية  من مزيجهشة والمتأثرة بالنزاع هي الاستثمارات الصندوق في المناطق 

 اإلنتاجية.

كان مصطلح الحماية  ،في الماضي .بسرعةالتمييز بين الحماية االجتماعية والمساعدة اإلنسانية يتالشى  -17

ستجابات االالمساعدة اإلنسانية تشير إلى كانت في حين  ،المتأزمة غير الحاالتااالجتماعية يستخدم في 

 كانتو 16.اتواالستجابة الحتياجات السكان المتأثرين باألزم ،إلنقاذ األرواح غير المتكررة جلاألقصيرة ال

 17كانت منفصلة عن النظم الوطنية للحماية االجتماعية.و الخارجيباستخدام التمويل  تقدمالمساعدة اإلنسانية 

 ال،أو 18.لعدة أسبابينبغي النظر إلى الحماية االجتماعية باعتبارها منفصلة عن المعونة اإلنسانية  ال إال أنه

 تلكتستهدف وبالتالي  ،أزمات مطولة تعاني منمعظم الوكاالت اإلنسانية المعونة في المناطق التي  تقدم

على المدى الطويل )لمدة  للمستفيدينالمساعدة حاليا االحتياجات الحادة أكثر من استهدافها لالحتياجات الملحة 

 ،أسرع من االستجابات اإلنسانية على نحونظم الحماية االجتماعية  تعمل ،وثانيا .سنوات أو أكثر( 8

من الجوع من إيصال  األمانتمكن برنامج شبكة  ،ففي كينيا على سبيل المثال .الحكومات اوبالتاليتفضله

استجابة األمم  امقارنة بتسعة أشهر احتاجته ،أيام من إعالن حالة الطوارئ 10 خاللالمساعدة الطارئة 

 19المتحدة.

                                                   

15 Ulrichs وWheeler-Sabates (2018 ؛)Aurino وGiunti (2021.) 
( بين اإلنقاذ والتعافي وإعادة التأهيل في السياقات اإلنسانية. ووفقا لهذه الورقة،  فإن هذه التقسيمات تتالشى 2009) Buttenheimيميز  16

من منظور الحماية االجتماعية. وتعترف الوكاالت اإلنمائية واإلنسانية على حد سواء بأن تعريف مراحل األزمات وتعريف السياقات 

 أو ما إلى ذلك يستخدمان من حيث الممارسة العملية بأسلوب متبادل. وتستخدم النزاعات  باعتبارها طارئة أو إنسانية

 أو المجاعات أو الكوارث أو السكان المشردين لتعريف مختلف االستجابات السياسية، ولكن الكلمات بحد ذاتها تستخدم على نحو متبادل. 
17Pega  ( ؛ )2014وآخرونJustino ( 2016وآخرون.) 
18 oAurin وGiuniti  (2021.) 
19Ulrich  وWheeler-Sebates (2018.) 
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 ومرفق تحفيز فقراء الريف 19-جائحة كوفيد -باء

 وهو ما يمثل - وقع بالفعل في قبضة الفقر المدقع ومنهم من ،مليون شخص 150 حواليسيقع  ،نتيجة للجائحة -18

كانوا يعيشون في قبضة الفقر المدقع قبل أزمة  الذين مليون شخص 700 الـ في المائة عن 24 ةنسببزيادة 

الجائحة حدة آثار  كثرأوكان  20.اأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر األقاليم تضرر تعدو .19-كوفيد

وذلك ، عليها(وإمكانية االعتماد ظم األغذية تخدام ن واس)توفر األغذية والوصول اليها على األمن الغذائي 

خاصة للتعامل مع بصورة مالئمة وتعتبر سياسات شبكات الحماية االجتماعية  .انخفاض الدخلأساسا بسبب 

 لألمانسياسات إضافية  بلدا الستحداث 195خططت  ،2020ففي يونيو/حزيران  .ليخادمال انخفاض

وعلى  21وفضلت معظمها برامج التحويالت النقدية. ،للجائحة كاستجابة بالفعل استحدثتهاأو أنها  االجتماعي

 وصغيرةاألجل هذه البرامج قصيرة  فإن ،الحماية االجتماعيةبتغطية الالرغم من أن الجائحة أدت إلى زيادة 

