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تصدير 


...« ئلتكعام طعاإليكفي ما يك لدفر يتوفلن ،بجدعملت مهما و،نهأهيم ليواملشكلةا»

...« سلناانييعاالهذو ...ملطر ايهطللم ،كثرأمباروأ،سنةلي احلو»

...«ءشيي أيفعلن أءملرايستطيع لن تعليم ن وبد»

...«ءلنسااهيهنا ملتبقية ائيسيةلرالعملاةقوو،جهارخاللعمل ية لقرالجالراكترلقد »

قيقةدفة معرضع لوانفويعرين لذابلشبااوءلنسااولجالرامنقلة ت يااورهي تلك 
عما حيةقبة ثاحملة قصصهم تعطينا و .لتقييمااهذض اغرألبلتهم مقامتت ين لذاو

لىإعستماالانإ.ضرحلااقتناوفي يفي لراللفقرملتغير اقعالوافيلعيش ايعنيه 
ةخلطوانهافإلك كذ .قعالوااهذنفهم ن أنادرأمااذإسمحامر أمنهالتعلم اوبهم رجتا

لةمنعزطق منامن يفية لراطقملناايللتحولة لفعااوئمة ملالالحللوايدلتحدلى وألا
من للتخلصًسعيالعمل اصفراويجدن أمليوابشبافيها يستطيع كن ماألىإ
.عهابورفي لهم طفاأبيةترولعيش افين غبويركن ماألىإو،لفقرا

سلة لىإجنحتاكما ،ليحلااقتناوفي لفقر اجهوهية ملاضح اولفهم جة بحاننا إ
قللتطرمتسق نهج لى إو،مليواجهنااتولتي ائلةلهااتياللتحدلعملية الحللوامن 

.يرلتقرااهذه فريوما اهذو،ملستقبلافيشئة لنااتيالتحدالىإ
،لغداجليلة يدجدص فر:ةيدجدت ياحتدويد جدقع او- 2011يفي لرالفقراير تقرميثل 

عنها يتمخضلتي ائجلنتااتيتأو.يفيلراللفقرمعمقة سة ارد،قولصنداهعدأيلذا
قولصنداخلادمن لفقر امنحلد المجافي ء اخلبراتاعشربني ن وللتعانتيجة ير لتقرا
.نفسهمأءالفقرايفينيلرانلسكااعنتنجم نها فإلك كذ .ءاسوحد على جه رخاو

اهذفي ملني لعااوسة لسيااعلصنامل شار مصدفهو ن ولتعاااهذنتيجة ما أو
هم منفي ير لتقراينظرذ إ،ميةلناانالبلدافيملني لعاالئكوأصةبخاو،نامليدا
.للعيشكسبهم سبل تتغير كيف و؟ نهيفعلوي لذاماو؟ ءالفقرانيفيولرانلسكاا
على لتغلبايفينيلرانلسكااعلىلصعب امنجتعل لتي اتيالتحداى يتحرهو و
نآلالهمهية فالرامنيد مزلى إيدتؤن أنِّميكلتي السبلاوصلفرايدحتدو،لفقرا
ميكن لتياتاءاجرإلاوت سالسيااعلىء لضوايسلطنه فإً،اخيرأو.ملستقبلافي و

يفينيلرانلسكاادجهوعم لدها ذتخاالتنميةالمجافي ملني لعااوت ماللحكو
.مةدلقااتالسنوافيونآلانفسهمأ

 ؟ًملاذا يعتبر هذا املطبوع هاما
عام  الريفي الفقر عن له تقرير آخر الصندوق أصدر أن منذ مذهل بشكل العالم تغير لقد

لأللفية. اإلمنائية األهداف حتقيق نحو التقدم بعض إحراز مت الفترة، تلك مدى فعلى .2001
للبقاء  ويناضلون مدقع فقر في يعيشون شخص مليار 4.1حوالي  هنالك زال ما ولكن 
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في األشخاص هؤالء ثلثا ويعيش ًً.يومياأمريكي  دوالر 1.25من  أقل على احلياة قيد على 
املناطق الريفية من البلدان النامية. 

50لي ابحولم لعاانسكاد اتعدفي ة ديازلى إتشيرلية حلااتطاسقاإلانأللنظرمللفت او

.ميةلناانالبلدافيني لسكاالنموااهذمعظم ن يكون أقعتومع ، 2050م عال بحلوئة ملابا
لملعاافيية غذألاجنتاإفيلية جماإةديازقع متوهو مما شخص ر مليا9.1م طعاإيتطلب و

ً.يباتقرعف يتضان أميةلناانالبلدافيج نتاإلاعلىجب يتوحني في ،ئةملابا 70د وبحد

كيف سنقوم بذلك؟
التي املتفاقمة اخلطر عوامل االعتبار بعني نأخذ عندما وإحلاحا حتديا أكثر األمر ويغدو 
واالنعدام املناخ، وتغير الطبيعية املوارد تدهور زيادة تتضمن وهي املاضي، العقد في نشأت 

من بها يتعلق وما املشتركة امللكية موارد وأزمة األراضي، على احلصول ألمن املتنامي 
غدت اجلديد، الواقع هذا وفي األغذية. أسعار في املتزايدة واالضطرابات مؤسسات، 

يعانون زالوا وما الفقراء الريفيون السكان منها عانى التي األمد الطويلة اخملاطر إدارة 
ورداءة  الهامة االجتماعية املراسم وتكلفة املناخي، والتفاوت الصحة باعتالل واملتعلقة 

التسيير أكثر صعوبة.
تعمل الريفية املناطق ففي حضريني، منهم أكثر ريفيني النامي العالم سكان زال ما 

الصغيرة احليازات أصحاب لزراعة وميكن ما. حد إلى الزراعة في أسر خمس أصل من أربع 
منتجة، كانت حال في األشخاص هؤالء من للعديد الفقر قبضة من اخلروج سبل توفر أن 

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 

وجه في ًصموداوأكثر  ًبيئيامستدامة  تكون أن عليها يتوجب إذ ً:حرصاأكثر  بشكل عليها 
التفاوت املناخي املتزايد.

لفقرامنج وللخريق لطرافرتولن ة لصغيراتازحلياابصحاأعةارزنأًًيضاأنعلملكننا و
لىإةيدامتزة ربصوس لناايتطلعمية لنااليمقاألاجميعففي  .يفينيلرانلسكااجلميع

حلثافيًئيسيارًارودعة ارلزاتلعبو.مختلفةوةيدجدص بفرهم يدولتزعي ارلزاغيرد قتصاالا
يدقتصاالاللنموى خرأةيدجدت كامحرلك هنالكن و،عيارلزاغيرد قتصاالافيلنمو اعلى 

ًً.يضاأمنهاة دستفاالاميكنلتي اميةلناالولدامنيد لعدافيتظهر ت أبديفي لرا
ًنهجايتطلب  الريفي الفقر من واحلد الريفي االقتصادي للنمو الترويج فإن هنا ومن 

وتتطور. الريفية االقتصادات فيها تنشأ التي الطريقة فهم إلى يستند القاعدة واسع 
الصغيرة احليازات أصحاب من املزارعني مساعدة وعلى الزراعة على ًتركيزاًأيضاويتطلب  

تتطلب كما والصمود. واالستدامة والربحية باإلنتاجية تتسم التي اإلنتاج نظم لتطوير 
يستطيع التي اجلديدة االقتصادية الفرص وخلق الزراعي غير الريفي االقتصاد دعم ًأيضا

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

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

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

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

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

بد ال النامي العالم أنحاء جميع في الريفي الفقر إلى ينظر ًتقريرافإن  احلال، وبطبيعة 
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 

بفرص ًأيضايحظون  فإنهم نفسه، الوقت وفي للغاية. متنوعة مشاكل ذاته البلد في 
واحدة بصيغة حلول توجد ال أنه ذلك ويعني الفقر. قبضة من للخالص التباين شديدة 

تناسب  التي الفرص يخلق أن من حل لكل بد ال إذ احلاالت. جميع على تطبيقها ميكن 
أوضاع محددة بعينها.

وقتنا من النامية البلدان في الريفي للفقر للتطرق أهمية أكثر وقت هنالك يكن لم 
أهم بني من العاملي الغذائي واألمن املناخ تغير يكون أن يبدو ما على احملتمل فمن احلاضر. 

وحراس زراعيني منتجني كونهم وبحكم والعشرين. احلادي القرن في الرئيسية القضايا 
بأدوار الفقراء الريفيون السكان يتمتع العالم، في الطبيعية املوارد من كبيرة حلصة 

وحسب، االقتصادي والنمو العاملي الغذائي األمن في ال لعبها، عليهم يتوجب رئيسية 
الرئيسية املسؤولية وتقع املناخ. تغير آثار من التخفيف إلى الرامية اجلهود في ًأيضاوإمنا  
احمللية. احلكومات عاتق على إمكانياتهم لتحقيق يحتاجونها التي األدوات إعطائهم في 

لهم  بد ال هام داعم دور الدولي اإلمنائي واجملتمع الوطنيني املصلحة ألصحاب فإن كذلك 
من لعبه.

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

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

معوتنااحليوالبعضكي متالامع،ملستقبلافيلي احوأتتحسنن أبجدمل آننيإ»
...ةجيدصحة في تي سرأ بعضوعز ملااومغناألاوربقاألاسوؤربعضي لدن يكون أملآ.
هجتاي رشعوسيتحسن ها عند .تيحياستتغير ها عند .تجاجالدامنيد لعدا،تجاجالدا

.«ستتحسنر موألانبأبجد من ؤأننيإ،ستتغيرر موألانبأم اولداعلىمن ؤأننيإ.نفسي
 من باكستان:ًعاما 25 ما يقوله جافيد إقبال البالغ من العمر ًوهذا متاما

ئيبناأحلقسأ .ئيبناأتعليمعلى نفقها سأمي ليواعمليمن ها ضاتقاسألتي ارجوألا»
.«ةصغيرة معزبيع من و أرجوملأاميليواعمليمن تي اخرمدم ستخدسأوةجيدسة رمبد

من الريفية املناطق في فقر في يعيشون الذين أولئك من ًجداكبيرة  نسبة تتألف 
اليوم. حتوالت آثار مع التعامل عليهم يتوجب الذين األشخاص إنهم والشباب. األطفال 

املناطق الريفية كأماكن يستطيعون إنهم األشخاص الذين هم في أشد احلاجة ألن يروا 
حماة فهم ملستقبلهم، لهم، شيء كل وقبل ًأوالالتقرير  هذا طموحاتهم. حتقيق فيها 

مستقبل كوكبنا. 


كانايو نوانزي 

رئيس 


 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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شكر وتقدير

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

األولى العمل مراحل على وأشرف الصندوق، في العليا اإلدارة من بتوجيه التقرير عدوأ ُ
ضم فريق ذلك بعد التقرير بإعداد وقام باريرا. باتريثيا من مبساعدة أودينيت فيليب جان 
اململكة في اخلارجية التنمية معهد من شيبارد وأندرو براتو، وبيتينا هاينمان، إدوارد من ًكال

وبريت أوميلي، وساميون ليتورك، وهنري دوناتو، دي وكارال داركو، إمييلي من بدعم املتحدة 
ورنغتون شيفون بقيادة لندن في احلكومية غير بانوس منظمة من فريق وتولى شابيرو. 

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.

إعداد في ساهموا الذين االستشاريني وخبرائه الصندوق موظفي أسماء يلي وفيما 
َّدةمسوعلى  تعليقاتهم أبدوا أو للفصول األولية واملسودات األساسية املعلومات وثائق 

كوشيك أنيونغي، توم أندرسون، جامي وجهدهم: بوقتهم بآخر، أو بشكل ساهموا، أو التقرير
هاو، أتاليا هارتل، ماريا هاراالمبوس، سافو هامب، مايكل كوك، رودني كليفر، كيفني باروا، 
لوبوك، أنينا لونغو، روبرتو كايفل، هينوك اهلل، خير ميلني جونز، أيان حسني، كرمي هاو، غاري 

جينيفر سيليشي، الورا روتا، أنتونيو ريسبولي، فرانشيسكو رميي، فيليب راسوانت، فينيت 
االجتماعات في كثيرون آخرون وشارك هولي. وداغ لونديوس،- فارغاس روزماري سموالك، 

قاعدة تارابوسي كاساديو- وكلوديو احلريزي خالد ووضع العمل. وحلقات االستعراضية 
الفردية  احلالة دراسات في اآلخرين املوظفني من كبير عدد وساهم احلالة، لدراسات بيانات 

التي ضمتها قاعدة البيانات.
في ساهموا ممن الصندوق خارج من األشخاص من للعديد امتنانه عن الفريق ويعرب 

أبدوا من أو التقرير، ملسودة اخلارجيني املراجعني أو الفصول ملسودات التحضيرية األعمال 
اليزابيتا باهادور، أديتيا باخ، كاثرين أنريكيه، غوستافو وهم: بعينها، فصول على تعليقاتهم 

برولييت، صوفي- آن براون، أرنود بوبدي، سافيتري بليك، روبي بيرديغيه، خوليو باسيلي، 
ميريت بيروف، شاو رينيه غوميه، كافيرو تيريزا كانتوري، نيكوال كابرال، ليديا بيرلي، ديريك 
دوفيسكوغ، دبورا ديشنكار، بريا ديفيس، بنيامني كولز، كريس كويلو، جاشينتو كالف، 

جوردانو، تيري غاسبيريني، الفينيا جاالغر، كيفني غيا، راغاف فوستر، وليام فاجنول، غونزالو 
ويالم هيزل، بيتر غوركان، أرسالن علي غاي، بارا مامادو غورينا، أرانتكسا غرين، دنكان 

لوش، برونو ليبر، ليسلي لي، ديفيد كابور، ريتيكا جيغينز، جانيس جيليما، آن هيمسكيرك، 
سوزان ميسيرلي، بيتر أكوستا، ميجيا أندريه ميجار، ماديلون مارتسن، جاك لودي، إيفا 

فيليستي بيسكيت، ليو بيبيلنبوس، لوسيان بيكوك، توني نيفيس، بيرنارديت نيدرلوف، 
إدوارد  ج. سمر، آندي ستاموليس، كوستاس سانشيه، أرانتشا رازافندراكوتو، ميراي بروكتور، 
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كيث وينيك، برتوس وتكينس، كيفني فالديه، ألبيرتو أوتنغ، بيتر أفيال، تريفاي كارولينا تايلور، 
زيوريك.ومونيكا  زيزا، ألبيرتو زاندومينيغي، ماسيميليانو ونتر، ساميون ويغينز، ستيف ويب، 

مقرري مع جريتأالتي املشاورات من كبيرة مجموعة من ًًكثيراالفريق  واستفاد  ُ
البلدان في اخلاص والقطاع املدني اجملتمع وممثلي والباحثني واألكادمييني السياسات 

الهادي، واحمليط وآسيا والكاريبي، الالتينية أمريكا ألقاليم عمل حلقات وأقيمت النامية. 
إلى بالشكر ونتوجه الكبرى. الصحراء جنوب وأفريقيا أفريقيا، وشمال األدنى والشرق 

مركز التالية: املنظمات وإلى العمل حلقات تنظيم في عاونوا الذين الصندوق موظفي 
األفريقية والرابطة بيروت، في األمريكية واجلامعة الريفية، للتنمية الالتينية أمريكا 

مسودة  حول إقليمية مشاورات ثالث وإدارة تنظيم تولت التي والزراعي، الريفي لالئتمان 
قرير األولى. كما يعرب الفريق عن شكره لكل من شارك في حلقات العمل.الت

الصندوق عليه حصل الذي السخي املالي للدعم امتنانه عن ًًأيضاالفريق  ويعرب 
واألراضي  القاحلة املناطق لدراسات العربي املركز وشركائه: األعضاء دوله حكومات من 

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

مةمقد:لوألالفصلا
أصداء وترددت .2008عام  حتى 2006عام  من الفترة في الدولية األغذية أسعار تضاعفت 

ذات  الغذائي العجز بلدان على أشد ذلك وقع وكان العالم، أنحاء جميع في األسعار ارتفاع 
ًتقريبانسمة  مليون 100مبجموعه  مبا األزمة ودفعت املوارد. إلى املفتقرة املنخفض الدخل

كانت في العالم. ولئن اجلوعى صفوف إلى ًدفعاالفقراء  واحلضريني الريفيني السكان من 
بكثير أعلى زالت ما فإنها 2008عام  منتصف منذ انخفضت قد الدولية األغذية أسعار 

األسعار تظل أن املرجح ومن األسعار ارتفاع موجة قبل عليها كانت التي معدالتها من 
الغنية البلدان وساهمت املقبل. العقد خالل تتجاوزها أن أو 2010عام  مستويات عند 
املستقبل آفاق أن على األسعار. الرتفاع استجابة اإلنتاج زيادة في كبير بدور اآلن حتى 

2050عام  في نسمة مليارات 9عددهم  سيناهز الذين العالم سكان إطعام بأن توحي 

حتقيق سيقتضي بينما املائة، في 70بنسبة  األغذية من العاملي اإلنتاج زيادة سيتطلب 
بأسعار وتوفيره الغذاء إلى الوصول لقضايا ًًأيضانتصدى  أن للجميع الغذائي األمن 

فعال دور الصغيرة، احليازات زراعة السيما للزراعة، يكون أن ذلك لتحقيق بد وال معقولة. 
تهم  التي القضايا ملعاجلة الفعالة اجلهود من مزيد بذل من بد وال البلدان، تلك في أكثر 

السكان الريفيني الفقراء كمشترين لألغذية. 
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،ليةملااتماخلداوجنتاإلايةكفام عدو

عيةارلزاقاسوألافي،ةلصغيراتازحلياابصحاأكةرمشاجعلت بيئة د يجاإفي كلها 
تملنتجاارسعاأعتفارانفإم ليواو.يةمجزغير وطر خملابافة محفون حياألامن كثير في 

فيها يعملن أيجبة يدجدبيئة تهيئة في هم يساملي لعااىملستواعلىعية ارلزا
كةرملشااعلىتشجعهم ة يدجدفز احولهم فر توقد و،ةلصغيراتازحلياابصحاأ
لتازما و .حملليةالبيئةاحتسنيًًيضاأيتطلبلك ذحتقيق ن أعلى .قاسوألافيية جملزا
هجُلنباخذ ألاو،ئمةمالت ساسياضع ولى إنالبلدامنلكثير افيسة ماجة حلاا
.يفيةلراطقملناافيوعة ارلزافير ستثماالاحتسنيوةديازو،قهانطاسيع توو أجحةلناا

يلةلطواتيالتحداويا للقضافقط تستجيب ال أينبغيعة ارللزتية املوالبيئةاو
تعتمد لتيالطبيعيةادراملوفا .يدجلداقعالوامعًيضاأبوتتجان أينبغيبل ،مدألا

على فسلتنااداديزور هولتدافية خذآ،همليااوضي ارألاصةبخاو،عةارلزاعليها
دادستزو،عةارلزاطرمخامن يد يزي لذاخملناارتغيء اجرلة حلااقمتتفاو.لهاستعماا ُّ
قولفراتتسعوًيعاسرًامنوحمللية ايةغذألاقاسوأتشهدو.ملستقبلافيًاءسوع ضاوألا

ةيدجدت ياحتدح يطروةيدجدية دقتصااًقافاآيفتحمما ،نالبلدامنلكثير افي بينها 



           
          

         
           
           
          

          
          

           
            

    
         

            
            

           
           

             
             

            
  

              
         

            
         

            
             

             
           

            
           

           
            

            
           

           
               

            
        

           
  

15نظرة عامة 

داديزحيث لية ولداقاسوألاوةرلتجااصفرر تتغيكما  .ةلصغيراتازحلياابصحاأمماأ َّ
قبيل منة كبيرت ادقتصااغتبزوملية لعااعيةارلزاتادامدإلاسلسالبني مل لتكاا
.عيةارلزاتملنتجااعلىلطلب اوض للعرئلة هار دكمصالهند اولصني اويل زالبرا
قعالوا»يفتح ونالبلدامنلكثير افيية حلضراويفية لراطقملناابنيبط التراداديزو
تعمليات جدوأكما.لفقرامنحلد اويفي لراللنموة يدجدًصافرملتغير ا«يفيلرا
تعدساو،ميةلناانالبلدامنلكثير افية يدجدًصافرية كزمرلالاوطية اميقرلدالحالإ

ءالفقرايفينيلرانلسكاالتمثيلت منظمار ظهوعلى ص خابشكل ص لفراه هذ
يفيةلراحملليةاتجملتمعااوء الفقرايفينيلرادافرألامتكنيويفية لراطقملنااةرادإحتسني و
في نلسكاابنيلعمل اسنن يبلغوين لذاصشخاألانسبةد ادتزً،اخيرأو.ةلفقيرا

لنمواةديالزمة زلالافولظراتهيئةعلى عد يسان أميكنما هو و،ليمقاألاجميع 
.يةحلضراويفية لراطقملناافيي دقتصاالا

ئيسيةركة محرة قوها رعتباباعة ارلزباة خيرألاتالسنوافيم هتماالادجتدو َّ
مليةعات اردمباة عدية غذألارسعاأعتفارابعقاأفيت ظهرو.لفقرامنحلد اوللتنمية 
مهتماالاقتلوانفسفي د اديزكما  .ميةلناانالبلدافيعة ارلزاءحياإلىإتسعى 

نلسكااكةرمشاسبل وةلصغيراتازحليااعةارزفي خ ملناارتغيمع ف لتكيايابقضا ُُّّ
ُّرتغيثر أمنلتخفيف اولبيئية اتماخلدباتبطة ملراقاسوألاصفرفي ء الفقرايفينيلرا
عةارلزافيلة ولدارودتقييم ة دعاإنآلاييجركما  .صلفراتلكمن ة دستفاالاوخملناا
يلذارولدافيلتفكير بايد جدم هتمااردابوفق ألافيح تلوو،يفيلرالفقرامنحلد او

نضماوقلسواتتقلبامن حلد افيت ارستثماالاومة لعااتسالسياابهم تقون أميكن 
.طنيلوائيالغذامنألا

كبرأحتقيقلى إةدلعاافيلسبيل اهوعة ارلزافيلنمو انأعلىم عاق تفااديسوو
على ةملعتمداةلفقيراتادقتصاالافيسيما ال،نلسكاافقرألحلصات لتحسيناا
طرخملاامماأدلصمواعلىة ردقانت كااذإعةارلزانبأير لتقرااهذف يعترو.عةارلزا
ففسوة لصغيراتازحلياابصحاأجهاتولتي اةيدجلداقيةلسواولبيئية اصلفراو

صخابشكل لك ذينطبق و.لفقرامنحلد اويفي لراللنمو ئيسية ركة محرة قوتظل 
حتقيقويفي لرالفقرامنللحد ة يدجدص فرفتح ن أعلىً.افقرشد ألانالبلداعلى 

ًسعااوًًنهجايفية لرالتنميةانهجن يكون أيقتضين البلداكلفي ي دقتصاالالنموا
من كثيرفي سي ساألامنو.عةارلزالككذوعي ارلزاغيريفي لرادقتصاالايشمل

لكثيرافيًًيضاأتنشأو.عملتنوايفيلرالنموالتحفيزي قوعي ارزعقطاد جوونحياألا
.يفيلرالنموافعدفي ها تسخيرميكن عية ارزغير ة يدجدت كامحرت قالسياامن 
يفينيلرانلسكااجةحان أهوير لتقرااهذمنها ينطلق لتي اسيةساألاةعدلقااو

من ةدستفاالاعلىتهم رقدمن حتد نها جهوايولتي اةدملتعداطرخملااةرادإلىإءالفقرا
راستمرباير لتقراكديؤو.عيارلزاغيرد قتصاالافيو أعةارلزافيء اسوة يدجلداصلفرا
في لسليمةاةرادإلاوتارستثماالاوتسالسياابهم تقون أميكني لذاسمحلاارولدا
طرخملااتلكمع مل لتعااعلىء الفقرايفينيلرانلسكااةعدمساوطر خملاامنحلد ا

ًًيضاأينبغينه أعلى .ةيدجدص فرفتح لى إلسبيلاهولك ذنأرعتبابافضل أبشكل 
نلسكاالكذيشمل ن أعلى،جملتمعاولة ولدابنين ولتعاامن ة يدجدر صوتشجيع 

صرلعناامنعة متنوعة مجمووية رلتجاالعماألاعقطاوتهم منظماويفيني لرا
ةرادإللة فعات اودأديجاإلسية ساأصرلعنااههذكل و.نيملداجملتمعافيعلة لفاا
.منهالتخفيف اوطر خملاا
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مليوايفيلرالفقرالةحا:نيلثاالفصلا
رمليا 3.1من ب يقرما يعيش و.ينيحضرمنهم كثر أيفينيرمي لناالملعاانسكال ازما 

عمجمون أعلى .يفيةلراطقملناافي،نلسكااعمجمومن ئة ملاافي 55ي أ،نسمة
أسيبدوته ورذلى إسيصل 2025م عاحتى  2020م عامن ة لفترافييفيني لرانلسكاا

مبا ينيحلضرانلسكاادعدفي ة ديازمي لناالملعااسيشهدو،ضنخفاالافي لك ذبعد 
تينيةلالايكامرأفييفيني لرانلسكاادعدلفعل باأبدو.يفينيلرانه سكاد عدق يفو

نلسكاامنوطأ تباو.طلهبوايقطرفي يسير قي لشرابهاجنووسيا آقشرويبي رلكااو
قلشرافييفيني لرانلسكااداعدأضنخفااأيبدف سوو.ىخرأطقمنافي يفيني لرا
بجنويقيا فرأفيو 2025م عال بحلوسيا آسطووبجنوفي ويقيا فرألشماوسط وألا
.2045م عالي احوء الصحرا

ينلعقدارامدعلى لم لعااءنحاأبعضفي لفقر امنحلد افيئل لهااملتقداغمرو
قلأعلىن يعيشونسمة ر مليا 1.4ء هازكهنال ازما ،سياآقشرفي صة بخاو،ئتنيلفاا

عن يقلال ما يعيش و.عجلواننويعانسمة ر مليالي احووًًً،ميايويكي مرأرالود 1.25من 
لطفاألايشكلويفية لراطقملناافيلفقر اييدلشدالملعاانسكامن ئة ملاافي  70

في جحرألاعلىر تتغيلن ئق حلقااههذو.منهمة كبيرنسبة عى جلواوءالفقرابلشبااو َّ
فيةاغرميولداتالتغييراوقلنطااسعالوالتحضرامنغم لراعلىيب لقراملستقبلا
سياآبجنوهما ع جلواولفقر باًارتضرليم قاألاكثرأو.ليمقاألاجميعها تشهدلتي ا
لتياءالصحرابجنويقيا فرأو،ءالفقرايفينيلرانلسكاامند عدكبر بأثر تستألتي ا

تيامستوفي ين لتباانأعلى .تهايامستوعلى أيفيلرالفقراتالمعدفيها تبلغ 
ً.يضاأنالبلداخلادوبل ،نالبلداوليم قاألابنيفقط ليس كبير لفقر ا

خلادلك كذونالبلداوليم قاألابنية لفقيرايفيةلراسرألامعيشةبل سعتتنوو ُ
في مبا،ةلصغيراتازحليااعةارزعلى تة ومتفات جاربدق زلرادراموتعتمد و.نالبلدا
حلرالعملاو،جربأعي ارلزالعملاوفية حلراكسماألايدمصاوني احليواجنتاإلالك ذ
سرألابعضن أحنيفي و.ةلهجراوعي ارلزاغيريفي لرادقتصاالافيجر بألعمل اوأ

ةعدقايع تنولى إيسعىمعظمها ن فإنشطة ألامنحد اوعنوعلى ًساساأيعتمد
نالبلدامعظمفي ًياحيوًارودعة ارلزاتلعبو.طرخملاامنللحد سيلة كوقه زردرامو

فقرأو،مختلفةت جاربدعة ارلزايفيةلراسرألامنئة ملاافي 80من كثر ألوايزحيث 
ردمصان أغير .عيةارلزالةلعمااوعة ارلزاعلىًادعتمااكثرألاةدلعاافيهي سر ألا
على خللداةديازًماعموتبط ترو،ليمقاألامختلففي همية أدادتزعي ارلزاغيرخل لدا
يلذاخللداوعة ارلزباًطاتباراقلألالعماألافير جوألانحول لتحوباي سرألاىملستوا

.حلرالعملاهريد
نيتدوية دقتصاالاصلفراضيقولصوألالىإرفتقاالابسببيفي لرالفقراينشأ و

فؤلتكاامعدفي صل ملتأانماحلراعنًفضالت ارلقداضعفولتعليم اتيامستو
جهرخاولفقر اخلادكتتحرسر ألامنة كبيرًًاداعدأنأعلى .سيلسيااوعي جتماالا

من لةحايفية رسر أتعيشبينما لك لذوً.ناحياأتاسنوة عدن غضوفي ة رمتكرة ربصو
نخلويدال ين لذانلسكاامنًنسبياة كبيرًًاداعدأكهنان فإملستمر اوأمنملزالفقرا
من تماصدبسبب ًساساألفقرافيسر ألاتقعو.ةدمحدت قاوأفياّلإةلفقراةئراد

.ثرالكواوع النزاوأعيةجتماالاتلنفقااوأصيلحملااتلفو ألصحةالعتالاقبيل 
تبطيرهو و .ةمرللمغاد استعدالاولشخصية اةردملبااحوبرلفقر امنج وخلراتبط يرو
يعتمد كما،يةدملاالصوألاملكيةولتعليم اقبيلمن ،سرألائصبخصاًياقوًطاتبارا



          
          

           
         

           
           
         
          

          
           

           
            

     

    
            

          
         

            
              

            
             

            
             

           
          
            

          
        

            
           

          
          

            
          

           
           

         
            

           

17نظرة عامة 

ىسرألاىملستواعلىمنة لكااملالعوالىإفةضاإلباو.ةجليدالصحيةالةحلااعلى 
سيةساألالبنيةاوقاسوألاوحمللي اىملستواعلىص لفرافرتوويدقتصاالالنموانفإ
يغلبو.مهمةمل اعوكله يشكل ،لسليمةاةرادإلالكذفي مبا ،عمةالداتسساملؤاو

.بلدكل خل اديع زلتوافيفؤ لتكاامعدمل العواههذعلى 
نحياألامنكثير في فؤ لتكاامعدر وجذيها تغذلتي انماحلرانباجوتشكل و
يفلرابشباوءنساسيما ال،معينةت فئام تقدقلة عرفي ًاكثيرهم تسات قامعو

لصوأءبنان ماحلرالكلذي لتصدايتطلبو.قيةلعراتقلياألاوصليني ألانلسكااو
تهيئة علىنفسه قت لوافيلعمل او،عيةجلمااوية دلفراتهمارقديز تعزون لسكاا

مللتعااعلىتهم عدمساو أنهاجهوايولتي اطرخملاامنلتخفيف اومحلية ص فر
هارعتبابامل تعايب قرقت وحتى يفيني لرانلسكااتارقدظلت و.فضلأبشكل معها 

ههذن أعلى.يفيةلراللتنميةص لفراتهيئةفي ر ستثماالاعنمنفصلة لة مسأ
سعاوق نطاعلى لفقر امنج وخلراتيسيرجل أمنًمعاجلتها معاينبغي يا لقضاا
.ءالفقرالح لصامل شايفي رمنو حتقيق و

طرللمخاي لتصداهميةأ:لثلثاالفصلا
لكبذهو و،لفقرامنة لفقيرايفيةلراسرألاجوخلرم زالط شرتها رادإوطر خملااجتنب 

يقةطرن بشأة سرألاتاراقرمتثل و.عيشهمبل ستتيجيااسترافيي رمحوعنصر  ُ
،حةملتااصللفرفقط ليس لة ادلة لعمااوضي ارألاول اموألالستعمااوتخصيص 

لتياتماللصدض لتعرانيةمكاإمنحد نى دألىإلتقليلالىإجة للحالك كذوبل 
تقلل وأمنهج وخلرامنمتنعها ولفقر اةهوفي بها تلقي وةسرألباتطيح ن أميكن 

من لتقليلالىإجةحلاانأعلى .سيةساألاتهاجاحتيااعلىق نفاإلاعلى تها رقدمن 
على صشخاألاةرقدمن ن حياألامنكثير في ض يقوحد نى دألىإتالحتماالاتلك  ِّ

يفيةلراسرألاتتجهو.طرخملاامنر قدعلى ًماعموي تنطولتي اصلفرامنة دستفاالا
بصحاأيلجأقد و.يعلتنوالخالمن طر مخامن جهها ايوما ة رادإلىإةدلعاافي

عةارلزاُنماستخداوأصيلحملااعةارزفي يد لشدايعلتنوالىإةلصغيراتازحلياا ظم
من حلداوعة ارلزالتكميلعية ارلزاغيرنشطة ألاةكثيرسر أمتستخدو.خملتلطةا
لكذفي مبا ،لصوألاكمةامرًًيضاأسيساألامنو.لعكساوأبهاتبطة ملراطرخملاا
فيرتووتمالصدامنيقيها جز حاء لبناى خرألالصوألاوشية ملااوضي ارألاودلنقوا

.يسرألاىملستواعلىطر خملااةرادإتتيجيااسترافي سم حاعنصر 
.فيهاء لبقااوألفقراةئرادلخودفي هم يساي لذائيسيلرامللعااهيت مالصداو

بسبب دلصمواعلىًافقرقل ألانلسكاامنة رقدقل أءالفقرانيفيولرانلسكااو
تقع ماعندو .تمالصدن ضويتعرما عندعليها د عتماالاميكنهملتي الصوألاقلة

وأنيولدادتكبتشمل ت تيجيااستراماستخدبانها جهوايوقد ء الفقرانفإت مالصدا ُّ
جتعلهم ملاعوكلها هي و،بلشبااولطفاألاتعليمص فرعن لتخلي اوألصوألابيع 

.ملستقبلافيت ماصدمن له ن ضويتعرما جهة اموفي شة هشاكثر أ
من لكثيرافيء الفقرانيفيولرانلسكااجههاايولتي اطرخملاابيئةبة صعود ادتزو

مدأمنذئمة لقااطرخملاافقطن جهوايوال ء الفقرانيفيولرانلسكااو.لملعااءنحاأ
عيةجتماالاسلطقواليفتكاوقاسوألاوخملنااتقلبولصحة العتالباتبطة ملراوبعيد 

جهةاموًًيضاأمليواعليهمبل ،لولداشةهشالك ذفي مبا ،حلكماءسووملهمة ا
،خملناارتغيولطبيعية ادراملوارهوتدمل العواتلكتشمل و.ىخرألاملالعوامنلكثير ا ُّ
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مةلعااتملمتلكاادراموعلى ط لضغواديادزاو،ضيارألاعلىل حلصوات ناضماقلة و
اّلألبيئةاههذفي جح ملرامنو.يةغذألارسعاأتقلبد يادزاو،لصلةاتاذتسساملؤاو

يفينيلرانلسكاامنلكثير الىإيفيةلراطقملناافيللنمو ة يدجلداصلفراتصل 
طرللمخابة ستجاالاحتسنيوة يداملتزاوأةيدجلداطرللمخاي لتصدايتطلبو .ءالفقرا
.تارستثمااوة مبتكرت ساسيان حياألامنكثير في بعيد مد أمنذئمة لقاا

للنمو يدجدل عماألوجدصميم في ت مالصداوطر للمخاسليم ر تصوضع ويتطلب و
لنهجالكذيشمل ن أينبغي،حيةنافمن  .نباجلوادمتعدًًنهجالفقر امنحلد اويفي لرا

تتيجيااسترالاسيعتووعم ديق طرعن طر خملااةرادإعلىيفيني لرانلسكااةرقديز 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

خللداةديازجل أمنعية ارلزاقاسوألا:بعالرالفصلا
تبطترو.ءادألايةقوعية ارزقاسوأدجوولفقر امنحلد اويفي لراللنموسي ساألامن

وأيةغذلألين كمشترو أتللمنتجائعني كباء اسوق اسوألبايفية لراسرألامعظم 
كةرملشااوًًً.اكبيرًتاوتفات ويتفاق اسوألافيسر ألاتلككة رمشاى مدن أعلى  .كليهما

طوبشري جتروطرخملابافة محفونها أكمان حياألامنكثير في ةكدمؤغير ق اسوألافي 
ًالبدبها ص خلاائهااغذج نتاإلىإفولظراتلكفي سر ألامنلكثير اتسعىو.تيةاموغير 
هةجملواصيلحملاافيتها ارستثمااىخرأسرأحتدبينما حمللية اقاسوألامنئه اشرمن  َّ
بلملقاافيو.عيةارلزاتملنتجاايدرلتوعليها د عتماالاميكنق اسوأبغيافي ق لسوانحو

عيةارلزاسرألاعديسان أميكنقة ثوملواوية جملزاتملنتجااقاسوألىإلصولوابلسنفإ ُ
ليفلتكااوتفآملكااتوتتفاو.عيارلزاخلهادةديازوًيارجتاجها نتاإُنلستغالا ظمعلى

لقيمةاسلسالمن سلسلة كل وق سيالكل ًتبعالك ذعليها ي ينطولتي اطرخملااو
تياحتدًماعمون جهوايوء الفقرايفينيلرانلسكاانأعلى .ملنتجنيافختالباتختلف و

لةبسهولتغلب انيستطيعوال وتملنتجااقاسوأفيية جملزاصلفرامنة دستفاالافي 
.بهاتبطة ملراطرخملااعلى 
دلعقواوأئتنيلفااينلعقدالخالعميقة ت الحتوعية ارلزاتملنتجااقاسوأتشهدو

.قاسوألاةرادإوأضلعراتنظيمولطلب اطبيعةوحجم حيث من لك ذوئتة لفااثةلثالا
،عيةارلزاتملنتجااعلىلطلب افييعة سرة ديازمية لناانالبلدامعظمتشهد و

ملستهلكنياداعدأفية ديالزاكهحترلطلب ااهذو،لقيمةاليةلعااتملنتجااسيما ال
جرللمتايع لسرارنتشاالايشجعو.يةحلضراطقملناافيخلهم دىمستوع تفاراو
.لقيمةاليةلعاائيةالغذاداللموصة بخاو،يثةحدقيمة سل سالء نشاإعلىة لكبيرا
ييرمعايها لدوفضل أبشكلمنسقة ومنظمة نها بأًماعموتتسم سل لسالاههذو
ُظمنفي مهم ر وبدم تقولت ازما لك ذغم رلتي ايةلتقليداقاسوألاىلدمما على أ
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وأيثةحلدالقيمةاسلسالوقاسوألاتتيحو.نالبلدامعظمفي ئية الغذاتادامدإلا
لهم تفتحن أميكنوة لصغيراتازحليااُألتي بصحاألة يدجدبيئة هيكلتها ت عيدا 

لكنو.لتهميشاطرمخاوقاسوألالخودليف تكاع تفاراعلىللتغلب ية مجزًصافر
ً.طياحتيااًارخيان حياألابعضفي تتيح وًمهماًيالبدم ِّتقدن أميكنية لتقليداقاسوألا

تشهدو.قليميةإلاوملية لعااعيةارلزاقاسوألاهيكلكز ترومل تكاد اديزكما 
يعةلسراتادقتصاالابعضفيها لعبت ت اتغييرعة ارلزافيملية لعااةرلتجاايطة خر

هيو،يندرملوارصغاء قصاإلىإيرلتصداقاسوأمنلكثير امييلوً.ايدامتزًارودلنمو ا
شدأييرمعاض بفرل لشماانابلدفي ئة لتجزارجتام قيابعد تها حدت دادزاعملية

مهمة ًصافرتفتح ملية لعاالقيمةاسلسالبعض لكن و .تلعمليااوت ملنتجااعلى
وأعيارلزالتجهيزافين يعملوين لذاينخرآلايفينيلرانلسكااوين درملوارصغام ماأ

يدحتدة لصغيراتازحلياابصحاأسعوفي ن يكون أينبغيو.يةنولثااتعالصناافي 
يةلتقليداويثة حلداقاسوألافيكتهم رمشاعليها ي تنطولتي ائدالفواوليف لتكاا
.لةحاكل ف وظرمتليه مبا لها بة ستجاالاوة حدعلى لة حاكل في ملية لعااوحمللية او

حتى لقيمةاسلسالل طوعلى ت مالملعااليفتكاوطر خملااتخفيضملهم امنو
قاسوألافيمجز ر وبدة لصغيراتازحلياابصحاأكةرمشانية مكاإىمديد حتدميكن 

كةرللمشاسي ساأطكشرلتنظيم اعلىتهم رقديز تعزمن بد ال و.يثةحلداعيةارلزا
هايتكبدلتي اونها ويتكبدلتي اتمالملعااليفتكامن حلد اوكبر أليةبفعاق اسوألافي

لبنيةاسيماالًً،يضاأمهمةسية ساألالبنيةاو.معهمية رجتات مالمعافي ن خلويدمن 
معدوليف لتكاامنحلد اجلأمن،تالتصاالاوتماملعلواجيالوتكنووللنقل سية ساألا
تبني نهاأللك ذفي عد تسان أدللعقوميكن و .قاسوألاتمامعلوفق تدحتسني ولتيقن ا
عيةارلزايةرلتجاالعماألاوةلصغيراتازحلياابصحاأبنين حياألامنكثير في لثقة ا
تباو.ىخرألاليةملااتماخلداوتخالملداتنائتمااتماخدلى إعنيراملزالصووتسهل و
لعماألوجدهمية أديادزاظلفي د لعقواتلكم ابرإليد امتزبشكل ًتيااموق لسياا
.مليةلعاايةغذألاعةصناخل ادتكاللشرعية جتماالاليةوملسؤا

تجلهااومية حلكواغيرت ملنظمااوني ملداجملتمعاتمنظماوت سالسيااي رملقرميكن و
تهمعدملساق لسواءسطاووعني راملزارصغامع لعمل افيئيسي ررودءادأنحةملاا

لىإلنظراتهاذقت لوافيم يلزو.قاسوألامعمة امستدت قاعالسيع تووءسارإعلى 
لككذوبل ،عنيراملزارلصغاص فرر مصدها رعتبابافقط ليس عية ارلزالقيمةاسل سال

.ينخرآلايفينيلرانلسكاامنت ماخلداولة لعمااعلىلطلب اءلبناسيلة وصفها بو
نلسكاامماأطرخملاامنحلد اوصلفراتهيئةنحو ت سالسيااجيهتومن ًًيضاأبد ال و
.تماخدمي كمقدول كعمايفيني لرا

ماملستداعيارلزالتكثيفا:مسخلاالفصلا
همهاأمنًارموأ2050م عال بحلومية لناانالبلدافيية غذألاجنتاإعفة مضاتتطلب 

على عيارلزاجنتاإلامنوظل قد و.تلغالاىمستوفع روضي ارألالستعمااتكثيف ة دياز
جيةنتاإلاةديازبفضل ني لسكاالنمواعلىًقامتفوضية ملاابعنيرألاتالسنوادامتدا
رسعاأضنخفااوملية لعاائيةالغذاتادامدإلافية كبيرة ديازلى إفضىأمما،عيةارلزا
لتكثيفاهجُلنجية رخلاالبيئيةانباجلوامنًقلقاك هنانأعلى.يبقرقت وحتىية غذألا
ئيةلكيميااداملوالستعمااةديازونة حملسارولبذاماستخداعلىتقتصر لتي اعيارلزا َّ
ننافإ،خملناارتغيوقة لطااةرندولطبيعية ادراملواةعدقار هوتدظل في و.عيةارلزا ُّ
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نةحملساتخالملداو.شملأنهجلى إجةحلاانبشأء ارآلافيًايدامتزًفقااتوم ليوانشهد َّ
تارستثماالاوعمة الداتسالسياانشألك ذفي نها شأ،جيةنتاإلاةديالزسية ساأ
مليوافوظرن أعلى .سيةساألالبنيةاتنميةوعي ارلزايرلتطواولبحث افيية لقوا

يديزوها يستعيدو ألطبيعيةادراملواةعدقاعلى فضل أبشكلفظ يحاًًنهجاتتطلب 
.خيةملنااتارلتغياوتلتقلبااجهوفي د لصمواعلىعية ارلزاظمُلناةرقد ُّ

تسارممات دادزاوقت لوابعضمنذ م املستداعيارلزاللتكثيفل عماأل وجدنشأ و
نعوراملزاجتهالتيايةلتقليداتلتقنياامنبعضها يستفيد لتي اعيارلزالتكثيفا
مللشاابنهجهيد جلدالعماألالوجديتسم و.ئتنيلفااينلعقدالخالبها خذ ألالىإ

رمنظول خالمن د راملواتلكة رادإلكذيشمل و .لطبيعيةادراللمومة املستداةرادإلافي
لسعياوجية رخلاادراملوالستعماافيئية نتقاالامنيد مزلى إءللجواوعي ارزجي لويكوإ
ُّفلتكياعلىلعمل اوعية ارلزاةرولداخلادفر لتضاامنممكن ى مستوقصى أحتقيقلى إ

بنيتهاوبة لترابةخصوحتسني لى إًماعموت سارملمااههذف تهدو.خملناارتغيمع  ُّ
جيةلولبيواوية لعضوادراملوامنعة مجمول خالمن ء ملاباظ حتفاالاعلى تها رقدو
.هارهدتقليل وكبر أةءبكفامها استخداوهملياالستعماافيد قتصاالاو،نيةملعداو
ًًًجاذمنومتثل ال لكنها وجية رخلااتخالملداماستخدبالتكثيف اتكمل ت سارمماكلها ه هذو

لعماألالوجدن أقعالواو.عليهد عتماالاميكنًًجاذمنو-ةحدعلى و أًمعا-تشكلال وله 
حملليةافهمرمعامن ة دستفاالامع،صةخلااتهمسارمماث استحداعنيراملزامن يتطلب 

ههذو.نهاجهوايولتي اةدحملداكلللمشاي لتصداجلأمنلعلمية اثلبحوالك كذو
عنيراملزافرمعابني بط لراوقلسياامعف لتكياوملنظم النهجاهيو،ثلثالاتلسماا ُّ
.شئلناالعماألالوجدر محوهي لعلمية افةملعراو

نأميكنفهو .ةلصغيراتازحلياابصحاأللكثير امِّيقدن 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

مختلف معمته ءاموميكن م املستداعيارلزالتكثيفانألىإلنظرباو.خملناارتغيثر أمن ُّ
لنظرانمكاإلبان فإت عاراملزاوعني راللمزحة ملتاالصوألاتيامستومختلف وتملتطلباا
قاسوألاصفرمن تهم دستفااحتسنيجل أمنتهم ارخياسيع لتوسيلة وهرعتباباليه إ
.تهارادإعلىتهم رقديز تعزو أطرخملاامننفسه قت لوافيلتخفيف او

رصغامتكني جل أمنطر خملاامنللتخفيف بير اتدذتخااوفية كافز احوفير توني يتعو َّ
ةديازصخابشكل لك ذيتطلب و.ماملستداعيارلزالتكثيفالىإللتحوامنعني راملزا

يرتطويجب كما .لبيئيةاتماخلدامماأقاسوألاسيعتووضي ارألاة زحيات ناضما
ئمةلقاايثةحلداهجُلنابنيوفهم رمعاوتهم خبربني جتمع حتى عني راملزارصغات ارمها

لتعليماتشجيعلك ذيقتضي ف سوو.كلهمملشالة فعال حلود يجاإو،لعلماعلى 
كلملشااحلوربتكاالاونولتعااةديازتشجيع و،يةرستشاالاتماخلداوثلبحواوعي ارلزا

ءبنالك ذسيتطلب كما  .تماخلداميمقدوحثني لبااوةلصغيراتازحلياابصحاأبني 
نيملداجملتمعاوت ماحلكوابنيية رزتآت قاعالين تكوو،تلياوملسؤاسمتقاو،تلفاحتا

.تهممنظماوعني راملزامعلك ذقبل و،صخلااعلقطااو

عيارلزاغيريفي لرادقتصاالافيص لفراتهيئة:سدلساالفصلا
غير حلرالعملاوأجربألعمل اءاسو،عيارلزاغيريفي لرادقتصاالافيكة رملشاا



           
            

            
            

           
          

  
          

               
            

             
          

           
          

           
           

           
           

           
          

         
         

             
           
           

           
            

          
           
          

              
           

           
           

            
            
          

          
           

            

من ةكبيرد اعدأىلدطر خملااةرادإتتيجيااسترافيهمية ألايدامتزعنصر ،عيارلزا
ةيدامتزد اعدأبنيلفقر امنج وللخرملهمة اقلطراحدألكذيشكل و.يفيةلراسرألا

ظل علقطاااهذن أمنغم لراعلىو.مليوابشباسيما ال،يفينيلرانلسكاامن 
يزبتعزم ليوامهتماالادجتدفقد ن البلدامنلكثير افيت سالسياايرمقرمن ًمهمال

على هادقتصاايعتمدلتي انالبلدافيلعمل اص فرفير تووللنمو ر كمصدتنميته 
هادقتصاائملقاانالبلداوللتحوايقطرعلى ة ئرلساانالبلدافيلك كذوعة ارلزا

.يةحلضراطقملنااعلى
ِّدليوحيث عية ارلزاغيرية دقتصاالاللتنميةئيسية لراكةحملراةلقواهيعة ارلزاو
نيةلثاالةجلوافيًسنتا 80و 30بني ح وايترما عة ارلزافيفة ملضاالقيمةامن ر الودكل 
تكامحربعة رأمليواثمةن أعلى .دقتصاالامنى خرألاتعالقطاافيخل لدامن 

هي لىوألاكةحملراةلقوا.عيارلزاغيرد قتصاالامنوحتفيز في ها رودلها ى خرأمهمة
تادقتصاالابنيمل لتكااديادزاوسطة ملتواوأةلصغيراكزاملرامنوسيما ال،لتحضرا
ةيدجدًصافرتخلق ن أميكنلتي املةلعواوير لتحراتعملياً،نياثاو .يةحلضراويفية لرا

سيماال،تماملعلواولتصاالاُننحتسًلثاثاو.يفيةلراطقملناافيت ماخلداوللعمل  ظم، ُّ
ُظمنفي ر ستثماالاديادزاً،اخيرأو .يفيةلراطقملناافيملتنقلة اتفيةلهاالتغطيةانشر

خلادشتى ق بطرًمعاجتتمع وتكاحملراههذجد توقد و.ةدملتجداوية كزمرلالاقةلطاا
.عيارلزاغيريفي لرادقتصاالالتنميةمختلفة ًصافرلك بذتفتح وبينها فيما ون البلدا

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

من يعرملشاابصحاأتجاحتياالئمة ملالاليةملااتماخلداوية رلتجاالعماألاتنمية 
ةلقواعلىل حلصوانيةمكاإتكاللشرح تتان أبدال و.ءاسوحد على ء لنسااولجالرا
لتيالبيئةاهييفيني لرالللعمانة حملسالبيئةاو .ئمةملالاتارملهاامتتلكلتي املةلعاا َّ

على تهمرقدوقهم بحقوف اعترافيهاد يسووئق لالالعملاصفرعلى فيها ن يحصلو
رجوألانيةملتدالعماألارنتشاالي للتصدد جهوفيها ل تبذلتي البيئةاهيو،لتنظيما
علقطاافيء لنساانصيبمن غلب ألافيهي لتي املنظمةاغيرونة ملضمواغير و

على تهمرقدعم دوقهم بحقوف اعترالافين يفيولرانوجرملهااغبيرو.سميلراغير 
بتكلفةولة بسهوطن لوالىإليةملااتياللتحوالسارإسعهموفي ن يكون أو،لتنظيما

نةمحسبيئة تهيئة في مهم ر وبدمية حلكواعلةلفااتجلهاامتقوو .منخفضة َّ
تيسير فييتمثل قد ر ولدالكذمن ًمهماًنباجان أعلى .عيارلزاغيريفي لرادقتصالال

.يفينيلراللعمااتمنظماو أتكالشراقبيلمن ،نوخرآلاهايتخذلتي اتاردملبااحتفيز و
في حةملتااصلفرامنة دستفاالاعلىيفيني لرانلسكااتارقديز تعزسي ساألامنو

تارملهااتنميةولتعليم افيرتوص خابشكل ملهم امنو.عيارلزاغيريفي لرادقتصاالا
ئقلالالعملاصفرلى إلصولوامنين شدالراهدافرأويف لرابشبان ِّميكلك ذنأل
صخابشكل بد ال و.بهمصة خلاايةرلتجاالهمعماأةرادإوءبدعلى تهم رقدن يحسو ِّ

ليةحلااتجاحتياالائميالمبا حتسينها وها يزتعزوملهنية اولفنية اتهمارمهاتنمية من 
في نغبويرين لذاللعمااوىلصغرايعرملشاابصحاألكذيشمل و.يفينيلرانللسكا

يزتعزيتطلب و.ةلهجرالىإنيسعوقد ين لذاللعمااوصلية ألاطقهممنافي ء لبقاا
من ،نحياألامنكثير في ة مبتكرو،مختلفةًارصوت جلبهااتلككل على ت ارلقدا

21نظرة عامة 
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؛طةسالواولتحفيز اولتيسير افيل فعار وبدت ماحلكوافيهام تقولتي انولتعااتقاعال
.كبيرر وبدنحة ملااتجلهااومية حلكواغيرت ملنظمااوصخلااعلقطاافيها ك يشترو

؟حتقيقهبل ُسهي ما وعمله ينبغي ي لذاما:بعلساالفصلا
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 تها يامستوفي ًًًاكبيرًتاوتفان البلداتوتتفاو .لالسؤا
ميكنو.يفيلراوعي ارلزاعلقطاابنيةوحجم ويفي لرالفقراعمقوعتسااولنمو اطمناأو
تيامستوفي كبير ين تباعن يسفر مما ًًً،اكبيرًفاختالانالبلداخلادطق ملنااتختلفن أ

لفقرامنحلد اويفية لراللتنميةمة عاخطط جد تون أميكنال لك لذو.لنمواصفر
ينبغي لتياراودألاولها ي لتصداينبغيلتي ايالقضااوكيز لتراتالمجاين تتباو .يفيلرا
.تقالسياافختالباعلني لفاامختلفبها م يقون أ

ماو .يفيلرالنمواءازإمةرلصاابعيةلتتااعيةلقطااهجُلنازوجتاينبغي نه أعلى 
متثلونالبلدامنلكثير افيية دقتصاالالتنميةافيئيسي رروبدم تقوعة ارلزالتاز

بلشبااولجالراوءلنساامنة كبيرد اعدأمماألفقرامنج وخلراصلفرًئيسيارًارمصد
لكذلى إفةضاإلباو «.سليمي رجتاعمل »لى إلكذيل حتوميكنهم من صة بخاو،يفينيلرا

نتكان إوحتى ،ةكبيرت ياحتدن جهوايومية لنااليمقاألاجميعفي عني راملزارصغان فإ
لتلك يلتصداعلىة عدملسااضبغرعة ارلزاعلىكيز لترايظلن أيجب و.ةبشدينة متبا

يةدقتصاالالتنميةايزتعزولفقر امنحلد ادجهوعليه كز ترًئيسيارًارمحوت يالتحدا
في فملطاايةنهافي د جلهواليهإميتري لذافلهدانيكون أيجبو.ءاسوحد على 
قاسوألامعملة ملتكااوملنتجة اةلصغيراتازحليااعةاُنير تطوهو ف ولظرا رزظمكل 

(عيةارلزاوئية الغذاتملنتجاافيرتولك كذولبيئية اتماخلداميتقدجل أمن)مية ينالدا
صرلعنااههذو.تمالصداوطر خملااجهوفي د لصمواعلىة ردلقااوًبيئيامة املستداو
تمامقولها فر تتولتي اةلصغيراتازحليااعةارلزسية ساأتسماتشكل ثة لثالا
عيارلزاعللقطاميكن و.لغدالجياأبنيلعيش الكسبتيجية استركاسيما ال،ءلبقاا
دقتصاالاسيعلتوكة محرة قوتشكل ن أةيدجلداملالعواجملةوطلنشابابض لناا
صفرسيع تويتطلب و.يةلقطرافولظرامنسعة اوعة مجموفي عي ارلزاغيريفي لرا
يفيلرالنموافيسع اونهج ع تباايدقتصاالالنمواحتقيقويفي لرالفقرامنحلد ا
على كيزلترايتطلبو.سعوألاقلنطااعلىعي ارلزاغيريفي لرادقتصاالاعلىكيز لتراو

ًماهتماا،عيارلزاغيريفي لرادقتصاالاوةلصغيراتازحليااعةارزهما و،لنيجملااين هذ
:فيهار ستثماالاةديازويا قضابع ربأًصاخا
y فيها وتقل الفرص فيها تزداد أماكن تغدو حتى الريفية للمناطق العامة البيئة حتسني

االستثمار  زيادة ذلك ويتطلب مستقبلهم. بناء من الريف شباب فيها ويتمكن اخملاطر 
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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 
الريفي  النمو تعزيز جهود كل جناح في األخرى هي حاسمة السليمة اإلدارة أن كما 

حلد من الفقر، مبا في ذلك وضع نهج أكثر استدامة في التكثيف الزراعي. وا
yعلى تهمعدمساوءالفقرانيفيولرانلسكاا جههاايو لتيا طرخملااىمستو تخفيض 

لوجدفي ًمالشاوًيارمحوًاعنصريشكل ن أينبغي تهارادإ على تهمرقد حتسني
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
y الريفية. التنمية أعمال جدول في أكبر اهتمام إلى يحتاج الفردية بالقدرات النهوض

املهرة السكان وجود على الريفي االقتصاد في واالبتكار والدينامية اإلنتاجية وتعتمد 
تنمية إلى واألطفال والشباب والرجال النساء من الريف سكان كل ويحتاج واملتعلمني. 
الفرص من االستفادة من متكنهم التي املعرفة اكتساب على ومساعدتهم مهاراتهم 

سوق في أو الزراعي غير الريفي االقتصاد في سواء الزراعية في اجلديدة االقتصادية 
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 على والقوة واألمن الثقة مينحهم أن ميكن الريفيني للسكان اجلماعية القدرات تعزيز

مساعدة في رئيسي دور العضوية على القائمة وللمنظمات الفقر. على التغلب 
وإدارة املهارات واكتساب اجلديدة التقنيات وتعلم اخملاطر من احلد على الريفيني السكان 
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 
بشكل الفقراء الريفيني السكان مصالح العادة في متثل كانت وإن التمثيل، أو اإلدارة 
أكثر  تغدو حتى املنظمات هذه تعزيز وينبغي خارجي. طرف أي ميثله أن ميكن مما أفضل 

إفساح مجال أوسع أمامها للتأثير في السياسات.نيفعالية، ويتع َّ

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 
في االستثمار ولكن معه. فوالتكياملناخ  رتغيأثر  من التخفيف في النامية البلدان  ُُّّ
على احلفاظ ويجب املطلوبة املستويات دون زال ما الزراعي غير الريفي واالقتصاد الزراعة
التقرير هذا في املقترح األعمال جدول ويستجيب األخيرة. املبادرات تلك ولدته الذي الزخم 

وميكن ملموسة. مبادرات لبلورة ًأفكارانفسه  الوقت في ويطرح املتزايدة الدولية للشواغل 
بعضها عانى مجاالت وهي التقرير، هذا عليها يركز التي اجملاالت في االستثمار لزيادة 

باعتبار للعمل جديدة وطرق هجنجتريب  يدعم أن األخيرة، السنوات في اإلهمال من  ُ
الصغيرة املبادرات توسيع ومتويل واإلصالح، السياسات حتليل وتعزيز للتعلم، ًطريقاذلك  
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انضمت التي والبلدان النامية البلدان من الكثير سعى ذلك، إلى وباإلضافة الناجحة. 
التقرير. هذا يتناولها التي القضايا معاجلة نحو النمو املتقدمة البلدان صفوف إلى ًًمؤخرا

 لزيادة مستويات تبادل املعرفة بني البلدان النامية.ًهائالًولذلك فإن هناك مجاال
نأعلى .ءالفقرايفينيلرانلسكاامننسمة ر ملياء هازلم لعاافيم ليواجد يوو
تيامستوفي كبير تخفيض حتقيق نية مكاإفيمل ألالىإناعوتدية قوًباسباأكهنا

ديحدو.طرخملاابيئةنت حتسويفي لراللنموة يدجدص فرتيحت ألويفي لرالفقرا ََّّ
تادعتمااجيحتاي لذايفيلرالنموافيسع اونهج ه رمحوعمل مج نابرير لتقرااهذ

يرلتقرانأعلى .حملليةاتقالسياامختلفون البلدامختلفت جاحتياامع تكييف و
عبر تماحلكوامن «ةفرمتضاًادجهو»يتطلب مج نالبرااهذتنفيذ ن أًًيضاأضح يو

تسالسياابنيية لتقليدالتمييزانباجوبعض على ء لقضااوت ارازلوامختلف 
ءبنالك ذفي مبا ً،عياجماًاجهدلك ذيتطلب كما  .يةدقتصاالاوعية جتماالامجالبراو

علقطااوتماحلكوابنيللعمل ة يدجدبل سديجاإو،ةيدجدت لياومسؤيد حتدوتكااشر ُ
ئيمناإلاجملتمعامنبتيسير و أعمبديفيني لرانلسكااتمنظماوني ملداجملتمعاوص خلاا
في فيةلكااغبةلرايهملدملصلحة ابصحاأجميعن كااذإو.ءقتضاالاحسبلي ولدا

ماو .يفيلرالفقرات يامستوفي كبير تخفيض حتقيق يتسنى ف فسولك ذحتقيق 
قفاآويفيني لرانلسكاامننسمة ر مليايعيشه ي لذاضرحلاادمجرليس عليه هن انر

ثهاسيرلتي اصلفراويفي لرالملعاالككذوبل ً،جميعالهم ئي الغذامنألاحتقيق 
.مدلقاايفيلراجليلا
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»قالوا عن الفقر الريفي«: روايات 
الشهود

احللول ونحدد الريفي الفقر نفهم حتى الفقراء الريفيني السكان إلى االستماع من بد ال 
والنساء الرجال من مباشرة روايات التقرير ويتضمن عليه. للتغلب والفعالة املالئمة 

ومدغشقر ومصر الصني العالم: بلدان من ستة في الريفية املناطق في يعيشون الذين 
مع  والعمل املقابالت تنسيق لندن في بانوس منظمة وتولت والسنغال. وبيرو وباكستان 
15وًرجال 15مع  مقابلة 30مجموعه  ما جلوس 1بلد.كل  في الشريكة احمللية املنظمات ُ

حتى 2009الثاني  نوفمبر/تشرين من الفترة في ًعاما 82و 15بني  تراوحت أعمار في امرأة
2 واقع عن حملة رواياتهم وتعطي الرواة، باسم األشخاص هؤالء إلى ويشار .2010مايو/أيار 

أطفالهم.  مستقبل بشأن وطموحاتهم األشخاص هؤالء وآمال اليوم الريفي الفقر 
وفيما يلي حملة موجزة عن املواقع الستة.

