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هذا التقرير من إنتاج موظفي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والنتائج التي 
.ضمنها ال تعكس بالضرورة آراء الدول األعضاء أو ممثليها في اجمللس التنفيذييت

ال يضمن الصندوق دقة البيانات الواردة في هذا العمل. األوصاف املستخدمة 
وطريقة عرض املادة في هذا املطبوع ال تعني التعبير عن أي رأي، بأي حال من 
األحوال، للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لألمم املتحدة فيما يتعلق بالوضع 
القانوني ألي بلد، إقليم، مدينة أو منطقة أو لسلطاته، أو بشأن حتديد تخومه 
أو حدوده. ويقصد من عبارتي االقتصادات »املتقدمة« و »النامية« املالءمة 

اإلحصائية وال تعبران بالضرورة، عن حكم بصدد املرحلة التي بلغها أي بلد أو  
منطقة بعينها، في عملية التنمية.

جميع احلقوق محفوظة. 

صادر عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  2010©
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نظرة عامة 

مة مقد :لوألالفصل ا
ءاصدأتددترو.2008م عاحتى  2006م عامن ة لفترافيلية ولدايةغذألارسعاأعفتتضا
تاذئي الغذالعجزانابلدعلى شد ألكذقع ونكاو،لملعااءنحاأجميعفي ر سعاألاعتفارا
يباتقرنسمة ن مليو 100عه مبجمومبا مة زألافعتدو .دراملوالىإةملفتقراملنخفضاخللدا

نتكالئن و.لملعاافيعى جلوافصفولى إفعادءالفقراينيحلضراويفيني لرانلسكاامن 
بكثير علىألتازما نها فإ 2008م عامنتصف منذ نخفضت اقدلية ولدايةغذألارسعاأ

رسعاألاتظلن أجحملرامنورسعاألاعتفاراجةموقبل عليها نت كالتي اتهاالمعدمن 
لغنيةانالبلداهمتساو.ملقبلالعقدالخالها زوتتجان أوأ2010م عات يامستوعند 
ملستقبلاقفاآنأعلى .رسعاألاعتفارالبة ستجااجنتاإلاةديازفي كبير ر وبدن آلاحتى 
2050م عافي نسمة ت ارمليا 9هم دعدهز سيناين لذالملعاانسكام طعاإنبأحي تو

حتقيق سيقتضيبينما ،ئةملاافي 70بنسبة ية غذألامنملي لعااجنتاإلاةديازسيتطلب 
رسعابأه فيرتووءالغذالىإلصولوايالقضاًيضاأىنتصدن أللجميعئي الغذامنألا

لفعار ود،ةلصغيراتازحليااعةارزسيما ال،عةارللزن يكون ألك ذلتحقيق بد ال و.لةمعقو
تهم لتيايالقضااجلةملعالة لفعاادجلهوامنيد مزل بذمن بد ال و،نالبلداتلكفي كثر أ
.يةغذلألين كمشترء الفقرايفينيلرانلسكاا

ضنخفااقسيافي د عقود امتداعلىر وتدمية لناانالبلدافيعة ارلزاعجلة ظلت و
محلية تببيئان البلدامنلكثير افيلك ذنقتراو،ئيةالغذاتللمنتجاملية لعاارسعاألا

،تسالسياامةءمالم عدو،عةارلزافير ستثماالاتيامستوني تديشكل و.تيةاموغير 
،يفيةلراسيةساألالبنيةالةحاني تدو،فسةملنااعلىتها رقدم عدوقاسوألاضعف و
همتسامل اعولطبيعية ادراملواةعدقار هوتدو،ليةملااتماخلداوجنتاإلاية كفام عدو

في عيةارلزاقاسوألافي،ةلصغيراتازحلياابصحاأكةرمشاجعلت بيئة د يجاإفيكلها 
عيةارلزاتملنتجاارسعاأعتفارانفإم ليواو.يةمجزغير وطر خملابافة محفون حياألامنكثير 
تازحلياابصحاأ فيها يعملن أيجبة يدجدبيئة  تهيئةفي هم يساملي لعااىملستواعلى 
على .قاسوألافيية جملزاكةرملشااعلىتشجعهم ة يدجدفز احولهم فر توقد و،ةلصغيرا
من لكثيرافيسة ماجة حلاالتازما و.حملليةالبيئةاحتسنيًيضاأيتطلبلك ذحتقيق ن أ
ةديازو،قهانطاسيع توو أجحةلنااهجلنباخذ ألاو،ئمةمالت ساسياضع ولى إنالبلدا ُ
.يفيةلراطقملناافيوعة ارلزافير ستثماالاحتسنيو
،مدألايلةلطواتيالتحداويا للقضافقط تستجيب ال أينبغيعة ارللزتية املوالبيئةا
،عةارلزاعليهاتعتمد لتي الطبيعيةادراملوفا .يدجلداقعالوامعيضا أبوتتجان أينبغي بل 
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قمتتفاو.لهاستعمااعلىفس لتنااداديزورهولتدافية خذآ،همليااوضي ارألاصة بخاو
.ملستقبلافيًاءسوع ضاوألادادستزو،عةارلزاطرمخامن يد يزيلذاخملناارتغيء اجرلة حلاا ُّ
مما ،نالبلدامنلكثير افيبينها ق ولفراتتسعوًيعاسرًامنوحمللية ايةغذألاقاسوأتشهد و

كما .ةلصغيراتازحلياابصحاأمماأةيدجدت ياحتدح يطروةيدجدية دقتصااًقافاآيفتح
عيةارلزاتادامدإلاسلسالبني مل لتكااداديزحيث لية ولداقاسوألاوةرلتجااصفرر تتغي َّ
ضللعرئلة هار دكمصالهند اولصني اويل زالبراقبيلمن ة كبيرت ادقتصااغتبزوملية لعاا
لكثيرافيية حلضراويفية لراطقملناابنيبط التراداديزو.عيةارلزاتملنتجااعلىلطلب او
.لفقرامنحلد اويفي لراللنموة يدجدًصافرملتغير ا«يفيلراقعالوا»يفتح ونالبلدامن
نالبلدامنلكثير افية يدجدًصافرية كزمرلالاوطية اميقرلدالحالإتعمليات جدوأكما 
نلسكاالتمثيلت منظمار ظهوعلى ص خابشكل ص لفراههذت عدساو،ميةلناا
تجملتمعااوء الفقرايفينيلرادافرألامتكنيويفية لراطقملنااةرادإحتسنيوء الفقرايفينيلرا
بني لعملاسنن يبلغوين لذاصشخاألانسبةد ادتزً،اخيرأو.ةلفقيرايفيةلراحملليةا
ةديالزمة زلالافولظراتهيئةعلى عد يسان أميكنما هو و،ليمقاألاجميعفي ن لسكاا
.يةحلضراويفية لراطقملناافيي دقتصاالالنموا