 .(وخاصة في أفريقيا)في العديد من البلدان 

وزيادة ( 1على التقدم المحرز في الحد من الفقر الريفي )هدف التنمية المستدام  سلبا 19-تؤثر أزمة كوفيدوس -19

سكان الريف الذين يعيشون في سياقات هشة هم األكثر عرضة ف .(2 المستداماألمن الغذائي )هدف التنمية 

 22،23.على حد سواء االجتماعية واالقتصادية وعواقبه انتشار الفيروس من ناحية ،األزمةب االمرتبطةللمخاطر 

األعمال التجارية تتجه حيث  ،19-نتيجة لجائحة كوفيد التجارية أيضااألعمال "تحّور"  إلى دلةاألوتشير 

 تصبحف ،سالسل إمدادات األغذيةنحو ابتكارات مختلفة في عمليات في المراحل النهائية الزراعية والعمليات 

 الرقمية. و اإللكترونية لوسائلعلى ا عمودياوتعتمد على نحو متزايدتكامال أكثر 

متعدد المن خالل إطالق مرفق تحفيز فقراء الريف  19-لجائحة كوفيد المباشراستجاب الصندوق لألثر و -20

من خالل ضمان صمود على الالريفية  قدرة سبل العيشمرفق إلى تحسين الويهدف  24الجهات المانحة.

أيضا إجراءات الحماية  يدعم والمالئم. المدخالت والمعلومات واألسواق والسيولة في الوقت  إلى الوصول

تسريع تعافي فقراء الريف الضعفاء نساء ورجاال )أي من هذا المرفق في  نهائيلاويتمثل الهدف االجتماعية. 

بناء القدرات  قعن طريوسيتحقق ذلك  .19-كوفيد جائحة أزمةمن  المجموعة المستهدفة في الصندوق(

الدروس المستفادة من التنفيذ الجاري  من خاللالصدمات لمواجهة  بوجه عام على الصمودوالقدرة واألصول 

 الدعم الرقمي. تقديمالقدرة على من خالل تعزيز و ،للمرفق وابتكاراته

 الحماية االجتماعية الريفية واالستهداف – خامسا

ه .باعتبارها أدوات فعالة لتوليد النمو الريفي المستدامالصندوق بنهج سالسل القيمة  يقر -21 في  70حوالي  ويوجَّ

فوائد في المناطق الريفية. وتولد سالسل القيمة سالسل القيمة  وإدامة المائة من استثمارات الصندوق إلى بناء

الريف في سالسل ويشارك فقراء  .األشد فقرابمن فيهم سكان الريف، مختلفة من  لشرائحمباشرة وغير مباشرة 

خدمات مقدمي وصغرى أعمال  روادو وأجراء رئيسيينمنتجين بوصفهم مختلفة:  بطرقاإلنتاجية القيمة 

 نتائجإلى من المشاركة في سالسل القيمة  المساراتفإن  ،وكما نوقش أعاله ومع ذلك، .ومجهزين ومستهلكين

 .أسواق زراعية جديدة تطويرمن  ال يستفيدون العديد من سكان الريف ألن ،تلقائيةالحماية االجتماعية ليست 

                                                   

20Laborde ( 2020وآخرون.) 
21 Gentilini ( 2020وآخرون.) 
22 Reardon ( 2021وآخرون.) 
23https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/133836  
مليون دوالر أمريكي من موارد المنح، ومنذ ذلك الحين  40بادر الصندوق بمرفق تحفيز فقراء الريف بمبلغ لتمويل رأسمالي أولي قدره  24

ستُصرف )مليون دوالر أمريكي إضافي من الدول األعضاء لتوسيع نطاق الدعم. ويعتبر هذا المرفق استراتيجية قصيرة األجل  53عبأ مبلغ 

يغذي األهداف اإلنمائية األطول أجال هو و( 19-باعتبارها استجابة مباشرة لجائحة كوفيد 2022بحلول يونيو/حزيران جميع األموال 

 للصندوق. 

https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/133836
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النائية والمجتمعات  المجتمعاتواألشخاص الذين يعيشون في أصوال قليلة الذين يمتلكون ن والمزارع وقد يُعتبر

 الذين ال يملكون األراضي رجالالنساء ووالوالشباب  ،والمزارعات ،والشعوب األصلية والقبلية ،المعزولة