أي في الريفي الفقر متثل أن التقرير هذا في الواردة املباشرة الروايات من القصد وليس 
ما على والتعرف األشخاص هؤالء على الفقر أثر إدراك على تساعدنا ولكنها ،نيمعبلد   َّ

وضعوه من استراتيجيات للتغلب عليه.
لتكميل الثالثني والنساء الرجال جميع من قصيرة مباشرة روايات الوثيقة هذه وتتخلل 

على  املوقع هذا في الروايات لتلك الكامل النص إلى الرجوع )ميكن الرئيسي. النص 
الرواة  من اثنني عن موجزة بسيرة فصل كل ويبدأ (.http://www.ifad.org/rpr2011اإلنترنت:

د محتوى الفصل.إلبراز جوانب حياتهم التي جتس ِّ

لصنيا
غوباوجانغ  ،غومنييل  :نياوالرا

عدد ويبلغ الصني. شمال في هيبي مقاطعة في الواقعة دونغاو قرية من الراويان هذان 
2القرية  سكان  من صغيرة مساحات سوى األسر معظم متتلك وال ًً.تقريبانسمة  500

وتربي احملدود، والتسويق املنزلي لالستهالك والذرة والقمح اخلضروات لزراعة األراضي 
املتزوجات غير ونسائها القرية شباب معظم وترك واألرانب. والدواجن اخلنازير األسر بعض 
أماكن في عمل عن ًبحثاقريتهم  السكان، من املائة في 50من  يقرب ما يشكلون الذين 
في يوجد وال واألطفال. والنساء السن كبار سوى ًًتقريباالقرية  في يقيم يعد ولم أخرى 

فإنها صحية مراكز خمسة وجود من الرغم وعلى واحدة؛ ابتدائية مدرسة سوى القرية 
بسبب الطارئة الصحية الرعاية إلى الوصول ويتعذر األساسية الرعاية سوى مِّتقدال  

تدهور حالة الطرق. 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/china/index.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/china/li.htm
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مصر 
زيد أبو اإبراهيم او، خليلحممد  نوال :نياوالرا
ًامتركيلو 60وغمر ميت ينة مدمن ًًيباتقرت امتركيلو 5عد بعلى يط نددةبلدمن ن ياوالرا ُ

40يط نددنسكاد عديبلغ و.ةهرلقاامن  35لى إفةضاإلباًًيباتقرنسمة  000 نسمة 000
منطقة نآلاصبحتأتقاوألامنقت وفي ية قرنت كالتي ايطنددو.ةلبلداجرخان يعملو
فلصرافقامروءبالكهراوهملياباة دومزبق الطواةدمتعدبنية أفيها م تقوية حضرشبه  َّ

لجالرامعظميعمل و؛قرللزد ركموعة ارلزاجعاترلى إضيارألافرتومعدي ديؤو.لصحيا
مختلفة تمنتجايبعن و أتبيوت بارفمعظمهن ء لنسااماأو،ةرلتجاافيو أنعملصاافي 
نسكامن كبير د عدصل اوو،يةنوثاس رامدمنها ،سرامدسبع بها ية لقراو.قلسوافي 

نفإيط نددفي لتعليم اصفرمن غم لراعلىو.معيةجلااحلةملراحتىتعليمهم ية لقرا
.يةلقراههذفي غل لشاالشغلاهيلة لبطاا

غشقر مد
سواز  ،بابايمانانتان  :ةاولرا سونجان  رانيفو ،هيوفافران سوزان  ،توفوك، رانوتيني، راندرياماهيفا، نيل

سوفاالي  ت
في ةصغيرى قرعة مجموهي و،ً(بقاسابيما )فا اندناتامن كلهم لسبعة اةاولرا

خملنااحيثغشقر مدب جنوقصى أفيى لقراههذتقع و.ئيةلناايورندأمنطقة 
صلفراتقلو.لصيداوفلكفااعةارزعلى لعيش اكسبيعتمد و.فجلفاايدشد

لىإلصولوابلسضيق وقلطرالةحار هوتدبسب ة فرلواتاسنوفي حتى ية دقتصاالا ُ
حيالراوفجلفاابسببة يدعدت السنونية متدت َّظلد حلصااسمامولكن و،قاسوألا
حليرحيث لعيش الكسبخر آًارخياقتة ملؤايةدقتصاالاةلهجرامتثلو.ةيدلشدا
صمةلعاامثلية حلضراكزاملرافية ملهراغيرل لعماافصفوفي ن طوينخروبلشباا
1بعد على يفو رنانانتاأ ً.يباتقرمتر كيلو 000

ن كستابا
سب  ،جانرويال  ،إقبالاجاويد  ،بيبيازيا س، بيبيسلمى  :ةاولرا نفيدحممد  ،ميانداد، خانرا

هانخوبختوخيبر طعة مقافي ر يبورهامبنطقة ي ندبانخوأيةقرمن لسبعة اةاولراجميع 
يةلقرافيتعيش و (.بيةلغراليةلشماادوحلداطعةمقاسم باقبل من ف تعرنت كالتي ا)
يةلقرافيعية ارلزاصيلحملااتشملو.ئيسيلراقزلرارمصدهي عة ارلزاو.ةسرأ 300ء هاز
لكسب ىخرأردمصاك هناو.كهةلفااعانوأمنيد لعداولبصل اوملثواوةرلذاولقمح ا
نسكابعض حصل و.ءلبنااوعة ارلزالكذفي مبا ،سميةملوالةلعمااتشملهي و،قزلرا
يةلقرافيجد توال و.تارلسيااةدقيافي لعمل امثل،نملدافيعمل ص فرعلى ية لقرا
ً(امتركيلو 15عد بعلى )يبة لقراريبورهاة بلدلى إنلسكاافريساوصحية فق امري أ ُ
يندبان خوأفيجد توو.لصحيةايةعالراعلىل للحصوً(امتركيلو 30عد بعلى )دباتابوأو ُ

يرهالى إلسفرالىإجةحلااتدأو.للبننيى خرألاوتللبناهما احدإ،نئيتاابتدانستارمد
نيتعاو.تللفتياصة بخاولتعليم اصفرتقييد لى إينولثاالتعليماعلى ل للحصور بو

يلراو(نةلصيااكلمشا)لي ملنزاكستهاللالء اسوه مليااتادامدإفيكل مشاية لقرا
(. تلكميااقص تنا)

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/egypt/ibrahiem.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/egypt/index.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/suzanne.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/tovoke.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/index.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/randriamahefa.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/ranaivo.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/hova.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/manantane.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/suzanne.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/muhammed.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/index.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/rasib.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/rawela.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/javed.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/shazia.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/salma.htm
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و بير
سا ا :ةاولرا سبينوزا اإل ساردونوفوا  سريافني وليامز ،دلغادوإ س  ،نوفوابورتوكاريرو  إلياينا، لي دوري

سان سيلو  سانتيالنسكون سانتيالن، يه  سيه دل كارمن بورتوكاريرو  خو
ُ

نائية قرية وراموس األصليني. وشاشابويا أكواروناس سكان جماعتي من الرواة بعض 
منطقة من األقدام على ًسيرادقيقة  30بعد  على وتقع نسمة 130حوالي  يسكنها 

الرئيسي النقدي الدخل ومصدر الكفاف، زراعة على السكان معظم ويعيش روزا. سانتا 
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 
إلى للوصول روزا سانتا إلى السير إلى يضطرون القرويني ولكن ابتدائية، مدرسة القرية 

ًً،كثيراأسهل  إليها والوصول راموس من مساحتها في أكبر وشيتو صحي. مركز أقرب 
وتربية الزراعة ًأساساتشمل  العيش كسب وخيارات صحي. ومركز ثانوية مدرسة وبها 

املقاطعة  عاصمة شاشابوياس إلى يسافرون القرية سكان من الكثيرين أن غير احليوانات. 
 لتحسني تعليمهم واحلصول على خدمات صحية أفضل.ًكيلومترا 125عد على ب

وينحدر بيرو. بشمال أمازوناس والية في وشيتو راموس هما موقعني، في املقابالت جريتأ

ُ

للسنغاا
سكالني  ،بادجيالله  عبد :ةاولرا افييتو س، غوديابيحبيباتو  ،دييديوعمر  ،دييديوبكري  ،بامبوكيبا

سامبو، غوديابي بنتو 
وظلت السنغال. جنوب في كازامانس مقاطعة في مختلفة لقرى السبعة الرواة ينتمي 

بني املسلح النزاع ويالت تعيش املاضية والعشرين الثماني السنوات طيلة كازامانس 
زراعية منطقة كانت التي كازامانس وأصبحت كازامانس. استقالل وحركة احلكومة 

األلغام وأدت النزاع جراء حتفهم السكان آالف ولقي السنغال. مقاطعات أفقر مزدهرة 
إلى بالفرار الشباب من الكثير والذ أخرى. كبيرة أعداد تشويه أو إصابة إلى األرضية 

مصدر الزراعة ظلت فقد املنطقة في البقاء آثر من وأما عمل. عن ًبحثاداكار  العاصمة 
والذرة خنوالدوالذرة  السوداني والفول األرز الرئيسية احملاصيل وتشمل الرئيسي. عيشه  ُ

الرفيعة والبازالء. 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/index.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/eliany.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/william.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/elsa.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/jose.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/index.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/index.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/abibatou.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/oumar.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/bakary.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/pascaline.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/abdoulaye.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/bintou.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/index.htm
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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  

 في إنشاء مكتبة متنقلة.أيضا 
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؟عةارلزاويفية لراتادقتصاالافييد جلداهوما 
مللحةاجةحلاالىإ2006-2008ة لفترافيية غذألارسعاأعتفارابعقاأفيلم لعاانتبها
قعملتوامنين لذالملعاانلسكائي الغذامنألاحتقيقتكفل ة يدجدل حلود يجاإلىإ
رنحساابعدم ليواويبدقد و.2050م عال بحلونسمة ت ارمليا 9على هم دعديد يزنأ

ىخرألاكلملشاابسببهميتها أبعضت فقدلة ملسأاههذن أرسعاألاعتفاراجة مو
.ميةلناانالبلدافيت سالسياايرمقرم هتمااباجتذاعلىمعها فس تتناتت بالتي ا
ئيةمناإلافاهدألاغبلوق فاآعلىلية ملاامةزألاثرأصخابشكل كل ملشااههذتشمل و

لىإتايرلتقداتشيرحيث ،ءالصحرابجنويقيا فرأسيماال ،طقملناابعض في لفية لأل
لبحلوقع ملدالفقراةهوفي ين خرآنسمةن مليو 20بنحو ج لزافيستتسبب مة زألانأ

3 طيلة قفيتولم ى خرألانالبلدامنيد لعدافير سعاألاعتفارانأعلى .2015م عا
ةلطفرابعقاأفيية غذألارسعاأفية يدجدمة زأعقوومن ف وخملااتدجتدو.2009م عا

حييوو.2010م عامنتصف ل خالب حلبواولقمح ارسعاأفيًًاخرمؤقعت ولتي امليةلعاا
تاتغييرعة مجمومن ًاءجزيشكل ية غذألارسعاأعتفاراحب صاما ن بأكله لك ذ
يفيةلراتادقتصاالاوعة ارلزابيئةفي لم لعااهايشهدجل ألايلةطووقلنطااسعةاو

لفقرامنحلد اويفية لرالتنميةباملهتمني الكلسي ساألامنو.ميةلناانالبلدافي 
.يفينيلرالجالراوءلنسااعلىها رثاآوسعة الواتالتغييراتلك فهم 

حتى 2006ل يلوأ/سبتمبرمن ة لفترافيلية ولدايةغذألارسعاأًًيباتقرعفت تضاو
جلميع عةارلزاوية غذألامنظمةته دحدي لذارسعاألاشرمؤتفع راو. 2008ن ايرحز/نيويو

كثربأم لطعاايتزوبحلبواتاشرمؤتفعت راوئة ملاافي 78نسبته مبا ئيسية لرايةغذألا
هرثاآتمتداو،لملعااىمستوعلى ًًًاكبيرًياودرسعاألاعتفارارثاآثتحدأو.لضعفامن 

على ةطأوشد أرثاآلانتكافقد لك ذمع و.يةغذألبالغنية ايةلثرانالبلدالتشمل
ئيةاغذة صدرأىسويها لديكن لم لتي املنخفضاخللداتاذئي الغذالعجزانابلد
فقط ةحداوسنة في عفت تضا 2007ز متو/ليويومنذ ز رألارسعاأنألك ذلمثا .يلةهز

في لضعفامنكثر بأه سمرأفيلقمح اقيقدرسعاأتدادزا،يايتررإفيو.للسنغاافي 
.نكاالي سرونادلسوافيئة ملاافي 60بنسبة لقمح ارسعاأتدادزابينماة لفترانفس 

ةلفترافييتي هافي عفت تضاويش دبنغالفي ئة ملاافي 66بنسبة ز رألارسعاأتفعتراو
.ةكثيرى خرأنابلدًًيضاأتضيرأ و2008. 4ب آ/غسطسأحتى2007ب آ/غسطسأمن 

سرألالكنو،خلهاادونالبلدابنيينة متبار ثاآعنر سعاألاعتفاراجةموت سفرأو
ملنخفضاخللدابصحاأعجزو.صخابشكل ت رتضرلتي اهيية حلضراويفية لراةلفقيرا

تجلأو.لهمطفاألوأنفسهمألسب ملنااءالغذاعلىل حلصواعنن البلدامنلكثير افي 
كثير فيت لفتيااصةبخاو)لها طفاأسحبلى إلملعااءنحاأجميعفي ة لفقيراسرألا

يةغذألانحول لتحواو،تنااحليوامنتها صدرأبيعلى إتجلأكما ،سراملدامن (نحياألامن 
ترشاأو.ئيةالغذاغيرت لنفقااتخفيضو،تكلفةقل ألاوًعاشباإكثرألاوةئدفاقل ألا

بيقرما فت ضاأرسعاألاةطفرن ألىإ2008م عافي عة ارلزاوية غذألامنظمةت ايرتقد
سياآفين ورملضااءالهؤيكن لم و.لملعاافيعى جلوادعدلى إنسمةن مليو 100من 

ءالصحرابجنويقيا فرأوأ(نسمةن مليو 640)عى جلوامند عدكبر أتضملتي اهاحدو
في 32)نها سكاد بعدنة رمقاتها يامستوعلى أيةلتغذانقصت المعدفيها تبلغ لتي ا
قلشرافيتها يامستوعلى أ2009م عال خالعى جلوانسبةفي ة ديالزابلغتو (.ئةملاا
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يبيرلكااوتينية لالايكامرأو(ئةملاافي 14ة ديالزابلغتحيث )يقيا فرألشماوسط وألا
عتفاراعلىل حلاابطبيعةيقتصر ال لك ذفي لسبب او2008. 5م بعانة رمقا (ئةملاافي  13)
قعتومة زألانألكذلمثا .لكذءارومنة لكااسعوألاكلملشاامناإو،تهاذحد في ر سعاألا

نيتعابيئة في يقيا فرألشماوسط وألاقلشرافي
ئيالغذامنألاعلىى ملداةبعيدة يدامتزًطاضغو

يةغذألاعلىلطلب اديادزاو،يدقتصاالالنموباتبط ملرا
دعدض نخفااو،(لقيمةاليةلعااتملنتجااصة بخاو)

6 .دراملواةعدقار هوتدو،عينيارلزانلسكاا
منذ ليةولدايةغذ ألارسعاأطهبومن غم لراعلىو

عن ًًاكثيرتفعة مرلت ازما فهي  2008م عامنتصف 
،2007م عامنتصف قبل عليها نت كالتي اتهاالمعد

لطلباديادزانبأن آلاقلنطااسعاوف اعتراك هناو
قةلطااولطبيعية ادراملواةرندد يادزبالك ذن اقتراو

تهاجتاافيد مطرتغيير لى إجحرألاعلىي دسيؤ
،يلةطوة ملدبتة ثاظلت لتي املنخفضةارسعاألا

لسلعاسيماال )نة معيلسلع لنسبة باقل ألاعلى  َّ
ةخيرألاتقعالتواًمثالتشير و (.سيةساألائيةالغذا

يدقتصاالانامليدافيلتنمية اون ولتعااملنظمة 
ليةولدارسعاألانألىإعةارلزاوية غذألامنظمة و

صيلحملااتمنتجافيها مبا )عة ارلزالسلعاملعظم
وأ2010معات يامستوعند ستستقر  (شيةملااو

7 .ملقبلالعقدالخالقل ألاعلى ها زوستتجا
ةعدية غذألارسعاأعتفارابعقاأفيت تخذاو
لتياصلفراوت ايدللتهدي للتصدئية مناإتاردمبا

ئيالغذامنألاوعة ارلزامماأرسعاألاعتفاراحهايطر
عةارزقت ال،قلسياااهذفي و.ميةلناانالبلدافي 

لمثا .قمسبوغير ًملياعاًماهتمااةلصغيراتازحلياا
ىملستوافيعةلراةملتحداممألاعملقة فرن ألك ذ
في ضعتوملية لعاائيالغذامنألامةزبأملعنية ا

عمبدصى وأملشاعمل ر طاإ2008م عاصيف 
يةرلفواتاءاجرإلاضمنة لصغيراتازحلياابصحاأ
كثرأئيةاُنءبناوءلضعفااةعدملساة ملتخذا غذظم 

ةردمبالك ذفي مبا ،ىخرأتاردمباذ تخاالك ذتبع و.نةومر
قمة مترمؤها تخذالتيائيالغذامنألانبشأيال كوال
عةارللزملي لعاامجنالبراو،2009م لعانية لثماانالبلدا
ًًيضاأناكديؤهما و،لكذعقب أيلذائيالغذامنألاو

.بقةلساالسنةاعنم عاكل ر سعاألادادتز»
ماغركيلونصف )ُبدلزاطبقسعر ن أًًمثالجند 
ماأو .تاسنو 10منذ ت جنيهاستة ن كاًً(يباتقر
خللداوً.جنيها 40لى إهسعرصل وفقد م ليوا

مليواصبحناأفقدن وتركما وً.ماعمومنخفض 
 «منألبانشعر ال و.منيمعد

أبو زيد، اإبراهيم ا
.رسم، ًماعا 55، كرذ

قبل منم لثواونب لكرانعوريزسلناانكا»
نكاو.فضلأروبذعلى ن يحصلوانوكانهم أل

400بني ح وايترقت لوالكذفي ر ولبذاسعر
فِّتكللكنها وً(مااغركيلو 40)للمن بية ور 600و
6بني ح وايترما ن آلا 12و 000 .بيةور 000
،همفقربسبب ت اوخلضرانعوريزال سلنااو
.ةرلذاولقمح اعةارزعلى ن ويقتصرلكنهم و
نعوريزانوكالقد  .خرآلمحصوي أنعوريزال و
عتفارابسببن عوريزال نهم فإن آلاماأقبل من 
«.رسعاألا

سب خان،  را
ستابا، سنة 28، كرذ ن ك

مطعاإمشكلةحل من ء كجزمية لناانالبلدافية لصغيراتازحليااعةارزهمية أ
.لملعاافيونالبلداتلكفي ن لسكاا

يداملتزالطلبامنكبير نب جاتلبية من لم لعاامتكن،مليلعاالصعيداعلىو
عةارلزالخالمن و أ/ولغنية انالبلدافيج نتاإلاةديازيق طرعن ر سعاألاعتفاراو

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/egypt/ibrahiem.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/rasib.htm
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من جهانتاإسيعتومن مة ملتقدانالبلدالكبذنت َّمتكو.قلنطااسعةالوايةرلتجاا
نالبلدافيب حلبواجنتاإفية ديالزازوتتجالم بينما ،ئةملاافي 13من كثر بأب حلبوا

8 ميكن اللغنية انالبلدافيج نتاإلاةديازعلى ر قتصاالانأعلى.ئةملاافي2مية لناا
ال فهو .مليلعاائيالغذامنألاملشكلةجل ألايللطواوماملستداحللاهون يكون أ

نسكام طعاإنألىإفةضاإ،يةغذألالىإنلسكااجميع ل صوولقضية ى يتصد
في 33نسبتها ة ديابز) 2050م عافي نسمة ت ارمليا 9هم دعدز وسيتجاين لذالملعاا
مليلعااجنتاإلاةديازسيتطلب  (نسمةر مليا 6.9يبلغ ي لذاليحلااهمدعدعلى ئة ملاا

ينبغي لكلذو.ميةلناانالبلدافيج نتاإلاعفةمضامبا رو 9ئةملاافي  70بنسبة ية غذلأل
فيرتوفي ًًلياحابه هم تسامما ًًاكثيركبر أرودمية لناانالبلدافيعة ارللزن يكون أ
نالبلدافيعة ارلزانفإلك ذلى إفةضاإلباو.يعهازتووملية لعاائيةالغذاتادامدإلا
تادامدإلافيرتوفي كبر أروبدم تقون أينبغي،عيةارلزانالبلدافيصة بخاو،ميةلناا

عن اّلإنالبلدامعظمفي لك ذيتحقق لن و .قليميةإلاوطنية لوايةغذألاقاسوأل
.ةلصغيراتازحليااجنتاإعلىًًكلياو أًًاكبيرًادعتمااةملعتمداعةارلزايقطر

تازحلياابصحاأمقيانية مكابإيتعلق فيما ن آلاحتىضحة اوغير ق فاآلالتازما و
طنيةلواقاسوألاخلاديد املتزالطلباتلبيةفي كبر أروبدمية لناانالبلدافية لصغيرا
فيها يعمللتي امليةلعاالبيئةارتغيعلى ضح اوليل درسعاألاعتفارانأعلى .جهارخاو ُّ

دامتداعلىتعمل مية لناانالبلدافيعة ارلزاظلتو.تنااحليوابيمروعني راملزارصغا
لتكلفةاولكبير اعملدالخالمن ملها معاد تتحدملية عابيئة في ت السنواتاعشر

عداقووي دقتصاالانامليدافيلتنمية اون ولتعاامنظمةن ابلدفي ج نتالإللية لعاا
لتنميةاون ولتعاامنظمةن ابلدفي عني راملزالىإفةضاإلباو .ليةولداةرلتجااتقييد 

على همو،لبيئةاتلكفي ح بنجايقهم طرشق من ن وخرآنَّمتك،يدقتصاالانامليدافي
لكثيراو،تينيةلالايكامرأفيسيما ال،ةءلكفاابصحاأمنملنتجني اركباص خلصواجه و

تجيالولتكنوابوستجااحيث،يةسيوآلانالبلدافيصة بخاو،ملنتجنيارصغامن 
ئلةلهااةديالزالخالمن مة لعااتارستثماالاوعمة الداتسالسيااوء اخلضراةرلثوا

عةارلزاعلىة ملعتمدانالبلدامنيد لعدارودظل ،خرآلانبجلااعلىو.جيتهمنتاإفي
،ةيدجلدالفيةألامنل وألالعقدامنتصفو أئلاوأحتىملي لعاايورلسيناافي مشيا ها

كثير فيًيضاأهمدعتماادادزاوبل ،ئيةالغذاتادرالواعلىين لكثيرادعتماادادزاكما 
.جهانتاإعلىة رلقدايهملدلتي اوأنفسهمبأنها ينتجولتي السلعاعلىن حياألامن
لتهميشاعنل وملسؤاهحدوليس ملية لعاارسعاألاضنخفاانفإل حلاابطبيعة و

ًًيضاأكهنان أل،ميلناالملعاافيعم أبشكليفية لراتادقتصاالاوعة ارللزملستمر ا
ينبتباًاكثيرينت تبامل العواههذن أمنغم لراعلىو.لكذفي همت سامحلية مل اعو

،عةارلزافيصة خلااومة لعااتارستثماالاطهبووضنخفااتشملنها فإت قالسياا
سيةساألالبنيةاضعفو،فسةملنااعلىتها رقدم عدوحمللية اقاسوألاشة هشاو
ةعدقار هوتدو،نعوراملزاجهايحتالتي اليةملااتماخلداوجنتاإلايةكفام عدو،يفيةلرا
ًنسبياي جملزاغيرو أ/وطر خملاباف حملفواود وحملدارولدامنها،رموأعنكله لك ذسفر أو .دراملوا

في ةخذآلاعةارلزاوية غذألاقاسوأفيص خلصواجهوعلى ة لصغيراتازحلياابصحاأل
رطاإُألتيائيةستقصاالاتساارلدانأفيمثالبة اغرال و.نهمابلدخل ادلنمو ا فييت جرًً

ليولدالبنكاةدقياحتت يفية لرالتنميةاوعة ارلزافيير للتحرلهيكلية ادبعاألامج نابر
(للسنغااواغوارنيكاوب ملغراوملكسيك اولي ماوغشقر مدوكينيا )ن ابلدسبعة في 

مشيهار وبداّلإنكوريشاال ة لصغيراتازحلياابصحاأمنة كبيرنسبة ن أعن كشفت 
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10 تازحلياابصحاأهمةمسام عدفي ها ثرأملالعواههذلكل ن كاكما .قاسوألافي 
ةلفترالخالر سعاألاعتفارالي لتصدافيكر يذر وبدًماعمومية لناانالبلدافية لصغيرا

ماعندوبل ،نحياألامنكثير في عة رملزالىإرسعاألاعتفارائدافوتصل ال و.2008-2006
تلك مغتنااعنت الحلاامنكثير في ن ويعجزة لصغيراتازحلياابصحاأنفإليها إتصل 

نيقترما ويق لتسواوجنتاإلافيت قامعومن بعيد من زمنذ نه جهوايوما بسبب ص لفرا
.ةسمدألاودقولواليفتكاع تفارامن لك بذ

نتكااذإً،الوأ؟يةغذألارسعاأمةزأعالندامنذلبيئة اههذفي ن ذإرتغيي لذافما  َّ
رسعاأعتفاراهاميحوال وةلصغيراتازحلياابصحاألىإتصلر سعاألاعتفارائدافو

ةلصغيراتازحلياابصحاأمماأسعوأصةفروىقوأًافزحافر تون أميكننها فإت خالملدا
نهمابلدفي ية حلضراويفية لراقاسوألافيسيما ال ،قاسوألافيٍمجزر وبدك اشترلال

من ديسوما ورسعاألاعتفارانفإلك ذلى إفةضاإلباو.يرلتصداقاسوأفيلك كذو
لىإتماحلكواببعضفضى أقدملية لعااقاسوألافيب حلبوارُّفتومعدل حياف ومخا

ىخرألاعلةلفااصرلعناامنها غيروهي جتد مبا رو؛جيةنتاإلاتهاارقديز تعزنحو لسعي ا
حتسنيوتماخلداوسية ساألالبنيةافيب ملطلوارستثماالاعلىتشجعها كبر أفزاحو

ن ّتتمكحتى و(ةلصغيراتازحليااعةارزلك ذفي مبا )عة ارلزاتنجححتى ت سساملؤاوةرادإلا
.يلقطراىملستواعلىلنمو افلةقاكبة امومن ًماعمويفية لراطقملناا

متحيص فيهد ادزاقتوفي ث حدر سعاألاعتفارانأهوللتغيير خر آلاملهمالبعداو
.يدقتصاالانامليدافيلتنمية اون ولتعاامنظمةن ابلدفي عة ارللزئية حلمااتسالسياا
نألىإهنتباالالفتتوفوخملااههذر سعاألاةطفرعن جنمت لتي ايةغذألامةزأشعلتأو
ةرلتجااعداقوويلقطراىملستواعلىئمة لقااعيةارلزاةرلتجااتساسيامن لكثير ا
ال مبارعة ارلزانبشأملية لعااةرلتجاامنظمةق تفاافيعليها ملتفق اليةحلاامليةلعاا

11 يقةلطرالحوء ارآلافيتغيير ك هناو.ملستقبلافيت مازألاتلكع قووملنع تكفي 
،مليلعااوأطنيلواىملستواعلىء اسوعية ارلزاقاسوألاةرادإحتسنيبها ميكن لتي ا
نضمابها ميكنها لتي ايقةلطراعلىكيز لترانحوة يدامتزد اعدبأت ماحلكواتتجه و
.ملستقبلافيطني لوائيالغذامنهاأ

دراملواوقة لطااةرندفيه ت دادزاقتوفي ملية لعاارسعاألاتفعترافقد لك ذعلى ة وعالو
لككذو،عةارللزحلة لصااضيارألاوهمليااسيماال ،عةارلزاعليهاتعتمد لتي الطبيعيةا
قصتناعن منها نب جافي تنشأ ة رلنداههذو.تبالغااوكسماألايدمصاوعي لراضيارأ

.طقملناامنلكثير افيتكثيفه لى إخملناارتغيي دسيؤما هو و،هارهوتدودراملواههذ ُّّ
ر ُّلتحضابسبب،همليااعلىسيما ال ،فسلتنااولطلب اديادزاًًيضاأضحيولك ذنأعلى 

عنيلقطاامنين ملستثمرابنيم هتماالاديادزانتيجةعية ارلزاضيارألاعلىولتصنيع او
في لفعلبالشحيحة ادراملواةعدقاعلى لضغط ايستمرن أحجملرامنو.ملعااوصخلاا ّ
لكذنفإحية نامن و.خملناارتغيورلتحضاوني لسكاالنمواراستمرابسببملستقبل ا ُُّّ

قدوًنسبياتفعة ملراتهايامستوعند ئية الغذاوعية ارلزارسعاألاتثبيتفي سهم يقد  ُ
حيةلناامنو.يفيةلراطقملناافيوعة ارلزافير ستثماالاةديالزفز احوفير توفي يستمر 

يفينيلرانلسكااوعة ارلزاعلىة يدامتزًطاضغوًًيضاألكذضيفرن أحجملرامن،ىخرألا ّ
ةءكفاولبيئية امةاستدالبام هتماالاةديازوة يدجلدالبيئيةافولظرامعف للتكي ُّ

.تباّلتقلاديادزاوخية ملنااطرخملاامعمل لتعااولشحيحة ادراملواماستخدا
العاملي لالقتصاد اجلغرافية املالمح فيه رتتغيوقت  في ًًأيضاالعاملية  األسعار وارتفعت  ّ

الشمال بني الفاصلة اخلطوط فإن واليوم عقود. بضعة منذ عليه كانت اعمًجذرياًراتغي ُّّ
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منذ عليه كانت اعمًمتامامختلفة  النامية والبلدان النمو املتقدمة والبلدان واجلنوب  ّ
البرازيل اقتصادات قبيل من النمو، السريعة الكبيرة االقتصادات وأصبحت سنوات. 10

هائلة مصادر ل ّتشكوباتت  العاملية، األسواق في ًًحاليامهمة  ركائز والهند، والصني 
العوامل بعض تغيير إلى ذلك وأفضى عرضها. أو الزراعية املنتجات على للطلب سواء 

املستوى على األسعار تغيير إلى أفضى كما العاملية، األسعار دحتدكانت  التي التقليدية  ّ
اجلديدة. التجارية واالتفاقات التدفقات جذور إليها امتدت التي املناطق في القطري
الصغيرة، احليازات زراعة ذلك في مبا الزراعة، أمام اجلديدة الفرص من مجموعة ذلك ويفتح 

األسواق في مفتوحة الفرص وهذه اجلديدة. األسواق من لالستفادة النامية البلدان في 
مخاطر  املزارعني صغار يواجه ذلك، ومع احمللية. األسواق في متزايد بشكل وكذلك الدولية 

د بتهميشهم في كل تلك األسواق.جديدة تهد ّ
حوافز رّيوفأنه  يبدو اجتاه في رتتطواألغذية  وأسواق للزراعة العاملية البيئة أن واخلالصة ّ

الزراعة، أمام الفرص ولتوسيع النامية البلدان من الريفية املناطق في لالستثمار أكبر
حتقيق وكفالة الريفي النمو دفع في رئيسي دور ألداء الصغيرة، احليازات زراعة ذلك في مبا 

االقتصادات على جديدة مخاطر ًًأيضاتفرض  البيئة هذه نفس أن على الغذائي. األمن 
املناخ، روتغياملنافسة،  واتساع املوارد ح ُشازدياد  بسبب خاصة الريفيني، والسكان الريفية  ُّ

ي ّللتصدحوافز  رِّتوفاجلديدة  الفرص أن من الرغم وعلى الزراعية. القيمة سالسل وعوملة
في الريفية للمناطق االقتصادي التهميش وراء بعيد أمد منذ ظلت التي للعوامل 

اجلديدة اخملاطر مفاقمة في ًًأيضاتسهم  التي هي العوامل هذه نفس فإن النامية البلدان 
على نيويتعاجلديدة.  الفرص من واالستفادة إدارتها على الريفيني السكان قدرة وتقويض  ّ

أن الغذائي واألمن الريفي االقتصادي النمو تعزيز إلى يسعون الذين السياسات ريمقر ّ
االستفادة أن ًًأيضادركوا يأن  ويجب اليوم، بيئة في املتاحة اجلديدة الفرص هذه على يركزوا ُ

الصغيرة احليازات أصحاب يواجهها التي اخملاطر من التخفيف بّتتطلالفرص  تلك من
للعوامل يوالتصداخملاطر  تلك إدارة على قدرتهم وتعزيز اآلخرون، الريفيون والسكان  ّ
ريمقرعلى  ًًأيضانيويتعالريفية.  املناطق تهميش في ًسبباكانت  التي التقليدية ّّ

إلى ذلك قبل ينظروا وأن الريفيني، والرجال النساء إلى النظر العملية تلك في السياسات
عناصر باعتبارهم معهم تتعامل جديدة رؤية من ًانطالقاالريفية،  املناطق في الشباب 
إدارة  حتسني في رئيسيني وكمساهمني الغذائي، واألمن االقتصادي النمو في رئيسية 

ر املناخ.في سياق تغيًاحُوصون قاعدة املوارد الطبيعية املتزايدة ش ُّّ

يفيلرالفقرامنللحد ر ملتغياقلسياا ِّ
املاضية، سنة العشرين أو العشر خالل النمو من كبيرة مستويات كثيرة بلدان حققت 

وبخاصة الفقر، مستويات في مماثل تخفيض األحيان بعض في يصاحبه لم ذلك ولكن 
الزراعة في النمو ويحقق النمو. ذلك وراء الزراعة غير أخرى قطاعات هناك كانت عندما 

على ًاعتمادااألكثر  االقتصادات أفقر في سيما ال السكان، ألفقر التحسينات أكبر عادة 
املائة في 1بنسبة  اإلجمالي احمللي الناجت منو أن نيتبالدراسات  إحدى أن ذلك ومثال الزراعة.  ّ

5.2عن  يقل ال مبا السكان من األفقر املائة في الثالثني نسبة نفقات يزيد الزراعة بسبب

أن عن أخرى دراسة وتكشف 12االقتصاد.قطاعات  سائر حتققه الذي بالنمو مقارنة مرة 
ًًًيومياواحد  دوالر على يعيشون الذين الفقراء عدد تقليل في مرة 3.2أفضل  الزراعي النمو 
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الزراعة تنل لم ذلك، من الرغم وعلى 13الزراعية.غير  القطاعات حتققه الذي بالنمو مقارنة 
ذلك في مبا النامية، البلدان معظم في يذكر ًاهتمامااملاضية  القليلة العقود طيلة 

ً.محدوداًاهتماماإال  الدولي اإلمنائي اجملتمع بها يهتم لم كما البلدان، تلك أفقر من الكثير 
مهاهتماامنلقليل اىسونحة ملااتجلهااوتماحلكواستكرلم نفسه قت لوافيو ّ
راستمراعلىظ حلفاافييفية لراتادقتصاالايعتنويه ديؤن أميكني لذاملهماروللد

بطرفي ح لنجااو.تعالقطاامختلفبني مي ينالداعللتفاامنيستفيد ي لذالنموا
فيها همتسالتي انالبلدافية دلعاافييتحقق لفقر امنحلد باي دقتصاالالنموا
تتجه لتيانالبلدافيلك كذولفقر امنحلداويدقتصاالالنموافيكبير ر وبدعة ارلزا ّ

ىمستوعلى ء اسولفقر امنحلد افية كبيرهمية أعلىيع لتنوايينطوو.يعلتنوانحو 
جميع فييفيني لرانلسكاانأقعالواو.يلقطراىملستواعلىو أحمللياجملتمعاوأةسرألا
مليواو .عيةارزغير ر دمصامن يد امتزبشكل خلهم دعلى ن يحصلومية لنااطقملناا

منها كبيرنب جافي عة فومدويفية لراطقملناافير ستثمالالة يدجدفز احود جوونفإ
تيةاموبيئة تهيئة على ًًيضاأعديسان أميكنعية ارلزاتماخلداولسلع اقيمة د يادزبا

ةيدجلداملالعواببعضًًيضاألعمليةاههذتستعني ن أميكنو.يفيلرالنموايع لتنو
يفيةلراطقملناابنيبط اولراةقود يادزاورُّلتحضارنتشاالكذفي مبا ،يفيلراللنموكة حملرا ّ
تجيالوتكنوو،لقيمةاسلسالمن لكثير املةعوو،نالبلدامنكثير في ية حلضراو
.قةلطاافيرتوويرتطوظم نفي ية كزمرلالانحوه جتاالاو،نةحملساوةيدجلدالتصاالا ُّ



بةخلصواتالمعدض نخفاافين البلداهتشهدي لذافياغرميولداللتحواظل في و ّ
لةعاإلمعدفيها يهبط وبة خلصواتالمعدفيها تنخفض ة بفترمتر نها فإت فيالواو
يهيئ نأميكنو،لعملاسنلغني لباانلسكاانسبةة لفتراتلكفي د ادتزو .بلشباا
عتفاراوجت لناامند لفراحصةد يادزايحققهي لذا«فياغرميولدائدلعاا»فوظرلك ذ

جلأمنيفي لرالنموايعتنووعة ارللزلبيئة اتهيئةملهم امنو.يدقتصاالالنموالمعد
يكفل مباوية حلضراتادقتصاالاهلكايثقل ال مبا في اغرميولدائدلعاامنة دستفاالا

فياغرميولدارلطوااهذمنتصف لى إًًلياحاسيا آقشرصل وو.ئيالغذامنألاحتقيق
لىإًيباقر،ءالصحرابجنويقيا فرأءستثنابا،ىخرألاطقملنااجميعتصل ن أعّقملتوامن و
في تهاورذلى إلفقرامنحلد اويدقتصاالالنموائدافوتصل ن أعّقملتوامنو؛رلطوالك ذ
نبأء الصحرابجنويقيا فرأفيلية حلااتهاجتاالاحيتوو.2040حتى  2025من ة لفترا

لىإًاخرمتأتي يأقد ئد لعاانأيعنيما هو و،نلقرااهذخر اوأفيسيتحقق ر لطوااهذ
نالبلدامنلكثير افيي حلضرالنمواورُّلتحضانأحنيفي و 14.ىخرألاطقملنااعنما ٍحد
طقملناافير ّلتحضانفإفي اغرميولدائدلعاامنة دستفاالافي ئيسي رروبدهم سا

ةيداملتزايفيةلرالعملاةقوة شرمباعب تستون أميكنلتي اصلفرايحققال ى خرألا
من لكثيرافيفي اغرميولدائدلعااحتقيقح جيرال و.لفقرامنج وللخرت ارمسار فتوو ّّ
يفيةلراتادقتصاالاحِفستلم ما ص خلصواجهوعلى ء الصحرابجنويقيا فرأءنحاأ ُ

مليوالجياألء اسوعية ارلزا غيريفية لراتادقتصاالاوعة ارلزالخال منكبر أًمياينادًازحي ّ
.ملقبلةايفيةلرالجيالألو أ

نلسكااوةلصغيراتازحلياابصحاأجههاايولتي اتالتغييرانفإته اذقت لوافيو
تالتغييرالككذولطبيعية البيئةاوةرادإلاوقاسوألافين وخرآلاءالفقرانيفيولرا
تسهم يفيلرالفقرامنحلد اويفية لرالتنميةانبشأئد لساابخلطااعلىت أطرلتي ا

فقط تاسنو 10منذ عليه ن كاا عمًمختلفايفي لرالفقرامنحلد اقسياجعل في  ّ
ّىدأ،لملثااسبيلعلى ،قاسوألاببيئةيتعلق فيما و.يةغذألارسعاأمةزأعالنداقبل 
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لكثيرافية يدجدعية صناوسطة متوملة عات طبقار ظهوويني حلضرانلسكااديادزا
ىملستواعلىية حلضراطقملناافيية غذألاقاسوأفيئل هاع تساالىإنالبلدامن 

سلسالل خالمن ًًلياحاتها ادامدإوملية لعاايةغذألاةرجتامن كبير نب جار اديو.طنيلوا ُ
.ةلكبيراتكالشرامند ومحدد عدة كبيرجة ربدفيها يتحكم لتي امليةلعاالقيمةا
ليةلعاائيةالغذاداللمويثة حدق اسوأميةلناانالبلدامنلكثير افيتنشأ ت خذأو
فيها سرمتاوًئيسيارًارودىلكبراتكالشرانفسًًيضاأفيهاتلعب ق اسوأهيو،لقيمةا

يةلتقليداقاسوألامعيش تتعاق اسوألاههذن أعلى .لسلسلةاخلادئلة هاسلطة 
تادامدإلانظمفي مهمة صر عنامية لناانالبلدامعظمفي ل ّتشكلت ازما لتي ا
بصحاأمماأًصافرء السواعلىية لتقليداويثة حلداقاسوألاتتيحو.طنيةلوائيةالغذا
به حتيطلك ذنأعلى؛بحملراللعملين خرآلاءالفقرايفينيلرانلسكااوةلصغيراتازحلياا

قاسوألالخودعليها ي ينطولتي اليفلتكااوطر خملااههذو.طرخملاامن ملة كاعة مجمو
على ةلصغيراتازحلياابصحاأةرقدن حياألابعضفي ق تفوص خلصواجهوعلى يثة حلدا
.ٍفكاعم دنوبدعليها ب ّلتغلا

الفقر من للحد جديدة بيئة إيجاد في واحلضري الريفي التكامل أمناط رتغييسهم  كما  ُّ
الكثير في واحلضرية الريفية املناطق بني واالقتصادي االجتماعي الترابط ويزداد الريفي.