للتنمية ئيسيةركة محرة قوها رعتباباعة ارلزباة خيرألاتالسنوافيم هتماالادجتدو َّ
لىإتسعىملية عات اردمباة عدية غذألارسعاأعتفارابعقاأفيت ظهرو.لفقرامنحلد او
ُّفلتكيايابقضام هتماالاقتلوانفسفي د اديزكما  .ميةلناانالبلدافيعة ارلزاءحياإ

في ءالفقرايفينيلرانلسكااكةرمشاسبل وةلصغيراتازحليااعةارزفي خ ملناارتغيمع  ُّ
من ةدستفاالاوخملناارتغيثر أمنلتخفيف اولبيئية اتماخلدباتبطة ملراقاسوألاصفر ُّ
،يفيلرالفقرامنحلد اوعة ارلزافيلة ولدارودتقييم ة دعاإنآلاييجركما  .صلفراتلك 
تسالسياابهم تقون أميكني لذارولدافيلتفكير بايد جدم هتمااردابوفق ألافي ح تلوو
.طنيلوائيالغذامنألانضماوقلسواتتقلبامن حلد افيت ارستثماالاومة لعاا

كبرأحتقيقلى إةدلعاافيلسبيل اهوعة ارلزافيلنمو انأعلىم عاق تفااديسوو
على ةملعتمداةلفقيراتادقتصاالافيسيما ال،نلسكاافقرألحلصات لتحسيناا
صلفراوطر خملاامماأدلصمواعلىة ردقانت كااذإعةارلزانبأير لتقرااهذف يعترو.عةارلزا
كةمحرة قوتظل ف فسوة لصغيراتازحلياابصحاأجهاتولتي اةيدجلداقيةلسواولبيئية ا
شدألانالبلداعلىص خابشكل لك ذينطبق و.لفقرامنحلد اويفي لراللنمو ئيسية ر

كل فيي دقتصاالالنمواحتقيقويفي لرالفقرامنللحد ة يدجدص فرفتح ن أعلىً.افقر
يفيلرادقتصاالايشملًسعااوًنهجايفية لرالتنميةانهجن يكون أيقتضين البلدا

يقوعي ارزعقطاد جوونحياألامنكثير في سي ساألامنو.عةارلزالككذوعي ارلزاغير 
غير ةيدجدت كامحرت قالسياامنلكثير افيًيضاأتنشأو.عملتنوايفيلرالنموالتحفيز 

.يفيلرالنموافعدفي ها تسخيرميكن عية ارز
يفينيلرانلسكااجةحان أهوير لتقرااهذمنها ينطلق لتي اسيةساألاةعدلقااو
من ةدستفاالاعلىتهم رقدمن حتد نها جهوايولتي اةدملتعداطرخملااةرادإلىإءالفقرا
راستمرباير لتقراكديؤو.عيارلزاغيرد قتصاالافيو أعةارلزافيء اسوة يدجلداصلفرا



            
           

               
            

           
         

     
             
              
             
           
            

           
           
            

    
             

              
               
            

            
         

            
            
            

       
          
            
           

              
             

              
              
             
           

         
          
          
            

3نظرة عامة

حلدافيلسليمة اةرادإلاوتارستثماالاوتسالسياابهم تقون أميكني لذاسمحلاارولدا
بشكل طرخملااتلكمع مل لتعااعلىء الفقرايفينيلرانلسكااةعدمساوطر خملاامن 
رصوتشجيع ًيضاأينبغينه أعلى .ةيدجدص فرفتح لى إلسبيلاهولك ذنأرعتبابافضل أ
تهممنظماويفيني لرانلسكاالكذيشمل ن أعلى،جملتمعاولة ولدابنين ولتعاامن ة يدجد
كلو.نيملداجملتمعافيعلة لفااصرلعناامنعة متنوعة مجمووية رلتجاالعماألاعقطاو
.منهالتخفيف اوطر خملااةرادإللة فعات اودأديجاإلسية ساأصرلعنااه هذ

م ليوايفي لرالفقر الة حا :نيلثاالفصل ا
منب يقرما يعيش و.ينيحضرمنهم كثر أيفينيرمي لناالملعاانسكال ازما 
نأعلى .يفيةلراطقملناافي،نلسكااعمجمومن ئة ملاافي 55ي أ،نسمةر مليا 3.1

تهورذلى إسيصل 2025م عاحتى  2020م عامن ة لفترافييفيني لرانلسكااعمجمو
نلسكاادعدفي ة ديازمي لناالملعااسيشهدو،ضنخفاالافيلك ذبعد أسيبدو
يكامرأفييفيني لرانلسكاادعدلفعل باأبدو.يفينيلرانهسكاد عدق يفومبا يني حلضرا
منو طأتباو.طلهبوايقطرفي يسير قي لشرابهاجنووسيا آقشرويبي رلكااوتينية لالا
في يفينيلرانلسكااداعدأضنخفااأيبدف سوو.ىخرأطقمنافي يفيني لرانلسكاا
يقيافرأفيو 2025م عال بحلوسيا آسطووبجنوفي ويقيا فرألشماوسط وألاقلشرا

.2045م عالي احوء الصحرابجنو
ينلعقدارامدعلى لم لعااءنحاأبعضفي لفقر امنحلد افيئل لهااملتقداغمرو
قلأعلىن يعيشونسمة ر مليا 1.4ء هازكهنال ازما ،سياآقشرفي صة بخاو،ئتنيلفاا

عنيقل ال ما يعيش و.عجلواننويعانسمة ر مليالي احووً،ميايويكي مرأرالود1.25من 
لطفاألايشكلويفية لراطقملناافيلفقر اييدلشدالملعاانسكامن ئة ملاافي  70
في جحرألاعلىر تتغيلن ئق حلقااههذو.منهمة كبيرنسبة عى جلواوءالفقرابلشبااو َّ
فيةاغرميولداتالتغييراوق لنطااسعالوالتحضرامنغم لراعلىيب لقراملستقبلا
لتياسياآبجنوهما ع جلواولفقر باًارتضرليم قاألاكثرأو.ليمقاألاجميعها تشهدلتي ا

فيها تبلغلتي اءالصحرابجنويقيا فرأو،ءالفقرايفينيلرانلسكاامن د عدكبر بأثر تستأ
ليس كبيرلفقر اتيامستوفي ين لتباانأعلى .تهايامستوعلى أيفيلرالفقراتالمعد
.يضاأنالبلداخلادوبل ،نالبلداوليم قاألابنيفقط 
خلادلك كذون البلداوليم قاألابنية لفقيرايفيةلراسرألامعيشةبل سع تتنوو ُ
لكذفي مبا ،ةلصغيراتازحليااعةارزعلى تة ومتفات جاربدق زلرادراموتعتمد و.نالبلدا
لعملاوأحلرالعملاو،جربأعي ارلزالعملاوفية حلراكسماألايدمصاوني احليواجنتاإلا
ًساساأيعتمدسر ألابعضن أحنيفي و.ةلهجراوعي ارلزاغيريفي لرادقتصاالافي جر بأ