إغفالهم أو قد يتم  ؛إليهم في مشروعات سالسل القيمة تكلفة من أن يتم الوصول أكثر ،اإلعاقة وواألشخاص ذو

التكلفة األعلى إلدماج هذه المجموعات في سالسل القيمة عند القيام  ويجب األخذ في االعتبار .بكل بساطة

 الحالية وسياسته الجنسانية 25لألشخاص ذوي اإلعاقة المقررةوق وتعتبر سياسة الصند .بحسابات الكفاءة

وعلى  ،أنه األدلة تبينو .عملياته فيعن الركب أحد تخلف  عدمضمان لالمتعلقة بالشبابكلها جهود خطط عمله و

ألشخاص ذوي اإلعاقة ل ويمكن ،ةسببي تليسبينهما  فإن الصلة ،اإلعاقة والفقر االرتباط بينالرغم من 

 .العاماالقتصادي  الرفاه تحقيق في بشكل كبيرالمساهمة 

نشطة أفي سياق التحوالت الريفية المتعددة )المناخية، الخضراء، الرقمية، والجنسانية( ينبغي أن تترافق  -22

 اإلجراءات هذهألن  ،ل من خالل زيادة اإلنتاجية بإجراءات للحماية االجتماعيةيخادموزيادة ال النمو تعزيز

 الريفية. المعيشية بإمكانها أن تضمن فوائد متساوية لألسروقادرة على التخفيف من اآلثار السلبية المحتملة 

 ،المساهمة المطلوبة على توفير ينغير قادر مال تفيد األنشطة اإلنتاجية السكان الفقراء ألنه في كثير من األحيان

وحتى عندما تكون المشروعات فعالة في دعم  .المستوى التجاريصول للعمل على ألا إلى بسبب افتقارهمأو 

فإن استهداف األشد فقرا واألكثر تهميشا اجتماعيا من بينهم أو الوصول إلى الشباب يمكن أن  ،فقراء الريف

الستهداف األشد  األداءالعديد من مشروعات الصندوق تستخدم بطاقات فإن  ،وبالفعل .بالتحدياتيكون محفوفا 

  وضعفا )مثال في بنغالديش وغواتيماال والمكسيك وباكستان وتونس وأوغندا(. فقرا

ليات المجتمعية اآلأو  التحديد الذاتي وأ ،األداءمثل بطاقات  ،آليات االستهدافاالعتماد المفرط على ولكن  -23

قادرين على األشد فقرا وضعفا أن يكونوا لألشخاص  فمن غير المرجح .إلى عدم التطابقيقود يمكن أن 

يحظى  ،وفي هذا الصدد .المدعومة غير مخططات التأمين من االستفادة من تدخالت الشمول المالي أو

يتم استهدافهم وكيف  ،المستهدفين من هم بشأن فرصة لتوضيح سياساته ومبادئه التوجيهية التشغيلية ب الصندوق

احتياجات بتلبية  تحديدالذي يقوم فيه في الوقت ا ،في سياق مجموعات اجتماعية ومجموعات دخل مختلفة

بعدم تجانس فقراء الريف  الجوانب تقروسيتطلب هذا األمر استراتيجية متعددة  .المجموعات الريفية الضعيفة

أن بعض تدخالت الصندوق لن تتمكن من استهداف  كذلكو ،مختلفة للخروج من قبضة الفقر مساراتووجود 

 أشد الفقراء فقرا بصورة مباشرة.

 االستنتاجات -سادسا

حماية المتوسطة الدخل من الحصول على المنخفضة الدخل والبلدان القلة من األشخاص في البلدان  تتمكن -24

وتحظى صعوبة تحسين سبل عيش أعداد كبيرة من سكان الريف المهمشين والضعفاء مالئمة. الجتماعية الا

 ،وعلى وجه الخصوص .في الوقت الحاضر النطاق من خالل االستثمارات اإلنتاجية وحدها باعتراف واسع

موارد شحيحة ذات نائية  أماكنأو في  ،بالنزاعمتأثرة األشخاص الذين يعيشون في مناطق هشة أو  يحتاج

ألقليات المحرومة والمستبعدة ل كما هو الحال بالنسبة ،احتياجاتهم األساسية لتلبيةدعم إلى ال ،وبنى تحتية رديئة

وهؤالء األشخاص جزء من  .واألشخاص ذوي اإلعاقةوالشعوب األصلية  ،والمجموعات اإلثنيةاألخرى 

السياسات والبرامج واألدوات وضع في  خاصاهتمام  يحتاجون إلىوهم  ،المجموعة المستهدفة للصندوق

 المالية.

