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تصدير

»املشكلة اليوم هي أنه، ومهما عملت بجد، فلن يتوفر لديك ما يكفي إلطعام عائلتك...« 
»حلوالي سنة، أو رمبا أكثر، لم يهطل املطر ... ولهذا يعاني الناس...« 

»بدون تعليم لن يستطيع املرء أن يفعل أي شيء...«
»لقد ترك الرجال القرية للعمل خارجها، وقوة العمل الرئيسية املتبقية هنا هي النساء...«

تلك هي روايات قلة من الرجال والنساء والشباب الذين يعرفون الوضع معرفة دقيقة 
ثاقبة حية عما  وتعطينا قصصهم حملة  التقييم.  والذين متت مقابلتهم ألغراض هذا 
إلى  االستماع  إن  احلاضر.  وقتنا  في  الريفي  للفقر  املتغير  الواقع  في  العيش  يعنيه 
جتاربهم والتعلم منها أمر حاسم إذا ما أردنا أن نفهم هذا الواقع. كذلك فإنها اخلطوة 
منعزلة  مناطق  من  الريفية  املناطق  لتحويل  والفعالة  املالئمة  احللول  لتحديد  األولى 
من  للتخلص  سعياً  العمل  فرص  يجدوا  أن  اليوم  شباب  فيها  يستطيع  أماكن  إلى 

الفقر، وإلى أماكن يرغبون في العيش وتربية أطفالهم في ربوعها.
إلى سلة  نحتاج  احلالي، كما  وقتنا  في  الفقر  وجه  ملاهية  واضح  لفهم  بحاجة  إننا 
للتطرق  وإلى نهج متسق  اليوم،  تواجهنا  التي  الهائلة  للتحديات  العملية  احللول  من 

إلى التحديات الناشئة في املستقبل، وهذا ما يوفره هذا التقرير. 
ميثل تقرير الفقر الريفي 2011 - واقع جديد وحتديات جديدة: فرص جديدة جليل الغد، 
الذي أعده الصندوق، دراسة معمقة للفقر الريفي. وتأتي النتائج التي يتمخض عنها 
التقرير نتيجة للتعاون بني عشرات اخلبراء في مجال احلد من الفقر من داخل الصندوق 

وخارجه على حد سواء. كذلك فإنها تنجم عن السكان الريفيني الفقراء أنفسهم.
هذا  في  والعاملني  السياسة  لصناع  شامل  مصدر  فهو  التعاون  هذا  نتيجة  وأما 
هم  من  في  التقرير  ينظر  إذ  النامية،  البلدان  في  العاملني  أولئك  وبخاصة  امليدان، 
للعيش.  كسبهم  سبل  تتغير  وكيف  يفعلونه؟  الذي  وما  الفقراء؟  الريفيون  السكان 
على  التغلب  الريفيني  السكان  على  الصعب  من  جتعل  التي  التحديات  يتحرى  وهو 
اآلن  لهم  الرفاهية  من  مزيد  إلى  تؤدي  أن  ن  ميكِّ التي  والسبل  الفرص  وحتديد  الفقر، 
ميكن  التي  واإلجراءات  السياسات  على  الضوء  يسلط  فإنه  وأخيراً،  املستقبل.  وفي 
الريفيني  السكان  جهود  لدعم  اتخاذها  التنمية  مجال  في  والعاملني  للحكومات 

أنفسهم اآلن وفي السنوات القادمة.

ملاذا يعتبر هذا املطبوع هاماً ؟
لقد تغير العالم بشكل مذهل منذ أن أصدر الصندوق آخر تقرير له عن الفقر الريفي عام 
2001. فعلى مدى تلك الفترة، مت إحراز بعض التقدم نحو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. 

1.4 مليار شخص يعيشون في فقر مدقع ويناضلون للبقاء  زال هنالك حوالي  ولكن ما 
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على قيد احلياة على أقل من 1.25 دوالر أمريكي يومياًً. ويعيش ثلثا هؤالء األشخاص في 
املناطق الريفية من البلدان النامية.

وامللفت للنظر أن اإلسقاطات احلالية تشير إلى زيادة في تعداد سكان العالم بحوالي 50 
باملائة بحلول عام 2050، مع توقع أن يكون معظم هذا النمو السكاني في البلدان النامية. 
ويتطلب إطعام 9.1 مليار شخص مما هو متوقع زيادة إجمالية في إنتاج األغذية في العالم 

بحدود 70 باملائة، في حني يتوجب على اإلنتاج في البلدان النامية أن يتضاعف تقريباً.

كيف سنقوم بذلك؟
التي  املتفاقمة  اخلطر  عوامل  االعتبار  بعني  نأخذ  عندما  وإحلاحا  حتديا  أكثر  األمر  ويغدو 
نشأت في العقد املاضي، وهي تتضمن زيادة تدهور املوارد الطبيعية وتغير املناخ، واالنعدام 
بها من  يتعلق  وما  املشتركة  امللكية  موارد  وأزمة  األراضي،  احلصول على  املتنامي ألمن 
غدت  اجلديد،  الواقع  هذا  وفي  األغذية.  أسعار  في  املتزايدة  واالضطرابات  مؤسسات، 
يعانون  زالوا  وما  الفقراء  الريفيون  السكان  التي عانى منها  األمد  الطويلة  اخملاطر  إدارة 
واملتعلقة باعتالل الصحة والتفاوت املناخي، وتكلفة املراسم االجتماعية الهامة ورداءة 

التسيير أكثر صعوبة.
ما زال سكان العالم النامي ريفيني أكثر منهم حضريني، ففي املناطق الريفية تعمل 
أربع من أصل خمس أسر في الزراعة إلى حد ما. وميكن لزراعة أصحاب احليازات الصغيرة 
أن توفر سبل اخلروج من قبضة الفقر للعديد من هؤالء األشخاص في حال كانت منتجة، 
نفسه  الوقت  وفي  ولكن  احلديثة.  باألسواق  جيدة  بصورة  وترتبط  جتاري  بتوجه  وتتسم 
تعتمد  التي  والشحيحة  الهشة  الطبيعية  املوارد  تستخدم  أن  من  اليوم  للزراعة  بد  ال 
عليها بشكل أكثر حرصاً: إذ يتوجب عليها أن تكون مستدامة بيئياً وأكثر صموداً في وجه 

التفاوت املناخي املتزايد.
ولكننا نعلم أيضاًً أن زراعة أصحاب احليازات الصغيرة لن توفر الطريق للخروج من الفقر 
إلى  الناس بصورة متزايدة  النامية يتطلع  الريفيني. ففي جميع األقاليم  جلميع السكان 
االقتصاد غير الزراعي لتزويدهم بفرص جديدة ومختلفة. وتلعب الزراعة دوراً رئيسياً في احلث 
على النمو في االقتصاد غير الزراعي، ولكن هنالك محركات جديدة أخرى للنمو االقتصادي 

الريفي بدأت تظهر في العديد من الدول النامية التي ميكن االستفادة منها أيضاًً.
ومن هنا فإن الترويج للنمو االقتصادي الريفي واحلد من الفقر الريفي يتطلب نهجاً 
واسع القاعدة يستند إلى فهم الطريقة التي تنشأ فيها االقتصادات الريفية وتتطور. 
ويتطلب أيضاً تركيزاً على الزراعة وعلى مساعدة املزارعني من أصحاب احليازات الصغيرة 
لتطوير نظم اإلنتاج التي تتسم باإلنتاجية والربحية واالستدامة والصمود. كما تتطلب 
أيضاً دعم االقتصاد الريفي غير الزراعي وخلق الفرص االقتصادية اجلديدة التي يستطيع 

سكان الريف وخاصة الشباب منهم، اقتناصها.
التقرير  الريفي، يسلط  النمو االقتصادي  لتنفيذ جدول األعمال هذا ألغراض  وسعياً 

الضوء على أربع قضايا رئيسية.
البنى  ذلك  في  مبا  الريفية،  للمناطق  اإلجمالية  البيئة  حتسني  الضروري  من  أوالً، 

األساسية، واملرافق، واخلدمات، والتسيير.
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واحلد من مستوى  اخملاطر  إدارة  الفقراء من  الريفيني  ثانياً، من احلاسم متكني السكان 
اخملاطرة التي يواجهونها.

ثالثاً، من الضروري االستثمار في التعليم لتمكني الرجال والنساء والشباب واألطفال 
من تطوير املهارات التي يحتاجونها الستغالل الفرص االقتصادية اجلديدة.

رابعاً، هنالك حاجة مستمرة لتعزيز القدرات اجلماعية للسكان الريفيني وبخاصة من 
خالل منظماتهم املستندة إلى العضوية، ألن هذه املنظمات متنح أعضاءها الثقة واألمان 

والقوة، وهي جميعها صفات ال تقدر بثمن للتغلب على الفقر. 

وبطبيعة احلال، فإن تقريراً ينظر إلى الفقر الريفي في جميع أنحاء العالم النامي ال بد 
من  األحيان  بعض  في  له  بد  ال  كذلك  يغطيها.  التي  القضايا  جتميع  من  بالضرورة  له 
وحتى  اخملتلفة،  والبلدان  األقاليم  عبر  الفقراء  الريفيون  السكان  يواجه  إذ  يبسطها.  أن 
في البلد ذاته مشاكل متنوعة للغاية. وفي الوقت نفسه، فإنهم يحظون أيضاً بفرص 
شديدة التباين للخالص من قبضة الفقر. ويعني ذلك أنه ال توجد حلول بصيغة واحدة 
إذ ال بد لكل حل من أن يخلق الفرص التي تناسب  ميكن تطبيقها على جميع احلاالت. 

أوضاع محددة بعينها.
لم يكن هنالك وقت أكثر أهمية للتطرق للفقر الريفي في البلدان النامية من وقتنا 
احلاضر. فمن احملتمل على ما يبدو أن يكون تغير املناخ واألمن الغذائي العاملي من بني أهم 
زراعيني وحراس  الرئيسية في القرن احلادي والعشرين. وبحكم كونهم منتجني  القضايا 
بأدوار  الفقراء  الريفيون  السكان  يتمتع  العالم،  في  الطبيعية  املوارد  من  كبيرة  حلصة 
رئيسية يتوجب عليهم لعبها، ال في األمن الغذائي العاملي والنمو االقتصادي وحسب، 
وإمنا أيضاً في اجلهود الرامية إلى التخفيف من آثار تغير املناخ. وتقع املسؤولية الرئيسية 
في إعطائهم األدوات التي يحتاجونها لتحقيق إمكانياتهم على عاتق احلكومات احمللية. 
كذلك فإن ألصحاب املصلحة الوطنيني واجملتمع اإلمنائي الدولي دور داعم هام ال بد لهم 

من لعبه.
وما يذهلني على الدوام أن العديد من األشخاص الذين اجتمعت بهم - أولئك الذين 
بالكاد ميلكون أي شيء - ال يستسلمون إطالقاً في سعيهم وراء األساليب الرامية إلى 

بناء حياة أفضل لهم وألسرهم.
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التقرير، وهو الشاب  ويجسد واحد من الشباب الذين استشهدت بأقوالهم في هذا 
مانانتاني باباي البالغ من العمر 19 عاماً من مدغشقر، هذه الروح بقوله:

»إنني آمل بجد أن تتحسن أحوالي في املستقبل، مع امتالكي لبعض احليوانات ومع 
واملاعز وبعض  واألغنام  األبقار  رؤوس  أن يكون لدي بعض  آمل   ... أسرتي في صحة جيدة. 
الدجاجات، العديد من الدجاجات. عندها ستتغير حياتي. عندها سيتحسن شعوري جتاه 

نفسي. إنني أؤمن على الدوام بأن األمور ستتغير، إنني أؤمن بجد بأن األمور ستتحسن.«
وهذا متاماً ما يقوله جافيد إقبال البالغ من العمر 25 عاماً من باكستان:

»األجور التي سأتقاضاها من عملي اليومي سأنفقها على تعليم أبنائي. سأحلق أبنائي 
مبدرسة جيدة وسأستخدم مدخراتي من عملي اليومي املأجور أو من بيع معزة صغيرة.«

من  الريفية  املناطق  في  فقر  في  يعيشون  الذين  أولئك  من  جداً  كبيرة  نسبة  تتألف 
األطفال والشباب. إنهم األشخاص الذين يتوجب عليهم التعامل مع آثار حتوالت اليوم. 
إنهم األشخاص الذين هم في أشد احلاجة ألن يروا املناطق الريفية كأماكن يستطيعون 
فيها حتقيق طموحاتهم. هذا التقرير أوالً وقبل كل شيء لهم، ملستقبلهم، فهم حماة 

مستقبل كوكبنا.

كانايو نوانزي
رئيس

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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شكر وتقدير

أو من  الزراعية  للتنمية  الدولي  الكثير من األشخاص سواء من داخل الصندوق  ساهم 
خارجه في إعداد هذا التقرير عن الفقر الريفي.

وأُعد التقرير بتوجيه من اإلدارة العليا في الصندوق، وأشرف على مراحل العمل األولى 
باريرا. وقام بإعداد التقرير بعد ذلك فريق ضم  باتريثيا  أودينيت مبساعدة من  جان فيليب 
كالً من إدوارد هاينمان، وبيتينا براتو، وأندرو شيبارد من معهد التنمية اخلارجية في اململكة 
أوميلي، وبريت  دوناتو، وهنري ليتورك، وساميون  داركو، وكارال دي  إمييلي  املتحدة بدعم من 
شابيرو. وتولى فريق من منظمة بانوس غير احلكومية في لندن بقيادة شيفون ورنغتون 
تسجيل  في  احمللية  الشريكة  املنظمات  ودعم  التقرير  جتميع  لعمليات  العام  التنسيق 
ومصر  الصني  من  الريفية  املناطق  في  والنساء  الرجال  مباشرة  بها  أدلى  التي  الروايات 
في  بوقتهم  والنساء  الرجال  هؤالء  يبخل  ولم  والسنغال.  وبيرو  وباكستان  ومدغشقر 

تقاسم جتارب ومعارف الفقر.
وفيما يلي أسماء موظفي الصندوق وخبرائه االستشاريني الذين ساهموا في إعداد 
دة  وثائق املعلومات األساسية واملسودات األولية للفصول أو أبدوا تعليقاتهم على مسوَّ
التقرير أو ساهموا، بشكل أو بآخر، بوقتهم وجهدهم: جامي أندرسون، توم أنيونغي، كوشيك 
باروا، كيفني كليفر، رودني كوك، مايكل هامب، سافو هاراالمبوس، ماريا هارتل، أتاليا هاو، 
غاري هاو، كرمي حسني، أيان جونز، ميلني خير اهلل، هينوك كايفل، روبرتو لونغو، أنينا لوبوك، 
فينيت راسوانت، فيليب رميي، فرانشيسكو ريسبولي، أنتونيو روتا، الورا سيليشي، جينيفر 
سموالك، روزماري فارغاس - لونديوس، وداغ هولي. وشارك آخرون كثيرون في االجتماعات 
قاعدة  تارابوسي  وكلوديو كاساديو-  احلريزي  ووضع خالد  العمل.  وحلقات  االستعراضية 
بيانات لدراسات احلالة، وساهم عدد كبير من املوظفني اآلخرين في دراسات احلالة الفردية 

التي ضمتها قاعدة البيانات.
ويعرب الفريق عن امتنانه للعديد من األشخاص من خارج الصندوق ممن ساهموا في 
األعمال التحضيرية ملسودات الفصول أو املراجعني اخلارجيني ملسودة التقرير، أو من أبدوا 
تعليقاتهم على فصول بعينها، وهم: غوستافو أنريكيه، كاثرين باخ، أديتيا باهادور، اليزابيتا 
برولييت،  آن - صوفي  براون،  أرنود  بوبدي،  بليك، سافيتري  روبي  بيرديغيه،  باسيلي، خوليو 
ديريك بيرلي، ليديا كابرال، نيكوال كانتوري، تيريزا كافيرو غوميه، رينيه شاو بيروف، ميريت 
دوفيسكوغ،  دبورا  ديشنكار،  بريا  ديفيس،  بنيامني  كولز،  كريس  كويلو،  جاشينتو  كالف، 
غونزالو فاجنول، وليام فوستر، راغاف غيا، كيفني جاالغر، الفينيا غاسبيريني، تيري جوردانو، 
ويالم  هيزل،  بيتر  غوركان،  أرسالن  علي  غاي،  بارا  مامادو  غورينا،  أرانتكسا  غرين،  دنكان 
هيمسكيرك، آن جيليما، جانيس جيغينز، ريتيكا كابور، ديفيد لي، ليسلي ليبر، برونو لوش، 
بيتر ميسيرلي، سوزان  أكوستا،  ميجيا  أندريه  ميجار،  ماديلون  مارتسن،  جاك  لودي،  إيفا 
فيليستي  بيسكيت،  ليو  بيبيلنبوس،  لوسيان  بيكوك،  توني  نيفيس،  بيرنارديت  نيدرلوف، 
بروكتور، ميراي رازافندراكوتو، أرانتشا سانشيه، كوستاس ستاموليس، آندي سمر، ج. إدوارد 
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تايلور، كارولينا تريفاي أفيال، بيتر أوتنغ، ألبيرتو فالديه، كيفني وتكينس، برتوس وينيك، كيث 
ويب، ستيف ويغينز، ساميون ونتر، ماسيميليانو زاندومينيغي، ألبيرتو زيزا، ومونيكا زيوريك.
مقرري  مع  أُجريت  التي  املشاورات  من  كبيرة  مجموعة  من  كثيراًً  الفريق  واستفاد 
البلدان  في  اخلاص  والقطاع  املدني  اجملتمع  وممثلي  والباحثني  واألكادمييني  السياسات 
النامية. وأقيمت حلقات عمل ألقاليم أمريكا الالتينية والكاريبي، وآسيا واحمليط الهادي، 
إلى  بالشكر  ونتوجه  الكبرى.  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  أفريقيا،  وشمال  األدنى  والشرق 
موظفي الصندوق الذين عاونوا في تنظيم حلقات العمل وإلى املنظمات التالية: مركز 
األفريقية  والرابطة  بيروت،  في  األمريكية  واجلامعة  الريفية،  للتنمية  الالتينية  أمريكا 
لالئتمان الريفي والزراعي، التي تولت تنظيم وإدارة ثالث مشاورات إقليمية حول مسودة 

التقرير األولى. كما يعرب الفريق عن شكره لكل من شارك في حلقات العمل.
الصندوق  عليه  حصل  الذي  السخي  املالي  للدعم  امتنانه  عن  أيضاًً  الفريق  ويعرب 
من حكومات دوله األعضاء وشركائه: املركز العربي لدراسات املناطق القاحلة واألراضي 

اجلافة؛ وحكومات كل من إيطاليا وهولندا والسويد وسويسرا.
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نظرة عامة

الفصل األول: مقدمة
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 تقريباً 
من السكان الريفيني واحلضريني الفقراء دفعاً 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  املقبل. وساهمت  العقد  تتجاوزها خالل  أن  أو   2010 عام  عند مستويات 
املستقبل  آفاق  أن  اإلنتاج استجابة الرتفاع األسعار. على  زيادة  بدور كبير في  اآلن  حتى 
 2050 9 مليارات نسمة في عام  الذين سيناهز عددهم  العالم  بأن إطعام سكان  توحي 
سيتطلب زيادة اإلنتاج العاملي من األغذية بنسبة 70 في املائة، بينما سيقتضي حتقيق 
بأسعار  وتوفيره  الغذاء  إلى  الوصول  لقضايا  أيضاًً  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.
وظلت عجلة الزراعة في البلدان النامية تدور على امتداد عقود في سياق انخفاض 
األسعار العاملية للمنتجات الغذائية، واقترن ذلك في الكثير من البلدان ببيئات محلية 
غير مواتية. ويشكل تدني مستويات االستثمار في الزراعة، وعدم مالءمة السياسات، 
الريفية،  البنية األساسية  وتدني حالة  املنافسة،  وضعف األسواق وعدم قدرتها على 
وعدم كفاية اإلنتاج واخلدمات املالية، وتدهور قاعدة املوارد الطبيعية عوامل ساهمت 
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 
فيها  يعمل  أن  يجب  جديدة  بيئة  تهيئة  في  يساهم  العاملي  املستوى  على  الزراعية 
املشاركة  على  تشجعهم  جديدة  حوافز  لهم  توفر  وقد  الصغيرة،  احليازات  أصحاب 
زالت  وما  احمللية.  البيئة  حتسني  أيضاًً  يتطلب  ذلك  حتقيق  أن  على  األسواق.  في  اجملزية 
بالُنهج  واألخذ  مالئمة،  سياسات  وضع  إلى  البلدان  من  الكثير  في  ماسة  احلاجة 
الناجحة أو توسيع نطاقها، وزيادة وحتسني االستثمار في الزراعة وفي املناطق الريفية.
الطويلة  والتحديات  للقضايا  فقط  تستجيب  أال  ينبغي  للزراعة  املواتية  والبيئة 
تعتمد  التي  الطبيعية  فاملوارد  اجلديد.  الواقع  مع  أيضاً  تتجاوب  أن  ينبغي  بل  األمد، 
على  التنافس  ويزداد  التدهور  في  آخذة  واملياه،  األراضي  وبخاصة  الزراعة،  عليها 
وستزداد  الزراعة،  مخاطر  من  يزيد  الذي  املناخ  تغيُّر  جراء  احلالة  وتتفاقم  استعمالها. 
األوضاع سوءاً في املستقبل. وتشهد أسواق األغذية احمللية منواً سريعاً وتتسع الفروق 
جديدة  حتديات  ويطرح  جديدة  اقتصادية  آفاقاً  يفتح  مما  البلدان،  من  الكثير  في  بينها 
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أمام أصحاب احليازات الصغيرة. كما تتغيَّر فرص التجارة واألسواق الدولية حيث يزداد 
قبيل  من  كبيرة  اقتصادات  وتبزغ  العاملية  الزراعية  اإلمدادات  سالسل  بني  التكامل 
الزراعية.  املنتجات  على  والطلب  للعرض  هائلة  كمصادر  والهند  والصني  البرازيل 
»الواقع  ويفتح  البلدان  من  الكثير  في  واحلضرية  الريفية  املناطق  بني  الترابط  ويزداد 
عمليات  أوجدت  كما  الفقر.  من  واحلد  الريفي  للنمو  جديدة  فرصاً  املتغير  الريفي« 
إحالل الدميقراطية والالمركزية فرصاً جديدة في الكثير من البلدان النامية، وساعدت 
الفقراء  الريفيني  السكان  لتمثيل  منظمات  ظهور  على  خاص  بشكل  الفرص  هذه 
وحتسني إدارة املناطق الريفية ومتكني األفراد الريفيني الفقراء واجملتمعات احمللية الريفية 
في  السكان  بني  العمل  سن  يبلغون  الذين  األشخاص  نسبة  تزداد  وأخيراً،  الفقيرة. 
النمو  لزيادة  الالزمة  الظروف  تهيئة  على  يساعد  أن  ميكن  ما  وهو  األقاليم،  جميع 

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

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

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

منها. والتخفيف  اخملاطر 
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الفصل الثاني: حالة الفقر الريفي اليوم
ما زال سكان العالم النامي ريفيني أكثر منهم حضريني. ويعيش ما يقرب من 3.1 مليار 
مجموع  أن  على  الريفية.  املناطق  في  السكان،  مجموع  من  املائة  في   55 أي  نسمة، 
2025 سيصل إلى ذروته وسيبدأ  2020 حتى عام  الريفيني في الفترة من عام  السكان 
بعد ذلك في االنخفاض، وسيشهد العالم النامي زيادة في عدد السكان احلضريني مبا 
الالتينية  أمريكا  في  الريفيني  السكان  عدد  بالفعل  وبدأ  الريفيني.  سكانه  عدد  يفوق 
وتباطأ منو السكان  الهبوط.  والكاريبي وشرق آسيا وجنوبها الشرقي يسير في طريق 
الشرق  في  الريفيني  السكان  أعداد  انخفاض  يبدأ  وسوف  أخرى.  مناطق  في  الريفيني 
األوسط وشمال أفريقيا وفي جنوب ووسط آسيا بحلول عام 2025 وفي أفريقيا جنوب 

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

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

الفقر كبير ليس فقط بني األقاليم والبلدان، بل وداخل البلدان أيضاً. 
داخل  وكذلك  والبلدان  األقاليم  بني  الفقيرة  الريفية  األسر  معيشة  ُسبل  وتتنوع 
في  مبا  الصغيرة،  احليازات  زراعة  على  متفاوتة  بدرجات  الرزق  موارد  وتعتمد  البلدان. 
احلر  والعمل  بأجر،  الزراعي  والعمل  احلرفية  األسماك  ومصايد  احليواني  اإلنتاج  ذلك 
األسر  بعض  أن  حني  وفي  والهجرة.  الزراعي  غير  الريفي  االقتصاد  في  بأجر  العمل  أو 
قاعدة  تنويع  إلى  يسعى  معظمها  فإن  األنشطة  من  واحد  نوع  على  أساساً  يعتمد 
البلدان  معظم  في  حيوياً  دوراً  الزراعة  وتلعب  اخملاطر.  من  للحد  كوسيلة  رزقه  موارد 
وأفقر  مختلفة،  بدرجات  الزراعة  الريفية  األسر  من  املائة  في   80 من  أكثر  يزاول  حيث 
مصادر  أن  غير  الزراعية.  والعمالة  الزراعة  على  اعتماداً  األكثر  العادة  في  هي  األسر 
الدخل غير الزراعي تزداد أهمية في مختلف األقاليم، وترتبط عموماً زيادة الدخل على 
بالزراعة والدخل الذي  املستوى األسري بالتحول نحو األجور في األعمال األقل ارتباطاً 

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

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

وحتقيق منو ريفي شامل لصالح الفقراء.

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

عنصر حاسم في استراتيجيات إدارة اخملاطر على املستوى األسري. 
والصدمات هي العامل الرئيسي الذي يساهم في دخول دائرة الفقر أو البقاء فيها. 
بسبب  الصمود  على  فقراً  األقل  السكان  من  قدرة  أقل  الفقراء  الريفيون  والسكان 
تقع  وعندما  لصدمات.  يتعرضون  عندما  عليها  االعتماد  ميكنهم  التي  األصول  قلة 
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. 
الكثير من  الفقراء في  الريفيون  السكان  يواجهها  التي  اخملاطر  بيئة  وتزداد صعوبة 
أمد  منذ  القائمة  اخملاطر  فقط  يواجهون  ال  الفقراء  الريفيون  والسكان  العالم.  أنحاء 
بعيد واملرتبطة باعتالل الصحة وتقلب املناخ واألسواق وتكاليف الطقوس االجتماعية 
مواجهة  أيضاًً  اليوم  عليهم  بل  الدول،  هشاشة  ذلك  في  مبا  احلكم،  وسوء  املهمة 
الكثير من العوامل األخرى. وتشمل تلك العوامل تدهور املوارد الطبيعية وتغيُّر املناخ، 
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العامة  املمتلكات  موارد  على  الضغوط  وازدياد  األراضي،  على  احلصول  ضمانات  وقلة 
أاّل  البيئة  هذه  في  املرجح  ومن  األغذية.  أسعار  تقلب  وازدياد  الصلة،  ذات  واملؤسسات 
الريفيني  السكان  من  الكثير  إلى  الريفية  املناطق  في  للنمو  اجلديدة  الفرص  تصل 
للمخاطر  املتزايدة وحتسني االستجابة  أو  اجلديدة  للمخاطر  التصدي  ويتطلب  الفقراء. 

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

واالستثمار بسهولة أكبر في أنشطة مجزية ومدرة للدخل. 

الفصل الرابع: األسواق الزراعية من أجل زيادة الدخل
وترتبط  األداء.  قوية  زراعية  أسواق  وجود  الفقر  من  واحلد  الريفي  للنمو  األساسي  من 
أو  لألغذية  كمشترين  أو  للمنتجات  كبائعني  سواء  باألسواق  الريفية  األسر  معظم 
كليهما. على أن مدى مشاركة تلك األسر في األسواق يتفاوت تفاوتاً كبيراًًً. واملشاركة 
في األسواق غير مؤكدة في كثير من األحيان كما أنها محفوفة باخملاطر وجتري بشروط 
غير مواتية. وتسعى الكثير من األسر في تلك الظروف إلى إنتاج غذائها اخلاص بها بدالً 
هة  املوجَّ احملاصيل  استثماراتها في  أخرى  أسر  بينما حتد  احمللية  األسواق  من شرائه من 
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 
والتكاليف  املكافآت  وتتفاوت  الزراعي.  دخلها  وزيادة  جتارياً  إنتاجها  نُظم  استغالل  على 
القيمة  سالسل  من  سلسلة  وكل  سياق  لكل  تبعاً  ذلك  عليها  ينطوي  التي  واخملاطر 
الفقراء يواجهون عموماً حتديات  الريفيني  أن السكان  املنتجني. على  باختالف  وتختلف 
في االستفادة من الفرص اجملزية في أسواق املنتجات وال يستطيعون التغلب بسهولة 

على اخملاطر املرتبطة بها.
وشهدت أسواق املنتجات الزراعية حتوالت عميقة خالل العقدين الفائتني أو العقود 
الثالثة الفائتة وذلك من حيث حجم وطبيعة الطلب وتنظيم العرض أو إدارة األسواق. 
الزراعية،  املنتجات  على  الطلب  في  سريعة  زيادة  النامية  البلدان  معظم  وتشهد 
املستهلكني  أعداد  في  الزيادة  حتركه  الطلب  وهذا  القيمة،  العالية  املنتجات  السيما 
للمتاجر  السريع  االنتشار  ويشجع  احلضرية.  املناطق  في  دخلهم  مستوى  وارتفاع 
القيمة.  العالية  الغذائية  للمواد  وبخاصة  حديثة،  قيمة  سالسل  إنشاء  على  الكبيرة 
معايير  ولديها  أفضل  بشكل  ومنسقة  منظمة  بأنها  عموماً  تتسم  السالسل  وهذه 
نُظم  في  مهم  بدور  تقوم  زالت  ما  ذلك  رغم  التي  التقليدية  األسواق  لدى  مما  أعلى 
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أو  احلديثة  القيمة  وسالسل  األسواق  وتتيح  البلدان.  معظم  في  الغذائية  اإلمدادات 
لهم  تفتح  أن  وميكن  الصغيرة  احليازات  ألصحاب  جديدة  بيئة  هيكلتها  أُعيدت  التي 
ولكن  التهميش.  ومخاطر  األسواق  دخول  تكاليف  ارتفاع  على  للتغلب  مجزية  فرصاً 
م بديالً مهماً وتتيح في بعض األحيان خياراً احتياطياً.  األسواق التقليدية ميكن أن تقدِّ
وشهدت  واإلقليمية.  العاملية  الزراعية  األسواق  هيكل  وتركز  تكامل  يزداد  كما 
السريعة  االقتصادات  بعض  فيها  لعبت  تغييرات  الزراعة  في  العاملية  التجارة  خريطة 
وهي  املوردين،  صغار  إقصاء  إلى  التصدير  أسواق  من  الكثير  ومييل  متزايداً.  دوراً  النمو 
أشد  معايير  بفرض  الشمال  بلدان  في  التجزئة  جتار  قيام  بعد  حدتها  ازدادت  عملية 
مهمة  فرصاً  تفتح  العاملية  القيمة  سالسل  بعض  ولكن  والعمليات.  املنتجات  على 
أو  الزراعي  التجهيز  في  يعملون  الذين  اآلخرين  الريفيني  والسكان  املوردين  صغار  أمام 
حتديد  الصغيرة  احليازات  أصحاب  وسع  في  يكون  أن  وينبغي  الثانوية.  الصناعات  في 
والتقليدية  احلديثة  األسواق  في  مشاركتهم  عليها  تنطوي  التي  والفوائد  التكاليف 

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  التنظيم كشرط  قدرتهم على  تعزيز  بد من  وال  احلديثة.  الزراعية 
في األسواق بفعالية أكبر واحلد من تكاليف املعامالت التي يتكبدونها والتي يتكبدها 
من يدخلون في معامالت جتارية معهم. والبنية األساسية مهمة أيضاًً، السيما البنية 
األساسية للنقل وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل احلد من التكاليف وعدم 
التيقن وحتسني تدفق معلومات األسواق. وميكن للعقود أن تساعد في ذلك ألنها تبني 
الزراعية  التجارية  واألعمال  الصغيرة  احليازات  بني أصحاب  األحيان  الثقة في كثير من 
وبات  األخرى.  املالية  واخلدمات  املدخالت  ائتمانات  إلى خدمات  املزارعني  وصول  وتسهل 
أعمال  جدول  أهمية  ازدياد  ظل  في  العقود  تلك  إلبرام  متزايد  بشكل  مواتياً  السياق 

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

الريفيني كعمال وكمقدمي خدمات.

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

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

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

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

والقطاع اخلاص، وقبل ذلك مع املزارعني ومنظماتهم.

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

احلضرية. املناطق  على 
يولِّد  حيث  الزراعية  غير  االقتصادية  للتنمية  الرئيسية  احملركة  القوة  هي  والزراعة 
كل دوالر من القيمة املضافة في الزراعة ما يتراوح بني 30 و80 سنتاً في اجلولة الثانية 
محركات  أربعة  اليوم  ثمة  أن  على  االقتصاد.  من  األخرى  القطاعات  في  الدخل  من 
هي  األولى  احملركة  القوة  الزراعي.  غير  االقتصاد  منو  حتفيز  في  دورها  لها  أخرى  مهمة 
االقتصادات  بني  التكامل  وازدياد  املتوسطة  أو  الصغيرة  املراكز  منو  السيما  التحضر، 
جديدة  فرصاً  تخلق  أن  ميكن  التي  والعوملة  التحرير  عمليات  وثانياً،  واحلضرية.  الريفية 
ن نُظم االتصال واملعلومات، السيما  للعمل واخلدمات في املناطق الريفية. وثالثاً، حتسُّ
نشر التغطية الهاتفية املتنقلة في املناطق الريفية. وأخيراً، ازدياد االستثمار في نُظم 
داخل  شتى  بطرق  معاً  وجتتمع  احملركات  هذه  توجد  وقد  واملتجددة.  الالمركزية  الطاقة 
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 
واخلدمات الريفية، من قبيل الطاقة والنقل، وحتسني اإلدارة. وتشمل الشروط املسبقة 
خدمات  وتوفير  التجارية  األعمال  مناخ  حتسني  اخلاصة  االستثمارات  لتشجيع  الالزمة 
من  املشاريع  أصحاب  الحتياجات  املالئمة  املالية  واخلدمات  التجارية  األعمال  تنمية 
القوة  إمكانية احلصول على  تتاح للشركات  أن  بد  والنساء على حد سواء. وال  الرجال 
نة للعمال الريفيني هي البيئة التي  العاملة التي متتلك املهارات املالئمة. والبيئة احملسَّ
يحصلون فيها على فرص العمل الالئق ويسود فيها اعتراف بحقوقهم وقدرتهم على 
التنظيم، وهي البيئة التي تبذل فيها جهود للتصدي النتشار األعمال املتدنية األجور 
القطاع  في  النساء  نصيب  من  األغلب  في  هي  التي  املنظمة  وغير  املضمونة  وغير 
على  قدرتهم  ودعم  بحقوقهم  االعتراف  في  الريفيون  املهاجرون  ويرغب  الرسمي.  غير 
التنظيم، وأن يكون في وسعهم إرسال التحويالت املالية إلى الوطن بسهولة وبتكلفة 
نة  محسَّ بيئة  تهيئة  في  مهم  بدور  احلكومية  الفاعلة  اجلهات  وتقوم  منخفضة. 
لالقتصاد الريفي غير الزراعي. على 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 
الزراعي. ومن املهم بشكل خاص توفير التعليم وتنمية املهارات  الريفي غير  االقتصاد 
الالئق  العمل  فرص  إلى  الوصول  من  الراشدين  وأفراده  الريف  شباب  ن  ميكِّ ذلك  ألن 
بد بشكل خاص  وال  بهم.  اخلاصة  التجارية  أعمالهم  وإدارة  بدء  ن قدرتهم على  ويحسِّ
احلالية  االحتياجات  يالئم  مبا  وحتسينها  وتعزيزها  واملهنية  الفنية  مهاراتهم  تنمية  من 
في  يرغبون  الذين  والعمال  الصغرى  املشاريع  أصحاب  ذلك  ويشمل  الريفيني.  للسكان 
الهجرة. ويتطلب تعزيز  إلى  الذين قد يسعون  والعمال  البقاء في مناطقهم األصلية 
من  األحيان،  من  كثير  في  ومبتكرة  مختلفة،  صوراً  اجلبهات  تلك  كل  على  القدرات 
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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  بد من  وال  أمامنا.  بقوة  ماثالً  املناخ،  وتغيُّر  البيئية 
للكثير من العوامل التي تدمي تهميش االقتصادات الريفية. وال بد من متكني نساء ورجال 
وشباب الريف من تسخير تلك الفرص اجلديدة للمشاركة في النمو االقتصادي وإيجاد 
ذلك  من  واألهم  مخاطر.  من  يواجههم  ما  مع  أفضل  بشكل  للتعامل  أمامهم  ُسبل 
هو أن هذا العمل يتطلب تبديد حالة الركود التي تخيم على املناطق الريفية وحتويلها 
إلى أماكن يقبل شباب اليوم على العيش فيها ويرغبون في حتقيق طموحاتهم فيها. 
والسؤال هو كيف ميكن حتقيق ذلك؟ وال توجد بطبيعة احلال أي إجابات بسيطة لهذا 
االقتصادية  التنمية  حيث  من  مستوياتها  في  كبيراًًً  تفاوتاً  البلدان  وتتفاوت  السؤال. 
وأمناط النمو واتساع وعمق الفقر الريفي وحجم وبنية القطاع الزراعي والريفي. وميكن 
أن تختلف املناطق داخل البلدان اختالفاً كبيراًًً، مما يسفر عن تباين كبير في مستويات 
الفقر  من  واحلد  الريفية  للتنمية  عامة  خطط  توجد  أن  ميكن  ال  ولذلك  النمو.  فرص 
الريفي. وتتباين مجاالت التركيز والقضايا التي ينبغي التصدي لها واألدوار التي ينبغي 

أن يقوم بها مختلف الفاعلني باختالف السياقات.
وما  الريفي.  النمو  إزاء  الصارمة  التتابعية  القطاعية  الُنهج  جتاوز  ينبغي  أنه  على 
ومتثل  البلدان  من  الكثير  في  االقتصادية  التنمية  في  رئيسي  بدور  تقوم  الزراعة  زالت 
مصدراً 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 
االقتصادية  التنمية  وتعزيز  الفقر  من  احلد  جهود  عليه  تركز  رئيسياً  محوراً  التحديات 
في  املطاف  نهاية  في  اجلهود  إليه  ترمي  الذي  الهدف  يكون  أن  ويجب  على حد سواء. 
األسواق  مع  واملتكاملة  املنتجة  الصغيرة  احليازات  زراعة  نُظم  تطوير  هو  الظروف  كل 
الدينامية )من أجل تقدمي اخلدمات البيئية وكذلك توفير املنتجات الغذائية والزراعية( 
العناصر  وهذه  والصدمات.  اخملاطر  وجه  في  الصمود  على  والقادرة  بيئياً  واملستدامة 
مقومات  لها  تتوفر  التي  الصغيرة  احليازات  لزراعة  أساسية  سمات  تشكل  الثالثة 
الزراعي  الغد. وميكن للقطاع  أجيال  العيش بني  البقاء، السيما كاستراتيجية لكسب 
االقتصاد  لتوسيع  محركة  قوة  تشكل  أن  اجلديدة  العوامل  وجملة  بالنشاط  النابض 
الريفي غير الزراعي في مجموعة واسعة من الظروف القطرية. ويتطلب توسيع فرص 
الريفي  النمو  في  واسع  نهج  اتباع  االقتصادي  النمو  وحتقيق  الريفي  الفقر  من  احلد 
والتركيز على االقتصاد الريفي غير الزراعي على النطاق األوسع. ويتطلب التركيز على 
اهتماماً  الزراعي،  غير  الريفي  واالقتصاد  الصغيرة  احليازات  زراعة  وهما  اجملالني،  هذين 

خاصاً بأربع قضايا وزيادة االستثمار فيها:
y  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 
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وتكريس اهتمام أكبر للبنية األساسية واملرافق، ال سيما الطرق والكهرباء وشبكات 
توفير اخلدمات الريفية، مبا في ذلك التعليم  املياه والطاقة املتجددة. ومن املهم أيضاًً 
والرعاية الصحية واخلدمات املالية واالتصال وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
الريفي  النمو  تعزيز  األخرى في جناح كل جهود  السليمة حاسمة هي  اإلدارة  أن  كما 

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

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

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

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

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

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 
أو  التسيير  في  مشاكل  املنظمات  من  الكثير  وتعاني  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.

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

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

القادم. الريفي  اجليل 
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»قالوا عن الفقر الريفي«: روايات 
الشهود

ال بد من االستماع إلى السكان الريفيني الفقراء حتى نفهم الفقر الريفي ونحدد احللول 
والنساء  الرجال  من  مباشرة  روايات  التقرير  ويتضمن  عليه.  للتغلب  والفعالة  املالئمة 
الذين يعيشون في املناطق الريفية في ستة من بلدان العالم: الصني ومصر ومدغشقر 
وباكستان وبيرو والسنغال. وتولت منظمة بانوس في لندن تنسيق املقابالت والعمل مع 
املنظمات احمللية الشريكة في كل بلد.1 وُسجل ما مجموعه 30 مقابلة مع 15 رجالً و15 
امرأة في أعمار تراوحت بني 15 و82 عاماً في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 حتى 
مايو/أيار 2.2010 ويشار إلى هؤالء األشخاص باسم الرواة، وتعطي رواياتهم حملة عن واقع 
أطفالهم.  مستقبل  بشأن  وطموحاتهم  األشخاص  هؤالء  وآمال  اليوم  الريفي  الفقر 

وفيما يلي حملة موجزة عن املواقع الستة.
وليس القصد من الروايات املباشرة الواردة في هذا التقرير أن متثل الفقر الريفي في أي 
، ولكنها تساعدنا على إدراك أثر الفقر على هؤالء األشخاص والتعرف على ما  بلد معنيَّ

وضعوه من استراتيجيات للتغلب عليه.
وتتخلل هذه الوثيقة روايات مباشرة قصيرة من جميع الرجال والنساء الثالثني لتكميل 
على  املوقع  هذا  في  الروايات  لتلك  الكامل  النص  إلى  الرجوع  )ميكن  الرئيسي.  النص 
اإلنترنت:http://www.ifad.org/rpr2011(. ويبدأ كل فصل بسيرة موجزة عن اثنني من الرواة 

د محتوى الفصل. إلبراز جوانب حياتهم التي جتسِّ

الصني
الراويان: يل غومني، جانغ غوباو

هذان الراويان من قرية دونغاو الواقعة في مقاطعة هيبي في شمال الصني. ويبلغ عدد 
سكان القرية 500 2 نسمة تقريباًً. وال متتلك معظم األسر سوى مساحات صغيرة من 
وتربي  احملدود،  والتسويق  املنزلي  لالستهالك  والذرة  والقمح  اخلضروات  لزراعة  األراضي 
بعض األسر اخلنازير والدواجن واألرانب. وترك معظم شباب القرية ونسائها غير املتزوجات 
الذين يشكلون ما يقرب من 50 في املائة من السكان، قريتهم بحثاً عن عمل في أماكن 
أخرى ولم يعد يقيم في القرية تقريباًً سوى كبار السن والنساء واألطفال. وال يوجد في 
القرية سوى مدرسة ابتدائية واحدة؛ وعلى الرغم من وجود خمسة مراكز صحية فإنها 
الطارئة بسبب  الصحية  الرعاية  إلى  الوصول  ويتعذر  الرعاية األساسية  م سوى  تقدِّ ال 

تدهور حالة الطرق.
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مصر
الراويان: نوال حممد خليل، واإبراهيم اأبو زيد

الراويان من بلدة دنديط على بُعد 5 كيلومترات تقريباًً من مدينة ميت غمر و60 كيلومتراً 
من القاهرة. ويبلغ عدد سكان دنديط 000 40 نسمة تقريباًً باإلضافة إلى 000 35 نسمة 
يعملون خارج البلدة. ودنديط التي كانت قرية في وقت من األوقات أصبحت اآلن منطقة 
شبه حضرية تقوم فيها أبنية متعددة الطوابق مزوَّدة باملياه والكهرباء ومرافق الصرف 
الصحي. ويؤدي عدم توفر األراضي إلى تراجع الزراعة كمورد للزرق؛ ويعمل معظم الرجال 
في املصانع أو في التجارة، وأما النساء فمعظمهن ربات بيوت أو يبعن منتجات مختلفة 
في السوق. والقرية بها سبع مدارس، منها مدارس ثانوية، وواصل عدد كبير من سكان 
القرية تعليمهم حتى املرحلة اجلامعية. وعلى الرغم من فرص التعليم في دنديط فإن 

البطالة هي الشغل الشاغل في هذه القرية.

مدغشقر
الرواة: مانانتان باباي، فران�سواز هيوفا، رانيفو جان نيل�سون، راندرياماهيفا، رانوتيني، توفوك، �سوزان 

ت�سوفاالي
في  صغيرة  قرى  مجموعة  وهي  سابقاً(،  )بيما  تاناندافا  من  كلهم  السبعة  الرواة 
املناخ  حيث  مدغشقر  جنوب  أقصى  في  القرى  هذه  وتقع  النائية.  أندروي  منطقة 
الفرص  وتقل  والصيد.  الكفاف  زراعة  على  العيش  كسب  ويعتمد  اجلفاف.  شديد 
االقتصادية حتى في سنوات الوفرة بسب تدهور حالة الطرق وضيق ُسبل الوصول إلى 
والرياح  اجلفاف  بسبب  عديدة  لسنوات  متدنية  ظلَّت  احلصاد  مواسم  ولكن  األسواق، 
يرحل  حيث  العيش  لكسب  آخر  خياراً  املؤقتة  االقتصادية  الهجرة  ومتثل  الشديدة. 
العاصمة  املراكز احلضرية مثل  املهرة في  العمال غير  وينخرطون في صفوف  الشباب 

1 كيلومتر تقريباً.  000 أنتاناناريفو على بعد 

باكستان
الرواة: �سلمى بيبي، �سازيا بيبي، جاويد اإقبال، رويال جان، را�سب خان، ميانداد، حممد نفيد

جميع الرواة السبعة من قرية أخون باندي مبنطقة هاريبور في مقاطعة خيبر بختونخواه 
)التي كانت تعرف من قبل باسم مقاطعة احلدود الشمالية الغربية(. وتعيش في القرية 
زهاء 300 أسرة. والزراعة هي مصدر الرزق الرئيسي. وتشمل احملاصيل الزراعية في القرية 
القمح والذرة والثوم والبصل والعديد من أنواع الفاكهة. وهناك مصادر أخرى لكسب 
الرزق، وهي تشمل العمالة املوسمية، مبا في ذلك الزراعة والبناء. وحصل بعض سكان 
القرية على فرص عمل في املدن، مثل العمل في قيادة السيارات. وال توجد في القرية 
كيلومتراً(   15 بُعد  )على  القريبة  هاريبور  بلدة  إلى  السكان  ويسافر  صحية  مرافق  أي 
وأبوتاباد )على بُعد 30 كيلومتراً( للحصول على الرعاية الصحية. وتوجد في أخون باندي 
مدرستان ابتدائيتان، إحداهما للبنات واألخرى للبنني. وأدت احلاجة إلى السفر إلى هاري 
بور للحصول على التعليم الثانوي إلى تقييد فرص التعليم وبخاصة للفتيات. وتعاني 
والري  الصيانة(  )مشاكل  املنزلي  لالستهالك  املياه سواء  إمدادات  في  القرية مشاكل 

)تناقص الكميات(. 
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بيرو
دوري�س  نوفوا،  بورتوكاريرو  اإلياين  لي�ساردو،  نوفوا  �سريافني  وليامز  دلغادو،  اإ�سبينوزا  اإل�سا  الرواة: 

كون�سيلو �سان�سيه �سانتيالن، خو�سيه دل كارمن بورتوكاريرو �سانتيالن
أُجريت املقابالت في موقعني، هما راموس وشيتو في والية أمازوناس بشمال بيرو. وينحدر 
نائية  قرية  وراموس  األصليني.  وشاشابويا  أكواروناس  سكان  جماعتي  من  الرواة  بعض 
األقدام من منطقة  على  دقيقة سيراً   30 بعد  على  وتقع  نسمة   130 حوالي  يسكنها 
سانتا روزا. ويعيش معظم السكان على زراعة الكفاف، ومصدر الدخل النقدي الرئيسي 
فإنهم  ولذلك  سيارة،  القرية  في  شخص  أي  ميتلك  وال  األناناس.  وتسويق  الزراعة  هو 
في  وتوجد  األناناس.  لشراء  القرية  إلى  يفدون  الذين  الوسطاء  املشترين  على  يعتمدون 
القرية مدرسة ابتدائية، ولكن القرويني يضطرون إلى السير إلى سانتا روزا للوصول إلى 
إليها أسهل كثيراًً،  راموس والوصول  أقرب مركز صحي. وشيتو أكبر في مساحتها من 
الزراعة وتربية  وبها مدرسة ثانوية ومركز صحي. وخيارات كسب العيش تشمل أساساً 
احليوانات. غير أن الكثيرين من سكان القرية يسافرون إلى شاشابوياس عاصمة املقاطعة 

على بُعد 125 كيلومتراً لتحسني تعليمهم واحلصول على خدمات صحية أفضل.

السنغال
�سافييتو  غوديابي،  حبيباتو  دييديو،  عمر  دييديو،  بكري  بامبوكي،  با�سكالني  بادجي،  الله  عبد  الرواة: 

غوديابي، بنتو �سامبو
ينتمي الرواة السبعة لقرى مختلفة في مقاطعة كازامانس في جنوب السنغال. وظلت 
بني  املسلح  النزاع  ويالت  تعيش  املاضية  والعشرين  الثماني  السنوات  طيلة  كازامانس 
زراعية  منطقة  كانت  التي  كازامانس  وأصبحت  كازامانس.  استقالل  وحركة  احلكومة 
مزدهرة أفقر مقاطعات السنغال. ولقي آالف السكان حتفهم جراء النزاع وأدت األلغام 
إلى  بالفرار  الشباب  من  الكثير  والذ  أخرى.  كبيرة  أعداد  تشويه  أو  إصابة  إلى  األرضية 
العاصمة داكار بحثاً عن عمل. وأما من آثر البقاء في املنطقة فقد ظلت الزراعة مصدر 
عيشه الرئيسي. وتشمل احملاصيل الرئيسية األرز والفول السوداني والذرة والُدخن والذرة 

الرفيعة والبازالء.
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منطقة امازونس، بيرو: الياني بورتوكاريرو 
نوفوا تطعم دواجنها في مزرعة أسرتها. 

تنتمي الياني إلى رابطة للشباب تروج 
حلماية البيئة والزراعة املستدامة. وبحكم 

كونها قلقة على املعدالت املنخفضة 
للتعليم في املدارس احمللية ، فإنها تساعد 

أيضاً في إنشاء مكتبة متنقلة.

الفصل األول

مقدمة
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ما هو اجلديد في االقتصادات الريفية والزراعة؟
انتبه العالم في أعقاب ارتفاع أسعار األغذية في الفترة 2006-2008 إلى احلاجة امللحة 
املتوقع  الذين من  العالم  الغذائي لسكان  األمن  تكفل حتقيق  إيجاد حلول جديدة  إلى 
انحسار  بعد  اليوم  يبدو  وقد   .2050 عام  بحلول  مليارات نسمة   9 على  يزيد عددهم  أن 
األخرى  املشاكل  بسبب  أهميتها  بعض  فقدت  املسألة  هذه  أن  األسعار  ارتفاع  موجة 
النامية.  البلدان  تتنافس معها على اجتذاب اهتمام مقرري السياسات في  باتت  التي 
بلوغ األهداف اإلمنائية  آفاق  املالية على  أثر األزمة  وتشمل هذه املشاكل بشكل خاص 
لأللفية في بعض املناطق، ال سيما أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تشير التقديرات إلى 
أن األزمة ستتسبب في الزج بنحو 20 مليون نسمة آخرين في هوة الفقر املدقع بحلول 
طيلة  يتوقف  لم  األخرى  البلدان  من  العديد  في  األسعار  ارتفاع  أن  على   3.2015 عام 
2009. وجتددت اخملاوف من وقوع أزمة جديدة في أسعار األغذية في أعقاب الطفرة  عام 
العاملية التي وقعت مؤخراًً في أسعار القمح واحلبوب خالل منتصف عام 2010. ويوحي 
تغييرات  مجموعة  من  جزءاً  يشكل  األغذية  أسعار  ارتفاع  صاحب  ما  بأن  كله  ذلك 
الريفية  واالقتصادات  الزراعة  بيئة  العالم في  األجل يشهدها  النطاق وطويلة  واسعة 
الفقر  من  واحلد  الريفية  بالتنمية  املهتمني  لكل  األساسي  ومن  النامية.  البلدان  في 

فهم تلك التغييرات الواسعة وآثارها على النساء والرجال الريفيني.
2006 حتى  الفترة من سبتمبر/أيلول  في  الدولية  األغذية  أسعار  تقريباًً  وتضاعفت 
يونيو/حزيران 2008. وارتفع مؤشر األسعار الذي حددته منظمة األغذية والزراعة جلميع 
األغذية الرئيسية مبا نسبته 78 في املائة وارتفعت مؤشرات احلبوب وزيت الطعام بأكثر 
من الضعف. وأحدثت آثار ارتفاع األسعار دوياً كبيراًًً على مستوى العالم، وامتدت آثاره 
على  وطأة  أشد  اآلثار  كانت  فقد  ذلك  ومع  باألغذية.  الغنية  الثرية  البلدان  لتشمل 
غذائية  أرصدة  سوى  لديها  يكن  لم  التي  املنخفض  الدخل  ذات  الغذائي  العجز  بلدان 
واحدة فقط  2007 تضاعفت في سنة  يوليو/متوز  األرز منذ  أن أسعار  هزيلة. مثال ذلك 
في السنغال. وفي إريتريا، ازدادت أسعار دقيق القمح في أسمره بأكثر من الضعف في 
60 في املائة في السودان وسري النكا.  نفس الفترة بينما ازدادت أسعار القمح بنسبة 
وارتفعت أسعار األرز بنسبة 66 في املائة في بنغالديش وتضاعفت في هايتي في الفترة 

من أغسطس/آب 2007 حتى أغسطس/آب 4.2008 وأضيرت أيضاًً بلدان أخرى كثيرة. 
األسر  ولكن  وداخلها،  البلدان  بني  متباينة  آثار  عن  األسعار  ارتفاع  موجة  وأسفرت 
الفقيرة الريفية واحلضرية هي التي تضررت بشكل خاص. وعجز أصحاب الدخل املنخفض 
في الكثير من البلدان عن احلصول على الغذاء املناسب ألنفسهم أو ألطفالهم. وجلأت 
األسر الفقيرة في جميع أنحاء العالم إلى سحب أطفالها )وبخاصة الفتيات في كثير 
من األحيان( من املدارس، كما جلأت إلى بيع أرصدتها من احليوانات، والتحول نحو األغذية 
وأشارت  الغذائية.  غير  النفقات  وتخفيض  تكلفة،  واألقل  إشباعاً  واألكثر  فائدة  األقل 
تقديرات منظمة األغذية والزراعة في عام 2008 إلى أن طفرة األسعار أضافت ما يقرب 
العالم. ولم يكن هؤالء املضارون في آسيا  إلى عدد اجلوعى في  100 مليون نسمة  من 
وحدها التي تضم أكبر عدد من اجلوعى )640 مليون نسمة( أو أفريقيا جنوب الصحراء 
التي تبلغ فيها معدالت نقص التغذية أعلى مستوياتها مقارنة بعدد سكانها )32 في 
الشرق  في  مستوياتها  أعلى   2009 عام  خالل  اجلوعى  نسبة  في  الزيادة  وبلغت  املائة(. 
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والكاريبي  الالتينية  املائة( وأمريكا  14 في  الزيادة  أفريقيا )حيث بلغت  األوسط وشمال 
)13 في املائة( مقارنة بعام 5.2008 والسبب في ذلك ال يقتصر بطبيعة احلال على ارتفاع 
األسعار في حد ذاته، وإمنا املشاكل األوسع الكامنة وراء ذلك. مثال ذلك أن األزمة وقعت 

تعاني  بيئة  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في 
الغذائي  األمن  على  املدى  بعيدة  متزايدة  ضغوطاً 
املرتبط بالنمو االقتصادي، وازدياد الطلب على األغذية 
عدد  وانخفاض  القيمة(،  العالية  املنتجات  )وبخاصة 

السكان الزراعيني، وتدهور قاعدة املوارد.6
وعلى الرغم من هبوط أسعار األغذية الدولية منذ 
عن  زالت مرتفعة كثيراًً  ما  2008 فهي  منتصف عام 
معدالتها التي كانت عليها قبل منتصف عام 2007، 
الطلب  ازدياد  بأن  اآلن  النطاق  واسع  اعتراف  وهناك 
والطاقة  الطبيعية  املوارد  ندرة  بازدياد  ذلك  واقتران 
اجتاهات  في  مطرد  تغيير  إلى  األرجح  على  سيؤدي 
طويلة،  ملدة  ثابتة  ظلت  التي  املنخفضة  األسعار 
السلع  سيما  )ال  معيَّنة  لسلع  بالنسبة  األقل  على 
األخيرة  التوقعات  مثالً  وتشير  األساسية(.  الغذائية 
االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون  ملنظمة 
الدولية  األسعار  أن  إلى  والزراعة  األغذية  ومنظمة 
احملاصيل  منتجات  فيها  )مبا  الزراعة  السلع  ملعظم 
أو   2010 عام  مستويات  عند  ستستقر  واملاشية( 

ستتجاوزها على األقل خالل العقد املقبل.7
عدة  األغذية  أسعار  ارتفاع  أعقاب  في  واتخذت 
التي  والفرص  للتهديدات  للتصدي  إمنائية  مبادرات 
يطرحها ارتفاع األسعار أمام الزراعة واألمن الغذائي 
زراعة  القت  السياق،  هذا  وفي  النامية.  البلدان  في 
مثال  مسبوق.  غير  عاملياً  اهتماماً  الصغيرة  احليازات 
املستوى  الرفيعة  املتحدة  األمم  عمل  فرقة  أن  ذلك 
في  وضعت  العاملية  الغذائي  األمن  بأزمة  املعنية 
بدعم  أوصى  شامل  عمل  إطار   2008 عام  صيف 
الفورية  اإلجراءات  ضمن  الصغيرة  احليازات  أصحاب 
أكثر  غذائية  نُظم  وبناء  الضعفاء  ملساعدة  املتخذة 
مرونة. وتبع ذلك اتخاذ مبادرات أخرى، مبا في ذلك مبادرة 
الكويال بشأن األمن الغذائي التي اتخذها مؤمتر قمة 
البلدان الثمانية لعام 2009، والبرنامج العاملي للزراعة 
واألمن الغذائي الذي أعقب ذلك، وهما يؤكدان أيضاًً 

إطعام  مشكلة  حل  من  كجزء  النامية  البلدان  في  الصغيرة  احليازات  زراعة  أهمية 
السكان في تلك البلدان وفي العالم. 

املتزايد  الطلب  من  كبير  جانب  تلبية  من  العالم  متكن  العاملي،  الصعيد  وعلى 
الزراعة  خالل  من  و/أو  الغنية  البلدان  في  اإلنتاج  زيادة  طريق  عن  األسعار  وارتفاع 

»تزداد األسعار كل عام عن السنة السابقة. 
جند مثالًً أن سعر طبق الزُبد )نصف كيلوغرام 

تقريباًً( كان ستة جنيهات منذ 10 سنوات. وأما 
اليوم فقد وصل سعره إلى 40 جنيهاً. والدخل 
منخفض عموماً. وكما ترون فقد أصبحنا اليوم 

معدمني. وال نشعر باألمن«

اإبراهيم اأبو زيد، 
ذكر، 55 عامًا، م�سر.

»كان الناس يزرعون الكرنب والثوم من قبل 
ألنهم كانوا يحصلون على بذور أفضل. وكان 
سعر البذور في ذلك الوقت يتراوح بني 400 

و600 روبية للمن )40 كيلوغراماً( ولكنها تكلِّف 
اآلن ما يتراوح بني 000 6 و000 12 روبية. 
والناس ال يزرعون اخلضروات بسبب فقرهم، 

ولكنهم يقتصرون على زراعة القمح والذرة. 
وال يزرعون أي محصول آخر. لقد كانوا يزرعون 

من قبل أما اآلن فإنهم ال يزرعون بسبب ارتفاع 
األسعار«.

را�سب خان،
 ذكر، 28 �سنة، باك�ستان
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من  إنتاجها  توسيع  من  املتقدمة  البلدان  بذلك  نت  ومتكَّ النطاق.  الواسعة  التجارية 
البلدان  في  احلبوب  إنتاج  في  الزيادة  تتجاوز  لم  بينما  املائة،  في   13 من  بأكثر  احلبوب 
ميكن  ال  الغنية  البلدان  في  اإلنتاج  زيادة  على  االقتصار  أن  على  املائة.8  في   2 النامية 
ال  فهو  العاملي.  الغذائي  األمن  ملشكلة  األجل  والطويل  املستدام  احلل  هو  يكون  أن 
سكان  إطعام  أن  إلى  إضافة  األغذية،  إلى  السكان  جميع  وصول  لقضية  يتصدى 
33 في  2050 )بزيادة نسبتها  9 مليارات نسمة في عام  العالم الذين سيتجاوز عددهم 
العاملي  اإلنتاج  زيادة  مليار نسمة( سيتطلب   6.9 يبلغ  الذي  احلالي  على عددهم  املائة 
لألغذية بنسبة 70 في املائة9 ورمبا مضاعفة اإلنتاج في البلدان النامية. ولذلك ينبغي 
توفير  في  حالياًً  به  تساهم  مما  كثيراًً  أكبر  دور  النامية  البلدان  في  للزراعة  يكون  أن 
البلدان  في  الزراعة  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  وتوزيعها.  العاملية  الغذائية  اإلمدادات 
اإلمدادات  توفير  أكبر في  بدور  تقوم  أن  ينبغي  الزراعية،  البلدان  وبخاصة في  النامية، 
عن  إاّل  البلدان  معظم  في  ذلك  يتحقق  ولن  واإلقليمية.  الوطنية  األغذية  ألسواق 

أو كلياًً على إنتاج احليازات الصغيرة. طريق الزراعة املعتمدة اعتماداً كبيراًً 
احليازات  أصحاب  قيام  بإمكانية  يتعلق  فيما  اآلن  واضحة حتى  غير  اآلفاق  زالت  وما 
الصغيرة في البلدان النامية بدور أكبر في تلبية الطلب املتزايد داخل األسواق الوطنية 
وخارجها. على أن ارتفاع األسعار دليل واضح على تغيُّر البيئة العاملية التي يعمل فيها 
امتداد  على  تعمل  النامية  البلدان  في  الزراعة  وظلت  احليوانات.  ومربي  املزارعني  صغار 
والتكلفة  الكبير  الدعم  خالل  من  معاملها  تتحدد  عاملية  بيئة  في  السنوات  عشرات 
وقواعد  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  في  لإلنتاج  العالية 
والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  في  املزارعني  إلى  وباإلضافة  الدولية.  التجارة  تقييد 
ن آخرون من شق طريقهم بنجاح في تلك البيئة، وهم على  في امليدان االقتصادي، متكَّ
وجه اخلصوص كبار املنتجني من أصحاب الكفاءة، السيما في أمريكا الالتينية، والكثير 
لتكنولوجيات  استجابوا  حيث  اآلسيوية،  البلدان  في  وبخاصة  املنتجني،  صغار  من 
الهائلة  الزيادة  خالل  من  العامة  واالستثمارات  الداعمة  والسياسات  اخلضراء  الثورة 
الزراعة  على  املعتمدة  البلدان  من  العديد  دور  ظل  اآلخر،  اجلانب  وعلى  إنتاجيتهم.  في 
هامشيا في السيناريو العاملي حتى أوائل أو منتصف العقد األول من األلفية اجلديدة، 
كثير  في  أيضاً  اعتمادهم  وازداد  بل  الغذائية،  الواردات  على  الكثيرين  اعتماد  ازداد  كما 

من األحيان على السلع التي ينتجونها بأنفسهم أو التي لديهم القدرة على إنتاجها.
التهميش  عن  املسؤول  وحده  ليس  العاملية  األسعار  انخفاض  فإن  احلال  وبطبيعة 
أيضاًً  النامي، ألن هناك  العالم  أعم في  الريفية بشكل  واالقتصادات  للزراعة  املستمر 
عوامل محلية ساهمت في ذلك. وعلى الرغم من أن هذه العوامل تباينت كثيراً بتباين 
الزراعة،  في  واخلاصة  العامة  االستثمارات  وهبوط  انخفاض  تشمل  فإنها  السياقات 
األساسية  البنية  وضعف  املنافسة،  على  قدرتها  وعدم  احمللية  األسواق  وهشاشة 
قاعدة  وتدهور  املزارعون،  يحتاجها  التي  املالية  واخلدمات  اإلنتاج  كفاية  وعدم  الريفية، 
املوارد. وأسفر ذلك كله عن أمور، منها الدور احملدود واحملفوف باخملاطر و/أو غير اجملزي نسبياً 
ألصحاب احليازات الصغيرة على وجه اخلصوص في أسواق األغذية والزراعة اآلخذة في 
النمو داخل بلدانهم. وال غرابة مثالًً في أن الدراسات االستقصائية التي أُجريت في إطار 
برنامج األبعاد الهيكلية للتحرير في الزراعة والتنمية الريفية حتت قيادة البنك الدولي 
والسنغال(  ونيكاراغوا  واملغرب  واملكسيك  ومالي  ومدغشقر  )كينيا  بلدان  سبعة  في 
كشفت عن أن نسبة كبيرة من أصحاب احليازات الصغيرة ال يشاركون إاّل بدور هامشي 
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احليازات  أصحاب  مساهمة  عدم  في  أثرها  العوامل  هذه  لكل  كان  كما  األسواق.10  في 
الصغيرة في البلدان النامية عموماً بدور يذكر في التصدي الرتفاع األسعار خالل الفترة 
2006-2008. وال تصل فوائد ارتفاع األسعار إلى املزرعة في كثير من األحيان، بل وعندما 

تصل إليها فإن أصحاب احليازات الصغيرة يعجزون في كثير من احلاالت عن اغتنام تلك 
الفرص بسبب ما يواجهونه منذ زمن بعيد من معوقات في اإلنتاج والتسويق وما يقترن 

بذلك من ارتفاع تكاليف الوقود واألسمدة.
كانت  إذا  أوالً،  األغذية؟  أسعار  أزمة  اندالع  منذ  البيئة  هذه  في  إذن  تغيَّر  الذي  فما 
أسعار  ارتفاع  ميحوها  وال  الصغيرة  احليازات  أصحاب  إلى  تصل  األسعار  ارتفاع  فوائد 
أقوى وفرصة أوسع أمام أصحاب احليازات الصغيرة  أن توفر حافزاً  املدخالت فإنها ميكن 
لالشتراك بدور مجزٍ في األسواق، ال سيما في األسواق الريفية واحلضرية في بلدانهم 
من  يسود  وما  األسعار  ارتفاع  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  التصدير.  أسواق  في  وكذلك 
إلى  احلكومات  ببعض  أفضى  قد  العاملية  األسواق  احلبوب في  ر  توفُّ مخاوف حيال عدم 
السعي نحو تعزيز قدراتها اإلنتاجية؛ ورمبا جتد هي وغيرها من العناصر الفاعلة األخرى 
حوافز أكبر تشجعها على االستثمار املطلوب في البنية األساسية واخلدمات وحتسني 
اإلدارة واملؤسسات حتى تنجح الزراعة )مبا في ذلك زراعة احليازات الصغيرة( وحتى تتمّكن 

املناطق الريفية عموماً من مواكبة قافلة النمو على املستوى القطري.
متحيص  فيه  ازداد  وقت  في  حدث  األسعار  ارتفاع  أن  هو  للتغيير  اآلخر  املهم  والبعد 
السياسات احلمائية للزراعة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي. 
وأشعلت أزمة األغذية التي جنمت عن طفرة األسعار هذه اخملاوف ولفتت االنتباه إلى أن 
التجارة  وقواعد  القطري  املستوى  على  القائمة  الزراعية  التجارة  سياسات  من  الكثير 
ال  رمبا  الزراعة  بشأن  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاق  في  عليها  املتفق  احلالية  العاملية 
الطريقة  حول  اآلراء  في  تغيير  وهناك  املستقبل.11  في  األزمات  تلك  وقوع  ملنع  تكفي 
العاملي،  أو  الوطني  املستوى  على  سواء  الزراعية  األسواق  إدارة  حتسني  بها  ميكن  التي 
ضمان  بها  ميكنها  التي  الطريقة  على  التركيز  نحو  متزايدة  بأعداد  احلكومات  وتتجه 

أمنها الغذائي الوطني في املستقبل.
وعالوة على ذلك فقد ارتفعت األسعار العاملية في وقت ازدادت فيه ندرة الطاقة واملوارد 
الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة، ال سيما املياه واألراضي الصاحلة للزراعة، وكذلك 
أراضي الرعي ومصايد األسماك والغابات. وهذه الندرة تنشأ في جانب منها عن تناقص 
املناطق.  من  الكثير  في  تكثيفه  إلى  املناخ  تغيُّر  سيؤّدي  ما  وهو  وتدهورها،  املوارد  هذه 
ر  التحضُّ املياه، بسبب  والتنافس، ال سيما على  ازدياد الطلب  أيضاًً  أن ذلك يوضح  على 
والتصنيع وعلى األراضي الزراعية نتيجة ازدياد االهتمام بني املستثمرين من القطاعني 
اخلاص والعام. ومن املرّجح أن يستمر الضغط على قاعدة املوارد الشحيحة بالفعل في 
ناحية فإن ذلك  املناخ. ومن  وتغيُّر  ر  والتحضُّ السكاني  النمو  املستقبل بسبب استمرار 
قد يُسهم في تثبيت األسعار الزراعية والغذائية عند مستوياتها املرتفعة نسبياً وقد 
يستمر في توفير حوافز لزيادة االستثمار في الزراعة وفي املناطق الريفية. ومن الناحية 
األخرى، من املرّجح أن يفرض ذلك أيضاًً ضغوطاً متزايدة على الزراعة والسكان الريفيني 
وكفاءة  البيئية  باالستدامة  االهتمام  وزيادة  اجلديدة  البيئية  الظروف  مع  للتكيُّف 

استخدام املوارد الشحيحة والتعامل مع اخملاطر املناخية وازدياد التقّلبات.
وارتفعت األسعار العاملية أيضاًً في وقت تغّيرت فيه املالمح اجلغرافية لالقتصاد العاملي 
تغيُّراً جذرياً عّما كانت عليه منذ بضعة عقود. واليوم فإن اخلطوط الفاصلة بني الشمال 
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منذ  عليه  كانت  عّما  متاماً  مختلفة  النامية  والبلدان  النمو  املتقدمة  والبلدان  واجلنوب 
البرازيل  10 سنوات. وأصبحت االقتصادات الكبيرة السريعة النمو، من قبيل اقتصادات 

هائلة  مصادر  تشّكل  وباتت  العاملية،  األسواق  في  حالياًً  مهمة  ركائز  والهند،  والصني 
سواء للطلب على املنتجات الزراعية أو عرضها. وأفضى ذلك إلى تغيير بعض العوامل 
التقليدية التي كانت حتّدد األسعار العاملية، كما أفضى إلى تغيير األسعار على املستوى 
اجلديدة.  التجارية  واالتفاقات  التدفقات  جذور  إليها  امتدت  التي  املناطق  في  القطري 
ويفتح ذلك مجموعة من الفرص اجلديدة أمام الزراعة، مبا في ذلك زراعة احليازات الصغيرة، 
في البلدان النامية لالستفادة من األسواق اجلديدة. وهذه الفرص مفتوحة في األسواق 
الدولية وكذلك بشكل متزايد في األسواق احمللية. ومع ذلك، يواجه صغار املزارعني مخاطر 

جديدة تهّدد بتهميشهم في كل تلك األسواق.
واخلالصة أن البيئة العاملية للزراعة وأسواق األغذية تتطّور في اجتاه يبدو أنه يوّفر حوافز 
الزراعة،  أمام  الفرص  ولتوسيع  النامية  البلدان  الريفية من  املناطق  أكبر لالستثمار في 
مبا في ذلك زراعة احليازات الصغيرة، ألداء دور رئيسي في دفع النمو الريفي وكفالة حتقيق 
البيئة تفرض أيضاًً مخاطر جديدة على االقتصادات  الغذائي. على أن نفس هذه  األمن 
الريفية والسكان الريفيني، خاصة بسبب ازدياد ُشح املوارد واتساع املنافسة، وتغيُّر املناخ، 
ر حوافز للتصّدي  وعوملة سالسل القيمة الزراعية. وعلى الرغم من أن الفرص اجلديدة توفِّ
في  الريفية  للمناطق  االقتصادي  التهميش  وراء  بعيد  أمد  منذ  ظلت  التي  للعوامل 
البلدان النامية فإن نفس هذه العوامل هي التي تسهم أيضاًً في مفاقمة اخملاطر اجلديدة 
وتقويض قدرة السكان الريفيني على إدارتها واالستفادة من الفرص اجلديدة. ويتعنّي على 
مقّرري السياسات الذين يسعون إلى تعزيز النمو االقتصادي الريفي واألمن الغذائي أن 
يركزوا على هذه الفرص اجلديدة املتاحة في بيئة اليوم، ويجب أن يُدركوا أيضاًً أن االستفادة 
التي يواجهها أصحاب احليازات الصغيرة  من تلك الفرص تتطّلب التخفيف من اخملاطر 
للعوامل  والتصّدي  اخملاطر  تلك  إدارة  على  قدرتهم  وتعزيز  اآلخرون،  الريفيون  والسكان 
مقّرري  على  أيضاًً  ويتعنّي  الريفية.  املناطق  تهميش  في  سبباً  كانت  التي  التقليدية 
السياسات في تلك العملية النظر إلى النساء والرجال الريفيني، وأن ينظروا قبل ذلك إلى 
الشباب في املناطق الريفية، انطالقاً من رؤية جديدة تتعامل معهم باعتبارهم عناصر 
إدارة  حتسني  في  رئيسيني  وكمساهمني  الغذائي،  واألمن  االقتصادي  النمو  في  رئيسية 

وصون قاعدة املوارد الطبيعية املتزايدة ُشّحاً في سياق تغيُّر املناخ.

السياق املتغيِّر للحد من الفقر الريفي
حققت بلدان كثيرة مستويات كبيرة من النمو خالل العشر أو العشرين سنة املاضية، 
ولكن ذلك لم يصاحبه في بعض األحيان تخفيض مماثل في مستويات الفقر، وبخاصة 
عندما كانت هناك قطاعات أخرى غير الزراعة وراء ذلك النمو. ويحقق النمو في الزراعة 
عادة أكبر التحسينات ألفقر السكان، ال سيما في أفقر االقتصادات األكثر اعتماداً على 
الزراعة. ومثال ذلك أن إحدى الدراسات تبنّي أن منو الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 1 في املائة 
بسبب الزراعة يزيد نفقات نسبة الثالثني في املائة األفقر من السكان مبا ال يقل عن 2.5 
مرة مقارنة بالنمو الذي حتققه سائر قطاعات االقتصاد.12 وتكشف دراسة أخرى عن أن 
النمو الزراعي أفضل 3.2 مرة في تقليل عدد الفقراء الذين يعيشون على دوالر واحد يومياًًً 
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مقارنة بالنمو الذي حتققه القطاعات غير الزراعية.13 وعلى الرغم من ذلك، لم تنل الزراعة 
ذلك  في  مبا  النامية،  البلدان  معظم  في  يذكر  اهتماماً  املاضية  القليلة  العقود  طيلة 
الكثير من أفقر تلك البلدان، كما لم يهتم بها اجملتمع اإلمنائي الدولي إال اهتماماً محدوداً.

وفي الوقت نفسه لم تكّرس احلكومات واجلهات املانحة سوى القليل من اهتمامها 
استمرار  على  احلفاظ  في  الريفية  االقتصادات  تنويع  يؤديه  أن  ميكن  الذي  املهم  للدور 
ربط  في  والنجاح  القطاعات.  بني مختلف  الدينامي  التفاعل  الذي يستفيد من  النمو 
فيها  تساهم  التي  البلدان  في  العادة  في  يتحقق  الفقر  من  باحلد  االقتصادي  النمو 
الزراعة بدور كبير في النمو االقتصادي واحلّد من الفقر وكذلك في البلدان التي تتجه 
نحو التنويع. وينطوي التنويع على أهمية كبيرة في احلد من الفقر سواء على مستوى 
األسرة أو اجملتمع احمللي أو على املستوى القطري. والواقع أن السكان الريفيني في جميع 
واليوم  زراعية.  غير  مصادر  من  متزايد  بشكل  دخلهم  على  يحصلون  النامية  املناطق 
فإن وجود حوافز جديدة لالستثمار في املناطق الريفية ومدفوعة في جانب كبير منها 
مواتية  بيئة  تهيئة  على  أيضاًً  يساعد  أن  ميكن  الزراعية  واخلدمات  السلع  قيمة  بازدياد 
اجلديدة  العوامل  ببعض  أيضاًً  العملية  هذه  تستعني  أن  وميكن  الريفي.  النمو  لتنويع 
ر وازدياد قوة الروابط بني املناطق الريفية  احملّركة للنمو الريفي، مبا في ذلك انتشار التحضُّ
وتكنولوجيات  القيمة،  سالسل  من  الكثير  وعوملة  البلدان،  من  كثير  في  واحلضرية 

االتصال اجلديدة واحملّسنة، واالجتاه نحو الالمركزية في نُظم تطوير وتوفير الطاقة.
وفي ظل التحّول الدميوغرافي الذي تشهده البلدان في انخفاض معدالت اخلصوبة 
إعالة  معدل  فيها  ويهبط  اخلصوبة  معدالت  فيها  تنخفض  بفترة  متر  فإنها  والوفيات 
يهيئ  أن  وميكن  العمل،  سن  البالغني  السكان  نسبة  الفترة  تلك  في  وتزداد  الشباب. 
وارتفاع  الناجت  من  الفرد  حصة  ازدياد  يحققه  الذي  الدميوغرافي«  »العائد  ظروف  ذلك 
معدل النمو االقتصادي. ومن املهم تهيئة البيئة للزراعة وتنويع النمو الريفي من أجل 
يكفل  ومبا  احلضرية  االقتصادات  كاهل  يثقل  ال  مبا  الدميوغرافي  العائد  من  االستفادة 
الدميوغرافي  الطور  هذا  منتصف  إلى  حالياًً  آسيا  شرق  ووصل  الغذائي.  األمن  حتقيق 
ومن املتوّقع أن تصل جميع املناطق األخرى، باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء، قريباً إلى 
ذلك الطور؛ ومن املتوّقع أن تصل فوائد النمو االقتصادي واحلد من الفقر إلى ذروتها في 
بأن  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  احلالية  االجتاهات  وتوحي   .2040 حتى   2025 من  الفترة 
إلى  هذا الطور سيتحقق في أواخر هذا القرن، وهو ما يعني أن العائد قد يأتي متأخراً 
ر والنمو احلضري في الكثير من البلدان  حٍد ما عن املناطق األخرى.14 وفي حني أن التحضُّ
املناطق  في  التحّضر  فإن  الدميوغرافي  العائد  من  االستفادة  في  رئيسي  بدور  ساهم 
املتزايدة  الريفية  العمل  قوة  مباشرة  تستوعب  أن  ميكن  التي  الفرص  يحقق  ال  األخرى 
من  الكثير  في  الدميوغرافي  العائد  حتقيق  يرّجح  وال  الفقر.  من  للخروج  مسارات  وتوّفر 
الريفية  االقتصادات  تُفِسح  لم  ما  اخلصوص  وجه  على  الصحراء  جنوب  أفريقيا  أنحاء 
حّيزاً دينامياً أكبر من خالل الزراعة واالقتصادات الريفية غير الزراعية سواء ألجيال اليوم 

أو لألجيال الريفية املقبلة.
والسكان  الصغيرة  احليازات  أصحاب  يواجهها  التي  التغييرات  فإن  ذاته  الوقت  وفي 
التغييرات  وكذلك  الطبيعية  والبيئة  واإلدارة  األسواق  في  اآلخرون  الفقراء  الريفيون 
التي طرأت على اخلطاب السائد بشأن التنمية الريفية واحلد من الفقر الريفي تسهم 
فقط  سنوات   10 منذ  عليه  كان  عّما  مختلفاً  الريفي  الفقر  من  احلد  سياق  جعل  في 
أّدى  املثال،  سبيل  على  األسواق،  ببيئة  يتعلق  وفيما  األغذية.  أسعار  أزمة  اندالع  قبل 
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الكثير  ازدياد السكان احلضريني وظهور طبقات عاملة متوسطة وصناعية جديدة في 
املستوى  على  احلضرية  املناطق  في  األغذية  أسواق  في  هائل  اتساع  إلى  البلدان  من 
الوطني. ويُدار جانب كبير من جتارة األغذية العاملية وإمداداتها حالياًً من خالل سالسل 
الكبيرة.  الشركات  من  محدود  عدد  كبيرة  بدرجة  فيها  يتحكم  التي  العاملية  القيمة 
العالية  الغذائية  للمواد  حديثة  أسواق  النامية  البلدان  من  الكثير  في  تنشأ  وأخذت 
القيمة، وهي أسواق تلعب فيها أيضاًً نفس الشركات الكبرى دوراً رئيسياً ومتارس فيها 
التقليدية  األسواق  مع  تتعايش  األسواق  هذه  أن  على  السلسلة.  داخل  هائلة  سلطة 
اإلمدادات  نظم  في  مهمة  عناصر  النامية  البلدان  معظم  في  تشّكل  زالت  ما  التي 
الغذائية الوطنية. وتتيح األسواق احلديثة والتقليدية على السواء فرصاً أمام أصحاب 
احليازات الصغيرة والسكان الريفيني الفقراء اآلخرين للعمل املربح؛ على أن ذلك حتيط به 
مجموعة كاملة من اخملاطر. وهذه اخملاطر والتكاليف التي ينطوي عليها دخول األسواق 
احلديثة على وجه اخلصوص تفوق في بعض األحيان قدرة أصحاب احليازات الصغيرة على 

التغّلب عليها بدون دعم كاٍف.
كما يسهم تغيُّر أمناط التكامل الريفي واحلضري في إيجاد بيئة جديدة للحد من الفقر 
الريفي. ويزداد الترابط االجتماعي واالقتصادي بني املناطق الريفية واحلضرية في الكثير 
النامي، وهو ما يعني تغيُّر طبيعة ما هو »ريفي«. ولم تعد اجملتمعات  العالم  أنحاء  من 
واالقتصادات الريفية متميزة كثيراًً؛ ولكنها تتفاعل بشكل متزايد وبصورة منتظمة مع 
اجملتمع احلضري، وهو ما يتحقق في جانب كبير منه من خالل الهواتف املتنقلة. كما تعتمد 
هذه اجملتمعات واالقتصادات على االتصال بالهواتف املتنقلة، والهجرة مرآة تعكس هذا 
الترابط، وتشّكل التحويالت املالية قوة محّركة لالقتصادات الريفية في سياقات كثيرة. 
وفي املقابل، يعيش الكثير من سكان املناطق احلضرية وشبه احلضرية في بعض األحيان 
في ظروف مماثلة لظروف املناطق الريفية من حيث اخلدمات والبنية األساسية واألسواق 
واالعتماد جزئياً، على األقل، على الزراعة. ويذهب هذا التقرير إلى أن تغيُّر طبيعة »الواقع 
األرجح  على  والسكان يشكالن معاً  واحلضري  الريفي  احليز  بني  العالقات  وتغّير  الريفي« 
رئيسياً في عملية النمو الريفي واحلد من الفقر الريفي في املستقبل. وتشّكل  عنصراً 
الصالت بني املناطق الريفية واحلضرية حالياًً بالفعل جوانب رئيسية الستراتيجيات كسب 
العيش في األسر الريفية الفقيرة التي حتتاج على الرغم من ذلك إلى حتسني قدرتها على 

تسخير تلك الصالت للتغّلب على الفقر.
منذ  كثيرة  نامية  بلدان  اتخذت  فقد  اإلدارة.  ببيئة  يتعلق  آخر  رئيسي  تغيُّر  وهناك 
اجملال  أفسح  ما  وهو  الدميقراطي،  احلكم  تعزيز  نحو  خطوات  املاضي  القرن  تسعينات 
لتقدمي  سواء  الفقراء  الريفيني  السكان  متّثل  سياسية  وحركات  منظمات  ظهور  أمام 
اخلدمات ألعضائها أو باعتبارها جماعات مصلحة تدلي بدلوها في عمليات السياسات. 
وفي الوقت ذاته فقد أفسحت الالمركزية في بعض األحيان اجملال أمام ترتيبات احلكم 
أدواراً  الريفيني  السكان  ومنظمات  الفقيرة  الريفية  اجملتمعات  فيها  جتد  التي  اجلديدة 
األخرى.  الفاعلة  اجلهات  جانب  من  أو  الدولة  جانب  من  سواء  متزايداً  واعترافاً  جديدة 
دوراً مهماً في هذه العمليات )وذلك مثالًً من  املانحة في بعض احلاالت  ولعبت اجلهات 
خالل دعم نُهج التنمية املدفوعة بقوى اجملتمع احمللي أو من خالل دعم عمليات إصالح 

املؤسسات احمللية(.
وأخيراً، حتّولت أيضاًً بيئة احلكم العاملية نحو مزيد من الوضوح السياسي والتركيز على 
أهمية القوى اجلديدة )وباألخص البلدان األربع - البرازيل، وروسيا، والهند، والصني - ومجموعة 
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البلدان العشرين(، وزيادة التعاون بني البلدان النامية. ويوجد حالياًً أكثر من 20 جتّمعا سياسيا 
قبيل  من  إقليمية  مبادرات  إلى  باإلضافة  الالتينية،  وأمريكا  وآسيا  أفريقيا  في  واقتصادياً 
الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا؛ والتعاون اإلمنائي بني بلدان اجلنوب الذي يتسع بسرعة، 
ومن املرّجح أن يصل إلى 15 مليار دوالر أمريكي في عام 2010؛15 والتجارة بني بلدان اجلنوب التي 
تستأثر حالياًً بنحو 20 في املائة من مجموع التجارة العاملية مقارنة مبا نسبته 7 في املائة في 
عام 16.1985 ويتيح ذلك كله فرصاً جديدة محتملة للنهوض مبصالح البلدان النامية والسكان 
الريفيني الفقراء في تلك البلدان في احملافل الدولية وفتح أسواق وفرص استثمارية جديدة 

لصالح املناطق الريفية والسكان الريفيني الفقراء.
وطرأت أيضاًً تغييرات مهمة في اخلطاب السائد حول التنمية واحلد من الفقر الريفي. 
أوالً، ازداد االهتمام بالزراعة كقوة محركة رئيسية للتنمية واحلد من الفقر. وأحد العوامل 
احملّفزة لهذا االهتمام املتزايد هو نشر تقرير التنمية في العالم 2008. وهذا التقرير، الذي 
20 عاماً من انخفاض مساعدته  بإعادة اكتشاف البنك الدولي للزراعة بعد  كان إيذاناً 
البلدان؛  أنواع  ومختلف  التنمية  في  الزراعة  دور  على  رّكز بشكل خاص  القطاع،  لهذا 
واملسارات اخملتلفة املفتوحة أمام السكان الريفيني الفقراء للخروج من الفقر؛ ووسائل 
الزراعة من أجل التنمية. وبعد وقت قصير من إصدار تقرير التنمية في العالم، سّلط 
التنمية  أجل  من  الزراعية  والتكنولوجيا  للعلوم   2008 لعام  الشامل  الدولي  التقييم 
الدولي  التقييم  وأشار  التنمية.  في  الزراعة  أعمال  جدول  تغيير  أهمية  على  الضوء 
للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية إلى أن الزراعة ال حتتاج إلى زيادة اإلنتاج 
إلى بيئات مستدامة، وتخفيض مستويات الفقر الريفي،  فحسب، ولكنها حتتاج أيضاًً 
الزراعية  املعرفة  تغيير  إلى  احلاجة  أيضاًً  التقييم  وأّكد  العيش؛  كسب  ُسبل  وضمان 
االهتمام  وهذا  اخملتلفة.  والقيم  األهداف  تلك  حتقيق  أجل  من  والتكنولوجيا  والعلم 
إلى تغيير جدول  باحلاجة  الزراعة واالعتراف  الفقر في  التنمية واحلد من  املتزايد بقيمة 
األعمال الزراعي من أجل حتقيق تلك األهداف يشكل عناصر مهمة خللفية هذا التقرير 
وميكن أن ينطوي ذلك على آثار عميقة على نساء ورجال الريف اليوم وغداً، ال سيما من 

يزاولون الزراعة، وإن لم يقتصر األمر عليهم وحدهم.
اإلمنائية  األهداف  بتحقيق  اجلديدة  األلفية  بداية  في  الدولي  اجملتمع  تعّهد  ثانياً، 
إلى  واجلوعى  املدقعني  الفقراء  أولها في تخفيض نسبة  يتمّثل  التي  لأللفية  الثمانية 
من  احلّد  استراتيجيات  اسُتخدمت  القطري،  املستوى  وعلى   .2015 عام  بحلول  النصف 
على  الفقر  من  احلد  جهود  أولويات  لتحديد  الوطنية  التنمية  واستراتيجيات  الفقر 
االهتمام  أن  على  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  غايات  حتقيق  ومتابعة  الوطني  املستوى 
اجلديد باحلد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية عموماً لم يكن يرّكز في البداية 
تركيزاًً واضحاً على الفقر الريفي أو على الزراعة حتى عندما كانت الزراعة مهمة بشكل 
احلكومات  دعم  بانخفاض  منه  جانب  في  ذلك  وارتبط  واجلوع.  الفقر  من  للحد  واضح 
وعلى  قريب.  وقت  حتى  املاضي  القرن  ثمانينات  مطلع  منذ  للزراعة  الدوليني  واملانحني 
3 في املائة  الرغم من أن األرقام ارتفعت نوعاً ما منذ ذلك احلني، لم توجه سوى نسبة 
من مجموع املساعدة اإلمنائية الرسمية إلى الزراعة في الفترة من عام 2003 حتى عام 
2006. وباإلضافة إلى ذلك فقد كشفت سلسلة من الدراسات التي أجريت منذ أواسط 

األول  اجليل  الفقر، ال سيما  احلد من  أن استراتيجيات  اجلديدة عن  األول لأللفية  العقد 
منها، لم ترّكز إاّل بشكل محدود على االقتصاد الريفي وكانت حتليالتها للفقر الريفي 
ويشّكل  الريفيني.17  املصلحة  أصحاب  ملشاركة  كبيرة  فرصاً  توّفر  ولم  عموماً،  ضعيفة 
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دمج الزراعة والتركيز على الريف في اجلهود املشتركة بني القطاعات لتحقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية اليوم حتدياً لكثير من البلدان واملانحني.

ثالثاً، ساهمت التغيرات املناخية وشواغل االستدامة البيئية بدور متزايد في صياغة 
الرابع عن  التقييم  2007 تقرير  الريفية واحلد من الفقر. وصدر في عام  التنمية  خطاب 
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغّير املناخ. وجاء في التقرير أن »االحترار في النظام 
ارتفاع  حاالت  معظم  تُعزى  أن  جدًا  احملتمل  »من  وأن  التباس«  موضوع  ليس  املناخي 
ترّكز  في  االرتفاع  إلى  العشرين  القرن  منتصف  في  احلرارة  لدرجات  العاملي  املتوسط 

الغازات البشرية والدفيئة«.
وازداد الوعي العام بتغيُّر املناخ زيادة هائلة خالل السنوات الثالث التي أعقبت صدور 
التقرير. ومن ناحية، يزداد فهم آثار التقّلبات والتغيُّرات املناخية على االقتصادات الريفية 
في البلدان النامية وما يشّكله ذلك من تهديد لُسبل عيش السكان الريفيني الفقراء. 
املفاوضات  في  الزراعة  إدراج  إلى  باحلاجة  االعتراف  ازدياد  يعني  األخرى،  الناحية  ومن 
رئيسياً النبعاثات غازات الدفيئة ووسيلة مهمة  الدولية بشأن املناخ باعتبارها مصدراً 
وقت  أي  من  أكثر  للزراعة  البيئية  العواقب  نحو  حالياًً  تتجه  األضواء  أن  المتصاصها 
مضى. ويتجه حالياًً اهتمام احلكومات واجلهات املانحة )من بني جهات أخرى( نحو أهمية 
اخملاطر  يضاِعف  وكعامل  الزراعة  في  البيئي  لإلجهاد  محركة  قوة  باعتباره  املناخ  تغيُّر 
التي تهدد ُسبل معيشة السكان الريفيني الفقراء باعتبارهم املسؤولني عن إدارة نسبة 
كبيرة من املوارد الطبيعية في العالم. وبات التكّيف مع تغيُّر املناخ يشّكل جزءاًً مهماً 
للسكان  بها  ميكن  التي  بالطرق  االهتمام  وكذلك  الريفي  الفقر  من  احلد  خطاب  من 
والتخفيف من آثار تغيُّر  الريفيني الفقراء املشاركة في أسواق اخلدمات البيئية عموماً 

املناخ حتديداً واالستفادة من تلك األسواق.
اخلطاب  في  سواء  الريفي  الفقر  من  واحلد  الزراعة  في  الدولة  دور  تقييم  يعاد  رابعاً، 
ارتفاع  أعقاب  في  حكومات  عدة  وقامت  النامية.  البلدان  من  الكثير  في  أو  اإلمنائي 
األسعار في الفترة 2006-2008 مثالًً بإعادة النظر في التزامها بسياسات حترير األسواق 
وسعى بعضها إلى التحرر من أعباء عدم التيقن الذي تخيم أجواؤه على األسواق عن 
»االستيالء  بشأن  مخاوف  إثارة  إلى  ذلك  وأفضى  أخرى.  بلدان  في  األغذية  إنتاج  طريق 
يؤيد  التقرير  هذا  أن  من  الرغم  على  الفقراء،  الريفيني  السكان  وإزاحة  األراضي«  على 
وجهة النظر التي ترى أن االستثمارات اجلديدة في األراضي الزراعية قد تبّشر، في ظروف 
من  والكثير  الهامشية  الريفية  االقتصادات  على  باخلير  تعود  فوائد  بتحقيق  معّينة، 

نساء ورجال الريف.18
لم  الريفية  االقتصادات  في  الواسع  التدّخل  بأن  متزايد  اعتراف  أعّم  بشكل  وهناك 
متر  التي  االقتصادات  من  عدداً  مؤخراًً  ليشمل  اتسع  بل  الغربية،  البلدان  على  يقتصر 
مبرحلة حتول في آسيا؛ والواقع أن السياسات احلكومية القوية كانت عامالً حاسماً في 
به  تقوم  أن  ميكن  الذي  بالدور  جديد  اهتمام  بزغ  فقد  وهكذا  االقتصادات.  تلك  تنمية 
السياسات واالستثمارات احلكومية في التخفيف من تقلبات األسواق وتعزيز احلد من 
الفقر الريفي. وهناك اجتاه متزايد نحو النظر إلى ذلك الدور باعتباره أكثر من مجرد وضع 
يشمل  ولكنه  األساسية،  العامة  واخلدمات  السلع  في  واالستثمار  التنظيمية  األُطر 
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أصحاب  يواجهها  التي  اخملاطر  من  واحلد  احلوافز  وحتسني  األسواق  ظهور  تشجيع  أيضاًً 
احليازات الصغيرة، وتيسير تشغيل أسواق األغذية لكفالة األمن الغذائي، والتأثير على 
أو  وتوليد،  واإلنصاف،  لإلنتاجية  األقصى  املستوى  حتقيق  أجل  من  األراضي  توزيع  أمناط 
االقتصادات  لتنمية  الالزمة  والتوعية  املعلومات  ونظم  املعرفة  توليد،  في  املساهمة 

الزراعية والريفية.19

املواضيع الرئيسية التي يتناولها هذا التقرير
الريفي يتطلب كفالة وصول السكان  الفقر  أن احلد من   2001 الريفي  الفقر  أكد تقرير 
واملؤسسات؛  األسواق  من  واستفادتهم  واملالية  املادية  األصول  إلى  الفقراء  الريفيني 
والتكنولوجيا واملوارد الطبيعية. ويقر هذا التقرير باستمرار أهمية كل تلك العوامل. على 
احلالية من  الظروف  مبا تطرحه  االعتراف  التقرير هو  ينطلق منها هذا  التي  القاعدة  أن 
مجموعة من الفرص واخملاطر أمام النمو الريفي واحلد من الفقر الريفي، وضرورة تقليل 
تعرض نساء ورجال الريف الفقراء لتلك اخملاطر وحتسني قدرتهم على إدارتها حتى يتسنى 
واملوارد  األصول  إلى  والوصول  الريفي.  النمو  في  واملشاركة  الفرص  من  االستفادة  لهم 
التي أشار إليها تقرير الفقر الريفي السابق ال ميكن أن يساعد النساء والرجال الريفيني 
على اخلروج من الفقر وال ميكن أن يتحقق النمو الريفي لصالح الفقراء بدون إيجاد بيئة 
تقل فيها اخملاطر وتدار فيها بشكل أفضل، كما ال ميكن حتقيقه بدون حتسني القدرة على 
إدارة اخملاطر. والفكرة األساسية التي يطرحها هذا التقرير هو أن احلد من اخملاطر وحتسني 
إدارتها وزيادة القدرة على الصمود في مواجهتها عوامل حاسمة لتحقيق النمو املستدام 
في االقتصادات الريفية ومتكني السكان الريفيني من اخلروج من دائرة الفقر. ويتطلب ذلك 
استثمارات مالئمة في املناطق الريفية للمساعدة على إيجاد فرص جديدة واالستفادة 
التي  اخملاطر  اخملاطر، سواء  إدارة  أو حتسني  وتقليل  بيئة متغيرة،  الناشئة في  الفرص  من 
تنشأ عن الظروف اجلديدة أو اخملاطر الناشئة عن تهميش االقتصادات الريفية والسكان 

الريفيني منذ أمد بعيد.
للنمو  مواقع  إلى  تتحول  أن  الريفية  لالقتصادات  بها  ميكن  التي  الطريقة  هي  فما 
املناخية  التغييرات  غمرة  وفي  املوارد  ُشح  فيه  يزداد  الذي  الوقت  في  الفقراء  لصالح 
الريفية؟  املناطق  في  واألسواق  اإلدارة  سياق  يشهدها  التي  والتغييرات  والدميوغرافية 
اخملاطر  مواجهة  على  األقدر  الزراعة  أنواع  وحتديداً   - الزراعة  أن  إلى  التقرير  هذا  يذهب 
للنمو  رئيسية  األرجح قوة محركة  اجلديدة - ستظل على  والسوقية  البيئية  والفرص 
زراعة  ذلك  ويشمل  البلدان.  أفقر  في  وباألخص  النامي،  العالم  في  الفقراء  لصالح 
من  لشريحة  العمل  فرص  من  تزيد  أن  ميكن  التي  الزراعة  وكذلك  الصغيرة،  احليازات 
السكان الريفيني احلاليني. ونحن نرى أيضاًً أن التغلب على تهميش االقتصادات الريفية 
وتهيئة فرص جديدة للحد من الفقر الريفي في جميع البلدان يتطلب نهجاًً شامالً إزاء 
التنمية الريفية التي تشمل الزراعة واالقتصاد الريفي غير الزراعي. ويسعى التقرير إلى 
زة للنمو الريفي واحلد من الفقر، وهي عوامل يرتبط  االستفادة من العوامل احمللية احملفِّ

بعضها بالبيئة اجلديدة املبيَّنة أعاله.
فعالة  عامة  واستثمارات  الريفية سياسات  التنمية  في  شامل  نهج  دعم  ويتطلب 
ومؤسسية(  واقتصادية  )مادية  نة  عامة محسَّ وبيئة  الزراعة  وفي  الريفية  املناطق  في 
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الفرص والتخفيف من اخملاطر. ويتطلب ذلك  الريفية حتى يتسنى حتسني  لالقتصادات 
استثماراً قوياً في رأس املال البشري واالجتماعي في املناطق الريفية - النساء والرجال 
الفرص لتوليد  سواء   - واجلماعية  الفردية  وقدراتهم  اخلصوص،  وجه  على   والشباب 
أو لالستفادة منها، والتخفيف من اخملاطر التي يواجهونها أو حتسني إدارتها. كما يتطلب 
احلاالت  من  كثير  في  ومبتكرة  جديدة  طرق  اتباع  املصلحة  أصحاب  مختلف  من  ذلك 
حتسني  يتطلب  الصدد،  هذا  وفي  واالختصاصات.  القطاعات  مختلف  في  معاً  للعمل 
سد  اليوم  الريفي  الفقر  من  واحلد  الزراعة  بيئة  في  والفقر  اخملاطر  بني  الصالت  فهم 
الريفيني  للسكان  البشري  املال  رأس  تستهدف  التي  املبادرات  بني  التقليدية  الثغرات 
التي تستهدفهم كعناصر  واملبادرات  والتعليم(  الصحة  من خالل  )وذلك مثالًً  الفقراء 
ويتطلب  األساسية(.  والبنية  والتنظيم  الزراعة  دعم  خالل  من  مثالًً  )وذلك  اقتصادية 
إدارة  استراتيجيات  في  الزراعية  غير  العيش  وُسبل  الزراعة  لدور  أفضل  فهماً  النهج 
اخملاطر التي يواجهها السكان الريفيون الفقراء في سعيهم نحو اخلروج من الفقر. كما 
وكذلك  بل  األسرية،  العيش  ُسبل  استراتيجيات  على  فقط  ليس  تركيزاًً،  ذلك  يتطلب 

على حتسني البيئة األوسع لالقتصادات الريفية باعتبارها مصدراً للمخاطر والفرص. 
ويركز التقرير باستمرار على الدور احلاسم الذي ميكن أن تؤديه السياسات واالستثمارات 
واإلدارة السليمة في تسخير الفرص اجلديدة واملساعدة على تقليل وحتسني إدارة اخملاطر 
الكامنة وراء الفقر الريفي. على أنه سيتعنيَّ أيضاًً تشجيع أشكال جديدة من التعاون 
بني الدولة واجملتمع، على أن يشمل ذلك السكان الريفيني ومنظماتهم وقطاع األعمال 
هذه  أن  مثالًً  نرى  وسوف  املدني.  اجملتمع  في  الفاعلة  العناصر  من  ومجموعة  التجارية 
األشكال اجلديدة من التعاون أساسية الستحداث أدوات فعالة إلدارة أو تخفيف اخملاطر 
املرتبطة بتغيُّر املناخ أو تقلب األسواق أو تفاوت ميزان القوة في السوق، وكذلك وضع 
حلول تناسب كل سياق على حدة من أجل تعزيز أنواع مستدامة من الزراعة أو تدعيم 

ن السكان الريفيني من احلصول على تعليم جيد. القدرات الفردية التي متكِّ
ومن املهم إفساح اجملال أمام تلك األشكال من التعاون، ولكن ذلك قد ينطوي على 
أو  تنفيذها،  و/أو  السياسات  صنع  في  محدودة  الدول  قدرة  كانت  إذا  بالغة  صعوبات 
الفاعلة احلكومية  اجلهات  أن اشتراك  تواجه حتديات هائلة متس شرعيتها. على  عندما 
دة التي تهم التنمية الريفية )مثل البنية األساسية أو  وغير احلكومية في القضايا احملدَّ
اخلدمات املالية أو البحث والتطوير الزراعي أو التعليم( ميكن أن يساهم ليس فقط في 
إيجاد حلول أفضل للتنمية الريفية، بل ويساعد أيضاًً على حتسني احلكم وزيادة فعالية 
»املواطنة  ظروف  تهيئة  يتطلب  العمل  هذا  تيسير  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  الدول. 
الفقراء ومن  الريفيني  واجلماعية للسكان  الفردية  القدرات  تعزيز  الفعلية«20 عن طريق 
ذات  العامة  واالستثمارات  واملؤسسات  السياسات  مساءلة  وأدوات  نُهج  تدعيم  خالل 
الصلة بالنمو الريفي والنساء والرجال الريفيني. وسوف نعود إلى هذا املوضوع في كل 
د على أهمية تعزيز القدرات الفردية واجلماعية ألصحاب املصلحة  أجزاء التقرير، وسنشدِّ

نة. الرئيسيني املعنيني بالتنمية الريفية ضمن السياق العام لإلدارة احملسَّ
بني  الصلة  يناقش  الثاني  الفصل  أن  جند  نفسه،  التقرير  هيكل  إلى  انتقلنا  وإذا 
في  مبا  الريفي،  الفقر  حالة  عن  عامة  حملة  تقدمي  خالل  من  الريفي  والفقر  الهشاشة 
الثالث  الفصل  ويتناول  الفقر.  أبعاد  وراء تعددية  الكامنة  املتداخلة  العيوب  ذلك حتليل 
لتلك  للتصدي  املتجددة  األهمية  على  التشديد  مع  التفصيل،  من  مبزيد  الصلة  هذه 
ويتناول  الفقراء حتديات جديدة.  الريفيون  يواجه فيها السكان  بيئة متغيرة  الصلة في 
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الفصل الرابع مواطن ضعف صغار املنتجني وفرصهم املرتبطة باملشاركة في األسواق 
تكثيف  املنتجني  لصغار  بها  ميكن  التي  الطريقة  اخلامس  الفصل  ويبحث  الزراعية؛ 
نُظمهم الزراعية في وقت يكثر فيه الطلب على املنتجات الزراعية ويزداد فيه القلق إزاء 
االستدامة البيئية وتغيُّر املناخ. ويتناول الفصل السادس االقتصاد الريفي غير الزراعي 
د الفصل السابع برنامج عمل  كمصدر مهم للنمو وفرص اخلروج من الفقر. وأخيراً، يحدِّ
الريفية كمواقع للنمو وكفرص  يركز على احلاجة إلى نهج شامل لتنمية االقتصادات 

للخروج من الفقر.
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محافظة كازامانس، السنغال: بسكلني 
بومبوكي تضع كيساً مملوءاً باملياه في ثالجتها. 

كل عام، تزرع بسكلني وزوجها ما يكفي من 
األرز والدخن والكسافا إلطعام أسرتهما، 

وألنهما ميلكان ثالجة أيضاًً، فبإمكان بسكلني 
أن تدير عمالً صغيرا لصناعة الثلج واملثلجات 

مما يساعدها على دفع أقساط املدارس وتسديد 
نفقات األسرة.

الفصل الثاني

حالة الفقر 
الريفي اليوم
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با�سكالني بامبوكي تبلغ من العمر 30 عاماً، وهي أم 
لثالثة أطفال وتعيش في السنغال. كانت بداية 

حياتها صعبة: »أنا يتيمة، فقدت والداي وأنا في مقتبل 
العمر. وتربيت في بيت خالتي«. ولم حتصل باسكالني 

إاّل على التعليم االبتدائي: »لم أجد من يدفع لي 
رسوم التعليم الثانوي«. وحصلت عن طريق خالتها 
على عمل كخادمة في داكار: »كان ذلك هو الشيء 

الوحيد الذي برعت فيه. ولم يكن أمامي أي بديل آخر«. 
والتقت حينها بزوجها الذي كان يدير متجراً صغيراً.

وعندما توفي أبوه عادت باسكالني مع زوجها إلى 
بينيونا في كازامانس لرعاية جده، وهناك حتول مسار 
نشاطهما. ويعمل الزوجان أيضاًً في حقول األرز التي 

ميتلكها اجلد. ويزرع زوجها الشتالت ويحرث األرض؛ 

وتزرع هي األرز وجتمع احملصول. ويحصالن بالكاد على 
ما يكفي إلطعام األسرة ملدة ثالثة أشهر. »ليس 

لدينا ما يكفي من املوارد أو األرض إلنتاج املزيد«. وحاوال 
في إحدى السنوات زراعة الُدخن باإلضافة إلى األرز، 

كما قاما في سنة أخرى بزراعة الكسافا: »ولكن 
ذلك ]لم يعد[ علينا في الواقع إال بالقليل الذي كنا 

نستهلكه وال نبيعه«.

وعلى الرغم من أن باسكالني تشعر بالندم الشديد 
بسبب افتقارها إلى التعليم والتدريب فإنها تعتقد 

بأن »املرأة بطبيعتها مديرة ماهرة« وهي تسعى إلى 
كسب قوتها بوسائل أخرى. فهي تربي الدواجن 

واخلنازير لبيعها وتستخدم ما يعود عليها من دخل 
لسداد رسوم املدرسة ومصروفات العالج. كما بدأت 

باسكالني مشروعاً صغيراً لبيع البوظة: »عندما 
ينتهي احلصاد أعود إلى مطبخي وبيتي كزوجة وأم. 

ولكنني أزاول أيضاًً نشاطاً جتارياً صغيراً بني احلني واآلخر. 
لدينا ثالجة، ولذلك فإنني أصنع البوظة ألبيعها«. 
وتشتري باسكالني الفاكهة من السوق وتقوم 

بإعداد البوظة في املنزل وتبيعها في املدارس و»في 
الكنيسة أحياناً«. وقد حصلت من زوجها على املال 

الالزم لتبدأ به مشروعها.

واشتركت باسكالني في عضوية رابطة النساء 
احمللية. وتوفر الرابطة في أثناء املوسم املطير 

العمالة لزرع أو حصد األرز. والرسوم التي يتقاضاها 
العمالء األعضاء في الرابطة أقل مما يتقاضاه غير 

األعضاء. وتوضح باسكالني أن السعر »قد يبدو زهيداً 
لكم، ولكن عليكم أال تنسوا أن الهدف األساسي 
للرابطة هو التضامن«. ويتقاسم األعضاء ما يتم 

جمعه من نقود ويستخدمونها في كثير من األحيان 
لشراء املالبس وكذلك إلنشاء صندوق ملساعدة 

م تلك املساعدة في  األعضاء في وقت الشدة. وتقدَّ
شكل قروض تقول باسكالني إنها ترد دائماً: »إنها 

مسألة شرف«.
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حممد نفيد في الثانية والعشرين من العمر، وهو 
من أسرة كبيرة في أخون باندي بباكستان. يعيش 

خمسة من أشقائه املتزوجني بصورة مستقلة عن 
األسرة. وحصل ثالثة من إخوته على نصيبهم في 

أرض األسرة. ويعيش أربعة من األشقاء األصغر غير 
املتزوجني، مبن فيهم محمد، مع والديهم ويعملون 

معاً في الزراعة. وعلى الرغم من أن الزراعة هي 

محور حياة األسرة الكبيرة فإنها ال تنتج لهم ما 
يكفي لتلبية تكاليف املعيشة. وال يتبقى لهم 

من األرباح سوى القليل بعد سداد مصروفات 
استئجار اجلرارات ونقل اإلنتاج إلى السوق وشراء 
املدخالت وسداد أُجور العمالة املوسمية األخرى، 

ولكن »املشكلة األكبر« كما يقول محمد »هي املياه«. 
ويحتاج الري إلى عمالة كثيرة - »نعمل ليالً ونهاراً في 

الري« - وال تنتج حقولهم غير املروية أي محصول 
عندما تقل كمية األمطار.

ومتتلك األسرة جاموستني وبضع بقرات وعدداً من 
املاعز التي تقع معظم املسؤولية عن رعايتها على 

أم محمد. وتبيع األسرة احلليب الذي تدره إحدى 
اجلاموستني؛ وحتتفظ باحلليب الذي تدره الثانية 

لنفسها وألطفال اإلخوة املتزوجني. وجميع إخوته 
املتزوجني لديهم عمل آخر باإلضافة إلى الزراعة. 

اثنان منهم يعمالن سائقني وواحد يعمل في خياطة 
املالبس. كما يعمل محمد وأخوه األكبر، شيراز، 
الذي ما زال يعيش معهم في املنزل، في العمل 

املأجور كلما أمكنهما ذلك. ويحصل شيراز مثل أبيه 
على عمل موسمي مع عمال البناء احملليني، وحاول 
احلصول على وظيفة في السكك احلديدية. وعمل 

محمد في متجر لبيع األلبان في كاراتشي ملدة 

سنة ولكن مصروفات احلياة في املدينة أتت على 
ن  كل مدخراته. وعمل محمد بعد ذلك سائقاً ومتكَّ
من ادخار بعض املال: »متّكنت من ادخار ما يقرب من 

000 4 روبية ... وأبقيت 500 1 روبية ملصروفاتي اخلاصة 
وأرسلت سائر املبلغ إلى أبي في البيت«. وما زال األخوان 

األصغران في مرحلة الدراسة.

وباع محمد جاموسة أخرى وأنفق ثمنها على دورة 
تدريبية في السباكة واستثمر نقوده لدى »وسيط 
مالي« يحاول أن يجد له عمالً في اخلارج. ولم تصله 

حتى اآلن أي أخبار، ولكنه يقول»تقدَّمت أيضاًً بأوراقي 
إلى اجليش وكذلك الشرطة«.

وعلى الرغم من حاجتهم إلى العمل غير الزراعي 
فإن محمدا مقتنع بأنه ال يستطيع االستغناء عن 

الزراعة ويفضلها على األعمال املأجورة املستغلة 
التي ال ميكن الركون إليها: »نريد االستمرار في 

]الزراعة[. فبدونها ال نستطيع أن ندير شؤون األسرة... 
إنها عملنا ولذلك فإننا نعمل فيها بجد... وعندما نعمل 
خارج احلقل فإنهم يقفون على رؤوسنا للتأكد من أننا 
نعمل... كما أنهم يعطوننا األجر الذي يحددونه هم... 

وال نحصل في بعض األحيان على أجورنا إالّ بعد شهر. 
وأحياناً بعد 10 أو 15 يوماً من نهاية الشهر. وال ميكن 
أن تقوم حياة األسرة بهذه الطريقة...« ويختتم محمد 
كلماته قائالً: »هذا هو ما يجعل العمل في اخلارج بالغ 

الصعوبة. ونحن نكون أفضل عندما نبقى في البيت 
ونكون أفضل حاالً عندما نعمل في الزراعة«.
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قياس الفقر الريفي واجلوع
يبدأ فهم الفقر الريفي بتكوين فكرة عّمن هو ريفي ومن هو حضري. واملسألة معقدة 
ويتضح  صعوبات.21  على  ريفي  هو  وما  حضري  هو  ما  تعريف  وينطوي  يبدو.  مما  أكثر 
بذلك أن التحضر يحدث بسرعة في البلدان النامية حيث ازداد عدد السكان احلضريني 
عام  الفترة من  في  املائة  في  و60  املائة  في   20 بني  تراوحت  بنسبة  املناطق  في جميع 
1995 حتى عام 22.2005 وما زال سكان العالم النامي حالياًً ريفيني أكثر منهم حضريني 

 3.1 أي  السكان،  مجموع  من  املائة  في   55 من  يقرب  ما  الريف  سكان  يشكل  حيث 
املمتدة من  السنوات  االزدياد. وسوف تشهد  في  آخذة  األعداد  زالت  وما  مليار نسمة، 
السكان  عدد  سيصل  أوالً،  رئيسيني.  دميوغرافيني  تغييرين   2025 عام  حتى   2020 عام 
الريفيني إلى ذروته ثم يبدأ بعد ذلك مجموع عدد سكان الريف في االنخفاض؛ وثانياً، 
وبدأ  الريفيني.23  السكان  عدد  النامي  العالم  في  احلضريني  السكان  عدد  سيتجاوز 
بالفعل عدد السكان الريفيني في أمريكا الالتينية والكاريبي وفي شرق آسيا وجنوبها 
الرغم  وعلى  املطاف.  نهاية  في  املناطق  جميع  ذلك  وسيعم  االنخفاض  في  الشرقي 
في  تقريباًً   2025 عام  بحلول  إال  االنخفاض  في  يبدأ  لن  الريفيني  السكان  عدد  أن  من 
في  تقريباًً   2045 عام  وحتى  آسيا  ووسط  جنوب  وفي  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
أفريقيا جنوب الصحراء فقد بدأت بالفعل معدالت منو السكان الريفيني في التباطؤ 

.)1 في جميع املناطق )الشكل 

 ال�شكل 1 اجتاهات السكان الريفيني 
         )مليون نسمة(

امل�شادر: قاعدة البيانات الإح�شائية املو�شوعية يف منظمة الأغذية والزراعة يف هذا املوقع: /http://faostat.fao.org وهي منقولة اأ�شاًل عن 
http://esa.un.org/unpp/ :التوقعات ال�شكانية يف العامل يف هذا املوقع
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وبالرغم من هذا التحول التاريخي نحو التحضر، ما زال الفقر مشكلة ريفية بالدرجة 
األولى وستظل أغلبية فقراء العالم تعيش في املناطق الريفية على امتداد عقود كثيرة 
قادمة.24 ومن بني 1.4 مليار نسمة من الفقراء املدقعني )يعرفون بأنهم من يعيشون على 
25 كان يعيش منهم ما يقرب من مليار   2005 1.25 دوالر أمريكي يومياًًً( في عام  أقل من 
نسمة، أي ما يقرب من 70 في املائة، في املناطق الريفية. وفي شرق آسيا، لم تنخفض نسبة 
الفقر الريفي من مجموع الفقر إاّل بأكثر قليالً من 50 في املائة وتعيش حالياًًً أغلبية فقراء 
أمريكا الالتينية والكاريبي والشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهي من أكثر املناطق حتضراً، 
في املناطق احلضرية أكثر منها في املناطق الريفية. وفي املقابل فإن ما يزيد على ثالثة أرباع 
الفقراء في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في املناطق 

الريفية وال تكاد تتناقص هذه النسبة رغم التحضر )الشكل 2(.
وتصنَّف حالياًً نسبة ضئيلة تقل عن 35 في املائة من مجموع السكان الريفيني في 
في عام  املائة تقريباًً  54 في  املدقعني مقارنة مبا نسبته  الفقراء  النامية ضمن  البلدان 
تكاد  ال  فهي  الواحد  اليوم  في  دوالرين  على  يعيشون  الذين  الفقراء  نسبة  وأما  1988؛ 

تزيد حالياًً على 60 في املائة، مقارنة بأكثر من 80 في املائة في عام 26.1988 ويرجع ذلك 
أساساً إلى انخفاض كبير في معدالت الفقر الريفي في شرق آسيا حيث تبلغ النسبة 
املائة ملن  و35 في  يومياًً  أمريكي  دوالر   1.25 ملن يعيشون على  تقريباًً  املائة  15 في  حالياًً 
يعيشون عند خط الفقر احملدد بدوالرين يومياًً. وانخفض الفقر الريفي بوتيرة أبطأ في 
املائة وتزيد نسبة الفقراء الذين  45 في  جنوب آسيا حيث تزيد نسبة الفقر املدقع عن 
يعيشون على دوالرين يومياًًً عن 80 في املائة، ويعيش أكثر من 60 في املائة من السكان 
1.25 دوالر أمريكي يومياًًً، ويعيش ما  الريفيني في أفريقيا جنوب الصحراء على أقل من 
املدقع  الريفي  الفقر  معدل  ويقل  يومياًًً.  دوالرين  من  أقل  على  املائة  في   90 من  يقرب 

ال�شكل 2 نسبة الفقر الريفي من مجموع الفقر
)السكان الريفيون كنسبة مئوية من مجموع السكان الذين يعيشون على أقل من 1.25 دوالر أمريكي يومياًًً(

امل�شدر: امللحق الأول
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املائة  في  و5   10 عن  أفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  والكاريبي،  الالتينية  أمريكا  في 
املاضي  العقد  امتداد  على  املنطقتني  كلتا  في  النسبة  انخفضت  حيث  التوالي،  على 
)على الرغم من أن ما يقرب من خمس السكان الريفيني في أمريكا الالتينية والكاريبي 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  الريفيني  السكان  من  ثمانية  كل  بني  من  وواحد 
3(. وكان أداء بعض البلدان واملناطق دون  يعيشون على أقل من دوالرين يومياًًً()الشكل 
األخرى  اإلقليمية  دون  واملناطق  البلدان  بعض  من  أفضل  منطقة  كل  في  اإلقليمية 
الفقر  تراجع  املثال،  سبيل  على  الصحراء  جنوب  أفريقيا  ففي  الفائتني.  العقدين  خالل 
الريفي في معظم أرجاء أفريقيا الشرقية والغربية ولكنه تزايد في أفريقيا الوسطى؛ 
الشرق األوسط  تزايد في  أفريقيا في حني  الريفي في شمال  الفقر  تراجع  كذلك فقد 

املتأثر بالصراع.
وميثل رقم املليار نسمة من السكان الريفيني الفقراء هبوطاً كبيراًًً في أعداد الفقراء 
الريفيني مقابل 1.4 مليار نسمة تقريباًً في أواخر ثمانينات القرن املاضي. وكان السبب 
شرق  في  عادية  غير  بسرعة  الريفيني  الفقراء  أعداد  انخفاض  هو  ذلك  وراء  الرئيسي 
آسيا  شرق  جنوب  وفي  حالياًً،  نسمة  مليون   120 نحو  إلى  الصني(  في  )وبخاصة  آسيا 
آسيا  جنوب  في  ويعيش  نسمة.  مليون   80 من  يقرب  ما  إلى  األعداد  انخفضت  حيث 
أكبر عدد من السكان الريفيني الفقراء )500 مليون نسمة( على الرغم من أن أفريقيا 
جنوب الصحراء التي تشهد ازدياداً في األعداد يوجد فيها حالياًً ما يقرب من 300 مليون 
نسمة من السكان الريفيني الفقراء )الشكل 4(. وال تتجاوز نسبة الفقراء املدقعني في 
أمريكا الالتينية والكاريبي والشرق األوسط وشمال أفريقيا 11 مليون نسمة و6 ماليني 
الفقر  يقاس  عندما  كثيراًً  األرقام  ارتفاع  احتمال  من  الرغم  على  التوالي،  على  نسمة 
د مبا  على أساس خطوط الفقر الوطنية وليس على أساس خط الفقر املتماثل دولياً احملدَّ

27 مقداره 1.25 دوالر أمريكي يومياًًً.

ال�شكل 3 معدالت الفقر الريفي املدقع
)النسبة املئوية للسكان الريفيني الذين يعيشون على أقل من 1.25 دوالر أمريكي يومياًًً(

امل�شدر: امللحق الأول
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وهناك من بني الفقراء املدقعني البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة مجموعة مهمة تعرف 
في بعض األحيان باسم »الفقراء املعدمني« الذين يعيشون دون خط الفقر بكثير. ووفقاً 
للمعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية، بلغ عدد من يعيشون على أقل من 0.75 دوالر 
املائة في  80 في  يقرب من  ما  مليار نسمة، منهم  2004 نصف  عام  في  يومياًًً  أمريكي 
أفريقيا  في  فقراً  األشد  الفئات  أغلبية  زت  وتركَّ آسيا،  وجنوب  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
جنوب الصحراء، ومعظمهم في املناطق الريفية. وتشير بيانات برنامج األبعاد الهيكلية 
للتحرير في الزراعة والتنمية الريفية إلى عمق هوة ذلك الفقر، حيث ال يكاد يتراوح دخل 
الفرد بني 30 و50 دوالراً أمريكيا سنوياً في أفقر 5 في املائة من األسر في أفقر املناطق من 
بلدان مثل كينيا والسنغال ومالي.28 وتعاني نسبة كبيرة من الفقراء املعدمني مجموعة 
من عوامل احلرمان )وهي مسألة نتناولها مبزيد من التفصيل أدناه( التي تزيد من صعوبة 
اإلفالت من براثن الفقر. والواقع أن التقدم الذي أحرزه هؤالء السكان منذ عام 1990 كان 

أبطأ مما أحرزته فئات الفقراء األخرى سواء من حيث فقر الدخل أو اجلوع.29
نقص  يعانون  الذين  األشخاص  أعداد  ظلت  فقد  والزراعة  األغذية  ملنظمة  ووفقاً 
التغذية في ازدياد منذ منتصف تسعينات القرن املاضي. وفي عام 2009، في أعقاب أزمة 
التاريخ.  في  مرة  مليار نسمة ألول  اجلوعى  بلغ عدد  االقتصادية،  واألزمة  األغذية  أسعار 
وانخفضت األرقام في عام 2010 ووصلت إلى 925 مليون نسمة )الشكل 5( بعد حتسن 
النمو االقتصادي وهبوط أسعار األغذية. على أن األرقام ظلت مرتفعة عما كانت عليه 
في عام 2008، وبلغت النسبة 16 في املائة من مجموع سكان العالم النامي، وهي نسبة 
ال تكاد تقل عما كانت عليه قبل عشر سنوات. وبلغت تركزات اجلوع أعلى معدالتها في 
جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وفي جنوب آسيا على وجه اخلصوص، ظلت معدالت 
املتمثل  لأللفية  األول  اإلمنائي  الهدف  حتقق  وإذا  ملحوظة.30  بدرجة  ثابتة  التغذية  سوء 
في تخفيض نسبة اجلوع إلى النصف بحلول عام 2015 فسوف يتعنيَّ تخفيض عدد من 

ال�شكل 4 أعداد السكان الريفيني الذين يعيشون في فقر مدقع
 )ماليني السكان الريفيني الذين يعيشون على أقل من 1.25 دوالر أمريكي يومياًًً(

امل�شدر: امللحق الأول
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يعانون نقص التغذية إلى 436 مليون نسمة في عام 31.2009 ويتطلب ذلك جهوداً فورية 
وشاملة في البلدان التي تؤوي أعداداًً كبيرة من اجلوعى، ومن املرجح أن تزداد صعوبة حتقيق 
الهدف في بيئة تتسم بارتفاع أسعار األغذية وعدم تقدمي الدعم الكافي لزراعة احليازات 

الصغيرة في كثير من البلدان وتغير املناخ وازدياد ندرة املياه. 
وميثل األطفال نسبة كبيرة بشكل غير متناسب بني من يعانون نقص التغذية، وهي 
حقيقة تنطوي على عواقب وخيمة على منائهم في املستقبل ومناء أسرهم ومجتمعاتهم. 
النامية يعانون على األرجح اجلوع أكثر من  الريفية في جميع األقاليم  وأطفال املناطق 
 1.4 الوزن  بنقص  املصابني  الريفيني  األطفال  نسبة  بلغت   ،2008 عام  وفي  املدن.  أطفال 
آسيا  جنوب  في  الوزن  بنقص  املصابني  احلضرية  املناطق  أطفال  من  طفل  كل  مقابل 
وأفريقيا جنوب الصحراء؛ واقتربت النسبة من 2.5 إلى 1 في أمريكا الالتينية والكاريبي، 
والشرق األوسط؛ وأما في شرق آسيا فقد اختل توازن النسبة أكثر مما في أي إقليم آخر، 
وبلغت احتماالت اإلصابة بنقص الوزن بني أطفال املناطق الريفية ما يقرب من خمسة 
بني  التغذية  سوء  ويرتبط  احلضرية.32  املناطق  أطفال  بني  به  اإلصابة  احتماالت  أضعاف 
األطفال ارتباطاً كبيراًًً بعدم التكافؤ بني اجلنسني على املستوى األسري ويتصل بعوامل 

أخرى من قبيل عدم توفر املياه اآلمنة والبنية األساسية لإلصحاح.
للطريقة  وفقاً  النامية  للبلدان  2008 تصنيفاً  لعام  العالم  التنمية في  تقرير  ووضع 
ذلك  وأسفر  الفقر.33  من  للحد  وكوسيلة  للنمو  كمصدر  الزراعة  على  بها  تعتمد  التي 
التصنيف عن ثالثة أنواع من البلدان، هي البلدان القائم اقتصادها على الزراعة، والبلدان 
التي متر مبرحلة حتول، والبلدان السائرة على طريق التحضر. وهناك فروق هيكلية هائلة بني 
تلك األنواع الثالثة. ويتراوح نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بني 380 دوالراً أمريكياً 
في البلدان القائم اقتصادها على الزراعة وبني 070 1 دوالراً أمريكياً في البلدان التي متر 
مبرحلة حتول و490 3 دوالراً أمريكياً في البلدان السائرة على طريق التحضر، بينما تنخفض 

 ال�شكل 5 أعداد ناقصي التغذية في العالم
)مليون نسمة(

 )2010c( ؛ منظمة الأغذية والزراعة)2009c( امل�شدر: منظمة الأغذية والزراعة
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اجلدول 1 األداء القطري في احلد من اجلوع

التقدم احملرز بشأن الهشاشة، من التسعينات إلى عشرية القرن احلادي والعشرينالفئة القطرية
انخفاض 

مستوى اجلوع 
وتقدم سريع 
في حتسينه

انخفاض 
مستوى اجلوع 
وتقدم بطيء 
في حتسينه

ارتفاع مستوى 
اجلوع وتقدم 

سريع في 
حتسينه

ارتفاع مستوى 
اجلوع وتقدم 

بطيء في 
حتسينه

ارتفاع مستوى 
اجلوع وتدهور 

مستويات 
اجلوع

االقتصادات السائرة 
على طريق التحضر

اجلزائر
بوليفيا )دولة 

متعددة 
القوميات(
اجلمهورية 

الدومينيكية
إكوادور

غيانا
جامايكا

املكسيك
نيكاراغوا

بيرو
تركيا

األرجنتني
البرازيل
شيلي

كولومبيا
كوستاريكا
السلفادور

األردن
بنما

أوروغواي
جمهورية فنزويال 

البوليفارية

االقتصادات التي متر 
مبرحلة حتول 

الصني
هندوراس

جمهورية إيران 
اإلسالمية
سوازيلند

تايلند
تونس

مصر
املغرب

غواتيماال
إندونيسيا

موريتانيا
سري النكا

فييت نام

الهند
باكستان

الفلبني
السنغال

ليسوتو
اليمن

البلدان القائم 
اقتصادها على الزراعة

بنغالديش
بنن

بوروندي
إثيوبيا
غامبيا

غانا
غينيا-بيساو

جمهورية 
الو الشعبية 
الدميقراطية

مالي
نيجيريا

رواندا
جمهورية تنزانيا 

املتحدة

تشاد
جمهورية 
الكونغو 

الدميقراطية
كوت ديفوار

كينيا
مالوي

موزامبيق
نيبال

السودان
أوغندا
زامبيا

بوركينا فاسو
الكاميرون

جمهورية أفريقيا 
الوسطى
جزر القمر

غينيا
مدغشقر

النيجر 
توغو

ملحوظة:
امل�شتوى املنخف�ص للجوع = نق�ص الوزن > 15% يف اآخر �شنة
م�شتوى منخف�ص/تقدم �شريع = معدل التقدم <0.3 % /�شنة
م�شتوى منخف�ص/تقدم بطيء = معدل التقدم > 0.3% /�شنة
امل�شتوى املرتفع للجوع = نق�ص الوزن < 15% يف اآخر �شنة
م�شتوى مرتفع/تقدم �شريع = معدل التقدم < 0.5% /�شنة

م�شتوى مرتفع/تقدم بطيء = 0 > معدل التقدم > من0.5 % / �شنة
م�شتوى مرتفع/متدهور = معدل تقدم �شلبي

البيانات املتعلقة باجلوع ماأخوذة من:
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Data.aspx

http://www.measuredhs.com/
http://www.statcompiler.com/

http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html
http://www.childinfo.org
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اقتصادها  القائم  البلدان  املائة في  29 في  اإلجمالي من  احمللي  الناجت  الزراعة في  حصة 
على الزراعة لتصل إلى 13 في املائة في البلدان التي متر مبرحلة حتول وال يتجاوز 6 في املائة 
في البلدان السائرة على طريق التحضر. وهناك أيضاًً فروق مهمة في األداء داخل الفئات 
احملرز  والتقدم  اجلوع  مستويات  حيث  من  وبخاصة  العالم،  في  التنمية  تقرير  في  دة  احملدَّ
دة في  في احلد منه. ويعرض اجلدول الوارد أدناه صورة اجلوع في فئات البلدان الثالثة احملدَّ
تقرير التنمية في العالم ويعرض في نفس الوقت ليس فقط قياسات معدالت انتشار 
د املستويات املنخفضة واملرتفعة بأنها أقل من 15 في  نقص الوزن بني األطفال34 )حيث حتدَّ
املائة وأكثر من 15 في املائة من األطفال ناقصي الوزن على التوالي(، بل وكذلك املعدالت 

املتفاوتة للتقدم احملرز في احلد من اجلوع على مر الزمن )سريع، وبطيء، ومتدهور(. 
التصنيف  هذا  إلجراء  تكفي  بيانات  بشأنها  تتاح  التي  البلدان  إلى  اجلدول  ويستند 
القطري. وتبني النتائج بوضوح أن فئات البلدان السائرة على طريق التحضر والبلدان التي 
اجلوع  مستوى  حيث  من  البعض  بعضها  عن  مستقلة  الزراعة  على  اقتصادها  يعتمد 
البلدان السائرة على  والتقدم احملرز في حتسينه. وتنخفض مستويات اجلوع في معظم 
طريق التحضر، ولكنها حترز تقدماً بطيئاً في مواصلة احلد منه. وفي املقابل فإن جميع 
البلدان التي يعتمد اقتصادها على الزراعة ترتفع فيها مستويات اجلوع، وهي مقسمة 
بني البلدان التي حترز تقدماً سريعاً في احلد منه والبلدان التي حترز تقدماً بطيئاً والبلدان 
التي يتدهور فيها مستوى اجلوع. على أن اجملموعة التي متر مبرحلة حتول تشمل بلداناً في 
كل فئات التغيير اخلمس، ويتفاوت األداء تفاوتاً كبيراًًً داخل اجملموعة. وميكننا أن نستنتج 
من ذلك ارتفاع مستويات اجلوع في عدد كبير من البلدان، سواء القائم اقتصادها على 
الزراعة أو التي متر مبرحلة حتول؛ وثانياً، تتفاوت كثيراًً مستويات األداء داخل فئات البلدان 
د تلك الفروق في جانب منها اختالف ثروات  دة في تقرير التنمية في العالم. ورمبا جتسِّ احملدَّ
املوارد الطبيعية، وإن كان من الواضح أيضاًً أن مصادر النمو االقتصادي ومسائل احلكم 

تساهم بدور رئيسي في حتديد مستوى األداء.

ُسبل معيشة األسر الريفية الفقيرة

ماذا تفعل األسر الريفية الفقيرة؟
د ُسبل معيشة األسر الريفية الفقيرة بدرجة كبيرة، من ناحية، الفرص واملعوقات التي  جتسِّ
متيِّز املناطق التي تعيش فيها تلك األسر )املرتبطة مثالًً بقاعدة املوارد الطبيعية وفرص الوصول 

د من الناحية األخرى مالمح وسمات تلك األسر. إلى األسواق، والبنية األساسية( وجتسِّ
وتستضيف الدول غير الساحلية أعداداًً هائلة من فقراء الريف؛35 وترتفع معدالت الفقر 
أعداد  أكبر  بالضرورة  ذلك  يعني  ال  كان  )وإن  مستوياتها  أعلى  إلى  البلدان  داخل  الريفي 
السكان الريفيني الفقراء( في املناطق النائية أو املنخفضة اإلمكانات أو احلدية أو األقل 
املواتية  غير  الطبيعية  املوارد  قاعدة  بني  العادة  في  األقاليم  هذه  أراضي  وجتمع  اندماجاً. 
والبنية األساسية املتدنية واملؤسسات احلكومية والسوقية الضعيفة والعزلة السياسية، 
ويسفر ذلك كله عن زيادة اخملاطر التي يتعرض لها السكان الريفيون الفقراء.36 مثال ذلك 
أن أغلبية الفقراء في الصني يعيشون، فيما يبدو، في مناطق جبلية نائية.37 وفي الهند، 
ميثل سكان القبائل الذين يعيش معظمهم في مناطق الغابات املتدهورة نسبة كبيرة من 
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الفقراء. كما ترتفع معدالت الفقر في مناطق التالل النائية نسبياً في املرتفعات الشمالية 
الغربية والوسطى من فييت نام على الرغم من أن الفقراء يعيشون بأعداد أكبر في سهول 
الدلتا التي تكتظ بالسكان وتسودها ظروف أفضل.38 وتوصلت الدراسات إلى نتائج مماثلة 
في أنحاء أخرى من آسيا. ويتوزَّع الفقر الريفي في أمريكا الالتينية أيضاًً توزيعاً مكانياً غير 
إلى  إلى مناطق تفتقر  بالفقراء  الدفع  تاريخ طويل من  نتاج  متكافئ بدرجة كبيرة، وهو 
إاّل على استثمارات عامة محدودة. وجند أن هذه  الزراعية ولم حتصل بعد ذلك  اإلمكانات 
املناطق في كثير من البلدان هي نفس املناطق التي يتركز فيها السكان األصليون حالياًً، 

وهو ما يفسر زيادة نسبتهم بني الفقراء.
وآسيا  الشرقية  وأوروبا  وآسيا  أفريقيا  في  بلداً   15 في  الفقيرة  األسر  مالمح  وتعطي 
الوسطى وأمريكا الالتينية والكاريبي )قاعدة بيانات األنشطة الريفية املدرة للدخل(39صورة 
الريفية الفقيرة، مقارنة باألسر غير  البلدان ويتبنيَّ منها أن األسر  متسقة بني مختلف 
الفقيرة، لديها عموماً عدد أكبر من األفراد، وترتفع فيها نسبة املعالني )الذين لم يبلغوا 
سن العمل( وينخفض فيها مستوى التعليم ومتتلك مساحات أقل من األراضي وتقل فرص 
حصولها على املياه اجلارية والكهرباء. وتبعاً للظروف فإن األسر الريفية ميكنها أن حتصل على 
دخلها من مجموعة من املصادر، سواء من اإلنتاج املزرعي اخلاص بها )احملاصيل واملاشية( أو 
الزراعي( والعمل احلر والتحويالت، مبا في ذلك التحويالت املالية  من العمل )الزراعي وغير 

والتحويالت االجتماعية.
باسكالني ومحمد اللذان تصدرت كلماتهما هذا الفصل ينتميان إلى أسرتني تزاوالن 
العديد من األنشطة التي تضمن لهما كسب القوت. والواقع أن تنويع مصادر الدخل هو 
تقريباًً املعيار السائد بني األسر الريفية الفقيرة، والتنويع ميثل في كثير من األحيان جانباً 

 ال�شكل 6 نسبة الدخل غير الزراعي على مر الزمن من مجموع دخل األسر الريفية
)نسبة الدخل( 

امل�شدر: قاعدة بيانات الأن�شطة الريفية املدرة للدخل؛ * البيانات غري امل�شتمدة من قاعدة بيانات الأن�شطة الريفية املدرة للدخل.
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رئيسياً في استراتيجيات األسر لتخفيف وإدارة مخاطر الفشل الذي قد متنى به عندما 
تعتمد على مصدر واحد للدخل. وفي معظم عينات البلدان التي تشملها قاعدة بيانات 
األنشطة الريفية املدرة للدخل، يعتمد ما يتراوح بني 30 و60 في املائة من األسر الريفية 
على مصدرين على األقل من مصادر الدخل التي تشكل ما يصل إلى ثالثة أرباع مجموع 
إيراداتها. على أن ثمة تفاوتات بني املناطق والبلدان. وميثل اإلنتاج داخل املزرعة أحد مصادر 
الدخل املهمة في أفريقيا جنوب الصحراء. وعلى املستوى الوطني، تكسب 40 أو 70 في 
املائة من األسر الريفية أكثر من ثالثة أرباع دخلها من مصادر غير زراعية. ويزداد تنوع سبل 
كسب العيش في مناطق أخرى. ففي آسيا، يحصل ما يتراوح بني 10 و50 في املائة على 
أكثر من ثالثة أرباع دخلهم من مصادر زراعية )وفي الهند، مثالًً، تكسب أسرة واحدة فقط 
من بني كل خمسة أسر زراعية كل دخلها من الزراعة(،40 مقابل ما يتراوح بني 10 و20 في 
املائة فقط من األسر في أمريكا الالتينية. على أنه بالرغم من أن التخصص في الزراعة 
درواً  تؤدي  الزراعة  زالت  العالم، ما  أنحاء  القاعدة في كثير من  قد ميثل االستثناء وليس 
رئيسياً في احلافظة االقتصادية لألسرة الريفية. وما زالت 80 في املائة من األسر الريفية 
تزاول نوعاً ما من األنشطة الزراعية في 11 من بني 15 بلداً من بلدان العينة حتى وإن كان 

ذلك يشكل عمالً غير متفرغ إلنتاج بعض ما يسد احتياجاتها الغذائية.41

»قوتنا البدنية هي رأسمالنا وهي 
التي ميكن أن تدعم األسرة. ولكني ال 
أستطيع القيام بذلك بسبب حالتي 

]فأنا معوق[. لو كانت زوجتي على 
قيد احلياة لتمكنت من كسب بعض 
الدخل الذي يعيننا على حتمل شظف 

العيش«. 
جانغ غوباو، 

ذكر، 43 عامًا، ال�سني.