سيلةكوقه زردراموة عدقايع تنولى إيسعىمعظمها ن فإنشطة ألامنحد اوعنوعلى 
منكثر ألوايزحيث ن البلدامعظمفي ًياحيوًارودعة ارلزاتلعبو.طرخملاامن للحد 

كثرألاةدلعاافيهي سر ألافقرأو،مختلفةت جاربدعة ارلزايفيةلراسرألامنئة ملاافي  80
في هميةأدادتزعي ارلزاغيرخل لداردمصان أغير .عيةارلزالةلعمااوعة ارلزاعلىًادعتماا

رجوألانحول لتحوباي سرألاىملستواعلىخل لداةديازًماعموتبط ترو،ليمقاألامختلف 
.حلرالعملاهريدي لذاخللداوعة ارلزباًطاتباراقلألالعماألافي 
نيتدوية دقتصاالاصلفراضيقول صوألالىإرفتقاالابسببيفي لرالفقراينشأ و
فؤلتكاامعدفي صل ملتأانماحلراعنًفضالت ارلقداضعفولتعليم اتيامستو

ةربصوجه رخاولفقر اخلادكتتحرسر ألامنة كبيرًاداعدأنأعلى .سيلسيااوعي جتماالا
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وأمنملزالفقرامنلة حايفية رسر أتعيشبينما لك لذوً.ناحياأتاسنوة عدن غضوفي 
في ّالإةلفقراةئرادنخلويدال ين لذانلسكاامنًنسبياة كبيرًاداعدأكهنان فإملستمر ا
وألصحةالعتالاقبيلمن ت ماصدبسبب ًساساألفقرافيسر ألاتقعو.ةدمحدت قاوأ

حوبرلفقر امنج وخلراتبطيرو.ثرالكواوعالنزاوأعيةجتماالاتلنفقااوأصيلحملااتلف
من ،سرألائصبخصاًياقوًطاتباراتبطيرهو و.ةمرللمغاد استعدالاولشخصية اةردملباا

فةضاإلباو.ةجليدالصحيةالةحلااعلىيعتمد كما ،يةدملاالصوألاملكيةولتعليم اقبيل 
على صلفرافرتوويدقتصاالالنموانفإى سرألاىملستواعلىمنة لكااملالعوالىإ
ةرادإلالكذفي مبا ،عمةالداتسساملؤاوسية ساألالبنيةاوق اسوألاوحمللي اىملستوا
يعزلتوافيفؤ لتكاامعدمل العواههذعلى يغلب و.مهمةمل اعوكله يشكل ،لسليمةا
.بلدكل خل اد

تقامعون حياألامنكثير في فؤ لتكاامعدر وجذيها تغذلتي انماحلرانباجوتشكل و
نلسكااويف لرابشباوءنساسيما ال،معينةت فئام تقدقلة عرفي اكثيرهم تسا
نلسكاالصوأءبنان ماحلرالكلذي لتصدايتطلبو.قيةلعراتقلياألاوصليني ألا
محلية صفرتهيئة على نفسه قت لوافيلعمل او،عيةجلمااوية دلفراتهمارقديز تعزو
.فضلأبشكلمعها مل لتعااعلىتهم عدمساو أنهاجهوايولتي اطرخملاامنلتخفيف او
عن منفصلةلة مسأها رعتبابامل تعايب قرقت وحتى يفيني لرانلسكااتارقدظلت و
ًمعاجلتها معاينبغي يا لقضااههذن أعلى .يفيةلراللتنميةص لفراتهيئةفي ر ستثماالا

.ءالفقرالحلصامل شايفي رمنو حتقيق وسع اوقنطاعلى لفقر امنج وخلراتيسيرجل أمن 

طر للمخاي لتصداهمية أ :لثلثاالفصل ا
عنصر لكبذهو و،لفقرامنة لفقيرايفيةلراسرألاجوخلرم زالط شرتها رادإوطر خملااجتنب 
تخصيص يقةطرن بشأة سرألاتاراقرمتثل و.عيشهمبل ستتيجيااسترافي ي رمحو ُ
لككذوبل ،حةملتااصللفرفقط ليس لة ادلة لعمااوضي ارألاول اموألالستعمااو

تطيح نأميكنلتي اتماللصدض لتعرانيةمكاإمنحد نى دألىإلتقليلالىإجة للحا
قنفاإلاعلىتها رقدمن تقلل و أمنهج وخلرامنمتنعها ولفقر اةهوفي بها تلقي وةسرألبا

حد نىدألىإتالحتماالاتلكمن لتقليل الىإجةحلاانأعلى .سيةساألاتهاجاحتيااعلى 
يتنطولتي اصلفرامنة دستفاالاعلىص شخاألاةرقدمن ن حياألامنكثير في ض يقو ِّ
من جههاايوما ة رادإلىإةدلعاافييفية لراسرألاتتجهو.طرخملاامنر قدعلى ًماعمو
في يدلشدايعلتنوالىإةلصغيراتازحلياابصحاأيلجأقد و.يعلتنوالخالمن طر مخا
غير نشطةألاةكثيرسر أمتستخدو.خملتلطةاعةارلزاظمنماستخداوأصيلحملااعةارز ُ
ًيضاأسيساألامنو.لعكساوأبهاتبطة ملراطرخملاامنحلد اوعة ارلزالتكميلعية ارلزا
يقيها جزحاء لبناى خرألالصوألاوشية ملااوضي ارألاودلنقوالكذفي مبا ،لصوألاكمةامر
.يسرألاىملستواعلىطر خملااةرادإتتيجيااسترافيسم حاعنصر فير تووتمالصدامن 
.فيهاء لبقااوألفقراةئرادلخودفي هم يساي لذائيسيلرامللعااهيت مالصداو
قلة بسببد لصمواعلىًافقرقل ألانلسكاامنة رقدقل أءالفقرانيفيولرانلسكااو
تمالصداتقعما عندو.تمالصدن ضويتعرما عندعليها د عتماالاميكنهملتي الصوألا
وألصوألابيعو أنيولدادتكبتشمل ت تيجيااستراماستخدبانها جهوايوقد ء الفقرانفإ ُّ
في شةهشاكثر أجتعلهممل اعوكلها هي و،بلشبااول طفاألاتعليمص فرعن لتخلي ا
.ملستقبلافيت ماصدمن له ن ضويتعرما جهة امو



           
            
         

             
           

          
             
           

           
     

           
             

           
         
         
           
           
            
         
          
            

        

       
             

           
            
             
              

             
            
            
          
            
           
           
          
            
          