 معظم أن رغم منوعلى ال .بين االستثمارات اإلنتاجية والحمائية ارفيع اخيط أن هناكاألدبيات  بينوت -25

ستعم الجميع الفوائد  بأناالفتراض  تستند إلىفإنها  ،اإلنتاجيةب المتعلق بعدالاستثمارات الصندوق تركز على 

                                                   

 .2022مخطط لها لعام  25



EB 2021/133/R.2 

11 

لحماية سكان الريف  اتخاذ تدابير محددة ضرورة مدى بشأنوبإمكان الصندوق أن يجمع األدلة  .ستمتدو و/أ

 األشد فقرا من الحرمان والحد من ضعفهم.

 المعززةتدخالت ال تكفيال  ،عادةمستويات االستثمارات العامة منخفضة تكون حيث  ،المناطق الريفيةفي  -26

 تدابير إال أن .لحد من انعدام المساواةالصندوق من قبضة الفقر أو ل المستهدفةالمجموعات  النتشالإلنتاجية ل

وال  .لصندوقا مثلالحماية االجتماعية تتطلب تمويال بالمنح وطرائق تمويل قد ال تكون مستدامة لمؤسسات 

تمويل الواستخدام طرائق  ،أهمية هذه المجموعاتتراعي بعناية  بد الستراتيجيات االستهداف والبرمجة من أن 

بشأن المفاضالت  أيضا إلى توجيهاتة هناك حاجو .استراتيجية للخروج دائما االستدامة أوال تضمن  التي

 المتعلقة اتخاذ القرارات في ةأساسيتكون ما التي غالبا والقيمة مقابل المااللمنفق مثل مؤشرات ل واآلثار بالنسبة

 االستثمار.ب

 .من الفقر المدقعالخروج على الحزم التي تساعد األسر الفقيرة جدا  المناقشة بشأنمجال لمزيد من  وهناك -27

تحويالت  تشملأن من أن تكون متعددة األوجه أي ال بد لها يجب  ألنهافي المقام األول  مكلفة الحزمهذه و

لألصول/تحويالت نقدية وتدريب على المهارات ودعم لمحو األمية المالية ودعم مصرفي ودعم لتنمية 

 ،الحماية االجتماعيةلصندوق تركيزه على ا في أن يزيدالخيارات يتمثل أحد و .التوظيفوخدمات  المشاريع

هذا  كتسيوي .المستهدفة هبين مجموعات التمييزمن أجل  لتغيير با المتعلقة في نظرياته ا أكبربذل جهدأن يو

مواقع  هذه المناطق تكونان  يتزايد احتمال  حيث اتهشة والمتأثرة بالنزاعالفي المناطق  أهمية خاصةاألمر 

 استثمارات الصندوق في السنوات القادمة.

 التنفيذي  أسئلة مطروحة على المجلس -سابعا

 :النظر في األسئلة التالية في قد يرغب المجلس التنفيذي -28

في البلدان النامية  الغالبفي  الوطنيةالمنح/الموارد وإلى استخدام همية الحماية االجتماعية أ إلى نظرا (1)

دعم الحماية ب فيما يتعلقالصندوق أكثروضوحا  ينبغي أن يكونإلى أي مدى ف ،الحماية االجتماعيةلدعم 

 االجتماعية؟

 ،أن معظم تدخالت الحماية االجتماعية مدعومة من خالل الوسائل المحلية أو من خالل المنح نظرا إلى (2)

 وفي حين يواصلمع الحكومات الوطنية؟  أكثربحثه صندوق لل الذي ينبغي مجالال ذلك شكليهل ف

 ،طرائق اإلقراض بشروط تيسيرية فيها تستخدم التيتركيز على االستثمارات اإلنتاجية الالصندوق 

  هل من الممكن زيادة مكون المنح و/أو استخدام أدوات أخرى ضمنها؟ف

إلى أي مدى ينبغي ف ،هشة والمتأثرة بالنزاعالعمله في المناطق  نطاق أن الصندوق يوسع نظرا إلى (3)