اجملتمعات تعد ولم »ريفي«. هو ما طبيعة رتغييعني  ما وهو النامي، العالم أنحاء من  ُّ
مع منتظمة وبصورة متزايد بشكل تتفاعل ولكنها ًً؛كثيرامتميزة  الريفية واالقتصادات

تعتمد كما املتنقلة. الهواتف خالل من منه كبير جانب في يتحقق ما وهو احلضري، اجملتمع 
هذا تعكس مرآة والهجرة املتنقلة، بالهواتف االتصال على واالقتصادات اجملتمعات هذه 

كثيرة. سياقات في الريفية لالقتصادات كةمحرقوة  املالية التحويالت ل ّوتشكالترابط،   ّ
األحيان بعض في احلضرية وشبه احلضرية املناطق سكان من الكثير يعيش املقابل، وفي
واألسواق األساسية والبنية اخلدمات حيث من الريفية املناطق لظروف مماثلة ظروف في 

»الواقع طبيعة رتغيأن  إلى التقرير هذا ويذهب الزراعة. على األقل، على ً،جزئياواالعتماد   ُّ
األرجح على ًمعايشكالن  والسكان واحلضري الريفي احليز بني العالقات روتغيالريفي«  ّ

ل ّوتشكاملستقبل.  في الريفي الفقر من واحلد الريفي النمو عملية في ًرئيسياًعنصرا
كسب الستراتيجيات رئيسية جوانب بالفعل ًًحالياواحلضرية  الريفية املناطق بني الصالت 
على  قدرتها حتسني إلى ذلك من الرغم على حتتاج التي الفقيرة الريفية األسر في العيش 

ب على الفقر.ّتسخير تلك الصالت للتغل
منذ ةكثيرمية نان ابلدت تخذافقد .ةرادإلاببيئةيتعلق خر آئيسيرر تغيك هناو ُّ

لجملاافسحأماهو و،طياميقرلداحلكمايزتعزنحو ت اخطوضي ملاانلقراتتسعينا
ميلتقدء اسوء الفقرايفينيلرانلسكاالّمتثسية سيات كاحروتمنظمار ظهوم ماأ
.تسالسيااتعمليافي ها لوبدلي تدمصلحة ت عاجماها رعتباباو أئهاعضاألت ماخلدا
حلكماتتيباترم ماألجملاانحياألابعضفي ية كزمرلالافسحتأفقدته اذقت لوافي و
ًاراودأيفينيلرانلسكااتمنظماوة لفقيرايفيةلراتجملتمعاافيهاجتد لتي اةيدجلدا

.ىخرألاعلةلفااتجلهاانبجامن و ألةولدانبجامن ء اسوًايدامتزًفااعتراوةيدجد
من ًًمثاللك ذو)تلعمليااههذفي ًمهماًارودتالحلاابعضفي نحة ملااتجلهاالعبت و

حصالإتعملياعم دلخالمن و أحمللياجملتمعاىبقوعة فوملدالتنميةاهجنعم دلخال ُ
(.حملليةاتسساملؤا

على كيزلتراوسي لسيااحضولوامنيد مزنحو ملية لعااحلكمابيئةًًيضاألتحتوً،اخيرأو ّ
عةمجموو-لصني او،لهنداو،سياورو،يلزالبرا-بع رألانالبلداخصألباو)ةيدجلداىلقواهميةأ
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سياسياعا ّجتم 20من كثر أًًلياحاجد يوو.ميةلناانالبلدابنين ولتعااةديازو،(ينلعشرانالبلدا
قبيل منقليمية إتاردمبالى إفةضاإلبا،تينيةلالايكامرأوسيا آويقيا فرأفيًيادقتصااو
،عةبسريتسعيلذابجلنوانابلدبنيئيمناإلانولتعااو؛يقيافرأتنميةجلأمنةيدجلداكةالشرا

و 15 لتيابجلنوانابلدبني ة رلتجاا؛2010م عافي يكي مرأرالودرمليا 15لى إيصلن أحجملرامن و ّ
في ئةملاافي 7نسبته مبا نة رمقاملية لعااةرلتجااعمجمومن ئة ملاافي 20بنحو ًًلياحاثر تستأ

نلسكااومية لناانالبلدالحمبصاض للنهومحتملة ة يدجدًصافركله لك ذيتيح و1985. 16م عا
ةيدجدية رستثمااصفروقاسوأفتحولية ولدافلحملاافين البلداتلكفي ء الفقرايفينيلرا

.ءالفقرايفينيلرانلسكااويفية لراطقملناالح لصا
.يفيلرالفقرامنحلد اولتنمية الحوئد لساابخلطاافيمهمة ت اتغييرًًيضاأتأطرو

ملالعواحدأو.لفقرامنحلد اوللتنمية ئيسية ركة محرة كقوعة ارلزبام هتماالادادزاً،الوأ
يلذا،يرلتقرااهذو.2008لم لعاا فيلتنمية ايرتقر نشر هويد املتزامهتماالاالهذة زّحملفا

تهعدمساض نخفاامنًماعا 20بعد عة ارللزلي ولدالبنكافكتشااةدعابإًناايذإنكا
؛نالبلداعانوأمختلفولتنمية افيعة ارلزارودعلى ص خابشكل ز ّكر،علقطااالهذ

ئلساوو؛لفقرامنج وللخرء الفقرايفينيلرانلسكاامماأحةملفتواخملتلفةاتارملسااو
طّسل،لملعاافيلتنمية ايرتقرر اصدإمنقصير قت وبعد و.لتنميةاجلأمنعة ارلزا
لتنميةاجلأمنعية ارلزاجيالولتكنواوم للعلو 2008م لعامل لشااليولدالتقييما
ليولدالتقييمارشاأو.لتنميةافيعة ارلزالعماألوجدتغيير همية أعلىء لضوا

جنتاإلاةديازلى إجحتتاال عة ارلزانألىإلتنميةاجلأمنعية ارلزاجيالولتكنواومللعلو
،يفيلرالفقراتيامستوتخفيض و،مةامستدت بيئالى إًًيضاأجحتتالكنها و،فحسب

عيةارلزافةملعراتغييرلى إجةحلااًًيضاألتقييمادّكأو؛لعيشاكسببل سنضماو ُ
مهتماالااهذو.خملتلفةالقيماوف اهدألاتلكحتقيق جل أمنجيا لولتكنواولعلم او
لوجدتغيير لى إجةحلاباف اعترالاوعة ارلزافيلفقر امنحلد اولتنمية ابقيمةيد املتزا
يرلتقرااهذخللفية مهمة صر عنايشكل ف اهدألاتلكحتقيق جل أمنعي ارلزالعماألا
من سيماال ً،اغدومليوايفلرالجاروءنساعلى عميقة ر ثاآعلىلك ذيينطون أميكن و

.همحدوعليهم مر ألايقتصرلم ن إو،عةارلزانلووايز
ئيةمناإلافاهدألابتحقيقة يدجلدالفيةألايةابدفي لي ولداجملتمعادّتعهً،نياثا

لىإعىجلواوقعني ملداءالفقرانسبةتخفيض في لها وألّيتمثلتي الفيةلألنية لثماا
من حلداتتيجيااسترامتخدستا،يلقطراىملستواعلىو.2015م عال بحلولنصف ا ُّ
على لفقرامنحلد ادجهوت يالووأيدلتحدطنية لوالتنميةاتتيجيااستراولفقر ا
مهتماالانأعلى .لفيةلألئية مناإلافاهدألاتياغاحتقيق بعة متاوطني لواىملستوا
يةالبدافيز ّكيريكن لم ًماعمولفية لألئية مناإلافاهدألاحتقيقولفقر امنحلد بايد جلدا

بشكل مهمةعة ارلزانتكاما عندحتى عة ارلزاعلىو أيفيلرالفقراعلىًضحااوًًاكيزتر
تماحلكواعمدضنخفابامنه نب جافي لك ذتبط راو.عجلواولفقر امنللحد ضح او
علىو.يبقرقت وحتى ضي ملاانلقراتنيناثمامطلع منذ عة ارللزليني ولدانحنيملااو
ئةملاافي 3نسبة ى سوجه تولم ،حلنيالكذمنذ ما ًعانوتفعت رامقارألانأمنغم لرا

معاحتى  2003م عامن ة لفترافيعة ارلزالىإسميةلرائيةمناإلاةعدملسااعمجمومن 
سطاوأمنذيت جرألتياتساارلدامنسلسلة كشفت فقد لك ذلى إفة ضاإلباو.2006

لوألاجليلاسيماال ،لفقرامنحلد اتتيجيااسترانأعنة يدجلدالفيةلألل وألالعقدا
يفيلراللفقرتها حتليالنت كاويفي لرادقتصاالاعلىد ومحدبشكل اّلإزّكترلم ،منها

17 ل ّيشكو.يفينيلراملصلحةابصحاأكةرملشاة كبيرًصافرر ّفتولم وً،ماعموضعيفة 
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فاهدألالتحقيقت عالقطاابنيكة ملشترادجلهوافييف لراعلىكيز لتراوعة ارلزامج د
.نحنيملااون البلدامنلكثير ًياحتدم ليوالفيةلألئية مناإلا

غةصيافي يد امتزر وبدلبيئية امةاستدالاغلاشووخية ملنااتالتغيراهمتساً،لثاثا
عن بعالرالتقييمايرتقر 2007م عافي ر صدو.لفقرامنحلد اويفية لرالتنميةابخطا

ملنظاافير احترالا»نأيرلتقرافيء جاو.خملنااربتغيملعنية اليةولداميةحلكوالهيئةا ّ
ُ عتفاراتالحامعظم ى عزتنأًاجدحملتمل امن»نأو«سلتبااعضوموليس خي ملناا

ز ّكترفي ع تفارالالىإينلعشرانلقرامنتصففي ة راحلراتجارلدملي لعااسطملتوا
«.فيئةلداوية لبشراتازلغاا

روصدعقبت ألتياثلثالاتالسنوالخالئلة هاة ديازخملنااربتغيم لعااعيلوادادزاو ُّ
يفيةلراتادقتصاالاعلىخية ملنااتارلتغياوتباّلتقلارثاآفهمد اديز،حيةنامن و.يرلتقرا ُّ

.ءالفقرايفينيلرانلسكااعيشبل لسيد تهدمن لك ذله ّيشكما ومية لناانالبلدافي  ُ
تضاوملفاافيعة ارلزاجاردإلىإجةحلاباف اعترالاديادزايعني،ىخرألاحيةلناامن و
مهمة سيلةووفيئة لداتازغات ثانبعاالًئيسيارًارمصدها رعتباباخ ملناانبشألية ولدا

قتويأمنكثر أعةارللزلبيئية اقبالعوانحوًًلياحاتتجه ء اضوألانأصهامتصاال
هميةأنحو (ىخرأتجهابني من )نحة ملااتجلهااوتماحلكوامهتمااًًلياحايتجه و.مضى

طرخملاافِعيضامل كعاوعة ارلزافيلبيئي ادجهالإلكة محرة قوه رعتباباخ ملناارتغي ُّ
نسبة ةرادإعنلني وملسؤاهمرعتباباء الفقرايفينيلرانلسكاامعيشةبل سد تهدلتي ا ُ

ًمهماًًاءجزل ّيشكخ ملناارتغيمع ف لتكياتباو.لملعاافيلطبيعية ادراملوامن ة كبير ُّّ
نللسكابها ميكن لتي اقلطربام هتماالالككذويفي لرالفقرامنحلد ابخطامن 

ُّرتغير ثاآمنلتخفيف اوًماعمولبيئية اتماخلداقاسوأفيكة رملشااءالفقرايفينيلرا
.قاسوألاتلكمن ة دستفاالاوًايدحتدخ ملناا

بخلطاافيء اسويفي لرالفقرامنحلد اوعة ارلزافيلة ولدارودتقييم د يعاً،بعاار
عتفارابعقاأفيت ماحكوة عدمت قاو.ميةلناانالبلدامنلكثير افيو أئيمناإلا
قاسوألايرحترت سابسيامها التزافيلنظر اةدعابإًًمثال2006- 2008ة لفترافيرسعاألا
عن قاسوألاعلىه ؤاجوأتخيمي لذالتيقنامعدء عباأمنر لتحرالىإبعضها سعى و

ءستيالالا»نبشأف ومخاة رثاإلىإلكذفضى أو.ىخرأنابلدفي ية غذألاجنتاإيق طر
يديؤير لتقرااهذن أمنغم لراعلى،ءالفقرايفينيلرانلسكااحةازإو«ضيارألاعلى 

فوظرفي ،رّتبشقد عية ارلزاضيارألافية يدجلداتارستثماالانأىترلتي النظراجهة و
من لكثيراومشية لهاايفيةلراتادقتصاالاعلىخلير باد تعوئد افوبتحقيق ،نةمعي ّ

18 .يفلرالجاروءنسا
لم يفيةلراتادقتصاالافيسع الوالّخلتدانبأيد امتزف اعتراّعمأبشكل ك هناو

متر لتياتادقتصاالامنًادعدًًاخرمؤليشمل تسع ابل،بيةلغرانالبلداعلىيقتصر 
في ًسماحاًمالعانت كاية لقواميةحلكواتسالسياانأقعالواو؛سياآفي ل حتوحلة مبر

به متقون أميكني لذارولدبايد جدم هتمااغبزفقد اهكذو.تادقتصاالاتلك تنمية 
من حلدايزتعزوقاسوألاتتقلبامن لتخفيف افيمية حلكواتارستثماالاوتسالسياا
ضعودمجرمن كثر أهرعتبابار ولدالكذلى إلنظرانحويد امتزه جتااكهناو.يفيلرالفقرا
يشمل لكنهو،سيةساألامةلعااتماخلداولسلع افير ستثماالاولتنظيمية اُألا طر
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بصحاأجههاايولتي اطرخملاامنحلد اوفز احلواحتسنيوقاسوألارظهوتشجيع ًًيضاأ
على ثيرلتأاو،ئيالغذامنألالةلكفاية غذألاقاسوأتشغيلتيسير و،ةلصغيراتازحلياا
وأ،ليدتوو،فنصاإلاوجية نتالإلقصى ألاىملستواحتقيقجل أمنضي ارألايعزتوط مناأ
تادقتصاالالتنميةمة زلالاعيةلتواوت ماملعلوانظموفة ملعرا،ليدتوفي همة ملساا

19 .يفيةلراوعية ارلزا

يرلتقرااهذلها ويتنالتي ائيسيةلراضيعاملوا
السكان وصول كفالة يتطلب الريفي الفقر من احلد أن 2001الريفي  الفقر تقرير أكد 

واملؤسسات؛ األسواق من واستفادتهم واملالية املادية األصول إلى الفقراء الريفيني 
على العوامل. تلك كل أهمية باستمرار التقرير هذا ويقر الطبيعية. واملوارد والتكنولوجيا 

من احلالية الظروف تطرحه مبا االعتراف هو التقرير هذا منها ينطلق التي القاعدة أن 
تقليل وضرورة الريفي، الفقر من واحلد الريفي النمو أمام واخملاطر الفرص من مجموعة 

يتسنى حتى إدارتها على قدرتهم وحتسني اخملاطر لتلك الفقراء الريف ورجال نساء تعرض 
واملوارد األصول إلى والوصول الريفي. النمو في واملشاركة الفرص من االستفادة لهم 
الريفيني والرجال النساء يساعد أن ميكن ال السابق الريفي الفقر تقرير إليها أشار التي 
بيئة إيجاد بدون الفقراء لصالح الريفي النمو يتحقق أن ميكن وال الفقر من اخلروج على 
على القدرة حتسني بدون حتقيقه ميكن ال كما أفضل، بشكل فيها وتدار اخملاطر فيها تقل 
وحتسني اخملاطر من احلد أن هو التقرير هذا يطرحها التي األساسية والفكرة اخملاطر. إدارة 

املستدام النمو لتحقيق حاسمة عوامل مواجهتها في الصمود على القدرة وزيادة إدارتها 
ذلك ويتطلب الفقر. دائرة من اخلروج من الريفيني السكان ومتكني الريفية االقتصادات في 

واالستفادة جديدة فرص إيجاد على للمساعدة الريفية املناطق في مالئمة استثمارات 
التي اخملاطر سواء اخملاطر، إدارة حتسني أو وتقليل متغيرة، بيئة في الناشئة الفرص من 

والسكان  الريفية االقتصادات تهميش عن الناشئة اخملاطر أو اجلديدة الظروف عن تنشأ 
الريفيني منذ أمد بعيد. 

للنمو قعامولى إلتتحون أيفيةلراتادقتصالالبها ميكن لتي ايقةلطراهي فما 
خيةملنااتالتغييراةغمرفي ودراملواحُشفيه د اديزي لذاقتلوافيء الفقرالح لصا

؟يفيةلراطقملناافيق اسوألاوةرادإلاقسياها يشهدلتي اتالتغييراوفية اغرميولداو
طرخملااجهةاموعلى ر قدألاعةارلزاعانوأًايدحتدو-عةارلزانألىإيرلتقرااهذهب يذ

للنمو ئيسيةركة محرة قوجح رألاعلىستظل -ةيدجلداقيةلسواولبيئية اصلفراو
عةارزلك ذيشمل و.نالبلدافقرأفيخص ألباو،ميلناالملعاافيء الفقرالح لصا

من يحةلشرلعمل اصفرمن يد تزن أميكنلتي اعةارلزالككذو،ةلصغيراتازحلياا
يفيةلراتادقتصاالاتهميشعلى لتغلب انأًًيضاأىنرنحن و.لينيحلاايفينيلرانلسكاا
ءازإًمالشاًًنهجايتطلب ن البلداجميعفي يفي لرالفقرامنللحد ة يدجدص فرتهيئة و
لىإيرلتقرايسعىو.عيارلزاغيريفي لرادقتصاالاوعة ارلزاتشمللتي ايفيةلرالتنميةا
تبطيرمل اعوهي و،لفقرامنحلد اويفي لراللنموة زِّحملفاحملليةاملالعوامنة دستفاالا

.هعالأنةملبياةيدجلدالبيئة بابعضها  َّ
لةفعامة عات ارستثمااوت ساسيايفية لرالتنميةافي مل شانهج عم ديتطلب و
(سسيةمؤوية دقتصااوية دما)نة َّمحسمة عابيئة وعة ارلزافيويفية لراطقملناافي 
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لكذيتطلب و .طرخملاامنلتخفيف اوص لفراحتسنييتسنى حتى يفية لراتادقتصالال
لجالراوءلنساا-يفية لراطقملناافيعي جتماالاويلبشرالملااسأرفي ًياقوًارستثماا
صلفراليدلتوء اسو-عيةجلمااوية دلفراتهمارقدو،صخلصواجهوعلى ب لشبااو
يتطلب كما .تهارادإحتسنيو أنهاجهوايولتي اطرخملاامنلتخفيف او،منهاة دستفالالو أ
تالحلاامنكثير في ة مبتكروةيدجدق طرع تبااملصلحةابصحاأمختلف من لك ذ

حتسني يتطلب،دلصدااهذفي و .تصاختصاالاوت عالقطاامختلففي ًمعاللعمل 
سد مليوايفيلرالفقرامنحلد اوعة ارلزابيئةفي لفقر اوطر خملاابنيت لصالافهم 

يفينيلرانللسكاي لبشرالملااسأرف تستهدلتي اتاردملباابنيية لتقليداتالثغرا
صركعنافهم تستهدلتي اتاردملبااو (لتعليماولصحة الخالمن ًًمثاللك ذو)ء الفقرا
يتطلبو (.سيةساألالبنيةاولتنظيم اوعة ارلزاعمدلخالمن ًًمثاللك ذو)ية دقتصاا
ةرادإتتيجيااسترافيعية ارلزاغيرلعيش ابلسوعة ارلزارولدفضل أًفهمالنهج ا ُ
كما .لفقرامنج وخلرانحوسعيهم في ء الفقرانيفيولرانلسكااجههاايولتي اطرخملاا

لككذوبل ،يةسرألالعيشابلستتيجيااستراعلىفقط ليس ًً،اكيزترلك ذيتطلب  ُ
.صلفراوطر للمخاًارمصدها رعتبابايفية لراتادقتصالالسع وألالبيئةاحتسنيعلى 
تارستثماالاوتسالسياايهدتؤن أميكني لذاسمحلاارولداعلىر استمرباير لتقراكز يرو

طرخملااةرادإحتسنيوتقليل على ة عدملسااوة يدجلداصلفراتسخيرفي لسليمة اةرادإلاو
نولتعاامنة يدجدل شكاأتشجيعًًيضاأنيسيتعنه أعلى .يفيلرالفقراءارومنة لكاا َّ

لعماألاعقطاوتهم منظماويفيني لرانلسكاالكذيشمل ن أعلى،جملتمعاولة ولدابني 
ههذن أًًمثالى نرف سوو.نيملداجملتمعافيعلة لفااصرلعناامنعة مجمووية رلتجاا
طرخملااتخفيفو أةرادإللة فعات اودأثاستحدالسية ساأنولتعاامنة يدجلدالشكاألا
ضعولك كذو،قلسوافية لقواناميزت وتفاو أقاسوألاتقلبو أخملنااربتغيتبطة ملرا ُّ

عيمتدوأعةارلزامنمة امستدع انوأيزتعزجل أمن ة حدعلى ق سياكل سب تنال حلو
.جيدتعليم على ل حلصوامنيفيني لرانلسكاانِّمتكلتي ايةدلفراتارلقدا

على يينطوقد لك ذلكن و،نولتعاامنل شكاألاتلكم ماألجملااحفساإملهمامنو
وأ،هاتنفيذو أ/وتسالسيااصنعفي ة دومحدل ولداةرقدنت كااذإلغة بات باصعو
ميةحلكواعلةلفااتجلهااكاشترانأعلى .عيتهاشرمتس ئلة هات ياحتدجه اتوما عند

وأسيةساألالبنيةامثل)يفية لرالتنميةاتهملتي اةدَّحملدايالقضاافيمية حلكواغير و
في فقطليس هم يسان أميكن (لتعليماوأعيارلزايرلتطواولبحث اوأليةملااتماخلدا
ليةفعاة ديازوحلكم احتسنيعلى ًًيضاأعديساوبل ،يفيةلراللتنميةفضل ألحلود يجاإ
طنةاملوا»فوظرتهيئة يتطلب لعمل ااهذتيسير ن فإلك ذلى إفةضاإلباو.لولدا

20 منوءالفقرايفينيلرانللسكاعية جلمااوية دلفراتارلقدايزتعزيق طرعن «لفعليةا
تاذمة لعااتارستثماالاوتسساملؤاوتسالسياالةءمسات اودأوهج نع يمتد ل خال ُ

كل فيع ضوملوااهذلى إدنعوف سوو.يفينيلرالجالراوءلنسااويفي لرالنموبالصلة ا
ملصلحةابصحاألعية جلمااوية دلفراتارلقدايزتعزهمية أعلىد ِّسنشدو،يرلتقراءاجزأ
.نةحملساةرادلإلم لعااقلسيااضمنيفية لرالتنميةباملعنيني ائيسينيلرا َّ

بني لصلةاقشيناني لثاالفصلانأجند،نفسهير لتقراهيكللى إنتقلناااذإو
في مبا،يفيلرالفقرالةحاعن مة عاحملة مي تقدل خالمن يفي لرالفقراوشة لهشاا
لثلثاالفصلالويتناو.لفقرادبعاأيةدتعدء ارومنة لكااخلةاملتدابلعيواحتليل لك ذ

لتلك يللتصدة دملتجداهميةألاعلىيد لتشدامع،لتفصيلامنيد مبزلصلة اه هذ
لويتناو.ةيدجدت ياحتدء الفقرانيفيولرانلسكاافيهاجه ايوة متغيربيئة في لصلة ا
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قاسوألافيكة رملشاباتبطة ملراصهمفروملنتجني ارصغاضعف طن اموبع الرالفصلا
تكثيف ملنتجنيارلصغابها ميكن لتي ايقةلطرامسخلاالفصلايبحثو؛عيةارلزا
ءازإلقلقافيهد اديزوعية ارلزاتملنتجااعلىلطلب افيهيكثر قت وفي عية ارلزاظمهمن ُ
عيارلزاغيريفي لرادقتصاالاسدلساالفصلالويتناو.خملناارتغيولبيئية امةاستدالا ُّ

عمل مجنابربع لساالفصلادِّيحدً،اخيرأو.لفقرامنج وخلراصفروللنمو مهم ر كمصد
صكفروللنمو قع اكمويفية لراتادقتصاالالتنميةمل شانهج لى إجةحلااعلى كز ير

.لفقرامنجوللخر
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محافظة كازامانس، السنغال: بسكلني 
 باملياه في ثالجتها. ًمملوءاًبومبوكي تضع كيسا

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

ًً، فبإمكان بسكلنيوألنهما ميلكان ثالجة أيضا
 صغيرا لصناعة الثلج واملثلجات ًأن تدير عمال

مما يساعدها على دفع أقساط املدارس وتسديد 
نفقات األسرة. 

الفصل الثاني


حالة الفقر 

الريفي اليوم 
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وتزرع هي األرز وجتمع احملصول. ويحصالن بالكاد على 
ليس »أشهر. ثالثة  ملدة األسرة إلطعام يكفي ما 
وحاوال .«يدملزاجنتاإلض رألاوأدراملوامنيكفي ما ينا لد

خن باإلضافة إلى األرز،في إحدى السنوات زراعة الد ُ
لكن و»الكسافا:  بزراعة أخرى سنة في قاما كما
كنا يلذالقليلباال إقعالوافي علينا  [يعدلم ]لك ذ

«.نبيعهال ونستهلكه 

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

إلى تسعى وهي «ةهرماة يرمدبطبيعتها ة أملرا»بأن 
كسب قوتها بوسائل أخرى. فهي تربي الدواجن 

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

ماعند»البوظة:  لبيع ًصغيراًمشروعاباسكالني  
.مأوجة وكزبيتي ومطبخي لى إدعوأدحلصااينتهي 

.خرآلاوحلني ابنيًاصغيرًيارجتاًطانشاًًيضاألوازألكنني و
.«بيعهاألظة لبواصنعأننيفإلك لذو،جةثالينا لد

وتشتري باسكالني الفاكهة من السوق وتقوم 
في »واملدارس  في وتبيعها املنزل في البوظة بإعداد 

املال على زوجها من حصلت وقد . ً«ناحياألكنيسةا
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  

ًاهيدزويبدقد »السعر  أن باسكالني وتوضح األعضاء.
سيساألافلهدانأاتنسوال أعليكملكن و،لكم
يتم ما األعضاء ويتقاسم .«منلتضااهوبطة اللر

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

م تلك املساعدة فياألعضاء في وقت الشدة. وتقد َّ
نهاإ»ً:دائماترد  إنها باسكالني تقول قروض شكل
 .«فشرلة مسأ

سكالني بامبوكي ً، وهي أمعاما 30 تبلغ من العمر با
لثالثة أطفال وتع يش في السنغال. كانت بداية 

مقتبل فينا أويالداوتفقد،يتيمةنا أ»صعبة:  حياتها 
باسكالني حتصل ولم .«لتيخابيت في بيت ترو.لعمرا

لي فعيدمنجد ألم»االبتدائي:  التعليم على ّإال
خالتها طريق عن وحصلت .«ينولثاالتعليمامسور

ءلشياهو لك ذنكا»داكار:  في كخادمة عمل على 

.«خرآيلبديأميماأيكنلم و.فيهعت بريلذاحيدلوا
ً.صغيراًوالتقت حينها بزوجها الذي كان يدير متجرا

وعندما توفي أبوه عادت باسكالني مع زوجها إلى 
بينيونا في كازامانس لرعاية جده، وهناك حتول مسار 

 في حقول األرز التي ًًنشاطهما. ويعمل الزوجان أيضا
ميتلكها اجلد. ويزرع زوجها الشتالت ويحرث األرض؛

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/pascaline.htm


   
   

 

     
       

       

  
  

   

  
       

        
        
       
         
          

      
       
       

      

45حالة الفقر الريفي اليوم الفصل الثاني  

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

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 

 في الزراعة. وعلى الرغم من أن الزراعة هي ًمعا

سنة ولكن مصروفات احلياة في املدينة أتت على
ن َّومتكًكل مدخراته. وعمل محمد بعد ذلك سائقا

من بيقرما رخادامننت ّمتك»املال:  بعض ادخار من 
صةخلااتيفاوملصربية ور 500 1بقيت أو ...بية ور 000 4
األخوان زال وما .«لبيتافيبي ألىإملبلغائرساسلت رأو

األصغران في مرحلة الدراسة.

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 

ُجور العمالة املوسمية األخرى،املدخالت وسداد أ
.«همليااهي»محمد  يقول كما «كبرألاملشكلةا»ولكن  

في ًارنهاوًليالنعمل »- كثيرة عمالة إلى الري ويحتاج 
محصول أي املروية غير حقولهم تنتج وال-«يلرا

عندما تقل كمية األمطار.

 من ًومتتلك األسرة جاموستني وبضع بقرات وعددا
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. 

خياطة في يعمل وواحد سائقني يعمالن منهم اثنان 
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 

وباع محمد جاموسة أخرى وأنفق ثمنها على دورة 
سيطو»لدى  نقوده واستثمر السباكة في تدريبية 
تصله ولم اخلارج. في ًعمالله  يجد أن يحاول «ليما

قياروبأًًيضاأمتَّتقد»يقولولكنه  أخبار، أي اآلن حتى 
.«طةلشرالككذوجليش الىإ

وعلى الرغم من حاجتهم إلى العمل غير الزراعي 
فإن محمدا مقتنع بأنه ال يستطيع االستغناء عن 
الزراعة ويفضلها على األعمال املأجورة املستغلة  

في راستمرالايد نر»إليها:  الركون ميكن ال التي
... ةسرألانوشؤير ندنأنستطيعال نها وفبد [.عةارلزا]
نعمل ماعندو ...بجدفيها نعمل ننا فإلك لذوعملنا نها إ
نناأمنكد للتأسنا وؤرعلى ن يقفونهم فإحلقل اج رخا
... همنه وديحدي لذاجرألاننايعطونهم أكما  ...نعمل
.شهربعد ّالإنارجوأعلىن حياألابعض في نحصل ال و
ميكن الو.لشهرايةنهامن ًمايو 15و أ10بعد ًناحياأو
محمد ويختتم ...«يقةلطراهبهذة سرألاةحيام تقون أ

لغباجرخلاافيلعمل ايجعلما هو اهذ»ً:قائالكلماته  
لبيتافينبقى ما عندفضل أننكونحن و.بةلصعوا
.«عةارلزافينعمل ما عندًالحافضل أننكوو

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/muhammed.htm
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عجلواويفي لرالفقراسقيا

 2011تقرير الفقر الريفي  

ةمعقدلة ملسأاو.يحضرهو من ويفي رهو ن عمة فكرين بتكويفي لرالفقرافهمأيبد ّ
21 يتضحو.تباصعوعلى يفي رهو ما ويحضرهو ما يف تعري ينطوو.ويبدمما كثر أ

ينيحلضرانلسكاادعدد ادزاحيثمية لناانالبلدافيعة بسرث يحدلتحضر انألك بذ
معامن ة لفترافيئة ملاافي 60وئة ملاافي 20بني حت واتربنسبة طق ملنااجميع في 

زماو 22 ينيحضرمنهم كثر أيفينيرًًلياحامي لناالملعاانسكال ا .2005م عاحتى  1995
 3.1ي أ،نلسكااعمجمومن ئة ملاافي 55من ب يقرما يف لرانسكايشكل حيث 

من ةملمتداتالسنواتشهدف سوو.ديادزالافية خذآداعدألالتازما و،نسمةر مليا
نلسكاادعدسيصل ،ًالوأ.ئيسينيرفيني اغرميودين تغيير 2025م عاحتى  2020م عا

ً،نياثاو؛ضنخفاالافييف لرانسكاد عدع مجمولك ذبعد أيبدثم ته ورذلى إيفينيلرا
23 أبدو.يفينيلرانلسكاادعدمي لناالملعاافييني حلضرانلسكاادعدز وسيتجا

بها جنوو سيا آقشرفي ويبي رلكااوتينية لالايكامرأفييفيني لرانلسكاادعدلفعل با
غملراعلىو.فملطاايةنهافي طق ملنااجميعلك ذسيعم وضنخفاالافيقي لشرا

في ًًيباتقر 2025م عال بحلوال إضنخفاالافيأيبدلن يفيني لرانلسكاادعدن أمن
في ًًيباتقر 2045م عاحتى وسيا آسطووبجنوفي ويقيا فرألشماوسط وألاقلشرا
طؤلتباافييفيني لرانلسكاامنوت المعدلفعل بات أبدفقد ء الصحرابجنويقيا فرأ

(.1لشكل ا)طق ملنااجميع في 

شكل ا يفينيلرانلسكااتهاجتاا 1ل
(نسمةن مليو)
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47 حالة الفقر الريفي اليوم الفصل الثاني  

جةرلدبايفية رمشكلة لفقر الازما ،لتحضرانحويخي رلتااللتحوااهذمن غم لرباو
ةكثيرد عقود امتداعلىيفية لراطقملناافيتعيش لم لعااءافقرغلبية أستظلولى وألا

على نيعيشومن نهم بأن فويعر)قعني ملداءالفقرامننسمة ر مليا1.4بني من و 24 .مةدقا
رمليامن ب يقرما منهم يعيش ن كا2005م عافي ًًً(ميايويكي مرأرالود1.25م نقل أ 25

نسبة تنخفضلم ،سياآقشرفي و.يفيةلراطقملناافي،ئةملاافي 70من ب يقرما ي أ،نسمة
ءافقرغلبية أًًًلياحاتعيش وئة ملاافي 50من ًقليالكثر بأاّلإلفقراعمجمومن يفي لرالفقرا
ً،احتضرطق ملنااكثرأمنهي و،يقيافرألشماوسط وألاقلشراويبي رلكااوتينية لالايكامرأ

عبارأثةثالعلى يد يزما ن فإبل ملقاافيو.يفيةلراطقملناافيمنها كثر أيةحلضراطقملناافي 
طقملناافين يعيشوء الصحرابجنويقيا فرأوسيا آقشرب جنووسيا آبجنوفي ء الفقرا
(.2لشكل ا)لتحضر اغمرلنسبة اههذقص تتناد تكاال ويفية لرا

في يفينيلرانلسكااعمجمومن ئة ملاافي 35عن تقل ضئيلة نسبة ًًلياحاف َّتصنو
معافي ًًيباتقرئة ملاافي 54نسبته مبا نة رمقاقعني ملداءالفقراضمنمية لناانالبلدا

دتكاال فهي حد الوامليوافيين رالودعلى ن يعيشوين لذاءالفقرانسبةما أو؛ 1988
26 لكذجع يرو.1988م عافي ئة ملاافي 80من كثر بأنة رمقا،ئةملاافي 60على ًًلياحايد تز

لنسبةاتبلغحيث سيا آقشرفي يفي لرالفقراتالمعدفي كبير ض نخفاالىإًساساأ
ملن ئةملاافي 35وًًميايويكي مرأرالود 1.25على ن يعيشوملن ًًيباتقرئة ملاافي 15ًًلياحا

في بطأأةتيربويفي لرالفقرانخفضاوًً.ميايوين رالوبدد حملدالفقراخط عند ن يعيشو
ينلذاءالفقرانسبةيد تزوئة ملاافي 45عن قع ملدالفقرانسبةيد تزحيث سيا آبجنو

نلسكاامنئة ملاافي 60من كثر أيعيشو،ئةملاافي 80عن ًًًميايوين رالودعلى ن يعيشو
ما يعيشوًًً،ميايويكي مرأرالود 1.25من قل أعلىء الصحرابجنويقيا فرأفييفيني لرا

قعملدايفيلرالفقرالمعديقل وًًً.ميايوين رالودمن قل أعلىئة ملاافي 90من ب يقر

شكل    نسبة الفقر الريفي من مجموع الفقر 2ال
ًًً(دوالر أمريكي يوميا 1.25ن الريفيون كنسبة مئوية من مجموع السكان الذين يعيشون على أقل من )السكا
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شكل   معدالت الفقر الريفي املدقع 3ال
ًًً(دوالر أمريكي يوميا 1.25)النسبة املئوية للسكان الريفيني الذين يعيشون على أقل من 
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ل ولأامللحق ا :ردشملا

ئةملاافي 5و 10عن يقيا فرألشماوسط وألاقلشراو،يبيرلكااوتينية لالايكامرأفي 
ضيملاالعقدادامتداعلىملنطقتني اكلتافي لنسبة انخفضتاحيث،ليالتواعلى 

يبيرلكااوتينية لالايكامرأفييفيني لرانلسكااخمسمن ب يقرما ن أمنغم لراعلى )
يقيافرألشماوسط وألاقلشرافييفيني لرانلسكاامننية ثماكل بني من حد اوو

ميايوين رالودمن قل أعلى ن يعيشو
أمنطقةكل في قليمية إلا

()ًًً

لفقراجعاتر،لملثااسبيلعلى ء الصحرابجنويقيا فرأففي .ئتنيلفااينلعقدالخال
؛سطىلوايقيافرأفييد اتزلكنه وبية لغراوقية لشرايقيافرأءجارأمعظمفي يفي لرا

سطوألاقلشرافييد اتزحني في يقيا فرألشمافي يفي لرالفقراجعاترفقد لك كذ
.عالصرباثر ملتأا

ءالفقراداعدأفيًًًاكبيرًطاهبوء الفقرايفينيلرانلسكاامننسمة ر ملليااقمرميثل و
لسببانكاو.ضيملاانلقراتنيناثماخر اوأفيًًيباتقرنسمة ر مليا 1.4بل مقايفيني لرا
قشرفي ية دعاغير عة بسريفيني لراءالفقراداعدأضنخفااهولك ذءاروئيسي لرا
سياآقشرب جنوفي وًً،لياحانسمة ن مليو 120نحو لى إ(لصنيافيصة بخاو)سيا آ

سياآبجنوفي يعيش و.نسمةن مليو 80من ب يقرما لى إداعدألانخفضتاحيث 
يقيافرأنأمنغم لراعلى (نسمةن مليو 500)ءالفقرايفينيلرانلسكاامند عدكبر أ

نمليو 300من ب يقرما ًًلياحافيها جد يود اعدألافيًاديادزاتشهدلتي اءالصحرابجنو
في قعنيملداءالفقرانسبةز وتتجاال و (.4لشكل ا)ء الفقرايفينيلرانلسكاامن نسمة 

ينيمال 6ونسمة ن مليو 11يقيا فرألشماوسط وألاقلشراويبي رلكااوتينية لالايكامرأ
لفقراسيقاما عندًًاكثيرم قارألاعتفارالحتماامنغم لراعلى،ليالتواعلى نسمة 

مبا دحملداًلياودثل ملتماالفقراخطس ساأعلىليس وطنية لوالفقراطخطوس ساأعلى  َّ
ًًً.ميايويكي مرأرالود 1.25ه رامقد 27

ىخرألاقليميةإلانودطق ملناا
نودطق ملنااونالبلدابعضء ادأنكاو (.3لشكل ا

ونالبلدابعضمن فضل 
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شكل   أعداد السكان الريفيني الذين يعيشون في فقر مدقع 4ال
ًًً(دوالر أمريكي يوميا 1.25 )ماليني السكان الريفيني الذين يعيشون على أقل من
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لولأامللحق ا :ردشملا

تعرف  مهمة مجموعة نسمة مليار 4.1عددهم  البالغ املدقعني الفقراء بني من وهناك 
ًووفقابكثير.  الفقر خط دون يعيشون الذين املعدمني« »الفقراء باسم األحيان بعض في

دوالر 75.0من  أقل على يعيشون من عدد بلغ األغذية، سياسات لبحوث الدولي للمعهد 
في املائة في 80من  يقرب ما منهم نسمة، مليار نصف 2004عام  في ًًًيومياأمريكي  

أفريقيا في ًفقرااألشد  الفئات أغلبية زت َّوتركآسيا،  وجنوب الصحراء جنوب أفريقيا 
الهيكلية األبعاد برنامج بيانات وتشير الريفية. املناطق في ومعظمهم الصحراء، جنوب 

دخل يتراوح يكاد ال حيث الفقر، ذلك هوة عمق إلى الريفية والتنمية الزراعة في للتحرير 
 في املائة من األسر في أفقر املناطق من 5 في أفقر ًأمريكيا سنوياًدوالرا 50و 30الفرد بني  

مجموعة املعدمني الفقراء من كبيرة نسبة وتعاني 28ومالي.والسنغال  كينيا مثل بلدان
صعوبة من تزيد التي أدناه( التفصيل من مبزيد نتناولها مسألة )وهي احلرمان عوامل من 

كان 1990عام  منذ السكان هؤالء أحرزه الذي التقدم أن والواقع الفقر. براثن من اإلفالت 
29أحرزته فئات الفقراء األخرى سواء من حيث فقر الدخل أو اجلوع.أبطأ مما  

نقص يعانون الذين األشخاص أعداد ظلت فقد والزراعة األغذية ملنظمة ًووفقا
أزمة أعقاب في ،2009عام  وفي املاضي. القرن تسعينات منتصف منذ ازدياد في التغذية 

التاريخ. في مرة ألول نسمة مليار اجلوعى عدد بلغ االقتصادية، واألزمة األغذية أسعار 
حتسن بعد (5)الشكل  نسمة مليون 925إلى  ووصلت 2010عام  في األرقام وانخفضت 

عليه كانت عما مرتفعة ظلت األرقام أن على األغذية. أسعار وهبوط االقتصادي النمو 
نسبة وهي النامي، العالم سكان مجموع من املائة في 16النسبة  وبلغت ،2008عام  في 

في معدالتها أعلى اجلوع تركزات وبلغت سنوات. عشر قبل عليه كانت عما تقل تكاد ال 
معدالت ظلت اخلصوص، وجه على آسيا جنوب وفي الصحراء. جنوب وأفريقيا آسيا جنوب 
املتمثل لأللفية األول اإلمنائي الهدف حتقق وإذا 30ملحوظة.بدرجة  ثابتة التغذية سوء 

من عدد تخفيض نييتعفسوف  2015عام  بحلول النصف إلى اجلوع نسبة تخفيض في  َّ
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شكل   أعداد ناقصي التغذية في العالم 5ال
 (نسمةن مليو)
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 (2010c)عة ارلزاوية غذلأامنظمة ؛ (2009c)عة ارلزاوية غذلأامنظمة  :ردشملا

فورية ًجهوداذلك  ويتطلب 31.2009عام  في نسمة مليون 436إلى  التغذية نقص يعانون
حتقيق صعوبة تزداد أن املرجح ومن اجلوعى، من كبيرة ًًأعداداتؤوي  التي البلدان في وشاملة 
احليازات لزراعة الكافي الدعم تقدمي وعدم األغذية أسعار بارتفاع تتسم بيئة في الهدف 

الصغيرة في كثير من البلدان وتغير املناخ وازدياد ندرة املياه. 
وهي التغذية، نقص يعانون من بني متناسب غير بشكل كبيرة نسبة األطفال وميثل 
ومجتمعاتهم. أسرهم ومناء املستقبل في منائهم على وخيمة عواقب على تنطوي حقيقة 
من أكثر اجلوع األرجح على يعانون النامية األقاليم جميع في الريفية املناطق وأطفال 
1.4الوزن  بنقص املصابني الريفيني األطفال نسبة بلغت ،2008عام  وفي املدن. أطفال 
آسيا جنوب في الوزن بنقص املصابني احلضرية املناطق أطفال من طفل كل مقابل 

والكاريبي، الالتينية أمريكا في 1إلى  5.2من  النسبة واقتربت الصحراء؛ جنوب وأفريقيا 
آخر، إقليم أي في مما أكثر النسبة توازن اختل فقد آسيا شرق في وأما األوسط؛ والشرق 
خمسة من يقرب ما الريفية املناطق أطفال بني الوزن بنقص اإلصابة احتماالت وبلغت 

بني التغذية سوء ويرتبط 32احلضرية.املناطق  أطفال بني به اإلصابة احتماالت أضعاف 
بعوامل ويتصل األسري املستوى على اجلنسني بني التكافؤ بعدم ًًًكبيراًارتباطااألطفال  

أخرى من قبيل عدم توفر املياه اآلمنة والبنية األساسية لإلصحاح.
للطريقة ًوفقاالنامية  للبلدان ًتصنيفا 2008لعام  العالم في التنمية تقرير ووضع 

ذلك وأسفر 33الفقر.من  للحد وكوسيلة للنمو كمصدر الزراعة على بها تعتمد التي 
والبلدان الزراعة، على اقتصادها القائم البلدان هي البلدان، من أنواع ثالثة عن التصنيف 

بني  هائلة هيكلية فروق وهناك التحضر. طريق على السائرة والبلدان حتول، مبرحلة متر التي 
ًأمريكياًدوالرا 380بني  اإلجمالي احمللي الناجت من الفرد نصيب ويتراوح الثالثة. األنواع تلك
1وبني  الزراعة على اقتصادها القائم البلدان في  متر التي البلدان في ًأمريكياًدوالرا 070

3وحتول  مبرحلة  تنخفض بينما التحضر، طريق على السائرة البلدان في ًأمريكياًدوالرا 490
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 األداء القطري في احلد من اجلوع 1اجلدول  

التقدم احملرز بشأن الهشاشة، من التسعينات إلى عشرية القرن احلادي والعشرين الفئة القطرية 
ارتفاع مستوى ارتفاع مستوى ارتفاع مستوى انخفاض انخفاض

اجلوع وتدهور اجلوع وتقدم اجلوع وتقدم مستوى اجلوع مستوى اجلوع
مستويات بطيء في سريع في وتقدم بطيء وتقدم سريع
اجلوعحتسينهحتسينهفي حتسينهفي حتسينه

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

ليسوتو الهند غواتيماال مصر الصني االقتصادات التي متر
اليمن باكستان إندونيسيا املغرب هندوراس مبرحلة حتول 

الفلبني موريتانيا جمهورية إيران 
السنغال سري النكا اإلسالمية 

فييت نام سوازيلند 
تايلند 
تونس 

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 

:منة ذخوأامعجلوباملتعلقة اتنالبياا :ظةملحو
ص  =عللجوص ملنخفاىتوشملا 15%ن زلوانق نةشخر آايف  >
نة ش/ <0.3 %م لتقدالمعد =يع رشمتقد/صمنخفى توشم
0.3%م لتقدالمعد =ءبطيم تقد/صمنخفى توشم نة ش/ >
ص  =عللجوتفع ملراىتوشملا 15%ن زلوانق نةشخر آايف  <
0.5%م لتقدالمعد =يع رشمتقد/تفعمرى توشم نة ش/ <
>=ءبطيم تقد/تفعمرى توشم نة ش/ 0.5 %من >م لتقدالمعد 0
لبي شمتقدل معد =رهومتد/تفعمرى توشم

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 

http:http://www.childinfo.org
http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html
http:http://www.statcompiler.com
http:http://www.measuredhs.com
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
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اقتصادها القائم البلدان في املائة في 29من  اإلجمالي احمللي الناجت في الزراعة حصة 
املائة في 6يتجاوز  وال حتول مبرحلة متر التي البلدان في املائة في 13إلى  لتصل الزراعة على 
الفئات داخلاألداء  في مهمة فروق ًًأيضاوهناك  التحضر. طريق على السائرة البلدان في 
احملرز والتقدم اجلوع مستويات حيث من وبخاصة العالم، في التنمية تقرير في دةاحملد َّ
في دةاحملدالثالثة  البلدان فئات في اجلوع صورة أدناه الوارد اجلدول ويعرض منه. احلد في َّ

انتشار معدالت قياسات فقط ليس الوقت نفس في ويعرض العالم في التنمية تقرير
في 15من  أقل بأنها واملرتفعة املنخفضة املستويات د َّحتد)حيث  34األطفالبني  الوزن نقص 
املعدالت  وكذلك بل التوالي(، على الوزن ناقصي األطفال من املائة في 15من  وأكثر املائة 

لتقدم احملرز في احلد من اجلوع على مر الزمن )سريع، وبطيء، ومتدهور(.املتفاوتة ل
التصنيف هذا إلجراء تكفي بيانات بشأنها تتاح التي البلدان إلى اجلدول ويستند

التي والبلدان التحضر طريق على السائرة البلدان فئات أن بوضوح النتائج وتبني القطري. 
اجلوع مستوى حيث من البعض بعضها عن مستقلة الزراعة على اقتصادها يعتمد 

على السائرة البلدان معظم في اجلوع مستويات وتنخفض حتسينه. في احملرز والتقدم 
جميع فإن املقابل وفي منه. احلد مواصلة في ًبطيئاًتقدماحترز  ولكنها التحضر، طريق 

مقسمة وهي اجلوع، مستويات فيها ترتفع الزراعة على اقتصادها يعتمد التي البلدان 
والبلدان ًبطيئاًتقدماحترز  التي والبلدان منه احلد في ًسريعاًتقدماحترز  التي البلدان بني 

في ًبلداناتشمل  حتول مبرحلة متر التي اجملموعة أن على اجلوع. مستوى فيها يتدهور التي 
نستنتج أن وميكننا اجملموعة. داخل ًًًكبيراًتفاوتااألداء  ويتفاوت اخلمس، التغيير فئات كل 
على اقتصادها القائم سواء البلدان، من كبير عدد في اجلوع مستويات ارتفاع ذلك من 

البلدان فئات داخل األداء مستويات ًًكثيراتتفاوت  ً،وثانياحتول؛  مبرحلة متر التي أو الزراعة 
ثروات اختالف منها جانب في الفروق تلك دجتسورمبا  العالم. في التنمية تقرير في دةاحملد َِّّ

احلكم ومسائل االقتصادي النمو مصادر أن ًًأيضاالواضح  من كان وإن الطبيعية، املوارد
تساهم بدور رئيسي في حتديد مستوى األداء. 

ةلفقيرايفيةلراسرألامعيشةبل ُس

؟ةلفقيرايفيةلراسرألاتفعلاذما
لتياتقاملعواوصلفرا،حيةنامن ،ةكبيرجة ربدة لفقيرايفيةلراسرألامعيشةبل سدجتس ُِّ

لصولواصفرولطبيعيةادراملواةعدبقاًًمثالتبطةملرا)سرألاتلكفيهاتعيشلتياطقملناازِّمتي
.سرألاتلكت سماومح مالى خرألاحيةلناامند ِّجتسو(سيةساألالبنيةاو،قاسوألالىإ

لفقراتالمعدتفع ترو 35؛يفلراءافقرمن ئلة هاًًاداعدأحليةلسااغيرل ولداتستضيفو
داعدأكبرأةرولضربالك ذيعني ال ن كان إو)تها يامستوعلى ألىإنالبلداخلاديفي لرا
قلألاوأيةحلداوأتنامكاإلاملنخفضةاوأئيةلنااطقملناافي (ءالفقرايفينيلرانلسكاا
تيةاملواغيرلطبيعية ادراملواةعدقابني ة دلعاافيليم قاألاههذضي ارأجتمعوً.جاماندا
،سيةلسياالةلعزاولضعيفة اقيةلسواومية حلكواتسساملؤاونية ملتداسيةساألالبنيةاو
لكذلمثا 36.ءالفقرانيفيولرانلسكاالهاض يتعرلتي اطرخملااةديازعن كله لك ذيسفر و

فيو 37 ،لهندا.ئيةناجبلية طق منافي ،ويبدفيما ،نيعيشولصني افيء الفقراغلبيةأنأ
من ةكبيرنسبة ة رهوملتداتبالغااطقمنافي معظمهم يعيش ين لذائللقباانسكاميثل 



            
              

           
              
             
             
             

      
            

         
            

             
            

             
             

            
 

  

 

                 

53 حالة الفقر الريفي اليوم الفصل الثاني  

ليةلشمااتتفعاملرافيًنسبيائية لنااللتالاطقمنافي لفقر اتالمعدتفع تركما  .ءالفقرا
لسهوفي كبر أداعدبأن يعيشوء الفقرانأمنغم لراعلىم نافييت من سطى لواوبية لغرا
ثلةممائج نتالى إتساارلداصلتتوو 38.فضلأفوظرها دتسوونلسكاباتكتظ لتي التالدا

غير ًنيامكاًيعازتوًًيضاأتينيةلالايكامرأفييفي لرالفقراعزيتوو.سياآمنى خرأءنحاأفي َّ
لىإتفتقرطق منالى إءالفقربافع لدامنيل طويخ رتاج نتاهو و،ةكبيرجة ربدفئ متكا

ههذن أجندو.ةدومحدمة عات ارستثمااعلىاّلإلكذبعد حتصل لم وعية ارلزاتنامكاإلا
ًً،لياحان صليوألانلسكاافيهاكز يترلتي اطقملناانفسهي ن البلدامنكثير في طق ملناا
.ءالفقرابنينسبتهم ة ديازيفسر ما هو و

سياآوقية لشراباوروأوسيا آويقيا فرأفيًابلد 15في ة لفقيراسرألامح مالتعطي و
ةرصو39(خلللدة رملدايفيةلرانشطةألاتنابياة عدقا)يبي رلكااوتينية لالايكامرأوسطى لوا

غير سرألبانة رمقا،ةلفقيرايفيةلراسرألانأمنهانييتبون البلدامختلفبني متسقة  َّ
ايبلغولم ين لذا)لني ملعاانسبةفيها تفع ترو،دافرألامنكبر أدعدًماعمويها لد،ةلفقيرا

صفرتقل وضي ارألامنقل أتحامسامتتلك ولتعليم اىمستوفيها ينخفض و(لعملاسن 
على حتصلن أميكنهايفية لراسرألانفإف وللظرًتبعاو.ءبالكهراوية رجلااهمليااعلىلها حصو

وأ(شيةملااوصيل حملاا)بها ص خلااعيرملزاجنتاإلامنء اسو،ردملصاامن عة مجمومن خلها د
ليةملااتياللتحوالكذفي مبا ،تياللتحواوحلر العملاو(عيارلزاغيروعي ارلزا)لعمل امن 

.عيةجتماالاتياللتحواو
تزاوالن أسرتني إلى ينتميان الفصل هذا كلماتهما تصدرت اللذان ومحمد باسكالني 

هو  الدخل مصادر تنويع أن والواقع القوت. كسب لهما تضمن التي األنشطة من العديد 
ًجانبااألحيان  من كثير في ميثل والتنويع الفقيرة، الريفية األسر بني السائد املعيار ًًتقريبا

شكل    نسبة الدخل غير الزراعي على مر الزمن من مجموع دخل األسر الريفية 6ال
)نسبة الدخل( 
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عندما به متنى قد الذي الفشل مخاطر وإدارة لتخفيف األسر استراتيجيات في ًرئيسيا
بيانات قاعدة تشملها التي البلدان عينات معظم وفي للدخل. واحد مصدر على تعتمد 

الريفية األسر من املائة في 60و 30بني  يتراوح ما يعتمد للدخل، املدرة الريفية األنشطة 
مجموع أرباع ثالثة إلى يصل ما تشكل التي الدخل مصادر من األقل على مصدرين على 

مصادر أحد املزرعة داخل اإلنتاج وميثل والبلدان. املناطق بني تفاوتات ثمة أن على إيراداتها. 
في 70أو  40تكسب  الوطني، املستوى وعلى الصحراء. جنوب أفريقيا في املهمة الدخل 

سبل تنوع ويزداد زراعية. غير مصادر من دخلها أرباع ثالثة من أكثر الريفية األسر من املائة 
على املائة في 50و 10بني  يتراوح ما يحصل آسيا، ففي أخرى. مناطق في العيش كسب 

فقط واحدة أسرة تكسب ًً،مثالالهند،  )وفي زراعية مصادر من دخلهم أرباع ثالثة من أكثر 
في 20و 10بني  يتراوح ما مقابل 40الزراعة(،من  دخلها كل زراعية أسر خمسة كل بني من 

الزراعة  في التخصص أن من بالرغم أنه على الالتينية. أمريكا في األسر من فقط املائة 
ًدرواتؤدي  الزراعة زالت ما العالم، أنحاء من كثير في القاعدة وليس االستثناء ميثل قد

الريفية األسر من املائة في 80زالت  وما الريفية. لألسرة االقتصادية احلافظة في ًرئيسيا
كان وإن حتى العينة بلدان من ًبلدا 15بني  من 11في  الزراعية األنشطة من ما ًنوعاتزاول  

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

من هم »الفقراء«؟ بعض اآلراء من مناطق مختلفة 

صشخاألاهم [نقعوملداءالفقرا»]
نهبويذلحقويهم لدليس ين لذا
في شيةملاانعويرال لهم طفاأ.ليهاإ
ففرترجن اوديهم لدليست وحلصباا
تييأما عندء لفناافيجنحتها بأ
لىإنهبويذال  .نفويعراهكذ .ءملساا
لهمطفاأوية لقرافيًماودهم و،حلقلا
في لهمحااهذ .تنااحليوانعويرال 
.ءملساافيولظهر اعندوحلصباا

ى سوبه نمويقوعمل من لهم ليس 
«. كهناس جللوا


، مانانتان باباي

.قرسغمد، هعمرمن ة رسعسعة لتاايف ، كرذ	

على يبقىلشخص انأيعني [لفقرا »]
ميكنك ال .ملتقداعنًاجزعالة حا
نأميكنكال ونمكاي ألىإملضيا
.لةحلااههذمن جوللخرء شيي بأمتقو
 .حلفربالك تسمح لة حافي لست 
كرويساو.نةبخشولك طفاأمل تعاقد و
«.ملستقبلامنف خلوا

، حبيباتو غوديابي
سنغاا، ًماعا 21، نثىأا .لل

هيولنا سماأرهي نية لبداتنا قو»
ال لكنيو.ةسرألاعمتدن أميكنلتي ا
لتيحابسبب لك بذم لقيااستطيعأ
على  جتيوزنت كالو  [.قمعونا فأ]

بعض كسبمن لتمكنت ة حليااقيد 
شظف حتملعلى يعيننا ي لذاخللدا
«. لعيشا

، جانغ غوباو
.نيسلا،ًماعا 43، كرذ

لمايك لدن يكوّالأهمعنالفقر ا»
نضويتقان حولفالا...خل دوأ
يكفيهم اهذو،مبيوًمايوهم جرأ

لكنو .ءالغذامن جتهم حالسد 
لملاانميلكوال نهم فإن ضوميرما عند
تلنفقااداسدمن نهم ِّميكي لذا
سيئة ملةمعان يلقوو [...لطبيةا]

«. لصحةاظفيمويد على 
س  سيلو  دوري ، سانتيالنيه سسانكون

.وبري، ًماعا 36، أنثىا

على فقرألاهولفقير امللعاا»
لعملاعلىته رقدفقد اذإ.قطالإلا

.لهطفاأمطعاإيستطيع فلن 
.هللاّالإ[هفقرسبب ]يعلم ال 
عمل يأدجوومعدبسبب ًناحياأ
.نيةلبداتهقوعلى يعتمد نه ألوأ
على ًاردقان يكوفلن ها فقداذإ
«. لعملا

، نوال حممد خليل
.رسم، ًماعا 47، أنثىا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/china/index.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/index.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/egypt/index.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/manantane.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/abibatou.htm


  
  

  
  

 

 

 

        
     
     
      
     
     
    
      
     
       

   

    

    
    
   
   

    
     

      
     
     
    
   
    
   

    
    

      
       

       
       
      
     

   

    
     

    
     
     

 

   

55حالة الفقر الريفي اليومالفصل الثاني  

له املصدر وهذا املناطق. بعض في األسري للدخل ًمهماًمصدرابأجر  العمل وميثل 
40و 20بني  يتراوح ما فيها يشارك التي وآسيا الالتينية أمريكا بلدان في الكبيرة أهميته 

العمل في العدد نفس ويشارك أجر، مقابل الزراعي العمل في الريفية األسر من املائة في 
ثالثة الزراعي غير أو الزراعي العمل أجور تشكل الالتينية، أمريكا وفي بأجر. الزراعي غير 

غير احلر والعمل الريفية. األسر من املائة في 31و 24بني  يتراوح ما دخل مجموع أرباع 
املائة في 40و 20بني  يتراوح ما العادة في عليه يعتمد حيث مكان كل في مهم الزراعي 

في الريفية األسر دخل مجموع من الزراعي غير الدخل نسبة وتزداد 42الريفية.األسر  من 
(.6معظم البلدان، ويحدث ذلك بخطوات سريعة في بعض البلدان )الشكل  

املدرة الريفية األنشطة بيانات قاعدة بيانات مجموعة تشملها التي البلدان كل وفي
األفقر الريفية األسر حتصل وآسيا، الالتينية وأمريكا الصحراء جنوب أفريقيا في للدخل 

معظم على ًحاالاأليسر  األسر حتصل بينما الزراعية والعمالة الزراعة من دخلها أكبر على 
مستوى على الدخل مكاسب ترتبط احلاالت، كل وفي الزراعية. غير األنشطة من دخلها 
وتتوقف احلر. العمل من املتحقق والدخل الزراعي غير األجر زيادة نحو بالتحول األسرة 