5نظرة عامة 

من لكثيرافيء الفقرانيفيولرانلسكااجههاايولتي اطرخملاابيئةبة صعود ادتزو
بعيد مدأمنذئمة لقااطرخملاافقطن جهوايوال ء الفقرانيفيولرانلسكااو.لملعااءنحاأ
ملهمةاعيةجتماالاسلطقواليفتكاوقاسوألاوخملنااتقلبولصحة العتالباتبطة ملراو
من لكثيراجهةاموًيضاأمليواعليهمبل ،لولداشةهشالك ذفي مبا ،حلكماءسوو
تناضماقلة و،خملناارتغيولطبيعية ادراملوارهوتدمل العواتلكتشمل و.ىخرألاملالعوا ُّ
تاذت سساملؤاومة لعااتملمتلكاادراموعلى ط لضغواديادزاو،ضيارألاعلىل حلصوا
ةيدجلداصلفراتصلّالألبيئةاههذفي جح ملرامنو.يةغذألارسعاأتقلبد يادزاو،لصلةا

يلتصدايتطلبو.ءالفقرايفينيلرانلسكاامنلكثير الىإيفيةلراطقملناافي للنمو 
في بعيدمد أمنذئمة لقااطرللمخابة ستجاالاحتسنيوةيداملتزاوأةيدجلداطر للمخا
.تارستثمااوة مبتكرت ساسيان حياألامن كثير 
للنمو يدجدل عماألوجدصميم في ت مالصداوطر للمخاسليم ر تصوضع ويتطلب و
لنهجالكذيشمل ن أينبغي،حيةنافمن  .نباجلوادمتعدًنهجالفقر امنحلد اويفي لرا
تتيجيااسترالاسيعتووعم ديق طرعن طر خملااةرادإعلىيفيني لرانلسكااة رقديز تعز
بكتسااعلىتهم عدمساولها ي لتصداوطر خملااةرادإلنها يستعملولتي اتاودألاو
،ىخرألاحيةلناامنو.ةيدجدت تيجيااستراضعلومة زلالالصوألاوفرملعااوتارملهاا

نلسكاايعيشهالتي افولظراعليهاي تنطولتي اطرخملااتقليللنهج الك ذيتطلب 
ىخرألاسيةساألاتماخلداوألصحيةايةعالراوأقاسوألبايتعلق فيما ء اسون يفيولرا
تملنظماايزتعزة دحملداكيزلتراتالمجاتشمل و.عالنزامنمن ألاوألطبيعيةالبيئةاوأ َّ
سيعتوتشجيع و؛عيجتماالامنللتضاة يدجدت لياآيدحتدعلى تها عدمساوجملتمعية ا
يةحلماامجابرعم دو؛ءالفقرايفينيلرانللسكالية ملااتماخلدامن عة مجموتعميق و
هاطرمخامن حلد اولها صوأءبناعلى ة لفقيراسرألاعدتسان أميكنلتي اعيةجتماالا
.خلللدة رمدوية مجزنشطة أفيكبر ألةبسهور ستثماالاو

خل لداةديازجل أمن عية ارلزاقاسوألا:بعالرالفصل ا
معظم تبطيرو.ءادألايةقوعية ارزقاسوأدجوولفقر امنحلد اويفي لراللنموسي ساألامن 
على .كليهماو أيةغذلألين كمشترو أتللمنتجائعني كباء اسوق اسوألبايفية لراسرألا
قاسوألافيكة رملشااوً.اكبيرًتاوتفات ويتفاق اسوألافيسر ألاتلككة رمشاى مدن أ

.تيةاموغير ط وبشري جتروطرخملابافة محفونها أكمان حياألامنكثير في ة كدمؤغير 
ئهاشرمن ًالبدبهم ص خلاائهماغذج نتاإلىإفولظراتلكفي سر ألامنلكثير ايسعى و

في قلسوانحوهة جملواصيلحملاافيتها ارستثمااىخرأسرأحتدبينما حمللية اقاسوألامن  َّ
لصولوابلسنفإبل ملقاافيو.عيةارلزاتملنتجاايدرلتوعليها د عتماالاميكنق اسوأبغيا ُ
ُظمنلستغالاعلىعية ارلزاسرألاعديسان أميكنقة ثوملواوية جملزاتملنتجااقاسوألىإ
يينطولتي اطرخملااوليف لتكااوتفآملكااتوتتفاو.عيارلزاخلهادةديازوًيارجتاجها نتاإ

.ملنتجنيافختالباتختلف ولقيمة اسلسالمن سلسلة كل وق سيالكل ًتبعالك ذعليها 
صلفرامنة دستفاالافيت ياحتدًماعمون جهوايوء الفقرايفينيلرانلسكاانأعلى 
.بهاتبطة ملراطرخملااعلىلة بسهولتغلب انيستطيعوال وت ملنتجااقاسوأفيية جملزا

دلعقواوأئتنيلفااينلعقدالخالعميقة ت الحتوعية ارلزاتملنتجااقاسوأتشهدو
.قاسوألاةرادإوأضلعراتنظيمولطلب اطبيعةوحجم حيث من لك ذوئتة لفااثةلثالا
،عيةارلزاتملنتجااعلىلطلب افييعة سرة ديازمية لناانالبلدامعظم تشهد و
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عتفاراوملستهلكني اداعدأفية ديالزاكهحترلطلب ااهذو،لقيمةاليةلعااتملنتجااسيما ال
على ةلكبيراجرللمتايع لسرارنتشاالايشجعو.يةحلضراطقملناافي خلهم دىمستو

سللسالاههذو.لقيمةاليةلعاائيةالغذاداللموصة بخاو،يثةحدقيمة سل سالء نشاإ
قاسوألاىلدمما على أييرمعايها لدوفضل أبشكلمنسقة ومنظمة نها بأًماعموتتسم 

في ئيةالغذاتادامدإلاظمنفي مهم ر وبدم تقولت ازما لك ذغم رلتي ايةلتقليدا ُ
بيئة هيكلتهات ُعيدألتياوأيثةحلدالقيمةاسلسالوق اسوألاتتيحو .نالبلدامعظم 
عتفاراعلىللتغلب ية مجزًصافرلهم تفتح ن أميكنوةلصغيراتازحلياابصحاألة يدجد
يالبدم تقدن أميكنية لتقليداقاسوألالكنو.لتهميشاطرمخاوقاسوألالخودليف تكا ِّ
ً.طياحتيااًارخيان حياألابعضفي تتيح وًمهما
يطةخرت شهدو.قليميةإلاوملية لعااعيةارلزاقاسوألاهيكلكز ترومل تكاد اديزكما 

ًارودلنمو ايعةلسراتادقتصاالابعضفيها لعبت ت اتغييرعة ارلزافيملية لعااةرلتجاا
تدادزاعمليةهي و،يندرملوارصغاء قصاإلىإيرلتصداقاسوأمنلكثير امييلوً.ايدامتز
تملنتجااعلىشد أييرمعاض بفرل لشماانابلدفي ئة لتجزارجتام قيابعد تها حد
يندرملوارصغام ماأمهمةًصافرتفتح ملية لعاالقيمةاسلسالبعض لكن و.تلعمليااو
.يةنولثااتعالصناافيو أعيارلزالتجهيزافين يعملوين لذاينخرآلايفينيلرانلسكااو
لتيائدالفواوليف لتكاايدحتدة لصغيراتازحلياابصحاأسعوفي ن يكون أينبغي و