»الفقر معناه أالّ يكون لديك مال 
أو دخل ... الفالحون يتقاضون 

أجرهم يوماً بيوم، وهذا يكفيهم 
لسد حاجتهم من الغذاء. ولكن 

عندما ميرضون فإنهم ال ميلكون املال 
نهم من سداد النفقات  الذي ميكِّ
]الطبية[... ويلقون معاملة سيئة 

على يد موظفي الصحة«. 
�سانتيالن،  �سان�سيه  كون�سيلو  دوري�س 

اأنثى، 36 عامًا، بريو.

»العامل الفقير هو األفقر على 
اإلطالق. إذا فقد قدرته على العمل 

فلن يستطيع إطعام أطفاله. 
ال يعلم ]سبب فقره[ إالّ اهلل. 

أحياناً بسبب عدم وجود أي عمل 
أو ألنه يعتمد على قوته البدنية. 

إذا فقدها فلن يكون قادراً على 
العمل«. 

نوال حممد خليل، 
اأنثى، 47 عامًا، م�سر.

من هم »الفقراء«؟ بعض اآلراء من مناطق مختلفة

»]الفقراء املدقعون[ هم األشخاص 
الذين ليس لديهم حقول يذهبون 

إليها. أطفالهم ال يرعون املاشية في 
الصباح وليست لديهم دواجن ترفرف 

بأجنحتها في الفناء عندما يأتي 
املساء. هكذا يعرفون. ال يذهبون إلى 

احلقل، وهم دوماً في القرية وأطفالهم 
ال يرعون احليوانات. هذا حالهم في 
الصباح وعند الظهر وفي املساء. 

ليس لهم من عمل يقومون به سوى 
اجللوس هناك«. 
مانانتان باباي،

ذكر، يف التا�سعة ع�سرة من عمره، مدغ�سقر.

»]الفقر[ يعني أن الشخص يبقى على 
حالة عاجزاً عن التقدم. ال ميكنك 
املضي إلى أي مكان وال ميكنك أن 

تقوم بأي شيء للخروج من هذه احلالة. 
لست في حالة تسمح لك بالفرح. 

وقد تعامل أطفالك بخشونة. ويساورك 
اخلوف من املستقبل«.

حبيباتو غوديابي، 
اأنثى، 21 عامًا، ال�سنغال.
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له  املصدر  وهذا  املناطق.  بعض  في  األسري  للدخل  مهماً  بأجر مصدراً  العمل  وميثل 
أهميته الكبيرة في بلدان أمريكا الالتينية وآسيا التي يشارك فيها ما يتراوح بني 20 و40 
في املائة من األسر الريفية في العمل الزراعي مقابل أجر، ويشارك نفس العدد في العمل 
غير الزراعي بأجر. وفي أمريكا الالتينية، تشكل أجور العمل الزراعي أو غير الزراعي ثالثة 
غير  احلر  والعمل  الريفية.  األسر  من  املائة  في  و31   24 بني  يتراوح  ما  دخل  مجموع  أرباع 
الزراعي مهم في كل مكان حيث يعتمد عليه في العادة ما يتراوح بني 20 و40 في املائة 
من األسر الريفية.42 وتزداد نسبة الدخل غير الزراعي من مجموع دخل األسر الريفية في 

معظم البلدان، ويحدث ذلك بخطوات سريعة في بعض البلدان )الشكل 6(.
وفي كل البلدان التي تشملها مجموعة بيانات قاعدة بيانات األنشطة الريفية املدرة 
للدخل في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية وآسيا، حتصل األسر الريفية األفقر 
على أكبر دخلها من الزراعة والعمالة الزراعية بينما حتصل األسر األيسر حاالً على معظم 
دخلها من األنشطة غير الزراعية. وفي كل احلاالت، ترتبط مكاسب الدخل على مستوى 
وتتوقف  احلر.  العمل  من  املتحقق  والدخل  الزراعي  غير  األجر  زيادة  نحو  بالتحول  األسرة 
فرص احلصول على عمل غير زراعي وأجر أكبر على مدى ارتفاع مستوى التعليم. ويرتبط 
انخفاض األجر الزراعي بانعدام أو انخفاض مستوى التعليم ولذلك فإنه يتسم بأهمية 

كبرى ألفقر األسر )انظر امللحق 3(.

»توجد هنا 10 أسر فقيرة ]من بني 45 
أسرة[ ال يستطيع أفرادها العمل في 

الزراعة. ال ميكنهم القيام بذلك ألنهم 
طاعنون في السن أو معوقون أو ما 
شابه ذلك. نعم نحن ]نعتبر أنفسنا 

فقراء[ ألننا غير قادرين على توفير 
احتياجاتنا. وعندما نضطر إلى الذهاب 

إلى مندوزا، أو إلى املركز الصحي إذا 
مرضنا، فلن نتمكن من احلصول على 
املال ألننا لم نقم ببيع ما يكفي من 

اإلنتاج. إنها مسألة معقدة...«. 
خو�سيه دل كارمن بورتوكاريرو 

�سانتيالن، ذكر، 82 عامًا، بريو.

»املعدمون ومن ليس لديهم أي 
مصدر آخر للدخل ]هم أفقر 
الفقراء[. بعضهم عمال... ال 
يستطيعون البقاء إال بشق 

األنفس. عندما يحصلون على أجر 
في أحد األيام فقد ال يحصلون 

على عمل ملدة ثالثة أو أربعة أيام. 
تعيش أسرهم مبا تتلقاه من دعم 
من اجليران، إذا كانوا أيسراً حاالً، 

ومن اآلخرين في القرية. إنهم 
يقدمون إليهم املساعدة. ومن 

يحصلون على دخل معقول من 
الزراعة يتبرعون بحبوب القمح. 

ويتبرع البعض باملال. هكذا يحيا 
الفقراء. هذه القرية غنية بفقرها«. 

حممد نفيد، 
ذكر، 22 عامًا، باك�ستان.«الفقر أالّ يكون لك 
أي ثروة وال أقارب وال حيوانات... مثلي أنا! 

أنا في احلقيقة فقير اآلن. أوالً ليس لي 
حقل أعمل فيه، وثانياً ليس لي أب وال 
أم. ماتت أمي، ومات أبي... أسرتي ليس 

فيها سواي، ولذلك فأنا فعالً فقير«. 
توفوك، 

ذكر، 44 عامًا، مدغ�سقر.

»عندما متر الزوبعة وينقضي وقت 
اجملاعة ميكنك أن ترى األغنياء في 

السوق يشترون الطعام... ولذلك فهم 
يعيشون... الفقر ليس في عدم القدرة 
على الشراء... ولكن الفقر في الواقع 

هو التسول«. 
راندرياماهيفا، 

ذكر، 49 عاماً، مدغ�سقر.
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للكثير  كبيرة  بأهمية  الدولية  والهجرة  احلضر  إلى  الريف  من  الهجرة  تتسم  كما 
املرتبطة  اخملاطر  العيش وكأداة إلدارة  باعتبارها استراتيجية لكسب  الريفية  من األسر 
ثابت  دخل  لتحقيق  فرصاً  ر  توفِّ أن  للهجرة  وميكن  األخرى.  الريفية  واألنشطة  بالزراعة 
املستوى  تتجاوز  التي  التعليم  مراحل  وبخاصة  التعليم،  إلى  الوصول  ُسبل  وحتسني 
إلى  رمبا ال ينتمون  أنه في حني من يهاجرون  أُجريت مؤخراًً  االبتدائي. ويتبني من دراسة 
أفقر األسر فإن السكان في أفقر املناطق هم الذين يقومون بذلك.43 وباتت التحويالت 
النامي. وتشير  العالم  أنحاء  للدخل األسري في كثير من  املالية تشكل عنصراً مهماً 
مجموعة البيانات املتعلقة بالبلدان املشمولة بقاعدة بيانات األنشطة الريفية املدرة 
و80   20 بني  يتراوح  ما  أن  وآسيا  الالتينية  وأمريكا  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  للدخل 
منط  في  كبير  تباين  أيضاًً  وهناك  خاصة.  حتويالت  تتلقى  الريفية  األسر  من  املائة  في 
التحويالت بحسب مستوى الدخل. وعلى الرغم من أن األسر األكثر ثراًء حتصل عموماً 
املالية  التحويالت  على  تعتمد  الفقيرة  األسر  فإن  املطلقة  بالقيمة  أكبر  دخل  على 
باعتبارها مكوناً حيوياً لدخلها وعنصراً رئيسياً لالستراتيجيات التي تتبعها في تقليل 

هشاشتها في مواجهة انعدام األمن الغذائي والتصدي ملصادر اخملاطر.
والفروق  املعيشية  ُسبل  استراتيجيات  أمناط  على  اآلن  حتى  املناقشة  زت  ركَّ وقد 
عن  يغيب  أاّل  أيضاًً  املهم  من  أنه  على  والقطري.  اإلقليمي  املستويني  على  بينها 

»يعتقد املرء أن بإمكانه التخلص من 
بعض فقره وأنه سيجد شيئا صغيرا 

]يساعده[ عندما يهاجر. البحث عن خالص 
من الفقر، والبحث عن شيء صغير، وشراء 

بقرة تنجب عجوال صغيرة... هذا هو ما 
يبحث عنه املرء عندما يهاجر«.

مانانتان باباي، 
ذكر، 19 عامًا، مدغ�سقر.



57 الفصل الثاني  حالة الفقر الريفي اليوم

الستراتيجيات  نتيجة  وكذلك  وخارجها  الزراعة  داخل  االقتصادية  الفرص  أن  األذهان 
ويكشف  البلدان.  داخل  بشدة  تتفاوت  أن  ميكن  األسري،  املستوى  على  العيش  كسب 
تلك  بعض  عن  الريفية  والتنمية  الزراعة  في  للتحرير  الهيكلية  األبعاد  برنامج  حتليل 
مالي  في  الزراعية  األسواق  في  كبائعني  املشاركة  األسر  نسبة  وتتراوح  الفروق.44 
وفي  البلد.  مناطق  في مختلف  املائة  في   90 من  يقرب  وما  املائة  في   10 من  أقل  بني 
غير  الدخل  مبصادر  )مقارنة  الزراعي  الدخل  مصادر  نسبة  مستوى  يتراوح  السنغال، 
بلدان  للمنطقة؛ وفي  تبعاً  املائة  و70 في   30 الدخل األسري بني  الزراعي( من مجموع 
60 و90 في املائة؛ وتتراوح  من قبيل املغرب ونيكاراغوا، تتراوح النسبة بني ما يقرب من 
د فروق الفرص واالستراتيجيات في اختالف  في املكسيك بني 10 و60 في املائة. وتتجسَّ
أن  أي   1  :3.5 بواقع  الدخل  متوسط  يتفاوت  مدغشقر،  ففي  األسري.  الدخل  مستوى 
3.5 ضعف عن متوسطه في أفقر  يزيد مبقدار  العينة  دخل األسرة في أفضل مناطق 
 .1  :2.8 السنغال  وفي  1؛   :3.7 إلى  لتصل  النسبة  ترتفع  كينيا،  وفي  العينة.  مناطق 
واملغرب  املكسيك  قبيل  من  الدخل  املتوسطة  البلدان  في  املعدالت  أن  في  غرابة  وال 
1؛ ورمبا يرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى البنية  1، و1.7:   :1.8 تنخفض عن ذلك لتصل إلى 

األساسية واالتصاالت والقدرة األكبر على التحرك.

دخول دائرة الفقر واخلروج منها
األبد.  إلى  الفقر  حبيسي  جميعاً  يبقون  ال  الفقراء  الريفيني  السكان  أن  املؤكد  من 
دة من األشخاص.45 لقد دخل بعضهم دائرة  والواقع أن »الفقراء« ليسوا فئة ثابتة ومحدَّ
الفقر، وبعض من كانوا فقراء من قبل خرجوا من الدائرة ورمبا دخل بعضهم دائرة الفقر 
األرجنتني  مثل  متنوعة  بلدان  من  بيانات  وتشير  حياتهم.  في  مرات  عدة  منها  وخرج 
اإلسالمية  إيران  وجمهورية  وإندونيسيا  وإثيوبيا  ومصر  والصني  وشيلي  وبنغالديش 
الوقت  بعض  الفقر  حالة  يعيشون  الذين  األشخاص  من  كبير  عدد  وجود  إلى  وأوغندا 
ولكن ليس في كل األوقات.46 ومن امللفت للنظر درجة الدخول إلى الفقر واخلروج منه 
عن  بيانات  يعرض  الذي   7 الشكل  ويبني  األشخاص.  أحوال  بها  تتبدل  التي  والسرعة 
وأمريكا  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  آسيا  في  بلدان  تسعة  في  الريفي  الفقر  ديناميات 
الالتينية أن من الطبيعي أن يقع ما يتراوح بني 10 و20 في املائة من السكان في الفقر 
)حسب ما حتدده خطوط الفقر الوطنية( أو اخلروج منه في غضون فترة خمس أو عشر 
30 في املائة من السكان في الفقر  سنوات. وأما في احلاالت األشد فقد يقع أكثر من 

أو يخرجون منه.
األداء  من  نسبيا  جيد  مستوى  عن  تكشف  التي  البلدان  أن   7 الشكل  من  ويتبني 
إندونيسيا وأوغندا( متيَّزت بصعود أكبر وهبوط  دة )مثل  التنمية خالل الفترات احملدَّ في 
أقل رغم استمرار الهبوط الكبير، وبخاصة في أوغندا. وفي االقتصادات األخرى )مصر 
وإثيوبيا وجمهورية تنزانيا املتحدة( كانت هناك حركة صاعدة وكذلك مستويات مرتفعة 
من احلركة الهابطة والفقر املزمن. وتقع األسر في كثير من األحيان في الفقر نتيجة 
صدمة خارجية مثل التعرض ملرض خطير أو تقلب األسواق أو قلة احملاصيل أو الكوارث 
الطبيعية أو النزاع، وهو ما يكشف عن أهمية تقليل أو حتسني إدارة اخملاطر باعتبار ذلك 
جزءاًً حاسماً في جهود احلد من الوقوع في الفقر. كما يتضح من البيانات أن اخلصائص 
يبدو،  فيما  هي،  الفقر  إلى  الهبوط  بحركة  األحيان  أغلب  في  ارتباطاً  األكثر  األسرية 
عدد أفراد األسرة )تكاليف األفواه اإلضافية أكبر من فوائد العمالة اإلضافية( ونسب 
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قبيل  من  واألصول،  األسرة.  في  املسنني  و/أو  األطفال  من  أكبر  عدد  وجود  أي  اإلعالة، 
األراضي واملاشية، متثل عوامل مهمة مرتبطة باخلروج من الفقر، شأنها في ذلك شأن 
التعليم واملشاركة في العمالة غير الزراعية املأجورة ونسبة الدخل املتحقق من العمل 

احلر غير الزراعي )انظر امللحق 4 للبيانات ذات الصلة والتحليل(.

ال�شكل 7 ديناميات الفقر الريفي

امل�شدر: امللحق الرابع
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ميكن  ما  وهو  احمللية،  اجملتمعات  بني  احلركة  في  كبيرة  فروق  فهناك  األسرة  خارج  وأما 
أن يرجع إلى الظروف احمللية والفرص التي تنشأ عن تلك الظروف، مثل سهولة احلصول 
واملدن، وسرعة  الطرق  والقرب من  القرى،  املادي لألسواق في  والوجود  على عمل محلي، 
االستجابة من احلكومة احمللية. وال تنطوي احلركة الصاعدة على نفس القدر من السهولة 
اجتماعية  انقسامات  تنشأ  أو عندما  القرية  الفقراء في  أعداد كبيرة من  توجد  عندما 
عميقة. وميكن لهذه اخلصائص أن تقلل من فرص النمو، كما ميكنها تعزيز أثر اإلفقار الذي 
تسببه الصدمات من خالل تقويض األسس االجتماعية واالقتصادية لشبكات التضامن 

احمللية التي قد تساعد السكان على إدارة اخملاطر وامتصاص أثر الصدمات.
60 شخص   000 مع  أُجريت  التي  املناقشات  عنها  أسفرت  التي  النتائج  وعلى ضوء 
من السكان الريفيني في 15 بلداً من بلدان العالم النامي، تسلط الدراسة التي أُجريت 
حتت رعاية البنك الدولي بعنوان »اخلروج من الفقر« أهمية النمو االقتصادي في تهيئة 
فرص للسكان من أجل اخلروج من الفقر، ولكنها تالحظ أن االستفادة من تلك الفرص 
على  الدراسة  د  تشدِّ كما  املواقع.  مختلف  بني  واسعة  فروقاً  هناك  وأن  متكافئة  غير 
اإلنسان  أن  الدراسة  وتؤكد  احمللي.  احلكم  ونوعية  احمللية  االقتصادية  الفرص  أهمية 
ومن  حياته،  ظروف  لتحسني  مبادرات  اتخاذ  إلى  مراراً  يلجأ  ولكنه  للفقر  يستسلم  ال 
القليل  أن  لالهتمام  املثير  ومن  املبادرات.  تلك  إلى  جناحهم  يرجعون  ذلك  في  ينجحون 
من األشخاص الذين شملتهم هذه الدراسة أرجعوا جناحهم في اخلروج من الفقر إلى 
الفقر  من  اخلروج  وراء  كامن  عامل  والتمكن  بالثقة  الشعور  أن  ويبدو  خارجية.  برامج 
للخروج من الفقر، ولكن الضعف  أبداًً  ونتيجة مترتبة عليه. وال تكفي الصحة اجليدة 
األغلب  في  الفقراء  الريفيون  السكان  ويواجه  مالياً.  األسرة  ميحو  أن  ميكن  الصحي 
أنفسهم عموماً حبيسي شرك  يرون  الفرص، وهم ال  إلى  الوصول  مشاكل هائلة في 
مسألة  »الفقراء«  نحو  للبرامج  الفعال  التوجيه  أن  الدراسة  الحظت  وأخيراً،  الفقر. 

بالغة الصعوبة بسبب االختالف والتغيُّر الذي تتسم به مجموعة الفقراء.47
مستويات  على  التركيز  أهمية  تبرز  ألنها  التقرير  لهذا  مهمة  االستنتاجات  وهذه 
أدنى من املستوى القطري لتحديد وتشجيع فرص النمو؛ ودعم العوامل احملركة للنمو 
لتفضي على األرجح إلى تهيئة الفرص في املناطق التي يتركز فيها السكان الريفيون 
فوراًً  والتصدي  ومتكينهم؛  ثقتهم  ودعم  لألشخاص  الفردية  القدرات  وتعزيز  الفقراء؛ 

للصدمات باعتبارها عوامل مفضية إلى زيادة الفقر.

تعدد أبعاد الفقر
ال يرتبط الفقر الريفي فقط مبستويات األصول واختالف التوزيع املكاني لفرص النمو، 
بني  وسياسية  اجتماعية  وعالقات  تاريخية  عوامل  في  أيضاًً  بجذوره  يضرب  ولكنه 
الفاعلة  العناصر  ومختلف  والنساء  والرجال  العرقية  والفئات  والطوائف  الطبقات 
إدامة مجموعة من  في السوق. وميكن أن يسهم ذلك في الفقر عن طريق إيجاد و/أو 
عيشهم،  ُسبل  حتسني  في  السكان  فرص  من  حتد  التي  املتداخلة«  احلرمان  »عوامل 
التي  اخملاطر  من  وتزيد  القدرات،  تلك  حتسني  وجهود  وقدراتهم  أصولهم  وتقوِّض 
والتمييز  االستبعاد  أشكال  من  مجموعة  العوامل  تلك  تشمل  أن  وميكن  يواجهونها. 
والتجريد من عناصر التمكني، وعدم التكافؤ في فرص الوصول إلى األصول والسيطرة 
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عليها، واالفتقار إلى التعليم، والقدرات اجلماعية احملدودة. ويسهم ذلك كله في حتويل 
تشكل  أن  لبعضها  أو  العوامل  هذه  لكل  وميكن  األبعاد،  متعددة  ظاهرة  إلى  الفقر 
الفقر  أن  والواقع  الدخل.  اعتبارات  إلى جانب  رئيسية للفقر  في بعض األحيان سمات 
ميكن  آسيا،  من  أنحاء  وفي  الالتينية  أمريكا  في  سيما  ال  املناطق،  بعض  في  الريفي 
تعريفه أساساً من حيث احلرمان من اجلوانب غير املتعلقة بالدخل. وباإلضافة إلى ذلك 
فإن عوامل احلرمان املتداخلة يعزز بعضها البعض في كثير من األحيان، وتسهم بذلك 

في زيادة صعوبة اخلروج من الفقر. 
االجتماعية  العالقات  في  املتأصلة  املتعاضدة  احلرمان  أشكال  فإن  احلال  وبطبيعة 
مجتمع.  كل  في  غيرهم  من  أكثر  األشخاص  من  معيَّنة  فئات  على  تؤثر  والسياسية 
يتأثرون في  الريفية  اجملتمعات  األصليني في جميع  والسكان  والشباب  النساء  أن  على 
كثير من األحيان بشكل غير متناسب بعوامل احلرمان التي تزيد من صعوبة اخلروج من 
الفقر وجتعل الفرص القائمة محدودة أكثر وتزيد من مخاطر الوصول إلى تلك الفرص. 
وال يعني ذلك أن نفس أنواع أو مستويات احلرمان التي تساهم في الفقر تؤثر بدرجات 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  الثالث.  الفئات  تلك  إلى  ينتمون  الذين  األشخاص  على  متساوية 
ميكن لألشخاص في كل تلك الفئات الثالث أن تكون لهم أصول وقدرات متميزة على 
جانب كبير من األهمية في التغلب على الفقر. مثال ذلك أن النساء الريفيات لديهن 
أشكال خاصة من املعرفة ورأس املال االجتماعي ويؤدين دوراً بالغ األهمية في االقتصاد 
أكبر  بقدرة  األحيان  من  كثير  في  الريف  شباب  ويتمتع  الزراعي.  وغير  الزراعي  الريفي 
قدرة  لهم  يتيح  قد  ما  وهو  سناً،  أكبر  هم  مبن  مقارنة  املشاريع  وتنظيم  االبتكار  على 
أفضل على تلبية بعض احتياجات الزراعة واالقتصاد الريفي غير الزراعي اليوم. ويستأثر 
املال االجتماعي، وهم  ورأس  واملمارسات  املعرفة  السكان األصليون بأشكال فريدة من 
تنطوي على  التي  البيئية  والسلع  اإلقليمية  املوارد  األحيان  يرعون في كثير من  الذين 
الثالث )وغيرها من الفئات  أن العامل املشترك بني كل هذه الفئات  قيمة هائلة. على 
في  واالستبعاد  السلطة  آليات  بها  تعمل  التي  للطريقة  تبعاً  اجملتمعات  مختلف  في 
نحو  األغلب  في  يتجه  والسياسية  االجتماعية  السلطة  توزيع  أن  هو  مجتمع(  كل 
القائمة  الفرص  من  االستفادة  في  وقدراتها  أصولها  استخدام  على  قدرتها  تقويض 

للخروج من الفقر.

نساء الريف
وهي  الرعاية،  تقدمي  عن  أساساً  املسؤولة  هي  تقريباًً  الريفية  اجملتمعات  كل  في  املرأة 
جوانب(  مبعظم  األحيان  من  كثير  وفي  )بل  كبير  بجانب  تضطلع  ذلك  إلى  باإلضافة 
الذي  والدخل  النامي.  العالم  في  الغذائية  احملاصيل  معظم  وتنتج  الزراعي  العمل 
ساعات  العمل  في  املرأة  وتقضي  األسرة.  رفاه  في  عموماً  يستثمر  املرأة  عليه  حتصل 
أطول من الرجل وتقوم في أغلب األحيان بالكثير من األعمال الشاقة. فهي تقوم مثالًً 
لألسرة  والوقود  املياه  واجلهد في جلب  الوقت  الكثير من  ببذل  املناطق  الكثير من  في 
الرغم من  وعلى  وقتها وصحتها.48  آثار مهمة على  ذلك من  عليه  ينطوي  ما  وتتحمل 
فإن  األخرى  الريفية  االقتصادية  واألنشطة  الزراعي  العمل  في  الكبيرة  مساهماتها 
دورها االقتصادي ال يلقى اهتماماً كبيراًًً وال تعترف به اإلحصاءات والسياسات العامة. 

ويبني اإلطار الوارد أدناه بعض جوانب عدم املساواة التي تواجهها املرأة في الزراعة. 
بني  النساء  نسبة  من  يزيد  قد  اجلنسني  بني  التفاوت  كان  إن  ما  حول  جدل  ويدور 
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أقل مما يحصل  النساء  التي حتصل عليها  الريفية  أن األجور  املؤكد  الدخل. ومن  فقراء 
حيث  من  اجلنسني  بني  الثغرات  لتحليل  مؤخراًً  أُجريت  دراسة  وكشفت  الرجال.  عليه 
األجور الريفية في 13 بلداً في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريكا الالتينية49 أن أجر 
الساعة الذي حتصل عليه املرأة في معظم احلاالت يتراوح بني 50 و100 في املائة من أجر 
املستوى  على  احلرمان  عوامل  تداخل  من  منه  كبير  جانب  في  ناجم  ذلك  ولعل  الرجل. 
أو  أقل  تكون  للنساء  املتاحة  العمل  فرص  فإن  وبالتالي  االجتماعي  واملستوى  األسري 
أو غير مجزية. كما تقل فرص  أقل استقراراً،  أو  أدنى من حيث ما حتتاجه من مهارات، 
االبتدائي.  التعليم  بعد  سيما  ال  املهارات،  تنمية  وفرص  التعليم  إلى  الفتيات  وصول 
وعلى الرغم من االختالف حول قيمة مقارنة مستويات الدخل بني األسر التي يعولها 
اجلنس،50  نوع  بحسب  للفقر  مباشر  غير  كمؤشر  النساء  تعولها  التي  واألسر  الذكور 
أن  املناطق. وال غرابة في  تناولت ذلك في مختلف  التي  الدراسات  فإن هناك عدداً من 
النتائج ليست حاسمة بالنظر إلى تنوع األسر التي ترأسها النساء من حيث تكوينها 
احلرمان  تعاني  قد  أرملة  امرأة  ترأسها  التي  فاألسرة  دخلها.  وقاعدة  معيشتها  وُسبل 
تتلقى  امرأة  ترأسها  التي  األسرة  أن  السياقات، في حني  الكثير من  بشكل خاص في 
حتويالت مالية من الزوج أو االبن الغائب في املدينة قد تدخل ضمن األسر األيسر حاالً 

في اجملتمع.51
وبغض النظر عن نوع اجلنس الذي يتولى رئاسة األسرة فإن فقر الدخل بني النساء 
)مبا في ذلك األصول  السيطرة على األصول  يتولى  يدل في جانب كبير منه على من 
املالية( وكيفية اتخاذ القرارات داخل األسرة. ويتوقف ذلك على العالقات بني اجلنسني 
وأفرادها.  األسرة  وسمات  واالقتصادي  االجتماعي  والسياق  األسرة  داخل  والتفاوض 
الرجل  من  أقل  األراضي(  )وبخاصة  أساسية  أصوالً  احلاالت  معظم  في  املرأة  ومتتلك 

الإطار 1 التفاوت بني اجلنسني في الزراعة - بعض األمثلة

امل�شدر: البنك الدويل ومنظمة الأغذية والزراعة وال�شندوق الدويل للتنمية الزراعية )2008(.

y  يزيد متوسط حجم حيازات األراضي بني الرجال مبقدار
ثالثة أضعاف تقريباًً عن حجم حيازات األراضي بني 

النساء )عاملياً(.
y  تستعمل األسمدة بكثافة أكبر في أراضي الرجال

وتباع في كثير من األحيان بكميات تفوق قدرة النساء 
الفقيرات على حتمل تكاليفها.

y  يتبنيَّ من حتليل الُنظم االئتمانية في خمسة بلدان
أفريقية أن النساء يحصلن على أقل من ُعشر االئتمانات 
التي يحصل عليها أصحاب احليازات الصغيرة من الرجال.

y  16 في معظم البلدان النامية، تقضي النساء الريفيات
ساعة في العمل يومياًًً بسبب ما تتحمله من أعباء ثالثية 

تتمثل في العمل الزراعي وشؤون األسرة وكسب األموال 
النقدية، وهي فترة أطول كثيراًً مما يتحملها نظراؤها 

الذكور. على أن املرأة ما زالت محرومة من ُسبل االستفادة 
من خدمات البنية األساسية املهمة والتكنولوجيات 

املالئمة التي تخفف عبء العمل الواقع عليهن.
y  تواجه املشاريع التي تديرها النساء معوقات أكثر بكثير

وحتصل على خدمات ودعم أقل بكثير مما حتصل عليه 
املشاريع التي يديرها الرجال. وفي أوغندا، تواجه النساء 
حواجز أكبر كثيراًً في دخول املشاريع مقارنة مبا يواجهه 

الرجال على الرغم من أن مشاريع النساء القائمة ال تقل 
عموماً في إنتاجيتها وكفاءتها عن مشاريع الرجال من 

حيث القيمة املضافة لكل عامل.
y  في غواتيماال، ال حتصل النساء إال على 3 في املائة

من عقود إنتاج البازالء ولكنها تسهم بأكثر من ثلث 
مجموع العمالة احلقلية ومعظم عمالة التجهيز.
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فرص  تقل  كما  عليها.  والسيطرة  حيازتها  ضمانات  من  القدر  نفس  على  حتصل  وال 
األسر،  أنواع  من  الكثير  وفي  املالية.  واخلدمات  الصحية  والرعاية  التعليم  في  النساء 
وميثل  املاشية،  من  معيَّنة  أنواع  على  نسبياً  مضمونة  وسيطرة  فرص  للنساء  يتاح 
بني  وإدارتها  اخملاطر  من  للتخفيف  الرئيسية  األصول  أحد  األحيان  من  كثير  في  ذلك 
احلصول  احلاالت  كل  في  يستطعن  ال  قد  النساء  أن  على  وأسرهن؛  الريفيات  النساء 
أو على  املاشية  تربية  الذي يحصلن عليه من خالل  على سيطرة مباشرة على الدخل 
مقابل  اللحوم  )مثل  احليوانية  املنتجات  أنواع  جميع  خالل  من  يحققنه  الذي  الدخل 

األلبان أو البيض(.
وأما خارج األسرة فإن متثيل النساء الريفيات في عمليات احلكم واملنظمات الريفية 
النساء  تعرِّض  قد  املشاركة  أن  والواقع  القيادية،  األدوار  في  سيما  ال  الرجال،  من  أقل 
االفتقار  وهذا  العنف.  حتى  أو  العكسية  االجتماعية  األفعال  ردود  مخاطر  من  ملزيد 
على  وشواغلهن  الريفيات  النساء  بصوت  كثيراًً  املباالة  في عدم  يساهم  التمثيل  إلى 
الكثير  الريفيات في  النساء  أن  بالرغم من  ذلك  ويحدث  والعاملية.  الوطنية  املستويات 
من البلدان يقمن بدور نشط للغاية في التعبئة ويشاركن في املنظمات اخلاصة بهن، 
ال سيما على املستوى احمللي، ويقمن في كثير من األحيان مبجموعة كبيرة من الوظائف 
البلدان  من  الكثير  في  الريفيات  النساء  تواجه  كما  واملالية.  واالقتصادية  االجتماعية 

»قد أكون كبيرة في السن ولكني مضطرة 
إلى حرث األرض باحملراث )أداة تقليدية 

تستخدم حلراثة األرض( واستخدام املنجل 
إلزالة الشجيرات. إنني أعمل بيدي اليسرى 

وإذا شاهدتني وأنا أستخدم املنجل فلن 
تصدق أنني امرأة. وأقوم بتنظيف حقل 

األرز قبل حرثه ثم أزرع األرز وعلّي أن 
استيقظ قبل الفجر وأبدأ الطهي. وقد 

يتعنيَّ علي إعداد الطعام في الليلة 
السابقة قبل أن آوي إلى الفراش. ويتوقف 
ذلك على ما أقوم بطهيه. وعندما أنتهي 

من الطهي في الصباح أترك جزءاًً من 
الطعام في املنزل ملن يبقون في البيت 

وأحمل سائر الطعام معي. وأستريح عند 
الظهيرة لبعض الوقت كي أتناول الطعام 

ثم أستأنف العمل حتى املساء«.
�سافييتو غوديابي، 
اأنثى، 70 عامًا، ال�سنغال.
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عراقيل متنعهن من الهجرة أو احلصول على فرص للعمل املستقر واجملزي بسبب املعايير 
االجتماعية وقلة األصول واالفتقار إلى التعليم وضيق الوقت املتاح لهن. ويبني الرقم 
منظمة  وضعته  الذي  االجتماعية  املؤسسات  في  اجلنسني  بني  للتمييز  القياسي 
املؤسسات  به  تقوم  الذي  الرئيسي  الدور  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون 
املساواة  عدم  خلق  في  املماثلة  القانونية  واألعراف  اجملتمعية  واملمارسات  االجتماعية 

بني النساء والرجال.52 وتظهر املتغيرات التي يستند إليها في الشكل 8.
ويتبنيَّ من الدرجات التي حصلت عليها البلدان في الرقم القياسي )امللحق 2، اجلدول 3( 
أن النساء في الكثير من أنحاء العالم يواجهن متييزاً ناجما عن املؤسسات االجتماعية 
في مجموعة من اجملاالت، وأن ذلك ينطوي على آثار مادية قوية. ويضر الزواج املبكر على 
وجه اخلصوص بفرص التعليم؛ ويقلل التمييز القوي من مشاركة املرأة في العمل اجليد 
بأجر خارج املزرعة الذي يتيح مساراً أساسياً للخروج من الفقر )انظر الفصل السادس(؛ 
مجموع  بارتفاع  والهشاشة،  للمخاطر  حاسم  عامل  وهو  املرأة،  ضد  العنف  ويرتبط 

معدل اخلصوبة الذي قد يؤدي بدوره إلى احليلولة دون 
ضيق  ويرتبط  العمل؛  وفرص  التعليم  على  احلصول 
في  بالعمل  واالئتمانات  األراضي  إلى  الوصول  فرص 
كثير من األحيان في األعمال األسرية بدون أجر بدالً 
من العمل احلر أو العمل بأجر. ووفقاً للرقم القياسي 
بشكل  تتضح  اجلنسني  بني  التفاوت  جوانب  فإن 
آسيا  وجنوب  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  خاص 
انخفاض  ويرتبط  أفريقيا.  وشمال  األوسط  والشرق 
والكاريبي  الالتينية  أمريكا  في  التفاوت  مستوى 
أفسحت  التي  الهيكلية  االقتصادية  بالتغييرات 
يرتبط  كما  العمل،  ميدان  لدخول  املرأة  أمام  اجملال 
بتاريخ طويل من تدابير السياسات التي كان الغرض 
منها حتقيق املساواة في فرص احلصول على التعليم 
بالرغم من  أنه  األخرى.53 على  اخلدمات  إلى  والوصول 
الدور الرائد الذي تقوم به بلدان أمريكا الالتينية في 
بني  التفاوت  فإن  األراضي،54  في  املرأة  حقوق  ترسيخ 
أيضاًً،  هنا  بجالء  يتضح  األصول  توزيع  في  اجلنسني 

11 و27 في املائة من جميع مالك األراضي  حيث ال متثل املرأة مثالًً سوى ما يتراوح بني 
في جميع أنحاء اإلقليم.55 

وتدل هذه االستنتاجات عموماً على أن حتقيق املساواة بني اجلنسني يتطلب الوقوف 
احلرمان  التصدي جلوانب  بذلك حاسم في  القيام  وأن  االجتماعية  املؤسسات  في وجه 
يشمل  بل  فحسب،  النساء  على  ذلك  ينطبق  وال  الفقر،  عنها  ينشأ  التي  املتداخلة 
إلى فرص عمل  النساء  القياسي يبني أن وصول  الرقم  الفقر بشكل أعم. وهكذا فإن 
منو  أيضاًً  لتشمل  متتد  بل  أسرهن،  وعلى  عليهن  فائدته  تقتصر  ال  ومجزية  مضمونة 
مهمة  مبادرات  احلكومات  فيها  اتخذت  حاالت  وهناك  األوسع.  النطاق  على  االقتصاد 
اجلنسني،  بني  التفاوت  خالل  من  الفقر  في  تسهم  التي  واملؤسسات  املعايير  لتغيير 
)مثلما  وامليراث  الزواج  تنظم مسائل  التي  األسرة  قوانني  وذلك مثالًً عن طريق إصالح 
)مثلما  األراضي  تشريعات  في  اجلنسني  بني  املساواة  تشجيع  طريق  وعن  تونس(  في 

»... لو أني التحقت باملدرسة ألمكنني احلصول 
على وظيفة جيدة في املدينة. وبالطبع كنت 
سأستمر في اجمليء إلى القرية ألن بها الكثير 

من الثمار واألشياء األخرى التي ميكن أن نأكلها 
هنا. ولو كان األمر بيدي آلثرت عدم البقاء هنا. 

كان ميكن أن أعمل في مكتب جميل وأملي على 
اآلخرين ما يقومون به. ولكن كما ترى فإنني 
أمية وتزوجت مبكراً جداً. وهذه بالضبط هي 

مشكلة األمية. ليس أمامك من سبيل ملعرفة 
ما ميكن أن ينتظرك هناك. ال أستطيع أن أعرف 

شيئاً. كل ما أعرفه هو الزراعة«.
حبيباتو غوديابي، 

اأنثى، 21 عامًا، ال�سنغال.
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احمللية  اجلنسني  بني  التمايز  بقضايا  اخلاصة  املعايير  أن  على  وموزامبيق(.  الصني  في 
على  مطردة  تغييرات  فيها  حتدث  التي  احلاالت  في  حتى  البطيء،56  التغيُّر  نحو  تتجه 
نتيجة مجموعة من  العادة  املستوى في  التغيير عند هذا  ويحدث  السياسات.  صعيد 
العوامل التي تشمل التمكني االقتصادي للمرأة، وازدياد وعي النساء بحقوقهن كأفراد 
قدرات  وبناء  التعليم(؛  إلى  الوصول  ُسبل  حتسني  طريق  عن  ذلك  في  )مبا  وكمواطنات 
والسلطات  والرجال  النساء  يشمل  الذي  والنقاش  والتوعية،  ومنظماتهن،  النساء 
أيضاًً  يحتاج  ولكنه  بالغة،  أهمية  يكتسي  السياسات  تغيير  فإن  أخرى  وبعبارة  احمللية. 
إلى أن يكون مصحوباً بجهود لتعزيز القدرات الفردية 

واجلماعية على أرض الواقع.
اهتماماً  التنمية  في  اجلنسني  بني  التفاوت  والقى 
غير مسبوق منذ إطالق منهاج عمل بيجني لعام 1995. 
مثال ذلك أن التحيُّز ضد املرأة في الوصول إلى اخلدمات 
الصحية والتعليم، وهو أحد اجلوانب الرئيسية للتعرض 
الفقيرات،  الريفيات  النساء  بني  والصدمات  للمخاطر 
ظل يشكل محور التركيز الرئيسي ألنشطة التنمية 
ألسباب ليس أقلها األهداف اإلمنائية لأللفية. وبات من 
الواضح بشكل متزايد اليوم أن إحراز مزيد من التقدم 
نحو حتقيق املساواة بني اجلنسني شرط أساسي للنجاح 
في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بشكل عام. وقد 
ضاقت الفجوة بني اجلنسني كثيراًً خالل العقد املاضي 
بكثير  أقل  ذلك  )ولكن  االبتدائي  التعليم  مجال  في 
وفي  احلضرية(  املناطق  في  عنه  الريفية  املناطق  في 
في  أقل  كان  التقدم  أن  على  والكتابة،  القراءة  تعلم 
أي  اآلن  حتى  يطرأ  ولم  األخرى.  التعليمية  املؤشرات 
لألهداف  األخرى  الغايات  في  األداء  على  كبير  حتسن 

ال�شكل 8 الرقم القياسي للمؤسسات االجتماعية والتمايز بني اجلنسني )منظمة التعاون والتنمية 
في امليدان االقتصادي(: متغيرات املؤسسات االجتماعية

امل�شدر: الرقم القيا�شي للموؤ�ش�شات الجتماعية والتمايز بني اجلن�شني )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي(

لي غومني رئيسة اجلماعة احمللية لدعم صحة 
املرأة، وهذه اجلماعة هي نتاج مشروع قام به 
مركز بيجني للتنمية الثقافية لصالح املرأة 

الريفية من أجل منع انتحار النساء الريفيات. 
»قبل إنشاء اجلماعة، لم يكن للنساء في قريتنا 

أي دور يقمن به باستثناء البقاء في املنزل... 
وكنا نريد بعض األنشطة ولكن لم يكن أمامنا 

أي مكان نذهب إليه. وأما اآلن فإن اجلماعة 
تنظم أنشطة ... ونقيم دورات تدريبية ونقدِّم 
محاضرات ونقوم في كثير من األحيان بالغناء 

والرقص ... وجتتمع النساء وميكنهن تبادل األفكار. 
]وإذا كانت إحداهن[ تعاني بعض املشاكل، فإن 

في وسعها أن تتحدث مع النساء األخريات 
لتتخلص بعد ذلك من همومها. ]ومن املفيد[ 

أن نعبر عما يجول في خواطرنا وأن نتقاسم مع 
اآلخرين كآبة قلوبنا«.

يل غومني، 
اأنثى، 50 عامًا، ال�سني.
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اإلمنائية لأللفية التي متثل فيها املساواة بني اجلنسني 
عامالً رئيسياً )مثل وفيات األمهات واجلوع واإلصحاح(، 
وأفضى تفضيل األطفال الذكور في بعض بلدان آسيا 
اإلناث  نتيجة إجهاض  إلى اختالالت دميوغرافية كبيرة 
ووأد البنات.57 وبينما ازدادت مشاركة النساء في سوق 
في  يقتصر  ذلك  فإن  اجملتمعات  معظم  في  العمل 
كثير من األحيان على وظائف غير رسمية منخفضة 
الضمان  فيها  يقل  أو  وينعدم  مضمونة  وغير  األجر 
للترقي.  قليلة  فرص  سوى  فيها  تتاح  وال  االجتماعي 
في  اجلنسني  بني  التمييز  أن  يرى  من  هناك  أن  والواقع 
أسواق العمل قد أفضى إلى »تأنيث الوظائف السيئة« 
)سواء الوظائف املرتبطة بالزراعة أو غير املرتبطة بها( 

في املناطق الريفية من البلدان النامية.58

األطفال والشباب
يشكل األطفال )0-14 عاماً( في جميع أنحاء العالم النامي ما يتراوح بني 19 و42 في 
السكان.  مجموع  من  التوالي(  على  الصحراء  جنوب  وأفريقيا  آسيا  شرق  )في  املائة 
بني  يتراوح  ما  يؤلفون  والشباب  األطفال  فإن  عاماً(   24-15( الشباب  يضاف  وعندما 
الريفيني  السكان  بني  نسبتهم  ارتفاع  ويرجح  السكان؛  مجموع  من  املائة  في  و62   35

بنغالديش؛  في  الفقراء  من  املائة  في   50 أقل  أو  عاماً   18 يبلغون  من  ويشكل  الفقراء. 
وتبلغ نسبتهم في السنغال 57 في املائة.59 وفي أمريكا الالتينية والكاريبي، يزيد معدل 
1.7 ضعف عن متوسطه  مبقدار  15 عاماً  أعمارهم عن  تقل  الذين  األطفال  الفقر بني 

بني الكبار الراشدين.60
أفقر  وتضم  الريفية،  املناطق  في  الفقراء  من  كبيرة  نسبة  بذلك  األطفال  وميثل 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  وبخاصة  والشباب،  األطفال  من  نسبة  أعلى  املناطق 
معقدة.  األطفال  فقر  وأسباب  يكبرون.  عندما  فقراء  معظمهم  ويظل  آسيا.  وجنوب 
يزيد  ما  وهو  اإلعالة،  نسب  ارتفاع  البلدان  معظم  في  الفقيرة  األسر  في  يغلب  أوالً، 
من  إليه  يحتاجون  ما  على  األسر  تلك  في  يولدون  الذين  األطفال  من صعوبة حصول 
األسر  الكثير من  يعتمد  املستقبل. كما  الفقر في  لإلفالت من  وتعليم  وتغذية  رعاية 
الفقيرة على عمالة األطفال، وهو ما يزيد من ضيق الفرص املتاحة أمام األطفال لبناء 
الفقيرة يتضررن  الفتيات في األسر  الفقر. وبشكل خاص فإن  والتغلب على  قدراتهم 
إحضار  قبيل  من  أنشطة  وفي  الرعاية  أعمال  في  األطفال  عمالة  على  االعتماد  من 
الوقود واملاء إلى األسرة. وعالوة على ذلك، تعاني الفتيات في كل مكان تقريباًً عواقب 
التفاوت بني اجلنسني في التعليم و/أو الزواج املبكر وممارسات اإلجناب، وهي في حد ذاتها 

عوامل مهمة تشكل خطراً على صحتهن.
نقص  فيروس  آثار  من  املناطق  بعض  في  خاص  بشكل  الريفيون  األطفال  ويتضرر 
أو  أيتاماً مسؤولني عن رعاية أسرهم  املناعة البشرية/اإليدز؛ والكثيرون منهم يكبرون 
كل  الظروف  من  كثير  في  األيتام  األطفال  ويفقد  مسنون.  يعولها  أسر  في  يعيشون 
ما قد متتلكه األسرة من أصول، ال سيما األراضي؛ ويقوِّض ذلك بشدة من القدرة على 
مواجهة أي نوع من الصدمات. وبشكل أعم في املناطق التي تزداد فيها ندرة األراضي 

انتخبت دوريس كأول امرأة تعمل موظفة 
في البلدية في شيتو واشتركت في مشاريع 
التنمية اجملتمعية لصالح األطفال والشباب. 
وتالحظ دوريس أن »الكثير من الناس ما كانوا 
ليصوتوا أبداًً المرأة. إنهم يشككون في أسباب 

انتخابي ويقولون إن املرأة ينبغي أالّ تكون 
مسؤولة عن تلك األمور«.

دوري�س كون�سيلو �سان�سيه �سانتيالن،
 اأنثى، 36 عامًا، بريو.
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أقل  األرجح  على  ألنهم  احلرمان  من  خاص  بشكل  والشباب  األطفال  يعاني  وتفتتها، 
من  متكنهم  التي  األراضي  أصول  من  يكفيهم  ما  يرثوا  أن  في  آبائهم  جيل  من  حظاً 
بناء ُسبل عيشهم. وعالوة على ذلك فإن األطفال والشباب في كل مكان هم املضارون 
تشريدهم  إلى  يفضي  قد  ما  وهو  للنزاع،  املباشر  وغير  املباشر  األثر  من  خاص  بشكل 

واختالل أمناط التعليم وانعدام األمن الغذائي.
بأهمية  الفردية  والقدرات  البشري  املال  رأس  على  املؤثرة  احلرمان  جوانب  وتتسم 
نت  خاصة لألطفال نظراً ملا قد تنطوي عليه من آثار دائمة على مستقبلهم. وقد حتسَّ
معدالت التعليم في املدارس االبتدائية في جميع أنحاء العالم النامي. وفي عام 2007، 
74 في املائة في أفريقيا  تراوحت معدالت االلتحاق الصافي في التعليم االبتدائي بني 
النامي،  العالم  األقاليم األخرى من  املائة في جميع  90 في  وأكثر من  الصحراء  جنوب 
 90 بني  تراوحت  بنسبة  والفتيان  الفتيات  بني  االلتحاق  معدالت  في  الفجوة  وضاقت 
الثانوي  بالتعليم  االلتحاق  معدالت  وأما  األقاليم.61  كل  في  املائة  في   100 و  املائة  في 
يزيد  ما  بني  حالياًً  املعدالت  وتتراوح  البلدان،  أفقر  في  سيما  ال  أقل،  بدرجة  نت  فتحسَّ
في  املائة  في   90 من  يقرب  وما  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  املائة  في   30 على  قليالً 
التعليم  على  الريفيني  األطفال  حصول  فرص  فإن  ذلك  على  وعالوة  الالتينية.  أمريكا 

تفهم  أن  تستطيع  تتعّلم  »عندما 
بنفسك.  معّينة  بأشياء  وتقوم 
وهذا هو السبب الذي أشّجع 

من أجله أطفالي على الدراسة 
والقيام بكل شيء لهم حتى 

مثل  املدرسية،  واجباتهم  ينجزوا 
للمصباح.  الكيروسني  شراء 

النقود  وحتى عندما ال أمتلك 
فإنني أخرج وأبحث عن طريقة 

أفعل  الكيروسني.  على  للحصول 
ذلك من أجل مستقبلهم. وميكن 
أن يُحّسن ذلك من حياة الفالح. 
إن أي معرفة حتصل عليها من 

التعليم ميكن أن تزيد كفاءتك في 
عملك سواء أكان هذا العمل في 
الزراعة أو تربية املاشية... وافترض 

أنك تريد أن ترّبي األغنام... 
فعندما مترض أغنامك ويصف لك 

دواًء فإنك قد  البيطري  الطبيب 
الطريقة  إن لم تكن تعرف  تقتلها 

الدواء. ولكن  التي تستخدم بها 
تعليمات  قراءة  إذا كنت تستطيع 

تؤدي  البيطري فسوف  الطبيب 
العمل على ما يرام«. 

حبيباتو غوديابي، 
ال�سنغال. عامًا،   21 اأنثى، 

»إبنتي حتصل على تعليم أفضل 
كثيراًً. وعندما كنت في عمرها، 

كنت أقوم بكل أعمال البيت في 
منزلي ولكنها ]ال تقوم بذلك[... 
وقد أحلقت ابني مبدرسة خاصة 
ألن املدرسة احلكومية التي كان 
ملتحقاً بها من قبل لم تضمن 

لنا ما يكفينا ]من جودة التعليم[. 
إنه طفل ُمفرط في النشاط وقد 
سقط على األرض مرتني أو ثالث 

مرات. ولذلك فقد بذلنا جهداً 
كبيراًًً إلحلاقه مبدرسة خاصة حتى 

تتحّسن حالته«. 
دوري�س كون�سيلو �سان�سيه �سانتيالن،

اأنثى، 36 عامًا، بريو.

»علينا أن نفّكر في أطفالنا. ونحن 
نقول إن كان في وسعنا أن ندخر 

أي شيء ولو قّشة فسوف نعّلمهم 
قطعاً. آباؤنا لم يكونوا يعتقدون 

ذلك. ومن املؤّكد أنهم كانوا يفّكرون 
في ذلك ولكن لم تكن لديهم 

املوارد. لم يكن لديهم أي شيء. 
ولذلك لم يتمكنوا من تعليمنا. أما 
نحن فنحاول تعليم أطفالنا تعليماً 

جيداً ونُرسلهم إلى مدارس جيدة 
حتى يكونوا بشراً صاحلني. وليس 

من الضروري فحسب أن يكون لهم 
عمل دائم ... ]ولكن من الضروري 
أيضاًً[ أن يكونوا بشراً صاحلني«. 

�سازيا بيبي، 
اأنثى، 37 عامًا، باك�ستان.

أهمية التعليم ألطفال سكان الريف
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بكافة مستوياته أقل في جميع األقاليم مقارنة بأقرانهم في املناطق احلضرية، حيث 
ال تتجاوز معدالت االلتحاق باملدارس في بعض البلدان مثيالتها في املناطق احلضرية،62 
الذين  األطفال  بني  عّما  مرتني  الريفيني  األطفال  بني  املدرسي  التسرب  معدالت  وتزيد 
مستوى  بانخفاض  منه  جانب  في  ذلك  ويرتبط  احلضرية.63  املناطق  في  يعيشون 
النائية وبخاصة بعد املرحلة  التعليم )ال سيما في املناطق  الهشاشة ونوعية هياكل 
االبتدائية( كما يرتبط في جانب آخر باالعتماد على عمالة األطفال في األسر الفقيرة، 
باإلضافة إلى التفاوت بني اجلنسني. وينبغي أن تراعي نُظم التعليم االحتياجات اخلاصة 
نادرة  التعليم، وهي مسألة  إدماجهم في  أجل كفالة  العاملني من  واألطفال  للفقراء 
احلدوث، رغم وجود بعض االستثناءات املهمة، مثل املدرسة اجلديدة في كولومبيا وجلنة 

بالريف.64 للنهوض  بنغالديش 
وبالنظر إلى قّلة األصول املتاحة لألطفال والشباب الريفيني الفقراء وَضعف فرص 
ويواجهون مخاطر شديدة  للهشاشة  فإنهم معّرضون عموماً  التعليم  إلى  وصولهم 
تتطّلب في كثير من  ال  غير رسمية  أعمال  ويعمل معظمهم في  العمل،  أسواق  في 
الهشاشة  وتزداد هذه  األحيان.  وغير مضمونة وخطرة في بعض  األحيان مهارة كبيرة 
عندما  العمل  سوق  إلى  الشباب  من  كبيرة  مجموعات  فيها  تدخل  التي  احلاالت  في 

»التعليم مهم جداً فهو ينير عقول 
الفتيات واألوالد. وهو يجعلهم يعرفون 

كيف يعيشون. وقد كنا في املاضي 
نبقى في املنزل ونشاهد آباءنا ميوتون من 

اإلجهاد... نحن مرتاحون أكثر من آبائنا، كما 
أن أبناءنا مرتاحون أكثر مّنا«. 

نوال حممد خليل، 
اأنثى، 47 عامًا، م�سر.
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ضد  متييزاً  االجتماعية  املؤسسات  متارس  وعندما  مبّكرة  مرحلة  في  املدرسة  يتركون 
األحيان مصدراً  من  كثير  في  الزراعي  غير  الريفي  االقتصاد  وميّثل  العامالت.65  الفتيات 
املناطق  إلى  الكبار  من  أكثر  األرجح  على  الشباب  يهاجر  كما  الشباب،  لعمل  رئيسياً 
احلضرية التي قد ال تتوفر لهم فيها املقّومات التي تؤّهلهم للتنافس مع سكان احلضر 
بسبب انخفاض مستويات تعليمهم. وهذا اإلخفاق في احلصول على عمل مضمون أو 
احلرمان  تتطّلب مهارة منخفضة يصّب في جوانب  التي  الرسمية  غير  الوظائف  جتاوز 
أو الوصول  األخرى املؤثرة على الشباب، مثل عجزهم املستمر عن بناء قاعدة لألصول، 

إلى اخلدمات املالية، أو حتسني مهاراتهم ومستوى تعليمهم.
وكان تركيز األهداف اإلمنائية لأللفية على األطفال - التعليم االبتدائي واملساواة بني 
اجلنسني في التعليم االبتدائي ووفيات الرُّضع واألطفال ومجموعة من اخلدمات الصحية 
ذات الصلة - دافعاً وراء ضمان إحراز تقّدم كبير في تلك اجملاالت. وفي املقابل فإن اجملتمعات 
اإلمنائية الدولية وكذلك الوطنية في كثير من احلاالت لم تكّرس سوى اهتماماً محدوداً 
بالشباب على الرغم من تركيز تقرير التنمية في العالم لعام 2007 على »اجليل املقبل«. 
وال تشير معظم السياسات والبرامج العامة التي تتناول الفقر الريفي إلى الشباب؛ وفي 
املقابل فإن معظم التقارير املتعلقة بالشباب ال تهتم بكثير بالقضايا احملددة التي تهم 
شباب الريف. ولذلك قّلما توجد سياسات عامة ميكن أن تشّكل منوذجاًًً للتصدي جلوانب 

احلرمان احملّددة واملتعاضدة املؤثرة على شباب الريف من اجلنسني.

األصلية الشعوب 
من  املائة  في   5 من  يقرب  ما  العرقية  واألقليات  والقبائل  األصليون  السكان  يشّكل 
الفقر  وترتفع معدالت  العالم.66  املائة من فقراء  15 في  ميّثلون  العالم ولكنهم  سكان 
السكان  بني  معدالتها  عن  كبيراًًً  ارتفاعاً  الالتينية  أمريكا  في  األصليني  السكان  بني 
السكان  بني  أضعاف عن معدالته   8 باراغواي  في  الفقر  وتزيد معدالت  األصليني.  غير 
حالة  في  ومثلما  املكسيك.67  في  أضعاف   3 و  بنما،  في  تقريباًً  أضعاف   6 و  األصليني، 
من  متعددة  أشكال  إلى  بجذوره  ميتد  األصلية  الشعوب  فقر  فإن  الريفيات  النساء 
وانتهاك  التمييز  من  والتجريد. وتعاني الشعوب األصلية في كل مكان تقريباًً  احلرمان 
)أو االستبعاد  واالستبعاد  واالقتصادية(  واإلنسانية  والسياسية  )االجتماعية  حقوقها 
بنساء  يتعلق  وفيما  والسياسية.  واالقتصادية  االجتماعية  العمليات  تّيار  من  الذاتي( 
من  وغيرها  األشكال  تلك  بني  تداخل  العادة  في  يحدث  األصليني،  السكان  وشباب 

أشكال احلرمان التي ينفردون بها بسبب نوع جنسهم أو فئاتهم العمرية.
عدم  تعاني  العالم  أنحاء  من  كثير  في  األصلية  الشعوب  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة 
التجارية  املصالح  مواجهة  في  سيما  ال  الطبيعية،  مواردها  على  سيطرتها  استقرار 
في  التعدين  أو  احليوي  الوقود  أو  األغذية  إنتاج  أو  األخشاب  استغالل  في  مثالًً  وذلك 
أراضيها. مثال ذلك أن أراضي األجداد في آسيا التي يعيش فيها 70 في املائة من سكان 
املوارد.  على  واالستيالء  األحراج  بإزالة  األحيان  من  كثير  في  مهددة  األصليني  العالم 
الوصول  في  متييزاً  البلدان  من  الكثير  في  وشبابهم  األصليني  السكان  أطفال  ويواجه 
متييزاً  الراشدون  الكبار  ويواجه  ثقافاتهم،  إطار  وفي  بلغاتهم  سيما  ال  التعليم،  إلى 
في أسواق العمل. وينبع احلرمان الذي يواجهه السكان األصليون في آسيا من مصادر 
واخلدمات،  األساسية  البنية  إلى  الوصول  ُسبل  وقلة  التضاريس،  في:  تتمّثل  كثيرة 
االئتمانات.68  إلى  الوصول  ُسبل  وضيق  األراضي،  وتدهور  البشري،  املال  رأس  وانخفاض 
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الشعوب  بني  الزمن  مر  على  كبيرة  مبعدالت  الفقر  معدالت  هبوط  من  الرغم  وعلى 
األصلية في آسيا فإن فجوة الفقر ما زالت قائمة بني السكان األصليني وغير األصليني. 
في  تتسع  وأخذت  أحوالها  أفضل  في  تتغّير  لم  الفجوة  هذه  فإن  الصني  وباستثناء 
أسوأ احلاالت. وينطبق ذلك حتى على البلدان التي شهدت هبوطاً سريعاً في معدالت 
الفقر. مثال ذلك أنه في أثناء فترات النمو لصالح الفقراء خالل حقبة التسعينات من 
القرن املاضي ومطلع العقد األول من األلفية اجلديدة، لم تنخفض معدالت الفقر بني 
مجموعات األقليات العرقية إاّل بوتيرة بطيئة في فييت نام مقارنة باالنخفاض السريع 

للفقر بني أغلبية سكان شعب الكني.69
وأنشأت  سياسات  وآسيا،  الالتينية  أمريكا  في  وبخاصة  كثيرة،  بلدان  ووضعت 
مؤسسات لدعم حقوق وقدرات الشعوب األصلية. وسّنت عدة بلدان تشريعات ووضعت 
برامج عامة لالعتراف بلغات وثقافات السكان األصليني وإعداد مناهج دراسية مالئمة، 
وحتسني  بلغاتهم،  التعليم  على  احلصول  في  األصليني  السكان  أطفال  فرص  وتعزيز 
ُسبل وصول مجتمعات السكان األصليني إلى خدمات الرعاية الصحية. وبعض البلدان 
لديها تشريعات تعترف بحقوق السكان األصليني في األراضي رغم حتديات تنفيذ تلك 
مع  األحيان  من  كثير  في  تتنافس  التي  القوية  املصالح  جماعات  بسبب  التشريعات 

السكان األصليني في مطالباتهم بأراضي األجداد.
وأّيد عدد من اجلهات املانحة الدولية، مبا فيها الصندوق، جماعات السكان األصليني 
في حيازة سندات ملكية األراضي وإدارة النظم اإليكولوجية.70 كما يوجد لدى البعض 
سياسات أو استراتيجيات لتشغيل أراضي الشعوب األصلية بغرض التصّدي ألشكال 
ذلك عن طريق  في  مبا  قدراتها،  ولتعزيز  اجملتمعات  تلك  تؤّثر على  التي  املتعددة  احلرمان 
سياسة  أن  ذلك  مثال  ومؤسساتهم.  وممارساتهم  األصليني  السكان  معارف  تعزيز 
الصندوق بشأن االنخراط مع الشعوب األصلية ترّكز بشكل خاص على متكني السكان 
األصليني في املناطق الريفية من التغّلب على الفقر من خالل االستفادة من هويتهم 
وثقافتهم. وحتدد السياسة تسعة مبادئ لالنخراط، مبا في ذلك املوافقة احلّرة واملسّبقة 
وكان  األصلية.71  الشعوب  مع  عمله  في  الصندوق  بها  يلتزم  مبادئ  وهي  واملستنيرة، 
إصدار إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية مؤخراًً مناسبة مهمة لوضع 
الكبير  احلدث  أن حتويل هذا  الشعوب األصلية. على  وقدرات  وتعزيز حقوق  إطار حلماية 
التدريجي على املستوى الوطني ودون الوطني يشّكل  التغيير  إليه  إلى أساس يستند 

حتدياً في الكثير من البلدان.

الرسائل الرئيسية املستخلصة من هذا الفصل
أوالً، بالرغم من التقّدم الهائل الذي حتقق في احلّد من الفقر في بعض أنحاء العالم )ال 
سيما في شرق آسيا( خالل العقدين الفائتني، ما زال هناك 1.4 مليار شخص يعيشون 
على أقل من 1.25 دوالر أمريكي يومياًًً، وما يقرب من مليار شخص يعانون اجلوع. وما زالت 
أعداد الفقراء واجلوعى في أنحاء كثيرة من العالم النامي آخذة في االزدياد. ويعيش ما 
ال يقل عن 70 في املائة من فقراء العالم الشديدي الفقر، أي ما يقرب من مليار نسمة، 
في املناطق الريفية، وميّثل األطفال والشباب نسبة كبيرة من هؤالء الفقراء واجلوعى. 
ر الواسع  ومن املستبعد أن يتغّير أي من تلك احلقائق في املستقبل القريب رغم التحضُّ
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من  ولذلك  املناطق.  مختلف  في  الوشيكة  أو  اجلارية  الدميوغرافية  والتحّوالت  النطاق 
احلاسم اآلن وفي املستقبل املنظور توجيه مزيد من االهتمام واملوارد نحو تهيئة فرص 

اقتصادية جديدة في املناطق الريفية من أجل أجيال الغد.
مختلف  بني  كبيراًًً  تنّوعاً  الفقيرة  الريفية  األسر  عيش  كسب  ُسُبل  تتنّوع  ثانياً، 
املناطق والبلدان واألقاليم داخل البلدان. وقد تعتمد تلك األسر بدرجات متفاوتة على 
أو العمل بأجر في االقتصاد  الزراعي بأجر والعمل احلر  زراعة احليازات الصغيرة والعمل 
الريفي غير الزراعي والهجرة. وفي حني أن بعض األسر تعتمد على نوع واحد من وسائل 
كسب العيش دون سواه فإن معظمها يجنح إلى تنويع قاعدة وسائل كسب العيش 
خليط  ويتوقف  الدخل.  وتعظيم  اخملاطر  من  للحد  طريقة  ذلك  باعتبار  املستطاع  قدر 
األسرة،  أصول  تشمل  التي  العوامل  من  مجموعة  على  أسرة  كل  في  العيش  كسب 
التعليمي  واملستوى  املوارد،  تلك  إلى  افتقارها  أو  حيواناتها  ورؤوس  أراضيها  سيما  ال 
املتاحة  والفرص  اخليارات  مبختلف  املرتبطة  للمخاطر  وتصّوراتها  وتركيبتها،  ألفرادها، 
في االقتصاد الوطني واحمللي. ويتطلب تنّوع ُسبل كسب العيش بني السكان الريفيني 
مع  السياقات،  مختلف  في  الريفية  والتنمية  الريفي  للنمو  متباينة  عمل  برامج 
احلر  العمل  بأهمية  االعتراف  زيادة  وكذلك  الصغيرة،  احليازات  زراعة  على  بقوة  التركيز 

غير الزراعي والعمل مقابل أجر )سواء في الزراعة أو في األنشطة غير الزراعية(.
الفقر في كثير من األحيان بدينامية كبيرة حيث تدخل أعداد  ثالثاً، تتسم خطوط 
كبيرة من األُسر إلى الفقر وتخرج منه مرارا على فترات قصيرة تصل في بعض األحيان 
جميع  في  الريفية  األسر  بني  أيضاًً  قائم  املزمن  الفقر  أن  حني  وفي  سنوات.  بضع  إلى 
زمنية  مراحل  في  إاّل  الفقر  إلى  تدخل  ال  ملحوظ  بشكل  كبيرة  نسبة  فإن  املناطق 
)مثل  الصدمات  أنواع  من  مجموعة  بسبب  أساساً  الفقر  في  األسر  وتقع  محددة. 
اعتالل الصحة أو رداءة احملصول أو االستدانة ملواجهة املصروفات االجتماعية(. ويقترن 
بخصائص  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  كما  والتمكني،  الشخصية  باملبادرة  الفقر  من  اخلروج 
أسرية من قبيل التعليم وملكية األصول املادية. ويرتبط اخلروج من الفقر خارج األسرة 
الداعمة  واملؤسسات  األساسية  والبنية  واألسواق  الفرص  وتوّفر  االقتصادي  بالنمو 
احمللية، مبا في ذلك احلكم السليم. ويغلب على تلك العوامل عدم التكافؤ في التوزيع 
والصدمات  باخملاطر  االهتمام  من  مزيداً  ذلك كله  ويتطلب  بلد.  أقاليم كل  أراضي  بني 
مواتية  بيئة  وتهيئة  الفقر  حول  التحّرك  فهم  لتحسني  واحمللية  اإلقليمية  والعوامل 

أكثر لتمكني األشخاص من التغّلب على الفقر بخطوات ثابتة.
األصول  إلى  االفتقار  عن  تنشأ  قد  األبعاد  متعددة  ظاهرة  الريفي  الفقر  رابعاً، 
احلرمان  والقدرات ومجموعة من جوانب  التعليم  والفرص االقتصادية احملدودة وضعف 
احلرمان  جوانب  وتؤدي  والسياسية.  االجتماعية  العالقات  في  بجذورها  تضرب  التي 
على  الفقر.  من  اخلروج  من  ريفية  مجموعة  أي  أو  ريفي  فرد  أي  إعاقة  إلى  املتداخلة 
العرقية(  واألقليات  والشعوب األصلية،  الريف،  أن بعض اجلماعات )مثل نساء وشباب 
واالستبعاد  احلرمان  جلوانب  نتيجة  متناسب  غير  بشكل  األحيان  من  كثير  في  تتعثر 
كثير  في  العرقية  والهوية  والعمر  اجلنس  نوع  بسبب  السلطة  تفاوت  في  املتأصلة 
على  األخرى  الفقر  جوانب  من  ولغيره  احلرمان  لذلك  التصدي  وينطوي  اجملتمعات.  من 
تعزيز  اخلصوص  وجه  على  ذلك  ويتطلب  الوقت.  نفس  في  جبهات  عدة  في  العمل 
الوقت  في  والعمل  اجلماعي،  أو  الفردي  املستوى  على  سواء  وقدراتهم  السكان  أصول 
السكان  يواجهها  التي  اخملاطر  من  والتخفيف  محلياً  املتاحة  الفرص  تعزيز  على  ذاته 
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الريفيون أو املساعدة على حتسني إدارتها. وقد ظّلت قدرات السكان الريفيني في كثير 
فرص  تهيئة  في  االستثمار  عن  منفصل  بشكل  قريب  وقت  حتى  تعاَمل  األحيان  من 
التنمية الريفية. على أنه من أجل التصّدي لتعددية أبعاد الفقر، يتعنّي التصّدي لتلك 
القضايا معاً كجزء من جدول أعمال جديد لصالح الفقراء، مبا في ذلك النمو الريفي. 
وسوف نبنيِّ في الفصول التالية بعض عناصر جدول األعمال بدءاً من مناقشة اخملاطر 

والصدمات باعتبارها عوامل حاسمة للفقر.
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محافظة كازمانس، السنغال: بينتو سامبو 
تبني سياجا حول منزلها. قتل زوج بينتو أثناء 
أحداث العنف التي تلت انتخابات عام 2007، 

مما أدى إلى ترملها. ومنذ ذلك احلني، تعيش 
مع أطفالها األربعة في مجمع والدها حيث 
تناضل لسد حاجات أسرتها من خالل زراعة 

الفول السوداني والدخن.
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توفوك، يبلغ من العمر 44 عاماً ويعيش في أندروي 
بجنوب مدغشقر. ولم يكن له »منذ نعومة أظافره 

سوى البحر والفأس«. ولكن الصيد والزراعة محفوفان 
مبخاطر التقلُّب في وجه اجلفاف وحيازة األراضي 

ونفاد األرصدة السمكية والتلّوث البيئي.

وحاول توفوك كمزارع أن يتغّلب على اخملاطر بزراعة 
مجموعة متنوعة من احملاصيل، مبا فيها البطاطا 

احللوة، والذرة، واملنيهوت والذرة الرفيعة. ولكنه 
يقول إن »األراضي ال تدر أي محصول بسبب عدم 

هطول األمطار.«ويعني عدم امتالكه أي أراٍض زيادة 
هشاشته: »كنت أُضطر إلى زراعة حقول ]اآلخرين[ 

ولكن صاحب األرض... أراد أن يستفيد ابنه من األرض، 
ولذلك لم يدعني أستمر في زراعتها«.

وظل توفوك على مدى 20 عاماً يعتمد أساساً على 
»العمل في البحر«حيث كان يزاول الصيد والغطس 
جلمع جراد البحر واحملار لبيعه للسائحني. واآلن وقد 

نضبت األرصدة السمكية »فإنني أبذل جهوداً مكّثفة 
للبحث عن أي شيء وأكون محظوظاً عندما أجد 

]ولو[ سمكاً نأكله اليوم«. ويؤكد توفوك بوضوح أن 
الصيد املفرط هو املسؤول عن ذلك كما أن هبوط 

اإلنتاج الزراعي قد دفع بالكثير من املزارعني إلى 
التحّول إلى الصيد. والوسطاء، وليس الصيادون، هم 

املستفيدون من ارتفاع األسعار بسبب قلة املصيد.

وازدادت مؤخراًً حالة اجملتمع سوءاً. وأّدى تلّوث البحر 
بسبب سفينة جرفتها املياه إلى الشاطئ إلى حظر 

مؤقت للصيد.
وتوفوك، شأنه شأن الكثيرون غيره، اضطر في بعض 

األحيان إلى الهجرة بحثاً عن عمل مؤقت: »املعاناة 

هي التي دفعتني إلى الهجرة... لم يكن لدّي أي عمل 
أقوم به، بل ولم أجد فرصة للعمل اليومي...«وازدادت 
املعاناة بسبب بعده عن الوطن : »... عندما تتعرض 

ملتاعب فلن جتد من ينقذك في تلك األرض التي ال توجد 
لك فيها أسرة... ال أحد يعلم إن كنت قد تناولت طعاماً 
ملدة يومني أو ثالثة أيام... ]ويقول[ »ُخذ هذا املاء الساخن 

واشربه وسوف يشرق عليك الصباح...«.
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بنتو �سامبو أرملة في اخلامسة واألربعني من عمرها. 
تعيش في منزل أبيها في بنيونونا بالسنغال مع 
أطفالها األربعة وتساعد األسرة عن طريق زراعة 

الفول السوداني والُدُخن. كما تقوم بنتو سامبو ببيع 
املوكير )مرهم تقليدي ُمّر يُّتخذ في العالج(.

وتوضح بنتو أن زوجها »ذهب ضحية النزاع في 
كازامانس« في عام 2007، وهي السنة التي أجريت 

فيها االنتخابات الوطنية وكان زوجها »بني من قتلهم 
اجليش في قرية بيالي«. وكانت أنباء إطالق النار صدمة 
كاملة لها. وتوضح بنتو كيف أن استمرار العنف قد 
أضر مبجتمعها: »تعرفون أن هذا النزاع قد عّطل احلياة 

هنا. وباتت احلياة مستحيلة لنا. ال ميكنك أن تذهب 
إلى احلقل إالّ وأنت خائف... إنني قلقة دائماً مما ميكن أن 
يحدث ألطفالي. ال أشعر باالطمئنان أبداً... وهذه احلالة 
تشّكل في الواقع عبئاً على الناس، وبخاصة الفقراء ».

ويتعّذر كثيراًً على بنتو رعاية أطفالها بنفسها: 
»تتقطع بي الُسبل في بعض األحيان. وال أعرف ماذا 

أفعل للحصول على الطعام... وأقول ألطفالي إن 
أباهم لم يعد هنا وإنني أعولهم مبفردي وليس أمامي 

أي حل«. وتلّمح بنتو إلى أنها تفّكر في الزواج مرة 
أخرى: »عندما تنهال عليك الصعاب من كل مكان، ال 

ميكنك أن متنع نفلسك من التفكير في الزواج... أعتقد 
أن ]الزواج[ مالذ يعصمك من الفقر... عندما مترض مثالًً 
ستجد من يقف بجانبك؛ وميكنك أن تأوي إلى شخص 

يحّل لك كل مشاكلك األخرى: التعليم والكساء 
والغذاء وكل األمور األخرى التي ال أستطيع أن أحصيها«.
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مقدمة
اليومية  الصعوبات  بني  تتراوح  وضغوط  لصدمات  حياته  في  شخص  كل  يتعّرض 
التي تعّطل مسيرة  الكبيرة  أهدافنا واألحداث  التي تقّوض قدرتنا على متابعة حتقيق 
يختلفون  األشخاص  أن  على  وموارد.  وطاقة  عادي  غير  اهتماماً  وتتطلب  املعتادة  احلياة 
االجتماعية  وشبكاتهم  البشري  ورأسمالهم  أصولهم  ومجموعات  مستويات  في 
وهو  والضغوط،  الصدمات  مواجهة  في  عليها  يعتمدوا  أن  ميكن  التي  ومؤسساتهم 
الصمود  على  القدرة  ضعف  أو  انعدام  فإن  وعموماً  الصمود.  على  قدرتهم  يحدد  ما 
ميّثل جانباً مهماً لتعددية أبعاد الفقر. ونتيجة لذلك فإن التخفيف من احتمالية وقوع 
الصدمات أو حتسني إدارتها، وهو ما نُطلق عليه »اخملاطر«، ال يقل أهمية في حياة نساء 
ولكي  األحداث.  تلك  وجه  في  الصمود  على  قدرتهم  حتسني  عن  الفقراء  الريف  ورجال 
فهم  حتسني  الضروري  من  الفقراء،  لصالح  الريفي  للنمو  مواتية  بيئة  تهيئة  يتسنى 
الريفيني  السكان  عيش  ُسبل  استراتيجيات  في  وإدارتها  اخملاطر  من  التخفيف  أهمية 
جوانب  على  التغّلب  على  األفراد  قدرة  لتعزيز  الزماً  شرطاً  أيضاًً  ذلك  وميثل  الفقراء. 

احلرمان املتداخلة واخلروج من دائرة الفقر.
ويتناول هذا الفصل الكيفية التي ميكن بها للتعّرض للمخاطر والصدمات وعدم قدرة 
استفادة  دون  واحليلولة  الفقر  في  يساهم  أن  بفعالية  معها  التعامل  على  األشخاص 
إلى  البيئة احلالية. ونبنّي ذلك من خالل اإلشارة  التغّلب عليه في  األشخاص من فرص 
اخملاطر السائدة بشكل خاص في مختلف السياقات وأنواع ُسبل كسب العيش، مبا في 
ذلك اخملاطر املرتبطة باعتالل الصحة، وحتّمل تكاليف الطقوس االجتماعية، والتغيُّرات 
السكان  تواجه  التي  واإلدارة  األسواق  وبيئة  الطبيعية،  املوارد  قاعدة  على  تطرأ  التي 
عليها  ينطوي  التي  احملددة  اآلثار  بعض  على  التقرير  هذا  سائر  يرّكز  وسوف  الريفيني. 
غير  الريفي  واالقتصاد  الزراعي  واإلنتاج  الزراعية  باألسواق  املرتبطة  للمخاطر  التصّدي 
حيث  من  املتداخلة  االستجابات  من  أنواع  ثالثة  على  الضوء  نسّلط  وسوف  الزراعي. 
واملؤسسات  احمللي،  اجملتمع  مستوى  على  االجتماعي  التضامن  تعزيز  وهي  أهميتها، 

املالية، واحلماية االجتماعية.

أثر اخملاطر والصدمات على ديناميات الفقر
اجملازفة عنصر حاسم في جميع استراتيجيات الهروب من الفقر. واالستثمار في األسمدة 
في منطقة غير مضمونة األمطار، واستخدام أنواع جديدة من البذور، وزراعة محصول 
للبيع بدالً من استخدامه لتحقيق االكتفاء الغذائي الذاتي، والدخول في مشاريع صغيرة، 
من  الفقراء  الريفيني  السكان  متّكن  أن  ميكن  قرارات  ميّثل  ذلك  املدينة، كل  إلى  والهجرة 
زيادة دخلهم، ولكنها تنطوي جميعاً على مخاطر. فقدرة األسر الفقيرة على امتصاص 
الصدمات أقل من األسر األقل فقراً، ولذلك من األساسي لها اتباع استراتيجيات للحّد 
قدر املستطاع من اخملاطر التي تتعرض لها. على أن القيام بذلك سيضّيع عليها في كثير 
من األحيان فرصاً ميكن أن تساعدها على زيادة دخلها، وهو ما تؤكده الدراسات التي أجريت 
في جنوب الهند وفي جمهورية تنزانيا املتحدة. وبالنظر إلى أن األسر الفقيرة تستخدم 
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فإن العائد على أصولها أقل.72 ولذلك فإن  أصولها بتحفظ أكبر من األسر األيسر حاالً 
استراتيجيات تالفي اخملاطر تنطوي على فرص ضائعة كبيرة. وتشير بعض الدراسات إلى 
أن متوسط دخل املزرعة ميكن أن يزيد بنسبة تتراوح بني 10 و 20 في املائة في حالة عدم 

التعّرض ألي مخاطر.73
أن  ذلك  من  واألهم  شتى.  بطرق  اخملاطر  إدارة  إلى  الفقيرة  الريفية  األسر  وتسعى 
استراتيجياتها تعتمد على التنويع، أي تنويع استخدام عوامل اإلنتاج املتاحة لها، وهي 
أفراد األسرة قد يستثمرون وقتهم  أن مختلف  ذلك  املال. مثال  ورأس  والعمالة  األراضي 
املُفرط  التعّرض  لتالفي  وخارجها  املزرعة  في  للدخل  ُمدّرة  أنشطة  جملة  في  ونقودهم 
األُسر  املتزايد من  للعدد  الزراعة  ومتثِّل  وحدها.74  الزراعية  غير  األنشطة  أو  الزراعة  خملاطر 
صمام أمان يحميها من الصدمات، بينما متّثل لهم األنشطة غير الزراعية وسيلة لزيادة 
دخل األسرة. وبالنسبة للكثير من األُسر األخرى فإن األنشطة غير الزراعية، مبا في ذلك 
احليازات  أصحاب  يستخِدم  وقد  بها.  املتصلة  اخملاطر  من  وحتّد  الزراعة  ل  تكمِّ الهجرة، 
اإلنتاج  بني  اجلمع  أو  كبيراًًً  تنّوعاً  املتنّوعة  احملاصيل  إنتاج  وحدها  الزراعة  في  الصغيرة 
احليواني وزراعة احملاصيل )أو الزراعة وتربية األحياء املائية( للحّد من اخملاطر. مثال ذلك أنهم 
مختلفة من  أنواعاً  أيضاًً  قد يستخدمون  بل  يقتصرون على محاصيل مختلفة،  ال  قد 
نفس احملصول لزراعتها في أوقات مختلفة للحّد من خطر فشل احملاصيل متاماً في حالة 
بعناية  يختارون  الهند  للجفاف في  املعّرضة  املناطق  املزارعني في  أن  ذلك  اجلفاف. مثال 
أنواع األرز ومواعيد الزراعة، وأسلوب االستنبات وممارسات إزالة األعشاب الضارة والتسميد 
للتقليل من أثر اجلفاف.75 كما ميكن لزراعة حدائق اخلَُضر املنزلية وجمع األغذية واألعشاب 
دوراً  تؤّدي  أن  الريفيات،  النساء  على عاتق  املسؤولية عنها عموماً  تقع  أمور  البّرية، وهي 
ل تغذية  مهماً في امتصاص أثر اخملاطر عن طريق تأمني إنتاج احملاصيل التي ميكن أن تكمِّ

األسرة وتُِدرّ دخالً إضافياً.
ومن األساسي أيضاًً مراكمة األصول )مبا في ذلك األموال واألراضي واحليوانات واألصول 
األخرى( الّتقاء أثر الصدمات، كما أنها متّثل عنصراً حاسماً في استراتيجيات إدارة اخملاطر 
من  كثير  في  االدخار  إلى  يتجهون  الريفيني  السكان  أفقر  وحتى  األسرة.  مستوى  على 
املنظورة  غير  الصدمات  التقاء  احتياطي  وبناء  االدخار.  مجموعات  من  كجزء  األحيان 
يشّكل حافزاً مهماً لالدخار. ومتّثل املاشية قيمة رئيسية في هذا الصدد، وهي ال تقتصر 
االجتاه  وميكن  األوسع.  النطاق  على  أيضاًً  مهمة  ولكنها  الرعوية  احمللية  اجملتمعات  على 
إلى املنتجات احليوانية من قبيل البيض واأللبان وجتهيزها وبيعها طيلة العام بدون قيود 
املصروفات  حالة  في  ذلك  في  مبا  لألسرة،  النقود  تدّفق  على  يساعد  ما  وهو  موسمية، 
غير املنظورة.76 والنساء الريفيات مسؤوالت بالدرجة األولى في كثير من األحيان عن هذا 
الريفيات  النساء  وتتوّلى  الريفية؛  األسر  مخاطر  إدارة  استراتيجيات  في  اخلاص  اجلانب 
العناية باحليوانات الصغيرة وجمع وجتهيز وبيع البيض ومنتجات األلبان. كما ميكن ملراكمة 
األصول احليوانية أن يساعد على اّتقاء الصدمات نظراً لسهولة بيع احليوانات للحّد من 
االستهالك عندما ترتفع أسعار األغذية وتزداد النفقات أو ينخفض الدخل. واحليوانات، في 
البيئي وندرة  باملناخ والتدهور  املرتبطة  اجلانب اآلخر، ليست مبنأى عن اخملاطر والصدمات 
احليواني  اإلنتاج  بيئة مخاطر  أن يشّكل تدهور  املثال. وميكن  واألمراض على سبيل  املياه 

وتراكم األصول عبئاً ثقيالً يحّد من قدرة األسر الريفية الفقيرة على الصمود.
وعندما تقع الصدمات فإن السكان يلجأون إلى مجموعة واسعة من استراتيجيات 
الهجرة  أو  األجور  إيرادات  على  اعتمادهم  زيادة  االستراتيجيات  هذه  وتشمل  التصّدي. 
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املوسمية؛ أو السحب من املدخرات أو االقتراض عن طريق رهن األصول في بعض األحيان؛ 
على  للحصول  الغابات  على  االعتماد  وزيادة  االجتماعية؛  الشبكات  استخدام  وزيادة 
والوظائف  الثياب  قبيل  بنود من  اإلنفاق على  وتخفيض  والدخل؛  املاشية  ورعي  الغذاء 
االجتماعية والغذاء والعالج الطبي وتعليم األطفال، ويشمل ذلك في كثير من األحيان 
إخراج األطفال من املدرسة وإرسالهم إلى العمل؛ واالعتماد على اإلغاثة العامة.77 وقد 
تبيع األسرة أصولها اإلنتاجية مثل املاشية أو األرض كخطوة أخيرة عندما يستبد بها 
األحيان  من  كثير  في  يشّكل  يومياًًً  األسرة  تتناولها  التي  الوجبات  عدد  وتقليل  اليأس. 
جزءاًً من استراتيجيات التصّدي؛ وفي هذه احلالة تتحّمل النساء واألطفال على األرجح 
االستراتيجيات  استراتيجية من هذه  تؤّدي كل  وقد  متناسب.  غير  العبء بشكل  ذلك 
إلى زيادة الفقر األسري وقد تفضي أيضاًً في بعض احلاالت إلى زيادة الفقر والهشاشة 
في املستقبل. مثال ذلك أن تقليل احلصة الغذائية التي يتناولها الفرد ميكن أن يشّكل 
مصدراً ملزيد من الهشاشة التي تتمثل في نقص القدرة على مقاومة املرض وانخفاض 

القدرة على العمل وبالتالي ضياع فرص إدرار الدخل.
بالكاد فوق  أن تدفع إلى الفقر من يعيشون  وحتى الصدمات الصغيرة نسبياً ميكن 
تنجم في كثير من األحيان عن مجموعات  أن أشد األضرار  للفقر. على  أي خط معنّي 

»تربية احليوانات مهمة. وإذا افترضنا أن 
أحد األقارب قد توفي فإننا نستخِدم 
تلك املاشية في حمل اجلثمان ودفنه. 
وإذا لم يكن أحدهم لديه ما يأكله، 

ميكنه أن يبيع رأساً من املاشية 
للحصول على الطعام. وإذا مرض أحد 
أفراد األسرة فإنها تبيع أحد احليوانات 

حتى ميكنها نقله أو نقلها إلى 
املستشفى. وبذلك يحصل الشخص 
على ما يبحث عنه عندما يبيع رأساً 

من احليوانات وهكذا يتخلص من 
متاعبه وهذا هو ما ننشأ عليه«.

مانانتان باباي، 
ذكر، 19 عامًا، مدغ�سقر.

»ينبغي أن يكون لدى الواحد منا 
ماشيته اخلاصة به ألن تكلفة احلليب 
تبلغ 10 روبيات لكل 250 غراما. وإذا 

كان الشخص لديه ماشية فهو بذلك 
يوّفر نقوده. فهو يحصل على اللنب 

الرايب والزبد. أو إذا كان الشخص في 
أمّس احلاجة إلى النقود فيمكنه أن 

يبيع جاموسة أو بقرة ليعيش بثمنها. 
وإذا مرض أخوك أو أختك، ميكنك 

حينئذ أن تبيع املاشية لسداد تكاليف 
العالج«.

را�سب خان، 
ذكر، 28 عامًا، باك�ستان.

»اآلن نفقد كل ما نزرعه سواء أكان 
ذرة أو سرغم أو فاصولياء، وكل شيء 
مآله الفشل. نعم إذا كانت األمطار 

جيدة فسوف يدر بعضها إنتاجا 
وفيرا، لكنها ستموت بدون أمطار ولن 
تُستخَدم إالّ كعلف للماشية. ونحن 
ال نتوّقع أي محصول عندما يستبد 
بنا اإلنهاك: »انظر! إنها دجاجة. هيا 
نأخذها بعيداً. ما العمل إذاً«؟ ليس 

لدينا ما نأكله من احلقول. األفضل أن 
نتخّلص من تلك الدجاجة واألفضل أن 
نبيع ذلك القدر، واألفضل أن نتخّلص 
من تلك الثياب التي ما زالت جديدة. 

علينا أن نبيعها حتى نعيش«.
رانوتيني، 

اأنثى، 46 عامًا، مدغ�سقر.

استراتيجيات السكان الريفيني الفقراء في إدارة اخملاطر والتصّدي لها - بعض األمثلة
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الرغم من  وعلى  والضغوط.  الصدمات  وسالسل من 
األسر  أو  األشخاص  الفقراء من  أشباه  أو  الفقراء  أن 
في  الوقوف  من  متّكنهم  التي  باملرونة  يتمتعون  قد 
كثيراًً  األصعب  من  فإن  اإلجهاد  أو  الصدمة  وجه 
الصمود في وجه سلسلة أو مجموعة منها، ال سيما 
عزميتهم.  أضَعفت  قد  األولى  الصدمة  تكون  أن  بعد 
أن  الصدمات  من  جملموعات  ميكن  احلاالت،  بعض  وفي 
تقويض  الفقر من خالل  إلى شرك  باألشخاص  تدفع 
عن  معه  يعجزون  الذي  احلد  إلى  وقدراتهم  أصولهم 
أخرى(.  )مرة  الفقر  من  للخروج  يكفيهم  ما  مراكمة 
الريفية  املناطق  في  األسر  من  الكثير  فإن  ولذلك 
في  تنهض  تكد  لم  املثال،  سبيل  على  زمبابوي،  من 
التي  السابقة  الكبيرة  اجلفاف  موجة  من   2001 عام 
املاضي  القرن  تسعينات  مطلع  في  بالدهم  اجتاحت 
إاّل واجتاحتهم موجة جديدة أعتى. وبات من الصعب 
متاماً على األسر الريفية إعادة بناء أصولهم، وأفضى 

»ينطوي اجلفاف والفقر على عواقب، منها انهيار 
نظم التضامن التقليدية. لقد وصل الفقر إلى 
مستويات يتعّذر معها التفكير في مساعدة 

اآلخرين... صحيح أننا في وقت شّدة ولكن 
بعض الناس في اجملتمع لديهم القدرة على دعم 
الضعفاء. وإذا تخلينا عن هذه املمارسات فسوف 

يكون ذلك نذيراً بدمارنا ليس بسبب الفقر 
ولكن بسبب األقوياء الذين سيلتهمون الضعفاء 
مثلما يحدث بني األسماك. ولكننا بشر وينبغي 

أن يهب القادرون لنجدة املُعَوزين. إنها مسألة 
تضامن وليست منافسة«.

عبد الله بادجي،
 ذكر، 50 عامًا، ال�سنغال.

»أزرع الكثير من احملاصيل. وكما تعلم فإننا 
ال نستطيع هنا أن نقتصر على زراعة 

محصول واحد. إذا لم ينجح احملصول 
فسوف نكون في وضع ال يحتمل 

في تلك السنة. ولذلك أزرع الُدخن 
والفول السوداني والذرة والفاصولياء 
والسرغم. كما أزرع األرز ألنني أعمل 

في حقول األرز ألساعد زوجتي«.
عبد الله بادجي،

 ذكر، 50 عامًا، ال�سنغال.

»إذا شعرت بوعكة في أثناء الليل 
فسوف أذهب ألبحث عن أعشاب 
العناقية الوردية، وبعض األعشاب 
الطبية التي ال تنمو إال في جنوب 

مدغشقر ألغليها وأشربها كعالج من 
املرض. وإذا كان املرض خطيراً وكنت 
قادراً فسوف أذهب ألقترض وعندما 
أشفى سأبحث عن عمل، وظيفة 

يومية، ألسدد ديني«.
توفوك، 

ذكر، 44 عامًا، مدغ�سقر.

»عندما تعصف بنا اجملاعة فلن يكون 
أمامنا سوى أن نتناول وجبة واحدة في 

اليوم، هذا إن وجدناها... ولن نأكل إالّ 
في املساء. وإذا لم جند ]ما نأكله[ فلن 

نأكل إذن أي شيء في ذلك املساء... 
ولكننا سننتظر إلى اليوم التالي... وإذا 
كان هناك تني شوكي فسوف نتناوله 
في الغداء ونتناول احلبوب في العشاء. 

وإذا لم تكن احلبوب ناضجة وكانت 
اجملاعة عامة فلن نأكل سوى وجبة 

في املساء... وإذا لم جند ما نأكله فلن 
يكون أمامنا سوى االنتظار. ولكني 

سأقوم برحلة سريعة إلى البحر 
]ألصطاد السمك[ بشبكة وسأغوص 
في البحر بحثاً عن قنافذ البحر... وقد 

أمتكن من جمع بعض املصيد وأعود 
إلى البيت لنطهيه ونتناول حساءه 

ونكون أحراراً في ذلك اليوم«.
مانانتان باباي، 

ذكر، 19 عامًا، مدغ�سقر.

»أُخطط بدّقة. وأعلم أن املدارس على 
األبواب وينبغي أن أدخر النقود التي 

أرسلها إلى أوالدي هناك. وأحياناً 
أسّدد رسوم املدرسة مقّدماً ألتالفى 

احتماالت عدم ذهاب األطفال إلى 
املدرسة بسبب عدم سداد الرسوم. 
وأما بالنسبة لآلخرين فإن ذلك ميثل 

صراعاً مستمراً«.
بنتو �سامبو، 

اأنثى، 45 عامًا، ال�سنغال
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من  العميقة  الصدمات  أن  كما  واستهالكهم.78  رفاههم  في  شامل  تدهور  إلى  ذلك 
تّقوض  الوقت  نفس  في  احمللي  اجملتمع  أفراد  جميع  يعانيها  التي  اجلفاف  موجات  قبيل 
األعمال  في  انهيار  بها  يرتبط  قد  األوَّلية  الصدمة  ألن  بأكملها  احمللية  االقتصادات 
فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  األصول.79  وأسعار  الزراعي  غير  والدخل  احمللية  الزراعية  واألجور 
التضامن االجتماعي التقليدي في الكثير من اجملتمعات أصابه الضعف ولم حتّل محّله 
عقود اجتماعية جديدة بني الدولة واملواطنني. مثال ذلك أنه في أثناء نقص األغذية في 
2005، أفادت التقارير أن األشخاص األقل تضرراً في كثير من القرى لم  النيجر في عام 

يكن لديهم استعداد كبير لتقدمي الغذاء إلى جيرانهم األشد تضرراً.80

بعض اخملاطر الرئيسية التي يتعرض لها حالياًً 
السكان الريفيون الفقراء

اخملاطر الشخصية واألُسرّية: اعتالل الصحة وتكاليف الطقوس االجتماعية
ميّثل اعتالل الصحة أحد عوامل اخلطر الرئيسية التي يواجهها الفقراء من األفراد واألسر 
في جميع املناطق. والسبب في ذلك هو االفتقار إلى 
املناطق  من  الكثير  في  الكافية  الصحية  اخلدمات 
للوصول  املباشرة  وغير  املباشرة  والتكاليف  الريفية، 
إليها، واخلسائر الناجمة عن عدم مساهمة الشخص 
وبخاصة  الوقت،  وحتويل  األسرة،  اقتصاد  في  املريض 
أنشطة  الفقيرة من  الريفية  األسر  في  النساء  وقت 
التكاليف  هذه  وتنطوي  املريض.  رعاية  إلى  إنتاجية 
الصحية  االعتالالت  حالة  في  الوطأة  أثر شديد  على 
املناعة  نقص  فيروس  عن  مثالًً  الناجمة  املزمنة 
التنفّسي  اجلهاز  أمراض  أو  الُسل  أو  البشرية/اإليدز 
)ال  األُسرية  املواقد  ألدخنة  التعرُّض  استمرار  بسبب 
واإلنهاك  واألطفال(  النساء  على  تؤثر  التي  سيما 
العناصر  من  يكفي  ما  تناول  عدم  عن  الناجم  املُزمن 
العمالة اجملهدة جسمانياً  الغذائية املغذية واستمرار 
يؤثر  ما  وهو  واملاء،  الوقود  حطب  وحمل  جمع  )مثل 
واألطفال(،  النساء  على  خاص  بشكل  أخرى  مرة 
واإلصحاح،  اآلمنة  املياه  على  احلصول  إمكانية  وعدم 
والعنف القائم على نوع اجلنس. وميكن للمالريا أيضاً أن تتسبب في خسائر فادحة في 
الريفية الفقيرة، وهي تنتشر إلى مناطق جديدة بسبب املناخ احلار. ومن املتوّقع  األسر 
الكثير  في  للمرض  التعّرض  مخاطر  مضاعفة  إلى  املستقبل  في  املناخ  تغيُّر  يؤّدي  أن 
من أنحاء العالم النامي وفي غيره من املناطق. وميكن أن ينشأ اعتالل الصحة أيضاًً في 
واخلسائر  والتشريد  للعنف  التعّرض  بسبب  النزاع  من  اخلارجة  واملناطق  النزاع  مناطق 
وما ينجم عنها في كثير من األحيان من تكاليف باهظة وطويلة األجل ينوء الشباب 

واألطفال بحملها.

أصيبت شازيا بعد فترة وجيزة من زواجها 
بانسداد في صمام القلب وظلت في 

املستشفى ملدة ثالث سنوات. وتسببت 
احتياجاتها الطبية املستمرة في ديون 

كبيرة ما زال عليها أن تسددها. »لم ميهلنا 
املرض أي فرصة الدخار أي شيء. كنت أُنَقل إلى 
املستشفى كل أسبوع. وكنا ننفق 500 1 روبية 
كل أسبوع. وكذلك تكلفة السفر من هنا إلى 
روالبندي... وهكذا فقد استنفدنا كل ما لدينا 

من نقود. وعلينا أن نسدد الَدين الذي اقترضناه«.
�سازيا بيبي، 

اأنثى، 37 عامًا، باك�ستان.
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وتعتمد نسبة كبيرة من األشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
على الزراعة، وكانت آثار هذه اجلائحة على الصحة الريفية وزيادة الفقر منذ تسعينات 
الصحراء.  جنوب  أفريقيا  في  وبخاصة  البلدان،  من  كثير  في  مأساوية  املاضي  القرن 
املناعة  نقص  بفيروس  املصابني  لألشخاص  اإلنتاجية  القدرة  كبيرة  بدرجة  وتنخفض 
إنتاج  البشرية بينما تفضي حاالت الوفاة املرتبطة مبرض اإليدز إلى انخفاض كبير في 
األغذية على مستوى األسرة، وهو ما ميّثل صدمة كبيرة لألسر التي تعتمد على اإلنتاج 
لتحقيق االكتفاء الذاتي في األغذية. ومتّثل وفاة أي فرد راشد في األسرة دائماً صدمة 
الدخل  خسائر  حيث  من  وكذلك  بل  شخصية  مأساة  كونها  حيث  من  ليس  كبيرة 
األسرية  واألصول  واملاشية  األراضي  ضياع  مخاطر  على  ذلك  ينطوي  كما  والعمالة، 
األخرى في حالة وفاة عائل األسرة. وفي حالة الوفيات الناجمة عن فيروس نقص املناعة 
لتهديدات  األحيان  من  كثير  في  واألطفال  األرامل  اخملاطر  هذه  تُعرِّض  البشرية/اإليدز، 
البلدان  بعض  في  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  فيروس  أّدى  كما  خاص.  بشكل  كبيرة 
واملناطق داخل البلدان إلى تقويض البيئة العامة للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية 
من خالل تعطيل أو تقويض اخلدمات املهمة. مثال ذلك أن اخلدمات احلكومية في بعض 
نقص  بفيروس  اإلصابة  عن  الناجم  الصحة  اعتالل  بسبب  الضعف  أصابها  املناطق 
املناعة البشرية وحاالت الوفاة املرتبطة باإليدز بني موظفي الوزارات التنفيذية والوكاالت 

»بعنا حقولنا عندما توفي أبي ولم يكن 
لدينا وقتها دجاجة واحدة... لم يكن لدينا 
أي شيء ولذلك بعنا احلقل. عرضناه في 

مزاد، ولم يكن ذلك بسبب قيمته ... 
ولكننا بعناه بسرعة وبال مباالة حتى ال 

يتعفن جثمان أبي. سعينا في ذلك الوقت 
إلى احلصول على املال من أناس آخرين 

ولكنهم رفضوا إقراضنا. ولذلك اضطررنا 
إلى بيع احلقل«.

رانوتيني، 
اأنثى، 46 عامًا، مدغ�سقر.
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الإطار  2 أثر تكاليف املهور وطقوس الزواج في بنغالديش

  Davis (2009):امل�شدر

اخلدمية. وعلى املستوى األسري، تزداد احتماالت اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية 
يتعلق  وفيما  التغذية.  وتدّني مستوى  الزراعة  املتحققة من  اإليرادات  انخفاض  بسبب 
بالرعاية الصحية فإن توفير العقاقير املضادة للفيروسات القهقرية ازداد بدرجة كبيرة 
خالل هذا العقد. وأتيح لثلث األفارقة املصابني بحاالت متأخرة من عدوى فيروس نقص 
هذا  أن  من  الرغم  على   2007 عام  بحلول  العقاقير  تلك  على  احلصول  البشرية  املناعة 
م في هذه  املعدل قد ينخفض عن ذلك في املناطق الريفية.81 ومع ذلك فقد كان التقدُّ
اجلبهة متفاوتاً وتهّدده حالياًً إمكانية انخفاض التمويل الدولي بسبب الكساد العاملي.
للخدمات  الكافي  العام  التمويل  دعم  أجل  من  النامية  البلدان  معظم  وتناِضل 
نفس  على  دائمة  شبه  بصفة  حتصل  ال  التي  الريفية  املناطق  في  سيما  ال  الصحية، 
مستوى اخلدمة التي تتلقاها املناطق احلضرية. وهناك فروق كبيرة في معدل زيادة اإلنفاق 
الفروق  وتقل  مبرحلة حتول؛  متر  التي  والبلدان  املتحضرة  البلدان  بني  العامة  الصحة  على 
في البلدان املعتمدة على الزراعة كما ينخفض متوسط اإلنفاق. ومتّثل وفيات األمهات 
مؤشراً جيداً ألداء اخلدمات الصحية. وتتباين بشدة درجات البلدان في هذا املقياس، حيث 
حققت الصني والهند على سبيل املثال حتّسناً كبيراًًً،82 بينما تتدهور االجتاهات في الكثير 
من البلدان، مبا فيها بعض البلدان ذات األداء االقتصادي القوي. على أن النتائج الصحية 
ال تتحّدد فقط بأداء اخلدمات، ولكن يحّددها أيضاًً التقّدم االقتصادي واالجتماعي العام. 
اخلدمات،  تلك  على  طلب  يقابله  أن  ينبغي  اجليدة  اخلدمات  عرض  فإن  ذلك  على  وعالوة 
ر الفرص احمللية واملؤسسات من قبيل املعايير  ويتأثر ذلك بالقدرة على حتّمل النفقات، وتوفُّ
االجتماعية التي قد حتّد من قدرة النساء على الوصول إلى اخلدمات الصحية في الكثير 
من املناطق.83 وأخيراً، فإن األنواع األخرى من اخلدمات والبنى األساسية، ال سيما شبكات 
بيئة  من  التخفيف  في  حاسمة  بصورة  أيضاًً  مهمة  والطاقة  واإلصحاح  اآلمنة  املياه 

اخملاطر املرتبطة باعتالل الصحة بني األُسر الريفية.

أقيمت 116 مناقشة جماعية مرّكزة في عام 2006 مع 
رجال ونساء في مناطق ريفية من بنغالديش، وتناولت 
املناقشات تكاليف املهور والزواج باعتبارها أهم سبب 

للفقر، إلى جانب املرض واملصروفات الطبية. وأثيرت أيضاًً 
في 293 مقابلة أجريت حول تاريخ احلياة في عام 2007 

مشاكل تتعلق بدفع املهور وتكاليف الزواج بنفس معدل 
التواتر. وأشار 39 في املائة ممن أجريت معهم مقابالت 

في الدراسة األخيرة إلى أن املهور وتكاليف الزواج تشّكل 
أحد األسباب الثالثة أو األربعة وراء تدهور حياتهم. 

ويرجع ذلك في األغلب إلى فقدان األراضي واحليوانات 

واالستدانة ملواجهة تلك املصروفات. وتبنّي الدراسة أن 
املهور الكبيرة بالنسبة ملوارد الدخل مسألة ال مفّر منها 
في معظم األسر الفقيرة التي تريد تزويج بناتها. وتوافق 
األسر الفقيرة في كثير من األحيان على دفع املهور على 
أقساط بعد الزواج، وهو ما ميكن أن يعّرض املرأة حلالة من 

الهشاشة. فالعروس قد يهجرها زوجها ويرسلها إلى 
بيت أسرتها مطالباً بأقساط إضافية من املهر ومهدداً 
بالطالق. وقد تتسبب املهور وتكاليف الزواج في آثار ال 

ميكن لألسرة أن تتعافى منها، وبخاصة عندما تفقد 
أراضيها ورؤوس حيواناتها.
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األخرى  الرئيسية  اخلطر  عوامل  أحد  االجتماعية  الطقوس  تكاليف  تشّكل  كما 
التي  والضغوط  للصدمات  مصدراً  وتشكل  األحيان  من  كثير  في  جتاهل  يقابلها  التي 
تتعرض لها األُسر الريفية الفقيرة. وتشّكل طقوس دفن املوتى والزواج واملهور على وجه 
اخلصوص جزءاًً من رأس املال االجتماعي في اجملتمعات احمللية الريفية، ولكنها متّثل أيضاًً 
التي  املصروفات  ألن  الفقيرة  الريفية  األسر  خملاطر  العامة  الصورة  في  رئيسياً  عنصراً 
تتطلبها تلك األحداث ميكن أن تنطوي على آثار مدّمرة. مثال ذلك أن تكلفة اجلنائز في 
مدغشقر ميكن أن جتبر األسر على بيع أراضيها لسداد تكاليفها. وفي جنوب آسيا، قد 
أجريت في  دراسة  بالديون. وكشفت  يثقل كاهل األسر  مما  املهور،  تكاليف  يتعّذر حتّمل 
بنغالديش عن أن تكاليف املهور وطقوس الزواج هي ثاني أكبر مصدر للفقر بعد اعتالل 

الصحة )اإلطار 2(.

اخملاطر املرتبطة باملوارد الطبيعية
تدهور املوارد الطبيعية وتغيُّر املناخ. تشهد أنحاء واسعة من العالم النامي تدهوراً أو 
ازدياداً في ُشّح املوارد الطبيعية التي تشكل مورد رزق السكان الريفيني الفقراء. ويُفَقد 
ما يتراوح بني 5 و 10 ماليني هكتار من األراضي الزراعية سنوياً بسبب التدهور الشديد84 
إلى  وباإلضافة  التربة.  جتريف  أو  األراضي  إدارة  سوء  أو  املُفرِط  االستخدام  عن  الناجم 
النشاط  يزيد من خطورة  مما  الزراعية،  اإلنتاجية  على  مباشراً  تأثيراً سلبياً  يؤثر  ذلك  أن 
أيضاًً من تعّرض األراضي لألمناط اجلوية الشديدة. ويعيش ما يقرب  يزيد  الزراعي، فإنه 
السكان  من  أكبر كثيراًً  وتعيش نسبة  النامية،  البلدان  الريفيني في  السكان  ثلث  من 
على  منها  الكثير  يقع  مناطق  وهي  حظاً،  األقل  احلّدية  املناطق  في  الفقراء  الريفيني 
سفوح التالل أو في املناطق اجلبلية أو األراضي اجلافة القاحلة وشبه القاحلة. ويتسم 
النباتي  وغطائه  تربته  تآكل  وسهولة  البيئية  بهشاشته  األراضي  هذه  من  الكثير 
دفع  ازدياد  إلى  املدِقع  بالفقر  واقترانه  السكاني  النمو  ويؤّدي  التضاريسية.  ومعامله 
السكان إلى املناطق احلّدية وإجبارهم على استخدام قاعدة املوارد الهّشة استخداماً 
معدل  وانخفاض  ر،  والتصحُّ التربة،  وتآكل  األحراج،  إزالة  ذلك  نتائج  وتشمل  ُمفرطاً؛ 
من  للكثير  متزايد  خطر  عامل  املوارد  تدهور  ميّثل  ولذلك  اجلوفية.  املياه  طبقات  تغذية 

الفقيرة. األسر 
للمخاطر«  مضاِعفة  »عوامل  املناخ  وتغيُّر  الشديدة  اجلوية  الظواهر  اعتبار  وميكن 
املوارد  قاعدة  هشاشة  مفاقمة  إلى  تؤّدي  ألنها  الطبيعية  املوارد  بتدهور  يتعلق  فيما 
البيئات املعّرضة للتدهور والتصّحر واملناطق التي يسود فيها  الطبيعية، ال سيما في 
الريفيني  السكان  قدرة  الفقر  فيها  يقّوض  التي  املناطق  وكل  الشديد  املياه  إجهاد 
بالفعل  السكان  من  الكثير  ويُضطر  املطلوبة.  الوقائية  اخلطوات  اتخاذ  على  الفقراء 
يتعني  احلرارة في األجل األطول  درجات  ازدياد  املناخ. وفي ظل  ازدياد تقّلب  إلى مواجهة 
الريفيون  السكان  يتأثر  وسوف  بأكملها.  زراعية  نُظم  على  جذرية  تغييرات  إدخال 
ح أن تواِجه فئات معّينة تهديدات  الفقراء في كل مكان بتغيُّر املناخ، وإن كان من املرجَّ
في  واملياه  الوقود  وجمع  الغذاء  إنتاج  في  الرئيسي  دورهن  النساء بسبب  )مثل  خاصة 
معظم البلدان النامية، والشعوب األصلية بسبب اعتمادها الكبير على قاعدة املوارد 
الطبيعية(. وسوف تتضرر األجيال املقبلة من السكان الريفيني بشكل خاص من بيئة 

اخملاطر املتفاقمة بسبب تدهور املوارد الطبيعية وتغيُّر املناخ.

 تغيرا في املناخ
في منغوليا
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ال�شكل 9 عدد الكوارث الطبيعية املائية اجلوية، 2005-1970

امل�شدر: ال�شرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث

وتشّكل التقّلبات املناخية والظواهر اجلوية الشديدة منذ أمد بعيد مصدراً النعدام 
الفقراء.  الريفيني  السكان  على  أيضاًً  يؤّثر  ما  وهو  بالكوارث،  املرتبط  الغذائي  األمن 
الظواهر اجلوية الشديدة من قبيل اجلفاف  إلى توسيع حجم ونطاق  املناخ  تغيُّر  ويؤدي 
والفيضانات واألعاصير التي ازدادت بدرجة كبيرة خالل تسعينات القرن املاضي والعقد 
الذين  األشخاص  بلغ عدد   ،2005-1991 بني  الفترة  وفي   .)9 )الشكل  األلفية  األول من 
لقوا حتفهم في البلدان النامية جّراء تلك الظواهر وكذلك نتيجة االنهياالت األرضية 
التي تنشأ عن هطول األمطار بغزارة على املنحدرات غير احملمية ما يصل إلى 000 180 
تلك  بسبب  بأخرى  أو  بطريقة  السكان  من  أخرى  غفيرة  أعداد  تضررت  بينما  نسمة، 
الظواهر. وأكثر املتضررين هم السكان الريفيون الفقراء الذين يعيشون على املنحدرات 
في  يعيشون  الذين  األشخاص  أو  للفيضانات  املعّرضة  املنخفضات  ومناطق  الشديدة 
السنوات  الرياح. وكانت آسيا في  أو عواصف  املعّرضة للجفاف  القاحلة  املناطق شبه 
2008 بحياة أكثر  بالكوارث املناخية التي أودت في عام  األخيرة من أكثر املناطق تضرراً 
العالم جراء  لقوا حتفهم في  املائة من مجموع من  97 في  أي  230 شخص،   000 من 

تلك الكوارث.85
إلى  تشير  التوّقعات  أن  ذلك  مثال  هائل.  اقتصادي  أثر  على  املناخ  تغيُّر  ينطوي  وقد 
أثر تغيُّر املناخ في أمريكا الالتينية قد يؤّدي  أن عدم اتخاذ مبادرات قوية للتخفيف من 
الناجت احمللي اإلجمالي  املائة من  137 في  إلى تعّرض املنطقة إلى خسائر تبلغ تكلفتها 
احلالي بحلول نهاية القرن.86 ومن املرّجح أن يؤّدي أثر تغيُّر املناخ، وباألخص الظواهر اجلوية 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  تخفيض  إلى  آسيا  شرق  جنوب  في  اجلفاف،  وموجات  الشديدة 
في بلدان اإلقليم بنسبة تتراوح بني 2.2 و6.7 في املائة سنوياً بحلول نهاية القرن؛87 في 
حني أن أقل زيادة متوّقعة في درجات احلرارة في جنوب آسيا، وهي درجتان مئويتان، ميكن 
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اإلجمالي.88  احمللي  الناجت  من  املائة  في  و5   4 بني  تتراوح  دائمة  تخفيضات  عن  يسفر  أن 
وهذه اخلسائر االقتصادية ستؤثر على مستوى فرص خروج السكان الريفيني من الفقر. 
على أن تغيُّر املناخ سينطوي أيضاًً على أثر اقتصادي مباشر بدرجة أكبر على السكان 
الطبيعية  املوارد  بقاعدة  أضرار  من  سيلحقه  ما  خالل  من  سيما  ال  الفقراء،  الريفيني 
التي حتتاجها الزراعة. ويسود اتفاق عام على أن اإلنتاج الزراعي سينخفض على األرجح 
أو  دة  املؤكَّ غير  النمو  ومواسم  املياه  توّفر  قلة  نتيجة  النامي  العالم  أنحاء  في معظم 
اآلفات  أمناط جديدة من  وتفّشي  للزراعة  الصاحلة  األراضي  وتقلص مساحة  القصيرة، 
واألمراض. ويشير سيناريو املعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية بخصوص عام 2050 
معدالت  ترتفع  وسوف  آسيا.  جنوب  في  وبخاصة  ستنخفض  والدخول  الغالت  أن  إلى 
ما  مستويات  إلى  احلرارية  السعرات  من  الفرد  نصيب  تراجع  ظل  في  التغذية  سوء 

التكيُّف مع  تكاليف  تتسبب  2000. وسوف  عام  قبل 
اخملصصة  العامة  امليزانيات  تخفيض  في  احلالة  هذه 
لإلنفاق على البنود األخرى املرتبطة بالتنمية لصالح 
أن  إلى  تشير  التوّقعات  أن  من  وبالرغم  الفقراء.89 
الزراعة في جنوب آسيا ستتكبد أكبر األضرار بسبب 
يتوّقع  العاملي  األغذية  برنامج  فإن  احلرارة  درجة  تغيُّر 
في  املائة  في   65 باملناخ  املرتبط  اجلوع  نسبة  تبلغ  أن 

أفريقيا.90
وفي تلك الظروف، سيزداد على األرجح تواتر النزاع 
على موارد األراضي واملياه الشحيحة داخل اجملتمعات 
احمللية الريفية وفيما بينها، بل وحتى بني الدول.91 ومن 
أن يفضي تغيُّر املناخ في بعض املناطق  املتوّقع أيضاًً 
إلى تشريد أعداد هائلـة من السكان، وذلك مثالًً في 
مبا  العاملية  احلرارة  درجات  ارتفاع  يؤّدي  قد  التي  مصر 
يتراوح بني 3 و4 درجات مئوية إلى تعرضها لفيضانات 
في  الزراعية  األراضي  من  مربع  كيلومتر   4  500 جتتاح 

دلتا النيل وارتفاع مستوى سطح البحر بنحو متر واحد وهو ما سيهدد 12 في املائة من 
األراضي الزراعية في البلد وسيؤدي إلى تشريد 6 ماليني نسمة.92 وسوف يهاجر الكثير 
من السكان الريفيني الفقراء بحثاً عن املوارد أو الفرص، ولكن الهجرة في حد ذاتها قد 

توجج النزاع بني مختلف الفئات املتنافسة على نفس املوارد.
تغييرات  هناك  وتأثيراته.  املناخ  تغيُّر  من  بالفعل  الفقراء  الريفيون  السكان  ويعاني 
استمرار  على  يحافظ  الذي  البيولوجي  والتنّوع  اإليكولوجية  النظم  على  تطرأ  بدأت 
اإلنتاج الزراعي. مثال ذلك أن ندرة وتقّلبات األمطار أّدت بالفعل إلى تقليص قدرة النظام 
املناخ؛  تغيُّر  آثار  مواجهة  املغرب على  املرتفعة في شرق  الهضاب  ملنطقة  اإليكولوجي 
وتتدهور األراضي بشدة ولم تعّد الطاقة االستيعابية في أراضي الرعي قادرة على حتّمل 
الطلب املتزايد. وسوف تزداد الضغوط على البنية األساسية الريفية الهّشة، من قبيل 
بدأت  قد  البلدان  كانت  وإن  والتجهيز،  والتخزين  والري  الصرف  ونظم  الريفية  الطرق 
تلمس بالفعل األضرار الناجمة عن ذلك. مثال ذلك أن الفيضانات في فييت نام أفضت 
وأدت في  األخرى؛  الزراعية  والبنية األساسية  الري  واسعة في نظم  أضرار  إلى  بالفعل 

موزامبيق إلى إحلاق أضرار واسعة بشبكة الطرق الريفية.

»نعم لقد تغيَّر املناخ. وقبل أن يحدث ذلك كانت 
األمطار تهطل ملدة طويلة. وأما اآلن فموسم 
األمطار قصير. وجتف الشجيرات وتندلع بها 

احلرائق كل عام. كما يؤّثر نقص األمطار على 
األشجار املثمرة. فإذا أخذنا أشجار املاجنو مثالًً 

سنجد أن كل ثمار املاجنو تنضج في نفس 
الوقت مما يؤدي إلى تلفها. نعم، أدرك أن بيئتنا 

قد تتغّير بسبب تغيُّر املناخ«.
عمر دييديو،

ذكر، 22 عامًا، ال�سنغال.
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مدة  في  تغييرات  حدوث  احمللية  اجملتمعات  وتالِحظ  الزراعي.  اإلنتاج  بالفعل  تأّثر  كما 
ذوبان اجلليد  التنبؤ بها. مثال ذلك  والبرودة، وكذلك في أمناطها وإمكانية  موجات احلرارة 
في املرتفعات الشاهقة وتدهور األراضي اجلليدية في منغوليا التي ارتفع فيها متوسط 
درجة احلرارة مبقدار 1.8 درجة مئوية عّما كان عليه في امتداد السنوات الستني املاضية. 
ر األراضي  وانخفض مستوى املياه اجلوفية في املناطق القاحلة وازدادت حدة تدهور وتصحُّ
بسبب نقص املياه وقلة هطول األمطار. وتقل شيئاً فشيئاً قدرة أصحاب احليازات الصغيرة 
التّيقن من موعد بداية موسم األمطار، وما إن كانت األمطار  في جميع األقاليم على 

ستستمر طيلة موسم النمو، وما إن كانوا سيتعرضون لفيضانات في تلك السنة.93
الدعم  إلى  الصغيرة،  احليازات  أصحاب  وبخاصة  الفقراء،  الريفيون  السكان  ويحتاج 
للتكيُّف مع التقّلبات والتغيُّرات املناخية. وهناك مجموعة من التدابير املمكنة للتكّيف 
في الزراعة، مبا في ذلك حتسني إدارة موارد املياه الشحيحة، وزيادة خصوبة التربة وحتسني 
بنيتها، واستخدام أصناف وسالالت وأنواع جديدة من احملاصيل واحليوانات. مثال ذلك أن 
موجات اجلفاف املتكررة في جنوب زمبابوي تعني أن أنواع احلمير األكثر مقاومة باتت اليوم 
مفضلة في اجلر أكثر من احليوانات األخرى. والكثير من هذه العناصر يدخل ضمن جدول 
أعمال »التكثيف الزراعي املستدام« املبنيَّ في الفصل اخلامس، وميكن لبعض هذه العناصر 
الزراعة  ارتفاع مستوى مخاطر  يؤدي  وقد  املناخ.  تغيُّر  آثار  التخفيف من  في  أن يساهم 
الزراعي؛  غير  الريفي  االقتصاد  في  فرص  التماس  نحو  الريفيني  السكان  بعض  دفع  إلى 

»... لم تعد األمطار بالوفرة التي كانت 
عليها من قبل. وتعرفون أن املوسم املطير 

كان من قبل طويالً مبا يكفي لزراعة الُدخن 
والُسرغم والفول السوداني واألرز بنجاح. 
وأما اليوم فإن األمطار تتوّقف في نفس 
الوقت تقريباًً الذي نبدأ فيه حرث األرض«.

بكري دييديو، 
ذكر، 60 عامًا، ال�سنغال.
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ومساعدتهم على حتقيق ذلك تشّكل جزءاًً من تدابير التكّيف )انظر الفصل السادس(.
بيئة  في  املناخ  تغيُّر  مع  التكيُّف  على  الريفية  األسر  مساعدة  إلى  وباإلضافة 
فتحسني  عليها.  الكوارث  أثر  تخفيف  أيضاًً  يلزم  الطبيعية،  املوارد  بتدهور  تتمّيز 
التأهب واإلنذار املبّكر وآليات التصّدي املالئمة تشّكل كلها جزءاًً من نهج أوسع إلدارة 
والتأمني  اجلفاف،  من  للوقاية  احترازية  خططاً  التدابير  تشمل  وقد  الكوارث.94  مخاطر 
األرصاد  باستخدام  اإلنذار  نظم  وحتسني  اجلوية،  لألحوال  القياسي  الرقم  باستخدام 
القدرات  تعزيز  على  املثالية  الظروف  في  أيضاًً  تساعد  تدابير  وهي  الزراعية،  اجلوية 
للكوارث.  االستعداد  في  املشاركة  على  الفقراء  الريفيني  للسكان  واجلماعية  الفردية 
وميثل َمرَصد مانيال منوذجاًً للطريقة التي ميكن بها حتقيق ذلك، حيث يعمل املرصد مع 
وتوفير  بُعد  املتنقلة إلتاحة ميزة قياس كّميات األمطار من  الوطنية  الهواتف  شبكة 
هاتفياً  املرَصد  إبالغ  للمزارعني  ذلك  ويتيح  للكوارث.  املعّرضة  املناطق  في  الهواتف 
بقراءات مقياس كمية املطر، وميكن للمرَصد بدوره استخدام الهواتف لتوجيه إنذارات 
احلكومة  مع  بنغالديش  في  الصندوق  ويعمل  عواصف.95  بهبوب  املزارعني  إلى  مبّكرة 
األعاصير  من  احلماية  ومالجئ  املنخفضة  البحرية  واألراضي  املصّدات  إنشاء  لدعم 
أمثلة  العالم  أنحاء  جميع  في  وتوجد  الفيضانات.  أثناء  في  احليوانات  إيواء  ومنصات 
تعزيز  على  معاً  تعمل  التي  األخرى  واملنظمات  اجملتمعية  والرابطات  الريفية  للبلديات 

التأهب للكوارث. القدرة على 
املرتبطة  اخملاطر  إدارة  فإن تخفيف وحتسني  وعموماً 
املوارد  تدهور  سياق  في  املناخية  والتغيُّرات  بالتقّلبات 
الطبيعية وازدياد ندرتها يتطّلب أربعة أنواع من التدابير. 
السياسات  في  اخملاطر  إدارة  تعميم  هو  األول،  النوع 
اخلامس(.  الفصل  )انظر  الزراعة  سيما  ال  القطاعية، 
األدلة  أساس  على  مستنيرة  قرارات  اتخاذ  يلزم  وثانياً، 
أنفسهم  الريفيني  السكان  وخبرات  ومعارف  العلمية 
وأفضل ممارسات االستجابة. وثالثاً، يتعنّي حتسني البيئة 
عرضة  أقل  تكون  حتى  الريفية  املناطق  في  العامة 
للمخاطر وأكثر قدرة على مواجهة الصدمات املرتبطة 
واجلماعية  الفردية  القدرة  بناء  يلزم  ورابعاً،  باملناخ. 
للسكان الريفيني ومؤسسات احلكم احمللي حتى ميكن 
وحتسني  الصمود  على  احمللية  اإلنتاج  نظم  قدرة  تعزيز 
االستعداد للصدمات والتصّدي لها مبزيد من الفعالية.
ملئات  األساسي  من  األراضي.  حيازة  أمن  انعدام 
الزراعة  على  املعتمدين  الريفيني  السكان  من  املاليني 
إلى  الوصول  ضمان  احلراجة  أو  احليواني  اإلنتاج  أو 
الطبيعية  واملوارد  املياه  ذلك  في  مبا  املُنِتَجة،  األراضي 
الوصول  األراضي. وميثل ضعف ُسبل  األخرى في تلك 
على  تنطوي  رئيسية  مخاطر  احليازة  ضمان  وعدم 
على  وقدرتهم  السكان  استعداد  على  مباشر  أثر 
واستدامة  وإنتاجية  الزراعية  وممارساتهم  االستثمار 

تلك املمارسات.

»نحن ال نستغل الغابات بطريقة مالئمة 
وسليمة. فنحن نقطع األشجار ونحرق اخلشب 

كل يوم، وبالتالي فإننا ندّمر الطبيعة... فأي 
مستقبل ننتظره إذن؟ في غضون بضع سنوات 

لن جند الهواء الذي نتنفسه أو املاء الذي نشربه، 
وأنت تعرف ذلك... لوال املاء ملات كل شيء... 
وحتدث التغيُّرات املناخية بسبب ما نقوم به 
من أنشطة، ونحن الذين نتسبب في ذلك، 
وهكذا لم يعد الطقس كما كان من قبل، 

واآلن تزداد احلرارة ويزداد املطر بالتناوب، ولم تعد 
فصول السنة تسير بالترتيب املعهود، ولذلك 
تفسد احملاصيل... أوالً، ينبغي أن نتلقى بعض 
التوجيه حتى يكون الناس على وعي باألضرار. 
وينبغي أن يعرف الناس ما ميكنهم القيام به؛ 
وينبغي بعد ذلك أن نحدد أهدافاً ونعمل على 
تنفيذها؛ وميكننا مثالًً أن نغرس النباتات ونعيد 

التشجير...«.
اإلياين بورتوكاريرو نوفوا، 

اأنثى، 15 عامًا، بريو.
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الإطار  3 تعزيز اإلدارة السليمة لألراضي واالستثمار املسؤول في الزراعة

واستمرت على مدار القرون عمليات نزع ملكية األراضي من صغار املنتجني والرعاة 
والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية الريفية األخرى. على أن اإلقبال مجدداً على الزراعة 
بسبب ارتفاع أسعار السلع وإعانات إنتاج الوقود احليوي يفضي إلى زيادة الطلب الداخلي 
وعبر الوطني على األراضي الزراعية، وهو ما يشكل خطراً جديداً يهدد السكان الريفيني 
الفقراء. ومما يفاقم املشكلة ازدياد الطلب على األراضي من القطاعات األخرى، من قبيل 
التي  األراضي  مساحة  تُعرف  وال  الكربون.  وعزل  األخشاب  وقطع  والتعدين  السياحة 
التقديرات  أن  الرغم من  أو استئجارها على  يتفاوض املستثمرون األجانب على شرائها 
األّولية تتراوح بني 15 و20 مليون هكتار.96 ومعظم هذه األراضي تقع في أفريقيا وأمريكا 
الالتينية وبعض أنحاء آسيا. وتوحي األدلة الناشئة بأن الكثير من صفقات األراضي التي 
جرى اإلبالغ عنها لم تتحقق، وحتى في الصفقات التي حتققت، ال يستَغل فعلياً سوى 
10 في املائة في بعض األحيان(. وباإلضافة  جزء يسير من األراضي املكتسبة )أقل من 

اتُخذت مؤخراًً مبادرتان دوليتان ترّكزان على تعزيز 
اإلدارة السليمة في األراضي واالستثمار املسؤول 

في الزراعة. واملبادرة األولى هي عملية وضع خطوط 
األراضي  املسؤولة حليازة  للحوكمة  توجيهية طوعية 

التي  التوجيهية  املبادئ  واملوارد الطبيعية األخرى. وهذه 
بادرت بها ويّسرتها منظمة األغذية والزراعة بدعم 
من مجموعة كبيرة من أصحاب املصلحة، مبا فيها 

الصندوق، تهدف إلى مساعدة احلكومات واملنظمات 
الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين. ووصلت  اإلمنائية 

إلى مرحلة متقدمة  التوجيهية  املبادئ  عملية صياغة 
نسبياً ومن املتوّقع أن يصّدق عليها ممثلو احلكومات 
2011. واملبادرة الثانية هي عملية صياغة  في عام 

يتولى تيسيرها  التي  الزراعي املسؤول  مبادئ لالستثمار 
والزراعة والصندوق  الدولي ومنظمة األغذية  البنك 

)أونكتاد(. ووضعت  ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
مسودة مجموعة من املبادئ، وبدأت املشاورات األّولية 
حولها. والغرض من هذه املبادئ، شأنها شأن اخلطوط 

التوجيه وتوفير اإلطار للحوار  التوجيهية، هو تقدمي 
واملنظمات  القطاع اخلاص واحلكومات  بني مستثمري 

املدني. كما ميكن  الدولية ومنظمات اجملتمع  احلكومية 
أن تشّكل إطاراً مرجعياً مشتركاً، ولكن ال توجد أي 
خطط لعرضها على احلكومات أو الهيئات األخرى 

رسمياً. العتمادها 

وتسعى هاتان املبادرتان إلى التصّدي جملموعة من القضايا 
املتعلقة بإدارة األراضي واالستثمارات، وهي تشمل املسألة 

احلاسمة املتمثلة في حيازة األجانب ملساحات واسعة من 
األراضي في البلدان النامية، واحلاجة إلى حماية حقوق 

اجملتمعات احمللية الريفية من كل أشكال االستيالء على 
األراضي، وغير ذلك من القضايا التي تشمل الفساد 

والشفافية واملساءلة فيما يتعلق بإدارة األراضي وإمكانية 
حتّمل نفقات احلصول عليها. وتدعم املبادرتان وجهة النظر 

التي ترى أن االستثمار املسؤول في الزراعة يتعلق بتعزيز 
الزراعة املستدامة واحلد من الفقر وتلبية احتياجات العالم 
من الغذاء، ال سيما احتياجات فقراء الريف من الغذاء في 

البلدان النامية.
وعلى الرغم من اختالف هاتني املبادرتني من حيث طبيعة 

كل منهما فإنهما تعترفان بأن التفاوض على أنظمة 
دولية إلزامية بشأن إدارة األراضي مسألة صعبة وتسير 

بوتيرة بطيئة ويتعذر إنفاذها في كثير من األحيان. وميكن 
وضع أُطر طوعية يشارك العديد من أصحاب املصلحة 

بدور أكبر في وضعها خالل فترة زمنية قصيرة نسبياً وعلى 
أمل أن تتضّمن محتويات أقوى. وبالرغم من أن اخلطوط 

التوجيهية واملبادئ ليست واجبة النفاذ فإن في إمكانها 
تعبئة التأييد ضد املمارسات السيئة وحشده لصالح 

املمارسات السليمة. كما ميكن االستفادة من املعاهدات 
والقوانني واملدّونات القائمة أو اإلشارة إليها إلنفاذها.
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التي  التي أجريت حتى اآلن على حيازات األراضي  البحوث  رّكزت معظم  إلى ذلك فقد 
تزيد على 000 1 هكتار أو حتى 000 5 هكتار، وهو ما يعني إغفال عدد كبير من احليازات 
أن  من  الرغم  على  األجانب  يشتريها  التي  األراضي  على  البحوث  رّكزت  كما  األصغر. 
األراضي التي يشتريها املستثمرون احملليون في بلدان معّينة تساهم بدور أكبر في ترّكز 

األراضي واتساع الفروق.
أثر حتقيق صفقات األراضي على  وال يتاح حتى اآلن سوى القليل من املعلومات عن 
اآلثار  تلك  أكانت  سواء  املتضررة  البلدان  في  الريفية  احمللية  اجملتمعات  معيشة  ُسبل 
املالي وتوفير فرص  باالستثمار  إيجابية. ويشمل الكثير من الصفقات وعوداً  أم  سلبية 
العمل ونقل التكنولوجيا وإدرار الدخل، ولكن ال توجد أدّلة قوية تثبت أن ذلك قد حتقق. 
األحادية  املزارع  )مثل  األقل  على  الكبيرة  احليازات  بعض  أن  إلى  األّولية  البحوث  وتشير 
آثار سلبية.  وتسببت في  التوّقعات  تكن على مستوى  لم  املناطق(  احملصول في بعض 
على أن هناك أيضاًً أدلة تشير إلى أن بعض االستثمارات األجنبية في الزراعة )في العادة 

األراضي(  حيازة  بالضرورة  تشمل  ال  أصغر  صفقات 
الفوائد  بني  التوازن  ويتوقف  إيجابياً.  أثراً  حتقق 
والفقراء على  الريفيني  بالنسبة للسكان  والتكاليف 
تفاصيل مفاوضات صفقات األراضي. على أن الكثير 
التفاوض  مت  التي  األجل  الطويلة  اإليجار  عقود  من 
الدول وشركات أجنبية،  أفريقيا بني  في  عليها مؤخراًً 
مبا في ذلك صناديق سيادية، فضفاضة بدرجة كبيرة 
تشمل  التي  الرئيسية  القضايا  من  مجموعة  في 
حقوق  االستثمارات  تلك  بها  ستفيد  التي  الطريقة 
بشكل  احمللية  اجملتمعات  احمللية  األراضي  استخدام 
بهدف  مؤخراًً  اتخذتا  مبادرتني   3 اإلطار  ويبنّي  أعّم.97 
املسؤول  واالستثمار  لألراضي  السليمة  اإلدارة  تعزيز 

في الزراعة.
من  الكثير  في  األراضي  قيمة  ازدياد   ويفضي 
من  قلة  يد  في  األراضي  حيازات  ز  تركُّ إلى  البلدان 

كانت  مما  أكثر  اآلن  باتت  بيرو  في  األراضي  ملكية  في  الفروق  أن  ذلك  مثال  املالكني. 
ازدياد  ظل  وفي  املاضي.98  القرن  سبعينات  منتصف  في  الزراعي  اإلصالح  قبل  عليه 
عدد السكان تقل األراضي املتاحة للمنتجني الفقراء، ويسهم ذلك في تفتيت حيازات 
الظروف  تلك  وفي  للبقاء.  كوسيلة  األراضي  على  اعتماداً  السكان  أكثر  بني  األراضي 
التي تزداد سوءاً بسبب تدهور األراضي في الكثير من املناطق، تتضاَعف مخاطر عدم 
األراضي  وأسفر تفتت  امللكية متاماً.  انعدام  بل ومخاطر  القائمة،  احليازات  إنتاج  كفاية 
عن سرعة انخفاض متوسط حجم املزارع الصغيرة على امتداد اخلمسني عاماً املاضية. 
مثال ذلك أن متوسط حجم احليازة في الهند تقلص من 2.6 هكتار في عام 1960 ووصل 
إلى 1.4 هكتار في عام 2000 وما زال آخذاً في التناقص. وفي بنغالديش والفلبني وتايلند، 
انخفض متوسط مساحات املزارع وازداد انعدام امللكية خالل ما يقرب من 20 عاماً. وفي 
 20 إلى  ووصل   1997 عام  في  املائة  في   13 من  امللكية  انعدام  معدل  ارتفع  كولومبيا، 
2004. وانخفض باملثل نصيب الفرد من األراضي املزروعة في أفريقيا  في املائة في عام 
متوسط  حالياًً  ووصل  السابق  اجليل  امتداد  على  النصف  مبقدار  واجلنوبية  الشرقية 

»كان أغنى مزارع في هذه القرية ميتلك 
منذ 20 عاماً ما يقرب من 40 فدانا ]من 
األراضي[. وأما اليوم فإن من ميتلك فداناً 

واحداً يعَتبر غنياً... انكمشت مساحة األرض 
الزراعية انكماشاً كبيراًًً ألن السكان يبنون 

منازلهم عليها ولم تعد القرية كافية 
الستيعاب العدد املتزايد من السكان«.

اإبراهيم اأبو زيد، 
ذكر، 55 عامًا، م�سر.
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ال�شكل 10 اجتاهات أحجام املزارع
) متوسط حجم املزرعة بالهكتار(

 http://www.fao.org/economic/:منظمة الأغذية والزراعة، التعداد العاملي للزراعة: النتائج الرئي�شية بح�شب البلدان يف هذا املوقع امل�شادر: 
Fan and Chang-Kang (2003) ؛ ونقلت بيانات ال�شني عنess/world-census-of-agriculture/main-results-by-country/en/

مساحة األراضي املزروعة في عدد من البلدان إلى أقل من 0.3 هكتار للفرد.99 وتتناقص 
مساحة املزارع في بعض البلدان إلى احلّد الذي يدفع بالسكان إلى العمل الزراعي غير 
املتفّرغ والبحث عن الدخل في أماكن أخرى أو استخدام نظم اإلنتاج التجاري الكثيف 

حيثما سمحت ظروف السوق بذلك.
وكان أداء تشريعات األراضي )وتنفيذها( متفاوتاً في حماية مصالح السكان الفقراء 
أو نزع ملكيتها. ولم حتقق إصالحات األراضي  وبالتالي احلّد من مخاطر تفتت األراضي 
فوائد للسكان الريفيني الفقراء إاّل عندما كانت تتمّيز باملساءلة احمللية القوية والعناية 
الريفيني  السكان  وصول  فرص  ودعم  لألراضي،  الثانوي  االستغالل  بحقوق  الواجبة 
والفرص  التكميلية  واخلدمات  األصول  إلى  السواء(  على  والنساء  )الرجال  الفقراء 
اإلنتاجية واألسواق.100 وقلما أجريت إصالحات من هذا القبيل في العقود األخيرة. ومن 
الناحية األخرى فإن تعزيز نظم احليازة اجملتمعية ميكن أن يعود بفوائد أكبر على األفراد 
ضوابط  ووضع  املسؤوليات  لتقاسم  ترتيبات  يتطلب  ذلك  أن  على  الفقيرة.101  واألسر 
من  ذلك عقبات  يواجه  وقد  واحلكومة.  والسلطات  احمللية  اجملتمعات  بني  األراضي  إلدارة 
حيث استعداد احلكومة لنقل السلطة فيما يتعلق بقضايا األراضي وقدرة السلطات 

واملنظمات احمللية ومدى متثيلها.102
وكما الحظنا فإن عدم التكافؤ وانعدام األمن في الوصول إلى األراضي والسيطرة 
عليها، سواء في إطار قوانني الدول أو في ظل مجموعة من املؤسسات العرفية ولكن 
بدرجات متفاوتة في السياقات اخملتلفة، ميثل أحد الطرق التي تفضي في أغلب األحيان 
حمالت  بتنظيم  البلدان  من  الكثير  في  النسائية  احلركات  وقامت  املرأة.  حرمان  إلى 
بعض  حاولت  بها من حقوق. كما  يرتبط  وما  واملياه  األراضي  إلى  الوصول  حول قضايا 
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بني  املساواة  حتقيق  وأوغندا،  بنغالديش  مثل  البلدان، 
اجلنسني في سياسات األراضي أو امليراث. وسّنت غانا 
تشريعات  البلدان  من  وغيرها  وزمبابوي  وموزامبيق 
تدريجية، ولكن تنفيذها ما زالت تكتنفه مشاكل في 
كثير من األحيان بسبب عدم كفاية فرص وصول املرأة 
هيئات  في  الضعيفة  متثيلها  ونسبة  املعلومات؛  إلى 
ُسبل احلصول على  إلى  وافتقارها  احمللية؛  القرار  صنع 
األصول التكميلية ورؤوس األموال الالزمة الستخدام 
عليها  احلصول  أو  مثمراً  استخداماً  األراضي  ملكية 
بشكل مستقل؛ واملقاومة االجتماعية. وما زال سجل 
باستثناء  اآلن  حتى  نسبياً  ضعيفاً  اإلصالحات  تلك 

بعض احلاالت القليلة، وبخاصة في الصني.
والقانوني  السياسي  بالتمكني  االهتمام  من  مزيد  إلى  باحلاجة  التجربة  وتوحي 
وباإلضافة  بالفعل.  القائمة  السليمة  للتشريعات  الفعلي  التنفيذ  أجل  من  للنساء 
وصول  فرص  حتسني  في  فعاليتها  احلاالت  بعض  في  اجلماعية  الُنهج  أثبتت  ذلك،  إلى 
االستخدام  على  قدرتها  وتعزيز  فيها،  استحقاقاتها  وضمان  األراضي  أصول  إلى  املرأة 
املُنِتج لتلك االستحقاقات. وفي نيبال، على سبيل املثال، مّكنت مبادرة أراضي الغابات 
من  النساء،  سيما  ال  الفقيرة،  األسر  من  مجموعات  الصندوق  من  املمولة  املستأجرة 
احلصول على عقود استئجار مدتها 40 عاماً الستغالل أراضي الغابات العامة املتدهورة 
لتسجيل  فرصة  الفقيرات  الريفيات  للنساء  ذلك  وأتاح  دخلها.  وحتسني  زراعتها  إلعادة 
األراضي بأسمائهن والقيام بدور أنشط في إدارة الغابات احمللية وفي احلكم احمللي بشكل 

أعم.
العامة، من قبيل  املمتلكات  موارد  موارد املمتلكات العامة.  على  الضغوط  ازدياد 
الغابات وأراضي الرعي ومصايد األسماك واملسّطحات املائية، مهمة للسكان الفقراء 
ومتّثل  املنتجات،  من  ومجموعة  الدخل  املوارد  هذه  ر  وتوفِّ العالم.  أنحاء  من  الكثير  في 
موارد  بعض  وتشّكل  الزراعي.  اإلنتاج  ينخفض  عندما  سيما  ال  للغذاء،  مهماً  مصدراً 
املمتلكات العامة األساس الذي تستند إليه أنواع معّينة من ُسبل العيش الريفية، من 
قبيل أراضي الرعي التي تقوم عليها أنشطة الرعي. وازدادت في العقود األخيرة الضغوط 
على تلك املوارد في جميع أنحاء العالم. وتعجز املؤسسات التي أنشئت إلدارة تلك املوارد 
في بعض احلاالت عن التعامل بفعالية مع العدد املتزايد من مختلف أنواع املستعملني 
وتنظيم استعمال تلك املوارد، وهو ما ميكن أن يفضي إلى االستغالل املفرط لتلك املوارد 
ازدياد  أفضى  أخرى،  حاالت  وفي  املستعملني.  مختلف  بني  النزاع  نشوب  أو  تدهورها  أو 
أن  إلى القطاع اخلاص. مثال ذلك  إلى حتويلها  ارتفاع قيمة موارد محددة  أو  املوارد  ندرة 
الشعوب األصلية املعتمدة على الغابات رأت في الكثير من املناطق أن قاعدة أصولها 
األشجار  بقطع  اخلاصة  الشركات  قيام  بسبب  وتقلصت  للتهديد  تعرضت  املشتركة 
الواسعة  احليواني  اإلنتاج  مزارع  أو  الزراعية  للمستعمرات  لتهيئتها  األراضي  وتعرية 
ارتفاع درجات احلرارة وانخفاض هطوالت األمطار  وآثاره -  املناخ  يزيد تغيُّر  النطاق. كما 
أو عدم اليقني املتزايد منها - من تدهور قاعدة املوارد الطبيعية. ولذلك تنكمش هذه 
ويزداد  مفرط  بشكل  يُستَغل  منها  يتبقى  وما  النامي،  العالم  أنحاء  جميع  في  املوارد 
تدهوره.103 وال يؤّدي ذلك فقط إلى إيجاد مخاطر جديدة تهدد السكان الريفيني الفقراء 

»كان زوجي ميتلك بعض األراضي التي حصل 
عليها من أبيه بعد زواجنا. لكن تقاليد جماعة 
اجلوال تقضي بعدم توريث األرض إال للرجال. وال 
ميكن للبنات واألرامل أن يرثن األراضي. ولذلك 

عندما توفي زوجي وُزعت قطع األراضي التي كان 
ميتلكها زوجي بني أشقائه الذكور«.

