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تضاعفت أسعار األغذية الدولية في الفترة من عام 2006 حتى عام 2008. وترددت أصداء 
ارتفاع األسعار في جميع أنحاء العالم، وكان وقع ذلك أشد على بلدان العجز الغذائي ذات 
الدخل املنخفض املفتقرة إلى املوارد. ودفعت األزمة مبا مبجموعه 100 مليون نسمة تقريبا 
من السكان الريفيني واحلضريني الفقراء دفعا إلى صفوف اجلوعى في العالم. ولئن كانت 
أسعار األغذية الدولية قد انخفضت منذ منتصف عام 2008 فإنها ما زالت أعلى بكثير 
من معدالتها التي كانت عليها قبل موجة ارتفاع األسعار ومن املرجح أن تظل األسعار 
الغنية  البلدان  وساهمت  املقبل.  العقد  خالل  تتجاوزها  أن  أو   2010 عام  مستويات  عند 
املستقبل  آفاق  أن  على  األسعار.  الرتفاع  استجابة  اإلنتاج  زيادة  في  كبير  بدور  اآلن  حتى 
 2050 9 مليارات نسمة في عام  توحي بأن إطعام سكان العالم الذين  سيناهز عددهم 
سيتطلب  زيادة اإلنتاج العاملي من األغذية بنسبة 70 في املائة، بينما سيقتضي حتقيق 
بأسعار  وتوفيره  الغذاء  إلى  الوصول  لقضايا  أيضاً  نتصدى  أن  للجميع  الغذائي  األمن 
معقولة. وال بد لتحقيق ذلك أن يكون للزراعة، السيما زراعة احليازات الصغيرة، دور فعال 
أكثر في تلك البلدان، وال بد من بذل مزيد من اجلهود الفعالة ملعاجلة القضايا التي تهم 

السكان الريفيني الفقراء كمشترين لألغذية.
انخفاض  امتداد عقود في سياق  تدور على  النامية  البلدان  الزراعة في  وظلت عجلة 
ببيئات محلية  البلدان  الكثير من  ذلك في  واقترن  الغذائية،  للمنتجات  العاملية  األسعار 
السياسات،  مالءمة  وعدم  الزراعة،  في  االستثمار  مستويات  تدني  ويشكل  مواتية.  غير 
الريفية،  األساسية  البنية  حالة  وتدني  املنافسة،  على  قدرتها  وعدم  األسواق  وضعف 
ساهمت  عوامل  الطبيعية  املوارد  قاعدة  وتدهور  املالية،  واخلدمات  اإلنتاج  كفاية  وعدم 
كلها في إيجاد بيئة جعلت مشاركة أصحاب احليازات الصغيرة، في األسواق الزراعية في 
كثير من األحيان محفوفة باخملاطر وغير مجزية. واليوم فإن ارتفاع أسعار املنتجات الزراعية 
على املستوى العاملي يساهم في تهيئة بيئة جديدة يجب أن يعمل فيها أصحاب احليازات 
الصغيرة، وقد توفر لهم حوافز جديدة تشجعهم على املشاركة اجملزية في األسواق. على 
البيئة احمللية. وما زالت احلاجة ماسة في الكثير من  أن حتقيق ذلك يتطلب أيضاً حتسني 
وزيادة  نطاقها،  توسيع  أو  الناجحة  بالنُهج  واألخذ  مالئمة،  سياسات  وضع  إلى  البلدان 

وحتسني االستثمار في الزراعة وفي املناطق الريفية.
البيئة املواتية للزراعة ينبغي أال تستجيب فقط للقضايا والتحديات الطويلة األمد، 
بل ينبغي أن تتجاوب أيضا مع الواقع اجلديد. فاملوارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة،
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وتتفاقم  استعمالها.  على  التنافس  ويزداد  التدهور  في  آخذة  واملياه،  األراضي  وبخاصة 
احلالة جراء تغيُّر املناخ الذي يزيد من مخاطر الزراعة، وستزداد األوضاع سوءاً في املستقبل. 
وتشهد أسواق األغذية احمللية منواً سريعاً وتتسع الفروق بينها في الكثير من البلدان، مما 
يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة ويطرح حتديات جديدة أمام أصحاب احليازات الصغيرة. كما 
تتغيَّر فرص التجارة واألسواق الدولية حيث يزداد التكامل بني سالسل اإلمدادات الزراعية 
العاملية وتبزغ اقتصادات كبيرة من قبيل البرازيل والصني والهند كمصادر هائلة للعرض 
الكثير  الريفية واحلضرية في  املناطق  الترابط بني  ويزداد  الزراعية.  املنتجات  والطلب على 
الفقر.  من  واحلد  الريفي  للنمو  جديدة  فرصاً  املتغير  الريفي«  »الواقع  ويفتح  البلدان  من 
كما أوجدت عمليات إحالل الدميقراطية والالمركزية فرصاً جديدة في الكثير من البلدان 
السكان  لتمثيل  منظمات  ظهور  على  خاص  بشكل  الفرص  هذه  وساعدت  النامية، 
الريفيني الفقراء وحتسني إدارة املناطق الريفية ومتكني األفراد الريفيني الفقراء واجملتمعات 
بني  العمل  سن  يبلغون  الذين  األشخاص  نسبة  تزداد  وأخيراً،  الفقيرة.  الريفية  احمللية 
لزيادة  الالزمة  الظروف  أن يساعد على تهيئة  األقاليم، وهو ما ميكن  السكان في جميع 

النمو االقتصادي في املناطق الريفية واحلضرية.
للتنمية  رئيسية  باعتبارها قوة محركة  بالزراعة  السنوات األخيرة  وجتدَّد االهتمام في 
واحلد من الفقر. وظهرت في أعقاب ارتفاع أسعار األغذية عدة مبادرات عاملية تسعى إلى 
التكيُّف  االهتمام بقضايا  الوقت  يزداد في نفس  النامية. كما  البلدان  الزراعة في  إحياء 
مع تغيُّر املناخ في زراعة احليازات الصغيرة وسبل مشاركة السكان الريفيني الفقراء في 
واالستفادة من  املناخ  تغيُّر  أثر  من  والتخفيف  البيئية  باخلدمات  املرتبطة  األسواق  فرص 
الريفي،  الزراعة واحلد من الفقر  تلك الفرص. كما يجري اآلن إعادة تقييم دور الدولة في 
وتلوح في األفق بوادر اهتمام جديد بالتفكير في الدور الذي ميكن أن تقوم به السياسات 