ويرتبط التعليم. مستوى ارتفاع مدى على أكبر وأجر زراعي غير عمل على احلصول فرص 
بأهمية  يتسم فإنه ولذلك التعليم مستوى انخفاض أو بانعدام الزراعي األجر انخفاض 

 (.3امللحق  كبرى ألفقر األسر )انظر

45بني من ]ةفقيرسر أ 10هنا جد تو»

في لعملاهادافرأيستطيعال  [ةسرأ
نهمأللك بذم لقيااميكنهمال  .عةارلزا
ما وأنقومعوو ألسنافينعنوطا
نفسناأنعتبر ]نحن نعم  .لكذبه شا
فيرتوعلى ين ردقاغير ننا أل [ءافقر
بهالذالىإنضطرما عندو.تناجاحتياا
اذإلصحياكزملرالىإوأ،ازومندلى إ
على لحلصوامننتمكن فلن ،ضنامر
من يكفيما ببيع نقم لم ننا ألل ملاا
...«. ةمعقدلة مسأنها إ.جنتاإلا

سيه دل كارمن بورتوكاريرو   خو
.وبري، ًماعا 82، كرذ، سانتيالن

يأيهملدليس من ونموملعدا»
فقرأهم]خل للدخر آرمصد
ال ...لعمابعضهم  [.ءالفقرا

بشق الإءلبقاانيستطيعو
جرأعلىن يحصلوما عند .نفسألا

نيحصلوال فقد م ياألاحدأفي 
.مياأبعةرأوأثة ثالة ملدعمل على 
عمدمن ه تتلقامبا هم سرأتعيش
ً،الحاًايسرأانوكااذإ،ناجليرامن
نهمإ.يةلقرافيين خرآلامن و
منو.ةعدملسااليهمإنمويقد

من  لمعقوخل دعلى ن يحصلو
.لقمحاببحبون عويتبرعة ارلزا
يحيا اهكذ .لملابالبعض اع يتبرو
«. هابفقرغنية ية لقراههذ .ءالفقرا

، حممد نفيد
ستابا، ًماعا 22، كرذ لك نيكوّالألفقرا«.نك
!ناأمثلي ...تنااحيوال وبرقاأالوةوثريأ

لي ليسًالوأ.نآلافقيرحلقيقة افينا أ
الوبأليليس ًنياثاو،فيهعمل أحقل 
ليس تيسرأ...بيأتماو،ميأتتما .مأ

«. فقيرًفعالنا فألك لذو،ياسوفيها 

، توفوك

.قرسغمد، ًماعا 44، كرذ

قتوينقضي وبعة ولزامتر ما عند»
في ءغنياألاىترن أميكنكعة جملاا
فهم لكلذو ...ملطعاانويشترق لسوا

ةرلقدامعدفي ليس لفقر ا...نيعيشو
قعالوافيلفقر الكنو ...ءالشراعلى 
«. للتسواهو 

، راندرياماهيفا
.قرسغمدً،ماعا 49، كرذ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/jose.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/jose.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/muhammed.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/tovoke.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/randriamahefa.htm


           
          

           
          

              
            

            
         

              
             

             
           
          

        
          

            

     
     

     
      
      

    

   

 2011تقرير الفقر الريفي  56

للكثير ةكبيرهمية بألية ولداةلهجراوحلضر الىإيفلرامنة لهجراتتسم كما 
تبطةملراطرخملااةرادإلة ادكأولعيش الكسبتيجية استراهارعتبابايفية لراسرألامن 

بتثاخل دلتحقيق ًصافرر ِّفتون أةللهجرميكن و.ىخرألايفيةلرانشطةألاوعة ارلزبا
ىملستوازوتتجالتي التعليماحلامرصة بخاو،لتعليمالىإلصولوابلسحتسني و ُ
لىإنينتموال مبا رنوجريهامن حني في نه أًًاخرمؤيت جرأسةاردمن يتبني و.ئيابتدالا ُ

43 تياللتحواتتباو.لكبذنمويقوين لذاهمطق ملناافقرأفين لسكاانفإسر ألافقرأ
تشيرو.ميلناالملع ااءنحاأمنكثير في ي سرألاخلللدًمهماًاعنصرتشكل لية ملاا

ةرملدايفيةلرانشطةألاتنابياة عدبقالة ملشموانالبلدباملتعلقة اتنالبيااعة مجمو
80و 20بني ح وايترما ن أسياآوتينية لالايكامرأوءالصحرابجنويقيا فرأفي خل للد

منط فيكبير ين تباًًيضاأكهناو.صةخات يالحتوتتلقى يفية لراسرألامنئة ملاافي 
ًماعموحتصل ءاثركثر ألاسرألانأمنغم لراعلىو.خللداىمستوبحسب ت ياللتحوا ً

ليةملااتياللتحواعلىتعتمد ة لفقيراسرألانفإملطلقة القيمةباكبر أخل دعلى 
تقليل فيتتبعها لتي اتتيجيااسترلالًئيسيارًاعنصروخلها لدًياحيوًنامكوها رعتبابا

.طرخملااردملصاي لتصداوئي الغذامنألامانعداجهةاموفي شتها هشا
قولفراوملعيشية ابلست تيجيااستراطمناأعلىن آلاحتىقشة ملنااتزَّكرقد و ُ

عن يغيباّلأًًيضاأملهمامننه أعلى.يلقطراوقليمي إلاينيملستواعلى بينها 

من لتخلصانهمكابإن أءملرايعتقد»
اصغيرشيئا سيجد نه أوه فقربعض 
صخالعن لبحث ا.جريهاما عند [هعديسا]

ءاشرو،صغيرء شيعن لبحث او،لفقرامن 
ما هواهذ ...ةصغيرال عجوتنجب ة بقر

«.جريهاما عندء ملراعنه يبحث 
، مانانتان باباي

.قرسغمد، ًماعا 19، كرذ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/manantane.htm


         
           

           
          

                
          

             
              
            

            
             

             
            

               
     

    
            

            
              

            
        

            
             

            
           

                
              
               

  
             

           
           

          
             

             
              

            
           

57حالة الفقر الريفي اليوم الفصل الثاني  

تتيجيااسترالنتيجة لك كذوجها رخاوعة ارلزاخلادية دقتصاالاصلفرانأنهاذألا
يكشفو.نالبلداخلادةبشدت وتتفان أميكن،يسرألاىملستواعلىلعيش اكسب 
تلك بعضعن يفية لرالتنميةاوعة ارلزافيير للتحرلهيكلية ادبعاألامج نابرحتليل 

44 ليمافي عية ارلزاقاسوألافيئعني كباكة رملشااسرألانسبةح واتترو.قولفرا
فيو.لبلداطقمنامختلف في ئة ملاافي 90من ب يقرما وئة ملاافي 10من قل أبني 

غير خللداردمبصانة رمقا)عي ارلزاخللداردمصانسبة ى مستوح وايتر،للسنغاا
نابلدفي و؛للمنطقةًتبعائة ملاافي 70و 30بني ي سرألاخللداعمجمومن  (عيارلزا

حواتترو؛ئةملاافي 90و 60من ب يقرما بني لنسبة احواتتر،اغوارنيكاوبملغراقبيل من 
فختالافيت تيجيااسترالاوصلفراقوفرد تتجسو.ئةملاافي 60و 10بني ملكسيك افي َّ

نأيأ 3.5: 1قع ابوخل لداسطمتوت ويتفا،غشقرمدففي  .يسرألاخللداىمستو
فقرأفيسطه متوعن ضعف  3.5ر امبقديد يزلعينة اطقمنافضل أفية سرألاخلد

.2.8: 1ل لسنغاافيو؛ 3.7: 1لى إلتصللنسبة اتفعتر،كينيافي و .لعينةاطق منا
بملغراوملكسيك اقبيلمن خل لداسطةملتوانالبلدافيت الملعدانأفيبة اغرال و

لبنيةاىمستوع تفارالىإلكذجع يرمبا رو؛ 1.7: 1و ، 1.8: 1لى إلتصل لك ذعن تنخفض 
.كلتحراعلىكبر ألاةرلقداوتالتصاالاوسية ساألا

منهاج وخلراولفقر اةئرادلخود
.بدألالىإلفقراحبيسيًجميعان يبقوال ء الفقرايفينيلرانلسكاانأكدملؤامن 

ةئرادبعضهم خل دلقد  45.صشخاألامنة دمحدوبتة ثافئة اليسو «ءالفقرا»نأقعالواو َّ
لفقراةئرادبعضهم خل دمبا روةئرالدامناجوخرقبل من ء افقرانوكامن بعض و،لفقرا
جنتنيرألامثلعة متنون ابلدمن ت نابياتشير و.تهمحيافي ت امرة عدمنها ج خرو
ميةسالإلانايرإيةرجمهوونيسيا وندإوبيا ثيوإومصر ولصني اوشيلي ويش دبنغالو
قتلوابعضلفقر الةحان يعيشوين لذاصشخاألامنكبير د عدد جوولى إاغندوأو

46 منه جوخلراولفقر الىإلخولداجةردللنظر مللفت امنو.تقاوألاكل في ليس لكن و
عن تنابياض يعري لذا7لشكل ايبنيو.صشخاألالاحوأبهال تتبدلتي اعةلسراو
يكامرأوءالصحرابجنويقيا فرأوسيا آفين ابلدتسعة في يفي لرالفقراتميايناد
لفقرافينلسكاامنئة ملاافي 20و 10بني ح وايترما يقع ن ألطبيعيامنن أتينيةلالا
عشر وأخمسة فترن غضوفي منه ج وخلراوأ(طنيةلوالفقراطخطوه دحتدما حسب )

لفقرافينلسكاامنئة ملاافي 30من كثر أيقعفقد شد ألاتالحلاافيما أو.تاسنو
.منهن جويخرو أ

ءادألامننسبيا جيد ى مستوعن تكشف لتي انالبلدانأ7لشكل امن يتبني و
طهبووكبر أدبصعوت زمتي (اغندوأونيسيا وندإمثل)ةدحملداتالفترالخاللتنمية افي  ََّّ

مصر)ىخرألاتادقتصاالافيو.اغندوأفيصة بخاو،لكبيراطلهبواراستمراغمرقل أ
تفعةمرت يامستولك كذوةعدصاكة حرك هنانت كا (ةملتحدانيااتنزية رجمهووبيا ثيوإو

نتيجة لفقرافين حياألامنكثير في سر ألاتقعو.منملزالفقراوبطة لهااكةحلرامن 
ثرالكواوأصيلحملااقلةو أقاسوألاتقلبو أخطيرض ملرض لتعرامثل جية رخامة صد

لكذر عتباباطر خملااةرادإحتسنيو أتقليلهمية أعنيكشف ما هو و،عالنزاوألطبيعيةا
ئصخلصاانأتنالبياا من يتضح كما .لفقرا فيع قولوا منحلد ادجهو فيًسماحاًًاءجز

،ويبدفيما ،هيلفقر الىإطلهبواكةبحرن حياألاغلبأفيًطاتباراكثرألايةسرألا
نسبو(فيةضاإلالةلعماائدافومن كبر أفيةضاإلاهافوألاليفتكا)ةسرألادافرأدعد
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شكل   ديناميات الفقر الريفي 7ال

%20.1 

%55.6 

%18.3 

%18.6 

%40.3 

%11 

%15.4 

%24 

%5.3 

%32.5%9.8 

%14.2 %7.2 

%49.6 %52.4 

%22.8 

%19 

%58.7 

%6.3 %15.9 

%9.6 

%64.2 

%19.7 %9.6 

%24.2 %12.2%11 
%39.4 %20.4 

%42.8 

%31.5 %39.3 

%18.1 %14.2 %18.7 %28.1 

بع الرامللحق ا :ردشملا

قبيل من،لصوألاو.ةسرألافيملسنني اوأ/ولطفاألامنكبر أدعدد جوويأ،لةعاإلا
نشألك ذفي نها شأ،لفقرامنج وخلرباتبطة مرمهمة مل اعومتثل ،شيةملااوضي ارألا
لعملامنملتحقق اخللدانسبةوةرجوملأاعيةارلزاغيرلة لعماافيكة رملشااولتعليم ا
(.لتحليلاولصلة اتاذت ناللبيا 4مللحق انظرا)عي ارلزاغيرحلر ا
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ميكن ما وهو احمللية، اجملتمعات بني احلركة في كبيرة فروق فهناك األسرة خارج وأما 
احلصول سهولة مثل الظروف، تلك عن تنشأ التي والفرص احمللية الظروف إلى يرجع أن 

وسرعة واملدن، الطرق من والقرب القرى، في لألسواق املادي والوجود محلي، عمل على 
السهولة من القدر نفس على الصاعدة احلركة تنطوي وال احمللية. احلكومة من االستجابة 

اجتماعية انقسامات تنشأ عندما أو القرية في الفقراء من كبيرة أعداد توجد عندما 
الذي اإلفقار أثر تعزيز ميكنها كما النمو، فرص من تقلل أن اخلصائص لهذه وميكن عميقة. 
التضامن  لشبكات واالقتصادية االجتماعية األسس تقويض خالل من الصدمات تسببه 
 التي قد تساعد السكان على إدارة اخملاطر وامتصاص أثر الصدمات.احمللية 

ُ 60مع يت جرألتياتقشاملنااعنهات سفرألتيائجلنتااءضوعلى و شخص 000
يتجرألتياسةارلداتسلط،ميلناالملعاانابلدمن ًابلد 15في يفيني لرانلسكاامن  ُ

تهيئة فيي دقتصاالالنمواهميةأ«لفقرامنج وخلرا»نابعنولي ولدالبنكاية عارحتت 
صلفراتلكمن ة دستفاالانأحظتاللكنها و،لفقرامنج وخلراجلأمن ن للسكاص فر

على سةارلدادِّتشدكما  .قعاملوامختلفبني سعة اوًقاوفرك هنان أوفئة متكاغير 
ننساإلانأسةارلداكدتؤو.حمللياحلكماعيةنووحمللية ايةدقتصاالاصلفراهميةأ

منو،تهحياف وظرلتحسني ت اردمباذ تخاالىإًارامريلجأ لكنه وللفقر يستسلم ال 
لقليلانأمهتمالالملثير امنو.تاردملبااتلكلى إحهمجنان جعويرلك ذفي ن ينجحو

لىإلفقرامنج وخلرافيحهم جنااجعورأسةارلداههذشملتهم ين لذاصشخاألامن
لفقرامنج وخلراءارومن كامل عالتمكن اولثقة بار لشعوانأويبدو.جيةرخامج ابر
لضعفالكنو،لفقرامنج وللخرًًابدأةجليدالصحةاتكفي ال و.عليهتبة مترنتيجة و
غلبألافيء الفقرانيفيولرانلسكااجهايووً.لياماة سرألاميحون أميكنلصحي ا

كشرحبيسي ًماعمونفسهم أنويرال هم و،صلفرالىإلصولوافي ئلة هاكل مشا
لةمسأ «ءالفقرا»نحو مج اللبرل لفعااجيهلتوانأسةارلداحظتالً،اخيرأو .لفقرا

ُّ
47 .ءالفقراعةمجموبه تتسم ي لذارلتغياوفختالالابسبببة لصعوالغة با

تيامستوعلى كيز لتراهميةأزتبرنها ألير لتقراالهذمهمة ت جاستنتاالاه هذو
للنمو كةحملراملالعواعمدو؛لنمواصفرتشجيع ويد لتحدي لقطراىملستوامننى دأ

نيفيولرانلسكاافيهاكز يترلتي اطقملناافيص لفراتهيئةلى إجحرألاعلى لتفضي 
ًًارفوي لتصداو؛متكينهموثقتهم عم دوص شخالألية دلفراتارلقدايزتعزو؛ءالفقرا

.لفقراةديازلى إمفضيةمل اعوها رعتبابات ماللصد

لفقرادبعاأدتعد
،لنمواصلفرني ملكاايعزلتوافختالاولصوألاتيامبستوفقط يفي لرالفقراتبط يرال 

بني سيةسياوعية جتمااتقاعالويخية رتامل اعوفي ًًيضاأه روبجذب يضرلكنه و
علةلفااصرلعناامختلفوء لنسااول جالراوقية لعراتلفئااوئف الطواوت لطبقاا

من عةمجمومة ادإوأ/وديجاإيقطرعن لفقر افيلك ذيسهم ن أميكنو.قلسوافي
،عيشهمبل سحتسني في ن لسكااصفرمن حتد لتي ا«خلةاملتدانماحلراملاعو» ُ
لتياطرخملاامنيد تزو،تارلقداتلكحتسني د جهووتهم ارقدولهم صوأضتقوو ِّ

لتمييزاودستبعاالالشكاأمنعة مجمومل العواتلكتشمل ن أميكنو.نهاجهوايو
ةلسيطراولصوألالىإلصولواصفرفي فؤ لتكاامعدو،لتمكنياصرعنامن يد لتجراو
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يلحتوفي كله لك ذيسهم و.ةدوحملداعيةجلمااتارلقداو،لتعليمالىإرفتقاالاو،عليها
تشكل نألبعضهاو أملالعواههذلكل ميكن و،دبعاألاةدمتعدة هرظالى إلفقرا

لفقرانأقعالواو.خللداتارعتباانبجالى إللفقرئيسية رتسمان حياألابعضفي 
ميكن ،سياآمنء نحاأفيوتينية لالايكامرأفيسيما ال ،طقملناابعضفي يفي لرا

لكذلى إفةضاإلباو.خللدباملتعلقة اغيرنب اجلوامنن ماحلراحيثمن ًساساأيفه تعر
لكبذتسهم و،نحياألامنكثير في لبعض ابعضهاز يعزخلة املتدانماحلراملاعون فإ

.لفقرامنج وخلرابة صعوة ديازفي 
عيةجتماالاتقالعالافيصلة ملتأاةضدملتعاانماحلرالشكاأنفإل حلاابطبيعة و

.مجتمعكل في هم غيرمن كثر أصشخاألامننة معيت فئاعلى ثر تؤسية لسيااو َّ
في نوثريتأيفية لراتجملتمعااجميعفي صليني ألانلسكااوبلشبااوءلنساانأعلى 
من جوخلرابةصعومن يد تزلتي انماحلراملابعوسب متناغير بشكل ن حياألامن كثير 

.صلفراتلكلى إلصولواطرمخامن يد تزوكثر أةدومحدئمة لقااصلفراجتعلولفقر ا
تجاربدثر تؤلفقر افيهم تسالتي انماحلراتيامستوو أعانوأنفسن ألكذيعني ال و

،لكذلى إفةضاإلباو.ثلثالاتلفئااتلكلى إنينتموين لذاصشخاألاعلى ية ومتسا
على ةمتميزت ارقدولصوألهمن تكون أثلثالاتلفئااتلك كل في ص شخالألميكن 

يهنلدت يفيالراءلنساانألكذلمثا .لفقراعلىلتغلب افيهمية ألامن كبير نب جا
دقتصاالافيهمية ألالغباًارودين ديؤوعي جتماالالملااسأروفة ملعرامنصة خال شكاأ
كبرأةربقدن حياألامنكثير في يف لرابشبايتمتع و.عيارلزاغيروعي ارلزايفيلرا

ةرقدلهم يتيح قد ما هو وً،سناكبر أهممبن نة رمقايع رملشااتنظيموربتكاالاعلى 
ثريستأو.مليواعيارلزاغيريفي لرادقتصاالاوعة ارلزاتجاحتياابعضتلبية على فضل أ
همو،عيجتماالالملااسأروتسارملمااوفة ملعرامنة يدفرل شكابأن صليوألانلسكاا
على يتنطولتي البيئيةالسلعاوقليمية إلادراملوانحياألامنكثير في ن عويرين لذا

تلفئاامنها غيرو)ثلثالاتلفئااههذكل بني ك ملشترامللعاانأعلى  .ئلةهاقيمة 
في دستبعاالاولسلطة اتلياآبهاتعمل لتي ايقةللطرًتبعات جملتمعاامختلف في 
نحو غلبألافييتجه سية لسيااوعية جتماالالسلطةايعزتون أهو  (مجتمعكل 
ئمةلقااصلفرامنة دستفاالافيتها ارقدولها صوأماستخداعلى تها رقديض تقو

.لفقرامنجوللخر

يفلراءنسا
هيو،يةعالراميتقدعن ًساساألةوملسؤاهيًًيباتقريفية لراتجملتمعااكلفي ة أملرا

(نباجومبعظم ن حياألامنكثير في وبل )كبير نب بجاتضطلع لك ذلى إفة ضاإلبا
يلذاخللداو.ميلناالملعاافيئية الغذاصيلحملاامعظمتنتج وعي ارلزالعملا

تعاسالعمل افية أملراتقضيو.ةسرألاهفارفي ًماعمويستثمر ة أملراعليه حتصل 
ًًمثالم تقوفهي  .قةلشاالعماألامنلكثير بانحياألاغلبأفيم تقووجل لرامنل طوأ

ةسرلألد قولواوهمليااجلبفي جلهد اوقت لوامنلكثير الببذطق ملناامنلكثير افي 
48 من غملراعلىو.صحتهاوقتها وعلى مهمة ر ثاآمن لك ذعليه ي ينطوما تتحمل و

نفإى خرألايفيةل رايةدقتصاالانشطةألاوعي ارلزالعملافية لكبيراتها همامسا
.مةلعااتسالسيااوتاءحصاإلابهف تعترال وًًًاكبيرًماهتماايلقىال ي دقتصاالاها رود
.عةارلزافية أملراجههااتولتي اةاوملساامعدنب اجوبعض ه نادأدرالوارطاإلايبني و

بني ءلنساانسبةمن يد يزقد جلنسني ابنيت ولتفاانكان إما ل حول جدر ويدو
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 التفاوت بني اجلنسني في الزراعة - بعض األمثلة 1الإطار  

yرامبقدل جالرابنيضي ارألاتازحياحجم سط متويد يز
بني ضيارألاتازحياحجم عن ًًيباتقرف ضعاأثة ثال

ً(.ملياعا)ء لنساا
لجالراضيارأفيكبر أفةبكثاة سمدألاتستعمل 

ءلنسااةرقدق تفوت بكميان حياألامن كثير في ع تباو
.ليفهاتكاحتمل على ت الفقيرا
yنابلدخمسة في نية ئتماالاظمُلناحتليلمن َّنييتب

تنائتماالاشرعمن قل أعلىيحصلن ء لنساانأيقيةفرأ ُ
.لجالرامنة لصغيراتازحلياابصحاأعليهايحصل لتي ا
y16تيفيالراءلنسااتقضي،ميةلناانالبلدامعظمفي

yثيةثالءعباأمنتتحملهمابسببًًًميايولعملافيعةسا
لاموألاكسبوةسرألانوشؤوعي ارلزالعملافي تتمثل 

هاؤانظريتحملهامماًًاكثيرلطوأةفترهيو،يةلنقدا

ةدستفاالابلسمن مة ومحرلت ازماة أملرانأعلى .ركولذا ُ
تجيالولتكنواوملهمةاسيةساألالبنيةاتماخدمن

.عليهنقعالوالعملاءعبتخففلتيائمةملالا
بكثير كثرأتقامعوء لنسااهايرتدلتي ايعرملشااجهاتو
عليه حتصلمما بكثير قل أعم دوت ماخدعلى حتصل و
ءلنسااجهاتو،اغندوأفيو.لجالراهايريدلتي ايعرملشاا

جههايومبا نة رمقايع رملشاالخودفي ًًاكثيركبر أجزاحو
تقل الئمة لقااءلنساايعرمشان أمنغم لراعلىل جالرا

من لجالرايعرمشاعن تها ءكفاوجيتها نتاإفيًماعمو
.ملعالكل فة ملضاالقيمةاحيث 

ئةملاافي 3على ال إءلنسااحتصلال ،التيمااغوفي 
ثلث منكثر بأتسهم لكنها وءالزلبااجنتاإدعقومن 

.لتجهيزالةعمامعظم وحلقلية الةلعمااع مجمو

(.2008)عية ارلزاللتنمية يل ولداقوندشلاوعة ارلزاوية غذلأامنظمة ويل ولدالبنك ا:ردشملا

يحصل مماقل أءلنسااعليهاحتصل لتي ايفيةلرارجوألانأكدملؤامنو.خللداءافقر
حيث منجلنسني ابنيت الثغرالتحليلًًاخرمؤيت جرأسةاردكشفت و .لجالرا ُعليه

جرأنأ49تينيةلالايكامرأوسيا آوءالصحرابجنويقيا فرأفيًابلد 13في يفية لرارجوألا
جرأمنئة ملاافي 100و 50بني ح وايترت الحلاامعظمفي ة أملراعليهحتصل ي لذاعةلساا
ىملستواعلىن ماحلراملاعوخل اتدمن منه كبير نب جافي جم نالك ذلعل و.جللرا
وأقلأنتكوء للنساحة ملتاالعملاصفرن فإلي لتاباوعي جتماالاىملستواويسرألا
صفرتقل كما  .يةمجزغير و أً،اراستقراقلأوأ،تارمهامن جه حتتاما حيث من نى دأ
.ئيابتدالالتعليمابعدسيما ال ،تارملهااتنميةص فرولتعليم الىإتلفتياالصوو
لهايعولتي اسرألابنيخل لداتيامستونة رمقاقيمة ل حوف ختالالامنغم لراعلى و

50 ،جلنساعنوبحسب للفقر شر مباغير شر كمؤء لنساالهاتعولتي اسرألاوركولذا
نأفيبة اغرال و.طقملناامختلففي لك ذلت وتنالتي اتساارلدامنًادعدك هنان فإ

ينهاتكوحيث من ء لنسااسهاأترلتي اسرألاعتنولى إلنظرباسمة حاليست ئج لنتاا
نماحلرانيتعاقد ملة رأةأمراسهاأترلتي اةسرألفا .خلهادةعدقاومعيشتها بل سو ُ

تتلقى ةأمراسهاأترلتي اةسرألانأحنيفي ،تقالسياامنلكثير افي ص خابشكل 
ًالحايسر ألاسرألاضمنخل تدقد ينة ملدافيئب لغاابنالاوأجولزامن لية مات يالحتو

51 .جملتمعافي 
ءلنساابنيخل لدافقرن فإة سرألاسةئارلى يتوي لذاجلنساعنوعن ل نظرابغض و

لصوألالكذفي مبا )لصوألاعلىة لسيطرالىيتومن على منه كبير نب جافي ل يد
جلنسنيابنيت قالعالاعلىلك ذقف يتوو.ةسرألاخلادتارالقراذتخااكيفيةو(ليةملاا
.هادافرأوة سرألاتسماوي دقتصاالاوعي جتماالاقلسيااوة سرألاخلادض ولتفااو
جللرامنقل أ(ضيارألاصةبخاو)سية ساأًالصوأتالحلاامعظمفي ة أملرامتتلكو
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صفرتقل كما  .عليهاة لسيطراوتها زحيات ناضمامن ر لقدانفسعلى حتصل ال و
،سرألاعانوأمنلكثير افيو.ليةملااتماخلداولصحية ايةعالراولتعليم افيء لنساا

ميثلو،شيةملاامننة معيع انوأعلىًنسبيانة مضموة سيطروصفرء للنساح يتا َّ
بني تهارادإوطر خملاامنللتخفيف ئيسية لرالصوألاحدأنحياألامن كثير في لك ذ
لحلصواتالحلااكلفي يستطعن ال قد ء لنساانأعلى؛هنسرأوتيفيالراءلنساا

على وأشيةملاابيةترل خالمن عليه يحصلن ي لذاخللداعلى ة شرمباة سيطرعلى 
بلمقام للحوامثل)نية احليواتملنتجااعانوأجميعل خالمن يحققنه ي لذاخللدا
(.لبيضاوأنلباألا

يفيةلراتملنظمااوحلكم اتعمليافي ت يفيالراءلنساامتثيلن فإة سرألاجرخاما أو
ءلنسااضتعرقد كة رملشاانأقعالواو،يةدلقيااراودألافيسيما ال ،لجالرامنقل أ ِّ

رفتقاالااهذو .لعنفاحتىو ألعكسيةاعيةجتماالالفعاألاد ودرطر مخامن يد ملز
على غلهناشووتيفيالراءلنسااتبصوًًاكثيرة الملباامعدفي هم يسالتمثيل الىإ
لكثيرافيت يفيالراءلنساانأمنغم لربالك ذثيحدو.مليةلعااوطنية لواتياملستوا

،بهنصة خلااتملنظماافيكن ريشاولتعبئة افيية للغانشط ر وبديقمن ن البلدامن 
ئفظالوامنة كبيرعة مبجمون حياألامنكثير في يقمن و،حمللياىملستواعلىسيما ال 

نالبلدامنلكثير افيت يفيالراءلنسااجهاتوكما  .ليةملااوية دقتصاالاوعية جتماالا

ةمضطرلكني ولسن افية كبيرن كوأقد »
يةتقليدة ادأ)ث احملرباض رألاثحرلى إ

ملنجلاماستخداو (ضرألاثةاحلرم تستخد
ىليسرايبيدعمل أننيإ.تالشجيرالةازإل
فلن ملنجلامستخدأناأوتني هدشااذإو

حقل بتنظيفم قوأو.ةأمراننيأقتصد
نأعليوزرألاعرزأثمثه حرقبل ز رألا ّ
قدو.لطهياأبدأولفجر اقبلستيقظ ا
لليلةافيم لطعااداعدإعليَّنييتع
قفيتوو.شالفرالىإيوآنأقبلبقة لساا
نتهيأماعندو.بطهيهم قوأماعلى لك ذ
من ًًاءجزك ترأحلصباافيلطهي امن
لبيتافينيبقوملن لملنزافيملطعاا
عند يحسترأو.معيم لطعاائرساحمل أو
ملطعاالوتناأكيقت لوالبعضة لظهيرا
«.ءملسااحتىلعمل انفستأأثم
، افييتو غوديابيس
سنغاا، ًماعا 70، أنثىا .لل

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/index.htm


            
           

         
          

         
          

 
            

              
            

            
          

        
      

      
         

        
      

      
     

     
    

       
       
       

       
        
       

       
                

    
           
           
            

             
            

          
           

            
           

      
      
       
       
        
        
       
      
      
        

     

   

اوطر للمخاسم حامل عاهو و،ةأملراضدلعنف اتبط يرو
نودلة حليلوالىإهروبدي ديؤقد ي لذابةخلصوالمعد

ضيق تبطيرو؛لعملاصفرولتعليم اعلىل حلصوا
في لعملبات نائتماالاوضي ارألالىإلصولواصفر

ًالبدجر أنوبدية سرألالعماألافين حياألامن كثير 
سيلقيااقمللرًفقاوو.جربألعمل اوأحلرالعملامن 

بشكل تتضحجلنسني ابنيت ولتفاانباجون فإ
سياآبجنووءالصحرابجنويقيا فرأفي ص خا

ضنخفااتبطيرو.يقيافرألشماوسط وألاقلشراو
يبيرلكااوتينية لالايكامرأفيت ولتفااىمستو

فسحتألتيالهيكليةايةدقتصاالاتالتغييربا
تبطيركما ،لعملاناميدل خولدة أملرامماألجملاا

ضلغرانكالتي اتسالسياابيراتدمن يل طويخ ربتا
لتعليماعلىل حلصواصفرفي ة اوملسااحتقيق منها 

53 من غملربانه أعلى.ىخرألاتماخلدالىإلصولواو
في تينيةلالايكامرأنابلدبه م تقوي لذائدالرارولدا

54 بني تولتفاانفإ،ضيارألافية أملراقحقوسيخ تر
ًً،يضاأهناء بجاليتض حل صوألايعزتوفي جلنسني ا

عمجموع تفاربا،شةلهشا

لحلصوامكننيألسة رملدبالتحقت انيألو  »...
كنت لطبعباو.ينةملدافية جيدظيفة وعلى 
لكثيرابهان ألية لقرالىإءجمليافي ستمر سأ
كلهانأن أميكنلتي اىخرألاءشياألاورلثماامن 
.هناء لبقاامعدت ثرآلي بيدمر ألانكالو و.هنا
على مليأوجميل مكتب في عمل أنأميكن ن كا
ننيفإىتركما لكن و.بهنمويقوما ين خرآلا
هي لضبطباههذوً.اجدًامبكرجت وتزومية أ

فةملعرسبيل من مك ماأليس .ميةألامشكلة 
فعرأنأستطيعأال .كهناك ينتظرن أميكن ما 
«.عةارلزاهوفه عرأماكل ً.شيئا

، حبيباتو غوديابي
سنغاا، ًماعا 21، أنثىا .لل

63حالة الفقر الريفي اليوم الفصل الثاني  

ييرملعاابسببي جملزاوملستقر اللعملص فرعلى ل حلصواوأةلهجرامنمتنعهن قيل اعر
قملرايبنيو.لهنح ملتااقتلواضيقولتعليم الىإرفتقاالاولصوألاقلةوعية جتماالا
منظمة ضعتهوي لذاعيةجتماالاتسساملؤافيجلنسني ابنيللتمييز سي لقياا
تسساملؤابهم تقوي لذائيسيلرارولدايدقتصاالانامليدافيلتنمية اون ولتعاا
ةاوملساامعدخلق في ثلة ملماانيةنولقاافاعرألاوجملتمعية اتسارملمااوعية جتماالا

52 .8لشكل افيليها إيستندلتي اتاملتغيراتظهرو.لجالراوء لنساابني
(3اجلدول  ،2امللحق )القياسي  الرقم في البلدان عليها حصلت التي الدرجات من َّنيويتب

عيةجتماالاتس ساملؤ اعنجما ناًامتييزجهن ايولم لعااءنحاأمنلكثير افيء لنساانأ
على ملبكراجاولزايضرو.يةقوية دمار ثاآعلىي ينطولك ذنأو،تالجملاامنعة مجموفي 

جليدالعملافية أملراكةرمشامن ي لقوالتمييزايقللو؛لتعليماصبفرص خلصواجهو
؛(سدلساالفصلانظرا)لفقر امنج وللخرًسياساأًارمسايتيح ي لذاعةرملزاجرخاجر بأ

ضيارألاكمالجميع من ئة ملاافي 27و 11بني ح وايترما ى سوًًمثالة أملرامتثل ال حيث 
55 .قليمإلاءنحاأجميع في 

فقولوايتطلبجلنسني ابنية اوملسااحتقيقن أعلىًماعموت جاستنتاالاههذل تدو
نماحلرانباجلوي لتصدافيسم حالك بذم لقياانأوعية جتماالاتسساملؤاجه وفي 

يشمل بل،فحسبء لنسااعلىلك ذينطبق ال و،لفقراعنهاينشأ لتي اخلةاملتدا
عمل صفرلى إءلنساالصوونأيبنيسي لقيااقملرانفإاهكذو.عمأبشكللفقر ا

منو ًًيضاألتشملمتتد بل ،هنسرأعلى وعليهن ته ئدفاتقتصر ال ية مجزونة مضمو
مهمة تاردمبات ماحلكوافيهات تخذاتالحاك هناو.سعوألاقلنطااعلىد قتصاالا

،جلنسنيابنيت ولتفاالخالمن لفقر افيتسهم لتي اتسساملؤاويير ملعاالتغيير 
مثلما)ثامليراوجاولزائلمساتنظم لتي اةسرألاننياقوح صالإيقطرعن ًًمثاللك ذو

مثلما)ضي ارألاتيعاتشرفي جلنسني ابنية اوملسااتشجيع يق طرعن و (نستوفي 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/index.htm


           
            

           
          
            

        
            

       
   

 

 

             

 
       
       

       
       

      
      
      
      

      
      

        
  

   

2011تقرير الفقر الريفي  64

شكل   ي للمؤسسات االجتماعية والتمايز بني اجلنسني )منظمة التعاون والتنميةالرقم القياس 8ال
في امليدان االقتصادي(: متغيرات املؤسسات االجتماعية 

(يداشقتلان امليدايف لتنمية اون ولتعاامنظمة)ني شجلنابني يز لتمااوعية جتمالات اششؤوللمي شلقيااقم لرا :ردشملا

حملليةاجلنسنيابنييز لتماايابقضاصة خلااييرملعاانأعلى (.مبيقازموولصني افي 
ُّ

56 على ةدمطرت اتغييرفيها ث حتدلتي اتالحلاافيحتى ،ءلبطيارلتغيانحو تتجه 
من عةمجمونتيجة ة دلعاافيى ملستوااهذعند لتغيير اثيحدو.تسالسيااصعيد

دافركأقهن بحقوء لنسااعيود يادزاو،ةأللمري دقتصاالالتمكنياتشمللتي املالعوا
تارقدء بناو؛(لتعليمالىإلصولوابلُسحتسني يق طرعن لك ذفي مبا )تطنااكموو
تلسلطااول جالراوء لنساايشملي لذاشلنقااو،عيةلتواو،تهنمنظماوء لنساا
ًًيضاأجيحتالكنه و،لغةباهمية أيكتسيت سالسيااتغييرن فإى خرأةربعباو.حملليةا

يةدلفراتارلقدايزلتعزد بجهوًبامصحون يكون ألىإ
.قعالواضرأعلىعية جلمااو

ًاهتماماالتنمية  في اجلنسني بني التفاوت والقى صحة لدعم احمللية اجلماعة رئيسة غومني لي 
.1995لعام  بيجني عمل منهاج إطالق منذ مسبوق غير املرأة، وهذه اجلماعة هي نتاج مشروع قام به 
اخلدمات إلى الوصول في املرأة ضد زالتحيأن  ذلك مثالمركز بيجني للتنمية الثقافية لصالح املرأة   ُّ للتعرض الرئيسية اجلوانب أحد وهو والتعليم، الصحيةالريفية من أجل منع انتحار النساء الريفيات.  الفقيرات، الريفيات النساء بني والصدمات للمخاطر يتناقرفي ء للنسايكن لم ،عةجلمااءنشاإقبل » 
... لملنزافيء لبقااءستثنابابه يقمن ر وديأ


التنمية ألنشطة الرئيسي التركيز محور يشكل ظل مناماأيكنلم لكن ونشطة ألابعض يد نركنا و
من وبات لأللفية. اإلمنائية األهداف أقلها ليس ألسباب عةجلماانفإن آلاماأو.ليهإهبنذن مكاي أ

التقدم من مزيد إحراز أن اليوم متزايد بشكل الواضح مِّنقدويبية رتدت ارودنقيم و ...نشطة أتنظم 
للنجاح أساسي شرط اجلنسني بني املساواة حتقيق نحو ءلغنابان حياألامنكثير في م نقووتاضرمحا وقد عام. بشكل لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق في .رفكاألالدتباميكنهن وءلنسااجتتمعو ...قص لراو املاضي العقد خالل ًًكثيرااجلنسني  بني الفجوة ضاقت نفإ،كلملشاابعضني تعا [هناحدإنتكااذإو] تياخرألاءلنساامعث تتحدن أسعها وفي 

]مهاهمومن لك ذبعد لتتخلص  بكثير أقل ذلك )ولكن االبتدائي التعليم مجال في [ملفيدامن و.
وفي احلضرية( املناطق في عنه الريفية املناطق في مع سمنتقان أوناطراخوفي ليجوعما نعبر ن أ
في أقل كان التقدم أن على والكتابة، القراءة تعلم «.بناقلوبة كآين خرآلا

أي اآلن حتى يطرأ ولم األخرى. التعليمية املؤشرات، يل غومني
لألهداف األخرى الغايات في األداء على كبير حتسن .نيسلا،ًماعا 50، أنثىا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/china/li.htm


  

 

 
              

           
           

            
              

            
             

  
           

          
          

             
             

            
             

           
            
             

             
     

           
          

            
              

             

    
      
      

   

    

65حالة الفقر الريفي اليومالفصل الثاني  

انتخبت دوريس كأول امرأة تعمل موظفة اجلنسني بني املساواة فيها متثل التي لأللفية اإلمنائية 
في البلدية في شيتو واشتركت في مشاريع واإلصحاح(، واجلوع األمهات وفيات )مثل ًرئيسياًعامال

التنمية اجملتمعية لصالح األطفال والشباب.  آسيا بلدان بعض في الذكور األطفال تفضيل وأفضى
انوكاما س لناامنلكثير ا»أن  دوريس وتالحظ  بسباأفينيشككونهم إ.ةأمرالًًابدأاتوليصواإلناث إجهاض نتيجة كبيرة دميوغرافية اختالالت إلى نتكوّالأينبغية أملرانإنلويقووبي نتخااسوق في النساء مشاركة ازدادت وبينما 57البنات.ووأد 

«.رموألاتلك عن لة ومسؤفي يقتصر ذلك فإن اجملتمعات معظم في العمل
سانمنخفضة رسمية غير وظائف على األحيان من كثير  سيلو  س كون سانتيالنسدوري ، يه 
ًماعا 36، نثىاالضمان فيها يقل أو وينعدم مضمونة وغير األجر .وبري، أ

للترقي. قليلة فرص سوى فيها تتاح وال االجتماعي 
في اجلنسني بني التمييز أن يرى من هناك أن والواقع 
السيئة« الوظائف »تأنيث إلى أفضى قد العمل أسواق 
بها( املرتبطة غير أو بالزراعة املرتبطة الوظائف )سواء 

 58في املناطق الريفية من البلدان النامية.

بلشبااولطفاألا
في 42و 19بني ح وايترما مي لناالملعااءنحاأجميعفي ً(ماعا0- 14)لطفاألايشكل 

.نلسكااعمجمومن  (ليالتواعلىء الصحرابجنويقيا فرأوسيا آقشرفي )ئة ملاا
بني حوايترما ن لفويؤب لشبااول طفاألانفإً(ماعا15- 24)بلشباافيضاما عندو

يفينيلرانلسكاابنينسبتهم ع تفاراجحيرو؛نلسكااعمجمومن ئة ملاافي 62و 35
؛يشدبنغالفي ء الفقرامنئة ملاافي 50قل أوأًماعا 18ن يبلغومن يشكل و .ءالفقرا

فيو 59 لمعديد يز،يبيرلكااوتينية لالايكامرأ.ئةملاافي 57ل لسنغاافي نسبتهم تبلغ و
سطهمتوعن ضعف  1.7ر امبقدًماعا 15عن هم رعماأتقلين لذالطفاألابنيلفقر ا

60 .ينشدالرارلكباابني
فقرأتضمو،يفيةلراطقملناافيء الفقرامنة كبيرنسبة لك بذل طفاألاميثلو

ءالصحرابجنويقيا فرأفيصة بخاو،بلشبااولطفاألامننسبة على أطقملناا
.ةمعقدل طفاألافقرب سباأو.نويكبرما عندء افقرمعظمهم يظل و.سياآبجنوو
يديزما هو و،لةعاإلانسبع تفارانالبلدامعظمفي ة لفقيراسرألافييغلب ً،الوأ

من ليهإنجويحتاما على سر ألاتلكفي ن ولديوين لذالطفاألالحصوبة صعومن 
سرألامنلكثير ايعتمدكما  .ملستقبلافيلفقر امن ت فاللإلتعليم وية تغذوية عار
ءلبنال طفاألامماأحةملتااصلفراضيقمن يد يزما هو و،لطفاألالةعماعلى ة لفقيرا

نريتضرة لفقيراسرألافيت لفتياانفإص خابشكل و.لفقراعلىلتغلب اوتهم ارقد
رحضاإقبيلمن نشطة أفيوية عالرالعماأفيل طفاألالةعماعلى د عتماالامن

قباعوًًيباتقرن مكاكل في ت لفتياانيتعا،لكذعلى ة وعالو.ةسرألالىإءملااودقولوا
تهااذحد في هي و،بجناإلاتسارمماوملبكر اجاولزاوأ/ولتعليم افيجلنسني ابنيت ولتفاا

.صحتهنعلى ًاخطرتشكل مهمة مل اعو
نقص سوفيرر ثاآمنطق ملناابعضفي ص خابشكل ن يفيولرالطفاألاريتضرو

وأهمسرأيةعارعن لني ومسؤًمايتاأنويكبرمنهم ن ولكثيراو؛زيدإلا/يةلبشراعةملناا
كل فولظرامنكثير في م يتاألالطفاألايفقدو.نمسنولها يعوسر أفي ن يعيشو

على ةرلقدامنة بشدلك ذضيقوو؛ضيارألاسيماال ،لصوأمنة سرألامتتلكهقد ما  ِّ
ضيارألاةرندفيها د ادتزلتي اطقملناافيعم أبشكلو.تمالصدامنع نويأجهةامو

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/index.htm
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قلأجحرألاعلىنهم ألن ماحلرامنص خابشكل ب لشبااولطفاألانييعا،تفتتهاو
من متكنهملتي اضيارألالصوأمنيكفيهم ما اثويرن أفيئهم باآجيلمن ًحظا

نورملضااهمن مكاكل في ب لشبااولطفاألانفإلك ذعلى ة وعالو.عيشهمبل سءبنا ُ
هميدتشرلى إيفضيقد ما هو و،عاللنزشر ملبااغيروشر ملبااثرألامن ص خابشكل 

.ئيالغذامنألامانعداولتعليم اطمناألختالاو
هميةبأية دلفراتارلقداويلبشرالملااسأرعلى ة ثرملؤانماحلرانباجوتتسم و

نتحتسقد و.مستقبلهمعلى ئمة ادرثاآمنعليه ي تنطوقد ملا ًانظرل طفالألصة خا َّ
،2007م عافي و.ميلناالملعااءنحاأجميعفي ئية ابتدالاسراملدافيلتعليم اتالمعد

يقيافرأفيئة ملاافي 74بني ئي ابتدالالتعليمافيفي لصااقلتحاالاتالمعدحت واتر
،ميلناالملعاامنى خرألاليمقاألاجميعفي ئة ملاافي 90من كثر أوءالصحرابجنو

90بني حت واتربنسبة ن لفتيااوتلفتياابنيق لتحاالاتالمعدفي ة لفجواقت ضاو
61 ينولثاالتعليمباق لتحاالاتالمعدما أو.ليمقاألاكلفي ئة ملاافي 100و ئة ملاافي 

يديزما بني ًًلياحات الملعداحواتترو،نالبلدافقرأفيسيما ال ،قلأجةربدنت فتحس َّ
في ئةملاافي 90من ب يقرما وءالصحرابجنويقيا فرأفيئة ملاافي 30على ًقليال

لتعليماعلىيفيني لرالطفاألالحصوص فرن فإلك ذعلى ة وعالو.تينيةلالايكامرأ

أهمية التعليم ألطفال سكان الريف 

تفهم نأتستطيعم ّتتعلما »عند
.بنفسكنة معيء شيابأم تقوو ّ
ع ّشجأيلذالسبباهواهذو
سةارلداعلىلي طفاأجلهأمن 
حتى لهمء شيبكل م لقيااو

مثل ،سيةرملداتهمجبااواوينجز
.حللمصباسني ولكيراءاشر
دلنقوامتلكأال ما عندحتى و
يقةطرعن بحث أوجخرأننيفإ

فعلأ.سنيولكيراعلى ل للحصو
ميكنو .مستقبلهمجل أمن لك ذ
.حلفالاةحيامن لك ذنحسينأ ُّ
من عليهاحتصل فة معري أنإ
في تكءكفايد تزن أميكنلتعليم ا

في لعملااهذن كاأءاسوعملك 
ضفتراو ...شيةملاابيةترو أعةارلزا
... مغناألايّبترن أيدترنك أ

لك يصفومك غناأضمترما فعند
قد نكفإًءاودي لبيطرالطبيبا

يقةلطرافتعرتكن لم ن إتقتلها 
لكنو .ءاولدابهام تستخدلتي ا
تتعليماة ءاقرتستطيع كنت اذإ

يدتؤف فسوي لبيطرالطبيبا
«. مايرما على لعمل ا

، حبيباتو غوديابي
سنغاا، ًماعا 21، نثىأا .لل

فضلأتعليمعلى حتصل بنتي »إ
،هاعمرفي كنت ما عندوًً.اكثير
في لبيتالعماأبكلم قوأكنت 
[... لكبذم تقوال ]لكنها ولي منز
صةخاسة رمبدبني احلقتأقدو
نكالتي اميةحلكواسةرملدانأل

تضمن لمقبل من بها ًملتحقا
[. لتعليماة دجومن ]يكفينا ما لنا 
قدوطلنشاافيط فرُمطفل نه إ

ثثالو أتنيمرض رألاعلى سقط 
ًاجهدلنا بذفقد لك لذو.تامر
حتى صةخاسة رمبدقه حلاإلًًًاكبير
«. لتهحان ّتتحس

سان سيلو  س كون سانتيالنسدوري ، يه 
.وبري، ًماعا 36، أنثىا

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

مهمّة فسوف نعلّأي شيء ولو قش
ً. آباؤنا لم يكونوا يعتقدونقطعا

رون ّد أنهم كانوا يفكّذلك. ومن املؤك
في ذلك ولكن لم تكن لديهم 
املوارد. لم يكن لديهم أي شيء. 