بنتو �سامبو،
 اأنثى، 45 عامًا، ال�سنغال.
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»... التعليم مفيد، ولكن يجب أن يتعّلم التلميذ 
كيفية الصيد في نفس الوقت حتى يتمّكن 
من كسب قوته في األوقات الصعبة. هناك 

أيام ال يذهب فيها التلميذ إلى املدرسة ولذلك 
سيأتي هنا ويتعّلم الصيد ويتقن االثنني. وأول 
شيء هو الصيد على الرغم من أن الزراعة ال 
ميكن إغفالها ... ولكنه يجب أن يكون خبيراً 
في الصيد، ألن األمطار عندما ال تسقط وال 

يكون لديه ما يأكله، ميكنه أن يذهب إلى البحر 
ليصطاد بعض قنافذ البحر، ويلقي شباكه 

ليحصل على بعض األسماك ويتحرر من احلاجة 
في ذلك اليوم...«.
مانانتان باباي، 

ذكر، 19 عامًا، مدغ�سقر.

املوارد  تلك  استخدام  على  قدرتهم  أيضاًً  يقّوض  بل  املوارد،  تلك  على  يعتمدون  الذين 
للتعامل مع اخملاطر والصدمات األخرى.

واملثال الواضح على التحديات الراهنة هو حالة مصايد األسماك التي لها أهميتها 
السكانية  والفئات  الفقيرة  الريفية  األسر  من  كبير  لعدد  الغذائي  األمن  في  الكبيرة 
في   20 من  يقرب  ما  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  توّفر  األسماك  أن  ذلك  مثال  األخرى. 
املائة من مجموع البروتني احليواني الذي يتناوله السكان.104 ويعتمد الكثير من السكان 
املائية  األحياء  وتربية  الداخلية  العذبة  املياه  أسماك  مصايد  على  الفقراء  الريفيني 
الصيد  وميثل  العيش.  لكسب  رئيسية  كاستراتيجية 
على النطاق الصغير و/أو صيد الكفاف أكثر أشكال 
الصيد شيوعاً في العالم من حيث أعداد األشخاص 
ل الصيد أيضاًً استراتيجيات  الذين يزاولونه.105 وقد يُكمِّ
الدراسات  إحدى  أن  ذلك  األخرى. مثال  العيش  كسب 
40 مليون مزارع في حوض  تشير إلى أن ما يقرب من 
يزاولون  آسيا  شرق  جنوب  في  األدنى  امليكونغ  نهر 
األسماك  صّيادي  أن  إلى  وبالنظر  الصيد.106  أيضاًً 
مدار  على  النقدية  األموال  على  احلصول  ميكنهم 
العام عن طريق بيع األسماك فإن بعضهم يشير إلى 
للسكان  مائياً«  »مصرفاً  باعتبارها  األسماك  مصايد 
الريفيني الذين ال ميكنهم الوصول إلى النظم املالية 
اليوم  مهّددة  األسماك  مصايد  أن  على  الرسمية.107 
مصايد  تتحملها  ال  التي  الصيد  مستويات  بسبب 
والتدّخل  الترّسب،  وازدياد  املوائل،  وتدهور  األسماك، 
وانعدام  اإلنشاءات  طريق  عن  املائية  التدفقات  في 
وسوف  الوصول.  فرص  في  التكافؤ  عدم  أو  األمن 
املناخ على األرجح في تهديدات جديدة  يتسبب تغيُّر 
العمليات  توزيع األسماك ومواعيد مواسم  تؤثر على 
األسماك  ر  توفُّ نقص  عن  ذلك  وسيسفر  البيولوجية 

التي يعتمد عليها السكان في غذائهم.
للتصّدي  مؤخراًً  اّتخذت  التي  التدابير  بني  ومن 
املمتلكات  موارد  )وكذلك  األسماك  مصايد  ألزمة 
تسمح  التي  املشتركة«  »اإلدارة  األخرى(  العامة 
بحقوق  احملليني  املوارد  ومستعملي  للحكومة 
ومسؤوليات محّددة فيما يتعلق بصنع القرار والرصد. 
واألعمال  احلكومية  غير  املنظمات  أيضاًً  تشترك  وقد 
الناجحة لإلدارة املشتركة مفاوضات وتغييرات سياسية  الُنُهج  التجارية احمللية. وحتتاج 
احمللية  املؤسسات  باحترام  الفّعالة  املشتركة  اإلدارة  نظم  وتتسم  معّقدة.  ومؤسسية 
القائمة وتعمل من خاللها في نفس الوقت الذي تبني فيه هيئات شرعية متّثل الفقراء 
وفورية  واضحة  اقتصادية  حوافز  النظم  هذه  توّفر  كما  الحتياجاتهم.108  وتستجيب 
لتشجيع اجلماعات على املشاركة وكفالة املساواة في تقاسم التكاليف والفوائد. كما 
أن  وميكنها  والتهميش.  السلطة  ملسائل  املشتركة  اإلدارة  عمليات  تتصدى  أن  ينبغي 
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امل�شدر: ال�شندوق، واملعهد الدويل لبحوث �شيا�شات الأغذية، واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )2004(

املوارد  إلى  ُسبل وصولهم  الفقراء من خالل حتسني  الريفيني  السكان  باخلير على  تعود 
ملوارد  الفقراء  بتسيير  املرتبطة  اخملاطر  من  احلد  وبالتالي  القرار،  صنع  في  ومشاركتهم 
املمتلكات العامة. على أن كفالة تأثير السكان الريفيني الفقراء في صنع القرار يتطلب 
تنظيمهم تنظيماً جيداً ومتثيلهم ووعيهم بالقضايا واخملاطر التي ينطوي عليها ذلك.109

إلى  تهدف  التي  األخرى  الُنُهج  من  هناك مجموعة  املشتركة،  اإلدارة  إلى  وباإلضافة 
تعزيز اإلدارة احمللية ملوارد املمتلكات العامة، من قبيل احلراجة اجملتمعية، والُنهج القائمة 
على مشاركة العديد من أصحاب املصلحة في إدارة أراضي الرعي وغير ذلك من الُنُهج. 
مثال ذلك أن حقوق وواجبات إدارة وحماية موارد الغابات في إطار احلراجة اجملتمعية تتحول 
من الوكاالت احلكومية اخملتصة نحو اجلماعات اجملتمعية املعترف بها قانوناً وتعمل ضمن 
في  مهم  بدور  البلدان  بعض  في  النهج  هذا  ساهم  كما  بوضوح.  محددة  قانونية  أطر 
زيادة االعتراف باالستحقاقات اإلقليمية للشعوب األصلية وسكان القبائل. كما شكلت 
والدعم  االبتكارات  من  كثير  في  التركيز  محور  الرعي  أراضي  إدارة  في  اجملتمعية  الُنهج 
العام في السنوات األخيرة بغرض التصدي للمخاطر املرتبطة بتدهور املوارد الطبيعية 
في تلك  4(. ومن املهم أيضاًً  )انظر اإلطار  املناخ  والتكيُّف مع تغّير  والنزاع  املياه  وإجهاد 
السياقات وجود حوافز اقتصادية واضحة )وذلك مثالًً من خالل حتسني اخلدمات البيطرية 
وخدمات تربية احليوان( لتشجيع األسر الفقيرة على املشاركة في اإلدارة احملّسنة للموارد 

الطبيعية، ومن املهم أيضاًً التحّول املؤسسي نحو زيادة شمولية اإلدارة.
بيئية  ر خدمات  أن توفِّ العامة ميكن  أنواع موارد املمتلكات  بأن بعض  ويزداد االعتراف 
قبيل  من  البيئية  اخلدمات  مدفوعات  سداد  نظم  مجموعة  بسرعة  وتتسع  مهمة. 

تدهور أكثر من 12 في املائة من أراضي الرعي في املغرب 
في عام 1995، وكان من الواضح أن تدهور أراضي الرعي 

سيهدد ُسبل معيشة املاليني من أسر الرعاة ما لم 
يتم التصّدي لذلك التدهور. وكان ذلك هو السياق الذي 

سعى فيه مشروع يدعمه الصندوق في شرق املغرب 
إلى وضع نهج إلدارة أراضي الرعي اجملتمعية في أربعة 

كوميونات تغطي 3 ماليني هكتار ويبلغ عدد سكانها ما 
يقرب من 000 58 نسمة.

واستند نهج املشروع إلى خمسة مبادئ: )أ( اعتبار أن 
كوميونات الريفية واالنتماءات القبلية القاعدتان اللتان 

يستند إليهما إنشاء التعاونيات؛ )ب( إعادة تنظيم 
املؤسسات القبلية لتصبح تعاونيات لإلدارة الرعوية 

املسؤولة عن حتديد خيارات التكنولوجيا وإدارة مواردها؛ 
)ج( مطالبة أفراد القبائل بشراء »أسهم اجتماعية« 

في التعاونيات للوصول إلى اخلدمات التعاونية واملراعي 

احملّسنة؛ )د( دعم تنقل الرعاة من خالل نُظم مرنة 
وجديدة لإلدارة احليوانية؛ )هـ( االشتراك في عمليات 

اتخاذ القرارات التوافقية.
وأنشئت في إطار املشروع 44 تعاونية شملت 000 9 

أسرة في 15 كوميوناً ريفياً. وحقق املشروع أثراً إيجابياًً 
على البيئة حيث ازدادت املادة اجلافة من 150 كيلوغراماً 

إلى 800 كيلوغرام في الهكتار؛ كما حقق أثراً إيجابياً 
على النظام الرعوي للبدو الرُّحل عن طريق احلد من 

االرحتال؛ وعلى صحة احليوان عن طريق تقدمي اخلدمات 
الصحية والبيطرية. واألهم من ذلك أن املؤسسات 

الفنية احلكومية ساندت عملية للحد من سيطرتها 
على تنمية أراضي الرعي. ويُستخَدم حالياًً هذا النهج 
في كل ما يُبَذل من جهود جديدة لتنمية املراعي في 

املغرب، كما تسير عليه بلدان أخرى في اإلقليم.

الإطار  4 إدارة أراضي الرعي اجملتمعية في املغرب
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 ال�شكل 11 مؤشر أسعار األغذية ملنظمة األغذية والزراعة
)100=2004-2002( 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/ امل�شدر: 

وظائف التنّوع البيولوجي وعزل الكربون وجمال التضاريس ووظائف مستجمعات املياه؛ 
كبير  بدور  تسهم  أن  الرعي  وأراضي  الغابات  قبيل  من  العامة  املمتلكات  ملوارد  وميكن 
في كل ذلك. وميكن للمشاركة في تلك النظم أن تعّزز قدرة اجملتمعات احمللية على إدارة 
التكّيف  حتسني  خالل  من  املناخ،  تغيُّر  ذلك  في  مبا  البيئية،  بالتغييرات  املرتبطة  اخملاطر 
واتباع ممارسات تتسم مبزيد من املرونة في مواجهة تغيُّر املناخ. على أن بعض التحديات 
ينبغي  اخلامس،  الفصل  في  سيأتي  كما  الفقراء،  الريفيون  السكان  يواجهها  التي 
التخفيف منها حتى يتمكّن هؤالء السكان من املشاركة في تلك النظم، وبخاصة عن 

طريق تأمني استحقاقاتهم في األراضي ومن خالل تعزيز قدراتهم.

اخملاطر املرتبطة باألسواق: تقّلب أسعار األغذية
والنساء  للرجال  بالنسبة  كبيرة  بأخطار  بيئة محفوفة  األغذية  أسعار  تقلُّب  عن  ينشأ 
في  ليست ظاهرة جديدة  وهذه  أم مستهلكني.  أكانوا منتجني  الفقراء سواء  الريفيني 
نقصاً  تعاني  التي  الفقيرة  البلدان  في  وبخاصة  الريف،  حياة  زالت  وما  النامية.  البلدان 
في األغذية، تتسم بتقلبات موسمية أو سنوية كبيرة في األسعار وندرة املوارد في أوقات 
معّينة من السنة؛ وميكن أن تشتد أيضاًً تقلبات األسعار من سنة إلى أخرى. وقد تتباين 
تكاليف  وارتفاع  البنية األساسية  تعاني ضعف  التي  البلدان  في  احمللية كثيراًً  األسعار 
دالة  أيضاًً  ولكنه  منه،  جانب  في  هيكلي  األسعار  تقّلب  فإن  هنا  ومن  الداخلي.  النقل 
للتفاعل بني العوامل العاملية واحمللية. ومتّثل ممارسات التجارة الدولية والطابع املفتوح الذي 
يتسم به اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعة وبعض بروتوكوالت التجارة الثنائية 
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والتنمية في  التعاون  بلدان منظمة  احمللية في  الزراعية  السياسات  واإلقليمية وكذلك 
إمكانية وصول  تكن حتد من  لم  العوامل  وهذه  التنمية.  أمام  االقتصادي عقبة  امليدان 
البلدان النامية إلى أسواق البلدان الغنية فحسب ولكنها ساهمت أيضاًً في مفاقمة 
تقّلب األسعار في األسواق احمللية وقّيدت حّيز السياسات العامة في االقتصادات الفقيرة. 
ومن املهم بشكل خاص في هذا السياق زيادة الواردات الغذائية واملنتجات الزراعية في 
د ارتفاع الواردات بأنه زيادة بنسبة 30 في املائة عن املتوسط  البلدان النامية )حيث يُحدَّ

املتحّرك لبيانات االستيراد على مدى ثالث سنوات(.110
البلدان  أن تلك  نامياً  بلداً   102 والزراعة عن  وكشفت دراسة أجرتها منظمة األغذية 
شهدت أكثر من 000 7 طفرة في الواردات على امتداد 23 عاماً.111 وتشمل األمثلة واردات 
والبطاطس  الفلبني  في  واألرز  والبصل  غانا،  في  الطماطم  ومعجون  والدواجن  األرز 
ومنتجات األلبان في سري النكا، والدواجن والبصل في جامايكا، وبذور الزيت في الهند، 
وفول الصويا والقطن في املكسيك. وال ميكن عزو كل طفرات االستيراد إلى السياسات 
التجارية. فعلى الرغم من الدور الذي ساهم به تقليص احلواجز التجارية وغيرها من تدابير 
حترير التجارة في البلدان النامية فإن هناك الكثير من العوامل األخرى املؤّثرة، من قبيل 
تقلبات العملة، والتوّقف عن دعم قطاع معنّي، ونقص اإلنتاج احمللي، واملعونة الغذائية، 
والتصدير  اإلنتاج  دعم  سياسات  قبيل  من  األخرى  البلدان  في  الزراعية  والسياسات 
البلدان  املنتجني في  أثر عميق على  ذلك على  ينطوي  وقد  اخملزونات.  تقليص  وسياسات 
النامية من حيث انخفاض األسعار أو ضياع فرص األسواق. وتشمل بعض أمثلة ذلك مرة 
أخرى تضاُعف قيمة واردات معجون الطماطم في بوركينا فاسو خالل تسعينات القرن 
املاضي )معظمها من االحتاد األوروبي( الذي أّدى إلى هبوط بنسبة 50 في املائة في اإلنتاج 
احمللي؛ وفي شيلي، أسفر ارتفاع قيمة واردات الزيت النباتي ثالثة أضعاف عن هبوط بنسبة 
انخفاض مبقدار  إلى  الواردات في جامايكا  وأّدى تضاعف  احمللي؛  اإلنتاج  املائة في  50 في 

الثلثني في اإلنتاج احمللي.
بزيادات   2008  - 2006 الفترة  العاملية خالل  أزمة أسعار األغذية  ارتبطت  املقابل،  وفي 
الذرة  أسعار  ازدادت   ،2008 عام  منتصف  وبحلول  األساسية.  السلع  أسعار  في  كبيرة 
األرز  أسعار  تضاعفت  بينما   .2006 عام  في  الِضعف عن مستوياتها  من  بأكثر  والقمح 
عوامل  جانب منها عن مجموعة من  الزيادة في  وجنمت  عام.112  أقل من  في  مرات  ثالث 
العرض والطلب )مثل التوّسع في إنتاج الوقود احليوي، وموجات اجلفاف، وأسعار النفط، 
وازدياد الطلب العاملي وانخفاض األرصدة العاملية(. كما ساهمت املضاربة بدورها، وإن كان 
من املرّجح، فيما يبدو، أن الزيادات األخرى في األسعار جنمت أيضاًً عن السياسات الوطنية، 
رة وازدياد الطلب من البلدان املستورِدة. وبخاصة قيود التصدير التي تفرضها البلدان املصدِّ

وتباين أثر األزمة على السكان الريفيني الفقراء تبايناً كبيراًً بحسب بلدانهم وأماكنهم 
وموقعهم في السوق كبائعني صافني أو مشترين صافني. كما ساهم النظام الغذائي 
بدور مهم حيث تأثر السكان في العادة بدرجة أقل في البلدان التي يتنّوع فيها النظام 
الغذائي ويقل اعتماده على األرز أو الذرة أو القمح. ويؤكد عدد من الدراسات االستقصائية 
أن األسر الريفية الفقيرة عانت بسبب ارتفاع األسعار، حيث واجهت، كمستهلك صاٍف 
لألغذية، ارتفاع األسعار بنفسها. وفي الوقت نفسه جازفت األسر الفقيرة أيضاًً باخلروج 
من سوق اإلنتاج بسبب عدم استفادة األسواق احمللية في الكثير من البلدان استفادة كبيرة 
من ارتفاع األسعار العاملية.113 كما ازدادت أيضاًً بسرعة أسعار مدخالت من قبيل األسمدة 
الفوسفاتية والوقود، وأّدى ذلك إلى تضييق الهوامش املتاحة للمزارعني والدفع بالكثير 
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الريفية  األسر  أن  وفي حني  املدخالت.  على شراء  اعتماداً  األقل  اإلنتاج  إلى نظم  منهم 
في بعض البلدان في آسيا، مثل فييت نام وباكستان، حققت في املتوسط مكاسب من 
ارتفاع األسعار فقد وقعت أشد األضرار في كل البلدان على أدنى شريحة خمسية في 
ارتفاع األسعار  الريفية، وبخاصة املعدمني.114 وباإلضافة إلى ذلك فإن ما أعقب  املناطق 
من هبوط بنفس السرعة، حتى في احلاالت التي ارتفعت فيها أسعار باب املزرعة، يعني 
أن املزارعني فقدوا أي فرصة في التجاوب مع ظروف السوق اجلديدة. مثال ذلك أن دراسة 
استقصائية للمزارعني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا كشفت عن أن أكثر من 60 
في املائة من املزارعني كانوا يتوّقعون زيادة في املساحة املزروعة باحلبوب إذا ظّلت األسعار 
2008، ولكن االنخفاض الشديد في  على مستوياتها التي كانت عليها في مطلع عام 

ن وتسبب في تعقيد قرارات املزارعني.115 األسعار أفضى إلى حالة من عدم التيقُّ
وتباينت ردود أفعال احلكومات على الزيادات في أسعار األغذية. وشملت ردود احلكومات 
وتدابير مكافحة  األسعار،  ومراقبة  واإلفراج عنها؛  العامة  األرصدة  وإدارة  التصدير  حظر 
املضاربة؛ وشبكات األمان، مبا في ذلك دعم مبيعات األغذية وتنفيذ مجموعة من برامج 
التحويالت النقدية والغذائية. وفي حني أن معظم هذه التدابير كانت موّجهة أساساً إلى 
تدابير لدعم إنتاج األغذية )مثل  فقراء املناطق احلضرية فقد اتخذت بلدان كثيرة أيضاًً 
إعانات املدخالت الزراعية وتوزيعها العام؛ وإعانات الوقود املستخَدم في الري؛ وفرض حدود 
دنيا على األسعار املضمونة للمنتجني؛ واملشتريات العامة للتوزيعات الغذائية واملبيعات 
املدعومة واألرصدة الوطنية؛ ودعم االئتمانات وشطب ديون املزارعني؛ ودعم إدارة سالسل 
القيمة ومعلومات األسواق؛ ودعم البنية األساسية للري والتخزين(.116 والقت هذه التدابير 
تأييداً من اجلهات املانحة الدولية والوكاالت اإلمنائية، مبا فيها الصندوق، وسارعت بإتاحة 

املوارد لدعم اإلنتاج الزراعي في البلدان املتضررة من ارتفاع األسعار.
في  سواء  طويلة  ملدة  األسعار  تقلُّب  يستمر  أن  واسع  نطاق  على  به  املتنبأ  ومن 
إدارتها  كيفية  تعلُّم  األساسي  من  ولذلك  النامية،117  البلدان  في  أو  الدولية  األسواق 
بالدور  متزايداً  اهتماماً  هناك  فإن  الحظنا  وكما  الفقراء.  الريفيني  السكان  لصالح 
في  االستقرار  وحتقيق  األغذية  إنتاج  تعزيز  في  العامة  السياسات  تؤديه  أن  ميكن  الذي 
أسواق األغذية، ويرجع ذلك في جانب منه إلى جناح جتارب بعض البلدان التي لعبت فيها 
السياسات واملؤسسات العامة دوراً نشطاً. ففي إندونيسياً، يشار إلى الدور الذي تؤديه 
حٍد  وضع  عن  الدفاع  في  احلكومة  عليها  تسيطر  التي  الغذائية  اللوجستيات  وكالة 
بني  املمتدة  الفترة  األرز في  إنتاج  زيادة  تعزيز  في  رئيسياً  عامالً  باعتباره  األرز  أدنى لسعر 
ستينات وثمانينات القرن املاضي وتشجيع النمو االقتصادي.118 وفي فييت نام أيضاً، كان 
حتديد أسعار دنيا للمنتجني أساسياً في تهيئة بيئة منخفضة اخملاطر ميكن فيها لصغار 
الدول  الدخول في مصاف كبريات  البلد من  اإلنتاج ومتكني  زيادة  املنتجني االستثمار في 
رة لألرز. واعُتبر برنامج إعانة املدخالت الزراعية في ماالوي مؤخراًً مرحلة جتريبية جليل  املصدِّ
جديد من »اإلعانات الذكية« الواسعة النطاق للزراعة، وعلى الرغم من أن تنفيذ البرنامج 
لم يكن بدون حتديات فقد سّجل محصول الذرة في مالوي أعلى معدالت له على اإلطالق 
واتخذت  تقريباًً.119  الثلث  واحدة مبقدار  أخرى بعد سنة  وازداد احملصول مرة  2006؛  في عام 
بعض احلكومات تدابير للحد من مخاطر األسواق املستوردة على املزارعني في السنوات 
األخيرة. مثال ذلك أن حكومة غينيا قامت في عام 1992 بحظر استيراد البطاطس خالل 
ازداد  موسم تسويق البطاطس احمللية؛ ورفعت احلكومة احلظر بعد ست سنوات عندما 
إنتاج البطاطس ووصل إلى 400 2 طن مقارنة مبا كان يتراوح بني 15 و 20 طناً فقط في عام 
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1991، وعندما أصبح املنتجون احملليون مستعدين ملواجهة املنافسة اخلارجية.120 وفرضت 

حكومة هندوراس منذ عام 1999 بالفعل العديد من قواعد الشراء بغرض تنظيم واردات 
األرز، وهي تدابير يُعَتقد أنها ساعدت على حتسني اإلنتاج احمللي وزيادة قدرة القطاع احمللي 

على املنافسة.121
وهذه السياسات املوّجهة وضعت محلياً بغرض االستجابة ألولويات السياسات احملّددة 
وِصيَغت مبا يتوافق مع القدرات املؤسسية احمللية. على أن هناك أيضاًً أمثلة كثيرة للتدخل 
احلكومي املتعّسف في القطاع، مما أسفر عن ازدياد العبء املالي وتثبيط أصحاب احليازات 
الصغيرة نتيجة فرض أسعار منخفضة وتأخر سداد املدفوعات، وأسفر ذلك أيضاً، مثلما 
في حالة أزمة األغذية خالل الفترة 2006-2008، عن توّتر بني حسم املشاكل احمللية وزيادة 
تقلبات األسواق العاملية. على أنه ال يوجد في نهاية املطاف سوى القليل جداً من بلدان 
العالم، إن ُوجدت مثل هذه البلدان، التي ال تؤّدي فيها السياسة العامة دوراً ما في دعم 
اإلنتاج الزراعي. وتسود في بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي إعانات 
األسعار للمنتجني الزراعيني، وهذه اإلعانات، إلى جانب نظام التجارة العاملي احلالي، ال يتيح 
سوى القليل من الفوائد لصغار املزارعني الفقراء في البلدان النامية، بل وعلى العكس 
الوصول  ُسبل  من  وتقيِّد  ن  التيقُّ عدم  وأجواء  املزارعني  مخاطر  من  تزيد  فإنها  ذلك  من 

إلى األسواق العاملية وتؤدي إلى تخفيض األسعار التي 
ميكنهم احلصول عليها.

السياسات  تدابير  متّثل  قد  الظروف،  وفي ظل هذه 
مستقرة  سوقية  بيئة  تهيئة  إلى  الرامية  العامة 
لصغار املزارعني مجموعة مهمة من األدوات حلكومات 
من  واحلد  األغذية  إنتاج  لتحفيز  النامية  البلدان 
أو  ينبغي  إن كان  مبا  املسألة  تتعلق  وال  الريفي.  الفقر 
األغذية.  أسواق  في  تتدخل  أن  للحكومات  ينبغي  ال 
السياسات  استدامة  بكفالة  تتعلق  املسألة  ولكن 
في  فّعال  بدور  ومساهمتها  ومالءمتها  والتدخالت 
احلد من الفقر وتعزيز االستثمار الزراعي. ولذلك ينبغي 
حتديدها في كل حالة على حدة واالستجابة للقضايا 
اخلاصة بكل سياق )واحملّددة زمنياً في كثير من األحيان(، 
وينبغي أن توضع وحُتّدد لها أهداف واضحة على أساس 
الفّعال.  التنفيذ  على  احلكومية  املؤسسية  القدرة 
وأخيراً، يجب أيضاًً أن يكون لها إطار إداري قوي وأن تكون 

مستدامة مالياً.

الدولة كمصدر للمخاطر
أن  الفّعالة  واالستثمارات  العامة  للسياسات  ميكن 
من  نوقش  ما  لكل  التصدي  في  حاسماً  دوراً  تؤّدي 
السكان  لها  يتعرض  التي  والصدمات  اخلطر  عوامل 
منه  جانب  في  ذلك  ويرتبط  الفقراء.  الريفيون 

اخملاطر  بيئة  من  للتخفيف  أو  محددة  خملاطر  للتصدي  املتخذة  واملبادرات  بالسياسات 
األوسع في مناطق محددة )مثل تغيُّر املناخ واألسواق الزراعية(. وبشكل أعم فإن ذلك 

»تخّلى بعض الفالحني عن أفضل أراضيهم. وال 
ميكنك في بعض األحيان بعد حرث األرض أن 
تعود إليها لتحصد احملصول. فهناك ألغام أو 
مخاطر ال تود أن تتعّرض لها. ومن املستحيل 
أن تقوم بأنشطة مثل تربية املاشية بسبب 

انعدام األمن. وتُسرَق املاشية أو تُفَقد ألنك ال 
تستطيع أن تتوّغل في الغابة للعناية مباشيتك 

.. ونحن في هذه الظروف ال جنرؤ على تربية 
املاشية. والواقع أن الِقَيم السلبية قد تسللت 

إلى أسلوب حياتنا بسبب ما نواجهه من 
متاعب. والناس اآلن يسرقون املاشية ويقومون 
بأعمال النهب والسلب. ولذلك يحتفظ الناس 
مباشيتهم في املنزل. ونحن نُفرط في استغالل 
نفس األرض. كما أّدى النزاع إلى تقليل العمالة 

ألن الناس يفّرون أو يُقَتلون أو يُشّوهون«.
عبد الله بادجي، 

ذكر، 50 عام، ال�سنغال.
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122. يتعلق باحلكم، أي التقاليد واملؤسسات التي متارَس بها السلطة في بلد معنيَّ
الدولة  بني  العالقات  يحّدد  الذي  االجتماعي  العقد  وطبيعة  احلكم  ترتيبات  وتتباين 
إلى  األرجح  على  تؤدي  معيارية  ترتيبات  أي  توجد  وال  اخملتلفة،  للسياقات  تبعاً  واجملتمع 
وترسيخ  واملساءلة  القانون  بسيادة  يتسم  الذي  احلكم  أن  على  اخملاطر.  بيئة  من  احلد 
الريفيون.  السكان  يواجهها  التي  اخملاطر  احلد من  في  يساهم  أن  املشاركة ميكن  فرص 
واتُخذت منذ تسعينات القرن املاضي خطوات نحو بناء الدميقراطية في جميع األقاليم 
اإلدارة  في  الفقراء  الريفيني  السكان  مشاركة  زالت  ما  األخرى،  الناحية  ومن  النامية. 
للتخفيف  األساسية  العامة  واخلدمات  الطبيعية  املوارد  إدارة  ذلك  في  مبا  الريفية، 
تتسبب  أن  احلالة  وميكن في هذه  البلدان.  بدرجة كبيرة في بعض  اخملاطر، محدودة  من 
املواَطنة النشطة في تعريض السكان الفقراء خملاطر القمع أو حتى العنف، وبخاصة 
العادة أكثر  القانون. والفئات املهّمة هي في  التي تقل فيها مراعاة سيادة  في احلاالت 
للشعوب  املدنية  واحلقوق  اإلنسان  حقوق  زالت  وما  الناشئة.  للمخاطر  تعّرضاً  الفئات 
األحيان  من  كثير  في  ذلك  وينطبق  لالنتهاك.  عرضة  البلدان  من  الكثير  في  األصلية 
على فئات أخرى من قبيل الرعاة واجملتمعات احمللية الغابية والسكان املعدمني في بعض 
األحيان. وعموماً فإن عدم احترام سيادة القانون وضعف املساءلة وقلة فرص املشاركة 
الفقراء  الريفيني  السكان  أنشطة  على  كبيرة  مخاطر  تسودها  بيئة  خلق  إلى  يفضي 
األخرى  الفاعلة  والعناصر  منظماتهم  على  وكذلك  مواطنني  أم  منتجني  أكانوا  سواء 

التي تسعى إلى العمل معهم، مبا في ذلك القطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية.
أساسية  سمة  العادة  في  الرئيسية  األمنية  القالقل  من  املواطنني  حماية  ومتثل 
ذلك  قادرة كلها على حتقيق  ليست  الدول  أن  الدول. على  االجتماعية في كل  للعقود 
ألسباب تتراوح بني ضعف القدرة على إنفاذ سيادة القانون واألشكال السلطوية أو حتى 
االستبدادية للحكم. وتنتشر هذه املشاكل على نطاق واسع. مثال ذلك أنه عند حتليل 
انعدام  أن  إلى  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  أشار  العربية  البلدان  في  البشرية  التنمية 
األمن البشري في بعض بلدان اإلقليم ال يرتبط فقط بالنزاع، بل يرتبط أيضاًً بتفّشي 
املناورة ألجهزة أمن  احلكم السلطوي وما يصاحبه من ضعف دستوري واتساع هامش 
ممارسة  عن  حتى  تعجز  األقاليم  مختلف  في  دول  األخرى  الناحية  من  وهناك  الدولة.123 
كثير  في  وممتدة  النطاق  واسعة  لنزاعات  وتتعرض  أراضيها،  حدود  داخل  القوة  احتكار 
احلكم  فيها  يتدّنى  التي  الدول  وهذه  األحيان.  من 
الدولة وشرعيتها،  بشكل خاص وتضعف فيها قدرة 
للنزاع،  التعّرض  احلاالت  بعض  في  يطول  أو  ويكثر 
ويعيش  الهّشة.  بالدول  األحيان  من  كثير  في  تُعرف 
ما ال يقل عن 30 في املائة من فقراء العالم في تلك 
املوارد  على  اقتصادياً  يعتمدون  ومعظمهم  الدول، 
الريفيون  السكان  ويتعّرض  الزراعة.  و/أو  الطبيعية 
بشكل  الهّشة  الدول  في  يعيشون  الذين  الفقراء 
النزاع على  بالنزاع )مبا في ذلك  خاص خملاطر مرتبطة 
املوارد الطبيعية احمللية( وانعدام األمن ومتزُّق العالقات 

االجتماعية وانهيار أسس التضامن.124
واخملاطر  للهشاشة  مهماً  مصدراً  النزاع  ويشّكل 
مثال  الفقراء.  الريفيون  السكان  لها  يتعّرض  التي 

»لعلك تعلم أن هذا النزاع قد عّطل احلياة 
هنا. وباتت احلياة مستحيلة. فأنت ال تستطيع 

أن تذهب إلى احلقل إالّ وأنت خائف. وألنني 
بنتو، فإنني دائماً قلقة على ما ميكن أن يحدث 

ألطفالي. وال يهدأ لي بال أبداًً. وأتساءل عّما 
يقومون به ألن األطفال أبرياء كما تعرف. ولذلك 
فإن هذه احلالة هي في الواقع عبء على الناس 

وبخاصة الفقراء«.
بنتو �سامبو، 

اأنثى، 45 عامًا، ال�سنغال.
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ويتسبب  بالنزاع.125  ارتبطت   2006 عام  في  غذائية  طوارئ  حالة   39 بني  من   25 أن  ذلك 
املسؤولة  املؤسسات  ذلك  في  مبا  واملؤسسات،  العيش  كسب  ُسبل  تدمير  في  النزاع 
تتعطل  وقد  واألسواق.  احمللية  واإلدارة  األخرى،  الطبيعية  واملوارد  األراضي  تنظيم  عن 
عليها  تهيمن  قد  أو  واإلصحاح  واملياه  والتعليم  الصحة  قبيل  من  األساسية  اخلدمات 
تعيد  أن  ميكن  التي  األساسية  املؤسسات  دعم  على  التركيز  إلى  تفتقر  إنسانية  نُهج 
تُستخَدم  وعندما  واملصاحلة.  والتعايش  االستقرار  نحو  الصحيح  املسار  إلى  اجملتمعات 
النزاع  بعد  بنائها  إعادة  أو  احليوية  اخلدمات  على  للحفاظ  أجالً  األطول  اإلمنائية  الُنهج 
جانب  من  وليس  احلكومية  غير  املنظمات  جانب  من  األحيان  من  كثير  في  تنّفذ  فإنها 
احلكومة، وهو ما ميكن أن يقّوض في املدى البعيد عملية تهيئة بيئة منخفضة اخملاطر 

للسكان الريفيني الفقراء من خالل خدمات عامة راسخة ومؤسسات عامة شرعية.
وباإلضافة إلى هشاشة الدول والنزاع فإن سوء اإلدارة ميكن بشكل عام أن يشّكل عامالً 
من عوامل اخلطر، ال سيما انتشار عدم املساءلة والفساد أو إساءة استعمال السلطة 
واملؤسسات  السلطات  وتشّكل  سياسية.  أو  خاصة  مكاسب  لتحقيق  واملوارد  العامة 
العامة،  احلياة  التنبؤ في  التي ال تخضع للمساءلة عنصراً من عناصر صعوبة  العامة 
وهو ما يزيد كثيراًً من تكاليف املعامالت املرتبطة باستثمارات وعقود السوق، والوصول 
إلى اخلدمات واملنافع وممارسات املواَطنة. ويؤثر ذلك بشكل خاص على السكان الريفيني 

»من املؤسف أننا ندرك - وهذا هو ما 
يشعرني بالغضب - أن املعّلمني املسؤولني 

يفتقرون إلى اجلودة العالية... وكل من 
يعيش في املناطق الريفية يعاني ذلك... 
فعندما تذهب إلى قرية نائية تدرك أن 
املعّلمني ال يلتزمون بعملهم. إنهم ال 

يبقون سوى يومني أو ثالثة أيام وال يهمهم 
تدريب أنفسهم. كما أن مستوى الصحة 

والعدالة والتعليم ال يصل إلى اجلميع على 
قدم املساواة... إنني أشعر بالغضب ألن 

هذه األمور حتدث في بلدي«.
اإل�سا اإ�سبينوزا دلغادو، 

اأنثى، 23 عامًا، بريو.
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من  أيضاًً  يزيد  أن  املساءلة ميكن  أن عدم  السلطة، كما  إلى  افتقارهم  الفقراء بسبب 
التكاليف واخملاطر التي يواجهها األقل فقراً واألثرياء، مبن فيهم املستثمرون من القطاع 
يزيد  أن  احلكومية  واملؤسسات  السلطات  في  العامة  املساءلة  الفتقار  وميكن  اخلاص. 
االستثمار في  يقررون مثالًً  الفقراء عندما  الريفيون  السكان  يواجهها  التي  اخملاطر  من 
قطعة من األرض لهم حقوق عرفية )أو حتى قانونية رسمية( في حيازتها، وكيفية حل 
الطبيعية  املوارد  إلى  الوصول  على  احملتملة  النزاعات 
اإلنتاجية  زيادة  في  االستثمار  أو  استخدامها،  أو 
لالستفادة من فرص األسواق الناشئة عن السياسات 

أو املبادرات العامة.
تكاليف  الريفيون  السكان  يتكبد  أن  وميكن 
ارتفاع  مثالًً  ذلك  يشمل  وقد  الفساد.  بسبب  هائلة 
الطرق  باستخدام  املرتبطة  اخملاطر  وازدياد  التكاليف 
وتراخيص  تصاريح  على  للحصول  والتقّدم  العامة؛ 
للمنتجني  منظمات  إقامة  أو  املشاريع  إلنشاء 
الريفيني؛ وحماية حقوق اجملتمع أو الفرد في استخدام 
اخلاص  القطاع  مستثمري  مواجهة  في  احمللية  املوارد 
في  احمللية  املصالح  حماية  أو  احلكومية؛  الوكاالت  أو 
دراسة  وتتناول  الكبيرة.  األراضي  صفقات  مفاوضات 
الذي  الشامل  األثر  مؤخراًً  الدولي  البنك  أجراها 
ينطوي عليه »الفساد الناعم« في بلدان أفريقيا، وهو 
رشاوى  على  تنطوي  ال  التي  املمارسات  سوء  يشمل 
واملمثلني  واملفتشني  واألطباء  املعّلمني  جانب  من 
احلكوميني اآلخرين. وتبنيِّ الدراسة أن ذلك يساهم في 
أثر االستثمارات في حتقيق األهداف اإلمنائية  تقويض 
الريفيني  السكان  على  مباشراً  تأثيراً  ويؤثر  لأللفية 
األسمدة  شراء  عدم  املزارع  يفّضل  عندما  الفقراء 
يتأثر  الذي  الطفل  أو  جودتها،  من  متأكد  غير  ألنه 
الغربية  أفريقيا  وفي  املعّلم.126  غياب  بسبب  تعليمه 
والوسطى، تبنّي للصندوق أن البلدان التي يبلغ فيها 
هي  الغذائي  األمن  حيث  من  مستوياته  أدنى  األداء 
وتعاني  مستقرة  غير  حلكومات  تخضع  التي  البلدان 
الفساد،  معدالت  وارتفاع  القانون  سيادة  ضعف 
وهي عوامل تساهم جميعاً في إيجاد بيئة محفوفة 
وفي  الريفية.127  االستثمارات  تهدد  كبيرة  مبخاطر 
الفساد  أن  اإلمنائي  املتحدة  األمم  لبرنامج  تبنّي  آسيا، 
املناطق  في  القانون  إنفاذ  يقّوض  البلدان  بعض  في 
من  الُنخبة  حلساب  تعمل  أو  روتينية  بصفة  رشاوى  الشرطة  تطلب  قد  حيث  الريفية 
كما  العاملة.128  القوة  أو  املستأجرين  على  للسيطرة  يستغلونها  الذين  األراضي  ُماّلك 
غير مشروعة  بطريقة  واستخدامها  الطبيعية  املوارد  إلى  للحصول  الرشوة  تُستخَدم 
ويُحرَم من هذه اخلدمات من يعجزون عن  والتعليم،  وكذلك في تقدمي خدمات الصحة 

تصف نوال محمد خليل مدى التدهور الذي 
بلغته نوعية خدمات الرعاية الصحية في 
املستشفيات احلكومية. »عندما تذهب إلى 

املستشفى احلكومي فلن جتد فيه أي شيء. 
ويفضل أال تذهب إليه. ال توجد أي رعاية في 
املستشفى... عندما مرض ]ابني[ في يوم من 
األيام ذهبت به إلى املستشفى ولكنهم لم 

يفعلوا له أي شيء. وخرج من املستشفى وهو 
على شفى املوت ولذلك نقلناه إلى طبيب خاص 

أنقذ حياته. إننا ال نعتمد على املستشفيات 
احلكومية... إذا مرض شخص وكانت لديه نقود 

فإنه سيذهب إلى طبيب خاص«.
نوال حممد خليل، 
اأنثى، 47 عامًا، م�سر.

»أهـالي القرية ال يعرفون كم ]ينبغي لهم 
أن يدفعوا[ للدواء وكم يدفعون للحصول على 

حقنة. كيف لنا أن نعرف تلك األسعار؟ إنهم ال 
يسألون عن السعر ويخجلون من السؤال. وليس 

في وسعهم سوى دفع النقود التي يطلبها 
أطباء القرية. والواقع أن سعر الدواء في القرية 

ناجت عن عدم الشفافية. وينبغي أن تتخذ الدولة 
بعض التدابير... وينبغي اإلعالن عن األسعار حتى 

تكون معروفة لكل شخص...«.
يل غومني، 

اأنثى، 50 عامًا، ال�سني.
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أفريقيا  أنحاء من الشرق األوسط وشمال  الرشاوى. ويرتبط الفساد في  حتّمل تكاليف 
باحلكم غير الدميقراطي ووجود قطاعات عامة كبيرة مكتظة في كثير من األحيان بأعداد 
هائلة من املوظفني الذين يفيضون عن احلاجة. كما يساهم انتشار نظم احملسوبية بدور 

مهم في تقويض عمل مؤسسات احلكم الرسمية.129

بعض االستجابات املؤسسية للمخاطر
األسر  تواجهها  التي  باخملاطر  حصرية  قائمة  الفصل  هذا  تناولها  التي  اخملاطر  متّثل  ال 
الريفية، ولكنها تغطي بعض أكثر اخملاطر شيوعاً في مخَتلف األقاليم. وتسعى األسر 
الريفية الفقيرة في كل مكان إلى إدارة اخملاطر التي تواجهها على أفضل نحو ممكن في 
حدود قدراتها كما رأينا. ويتطلب دعم جهودهم تعميم اعتبارات تخفيف اخملاطر وإدارة 
والنمو.  الريفية  التنمية  في  واخلاصة(  )العامة  واالستثمارات  السياسات  في  اخملاطر 
الزراعية  األسواق  ميادين  في  ذلك  يتطلبه  قد  ما  التالية  الفصول  في  نتناول  وسوف 
واإلنتاج الزراعي واالقتصاد الريفي غير الزراعي. على أنه توجد أيضاًً في مختلف امليادين 
ثالثة أنواع من املؤسسات التي ينبغي تعزيزها لدعم األسر الريفية الفقيرة في حتسني 

إدارتها جملموعة من أنواع اخملاطر. وفيما يلي استعراض موجز لتلك األنواع.

اجملتمعية املؤسسات 
تؤّدي مجموعة من املنظمات والشبكات احمللية أدواراً مهمة في تخفيف وإدارة اخملاطر 
الغذاء  مستوى  يلي:  ما  ذلك  أمثلة  وتشمل  الفقيرة.  الريفية  األسر  تواجهها  التي 
خالل  من  عليه  احلصول  ميكن  مما  أفضل  يكون  قد  املمتدة  األسر  توّفره  الذي  واملأوى 
األسر النواتية، وبخاصة ملن ال يقدرون على االنخراط بالكامل في االقتصاد اإلنتاجي؛ 
معاً  مجموعة  تعمل  حيث  التعاونية  العمالة  وترتيبات  واالئتمان؛  االدخار  ومجموعات 

تتقاسم  ومجموعات  املزارعني؛  مختلف  أراضي  في 
تشترك  ومجموعات  احليوانات؛  رعي  وفوائد  تكاليف 
اإلنتاج. كما  يتقاسمون  اجليران  أو  احلبوب  تخزين  في 
البلدان  من  كثير  في  الريفية  املناطق  في  توجد 
تتولى  التي  احمللية  والبذور  والعلف  األغذية  مصارف 
العضوية  على  القائمة  الفقراء  السكان  منظمات 
رابطة  )مثل  جماعية  بصورة  متويلها  و/أو  إدارتها 
سبيل  على  الهند  في  اخلاص  حلسابهن  العامالت 
تساعد  املثال،  سبيل  على  النيجر،  وفي  املثال(. 
مشروع  إطار  في  املنشأة  القروية  احلبوب  مصارف 
التغّلب  على  الفقيرة  األسر  الصندوق  من  مدعوم 
الذي يسبق احلصاد. وميكن لألسر  اجلوع  على موسم 
بعد  وتسددها  احلبوب  أرصدة  من  احلبوب  تقترض  أن 
الفضل  ويرجع  املائة.  في   25 نسبتها  بفائدة  احلصاد 
وتخفيض  التغذية  حتسني  في  احلبوب  مصارف  إلى 
اإلنتاج  زيادة  وبالتالي  اخلارج  إلى  الهجرة  مستويات 

»أعرف أن األطفال قدمياً كانوا ينتقلون إلى 
أعمامهم ويكبرون عندهم عندما يفقدون 

آباءهم. لكن األمور تغيَّرت اآلن. ويبدو أن كل 
شخص بات مسؤوال عن رعاية نفسه. إن احلياة 

اآلن صعبة جداً. وال ميكنك أن ترعى أسرتك 
وتثقل كاهلك بعبء أسرة أخيك املتوفى. ولذلك 
فإن األمر متروك لألطفال األيتام لكي يتالحموا 
ويساعد كل منهم اآلخر. ولكننا عندما نواجه 

مشكلة كبيرة فإننا نلجأ إلى أعمامنا حتى 
يساعدونا في حّلها. وقد منحونا أيضاًً األرض 

التي دأب آباؤنا على زراعتها«.
عمر دييديو، 

ذكر، 22 عامًا، ال�سنغال.
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بعض  في  أيضاًً  املؤاكرة  متّثل  وقد  ومنظماتهن.  احملليات  النساء  ومتكني  الزراعي 
احلدود  في  اإليجار  يكون  عندما  اخملاطر  تقاسم  أشكال  من  تقليدياً  شكالً  السياقات 
مهمة  مصادر  احمللية  النخبة  مع  بتابعه  السيد  عالقات  أيضاًً  متّثل  وقد  املعقولة. 
التنمية  على  آثارها  اختلفت  وإن  الفقراء،  الريفيني  للسكان  االجتماعية  للحماية 

احمللية واحلكم السليم واالندماج االجتماعي واإلنصاف.
التي  األسباب  أهم  أحد  اخملاِطر  من  التخفيف  ترتيبات  في  املشاركة  إمكانية  ولعل 
تدفع الناس إلى االنضمام إلى املنظمات احمللية؛ وهذا هو ما خلصت إليه دراسة أجريت 
في املناطق الريفية من تشاد.130 على أن الكثير من آليات تخفيف اخملاطر وإدارة اخملاطر 
احمللية القائمة على التضامن االجتماعي ال تخلو أيضاًً من جوانب القصور. فهي قد ال 
ترعى سوى فئات معّينة داخل اجملتمعات احمللية الريفية؛ وأما الفئات األخرى مثل األرامل 
أو األسر املتضررة من اإليدز أو املشردين داخلياً أو األقليات العرقية فإنها قد جتد نفسها 
مهّمشة أو قد ال حتصل على الدعم الكافي من تلك اآلليات. وباإلضافة إلى ذلك وفي 
ظل تدهور الثقافات التقليدية وارتفاع مستوى الهجرة من املناطق الريفية فإن بعض 
تعاني ضغوطاً  باتت  االجتماعي  التضامن  القائمة على  احمللية  واملنظمات  املؤسسات 
متزايدة. وأخيراً فإن املؤسسات واملنظمات احمللية ال ميكنها في العادة أن تقوم بالكثير 
تؤثر على أعداد كبيرة من السكان،  التي  مبفردها ملساعدة األسر على مواجهة اخملاطر 
ازدياد  أو  النزاع،  أو  الفيضانات،  أو  اجلفاف،  قبيل  من 
تقّلبات السوق. وميكن للحكومات والوكاالت اإلمنائية 
التي تعمل  القيام بدور مهم في حتسني بيئة اخملاطر 
حيثما  وتعزيزها  واملنظمات،  املؤسسات  تلك  فيها 
تغييرها حتى  واملساعدة على  االقتضاء،  وعند  أمكن 
الريفيني  السكان  احتياجات  تلبية  على  أقدر  تكون 
واجلهات  للحكومات  بيئة متغّيرة. وميكن  الفقراء في 
املانحة أن تساعد في كثير من احلاالت على جتريب أو 
ولعل  اإليجابية،  املؤسسية  االبتكارات  تكرار  أو  دعم 
احلبوب  ملصارف  الصندوق  دعم  هو  ذلك  أمثلة  أحد 
ترتيبات  بوضع  تتعلق  أخرى  أمثلة  وهناك  النيجر.  في 
املمتلكات  ملوارد  اجملتمعية  واإلدارة  املشتركة  لإلدارة 
في  األعضاء  على  القائمة  املنظمات  ودعم  العامة، 
التصدي للمخاطر املرتبطة بالسوق والبيئة، والعمل 
إصالح مؤسسات  احملليني على  املصلحة  أصحاب  مع 

إدارة النزاعات احمللية أو تعزيز املساواة بني اجلنسني.

املالية املؤسسات 
األسر  متكني  في  حاسم  دور  لها  املالية  املؤسسات 
الريفية الفقيرة من مواجهة الصدمات وإدارة اخملاطر. 
الفقيرة دخالً منخفضاً، وهو  الريفية  وتكسب األسر 
من  كثير  في  ويرتبط  مؤّكد  وغير  مستقر  غير  أيضاًً 
فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الزراعة.  مبواسم  احلاالت 
الفقيرة  األسر  بها  متر  التي  املتكررة  املالية  الطوارئ 

تشترك باسكالني في الرابطة النسائية/
نادي االدخار حيث يستأجر األعضاء عمالتهم 
ويجمعون إيراداتهم ويوفِّرون لألعضاء قروضاً 

ميّسرة وقت احلاجة:«نقدِّم خدماتنا مقابل رسوم 
في أثناء موسم املطر... ونقوم أساساً بزراعة 
األرز أو حصده... وتتوقف األسعار على ما إذا 

كانت خدماتنا مطلوبة ملدة نصف يوم أو ليوم 
كامل وكذلك على ما إذا كنا نعمل لدى عضو 
في الرابطة أو لدى شخص من خارجها. ويدفع 

عضو الرابطة 000 5 من فرنكات اجلماعة 
املالية األفريقية مقابل نصف يوم و 000 10 

فرنك لليوم الكامل. وأما غير األعضاء فيدفعون 
500 7 فرنك مقابل نصف يوم و 000 15 فرنك 
عن اليوم الكامل. ولدينا في املتوسط 20 عضواً 

في كل مرة نعمل فيها لدى أي شخص. وقد 
تبدو أسعارنا زهيدة ولكن ينبغي أالّ ننسى أن 
الهدف األساسي للرابطة هو التضامن. ولذلك 

فهي أسعار اجتماعية... وقد يحتاج العضو الذي 
مير بضائقة كبيرة إلى مساعدة. وفي هذه احلالة 

فإننا نستخدم صندوق الرابطة ملساعدة ذلك 
الشخص وذلك في العادة في شكل قرض. إنها 
مسألة شرف. وهم يسددون دائماً ما يقترضون. 



103 الفصل الثالث  أهمية التصدي للمخاطر

ميكن أن تنشأ عن املرض أو الوفاة أو فقدان الدخل أو 
االجتماعية  الطقوس  تكاليف  أو  السرقة  أو  األصول 
من  ذلك  على  العادة  في  السكان  ويتغلب  املهمة. 
خالل استخدام مجموعة متنوعة من األدوات املالية 
الكثير  ويرتبط  واحد،  وقت  في  األحيان  أغلب  وفي 
منهم بشبكات غير رسمية وأواصر أسرية. مثال ذلك 
في  أسرة   250 على  أجريت  التي  الدراسات  إحدى  إن 
بنغالديش والهند وجنوب أفريقيا كشفت عن أن هذه 
مختلفة  أنواع  عشرة  املتوسط  في  تستخدم  األسر 
الدراسة  وأشارت  السنة.131  في  املالية  الوسائل  من 
إلى أن بعض هذه الوسائل كانت عامة، حيث تقترض 

اآلخرين.  مع  القروض  تلك  الكثيرون  ويتبادل  واألصدقاء،  العائلة  من  تقريباًً  أسرة  كل 
في  وكذلك  الرسمية  غير  املؤسسات  من  مجموعة  إلى  األخرى  الوسائل  واستندت 
التمويل  توفير  حسابات  الوسائل  تلك  وشملت  رسمية.  مؤسسات  إلى  أقل  حاالت 
باملدخرات  واالحتفاظ  ودائع،  شكل  في  باملدخرات  واالحتفاظ  والقروض،  الصغري 
لآلخرين، واالستدانة من أصحاب احملال التجارية، والتأمني غير الرسمي، وما شابه ذلك.

ر  ولذلك يزداد الطلب على اخلدمات املالية بني األسر الريفية الفقيرة، ويوجد ما يقدَّ
بنحو 2.2 مليار شخص راشد في البلدان النامية، مبا في ذلك معظم الفقراء الريفيني، 
في  معدالته  أعلى  الطلب  ويبلغ  الرسمية.132  املالية  اخلدمات  إليهم  تصل  ال  الذين 
ندرة  إلى  وبالنظر  وامليسورة.  واملأمونة  املتنوعة  التوفير  خدمات  على  األحيان  من  كثير 
املؤسسات املالية الرسمية التي ميكن الوصول إليها في معظم املناطق الريفية فقد 
بديلة. ويستخدم بعض األشخاص محّصلي املدخرات )وهم  استحَدث السكان حلوالً 
رابطات  أن  بالرغم من  زهيدة(  اآلخرين مقابل رسوم  العناية مبدخرات  يتولون  أشخاص 
اخلدمات  رابطات  من  النوع  وهذا  شيوعاً.  الترتيبات  أكثر  هي  الدّوار  والتوفير  اإلقراض 
مبسميات  العالم  أنحاء  جميع  في  منتشرة  وهي  محلية،  جهات  تديرها  التي  املالية 
القرن  ثمانينات  في  إنشائها  ومنذ  الهندية.  الذاتي  العون  جماعات  متثله  مختلفة، 
عون  3 ماليني جماعة  من  يقرب  ما  تكّون  الفقراء،  إلى  املالية  اخلدمات  لتقدمي  املاضي 
وتكشف  الفقيرات.  للنساء  وبخاصة  االجتماعي،  للتمكني  حركة  تشكل  وباتت  ذاتي 
دراسة أجريت في عام 2006 أن هذه اجلماعات تؤدي دوراً اجتماعياً وسياسياً مهماً ومتّكن 
هذه  عدد  وبلغ  املصرفية،  االئتمانات  إلى  الوصول  من  الفقيرة  األسر  من  كبيرة  أعداداًًً 
جماعات  أن  وتبنّي  و2005/2004.   1993/1992 الفترة  في  فقيرة  أسرة  مليون   24 األسر 
شؤونها  إدارة  على  الفقيرات  الريفيات  النساء  من  كبيرة  أعداداًً  تساعد  الذاتي  العون 
كانت  اجلماعات  هذه  إدارة  أن  تبنّي  كما  األحيان،  من  كثير  في  املستقرة  غير  املالية 
معقولة بدرجة كبيرة وظلت تعمل لفترات زمنية طويلة.133 وهناك الكثير من األمثلة 
األخرى لتلك احلركات القّيمة التي تسعى إجماالً، وإن لم يكن بالضرورة بنفس احلجم، 

إلى احليلولة دون الوقوع في الفقر.
ارتفاع  من  الرغم  وعلى  1990؛  عام  منذ  الصغري  التمويل  مؤسسات  وتضاعفت 
تتحسن  فإنها  الريفية  املناطق  في  بتشغيلها  املرتبطة  واخملاطر  املعامالت  تكاليف 
وتلبية الطلب هناك. وهناك اجتاه بني أكثر  املناطق  إلى تلك  الوصول  يوماً عن يوم في 
الوصول  من  الريفيني  السكان  أفقر  لتمكني  طرق  جتريب  نحو  ابتكاراً  املؤسسات  هذه 

والواقع أنهم إذا لم يسّددوا القرض فلن يحصلوا 
أبداًً على قرض آخر إذا مرت بهم ضائقة أخرى. 

وميثل الصندوق أحد أشكال التأمني االجتماعي... 
وفوق كل ذلك فإن اهتمامي الشخصي ينصّب 
على جوانب التضامن في الرابطة. ويساعد كل 

منا اآلخر قدر املستطاع«.
با�سكالني بامبوكي، 
اأثنى، 30 عامًا، ال�سنغال.
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امل�شدر: ال�شندوق وبرنامج الأغذية العاملي )2010(.

إلى اخلدمات املالية. ويتطلب العمل مع أفقر العمالء »لدمجهم« في اخلدمات املالية 
املالية،  اخلدمات  والتدريب على فهم  والسداد،  االدخار  عادات  الكتساب  وقتاً  الرئيسية 
وتخطيط املدخرات، وبناء مسار ميّكنهم من التحّول عن تلقي املنح أو املعونة الغذائية 
حتديات  كله  ذلك  ويشّكل  املالية.134  اخلدمات  مقّدمي  مع  مستقلة  عالقة  تكوين  نحو 
الفقراء  إلى ذلك، يحتاج السكان  التمويل الصغري. وباإلضافة  أمام مؤسسات  كبيرة 
منه؛  الفوري  السحب  في  واحلق  ضّيق  نطاق  على  التوفير  إلى  األحيان  من  كثير  في 
احملدود  الزمني  النطاق  خارج  املدخرات  بناء  في  املساعدة  إلى  السكان  هؤالء  ويحتاج 
لنادي التوفير الدّوار؛ ويحتاجون إلى قروض لكل أنواع االستخدامات، مبا فيها االستهالك 
إلى  الفقيرة  الريفية  األسر  حتتاج  وأخيراً،  الصغرى.135  املشاريع  في  االستثمار  وكذلك 
إلى  األموال  حتويل  في  األسرة  أفراد  يتكبدها  التي  التكاليف  تقّلل  مالية  خدمات 
مجال  الصدد  هذا  في  وهناك  األسرة.  أفراد  سائر  فيها  يعيش  التي  الريفية  املناطق 
كبير للتعاون بني خدمات حتويل األموال ومؤسسات التمويل الصغري لتوسيع خدمات 

االدخار في املناطق الريفية.
الريفيني  السكان  لدى  املقبولة  الرسمي  غير  التأمني  نظم  من  مجموعة  وهناك 
وصناديق  بنغالديش،  في  الصغيرة  املتاجر  أصحاب  تأمني  منتجات  ذلك  في  مبا  الفقراء 
تكاليف اجلنائز في إثيوبيا، وصناديق الزواج في الهند.136 وشهد قطاع التأمني الصغير 

استعرض مرفق إدارة مخاطر الطقس املشَترك بني 
الصندوق وبرنامج األغذية العاملي 36 من جتارب برامج 

التأمني القائم على الرقم القياسي في جميع أنحاء 
العالم. وتشير النتائج إلى أن التأمني القائم على الرقم 

القياسي ميكن أن يتيح حالً فّعاالً باستخدام وساطة 
السوق لتلبية االحتياجات التأمينية في الزراعة وزيادة 

فعالية اإلغاثة من الكوارث. واستناداً إلى مجموعة 
متنوعة من التجارب، تُبرِز دراسات احلالة بعض املبادئ 

الرئيسية للبرامج الناجحة وتقترح ُسبل الوصول إلى 
احلجم املطلوب. ويشمل ذلك ما يلي:

y  اقتراح قيمة حقيقية للمؤمن عليهم وتقدمي التأمني في
إطار مجموعة أوسع من اخلدمات؛

y بناء قدرة وملكية أصحاب املصلحة املعنيني بالتنفيذ؛
y  زيادة وعي العمالء مبنتجات التأمني القائم على

القياسي؛ الرقم 
y  ،استخدام قنوات التنفيذ القائمة والتي تتسم بالكفاءة

وإشراك القطاع اخلاص منذ البداية؛

y الوصول إلى أسواق حتويل اخملاطر الدولية؛
y حتسني البنية األساسية ونوعية بيانات األحوال اجلوية؛
y تعزيز األُطر القانونية والتنظيمية الداعمة؛
y .رصد وتقييم املنتجات لتشجيع التحسني املستمر

ويتطلب التوّسع في التأمني القائم على الرقم القياسي 
من احلكومات واجلهات املانحة أداء دورٍ متكيني وتيسيري 

مهم، وبخاصة في اجملاالت الرئيسية التالية:
y توفير املساعدة التقنية والتدريب وتطوير املنتجات؛
y توعية العمالء بالتأمني؛
y تشجيع االبتكار؛
y تيسير الوصول إلى شركات إعادة التأمني؛
y  تطوير خدمات األرصاد اجلوية الوطنية والبنية األساسية

ونظم البيانات والبحوث؛
y  تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية داعمة، وتصميم

استراتيجيات وطنية سليمة إلدارة اخملاطر الريفية؛
y .دعم دراسات األثر

الإطار  5 الدروس املستفادة من التأمني القائم على الرقم القياسي لألحوال اجلوية
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من  مليون   15 بنحو  يقّدر  ما  حالياًً  ويوجد  سريعة،  تطّورات  األخيرة  السنوات  في 
الصحي  التأمني  أشكال  من  ما  شكل  يغطيهم  الذين  املنخفضة  الدخول  أصحاب 
االهتمام  يزداد  كما  الصغري.137  التمويل  مؤسسات  مع  شراكات  خالل  من  يباع  الذي 
من  املزارعني  صغار  حلماية  كوسيلة  القياسي  الرقم  على  القائم  التأمني  باستخدام 
تأثيرات الصدمات املناخية الشديدة حيث تسدد مبالغ التأمني بناًء على أمناط محددة 
سلفاً للرقم القياسي )الذي يُحدد في العادة على أساس تقديرات موضوعية معقولة 
لظواهر جوية مثل األمطار(. وأجريت جتارب لهذا النظام من التأمني في جميع املناطق 
الكثير من  التأمني في  الذين يستفيدون من هذا  املزارعني  أن صغار  النامية، وفي حني 
2.1 مليون وثيقة من وثائق  البلدان ال يتجاوزون املئات، فقد بيع في الهند ما يقرب من 

التأمني القائم على الرقم القياسي من خالل نظم التأمني اخلاص منذ عام 2003.
اخملاطر  إلدارة  أداة  يشّكل  أن  ميكن  القياسي  الرقم  باستخدام  التأمني  أن  حني  وفي 
ويجب  باهظة  تكاليف  العقود  تصميم  ويتطلب  بتحّديات.  محفوف  تنفيذه  فإن 
اخلبرة  أن  كما  منطقة.  كل  في  اإليكولوجية  الزراعية  الظروف  يناسب  مبا  تصميمها 
التي  باملنظمات  االستعانة  ويجب  الفقراء،  الريفيني  السكان  بني  التأمني محدودة  في 
لديها معرفة بهؤالء العمالء، من قبيل رابطات املزارعني ومؤسسات التمويل الصغرى 
أو قنوات التنفيذ األخرى حتى ميكن الوصول إليهم. وباإلضافة إلى ذلك، ال يوجد سوى 
حُتجم  وقد  القياسي،  الرقم  عن  بيانات  لتوفير  اجلوية  األرصاد  محطات  من  القليل 
املنتجات  تتكبد تكاليف تطوير  امليدان حتى ال  اخلاصة عن دخول هذا  التأمني  شركات 
األمر  فإن  ولذلك  تقليدها.  املنافسني  على  نسبياً  السهل  من  يكون  قد  التي  اجلديدة 
متروك للقطاع العام واملنظمات غير احلكومية لتمويل السلع العامة وحتديد الشروط 
املسبقة التي متّكن شركات التأمني اخلاصة من االستثمار في هذا اجملال.138 ويوحي ذلك 
باحلاجة إلى تطّورات واستثمارات مؤسسية كبيرة )مبا في ذلك شراكات بني القطاعني 

اخلاص والعام(. ويبنّي اإلطار 5 أهم الدروس املستفادة حتى اآلن.

االجتماعية احلماية 
احلكومية  القطاعية  واالستثمارات  السياسات  في  اخملاطر  إدارة  تعميم  إلى  باإلضافة 
في مجال احلد من الفقر الريفي، ميكن للدول وضع سياسات وإنشاء مؤسسات تهدف 
االجتماعية  احلماية  وتتعلق  الفقيرة.  األسر  بني  الصمود  القدرة على  تعزيز  إلى  حتديداً 
أو األسر على الصمود في وجه األحداث  بُسُبل تعزيز قدرة األفراد  على وجه اخلصوص 
ملستويات  للتصدي  املتخذة  العامة  اإلجراءات  باعتباره  ذلك  تعريف  وميكن  املعاكسة، 

الهشاشة واخملاطر واحلرمان التي تعتبر غير مقبولة اجتماعياً داخل مجتمع معنّي.139
يقتصر  ولم  االجتماعية،  احلماية  برامج  تضاعفت  املاضي،  القرن  ثمانينات  ومنذ 
ذلك على البلدان املتوسطة الدخل، بل شمل أيضاًً البلدان األقل منواً، وبدأت حكومات 
بني  وبخاصة  الفقر،  من  للحد  رائدة  أداة  باعتبارها  البرامج  تلك  إلى  النظر  في  كثيرة 
االجتماعية.  احلماية  تدابير  من  كبيرة  مجموعة  تنفيذ  حالياًً  ويجري  الفقراء.  أفقر 
ذلك  ويشمل  الالتينية.  أمريكا  في  املشروطة  النقدية  التحويالت  استخدام  ويشيع 
البرازيل،  في  فاميليا(  )بولسا  األسرة  معاش  وبرنامج  املكسيك  في  الفرص  برنامج 
وكذلك برنامج بدالت األسرة في هندوراس وشبكة احلماية االجتماعية في نيكاراغوا، 
إلى  وتسعى  الفقر  الشديدة  األسر  إلى  العادة  في  وموّجهة  معروفة  برامج  وهي 
الفقر  حلقة  كسر  وغاية  القصير  األجل  على  الفقر  من  التخفيف  هدف  بني  اجلمع 
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املتوارث بني األجيال على األجل البعيد عن طريق جعل التحويالت مشروطة باملواظبة 
ونُظم  العمل  ضمانات  أيضاًً  وتشمل  ذلك.  إلى  وما  األطفال  وتطعيم  الدراسة  على 
 100 وّفر  الذي  الهند  في  الوطني  الريفي  العمل  ضمان  قانون  مثل  العامة،  األشغال 
برنامج شبكة  أو   ،2008-2007 الفترة  30 مليون أسرة ريفية فقيرة في  يوم عمل لنحو 
 6 لزهاء  أشهر  ستة  ملدة  شهرياً  عمل  أيام   5 يوّفر  الذي  إثيوبيا  في  اإلنتاجية  األمان 
من  عدد  اجتاه  األخيرة  السنوات  في  الصحراء  جنوب  أفريقيا  وشهدت  نسمة.  ماليني 
البلدان، من قبيل كينيا ومالوي وموزامبيق وزامبيا، إلى جتريب أو إنشاء نظم للتحويالت 
هذه  معظم  أن  من  الرغم  وعلى  املانحة.  اجلهات  من  بتشجيع  االجتماعية  النقدية 
حتقيق  إلى  سعت  فقد  التجارب  تلك  بتوسيع  محدوداً  اهتماماً  إاّل  تبدي  ال  احلكومات 
عدد من األولويات األخرى، مبا في ذلك خطط املعاشات االجتماعية الوطنية )ليسوتو 

وسوازيلند( وإعانات املدخالت الزراعية )مالوي وزامبيا(.140

ميّثل القانون الوطني لضمان العمل في الريف عالمة 
تشريعية بارزة في الهند في عام 2005. ويضمن القانون أن 
كل أسرة ريفية لها احلق في العمل اليدوي الذي ال يتطلب 

مهارة ملدة 100 يوم سنوياً بأقل أجر مقبول على مستوى 
الوالية، على أن تسّدد األجور إلى الرجال والنساء على قدم 

املساواة. وينصّب التركيز على العمل في صون املياه والتربة، 
وتنمية األراضي، والتحريج. وتشترك في تنفيذ القانون 
كل اآلليات احلكومية بدءاً من املستوى االحتادي ونزوالً 

إلى املستوى احمللي. وحّفز القانون، ولكن بدرجات متفاوتة 
تفاوتاً كبيراًًً عبر الواليات، االقتصاد الريفي من خالل زيادة 
الدخل والطلب واالستثمارات، وعّزز آليات التصدي التي 

تستخدمها األسر الريفية الفقيرة. وأتيحت بالفعل في إطار 
هذا القانون فرص عمل ملا يزيد على 30 مليون أسرة خالل 

الفترة 2007-2008. وانخفضت معدالت الهجرة في بعض 
ذت فيها مشاريع إلى جانب ارتفاع األجور  املناطق التي نُفِّ
الزراعية بسبب تقييد أسواق العمالة في بعض املناطق، 
على الرغم من أن هذه النتائج رمبا ال تكون دقيقة بسبب 

عدم وجود مجموعة ضابطة.
ووفقاً لدراسة أجريت في عام 2009 لهذا القانون 

باستخدام استبيان للنساء في ست واليات، ساهم القانون 
أيضاًً في وصول النساء إلى فرص أفضل للعمل املأجور. 

مثال ذلك أن نسبة النساء بني املشاركني في القانون بلغت 
44 في املائة في الفترة 2007-2008 في الهند، وبلغت 

أكثر من ذلك بكثير في كيراال، وتاميل نادو، وراجستان. 
وينص القانون نفسه على أاّل تقل نسبة النساء عن 

ثلث املشاركني. وباملقارنة مع فرص العمل غير املنتظم 
واملنخفض الدخل واحملفوف باخملاطر في كثير من األحيان 
املتاح في العادة للنساء الريفيات الفقيرات فإن القانون 
ر فرص عمل أفضل ومقبولة اجتماعياً بدرجة أكبر،  يوفِّ

ر ظروف عمل أفضل، ويضمن انتظام ساعات العمل  ويوفِّ
وإمكانية التنبؤ بها، وقرب أماكن العمل من منازل النساء، 

وأجوراً أعلى. وخلص االستبيان إلى أن متوسط أجور النساء 
تراوح بني 47 و 58 روبية يومياًًً في سوق العمل اخلاص مقابل 

ما متوسطة 85 روبية في إطار القانون. وأشارت إجابات 
ن األمن الغذائي  ثلثي من أجنب على االستبيان إلى حتسُّ

وأفادت نصفهن بأنهن أصبحن قادرات بشكل أفضل على 
مواجهة االعتالالت التي تواجهها األسرة. واستطاعت 

بعض النساء شراء املدخالت واملعدات الزراعية مبا يحصلن 
عليه من أجور. على أن جتربة القانون الوطني لضمان العمل 

في الريف تكشف عن استمرار احلواجز االجتماعية أمام 
وصول املرأة إلى فرص األجور اجليدة. وأشارت النساء في 

بعض املناطق إلى تعّرضهن للتمييز واإلقصاء من املشاريع 
املنّفذة في إطار هذا القانون على يد الرجال الذين اجتذبتهم 
األجور الالئقة التي توّفرها تلك املشاريع. وُحرمت األُسر التي 

ترأسها النساء في أماكن أخرى من التسجيل في اخملططات 
املنفذة في إطار ذلك القانون.

الإطار  6 القانون الوطني لضمان العمل في الريف وأثره على النساء الريفيات
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ويزداد االهتمام بالتقارب بني النمو الزراعي وسياسات احلماية االجتماعية في الكثير 
التحويالت  تعّزز  أن  الهشاشة  من  احلد  طريق  عن  ميكن  أنه  األدلة  وتُثبت  البلدان.  من 
وتؤّدي  الزراعية.  غير  التجارية  األعمال  أو  الزراعة  في  واالستثمارات  املدخرات  النقدية 
على  وتشّجع  فّعالة  تأمينية  وظيفة  بها  التنبؤ  ميكن  والتي  املنتظمة  التحويالت 
تخفيف اخملاطر التي يتعرض لها صغار املزارعني غير املؤّمن عليهم في املناطق احلّدية. 
في  الريف  في  العمل  لضمان  الوطني  القانون  في  شاركوا  الذين  املزارعون  واستخَدم 
على  القادرة  احملاصيل  من  بدالً  الغلة  العالية  احملاصيل  من  أنواعاً  ماهاراشترا  والية 
املشاركة  وتعني  اجملاورة.141  الواليات  في  املزارعون  به  يقوم  كان  ملا  خالفاً  اجلفاف  حتّمل 
باتت  املستفيدين  من  كبيرة  أعداداًً  أن  إثيوبيا  في  اإلنتاجية  األمان  شبكة  برنامج  في 
اآلن قادرة على تالفي بيع األغذية لسداد احتياجاتها القصيرة األجل، ويشعر الكثيرون 
منهم اآلن بأنهم آمنون في دخلهم مبا يكفي للحصول على قروض إنتاجية كانت متّثل 
لهم من قبل مجازفة كبيرة.142 ويرجع الفضل إلى برنامج إعانات املدخالت الزراعية في 
التي حتققت  احلصاد  القياسية من  املستويات  الوفيرة، في  األمطار  إلى جانب  ماالوي، 

في عامي 2006 و2007.
الوطني لضمان  القانون  أن  ذلك  مثال  اخملططات.  تلك  فوائد  توسيع  أنه ميكن  على 
عن  القانون  أسفر  كما   .)6 اإلطار  )انظر  النساء  من  الكثير  أفاد  الريف  في  العمل 
األجور  وارتفاع  املشاريع،  فيها  تُنّفذ  التي كانت  املناطق  الهجرة في  تخفيض معدالت 
الزراعية بسبب تقييد أسواق العمالة في بعض املناطق.143 وساهمت نُظم التحويالت 
بنسبة  والثانوي  االبتدائي  بالتعليم  االلتحاق  معدالت  زيادة  في  املشروطة  النقدية 
8 في املائة )ساعدت هذه النظم أيضاًً على زيادة معدالت التحاق غير  4 و  تراوحت بني 
املدرسي؛  التسّرب  وتقليل معدالت  الدراسة  املواَظبة على  وزيادة معدالت  املشاركني(، 
األطفال.144  طول  على  حتسينات  وطرأت  األطفال؛  صحة  اعتالل  معدالت  وانخفضت 
وتبنيَّ أن خطة كالومو التجريبية للتحويالت النقدية في زامبيا ساعدت على احلد من 
)ال  األصول  ملكية  وزيادة  االعتالل  مستوى  وتخفيض  الغذائي  النظام  وحتسني  اجلوع 

سيما املاعز( وتشجيع االستثمار.
بتدابير  اقترنت  اذا  إال  الفقر  من  احلد  في  كبيراًًً  أثراً  االجتماعية  احلماية  حتقق  ولن 
كمبوديا  في  الريفي  اجملتمع  على  النقدية  التحويالت  آثار  محاكاة  أن  ذلك  مثال  أخرى. 
ن نتائج احلد من الفقر  بّينت أن تدابير احلماية االجتماعية والنمو الزراعي شملت حتسُّ
والتعليم  الصحة  إعانات  بني  اجلمع  طريق  عن  حتقق  اقتصادي  عائد  أعلى  وأن  والنمو، 
وبني دعم النمو الزراعي.145 وتؤّكد هذه االستنتاجات الفرضية التي يطرحها هذا التقرير 
حماية  أجل  من  اخملاطر  من  للحد  جبهات  عدة  في  مطلوبة  الدولة  مبادرات  أن  وهي 
واحلد  للنمو  ُفرص  تهيئة  من  الفقراء  الريفيني  السكان  ومتكني  العيش  كسب  ُسبل 
املتعلقة  اآلثار  التالية  الفصول  تتناول  الفرص. وسوف  تلك  من  واالستفادة  الفقر  من 
اجملموعة  أن  الزراعي. على  الريفي غير  االقتصاد  التحفيز في  وفرص  واألسواق  بالزراعة 
لكل سياق. مثال  تبعاً  تتباين  أن  والتشجيعية يجب  الدقيقة من السياسات احلمائية 
رمبا  الالتينية146  أمريكا  في  جناحها  أثبتت  التي  املشروطة  النقدية  التحويالت  أن  ذلك 
اخلدمات  إلى  للوصول  كافية  فرص  الريف  لفقراء  تتاح  ال  حيث  أفريقيا  في  تنجح  ال 
من  املالئمة  اجملموعة  حتديد  السياسات  مقّرري  على  ويتعنّي  والتعليمية.  الصحية 
هدم  في  ذلك  يتسبب  أن  بدون  الظروف  تغيُّر  مع  وتغييرها  البرامج  وتقييم  التدخالت 
الدروس  أحد  فإن  وأخيراً  السياسات.  في  بها  املتنبأ  غير  التغييرات  بسبب  الناس  ثقة 
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ينبغي  االجتماعية  احلماية  أعمال  جدول  أن  هو  الدراسات  من  عدد  من  املستخلصة 
قائم  إلى ما هو  أن يستند  وينبغي  املانحني،  وليس من  داخلية  بقوى  أن يكون مدفوعاً 

بالفعل من سياسات ومؤسسات وهياكل سياسية.147

الرسائل الرئيسية املستخلصة من هذا الفصل
وهو  الفقر،  من  الفقيرة  الريفية  األسر  خلروج  ُمسبق  شرط  وإدارتها  اخملاطر  تفادي  أوالً، 
تعَتبر  األسري،  املستوى  وعلى  استراتيجيات كسب عيشهم.  بذلك عنصر محوري في 
فقط  ليس  دالة  والعمالة  واألراضي  األموال  واستخدام  بتخصيص  املتعلقة  القرارات 
للفرص املتاحة، بل وكذلك للحاجة إلى التقليل إلى أدنى حّد من إمكانية تعّرض األسرة 
للصدمات التي ميكن أن تزّج بها إلى الفقر أو حتول بينها وبني اخلروج من الفقر أو تقّلل 
كثيراًً من قدرتها على اإلنفاق على احتياجاتها األساسية. على أن احلاجة إلى التقليل 
إلى أدنى حّد من إمكانية وأثر الصدمات في كثير من احلاالت تقّوض قدرة الناس على 
االستفادة من الفرص، ال سيما من خالل منعهم من اجملازفة أو تثبيطهم عن اإلقدام 
أن  الضروري  ومن  الفرص.  عن  البحث  في  املوارد  استثمار  في  الكامنة  اخملاطرات  على 
ينطلق تصميم السياسات واالستثمارات من إدراك أن تالفي اخملاطر أو إدارتها بفعالية 
أولوية للسكان الريفيني الفقراء من أجل متكني النساء والرجال الريفيني من االستفادة 

من الفرص اجلديدة.
ثانياً، تشّكل الصدمات عامالً رئيسياً يُسهم في اإلفقار أو البقاء في الفقر. ويتعّرض 
فقراء الريف من النساء والرجال على وجه اخلصوص لعدد من الصدمات بسبب أنواع 
ذلك  إلى  وباإلضافة  وقدراتهم.  وأصولهم  التي يعيشون فيها  واملناطق  موارد عيشهم 
التي  األصول  قاعدة  ألن  فقراً  األقل  األسر  قدرة  من  أقل  الصمود  على  قدرتهم  فإن 
يكفيهم  ما  مراكمة  في  وفرصهم  أكبر،  بدرجة  محدودة  التصّدي  في  يستخدمونها 
التي  والبنية األساسية واخلدمات  الكبيرة أقل، وشبكة املؤسسات  ملواجهة الصدمات 
كبيرة  مجموعة  يستخدمون  فإنهم  الصدمات  تقع  وعندما  أضعف.  عليها  يعتمدون 
أو  الديون  التصّدي، ولكن هذه االستراتيجيات قد تنطوي على تكّبد  من استراتيجيات 
بيع األصول، وهو ما يزيد من تعّرضهم للصدمات في املستقبل. ومن املهم لدعم مزيد 
من األفراد واألسر في املضي بخطى ثابتة نحو اخلروج من الفقر أن نحّد من تعّرضهم 
واجلماعية  الفردية  قدراتهم  حتسني  خالل  من  الصمود  على  قدرتهم  ونعزز  للصدمات 

والتصّدي لعوامل احلرمان املتداخلة.
ثالثاً، تزداد بيئة اخملاطر سوءاً بالنسبة للسكان الريفيني الفقراء في الكثير من أنحاء 
العالم. وتشمل عوامل اخملاطر املتزايدة التي تؤثر على السكان الريفيني الفقراء تدهور 
وأزمة  األراضي؛  إلى  وصولهم  في  األمن  انعدام  وازدياد  املناخ؛  وتغيُّر  الطبيعية  املوارد 
األغذية.  أسعار  تقّلب  وازدياد  مؤسسات؛  من  بها  يرتبط  وما  العامة  املمتلكات  موارد 
وتقلُّب  الصحة  باعتالل  ترتبط  أمداً  األطول  اخملاطر  فإن  العوامل  تلك  إلى  وباإلضافة 
املناخ وتكاليف الطقوس االجتماعية املهمة وسوء احلكم )مبا في ذلك هشاشة الدول( 
من بني أمور أخرى. ومن املرّجح في هذه البيئة أن تتجاوز فرص النمو اجلديدة في املناطق 
الريفية نطاق الكثير من األسر واألفراد الريفيني الفقراء، وبخاصة عندما تنهار قدرتهم 
على الصمود بسبب عدم املساواة ألسباب تتعلق مثالًً بالعمر أو نوع اجلنس أو االنتماء 
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للتصّدي  احلاالت  من  كثير  في  مطلوبة  املبتكرة  واالستثمارات  والسياسات  العرقي. 
ويتطّلب  األمد.  الطويلة  للمخاطر  االستجابة  ولتحسني  املتزايدة  أو  اجلديدة  للمخاطر 
ذلك في كثير من األحيان تعاوناً بني مجموعة من اجلهات الفاعلة في الدولة والقطاع 

اخلاص واجملتمع املدني.
رابعاً، يتطّلب وضع الفهم السليم للمخاطر والصدمات في صميم جدول األعمال 
اجلديد للنمو الريفي واحلد من الفقر نهجاًً متعدد اجلوانب. ويشمل ذلك، من ناحية، تعزيز 
االستراتيجيات  وتعزيز  دعم  اخملاطر من خالل  إدارة  على  الفقراء  الريفيني  السكان  قدرة 
على  ومساعدتهم  لها،  والتصّدي  اخملاطر  إلدارة  بالفعل  يستخدمونها  التي  واألدوات 
استحداث استراتيجيات وأدوات جديدة. ويتطلب ذلك من الناحية األخرى تقليل مخاطر 
البيئة التي يعيشون فيها. ويشمل ذلك حتسني إدارة بيئة اخملاطر، ال سيما فيما يتعلق 
بالقدرات  يتعلق  فيما  وكذلك  الطبيعية،  والبيئة  األسواق  على  تطرأ  التي  بالتغييرات 
الصحية للسكان الريفيني الفقراء واحلق في التمتع بالعيش اآلمن من النزاع. وتشمل 
اجملاالت التي في حاجة إلى تركيز خاص تعزيز املنظمات اجملتمعية ومساعدتها على حتديد 
آليات جديدة للتضامن االجتماعي؛ وتشجيع توسيع وتعميق نظم لتقدمي مجموعة من 
األشد  للفئات  االجتماعية  احلماية  وتوفير  الفقراء؛  الريفيني  للسكان  املالية  اخلدمات 
التي  اخملاطر  تقلل من  أن  بطريقة جيدة  تُصمم  البرامج عندما  لهذه  وميكن  هشاشة. 

تواجهها أسر كثيرة ومتّكنها من االستثمار في أنشطة مربحة ومدّرة للدخل.
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محافظة خيبر بختونخواه ، باكستان: شازيا 
بيبي تتطلع من باحة بيتها، تربي شازيا وزوجها 

جاموساً وبعض رؤوس املاعز ودجاجة لتوفير 
احلليب والبيض ألطفالهما الثالثة. كذلك 

فإنهما يزرعان اخلضار واحلبوب ويسوقان جزءاً  
من محصولهما، ولكن األرباح القليلة التي ال 

ميكن التنبؤ بها تكاد ال تكفي لتسديد ما يلزم 
لتعليم أطفالها.
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�سازيا بيبي، أم لثالثة أطفال، وهي في منتصف 
الثالثني من عمرها وتعيش في خيبر بختونخواه 
)مقاطعة احلدود الشمالية الغربية سابقاً( في 

باكستان. وتزرع شازيا مع زوجها اخلضروات والثوم 
والقلقاس والذرة والقمح ويسوِّقان جزءاًً من 

احملصول. ولكن األرباح القليلة التي ال ميكن التنبؤ 
بها قّلما تكفي لسداد مصروفات تعليم األطفال 

وتكاليف العالج الطبي الطويل الذي حتتاجه شازيا 
بسبب حالة قلبها.

وحاملا تكون احملاصيل جاهزة للحصد فإنهما 
يتأكدان من أسعار السوق ويحسبان ما إن كانت 
التكاليف، مبا فيها إيجار األرض والبذور واألسمدة 
واملبيدات وبعض العمالة املستأجرة، سيغطيها 

ثمن احملصول عندما يبيعاه فوراً دون تأخير. وتقول 

شازيا »إذا كنا سنغطي كل التكاليف فإننا ننقل 
]احملصول[ فوراًً من األرض إلى السوق في أبوتاباد«. وإذا 

كانا يتوقعان بيعه بخسارة فإنهما يخزِّنان احملصول 
في املنزل، وهي عملية تستغرق وقتاً طويالًً ألن 

احملصول يجب تنظيفه ونقله من غرفة إلى غرفة 
أخرى كل 15 يوماً لتالفي إصابته باحلشرات.

وفي حالة الثوم مثالًً، توّضح شازيا كيف يعمل 
نظام السوق أو ال يعمل لصاحلهما: »نحقق ربحاً في 
بعض األحيان ولكن اخلسارة تتضاَعف في أحيان أخرى... 
]أي[ أننا ال نغطي األموال التي أنفقناها. وعندما تصل 
أنواع الثوم األخرى من الصني أو الهند فإن الثوم الذي 
ننتجه يفقد كل قيمته... ونخزن محصول الثوم في 

البيت إلى أن تتحّسن األحوال ونبيعه بسعر معقول...«.

وحسب ما تقوله شازيا فإن الثوم املستورد ال يقّلل 
فقط من سعر الثوم احمللي ولكن ال ميكن أيضاًً 

تخزينه مثل الثوم احمللي. وتقول شازيا إن »الثوم 
الذي ننتجه صغير في حجمه وميكن تخزينه ملدة 

طويلة. وإذا قمنا بتخزينه ملدة سنة ونصف السنة 
فإنه يبقى طازجاً«.

كما حتتفظ شازيا وزوجها برأس من اجلاموس 
وبعض املاعز ودجاجة ويستغالن معظم منتجاتها 
بأنفسهم، ولكنهما يبيعان أيضاًً حليب اجلاموس: 

»نحاول بذلك حتسني حالتنا إلى حٍد ما«. كما أن 
ر عليهما شراء  استخدامهما روث اجلاموس يوفِّ

الكثير من األسمدة.
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عمر دييديو، في الثانية والعشرين من عمره وهو 
مزارع أعزب يعيش في باديانا مبقاطعة كازامانس 

في السنغال. وهو يكسب دخله الرئيسي من بيع 
الفول السوداني جمللس التسويق احلكومي. كما 

يزاول عمر زراعة البساتني بغرض تسويق منتجاتها 
ومعظم إنتاجه من الفاكهة، ويبيع اإلنتاج محلياً. 

ولكن التسويق كما يشرح عمر مسألة تنطوي على 
الكثير من املشاكل: »ليس من السهل العثور على 

مشترين. وسرعان ما تعطب الفاكهة. ولذلك عليك أن 
تتعاون مع أناس آخرين في القرية حتى يتجمع لديكم 
ما يكفي إلقناع املشترين باجمليء إلى القرية. واملشكلة 
هي أنهم عندما يأتون إلى هنا فإنهم يفرضون علينا 

أسعارهم. وإذا لم توافق على البيع فإن منتجاتك ميكن 
أن تعطب وتضيع عليك... والواقع أننا نفضل أال يعلم 

الناس بأن لدينا سلعاً نريد بيعها، ألننا بذلك كأننا نقول 
لهم إننا نعاني من مشكلة في النقود. وكل من سيأتي 

للشراء سيعتقد بأنك مستعد للبيع بأي سعر لكي 
حتصل على املال الذي حتتاجه حلل مشكلتك. ولذلك 
ننتظر حتى يأتي إلينا أحدهم. ولكن إذا لم يظهر أي 

شخص فإننا نكّون وفداً ونذهب إلى املدينة للبحث عن 
مشتر«.

ويرى عمر أن املزارعني يحتاجون إلى التسويق 
اجلماعي في املدن: »إذا كان لدينا شخص في القرية 

ميكنه الشراء مّنا ويأخذ السلع ويبيعها فسيكون 
ذلك خيراً... وينبغي للقرويني تنظيم أنفسهم. وبهذه 
الطريقة ميكن تعيني أشخاص ميكنهم شراء سلعنا 

ونقلها إلى املدن«.

وعمر الذي تعلَّم حتى املرحلة الثانوية اكتسب 
مهارات قّيمة يستخدمها كمزارع: »أفهم املنطق وراء 
كل نشاط أقوم به. وأنا أعمل بكفاءة أكبر. وأعرف كيف 
أستخدم األسمدة مثالًً. وميكنني أن أضع تقديرات وأحدد 

أهدافاً لنفسي.« وعمر لديه العديد من األفكار حول 
كيفية حتسني الزراعة والنهوض بالتنمية الريفية 

عموماً. ويصر عمر على أنه »من املستحيل أن نستمر 
في استخدام نفس الطريقة التي كان يستخدمها 

أسالفنا في العمل«. والبذور اجليدة واألسمدة »والبنية 
األساسية مثل السدود الصغيرة« كلها أمور مطلوبة. 
ويقول عمر إن »علينا أوالً أن نعمل بجد، ونحتاج بعد 

ذلك إلى مساعدة من شركاء خارجيني«.



تقرير الفقر الريفي 1142011

مقدمة
تشغيل  على  منها  كبير  جانب  في  احلديث  العالم  في  االقتصادية  احلياة  تقوم 
أو  أجر  يبيع عمالتها مقابل  األقل  واحد على  لها شخص  تقريباًً  األسواق. وكل أسرة 
راتب أو يبيع منتجات أو خدمات من نوع ما؛ وتستخدم األسرة هذه اإليرادات في شراء 
الصحية  والرعاية  االستهالكية  والسلع  وامللبس  واملأكل  املسكن  من  إليه  حتتاج  ما 
في  الفقيرة  الريفية  لألسر  أهمية  يقل  ال  األسواق  إلى  والوصول  األخرى.  واخلدمات 
الريفية  لألسر  ميكن  ال  ذلك،  إلى  وباإلضافة  متاماً.  األسباب  ولنفس  النامية  البلدان 
قبيل  من  الشحيحة  مواردها  تستخدم  أن  األسواق  إلى  للوصول  جيدة  فرص  بدون 
األراضي والعمالة بكفاءة، وقد يؤدي ذلك إلى تقييد قدرتها على اتخاذ القرارات، ورمبا 

البنود األخرى. أو  العمالة  أو  الغذاء  الذاتي سواء في  يجبرها على االكتفاء 
األسواق  في  الفقراء  الريفيني  السكان  مشاركة  حتسني  من  خاص  بشكل  بد  وال 
وتطرأ  الزراعية  واملنتجات  األغذية  على  الطلب  فيها  يزداد  التي  األحوال  تلك  في 
األسواق  هذه  كانت  وإذا  وعاملياً.  وطنياً  الزراعية  األسواق  على  عميقة  تغييرات  فيها 
حوافز  توّفر  أن  وسعها  في  فإن  املزارعني  صغار  فيها  ويشترك  جيد  بشكل  تعمل 
وحتمل  الالزمة  االستثمارات  تقدمي  على  الفقراء  الريفيني  السكان  تشجع  قوية 
إذا  ذلك،  على  وعالوة  السوق.  طلبات  تلبية  على  قدرتهم  لتعزيز  الضرورية  اخملاطر 
في  فسيكون  األسواق  في  مشاركتهم  من  االستفادة  الريفيون  السكان  استطاع 
بل  فحسب،  رخاؤهم  يزداد  لن  وبذلك  األصول  ومراكمة  تدريجياً  االدخار  وسعهم 
ذلك  حتقيق  أن  على  والصدمات.  اخملاطر  مع  التعامل  على  قدرتهم  أيضاًً  ستتحسن 
الريفيني  السكان  مشاركة  على  املؤثرة  العامة  اخملاطر  بيئة  من  التخفيف  يتطلب 
التفصيل  من  مبزيد  الفصل  هذا  في  نتناول  وسوف  الزراعية.  األسواق  في  الفقراء 
اخلاصة  القيمة  سالسل  عوملة  لتحديث  نتيجة  الزراعية  األسواق  فرص  تغيُّر  كيفية 
املهمة  العوامل  من  عدداً  ذلك  بعد  نستعرض  وسوف  الزراعية.  واملنتجات  باألغذية 
سالسل  في  االشتراك  على  الفقراء  الريفيني  السكان  قدرة  تعزيز  في  خاص  بشكل 
وتعزيز  لألسواق،  األساسية  البنية  حتسني  العوامل  تلك  وتشمل  الزراعية.  القيمة 
وحتسني  األسواق؛  معلومات  إلى  الوصول  ُسبل  وحتسني  واجلماعية؛  الفردية  القدرات 
ذلك من خالل  )مبا في  االستثمار  وزيادة  املالية(  اخلدمات  )مثل  األسواق  دعم  خدمات 
على  مبكاسب  تعود  تعاقدية  ترتيبات  في  واخلاص(  العام  القطاعني  بني  الشراكات 

القيمة. سالسل  في  الفاعلة  العناصر  جميع 

أهمية األسواق الزراعية للسكان الريفيني الفقراء
أسعار  أزمة  واكبت  التي  الزراعية  األسواق  ظروف  فإن  التقرير  مستهل  في  جاء  كما 
جديدة  بحوافز  تتسم  جديدة  بيئة  من  جزءاًً  تشّكل   2008-2006 الفترة  في  األغذية 
الزراعية  األسواق  اتسمت  ولطاملا  الريفي.  والنمو  الريفية  االقتصادات  في  لالستثمار 
تركيز  محور  هي  األسواق  وهذه  الفقيرة،  الريفية  األسر  من  للكثير  كبيرة  بأهمية 
حاسمة  األسواق  وهذه  الزراعية.  للمنتجات  أسواقاً  باعتبارها  وبخاصة  الفصل،  هذا 
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احليواني  واإلنتاج  احملاصيل  زراعة  على  عيشها  ُسبل  تعتمد  التي  لألسر  خاص  بشكل 
معظم  وترتبط  الفصل.  هذا  صميم  في  أيضاًً  يدخل  ما  وهو  الصغيرة،  احليازات  في 
والشراء  البيع  أو  البيع،  عالقات  خالل  من  الزراعية  املنتجات  بأسواق  الزراعية  األسر 
)سواء البيع الصافي أو الشراء الصافي( أو الشراء فقط. وتتباين بشدة درجة اشتراك 
الذي  واملكان  األسرة  أصول  ملستوى  تبعاً  وبخاصة  الزراعية،  األسواق  في  األسر  هذه 
الريفيني  السكان  من  واخلُمسني  اخلُمس  بني  يتراوح  ما  سوى  يشّكل  وال  فيه.  توجد 
عناصر مشاركة مهمة في األسواق الزراعية148 في الكثير من البلدان، بينما قد يقل أو 
ينعدم تفاعل بعض األسر، ال سيما في املناطق الريفية النائية، مع األسواق. على أن 
أغلبية األسر الريفية تشتري األغذية، سواء أكان ذلك شراًء صافياً أم مطلقاً، ولذلك 
الدخل  نسبة  ازدياد  ظل  وفي  للغذاء.  كمستهلك  لها  أساسية  األغذية  أسواق  فإن 
غير الزراعي في الدخل الريفي فإن قوة أداء األسواق الزراعية والغذائية ستزداد أهمية 

املستقبل. الغذائي في  لألمن 
لدخول  الصغيرة  احليازات  أصحاب  أمام  جيدة  فرص  فتح  كبيرة  بدرجة  املهم  ومن 
شباب  فإن  املستقبل  وباستشراف  مجزياً.  جتارياً  نشاطاً  الزراعة  تصبح  حتى  األسواق 
إلى  يطمحوا  ولن  للحياة  عملياً  خياراً  باعتبارها  الزراعة  إلى  سينظرون  اليوم  الريف 
أوغندا  في  التجاريني  للمزارعني  كابشوروا  رابطة  ومتثل  مجزية.  تكن  لم  ما  الزراعة 
السنوات  امتداد  على  الرابطة  عضوية  اتسعت  لقد  منه.  االستفادة  ميكن  منوذجاًًً 
العشر األخيرة من 27 عضواً إلى ما يربو على 000 5 عضو. ودخلت الرابطة في ترتيبات 
تسليم  عقود  وأبرمت  لإلرشاد،  موظفني  مع  وتعاقدت  األسمدة  لشراء  جماعية 
املستودعات  إليصاالت  نظاماً  وأنشأت  العاملي،  األغذية  وبرنامج  البيرة  مصانع  مع 
ألعضائها. وعندما سئل األعضاء عّما يعتبرونه أهم إجناز لهم أجابوا بأنه نظراً الزدياد 
أرباحهم من الزراعة فقد ازداد اهتمام الشباب بها وبالتدريب الزراعي، بل وقام أعضاء 

إنتاجهم.149 أراٍض لتوسيع  باستئجار  احلر  بالعمل  الشباب املشتغلني  رابطة 

التصّدي للمخاطر من أجل حتسني املشاركة في األسواق
تواجه األسر الزراعية مجموعة من مخاطر العمل في أسواق املنتجات الزراعية، ويؤثر 
معظم  أن  من  الرغم  على  أنه  ذلك  مثال  كمشتر.  أو  كبائع  سواء  قراراتها  على  ذلك 
األسر الريفية الفقيرة مشتر صاف لألغذية كما أشرنا من قبل فإن الكثير من األسر 
الزراعية الفقيرة تسعى إلى زراعة ما حتتاجه من الغذاء ملواجهة الظروف غير املواتية 
األسعار  تقّلب  عن  يسفر  ما  وهو  األغذية،  أسواق  في  عليها  التعويل  ال ميكن  التي  أو 
ظل  في  أنه  ذلك  إلى  ويضاف  احمللية.  األسواق  في  املتاحة  السلع  في  دوري  نقص  أو 
املرّجح أن حتّد األسر  الزراعية، من  املنتجات  املوثوقة للعمل في أسواق  انعدام الفرص 
الزراعية الفقيرة استثماراتها في احملاصيل املوّجهة إلى السوق وتتالفى عموماً اخملاطر 

الزراعي واحليواني والسمكي.  بزيادة اإلنتاجية في نظم اإلنتاج  املرتبطة  والتكاليف 
ميّكنها  واملوثوقة  اجملزية  املنتجات  أسواق  إلى  الزراعية  األسر  وصول  فإن  املقابل  وفي 
املوّجهة  واحليوانية  الزراعية  املنتجات  على  والتركيز  جتارياً  إنتاجها  نظم  استغالل  من 
إلى السوق، وهو ما ميكن أن يزيد ويضمن دخلها النقدي ويقّلل من احلاجة إلى االكتفاء 
دعماً  املتحدين  النيابيومبا  مزارعي  مجموعة  تلّقت  أوغندا،  من  آخر  مثال  وفي  الذاتي. 
خارجياً كبيراًًً لتمكينها من توريد البطاطس إلى مطاعم ناندو للوجبات السريعة في 
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النساء  تشّكل  الذين  أعضاءها  ذلك  وساعد  كمباال. 
على  االعتماد  من  التحّول  على  منهم  املائة  في   60

احتياجاتهم  لتلبية  والزراعة  الزراعية  غير  العمالة 
جتاريني  منتجني  ليصبحوا  األسرية  الغذائية 
الذي  الدخل  استخدام  على  قادرين  متخصصني 
كينيا  وفي  الغذائية.150  احتياجاتهم  لشراء  يكسبونه 
أيضاًً، أتاحت سوق منتجات األلبان التي تعمل بشكل 
للغاية  الصغيرة  احليازات  للمنتجني من أصحاب  جيد 
والرعي  إلنتاجهم،  الكامل  التجاري  التسويق  من 
املشتراة،  األعالف  باستخدام  حليواناتهم  الصفري 
وميكن  األول.151  املقام  نيروبي في  األلبان لسوق  وإنتاج 
ميّكن  أن  السوق  إلى  املوّجهة  احملاصيل  إلنتاج  أيضاًً 

األسر الزراعية. 
لشراء  حتتاجه  الذي  الدخل  كسب  من  الفقيرة 
املدخالت املطلوبة إلنتاج احملاصيل الغذائية. وبذلك فإن 
إلى األسواق وتقليل مخاطرها  الوصول  حتسني ُسبل 
يشّكل حافزاً مهماً لتشجيع زيادة االستثمار الزراعي 

ورفع مستوى اإلنتاجية.
بشكل  عموماً  الزراعية  املنتجات  أسواق  وتعمل 
تخدمها  وعندما  املنافسة،  على  تقوم  عندما  أفضل 
وعندما  واالتصاالت،  للنقل  جيدة  أساسية  بنية 
ال  وعندما  املشاركني،  بني  بحّرية  املعلومات  تتدفق 
السلطة  تفاوت  يقل  وعندما  الوصول،  ُسبل  تقيَّد 
بني املشاركني، وعندما تتوّقف التقلبات اجلامحة في 
ال  الظروف  تلك  أن  له  يؤسف  ومما  والطلب.  العرض 
املزارعني  لصغار  يتاح  وال  نادرة.  حاالت  في  إاّل  تتوّفر 
من  محدودة  كّميات  سوى  العادة  في  الفقراء 
املنتجات  تتاح  ال  وقد  بيعها،  ميكنهم  التي  املنتجات 
لهم إاّل في مواسم معّينة أو قد تنخفض قيمتها أو 
نوعيتها. ويعاني هؤالء املزارعون ارتفاع تكاليف النقل ويعتمدون في كثير من األحيان 
خارج  السوق  أسعار  عن  معلومات  إلى  ويفتقرون  إليهم،  يأتون  الذين  املشترين  على 
أقرب مدينة صغيرة، وعادة ما يحتاجون فوراًً إلى أموال نقدية من مبيعاتهم. ويتسبب 
ن التي يعيشها صغار املنتجني  ذلك في رفع مستويات اخملاطر وزيادة حاالت عدم التيقُّ
وزيادة تكاليف املعامالت التي يتكبدها املشترون في حالة تتسم عموماً بتدّني الثقة 

اجلانبني. بني 
ويدخل في الكثير من سالسل قيمة املنتجات الغذائية والزراعية الكثير من الوسطاء 
بني املنتج واملستهلِك، وتنطوي كل خطوة على مخاطر أخرى واملزيد من تكاليف املعامالت، 
ويؤدي ذلك كله إلى احلد من كفاءة السوق. وقّلما تتوّزع سلطة السوق بالتساوي في 
التكاليف  مترير  من  السلسلة  عناصر  أقوى  ذلك  ن  وميكِّ القيمة،  سلسلة  مراحل  كل 
واخملاطر إلى العناصر الفاعلة األقل قوة، وهم في العادة صغار املزارعني )وكذلك العمالة 

»نحن ال ننقل األناناس إلى شاكابوياس بأنفسنا 
ألننا نحتاج إلى شاحنات أو سيارات كبيرة 

لنقله؛ وباإلضافة إلى ذلك فإن الطريق الرئيسي 
سيء، وألننا ال نريد أن تعطب الفاكهة فإننا 
جنمعها كلها ونبيعها ألهالي هوامبو ]في 

املقاطعة اجملاورة[«.
خو�سيه ديل كارمن بورتوكاريرو �سانتيالن، 

ذكر، 82 عامًا، بريو.

»يشترك نحو ثمانية أو تسعة أشخاص في 
استئجار سيارة. وإذا قام شخص بنقل محصول 
البشملة مبفرده فسوف يتحمل تكلفة باهظة. 
وال ميكن لشخص مبفرده أن يتحمل دفع 500 
روبية لسداد تكلفة النقل إلى سوق أبوتاباد«.

حممد نفيد، 
ذكر، 22 عامًا، باك�ستان.
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بعض  وفي  الزراعي(.  والتجهيز  الزراعة  في  املؤقتة 
احلاالت، يزداد تفاوت سلطة السوق بارتفاع درجة ترّكز 
أن  ذلك  مثال  محددة.  قيمة  سالسل  على  السيطرة 
أربع شركات في أمريكا الالتينية تسيطر على 75 في 
وتهيمن  البرازيل،  في  املهّجنة  الذرة  سوق  من  املائة 
وفي  النب.  سوق  في  النسبة  نفس  على  شركات  أربع 
في   72 نسبته  مبا  شركات  أربع  تستأثر  كولومبيا، 
أخرى  شركات  أربع  وتستحوذ  الزيت،  سوق  من  املائة 
واملوز.  ة  والُيكَّ البطاطس  املائة من سوق  94 في  على 
املائة  في   97 على  مطحنان  يهيمن  السلفادور،  وفي 
87 في  أربع شركات على  وتسيطر  القمح،  من سوق 
املائة من سوق منتجات األلبان.152 وهكذا فإن تسخير 
الريفية  االقتصادات  عجلة  لدفع  الزراعية  األسواق 
ومساعدة الفقراء على اخلروج من دائرة الفقر يتطلب 

فهماً للطريقة التي تعمل بها مختلف سالسل القيمة؛ وكذلك فهم معّوقات ومصادر 
اخلطر أمام صغار املزارعني والسكان الريفيني الفقراء اآلخرين؛ والطريقة التي ميكن بها 

أن يكون العمل في سالسل قيمة محددة أقل مخاطرة وأكثر ربحية. 

كيف تغيرت األسواق في العقود القليلة املاضية؟
النامية  البلدان  الكثير من  في  كبيرة  الزراعية حتّوالت  األسواق  إدارة  شهدت سياسات 
املاضية أو نحوها. وكانت نُظم التسويق الزراعي قبل مطلع  على امتداد الثالثني عاماً 
ثمانينات القرن املاضي يغلب عليها التدخل احلكومي الذي كان يهدف إلى التقليل إلى 
أدنى حد من مخاطر نقص األغذية في املناطق احلضرية وضمان حصيلة صرف العمالت 
وكفالة مشاركة صغار  االستراتيجية،  الزراعية  السلع  الضرائب من  وإيرادات  األجنبية 
بها  تقوم  التسويق  أنشطة  وكانت  والنقدية.153  الغذائية  احملاصيل  إنتاج  في  املزارعني 
إقليمية  املزارعني أسعاراً  العادة مجالس تسويق شبه حكومية كانت تعرض على  في 
وموسمية ملنتجاتهم؛ وكان القطاع اخلاص مستبعداً في العادة من أنشطة التسويق. 
بلدان  اإلنتاج، وكان يشّكل في  لزيادة  البلدان حوافز قوية  النظام في بعض  وأتاح هذا 
أخرى شكالً من أشكال الضرائب على صغار املزارعني وكان الغرض منه في املقام األول 

هو كفالة توفير األغذية بأسعار زهيدة في املناطق احلضرية.
النموذج يشّكل عبئاً  أن هذا  الثمانينات هو  العام السائد في مطلع  التفكير  وكان 
لم  وأنه  املنتجني،  أسعار  في  حقيقي  هبوط  في  يساهم  وأنه  حتّمله،  ميكن  ال  مالياً 
الدولي،  البنك  من  قوي  بتشجيع  كثيرة،  بلدان  ونّفذت  الزراعي.  النمو  تعزيز  في  ينجح 
النظم  بدرجات متفاوتة  واملنتجات. وحتررت  املدخالت  إصالحات كبيرة في نظم تسويق 
وجرى  والقطن،  والنب  الكاكاو  قبيل  من  التقليدية  التصدير  محاصيل  لتسويق  احمللية 
القصيرة  التقلبات  زيادة  إلى  أفضى  مما  واألسعار،  الدولية  األرصدة  إدارة  آليات  تفكيك 
السلع  أسعار  وحتديد  تسويق  في  الدولة  دور  تقّلص  كما  السلع.154  أسعار  في  األجل 
وبخاصة  امللحوظة،  االستثناءات  الكثير من  وجود  الرغم من  األساسية على  الغذائية 

»... أمتنى أن يكون لي نشاط مدر لدخل جيد 
حتى أمتكن من حماية أطفالي ونفسي من 
املشقة... وأوّد أن أزيد حجم املوكير )مرهم 

تقليدي مر يُستخَدم في العالج( الذي 
أبيعه... وميكنك أن تبيعه بسرعة إذا حملته 
بنفسك وجتولت به بحثاً عن زبائن محتملني. 
وأنت تعرف أنني أبيعه بربح ضئيل ألن هذه 
املنطقة فقيرة. وال ميكنني أن أترك أطفالي 

ألبيعه في أماكن أخرى«.
بنتو �سامبو، 

اأنثى، 45 عامًا، ال�سنغال.
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واردات  على  احلواجز  ضت  وُخفِّ اخلاص،  القطاع  أمام  التسويق  أبواب  وُفتحت  آسيا.  في 
الكثير  أن  التغييرات؛ على  املزارعني من هذه  الكثير من صغار  واستفاد  الغذائية.  املواد 
النائية املعزولة فقدوا فرص األسواق  املناطق  املزارعني اآلخرين، وبخاصة في  من صغار 

املوثوقة والدخل وتعرضوا خملاطر أشد.
وبالتوازي مع تفكيك نظم إدارة التسويق املرتكزة إلى الدولة، كانت هناك مجموعة 
النامية  البلدان  في  الزراعية  األسواق  أعادت تشكيل  التي  األخرى  العوامل  كاملة من 
والنمو  ر  التحضُّ العوامل  هذه  تشمل  الوطني،  املستوى  وعلى  األخيرة.  السنوات  في 
السكاني وازدياد نصيب الفرد من الدخل، والتغيُّرات في أفضليات املستهلكني، وحتديث 
التجهيز الغذائي وجتارة التجزئة والتحسينات في البنية األساسية للنقل واالتصاالت.155 
أسواق  مصادر  متزايدة  بصورة  تشّكل  النامية  البلدان  باتت  العاملي،  املستوى  وعلى 

ومنتجات زراعية جتتذب شركات األغذية الزراعية الكبيرة املتعددة اجلنسيات.
كما تغّيرت بيئة التجارة جزئياً من خالل التغييرات البطيئة املتراكمة في نظام التجارة 
العاملية وفي معايير اجلودة العامة واخلاصة، واتفاقات التجارة الثنائية واإلقليمية، كما 
جنمت التغييرات في جانب منها عن ازدياد أهمية االقتصادات السريعة النمو في بلدان 
ومصّدرة  مستوردة  باعتبارها  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  خارج 
منواً  اخلصوص  وجه  على  الهادئ  واحمليط  آسيا  منطقة  وشهدت  الزراعية.  للمنتجات 
هائالً في التجارة الزراعية. وبحلول الفترة 2007-2008، باتت الواردات الزراعية اآلسيوية 
تشّكل ربع التجارة العاملية، ومعظمها من احلبوب ومحاصيل الزيت واللحوم ومنتجات 
البستنة.156 وهيمنت الهند والصني على تلك التدفقات التجارية سواء كبلدان مصّدرة 
أو مستورِدة. ونتيجة لكل تلك العوامل، يزداد تنّوع أسواق املنتجات الزراعية في الكثير 
من البلدان. وتشمل هذه األسواق، من ناحية، األسواق القروية التي تبيع املنتجات احمللية 
التي تستهلك محلياً، وتشمل في الناحية األخرى األسواق العاملية التي تبيع اخلضروات 
بدرجات  املتكاملة  واحلديثة  التقليدية  األسواق  وهناك  موسمها.  غير  في  املعّلبة 
تنّوع  ويتيح  والعاملية.  واإلقليمية  والوطنية  واحلضرية  احمللية  املستويات  على  متفاوتة 
مخاطر  من  ذلك  يطرحه  ما  إلى  باإلضافة  املزارعني  صغار  أمام  جديدة  فرصاً  األسواق 

جديدة وحواجز.

 األسواق احلضرية
شهدت األسواق احلضرية تغييرات عميقة خالل الثالثني أو األربعني عاماً املاضية نتيجة 
املراكز  أو  الكبرى  املدن  في  سواء  احلضرية،  املناطق  سكان  أعداد  في  السريع  للنمو 
وظهور  الدخل  مستوى  ارتفاع  البلدان  من  كثير  في  ذلك  وصاحب  الصغيرة.  احلضرية 
في  أيضاًً  ذلك  ويرتبط  استهالكها؛  وأمناط  أذواقها  اختلفت  كبيرة  متوسطة  طبقة 
الكهربائية  األجهزة  وتوّفر  العمالة  أسواق  في  النساء  مشاركة  بازدياد  املناطق  بعض 
عموماً  البلدان  معظم  وشهدت  العوامل.  من  ذلك  وغير  واسع  نطاق  على  املنزلية 
القيمة، من قبيل اخلضروات  العالية  املنتجات  الطلب على األغذية، ال سيما  زيادة في 
الذين  األشخاص  عدد  وازداد  أدناه(.  اجلدول  )انظر  األلبان  ومنتجات  واللحوم  والفاكهة 
التحضير.  السهلة  أو  املصّنعة  واألغذية  اجلودة  العالية  املضمونة  األغذية  يفّضلون 
ومطاعم  منافذ  في  الطعام  وتناول  الكبيرة  املتاجر  في  التسّوق  الكثيرون  ل  ويفضِّ

الوجبات السريعة.
سواء  الوطنية  األغذية  أسواق  هيكلة  بسرعة  أعيدت  األسواق،  حترير  أعقاب  وفي 
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لالستجابة للطلبات املتغيرة على الغذاء في املناطق احلضرية أو لدفع تلك التغييرات؛ 
بدرجات  وبزغت  هائلة  جديدة  استثمارات  التجزئة  وجتارة  التجهيز  عمليات  وشهدت 
متفاوتة ترتيبات ومعايير جديدة لألسواق في مختلف البلدان. وانتشرت املتاجر الكبيرة 
التي  الالتينية  أمريكا  في  النمو  هذا  وبدأ  النامي.  العالم  أنحاء  معظم  في  بسرعة 
تستأثر فيها املتاجر الكبيرة حالياًً في العادة مبا نسبته 60 في املائة أو أكثر من مبيعات 
الشرقي  وجنوبها  آسيا  شرق  في  البداية  كانت  حيث  آسيا  وتليها  الغذائية؛  التجزئة 
في  ثم  األفريقي  اجلنوب  في  البداية  كانت  حيث  أفريقيا  ثم  آسيا،  جنوب  في  ومؤخراًً 
البرازيل التي تستحوذ  البلدان: ميكن مقارنة  التفاوت كبير بني  شرق أفريقيا.157 على أن 
بوليفيا  ودولة  الغذائية،  التجزئة  مبيعات  من  املائة  في   75 على  الكبيرة  املتاجر  فيها 
10 في املائة.158 كما توجد فروق بني  املتعددة القوميات التي ال تزيد النسبة فيها على 
الكبيرة في  املتاجر  املنتجات حيث تسيطر  واملدن الصغيرة وبني مختلف  الكبيرة  املدن 
زة واملعلَّبة مقارنة بالفواكه واخلضروات  العادة على حصة كبيرة من سوق األغذية اجملهَّ
الطازجة. وباإلضافة إلى ذلك فإن املتاجر الكبيرة تتباين تبايناً شديداً لتشمل األعمال 

التجارية األسرية وسالسل التجزئة العاملية.
املنتجات من شركات  الكبيرة تفضل في كثير من األحيان شراء  املتاجر  أن  وفي حني 

اجلدول  2 تغيُّر أمناط استهالك األغذية )كيلوغرام/فرد/سنة(

.http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx امل�شدر: قاعدة البيانات الإح�شائية املو�شوعية يف منظمة الأغذية والزراعة 

الزيادة19802005املنتجالبلد
)نسبة مئوية(

احلبوبالصني
اخلضروات

احلليب

154
49
3

156
271
24

1
453
700

احلبوبالسلفادور
اخلضروات

احلليب

139
30
84

133
63

103

-4
110
29

احلبوبغانا
اخلضروات

احلليب

58
26
3

95
30
7

90
15

133

احلبوبالهند
اخلضروات

احلليب

140
48
39

146
74
65

4
54
67

احلبوبكينيا
اخلضروات

احلليب

147
25
65

128
44
76

-13
76
17

احلبوببيرو
اخلضروات

احلليب

102
27
62

140
44
50

37
63

-19

احلبوبتونس
اخلضروات

احلليب

207
140
66

207
185
98

0
32
48
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التجهيز الكبرى أو مباشرة من وحدات اإلنتاج، كما تعمل في بعض السياقات في إطار 
عالقات بني املوردين املفضلني وصغار املزارعني، وتقدم في بعض األحيان مدخالت باألجل، 
وتوفر املساعدة التقنية وجتمع املنتجات.159 وهناك الكثير من األمثلة على توريد املنتجات 
من صغار املزارعني إلى املتاجر الكبيرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ال سيما في جنوب 
شرق آسيا.160 ويندمج أصحاب احليازات الصغيرة على األرجح في أسواق التجزئة الغذائية 
معهم  بالعمل  اهتمام  ولديه  شامالً  أو  متجاوباً  األعمال  قطاع  يكون  حيثما  احلديثة 
بشروط عادلة، وفي احلاالت التي يوجد فيها صغار املزارعني املنظمني واملتمكنني القادرين 
يوجد قطاع  وحيثما  بها،  يقومون  التي  والتسويق  اإلنتاج  وتنظيم عمليات  تطوير  على 
أن  على  املزارعني.161  وصغار  األعمال  قطاع  ملشاركة  املطلوبة  الظروف  تهيئة  ييسر  عام 
ما  وبخاصة  الكبيرة،  املتاجر  تفرضها  التي  الصارمة  باملعايير  الوفاء  يستطيعون  ال  من 
النوع من سالسل  هذا  من  يستبعدون عموماً  والكميات،  العرض  باتساق  منها  يتعلق 
القيمة. وعالوة على ذلك فإن الكثير من املتاجر الكبيرة يسعى صراحًة إلى تخفيض عدد 

املوردين.162وهو ما قد يعني استبعاد صغار املنتجني.
الكبيرة  املتاجر  أن تهيمن  األلفية اجلديدة قلق من  األول من  العقد  وساد في مطلع 
إليها  التوصل  مت  التي  األدلة  وتشير  الناشئة.163  األغذية  أسواق  على  املطاف  نهاية  في 
مؤخراًً إلى احتمال املبالغة في تلك اخملاوف164 وإلى أهمية دور األنواع األخرى من التجزئة، 
تنخفض  التي  األسواق  هذه  زالت  وما  التقليدية.  األسواق  خالل  من  التجزئة  فيها  مبا 
في  منهم  الفقراء  سيما  ال  واملنتجني،  للمستهلكني  مهماً  دوراً  تؤدي  دخولها  تكاليف 

Henson (2006) امل�شدر: ماأخوذ بت�شرف من

الإطار  7 أهم سمات سالسل إمدادات املنتجات الزراعية والغذائية التقليدية واحلديثة

التقليدية
y انخفاض مرونة أسعار الطلب
y سالسل اإلمدادات يقودها التجار أو اجملهزون
y انخفاض نسبة القيمة إلى احلجم
y حتديد النوعية بحسب الرُتب األساسية
y  احلاجة احملدودة إلى البنية األساسية الالزمة لضمان

النوعية والسالمة
y انخفاض إمكانية تلف الكثير من املنتجات
y            املنتجات وحتويل  جتهيز  مستويات  انخفاض 

تصديرها قبل 
y  التنسيق احملدود لسالسل اإلمدادات وارتفاع مخاطر

تكاليف املعامالت في جميع مراحل السلسلة
y كثرة األعمال التجارية الصغيرة املتخصصة
y  قلة أو انعدام التتبع/احلفاظ على الهوية في جميع

مراحل سلسلة اإلمدادات
y احلاجة إلى قدرات لوجستية أساسية احلديثة

y ارتفاع مرونة أسعار الطلب
y سالسل اإلمدادات يقودها جتار التجزئة
y ارتفاع نسبة القيمة إلى احلجم
y حتديد النوعية بحسب املعايير اخلاصة
y احلاجة الكبيرة إلى آليات ضمان النوعية والسالمة
y ارتفاع معدل تلف الكثير من املنتجات
y ارتفاع مستويات حتويل وجتهيز املنتجات قبل التصدير
y  ارتفاع مستويات تكامل أو تنسيق سالسل اإلمدادات

لني مع املوردين املفضَّ
y  انخفاض اخملاطر وتكاليف املعامالت في سالسل

اإلمدادات القصيرة
y قلة األعمال التجارية املتخصصة
y  احلاجة الكبيرة إلى التتبع/احلفاظ على الهوية في

جميع مراحل سلسلة اإلمدادات
y احلاجة إلى قدرات لوجستية متقدمة
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جميع األقاليم. وكشف برنامج األبعاد الهيكيلية للتحرير في الزراعة والتنمية الريفية 
التي جرى  البلدان السبعة  التقليدية في معظم مناطق  ترتيبات التسويق  عن هيمنة 
استقصاؤها حيث تبنيَّ أن املبيعات لألسواق احلديثة لم تكن مهمة إاّل في عدد محدود 
من املناطق التي أُنشئت فيها أعمال جتارية زراعية.165 وعلى النقيض من األسواق احلديثة 
وتعدد  بتشتتها  العادة  في  التقليدية  األسواق  تتسم  هيكلتها،  أعيدت  التي  واألسواق 
تعاني  وقد  األحيان؛  الكفاءة في كثير من  إلى  تفتقر  األسواق  وهذه  وتفتتها.  طبقاتها 
دورياً من نقص السلع واإلغراق وتقلب األسعار املرتفعة؛ وقد تنخفض نوعية املنتجات؛ 
وترتفع مستويات اخملاطر وتكاليف املعامالت في جميع مراحل السلسلة، مما يسفر عن 
بالتوازي  احلديثة  واألسواق  التقليدية  األسواق  تعمل  وعندما  املنتجني.  أسعار  انخفاض 
فإنها تسمح لصغار املنتجني بوضع استراتيجيات متطورة ومتنوعة لتسويق منتجاتهم. 
وعلى الرغم من أن األسواق احلديثة تعرض في العادة أسعاراً أعلى، قد يرى املنتجون أن 
األسواق التقليدية متنحهم مزايا تتعلق بالتدفقات النقدية، أو قد يستخدمون األسواق 
التقليدية لبيع منتجاتهم التي ال تفي مبعايير السوق احلديثة حتى وإن كانوا يحصلون 

على سعر أقل.

األسواق العاملية 
تتغيَّر األسواق العاملية متاماً كما تتغيَّر األسواق احمللية. وقد انخفضت »املنتجات املدارية« 
التقليدية )أي النب والكاكاو والشاي واأللياف النسيجية واجلوز والتوابل والسكر واحللوى( 
مبقدار النصف من 39 في املائة إلى 19 في املائة من مجموع قيمة الصادرات الزراعية في 
البلدان النامية خالل الثمانينات والتسعينات. وازدادت نسبة الفاكهة واخلضروات خالل 
في   7 البحرية من  واألغذية  واألسماك  املائة،  في   22 إلى  املائة  في   15 الفترة من  نفس 
املائة إلى 19 في املائة )وأكثر من ثلثها من تربية األحياء املائية(. وتهيمن هذه املنتجات 
»غير التقليدية« على الصادرات الزراعية والغذائية من البلدان النامية وما زالت متثل أكثر 
األسواق نشاطاً، ويصاحب ذلك انخفاض نسبي في معدالت احلماية التجارية في أسواق 
أمريكا  البلدان معظمها في  البلدان الصناعية. ويهيمن على الصادرات عدد قليل من 
نت من الوصول إلى مركز الهيمنة  الالتينية وآسيا على الرغم من أن بعض البلدان متكَّ
دة، وتشمل أمثلة تلك البلدان كينيا التي تهيمن على سوق  على أسواق منتجات محدَّ

الفاصولياء اخلضراء وبيرو التي تهيمن على سوق األسباراجوس.166 
على أن استفادة صغار املنتجني من فرص األسواق الزراعية العاملية ما زالت محفوفة 
بالكثير من الصعاب في البلدان النامية. ويواجه هؤالء املنتجون عدداً من القيود. وأول هذه 
القيود يرتبط بسياسات التجارة الراهنة والدعم احمللي للزراعة في البلدان النامية، وهو ما 
يحد من الفرص التي ميكن أن تتيحها أسواق التصدير لصغار املزارعني في البلدان النامية. 
ومن املتوقع أن تتراوح التكلفة العاملية لهذه السياسات بني 70 مليار دوالر أمريكي و200 
مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2015، وأكثر من 90 في املائة من هذه التكاليف ناجم عن 
تقييد ُسبل الوصول إلى األسواق وفرض تعريفات على املنتجات الزراعية؛ وتتكبَّد البلدان 
زيادة  إلى  الكامل  التحرير  يؤدي  التكلفة. وسوف  تلك  النامية نسبة كبيرة من مجموع 
األسعار بنسبة تزيد على 5 في املائة في املنتجات الزراعية األساسية، وبنسبة تتراوح بني 
10 و20 في املائة في القطن، و15 في املائة لبذور الزيت. كما سيؤدي ذلك إلى زيادة تقترب 

نسبتها من 9 في املائة من حصة البلدان النامية في الصادرات الزراعية العاملية وستبلغ 
زة  اجملهَّ واللحوم  القمح  في  وكذلك  الزيت،  وبذور  القطن  في  مستوياتها  أعلى  الزيادات 
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والسكر ومنتجات األلبان واحلبوب اخلشنة والفاكهة واخلضروات. وأكبر مستفيد من هذه 
الزيادات هو أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء.167

األغذية  سالمة  أنظمة  صرامة  ازدياد  هو  املنتجني  صغار  يعوق  الذي  الثاني  والقيد 
ونوعيتها املطبقة بشكل خاص على املنتجات العالية القيمة في أسواق التصدير. مثال 
ذلك أن كبار جتار التجزئة في أوروبا )وبشكل متزايد خارجها( يشترطون امتثال منتجات 
احملاصيل واملنتجات احليوانية واألحياء املائية من البلدان النامية ملعايير الشراكة العاملية 
»للممارسات  األوروبية  بالشراكة  قبل  من  )املعروفة  السليمة  الزراعية  للممارسات 
الزراعية السليمة«( التي تشمل قواعد محددة للمزارعني تقتضي تقييم كل وحدة إنتاج 
الشهادات.  بإصدار  لها  يعملون حلساب شركات مرخص  من جانب مراجعني مستقلني 
نفقات  السليمة  الزراعية  للممارسات  العاملية  الشراكة  ملعايير  االمتثال  يتطلب  وقد 
وضع  ويلزم  الفرز؛  ومظالت  الرش  ومعدات  الكيميائية  املواد  مستودعات  في  رأسمالية 
نُظم إلدارة اجلودة وتغطية تكاليف إصدار الشهادات. وباإلضافة إلى ذلك، يحتاج املزارعون 
التكاليف  هذه  وكل  التتبع.  ومتطلبات  والضوابط  واملمارسات  املعايير  على  تدريب  إلى 
تضع حواجز أمام الدخول وقد تبلغ التكاليف مستويات يعجز أصحاب احليازات الصغيرة 
تكاليف  ارتفاع  على  للتغلب  مهمة  طريقة  اجلماعية  العضوية  أن  على  سدادها.  عن 

املعامالت التي يتكبدها من ينجحون في االلتزام باملعايير.168
وتبني دراسات كثيرة أن أسواق تصدير املنتجات العالية القيمة متيل إلى استبعاد صغار 
املنتجني،169 وهي عملية اشتدت نتيجة وضع معايير أعلى للمنتجات والعمليات. ويتضح 
ذلك من املثالني التاليني. املثال األول، يتعلق بسوق تصدير اخلضروات الطازجة في كينيا. 
السبعينات  خالل  اخلضروات  تصدير  صناعة  شهدته  الذي  السريع  النمو  أعقاب  ففي 
الكبيرة  املتاجر  ملعايير  مراعاة  التسعينات  في  السوق  هذه  هيكلة  أعيدت  والثمانينات، 
في أوروبا. وأفضى ارتفاع تكاليف إصدار الشهادات )000 20 دوالر أمريكي جملموعة من 45 
مزارعاً(170 إلى انهيار عدد من صغار املنتجني املشتغلني في السوق. وانخفض عدد املزارعني 
الذين كانوا يوردون الفاصولياء اخلضراء إلى إحدى كبريات شركات التصدير في مقاطعة 
واحدة فقط )ماكاكوس( من أكثر من 200 1 مزارع إلى أقل من 400 مزارع فيما بني عامي 
1991 و2004؛ واحتل مكانهم إنتاج املزارع الكبيرة اململوكة لشركة التصدير واملشتريات 

من كبار ومتوسطي املزارعني.171 وفي فييت نام، حصل صغار منتجي سمك السّلور على 
دعم كبير من جامعة آن غيانغ لتمكينهم من توريد اإلنتاج إلى إحدى كبريات شركات 
التجهيز التي كانت تقوم بعد ذلك بتصدير شرائح سمك السّلور إلى أوروبا. على أن تقلب 
األسعار وارتفاع تكلفة االلتزام باملعايير املطلوبة لتصدير األسماك إلى أوروبا كان معناه 
عدم إقبال املنتجني املشاركني على سوق التصدير واجتاههم في نهاية املطاف إلى تقليص 
نظام إنتاجهم لبيع كميات صغيرة من سمك السّلور لسوق األسماك الطازجة احمللية.172 
وال متثل األسواق املتخصصة، ال سيما في املنتجات الزراعية املشهود لها بأنها عضوية 
أو قائمة على التجارة العادلة إاّل نسبة ضئيلة من التجارة الزراعية. وبلغ مجموع قيمة 
سوق املنتجات العضوية العاملية، وهي األكبر بني هذين النوعني، ما قيمته 52 مليار دوالر 
الغذائية  املبيعات  املائة من مجموع  و2 في   1 بني  تراوح  ما  أي   173،2008 أمريكي في عام 
تعود  أن  ميكن  ألنها  الصغيرة  احليازات  أصحاب  تهم  األسواق  هذه  أن  على  العالم.  في 
الطويلة  العقود  و/أو  املتميزة  املنتجني وكذلك األسعار  اجتماعية على  أو  بيئية  بفوائد 
األجل. على أن هذين النوعني من األسواق ينطويان على تكاليف كبيرة بالنسبة ألصحاب 
دة ومكلفة. وفي حني أن معايير املنتجات  احليازات الصغيرة ألنهما يتطلبان شهادات معقَّ
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أصحاب  مشاركة  تشجع  ال  فإنها  وصحية  بيئية  العتبارات  العادة  في  قوية  العضوية 
في  العضوية  الزراعية  املنتجات  من  كبير  جانب  وينتج  ذاتها،  حد  في  الصغيرة  احليازات 
2008 في ثالثة بلدان آسيوية عن نوعني  أُجريت في عام  وحدات كبيرة. وكشفت دراسة 
رئيسيني من نُظم الزراعة العضوية. أحد هذين النظامني تقوده في األغلب منظمات غير 
حكومية ويعمل في املقام األول مع املزارع الصغيرة التي توجه إنتاجها إلى السوق احمللية، 
كبيرة.174  شركات  العادة  في  ويشمل  اخلاص  والقطاع  احلكومات  تشجعه  اآلخر  والنوع 
األول فيشيع في  النموذج  وأما  الصني،  الثاني يسود في  النموذج  أن  الدراسة  وتبنيَّ من 
إنتاج الوحدات  الهند وجتمع تايلند بني النوعني. وفي املقابل فإن التجارة العادلة تشجع 
عناصر  وعوجلت  الصغيرة.  احليازات  أصحاب  األرجح  على  تفيد  فهي  ولذلك  الصغيرة 
هذه األسواق املتخصصة في السنوات األخيرة في جدول أعمال املسؤولية االجتماعية 

املتزايدة للشركات العاملية في سالسل األغذية الزراعية.

الفرص والتكاليف في مختلف األسواق
أن  الواضح  وإن كان من  املنتجني،  أن تكون مهمة لصغار  والدولية ميكن  األسواق احمللية 
األسواق احلضرية احمللية توفر يوماً بعد يوم فرصاً أكبر. فهذه األسواق، أوالً، أكبر كثيراًً من 
أسواق تصدير معظم املنتجات، وتتسع بسرعة أكبر. وتشير التقديرات إلى أن مجموع 
املنتجني  لصغار  أمريكي  دوالر  مليار   17 من  اقترب  أفريقيا  في  احلضرية  السوق  قيمة 
في عام 2002 مقارنة مبا قيمته 4 مليارات دوالر أمريكي في سوق التصدير )سواء سوق 
املنتجات املدارية أو املنتجات العالية القيمة(.175 فنظام زراعة البستنة احمللية في كينيا 
أكبر أربع أو خمس مرات من حيث القيمة وتزيد فيه أعداد صغار املزارعني وصغار التجار 
عدة مرات.176 وفي الصني، كان نظام املنتجات الطازجة احمللية أكبر مبا يتراوح بني 40 و50 
مرة من نظام الصادرات في مطلع العقد األول من األلفية اجلديدة. وثانياً، تغيَّرت طبيعة 
املنتجات املطلوبة في األسواق احلضرية احمللية. ومير الطلب على السلع األساسية حالياًً 
بحالة ركود في الكثير من البلدان، ال سيما االقتصادات التي متر مبرحلة حتول وإن كان ال 
يقتصر عليها، في حني أن الطلب على املنتجات األعلى قيمة آخذ في االزدياد بسرعة. 
كما تتطلب هذه املنتجات عمالة كثيفة، وهو ما يفتح آفاقاً طيبة أمام العمالة الزراعية. 
واألسواق  اإلقليمية.  البينية  للتجارة  جديدة  فرص  احلضرية  األسواق  عن  تنشأ  وثالثاً، 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  وتعترف  بالفعل؛  مهمة  آسيا  من  واسعة  أنحاء  في  اإلقليمية 
أن يكون لألسواق احلضرية  بأن هذه األسواق تنطوي على إمكانات هائلة. وميكن عموماً 
في البلدان النامية أثر كبير في تهيئة فرص جديدة للنمو الريفي الزراعي محلياً وداخل 
األقاليم وميكن أن يشارك صغار املنتجني بدور رئيسي في هذا النمو. على أن هذه الفرص 

تختلف من حيث طبيعتها ونطاقها باختالف السياقات وسالسل القيمة. 
وقد يسعى أصحاب احليازات الصغيرة في الكثير من البلدان إلى العمل في مختلف 
ألن  مطلقة  اختياراتهم  تكون  أاّل  وينبغي  األسواق.  تنويع  الزدياد  نظراً  البديلة  األسواق 
دخول أسواق مختلفة في نفس الوقت قد يكون له مزاياه. وعموماً فإن خياراتهم يحددها 
قيمة  العادة  في  ارتفعت  وكلما  واخملاطر.  والتكاليف  الوصول  وإمكانية  املتوقع  العائد 
السوق والعائد املتحقق من املشاركة فيه ازدادت على األرجح صعوبة الوصول إليه. وميكن 
إلعادة هيكلة األسواق احمللية أن تعود بفوائد مجزية كبيرة على أصحاب احليازات الصغيرة، 
ولكنها قد تنطوي على حتديات ألن املؤسسات واملعايير واألشكال التنظيمية التي متيزها 
ترتبط في العادة باألسواق العاملية أكثر من ارتباطها باألسواق احمللية التقليدية. وعموماً 
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الصغيرة  احليازات  أصحاب  من  تتطلب  األسواق  هيكلة  إعادة  فرص  من  االستفادة  فإن 
والتكنولوجيات  املنتجات  في  واالبتكار  املستمر  التحسني  في  االستثمار  على  قدرة 
واستراتيجيات التسويق. كما يتطلب ذلك فرصاً مستقرة وكافية للوصول إلى األصول 
احلكومية  غير  املنظمات  من  والدعم  املالية(،  اخلدمات  سيما  )ال  واخلدمات  التكميلية 
مواتية.177  عامة  وبرامج  وسياسات  متجاوب  أعمال  وقطاع  اخلاص،  القطاع  ومنظمات 
وأخيراً، من الواضح أن الفرص ستتحدد من خالل السياق وظروف السوق ليس فقط على 
السائدة  والظروف  القيمة كل على حدة  بل وكذلك ظروف سالسل  القطري،  املستوى 
في مختلف املواقع واألقاليم. على أنه ميكن حتديد عدد من العوامل العامة التي تيسر 

اشتراك أصحاب احليازات الصغيرة في األسواق.