العامة واالستثمارات في احلد من تقلبات السوق وضمان األمن الغذائي الوطني.
أكبر  حتقيق  إلى  العادة  في  السبيل  هو  الزراعة  في  النمو  أن  على  عام  اتفاق  ويسود 
على  املعتمدة  الفقيرة  االقتصادات  في  السيما  السكان،  أفقر  لصالح  التحسينات 
الزراعة. ويعترف هذا التقرير بأن الزراعة إذا كانت قادرة على الصمود أمام اخملاطر والفرص 
البيئية والسوقية اجلديدة التي تواجه أصحاب احليازات الصغيرة فسوف تظل قوة محركة 
األشد  البلدان  على  خاص  بشكل  ذلك  وينطبق  الفقر.  من  واحلد  الريفي  للنمو  رئيسية 
فقراً. على أن فتح فرص جديدة للحد من الفقر الريفي وحتقيق النمو االقتصادي في كل 
الريفي  االقتصاد  يشمل  واسعاً  نهجاً  الريفية  التنمية  نهج  يكون  أن  يقتضي  البلدان 
غير الزراعي وكذلك الزراعة. ومن األساسي في كثير من األحيان وجود قطاع زراعي قوي 
لتحفيز النمو الريفي املتنوع. وتنشأ أيضاً في الكثير من السياقات محركات جديدة غير 

زراعية ميكن تسخيرها في دفع النمو الريفي.
الريفيني  السكان  حاجة  أن  هو  التقرير  هذا  منها  ينطلق  التي  األساسية  والقاعدة 
من  االستفادة  على  قدرتهم  من  حتد  يواجهونها  التي  املتعددة  اخملاطر  إدارة  إلى  الفقراء 
باستمرار التقرير  ويؤكد  الزراعي.   أو في االقتصاد غير  الزراعة  الفرص اجلديدة سواء في 
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الدور احلاسم الذي ميكن أن تقوم به السياسات واالستثمارات واإلدارة السليمة في احلد 
بشكل  اخملاطر  تلك  مع  التعامل  على  الفقراء  الريفيني  السكان  ومساعدة  اخملاطر  من 
أفضل باعتبار أن ذلك هو السبيل إلى فتح فرص جديدة. على أنه ينبغي أيضاً تشجيع صور 
جديدة من التعاون بني الدولة واجملتمع، على أن يشمل ذلك السكان الريفيني ومنظماتهم 
وقطاع األعمال التجارية ومجموعة متنوعة من العناصر الفاعلة في اجملتمع املدني. وكل 

هذه العناصر أساسية إليجاد أدوات فعالة إلدارة اخملاطر والتخفيف منها.

الفصل الثاني: حالة الفقر الريفي اليوم
من يقرب  ما  ويعيش  حضريني.  منهم  أكثر  ريفيني  النامي  العالم  سكان  زال   ما 

أن  على  الريفية.  املناطق  في  السكان،  مجموع  من  املائة  في   55 أي  نسمة،  مليار   3.1
ذروته  إلى  سيصل   2025 عام  حتى   2020 عام  من  الفترة  في  الريفيني  السكان  مجموع 
السكان  عدد  في  زيادة  النامي  العالم  وسيشهد  االنخفاض،  في  ذلك  بعد  وسيبدأ 
أمريكا  الريفيني في  السكان  بالفعل عدد  وبدأ  الريفيني.  يفوق عدد سكانه  مبا  احلضريني 
منو  وتباطأ  الهبوط.  طريق  في  يسير  الشرقي  وجنوبها  آسيا  وشرق  والكاريبي  الالتينية 
في  الريفيني  السكان  أعداد  انخفاض  يبدأ  وسوف  أخرى.  مناطق  في  الريفيني  السكان 
أفريقيا  2025 وفي  أفريقيا وفي جنوب ووسط آسيا بحلول عام  الشرق األوسط وشمال 

جنوب الصحراء حوالي عام 2045.
العقدين  مدار  على  العالم  أنحاء  بعض  في  الفقر  من  احلد  في  الهائل  التقدم  ورغم 
1.4 مليار نسمة يعيشون على أقل  الفائتني، وبخاصة في شرق آسيا، ما زال هناك زهاء 
عن يقل  ال  ما  ويعيش  اجلوع.  يعانون  مليار نسمة  وحوالي  يومياً،  أمريكي  دوالر   1.25  من 
األطفال  ويشكل  الريفية  املناطق  في  الفقر  الشديدي  العالم  سكان  من  املائة  في   70

في  األرجح  تتغيَّر على  لن  احلقائق  وهذه  نسبة كبيرة منهم.  واجلوعى  الفقراء  والشباب 
الدميوغرافية  والتغييرات  النطاق  الواسع  التحضر  من  الرغم  على  القريب  املستقبل 
التي تشهدها جميع األقاليم. وأكثر األقاليم تضرراً بالفقر واجلوع هما جنوب آسيا التي 
تستأثر بأكبر عدد من السكان الريفيني الفقراء، وأفريقيا جنوب الصحراء التي تبلغ فيها 
معدالت الفقر الريفي أعلى مستوياتها. على أن التباين في مستويات الفقر كبير ليس 

فقط بني األقاليم والبلدان، بل وداخل البلدان أيضا. 
داخل  وكذلك  والبلدان  األقاليم  بني  الفقيرة  الريفية  األسر  معيشة  ُسبل  وتتنوع 
ذلك  في  مبا  الصغيرة،  احليازات  زراعة  على  متفاوتة  بدرجات  الرزق  موارد  وتعتمد  البلدان. 
العمل  أو  احلر  والعمل  بأجر،  الزراعي  والعمل  احلرفية  األسماك  ومصايد  احليواني  اإلنتاج 
بأجر في االقتصاد الريفي غير الزراعي والهجرة. وفي حني أن بعض األسر يعتمد أساساً 
على نوع واحد من األنشطة فإن معظمها يسعى إلى تنويع قاعدة موارد رزقه كوسيلة 
من أكثر  يزاول  حيث  البلدان  معظم  في  حيوياً  دوراً  الزراعة  وتلعب  اخملاطر.  من   للحد 

80 في املائة من األسر الريفية الزراعة بدرجات مختلفة، وأفقر األسر هي في العادة األكثر 

اعتماداً على الزراعة والعمالة الزراعية. غير أن مصادر الدخل غير الزراعي تزداد أهمية في 
زيادة الدخل على املستوى األسري بالتحول نحو األجور  مختلف األقاليم، وترتبط عموماً 