 الجتماعية في هذه السياقات؟عليه أن يركز على الحماية ا

وما هي ضمن مهمة الصندوق وميزته النسبية؟  االجتماعية الريفية التي تقعلحماية جوانب اما هي  (4)

 بخالف ،في برامج الصندوق ينبغي استخدامهااالعتبارات اإلضافية/تدخالت الميل األخير التي 

 المهمشة/الضعيفة؟ألدنى للمجموعات ا االمئوية بحده االستهداف وأهداف النسب
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 تعاريف الحماية االجتماعية

       المصدر

الخارجية  الشؤون وزارة

والكومنولث والتنمية 

)وزارة التنمية البريطانية 

 سابقا(الدولية 

 .لمخاطر والضعف والفقر المزمنا معالجةمن اإلجراءات العامة التي تساعد على  مجموعة فرعيةهي " التعريف:

 ثالث مجموعات من األدوات: وتشمل

  التأمين االجتماعي الذي يشير إلى تجميع المساهمات من األفراد في منظمات خاصة أو تابعة للدولة

 ؛أو تغير في الظروف من صدمة ما عانوا إذا بحيث يتلقون الدعم المالي

  م ألولئك الذين يعتبرهم المجتمع تقدَّ التي مساهمة التحويالت غير تشمل الالمساعدة االجتماعية التي

 ؛ضعفاء على أساس ضعفهم أو فقرهم

  مكان العمل.في وضع وإنفاذ معايير في الحد األدنى لحماية المواطنين" 

 العملالمجاالت الرئيسية ومجاالت 

 .على حد سواءحيث تعتبر الحماية االجتماعية حقا أساسيا واستثمارا اجتماعيا  - "السبيل الثالث"دعم بتدخالت تقوم ال

وتركز الوزارة على اإلجراءات العامة )التأمين االجتماعي والمساعدة االجتماعية وعلى وضع وإنفاذ معايير في حدها 

 لمخاطر والضعف والفقر المزمن.معالجة اللمساعدة على األدنى لحماية المواطنين في مكان العمل( 

على أنها مجموعة من  وتعّرفتعتبر الحماية االجتماعية، أو الضمان االجتماعي، حقا من حقوق اإلنسان، " التعريف: منظمة العمل الدولية

. وتشمل الحماية االجتماعية ما طوال دورة الحياةوالوقاية منه والضعف السياسات والبرامج المصممة للحد من الفقر

، فضالً عن التغطية والناجينطفال واألسر واألمومة والبطالة وإصابات العمل والمرض والشيخوخة واإلعاقة ألل مزايا

غير المساهمة من خالل مجموعة من المخططات  السياسة هذه نظم الحماية االجتماعية جميع مجاالت وتتناولالصحية. 

 ".ضرائب، بما في ذلك المساعدة االجتماعيةالممولة من الغير المساهمة )التأمين االجتماعي( والمزايا 

 المجاالت الرئيسية ومجاالت العمل

، وطنية للحماية االجتماعية ةاستراتيجيتدعم منظمة العمل الدولية البلدان في تبني  ،من خالل نهج من ثالث خطوات

للحماية االجتماعية بما يتفق مع مخططات اإلفرادية الخدمات المشورة التقنية المتخصصة في البلد بشأن تصميم وتقدم 

شراك إالنهج أيضا  هذا ويعزز .القدرات الوطنية اإلدارية من خالل التدريب المباشروتدعم  ،معايير منظمة العمل الدولية

 ورصدها. وتنفيذها الشركاء االجتماعيين في تصميم نظم الحماية االجتماعية 

منظمة األغذية والزراعة 

 لألمم المتحدة

االقتصادي  وجه الضعفأ تعالجمن السياسات والبرامج التي مجموعة تنطوي الحماية االجتماعية على " التعريف:

 ".وتعزيزهامن خالل حماية سبل العيش  نعدام األمن الغذائي والفقرا إزاء والبيئي واالجتماعي

 المجاالت الرئيسية ومجاالت العمل

 الوطنية في: تدعم منظمة األغذية والزراعة الحكومات

جميع األسر الريفية الفقيرة في جميع القطاعات الفرعية يشمل تغطية برامجها للحماية االجتماعية لنطاق توسيع  -1

 ؛الزراعية بما في ذلك المجتمعات التي تعتمد على مصايد األسماك والغابات

 ؛ة الموارد الطبيعيةتعزيز الروابط وتحسين التنسيق بين الحماية االجتماعية وقطاعي الزراعة وإدار -2