عوامل السوق الرئيسية املؤثرة على السكان 
الريفيني الفقراء

منظمات املنتجني الريفيني
أكدت الشركات اخلاصة وأصحاب احليازات الصغيرة في كولومبيا في أثناء املقابالت التي 
أُجريت معهم أهمية تنظيم املنتجني في مجموعات إلقامة عالقات جتارية بينهم.178 وال 
غرابة في هذا ألن اجملموعات تقلل من اخملاطر وتكاليف املعامالت التي يتكبدها اجلانبان. 
والفائدة التسويقية الرئيسية التي تتيحها اجملموعات، ومنظمات املنتجني بشكل أعم، 
في  توسيع معامالتها  ميكنها  وبذلك  املنتجات  وبيع  املدخالت  زيادة شراء  هو  ألعضائها 
األسواق وتخفيض تكاليف النقل. وتتيح املنظمات أيضاًً تكوين عالقات موثوقة بدرجة 
أكبر مع كبار املشترين، مبا في ذلك من خالل العقود التي قد ترتبط بائتمانات املدخالت 
وباإلضافة  املنظمات.  املالية من خالل  اإلنتاج. كما ميكن حتسني اخلدمات  وخدمات دعم 
إلى ذلك فإن هذه املنظمات ميكنها أداء دور رئيسي في كفالة النوعية املطلوبة والكمية 
من  العادة  في  أكبر  السوق  في  املنتجني  منظمات  سلطة  أن  كما  اإلنتاج.  من  املرجوة 
وحتديد شروط  أفضل  أسعار  التفاوض على  أن تساعدهم على  وميكنها  األفراد،  سلطة 
للكثير من أصحاب  املنظمات  تيّسر  وأخيراً،  واملنتجات.  املدخالت  تكاليف  أفضل لسداد 
احليازات الصغيرة الذين يفتقرون إلى القدرة على تنظيم املشاريع الدخول بفعالية في 

عالقات جتارية. 
ألصحاب  الريفيني  املنتجني  منظمات  فيها  أتاحت  التي  احلاالت  من  الكثير  وهناك 
أو حتسني وضعهم فيه واالستفادة من األسعار األعلى  احليازات الصغيرة دخول السوق 
وشروط السداد األنسب. ويبني مثال رابطة فاسو جيغي في مالي )اإلطار 8(، وهي رابطة 

للتعاونيات، الدور األساسي الذي ميكن أن تؤديه تلك املنظمات.
من  الرسمية  املؤسسات  بني  تتراوح  عدة  أشكاالً  املنتجني  منظمات  تتخذ  أن  وميكن 
أو عدم  تسجيلها  ويجوز  الرسمية.  غير  املنتجني  ورابطات  ومجموعات  التعاونيات  قبيل 
أن  وميكن  اخليارين.  لكال  معقولة  ظرفية  أسباب  هناك  تكون  وقد  رسمياً،  تسجيلها 
في  الصغيرة  احليازات  أصحاب  مشاركة  تيسير  من  الزراعية  األسواق  في  أدوارها  تتراوح 
إلى  التسويق(  أو  املناولة بعد احلصاد  أو  اإلنتاج  القيمة )مثل  جانب معنيَّ من سالسل 
أنسب  تختلف  أن  وميكن  الرأسي.  اإلدماج  خالل  من  بأكملها  سالسل  على  السيطرة 

بناء سالم طويل 
األمد في رواندا
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يتوقف  حاسمة  عوامل  ثالثة  وهناك  السياقات.179  باختالف  األدوار  مجموعات  أو  أنواع 
عليها جناح منظمات املنتجني. العامل األول هو أن منظمة املنتجني يجب أن يكون لها 
أساس منطقي ومصلحة مشتركة في تكوينها؛ وثانياً، يجب أن يكون حيزها اجلغرافي 
الذي  للغرض  القانوني جتسيداً  إدارتها ووضعها  وترتيبات  وحجمها وهيكلها وتسييرها 
حتقيق  على  بالعمل  فعلياً  التزاماً  أعضاؤها  يلتزم  أن  يجب  وثالثاً،  أجله؛  من  أنشئت 
ويترتب على ذلك  املتفق عليها.  القواعد  وااللتزام مبجموعة من  املتفق عليها  األهداف 
تواجه  قد  اجتماعية  أو  مجتمعية  ألغراض  تتكوَّن  التي  اجلماعات  أن  بينها  من  أمور، 
دة وأداء األدوار االقتصادية التي تسعى  حتديات معيَّنة في متثيل املصالح االقتصادية احملدَّ
املنتجني قد ال متثل  بها. وعالوة على ذلك فإن منظمات  القيام  إلى  املنتجني  منظمات 
احلل لكل عالقة من عالقات السوق )فهي مثالًً قد ال تنطوي على قيمة كبيرة في بعض 
أشكال نُظم الزراعة التعاقدية(، ولكن ينبغي في احلاالت التي تكون مطلوبة فيها أن 

يعبر شكلها ودورها عن املتطلبات احملددة التي تفرضها ظروف السوق. 

.http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/FRA-42715145-QBN  »امل�شدر: »فا�شو جيغي - اأمل ال�شعب

أنشئت رابطة فاسو جيغي في عام 1995 بدعم من 
الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووكالة التنمية 

الدولية التابعة الحتاد املنتجني الزراعيني في كيبيك في 
إطار برنامج إلعادة هيكلة أسواق احلبوب. وأقيمت فاسو 
جيغي كرابطة لتعاونيات املزارعني بغرض تيسير وصول 
أصحاب احليازات الصغيرة إلى األسواق وللحصول على 

أسعار أفضل وأكثر استقراراً للحبوب )األرز والسرغم 
والُدخن( والكراث األندلسي.

وجمع نظام التسويق اجلماعي الذي أنشأته رابطة 
فاسو جيغي مبرور الوقت كميات مهمة من املنتجات 

وأتاح للمنظمة قوة تفاوضية هائلة في األسواق احمللية 
ض تكاليف املعامالت التي يتكبدها  والوطنية وخفَّ

املزارعون والعناصر الفاعلة األخرى في السوق بفضل 
وفوراًت احلجم التي حتققت في التخزين والنقل. كما 

استطاع هذا النظام أن يضمن أسعاراً مستقرة للمزارع 
ونشر معلومات عن األسعار على نطاق واسع بني 

أصحاب احليازات الصغيرة، مما أدى إلى تعزيزهم باملشترين. 
نت رابطة فاسو جيغي أعضاءها من الوصول  كما مكَّ

نت كمية ونوعية الغالت،  إلى املشورة التقنية التي حسَّ
ومكنتهم من الشراء اجلماعي لألسمدة وبالتالي ضمان 

أسعار أعلى ونوعية أفضل. وأخيراً، وضعت الرابطة 
آلية للسداد بالُسلف من أجل مساعدة أعضائها على 

التصدي ملشكلة احلصول على رأس املال العامل في 
بداية املوسم الزراعي. ومن خالل هذا النظام، حصل 

املزارعون على قروض بضمان التزام الرابطة بالسداد. 
وتطلب الرابطة بعد ذلك قرضاً من املؤسسات املالية 

على أساس االحتياجات االئتمانية اإلجمالية ألعضائها 
بضمان صندوق التسويق. كما أنشئ صندوق تأميني 

لتغطية األضرار احملتملة وصدمات األسعار.
وحققت رابطة فاسو جيغي منذ إنشائها جناحاً كبيراًًً 

وجمعت أكثر من 000 5 مزارع في أكثر من 134 
تعاونية. وتبيع الرابطة سنوياً أكثر من 000 7 طن من 

احلبوب بقيمة تزيد على 2.5 مليون يورو. واكتسبت 
الرابطة قدرة كبيرة على التأثير في األسواق والسياسات 
ل بائعو اجلملة االستعانة مبصادر الرابطة  الزراعية. ويفضِّ

ويبدون استعدادهم لدفع أسعار أعلى ألن الرابطة 
تساعد على مركزية األرصدة وحتسني نوعية مرافق 

التخزين وسهولة الوصول إليها. على أن أسواق احلبوب 
تتغيَّر دوماً في اإلقليم، ولذلك يجب على الرابطة تعديل 

نظامها التسويقي حتى يظل قادراً على املنافسة.

الإطار  8 فاسو جيغي وسوق احلبوب في مالي
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العملي  الواقع  في  املنتجني  منظمات  وتواجه 
العادة  في  التحديات  هذه  وتشمل  كثيرة.  حتديات 
مسائل التسيير ونزاهة قيادتها، وعدم جتانس األعضاء 
ورمبا تباين املصالح، واملفاضلة بني اإلنصاف والكفاءة، 
والقدرة على إدارة العمل اجلماعي ألعضائها بفعالية، 
بسبب  الواضحة  الرؤية  إلى  واالفتقار  والتنازالت 
اجلماعات  النامي  العالم  في  وتكثر  اخلارجي.  الدعم 
أو  احلكومات  تدعمها  كانت  التي  والتعاونيات 
املنظمات غير احلكومية أو اجلهات املانحة، ولم تستمر 
بعد  ببساطة  انهارت  أو  التعاونيات  أو  اجلماعات  هذه 
مدى  شيلي  حالة  من  ويتضح  منها.  الدعم  سحب 
املنتجني  منظمات  تواجهها  أن  ميكن  التي  الصعوبة 
وقد  واالقتصادية.  املؤسسية  االستدامة  حتقيق  في 
كرَّست حكومة شيلي خالل تسعينات القرن املاضي 
ومطلع العقد األول من األلفية اجلديدة جهوداً كبيرة 
أقل  في  وتكوَّنت  الريفيني  املنتجني  منظمات  لتعزيز 
الريفيني.  للمنتجني  منظمة   780 سنوات   10 من 
األسواق  إلى  الوصول  يقرب من نصفها في  ما  وجنح 
الوطنية، وجنح 13 في املائة منها في تصدير منتجاتها. 
مقوِّمات  لها  توفرت  التي  املنظمات  نسبة  أن  على 
االستدامة لم تتجاوز 20 في املائة. وكانت املصروفات 
من  املائة  في   45 نحو  في  اإليرادات  تتجاوز  السنوية 
كبيرة،  بديون  مثقالً  ثلثها  وكان  املنظمات،  تلك 
أكثر  تشكل  كانت  وِمنح  إعانات  على  ثلثها  واعتمد 
من 60 في املائة من مجموع إيراداتها. وأما منظمات 
لتمكني  أدوات  أنها كانت تشكل  وهي  ثالث خصائص،  الناجحة فتشترك في  املنتجني 
لربط  شبكياً  موصولة  كانت  وأنها  الزراعية؛  ممارساتهم  وتغيير  االبتكار  من  األعضاء 
أعضائها باألفكار واملوارد واحلوافز والفرص اجلديدة؛ وأنها كانت تسعى إلى نقل إشارات 
السوق غير املشوَّهة فيما يتعلق بالتكاليف والفوائد إلى أعضائها الذين أمكنهم بعد 
ذلك االستجابة لتلك اإلشارات.180 ويعرض اإلطار 9 أدناه صورتني متباينتني للنجاح الذي 

حققته تعاونيتان في تسويق املنتجات. 

البنية األساسية واملعلومات
نة ارتباطاً قوياً بتحسن أداء األسواق وانخفاض معدل الفقر.  ترتبط البنية األساسية احملسَّ
واخلروج من الفقر أيسر في األماكن التي توجد فيها بنية أساسية قوية. مثال ذلك أنه 
تبنيَّ أن األسر التي تفلت من الفقر في الهند تعيش على األرجح في القرى املزوَّدة ببنية 
أساسية جيدة أو التي تعيش بالقرب من تلك القرى وبالقرب من املدن. وميكن لالستثمار 
في الطرق الريفية أن يكون له أثر إيجابي في جملة مجاالت. مثال ذلك أن القرى املزوَّدة 
ن  وحتسُّ املدخالت  استخدام  بارتفاع مستوى  ارتبطت  بنغالديش  في  جيدة  فرعية  بطرق 
وحتسن  الصحية  اخلدمات  إلى  الوصول  مؤشرات  وحتسن  الدخل،  وازدياد  الزراعي،  اإلنتاج 

عبد اهلل عضو في الرابطة الزراعية في 
املقاطعة التي يعيش فيها. »تسدَّد رسوم 

كل اخلدمات التي تقدمها الرابطة )العمالة 
للزراعة واحلصد وما إلى ذلك( وتستخدم األموال 
لتغطية احتياجات املقاطعة. وقد تطلب القرية 

مثالً مبلغاً معيَّناً من املال من كل مقاطعة 
لشراء البذور. ونحن نحصل على تلك النقود من 
أموال الرابطة... والرابطة لها رئيس وأمني خزانة 

ومنظم مسؤول عن املعلومات املتعلقة بأنشطة 
الرابطة. وهؤالء تختارهم املقاطعة على 

أساس الثقة... وبعد كل موسم مطير... تدعو 
القيادات إلى عقد اجتماع. وميكن ألي شخص 
أن يستمع إلى تفاصيل احلالة املالية. وتعرفون 

أن املستفيدين ال يسددون نقداً في كل احلاالت. 
ولكنهم قد يسددون عيناً في شكل أرز أو فول 

سوداني أو ماشية أو ما إلى ذلك. والفائدة األولى 
هي احلصول على املعدات والبذور. وأنا مبفردي ال 
ميكنني أن أنقل كيساً واحداً من بنيونونا إلى 
سنديا. وهناك أيضاًً جانب التضامن في تلك 
األنواع من الرابطات. وإذا لم تكن عضواً فيها 

فلن يكون في وسعك االستفادة من خدماتها«. 
عبد الله بادجي، 

ذكر، 50 عامًا، ال�سنغال.
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فرص كسب الدخل. وتبني أن أحد مشاريع الطرق التي ينفذها البنك الدولي في املغرب 
املدخالت  وزيادة استخدام  األراضي  وإنتاجية  الزراعي  اإلنتاج  رفع مستوى  إلى  قد أفضي 
غير  العمل  وفرص  القيمة  العالية  احملاصيل  نحو  والتحول  اإلرشاد  وخدمات  الزراعية 
في  أنفقت  تقريباًً(  أمريكي  دوالر   23  000( إضافية  روبية  مليون  كل  أن  وتبنيَّ  الزراعي.181 
الفقر.182  من  881 شخصاً  انتشلت  التسعينات  الريفية خالل حقبة  الطرق  الهند على 
البنية  باألسواق، ال سيما  املرتبطة  األساسية  البنية  تتدنى حالة  األخرى،  الناحية  ومن 
األساسية للنقل، في الكثير من املناطق الريفية في البلدان النامية. وفي أفريقيا على 
والنقل  واملياه  بالطاقة  املرتبطة  األساسية  للبنية  توسيع  أي  يحدث  ال  اخلصوص،  وجه 
إاّل بوتيرة بطيئة، وهو ما يرجع في جانب منه إلى الثغرة الواسعة في البنية األساسية 
دة في البلدان املنخفضة الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء  ألفريقيا )كثافة الطرق املمهَّ
ال تتجاوز ربع الطرق املمهدة في البلدان املنخفضة الدخل الواقعة في األقاليم األخرى(؛ 

وما زالت تكلفة خدمات البنية األساسية أعلى مرتني منها في األقاليم األخرى.183 

 Lundy (2007):امل�شدر

كواترو بينوس تعاونية ناجحة في غواتيماال ولها خبرة 
تقترب من 30 عاماً في تصدير اخلضروات. وجنحت 

التعاونية مؤخراًً في االستفادة من األسواق الكبيرة 
للعديد من املنتجات في الواليات املتحدة من خالل 

تكوين حتالف مع أحد جتار اجلملة املتخصصني. ويفوق 
الطلب بدرجة كبيرة قدرة أعضاء التعاونية التي باتت 

في حاجة إلى منتجني ُجدد ومناطق جديدة. وحتقيقاً 
د تعاونية كواترو بينوس مجموعات  لهذه الغاية، حتدِّ

املزارعني القائمة، مبا فيها الرابطات والتعاونيات وشبكات 
رواد املزارعني، من بني آخرين، في ظروف بيئية مواتية، 

وتعمل معهم الختبار نُظم اإلنتاج والتعاقد بعد ذلك 
مع من يبدون قدرة على تلبية األهداف الكمية والنوعية. 

وتبرم التعاونية مع مجموعة املنتجني عقداً ينص على 
الكمية والنوعية واجلدول الزمني لإلنتاج ويحدد سعر 
م ائتمانات في شكل مدخالت ومساعدة  املنتج. وتقدَّ
تقنية. وتخصم تلك االئتمانات بعد ذلك من حصيلة 
املنتجات القليلة األولى التي يتم تسليمها. وحققت 

كواترو بينوس باستخدام هذا النموذج معدل منو سنوي 
بنسبة 50 في املائة في صادرات اخلضروات على امتداد 

السنوات الثالث املاضية.

وهي  اخلضروات،  لتوزيع  خاصة  شركة  هورتيفروتي 
املوردين في هندوراس  تعمل مع مجموعة من 

املنتجات  األحيان  من  كثير  في  وتشتري  ونيكاراغوا 
الشركة  أن  على  القائمة.  املزارعني  تعاونيات  من 

املنظمات من حيث  تلك  مرت بصعوبات كبيرة مع 
ولذلك قام فرع شركة  القرار.  اتخاذ  طول عمليات 

منوذج  وتشجيع  باستحداث  هندوراس  في  هورتيفروتي 
قدرة  وبناء  لتحديد  الرواد«  »املزارعني  ملنظمات  بديل 
تلبية  باستمرار  ميكنهم  الذين  املزارعني  من  األفراد 

يتلقى  القدرة،  تلك  إثبات  وبعد  اجلودة.  احتياجات 
أو  لتوريد منتج جديد  أوامر متزايدة  الرواد  املزارعون 

من  جيرانهم  مع  العمل  منهم  ويطلب  جديدة  منتجات 
ُسبل  الرائد  املزارع  ويوفر  الطلب.  لتلبية هذا  املزارعني 

والوصول  التقنية  واملساعدة  التكنولوجيا  إلى  الوصول 
وتسترد  اخلدمات.  تقتضيه  ما  األسواق حسب  إلى 

البيع.  بعد ذلك من خالل هامش  تكلفة هذه اخلدمات 
حتديد  على  ويعتمد  النموذج عضوي  هذا  وتوسيع 
بانخفاض  يتسم  النموذج  وهذا  ُجدد.  رواد  مزارعني 

واستدامته.  توسيعه  وسهولة  تكلفته 

الإطار  9 قصة تعاونيتني من أمريكا الوسطى
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قوة  نة،  احملسَّ النقل  بنية  تيسرها  صالت  وهي  والريف،  احلضر  بني  الصالت  وتشكل 
دافعة لفرص األسواق اجلديدة أمام السكان الريفيني. وميكن لسهولة االتصال باالقتصاد 
احلضري واالتصال بالعالم على النطاق األوسع أن يحقق بطبيعة احلال الكثير من املزايا 
األخرى، مبا في ذلك حتسني أو تيسير ُسبل الوصول إلى فرص التعليم واخلدمات الصحية 
الوقت في  أن تساهم مبرور  لهذه الصالت  أيضاًً  واملالية األخرى. وميكن  العامة  واخلدمات 
احلد من التفاوت في الدخل واألجور بني املناطق احلضرية والريفية. مثال ذلك أن العمال 
املؤقتني في الهند ملسوا ارتفاعاً تدريجياً في أجورهم احلقيقية على مر السنوات، ويرجع 
ذلك في جانب منه إلى حتسن البنية األساسية للنقل )وغيره(. وترتفع األجور احلقيقية 

حيثما تتحسن البنية األساسية.184
وال تزداد تكاليف النقل باتساع مسافة السفر فحسب، ولكن تكلفة كل كيلومتر 
من النقل على الطرق الترابية تزيد في العادة عن تكلفة النقل على الطرق املرصوفة، 
أن  إلى ممرات للمشاة. وميكن عموماً  الترابية  الطرق  أكثر عندما تتحول  التكلفة  وتزداد 
التي  االستقصاءات  أن  ذلك  مثال  التسويق.  تكاليف  على  كبير  أثر  على  ذلك  ينطوي 
أُجريت في بنن ومدغشقر ومالوي كشفت عن أن تكاليف النقل ميكن أن متثل ما يتراوح 
بني 50 و60 في املائة من مجموع تكاليف التسويق.185 وفعالية النقل البري مسألة تتعلق 
للنظم.  السليم  التشغيل  وكذلك  وصيانتها  الطرق  في  باالستثمار  منها  جانب  في 
الطرق  حواجز  بسبب  املزارعني  صغار  تواجه  التي  اخملاطر  وبيئة  النقل  تكاليف  وتزداد 
والنظم  املستوردة،  الغيار  على قطع  احلصول  ومشاكل  املغشوش  والوقود  العشوائية، 
واالحتادات االحتكارية. ويشكل التصدي لهذه املشاكل وحتسني البنية األساسية املادية 
التي ينبغي تهيئتها من أجل احلد من  الداعمة  جزءاًً جوهرياً من بيئة اإلدارة السليمة 
الوصول  إلى  في سعيهم  الصغيرة  احليازات  أصحاب  يواجهها  التي  واخملاطر  التكاليف 

إلى فرص األسواق اجلديدة.
الكبيرة  األهمية  وراء  األسباب  أحد  الريفية  املناطق  إلى  املعلومات  توصيل  وكان 
للطرق في الوصول إلى األسواق من قبل. وأما اليوم فقد أحدثت تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، ال سيما الهواتف املتنقلة، ثورة في املعلومات تؤثر حتى على املناطق الريفية 
متناول  في  أسعارها  وباتت  كبيرة  بصورة  املتنقلة  الهواتف  استخدام  واتسع  النائية. 
تخفيض  إلى  املتنقلة  الهواتف  استخدام  وأدى  الفقراء.  الريفيني  السكان  من  الكثير 
املمكن  من  وبات  املزارعني.  صغار  يتكبدها  التي  السوق  معامالت  تكاليف  في  كبير 
معرفة أسعار املنتجات من األسواق )وبالتالي احلد من اخملاطر املرتبطة بعدم تكافؤ فرص 
الوصول إلى املعلومات( واالتصال باملشترين وحتويل األموال وترتيب القروض. وتزداد يوماً 
عن يوم اخلدمات )القائمة على الرسائل القصيرة( التي تهم السكان الريفيني الفقراء 
من خالل الهواتف املتنقلة. وتوفر هذه اخلدمات معلومات عن األسواق الزراعية وحاالت 
تفشي األمراض وأسواق العمل والتنبؤ باألحوال اجلوية واحلصول على املشورة التقنية، 
وهي كلها عوامل مهمة لتعزيز االستراتيجيات التي يتبعها السكان الريفيون في إدارة 
اخملاطر والتصدي لها. وتتاح اخلدمات املصرفية كذلك من خالل الهواتف املتنقلة. ففي 
في  املتنقلة  الهواتف  تكنولوجيا  استخدام  يتسع  املثال،  سبيل  على  والفلبني،  الهند 
األموال  وحتويل  التوفير  خدمات  املتنقلة  األموال  نظام  يوفر  كينيا،  وفي  األموال.  حتويل 
ويستخدم  عمولة،  مقابل  احملليني  الوكالء  طريق  عن  اخلدمات  من  ذلك  وغير  الداخلية 
األموال  آلية  إلى  واستناداً  الراشدين.186  السكان  من  املائة  في   40 حالياًً  اخلدمة  هذه 
قد  منخفضة  مقادير  على  التأمني  من  املزارعني  لتمكني  جديد  مشروع  أقيم  املتنقلة، 
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منتجات  باستخدام  اجلفاف  ضد  األسمدة  أو  الذرة  بذور  من  واحد  كيلوغرام  إلى  تصل 
منافذ  من  التأمني  وثيقة  املستهلكون  ويشتري  القياسي.  الرقم  على  القائم  التأمني 
طريق  عن  التأمني  مبالغ  وكذلك  الشراء  تأكيد  ويصلهم  البيطرية  الزراعية  اخلدمات 

نظام األموال املتنقلة.187 
وعلى الرغم من أن النساء الريفيات أقل حظاً من الرجال في امتالك الهواتف املتنقلة 
فإن توسيع امتالك الهواتف املتنقلة يحقق فوائد متعددة، مثل تيسير اشتراك النساء 
في األسواق واستقاللهن. وفي بنغالديش، تستخدم صاحبات مزارع الدواجن هواتفهن 
الوساطة  في  الرجال  دور  من  بالتالي  ويتخلصن  النهائيني  باملشترين  لالتصال  املتنقلة 
والتحايل على العقوبات االجتماعية املفروضة على عملهن املباشر في األسواق.188 وفي 
وييسر  للمرأة  االقتصادي  يزيد من االستقالل  املتنقلة  الهواتف  امتالك  أن  تبنيَّ  الهند، 
لها السفر مبفردها؛ وفيما يتعلق باحلد من التفاوت بني اجلنسني فإن استخدام الهواتف 

املتنقلة يعادل في قيمته سنتني أو أربع سنوات إضافية من تعليم املرأة.189
وتستخدم منذ وقت بعيد نُظم معلومات األسواق الزراعية على الرغم من أن تاريخها 
تكنولوجيا  حالياًً  وتتيح  العام.  القطاع  يديرها  عندما  ال سيما  بعدم كفاءتها،  يشهد 
مختلف  في  السلع  وحجم  األسعار  عن  آنية  معلومات  توفير  واالتصاالت  املعلومات 
األماكن والوساطة في الصفقات بني املشترين والبائعني. وميكن أن تنطوي نُظم هذه 
اخلدمات على آثار هائلة سواء من حيث نطاقها اجلغرافي أو االجتماعي بسب انخفاض 
األمية  أن  الرغم من  التي تدعمها. وعلى  واملعدات  البنية األساسية  وتناقص تكاليف 
اخلدمات  تلك  إلى  الفقراء  الريفيني  السكان  من  الكثير  وصول  أمام  حاجزاً  تشكل  قد 
فقد يتسنى التغلب على ذلك باستحداث تكنولوجيات جديدة قادرة على حتويل النص 

إلى صوت والعكس.

 Milligan et al (2009):امل�شدر

نظام معلومات األسواق التابع لالحتاد الوطني ملزارعي 
زامبيا )ZNFU 4455( أنشئ في عام 2006 مبساعدة 

من برنامج التسويق واملشاريع الفردية ألصحاب احليازات 
الصغيرة املدعوم من الصندوق لتمكني أعضائه من 
أصحاب احليازات الصغيرة من التعرف على األسعار 

الفعلية املتاحة في السوق. 
وملعرفة أفضل األسعار املعروضة، يرسل املزارعون رسالة 
قصيرة تتضمن أول أربع أحرف من اسم السلعة واسم 

املقاطعة أو اإلقليم إلى الرقم 4455، فيتلقون فوراًً 
رسالة نصية تتضمن قائمة بأفضل األسعار ورموز 

املشترين الذين يعرضونها. وبعد اختيار صاحب أفضل 
عرض يفي باحتياجاتهم، ميكن للمزارعني إرسال رسالة 

قصيرة ثانية حتمل رمز املشتري. وتصل رسالة نصية 

عليها اسم الشخص الذي ميكن االتصال به ورقم 
هاتفه. ويستطيع املزارعون بعد ذلك االتصال باملشتري 
هاتفياً والبدء في العملية التجارية. وتكلف كل رسالة 

ما يقرب من 0.15 دوالر أمريكي.
ويعمل هذا النظام في 14 مجتمعاً محلياً ويشمل 

بيانات عن 180 تاجراً. واستقبل النظام منذ انطالقه 
في أغسطس/آب 2006 حتى أغسطس/آب 2009 أكثر 

من 000 165 رسالة. وتشير التقديرات إلى أن 15 في 
املائة من الرسائل القصيرة األوَّلية التي تلقاها النظام 

كان لها دور مباشر في بيع املزارعني ملنتجاتهم وأسفر ما 
يزيد عن 90 في املائة من املكاملات الهاتفية التي تلقاها 

املشترون عن إبرام صفقات.

الإطار  10 معلومات األسواق في زامبيا: االحتاد الوطني ملزارعي زامبيا رقم 4455
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وهناك الكثير من أمثلة خدمات معلومات األسواق الناجحة القائمة على تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والهواتف املتنقلة، ومعظمها يدار خارج إطار احلكومات وعن طريق 
أن نظام معلومات  السوق. مثال ذلك  بتعزيز معامالت  مباشراً  اهتماماً  هيئات مهتمة 
ويوفر  4 ماليني مزارع  أكثر من  الهند يخدم  اإلنترنت في  باستخدام  اإللكتروني  امللتقى 
مستوى  على  اجلوية  األحوال  ونشرات  السوق  وأسعار  الزراعة  ممارسات  عن  معلومات 
املقاطعات. كما يستخدم هذا النظام في شراء وبيع املنتجات الزراعية وشراء املدخالت 
التي  )إيسوكو(  أفريقيا  لغرب  التجارة  منصة  األخرى  األمثلة  وتشمل  اجليدة.  الزراعية 
400 سوق في  80 سلعة في  أكثر من  آنية عن أسعار  وتتيح معلومات  تنطلق من غانا 
رابطة  وهي  الهند،  في  اخلاص  حلسابهن  املشتغالت  ورابطة  أفريقيا؛  غرب  أنحاء  جميع 
واآلجلة؛  املوقعية  السلع  ترسل ألعضائها رسائل قصيرة تتضمن معلومات عن أسعار 
والبوابة الزراعية، وهي نظام يعتمد على اإلنترنت والرسائل القصيرة في شيلي؛ واالحتاد 
الرسائل  باستخدام  األسواق  ملعلومات  نظام  وهو   ،4455 رقم  زامبيا  ملزارعي  الوطني 

القصيرة حسب ما هو مبنيَّ في اإلطار 10.

الزراعة التعاقدية
عدم  إلى  الريفية  والتنمية  الزراعة  في  للتحرير  الهيكلية  األبعاد  برنامج  بيانات  تشير 
انتشار الزراعة التعاقدية بني صغار املزارعني. وإجماالً فإن نسبة املزارعني الذين يحملون 
7 في املائة على الرغم من أن النسبة تزيد كثيراًً في  عقوداً في بلدان العينة ال تتجاوز 
املناطق اجلغرافية التي توجد فيها أعمال جتارية زراعية.190 على أن أهمية الزراعة التعاقدية 
آخذة في االزدياد في ظل إعادة هيكلة األسواق. وتقوم في هذا النوع من الزراعة في العادة 
شركة أعمال زراعية كبيرة، وهي في الغالب شركة جتهيز أو تصدير، بالتعاقد )كتابة أو 
اجلودة  من  د  محدَّ مبستوى  املنتجات  لتقدمي  املنتجني  صغار  من  مجموعات  مع  شفاهة( 
د مسبقاً في كثير من األحيان.191 وتشمل العقود في كثير من األحيان خدمات  وبسعر يحدَّ
من قبيل خصم إمدادات املدخالت السائبة، والوصول إلى االئتمانات )العينية في العادة( 
أن  الرسمية  للعقود  وميكن  اإلنتاج.  لعملية  التقني  والدعم  الرأسمالية  املعدات  وتوفير 
بني  الزمن  مر  على  الثقة  وبناء  املعامالت  تكاليف  وتخفيض  اخملاطر  إدارة  على  تساعد 
احلاالت،  كل  في  ليس  ولكن  العقود،  لهذه  وميكن  الزراعية.  التجارية  واألعمال  املنتجني 
حتقيق فوائد ألصحاب احليازات الصغيرة، مبا في ذلك زيادة اإلنتاجية )عن طريق املدخالت 
تتجاوز في  أسعار مضمونة  ومؤكدة من خالل  وتهيئة سوق مستقرة  التقني(  والدعم 
لهذه  وميكن  للتقلبات.192  تعرضها  ويقل  السوق  في  السائدة  األسعار  األحيان  من  كثير 
العقود أن تساعد في األجل األطول على خلق حوافز تشجع املنتجني على االستثمار في 
املوارد، ال سميا العمالة، غير املستخدمة على الوجه األكمل في زيادة مستويات اإلنتاج 

واجلودة عن طريق حتسني القدرات وتوفير االستقرار الالزم لضمان الدخل.
وتشمل الفوائد التي تعود على الشركات املتعاقدة ضمان اجلودة والعرض واملكاسب 
املتصلة بالسمعة والتسويق،193 وحتويل اخملاطر واكتساب القدرة على زيادة العرض بسرعة 
بدون تكبُّد استثمارات كبيرة )من قبيل احلصول على مساحات إضافية من األراضي(. وقد 
ترى أيضاًً املشاريع التجارية الزراعية املتخصصة في احملاصيل العالية القيمة أن العمل مع 
صغار املنتجني مفيد عندما تتاح فرص أسواق جديدة تدر أرباحاً أقل ولكنها تنطوي على 
إغراءات كافية لتشجيعها على الدخول فيها دون املساس بقاعدة أراضيها. وميثل التعاقد 
التي تقوم بها الشركة عندما يكون لها استراتيجية أعمال  نوعاً من االستجابة  أيضاًً 
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الرأسي.194  االندماج  على  السوق  سلسلة  من  محدد  جزء  في  التخصص  تفضل  عامة 
وميكن لهذه الترتيبات عندما تدار بفعالية أن حتقق »مكاسب متبادلة« حقيقية لصغار 

املوقع            هذا  يف   2009 اأغ�شط�ص/اآب   29 بتاريخ  بو�شت  بانكوك  و�شحيفة   http://www.thaifreshproduce.com/ من  بت�شرف  امل�شادر: 
.http://www.bangkokpost.com/business

سويفت احملدودة شركة تايلندية أسست في عام 1986، 
وهي اليوم واحدة من كبريات شركات تصدير اخلضروات 

والفواكه العالية اجلودة. ويشمل خط إنتاجها األساسي 
األسباراجوس والذرة الصغيرة واملاجنو واملاجنوستني 

ر الشركة  والزجنبيل واجلاالجنال وحشيشة الليمون. وتُصدِّ
ما يقرب من 220 طناً من اخلضروات والفواكه الطازجة 
شهرياً إلى أسواق التجزئة واخلدمات الغذائية الرئيسية 
في اليابان واململكة املتحدة وأستراليا والشرق األوسط.
وميكن في العادة أن متر املنتجات الطازجة التي ينتجها 
صغار املزارعني في اإلقليم بخمس أو سبع مراحل قبل 

وصولها إلى املستهلكني، وفي كل مرحلة مير بها املُنَتج 
يزداد سعره وال يتبقى للمزارعني سوى عائد ضئيل بينما 
ر منوذج  يُضَطر املستهلكون إلى دفع أسعار مرتفعة. ويوفِّ

العمل التجاري الزراعي التعاقدي الذي تتبعه شركة 
سويفت ونظام سالسل إمداداتها سوقاً مضمونة 

للمزارعني، كما تستبعد اللوجستيات التي تفتقر إلى 
الكفاءة، والتكاليف وأخذ األرباح على طول سلسلة 

متعددة الطبقات.
وتشتري الشركة املنتجات من مزارعني تتعاقد معهم 

بأسعار مضمونة يتم التفاوض عليها سنوياً وتُسّدد 
بالكامل بغض النظر عن حالة السوق التي تواجهها 
الشركة. كما تقّدم الشركة مساعدات مالية بدون 

فوائد إلى املزارعني لتمكينهم من التحّول نحو املمارسات 
الزراعية السليمة وممارسات الزراعة العضوية. ويساعد 

ذلك، إلى جانب ما تقدمه الشركة من دعم تقني، املزارعني 
على زيادة غالتهم ودخلهم.

وحرصاً على تقدمي منتجات آمنة وعالية اجلودة إلى 
املستهلكني، تنّفذ شركة سويفت برنامجاً لضمان اجلودة، 

ويغطي هذا البرنامج األنشطة امليدانية وعمليات التغليف 
والنقل. وتنّظم الشركة مجموعات من املزارعني إلنتاج 

وتوريد املنتجات الطازجة الفاخرة إلى مرافق التعبئة؛ 

وجُتري تقييمات خملاطر جميع العوامل الرئيسية، من 
استخدام األراضي إلى التربة واملياه وانتقال التلّوث؛ ويتولى 

املهندسون الزراعيون الذين يعملون في الشركة تدريب 
املزارعني على املمارسات الزراعية املطلوبة لزراعة احملاصيل 

وااللتزام باخلطوط التوجيهية للشركة بشأن اجلودة 
واملعايير. كما يُجري املهندسون الزراعيون عمليات منتظمة 

لفحص مزارع املزارعني؛ ويُجري املكتب الرئيسي لشركة 
سويفت مراجعة داخلية مستقلة؛ ويتولى مجلس معتمد 

إصدار شهادات معايير الشراكة العاملية للممارسات 
الزراعية السليمة وممارسات الزراعة العضوية سنوياً.
ع الغلة اليومية التي يحصدها صغار املزارعني  وجُتمَّ

بكميات تكفي لتغطية التكاليف اللوجستية التي 
تتطلبها محطات التجميع التابعة للشركة جلمع 

وتسليم املنتجات إلى مرافق التعبئة باستخدام شاحنات 
م في درجة حرارتها. وتقام محطات التجميع  يتم التحكُّ

بالقرب من كل منطقة زراعية لتخفيض تكاليف النقل 
واحلفاظ على طزاجة احملصول والتقليل إلى أدنى حد 

من تلف املنتجات. وتتم عمليات الوزن والفرز بشفافية 
في هذه احملطات؛ ويشّكل التوسيم برموز قطع األراضي 

وأسماء املنتجني جزءاًً من نظام التتبُّع.
وتستوعب مرافق التعبئة التابعة لشركة سويفت 

ز املنتجات العضوية  مخَتلف أنواع عمليات التجهيز، وجُتَهَّ
والتقليدية كل على حدة. ويقوم العاملون في خط 

التعبئة برصد الفاكهة للتأكد من سالمة مظهرها 
ولونها وشكلها وانتظام حجمها وخلوها من أي عطب 

واتساق وزنها. وتُبّرد الفواكه مسبقاً تبعاً ملستوى نضجها، 
وتُرَصد بدقة درجات احلرارة والرطوبة ومعدالت التبريد. 

ويقوم فريق ضمان اجلودة التابع للشركة بالتفتيش على 
كل شاحنة وحاوية ونُظم التبريد املستخدمة فيها، 
ويتحقق من كل املستندات، منذ الوصول إلى مرافق 

التعبئة حتى مرحلة ما بعد النقل.

الإطار  11 شركة سويفت احملدودة لتصدير اخلضروات والفواكه إلى األسواق العاملية
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املنتجني واألعمال الزراعية التجارية على السواء كما هو مبنيَّ في اإلطار 11 أدناه.
د أن الزراعة التعاقدية لها ثغراتها وميكن أيضاًً أن تشّكل مصدراً للمخاطر  ومن املؤكَّ
سواء ألصحاب احليازات الصغيرة أو لألعمال التجارية الزراعية. وميكن أن تتطّلب الترتيبات 
أصحاب  يواجه  أن  وميكن  وتنفيذها.  وتشغيلها  إلنشائها  كبيرة  تكاليف  التعاقدية 
احليازات الصغيرة خطر عدم وفاء املشتري باألسعار املتفق عليها أو اخلدمات املنصوص 
عليها في العقود ال سيما في حالة زراعة منتجات ال ميكن بيعها بسهولة في السوق 
احمللية. كما تواجه األعمال التجارية الزراعية مخاطر في العمل مع صغار املزارعني. وفي 
تهدد  مسائل  ثالث  وجود  تبنيَّ  وزامبيا،  وموزامبيق  كينيا  في  التعاقدية  للنظم  دراسة 
قام  حيث  اجلانبي  والشراء  اجلانبي  بالبيع  تتعلق  األولى  املسألة  استدامتها.  مقّومات 
من  ومنتظمة  نشطة  شراء  بعمليات  الثالثة  البلدان  كل  في  االنتهازيون  املنافسون 
الرغم  على  احلاالت،  من  عدد  في  املنتجني  صغار  واجه  وثانياً،  معهم.  املتعاَقد  املزارعني 
من توفير املدخالت، صعوبات في الوفاء مبعايير اجلودة املطلوبة لتصدير اإلنتاج. واملسألة 
الشركات  بني  مالئمة  سلوك  مدّونة  إلى  واالفتقار  القانون  إنفاذ  ضعف  هي  الثالثة 
واملزارعني في كل البلدان التي جرى استقصاؤها.195 كما تتكّبد األعمال التجارية الزراعية 
30 عقداً مختلفاً مع تعاونيات املزارعني  تكاليف حقيقية. وخلصت دراسة أجريت حول 
في فييت نام إلى أن إدراج املنتجني الفقراء يتطّلب دعماً كبيراًًً لهم، وبخاصة التدريب 
األعمال  شركات  من  الكثير  فإن  املسائل  من  األنواع  لهذه  ونتيجة  املالي.196  والدعم 
الزراعية ترى أن التعامل مع عدد أقل من كبار املزارعني الذين يتكبدون تكاليف معامالت 
أقل وبالتالي تتجاوز الفوائد صغار املزارعني أسهل ويحقق لهم أرباحاً أوفر.197 مثال ذلك 
عدد  في  سريعة  زيادة  املاضي  القرن  ثمانينات  منذ  شهدت  الهند  في  بنجاب  والية  أن 
الشركات العاملية واحمللية التي تستخدم الزراعة التعاقدية باعتبارها طريقة للحصول 
على املنتجات أو املُدخالت. على أن األدلة تشير إلى أن تلك الشركات استبعدت معظم 
صغار املزارعني. وكان أقل من 15 في املائة من املزارعني املشاركني في الزراعة التعاقدية 

ميلكون أقل من هكتارين من األراضي.198
درجات  اختالف  ويوحي  التعاقدية،  الزراعة  ترتيبات  من  واسعة  مجموعة  وهناك 
أن  ميكن  التي  العوامل  من  الكثير  بوجود  الصغيرة  احليازات  أصحاب  إفادة  في  جناحها 
حتّدد جناحها أو إخفاقها. وتنطوي البيئة املؤسسية والقانونية الوطنية واحمللية على أثر 
الزراعية؛  التجارية  األعمال  ودوافع  وتنظيمهم؛  املنتجني  قدرات  أيضاًً  املهم  ومن  مهم. 
حجمها  حيث  من  املعامالت  بها  تتسم  التي  واخلصائص  املُنَتجة؛  السلع  وطبيعة 
وتواترها ومعاييرها. ومن األساسي أيضاًً شكل وشروط الترتيبات التعاقدية نفسها وما 
الصغيرة،  احليازات  ألصحاب  التجارية  األعمال  شركات  تقّدمها  خدمات  من  يصاحبها 
وتشمل  منهما.  كل  يحققه  الذي  والعائد  الطرفان  يتكبدها  التي  التكاليف  وكذلك 
أدنى حد من تكاليف املعامالت وتعظيم  إلى  التقليل  املتعلقة بكيفية  الدروس  بعض 
ضمانات  تشمل  بحيث  العقود  تصميم  يلي:  ما  الطرفني  على  تعود  التي  الفوائد 
للتسويق وأسعاراً متميزة لتحفيز االستثمار في اإلنتاج الفائق اجلودة؛199 وإلزام شركات 
األعمال التجارية الزراعية بالعمل مع صغار املزارعني على األجل الطويل؛ والتعامل مع 
جيدة؛  بقيادة  تتمتع  والتي  والفّعالة  الراسخة  الصغيرة  احليازات  أصحاب  مجموعات 
اجلماعية؛200  التعاقدات  خالل  من  االمتثال  ومسائل  للمظالم  الداخلية  املعاجلة  ودعم 
واستخدام الضمانات االجتماعية )األمانة واجلدارة( بدالً من الضمانات املادية لتعظيم 
غير  املنظمات  قبيل  من  اخلارجية،  األطراف  مع  والتعاون  الثروة.  جماعات  كل  مشاركة 
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ضرورياً  يكون  قد  املنتجني  جملموعات  الدعم  ر  توفِّ أن  ميكن  التي  املتخصصة،  احلكومية 
هو اآلخر وميكن، في حالة التمويل اخلارجي، أن يساعد على زيادة إقبال شركات األعمال 

التجارية على إبرام العقود.

اخلدمات املالية من أجل املشاركة في األسواق
يحتاج صغار املزارعني إلى اخلدمات املالية التي متّكنهم من الوصول إلى األسواق، وبخاصة 
األسواق التي أعيدت هيكلتها، واحلفاظ على مشاركتهم في تلك األسواق.201 ويتطّلب 
دخلهم  مستويات  وحتسني  اخلارجية  للصدمات  لالستجابة  مدخرات  املزارعون  هؤالء 
وإجراء استثمارات على مر الزمن؛ ويحتاجون إلى رأس املال الالزم لتمويل تكاليف اإلنتاج؛ 
الفصل  يتناولها  )التي  والتأمينية  اإليجارية  اخلدمات  إلى  والوصول  املال  رأس  واستثمار 
إلى قلة  وبالنظر  املعتادة واالستثنائية.  الثالث(؛ والسيولة املطلوبة لنفقاتهم األسرية 
ر االئتمان الزراعي في الكثير من البلدان النامية، فإن ترتيبات التسويق التي تشمل  توفُّ

خدمات مالية ميكن أن تساعد صغار املزارعني على املشاركة في تلك األسواق.
وهناك ثالث مجموعات من الوسائل املالية املستخَدمة في سالسل القيمة الزراعية 
األولى  والوسيلة  االئتمان.202  على  احلصول  في  املزارعني  صغار  تساعد  أن  ميكنها  والتي 
إليهم  منتجاتهم  ببيع  املنتجني  صغار  يتعّهد  الذين  التجار  من  مباشرة  االقتراض  هي 
الذين يستردون مدفوعاتهم عند احلصاد،  املدخالت  أو االقتراض من مورِّدي  عند احلصاد، 
الزراعية  التجارية  األعمال  شركات  من  أو  الزراعي،  التجهيز  أو  التسويق  شركات  من  أو 
م االئتمان في كثير من األحيان عيناً في شكل مدخالت، وتسدد االئتمانات  املتعاقدة. ويُقدَّ
كذلك عيناً في شكل منتجات. وفي كينيا وموزامبيق وزامبيا، على سبيل املثال، تبنيَّ أن 
الزراعة التعاقدية هي املصدر الرئيسي لالئتمان الزراعي الذي يحصل عليه صغار املنتجني 
)ورمبا كذلك في الكثير من البلدان النامية(. وتشير األدلة إلى أن الشروط التي يتمكن 
ليست  النظام  هذا  خالل  من  االئتمان  إلى  الوصول  من  الصغيرة  احليازات  أصحاب  بها 
من  املدخالت  على  بها  يحصلون  التي  األسعار  أن  هو  ذلك  في  والسبب  لهم.  مجحفة 
شركات األعمال التجارية الزراعية التي تشتري تلك املدخالت باجلملة تعَتبر أقل مما كانوا 
سيدفعونه كأفراد لشراء تلك املدخالت من السوق املفتوحة. وامليزة املهمة للحصول على 
التمويل من خالل الزراعة التعاقدية هو أن ربط توفير االئتمان بأسواق املنتجات الزراعية 
النهائية يسمح بإجراء عدد كبير من معامالت القروض الصغيرة لصغار املزارعني. كما 
ميكن لتعاونيات التسويق التي تقوم بدور الوساطة في السوق أن تلعب دورها في تقدمي 
واالئتمان  االدخار  تعاونية  أن  هو  ذلك  على  واملثال  ألعضائها.  األجل  القصير  االئتمان 
الكينية تسّدد للمزارعني فوراًً عند التسليم على الرغم من أن املتاجر الكبيرة التي تشتري 

املنتجات قد ال تسدد ثمنها إلى التعاونية إاّل بعد مضي فترة من الوقت.203
من  املزارعني  صغار  لتمكني  آخر  طرف  يقدمها  التي  القروض  ضمانات  هي  والثانية 
تقوم منظمات  أن  أيضاًً  االئتمان من مؤسسة مالية رسمية. وميكن هنا  احلصول على 
املنتجني بدور مهم. مثال ذلك أن رابطة فاسو جيغي تقّدم ضمانات إلى املصارف التجارية 
شيوعاً،  أقل  حاالت  في  ولكن  ميكن،  كما  االئتمان.  على  احلصول  من  أعضائها  لتمكني 
مع  اشتركت  بيرو  في  صنشاين  شركة  أن  ذلك  مثال  املتعّهدين.  من  الضمانات  تقدمي 
نظام  بإنشاء  واالستشارات  القدرات  وبناء  البحوث  معاهد  وأحد  سيبان  كاجا  مصرف 
لتيسير احلصول على التمويل ملنتجي املاجنو الذين ميكنهم بعد ذلك أيضاًً االستفادة من 

خدمات املصرف في أنشطة أخرى.204
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وامليزة الثالثة هي استخدام األصول املادية كضمان للحصول على االئتمان. وتتسم 
نظم إيصاالت املستودعات هنا بأكبر األهمية لصغار املزارعني )انظر اإلطار 12(. وفي إطار 
املزارعني  املنتجات املسّلمة من  ثالث بتخزين  النظام، يقوم مشّغل مستودع طرف  هذا 
استخدامه  ميكنهم  إيصاالً  لهم  ويُصِدر  عليها،  املتفق  اجلودة  ملعايير  وفقاً  احلصاد  بعد 
بعد ذلك كضمان للحصول على قرض. وهذا النظام ال يسّهل فقط وصول املزارعني إلى 
التمويل من املؤسسات الرسمية، ولكنه يساعد أيضاًً على تخفيض تكاليف املعامالت 
عن طريق اإلنفاذ املستقل ملعايير املنتجات. كما يساعد هذا النظام على تقصير سلسلة 

القيمة والسماح للمزارعني بتعبئة منتجاتهم وتسليمها إلى املستعملني النهائيني.205
وعلى الرغم من أهمية متويل سالسل القيمة الزراعية فإن ذلك ال يحل محل خدمات 
التمويل التقليدية. وكما جاء في الفصل الثالث فإن األسر الريفية حتتاج في العادة إلى 
مجموعة كبيرة من املنتجات املالية. وقد يكون من احلاسم لدعم مختلف استراتيجيات 
األسر في مراكمة األصول واحلد من تعرضها للهشاشة أن يكون لها مكان مأمون تدخر 
املالية من  التحويالت  أموال ميكن االعتماد عليها في تلقي  فيه نقودها وخدمات حتويل 

)2008c( امل�شدر: ال�شندوق

يسمح نظام إيصاالت املستودعات في تنزانيا لصغار 
املزارعني بتخزين منتجهم بأمان واحلصول على ائتمانات 

بضمان املنتج واالنتظار حلني حتسن األسعار قبل بيع 
املنتج. وأُعد هذا النظام الذي بدأ جتريبه ألول مرة في 

عام 2001 بدعم من برنامجني ممولني من الصندوق، هما 
برنامج تطوير نُظم التسويق الزراعي وبرنامج اخلدمات 

ل البرنامج األول إنشاء مرافق تخزين  الريفية املالية. وموَّ
آمنة وحتت إدارة سليمة للوفاء بكل متطلبات احلفاظ 

على جودة املنتج؛ وأما البرنامج الثاني فقد دعم إنشاء 
وتوسيع جمعيات تعاونية لالدخار واالئتمان في اجملتمعات 

احمللية لتمكني السكان الريفيني الفقراء من احلصول 
بأسعار معقولة على االئتمانات التي متس احلاجة إليها.
م مديرو جمعيات االدخار  وحاملا يبدأ موسم احلصاد، يقدِّ

واالئتمان التعاونية طلباً للحصول على قرض من 
املصرف. ويصدر مدير املستودع إيصاالً إلى املزارع الذي 
يودع منتجاته في املستودع. وميكن للمزارع استخدام 

هذا اإليصال كضمان للحصول على قرض من جمعيات 
االدخار واالئتمان التعاونية مبا يصل إلى 70 في املائة من 

قيمة األرصدة املودعة.

وتنخفض في العادة أسعار احملاصيل انخفاضاً كبيراًًً في 
أثناء موسم احلصاد ولكنها قد تتضاعف أو تزيد ثالثة 
أضعاف بعد ثالثة أو ستة أشهر. وبالنظر إلى أن صغار 
املزارعني ليست لديهم تدفقات نقدية كبيرة وال تتاح 

لهم على أية حال مرافق تخزين كافية فإنهم يلجأون في 
العادة إلى بيع منتجاتهم وقت احلصاد عندما تنخفض 

األسعار إلى أدنى مستوياتها. ويحل نظام إيصاالت 
املستودعات مشكلتني يتعرض لهما املزارع، هما افتقاره 

إلى مرافق تخزين محلية وصعوبة حصوله على االئتمان. 
ويتيح هذا النظام لصغار املزارعني عن طريق حل هاتني 

نهم من  املشكلتني مزيداً من القوة في السوق وميكِّ
حتقيق أسعار أعلى كثيراًً ملنتجاتهم.

وبدأ جتريب املشروع في مقاطعة باباتي حيث وصل إلى 
000 1 مجموعة من مجموعات املنتجني وعاد بفوائد 

على 000 25 أسرة. وكانت النتائج إيجابية بالدرجة 
إلى  املتحدة  تنزانيا  التي دفعت بحكومة جمهورية 

إصدار قانون نظام إيصاالت املستودعات لعام 2005 
من أجل توفير إطار قانوني لهذا النظام ولتكراره على 

البلد. نطاق 

الإطار  12 نظام إيصاالت املستودعات في جمهورية تنزانيا املتحدة
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أفراد األسرة، ومجموعة من تسهيالت القروض، وأنواع مختلفة من التأمني. ومن املهم 
من  واالستفادة  للهشاشة  تعرضها  من  واحلد  اخملاطر  إدارة  من  الريفية  األسر  لتمكني 
الريفية وضع  املناطق  الفرص االقتصادية وكذلك للتنمية االقتصادية بشكل أعم في 
ال قادر على إتاحة الوصول املستدام إلى خدمات مالية تفي بالطلب.  نظام مالي ريفي فعَّ

قطاع الشركات العاملي في سالسل القيمة الزراعية
عن  هيكلتها  أعيدت  التي  األسواق  في  أساسياً  دوراً  تؤدي  أن  الكبيرة  للشركات  ميكن 
طريق استخدام قوتها الشرائية في تهيئة وتعزيز فرص األسواق أمام أصحاب احليازات 
وميكن  النامية.  البلدان  في  احلصاد  بعد  ما  مرحلة  في  املشاريع  وأصحاب  الصغيرة 
للشركات القيام بذلك عن طريق االلتزام بعقود توريد طويلة األجل مع أصحاب احليازات 
واملمارسات  املعارف  على  احلصول  من  ومتكينهم  باألجل  باملدخالت  وتزويدهم  الصغيرة 
املهني.206  التدريب  أو  الداخلي  للتدريب  ِمنح  وتقدمي  والصناعية،  التقنية  والتدريبات 
املستهلكني  من  متزايدة  لضغوط  اجلنسيات  املتعددة  الكبرى  الشركات  وتتعرض 
املسجلة  البلدان  في  أو  األصلية  بلدانها  في  واحلكومات  احلكومية  غير  واملنظمات 
قوانني  اتباع  ذلك  يعني  وال  النامية.  البلدان  في  اجتماعياً  مسؤول  بدور  للقيام  فيها 
أمام ممارسة أعمال مفيدة اجتماعياً.  أيضاًً  د السبيل  البلدان فحسب، ولكنه ميهِّ تلك 
إلى  اخليري  النهج  عن  الوقت  لبعض  للشركات  االجتماعية  املسؤولية  حركة  وحتولت 
نهج يعترف باحلاجة إلى تغيير مناذج العمل التجاري لدواٍع قوية تتعلق بالعمل. ويشمل 
بحماية  ومعنية  معروفة  جتارية  أسماء  لها  التي  الشركات  اخلصوص  وجه  على  ذلك 
سمعتها في خضم التمحيص العام ووهج االهتمام اإلعالمي، والشركات التي ترغب 
في احلصول على نسبة في األسواق أو مزايا تنافسية بني املستهلكني »األخالقيني« أو 
التي لها  العامة، وغيرها من الشركات  »اخلضر«، والشركات املعرَّضة خملاطر املسؤولية 

تاريخ طويل في العمل مع اجملتمع املدني. 
وتشترك شركات عاملية كثيرة في جدول أعمال املسؤولية االجتماعية للشركات سواء 
من الناحية العملية أو على املستوى اخلطابي. مثال ذلك أن شركة نسله لديها حالياًً خط 
إلنتاج النب على أساس التجارة العادلة؛ وتهدف شركة ستاربكس إلى حتقيق نسبة 100 في 
املائة من »الزارعة املسؤولية والتجارة األخالقية« للنب بحلول عام 2015؛ ومكدونالز »تتوخى 
في  ويعملون  يعيشون  مبن  »تهتم  شيكيتا  وشركة  املنصفة«؛  التجارة  مبمارسات  األخذ 
املزارع«. وأطلقت شركة كوكاكوال، بالتعاون مع إحدى املنظمات غير احلكومية ومؤسسة 
بيل وميلندا غيتس شراكة مع أكثر من 000 50 من صغار مزارعي املاجنو والباشن فروت 
في أوغندا وكينيا بغرض تهيئة فرص جديدة لهم في األسواق لتوريد الفاكهة الستخراج 
عصير الكوكاكوال املنتج محلياً. كما يجري ترسيخ املسؤولية االجتماعية للشركات من 
خالل العديد من املعايير ومدونات املنتجات الغذائية. وبعض هذه املعايير واملدونات تقودها 
األعمال التجارية )مثل الشراكة األخالقية للشاي، وأعمال من أجل املسؤولة االجتماعية، 
العديد من أصحاب  تنبع معايير ومدونات أخرى من  بينما  العاملية للكاكاو(،  واملؤسسة 
املشتركة  واملدونة  للكاكاو،  الدولية  واملبادرة  األخالقية،  التجارة  مبادرة  )مثل  املصلحة 
الغابات  أجل  للتحالف من  املستدامة  والزراعة  الزراعية  الشهادات  النب، ومبادرة  ملنتجي 
املطيرة(. وميكن أن تكون هناك فروق كبيرة بني املبادرات التي تقودها الشركات واملبادرات 
النابعة من العديد من أصحاب املصلحة من حيث جوهرها ومصداقيتها وتطبيقها، وما 

زال يتعنيَّ تقييم أثر كل منها.207 
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وما  للشركات  االجتماعية  باملسؤولية  األغلب  في  املعنية  هي  الكبرى  والشركات 
يرتبط بها من معايير، وتتقلص املشاركة بالتدريج جغرافياً حيث يقل دور الشركات في 
النامية التي يقل فيها عموماً نشاط املستهلكني مقارنة مبا في االقتصادات  البلدان 
األحيان  من  كثير  في  املوردون  يتعرض  حيث  القيمة  سلسلة  طول  وعلى  املتقدمة 
لم  التي  واجلوانب  الزمنية.  املهلة  واختصار  التكاليف  تخفيض  أجل  من  لضغوط 
االجتماعية  املسؤولية  إطار  بها في  املعمول  القائمة  املعايير  تعالج معاجلة جيدة في 
للشركات هي العواقب األوسع لتغيرات السوق، أي نقل اخملاطر تدريجياً إلى كل مراحل 
إلى  واحلاجة  األعلى؛  املعايير  تلبية  القادرين على  املنتجني غير  وإزاحة صغار  السلسلة؛ 
ضمان »العمل الالئق« في سالسل القيمة الزراعية. كما يسود قلق من أن اجتاه قطاع 
إغفال جدول  إلى  يؤدي  العادلة قد  التجارة  أعمال  الشركات نحو األخذ بجوانب جدول 
التعاوني  والتنظيم  املنتجني  متكني  إزاء  احلركة  تتبعه  الذي  التدريجي  السوق  أعمال 
والتنمية املستدامة؛ واحتماالت قيام هذه الشركات بنقل مزيد من التكاليف تدريجياً 
)مثل تكاليف إصدار الشهادات( إلى املنتجني وبالتالي فرض معايير صارمة على نوعية 
فإن  األخرى،  الناحية  ومن  متميزة.208  أسعار  على  احلصول  بشروط  تفي  التي  املنتجات 
االجتماعية  املسؤولية  ونشر  األقل  على  العادلة  التجارة  أعمال  جدول  جوانب  تعميم 
من  متزايدة  ألعداد  فيها  يتاح  التي  األسواق  توسيع  إلى  يفضي  أن  ميكن  للشركات 

املنتجني احلصول بشكل متزايد على أسعار متميزة.
وهذه التطورات التي تشهدها األسواق تتيح جدول أعمال جديد زاخر باملهام، وميكن 
للحكومات  وميكن  »اإلمنائي«.  التحدي  أوالً  هناك  اثنني.209  حتديني  أساس  على  حتديده 
فرص  استكشاف  في  فاعل  بدور  تقوم  أن  املانحة  واجلهات  احلكومية  غير  واملنظمات 
العمل مع مجموعة مختارة من الشركاء في القطاع اخلاص وتعزيز البرامج التعاونية 
التي تستحدث أدواراً منوذجية إيجابية. ويلزم في الوقت ذاته التصدي للتوترات واجلوانب 
اجملهولة في جدول أعمال املسؤولية االجتماعية للشركات التي تؤثر بشكل خاص على 
وتوليد فرص  الشركات  النامية. ويشمل ذلك جملة مسائل مرتبطة بضرائب  البلدان 
العمل، وحقوق العمالة، وإزاحة صغار املزارعني/املشاريع، وجتاهل مختلف القضايا التي 
تهم املرأة، وفرض تكاليف إضافية على املوردين، وما متارسه الشركات من ضغوط لفرض 
سياسات »تراجعية«. وثانياً، هناك التحدي التنظيمي. وينبغي أاّل يتسبب التركيز على 
بالدور  االعتراف  االهتمام عن  للشركات في صرف  الذاتي  والتنظيم  التطوعي  العمل 
الفعالة.  والدول  والقانون  العامة  بالسياسة  املرتبطة  التنظيمية  للضغوط  الرئيسي 
أنظمة  وضع  للشركات  املسؤولية  وحتميل  االتفاقات  من  األنواع  هذه  إنفاذ  ويتطلب 
ومنظمات  اجملتمعية  للحركات  ميكن  كما  أشد.  جزاءات  وفرض  مالئمة  ودولية  وطنية 

اجملتمع املدني أن تساعد في تعزيز املساءلة.

فرص العمل في سالسل القيمة الزراعية
في  الصغيرة  احليازات  أصحاب  دور  على  اآلن  حتى  اإلمنائي  اجملتمع  اهتمام  جل  انصب 
حلقة اإلنتاج داخل سالسل قيمة املنتجات، وهذا هو في الواقع محور التركيز الرئيسي 
يزاولون  الذين  واألشخاص  الزراعيني  والعمال  املدخالت  موردي  أن  على  الفصل.  لهذا 
من  كثير  في  يفوقون  والنقل،  والتجهيز  التجارة  قبيل  من  احلصاد،  بعد  ما  أنشطة 
األحيان عدد املنتجني؛ ومثال ذلك أن نسبة من يعملون في األنشطة األوَّلية والنهائية 
مبيعات  صافي  )من  األسماك  ومستزرعي  الصيادين  صغار  بعدد  مقارنة  املباشرة 
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األسماك إلى تدخني األسماك( يفترض عموماً أنها 3 إلى 1 في حالة املصايد احلرفية.210 
ويتسم العمل في سالسل القيمة وعلى طولها بأهمية هائلة كاستراتيجية لكسب 
العيش، ال سيما بني األسر الريفية األشد فقراً. وأما األسر التي ال متتلك أي أرٍض فإن 
ذلك ميثل لها في كثير من األحيان أهم مصدر للدخل بينما قد ميثل مصدراً موسمياً 
القيمة  بأجر في سالسل  العمل  وتتباين بشدة فرص  الصغيرة.  املزارع  ثانوياً ألصحاب 
الزراعية تبعاً لطبيعة سلسلة القيمة واحتياجات العمل في اإلنتاج والتجهيز. وعلى 
تلبية كل  قادرة على  مزارع كبيرة  وجود  السلسلة، يشترط  اإلنتاج في  مستوى حلقة 
على  حصرياً  تعتمد  زراعية  مشاريع  أو  جتارية  مزارع  أو  األسرة  داخل  عملها  احتياجات 

خارجية.211  عمالة 
قادرين  محتملني  مشاريع  أصحاب  كلهم  الفقراء  الريفيون  املنتجون  يكن  لم  وإذا 
أو  املزارعني  من  سواء  الكثيرين،  لدى  يكن  لم  وإذا  األسواق،  فرص  من  االستفادة  على 
األشخاص املعدمني، احلد األدنى من األصول املطلوبة للوصول كمنتجني إلى األسواق 
تهيئة  إلى  االهتمام  من  مزيد  توجيه  حينئذ  فينبغي  هيكلتها  أعيدت  التي  الزراعية 
الفرص واحلد من اخملاطر التي يواجهها السكان الريفيون كمقدمي خدمات وكأصحاب 
املستخلصة  الرئيسية  الدروس  أحد  أن  والواقع  الزراعية.  املنتجات  أسواق  في  عمل 
»جتنُّب  أهمية  هي  الالتينية  أمريكا  في  الزراعية  القيمة  لسالسل  أُجريت  دراسة  من 
يعملون  الفقراء  السكان  ألن  الزراعية  القيمة  سالسل  في  اإلنتاج  بحلقة  االنشغال 

في جميع حلقات سالسل القيمة كمنتجني ووسطاء وعمال ومستهلكني«.212 
السكان  أمام  جديدة  فرصاً  الزراعية  املنتجات  أسواق  هيكلة  إعادة  عملية  وتفتح 
الزراعية.  القيمة  سالسل  طول  على  بأجر  عمل  فرص  على  للعثور  الفقراء  الريفيني 
أثر  تبني   13 اإلطار  في  إليها  اإلشارة  وردت  التي  موزامبيق  حالة  دراسة  أن  ذلك  مثال 
الفقراء  الريفيني  للسكان  جديدة  عمل  فرص  إيجاد  في  الكاجو  صناعة  تطوير  إعادة 
ن صغار منتجي األلبان  في مصانع جتهيز الكاجو. وفي »مجال األلبان« في شيلي، متكَّ
وأعيدت  األلبان  منتجات  صناعة  اتسعت  عندما  املسيرة  مواصلة  في  أخفقوا  الذين 
احلضرية  االقتصادية  القطاعات  في  عمل  على  احلصول  من  القيمة  سالسل  هيكلة 
املتزايدة املدفوعة بقوة جناح الصناعة. وفي السنغال، شهد قطاع تصدير الفاصولياء 
عدد  ويقوم  جديدة.213  عمل  فرص  أتاح  ذلك  مع  ولكنه  كبيرة  توحيد  عملية  الفرنسية 
محدود من صغار ومتوسطي أو كبار املنتجني بالعمل مبوجب عقود ووفقاً ملعايير صارمة 

TechnoServe (2009) :امل�شدر

ازداد عدد مصانع جتهيز الكاجو منذ عام 2001 من مصنع 
واحد إلى 25 مصنعاً وازدادت نسبة اجلوز اخلام املصنَّع في 
داخل البلد من الصفر إلى 36 في املائة. وأتاحت املصانع 

اخلمسة والعشرون فرص عمل لنحو 700 4 شخص من 
مت  السكان الريفيني الفقراء، ثلثهم تقريباًً من النساء، وقدَّ

1.6 مليون دوالر أمريكي من األجور. وتوفر هذه املصانع 
في الكثير من احلاالت الوظائف الرسمية الوحيدة املتاحة 

للعمالة غير املاهرة في املناطق الريفية.
»ميكنك عن طريق العمل في املصنع أن تؤمن لقمة عيشك 

من شهر إلى شهر مبا تتقاضاه من مرتب. وحاملا تقوم 
بحصد محصولك من قطعة أرضك فإن في وسعك ادخار 

بضع مئات من املتيكاالت للوقت الذي ال ميكنك احلصول 
فيه على عمل أو عندما متر بضائقة طارئة«.

الإطار  13 صناعة الكاجو في موزامبيق
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واستفادوا  كعمال  كبيرة  مزارع  في  حالياًً  السابقني  املتعهدين  صغار  يعمل  بينما 
وتوقفوا  الصغيرة  بحيازاتهم  نفسه  الوقت  في  واحتفظوا  كبيرة،  استفادة  منها 
بات  بأجر  العمل  ولكن  عقود،  مبوجب  الفاصولياء  زراعة  عن  األحيان  من  كثير  في 
توحيد سالسل  أن  ولذلك في حني  املتزايد.214  األسري  دخلهم  أكبر من  نسبة  يشكل 
سيما  ال  الصغيرة،  احليازات  أصحاب  استبعاد  عن  يسفر  أن  ميكن  الزراعية  القيمة 
نهاية  في  إيجابياًً  يكون  قد  الريفي  الفقر  على  العام  األثر  فإن  اإلنتاج،  على مستوى 

فرص جديدة. توفير  بسبب  املطاف 
أُعيدت  التي  العمل في األسواق  نوعية  أهمية مسألة  ازدادت  األخرى،  الناحية  ومن 
هيكلتها. والعمل في كثير من األحيان موسمي وقد يكون منخفض األجر وغير مؤكد 
قد  األحيان  من  كثير  في  تنظيمية  لضوابط  خضوعه  عدم  أن  كما  باخلطر،  ومحفوفاً 
أي  لهم  تتاح  أن  بدون  العمل  أرباب  جانب  من  التدليس  أو  لالستغالل  العمال  يعرض 
األزمة  أن  ذلك  مثال  أخرى.  خملاطر  املأجورون  العمال  يتعرض  وقد  لالنتصاف.  وسيلة 
االقتصادية واملالية األخيرة في أمريكا الالتينية أثرت فيما يبدو أشد األثر على السكان 
الريفيني الفقراء بسبب تقليص فرص العمل )وهو ما شجع الهجرة العائدة في بعض 
اخلارجي،  الطلب  على  املعتمدة  القيمة  وسالسل  القطاعات  في  سيما  ال  احلاالت(، 
والعمال  الزراعي.215  التجهيز  وعمليات  للتصدير  هة  املوجَّ الزراعية  املنتجات  قبيل  من 
البلدان  معظم  في  لالستغالل  تعرضاً  وأكثرهم  العمال  أفقر  هم  املؤقتون  الزراعيون 
وتطبِّق  تذكر.  حقوق  لهم  ليس  الذين  املهاجرين  من  العمال  هؤالء  ومعظم  النامية. 
بدرجة  متباين  القوانني  بتلك  االلتزام  ولكن  العقود  لتنظيم  قوانني  البلدان  معظم 
كبيرة. وفي قطاع زراعة البستنة، يعمل العمال املؤقتون في كثير من األحيان في مزارع 
صغيرة تبيع منتجاتها للمزارع الكبيرة اجملاورة، وهناك في كثير من األحيان ضغوط من 
إلى  يفضي  ما  وهو  املزارعني،  بني  حادة  ومنافسة  األسعار  لتخفيض  الشراء  شركات 
تقليل التكاليف عن طريق استخدام العمال املؤقتني. وهذه مسائل ينبغي أن تعاجلها 
مدونات املمارسة واحلكومات ونقابات العمال مع الشركات املعنية. وفي بعض احلاالت، 
قد يكون من املفيد أيضاًً إصدار شهادات أخالقية في أسواق العمالة. وفي مزارع املوز 
مع  املبرمة  اجلماعية  العمالة  ترتيبات  أثبتت  غانا،  في  العادلة  التجارة  على  القائمة 
شركة التجارة العادلة أنها توفر الشروط اإلقليمية الدنيا املطلوبة الستئجار العمالة 
املأجورة. وأدرجت نقابة العمال شروطاً تتعلق باملرتبات وظروف العمل واملزايا اإلضافية 
في العقد املبرم مع مزارع خاصة أخرى بعد سنة واحدة من إبرام الترتيبات مع شركة 

التجارة العادلة، وهو ما ميثل توسيعاً كبيراًًً لألثر.216

كيفية دعم ظهور أسواق زراعية لصالح الفقراء
األسواق  ووسطاء  والعمال  املنتجني  لصغار  واخملاطر  والفرص  التكاليف  تختلف 
وهو  القيمة،  سالسل  تنظيم  بطريقة  جزئياً  ذلك  ويرتبط  القيمة.  سالسل  باختالف 
احمللية  اجملتمعات  باختالف  وكذلك  بل  البلدان  باختالف  فقط  ليس  يختلف  قد  ما 
واملناطق. ويتطلب حتسني الفرص واحلد من اخملاطر حتديداً دقيقاً لسالسل القيمة التي 
القيمة  سلسلة  كفاءة  وحتسني  نسبية،  مبيزة  الصغيرة  احليازات  أصحاب  فيها  يتمتع 
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السلسلة  في  خطوة  بكل  املرتبطة  املعامالت  وتكاليف  اخملاطر  مستوى  من  احلد  )أي 
السلسلة.  داخل  اخلطوات  عدد  وتخفيض  والتنسيق(  التكامل  حتسني  خالل  من 
أصحاب  مساعدة  أي  القيمة،  سالسل  داخل  القوة  عالقات  تغيير  ذلك  يتطلب  كما 
أكبر  بنسبة  االستئثار  ميكنهم  القوة حتى  من  مزيد  اكتساب  على  الصغيرة  احليازات 
حتديد  على  يساعد  منهجية  بطريقة  القيمة  سالسل  وحتليل  املضافة.  القيمة  من 
العقبات على طول سلسلة القيمة وحتديد املستفيد وغير املستفيد. ومن األساسي 
على  أكبر  أثراً  حتقق  أن  واالستثمارات  للمبادرات  بها  ميكن  التي  الطريقة  حتديد  أيضاًً 

الصغيرة.  احليازات  تشجيع مشاركة أصحاب 
وسالسل  الزراعية  األسواق  في  والرجال  النساء  أنشطة  العادة  في  وتختلف 
اخلدمات  إلى  الوصول  وُسبل  واحليوانات،  األراضي  ملكية  أمناط  لتباين  نتيجة  القيمة 
والتعليم،  التنقل،  على  والقدرة  األسرية،  واملسؤوليات  الوقت  وتوفر  والتقنية،  املالية 
األحيان  من  كثير  في  تتغيَّر  القيمة  سالسل  في  اجلنسني  أدوار  أن  على  والتقاليد. 
أن  ذلك  ومثال  األنشطة؛  أنواع  مختلف  في  واملكافآت  األسواق  فرص  تتغير  عندما 
الرجال قد يباشرون ما كان يعرف من قبل بأنه »عمل املرأة« عندما تزداد طلبات السوق 
واملكافآت.217 ومن الناحية األخرى، تتخذ النساء في كثير من األحيان وضعاً ميكنهن من 
مثالًً مجاالت  وهناك  أعيدت هيكلتها.  التي  األسواق  في  االستفادة من فرص معيَّنة 
التقليدية باحلصول  الزراعية  املمارسات  الالتي يستخدمن  متخصصة تسمح للنساء 
بسهولة على شهادات منتجات عضوية؛ وتتمتع النساء مبيزات مادية على الرجل في 
التجهيز  وتتيح صناعات  التي تتطلب عمالة كثيفة؛  اإلنتاج  أنواع معينة من تقنيات 
من  متفاوتة  بدرجات  ولكن  الرجال  من  أكثر  للنساء  عمل  فرص  العادة  في  الزراعي 
اجلودة.218 ومن العوامل املهمة لدعم ظهور أسواق زراعية لصالح الفقراء فهم كيفية 
وتعزيز  اجلنسني  بني  واألسواق  الزراعية  القيمة  سالسل  في  واخملاطر  الفرص  توزيع 

املساواة بني اجلنسني في االستفادة من الفرص الناشئة.
أن يجد  التي ميكن  الزراعية  القيمة  تنمية سالسل  دور مهم في دعم  وللحكومات 
فيها صغار املزارعني فرصاً مجزية وإن كانت منخفضة اخملاطر. ويتعنيَّ على احلكومات 
وحتويل  توسيع  تعزز  التي  األنشطة  في  واالستثمار  وأنظمة متكينينة؛  وضع سياسات 
الفقراء  الريفيني  السكان  قدرة  ودعم  دة؛  احملدَّ القيمة  وسالسل  الزراعية  األسواق 
على  اخلاص  القطاع  وتشجيع  أكبر؛  أرباحاً  عليهم  تدر  بأنشطة  فيها  االشتراك  على 
العمل  فرص  وتوفير  الصغيرة،  احليازات  أصحاب  من  موارده  على  واحلصول  االستثمار 
الالئق. كما ميكنها القيام بالكثير للحد من اخملاطر وتكاليف املعامالت التي يتكبدها 
مطلوب  والدعم  السوق.  في  الفاعلة  األخرى  والعناصر  الصغيرة  احليازات  أصحاب 
والبنية  الريفيني،  املنتجني  تنظيم  أعاله:  املبيَّنة  اخملتلفة  اجملاالت  من  مجال  كل  في 
املالية  الُنظم  وتعميق  وتوسيع  التعاقدية،  الزراعة  وتنمية  واملعلومات،  األساسية، 
الريفية، وتعزيز فرص العمل. وكما جاء في الفصل الثالث في حالة احملاصيل الغذائية 
مخاطر  من  احلد  في  أكبر  استباقي  دور  بأداء  األحيان  بعض  في  احلكومات  تقوم  فقد 
غانا  مجلس  مثال  من  بوضوح  يتبنيَّ  ما  وهو  املزارعني،  صغار  لها  يتعرَّض  التي  السوق 
التدخالت  تكون  أن  وينبغي  احملاذير؛  تأكيد  إعادة  ينبغي  أنه  على   .)14 )اإلطار  للكاكاو 
مقومات  لها  وتتاح  بفعالية  وتنفذ  واضحة  أهداف  لها  د  وحتدَّ للسياق  مناسبة 

املالية. االستدامة 
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ن أصحاب  وال بد أيضاًً من العمل على كفالة ظروف مواتية في السوق الدولية متكِّ
احليازات الصغيرة من املشاركة املربحة واملنخفضة اخملاطر سواء من خالل السياسات 
التجارية أو عن طريق متثيل املصالح الوطنية )ومصالح أصحاب احليازات الصغيرة( في 
دوراً حاسماً  فإن للحكومات  وأخيراً  واإلقليمية.219  العاملية  التجارة  واتفاقات  مفاوضات 

في كفالة اإلدارة السليمة األساسية لتشغيل األسواق بسالسة وإنصاف وفعالية.
في  رئيسية  بأدوار  تقوم  أن  املانحة  واجلهات  احلكومية  غير  للمنظمات  أيضاًً  وميكن 
دعم صغار املزارعني لالشتراك في أسواق املنتجات بشروط أكثر إنصافاً وحتقيق أفضل 
كبيرة  نة  محسَّ قدرات  إلى  الصغيرة  احليازات  أصحاب  ويحتاج  ملنتجاتهم.  ممكن  سعر 
كما  التطور.  سريعة  معايير  تتطلب  التي  لألسواق  اإلنتاج  أجل  من  وأصول  وتنظيم 
الصغيرة  املشاريع  من  املستويات،  كافة  على  اخلاص  القطاع  في  السوق  وسطاء  أن 
والصغرى إلى الشركات العاملية، يحتاجون إلى دعم للتوسع ولتركيز عالقات عملهم 
بعض  تتمتع  وقد  الزراعية.  األسواق  في  للعمل  فرص  وتهيئة  املنتجني  صغار  على 
املانحة  للجهات  وميكن  بذلك.  القيام  من  ميكنها  بوضع  احلكومية  غير  املنظمات 
الزراعية  األسواق  في  واخلاص  العام  القطاعني  بني  شراكات  ظهور  ودعم  تشجيع 
كثير  في  تقوم  أن  احلكومية  غير  واملنظمات  املعونة  لوكاالت  ميكن  كما   .)15 )اإلطار 
من األحيان بدور مهم كوسيط نزيه لبناء الثقة عن طريق اجلمع بني مختلف األطراف 
وحتديد  تصوراتهم  لتبادل   - واحلكومات  اخلاص  القطاع  وممثلو  املنتجني  منظمات   -

القضايا ذات االهتمام املشترك.
العديد من اجلهات  املبتكرة بني  التعاونية  العالقات  الكثير من األمثلة على  وهناك 
أن  على  واحلكومات.220  احلكومية  غير  واملنظمات  اخلاص  القطاع  تشمل  التي  الفاعلة 
األسواق،  مع  بنجاح  العمال(  )أو  املنتجني  صغار  ربط  في  نادراً  عامالً  متثل  الوساطة 
احلكومية  غير  املنظمات  من  الكثير  وافتقر  واألوسط.  والشرق  أفريقيا  في  سيما  ال 
القليل  سوى  تركز  ولم  للنجاح،  املطلوبة  والنماذج  العمل  مهارات  إلى  خاص  بشكل 
الدخول في عالقات  املنتجني من  ن صغار  التي متكِّ الظروف  تهيئة  اهتمامها على  من 
الفاعلة  العناصر  به  قامت  الذي  الدور  أن  هو  واملهم  األسواق.  مع  مستدامة  عمل 

امل�شدر: املعهد الدويل للتنمية امل�شتدامة )2008(

دافعت غانا، وهي ثاني أكبر منتج للكاكاو في 
العالم، عن قيمة مجلسها اخلاص بتسويق الكاكاو 

بعد مقاومتها للدعوة إلى حترير السوق إبان حقبة 
الثمانينات. ومع ذلك فقد حررت غانا أجزاء صغيرة من 

سالسل قيمة الكاكاو في الوقت الذي قامت فيه 
بترشيد عمليات مجلس الكاكاو لتخفيض تكاليفها 
املتضخمة وما ينطوي عليها من ضرائب أخرى. وخالل 

الفترة من منتصف ثمانينات القرن املاضي حتى مطلع 

العقد األول من األلفية اجلديدة، قلص مجلس الكاكاو 
ل األنشطة  قوة عمله من 000 100 إلى 500 10؛ وحوَّ

غير األساسية إلى الوزارات احلكومية اخملتصة؛ وكانت 
إجراءاته الصارمة ملراقبة اجلودة كفيلة بالسماح لكاكاو 

غانا مبواصلة احلصول على أسعار متميزة في األسواق 
العاملية؛ وحقق زيادة كبيرة في نسبة أسعار التصدير 

التي تعود إلى صغار منتجي الكاكاو باستخدام العقود 
اآلجلة لتثبيت األسعار.

الإطار  14 مجلس غانا لتسويق الكاكاو
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)2010b( امل�شدر: ال�شندوق

ميكن للشراكات بني القطاعني العام واخلاص أن تشكل 
عنصراً مهماً في استراتيجيات توسيع فرص األسواق 

أمام أصحاب احليازات الصغيرة. وفي أوغندا، على سبيل 
املثال، بدأ الصندوق في منتصف تسعينات القرن املاضي 

في تعزيز مفهوم الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
في قطاع زيت النخيل. وكان لهذا القطاع إمكانات 
سوقية كبيرة ألن زيت النخيل اخلام كان ميثل 90 في 
املائة من واردات الزيوت النباتية الوطنية التي كانت 

بدورها تغطي ما يزيد على 60 في املائة من االحتياجات 
الوطنية. وفي حني أن أوغندا تتمتع بظروف زراعية 

وإيكولوجية مواتية إلنتاج زيت النخيل فقد كانت في 
حاجة إلى شراكة بني القطاعني العام واخلاص للجمع 

بني اخلبرة واألموال الالزمة لتطوير القطاع وكفالة 
اشتراك أصحاب احليازات الصغيرة في العملية. وفي 

هذا السياق، شارك الصندوق في متويل مشروع تنمية 
الزيت النباتي الذي كان يهدف إلى تقليل اعتماد أوغندا 

على واردات الزيت النباتي والعمل في الوقت نفسه على 
زيادة دخل أصحاب احليازات الصغيرة عن طريق توسيع 

مشاركتهم في هذا القطاع. وفي إطار املشروع، أبرمت 
احلكومة اتفاقاً لالستثمار اخلارجي املباشر مع شركة 
بيدكو، وهي شركة استثمارية خاصة كبيرة، وشمل 

االتفاق إنشاء مصنع لتكرير زيت النخيل وتنمية مزارع 
زيت النخيل ودعم البنية األساسية املطلوبة. وساهمت 

شركة بيدكو في هذه الشراكة باخلبرة الفنية ورأس 
املال املطلوب لالستثمار، بينما شجع الصندوق أصحاب 
احليازات الصغيرة على املساهمة باألراضي والعمالة في 

هذه الشراكة. ومما شجع شركة بيدكو على االنضمام 
إلى املبادرة فرص السوق املربحة في هذا القطاع، فضالً 

عن املزايا التي ميكن أن تعود عليها من الشراكة مع 
احلكومة وأصحاب احليازات الصغيرة من حيث متكينها 

من احلصول على مساحة شاسعة من األراضي متكنها 

من بدء اإلنتاج على نطاق واسع مبا يكفي لتحقيق أرباح 
مجزية. وسوف يسفر املشروع بعد دخوله طور التشغيل 

الكامل عن 000 10 هكتار من األراضي املستغلة في 
إنتاج زيت النخيل، وثلثها تقريباًً يخص أصحاب احليازات 

الصغيرة. 
وقامت اجلهة املانحة بدور حتفيزي هائل في هذه الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص منذ مرحلتها التحضيرية، 
مبا في ذلك مساعدة احلكومة على إعداد تقدير لألثر 

البيئي والتأكد من أن أسعار املدخالت واملنتجات احملددة 
في االتفاق اإلطاري املبرم مع الشركة منصفة لصغار 

املزارعني، ووضع آليات لكفالة تطبيق األسعار املتفاوض 
عليها، ومتويل إنشاء منظمات للمزارعني، وتنمية املزارع 

الصغيرة املنتجة لزيت النخيل. وتبنيَّ من التقييم املؤقت 
الذي أُجري للمشروع أن شركة بيدكو كانت شريكاً جيداً 
في املشروع وأن االستثمارات حققت أثراً اقتصادياً ومالياً 
كبيراًًً سواء على املنتجني أو املستهلكني الذين استفادوا 

من ازدياد توفر الزيت النباتي محلياً بجودة مضمونة 
وبسعر ميسور. ويستفيد أصحاب احليازات الصغيرة على 

وجه اخلصوص من استقرار الطلب وأسعار منتجاتهم 
دة املرتبطة  د على أساس صيغة التسعير احملدَّ التي حتدَّ
بأسعار السوق العاملية، واستفادوا أيضاًً من حصولهم 

على االئتمانات وخدمات اإلرشاد. كما استفاد صغار 
املزارعني مباشرة من االستثمار في البنية األساسية 

احمللية )مبا في ذلك البنية األساسية الالزمة للكهرباء 
والنقل( التي أنشأها املشروع. كما أنشأ املشروع آلية 

مؤسسية مبتكرة لتيسير مشاركة صغار املزارعني 
وتنظيم التفاعل بني مختلف املصالح حول املزرعة )ال 

سيما مصالح صغار املزارعني واحلكومة وشركة بيدكو( 
وحتديداً صندوق كاالنغاال االستئماني ملزارعي زيت 

النخيل الذي يوفر أيضاًً خدمات اإلرشاد وييسر حصول 
املزارعني على القروض.

الإطار  15 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل تهيئة فرص جديدة ألصحاب احليازات 
الصغيرة في األسواق
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مساعدة  في  احلكومية  غير  واملنظمات  املانحة  واجلهات  احلكومات(  )مثل  اخلارجية 
وداعماً  القيمة كان محفزاً  املربح في سالسل  أصحاب احليازات الصغيرة على العمل 
تلك  تتغيَّر  أن  املرجح  ومن  عنها.  بديالً  وليس  اخلاص  القطاع  مع  التجارية  للعالقات 
ما  قطاع  تكامل  مثالً  كان  فإذا  القيمة.  سالسل  تطور  ظل  في  كبيرة  بدرجة  األدوار 
كبيرة  بدرجة  جزئيا  أو  بطيئا  هيكلتها  أعيدت  التي  األسواق  في  معينة  سلسلة  أو 
فإن ذلك قد يتطلب تدخالت حافزة من أطراف أخرى، مبا في ذلك مشاريع جتريبية، من 
خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص. على أنه في ظل تطور سالسل القيمة، 
حتى  كبيرة  بدرجة  دورها  تقليص  احلكومية  غير  واملنظمات  املانحة  للجهات  ينبغي 

تسمح بتكوين عالقات جتارية مستدامة ومنع حدوث خلل في األسواق.

الرسائل الرئيسية املستخلصة من هذا الفصل
أوالً، األسواق الزراعية أساسية للنمو االقتصادي واحلد من الفقر الريفي، ولكن املشاركة 
مما  ربحية  وأقل  باخملاطر  ومحفوفة  األحيان  من  كثير  في  مؤكدة  غير  األسواق  تلك  في 
ميكن أن تكون لصغار املنتجني الريفيني. واملكافآت والتكاليف واخملاطر كلها أمور يحددها 
املنتجني  بني  متفاوتة  وهي  حدة،  على  القيمة  سالسل  من  سلسلة  وكل  سياق  كل 
أن  على  والتنظيم(.  واألصول  الفردية  والقدرات  اجلنس  ونوع  للمكان  تبعاً  مثالًً  )وذلك 
اخملاطر  مع  جيد  بشكل  والتعامل  املنتجات  أسواق  في  اجملزية  الفرص  من  االستفادة 
صغار  من  أكانوا  سواًء  الفقراء  الريفيني  للسكان  حتدياً  عموماً  يشكل  بها  املرتبطة 
املنتجني أو العاملني في سالسل القيمة الزراعية. ولذلك ال يكفي االستثمار في تهيئة 
فرص أسواق جديدة ألصحاب احليازات الصغيرة والسكان الريفيني الفقراء اآلخرين؛ كما 

يتعنيَّ تركيز االهتمام على التحديات واخملاطر التي يواجهونها في اغتنام تلك الفرص.
ثانياً، مرت أسواق املنتجات الزراعية بتحوالت عميقة خالل العشرين أو الثالثني عاماً 
السوق. وهناك على  إدارة  أو  الطلب  وتنظيم  الطلب،  املاضية من حيث حجم وطبيعة 
املنتجات  ذلك  في  مبا  الزراعية،  املنتجات  على  الطلب  زيادة  نحو  اجتاه  الوطني  املستوى 
العالية القيمة، وتستأثر املناطق احلضرية بجانب كبير من هذا الطلب. وأُعيدت هيكلة 
مختلفة  بصور  ولكن  تنسيقها،  و/أو  تكاملها  زيادة  بغرض  الزراعية  القيمة  سالسل 
القيمة  سالسل  أهمية  نطاق  ويزداد  والسياقات.  للسالسل  تبعاً  متفاوتة  وبدرجات 
واألسواق احلديثة في معظم البلدان. وهذه األسواق والسالسل منظمة عموماً بشكل 
أفضل ومنسقة ولديها مستويات أعلى من معايير اجلودة والنوعية )وبالتالي زيادة في 
من  كثير  في  متعايشة  أنها  حني  وفي  التقليدية.  باألسواق  مقارنة  الدخول(  تكاليف 
أُعيدت  التي  أو  احلديثة  القيمة  وسالسل  األسواق  فإن  التقليدية  األسواق  مع  احلاالت 
من  تتيحه  ما  حيث  من  سواء  الصغيرة  احليازات  ألصحاب  جديدة  بيئة  متثل  هيكلتها 

فرص جديدة مربحة أو من حيث ارتفاع تكاليف الدخول ومخاطر التهميش. 
في  التكامل  ويزداد  العاملي.  املستوى  على  الزراعية  املنتجات  أسواق  تغيَّرت  ثالثاً، 
األسواق العاملية وكذلك األسواق اإلقليمية في بعض احلاالت، ويصاحب ذلك في كثير 
من األحيان ازدياد في تركز السيطرة في يد عدد قليل نسبياً من الشركات. كما تشهد 
خريطة التجارة العاملية في الزراعة تغييرات تلعب فيها االقتصادات السريعة النمو دوراً 
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في األسواق  أقل حظاً  الفقيرة  البلدان  الصغيرة في  احليازات  زال أصحاب  وما  متزايداً. 
القوة.  في  الكبير  والتفاوت  الدخول  وحواجز  املعامالت  تكاليف  ارتفاع  بسبب  العاملية 
احليازات  ألصحاب  مهمة  فرص  إتاحة  ميكنها  العاملية  القيمة  سالسل  بعض  أن  على 
السالسل.  من  أخرى  حلقات  في  يعملون  الذين  الفقراء  الريفيني  والسكان  الصغيرة 
وفي حني أن األسواق احلديثة احمللية توفر على األرجح فرصاً أكبر وأوسع وأكثر استقراراً 
لصغار املنتجني في معظم احلاالت فإن ذلك ال يشكل القاعدة العامة. وينبغي أن يتخذ 
أصحاب احليازات الصغيرة وضعاً أفضل ميكنهم من حتديد تكاليف وفوائد املشاركة في 
األسواق احلديثة و/أو التقليدية واحمللية و/أو الدولية في كل حالة على حدة واالستجابة 

لها تبعاً ملا متليه ظروف كل حالة.
رابعاً، احلد من اخملاطر وتكاليف املعامالت في كل مراحل سالسل القيمة حاسم في 
احليازات الصغيرة بصورة مجزية في  أو عدم إمكانية مشاركة أصحاب  حتديد إمكانية 
التنظيم  على  قدرتهم  تعزيز  ذلك  لتحقيق  األساسي  ومن  احلديثة.  الزراعية  األسواق 
التي  املعامالت  تكاليف  من  وللحد  أكبر  بكفاءة  األسواق  في  للمشاركة  اجلماعي 
األساسية  البنية  سيما  ال  مهمة،  األساسية  والبنية  معهم.  يتعاملون  من  يتكبدها 
الالزمة للنقل واالتصاالت، والتكنولوجيا، مبا في ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
بظروف  أفضل  معرفة  اكتساب  وضمان  األسواق  معامالت  تكاليف  من  احلد  أجل  من 
السوق. وميكن للعقود أن تساعد، من خالل إدارة اخملاطر، على احلد من تكاليف املعامالت 
الزراعية؛ كما ميكنها تيسير الوصول  وبناء الثقة بني صغار املزارعني واألعمال التجارية 
تساعد  أن  ميكن  التي  املدخالت  قروض  وبخاصة  املالية،  اخلدمات  إلى  أفضل  بشكل 
املزارعني على زيادة إنتاجيتهم. وميكن للدور املتغيِّر لقطاع الشركات العاملية في سالسل 
القيم الزراعية أن يؤدي دوراً إيجابياًً في هذا الصدد. وينبغي أن تشكل كل هذه العوامل 
وزيادة  األسواق  بيئة  حتسني  أجل  من  العامة  للسياسات  أقوى  أعمال  جدول  من  جزءاًً 
قدرة أصحاب احليازات الصغيرة على االشتراك فيها. على أنه يلزم حتديد طبيعة جدول 
األعمال بدقة في السياق الصحيح ومن منظور ال يقتصر على تنمية األسواق لصالح 

الفقراء، بل يشمل كذلك االستدامة االقتصادية واملؤسسية للسياسات.
بصورة  الصغيرة  احليازات  أصحاب  اشتراك  إمكانية  عدم  أو  إمكانية  تتوقف  وأخيراً، 
مجزية ومبخاطر منخفضة في األسواق الزراعية احلديثة على استعداد القطاع اخلاص 
سبق  التي  للعوامل  دالة  منه  جانب  في  ذلك  وميثل  صحيح.  والعكس  معهم،  للعمل 
أصحاب  بني  تسويقية  ترتيبات  اتخاذ  إلمكانية  دالة  آخر  جانب  في  يشكل  كما  بيانها، 
احليازات الصغيرة والعناصر الفاعلة في سالسل القيمة األخرى املفيدة واملنطوية على 
مخاطر منخفضة جلميع األطراف. وهذان الشرطان األخيران متوفران بشكل متزايد، وإن 
كان بدرجات متفاوتة في الكثير من أنحاء العالم وفي سالسل القيمة احمللية والدولية 
اجملتمع  ومنظمات  السياسات  مقرري  على  يتعنيَّ  ذلك،  من  الرغم  وعلى  السواء.  على 
املدني واملنظمات غير احلكومية واجلهات املانحة العمل معاً ومع العناصر الفاعلة في 
مؤسسات  وإقامة  ومستدامة،  مبتكرة  تعاقدية  ترتيبات  إلى  التوصل  لدعم  السوق 
وتكرار  وتعزيز  الترتيبات،  تلك  اتخاذ  لتشجيع  الكافية  احلوافز  وتوفير  وداعمة،  تكميلية 

الترتيبات التي يثبت جناحها.
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محافظة كازامانس، السنغال: عبدالي باجي 
يعمل في حقله لزراعة الكسافا. وهو يجني ما 
يسد رمق طفليه وأطفال أخويه اللذْين يعمالن 

في اخلارج أيضاًً. ويعتقد عبدالي أن التنويع هو 
االستراتيجية الرئيسية إلدارة اخملاطر، لذلك 

فهو يزرع أيضاً األرز، والفول السوداني، والذرة، 
والذرة الرفيعة، والفاصوليا، وأنواع مختلفة من 

الفاكهة.

الفصل اخلامس 

التكثيف الزراعي 
املستدام
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اأبيباتو غوديابي، في احلادية والعشرين من عمرها، 
وهي تنتمي ألسرة زراعية متعددة الزوجات في 

قرية كاغنارو مبقاطعة كازامانس في السنغال. 
وعلى الرغم من أنها كانت تفضل القيام »بشيء 

أفضل«من الزراعة، فهي تقول إن »الزراعة هي كل ما 
أعرفه... ولذلك ينبغي أن أعمل فيها بجد«.

وأبيباتو قلقة من تدهور ممارسات تربية احليوانات. 
وتقول »إن الناس اليوم ال يكترثون. ويتعذر عليهم 
احلصول على املاء الذي تشربه املاشية، ناهيك عن 

تنظيف األغنام واألعمال األخرى. ويتهافت الناس على 
األنشطة التي تدر عليهم دخالً سريعاً. ولم يعد لديهم 
صبر، وال يستطيعون القيام باألعمال التي كان يقوم بها 

آباؤنا لفترة طويلة«.

وتالحظ أبيباتو أنه بسبب قصر فترة سقوط 
األمطار فإن الناس يضطرون إلى التخطيط بدقة 

والعمل بسرعة. »عليك أن تستأجر من يساعدك من 
الرابطات الزراعية حتى تنتهي من الزراعة بسرعة.... 
ولذلك فأنت تخبرهم بذلك مقدماً في الوقت الذي 
تقوم فيه بالعمل في حقول الفول السوداني بعد 

االنتهاء من زراعة الُدخن. ويحني بعد ذلك وقت حرث 
حقول األرز وزراعة األرز. ويتعنيَّ عليك تخطيط العمل 

بدقة وإالّ فلن حتقق أي شيء«.

ولم تعد أداة احلرث التقليدية كافية في ظل 
الظروف املناخية احلالية. وتقول أبيباتو »ينبغي أن 

نعدل أيضاًً املعدات التي نستخدمها في العمل... واآلن 
بعد أن أصبح موسم األمطار قصيراً فإن »احملراث« ال 

يسمح لك بالعمل بالسرعة الكافية«. ومعدات العمل 
نة التي ترغب فيها ليست آالت متطورة بدرجة  احملسَّ
كبيرة، ولكنها عربة يجرها ثور:»لو أن لي عربة يجرها 
نت  ثور، وهي األداة املناسبة الجتثاث احلشائش، لتحسَّ

حياتنا بسرعة وألمكننا أن ننسى الفقر«.

وأبيباتو التي ال تعـرف القراءة وال الكتابـة تؤمن بأن 
التعليم يساعد الناس على الزراعة بكفاءة أكبر 

كما يتيح لهم فرصاً أوسع. »أي معرفة تكتسبها من 
التعليم ميكن أن تساعدك على العمل بكفاءة أكبر 

سواء أكنت تعمل في اإلنتاج الزراعي أو تربية املاشية... 
وميكنك مثالًً أن تعرف أنواع األسمدة أو أنواع البذور التي 

ينبغي أن تستعملها وكيفية استعمالها... وافترض أنك 
تريد تربية األغنام. إذا كنت متعلماً فسوق تتمكن من 

معرفة أفضل أنواع العلف التي تستعملها مع األغنام. 
وإذا مرضت األغنام ووصف لك الطبيب البيطري دواًء 

فسوف تتمكن من القيام مبا هو مناسب«.

وترى أبيباتو أيضاًً أن الرابطات الزراعية مهمة، 
وتشير إلى إحدى تلك الرابطات التي زودتها ببذور 
األرز العالية اجلودة. ومتضي أبيباتو قائلة: »حصلت 

على أفضل محصول على اإلطالق من هذه البذور«.
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عبد الله بادجي، في اخلمسني من عمره، ويعيش 
أيضاًً في كازامانس، والزراعة هي مورد رزقه: »هذا 

ما هو أعتمد عليه كي أعيل نفسي وأطعم 
أسرتي.«ويعول عبد اهلل طفليه وأطفال شقيقيه 

اللذين يعمالن في اخلارج.

وعبد اهلل يزرع األرز والفول السوداني والذرة 
والسرغم والفاصولياء ومختلف أنواع الفاكهة. 
وميثل التنويع استراتيجية أساسية إلدارة اخملاطر. 

ويقول عبد اهلل موضحاً »ال ميكنك أن تزرع محصوالً 
واحداً فقط. فإذا لم ينجح هذا احملصول فسوف تكون 

في وضع يرثى له في تلك السنة«.

ويرى عبد اهلل أن معظم املزارعني احملليني يفتقرون 
إلى املعدات املالئمة:«ال توجد محاريث ]وال ماشية[ 
كافية للعمل... لقد قام الناس طيلة هذه السنوات 

الصعبة ببيع كل ما لديهم حتى يعولوا أسرهم«. 
ويعتقد عبد اهلل أن »ُسبل التقدم احلقيقية«تكمن في 
امليكنة: »ال ميكنك مواجهة حتدي التنمية إذا متسكت 

بالطرق التقليدية«.

غير أن عبد اهلل يؤكد أن جيل أبيه كان ينتج من 
األرض أكثر مما ينتجه الناس حالياًً. ويوضح ذلك قائالً: 
»لم يعد الناس يريحون األرض ألن انعدام األمن ]بسبب 
النزاع[ يجعلك تستخدم نفس األرض حتى تكون في 

مأمن. ولكن تلك األرض لم تعد حتتمل ذلك. ثانياً، كنا 
نستخدم روث احليوانات ]من قبل[ لتسميد التربة. وأما 

اليوم فلم يعد لدينا ماشية.«وتزداد حدة املشاكل التي 
يواجهها املزارعون بسبب نقص املياه.

ل عبد اهلل أسلوب زراعته حتى يستجيب لتلك  وعدَّ
التغيرات:»قررت أالّ أزرع إالّ احملاصيل القصيرة الدورة 

حتى أتكيَّف مع موسم األمطار القصير: الفاصولياء 
والذرة والُدخن«. ويقول إن اجملتمع كله يسير نحو 

التكيُّف: »هم يعروفون أنهم إذا استمروا في استخدام 
الطرق القدمية فإن األمطار ستتوقف قبل أن تنضج 

احملاصيل وسوف تكون كارثة«. وبدأ عبد اهلل أيضاًً في 
إراحة أرضه.

وعبد اهلل عضو في إحدى الرابطات الزراعية احمللية، 
ن من احلصول على معدات وبذور  ولذلك فقد متكَّ

ر أيضاًً »جانب التضامن في هذه األنواع  أفضل. وهو يقدِّ
د مثالًً في تقدمي الدعم  من الرابطات«، الذي يتجسَّ

إلى األعضاء في وقت املرض.

ويقول عبد اهلل إنه لن يتخلى أبداًً عن الزراعة »ألنك 
ستضطر إلى شراء ما يزرعه اآلخرون«. ويقول إن الزراعة 

لكي تتوفر لها مقومات البقاء في األجل البعيد، 
يحتاج الناس إلى معدات وبذور أفضل ونظام 

لالحتفاظ باملاء ودعم للتسويق.
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مقدمة
يجب أن تكون الزراعة، وبخاصة زراعة احليازات الصغيرة، منتجة ومربحة ومستدامة حتى 
توفر للجيل املقبل من الرجال والنساء الريفيني أحد أهم طرق اخلروج من الفقر، وحتقيق 
الزراعة  ترتبط  أن  ويجب  الزراعي.  غير  للعمل  فرصاً  لآلخرين  يوفر  الذي  القطاعي  النمو 
االستجابة  على  قادرة  تكون  أن  ويجب  بالكفاءة،  تتسم  أسواق  خالل  من  باملستهلكني 
لفرص واحتياجات السوق من حيث املنتجات والكميات 
في  اآلخذة  اجلودة  ومعايير  واملواصفات  املطلوبة 
االرتفاع. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تساعد الزراعة 
الفقراء في  الريفيني  السكان  احلد من هشاشة  على 
تكون  أن  ينبغي  وأخيراً،  والصدمات.  اخملاطر  مواجهة 
الزراعة قادرة على دعم ُسبل معيشة األجيال املقبلة، 
وينبغي أاّل تستنفد قاعدة املوارد الطبيعية، بل ينبغي 

أن تساعد على حمايتها أو استعادتها.
ومن املتوقع أن يزداد عدد سكان العالم ليصل إلى 
وسوف   ،2050 عام  بحلول  نسمة  مليارات   9 من  أكثر 
يلزم، في ظل اتساع التحضر وارتفاع مستوى الدخل، 
يتعذر  وقد  املائة.  في   70 بنحو  األغذية  إنتاج  زيادة 
في  للزراعة  الصاحلة  األراضي  مساحة  مجموع  زيادة 
عام  بحلول  املائة  في   12 بنسبة  إاّل  النامية  البلدان 
221،2050 معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا 

اإلنتاج  في  املقبلة  الزيادات  فإن  ولذلك  الالتينية. 
تكثيف  طريق  عن  معظمها  في  ستتحقق  الزراعي 
البلدان  وفي  احملاصيل؛  وزيادة غالت  األراضي  استخدام 
التي تعاني من ندرة األراضي، سيتعنيَّ حتقيق معظم 
املوارد  ازدياد قيود  إلى  وبالنظر  الطريقة.222  النمو بهذه 
الطبيعية في كثير من البلدان، ال بد أيضاًً أن تستند 
إلى  والسمكي  احليواني  اإلنتاج  في  املقبلة  الزيادات 
املتاحة. وعلى  املوارد  واستدامة استخدام  زيادة كفاءة 
املالئمة  االستجابات  فإن  عاملي  التحدي  أن  من  الرغم 
ينبغي أن تالئم كل سياق على حدة. وتتباين نُظم الزراعة تبايناً كبيراًًً في العالم النامي 
والسياسية  االجتماعية  والعالقات  السكانية  والكثافة  الطبيعية  املوارد  ثروات  بتباين 
وفرص األسواق واالبتكار من جيل إلى جيل، والتعلم والتطوير. ويشمل ذلك إنتاج احملاصيل 
واحليوانات واألسماك، ويتيح فرصا مختلفة للتكثيف، وينطوي على متطلبات مختلفة، 
التنوع، ويتناول الطرق التي ميكن  ويواجه معوقات مختلفة. ويعترف هذا الفصل بذلك 
بها تكثيف مختلف الُنظم الزراعية بأكبر قدر من الفعالية وبطريقة تقلل إلى أدنى حد 
من التكاليف واخملاطر، ومبا يحقق أكبر الفرص لصغار املزارعني من النساء والرجال اليوم 

وألجيال املستقبل.

»كانت الزراعة قدمياً تعتمد على البشر الذين 
يجرون احملراث. ولم ير الشباب شيئاً مثل ذلك 
طيلة حياتهم ولم يحدث أن قاموا بذلك أبداًً. 
إنهم ال يريدون الزراعة، ولكن كبار السن هم 
الذين يريدون العمل في الزراعة... وإذا ظللنا 

نزرع باستخدام طرق احلرث القدمية... من الذي 
سيكون لديه استعداد إذن للعمل في الزراعة؟«

يل غومني، 
اأنثى، 50 عامًا، ال�سني.
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التكنولوجيا الزراعية وإنتاج احليازات الصغيرة
ازداد إنتاج احملاصيل في البلدان النامية في الفترة من عام 1961 حتى عام 2007 بنسبة 3 
في املائة سنوياً. وازداد اإلنتاج في شرق آسيا بنسبة تدعو إلى اإلعجاب حيث بلغت 3.5 
في املائة سنوياً، وبلغت 2.6 في املائة سنوياً في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأمريكا 
الالتينية والكاريبي وجنوب آسيا، وبلغت أكثر من 2.5 في املائة في أفريقيا جنوب الصحراء.
حتويل  املاضية  عاماً  اخلمسني  امتداد  على  النامي  العالم  من  كبيرة  أنحاء  وشهدت 
الُنظم الزراعية التي ال تتطلب مدخالت كثيرة وال تدر إنتاجاً كبيراًًً إلى نُظم تعتمد على 
مدخالت كثيرة وحتقق ناجتاً كبيراًًً. وفي جنوب آسيا واملكسيك على وجه اخلصوص، ازداد 
إنتاج املزارعني أساساً عن طريق زيادة الغالت من خالل استخدام مجموعة التكنولوجيات 
والسياسات املرتبطة بالثورة اخلضراء. وشمل ذلك إدخال أنواع شبه قزمية عالية الغلة 
األسمدة  قبيل  من  واملدخالت،  الري  مستويات  بتحسني  ذلك  واقترن  واألرز،  القمح  من 
غير العضوية ومبيدات اآلفات. وفي آسيا، أفضت الثورة اخلضراء إلى طفرات هائلة في 
في   4 جتاوزت  بنسبة  القمح  غالت  وازدادت  فصاعداً.  الستينات  منذ  الزراعية  اإلنتاجية 
املائة سنوياً، واألرز بنسبة 2.5 في املائة في الفترة من عام 1967 حتى عام 223.1982 وبينما 
اتسعت الفروق في الدخل الريفي في بعض البلدان )كبار املنتجني كانوا أقدر على األخذ 
ساهمت  األحيان(،  من  كثير  في  الفقراء  املزارعون  تخلف  بينما  اجلديدة  بالتكنولوجيات 
الثورة اخلضراء في تخفيض مستويات الفقر، وكان ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار األغذية 
1995، كان أقل من  الريفية. وبحلول عام  املناطق  وازدياد األجور احلقيقية في  األساسية 
شخص واحد من بني كل ثالثة آسيويني يعيشون على أقل من دوالر أمريكي واحد يومياًًً 

مقارنة بثالثة من بني كل خمسة أشخاص في عام 1975. 
آسيا.  أنحاء  معظم  في  للتكثيف  محركة  قوة  اخلضراء  الثورة  تكنولوجيات  وكانت 
واستأثر جنوب آسيا في عام 2002 بأكبر مساحة من األراضي الزراعية املروية )40 في املائة 
باحلبوب  املزروعة  األراضي  املائة من  80 في  يقرب من  نة ما  احملسَّ األنواع  تقريباًً(؛ وغطت 
في آسيا؛ واستخدمت األسمدة في شرق آسيا مبعدل 190 كيلوغراماً من املغذيات لكل 
هكتار من األراضي املزروعة باحملاصيل، أي ما يزيد مبقدار الضعفني تقريباًً عن املعدل في 
أي إقليم آخر.224 وفي غضون 20 عاماً، تضاعف إنتاج احلبوب وازداد نصيب الفرد من الدخل 
ر بنحو 1.8 مليار نسمة من السكان  نت ُسبل املعيشة ملا يقدَّ بنسبة 190 في املائة، وحتسَّ
التكثيف السريع لُنظم اإلنتاج.  املزارعون في األقاليم األخرى نحو  الريفيني.225 كما اجته 
الزراعية  األراضي  مساحة  ثلث  متثل  املروية  الزراعية  األراضي  كانت   ،2002 عام  وبحلول 
نة بأكثر من  في الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ كما ازداد استخدام أنواع احلبوب احملسَّ
الضعف في هذا اإلقليم وفي أمريكا الالتينية والكاريبي كنسبة من مجموع املساحة 
املزروعة باحملاصيل في الفترة من عام 1982 حتى عام 2002، ووصلت إلى 50 في املائة و60 
أو فعلياً معدالت استخدام األسمدة في كال  في املائة على التوالي؛ وتضاعفت تقريباًً 
اإلقليمني، واستخدمت األسمدة في عام 2002 مبعدالت تراوحت بني 70 و80 كيلوغراماً من 

املغذيات لكل هكتار من أراضي زراعة احملاصيل.226
على  آسيا  ففي  التكنولوجيا.  انتشار  مجرد  ليست  اإلنتاجية  زيادة  مسألة  أن  غير 
نة واألسمدة والتكثيف  ن صغار املزارعني من استخدام البذور احملسَّ وجه اخلصوص، متكَّ
التي  الداعمة  واالستثمارات  السياسات  اإلنتاج عن طريق  لُنظم  واملستمر  التدريجي 
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في  تنفق  اآلسيوية  البلدان  وكانت  اخملاطر.  ومنخفضة  ومجزية  آمنة  ببيئة  زودتهم 
عام  بحلول  الزراعة  على  ميزانياتها  مجموع  من  املائة  في   15 على  يزيد  ما  املتوسط 
احلكومات  واستثمرت   .1985 عام  بحلول  لإلنفاق  احلقيقية  القيمة  وتضاعفت   ،1972

الزراعي  االئتمان  وصول  على  وحرصت  والطاقة،  والري  للطرق  األساسية  البنية  في 
إلى املزارعني ودعمت املدخالت )مثل األسمدة واملياه( 
احلكومات  أقامت  كما  احلاالت.  بعض  في  ووزَّعتها 
استثمارات كبيرة في البحث الزراعي، ووفَّرت خدمات 
لتثبيت أسعار  وتدخلت في األسواق  الزراعي  اإلرشاد 
األراضي  إصالحات  لعبت  الصني،  وفي  املزرعة.  باب 

واألسواق دوراً حيوياً. 
جنوب  أفريقيا  في  الزراعي  اإلنتاج  أن  حني  وفي 
في  الزيادة  معدل  بنفس  تقريباًً  ازداد  الصحراء 
بأقل  املتزايدة  الغالت  استأثرت  فقد  األخرى  األقاليم 
املتبقية،  النسبة  وأما  الزيادة؛  من  املائة  في   40 من 
أن  فيمكن  الزيادة،  من  املائة  في   60 من  أكثر  وهي 
فترات  وتقصير  املزروعة  األراضي  توسيع  إلى  ترجع 
تكنولوجية،  جناحات  عدة  وحتققت  األراضي.  إراحة 
أفريقيا  في  نة  احملسَّ للذرة  السريع  االنتشار  مثل 
من  أكثر  حالياًً  تغطي  التي  واجلنوبية  الشرقية 
في  باحلبوب  املزروعة  األراضي  مساحة  أرباع  ثالثة 
األنواع  واستخدام  وزمبابوي؛227  وزامبيا  ومالوي  كينيا 
يجمع  الذي  ألفريقيا  اجلديد  األرز  من  الغلة  العالية 
في  واألفريقي  اآلسيوي  األرز  خصائص  أفضل  بني 
أفريقيا؛228  أنحاء  جميع  في  هكتار   200  000 من  أكثر 
لألمراض،  املقاومة  الكسافا  من  نة  محسَّ وسالالت 
في  الكسافا  مساحة  نصف  من  أكثر  تغطي  وهي 
في  للكسافا  منتج  أكبر  حالياًً  تُعد  التي  نيجيريا 
العالم.229 على أنه بالرغم من تلك االجنازات احلقيقية 
في  إاّل   2002 عام  حتى  تزرع  نة  احملسَّ األنواع  تكن  لم 
احلبوب في  أراضي  املائة من مساحة  25 في  أقل من 
جميع أنحاء األقاليم؛ وبلغ معدل استخدام األسمدة 
)ولم  للهكتار  املغذيات  من  كيلوغرامات   10 من  أقل 
نسبة  تتجاوز  ولم  1980(؛  عام  منذ  الرقم  هذا  يتغيَّر 
مجموع  من  املائة  في   4 املروية  األراضي  مساحة 

األراضي الزراعية في هذا اإلقليم.
البلدان  في  بسرعة  احليواني  اإلنتاج  أيضاًً  وازداد 
كبير  منو  وحتقق  املاضية.  عاماً  الثالثني  خالل  النامية 
عن  ذلك  وجنم  واأللبان.  والبيض  اللحوم  إنتاج  في 
املائة  )6 في  الدواجن  وبخاصة  احليوانات،  أعداد  ازدياد 
جميع  في  األعداد  في  السنوي  النمو  من  أكثر  أو 

استطاع توفوك االنضمام إلى رابطة زودته 
ببذور السرغم. وكان احلصاد ناجحا، ويزمع 

توفوك التوسع في زراعة السرغم في السنة 
املقبلة باستخدام البذور التي ادخرها من 
موسم احلصاد السابق. »اجتذبتني تعاونية 
السرغم... وطلبت مكياالً من البذور. وزرعت 
ذلك السرغم ولم أحصد سوى القليل... لم 

أمتكن من جني محصول وفير مثل من ميلكون 
حقوالً كبيرة ولكن الغلة تعتبر معقولة مقارنة 
مبساحة األرض... وحصلت من هذا املكيال على 

ثالثة أكياس من املنتج )200 مكيال تعادل 
كيساً واحداً(... وادخرت 20 مكياالً من البذور... 
وبعت كيساً واحداً ألن كل مالبسي متزقت ولم 

يعد لدي ما أرتديه ولذلك اشتريت بعض الثياب. 
وتوفي بعد ذلك أحد أصدقائي املقربني ولم 

يكن لدي ما أتبرع به، ولذلك بعت كيساً ثانياً 
لتغطية تكاليف ]طقوس الدفن[. وأما الكيس 

األخير فقد استخدمته في األكل وادخرت 
بعضه للبذور... وقررت أن هذا النوع من السرغم 
جيد فعالً ألنه زودني بالطعام وأتاح لي وسيلة 

للعيش. وساعدني ذلك املكيال الذي أخذته على 
حل مشكلتي... ولذلك ادخرت تلك الكمية حتى 

أمتكن من زراعتها في السنة املقبلة عندما 
تسقط األمطار ألن السرغم مهم لي. لقد 

تربيت عليه«.
توفوك، 

ذكر، 44 عامًا، مدغ�سقر.
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وازدياد الغالت، ال سيما األلبان والدواجن،  األقاليم باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء(؛ 
املائة سنوياً(. وتستأثر حالياًً  و4 في   3 النسبة بني  تراوحت  أفريقيا )حيث  وبخاصة في 
البلدان النامية مبعظم إنتاج العالم من اللحوم والبيض. ومما ساعد على زيادة اإلنتاج 
رخص أسعار املدخالت )مبا في ذلك حبوب العلف( والتغيير التكنولوجي وازدياد كفاءة 
احلجم، وهي كلها عوامل أسفرت عن تخفيض أسعار املنتجات احليوانية وحفزَّت النمو 
السريع للطلب بني املستهلكني احلضريني.230 على أن جانباً كبيراًًً من الزيادة في اإلنتاج 
حتققت من خالل التكامل الرأسي الذي أفضى في بعض األحيان إلى تهميش اإلنتاج 
احليواني في املزارع الصغيرة ومزارع الكفاف. وبلغت معدالت حتويل نُظم اإلنتاج أعلى 
وازداد  رأسياً.  وتكامالً  سريعاً  منواً  واخلنازير  الدواجن  إنتاج  وشهد  آسيا.  في  مستوياتها 
القرن  تسعينات  خالل  تقريباًً  الضعف  مبقدار  الفرعيني  القطاعني  هذين  في  اإلنتاج 
2001 كانت هذه البلدان تنتج ثلث  املاضي في الصني وتايلند وفييت نام، وبحلول عام 
إنتاج العالم من الدواجن ونصف إنتاجه من اخلنازير. كما شهد قطاع منتجات األلبان 
منواً سريعاً، ال سيما في البلدان التي لديها تقاليد راسخة في هذا اجملال، مثل الهند 
ال  الذين  الصغيرة  احليازات  أصحاب  أيضاًً  فيها  يكثر  البلدان  هذه  أن  على  وباكستان. 
سوق  في  ويساهمون  اجلاموس(  )أو  البقر  من  رؤوس  خمسة  أو  رأسني  سوى  ميلكون 

80 في املائة. األلبان اإلقليمية بنحو 
من  أكثر  تتطلب  النامية  البلدان  في  الزراعية  اإلنتاجية  في  الزيادة  أن  حني  وفي 
نة من البذور فقد كانت هذه األنواع أساسية لتحقيق تلك الزيادات.  مجرد أنواع محسَّ
املاضي  القرن  وتسعينات  ثمانينات  خالل  نة  احملسَّ األنواع  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
الفقراء  املستهلكون  وميثل  الغالت.231  في  حتققت  التي  الزيادة  نصف  في  ساهمت 
بنسبة  تزيد  أن  العاملية  احلبوب  ألسعار  ميكن  وكان  املستفيدين،  من  كبيرة  نسبة 
2000 لوال الزيادات التي حتققت في الغالت خالل  18 و21 في املائة في عام  تتراوح بني 
عدد  ويزداد  احلرارية  السعرات  توفر  ينخفض  أن  ميكن  وكان  والتسعينات،  الثمانينات 
من  أكبر  مساحات  لُقطعت  الزيادات  تلك  ولوال  التغذية؛  بسوء  املصابني  األطفال 
إنتاجية. وبلغت معدالت منو اإلنتاجية مستويات أعلى  الزراعة األقل  الغابات من أجل 
في احملاصيل الثالثة الرئيسية )األرز والقمح والذرة( مقارنة باحملاصيل األخرى وهي في 
ويستهلكونها،  الفقراء  الريفيني  السكان  من  الكثير  ينتجها  بعلية  محاصيل  أغلبها 
ولكن ظهرت أنواع عالية الغلة من احملاصيل الغذائية املهمة األخرى، مبا فيها السرغم 
والُدخن والكسافا والبطاطس والفاصولياء. وأتاحت برامج التربية العامة على امتداد 
اخلاصة  البذور  شركات  أصبحت  كما  نوع   8  000 من  أكثر  املاضية  األربعني  السنوات 

نة.  تشكل مصادر مهمة لبذور بعض احملاصيل املهجَّ
الفوائد  من  بالكثير  الزراعية  احليوية  التكنولوجيا  في  األخيرة  التطورات  وعادت 
وأحدث  النامية.  البلدان  في  الصغيرة  احليازات  أصحاب  فيهم  مبن  املزارعني،  على 
التي  احملاصيل  في  األمراض  من  اخلالية  الزراعة  مواد  إنتاج  في  ثورة  األنسجة  استزراع 
انتخاب  بفضل  ارجتاالً  أقل  احملاصيل  من  جديدة  أنواع  تربية  وباتت  خضرياً.  تتكاثر 
حول  مؤخراًً  دار  الذي  اجلدل  من  الكثير  أن  على  الواسمة.  اجلينات  باستخدام  النباتات 
تخليق  ومت  وراثياً.  احملورة  الكائنات  واستخدام  تطوير  على  ركز  نة  احملسَّ احملاصيل  أنواع 
مبيدات  و/أو  اآلفات  ملقاومة  جينات  باستخدام  وراثياً  رة  احملوَّ الكائنات  من  األول  اجليل 
والقطن  والصويا  للذرة  وراثياً  مخلَّقة  بذور  سوى  البداية  في  تتوفر  ولم  األعشاب، 
مساحة  وبلغت   ،1996 عام  في  وراثياً  محورة  محاصيل  أول  وزرعت  الزيتي.  واللفت 
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مليون هكتار   130 من  أكثر   2009 عام  بحلول  وراثياً  املزروعة مبحاصيل محورة  األراضي 
إلى  املفتقرين  واملزارعني  الصغيرة  احليازات  أصحاب  أن  حني  وفي  مختلفاً.  بلدا   25 في 
املوارد لم يكونوا في احلسبان عند استحداث تلك األنواع فقد بلغ عدد صغار املزارعني 
عام  بحلول  مزارع  مليون   13 النامية  البلدان  في  وراثياً  احملورة  احملاصيل  يزرعون  الذين 
7 ماليني مزارع في الصني و5.6 مليون  2009. ومعظم هؤالء املزارعني ينتجون القطن- 

بزراعته   2009 عام  في  املزارعني  قام صغار  فاسو حيث  بوركينا  في  ومؤخراًً  الهند،  في 
115 هكتار 232 أي ربع مجموع مساحة القطن.   000 في مساحة بلغت 

تطويرها  يجري  التي  احملاصيل  بعض  وراثياً  احملورة  احملاصيل  من  الثاني  اجليل  ويشمل 
التي  الشمال  بلدان  بني  و/أو شراكات  واخلاص  العام  القطاعني  بني  من خالل شراكات 
تستهدف صغار املزارعني في البلدان النامية. وتشمل هذه احملاصيل نباتات املوز املقاومة 
واحلشرات  األمراض  مقاومة  أجل  من  والذرة  أوغندا؛  في  أساسي  غذاء  وهي  لألمراض، 
ملقاومة  والبطاطس  النشا؛  إنتاج  لتحسني  والكسافا  البروتيني؛  احملتوى  وحتسني 
استحداث  في  احملرز  التقدم  وكان  واآلفات.  األمراض  ملقاومة  واألرز  واآلفات؛  الفيروسات 
أبطأ  القادرة على حتمل ظروف اجلفاف والفيضانات واحلرارة وامللوحة  أنواع من احملاصيل 
تؤدي  وقد  واآلفات،  لألمراض  مقاومة  أنواع  استحداث  في  احملرز  التقدم  من  عموماً 
احملاصيل احملورة وراثياً في املستقبل دوراً أكبر في التصدي لهذا النوع من القضايا التي 

ميكن أن تسهم بدور كبير في احلد من اخملاطر التي يواجهها صغار املزارعني.
وينقسم جانب كبير من اجلدل الدائر حول الكائنات احملورة وراثياً بني املؤيدين الذين 
سوى  يؤكدون  ال  الذين  واملنتقدين  وراثياً  احملورة  الكائنات  فوائد  تأكيد  في  يبالغون 
البلدان  على  ويتعنيَّ  وراثياً.  احملورة  الكائنات  تلك  عليها  تنطوي  التي  السلبية  اجلوانب 
استناداً  وراثياً  احملورة  احملاصيل  بإدخال  ستسمح  كانت  إن  ما  بنفسها  تقرر  أن  النامية 
على  النتائج  تقتصر  أن  املرجح  ومن  احملتملة.  والفوائد  للمخاطر  الواعي  التقييم  إلى 
املسائل  عن  املعلومات  من  الكثير  يتوفر  وال  حدة.  على  محصول(  )وكل  سياق  كل 
إلبداء  املزارعني  صغار  أمام  كبير  مجال  يفسح  ولم  وراثياً،  احملورة  بالكائنات  املتعلقة 
رأيهم. وينبغي أن يتغير ذلك حتى تتمكن البلدان من تقييم الفوائد احملتملة للكائنات 
يواجهها  التي  اخملاطر  من  واحلد  اإلنتاجية  زيادة  حيث  من  أكبر  بفعالية  وراثياً  احملورة 
صغار املنتجني ومساهمتها في احلد من الفقر في مختلف السياقات. وحتتاج البلدان 
حتى  إدارتها  وعمليات  البيولوجية  للسالمة  تقييمها  تدعيم  إلى  القدر  بنفس  حالياًً 

ميكنها إجراء تقييم واٍف للمخاطر التي ينطوي عليها ذلك.233 
بالنسبة  محدودة  النقاش  هذا  أهمية  أن  احلسبان  عن  يغيب  أاّل  ينبغي  وأخيراً، 
للكثير من صغار املزارعني. ويواجه املزارعون الفقراء في كثير من السياقات صعوبات 
منتجي  من  نة  احملسَّ احليوانات  )وسالالت  نة  احملسَّ البذور  على  احلصول  في  هائلة 
هو  عما  كثيراًً  تقل  يحققونها  التي  الغالت  فإن  عليها  يحصلون  وعندما  احليوانات(؛ 
يتراوح  مبا  احملتملة  والغالت  املزارعني  غالت  بني  ثغرة  احلاالت  معظم  في  وتنشأ  ممكن. 
في  املائة  في   100 إلى  النسبة  هذه  تصل  أن  وميكن  للقمح،  املائة  في  و50   40 بني 
آثار  حالة األرز، و200 في املائة للذرة في أفريقيا جنوب الصحراء.234 وينطوي ذلك على 
وصول  ُسبل  لتحسني  بالكثير  القيام  حالياًً  يلزم  زال  ما  أنه  ذلك  يعني  أوالً،  مهمة. 
الغالت  بني  الثغرة  يتضح من حجم  وثانياً،  أنواعها؛  بكل  نة  احملسَّ البذور  إلى  املزارعني 
لزيادة اإلنتاجية عن طريق سد ثغرة الغالت  الفعلية واحملتملة أن هناك مجاالً واسعاً 

القائمة. التكنولوجيات  في 
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اليوم -  الزراعية  اإلنتاجية  حتسني 
الرئيسية التحديات  بعض 

ازدياد  عن  الفائتة  األربعني  السنوات  امتداد  على  الزراعية  اإلنتاجية  ازدياد  أسفر 
وانخفضت  قريب.  وقت  حتى  األغذية  أسعار  وانخفاض  العاملية  األغذية  إمدادات 
غالت  وواصلت  الكلي.  االقتصاد  منو  ن  وحتسَّ البلدان  من  الكثير  في  الفقر  معدالت 
وبحلول  املاضية.  العشرين  السنوات  في  تباطأ  الزيادة  معدل  ولكن  ارتفاعها،  احلبوب 
عام 2001، تراوح متوسط الزيادة في غالت القمح والذرة واألرز في البلدان النامية بني 

3 و5  يتراوح بني  املائة سنوياً مقارنة مبا كان  1 و2 في 
الثمانينات.235  من  األول  العقد  مطلع  في  املائة  في 
استقرار معدالت  حول  حالياًً  يدور  احلديث  أن  والواقع 
انخفاض  ذلك  أسباب  وتشمل  احلبوب.  غالت 
الزراعية،236 وتقلص  البحوث  مستويات االستثمار في 
ترتفع  الذي  الوقت  في  الغلة  العالية  األنواع  عائد 
األسمدة،  واستخدام  الري  مستويات  بالفعل  فيه 
مقارنة  قريب  وقت  حتى  املنتجات  أسعار  وانخفاض 
بتكاليف املدخالت وهو ما سيقلل بالتالي من ربحية 
القلق  يثير  مما  أنه  على  التكثيف.  في  أخرى  زيادة  أي 
أيضاًً أن التباطؤ يدل على تدهور بيئة زراعة احملاصيل، 
وهو ما تؤيده األدلة املتزايدة على تدهور التربة وازدياد 

سميتها.237 
اخلضراء.  بالثورة  تتعلق  أوسع  شواغل  نشأت  كما 
الري  إدارة  مستوى  انخفاض  الرئيسية  القضايا  ومن 
)التملح(.  التربة  في  امللح  تراكم  عن  يسفر  الذي 
يتراكم  امللح  فإن  التربة  لتنقية  فعال  صرف  وبدون 
منو  على  يؤثر  حيث  التربة  من  العلوية  الطبقة  في 
عن  الشديدة  احلاالت  في  ويسفر  والغالت  احملاصيل 
قبل.  من  منتجة  كانت  التي  الزراعية  األراضي  ترك 
أراضي  من  املائة  في   40 من  يقرب  ما  أن  ذلك  مثال 
أنها  حالياًً  يعتقد  آسيا  من  اجلافة  املناطق  في  الري 
املفرط  الري  يتسبب  كما  التملح.238  بسبب  تضررت 

نتيجة  اجلوفية  املياه  مستويات  وانخفاض  الكبرى  األنهار  أحواض  في  املياه  ُشح  في 
وهناك  اجلوفية.  املياه  لطبقة  الطبيعية  التغذية  تفوق  مبعدالت  املياه  ضخ  الزدياد 
وهو  التقليدية،  احملاصيل  من  بدالً  اجلديدة  احملاصيل  أنواع  بزراعة  تتعلق  أخرى  مسألة 
ما ميكن أن يسفر عن فقد التنوع البيولوجي للمحاصيل إذا لم يوضع نظام للحفاظ 
الوراثية. وأفضى االستخدام املفرط وغير املالئم لألسمدة ومبيدات اآلفات  على املادة 
النافعة وغيرها  املياه اجلوفية إلى القضاء على احلشرات  املائية وطبقات  وتلوث اجملاري 
آثار سلبية على صحة  إلى جنب مع اآلفات. كما جنمت  البرية جنباً  من أشكال احلياة 
اإلصابة  معدالت  ارتفاع  ويرجع  اآلفات،239  مببيدات  التسمم  حاالت  وتكثر  اإلنسان. 

»نتكبَّد عناءً كبيراًًً عندما يحني موعد الري 
ألن كل شخص يروي أرضه بالتناوب وال يوجد 
ما يكفي من املاء... ونضطر إلى قضاء الليالي 

واأليام ]في االنتظار[... ونظل نحاول ملدة ثالثة أيام 
ثم نحصل على بعض املاء عندما يحني دورنا. وال 
يكون ذلك إالّ بعد 10 زيارات... ]للتأكد[ من عدم 

قيام أي شخص آخر بوقف املياه«.
حممد نفيد، 

ذكر، 22 عامًا، باك�ستان.

»ظهرت مشكلة الري في القرية في السنوات 
اخلمس عشرة األخيرة. وكانت قنوات الري من 

قبل تفي باحتياجات املزارعني، ولكن املياه باتت 
شحيحة... وأعتقد أن احلكومة حولت املياه إلى 
الصحراء لكي تخدم أراضي املستثمرين بدالً من 

]أراضي[ الفالحني الفقراء«.
اإبراهيم اأبو زيد، 
ذكر، 55 عامًا، م�سر.
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بالسرطان في الهند إلى كثرة املبيدات التي يستخدمها املزارعون في رش القطن.240 
األوسط  الشرق  وفي  األخرى.  األقاليم  في  كبيرة  مشكلة  املياه  ندرة  متثل  كما 
النمو  وآفاق  الزراعية  التنمية  أمام  خطيراً  حتدياً  املسألة  هذه  تطرح  أفريقيا  وشمال 
تغيُّر  بسبب  تتفاقم  أن  املرجح  من  مشكلة  وهي  الريفي،  الفقر  من  للحد  الزراعي 
بسبب  اجلوفية  املياه  متلح  إلى  املياه  لطبقات  املفرط  االستغالل  يفضي  كما  املناخ. 
املياه  إمدادات  مصادر  وصول  ظل  وفي  العذبة.  املياه  طبقات  إلى  البحر  مياه  تسرب 
حدودها  أقصى  إلى  التكلفة  وامليسورة  اإلضافية 
موارده  على  احلفاظ  على  يركز  أن  اإلقليم  على  فإن 
املياه.  استعمال  كفاءة  وزيادة  القائمة  الشحيحة 
في   85 من  يقرب  ما  متثل  الري  مياه  أن  إلى  وبالنظر 
من  فإن  اإلقليم  في  املياه  استعماالت  من  املائة 
وإدارتها  املياه  موارد  على  بفعالية  للحفاظ  احلاسم 
كفاءة  وحتسني  املياه  في  وفوراًت  حتقيق  اإلقليم  في 

الزراعي. القطاع  استعمالها في 
أفريقيا  من  كثيرة  أنحاء  في  املشكلة  وتختلف 
بعدم  منها  جانب  في  وترتبط  الصحراء،  جنوب 
تكثيف نُظم اإلنتاج. وتربة أراضي أفريقيا منخفضة 
تتعرض  وظلت  األحيان  من  كثير  في  أصالً  اخلصوبة 
فترات  انعدام  أو  لقصر  ونظراً  التدهور.  من  حلالة 
جانب  إلى  الزراعة،  ممارسات  وسوء  األراضي  ترييح 
العضوية  غير  األسمدة  استعمال  انخفاض 
تدني  عن  ذلك  كل  أسفر  فقد  العضوي  والسماد 
العضوية  املادة  وانخفاض  التربة  خصوبة  مستويات 
تنخفض  أن  املتوقع  ومن  حمضيتها.  وازدياد  فيها 
كبيراًًً  انخفاضاً  الطويل  األجل  على  التربة  إنتاجية 
ن ممارسات  في أنحاء كثيرة من اإلقليم ما لم تتحسَّ
خصوبة  لزيادة  تدابير  اتخاذ  ذلك  في  مبا  التربة،  إدارة 

العضوية.241 وبنيتها  التربة 
اإلنتاج  نُظم  بني  التفاعل  من  قلق  أيضاًً  ويسود 
بُنظم  املرتبطة  القضايا  وتشمل  والبيئة.  احليواني 
أراضي  تدهور  وازدياد  األحراج  إزالة  الكثيف  الرعي 
غير  اإلدارة  ممارسات  بسبب  املياه  وموارد  الرعي 
نحو  التقليدية  والواسعة  اخملتلطة  الزراعة  نُظم  من  التحول  ولعل  املستدامة. 
والتنوع  الطاقة  استهالك  على  تأثيرات سلبية  إلى  أفضى  قد  الكثيف  اإلنتاج  نُظم 
املياه.242 وتؤدي مخلفات احليوانات، ال سيما في آسيا، إلى تلويث اجملاري  الوراثي وتلوث 
تقريباًً  نام  وفييت  وتايلند  الصني  ضاعفت  املاضي،  القرن  تسعينات  وخالل  املائية. 
لتلوث  رئيسياً  العمليات تشكل مصدراً  تلك  وأصبحت  والدواجن  اخلنازير  إنتاجها من 
بشأن  اخملاوف  خضم  وفي  اجلنوبي.  الصني  بحر  من  الساحلية  املناطق  في  املغذيات 
كونها  عن  )فضالً  العملية  تلك  في  تساهم  احليوانات  بأن  االعتراف  يزداد  املناخ  تغيُّر 

لها(. محتملة  ضحية 

كانت األمطار من قبل أكثر مما هي عليه اآلن. 
وكنا نحصل على املاء بسهولة وكان الناس 
يزرعون محاصيل متعددة. ولكن لم تهطل 

األمطار منذ نحو عام ورمبا أكثر. وليس لدينا 
نبع طبيعي في املنطقة. ونضبت تقريباً 
مصارف مياه األمطار القريبة، وانخفض 

مستوى املياه. وهذا هو السبب وراء معاناة 
الناس. فالناس لم يعد لديهم ما يكفيهم 

من املاء لزراعة احملاصيل هذه األيام. ويخرجون 
بحثاً عن املياه ليالً ولكنهم ال يجدون أي مياه. 

ويقومون بسد القنوات في حقول املزارعني 
اآلخرين ويحولون املياه إلى حقولهم حتت جنح 

الظالم. إنها مسألة بالغة الصعوبة«.
را�سب خان، 

ذكر، 28 عامًا، باك�ستان.

»السبب وراء عدم مقدرتي على إنتاج محصول 
هو إجهاد األرض... فاألرض ال تنتج ألنها لم تعد 
قوية. وبالرغم من أنني أزرع مساحة كبيرة، ال 
ميكنني أن أحصل على محصول وفير بسب 

فقد املغذيات في التربة«.
راندرياماهيفا، 

ذكر، 49 عامًا، مدغ�سقر.
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واإلنتاج  احملاصيل  إنتاج  نُظم  تكثيف  زيادة  النامي  العالم  مناطق  كل  في  ويلزم 
احليواني حتى ميكن إطعام العدد املتزايد من سكان العالم اآلن وفي املستقبل. وسوف 
أن  على  مختلفة.  مشاكل  مجابهة  املناطق  مختلف  في  املزارعني  صغار  على  يتعنيَّ 
نُهج التكثيف في كل مكان ينبغي أن تزيد من كفاءة استخدامها للموارد، ال سيما 
استعمال  طريقة  تغيير  بدون  أنه  والواقع  املياه.  كله،  ذلك  وفوق  واملبيدات،  األسمدة 
ينبغي  العالم.243 كما  أنحاء  أزمة في كثير من  تنشأ  الزراعي فسوف  اإلنتاج  املياه في 

وينبغي  تلوث،  إحداث  في  اجلديدة  النهج  تتسبب  أال 
خصوبة  على  حتافظ  وأن  بيئياً،  مستدامة  تكون  أن 
والبديل  البيولوجي.  التنوع  وحتمي  حتسنها  أو  التربة 
صغار  عليها  يعتمد  التي  األصول  تلك  فقد  هو 
يسفر  أن  املتوقع  ومن  عيشهم.  لكسب  املزارعني 
ازدياد التقلبات والتغيرات املناخية عن ازدياد الظواهر 
الفيضانات  قبيل  من  بالطقس،  املرتبطة  الشديدة 
قصر  عن  فضالً  احلرارة،  درجات  وارتفاع  واجلفاف 
أمناط  وظهور  منها،  التيقن  وعدم  الزراعة  مواسم 
للتكثيف،  وينبغي  واألمراض.  اآلفات  من  جديدة 
اإلنتاج  لُنظم  أم  احملاصيل  إنتاج  لُنظم  أكان  سواء 
على  قدرة  أكثر  الزراعة  نظم  يجعل  أن  احليواني، 

واإلجهاد. الصدمات  مقاومة 
وإذا أردنا أن تكون الزراعة طريقة يتمكن بها على 
اخلروج  من  الفقراء  الريفيني  السكان  بعض  األقل 
ومنتجي  املزارعني  لصغار  تتاح  أن  ينبغي  الفقر،  من 
املاشية الفقراء نهج جديدة لزيادة اإلنتاجية وينبغي 
يكون  أن  ينبغي  كما  الشباب.  جتتذب  فرص  توفير 
إلى  الوصول  من  أيسر  الُنهج  تلك  إلى  الوصول 
يقمن  الالتي  الريفيات  النساء  بني  التقليدية  الُنهج 
النساء،  وتشكل  األسرية.  الزراعة  في  بأدوار حاسمة 
ال سيما في البلدان املنخفضة الدخل، أغلبية كبيرة 
الغذاء  معظم  وينتجن  الزراعية،  العاملة  القوة  في 
الناشطات  النساء  نسبة  إن  بل  محلياً؛  املستهلك 
الشرق  بلدان  معظم  في  الزراعة  في  اقتصادياً 

 40 اجلزائر  في  مثالًً  نسبتهن  وتبلغ  الرجال.  نسبة  من  أكبر  أفريقيا  وشمال  األوسط 
الثاني  الفصل  في  جاء  وكما  الرجال.244  من  املائة  في   16 نسبته  مبا  مقارنة  املائة  في 
الزراعيني  املنتجني  صغار  على  تؤثر  التي  العوامل  نفس  تعوقها  املزارعات  إنتاجية  فإن 
بشكل عام، ولكن ذلك يزداد سوءاً بسبب مجموعة من العوامل اخلاصة بنوع اجلنس، 
من قبيل عدم تكافؤ فرص السيطرة على األصول اإلنتاجية الرئيسية، وعدم التكافؤ 
األحيان  من  كثير  في  املرأة  وانشغال  الزراعية،  اخلدمات  على  احلصول  إمكانية  في 
املعوقات  تلك  اجلديدة  الُنهج  تراعي  أن  ينبغي  ولذلك  كبيراًًً.  عناًء  تتطلب  بأنشطة 

املزارعات. النساء  تواجهها  التي  احملددة  للعراقيل  وتستجيب 
الزراعية  اإلنتاجية  زيادة  في  اجلديدة  الُنهج  إلى  الوصول  سبل  إتاحة  فإن  وأخيراً 

»لم تعد التربة خصبة. ولم يعد هناك ما يكفي 
من األمطار. ونحن نحاول استعمال األسمدة 

العضوية مثل أوراق النباتات امليتة وروث احليوانات 
وما إلى ذلك. ولكن ذلك ال يفيد كثيراًً... وكما 
ترى فإن فالحة األرض مسألة صعبة. ولكن إذا 

كانت هي كل ما أملك فإنها مورد رزقي«.
بكري دييديو، 

ذكر، 60 عامًا، ال�سنغال.