في األعمال األقل ارتباطاً بالزراعة والدخل الذي يدره العمل احلر. 
وتدني  االقتصادية  الفرص  وضيق  األصول  إلى  االفتقار  بسبب  الريفي  الفقر  وينشأ 
التكافؤ  عدم  في  املتأصل  احلرمان  عن  فضالً  القدرات  وضعف  التعليم  مستويات 
االجتماعي والسياسي. على أن أعداداً كبيرة من األسر تتحرك داخل الفقر وخارجه بصورة
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أو  في غضون عدة سنوات أحياناً. ولذلك بينما تعيش أسر ريفية حالة من الفقر املزمن 
املستمر فإن هناك أعداداً كبيرة نسبياً من السكان الذين ال يدخلون دائرة الفقرة إالّ في 
أوقات محددة. وتقع األسر في الفقر أساساً بسبب صدمات من قبيل اعتالل الصحة أو 
بروح  الفقر  اخلروج من  ويرتبط  والكوارث.  النزاع  أو  االجتماعية  النفقات  أو  احملاصيل  تلف 
األسر، من  بخصائص  قوياً  ارتباطاً  يرتبط  وهو  للمغامرة.  واالستعداد  الشخصية  املبادرة 
قبيل التعليم وملكية األصول املادية، كما يعتمد على احلالة الصحية اجليدة. وباإلضافة 
على  الفرص  وتوفر  االقتصادي  النمو  فإن  األسرى  املستوى  على  الكامنة  العوامل  إلى 
اإلدارة  ذلك  في  مبا  الداعمة،  واملؤسسات  األساسية  والبنية  واألسواق  احمللي  املستوى 
السليمة، يشكل كله عوامل مهمة. ويغلب على هذه العوامل عدم التكافؤ في التوزيع 

داخل كل بلد. 
وتشكل جوانب احلرمان التي تغذيها جذور عدم التكافؤ في كثير من األحيان معوقات 
والسكان  الريف  وشباب  نساء  السيما  معينة،  فئات  تقدم  عرقلة  في  كثيرا  تساهم 
السكان  أصول  بناء  احلرمان  لذلك  التصدي  ويتطلب  العرقية.  واألقليات  األصليني 
تهيئة فرص محلية  الوقت نفسه على  والعمل في  واجلماعية،  الفردية  قدراتهم  وتعزيز 
والتخفيف من اخملاطر التي يواجهونها أو مساعدتهم على التعامل معها بشكل أفضل. 
باعتبارها مسألة منفصلة عن  تعامل  قريب  وقت  الريفيني حتى  السكان  قدرات  وظلت 
االستثمار في تهيئة الفرص للتنمية الريفية. على أن هذه القضايا ينبغي معاجلتها معاً 
من أجل تيسير اخلروج من الفقر على نطاق واسع وحتقيق منو ريفي شامل لصالح الفقراء.

الفصل الثالث: أهمية التصدي للمخاطر 
جتنب اخملاطر وإدارتها شرط الزم خلروج األسر الريفية الفقيرة من الفقر، وهو بذلك عنصر 
تخصيص  طريقة  بشأن  األسرة  قرارات  ومتثل  عيشهم.  ُسبل  استراتيجيات  في  محوري 
وكذلك  بل  املتاحة،  للفرص  فقط  ليس  دالة  والعمالة  واألراضي  األموال  واستعمال 
التي ميكن أن تطيح  التعرض للصدمات  أدنى حد من إمكانية  إلى  التقليل  إلى  للحاجة 
باألسرة وتلقي بها في هوة الفقر ومتنعها من اخلروج منه أو تقلل من قدرتها على اإلنفاق 
على احتياجاتها األساسية. على أن احلاجة إلى التقليل من تلك االحتماالت إلى أدنى حد 
يقوِّض في كثير من األحيان من قدرة األشخاص على االستفادة من الفرص التي تنطوي 
من  يواجهها  ما  إدارة  إلى  العادة  في  الريفية  األسر  وتتجه  اخملاطر.  من  قدر  على  عموماً 
في  الشديد  التنويع  إلى  الصغيرة  احليازات  أصحاب  يلجأ  وقد  التنويع.  خالل  من  مخاطر 
غير  األنشطة  كثيرة  أسر  وتستخدم  اخملتلطة.  الزراعة  نُظم  استخدام  أو  احملاصيل  زراعة 
أيضاً  العكس. ومن األساسي  أو  بها  املرتبطة  اخملاطر  واحلد من  الزراعة  لتكميل  الزراعية 
مراكمة األصول، مبا في ذلك النقود واألراضي واملاشية واألصول األخرى لبناء حاجز يقيها 
من الصدمات وتوفير عنصر حاسم في استراتيجيات إدارة اخملاطر على املستوى األسري. 

البقاء فيها.  أو  الفقر  دائرة  الذي يساهم في دخول  الرئيسي  العامل  والصدمات هي 
قلة  الصمود بسبب  على  فقراً  األقل  السكان  قدرة من  أقل  الفقراء  الريفيون  والسكان 
األصول التي ميكنهم االعتماد عليها عندما يتعرضون لصدمات. وعندما تقع الصدمات 
فإن الفقراء قد يواجهونها باستخدام استراتيجيات تشمل تكبُّد الديون أو بيع األصول أو 
التخلي عن فرص تعليم األطفال والشباب، وهي كلها عوامل جتعلهم أكثر هشاشة في 

مواجهة ما يتعرضون له من صدمات في املستقبل. 
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من  الكثير  في  الفقراء  الريفيون  السكان  يواجهها  التي  اخملاطر  بيئة  صعوبة  وتزداد 
أنحاء العالم. والسكان الريفيون الفقراء ال يواجهون فقط اخملاطر القائمة منذ أمد بعيد 
واملرتبطة باعتالل الصحة وتقلب املناخ واألسواق وتكاليف الطقوس االجتماعية املهمة 
من  الكثير  مواجهة  أيضاً  اليوم  عليهم  بل  الدول،  هشاشة  ذلك  في  مبا  احلكم،  وسوء 
العوامل األخرى. وتشمل تلك العوامل تدهور املوارد الطبيعية وتغيُّر املناخ، وقلة ضمانات 
ذات  واملؤسسات  العامة  املمتلكات  موارد  على  الضغوط  وازدياد  األراضي،  على  احلصول 
الصلة، وازدياد تقلب أسعار األغذية. ومن املرجح في هذه البيئة أالّ تصل الفرص اجلديدة 
التصدي  ويتطلب  الفقراء.  الريفيني  السكان  من  الكثير  إلى  الريفية  املناطق  في  للنمو 
في  بعيد  أمد  منذ  القائمة  للمخاطر  االستجابة  وحتسني  املتزايدة  أو  اجلديدة  للمخاطر 