لةحاكل في ملية لعااوحمللية اوية لتقليداويثة حلداقاسوألافي كتهم رمشاعليها ي تنطو
.لةحاكل ف وظرمتليه مبا لها بة ستجاالاوةحدعلى 
حتى لقيمةاسلسالل طوعلى ت مالملعااليفتكاوطر خملااتخفيضملهم امنو
قاسوألافيمجز ر وبدة لصغيراتازحلياابصحاأكةرمشانية مكاإىمديد حتدميكن 
كةرللمشاسي ساأطكشرلتنظيم اعلىتهم رقديز تعزمن بد ال و.يثةحلداعيةارلزا
لتياونها ويتكبدلتي اتمالملعااليفتكامن حلد اوكبر أليةبفعاق اسوألافي

ً،يضاأمهمةسية ساألالبنيةاو .معهمية رجتات مالمعافي ن خلويدمن ها يتكبد
من حلداجلأمن،تالتصاالاوت ماملعلواجيالوتكنووللنقل سية ساألالبنيةاسيما ال
عدتسان أدللعقوميكن و.قاسوألاتمامعلوفق تدحتسني ولتيقن امعدوليف لتكاا

لعماألاوةلصغيراتازحلياابصحاأبنين حياألامنكثير في لثقة اتبني نها أللك ذفي 
تماخلداوت خالملداتنائتمااتماخدلى إعنيراملزالصووتسهل وعية ارلزايةرلتجاا
ديادزاظلفي د لعقواتلكم ابرإليد امتزبشكل ًتيااموق لسيااتباو.ىخرألاليةملاا
.مليةلعاايةغذألاعةصناخل ادت كاللشرعية جتماالاليةوملسؤالعماألوجدهمية أ

تجلهااومية حلكواغيرت ملنظمااوني ملداجملتمعاتمنظماوت سالسيااي رملقرميكن و
ءسارإعلىتهم عدملساق لسواءسطاووعني راملزارصغامع لعمل افيئيسي ررودءادأنحةملاا
لقيمةاسلساللى إلنظراتهاذقت لوافيم يلزو.قاسوألامعمة امستدت قاعالسيع توو
ءلبناسيلة وصفها بولك كذوبل ،عنيراملزارلصغاص فرر مصدها رعتبابافقط ليس عية ارلزا
تسالسيااًيضاأبدالو.ينخرآلايفينيلرانلسكاامنتماخلداولةلعمااعلىلطلبا جيهتومن

.تماخدمي كمقدولكعمايفيني لرانلسكاامماأطرخملاامنحلد اوصلفراتهيئة نحو 

م املستداعي ارلزالتكثيف ا:مسخلاالفصل ا
ةديازهمها أمنًارموأ2050م عال بحلومية لناانالبلدافيية غذألاجنتاإعفةمضاتتطلب 
دامتداعلىعي ارلزاجنتاإلامنوظل قد و.تلغالاىمستوفع روضي ارألالستعمااتكثيف 



          
            
            
          

            
            
          
           

            
     

          
           
            
           

            
             
           
           
          

              
           
           

           
           

           
          
            

           
            
        
           
            
             
            

            

7نظرة عامة

،عيةارلزاجيةنتاإلاةديازبفضل ني لسكاالنمواعلىًقامتفوضية ملاابعنيرألاتالسنوا
حتى يةغذألارسعاأضنخفااوملية لعاائيةالغذاتادامدإلافية كبيرة ديازلى إفضىأمما
عيارلزالتكثيفاهجلنجية رخلاالبيئيةانباجلوامنًقلقاك هنان أعلى  .يبقرقت و ُ
.عيةارلزائيةلكيميااداملوالستعمااةديازونة حملسارولبذاماستخداعلىتقتصر لتي ا َّ
مليوانشهدننا فإ،خملناارتغيوقة لطااةرندولطبيعية ادراملواةعدقار هوتدظل في و ُّ
ةديالزسية ساأنةحملساتخالملداو.شملأنهجلى إجةحلاانبشأء ارآلافيًايدامتزًفقااتو َّ
لبحثافيية لقواتارستثماالاوعمة الداتسالسياانشألك ذفي نها شأ،جيةنتاإلا
فظيحاًنهجاتتطلب م ليوافوظرن أعلى .سيةساألالبنيةاتنميةوعي ارلزايرلتطواو

على عيةارلزاظملناةرقديد يزوها يستعيدو ألطبيعيةادراملواةعدقاعلى فضل أبشكل  ُ
.خيةملنااتارلتغياوت لتقلبااجهوفي د لصموا ُّ

تسارممات دادزاوقت لوابعضمنذ م املستداعيارلزاللتكثيفل عماألوجدنشأ و
لىإنعوراملزاجتهالتيايةلتقليداتلتقنياامنبعضها يستفيد لتي اعيارلزالتكثيفا
ةرادإلافيمل لشاابنهجهيد جلدالعماألالوجديتسم و.ئتنيلفااينلعقدالخالبها خذ ألا
جيلويكوإرمنظول خالمن د راملواتلكة رادإلكذيشمل و .لطبيعيةادراللمومة املستدا
حتيق لىإلسعياوجية رخلاادراملوالستعماافيئية نتقاالامنيد مزلى إءللجواوعي ارز
.خملناارتغيمع ف لتكياعلىلعمل اوعية ارلزاةرولداخلادفر لتضاامنممكن ى مستوقصى أ ُُّّ
ظحتفاالاعلىتها رقدوبنيتها وبة لترابةخصوحتسني لى إًماعموت سارملمااههذف تهدو
لستعماافيد قتصاالاو،نيةملعداوجية لولبيواوية لعضوادراملوامنعة مجمول خالمن ء ملابا
لتكثيفاتكملت سارمماكلها ه هذو .هارهدتقليل وكبر أةءبكفامها استخداوه ملياا
جاذمنو-ةحدعلى و أًمعا-تشكلال وله يال بدمتثل ال لكنها وجية رخلااتخالملداماستخدبا

تهمسارمماث استحداعنيراملزامنيتطلب ل عماألالوجدن أقعالواو.عليهد عتماالاميكن 
يلتصداجلأمنلعلمية اثلبحوالككذوحمللية افهمرمعامن ة دستفاالامع،صةخلاا

مع فلتكياوملنظم النهجاهيو،ثلثالاتلسمااههذو.نهاجهوايولتي اةدحملداكل للمشا ُّ
.شئلناالعماألالوجدر محوهي لعلمية افةملعراوعني راملزافرمعابني بط لراوقلسياا

نأميكنفهو .ةلصغيراتازحلياابصحاأللكثير اميقدن ألعماألال وجلدميكن و ِّ
دراملوالستعمااو،جيةنتاإلاحتسنيعلى ،ملشجعةاقلسوافوظرفر تتوما عند،عديسا
جهوفي د لصمواعلىة رلقداءبناعلى ة عدملسااو،ليةلفعاامنر قدكبر بأحمللية ا
لتخفيفباتبطة ملراتماخلدابعضلك ذفي مبا ،بيئيةت ماخدمي تقدو،خيملناادجهاإلا