ولذلك لم يتمكنوا من تعليمنا. أما  
ًنحن فنحاول تعليم أطفالنا تعليما

رسلهم إلى مدارس جيدةونجيدا ًُ
 صاحلني. وليس ًحتى يكونوا بشرا

من الضروري فحسب أن يكون لهم
عمل دائم ... ]ولكن من الضروري 

.صاحلني«ًًً [ أن يكونوا بشراأيضا
، ازيا بيبيس
ستابا، ًماعا 37، أنثىا .نك

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/abibatou.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/index.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/shazia.htm


           
            

           
          

           
            

           
           
           

  
          

         
             

           
            

     
    
     

      
      

    

   

67حالة الفقر الريفي اليومالفصل الثاني  

حيث ،يةحلضراطقملناافينهم اقربأنة رمقاليم قاألاجميعفي قل أته يامستوفة بكا
62 ،يةحلضراطقملناافيتها مثيالن البلدابعضفي س راملدباق لتحاالاتالمعدز وتتجاال 

ينلذالطفاألابنيا عمتني مريفيني لرالطفاألابنيسي رملدابلتسراتالمعديد تزو ّ
63 ىمستوض نخفابامنه نب جافي لك ذتبط يرو.يةحلضراطقملناافي ن يعيشو

حلةملرابعدصة بخاوئية لنااطقملناافيسيما ال )لتعلي ماكلهياعية نووشة لهشاا
،ةلفقيراسرألافيلطفاألالةعماعلى د عتماالباخر آنبجافي تبط يركما  (ئيةابتدالا

صةخلااتجاحتياالالتعليماظمنعي اترن أينبغيو.جلنسنيابنيت ولتفاالىإفة ضاإلبا ُ
ةردنالة مسأهي و،لتعليمافيجهم مادإلةكفاجل أمنملني لعاالطفاألاوءاللفقر

جلنةومبيا لوكوفي ة يدجلداسةرملدامثل،ملهمةاتاءستثناالابعضد جووغم ر،ثوحلدا
64  .يفلرباض للنهويش دبنغال

صفرعف َضوءالفقرايفينيلرابلشبااولطفالألحة ملتاالصوألاةّقللى إلنظر باو
ةيدشدطر مخان جهوايووشة للهشاًماعمون ضومعرنهم فإلتعليم الىإلهم صوو ّ

من كثيرفي ب ّتتطلال سمية رغير ل عماأفيمعظمهم يعمل و،لعملاقاسوأفي 
شةلهشااههذد ادتزو.نحياألابعضفي ة خطرونة مضموغير وةكبيرة رمهان حياألا

ماعندلعمل اقسولى إبلشباامنة كبيرت عامجموفيها خل تدلتي اتالحلاافي 

لعقوينير فهو ًاجدمهم لتعليم ا»
نفويعريجعلهم هو و.دالوألاوتلفتياا

ضيملاافي كنا قد و.نيعيشوكيف 
من نتوميونا ءباآهدنشاولملنزافينبقى 
كما ،ئناباآمنكثر أنحوتامرنحن  ...دجهاإلا
«. اّمنكثر أنحوتامرنا ءبناأنأ

، نوال حممد خليل
.رسم، ًماعا 47، أنثىا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/egypt/index.htm


          
            

            
             

           
           
            

       

 
  

 

 

 
            

            
           
            

              
           

           
       

         
           

          
            

          
             

               
           

           
            

            
          

           

2011تقرير الفقر الريفي  68

ضد ًامتييزعية جتماالاتسساملؤاسرمتاما عندوةرّمبكحلة مرفي سة رملدانكويتر
65 ًارمصدن حياألامنكثير في عي ارلزاغيريفي لرادقتصاالالّميثو.تماللعااتلفتياا

طقملناالىإرلكباامنكثر أجحرألاعلىب لشبااجريهاكما ،بلش باالعملًئيسيار
حلضرانسكامع فس للتنالهم هتؤلتي اتماملقوافيهالهم فر تتوال قد لتي ايةحلضرا ّّ

وأنمضموعمل على ل حلصوافيق خفاإلااهذو.تعليمهمت يامستوض نخفاابسبب 
نماحلرانباجوفي يصبمنخفضة ة رمهاب ّتتطللتي اسميةلراغيرئف ظالوازوجتا ّ

لصولواوأ،لصولألة عدقاء بناعن ملستمر اهمعجزمثل ،بلشبااعلىة ثرملؤاىخرألا
.تعليمهمى مستووتهم ارمهاحتسني و أ،ليةملااتماخلدالىإ

بني واملساواة االبتدائي التعليم- األطفال على لأللفية اإلمنائية األهداف تركيز وكان 
الصحية اخلدمات من ومجموعة واألطفال ع ُّضالرووفيات  االبتدائي التعليم في اجلنسني 

اجملتمعات فإن املقابل وفي اجملاالت. تلك في كبير متقدإحراز  ضمان وراء ًدافعا- الصلة ذات  ّ
ًمحدوداًاهتماماسوى  ستكرلم  احلاالت من كثير في الوطنية وكذلك الدولية اإلمنائية ّ

املقبل«. »اجليل على 2007لعام  العالم في التنمية تقرير تركيز من الرغم على بالشباب
وفي الشباب؛ إلى الريفي الفقر تتناول التي العامة والبرامج السياسات معظم تشير وال 

تهم التي احملددة بالقضايا بكثير تهتم ال بالشباب املتعلقة التقارير معظم فإن املقابل 
جلوانب للتصدي ًًًمنوذجال  ّتشكأن  ميكن عامة سياسات توجد ماّقلولذلك  الريف. شباب 

دة واملتعاضدة املؤثرة على شباب الريف من اجلنسني.احلرمان احملد ّ

صليةألابلشعوا
من ئةملاافي 5من ب يقرما قية لعراتقلياألاوئل لقبااونصليوألانلسكاالّيشك

66 لفقراتالمعدتفع ترو.لملعااءافقرمن ئة ملاافي 15ن لوّميثلكنهم ولم لعاانسكا
نلسكاابنيتها المعدعن ًًًاكبيرًعاتفاراتينيةلالايكامرأفيصليني ألانلسكاابني 
نلسكاابنيته المعدعن ف ضعاأ8ي اغواربافي لفقر اتالمعديد تزو.صلينيألاغير 

67 لةحافي مثلما و.ملكسيكافيف ضعاأ3و ،بنمافي ًًيباتقرف ضعاأ6و ،صلينيألا
من ةدمتعدل ش كاألىإهروبجذميتد صلية ألابلشعوافقرن فإت يفيالراءلنساا
كنتهااولتمييز امنًًيباتقرن مكاكل في صلية ألابلشعوانيتعاو.يدلتجراونماحلرا

دستبعاالاوأ)د ستبعاالاو (يةدقتصاالاونية نساإلاوسية لسيااوعية جتماالا)قها حقو
ءبنسايتعلق فيما و.سيةلسيااوية دقتصاالاوعية جتماالاتلعمليااراّتيمن  (تيالذا
من هاغيرولشكاألاتلكبني خل اتدة دلعاافيث يحد،صلينيألانلسكاابشباو
.يةلعمراتهمفئاو أجنسهمع نوبسبب بها ن ودينفرلتي انماحلرالشكاأ

معدني تعالم لعااءنحاأمنكثير في صلية ألابلشعوانفإلك ذلى إفة ضاإلباو
يةرلتجاالحملصااجهةاموفي سيما ال ،لطبيعيةاهادراموعلى تها سيطرر استقرا
في ينلتعداوأيحليوادقولواوأيةغذألاجنتاإوأبخشاألالستغالافيًًمثاللك ذو
نسكامن ئة ملاافي 70فيها يعيش لتي اسياآفيد اجدألاضيارأنألكذلمثا .ضيهاارأ
.دراملواعلىء ستيالالاوجاحرألالةازبإن حياألامنكثير في ة دمهدصليني ألالملعاا
لصولوافيًامتييزن البلدامنلكثير افيبهم شباوصليني ألانلسكاالطفاأجهايوو
ًامتييزن وشدالرارلكبااجهايوو،تهمفاثقار طاإفيوتهم بلغاسيما ال ،لتعليمالىإ

ردمصامن سيا آفين صليوألانلسكااجههايوي لذانماحلراينبعو.لعملاقاسوأفي
،تماخلداوسية ساألالبنيةالىإلصولوابلسقلة و،يسرلتضاا:فيل تتمثة كثير ُّ

ُ
68 .تنائتماالالىإلصولوابلسضيق و،ضيارألارهوتدو،يلبشرالملااسأرضنخفااو



            
             

            
            

             
            

           
     

         
          
          
          

          
           

           
     

           
           
         

             
         
           
            
           

           
           
            
           

    

     
               

             
               

             
                

           
             

69حالة الفقر الريفي اليوم الفصل الثاني  

بلشعوابنيمن لزامرعلى ة كبيرت المبعدلفقر اتالمعدط هبومن غم لراعلى و
.صلينيألاغيروصليني ألانلسكاابنيئمة قالت ازما لفقر اةفجون فإسيا آفيصلية ألا
في تتسعت خذأولها احوأفضلأفير تتغيلم ة لفجواههذن فإلصني اءستثناباو ّ
تالمعدفي ًيعاسرًطاهبوت شهدلتي انالبلداعلىحتى لك ذينطبق و.تالحلااأسوأ
من تلتسعينااحقبةل خالء الفقرالحلصالنمو اتافترء ثناأفينه ألكذلمثا .لفقرا
بني لفقراتالمعدتنخفض لم ،ةيدجلدالفيةألامنل وألالعقدامطلعوضي ملاانلقرا

يعلسراضنخفاالبانة رمقام نافييت في بطيئة ة تيربواّلإقيةلعراتقلياألاتعامجمو
69 .لكنياشعبن سكاغلبية أبني للفقر 

تنشأأوتساسيا،سياآوتينية لالايكامرأفيصة بخاو،ةكثيرن ابلدضعت وو
ضعتووتيعاتشرن ابلدة عدت سنو.صليةألابلشعواتارقدوقحقوعم لدت سسامؤ ّ
،ئمةمالسية اردهج مناد اعدإوصليني ألانلسكااتفاثقاوتبلغاف اعترلالمة عامج ابر
حتسنيو،تهمبلغالتعليم اعلىل حلصوافيصليني ألانلسكاالطفاأصفريز تعزو

نالبلدابعضو.لصحيةايةعالراتماخدلى إصلينيألانلسكااتمجتمعال صووبل س ُ
تلك تنفيذت ياحتدغم رضي ارألافيصليني ألانلسكااقبحقوف تعترت يعاتشريها لد

مع نحياألامنكثير في فس تتنالتي ايةلقوالحملصااتعاجمابسبب ت يعالتشرا
.داجدألاضياربأتهم لبامطافي صليني ألانلسكاا

صلينيألانلسكااتعاجما،قولصندافيهامبا ،ليةولدانحةملااتجلهاامند عدد يأو ّ
70 لبعضاىلدجد يوكما .جيةلويكوإلالنظماةرادإوضي ارألاملكيةت اسندة زحيافي 

لشكاألي لتصداضب غرصلية ألابلشعواضيارألتشغيلت تيجيااستراوأتساسيا ّ
يقطرعن لك ذفي مبا ،تهاارقديز لتعزوتجملتمعااتلكعلى ر ّثتؤلتي اةدملتعدانماحلرا

سةسيان ألكذلمثا.تهمسسامؤوتهم سارمماوصليني ألانلسكاافرمعايز تعز
نلسكاامتكنيعلى ص خابشكل ز ّكترصلية ألابلشعوامعط انخرالانبشأق ولصندا
يتهمهومن ة دستفاالالخالمن لفقر اعلىب ّلتغلامنيفية لراطقملناافيصليني ألا
قةملسباوةحلرافقةاملوالكذفي مبا ،طانخرلالئ دمباتسعة سة لسياادحتدو.فتهمثقاو ّّ

71 نكاو.صليةألابلشعوامععمله في ق ولصندابهام يلتزئ دمباهي و،ةملستنيراو
ضعلومهمة سبة مناًًاخرمؤصلية ألابلشعواقحقون بشأة ملتحداممألانعالإراصدإ
لكبيراثحلدااهذيل حتون أعلى .صليةألابلشعواتارقدوقحقويز تعزوية حلمار طاإ
ل ّيشكطني لوانودوطني لواىملستواعلىيجي رلتدالتغييراليهإيستندس ساألىإ

.نالبلدامنلكثير افيًياحتد

لفصلااهذمن ملستخلصة ائيسيةلرائلسالرا
ال)لم لعااءنحاأبعضفي لفقر امنّحلدافيحتقق ي لذائللهاامّلتقدامنغم لرباً،الوأ

نيعيشوشخص ر مليا 1.4ك هنال ازما ،ئتنيلفااينلعقدالخال (سياآقشرفي سيما 
لتازما و.عجلواننويعاشخص ر مليامن ب يقرما وًًً،ميايويكي مرأرالود 1.25من قل أعلى 

ما يعيشو.ديادزالافية خذآميلناالملعاامنة كثيرء نحاأفيعى جلواوءالفقراداعدأ
،نسمةر مليامن ب يقرما ي أ،لفقراييدلشدالملعااءافقرمن ئة ملاافي  70عن يقل ال 

.عىجلواوءالفقراءالهؤمن ة كبيرنسبة ب لشبااولطفاألالّميثو،يفيةلراطقملناافي
سعالوارُّلتحضاغمريب لقراملستقبلافيئق حلقااتلكمن ي أرّيتغين أملستبعدامن و
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من لكلذو.طقملناامختلففي شيكة لواوأيةرجلاافيةاغرميولداتاللتحواوقلنطاا ّ
صفرتهيئة نحو د راملواومهتماالامنيد مزجيه تور ملنظواملستقبلافيونآلاسمحلاا
.لغدالجياأجلأمنيفية لراطقملناافية يدجدية دقتصاا

مختلف بنيًًًاكبيرًعاتنوة لفقيرايفيةلراسرألاعيشكسب ل بسع تتنوً،نياثا ُُّّ
على تةومتفات جاربدسر ألاتلكتعتمد قد و.نالبلداخلادليم قاألاونالبلداوطق ملناا
دقتصاالافيجر بألعمل اوأحلرالعملاوجر بأعي ارلزالعملاوةلصغيراتازحليااعةارز
ئلساومن حد اوعنوعلى تعتمد سر ألابعضن أحنيفي و.ةلهجراوعي ارلزاغيريفي لرا

لعيشاكسبئل ساوةعدقايع تنولى إيجنحمعظمها ن فإه اسون ودلعيش اكسب 
خليط قفيتوو.خللداتعظيموطر خملاامنللحد يقة طرلك ذرعتباباع ملستطاارقد

،ةسرألالصوأتشمللتي املالعوامنعة مجموعلى ة سرأكلفي لعيش اكسب
لتعليمياىملستواو،دراملواتلكلى إهارفتقااوأتهانااحيوس وؤروضيها ارأسيما ال 
حةملتااصلفراوت ارخلياامبختلفتبطة ملراطرللمخاتها ارتصوو،كيبتهاترو،هادافرأل ّ

يفينيلرانلسكاابنيلعيش اكسببل سعتنويتطلب و.حمللياوطني لوادقتصاالافي ُّ
مع ،تقالسياامختلففي يفية لرالتنميةاويفي لراللنموينة متباعمل مج ابر
حلرالعملاهميةبأف اعترالاةديازلككذو،ةلصغيراتازحليااعةارزعلىة بقوكيز لترا

.(عيةارلزاغيرنشطة ألافيو أعةارلزافيء اسو)جر أبلمقالعمل اوعي ارلزاغير
داعدأخلتدحيث ة كبيرمية ينابدن حياألامنكثير في لفقر اطخطوتتسم ً،لثاثا
نحياألابعضفي تصل ة قصيرت افترعلى ارامرمنه ج تخرولفقر الىإسرُألامن ة كبير

جميع فييفية لراسرألابنيًًيضاأئمقامن ملزالفقرانأحنيفي و.تاسنوبضع لى إ
منيةزحل امرفي اّلإلفقرالىإخلتدال ظ ملحوبشكل ة كبيرنسبة ن فإطق ملناا

مثل)تمالصداعانوأمنعة مجموبسبب ًساساألفقرافيسر ألاتقعو.ةدمحد
نيقترو (.عيةجتماالاتفاوملصراجهةاملونة استدالاوألحملصواةءادروألصحةالعتالا
ئصبخصاًثيقاوًطاتباراتبطيركما ،لتمكنياولشخصية اةردملبابالفقر امنج وخلرا
ةسرألاجرخالفقر امنج وخلراتبطيرو.يةدملاالصوألاملكيةولتعليم اقبيلمن ية سرأ

عمةالداتسساملؤاوسية ساألالبنيةاوق اسوألاوص لفرارّفتووي دقتصاالالنمو با
يعزلتوافيفؤ لتكاامعدمل العواتلكعلى يغلب و.لسليماحلكمالكذفي مبا ،حملليةا

تمالصداوطر خملابام هتماالامنًايدمزكله لك ذيتطلب و.بلدكل ليم قاأضيارأبني
تيةاموبيئة تهيئة ولفقر الحوك لتحرافهملتحسني حمللية اوقليمية إلاملالعواو ّ
.بتةثات ابخطولفقر اعلىب ّلتغلامنص شخاألالتمكنيكثر أ
لصوألالىإرفتقاالاعنتنشأ قد د بعاألاةدمتعدة هرظايفي لرالفقراً،بعاار

نماحلرانباجومن عة مجمووتارلقداولتعليم اضعفوةدوحملدايةدقتصاالاصلفراو
نماحلرانباجوي دتؤو.سيةلسيااوعية جتماالاتقالعالافيها روبجذب تضرلتي ا
على .لفقرامنج وخلرامنيفية رعة مجموي أوأيفيردفري أقةعاإلىإخلةاملتدا
(قيةلعراتقلياألاو،صليةألابلشعواو،يفلرابشباوءنسامثل )تعاجلماابعضن أ

دستبعاالاون ماحلرانباجلونتيجة سب متناغير بشكل ن حياألامن كثير في تتعثر 
كثير فيقية لعرايةلهواولعمر اوجلنس اعنوبسبب لسلطة اتوتفافي صلة ملتأا

على ىخرألالفقرانباجومن ه لغيرونماحلرالكلذي لتصدايينطوو.تجملتمعاامن 
يزتعزص خلصواجهوعلى لك ذيتطلب و.قتلوانفسفي ت جبهاة عدفي لعمل ا
قتلوافيلعمل او،عيجلمااوأيدلفراىملستواعلىء اسوتهم ارقدونلسكاالصوأ
نلسكااجههاايولتي اطرخملاامنلتخفيف اوًمحلياحة ملتااصلفرايزتعزعلى ته اذ
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كثير فييفيني لرانلسكااتارقدت ّظلقد و.تهارادإحتسنيعلى ة عدملسااوأنيفيولرا
صفرتهيئة في رستثماالاعنمنفصل بشكل يب قرقت وحتى ل متعان حياألامن  َ

لتلك يلتصدانييتع،لفقرادبعاأيةدلتعدي لتصداجلأمننه أعلى .يفيةلرالتنميةا ّّّ
.يفيلرالنموالكذفي مبا ،ءالفقرالحلصايد جدل عماألوجدمن ء كجزًمعايا لقضاا
طرخملااقشةمنامن ًاءبدل عماألالوجدصر عنابعض لية لتااللفصوافيِّنينبف سوو
.للفقرسمة حامل اعوها رعتبابات مالصداو
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للمخاطر

محافظة كازمانس، السنغال: بينتو سامبو 
تبني سياجا حول منزلها. قتل زوج بينتو أثناء 

،2007أحداث العنف التي تلت انتخابات عام  
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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 ويعيش في أندروي ًعاما 44، يبلغ من العمر توفوك
هفرظاأمة نعومنذ »له  يكن ولم مدغشقر. بجنوب
محفوفان والزراعة الصيد ولكن .«سلفأاولبحر اىسو

ب في وجه اجلفاف وحيازة األراضيُّمبخاطر التقل
ث البيئي.ونفاد األرصدة السمكية والتلو ّ

ب على اخملاطر بزراعةّوحاول توفوك كمزارع أن يتغل
مجموعة متنوعة من احملاصيل، مبا فيها البطاطا 

احللوة، والذرة، واملنيهوت والذرة الرفيعة. ولكنه  
معدبسبب ل محصوي أرتدال ضي ارألا»إن يقول 
زيادة ٍأراضأي  امتالكه عدم ويعني.«رمطاألالهطو

[ينخرآلا]لحقوعة ارزلى إضطرأكنت»هشاشته:   ُ

أن بوضوح توفوك ويؤكد .«مليواكلهنأًسمكا [لوو]
الصيد املفرط هو املسؤول عن ذلك كما أن هبوط 

اإلنتاج الزراعي قد دفع بالكثير من املزارعني إلى 
ل إلى الصيد. والوسطاء، وليس الصيادون، همالتحو ّ

املستفيدون من ارتفاع األسعار بسبب قلة املصيد.

ث البحرى تلو. وأدحالة اجملتمع سوءاوازدادت مؤخرا ًًًّّ
بسبب سفينة جرفتها املياه إلى الشاطئ إلى حظر 

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

ةناملعاا»مؤقت: عمل  عن ًبحثاالهجرة  إلى األحيان

،ضرألامنبنه ايستفيدن أدارأ...ضرألاحب صالكن و
«.عتهاارزفي ستمر أعنييدلم لك لذو

 على ًيعتمد أساساًعاما 20وظل توفوك على مدى  
والغطس الصيد يزاول كان حيث«لبحرافيلعمل ا»

جلمع جراد البحر واحملار لبيعه للسائحني. واآلن وقد 
فةّمكثًادجهول بذأننيفإ»السمكية  األرصدة نضبت 
جدأماعندًظامحظون كوأوءشيي أعن للبحث 

عمل يأّيلديكن لم  ...ةلهجرالىإفعتنيدلتي اهي 
وازدادت...«ميليواللعملصة فرجد ألموبل ،بهمقوأ

ضتتعرما عند »...:الوطن  عن بعده بسبب املعاناة 
جدتوال لتي اضرألاتلك في ك ينقذمن جتد فلن عب ملتا
ًماطعالت وتناقد كنت ن إيعلمحد أال ...ةسرأفيها لك 
]مياأثةثالو أمني يوةملد »ليقوو... خنلسااءملاااهذذ ُخ[
....«حلصبااعليكق يشرف سووبه شراو

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/tovoke.htm
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سامبو  أرملة في اخلامسة واألربعني من عمرها. بنتو 
منزل أبيها في بنيونونا بالسنغال مع تعيش في

أطفالها األربعة وتساعد األسرة عن طريق زراعة 
ببيع سامبو بنتو تقوم كما ن. ُخُوالدالسوداني  الفول 

خذ في العالج(.ُّتيّرُاملوكير )مرهم تقليدي م

في عالنزاضحيةهب ذ»زوجها  أن بنتو وتوضح 
أجريت التي السنة وهي ،2007عام  في «نسماازكا

قتلهم  منبني »زوجها  وكان الوطنية االنتخابات فيها 
صدمة النار إطالق أنباء وكانت .«يبيالية قرفي جليش ا

كاملة لها. وتوضح بنتو كيف أن استمرار العنف قد  
ةحلياالّعطقد عالنزااهذنأنفوتعر»مبجتمعها:  أضر
هبتذن أميكنكال  .لنامستحيلة ة حليااتتباو.هنا
نأميكنمما ًئماادقلقة نني إ...ئفخانت أوّالإحلقلالىإ

لةحلااههذوً ...ابدأنطمئناالباشعر أال.ليطفاألثيحد
».ء الفقراصةبخاو،سلنااعلىًعبئاقع الوافيل ّتشك

 على بنتو رعاية أطفالها بنفسها: ًًر كثيراّويتعذ
اذماف عرأالو.نحياألابعضفي بل ُلسابيتتقطع »
نإليطفاأللقوأو ...ملطعااعلىل للحصوفعل أ
ميماأليسويدمبفرلهم عوأننيإوهنايعد لم هم باأ
مرة الزواج في ر ّتفكأنها  إلى بنتو حوتلم «.حلي أ ّ

ال ،نمكاكل من ب لصعااعليكل تنهاما عند»أخرى: 
عتقدأ...جاولزافيلتفكير امننفلسك متنع ن أميكنك 

ًًمثالض مترما عند ...لفقرامنيعصمك ذ مال [جاولزا]ن أ
شخص لىإيوتأن أميكنكو؛نبكبجايقف من ستجد 
ءلكسااولتعليم ا:ىخرألاكلكمشاكل لك ّيحل
.«حصيهاأنأستطيعأاللتي اىخرألارموألاكلوءالغذاو

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/bintou.htm
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مة مقد
ميةليواتبالصعوابنيح واتترط ضغووت مالصدته حيافي شخص كل ض يتعر ّ

ةمسيرل ّتعطلتي اةلكبيراثاحدألاوفنا اهدأحتقيقبعة متاعلى تنا رقدض تقولتي ا ّ
نيختلفوص شخاألانأعلى .درامووقة طاويدعاغير ًماهتمااتتطلبوةدملعتااةحلياا

عيةجتماالاتهمشبكاوي لبشرالهمسماأرولهم صوأت عامجمووت يامستوفي 
هوو،طلضغواوت مالصداجهةاموفي عليها اويعتمدن أميكنلتي اتهم سسامؤو

دلصمواعلىة رلقداضعفو أمانعدانفإًماعموو.دلصمواعلى تهم رقدد يحدما 
عقوولية حتماامنلتخفيف انفإلك لذنتيجة و.لفقرادبعاأيةدلتعدًمهماًنباجال ّميث

ءنساة حيافي همية أيقلال ،«طرخملااُنما هو و،تهارادإحتسنيو أتمالصدا »عليه طلق 
لكيو.ثاحدألاتلكجه وفي د لصمواعلىتهم رقدحتسني عن ء الفقرايفلرالجارو

فهم حتسنيي رولضرامن،ءالفقرالحلصايفي لراللنموتية اموبيئة تهيئة يتسنى 
يفينيلرانلسكااعيشبل ست تيجيااسترافيتها رادإوطر خملاامنلتخفيف اهميةأ ُ
نباجوعلى ب ّلتغلاعلىد افرألاةرقديز لتعزًمازالًطاشرًًيضاألكذميثل و.ءالفقرا
.لفقراةئرادمن ج وخلراوخلة املتدانماحلرا

ةرقدم عدوت مالصداوطر للمخاض للتعربها ميكن لتي الكيفيةالفصلااهذل ويتناو ّ
ةدستفاانودلة حليلواولفقر افيهم يسان أليةبفعامعها مل لتعااعلىص شخاألا
لىإةرشاإلالخالمن لك ذنينبو.ليةحلاالبيئةافيعليه ب ّلتغلاصفرمن ص شخاألا ّ
في مبا،لعيشاكسببل سعانوأوتقالسياامختلففي ص خابشكل ة ئدلسااطرخملاا ُ
تارلتغياو،عيةجتماالاسلطقواليفتكال حتمو،لصحةالعتالباتبطة ملراطرخملاالك ذ ُّّ
نلسكااجهاتولتي اةرادإلاوق اسوألابيئةو،لطبيعيةادراملواةعدقاعلى أتطرلتي ا
عليها يينطولتي اةدحملدارثاآلابعضعلى ير لتقرااهذئر ساز ّكيرف سوو .يفينيلرا
غير يفيلرادقتصاالاوعي ارلزاجنتاإلاوعية ارلزاقاسوألباتبطة ملراطرللمخاي لتصدا ّ
حيث منخلة املتداتباستجاالامنع انوأثةثالعلى ء لضواطّنسلف سوو.عيارلزا
تسساملؤاو،حمللياجملتمعاىمستوعلى عي جتماالامنلتضاايزتعزهي و،هميتهاأ
.عيةجتماالايةحلمااو،ليةملاا

لفقراتمياينادعلى ت مالصداوطر خملااثرأ
األسمدة في واالستثمار الفقر. من الهروب استراتيجيات جميع في حاسم عنصر جملازفةا

محصول وزراعة البذور، من جديدة أنواع واستخدام األمطار، مضمونة غير منطقة في 
صغيرة، مشاريع في والدخول الذاتي، الغذائي االكتفاء لتحقيق استخدامه من ًبدالللبيع  

من الفقراء الريفيني السكان ن ّمتكأن  ميكن قرارات لّميثذلك  كل املدينة، إلى والهجرة 
امتصاص على الفقيرة األسر فقدرة مخاطر. على ًجميعاتنطوي  ولكنها دخلهم، زيادة 

ّللحداستراتيجيات  اتباع لها األساسي من ولذلك ً،فقرااألقل  األسر من أقل الصدمات 
كثير في عليها عسيضيبذلك  القيام أن على لها. تتعرض التي اخملاطر من املستطاع قدر ّ
أجريت التي الدراسات تؤكده ما وهو دخلها، زيادة على تساعدها أن ميكن ًفرصااألحيان  من
تستخدم  الفقيرة األسر أن إلى وبالنظر املتحدة. تنزانيا جمهورية وفي الهند جنوب في 
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فإن ولذلك 72أقل.أصولها  على العائد فإن ًحاالاأليسر  األسر من أكبر بتحفظ أصولها 
إلى الدراسات بعض وتشير كبيرة. ضائعة فرص على تنطوي اخملاطر تالفي استراتيجيات 

عدم  حالة في املائة في 20و  10بني  تتراوح بنسبة يزيد أن ميكن املزرعة دخل متوسط أن 
73ض ألي مخاطر.التعر

ّ
أن ذلك من واألهم شتى. بطرق اخملاطر إدارة إلى الفقيرة الريفية األسر وتسعى

وهي لها، املتاحة اإلنتاج عوامل استخدام تنويع أي التنويع، على تعتمد استراتيجياتها 
وقتهم يستثمرون قد األسرة أفراد مختلف أن ذلك مثال املال. ورأس والعمالة األراضي 

ُفرطاملض التعرلتالفي  وخارجها املزرعة في للدخل ةدرمأنشطة  جملة في ونقودهم  ُّّ
سرُاألمن  املتزايد للعدد الزراعة لِّومتث74وحدها.الزراعية  غير األنشطة أو الزراعة خملاطر

لزيادة وسيلة الزراعية غير األنشطة لهم لّمتثبينما  الصدمات، من يحميها أمان صمام 
ذلك في مبا الزراعية، غير األنشطة فإن األخرى سراألمن  للكثير وبالنسبة األسرة. دخل  ُ

احليازات أصحاب مِيستخدوقد  بها. املتصلة اخملاطر من وحتدالزراعة  لتكمالهجرة،   ِّّ
اإلنتاج بني اجلمع أو ًًًكبيراًعاتنوعة املتنواحملاصيل  إنتاج وحدها الزراعة في الصغيرة ّّ
أنهم ذلك مثال اخملاطر. من ّللحداملائية(  األحياء وتربية الزراعة )أو احملاصيل وزراعة احليواني

من مختلفة ًأنواعاًًأيضايستخدمون  قد بل مختلفة، محاصيل على يقتصرون ال قد 
حالة في ًمتامااحملاصيل  فشل خطر من للحدمختلفة  أوقات في لزراعتها احملصول نفس  ّ

بعناية يختارون الهند في للجفاف ضةاملعراملناطق  في املزارعني أن ذلك مثال اجلفاف. ّ
والتسميد الضارة األعشاب إزالة وممارسات االستنبات وأسلوب الزراعة، ومواعيد األرز أنواع

واألعشاب األغذية وجمع املنزلية ر َُاخلحدائق  لزراعة ميكن كما 75اجلفاف.أثر  من للتقليل  ض
ًدوراي تؤدأن  الريفيات، النساء عاتق على ًعموماعنها  املسؤولية تقع أمور وهي ية،البر ّّ

تغذية لتكمأن  ميكن التي احملاصيل إنتاج تأمني طريق عن اخملاطر أثر امتصاص في ًمهما ِّ
ً.إضافياًدخالرُِداألسرة وت ّ

واألصول واحليوانات واألراضي األموال ذلك في )مبا األصول مراكمة ًًأيضااألساسي  ومن
اخملاطر إدارة استراتيجيات في ًحاسماًعنصرال ّمتثأنها  كما الصدمات، أثر قاءّالتاألخرى(  

من كثير في االدخار إلى يتجهون الريفيني السكان أفقر وحتى األسرة. مستوى على 
املنظورة غير الصدمات التقاء احتياطي وبناء االدخار. مجموعات من كجزء األحيان 

تقتصر ال وهي الصدد، هذا في رئيسية قيمة املاشية لّومتثلالدخار.  ًمهماًحافزال  ّيشك
االجتاه وميكن األوسع. النطاق على ًًأيضامهمة  ولكنها الرعوية احمللية اجملتمعات على 
قيود بدون العام طيلة وبيعها وجتهيزها واأللبان البيض قبيل من احليوانية املنتجات إلى 

املصروفات حالة في ذلك في مبا لألسرة، النقود قّتدفعلى  يساعد ما وهو موسمية، 
هذا عن األحيان من كثير في األولى بالدرجة مسؤوالت الريفيات والنساء 76املنظورة.غير  

الريفيات النساء ىّوتتولالريفية؛  األسر مخاطر إدارة استراتيجيات في اخلاص اجلانب 
ملراكمة ميكن كما األلبان. ومنتجات البيض وبيع وجتهيز وجمع الصغيرة باحليوانات العناية 
من ّللحداحليوانات  بيع لسهولة ًنظراالصدمات  قاءّاتعلى  يساعد أن احليوانية األصول 

في واحليوانات، الدخل. ينخفض أو النفقات وتزداد األغذية أسعار ترتفع عندما االستهالك 
وندرة البيئي والتدهور باملناخ املرتبطة والصدمات اخملاطر عن مبنأى ليست اآلخر، اجلانب 

احليواني اإلنتاج مخاطر بيئة تدهور ل ّيشكأن  وميكن املثال. سبيل على واألمراض املياه 
من قدرة األسر الريفية الفقيرة على الصمود. يحدًثقيالًوتراكم األصول عبئا ّ

تتيجيااسترامنسعة اوعة مجمولى إنويلجأن لسكاانفإت مالصداتقع ما عندو
ةلهجراوأرجوألاتادايرإعلىهم دعتمااةديازتتيجيااسترالاههذتشمل و.يلتصدا ّ
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؛نحياألابعضفي ل صوألاهنريق طرعن ض اقترالاوأتاخرملدامنلسحب اوأ؛سميةملوا
على لللحصوت بالغااعلىد عتماالاةديازو؛عيةجتماالاتلشبكااماستخداة ديازو
ئفظالواوبلثيااقبيلمن د بنوعلى ق نفاإلاتخفيضو؛خللداوشية ملااعيروءالغذا
نحياألامنكثير في لك ذيشمل و،لطفاألاتعليمولطبي اجلعالاوءالغذاوعية جتماالا
قدو 77.مةلعااثةغاإلاعلىد عتماالاو؛لعملالىإلهمسارإوسة رملدامنل طفاألاجاخرإ

بها يستبدما عندة خيرأةكخطوض رألاوأشيةملاامثلجية نتاإلالهاصوأةسرألاتبيع 
نحياألامنكثير في ل ّيشكًًًميايوة سرألالهاوتتنالتي اتجبالوادعدتقليل و.سليأا

جحرألاعلىل طفاألاوءلنساالتتحملة حلااههذفي و؛يلتصداتتيجيااسترامنًًاءجز ّّ
تتيجيااسترالاههذمن تيجية استراكلي دتؤقد و.سبمتناغير بشكل ء لعبالك ذ ّ
شةلهشااولفقر اةديازلى إتالحلاابعضفي ًًيضاأتفضيقد ويسرألالفقراةديازلى إ

ل ّيشكن أميكند لفرالهاويتنالتي ائيةالغذاحلصةاتقليلن ألكذلمثا .ملستقبلافي 
ضنخفااوضملرامةومقاعلى ة رلقدانقصفي تتمثل لتي اشةلهشاامنيد ملزًارمصد

.خللداراردإصفرع ضيالي لتاباولعمل اعلىة رلقدا
قفود لكابان يعيشومن لفقر الىإفعتدن أميكنًنسبياة لصغيراتمالصداحتى و

تعامجموعن ن حياألامنكثير في تنجم ر اضرألاشدأنأعلى .للفقرنيمعخط ي أ ّ

ي لها - بعض األمثلةّاستراتيجيات السكان الريفيني الفقراء في إدارة اخملاطر والتصد

نأضنافترااذإو.مهمةت نااحليوابيةتر»
مِنستخدننا فإفي توقد ب رقاألاحدأ

.فنهدونجلثمااحملفي شية ملااتلك
،كلهيأمايه لدهم حدأيكنلم اذإو

شيةملاامنًساأريبيع ن أميكنه
حدأضمراذإو.ملطعااعلى ل للحصو

تنااحليواحدأتبيعنها فإة سرألادافرأ
لىإنقلهاو أنقلهميكنها حتى 
لشخصايحصللك بذو .ملستشفىا

ًساأريبيع ما عندعنه يبحث ما على 
من يتخلصاهكذوتنااحليوامن 
«.عليهننشأ ما هو اهذوعبه متا

، مانانتان باباي
.قرسغمد، ًماعا 19، كرذ

منا حدالواىلدن يكون أينبغي»
حلليباتكلفةن ألبه صة خلااشيتهما
اذإو.مااغر 250لكل ت بياور 10تبلغ 
لكبذفهو شية مايه لدلشخص انكا
للنباعلىيحصل فهو  .هدنقور ّفيو
في لشخصانكااذإوأ.بدلزاويب الرا
نأفيمكنهد لنقوالىإجةحلااّمسأ

.بثمنهاليعيش ة بقرو أسةموجايبيع 
ميكنك ،ختكأوأكخوأضمراذإو

ليفتكاد السدشية ملااتبيعن أحينئذ 
«.جلعالا

سب خان ، را
ستابا، ًماعا 28، كرذ .نك

نكاأءاسوعه رنزما كل نفقد ن آلا»
ءشيكل و،ءلياصوفاوأغمسروأةرذ
رمطاألانتكااذإنعم .لفشلاله مآ
جانتاإبعضها ر يدففسوة جيد
لنورمطاأنوبدت ستمولكنها ،افيرو
نحنو.شيةللماكعلف ّإمَُ الستخدت
يستبد ماعندل محصوي أعّقنتوال 
هيا .جةجادنها إ!نظرا»:كنهاإلابنا 
ليس ؟ً«اذإلعملاماً.ابعيدها خذنأ
نأفضلألا.لحلقوامنكله نأما ينا لد
نأفضلألاوجة جالداتلكمن ص ّنتخل
صّنتخلن أفضلألاو،رلقدالك ذنبيع 
.ةيدجدلت ازما لتي ابلثيااتلك من 
«.نعيشحتى نبيعها ن أعلينا 

، رانوتيني


.قرسغمد، ًماعا 46، أنثىا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/manantane.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/rasib.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/index.htm


      
        

       
        

        
       

       
       

       
       

       
        

       
      
       
       

      
      

     
      

       
      
      
     
      
      

  

    

      
      
     
     
     
   

     
    

    

     
    
   

      
    
     
    
    

  

   

     
      
       
       

      
     
     
     
     
     

       
    
    
   

      
     
    
    

   

     
     
     
    
    
    

     
 

   

79أهمية التصدي للمخاطر الفصل الثالث  

من غملراعلىو.طلضغواوتمالصدامن سل سالو
رنهياامنها،قباعوعلى لفقر اوفجلفاايينطو»سرألاوأصشخاألامنء الفقراهشباأوأءالفقرانأ

لىإلفقراصلولقد  .يةلتقليدامنلتضاانظم في فقولوامننهم ّمتكلتي انة وملربان يتمتعوقد 
ةعدمسافي لتفكير امعهار ّيتعذت يامستوًًاكثيرصعب ألامنن فإد جهاإلاوأمةلصداجه و

لكنوةشدقت وفي ننا أصحيح ...ينخرآلا ّسيما ال،منهاعة مجموو أسلسلةجه وفي د لصموا
عمدعلى ةرلقدايهملدجملتمع افيسلناابعض  .ميتهمعزفت ضعأقدلى وألامةلصدانتكون أبعد ففسوت سارملمااههذعن تخلينا اذإو .ءلضعفااَ لفقرابسببليس نا رمابدًايرنذلك ذنيكونأتمالصدامنت عاجملموميكن ،تالحلاابعض في و ءلضعفاانسيلتهموين لذاءياقوألابسبب لكن ويضتقول خالمن لفقر اكشرلى إصشخاألبافع تد ينبغيوبشر لكننا و .كسماألابني ث يحدمثلما عن معهن ويعجزي لذاحلدالىإتهمارقدولهم صوأ لةمسأنها إعوملةلنجدن وردلقايهبن (. ىخرأةمر)لفقر امنج وللخريكفيهم ما كمة امر .ينزَُااأ  .«فسةمناليست ومن تضايفيةلراطقملناافيسر ألامنلكثير ان فإلك لذو

عبد الله بادجي، في تنهضتكد لم ،لملثااسبيلعلى ،يبومبازمن 
سنغاا، ًماعا 50، كرذلتيابقةلسااةلكبيرافجلفااجة مومن  2001م عا .لل

ضيملاانلقراتتسعينامطلع في هم دبالحت جتاا
لصعبامنت باو.عتىأةيدجدجة موحتهم جتااواّلإ

فضىأو،لهمصوأءبناة دعاإيفيةلراسرألاعلىًمامتا

ننافإتعلمكماو.صيلحملاامنلكثيراعزرأ»
عةازرعلى نقتصر ن أهنا نستطيع ال 

لحملصواينجحلماذإ.حداولمحصو
يحتمل الضع وفي ننكوف فسو
خنُلداعرزألكلذو.لسنةاتلك في 
ءلياصولفااوةرلذاوني ادلسواللفواو
عملأننيألز رألاعرزأكما .غملسراو
«.جتيوزعد ساألز رألالحقوفي 

، عبد الله بادجي
سنغاا، ًماعا 50، كرذ .لل

لليلاءثناأفيعكة بوت شعراذإ»
بعشاأعنبحث ألهب ذأففسو
بعشاألابعضو،يةدرلواقيةلعناا
بجنوفي ال إتنموال لتي الطبيةا
من جكعالبها شرأوغليها ألغشقر مد
كنتوًاخطيرض ملرانكااذإو.ضملرا
ماعندوضقترألهب ذأففسوًاردقا
ظيفةو،عملعن بحث سأشفى أ
«.ينيددسدأل،ميةيو


، توفوك

.قرسغمد، ًماعا 44، كرذ

نيكوفلن عة جملاابنا تعصف ما عند»
في ةحداوجبة ولونتنان أىسومنا ماأ
ّالإكلنألن و ...هاناجدونإاهذ،مليوا

فلن [كلهنأما ]جند لم اذإو.ءملساافي 
... ءملساالكذفي ء شيي أنذإكلنأ
اذإو ...ليلتاامليوالىإسننتظر لكننا و
له ونتناف فسوكي شوتني ك هنان كا
.ءلعشاافيب حلبوالونتناوءالغدافي 
نتكاوضجة نابحلبواتكنلم اذإو
جبةوىسوكل نأفلن مة عاعة جملاا

فلن كلهنأما جند لم اذإو ...ءملساافي 
لكنيو.رنتظاالاىسومنا ماأنيكو
لبحرالىإيعة سرحلة برمقوسأ
صغوسأوبشبكة  [لسمكادصطاأل]

قدو ...لبحرافذقناعن ًبحثالبحر افي 
دعوأوملصيد ابعضجمع من متكن أ
هءحسال ونتناولنطهيه لبيت الىإ
«.مليوالكذفي ًاراحرأننكوو

، مانانتان باباي
.قرسغمد، ًماعا 19، كرذ

ُ
لتيادلنقواخردأنأينبغيوبابوألا
ًناحياأو.كهناي دالوألىإسلهارأ
فىتالألًماّمقدسة رملدامسوردّسدأ
لىإلطفاألابهاذمعدت الحتماا
.مسولراداسدم عدبسبب سة رملدا
ميثل لكذنفإين خرلآللنسبة باما أو
ً«.امستمرًعااصر

على سراملدانأعلمأو .ةّقبدخطط أ»

سامبو ، بنتو 
سنغاا،ًماعا 45، أنثىا لل

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/abdoulaye.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/tovoke.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/manantane.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/bintou.htm


           
            

           
           

           
             
              

         

       
  

       
            

        
      
     
      
      

       
      

       
      

      
      

      
        

      
        

      
      

             
            
            

              
          

             
 

  
        
      
       
      
       

   

 2011تقرير الفقر الريفي  80

78 من لعميقةاتمالصدانأكما.كهمستهالاوههم فارفي مل شار هوتدلى إلك ذ
ضوّتققت لوانفسفي حمللي اجملتمعادافرأجميعنيها يعالتي افجلفااتجاموقبيل 

لعماألافير نهياابهاتبط يرقد لية وألامةلصدانألكملها بأحمللية اتادقتصاالا َّ
79 نفإلك ذلى إفةضاإلباو.لصوألارسعاأوعي ارلزاغيرخل لداوحمللية اعيةارلزارجوألاو

هّمحلّحتللم ولضعف ابهصاأتجملتمعاامنلكثير افيي لتقليداعيجتماالامنلتضاا
في يةغذألانقصء ثناأفينه ألكذلمثا .طننياملواولة ولدابنية يدجدعية جتماادعقو

لم ىلقرامنكثير في ًارتضرقل ألاصشخاألانأيررلتقااتدفاأ،2005م عافي لنيجر ا
ً.ارتضرشد ألانهماجيرلى إءالغذاميلتقدكبير د استعدايهم لديكن  80

ًًلياحالها ض يتعرلتي ائيسيةلراطرخملاابعض 
ءالفقرانيفيولرانلسكاا

ُ عيةجتماالاسلطقواليفتكاولصحة العتالا:ةّيسرألاولشخصية اطرخملاا
سرألاودافرألامنء الفقراجههاايولتي ائيسيةلراخلطراملاعوحد ألصحةالعتالالّميث

لىإرفتقاالاهولك ذفي لسبب او.طقملنااجميع في 
طقملناامنلكثير افيفية لكاالصحيةاتماخلدا
لصوللوة شرملبااغيروةشرملبااليفلتكااو،يفيةلرا

لشخصاهمةمسام عدعن جمة لناائرخلسااو،ليهاإأصيبت شازيا بعد فترة وجيزة من زواجها 
صةبخاو،قتلوايلحتوو،ةسرألادقتصاافييض ملرابانسداد في صمام القلب وظلت في 

نشطةأمنة لفقيرايفيةلراسرألافيء لنسااقت واملستشفى ملدة ثالث سنوات. وتسببت 
ليفلتكااههذي تنطوو.يضملرايةعارلى إجيةنتاإاحتياجاتها الطبية املستمرة في ديون ميهلنا لم»تسددها. أن  عليها زال ما كبيرة

لصحيةاتالعتالالالةحافي ة طألوايدشدثر أعلى إُنقأكنت .ءشيي رخادالصة فريأضملر لى لَأا 
عةملناانقصس وفيرعن ًًمثالجمة لناامنةملزابيةور 500 1ننفق كنا و .عسبوأكلملستشفى ا

ي ّلتنفسازجلهااضامرأوألُلساوأزيدإلا/يةلبشرالىإهنامن لسفر اتكلفةلك كذو.عسبوأكل 
ال)ية ُسرألاقداملواخنةدألض ُّلتعراراستمرابسبب ينالدما كل نا ستنفدافقداهكذو ...يلبنداور

كنهاإلاو (لطفاألاوء لنسااعلىثر تؤلتي اسيما «.هضناقترايلذاينَلدادنسدن أعلينا و.دنقومن 
صرلعناامنيكفي ما ل وتنام عدعن جم لناامنُزملا، ازيا بيبيس
ستابا، ًماعا 37، أنثىا ًنياجسماة جملهدالةلعمااراستمراوية ملغذائيةالغذا.نك

ثريؤما هو و،ءملااودقولواحطبحمل وجمع مثل )
،(لطفاألاوء لنسااعلىص خابشكل ى خرأةمر

،حصحاإلاومنة آلاهمليااعلىل حلصوانيةمكاإمعدو
في حةدفائر خسافي تتسبب ن أًيضاأيارللمالميكن و.جلنساعنوعلى ئم لقاالعنفاو
ع ّقملتوامنو.رحلااخملناابسببة يدجدطق منالى إتنتشرهي و،ةلفقيرايفيةلراسرألا
لكثيرافيض للمرض لتعراطرمخاعفة مضالى إملستقبلافيخ ملناارتغيي ديؤن أ ُّّّ

في ًًيضاألصحةالعتالاينشأن أميكنو.طقملناامنهغيرفي وميلناالملعااءنحاأمن
ئرخلسااويد لتشراوللعنف ض لتعرابسببع النزامنجة رخلااطقملنااوعالنزاطق منا ّ

بلشبااءينوجل ألايلةطووهظة باليف تكامن ن حياألامن كثير في عنها ينجم ما و
.بحملهال طفاألاو

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/shazia.htm
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زيدإلا/يةلبشراعةملناانقصس وبفيربني ملصااصشخاألامن ة كبيرنسبة تعتمد و
تتسعينامنذ لفقر اةديازويفية لرالصحةاعلىئحة جلااههذر ثاآنتكاو،عةارلزاعلى 

.ءالصحرابجنويقيا فرأفيصة بخاو،نالبلدامنكثير في ية وسامأضي ملاانلقرا
عةملناانقصس وبفيربني ملصااصشخالألجية نتاإلاةرلقداة كبيرجة ربدتنخفض و
جنتاإفيكبير ض نخفاالىإزيدإلاضمبرتبطة ملراةفالواتالحاتفضي بينما ية لبشرا
جنتاإلاعلىتعتمد لتي اسرلألة كبيرمة صدل ّميثما هو و،ةسرألاىمستوعلى ية غذألا

مةصدًئماادةسرألافيشد اردفري أةفاولّمتثو.يةغذألافيتي الذاءكتفاالالتحقيق 
خللدائر خساحيث من لك كذوبل شخصية ة سامأنها كوحيث من ليس ة كبير

يةسرألالصوألاوشية ملااوضي ارألاعضياطر مخاعلى لك ذي ينطوكما ،لةلعمااو
عةملناانقصس وفيرعن جمة لنااتفيالوالةحافي و.ةسرألائلعاة فاولة حافي ى خرألا
تايدلتهدن حياألامنكثير في ل طفاألاومل ارألاطرخملااههذض عرت،زيدإلا/يةلبشرا ُِّ

نالبلدابعضفي ز يدإلا/يةلبشراعةملناانقصس وفيرى ّدأكما  .صخابشكل ة كبير
عيةجتماالالتنميةاوي دقتصاالاللنمومة لعاالبيئةايضتقولى إنالبلداخلادطق ملنااو

بعض فيمية حلكواتماخلدانألكذلمثا .ملهمةاتماخلدايضتقوو أتعطيل ل خالمن 
نقص سوبفيربة صاإلاعنجم لناالصحةالعتالابسببلضعف ابهاصاأطقملناا
تالكالواوية لتنفيذاتارازلواظفيموبني ز يدإلباتبطة ملراةفالواتالحاوية لبشراعةملناا

يكن لموبي أفي توما عندلنا حقوبعنا »
ينالديكن لم  ...ةحداوجة جادقتها وينا لد
في هضناعر.حلقلابعنالك لذوءشيي أ
... قيمتهبسبب لك ذيكن لم و،دامز
ال  حتىة المبابال وعة بسره بعنالكننا و

قتلوالكذفي سعينا  .بيأنجثمايتعفن 
ينخرآسناأمنل ملااعلىل حلصوالىإ
نارضطرالكلذو.ضنااقرإافضورلكنهم و
«.حلقلابيعلى إ


، رانوتيني

.قرسغمد، ًماعا 46، أنثىا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/index.htm
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يةلبشراعةملناانقصس وبفيربة صاإلاتالحتماادادتز،يسرألاىملستواعلىو.ميةخلدا
يتعلق فيماو.يةلتغذاىمستوي ّنتدوعة ارلزامنملتحققة اتادايرإلاضنخفاابسبب 

ةكبيرجة ربدد ادزايةلقهقراتساوللفيرة دملضااقيرلعقاافيرتون فإلصحية اية عالربا
نقص سوفيرى وعدمن ة خرمتأت البحابني ملصااقةرفاألالثلثتيح أو.لعقدااهذل خال

اهذن أمنغم لراعلى 2007م عال بحلوقير لعقااتلكعلى ل حلصوايةلبشراعةملناا
ههذفي م لتقدانكافقد لك ذمع و.يفيةلراطقملناافيلك ذعن ينخفض قد ل ملعدا 81

ُّ
.مليلعاادلكساابسببلي ولدايلل تمواضنخفاانيةمكاإًًلياحاه دتهدوًتاومتفاجلبهة ا ّ

للخدمات الكافي العام التمويل دعم أجل من النامية البلدان معظم ل ِوتناض
نفس على دائمة شبه بصفة حتصل ال التي الريفية املناطق في سيما ال الصحية، 
اإلنفاق زيادة معدل في كبيرة فروق وهناك احلضرية. املناطق تتلقاها التي اخلدمة مستوى 

الفروق وتقل حتول؛ مبرحلة متر التي والبلدان املتحضرة البلدان بني العامة الصحة على 
األمهات وفيات لّومتثاإلنفاق.  متوسط ينخفض كما الزراعة على املعتمدة البلدان في 

حيث املقياس، هذا في البلدان درجات بشدة وتتباين الصحية. اخلدمات ألداء ًجيداًمؤشرا
الكثير في االجتاهات تتدهور بينما 82ًًً،كبيراًناحتساملثال  سبيل على والهند الصني حققت  ّ

الصحية النتائج أن على القوي. االقتصادي األداء ذات البلدان بعض فيها مبا البلدان، من
العام. واالجتماعي االقتصادي مالتقدًًأيضادها يحدولكن  اخلدمات، بأداء فقط دتتحدال   ّّّ

اخلدمات، تلك على طلبيقابله  أن ينبغي اجليدة اخلدمات عرضفإن  ذلك على وعالوة
املعايير قبيل من واملؤسسات احمللية الفرص رُّوتوفالنفقات،  لحتمعلى  بالقدرة ذلك ويتأثر  ّ

الكثير في الصحية اخلدمات إلى الوصول على النساء قدرة من حتدقد  التي االجتماعية ّ
شبكات سيما ال األساسية، والبنى اخلدمات من األخرى األنواع فإن ً،وأخيرا 83املناطق.من 

بيئة من التخفيف في حاسمة بصورة ًًأيضامهمة  والطاقة واإلصحاح اآلمنة املياه 
ُسر الريفية.اخملاطر املرتبطة باعتالل الصحة بني األ

 أثر تكاليف املهور وطقوس الزواج في بنغالديش 2الإطار  

مع 2006م عافي ة زّكمرعية جماقشة منا 116قيمت أ
لتوتناو،يشدبنغالمن يفية رطق منافي ء نساولجار
سبب همأهارعتباباج اولزاورملهواليفتكات قشاملناا

ًًيضاأتثيرأو.لطبيةاتفاوملصراوضملرانبجالى إ،للفقر
2007م عافي ة حلياايخرتالحويت جرأبلة مقا 293في 

لمعدبنفس ج اولزاليفتكاورملهوافع بدتتعلق كل مشا
تبالمقامعهم يت جرأممنئة ملاافي 39ر شاأو.ترالتوا

ل ّتشكج اولزاليفتكاورملهوانألىإةخيرألاسةارلدافي 
.تهمحيار هوتدء اروبعة رألاوأثةلثالابسباألاحدأ
تنااحليواوضي ارألانافقدلى إغلبألافيلك ذجع يرو

نأسةارلدانيتبو.تفاوملصراتلكجهة املونة استدالاو ّ
منها مفرال لة مسأخل لدادراملولنسبة باة لكبيرارملهوا ّ

فقاتوو.تهابنايج وتزيد ترلتي اةلفقيراسرألامعظم في 
على رملهوافعدعلى ن حياألامنكثير في ة لفقيراسرألا
من لةحلاة أملراضيعرن أميكنما هو و،جاولزابعدط قساأ ّ
لىإسلهايروجها وزها يهجرقد س ولعرفا .شةلهشاا

ًادمهدوملهر امنفية ضاإطقسابأًلبامطاتها سرأبيت 
ال رثاآفيج اولزاليفتكاورملهواتتسبب قد و.قلطالبا

تفقد ماعندصة بخاو،منهافى تتعان أة سرلألميكن 
.تهانااحيوس وؤروضيها ارأ

Davis:ردشملا (2009) 
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ىخرألائيسيةلراخلطراملاعوحد أعيةجتماالاسلطقواليفتكال ّتشككما 
لتياطلضغواوت ماللصدًارمصدتشكل ون حياألامنكثير في هل جتابلها يقالتي ا

جهوعلى ر ملهواوجاولزاوتى ملوافندسطقول ّايفيةلراُألالها ض تتعر تشكو .ةلفقيرسر
ًًيضاألّمتثلكنها و،يفيةلراحملليةاتجملتمعاافيعي جتماالالملااسأرمن ًًاءجزص خلصوا

لتياتفاوملصرانألة لفقيرايفيةلراسرألاطرخملامة لعااةرلصوافيًئيسيارًاعنصر
في ئزجلنااتكلفةن ألكذلمثا .ةرممدر ثاآعلىي تنطون أميكنث احدألاتلكتتطلبها  ّ

قد ،سياآبجنوفي و .ليفهاتكاد السدضيها ارأبيععلى سر ألاجتبرن أميكن غشقر مد
في يتجرأسةاردكشفت و.نيولدباسر ألاهلكايثقل مما ،رملهواليفتكال حتمر ّيتعذ ّ
لعتالابعدللفقر ر مصدكبر أنيثاهي ج اولزاسطقوورملهواليفتكان أعن يش دبنغال

(.2ر طاإلا)لصحة ا

تغيرا في املناخ لطبيعيةادراملوباتبطة ملراطرخملاا
في منغولياوأًارهوتدمي لناالملعاامنسعة اوء نحاأتشهد .خملناارتغيولطبيعية ادراملوارهوتد ُّ

د َفقيو.ءالفقرايفينيلرانلسكااقزردرموتشكل لتي الطبيعيةادراملواحُشفي ًاديادزا ُّ
84يدلشدارهولتدابسببًياسنوعية ارلزاضيارألامنر هكتايني مال 10و  5بني ح وايترما 

لىإفةضاإلباو.بةلترايفجترو أضيارألاةرادإءسوو أطُِملاماستخدالاعنجم لناا فر
طلنشااةرخطومن يد يزمما ،عيةارلزاجيةنتاإلاعلىًاشرمباًسلبياًاثيرتأثر يؤلك ذنأ
بيقرما يعيش و.ةيدلشدايةجلواطمنالألضي ارألاضتعرمن ًًيضاأيديزنه فإ،عيارلزا ّ

نلسكاامنًًاكثيركبر أنسبةتعيش و،ميةلناانالبلدافييفيني لرانلسكااثلث من 
على منهالكثير ايقعطق مناهي وً،حظاقل ألايةحلداطقملناافيء الفقرايفينيلرا ّ

يتسمو.حلةلقااشبهوحلة لقاافةجلااضيارألاوأجلبليةاطقملناافيو أللتالاحسفو
تيلنباائهغطاوبته تركل تآلة سهوولبيئية اشتهبهشاضي ارألاههذمن لكثير ا
فعدد يادزالىإعِقملدالفقربانه اقتراوني لسكاالنموايديؤو.يسيةرلتضاامله معاو ّ
ًمااستخداةّلهشادراملواةعدقام استخداعلىهم رجباإوية ّحلداطقملناالىإنلسكاا

لمعدض نخفااو،رلتصحاو،بةلتراكلتآو،جاحرألالةازإلكذئج نتاتشمل وً؛طافرم ُُّ
من للكثيريد امتزخطر مل عاد راملوارهوتدل ّميثلك لذو.فيةجلواهمليااتطبقاية تغذ

.ةلفقيراسرألا
«طرللمخافة ِعمضامل اعو»خملناارتغيوةيدلشدايةجلواهرالظوارعتبااميكن و ُّ

دراملواةعدقاشة هشاقمة مفالى إيدتؤنها أللطبيعية ادراملوار هوبتديتعلق فيما  ّ
فيها ديسولتي اطقملنااور لتصحاور هوللتدضة ملعراتلبيئاافيسيما ال ،لطبيعيةا ّّ
يفينيلرانلسكااةرقدلفقر افيهاض يقولتي اطقملنااكلويد لشداهملياادجهاإ ّ
لفعلبان لسكاامنلكثير اضطريو.بةملطلوائيةقالواتاخلطواذتخااعلىء الفقرا ُ
يتعني لطوألاجلألافية راحلراتجاردديادزاظلفي و.خملناابّتقلد يادزاجهةامولى إ

نيفيولرانلسكااثريتأف سوو.كملهابأعية ارزظم نعلى ية رجذت اتغييرل خاد ُإ
تايدتهدنة معيت فئاه ِجاتون أحجملرامنن كان إو،خملنااربتغين مكاكل في ء الفقرا َُّّّ

في همليااودقولواجمعوءالغذاجنتاإفيئيسي لراهنرودبسبب ء لنساامثل )صة خا
دراملواةعدقاعلى لكبير اهادعتماابسببصلية ألابلشعواو،ميةلناانالبلدامعظم 

بيئة منص خابشكل يفيني لرانلسكاامنملقبلة الجياألارتتضرف سوو (.لطبيعيةا
.خملناارتغيولطبيعية ادراملوارهوتدبسبب قمة ملتفااطرخملاا ُّ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/mongolia.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/mongolia.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/mongolia.htm
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شكل    1970-2005 عدد الكوارث الطبيعية املائية اجلوية، 9ال