كثير من األحيان سياسات مبتكرة واستثمارات.
ويتطلب وضع تصور سليم للمخاطر والصدمات في صميم جدول أعمال جديد للنمو 
النهج  ذلك  أن يشمل  ينبغي  ناحية،  اجلوانب. فمن  متعدد  الفقر نهجاً  واحلد من  الريفي 
االستراتيجيات  وتوسيع  دعم  طريق  عن  اخملاطر  إدارة  على  الريفيني  السكان  قدرة  تعزيز 
اكتساب  على  ومساعدتهم  لها  والتصدي  اخملاطر  إلدارة  يستعملونها  التي  واألدوات 
األخرى،  الناحية  ومن  جديدة.  استراتيجيات  لوضع  الالزمة  واألصول  واملعارف  املهارات 
السكان  يعيشها  التي  الظروف  عليها  تنطوي  التي  اخملاطر  تقليل  النهج  ذلك  يتطلب 
األخرى  األساسية  اخلدمات  أو  الصحية  الرعاية  أو  باألسواق  يتعلق  فيما  الريفيون سواء 
املنظمات  تعزيز  احملدَّدة  التركيز  النزاع. وتشمل مجاالت  أو األمن من  الطبيعية  البيئة  أو 
توسيع  وتشجيع  االجتماعي؛  للتضامن  جديدة  آليات  حتديد  على  ومساعدتها  اجملتمعية 
احلماية  برامج  ودعم  الفقراء؛  الريفيني  للسكان  املالية  اخلدمات  من  مجموعة  وتعميق 
مخاطرها  من  واحلد  أصولها  بناء  على  الفقيرة  األسر  تساعد  أن  ميكن  التي  االجتماعية 

واالستثمار بسهولة أكبر في أنشطة مجزية ومدرة للدخل. 

الفصل الرابع: األسواق الزراعية من أجل زيادة الدخل
من األساسي للنمو الريفي واحلد من الفقر وجود أسواق زراعية قوية األداء. ويرتبط معظم 
األسر الريفية باألسواق سواء كبائعني للمنتجات أو كمشترين لألغذية أو كليهما. على 
األسواق  في  واملشاركة  كبيراً.  تفاوتاً  يتفاوت  األسواق  في  األسر  تلك  مشاركة  مدى  أن 
وجتري بشروط غير مواتية.  باخملاطر  أنها محفوفة  األحيان كما  غير مؤكدة في كثير من 
ويسعى الكثير من األسر في تلك الظروف إلى إنتاج غذائهم اخلاص بهم بدالً من شرائه 
من األسواق احمللية بينما حتد أسر أخرى استثماراتها في احملاصيل املوجَّهة نحو السوق في 
غياب أسواق ميكن االعتماد عليها لتوريد املنتجات الزراعية. وفي املقابل فإن ُسبل الوصول 
إلى أسواق املنتجات اجملزية واملوثوقة ميكن أن يساعد األسر الزراعية على استغالل نُظم 
ينطوي  التي  واخملاطر  والتكاليف  املكافآت  وتتفاوت  الزراعي.  دخلها  وزيادة  جتارياً  إنتاجها 
عليها ذلك تبعاً لكل سياق وكل سلسلة من سالسل القيمة وتختلف باختالف املنتجني. 
الفرص  من  االستفادة  في  حتديات  عموماً  يواجهون  الفقراء  الريفيني  السكان  أن  على 

اجملزية في أسواق املنتجات وال يستطيعون التغلب بسهولة على اخملاطر املرتبطة بها.
العقود  أو  الفائتني  العقدين  خالل  عميقة  حتوالت  الزراعية  املنتجات  أسواق  وشهدت 
األسواق.  إدارة  أو  العرض  وتنظيم  الطلب  وذلك من حيث حجم وطبيعة  الفائتة  الثالثة 
الزراعية،  املنتجات  على  الطلب  في  سريعة  زيادة  النامية  البلدان  معظم  وتشهد 
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السيما املنتجات العالية القيمة، وهذا الطلب حتركه الزيادة في أعداد املستهلكني وارتفاع 
على  الكبيرة  للمتاجر  السريع  االنتشار  ويشجع  احلضرية.  املناطق  في  دخلهم  مستوى 
إنشاء سالسل قيمة حديثة، وبخاصة للمواد الغذائية العالية القيمة. وهذه السالسل 
تتسم عموماً بأنها منظمة ومنسقة بشكل أفضل ولديها معايير أعلى مما لدى األسواق 
في  الغذائية  اإلمدادات  نُظم  في  مهم  بدور  تقوم  زالت  ما  ذلك  رغم  التي  التقليدية 
بيئة  أُعيدت هيكلتها  التي  أو  احلديثة  القيمة  وتتيح األسواق وسالسل  البلدان.  معظم 
جديدة ألصحاب احليازات الصغيرة وميكن أن تفتح لهم فرصاً مجزية للتغلب على ارتفاع 
تكاليف دخول األسواق ومخاطر التهميش. ولكن األسواق التقليدية ميكن أن تقدِّم بديال 

مهماً وتتيح في بعض األحيان خياراً احتياطياً. 
كما يزداد تكامل وتركز هيكل األسواق الزراعية العاملية واإلقليمية. وشهدت خريطة 
دوراً  النمو  السريعة  االقتصادات  فيها بعض  لعبت  تغييرات  الزراعة  العاملية في  التجارة 
ازدادت  وهي عملية  املوردين،  إقصاء صغار  إلى  التصدير  أسواق  الكثير من  ومييل  متزايداً. 
املنتجات  على  أشد  معايير  بفرض  الشمال  بلدان  في  التجزئة  جتار  قيام  بعد  حدتها 
والعمليات. ولكن بعض سالسل القيمة العاملية تفتح فرصاً مهمة أمام صغار املوردين 
والسكان الريفيني اآلخرين الذين يعملون في التجهيز الزراعي أو في الصناعات الثانوية. 
التي  والفوائد  التكاليف  حتديد  الصغيرة  احليازات  أصحاب  وسع  في  يكون  أن  وينبغي 
تنطوي عليها مشاركتهم في األسواق احلديثة والتقليدية واحمللية والعاملية في كل حالة 