»املشكلة اليوم هي أنه مهما تعبت فلن حتصل 
أبداًً على ما يكفي إلطعام األسرة... وكانت 

األراضي أكثر خصوبة ]أيام أبي[. وكانوا يحصلون 
من األرض على إنتاج أكبر. ولم يكونوا في حاجة 

إلى زراعة مساحات كبيرة. وكانت احملاصيل 
أفضالً حاالً. وكانت حيواناتهم متشي في 

ب التربة. والواقع أننا اليوم نزرع  احلقول وتخصِّ
مساحات أكبر من األراضي وال نحصل منها إالّ 
على محاصيل أقل. وليست لدينا الوسائل التي 

متكننا من شراء األسمدة لزيادة الغالت«. 
عبد الله بادجي، 

ذكر، 50 عامًا، ال�سنغال.
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إذا لم تكن هناك حوافز قصيرة األجل لتشجيع السكان  ذاتها  ليست مهمة في حد 
الريفيني الفقراء على األخذ بتلك الُنهج. وهذه املسألة تتوقف على إمكانية الوصول 
إلى األسواق اجملزية واملوثوقة وحتسن اإلنتاجية الزراعية. وباإلضافة إلى ذلك فإن الُنهج 
التكنولوجيات  تتيح  أن  ينبغي  أدنى،  وكحد  اخملاطر.  إدارة  على  الناس  تساعد  أن  يجب 
العادة على  املرتبطة باستخدامها. واألسهل في  والُنهج اجلديدة فوائد تتجاوز اخملاطر 
صغار املنتجني غير الراغبني في اجملازفة هو إجراء تغييرات صغيرة وتراكمية باستخدام 

املوارد املتاحة لهم.

جدول أعمال جديد للتكثيف الزراعي املستدام
ال بد للزراعة أن تصبح أقل خطورة على صغار املزارعني، ويجب أن تكون أكثر استدامة 
عندما  املاضي،  القرن  سبعينات  ومنذ  ذلك.  حتقيق  كيفية  هو  واملهم  إنتاجية.  وأكثر 
بجدول  اهتمام  نشأ  اخلضراء،  للثورة  املقصودة  غير  اآلثار  من  األولى  اخملاوف  ظهرت 
دعا  التسعينات،  وبحلول  الريفية؛  للتنمية  وإنتاجي  واجتماعياً  بيئياً  مستدام  أعمال 
أقل  أرض  على  املزيد  إنتاج  املمكن  من  جتعل  اخلضرة«  دائمة  »ثورة  إلى  بارزون  علماء 
علم  تستغل  اخلضرة«  مزدوجة  ثورة  أو  مستدامة،245  وبطريقة  أقل  ماء  وباستخدام 
اهتمام  وازداد  أكثر«.246  أغذية  تنتج  بينما  البيئة  على  و«حتافظ  البيئة  وعلم  األحياء 
واستحدثت  نحوه،  أو  املاضي  العقد  خالل  األفكار  بتلك  االجتماع  وعلماء  العلميني 
مجموعة كاملة من املصطلحات، من قبيل »الُنهج الزراعية اإليكولوجية«،247 و»الزراعة 
اخلارجية«249  املدخالت  القليل من  املعتمدة على  و»التكنولوجيا  إيكولوجياً«،248  الكثيفة 
الزراعية  اإلنتاجية  أعمال  جدول  إلى  لإلشارة  املستدام«250  الزراعي  و»التكثيف 
املستدامة  الزراعة  أعمال  جدول  الريفيني  املنتجني  منظمات  أّيدت  كما  املستدامة. 
الغذائية؛  السيادة  أعمال  في جدول  دوره  أو  املناخ  تغيُّر  من  القلق  منها  أسباب،  لعدة 
أمريكا  واملنظمات غير احلكومية، ال سيما في  املزارعني  أيضاًً مجموعات  بينما اجتهت 
بإفساح مساحة  ونادت  االستدامة،  تؤكد  زراعية  ممارسات  نحو جتريب  وآسيا،  الالتينية 

أوسع لتلك املمارسات على صعيد املؤسسات والسياسات.
في  للتحول  كأساس  األفكار  هذه  استخدام  بغرض  مبادرات  عدة  أيضاًً  واتُخذت 
البحث الزراعي. وكان التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية 
في الفترة من عام 2002 حتى عام 2009 مبادرة اشترك فيها عدد من أصحاب املصلحة 
حتت رعاية منظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي ووكاالت األمم املتحدة األخرى. ودعا 
التقييم الشامل الذي أعده العديد من العلميني ورجال القانون وممثلي اجملتمع املدني 
في  بيئياً  املستدامة  والتنمية  والفقر  واجلوع  األغذية  إنتاج  بني  العالقات  وضع  إلى 
تصميم البحث الزراعي والتطوير التكنولوجي. وتركز املبادرة بشكل خاص على أهمية 
معارف وابتكارات السكان احملليني واألصليني في نُظم املعرفة الزراعية احلالية.251 وُعقد 
من  الزراعية  للبحوث  العاملي  للمؤمتر  األول  التاريخي  االجتماع   2010 عام  في  مؤخراًً 
إلى  باحلاجة  واسع  اعتراف  االجتماع من  هذا  ونبع  فرنسا.  مونبلييه،  في  التنمية  أجل 
تغيير  حتقيق  ميكن  حتى  العالم  أنحاء  جميع  في  تركيزه  وإعادة  الزراعي  االبتكار  تعزيز 
ومقرري  الزراعيني  الباحثني  600 من  زهاء  املؤمتر  في  وشارك  الفقراء.  حياة  حقيقي في 
العالم.  أنحاء  من جميع  املدني  اجملتمع  وأعضاء  املانحة  واجلهات  واملزارعني  السياسات 
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أجل  من  الوطنية  الزراعية  البحوث  نُظم  تعزيز  إلى  بقوة  الدعوة  عن  املؤمتر  وأسفر 
القاعدة  من  املتجهة  للبحوث  أعمال  جدول  ووضع  املعني  األعمال  جلدول  االستجابة 
صميم  في  النامية  البلدان  في  الصغيرة  احليازات  أصحاب  وضع  وضرورة  القمة،  إلى 

الزراعية على كافة املستويات. البحوث  اهتمام 
األعمال  جدول  لوصف  املستخدمة  املصطلحات  في  التركيز  مستويات  وتختلف 
سمات  بينها  جتمع  كانت  وإن  املستدام«،  الزراعي  »التكثيف  باسم  هنا  إليه  املشار 
خصوبة  وزيادة  املياه؛  وإدارة  التربة  حتسني  على  تركيزاًً  ذلك  ويشمل  واضحة.  مشتركة 
في  واالقتصاد  واالنتقائية  اإليكولوجية؛  الزراعية  العمليات  تسخير  خالل  من  التربة 
املقاومة  احليوانية  والسالالت  احملاصيل  أنواع  واستخدام  اخلارجية؛  املدخالت  استخدام 
لإلجهاد )مثل اجلفاف وامللوحة واألمراض( والتي ترتفع فيها نسبة اإلنتاجية الستخدام 
تنطوي على  التي  املمارسات  أو  التكنولوجيات  واحلد من استخدام  اخلارجية؛  املدخالت 
في  البشري  املال  لرأس  املثمر  واالستخدام  اإلنسان؛  وصحة  البيئة  على  سلبية  آثار 
شكل معارف وقدرات للتكيُّف واالبتكار، واستخدام رأس املال االجتماعي حلل املشاكل 

املشتركة.  البيئية 
ممارسات  وتشمل  املستدام.  الزراعي  بالتكثيف  املرتبطة  املمارسات  بشدة  وتتنوع 
لتحسني  التغطية  محاصيل  واستخدام  األرض،  حرث  وقف  أو  تقليل  الصون  زراعة 
تغذية  وحتسني  التربة  تآكل  من  واحلد  باملاء،  االحتفاظ  على  وقدرتها  التربة  خصوبة 

»تستخدم األرض ملدة سنتني أو ثالث 
سنوات؛ ونحصد احملاصيل مرة في العام، 

ثم نترك األرض بعد ذلك لتستريح... 
ونحن نعمل على مراحل؛ نقوم أوالً 

بغرس البذور في أحد األركان ونحصد 
في الركن املقابل، ونتناوب ذلك. وال نزرع 

األرض كلها في وقت واحد ألننا إن فعلنا 
ذلك فلن جند ما نأكله«.

دون كارمن بورتوكاريرو �سانتيالن، 
ذكر، 82 عامًا، بريو.
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الطبيعية  املفترسات  على  لآلفات  املتكاملة  اإلدارة  وتعتمد  اجلوفية.  املياه  طبقات 
بني  اجلمع  النباتية  للمغذيات  املتكاملة  اإلدارة  وتشجع  املبيدات.  الستخدام  كبديل 
وتزيد  اإليكولوجية.  الُنظم  استدامة  لكفالة  والبيولوجية  والعضوية  املعدنية  املوارد 
إنتاج احليازات  الزراعية واحليوانية/السمكية املتكاملة بشكل جيد تنوع نُظم  النظم 
الوقت  في  وتساعد  البيئية،  واستدامتها  الصغيرة 
وتساعد  والتلوث.  اخمللفات  من  احلد  على  نفسه 
نة للمياه، مبا في ذلك الصرف ونُظم الري  اإلدارة احملسَّ
رفع  على  احلقول  داخل  األمطار  مياه  وإدارة  الصغيرة 
مستوى اإلنتاجية الزراعية واحلد من اخمللفات والوقاية 
مسببات  تراكم  احملاصيل  تناوب  ومينع  التملح.  من 
اخلصوبة  في  التوازن  ويحقق  واآلفات  األمراض 
من  النيتروجني  ويعوض  احملاصيل،  خملتلف  املطلوبة 
التربة  بنية  ن  ويحسِّ اجلذرية،  احملاصيل  زراعة  خالل 
العميقة  النباتات  زراعة  تناوب  وخصوبتها عن طريق 
اجلذور والسطحية اجلذور. وجتمع احلراجة الزراعية بني 
تكفل  نُظم  إليجاد  واحلرجية  الزراعية  التكنولوجيات 
واملستدام  والسليم  واملنتج  املتنوع  االستخدام 
التقنيات،  من  كاملة  مجموعة  وهناك  لألراضي. 
وإقامة  املدرجات  وبناء  األخاديد  استصالح  قبيل  من 
ميكن  التي  الزراعة،  أحواض  وحفر  الواقية  احلواجز 
وميكن  التربة.  تآكل  ومنع  املياه  حلفظ  استخدامها 
وقد  واحد،  آن  في  معاً  املمارسات  هذه  استخدام 

ينشأ عن اجلمع بينها فوائد هائلة.
لُنهج  بديالً كامالً  املمارسات  أي من هذه  وال ميثل 
استخدام  على  أساساً  القائمة  التقليدية  التكثيف 
الكيميائية  واملواد  نة  احملسَّ والبذور  الري  مياه 
جدول  في  املمارسات  تلك  إدراج  أن  على  الزراعية. 
للتغيير  وأعم  أوسع  نهجاًً  ميثل  للتكثيف  أعمال 
كفالة  على  يساعد  أن  أيضاًً  وميكن  التكنولوجي 
الظروف  يالئم  أفضل  بشكل  التكثيف  نُهج  تعديل 
دة. وتتطلب املمارسات املتنوعة املذكورة  احمللية أو احملدَّ
واملمارسات  التكنولوجيات  مجموعة  حتديد  أعاله 
في  االستدامة  وحتقيق  اإلنتاجية  لزيادة  الالزمة 
الزراعة  خصائص  ضوء  على  املناسب  السياق 
والشواغل  واملوارد  احمللية،  اإليكولوجية  والُنظم 
فإن  وبالتالي  املزارعني.  صغار  يواجهها  التي  واخملاطر 
في  االستدامة  حتقيق  نحو  هة  املوجَّ املمارسات  دمج 
أفريقيا  في  احمللية  السياقات  من  الكثير  في  بالتكثيف  املتعلقة  التقليدية  الُنهج 
كضرورة  األسمدة  استخدام  زيادة  يتطلب  قد  املثال،  سبيل  على  الصحراء،  جنوب 
إضافية إلدارة املغذيات النباتية العضوية. وبدالً عن ذلك فإن حتسني دمج نُظم اإلنتاج 

عملت إحدى املنظمات غير احلكومية احمللية 
)صندوق أندرو ليز االستئماني( في أندروي 

مبدغشقر على تشجيع إعادة إدخال السرغم 
كمحصول مستدام ومقاوم للجفاف، 

كما وفرت التدريب للمزارعني على كيفية 
زراعة احملصول والعناية به. ودعم الصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية صندوق أندرو ليز 

االستئماني في توسيع إعادة إدخال محصول 
السرغم إلى عدد أكبر من اجملتمعات احمللية. 
»هذا هو ما دربونا عليه... لم أكن أمشي وراء 
احملراث ومعي السرغم، ولكني نثرت البذور في 

املساحة احملروثة وغطيتها بقدمي... ونبتت البذور 
بعد ثالثة أيام... ولم أزرع احملصول مع الذرة أ أو 
مكان وجود الكاسافا. ولم أغرس اجلذور عميقاً 

أو في أماكن البرك، ولم أغرس الكثير من ]البذور 
في كل حفرة[، ولكني غرست ثالث أو أربع بذور... 

ووجدت الكثير من النباتات الصغيرة. وقمت 
بتخفيفها حتى ال تزدحم بها احلفرة. وعندما 
كنت أجد نباتاً مصاباً بحشرة في أعاله كنت 

أتخلص منها ثم أفحص اجلزء السفلي من 
الساق أيضاًً وأقطع ذلك اجلزء الذي كان ينمو 

من جديد، وكنت ألقي النباتات املصابة بالديدان 
عند حافة )احلقل(. وكنت اعتني بالنبات الذي 
أقطعه، وكانت تنبت منه أعواد أخرى سليمة. 

ولذلك حققت محصوالً جيداً ألنني اتبعت بدقة 
النظام الذي وضعه لي هؤالء الناس...«.

راندرياماهيفا، 
ذكر، 49 عامًا، مدغ�سقر.
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آسيا  أنحاء  من  كثير  في  العضوية  النباتية  املغذيات  إدارة  وحتسني  واحليواني  الزراعي 
نة  قد يفضي إلى تقليل استخدام األسمدة. وعالوة على ذلك، قد تلغي األنواع احملسَّ
تثبيت  اآلفات وتساعد على  إلى استخدام مبيدات  احلاجة  املستخدمة في كل مكان 
بالتالي  وتقلل  اجلفاف،  أو  اآلفات  مقاومة  على  القدرة  ن  وحتسِّ البيولوجي،  النيتروجني 

من احلاجة إلى الري التكميلي. 
وفي حني أن االهتمام بوضع جدول أعمال للتكثيف الزراعي املستدام جديد نسبياً، 
ينتهج صغار املزارعني بالفعل الكثير من املمارسات واملبادئ املرتبطة بجدول األعمال، 
ازداد  آسيا  األرز في  إنتاج  أن  لآلفات. ففي حني  املتكاملة  اإلدارة  هو  ذلك  والدليل على 
متزايدة  لتهديدات  الثمانينات  في  تعرض  فقد  املاضي،  القرن  سبعينات  خالل  كثيراًً 
منتصف  وبحلول  املبيدات.  استخدام  بزيادة  املزارعون  قاومها  التي  احلشرات  من 
استخدام  وشجعت  املبيدات  إعانات  وقف  إلى  حكومات  عدة  اجتهت  الثمانينات، 
أساليب اإلدارة املتكاملة لآلفات من خالل مدارس املزارعني احلقلية وغيرها من أساليب 
إندونيسيا  مثل  بلدان  وفي  املبيدات.  استعمال  مستويات  لتخفيض  املزارعني  تثقيف 
والهند والفلبني، انخفضت إجماالً مستويات استخدام املبيدات انخفاضاً كبيراًًً خالل 

اإلنتاج.252 الزيادة في  بينما استمرت  التسعينات 
وتستخدم حالياًً زراعة الصون على نطاق واسع في أمريكا الالتينية حيث تستخدم 
50 مليون هكتار في البرازيل واألرجنتني،253  نُظم الزراعة بدون حرث األرض في أكثر من 
من  أنحاء  في  األراضي  من  املائة  في   70 في  األرض  حرث  عدم  نظام  يستخدم  كما 
الغانغ  الزراعة بدون حرث في سهول  620 مزارع نُظم   000 باراغواي.254 ويستخدم زهاء 
الهندية باستعمال معدات مصنوعة محلياً لشق خطوط البذارة بدون تقليب التربة 
الصون،  زراعة  تنتشر  أيضاً،  الصحراء  أفريقيا جنوب  وفي  1.8 مليون هكتار.255  نحو  في 
وزامبيا عناصر  بلدان مثل غانا  300 مزارع في  و000   200  000 يتراوح بني  ويستخدم ما 
حيث  األقاليم،  كل  في  حتققت  التي  النتائج  وتشابهت  الصون.  زراعة  ممارسات  من 
أمكن فوراًً إنتاج غالت أعلى وأكثر استقراراً وأقل عرضة لتلف احملاصيل نتيجة لتحسن 
املتوسط  األجل  في  النتائج  وأما  العمليات؛  إجراء  مواعيد  وحتسن  املياه  امتصاص 
فتمثلت في حتسن بنية التربة وازدياد اخلصوبة وانخفاض احلاجة إلى العمالة واآلالت.
إعادة  بعد  املتدهورة  األراضي  في  حتوالً  والنيجر  فاسو  بوركينا  من  أنحاء  وشهدت 
من  واملياه،  التربة  إدارة  وممارسات  التقليدية  الزراعية  احلراجة  ممارسات  ونشر  اكتشاف 
استخدام  جانب  إلى  الزراعية،  واحلفر  الدائرية،  نصف  واملزارع  الصخرية،  احلواجز  قبيل 
أفضى  مما  الهكتارات،  اآلالف من  واستصلحت مئات  والكومبوست.  العضوي  السماد 
إلى زيادة غالت احملاصيل؛ وازدادت االستثمارات في اإلنتاج احليواني وتكثيف نُظم إدارة 
معدل  وانخفض  األراضي؛  قيمة  وازدادت  األرضية؛  املياه  مستوى  وارتفع  احليوانات؛ 
الهجرة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في عدد املؤسسات احمللية التي أُنشت للتعامل مع 
إدارة املوارد الطبيعية والقضايا األخرى ذات الصلة؛ وانخفضت معدالت الفقر  قضايا 

كبيرة.256  بدرجة 
اآلن  حتى  النامية  البلدان  في  املستدامة  الزراعة  لُنهج  تقييم  أوسع  ويستند 
تغطي  مزرعة  مليون   12.6 وتشمل  فقيراً  بلداً   57 في  مبادرة   286 بشأن  دراسة  إلى 
املبادرات  هذه  كل  أفضت  فقد  الدراسة  لهذه  ووفقاً  هكتار.257  مليون   37 مساحته  ما 
البيئية  اخلدمات  توفير  من  نفسه  الوقت  في  نت  وحسَّ اإلنتاجية  زيادة  إلى  تقريباًً 
الغلة  زيادة  متوسط  بلغ  املقارنة،  موضوع  الغالت  من  عينة   198 بني  ومن  األساسية. 
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كفاءة  ازدياد  عن  احملاصيل  جميع  وكشفت  املائة؛  في   79 سنوات  أربع  امتداد  على 
املشاريع  وقللت معظم  الكربون؛  املمارسات على عزل  املياه؛ وساعدت هذه  استعمال 
التي أتيحت بيانات عنها استخدام املبيدات بدرجة كبيرة في نفس الوقت الذي ازدادت 
فيه الغالت. وحتققت الزيادة في الغالت من خالل آلية أو أكثر من بني ثالث آليات، هي 
إدخال أو تكثيف عنصر واحد في نظام املزرعة )بقرة حلوب أو برك أسماك أو استزراع 
أو  أو حدائق اخلضر،  إدخال محاصيل جديدة،  أو  املستنقعات،  أرز  األسماك/اإلربيان في 
الزراعي،  اإلنتاج  مجموع  لزيادة  الطبيعية  املوارد  استعمال  وحتسني  الزراعية(؛  احلراجة 
أو األراضي )استصالح األراضي  الري(  املياه، وحتسني استعمال مياه  املياه )جمع  سواء 
املتدهورة(؛ والتحسينات في غالت احملاصيل األساسية عن طريق إدخال عناصر جتديدية، 
اخلاصة  األهمية  إلى  الدراسة  وتشير  لآلفات.  املتكاملة  اإلدارة  أو  اجلذريات  قبيل  من 
لثالث تغييرات في إطار الزراعة املستدامة: زيادة كفاءة استعمال املياه، وحتسني املادة 
التنوع  على  احلفاظ  طريق  عن  الضارة  واألعشاب  اآلفات  مكافحة  وحتسني  العضوية، 

البيولوجي داخل احلقول واحلد من استعمال املبيدات. 

الفوائد التي ميكن أن يحققها التكثيف الزراعي املستدام للسكان 
الفقراء الريفيني 

للنساء   - املائية  األحياء  وتربية  احليواني  واإلنتاج  احملاصيل  إنتاج   - الزراعة  توفر  أن  يجب 
والرجال الريفيني الفقراء الغذاء والدخل والعمل الالئق، كما يجب أن توفر لهم شبكة 
أمان وأداة ملواجهة اخملاطر. وباإلضافة إلى ذلك فإن صغار املزارعني يديرون نسبة كبيرة من 
موارد الُنظم اإليكولوجية العاملية التي ينبغي أن يكونوا قادرين على نقلها إلى أطفالهم 
بنفس حالتها التي كانت عليها عندما وصلت إليهم أو بأحسن منها. وكل هذه األسباب 

نظام تكثيف األرز هو مجموعة من ممارسات صون املوارد 
وتكثيفها في البيئات الرطبة. واملبادئ الرئيسية لهذا 

النظام الذي وضع في عام 1983 في مدغشقر تتمثل 
في ضرورة نقل شتالت األرز وهي صغيرة وترك مسافات 

واسعة بني كل نبتة واألخرى للسماح بزيادة منو اجلذور 
وقمة النبات. وينبغي إبقاء تربة حقول األرز رطبة بدالً من 
ع املزارعون على جتريب ذلك النظام  إشباعها باملاء. ويشجَّ

وتعديله مبا يالئم الظروف احمللية واالقتناع مبا يحققه لهم 
من فوائد. وعلى الرغم من أن بعض األنواع أقدر من أنواع 

أخرى على االستجابة ألساليب نظام تكثيف األرز فإن 
هناك من يرى أن زيادة الغلة تتحقق بتخفيض متطلبات 

البذور بنسبة تتراوح بني 80 و90 في املائة وتقليل مياه 
الري بنسبة تتراوح بني 25 و50 في املائة. ويشير مؤيدو 

نظام تكثيف األرز إلى فوائد أخرى تتمثل في مقاومة 
اآلفات واألمراض ومقاومة اجلفاف واألضرار الناجمة عن 

العواصف، وتقليل تلوث التربة واملوارد املائية واحلد من 
انبعاثات امليثان. وتأكدت فوائد نظام تكثيف األرز حتى اآلن 

في أكثر من 40 بلداً في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. 
وتستخدم أكثر من 000 80 أسرة في كمبوديا ممارسات 

نظام تكثيف األرز التي تفيد التقارير بأنها تفضي إلى 
مضاعفة غالت األرز وتقلل كثيراًً من معدالت استخدام 

األسمدة واملواد الكيميائية الزراعية وتزيد األرباح الزراعية 
بنسبة تصل إلى 300 في املائة. وتؤيد احلكومات في كبرى 

البلدان املنتجة لألرز )الصني والهند وإندونيسيا( حالياًً 
توسيع نظام تكثيف األرز وتلتزم بإجراء توسعات كبيرة 

في زراعته باستخدام هذا النظام.

الإطار  16 تطبيق املبادئ - نظام تكثيف األرز
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للممارسات  وميكن  ملصاحلهم،  كبيرة  بدرجة  مهماً  املستدام  الزراعي  التكثيف  جتعل 
املبيَّنة أعاله أن تساهم جميعاً، عندما تكون الظروف مناسبة، في تعظيم االستدامة 
احليازات  أصحاب  أمثلة  من  الكثير  وهناك  الزراعية.  لُنظمهم  والبيئية  االقتصادية 
الصغيرة الذين يتبعون املمارسات التقليدية واجلديدة املرتبطة بالتكثيف املستدام التي 

تدل بوضوح على قيمة هذه املمارسات وأهميتها. 
وقد يتباين صغار املزارعني في قدرتهم على االستثمار في نظام اإلنتاج واستعدادهم 
للقيام بذلك؛ كما يختلف تقديرهم للمخاطر التي ينطوي عليها ذلك، وتتفاوت قدرتهم 
على التعامل مع اخملاطر وتختلف مستويات معرفتهم. وقد تتفاوت أيضاًً أولوياتهم فيما 
زيادة القدرة على الصمود  أو  زيادة الغالت  يتعلق مبا ميكن أن يحققه كل نهج من حيث 
العمالة.  تقليل  أو  التكاليف  تخفيض  أو  اآلفات  مقاومة  أو  املناخية  التقلبات  وجه  في 
وتختلف تصورات الرجال والنساء ألولوياتهم. فالنساء قد يتطلعن إلى نوعيات مختلفة 
من احملاصيل، ولعل اهتمامهن ينصب بشكل خاص على الُنهج التي تقلل من عنائهن 
األغراض  في  خاص  بشكل  املفيدة  أو  واألسري  الزراعي  لالستعمال  املياه  توفر  وحتسن 
االقتصادية أو التغذوية )مثل تربية احليوانات الصغيرة(. ويجب أن يوفر التكثيف الزراعي 
دة خملتلف املزارعني من الرجال  املستدام قائمة باخليارات التي تناسب الفرص واملعوقات احملدَّ
على  عبئه  يقع  قد  ما  وهو  العمالة،  زيادة  على  املمارسات  بعض  تنطوي  وقد  والنساء. 
النساء بشكل خاص. مثال ذلك أن نصف النساء املشتركات في إنشاء احلواجز الصخرية 
في بوركينا فاسو أشرن إلى أن احلواجز زادت أعباء العمل الواقعة عليهن.258 ومن هنا فلن 
يكون من السهل على األسر التي تعاني ندرة في اليد العاملة أن تأخذ بكل املمارسات. 
ولكن معظم األسر الريفية، كما جاء في الفصل الثاني، ليست متفرغة للزراعة؛ وتزاول 
نُهج  كانت  وإذا  الزراعية.  غير  األنشطة  من  مجموعة  الوقت  سائر  في  الريفية  األسر 
التكثيف املستدام املرتبطة بفرص األسواق اجملزية قادرة على النجاح في احلد من اخملاطر 
وحتسني ربحية الزراعة فقد يزداد استعداد األسر حينئذ لتكريس جزء أكبر من عمالتها 

للزراعة لتصبح بالفعل أكثر تخصصا في الزراعة.
املعرفة  أن  املستدام  الزراعي  التكثيف  بها  يتسم  التي  الرئيسية  اخلصائص  ومن 
املطلوبة تزيد عموماً عما هو مطلوب في معظم الُنهج التقليدية. والواقع أن الزراعة 
املستدامة تعرَّف بأنها »تعلم اجتماعي« أكثر منها مجموعة دقيقة من التكنولوجيات.259 
وصغار املزارعني لهم معارفهم احمللية التي تؤدي في كثير من األحيان دوراً مهماً في ذلك، 
استناداً  قبل  من  املوجودة  املمارسات  من  املستدام  التكثيف  يستفيد  عندما  سيما  ال 
مبنيَّ  هو  كما  املستدام،  التكثيف  أن  على  الطبيعية.  املوارد  إدارة  في  شاملة  نُهج  إلى 
املطلوبة  املهارات  اكتساب  الصغيرة  احليازات  أصحاب  من  أيضاًً  يتطلب   ،17 اإلطار  في 
يتألف  التي  واإليكولوجية  التكنولوجية  العناصر  مختلف  بني  التنسيق  طريقة  لفهم 
منها جدول أعمال التكثيف املالئم للسياق، وحتديد خيارات واعية بشأن كيفية استعمال 
ع  األدوات املتاحة لهم. وفي حني أن ذلك قد ينطوي على حتديات فإن النتائج ميكن أن توسِّ
كثيراًً الفرص املتاحة ألصحاب احليازات الصغيرة للتغلب على الفقر. وامليزة التي يضيفها 
للمزارعني  بشكل خاص  مناسباً  أيضاًً  قد جتعله  واالبتكار  للمعرفة  املستدام  التكثيف 
الشباب الذين يتعني عليهم أن يكونوا في طليعة من يأخذون بجدول األعمال. على أن 
التركيز  للزراعة، مع  بلورة تصور جديد  أيضاًً  يتطلب  األعمال  الشباب على جدول  إقبال 
على الطابع احلديث واالبتكاري جلدول األعمال املقترح، واإلمكانات التي ميكن أن تتيحها 

الزراعة نفسها كنشاط مربح في البيئة الطبيعية والسوقية اليوم. 
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Hocdé et al (2000) :امل�شدر

املُضي ُقدماً في تنفيذ جدول األعمال: ظروف 
السياسات واملؤسسات

إذا كان هناك اتفاق عام على أهمية التكثيف الزراعي املستدام، وإذا كان هناك الكثير 
من صغار املزارعني الذين حولوا ممارساتهم في هذا االجتاه، فما زالت هناك حتديات كبيرة 
ومن  واملؤسسات.  السياسات  صعيد  على  التغيير  حيث  من  الُنهج  تلك  توسيع  أمام 
التشكك  وإن كان هناك كثير من  املستوى،  الرفيع  السياسي  الدعم  تقدمي  األساسي 

برنامج من مزارع إلى مزارع بدأ في عام 1987 بتبادل 
زيارات بني املزارعني في نيكاراغوا واملكسيك من أجل تعزيز 

ونشر التكنولوجيات املالئمة بني املزارعني الفقراء. وهذا 
البرنامج الذي انطلق كرد فعل لنموذج نقل التكنولوجيا 

من القمة إلى القاعدة خالل حقبة الثمانينات، سعى 
إلى حتسني خصوبة التربة واإلنتاجية ومستويات املعيشة 

واحلد في الوقت ذاته من تكاليف اإلنتاج واالعتماد على 
املصادر اخلارجية. وترسخت جذور هذا األسلوب في جميع 

أنحاء أمريكا الوسطى ويطبقه الكثير من املنظمات غير 
احلكومية وبعض مشاريع البحث والتطوير. ويوجد حالياًً 
بضع مئات اآلالف من املزارعني الذين يروجون حلركة »من 
مزارع إلى مزارع« التي ساعدت األسر الزراعية في القرى 

الريفية من أمريكا الالتينية على حتسني ُسبل معيشتها 
واحلفاظ على مواردها الطبيعية.

م احلركة ألعضائها رؤية للزراعة املستدامة التي  وتقدِّ
يقودها املزارعون، وتسعى إلى ترويج ثقافة البحث 

والتجريب. وتركز احلركة بشكل خاص على تعزيز النظام 
اإليكولوجي الزراعي ومتكني املزارعني من تقليل استخدام 

املدخالت املشتراة وعدم استعمالها حيثما أمكن. 
وتشكل حماية البيئة جزءاًً أساسياً من وظيفة املزارع 

وفقاً للحركة، وهي وظيفة تستند أيضاًً إلى عنصر 
روحي. فاألعضاء يحركهم إميانهم العميق بالقوى 

اإللهية واألسرة والطبيعة واجملتمع.
تستخدم حركة »من مزارع إلى مزارع«مجموعة متنوعة 

من الُنهج تشمل تبادل الزيارات وأدوات التقدير الريفي 
التشاركية ووسائل االتصاالت التقليدية، من قبيل 

الدراما االجتماعية واملسرح والشعر واملوسيقى. ويتعلم 
املزارعون عن طريق تبادل األفكار واإلبداعات اخلالقة 

واملعرفة واملعلومات والتقنيات. وللمزارعني املروجني دور 
يقومون به. وهؤالء املروجون متطوعون يجرون جتارب 
في حقولهم للتوصل إلى حلول للمشاكل الزراعية 

التي يواجهونها ثم يتبادلون معارفهم وخبراتهم مع 
املزارعني اآلخرين في اجملتمع احمللي الذي يعيشون فيه، 

ويزورونهم بانتظام ويقومون بدور املعلم الذي يقدم 
املقترحات واألفكار لتحفيز التجريب بني املزارعني اآلخرين. 

كما ينظم املروجون حلقات لتبادل األفكار بني املزارعني 
ويقدمون التدريب على مواضيع قد تشمل صون التربة 

وزراعة محاصيل التغطية واحلراجة والزراعة العضوية 
ونُظم زراعة احملاصيل والتنويع. ويحدد املزارعون بأنفسهم 

جدول أعمال البحوث ويديرون التجارب ويقيمون النتائج 
أفراداً وجماعات. وهم عموماً ال يطبقون األساليب 

الرسمية. العلمية 
وميكن لعملية »من مزارع إلى مزارع« أن تتمخض 
عن تغيير جذري في تصورات املزارعني لدورهم في 

توليد التكنولوجيا ونشرها. ويدرك املزارعون من خالل 
مشاركتهم أنهم قادرون على التجريب وتقدمي احللول 

واالتصال ونقل خيارات التكنولوجيا إلى اآلخرين. ويتقلص 
بذلك اعتماد املزارعني على العناصر الفاعلة اخلارجية 

عندما يبدأون في النظر إلى أنفسهم باعتبارهم مجربني. 
والواقع أن بعض املزارعني ينظرون بالفعل إلى حركة »من 

مزارع إلى مزارع« باعتبارها السبيل نحو إنهاء احتكار 
املهنيني الزراعيني لعملية تطوير التكنولوجيا.

الإطار  17 نحو حركة اجتماعية البتكارات املزارعني: من مزارع إلى مزارع
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احلاالت  من  كثير  في  التجارية  املصالح  متارس  ورمبا  املستدامة،260  الزراعة  ربحية  في 
على  املستدامة  الزراعة  سياسات  زالت  »ما  البلدان،  من  كثير  وفي  ضدها.  ضغوطا 
فعلية  سياسات  إلى  إليها  باحلاجة  االعتراف  اآلن  حتى  يترجم  ولم  االهتمام  هامش 
بأن  إقناع مقرري السياسات  التحدي األول يكمن في  الواقع«.261 ولذلك فإن  أرض  على 
وأنه  التقليدية  التكثيف  نُهج  تكميل  في  مهم  املستدام  التكثيف  أعمال  جدول  دور 
السياسات  في  التحول  تعزيز  نحو  االنطالق  ونقطة  اقتصادياً.  ومستدام  بيئياً  ضروري 
هو التأكد من أن استراتيجيات احلد من الفقر أو خطط التنمية الوطنية على الصعيد 
بل  قبل،262  مما كانت عليه من  أكثر  الريفية  والتنمية  للزراعة  تتصدى فقط  الوطني ال 
تعطي األولوية أيضاًً لُنهج التكثيف املستدام وتتصدى لقضايا التكنولوجيا الزراعية 

في ذلك السياق.
املستدامة.  الزراعة  نحو  مهمة  سياساتية  حتوالت  البلدان  من  محدود  عدد  وحقق 
األثر  من  احلد  إلى  احلاجة   )2010-2006( للصني  عشرة  احلادية  اخلمسية  اخلطة  وتؤكد 
والتوسع  والعضوية  إنتاجية لألغذية اخلضراء  إرساء قاعدة  إلى  للزراعة، وتدعو  البيئي 
رة للمياه وزراعة الصون وتعزيز »الزراعة اإليكولوجية«، وهي  في استخدام الزراعة املوفِّ
وزارة  ووضعت  بيئياً.  املفيدة  واحلديثة  التقليدية  التقنيات  من  متكاملة  مجموعة 
م مجموعة من اإلعانات لتشجيع  الزراعة إطاراً إلصدار شهادات املنتجات الزراعية وتقدِّ
استعمال األسمدة العضوية وزراعة الصون بدون حرث التربة.263 وفي كوبا، أفضى انهيار 
الزراعية  الكيميائية  واملواد  البترول  منتجات  في  شديد  نقص  إلى  السوفياتي  االحتاد 
تركز  زراعة  أجل  من  بديلة«  »سياسة  بإعالن  لذلك  احلكومة  واستجابت  واألغذية؛ 
واملهارات  باملعارف  املدخالت  واردات  عن  تستعيض  التي  املوارد  صون  تكنولوجيات  على 
اجلرارات،  محل  حتل  لكي  الثيران  وتربية  الزراعة  تنويع  السياسة  وأكدت  احمللية.  واملوارد 
واستخدام اإلدارة املتكاملة لآلفات، واألخذ مبمارسات جديدة في العلم ونشر التدريب 
تناوب  وأصبح  العضوية؛  األسمدة  وأنواع  احليوية  املبيدات  وأُنتجت  واسع.  نطاق  على 
التربة يشكل كله جزءاً من نُظم  البينية وصون  والزراعة  والتسميد األخضر  احملاصيل 
األغذية  إنتاج  املائة في  40 في  بنسبة  زيادة  السياسة في حتقيق  الزراعة؛264 وساهمت 

في الفترة من عام 1995 حتى عام 265.2000 
التكثيف  عناصر  ببعض  تتعلق  سياسات  األخرى  البلدان  من  الكثير  لدى  ويوجد 
وأدخلت   2009 عام  في  األسمدة  دعم  برنامج  الفلبني  حكومة  أوقفت  وقد  املستدام. 
مجموعات  وإدارة  استعمال  تعزيز  إلى  تهدف  التي  املتوازن«  التسميد  »استراتيجية 
وافتتحت  حدة؛  على  موقع  كل  تناسب  التي  العضوية  وغير  العضوية  األسمدة  من 
بنغالديش في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 أول محطة من بني أربع محطات كبيرة 
واليات جنوبية  ثالث  تدعم  البرازيل،  وفي  إلى سماد عضوي؛266  اخمللفات  لتحويل  جديدة 
الدعم إلدارة  راجستان  الهند، توفر والية  وزراعة الصون؛ وفي  التربة  الزراعة بدون حرث 
وحظرت  احليوية؛  األسمدة  استعمال  لتشجيع  واحلوافز  والتربة  املياه  مستجمعات 
ملدارس  وطنياً  برنامجاً  ووضعت  اآلفات  مبيدات  أنواع معينة من  استعمال  إندونيسيا 
املزارعني احلقلية واإلدارة املتكاملة لآلفات في مجال زراعة األرز. وأخيراً، تشمل السياسات 
في عدد من البلدان أحكاماً تدعم الزراعة العضوية ووحدات الزراعة العضوية في وزارة 
بوتان  أن  ذلك  من  واألكثر  الشهادات.  إلصدار  هيئات  و/أو  متخصصة  وبرامج  الزراعة، 

لديها رؤية للتحول إلى الزراعة العضوية على نطاق البلد بأكمله بحلول عام 2020. 
تدابير  من  كبيرة  مجموعة  هناك  فإن  الذكر  السالفة  األمثلة  من  يتبني  وكما 
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داعم  إطار  لتكوين  اتخاذها  للحكومات  ميكن  التي  املؤسسية  والتدابير  السياسات 
املطلوبة  التدابير  تختلف  قد  كما  اإلطار  يختلف  وقد  املستدام.  الزراعي  للتكثيف 
باختالف البلدان، وهو ما يعبِّر عن التحديات والفرص أمام زراعة احليازات  اختالفاً كبيراًًً 
والرؤية املشتركة ألصحاب  البلد، واإلطار املؤسسي والسياساتي احلالي،  الصغيرة في 
املصلحة الوطنيني بشأن درجة وتوجه التحول املطلوب. ونتناول في هذا القسم ستة 
عناصر ممكنة لذلك اإلطار: حيازة األراضي باعتبارها شرطاً الزماً لتمكني صغار املزارعني 
اخليارات  تشكل  طريقة  باعتبارهما  والتنظيم  والتسعير  املمارسات؛  بتلك  األخذ  من 
التكنولوجية للمزارعني؛ ومدفوعات اخلدمات البيئية لتوفير حوافز تشجع املزارعني على 
األطفال  مهارات  وحتويل  لبناء  الزراعي  والتعليم  املستدامة؛  الزراعة  مبمارسات  األخذ 
يتعنيَّ  التي  الزراعية  والبحوث  اخلدمات؛  ومقدمي  الزراعة  وعلماء  الريفيني  والشباب 
تعديلها مبا يالئم جدول أعمال التكثيف املستدام؛ واخلدمات االستشارية الزراعية التي 

ميكن أن تساعد صغار املزارعني على بلورة فهمهم ملمارسات التكثيف املستدام.

حيازة األراضي
يؤثر احلصول على األراضي وضمان حيازتها على مدى استعداد املزارعني أو مدى قدرتهم 
على االستثمار في حتسني اإلنتاج واإلدارة املستدامة لألراضي، واستخدام التكنولوجيات 
املال  ورأس  الزراعية  التمويل لالستثمارات  أو احلصول على  الواعدة  واالبتكارات  اجلديدة 
تتحقق  ال  املستدامة  املمارسات  من  للكثير  الكاملة  الفوائد  أن  إلى  وبالنظر  العامل. 
فوراًً ولكنها تتراكم على امتداد عدة سنوات فإن من احليوي لنجاح التكثيف املستدام 
ضمان حيازة األراضي لتشجيع املزارعني على االستثمار في العمالة ورأس املال. كما أن 
أثر  الزراعية التي تخفف من  الرامية إلى تشجيع التكنولوجيات  جناح املساعي املقبلة 
تكفل  التي  الضمانات  توفير  على  يتوقف  معه  التكيُّف  على  تساعد  و/أو  املناخ  تغيُّر 
للرجال والنساء الريفيني حيازة األراضي.267 كما أن ضمان الوصول إلى األراضي واملوارد 
األخرى مهم ملنتجي احليوانات حتى يكون في وسعهم املشاركة في ممارسات التكثيف 
اإلنتاج  نُظم  بني  أفضل  تكامالً  تتطلب  التي  املمارسات  ذلك  في  مبا  استدامة،  األكثر 

احليواني وإنتاج احملاصيل. 
من  جزءاًً  األحيان  من  كثير  في  األراضي  من  أكبر  مساحات  على  احلصول  ويشكل 
هو  احلاالت  معظم  في  بذلك  للقيام  طريقة  وأسهل  الفقر.268  من  اإلفالت  عملية 
الراغبني  األراضي  مالك  صغار  يكون  أن  بد  ال  األخرى،  الناحية  ومن  األراضي.  استئجار 
أراضيهم بدون فقدها ألنها متثل في كثير  تأجير  الزراعة قادرين على  التنويع خارج  في 
باالستئجار  التي تسمح  األراضي  لُنظم حيازة  أمان. وميكن  رأسمال مهم وشبكة  من 
املزارعني من األخذ  أكبر من  أعداداًً  ن  بيئة متكِّ أن تساهم في تهيئة  والتأجير بسهولة 
بُنهج التكثيف املستدام، وهناك أيضاًً بعض األدلة التي تثبت أن ذلك ميكن أن ييسر احلد 
نت رفاه األسر املستأجرة  من الفقر. مثال ذلك أن أسواق تأجير األراضي في الصني حسَّ
نت أصحاب األراضي من تنويع أعمالهم، وزادت إنتاجية األراضي بنحو  مبقدار الربع ومكَّ
إلى  تعلماً  األكثر  األفراد  انضمام  ألن  األكثر فقراً  الفئات  استفادت  املائة. كما  60 في 

اليد العاملة غير الزراعية يتيح للمزارعني األفقر واألقل تعلماً استئجار األراضي منهم. 
ويوحي ذلك بضرورة تيسير نُظم تأجير األراضي في األقاليم األخرى.269

والتنظيم التسعير 
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التكنولوجيات  حالة  في  الطلب  على  األسعار  تؤثر 
وتشجع  األخرى.  األحوال  كل  في  مثلما  الزراعية 
غير  واألسمدة  الزراعية  الكيميائية  املواد  إعانات 
تلك  استعمال  الزراعة  مياه  إعانات  أو  العضوية 
دوراً  لعبت  اإلعانات  تلك  أن  والواقع  التكنولوجيات، 
تلك  إنهاء  املهم  ومن  اخلضراء.  الثورة  خالل  مهماً 
اإلعانات تدريجياً )انظر اإلطار 18(. وأشار البعض في 
إعانات  إدخال  جانب  إلى  بذلك،  القيام  أن  إلى  آسيا 
أن يشكل جزءاًً من سياسية  األسمدة احليوية، ميكن 
السليم  األغذية  إنتاج  لتشجيع  هة  موجَّ حكومية 
قبل  من  جاء  وكما  بيئياً.270  واملستدام  والعملي  بيئياً 
وصاحب  االجتاه،  هذا  في  بالفعل  تسير  الصني  فإن 
توجيه  بغرض  واإلعانات  احلوافز  من  مجموعة  ذلك 

املزارعني في اختيار التكنولوجيا. 
وال يحقق تسعير التكنولوجيات جناحاً كبيراًًً؛ ولكن 
التي  الزراعة  أسفرت  وقد  أيضاًً.  مطلوب  التنظيم 
حيث  من  بيئية  تكاليف  عن  كثيرة  مدخالت  تتطلب 
الكيميائية  باملواد  والتلوث  اجلوفية  املياه  استنفاد 
الدفيئة،  غازات  وانبعاث  األحراج،  وإزالة  الزراعية، 
العشوائي  االستعمال  خالل  من  الصحية  واخملاطر 
تتصدى  أن  ويجب  الزراعية.  الكيميائية  للمواد 
ذلك،  عليها  ينطوي  التي  للمخاطر  البيئية  األنظمة 
غير  املصادر  تلوث  ملراقبة  فعالة  ضوابط  وضع  ويجب 
والتدهور  للتلوث  عقوبات  حتدد  أن  ويجب  الثابتة، 
يتكبدها  التي  التكاليف  مع  يتناسب  مبا  البيئي 
التنظيمي  اإلطار  إنفاذ  ذلك  كل  قبل  ويجب  اجملتمع، 
الذي  احلظر  ويثبت  واحمللي.  الوطني  الصعيدين  على 
57 مبيداً من مبيدات اآلفات  فرضته إندونيسيا على 

في عام 1986 جدوى تلك السياسات. 
ميكن  آلية  والعمليات  اإلجراءات  معايير  وتوفر 

للسلطات أن تنظم من خاللها نظام األغذية لتحقيق أهداف سالمة األغذية ونوعيتها، 
ونوعيتها جزءاًً  األغذية  العامة. كما تشكل معايير سالمة  الصحة  تعزيز  ذلك  مبا في 
محورياً من الوفاء بطلبات املستهلكني.271 وميكن لتحقيق هذين الهدفني أن يسهم بدور 
املرتبطة  التنظيمية  مهم في تعزيز جدول أعمال للتكثيف املستدام. وميكن للقواعد 
األسمدة  استعمال  من  احلد  على  تشجع  أن  األغذية  في  الكيميائية  املواد  مبخلفات 
األغذية  أسواق  تنظيم  قواعد  خالل  من  املستدامة  الزراعة  حتفيز  وميكن  واملبيدات؛ 
اجلودة  العالية  األغذية  املستهلكني احلضريني على  املتزايد من  التي تستجيب للطلب 
العامة  املعايير  إلى  وبالنظر  إزاء االستدامة.  القلق  وازدياد  الغذائية،  بالعناصر  والغنية 
حتديد  عن  مسؤولة  معايير  وهي  ونوعيتها،  األغذية  سالمة  بشأن  املضافة  واخلاصة 
املعايير  اتساق  كفالة  األساسي  من  العاملية،  التصدير  أسواق  إلى  الوصول  إمكانية 

يحكي راندرياماهيفا كيف أنه هاجر 
ليستأجر أرضاً وكيف أنه عرضت عليه 

صفقتان مختلفتان مع اثنني من مالك 
األراضي. واستطاع أن يحقق إجنازاً كبيراًًً 

من خالل عقد اإليجار الثاني األفضل وعاد 
بعدها إلى بلدته سعيداً مبا حققه من جناح. 
»سمعت أن األرض هناك خصبة، ولذلك حتولت 

إلى العمل في احلقول وتركت جر العربات... 
واستأجرت أرضاً ]مقابل[ 000 50 أرياري للهكتار 
]ولكننا[ كنا نقتسم احملصول مع املالك... ولذلك 

كنت في تلك األرض أدفع اإليجار واقتسم 
احملصول مع املالك... وكان صديقي يزودني 

بالثور لتقليب التربة. ولكن بعد سنتني تغيَّرت 
األمور ]كثيراًً[ وأصبحت أمتلك بذوراً بعد ذلك 
احلصاد... واشتريت بثمنها رأسني من املاشية 
وثوراً واحداً. وقال لي صديقي بعد ذلك، »اترك 
هذه األرض التي هي سبب معاناتك حتى وإن 
كنت قد جمعت منها بعض احملصول. هناك 
أرض ميتلكها أحد أصدقائي ]وما عليك[ إالّ 

اقتسام ]احملصول[ بالتساوي مع املالك ولن تدفع 
إيجاراً عنها.« ولذلك ذهبت إلى هناك وزرعت 
ذلك احلقل في تلك السنة وكان محصوال 

هائالً! لقد زرعت كيسني ]من البذور[ وحصدت 
40 كيساً. وهناك من يريد شراء احملصول. إنه 
مصنع يجمع احملصول من هناك... لقد خفت 

معاناتي، واآلن أشعر بالسعادة... واشتريت برميالً 
مرة أخرى ومحراثاً مرة أخرى وأخذتهما معي إلى 
املنزل، وقال أقاربي إن النجاح كان حليفي ألنني 

اشتريت تلك املقتنيات!«
راندرياماهيفا، 

ذكر، 49 عامًا، مدغ�سقر.
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الوطنية مع تلك املعايير، ومساعدة صغار منتجي احملاصيل واحليوانات واألسماك على 
التي قد تستفيد  دخول تلك األسواق. وميثل ذلك أيضاًً مجاالً من مجاالت السياسات 

كثيراًً من التفاعالت بني احلكومات واجملتمع املدني.

البيئية مدفوعات اخلدمات 
ميكن لبعض املمارسات املرتبطة بالتكثيف الزراعي املستدام وحتسني إدارة أراضي الرعي 
أن توفر خدمات بيئية مهمة. وتشمل تلك املمارسات الوظائف املرتبطة مبستجمعات 

زادت الهند إنتاج األغذية زيادة كبيرة خالل حقبة 
السبعينات، وساعدها ذلك على حتقيق االكتفاء الذاتي 

في األغذية. ومع ذلك فقد كان جلهود الدولة في 
مواصلة الثورة اخلضراء آثار عكسية مبرور الوقت. وكان 

الدعم الكبير لألسمدة بشكل خاص على امتداد ثالثة 
عقود سبباً في تشجيع اإلفراط في استعمالها. وفي 
حالة اليوريا على وجه اخلصوص، أسفر ذلك عن تدهور 

التربة بدرجة جعلت الغالت تتناقص في بعض احملاصيل. 
وسعياً نحو دفع عجلة إنتاج األغذية والفوز بأصوات 

املزارعني وتشجيع صناعة األسمدة احمللية، اجتهت 
احلكومة إلى زيادة إعانات اليوريا منذ انطالق الثورة 

اخلضراء عندما كانت اإلعانات مطلوبة لتمكني املزارعني 
الفقراء من شراء األسمدة. وتطورت املسألة مبرور الوقت 

إلى احلد الذي دفع باحلكومة إلى سداد ما يقرب من 
نصف تكلفة اإلنتاج في الصناعة احمللية. وفي السنة 
املاضية، بلغت فاتورة اإلعانات السنوية التي حتملتها 

الهند 20 مليار دوالر أمريكي، ويرجع سبب ذلك في جانب 
منه إلى ارتفاع أسعار املركبات الكربونية الهيدروجينية. 

كما أعلنت احلكومة في السنة املاضية أنها تعتزم 
اعتماد خطة إعانات جديدة. على أنه من شبه املؤكد أن 

السماح بحدوث زيادات كبيرة في سعر اليوريا سيفجر 
احتجاجات في املناطق الريفية من الهند. ولذلك لم 

ترفع احلكومة اإلعانات القدمية عن اليوريا على الرغم من 
أن اخلطة اجلديدة املعلنة تهدف فيما يبدو إلى تشجيع 

املزارعني على استعمال خليط أفضل من املغذيات.
ومارس وزير املالية ضغوطاً إللغاء تلك اإلعانات في 

ظل العبء الكبير الذي باتت تشكله تكاليف اإلعانات 
على ميزانية الهند في عام 1991. ومارست شركات 

األسمدة ضغوطاً عنيفة لإلبقاء على البرنامج كما 
قاومه العديد من املشرِّعني خوفاً من آثاره العكسية 

على املزارعني. وألغيت إعانات جميع األسمدة باستثناء 
اليوريا بعد التوصل إلى حل وسط في آخر حلظة. وكان 

ذلك عندما بدأ االستعمال غير املتوازن لألسمدة. 
وبالنظر إلى أن سعر بيع اليوريا كان يشكل جزءاًً ال 

يذكر من سعر األسمدة األخرى فقد بدأ املزارعون 
في استعمال كميات أكبر كثيراًً من املواد الغنية 
بالنيتروجني مقارنة مبنتجات البوتاس والفوسفور 

الباهظة التكلفة. مثال ذلك أن استعمال النتروجني في 
والية هاريانا ازداد مبقدار 32 ضعفاً مقارنة بالبوتاس خالل 

الفترة 2008-2009 أي أكثر من النسبة املوصى بها، 
وهي 4 إلى 1.

وفي والية بنجاب، وقف بوبندر سنغ، وهو مزارع في 
اخلامسة واخلمسني من عمره يرتدي عمامة واشتعلت 

حليته شيباً، حافياً في حقله الذي كان يزرع فيه القمح 
وأشار إلى املكان الذي نثر فيه كيساً من اليوريا وزنه 

110 رطالً. »لوال اليوريا لضعف احملصول«. وقال بعد أن 

التقط بضع أعواد من محصول القمح اليافع وفركها 
بني أصابعه، »تزداد التربة ضعفاً منذ 10 أو 15 عاماً. 

ونحن نريد املزيد من اليوريا حتى نحصل على نفس 
الغلة.« كما حتتاج األرض إلى ماء أكثر عندما تستخدم 

األسمدة، ويساور سنغ قلق من مستوى املياه اجلوفية 
في أرضه. وعندما قام والداه بحفر أول بئر هناك في عام 

1960، كان مستوى املياه حينها 5 أقدام حتت األرض. 

وقد قام مؤخراًً بحفر نفس البئر على عمق 55 قدماً 
ليحصل على ما يكفي من املاء. وقال وهو يهز رأسه 

»املستقبل هنا ال يبشر باخلير«.

الإطار  18 ذبول الثورة اخلضراء في الهند - دور السياسات في توفير احلوافز اخلاطئة
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البيولوجي،  التنوع  ووظائف  اجلودة(،  والعالية  املوثوقة  املياه  إمدادات  توفير  )مثل  املياه 
واجملتمعات  احليوانات  ومربو  املزارعني  صغار  حصل  وإذا  الكربون.  عزل  شيء،  كل  وقبل 
تلك  تقدمي  مقابل  التعويض(  من  أخرى  أشكال  )أو  مدفوعات  على  الفقيرة  الريفية 
باملمارسات  األخذ  لتشجيع  مهماً  مالياً  حافزاً  يشكل  أن  ميكن  ذلك  فإن  اخلدمات 
البيئية  اخلدمات  مقابل  تعويضات(  )أو  أموال  دفع  آلية  استخدام  وميكن  املستدامة. 

كأداة للقيام بذلك. 
ولعل حكومة الصني هي الوحيدة من بني كل احلكومات الوطنية التي لديها أكبر 
النظام  هذا  ويشمل  اإليكولوجية،  الُنظم  خدمات  وأسواق  ملدفوعات  نظام  وأفضل 
خدمات نُظم مستجمعات املياه اإليكولوجية، واحلراجة، والكربون، واألخشاب، ومنافع 
ومعظم  التصحر.  مكافحة  وخدمات  البيولوجي،  التنوع  وصون  الطبيعية،  البيئة 
يوان  مليار   130 من  أكثر  الصني  أنفقت   ،2007 عام  وبحلول  ل محلياً.  ومتوَّ تدار  البرامج 
إلى  الزراعية  األراضي  لتحويل  الرائد  املشروع  على  تقريباًً(  أمريكي  دوالر  مليار   19(
وفي  الزراعية.272  األراضي  9 ماليني هكتار من  أكثر من  وتشجير  وأراٍض ُعشبية،  غابات 
الُنظم اإليكولوجية في الصني ال ميكن تكراره بسهولة  حني أن حجم ونطاق خدمات 
في أي مكان آخر فإن الفرص الدولية لدفع رسوم اخلدمات البيئية آخذة في االتساع. 
الكربون  بسوق  يسمى  ما  إطار  في  املناخ  تغيُّر  أثر  من  للتخفيف  املتاحة  املوارد  وتزداد 
صندوق  قبيل  من  املانحة،  واجلهات  اخلاص  القطاع  من  متويالً  تشمل  التي  الطوعية 
سوى  اآلن  حتى  الكربون  أسواق  م  تقدِّ ولم  الدولي.  للبنك  التابع  احليوي  الكربون 
الريفيني  املنتجني  وصغار  األراضي  استخدام  لقطاع  التمويل  من  محدودة  مستويات 
بأن ذلك سيتغيَّر في ظل  إلى االعتقاد  تدعو  أن ثمة أسباباً  النامية. على  البلدان  في 
باستخدام  املرتبطة  الكربون  مشاريع  على  التركيز  وزيادة  املستثمرين  اهتمام  ازدياد 
األراضي، وانخفاض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، ومشاريع التخفيف 
املناخ  تغيُّر  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  عملية  سياق  في  الزراعية  اآلثار  من 

الوطنية. السياسات  برامج  وبعض 
يقرب  ما  ذلك  وميثل  املناخ،  لتغيُّر  سبب  أكبر  ثاني  وتدهورها  الغابات  إزالة  وتشكل 
تخفيض  أن  به  املعترف  ومن  الدفيئة.273  غازات  انبعاثات  مجموع  من  املائة  في   11 من 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ميثل استراتيجية تتسم بكفاءة تكلفتها 
احلد من  بأهمية   2009 لعام  اتفاق كوبنهاغن  واعترف  املناخ.  تغيُّر  أثر  التخفيف من  في 
في  الكربون  عزل  حتسني  إلى  واحلاجة  وتدهورها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات 
الغابات، ومت االتفاق على القيام فوراًً بإنشاء آلية مالية لتعزيز أنشطة احلد من االنبعاثات 
تركز  التي  املشاريع  الوقت نفسه عدد  ويزداد في  وتدهورها.274  الغابات  إزالة  الناجمة عن 
على أنشطة احلد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها التي متولها جملة 
مصادر في سوق الكربون الطوعية )اخلاصة واملمولة من جهات مانحة( )انظر اإلطار 19(.
وهناك اهتمام كبير باالستفادة من جتربة كربون الغابات لتشجيع عزل الكربون في 
التربة/الُنظم اإليكولوجية الزراعية. وسوف يسمح ذلك نظرياً بتعويض صغار املزارعني 
التربة،  حرث  بدون  الصون  زراعة  قبيل  من  خدمات  عن  الفقيرة  الريفية  واجملتمعات 
والتجليل باستخدام املهاد، وإنتاج السماد العضوي داخل املوقع، واستخدام محاصيل 
ومستجمعات  الرعي  املراعي/أراضي  إدارة  وحتسني  األرض،  إراحة  دورة  أثناء  التغطية 
ويوجد  الرطبة.  واألراضي  احلرجية  غير  والنباتات  العشبية  األراضي  حتويل  وجتنب  املياه، 
بالفعل سوق لكربون التربة في الواليات املتحدة األمريكية وكندا، ومن املتوقع إنشاء 
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سوق  إلى  ستتحول  السوق  هذه  أن  املؤكد  شبه  ومن  أستراليا.  في  قريباً  أخرى  سوق 
في  الفقراء  الريفيني  السكان  استفادة  كفالة  في  الرئيسي  التحدي  ويكمن  عاملية. 

البلدان النامية من تلك السوق.
بأسواق  مرتبطة  كبيرة  وحواجز  مخاطر  عملياً  الفقراء  الريفيون  السكان  ويواجه 
تتطلب  الُنظم  تلك  في  واملشاركة  أعم.  بشكل  البيئية  اخلدمات  ومدفوعات  الكربون 
ملكيتهم  تثبت  واضحة  حيازة  سندات  املشاركني  لدى  يكون  أن  األحيان  من  كثير  في 
لألرض، وهو ما قد يضر بأصحاب احليازات غير املضمونة أو غير الرسمية. كما تتطلب 
األراضي،  إدارة  في  األجل  طويلة  تغييرات  العادة  في  البيئية  اخلدمات  مدفوعات  عقود 
كما  يهددهم.  كبيراًًً  خطراً  باعتباره  الفقراء  الريفيون  السكان  إليه  ينظر  قد  ما  وهو 
وتسجيلها  املشاريع  بتجهيز  املرتبطة  املعامالت  تكاليف  ارتفاع  بسبب  حواجز  تنشأ 
والتفاوت  األهلية  شروط  فإن  مجموعات  مع  املدفوعات  عقود  تبرم  وعندما  وتنفيذها. 
أنواعاً  فإن  ذلك  إلى  وإضافة  فقراً.  األشد  السكان  يستبعدوا  أن  أيضاًً  القوة ميكن  في 
احلد  بأنشطة  منها  يرتبط  ما  سيما  ال  البيئية،  اخلدمات  مدفوعات  نُظم  من  معيَّنة 
على  سلبية  آثار  على  تنطوي  قد  وتدهورها،  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  االنبعاثات  من 
أراضيهم من خالل  على  االعتداء  على  اآلخرين  وتشجع  األصليني  السكان  مجتمعات 

زيادة القيمة السوقية ملناطق الغابات.
وعلى الرغم من وجود حتديات كبيرة فإن إنشاء سوق لكربون الغابات يثبت إمكانية 
مهمة  دروساً  نتعلم  فإننا  ذلك  إلى  وباإلضافة  تدريجياً.  التحديات  تلك  على  التغلب 
الصندوق  أجراه  استعراض  ويؤكد  البيئية.  اخلدمات  مدفوعات  إجناح  بكيفية  تتعلق 
املؤسسي  اإلطار  أهمية كفالة  الفقراء  لصالح  املياه  ملدفوعات خدمات مستجمعات 
الوطنية،  واملستويات  املياه  ومستجمعات  احمللي  اجملتمع  مستوى  على  والفعال  املالئم 
على  حتتاج  عموماً(  الفقيرة  الريفية  )واجملتمعات  املزارعني  أن  االستعراض  يؤكد  كما 
للمشاركة  ومستمرة  كبيرة  ومالية  وقانونية  وتقنية  لوجستية  مساعدة  إلى  األرجح 
توفير  إلى  احلاجة  إلى  أيضاًً  االستعراض  ويشير  البيئية.  اخلدمات  مدفوعات  نُظم  في 
ميكن  الذي  والدخل  االقتصادية  الفوائد  توفير  حيث  من  للمزارعني  مناسبة  حوافز 
مالية.  دائما  احلوافز  هذه  تكون  أن  يتعني  ال  ورميا  البعيد.275  املدى  في  عليه  االعتماد 
للحراجة  العاملي  املركز  نفذه  الذي  للفقراء  املناصرة  البيئية  احلوافز  برنامج  إطار  ففي 
احلراجة  مبمارسات  األخذ  على  املزارعني  صغار  املالية  غير  احلوافز  شجعت  الزراعية، 
يستمر  أن  احملتمل  فمن  ذلك  إلى  وباإلضافة  التعلم.  عملية  تستمر  وسوف  الزراعية. 
دور مهم  الكربون. وهناك على ضوء ذلك  البيئية وعزل  ازدياد متويل مدفوعات اخلدمات 
أسواق  تنمية  لتشجيع  به  القيام  املانحة  واجلهات  املدني  واجملتمع  للحكومات  ميكن 

الكربون التي ميكن لصغار املزارعني الوصول إليها والتي تركز على الفقر.

التعليم الزراعي
يلزم اتباع نهج جديد وأوسع إزاء التعليم والتدريب الزراعي والتركيز عليهما من جديد 
لسببني اثنني. السبب األول هو تزويد اجليل املقبل باملهارات والفهم والقدرة االبتكارية 

التي يحتاج إليها ملمارسة التكثيف الزراعي املستدام، 
لتحسني  مهمة  عوامل  وهي  البشري،  املال  ورأس  الفردية  القدرات  تعزيز  وكذلك 
والنمو.  الريفية  التنمية  في  واملشاركة  الغذائي  األمن  وحتقيق  للمخاطر  التصدي 
والترويج  املستدام  الزراعي  بالتكثيف  االعتراف  ويجب  الزراعة مكانتها،  تنال  أن  ويجب 

من الصحراء الى 
احلقول اخلضراء 

في مصر
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Distefano (2010) :امل�شدر

برنامج األشجار من أجل الفوائد العاملية في جنوب 
غرب أوغندا يرمي إلى حتقيق أهداف مزدوجة مرتبطة 

املستدامة.  الريفية  والتنمية  البيئية  اخلدمات  مبدفوعات 
ويدعم البرنامج املزارعني ذوي الدخل املنخفض في 

وضع نظم لالستخدام املستدام لألراضي على األجل 
الطويل، على أن يشمل ذلك أنشطة لعزل الكربون. 

الكربون املستوفية للشروط  وتشمل أنشطة عزل 
الزراعية وأنشطة قطع األخشاب على النطاق  احلراجة 

أو  املتدهورة  الُنظم اإليكولوجية  الصغير؛ وإصالح 
املتضررة، من قبيل األحراج؛ واحلفاظ على الغابات 

واألحراج املهددة بخطر إزالتها. وترسم »اخلطة احلّية« 
التي يضعها كل مزارع األنشطة التي سيقوم 

أرضه. بتنفيذها في قطعة 
تقييم اخلطط  للبرنامج  املنفذة  الوكالة  وتتولى 

والبيئي  وأثرها االجتماعي  التقنية  للتأكد من جدواها 
وإمكاناتها في عزل الكربون. وفي حال املوافقة على 

أو اتفاقاً  اخلطط، يبرم املزارعون أو اجملتمعات احمللية عقداً 
لبيع الكربون املعزول من خالل أنشطتهم املزمعة. 

ويشرف على وضع اخلطط احلّية منظمة غير حكومية 
وتتولى  والتقنية  املالية  باملساعدة  املزارعني  تزوِّد  محلية 

أو  جتميع فوائد الكربون للكثير من اجملتمعات احمللية 
املزارعني من خالل اتفاقات موحدة. وميكن للشركات 

اخلاصة أو املؤسسات أو األفراد شراء شهادات موازنة 
الكربون من خالل املنظمة غير احلكومية التي تتولى 

إدارة مدفوعات الكربون مباشرة إلى املزارعني. أيضاًً 
وتصدر شهادات موازنة الكربون عن كيان مستقل 

باتباع عملية موحدة لتقييم  احلّية(  )مؤسسة اخلطة 
فوائد الكربون في كل خطة على أساس املواصفات 

د لكل شهادة رقم  التقنية املعترف بها دولياً. ويحدَّ
مسلسل خاص بها يشير إلى املنتج لتزويد املشترين 

االنبعاثات  تخفيضات  إلثبات ملكية  بدليل متميز 
ازدواجية حساب أرصدة الكربون  املعتمدة ولتالفي 

بالنيابة  تباع  التي  الدائنة. ومتثل شهادات االنبعاثات 
عن املزارعني أو اجملتمع احمللي عزل طن واحد من معادالت 

ثاني أكسيد الكربون على األجل الطويل. وتتراوح 
 6 تكلفة كل طن من ثاني أكسيد الكربون املعزول بني 

دوالرات أمريكية و20 دوالراً أمريكياً، مبا في ذلك تكاليف 
إصدار الشهادة والتحقق والدعم الدولي واملساعدة 

التقنية احمللية واإلدارة والرصد، وأقساط املبالغ 
التي تسدد للمزارعني، وصندوق  املرحلية  واألقساط 

60 في املائة من  الكربون اجملتمعي. ويوجه ما متوسطه 
إلى اجملتمعات احمللية  الكربون مباشرة  مشتريات موازنة 

من خالل أقساط تصرف على امتداد عدة سنوات. 
وتسدد األقساط إلى املزارعني على أساس ما يتم رصده 

الدخل  نتائج تستثمر فيما بعد لتحسني وتنويع  من 
الزراعي. وحتصل مؤسسة اخلطة احلية على متويلها من 

رسوم تفرض على إصدار الشهادات ومن رسوم تسجيل 
احملتملة  املوازنات  ويبلغ مجموع  املنفذة.  الوكالة 

000 100 طن من ثاني أكسيد  للكربون في املشروع 
سنوياً. الكربون 

وتشمل الفوائد التي تعود على املزارعني في األجل 
 900 القصير إيرادات املدفوعات )من املتوقع أن تبلغ 

10 سنوات( ومجموعة من الفوائد  دوالر أمريكي خالل 
الطويلة  الفوائد  وأما  التي حتققها األشجار.  العينية 

األجل فهي احلفاظ على التربة واستعادة الوظائف 
التدهور، مبا  املناطق الشديدة  واإليكولوجية في  البيئية 

في ذلك التحكم في املياه املتجمعة، وحتقيق استقرار 
البيولوجي األرضي،  والتنوع  املناخية احمللية،  األحوال 

ومظالت مزارع النب. ويسفر ذلك كله عن غالت أعلى 
وجودة فائقة. ومن املتوقع احلصول على فوائد أخرى من 
قطع األشجار العالية اجلودة في نهاية الدورة الزراعية. 

كما يفضي حتسن فهم مبادئ احلراجة الزراعية 
وتقنيات إدارة األراضي إلى زيادة معدالت اإلنتاجية 

الغذائي. واألمن 

الإطار  19 عزل الكربون من خالل احلراجة: برنامج األشجار من أجل فوائد عاملية في أوغندا
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من  الريف  شباب  طموحات  حوله  تلتقي  حتى  للربح  ومدراً  حديثاً  نظاماً  باعتباره  له 
الزراعيني  األخصائيني  من  جديد  جيل  تدريب  هو  الثاني  والسبب  والفتيان.  الفتيات 
جديدة  بطرق  املزارعني  صغار  مع  العمل  ميكنهم  الذين  اخلدمات  ومقدمي  والعلميني 

لتمكينهم من تطوير املهارات املطلوبة إلجناح التكثيف الزراعي املستدام.
وقد أهملت وزارات الزراعة والتعليم في الكثير من البلدان النامية التعليم والتدريب 
الزراعي كما تخلى عنه مجتمع املانحني. وتوضع املناهج الدراسية في كثير من األحيان 
الريفية  املناطق  مدارس  في  ذلك  بعد  وتستخدم  احلضرية  املناطق  مدارس  يناسب  مبا 
لشباب  دة  احملدَّ لالحتياجات  األرجح  على  تستجيب  ال  أنها  ذلك  ويعني  تعديل،276  بدون 
رمبا  كهذا،  إطار  وفي  االقتصادية.  مهاراتهم  أو  بحياتهم  منها  يتعلق  ما  سواء  الريف 
لم يعد هناك مجال أمام التعليم الزراعي الذي كان يشكل من قبل جزءاًً من املناهج 
السرعة  وجه  على  به  االهتمام  ينبغي  اجتاه  وهو  البلدان،  من  الكثير  في  الدراسية 

والعمل على حتويل مساره. 
وتوجد في الكثير من البلدان برامج للتعليم الريفي تديرها منظمات غير حكومية، 
اخلدمات  من  احملرومة  الفقيرة  احمللية  واجملتمعات  النائية  الريفية  املناطق  في  سيما  ال 
الزراعي  التعليم  من  أوسع  توجهات  لديها  البرامج  تلك  من  والكثير  احلكومية. 
التقليدي، وهي تنطلق من افتراض أن تعلم القراءة والكتابة واحلساب شرط أساسي 

»ينبغي أن تشمل ]املناهج الدراسية[ 
مواضيع مرتبطة بالزراعة حتى ميكننا أن 
نحصل على معلومات أكثر عن الزراعة 

وأساليبها ومواسم زراعة احملاصيل وكيفية 
استخدام املبيدات«.

�سلمى بيبي، 
اأنثى، 20 عامًا، باك�ستان.
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للتمكني.  لتطوير املهارات األخرى وأن تعلم القراءة والكتابة يشكل أيضاًً شرطاً الزماً 
وتؤكد دراسة استعراضية أُجريت لتلك البرامج في آسيا أن البرامج »... التي جتمع بني 
االقتصادية  احلياة  على  مباشرة  تعتمد  التي  واجلوانب  والكتابة  القراءة  مهارات  نقل 
تركز  التي  النطاق  احملدودة  البرامج  في  مما  أكبر  جناح  إمكانات  على  تنطوي  لألشخاص 
على محو األمية كهدف رئيسي.«277 وفي الهند، تبنيَّ أن املناهج الدراسية غير املعيارية 
واملوضوعة محلياً مبا يالئم أولويات وأساليب حياة األطفال واملتعلمني الراشدين تشكل 
برنامج  في  بوضوح  تتجلى  السمات  وهذه  الناجحة.278  البرامج  في  أساسية  عناصر 

التعلم اإلرشادي الذي بدأ في كولومبيا )اإلطار 20(.
التعليم  مؤسسات  في  أيضاًً  مطلوب  والتغيير 
للتكثيف  الالزمة  اجلديدة  للبيئة  لالستجابة  العالي 
املؤهلني  الزراعيني  الزراعي املستدام وإلعداد اخلريجني 
املؤسسات  أن  على  العمل.  فرص  من  جديدة  ألنواع 
ظلت  العالم  أنحاء  من  الكثير  في  العليا  الزراعية 
املاضية.  القليلة  العقود  امتداد  على  الركود  تعاني 
فيها  أفضى  التي  الصني  مثل  استثناءات  وهناك 
إلى  العالي  الزراعي  التعليم  مؤسسات  إصالح 
املوظفني  وتعيني  اإلدارة  ميادين  في  استقاللها  زيادة 
وأساليب  التدريس  مناهج  ووضع  الرسوم  وتقدير 
رؤية  إلى  منه  جانب  في  راجعاً  ذلك  وكان  التعليم.279 
الريفي،  للتحول  محركة  قوة  باعتباره  للتعليم  عامة 
السكان  لتعليم  هائلة  جهود  إلى  أفضى  ما  وهو 
مؤسسات  من  الكثير  فإن  املقابل  وفي  الريفيني.280 
العليا في  الزراعي على املستويات  والتدريب  التعليم 
أفريقيا جنوب الصحراء لم تتغيَّر كثيراًً منذ إنشائها 
من  البد  ولذلك  اليوم،  الزراعة  لتحديات  تتصدى  وال 
نظم  ملواءمة  البلدان  من  كثير  في  إصالحات  إجراء 
وتغيير  احلالي،  الواقع  مع  الزراعي  والتدريب  التعليم 
وتوعية  الزراعي،  والتدريب  التعليم  مؤسسات  ثقافة 
وتعزيز  اجلديدة  والعمل  التفكير  بطرق  اجلُدد  املهنيني 
والتدريب  التعليم  ممارسي  بني  االبتكارية  القدرات 
والربحية  الزراعي من أجل معاجلة قضايا االستدامة 

في الزراعة مبزيد من الفعالية.

الزراعي البحث 
الزراعة  في  والتوسع  اإلنتاجية  زيادة  تتطلب 
الزراعية.  العلوم  في  متزايدة  استثمارات  املستدامة 
البحث  في  العاملية  االستثمارات  مجموع  وبلغ 
مليار   36 قيمته  ما   2002 عام  في  الزراعي  والتطوير 

»]التعليم[ يجعلك تفهم األمور بشكل أفضل... 
وفالحة األرض عمل. وعندما تدرس ففي إمكانك 

ن أساليب عملك. وميكنك أن تتغيَّر  أن حتسِّ
وتعمل بكفاءة أكبر. وميكنك مثالًً في تربية 
املاشية أن تفهم األسباب التي جتعلك في 

حاجة إلى طبيب بيطري. وهناك مثالًً التلقيح 
الصناعي للماشية. إنه يساعد على حتسني 

السالالت حتى ميكنك احلصول على كميات أكبر 
من احلليب. ]لقد كان االلتحاق باملدرسة مفيداً 

ألنني[ أفهم املنطق وراء أي نشاط أقوم به. 
إنني أعمل بكفاءة أكبر. وأعرف كيف استخدم 

األسمدة مثالًً. وأستطيع أن أضع تقديرات وأحدد 
أهدافاً لنفسي«.

عمر دييديو، 
ذكر، 22 عامًا، ال�سنغال.

»مما ال شك فيه أن بوسعهم أيضاًً أن يعملوا 
بالزراعة، ولكن عندما يدرسون جيداً فسوف 

يزرعون أيضاًً بطريقة أفضل. وإذا كانوا يزرعون 
وهم غير متعلمني فكيف سيتسنى لهم أن 
يزرعوا بطريقة سليمة؟ كما ميكن للشخص 
أن يتقدم في الزراعة. وليس من الضروري أن 
يرحل بعيداً. عليه أن يعمل بجد وأن يقوم 

بأشياء أخرى ولكن ليس من الضروري أن تكون 
له وظيفة دائمة. ونحن نقول إن الشخص 
ميكنه ببساطة أن يعمل في الزراعة، ولكن 

التعليم مفيد«.
�سازيا بيبي، 

اأنثى، 37 عامًا، باك�ستان.
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امل�شادر: /http://www.fundaec.org؛ Hanks (2006)؛ بلد واحد )1996(

النامية،  البلدان  في  املائة  في   40 من  يقرب  ما  املبلغ  هذا  من  واستثمر  أمريكي.  دوالر 
القدرات  أن  العامة. على  أمريكي( في االستثمارات  دوالر  )13 مليار  املائة  94 في  منها 
والصني  البرازيل  هي  فقط،  بلدان  ثالثة  تستأثر  حيث  الشديد  بالتركز  تتسم  البحثية 
والهند، بنحو نصف مجموع اإلنفاق على البحوث في البلدان النامية. ويستأثر إقليم 
البلدان  في  البحوث  على  اإلنفاق  مجموع  من  متزايدة  بنسبة  الهادي  واحمليط  آسيا 
النامية )33 في املائة في عام 2000(، وأما نسبة اإلنفاق على البحوث في أفريقيا فقد 
ظلت تنخفض حتى باتت ال تتجاوز 6 في املائة في عام 2000. وعالوة على ذلك فإن دعم 
البحوث الزراعية العامة في البلدان النامية آخذ في االنكماش أو آخذ في التباطؤ على 
للبحث  العاملي  املؤمتر  أوضحه  ما  فوراًً حسب  وقفها  يتعنيَّ  عملية  وهي  تقدير،  أفضل 
العالم  الزراعية في  البحوث  فإن ما يقرب من نصف  وأخيراً  التنمية.  أجل  الزراعي من 

نظام التعلم اإلرشادي هو نظام تعليمي ثانوي ريفي 
وضعته في كولومبيا مؤسسة تطبيق وتعليم العلوم. 

ولم يكن في كولومبيا سوى عدد قليل من برامج 
التعليم الريفي عندما بدأ تنفيذ هذا البرنامج، وكانت 

معظم برامج التعليم الريفي القائمة آنذاك ال تفي 
عموماً بتوقعات السكان الريفيني. ونبع برنامج التعلم 

اإلرشادي من الرغبة في أن يكون املنهج التعليمي 
مرتبط باجملتمعات احمللية الريفية وأن يساعد على إيجاد 
بدائل اقتصادية للزراعة وأن يدعم التنظيم االجتماعي 

والتنمية االقتصادية والرفاه اجملتمعي. 
وتشجع منهجية نظام التعلم اإلرشادي عالقة زمالة 
العمل بني التالميذ واملعلمني الذين ينتمون في كثير 

من األحيان إلى مناطق ريفية. وأعدت مؤسسة تطبيق 
وتعليم العلوم منهجاًً دراسياً جديداً للبرنامج بدالً 

من مجرد إضافة بضع مهارات مهنية ريفية أساسية، 
من قبيل تربية احليوانات أو كيمياء التربة إلى املناهج 
الدراسية التقليدية املستخدمة في مدارس املناطق 

احلضرية. وبدالً من تقسيم املواضيع إلى فئات تقليدية، 
مثل األحياء والرياضيات والدراسات االجتماعية، تسير 
املناهج الدراسية في نظام التعلم التدريبي على نهج 

متكامل يجمع بني كل الفئات الثالثة، وذلك مثالًً من 
خالل مناقشة كيفية تكاثر احلشرات )األحياء( مبعدل 

أسي )الرياضيات( عندما تتاح لها الظروف املناسبة 
)الدراسات االجتماعية واإليكولوجيا(. والنتيجة هي 
منهج دراسي متكامل يهم الشباب الذين ينشأون 

في املناطق الريفية، ويغطي نفس املواضيع دون فقد 
النوعية اجليدة. كما يتضمن املنهج الدراسي مقياساً 

قوياً للتعليم األخالقي ألنه يدور حول خدمة اجملتمع احمللي 
ويؤكد القيم األخالقية األساسية من قبيل األمانة 

واجلدارة والوصاية.
ويكتسب التالميذ الريفيون من خالل نظام التعلم 
اإلرشادي معرفة بالزراعة وتربية احليوانات وكيمياء 

التربة وامليادين األخرى املرتبطة تقليدياً باملهن الريفية. 
ولكن الفضل يعود أيضاًً إلى نظام التعلم اإلرشادي 

في حتفيز التالميذ وغرس الثقة فيهم واملساعدة على 
تنمية قدرتهم على إقامة مشاريع صغيرة واملشاركة في 
التنمية اجملتمعية. كما يتولى اخلريجون وظائف عامة في 

اجملتمع احمللي وميكنهم، بعد احلصول على تدريب إضافي، 
إنشاء برامجهم التدريبية اخلاصة بهم في إطار نظام 

التعلم اإلرشادي.
تنفيذ  في  وتدريسها  العلوم  تطبيق  مؤسسة  وجنحت 

النظام في كولومبيا من خالل شبكة تضم  هذا 
400 معلم  فيها  يشترك  غير حكومية  30 منظمة 

من  أكثر  منها  واستفاد  التعليم،  وزارة  مع  بالتعاون 
50 من الطالب املشاركني في اجملتمعات احمللية   000

سبعة  في  النظام  هذا  تنفيذ  حالياًً  ويجري  الريفية. 
وجترب  واجلنوبية؛  الوسطى  أمريكا  أخرى في  بلدان 

زامبيا  في  النظام  هذا  احلكومية  غير  املنظمات  بعض 
مناهجه  ترجمة  بعد  األفريقية  الدول  من  وغيرها 

اإلنكليزية. اللغة  إلى  الدراسية 

الإطار  20 التعليم الريفي في كولومبيا: نظام التعلم اإلرشادي
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النامي موجه نحو حتسني احملاصيل، وتوجه نسبة أخرى تتراوح بني 15 و20 في املائة إلى 
 7 بني  يتراوح  ما  الطبيعية سوى  باملوارد  املرتبطة  البحوث  بينما ال متثل  احليوان،  بحوث 
و13 في املائة.281 وال بد من زيادة اإلنفاق على البحوث وزيادة اإلنفاق على مواجهة حتديات 
الزراعة  على  املعتمدة  البلدان  في  املزارعني  صغار  يواجهها  التي  املستدام  التكثيف 

حتى ميكن للتكثيف املستدام أن يساهم بفعالية في زيادة اإلنتاجية الزراعية.
وشهدت نُهج البحث الزراعي خالل اخلمسني عاماً املاضية حتوالً كبيراًًً من منوذج نقل 
البحث  نُهج  نحو مجموعة من  اليوم  الزراعية وحتولت  الُنظم  بحوث  إلى  التكنولوجيا 
العديد  مع  والعمل  املشاركة  على  وتقوم  تركيزها،  محور  »املزارعون«  يشكل  التي 
من  العديد  مشاركة  على  القائمة  الُنهج  وتتسم   .)21 )اإلطار  املصلحة  أصحاب  من 
أصحاب املصلحة بأهمية كبيرة في ربط البحوث بتعزيز قدرات املزارعني ليس فقط في 
أصحاب  خملتلف  وميكن  الزراعية.  القيمة  سالسل  في  أعم  وبشكل  بل  اإلنتاج،  عملية 
موردو  أو  اخلاص  القطاع  شركات  أو  البحوث  مراكز  أو  املزارعون  فيهم  مبن  املصلحة، 

املنتجني  رابطات  أو  احلكومية  الوكاالت  أو  اخلدمات 
في  مهم  بدور  القيام  الزراعية،  املنتجات  مجهزو  أو 
أو  تطوير  تعرقل  التي  القيمة  حتديد عقبات سالسل 
مهمة  الُنهج  وهذه  اجلديدة.  التكنولوجيات  تطبيق 
على  تشجع  التي  السوقية  احلوافز  حتديد  في  أيضاًً 
بعض  وهذه  بها.  األخذ  أو  االبتكارات  تلك  تطوير 
مؤخراًً  أُجريت  جتربة  من  املستخلصة  االستنتاجات 
لالبتكار التشاركي في إنتاج العلف بدعم من املعهد 
جدول  وكان  إثيوبيا،  في  املاشية  لبحوث  الدولي 
مدفوعا  التجربة  هذه  في  والتطوير  البحث  أعمال 
في جانب كبير منه مبنتديات شارك فيها العديد من 
احلاجة  كانت  احلالة،  هذه  وفي  املصلحة.282  أصحاب 
إنتاج  حتسني  خالل  من  العلف  لنقص  التصدي  إلى 
التشاركي، ولكن ظهور  املدخل لالبتكار  األعالف هي 
أصحاب  أمام  منبراً  أتاح  الوقت  مبرور  املنتديات  هذه 
سالسل  مشاكل  من  جملموعة  للتصدي  املصلحة 
املدخالت  أسواق  إلى  الفقراء  وصول  )مثل  القيمة 
في  سبباً  كانت  التي  األساسية(  والبنية  واخملرجات 
األعالف  إنتاج  في  االستثمار  عن  املزارعني  تثبيط 
العلف.  لندرة  والتصدي  احليواني  اإلنتاج  لتكثيف 

مثالًً  وذلك  الزراعية،  البحوث  منظمات  في  املهارات  بناء  إعادة  إلى  احلاجة  ذلك  ويؤكد 
من أجل معاجلة قضايا األسواق واملؤسسات والتمويل، فضالً عن تيسير العمليات التي 

يشترك فيها العديد من أصحاب املصلحة.
ع أجراه املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة أن  وتبنيَّ من استعراض موسَّ
استخدام األساليب التشاركية يسرِّع تطوير ونشر األنواع مبا يتراوح بني 5 و7 سنوات، 
التقليدية  التربية  برنامج  يستغرقها  التي  املدة  عن  النصف  مبقدار  تقل  مدة  وهي 
منظمات  من  الكثير  فإن  لذلك  ونتيجة   283 عاماً. و15   10 بني  يتراوح  ما  يستغرق  الذي 

»... بعض الناس ال يعرفون كيف يستخدمون 
موارد أراضيهم، ولذلك فهي ال تدر لهم 

محصوالً وفيراً. ولكن ما الذي يفعله بعضهم؟ 
إنهم يستعينون ببعض املهندسني الذين 

يقدمون لهم نوعاً ما من األسمدة املعاجلة 
كيماوياً. ولكننا نستخدم هنا أسمدة طبيعية 
ننتجها من روث احليوانات أو بعض اخلضروات 
ن بها األرض. ولذلك أعتقد أن الناس  ونحسِّ
في حاجة إلى مزيد من التدريب حتى تزداد 
معرفتهم بفوائد ما يقومون به وكذلك ما 

يرتكبونه من أخطاء«.
اإلياين بورتوكاريرو نوفوا، 

اأنثى، 15 عامًا، بريو.
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Medina (2007) :امل�شدر

يقوم  الذي  أو  املصلحة  يتعدد فيه أصحاب  الذي  االبتكار  نحو  تتجه  الزراعية  البحوث 
على  الطلب  بناء  من  اآلن  حتى  ن  تتمكَّ لم  املنظمات  هذه  أن  على  املشاركة؛  على 
القطاع  مع  الضرورية  العالقات  إقامة  أو  ومنظماتهم  املزارعني  بني  باتساق  االبتكار 
زالت  وما  الفقراء.284  املزارعني  من  كبيرة  أعداد  إلى  الناجحة  املنتجات  لتوصيل  اخلاص 
أهمية  لها  ليس  التي  احليوانية  واملنتجات  احملاصيل  على  معظمها  في  تركز  البحوث 
كبيرة للمنتجني الفقراء، وما زال دور النساء املزارعات في معظمه هامشيا في نُهج 
البحوث التشاركية. وباإلضافة إلى ذلك فإن نُظم احلوافز واملكافآت تقترن في العادة 
بالقياسات املعتادة في املنشورات البحثية أكثر من ارتباطها مبمارسات البحوث التي 
التشاركية في  الُنهج  وتعزز  والرجال  النساء  املزارعني من  اهتمامها على  أولوية  تركز 
االبتكار. ويتطلب حتقيق التغييرات املطلوبة مهارات وشراكات وتشكيالت مؤسسية 

جديدة.
في  البحوث  هذه  توصف  املستدام؟  الزراعي  التكثيف  بحوث  شكل  يكون  فكيف 
ل من أجل التنمية«.285 ويهدف  جانب كبير منها مبا كان يطلق عليه »البحث الزراعي احملوَّ
ل من أجل التنمية بشكل خاص إلى مساعدة األسر  جدول أعمال البحث الزراعي احملوَّ
جدول  ويعمل  املستدام،  الدخل  وأمن  الغذائي  األمن  حتقيق  على  املوارد  إلى  املفتقرة 
األنشطة  إجراء  األفضل  من  بأن  القائل  للمبدأ  وفقاً  البحوث  من  النوع  هذا  أعمال 
جدول  ويبني  ممكن.  مستوى  أقل  وعلى  النتائج  تطبيق  فيها  يتعنيَّ  التي  احلاالت  في 
القمة من خالل عمليات شاملة اجتماعياً يشترك  إلى  القاعدة  أولوياته من  األعمال 
مبا  الُنهج،  من  متنوعة  مجموعة  العملية  هذه  وتستخدم  واحملرومون.  الفقراء  فيها 
الزراعية  اإليكولوجية  واألساليب  التقليدية  والتكنولوجيا  القدمية  املعارف  ذلك  في 
العلمية  واألساليب  التشاركية  الُنهج  بني  وجتمع  احلديثة؛  احليوية  والتكنولوجيا 

تولى املزارعون في الفلبني جمع وحتسني أنواع األرز 
التقليدية من خالل عمليات تربية األرز التشاركية التي 

تركز على املزارعني بدعم من منظمات غير حكومية 
وعلماء. وبعد 20 عاماً، اتسعت هذه املبادرة حتى 

أصبحت تضم أكثر من 600 منظمة من منظمات 
املزارعني )000 35 مزارع( تستخدم فيها نُظم اإلنتاج 

العضوي، كما تغطي احملاصيل األخرى ونُظم اإلنتاج 
احليواني ونُظم الزراعة املتكاملة. وأجرى املزارعون 223 

جتربة في 47 مقاطعة تستخدم فيها عشر مزارع 

احتياطية كمصارف للجينات يحتوي كل منها على ما 
يتراوح بني 300 و 800 1  نوع من أنواع األرز. ومت نشر ما 
مجموعه 826 نوعاً، مبا في ذلك 284 نوعاً من سالالت 

األرز الهجينة )مقارنة مبا عدده 173 نوعاً في الفترة من 
1955 حتى 2005(. وتنتج أنواع األرز التي يستخدمها 

املزراعون في بعض األحيان غالت أوفر من األنواع العالية 
الغلة، ويحقق املزارعون في العادة دخالً أكبر مما يحققه 

منتجو األرز التقليدي بسبب الوفوراًت املتحققة من 
عدم استعمال املواد الكيميائية وانخفاض تكلفة البذور.

الإطار  21 التربية التشاركية لألرز في الفلبني
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من  النوع  هذا  ويضيف  العلمي.  االبتكار  بُنظم  املزارعني  أساليب  وتربط  والتجريبية 
البحوث إلى العمليات اإلمنائية مزيداً من احلساسية والشراكة الفاعلة وااللتزام ببناء 
قدرات الشركاء )ال سيما املستفيدين( وتعزيز املساءلة من أجل زيادة وحتسني النتائج 

على كافة اجلبهات: احلد من الفقر، وزيادة اإلنتاجية، واالستدامة البيئية.

الزراعية االستشارية  اخلدمات 
يقدمه  كان  الذي  املألوف  الزراعي  اإلرشاد  منوذج  البلدان  الكثير من  في  تقريباًً  اختفى 
البلدان،  بعض  وقطعت  التكنولوجيا.  وتوصيل  نقل  أساس  على  العام  القطاع 
خصخصة  في  كبيراًًً  شوطاً  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  الالتينية  أمريكا  وبخاصة 
الزراعي  اإلرشاد  في  املركزية  وألغيت   286 خارجياً. عليها  والتعاقد  االستشارية  اخلدمات 
اإلرشاد  جهود  فيها  مبا  البديلة،  االستشارية  اخلدمات  من  متنوعة  مجموعة  ونشأت 
الزراعي/األعمال  التجهيز  وشركات  الزراعية  املدخالت  شركات  تديرها  التي  اخلاصة 
غير  املنظمات  من  املدعومة  اجلهود  من  واسعة  ومجموعة  الزراعية،  التجارية 
مزارع  إلى  مزارع  من  والزيارات  املنتجني،  منظمات  تديرها  التي  واخلدمات  احلكومية، 
خيارات  نطاق  أن  على  واإلنترنت.287  املتنقلة  الهواتف  باستخدام  املقدمة  واخلدمات 
محدوداً  األحيان  من  كثير  في  زال  ما  الفقراء  للمزارعني  املتاحة  واملعلومات  اخلدمات 
إلى  األحيان  من  كثير  في  اخلدمات  هذه  تصل  وال  العملي.  الواقع  في  كبيرة  بدرجة 

الهامشيني. املاشية  املزارعات ومربي  النساء 
ومن األساسي جلدول أعمال التكثيف املستدام أن يفهم أصحاب احليازات الصغيرة 
نُظم زراعتهم وقدرتهم على االبتكار في نُظمهم اإليكولوجية اخلاصة، ومزج املعرفة 
تكفي  وال  ومتكيِّف.  دينامي  نحو  على  العلمية  باملعرفة  والتجريبية  التقليدية 
النماذج اخلطية املدفوعة بقوى العرض في نقل التكنولوجيا ألداء تلك املهمة بسبب 
وحاجة  والفرص،  واخملاطر  املمارسات،  تلك  سياق  بها  ينفرد  التي  الشديدة  اخلصوصية 
صغار املزارعني إلى فهم الُنظم الزراعية بطريقتهم وليس مجرد استقبال املعلومات. 
وجدول األعمال هذا يتطلب صالت مباشرة في امليدان بني موظفي التعليم والتدريب 
ومتثل  املشاكل.  حل  في  االشتراك  عن  فضالً  املزارعني،  وصغار  واملرشدين  والباحثني 
أكثر منها منهجية لإلرشاد  الكبار  املزارعني احلقلية شكالً من أشكال تعليم  مدارس 
فإن  وعموماً  الصالت.  تلك  لتكوين  طريقة  نفسه  الوقت  في  ولكنها  ذاتها،  حد  في 
مشتركة  مصلحة  جتمعهم  األشخاص  من  مجموعة  هي  احلقلية  املزارعني  مدارس 
النهج  وهذا   . وراء موضوع معنيَّ واألسباب«  »الكيفية  دراسة  بانتظام في  ويجتمعون 
تتطلب  التي  امليدانية  للدراسات  التحديد  وجه  على  م  ومصمَّ خاص  بشكل  مناسب 
الرسمي  غير  التعليم  مبادئ  إلى  )استناداً  نظرياً  وفهماً  اإلدارة  في  عملية  مهارات 

227 أثر برنامج مدارس املزارعني احلقلية في شرق أفريقيا.  للكبار(. ويبني اإلطار 
اخلدمات  تنظيم  بها  ميكن  التي  بالطريقة  تتعلق  إيجابية  وجتارب  أفكار  وهناك 
وتكمن  اجلديد.  األعمال  جدول  متابعة  من  املنتجني  صغار  لتمكني  االستشارية 
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توفر  لكفالة  الناجحة  املؤسسية  والترتيبات  التجارب  توسيع  في  الرئيسية  التحديات 
فيهم  مبن  املوارد،  إلى  املفتقرين  احليوانات  ومربي  املزارعني  لصغار  ومالءمتها  اخلدمات 
إدارتها تكفل مساءلة تلك اخلدمات  ترتيبات وعمليات  النساء والشباب، والتأكد من أن 
أمام أصحاب احليازات الصغيرة. ويزداد حالياًً اهتمام احلكومات واجلهات املانحة باخلدمات 
الزراعية. وميثل املنتدى العاملي للخدمات االستشارية الريفية الذي تكوَّن في مطلع عام 
2010 محاولة إلتاحة منبر لإلرشاد في حوار السياسات العاملي ودعم التنمية ومجموعة 

تعزيز  أجل  من  الشبكي  الترابط  وتيسير  األدلة  على  القائمة  اإلرشاد  وسياسات  نُهج 
ن من حتسني االستثمار في اإلرشاد. القدرات املؤسسية والفردية وتهيئة بيئة متكِّ

تقدم مدارس املزارعني احلقلية أسلوباً للتعلم اجلماعي 
القائم على التجريب. وتتناول هذه املدارس مجموعة من 

املواضيع، مبا فيها تربية احليوانات والزراعة العضوية وإدارة 
التربة واملياه اجلوفية والتسويق. ويشكل املزارعون جوهر 

هذه العملية ويدعمهم فيها عدد من الشركاء. ويشترك 
في الكثير من مدارس املزارعني احلقلية منظمات 

املنتجني الريفيني القائمة أو تتكون في بعض احلاالت 
مجموعات مخصصة تتجاوز فترة الدراسة وتتطور إلى 
رابطات للمنتجني أو رابطات للتسويق. وأثبتت مدارس 

املزارعني احلقلية جناحها فيما يتعلق بالتعلم واحلد 
من استخدام مبيدات اآلفات وارتفاع مستوى مهارات 
املزارعني ومعارفهم واكتساب املزارعني إحساس أقوى 

بالسيطرة على حياتهم.
وأجريت في عام 2009 دراسة مشتركة بني الصندوق 
واملعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية لتقييم أثر 

مدارس املزارعني احلقلية على اإلنتاجية الزراعية والفقر 
والتمكني. وتناولت الدراسة مشروع مدارس حقلية 
نفذته منظمة األغذية والزراعة في كينيا، وأوغندا 

وجمهورية تنزانيا املتحدة لدعم صغار املزارعني. وخلصت 
الدراسة إلى أن املزارعني األصغر سناً مييلون إلى املشاركة 

في هذه املدارس وأن النساء ميثلن نصف األعضاء. 
ويزداد بني املزارعني األعضاء في املدارس احلقلية اتباع 
معظم التكنولوجيات الرئيسية، ال سيما ما يتعلق 
نة، وإدارة خصوبة التربة،  منها بأنواع احملاصيل احملسَّ

ومكافحة اآلفات وإدارة املاشية. وتبنيَّ أن مدارس املزارعني 
احلقلية مفيدة بشكل خاص للنساء واألشخاص الذين 

ينخفض مستوى إملامهم بالقراءة والكتابة واملزارعني 
الذي ميتلكون مساحات متوسطة من األراضي. وكان أثر 
تلك املدارس ضعيفاً على املزارعني من أصحاب مساحات 

األراضي الصغيرة، رمبا بسبب افتقار هؤالء املزارعني إلى 
املوارد وقدرتهم احملدودة على االستثمار في التكنولوجيات 

التي تروج لها تلك املدارس. وساهمت املشاركة عموماً 
في رفع مستوى الدخل بنسبة 61 في املائة في البلدان 

الثالثة ولكن بدرجات متفاوتة على املستوى القطري. 
ولوحظ أهم تغيير في احملاصيل في كينيا )زيادة بنسبة 

80 في املائة( والدخل الزراعي في جمهورية تنزانيا 

املتحدة )زيادة بأكثر من 100 في املائة(. وأثبتت مدارس 
املزارعني احلقلية قدرتها على التكيُّف مع املعلومات 

واألسواق والسياسات اجلديدة. كما أثرت التجربة على 
نُهج التنمية الريفية في املنطقة حيث قطعت أوغندا 
وجمهورية تنزانيا املتحدة خطوات واسعة نحو ترسيخ 

مدارس املزارعني احلقلية باعتبارها نهجاًً رئيسياً لإلرشاد 
العام. وما زال هناك قلق من تكلفة مدارس املزارعني 

احلقلية في املدى البعيد وفوائدها لصغار املزارعني، وإن 
كان قد مت استحداث آليات للتصدي لتلك القضايا، من 

قبيل املِنح غير املتكررة ومدارس املزارعني احلقلية الذاتية 
التمويل أو استخدام املزارعني املدربني وبناء القدرات بني 

صغار املزارعني لالستفادة من تلك املدارس. 

الإطار  22 مدارس املزارعني احلقلية في شرق أفريقيا: بناء قدرات املزارعني
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املزارعني  صغار  اشتراك  املستدام  التكثيف  أعمال  جدول  لترسيخ  الضروري  ومن 
املنتجني  منظمات  وتشكل  االستشارية.  واخلدمات  الزراعي  البحث  في  كشركاء 
لتوليد  آلية  وعاملية  إقليمية  ومنظمات  ووطنية  محلية  منظمات  بني  تتراوح  التي 
املؤسسية  القدرة  وتتفاوت  ألعضائها.  التفاوضية  القدرة  وحتسني  الطلب  وتنظيم 
لتلك األعضاء تفاوتاً كبيراًًً، وتطرح في الكثير من السياقات تساؤالت مشروعة حول 
الزراعيني(.288  والعمال  النساء  سيما  )ال  فيها  املمثلة  والفئات  ومساءلتها  إدارتها 
العامة  اإلدارة  في  األحيان  من  كثير  في  ممثلة  غير  الريفيني  املنتجني  ومنظمات 
وعلى  األولويات.289  ووضع  امليزانيات  تخصيص  في  تشترك  وقلما  البحوث،  ملنظمات 
اجلانب اآلخر، هناك العديد من أمثلة املشاركة الناجحة من جانب منظمات املنتجني 
والبحوث.  االستشارية  واخلدمات  الزراعي  االبتكار  برامج  في  املستويات  على مختلف 
إصالح  في  السنغال  في  الريفيني  املنتجني  منظمات  اشتركت  املثال،  سبيل  وعلى 
اخلدمات االستشارية الزراعية على املستويني الوطني واحمللي وفي وضع جدول أعمال 
املنظمات  تلك  لتشجيع  الفرص  تلك  توسيع  ويلزم  اخلدمات.  تقدمي  وإدارة  للبحوث 
على املشاركة وبناء قدرتها وإعالء صوتها حتى متثل مصالح أعضائها بشكل أفضل 

اخلدمية. واملؤسسات  البحوث  في  وكشركاء  كمتعاملني 

املستخلصة  الرئيسية  من هذا الفصل الرسائل 
الطلب  لتلبية  املستدام  الزراعي  التكثيف  في  ومختلف  جديد  نهج  اتباع  يلزم  أوالً، 
العالم  سكان  من  املتزايد  العدد  من  احليوانية  واملنتجات  احملاصيل  على  املتزايد 
وتغيُّر  الطاقة  وندرة  املتدهورة  الطبيعية  املوارد  قاعدة  سياق  في  احلضرية(  )واملناطق 
شأن  شأنها  السياق،  هذا  في  الكبيرة  بأهميتها  نة  احملسَّ املدخالت  وتتسم  املناخ. 
املكونات األخرى للنجاح الذي حققته الثورة اخلضراء في مختلف أنواع التكثيف، من 
وتنمية  الزراعي  والتطوير  البحث  في  القوي  واالستثمار  الداعمة  السياسات  قبيل 
لزيادة القدرة على  البنية األساسية. ومن الناحية األخرى، تتطلب ظروف اليوم نهجاًً 
الصمود وتعزيز االستدامة البيئية وزيادة اإلنتاجية. ومن األهمية احلاسمة أن نتصدى 
املوارد  قاعدة  على  واحلفاظ  الفاعلية  وزيادة  اإلنتاج  لزيادة  احلتمية  للمقتضيات  معاً 
األجيال  وضع  ميكن  حتى  خاص  بشكل  مهم  ذلك  وحتقيق  استعادتها.  أو  الطبيعية 
ألن  الفقر  من  واحلد  الريفي  للنمو  اجلديد  األعمال  جدول  صميم  في  املقبلة  الريفية 

هذه األجيال في حاجة إلى أن ترث بيئة صاحلة ميكنها أن جتد فيها فرصاً مجزية.
الباحثني  بني  املستدام  الزراعي  للتكثيف  أعمال  جدول  ظهور  فترة  منذ  بدأ  ثانياً، 
واملزارعني. ويتسم جدول األعمال هذا باتباع نهج أكثر منهجية في اإلدارة املستدامة 
اخلارجية  املدخالت  واستعمال  زراعي  إيكولوجي  منظور  خالل  من  الطبيعية  للموارد 
ذلك  )مبا في  الزراعية  الدورة  التآزر في  لتعظيم  وبذل جهود  االنتقائية؛  أكبر من  بقدر 
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الُنظم اخملتلطة التي جتمع بني إنتاج احملاصيل واإلنتاج احليواني وكذلك إنتاج األسماك 
في بعض األحيان( والتركيز على التكيُّف مع تأثيرات تغيُّر املناخ، مبا في ذلك عن طريق 
الكثير  إليه  يهدف  ما  وأول  لإلجهاد.  املقاومة  والسالالت  األنواع  على  االعتماد  زيادة 
االحتفاظ  على  وقدرتها  وبنيتها  التربة  خصوبة  حتسني  هو  الزراعية  املمارسات  من 
باملاء من خالل مجموعة من املوارد العضوية واحليوية واملعدنية؛ وزيادة اقتصاد وكفاءة 
احلالي  للتكثيف  الً  مكمِّ عنصراً  ذلك  كل  وميثل  هدرها.  من  والتقليل  املياه  استعمال 
املزارعني  من  املستدام  التكثيف  ويتطلب  عنه.  بديالً  وليس  املدخالت  باستخدام 
البحوث  من  أيضاًً  واالستفادة  االجتماعي  ورأسمالهم  احمللية  معرفتهم  استغالل 
تناسب  حلول  إلى  التوصل  ميكن  حتى  سياق  بكل  اخلاصة  املشاكل  ملعاجلة  العلمية 
القائمة  املمارسات  من  ممارسة  أي  تشكل  وال  احمللية.  الزراعية  اإليكولوجية  الظروف 
أن هذه  على  املستدام.  للتكثيف  أعمال  وضع جدول  في  عليها  االستناد  قاعدة ميكن 
وربط  السياق  مع  والتكيُّف  املنهجي  النهج  وهي  املشتركة،  األساسية  السمات 

معرفة املزارعني باملعرفة العلمية، ينبغي أن تشكل جميعاً جزءاًً من جدول األعمال. 
احليازات  ألصحاب  الكثير  يقدم  أن  املستدام  الزراعي  األعمال  جلدول  ميكن  ثالثاً، 
ن اإلنتاجية عن طريق متكينهم من االستفادة من الزيادة  الصغيرة. فهو ميكن أن يحسِّ
من  قدر  بأكبر  احمللية  املوارد  استعمال  مع  الزراعية  املنتجات  على  السوق  طلب  في 
الفعالية واالعتماد االنتقائي على املدخالت اخلارجية لتخفيض بعض التكاليف. كما 
ميكن جلدول األعمال أن يساعد على بناء قدرة الُنظم الزراعية على حتمل اإلجهاد، مبا 
إدارة اخملاطر. كما  املزارعني على  وبالتالي تعزيز قدرة صغار  املناخية،  التقلبات  في ذلك 
املرتبطة  اخلدمات  بعض  ذلك  في  )مبا  بيئية  خدمات  تقدمي  ذلك  إلى  باإلضافة  ميكن 
صغار  أمام  مجزية  فرصاً  يفتح  أن  ميكن  ما  وهو  املناخ(،  تغيُّر  أثر  من  بالتخفيف 
املزارعني ويوفر حوافز جديدة لتشجيعهم على حتسني البيئة التي سيرثها أطفالهم. 
واملمارسات، ميكن تعديله مبا يالئم  املبادئ  باعتباره مجموعة من  والتكثيف املستدام، 
السياق احمللي ومختلف املتطلبات ومستويات األصول املتاحة للمزارعني رجاالً ونساًء. 
وينبغي النظر إلى التكثيف الزراعي املستدام باعتباره نهجاًً ميكن املزارعات واملزارعني 
أفضل  بشكل  االستفادة  ميكنهم  حتى  خياراتهم  توسيع  من  السياقات  مختلف  في 
قدرتهم  تعزيز  أو  اخملاطر  من  احلد  على  ذاته  الوقت  في  واملساعدة  األسواق  فرص  من 

إدارتها. على 
رابعاً، أهم ما يتطلبه تعزيز جدول أعمال التكثيف املستدام زيادة الدعم السياساتي 
من  للتخفيف  مالئمة  تدابير  واتخاذ  كافية  حوافز  توفير  ينبغي  كما  والسياسي. 
وجه اخلصوص  ذلك على  ويتطلب  املستدام.  التكثيف  نحو  التحول  اخملاطر حتى ميكن 
وحتديد  األجل،  الطويلة  االستثمارات  تشجيع  أجل  من  األراضي  حيازة  ضمانات  زيادة 
الزراعية،  واملدخالت  الطبيعية  املوارد  استعمال  تنظم  قواعد  ووضع  مواتية،  أسعار 
ليس  املستدام  والتكثيف  البيئية.  اخلدمات  مدفوعات  وأسواق  فرص  تنمية  ودعم 
سهالً على صغار املزارعني ألنهم سيحتاجون إلى اكتساب املهارات التي متكنهم من 
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فهم طريقة اجلمع بني خبرتهم واملعرفة بالُنهج العلمية احلديثة وإيجاد حلول فعالة 
وسيتطلبون  احتياجاتهم؛  يناسب  أفضل  تعليم  إلى  يحتاجون  وسوف  ملشاكلهم. 
خاصة  منظمات  تكوين  في  وسيرغبون  التعلم؛  في  املزارع  على  تركز  جديدة  نهجاًً 
التي  واملمارسات  اخلارجية،  واملوارد  املعلومات  مبصادر  واالتصال  التعلم  أجل  من  بهم 
تعزيز  بدوره  ذلك  ويقتضي  املياه.  مستجمعات  إدارة  قبيل  من  جماعياً،  عمالً  تتطلب 
التعليم الزراعي والبحوث واخلدمات االستشارية الزراعية، وتشجيع ديناميات التعاون 
االبتكار  التركيز على  اخلدمات، مع  والباحثني ومقدمي  الصغيرة  احليازات  بني أصحاب 
التي  املعرفة  وتقاسم  وتوليد  الزراعة  املنظمة في  والُنهج  املشتركة  املشاكل  وحلول 
للسياسات  مواتية  بيئة  تهيئة  األولى عن  املسؤولية  أن  وفي حني  السياق.  تركز على 
بناء  تتطلب  املستدام  التكثيف  على  القدرة  تنمية  فإن  احلكومات  عاتق  على  تقع 
املدني  واجملتمع  احلكومات  بني  التآزر  عالقات  وتكوين  املسؤوليات  وتقاسم  التحالفات 

املزارعني ومنظماتهم.  والقطاع اخلاص، وفوق كل ذلك، 
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محافطة شاشابويا، بيرو: دوريس كونسويال 
ساجنز سانتيالن )الثانية من اليسار( تدير عمال 
صغيرا ناجحا لتصنيع اللنب وغيره من منتجات 
األلبان وبيعها في السوق احمللية. والتزاماً منها 

مبجتمعها احمللي، تشغّل دوريس األمهات غير 
املتزوجات في مصنعها، والطالب في متجرها 

ممن كانوا سيحظون بفرص محدودة لوالها.
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دوري�س كون�سيلو �سان�سيه �سانتيالن، في السادسة 
والثالثني من عمرها وتعيش في قرية شيتو 

مبقاطعة شاشابوياس في بيرو حيث تدير مشروعاً 
صغيراً ناجحاً إلنتاج وبيع اللنب ومنتجات احلليب 

األخرى. وتعنيِّ دوريس أساساً في مصنعها الطالب 
واألمهات غير املتزوجات وترى أن ذلك »التزام 

اجتماعي«نحو محدودي الفرص، كما متتلك اآلن 
أيضاًً ثالثة متاجر في املنطقة. وتنتمي دوريس 

هي ومعظم العاملني معها إلى جماعة سكان 
الكيتشوا األصليني وتنحدر من أسرة زراعية فقيرة.

وأنشأت دوريس مشروعها باالشتراك مع إحدى بنات 
عمومتها بعد أن حصلت في عام 2004 على تدريب 

مجتمعي على إدارة املوارد احمللية. وكان عليها في 
البداية إقناع وتدريب املزارعيـن احملليني الذين لم 

يكونوا معتادين على بيـع األلبان. وتقول إن«ألبانهم 
لم تكن مقبولة في بعض األحيان، وكان عليهم 

إعدادها مرة أخرى ألنها لم تكن تفي مبعايير اجلودة. وأما 
اآلن فلدينا الكثير من األلبان الفائقة اجلودة«.

بتزويدهن  السكان  إقناع  أيضاًً  عليهن  وكان 
واألناناس  والكرز  البابايا  مثل  احمللية  بالفاكهة 

لم  الفواكه  »هذه  منتجاتهن:  في  الستعمالها 
الفالحني  من  طلبنا  وعندما  اهتماماً.  تلقى  تكن 

أن  أعني  علينا...  كانوا يضحكون  لنا  إعطاءها 
الطعم  ولذيذة  ]هنا[ طازجة  تزرع  التي  الفاكهة 

الفاكهة في  وتزرع هذه  باملبيدات.  ملوثة  وغير 
مزارع أسرية أو قد تكون فاكهة برية تنمو في 
يحضرون  األطفال  »حتى  دوريس:  التالل.«وتقول 
يبيعونها  أو  باللنب  ويقايضونها  الفاكهة  إلينا 

النقود«.  مقابل 
وتقول دوريس إنها تطمح في«فتح متاجر أكثر 

وتنويع منتجاتنا وجتريب فواكه جديدة مثل احلرنكش 
]احمللي[... وأن يكون لي مصنع أكبر«.وتتطلع دوريس 
إلى املستقبل وتقول  »أمتنى أن أوسع  مشروعي  
وأوفر فرص عمل أكثر لعدد أكبر من الناس، وأن 

أهيئ حياة أفضل ألطفالي الذين أرجو أن يختاروا 
مجال العمل الذي يحبونه«.
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يل غوميني، امرأة في اخلمسني من عمرها، تعيش في 
قرية دونغاو مبقاطعة هيبي في الصني حيث عملت 

رئيسة للجنة النائبات القرويات منذ عام 1995. 
وباإلضافة إلى الزراعة، تكمل لي وزوجها دخلهما عن 

طريق بقالة صغيرة ومشتل لبيع الشتالت ألهالي 
ن ولداها املتزوجان من احلصول  قريتها. ولم يتمكَّ
على عمل محلي وانتقال إلى بلدة قريبة يعمالن 

فيها سائقني.

وتود لي وغيرها من نساء اجملتمع احمللي إنشاء 
تعاونية إلنتاج امللبوسات املصنوعة منزلياً •قمنا 

بصناعة املرايل واحلقائب وأغطية األسرة. ونحن مهتمون 
فعالً بصناعة هذه امللبوسات املنزلية، لكننا في حاجة 

إلى األموال األوَّلية«. وباإلضافة إلى األموال األوَّلية 
فإنهن في حاجة إلى تدريب لتحسني جودة املواد 

وتدريب على التسويق والترويج. وتتساءل لي »هل 
ميكننا استرداد النقود؟«. وتقر لي بأن »هذه مسألة 

سوف نبحثها. فنحن ال نعرف السوق«. 

وتصف لي الصعوبات التي يواجهها الفقراء 
الريفيون في تقدمي ضمانات إلى املصارف 

واملؤسسات االئتمانية األخرى. »إذا أردت احلصول على 
قرض فعليك أن تقدم دفتر التوفير املصرفي اخلاص بك. 
وكيف ميكن لشخص بدون دفتر توفير أن يقترض املال؟«

ومن اجلانب اآلخر فإن لي لديها جتربة شخصية، 
كصاحبة أعمال، مع األشخاص العاديني غير 

القادرين على سداد قروضهم. وتوضح لي: »اعتادت 
أسرتي بيع مواد البناء وبيع أسياخ حديد التسليح... 

كان زبائننا من أصدقائنا وأقاربنا الذين كانوا يريدون بناء 
منزل ملساعدة أبنائهم في الزواج؛ وكانوا مضطرين إلى 
الشراء باألجل. وطلبنا منهم بعد ذلك سداد ما عليهم 

من أموال. ولكنهم كانوا عاجزين عن السداد ألنهم ال 
ميلكون املال. ال ميكنهم السداد. ولذلك فقدنا رأسمالنا 

ولن نتمكن من مواصلة املشروع«.

وقاموا أيضاًً بتأجير جزء من بيت ابنهم كمدرسة 
حضانة - ليس لكسب الربح ولكن من أجل »حل 
مشكلة روضة األطفال«وتوفير وقت النساء. والقت 

مبادرتها دعماً كبيراًًً من احلكومة احمللية التي زودتها 
بحافلة صغيرة لنقل األطفال من الروضة وإليها.
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مقدمة
الزراعة لن تكون الطريق الذي ميكن لكل السكان الريفيني أن يسلكوه للخروج من الفقر. 
ومن املؤكد أن بعض صغار املزارعني، وبخاصة من ميلكون أصوالً كافية وتتاح لهم ُسبل 
الوصول إلى األسواق الزراعية التي متر مبرحلة حتول، سيتمكنون من إقامة نُظم إنتاجية 
الفقر. ويشكل احلصول على  واخلروج من حلقة  باالرتقاء  جتارية مستدامة تسمح لهم 
أراٍض جديدة متكنهم من توسيع إنتاجهم وتسويق الفائض في كثير من احلاالت جزءاًً من 
تلك العملية. ومن الناحية األخرى فإن الكثير من السكان الريفيني الفقراء ليس أمامهم 
سوى فرص محدودة للغاية أو ال تتاح لهم أي فرص في الوصول إلى األراضي واألسواق ولن 
يكون في وسعهم االعتماد على الزراعة بهذه الطريقة. وبدالً من ذلك فإنهم سيضطرون 
إلى البحث عن فرص أخرى في االقتصاد الريفي غير الزراعي سواء العمل بأجر أو العمل 
احلر الذي ميكن أن يفتح لهم الباب الرئيسي للخروج من الفقر. وبالنسبة للشباب الذين 
يطمح الكثيرون منهم في التحول عن الزراعة فإن االقتصاد الريفي غير الزراعي سيكون 
الزراعي في  الريفي غير  تزداد أهمية االقتصاد  أن  املتوقع  لهم بدرجة كبيرة. ومن  مهماً 
االقتصاد وظهور صالت  ومنو  الزراعي  اإلنتاج  نتيجة التساع  الوقت  مبرور  البلدان  معظم 
األرجح فرصا  والريفية، وسوف يفتح بذلك على  املناطق احلضرية  اقتصادية جديدة بني 

أوسع للعمل واملساهمة في احلد من الفقر الريفي.
ويبني هذا الفصل ما ينطوي عليه االقتصاد الريفي غير الزراعي والهجرة من أهمية 
د عدداً من اجملاالت التي هي في أمس احلاجة إلى مبادرات  بالنسبة للسكان الريفيني، ويحدِّ
سياساتية لتهيئة فرص اقتصادية في االقتصاد الريفي غير الزراعي واحلد مما يرتبط به من 

مخاطر على السكان الريفيني الفقراء.

االقتصاد الريفي غير الزراعي
في ظل اتساع االقتصاد وازدياد نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي، تزداد أيضاًً أهمية 
الريفي  الدخل  نسبة  تتجاوز  ال  ورمبا  ككل.  الريفي  االقتصاد  في  الزراعي  غير  االقتصاد 
املتحقق من املصادر غير الزراعية 20 أو 30 في املائة في االقتصادات القائمة على الزراعة. 
وينمو الدخل في العادة كنسبة من الدخل الريفي في ظل منو االقتصاد وميكن أن يزداد 
السائرة على  12( في االقتصادات  )انظر الشكل  املائة  70 في  أو   60 لتتراوح نسبته بني 
خارج  مستوياتها  أدنى  التنويع  معدالت  تبلغ  اإلقليمي،  الصعيد  وعلى  التحضر.  طريق 
نطاق الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء،290 بينما يبلغ التنويع أعلى معدالته في أمريكا 

الالتينية والكاريبي والشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 

أهمية االقتصاد الريفي غير الزراعي للسكان الريفيني
الريفي  االقتصاد  في  أحيانا  نشاط  من  أكثر  أو  نشاطاً  الريفية  األسر  من  الكثير  ميارس 
األسر  أغلبية  تشارك  للدخل،  املدرة  الريفية  األنشطة  بلدان  معظم  وفي  الزراعي.  غير 
في االقتصاد الريفي غير الزراعي. ففي آسيا وأمريكا الالتينية، تتراوح في العادة نسبة 
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ال�شكل 12 نسبة الدخل الريفي غير الزراعي بحسب حصة الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي 
في كل بلد

Valdés et al (2008) :امل�شدر

املشاركة بني 50 و60 في املائة، وفي أفريقيا جنوب الصحراء تتراوح النسبة بني 25 و50 في 
املائة. على أن 20 أو 25 في املائة فقط من األسر الريفية في أمريكا الالتينية وآسيا و10 أو 
20 في املائة من األسر في أفريقيا جنوب الصحراء تستمد أكثر من ثالثة أرباع دخلها من 

االقتصاد غير الزراعي. وبالتالي فإن أغلبية األسر تشارك في االقتصاد غير الزراعي بشكل 
غير متفرغ أو في مواسم معيَّنة، وتساعدها هذه املشاركة على إدارة اخملاطر وتنويع مصادر 
دخلها. وجتمع معظم األسر الريفية أساساً بني العمل في الزراعة واالقتصاد غير الزراعي. 
وإجماالً فإن املصادر غير الزراعية متثل في العادة ما يتراوح بني 20 و40 في املائة من مجموع 
الدخل الريفي في مختلف البلدان. على أن نسبة الدخل غير الزراعي من مجموع الدخل 
الريفي في معظم عينة بلدان آسيا وأمريكا الالتينية، مبا فيها الصني،291 تزيد حالياًً عن 

الدخل الذي تسهم به الزراعة.292 
ويتسم العمل الريفي غير الزراعي والعمل احلر بأهميته على كل مستويات الدخل، 
األسر  عليها  تعتمد  التي  الرزق  موارد  مجموعة  من  أساسياً  جزءاًً  يشكل  أن  وميكن 
األفضل حاالً، وميكن أن يقوم بدور رئيسي في االستراتيجيات التي تتبعها األسر األفقر 
في التخفيف من اخملاطر وإدارتها؛ وأفقر األسر في الكثير من البلدان هي األسر الريفية 
بأهمية  الزراعي  غير  الريفي  االقتصاد  ويتسم  رزقها.293  موارد  تنويع  على  قدرة  األقل 
كبيرة للنساء في الكثير من احلاالت، وعلى الرغم من أن الرجال يستأثرون بحصة أكبر 
العاملني  املائة من  10 و40 في  يتراوح بني  النساء ميثلن ما  الزراعي فإن  العمل غير  من 
في االقتصاد الريفي غير الزراعي، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى أعلى مستوياتها في 

أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية.294 
غير  الريفي  االقتصاد  من  مهماً  جزءاًً  الهجرة  تشكل  السياقات،  من  كثير  وفي 
في  الريفية  أسرهم  إلى  املغتربون  يرسلها  التي  املالية  للتحويالت  كمصدر  الزراعي 
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أوطانهم. ووفقاً لقاعدة بيانات األنشطة الريفية املدرة للدخل فإن ما يقرب من 60 في 
املائة من األسر الريفية في بنما و80 في املائة تقريباًً في مالوي وأكثر من 80 في املائة 
التحويالت  لتلك  الكبيرة  األهمية  من  وبالرغم  مالية.  حتويالت  تتلقى  إندونيسيا  في 
املائة من مجموع  و10 في   5 يتراوح بني  الريفية فهي ال متثل سوى ما  بالنسبة لألسر 

الدخل الريفي في معظم البلدان النامية.

واخلصائص التركيب 
غير  احلر  والعمل  أجر  مقابل  الزراعي  غير  العمل  الزراعي  غير  الريفي  االقتصاد  يشمل 
من  التنوع  شديدة  مجموعة  يضم  وهو  بأجر(،  الزراعي  العمل  منه  )يستبعد  الزراعي 
األنشطة، مبا في ذلك التجارة والتجهيز الزراعي والصناعة التحويلية والبناء واألنشطة 
التجارية واخلدمات. ومن بني هذه األنشطة ال متثل الصناعة التحويلية في العادة سوى 
20 أو 25 في املائة من فرص العمل بينما تستأثر جتارة التجزئة واخلدمات بنسبة تتراوح 

60 و75 في املائة.295 والكثير من األعمال غير الزراعية، وهي أعمال موسمية بدرجة  بني 
كبيرة في كثير من األحيان، تسير وفقاً لإليقاع الذي يحدده املوسم الزراعي.

العمل  بني  تتراوح  التي  الزراعية  غير  الريفية  الفردية  املشاريع  حجم  ويتفاوت كثيراًً 
ومشاريع  واخلدمات  األسر  بها  تقوم  التي  املنزلية  الصناعات  في  املتفرغ  غير  احلر 

»اقترضت املال من املصرف ورتبت لشراء 
طاحونة دقيق ]تعمل بالوقود[ البني. وهذه 

الطاحونة التي منتلكها... يحضر إليها 
بعض الناس احلبوب لنطحنها لهم... هذا 
هو عملي... نحن ]ندير أسرتنا[ من إيرادات 

نفس طاحونة الدقيق«.
ميانداد، 

ذكر، 48 عامًا، باك�ستان.

تنوع الدخل الريفي غير الزراعي - بعض األمثلة
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التي  التخزين  ومرافق  الكبيرة  الزراعي  التجهيز 
هذه  معظم  ولكن  الكبيرة.  الشركات  قطاع  يديرها 
تقريباًً  املشاريع  هذه  أرباع  وثالثة  صغيرة.  املشاريع 
أو  واحد  شخص  على  تقتصر  قد  األقاليم  كل  في 
وينتشر  العامة.  القاعدة  هو  احلر  والعمل  شخصني، 
جنوب  أفريقيا  بلدان  في  خاص  بشكل  احلر  العمل 
برنامج  إطار  في  باالستقصاء  املشمولة  الصحراء 
والتنمية  الزراعة  في  للتحرير  الهيكلية  األبعاد 
أصبح  والسنغال  كينيا  في  مناطق  وهناك  الريفية. 
لُسبل  الفقري  العمود  يشكل  احلر  العمل  فيها 
التجاري  العمل  األنشطة  وتشمل  الريفية؛  العيش 
ونقل املواد اخلام الزراعية والسلع املصنَّعة أو األشغال 

الريفية  السوق  إلى  اخلدمات  تقدمي  أو  االستهالكية  السلع  وإصالح  أو تصنيع  اليدوية 
البلدان.  الريفي في بعض  للعمل  اخلدمات احلكومية فرصاً مهمة  تتيح  احمللية.296 كما 
في  و25  في مصر  الريفية  اإليرادات  من  املائة  في   45 نسبته  ما  احلكومي  العمل  ويدر 
من  العادة  في  أهم  بأجر  الزراعي  غير  العمل  فإن  لذلك  ونتيجة  باكستان.  في  املائة 
العمل احلر كمصدر للدخل األسري، وبخاصة في البلدان التي متر مبرحلة حتول والبلدان 

السائرة على طريق التحضر، وتتسم األجور باألهمية الكبرى في قطاع اخلدمات.

»... عندما ينتهي احلصاد أعود إلى 
مطبخي وبيتي كزوجة وأم. ولكني 
أقوم أيضاًً بني احلني واآلخر بنشاط 
جتاري صغير. ولدينا ثالجة، ولذلك 

أصنع البوظة وأبيعها...وأشتري 
الفواكه والنباتات الضرورية في 

السوق، ولكن ذلك يكلفني كثيراًً... 
وأبيع البوظة في املدارس وفي بعض 
األحيان أبيعها في الكنيسة. ولذلك 

فإن زبائني من األطفال وكذلك الكبار. 
كل الفئات االجتماعية تشتري مني 
البوظة... ومصروفات البيت ال تخرج 

كلها من جيب الرجل. املرأة أيضاً 
تساهم فيها«.

با�سكالني بامبوكي،
اأنثى، 30 عامًا، ال�سنغال.

»حصلت على عمل في مصنع زفتى 
للنسيج. ولسوء حظي اضطررت 

لترك العمل هناك أيضاًً ألن املرتب 
كان منخفضا جداً. واشتغلت بعد 

ذلك في عمل مؤقت؛ كنت أقوم 
بصناعة الكراسي من جريد النخل. 
كانت حرفة شائعة في ذلك الوقت 
وساعدتني في بعض األحيان على 

كسب مبلغ معقول من املال«.
اإبراهيم اأبو زيد، 
ذكر، 55 عامًا، م�سر.

»كانت أمي هي الوحيدة التي ميكنها 
اخلياطة. وكان الناس كلهم يأتون 

إليها خلياطة مالبسهم... تعلمت من 
أمي... تعلمت منها بالتدريج. بالنسبة 

للسترة... خياطتها تستغرق سبعة 
أو ثمانية أيام... كنا نصنع في الشهر 
ما ال يزيد عن سبع سترات... هذا إلى 

جانب األعمال املنزلية... هكذا كنا 
نقضي أيامنا«.

�سازيا بيبي، 
اأنثى، 37 عامًا، باك�ستان.

»أعمل في جتارة املوكير )مرهم تقليدي 
ُمر يستخدم في العالج( ... وأنا في 

األساس أبيع املوكير هنا في بنيونونا. 
وقد يأتي شخص ليشتري مني ولكني 

في معظم األحيان أحمل بضاعتي 
وأذهب بها إلى الزبائن... أذهب إلى 

من يقومون بتحضيره وأشتري منهم 
كمية معقولة. وأحمل املوكير بعد 
ذلك إلى بنيونونا حيث أعبئه في 
زجاجات صغيرة. وأبيع كل زجاجة 

مقابل دوالر واحد. وأمر بعد ذلك على 
املنازل عارضًة عليهم بضاعتي«.

بنتو �سامبو، 
اأنثى، 45 عامًا، ال�سنغال.

»...ال استطيع احلصول على وظيفة ألن هذا 
التعليم غير كاٍف. وحتى امللتحقون بالتعليم ال 
يدخلون في االعتبار هذه األيام، بل إن اخلريجني 
عاطلون عن ا¬لعمل. وأنا لم أمت سوى تعليمي 
االبتدائي. ولو أني نلت قسطاً أكبر من التعليم 

لرمبا أصبحت معلمة. أما بهذا املستوى من 
التعليم فال ميكنني أن أقوم بأي شيء«.

�سلمى بيبي، اأنثى، 
اأنثى، 20 عامًا، باك�ستان.
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وحتى داخل نفس البلد فإن االقتصاد غير الزراعي 
وكثافة  الطبيعية  املوارد  ثروات  باختالف  يختلف 
األساسية  والبنية  واملوقع  العمالة  وتوفر  السكان 
والثقافة السائدة. وال حتقق املشاريع غير الزراعية أداًء 
يرتفع  حيث  بالسكان  املكتظة  املناطق  في  أفضل 
الطلب؛297 وتركيبتها تعتبر في كثير من األحيان دالة 
أعماق  في  الزراعي  غير  االقتصاد  يقتصر  وقد  لذلك. 
وخدمات  التجزئة  جتار  صغار  على  الريفية  املناطق 
إصالح املعدات الزراعية وشركات توريد املدخالت؛ وأما 
في املدن الصغيرة فقد تكون هناك خدمات أخرى من 
قبيل املدارس االبتدائية والعيادات الصحية وصالونات 
وخدمات  الهاتفية  واخلدمات  الطحن  ومرافق  احلالقة 
يوجد  فقد  الكبرى  املدن  في  وأما  واملقاهي؛  اإلنترنت 
كل ذلك باإلضافة إلى املطاعم وموزعي جتارة اجلملة 

واملدارس العليا واملرافق الصحية.
الزراعي  غير  االقتصاد  في  الفرص  ومختلف 
في  والتعليم  الفئات.  مختلف  أمام  مفتوحة 
اجليد  العمل  فرص  إلى  للوصول  أساسي  العادة 
على  الفقراء  ويهيمن  الزراعي.  غير  االقتصاد  في 
من  منخفضاً،  عائداً  تدر  التي  األنشطة  من  كثير 
املاهرة  غير  املأجورة  والعمالة  الصغيرة  التجارية  واألنشطة  املنزلية  الصناعات  قبيل 
املستخدمة في البناء والعتالة والكثير من اخلدمات الشخصية. ويعمل الفقراء على 
األرجح في األعمال املؤقتة أكثر من األعمال املأجورة املنتظمة؛ وأما أعمالهم التجارية 
فهي في األرجح كثيفة العمالة وصغيرة النطاق. وفيما يتعلق بالنساء الريفيات فإن 
االقتصاد الريفي ميثل لهن عموماً مصدراً للعمل أهم من أسواق العمالة الزراعية في 
معظم املناطق باستثناء جنوب آسيا؛298 على أنه، كما جاء من قبل في هذا التقرير، رمبا 
واملشاريع  العمل  فرص  إلى  الوصول  ُسبل  في  التباين  من  اجلنسني  بني  الفروق  تتضح 

التجارية، أو احلصول على أجور أقل مقابل نفس العمل. 

ما هي العوامل احملركة لالقتصاد الريفي غير الزراعي؟
التنمية في  الزراعية لها دور مهم في تعزيز  التنمية  أن  من املعترف به منذ وقت بعيد 
سائر قطاعات االقتصاد،299 من خالل مجموعة من الصالت بينها وبني القطاعات األخرى. 
كما تؤدي الزراعة عموماً دوراً مهيمناً في التأثير على حجم وبنية االقتصاد الريفي غير 
الزراعي من خالل توريد املواد اخلام الالزمة للتجهيز الزراعي وتوفير سوق للمدخالت الزراعية 
االقتصاد،  في  األخرى  القطاعات  إلى  العمالة  وضخ  واخلدمات،  االستهالكية  والسلع 

وتوريد - وتخفيض أسعار - األغذية لالقتصاد غير الزراعي. 
في  سريعاً  منواً  أيضاًً  العادة  في  شهدت  الزراعة  في  قوياً  منواً  حققت  التي  واملناطق 
االقتصاد الريفي غير الزراعي. وتشير الدراسات إلى أن كل دوالر من القيمة املضافة في 

»إذا كانت االبنة ]تعتبر[ متكافئة وتتابع دراستها 
فإن حياتها ستكون أيضاًً أفضل في املستقبل... 

وسوف جتني ثمار ذلك... ميكنها احلصول على 
وظيفة في مدرسة أو تعطي دروساً خصوصية 
في البيت. ولذلك فإن فوائد ]التعليم[ للبنات 

أكبر منها لألوالد«.
رويال جان،

اأنثى، 40 عامًا، باك�ستان.