ثرالكوامن للحد لية ولداتيجية ارتشلا :ردشملا

مانعدالًارمصدبعيد مد أمنذة يدلشدايةجلواهرالظواوخية ملنااتباّلتقلالّتشكو
.ءالفقرايفينيلرانلسكااعلىًًيضاأرّثيؤما هو و،ثرالكوباتبط ملرائيالغذامنألا
فجلفااقبيلمن ة يدلشدايةجلواهرالظواقنطاوحجم سيع تولى إخملناارتغيي ديؤو ُّ
لعقداوضي ملاانلقراتتسعينال خالة كبيرجة ربدت دادزالتياصيرعاألاوتنالفيضااو
ينلذاصشخاألادعدبلغ ،1991-2005بني ة لفترافيو (.9لشكل ا)لفية ألامنل وألا

ضيةرألاتالنهياالانتيجةلك كذوهر الظواتلكء اجرمية لناانالبلدافيحتفهم القو ّ
180لى إيصلما حملمية اغيرت ارملنحداعلىة رابغزر مطاألالهطوعن تنشأ لتي ا 000

تلك بسببى خربأو أيقةبطرن لسكاامنى خرأةغفيرد اعدأترتضربينما ،نسمة
تارملنحداعلىن يعيشوين لذاءالفقرانيفيولرانلسكااهمين رملتضراكثرأو.هرالظوا
في نيعيشوين لذاصشخاألاوأتناللفيضاضة ملعراتملنخفضااطقمناوةيدلشدا ّ
تالسنوافيسيا آنتكاو.حيالراصفاعوو أفللجفاضة ملعراحلةلقااشبهطق ملناا ّ
كثرأةبحيا 2008م عافي ت دوألتياخيةملنااثرالكوباًارتضرطق ملنااكثرأمنة خيرألا

230من  ءاجرلم لعاافيحتفهم القومن ع مجمومن ئة ملاافي 97ي أ،شخص 000
85 .ثرالكواتلك

لىإتشيرت عاّقلتوانألكذلمثا .ئلهاي دقتصااثرأعلىخ ملناارتغيي ينطوقد و ُّ
يديؤقد تينية لالايكامرأفيخ ملناارتغيثر أمنللتخفيف ية قوت اردمباذ تخاامعدن أ ُّّ
ليجماإلاحمللياجتلناامنئة ملاافي 137تكلفتها تبلغ ئر خسالى إملنطقةاضتعرلى إ ّ

منو 86 يةجلواهرالظواخصألباو،خملناارتغيثر أيديؤن أحجملرا.نلقرايةنهال بحلولي حلاا ُّّّ
ليجماإلاحمللياجتلنااتخفيضلى إسياآقشرب جنوفي ،فجلفااتجامووةيدلشدا

87 في ؛نلقرايةنهال بحلوًياسنوئة ملاافي 6.7و  2.2بني ح واتتربنسبة قليم إلانابلدفي 
ميكن ،نيتامئون جتاردهي و،سياآبجنوفي ة راحلراتجاردفي عة ّقمتوة ديازقل أنأحني 
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88 .ليجماإلاحمللياجتلناامنئة ملاافي 5و 4بني ح واتترئمة ادت تخفيضاعن يسفر ن أ
. لفقرامنيفيني لرانلسكااجوخرص فرى مستوعلى ثر ستؤية دقتصاالائرخلسااههذو

نلسكااعلىكبر أجةربدشر مباي دقتصااثرأعلىًًيضاأيسينطوخ ملناارتغين أعلى ُّ
لطبيعيةادراملواةعدبقار اضرأمنسيلحقه ما ل خالمن سيما ال ،ءالفقرايفينيلرا
جحرألاعلىسينخفض عي ارلزاجنتاإلانأعلىم عاق تفااديسوو.عةارلزاجهاحتتالتي ا

وأةدَّكملؤاغيرلنمو اسمامووهملياارّفتوقلة نتيجة مي لناالملعااءنحاأمعظم في 
تفاآلامنة يدجدط مناأيّتفشوعة ارللزحلة لصااضيارألاحةمساتقلص و،ةلقصيرا
2050م عاص بخصوية غذألاتساسياث لبحولي ولداملعهدايورسينايشير و.ضامرألاو

تالمعدتفع ترف سوو.سياآبجنوفي صة بخاوستنخفض ل خولداوتلغالانألىإ
ما تيامستولى إيةراحلراتالسعرامند لفرانصيبجع اترظل في ية لتغذاءسو

مع فلتكياليفتكاتتسبب ف سوو.2000م عاقبل  ُّ
خملصصةامةلعااتنياامليزاتخفيضفي لة حلااههذ
لحلصالتنمية باتبطة ملراىخرألادلبنواعلىق نفالإل

89 نألىإتشيرت عاّقلتوانأمنغم لرباو.ءالفقرا
بسبب راضرألاكبرأستتكبدسيا آبجنوف يعة ارلزا

عّقيتوملي لعاايةغذألامجنابرنفإة راحلراجةردرتغي ُّ
في ئةملاافي 65خ ملناباتبط ملراعجلوانسبةتبلغ ن أ

90 .يقيافرأ
عالنزاتراتوجح رألاعلىد ادسيز،فولظرات لكفي و

تجملتمعااخلادلشحيحة اهمليااوضي ارألادراموعلى 
منو 91.لولدابنيحتى وبل ،بينهافيما ويفية لراحملليةا
طق ملناابعضفي خ ملناارتغييفضي ن أًًيضاأعّقملتوا ُّ
في ًًمثاللك ذو،نلسكاامنئلـة هاد اعدأيدتشرلى إ

مبا مليةلعااةراحلراتجاردعتفارايديؤقد لتي امصر  ّ
تنالفيضاضها تعرلى إيةمئوت جارد 4و 3بني ح وايتر

4ح جتتا في عيةارلزاضيارألامن بع مرمتر كيلو 500

نتكالك ذثيحدن أقبلو.خملناارتغيلقد نعم » َّ
سمفمون آلاماأو.يلةطوة ملدتهطل ر مطاألا
بها لعتندوتالشجيراجتفو.قصيرر مطاألا
على رمطاألانقصر ّثيؤكما  .معاكل ئق احلرا
ًًمثالجنو ملاارشجاأناخذأاذفإ .ةملثمرارشجاألا

نفس فيتنضج جنو ملاارثماكل ن أسنجد 
بيئتنا نأكردأ،نعم .تلفهالى إيديؤمما قت لوا
«.خملناارتغيبسبب ر تتغيقد  ُّّ

، عمر دييديو
سنغاا، ًماعا 22، كرذ .لل

من ئةملاافي 12د سيهدما هو وحد اومتر بنحو لبحر اسطحى مستوع تفاراولنيل التاد
92 لكثيراجريهاف سوو.نسمةيني مال 6يد تشرلى إيدسيؤولبلد افيعية ارلزاضيارألا

قد تهااذحد في ة ل هجرالكنو،صلفراوأدراملواعنًبحثاء الفقرايفينيلرانلسكاامن 
.دراملوانفسعلى فسة ملتنااتلفئاامختلفبني ع النزاججتو

تاتغييرك هنا .تهاثيرتأوخملناارتغيمن لفعل باء الفقرانيفيولرانلسكاانييعاو ُّ
راستمراعلىفظ يحاي لذاجيلولبيواعلتنواوجية لويكوإلالنظماعلىأتطرت أبد ّ

ملنظااةرقدتقليص لى إلفعلبات دأرمطاألاتباّتقلوةرندن ألكذلمثا .عيارلزاجنتاإلا ّ
؛خملناارتغير ثاآجهةاموعلى ب ملغراقشرفي تفعة ملرابلهضااملنطقةجي لويكوإلا ُّ
لحتمعلى ة ردقاعي لراضيارأفيبية ستيعاالاقةلطااتعدلم وةبشدضي ارألارهوتتدو ّّ
قبيل من،ةّلهشايفيةلراسيةساألالبنيةاعلىط لضغوادادتزف سوو.يداملتزالطلبا
تأبدقد ن البلدانتكان إو،لتجهيزاوين لتخزاوي لراوف لصرانظمويفية لراقلطرا

فضتأمنافييت في ت نالفيضاانألكذلمثا .لكذعن جمة لنااراضرألالفعل باتلمس 
في تدأو؛ىخرألاعيةارلزاسيةساألالبنيةاويلرانظمفي سعة اوراضرألىإلفعل با

.يفيةلراقلطرابشبكةسعة اوراضرأقحلاإلىإمبيقازمو

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/oumar.htm
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مدة في تغييرات حدوث احمللية اجملتمعات ظ ِوتالحالزراعي.  اإلنتاج بالفعل رّتأثكما  
اجلليد ذوبان ذلك مثال بها. التنبؤ وإمكانية أمناطها في وكذلك والبرودة، احلرارة موجات 

متوسط فيها ارتفع التي منغوليا في اجلليدية األراضي وتدهور الشاهقة املرتفعات في 
املاضية. الستني السنوات امتداد في عليه كان اعممئوية  درجة 1.8مبقدار  احلرارة درجة  ّ

األراضي روتصحتدهور  حدة وازدادت القاحلة املناطق في اجلوفية املياه مستوى وانخفض ُّ
الصغيرة احليازات أصحاب قدرة ًفشيئاًشيئاوتقل  األمطار. هطول وقلة املياه نقص بسبب

األمطار كانت إن وما األمطار، موسم بداية موعد من قنالتيعلى  األقاليم جميع في  ّ
93طيلة موسم النمو، وما إن كانوا سيتعرضون لفيضانات في تلك السنة.ستستمر 

الدعم إلى الصغيرة، احليازات أصحاب وبخاصة الفقراء، الريفيون السكان ويحتاج 
فللتكياملمكنة  التدابير من مجموعة وهناك املناخية. راتوالتغيبات ّالتقلمع  فللتكي ُُّّّ

وحتسني التربة خصوبة وزيادة الشحيحة، املياه موارد إدارة حتسني ذلك في مبا الزراعة، في
أن ذلك مثال واحليوانات. احملاصيل من جديدة وأنواع وسالالت أصناف واستخدام بنيتها، 
اليوم باتت مقاومة األكثر احلمير أنواع أن تعني زمبابوي جنوب في املتكررة اجلفاف موجات 

جدول ضمن يدخل العناصر هذه من والكثير األخرى. احليوانات من أكثر اجلر في مفضلة 
العناصر هذه لبعض وميكن اخلامس، الفصل في نياملباملستدام«  الزراعي »التكثيف أعمال  َّ

الزراعة مخاطر مستوى ارتفاع يؤدي وقد املناخ. رتغيآثار  من التخفيف في يساهم أن ُّ
الزراعي؛  غير الريفي االقتصاد في فرص التماس نحو الريفيني السكان بعض دفع إلى

نتكالتي اةفرلوبار مطاألاتعدلم  »...
ملطيراسمملوانأنفوتعرو.قبلمن عليها 
خنُلداعةارلزيكفي مبا ًيالطوقبل من نكا
.حبنجاز رألاوني ادلسواللفواوغم رُلساو
نفس فيف ّقتتور مطاألانفإم ليواماأو
.«ضرألاثحرفيه أنبدي لذاًًيباتقرقت لوا

، بكري دييديو
سنغاا، ًماعا 60، كرذ .لل

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/bakary.htm
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ف )انظر الفصل السادس(.ّمن تدابير التكيًًل جزءاّومساعدتهم على حتقيق ذلك تشك
بيئة فيخ ملناارتغيمع ف لتكياعلىيفية لراسرألاةعدمسالى إفةضاإلباو ُُّّ

فتحسني .عليهاث رالكواثرأتخفيفًًيضاأميلز،لطبيعيةادراملوارهوبتدز تتمي ّ
ةرادإلسع وأنهجمن ًًاءجزكلها ل ّتشكئمة ملالايلتصداتلياآورّملبكارانذإلاوهب لتأا ّ

94 منيلتأاو،فجلفاامنية قاللوية زاحتراًخططابير التداتشملقد و.ثرالكواطر مخا
دصارألاماستخدبار انذإلانظمحتسني و،يةجلوالاحولألسي لقيااقملراماستخدبا
تارلقدايزتعزعلى لية ملثاافولظرافيًًيضاأعدتسابير اتدهي و،عيةارلزايةجلوا
.ثراللكود استعدالافيكة رملشااعلىء الفقرايفينيلرانللسكاعية جلمااوية دلفرا
مع صدملرايعملحيث ،لكذحتقيق بها ميكن لتي ايقةللطرًًجاذمنونيال ماد صرمميثل و ََ

فيرتووعد بمن ر مطاألاتياكمس قياة ميزحة تاإلملتنقلة اطنيةلواتفالهواشبكة  ُّ
ًتفياهاد صملراغبالإعنيراللمزلك ذيتيح و.ثراللكوضة ملعراطقملناافيتف الهوا َّ

تارانذإجيهلتوتف الهواماستخداهروبدد صللمرميكن و،ملطراكميةس مقيات اءابقر َ
95 مةحلكوامعيش دبنغالفي ق ولصندايعملو.صفاعوب بهبوعني راملزالىإةرّمبك

صيرعاألامنية حلمااجئمالوملنخفضة ايةلب حراضيارألاوت املصداءنشاإعملد ّ
مثلةألملعااءنحاأجميعفي جد توو.تنالفيضااءثناأفيت نااحليواءايوإتمنصاو

ىخرألاتملنظمااوجملتمعية اتبطاالراويفية لراتياللبلد
.ثراللكوهب لتأاعلىة رلقدا

املرتبطة اخملاطر إدارة وحتسني تخفيف فإن ًوعموما
املوارد تدهور سياق في املناخية راتوالتغيبات ّبالتقل ُّ

التدابير. من أنواع أربعة بّيتطلندرتها  وازدياد الطبيعية
السياسات في اخملاطر إدارة تعميم هو األول، النوع 

اخلامس(. الفصل )انظر الزراعة سيما ال القطاعية، 
األدلة أساس على مستنيرة قرارات اتخاذ يلزم ً،وثانيا

أنفسهم الريفيني السكان وخبرات ومعارف العلمية 
البيئة حتسني نييتعً،وثالثااالستجابة.  ممارسات وأفضل  ّ
عرضة أقل تكون حتى الريفية املناطق في العامة

املرتبطة الصدمات مواجهة على قدرة وأكثر للمخاطر 
واجلماعية الفردية القدرة بناء يلزم ً،ورابعاباملناخ.  

ميكن حتى احمللي احلكم ومؤسسات الريفيني للسكان 
وحتسني الصمود على احمللية اإلنتاج نظم قدرة تعزيز 

الفعالية.من  مبزيد لها يوالتصدللصدمات  االستعداد  ّ
تملئاسي ساألامن .ضيارألاةزحيامن أمانعدا

عةارلزاعلىين ملعتمدايفينيلرانلسكاامنيني ملالا
لىإلصولوانضماجة احلراوأنياحليواجنتاإلاوأ
لطبيعيةادراملواوه ملياالكذفي مبا ،ةجُِنتملاضيارألا َ
لصولوابلسضعف ميثل و.ضيارألاتلكفي ى خرألا ُ
على يتنطوئيسية رطر مخاة زحلياانضمام عدو
على تهمرقدونلسكااداستعداعلىشر مباثر أ
مةاستداوجية نتاإوعية ارلزاتهمسارمماور ستثماالا

.تسارملمااتلك 

يزتعزعلى ًمعاتعمل لتي ا


ئمةماليقة بطرت بالغاانستغلال نحن »

خلشباقنحرور شجاألانقطع فنحن  .سليمةو


يفأ ...لطبيعةارّمندننا فإلي لتاباو،ميوكل 

تاسنوبضع ن غضوفي ؟ نذإهننتظرمستقبل 


،بهنشري لذاءملااوأنتنفسهي لذاءالهواجند لن 

... ءشيكل ت ملاءملاااللو ...لكذفتعرنت أو

به منقوما بسبب خية ملنااتارلتغياثحتدو ُّ

،لكذفي نتسبب ين لذانحنو،نشطةأمن

،قبلمن ن كاكما لطقس ايعدلم اهكذو

تعد لمو،بولتناباملطر اداديزوةراحلرادادتزن آلاو


لكلذو،دملعهواتيبلترباتسير لسنة الفصو

بعض نتلقىن أينبغيً،الوأ...صيلحملااتفسد 


.راضرألباعي وعلى س لناانيكوحتى جيه لتوا

؛بهم لقيااميكنهمما س لناافيعرن أينبغي و

على نعملوًفااهدأدنحدن ألك ذبعد ينبغي و


نعيدوت تالنبااسنغرن أًًمثالميكننا و؛هاتنفيذ

...«.لتشجيرا

، إلياين بورتوكاريرو نوفواا

.وبري، ًماعا 15، أنثىا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/eliany.htm
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ةعالراوملنتجني ارصغامن ضي ارألاملكيةع نزت عمليان ولقرارامدعلى ت ستمراو
عةارلزاعلىًادمجدل قباإلانأعلى .ىخرألايفيةلراحملليةاتجملتمعااوصلية ألابلشعواو

خليالدالطلباةديازلى إيفضيي حليوادقولواجنتاإتناعاإولسلع ارسعاأعتفارابسبب 
يفينيلرانلسكااديهدًايدجدًاخطريشكل ما هو و،عيةارلزاضيارألاعلىطني لواعبر و
قبيل من،ىخرألاتعالقطاامنضي ارألاعلىلطلب اديادزاملشكلةاقميفامما و.ءالفقرا
لتياضيارألاحةمساف عرتال و.نبولكرالعزوبخشاألاقطعوين لتعداوحة لسياا ُ

تايرلتقدانأمنغم لراعلىها رستئجااوأئهااشرعلى نب جاألانوملستثمراضويتفا
يكامرأويقيا فرأفيتقع ضي ارألاههذمعظم و 96.رهكتان مليو 20و 15بني ح واتترلية وألا ّ
لتياضيارألاتصفقامن لكثير انبأشئة لناالةدألاحيتوو.سياآءنحاأبعضوتينية لالا

ىسوًفعليال َيستغال ،حتققتلتي اتلصفقاافيحتى و،تتحققلم عنها غ بالإلاىجر
فةضاإلباو (.نحياألابعضفي ئة ملاافي 10من قل أ)ملكتسبة اضيارألامن يسير ء جز

 تعزيز اإلدارة السليمة لألراضي واالستثمار املسؤول في الزراعة 3الإطار  

يزتعزعلى ن ازّكترن ليتاودنتاردمباًًاخرمؤت خذتا ُ
لوملسؤارستثماالاوضي ارألافيلسليمة اةرادإلا

طخطوضع وعملية هي لى وألاةردملبااو.عةارلزافي
ضيارألاةزحليالة وملسؤاكمةللحوعية طوجيهية تو
لتياجيهيةلتوائدملبااههذو.ىخرألالطبيعيةادراملواو
عمبدعة ارلزاوية غذألامنظمةتها ريسوبها ت ردبا ّ

فيها مبا،ملصلحةابصحاأمن ة كبيرعة مجمومن 
تملنظمااوتماحلكواةعدمسالى إفتهد،قولصندا
صلتوو.ينخرآلاملصلحةابصحاأولية ولدائيةمناإلا

مةمتقدحلة مرلى إجيهيةلتوائدملبااغة صياعملية 
تماحلكواممثلوعليها ق يصدن أعّقملتوامنوًنسبيا ّ

غةصياعملية هي نية لثااةردملبااو .2011م عافي 
هاتيسيرلى يتولتي الوملسؤاعيارلزارستثمالالئ دمبا

قولصنداوعة ارلزاوية غذألامنظمةولي ولدالبنكا
ضعتوو (.دنكتاوأ)لتنمية اوة رللتجاة ملتحداممألامترمؤو

ليةوألاتاروملشااتأبدو،ئدملباامن عة مجموة دمسو ّ
طخلطوانشأنها شأ،ئدملبااههذمن ض لغراو.لهاحو

راللحور طاإلافيرتووجيه لتواميتقدهو ،جيهيةلتوا
تملنظمااوتماحلكواوصخلااعلقطاايمستثمربني 

ميكن كما .نيملداجملتمعاتمنظماولية ولداميةحلكوا
يأجدتوال لكن وً،كامشترًجعيامرًارطاإلّتشكن أ

ىخرألاتلهيئااوأتماحلكواعلى ضها لعرخطط 
ً.سميارها دعتماال

يالقضاامنعة جملموي لتصدالىإنتاردملباانتاهاتسعى و ّ
لةملسأاتشملهي و،تارستثماالاوضي ارألاةرادبإملتعلقة ا
من سعةاوت حاملسانب جاألاةزحيافي ملتمثلة اسمةحلاا
قحقوية حمالى إجةحلااو،ميةلناانالبلدافيضي ارألا
على ءستيالالالشكاأكلمن يفية لراحملليةاتجملتمعاا
دلفسااتشمللتي ايالقضاامنلك ذغير و،ضيارألا
نيةمكاإوضي ارألاةرادبإيتعلق فيما لة ءملسااوفية لشفااو

لنظراجهةونتاردملبااعمتدو.عليهال حلصواتنفقال حتم ّ
يزبتعزيتعلق عة ارلزافيل وملسؤارستثماالانأىترلتي ا
لملعااتجاحتيااتلبيةولفقر امنحلد اومة املستداعةارلزا

في ءالغذامنيف لراءافقرت جاحتيااسيماال ،ءالغذامن 
.ميةلناانالبلدا
طبيعة حيثمن تني ردملبااتنيهاف ختالامنغم لراعلىو

نظمةأعلىض ولتفاان بأن فاتعترنهما فإمنهما كل 
تسيروصعبة لة مسأضي ارألاةرادإنبشأمية الزإلية ود

ميكنو.نحياألامنكثير في ها ذنفاإريتعذوبطيئة ة تيربو
ُ ملصلحةابصحاأمنيد لعداكريشاعية طوطر أضع و

علىوًنسبياة قصيرمنية زةفترل خالضعها وفي كبر أروبد
طخلطوانأمنغم لرباو.ىقوأتيامحتون تتضمن أملأ ّ
نهامكاإفين فإذ لنفااجبةاوليست ئ دملبااوجيهية لتوا

لحلصاه حشدولسيئة اتسارملمااضدييد لتأاتعبئة
تاهدملعاامنة دستفاالاميكنكما  .لسليمةاتسارملماا
.هاذنفاإلليها إةرشاإلاوأئمةلقااتناوملداونني القواو ّ
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لتياضيارألاتازحياعلى ن آلاحتىيت جرألتياثلبحوامعظمت زّكرفقد لك ذلى إ
1على يد تز 5حتى و أرهكتا 000 تازحلياامنكبير د عدل غفاإيعنيما هو و،رهكتا 000
نأمنغم لراعلىنب جاألايهايشترلتي اضيارألاعلىث لبحواتزّكركما  .صغرألا
ز ّكترفي كبر أروبدهم تسانة معين ابلدفي ن حملليوانوملستثمرايهايشترلتي اضيارألا ّ
.قولفراعتسااوضي ارألا

على ضيارألاتصفقاحتقيق ثر أعنت ماملعلوامنلقليل اىسون آلاحتى ح يتاال و
رثاآلاتلكنت كاأءاسوة رملتضرانالبلدافييفية لراحملليةاتجملتمعاامعيشةبل س ُ

صفرفير توولي ملاارستثماالباًادعووتلصفقاامنلكثير ايشملو.بيةيجاإمأسلبية 
.حتقققد لك ذن أتثبتية قوة ّلدأجدتوال لكن و،خللداراردإوجيا لولتكنوانقلولعمل ا
يةدحاألاعراملزامثل)قل ألاعلىة لكبيراتازحلياابعضن ألىإليةّوألاثلبحواتشير و
.سلبيةر ثاآفيتسببت وتعاّقلتواىمستوعلى تكن لم  (طقملناابعضفي ل حملصوا

ةدلعاافي)عة ارلزافيجنبية ألاتارستثماالابعضن ألىإتشيرلة دأًًيضاأكهنان أعلى 
(ضيارألاةزحياة رولضرباتشمل ال صغر أتصفقا
ئدالفوابنينزالتواقفيتووً.بيايجاإًاثرأحتقق 

على ءالفقراويفيني لرانللسكالنسبة باليف لتكااو
ميتلك يةلقراههذفي ع رامزغنى أنكا»لكثيرانأعلى .ضيارألاتصفقات ضاومفاصيل تفا

من]نا افد 40من بيقرما ًماعا 20منذ ضولتفاامتلتي اجلألايلةلطواريجاإلادعقومن 
ًناافدميتلك من ن فإم ليواماأو [.ضيارألا ضرألاحةمسانكمشت اً...غنيابر َيعتًاحداو،جنبيةأتكاشرولولدابنييقيا فرأفيًًاخرمؤعليها  نيبنون لسكاانألًًًاكبيرًشانكمااعيةارلزاةكبيرجة ربدضة فضفا،يةدسيايق دصنالك ذفي مبا 

فيةكاية لقراتعد لم وعليها لهم زمناتشمل لتيائيسيةلرايالقضاامن عة مجموفي 
«.نلسكاامنيد املتزادلعدابستيعاالقحقوت ارستثماالاتلكبها ستفيد لتي ايقةلطرا
، أبو زيداإبراهيم ابشكل حملليةاتجملتمعااحملليةاضيارألاماستخدا

.رسم، ًماعا 55، كرذفبهدًًاخرمؤتا تخذاتنيردمبا 3ر طاإلانّييبو.ّعمأ 97
لوملسؤارستثماالاوضي ارلأللسليمة اةرادإلايز تعز
.عةارلزافي 

من لكثيرافيضي ارألاقيمةد يادزايفضي و
من قلةيد في ضي ارألاتازحياز ُّكترلى إنالبلدا
نتكامما كثر أنآلاتتباو بيرفي ضي ارألاملكيةفي ق ولفرانألكذل مثا .لكنيملاا

98 ديادزاظلفي و.ضيملاانلقراتسبعينامنتصف في عي ارلزاحصالإلاقبلعليه 
تازحياتفتيت في لك ذيسهم و،ءالفقراللمنتجنيحة ملتااضيارألاتقلن لسكااد عد

فولظراتلكفي و.ءللبقاسيلة كوضي ارألاعلىًادعتماانلسكااكثرأبنيضي ارألا
معدطر مخاف َعتتضا،طقملناامنلكثير افيضي ارألارهوتدبسبب ًاءسود ادتزلتي ا

ضيارألاتفتتسفر أوً.مامتامللكية امانعداطرمخاوبل ،ئمةلقااتازحليااجنتاإية كفا
.ضيةملااًماعاخلمسني ادامتداعلىة لصغيراعراملزاحجمسط متوض نخفااعة سرعن 
صلوو 1960م عافي ر هكتا 2.6من تقلص لهند افية زحليااحجمسط متون ألكذلمثا

،يلندتاولفلبني اويش دبنغالفي و.قصلتناافيًاخذآلازما و 2000م عافي ر هكتا 1.4لى إ
فيوً.ماعا 20من ب يقرما ل خالمللكية امانعدادادزاوع راملزاتحامساسط متونخفض ا

20لى إصلوو 1997م عافي ئة ملاافي 13من مللكية امانعدالمعدتفع را،مبيالوكو

يقيافرأفيعة ورملزاضيارألامند لفرانصيبملثل بانخفض او.2004م عافي ئة ملاافي 
سطمتوًًلياحاصل ووبق لسااجليلادامتداعلىلنصف ارامبقدبية جلنواوقية لشرا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/egypt/ibrahiem.htm
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شكل    اجتاهات أحجام املزارع 10ال
) متوسط حجم املزرعة بالهكتار( 

/http://www.fao.org/economic:قعملوااهذيف ن البلدابشبحية شئيلرائج لنتاا:عةارللزملي لعاادالتعدا،عةارلزاوية غذلأامنظمة  :رداشملا
ess/world-census-of-agriculture/main-results-by-country/en/عن ني شلاتنابيانقلت و؛Fan and Chang-Kang (2003) 

99 قصتتناو.دللفرر هكتا 0.3من قل ألىإنالبلدامند عدفي عة ورملزاضيارألاحة مسا
غير عيارلزالعملالىإنلسكابافع يدي لذاحلدالىإنالبلدابعضفي ع راملزاحةمسا ّ

لكثيفايرلتجااجنتاإلانظمم استخداوأىخرأكنماأفيخل لداعنلبحث اوغملتفرا ّ
.لكبذق لسوافوظرسمحت حيثما 

ءالفقرانلسكاالحمصاية حمافي ًتاومتفا (هاتنفيذو)ضي ارألاتيعاتشرء ادأنكاو
ضيارألاتحاصالإحتققلم و.ملكيتهاع نزو أضيارألاتفتتطر مخامن حلدالي لتاباو ّ

يةلعنااوية لقواحملليةالةءملساباز تتمينت كاما عنداّلإءالفقرايفينيلرانللسكائد افو ّ
يفينيلرانلسكاالصووصفرعم دو،ضيارلألي نولثاالستغالالاقبحقوجبة الوا
صلفراولتكميلية اتماخلداول صوألالىإ(ءالسواعلىء لنسااول جالرا)ء الفقرا

100 منو.ةخيرألادلعقوافيلقبيل ااهذمن ت حاصالإيتجرأقلماو.قاسوألاوجية نتاإلا
دافرألاعلىكبر أئدابفود يعون أميكنجملتمعية اةزحلياانظميز تعزن فإى خرألاحيةلناا

101 بطاضوضع ووت لياوملسؤاسملتقات تيباتريتطلب لك ذن أعلى.ةلفقيراسرألاو
من تعقبالك ذجه ايوقد و.مةحلكواوتلسلطااوحمللية اتجملتمعاابنيضي ارألاةرادإل

تلسلطااةرقدوضي ارألايابقضايتعلق فيما لسلطة النقلمة حلكواداستعداحيث 
102 .متثيلهاى مدوحمللية اتملنظمااو

ةلسيطراوضي ارألالىإلصولوافيمن ألامانعداوفؤ لتكاامعدن فإحظنا الكما و
لكنوفية لعراتسساملؤامنعة مجموظل في و ألولداننياقور طاإفيء اسو،عليها

نحياألاغلبأفيتفضي لتي اقلطراحدأميثل،خملتلفةاتقالسياافي تة ومتفات جاربد
تحمالبتنظيم ن البلدامنلكثير افيئية لنسااتكاحلرامتقاو .ةأملرانماحرلى إ

بعض لتوحاكما  .قحقومن بها تبط يرما وهمليااوضي ارألالىإلصولوايا قضال حو

http://www.fao.org/economic/ess/world-census-of-agriculture/main-results-by-country/en/
http://www.fao.org/economic/ess/world-census-of-agriculture/main-results-by-country/en/
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بني ةاوملسااحتقيق،اغندوأويش دبنغالمثل ،نالبلدا
حصل لتياضيارألابعض ميتلك جي وزنكا»ناغات سنو.ثامليراوأضيارألاتساسيافي جلنسني ا ّ
عةجماليد تقالكن  .جنااوزبعد بيه أمن عليها تيعاتشرن البلدامنها غيرويبومبازومبيق ازموو

الو.لجاللرال إضرألايثرتومبعدتقضي ال جلوا لكلذو.ضيارألاثنيرن أملارألاوتللبناميكن في كلمشاتكتنفه لت ازما ها تنفيذلكن و،يجيةرتد نكالتي اضيارألاقطععت ُزوجي وزفي توما عندةأملرالصووصفرية كفام عدبسبب ن حياألامن كثير  «.ركولذائهشقاأبني جي وزميتلكها تهيئافي لضعيفة امتثيلهانسبة و؛تماملعلوالىإ
على لحلصوابلسلى إهارفتقااو؛حملليةارالقراصنع سامبوُ ،بنتو 

سنغاا، ًماعا 45، أنثىاماستخدالمة زلالالاموألاسوؤرولتكميلية الصوألا .لل
عليها لحلصواوأًامثمرًمااستخداضيارألاملكية 
سجل لازما و.عيةجتماالامةوملقااو؛مستقلبشكل 

ءستثنابان آلاحتىًنسبياًضعيفات حاصالإلاتلك 
.لصنيافيصة بخاو،لقليلةاتالحلاابعض 

نينولقااوسي لسياالتمكنيبام هتماالامنيد مزلى إجةحلابابة لتجراحي توو
فةضاإلباو .لفعلبائمة لقاالسليمةاتيعاللتشرلفعلي التنفيذاجلأمن ء للنسا

لصووصفرحتسني في ليتها فعات الحلاابعضفي عية جلمااهجُلناثبتتأ،لكذلى إ
ماستخدالاعلىتها رقديز تعزو،فيهاتها قاستحقاانضماوضي ارألالصوألىإةأملرا
تبالغااضيارأةردمبانت ّمك،لملثااسبيلعلى ،لنيبافي و.تقاستحقاالالتلكج ُِنتملا
من ،ءلنسااسيماال ،ةلفقيراسرألامنت عامجموق ولصندامنلة ملمواةجرملستأا
ةرهوملتدامةلعااتبالغااضيارألستغالالًماعا 40تها مدر ستئجاادعقوعلى ل حلصوا

لتسجيل صةفرت الفقيراتيفيالراءللنسالك ذحتاأو.خلهادحتسني وعتها ارزةدعاإل
بشكل حمللياحلكمافيوحمللية اتبالغااةرادإفينشط أروبدم لقيااوئهن سمابأضي ارألا
.عمأ
قبيل من،مةلعااتملمتلكاادرامو .مةلعااتملمتلكاادراموعلى ط لضغواديادزا

ءالفقرانللسكامهمة ،ئيةملااتحاّملسطاوكسماألايدمصاوعي لراضيارأوتبالغاا
لّمتثو،تملنتجاامنعة مجمووخل لدادراملواههذر ِّفتوو.لملعااءنحاأمنلكثير افي 

دراموبعض ل ّتشكو.عيارلزاجنتاإلاينخفضما عندسيما ال ،ءاللغذًمهماًارمصد
من ،يفيةلرالعيشابلسمن نة معيع انوأليهإتستندي لذاسساألامةلعااتملمتلكاا ُّ

طلضغواةخيرألادلعقوافيت دادزاو.عيلرانشطةأعليهام تقولتي اعيلراضيارأقبيل 
دراملواتلكة رادإلنشئت ألتياتسساملؤاتعجزو.لملعااءنحاأجميعفي د راملواتلكعلى 
ملستعملنياعانوأمختلفمن يد املتزادلعدامعلية بفعامل لتعااعنت الحلاابعض في 

دراملوالتلكط ملفرالستغالالالىإيفضين أميكنما هو و،دراملواتلكل ستعمااتنظيم و
ديادزافضىأ،ىخرأتالحافي و.ملستعملنيامختلفبني ع النزابنشوو أهارهوتدو أ

نألكذلمثا .صخلااعلقطاالىإيلهاحتولى إةدمحدد راموقيمة ع تفاراوأدراملواةرند
لهاصوأةعدقان أطقملناامنلكثير افيت أرتبالغااعلىة ملعتمداصليةألابلشعوا
رشجاألابقطعصة خلااتكالشرامقيابسبب تقلصت ويد للتهدضت تعركة ملشترا
سعةالوانياحليواجنتاإلاعرامزو أعيةارلزاتاللمستعمرلتهيئتها ضي ارألاية تعرو
رمطاألاتالهطوض نخفااوةراحلراتجاردعتفارا-هرثاآوخملناارتغييد يزكما  .قلنطاا ُّ
ههذتنكمش لك لذو.لطبيعيةادراملواةعدقار هوتدمن -منها يد املتزاليقنيامعدو أ

داديزوطمفربشكل ل َُيمنها يتبقى ما و،ميلناالملعااءنحاأجميعفي د را ستغملوا
103

ّ ءالفقرايفينيلرانلسكاادتهدة يدجدطر مخاد يجاإلىإفقطلك ذيديؤال و .هرهوتد

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/bintou.htm
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دراملواتلكم استخداعلىتهم رقدًًيضاأضيقوبل ،دراملواتلكعلى ن ويعتمدين لذا ّ
.ىخرألاتمالصداوطر خملاامعمل للتعا

هميتهاألهالتي اكسماألايدمصالة حاهو هنة الراتيالتحداعلىضح الوالملثااو
نيةلسكااتلفئااوةلفقيرايفيةلراسرألامنكبير د لعدئي الغذامنألافية لكبيرا
في 20من ب يقرما ء الصحرابجنويقيا فرأفير ّفتوك سماألانألكذلمثا .ىخرألا
نلسكاامنلكثير ايعتمدو 104.نلسكاالهويتناي لذانياحليواتنيولبراعمجمومن ئة ملاا
ئيةملااءحياألابيةتروخلية الدابةلعذاهمليااكسماأيدمصاعلى ء الفقرايفينيلرا

لصيداميثلو .لعيشالكسبئيسية رتيجية استركا
لشكاأكثرأفلكفااصيدو أ/ولصغير اقلنطااعلى 

صشخاألاداعدأحيثمن لم لعاافيًعاشيولصيد ا
يقد و 105 تتيجيااستراًًيضاألصيدالكم.نهلووايزين لذا ُِّ

تساارلداىحدإنألكذلمثا .ىخرألالعيشاكسب 
ضحوفي ع رامزن مليو 40من ب يقرما ن ألىإتشير 

نلووايزسيا آقشرب جنوفي نى دألانغمليكوانهر 
106

ّ كسماألايداصين ألىإلنظرباو.لصيداًًيضاأ
رامدعلى ية لنقدالاموألاعلىل حلص واميكنهم

لىإيشيربعضهم ن فإك سماألابيعيق طرعن م لعاا
نللسكاً«ئياماًفامصر»هارعتباباكسماألايد مصا

ليةملاالنظمالىإلصولواميكنهمال ين لذايفينيلرا
107

ّ مليواةدمهدك سماألايدمصان أعلى.سميةلرا
يدمصاتتحملها ال لتي الصيداتيام ستوبسبب 

ل ّخلتداو،بسلتراديادزاو،ئلاملوارهوتدو،كسماألا ّ
مانعداوتاءنشاإلايقطرعن ئية ملااتفقالتدافي 

فسوو.لصولواصفرفي فؤ لتكاامعدو أمنألا
ةيدجدت ايدتهدفي جح رألاعلىخ ملناارتغييتسبب  ُّ

لتلميذامّيتعلن أيجبلكن و،مفيدلتعليم ا»...
ن ّيتمكحتى قت لوانفسفي لصيد اكيفية 
كهنا .لصعبةاتقاوألافي ته قوكسب من 
لكلذوسة رملدالىإلتلميذافيهاهب يذال م ياأ

لوأو .ثننيالايتقنولصيد امّيتعلوهنا تي سيأ
ال عةارلزانأمنغم لراعلىلصيد اهو ء شي
ًاخبيرن يكون أيجبلكنه و ...لها غفاإميكن 
الوتسقط ال ما عندر مطاألانأل،لصيدافي
لبحرالىإهبيذنأميكنه،كلهيأمايهلدنيكو

كهشبايلقي و،لبحرافذ قنابعض د ليصطا
جةحلاامنر يتحروكسماألابعض على ليحصل 
...«.مليوالك ذفي 

، مانانتان باباي
.قرسغمد، ًماعا 19، كرذ

سماموعيد امووكسماألايع زتوعلى ثر تؤ
رُّفتونقص عن لك ذسيسفر وجية لولبيوا
.ئهماغذفي ن لسكااعليهايعتمد لتي ا

ًًاخرمؤت خذّتالتيابيرالتدابني من و
درامولك كذو)ك سماألايد مصامة زأل

تلعملياا
كسماألا

يللتصد ّ
تملمتلكاا

تسمح لتيا«كةملشتراةرادإلا»(ىخرألامةلعاا
قبحقوحمللينيادراملوامستعمليومة للحكو

.صدلراور القرابصنعيتعلق فيما ة دمحدت لياومسؤو ّ
لعماألاومية حلكواغيرت ملنظمااًًيضاأكتشترقد و

سيةسيات اتغييروت ضاومفاكة ملشتراةرادلإلجحة لنااجُهُلناجحتتاو .حملليةايةرلتجاا
حملليةاتسساملؤاماحتربالة الفعاكةملشتراةرادإلانظمتتسم و .ةدمعقسسية مؤو ّّ
ءالفقرالّمتثعية شرت هيئافيه تبني ي لذاقتلوانفسفي لها خالمن تعمل وئمة لقاا

108 يةرفووضحة اوية دقتصاافزاحولنظم اههذر ّفتوكما  .تهمجاحتياالتستجيب و
كما .ئدالفواوليف لتكااسمتقافي ة اوملساالةكفاوكة رمل شااعلىت عاجلماالتشجيع

نأميكنهاو .لتهميشاولسلطة ائلملساكة ملشتراةرادإلاتعملياى تتصدن أينبغي 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/manantane.htm
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دراملوالىإلهمصووبل سحتسني ل خالمن ء الفقرايفينيلرانلسكااعلى خلير باد تعو ُ
دراملوء الفقرابتسييرتبطة ملراطرخملاامنحلد اليلتاباو،رالقراصنع في كتهم رمشاو
يتطلب رالقراصنعفي ء الفقرايفينيلرانلسكااثيرتألة كفان أعلى .مةلعااتملمتلكاا

109 .لكذعليها ي ينطولتي اطرخملااويا لقضاباعيهم وومتثيلهم وًاجيدًتنظيماتنظيمهم 
إلى تهدف التي األخرى ج ُهُالنمن  مجموعة هناك املشتركة، اإلدارة إلى وباإلضافة 

القائمة هجُوالناجملتمعية،  احلراجة قبيل من العامة، املمتلكات ملوارد احمللية اإلدارة تعزيز 
ج. ُهُالنمن  ذلك وغير الرعي أراضي إدارة في املصلحة أصحاب من العديد مشاركة على 
تتحول اجملتمعية احلراجة إطار في الغابات موارد وحماية إدارة وواجبات حقوق أن ذلك مثال 

ضمن وتعمل ًقانونابها  املعترف اجملتمعية اجلماعات نحو اخملتصة احلكومية الوكاالت من 
في مهم بدور البلدان بعض في النهج هذا ساهم كما بوضوح. محددة قانونية أطر 
شكلت كما القبائل. وسكان األصلية للشعوب اإلقليمية باالستحقاقات االعتراف زيادة 

والدعم االبتكارات من كثير في التركيز محور الرعي أراضي إدارة في اجملتمعية هجُالن
الطبيعية املوارد بتدهور املرتبطة للمخاطر التصدي بغرض األخيرة السنوات في العام 

تلك في ًًأيضااملهم  ومن (.4اإلطار  )انظر املناخ رّتغيمع  فُّوالتكيوالنزاع  املياه وإجهاد 
البيطرية اخلدمات حتسني خالل من ًًمثال)وذلك  واضحة اقتصادية حوافز وجود السياقات 

للموارد نة ّاحملساإلدارة  في املشاركة على الفقيرة األسر لتشجيع احليوان( تربية وخدمات 
ل املؤسسي نحو زيادة شمولية اإلدارة.التحوًًالطبيعية، ومن املهم أيضا ّ

بيئية تماخدر ِّفتون أميكنمة لعااتملمتلكاادراموع انوأبعضن بأف اعترالاداديزو
قبيل منلبيئية اتماخلداتعافومدد اسدنظم عة مجموعة بسرتتسع و .مهمة

 إدارة أراضي الرعي اجملتمعية في املغرب 4الإطار  

بملغرافيعي لراضيارأمنئة ملاافي 12من كثر أرهوتد
عيلراضيارأرهوتدنأضحالوامنن كاو، 1995م عافي 

لم ماة عالراسرأمنيني ملالامعيشةبل سدسيهد ُ
يلذاقلسيااهولك ذنكاو.رهولتدالكلذي لتصدايتم  ّ

بملغراقشرفي ق ولصنداعمه يدع ومشرفيه سعى 
بعةرأفيجملتمعية اعيلراضيارأةرادإلنهج ضع ولى إ

ما  نهاسكاد عديبلغ ور هكتايني مال 3تغطي ت ناميوكو
58من بيقر .نسمة 000

نأرعتباا(أ):ئدمباخمسة لى إعوملشرانهجستند او
نللتاانتاعدلقاالقبليةاتاءنتماالاويفية لراتناميوكو

تنظيم ةدعاإ(ب)؛تنياولتعااءنشاإليهماإيستند 
يةعولراةرادلإلت نياوتعالتصبح لقبلية اتسساملؤا
؛هادراموة رادإوجيا لولتكنواتارخيايد حتدعن لة وملسؤا
«عيةجتمااسهمأ»ءابشرئل لقباادافرألبةمطا (ج)

عياملراونية ولتعااتماخلدالىإلصوللوت نياولتعاافي 

نةمرظم نلخالمن ة عالراتنقلعم د(د)؛نةّحملسا ُ
تعمليافي ك اشترالا(هـ)؛نيةاحليواةرادلإلة يدجدو
.فقيةالتواتارالقراذتخاا
9شملت نية وتعا 44ع وملشرارطاإفينشئت أو 000

ًًبيايجاإًاثرأعوملشراحققوً.يفيارًناميوكو 15في ة سرأ
ًمااغركيلو 150من فة جلااةدملااتدادزاحيثلبيئة اعلى 

ًبيايجاإًاثرأحققكما ؛رلهكتاافيم اغركيلو 800لى إ
من حلدايقطرعن ل حلراوللبدي عولراملنظااعلى  ُّ

تماخلداميتقديق طرعن ن احليواصحةعلى و؛لحتارالا
تسساملؤانألكذمن هم ألاو.يةلبيطراولصحية ا
تهاسيطرمن للحد عملية ت ندسامية حلكوالفنيةا

لنهجااهذًًلياحام ستخديو.عيلراضيارأتنمية على  َُ
في عياملرالتنميةة يدجدد جهومن ل َبذيما كل في  ُ

.قليمإلافيى خرأنابلدعليه تسير كما ،بملغرا

(2004)فة جلااطق ملناايف عية ارلزاثللبحويل ولداكز ملراو،يةغذلأاتاشياشثلبحويل ولداملعهد او،قوندشلا:ردشملا
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؛همليااتمستجمعائف ظاوويس رلتضاالجماونبولكرالعزوجي لولبيواعلتنوائف ظاو ّ
كبير روبدتسهم ن أعيلراضيارأوت بالغااقبيلمن مة لعااتملمتلكاادراملوميكن و

ةرادإعلىحمللية اتجملتمعااةرقدز تعزن ألنظماتلكفي كة رللمشاميكن و .لكذكل في  ّ
فلتكياحتسنيل خالمن ،خملناارتغيلك ذفي مبا ،لبيئيةاتالتغييرباتبطة ملراطرخملاا ُّّ
تيالتحدابعضن أعلى .خملناارتغيجهة اموفي نة وملرامنيد مبزتتسم ت سارمماع تبااو ُّ
ينبغي ،مسخلاالفصلافيتي سيأكما ،ءالفقرانيفيولرانلسكااجههاايولتي ا
عن صةبخاو،لنظماتلكفي كة رملشاامنن لسكااءالهؤيتمكنحتى منها لتخفيف ا ّ

.تهمارقديز تعزل خالمن وضي ارألافيتهم قاستحقاامني تأيق طر

ب أسعار األغذيةّخملاطر املرتبطة باألسواق: تقلا
والنساء للرجال بالنسبة كبيرة بأخطار محفوفة بيئة األغذية أسعار بُّتقلعن  ينشأ 

في  جديدة ظاهرة ليست وهذه مستهلكني. أم منتجني أكانوا سواء الفقراء الريفيني 
ًنقصاتعاني  التي الفقيرة البلدان في وبخاصة الريف، حياة زالت وما النامية. البلدان

أوقات في املوارد وندرة األسعار في كبيرة سنوية أو موسمية بتقلبات تتسم األغذية، في 
تتباين وقد أخرى. إلى سنة من األسعار تقلبات ًًأيضاتشتد  أن وميكن السنة؛ من نةمعي ّ

تكاليف وارتفاع األساسية البنية ضعف تعاني التي البلدان في ًًكثيرااحمللية  األسعار
دالة ًًأيضاولكنه  منه، جانب في هيكلي األسعار بّتقلفإن  هنا ومن الداخلي. النقل 

الذي املفتوح والطابع الدولية التجارة ممارسات لّومتثواحمللية.  العاملية العوامل بني للتفاعل 
الثنائية  التجارة بروتوكوالت وبعض الزراعة بشأن العاملية التجارة منظمة اتفاق به يتسم 

شكل   مؤشر أسعار األغذية ملنظمة األغذية والزراعة 11ال
)100=2004-2002( 

/http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en:ردشملا

http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en
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في والتنمية التعاون منظمة بلدان في احمللية الزراعية السياسات وكذلك واإلقليمية 
وصول إمكانية من حتد تكن لم العوامل وهذه التنمية. أمام عقبة االقتصادي امليدان 

مفاقمة في ًًأيضاساهمت  ولكنها فحسب الغنية البلدان أسواق إلى النامية البلدان 
الفقيرة. االقتصادات في العامة السياسات زحيدت وقياحمللية  األسواق في األسعار بّتقل ّّ

في الزراعية واملنتجات الغذائية الواردات زيادة السياق هذا في خاص بشكل املهم ومن
املتوسط عن املائة في 30بنسبة  زيادة بأنه الواردات ارتفاع دحدي)حيث  النامية البلدان  َُّ

110ك لبيانات االستيراد على مدى ثالث سنوات(.املتحر

ّ
البلدان تلك أن ًنامياًبلدا 102عن  والزراعة األغذية منظمة أجرتها دراسة وكشفت

7من  أكثر شهدت  واردات األمثلة وتشمل 111ً.عاما 23امتداد  على الواردات في طفرة 000
والبطاطس الفلبني في واألرز والبصل غانا، في الطماطم ومعجون والدواجن األرز 

الهند، في الزيت وبذور جامايكا، في والبصل والدواجن النكا، سري في األلبان ومنتجات 
السياسات إلى االستيراد طفرات كل عزو ميكن وال املكسيك. في والقطن الصويا وفول 

تدابير من وغيرها التجارية احلواجز تقليص به ساهم الذي الدور من الرغم فعلى التجارية. 
قبيل من رة،ّاملؤثاألخرى  العوامل من الكثير هناك فإن النامية البلدان في التجارة حترير 

الغذائية، واملعونة احمللي، اإلنتاج ونقص ،نيمعقطاع  دعم عن فّوالتوقالعملة،  تقلبات  ّ
والتصدير اإلنتاج دعم سياسات قبيل من األخرى البلدان في الزراعية والسياسات
البلدان في املنتجني على عميق أثر على ذلك ينطوي وقد اخملزونات. تقليص وسياسات 

مرة ذلك أمثلة بعض وتشمل األسواق. فرص ضياع أو األسعار انخفاض حيث من النامية 
القرن تسعينات خالل فاسو بوركينا في الطماطم معجون واردات قيمة فتضاعأخرى   ُ

اإلنتاج في املائة في 50بنسبة  هبوط إلى ىّأدالذي  األوروبي( االحتاد من )معظمها املاضي 
بنسبة هبوط عن أضعاف ثالثة النباتي الزيت واردات قيمة ارتفاع أسفر شيلي، وفي احمللي؛ 

مبقدار انخفاض إلى جامايكا في الواردات تضاعف ىوأداحمللي؛  اإلنتاج في املائة في 50 ّ
الثلثني في اإلنتاج احمللي.