على حدة واالستجابة لها مبا متليه ظروف كل حالة.
حتى  القيمة  سالسل  طول  على  املعامالت  وتكاليف  اخملاطر  تخفيض  املهم  ومن 
األسواق  في  مجز  بدور  الصغيرة  احليازات  أصحاب  مشاركة  إمكانية  مدى  حتديد  ميكن 
للمشاركة  أساسي  كشرط  التنظيم  على  قدرتهم  تعزيز  من  بد  وال  احلديثة.  الزراعية 
والتي  يتكبدونها  التي  املعامالت  تكاليف  من  واحلد  أكبر  بفعالية  األسواق  في 
أيضاً،  مهمة  األساسية  والبنية  معهم.  جتارية  معامالت  في  يدخلون  من  يتكبدها 
من  احلد  أجل  من  واالتصاالت،  املعلومات  وتكنولوجيا  للنقل  األساسية  البنية  السيما 
تساعد  أن  للعقود  وميكن  األسواق.  معلومات  تدفق  وحتسني  التيقن  وعدم  التكاليف 
واألعمال  احليازات الصغيرة  الثقة في كثير من األحيان بني أصحاب  تبني  في ذلك ألنها 
واخلدمات  املدخالت  ائتمانات  خدمات  إلى  املزارعني  وصول  وتسهل  الزراعية  التجارية 
ازدياد  ظل  في  العقود  تلك  إلبرام  متزايد  بشكل  مواتياً  السياق  وبات  األخرى.  املالية 
العاملية. األغذية  صناعة  داخل  للشركات  االجتماعية  املسؤولية  أعمال  جدول  أهمية 

واجلهات  احلكومية  غير  واملنظمات  املدني  اجملتمع  ومنظمات  السياسات  ملقرري  وميكن 
املانحة أداء دور رئيسي في العمل مع صغار املزارعني ووسطاء السوق ملساعدتهم على إرساء 
وتوسيع عالقات مستدامة مع األسواق. ويلزم في الوقت ذاته النظر إلى سالسل القيمة 
الزراعية ليس فقط باعتبارها مصدر فرص لصغار املزارعني، بل وكذلك بوصفها وسيلة لبناء 
الطلب على العمالة واخلدمات من السكان الريفيني اآلخرين. وال بد أيضاً من توجيه السياسات 
الريفيني كعمال وكمقدمي خدمات. السكان  أمام  اخملاطر  واحلد من  الفرص  تهيئة  نحو 

الفصل اخلامس: التكثيف الزراعي املستدام
تتطلب مضاعفة إنتاج األغذية في البلدان النامية بحلول عام 2050 أموراً من أهمها زيادة 
تكثيف استعمال األراضي ورفع مستوى الغالت. وقد ظل منو اإلنتاج الزراعي على امتداد 
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الزراعية،  اإلنتاجية  زيادة  السكاني بفضل  النمو  على  املاضية متفوقاً  األربعني  السنوات 
مما أفضى إلى زيادة كبيرة في اإلمدادات الغذائية العاملية وانخفاض أسعار األغذية حتى 
الزراعي  التكثيف  لنُهج  اخلارجية  البيئية  اجلوانب  من  قلقاً  هناك  أن  على  قريب.  وقت 
الزراعية.  الكيميائية  املواد  استعمال  وزيادة  نة  احملسَّ البذور  استخدام  على  تقتصر  التي 
اليوم  نشهد  فإننا  املناخ،  وتغيُّر  الطاقة  وندرة  الطبيعية  املوارد  قاعدة  تدهور  ظل  وفي 
نة أساسية لزيادة  توافقاً متزايداً في اآلراء بشأن احلاجة إلى نهج أشمل. واملدخالت احملسَّ
البحث  في  القوية  واالستثمارات  الداعمة  السياسات  شأن  ذلك  في  شأنها  اإلنتاجية، 
يحافظ  نهجاً  تتطلب  اليوم  ظروف  أن  على  األساسية.  البنية  وتنمية  الزراعي  والتطوير 
بشكل أفضل على قاعدة املوارد الطبيعية أو يستعيدها ويزيد قدرة النُظم الزراعية على 

الصمود في وجه التقلبات والتغيُّرات املناخية. 
ممارسات  وازدادت  الوقت  بعض  منذ  املستدام  الزراعي  للتكثيف  أعمال  جدول  ونشأ 
املزارعون إلى  التقليدية التي اجته  الزراعي التي يستفيد بعضها من التقنيات  التكثيف 
األخذ بها خالل العقدين الفائتني. ويتسم جدول األعمال اجلديد بنهجه الشامل في اإلدارة 
إيكولوجي  املوارد من خالل منظور  تلك  إدارة  ذلك  الطبيعية. ويشمل  للموارد  املستدامة 
إلى حتيق  والسعي  اخلارجية  املوارد  استعمال  االنتقائية في  مزيد من  إلى  واللجوء  زراعي 
أقصى مستوى ممكن من التضافر داخل الدورة الزراعية والعمل على التكيُّف مع تغيُّر املناخ. 
وتهدف هذه املمارسات عموماً إلى حتسني خصوبة التربة وبنيتها وقدرتها على االحتفاظ 
باملاء من خالل مجموعة من املوارد العضوية والبيولوجية واملعدنية، واالقتصاد في استعمال 
التكثيف  تكمل  ممارسات  كلها  وهذه  هدرها.  وتقليل  أكبر  بكفاءة  واستخدامها  املياه 
باستخدام املدخالت اخلارجية ولكنها ال متثل بديال له وال تشكل- معاً أو على حدة- منوذجا 
ميكن االعتماد عليه. والواقع أن جدول األعمال يتطلب من املزارعني استحداث ممارساتهم 
التصدي  أجل  من  العلمية  البحوث  وكذلك  احمللية  معارفهم  االستفادة من  مع  اخلاصة، 
للمشاكل احملددة التي يواجهونها. وهذه السمات الثالث، وهي النهج املنظم والتكيُّف مع 
الناشئ. املزارعني واملعرفة العلمية هي محور جدول األعمال  السياق والربط بني معارف 

أن  ميكن  فهو  الصغيرة.  احليازات  ألصحاب  الكثير  يقدِّم  أن  األعمال  جلدول  وميكن 
املوارد  واستعمال  اإلنتاجية،  حتسني  على  املشجعة،  السوق  ظروف  تتوفر  عندما  يساعد، 
وجه  في  الصمود  على  القدرة  بناء  على  واملساعدة  الفعالية،  من  قدر  بأكبر  احمللية 
بالتخفيف  املرتبطة  اخلدمات  بعض  ذلك  في  مبا  بيئية،  خدمات  وتقدمي  املناخي،  اإلجهاد 
مع  مواءمته  ميكن  املستدام  الزراعي  التكثيف  أن  إلى  وبالنظر  املناخ.  تغيُّر  أثر  من 
فإن  واملزارعات  للمزارعني  املتاحة  األصول  مستويات  ومختلف  املتطلبات  مختلف 
باإلمكان النظر إليه باعتباره وسيلة لتوسيع خياراتهم من أجل حتسني استفادتهم من 
إدارتها. على  قدرتهم  تعزيز  أو  اخملاطر  من  نفسه  الوقت  في  والتخفيف  األسواق  فرص 