»الفتيات يتعجلن دائماً احلصول على بعض املال 
فيذهنب إلى داكار للعمل خادمات. إن األوان لم 

يفت أبداًً ليصبحن خادمات. ولكن ينبغي للفتاة 
أن جتتهد أوالً في املدرسة، وإذا لم تفلح في 

ذلك فيمكنها حينئذ أن تعمل خادمة. وينبغي 
للفتيات أيضاًً أن تكون لهن طموحات أعلى من 
مجرد العمل خادمات. ملاذا ال يسعني إلى العمل 

في مكاتب مثل الرجال؟«.
حبيباتو غوديابي، 

اأنثى، 21 عامًا، ال�سنغال.
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الزراعة يحقق مكاسب تتراوح بني 30 و80 في املائة من دخل اجلوالت الثانية في القطاعات 
العمالة.  فوائض  وتوفر  السكان  كثافة  قبيل  من  لعوامل  تبعاً  االقتصاد،300  من  األخرى 
التنمية،  مستويات  مختلف  خالل  من  األخرى  والقطاعات  الزراعة  بني  العالقة  وتتطور 
األخرى من  القطاعات  في  النمو  على  التنمية  من  الدنيا  املستويات  على  حيث تشجع 
وتقل  املتبادلة؛  املنفعة  عالقات  تتسع  البلدان،  حتققه  الذي  النمو  ظل  وفي  االقتصاد؛ 
أهمية الزراعة في نهاية املطاف كقوة محركة للنمو االقتصادي.301 وفي املقابل فإن بطء 
املدخالت  متطلبات  وقلة  املستهلكني  طلب  ضعف  إلى  يفضي  الزراعة  في  الدخل  منو 
الزراعية وعدم حدوث منو كبير في التجهيز الزراعي وركود األجور. وفي ظل هذه الظروف، 
ال ميكن توقع الكثير من الدينامية في االقتصاد غير الزراعي، وجتد األسر الريفية الفقيرة 
زراعية  العمل في أنشطة غير  التي تشمل  البقاء  نفسها مدفوعة نحو استراتيجيات 
الزراعي،  القطاع  النمو في  بأن  الهجرة. وكل ذلك يوحي  إلى  واللجوء  العائد  منخفضة 
وبخاصة في البلدان التي يقوم اقتصادها على الزراعة، يحقق على األرجح فرصاً لتحفيز 

منو االقتصاد غير الزراعي ويفضي إلى حلقة حميدة للنمو الريفي وتوليد فرص العمل.
الزراعة، يوجد حالياًً على املستويني الوطني والعاملي عدد من  أنه باإلضافة إلى  على 
العوامل األخرى التي قد تؤثر على شكل وتنمية االقتصاد الريفي غير الزراعي.302 ويتمثل 
التنمية  منط  من  مهماً  جزءاًً  تشكل  أن  ميكن  التي  التحضر  عملية  في  األول  العامل 
على  إيجابي  أثر  له  احلضرية  املناطق  من  والقرب  الريفي.  الفقر  من  احلد  على  القائمة 
تتمتع بسجل حافل  واملدن  البلدات  القريبة من  الهندية  الزراعي. فالقرى  االقتصاد غير 
بأنشطة احلد من الفقر أكثر من غيرها من القرى،303 وهذا االستنتاج ينطبق أيضاًً على 
البلدان األخرى. ويبدو أن تشتت أمناط التحضر يشكل قوة دافعة مهمة بدرجة كبيرة لنمو 
االقتصاد الريفي غير الزراعي. وميكن للمدن اإلقليمية الدينامية واملدن الصغيرة أن توفر 
والعمالة  واخلدمات  املنتجات  بالزراعة، لدخول أسواق  الكثير منها  يرتبط  واسعة،  فرصاً 
13 العالقة بني التحضر  أمام األسر الريفية التي تعيش في محيطها. ويعرض الشكل 
 املشتت - وهو يعرف بأنه السكان الذين يعيشون في مراكز حضرية يقل عدد سكانها عن
000 500 نسمة كنسبة من مجموع السكان )يستثنى من ذلك من يعيشون في مدن يزيد 

عدد سكانها عن 000 500 نسمة(. ويبني الشكل أنه كلما ارتفعت نسبة السكان الذين 
يعيشون في مراكز حضرية مشتتة، انخفض معدل الفقر الريفي. ويتفق هذا االستنتاج 
والتي ترى أن الهجرة من الزراعة إلى االقتصاد  مع الدراسات األخرى التي أُجريت مؤخراًً 
التوسع في  وأما  الفقر  باحلد من  قوياً  ارتباطاً  ترتبط  الثانوية  واملدن  الزراعي  الريفي غير 

املدن العمالقة فال يرتبط به.304 
جديدة  فرصاً  واحلضرية  الريفية  املناطق  بني  واالتصال  النقل  وسائل  ن  حتسُّ ويفتح 
أمام األسر الريفية، ال سيما في االقتصادات التي متر مبرحلة حتول واالقتصادات السائرة 
غير  الريفي  االقتصاد  في  سريعاً  منواً  الهند تشهد  أن  ذلك  مثال  التحضر.  على طريق 
إلى حد  املستقلة  الرئيسية  احلضرية  باملراكز  املرتبطة  النقل  ممرات  الزراعي على طول 
الكبير  االرتفاع  أفضى  والصني،  آسيا  شرق  جنوب  وفي  الزراعية.  قاعدتها  عن  بعيد 
يتطلب  الذي  التصنيع  انتقال  إلى  النقل  تكاليف  وانخفاض  السكانية  الكثافة  في 
عمالة كثيفة من أجل أسواق التصدير إلى الصناعات الريفية.306 وفي املكسيك، تنشأ 
في املراكز احلضرية فرص للعمل في الصناعات التحويلية واخلدمات داخل دائرة نصف 
150 كيلومتراً.307 على أن هذا النمط ال يسير بوتيرة واحدة حيث يتفاوت بشدة  قطرها 
ويعني  الريفية.  املناطق  من  العمالة  واستيعاب  العمل  فرص  تهيئة  في  التحضر  دور 
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ال�شكل 13 معدل انتشار الفقر الريفي والتشتت احلضري

2009، املالحق الإح�شائية؛ وال�شندوق   ،2008/2007  ،2006  ،1992  ،1991 املتحدة الإمنائي:  الب�شرية، برنامج الأمم  التنمية  تقارير  امل�شادر: 
1991، املالحق الإح�شائية.305 الدويل للتنمية الزراعية: تقرير الفقر الريفي 

حتسن النقل أن التنقل بني الريف واحلضر بات يشكل واقعاً ملموساً. وأصبح ذلك ميثل 
هذه  وتلوح  بالسكان.  املكتظة  الالتينية  وأمريكا  آسيا  بلدان  بعض  في  مهمة  ظاهرة 
الفرص في الكثير من البلدان، ولكن رمبا ليس في أفقرها، كما تتاح للكثير من السكان 
على الرغم من أنها قد ال تتوفر ألشدهم فقراً ألنهم يفتقرون في العادة إلى املهارات 
التي متكنهم من االستفادة من تلك الفرص. والكثير من أفقر السكان يعيشون بعيداً 

عن املراكز احلضرية كما يعاني الكثيرون منهم من التمييز في أسواق العمل.
مختلف  في  ميثالًن  قد  اللذان  والعوملة  التحرير  هو  للتغيير  احملرك  الثاني  والعامل 
يفتحان  كانا  وإن  القائمة،  الريفية  واخلدمات  الصناعات  ألصحاب  تهديداً  السياقات 
أيضاًً فرصاً جديدة أمام بعض املوردين الريفيني أو الصناعات القائمة على الريف. وأدى 
وجتار  للمجهزين  تركز  من  بذلك  يرتبط  وما  الزراعية  القيمة  سالسل  وتكامل  تطوير 
بدءاً  الصغيرة  الريفية  التجارية  األعمال  من  الكثير  إزاحة  إلى  التجزئة  وجتار  اجلملة 
البلدان  وفي  الالتينية.  أمريكا  في  سيما  ال  التجزئة،  جتار  إلى  ووصوالً  الوسطاء  من 
األفقر على وجه اخلصوص، ال ميكن ملنتجات الصانعني التقليديني أو احلرفيني منافسة 
الواردات املنخفضة التكلفة التي تنتج على نطاق كبير؛ وامللبوسات التي كان يصنعها 
الشمال. وميكن  بلدان  الريفيون حلت محلها مالبس مستعملة رخيصة من  اخلياطون 
األنشطة  من  جديدة  أنواع  ظهور  ظل  في  جديدة  وظائف  تهيئة  األخرى  الناحية  من 
تتراوح بني  التصدير. وهي  تتجه بشكل متزايد نحو سوق  الريفية. وهذه األنشطة قد 
في  التجميع  وصناعات  أفريقيا  شرق  في  الفنية  األعمال  أو  احمللية  اليدوية  األشغال 
أهمية  وتزداد  التصدير.  رخيصة ألسواق  منتجات  بتجهيز  تقوم  التي  الوسطى  أمريكا 
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ذلك  في  مبا  التوريد،  وخدمات  للعمل  فرصاً  تتيح  أن  وميكن  منطقة  كل  في  السياحة 
املنتجات الزراعية. واستناداً إلى األدلة املتاحة حتى اآلن، يبدو أن العوملة والتحول الذي 
البلدان  في  الريفي  النمو  دفع  في  األقوى  أنهما  أثبتا  قد  احلضرية  املناطق  تتصدره 
االرتباط  وبات  والهند؛  الصني  مثل  النمو،  السريعة  واالقتصادات  بالسكان  املكتظة 
ضعيفاً بني النمو الزراعي والدخل والعمل غير الزراعي في الكثير من املناطق الريفية 

من تلك البلدان.308
النامية  البلدان  في  الريفية  فاملناطق  االتصاالت.  حتسن  هو  الثالث  احملرك  والعامل 
تشهد انتشاراً واسعاً لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت في نطاق الهواتف املتنقلة 
التكنولوجيات  هذه  وتؤثر  الصغيرة.  الريفية  املراكز  في  املقاهي  إلى  اإلنترنت  ووصول 
بالفعل على التجارة عن طريق زيادة سرعة نشر معلومات دقيقة عن الظروف السائدة 
على  املتنقلة  الهواتف  ر  وتيسِّ إليها.  املنتجات  تقدمي  ومتطلبات  البعيدة  األسواق  في 
سالسل  وإدارة  الطلبات  وتقدمي  استقبال  الريفية  املناطق  في  الشركات  من  الكثير 
إمداداتها بشكل أفضل. وبدأت في السنوات األخيرة املاضية نُظم استخدام الهواتف 
الُنظم أن تقلل من  الرابع، وميكن لهذه  املتنقلة لتحويل األموال كما جاء في الفصل 
التكاليف املرتفعة في كثير من األحيان وحتد من عدم التيقن املرتبط بإرسال التحويالت 
حاملا  الريفية  املناطق  إلى  احلضرية  اخلدمات  لنقل  إمكانية  وهناك  الوطن.  إلى  املالية 
تتوفر ُسبل موثوقة للنفاذ إلى اإلنترنت. مثال ذلك أن شركات اخلدمات في الهند بدأت 
كوسيلة  الريفية  القرى  في  أعمالها  لتشغيل  خارجية  مبصادر  االستعانة  عمليات 
التعليم  من  جيد  مبستوى  املوظفون  هؤالء  يتمتع  قد  وبينما  تكاليفها.  لتخفيض 
أنواع أخرى من  إلى  أن يفضي في غضون أشهر قليلة  الوظائف ميكن  إنشاء تلك  فإن 
إنشاء  مثل  أكبر،  بسهولة  عليها  احلصول  تعليماً  أقل  هم  ملن  ميكن  التي  الوظائف 
املطاعم أو شركات سيارات األجرة خلدمة العمال واملساعدة بذلك على زيادة دفع عجلة 

احمللي.309 االقتصاد 
لتوليد  جديدة  فرصاً  الطاقة  من  متجددة  صور  عن  البحث  يتيح  وأخيراً،  ورابعاً 
السكان  بالفعل حياة  وبدأت  الريفية.  املناطق  في  والوقود محلياً  الكهرباء  واستهالك 
احمللية  الكهرومائية  الطاقة  توليد  محطات  بفضل  تتغير  املناطق  كل  في  الريفيني 
اخلاليا  ألواح  واستخدام  األسرة،  في  كوقود  املستخدم  احليوي  الغاز  توليد  ووحدات 
توليد  تشجع  التي  املشاريع  من  كبيرة  وهناك مجموعة  الكهرباء.  توليد  في  الضوئية 
باستخدام  احليوي  الغاز  أو  الهند  في  امللوك  حب  زيت  باستخدام  مثالًً  وذلك  الكهرباء 
نبات السيسال في جمهورية تنزانيا املتحدة؛ وفي حني أن الكثير من هذه املصادر غير 
يتيح  أن  املرجح  ومن  أخرى ستكون مستدامة.  أنواعاً  أن هناك  املؤكد  مستدامة فمن 
تعميم  يبدأ  عندما  املزارعني  لصغار  جديدة  أسواقاً  ويوفر  أكبر  فرصاً  احليوي  الوقود 
املنخفض  السليلوز  استخدام  ميكنها  التي  التكنولوجيات  من  الثاني  اجليل  استخدام 
اجلوفية،  احلرارية  والطاقة  الكهرومائية،  الطاقة  توليد  أهمية  تزداد  وسوف  القيمة. 
التكنولوجيات  املد واألمواج في ظل حتسن  الرياح، والطاقة الشمسية وطاقة  وطاقة 
اخلطوط  عدد  حالياًً  املتنقلة  الهواتف  عدد  جتاوز  ومثلما  التكاليف.  هيكل  وتغيُّر 
الريفية قد يشهد  املناطق  البلدان فإن املستقبل في  الكثير من  الثابتة في  الهاتفية 
عدم احلاجة إلى توصيل خطوط الكهرباء بالشبكة الوطنية، وقد ال يلزم نقل إمدادات 
للعمل  جديدة  فرص  توفير  في  حاسم  دور  له  يكون  أن  املستقبل  لهذا  وميكن  الوقود. 
الريفي في الصناعات املتزايدة في مجال توليد الطاقة؛ وفي توليد الطاقة التي ميكن 
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املعيشية وحتسني صورة  بالظروف  النهوض  وفي  الريفية؛  الصناعات  عليها  تعتمد  أن 
الريفية. املناطق 

على  املعتمدة  البلدان  تركز  بأن   2008 لعام  العالم  في  التنمية  تقرير  وأوصى 
في  املعدمني  العمال  دمج  من  والتمكني  األساسية  األغذية  إنتاج  زيادة  على  الزراعة 
والبلدان  حتول  مبرحلة  متر  التي  البلدان  وكانت  الزراعي.  للتصدير  دينامية  استراتيجيات 
التحول  التي جعلت  الوحيدة  البلدان  احلضرية هي  املناطق  اقتصادها على  يقوم  التي 
للحد  بها  املوصى  استراتيجياتها  صميم  في  الزراعية  غير  األنشطة  نحو  الزراعة  من 
موقفاً  التقرير  هذا  ويتخذ  والتدريب.  الثانوي  بالتعليم  ذلك  في  مستعينة  الفقر،  من 
وتشجيع  حتفيز  في  رئيسياً  دوراً  يلعب  القوي  الزراعي  النمو  أن  حني  وفي  مرونة.  أكثر 
النامية  البلدان  من  الكثير  في  الريفية  املناطق  فإن  الزراعي  غير  االقتصاد  توسيع 
الزراعي  غير  االقتصاد  في  النمو  بأن  توحي  جديدة  فرص  فيها  وتنشأ  تغييرات  تشهد 
اقتراح  إلى  دعت  التي  األسباب  هي  وهذه  الزراعي.  القطاع  منو  على  حصرياً  يعتمد  ال 
السواء  على  الزراعي  وغير  الزراعي  القطاعني  في  الفرص  لتحفيز  تسلسالً  أقل  نهج 

للمساهمة في النمو االقتصادي الواسع النطاق واحلد من الفقر.

إهمال السياسات لالقتصاد الريفي غير الزراعي
ظل تركيز السياسات على االقتصاد الريفي غير الزراعي في خطط التنمية الوطنية 
حميد  »إهمال  هناك  كان  حيث  طويلة،  لفترة  محدوداً  الفقر  من  احلد  واستراتيجيات 
هو  األسباب  هذه  وأول  ذلك.  وراء  أسباب  عدة  وهناك  الريفية...«.310  املشاريع  لتنمية 
األساسية  البنية  في  العامة  االستثمارات  في  بعيد  أمد  منذ  احلضري«  »التحيُّز 
حصة  في  عموماً  االرتفاع  مثل  العوامل،  من  مجموعة  إلى  ذلك  ويرجع  واخلدمات. 
وعزلة  احلضرية،  باملناطق  الريفية مقارنة  املناطق  في  اخلدمات  توفير  تكلفة  الفرد من 
اجملتمعات احمللية الريفية، والنطاق احملدود للحكومات املركزية في بعض البلدان، وعدم 
قدرة األسر الريفية الفقيرة على دفع تكاليف اخلدمات.311 وبينما قد توجد اليوم حوافز 
أن  املرجح  من  فإن  فيها  االستثمار  وزيادة  الريفية  باملناطق  االهتمام  لتشجيع  جديدة 
معظم  في  السياسية  االقتصادية  للصورة  الثابتة  املالمح  أحد  ميثل  احلضري  التحيُّز 
على  ذلك،  يتطلب  وقد  معارضته.  من  بدالً  ذلك  مجاراة  املفيد  من  يكون  وقد  البلدان 
األعمال  تنمية  خدمات  )مثل  احلضرية  اخلدمات  تنمية  في  االستثمار  املثال،  سبيل 
الريفية   - احلضرية  املناطق  في  املتعاملني  من  أوسع  قاعدة  إلى  للوصول  التجارية( 
منفصلة.  ريفية  خدمات  إنشاء  من  أكبر  تكاليفية  فعالية  على  ذلك  ينطوي  عندما 
كما يتطلب ذلك استثمار دور املشاريع احلضرية الصغيرة واملتوسطة في توليد الطلب 
الشركات  مع  التعاون  على  تشجعها  حوافز  وتوفير  الريفية  واملنتجات  العمالة  على 

الريفية أو االستعانة بها.
الريفي  لالقتصاد  والسياسية  السياساتية  االستجابة  ضعف  وراء  الثاني  والسبب 
الزراعي  غير  الريفي  االقتصاد  فيها  يعمل  التي  املؤسسية  البيئة  أن  هو  الزراعي  غير 
مفتتة في العادة ومتأثرة بجداول األعمال )املفتقرة في كثير من األحيان إلى التنسيق( 
اخلاصة مبجموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة، مثل احلكومات على مختلف املستويات، 
بذلك سبب  ويرتبط  اخلاصة.312  والشركات  احلكومية  غير  واملنظمات  اخملتلفة،  والوزارات 
الزراعية تشمل مجاالت مشتركة  الريفية غير  ثالث يتمثل في أن سالسل اإلمدادات 
وتتداخل في كثير من األحيان مع االختصاصات احلكومية، من السلطات الريفية إلى 
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حتدياً  ذلك  ويشكل  الوطنية.  والوكاالت  والوزارات  احلضرية  والبلديات  احمللية  البلدات 
ملقرري السياسات في التصدي لالقتصاد الريفي غير الزراعي عبر العديد من الوحدات 
عندما  أسهل  سيكون  ذلك  أن  املؤكد  ومن  املؤسسية؛  واملسؤوليات  والواليات  اإلدارية 
الالتينية. وعالوة  أمريكا  الريفية واحلضرية كما هو شائع في  املناطق  البلديات  تغطي 
على ذلك فإن تنوع واختالف القطاعات التي تؤلف االقتصاد الريفي غير الزراعي قضية 
سياسة عامة يتعذر التصدي لها مبجموعة واحدة من التدابير، حتى وإن كان ذلك داخل 
البلد الواحد. وأخيراً فإن التشتت القطاعي واملكاني للمشاريع الريفية واأليدي العاملة 
السياسي،  »الدور«  وبالتالي  اجلماعي  والعمل  املصالح  إمكانية جتمع  الريفية يحد من 

وهو ما يحد بدوره من الضغوط واحلوافز التي تدفع السياسيني إلى االستجابة.
وفي حني أن هذه األسباب الكامنة وراء إهمال االقتصاد الريفي غير الزراعي ما زالت 
منطبقة حتى اليوم في الكثير من البلدان فإن هناك أيضاًً اهتماماً جديداً بها. ووفقاً 
الزراعية  البلدان  الدولي لبحوث سياسات األغذية: »في  املعهد  أجراها مؤخراًً  لدراسة 
في  مثلما  الزراعي،  األداء  وتدني  الهامشيني  املزارعني  أعداد  ازدياد  تعاني  التي  الفقيرة 
الزراعي  غير  الريفي  االقتصاد  إلى  السياسات  مقررو  ينظر  أفريقيا،  من  كثيرة  أنحاء 
باعتباره بديالً محتمالً للزراعة في حتفيز منو الدخل الريفي. وأما في البلدان التي يتحول 
ينظرون  السياسيات  مقرري  فإن  األخرى  القطاعات  إلى  الزراعة  عن  بنجاح  اقتصادها 
إلى االقتصاد الريفي غير الزراعي باعتباره قطاعاً ميكنه فتح فرص مثمرة أمام الكثير 
من العمال الزراعيني وصغار املزارعني الذين يستبعدون من الزراعة بسبب ازدياد أشكال 
الزراعة التجارية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة. وبالنظر إلى االحتياجات الرأسمالية 
مقرري  فإن  األحيان  من  كثير  في  الزراعي  غير  االقتصاد  يتطلبها  التي  املتواضعة 
السياسات ينظرون في كلتا احلالتني إلى االقتصاد الريفي غير الزراعي باعتباره قطاعاً 
من  الكثير  وهناك  الفقر.  من  للخروج  الريفيني  الفقراء  من  الكثير  أمام  الباب  يفتح 
الزراعي  غير  الريفي  باالقتصاد  السياسات  اهتمام  وينشأ  مكان.  في كل  االستثناءات 
العالم  في  العمل  وفرص  للدخل  كمصدر  أهميته  ازدياد  بسبب  منه  كبير  جانب  في 
العناصر  بعض  يشكل  قد  فيما  النظر  اآلن  املالئم  من  بات  فقد  ولذلك  النامي«.313 

الرئيسية جلدول أعمال سياسات االقتصاد الريفي غير الزراعي.

تعزيز االقتصاد الريفي غير الزراعي

السياق أهمية 
ال يوجد أي مخطط لتعزيز االقتصاد الريفي غير الزراعي. وبدايًة فإن السياق االقتصادي 
التي قد  العوامل  أن يحدد  اإلقليم( ميكن  أراضي  )أو  املنطقة  توجد فيه  الذي  الوطني 
السريعة  البلدان  في  والصناعية  احلضرية  املناطق  أن  ذلك  مثال  الريفي.  النمو  حترك 
النمو والسائرة على طريق التحضر، مثل الصني والهند، ميكن أن تولِّد من خالل الطلب 
الريفي  النمو  على  يحافظ  أن  ميكن  ما  وهو  الريفية،  املناطق  مع  قوية  خلفية  روابط 
السليمة  األساسية  البنية  توفر  باحليوية شريطة  يتسم  زراعي  حتى في غياب قطاع 
الوطني  االقتصادي  السياق  على  الركود  يخيم  وعندما  األسواق.  إلى  الوصول  وُسبل 
فإن النشاط الريفي غير الزراعي يتوقف في األرجح على عوامل محركة وطنية. على 

بناء املستقبل 
في غواتيماال
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أن فرص النمو في االقتصاد الريفي غير الزراعي دون املستوى الوطني ميكن أن تتفاوت 
تفاوتاً كبيراًًً. ولذلك من احلاسم فهم السياق اإلقليمي. 

وتبدأ نقطة االنطالق بتحديد احملركات احملتملة للنمو القادر على حتقيق فائض ميكن 
احملرك  هي  والزراعة  احملركات.  تلك  تعزيز  كيفية  حتديد  ثم  البلد،  أو  اإلقليم  خارج  بيعه 
يتفاوت  ذلك  يتخذه  الذي  الشكل  أن  من  الرغم  على  احلاالت  من  كثير  في  الرئيسي 
منطقة  في  الفقر  من  واحلد  احمللي  النمو  وراء  احلافز  أن  ذلك  مثال  السياق.  بتفاوت 
العالية  للمحاصيل  الزراعي  اإلنتاج  وتنويع  تكثيف  هو  البرازيل  في  خوازيرو   - بترولني 
املروية. وفي  الزراعة  بأجر في  العمالة  ازدياد  إلى جانب  احمللية،  للتصدير وللسوق  اجلودة 
والتنويع عن  الزراعي  التكثيف  للنمو هو  احملرك  العامل  بيرو، كان  بونو كوسكو في  ممر 
طريق الدخول في أنشطة غير زراعية، واقترن ذلك بالهجرة املوسمية من أجل العمل 
مقابل أجر في التعدين والزراعة. ولعبت الزراعة دوراً رئيسياً في كلتا احلالتني، وإن كانت 
إمكانية  فإن  الزراعة  خارج  وأما  متباينة.314  العيش  كسب  وفرص  مختلفة  األشكال 
توليد دوافع أخرى لربطها باألنشطة غير الزراعية األخرى ولتوليد فرص للعمل وتوفير 
االقتصادي  السياق  تلك األنشطة فيحددها  الريفيني من خالل  العيش للسكان  ُسبل 

الوطني والقاعدة االقتصادية في كل منطقة أو إقليم وطريقة توزيع األصول فيها.
النمو  ومعوقات  فرص  فهم  في  حاسماً  عامالً  االقتصادية  القاعدة  نوع  ويشكل 
كانت  إذا  سيما  ال  قامتة،  تكون  قد  الريفي  غير  االقتصاد  آفاق  أن  ذلك  مثال  الريفي.315 
فرص  احملرومة من  الفقيرة  املوارد  مناطق  في  ركوداً،  أيضاًً  تعاني  الوطنية  االقتصادات 
النمو القائم على املوارد بسبب االفتقار إلى التربة اخلصبة أو املياه أو املوارد الطبيعية 
استراتيجية  متثل  قد  احلضرية  املناطق  إلى  الهجرة  فإن  وهكذا  استغاللها.  ميكن  التي 
هة  رئيسية للنمو احمللي واحلد من الفقر في تلك املناطق، وهو ما يتطلب سياسات موجَّ
االستراتيجية،  األساسية  البنية  وتطوير  واملهارات  احمللية  العمالة  أسواق  تنمية  نحو 
أخرى  القاعدة االقتصادية في مناطق  أو االتصاالت. وقد تتسم  البري  النقل  وبخاصة 
أو  اخلصبة  التربة  توجد  عندما  مثالًً  ذلك  يحدث  أن  وميكن  مستغلة.  غير  بإمكانات 
املعادن أو املوقع االستراتيجي أو املناظر الطبيعية الرائعة اجلمال، ولكن استغالل هذه 
الطرق(  أو  الري  )رمبا  األساسية  البنية  في  استثمارات  يتطلب  االقتصادية  اإلمكانات 
في  األولوية  إعطاء  وينبغي  التسويق.  ترتيبات  أو  البشري  املال  رأس  أو  التكنولوجيا  أو 
تلك احلاالت لتنمية اإلمكانات اخلاصة باملنطقة حتى ميكن بذلك توليد طلبات جديدة 
التنمية  نُهج  وتهدف  األقاليمية.  املضاعفات  خالل  من  الزراعية  غير  املنتجات  على 
اإلقليمية حتديداً إلى تطوير تلك اإلمكانات واالستفادة من تلك املضاعفات عن طريق 
مؤسسية  صالت  وتكوين  واحلضرية(  )الريفية  الفاعلة  العناصر  من  مجموعة  تعبئة 
قاعدة  بالفعل  الزراعة  تشمل  عندما  حتدث  ثالثة  حالة  وهناك  مالئمة.  واستثمارية 
الزراعية  غير  الريفية  األنشطة  في  النطاق  الواسع  النمو  حتفز  دينامية  اقتصادية 
تلك  في  أقدامها  ترسيخ  على  األغلب  في  الكبرى  الشركات  تعمل  كما  الثانوية. 
الزراعيني  الريفيني غير  )وكذلك مخاطر( جديدة للمنتجني  البيئات وتفتح بذلك فرصاً 

الذين يفتقرون إلى املهارة ويعملون على نطاق ضيق.
وبغض النظر عن القاعدة االقتصادية للمنطقة فإن املساهمة احلالية من األصول 
توزيع  وراء  تقف  التي  املؤسسات  شأن  شأنها  تتفاوت،  قد  والثروة  والسلطة  والدخل 
في  النمو  لدور  بالنسبة  مهمة  تداعيات  على  ذلك  وينطوي  والسلطة.  األصول 
السياقات  وفي  والفقر.  املساواة  عدم  توسيع  أو  تضييق  في  الزراعي  غير  االقتصاد 
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املساواة  عدم  تسريع  في  التجاري  القطاع  منو  يتسبب  قد  التكافؤ،  إلى  تفتقر  التي 
املال  ورأس  والتكنولوجيا  التعليم  على  احلصول  ُسبل  في  التفاوتات  كل  ل  تتحوَّ حيث 
ذلك  إلى  وباإلضافة  النخبة.  منها  تستفيد  مزايا  إلى  والسياسية  التجارية  والقوى 
تقف  الفقراء  الريفيون  السكان  يباشرها  التي  الزراعية  غير  األنشطة  من  الكثير  فإن 
االقتصادي.  النمو  أثناء  في  تنشأ  التي  املتغيرة  الظروف  وجه  في  كبيرة  بدرجة  هشة 
ومثال ذلك أن صغار منتجي األدوات اليدوية أو األغذية املصنَّعة ال يندمجون بسهولة 
وقد  منتجاتهم؛  وسالمة  جودة  مستوى  انخفاض  بسبب  احلديثة  التجزئة  نُظم  في 
يختفون سريعاً في ظل هيمنة املتاجر الكبيرة واألسواق الصغيرة. ويتعنيَّ على مقرري 
التعليم  في  بعناية  النظر  املنصف  الزراعي  غير  الريفي  بالنمو  املعنيني  السياسات 
وجه  في  الصمود  على  السكان  قدرة  تنمية  على  املساعدة  ميكنهما  اللذين  والتدريب 
بني  والتكاملية  التنافسية  العالقات  من  تنشأ  قد  التي  والتهديدات  والفرص  التغيير 

والصغيرة. الكبيرة  املشاريع 

مناخ االستثمار الريفي
واالستثمارات  السياسات  له  تبعاً  تتفاوت  فسوف  شيء  كل  هو  السياق  كان  إذا 
اقتصادية  فرص  تهيئة  على  قادر  زراعي  غير  ريفي  اقتصاد  ظهور  لتشجيع  املطلوبة 
للسكان الريفيني ذوي الدخل املنخفض. على أن مناخ االستثمار السليم في أنشطة 
القطاع اخلاص هو املنطلق في كل احلاالت. ويتسم ذلك بأهمية حاسمة لكل األعمال 
شركات  إلى  واحدة  امرأة  تديرها  التي  الصغر  املتناهية  املشاريع  من  الريفية،  التجارية 
ويتألف  البلدان.  مختلف  بني  االستثمار  خيارات  تقيِّم  التي  العاملية  الزراعية  األغذية 
تشمل  التي  الوطنية  السياسات  من  مجموعة  من  األول  املقام  في  االستثمار  مناخ 
والسياسات  والضرائب  والعمالة  القطاعية  والسياسات  الكلي  واالقتصاد  التجارة 
د البيئة التي ميكن إجراء االستثمار فيها. على أن ذلك ينطوي  اإلقليمية وغيرها، التي حتدِّ
واالتصاالت؛  العامة  واملنافع  األساسية  البنية  سيما  ال  عامة،  سلع  تقدمي  على  أيضاًً 
والتصدي لقضايا احلكم )مثل الفساد وعدم التيقن الذي يخيم على أجواء السياسات، 
األعمال  ودعم  الريفي  االقتصاد  لتحفيز  جهود  في  والشروع  واجلرمية(،  والبيروقراطية، 
التجارية. وميكن لهذه القضايا أن تنطوي على أهمية كبيرة. مثال ذلك أن االحتكارات 
لفرض  وميكن  األخرى.  التنظيم  وأشكال  الترخيص  خالل  من  مبرر  أي  بدون  تنشأ  قد 
أن  الهجرة  مكافحة  سياسات  خالل  من  أو  السلع  ونقل  السكان  حركة  على  ضوابط 
يعرقل الصالت بني املناطق الريفية واحلضرية أكثر مما يشجعها. وميكن تثبيط التوسع 
في األعمال التجارية من خالل التوسيع املفاجئ لنطاق الضرائب، ونقل املسؤولية عن 

الضرائب احلكومية، وفرض الرسوم، والفساد.
الواحد  البلد  داخل  يتفاوت  وهذه ليست مجرد قضايا وطنية. فمناخ االستثمار قد 
الذي تختلف فيه نُظم الضرائب باختالف األماكن. كما أن طريقة تطبيق السياسات 
الوطنية مرهونة في كثير من األحيان بالتفسير احمللي ومتارس بوساطة من مؤسسات 
العوامل بيئة مؤسسية محلية تتسم في أسوأ  محلية. وميكن أن تنشأ عن كل هذه 
تستخدم  التي  التجارية  األعمال  تسجيل  ومتطلبات  احمللية؛  الضرائب  بكثرة  احلاالت 
أشكال  وتعدد  االزدهار؛  من  املشاريع  لتمكني  أدوات  منها  أكثر  اإليرادات  جلمع  كفرص 
فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  الهجرة.316  وحواجز  العموميني؛  املوظفني  من  »االبتزاز« 
تطبيق  في  كله  يسهم  أن  ميكن  اإلتاوات  وفرض  البارزة  والعائالت  احملليني  السياسيني 
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معامالت  تكاليف  وزيادة  اإلطالق،  على  تطبيقها  عدم  أو  انتقائياً  تطبيقاً  السياسات 
إجراء األعمال التجارية، أو قد يسهم ببساطة في وقف سير األعمال التجارية. 

في  الريفية  التجارية  األعمال  ملعوقات  الدولي  البنك  أجراه  استقصاء  من  وتبنيَّ 
هي  معوقات  خمسة  أهم  أن  املتحدة317  تنزانيا  وجمهورية  النكا  وسري  نيكاراغوا 
والنقل.  واإلدارة  والتسويق  التمويل  وتكلفة  وتوفر  الكهرباء(  سيما  )ال  العامة  املرافق 
وشملت املعوقات األخرى البيروقراطية والضرائب والسياسات القطاعية الضعيفة أو 
الطائشة. وفي حني أن األهمية النسبية لتلك املعوقات قد تتفاوت باختالف السياقات، 
األعمال  إجراء  عليها  ينطوي  التي  املعامالت  وتكاليف  اخملاطر  من  عموماً  تزيد  فهي 
تلك  حلسم  وميكن  الزراعي.  غير  االقتصاد  ظهور  املطاف  نهاية  في  وتعرقل  التجارية، 
دة أن يساعد على ازدهار األعمال  القضايا التي تتسم بأكبر األهمية في سياقات محدَّ
من  الكثير  فيهم  مبن  الفقراء،  الريفيني  للسكان  عمل  فرص  وتهيئة  الريفية  التجارية 

أطفال وشباب اليوم الذين قد ال يجدون في الزراعة مخرجاً من الفقر. 

بناء القدرات: تعزيز فرص احلصول على التعليم
يشكل حتسني املهارات والتعليم باستمرار شرطاً أساسياً حلصول األفراد على دخل أعلى 
إلى  يدعو  لأللفية  الثاني  اإلمنائي  الهدف  أن  إلى  وبالنظر  زراعية.318  أنشطة غير  ومزاولة 
توفير التعليم االبتدائي للجميع فرمبا ال غرابة في أن الكثير من البلدان النامية، وبخاصة 
البلدان النامية األكثر فقراً، ركزت جهود التعليم على هذا اجملال أكثر من غيره. على أن 
جيدة،  بنوعية  يكون  أن  إلى  أيضاًً  حاجة  في  التعليم 
وما زال الطريق طويالًً أمام معظم املدارس االبتدائية 
التي يلتحق بها األطفال الريفيون الفقراء. وباإلضافة 
إلى ذلك، ال ينال الكثير من األطفال الريفيني الفقراء 
كثير  في  ويحتاجون  التعليم،  من  املطلوب  القسط 
من األحيان إلى فرص أخرى في التعليم غير الرسمي. 
املناهج  باستخدام  التعليم  فإن  ذلك  على  وعالوة 
على  الريفيني  األطفال  يخدم  ال  احلضرية  الدراسية 
الوجه األفضل ألن الكثير من محتوى هذه املناهج ال 
يتصل اتصاالً مباشراً بالفرص املفتوحة أمام اخلريجني 

في املناطق الريفية.
الفنية  املهارات  تنمية  خاص  بشكل  املهم  ومن 
على  الريف  شباب  قدرة  تنمية  ميكن  حتى  واملهنية 
املناطق  في  سواء  االقتصادية  الفرص  إلى  الوصول 
املصطلح  ويشمل  احلضرية.  املناطق  في  أو  الريفية 
ثالثة أنواع رئيسية من التعليم أو التدريب: التعليم الفني واملهني في مختلف مراحل 
التعليم الثانوي؛ ومراكز التدريب املهني العامة ومعاهد التدريب الصناعي؛ والتدريب في 
األساسي(،  تعليمهم  يتموا  لم  الذين  لألشخاص  األنسب  )وهو  الرسمي  غير  القطاع 
التدريب في  تقليدية من  أو أشكاالً  تقليدياً  ويشمل في كثير من األحيان تدريباً مهنياً 
نت في العالم  ورش عمل حرفية. وفي حني أن فرص احلصول على التعليم االبتدائي حتسَّ
النامي )وإن كانت بدرجة أقل في املناطق الريفية( فإن احلصول على فرص تنمية املهارات 
الفنية واملهنية العالية اجلودة تقل في العادة عن املطلوب. ويسفر ذلك عن قلة املهارات 

»... أحلم وأفكر في أن أغير وضعي عندما أكبر، 
سأكون كبيرة ولدي الكثير من األطفال وسوف 

يعرف أطفالي كلهم بعض األشياء، وسوف 
يلتحقون جميعاً باملدرسة، وحينها سيمكن 

حتقيق بعض التقدم... سأكون قد ربيت أطفالي 
الذين سيمدون لي يد العون. سوف يتعلمون 
ويحصلون على التعليم حتى ميكنهم العمل«.

رانوتيني، 
اأنثى، 46 عامًا، مدغ�سقر
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ذات الصلة بأسواق العمل بني الشباب، وهو ما قد يفضي إلى ارتفاع معدالت البطالة 
ويعرقل أيضاًً التنمية االقتصادية. وفي بنغالديش، على سبيل املثال، تبنيَّ أن االفتقار إلى 
العمالة املاهرة الكافية قد أضر بأداء قطاعات امللبوسات والنسيج واجللود في األسواق 
واملناهج  واملهنية،  الفنية  املهارات  تنمية  برامج  توفر  بعدم  يرتبط  ذلك  وأن  الدولية، 
الدراسية القدمية التي ما زالت تستخدم في البرامج القائمة، وافتقار العمال إلى فرص 

التدريب في أثناء اخلدمة.319 
ومثلما في حالة التعليم األكادميي فإن فرص االلتحاق ببرامج تنمية املهارات الفنية 
واملهنية تقل في العادة إلى أدنى حدودها في املناطق الريفية. ولذلك فإن األولوية األولى 
هي تعزيز توفر تلك البرامج وتيسير وصول شباب الريف إليها. وعالوة على ذلك، تواجه 
البرامج واملؤسسات القائمة حتديات تتعلق بكيفية توفير التعليم املناسب الحتياجات 
وغير  الزراعي  الريفي  العمل  أسواق  احتياجات  تلبية  وكيفية  الريف،  وشباب  أطفال 
ميدان  وشهد  البرامج.  تلك  وتوجه  ونطاق  حجم  في  تغييراً  ذلك  ويتطلب  الزراعي. 
ذلك حتول  األخيرة وصاحب  السنوات  وممارسات جديدة خالل  أفكار  بزوغ  املهارات  تنمية 
من الُنهج القائمة على قاعات الدراسة نحو اتباع نُهج شاملة واجلمع بني التدريب في 
مكان العمل وقاعات الدراسة وبني اخلدمات التكميلية التي تهدف إلى املساعدة على 
نتائج طيبة فيما يتعلق بإمكانية احلصول  إيجاد فرص عمل للطالب؛ وأسفر ذلك عن 
وتوسيع  الُنهج  تلك  لتطوير  بكثير  أكبر  دعماً  السياسات  توفر  أن  ويجب  عمل.320  على 

نطاقها لتشمل املناطق الريفية واألطفال والشباب الريفيني. 
البلدان  في  واملهنية  الفنية  املهارات  تنمية  برامج  توسيع  أمام  حتديات  عدة  وهناك 

املهنية  املهارات  تنمية  عن  فاملسؤولية  النامية. 
الريفية في الكثير من البلدان مفتتة بني املؤسسات، 
بني  االنفصال  استمرار  في  د  تتجسَّ مشكلة  وهي 
السياسات  صنع  وعمليات  والبحوث  التعليم  مهنة 
السياسات  مقررو  ويفتقر  الفقر.  على  تركز  التي 
السكان  وتدريب  تعليم  في  الشامل  النهج  إلى 
شكوك  األحيان  من  كثير  في  وتساورهم  الريفيني 
حول قيمة تنمية املهارات الفنية واملهنية وتكلفتها 
الثانوي  التعليم  تكلفة  عن  تزيد كثيراًً  أن  التي ميكن 
العام. وهناك مسألة أخرى تتعلق باجلدل حول األدوار 
وحتمل  توفير  في  واخلاص  العام  للقطاعني  املالئمة 
ويفترض  واملهنية؛  الفنية  املهارات  تنمية  تكلفة 
الكثير من اخلبراء ووكاالت املعونة ومقررو السياسات 
وهناك  العمل.  ألماكن  ذلك  ترك  األفضل  من  أن 
التوازن  لتحقيق  بأفضل طريقة  تتعلق  أخرى  مسألة 
العمل،321 وكما  والطلب في سوق  املهارات  بني عرض 
التركيز  انصب   ،23 اإلطار  في  غانا  مثال  من  يتبنيَّ 
القطاع  أجل  التدريب من  األحيان على  في كثير من 
وعالوة  الرسمي.  غير  القطاع  من  أكثر  الرسمي 
الكثير  نظر  في  الفني  التدريب  يعتبر  ذلك،  على 
الثانية  الدرجة  من  تعليماً  واملواطنني  احلكومات  من 

»هذه بالضبط هي مشكلة األمية. ليس أمامك 
أي سبيل للمعرفة. ما هي الفرص املمكنة 
حينئذ؟ ال أعرف. كل ما أعرفه هو الزراعة... 
وبالطبع كنت أود أن أقوم بشيء أفضل لو 
أتيحت لي الفرصة. ولكني ال أعرف كيف 

ميكنني أن أقوم بشيء آخر«.
حبيباتو غوديابي، 

21 عامًا، ال�سنغال.



تقرير الفقر الريفي 1982011

Palmer (2007) :امل�شدر

مقارنة بالتعليم الذي يتخذ منحى أكادميياً أكبر.322 وفي أفريقيا )ورمبا في أماكن أخرى( 
لم تكن احلكومات متأكدة مما إن كان من األفضل االستثمار في التعليم العام أو في 

التدريب الفني واملهني لتعزيز التنمية واحلد من الفقر.323 
كما لم تلق برامج تنمية املهارات الفنية واملهنية اهتماما يذكر من وكاالت املعونة 
الدولي  البنك  قبيل  من  وكاالت  انتهجتها  التي  املتغيرة  السياسات  وكانت  الدولية. 
الفنية  املهارات  تنمية  في  استثماراته  املاضي  القرن  تسعينات  في  خفض  الذي 

يستخدم االقتصاد غير الرسمي في غانا ما يقرب من 90 
في املائة من القوى العاملة. ولذلك فإن البرامج الكافية 

هة لالقتصاد غير  للتعليم والتدريب على املهارات املوجَّ
الرسمي أساسية للشباب )الريفيني واحلضريني( حتى 

ميكنهم احلصول على فرص عمل جيدة. على أنه بالرغم 
من أن تنمية املهارات الفنية واملهنية كانت محل اهتمام 

هة بالدرجة  احلكومات في السنوات األخيرة فإنها موجَّ
األولى إلى القطاع الرسمي أكثر منها للقطاع غير 

الرسمي. وعلى الرغم من وجود مجموعة من البرامج 
العامة وبرامج املنظمات غير احلكومية والبرامج اخلاصة 

فإن التدريب غير الرسمي في أثناء العمل ميثل اآللية 
ر من خاللها الشباب الريفيون  الرئيسية التي يطوِّ

واحلضريون الفقراء مهاراتهم في العمل.
ويوجد في االقتصاد غير الرسمي ثالثة أنواع من ذلك 
التدريب، وهي التدريب احلرفي التقليدي على اخلدمات 

والصناعات التحويلية، والتدريب غير الرسمي على جتارة 
التجزئة، والتدريب غير الرسمي املرتبط بالزراعة. وكل 

هذه األنواع الثالثة لها عدة مميزات على برامج التدريب 
الرسمي. فهذه البرامج متصلة اتصاالً مباشراً بعالم 

العمل؛ وهي متكن الشباب من اكتساب الكفاءات 
العملية املرتبطة بالعمل؛ وهي منخفضة التكلفة 

وذاتية التمويل )من خالل العديد من الترتيبات املشتركة 
بني املتدربني واملدربني أو من خالل ترتيبات داخل األسرة(؛ 

وهي تعزز رأس املال االجتماعي وتيسر إنشاء شبكات 
األعمال التجارية غير الرسمية. وعموماً فإن تكاليف 

وفرص الدخول في هذه البرامج غير الرسمية مواتية أكثر 
مما في البرامج الرسمية للسكان الفقراء والريفيني، مبن 

فيهم من ال يتمتعون بأي مهارات تعليمية رسمية. ومن 
الناحية األخرى، متيل هذه الُنهج إلى إدامة املمارسات 

والتكنولوجيات التقليدية، وتشجع على التكرار أكثر من 
م التدريب  االبتكار والتجريب. وعالوة على ذلك، ال يقدِّ

بالضرورة أشخاص لديهم مهارات تعليمية جيدة، وقد 
تكون مجموعة املهارات التي يتلقاها املتدرب محدودة 

)وتقتصر في حالة الفتيات على »األنشطة النسائية« 
دة للتدريب. كما  التقليدية(، بسبب السياق واألغراض احملدَّ

يجازف املتدربون بتعرضهم لالستغالل كعمالة رخيصة.
ولكي يؤدي التدريب على املهارات في االقتصاد غير 

الرسمي دوراً أكثر فعالية في متهيد الطريق أمام الشباب 
والراشدين الريفيني من اخلروج من الفقر، يتعنيَّ زيادة 

دعم آليات التدريب غير الرسمي والسعي إلى معاجلة 
جوانب القصور فيها بدون التخلي عن مزاياها النوعية. 
وعالوة على ذلك، ينبغي تقدمي الدعم الكافي لالقتصاد 

غير الرسمي الذي يقام فيه التدريب حتى تتاح ملن 
نة فرص جيدة للعمل وتنظيم  يتمتعون مبهارات محسَّ

املشاريع. وينبغي أن تعترف أي استراتيجية مالئمة لتنمية 
املهارات باملسارات املتعددة )الرسمية وغير الرسمية( 

التي يكتسب الشباب الريفيون من خاللها مهاراتهم 
كعمال وكأصحاب مشاريع في االقتصاد غير الرسمي، 

مع االستفادة من جوانب القوة التي يتمتع بها كل منها 
بدالً من السعي إلى دمجها في التيار الرسمي العام. 

وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعترف االستراتيجية 
بأهمية التعددية املهنية في ُسبل العيش الريفية 

وتسعى إلى تعزيز املرونة واالتساع في التدريب الرسمي 
وغير الرسمي القائم.

الإطار  23 أهمية التدريب غير الرسمي لالقتصاد الريفي - حالة غانا
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تشكك  تغذية  في  سبباً  االبتدائي  التعليم  في  بكثافة  االستثمار  في  وبدأ  واملهنية 
وتالحظ  واملهنية.324  الفنية  املهارات  تنمية  في  االستثمار  جدوى  في  النامية  البلدان 
منظمة العمل الدولية أن االستراتيجيات الدولية الرامية إلى احلد من الفقر تتجاهل 

بدرجة كبيرة احلاجة إلى تنمية املهارات.325 والواقع أن 
بني منظمة  لتقرير مشترك  وفقاً  والتدريب،  التعليم 
والزراعة،326 من بني أكثر  اليونسكو ومنظمة األغذية 
من  لإلهمال  تعرضت  التي  الريفية  التنمية  تدخالت 

جانب احلكومات الوطنية واجلهات املانحة.
الراهنة  للحالة  سريعة  حلول  أي  حالياًً  توجد  وال 
املناطق  لصالح  واملهنية  الفنية  املهارات  لتنمية 
منظمة  تقرير  أن  على  الريفيني.  والسكان  الريفية 
اليونسكو عن الرصد العاملي لتوفير التعليم للجميع 
د أربعة مجاالت رئيسية للتحسني.  2010 327 يحدِّ لعام 
باحتياجات  التدريب أكثر اتصاالً  أن يكون  أوالً، ينبغي 
أرباب  فيهم  مبن  العمل،  أرباب  ومتطلبات  السوق 
فإن  وبالتالي  الرسمي؛  غير  القطاع  في  األعمال 
مشاركة أرباب األعمال أساسية. وثانياً، رفع مستوى 
جودة التدريب الفني والتدريب على املهارات باعتبارها 
للتدريب  املالزمة  الصورة  لتجديد  أساسياً  شرطاً 
تنمية  توفر  أن  ينبغي  ذلك،  إلى  وباإلضافة  املهني. 
املهارات  من  واسعة  قاعدة  واملهنية  الفنية  املهارات 

ينبغي  وثالثاً،  دة.  احملدَّ التقنية  املهارات  من  مجموعة  مجرد  وليس  بالعمل  الصلة  ذات 
زيادة تعزيز التعليم األساسي حتى يجد األطفال الفقراء حوافز أكثر تشجعهم على 
مواصلة التعليم واحلصول على فرص أكبر في إمتامه للوصول إلى املدارس الثانوية أو 
الرئيسية لنجاح تنمية املهارات الفنية واملهنية في شرق آسيا  الفنية. ومن العوامل 
على  األساسي  التعليم  وانتشار  واحلساب  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  معدالت  ارتفاع 
املهارات  تنمية  برامج  طالب  بثلثي  تستأثر  اخلصوص  وجه  على  )الصني  واسع.  نطاق 
الفنية واملهنية في البلدان النامية واستفادت في ذلك من التحسن الكبير في نوعية 
التعليم األساسي(. ورابعاً، يتعنيَّ توسيع فرص تنمية املهارات الفنية واملهنية، وميكن 
بقطار  يلحقوا  لم  الذين  للشباب  الثانية«  »الفرصة  برامج  ذلك مثالًً من خالل  حتقيق 
واملهنية  الفنية  املهارات  تنمية  في  والفقراء  الفتيات  ضد  حالياًً  والتحيُّز  التعليم. 
البرامج،  تلك  أماكن  من  قليل  عدد  وهناك  العام.  الثانوي  التعليم  في  مما  بكثير  أكبر 
احتياجات  األغلب  في  تلبي  وهي  طيبة  بسمعة  تتمتع  التي  املنشآت  في  وبخاصة 

ثراًء.  الفئات األكثر 
ما  تعويض  من  احلكومية  غير  واملنظمات  اخلاص  القطاع  ن  متكَّ ذاته،  الوقت  وفي 
اخلاص  القطاع  من  مة  املقدَّ واملهنية  الفنية  املهارات  تنمية  برامج  وازدادت  فاتهم. 
الوطني  الصناعي  التعليم  دائرة  الكبيرة  البرامج  وتشمل  البلدان.328  من  الكثير  في 
الريفي،  املهني  للتدريب  برنامج  ويتبعها  البرازيل  في  األعمال  أرباب  يقودها  التي 
مجلسها  ويضم  الزراعيني  األعمال  أرباب  يديرها  التي  الوطني  الريفي  التدريب  ودائرة 
أعضاء من التعاونيات الزراعية. وتشمل الدائرة برامج للترويج االجتماعي التي تعطي 

»أقوم بتعليم أطفالي حتى ال تكون حياتهم 
مثلي، أنا أبوهم ال أعرف كيف أقرأ. لذلك 

يجب أن يلتحقوا باملدرسة وسوف ينجحون؛ 
وسوف يحصلون على مهنة عن طريق التعليم. 

رمبا يهاجرون للعمل ولكنهم لن يضلوا 
الطريق ألنهم يستطيعون القراءة... وسوف 

يستخدمونها ملساعدة أنفسهم في أي أرض 
يهاجرون إليها. وإذا كانوا يستطيعون بذلك 
مساعدة أنفسهم فسوف يساعدون أيضاًً 

والديهم بهذا التعليم«.
توفوك، 

ذكر، 44 عامًا، مدغ�سقر.
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تغطية  ما في  إلى حد  احلكومية  غير  املنظمات  تساعد  قد  للنساء.329 كما  األفضلية 
بعض العجز العام في التدريب الريفي. وعلى الرغم من تشتت املعلومات فإن التدريب 
ويغطي  بتنوعه  معروف  الريفية  املناطق  في  احلكومية  غير  املنظمات  تقدمه  الذي 
بني  تتراوح  وهي  كبيرة،  بدرجة  مختلفة  نُهجاً  ويستخدم  املواضيع  من  عريضة  طائفة 
والقدرة  التحليلية  والقدرات  العامة  والتوعية  الرسمي،  والتدريس  التجريبي  التعلم 
م التدريب على  على حل املشاكل وتعلم املهارات الشديدة اخلصوصية والعملية. ويقدَّ
منه  كبيراًًً  جانباً  أن  على  غير مستدام.  أنه  تكراره كما  يتعذر  وقد  نسبياً،  نطاق ضيق 

مبتكر وميكن أن يوفر دروساً مهمة لوضع السياسات الوطنية.

احللقة الوسطى املفقودة: دعم األعمال 

الصغيرة التجارية 
من  الفقراء  الريفيني  السكان  قدرات  تعزيز  يعود  لن 
خالل التعليم والتدريب على املهارات بأي فائدة إذا لم 
تقابله زيادة في فرص االقتصاد الريفي في القطاعني 
أن  املرجح  ومن  السواء.  على  الزراعي  وغير  الزراعي 
دور  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  للمشاريع  يكون 
حتفيز  فإن  ولذلك  الفرص.  تلك  توليد  في  أساسي 

ودعم تنمية تلك املشاريع مسألة بالغة األهمية. 
التجارية  األعمال  من  يكفي  ما  حالياًً  يوجد  وال 
كافية  جتارية  أعمال  توجد  ال  كما  الصغيرة  الريفية 
الرسمية  غير  األسرية  الهياكل  جتاوز  على  قادرة 
لتوليد  أكثر  رسمية  منظمات  إلى  للوصول  نسبياً 
وبذلك  يتجاوز حدود األسرة.  مبا  العمل لآلخرين  فرص 
فإن تشجيع ومساعدة املزيد من السكان الريفيني على بدء أنشطة جتارية هو األولوية 
أن  تركز على مناطق جغرافية محددة  التي  التجارية  األعمال  األولى. وميكن ملسابقات 
ومقدمي  التمويل  جهات  إلى  وتقدمهم  واإلرشاد  والتوجيه  التدريب  للفائزين  تتيح 
خدمات تنمية األعمال التجارية. كما ميكن للشركات الكبيرة حتفيز منو املشاريع الريفية 
الصغيرة واملتوسطة التي ميكن أن تتعاقد معهم.330 والتوسع مبا يتجاوز املستوى اجلزئي 
أسهل في كثير من األحيان على أصحاب األعمال التجارية املتعلمني الذين ال يحجمون 
إدارة  على  للمساعدة  املتخصصة  باخلدمات  واالستعانة  مهنيني  مديرين  تعيني  عن 
توسيع  من  حتد  قد  كثيرة  جوانب  على  تنطوي  التجارية  األعمال  بيئة  ولكن  اخملاطر. 
النطاق، وبخاصة الضرائب والتنظيم. وكلما انخفض مستوى التعليم، أبدى أصحاب 
يفضلون  وقد  هؤالء،  مع  التعامل  على  أقل  استعداداً  النساء  أو  الرجال  من  األعمال 
االجتماعية  احلماية  لتدابير  وميكن  التنظيمية.  العتبة  أو  الضرائب  أسر  حتت  البقاء 
املشاريع  أصحاب  حماية  وميكنها  اجملتمع،  من  األفقر  القطاعات  بني  الطلب  حتفز  أن 

الصغيرة والعمال في حالة عدم جناح االستثمارات.
بنية  هناك  تكون  أن  املعامالت  تكاليف  من  واحلد  اخملاطر  إلدارة  أيضاًً  احلاسم  ومن 
من  ن  متكِّ التي  والُنظم  واملرافق  واملكاتب  واملصانع  الورش  إدارة  مرافق  مثل  أساسية، 
الكهرباء  نُظم  في  الطاقة  إمدادات  توفير  أيضاًً  املهم  ومن  السلع.  ونقل  االتصال 

»أعتقد أن املشكلة الرئيسية التي يواجهها 
أطفالي واألطفال اآلخرون في القرية هي 

البطالة. فنحن لدينا الكثير من الشباب الذين 
أنهوا تعليمهم اجلامعي ولكنهم ما زالوا 

يتسكعون في القرية بدون عمل. ولن حتل هذه 
املشكلة ما لم تشجع احلكومة هؤالء الشباب 
على الدخول في أنشطة جتارية وإقامة مشاريع 

خاصة بهم«.
اإبراهيم اأبو زيد، 
ذكر، 55 عامًا، م�سر.



201 الفصل السادس  تهيئة الفرص في االقتصاد الريفي غير الزراعي

امل�شدر:Brew-Hammond and Crole-Rees (2004)؛ Porcaro and Takada (2005)؛  برنامج الأمم املتحدة الإمنائي(2009) 

الصغيرة  التجارية  لألعمال  أساسية  خدمات  توفير  النظم  لهذه  وميكن  الالمركزية؛ 
واالقتصاد الريفي بشكل عام، وكذلك فرص األسواق لتلك األعمال التجارية باعتبارها 
الطاقة  مشاريع  تنمية  برنامج  لالهتمام  املثيرة  األمثلة  ومن  اخلدمات.  توفر  جهات 
البرازيل  في  الشركاء  من  وطائفة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  يدعمه  الذي  الريفية 

الكثير من املناطق الريفية غير متصلة بشبكات الكهرباء 
الوطنية، ويعيش ما ال يقل عن 1.5 مليار نسمة بدون 

كهرباء. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، ال تصل الكهرباء 
إاّل لواحد من بني كل خمسة أشخاص؛ وال تصل إاّل إلى 

اثنني من بني خمسة أشخاص في جنوب آسيا.331 وهناك 
توافق متزايد في اآلراء على أن السوق مبفرده لن يوفر 

اخلدمات املطلوبة للتوسع الكافي في تزويد املناطق الريفية 
بالكهرباء. ومن الناحية األخرى، قد يتعذر على الكثير من 

احلكومات حتمل تكاليف توسيع الشبكات العامة املركزية 
إلى املناطق الريفية، ال سيما في املناطق النائية واملناطق 

التي يقل فيها عدد السكان. وبدأت حكومات كثيرة في 
السنوات األخيرة تقدمي إعانات أو أشكال أخرى من الدعم 

لتنمية الشبكات الالمركزية والشبكات الصغيرة في 
املناطق الريفية. كما استثمرت عدة حكومات في مصادر 

الطاقة املتجددة املستخدمة في كهربة الريف باعتبار 
أن ذلك حل يعود بفوائد على جميع األطراف في ظل 

ازدياد القلق إزاء تغيُّر املناخ. مثال ذلك أن برنامج »اإلضاءة 
للجميع« في البرازيل استهدف 2.5 مليون أسرة ريفية، ووفر 

الكهرباء لعشر تلك األسر من مصادر الطاقة املتجددة. 
ر برنامج كهربة البلدات في الصني الطاقة املتجددة  ووفَّ
لنحو مليون نسمة في املناطق الريفية، وسلكت بلدان 

أخرى مسارات مماثلة. واليوم فإن الصني والهند، وهما من 
أكبر دول العالم من حيث عدد السكان الريفيني الفقراء، 

من بني البلدان الستة األولى في العالم التي تستثمر 
في مصادر الطاقة املتجددة. كما تشكل الكهرباء التي 

توفرها الشبكات الالمركزية في تلك البلدان مصدراً مهماً 
للطاقة في الكثير من املناطق الريفية.

واستثمرت البلدان في مختلف أنواع مصادر الطاقة 
املتجددة تبعاً ملصادر الطاقة التي يحقق تطويرها في 

كل سياق أكبر قدر من الفعالية التكاليفية. ومثال ذلك 

أن الطاقة الشمسية ظهرت كخيار جذاب بدرجة كبيرة 
للحكومات وبعض املستثمرين من القطاع اخلاص في 
غرب أفريقيا. وركزت آسيا أكثر اهتمامها على الطاقة 

الكهرومائية؛ وحتصل الصني على ثلث كل ما تولده من 
طاقة كهرومائية من محطات صغيرة تساعد على توصيل 

الكهرباء إلى املناطق الريفية النائية واجلبلية. واجتذبت 
طاقة الرياح وأنواع الوقود احليوي في املناطق األخرى 

االستثمارات في كهربة الريف من خالل الُنهج الالمركزية.
وميكن لُنظم الطاقة الالمركزية أن حتقق آثاراً إيجابية 

متعددة على األسر الريفية الفقيرة، كما ميكنها حتفيز 
االقتصاد الريفي غير الزراعي. ومثال ذلك أن »املنصة 

املتعددة الوظائف« التي تعمل مبحركات الديزل )باستخدام 
زيت حب امللوك( التي أنشئت في بوركينا فاسو، ساعدت 

على زيادة ساعات العمل في بعض األنشطة املرتبطة 
بالزراعة )مثل طحن احلبوب وتقشير اجلوز( وفتحت 

آفاقاً أمام األنشطة غير الزراعية )مثل اللحام وغسيل 
السيارات(. وأسفر استخدام املنصة أيضاًً عن توفير الوقت 

الذي كانت تقضيه النساء في أداء أنشطة معيَّنة )مثل 
تقشير اجلوز، وإحضار املياه( وأتاح ألعداد أكبر من الفتيات 

الوقت الالزم لالنتظام في الدراسة، ال سيما منذ إدخال برج 
املياه الذي يعمل باستخدام هذه املنصة. وكشفت دراسة 

أخرى ألثر املنصات املتعددة الوظائف في مالي عن توفير ما 
متوسطه ساعتان أو ست ساعات من العمل لكل امرأة 

مستفيدة، وزيادة مستويات مواظبة الفتيات على الدراسة، 
وحتقيق دخل إضافي غير زراعي خالل موسم اجلفاف. كما 

أظهرت بيانات عينة من 12 قرية )بدون أي جماعة ضابطة( 
في مالي أن استخدام املنصات املتعددة الوظائف ساعد 
على زيادة حصة الفرد من الدخل مبا متوسطه 0.32 دوالر 

أمريكي يومياًًً، كما ساعد على رفع مستوى اإلنتاجية 
الزراعية وتوفر األغذية وحتسن االستهالك.

الإطار  24 الكهربة الالمركزية والطاقة املتجددة من أجل احلد من الفقر
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امل�شادر: ال�شندوق (2007)؛ برنامج الأمم املتحدة الإمنائي (2009)

إطار  في  وتقام  أفريقية.  بلدان  وخمسة  والصني 
شركات  وأسهم  ديون  في  استثمارات  البرنامج  هذا 
املهتمة  واملتوسطة  الصغيرة  النظيفة  الطاقة 
احمللية  للمجتمعات  التجارية  الطاقة  خدمات  بتقدمي 
الريفية التي ال تصلها اخلدمات.332 ويتضمن اإلطار 24 

عدداً من األمثلة األخرى.
فإن  للطاقة  األساسية  البنية  إلى  وباإلضافة 
خدمات  حتتاجها  التي  املادية  غير  األساسية  البنية 
تنمية األعمال التجارية، مبا في ذلك تنظيم املشاريع 
املشاريع  لتنمية  أيضاًً  مهمة  اإلدارة،  على  والتدريب 
في  جناحها  التجارب  أثبت  نُهج  وهناك  الريفية. 
الفردية،  واملتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  خدمات  مقدمي  استئجار  تكاليف  تقليص 
اخلدمات متاحة  أن هذه  املالئمة. على  اخلدمات  لتوفير  األعمال  رابطات  من قبيل دعم 
أكثر في البلدات واملدن أكثر مما في املناطق الريفية. ويعد توفير حوافز لتشجيع مقدمي 
أكثر  الريفية  املناطق  لتشمل  خدماتهم  توسيع  على  احلضرية  املناطق  في  اخلدمات 
تلك  إلى  الريفية  املشاريع  أصحاب  لكفالة وصول  األحيان  الطرق كفاءة في كثير من 
اخلدمات، وإن كانت هناك بدائل ممكنة تبعاً للسياق احمللي )مثل حالة البنية األساسية 
ونوع اخلدمات التي يتخصص فيها مقدمو اخلدمات احلضرية ومدى مالءمتها لألعمال 

الريفية(. التجارية 

»أمتنى أن يكون لي مصنع أكبر حتى ميكننا أن 
نرسل منتجات أكثر إلى أماكن أخرى. وسوف 

يسمح لي ذلك بتوفير فرص عمل أكثر ألعداد 
أكبر من النساء واألسر التي تزودنا باملنتجات، 
وأساعد بذلك قريتي احلبيبة شيتو على النمو 

والتطور«.
دوري�س كون�سيلو �سان�سيه �سانتيالن، 

اأنثى 36 عامًا، بريو.

ليس من السهل تهيئة ظروف املؤسسات والبنية 
ن من تنمية املشاريع الصغرى. وشهد  األساسية التي متكِّ

العقد األول من األلفية في بوركينا فاسو سياقاً سياساتياً 
واقتصادياً مواتياً على وجه العموم. واستفاد مشروع 

مساندة املشروعات الريفية الصغيرة املموَّل من الصندوق 
من هذه امليزة في استهدافه للنساء والشباب واملشاريع 
الصغرى واملزارعني الفقراء الريفيني احملتاجني إلى مصادر 
بديلة للدخل من خالل خدمات تنمية األعمال التجارية.

وفي عام 2006، أنشأ مشروع مساندة املشروعات 
الريفية الصغيرة، في إطار سعيه نحو حتقيق استدامة 

املشاريع اجلديدة وتشجيع اهتمام القطاع اخلاص، 
خمسة مراكز للموارد في غارنغو، وأوراغويي، وبوتنغا 

في املنطقة الشرقية الوسطى وفي أورودارا ودونا في 
املنطقة الغربية. وتوفر هذه املراكز مجموعة من اخلدمات 

التي تشمل دعم إنشاء الُنظم احملاسبية وإدارة األرصدة 
واملساعدة على حتديد فرص األسواق. وبحلول عام 2008، 

كان مشروع تنمية املشروعات الريفية الصغيرة قد 
دعم أو ساعد السكان على إنشاء ما يقرب من 700 2 

مشروع صغير حققت نتائج طيبة من حيث زيادة الدخل. 
ومثلت النساء نحو ثلثي أصحاب املشاريع الصغيرة 

املستفيدين من اخلدمات.
ومتثلت عوامل النجاح الرئيسية في الطلب القوي من 

األسواق على خدمات تنمية األعمال التجارية في املناطق 
الريفية التي لم يتمكن مقدمو اخلدمات في املناطق 

احلضرية من تلبيته، ووجود مقدمي خدمات ريفيني كان من 
السهل نسبياً تعزيز قدراتهم. وحتققت استدامة املراكز 

من خالل فرض رسوم متفاوض عليها ومتكني السكان 
الفقراء من الوصول إلى تلك املراكز واالمتناع في الوقت 

نفسه عن إعانة أو إزاحة أصحاب املشاريع املتقدمة الذين 
ساعدت مشاركتهم على توفير مقومات االستدامة 

املالية لتلك املراكز. وبالنظر إلى ما حتقق من جناح، يجري 
دعم 60 مركزاً جديداً بتمويل من احلكومة والصندوق.

الإطار  25 »مراكز املوارد« وتنمية املشاريع الريفية الصغرى في بوركينا فاسو
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على  للتدريب  اإلقليمي  البرنامج  مع  الصندوق  اشترك  الالتينية،  أمريكا  وفي 
الريفية(  بالتنمية  متخصصة  للتدريب  التينية  أمريكية  )منظمة  الريفية  التنمية 
الصغرى  املشاريع  جتارب  من  لالستفادة  التعلم،  طرق  هي  مبتكرة،  آلية  وضع  في 
نحو  وكمنطلق  املانحة  اجلهات  من  لة  املموَّ املشاريع  سياق  في  الناجحة  والصغيرة 
طرق  وتشمل  الصغيرة.333  املشاريع  لصالح  احمللية  التقنية  املساعدة  أسواق  تنمية 
امليدانية  الزيارات  خالل  من  اخلبرة  لتبادل  األقران  بني  منظمة  حلقات  إقامة  التعلم 
ودعم  أفكار  بتقدمي  الزيارات  تلك  أثناء  في  املضيفون  ويقوم  األماكن،  مختلف  إلى 
بني  التفاعل  وهذا  واجلماعية.  الصغيرة  املشاريع  لتنفيذ  الزائرين  إلى  ملموس  تقني 
إلى  تدريجياً  يتطور  املانحة،  اجلهة  البداية  في  وترعاه  تيسره  الذي  والزائرين  املضيفني 
بونو  منطقة  في  للصندوق  تبني  كما  والعمالء.  اخلدمات  مقدمي  بني  سوقية  عالقة 
اجملتمعات  إلى  العام  التمويل  نقل  أن  الالتينية  أمريكا  في  بيرو  من  كوريدور  كوسكو 
الصغيرة  املشاريع  لتنظيم  الالزمة  التقنية  املساعدة  على  للتعاقد  واألفراد  احمللية 
ميكن أن يحفز الطلب احمللي على خدمات املشاريع الصغيرة ويسهم بالتالي في تطوير 

 املساعدة التقنية احمللية واألسواق املالية.334 ويتضمن
التي  التجارية  األعمال  خلدمات  آخر  مثاالً   25 اإلطار 
املشاريع  أحد  الريفية في سياق  املناطق  في  أنشئت 

الصندوق.  يدعمها  التي 
األعمال  تنمية  خدمات  إطار  في  التمويل  وميثل 
الريفيني  املستثمرين  لصغار  حاسماً  عامالً  التجارية 
املالية  األسواق  وتقل  عليه.  احلصول  ر  يتيسَّ وقّلما 
املصرفية  الُنظم  الريفية وحتجم  املناطق  في  عموماً 
في  االستثمار  عن  األحيان  من  كثير  في  الرسمية 
التجارية  اخملاطر  بسبب  الصغيرة  الريفية  املشاريع 
ميكن  ضمانات  على  احلصول  وصعوبة  الواضحة 
بشكل  يواجهها  مشكلة  )وهي  منها  التحقق 
األحيان  أكثر  في  واالفتقار  والنساء(،  الشباب  خاص 
يتوفر  التي  احلاالت  وفي  رسمي.  ائتماني  تاريخ  إلى 
فيها التمويل، سواء من خالل املصارف أو مؤسسات 
على  العادة  في  ينطوي  فإنه  الصغري  التمويل 
تتجاوز  احتياجات  أي  لتغطية  كبيرة  تكاليف 
يقتصر  من  وباستثناء  األجل.  القصيرة  االحتياجات 
التجارة فإن متطلبات متويل املشاريع  نشاطهم على 

منتجات  زالت  وما  السوق.  في  املتاحة  املالية  املنتجات  معظم  مع  تتوافق  ال  الريفية 
على  الواقع  أرض  على  قليلة  األجل  والطويلة  املتوسطة  للقروض  الصغري  التمويل 
الرغم من أن التأجير الصغير بات متاحاً على نطاق أوسع. ونتيجة لذلك فإن األغلبية 
وموارد  األسرية  املدخرات  على  أساساً  تعتمد  زالت  ما  الريفية  املشاريع  من  الكبيرة 
املطلوب  املال  رأس  أو  االستهاللية  التكاليف  لتغطية  سواء  واجليران  األصدقاء 

للتشغيل.335 

»نحن الريفيات... إذا فعلنا شيئاً، ماذا ينبغي أن 
نفعل؟ كل شيء يحتاج إلى استثمار. ولكننا 

ال منلك النقود. مثالًً القماش الذي ننسجه في 
البيت... ما زالت منتجاتنا خشنة. وميكننا أن 
ننتج منتجات أفضل باستخدام القطن لغزل 

اخليوط بأنفسنا. ولكن كيف لنا أن نحصل على 
األموال التي نبدأ بها العمل؟... ليست لدينا أي 

معرفة بالسوق، ولكن علينا أن نحاول. ونحن 
مهتمات فعالً بصناعة هذا القماش. ولكننا 

في حاجة إلى األموال األوَّلية، ونحتاج إلى من 
يصممون املنتجات اجليدة، ونحتاج إلى األشخاص 

الذين لديهم خبرة بالتسويق والترويج«.
يل غومني، 

اأنثى، 50 عامًا، ال�سني.
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تعزيز الفرص واحلد من اخملاطر في العمل بأجر
بكمية  مرتبط  الفقر  من  احلد  في  د  يتجسَّ الذي  االقتصادي  النمو  بأن  االعتراف  يزداد 
ونوعية الوظائف اجلديدة الناشئة واحلواجز التي حتول دون استفادة الفقراء من الفرص 
مهمة  فرصاً  يتيح  أن  الزراعي  غير  االقتصاد  في  أجر  مقابل  للعمل  وميكن  القائمة.336 
من  العائد  أن  على  السياقات.  بعض  في  الفقر  على  للتغلب  الريفيني  السكان  أمام 
تفاوتاً  يتفاوت  والقطاعات  املناطق  مختلف  في  الزراعي  غير  والعمل  الزراعي  العمل 
نفس  في  والرجال  للنساء  تدفع  التي  األجور  في  عموماً  التفاوت  هذا  ويتجلى  كبيراًًً؛ 
وال  مضمونة  غير  الفقراء  الريفيني  للسكان  املتاحة  الوظائف  من  والكثير  السياق. 
والغالبية  للتنمية.  آفاقاً ضيقة  وتفتح  منخفضة  أجوراً  وتتيح  كبيرة  مهارات  تتطلب 
القليل  من  إاّل  يستفيد  ال  الذي  الرسمي  غير  القطاع  في  الوظائف  هذه  من  الكبيرة 
أو  التفتيش  وعمليات  العمل  قوانني  من  حماية  أي  على  يحصل  ال  قد  أو  احلماية  من 
بالوظائف.  مرتبطة  غير  نظم  وجود  حالة  في  إاّل  االجتماعية  احلماية  من  يستفيد  ال 
نسبة  النساء  ومتثل  استقراراً.  األقل  الوظائف  من  الكثير  »تأنيث«  نحو  اجتاه  وهناك 
تتراوح بني 60 و80 في املائة من العاملني في األعمال التجارية املرتبطة بزراعة البستنة، 
التدريب  وقلما يحصلن على  تتطلب عمالة ماهرة  التي ال  الوظائف  يتركزن في  حيث 
الذي  والعمل  مؤهلة.  عمالة  تتطلب  التي  الوظائف  إلى  بالترقي  لهن  يسمح  الذي 
متارسه املرأة موسمي ويستغرق في كثير من األحيان ساعات طويلة. وحتصل املرأة في 

»خرج زوجي بعد ذلك من القرية بحثاً 
عن عمل. كان يجد عمالً لبضعة أيام وال 
يعمل أياماً أخرى. كان يكسب القليل من 

النقود التي كنا نستخدمها في تلبية 
احتياجات األسرة...كان ذلك صعباً علينا«.

رويال جان، 
اأنثى، 40 عامًا، باك�ستان.

»عندما نعمل في اخلارج فإننا ال نحصل 
على أجرنا إالّ عندما نعمل. ويراقبنا 

أصحاب األعمال حتى يتأكدوا من أننا 
نعمل. ونحن نضطر إلى العمل ملدة 12 

ساعة. كما يحددون األجر كما يتراءى 
لهم. وال نحصل على راتبنا في موعده. 
وفي بعض األحيان ال يصرفون لنا أجورنا 

إالّ بعد شهر. وفي بعض األحيان بعد 10 
أو 15 يوماً من نهاية الشهر. واألسرة ال 

ميكنها أن تعيش بهذه الطريقة. نحن 
نحتاج إلى النقود كل شهر لندير األسرة«.

حممد نفيد، 
ذكر، 22 عامًا، باك�ستان.
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األنشطة  يحتكر  الذي  الرجل  عليه  يحصل  الذي  األجر  نصف  على  األحيان  من  كثير 
املعدات،  وصيانة  املبيدات،  واستخدام  اآلالت،  تشغيل  قبيل  من  مهارة،  تتطلب  التي 
وهي كلها أعمال مضمونة وتدر فوائد اجتماعية. كما تزداد نسبة النساء بني العمالة 

املنخفضة األجر أو العمالة املنزلية بدون أجر.337
الزراعية  القيمة  سالسل  من  احمللية  القطاعات  في  الرسمي  غير  العمل  ويشكل 
الناحية  ومن  املناطق.  بعض  في  الزراعي  غير  العمل  لفرص  مهماً  مصدراً  العاملية 
التمكني  إلى  األحيان  من  كثير  في  يفضي  ال  العمل  من  النوع  هذا  فإن  األخرى 
االقتصادي املرجو للسكان الريفيني الفقراء، ولكنه يدفعهم بدالً من ذلك إلى العمل 
في أنشطة ينخفض فيها مستوى األمن، وغير مستقرة، وضعيفة األجر، وخطرة في 
املشكلة.  هذه  حل  من  جزءاًً  يشكل  أن  العمل  معايير  إلنفاذ  وميكن  األحيان.338  بعض 
يحد  أن  شأنه  من  الذي  املعايير  إنفاذ  بني  السليم  التوازن  عن  البحث  يتعنيَّ  ذلك  ومع 
يتحملها  التي  التكاليف  من  يزيد  قد  ولكنه  العمال،  لها  يتعرض  التي  اخملاطر  من 
أرباب األعمال، وتوفير احلوافز التي تعوض ازدياد التكاليف التي يتكبدها أرباب األعمال 
بدوره  ذلك  ويتطلب  األداء(.  مستوى  ورفع  العمال  مهارات  زيادة  طريق  عن  مثالًً  )وذلك 
احلكومية  غير  واملنظمات  اخلاص  والقطاع  احلكومات  بني  التعاون  من  مبتكرة  أشكاالً 
ومنظمات السكان الريفيني الفقراء. كما يتعنيَّ إنفاذ معايير العمل على النحو الذي 

إقصاء  إلى  تفضي  آثار  أي  حدوث  تالفي  معه  ميكن 
أثر مدونات  أُجريت حول  دراسة  أن  ذلك  العمال. مثال 
على  األخالقية  التجارة  مبادرات  في  العمل  ممارسات 
كوستاريكا  في  القيمة  سالسل  عدد  في  العمال 
نام،  وفييت  املتحدة  واململكة  أفريقيا  وجنوب  والهند 
والدائمني  املنتظمني  العمال  أن  الدراسة  وكشفت 
هم  منهم(  ضئيلة  نسبة  النساء  تشكل  )الذين 
العامالت  أن  حني  في  األرجح،  على  املستفيدون 
قدرة  وأقل  بحقوقهن  وعياً  أقل  واملغتربات  املؤقتات 
وقد  والفقر.339  لإلساءة  ويتعرضن  بها،  املطالبة  على 
تنشأ أيضاًً آثار خارجية سلبية بسبب تركيز االهتمام 
من  للحد  كأداة  العمل  معايير  إنفاذ  على  حصرياً 
اخملاطر وحتسني فرص عمل السكان الريفيني الفقراء. 
مثال ذلك أن إنفاذ املعايير يتركز في املناطق احلضرية 
لذلك  تستجيب  قد  التي  الكبرى  الشركات  و/أو 
أصغر،  شركات  مع  الباطن  من  التعاقد  طريق  عن 
ضغوطاً  تواجه  قد  التي  الريفية،  الشركات  سيما  ال 
كبيرة  بدرجة  تعتمد  قد  بدورها  وهي  لالمتثال،  أقل 
فإنها  وبذلك  واملؤقتة،  الرسمية  غير  العمالة  على 
التي ال ميكن  الشركات  إلى  ببساطة تصّدر املشكلة 
مراقبتها بسهولة واملناطق التي يتعذر االتصال بها.

بشكل  املعيَّنون  العمال  فيها  حقق  حاالت  وهناك 
على عقود  التفاوض  في  أو جنحوا  رسمي حماية  غير 
بحالة  االستشهاد  ويكثر  عملهم.  نوعية  ن  حتسِّ

يصف مانانتان باباي كيف جنح أحد أهالي 
القرية في التحول عن جر العربات إلى 

شرائها ثم بيعها أو تأجيرها، واستطاع بذلك 
أن يجمع تدريجياً أموالً أكثر أنفقها كلها 

على شراء املاشية.  »انتقل في البداية إلى 
مايونغا حيث كان يجر العربات، والواقع أنه 
كان ميتلك مع أبيه بضع رؤوس من املاشية، 
ولكنها لم تكن كثيرة. ولذلك عمل في جر 

العربات ولم تكن لديه أي مشاكل، وكان 
يحصل على دخل ثابت. ولذلك اشترى عربات 
إلى أن ]أصبح لديه[ الكثير منها، ثم باعها 

جميعاً وعاد إلى قريته ليشتري ماشية. وعاد 
بعد ذلك مرة أخرى واشترى ماشية. وكثرت 

ماشيته كما ازداد عدد األغنام واملاعز«.
مانانتان باباي، 

ذكر، 19 عامًا، مدغ�سقر.
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حققت  التي  احلاالت  إحدى  باعتبارها  الهند  في  حلسابهن  املشتغالت  النساء  رابطة 
مع  للتفاوض  الرسميني  غير  العمال  بني  التنظيم  بأهمية  توحي  وهي  نسبياً،  جناحاً 
واجلهات  احلكومية  غير  للمنظمات  وميكن  العمل.  ظروف  حتسني  على  األعمال  أرباب 
على  املساعدة  في  داعم  بدور  تقوم  أن  املانحة،  اجلهات  فيها  مبا  األخرى،  الوسيطة 
بني  التفاعل  لتحسني  احلوافز  وتوفير  التكاليف  من  احلد  وفي  اجلماعية  القدرات  تعزيز 
العمال وأرباب األعمال. وحتقيق ذلك مهم حتى تصبح ُسبل الوصول إلى فرص العمل 
على  التي تشجع  احلوافز  ولتعزيز  الفقراء  الريفيني  للسكان  أكثر  ومجزية  أقل خطورة 

مشاركة القطاع اخلاص. 
وللحكومات دور مهم في متكني، أو على األقل عدم عرقلة، تنمية القدرات اجلماعية 
خالل  من  مثالًً  )وذلك  بأجر  يعملون  الذين  الفقراء  العمال  هشاشة  من  للحد  املهمة 
األعمال  أرباب  ن  متكِّ التي  العامة  البيئة  حتسني  مع  العمل(  لتنظيم  املالئمة  القوانني 
من العمل وتوفير فرص العمل الالئق. على أن القدرات الفردية، كما جاء من قبل في 
الفقر.  من  اخلروج  عملية  في  اجلماعية  القدرات  من  مهماً  جزءاًً  تشكل  التقرير،  هذا 
بالنساء  املسألة  تتعلق  وعندما  الزراعي.  غير  الريفي  االقتصاد  ذلك  من  يستثنى  وال 
الريفيات مثالًً فإن التعليم يرتبط ارتباطاً إيجابياًً باملشاركة في العمل املرتفع اإلنتاجية، 
ويزيد من فرص دخول املرأة أسواق العمل الرسمية للحصول على عمل زراعي مستقر. 
أيضاًً  والتعليم أساسي  املناطق احلضرية.340  العمل في  إلى  الوصول  كما يساعد على 

»بدأوا بتربية الدجاج وباعوه للحصول 
على عمل في الشمال، وكسبوا نقوداً 
هناك. وعادوا واشتروا ماشية ببعض 

النقود واشتروا بالباقي بضاعة. وعندما 
يذهبون إلى السوق فإنهم ال يضطرون إلى 
استئجار عربة ألن لديهم عربة يجرها ثور 

لنقل بضائعهم. وقد يشترون البضاعة 
من السوق ويعودن بها على عربتهم إلى 

البلدة ويبيعون أكثر يوماً بعد يوم«.
�سوزان ت�سوفاالي، 

 اأنثى، 23 عامًا، مدغ�سقر.
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لتمكني الشباب من احلصول على عمل أفضل واحلد من تعرضهم للمخاطر املرتبطة 
رأس  في حتسني  تساهم  أن  األخرى  الفاعلة  واجلهات  للحكومات  وميكن  العمل.  بسوق 
التي تشجع القطاع اخلاص على  زيادة احلوافز  الفردية من أجل  املال البشري والقدرات 
توفير فرص العمل الالئق ألن أرباب األعمال لهم أيضاًً مصلحة في توفر اليد العاملة 

املاهرة التي جتاري طلب السوق.

الهجرة والتحويالت املالية واالستثمار
في  العيش  لكسب  االنتشار  وواسعة  مهمة  استراتيجية  تشكل  الهجرة  أصبحت 
البلدان،  من  العديد  سكان  من  املائة  في   10 من  يقرب  ما  ويعيش  املناطق،  معظم 
عن  عموماً  الهجرة  وتنشأ  اخلارج.341  في  ونيكاراغوا  واملغرب  واملكسيك  مالي  مثل 
املستوى  على  العيش  كسب  استراتيجيات  تنويع  خالل  من  اخملاطر  إدارة  إلى  احلاجة 
فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  منها.  القريبة  التنويع  فرص  تقل  عندما  وبخاصة  األسري، 
الهجرة يدفعها عدم تكافؤ الفرص في مختلف املناطق. وتبلغ معدالت الهجرة أعلى 
مستوياتها في أفقر املناطق من البلدان. على أن القدرة على الهجرة أو حرية الهجرة 
تتوزَّع عشوائياً بني قطاعات السكان الفقيرة نسبياً. واملهاجرون ليسوا في العادة من 
شبكة  مع  عالقات  بتكوين  مشروطة  تكون  قد  الهجرة  على  والقدرة  الفقراء،342  أفقر 
قائمة من املهاجرين. كما أن القدرة على الهجرة قد تنطوي على تكاليف أوَّلية، مثل 
املبالغ التي تدفع ملقاولي العمالة. كما قد تكون هناك روابط متنع الناس من الهجرة، 
في  أعباؤها  تقع  )التي  املرضى  أو  السن  كبار  أو  األطفال  رعاية  واجبات  أو  العجز  مثل 

النساء(.  األغلب على 
)مثل  القريبة  البلدان  إلى  أو  الواحد  البلد  داخل  احلاالت  الهجرة في معظم  وحتدث 
ذلك أن ما يقرب من 50 في املائة من مهاجري نيكاراغوا يتجهون إلى كوستاريكا، ويتجه 
ثلثا املهاجرين من مالي إلى بوركينا فاسو وكوت ديفوار(،343 وهذا النوع من الهجرة هو 
وعالوة  احلاالت.  بعض  في  الريفية  املناطق  إلى  املالية  التحويالت  أغلبية  عن  املسؤول 
على ذلك فإن معظم التحويالت املالية من الهجرة الداخلية توجه إلى املناطق الريفية 
مقارنة بنسبة تتراوح بني 30 و40 في املائة من متوسط التحويالت الدولية على الرغم 
)إلى  الدولية  الهجرة  أن  على  الصدد.  هذا  في  املناطق  بني  كبيرة  تفاوتات  وجود  من 
البلدان املتقدمة في معظم احلاالت، ولكن ليس في كلها( ميكن أن تساهم أيضاًً بدور 
بعض  في  مثلما  املناطق،  بعض  في  الريفية  واالقتصادات  األسري  الدخل  في  مهم 
أن  حني  وفي  أفريقيا.  وشمال  األدنى  والشرق  والكاريبي،  الالتينية  أمريكا  من  أنحاء 
القليل من األسر الريفية الفقيرة في البلدان الفقيرة ميكنها املشاركة في هذا النوع 
من الهجرة فإن شبكات القرابة الواسعة ميكن أن تيسر ذلك من خالل جتميع رأس املال 
االستثماري إلرسال األقارب األفقر إلى اخلارج. وهذه هي املمارسة املتبعة في السنغال 

على سبيل املثال. 
متزايد  بشكل  يتحول  الذي  اجلديد  اجملتمع  بناء  في  فاعلة  عناصر  املهاجرون  وميثل 
بحياتهم في  فيها  يعملون  التي  املناطق  ترتبط حياتهم في  إلى مجتمع عاملي، حيث 
أن  للهجرة  وميكن  واستثماراتهم.344  وأفكارهم  املالية  حتويالتهم  خالل  من  أوطانهم 
التعليمي وحتد من الفقر سواء بطريقة  تساهم في حتسني احلالة الصحية واملستوى 
أمريكا  وفي  احمللي.  االقتصاد  في  مباشرة  غير  بطريقة  أو  املهاجرين  أسر  في  مباشرة 
الالتينية، تفضي الهجرة إلى بناء روابط قوية متزايدة بني اجملتمعات احمللية األكثر ثراًء 
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املالية  التحويالت  وتلعب  للمهاجرين(.  )املرسلة  والهامشية  للمهاجرين(  )املستقبلة 
في مناطق أخرى، ال سيما أفريقيا جنوب الصحراء، دوراً أساسياً في دعم األمن الغذائي 
املناوئة  الظروف  الفقيرة، كما تساعدهم على مواجهة  الريفية  األسر  الكثير من  في 
الزراعة.  في  املتأصلة  واخملاطر  الزراعية  الغالت  انخفاض  قبيل  من  لها،  يتعرضون  التي 
املالية بالنسبة لبعض األسر قد تشكل املصدر الوحيد للدخل.  والواقع أن التحويالت 
في  أتاح  الشرقي  وجنوبها  آسيا  جنوب  في  مهاجر  كل  أن  الدراسات  من  يتبنيَّ  كما 
املتوسط ثالث وظائف )زراعية أو غير زراعية( في منطقته األصلية من خالل التحويالت 
املالية. وعالوة على ذلك فقد تبنيَّ أن التحويالت املالية في املكسيك أثرت على الدخل 

في اجلوالت الثانية لصالح الفقراء سواء داخل االقتصاد الريفي أو خارجه.
مهماً  مجاالً  متثل  فإنها  الريفيني  للسكان  املالية  التحويالت  أهمية  إلى  وبالنظر 
مثل  األخرى،  الفاعلة  اجلهات  مع  بالشراكة  جهودها  فيه  تزيد  أن  للحكومات  ينبغي 
املصرفية  اخلدمات  ومقدمي  األخرى  املالية  واملؤسسات  الصغري  التمويل  مؤسسات 
التي  واخملاطر  التكاليف  اتخاذ مبادرات للحد من  ويلزم  وخدمات تكنولوجيا االتصاالت. 
التحويالت  فوائد  وتسخير  الفقيرة  الريفية  املناطق  إلى  األموال  حتويل  عليها  ينطوي 
املالية من خالل حتسني اخلدمات املالية )مبا في ذلك االدخار والتأمني(. وعلى الرغم من 
زالت  فما   )26 )اإلطار  امليدان  هذا  في  االبتكارات  بعض  شهدت  األخيرة  السنوات  أن 
كفاءة  وأكثر  فعالية  أكثر  تكنولوجية  حلول  في  االستثمار  إلى  كبيرة  حاجة  هناك 

مرفق متويل التحويالت املالية هو آلية متعددة املانحني 
ويستضيفها الصندوق وتبلغ ميزانيتها 18 مليون دوالر 
أمريكي، وبدأ تشغيلها في عام 2006 بهدف تعزيز أثر 

تدفقات التحويالت املالية إلى البلدان النامية. ويشترك 
مرفق متويل التحويالت املالية مع القطاعني العام واخلاص 

ومنظمات اجملتمع املدني في متويل املشاريع. ويركز املرفق 
على تشجيع االبتكارات التي تساعد على احلد من تكلفة 

التحويالت املالية وإقامة روابط أفضل بني التحويالت املالية 
واخلدمات املالية في املناطق الريفية، وتهيئة فرص لتعظيم 
األثر اإلمنائي للتحويالت على األسر واجملتمعات احمللية الريفية.

وشملت حافظة مرفق متويل التحويالت املالية حتى 
مطلع عام 2010 ما عدده 40 مشروعاً ابتكارياً في 38 

بلداً بغرض )1( تعزيز ُسبل الوصول إلى التحويالت املالية 
في املناطق الريفية؛ )2( ربط التحويالت املالية باخلدمات 

واملنتجات املالية الريفية؛ )3( تهيئة فرص استثمارية ريفية 
مبتكرة وإنتاجية للمهاجرين واملنظمات اجملتمعية. واملثال 

على ذلك أن مرفق متويل التحويالت املالية ساند في هايتي 

مؤسسة فونكوز للتمويل الصغري في إدخال منصة 
لتكنولوجيا املعلومات حتى ميكن تقدمي اخلدمات املالية 
الالزمة الستقبال التحويالت املالية إلى جانب حسابات 

التوفير لألسر في املناطق الريفية املعزولة. وفي غرب 
أفريقيا، يعمل مرفق متويل التحويالت املالية مع شبكات 

البريد اإلقليمية ملساعدة مكاتب البريد الريفية، وهي تتوزَّع 
في العادة بشكل جيد في املناطق الريفية، بغرض توسيع 

خدمات حتويل األموال لتشمل األسر الريفية الفقيرة. 
وفي نيبال، يدعم املرفق مركز التمويل الصغري في تعزيز 

مدخرات واستثمارات املغتربني عن طريق تدريب املؤسسات 
اجملتمعية على تنويع خدمات إدارة التحويالت املالية وتعميق 

وعي أسر املهاجرين بُسبل الوصول إلى مجموعة من 
اخلدمات من خالل مؤسسات التمويل الصغري. كما تعزز 

مشاريع مرفق متويل التحويالت املالية دمج واستعمال 
التكنولوجيات اجلديدة، من قبيل حتويل األموال باستخدام 

الهواتف املتنقلة والصرافة املتنقلة التي تعود بفوائدها 
على مستقبلي التحويالت املالية في املناطق الريفية.

الإطار  26 مرفق متويل التحويالت املالية
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املالية  باخلدمات  املالية  التحويالت  وربط  األموال  حتويل  تكاليف  من  احلد  أجل  من 
بتعديالت تشريعية تسمح  ذلك  وينبغي تكميل  اجملزية.  والفرص االستثمارية  الفعالة 
الصغري،  التمويل  ومؤسسات  االئتمانية  االحتادات  مثل  املصرفية،  غير  للمؤسسات 

بدفع أموال التحويالت املالية.
على  سياق  بكل  كبيراًًً  ارتباطاً  ويرتبط  الزراعة،  على  املالية  التحويالت  أثر  ويتباين 
في  الرجال  على  األغلب  في  تقتصر  التي  الهجرة  تشجع  احلاالت،  بعض  وفي  حدة. 
العكس  ويحدث  الزراعي.  واإلنتاج  التحويالت، على االستثمار  املناطق، وكذلك  معظم 
في حاالت أخرى حيث تفضي الهجرة إلى هبوط فوري في معدالت توفر العمالة )من 
القصير.  األجل  في  تعويضها  احلالة  تلك  في  يتعذر  وقد  احلاالت(،  معظم  في  الذكور 
أن  على  الزراعية.  العمالة  الستئجار  احلاالت  بعض  في  املالية  التحويالت  وتستخدم 
عن  التحول  وتيرة  من  تسرِّع  املالية  التحويالت  أن  إلى  يشير  رمبا  السائد  العام  االجتاه 

الزراعة أو تشجع أشكاالً من الزراعة تتخذ دوراً ثانوياً مقارنة باألنشطة غير الزراعية. 
عندما  األسر  تنقسم  حيث  كبيرة  اجتماعية  تكاليف  على  ذلك  ينطوي  أن  وميكن 
يهاجر بعض أفرادها، وهو ما يحدث في معظم احلاالت. وباإلضافة إلى ذلك فإن الرجال 

»... السفر إلى اخلارج كان سيمكنني 
بالطبع من احلصول على املوارد املالية 

التي متكنني من بناء منزل أفضل... 
باإلضافة إلى شراء بعض األجهزة 
الكهربائية واألثاث التي توفر لي 

أسباب الراحة... ]ولكنني[ لم أشأ ترك 
أسرتي وأطفالي وحدهم. لقد فضلت 

البقاء بالقرب من أسرتي بدالً من 
السفر من أجل املال. وأنا أعرف الكثير 

من الناس الذين سافروا إلى اخلارج 
للعمل وجمعوا أمواالً كثيرة ولكنهم 

عندما عادوا إلى القرية وجدوا أن 
أطفالهم قد أدمنوا اخملدرات أو تركوا 
املدرسة. ولكني أردت أالّ يحدث ذلك 

لي وألطفالي«.
اإبراهيم اأبو زيد، 
ذكر، 55 عامًا، م�سر.

»قريتنا عزيزة علينا ألنها أرض أجدادنا. 
وال ميكننا أن نتركها. وأينما نذهب 
للعمل فإننا نعود إلى القرية. لقد 
كانت هذه القرية مهداً ألفراحنا 

وأحزاننا. ويعيش أقاربنا هنا ولذلك ال 
نستطيع أن نترك هذا املكان. لدينا 

أرضنا ولذلك سنعيش هنا ولن نذهب 
إلى أي مكان آخر«.

حممد نفيد، 
ذكر، 22 عامًا، باك�ستان.

»ليس لدينا أي أقارب هنا. وإذا مت 
بعيداً فلن يكون هناك من يحمل 

جثماني إلى الوطن، إلى أرض أجدادي. 
ليس لنا أقارب هنا، وعندما نقع في 
ضائقة فإننا ال جند من ينقذنا في 
تلك األرض التي ال أسرة لنا فيها. 

ولكننا إذا متنا هنا فلن يترك جيراننا 
جثماني يتعفن، ولكنهم سيدفنونه. 
وال يوجد هنا من يعلم أنك لم تأكل 

أي طعام ملدة يومني أو ثالثة أيام ثم ال 

يقول »إليك بعض املاء الساخن... خذه 
واشربه وسوف يطلع عليك الصباح«... 

ولكن في أرض الغرباء ال يوجد من 
يفعل ذلك. وليس أمامك من سبيل 

سوى االعتماد على نفسك في البقاء 
على قيد احلياة«.

توفوك، 
ذكر، 44 عامًا، مدغ�سقر.

»ترك الرجال القرية للعمل في 
اخلارج. واليد العاملة الرئيسية هنا 

هي املرأة. لقد ذهب الرجال بحثاً 
عن املال... يخرجون بحثاً عن بعض 

العمل. وال ميكنهم كسب بعض املال 
إالّ عندما يزاولون أعماالً غريبة. وال 

يجد عمالً إالّ من كان يتمتع بصحة 
جيدة، وأما ضعاف الصحة، فسوف 

يجرفهم التيار... وسوف يضلون 
الطريق. وال ميكنهم التفكير كثيراًً في 

مستقبلهم«.
يل غومني، 

اأنثى، 50 عامًا، ال�سني

تكاليف الهجرة
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قد  املالية،  التحويالت  وتنخفض  احلاالت(  أغلب  في  احلال  هو  )كما  يهاجرون  عندما 
وزيادة في عمالة  أخرى، وهو ما قد يسفر عن نقص في األغذية  الفقر مرة  يستشري 
األطفال. وميكن للهجرة، بشكل أعم وكما جاء أعاله، أن تسفر عن نقص في العمالة 
الدخل  عواقب سلبية من حيث  على  ينطوي  قد  ما  وهو  األسر،  مزارع  في  مثالًً  وذلك 
وتسهم  كبيرة  أضرار  على  تنطوي  أن  األطفال  عمالة  لهجرة  وميكن  الغذائي.  واألمن 
إلى  احلاالت  بعض  في  تفضي  قد  أنها  من  الرغم  على  األجيال  بني  الفقر  توارث  في 
بعض  في  ينطبق  أنه  ثبت  ما  وهو  األسرة،  دخل  ازدياد  بفضل  التعليم  فرص  حتسن 
أنحاء من آسيا.345 كما قد يتعرض  املوسميني في  املهاجرين  الشباب من  األحيان على 
من  كثير  في  ويتعرضون  املضيفة،  املناطق  في  والتحرش  املعاملة  لسوء  املهاجرون 

والتمييز. للتحيز  األحيان 
متاحة  مجاور  بلد  إلى  أو  الواحد  البلد  داخل  سواء  املؤقتة(  )أو  الدائرية  والهجرة 
الهجرة  بأنواع  األحيان  من  كثير  في  وترتبط  الفقراء  الريفيني  للسكان  أيسر  بشكل 
وبخاصة  الداخلية  الهجرة  ساهمت  الصني،  وفي  احمللي.  االقتصادي  النمو  تغذي  التي 
يقوم  التي  الساحلية  الصناعية  املدن  إلى  املاهرة  غير  الريفية  والعمالة  الشباب  بني 
النمو  تنشيط  بدور كبير في  للتصدير،  املنتجات  فيها على جتهيز  االقتصادي  النشاط 
مبعدالت  الداخلية  الهجرة  وازدادت  الفائتني.  العقدين  امتداد  على  السريع  االقتصادي 
دائري بسبب  بطابع  اتسمت في جانب كبير منها  وإن  الزمنية،  الفترة  تلك  كبيرة في 
الريفيون مع أسرهم وكذلك بسبب عدم  املهاجرون  بها  التي يحتفظ  القوية  األواصر 
التكافؤ في استحقاقات املواطنة بني املهاجرين الريفيني والسكان احلضريني.346 ويهيمن 
املوسمية  العمالة  آسيا على  ينخفض مستوى مهاراتهم في جنوب  الذين  املهاجرون 
املراكز  إلى  الفقيرة  واملناطق  زراعياً  املتخلفة  املناطق  من  معظمها  في  تتدفق  التي 
زالت  وما  والساحلية.  الصناعية  واملناطق  التحضر،  نحو  متزايد  بشكل  تتجه  التي 
إليها  يتجه  مهمة  أماكن  متثل  اإلنتاجية  معدالت  فيها  ترتفع  التي  الزراعية  املناطق 
غير  العمل  يفضلون  الذين  املهاجرين  من  متزايدة  أعداد  هناك  كانت  وإن  املهاجرون، 
الزراعي بسبب ما يحققه لهم من عائد أكبر. وعلى خالف شرق آسيا وجنوبها الشرقي 
العمالة  تدفقات  على  يهيمنون  تعليمهم  مستوى  ينخفض  الذين  األشخاص  فإن 
وفي  الرسمي.  غير  القطاع  في  عمل  على  األحيان  معظم  في  ويحصلون  املوسمية 
أفريقيا جنوب الصحراء، ترتفع معدالت الهجرة الداخلية منذ أمد بعيد في الكثير من 
احمللي،  العمل  فرص  فيها  تقل  التي  البلدان  من  إقليمية  ذلك هجرة  ويصاحب  البلدان 
وبخاصة في منطقة السهل. وحتى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا فإن التحركات 

الداخلية أهم في كثير من األحيان من التحركات الدولية.
منها  يستفيد  أن  ميكن  التي  املهاجرين  دعم  برامج  جتارب  من  مجموعة  وهناك 
الداخلية(  الهجرة  )وبخاصة  الهجرة  جتعل  مبادرات  تصميم  في  السياسات  مقررو 
ركزت مبادرات  وقد  لها.  املالزمة  اخملاطر  الفقراء وحتد من  الريفيني  للسكان  فائدة  أكثر 
الدعم  األخرى من  واألنواع  باملعلومات  املهاجرين  تزويد  العادة على  املهاجرين في  دعم 
العملي. مثال ذلك أن منظمة تيناغانيتا غير احلكومية في ماليزيا جتري البحوث وتبذل 
وحتل  لإلساءات،  والالجئني  املهاجرين  تعرض  متنع  التي  باألعمال  وتقوم  املناصرة  جهود 
وزارة  من  بتمويل  املهاجرين  لدعم  برنامج  يوفر  الهند،  وفي  لها.  وتتصدى  مشاكلهم 
التنمية الدولية في اململكة املتحدة معلومات عن األجور واحلقوق وفرص العمل املتاحة 
للمهاجرين من األنحاء الفقيرة في غرب الهند. وأنشأ مكتب وسائل العيش )أجيفيكا( 
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ومؤسسة ديشا مشاريع لدعم املهاجرين من خالل التدريب لتحسني املهارات في والية 
ماهاراشترا،  والية  في  احلكومية  اخملططات  إلى  الوصول  على  واملساعدة  راجستان 
وجنحت املنظمتان في حتسني صورة العمال املهاجرين وتسليط الضوء على مشاكلهم 
في مناقشات السياسات على مستوى الواليات وعلى املستوى الوطني. واتخذت أيضاً 
من  املهاجرين،  دعم  في حتسني  املعنية  والوكاالت  السياسات  مقرري  مبادرات إلشراك 
العمل،  والنساء الصغيرات بغرض استغاللهن في  بالفتيات  قبيل مشروع منع االجتار 
هو  منه  والهدف  الصني،  وحكومة  الدولية  العمل  منظمة  بني  مشترك  مشروع  وهو 
أداء دور أقوى في دعم  بناء قدرة الوكاالت احلكومية ومقرري السياسات حتى ميكنهم 
احلكومية  غير  املنظمات  بعض  وترى  بهن.347  االجتار  دون  واحليلولة  الصغيرات  املهاجرات 
ميكن  املهاجرين  العمال  توحيد  أن  راجستان،  والية  في  براياس  منظمة  مثل  الهندية، 
نقابة  براياس  منظمة  وأنشأت  استغاللهم.  ومنع  حقوقهم  إدراك  على  يساعدهم  أن 
لعمال تلقيح القطن التي يتمثل أحد أهم أهدافها في تنظيم العمالة واحلفاظ على 
ووضعت  توظيف  وكالة   1  500 من  أكثر  النقابة  وتضم  للمهاجرين.  التفاوضية  القوة 
نقاط  احلكومية  غير  املنظمة  أنشأت   2007 عام  وفي  العمالة.  على  للطلب  ميثاقاً 
عمالة  تنقالت  ملراقبة  وراجستان  جوجارات  واليتي  بني  احلدودية  املعابر  كل  في  تفتيش 
األطفال. ونتيجة لهذه اجلهود، عرض أصحاب األعمال زيادة جزئية في األجور وما زالت 

املفاوضات جارية. 
باخلير  يعود  مبا  املهاجرين  لدعم  بالكثير  القيام  إمكانية  إلى  األمثلة  هذه  وتشير 
دعم  على  يساعد  وضع  بأفضل  العادة  في  احلكومات  وتتمتع  أسرهم.  وعلى  عليهم 
فقراً  أقل  مناطق  إلى  أفقر  مناطق  من  الهجرة  حتدث  عندما  بلدانهم  في  املهاجرين 
في نفس البلد أو في بعض احلاالت بني البلدان اجملاورة. وميكن للحكومات ضمان وصول 
املتاحة  العمل  وفرص  حقوقهم  عن  معلومات  ذلك  في  مبا  اخلدمات،  إلى  املهاجرين 
والتأكد من قدرتهم على املطالبة بنفس احلقوق واالستحقاقات التي يطالب بها غير 
املهاجرين. وميكن للحكومات أن تيسر أو على األقل ال تعرقل تنظيم العمال املهاجرين، 

وميكنها أن تراقب بدقة رصد االجتار بالعمالة واملعاقبة عليه. 

الرسائل الرئيسية املستخلصة من هذا الفصل
أوالً، هناك الكثير من األدلة التي تثبت أن االقتصاد الريفي غير الزراعي مهم لتحسني 
في  الريفيني  السكان  من  كبير  عدد  ويشترك  الفقر.  من  اإلفالت  وفرص  اخملاطر  إدارة 
االقتصاد غير الزراعي الذي تزداد أهميته. وسوف يكتسب االقتصاد غير الزراعي أهمية 
خاصة كمصدر لفرص الشباب الريفيني اليوم. على أن هذا القطاع يتعرض في كثير 
والتففت  احلضري  التحيُّز  بسبب  السياسات  مقرري  جانب  من  لإلهمال  األحيان  من 
حني  وفي  الصغيرة.  املشاريع  وأصحاب  الريفيني  العمال  »صوت«  وضعف  املؤسسي 
شاملة  أعمال  جداول  لوضع  أكبر  اهتمام  توجيه  متنع  زالت  ما  العوامل  هذه  كل  أن 
أن  ذلك  مثال  عملياً.  ممكن  العوامل  لتلك  التصدي  فإن  الزراعي  غير  الريفي  لالقتصاد 
احلضرية، مثل خدمات  اخلدمات  توسيع نطاق  التحيُّز احلضري ميكن تسخيره من خالل 
تنمية األعمال التجارية لكي تصل إلى البلدات الصغيرة وأحيائها النائية. وميكن وقف 
التفتت املؤسسي من خالل إنشاء وكاالت رائدة تركز على االقتصاد الريفي غير الزراعي. 



تقرير الفقر الريفي 2122011

تنميتها  املشاريع ميكن  أصحاب  الريفيني وصغار  للعمال  اجلماعية  القدرات  فإن  وأخيراً 
إلى  ووصولهم  تنظيمهم  تيسر  أو  تدعم  وإنشاء مؤسسات  من خالل وضع سياسات 
التصدي  إن  القول  وخالصة  الالئق.  العمل  معايير  تعزيز  طريق  عن  وكذلك  اخلدمات، 
لإلهمال الذي يتعرض له االقتصاد الريفي غير الزراعي في الكثير من البلدان مسألة 

حاسمة وممكنة وفي متناول مقرري السياسات.
ثانياً، في حني أن الزراعة ما زالت قوة محركة رئيسية للتنمية االقتصادية غير الزراعية 
متكن  أن  ميكن  أخرى  مهمة  محركات  أيضاًً  اليوم  هناك  فإن  السياقات  من  الكثير  في 
االقتصاد غير الزراعي من االزدهار حتى بالتوازي مع النمو املدفوع بالزراعة. واحملرك األول هو 
التحضر، وباألخص التحضر املشتت الذي يعزز منو املراكز الصغيرة أو املتوسطة التي يقل 
املتزايد بني االقتصادات  التكامل  التركز اجلغرافي عما كان عليه من قبل. ويتسم  فيها 
الريفية واحلضرية في الكثير من املناطق بأهمية بالغة سواء لالقتصاد الريفي غير الزراعي 
أو النمو املدفوع بالزراعة. واحملرك الثاني هو التحرير والعوملة اللذان يتيحان التكامل بني 
املناطق الريفية وبعض سالسل القيمة غير الزراعية في البلدان النامية أو تهيئة فرص 
الثالثة  احملركة  والقوة  الريفية.  املناطق  السالسل في  ثانوية حول هذه  أو خدمات  عمل 
نة؛ ومن العوامل املهمة بشكل خاص نشر البنية  هي نُظم االتصاالت واملعلومات احملسَّ
األساسية للهواتف املتنقلة وتوسيع نطاق تغطيتها في املناطق الريفية في جميع أنحاء 
العالم. ورابعاً، زيادة االستثمار في نُظم الطاقة الالمركزية، وبخاصة املتجددة، باعتبارها 
محركاً مهماً لالقتصاد الريفي غير الزراعي. وتتفاوت فرص تنمية االقتصاد الريفي غير 
مختلف  وتلتقي  البلدان.  داخل  األقاليم  وأراضي  البلدان  باختالف  كبيراًًً  تفاوتاً  الزراعي 
بيئة جديدة ميكن  توفر عموماً  ولكنها  السياقات،  الطرق في مختلف  احملركات مبختلف 
فيها تكريس اهتمام متجدد لالقتصاد الريفي غير الزراعي من خالل حتديد احملركات احمللية 

واالستفادة منها وفهم الفرص واخملاطر التي يواجهها السكان الريفيون الفقراء.
الزراعي،  غير  الريفي  االقتصاد  بيئة  حتسني  يتطلب  اجلديدة  احملركات  تسخير  ثالثاً، 
ذلك  ويشمل  املعنيون.  الفاعلون  يواجهها  التي  اخملاطر  من  واحلد  احلوافز  تعزيز  وبالتالي 
بالبنية  النهوض  خالل  من  الريفية  املناطق  في  العامة  البيئة  حتسني  منه  جانب  في 
األساسية واخلدمات )مثل الطاقة والنقل( وكذلك من خالل حتسني اإلدارة. كما يشمل 
االقتصاد  في  الفاعلة  اجلهات  على  خاص  بشكل  تؤثر  التي  البيئة  جوانب  معاجلة 
الريفي غير الزراعي. ومن األهمية البالغة هنا حتسني مناخ األعمال التجارية لتشجيع 
توفير خدمات تنمية األعمال  االستثمار اخلاص على كافة املستويات. ومن املهم أيضاًً 
واخلدمات التي تالئم احتياجات أصحاب املشاريع الصغيرة. ومن األساسي للشركات أن 
يتعلق  وفيما  املالئمة.  باملهارات  تتمتع  التي  العاملة  اليد  احلصول على  بوسعها  يكون 
فيها  يجدون  التي  البيئة  هي  نة  احملسَّ البيئة  فإن  الزراعي  غير  االقتصاد  في  بالعاملني 
التنظيم  تعترف بحقوقهم وقدرتهم على  التي  البيئة  أيضاًً  للعمل، وهي  جيدة  فرصاً 
وغير  املضمونة  وغير  األجر  املتدنية  األعمال  النتشار  للتصدي  جهود  فيها  تبذل  والتي 
املنظمة )املتاحة بشكل خاص للنساء في كثير من األحيان( في القطاع غير الرسمي. 
ويلتمس املهاجرون بيئة تعترف بحقوقهم وتدعم قدرتهم على التنظيم وتعزز قدرتهم 
الواضح  ومن  منخفضة.  وبتكلفة  بسهولة  الوطن  إلى  املالية  التحويالت  إرسال  على 
نة لالقتصاد الريفي غير الزراعي تتطلب جهوداً من جهات فاعلة  أن تهيئة بيئة محسَّ
كثيرة. واألدوار التي تقوم بها اجلهات الفاعلة احلكومية حاسمة في كثير من األحيان، 
وإن كانت تشمل في حاالت كثيرة تيسير املبادرات التي يتخذها اآلخرون، مثل الشركات 
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أو منظمات العمال الريفيني وحتفيزها والوساطة فيها.
يقل  ال  الزراعي  غير  الريفي  باالقتصاد  املعنية  الفاعلة  اجلهات  قدرات  تعزيز  رابعاً، 
املهارات  وبناء  التعليم  يتسم  الصدد،  وفي هذا  له.  املطلوبة  البيئة  أهمية عن حتسني 
ن الشباب والراشدين الريفيني من الوصول إلى فرص العمل  بأهمية كبيرة ألن ذلك ميكِّ
الكثير من  وفي  بهم.  اخلاصة  التجارية  أعمالهم  وإدارة  بدء  قدرتهم على  ويعزز  الالئق، 
والشباب  لألطفال  املتاح  التعليم  وجودة  نوع  في  كثيرة  حتسينات  إجراء  يلزم  البلدان، 
برامج  في  مستدامة  حتسينات  إجراء  خاص  بشكل  ويتعنيَّ  الريفيني.  والراشدين 
السكان  احتياجات  يناسب  أفضل  بشكل  وتصميمها  واملهنية  الفنية  املهارات  تنمية 
يسعون  من  أو  األصلية  مناطقهم  في  البقاء  في  منهم  يرغبون  من  )سواء  الريفيني 
ويتطلب  املتغيرة.  واحلضرية  الريفية  االقتصادات  احتياجات  يالئم  ومبا  الهجرة(  إلى 
ومع  احلكومات  داخل  حتالفات  واملهنية  الفنية  املهارات  تنمية  برامج  وتوسيع  إصالح 
القطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية. وميكن للشركات اخلاصة على وجه اخلصوص 
لكفالة  واملهنية  الفنية  املهارات  تنمية  برامج  في  العمل  زيادة  من  كثيراًً  تستفيد  أن 
يتعلق  وفيما  الريفيني.  السكان  ومهارات  العمل  أسواق  طلبات  بني  االتساق  حتسني 
بالشركات )مبا في ذلك أصحاب املشاريع الصغيرة والصغرى من الرجال والنساء(، ميثل 
نة  احملسَّ املالية  واخلدمات  التجارية  األعمال  تنمية  خدمات  إلى  الوصول  ُسبل  تيسير 
من  املهاجرون(  فيهم  )مبن  بالعمال  يتعلق  وفيما  القدرات.  بناء  في  حاسمة  جوانب 
املهم بدرجة كبيرة حتسني قدراتهم التنظيمية في القطاعني الرسمي وغير الرسمي 
على السواء وللنساء وكذلك للرجال. ومرة أخرى، فإن بناء قدرات االقتصاد الريفي غير 
الزراعي وكذلك بناء القدرات داخله مهمة ال ميكن ألي جهة فاعلة أن تقوم بها منفردة. 
ولكن ذلك يتطلب في كثير من األحيان العديد من أشكال التعاون املبتكرة التي ميكن 
للتيسير  كمراكز  األحيان  من  كثير  في  وكذلك  رئيسي  بدور  احلكومات  فيها  تقوم  أن 

والوساطة. والتحفيز 
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منطقة اندروي، مدغشقر: رانايفو جان نيلسون 
يصلح شباكه مع فريق الصيد. انه صياد ميتلك 
أيضاً مزرعة صغيرة. وهو عضو في رابطة تزرع 
غراس األشجار وحتارب املشكلة اجلدية املتمثلة 

في زحف الكثبان الرملية في املنطقة. ويتمنى 
في يوم من األيام إنشاء مجموعة لدعم 

الصيادين احملليني. 
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اإلياين بورتوكاريرو نوفوا، تبلغ من العمر 15 عاماً 
وتنمي ألسرة زراعية في منطقة أمازوناس في 

شرق بيرو، وهي نزيلة أسبوعية في مدرسة ثانوية 
املوهوبني. للتالميذ 

َّسحتت »املستويات االقتصادية  وترغب إلياني في أن ن
والتعليمية« في مجتمعها احمللي. وتقول إلياني إنها 
قلقة من تدني مستوى معظم املدارس االبتدائية 

التي ال يتعلم فيها األطفال سوى احلساب والقراءة 
والكتابة؛ كما تشعر بالقلق من عدم توفر املدارس 

الثانوية. وتعلق إلياني قائلة إن »الشخص بدون تعليم 
ال ميكنه أن يفعل أي شيء... وبالدراسة ميكنك أن حتصل 

املنهمرة«، فإنها تواقة إلى ازدهار صناعة جتهيز سكر 
القصب غير املكرر في مجتمعها احمللي بدعم من 

رابطة منتجي سكر القصب.

وتشترك إلياني في إحدى رابطات الشباب املعنية 
بأمور، من بينها إصالح البيئة. وتتحدث إلياني 

بشغف عن احلاجة إلى احلماية البيئية والزراعة 
املستدامة. »نحن ال نستغل الغابات بطريقة مالئمة 
أو سليمة. فنحن نقطع األشجار ونحرق احلطب كل 
يوم، ونعتدي بذلك على الطبيعة... وحتدث تغييرات 

مناخية نحن مسؤولون عنها بسبب ما نقوم به من 
أنشطة... ولم تعد الفصول تتعاقب بشكل سليم، 

على عمل جيد وتكسب النقود التي تدعم بها أسرتك«. 
وقد أنشأ الصف الدراسي امللتحقة به في املدرسة 

مؤخراًً مكتبة متنقلة في اجملتمع احمللي.

وتقول إلياني إن والديها »يزاوالن نفس األنشطة التي 
كان آباؤهما وأجدادهما يزاولوها لسنوات«. وتعتقد 

أنهما »سيحسنان نوعية حياتهما« عندما يتركان 
الزراعة. وعلى الرغم من أنها تود أن تسلك طريقاً 
مهنياً، مثل احملاسبة، حيث ميكنها اجللوس »أمام 

احلاسوب... بعيداً عن معاناة الشمس احلارقة أو األمطار 

ولذلك تفسد احملاصيل... أوالً، ينبغي أن نحصل 
على بعض التوجيه من خالل املناقشات حتى يعي 
الناس ما يلحق بهم من أضرار... وعلينا بعد ذلك 

أن نضع أهدافاً وننفذها. وميكننا مثالًً أن نغرس 
النباتات ونعيد زراعة الغابات... ]ونستعمل[ األسمدة 

الطبيعية ]من أجل[ حتسني األرض...«.
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رانيفو جان نيل�سون في الثالثة والعشرين من 
عمره وأب لثالثة أطفال، ويعيش في مدينة فوكاب 

مبدغشقر. وهو صياد سمك ولديه أيضاًً بعض 
األراضي التي يزرعها. وهو يود زيادة ثروته من املاشية 

وأن يحصل على أراٍض أكثر وأن تكون لديه معدات 
زراعية أفضل: »أحلم بأن تكون لدي ماشية، 20 رأساً 
من املاشية مثالًً... وأفكر في بناء منزل من احلجر وأن 

امتلك عربة يجرها ثور مثل سائر الناس، وسوف أشتري 
حقوالً - خمسة حقول تقريباًً - وسأشتري قطيعا من 

الثيران ]حلرثها[«.

ورانيفو عضو في رابطة الكثبان الرملية التي 
أنشئت مؤخراًً ملعاجلة مشاكل الكثبان الرملية 

اخلطيرة التي تغزو األراضي الزراعية عن طريق زراعة 
شتالت األشجار. ويقول رانيفو إنه يتوق إلى تشجيع 

الزراعة اجملتمعية: »ما أود أن أقوم به لتحسني هذه 
القرية التي أعيش فيها هو العمل اجلماعي... سنحصل 

على األراضي التي سنحولها إلى حقل كبير ميكننا 
أن نعمل فيه بشكل تعاوني. ونضع بعد ذلك ما تدره 

علينا محاصيل احلقل من إيرادات في حساب نقدي 
لنستخدمها كأموال أوَّلية للحصول على عمل أكثر في 

املستقبل«.
ورانيفو لديه العديد من األفكار األخرى بشأن 

كيفية تلبيـة احتياجات اجملتمع احمللي، وبعض هذه 
األفكار يحتاج دعماً خارجياً. »لو أني كنت املدير فإن 
أول ما سأقترحه هو إزالة ذلك الصبار األحمر الذي 
أخذ ينمو بكثافة. كما سأطلب إنشاء مركز طبي 
ألننا نقيم بعيداً عن أي مرفق صحي... وسأحاول 
بعد ذلك إنشاء رابطة لصيادي األسماك ألن ذلك 
سيعود علينا بأموال، وأحب أن يكون لدي قارباً. 

وسوف نطلب شبكة وأقنعة ومعدات للصيد: هذا 
ن أحوالنا  هو ما سأطلبه لرابطتنا. ورمبا تتحسًّ

بفضل تلك الرابطة. ولو أني كنت مسؤوالً عن 
تنمية كميون فوكاب، لكان أول ما أقوم به هو 

إنشاء تلك الرابطة. ثم نتفرغ بعد ذلك لألرض... 
لتلك الكثبان الرملية...«.
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تهيئة الفرص جليل الغد
على  الطلب  فيه  يزداد  الذي  العالم  هذا  في  املفارقة  على  بالتشديد  التقرير  هذا  بدأنا 
السلع واخلدمات املرتبطة بالزراعة وتزداد فيه ندرة وقيمة املوارد الطبيعية، ومع ذلك ما 
زالت املناطق الريفية في مختلف أنحاء العالم النامي تستضيف أغلبية فقراء العالم. 
وأشرنا إلى أزمة األغذية في الفترة 2006- 2008 التي تضرر منها السكان احلضريون وكذلك 
السكان الريفيون الفقراء في الكثير من البلدان، وهي أزمة ذكرتنا بالتهميش العام الذي 
ذلك  األغذية، وال يقتصر  وأسواق  الزراعية  الصغيرة في األسواق  احليازات  يلقاه أصحاب 
على األسواق العاملية، بل يشمل أيضاًً األسواق احلضرية داخل البلدان. واتخذت في أعقاب 
األزمة مجموعة من املبادرات لتعزيز اإلنتاج الزراعي وحتقيق االستقرار في أسواق األغذية، 
و/أو احلد من تعرض السكان الفقراء لصدمات أسعار األغذية في جميع أنحاء البلدان 
النامية. على أن احلاجة ما زالت قائمة إلى اتخاذ تدابير كافية للتصدي لتحديات الفقر 
الريفي والعمل أيضاًً في نفس الوقت على إطعام العدد املتزايد من سكان العالم في 

الوقت الذي يزداد فيه شح املوارد البيئية وتغيُّر املناخ.

»أمتنى أن أرى منطقة متكاملة تتوفر 
فيها الكثير من فرص العمل. وينبغي 
على وجه اخلصوص للسلطات التي 
حتكم منطقتنا أن تبذل الكثير من 

اجلهد باالتفاق مع اجملتمع املدني 
وليس مبفردها. نعم، أرى مستقبالً 

مشرقا... لدي أمل في أن يكون لدى 
الشباب الذين يتطورون ويتخرجون من 

اجلامعات رؤية مختلفة ملستقبلنا، 
طريقة جديدة ينظرون بها إلى 

منطقتنا... نعم، لدي أمل في أن 
يتغيَّر هذا اجملتمع، على الرغم من 

أنني أعلم أن املسألة بالغة الصعوبة، 
ولكنها ليست مستحيلة. علينا أن 

نعمل بجد لتحقيق ذلك...«.
اإل�سا اإ�سبينوزا دلغادو،

اأنثى، 23 عامًا، بريو.

»أستطيع أن أرى نفسي بعد عشر 
سنوات: األمطار تنهمر ولدينا ممتلكات 

وكل أنواع البذور متاحة في السوق، 
وسوف أقول، »انظر إلى تلك البذور 
التي لم جنربها من قبل، هيا نأخذ 
بعضاً منها«، وسوف نأخذها فعالً 

وندخرها ملوسم األمطار... وسنغرسها 
عندما تهطل األمطار«.

�سوزان ت�سوفاالي،
اأنثى، 23 عامًا،  مدغ�سقر.

»لو كانت لدي نقود الشتريت بها 
جاموسة، سأبيع احلليب لكي 

أنفق على األسرة... وإذا كان لدى 
ن  الشخص جاموسة فسوف يتمكَّ

من إعالة أسرته بشكل ُمرض... 
سأنفق ما أحصل عليه من أجر من 
عملي اليومي على تعليم أطفالي. 

سأحلقهم مبدرسة جيدة ]باستخدام[ 
املدخرات التي أوفرها من عملي 

اليومي أو من ثمن بيع عنزة صغيرة..«.
 جاويد اإقبال،

 ذكر، 25 عامًا، باك�ستان.
»نأمل جمعياً ونصلي في أن يحيا 

أبناؤنا حياة أفضل منا. وأعتقد أنهم 
سيعيشون فعالً حياة أفضل. إن 

العالم يتحرك وسوف يكون أمامهم 
طرق أفضل للعيش. من كان يتخيل 
أن هذه املنطقة سيكون بها محطة 
إذاعة؟ بل إن هناك أشخاصاً لديهم 

أجهزة تليفزيون في القرية«.
عمر دييديو، 

ذكر، 22 عامًا، ال�سنغال.

طموحات وخطط ملستقبل الشباب الريفيني اليوم

العمل البديل 
في غانا
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وأشرنا إلى أن الفرصة باتت سانحة للتصدي لهذا التحدي. فالظروف البيئية آخذة 
أيضاًً  ثمة  أن  على  والناس؛  االقتصادات  تواجه  التي  اخملاطر  بالتالي  وتزداد  التغيُّر،  في 
تصورات جديدة للخدمات والسلع التي ميكن أن توفرها ُسبل العيش القائمة على املوارد 
التحضر على قدم وساق  وتسير عملية  تغيرات،  الطبيعية. وتشهد سياقات األسواق 
لتفتح نافذة من الفرص اجلديدة أمام نساء ورجال الريف الفقراء لدخول األسواق، كما 
تطرح مخاطر جديدة حول تلك األسواق. واآلن يشكل األطفال والشباب نسبة هائلة 
من السكان الريفيني الفقراء، وهؤالء األطفال والشباب هم الذين سيعيشون وستقع 
احلاجة  أمس  في  التي  هي  املقبلة  الريفية  األجيال  أن  كما  اليوم.  حتوالت  آثار  عليهم 
الريفية أماكن ميكنها حتقيق طموحاتها فيها. وتزداد يوماً عن يوم  إلى أن ترى املناطق 
تربية املاشية  أو في  الرغبة في العمل كمزارعني  الذين لم يعد لديهم  أعداد الشباب 
وتغيُّر  البيئي  التدهور  يؤدي  ولن  الريفية.  املناطق  في  اإلقامة  عن  يعزفون  باتوا  والذين 
املناخ وما يقترن بذلك من اإلهمال املستمر من السياسات للزراعة واملناطق الريفية إاّل 
إلى تضخيم هذه العملية. ولكي يتغيَّر ذلك، ال بد أن نبدأ اآلن في اتخاذ إجراءات قوية. 

»لو أن األمور بيدي... حلاولت أيضاًً 
إنشاء مدرسة متوسطة. فاملرأة 

ال ميكنها أن تتم دراستها إلى ما 
بعد املرحلة االبتدائية ألن قريتنا ال 
يوجد بها سوى مدرسة ابتدائية. 

املرأة غير مسموح لها باخلروج من 
القرية... سأسعى إلى إنشاء مدرسة 

متوسطة أو عليا للبنات حتى ال 
تخرج البنات من القرية ».

حممد نفيد،
 ذكر، 22 عامًا، باك�ستان.

»أمتنى أن أنتقل من هذا املكان ألن 
الناس، كما ترى، يعانون كثيراًً هنا... 

وأعتقد أن ]إخواني في املدينة[ 
يعيشون ظروفاً أفضل... إنهم 

يعيشون في أماكن الئقة ولديهم 
عمل وال تضطر إلى أن تقتل نفسك 
في العمل لكي تتقدم كما هو احلال 

هنا. نحن هنا نعاني كثيراًً عندما 
ن به  نريد أن نحصل على شيء نحسِّ

ظروف معيشتنا.«
ذكر،  لي�ساردو،  نوفوا  �سريافني  وليامز 

20 عامًا، بريو.

»أمتنى فعالً أن تتحسن أحوالنا ]في 
املستقبل[ وأن تكون لدينا بعض 
املاشية وأن تكون أسرتي كلها 

في صحة جيدة. وأمتنى أن تختلف 
أوضاعي عما هي عليه اآلن - أن 
تكون لدي ممتلكات... أعني أنني 
أمتنى أن تكون لدي بعض رؤوس 
املاشية واألغنام واملاعز وبعض 
الدجاج، بل الكثير من الدجاج. 
وحينئذ ستتغيَّر حياتي. حينها 

سأشعر بأنني أفضل... لدي دائماً 
إميان بأن األحوال ستتغيَّر؛ أعتقد أن 

األمور ستؤول إلى األفضل«.
مانانتان باباي،

ذكر، 19 عامًا، مدغ�سقر.
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الذي ظلت  التهميش  تدمي  التي  العوامل  للكثير من  اإلجراءات  أن تتصدى هذه  ويجب 
أو  التاريخ، وتخفف من عوامل اخملاطر اجلديدة  الريفية تتعرض له على مر  االقتصادات 
من  الفقراء  الريفيني  السكان  ن  ومتكِّ أفضل،  بشكل  معها  للتعامل  طرقاً  تستحدث 
املناطق  تنهض  أن  وينبغي  االقتصادي.  النمو  في  للمشاركة  اجلديدة  الفرص  تسخير 
الناس  فيها  يستطيع  أماكن  إلى  لتتحول  عليها  تخيِّم  التي  الركود  حالة  من  الريفية 
اإلنتاج  في  سواء  االبتكارات  فيها  وتتحقق  مجزية  وفرص  جيدة  خدمات  إلى  الوصول 

الزراعي أو التسويق أو في املشاريع غير الزراعية أو في توليد الطاقة. 
 كيف ميكن حتقيق ذلك؟ اخليار األول هو اإلبقاء على السياسات اإلمنائية واالقتصادية 
أو  بعيد؛  حد  إلى  شائعاً  زال  ما  الذي  الزراعة  إهمال  ذلك  في  مبا  عليها«  اعتدنا  »التي 
االرتباط  أو فك  األساسية؛  والبنية  واخلدمات  العامة  االستثمارات  احلضري في  التحيز 
الشامل بني الدولة وأسواق األغذية، وهذه كلها أمور ستقصر بنا عن بلوغ غايتنا في 
غير  الدعم  تشمل  التي  الريفية  التنمية  في  »املعتادة«  الُنهج  أن  كما  السياق.  هذا 
الزراعي  غير  الريفي  باالقتصاد  االكتراث  وعدم  املزارعني  لصغار  املالئم  غير  أو  الكافي 
واالنفصام بني السياسات واملبادرات التي تتصدى لقضايا النمو االقتصادي من ناحية 
وقضايا القدرات البشرية من الناحية األخرى. وهناك قصور أيضاًً في الُنهج »املعتادة« 
في الزراعة، فهي نُهج ما زالت غير قادرة متاماً على معاجلة القضايا اإلنتاجية والتوجه 
السوقي إلى جانب قضايا االستدامة. واألهم من ذلك أن ما تفتقر إليه كل هذه الُنهج 
النساء  معيشة  ُسبل  على  املؤثرة  والفرص  للمخاطر  الكامل  التقدير  هو  التقليدية 
اليوم، وأهمية تخفيف  يتغيَّر بها كل منهم  التي  الفقراء والطريقة  الريفيني  والرجال 
الفقراء.  الريفيون  السكان  الفرص وحتى يستفيد  تنتعش  اخملاطر حتى  إدارة  أو حتسني 
كيف ميكن إذن تسخير النمو االقتصادي بطريقة أفضل من أجل احلد من الفقر الريفي 
في سياق تزداد فيه اخملاطر والفرص، مع التركيز في الوقت ذاته على املستقبل؟ وبعبارة 
الفرص ويحد من  ن  أن يحسِّ الذي ميكن  النمو  النوع من  تعزيز ذلك  أخرى، كيف ميكننا 

اخملاطر أمام أجيال الريف احلالية واملقبلة؟
في  بسهولة  توقعنا  وقد  املقام  لها  يتسع  ال  العامة  التساؤالت  تلك  على  واإلجابة 
تقدمها  مستوى  في  البلدان  بني  كبيرة  اختالفات  وهناك  التعميم.  في  املبالغة  شرك 
القطاع  وبنية  وحجم  الريفي،  الفقر  هوة  وعمق  واتساع  النمو،  وأمناط  االقتصادي، 
حيث  من  عليها  العالم  في  التنمية  تقرير  فئات  انطباق  مدى  ذلك  في  مبا  الريفي، 
اعتمادها على الزراعة أو اعتماد اقتصاداتها على املناطق احلضرية أو سيرها على طريق 
التحول. كما تتفاوت البلدان في نُظم اإلدارة، وقد أكدنا خالل هذا التقرير أن السياسات 
واإلدارة السليمة أساسية للتصدي للفقر الريفي. ولعل األهم من ذلك هو أن املناطق 
اجملاالت؛ وكما الحظنا  تلك  في كل  كبيراًًً  تفاوتاً  تتفاوت  أن  البلدان ميكن  داخل  اخملتلفة 
الزراعة  منو  ذلك  في  مبا  للنمو)  احملركة  العوامل  فإن  التقرير  من  األولى  الفصول  في 
وينطبق  بلد.  داخل كل  املناطق  بتباين  التوزيع  متباينة  الزراعي(  غير  الريفي  واالقتصاد 
ذلك أيضاًً على الظروف التي تسمح بدخول األسواق بتكلفة منخفضة وبدون التعرض 
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خملاطر كبيرة، أو الظروف التي تهيئ بيئة سليمة ميكن أن تزدهر فيها املشاريع الصغيرة. 
بعدم  االعتراف  املعتاد« هو  »العمل  نُهج  لتجاوز  املهمة  األبعاد  أحد  فإن  لذلك  ونتيجة 
وجود أي مخططات عامة، وال حتى على أساس التصنيفات القطرية، للتنمية الريفية 
واحلد من الفقر الريفي. وسوف تتفاوت مجاالت التركيز والقضايا الرئيسية التي ينبغي 
أننا  السياقات. على  باختالف  الفاعلة  اجلهات  وأدوار ومسؤوليات مختلف  لها  التصدي 

نستطيع عند هذا احلد أن نخرج من املناقشة مببدأين عامني واضحني.
أوالً، ال بد من اتباع نهج أشمل في النمو من أجل احلد من الفقر الريفي. ويشمل ذلك 
نحو  والتحول  الريفي  النمو  الصارمة في  التتابعية  أو  الضيقة  القطاعية  الُنهج  جتاوز 
السكان  قدرات  تعزيز  نفسه  الوقت  وفي  الريفية،  املناطق  بيئة  حتسني  في  االستثمار 
للنمو.  جديدة  فرص  وتشجيع  اخملاطر  تخفيف/إدارة  على  العمل  من  بد  وال  الريفيني. 
ويعترف هذا التقرير بأهمية دور الزراعة في التنمية االقتصادية في الكثير من املناطق، 
وخصوصاً وليس حصرياً في البلدان املعتمدة على الزراعة. كما يعترف التقرير بأهمية 
النساء  من  الكثير  أمام  الفقر  من  اخلروج  لفرص  كمصدر  الصغيرة  احليازات  زراعة 
والرجال الريفيني، مبن فيهم الكثير من شباب اليوم واألجيال الريفية املقبلة، وبخاصة 

في ظل ازدياد أهمية السلع واخلدمات املقدمة من خالل الزراعة على نطاق العالم.
أن  للزراعة  الريفي حتى ميكن  النمو  اتباع نهج أوسع في  الناحية األخرى  وال بد من 
تشكل قوة محركة لالقتصادات الريفية احليوية وتسخير عوامل محركة جديدة للنمو 
الريفي، مبا في ذلك السير على طريق التحضر وإقامة صالت أوثق بني املناطق الريفية 
واحلضرية، وحتسني البنية األساسية لالتصاالت، والتحول نحو ال مركزية نُظم الطاقة 
احليازات  زراعة  به  تقوم  الذي  الدور  في  كبير  تفاوت  اليوم  بالفعل  وهناك  والعوملة. 
والبلدان  األقاليم  الريفية في مختلف  األسر  لُسبل عيش  أساسي  الصغيرة كمصدر 
إلى  املستقبل  في  األسواق  وحتوالت  املوارد  ندرة  ازدياد  يؤدي  أن  املرجح  ومن  واملناطق. 
لصالح عدد من  الصغيرة  احليازات  زراعة  تعزيز مقومات  على  الوقت  نفس  في  العمل 
صغار املزارعني )القادرين على حتويلها إلى »عمل جتاري سليم«( وتشجيع كثيرين آخرين 
على التماس فرص مختلفة كعمال زراعيني أو في االقتصاد الريفي غير الزراعي أو من 
السكان  ن  متكِّ الفرص  تلك  أن  التأكد من  في  الرئيسي  التحدي  ويكمن  الهجرة.  خالل 
من اخلروج من الفقر. وتبعاً للقدرة على القيام بذلك فسيكون في وسع أعداد متزايدة 
من األسر االعتماد بدرجة أقل كثيراًً على الزراعة لتلبية احتياجاتها الغذائية، وإن كان 

ذلك يتطلب تكوين صورة شاملة للنمو الريفي من اآلن.
القطاع  النمو في  لتعزيز  املطلوبة  السياسات واالستثمارات  الكثير من  أن  والواقع 
الزراعة.  الذي يشمل  الريفي  النمو  نهج أشمل في  لتعزيز  الزراعي صاحلة  غير  الريفي 
ومن بني تلك السياسات واالستثمارات، أشرنا إلى ضرورة تهيئة مناخ استثماري ريفي 
الريفية  واملشاريع  الريفيني  املستثمرين  ن  ميكِّ سياساتي  إطار  وضع  وضمان  إيجابي؛ 
منها  يتعلق  ما  سيما  ال  األساسية،  البنية  وتوفير  العمل؛  من  الزراعية  وغير  الزراعية 
اخلدمات  وحتسني  واالتصاالت؛  العامة  املرافق  وتعزيز  واملياه؛  الطاقة  وكذلك  بالنقل، 
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واالستثمارية  املالية  واخلدمات  الصحية  الرعاية  إلى  التعليم ووصوالً  من  بدءاً  الريفية 
العامة  املرافق  وتشغيل  السياسات  تنفيذ  وكفالة  التجارية؛  األعمال  تنمية  وخدمات 
أيضاًً  وناقشنا  السليم.  احلكم  من  مناخ  يسودها  عامة  بيئة  ضمن  القانون  واحترام 
السكان  سيما  ال  الريفية،  االقتصادات  في  الفاعلة  اجلهات  قدرات  تعزيز  إلى  احلاجة 
الريفيني الفقراء أنفسهم من خالل برامج التعليم وتنمية املهارات املالئمة واملناسبة، 
املالية  الُنظم  وتعميق  توسيع  يلزم  كما  الريفيني.  السكان  منظمات  دعم  خالل  ومن 
أفضل من مجموعة  االستفادة بشكل  الفقراء من  الريفيني  والرجال  النساء  لتمكني 
من اخلدمات امليسورة التكلفة، من قبيل خدمات االدخار واالئتمان والتأمني والتحويالت 
الزراعية وغيرها  وإدارة اخملاطر واالستثمار في املشاريع  املالية املطلوبة لضمان األصول 
وبتكلفة منخفضة.  بأمان  املغتربني  األقارب  املالية من  التحويالت  وتلقي  املشاريع  من 
األحيان  من  كثير  في  ومبتكرة  إيجابية  أشكال  إلى  احلاجة  على  الضوء  ألقينا  وأخيراً، 

للتعاون داخل احلكومة وبني اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة في كل تلك القضايا. 
نحو  موجه  الزراعي  للتكثيف  جديد  نهج  إلى  احلاجة  هو  الثاني  الرئيسي  واملبدأ 
احليازات  لزراعة  البقاء  لتوفير مقومات  أساسيتان  السمتان  وهاتان  ومستدام.  السوق 
ويقترح  املقبلة.  الريفية  األجيال  بني  العيش  وبخاصة كاستراتيجية لكسب  الصغيرة، 
هذا التقرير تعزيز رؤية جديدة في سياسات وممارسات التكثيف الزراعي املستدام تركز 
إلى الفهم املتجدد للزراعة كنشاط قادر على توفير سلع  على صغار املنتجني استناداً 
بدور  حيويته  تتسم  كقطاع  وكذلك  االتساع،  في  اآلخذة  لألسواق  مهمة  وخدمات 
النمو  ودفع  الغذائي  األمن  كفالة  األسباب  هذه  وتشمل  أخرى.  أسباب  لعدة  حاسم 
االقتصادي واملساهمة في احلد من الفقر الريفي وحتقيق االستدامة البيئية والتخفيف 
من أثر تغيُّر املناخ. والهدف من جدول األعمال املقترح هو دعم زراعة احليازات الصغيرة 
التي تتكامل من ناحية بشكل أفضل كثيراًً مع األسواق الدينامية )مبا في ذلك أسواق 
األغذية والزراعة وكذلك أسواق اخلدمات البيئية( وتتجه بقوة من الناحية األخرى نحو 
االستدامة البيئية وزيادة القدرة على املرونة في وجه اخملاطر والصدمات املرتبطة بندرة 
املوارد وتغيُّر املناخ. ورأينا كيف أن تطوير األسواق، حيثما أمكن، ميكن أن يزيد من العائد 
املستدامة  الُنهج  تعزز  بينما  الصغيرة،  احليازات  ألصحاب  الدخل  ويضمن  الصافي 
قدرتهم على إدارة اخملاطر. ومن شأن التوسع في استخدام مدفوعات اخلدمات البيئية 
أن يعزز احلوافز التي تشجع على دخول األسواق، شريطة اتخاذ التدابير املالئمة لتيسير 

مشاركة صغار املزارعني ومربي احليوانات. 
املدى.  بعيدة  تداعيات  الزراعي على  التكثيف  النوع من  نحو هذا  التحول  وينطوي 
السياسات واالستثمارات  العمل من خالل  إلى  احلاجة  التداعيات هو  تلك  وأهم  وأول 
في  بعيد  أمد  منذ  له  تتعرض  الزراعة  ظلت  الذي  لإلهمال  حد  لوضع  امللموسة 
وحتسينه  االستثمار  زيادة  املطلوبة  األخرى  التغييرات  وتشمل  البلدان.  من  الكثير 
بناء  على  الصغيرة  احليازات  أصحاب  ودعم  الزراعية  األسواق  وتيسير  تطوير  في 
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جداول  توجيه  وإعادة  األسواق،  تلك  في  اجملزي  لالشتراك  الالزمة  والقدرات  األصول 
التي  بالسياسات  زيادة االهتمام باالستدامة واألخذ  الزراعية نحو  أعمال السياسات 
أنواع  وحتفيز  تيسير  أيضاًً  املهم  ومن  املستدام.  التكثيف  نحو  التحول  على  تشجع 
املشاركة  من  الصغيرة  احليازات  أصحاب  ن  متكِّ التي  املؤسسية  الترتيبات  من  جديدة 
جلميع  املفيدة  الترتيبات  وتعزيز  الزراعية،  األسواق  في  أقل  ومبخاطر  أكبر  مفيد  بدور 

الزراعية. القيمة  األطراف في سالسل 
ويتطلب تيسير استخدام صغار املزارعني للممارسات اجلديدة احلد من اخملاطر املرتبطة 
باستخدام تلك املمارسات من خالل زيادة ضمانات حيازة األراضي )للنساء والرجال على 
السواء( وتيسير ُسبل الوصول إلى األراضي من خالل األسواق، وهو ما قد ينطوي على 
أهمية بالغة للشباب في املناطق التي تشح فيها األراضي. وعلى املستوى املؤسسي، 
يتطلب التحول أيضاًً تغييرات في التعليم الزراعي والُنظم البحثية واالستشارية التي 
ن من زيادة املعرفة وحتسني القدرة على معاجلة قضايا األسواق الزراعية واالستدامة  متكِّ
واملدخالت.  التكنولوجيا  إلى  باإلضافة  الزراعية،  والُنظم  والتكاليف،  اخملاطر  من  واحلد 
على  تقوم  بُنهج  تتسم  أن  واالستشارية  والبحثية  التعليمية  للمؤسسات  وينبغي 
محور  )ومنظماتهم(  الزراعيون  والعمال  املزارعون  فيها  يشكل  أكبر  حقيقي  تعاون 
كل  تناسب  التي  االبتكارات  على  التركيز  مع  وتقاسمها،  املعرفة  إنتاج  في  االهتمام 
هذا  األعمال  جدول  في  تقدم  أُحرز  وقد  املشتركة.  املشاكل  وحلول  حدة  على  سياق 
القطري  املستوى  التمييز بني جدول األعمال على  يلزم  وإن كان  الدولي،  على املستوى 
فما دونه، ووضع سياسة عملية واستجابات تنظيمية. وأُحرز أيضاًً تقدم على املستوى 
احمللي في كثير من اجملاالت، وإن كان يلزم توسيع نطاقها واالستفادة من اإلجنازات التي 

حتققت من أجل املُضي ُقدماً بجدول األعمال.