بزيادات 2008-2006الفترة  خالل العاملية األغذية أسعار أزمة ارتبطت املقابل، وفي 
الذرة أسعار ازدادت ،2008عام  منتصف وبحلول األساسية. السلع أسعار في كبيرة 

األرز أسعار تضاعفت بينما .2006عام  في مستوياتها عن عف ِالضمن  بأكثر والقمح 
عوامل من مجموعة عن منها جانب في الزيادة وجنمت 112عام.من  أقل في مرات ثالث 

النفط، وأسعار اجلفاف، وموجات احليوي، الوقود إنتاج في ع ّالتوس)مثل  والطلب العرض 
كان وإن بدورها، املضاربة ساهمت كما العاملية(. األرصدة وانخفاض العاملي الطلب وازدياد 

الوطنية، السياسات عن ًًأيضاجنمت  األسعار في األخرى الزيادات أن يبدو، فيما ح،املرجمن   ّ
دة.املستورالبلدان  من الطلب وازدياد رةاملصدالبلدان  تفرضها التي التصدير قيود وبخاصة ِِّ

وأماكنهم بلدانهم بحسب ًًكبيراًتبايناالفقراء  الريفيني السكان على األزمة أثر وتباين 
الغذائي النظام ساهم كما صافني. مشترين أو صافني كبائعني السوق في وموقعهم 

النظام فيها عيتنوالتي  البلدان في أقل بدرجة العادة في السكان تأثر حيث مهم بدور  ّ
االستقصائية  الدراسات من عدد ويؤكد القمح. أو الذرة أو األرز على اعتماده ويقل الغذائي

ٍصافكمستهلك  واجهت، حيث األسعار، ارتفاع بسبب عانت الفقيرة الريفية األسر أن
باخلروج ًًأيضاالفقيرة  األسر جازفت نفسه الوقت وفي بنفسها. األسعار ارتفاع لألغذية، 

كبيرة استفادة البلدان من الكثير في احمللية األسواق استفادة عدم بسبب اإلنتاج سوق من 
األسمدة قبيل من مدخالت أسعار بسرعة ًًأيضاازدادت  كما 113العاملية.األسعار  ارتفاع من 

بالكثير والدفع للمزارعني املتاحة الهوامش تضييق إلى ذلك ىوأدوالوقود،  الفوسفاتية  ّ
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الريفية األسر أن حني وفي املدخالت. شراء على ًاعتمادااألقل  اإلنتاج نظم إلى منهم 
من مكاسب املتوسط في حققت وباكستان، نام فييت مثل آسيا، في البلدان بعض في 

في خمسية شريحة أدنى على البلدان كل في األضرار أشد وقعت فقد األسعار ارتفاع 
األسعار ارتفاع أعقب ما فإن ذلك إلى وباإلضافة 114املعدمني.وبخاصة  الريفية، املناطق 

يعني املزرعة، باب أسعار فيها ارتفعت التي احلاالت في حتى السرعة، بنفس هبوط من 
دراسة أن ذلك مثال اجلديدة. السوق ظروف مع التجاوب في فرصة أي فقدوا املزارعني أن 

60من  أكثر أن عن كشفت أفريقيا وشمال األوسط الشرق في للمزارعني استقصائية 

األسعار تّظلإذا  باحلبوب املزروعة املساحة في زيادة عونّيتوقكانوا  املزارعني من املائة في 
في الشديد االنخفاض ولكن ،2008عام  مطلع في عليها كانت التي مستوياتها على 

115ن وتسبب في تعقيد قرارات املزارعني.ُّاألسعار أفضى إلى حالة من عدم التيق

احلكومات ردود وشملت األغذية. أسعار في الزيادات على احلكومات أفعال ردود وتباينت 
مكافحة وتدابير األسعار، ومراقبة عنها؛ واإلفراج العامة األرصدة وإدارة التصدير حظر 

برامج من مجموعة وتنفيذ األغذية مبيعات دعم ذلك في مبا األمان، وشبكات املضاربة؛ 
إلى ًأساساهة موجكانت  التدابير هذه معظم أن حني وفي والغذائية. النقدية التحويالت  ّ

)مثل األغذية إنتاج لدعم تدابير ًًأيضاكثيرة  بلدان اتخذت فقد احلضرية املناطق فقراء
حدود وفرض الري؛ في ماملستخدالوقود  وإعانات العام؛ وتوزيعها الزراعية املدخالت إعانات َ

واملبيعات الغذائية للتوزيعات العامة واملشتريات للمنتجني؛ املضمونة األسعار على دنيا
سالسل إدارة ودعم املزارعني؛ ديون وشطب االئتمانات ودعم الوطنية؛ واألرصدة املدعومة 

التدابير هذه والقت 116والتخزين(.للري  األساسية البنية ودعم األسواق؛ ومعلومات القيمة 
بإتاحة وسارعت الصندوق، فيها مبا اإلمنائية، والوكاالت الدولية املانحة اجلهات من ًتأييدا

املوارد لدعم اإلنتاج الزراعي في البلدان املتضررة من ارتفاع األسعار.
في سواء طويلة ملدة األسعار بُّتقليستمر  أن واسع نطاق على به املتنبأ ومن 

إدارتها كيفية مُّتعلاألساسي  من ولذلك 117النامية،البلدان  في أو الدولية األسواق 
بالدور ًمتزايداًاهتماماهناك  فإن الحظنا وكما الفقراء. الريفيني السكان لصالح 

في االستقرار وحتقيق األغذية إنتاج تعزيز في العامة السياسات تؤديه أن ميكن الذي 
فيها لعبت التي البلدان بعض جتارب جناح إلى منه جانب في ذلك ويرجع األغذية، أسواق 

تؤديه الذي الدور إلى يشار ً،إندونيسياففي  ً.نشطاًدوراالعامة  واملؤسسات السياسات 
ٍحدوضع  عن الدفاع في احلكومة عليها تسيطر التي الغذائية اللوجستيات وكالة 

بني املمتدة الفترة في األرز إنتاج زيادة تعزيز في ًرئيسياًعامالباعتباره  األرز لسعر أدنى 
كان ً،أيضانام  فييت وفي 118االقتصادي.النمو  وتشجيع املاضي القرن وثمانينات ستينات 

لصغار فيها ميكن اخملاطر منخفضة بيئة تهيئة في ًأساسياللمنتجني  دنيا أسعار حتديد 
الدول كبريات مصاف في الدخول من البلد ومتكني اإلنتاج زيادة في االستثمار املنتجني 

جليل جتريبية مرحلة ًًمؤخراماالوي  في الزراعية املدخالت إعانة برنامج برُواعتلألرز.  رةِّاملصد
البرنامج تنفيذ أن من الرغم وعلى للزراعة، النطاق الواسعة الذكية« »اإلعانات من جديد 

اإلطالق على له معدالت أعلى مالوي في الذرة محصول لسجفقد  حتديات بدون يكن لم  ّ
واتخذت ًً.تقريباالثلث  مبقدار واحدة سنة بعد أخرى مرة احملصول وازداد ؛2006عام  في 119

السنوات في املزارعني على املستوردة األسواق مخاطر من للحد تدابير احلكومات بعض 
خالل البطاطس استيراد بحظر 1992عام  في قامت غينيا حكومة أن ذلك مثال األخيرة. 
ازداد عندما سنوات ست بعد احلظر احلكومة ورفعت احمللية؛ البطاطس تسويق موسم 

2إلى  ووصل البطاطس إنتاج  عام في فقط ًطنا 20و  15بني  يتراوح كان مبا مقارنة طن 400



 
 

 
 

 
 

 

 

  
     
        

      
      

          
            

      
       
      

       
      

       
      
        
      
      
     
     
      
       

      

   

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

السياسات تدابير لّمتثقد  الظروف، هذه ظل وفي 
مستقرة سوقية بيئة تهيئة إلى الرامية العامة 
حلكومات األدوات من مهمة مجموعة املزارعني لصغار 
من واحلد األغذية إنتاج لتحفيز النامية البلدان 

أو ينبغي كان إن مبا املسألة تتعلق وال الريفي. الفقر 
األغذية. أسواق في تتدخل أن للحكومات ينبغي ال 

السياسات استدامة بكفالة تتعلق املسألة ولكن 
في الفعبدور  ومساهمتها ومالءمتها والتدخالت  ّ

ينبغي ولذلك الزراعي. االستثمار وتعزيز الفقر من احلد
للقضايا واالستجابة حدة على حالة كل في حتديدها 
األحيان(، من كثير في ًزمنيادة  ّ)واحملدسياق  بكل اخلاصة 
أساس على واضحة أهداف لها ددحُتوتوضع  أن وينبغي ّ
ال.الفعالتنفيذ  على احلكومية املؤسسية القدرة ّ
تكون وأن قوي إداري إطار لها يكون أن ًًأيضايجب  ً،وأخيرا

ً.مستدامة ماليا

طرللمخار كمصدلة ولدا
نألةالفعاتارستثماالاومة لعاات ساللسياميكن  ّ

من قشنوما لكل ي لتصدافيًسماحاًاروديدتؤ ّ
نلسكاالهاض يتعرلتي اتمالصداوخلطر املاعو

منه نبجافيلكذتبطيرو.ءالفقرانيفيولرا

97أهمية التصدي للمخاطرالفصل الثالث  

وفرضت 120اخلارجية.املنافسة  ملواجهة مستعدين احملليون املنتجون أصبح وعندما ،1991
واردات تنظيم بغرض الشراء قواعد من العديد بالفعل 1999عام  منذ هندوراس حكومة 

احمللي القطاع قدرة وزيادة احمللي اإلنتاج حتسني على ساعدت أنها قدعتيتدابير  وهي األرز،  َُ
121على املنافسة.

دةاحملدالسياسات  ألولويات االستجابة بغرض ًمحلياوضعت  هةاملوجالسياسات  وهذه  ّّ
للتدخل كثيرة أمثلة ًًأيضاهناك  أن على احمللية. املؤسسية القدرات مع يتوافق مبا ت َيغِوص

احليازات أصحاب وتثبيط املالي العبء ازدياد عن أسفر مما القطاع، في فاملتعساحلكومي   ّ
مثلما ً،أيضاذلك  وأسفر املدفوعات، سداد وتأخر منخفضة أسعار فرض نتيجة الصغيرة

وزيادة احمللية املشاكل حسم بني رّتوتعن  ، 2006-2008الفترة  خالل األغذية أزمة حالة في 
بلدان من ًجداالقليل  سوى املطاف نهاية في يوجد ال أنه على العاملية. األسواق تقلبات 
دعم في ما ًدوراالعامة  السياسة فيها يتؤدال  التي البلدان، هذه مثل جدتوإن  العالم،  ُّ

إعانات االقتصادي امليدان في والتنمية التعاون منظمة بلدان في وتسود الزراعي. اإلنتاج
يتيح ال احلالي، العاملي التجارة نظام جانب إلى اإلعانات، وهذه الزراعيني، للمنتجني األسعار 

العكس وعلى بل النامية، البلدان في الفقراء املزارعني لصغار الفوائد من القليل سوى 
الوصول بلسمن  دوتقين  ُّالتيقعدم  وأجواء املزارعني مخاطر من تزيد فإنها ذلك من  ُِّ

الو.ضيهمارأفضلأعنحني لفالابعضى ّتخل»
نأضرألاثحربعد ن حياألابعضفي ميكنك 
وأملغاأكفهنا .لحملصوالتحصدليها إدتعو
ملستحيلامنو.لهاض تتعرن أدتوال طر مخا ّ
بسبب شيةملاابيةترمثل نشطة بأم تقون أ

ال نكألدَُأاسرتو.منألمنعد فقتوشيةملاقُااا  َ
شيتكمباية للعنابة لغاافيل ّغتتون أتستطيع 

بيةترعلى ؤ جنرال فولظراههذفي نحن و ..
تسللت قدلسلبية اميِلقانأقعالواو.شيةملاا َ
من جههانوما بسبب تنا حياب سلوألىإ
نمويقووشية ملاانقويسرن آلاسلنااو.عبمتا
سلناايحتفظلك لذو.لسلباولنهب العمابأ
لستغالاُافيشيتهم مبا فيط فرننحن و.لملنز

لةلعمااتقليللى إعالنزاىّدأكما .ضرألانفس 
شويوقتيونوا «.نهوُّأنلوَُأّيفرس لنان أل

، عبد الله بادجي
سنغاا، معا 50، كرذ  .لل

طرخملاابيئةمن للتخفيف و أةدمحدطر خملاي للتصدة ملتخذاتاردملبااوت سالسيابا
لكذنفإعم أبشكلو (.عيةارلزاقاسوألاوخملناارُّتغيمثل )ةدمحدطق منافي سع وألا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/abdoulaye.htm
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ََّ
.نيمعبلد في لسلطة ابهاس رمتالتي اتسساملؤاوليد لتقاايأ،حلكمبايتعلق  122

لةولدابنيت قالعالاديحدي لذاعيجتماالالعقداطبيعةوحلكم اتتيباترين تتباو ّ
لىإجحرألاعلىي دتؤية رمعيات تيباتري أجدتوال و،خملتلفةاتقاللسياًتبعاجملتمع او
سيخترولة ءملسااوننولقااةدبسيايتسم ي لذاحلكمانأعلى .طرخملاابيئةمن حلد ا

.نيفيولرانلسكااجههاايولتي اطرخملاامنحلد افيهم يسان أميكنكة رملشااصفر
ليمقاألاجميعفي طية اميقرلداءبنانحو ت اخطوضي ملاانلقراتتسعينامنذ ت خذتاو ُ
ةرادإلافيء الفقرايفينيلرانلسكااكةرمشالت ازما ،ىخرألاحيةلناامنو.ميةلناا
للتخفيف سيةساألامةلعااتماخلداولطبيعية ادراملواةرادإلكذفي مبا ،يفيةلرا

تتسبب نألةحلااههذفي ميكن و.نالبلدابعضفي ة كبيرجة ربدة دومحد،طرخملاامن 
صةبخاو،لعنفاحتىو ألقمعاطرخملاء الفقرانلسكاايضتعرفي لنشطة انةَطاملوا

كثرأةدلعاافيهي ة ملهماتلفئااو.ننولقااةدسياة عاامرفيها تقل لتي اتالحلاافي  ّ
بللشعونية ملداقحلقواوننساإلاقحقولت ازما و.شئةلنااطرللمخاًضاتعرت لفئاا ّ
نحياألامنكثير في لك ذينطبق و.كنتهالالضة عرن البلدامنلكثير افيصلية ألا

بعض فيمني ملعدانلسكااوبية لغااحملليةاتجملتمعااوةعالراقبيلمن ى خرأتفئاعلى 
كةرملشااصفرقلة ولة ءملسااضعفوننولقااةدسيام احترامعدن فإًماعموو.نحياألا

ءالفقرايفينيلرانلسكاانشطةأعلىة كبيرطر مخاها دتسوبيئة خلق لى إيفضي 
ىخرألاعلةلفااصرلعنااوتهم منظماعلى لك كذوطنني اموم أمنتجنيانوكاأءاسو

.ميةحلكواغيرت ملنظمااوصخلااعلقطاالكذفي مبا ،معهملعمل الىإتسعىلتي ا
سيةساأسمةة دلعاافيئيسية لرامنيةألاقللقالامنطنني املواية حمامتثل و

لكذحتقيق على كلها ة ردقاليست ل ولدانأعلى .لولداكلفي عية جتماالاد للعقو
حتى وأيةلسلطوالشكاألاوننولقااةدسياذ نفاإعلىة رلقداضعفبني ح واتترب سباأل
حتليل عندنه ألكذلمثا .سعاوقنطاعلى كل ملشااههذتنتشر و.للحكمية داستبدالا
مانعدانألىإئيمناإلاةملتحداممألامجنابرر شاأبيةلعرانالبلدافيية لبشرالتنميةا
ي ّبتفشًًيضاأتبطيربل ،عالنزبافقط تبط يرال قليم إلانابلدبعض في ي لبشرامنألا
منأةجهزألة روملناامشهاع تسااويرستودضعف من حبه يصاما ويلسلطواحلكما

123 سةرمماعن حتى تعجز ليم قاألامختلففي ل ودىخرألاحيةلناامنك هناو.لةولدا
ارأدوحدخل ادةلقوارحتكاا

ةحلياالّعطقد ع النزااهذن أتعلم لعلك »
تستطيع النت فأ .مستحيلةة حليااتت باو .هنا
ننيألو.ئفخانت أوّالإحلقلالىإهبتذن أ

ثيحدن أميكنما على قلقة ًئماادنني فإ،بنتو
اّعمل ءتساأوًً.ابدألبالي أيهدال و.ليطفاأل
لكلذو.فتعركما ء يابرألطفاألانألبه ن مويقو
سلنااعلىء عبقع الوافيهي لة حلااههذنفإ
«.ءالفقراصة بخاو

سامبو ، بنتو 
سنغاا، ًماعا 45، أنثىا .لل

كثير فية ممتدوقلنطااسعةاوتعاالنزض تتعرو،ضيها
حلكمافيهاى ّنيتدلتي الولداههذو.نحياألامن

،عيتهاشرولة ولداةرقدفيها تضعف وصخابشكل 
،عاللنزض لتعراتالحلاابعضفي ل يطوو أيكثر و ّ
يعيشو.ةّالولدبان حياألاُ لهشمنكثير في ف عرت

تلك فيلم لعااءافقرمن ئة ملاافي  30عن يقل ال ما
دراملواعلىًيادقتصاانويعتمدمعظمهم و،لولدا
نيفيولرانلسكااضيتعرو.عةارلزاوأ/ولطبيعية ا ّ
بشكل ةّلهشالولدافين يعيشوين لذاءالفقرا

على عالنزالكذفي مبا )عالنزباتبطة مرطر خملاص خا
تقالعالاقُّمتزومن ألامانعداو (حملليةالطبيعيةادراملوا

124 .منلتضااسسأرنهيااوعية جتماالا
طرخملااوشة لل هشاًمهماًارمصدع النزالّيشكو

لمثا.ءالفقرانيفيولرانلسكاالهاض يتعرلتي ا ّ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/bintou.htm
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125 يتسببو.عالنزباتبطت را2006م عافي ئية اغذئ راطولة حا 39بني من  25ن ألك ذ
لةوملسؤاتسساملؤالكذفي مبا ،تسساملؤاولعيش اكسببل سمير تدفي ع النزا ُ

تتعطل قدو .قاسوألاوحمللية اةرادإلاو،ىخرألالطبيعيةادراملواوضي ارألاتنظيم عن 
عليها تهيمنقد و أحصحاإلاوه مليااولتعليم اولصحة اقبيلمن سية ساألاتماخلدا
تعيد نأميكنلتي اسيةساألاتسساملؤاعمدعلى كيز لترالىإتفتقرنية نساإهجن ُ

مستخدتما عندو.حلةملصااويش لتعااوراستقرالانحولصحيح ارملساالىإتجملتمعا َُا
عالنزابعدئها بناة دعاإوأيةحليواتماخلداعلىظ للحفاًجالألطوألائيةمناإلاهجُلنا

نبجامن ليس ومية حلكواغيرت ملنظماانبجامن ن حياألامنكثير في ذ ّتنفنها فإ
طرخملاامنخفضةبيئة تهيئة عملية لبعيد اىملدافيض يقون أميكنما هو و،مةحلكوا ّ

.عيةشرمة عات سسامؤوسخة ارمة عات ماخدل خالمن ء الفقرايفينيلرانللسكا
ًمالعال ّيشكن أمعابشكل ميكن ة رادإلاءسون فإع النزاولولداشةهشالى إفةضاإلباو
لسلطةالستعمااةءساإوأدلفسااولة ءملساامعدر نتشااسيماال ،خلطراملاعومن 

تسساملؤاوت لسلطاالّتشكو .سيةسياو أصةخاسب مكالتحقيق د راملواومة لعاا
،مةلعااةحلياافيلتنبؤ ابةصعوصر عنامن ًاعنصرلة ءللمساتخضع ال لتي امةلعاا
لصولواو،قلسوادعقووتارستثماباتبطة ملراتمالملعااليفتكامن ًًاكثيريد يزما هو و
يفينيلرانلسكااعلىص خابشكل لك ذثر يؤو.نةَطاملواتسارمماوفع ملنااوتماخلدالىإ

ما هواهذو-كرندننا أسفملؤامن »
لنيوملسؤامنيّملعلانأ-لغضب باني يشعر
من كلو ...ليةلعااةدجلوالىإنويفتقر
... لكذني يعايفية لراطقملناافييعيش 
نأكرتدئية ناية قرلى إهب تذما فعند
ال نهمإ.بعملهمن مويلتزال مني ّملعلا

يهمهم الومياأثةثالو أمنييوى سون يبقو
لصحةاىمستون أكما .نفسهمأيب رتد
على جلميعالىإيصلال لتعليم اولة العداو
نأللغضب باشعر أننيإ...ةاوملساامقد
«.يبلدفي ث حتدر موألاههذ
سا ا سبينوزا دلغادواإل ، إ
.وبري، ًماعا 23، أنثىا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/elsa.htm
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من ًًيضاأيديزن أميكنلة ءملساامعدن أكما،لسلطةالىإهمرفتقاابسببء الفقرا
علقطاامنن وملستثمرافيهممبن ،ءياثرألاوًافقرقل ألاجههاايولتي اطرخملااوليف لتكاا
يديزن أميةحلكواتسساملؤاوتلسلطاافيمة لعاالةءملساارفتقاالميكن و.صخلاا

في رستثماالاًًمثالن وريقرما عندء الفقرانيفيولرانلسكااجههاايولتي اطرخملاامن 
حل كيفيةو،تهازحيافي  (سميةرنية نوقاحتى و أ)فية عرق حقولهم ض رألامنقطعة 

لطبيعيةادراملوالىإلصولواعلىحملتملة اتعاالنزا
جيةنتاإلاةديازفي ر ستثماالاوأ،مهااستخداوأ

تسالسيااعنشئة لنااقاسوألاصفرمن ة دستفالال
.مةلعااتاردملبااوأ

ليفتكانيفيولرانلسكاايتكبدنأميكن و
عتفاراًًمثاللك ذيشمل قد و .دلفساابسبب ئلة ها

قلطراماستخدباتبطة ملراطرخملااديادزاوليف لتكاا
خيصاترويح رتصاعلى ل للحصوم لتقداو؛مةلعاا ّ

للمنتجني تمنظمامةقاإوأيعرملشااءنشاإل
ماستخدافيد لفراوأجملتمعاقحقوية حماو؛يفينيلرا
صخلااعلقطاايمستثمرجهة اموفي حمللية ادراملوا
في حملليةالحملصاايةحماو أ؛ميةحلكواتالكالواوأ

سةاردلوتتناو.ةلكبيراضيارألاتصفقات ضاومفا
يلذامللشااثرألاًًاخرمؤلي ولدالبنكاهااجرأ

هوو،يقيافرأنابلدفي  «عملناادلفساا»عليه ي ينطو
ىوشارعلى ي تنطوال لتي اتسارملمااءسويشمل 

ملمثلنياوملفتشني اوء طباألاومني ّملعلانب جامن 
في هميسالك ذنأسةارلدانيتبو.ينخرآلامينيحلكوا ِّ

ئيةمناإلافاهدألاحتقيقفي ت ارستثماالاثرأيض تقو
يفينيلرانلسكااعلىًاشرمباًاثيرتأثر يؤولفية لأل

ةسمدألاءاشرم عدع راملزالّيفضما عندء الفقرا
ثريتأي لذالطفلاوأ،تهادجومن كد متأغير نه أل

126 بيةلغرايقيافرأفيو.مّملعلاب غيابسبب تعليمه 
فيها يبلغلتي انالبلدانأقوللصندنيتب،سطىلواو ّ
هي ئيالغذامنألاحيثمن ته يامستونى دأءادألا
نيتعاوة مستقرغير ت ماحلكوتخضع لتي انالبلدا

،دلفسااتالمعدع تفاراون نولقااة دسياضعف 
فةمحفوبيئة د يجاإفيًجميعاهم تسامل اعوهي و

127 فيو.يفيةلراتارستثماالاد تهدة كبيرطر مبخا
د لفساانأئيمناإلاةملتحداممألامجنالبرنيتب،سياآ ّ

طقملناافين نولقااذنفاإضيقون البلدابعض في  ّ

يلذارهولتداىمدخليل محمد ل انوتصف 
في لصحيةايةعالراتماخدعية نوبلغته 
»ميةحلكواتملستشفياا لىإهبتذما عند.
.ءشيي أفيهجتد فلن مي حلكواملستشفىا
في يةعاريأجدتوال .ليهإهبتذال أيفضل و
من ميوفي  [بنيا]ض مرما عند ...ملستشفىا
لم لكنهموملستشفى الىإبههبت ذمياألا

هووملستشفى امنج خرو.ءشيي ألهايفعلو
صخاطبيب لى إهنقلنالك لذوتملواشفى على 
تملستشفيااعلىنعتمد ال ننا إ.تهحيانقذ أ
دنقويه لدنت كاوشخص ض مراذإ...ميةحلكوا
«.صخاطبيب لى إهب سيذنه فإ

، نوال حممد خليل
.رسم، ًماعا 47، أنثىا

لهم ينبغي]كم ن فويعرال ية لقراليهـاأ»
على لللحصون فعويدكم وءاوللد [افعويدن أ

ال نهمإ؟رسعاألاتلكف نعرن ألنا كيف  .حقنة
ليسو.لالسؤامنن يخجلوولسعر اعن ن لويسأ
يطلبها لتيادلنقوافع دىسوسعهم وفي 
يةلقرافيءاولداسعرن أقعالواو.يةلقراءطباأ
لةولداتتخذن أينبغيو.فيةلشفاامعدعن جت نا

حتى رسعاألاعنن عالإلاينبغيو ...بيرالتدابعض 
 ...«.شخصلكل فة ومعرن تكو

، يل غومني
.نيسلا،ًماعا 50، أنثىا

من خبةُلنابحلساتعمل و أتينيةوربصفة ى وشارطة لشراتطلبقد حيث يفية لرا
ُ

128 كما .ملةلعااةلقواوأينجرملستأاعلىة للسيطرنها يستغلوين لذاضيارألاكاّلم
عةوم شرغير يقة بطرمها استخداولطبيعية ادراملوالىإلللحصوة شولرامستخدت َُ
عن نويعجزمن ت ماخلداههذمن م حريو،لتعليماولصحة اتماخدمي تقدفي لك كذو َُ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/egypt/index.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/china/li.htm
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يقيافرألشماوسط وألاقلشرامنء نحاأفيد لفسااتبطيرو.ىوشالراليفتكال حتم ّ
داعدبأن حياألامنكثير في مكتظة ة كبيرمة عات عاقطاد جوووطي اميقرلداغير حلكم با

روبدبية حملسوانظمر نتشااهميساكما  .جةحلااعنن يفيضوين لذاظفنيملوامن ئلة ها
129 .سميةلراحلكماتسسامؤعمل يض تقوفي مهم 

طرللمخاسسية ملؤاتباستجاالابعض 
سرألاجههااتولتي اطرخملاباية حصرئمة قالفصل ااهذلها وتنالتي اطرخملاالّمتثال 

سرألاتسعىو.ليمقاألالفمختفي ًعاشيوطر خملااكثرأبعضتغطي لكنها و،يفيةلرا َ
في ممكننحو فضل أعلىجهها اتولتي اطرخملااةرادإلىإنمكاكل في ة لفقيرايفيةلرا

ةرادإوطر خملااتخفيفت ارعتبااتعميمهم دجهوعم ديتطلب و .يناأركما تها ارقدد وحد
.لنمواويفية لرالتنميةافي (صةخلااومة لعاا)ت ارستثماالاوت سالسياافيطر خملاا
عيةارلزاقاسوألايندميافي لك ذيتطلبه قد ما لية لتااللفصوافي ل ونتناف سوو
يندملياامختلففي ًًيضاأجدتونه أعلى .عيارلزاغيريفي لرادقتصاالاوعي ارلزاجنتاإلاو

حتسني فية لفقيرايفيةلراسرألاعملدها يزتعزينبغي لتي اتسساملؤامنع انوأثة ثال
.عانوألالتلكجز موض استعرايليفيما و.طرخملااعانوأمنعة جملموتها رادإ

جملتمعيةاتسساملؤا
طرخملااةرادإوتخفيف في مهمة ًاراودأحملليةاتلشبكااوت ملنظماامنعة مجموي دتؤ ّ

ءالغذاىمستو:يليما لك ذمثلة أتشملو.ةلفقيرايفيةلراسرألاجههااتولتي ا
لخالمن عليه ل حلصواميكنمما فضل أنيكوقد ة ملمتداسرألاهرّفتوي لذاىوملأاو
؛جينتاإلادقتصاالافيمل لكاباط انخرالاعلىن وريقدال ملن صة بخاو،تيةالنواسرألا
ًمعاعة مجموتعمل حيث نية ولتعاالةلعمااتتيباترو؛نئتماالاورخادالاتعامجموو

سمتتقات عامجموو؛عنيراملزامختلفضي ارأفي 
كتشترت عامجموو؛تنااحليواعيرئد افووليف تكا
لىإنينتقلوانوكاًمياقدل طفاألانأفعرأ»كما .جنتاإلانسمويتقان اجليراوأبحلبواينتخزفي 

نويفقدما عندهم عندن ويكبرومهم عماأنالبلدامنكثير في يفية لراطقملناافي جد تو
كل نأويبدو.نآلاترتغير موألالكن .همءباآ َّلىتتولتي احملليةارولبذاولعلف اوية غذألاف رمصا

ةحلياانإ.نفسهية عارعن ال ومسؤت باشخص  تكسرأعىترن أميكنكال وً.اجدصعبة ن آلايةلعضواعلىئمة لقااءالفقرانلسكااتمنظما
لكلذو.فىملتواخيكأةسرأءبعبهلك كاتثقل وبطةارمثل )عية جماة ربصويلها متوو أ/وتها رادإ
احمويتاللكي م يتاألالطفالألك ومترمر ألانفإسبيل علىلهند افيص خلاابهنحلسات ماللعاا
جهانوما عندلكننا و.خرآلامنهم كل عد يساوعدتسا،لملثااسبيلعلى،لنيجرافيو(.لملثاا

حتى مناعماألىإنلجأ ننا فإة كبيرمشكلة عومشرر طاإفية ملنشأايةولقرابحلبوافرمصا
ضرألاًًيضاأنامنحوقد و.هاّحلفي نا وعديسا «.عتهاارزعلى نا ؤباآبأدلتي ابّلتغلاعلىة لفقيراسرألاقولصندامن م عومد ،عمر دييديوسرلألميكن و.دحلصاايسبقي لذاعجلواسم موعلى  بعد هادتسدوبحلبواةصدرأمنب حلبواضتقترن أ
سنغاا، ًماعا 22، كرذ .لل لفضلاجعيرو.ئةملاافي 25نسبتها ة ئدبفاد حلصاا

تخفيضوية لتغذاحتسنيفي ب حلبوافرمصالى إ
جنتاإلاةديازلي لتاباوج رخلاالىإةلهجراتيامستو

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/oumar.htm
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بعض فيًًيضاأةكراملؤالّمتثقد و.تهنمنظماوتحملليااءلنساامتكنيوعي ارلزا
دوحلدافير يجاإلانيكوما عندطر خملااسمتقال شكاأمنًياتقليدًشكالت قالسياا
مهمة ردمصاحمللية النخبةامعبعه بتالسيد اتقاعالًًيضاألّمتثقد و.لةملعقوا

لتنميةاعلىها رثاآختلفتانإو،ءالفقرايفينيلرانللسكاعية جتماالاية للحما
.فنصاإلاوعي جتماالاجماندالاولسليم احلكماوحمللية ا

لتيابسباألاهمأحدأرِطخملاامنلتخفيف اتتيباترفي كة رملشاانيةمكاإلعل و
يتجرأسةاردليه إخلصتما هو اهذو؛حملليةاتملنظماالىإمنضماالالىإسلناافع تد

130 طرخملااةرادإوطر خملااتخفيفت لياآمنلكثير انأعلى.دتشامن يفية لراطقملناافي 
ال قدفهي  .رلقصوانباجومن ًًيضاأتخلوال عي جتماالامنلتضااعلىئمة لقااحملليةا

ملارألامثلى خرألاتلفئااماأو؛يفيةلراحملليةاتجملتمعااخلادنة معيت فئاى سوعى تر ّ
نفسها جتدقد نها فإقية لعراتقلياألاوأًخلياادين دملشراوأزيدإلامنة رملتضراسرألاوأ

فيولك ذلى إفةضاإلباو.تلياآلاتلكمن في لكااعملداعلىحتصل ال قد و أشةمهم ّ
بعض نفإيفية لراطقملناامنة لهجراىمستوع تفاراوية لتقليداتفالثقاارهوتدظل 

ًطاضغوني تعاتت باعي جتماالامنلتضااعلىئمة لقااحملليةاتملنظمااوت سساملؤا
لكثيربام تقون أةدلعاافيميكنها ال حمللية اتملنظمااوتسساملؤانفإًاخيرأو.ةيدامتز
،نلسكاامنة كبيرد اعدأعلىثر تؤلتي اطرخملااجهةاموعلى سر ألاةعدملساها دمبفر

ديادزاوأ،عالنزاوأ،تنالفيضااوأ،فجلفااقبيل من 
ئيةمناإلاتالكالواوتماللحكوميكن و.قلسواتباّتقل

تعمل لتياطرخملاابيئةحتسني في مهم ر وبدم لقياا
حيثما هايزتعزو،تملنظمااوت سساملؤاتلك فيها /ئيةلنساابطةالرافي لني سكاباك تشتر
حتى هاتغييرعلى ة عدملسااو،ءقتضاالاعندومكن ألتهمعماء عضاألاجريستأحيث ر خادالايدنا
يفينيلرانلسكااتجاحتيااتلبيةعلى ر قدأن تكوًضاوقرء عضالألن ورِّفيووتهم ادايرإنيجمعوو

مسوربل مقاتنا ماخدم نقد«:جةحلااقتوةرميس تجلهااوت ماللحكوميكن و .ةرمتغيبيئة في ء الفقراِّّ ّ وأيبجترعلى ت الحلاامنكثير في عد تسان أنحةملااعةاربزًساساأمنقوو ...ملطراسمموء ثناأفي
لعلو،بيةيجاإلاسسيةملؤاتاربتكاالاراتكرو أعم داذإماعلى ر سعاألاقفتتوو ...هحصدو أزرألا بحلبوافرملصاق ولصنداعمدهو لك ذمثلة أحدأمليوو أميونصف ة ملدبة مطلوتنا ماخدنت كا تتيباترضع بوتتعلق ى خرأمثلةأكهناو.لنيجرافي عضو ىلدنعمل كنا اذإماعلى لك كذومل كا تملمتلكاادراملوجملتمعية اةرادإلاوكة ملشتراةرادلإلفعيدو.جهارخامن شخص ى لدو أبطةالرافي  5بطة الراعضو  عةجلمااتنكافرمن  000

في ءعضاألاعلىئمة لقااتملنظمااعمدو،مةلعاا 10و ميونصف بل مقايقية فرألاليةملاا 000
لعملاو،لبيئةاوق لسوباتبطة ملراطرللمخاي لتصدا نفعوفيدء عضاألاغيرما أو.مللكااملليونك فر

7 15و ميونصف بل مقانك فر 500 تسسامؤح صالإعلىحملليني املصلحةابصحاأمع نك فر 000
.جلنسنيابنية اوملساايزتعزو أحملليةاتعاالنزاةرادإًاعضو 20سط ملتوافيينا لدو.مللكاامليواعن
قدو.شخصي أىلدفيها نعمل ة مركل في 
ليةملااتسساملؤانأننسىّالأينبغيلكن وةهيدزنا رسعاأوتبد
سرألامتكنيفي سم حار ودلها لية ملااتسساملؤالكلذو.منلتضااهوبطة اللرسي ساألافلهدا

.طرخملااةرادإوتمالصداجهةامومن ة لفقيرايفيةلرايلذالعضواجيحتاقد و ...عيةجتماارسعاأفهي 
هووً،منخفضاًخالدةلفقيرايفيةلراسرألاتكسب ولةحلااههذفي و.ةعدمسالى إةكبيرئقة بضامير 
من كثيرفي تبط يرود ّكمؤغير ومستقر غير ًًيضاألكذةعدملسابطة الراقوصندم نستخدننا فإ نفإ،لكذلى إفةضاإلباو.عةارلزاسمامبوت الحلاانهاإ.ضقرشكل في ة دلعاافيلك ذولشخص ا ةلفقيراسرألابهامتر لتي اةرملتكراليةملاائرالطوا.نضويقترما ًئماادنوديسدهم و.فشرلة مسأ
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ايحصلوفلن ض لقرااودّيسدلم اذإنهمأقعالواووأخللدانافقدو أةفالواوأضملراعنتنشأ ن أميكن 
.ىخرأئقةضابهم ت مراذإخرآضقرعلى ًًابدأعيةجتماالاسلطقواليفتكاو أقةلسراوألصوألا
... عيجتماالامنيلتأالشكاأحدأقولصنداميثل ومن لكذعلى ة دلعاافين لسكاايتغلبو.ملهمةا

ّينصبلشخصي اميهتماانفإلك ذكل ق فووليةملااتاودألامنعة متنوعة مجموم استخدالخال
كل عديساو.بطةالرافيمن لتضاانباجوعلى لكثيراتبطيرو،حداوقت وفي ن حياألاغلبأفي و

«.عملستطاارقدخر آلامنا لكذلمثا .يةسرأصراوأوسمية رغير ت بشبكامنهم 
سكالني بامبوكيفي ةسرأ250على يت جرألتياتساارلداىحدإنإ ، با

سنغاا، ًماعا 30، ثنىاههذن أأبجنوولهند ا .لل أعنكشفت يقيا فرو يش دبنغال
مختلفة عانوأةعشرسط ملتوافيم تستخدسر ألا

131 سةارلداترشاأو.لسنةافيلية ملاائلسالوامن 
ضتقترحيث ،مةع انت كائل سالواههذبعض ن ألىإ

.ينخرآلامعض ولقراتلكن ولكثيرالديتباو،ءقاصدألاوئلة لعاامنًًيباتقرة سرأكل 
في لككذوسمية لراغيرت سساملؤامنعة مجمولى إىخرألائلسالواتستنداو

يللتموافيرتوت باحسائل سالواتلكشملت و.سميةرتسسامؤلى إقلأتالحا
تاخرملدباظ حتفاالاو،ئعادوشكل في ت اخرملدباظ حتفاالاو،ضولقراوي لصغرا

.لكذبه شاما و،سميلراغيرمني لتأاو،يةرلتجاالحملاابصحاأمننة استدالاو،ينخرلآل
ريقدما جد يوو،ةلفقيرايفيةلراسرألابنيلية ملااتماخلداعلىلطلب اداديزلك لذو َّ

،يفينيلراءالفقرامعظملك ذفي مبا ،ميةلناانالبلدافيشد ارشخص ر مليا 2.2بنحو 
132 في تهالمعدعلى ألطلبايبلغو.سميةلراليةملااتماخلداليهمإتصلال ين لذا

ةرندلى إلنظرباو.ةرمليسواونة مومل أاوعة ملتنوافيرلتواتماخدعلى ن حياألامن كثير 
فقد يفيةلراطقملناامعظمفي ليها إلصولواميكنلتي اسميةلراليةملااتسساملؤا
همو)تاخرملداليّمحصص شخاألابعضم يستخدو.يلةبدًالحلون لسكااثَستحدا
تبطاارنأمنغم لربا (ةهيدزمسوربل مقاين خرآلاتاخرمبدية لعناانلويتوص شخاأ
تماخلداتبطاارمن ع لنوااهذوً.عاشيوت تيبالتراكثرأهير اولدافيرلتواوضاقرإلا ّ
تمبسميالم لعااءنحاأجميعفي ة منتشرهي و،محليةت جهاها يرتدلتي اليةملاا

نلقراتنيناثمافي ئها نشاإمنذو.يةلهنداتيالذانلعواتعاجمامتثله ،مختلفة
نعوعة جمايني مال 3من ب يقرما ن تكو،ءالفقرالىإليةملااتماخلداميلتقدضي ملاا ّ
تكشفو .تالفقيراءللنساصة بخاو،عيجتماالاللتمكنيكة حرتشكل تت باوتي اذ
ن ّمتكوًمهماًسياسياوًعياجتمااًاروديدتؤت عاجلمااههذن أ2006م عافي يت جرأسةارد
ههذد عدبلغ و،فيةملصراتنائتماالالىإلصولوامنة لفقيراسرألامنة كبيرًًًاداعدأ
تعاجمان أنّيتبو.2005/2004و 1992/ 1993ة لفترافية فقيرة سرأنمليو 24سر ألا
نهاوشؤة رادإعلىت الفقيراتيفيالراءلنساامنة كبيرًًاداعدأعدتساتي الذانلعوا
نتكات عاجلمااههذة رادإنأنيتبكما ،نحياألامنكثير في ة ملستقراغيرلية ملاا ّ

133 مثلةألامنلكثير اكهناو.يلةطومنية زتالفترتعمل ظلت وةكبيرجة ربدلة معقو
،حلجمابنفسة رولضربايك نلم ن إوً،الجماإتسعىلتي امةلقياتكاحلرالتلكى خرألا ّ
.لفقرافيع قولوانودلة حليلوالىإ

عتفارامنغم لراعلىو؛1990م عامنذ ي لصغرايللتموات سسامؤعفت تضاو
تتحسن نهافإيفية لراطقملناافيبتشغيلها تبطة ملراطرخملااوت مالملعااليفتكا

كثرأبنيه جتااكهناو.كهنالطلب اتلبيةوطق ملنااتلكلى إلصولوافيم يوعن ًمايو
لصولوامنيفيني لرانلسكاافقرألتمكنيق طريب جترنحو ًاربتكااتسساملؤاههذ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/pascaline.htm
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ليةملااتماخلدافي «مجهملد»ءلعمالافقرأمعلعمل ايتطلبو.ليةملااتماخلدالىإ
،ليةملااتماخلدافهمعلى يب رلتداو،دالسداورخادالاتادعاب كتساالًقتاوئيسية لرا
ئيةالغذانةملعواوأملنحاتلقيعن ل لتحوامننهم ّميكر مساء بناو،تاخرملداتخطيط و ّ

ّ
134 تياحتدكله لك ذلّيشكو.ليةملااتماخلداميمقدمع مستقلة قة عالين تكونحو 

ءالفقرانلسكااجيحتا،لكذلى إفةضاإلباو.يلصغرايللتمواتسسامؤم ماأةكبير
؛منهي رلفوالسحبافيحلق اوقضيق نطاعلى فير لتوالىإنحياألامن كثير في  ّ

دوحملدامنيلزاقلنطااجرخات اخرملداءبنافي ة عدملساالىإنلسكااءالهؤج يحتاو
كستهالالافيهامبا ،تمااستخدالاعانوألكلض وقرلى إنجويحتاو؛راولدافيرلتوايدلنا ّ

135 لىإةلفقيرايفيةلراسرألاجحتتاً،اخيرأو.ىلصغرايعرملشاافير ستثماالالككذو
لىإلاموألايلحتوفي ة سرألادافرأهايتك بدلتي اليفلتكاالّتقللية مات ماخد

لمجاد لصدااهذفي ك هناو.ةسرألادافرأئرسافيها يعيش لتي ايفيةلراطقملناا
تماخدسيع لتوي لصغرايللتمواتسسامؤولاموألايل حتوت ماخدبني ن وللتعاكبير 

.يفيةلراطقملناافير خادالا
يفينيلرانلسكااىلدلة ملقبواسميلراغيرمني لتأانظم من عة مجموك هناو

يقدصناو،يشدبنغالفي ة لصغيراجرملتاابصحاأمنيتأت منتجالك ذفي مبا ء الفقرا
136 لصغيرامنيلتأاعقطاشهد و.لهندافيج اولزايقدصناو،بياثيوإفيئز جلنااليف تكا

الدروس املستفادة من التأمني القائم على الرقم القياسي لألحوال اجلوية  5الإطار  
بني كرملشتالطقساطرمخاة رادإفقمرض ستعرا َ
مجابرب رجتامن  36ملي لعاايةغذألامجنابروقولصندا
ءنحاأجميعفي سي لقيااقملراعلىئم لقاامنيلتأا
قملراعلىئم لقاامنيلتأانألىإئجلنتااتشيرو.لملعاا
طةساوماستخدباًالافعًحاليتيح ن أميكنسي لقياا ّ
ةديازوعة ارلزافيمينية لتأاتجاحتياالالتلبيةق لسوا

عةمجمولى إًادستنااو.ثرالكوامنثة غاإلالية فعا
ئدملباابعضلة حلااتسااردزُِبرت،برلتجاامنعة متنو

لىإلصولوابلسحتقتروجحة لناامجاللبرئيسية لرا ُ
:يليما لك ذيشمل و .بملطلواحلجما
yفي منيلتأاميتقدوعليهم من للمؤحقيقية قيمة ح اقترا

؛تماخلدامنسع وأعةمجمور طاإ
y؛لتنفيذباملعنيني املصلحةابصحاأملكية وة رقدء بنا
yعلى ئملقاامنيلتأاتمبنتجاء لعمالاعي وةدياز

؛سيلقيااقملرا
yةءلكفاباتتسم لتي اوئمة لقاالتنفيذاتاقنوم استخدا،

؛يةالبدامنذص خلااعلقطااكاشرإو

y؛ليةولداطرخملاايلحتوق اسوألىإلصولوا
y ؛يةجلوالاحوألاتنابياعية نووسية ساألالبنيةاحتسني

ُ y؛عمةالدالتنظيميةاونية نولقااطرألايز تعز
yملستمرالتحسنيالتشجيعت ملنتجااتقييم وصد ر.
سيلقيااقملراعلىئم لقاامنيلتأافيع سلتوايتطلب و ّ

يتيسيرومتكيني ٍرودء ادأنحةملااتجلهااوت ماحلكوامن 
:ليةلتاائيسيةلراتالجملاافيصة بخاو،مهم
y؛تملنتجاايرتطوويب رلتداولتقنية اةعدملساافير تو
y؛منيلتأباءلعمالاعية تو
y؛ربتكاالاتشجيع
y ؛منيلتأاةدعاإتكاشرلى إلصولواتيسير
yلبنيةاوطنية لوايةجلوادصارألاتماخدير تطو

؛ثلبحواوت نالبياانظم و
y

سيةساألا

تصميمو،عمةادتنظيمية ونية نوقابيئة تهيئة 
؛يفيةلراطرخملااةرادإلسليمة طنية وت تيجيااسترا
.ثرألاتسااردعم د y

 (.2010)ملي لعااية غذلأامج نابروقوندشلا:ردشملا



            
          
           

          
           
           

            
             

               
            

            
         

           
          

          
             
           

            
            

          
            

           
         

 
         

            
           

             
         
          

         
            

             
          

         
          

          
           

            

105أهمية التصدي للمخاطر الفصل الثالث  

من نمليو 15بنحور يقدما ًًلياحاجد يوو،يعةسرت ارتطوة خيرألاتالسنوافي ّّ
لصحيامنيلتأالشكاأمنما شكل يغطيهم ين لذاملنخفضةالخولدابصحاأ

137 مهتماالاداديزكما .يلصغرايللتمواتسسامؤمع ت كااشرل خالمن ع يباي لذا
من عنيراملزارصغاية حلماسيلة كوسي لقيااقملراعلىئم لقاامنيلتأاماستخدبا
ةدمحدط مناأعلىءبنامني لتأالغمباد تسدحيث ة يدلشداخيةملنااتمالصداتاثيرتأ ً

لةمعقوعية ضوموت ايرتقدس ساأعلىة دلعاافيد حدييلذا)سي لقيااقمللرًسلفا ُ
طقملنااجميعفي مني لتأامنم لنظااالهذب رجتايت جرأو (.رمطاألامثلية جوهر الظو

من لكثيرافيمني لتأااهذمن ن ويستفيدين لذاعنيراملزارصغان أحنيفي و،ميةلناا
ئقثاومن ثيقة ونمليو 2.1من ب يقرما لهند افيبيع فقد ،تملئاانوزويتجاال ن البلدا
.2003م عامنذ ص خلاامنيلتأانظمل خالمن سي لقيااقملراعلىئم لقاامنيلتأا

طرخملااةرادإلة ادألّيشكن أميكنسي لقيااقملراماستخدبامني لتأانأحني في و
يجبوهظة باليف تكاد لعقواتصميميتطلب و.تيابتحدف محفوه تنفيذن فإ ّ

ةخلبرانأكما .منطقةكل في جية لويكوإلاعيةارلزافولظراسبينامبا تصميمها 
لتياتملنظمابانة ستعاالايجبو،ءالفقرايفينيلرانلسكاابنية دومحدمني لتأافي 

ىلصغرايللتمواتسسامؤوعني راملزاتبطاارقبيل من ،ءلعمالاءالبهؤفة معريها لد
ىسوجد يوال ،لكذلى إفةضاإلباو.ليهمإلصولواميكنحتى ى خرألالتنفيذاتاقنوو أ
جم حُتقد و،سيلقيااقملراعنت نابيافير لتوية جلوادصارألاتمحطامن لقليل ا

تملنتجاايرتطوليف تكاتتكبد ال حتى ن امليدااهذل خودعن صة خلاامنيلتأاتكاشر
مرألانفإلك لذو.هاتقليدفسني ملنااعلىًنسبيالسهل امنن يكوقد لتي اةيدجلدا

طولشرايدحتدومة لعاالسلعايللتمومية حلكواغيرت ملنظمااوملعااعللقطاك ومتر
لكذحي يوو 138 
.لجملاااهذفي ر ستثماالامنصة خلاامنيلتأاتكاشرن ّمتكلتي املسبقةا


عنيلقطاابنيت كااشرلك ذفي مبا )ةكبيرسسية مؤت ارستثمااوتارّتطولى إجة حلابا

.نآلاحتىة دملستفااسورلداهمأ5ر طاإلانّييبو (.ملعااوصخلاا

عيةجتماالايةحلماا
ميةحلكواعيةلقطااتارستثماالاوت سالسياافيطر خملااةرادإتعميملى إفة ضاإلبا

فتهدت سسامؤء نشاإوتساسياضع ولوللدميكن ،يفيلرالفقرامنحلد المجافي 
عيةجتماالايةحلمااتتعلقو.ةلفقيراسرألابنيد لصمواعلىة رلقدايزتعزلى إًايدحتد

ثاحدألاجهوفي د لصمواعلىسر ألاوأدافرألاةرقديز تعزل ببسص خلصواجه وعلى  ُُ
تياملستوي للتصدة ملتخذامةلعااتاءاجرإلاهرعتبابالك ذيف تعرميكن و،كسةملعاا

ّ
.نيمعمجتمع خل ادًعياجتماالةمقبوغير تعتبر لتي انماحلراوطر خملااوشة لهشاا 139

يقتصر لمو،عيةجتماالايةحلماامجابرعفت تضا،ضيملاانلقراتنيناثمامنذ و
تماحكوت أبدوً،امنوقل ألانالبلداًًيضاأشملبل ،خللداسطةملتوانالبلداعلى لك ذ

بني صةبخاو،لفقرامنللحد ة ئدارةادأهارعتبابامج البراتلكلى إلنظرافي ة كثير
.عيةجتماالايةحلماابيراتدمن ة كبيرعة مجموتنفيذ ًًلياحاي يجرو.ءالفقرافقرأ
لكذيشمل و.تينيةلالايكامرأفيطة وملشرايةلنقداتياللتحواماستخدايشيعو

،يلزالبرافي (ميليافالسا بو)ةسرألاشمعامج نابروملكسيك افيص لفرامجنابر
،اغوارنيكافي عية جتماالايةحلمااشبكةوساروهندفي ة سرألاتالبدمج نابرلك كذو
لىإتسعىولفقر اةيدلشداسرألالىإةدلعاافيهة جمووفة ومعرمج ابرهي و ّ
لفقراحلقةكسر ية غاولقصير اجلألاعلىلفقر امنلتخفيف افهدبني جلمع ا
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 القانون الوطني لضمان العمل في الريف وأثره على النساء الريفيات 6الإطار 

مةعاليف لرافيلعمل انلضماطني لواننولقاالّميث
نأننولقاايضمنو.2005م عافي لهند افي ة رزبايعية تشر
يتطلب الي لذايوليدالعملافيحلق الهايفية رةسرأكل 
ىمستوعلى ل مقبوجر أقلبأًياسنوم يو 100ة ملدةرمها

مقدعلى ء لنسااولجالرالىإرجوألادتسدن أعلى،يةاللوا ّ
،بةلتراوهملياانصوفي لعمل اعلىكيز لتراينصبو.ةاوملساا ّ
ننولقااتنفيذفي ك تشترو.يجلتحراو،ضيارألاتنمية و

ًالونزويدحتاالاىملستوامنًاءبدمية حلكواتلياآلاكل 
تةومتفات جاربدلكن و،ننولقاازّحفو.حمللياىملستوالىإ

ةديازلخالمن يفي لرادقتصاالا،تيااللواعبرًًًاكبيرًتاوتفا
لتيايلتصداتلياآزعزو،تارستثماالاولطلب اوخل لدا ّ

رطاإفيلفعل باتيحت أو.ةلفقيرايفيةلراسرألامها تستخد
لخالة سرأنمليو 30على يد يزملا عمل ص فرن نولقاااهذ

بعض فية لهجراتالمعدنخفضت او .2007-2008ة لفترا
رجوألاعتفارانبجالى إيعرمشافيها ت ذُِّفنلتي اطقملناا
،طقملناابعضفي لة لعمااقاسوأتقييدبسبب عية ارلزا

بسبب قيقةدنتكوال مبا رئج لنتااههذن أمنغم لراعلى 
 .بطةضاعة مجمود جوومعد

ننولقااالهذ 2009م عافي يت جرأسةارلدًفقاوو
ننولقااهمسا،تياالوست في ء للنسان ستبيااماستخدبا
.رجوملأاللعملفضل أصفرلى إءلنساالصووفي ًًيضاأ

بلغت ننولقاافيكني رملشاابنيء لنساانسبةن ألك ذلمثا
بلغتو،لهندافي2007- 2008ة لفترافيئة ملاافي  44

.نجستاارو،ودناميل تاو،الاكيرفي بكثير لك ذمن كثر أ
عن ءلنساانسبةتقل اّلأعلىنفسه ن نولقااينصو

ملنتظماغيرلعمل اصفرمع نة رملقاباو.كنيرملشااثلث 
نحياألامنكثير في طر خملاباف حملفواوخل لداملنخفضاو
ننولقاانفإت الفقيراتيفيالراءللنساة دلعاافيح ملتاا

،كبرأجةربدًعياجتماالةمقبووفضل أعملص فرر ِّفيو
لعملاتعاسام نتظاايضمنو،فضلأعملف وظرر ِّفيوو
،ءلنساالزمنامن لعمل اكنماأبقرو،بهالتنبؤ انيةمكاإو
ءلنساارجوأسطمتون ألىإنستبياالاخلصو.علىأًارجوأو

بلمقاص خلاالعملاقسوفي ًًًميايوبية ور 58و  47بني ح واتر
تباجاإترشاأو.ننولقاارطاإفيبية ور 85سطة متوما 

ئيالغذامنألانحتسلى إنستبياالاعلىجنب أمن ثلثي  ُّ
على فضلأبشكلت اردقاصبحن أنهنبأنصفهن ت دفاأو

عتستطااو.ةسرألاجههااتولتي اتالعتالالاجهةامو
يحصلن مباعية ارلزاتاملعداوتخالملداءاشرء لنساابعض
لعملانلضماطني لواننولقاابةجترن أعلى .رجوأمن عليه 

مماأعيةجتماالاجزاحلواراستمراعنتكشف يف لرافي 
في ءلنسااترشاأو.ةجليدارجوألاصفرلى إةأملرالصوو

يعرملشاامنء قصاإلاوللتمييز ضهن تعرلى إطقملناابعض  ّ
بتهمجتذاينلذالجالرايدعلى ن نولقاااهذر طاإفية ذّملنفا
لتياُامترحو.يعرملشاتلكها رائقةلالارجوألا سرألافتولتي  ُّ

تخملططاافيلتسجيل امنى خرأكنماأفيءلنسااسهاأتر
.ننولقاالكذرطاإفية ملنفذا

Khera:ردشملا and Nayak (2010)

ظبةاملوباطة ومشرت ياللتحواجعليق طرعن لبعيد اجلألاعلىل جياألابنيث راملتوا
ُظمنولعمل اتناضماًًيضاأتشملو.لكذلى إماولطفاألاتطعيموسة ارلداعلى 

100ر ّفويلذالهندافيطني لوايفيلرالعملانضمان نوقامثل ،مةلعاالشغاألا

شبكة مجنابرو أ،2007-2008ة لفترافية فقيريفية رةسرأنمليو 30لنحو عمل م يو
6ء هالزشهر أستةة ملدًياشهرعمل م ياأ5ر ّفيوي لذابياثيوإفيجية نتاإلانماألا

من دعده جتااةخيرألاتالسنوافيء الصحرابجنويقيا فرأتشهدو.نسمةيني مال
تيالللتحونظم ء نشاإوأيبجترلى إ،مبياازومبيق ازمووي ومالوكينيا قبيل من ،نالبلدا
ههذمعظم ن أمنغم لراعلىو .نحةملااتجلهاامنبتشجيع عية جتماالايةلنقدا
حتقيق لىإسعتفقد ب رلتجااتلكسيع بتوًادومحدًماهتماااّلإيتبدال ت ماحلكوا

توليسو)طنية لواعيةجتماالاتشاملعااخططلك ذفي مبا ،ىخرألاتيالووألامن د عد
140(.مبياازويومال)عية ارلزاتخالملداتناعاإو(يلندزاسوو
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لكثيرافيعية جتماالايةحلمااتساسياوعي ارلزالنموابنيب رلتقابام هتماالاداديزو
تياللتحوازتعزن أشةلهشاامنحلد ايقطرعن ميكن نه ألةدألاثبتتو.نالبلدامن ُّ

ّيدتؤو.عيةارلزاغيرية رلتجاالعماألاوأعةارلزافيت ارستثماالاوتاخرملدايةلنقدا
على عتشجولة افعمينية تأظيفة وبها لتنبؤ اميكنلتي اوملنتظمة اتياللتحوا ّّ

.يةحلداطقملناافيعليهم ن مملؤاغيرعني راملزارصغالها ض يتعرلتي اطرخملااتخفيف  ّّ
في يفلرافيلعمل انلضماطني لواننولقاافياكورشاين لذانعوراملزامستخداو َ
على ةردلقااصيلحملاامنًالبدلغلة اليةلعااصيلحملاامنًعاانوأاشترارهاماية الو

ّ
141 كةرملشااتعنيو.ةروجملااتيااللوافين عوراملزابهميقون كاملا ًفاخالف جلفاالحتم

تتباين ملستفيدامنة كبيرًًاداعدأنأبياثيوإفيجية نتاإلانماألاشبكة مج نابرفي 
نولكثيرايشعرو،جلألاةلقصيراتهاجاحتياادالسدية غذألابيعفي تالعلى ة ردقان آلا

لّمتثنت كاجية نتاإضوقرعلى ل للحصويكفي مبا خلهم دفي ن منوآنهمبأن آلامنهم 
جعيرو 142 في عيةارلزاتخالملداتناعاإمجنابرلى إلفضلا .ةكبيرفة زمجاقبل من لهم 

حتققت لتيادحلصاامنسية لقيااتياملستوافي،ةفيرلوارمطاألانبجالى إ،يوالما
 .2007و 2006مي عافي 

نلضماطني لواننولقاانألكذلمثا .تخملططااتلكئد افوسيع توميكن نه أعلى 
عن ننولقااسفرأكما (.6ر طاإلانظرا)ء لنساامنلكثير ادفاأيفلرافيلعمل ا