ويتعنيَّ توفير حوافز كافية واتخاذ تدابير للتخفيف من اخملاطر من أجل متكني صغار املزارعني 
من التحول إلى التكثيف الزراعي املستدام. ويتطلب ذلك بشكل خاص زيادة ضمانات حيازة 
األراضي وتوسيع األسواق أمام اخلدمات البيئية. كما يجب تطوير مهارات صغار املزارعني 
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حتى جتمع بني خبرتهم ومعارفهم وبني النُهج احلديثة القائمة على العلم، وإيجاد حلول 
واخلدمات  والبحوث  الزراعي  التعليم  تشجيع  ذلك  يقتضي  وسوف  ملشاكلهم.  فعالة 
االستشارية، وتشجيع زيادة التعاون واالبتكار وحل املشاكل بني أصحاب احليازات الصغيرة 
املسؤوليات،  وتقاسم  حتالفات،  بناء  ذلك  سيتطلب  كما  اخلدمات.  ومقدمي  والباحثني 
مع  ذلك  وقبل  اخلاص،  والقطاع  املدني  واجملتمع  احلكومات  بني  تآزرية  عالقات  وتكوين 

املزارعني ومنظماتهم.

الفصل السادس: تهيئة الفرص في االقتصاد الريفي غير الزراعي
املشاركة في االقتصاد الريفي غير الزراعي، سواء العمل بأجر أو العمل احلر غير الزراعي، 
عنصر متزايد األهمية في استراتيجيات إدارة اخملاطر لدى أعداد كبيرة من األسر الريفية. 
ويشكل ذلك أحد الطرق املهمة للخروج من الفقر بني أعداد متزايدة من السكان الريفيني، 
السيما شباب اليوم. وعلى الرغم من أن هذا القطاع ظل مهمالً من مقرري السياسات 
وتوفير  للنمو  كمصدر  تنميته  بتعزيز  اليوم  االهتمام  جتدد  فقد  البلدان  من  الكثير  في 
فرص العمل في البلدان التي يعتمد اقتصادها على الزراعة وكذلك في البلدان السائرة 

على طريق التحول والبلدان القائم اقتصادها على املناطق احلضرية.
الزراعية حيث يولِّد كل  الرئيسية للتنمية االقتصادية غير  والزراعة هي القوة احملركة 
الثانية من  اجلولة  في  و80 سنتاً   30 بني  يتراوح  ما  الزراعة  املضافة في  القيمة  دوالر من 
الدخل في القطاعات األخرى من االقتصاد. على أن ثمة اليوم أربعة محركات مهمة أخرى 
لها دورها في حتفيز منو االقتصاد غير الزراعي. القوة احملركة األولى هي التحضر، السيما 
منو املراكز الصغيرة أو املتوسطة وازدياد التكامل بني االقتصادات الريفية واحلضرية. وثانياً، 
عمليات التحرير والعوملة التي ميكن أن تخلق فرصاً جديدة للعمل واخلدمات في املناطق 
ن نُظم االتصال واملعلومات، السيما نشر التغطية الهاتفية املتنقلة  الريفية. وثالثاً، حتسُّ
في املناطق الريفية. وأخيراً، ازدياد االستثمار في نُظم الطاقة الالمركزية واملتجددة. وقد 
توجد هذه احملركات وجتتمع معاً بطرق شتى داخل البلدان وفيما بينها وتفتح بذلك فرصاً 

مختلفة لتنمية االقتصاد الريفي غير الزراعي. 
اخملاطر  وتقليل  أفضل  حوافز  توفير  يجب  اجلديدة،  احملركات  تلك  الناس  ر  يسخِّ ولكي 
األساسية  البنية  في  استثماراً  ذلك  ويتطلب  املعنيني.  األفراد  كل  لها  يتعرض  التي 
املسبَّقة  الشروط  وتشمل  اإلدارة.  وحتسني  والنقل،  الطاقة  قبيل  من  الريفية،  واخلدمات 
خدمات  وتوفير  التجارية  األعمال  مناخ  حتسني  اخلاصة  االستثمارات  لتشجيع  الالزمة 
تنمية األعمال التجارية واخلدمات املالية املالئمة الحتياجات أصحاب املشاريع من الرجال 
والنساء على حد سواء. وال بد أن تتاح للشركات إمكانية احلصول على القوة العاملة التي 
البيئة التي يحصلون فيها  الريفيني هي  نة للعمال  متتلك املهارات املالئمة. والبيئة احملسَّ
وهي  التنظيم،  على  وقدرتهم  بحقوقهم  اعتراف  فيها  ويسود  الالئق  العمل  فرص  على 
املضمونة  وغير  األجور  املتدنية  األعمال  النتشار  للتصدي  جهود  فيها  تبذل  التي  البيئة 
وغير املنظمة التي هي في األغلب من نصيب النساء في القطاع غير الرسمي. ويرغب 
وأن يكون في  التنظيم،  الريفيون في االعتراف بحقوقهم ودعم قدرتهم على  املهاجرون 
وسعهم إرسال التحويالت املالية إلى الوطن بسهولة وبتكلفة منخفضة. وتقوم اجلهات 



9 نظرة عامة

نة لالقتصاد الريفي غير الزراعي. على  الفاعلة احلكومية بدور مهم في تهيئة بيئة محسَّ
أن جانباً مهماً من ذلك الدور قد يتمثل في تيسير وحتفيز املبادرات التي يتخذها اآلخرون، 

من قبيل الشركات أو منظمات العمال الريفيني.
ومن األساسي تعزيز قدرات السكان الريفيني على االستفادة من الفرص املتاحة في 
االقتصاد الريفي غير الزراعي. ومن املهم بشكل خاص توفير التعليم وتنمية املهارات ألن 
ن  ويحسِّ الالئق  العمل  فرص  إلى  الوصول  من  الراشدين  وأفراده  الريف  ن شباب  ميكِّ ذلك 
تنمية  بد بشكل خاص من  وال  بهم.  اخلاصة  التجارية  أعمالهم  وإدارة  بدء  قدرتهم على 
للسكان  احلالية  االحتياجات  يالئم  مبا  وحتسينها  وتعزيزها  واملهنية  الفنية  مهاراتهم 
في  البقاء  في  يرغبون  الذين  والعمال  الصغرى  املشاريع  أصحاب  ذلك  ويشمل  الريفيني. 
مناطقهم األصلية والعمال الذين قد يسعون إلى الهجرة. ويتطلب تعزيز القدرات على 
كل تلك اجلبهات صوراً مختلفة، ومبتكرة في كثير من األحيان، من عالقات التعاون التي 
تقوم فيها احلكومات بدور فعال في التيسير والتحفيز والوساطة؛ ويشترك فيها القطاع 

اخلاص واملنظمات غير احلكومية واجلهات املانحة بدور كبير.