مع متهءاموميكن م املستداعيارلزالتكثيفانألىإلنظرباو.خملناارتغيثر أمن  ُّ
نفإت عاراملزاوعني راللمزحة ملتاالصوألاتيامستومختلف وت ملتطلباامختلف 

من تهمدستفااحتسنيجل أمنتهم ارخياسيع لتوسيلة وهرعتباباليه إلنظرانمكاإلبا
.تهارادإعلىتهم رقديز تعزو أطرخملاامننفسه قت لوافيلتخفيف اوقاسوألاصفر
عنيراملزارصغامتكني جل أمنطر خملاامنللتخفيف بير اتدذ تخااوفية كافز احوفير توني يتعو َّ
ةزحيات ناضماة ديازصخابشكل لك ذيتطلب و.ماملستداعيارلزالتكثيفالىإللتحوامن 
عنيراملزارصغات ارمهاير تطويجب كما  .لبيئيةاتماخلدامماأقاسوألاسيعتووضي ارألا
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لحلود يجاإو،لعلماعلىئمة لقاايثةحلداهجلنابني وفهم رمعاوتهم خبربني جتمع حتى  ُ
تماخلداوثلبحواوعي ارلزالتعليماتشجيعلك ذيقتضي ف سوو.كلهمملشالة فعا
ةلصغيراتازحلياابصحاأبنيكل ملشااحلوربتكاالاونولتعااةديازتشجيع و،يةرستشاالا
،تلياوملسؤاسمتقاو،تلفاحتاء بنالك ذسيتطلب كما  .تماخلداميمقدوحثني لبااو
مع لكذقبل و،صخلااعلقطااوني ملداجملتمعاوت ماحلكوابني ية رزتآت قاعالين تكوو
.تهممنظماوعني راملزا

عيارلزاغير يفي لرادقتصاالافي ص لفراتهيئة  :سدلساالفصل ا
،عيارلزاغيرحلر العملاوأجربألعمل اءاسو،عيارلزاغيريفي لرادقتصاالافيكة رملشاا

.يفيةلراسرألامنة كبيرد اعدأىلدطر خملااةرادإتتيجيااسترافيهمية ألايدامتزعنصر 
،يفينيلرانلسكاامنة يدامتزد اعدأبنيلفقر امنج وللخرملهمة اقلطراحدألك ذيشكل و
تسالسياايرمقرمن ًمهمالظل ع لقطاااهذن أمنغم لراعلىو.مليوابشباسيما ال
فيرتووللنمو ر كمصدتنميته يز بتعزم ليوامهتماالادجتدفقد ن البلدامنلكثير افي 
ةئرلساانالبلدافيلك كذوعة ارلزاعلىها دقتصاايعتمدلتي انالبلدافيلعمل اصفر

.يةحلضراطقملنااعلىها دقتصاائملقاانالبلداوللتحوايق طرعلى 
كل دِّليوحيث عية ارلزاغيرية دقتصاالاللتنميةئيسية لراكةحملراةلقواهيعة ارلزاو
من نيةلثاالةجلوافيًسنتا 80و 30بني ح وايترما عة ارلزافيفة ملضاالقيمةامن ر الود
ىخرأمهمةت كامحربعة رأمليواثمةن أعلى .دقتصاالامنى خرألاتعالقطاافيخل لدا

سيماال،لتحضراهيلى وألاكةحملراةلقوا.عيارلزاغيرد قتصاالامنوحتفيز في ها رودلها 
ً،نياثاو.يةحلضراويفية لراتادقتصاالابنيمل لتكااديادزاوسطة ملتواوأةلصغيراكزاملرامنو 
طقملناافيت ماخلداوللعمل ة يدجدًصافرتخلق ن أميكنلتي املةلعواوير لتحراتعمليا
ملتنقلةاتفيةلهاالتغطيةانشرسيما ال،تماملعلواول تصاالاظمنن حتسً،لثاثاو .يفيةلرا ُُّ

قدو.ةدملتجداوية كزمرلالاقةلطااظمنفي ر ستثماالاديادزا،اخيرأو.يفيةلراطقملناافي  ًُ
ًصافرلك بذتفتح وبينها فيما ونالبلداخلادشتى ق بطرًمعاجتتمع وتكاحملراههذجد تو

.عيارلزاغيريفي لرادقتصاالالتنمية مختلفة 
طرخملااتقليلوفضل أفزاحوفير تويجب ،ةيدجلداتكاحملراتلكس لناارِّيسخلكي و
سيةساألالبنيةافيًارستثماالكذيتطلب و.ملعنينيادافرألاكللها ض يتعرلتي ا
َّقةملسباطولشراتشملو.ةرادإلاحتسنيو،لنقلاوقة لطااقبيلمن ،يفيةلراتماخلداو
تماخدفير تووية رلتجاالعماألاخمناحتسني صة خلااتارستثماالالتشجيعمة زلالا

لجالرامنيع رملشاابصحاأتجاحتياالئمة ملالاليةملااتماخلداوية رلتجاالعماألاتنمية
لتياملةلعااةلقواعلىل حلصوانيةمكاإتكاللشرح تتان أبدال و.ءاسوحد على ء لنسااو

فيها نيحصلولتي البيئةاهييفيني لرالللعمانة حملسالبيئةاو .ئمةملالاتارملهاامتتلك  َّ
هيو،لتنظيماعلىتهم رقدوقهم بحقوف اعترافيهاد يسووئق لالالعملاصفرعلى 
نةملضمواغيرورجوألانيةملتدالعماألارنتشاالي للتصدد جهوفيها ل تبذلتي البيئةا
غبيرو.سميلراغيرع لقطاافيء لنساانصيبمن غلب ألافيهي لتي املنظمةاغير و
في نيكون أو،لتنظيماعلىتهم رقدعم دوقهم بحقوف اعترالافين يفيولرانوجرملهاا
تجلهاامتقوو.منخفضةبتكلفة ولة بسهوطن لوالىإليةملااتياللتحوالسارإسعهم و
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على .عيارلزاغيريفي لرادقتصالالنة محسبيئة تهيئة في مهم ر وبدمية حلكواعلةلفاا َّ
،نوخرآلاهايتخذلتي اتاردملبااحتفيزوتيسير في يتمثل قد ر ولدالكذمن ًمهماًنباجان أ