أربع قضايا شاملة
يتطلب اتخاذ نهج أشمل في تعزيز النمو الريفي املوجه نحو املستقبل لصالح الفقراء 
خاصاً  اهتماماً  املستدام  الزراعي  التكثيف  أعمال  بجدول  ذاته  الوقت  في  والنهوض 
فصل  كل  في  األربع  القضايا  تلك  انبثقت  وقد  أربع قضايا.  حول  االستثمار  في  وزيادة 
اهتمام  مجاالت  تشكل  ألنها  التقرير  هذا  منها  يتألف  التي  األساسية  الفصول  من 
شاملة لعدة قطاعات في اإلنتاج الزراعي وسالسل القيمة واألسواق وتنمية االقتصاد 

الريفي غير الزراعي، من بني أمور أخرى.
ويشكل  الريفية.  للمناطق  العامة  البيئة  حتسني  هي  املهمة  القضايا  هذه  وأولى 
التي  اخملاطر  فيها  تقل  أماكن  إلى  الريفية  املناطق  حتويل  في  أساسياً  عنصراً  ذلك 
الغد حتقيق  وأجيال  الريف  فيها لشباب  وميكن  فيها فرصهم  وتزداد  السكان  يواجهها 
في  التي  الرئيسية  اجملاالت  بعض  على  التقرير  د  شدَّ الصدد،  هذا  وفي  طموحاتهم. 
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حاجة إلى زيادة االستثمار واالهتمام. وأحد تلك اجملاالت هي البنية األساسية، ال سيما 
ولكي  األسواق  تزدهر  لكي  أساسية  اجملاالت  وهذه  املياه.  وإمدادات  والطاقة  الطرق 
املناطق  بني  الصالت  خالل  من  املتاحة  الدخل  فرص  إلى  الوصول  من  الناس  يتمكن 
أماكن  الريفية  املناطق  التجارية ولكي تغدو  الريفية واحلضرية، ولكي تنشط األعمال 
للمخاطر  التعرض  من  للحد  أساسية  أيضاًً  وهي  فيها.  العيش  في  الناس  يرغب 
الطاقة  مصادر  بإمكانات  االهتمام  ازداد  وإذا  النساء.  عناء  وتقليل  بالصحة  املرتبطة 
الريفية  املناطق  من  الكثير  في  للطاقة  األساسية  للبنية  سليم  كأساس  املتجددة 
الريفية.  األساسية  البنية  تنمية  )ورمبا سوقية( من  بيئية  فوائد  أيضاًً  تتحقق  فسوف 
واخلدمات  الصحية  والرعاية  التعليم  خدمات  فيها  مبا  أيضاًً،  مهمة  الريفية  واخلدمات 
اخلدمات  تلك  أهمية  وقد ملسنا  واالتصاالت.  املعلومات  وتكنولوجيا  واالتصاالت  املالية 
جميعاً في احلد من بيئة اخملاطر في املناطق الريفية والتمكني من ظهور فرص جديدة 

والسماح لالقتصاد الريفي باالزدهار.
أن  رأينا كيف  باإلدارة. وقد  الريفية  املناطق  بيئة  رئيسي آخر لتحسني  ويتعلق جانب 
سوء اإلدارة )مثل هشاشة الدول والفساد( ميكن أن يكون سبباً في مفاقمة بيئة اخملاطر 
أن يقوِّض  أن ذلك ميكنه  الفقراء. والحظنا كذلك كيف  الريفيني  والرجال  النساء  أمام 
عقد احلكومة مع مواطنيها ويهدر موارد االستثمار العام ويزيد من تكاليف املعامالت 
السياسات  ويقوِّض  اخلاص  االستثمار  ويثبط  التجارية  األعمال  إجراء  يتطلبها  التي 
وسيادة القانون ويقضي على أي فرص لتصديق اخلطاب السياسي. وينطوي ذلك على 
بيئة اإلدارة ميثل في  الفقراء. فتحسني  الريفيني  أثر مباشر وسلبي على حياة السكان 
مختلفة  أموراً  ذلك  يعني  وقد  أساسية.  كانت  وإن  معقدة،  مسألة  األحيان  من  كثير 
وفعالية  شرعية  تعزيز  عموماً  طياته  في  يحمل  اإلدارة  حتسني  أن  على  للسياق.  تبعاً 
امللموسة من جانب جميع  املشاركة  وزيادة فرص  القانون؛  واملساءلة وسيادة  احلكومة؛ 
النمو  تعزيز  جهود  كل  لنجاح  أساسي  وهو  ومنظماتهم.  الفقراء  الريفيني  السكان 

الريفي واحلد من الفقر وإيجاد نهج أكثر استدامة في التكثيف الزراعي.
والقضية الثانية التي تتطلب اهتماماً خاصاً هي حتسني قدرة السكان الريفيني الفقراء 
على إدارة اخملاطر. وهذا، كما رأينا من قبل، هو الطريق األساسي نحو متكني السكان من 
اخلروج من الفقر وحتمل اخملاطر املرتبطة باالبتكار واالستثمار، كما أنه عامل حاسم ميكن 
الناس من حتطيم حلقات احلرمان املتداخلة التي جتعلهم حبيسي الفقر. وبالنظر إلى أن 
فإن حتسني  متزايدة  ورمبا  متغيرة  اليوم  الفقراء  الريفيون  السكان  يواجهها  التي  اخملاطر 
إدارة اخملاطر ينبغي أن يشكل عنصراً محورياً وشامالً في جدول األعمال اإلمنائي، على أاّل 
يغيب عن احلسبان أن األفراد قد يواجهون مخاطر مختلفة كما قد تتباين طريقة إدارتهم 
نهم من االستفادة من  لها. ومساعدة األشخاص على حتسني إدارة اخملاطر ينبغي أن متكِّ
الفرص الناشئة واستثمار مواردهم بطريقة مثمرة ومجزية. وكما الحظنا فإن ذلك ميثل 
أحد جوانب قوة نُهج التكثيف املستدام في الزراعة. كما ميثل ذلك أيضاًً أحد جوانب قوة 

الترتيبات التعاقدية املفيدة لكل األطراف في سالسل القيمة الزراعية. 
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الفردية  القدرات  تعزيز  أعم  بشكل  يتطلب  اخملاطر  إدارة  على  القدرة  تعزيز  أن  على 
للحصول  الكافية  الفرص  وزيادة  حتسني  خالل  من  الريفيني  والرجال  للنساء  واجلماعية 
على التعليم وإنشاء منظمات أقوى وأكثر فعالية وتشجيع املساواة بني اجلنسني. كما 
يتطلب تعزيز قاعدة أصول النساء والرجال الريفيني الفقراء )مبن فيهم الشباب(، وحتسني 
ن قدرتهم على الوقوف في وجه  قدرتهم على االدخار ومراكمة األصول التي ميكن أن حتسِّ
الصدمات. ويتطلب ذلك تنمية أو حتفيز السوق من أجل توفير تكنولوجيات جديدة تقلل 
الفقراء في  الريفيون  التي يتعرض لها أصحاب احليازات الصغيرة والسكان  من اخملاطر 
املالية.  واخلدمات  الصحية  والرعاية  واخلدمات  املياه  وإمدادات  والطاقة  الزراعة  مجاالت 
كما ميكن للحماية االجتماعية، ال سيما عندما تقترن باستثمارات في توسيع الفرص 
اخملاطر،  إدارة  الفقراء على  الريفيني  السكان  قدرة  تعزز من  أن  الريفية،  االقتصادات  في 

وهو مجال من مجاالت السياسات اجلديرة مبزيد من التركيز في املستقبل.
تتعلق بتعزيز القدرات الفردية التي  الثالثة التي تستحق اهتماماً شامالً  والقضية 
قلنا إنها في حاجة إلى اهتمام في جدول أعمال التنمية الريفية أكثر مما كانت تلقاه 
السكان  مساعدة  على  التركيز  اخلصوص  وجه  على  وينبغي  األخيرة.  السنوات  في 
الريفيني الفقراء من النساء والرجال والشباب والفتيات والفتيان على نيل فرصة تنمية 
مهاراتهم واكتساب املعرفة التي يحتاجون إليها حتى ميكنهم االستفادة من الفرص 
اجلديدة في املناطق الريفية وخارجها. وعلى الصعيد الوطني، هناك عالقة مباشرة بني 
الريفي،  االقتصاد  وفي  االقتصادي.  النمو  وارتفاع مستويات  قوة عاملة متعلمة  وجود 
تتوقف الدينامية واالبتكار، سواء في الزراعة أو في االقتصاد غير الزراعي، على األيدي 
اجلديدة  االقتصادية  الفرص  من  الفرد  استفادة  وتتوقف  واملتعلمة.  املاهرة  العاملة 
لها( بشكل أساسي على معرفة  تعرضه  احلد من  أو  اخملاطر  إدارة  )وحتسن قدرته على 
في  الفرص  أكانت  سواء  ذلك  ويَصدق  به.  القيام  على  والقدرة  بذلك  القيام  كيفية 
في  االستدامة  ومقومات  الصمود  على  وقدرة  املعرفة  تكثيف  تتطلب  التي  الزراعة 
األسواق الزراعية اجلديدة واألسواق التي أعيدت هيكلتها، أو في االقتصاد الريفي غير 

الزراعي أو في سوق العمل خارج املناطق الريفية في حالة املهاجرين.
من  يحد  أن  ميكن  والقيم  واملهارات  املعارف  أنواع  اكتساب  على  الناس  ومساعدة 
نهم بشكل أفضل من االستفادة من الفرص ومن أولويات السياسات  هشاشتهم وميكِّ
يتجاوز  مبا  التعليم  في  استثماراً  ذلك  ويتطلب  جبهات.  عدة  على  عمالً  تتطلب  التي 
التعليم  من  االنتقال  على  الريفيني  والشباب  األطفال  ومساعدة  االبتدائي،  املستوى 
االبتدائي إلى التعليم العالي وكفالة مالءمة ذلك التعليم حلياتهم وللفرص القائمة 
واملهنية  الفنية  املهارات  تنمية  أهمية  على  تركيزاًً  يتطلب  كما  الريفية.  املناطق  في 

وتيسير احلصول عليها وتعزيز قيمتها لدى السكان الريفيني. 
وميثل ذلك بدرجة كبيرة جدول أعمال يتعنيَّ على الدول متابعته. على أن املنظمات 
تقدمي  في  مهمة  بأدوار  القيام  ميكنها  اخلاصة  التجارية  واألعمال  احلكومية  غير 
املنظمات غير  وينبغي تشجيعها على املشاركة. وقد أضافت  املهارات،  تنمية  خدمات 
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منها؛  مهمة  دروس  استخالص  ميكن  قيمة  ابتكارات  الريفي  التعليم  إلى  احلكومية 
وميكن للقطاع اخلاص حتديد املهارات التي يحتاجها من القوة العاملة واملساهمة بعد 
املهارات  تنمية  أعمال  يكون جدول  أن  ينبغي  باحملتوى،  يتعلق  وفيما  تطويرها.  في  ذلك 
الفنية واملهنية في املناطق الريفية واسعاً، وإن كان ينبغي أيضاًً أن يركز بشكل خاص 
على الزراعة باعتبارها إحدى فرص قطاع األعمال التجارية التي تتطلب مهارات حديثة 
في اإلدارة. كما يلزم إعادة توجيه مؤسسات التعليم الزراعي العالي حتى ميكنها إفراز 
على  والقدرة  الرغبة  لديهم  ممن  والرجال  النساء  من  زراعيني  ومستشارين  أخصائيني 
العمل مع املزارعني ومربي احليوانات ملساعدتهم على االبتكار. ومن املهم أيضاًً التركيز 
اخلارجية  التحليلية  القدرات  بني  متضافرة  عالقات  لبناء  االستشارية  الُنظم  على 
وأولويات  التقليدية  املعرفة  نُظم  وبني  بعينها  تكنولوجيات  في  الُنظم  على  القائمة 

اإلنتاج اخلاصة باملزارعني.
للسكان  اجلماعية  القدرات  تعزيز  إلى  املستمرة  باحلاجة  الرابعة  القضية  وتتعلق 
للمنظمات  وميكن  العضوية.  على  القائمة  منظماتهم  خالل  من  وبخاصة  الريفيني 
الريفية أن متنح الثقة واألمن والقوة، وهي كلها عوامل قيمة تسهم في التغلب على 
الزراعي  غير  واالقتصاد  الزراعة  أعمال  جدول  في  أساسي  دور  املنظمات  ولهذه  الفقر. 
الفردية  وإدارة األصول  الناس على احلد مما يتعرضون له من مخاطر، والتعلم،  ملساعدة 
واجلماعية وتسويق منتجاتهم. كما متثل املنظمات مصالح السكان الريفيني وتتفاوض 
عليها في تفاعالتهم مع اآلخرين )مثل القطاع اخلاص أو احلكومة( وحتملهم املسؤولية 
عنها. واملصالح التي متثلها قد تكون اقتصادية، مثل مصالح املنتجني والعمال وأصحاب 
اجملتمع  املقيمني في نفس  بأماكن محددة، مثل مصالح  تتعلق  وقد  وغيرهم؛  املشاريع 
احمللي أو نفس املكان؛ أو اجتماعية وثقافية، مثل مصالح السكان األصليني أو النساء أو 
الشباب. وهي تشمل نوادي االدخار للنساء ومدارس املزارعني احلقلية وجماعات التعلم 
املماثلة وجماعات املشاركة في إدارة موارد املمتلكات العامة، ورابطات املنتفعني باملياه، 

وجماعات ورابطات التسويق الزراعي ومنظمات املنتجني الوطنيني. 
منها  الكثير  وتعاني  السليمة  اإلدارة  على  القدرة  إلى  املنظمات  بعض  وتفتقر 
والفئات  والشباب  بالنساء  يتعلق  فيما  سيما  ال  التمثيل،  أو  اإلدارة  سوء  مشاكل 
الفقراء أفضل  الريفيني  املنظمات في متثيل مصالح السكان  دور هذه  أن  األفقر. على 
في العادة من الدور الذي ميكن أن يقوم به أي طرف خارجي، وهي حتتاج إلى تعزيز حتى 
ميكن متثيلهم بفعالية أكبر. ويتعلق ذلك بقدراتها التنظيمية، وبخاصة القدرات املالية 
التمثيلية  امليادين ذات الصلة، وقدراتها  التقنية في كل  والقدرة على اإلدارة، وقدراتها 
وشمولها. كما يتعنيَّ إفساح اجملال أمامها للتأثير على السياسات واملشاركة في إدارة 

والزراعية. الريفية  اخلدمات 
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متابعة جدول األعمال: أدوار أصحاب
الوطنيني املصلحة 

على  البلدان.  كل  في  األهمية  من  القدر  بنفس  كلها  ليست  حددناها  التي  القضايا 
البلدان املتقدمة  الكثير من  النامية وكذلك، في اآلونة األخيرة،  البلدان  الكثير من  أن 
عاجلت هذه القضايا، وكما يتبنيَّ لنا من هذا التقرير فإن الكثير منها لديها جتارب ميكن 
اجلنوب  بلدان  التعاون بني  السريع في مجاالت  النمو  ويتيح  اآلخرون.  أن يستفيد منها 

واالستثمارات فيها مجموعة كاملة من الفرص اجلديدة لتعزيز ذلك التبادل. 
التصنيف  عن  النظر  وبغض  القطرية.  التجارب  على  تقتصر  ال  املسألة  أن  على 
اخلاصة  للمتطلبات  املالئمة  السياسات  أعمال  جداول  تستجيب  أن  ينبغي  القطري، 
للنمو  احملركة  احمللية  العوامل  مجموعة  تالئم  أن  وينبغي  واألقاليم،  املناطق  مبختلف 
أن  ذلك  اإلدارة. ومثال  وبيئة  احمللية  والقدرات  احمللية  اخملاطر  وبيئة  الزراعي،  وغير  الزراعي 
التي  األخرى  الكبيرة  احلضرية  املراكز  أو  الرئيسية  املدن  من  القريبة  الريفية  املناطق 
إلى  زراعية مواتية حتتاج  إيكولوجية  وتتاح فيها ظروف  الكثافة السكانية  ترتفع فيها 
مبادرات مختلفة على صعيد السياسات لتسخير النمو في اجتاه احلد من الفقر الريفي 
فيها  وترتفع  السكان  كثافة  فيها  تنخفض  التي  القاحلة  شبه  املناطق  في  مما  أكثر 
احمللية مهم جلدول  املستويات  إلى  السلطة  تفويض  فإن مبدأ  الفقر. وهكذا  معدالت 
األعمال املقترح، وهو يتطلب ضمناً حتديد وتنفيذ برنامج عمل على أدنى مستوى ممكن 
ضمن إطار وطني للسياسات وعدم توجيه القضايا إلى املستوى األعلى الوطني أو ما 
فوقه ما لم يكن هناك ما يدعو إلى ذلك وما لم تكن هناك فرصة لتوسيع نطاق جتربة 
ناجحة. وفي هذا الصدد. ميكن تعلم الكثير مثالًً من جتربة نُهج التنمية اإلقليمية التي 

نفذت مؤخراًً في أمريكا الالتينية وفي غيرها من املناطق. 
والكثير من عناصر جدول األعمال املبيَّنة أعاله ال تتفق متاماً مع واليات ومسؤوليات 
وحتسني  اإلمنائية.  املساعدة  العادة  في  حتتها  تندرج  التي  الفئات  أو  الفردية  الوزارات 
التعليم  وتطوير  اخملاطر  إدارة  على  الريفيني  السكان  قدرة  وتعزيز  الريفية  البيئة 
العادة  في  نظرياً  عنها  املسؤولية  تقع  مسائل  الريفيني  السكان  وتنظيم  واملهارات 
على عاتق الكثير من الوزارات، ولكن القليل من هذه الوزارات في كثير من األحيان هو 
إدارة  املسائل  هذه  تعزيز  ويتطلب  األخرى.  الوزارات  عن  ومبعزل  عملياً،  يشجعها  الذي 
»متضافرة« بني مختلف الوزارات، ووقف االنفصام بني السياسات والبرامج االجتماعية 
جدول  أن  على  القضايا.  مختلف  عن  الدفاع  لواء  يحملون  من  وظهور  واالقتصادية 
األعمال املقترح هنا يتطلب بصورة أعم أشكاالً جديدة من التعاون بني مختلف اجلهات 
الفاعلة. وينبغي أن يكون أول من يشارك فيه النساء والرجال الريفيون أنفسهم الذين 
هم في نهاية املطاف من يقررون، أفراداً وجماعات، استراتيجيات حياتهم اخلاصة. على 
أننا أكدنا في كل الفصول األساسية التي يتألف منها هذا التقرير أهمية دور العناصر 
بناء سالسل  املدني سواء في  الفاعلة األخرى، مثل احلكومة والقطاع اخلاص واجملتمع 
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قيمة زراعية لصالح فقراء الريف أو في استحداث تكنولوجيات وخدمات جديدة إلدارة 
أو  املستدام  الزراعي  التكثيف  املشتركة حول  املشاكل  وحلول  االبتكار  تعزيز  أو  اخملاطر 

الريفي. النهوض بفرص التعليم 
الصغيرة  التجارية  األعمال  وأصحاب  ومنظماتهم،  املنتجني  صغار  ويشكل 
سالسل  في  تستثمر  التي  اجلنسيات  املتعددة  الكبرى  والشركات  األصغر  واملشاريع 
إلى  الفاعلة  اجلهات  هذه  وتسعى  الريفي.  اخلاص  القطاع  من  جزءاًً  الزراعية  األغذية 
ولكنها  والفعالية،  الكفاءة  من  متفاوتة  مستويات  وعلى  شتى  بطرق  أعمالها  أداء 
متفاوتة  فهي  ذلك  ومع  االقتصادية.  التنمية  عليها  تقوم  التي  الثروة  جميعاً  حتقق 
السياسات  مبقرري  اتصالها  مستويات  تتباين  كما  السوق  في  قوتها  مستويات  في 
توزيع  أن  الذين تسخرهم عموماً في حتقيق مصاحلها. وقد الحظنا مثالًً  القرار  وصناع 
القوة في األسواق الزراعية والريفية يتعارض في كثير من األحيان مع مصلحة صغار 
على  لها.  يتعرضون  التي  والهشاشة  اخملاطر  من  يزيد  وقد  املأجورين  والعمال  املنتجني 
شركات  أن  ذلك  مثال  باخلير.  يبشر  اجتاه  نحو  املناطق  بعض  في  تتغيَّر  قد  األمور  أن 
األعمال التجارية الغذائية الزراعية الكبرى باتت في السنوات األخيرة، وبخاصة بسبب 
باتباع  إاّل  وجه  أفضل  على  تتحقق  لن  التجارية  أن مصاحلها  تدرك  اخلارجية،  الضغوط 
في  بها  ذلك  وأفضى  والبيئية.  االجتماعية  االستدامة  على  يركز  األجل  طويل  نهج 
بالشواغل  االهتمام  وزيادة  مختلفة  جتارية  ممارسات  على  اإلقدام  إلى  احلاالت  بعض 
االجتماعية والبيئية؛ وعندما يغدو هذا التحول حقيقياً أكثر منه شكلياًً فسوف يكون 
التحول  هذا  تشجيع  وميكن  هنا.  املقترح  األعمال  جلدول  مهم  دعم  توفير  على  قادراً 
خالل  من  وتشجيعه  بالتنمية  املعنيني  املصلحة  أصحاب  بني  حتالفات  بناء  خالل  من 
التنظيم، كما أنه حتول تتحمل الشركات املسؤولية عنه أمام املستهلكني الذين يزداد 

عددهم في البلدان النامية وكذلك في بلدان الشمال.
التقرير  املطروحة في هذا  القضايا  الوطنية مدى مالءمة  تقرر احلكومات  أن  ويجب 
لظروفها اخلاصة. وإذا كانت مالئمة لتلك الظروف فينبغي األخذ بها في استراتيجيات 
أولويات  ترجمة  ذلك  بعد  وينبغي  واملواضيعية.  القطاعية  والسياسات  الفقر  احلد من 
وميزانيات  خطط  في  إدراجها  خالل  من  تشغيلي  واقع  إلى  ذلك  بعد  السياسات 
االستثمار. وينبغي لإلعانات والضرائب التي تشجع األخذ بتكنولوجيات أو نُهج معيَّنة 
وتثبط استخدام تكنولوجيات أو نُهج أخرى أن تشكل جزءاًً من جدول أعمال السياسات. 
وقد بات توافق آراء واشنطن بشأن حدود دور احلكومات محل تساؤالت متزايدة وتصاعد 
اجلدل حول املستوى املالئم لدور احلكومات في االقتصاد الريفي. والواقع أن املسألة لم 
بيئة  للحد من  احلكومية مطلوبة  االستثمارات  أو  السياسات  إن كانت  مبا  تتعلق  تعد 
التدخالت مبا  املزارعني؛ ولكن املسألة تتعلق بطريقة إجراء  التي يواجهها صغار  اخملاطر 
يحقق  ومبا  تكلفة  وبأقل  الفعالية  من  قدر  بأكبر  الوطنية  السياسات  أولويات  يحقق 
تصميم  على  البلد  قدرة  على  الكثير  يتوقف  وسوف  االستدامة.  من  مستوى  أعلى 

وإدارة تلك املبادرات والتزامه بكفالة اإلدارة السليمة.
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وأخيراً، يزداد اجملتمع املدني قوة وتنوعاً في الكثير من البلدان ويزداد يوماً بعد يوم عدد 
أو  الريفيني  املنتجني  )مثل  مصاحلها  لتمثيل  منظمات  تنشئ  التي  املصالح  جماعات 
النساء( أو التي تعبِّر عن شواغلها بشأن مجموعة من القضايا )مثل سالمة األغذية 
الريفي(. وتضطلع بعض  الفقر  ببساطة،  أو،  البيئي  التدهور  أو  الشركات  أخالقيات  أو 
اجلماعات بدور نشط في أنشطة التنمية بينما جتري جماعات أخرى بحوثاً وتشترك في 
جهود املناصرة. وكل هذه اجلماعات لها أدوار في تعزيز جدول األعمال املقترح هنا. وقد 
باتت احلاجة ماسة إلى منظمات فعالة لتهيئة الفرص أمام السكان الريفيني الفقراء 
اخملاطر  إدارة  حتسني  وتعزيز  الشباب  مع  والعمل  الزراعي  غير  واالقتصاد  الزراعة  في 
السكان  منظمات  ودعم  الدولة،  دور  فيها  يغيب  التي  احلاالت  في  والتدريب  والتعليم 
إلى أقصى  القطاع اخلاص تستجيب  وباملثل فإن احلكومات وكيانات  الفقراء.  الريفيني 
في  رئيسي  دور  املدني  وللمجتمع  ذلك.  عليها  يفرض  عندما  املواطنني  الحتياجات  حد 
الدعوة إلى حتسني السياسات العامة وسلوك الشركات وكذلك، عند اللزوم، الكشف 

عن فساد احلكومة واخملالفات التي ترتكبها الشركات.

دعم جدول األعمال: دور اجملتمع اإلمنائي الدولي
اتخذت اجلهات املانحة الدولية في أعقاب أزمة األغذية التي أشرنا إليها في مستهل 
في  النامية  البلدان  جهود  بدعم  االلتزام  تثبت  التي  املبادرات  من  عدداً  التقرير  هذا 
ذلك  الريفية. ويشهد على  والتنمية  الصغيرة(  احليازات  زارعة  )ال سيما  الزراعة  تعزيز 
املتحدة  األمم  عمل  فرقة  وضعته  الذي  الشامل  العمل  إطار  العاملي  الصعيد  على 
الغذائي  األمن  بشأن  الكويال  ومبادرة  العاملية  الغذاء  بأزمة  املعنية  املستوى  الرفيعة 
اإلقليمي  الصعيد  على  األزمة  بُعيد  أو  ُقبيل  أخرى  مبادرات  اتُخذت  كما   .2009 لعام 
لم  وإن  االلتزام،  عن  الوقت  نفس  في  الدولي  اجملتمع  أعلن  كما  احلاالت.  بعض  في 
والتكيُّف  املناخ  آثار تغيُّر  التخفيف من  البلدان في  الكافية، بدعم جهود  بالقوة  يكن 
املتحدة اإلطارية  األمم  اتفاقية  اتفاق كوبنهاغن في سياق  وذلك مثالًً من خالل  معها 

املناخ. تغيُّر  بشأن 
دون  زال  ما  األوسع  الزراعي  غير  الريفي  واالقتصاد  الزراعة  في  االستثمار  أن  على 
األخيرة  املبادرات  تلك  حققته  الذي  الزخم  على  احلفاظ  ويجب  املطلوب،  املستوى 
وتوفير  الريفي  القطاع  إلى  اإلمنائي  التمويل  تدفق  الستمرار  ضماناً  منه  واالستفادة 
الريفيني  والسكان  املناخ  تغيُّر  من  التخفيف  بشأن  األطراف  جلميع  مفيدة  حلول 
االلتزام  فقط  د  يجسِّ ال  مقترح  أعمال  جدول  إلى  التقرير  هذا  ويشير  الفقراء. 
التخاذ  األساس  ويرسي  محتمالً  تشغيلياً  واقعاً  أيضاًً  له  يتيح  بل  املتنامي،  الدولي 
اإلمنائية  الوكاالت  به حالياًً  تقوم  األعمال مع ما  يتفق جدول  مبادرات ملموسة. كما 
اآلخرين  الريفيني  املنتجني  وصغار  املزارعني  صغار  ربط  حتسني  قبيل  من  مسائل  في 
الريفي األصغر؛  أو دعم التمويل  البيئية  آليات مدفوعات اخلدمات  أو جتريب  باألسواق، 
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الزراعي  التكثيف  قبيل  من  بقضايا  اهتمام  من  الوكاالت  بعض  بالفعل  أبدته  وما 
السالمة  وشبكات  الريفي  العمل  فرص  وتهيئة  املهني  والتدريب  والشباب  املستدام 

املستدامة.348  والطاقة  اإلنتاجية 
األولى  املسألة  األعمال.  جدول  تنفيذ  عند  رئيسيتني  مبسألتني  االهتمام  وينبغي 
الزراعية  اإلعانات  بسبب  الزراعية  املنتجات  في  العاملية  التجارة  نظام  اختالل  أن  هي 
مشكلة  يشكل  زال  ما  االقتصادي  امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  في 
رئيسية. وال يعمل هذا النظام لصالح املنتجني الريفيني الفقراء في البلدان النامية، 
الكثيرين منهم. وال بد من بذل جهود على أساس بحوث  الواقع من فقر  يزيد في  بل 
ترتيبات  بشأن  الدولية  السياسات  ومفاوضات  مناقشات  بها  تسترشد  دقيقة 
الريفيني  املنتجني  إدماج صغار  الزراعية، وصياغة شروط  املنتجات  املؤثرة على  التجارة 
أو  كمنتجني  سواء  الغذائي  األمن  حتقيق  في  وإمكاناتهم  الدينامية  األسواق  في 
بلدان منظمة  وبخاصة من  ثمة قبل كل شيء حاجة فعلية،  أن  كمستهلكني. على 
الدولية  االلتزامات  بني  االتساق  زيادة  إلى  االقتصادي،  امليدان  في  والتنمية  التعاون 
الناحية  من  التجارة  بشأن قضايا  البلدان  تلك  ومواقف  ناحية  من  املعونة  وسياسات 
فعالية  أعمال  وجدول  عموماً  احلالية  العاملية  املعونة  هياكل  حتقق  لم  وثانياً،  األخرى. 
الفقر  من  احلد  في  أو  الزراعي  القطاع  في  كبيراًًً  جناحاً  التحديد  وجه  على  املعونة 
التي  الهائلة  للتحديات  أفضل  بشكل  تسجيب  حتى  إصالحها  ويجب  الريفي،349 
يعرضها هذا التقرير. وكنقطة انطالق، يتعنيَّ تعزيز جدول األعمال الذي ينادي به هذا 
التقرير في احملافل العاملية، مثل املؤمترات املقبلة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
في  سيعقد  الذي  املعونة  بفعالية  املعني  الرابع  املستوى  الرفيع  واملنتدى  املناخ  تغيُّر 

.2011 سول بكوريا في عام 
الرئيسية.  القضايا  في  املانحة  اجلهات  إلى مضافرة جهود  احلاجة ماسة  زالت  وما 
كما تتيح هيئات من قبيل املنتدى العاملي للبحوث الزراعية واملنتدى العاملي للخدمات 
املهتمني  املصلحة  ألصحاب  مهمة  فرصاً  مؤخراًً  أنشئ  الذي  الريفية  االستشارية 
املهم  ومن  األعمال.  جدول  جوانب  متابعة  في  للتضامن  الرئيسية  القضايا  بتلك 
األولوية  ذات  أو  املهملة  للقضايا  أخرى  مرة  املانحني  مجتمع  يتصدى  أن  القدر  بنفس 
ويتعنيَّ تقدمي جانب من هذا  وزيادة االستثمار فيها.  الريفي،  التعليم  الدنيا، من قبيل 
اجلماعة  جتريها  التي  البحوث  أعمال  لدعم  مثالًً  وذلك  العاملي  املستوى  على  الدعم 
الُنظم  التي أعيد إصالحها مؤخراًً حول تنمية  الدولية  الزراعية  االستشارية للبحوث 
التي ميكن لصغار  البيئية  اخلدمات  ومتويل أشكال من مدفوعات  املستدامة،  الزراعية 
بعض  تقدمي  وميكن  منها،  االستفادة  الفقيرة  الريفية  احمللية  واجملتمعات  املزارعني 
أو دون اإلقليمية لدعم مبادرات إقليمية من  املساعدة من خالل املنظمات اإلقليمية 
أجل  من  اجلديدة  الشراكة  إطار  في  ألفريقيا  الشاملة  الزراعية  التنمية  برنامج  قبيل 
سيكون  املساعدة  من  األكبر  اجلانب  أن  على  واخلبرات.  املعرفة  وتبادل  أفريقيا،  تنمية 
للنمو  احملركة  للعوامل  املكاني  للتوزيع  تبعاً  دونه،  القطري فما  املستوى  على  مطلوباً 
اإلمنائي  اجملتمع  مشاركة  ودرجة  دور  أن  حني  وفي  الريفي.  الفقر  من  واحلد  الريفي 
جدول  به  ينادي  الذي  اجلامع  املبدأ  إعالء  يجب  بلد،  بكل  اخلاص  السياق  سيحددها 

القطرية. امللكية  مبدأ  وهو  الفعالية،  أعمال 
مشترك  فهم  بلورة  على  املساعدة  هي  البلدان  بعض  في  األولى  اخلطوة  ولعل 
ومن  الوطنية.  ملكيته  وبناء  بلد  بكل  اخلاصة  الظروف  في  األعمال  جدول  يعنيه  ملا 
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دروس  التي ميكن استخالص  الرائدة  املبادرات  إلى  الدعم  الصدد تقدمي  املهم في هذا 
وإعالء  الوطنية،  السلطات  لدى  السياسات  ترويج  جهود  في  واالشتراك  منها، 
الترويج  أو املتفرقة للمشاركة في مواقفها وحتسني  أصوات اجملتمع املدني الضعيفة 
اهتمام  بالفعل  لديها  التي  البلدان  وفي  القائمة.  الوطنية  العمليات  خالل  من  لها 
كثير  في  يتفق  أن  اإلمنائي  اجملتمع  من  املقدم  للدعم  ميكن  األعمال،  جدول  مبتابعة 
املنظمات  دور  يشمل  وسوف  الوطنية.  والعمليات  والُنظم  األولويات  مع  احلاالت  من 
السياسات  حتليل  ودعم  للتعلم؛  كطريق  للعمل  وطرقاً  جديدة  نُهج  جتريب  اإلمنائية 
من  املستخلصة  الدروس  من  االستفادة  على  احلكومات  مع  والعمل  وإصالحها؛ 
في  تتخذ  أكبر  برامج  خالل  من  النجاحات  توسيع  على  واملساعدة  الصغيرة  املبادرات 

وطنياً. بُعداً  احلاالت  بعض 
بسهولة  تتفق  ال  للعمل  طرقاً  سيتطلب  األعمال  جدول  فإن  أعاله  أشرنا  وكما 
كثيرة  نامية  بلدان  دأبت  التي  البرامج  على  القائمة  النمطية  القطاعية  الُنهج  مع 
العمل مع  املانحة  يلزم من اجلماعات  العمل بها. وكما الحظنا من قبل فسوف  على 
احلكومات من أجل استطالع أفضل طرق دعم البرامج واملبادرات التي ال تتفق بسهولة 
إيجاد أشكال جديدة  احلاالت، سيلزم  الكثير من  وفي  الوزارات.  اختصاصات بعض  مع 
مختلف  متثل  التي  املنظمات  مع  احلكومات  وخارج  الوزارات  مختلف  بني  التعاون  من 
التي  األساسية  املواضيع  وأحد  اخلاص.  والقطاع  الفقراء  الريفيني  السكان  مصالح 
ومخاطرها  للتنمية  احملركة  العوامل  سياق  خصوصية  هو  التقرير  هذا  عليها  يركز 
التصدي  يتطلب  الصدد،  هذا  وفي  النامي.  العالم  من  الريفية  املناطق  في  وفرصها 
املصلحة،  أصحاب  جميع  بني  والتعلم  االبتكار  ثقافة  غرس  املقترح  األعمال  جلدول 
بعض  وتشمل  الواسعة.  والتعميمات  العامة  اخملططات  عن  للتخلي  واالستعداد 
على  قائمة  ثقافة  تشجيع  املقترح  األعمال  جدول  في  للمشاركة  الالزمة  الشروط 
الناجحة.  اإلجنازات  وتوسيع  واالبتكار  التجارب،  لتبادل  وتهيئة فرص ملموسة  التعلم 
واآلن وقد انقضت عشر سنوات من األلفية اجلديدة، ما زال هناك زهاء مليار نسمة 
من السكان الريفيني الفقراء في العالم. على أن الظروف املتغيرة التي رمبا جتلت في 
األخيرة،  األغذية  أسعار  أزمة  إبان  التقرير،  مستهل  في  الحظنا  كما  صورها،  أوضح 
في  األمل  إلى  تدعونا  األحيان  بعض  في  وجديدة  معقولة  أسباب  وجود  على  يدل 
إمكانية املضي بخطى ثابتة في احلد من الفقر الريفي شريطة أن نعمل على تهيئة 
ذلك  أن  كبيرة  بدرجة  الواضح  ومن  اخملاطر.  بيئة  ونحسن  الريفي  للنمو  جديدة  فرص 
الزراعة،  من  كل  حتقيقه  في  يساهم  الذي  الريفي  النمو  في  أشمل  نهجاًً  يتطلب 
وقد  الزراعي.  غير  الريفي  واالقتصاد  واجملزية،  واحلديثة  املستدامة  الزراعة  سيما  ال 
اعتمادات  إلى  يحتاج  وهو  الشامل،  النهج  برنامج عمل محوره هذا  التقرير  حدد هذا 
البرنامج  تنفيذ هذا  أن  أيضاًً  يوضح  التقرير  أن  السياقات. على  وتكييف مع مختلف 
للعمل  طرق  واستحداث  جديدة  شراكات  بناء  ذلك  في  مبا  جماعياً،  جهداً  يتطلب 
الريفيني  السكان  ومنظمات  املدني  واجملتمع  اخلاص  والقطاع  احلكومات  بني  املشترك 
بدعم أو بتيسير من اجملتمع اإلمنائي الدولي حسب االقتضاء. وإذا كان جميع أصحاب 
من  كثيراًً  احلد  من  نتمكن  فسوف  ذلك  حتقيق  في  الكافية  الرغبة  لديهم  املصلحة 
من  نسمة  مليار  يعيشه  الذي  احلاضر  مجرد  ليس  عليه  نراهن  وما  الريفي.  الفقر 
السكان الريفيني وآفاق حتقيق األمن الغذائي لهم جميعاً، بل وكذلك العالم الريفي 

املقبلة. الريفية  لألجيال  سنورثها  التي  والفرص 
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املالحق 
امللحق األول  اجتاهات الفقر الريفي حسب اإلقليم،  1988-2008 

آسيا واحمليط التاريخ
الهاديأ

شرق 
آسيا

جنوب 
آسيا

جنوب شرق 
آسيا

أفريقيا جنوب 
الصحراء

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

العالم 
الناميب

مجموع السكان )باملاليني(
791 1284194584212383 1211 6731 2األقرب إلى 1988

544 3744986034992994 2641 1431 3األقرب إلى 1998

247 6165697775673615 3491 5431 3األقرب إلى 2008

السكان الريفيون )باملاليني(
548 9628278372933331291242 1األقرب إلى 1988

812 1298289843114121281432 2األقرب إلى 1998

968 1123074971221612 1887631 2األقرب إلى 2008

معدل انتشار حاالت الفقر
)النسبة املئوية لألشخاص الذين يعيشون على أقل من دوالرين أمريكيني يومياً(

80.183.680.366.674.823.116.169.1األقرب إلى 1988

67.961.476.260.777.221.325.361.2األقرب إلى 1998

55.036.371.153.575.614.317.251.2األقرب إلى 2008

معدل انتشار حاالت الفقر املدقع
)النسبة املئوية لألشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دوالر أمريكي يومياً(

52.554.052.247.852.313.64.645.1األقرب إلى 1988

39.034.444.635.057.910.85.236.1األقرب إلى 1998

26.815.938.518.552.57.24.027.0األقرب إلى 2008

معدل انتشار حاالت الفقر الريفي
)النسبة املئوية للسكان الريفيني الذين يعيشون على أقل من دوالرين أمريكيني يومياً(

90.598.485.276.575.242.432.783.2األقرب إلى 1988

82.476.186.887.786.744.330.778.6األقرب إلى 1998

60.534.880.462.087.219.911.760.9األقرب إلى 2008

معدل انتشار حاالت الفقر الريفي املدقع
)النسبة املئوية للسكان الريفيني الذين يعيشون على أقل من 1.25 دوالر أمريكي يومياً(

59.163.655.952.251.725.79.554.0األقرب إلى 1988

49.744.153.852.764.921.86.648.4األقرب إلى 1998

31.415.345.225.661.68.83.634.2األقرب إلى 2008

عدد السكان الريفيني الفقراء
)أقل من دوالرين أمريكيني يومياً، باملاليني(

121 77581471322525155412 1األقرب إلى 1988

212 75463085427335757442 1األقرب إلى 1998

801 32526689419043324191 1األقرب إلى 2008

عدد السكان الريفيني الذين يعيشون في فقر مدقع
)أقل من 1.25 دوالر أمريكي يومياً، باملاليني(

377 16052646815317233121 1األقرب إلى 1988

362 05736553016426828101 1األقرب إلى 1998

010 687117503783061161األقرب إلى 2008

السكان الريفيون كنسبة مئوية من األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع
)أقل من 1.25 دوالر أمريكي يومياً(

82.686.879.476.671.857.699.080.5األقرب إلى 1988

86.484.086.594.276.651.961.382.9األقرب إلى 1998

72.554.380.774.575.026.540.171.6األقرب إلى 2008

)أ( يشمل األرقام املتعلقة مبناطق شرق وجنوب آسيا وجنوبها الشرقي وكذلك منطقة احمليط الهادئ التي ال ترد بيانات تفصيلية عنها في هذا اجلدول.

)ب( يرجع أي اختالف في اجملاميع إلى تقريب األرقام.
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مالحظات
تكوين األقاليم اجلغرافية

آسيا واحمليط الهادي
y شرق آسيا: الصني، وجمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
y  ،ونيبال وملديف،  اإلسالمية،  إيران  وجمهورية  والهند،  وبوتان،  وبنغالديش،  أفغانستان،  آسيا:  جنوب 

وباكستان، وسري النكا
y  ،وميامنار وماليزيا،  الدميقراطية،  الشعبية  الو  وجمهورية  وإندونيسيا،  كمبوديا،  آسيا:  شرق  جنوب 

والفلبني، وتايلند، وفييت نام
y احمليط الهادي: فيجي، وبابوا غينيا اجلديدة، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا

أفريقيا جنوب الصحراء:
y  ،وموريشيوس ومالوي،  ومدغشقر،  وكينيا،  وإثيوبيا،  وإريتريا،  وجيبوتي،  القمر،  وجزر  بوروندي،  الشرقية:  أفريقيا 

وموزامبيق، ورواندا، وسيشيل، والصومال، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا املتحدة، وزامبيا، وزمبابوي
y  أفريقيا اجلنوبية: بوتسوانا، وليسوتو، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وسوازيلند
y  الكونغو وجمهورية  والكونغو،  وتشاد،  الوسطى،  أفريقيا  وجمهورية  والكاميرون،  أنغوال،  أفريقيا:  أواسط 

الدميقراطية، وغينيا االستوائية، وغابون، وسان تومي وبرينسيبي 
y  ،أفريقيا الغربية: بنن، وبوركينا فاسو، والرأس األخضر، وكوت ديفوار، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبريا

ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتوغو

أمريكا الالتينية والكاريبي:
y  ،وجامايكا وهايتي،  وغرينادا،  الدومينيكية،  واجلمهورية  ودومينيكا،  وكوبا،  وبربادوس،  وبربودا،  أنتيغوا  الكاريبي: 

وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فينسنت وجزر غرينادين، وترينيداد وتوباغو
y  أمريكا الوسطى: بليز، وكوستاريكا، والسلفادور، وغواتيماال، وهندوراس، واملكسيك، ونيكاراغوا، وبنما
y  ،وغيانا وإكوادور،  وكولومبيا،  وشيلي،  والبرازيل،  القوميات،  املتعددة  بوليفيا  ودولة  األرجنتني،  اجلنوبية:  أمريكا 

وباراغواي، وبيرو، وسورينام، وأوروغواي، وجمهورية فنزويال البوليفارية

الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
y الشرق األوسط: العراق، واألردن، ولبنان، وعمان، واجلمهورية العربية السورية، وتركيا، واليمن
y شمال أفريقيا: اجلزائر، ومصر، واملغرب، والسودان، وتونس

املنهجية
توجد تقديرات وطنية منتظمة وقابلة للمقارنة حلاالت الفقر )أي النسب املئوية جملموع أعداد السكان الذين يعيشون 
في فقر( على أساس خطوط الفقر الدولية احملّددة مبا قيمته 1.25 دوالر أمريكي للفرد يومياً ودوالرين أمريكيني للفرد 
يومياً. وتستند آخر البيانات املتاحة عن معظم البلدان إلى قواعد بيانات مؤشرات التنمية في العالم ودليل التنمية 

لة عموماً مبا يتيح تقدير حاالت الفقر الريفي واحلضري.1 البشرية لعام 2005. على أن هذه البيانات غير مفصَّ

1 تتاح التقديرات في موقع شبكة احتساب معدالت الفقر PovcalNet، وهي األداة اإللكترونية التي وضعها فريق بحوث التنمية في البنك الدولي لقياس 
.http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet :معدالت الفقر، وإن كانت ال تنطبق إاّل على بضعة بلدان
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ولذلك فإن معدل انتشار حاالت الفقر الريفي على أساس خطوط الفقر القابلة للمقارنة دولياً (RPovUSD) في أي 
سنة معيَّنة على املستوى القطري تستند إلى: )أ( املعلومات املتاحة عن حاالت الفقر الوطنية مقابل خطوط الفقر 
القابلة للمقارنة دولياً (NPovUSD)؛ و)ب( البيانات التفصيلية حلاالت الفقر الريفي على أساس خطوط الفقر الوطنية 

.RPovUSD = NPovUSD x RPovNat/NPovNat :على النحو التالي ،(RPovNat)/(NPovNat)

وتستند تقديرات الفقر في كل البلدان التي أتيحت بيانات عنها، على مدى كل عقد، إلى آخر تقديرات الفقر خالل 
العقد باستعمال بيانات السكان املأخوذة من مؤشرات التنمية في العالم للسنوات 1989 و1998 و2.2008

املستوى  الفقر على  أن حاالت  يعني  ما  وهو  زمنية،  فترة  البلدان في كل  البيانات ال تغطي كل  أن هذه  على 
إلى عدد السكان( في حاالت الفقر املتاحة على  ح )استناداً  اإلقليمي )ودون اإلقليمي( تستند إلى املتوسط املرجَّ
املستوى القطري في التواريخ األقرب إلى السنوات 1988، و1998، و2008. وتستند بعد ذلك تقديرات أعداد السكان 
إلى عدد  اإلقليمي  املستوى  على  يومياً  أمريكي  دوالر  و1.25  يومياً  أمريكيني  دوالرين  يعيشون على  الذين  الريفيني 
السكان الريفيني مضروباً في حاالت الفقر الريفي عند خطي الفقر اخملتلفني. وفي حالة آسيا واحمليط الهادي، يسفر 
اختالف املتوسطات املرجحة على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي عن تضارب طفيف في مختلف أعداد السكان 

الريفيني الفقراء.
كما تستند احلسابات إلى افتراضني مهمني. االفتراض األول هو أن معدالت الفقر الريفي وفقاً للمسوح الوطنية 
هي نفسها عند خط فقر 1.25 دوالر أمريكي يومياً. ويتبني من Ravallion, Chen and Sangraula (2007)3 إلى أنه بالرغم 
دة بدوالرين أمريكيني يومياً فإنه قد ال ينطبق بنفس القوة  من أن هذا التقريب ينطبق أكثر على خطوط الفقر احملدَّ
على خط فقر 1.25 دوالر أمريكي يومياً. وبالنظر إلى أن خطوط الفقر احلضري ترتفع في كثير من األحيان على خطوط 
الفقر الريفي فإن حاالت الفقر الريفي عند خط فقر 1.25 دوالر أمريكي يومياً قد تقل عن الواقع بسبب هذا االفتراض. 
واالفتراض الثاني هو أنه ال يوجد أي تعارض بني تعاريف السكان احلضريني والريفيني في مختلف البلدان وأن نسبة 
الفقر احلضري إلى الفقر الريفي ثابتة داخل األقاليم. والواقع أن األمر ليس على هذه الصورة حيث توجد فروق طفيفة 

نسبياً داخل األقاليم.

2 باستثناء ما يلي: )أ( إندونيسيا: حاالت الفقر الريفي واحلضري على أساس املعايير الوطنية نقالً عن Maksum, C. (2004) •قياسات الفقر الرسمية في 
إندونيسيا“؛ )ب( الصني: حاالت الفقر في املناطق احلضرية على أساس املعايير الوطنية نقالً عن مصرف التنمية اآلسيوي (2004)“ صورة الفقر في جمهورية 

الصني الشعبية“. ونقلت البيانات عن املكتب الوطني لإلحصاء في الصني. وبالنظر إلى عدم احلصول على أي بيانات عن معدالت الفقر في فترة الثمانينات فإن 
التقديرات تعتمد على معدل حاالت الفقر احلضري لعام 1991. وأخذت بيانات حاالت الفقر الوطني من هيئة املسوح الريفية التابعة للمكتب الوطني لإلحصاء 

(2004) •إحصاءات الفقر في الصني“. واستندت البيانات إلى خط الفقر لفترة ما قبل عام 2000 لتالفي أي تضارب في البيانات. 

Ravallion, M., S. Chen, and P. Sangraula. 2007. 3 أدلة جديدة على حتول الفقر العاملي نحو املناطق احلضرية. ورقة العمل 4199، البنك الدولي، واشنطن العاصمة. 
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امللحق الثاني  امللحق اإلحصائي
اجلدول 1 األداء االقتصادي الكلي واألداء الزراعي

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدوالرات املتغير
األمريكية )2000(

نصيب الفرد من متوسط منو الناجت احمللي اإلجمالي )النسبة 
املئوية السنوية(

القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية من الناجت احمللي اإلجمالي(

منو القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية السنوية(

احلسابات من مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاحلسابات من مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاملصدر
األقرب إلى الفترة

عام 1988
األقرب إلى
 عام 1998

األقرب إلى 
العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008

احلادي والعشرين
األقرب إلى 

عام 1988
األقرب إلى 

عام 1998
األقرب إلى 

العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008
احلادي والعشرين

4.9..37.5........أفغانستان

1اجلزائر 8341 7522 1910.2-0.2-1.212.212.58.73.24.26.2

8386341أنغوال 3570.61.6-3.115.913.010.10.40.3-16.5

8.أنتيغوا وبربودا 53112 0477.81.23.54.24.13.30.6-1.62.0

6األرجنتني 3738 2139 9152.8-3.41.09.05.69.41.43.23.9

2453124621.22.82.131.125.419.12.53.23.2بنغالديش

8بربادوس 4699 5529 7610.91.90.86.55.83.72.1-0.1-2.7-

2بليز 0822 8653 8022.43.12.422.316.912.33.76.13.5

1.40.534.438.232.24.35.94.5-3133253590.2بنن

4227021بوتان 2476.74.95.638.031.618.75.61.72.2

بوليفيا 
8381)دولة متعددة القوميات( 0221 1742.0-1.50.217.214.713.61.53.13.1

2بوتسوانا 1833 1864 4407.53.85.76.03.31.72.31.0-0.4-

3البرازيل 5163 6454 4480.4-1.01.610.15.56.72.73.24.7

1832132630.92.31.729.639.233.33.06.37.0بوركينا فاسو

-1.9-0.354.246.334.83.51.5-1531141111.33.1بوروندي

251512.4.87.5.46.334.6.3.85.3.كمبوديا

1.124.725.319.62.74.83.6-8286127100.51.1الكاميرون

8391الرأس األخضر 0851 6323.63.63.017.611.68.11.23.11.3

48.253.353.51.23.71.5-0.9-0.8-2852442301.4جمهورية أفريقيا الوسطى

1.536.840.823.02.16.93.3-1921782512.60.7تشاد

2شيلي 7734 8266 2292.24.82.68.96.14.25.72.85.7

3738271الصني 9637.89.38.025.717.611.36.23.84.2

2كولومبيا 0972 4753 0181.60.71.917.414.38.83.01.8-3.0

39.540.945.84.02.82.0-0.1-4303763700.31.0جزر القمر

1الكونغو 1671 0491 2142.10.7-1.713.911.05.03.60.8.

3كوستاريكا 0033 8625 1950.1-2.71.813.012.87.33.64.13.3

32.024.123.71.13.71.3-1.2-0.8-6956495303.2كوت ديفوار

....6.2..3.9....كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
............الدميقراطية

29.847.541.12.50.71.2-2.6-8.2-234100992.1جمهورية الكونغو الدميقراطية

1جيبوتي 1777828495.52.02.328.518.817.64.11.1-0.7-

2دومينيكا 9653 7264 3230.44.22.217.08.710.60.42.54.3

1اجلمهورية الدومينيكية 9222 5183 6675.87.15.924.917.511.95.33.44.1

1إكوادور 3121 3831 7460.5-0.01.6..7.04.41.2-4.6

1مصر 0751 3221 7842.82.32.919.017.114.12.73.13.4

1السلفادور 5252 1142 6761.6-3.51.017.412.913.21.3-1.33.7

5731غينيا االستوائية 5708 6922.4-17.38.762.021.72.0..4.2

25.524.3.0.812.3.-212147.3.71.8.إريتريا

1.153.952.642.71.92.57.0-0.1-1351181900.8إثيوبيا

1فيجي 6342 0002 1950.21.41.019.516.813.23.30.90.8-

4غابون 3314 8254 1570.9-1.1-0.2-10.17.04.60.82.32.1

0.631.128.428.51.04.53.1-0.5-3363093740.1غامبيا

1.60.649.636.032.20.43.33.0-2122473270.8غانا

2غرينادا 6073 4784 6984.83.32.717.97.86.80.01.0-0.2-

1غواتيماال 4131 6731 9081.5-1.70.625.823.410.51.32.83.0
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امللحق الثاني  امللحق اإلحصائي
اجلدول 1 األداء االقتصادي الكلي واألداء الزراعي

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدوالرات املتغير
األمريكية )2000(

نصيب الفرد من متوسط منو الناجت احمللي اإلجمالي )النسبة 
املئوية السنوية(

القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية من الناجت احمللي اإلجمالي(

منو القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية السنوية(

احلسابات من مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاحلسابات من مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاملصدر
األقرب إلى الفترة

عام 1988
األقرب إلى
 عام 1998

األقرب إلى 
العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008

احلادي والعشرين
األقرب إلى 

عام 1988
األقرب إلى 

عام 1998
األقرب إلى 

العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008
احلادي والعشرين

4.9..37.5........أفغانستان

1اجلزائر 8341 7522 1910.2-0.2-1.212.212.58.73.24.26.2

8386341أنغوال 3570.61.6-3.115.913.010.10.40.3-16.5

8.أنتيغوا وبربودا 53112 0477.81.23.54.24.13.30.6-1.62.0

6األرجنتني 3738 2139 9152.8-3.41.09.05.69.41.43.23.9

2453124621.22.82.131.125.419.12.53.23.2بنغالديش

8بربادوس 4699 5529 7610.91.90.86.55.83.72.1-0.1-2.7-

2بليز 0822 8653 8022.43.12.422.316.912.33.76.13.5

1.40.534.438.232.24.35.94.5-3133253590.2بنن

4227021بوتان 2476.74.95.638.031.618.75.61.72.2

بوليفيا 
8381)دولة متعددة القوميات( 0221 1742.0-1.50.217.214.713.61.53.13.1

2بوتسوانا 1833 1864 4407.53.85.76.03.31.72.31.0-0.4-

3البرازيل 5163 6454 4480.4-1.01.610.15.56.72.73.24.7

1832132630.92.31.729.639.233.33.06.37.0بوركينا فاسو

-1.9-0.354.246.334.83.51.5-1531141111.33.1بوروندي

251512.4.87.5.46.334.6.3.85.3.كمبوديا

1.124.725.319.62.74.83.6-8286127100.51.1الكاميرون

8391الرأس األخضر 0851 6323.63.63.017.611.68.11.23.11.3

48.253.353.51.23.71.5-0.9-0.8-2852442301.4جمهورية أفريقيا الوسطى

1.536.840.823.02.16.93.3-1921782512.60.7تشاد

2شيلي 7734 8266 2292.24.82.68.96.14.25.72.85.7

3738271الصني 9637.89.38.025.717.611.36.23.84.2

2كولومبيا 0972 4753 0181.60.71.917.414.38.83.01.8-3.0

39.540.945.84.02.82.0-0.1-4303763700.31.0جزر القمر

1الكونغو 1671 0491 2142.10.7-1.713.911.05.03.60.8.

3كوستاريكا 0033 8625 1950.1-2.71.813.012.87.33.64.13.3

32.024.123.71.13.71.3-1.2-0.8-6956495303.2كوت ديفوار

....6.2..3.9....كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
............الدميقراطية

29.847.541.12.50.71.2-2.6-8.2-234100992.1جمهورية الكونغو الدميقراطية

1جيبوتي 1777828495.52.02.328.518.817.64.11.1-0.7-

2دومينيكا 9653 7264 3230.44.22.217.08.710.60.42.54.3

1اجلمهورية الدومينيكية 9222 5183 6675.87.15.924.917.511.95.33.44.1

1إكوادور 3121 3831 7460.5-0.01.6..7.04.41.2-4.6

1مصر 0751 3221 7842.82.32.919.017.114.12.73.13.4

1السلفادور 5252 1142 6761.6-3.51.017.412.913.21.3-1.33.7

5731غينيا االستوائية 5708 6922.4-17.38.762.021.72.0..4.2

25.524.3.0.812.3.-212147.3.71.8.إريتريا

1.153.952.642.71.92.57.0-0.1-1351181900.8إثيوبيا

1فيجي 6342 0002 1950.21.41.019.516.813.23.30.90.8-

4غابون 3314 8254 1570.9-1.1-0.2-10.17.04.60.82.32.1

0.631.128.428.51.04.53.1-0.5-3363093740.1غامبيا

1.60.649.636.032.20.43.33.0-2122473270.8غانا

2غرينادا 6073 4784 6984.83.32.717.97.86.80.01.0-0.2-

1غواتيماال 4131 6731 9081.5-1.70.625.823.410.51.32.83.0
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نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدوالرات املتغير
األمريكية )2000(

نصيب الفرد من متوسط منو الناجت احمللي اإلجمالي )النسبة 
املئوية السنوية(

القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية من الناجت احمللي اإلجمالي(

منو القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية السنوية(

احلسابات من مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاحلسابات من مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاملصدر
األقرب إلى الفترة

عام 1988
األقرب إلى
 عام 1998

األقرب إلى 
العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008

احلادي والعشرين
األقرب إلى 

عام 1988
األقرب إلى 

عام 1998
األقرب إلى 

العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008
احلادي والعشرين

3353624170.20.90.723.522.07.94.24.24.3غينيا

58.162.455.56.04.04.6-0.6-1691491283.00.3غينيا بيساو

6.01.1-26.034.631.01.0-4.90.6-6359279502.9غيانا

.22.227.90.21.4.-1.6-3.0-6384514102.6هايتي

1هندوراس 0661 1511 4500.5-0.91.021.219.112.52.82.74.1

2974197243.43.63.730.526.017.63.52.83.3الهند

5347771إندونيسيا 0834.52.93.922.518.114.43.72.03.4

1جمهورية إيران اإلسالمية 1221 5282 2280.9-2.11.723.217.310.15.13.45.4

-11.48.6.4.23.6..25.6..935.العراق

2جامايكا 8693 4573 7921.61.00.5.8.15.32.50.5-0.1-

1األردن 9911 7082 3721.6-1.01.56.93.13.67.10.26.1

0.729.931.221.33.71.63.6-4414154640.41.0كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
1972954751.73.63.360.653.339.94.94.73.2الشعبية

3لبنان 9674 5685 7269.2-5.10.2-.6.95.5.2.90.5

-3084065251.52.13.025.317.57.23.30.12.3ليسوتو

...38.178.654.0-4.51.4-53914914810.5ليبريا

33.530.625.22.21.82.1-1.0-1.3-2862462712.1مدغشقر

1.60.550.035.634.31.510.31.1-1341521651.9مالوي

2ماليزيا 3223 6545 1553.24.63.720.113.310.23.20.93.4

2.ملديف 1093 656.6.24.9...7.62.02.5

1.41.045.046.536.52.52.05.2-2042322951.5مالي

0.10.232.731.212.52.10.60.7-4294114800.9موريتانيا

2موريشيوس 3033 4994 9294.94.03.814.78.84.52.31.3-2.2

4املكسيك 7125 5136 5910.2-1.91.37.95.33.81.31.52.2

1املغرب 1851 3091 7701.70.92.217.720.215.56.25.06.3

2.51.442.930.828.35.53.37.8-1742253650.5موزامبيق

5.84.657.459.148.41.46.010.3-0.5...ميامنار

1ناميبيا 9122 0322 6922.1-1.63.012.411.09.12.34.50.7

1702122562.42.51.850.939.933.74.62.53.3نيبال

22.919.3.5.92.8.-1.30.7-7257159033.6نيكاراغوا

35.442.640.01.52.87.1-1.4-1.7-2061771802.8النيجر

5.8..30.7..0.00.7-3393654871.5نيجيريا

6عمان 6058 14110 0194.51.94.03.82.81.9.4.12.6

4475206783.51.42.626.027.320.44.14.52.8باكستان

2بنما 7913 8385 5870.6-3.02.39.57.46.43.03.44.4

1.60.332.035.533.32.24.61.5-6286956801.3بابوا غينيا اجلديدة

1باراغواي 3691 4481 5180.2-0.6-1.029.617.622.94.12.46.4

2بيرو 0642 0352 9232.7-2.21.010.39.06.62.65.23.6

8649291الفلبني 2250.8-0.81.123.016.914.91.21.93.8

1.61.739.245.534.60.64.24.6-2452193131.1رواندا

4سانت كيتس ونيفس 7187 5929 4696.13.64.19.74.22.62.7-1.20.1-

2سانت لوسيا 7624 2454 7486.01.63.016.28.64.08.03.5-9.2-

2سانت فنسنت وجزر غرينادين 1432 9184 3505.43.23.717.610.88.110.20.52.6-

1ساموا 1491 2371 7140.71.81.5.19.210.8.0.41.9-

5.4..16.8........سان تومي وبرينسيبي

0.30.221.219.414.92.72.91.5-4714555300.3السنغال

4سيشيل 8247 3438 2672.43.12.54.72.62.30.40.31.1

5.7-0.446.061.842.93.012.9-4.6-2471652621.3سيراليون

اجلدول 1 األداء االقتصادي الكلي واألداء الزراعي )يتبع(



239 امللحق الثاني  امللحق اإلحصائي

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدوالرات املتغير
األمريكية )2000(

نصيب الفرد من متوسط منو الناجت احمللي اإلجمالي )النسبة 
املئوية السنوية(

القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية من الناجت احمللي اإلجمالي(

منو القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية السنوية(

احلسابات من مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاحلسابات من مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاملصدر
األقرب إلى الفترة

عام 1988
األقرب إلى
 عام 1998

األقرب إلى 
العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008

احلادي والعشرين
األقرب إلى 

عام 1988
األقرب إلى 

عام 1998
األقرب إلى 

العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008
احلادي والعشرين

3353624170.20.90.723.522.07.94.24.24.3غينيا

58.162.455.56.04.04.6-0.6-1691491283.00.3غينيا بيساو

6.01.1-26.034.631.01.0-4.90.6-6359279502.9غيانا

.22.227.90.21.4.-1.6-3.0-6384514102.6هايتي

1هندوراس 0661 1511 4500.5-0.91.021.219.112.52.82.74.1

2974197243.43.63.730.526.017.63.52.83.3الهند

5347771إندونيسيا 0834.52.93.922.518.114.43.72.03.4

1جمهورية إيران اإلسالمية 1221 5282 2280.9-2.11.723.217.310.15.13.45.4

-11.48.6.4.23.6..25.6..935.العراق

2جامايكا 8693 4573 7921.61.00.5.8.15.32.50.5-0.1-

1األردن 9911 7082 3721.6-1.01.56.93.13.67.10.26.1

0.729.931.221.33.71.63.6-4414154640.41.0كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
1972954751.73.63.360.653.339.94.94.73.2الشعبية

3لبنان 9674 5685 7269.2-5.10.2-.6.95.5.2.90.5

-3084065251.52.13.025.317.57.23.30.12.3ليسوتو

...38.178.654.0-4.51.4-53914914810.5ليبريا

33.530.625.22.21.82.1-1.0-1.3-2862462712.1مدغشقر

1.60.550.035.634.31.510.31.1-1341521651.9مالوي

2ماليزيا 3223 6545 1553.24.63.720.113.310.23.20.93.4

2.ملديف 1093 656.6.24.9...7.62.02.5

1.41.045.046.536.52.52.05.2-2042322951.5مالي

0.10.232.731.212.52.10.60.7-4294114800.9موريتانيا

2موريشيوس 3033 4994 9294.94.03.814.78.84.52.31.3-2.2

4املكسيك 7125 5136 5910.2-1.91.37.95.33.81.31.52.2

1املغرب 1851 3091 7701.70.92.217.720.215.56.25.06.3

2.51.442.930.828.35.53.37.8-1742253650.5موزامبيق

5.84.657.459.148.41.46.010.3-0.5...ميامنار

1ناميبيا 9122 0322 6922.1-1.63.012.411.09.12.34.50.7

1702122562.42.51.850.939.933.74.62.53.3نيبال

22.919.3.5.92.8.-1.30.7-7257159033.6نيكاراغوا

35.442.640.01.52.87.1-1.4-1.7-2061771802.8النيجر

5.8..30.7..0.00.7-3393654871.5نيجيريا

6عمان 6058 14110 0194.51.94.03.82.81.9.4.12.6

4475206783.51.42.626.027.320.44.14.52.8باكستان

2بنما 7913 8385 5870.6-3.02.39.57.46.43.03.44.4

1.60.332.035.533.32.24.61.5-6286956801.3بابوا غينيا اجلديدة

1باراغواي 3691 4481 5180.2-0.6-1.029.617.622.94.12.46.4

2بيرو 0642 0352 9232.7-2.21.010.39.06.62.65.23.6

8649291الفلبني 2250.8-0.81.123.016.914.91.21.93.8

1.61.739.245.534.60.64.24.6-2452193131.1رواندا

4سانت كيتس ونيفس 7187 5929 4696.13.64.19.74.22.62.7-1.20.1-

2سانت لوسيا 7624 2454 7486.01.63.016.28.64.08.03.5-9.2-

2سانت فنسنت وجزر غرينادين 1432 9184 3505.43.23.717.610.88.110.20.52.6-

1ساموا 1491 2371 7140.71.81.5.19.210.8.0.41.9-

5.4..16.8........سان تومي وبرينسيبي

0.30.221.219.414.92.72.91.5-4714555300.3السنغال

4سيشيل 8247 3438 2672.43.12.54.72.62.30.40.31.1

5.7-0.446.061.842.93.012.9-4.6-2471652621.3سيراليون
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نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدوالرات املتغير
األمريكية )2000(

نصيب الفرد من متوسط منو الناجت احمللي اإلجمالي )النسبة 
املئوية السنوية(

القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية من الناجت احمللي اإلجمالي(

منو القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية السنوية(

احلسابات من مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاحلسابات من مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاملصدر
األقرب إلى الفترة

عام 1988
األقرب إلى
 عام 1998

األقرب إلى 
العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008

احلادي والعشرين
األقرب إلى 

عام 1988
األقرب إلى 

عام 1998
األقرب إلى 

العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008
احلادي والعشرين

1جزر سليمان 0451 2961 1653.50.1-1.528.937.531.7.2.76.2

..3.6..69.3..1.5...الصومال

3جنوب أفريقيا 2232 9753 7640.9-0.4-2.85.83.83.32.62.02.8

5417991سري النكا 1992.84.33.526.321.113.42.91.92.5

3.12.141.546.325.83.66.92.6-2653325320.1السودان

1سورينام 9291 9822 6621.9-0.7-0.710.99.65.20.70.1-2.1

1سويسرا 0391 2571 5594.51.52.416.113.38.12.01.11.0

1اجلمهورية العربية السورية 0041 2421 2891.1-2.51.431.830.620.03.16.74.4

1تايلند 1541 8272 6456.03.64.316.210.811.83.91.82.9

33.635.043.74.93.02.9-0.8-0.4-2782662452.3توغو

1تونغا 2941 4721 6642.12.31.538.029.527.50.1-1.61.4

4ترينيداد وتوباغو 9075 70610 9813.4-2.61.92.92.20.47.22.26.9-

1تونس 4181 8762 7601.13.12.911.812.710.05.33.62.5

3تركيا 1524 0225 2403.22.02.817.813.69.51.21.50.6

3.41.156.742.122.72.63.72.7-1722363480.1أوغندا

2562573622.10.01.446.044.845.3.3.24.9جمهورية تنزانيا املتحدة

5أوروغواي 4527 2818 7880.5-2.51.612.08.010.80.32.43.4

5جمهورية فنزويال البوليفارية 1955 1325 9631.8-0.10.16.85.44.02.41.83.8

2103646472.35.93.646.325.820.32.74.33.7فييت نام

447513558.1.5.24.220.314.3.5.20.4اليمن

17.421.121.22.86.22.1-0.8-2.0-4133083872.0زامبيا

-16.421.819.14.44.08.1-1.1-6086804500.80.6زمبابوي

4036841آسيا واحمليط الهادي 3065.05.76.826.019.413.22.83.85.3

3607981شرق آسيا 8947.89.39.525.7 17.6 11.36.23.84.2

27.01.41.50.8 30.0 28.3 1.50.6-8199139040.7أوقيانوسيا 

16.94.23.24.2 24.8 28.9 3454717602.93.25.4جنوب آسيا

7039961جنوب شرق آسيا 4263.03.54.8 22.0 16.0 13.82.93.85.3

3.018.116.816.4323-0.6-5655206320.7أفريقيا جنوب الصحراء 

27.42.40.812.3 29.6 31.4 0.33.2-2532543140.1أفريقيا الشرقية

2أفريقيا اجلنوبية 9812 8143 5830.5-0.1-2.8 6.1 4.1 2.92.62.22.6

14.81.43.03.5 22.4 22.5 3.4-4.7-5043705240.7أواسط أفريقيا

29.12.53.22.6 31.1 33.8 0.22.6-3383494221.4أفريقيا الغربية

3أمريكا الالتنية والكاريبي 5283 9924 8380.5-1.62.6 9.9 6.7 6.51.71.92.2

1الكاريبي 8762 1592 9011.42.73.3 17.0 12.5 8.81.30.40.8-

3أمريكا الوسطى 9044 5685 4500.5-1.91.6 8.9 6.5 4.62.33.73.4

3أمريكا اجلنوبية 4913 8874 7270.7-1.42.8 10.2 6.5 7.31.92.43.8

الشرق األوسط وشمال 
1أفريقيا 6451 8642 4761.63.83.2 17.5 15.0 11.13.93.31.6

2الشرق األوسط 5272 6753 7391.96.22.7 17.7 13.4 9.43.43.11.0

1شمال أفريقيا 0911 2271 6391.41.83.5 17.2 17.7 13.54.34.14.3

اجلدول 1 األداء االقتصادي الكلي واألداء الزراعي )يتبع(



241 امللحق الثاني  امللحق اإلحصائي

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدوالرات املتغير
األمريكية )2000(

نصيب الفرد من متوسط منو الناجت احمللي اإلجمالي )النسبة 
املئوية السنوية(

القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية من الناجت احمللي اإلجمالي(

منو القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية السنوية(

احلسابات من مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاحلسابات من مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاملصدر
األقرب إلى الفترة

عام 1988
األقرب إلى
 عام 1998

األقرب إلى 
العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008

احلادي والعشرين
األقرب إلى 

عام 1988
األقرب إلى 

عام 1998
األقرب إلى 

العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008
احلادي والعشرين

1جزر سليمان 0451 2961 1653.50.1-1.528.937.531.7.2.76.2

..3.6..69.3..1.5...الصومال

3جنوب أفريقيا 2232 9753 7640.9-0.4-2.85.83.83.32.62.02.8

5417991سري النكا 1992.84.33.526.321.113.42.91.92.5

3.12.141.546.325.83.66.92.6-2653325320.1السودان

1سورينام 9291 9822 6621.9-0.7-0.710.99.65.20.70.1-2.1

1سويسرا 0391 2571 5594.51.52.416.113.38.12.01.11.0

1اجلمهورية العربية السورية 0041 2421 2891.1-2.51.431.830.620.03.16.74.4

1تايلند 1541 8272 6456.03.64.316.210.811.83.91.82.9

33.635.043.74.93.02.9-0.8-0.4-2782662452.3توغو

1تونغا 2941 4721 6642.12.31.538.029.527.50.1-1.61.4

4ترينيداد وتوباغو 9075 70610 9813.4-2.61.92.92.20.47.22.26.9-

1تونس 4181 8762 7601.13.12.911.812.710.05.33.62.5

3تركيا 1524 0225 2403.22.02.817.813.69.51.21.50.6

3.41.156.742.122.72.63.72.7-1722363480.1أوغندا

2562573622.10.01.446.044.845.3.3.24.9جمهورية تنزانيا املتحدة

5أوروغواي 4527 2818 7880.5-2.51.612.08.010.80.32.43.4

5جمهورية فنزويال البوليفارية 1955 1325 9631.8-0.10.16.85.44.02.41.83.8

2103646472.35.93.646.325.820.32.74.33.7فييت نام

447513558.1.5.24.220.314.3.5.20.4اليمن

17.421.121.22.86.22.1-0.8-2.0-4133083872.0زامبيا

-16.421.819.14.44.08.1-1.1-6086804500.80.6زمبابوي

4036841آسيا واحمليط الهادي 3065.05.76.826.019.413.22.83.85.3

3607981شرق آسيا 8947.89.39.525.7 17.6 11.36.23.84.2

27.01.41.50.8 30.0 28.3 1.50.6-8199139040.7أوقيانوسيا 

16.94.23.24.2 24.8 28.9 3454717602.93.25.4جنوب آسيا

7039961جنوب شرق آسيا 4263.03.54.8 22.0 16.0 13.82.93.85.3

3.018.116.816.4323-0.6-5655206320.7أفريقيا جنوب الصحراء 

27.42.40.812.3 29.6 31.4 0.33.2-2532543140.1أفريقيا الشرقية

2أفريقيا اجلنوبية 9812 8143 5830.5-0.1-2.8 6.1 4.1 2.92.62.22.6

14.81.43.03.5 22.4 22.5 3.4-4.7-5043705240.7أواسط أفريقيا

29.12.53.22.6 31.1 33.8 0.22.6-3383494221.4أفريقيا الغربية

3أمريكا الالتنية والكاريبي 5283 9924 8380.5-1.62.6 9.9 6.7 6.51.71.92.2

1الكاريبي 8762 1592 9011.42.73.3 17.0 12.5 8.81.30.40.8-

3أمريكا الوسطى 9044 5685 4500.5-1.91.6 8.9 6.5 4.62.33.73.4

3أمريكا اجلنوبية 4913 8874 7270.7-1.42.8 10.2 6.5 7.31.92.43.8

الشرق األوسط وشمال 
1أفريقيا 6451 8642 4761.63.83.2 17.5 15.0 11.13.93.31.6

2الشرق األوسط 5272 6753 7391.96.22.7 17.7 13.4 9.43.43.11.0

1شمال أفريقيا 0911 2271 6391.41.83.5 17.2 17.7 13.54.34.14.3
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اجلدول 2 عدد السكان والزراعة
مجموع املتغير

عدد السكان )باملاليني(
منو مجموع

 عدد السكان 
)نسبة مئوية(

 عدد
السكان الريفيني )باملاليني(

منو السكان الريفيني 
)نسبة مئوية(

عدد السكان الريفيني 
كنسبة مئوية 

من مجموع عدد السكان

عدد السكان الزراعيني 
)باملاليني(

منو عدد السكان 
الزراعيني 

)نسبة مئوية(

عدد السكان الزراعيني
 كنسبة مئوية 

من عدد السكان الريفيني
تقرير الفقر املصدر

الريفي 
1992

مؤشرات التنمية 
العاملية )األرقام املائلة 
تقديرات األمم املتحدة 

لعام 2009(

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي لعام 

1992 و مؤشرات 

التنمية العاملية

تقرير الفقر 
الريفي 

1992

مؤشرات التنمية 
العاملية )األرقام املائلة 
تقديرات األمم املتحدة 

لعام 2009(

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي لعام 

1992 و مؤشرات 

التنمية العاملية

احلسابات من 
تقرير الفقر 

الريفي لعام 
1992

مؤشرات 
التنمية العاملية

تقرير الفقر 
الريفي 

1992

قاعدة 
البيانات 

اإلحصائية 
للفاو

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي 1992 

وقاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

احلسابات من 
تقرير الفقر 
الريفي 1992

احلسابات من 
قاعدة البيانات 

اإلحصائية للفاو

األقرب إلى 1988الفترة
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

األقرب إلى 1988
عام 2007

األقرب إلى1988-20071988
عام 2007

.14.8928.158911.8621.878480.8.3516.00.70أفغانستان

56355.997.41244562-23.8434.364413.4011.9511اجلزائر

9.4618.02916.937.801373436.6812.298496158أنغوال

0.080.0930.060.06469700.010.02260930أنتيغوا وبربودا

75101-1483.423.236-31.5439.88264.543.1930األرجنتني

8065-109.63160.004695.50116.5822877376.5976.111بنغالديش

135-0.150.15656600.020.0158-0.260.261بربادوس

0.180.31770.090.157449480.060.07207149بليز

4.458.66952.705.098961592.813.964110478بنن

103140-88661.320.6352-1.280.4565-1.450.6953بوتان

 بوليفيا 
50342.943.883285116-6.929.68403.463.334)دولة متعددة القوميات(

78400.770.81583105-1.201.90590.940.7718بوتسوانا

10483-251436.9923.0638-144.43191.973335.5727.6822البرازيل

8.5315.21787.8112.235791807.2413.568793111بوركينا فاسو

5.158.07574.827.235093904.727.03499897بوروندي

9.0414.56617.9011.424587786.709.61438584كمبوديا

10.6918.90775.708.174353436.738.3224118102الكاميرون

10645-0.360.50390.150.203641400.160.0942الرأس األخضر

2.774.42601.532.727855611.792.8257117104جمهورية أفريقيا الوسطى

5.4011.071053.738.1111769734.137.327711190تشاد

12.7516.76311.931.94015121.732.333590120شيلي

1الصني 081.231 325.6423853.76754.2912-7957744.78836.591287111

9464-30.5744.53469.4211.362131268.837.2618كولومبيا

0.490.64320.360.463073720.390.5951109127جزر القمر

1.893.62921.111.402659391.131.22810287الكونغو

2.874.53581.371.662148370.730.7645346كوستاريكا

11.6120.59776.4110.556555516.708.282410478كوت ديفوار

7757-10.1511.25112.672.74326242.041.5624كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
10467-21.9023.8697.448.902034377.745.9823الدميقراطية

جمهورية الكونغو 
33.7464.219020.8242.40104626622.5936.726310887الدميقراطية

.....2126-0.080.0276-0.380.0781جيبوتي

7373-42310.020.0142-0.070.0710.030.0242دومينيكا

9140-7.029.84402.853.05741562.591.2353اجلمهورية الدومينيكية

7262-10.2013.48324.584.64145343.282.8613إكوادور

51.5581.535826.9046.7074525721.4024.00128051مصر

6870-56391.941.7012-5.036.13222.832.4115السلفادور

0.420.66570.240.406458610.200.4311780106غينيا االستوائية

92..3.054.93622.573.91528479.3.58إريتريا

44.7680.718039.2466.9971888333.8962.07838693إثيوبيا

57480.290.3167178-0.730.84150.420.404فيجي

123192-56150.760.4245-1.091.45320.620.2265غابون

0.811.661050.640.721479440.661.2488104172غامبيا

14.1623.35659.5811.672268507.2712.487276107غانا

6130-0.100.1160.040.077841690.030.0212غرينادا

8.6813.68585.117.033859514.555.83288983غواتيماال



243 امللحق الثاني  امللحق اإلحصائي

اجلدول 2 عدد السكان والزراعة
مجموع املتغير

عدد السكان )باملاليني(
منو مجموع

 عدد السكان 
)نسبة مئوية(

 عدد
السكان الريفيني )باملاليني(

منو السكان الريفيني 
)نسبة مئوية(

عدد السكان الريفيني 
كنسبة مئوية 

من مجموع عدد السكان

عدد السكان الزراعيني 
)باملاليني(

منو عدد السكان 
الزراعيني 

)نسبة مئوية(

عدد السكان الزراعيني
 كنسبة مئوية 

من عدد السكان الريفيني
تقرير الفقر املصدر

الريفي 
1992

مؤشرات التنمية 
العاملية )األرقام املائلة 
تقديرات األمم املتحدة 

لعام 2009(

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي لعام 

1992 و مؤشرات 

التنمية العاملية

تقرير الفقر 
الريفي 

1992

مؤشرات التنمية 
العاملية )األرقام املائلة 
تقديرات األمم املتحدة 

لعام 2009(

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي لعام 

1992 و مؤشرات 

التنمية العاملية

احلسابات من 
تقرير الفقر 

الريفي لعام 
1992

مؤشرات 
التنمية العاملية

تقرير الفقر 
الريفي 

1992

قاعدة 
البيانات 

اإلحصائية 
للفاو

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي 1992 

وقاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

احلسابات من 
تقرير الفقر 
الريفي 1992

احلسابات من 
قاعدة البيانات 

اإلحصائية للفاو

األقرب إلى 1988الفترة
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

األقرب إلى 1988
عام 2007

األقرب إلى1988-20071988
عام 2007

.14.8928.158911.8621.878480.8.3516.00.70أفغانستان

56355.997.41244562-23.8434.364413.4011.9511اجلزائر

9.4618.02916.937.801373436.6812.298496158أنغوال

0.080.0930.060.06469700.010.02260930أنتيغوا وبربودا

75101-1483.423.236-31.5439.88264.543.1930األرجنتني

8065-109.63160.004695.50116.5822877376.5976.111بنغالديش

135-0.150.15656600.020.0158-0.260.261بربادوس

0.180.31770.090.157449480.060.07207149بليز

4.458.66952.705.098961592.813.964110478بنن

103140-88661.320.6352-1.280.4565-1.450.6953بوتان

 بوليفيا 
50342.943.883285116-6.929.68403.463.334)دولة متعددة القوميات(

78400.770.81583105-1.201.90590.940.7718بوتسوانا

10483-251436.9923.0638-144.43191.973335.5727.6822البرازيل

8.5315.21787.8112.235791807.2413.568793111بوركينا فاسو

5.158.07574.827.235093904.727.03499897بوروندي

9.0414.56617.9011.424587786.709.61438584كمبوديا

10.6918.90775.708.174353436.738.3224118102الكاميرون

10645-0.360.50390.150.203641400.160.0942الرأس األخضر

2.774.42601.532.727855611.792.8257117104جمهورية أفريقيا الوسطى

5.4011.071053.738.1111769734.137.327711190تشاد

12.7516.76311.931.94015121.732.333590120شيلي

1الصني 081.231 325.6423853.76754.2912-7957744.78836.591287111

9464-30.5744.53469.4211.362131268.837.2618كولومبيا

0.490.64320.360.463073720.390.5951109127جزر القمر

1.893.62921.111.402659391.131.22810287الكونغو

2.874.53581.371.662148370.730.7645346كوستاريكا

11.6120.59776.4110.556555516.708.282410478كوت ديفوار

7757-10.1511.25112.672.74326242.041.5624كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
10467-21.9023.8697.448.902034377.745.9823الدميقراطية

جمهورية الكونغو 
33.7464.219020.8242.40104626622.5936.726310887الدميقراطية

.....2126-0.080.0276-0.380.0781جيبوتي

7373-42310.020.0142-0.070.0710.030.0242دومينيكا

9140-7.029.84402.853.05741562.591.2353اجلمهورية الدومينيكية

7262-10.2013.48324.584.64145343.282.8613إكوادور

51.5581.535826.9046.7074525721.4024.00128051مصر

6870-56391.941.7012-5.036.13222.832.4115السلفادور

0.420.66570.240.406458610.200.4311780106غينيا االستوائية

92..3.054.93622.573.91528479.3.58إريتريا

44.7680.718039.2466.9971888333.8962.07838693إثيوبيا

57480.290.3167178-0.730.84150.420.404فيجي

123192-56150.760.4245-1.091.45320.620.2265غابون

0.811.661050.640.721479440.661.2488104172غامبيا

14.1623.35659.5811.672268507.2712.487276107غانا

6130-0.100.1160.040.077841690.030.0212غرينادا

8.6813.68585.117.033859514.555.83288983غواتيماال



تقرير الفقر الريفي 2442011

مجموع املتغير
عدد السكان )باملاليني(

منو مجموع
 عدد السكان 
)نسبة مئوية(

 عدد
السكان الريفيني )باملاليني(

منو السكان الريفيني 
)نسبة مئوية(

عدد السكان الريفيني 
كنسبة مئوية 

من مجموع عدد السكان

عدد السكان الزراعيني 
)باملاليني(

منو عدد السكان 
الزراعيني 

)نسبة مئوية(

عدد السكان الزراعيني
 كنسبة مئوية 

من عدد السكان الريفيني
تقرير الفقر املصدر

الريفي 
1992

مؤشرات التنمية 
العاملية )األرقام املائلة 
تقديرات األمم املتحدة 

لعام 2009(

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي لعام 

1992 و مؤشرات 

التنمية العاملية

تقرير الفقر 
الريفي 

1992

مؤشرات التنمية 
العاملية )األرقام املائلة 
تقديرات األمم املتحدة 

لعام 2009(

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي لعام 

1992 و مؤشرات 

التنمية العاملية

احلسابات من 
تقرير الفقر 

الريفي لعام 
1992

مؤشرات 
التنمية العاملية

تقرير الفقر 
الريفي 

1992

قاعدة 
البيانات 

اإلحصائية 
للفاو

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي 1992 

وقاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

احلسابات من 
تقرير الفقر 
الريفي 1992

احلسابات من 
قاعدة البيانات 

اإلحصائية للفاو

األقرب إلى 1988الفترة
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

األقرب إلى 1988
عام 2007

األقرب إلى1988-20071988
عام 2007

6.549.83504.966.453076664.947.8058100121غينيا

0.951.58670.741.114979700.751.2464101112غينيا بيساو

3522-66720.230.1249-0.670.5518-1.010.7624غيانا

6.269.78564.455.201771533.845.875386113هايتي

10055-4.837.24502.803.773558522.802.0726هندوراس

819.481الهند 139.9639598.61803.22347370520.11579.80118772

734980.8388.2896380-175.11228.2530128.18110.7914إندونيسيا

463215.0116.58116173-53.1271.963524.6122.708جمهورية إيران اإلسالمية

.81-17.6730.75744.8010.3711627343.881.8951العراق

6340-2.442.69101.191.26549470.750.5033جامايكا

3.055.91941.021.272633220.200.421112033األردن

23.0838.536718.0130.2168787817.9627.235210090كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
3.876.21613.194.293483692.804.606488107الشعبية

5617-2.774.14490.480.541217130.270.0965لبنان

10054-1.682.02201.361.501081751.360.8240ليسوتو

2.403.79581.381.51958401.702.3137122153ليبريا

11.2419.11708.5813.475776708.7113.335310299مدغشقر

7.8814.28816.8011.597086816.0610.77788993مالوي

5445-59305.313.6032-16.5626.99639.828.0019ماليزيا

8133-0.200.31540.160.192080620.130.0652ملديف

8.8312.71447.198.622081687.239.5332101111مالي

1.923.20671.171.896261591.251.602710885موريتانيا

4116-1.081.27180.620.731758580.260.1155موريشيوس

10987-84.88106.352524.2424.250292326.5121.0321املكسيك

7264-23.9131.233112.6813.73853449.138.734املغرب

14.8521.784711.3213.7622766312.2116.8138108122موزامبيق

39.9549.192330.2733.1610766719.1833.467463101ميامنار

1.312.13630.951.354173630.770.91188167ناميبيا

18.2428.585716.6323.6542918316.7726.3257101111نيبال

9640-3.625.68571.502.466341431.440.9733نيكاراغوا

6.6914.671195.4812.2412482835.8911.8510110897النيجر

9851-105.44151.324470.1178.1411665269.0440.2342نيجيريا

90280.590.844347106-1.402.791001.260.7937عمان

115.04166.044479.33106.0034696462.0776.32237872باكستان

46270.600.6475671-2.323.39461.070.9115بنما

3.816.45693.235.647585872.634.78828185بابوا غينيا اجلديدة

9077-4.046.23542.172.471454401.961.912باراغواي

12287-21.2628.84366.568.252631298.027.1811بيرو

593528.2531.33118199-59.5190.355234.9931.699الفلبني

6.759.72446.287.942693826.198.503799107رواندا

0.030.031951680.000.012671133-0.060.0511سانت كيتس ونيفس

5829-0.130.17280.070.126855720.040.0417سانت لوسيا

3840-80530.030.0230-0.110.1110.090.0633سانت فنسنت وجزر غرينادين

0.170.1880.130.14877770.020.051481637ساموا

65390.080.0924109147-0.110.16520.070.068سان تومي وبرينسيبي

6.9612.21754.357.046262585.508.4754126120السنغال

0.070.09290.030.043643460.050.0621179160سيشيل

اجلدول 2 عدد السكان والزراعة )يتبع(



245 امللحق الثاني  امللحق اإلحصائي

مجموع املتغير
عدد السكان )باملاليني(

منو مجموع
 عدد السكان 
)نسبة مئوية(

 عدد
السكان الريفيني )باملاليني(

منو السكان الريفيني 
)نسبة مئوية(

عدد السكان الريفيني 
كنسبة مئوية 

من مجموع عدد السكان

عدد السكان الزراعيني 
)باملاليني(

منو عدد السكان 
الزراعيني 

)نسبة مئوية(

عدد السكان الزراعيني
 كنسبة مئوية 

من عدد السكان الريفيني
تقرير الفقر املصدر

الريفي 
1992

مؤشرات التنمية 
العاملية )األرقام املائلة 
تقديرات األمم املتحدة 

لعام 2009(

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي لعام 

1992 و مؤشرات 

التنمية العاملية

تقرير الفقر 
الريفي 

1992

مؤشرات التنمية 
العاملية )األرقام املائلة 
تقديرات األمم املتحدة 

لعام 2009(

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي لعام 

1992 و مؤشرات 

التنمية العاملية

احلسابات من 
تقرير الفقر 

الريفي لعام 
1992

مؤشرات 
التنمية العاملية

تقرير الفقر 
الريفي 

1992

قاعدة 
البيانات 

اإلحصائية 
للفاو

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي 1992 

وقاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

احلسابات من 
تقرير الفقر 
الريفي 1992

احلسابات من 
قاعدة البيانات 

اإلحصائية للفاو

األقرب إلى 1988الفترة
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

األقرب إلى 1988
عام 2007

األقرب إلى1988-20071988
عام 2007

6.549.83504.966.453076664.947.8058100121غينيا

0.951.58670.741.114979700.751.2464101112غينيا بيساو

3522-66720.230.1249-0.670.5518-1.010.7624غيانا

6.269.78564.455.201771533.845.875386113هايتي

10055-4.837.24502.803.773558522.802.0726هندوراس

819.481الهند 139.9639598.61803.22347370520.11579.80118772

734980.8388.2896380-175.11228.2530128.18110.7914إندونيسيا

463215.0116.58116173-53.1271.963524.6122.708جمهورية إيران اإلسالمية

.81-17.6730.75744.8010.3711627343.881.8951العراق

6340-2.442.69101.191.26549470.750.5033جامايكا

3.055.91941.021.272633220.200.421112033األردن

23.0838.536718.0130.2168787817.9627.235210090كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
3.876.21613.194.293483692.804.606488107الشعبية

5617-2.774.14490.480.541217130.270.0965لبنان

10054-1.682.02201.361.501081751.360.8240ليسوتو

2.403.79581.381.51958401.702.3137122153ليبريا

11.2419.11708.5813.475776708.7113.335310299مدغشقر

7.8814.28816.8011.597086816.0610.77788993مالوي

5445-59305.313.6032-16.5626.99639.828.0019ماليزيا

8133-0.200.31540.160.192080620.130.0652ملديف

8.8312.71447.198.622081687.239.5332101111مالي

1.923.20671.171.896261591.251.602710885موريتانيا

4116-1.081.27180.620.731758580.260.1155موريشيوس

10987-84.88106.352524.2424.250292326.5121.0321املكسيك

7264-23.9131.233112.6813.73853449.138.734املغرب

14.8521.784711.3213.7622766312.2116.8138108122موزامبيق

39.9549.192330.2733.1610766719.1833.467463101ميامنار

1.312.13630.951.354173630.770.91188167ناميبيا

18.2428.585716.6323.6542918316.7726.3257101111نيبال

9640-3.625.68571.502.466341431.440.9733نيكاراغوا

6.6914.671195.4812.2412482835.8911.8510110897النيجر

9851-105.44151.324470.1178.1411665269.0440.2342نيجيريا

90280.590.844347106-1.402.791001.260.7937عمان

115.04166.044479.33106.0034696462.0776.32237872باكستان

46270.600.6475671-2.323.39461.070.9115بنما

3.816.45693.235.647585872.634.78828185بابوا غينيا اجلديدة

9077-4.046.23542.172.471454401.961.912باراغواي

12287-21.2628.84366.568.252631298.027.1811بيرو

593528.2531.33118199-59.5190.355234.9931.699الفلبني

6.759.72446.287.942693826.198.503799107رواندا

0.030.031951680.000.012671133-0.060.0511سانت كيتس ونيفس

5829-0.130.17280.070.126855720.040.0417سانت لوسيا

3840-80530.030.0230-0.110.1110.090.0633سانت فنسنت وجزر غرينادين

0.170.1880.130.14877770.020.051481637ساموا

65390.080.0924109147-0.110.16520.070.068سان تومي وبرينسيبي

6.9612.21754.357.046262585.508.4754126120السنغال

0.070.09290.030.043643460.050.0621179160سيشيل
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مجموع املتغير
عدد السكان )باملاليني(

منو مجموع
 عدد السكان 
)نسبة مئوية(

 عدد
السكان الريفيني )باملاليني(

منو السكان الريفيني 
)نسبة مئوية(

عدد السكان الريفيني 
كنسبة مئوية 

من مجموع عدد السكان

عدد السكان الزراعيني 
)باملاليني(

منو عدد السكان 
الزراعيني 

)نسبة مئوية(

عدد السكان الزراعيني
 كنسبة مئوية 

من عدد السكان الريفيني
تقرير الفقر املصدر

الريفي 
1992

مؤشرات التنمية 
العاملية )األرقام املائلة 
تقديرات األمم املتحدة 

لعام 2009(

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي لعام 

1992 و مؤشرات 

التنمية العاملية

تقرير الفقر 
الريفي 

1992

مؤشرات التنمية 
العاملية )األرقام املائلة 
تقديرات األمم املتحدة 

لعام 2009(

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي لعام 

1992 و مؤشرات 

التنمية العاملية

احلسابات من 
تقرير الفقر 

الريفي لعام 
1992

مؤشرات 
التنمية العاملية

تقرير الفقر 
الريفي 

1992

قاعدة 
البيانات 

اإلحصائية 
للفاو

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي 1992 

وقاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

احلسابات من 
تقرير الفقر 
الريفي 1992

احلسابات من 
قاعدة البيانات 

اإلحصائية للفاو

األقرب إلى 1988الفترة
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

األقرب إلى 1988
عام 2007

األقرب إلى1988-20071988
عام 2007

3.955.56412.743.462669622.523.34339297سيراليون

0.300.51680.270.425390820.140.341435282جزر سليمان

7.108.95264.635.682365635.125.8514111103الصومال

4328-33.7348.694416.5419.111649397.175.3426جنوب أفريقيا

16.8320.162013.2617.112979858.758.7906651سري النكا

23.8341.357418.7323.3925795714.9022.00488094السودان

53250.070.09333269-0.390.52310.210.1338سورينام

9740-0.741.17580.510.887170750.500.3529سويسرا

11.6321.23835.729.727049462.954.33475245اجلمهورية العربية السورية

7965-54.1667.392442.5444.936796733.5329.1013تايلند

3.256.46982.473.755276582.293.49529393توغو

79750.010.031141539-0.090.0816-0.120.1011تونغا

258-1.241.3480.411.1618533870.100.096ترينيداد وتوباغو

46342.042.1765663-7.8210.33323.623.464تونس

8868-533124.7315.7736-53.6773.913828.2423.1518تركيا

17.2231.668415.5027.5578908714.1123.05639184أوغندا

25.4342.486719.9331.6459787420.4530.905110398جمهورية تنزانيا املتحدة

94134-1580.430.3421-3.083.3380.460.2644أوروغواي

108104-1172.131.949-18.7627.94491.971.875جمهورية فنزويال البوليفارية

64.2186.213450.6162.2123797239.8055.50397989فييت نام

7.5423.052065.8115.9917577694.839.30938358اليمن

7.8712.62603.688.1512147655.508.024614998زامبيا

93..9.1212.46376.727.81167463.7.28زمبابوي

2آسيا واحمليط الهادي 679.533 542.57332 014.082 188.141475621 681.111 904.18146354

1شرق آسيا 103.131 349.5022861.20763.1911-7857752.51842.58126862

5.128.08614.146.676681833.105.52826168أوقيانوسيا 

1جنوب آسيا 148.881 615.8441841.241 111.77337369709.10800.62136249

422.40569.1436307.50306.5027354216.40255.46245145جنوب شرق آسيا

476.55777.1066338.06496.75547164316.21432.49497057أفريقيا جنوب الصحراء 

185.51307.3965149.16237.19607774135.61225.17607471أفريقيا الشرقية

4730-38.6555.914520.3023.6118534210.578.2219أفريقيا اجلنوبية

65.57122.508840.7571.2885625844.0869.63626757أواسط أفريقيا

186.83291.3058127.85164.67356857125.95129.47296744أفريقيا الغربية

2817-425.27566.9734122.60122.2252922118.1396.6512أمريكا الالتنية والكاريبي

27.9335.743112.0213.922543469.479.38213526الكاريبي

3422-112.41147.313239.0242.6413352938.6333.0811أمريكا الوسطى

2514-251770.0354.2018-284.93383.923571.5565.664أمريكا اجلنوبية

الشرق األوسط وشمال 
228.68360.5663122.65161.0647544490.8996.95224029أفريقيا

97.72161.777947.3261.8360503637.4432.65193923الشرق األوسط

130.96198.795375.3399.2340585053.4664.31234132شمال أفريقيا

اجلدول 2 عدد السكان والزراعة )يتبع(
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مجموع املتغير
عدد السكان )باملاليني(

منو مجموع
 عدد السكان 
)نسبة مئوية(

 عدد
السكان الريفيني )باملاليني(

منو السكان الريفيني 
)نسبة مئوية(

عدد السكان الريفيني 
كنسبة مئوية 

من مجموع عدد السكان

عدد السكان الزراعيني 
)باملاليني(

منو عدد السكان 
الزراعيني 

)نسبة مئوية(

عدد السكان الزراعيني
 كنسبة مئوية 

من عدد السكان الريفيني
تقرير الفقر املصدر

الريفي 
1992

مؤشرات التنمية 
العاملية )األرقام املائلة 
تقديرات األمم املتحدة 

لعام 2009(

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي لعام 

1992 و مؤشرات 

التنمية العاملية

تقرير الفقر 
الريفي 

1992

مؤشرات التنمية 
العاملية )األرقام املائلة 
تقديرات األمم املتحدة 

لعام 2009(

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي لعام 

1992 و مؤشرات 

التنمية العاملية

احلسابات من 
تقرير الفقر 

الريفي لعام 
1992

مؤشرات 
التنمية العاملية

تقرير الفقر 
الريفي 

1992

قاعدة 
البيانات 

اإلحصائية 
للفاو

احلسابات من تقرير 
الفقر الريفي 1992 

وقاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

احلسابات من 
تقرير الفقر 
الريفي 1992

احلسابات من 
قاعدة البيانات 

اإلحصائية للفاو

األقرب إلى 1988الفترة
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

األقرب إلى 1988
عام 2007

األقرب إلى1988-20071988
عام 2007

3.955.56412.743.462669622.523.34339297سيراليون

0.300.51680.270.425390820.140.341435282جزر سليمان

7.108.95264.635.682365635.125.8514111103الصومال

4328-33.7348.694416.5419.111649397.175.3426جنوب أفريقيا

16.8320.162013.2617.112979858.758.7906651سري النكا

23.8341.357418.7323.3925795714.9022.00488094السودان

53250.070.09333269-0.390.52310.210.1338سورينام

9740-0.741.17580.510.887170750.500.3529سويسرا

11.6321.23835.729.727049462.954.33475245اجلمهورية العربية السورية

7965-54.1667.392442.5444.936796733.5329.1013تايلند

3.256.46982.473.755276582.293.49529393توغو

79750.010.031141539-0.090.0816-0.120.1011تونغا

258-1.241.3480.411.1618533870.100.096ترينيداد وتوباغو

46342.042.1765663-7.8210.33323.623.464تونس

8868-533124.7315.7736-53.6773.913828.2423.1518تركيا

17.2231.668415.5027.5578908714.1123.05639184أوغندا

25.4342.486719.9331.6459787420.4530.905110398جمهورية تنزانيا املتحدة

94134-1580.430.3421-3.083.3380.460.2644أوروغواي

108104-1172.131.949-18.7627.94491.971.875جمهورية فنزويال البوليفارية

64.2186.213450.6162.2123797239.8055.50397989فييت نام

7.5423.052065.8115.9917577694.839.30938358اليمن

7.8712.62603.688.1512147655.508.024614998زامبيا

93..9.1212.46376.727.81167463.7.28زمبابوي

2آسيا واحمليط الهادي 679.533 542.57332 014.082 188.141475621 681.111 904.18146354

1شرق آسيا 103.131 349.5022861.20763.1911-7857752.51842.58126862

5.128.08614.146.676681833.105.52826168أوقيانوسيا 

1جنوب آسيا 148.881 615.8441841.241 111.77337369709.10800.62136249

422.40569.1436307.50306.5027354216.40255.46245145جنوب شرق آسيا

476.55777.1066338.06496.75547164316.21432.49497057أفريقيا جنوب الصحراء 

185.51307.3965149.16237.19607774135.61225.17607471أفريقيا الشرقية

4730-38.6555.914520.3023.6118534210.578.2219أفريقيا اجلنوبية

65.57122.508840.7571.2885625844.0869.63626757أواسط أفريقيا

186.83291.3058127.85164.67356857125.95129.47296744أفريقيا الغربية

2817-425.27566.9734122.60122.2252922118.1396.6512أمريكا الالتنية والكاريبي

27.9335.743112.0213.922543469.479.38213526الكاريبي

3422-112.41147.313239.0242.6413352938.6333.0811أمريكا الوسطى

2514-251770.0354.2018-284.93383.923571.5565.664أمريكا اجلنوبية

الشرق األوسط وشمال 
228.68360.5663122.65161.0647544490.8996.95224029أفريقيا

97.72161.777947.3261.8360503637.4432.65193923الشرق األوسط

130.96198.795375.3399.2340585053.4664.31234132شمال أفريقيا
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اجلدول 3 الفقر واجلوع وعدم املساواة
معدالت الفقر <1.25 دوالر أمريكي املتغير

في اليوم 
)النسبة املئوية جملموع السكان(

فجوة الفقر 
1.25 دوالر أمريكي 

في اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية(

النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون 
على أقل من 2 دوالر أمريكي في اليوم

فجوة الفقر
2 دوالر أمريكي في 

اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية(

سوء التغذية 
)نسبة السكان 
الذين ال يحصلون 

على احتياجاتهم من 
الطاقة(

التغير في سوء 
التغذية

وقف النمو 
)النسبة املئوية لألطفال دون 

اخلامسة حتت االنحراف املعياري 
-2 ملتوسط العمر بالنسبة 

للطول اإلشاري للسكان(

التغير في وقف 
النمو

املؤشر اجلنساني أمؤشر جيني

مؤشرات التنمية العاملية )باستثناء األرقام املصدر
املائلة شبكة قياس الفقر(

مؤشرات التنمية 
العاملية

مؤشرات التنمية مؤشرات التنمية العاملية
العاملية

قاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

احلسابات من قاعدة 
البيانات اإلحصائية للفاو

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

منظمة التعاون والتنمية مؤشرات التنمية العاملية
في امليدان االقتصادي

األقرب إلى الفترة
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

1990-19922004-2006/1990-1992
2004-2006

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 1998-2008
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

2009

0.582....59.3............أفغانستان

0.400.35.0.190..23.6.....23.823.6..6.66.8اجلزائر

..0.59...61.7-66.044.022.0..70.2...54.3.أنغوال

.......12.027.015.0........أنتيغوا وبربودا

8.2.0.450.500.500.004....2.02.04.51.02.08.911.33.6األرجنتني

0.310.310.245.-61.847.814.0-59.349.613.1.87.481.333.836.026.010.0.بنغالديش

..................بربادوس

.........5.0........بليز

0.390.189.....-75.333.528.019.09.0..47.315.7..بنن

0.470.163....47.7...49.518.8..26.27.0..بوتان

 بوليفيا 
0.580.580.010.-33.132.50.6-18.919.69.7.29.930.315.524.023.01.0.)دولة متعددة القوميات(

0.540.61.0.081..20.026.06.029.1...54.7...35.6بوتسوانا

0.610.590.550.019-13.57.16.4-17.711.05.21.330.522.512.74.110.06.04.0البرازيل

0.470.400.162.-45.543.12.4-70.056.520.3.87.681.239.214.09.05.0.بوركينا فاسو

0.420.330.107...86.481.336.4.95.493.456.044.063.019.063.1.بوروندي

0.440.022..57.820.138.025.013.058.639.519.1..25.86.1..كمبوديا

0.47.0.217.-36.735.41.3-51.532.810.2.74.457.723.634.023.011.0.الكاميرون

.......40.214.912.014.02.0..20.65.9..الرأس األخضر

0.440.184....44.6-81.945.347.041.06.0..62.428.3..جمهورية أفريقيا الوسطى

0.400.322..-45.044.80.2-83.343.959.038.021.0..61.925.6..تشاد

2.1.0.560.560.520.020...10.52.02.00.523.47.52.40.57.0شيلي

0.420.218........54.035.615.94.083.661.436.312.2الصني

0.580.580.013.-18.116.21.9-16.516.05.7.29.727.911.915.010.05.0.كولومبيا

.0.64....65.034.240.051.011.041.4..46.120.8..جزر القمر

.0.47...31.2.-74.438.840.021.019.0..54.122.8..الكونغو

0.340.480.470.007......10.44.02.40.521.511.18.62.3كوستاريكا

31.540.18.60.370.44.0.137-13.824.123.36.835.149.146.817.615.014.01.0كوت ديفوار

0.016........5.0........كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
..................الدميقراطية

جمهورية الكونغو 
0.440.204.....79.542.429.075.046.0..59.225.3..الدميقراطية

.......-60.031.029.0........جيبوتي

.0.500.490.50..13.9...12.25.95.00.927.215.715.14.3دومينيكا

0.040....25.6.-38.627.021.06.0....54.235.516.8اجلمهورية الدومينيكية

29.0.0.500.540.540.009.-12.214.94.71.222.327.712.84.024.013.011.0إكوادور

0.300.320.218.-34.923.811.1...2.52.00.5.26.318.43.5.مصر

15.913.511.04.824.725.420.58.99.010.01.0.24.6.0.490.520.500.008السلفادور

0.176...-42.635.07.6...........غينيا االستوائية

0.136.....67.066.01.044.4........إريتريا

0.300.300.233.-57.450.76.7-55.639.09.6.86.477.528.871.044.027.0.إثيوبيا

0.055........8.0........فيجي

0.410.219.......19.65.05.0..4.80.9..غابون

66.734.312.1.82.056.724.920.029.09.024.127.63.5.0.500.470.178.غامبيا

0.350.410.430.113-31.328.03.3-50.639.130.010.579.063.353.622.334.08.026.0غانا

.......14.023.09.0........غرينادا

0.580.560.540.032..52.515.611.73.570.429.824.38.914.016.02.053.1غواتيماال
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اجلدول 3 الفقر واجلوع وعدم املساواة
معدالت الفقر <1.25 دوالر أمريكي املتغير

في اليوم 
)النسبة املئوية جملموع السكان(

فجوة الفقر 
1.25 دوالر أمريكي 

في اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية(

النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون 
على أقل من 2 دوالر أمريكي في اليوم

فجوة الفقر
2 دوالر أمريكي في 

اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية(

سوء التغذية 
)نسبة السكان 
الذين ال يحصلون 

على احتياجاتهم من 
الطاقة(

التغير في سوء 
التغذية

وقف النمو 
)النسبة املئوية لألطفال دون 

اخلامسة حتت االنحراف املعياري 
-2 ملتوسط العمر بالنسبة 

للطول اإلشاري للسكان(

التغير في وقف 
النمو

املؤشر اجلنساني أمؤشر جيني

مؤشرات التنمية العاملية )باستثناء األرقام املصدر
املائلة شبكة قياس الفقر(

مؤشرات التنمية 
العاملية

مؤشرات التنمية مؤشرات التنمية العاملية
العاملية

قاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

احلسابات من قاعدة 
البيانات اإلحصائية للفاو

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

منظمة التعاون والتنمية مؤشرات التنمية العاملية
في امليدان االقتصادي

األقرب إلى الفترة
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

1990-19922004-2006/1990-1992
2004-2006

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 1998-2008
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

2009

0.582....59.3............أفغانستان

0.400.35.0.190..23.6.....23.823.6..6.66.8اجلزائر

..0.59...61.7-66.044.022.0..70.2...54.3.أنغوال

.......12.027.015.0........أنتيغوا وبربودا

8.2.0.450.500.500.004....2.02.04.51.02.08.911.33.6األرجنتني

0.310.310.245.-61.847.814.0-59.349.613.1.87.481.333.836.026.010.0.بنغالديش

..................بربادوس

.........5.0........بليز

0.390.189.....-75.333.528.019.09.0..47.315.7..بنن

0.470.163....47.7...49.518.8..26.27.0..بوتان

 بوليفيا 
0.580.580.010.-33.132.50.6-18.919.69.7.29.930.315.524.023.01.0.)دولة متعددة القوميات(

0.540.61.0.081..20.026.06.029.1...54.7...35.6بوتسوانا

0.610.590.550.019-13.57.16.4-17.711.05.21.330.522.512.74.110.06.04.0البرازيل

0.470.400.162.-45.543.12.4-70.056.520.3.87.681.239.214.09.05.0.بوركينا فاسو

0.420.330.107...86.481.336.4.95.493.456.044.063.019.063.1.بوروندي

0.440.022..57.820.138.025.013.058.639.519.1..25.86.1..كمبوديا

0.47.0.217.-36.735.41.3-51.532.810.2.74.457.723.634.023.011.0.الكاميرون

.......40.214.912.014.02.0..20.65.9..الرأس األخضر

0.440.184....44.6-81.945.347.041.06.0..62.428.3..جمهورية أفريقيا الوسطى

0.400.322..-45.044.80.2-83.343.959.038.021.0..61.925.6..تشاد

2.1.0.560.560.520.020...10.52.02.00.523.47.52.40.57.0شيلي

0.420.218........54.035.615.94.083.661.436.312.2الصني

0.580.580.013.-18.116.21.9-16.516.05.7.29.727.911.915.010.05.0.كولومبيا

.0.64....65.034.240.051.011.041.4..46.120.8..جزر القمر

.0.47...31.2.-74.438.840.021.019.0..54.122.8..الكونغو

0.340.480.470.007......10.44.02.40.521.511.18.62.3كوستاريكا

31.540.18.60.370.44.0.137-13.824.123.36.835.149.146.817.615.014.01.0كوت ديفوار

0.016........5.0........كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
..................الدميقراطية

جمهورية الكونغو 
0.440.204.....79.542.429.075.046.0..59.225.3..الدميقراطية

.......-60.031.029.0........جيبوتي

.0.500.490.50..13.9...12.25.95.00.927.215.715.14.3دومينيكا

0.040....25.6.-38.627.021.06.0....54.235.516.8اجلمهورية الدومينيكية

29.0.0.500.540.540.009.-12.214.94.71.222.327.712.84.024.013.011.0إكوادور

0.300.320.218.-34.923.811.1...2.52.00.5.26.318.43.5.مصر

15.913.511.04.824.725.420.58.99.010.01.0.24.6.0.490.520.500.008السلفادور

0.176...-42.635.07.6...........غينيا االستوائية

0.136.....67.066.01.044.4........إريتريا

0.300.300.233.-57.450.76.7-55.639.09.6.86.477.528.871.044.027.0.إثيوبيا

0.055........8.0........فيجي

0.410.219.......19.65.05.0..4.80.9..غابون

66.734.312.1.82.056.724.920.029.09.024.127.63.5.0.500.470.178.غامبيا

0.350.410.430.113-31.328.03.3-50.639.130.010.579.063.353.622.334.08.026.0غانا

.......14.023.09.0........غرينادا

0.580.560.540.032..52.515.611.73.570.429.824.38.914.016.02.053.1غواتيماال

)أ( مقياس من 0 إلى 1: 0= عدم مساواة؛ 1= مساواة.
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معدالت الفقر <1.25 دوالر أمريكي املتغير
في اليوم 

)النسبة املئوية جملموع السكان(

فجوة الفقر 
1.25 دوالر أمريكي 

في اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية(

النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون 
على أقل من 2 دوالر أمريكي في اليوم

فجوة الفقر
2 دوالر أمريكي في 

اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية(

سوء التغذية 
)نسبة السكان 
الذين ال يحصلون 

على احتياجاتهم من 
الطاقة(

التغير في سوء 
التغذية

وقف النمو 
)النسبة املئوية لألطفال دون 

اخلامسة حتت االنحراف املعياري 
-2 ملتوسط العمر بالنسبة 

للطول اإلشاري للسكان(

التغير في وقف 
النمو

املؤشر اجلنساني أمؤشر جيني

مؤشرات التنمية العاملية )باستثناء األرقام املصدر
املائلة شبكة قياس الفقر(

مؤشرات التنمية 
العاملية

مؤشرات التنمية مؤشرات التنمية العاملية
العاملية

قاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

احلسابات من قاعدة 
البيانات اإلحصائية للفاو

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

منظمة التعاون والتنمية مؤشرات التنمية العاملية
في امليدان االقتصادي

األقرب إلى الفترة
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

1990-19922004-2006/1990-1992
2004-2006

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 1998-2008
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

2009

0.430.228..34.339.35.0-87.250.219.016.03.0..70.132.2..غينيا

......77.934.820.031.011.036.1..48.816.5..غينيا بيساو

..0.45...13.8-18.06.012.0..16.8...7.7.غيانا

....28.329.71.4-72.141.863.058.05.0..54.928.2..هايتي

0.570.530.550.033-43.329.913.4-43.515.618.28.261.629.229.714.119.012.07.0هندوراس

0.370.318..-51.047.93.1-53.644.741.610.583.878.375.629.524.022.02.0الهند

0.390.128..-42.428.613.8-68.147.721.4.83.778.375.6.19.016.03.0إندونيسيا

0.470.440.380.304......4.22.02.00.513.88.38.01.8جمهورية إيران اإلسالمية

0.275...-28.327.50.8...........العراق

0.430.440.460.048-8.34.53.8-4.02.02.00.513.46.25.80.911.05.06.0جامايكا

.0.360.360.38..11.1...2.02.02.00.52.011.53.50.6األردن

0.430.480.137.-37.035.81.2-19.619.76.1.42.739.915.133.030.03.0.كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
0.350.330.036...48.2-49.344.012.1.79.976.831.027.019.08.0.الشعبية

..................لبنان

.0.560.630.52-44.347.643.420.862.261.162.233.015.015.00.053.045.27.8ليسوتو

0.530.227..-94.859.530.038.08.045.339.45.9..83.740.8..ليبريا

0.420.470.070.-55.552.82.7...82.367.826.5.93.189.646.9.مدغشقر

0.500.390.143.-54.652.52.1-83.173.932.3.93.590.451.845.029.016.0.مالوي

.0.470.490.38......2.42.02.00.511.96.87.81.4ماليزيا

......46.7-9.07.02.0........ملديف

0.390.339..36.238.52.3-77.136.514.010.04.0..51.418.8..مالي

0.440.37.0.150...-10.08.02.0..64.648.3..41.323.4موريتانيا

0.010......-7.06.01.0........موريشيوس

.0.550.490.48-21.715.56.2...7.78.02.00.517.319.14.81.0املكسيك

23.1.0.390.390.410.053...8.46.82.50.528.624.413.93.15.0املغرب

45.347.01.7.0.440.470.200-81.374.735.4.92.990.053.559.037.022.0.موزامبيق

0.046...-40.840.60.2-44.017.027.0........ميامنار

0.075...-29.019.010.029.529.60.1........ناميبيا

0.380.470.167.-61.149.311.8-78.168.455.119.793.488.177.637.821.016.05.0نيبال

0.540.520.023...30.5-21.815.85.2.38.531.812.352.021.031.0.نيكاراغوا

0.440.176..47.054.87.8-85.646.638.028.010.0..65.928.1..النيجر

43.0.0.390.470.430.220.-53.968.564.429.676.986.483.946.915.08.07.0نيجيريا

......12.9...........عمان

0.330.290.310.283...66.548.122.64.389.183.260.318.722.023.01.0باكستان

.0.490.55...21.5-7.29.53.1.15.217.87.118.017.01.0.بنما

0.51.0.209.........57.4...35.8.بابوا غينيا اجلديدة

0.400.570.530.002...-5.819.66.42.719.430.214.25.516.012.04.0باراغواي

0.460.460.500.012..31.6-2.08.67.91.95.219.918.55.928.013.015.0بيرو

33.8.0.410.460.440.008.-30.521.622.65.556.943.845.016.321.015.06.0الفلبني

48.351.73.40.290.47.0.169-45.040.05.0..88.390.3..63.376.6رواندا

.......10.015.05.0........سانت كيتس ونيفس

..0.43....-9.08.01.0..40.5...20.9.سانت لوسيا

.......-18.06.012.0........سانت فنسنت وجزر غرينادين

.........9.0........ساموا

......35.2-15.05.010.0........سان تومي وبرينسيبي

0.410.390.110.-29.520.19.4-54.133.510.8.79.460.324.628.025.03.0.السنغال

اجلدول 3 الفقر واجلوع وعدم املساواة )يتبع(
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معدالت الفقر <1.25 دوالر أمريكي املتغير
في اليوم 

)النسبة املئوية جملموع السكان(

فجوة الفقر 
1.25 دوالر أمريكي 

في اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية(

النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون 
على أقل من 2 دوالر أمريكي في اليوم

فجوة الفقر
2 دوالر أمريكي في 

اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية(

سوء التغذية 
)نسبة السكان 
الذين ال يحصلون 

على احتياجاتهم من 
الطاقة(

التغير في سوء 
التغذية

وقف النمو 
)النسبة املئوية لألطفال دون 

اخلامسة حتت االنحراف املعياري 
-2 ملتوسط العمر بالنسبة 

للطول اإلشاري للسكان(

التغير في وقف 
النمو

املؤشر اجلنساني أمؤشر جيني

مؤشرات التنمية العاملية )باستثناء األرقام املصدر
املائلة شبكة قياس الفقر(

مؤشرات التنمية 
العاملية

مؤشرات التنمية مؤشرات التنمية العاملية
العاملية

قاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

احلسابات من قاعدة 
البيانات اإلحصائية للفاو

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

منظمة التعاون والتنمية مؤشرات التنمية العاملية
في امليدان االقتصادي

األقرب إلى الفترة
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

1990-19922004-2006/1990-1992
2004-2006

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 1998-2008
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

2009

0.430.228..34.339.35.0-87.250.219.016.03.0..70.132.2..غينيا

......77.934.820.031.011.036.1..48.816.5..غينيا بيساو

..0.45...13.8-18.06.012.0..16.8...7.7.غيانا

....28.329.71.4-72.141.863.058.05.0..54.928.2..هايتي

0.570.530.550.033-43.329.913.4-43.515.618.28.261.629.229.714.119.012.07.0هندوراس

0.370.318..-51.047.93.1-53.644.741.610.583.878.375.629.524.022.02.0الهند

0.390.128..-42.428.613.8-68.147.721.4.83.778.375.6.19.016.03.0إندونيسيا

0.470.440.380.304......4.22.02.00.513.88.38.01.8جمهورية إيران اإلسالمية

0.275...-28.327.50.8...........العراق

0.430.440.460.048-8.34.53.8-4.02.02.00.513.46.25.80.911.05.06.0جامايكا

.0.360.360.38..11.1...2.02.02.00.52.011.53.50.6األردن

0.430.480.137.-37.035.81.2-19.619.76.1.42.739.915.133.030.03.0.كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
0.350.330.036...48.2-49.344.012.1.79.976.831.027.019.08.0.الشعبية

..................لبنان

.0.560.630.52-44.347.643.420.862.261.162.233.015.015.00.053.045.27.8ليسوتو

0.530.227..-94.859.530.038.08.045.339.45.9..83.740.8..ليبريا

0.420.470.070.-55.552.82.7...82.367.826.5.93.189.646.9.مدغشقر

0.500.390.143.-54.652.52.1-83.173.932.3.93.590.451.845.029.016.0.مالوي

.0.470.490.38......2.42.02.00.511.96.87.81.4ماليزيا

......46.7-9.07.02.0........ملديف

0.390.339..36.238.52.3-77.136.514.010.04.0..51.418.8..مالي

0.440.37.0.150...-10.08.02.0..64.648.3..41.323.4موريتانيا

0.010......-7.06.01.0........موريشيوس

.0.550.490.48-21.715.56.2...7.78.02.00.517.319.14.81.0املكسيك

23.1.0.390.390.410.053...8.46.82.50.528.624.413.93.15.0املغرب

45.347.01.7.0.440.470.200-81.374.735.4.92.990.053.559.037.022.0.موزامبيق

0.046...-40.840.60.2-44.017.027.0........ميامنار

0.075...-29.019.010.029.529.60.1........ناميبيا

0.380.470.167.-61.149.311.8-78.168.455.119.793.488.177.637.821.016.05.0نيبال

0.540.520.023...30.5-21.815.85.2.38.531.812.352.021.031.0.نيكاراغوا

0.440.176..47.054.87.8-85.646.638.028.010.0..65.928.1..النيجر

43.0.0.390.470.430.220.-53.968.564.429.676.986.483.946.915.08.07.0نيجيريا

......12.9...........عمان

0.330.290.310.283...66.548.122.64.389.183.260.318.722.023.01.0باكستان

.0.490.55...21.5-7.29.53.1.15.217.87.118.017.01.0.بنما

0.51.0.209.........57.4...35.8.بابوا غينيا اجلديدة

0.400.570.530.002...-5.819.66.42.719.430.214.25.516.012.04.0باراغواي

0.460.460.500.012..31.6-2.08.67.91.95.219.918.55.928.013.015.0بيرو

33.8.0.410.460.440.008.-30.521.622.65.556.943.845.016.321.015.06.0الفلبني

48.351.73.40.290.47.0.169-45.040.05.0..88.390.3..63.376.6رواندا

.......10.015.05.0........سانت كيتس ونيفس

..0.43....-9.08.01.0..40.5...20.9.سانت لوسيا

.......-18.06.012.0........سانت فنسنت وجزر غرينادين

.........9.0........ساموا

......35.2-15.05.010.0........سان تومي وبرينسيبي

0.410.390.110.-29.520.19.4-54.133.510.8.79.460.324.628.025.03.0.السنغال

)أ( مقياس من 0 إلى 1: 0= عدم مساواة؛ 1= مساواة.



تقرير الفقر الريفي 2522011

معدالت الفقر <1.25 دوالر أمريكي املتغير
في اليوم 

)النسبة املئوية جملموع السكان(

فجوة الفقر 
1.25 دوالر أمريكي 

في اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية(

النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون 
على أقل من 2 دوالر أمريكي في اليوم

فجوة الفقر
2 دوالر أمريكي في 

اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية(

سوء التغذية 
)نسبة السكان 
الذين ال يحصلون 

على احتياجاتهم من 
الطاقة(

التغير في سوء 
التغذية

وقف النمو 
)النسبة املئوية لألطفال دون 

اخلامسة حتت االنحراف املعياري 
-2 ملتوسط العمر بالنسبة 

للطول اإلشاري للسكان(

التغير في وقف 
النمو

املؤشر اجلنساني أمؤشر جيني

مؤشرات التنمية العاملية )باستثناء األرقام املصدر
املائلة شبكة قياس الفقر(

مؤشرات التنمية 
العاملية

مؤشرات التنمية مؤشرات التنمية العاملية
العاملية

قاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

احلسابات من قاعدة 
البيانات اإلحصائية للفاو

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

منظمة التعاون والتنمية مؤشرات التنمية العاملية
في امليدان االقتصادي

األقرب إلى الفترة
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

1990-19922004-2006/1990-1992
2004-2006

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 1998-2008
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

2009

.......-11.08.03.0........سيشيل

62.8.53.420.375.0.76.137.545.046.01.038.446.98.50.63.0.430.342سيراليون

.......-25.09.016.0........جزر سليمان

.....42.1............الصومال

0.58.0.087.........42.9...26.2.جنوب أفريقيا

0.320.35.0.059..18.4-20.016.313.92.651.646.739.711.827.021.06.0سري النكا

0.678.....47.6-31.020.011.0........السودان

..0.53...14.5-11.07.04.0..27.2...15.5.سورينام

0.61.0.157...78.662.829.4.89.381.045.812.018.06.036.6.سوازيلند

..................اجلمهورية العربية السورية

15.7.0.440.440.420.011.-17.22.02.00.540.920.011.52.029.017.012.0تايلند

0.340.203....29.8-69.327.945.037.08.0..38.711.4..توغو

..................تونغا

0.023..0.43..5.3-11.010.01.0...8.6...2.0ترينيداد وتوباغو

0.400.41.0.019........19.012.8..5.92.5تونس

.0.44.0.43-19.115.63.5...2.0.2.70.97.7.9.02.6تركيا

0.440.430.430.187..45.0-68.760.551.519.185.982.775.636.319.015.04.0أوغندا

0.35.0.112.-48.344.43.9.....96.6...88.5.جمهورية تنزانيا املتحدة

0.450.460.010..13.9...2.02.00.5.3.14.20.65.0.أوروغواي

0.530.500.430.010...6.514.03.51.217.923.910.23.210.012.02.0جمهورية فنزويال البوليفارية

0.360.380.030.-43.435.87.6-49.721.54.6.78.248.416.228.013.015.0.فييت نام

0.330.380.327...12.917.54.2.36.346.614.830.032.02.059.3.اليمن

0.530.510.219...55.464.332.8.74.881.548.340.045.05.048.6.زامبيا

33.735.82.1.0.50.0.187-40.039.01.0........زمبابوي

0.400.370.570.229-50.344.05.6-52.539.026.87.880.167.955.021.525.020.74.1آسيا واحمليط الهادي

0.420.210........54.034.415.94.083.661.436.312.2شرق آسيا

0.51.0.191....-12.79.016.0..57.4...35.8.أوقيانوسيا 

0.380.330.360.300-52.248.34.5-52.244.638.59.780.376.271.127.425.022.42.6جنوب آسيا

0.430.421.630.067-43.331.010.5-47.835.018.511.566.660.753.526.925.015.88.4جنوب شرق آسيا

0.390.440.420.183-45.443.21.5-52.357.952.521.374.877.275.637.934.029.44.6أفريقيا جنوب الصحراء 

0.400.370.400.164-46.744.53.0-67.163.048.417.986.682.674.734.946.134.911.9أفريقيا الشرقية

0.550.580.520.088-40.428.350.523.958.844.769.137.719.619.65.537.837.37.8أفريقيا اجلنوبية

0.520.440.219.-52.853.922.375.072.475.038.638.455.716.647.838.31.0.أواسط أفريقيا

3641.11.60.390.450.420.201-49.760.055.323.672.979.776.740.020.012.97.2أفريقيا الغربية

0.550.540.520.016-20.613.55.4-13.610.87.22.3223.121.314.35.914.710.74.9أمريكا الالتنية والكاريبي

22.625.50.50.430.440.460.029-36.827.531.622.112.18.357.635.425.833.35.1الكاريبي

0.550.500.490.024-26.717.26.8-13.69.64.81.624.321.29.93.320.415.05.5أمريكا الوسطى

0.560.560.530.014-17.110.85.1-12.610.76.72.022.721.414.55.213.08.64.8أمريكا اجلنوبية

الشرق األوسط وشمال 
0.410.340.380.270-32.822.26.4-4.65.24.01.016.125.317.24.321.124.36.4أفريقيا

0.430.340.420.253-2.010.66.01.67.431.117.15.230.032.02.028.720.52.4الشرق األوسط

0.400.340.350.272-35.823.611.1-7.34.32.10.525.224.417.23.418.820.011.0شمال أفريقيا

اجلدول 3 الفقر واجلوع وعدم املساواة )يتبع(
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معدالت الفقر <1.25 دوالر أمريكي املتغير
في اليوم 

)النسبة املئوية جملموع السكان(

فجوة الفقر 
1.25 دوالر أمريكي 

في اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية(

النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون 
على أقل من 2 دوالر أمريكي في اليوم

فجوة الفقر
2 دوالر أمريكي في 

اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية(

سوء التغذية 
)نسبة السكان 
الذين ال يحصلون 

على احتياجاتهم من 
الطاقة(

التغير في سوء 
التغذية

وقف النمو 
)النسبة املئوية لألطفال دون 

اخلامسة حتت االنحراف املعياري 
-2 ملتوسط العمر بالنسبة 

للطول اإلشاري للسكان(

التغير في وقف 
النمو

املؤشر اجلنساني أمؤشر جيني

مؤشرات التنمية العاملية )باستثناء األرقام املصدر
املائلة شبكة قياس الفقر(

مؤشرات التنمية 
العاملية

مؤشرات التنمية مؤشرات التنمية العاملية
العاملية

قاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

احلسابات من قاعدة 
البيانات اإلحصائية للفاو

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

منظمة التعاون والتنمية مؤشرات التنمية العاملية
في امليدان االقتصادي

األقرب إلى الفترة
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

1990-19922004-2006/1990-1992
2004-2006

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 1998-2008
عام 1988

األقرب إلى 
عام 1998

األقرب إلى 
عام 2008

2009

.......-11.08.03.0........سيشيل

62.8.53.420.375.0.76.137.545.046.01.038.446.98.50.63.0.430.342سيراليون

.......-25.09.016.0........جزر سليمان

.....42.1............الصومال

0.58.0.087.........42.9...26.2.جنوب أفريقيا

0.320.35.0.059..18.4-20.016.313.92.651.646.739.711.827.021.06.0سري النكا

0.678.....47.6-31.020.011.0........السودان

..0.53...14.5-11.07.04.0..27.2...15.5.سورينام

0.61.0.157...78.662.829.4.89.381.045.812.018.06.036.6.سوازيلند

..................اجلمهورية العربية السورية

15.7.0.440.440.420.011.-17.22.02.00.540.920.011.52.029.017.012.0تايلند

0.340.203....29.8-69.327.945.037.08.0..38.711.4..توغو

..................تونغا

0.023..0.43..5.3-11.010.01.0...8.6...2.0ترينيداد وتوباغو

0.400.41.0.019........19.012.8..5.92.5تونس

.0.44.0.43-19.115.63.5...2.0.2.70.97.7.9.02.6تركيا

0.440.430.430.187..45.0-68.760.551.519.185.982.775.636.319.015.04.0أوغندا

0.35.0.112.-48.344.43.9.....96.6...88.5.جمهورية تنزانيا املتحدة

0.450.460.010..13.9...2.02.00.5.3.14.20.65.0.أوروغواي

0.530.500.430.010...6.514.03.51.217.923.910.23.210.012.02.0جمهورية فنزويال البوليفارية

0.360.380.030.-43.435.87.6-49.721.54.6.78.248.416.228.013.015.0.فييت نام

0.330.380.327...12.917.54.2.36.346.614.830.032.02.059.3.اليمن

0.530.510.219...55.464.332.8.74.881.548.340.045.05.048.6.زامبيا

33.735.82.1.0.50.0.187-40.039.01.0........زمبابوي

0.400.370.570.229-50.344.05.6-52.539.026.87.880.167.955.021.525.020.74.1آسيا واحمليط الهادي

0.420.210........54.034.415.94.083.661.436.312.2شرق آسيا

0.51.0.191....-12.79.016.0..57.4...35.8.أوقيانوسيا 

0.380.330.360.300-52.248.34.5-52.244.638.59.780.376.271.127.425.022.42.6جنوب آسيا

0.430.421.630.067-43.331.010.5-47.835.018.511.566.660.753.526.925.015.88.4جنوب شرق آسيا

0.390.440.420.183-45.443.21.5-52.357.952.521.374.877.275.637.934.029.44.6أفريقيا جنوب الصحراء 

0.400.370.400.164-46.744.53.0-67.163.048.417.986.682.674.734.946.134.911.9أفريقيا الشرقية

0.550.580.520.088-40.428.350.523.958.844.769.137.719.619.65.537.837.37.8أفريقيا اجلنوبية

0.520.440.219.-52.853.922.375.072.475.038.638.455.716.647.838.31.0.أواسط أفريقيا

3641.11.60.390.450.420.201-49.760.055.323.672.979.776.740.020.012.97.2أفريقيا الغربية

0.550.540.520.016-20.613.55.4-13.610.87.22.3223.121.314.35.914.710.74.9أمريكا الالتنية والكاريبي

22.625.50.50.430.440.460.029-36.827.531.622.112.18.357.635.425.833.35.1الكاريبي

0.550.500.490.024-26.717.26.8-13.69.64.81.624.321.29.93.320.415.05.5أمريكا الوسطى

0.560.560.530.014-17.110.85.1-12.610.76.72.022.721.414.55.213.08.64.8أمريكا اجلنوبية

الشرق األوسط وشمال 
0.410.340.380.270-32.822.26.4-4.65.24.01.016.125.317.24.321.124.36.4أفريقيا

0.430.340.420.253-2.010.66.01.67.431.117.15.230.032.02.028.720.52.4الشرق األوسط

0.400.340.350.272-35.823.611.1-7.34.32.10.525.224.417.23.418.820.011.0شمال أفريقيا

)أ( مقياس من 0 إلى 1: 0= عدم مساواة؛ 1= مساواة.
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اجلدول 4 العمالة الزراعية
العمالة الزراعيةاملتغير

)ماليني األشخاص(
النمو في 
العمالة 
الزراعية

)نسبة مئوية(

العمالة الزراعية
)نسبة مئوية(

نصيب الل من القيمة 
املضافة الزراعية

) 2000 دوالر أمريكي/
للفرد(

النمو في إنتاجية 
العمالة الزراعية

)نسبة مئوية(

احلسابات من مؤشرات التنمية العامليةاملصدر
قاعدة البيانات 

اإلحصائية للفاو 

احلسابات من قاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو و مؤشرات 

التنمية العاملية

احلسابات من مؤشرات التنمية العاملية
مؤشرات التنمية 

العاملية
األقرب إلى  الفترة

1988
األقرب إلى  

2007
األقرب إلى  2008-1998

1988
األقرب إلى  

2007
األقرب إلى  

1988
األقرب إلى  

2008
2008-1988

....3.897.5393.863.3أفغانستان

1.842.9258.514.612.51اجلزائر 6312 21936.0

3.525.2248.469.655.41891963.8أنغوال

2..0.010.0112.5أنتيغوا وبربودا 1892 75125.7

7.75.66-1.461.432.5األرجنتني 69010 76260.9

32.9037.8715.156.036.923634646.8بنغالديش

5.42.710-0.010.0144.4بربادوس 79115 62144.8

0.020.0352.620.315.53بليز 0906 696116.7

1.441.9233.762.841.430153677.9بنن

12013412.0..0.751.0236.1بوتان

بوليفيا )دولة متعددة 
1.211.6536.534.529.165278320.1القوميات(

-0.290.3521.643.829.753136730.9بوتسوانا

18.69.31-16.0311.9325.6البرازيل 4393 218123.7

3.905.7948.593.173.511117960.5بوركينا فاسو

-2.673.5934.595.276.41096440.9بوروندي

.3.034.9663.862.956.2.388كمبوديا

3.133.7018.253.235.339166670.1الكاميرون

0.040.0410.822.514.01الرأس األخضر 5821 5104.6-

1.141.2812.274.952.429238431.7جمهورية أفريقيا الوسطى

2.253.0937.077.354.317422529.1تشاد

0.921.0211.411.38.93شيلي 0445 72087.9

474.53509.227.365.653.723743081.6الصني

20.112.62-3.763.653.0كولومبيا 6912 8214.8

0.180.2754.984.771.739543610.2جزر القمر

...0.490.5819.740.729.1الكونغو

0.310.337.217.710.72كوستاريكا 6924 64372.5

2.833.2214.146.228.356181745.7كوت ديفوار

...12.39.0-0.870.7118.2كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
...28.519.0-3.843.1019.2الدميقراطية

جمهورية الكونغو 
-10.4414.4338.258.344.618314918.4الدميقراطية

5..-0.010.0111.1جيبوتي 7314 81715.9-

21.617.61-0.010.0111.1دومينيكا 8953 46682.9

15.57.727345967.7-0.690.5323.1اجلمهورية الدومينيكية

1.171.213.321.314.41إكوادور 8411 7783.4-

7.888.609.226.616.71مصر 3772 12854.6

0.700.8115.325.221.91السلفادور 5441 70010.1

0.110.1425.253.237.8.1غينيا االستوائية 060.

.53.3.119..1.43.إريتريا

.64.4.177..27.53.إثيوبيا

0.110.1419.526.825.31فيجي 8521 8670.8

47.423.11-0.220.2010.5غابون 2601 66332.0

0.360.6066.380.065.72432440.7غامبيا

4.156.2550.455.846.429933211.0غانا

22.616.12-0.010.018.3غرينادا 3681 52235.7-
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العمالة الزراعيةاملتغير
)ماليني األشخاص(

النمو في 
العمالة 
الزراعية

)نسبة مئوية(

العمالة الزراعية
)نسبة مئوية(

نصيب الل من القيمة 
املضافة الزراعية

) 2000 دوالر أمريكي/
للفرد(

النمو في إنتاجية 
العمالة الزراعية

)نسبة مئوية(

احلسابات من مؤشرات التنمية العامليةاملصدر
قاعدة البيانات 

اإلحصائية للفاو 

احلسابات من قاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو و مؤشرات 

التنمية العاملية

احلسابات من مؤشرات التنمية العاملية
مؤشرات التنمية 

العاملية
األقرب إلى  الفترة

1988
األقرب إلى  

2007
األقرب إلى  2008-1998

1988
األقرب إلى  

2007
األقرب إلى  

1988
األقرب إلى  

2008
2008-1988

1.541.9324.935.526.42غواتيماال 0132 65231.7

2.673.7941.988.971.513619342.0غينيا

0.370.5547.370.964.920024622.9غينيا بيساو

13.710.71-0.060.0513.3غيانا 8923 38378.8

...1.932.2416.253.138.8هايتي

0.700.7912.529.718.81هندوراس 0241 48945.4

225.85280.7224.347.738.831640227.3الهند

42.1850.5419.841.333.245259631.8إندونيسيا

5.366.6924.920.013.21جمهورية إيران اإلسالمية 6152 68766.4

1..9.4-0.830.6521.3العراق 756.

21.314.81-0.290.2513.0جامايكا 9052 0065.3

0.120.1967.28.05.41األردن 7541 39220.7-

-8.3912.7151.580.360.43473440.7كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
1.522.2849.572.763.131445745.3الشعبية

4.31.3.32-0.070.0452.1لبنان 025.