الفصل السابع: ما الذي ينبغي عمله وما هي ُسبل حتقيقه؟
للفقر  التصدي  حتديات  شبح  زال  ما  اجلديدة،  األلفية  من  سنوات  عشر  انقضاء  بعد 
الريفي، وفي نفس الوقت إطعام العدد املتزايد من سكان العالم في سياق ازدياد الندرة 
للتصدي  اآلن  حازمة  إجراءات  اتخاذ  من  بد  وال  أمامنا.  بقوة  ماثالً  املناخ،  وتغيُّر  البيئية 
للكثير من العوامل التي تدمي تهميش االقتصادات الريفية. وال بد من متكني نساء ورجال 
وإيجاد  االقتصادي  النمو  في  للمشاركة  اجلديدة  الفرص  تلك  تسخير  من  الريف  وشباب 
ذلك  من  واألهم  مخاطر.  من  يواجههم  ما  مع  أفضل  بشكل  للتعامل  أمامهم  ُسبل 
الريفية وحتويلها  املناطق  التي تخيم على  الركود  تبديد حالة  العمل يتطلب  أن هذا  هو 
فيها.  طموحاتهم  حتقيق  في  ويرغبون  فيها  العيش  على  اليوم  شباب  يقبل  أماكن  إلى 
لهذا  بسيطة  إجابات  أي  احلال  بطبيعة  توجد  وال  ذلك؟  حتقيق  ميكن  كيف  هو  والسؤال 
االقتصادية  التنمية  حيث  من  مستوياتهما  في  كبيراً  تفاوتاً  البلدان  وتتفاوت  السؤال. 
وأمناط النمو واتساع وعمق الفقر الريفي وحجم وبنية القطاع الزراعي والريفي. وميكن أن 
تختلف املناطق داخل البلدان اختالفاً كبيراً، مما يسفر عن تباين كبير في مستويات فرص 
الريفي.  الفقر  من  واحلد  الريفية  للتنمية  عامة  خطط  توجد  أن  ميكن  ال  ولذلك  النمو. 
وتتباين مجاالت التركيز والقضايا التي ينبغي التصدي لها واألدوار التي ينبغي أن يقوم 

بها مختلف الفاعلني باختالف السياقات.
على أنه ينبغي جتاوز النُهج القطاعية التتابعية الصارمة إزاء النمو الريفي. وما زالت 
ومتثل مصدراً  البلدان  من  الكثير  في  االقتصادية  التنمية  في  رئيسي  بدور  تقوم  الزراعة 
رئيسياً لفرص اخلروج من الفقر أمام أعداد كبيرة من النساء والرجال والشباب الريفيني، 
وبخاصة من ميكنهم حتويل ذلك إلى »عمل جتاري سليم«. وباإلضافة إلى ذلك فإن صغار 
املزارعني في جميع األقاليم النامية يواجهون حتديات كبيرة، حتى وإن كانت متباينة بشدة. 
ويجب أن يظل التركيز على الزراعة بغرض املساعدة على التصدي لتلك التحديات محوراً 
رئيسياً تركز عليه جهود احلد من الفقر وتعزيز التنمية االقتصادية على حد سواء. ويجب 
أن يكون الهدف الذي ترمي إليه اجلهود في نهاية املطاف في كل الظروف هو تطوير نُظم
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تقدمي  أجل  )من  الدينامية  األسواق  مع  واملتكاملة  املنتجة  الصغيرة  احليازات  زراعة 
والقادرة  بيئياً  واملستدامة  والزراعية(  الغذائية  املنتجات  توفير  وكذلك  البيئية  اخلدمات 
على الصمود في وجه اخملاطر والصدمات. وهذه العناصر الثالثة تشكل سمات أساسية 
البقاء، السيما كاستراتيجية لكسب  تتوفر لها مقومات  التي  لزراعة احليازات الصغيرة 
العيش بني أجيال الغد. وميكن للقطاع الزراعي النابض بالنشاط وجملة العوامل اجلديدة 
واسعة من  الزراعي في مجموعة  الريفي غير  االقتصاد  لتوسيع  أن تشكل قوة محركة 
الظروف القطرية. ويتطلب توسيع فرص احلد من الفقر الريفي وحتقيق النمو االقتصادي 
اتباع نهج واسع في النمو الريفي والتركيز على االقتصاد الريفي غير الزراعي على النطاق 
واالقتصاد  الصغيرة  احليازات  زراعة  وهما  اجملالني،  هذين  على  التركيز  ويتطلب  األوسع. 

الريفي غير الزراعي، اهتماماً خاصاً بأربع قضايا وزيادة االستثمار فيها:
حتسني البيئة العامة للمناطق الريفية حتى تغدو أماكن تزداد فيها الفرص وتقل فيها  •

اخملاطر ويتمكن فيها شباب الريف من بناء مستقبلهم. ويتطلب ذلك زيادة االستثمار 
والكهرباء وشبكات  الطرق  واملرافق، ال سيما  للبنية األساسية  أكبر  وتكريس اهتمام 
التعليم  ذلك  الريفية، مبا في  توفير اخلدمات  أيضاً  املهم  املتجددة. ومن  والطاقة  املياه 
والرعاية الصحية واخلدمات املالية واالتصال وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
كما أن اإلدارة السليمة حاسمة هي األخرى في جناح كل جهود تعزيز النمو الريفي واحلد 

من الفقر، مبا في ذلك وضع نهج أكثر استدامة في التكثيف الزراعي.
على  • ومساعدتهم  الفقراء  الريفيون  السكان  يواجهها  التي  اخملاطر  مستوى  تخفيض 

جدول  في  وشامالً  محورياً  عنصراً  يشكل  أن  ينبغي  إدارتها  على  قدرتهم  حتسني 
الزراعة  لدعم  أن يكون ذلك محركاً  وينبغي  الفقراء.  الريفية لصالح  التنمية  أعمال 
ذلك  الزراعي. ويشمل  الريفي غير  واالقتصاد  املستدام-  التكثيف  - وهو ما يجسده 
الفقراء  الريفيني  والسكان  الصغيرة  احليازات  أصحاب  لتزويد  السوق  حتفيز  أو  تنمية 
بتكنولوجيات وخدمات جديدة حتد من اخملاطر التي يواجهونها. ويقتضي ذلك توسيع 
ورجال  لنساء  واجلماعية  الفردية  القدرات  تعزيز  إلى  ويحتاج  االجتماعية،  احلماية 