.يفينيلراللعمااتمنظماو أتكالشراقبيل من 
في حةملتااصلفرامنة دستفاالاعلىيفيني لرانلسكااتارقديز تعزسي ساألامن و
نألت ارملهااتنميةولتعليم افيرتوص خابشكل ملهم امنو.عيارلزاغيريفي لرادقتصاالا
نيحسوئق لالالعملاصفرلى إلصولوامنين شدالراهدافرأويف لرابشبان ِّميكلك ذ ِّ
تنمية منص خابشكل بد ال و.بهمصة خلاايةرلتجاالهمعماأةرادإوءبدعلى تهم رقد
نللسكالية حلااتجاحتياالائميالمبا حتسينها وها يزتعزوملهنية اولفنية اتهمارمها
في ءلبقاافين غبويرين لذاللعمااوىلصغرايعرملشاابصحاألكذيشمل و.يفينيلرا
على تارلقدايزتعزيتطلب و.ةلهجرالىإنيسعوقد ين لذاللعمااوصلية ألاطقهممنا
لتيانولتعااتقاعالمن ،نحياألامنكثير في ة مبتكرو،مختلفةًارصوت جلبهااتلك كل 
علقطاافيهاك يشترو؛طةسالواولتحفيز اولتيسير افيل فعار وبدت ماحلكوافيها م تقو
.كبيرر وبدنحة ملااتجلهااومية حلكواغيرت ملنظمااوص خلاا

؟حتقيقهبل ُسهي ما وعمله ينبغي ي لذاما  :بعلساالفصل ا
للفقر يلتصداتياحتدشبح ل ازما ،ةيدجلدالفيةألامنت اسنوعشر ء نقضاابعد 
ةرلنداديادزاقسيافي لم لعاانسكامن يد املتزادلعدامطعاإقتلوانفسفي و،يفيلرا
يللتصدن آلامةزحات اءاجرإذتخاامنبد ال و.مناماأةبقوًثالما،خملناارتغيولبيئية ا ُّ

لجاروءنسامتكني من بد ال و.يفيةلراتادقتصاالاتهميشمي تدلتي املالعوامن للكثير 
ديجاإويدقتصاالالنموافيكة رللمشاة يدجلداصلفراتلكتسخير من يف لرابشباو
لكذمن هم ألاو.طرمخامن جههم ايوما مع فضل أبشكلمل للتعامهم ماأبلس ُ
يلهاحتوويفية لراطقملنااعلىتخيم لتي ادكولرالةحايد تبديتطلب لعمل ااهذن أهو 
.فيهاتهم حاطموحتقيق في ن غبويروفيها لعيش اعلىم ليوابشبايقبل كن ماألىإ
الهذبسيطة ت باجاإيألحلاابطبيعةجد توال و؟لكذحتقيق ميكن كيف هو ل السؤاو
يةدقتصاالالتنميةاحيثمن تهما يامستوفي ًاكبيرًتاوتفان البلداتوتتفاو .لالسؤا
نأميكنو.يفيلراوعي ارلزاعلقطاابنيةوحجم ويفي لرالفقراعمقوعتسااولنمو اطمناأو

صفرت يامستوفي كبير ين تباعن يسفر مما ً،اكبيرًفاختالانالبلداخلادطق ملنااتختلف 
.يفيلرالفقرامنحلد اويفية لراللتنميةمة عاخطط جد تون أميكنال لك لذو.لنموا
ميقون أينبغيلتي اراودألاولها ي لتصداينبغيلتي ايالقضااوكيز لترات المجاين تتباو

.تقالسياافختالباعلني لفاامختلفبها 
لتازما و.يفيلرالنمواءازإمةرلصاابعيةلتتااعيةلقطااهجلنازوجتاينبغي نه أعلى  ُ

ًارمصدمتثل ونالبلدامنلكثير افيية دقتصاالالتنميةافيئيسي رروبدم تقوعة ارلزا
،يفينيلرابلشبااولجالراوءلنساامنة كبيرد اعدأمماألفقرامنج وخلراصلفرًئيسيار
رصغان فإلك ذلى إفةضاإلباو «.سليمي رجتاعمل »لى إلك ذيل حتوميكنهم من صة بخاو
.ةبشدينة متبانت كان إوحتى ،ةكبيرت ياحتدن جهوايومية لنااليمقاألاجميعفي عني راملزا
ًارمحوت يالتحدالتلكي لتصداعلىة عدملسااضبغرعة ارلزاعلىكيز لترايظلن أيجب و
يجبو.ءاسوحد على ية دقتصاالالتنميةايزتعزولفقر امنحلد ادجهوعليه كز ترًئيسيار
ُظمنيرتطوهو فولظراكلفي فملطاايةنهافي دجلهواليهإميتريلذافلهدانيكون أ
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ميتقدجل أمن)مية ينالداقاسوألامعملة ملتكااوملنتجة اةلصغيراتازحليااعةارز
ةردلقااوًبيئيامة املستداو(عيةارلزاوئية الغذاتملنتجاافيرتولك كذولبيئية اتماخلدا

سيةساأتسماتشكل ثة لثالاصرلعنااههذو.تمالصداوطر خملااجهوفي د لصمواعلى 
لكسب تيجيةاستركاسيما ال،ءلبقااتمامقولها فر تتولتي اةلصغيراتازحليااعةارلز
ةيدجلداملالعواجملةوطلنشابابض لنااعيارلزاعللقطاميكن و.لغدالجياأبنيلعيش ا
من سعةاوعة مجموفي عي ارلزاغيريفي لرادقتصاالاسيعلتوكة محرة قوتشكل ن أ
يدقتصاالالنمواحتقيقويفي لرالفقرامنحلد اصفرسيع تويتطلب و.يةلقطرافولظرا
قلنطااعلىعي ارلزاغيريفي لرادقتصاالاعلىكيز لتراويفي لرالنموافيسع اونهج ع تباا
دقتصاالاوةلصغيراتازحليااعةارزهما و،لنيجملااينهذعلى كيز لترايتطلبو.سعوألا
:فيهار ستثماالاةديازويا قضابع ربأًصاخاًماهتماا،عيارلزاغيريفي لرا
فيها وتقل الفرص فيها تزداد أماكن تغدو حتى الريفيةللمناطق  العامة البيئة حتسني 	•

االستثمار زيادة ذلك ويتطلب مستقبلهم. بناء من الريف شباب فيها ويتمكن اخملاطر 
وشبكات والكهرباء الطرق سيما ال واملرافق، األساسية للبنية أكبر اهتمام وتكريس 
التعليم ذلك في مبا الريفية، اخلدمات توفير ًأيضااملهم  ومن املتجددة. والطاقة املياه 

واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا وخدمات واالتصال املالية واخلدمات الصحية والرعاية 
واحلد  الريفي النمو تعزيز جهود كل جناح في األخرى هي حاسمة السليمة اإلدارة أن كما 

من الفقر، مبا في ذلك وضع نهج أكثر استدامة في التكثيف الزراعي. 
على  تهمعدمساوءالفقرانيفيولرانلسكااجهها ايولتي اطر خملااىمستوتخفيض  	•

لوجدفي ًمالشاوًيارمحوًاعنصريشكل ن أينبغيتها رادإعلى تهم رقدحتسني 
عةارلزاعملدًكامحرلك ذنيكون أينبغيو.ءالفقرالحلصايفية لرالتنميةالعماأ
لكذيشمل و.عيارلزاغيريفي لرادقتصاالاو-ماملستدالتكثيفاهيجسدما هو و-