 ؛تصميم وتنفيذ إجراءات للحماية االجتماعية تهدف إلى تحسين التغذية -3

 األزمات والكوارث الطبيعيةالوقاية من تصميم وتنفيذ إجراءات للحماية االجتماعية تعزز من قدرة األسر على  -4

 وتحملها.والتكيف معها وإدارتها 
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  العمل األخرى فتتضمن: أما مجاالت

 ؛الالئقالحماية االجتماعية والعمل الريفي  -1

 .تراعي المنظور الجنسانيالحماية االجتماعية وبرامج  -2

 وتوفر منظمة األغذية والزراعة أيضا دعما مشابها في حاالت الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث.

 التقلباتاألفراد والمجتمعات على إدارة المخاطر و"تساعد نظم وسياسات وبرامج الحماية االجتماعية والعمل  التعريف: البنك الدولي

 من خالل أدوات تعمل على تحسين القدرة على الصمود واإلنصاف والفرص." –تحميهم من الفقر والعوز و

 المجاالت الرئيسية ومجاالت العمل 

القضاء على الفقر وتعزيز تدعم مجموعة البنك الدولي وصول الجميع إلى الحماية االجتماعية مما يعد محوريا ألهداف 

وتتضمن تغطية الحماية االجتماعية للجميع ما يلي: توفير المساعدة االجتماعية من خالل التحويالت  .الرخاء المشترك

األمومة حاالت والدعم المقدم لألشخاص في سن العمل في المزايا  ؛النقدية ألولئك الذين هم بحاجة إليها وبخاصة األطفال

. وتتوفر المساعدة من خالل للمسنينالتقاعدية المعاشات  وتوفير ،للعاطلين عن العملإصابات العمل أو أو اإلعاقة أو 

 ،االجتماعية الممولة بالضرائب وخدمات المساعدة االجتماعية وبرامج األشغال العامةوالمزايا التأمين االجتماعي 

إجمالي حافظة المجموعة من الحماية االجتماعية وبلغ  .مخططات التي تضمن أمن الدخل األساسيالوغيرها من 

مليار دوالر أمريكي على شكل  11.68مع مبلغ  2019مليار دوالر أمريكي بتاريخ سبتمبر/أيلول  18.63والوظائف 

 ،األمانوتدعم هذه الموارد برامج شبكات  .فقرا في العالمشد األالتي تستهدف  اإلنمائية الدوليةة المؤسسإقراض لبلدان 

  ما في ذلك التحويالت النقدية واألشغال العامة وبرامج التغذية المدرسية.ب
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 تدخالت التعميم الرئيسية في الصندوق وعالقتها بالحماية االجتماعية الريفية

 الحماية االجتماعية/اإلنتاجية/كالهما حصائللا تدخالت الصندوق الرئيسية موضوع التعميم

  الحماية حماية األمن الغذائي  التأمين على المحاصيل المستهدف المستند إلى المخاطر )بما في ذلك التأمين ذي الصلة بالمناخ( التغذية

 اإلنتاجية والحماية تحسين اإلنتاج المهارات نميةت

 اإلنتاجية والحماية تحسين اإلنتاج وسالسل القيمة نقل األصول اإلنتاجية 

 اإلنتاجية والحماية تحسين الدخل د مقابل العملوالنق

 اإلنتاجية والحماية تحسين األمن الغذائي والتغذية الغذاء مقابل العمل

 الحماية القيمة المحليةتحسين التغذية وسالسل  حدائق المدارس المرتبطة بالوجبات المدرسية

 واإلنتاجية السياسات العملعبء تحسين اإلنتاج وتقليص النفقات و التكنولوجيات الموفرة للطاقة والوقت

 الحماية تحسين النظافة الشخصية والصحة دعم الوصول إلى مياه الشرب

 التواصلالتثقيف التغذوي، تغيير السلوك وأنشطة 
 الحماية بالتغذية والتوعية السلوك االجتماعي إحداث تغييرات إيجابية في

القدرة على المناخ و

 الصمود

 

 

 

 

 

 نتاجيةاإل األجلقصيرة الأو االستجابات األجل طويلة الدعم التكييفات  معلومات موسمية أو مناخية

 نتاجيةاإل المحاصيلاستقرار  أفضل تواريخ الزراعةبشأن خدمات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات التي توفر المشورة 