-0.240.2814.030.624.431522927.5ليسوتو

...0.630.8025.654.338.9ليبريا

-4.366.4648.179.063.01831754.9مدغشقر

3.744.9031.0.68.07910938.3مالوي

20.59.735155157.0-2.051.7116.4ماليزيا

...30.313.0-0.030.0312.9ملديف

3.674.9835.795.873.318124434.6مالي

-0.520.7135.153.738.357535638.0موريتانيا

11.46.13-0.080.0530.8موريشيوس 7205 33843.5

8.448.510.918.912.42املكسيك 1332 82132.2

4.104.243.531.820.61املغرب 4491 62312.0

5.728.2544.284.871.911415435.8موزامبيق

...14.8519.4831.266.558.7ميامنار

0.210.2522.430.320.51ناميبيا 1661 72748.1

8.1712.0847.982.671.818021016.8نيبال

20.611.3.2-0.410.386.8نيكاراغوا 172.

-3.445.6463.795.979.51681576.6النيجر

...33.918.5-15.4615.191.7نيجيريا

0.240.3232.626.217.51عمان 1291 35019.5

20.0327.7038.336.928.452471736.7باكستان

0.240.255.117.211.42بنما 2584 00477.3

1.502.0335.268.854.851060117.9بابوا غينيا اجلديدة

0.580.7732.626.820.41باراغواي 5012 04736.4

2.563.1020.721.516.91بيرو 1041 52638.3

10.7313.0921.932.423.59001الفلبني 09722.0

3.204.3836.793.781.416418412.3رواندا

1..-0.010.0020.0سانت كيتس ونيفس 8662 23019.6

0.020.026.720.814.23سانت لوسيا 6911 24666.2-

0.010.010.020.416.73سانت فنسنت وجزر غرينادين 0192 21526.7-

20.0.1.-0.030.0220.0ساموا 770.

...0.030.0532.462.850.9سان تومي وبرينسيبي

اجلدول 4 العمالة الزراعية )يتبع(
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العمالة الزراعيةاملتغير
)ماليني األشخاص(

النمو في 
العمالة 
الزراعية

)نسبة مئوية(

العمالة الزراعية
)نسبة مئوية(

نصيب الل من القيمة 
املضافة الزراعية

) 2000 دوالر أمريكي/
للفرد(

النمو في إنتاجية 
العمالة الزراعية

)نسبة مئوية(

احلسابات من مؤشرات التنمية العامليةاملصدر
قاعدة البيانات 

اإلحصائية للفاو 

احلسابات من قاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو و مؤشرات 

التنمية العاملية

احلسابات من مؤشرات التنمية العاملية
مؤشرات التنمية 

العاملية
األقرب إلى  الفترة

1988
األقرب إلى  

2007
األقرب إلى  2008-1998

1988
األقرب إلى  

2007
األقرب إلى  

1988
األقرب إلى  

2008
2008-1988

-2.553.7546.771.057.02292271.0السنغال

-48643310.9..0.030.0414.7سيشيل

...1.041.2520.248.040.9سيراليون

0.120.1850.878.461.19271جزر سليمان 06514.9

...2.292.5712.165.954.8الصومال

8.44.22-1.631.2920.6جنوب أفريقيا 1293 83980.3

3.404.2324.433.030.66647056.2سري النكا

6.478.2227.047.534.938566171.8السودان

0.030.0314.311.69.63سورينام 3763 1666.2-

0.110.124.528.017.41سويسرا 1261 37622.1

1.151.6946.719.913.02اجلمهورية العربية السورية 6383 38228.2

19.5620.203.355.442.546161533.5تايلند

1.021.4945.054.640.930835314.7توغو

26.820.42-0.010.0114.3تونغا 2693 34047.2

7.04.81-0.050.057.8ترينيداد وتوباغو 4301 4081.5-

0.820.9920.318.513.81تونس 5022 63075.1

12.9214.9916.040.730.31تركيا 8331 9466.1

7.0910.5749.186.968.914917919.9أوغندا

10.8715.8045.488.971.223930627.9جمهورية تنزانيا املتحدة

10.19.05-0.190.191.6أوروغواي 9509 35857.3

7.94.24-0.860.7611.5جمهورية فنزويال البوليفارية 8106 91643.8

22.8029.4729.265.050.920531353.1فييت نام

2.073.0949.639.525.127932817.5اليمن

-2.533.2930.466.251.42112043.2زامبيا

-3.073.6920.162.153.124120515.0زمبابوي

034.2616.555.143.529745857.1 897.221 آسيا واحمليط الهادي

512.317.164.953.123743081.6 478.36 شرق آسيا

2.3834.862.550.963973116.9 1.77 أوقيانوسيا 

377.8626.646.836.734445830.1 300.37 جنوب آسيا

141.7222.847.737.644157337.0 116.72 جنوب شرق آسيا

192.4536.557.546.126927815.3 122.14 أفريقيا جنوب الصحراء 

105.5539.974.762.521721912.0 54.23 أفريقيا الشرقية

11.56.61-2.293.6 2.48 أفريقيا اجلنوبية 6402 49143.2

28.6835.460.645.02322605.4 21.34 أواسط أفريقيا

55.9431.350.735.524929926.2 44.10 أفريقيا الغربية

18.411.71-1.80 42.64 45.07 أمريكا الالتنية والكاريبي 9893 10359.9

3.841.924.320.09711 3.89 الكاريبي 13341.1

13.026.220.814.02 12.35 أمريكا الوسطى 0372 70433.7

17.110.32-25.796.4 28.83 أمريكا اجلنوبية 0083 37273.4

الشرق األوسط وشمال 
45.9422.129.921.71 38.50 أفريقيا 3641 71032.8

20.9724.331.324.31 17.40 الشرق األوسط 6841 8539.7

24.9720.328.819.91 21.11 شمال أفريقيا 1141 59051.7

اجلدول 4 العمالة الزراعية )يتبع(
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اجلدول 5 األراضي
األراضي الزراعيةاملتغير

)بآالف الهكتارات(
األراضي الصاحلة للزراعة

)بآالف الهكتارات(
مساحة األراضي الصاحلة 

للزراعة لكل فرد من 
السكان الزراعيني
)هكتار/للفرد(

األراضي املروية
)نسبتها من األراضي 

الصاحلة للزراعة(

قاعدة البيانات اإلحصائية املصدر
للفاو

قاعدة البيانات اإلحصائية 
للفاو

احلسابات من قاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

مؤشرات التنمية العاملية

األقرب إلى الفترة
1988 

األقرب إلى 
2007 

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2007

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى 
2007 

19882008

38أفغانستان 04038 0487 9108 5311.00.533.833.8

38اجلزائر 81741 1507 1017 4691.01.04.46.9

57أنغوال 40057 5902 9003 3000.40.32.42.2

..1414880.40.4أنتيغوا وبربودا

127األرجنتني 380129 35526 36732 5006.510.1..

10بنغالديش 0639 0119 1797 9700.10.124.856.1

191916160.82.017.629.4بربادوس

11515250700.81.03.02.9بليز

2بنن 2103 5671 6102 7000.60.70.60.4

4305921401280.30.226.223.5بوتان

 بوليفيا 
35)دولة متعددة القوميات( 25037 7682 0803 6090.70.95.34.1

26بوتسوانا 01025 9804092500.70.30.50.3

237البرازيل 687263 60049 80059 5001.32.64.44.4

9بوركينا فاسو 56410 9003 5045 2000.50.40.40.5

2بوروندي 1452 3269309950.20.11.21.5

4155463كمبوديا 4503 8000.50.4..

9الكاميرون 2109 1605 9405 9600.80.70.30.4

677440500.40.57.16.1الرأس األخضر

5جمهورية أفريقيا الوسطى 0065 2201 9201 9250.80.70.00.1

48تشاد 23049 2303 2034 3000.70.60.40.8

16شيلي 15415 2453 0591 2941.30.645.481.0

522الصني 704556 328122 242140 6300.20.234.535.6

45كولومبيا 28342 5573 6391 9980.40.310.624.0

..12714877800.20.1جزر القمر

10الكونغو 54210 5455004950.40.40.20.4

2كوستاريكا 8332 8952802000.30.314.320.2

18كوت ديفوار 72020 3002 4202 8000.30.31.01.1

6كوبا 7886 5973 3803 5731.42.323.019.5

جمهورية كوريا الشعبية 
2الدميقراطية 5153 0502 2852 8000.30.555.250.3

جمهورية الكونغو 
22الدميقراطية 85022 8006 7006 7000.30.20.10.1

...1823110.0جيبوتي

3دومينيكا 5293 420550.30.4..

264169918200.40.715.720.8اجلمهورية الدومينيكية

7إكوادور 7267 5521 6251 1950.50.4.29.4

2مصر 5813 5202 3103 0180.10.1100.0100.0

1السلفادور 4171 7045406820.30.45.04.9

..3343241301300.50.3غينيا االستوائية

..754640.0.2.إريتريا

33.إثيوبيا 922.14 038.0.2.2.5

3804601401700.40.50.51.1فيجي

5غابون 1525 1602903250.60.80.91.4

6498141943480.30.30.50.6غامبيا

12غانا 50014 7352 6004 1000.30.30.60.5

..1313220.10.1غرينادا

4غواتيماال 2854 6521 3001 5760.30.36.26.3
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األراضي الزراعيةاملتغير
)بآالف الهكتارات(

األراضي الصاحلة للزراعة
)بآالف الهكتارات(

مساحة األراضي الصاحلة 
للزراعة لكل فرد من 

السكان الزراعيني
)هكتار/للفرد(

األراضي املروية
)نسبتها من األراضي 

الصاحلة للزراعة(

قاعدة البيانات اإلحصائية املصدر
للفاو

قاعدة البيانات اإلحصائية 
للفاو

احلسابات من قاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

مؤشرات التنمية العاملية

األقرب إلى الفترة
1988 

األقرب إلى 
2007 

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2007

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى 
2007 

19882008

11غينيا 89612 5707732 2000.20.37.55.4

1غينيا بيساو 4701 6303003000.40.24.44.5

1غيانا 7301 7404804202.83.528.029.4

1هايتي 5991 5907809000.20.27.38.4

3هندوراس 2852 9361 4311 0680.70.53.75.6

181الهند 160180 180162 810158 6500.30.325.332.9

44إندونيسيا 13747 80021 15622 0000.20.213.712.4

61جمهورية إيران اإلسالمية 87147 63115 58016 8690.91.0.47.3

9العراق 59010 0105 3005 2001.82.745.458.6

4775131151740.20.311.40.0جامايكا

1األردن 1651 0123081400.70.3.29.6

26كينيا 66227 0214 8825 2000.30.20.91.8

جمهورية الو الدميقراطية 
1الشعبية 6501 9597951 1700.30.314.716.5

3143881861440.81.628.331.3لبنان

2ليسوتو 3432 3343393000.50.40.60.9

2ليبريا 6132 6024003850.20.20.30.5

36مدغشقر 27040 8432 7002 9500.30.227.530.6

3مالوي 7504 5902 1503 0000.30.30.92.2

6ماليزيا 7227 8701 5001 8000.30.55.30.0

..914440.00.1ملديف

32مالي 09339 4792 0534 8500.30.52.94.9

39موريتانيا 61539 7623604500.30.313.4.

113113100900.50.816.020.8موريشيوس

102املكسيك 400107 50023 90024 5000.91.220.122.8

29املغرب 74430 3958 1748 0650.80.914.215.4

47موزامبيق 58048 6303 3504 4500.30.32.82.6

10ميامنار 37311 2689 55210 5770.30.310.017.0

3ناميبيا 8663 8816608000.90.9..

4نيبال 1484 2222 2872 3570.10.1.47.0

3نيكاراغوا 9405 3261 2801 9501.02.04.12.8

31النيجر 30038 5009 48914 7201.41.20.60.5

71نيجيريا 71274 00029 17736 5000.70.90.60.8

1عمان 0731 80533600.00.171.290.0

26باكستان 82027 07021 39321 5000.40.3.85.4

2بنما 0702 2304805480.70.94.86.2

8631بابوا غينيا اجلديدة 0651882500.10.1..

22باراغواي 08524 2582 0304 3001.22.33.11.7

18بيرو 92921 3103 4003 7000.50.531.127.8

11الفلبني 06012 2005 4405 1000.20.215.314.5

1رواندا 8531 9408491 2000.10.10.30.6

..1210840.70.4سانت كيتس ونيفس

2120530.10.111.116.7سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
1310470.10.39.112.5غرينادين

..1039335250.50.5ساموا

3857290.00.127.018.2سان تومي وبرينسيبي

8السنغال 0508 2483 0982 9850.60.43.84.8

اجلدول 5 األراضي )يتبع(
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األراضي الزراعيةاملتغير
)بآالف الهكتارات(

األراضي الصاحلة للزراعة
)بآالف الهكتارات(

مساحة األراضي الصاحلة 
للزراعة لكل فرد من 

السكان الزراعيني
)هكتار/للفرد(

األراضي املروية
)نسبتها من األراضي 

الصاحلة للزراعة(

قاعدة البيانات اإلحصائية املصدر
للفاو

قاعدة البيانات اإلحصائية 
للفاو

احلسابات من قاعدة البيانات 
اإلحصائية للفاو

مؤشرات التنمية العاملية

األقرب إلى الفترة
1988 

األقرب إلى 
2007 

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2007

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى 
2007 

19882008

..66110.00.0سيشيل

2سيراليون 7442 8804869000.20.35.24.7

..708510160.00.0جزر سليمان

44الصومال 03944 3761 0211 0000.20.219.215.7

9جنوب أفريقيا 5709 93812 86014 5001.82.7..

2سري النكا 3372 3568989700.10.127.238.8

120السودان 845136 83712 74019 3210.70.913.710.2

889157580.70.766.275.0سورينام

1سويسرا 2851 3921771780.50.523.726.0

13اجلمهورية العربية السورية 73314 0084 8124 7361.31.111.824.3

21تايلند 33018 60017 72815 2000.60.520.028.2

3توغو 1403 6302 0502 4600.80.70.30.3

..333016150.40.5تونغا

13113336250.30.33.33.3ترينيداد وتوباغو

8تونس 4929 7692 9362 7571.31.3.7.4

39تركيا 26341 22324 78621 9291.31.4.19.6

11أوغندا 81712 7125 0005 5000.40.20.10.1

34جمهورية تنزانيا املتحدة 00034 3509 0009 0000.50.31.41.8

14أوروغواي 82414 9551 2601 3503.23.98.414.9

22جمهورية فنزويال البوليفارية 01021 6903 0972 6501.11.411.716.9

6فييت نام 7109 5925 4606 3500.10.142.333.7

17اليمن 54417 7151 3761 3750.20.121.133.0

23زامبيا 05825 7395 2205 2600.90.70.62.9

12زمبابوي 88015 6102 8143 2300.40.43.15.2

953آسيا واحمليط الهادي 943980 070410 198426 8820.20.227.435.7

525شرق آسيا 219559 378124 527143 4300.20.234.935.9

1أوقيانوسيا  4491 7333894760.10.10.51.1

324جنوب آسيا 878309 124220 201216 9790.30.325.740.3

102جنوب شرق آسيا 397109 83565 08165 9970.30.317.419.1

694أفريقيا جنوب الصحراء  497770 405132 679176 7550.50.41.82.2

244أفريقيا الشرقية 318293 10338 09556 6350.30.23.43.7

43أفريقيا اجلنوبية 07443 52414 44516 0281.61.95.06.8

158أواسط أفريقيا 762160 08621 58523 1440.50.30.50.6

248أفريقيا الغربية 343273 69158 55480 9480.60.61.11.3

682أمريكا الالتنية والكاريبي 371719 871131 505148 7051.11.511.511.5

12الكاريبي 88012 3555 3505 5370.50.619.716.6

120أمريكا الوسطى 345127 39529 26130 5940.80.917.319.3

549أمريكا اجلنوبية 146580 12196 894112 5741.32.18.48.2

الشرق األوسط وشمال 
274أفريقيا 669298 06367 12671 4580.70.821.121.6

82الشرق األوسط 68286 16136 80133 5851.11.028.527.1

191شمال أفريقيا 987211 90230 32537 8730.50.618.317.1

اجلدول 5 األراضي )يتبع(
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اجلدول 6 إنتاج وإمدادات األغذية
التجارة الصافية لألغذية )1: <50% استهالك أغذية/مؤشرات إنتاج األغذية للفرد مقارنة بأساس 1999-2000املتغير

)%150 >6 / %150>5 / %125>4 / %100>3 / %75> 2
اإلمدادات الغذائية

)نصيب الفرد من السعرات احلرارية في 
اليوم(

النمو في اإلمدادات 
الغذائية 

)النسبة املئوية(

إنتاج السعرات احلرارية مقارنة باالحتياجات 
اليومية الدنيا )نسبة( مالحظة: االحتياجات الدنيا تختلف 
حسب البلد والفترة الزمنية وفقا للتركيبة اجلنسانية والعمرية للسكان

احلسابات منقاعدة البيانات اإلحصائية للفاو قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو املصدر
مؤشرات التنمية العاملية 

مؤشرات التنمية العاملية/ 
قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو 

األقرب إلى  2000-19952002-19931997-20041995-19952006-19901997-1992الفترة
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  20052005-1988
1988

األقرب إلى  
1998

2005

.............أفغانستان

96128963512اجلزائر 7952 9033 094 111.611.631.69

83921184461أنغوال 5751 7511 902 210.911.011.09

124991133332أنتيغوا وبربودا 3512 1982 267 4-1.271.181.21

82981013333األرجنتني 0183 1903 043 11.611.701.61

89104971111بنغالديش 9942 0652 261 131.171.201.29

110861083332بربادوس 9312 7042 920 01.531.401.50

78971083332بليز 5652 7012 800 91.511.581.60

84121991111بنن 8652 1492 314 241.091.251.34

.............بوتان

بوليفيا 
87871324442)دولة متعددة القوميات( 0282 1392 160 71.191.251.25

13766913342بوتسوانا 2262 1292 212 1-1.261.191.21

801001236662البرازيل 7082 8593 118 151.501.561.69

95961182222بوركينا فاسو 2282 4292 668 201.301.411.54

128102892221بوروندي 9261 6371 631 15-1.130.960.95

83911263331كمبوديا 8271 8902 199 201.091.121.26

941121221111الكاميرون 9582 0942 239 141.111.181.24

771001053332الرأس األخضر 6702 3292 425 9-1.541.321.35

87111841111جمهورية أفريقيا الوسطى 8181 8651 924 61.061.081.11

97107911111تشاد 6871 9351 992 180.971.111.14

851001282112شيلي 4602 7772 999 221.331.491.60

671011291112الصني 4892 9052 970 191.341.551.56

941091041112كولومبيا 3412 5582 688 151.341.451.50

1061251051111جزر القمر 8081 7451 819 11.051.001.03

101170822112الكونغو 1172 0082 351 111.191.121.31

91991043332كوستاريكا 7002 7812 808 41.481.501.49

9687782212كوت ديفوار 5382 4812 542 01.451.411.43

116941033332كوبا 9912 6473 286 101.591.401.73

جمهورية كوريا الشعبية 
130109971112الدميقراطية 1322 0852 173 21.151.131.17

جمهورية الكونغو 
157115863332الدميقراطية 1861 6651 485 32-1.250.950.85

120100941111جيبوتي 7661 8332 210 251.001.031.21

1191021074543دومينيكا 0082 8843 072 21.631.551.64

1211001024332اجلمهورية الدومينيكية 2112 2142 307 41.211.211.25

84107973332إكوادور 4522 2042 365 4-1.421.261.34

80991032213مصر 1723 3693 331 51.761.851.81

107103973212السلفادور 3692 4212 509 61.381.401.43

.............غينيا االستوائية

9680221.1.إريتريا 5491 570..0.930.93

9892111.1.إثيوبيا 6201 826..0.981.09

1141101046652فيجي 6312 7973 001 141.441.521.62

1121001015442غابون 5952 8382 800 81.471.591.54

83951023332غامبيا 3242 1072 131 8-1.321.201.20

76931071121غانا 9692 4372 759 401.121.381.53

11689863432غرينادا 3922 3652 320 3-1.341.311.26

94104942222غواتيماال 3472 1782 285 3-1.401.301.35

99921023332غينيا 4642 4212 559 41.411.381.45

96861262212غينيا بيساو 2462 0162 052 9-1.301.171.19



261 امللحق الثاني  امللحق اإلحصائي

اجلدول 6 إنتاج وإمدادات األغذية
التجارة الصافية لألغذية )1: <50% استهالك أغذية/مؤشرات إنتاج األغذية للفرد مقارنة بأساس 1999-2000املتغير

)%150 >6 / %150>5 / %125>4 / %100>3 / %75> 2
اإلمدادات الغذائية

)نصيب الفرد من السعرات احلرارية في 
اليوم(

النمو في اإلمدادات 
الغذائية 

)النسبة املئوية(

إنتاج السعرات احلرارية مقارنة باالحتياجات 
اليومية الدنيا )نسبة( مالحظة: االحتياجات الدنيا تختلف 
حسب البلد والفترة الزمنية وفقا للتركيبة اجلنسانية والعمرية للسكان

احلسابات منقاعدة البيانات اإلحصائية للفاو قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو املصدر
مؤشرات التنمية العاملية 

مؤشرات التنمية العاملية/ 
قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو 

األقرب إلى  2000-19952002-19931997-20041995-19952006-19901997-1992الفترة
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  20052005-1988
1988

األقرب إلى  
1998

2005

.............أفغانستان

96128963512اجلزائر 7952 9033 094 111.611.631.69

83921184461أنغوال 5751 7511 902 210.911.011.09

124991133332أنتيغوا وبربودا 3512 1982 267 4-1.271.181.21

82981013333األرجنتني 0183 1903 043 11.611.701.61

89104971111بنغالديش 9942 0652 261 131.171.201.29

110861083332بربادوس 9312 7042 920 01.531.401.50

78971083332بليز 5652 7012 800 91.511.581.60

84121991111بنن 8652 1492 314 241.091.251.34

.............بوتان

بوليفيا 
87871324442)دولة متعددة القوميات( 0282 1392 160 71.191.251.25

13766913342بوتسوانا 2262 1292 212 1-1.261.191.21

801001236662البرازيل 7082 8593 118 151.501.561.69

95961182222بوركينا فاسو 2282 4292 668 201.301.411.54

128102892221بوروندي 9261 6371 631 15-1.130.960.95

83911263331كمبوديا 8271 8902 199 201.091.121.26

941121221111الكاميرون 9582 0942 239 141.111.181.24

771001053332الرأس األخضر 6702 3292 425 9-1.541.321.35

87111841111جمهورية أفريقيا الوسطى 8181 8651 924 61.061.081.11

97107911111تشاد 6871 9351 992 180.971.111.14

851001282112شيلي 4602 7772 999 221.331.491.60

671011291112الصني 4892 9052 970 191.341.551.56

941091041112كولومبيا 3412 5582 688 151.341.451.50

1061251051111جزر القمر 8081 7451 819 11.051.001.03

101170822112الكونغو 1172 0082 351 111.191.121.31

91991043332كوستاريكا 7002 7812 808 41.481.501.49

9687782212كوت ديفوار 5382 4812 542 01.451.411.43

116941033332كوبا 9912 6473 286 101.591.401.73

جمهورية كوريا الشعبية 
130109971112الدميقراطية 1322 0852 173 21.151.131.17

جمهورية الكونغو 
157115863332الدميقراطية 1861 6651 485 32-1.250.950.85

120100941111جيبوتي 7661 8332 210 251.001.031.21

1191021074543دومينيكا 0082 8843 072 21.631.551.64

1211001024332اجلمهورية الدومينيكية 2112 2142 307 41.211.211.25

84107973332إكوادور 4522 2042 365 4-1.421.261.34

80991032213مصر 1723 3693 331 51.761.851.81

107103973212السلفادور 3692 4212 509 61.381.401.43

.............غينيا االستوائية

9680221.1.إريتريا 5491 570..0.930.93

9892111.1.إثيوبيا 6201 826..0.981.09

1141101046652فيجي 6312 7973 001 141.441.521.62

1121001015442غابون 5952 8382 800 81.471.591.54

83951023332غامبيا 3242 1072 131 8-1.321.201.20

76931071121غانا 9692 4372 759 401.121.381.53

11689863432غرينادا 3922 3652 320 3-1.341.311.26

94104942222غواتيماال 3472 1782 285 3-1.401.301.35

99921023332غينيا 4642 4212 559 41.411.381.45

96861262212غينيا بيساو 2462 0162 052 9-1.301.171.19



تقرير الفقر الريفي 2622011

التجارة الصافية لألغذية )1: <50% استهالك أغذية/مؤشرات إنتاج األغذية للفرد مقارنة بأساس 1999-2000املتغير
)%150 >6 / %150>5 / %125>4 / %100>3 / %75> 2

اإلمدادات الغذائية
)نصيب الفرد من السعرات احلرارية في 

اليوم(

النمو في اإلمدادات 
الغذائية 

)النسبة املئوية(

إنتاج السعرات احلرارية مقارنة باالحتياجات 
اليومية الدنيا )نسبة( مالحظة: االحتياجات الدنيا تختلف 
حسب البلد والفترة الزمنية وفقا للتركيبة اجلنسانية والعمرية للسكان

احلسابات منقاعدة البيانات اإلحصائية للفاو قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو املصدر
مؤشرات التنمية العاملية 

مؤشرات التنمية العاملية/ 
قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو 

األقرب إلى  2000-19952002-19931997-20041995-19952006-19901997-1992الفترة
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  20052005-1988
1988

األقرب إلى  
1998

2005

57901096662غيانا 4262 7242 836 171.341.491.54

11885921111هايتي 7251 8871 829 60.951.030.98

107871163332هندوراس 2452 4372 593 161.341.441.51

9198801122الهند 2042 2732 348 71.271.301.33

96981063332إندونيسيا 5002 4652 434 3-1.421.381.34

84981103222جمهورية إيران اإلسالمية 6843 0733 102 161.591.781.71

.............العراق

83841144442جامايكا 5422 7122 814 111.381.471.51

1231031042222األردن 7702 6992 909 51.641.561.66

112831112222كينيا 0762 0492 079 01.211.181.19

جمهورية الو الدميقراطية 
7394931111الشعبية 9892 1582 340 181.211.321.38

125901123432لبنان 8613 0233 180 111.571.641.71

921001074332ليسوتو 2792 4342 440 71.311.391.38

117109923332ليبريا 5832 0042 067 20-1.491.151.19

12194962332مدغشقر 1141 9712 049 3-1.221.131.16

56981076661مالوي 9942 0752 143 71.161.211.25

8892931112ماليزيا 7002 9442 863 61.531.651.58

961011111322ملديف 2902 4572 657 161.381.451.50

1041071202212مالي 4872 4852 579 41.451.451.50

11299972222موريتانيا 6192 8132 808 71.481.591.57

1121071086662موريشيوس 7432 8752 869 51.481.551.53

89991064443املكسيك 0693 0873 243 61.701.701.75

108104821113املغرب 0333 1433 167 41.721.771.74

87961146661موزامبيق 8321 9112 085 141.021.061.16

721101016662ميامنار 2982 0752 439 61.311.171.35

134112942122ناميبيا 1322 0902 315 91.231.201.29

94981073332نيبال 2252 2132 417 91.291.281.37

76921026662نيكاراغوا 1112 0612 362 121.231.191.33

90971053332النيجر 0302 0792 151 61.181.211.25

87961091112نيجيريا 0632 5952 655 291.191.501.52

..........7580105عمان

88811162112باكستان 1482 3472 318 81.281.391.32

1071051194452بنما 2582 4632 399 61.281.391.34

..........10110097بابوا غينيا اجلديدة

9796994432باراغواي 5002 6472 620 51.411.481.45

641021022312بيرو 2802 4172 547 121.311.381.43

9699986662الفلبني 1982 3412 501 141.281.351.43

125811193331رواندا 8591 6591 956 51.130.991.14

122101952112سانت كيتس ونيفس 6842 3512 426 10-1.471.281.31

201102922212سانت لوسيا 4642 6412 755 121.371.441.48

163109966662سانت فنسنت وجزر غرينادين 3652 2912 743 161.311.261.47

93851033332ساموا 7312 5712 769 11.511.441.54

7480946612سان تومي وبرينسيبي 0042 2612 615 301.191.351.55

93971013231السنغال 9942 0122 198 101.141.141.24

80122776652سيشيل 2592 3542 396 61.311.361.38

13297982321سيراليون 9561 9381 932 1-1.111.101.10

106971081112جزر سليمان 1822 3422 433 111.291.371.41

.............الصومال

اجلدول 6 إنتاج وإمدادات األغذية )يتبع(



263 امللحق الثاني  امللحق اإلحصائي

التجارة الصافية لألغذية )1: <50% استهالك أغذية/مؤشرات إنتاج األغذية للفرد مقارنة بأساس 1999-2000املتغير
)%150 >6 / %150>5 / %125>4 / %100>3 / %75> 2

اإلمدادات الغذائية
)نصيب الفرد من السعرات احلرارية في 

اليوم(

النمو في اإلمدادات 
الغذائية 

)النسبة املئوية(

إنتاج السعرات احلرارية مقارنة باالحتياجات 
اليومية الدنيا )نسبة( مالحظة: االحتياجات الدنيا تختلف 
حسب البلد والفترة الزمنية وفقا للتركيبة اجلنسانية والعمرية للسكان

احلسابات منقاعدة البيانات اإلحصائية للفاو قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو املصدر
مؤشرات التنمية العاملية 

مؤشرات التنمية العاملية/ 
قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو 

األقرب إلى  2000-19952002-19931997-20041995-19952006-19901997-1992الفترة
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  20052005-1988
1988

األقرب إلى  
1998

2005

57901096662غيانا 4262 7242 836 171.341.491.54

11885921111هايتي 7251 8871 829 60.951.030.98

107871163332هندوراس 2452 4372 593 161.341.441.51

9198801122الهند 2042 2732 348 71.271.301.33

96981063332إندونيسيا 5002 4652 434 3-1.421.381.34

84981103222جمهورية إيران اإلسالمية 6843 0733 102 161.591.781.71

.............العراق

83841144442جامايكا 5422 7122 814 111.381.471.51

1231031042222األردن 7702 6992 909 51.641.561.66

112831112222كينيا 0762 0492 079 01.211.181.19

جمهورية الو الدميقراطية 
7394931111الشعبية 9892 1582 340 181.211.321.38

125901123432لبنان 8613 0233 180 111.571.641.71

921001074332ليسوتو 2792 4342 440 71.311.391.38

117109923332ليبريا 5832 0042 067 20-1.491.151.19

12194962332مدغشقر 1141 9712 049 3-1.221.131.16

56981076661مالوي 9942 0752 143 71.161.211.25

8892931112ماليزيا 7002 9442 863 61.531.651.58

961011111322ملديف 2902 4572 657 161.381.451.50

1041071202212مالي 4872 4852 579 41.451.451.50

11299972222موريتانيا 6192 8132 808 71.481.591.57

1121071086662موريشيوس 7432 8752 869 51.481.551.53

89991064443املكسيك 0693 0873 243 61.701.701.75

108104821113املغرب 0333 1433 167 41.721.771.74

87961146661موزامبيق 8321 9112 085 141.021.061.16

721101016662ميامنار 2982 0752 439 61.311.171.35

134112942122ناميبيا 1322 0902 315 91.231.201.29

94981073332نيبال 2252 2132 417 91.291.281.37

76921026662نيكاراغوا 1112 0612 362 121.231.191.33

90971053332النيجر 0302 0792 151 61.181.211.25

87961091112نيجيريا 0632 5952 655 291.191.501.52

..........7580105عمان

88811162112باكستان 1482 3472 318 81.281.391.32

1071051194452بنما 2582 4632 399 61.281.391.34

..........10110097بابوا غينيا اجلديدة

9796994432باراغواي 5002 6472 620 51.411.481.45

641021022312بيرو 2802 4172 547 121.311.381.43

9699986662الفلبني 1982 3412 501 141.281.351.43

125811193331رواندا 8591 6591 956 51.130.991.14

122101952112سانت كيتس ونيفس 6842 3512 426 10-1.471.281.31

201102922212سانت لوسيا 4642 6412 755 121.371.441.48

163109966662سانت فنسنت وجزر غرينادين 3652 2912 743 161.311.261.47

93851033332ساموا 7312 5712 769 11.511.441.54

7480946612سان تومي وبرينسيبي 0042 2612 615 301.191.351.55

93971013231السنغال 9942 0122 198 101.141.141.24

80122776652سيشيل 2592 3542 396 61.311.361.38

13297982321سيراليون 9561 9381 932 1-1.111.101.10

106971081112جزر سليمان 1822 3422 433 111.291.371.41

.............الصومال



تقرير الفقر الريفي 2642011

التجارة الصافية لألغذية )1: <50% استهالك أغذية/مؤشرات إنتاج األغذية للفرد مقارنة بأساس 1999-2000املتغير
)%150 >6 / %150>5 / %125>4 / %100>3 / %75> 2

اإلمدادات الغذائية
)نصيب الفرد من السعرات احلرارية في 

اليوم(

النمو في اإلمدادات 
الغذائية 

)النسبة املئوية(

إنتاج السعرات احلرارية مقارنة باالحتياجات 
اليومية الدنيا )نسبة( مالحظة: االحتياجات الدنيا تختلف 
حسب البلد والفترة الزمنية وفقا للتركيبة اجلنسانية والعمرية للسكان

احلسابات منقاعدة البيانات اإلحصائية للفاو قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو املصدر
مؤشرات التنمية العاملية 

مؤشرات التنمية العاملية/ 
قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو 

األقرب إلى  2000-19952002-19931997-20041995-19952006-19901997-1992الفترة
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  20052005-1988
1988

األقرب إلى  
1998

2005

102961053332جنوب أفريقيا 8272 7642 916 3...

97961073432سري النكا 2722 3052 350 31.281.291.30

79114953112السودان 0762 1842 300 111.191.251.30

141961004342سورينام 4072 6522 725 131.321.441.46

129113993332سويسرا 4012 2642 323 3-1.391.291.30

9596914332اجلمهورية العربية السورية 8773 0433 042 61.681.741.69

93961086662تايلند 2982 4092 510 91.271.321.36

961121254331توغو 8631 9462 033 91.071.111.16

..........10098102تونغا

94981043442ترينيداد وتوباغو 7762 6132 767 01.521.401.46

105721143333تونس 1173 3213 264 51.761.841.76

104921021113تركيا 5073 3963 354 4-1.861.791.75

106971073332أوغندا 1752 2662 371 91.281.331.39

1111271413232جمهورية تنزانيا املتحدة 1681 9922 019 7-1.251.141.17

81106941112أوروغواي 5852 7742 941 141.391.491.57

90971153332جمهورية فنزويال البوليفارية 7752 3782 433 12-1.551.311.33

72941082212فييت نام 1142 3922 698 281.231.371.50

991021043332اليمن 1432 0092 001 7-1.311.221.18

10698983332زامبيا 0111 8521 895 6-1.161.061.08

911021161112زمبابوي 0581 9662 063 01.181.111.15

81991062222آسيا واحمليط الهادي 3422 5532 622121.311.421.43

681011281112شرق آسيا 4822 8902 956191.331.551.56

103101994442أوقيانوسيا  5312 6362 791121.411.471.55

9097881122جنوب آسيا 2022 2952 37281.271.321.34

89981054442جنوب شرق آسيا 3422 3972 50781.341.351.39

1021001052222أفريقيا جنوب الصحراء  1452 1562 24081.201.221.26

97941032221أفريقيا الشرقية 9101 7981 91911.111.051.11

104961043332أفريقيا اجلنوبية 7522 6942 84031.291.271.30

125112973332أواسط أفريقيا 0041 8051 7729-1.151.031.01

90971062212أفريقيا الغربية 1282 4572 556211.231.411.46

871001124442أمريكا الالتنية والكاريبي 6842 7562 91391.491.521.59

115931013332الكاريبي 4422 3422 56271.321.261.37

91991054442أمريكا الوسطى 8802 8903 02761.611.611.66

821011154442أمريكا اجلنوبية 6342 7452 902111.461.511.58

الشرق األوسط وشمال 
94102992212أفريقيا 9893 0363 04731.661.681.66

103941012223الشرق األوسط 1833 0743 0432-1.741.671.63

89106972212شمال أفريقيا 8703 0113 04971.621.681.67

اجلدول 6 إنتاج وإمدادات األغذية )يتبع(



265 امللحق الثاني  امللحق اإلحصائي

التجارة الصافية لألغذية )1: <50% استهالك أغذية/مؤشرات إنتاج األغذية للفرد مقارنة بأساس 1999-2000املتغير
)%150 >6 / %150>5 / %125>4 / %100>3 / %75> 2

اإلمدادات الغذائية
)نصيب الفرد من السعرات احلرارية في 

اليوم(

النمو في اإلمدادات 
الغذائية 

)النسبة املئوية(

إنتاج السعرات احلرارية مقارنة باالحتياجات 
اليومية الدنيا )نسبة( مالحظة: االحتياجات الدنيا تختلف 
حسب البلد والفترة الزمنية وفقا للتركيبة اجلنسانية والعمرية للسكان

احلسابات منقاعدة البيانات اإلحصائية للفاو قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو املصدر
مؤشرات التنمية العاملية 

مؤشرات التنمية العاملية/ 
قاعدة البيانات اإلحصائية للفاو 

األقرب إلى  2000-19952002-19931997-20041995-19952006-19901997-1992الفترة
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  20052005-1988
1988

األقرب إلى  
1998

2005

102961053332جنوب أفريقيا 8272 7642 916 3...

97961073432سري النكا 2722 3052 350 31.281.291.30

79114953112السودان 0762 1842 300 111.191.251.30

141961004342سورينام 4072 6522 725 131.321.441.46

129113993332سويسرا 4012 2642 323 3-1.391.291.30

9596914332اجلمهورية العربية السورية 8773 0433 042 61.681.741.69

93961086662تايلند 2982 4092 510 91.271.321.36

961121254331توغو 8631 9462 033 91.071.111.16

..........10098102تونغا

94981043442ترينيداد وتوباغو 7762 6132 767 01.521.401.46

105721143333تونس 1173 3213 264 51.761.841.76

104921021113تركيا 5073 3963 354 4-1.861.791.75

106971073332أوغندا 1752 2662 371 91.281.331.39

1111271413232جمهورية تنزانيا املتحدة 1681 9922 019 7-1.251.141.17

81106941112أوروغواي 5852 7742 941 141.391.491.57

90971153332جمهورية فنزويال البوليفارية 7752 3782 433 12-1.551.311.33

72941082212فييت نام 1142 3922 698 281.231.371.50

991021043332اليمن 1432 0092 001 7-1.311.221.18

10698983332زامبيا 0111 8521 895 6-1.161.061.08

911021161112زمبابوي 0581 9662 063 01.181.111.15

81991062222آسيا واحمليط الهادي 3422 5532 622121.311.421.43

681011281112شرق آسيا 4822 8902 956191.331.551.56

103101994442أوقيانوسيا  5312 6362 791121.411.471.55

9097881122جنوب آسيا 2022 2952 37281.271.321.34

89981054442جنوب شرق آسيا 3422 3972 50781.341.351.39

1021001052222أفريقيا جنوب الصحراء  1452 1562 24081.201.221.26

97941032221أفريقيا الشرقية 9101 7981 91911.111.051.11

104961043332أفريقيا اجلنوبية 7522 6942 84031.291.271.30

125112973332أواسط أفريقيا 0041 8051 7729-1.151.031.01

90971062212أفريقيا الغربية 1282 4572 556211.231.411.46

871001124442أمريكا الالتنية والكاريبي 6842 7562 91391.491.521.59

115931013332الكاريبي 4422 3422 56271.321.261.37

91991054442أمريكا الوسطى 8802 8903 02761.611.611.66

821011154442أمريكا اجلنوبية 6342 7452 902111.461.511.58

الشرق األوسط وشمال 
94102992212أفريقيا 9893 0363 04731.661.681.66

103941012223الشرق األوسط 1833 0743 0432-1.741.671.63

89106972212شمال أفريقيا 8703 0113 04971.621.681.67
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اجلدول 7 معرفة القراءة والكتابة والتعليم
القراءة والكتابة بني الكبار )النسبة املئوية املتغير

للكبار(
امللتحقون باملدارس 
االبتدائية )إجمالي(

)النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

التغير في امللتحقني 
باملدارس االبتدائية

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس 

االبتدائية

امللتحقون باملدارس الثانوية 
)إجمالي(

النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

التغير في امللتحقني 
باملدارس الثانوية

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس 

الثانوية

نسبة الطالب الثانويني في 
مدارس التدريب املهني

نسبة البنات 
في مدارس 

التدريب املهني

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاملصدر
التنمية العاملية

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

األقرب إلى  الفترة
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  الفرق 2008-1988
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  الفرق 2008-1988
1998

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
2008

28.30103720.550.631128170.460.38.111.أفغانستان

50.7594110150.840.946283210.771.08.1239اجلزائر

..15....0.92.10..86...أنغوال

..0.9613..0.94.105..102....أنتيغوا وبربودا

9810611471.040.987184131.131.12143554..األرجنتني

537991120.861.082043230.521.061230..بنغالديش

95105110.981.0083103210.891.03.038...بربادوس

11012312.0.97667913.1.08.450...بليز

414896480.520.83932230.420.57121343..بنن

5355111560.761.001356430.250.93000..بوتان

بوليفيا 
9110810800.911.004482380.820.976565..)دولة متعددة القوميات(

8310410731.070.994076371.111.056738..بوتسوانا

0.935410046.1.116458.-869014113011.البرازيل

13293271390.630.87618120.520.748949.بوركينا فاسو

3759.70114450.800.93515100.620.72.744بوروندي

67779411622.0.943040100.430.823347.كمبوديا

96110140.860.86252500.690.79261039...الكاميرون

0.930.942079590.981.18.343-63.8411210110الرأس األخضر

....0.39..3449.687450.620.7111جمهورية أفريقيا الوسطى

26324974250.440.70619120.220.452246.تشاد

9710110650.980.957491161.081.03272447..شيلي

0.920.993877400.741.01161750-78919312711215الصني

9193102116141.150.995085351.131.11.654.كولومبيا

757285130.700.88283570.640.76107..جزر القمر

.0.750.853034-0.920.9347425-12310617...الكونغو

959610211080.990.994387441.051.05191751.كوستاريكا

..0.47.4..3449.667260.710.7920كوت ديفوار

1.121.00222441-10010110210.960.9895923..كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
1751..............الدميقراطية

جمهورية الكونغو 
5485310.710.812133120.480.5319473...الدميقراطية

0.986561..1.02.106..86....جيبوتي

49..8988102141.030.936377141.271.19..دومينيكا

182651....969193.111.0.99.61اجلمهورية الدومينيكية

88.8411811810.991.005770131.021.01.3144إكوادور

44566691105140.840.957088180.770.94242053مصر

..1.046..1.00.64..82.118..السلفادور

1143.....0.95..124..87.غينيا االستوائية

0.710444..652152310.940.82.30..إريتريا

363391570.650.881330170.710.672334..إثيوبيا

..1.000.975182311.011.127-1319437...فيجي

0.86.000..0.980.9939-861601527..غابون

5783260.761.071549340.490.962546...غامبيا

586571104330.840.993753170.670.89.735.غانا

0.970.96949951.110.99313351-1158134...غرينادا



267 امللحق الثاني  امللحق اإلحصائي

اجلدول 7 معرفة القراءة والكتابة والتعليم
القراءة والكتابة بني الكبار )النسبة املئوية املتغير

للكبار(
امللتحقون باملدارس 
االبتدائية )إجمالي(

)النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

التغير في امللتحقني 
باملدارس االبتدائية

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس 

االبتدائية

امللتحقون باملدارس الثانوية 
)إجمالي(

النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

التغير في امللتحقني 
باملدارس الثانوية

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس 

الثانوية

نسبة الطالب الثانويني في 
مدارس التدريب املهني

نسبة البنات 
في مدارس 

التدريب املهني

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاملصدر
التنمية العاملية

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

األقرب إلى  الفترة
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  الفرق 2008-1988
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  الفرق 2008-1988
1998

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
2008

28.30103720.550.631128170.460.38.111.أفغانستان

50.7594110150.840.946283210.771.08.1239اجلزائر

..15....0.92.10..86...أنغوال

..0.9613..0.94.105..102....أنتيغوا وبربودا

9810611471.040.987184131.131.12143554..األرجنتني

537991120.861.082043230.521.061230..بنغالديش

95105110.981.0083103210.891.03.038...بربادوس

11012312.0.97667913.1.08.450...بليز

414896480.520.83932230.420.57121343..بنن

5355111560.761.001356430.250.93000..بوتان

بوليفيا 
9110810800.911.004482380.820.976565..)دولة متعددة القوميات(

8310410731.070.994076371.111.056738..بوتسوانا

0.935410046.1.116458.-869014113011.البرازيل

13293271390.630.87618120.520.748949.بوركينا فاسو

3759.70114450.800.93515100.620.72.744بوروندي

67779411622.0.943040100.430.823347.كمبوديا

96110140.860.86252500.690.79261039...الكاميرون

0.930.942079590.981.18.343-63.8411210110الرأس األخضر

....0.39..3449.687450.620.7111جمهورية أفريقيا الوسطى

26324974250.440.70619120.220.452246.تشاد

9710110650.980.957491161.081.03272447..شيلي

0.920.993877400.741.01161750-78919312711215الصني

9193102116141.150.995085351.131.11.654.كولومبيا

757285130.700.88283570.640.76107..جزر القمر

.0.750.853034-0.920.9347425-12310617...الكونغو

959610211080.990.994387441.051.05191751.كوستاريكا

..0.47.4..3449.667260.710.7920كوت ديفوار

1.121.00222441-10010110210.960.9895923..كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
1751..............الدميقراطية

جمهورية الكونغو 
5485310.710.812133120.480.5319473...الدميقراطية

0.986561..1.02.106..86....جيبوتي

49..8988102141.030.936377141.271.19..دومينيكا

182651....969193.111.0.99.61اجلمهورية الدومينيكية

88.8411811810.991.005770131.021.01.3144إكوادور

44566691105140.840.957088180.770.94242053مصر

..1.046..1.00.64..82.118..السلفادور

1143.....0.95..124..87.غينيا االستوائية

0.710444..652152310.940.82.30..إريتريا

363391570.650.881330170.710.672334..إثيوبيا

..1.000.975182311.011.127-1319437...فيجي

0.86.000..0.980.9939-861601527..غابون

5783260.761.071549340.490.962546...غامبيا

586571104330.840.993753170.670.89.735.غانا

0.970.96949951.110.99313351-1158134...غرينادا
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القراءة والكتابة بني الكبار )النسبة املئوية املتغير
للكبار(

امللتحقون باملدارس 
االبتدائية )إجمالي(

)النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

التغير في امللتحقني 
باملدارس االبتدائية

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس 

االبتدائية

امللتحقون باملدارس الثانوية 
)إجمالي(

النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

التغير في امللتحقني 
باملدارس الثانوية

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس 

الثانوية

نسبة الطالب الثانويني في 
مدارس التدريب املهني

نسبة البنات 
في مدارس 

التدريب املهني

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاملصدر
التنمية العاملية

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

األقرب إلى  الفترة
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  الفرق 2008-1988
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  الفرق 2008-1988
1998

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
2008

7377113370.880.94195636.0.92.114..غواتيماال

..293491570.470.85938280.340.573..غينيا

0.46.111031..0.51.6..55...غينيا بيساو

...97112150.990.9880107271.060.93...غيانا

3056..0.94..0.95.21..48...هايتي

84108119121.041.00376427.1.25217..هندوراس

6694112180.740.964155130.580.83141541..الهند

82.9211511720.960.964773270.841.016938إندونيسيا

527382107121140.881.295681250.720.946832جمهورية إيران اإلسالمية

0.840.83454500.640.660363-74.105996.العراق

1.001.016490261.071.057535-80861019110.جامايكا

1.011.027989101.061.031162-911079611..األردن

...74.101113120.970.99485350.840.88.كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
.الشعبية

6073103118140.790.902444200.680.791135

90939520.910.976280180.971.10101640..لبنان

10911461.221.002537121.461.271253...ليسوتو

..17.....56358349.0.89..ليبريا

35..71.92141490.960.97182680.950.95.مدغشقر

...49647265116520.821.04728220.480.83مالوي

8992929850.990.995669131.061.104643.ماليزيا

1.073430..0.970.97.83-96969714811138ملديف

19263083530.590.80732240.490.64121351.مالي

515649103540.751.061425110.470.893334.موريتانيا

1.001.005388361.010.9971431-8084871091018موريشيوس

88919311211410.960.975589340.981.03141656املكسيك

5668107400.670.903856180.710.867639..املغرب

394463111480.760.87718110.570.7320931.موزامبيق

0.95.000..0.95.21..90.103.ميامنار

...1.080.993766281.251.17-8812711215..ناميبيا

57109124150.601.013248170.440.932122..نيبال

7887116291.070.983669321.381.135455..نيكاراغوا

292753270.610.7561140.380.616117..النيجر

728597120.770.85233290.750.81.335..نيجيريا

...0.911.013990500.730.96-8483802..عمان

43544992430.520.822233110.420.76.535.باكستان

89929310611360.960.97617091.071.08441748بنما

....0.60..0.840.8411-5758655510.بابوا غينيا اجلديدة

9510411170.960.973166361.041.035947..باراغواي

0.971.016798310.901.04.1061-901191172..بيرو

...0.980.987183121.031.10-9493931101091الفلبني

65.70147780.921.02818100.710.89263747.رواندا

...0.91..1.01.105..94....سانت كيتس ونيفس

0.940.975093441.531.13.229-13810929...سانت لوسيا

0.990.944675291.311.2418434-11610213...سانت فنسنت وجزر غرينادين

...1.021.00788131.111.13-991169521..ساموا

0.920.98404660.891.07.243-881361306..سان تومي وبرينسيبي

اجلدول 7 معرفة القراءة والكتابة والتعليم )يتبع(
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القراءة والكتابة بني الكبار )النسبة املئوية املتغير
للكبار(

امللتحقون باملدارس 
االبتدائية )إجمالي(

)النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

التغير في امللتحقني 
باملدارس االبتدائية

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس 

االبتدائية

امللتحقون باملدارس الثانوية 
)إجمالي(

النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

التغير في امللتحقني 
باملدارس الثانوية

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس 

الثانوية

نسبة الطالب الثانويني في 
مدارس التدريب املهني

نسبة البنات 
في مدارس 

التدريب املهني

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاملصدر
التنمية العاملية

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

األقرب إلى  الفترة
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  الفرق 2008-1988
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  الفرق 2008-1988
1998

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
2008

7377113370.880.94195636.0.92.114..غواتيماال

..293491570.470.85938280.340.573..غينيا

0.46.111031..0.51.6..55...غينيا بيساو

...97112150.990.9880107271.060.93...غيانا

3056..0.94..0.95.21..48...هايتي

84108119121.041.00376427.1.25217..هندوراس

6694112180.740.964155130.580.83141541..الهند

82.9211511720.960.964773270.841.016938إندونيسيا

527382107121140.881.295681250.720.946832جمهورية إيران اإلسالمية

0.840.83454500.640.660363-74.105996.العراق

1.001.016490261.071.057535-80861019110.جامايكا

1.011.027989101.061.031162-911079611..األردن

...74.101113120.970.99485350.840.88.كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
.الشعبية

6073103118140.790.902444200.680.791135

90939520.910.976280180.971.10101640..لبنان

10911461.221.002537121.461.271253...ليسوتو

..17.....56358349.0.89..ليبريا

35..71.92141490.960.97182680.950.95.مدغشقر

...49647265116520.821.04728220.480.83مالوي

8992929850.990.995669131.061.104643.ماليزيا

1.073430..0.970.97.83-96969714811138ملديف

19263083530.590.80732240.490.64121351.مالي

515649103540.751.061425110.470.893334.موريتانيا

1.001.005388361.010.9971431-8084871091018موريشيوس

88919311211410.960.975589340.981.03141656املكسيك

5668107400.670.903856180.710.867639..املغرب

394463111480.760.87718110.570.7320931.موزامبيق

0.95.000..0.95.21..90.103.ميامنار

...1.080.993766281.251.17-8812711215..ناميبيا

57109124150.601.013248170.440.932122..نيبال

7887116291.070.983669321.381.135455..نيكاراغوا

292753270.610.7561140.380.616117..النيجر

728597120.770.85233290.750.81.335..نيجيريا

...0.911.013990500.730.96-8483802..عمان

43544992430.520.822233110.420.76.535.باكستان

89929310611360.960.97617091.071.08441748بنما

....0.60..0.840.8411-5758655510.بابوا غينيا اجلديدة

9510411170.960.973166361.041.035947..باراغواي

0.971.016798310.901.04.1061-901191172..بيرو

...0.980.987183121.031.10-9493931101091الفلبني

65.70147780.921.02818100.710.89263747.رواندا

...0.91..1.01.105..94....سانت كيتس ونيفس

0.940.975093441.531.13.229-13810929...سانت لوسيا

0.990.944675291.311.2418434-11610213...سانت فنسنت وجزر غرينادين

...1.021.00788131.111.13-991169521..ساموا

0.920.98404660.891.07.243-881361306..سان تومي وبرينسيبي
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القراءة والكتابة بني الكبار )النسبة املئوية املتغير
للكبار(

امللتحقون باملدارس 
االبتدائية )إجمالي(

)النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

التغير في امللتحقني 
باملدارس االبتدائية

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس 

االبتدائية

امللتحقون باملدارس الثانوية 
)إجمالي(

النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

التغير في امللتحقني 
باملدارس الثانوية

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس 

الثانوية

نسبة الطالب الثانويني في 
مدارس التدريب املهني

نسبة البنات 
في مدارس 

التدريب املهني

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاملصدر
التنمية العاملية

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

األقرب إلى  الفترة
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  الفرق 2008-1988
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  الفرق 2008-1988
1998

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
2008

27.425584280.731.001526110.510.763140السنغال

...1.13..0.99.112..125...84سيشيل

60..3858147890.690.901832140.530.69..سيراليون

...87101130.860.961430160.640.84...جزر سليمان

....0.53..0.53.12..15...الصومال

828910210530.990.965295431.121.054539.جنوب أفريقيا

...0.961.007187161.081.02-911131094..سري النكا

61.4666200.700.862133130.790.933221.السودان

90108119111.110.985680231.241.39.5051..سورينام

6780.94113200.990.934054140.960.890126سويسرا

83100126260.900.965172210.720.9710440..اجلمهورية العربية السورية

..1.003083531.041.108.-93941121048.تايلند

53.899780.640.862139180.340.53.1744.توغو

1.011.047838-999911211310.980.9598944.تونغا

97.999410061.020.97858611.031.074832ترينيداد وتوباغو

0.880.974488440.771.102128-781131058..تونس

0.920.954680340.620.82101039-79.8999963تركيا

7467116490.811.011223100.570.83.2338..أوغندا

0.73.12433..59.7269112430.991.005جمهورية تنزانيا املتحدة

95979810911460.990.97819211.0.99191343أوروغواي

0.990.975381281.241.102649-90.951061033جمهورية فنزويال البوليفارية

0.87.2556..0.93.44..8890.105فييت نام

0.49116..0.74.46..59.87..اليمن

65687194119250.910.972143220.580.8921239زامبيا

...0.880.93-9110110100.990.9947407..زمبابوي

78.486.380.110511080.830.973962230.680.9210931آسيا واحمليط الهادي

0.920.993877400.741.01161750-77.890.993.312711215شرق آسيا

0.870.872065200.681.022434-58.159.4776311.أوقيانوسيا 

52.551.364.688108220.740.963851150.570.843213جنوب آسيا

85.190.091.911011210.960.974575250.911.0491343جنوب شرق آسيا

4960617099300.790.902135130.680.765641أفريقيا جنوب الصحراء 

56.163.954.162105420.790.921730120.670.763546أفريقيا الشرقية

67.282.388.710310631.010.974989401.131.064539أفريقيا اجلنوبية

33.635.439.77089240.750.81203190.510.58201649أواسط أفريقيا

32.041.659.46991230.720.862032120.630.766437أفريقيا الغربية

88.888.591.511811801.000.965589341.051.07101255أمريكا الالتنية والكاريبي

0.970.99589161.031.02151645-96.188.395.8781052الكاريبي

87.690.790.010711480.960.974981341.011.03161855أمريكا الوسطى

1.030.965792361.081.098956-90.087.491.71251213أمريكا اجلنوبية

الشرق األوسط وشمال 
60.260.374.48897110.830.905167190.730.8661737أفريقيا

79.274.183.51009910.900.894865210.670.7661433الشرق األوسط

46.057.367.08096190.790.925269180.760.9562040شمال أفريقيا

اجلدول 7 معرفة القراءة والكتابة والتعليم )يتبع(
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القراءة والكتابة بني الكبار )النسبة املئوية املتغير
للكبار(

امللتحقون باملدارس 
االبتدائية )إجمالي(

)النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

التغير في امللتحقني 
باملدارس االبتدائية

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس 

االبتدائية

امللتحقون باملدارس الثانوية 
)إجمالي(

النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

التغير في امللتحقني 
باملدارس الثانوية

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس 

الثانوية

نسبة الطالب الثانويني في 
مدارس التدريب املهني

نسبة البنات 
في مدارس 

التدريب املهني

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العامليةاملصدر
التنمية العاملية

احلسابات من مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

مؤشرات مؤشرات التنمية العامليةمؤشرات التنمية العاملية
التنمية العاملية

األقرب إلى  الفترة
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  الفرق 2008-1988
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  الفرق 2008-1988
1998

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
2008

27.425584280.731.001526110.510.763140السنغال

...1.13..0.99.112..125...84سيشيل

60..3858147890.690.901832140.530.69..سيراليون

...87101130.860.961430160.640.84...جزر سليمان

....0.53..0.53.12..15...الصومال

828910210530.990.965295431.121.054539.جنوب أفريقيا

...0.961.007187161.081.02-911131094..سري النكا

61.4666200.700.862133130.790.933221.السودان

90108119111.110.985680231.241.39.5051..سورينام

6780.94113200.990.934054140.960.890126سويسرا

83100126260.900.965172210.720.9710440..اجلمهورية العربية السورية

..1.003083531.041.108.-93941121048.تايلند

53.899780.640.862139180.340.53.1744.توغو

1.011.047838-999911211310.980.9598944.تونغا

97.999410061.020.97858611.031.074832ترينيداد وتوباغو

0.880.974488440.771.102128-781131058..تونس

0.920.954680340.620.82101039-79.8999963تركيا

7467116490.811.011223100.570.83.2338..أوغندا

0.73.12433..59.7269112430.991.005جمهورية تنزانيا املتحدة

95979810911460.990.97819211.0.99191343أوروغواي

0.990.975381281.241.102649-90.951061033جمهورية فنزويال البوليفارية

0.87.2556..0.93.44..8890.105فييت نام

0.49116..0.74.46..59.87..اليمن

65687194119250.910.972143220.580.8921239زامبيا

...0.880.93-9110110100.990.9947407..زمبابوي

78.486.380.110511080.830.973962230.680.9210931آسيا واحمليط الهادي

0.920.993877400.741.01161750-77.890.993.312711215شرق آسيا

0.870.872065200.681.022434-58.159.4776311.أوقيانوسيا 

52.551.364.688108220.740.963851150.570.843213جنوب آسيا

85.190.091.911011210.960.974575250.911.0491343جنوب شرق آسيا

4960617099300.790.902135130.680.765641أفريقيا جنوب الصحراء 

56.163.954.162105420.790.921730120.670.763546أفريقيا الشرقية

67.282.388.710310631.010.974989401.131.064539أفريقيا اجلنوبية

33.635.439.77089240.750.81203190.510.58201649أواسط أفريقيا

32.041.659.46991230.720.862032120.630.766437أفريقيا الغربية

88.888.591.511811801.000.965589341.051.07101255أمريكا الالتنية والكاريبي

0.970.99589161.031.02151645-96.188.395.8781052الكاريبي

87.690.790.010711480.960.974981341.011.03161855أمريكا الوسطى

1.030.965792361.081.098956-90.087.491.71251213أمريكا اجلنوبية

الشرق األوسط وشمال 
60.260.374.48897110.830.905167190.730.8661737أفريقيا

79.274.183.51009910.900.894865210.670.7661433الشرق األوسط

46.057.367.08096190.790.925269180.760.9562040شمال أفريقيا



تقرير الفقر الريفي 2722011

اجلدول 8 صحة األمهات واألطفال
استخدام وسائل املتغير

منع احلمل 
)نسب النساء بني 

15-49 سنة(

معدل وفيات 
األمهات )معدل 

الوفيات لكل 
 000 100والدة(

نسبة الوالدات التي 
يحضرها موظفو 

صحة مهرة

نسبة األطباء 
لكل 000 1 

شخص

معدل وفيات الرضع
)لكل 000 1 مولود(

التقدم في 
احلد من 

معدل وفيات 
الرضع

مؤشرات التنمية املصدر
العاملية

األقرب إلى 19882008الفترة
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 1988

األقرب إلى 
عام 2008

نسبة احلد
1988-2008

-140.201681652 800 101.أفغانستان

-95.543339 180 3661اجلزائر

-470.0815011623 400 1..أنغوال

.10..100 ..53أنتيغوا وبربودا

-99.251541 77 ..األرجنتني

-180.301054755 570 3156بنغالديش

-100.151129 16 .55بربادوس

-96.352238 52 34.بليز

-740.041117830 840 17.بنن

-560.02915638 440 35.بوتان

 بوليفيا 
-67.894847 290 3058)دولة متعددة القوميات(

-380.0.40453327 .33بوتسوانا

-97.492060 110 .66البرازيل

-540.051121047 700 17.بوركينا فاسو

-340.031131084 100 991بوروندي

-44.856919 540 40.كمبوديا

630.1985872 000 291.الكاميرون

-780.49452447 210 61.الرأس األخضر

530.081131130 980 19.جمهورية أفريقيا الوسطى

140.041201244 500 31.تشاد

-1001.0918855 16 5658شيلي

-981.51361948 45 7185الصني

-961.43281738 130 6578كولومبيا

-400.0.15884944 ..جزر القمر

830.20677918 740 21.الكونغو

-99.161035 30 6996كوستاريكا

-570.121048915 810 13.كوت ديفوار

-100.12557 45 7077كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
973.2942420 370 ..الدميقراطية

جمهورية الكونغو 
-740.1112710815 100 211.الدميقراطية

-99.14937 .50جيبوتي

-98.533141 150 5073دومينيكا

-891.51422247 150 7578اجلمهورية الدومينيكية

-75.432053 210 4473إكوادور

-792.43683056 130 3860مصر

-921.50472156 170 4767السلفادور

680.0.3010312420 ..غينيا االستوائية

-450.0.05924156 ..إريتريا

-60.031227538 720 415إثيوبيا

-210.0.45191618 ..فيجي

520.0.2960600 ..غابون

-570.111048221 690 .12غامبيا

-590.1576733 560 1317غانا

-99.301549 .5454غرينادا

-602951..290 .23غواتيماال
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استخدام وسائل املتغير
منع احلمل 

)نسب النساء بني 
15-49 سنة(

معدل وفيات 
األمهات )معدل 

الوفيات لكل 
 000 100والدة(

نسبة الوالدات التي 
يحضرها موظفو 

صحة مهرة

نسبة األطباء 
لكل 000 1 

شخص

معدل وفيات الرضع
)لكل 000 1 مولود(

التقدم في 
احلد من 

معدل وفيات 
الرضع

مؤشرات التنمية املصدر
العاملية

األقرب إلى 19882008الفترة
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 1988

األقرب إلى 
عام 2008

نسبة احلد
1988-2008

-380.111379332 910 9.غينيا

-390.1214211817 100 101.غينيا بيساو

-83.644530 470 3134غيانا

-26.1055746 670 732هايتي

-67.452055 280 4165هندوراس

-470.60945442 450 4356الهند

-790.13602559 420 4861إندونيسيا

-970.89542946 140 4979جمهورية إيران اإلسالمية

-890.66423614 300 1450العراق

-970.8528266 170 .55جامايكا

-992.36332137 62 4057األردن

420.14648025 560 2739كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
-660.0.351205653 38.الشعبية

-982.36322619 150 58.لبنان

-550.05816816 960 37.ليسوتو

-460.031389332 200 6111ليبريا

-510.291037032 510 27.مدغشقر

-540.021247143 100 421.مالوي

-98.161040 62 .56ماليزيا

-840.92792667 120 39.ملديف

-450.0814811721 970 58مالي

-820.0.1181757 ..موريتانيا

-991.06231343 15 .75موريشيوس

-931.50422931 60 5371املكسيك

-630.51693253 240 3663املغرب

-480.0313511514 520 17.موزامبيق

-680.36917419 380 34.ميامنار

-810.30493135 210 55.ناميبيا

-190.21994356 830 1448نيبال

-740.37522845 170 72.نيكاراغوا

-330.021438342 800 111.النيجر

-350.281209719 100 6131نيجيريا

-981.67251158 64 .9عمان

-390.801027329 320 1230باكستان

-91.271832 130 ..بنما

-42.695027 470 ..بابوا غينيا اجلديدة

-77.342428 150 4573باراغواي

-71.581770 240 4671بيرو

-60.432347 230 3651الفلبني

-390.051171097 300 171.رواندا

-100.301646 .54.سانت كيتس ونيفس

-100.161416 ..47سانت لوسيا

-100.18177 .5848سانت فنسنت وجزر غرينادين

-1000.28402244 ..ساموا

-810.4965642 .30.سان تومي وبرينسيبي

-520.06725918 980 1112السنغال

اجلدول 8 صحة األمهات واألطفال )يتبع(



تقرير الفقر الريفي 2742011

استخدام وسائل املتغير
منع احلمل 

)نسب النساء بني 
15-49 سنة(

معدل وفيات 
األمهات )معدل 

الوفيات لكل 
 000 100والدة(

نسبة الوالدات التي 
يحضرها موظفو 

صحة مهرة

نسبة األطباء 
لكل 000 1 

شخص

معدل وفيات الرضع
)لكل 000 1 مولود(

التقدم في 
احلد من 

معدل وفيات 
الرضع

مؤشرات التنمية املصدر
العاملية

األقرب إلى 19882008الفترة
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
عام 1988

األقرب إلى 
عام 2008

نسبة احلد
1988-2008

-1.51171232...سيشيل

-430.031691558 100 52.سيراليون

-220.0.13865338 ..جزر سليمان

-33.1218827 400 1151الصومال

910.77444810 400 5060جنوب أفريقيا

-990.55261736 58 6268سري النكا

-490.30796912 450 98السودان

-90.412733 72 46.سورينام

-690.1670664 390 2051سويسرا

-930.53301551 130 58.اجلمهورية العربية السورية

-97.26675 110 6677تايلند

-620.04896527 510 3417توغو

-98.261928 ..تونغا

98.30312 45 5343ترينيداد وتوباغو

-100.1.34411856 .50تونس

-831.56672168 44 6371تركيا

-420.081068223 550 524أوغندا

-43.967324 950 26.جمهورية تنزانيا املتحدة

-99.211242 20 ..أوروغواي

-95.271738 57 ..جمهورية فنزويال البوليفارية

-88.401368 150 5376فييت نام

-360.33905539 430 28.اليمن

470.12991034 830 41.زامبيا

-690.1662595 880 4360زمبابوي

-630.95684344 336 5567آسيا واحمليط الهادي

-981.54361948 51 7185شرق آسيا

-440.32624727 422 ..أوقيانوسيا 

-440.59955841 478 3954جنوب آسيا

-770.17532753 304 5061جنوب شرق آسيا

-450.181088917 922 1623أفريقيا جنوب الصحراء 

-340.091007819 735 1225أفريقيا الشرقية

880.7046485 416 4959أفريقيا اجلنوبية

-620.1212110710 150 201.أواسط أفريقيا

-420.191179319 048 8131أفريقيا الغربية

-901.41442247 136 5870أمريكا الالتنية والكاريبي

-671.37553343 335 5562الكاريبي

-901.45432737 117 5071أمريكا الوسطى

-921.34431952 125 6171أمريكا اجلنوبية

الشرق األوسط وشمال 
-741.30633643 220 3954أفريقيا

-771.13583145 201 5159الشرق األوسط

-711.46674141 237 3250شمال أفريقيا

اجلدول 8 صحة األمهات واألطفال )يتبع(
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اجلدول 9 االجتاهات الدميوغرافية
متوسط العمر املتغير

املتوقع عند الوالدة
)بالسنوات(

التغير في 
متوسط 

العمر املتوقع 
)بالسنوات(

نسبة سن اإلعالة
)املعالون <15 و<64/ نشطاء(

التغير في 
نسبة سن 

اإلعالة

معدل اخلصوبة
)متوسط الوالدات للمرأة 
الواحدة من 15-49 سنة(

التغير 
في معدل 

اخلصوبة

احلسابات مؤشرات التنمية العامليةاملصدر
من مؤشرات 

التنمية 
العاملية

احلسابات من مؤشرات التنمية 
العاملية

احلسابات 
من مؤشرات 

التنمية 
العاملية

احلسابات مؤشرات التنمية العاملية
من مؤشرات 

التنمية 
العاملية

األقرب إلى الفترة
عام 1988

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 1988-2008
عام 1988

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 1988-2008
عام 1988

األقرب إلى 
عام 2008

1988-2008

-7.96.61.3..41.044.23.293.1أفغانستان

-5.32.42.9-64.770.96.290.747.842.9اجلزائر

-7.25.81.4-39.845.35.599.891.48.4أنغوال

..1.9...70.972.51.6أنتيغوا وبربودا

-3.12.30.8-67.671.64.065.656.09.6األرجنتني

-4.92.42.5-51.965.313.488.255.932.3بنغالديش

-1.81.50.2-71.574.42.954.038.415.6بربادوس

-4.72.91.8-70.473.32.991.966.425.5بليز

-6.95.51.4-51.360.59.297.086.710.3بنن

-6.32.73.6-49.464.415.184.356.328.0بوتان

بوليفيا 
-5.03.51.5-55.663.47.881.770.611.0)دولة متعددة القوميات(

-5.12.92.2-93.959.834.1-61.450.510.9بوتسوانا

-3.11.91.2-61.969.07.167.749.118.6البرازيل

-7.46.01.4-48.250.72.599.993.06.9بوركينا فاسو

-6.84.72.1-46.349.22.992.071.720.3بوروندي

-6.12.93.2-54.561.06.587.860.027.8كمبوديا

-6.14.31.8-96.080.715.3-53.550.03.5الكاميرون

-5.72.82.9-62.468.66.1105.770.235.5الرأس األخضر

-5.74.61.1-88.181.17.0-48.043.34.6جمهورية أفريقيا الوسطى

-6.76.20.5-49.349.30.096.994.82.1تشاد

-2.71.90.7-69.675.55.956.646.99.7شيلي

-2.61.70.9-66.071.35.352.339.812.5الصني

-3.22.50.7-64.469.24.870.553.616.8كولومبيا

-6.54.32.2-53.063.010.0100.070.329.7جزر القمر

-5.54.41.1-92.880.112.7-58.352.85.5الكونغو

-3.42.11.3-72.976.43.569.148.420.7كوستاريكا

-6.64.62.0-55.356.51.291.880.711.1كوت ديفوار

-1.81.50.4-72.876.23.447.142.24.9كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
-45.546.20.72.51.90.6-67.065.11.9الدميقراطية

جمهورية الكونغو 
-98.298.40.36.76.30.4-45.745.20.5الدميقراطية

-3.01.91.1...70.574.54.0جيبوتي

-3.52.41.1-64.269.35.174.760.614.1دومينيكا

-2.91.91.0-64.570.25.757.043.113.8اجلمهورية الدومينيكية

-4.02.61.4-65.372.16.878.660.917.7إكوادور

-5.22.92.3-60.268.58.385.358.726.6مصر

-4.22.31.8-57.566.79.387.166.820.3السلفادور

-44.149.35.270.479.28.85.95.40.5غينيا االستوائية

-6.34.61.7-46.759.512.898.078.419.6إريتريا

-7.15.41.7-44.454.09.691.088.72.3إثيوبيا

-3.52.80.7-64.766.61.970.657.213.4فيجي

-5.23.31.8-58.759.50.887.469.717.7غابون

-6.25.11.1-48.954.55.684.482.81.6غامبيا

-5.94.31.6-54.455.91.590.673.317.3غانا

-4.12.31.8-64.167.02.984.254.729.6غرينادا

-5.74.21.5-58.366.78.495.387.38.1غواتيماال
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متوسط العمر املتغير
املتوقع عند الوالدة

)بالسنوات(

التغير في 
متوسط 

العمر املتوقع 
)بالسنوات(

نسبة سن اإلعالة
)املعالون <15 و<64/ نشطاء(

التغير في 
نسبة سن 

اإلعالة

معدل اخلصوبة
)متوسط الوالدات للمرأة 
الواحدة من 15-49 سنة(

التغير 
في معدل 

اخلصوبة

احلسابات مؤشرات التنمية العامليةاملصدر
من مؤشرات 

التنمية 
العاملية

احلسابات من مؤشرات التنمية 
العاملية

احلسابات 
من مؤشرات 

التنمية 
العاملية

احلسابات مؤشرات التنمية العاملية
من مؤشرات 

التنمية 
العاملية

األقرب إلى الفترة
عام 1988

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 1988-2008
عام 1988

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 1988-2008
عام 1988

األقرب إلى 
عام 2008

1988-2008

-6.95.51.4-45.756.110.491.285.75.5غينيا

-42.046.54.585.085.50.55.85.70.1غينيا بيساو

-2.72.30.4-58.964.55.672.756.516.2غيانا

-5.73.81.9-52.359.16.887.969.718.2هايتي

-5.43.32.1-62.666.94.396.373.123.2هندوراس

-4.22.71.5-58.563.24.772.457.514.9الهند

-3.42.21.2-58.568.710.268.349.818.6إندونيسيا

-5.62.03.6-62.269.47.293.741.552.1جمهورية إيران اإلسالمية

-6.24.12.0..57.864.36.596.7العراق

-3.12.40.7-69.670.00.475.760.415.3جامايكا

-5.93.62.3-64.270.86.6103.863.240.7األردن

-6.55.01.5-109.683.226.4-57.553.04.5كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
-6.23.52.7-51.363.812.589.772.017.8الشعبية

-3.32.21.1-65.669.94.371.549.522.0لبنان

-5.13.41.8-96.578.318.2-55.342.812.5ليسوتو

-6.65.11.5-45.757.111.491.685.36.3ليبريا

-6.34.81.5-48.458.910.592.586.46.1مدغشقر

-7.25.61.6-46.348.11.899.598.01.5مالوي

-4.02.61.4-67.572.04.571.352.818.4ماليزيا

-6.62.64.0-61.067.66.698.050.048.1ملديف

-7.56.51.0-44.852.17.490.587.13.4مالي

-6.04.41.6-54.362.48.190.373.616.6موريتانيا

-2.11.70.5-65.169.14.052.743.39.4موريشيوس

-3.52.11.4-66.872.65.879.154.524.6املكسيك

-4.42.42.1-60.969.08.180.051.828.2املغرب

-6.35.11.2-41.441.70.497.589.87.7موزامبيق

-3.82.11.7-56.559.02.674.048.225.8ميامنار

-5.53.42.1-93.669.424.2-61.361.00.2ناميبيا

-5.33.02.3-52.963.210.384.270.014.2نيبال

-5.02.82.2-59.069.910.998.467.231.2نيكاراغوا

-46.057.811.7104.5106.92.48.07.01.0النيجر

-6.85.31.5-45.546.40.995.484.510.9نيجيريا

-6.83.13.7-66.274.48.288.153.734.4عمان

-6.73.92.8-58.565.26.889.270.319.0باكستان

-3.22.60.6-69.373.03.869.456.113.4بنما

-5.03.81.2-51.354.63.379.773.95.8بابوا غينيا اجلديدة

-4.83.11.7-65.469.74.383.565.118.4باراغواي

-4.12.61.5-62.170.78.675.257.417.8بيرو

-4.63.11.4-62.269.87.579.762.317.3الفلبني

-7.65.42.1-42.148.56.4105.380.924.4رواندا

..2.8...64.068.84.8سانت كيتس ونيفس

-3.52.11.4-67.672.75.181.150.530.6سانت لوسيا

-3.12.11.0-66.169.73.680.851.928.9سانت فنسنت وجزر غرينادين

-60.568.58.078.881.32.54.83.90.9ساموا

-5.73.91.8-60.363.63.2105.182.023.1سان تومي وبرينسيبي

-6.95.01.9-50.054.24.397.885.811.9السنغال

اجلدول 9 االجتاهات الدميوغرافية )يتبع(
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متوسط العمر املتغير
املتوقع عند الوالدة

)بالسنوات(

التغير في 
متوسط 

العمر املتوقع 
)بالسنوات(

نسبة سن اإلعالة
)املعالون <15 و<64/ نشطاء(

التغير في 
نسبة سن 

اإلعالة

معدل اخلصوبة
)متوسط الوالدات للمرأة 
الواحدة من 15-49 سنة(

التغير 
في معدل 

اخلصوبة

احلسابات مؤشرات التنمية العامليةاملصدر
من مؤشرات 

التنمية 
العاملية

احلسابات من مؤشرات التنمية 
العاملية

احلسابات 
من مؤشرات 

التنمية 
العاملية

احلسابات مؤشرات التنمية العاملية
من مؤشرات 

التنمية 
العاملية

األقرب إلى الفترة
عام 1988

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 1988-2008
عام 1988

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 1988-2008
عام 1988

األقرب إلى 
عام 2008

1988-2008

-3.02.10.9...66.868.92.1سيشيل

-5.65.20.3-40.346.46.182.582.20.3سيراليون

-6.13.92.3-55.562.77.297.174.023.2جزر سليمان

-7.06.01.0-43.046.93.991.190.80.3الصومال

-3.92.51.4-75.054.220.8-60.951.59.4جنوب أفريقيا

-2.61.90.8-66.168.82.761.846.015.7سري النكا

-6.14.21.9-50.256.86.689.775.814.0السودان

-3.02.40.6-64.065.61.762.955.07.9سورينام

-6.13.62.6-104.476.228.2-57.047.010.0سويسرا

-6.23.33.0-65.372.47.1107.062.744.3اجلمهورية العربية السورية

-2.31.80.5-56.141.614.5-66.365.90.4تايلند

-6.64.32.3-55.361.05.797.777.720.0توغو

-4.74.00.7-67.869.21.478.776.32.4تونغا

-2.81.61.2-67.467.80.566.237.928.4ترينيداد وتوباغو

-3.92.01.9-64.972.47.576.643.732.8تونس

-3.32.11.1-61.069.68.670.749.421.4تركيا

-47.752.44.7102.2106.54.27.16.40.7أوغندا

-6.45.60.8-49.555.15.695.491.44.0جمهورية تنزانيا املتحدة

-2.52.00.5-68.672.33.760.658.22.5أوروغواي

-3.72.61.1-67.770.73.072.655.017.6جمهورية فنزويال البوليفارية

-4.02.11.9-61.072.311.380.548.931.6فييت نام

-8.45.52.9-52.461.18.7116.487.229.2اليمن

-95.397.11.86.75.90.8-50.245.44.8زامبيا

-5.73.52.2-99.079.419.6-58.944.814.1زمبابوي

-3.52.31.4-61.767.25.967.050.018.1آسيا واحمليط الهادي

-2.61.70.9-66.071.25.254.239.914.3شرق آسيا

-4.83.71.2-54.056.93.579.272.47.3أوقيانوسيا 

-4.52.81.8-57.863.65.976.858.019.1جنوب آسيا

-3.62.31.4-60.568.17.775.151.224.3جنوب شرق آسيا

-6.55.21.4-49512.096.685.911.2أفريقيا جنوب الصحراء 

-6.35.11.3-45.750.03.795.786.011.3أفريقيا الشرقية

-4.12.61.5-77.656.321.5-60.651.49.2أفريقيا اجلنوبية

-91.692.71.16.65.70.9-47.146.70.3أواسط أفريقيا

-6.85.31.5-47.650.73.198.584.813.7أفريقيا الغربية

-3.42.31.2-64.270.26.173.154.319.2أمريكا الالتنية والكاريبي

-3.12.31.0-65.269.04.666.351.416.5الكاريبي

-3.82.41.5-65.471.56.283.259.324.0أمريكا الوسطى

-3.32.21.1-63.669.86.270.052.617.6أمريكا اجلنوبية

الشرق األوسط وشمال 
-5.03.02.1-59.867.37.684.658.726.1أفريقيا

-4.73.11.9-60.367.97.882.858.923.8الشرق األوسط

-5.22.92.3-59.566.87.586.058.527.6شمال أفريقيا

اجلدول 9 االجتاهات الدميوغرافية )يتبع(
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اجلدول 10 التسيير
االستقرار املتغير

السياسي/
غياب العنف

فعالية 
احلكومة

إسماع الصوت 
واملساءلة

جودة 
التنظيم

سيادة 
القانون

مكافحة 
الفساد

التسيير العام
)متوسط 6 

مؤشرات(

املؤشرات العاملية للتسيير )http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp( تقاس مؤشرات التسيير الستة املصدر
بوحدات تتراوح من حوالي -2.5 إلى 2.5، وتعكس القيم العالية نتائج تسيير أفضل.

األقرب إلى عام 2008الفترة
-1.74-1.64-2.01-1.58-1.26-1.31-2.64أفغانستان

-0.77-0.44-0.70-0.79-1.05-0.50-1.15اجلزائر

-0.99-1.22-1.28-0.94-1.07-0.98-0.43أنغوال

0.850.400.560.610.971.320.78أنتيغوا وبربودا

-0.27-0.44-0.61-0.320.65-0.18-0.04األرجنتني

-0.92-1.10-0.70-0.82-0.61-0.77-1.54بنغالديش

1.091.481.160.771.281.301.18بربادوس

-0.05-0.28-0.20-0.740.40-0.250.42بليز

-0.21-0.42-0.54-0.340.46-0.350.52بنن

0.370.720.08-0.86-0.890.110.73بوتان

 بوليفيا 
-0.55-0.47-1.12-1.02-0.01-0.81-1.02)دولة متعددة القوميات(

0.960.670.550.520.641.000.72بوتسوانا

0.04-0.03-0.510.190.30-0.01-0.12البرازيل

-0.36-0.36-0.37-0.32-0.33-0.67-0.11بوركينا فاسو

-1.09-0.97-1.07-1.18-0.66-1.21-1.43بوروندي

-0.78-1.14-1.08-0.47-0.94-0.81-0.27كمبوديا

-0.82-0.90-0.99-0.66-1.02-0.80-0.53الكاميرون

0.510.750.52-0.850.050.950.02الرأس األخضر

-1.31-0.90-1.44-1.28-1.00-1.45-1.77جمهورية أفريقيا الوسطى

-1.52-1.45-1.57-1.26-1.45-1.48-1.92تشاد

0.561.240.981.581.251.311.15شيلي

-0.47-0.44-0.33-0.22-0.241.72-0.32الصني

-0.38-0.25-0.240.50-0.130.26-1.66كولومبيا

-1.10-0.75-1.03-1.51-0.43-1.88-1.01جزر القمر

-1.10-1.16-1.16-1.19-1.16-1.34-0.61الكونغو

0.560.390.980.470.440.490.56كوستاريكا

-1.36-1.17-1.52-0.93-1.24-1.39-1.91كوت ديفوار

-0.80-0.06-0.85-1.59-1.85-0.040.51كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
-1.51-1.74-1.06-2.28-2.21-0.352.12الداميقراطية

جمهورية الكونغو 
-1.69-1.31-1.68-1.43-1.48-1.89-2.34الدميقراطية

-0.64-0.33-0.54-0.75-1.12-0.98-0.13جيبوتي

0.970.721.090.160.630.670.71دومينيكا

-0.27-0.62-0.60-0.140.24-0.100.40اجلمهورية الدومينيكية

-0.86-0.79-1.23-1.14-0.22-0.97-0.83إكوادور

-0.53-0.67-0.09-0.17-1.19-0.37-0.67مصر

-0.09-0.22-0.060.310.63-0.090.15السلفادور

-1.29-1.62-1.31-1.37-1.89-1.43-0.09غينيا االستوائية

-1.37-0.38-1.24-2.13-2.20-1.41-0.84إريتريا 

-0.94-0.66-0.60-0.86-1.30-0.43-1.79إثيوبيا

-0.53-0.31-0.52-0.68-0.65-0.95-0.05فيجي

-0.61-1.07-0.62-0.65-0.84-0.230.70غابون

-0.51-0.78-0.25-0.44-0.97-0.140.77غامبيا

0.07-0.06-0.480.080.10-0.060.08غانا

0.31-0.670.190.890.310.160.37غرينادا

-0.55-0.72-1.10-0.12-0.26-0.49-0.58غواتيماال

-1.45-1.35-1.60-1.15-1.32-1.39-1.91غينيا



279 امللحق الثاني  امللحق اإلحصائي

االستقرار املتغير
السياسي/
غياب العنف

فعالية 
احلكومة

إسماع الصوت 
واملساءلة

جودة 
التنظيم

سيادة 
القانون

مكافحة 
الفساد

التسيير العام
)متوسط 6 

مؤشرات(

املؤشرات العاملية للتسيير )http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp( تقاس مؤشرات التسيير الستة املصدر
بوحدات تتراوح من حوالي -2.5 إلى 2.5، وتعكس القيم العالية نتائج تسيير أفضل.

األقرب إلى عام 2008الفترة
-1.04-1.16-1.43-1.22-0.79-1.26-0.38غينيا بيساو

-0.38-0.47-0.70-0.170.55-0.17-0.56غيانا

-1.14-1.21-1.35-0.89-0.71-1.29-1.39هايتي

-0.53-0.82-0.89-0.27-0.29-0.57-0.36هندوراس

-0.17-0.120.37-0.450.21-0.03-0.99الهند

-0.50-0.64-0.66-0.27-0.14-0.29-1.00إندونيسيا

-1.07-0.71-0.80-1.63-1.48-0.75-1.06جمهورية إيران اإلسالمية

-1.63-1.48-1.87-1.09-1.26-1.41-2.69العراق

-0.04-0.53-0.090.610.360.49-0.27جامايكا

0.340.490.410.08-0.270.71-0.32األردن

-0.68-1.01-0.98-0.07-0.16-0.60-1.25كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
-0.99-1.23-0.90-1.25-1.71-0.84-0.01الشعبية

-0.79-0.83-0.73-0.20-0.40-0.64-1.94لبنان

-0.040.20-0.30-0.040.63-0.31-0.03ليسوتو

-0.96-0.60-1.23-1.32-0.29-1.36-0.99ليبريا

-0.34-0.10-0.46-0.33-0.16-0.59-0.42مدغشقر

-0.34-0.59-0.29-0.39-0.18-0.050.65مالوي

0.270.490.140.26-0.131.130.58ماليزيا

-0.35-0.60-0.24-0.42-0.39-0.35-0.10ملديف

-0.31-0.47-0.35-0.280.33-0.78-0.21مالي

-0.87-0.80-1.01-0.59-0.92-0.97-0.93موريتانيا

0.840.600.880.950.880.530.78موريشيوس

-0.14-0.26-0.180.080.450.64-0.62املكسيك

-0.26-0.62-0.54-0.240.29-0.350.68منغوليا

-0.28-0.26-0.11-0.03-0.70-0.09-0.47املغرب

-0.30-0.55-0.66-0.47-0.02-0.290.38موزامبيق

-1.82-1.69-1.48-2.24-2.24-1.68-1.56ميامنار

0.960.310.570.130.360.590.49ناميبيا

-0.89-0.68-0.76-0.66-0.79-0.75-1.69نيبال

-0.59-0.81-0.86-0.36-0.14-0.96-0.39نيكاراغوا

-0.68-0.82-0.80-0.52-0.41-0.79-0.75النيجر

-1.04-0.92-1.12-0.62-0.60-0.98-2.01نيجيريا

0.650.820.590.39-0.950.421.07عمان

-1.09-0.77-0.92-0.47-1.01-0.73-2.61باكستان

0.19-0.15-0.110.160.590.630.20بنما

-0.65-1.13-0.94-0.090.59-0.80-0.55بابوا غينيا اجلديدة

-0.70-0.93-1.03-0.49-0.33-0.78-0.63باراغواي

-0.30-0.26-0.020.330.74-0.30-0.84بيرو

-0.48-0.75-0.49-0.05-0.000.20-1.41الفلبني

-0.030.42-0.50-0.49-1.24-0.20-0.14رواندا

0.850.661.120.500.751.000.81سانت كيتس ونيفس

0.660.881.240.400.831.170.86سانت لوسيا

0.810.741.110.400.871.000.82سانت فنسنت وجزر غرينادين

0.740.240.37-0.630.43-1.110.07ساموا

-0.31-0.44-0.50-0.240.72-0.290.74سان تومي وبرينسيبي

-0.25-0.45-0.31-0.29-0.16-0.12-0.16السنغال

0.240.230.11-0.65-0.04-0.910.01سيشيل

-0.77-1.07-1.03-0.86-0.28-1.13-0.23سيراليون

اجلدول 10 التسيير )يتبع(
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االستقرار املتغير
السياسي/
غياب العنف

فعالية 
احلكومة

إسماع الصوت 
واملساءلة

جودة 
التنظيم

سيادة 
القانون

مكافحة 
الفساد

التسيير العام
)متوسط 6 

مؤشرات(

املؤشرات العاملية للتسيير )http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp( تقاس مؤشرات التسيير الستة املصدر
بوحدات تتراوح من حوالي -2.5 إلى 2.5، وتعكس القيم العالية نتائج تسيير أفضل.

األقرب إلى عام 2008الفترة
-0.50-0.41-0.78-0.191.31-0.120.79جزر سليمان

-2.50-1.90-2.69-2.77-1.85-2.51-3.28الصومال

0.750.680.630.120.300.41-0.04جنوب أفريقيا

-0.54-0.15-0.01-0.28-0.44-0.29-2.04سري النكا

-1.66-1.49-1.50-1.36-1.77-1.41-2.44السودان

-0.06-0.09-0.33-0.150.000.570.67سورينام

-0.52-0.38-0.51-0.57-1.20-0.220.66سويسرا

-0.96-1.07-0.54-1.17-1.75-0.67-0.56اجلمهورية العربية السورية

-0.30-0.38-0.260.03-0.110.56-1.19تايلند

-0.91-0.98-0.80-1.05-1.13-1.43-0.10توغو

-0.27-0.130.73-0.75-0.08-0.210.41تونغا

0.19-0.17-0.080.300.530.620.25ترينيداد وتوباغو

-0.05-0.110.240.04-0.290.351.26تونس

-0.220.090.100.05-0.200.19-0.73تركيا

-0.54-0.79-0.51-0.08-0.47-0.51-0.88أوغندا

-0.29-0.51-0.28-0.39-0.09-0.010.45جمهورية تنزانيا املتحدة

0.830.481.020.080.501.120.67أوروغواي

-1.14-1.13-1.59-1.44-0.62-0.85-1.23جمهورية فنزويال البوليفارية

-0.56-0.76-0.43-0.53-1.62-0.320.31فييت نام

-1.07-0.73-0.93-0.70-1.18-0.99-1.89اليمن

-0.30-0.48-0.50-0.33-0.09-0.290.66زامبيا

-1.67-1.37-1.81-2.18-1.52-1.56-1.56زمبابوي

-0.590.29-0.30-0.34-0.74-0.08-0.83آسيا واحمليط الهادي

-1.080.23-0.35-0.25-0.191.73-0.31شرق آسيا

-0.830.30-0.84-0.030.64-0.79-0.41أوقيانوسيا 

-0.540.25-0.16-0.050.39-0.24-1.27جنوب آسيا

-0.52-0.41-0.55-0.37-0.66-0.27-0.85جنوب شرق آسيا

-0.230.62-0.85-0.62-0.60-0.77-1.11أفريقيا جنوب الصحراء 

-0.340.51-0.67-0.61-0.62-0.60-0.88أفريقيا الشرقية

0.21-0.030.660.610.540.120.71أفريقيا اجلنوبية

-0.241.14-1.47-1.20-1.31-1.50-1.62أواسط أفريقيا

-0.270.65-0.93-0.58-0.48-0.88-1.32أفريقيا الغربية

-0.060.15-0.150.020.55-0.10-0.45أمريكا الالتنية والكاريبي

-0.61-0.51-0.83-0.75-0.65-0.58-0.34الكاريبي

-0.31-1.12-0.020.060.330.66-0.51أمريكا الوسطى

-0.560.04-0.48-0.250.03-0.10-0.44أمريكا اجلنوبية

الشرق األوسط وشمال 
-0.050.58-0.49-0.42-1.02-0.47-1.13أفريقيا

-0.60-0.33-0.50-0.34-0.78-0.40-1.23الشرق األوسط

-0.370.56-0.48-0.49-1.21-0.53-1.04شمال أفريقيا

اجلدول 10 التسيير )يتبع(
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امللحق الثالث  حتليل مشترك من مجموعات بيانات األنشطة الريفية املدرة 
للدخل وبرنامج األبعاد الهيكلية للتحرير في الزراعة والتنمية الريفية

ال�شكل 1-اأ نسبة الدخل الذي حتصل عليه األسر الريفية من مختلف املهن

امل�شادر: امل�شوح ال�شتق�شائية لالأن�شطة الريفية املدرة للدخل )ترد اأ�شماء البلدان باأحرف داكنة وهي ت�شري اإىل البيانات الوطنية( وبرنامج الأبعاد 
.)2006 الهيكلية للتحرير يف الزراعة والتنمية الريفية )البيانات الإقليمية، 

يبني الشكل 1-أ أهمية الزراعة في حتقيق الدخل الريفي. وكما هو متوقع فإن نسبة الدخل املتحقق من الزراعة 
أقل عموماً في البلدان التي تسير اقتصاداتها على طريق التحضر والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة حتول مقارنة 
بالبلدان التي تعتمد اقتصاداتها على الزراعة. على أن نسبة الدخل املتحقق من الزراعة في بعض البلدان التي متر 
اقتصاداتها مبرحلة حتول أو البلدان التي تسير اقتصاداتها على طريق التحضر أو في بعض املناطق داخل تلك البلدان 
قد تكون مرتفعة بدرجة كبيرة )مثل سايس في املغرب أو في معظم املناطق التي شملتها املسوح االستقصائية 
لبرنامج األبعاد الهيكلية للتحرير في الزراعة والتنمية الريفية في نيكاراغوا(. وتساهم األعمال احلرة غير الزراعية في 
بعض البلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة حتول بنسبة مهمة من الدخل في حني أن نسبة الدخل املتحقق من الزراعة 
أقل عموماً. وترتفع عموماً نسبة الدخل املتحقق من األجور الزراعية وغير الزراعية في البلدان التي تسير اقتصاداتها 

على طريق التحضر.
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ال�شكل 1-ب نسبة الدخل من أجور العمل الزراعي وغير الزراعي حسب الشريحة اخلمسية للدخل

امل�شادر: امل�شوح ال�شتق�شائية لالأن�شطة الريفية املدرة للدخل )ترد اأ�شماء البلدان باأحرف داكنة وهي ت�شري اإىل البيانات الوطنية( وبرنامج الأبعاد 
.)2006 الهيكلية للتحرير يف الزراعة والتنمية الريفية )البيانات الإقليمية، 

يركز الشكل 1-ب حتديداً على األهمية النسبية خملتلف أنواع العمالة املأجورة. ويتضح من الشكل أن نسبة األجور 
الزراعية مقارنة باألجور غير الزراعية أعلى عموماً في األسر األفقر عنها في األسر األفضل حاالً في معظم البلدان 
التي تعتمد اقتصاداتها على الزراعة والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة حتول والبلدان التي تسير على طريق التحضر.



283 امللحق الثالث  حتليل مشترك من مجموعات بيانات

ال�شكل 2 نسبة األسر الريفية التي لديها وسائل متخصصة أو متنوعة لكسب العيش 

امل�شادر: امل�شوح ال�شتق�شائية لالأن�شطة الريفية املدرة للدخل )ترد اأ�شماء البلدان باأحرف داكنة وهي ت�شري اإىل البيانات الوطنية( وبرنامج الأبعاد 
.)2006 الهيكلية للتحرير يف الزراعة والتنمية الريفية )البيانات الإقليمية، 

د  يعرض الشكل 2 صورة تركيبة الدخل التي تتألف منها مجموعة ُسبل كسب العيش في األسر الريفية، وهو يحدِّ
معدالت شيوع أربعة أنواع من ُسبل كسب العيش، وهي املعتمدة على الزراعة )حيث يعرَّف االعتماد أو التخصص 
بأنه استناد األسرة إلى مصدر معنيَّ للحصول على ما ال يقل عن 75 في املائة من دخلها(؛ واملعتمدة على العمالة 
)أو العمل مقابل أجر(؛ واملعتمدة على التحويالت املالية؛ واملعتمدة على مجموعة متنوعة من املصادر )أي أنه ال يوجد 
مصدر واحد يغطي أكثر من 50 في املائة من الدخل األسري(. ويبني الشكل أن ُسبل كسب العيش املتنوعة تشيع في 
معظم األنحاء تقريباً، ولكن نسبتها ترتفع بشكل خاص في البلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة حتول. وتزداد عموماً 
أهمية مصادر الدخل املعتمدة على العمالة في البلدان التي تسير اقتصاداتها على طريق التحضر، بينما تشيع 
ُسبل كسب العيش املعتمدة على الزراعة في البلدان التي تعتمد اقتصاداتها على الزراعة. على أن الشكل يبني 

أيضاً تبايناً كبيراً بني األماكن داخل البلدان.
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ال�شكل 3 نسبة مجموع اإلنتاج الزراعي الذي تسوقه األسر الريفية حسب الشريحة اخلمسية 
للدخل

للتحرير يف الزراعة والتنمية الريفية.  امل�شدر: امل�شوح ال�شتق�شائية لربنامج الأبعاد الهيكلية 

وفي كل منطقة  األسر،  من  ُخمس  للتسويق من كل  هة  املوجَّ األغذية  النسبية جملموع  القيمة   3 الشكل  يبني 
مشمولة باملسوح االستقصائية لبرنامج األبعاد الهيكلية للتحرير في الزراعة والتنمية الريفية. وكما هو متوقع، 
فإن قيمة أغذية التسويق تزيد عموماً في األخماس العليا. ويساهم أعلى خمسني، من بني جميع املناطق باستثناء 
التحضر هي  البلدان السائرة على طريق  أن  التسويق. على  املائة من مجموع أغذية  60 في  بأكثر من  أربع منها، 
الوحيدة التي تزيد فيها نسبة أغذية التسويق دائماً في األسر األيسر حاالً. وأما في البلدان املعتمدة على الزراعة 
والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة حتول فإن الصورة مختلطة وترتفع نسبة أغذية التسويق في كثير من األحيان 
في الشرائح اخلمسية الدنيا. وتزيد في معظم احلاالت مساهمة أدنى ُخمسني في مجموع أغذية التسويق بنسبة 

20 في املائة.
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ديناميات  عن  عة  اجملمَّ الطولية  األسرية  البيانات  الرابع   امللحق 
الفقر دات  ومحدِّ

عة من مجموعات البيانات التالية التي  تستند أرقام وحتليالت ديناميات الفقر في هذا امللحق إلى بيانات طولية مجمَّ
تشمل البلدان التسعة التالية:

y ألبانيا )2002-2005( - الدراسات االستقصائية لقياس مستوى املعيشة
y مصر )1997-1999( - املسوح األسرية املتكاملة
y إثيوبيا )1994-1997( - مسوح األسر الريفية
y )إندونيسيا )1993-2000( - مسوح احلياة األسرية )مؤسسة راند للبحث والتطوير
y نيكاراغوا )1998-2001( - الدراسات االستقصائية لقياس مستوى املعيشة
y جنوب أفريقيا )1993-2004( - مسوح دراسات جامعة كوازولو - ناتال لديناميات الدخل
y أوغندا )1992-1999( - املسوح األسرية املتكاملة
y جمهورية تنزانيا املتحدة )1991-2004( - مسوح كاجيرا للصحة والتنمية
y فييت نام )1992-1998( - الدراسات االستقصائية لقياس مستوى املعيشة

وتستند كل مجموعات البيانات إلى املسوح األسرية التي أُجريت على نفس األسر خالل فترتني زمنيتني ومت جتميعها 
وحتليلها في تسعينات القرن املاضي أو العقد األول من األلفية اجلديدة. وتقتصر هذه البيانات على األسر الريفية. 
وتعرَّف حالة الفقر والتحركات حوله على أساس خطوط الفقر الوطنية استناداً إلى تقديرات النفقات األسرية 
حسب ما حتدده املؤسسات التي تتولى إجراء كل دراسة استقصائية. وميكن تصنيف كل أسرة بأنها ”فقيرة‘ أو ”غير 
فقيرة‘ في كل مجموعة على أساس مستوى نفقاتها وخط الفقر الوطني الذي تقع عنده. وهكذا توجد أربعة 

مسارات ممكنة للفقر:
نصيب الفرد من نفقات 

األسرة )السنة 2( < خط 
الفقر )السنة 2(

نصيب الفرد من نفقات 
األسرة )السنة 2( > خط 

الفقر )السنة 2(
فقيرة )السنة 2(غير فقيرة )السنة 2(

نصيب الفرد من نفقات األسرة 
)السنة 1( < خط الفقر )السنة 1(

غير فقيرة 
)السنة 1(

غير فقيرة في أي وقت من 
األوقات

الدخول إلى الفقر

نصيب الفرد من نفقات األسرة 
)السنة 1( > خط الفقر )السنة 1(

فقيرة 
)السنة 1(

الفقر املزمناخلروج من الفقر

وبطبيعة احلال فإن البيانات غير قابلة للمقارنة املباشرة بني اجملموعات الطولية. وتتفاوت خطوط الفقر من بلد إلى 
آخر، كما يتفاوت الفاصل الزمني بني السنة 1 والسنة 2 في كل مجموعة من مجموعات البيانات. وميكن عموماً 
توقع ارتفاع معدل الدخول إلى الفقر واخلروج منه في مجموعات البيانات التي يطول فيها الفاصل الزمني بني 

التواريخ التي تغطيها املسوح االستقصائية.

اخلصائص األسرية املرتبطة مبسارات الفقر
قد يقترن الدخول إلى الفقر واخلروج منه مبجموعة من العوامل التي يرتبط بعضها بالبيئة التي تعيش فيها األسرة 
الريفية، ويرتبط بعضها بالتفاعل مع عوامل أخرى، وترتبط بعض العوامل بخصائص أفراد األسرة واخلصائص املميزة 
الطولية اجملمعة من  البيانات  وتُعد  احمللية.  بها مجتمعاتهم  التي تتسم  املستوى األسري واخلصائص  لهم على 
املسوح األسرية مصادر فريدة للمعلومات املتعلقة على وجه اخلصوص باخلصائص املميِّزة على املستوى األسري. 
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وُطرحت في أثناء التحليل األسئلة التالية بشكل مستقل في كل مجموعة من مجموعات البيانات: 
ما هي اخلصائص األسرية املرتبطة على األرجح باخلروج من الفقر؟)أ( 
ما هي اخلصائص األسرية املرتبطة على األرجح بالدخول إلى الفقر؟)ب( 
ما هي اخلصائص األسرية املرتبطة على األرجح بحاالت الفقر املزمن، إن وجدت؟)ج( 

وحلِّلت مسارات الفقر في كل بلد على أساس مجموعة مشتركة من اخلصائص األسرية من خالل مناذج خطية 
.R 2.9.0 عامة من حدين باستخدام مجموعة برامجيات

اخلصائص األسرية املرتبطة بديناميات الفقر
استخدمت في كل مجموعة خطية مجموعة من اخلصائص األسرية املستخلصة من بيانات املسوح األصلية. 

وميكن تقسيم اخلصائص األسرية التي يشملها التحليل إلى خمس فئات فرعية: 
اخلصائص الدميوغرافية: عدد أفراد األسرة ونسبة اإلعالة ونوع جنس عائل األسرة؛	أأ 
األصول الزراعية: األراضي املستخدمة )سواء املساحة بالهكتار أو القيمة بوحدة العملة احمللية(، واحليوانات )ب( 

)سواء من حيث قيمتها بالعملة احمللية أو وحدة الثروة احليوانية املدارية(؛

كيفية اسم املتغير
التعامل معه

ل ألبانياالتعريف املفصَّ
2005-2002

مصر
1999-1997

إثيوبيا
1997-1994

إندونيسيا
2000-1993

نيكاراغوا
2001-1998

جنوب أفريقيا
2004-1993

أوغندا
1999-1992

تنزانيا
2004-1991

فييت نام
1998-1992

+++++++++عدد أفراد األسرةمتغيِّرحجم األسرة
)عدد الراشدين الناشطني* في األسرة(/)عدد أفراد األسرة الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً والذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً(متغيِّرنسبة اإلعالة

* 15 عاماً > ... > 60 عاماً
+++++++++

0 - عائل األسرة ذكرعامل بوولنوع جنس عائل األسرة
1 - عائل األسرة أنثى

+++++++++

قيمة األراضي املستخدمة )مبا في ذلك املزارع الكبيرة( بوحدات العملة احمللية/عدد الراشدين الناشطني في األسرةمتغيِّراألراضي
أو

مساحة األراضي املستخدمة )مبا في ذلك املزارع الكبيرة( بالهكتار/عدد الراشدين الناشطني في األسرة

املساحةاملساحةاملساحةاملساحةالقيمةالقيمةاملساحةاملساحةاملساحة

وحدة الثروة احليوانية املداريةالقيمةالقيمةوحدة الثروة احليوانية املداريةالقيمةالقيمةالقيمة القيمةوحدة الثروة احليوانية املداريةقيمة الثروة احليوانية/عدد الراشدينمتغيرالثروة احليوانية
بدون أي تعليم - عائل األسرة لم يحصل على أي تعليم رسميعاملالتعليم

ابتدائي - عائل األسرة تلقى تعليماً ابتدائياً )إمتام التعليم االبتدائي أو عدم إمتامه(
ثانوي - عائل األسرة تلقى تعليماً ثانوياً أو ما فوقه )إمتام التعليم الثانوي أو عدم إمتامه(

+++++++++

1 - واحد على األقل من أفراد األسرة يعمل لبعض الوقت أو بشكل متفرغ كمزارع في مزرعة األسرة عامل بوولالزراعة
0 - ال يعمل أي فرد من أفراد األسرة كمزارع

+++++++++

نسبة الدخل املتحقق من 
العمل في املزرعة

+---++--+نسبة دخل األسرة من العمل في مزرعة األسرةمتغيِّر

اختالف نسبة الدخل 
املتحقق من العمل في 

املزرعة

نسبة الدخل األسري املتحقق من العمل في مزرعة األسرة في السنة 2 - نسبة الدخل األسرى من العمل في مزرعة األسرة متغيِّر
في السنة 1

+--++---+

1 - واحد على األقل من أفراد األسرة يعمل لبعض الوقت أو بشكل متفرغ في املهنة ”س‘ عامل بوولاملهنة ”س‘ 
0- ال يعمل أي فرد من أفراد األسرة في املهنة ”س‘ 

+++++++++

أقل - واحد على األقل من أفراد األسرة يعمل في املهنة ”س‘ في السنة 1، ولكن ال يعمل أي أفرادها في تلك املهنة في السنة 2عاملمهنة مختلفة ”س‘
بدون تغيير - ال يعمل أي فرد من أفراد األسرة في املهنة ”س‘ في السنة 1 أو في السنة 2، أو يعمل فرد واحد على األقل من 

األسرة في املهنة ”س‘ في كلتا السنتني
أكثر - ال يعمل أي فرد من أفراد األسرة في املهنة ”س‘ في السنة 1، ولكن يعمل ما ال يقل عن فرد واحد من أفراد األسرة في تلك 

املهنة في السنة 2

+-++++-++

+---++--+نسبة الدخل األسري من املهنة ”س‘متغيِّرنسبة املهنة ”س‘

النسبة املتحققة من 
املهنة اخملتلفة ”س‘

+---++--+نسبة الدخل األسري من املهنة في السنة 2 - نسبة الدخل األسري من املهنة ”س‘ في السنة 1متغير

انعدام التنوع - مهنة واحدة في األسرة عاملتنوع الدخل 
تنوع قليل - مهنتان

تنوع - أكثر من مهنتني

++++++++

أقل - عدد املهن أقل في السنة 2 عنه في السنة 1عاملاختالف تنوع الدخل
بدون تغيير - ال يطرأ أي تغيير على عدد املهن 

أكثر  - عدد املهن أكبر في السنة 2 عنه في السنة 1

+-++++++

اجلدول  1 متغيرات اخلصائص األسرية الواردة في التحليل
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مستوى التعليم الذي يتمتع به عائل األسرة: لم يحصل على أي تعليم رسمي، أو حصل على تعليم ابتدائي، )ج( 
أو تعليم ثانوي أو ما فوقه؛ 

مصادر الدخل/املهنة: الزراعة، والعمالة الزراعية، والعمالة غير الزراعية، والعمل احلر غير الزراعي، والتحويالت املالية؛ )د( 
تنوع الدخل/املهن: عدد مصادر الدخل والتغيُّر في عدد مصادر الدخل أو مصادر الدخل من التاريخ األول حتى )ه( 

التاريخ الثاني املشمول بالدراسة االستقصائية.

وفيما يتعلق مبصادر الدخل، ميكن إدراج تفاصيل أخرى، مثل نسبة كل مصدر من مصادر الدخل وتطوره، في منوذج 
عة عن الدخل من خالل مجموعة بيانات األنشطة الريفية  مجموعات البيانات التي تتاح بخصوصها بيانات مجمَّ
املدرة للدخل: ألبانيا، وإندونيسيا، ونيكاراغوا، وفييت نام. وفيما يتعلق مبجموعات البيانات األخرى، ال ميكن استخالص 

إاّل متغيرات بسيطة من حدين )مزاولة املهنة ”س‘ مقابل عدم مزاولة املهنة ”س‘( من مجموعات البيانات.

كيفية اسم املتغير
التعامل معه

ل ألبانياالتعريف املفصَّ
2005-2002

مصر
1999-1997

إثيوبيا
1997-1994

إندونيسيا
2000-1993

نيكاراغوا
2001-1998

جنوب أفريقيا
2004-1993

أوغندا
1999-1992

تنزانيا
2004-1991

فييت نام
1998-1992

+++++++++عدد أفراد األسرةمتغيِّرحجم األسرة
)عدد الراشدين الناشطني* في األسرة(/)عدد أفراد األسرة الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً والذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً(متغيِّرنسبة اإلعالة

* 15 عاماً > ... > 60 عاماً
+++++++++

0 - عائل األسرة ذكرعامل بوولنوع جنس عائل األسرة
1 - عائل األسرة أنثى

+++++++++

قيمة األراضي املستخدمة )مبا في ذلك املزارع الكبيرة( بوحدات العملة احمللية/عدد الراشدين الناشطني في األسرةمتغيِّراألراضي
أو

مساحة األراضي املستخدمة )مبا في ذلك املزارع الكبيرة( بالهكتار/عدد الراشدين الناشطني في األسرة

املساحةاملساحةاملساحةاملساحةالقيمةالقيمةاملساحةاملساحةاملساحة

وحدة الثروة احليوانية املداريةالقيمةالقيمةوحدة الثروة احليوانية املداريةالقيمةالقيمةالقيمة القيمةوحدة الثروة احليوانية املداريةقيمة الثروة احليوانية/عدد الراشدينمتغيرالثروة احليوانية
بدون أي تعليم - عائل األسرة لم يحصل على أي تعليم رسميعاملالتعليم

ابتدائي - عائل األسرة تلقى تعليماً ابتدائياً )إمتام التعليم االبتدائي أو عدم إمتامه(
ثانوي - عائل األسرة تلقى تعليماً ثانوياً أو ما فوقه )إمتام التعليم الثانوي أو عدم إمتامه(

+++++++++

1 - واحد على األقل من أفراد األسرة يعمل لبعض الوقت أو بشكل متفرغ كمزارع في مزرعة األسرة عامل بوولالزراعة
0 - ال يعمل أي فرد من أفراد األسرة كمزارع

+++++++++

نسبة الدخل املتحقق من 
العمل في املزرعة

+---++--+نسبة دخل األسرة من العمل في مزرعة األسرةمتغيِّر

اختالف نسبة الدخل 
املتحقق من العمل في 

املزرعة

نسبة الدخل األسري املتحقق من العمل في مزرعة األسرة في السنة 2 - نسبة الدخل األسرى من العمل في مزرعة األسرة متغيِّر
في السنة 1

+--++---+

1 - واحد على األقل من أفراد األسرة يعمل لبعض الوقت أو بشكل متفرغ في املهنة ”س‘ عامل بوولاملهنة ”س‘ 
0- ال يعمل أي فرد من أفراد األسرة في املهنة ”س‘ 

+++++++++

أقل - واحد على األقل من أفراد األسرة يعمل في املهنة ”س‘ في السنة 1، ولكن ال يعمل أي أفرادها في تلك املهنة في السنة 2عاملمهنة مختلفة ”س‘
بدون تغيير - ال يعمل أي فرد من أفراد األسرة في املهنة ”س‘ في السنة 1 أو في السنة 2، أو يعمل فرد واحد على األقل من 

األسرة في املهنة ”س‘ في كلتا السنتني
أكثر - ال يعمل أي فرد من أفراد األسرة في املهنة ”س‘ في السنة 1، ولكن يعمل ما ال يقل عن فرد واحد من أفراد األسرة في تلك 

املهنة في السنة 2

+-++++-++

+---++--+نسبة الدخل األسري من املهنة ”س‘متغيِّرنسبة املهنة ”س‘

النسبة املتحققة من 
املهنة اخملتلفة ”س‘

+---++--+نسبة الدخل األسري من املهنة في السنة 2 - نسبة الدخل األسري من املهنة ”س‘ في السنة 1متغير

انعدام التنوع - مهنة واحدة في األسرة عاملتنوع الدخل 
تنوع قليل - مهنتان

تنوع - أكثر من مهنتني

++++++++

أقل - عدد املهن أقل في السنة 2 عنه في السنة 1عاملاختالف تنوع الدخل
بدون تغيير - ال يطرأ أي تغيير على عدد املهن 

أكثر  - عدد املهن أكبر في السنة 2 عنه في السنة 1

+-++++++
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ويتضمن اجلدول 1 بيانات تفصيلية عن اخلصائص األسرية التي تشملها التحليالت. وتعني •+“ في اجلدول 1 أن 
اخلاصية املشار إليها في سطر معنيَّ مشمولة في حتليل اجملموعة املشار إليها في العمود بينما تشير •-“ إلى عدم 

إدراج اخلاصية في التحليل.
وتشمل مناذج بعض البلدان خصائص مجتمعية، من قبيل تقسيم األراضي أو ُسبل الوصول إلى البنية األساسية 
للنقل. وبالنظر إلى عدم إمكانية استخالص تلك البيانات إاّل في عدد محدود من اجملموعات فإن اجلدول ال يعرض 

النتائج ذات الصلة. 

ال�شكل 1 ديناميات الفقر الريفي 
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يعرض الشكل 1 بيانات ديناميات الفقر الريفي في صورة بيانية. ويبني الشكل ما يلي:
أوالً، يوجد قدر كبير من التحرك بني خطوط الفقر الوطنية في املناطق الريفية في مختلف البلدان. ويشمل )أ( 

النفقات  أن  الفقر  ديناميات  أُجريت حول  التي  األخرى  الدراسات  من  ويتبنيَّ  منه.  واخلروج  الفقر  دخول  ذلك 
ر تكرار التحرك حول  األسرية تقترب من خطوط الفقر الوطنية بني عدد كبير من األسر الريفية، وهو ما يفسِّ

تلك اخلطوط.
األقل )ب(  على  ميثل  ذلك  أن  من  الرغم  على  البلدان  بني  كبيراً  تفاوتاً  املزمن  الفقر  انتشار  معدل  يتباين  ثانياً، 

في جانب منه خطوط فقر وطنية مختلفة. ووفقاً خلطوط الفقر الوطنية، فإن الفقر املزمن يرتفع بشدة 
في البلدين اللذين يسيران نحو التحضر في اجملموعة، وهما نيكاراغوا وجنوب أفريقيا. وفي إثيوبيا وأوغندا 
وجمهورية تنزانيا املتحدة )وهي من أكثر البلدان اعتماداً على الزراعة في اجملموعة(، تنخفض نوعاً ما نسبة 
الفقر املزمن، وتزداد نسبياً معدالت تكرار الدخول في الفقر واخلروج منه. على أن إمكانية املقارنة بني البلدان 

ضعيفة مرة أخرى بالنظر إلى اختالف قيمة خطوط الفقر الوطنية.
ثالثاً، ُسجلت في البلدان التي كشفت عن مستوى جيد من األداء في النمو والتنمية خالل الفترة الواقعة )ج( 

بني سنتي املسح عن قدر كبير من التحرك داخل وخارج الفقر، مثل أوغندا وفييت نام. واستفادت نسبة كبيرة 
من األسر الريفية بوضوح من النمو في تلك السياقات.

يتراوح معدل تواتر التحرك الهابط بني ”ملموس‘ و”مرتفع بدرجة كبيرة‘ في كل احلاالت، وهو ما يبرز اتساع )د( 
نطاق هشاشة السكان الريفيني أمام العوامل التي قد تتسبب في وقوعهم )مرة أخرى( في الفقر وعدم 

كفاية منو االقتصاد الكلي في حد ذاته للحيلولة دون وقوعهم في الفقر. 

ديناميات الفقرة وخصائص األسر الريفية
الفقر  ديناميات  بني  االقتران  اختبار  املستخدمة في  النماذج اإلحصائية  نتائج  أدناه  الواردة  الثالثة  النماذج  تعرض 

ومختلف العوامل املبيَّنة في اجلدول 1.
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اسم املتغير/العامل الوارد في النموذج 

دة بتوسع في اجلدول 1 جميع املتغيرات محدَّ
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-++++++-+++++++++++++++متغيرعدد أفراد األسرة 

--++--+++++++++متغيرنسب اإلعالة

---+-----عامل بوولاألسر التي ترأسها نساء

---+++++-++++متغيرملكية األراضي 

-----+++++++-متغيرملكية احليوانات

-++++++-+-++-+++عاملمستوى تعليم عائل األسرة

----+----عامل بوولاملشاركة في الزراعة كمزارع

---+متغيرنسبة الدخل من العمل في املزرعة

اختالف نسبة الدخل من العمل في املزرعة 
--+-متغير)السنة 2- السنة 1(

-----+-+++++عاملاملشاركة في العمالة الزراعية

-----+++-عاملالتغيُّر في مستوى املشاركة في العمالة الزراعية

----متغيرنسبة الدخل من العمالة الزراعية

نسبة مختلفة من الدخل من العمالة الزراعية 
----متغير)السنة 2 - السنة 1(

--+++--+++-+-عاملاملشاركة في العمالة غير الزراعية 

-------عاملتغيُّر مستوى املشاركة في العمالة غير الزراعية

----متغيرنسبة الدخل من العمالة غير الزراعية

اختالف نسبة الدخل من العمالة غير الزراعية 
---+متغير)السنة 2 - السنة 1(

-------+-عاملاملشاركة في العمل احلر غير الزراعي

------++عاملالتغيُّر في املشاركة في العمل احلر غير الزراعي

-+++-+متغيرنسبة الدخل من العمل احلر غير الزراعي

اختالف نسبة الدخل من العمل احلر غير الزراعي 
-+++-++متغير)السنة 2 - السنة 1(

-+---+---عاملحصول األسرة على حتويالت مالية 

التغيُّر في التحويالت املالية التي حتصل عليها 
----++--عاملاألسرة

----متغيرنسبة الدخل من التحويالت

اختالف نسبة الدخل من التحويالت )السنة 2 - 
----متغيرالسنة 1(

--++------عاملتنوع مصادر الدخل 

االختالف في تنوع مصادر الدخل )السنة 2 - 
-------عاملالسنة 1(

النموذج  1 الفقر املزمن )النموذج اخلطي العام ذو احلدين: 0 إذا كانت األسرة ال تعاني فقراً مزمناً؛ 1 إذا كانت األسرة 
تعاني فقراً مزمناً(

 العامل أو املتغير املرتبط بازدياد حاالت الفقر املزمنP > 0.05+املتغير غير وارد في النموذج

العامل أو املتغيِّر املرتبط بانخفاض حاالت الفقر املزمنP > 0.01++ال يذكر-

+++P > 0.005
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اسم املتغير/العامل الوارد في النموذج 

دة بتوسع في اجلدول 1 جميع املتغيرات محدَّ
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--+++-++-++-متغيرعدد أفراد األسرة 

--+++----+++++متغيرنسب اإلعالة

------+--عامل بوولاألسر التي ترأسها نساء

----+++--+-متغيرملكية األراضي 

--+++---+++--متغيرملكية احليوانات

--+++-+----عاملمستوى تعليم عائل األسرة

---------عامل بوولاملشاركة في الزراعة كمزارع

----متغيرنسبة الدخل من العمل في املزرعة

اختالف نسبة الدخل من العمل في املزرعة 
++---متغير)السنة 2- السنة 1(

---------عاملاملشاركة في العمالة الزراعية

-----+++-عاملالتغيُّر في مستوى املشاركة في العمالة الزراعية

----متغيرنسبة الدخل من العمالة الزراعية

نسبة مختلفة من الدخل من العمالة الزراعية 
----متغير)السنة 2 - السنة 1(

------+++-عاملاملشاركة في العمالة غير الزراعية 

-------عاملتغيُّر مستوى املشاركة في العمالة غير الزراعية

--+-متغيرنسبة الدخل من العمالة غير الزراعية

اختالف نسبة الدخل من العمالة غير الزراعية 
----متغير)السنة 2 - السنة 1(

---------عاملاملشاركة في العمل احلر غير الزراعي

--+++----عاملالتغيُّر في املشاركة في العمل احلر غير الزراعي

--+-متغيرنسبة الدخل من العمل احلر غير الزراعي

اختالف نسبة الدخل من العمل احلر غير الزراعي 
---+متغير)السنة 2 - السنة 1(

---------عاملحصول األسرة على حتويالت مالية 

التغيُّر في التحويالت املالية التي حتصل عليها 
--+++----عاملاألسرة

----متغيرنسبة الدخل من التحويالت

اختالف نسبة الدخل من التحويالت )السنة 2 - 
----متغيرالسنة 1(

-++-------عاملتنوع مصادر الدخل 

االختالف في تنوع مصادر الدخل )السنة 2 - 
-------عاملالسنة 1(

1 إذا ظلت  0 عندما تخرج األسرة من الفقر؛  النموذج  2 اخلروج من الفقر )النموذج اخلطي العام ذو احلدين: 
الفقر( األسرة في 

 العامل أو املتغير املرتبط بانخفاض احتماالت اخلروج الفقرP > 0.05+املتغير غير وارد في النموذج

العامل أو املتغيِّر املرتبط بازدياد احتماالت اخلروج من الفقرP > 0.01++ال يذكر-

+++P > 0.005
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اسم املتغير/العامل الوارد في النموذج 

دة بتوسع في اجلدول 1 جميع املتغيرات محدَّ
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--+++-+++-++--متغيرعدد أفراد األسرة 

--+++------متغيرنسب اإلعالة

--------+عامل بوولاألسر التي ترأسها نساء

----+++---+متغيرملكية األراضي 

------++++-متغيرملكية احليوانات

--++--+---عاملمستوى تعليم عائل األسرة

---------عامل بوولاملشاركة في الزراعة كمزارع

----متغيرنسبة الدخل من العمل في املزرعة

اختالف نسبة الدخل من العمل في املزرعة 
----متغير)السنة 2- السنة 1(

----+----عاملاملشاركة في العمالة الزراعية

-------عاملالتغيُّر في مستوى املشاركة في العمالة الزراعية

----متغيرنسبة الدخل من العمالة الزراعية

نسبة مختلفة من الدخل من العمالة الزراعية 
----متغير)السنة 2 - السنة 1(

-----+-+-عاملاملشاركة في العمالة غير الزراعية 

+------عاملتغيُّر مستوى املشاركة في العمالة غير الزراعية

----متغيرنسبة الدخل من العمالة غير الزراعية

اختالف نسبة الدخل من العمالة غير الزراعية 
----متغير)السنة 2 - السنة 1(

-------+-عاملاملشاركة في العمل احلر غير الزراعي

++------عاملالتغيُّر في املشاركة في العمل احلر غير الزراعي

----متغيرنسبة الدخل من العمل احلر غير الزراعي

اختالف نسبة الدخل من العمل احلر غير الزراعي 
----متغير)السنة 2 - السنة 1(

---------عاملحصول األسرة على حتويالت مالية 

التغيُّر في التحويالت املالية التي حتصل عليها 
-++++----عاملاألسرة

----متغيرنسبة الدخل من التحويالت

اختالف نسبة الدخل من التحويالت )السنة 2 - 
----متغيرالسنة 1(

--++------عاملتنوع مصادر الدخل 

االختالف في تنوع مصادر الدخل )السنة 2 - 
-------عاملالسنة 1(

1 إذا خرجت األسرة  0 إذا بقيت األسرة في الفقرً؛  النموذج  3 الوقوع في الفقر )النموذج اخلطي العام ذو احلدين: 
الفقر( من 

     العامل أو املتغير املرتبط بازدياد احتماالت الدخول في الفقرP > 0.05+املتغير غير وارد في النموذج

العامل أو املتغيِّر املرتبط بانخفاض احتماالت الدخول في الفقرP > 0.01++ال يذكر-

+++P > 0.005
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الدروس املستفادة
الفقر املزمن. يشير التحليل إلى ارتباط ثالث مجموعات من العوامل بالفقر املزمن في كل احلاالت. واجملموعة األولى 
من العوامل دميوغرافية، حيث يغلب الفقر املزمن في معظم البلدان على األسر األكبر واألسر التي لديها نسبة أكبر 
من املعالني مقارنة باألسر األخرى. وهذا العامل مشترك في معظم املسوح باستثناء ألبانيا التي تشهد بالفعل حتوالً 
دميوغرافياً. وثانياً، يرتبط انخفاض مستوى ملكية األراضي و/أو احليوانات بالفقر املزمن في معظم البلدان باستثناء 
بارتفاع مستوى الهشاشة  ارتباطاً واضحاً  ألبانيا وجنوب أفريقيا وفييت نام. ويرتبط انخفاض مستويات األصول 
وانخفاض القدرة على االستفادة من الفرص االقتصادية. وميكن أن تعني قلة األصول الزراعية في بعض األحيان 
انعدام خيارات احلصول على الدخل في األسر التي ينخفض مستوى تعليمها أو التي تقل فرص حصولها على 
العمل غير الزراعي. على أن ذلك قد ال ينطبق على البلدان التي يزداد فيها تنوع االقتصادات الريفية )التي تشمل، في 
هذه العينة، جنوب أفريقيا وألبانيا وفييت نام(. وثالثاً، يرتبط انخفاض مستوى تعليم عائل األسرة بالفقر املزمن في 

كل املناطق تقريباً. ويتأثر ذلك بالتعليم االبتدائي والثانوي على السواء.
وفيما يتعلق بخصائص ُسبل كسب العيش، تقل في كثير من األحيان احتماالت الفقر املزمن بني األسر التي 
تنخرط في العمالة غير الزراعية. وينطبق ذلك على نيكاراغوا وجمهورية تنزانيا املتحدة وفييت نام، ويسود نفس 
االجتاه في ألبانيا وإندونيسيا وأوغندا وإن كان بدرجة ال تذكر. وتؤيد النتائج إجماالً فكرة ارتباط مزاولة العمل غير 
الزراعي وارتفاع أو ازدياد نسبة الدخل من العمالة غير الزراعية بانخفاض حاالت الفقر املزمن بني األسر. ويسود في 
بضع بلدان اجتاهات مماثلة فيما يتعلق بالعمل احلر غير الزراعي. وفي ثالث حاالت )إندونيسيا ونيكاراغوا وفييت نام(، 
يرتبط على وجه اخلصوص ارتفاع معدل العمل احلر غير الزراعي أو نسبة الدخل غير الزراعي بانخفاض معدل الفقر 
املزمن. وترتبط مزاولة العمل احلر الزراعي بدرجات متباينة تبايناً كبيراً بالفقر املزمن في مختلف البلدان. وينتشر 
الفقر املزمن على األرجح بني األسر التي تشترك في العمالة الزراعية في نيكاراغوا، في حني أن احلالة في إندونيسيا 

وجمهورية تنزانيا املتحدة كانت على النقيض من ذلك. كما تفاوتت االجتاهات تفاوتاً كبيراً بني البلدان األخرى.
اخلروج من الفقر والدخول فيه. إذا كان انخفاض مستويات التعليم وارتفاع أعداد املعالني وانخفاض ملكية األصول 
الزراعية يرتبط ارتباطاً واضحاً بالفقر املزمن فهل يرتبط حتسني تلك املتغيرات باخلروج من الفقر؟ يكشف التحليل 
عموماً عن أن هذه العوامل متيل إلى االرتباط باخلروج من الفقر متاماً كما يرتبط انعدام تلك العوامل بالفقر املزمن. 

على أن هذا االرتباط يزداد قوة في الكثير من احلاالت عندما يتعلق بقلة التعرض للوقوع في الفقر.
وفيما يتعلق بُسبل كسب العيش، تكشف االجتاهات عن ارتباط متكرر بني العمل الريفي غير الزراعي وارتفاع 
الناحية  من  نام،  فييت  وفي  ونيكاراغوا(.  إثيوبيا  في  كبيرة  بدرجة  ملموس  ارتباط  )وهو  الفقر  من  اخلروج  معدل 
األخرى، يرتبط العمل احلر غير الزراعي ارتباطاً أقوى باخلروج من الفقر، وينطبق ذلك أيضاً على إندونيسيا ونيكاراغوا. 
وفي املقابل فإن املشاركة في العمل الزراعي بأجر ترتبط ارتباطاً كبيراً بالتعرض للوقوع )مرة أخرى( في الفقر في 

بعض البلدان.
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تشكل منظمة بانوس في لندن جزءاً من شبكة عاملية ال   1
تستهدف الربح لتعزيز مشاركة الفقراء والسكان املهمشني 

في نقاشات التنمية الدولية من خالل وسائط اإلعالم ومشاريع 
االتصال: www.panos.org.uk. املنظمات احمللية الشريكة ملنظمة 
بانوس لندن في هذه العملية هي: مركز بيجني للتنمية الثقافية 

للمرأة )الصني(، سامح أحمد سعيد وأوالده من مركز األرض حلقوق 
اإلنسان )مصر(، وصندوق أندرو ليز االستئماني )مدغشقر(، ومعهد 
بانوس لغرب أفريقيا )السنغال(، ومؤسسة عمر أصغر خان للتنمية 

)باكستان(، رابطة كاالندريا للتواصل االجتماعي )بيرو(.
أُجريت مشاورات مع 126 شخصاً آخرين )64 رجالً و62 امرأة(   2

من خالل املناقشات اجلماعية املركزة في نفس األماكن.
3  (2010d) البنك الدولي
منظمة األغذية والزراعة (2010)  4
5   Delgado et al. (2010)

البنك الدولي، ومنظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي   6
للتنمية الزراعية (2009) 

منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ومنظمة   7
األغذية والزراعة (2010)

منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ومنظمة   8
األغذية والزراعة (2009)

9  (2009d) منظمة األغذية والزراعة
10  Losch, Fréguin-Gresh and White (2010)

11   Sarris (2009)

12   Ligon and Sadoulet (2007)

13   Christaensen, Demery and Kuhl (2010)

14   Sumner et al. (2008)

اجمللس االقتصادي واالجتماعي (2008)  15
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( (2009)  16
املنتدى العاملي للمانحني من أجل التنمية الريفية (2008)  17
18   Cotula et al. (2009)

19   Chang (2009)

20   Green (2008)

تعتمد اإلحصاءات الدولية على التعاريف الوطنية للمصطلحني   21
»الريفي« و»احلضري« وتتفاوت تلك التعاريف تفاوتاً كبيراً من بلد 

إلى بلد. وفي كثير من احلاالت، تتسم املناطق التي تعرَّف بأنها 
حضرية بسمات ريفية من حيث العمل )مثل االعتماد على 

الزراعة( وكذلك من حيث مستوى البنية األساسية واخلدمات. بل 
إن تلك السمات قد متتد لتشمل املدن الكبرى. وميكن أن يفضي 
ذلك في بعض املناطق، ال سيما في أمريكا الالتينية، إلى نقص 

كبير في تعداد السكان الريفيني وفقراء الريف.
22   Sumner et al. (2008)

األمم املتحدة (2009)  23
24   Ravallion, Chen and Sangraula (2007)

األمم املتحدة (2010)  25
تستند األرقام إلى عدد الفقراء الذين يعيشون على 1.25 دوالر   26

لة بنسبة  أمريكي يومياً )مؤشرات التنمية في العالم( املعدَّ
الفقر احلضري/الريفي املستمدة من استقصاءات الفقر 

الوطنية باستخدام خطوط الفقر الوطنية )انظر امللحق 1(.
من الواضح أن استخدام نُهج مختلفة لقياس الفقر يسفر   27

  Anand ،عن اختالف األرقام املتعلقة بأعداد الفقراء. انظر
Segal and Stiglitz (2010)

28   Losch, Fréguin-Gresh and White (2010)

29   Ahmed et al. (2007)

30   von Grebmer et al. (2009)

31   Fan (2010)

األمم املتحدة (2010)  32
البنك الدولي (2007)  33
نسبة األطفال دون اخلامسة الذين يبتعد االنحراف املعياري   34

لوزنهم مبقدار -2 عن متوسط الوزن مقابل العمل في 
اجملموعة املرجعية.

Collier (2008). يتبني من حسابات كولييه أن 300 مليون   35

نسمة يعيشون في البلدان النامية غير الساحلية بعد 
استبعاد أثرياء املوارد. ومن احملتمل أن نصف هؤالء السكان 

فقراء، ومنهم نسبة كبيرة ريفيون. وال تشمل هذه احلسابات 
الواليات الهندية، وإاّل فإن األعداد ستزداد زيادة كبيرة. 

مركز بحوث الفقر املزمن (2004)  36
37   Pender (2008)

38   Benson, Epprecht and Minot (2010)

يحلل Valdés et al. (2008) بيانات االستقصاءات األسرية   39
في 15 بلداً من البلدان التي تشملها قاعدة بيانات األنشطة 
الريفية املدرة للدخل املشتركة بني منظمة األغذية والزراعة 

http://www.fao.org/es/ESA/riga/english/ والبنك الدولي
index_en.htm. وهذه االستقصاءات متماثلة من حيث هيكل 

الدخل األسري واخلصائص األسرية وتسمح بتغطية جغرافية 
ألفريقيا )غانا ومدغشقر ومالوي ونيجيريا( وآسيا )بنغالديش 

وإندونيسيا ونيبال وباكستان وفييت نام(، وأوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى )ألبانيا وبلغاريا( وأمريكا الالتينية والكاريبي 

)إكوادور وغواتيماال ونيكاراغوا وبنما(.
40   Desai et al. (2010)

41   Valdés et al. (2008)

نفس املرجع السابق  42
43   Anriquez (2007)
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44   Losch, Fréguin-Gresh and White (2010)

45   Narayan, Pritchett and Kapoor (2009)

46   Dercon and Shapiro (2007)

47   Narayan, Pritchet and Kapoor (2009)

48   Carr and Hartl (2010)

49   Fontana and Paciello (2009)

50   Medeiros and Costa (2010)

51   Quisumbing and Pandolfelli (2010), Valdés et al. ًانظر مثال
(2008)

52   http://genderindex.org/content/social-institutions-variables

53  Fontana and Paciello (2009)

54   Quan (2006)

البنك الدولي (2007)  55
56   Quisumbing and Pandolfelli (2010)

اإليكونومست (2010)  57
58   Jütting and Morrisson (2009)

اليونيسيف (2009)  59
60  (2009a) اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي
األمم املتحدة (2010)  61
(L. Gasperini، رسالة شخصية، 2010)   62

األمم املتحدة (2010)  63
(L. Gasperini، رسالة شخصية،  2010)   64

البنك الدولي (2006)  65
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (2009)  66
67  (2009a) األمم املتحدة
68   Hall and Patrinos (2010)

69   Baulch et al. (2010)

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (2004)  70
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (2009)  71
72   Hoddinott (2009)

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي (2010)  73
74  Ellis (1998) ،ًانظر مثال
75   pandey and Bhandari (2009)

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (2010)  76
77   Pandey and Bhandari (2009)

78   Bird and Shepherd (2003)

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي (2010)  79
 (B. Gueye ، رسالة شخصية، 2010)   80
منظمة الصحة العاملية (2010)  81
82   Hogan et al. (2010)

83   Nikièma, Haddad and Potvin (2008)

البنك الدولي (2008)  84
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط الهادئ (2009)  85
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي (2009)  86
مصرف التنمية اآلسيوي (2009)  87
88  (2010b) البنك الدولي
89   Nelson et al. (2009)

برنامج األغذية العاملي (2009)  90
هذا هو ما يذهب إليه مثالً Brown and Crawford(2009) فيما   91

يتعلق بالشرق األوسط وشمال أفريقيا.
92   Tolba and Saab (2009)

93  (2010a) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،   94

وبرنامج األغذية العاملي (2010)
95   Tyler and Fajber (2009)

96   von Braun and Meinzen-Dick (2009)

97   Cotula et al. (2009)

مركز بيرو للدراسات االجتماعية (2010)  98
99  (2008a) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

100   Quan (2006); Schejtmann and Berdegué (2003)

101   Sjaastad and Cousins (2009)

102   Cousins (2009)

103   Ostrom (1997)

104  (2009a) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
105   FAO (2009k); GreenFacts (2009); Kura et al. (2004)

106   Kura et al. (2004)

107   Dugan et al(2007)

108   Allison and Badjeck (2004)

109   O’Meally (2009)

110  ActionAid (2008) هذه الفقرة تعتمد اعتماداً كبيراً على
111   De Nigris (2005)

112   Headey (2010)

113   Hoffler (2008)

114   Thapa et al. (2009)

115   El-Dukheri,Elamin and Kherallah (2010)

116   Mousseau (2010)

Galtier (2009)؛ منظمة التعاون والتنمية في امليدان   117

االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة (2010)
الفريق االستشاري لسياسات األغذية املشترك بني الوكالة   118

الوطنية للتخطيط اإلمنائي/وزارة الزراعة/الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية/مؤسسة بدائل التنمية (2002)

119   Dorward and Chirwa (2009)

منظمة تنسيق عمليات التضامن ومساعدات الطوارئ   120
والتنمية (2006)

121   ActionAid (2008)

مؤشرات احلوكمة العاملية  122
123  (2009a) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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125   Alinovi, Hemrich and Russo (2007)
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يعاني مليار شخص ممن يعيشون في املناطق الريفية 
من الفقر املدقع. وتفاقم مخاطر جديدة، مبا فيها 

القيود املتزايدة على املوارد الطبيعية، والتهديد املتزايد 
الناجم عن تغيُّر املناخ والتفاوت احلاد في أسعار األغذية، 
الصعوبات التي يواجهها أولئك األشخاص في بناء حياة 

أفضل لهم وألسرهم.

 في الوقت نفسه يتمتع السكان الريفيون الفقراء، 
وبخاصة املزارعون من أصحاب احليازات الصغيرة والعمال 

الزراعيون، بأهمية بالغة في سد احتياجات العالم 
املستقبلة من األغذية، والتي يتوقع لها أن تتزايد بحدود 

70 في املائة على مدى العقود األربعة القادمة حيث 
سيصل تعداد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة.

يوفر تقرير الفقر الريفي 2011 الذي أعده الصندوق نهجاً 
واضحاً للتطرق للفقر الريفي في الوقت احلاضر، وملواجهة 

التحديات في املستقبل. 

ومن خالل املقابالت مع السكان الريفيني الفقراء، ودراسات 
احلالة، والبحوث املستفيضة التي أجراها اخلبراء في مجال 
احلد من الفقر، ينظر التقرير في من هم السكان الريفيون 
الفقراء، وما يقومون به، وكيف تتغيَّر  سبل عيشهم. وهو 

يتحرى التحديات التي جتعل من الصعب على الريفيني 
نساًء ورجاالً وشباباً التغلب على الفقر.

 ويشدد التقرير على أهمية احلد من اخملاطر العديدة التي 
يواجهها السكان الريفيون الفقراء كشرط أساسي 

للحد من الفقر الريفي. كما يسلط الضوء على ضرورة 
جعل زراعة احليازات الصغيرة أكثر إنتاجية وربحية من 

خالل جدول أعمال جديد للتكثيف الزراعي املستدام 
الذي يستغل ظروف السوق املتغيِّرة. وهو يؤكد كذلك 
على أهمية بناء قدرات السكان الريفيني الفقراء لكي 

يستفيدوا من الفرص املتاحة في االقتصاد غير الزراعي. 
ويخلص التقرير إلى جملة من السياسات والتدابير التي 

يتوجب على احلكومات والعاملني في مجال التنمية 
اتخاذها لدعم جهود السكان الريفيني الفقراء أنفسهم.
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