ءالفقرايفينيلرانلسكااوةلصغيراتازحلياابصحاأيدولتزق لسواحتفيزو أتنمية 
سيعتولك ذيقتضي و.نهاجهوايولتي اطرخملاامن حتد ة يدجدت ماخدوتجيالوبتكنو
لجاروء لنساعية جلمااوية دلفراتارلقدايزتعزلى إجيحتاو،عيةجتماالايةحلماا
.يفلرابشباو
.يفيةلرالتنميةالعماألوجدفي كبر أمهتماالىإجيحتاية دلفراتارلقدباض لنهوا 	•

ةملهرانلسكاادجووعلى يفي لرادقتصاالافير بتكاالاومية ينالداوجية نتاإلاتعتمدو
لىإلطفاألاوب لشبااول جالراوء لنساامنيف لرانسكاكل ج يحتاو .ملتعلمنياو

ةدستفاالامنمتكنهم لتي افةملعرابكتسااعلىتهم عدمساوتهم ارمهاتنمية 
عيارلزاغيريفي لرادقتصاالافيء اسوعية ارلزافية يدجلدايةدقتصاالاصلفرامن 
في رستثماالامنص خابشكل بد ال و .يفيةلراطقملنااجرخالعمل اقسوفي و أ
ملهنيةاولفنية اتارملهااتنميةلك ذيشمل ن أعلىئية ابتدالاحلةملرابعدلتعليم ا
.عةارلزانحولي لعاالتعليماهدمعاجيه توة دعاإو
على ةلقواومن ألاولثقة امينحهمن أميكن يفيني لران للسكاعية جلماات ارلقدايز تعز 	•

ةعدمسافي ئيسي رر ودية لعضواعلىئمة لقااتللمنظماو .لفقراعلىلتغلب ا
ةرادإوت ارملهاابكتسااوة يدجلداتلتقنيااتعلموطر خملاامنحلد اعلىيفيني لرانلسكاا
على تملنظمااههذض وتتفاكما  .تهممنتجايق تسووعية جلمااوية دلفرالصوألا

ةعدملسااميكنهاو،مةحلكواوأصخلااعلقطاامعتهم عالتفافي ئها عضاألح مصا
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وألتسييرافيكل مشات ملنظماامنلكثير انييعاو .ليةوللمسؤعها خضاإعلى 
بشكل ءالفقرايفينيلرانلسكاالحمصاة دلعاافيمتثل نت كان إو،لتمثيلاوأةرادإلا
كثرأوتغدحتى ت ملنظمااههذيز تعزينبغي و.جيرخاف طري أميثلهن أميكنمما فضل أ

.تسالسياافيثير للتأمها ماأسعوألمجاح فساإنييتعو،ليةفعا َّ

جهود لدعم املبادرات من ًعدداالدولية  املانحة اجلهات اتخذت األغذية، أزمة أعقاب وفي 
جهود بدعم التزامها عن أعلنت كما الصغيرة، احليازات زراعة تعزيز في النامية البلدان 
الزراعة في االستثمار ولكن معه. فوالتكياملناخ  رتغيأثر  من التخفيف في النامية البلدان  ُُّّ
الذي الزخم على احلفاظ ويجب املطلوبة املستويات دون زال ما الزراعي غير الريفي واالقتصاد
للشواغل التقرير هذا في املقترح األعمال جدول ويستجيب األخيرة. املبادرات تلك ولدته 
لزيادة وميكن ملموسة. مبادرات لبلورة ًأفكارانفسه  الوقت في ويطرح املتزايدة الدولية 
اإلهمال من بعضها عانى مجاالت وهي التقرير، هذا عليها يركز التي اجملاالت في االستثمار 

للتعلم، ًطريقاذلك  باعتبار للعمل جديدة وطرق هجنجتريب  يدعم أن األخيرة، السنوات في  ُ
إلى وباإلضافة الناجحة. الصغيرة املبادرات توسيع ومتويل واإلصالح، السياسات حتليل وتعزيز 
البلدان صفوف إلى ًمؤخراانضمت  التي والبلدان النامية البلدان من الكثير سعى ذلك، 

مجاال  هناك فإن ولذلك التقرير. هذا يتناولها التي القضايا معاجلة نحو النمو املتقدمة 
 لزيادة مستويات تبادل املعرفة بني البلدان النامية.ًهائال
كهنان أعلى .ءالفقرايفينيلرانلسكاامننسمة ر ملياء هازلم لعاافيمليواجد يوو
يفيلرالفقراتيامستوفي كبير تخفيض حتقيق نية مكاإفيمل ألالىإناعوتدية قوًباسباأ
مجنابرير لتقرااهذد يحدو.طرخملاابيئةنت حتسويفي لراللنموة يدجدص فرتيحت ألو  ََّّ

تجاحتياامعتكييف وتادعتمااجيحتاي لذايفيلرالنموافيسع اونهج ه رمحوعمل 
اهذتنفيذ ن أًيضاأضحيوير لتقرانأعلى .حملليةاتقالسياامختلفونالبلدامختلف 

على ءلقضااوت ارازلوامختلفعبر ت ماحلكوامن «ةفرمتضاًادجهو»يتطلب مج نالبرا
كما .يةدقتصاالاوعية جتماالامجالبراوتسالسياابنيية لتقليدالتمييزانباجوبعض 
ديجاإو،ةيدجدت لياومسؤيد حتدوتكااشرء بنالك ذفي مبا ً،عياجماًاجهدلك ذيتطلب 

نلسكااتمنظماوني ملداجملتمعاوصخلااعلقطااوتماحلكوابنيللعمل ة يدجدبل س ُ
جميع نكااذإو .ءقتضاالاحسبلي ولدائيمناإلاجملتمعامنبتيسير و أعمبديفيني لرا
تخفيض حتقيقيتسنى ف فسولك ذحتقيق في فية لكااغبةلرايهملدملصلحة ابصحاأ

رمليايعيشه ي لذاضرحلاادمجرليس عليه هن انرما و.يفيلرالفقراتيامستوفي كبير 
لملعاالككذوبل ً،جميعالهم ئي الغذامنألاحتقيقق فاآويفيني لرانلسكاامن نسمة 

.مدلقاايفيلراجليلاثهاسيرلتي اصلفراويفي لرا



الغالف
إقليم الساحل الشرقي، مدغشقر: املزارعة ليوني مارسلني )في 
املقدمة( وزوجها جان دوريس وابنتهما زافيكالو ناتاشا وابنهما

أندرونيك يحصدون األرز. لقد زرع احملصول باستخدام نظام تكثيف
األرز، املتمثل مبجموعة من املمارسات التي ميكن أن تزيد الغالل 
بشكل كبير، مع استخدام كمية أقل من مياه الري والبذور. وقد 
اعتمد هذا النظام، الذي طور ألول مرة في مدغشقر في بداية 

 بلدا في 40الثمانينات، على نطاق واسع ووثقت فوائده في أكثر من  
آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. 
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