 واإلنتاجية  السياساتا تعزيز التنوع البيولوجي الزراعي الحلول المستندة إلى الطبيعة

 نتاجيةاإل بالمناخ والحد من الخسائر المتعلقةزيادة الصمود في وجه المخاطر/الصدمات  لتغير المناخ البنى التحتية المقاومة 

مثل التأمين على  الجماعيين خططات االدخار واالئتمانوالمشاركة في مالوصول إلى االئتمان 

 المحاصيل

 واألماننتاجية اإل صمود في وجه الصدماتقدرة على الأمن التمويل واألصول وال

 نتاجيةاإل الفترة العجفاءل خالل خالمحاصيل المقاومة للجفاف/الحرارة لتحسين الد وليتنوع المحصال
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 الحماية االجتماعية/اإلنتاجية/كالهما حصائللا تدخالت الصندوق الرئيسية موضوع التعميم

 

 

 

 

 

 

 

 نتاجيةاإل المياه والفيضاناتشح الصمود في وجه  التقنيات الجديدة لتكييف مخططات الري 

والقدرة الصمود القدرة على تمكين النساء وزيادة سبل العيش والدخل واألصول و  (د مقابل األصولود مقابل العمل والنقوالنق)مثل أنشطة النساء في األنشطة االقتصادية  مشاركة

 االستجابةعلى 

 ( الحمايةالقدرة على االستجابة)الصوت/

النهج التشاركية للمجتمعات والحكومات المحلية التخاذ القرار بشأن موقع وطبيعة البنى التحتية 

 لرفع الوعي بتغير المناخلتغير المناخ المقاومة 

( القدرة على االستجابة)السياسة/الصوت/ التمكين المجتمعي ورفع الوعي بتغير المناخ والصمود في وجهه

 أنشطة حمائية وإنتاجية

 الحماية ( القدرة على االستجابة)الصوت/ االجتماعي التماسكاالجتماعي والتمكين و اإلدماج إشراك شباب الريف في حوارالسياسات وتصميم البرامج  الشباب

 نتاجيةاإل تحسين الفرص االقتصاديةاالجتماعي والتمكين و اإلدماج االستثمارات في البنى التحتية التكميلية

 نتاجيةاإل الصمودالقدرة على واألمن الغذائي و والمداخيل المحاصيلزيادة  توفير المدخالت ودعم المدخالت والتدريب والمهارات

 نتاجيةاإل زيادة وتنويع الدخول وفرص السوق عالية القيمة وإلضافة القيمةالتوفير الدعم والحوافز للزراعة 

 سياساتال سالسل القيمة واستقرار األسواق وأمن الدخول تحسين فرص  حوافز لألعمال الريفية

 واإلنتاجية  سياسات ال زيادة االستثمار الريفي ألغراض الصمود والدخول وسبل العيش سياسات وحوافز للمنافسة واستثمارات القطاع الخاص

 سياساتال الثانويةتنمية البلدات  تعزيز توزيع فرص السوق

 الزراعية المكننةتعزيز 
 متطلبات عمل أقل وزيادة الكفاءة

 نتاجيةاإل

 نتاجيةاإل تنمية المهارات ومطابقة شباب الريف للوظائف برامج التدريب وبناء القدرات

 بأمن حيازة األراضي والتوعيةدعم بناء القدرات 
 نتاجيةاإل تيسير الوصول إلى األراضي

 نتاجيةاإل تحمل تكلفتهيمكن تحسين الوصول إلى التمويل الذي  فرص نمو األعمال والصمودواألمن المالي 
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 الحماية االجتماعية/اإلنتاجية/كالهما حصائللا تدخالت الصندوق الرئيسية موضوع التعميم

الخاصة بالدخل وسبل والتدخالت الحوافز وريادة األعمال  وتعزيزتحويالت األصول اإلنتاجية 

 العيش واألمن

 نتاجيةاإل متوسطة الحجمالبالغة الصغر والصغيرة وال المؤسساتتنمية تعزيز 

الصمود  القدرة على وزيادة .إجراءات حمائية ضد الفقر وانعدام األمن الغذائي دعم الحماية االجتماعية وبرامج شبكات األمان والوصول إلى الخدمات االجتماعية

 واألمن الغذائي 

 الحماية 

 