وشباب الريف.
يحتاج إلى اهتمام أكبر في جدول أعمال التنمية الريفية.  • النهوض بالقدرات الفردية 

وتعتمد اإلنتاجية والدينامية واالبتكار في االقتصاد الريفي على وجود السكان املهرة 
إلى  واألطفال  والشباب  والرجال  النساء  من  الريف  سكان  كل  ويحتاج  واملتعلمني. 
االستفادة  من  متكنهم  التي  املعرفة  اكتساب  على  ومساعدتهم  مهاراتهم  تنمية 
الزراعي  الريفي غير  الزراعية سواء في االقتصاد  الفرص االقتصادية اجلديدة في  من 
في  االستثمار  من  خاص  بشكل  بد  وال  الريفية.  املناطق  خارج  العمل  سوق  في  أو 
واملهنية  الفنية  املهارات  تنمية  ذلك  يشمل  أن  على  االبتدائية  املرحلة  بعد  التعليم 

وإعادة توجيه معاهد التعليم العالي نحو الزراعة. 
والقوة على  • الثقة واألمن  أن مينحهم  ميكن  الريفيني  القدرات اجلماعية للسكان  تعزيز 

مساعدة  في  رئيسي  دور  العضوية  على  القائمة  وللمنظمات  الفقر.  على  التغلب 
السكان الريفيني على احلد من اخملاطر وتعلم التقنيات اجلديدة واكتساب املهارات وإدارة 
على  املنظمات  هذه  تتفاوض  كما  منتجاتهم.  وتسويق  واجلماعية  الفردية  األصول 
املساعدة  وميكنها  احلكومة،  أو  اخلاص  القطاع  مع  تفاعالتهم  في  أعضائها  مصالح 
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أو  التسيير  في  مشاكل  املنظمات  من  الكثير  ويعاني  للمسؤولية.  إخضاعها  على 
اإلدارة أو التمثيل، وإن كانت متثل في العادة مصالح السكان الريفيني الفقراء بشكل 
أفضل مما ميكن أن ميثله أي طرف خارجي. وينبغي تعزيز هذه املنظمات حتى تغدو أكثر 

فعالية، ويتعنيَّ إفساح مجال أوسع أمامها للتأثير في السياسات.

لدعم جهود  املبادرات  من  الدولية عدداً  املانحة  اجلهات  اتخذت  األغذية،  أزمة  أعقاب  وفي 
بدعم جهود  التزامها  عن  أعلنت  كما  الصغيرة،  احليازات  زراعة  تعزيز  في  النامية  البلدان 
البلدان النامية في التخفيف من أثر تغيُّر املناخ والتكيُّف معه. ولكن االستثمار في الزراعة 
واالقتصاد الريفي غير الزراعي ما زال دون املستويات املطلوبة ويجب احلفاظ على الزخم الذي 
التقرير للشواغل  املقترح في هذا  األعمال  األخيرة. ويستجيب جدول  املبادرات  تلك  ولدته 
لزيادة  وميكن  ملموسة.  مبادرات  لبلورة  أفكاراً  نفسه  الوقت  في  ويطرح  املتزايدة  الدولية 
االستثمار في اجملاالت التي يركز عليها هذا التقرير، وهي مجاالت عانى بعضها من اإلهمال 
في السنوات األخيرة، أن يدعم جتريب نُهج وطرق جديدة للعمل باعتبار ذلك طريقاً للتعلم، 
وتعزيز حتليل السياسات واإلصالح، ومتويل توسيع املبادرات الصغيرة الناجحة. وباإلضافة إلى 
إلى صفوف البلدان  ذلك، سعى الكثير من البلدان النامية والبلدان التي انضمت مؤخراً 
ولذلك فإن هناك مجاال  التقرير.  يتناولها هذا  التي  القضايا  النمو نحو معاجلة  املتقدمة 

هائالً لزيادة مستويات تبادل املعرفة بني البلدان النامية.
ويوجد اليوم في العالم زهاء مليار نسمة من السكان الريفيني الفقراء. على أن هناك 
أسباباً قوية تدعونا إلى األمل في إمكانية حتقيق تخفيض كبير في مستويات الفقر الريفي 
برنامج  التقرير  هذا  ويحدَّد  اخملاطر.  بيئة  نت  وحتسَّ الريفي  للنمو  جديدة  فرص  أتيحت  لو 
احتياجات  اعتمادات وتكييف مع  الذي يحتاج  الريفي  النمو  عمل محوره نهج واسع في 
هذا  تنفيذ  أن  أيضاً  يوضح  التقرير  أن  على  احمللية.  السياقات  ومختلف  البلدان  مختلف 
على  والقضاء  الوزارات  مختلف  عبر  احلكومات  من  متضافرة«  »جهوداً  يتطلب  البرنامج 
والبرامج االجتماعية واالقتصادية. كما  التقليدية بني السياسات  التمييز  بعض جوانب 
وإيجاد  وحتديد مسؤوليات جديدة،  بناء شراكات  ذلك  في  مبا  جماعياً،  ذلك جهداً  يتطلب 
السكان  ومنظمات  املدني  واجملتمع  اخلاص  والقطاع  احلكومات  بني  للعمل  جديدة  ُسبل 
جميع  كان  وإذا  االقتضاء.  حسب  الدولي  اإلمنائي  اجملتمع  من  بتيسير  أو  بدعم  الريفيني 
أصحاب املصلحة لديهم الرغبة الكافية في حتقيق ذلك فسوف يتسنى حتقيق تخفيض 
كبير في مستويات الفقر الريفي. وما نراهن عليه ليس مجرد احلاضر الذي يعيشه مليار 
نسمة من السكان الريفيني وآفاق حتقيق األمن الغذائي لهم جميعاً، بل وكذلك العالم 

الريفي والفرص التي سيرثها اجليل الريفي القادم.



الغالف
إقليم الساحل الشرقي، مدغشقر: املزارعة ليوني مارسلني )في 

املقدمة( وزوجها جان دوريس وابنتهما زافيكالو ناتاشا وابنهما 
أندرونيك يحصدون األرز. لقد زرع احملصول باستخدام نظام تكثيف 

األرز، املتمثل مبجموعة من املمارسات التي ميكن أن تزيد الغالل 
بشكل كبير، مع استخدام كمية أقل من مياه الري والبذور. وقد 

اعتمد هذا النظام، الذي طور ألول مرة في مدغشقر في بداية 
الثمانينات، على نطاق واسع ووثقت فوائده في أكثر من 40 بلدا في 

آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. 
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