رجوألاعتفاراو،يعرملشاافيهاذ نفتنت كالتي اطقملناافية لهجراتالمعدتخفيض  ُّ
143ُ تياللتحواظمنهمت ساو.طقملناابعضفي لة لعمااقاسوأتقييدبسبب عية ارلزا

بنسبة ينولثااوئي ابتدالالتعليمبا ق لتحاالاتالمعدة ديازفي طة وملشرايةلنقدا
غير قلتحااتالمعدة ديازعلى ًًيضاألنظماههذت عدسا)ئة ملاافي 8و  4بني حت واتر
؛سيرملدابلتسراتالمعدتقليل وسة ارلداعلىبة َظاملواتالمعدة ديازو،(كنيرملشاا ّ

144 .لطفاألالطوعلى ت حتسينات أطرو؛لطفاألاصحةل عتالاتالمعدنخفضت او
من حلداعلىت عدسامبيا ازفي ية لنقداتيالللتحويبية لتجرامولوكاخطة ن أني تبو َّ
ال)لصوألاملكيةة ديازولعتالالاىمستوتخفيض وئي الغذاملنظااحتسنيوعجلوا

.رستثماالاتشجيعو (عزملااسيما
بيرابتدنت قترااذاالإلفقرامنحلد افيًًًاكبيرًاثرأعيةجتماالايةحلمااحتقق لن و

يادكمبوفي يفي لراجملتمعاعلىية لنقداتياللتحوارثاآةكامحان ألكذلمثا .ىخرأ
لفقرامنحلد ائجنتان حتسشملت عي ارلزالنمواوعية جتماالايةحلماابيراتدن أنتبي ُّّ
لتعليماولصحة اتناعاإبنيجلمع ايقطرعن حتقق ي دقتصاائدعاعلى أنأو،لنمواو

كتؤو 145 يرلتقرااهذحها يطرلتي اضيةلفراتجاستنتاالاههذد ّ.عيارلزالنمواعم دبني و
يةحماجل أمنطر خملاامنللحد ت جبهاة عدفي بة مطلولة ولداتاردمبان أهيو

حلداوللنمو ص رُفتهيئة من ء الفقرايفينيلرانلسكاامتكنيولعيش اكسببل ُس
ملتعلقةارثاآلاليةلتااللفصوالوتتناف سوو.صلفراتلكمن ة دستفاالاولفقر امن 

عةجملموانأعلى .عيارلزاغيريفي لرادقتصاالافيلتحفيز اصفروقاسوألاوعة ارلزبا
لمثا .قسيالكل ًتبعاين تتبان أيجبلتشجيعية اوئية حلمااتسالسياامنقيقة لدا
مبار146تينيةلالايكامرأفيحها جناثبتت ألتياطةوملشرايةلنقداتياللتحوانألك ذ

تماخل دالىإلصوللوفية كاص فريف لراءالفقرح تتاال حيث يقيا فرأفي تنجح ال 
من ئمةملالاعةجملموايدحتدت سالسياايرمقرعلى نييتعو.لتعليميةاولصحية ا ّّ
مهدفي لك ذيتسبب ن أنوبدف ولظرارتغيمع ها تغييرومج البراتقييموتخاللتدا ُّ

سورلداحدأنفإًاخيرأو.تسالسياافيبها ملتنبأ اغيرت التغييرابسببس لنااثقة 
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ينبغي عيةجتماالايةحلماالعماألوجدن أهوت ساارلدامند عدمن ملستخلصة ا
ئمقاهو ما لى إيستندن أينبغيو،نحنيملاامنليس وخلية ادىبقوًعافومدن يكون أ

147  .سيةسياكل هياوتسسامؤوتساسيامن لفعل با


لفصلااهذمن ملستخلصة ائيسيةلرائلسالرا
هوو،لفقرامنة لفقيرايفيةلراسرألاجوخلرسبق ُمطشرتها رادإوطر خملاايدتفاً،أوال
َبرتعت،يسرألاىملستواعلىو.عيشهمكسب ت تيجيااسترافي ي رمحوعنصر لك بذ

فقط ليسلة ادلة لعمااوضي ارألاول اموألاماستخداوبتخصيص ملتعلقة اتارالقرا
ةسرألاضتعرنية مكاإمنحدنى دألىإلتقليلالىإجةللحالك كذوبل ،حةملتااصللفر ّّ

لّتقلو ألفقرامنج وخلرابنيوبينها ل حتوو ألفقرالىإبهاجتزن أميكنلتي اتماللصد ّ
لتقليلالىإجةحلاانأعلى .سيةساألاتهاجاحتيااعلىق نفاإلاعلىتها رقدمن ًًاكثير

على سلنااةرقدض تقوت الحلاامنكثير في ت مالصداثرأونية مكاإمنحدنى دألىإ ّّ
ماقدإلاعنتثبيطهم و أفةزجملاامنمنعهم ل خالمن سيما ال ،صلفرامنة دستفاالا

نأيرولضرامنو.صلفراعنلبحث افيد راملوارستثماافيمنة لكااتاطرخملااعلى 
ليةبفعاتها رادإوأطرخملاافيتالن أكاردإمنت ارستثماالاوت سالسيااتصميم ينطلق 

ةدستفاالامنيفيني لرالجالراوءلنساامتكنيجل أمنء الفقرايفينيلرانللسكاية لووأ
.ةيدجلداصلفرامن
ضيتعرو.لفقرافيء لبقااوأرفقاإلافيسهم يًئيسيارًمالعات مالصدالّتشك،نياثا ًُّ
عانوأبسببت مالصدامند لعدص خلصواجهوعلى ل جالراوءلنساامنيف لراءافقر
لكذلى إفةضاإلباو.تهمارقدولهم صوأوفيها ن يعيشولتي اطقملنااوعيشهم د رامو
لتيالصوألاةعدقان ألًافقرقل ألاسرألاةرقدمن قل أدلصمواعلى تهم رقدن فإ

يكفيهم ماكمة امرفي صهم فرو،كبرأجةربدةدومحدي لتصدافينها مويستخد ّ
لتياتماخلداوسية ساألالبنيةاوتسساملؤاشبكةو،قلأةلكبيراتمالصداجهةاملو

ةكبيرعة مجمون مويستخدنهم فإت مالصداتقعما عندو .ضعفأعليهان ويعتمد
وأنيولدادتكبعلى ي تنطوقد ت تيجيااسترالاههذلكن و،يلتصداتتيجيااسترامن  ّّ
يدمزعم لدملهم امنو.ملستقبلافيت ماللصدضهم تعرمن يد يزما هو و،لصوألابيع ّ
ضهمتعرمن نحدن ألفقرامنج وخلرانحوبتة ثابخطى ملضي افيسر ألاودافرألامن  ّّ

عيةجلمااوية دلفراتهمارقدحتسني ل خالمن د لصمواعلى تهم رقدز نعزوتماللصد
.خلةاملتدانماحلراملالعوي لتصداو ّ

ءنحاأمنلكثير افيء الفقرايفينيلرانللسكالنسبة باًاءسوطر خملاابيئةد ادتزً،لثاثا
رهوتدء الفقرايفينيلرانلسكااعلىثر تؤلتي اةيداملتزاطرخملااملاعوتشمل و.لملعاا
مةزأو؛ضيارألالىإلهمصووفي من ألامانعداديادزاو؛خملناارتغيولطبيعية ادراملوا ُّ

.يةغذألارسعاأبّتقلد يادزاو؛تسسامؤمن بها تبط يرما ومة لعااتملمتلكاادرامو
بُّتقلولصحة العتالباتبط ترًامدألطوألاطرخملاانفإمل العواتلكلى إفة ضاإلباو
(لولداشةهشالك ذفي مبا )حلكم اءسووملهمة اعيةجتماالاسلطقواليفتكاوخملناا

طقملناافية يدجلدالنمواصفرز وتتجان ألبيئةاههذفي ح جملرامنو.ىخرأرموأبني من  ّ
تهمرقدر تنهاما عندصة بخاو،ءالفقرايفينيلرادافرألاوسر ألامنلكثير اقنطايفية لرا

ءنتماالاوأجلنساعنوو ألعمرباًًمثالتتعلق ب سباألة اوملساامعدبسبب د لصمواعلى 
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يللتصدت الحلاامنكثير في بة مطلوة ملبتكراتارستثماالاوت سالسيااو .قيلعرا ّ
بّيتطلو.مدألايلةلطواطرللمخابة ستجاالالتحسنيوةيداملتزاوأةيدجلداطر للمخا

علقطااولة ولدافيعلة لفااتجلهاامنعة مجموبني ًناوتعان حياألامن كثير في لك ذ
.نيملداجملتمعاوص خلاا

لعماألالوجدصميم في ت مالصداوطر للمخالسليم الفهماضعوبّيتطلً،رابعا
يزتعز،حيةنامن ،لكذيشمل و.نباجلوادمتعدًًنهجالفقر امنحلد اويفي لراللنمويد جلدا

تتيجيااسترالايزتعزوعم دلخالمن طر خملااةرادإعلىء الفقرايفينيلرانلسكااةرقد
على تهمعدمساو،لهاي لتصداوطر خملااةرادإللفعل بانها مويستخدلتي اتاودألاو ّ
طرمخاتقليل ى خرألاحيةلناامنلك ذيتطلب و.ةيدجدت اودأوتتيجيااستراثاستحدا
يتعلق فيماسيما ال ،طرخملاابيئةة رادإحتسنيلك ذيشمل و .فيهان يعيشولتي البيئةا

تارلقدبايتعلق فيما لك كذو،لطبيعيةالبيئةاوق اسوألاعلىأتطرلتي اتالتغييربا
تشملو .عالنزامنمن آلالعيشبالتمتع افيحلق اوء الفقرايفينيلرانللسكالصحية ا
يدحتدعلى تها عدمساوجملتمعية اتملنظماايزتعزص خاكيز ترلى إجةحافي لتي اتالجملاا
من عةمجمومي لتقدنظم تعميق وسيع توتشجيع و؛عيجتماالامنللتضاة يدجدت لياآ
شدألاتللفئاعية جتماالايةحلماافيرتوو؛ءالفقرايفينيلرانللسكالية ملااتماخلدا

لتياطرخملاامنتقلل ن أُتماعندمج البرا 
ةجيديقة بطرصمم ه لهذميكن و.شةهشا

.خلللدة رمدوبحة مرنشطة أفير ستثماالامننها ّمتكوةكثيرسر أجههااتو ّ



110

  

محافظة خيبر بختونخواه ، باكستان: شازيا 
بيبي تتطلع من باحة بيتها، تربي شازيا وزوجها 

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

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

ميكن التنبؤ بها تكاد ال تكفي لتسديد ما يلزم  
لتعليم أطفالها. 
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الفصل الرابع 

األسواق الزراعية من 
أجل زيادة الدخل 
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 أم لثالثة أطفال، وهي في منتصف ،ازيا بيبيس
عمرها وتعيش في خيبر بختونخواه الثالثني من

ً( في)مقاطعة احلدود الشمالية الغربية سابقا
باكستان. وتزرع شازيا مع زوجها اخلضروات والثوم 

من ًًقان جزءاوالقلقاس والذرة والقمح ويسو ِّ
احملصول. ولكن األرباح القليلة التي ال ميكن التنبؤ

ما تكفي لسداد مصروفات تعليم األطفالّبها قل
وتكاليف العالج الطبي الطويل الذي حتتاجه شازيا  

بسبب حالة قلبها. 

نهمافإللحصد ة هزجاصيل حملاان تكوملا حاو
نتكان إمان يحسباوقلسوارسعاأمنن اكديتأ

ةسمدألاورولبذاوضرألاريجاإفيهامبا ،ليفلتكاا
سيغطيها ،ةجرملستأالةلعماابعضوت املبيداو

لتقوو.خيرتأن ودًارفوه يبيعاما عندل حملصواثمن 

ننقل ننافإليف لتكااكلسنغطي كنا اذإ»يا زشا
اذإو .«دباتابوأفيق لسوالىإضرألامنًًارفو [لحملصوا]

لحملصوانناِّيخزنهما فإة ربخسابيعه ن قعايتونا كا
نألًًيالطوًقتاوقتستغرعملية هي و،لملنزافي 

فةغرلى إفةغرمن نقله وتنظيفه يجب ل حملصوا
.تاحلشربابته صاإفيلتالًمايو 15كل ى خرأ

يعمل كيفيا زشاح ّضتوً،ًمثالم لثوالةحافي و
في ًبحارنحقق »:حلهمالصايعمل ال و أقلسوامنظا
... ىخرأنحياأفيف َعتتضاة رخلساالكنونحياألابعض 
تصل ماعندو.هانفقناألتيالاموألانغطيال ننا أ[يأ]
يلذاملثوانفإلهند اوألصنيامنى خرألاملثواعانوأ

في ملثوال محصون نخزو ...قيمتهكل يفقد ننتجه 
....«لمعقوبسعر نبيعه ول احوألانّتتحسن ألىإلبيتا

لّيقلال د رملستواملثوانفإيا زشاله تقوما حسب و
ًًيضاأميكنال لكن وحمللي املثواسعر من فقط 

ملثوا»ن إيازشال تقوو.حمللياملثوامثل ينه تخز
ةملدينه تخزميكن وحجمه في صغير ننتجه ي لذا
لسنةانصفوسنة ة ملدينه بتخزقمنا اذإو .يلةطو
.ً«جازطايبقى نه فإ

كما حتتفظ شازيا وزوجها برأس من اجلاموس 
وبعض املاعز ودجاجة ويستغالن معظم منتجاتها 

 حليب اجلاموس: ًًبأنفسهم، ولكنهما يبيعان أيضا
أن كما .«ماٍحدلى إلتناحاحتسني لك بذل ونحا»

ر عليهما شراءِّاستخدامهما روث اجلاموس يوف
الكثير من األسمدة. 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/shazia.htm
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هووهعمرمن ين لعشراونية لثاافي  ،دييديوعمر  
نسماازكاطعة مبقانا يادبافي يعيش ب عزأعرامز

بيع منئيسي لراخلهديكسب هو و.للسنغاافي 
كما .ميحلكوايقلتسواجمللسني ادلسواللفوا

تهامنتجايق تسوض بغرتني لبسااعةارزعمر ل وايز
ً.محلياج نتاإلايبيعو،كهةلفاامنجه نتاإمعظمو

ويرى عمر أن املزارعني يحتاجون إلى التسويق  
يةلقرافيشخص ينا لدن كااذإ»املدن:  في اجلماعي
نفسيكويبيعها ولسلع اخذيأوا ّمنء الشراميكنه 
هبهذو .نفسهمأتنظيميني وللقرينبغي وً ...اخيرلك ذ
سلعنا ءاشرميكنهم ص شخاأتعينيميكن يقة لطرا
.«نملدالىإنقلهاو

ولكن التسويق كما يشرح عمر مسألة تنطوي على  
على رلعثوالسهلامنليس »املشاكل:  من الكثير
نأعليكلك لذو.كهةلفااتعطب ما ن عاسرو.ينمشتر
يكملديتجمع حتى ية لقرافيين خرآسناأمعن وتتعا
ملشكلةاو.يةلقرالىإءجمليباين ملشتراعقناإليكفي ما 
علينا نضويفرنهم فإهنا لى إنتويأما عندنهم أهي 
ميكن تكمنتجان فإلبيع اعلىفق اتولم اذإو.همرسعاأ
يعلم الأنفضلننا أقعالواو ...عليكتضيع وتعطب ن أ
لنقوننا كألك بذننا أل،بيعهايد نرًسلعاينا لدنبأسلناا

تيسيأمن كل و.دلنقوافيمشكلة من ني نعاننا إلهم 
لكي سعري بأللبيع مستعد نك بأسيعتقد ء اللشر
لكلذو.مشكلتكحلل جه حتتاي لذالملااعلىحتصل 
يأيظهرلم اذإلكنو.همحدأليناإتي يأحتى ننتظر 
عن للبحثينة ملدالىإهبنذوًافدونّنكوننا فإشخص 
.«مشتر

م حتى املرحلة الثانوية اكتسبَّوعمر الذي تعل
ءاروملنطق افهمأ»كمزارع:  يستخدمها مةقيمهارات   ّ
كيف فعرأو.كبرأةءبكفاعمل أناأو.بهمقوأطنشاكل 
دحدأوتايرتقدضع أنأميكننيوًً.مثالة سمدألامستخدأ
حول األفكار من العديد لديه وعمر .«لنفسيًفااهدأ

كيفية حتسني الزراعة والنهوض بالتنمية الريفية  
نستمر نأملستحيلامن»أنه على  عمر ويصر ً.عموما
مهايستخدن كالتي ايقةلطرانفسم استخدافي
لبنيةاو»واألسمدة  اجليدة والبذور .«لعملافيفنا سالأ
مطلوبة. أمور كلها «ةلصغيرادولسدامثلسية ساألا

بعد جنحتاو،بجدنعمل ن أًالوأعلينا »إن  عمر ويقول 
.«جينيرخاء كاشرمن ة عدمسالى إلك ذ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/oumar.htm
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مة مقد
تشغيل علىمنها كبير نب جافي يث حلدالملعاافيية دقتصاالاةحلياامتقو

وأجرأبلمقالتها عمايبيع قل ألاعلىحد اوشخص لها ًًيباتقرة سرأكلو.قاسوألا
ءاشرفي ت ادايرإلاههذة سرألامتستخدو؛ماع نومن ت ماخدو أتمنتجايبيع و أتبار

لصحيةايةعالراوكية ستهالالالسلعاومللبس اوكل ملأاوملسكن امنليه إج حتتاما 
في ةلفقيرايفيةلراسرلألهمية أيقلال ق اسوألالىإلصولواو.ىخرألاتماخلداو
يفيةلراسرلألميكن ال ،لكذلى إفةضاإلباوً.مامتاب سباألالنفسومية لناانالبلدا

قبيل منلشحيحة اهادراموم تستخدن أقاسوألالىإلصوللوة جيدص فرن وبد
مبارو،تارالقراذتخااعلىتها رقدتقييد لى إلكذيديؤقد و،ةءبكفالة لعمااوضي ارألا

.ىخرألادلبنواوألةلعمااوأءالغذافيء اسوتي الذاءكتفاالاعلىها يجبر
قاسوألافيء الفقرايفينيلرانلسكااكةرمشاحتسني من ص خابشكل بد ال و
أتطروعية ارلزاتملنتجااوية غذألاعلىلطلب افيهاد اديزلتي الاحوألاتلكفي 

قاسوألاههذنت كااذإوً.ملياعاوًطنياوعية ارلزاقاسوألاعلىعميقة ت اتغييرفيها 
فزاحور ّفتون أسعهاوفي ن فإعني راملزارصغافيها ك يشتروجيد بشكل تعمل 

حتملومة زلالاتارستثماالاميتقدعلى ء الفقرايفينيلرانلسكااتشجعية قو
اذإ،لكذعلى ة وعالو.قلسواتطلباتلبية على تهم رقديز لتعزية رولضراطرخملاا
في نفسيكوق اسوألافيكتهم رمشامن ة دستفاالانيفيولرانلسكااعستطاا
بل ،فحسبهم ؤخارد اديزلن لك بذول صوألاكمةامروًيجيارتدر خادالاسعهم و

لكذحتقيق ن أعلى .تمالصداوطر خملاامعمل لتعااعلىتهم رقدًًيضاأستتحسن 
يفينيلرانلسكااكةرمشاعلى ة ثرملؤامةلعااطرخملاابيئةمن لتخفيف ايتطلب

لتفصيلامنيد مبزلفصل ااهذفي ل ونتناف سوو.عيةارلزاقاسوألافيء الفقرا
صةخلاالقيمةاسلسالملة عويث لتحدنتيجة عية ارلزاقاسوألاصفرر تغيكيفية  ُّ

ملهمةاملالعوامنًادعدلك ذبعد ض نستعرف سوو.عيةارلزاتملنتجااوية غذألبا
سلسالفي ك اشترالاعلىء الفقرايفينيلرانلسكااةرقديز تعزفي ص خابشكل 

يزتعزو،قاسولألسية ساألالبنيةاحتسنيمل العواتلكتشمل و.عيةارلزالقيمةا
حتسنيو؛قاسوألاتمامعلولى إلصولوابلسحتسني و؛عيةجلمااوية دلفراتارلقدا ُ

لخالمن لك ذفي مبا )رستثماالاةديازو(ليةملااتماخلدامثل)قاسوألاعم دتماخد
على سبمبكاد تعوية قدتعات تيباترفي  (صخلااوملعااعنيلقطاابنيت كاالشرا

.لقيمةاسلسالفي علة لفااصرلعنااجميع 


ءالفقرايفينيلرانللسكاعية ارلزاقاسوألاهميةأ
رسعاأمةزأكبتاولتي اعيةارلزاقاسوألافوظرن فإير لتقرامستهل في ء جاكما 

ةيدجدفز ابحوتتسم ة يدجدبيئة من ًًاءجزل ّتشك2006- 2008ة لفترافيية غذألا
عيةارلزاقاسوألاتسمتاملالطاو.يفيلرالنمواويفية لراتادقتصاالافي ر ستثمالال
كيزترر محوهي ق اسوألاههذو،ةلفقيرايفيةلراسرألامن للكثير ة كبيرهمية بأ

سمةحاق اسوألاههذو.عيةارلزاتللمنتجاًقااسوأهارعتباباصة بخاو،لفصلااهذ
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نياحليواجنتاإلاوصيل حملااعةارزعلى عيشها بل ستعتمد لتي اسر لألص خابشكل  ُ
معظم تبطترو.لفصلااهذصميم في ًًيضاأخليدما هو و،ةلصغيراتازحلياافي

ءالشراولبيع اوأ،لبيعاتقاعالل خالمن عية ارلزاتملنتجااقاسوبأعية ارلزاسرألا
كاشتراجةردةبشدين تتباو.فقطء الشراوأ(فيلصااءالشراوأفيلصاالبيعاءاسو)

يلذانملكااوةسرألالصوأىملستوًتبعاصة بخاو،عيةارلزاقاسوألافيسر ألاههذ
يفينيلرانلسكااُخلاُخلابنيح وايترما ى سول ّيشكال و .فيهجد تو منمسني ومس

في 148عية وأيقلقد بينما ،نالبلدامنلكثير اارلزاقاسوألافيمهمة كة رمشاصر عنا
نأعلى .قاسوألامع،ئيةلناايفيةلراطقملناافيسيما ال ،سرألابعض عل تفام ينعد

لكلذوً،مطلقام أًفياصاءاشرلك ذنكاأءاسو،يةغذألايتشتريفية لراسرألاغلبيةأ ً
خللدانسبةد يادزاظلفي و .ءاللغذكمستهلك لها سية ساأيةغذألاقاسوأنفإ

هميةأدادستزئية الغذاوعية ارلزاقاسوألاءادأةقون فإيفي لراخللدافيعي ارلزاغير 
.ملستقبلافيئي الغذامن لأل

لخولدةلصغيراتازحلياابصحاأمماأةجيدص فرفتح ة كبيرجة ربدملهم امن و
بشبان فإملستقبل افاستشرباوً.يامجزًيارجتاًطانشاعة ارلزاتصبححتى ق اسوألا
لىإايطمحولن وةللحياًعملياًارخياها رعتباباعة ارلزالىإنوسينظرم ليوايفلرا
اغندوأفييني رلتجااعنيراللمزاوربشوكابطة ارمتثل و.يةمجزتكن لم ما عة ارلزا

تالسنوادامتداعلىبطة الرايةعضوتسعت القد.منهة دستفاالاميكنًًًجاذمنو
5على بو يرما لى إًاعضو 27من ة خيرألالعشرا تتيباترفي بطة الراخلتدو.عضو 000

تسليم دعقومت برأو،دشارلإلظفني مومع ت قدتعاوة سمدألاءالشرعية جما
تعادملستواتاليصاإلًمانظات نشأأو،مليلعاايةغذألامجنابروةلبيرانع مصامع 

ديادزالًانظرنه بأابوجاألهمز جناإهمأنهويعتبرا عمء عضاألاسئل ما عندو.ئهاعضاأل ّ
ءعضاأمقاوبل ،عيارلزايبرلتدباوبها ب لشباامهتماادادزافقدعة ارلزامنحهم بارأ

149 .جهمنتاإسيعلتوٍضارأرستئجاباحلر العملباملشتغلني ابلشباابطةار

قاسوألافيكة رملشااحتسنيجل أمنطر للمخاي ّلتصدا
ثريؤو،عيةارلزاتملنتجااقاسوأفيلعمل اطرمخامن عة مجموعية ارلزاسرألاجهاتو
معظم نأمنغم لراعلىنه ألكذلمثا .كمشترو أئعكباء اسوتها اراقرعلى لك ذ
سرألامنلكثير انفإقبل من نا شرأكماية غذلألف صامشتر ة لفقيرايفيةلراسرألا
تيةاملواغيرف ولظراجهةاملوء الغذامنجه حتتاما عة ارزلى إتسعىة لفقيراعيةارلزا
رسعاألابّتقلعن يسفر ما هو و،يةغذألاقاسوأفيعليها يل لتعواميكنال لتي اوأ
ظل فينه ألكذلى إفيضاو.حملليةاقاسوألافيحة ملتاالسلعافيي رودنقص و أ
سرألاحتدن أحجملرامن،عيةارلزاتملنتجااقاسوأفيللعمل قة ثوملواصلفرامانعدا ّّ
طرخملااًماعموفى تتالوقلسوالىإهةجملواصيلحملاافيتها ارستثمااةلفقيراعيةارلزا ّ
.لسمكياوني احليواوعي ارلزاجنتاإلانظمفي جية نتاإلاةديابزتبطة ملراليفلتكااو

نها ّميكقة ثوملواوية جملزاتملنتجااقاسوألىإعيةارلزاسرألالصوونفإبل ملقاافيو
هةجملوانيةاحليواوعية ارلزاتملنتجااعلىكيز لتراوًيارجتاجها نتاإنظمل ستغالامن  ّ

ءكتفاالالىإجةحلاامنل ّيقلويلنقداخلهاديضمن ويد يزنأميكنما هو و،قلسوالىإ
ًعمادين ملتحدامبابيولنيااعيرامزعة مجموت ّتلق،اغندوأمنخر آلمثافي و.تيالذا

في يعةلسراتجباللوو ندناعم مطالى إطسلبطاايدرتومن لتمكينها ًًًاكبيرًجيارخا
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نفسنابأس يابوكاشالى إسناناألاننقل ال نحن »
ةكبيرت ارسياو أتحناشالى إجنحتاننا أل

ئيسيلرايقلطرانفإلك ذلى إفةضاإلباو؛لنقله
ننافإكهة لفااتعطبن أيدنرال ننا ألو،ءسي

في]مبو اهولي هاألنبيعها وكلها جنمعها 
[«.ةروجملااطعةملقاا

سانتيالن سيه ديل كارمن بورتوكاريرو  
، خو

.وبري، ًماعا 82، كرذ

في صشخاأتسعةو أنية ثمانحو ك يشتر»
لمحصوبنقل شخص م قااذإو .ةرسيار ستئجاا
.هظةباتكلفة يتحمل ف فسوه دمبفرلبشملة ا
500فع ديتحمل ن أه دمبفرلشخص ميكن ال و
«.دباتابوأقسولى إلنقلاتكلفةد السدبية ور

، حممد نفيد
ستابا، ًماعا 22، كرذ .نك

نعوراملزاءالهؤني يعاو.عيتهانو

ءلنساالّتشكين لذاهاءعضاألك ذعد ساو.الكمبا
على دعتماالامنل لتحواعلىمنهم ئة ملاافي  60 ّ

تهمجاحتياالتلبيةعة ارلزاوعية ارلزاغيرلة لعماا
ينيرجتامنتجنياليصبحويةسرألائيةالغذا

يلذاخللداماستخداعلى ين ردقامتخصصني 
150 كينيا فيو.ئيةالغذاتهمجاحتيااءالشرنه يكسبو

بشكل تعمللتي انلباألاتمنتجاق سوحت تاأًً،يضاأ
يةللغاة لصغيراتازحلياابصحاأمن للمنتجني جيد 

عيلراو،جهمنتاإلمل لكاايرلتجاايقلتسوامن
،ةاملشترافعالألاماستخدباتهم نااحليوي لصفرا

151 ميكنو.لوألامملقاافيبي ونيرق لسون لباألاجنتاإو
ن ّميكن أقلسوالىإهةجملواصيلحملااجنتاإلًًيضاأ ّ
.عيةارلزاسرألا

ءالشرجه حتتاي لذاخللداكسبمن ة لفقيرا
نفإلك بذو.ئيةالغذاصيلحملااجنتاإلبة ملطلواتخالملدا

هاطرمخاتقليل وقاسوألالىإلصولوابلسحتسني  ُ
عيارلزارستثماالاةديازلتشجيع ًمهماًافزحال ّيشك

.جيةنتاإلاىمستوفع رو
بشكل ًماعموعية ارلزاتملنتجااقاسوأتعمل و

مهاتخدما عندو،فسةملنااعلىم تقوما عندفضل أ
ماعندو،تالتصاالاوللنقل ة جيدسية ساأبنية 

ال ماعندو،كنيرملشاابنيية بحرت ماملعلوافقتتد ّ
لسلطةاتوتفايقل ما عندو،لصولوابلسدتقي َُّ
في محةجلااتلتقلباافّقتتوما عندو،كنيرملشاابني 

ال فولظراتلكن ألهسف يؤمما و.لطلباوضلعرا
عنيراملزارلصغاح يتاال و .ةردنات الحافي اّلإرّفتتو

من ةدومحدتياكمىسوةدلعاافيءالفقرا ّ
تملنتجااحتتاال قد و،بيعهاميكنهم لتي اتملنتجاا

وأقيمتهاتنخفض قد و أنةمعيسم اموفي اّلإلهم  ّ
نحياألامنكثير في ن ويعتمدولنقل اليفتكاع تفارا

جرخاق لسوارسعاأعنت مامعلولى إنويفتقرو،ليهمإنتويأين لذاينملشتراعلى 
يتسببو.تهممبيعامن ية نقدل اموألىإًًارفون جويحتاما ة دعاو،ةصغيرينة مدب قرأ
ملنتجنيارصغايعيشها لتي انُّلتيقامعدت الحاة ديازوطر خملااتيامستوفع رفي لك ذ
لثقةايّنبتدًماعموتتسم لة حافي ن وملشتراهايتكبدلتي اتمالملعااليف تكاة ديازو

.نبنيجلاابني 
ءسطالوامنلكثير اعيةارلزاوئية الغذاتملنتجااقيمةسل سالمن لكثير افيخل يدو
،تمالملعااليفتكامن يد ملزاوىخرأطرمخاعلى ة خطوكل ي تنطوو،ِكملستهلاوملنتج ابني 

في يولتساباق لسواسلطةع ّزتتوما ّقلو.قلسواةءكفامن حلد الىإكله لك ذيديؤو
ليفلتكاايرمترمن لسلسلة اصرعناى قوألكذن ِّميكو،لقيمةاسلسلةحل امركل 

لةلعماالككذو)عني راملزارصغاة دلعاافيهم و،ةقوقل ألاعلةلفااصرلعناالىإطرخملااو

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/jose.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/muhammed.htm
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بعض فيو (.عيارلزالتجهيزاوعة ارلزافيقتة ملؤا
»... أمتنى أن يكون لي نشاط مدر لدخل جيد ز ّكترجة ردعتفارباق لسواسلطةت وتفاد اديز،تالحلاا
حتى أمتكن من حماية أطفالي ونفسي من نألكذل مثا .ةدمحدقيمة سل سالعلى ة لسيطرا
أن أزيد حجم املوكير )مرهم ّاملشقة... وأودفي 75على تسيطر تينية لالايكامرأفيت كاشربع رأ

ستخدتقليدي مر ي م في العالج( الذيَُتهيمنو،يلزالبرافينة ملهجاةرلذاقسومن ئة ملاا أبيعه... وميكنك أن تبيعه بسرعة إذا حملته ّ فيو.لنباقسوفي لنسبة انفسعلى ت كاشربع رأ
عن زبائن محتملني. ًبنفسك وجتولت به بحثا وأنت تعرف أنني أبيعه بربح ضئيل ألن هذه في 72نسبتهمبا ت كاشربع رأثرتستأ،مبيالوكو املنطقة فقيرة. وال ميكنني أن أترك أطفالي ىخرأتكاشربع رأذتستحوو،يتلزاقسومن ئة ملاا .زملواوةَّكلياوطس لبطااقسومن ئة ملاافي  94على  ألبيعه في أماكن أخرى«.ُ سامبوئةملاافي 97على ن مطحنايهيمن ،رودلسلفاافي و ،بنتو  في 87على ت كاشربع رأتسيطرو،لقمحاقسومن 

سنغاا، ًماعا 45، أنثىا152 .لل تسخير نفإاهكذو.نلباألاتمنتجاق سومن ئة ملاا
يفيةلراتادقتصاالاعجلةفع لدعية ارلزاقاسوألا
يتطلب لفقراةئرادمن ج وخلراعلىء الفقراةعدمساو

ردمصاوت قامعوفهم لك كذو؛لقيمةاسلسالمختلف بها تعمل لتي ايقةللطرًفهما ّ
بها ميكنلتي ايقةلطراو؛ينخرآلاءالفقرايفينيلرانلسكااوعني راملزارصغام ماأخلطرا
.بحيةركثر أوةطرمخاقل أةدمحدقيمة سل سالفي لعمل انيكون أ

؟ضيةملاالقليلةادلعقوافيق اسوألاتتغيركيف 
ميةلناانالبلدامنلكثير افية كبيرت الحتوعية ارلزاقاسوألاةرادإتساسيات شهد ّ

مطلع قبلعي ارلزايقلتسواُننت كاو.هانحوو أضيةملااماعاثني لثالادامتداعلى ظمً
لىإلتقليلالىإفيهدن كاي لذاميحلكواخللتداعليهايغلب ضي ملاانلقراتنيناثما

تلعمالافصرحصيلة ن ضماوية حلضراطقملناافيية غذألانقصطر مخامن حد نى دأ
رصغاكة رمشالة كفاو،تيجيةاسترالاعيةارلزالسلعامنئب الضراتادايرإوجنبية ألا

153 بها متقويق لتسوانشطةأنتكاو.يةلنقداوئية الغذاصيلحملااجنتاإفيعني راملزا
قليميةإًارسعاأعنيراملزاعلىض تعرنت كامية حكوشبه يق تسولس مجاة دلعاافي 

.يقلتسوانشطةأمنة دلعاافيًامستبعدص خلااعلقطاانكاو؛تهمملنتجاسمية موو
نابلدفي ل ّيشكن كاو،جنتاإلاةديالزية قوفز احون البلدابعضفي م لنظاااهذح تاأو
لوألامملقاافيمنه ض لغرانكاوعني راملزارصغاعلى ئب الضرالشكاأمنًشكالى خرأ

.يةحلضراطقملناافيةهيدزرسعابأية غذألافيرتولة كفاهو 
ًعبئال ّيشكج ذلنموااهذن أهوت نينالثماامطلعفي ئد لسااملعاالتفكيرانكاو

لم نهأو،ملنتجنيارسعاأفيحقيقي ط هبوفي هم يسانه أو،لهحتمميكن ال ًلياما ّ
،ليولدالبنكامني قوبتشجيع ،ةكثيرن ابلدت ذّنفو.عيارلزالنموايزتعزفي ينجح 

لنظماتةومتفات جاربدت رحترو.تملنتجااوتخالملدايقتسونظم في ة كبيرت حاصالإ
ىجرو،لقطناولنب اوو كالكااقبيلمن ية لتقليدايرلتصداصيلمحايق لتسوحمللية ا

ةلقصيراتلتقلبااةديازلى إفضىأمما،رسعاألاولية ولداةصدرألاةرادإتلياآتفكيك
154 لسلعارسعاأيدحتدويق تسوفي لة ولدارودصّتقلكما .لسلعارسعاأفيجل ألا

صةبخاو،ظةمللحواتاءستثناالامنلكثير ادجوومن غم ل راعلىسية ساألائيةالغذا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/bintou.htm
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تادراوعلى جز احلواضتِّفُخو،صخلااعلقطاامماأيقلتسوابابوأتحتُفو.سياآفي
لكثيرانأعلى؛تالتغييراههذمن عني راملزارصغامن لكثير ادستفااو.ئيةالغذاداملوا

قاسوألاصفراوفقدلة وملعزائيةلنااطقملناافيصة بخاو،ينخرآلاعنيراملزارصغامن 
.شدأطرخملااضوتعروخل لداوقة ثوملوا

عةمجموك هنانت كا،لةولدالىإةتكزملرايقلتسواةرادإنظمتفكيك مع ي زالتوباو
ميةلناانالبلدافيعية ارلزاقاسوألاتشكيلت دعاألتياىخرألاملالعوامنملة كا

لنمواورُّلتحضاملالعواههذتشمل ،طنيلواىملستواعلىو.ةخيرألاتالسنوافي 
يثحتدو،ملستهلكنياتفضلياأفيت ارلتغياو،خللدامند لفرانصيبد يادزاوني لسكاا ُّ

155 .تالتصاالاوللنقل سية ساألالبنيةافيت لتحسينااوئة لتجزاةرجتاوئي الغذالتجهيزا
قاسوأردمصاة يدامتزة ربصول ّتشكمية لناانالبلداتتبا،مليلعااىملستواعلى و
.تجلنسيااةدملتعداةلكبيراعيةارلزايةغذألاتكاشرب جتتذعية ارزتمنتجاو

ةرلتجاامنظافي كمة املترالبطيئةاتالتغييرالخالمن ًئياجزة رلتجاابيئةت رتغيكما  ّ
كما ،قليميةإلاوئية لثنااةرلتجااتقاتفااو،صةخلااومة لعااةدجلواييرمعافي وملية لعاا

نابلدفي لنمو ايعةلسراتادقتصاالاهميةأديادزاعنمنها نب جافي ت التغييراجنمت 
ةرمصدوة درمستوها رعتباباي دقتصاالانامليدافيلتنمية اون ولتعاامنظمة ج رخا ّ

ًامنوص خلصواجهوعلى ئ دلهااحمليطاوسيا آمنطقةت شهدو.عيةارلزاتللمنتجا
يةسيوآلاعيةارلزاتادرالواتتبا،2007-2008ة لفترالبحلوو.عيةارلزاةرلتجاافيًئالها

تمنتجاومللحواويت لزاصيلمحاوبحلبوامنمعظمها و،مليةلعااةرلتجاابعرلّتشك
ةرمصدن اكبلدء اسوية رلتجااتفقالتداتلكعلى لصني اولهند اهيمنتو 156.لبستنةا ّ
لكثيرافيعية ارلزاتملنتجااقاسوأعتنود اديز،ملالعواتلكلكل نتيجة و.ةِدرمستوو أ ّ

حملليةاتملنتجااتبيعلتي ايةولقراقاسوألا،حيةنامن ،قاسوألاههذتشمل و.نالبلدامن
تاوخلضراتبيعلتي امليةلعااقاسوألاىخرألاحيةلناافيتشمل وً،محلياتستهلك لتي ا
تجاربدملة ملتكاايثةحلداوية لتقليداقاسوألاكهناو.سمهاموغير في بة ّملعلا

عتنويتيح و .مليةلعااوقليمية إلاوطنية لواوية حلضراوحمللية اتياملستواعلى تة ومتفا ّ
طرمخامن لك ذحه يطرما لى إفةضاإلباعني راملزارصغام ماأةيدجدًصافرق اسوألا

.جزاحووةيدجد

يةحلضراقاسوألا
نتيجة ضيةملااًماعابعني رألاوأثنيلثالالخالعميقة ت اتغييرية حلضراقاسوألاتشهد

كزاملراوأىلكبرانملدافيء اسو،يةحلضراطقملناانسكاد اعدأفييع لسراللنمو 
رظهووخل لداىمستوع تفارانالبلدامنكثير في لك ذحب صاو.ةلصغيرايةحلضرا

في ًًيضاألكذتبط يرو؛كهاستهالاطمناأوقها اوذأختلفتاة كبيرسطة متوطبقة 
ئيةبالكهراةجهزألارّفتوولة لعمااقاسوأفيء لنسااكةرمشاد يادزباطق ملناابعض 

ًماعمون البلدامعظمت شهدو.ملالعوامنلك ذغير وسع اوقنطاعلى لية ملنزا
تاوخلضراقبيلمن ،لقيمةاليةلعااتملنتجااسيماال ،يةغذألاعلىلطلب افي ة دياز
ينلذاصشخاألادعدد ادزاو (.هنادألوجلدانظرا)نلباألاتمنتجاومللحواوكهة لفااو

.لتحضيرالسهلةاوأعةّملصنايةغذألاوةدجلواليةلعاانةملضموايةغذألانلوّيفض
عممطاوفذ منافي م لطعاالوتناوةلكبيراجرملتاافيق لتسوانولكثيرالِّيفضو ّ
.يعةلسراتجبالوا

ءاسوطنية لوايةغذألاقاسوأهيكلةعة بسرت عيدأ،قاسوألايرحترب عقاأفي و
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)كيلوغرام/فرد/سنة(ر أمناط استهالك األغذية ُّتغي 2اجلدول  

املنتج البلد 

احلبوب 
اخلضروات 

احلليب 

الصني 

احلبوب 
اخلضروات 

احلليب 

السلفادور 

احلبوب 
اخلضروات 

احلليب 

غانا 

احلبوب 
اخلضروات 

احلليب 

الهند 

احلبوب 
اخلضروات 

احلليب 

كينيا 

احلبوب 
اخلضروات 

احلليب 

بيرو 

احلبوب 
اخلضروات 

احلليب 

تونس 

الزيادة 1980 2005
)نسبة مئوية( 

119

1 
453 
700 

156 
271 
24 

154 
49 
3 

-4 
110 
29 

133 
63 

103 

139 
30 
84 

90 
15 

133 

95 
30 
7 

58 
26 

3 

4 
54 
67 

146 
74 
65 

140 
48 
39 

-13 
76 
17 

128 
44 
76 

147 
25 
65 

37 
63 

-19 

140 
44 
50 

102 
27 
62 

0 
32 
48 

207 
185 
98 

207 
140 
66 

 .http://faostat.fao.org/site/345/default.aspxعة ارلزاوية غذلأامنظمة يف عية وشملوائية اشحلإاتنالبيااةعدقا :ردشملا

؛تالتغييراتلكفع لدو أيةحلضراطقملناافيء الغذاعلىة ملتغيرات للطلبابة ستجالال
تجاربدغت بزوئلة هاة يدجدت ارستثماائةلتجزاةرجتاولتجهيز اتعمليات شهدو

ةلكبيراجرملتااتنتشراو.نالبلدامختلففي ق اسولألة يدجديير معاوتتيباترتة ومتفا
لتياتينيةلالايكامرأفيلنمو ااهذأبدو.ميلناالملعااءنحاأمعظم في عة بسر

تمبيعامن كثر أوأئةملاافي 60نسبته مبا ة دلعاافيًًلياحاة لكبيراجرملتاافيها ثر تستأ
قيلشرابهاجنووسيا آقشرفي ية البدانتكاحيث سيا آتليهاو؛ئيةالغذائةلتجزا
في ثميقي فرألابجلنوافيية البدانتكاحيث يقيا فرأثم،سياآبجنوفي ًًاخرمؤو

157 ذتستحولتي ايلزالبرانةرمقاميكن :نالبلدابنيكبير ت ولتفاانأعلى.يقيافرأقشر
ليفيابولة ودو،ئيةالغذائةلتجزاتمبيعامن ئة ملاافي 75على ة ل كبيراجرملتاافيها 

158 بني قوفرجد توكما .ئةملاافي 10على فيها لنسبة ايدتزال لتي اتميالقواةدملتعدا
في ةلكبيراجرملتااتسيطرحيث ت ملنتجاامختلفبني وة لصغيرانملداوة لكبيرانملدا
تاوخلضراوكه الفوبانة رمقابة َّملعلاوةزَّجملهايةغذألاقسومن ة كبيرحصة على ة دلعاا
لعماألالتشملًايدشدًيناتباين تتباة لكبيراجرملتاانفإلك ذلى إفةضاإلباو.جةزلطاا
.مليةلعاائةلتجزاسلسالوية سرألايةرلتجاا

شركات من املنتجات شراء األحيان من كثير في تفضل الكبيرة املتاجر أن حني وفي 

http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx
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إطار في السياقات بعض في تعمل كما اإلنتاج، وحدات من مباشرة أو الكبرى التجهيز 
باألجل، مدخالت األحيان بعض في وتقدم املزارعني، وصغار املفضلني املوردين بني عالقات 

املنتجات توريد على األمثلة من الكثير وهناك 159املنتجات.وجتمع  التقنية املساعدة وتوفر 
جنوب في سيما ال مباشرة، غير أو مباشرة بصورة الكبيرة املتاجر إلى املزارعني صغار من 

الغذائية التجزئة أسواق في األرجح على الصغيرة احليازات أصحاب ويندمج 160آسيا.شرق  
معهم بالعمل اهتمام ولديه ًشامالأو  ًمتجاوبااألعمال  قطاع يكون حيثما احلديثة 
القادرين واملتمكنني املنظمني املزارعني صغار فيها يوجد التي احلاالت وفي عادلة، بشروط 

قطاع يوجد وحيثما بها، يقومون التي والتسويق اإلنتاج عمليات وتنظيم تطوير على 
أن على 161املزارعني.وصغار  األعمال قطاع ملشاركة املطلوبة الظروف تهيئة ييسر عام 
ما وبخاصة الكبيرة، املتاجر تفرضها التي الصارمة باملعايير الوفاء يستطيعون ال من 

سالسل من النوع هذا من ًعمومايستبعدون  والكميات، العرض باتساق منها يتعلق 
عدد تخفيض إلى ًصراحةيسعى  الكبيرة املتاجر من الكثير فإن ذلك على وعالوة القيمة. 
وهو ما قد يعني استبعاد صغار املنتجني.162املوردين.

الكبيرة املتاجر تهيمن أن من قلق اجلديدة األلفية من األول العقد مطلع في وساد 
إليها التوصل مت التي األدلة وتشير 163الناشئة.األغذية  أسواق على املطاف نهاية في 

التجزئة، من األخرى األنواع دور أهمية وإلى 164اخملاوفتلك  في املبالغة احتمال إلى ًًمؤخرا
تنخفض التي األسواق هذه زالت وما التقليدية. األسواق خالل من التجزئة فيها مبا 

في منهم الفقراء سيما ال واملنتجني، للمستهلكني ًمهماًدوراتؤدي  دخولها تكاليف 

 سمات سالسل إمدادات املنتجات الزراعية والغذائية التقليدية واحلديثة أهم 7الإطار  

التقليدية 
yلطلبارسعاأنةومرض نخفاا
yنوجملهزاوأرلتجااهاديقوت ادامدإلاسل سال
yحلجمالىإلقيمةانسبةض نخفاا

سيةساألاتبلرابحسبعية لنوايد حتد yُ
yنلضمامة زلالاسيةساألالبنيةالىإةدوحملداجةحلاا

مةلسالاوعية لنوا
yتملنتجاامنلكثير اتلفنية مكاإضنخفاا
yتملنتجاايلحتووجتهيز ت يامستوض نخفاا

ها يرتصدقبل 
yطرمخاع تفاراوت ادامدإلاسللسالد وحملدالتنسيقا

لسلسلةاحلامرجميع في ت مالملعااليف تكا
yملتخصصةاةلصغيرايةرلتجاالعماألاةكثر
y جميع فيية لهواعلىظ حلفاا/لتتبعامانعداوأقلة

تادامدإلاسلسلةحل امر
y احلاجة إلى قدرات لوجستية أساسية احلديثة

yلطلبارسعاأنةومرع تفارا
yئةلتجزارجتاها ديقوت ادامدإلاسل سال
yحلجمالىإلقيمةانسبةع تفارا
yصةخلااييرملعاابحسبعية لنوايد حتد
yمةلسالاوعية لنوانضمات لياآلىإةلكبيراجةحلاا
yتملنتجاامنلكثير اتلفلمعدع تفارا
yيرلتصداقبلت ملنتجااجتهيزويل حتوت يامستوع تفارا
yتادامدإلاسلسالتنسيق و أملتكات يامستوع تفارا

لنيَّملفضايندرملوامع 
yسلسالفي ت مالملعااليفتكاوطر خملااضنخفاا

ةلقصيراتادامدإلا
y ملتخصصةايةرلتجاالعماألاقلة
yفي يةلهواعلىظ حلفاا/لتتبعالىإةلكبيراجةحلاا

تادامدإلاسلسلةحل امرجميع 
yمةمتقدجستية لوت ارقدلى إجةحلاا

Hensonمن ف رشبتذ خوأام :ردشملا (2006)
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الريفية والتنمية الزراعة في للتحرير الهيكيلية األبعاد برنامج وكشف األقاليم. جميع 
جرى التي السبعة البلدان مناطق معظم في التقليدية التسويق ترتيبات هيمنة عن 

محدود عدد في ّإالمهمة  تكن لم احلديثة لألسواق املبيعات أن نيتبحيث  استقصاؤها  َّ
احلديثة األسواق من النقيض وعلى 165زراعية.جتارية  أعمال فيها ُنشئتأالتي املناطق من

وتعدد بتشتتها العادة في التقليدية األسواق تتسم هيكلتها، أعيدت التي واألسواق 
تعاني وقد األحيان؛ من كثير في الكفاءة إلى تفتقر األسواق وهذه وتفتتها. طبقاتها 

املنتجات؛ نوعية تنخفض وقد املرتفعة؛ األسعار وتقلب واإلغراق السلع نقص من ًدوريا
عن يسفر مما السلسلة، مراحل جميع في املعامالت وتكاليف اخملاطر مستويات وترتفع 

بالتوازي احلديثة واألسواق التقليدية األسواق تعمل وعندما املنتجني. أسعار انخفاض 
منتجاتهم. لتسويق ومتنوعة متطورة استراتيجيات بوضع املنتجني لصغار تسمح فإنها 
أن املنتجون يرى قد أعلى، ًأسعاراالعادة  في تعرض احلديثة األسواق أن من الرغم وعلى 

األسواق يستخدمون قد أو النقدية، بالتدفقات تتعلق مزايا متنحهم التقليدية األسواق 
يحصلون  كانوا وإن حتى احلديثة السوق مبعايير تفي ال التي منتجاتهم لبيع التقليدية 

على سعر أقل. 

مليةلعااقاسوألا
املدارية« »املنتجات انخفضت وقد احمللية. األسواق رتتغيكما  ًمتاماالعاملية  األسواق رتتغي ََّّ

واحللوى( والسكر والتوابل واجلوز النسيجية واأللياف والشاي والكاكاو النب )أي التقليدية
في الزراعية الصادرات قيمة مجموع من املائة في 19إلى  املائة في 39من  النصف مبقدار

خالل واخلضروات الفاكهة نسبة وازدادت والتسعينات. الثمانينات خالل النامية البلدان 
في 7من  البحرية واألغذية واألسماك املائة، في 22إلى  املائة في 15من  الفترة نفس 
املنتجات هذه وتهيمن املائية(. األحياء تربية من ثلثها من )وأكثر املائة في 19إلى  املائة 
أكثر متثل زالت وما النامية البلدان من والغذائية الزراعية الصادرات على التقليدية« »غير 

أسواق في التجارية احلماية معدالت في نسبي انخفاض ذلك ويصاحب ً،نشاطااألسواق  
أمريكا في معظمها البلدان من قليل عدد الصادرات على ويهيمن الصناعية. البلدان 

الهيمنة مركز إلى الوصول من نت َّمتكالبلدان  بعض أن من الرغم على وآسيا الالتينية 
سوق على تهيمن التي كينيا البلدان تلك أمثلة وتشمل دة،محدمنتجات  أسواق على  َّ

166الفاصولياء اخلضراء وبيرو التي تهيمن على سوق األسباراجوس.

محفوفة زالت ما العاملية الزراعية األسواق فرص من املنتجني صغار استفادة أن على 
هذه وأول القيود. من ًعددااملنتجون  هؤالء ويواجه النامية. البلدان في الصعاب من بالكثير 
ما وهو النامية، البلدان في للزراعة احمللي والدعم الراهنة التجارة بسياسات يرتبط القيود 

النامية. البلدان في املزارعني لصغار التصدير أسواق تتيحها أن ميكن التي الفرص من يحد 
200وأمريكي  دوالر مليار 70بني  السياسات لهذه العاملية التكلفة تتراوح أن املتوقع ومن 

عن ناجم التكاليف هذه من املائة في 90من  وأكثر ،2015عام  بحلول أمريكي دوالر مليار 
البلدان دوتتكبالزراعية؛  املنتجات على تعريفات وفرض األسواق إلى الوصول بلستقييد   َُّ
زيادة إلى الكامل التحرير يؤدي وسوف التكلفة. تلك مجموع من كبيرة نسبة النامية

بني  تتراوح وبنسبة األساسية، الزراعية املنتجات في املائة في 5على  تزيد بنسبة األسعار 
تقترب زيادة إلى ذلك سيؤدي كما الزيت. لبذور املائة في 15والقطن،  في املائة في 20و 10

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

األغذية سالمة أنظمة صرامة ازدياد هو املنتجني صغار يعوق الذي الثاني والقيد 
مثال التصدير. أسواق في القيمة العالية املنتجات على خاص بشكل املطبقة ونوعيتها 

منتجات امتثال يشترطون خارجها( متزايد )وبشكل أوروبا في التجزئة جتار كبار أن ذلك 
العاملية الشراكة ملعايير النامية البلدان من املائية واألحياء احليوانية واملنتجات احملاصيل 

»للممارسات األوروبية بالشراكة قبل من )املعروفة السليمة الزراعية للممارسات 
إنتاج وحدة كل تقييم تقتضي للمزارعني محددة قواعد تشمل التي السليمة«( الزراعية 

الشهادات. بإصدار لها مرخص شركات حلساب يعملون مستقلني مراجعني جانب من 
نفقات السليمة الزراعية للممارسات العاملية الشراكة ملعايير االمتثال يتطلب وقد 

وضع ويلزم الفرز؛ ومظالت الرش ومعدات الكيميائية املواد مستودعات في رأسمالية 
املزارعون يحتاج ذلك، إلى وباإلضافة الشهادات. إصدار تكاليف وتغطية اجلودة إلدارة ظمن ُ

التكاليف هذه وكل التتبع. ومتطلبات والضوابط واملمارسات املعايير على تدريب إلى 
الصغيرة احليازات أصحاب يعجز مستويات التكاليف تبلغ وقد الدخول أمام حواجز تضع 

تكاليف  ارتفاع على للتغلب مهمة طريقة اجلماعية العضوية أن على سدادها. عن 
168املعامالت التي يتكبدها من ينجحون في االلتزام باملعايير.

صغار  استبعاد إلى متيل القيمة العالية املنتجات تصدير أسواق أن كثيرة دراسات وتبني 
ويتضح والعمليات. للمنتجات أعلى معايير وضع نتيجة اشتدت عملية وهي 169املنتجني،

كينيا. في الطازجة اخلضروات تصدير بسوق يتعلق األول، املثال التاليني. املثالني من ذلك 
السبعينات خالل اخلضروات تصدير صناعة شهدته الذي السريع النمو أعقاب ففي 

الكبيرة املتاجر ملعايير مراعاة التسعينات في السوق هذه هيكلة أعيدت والثمانينات، 
20)الشهادات  إصدار تكاليف ارتفاع وأفضى أوروبا. في   45من  جملموعة أمريكي دوالر 000

املزارعني عدد وانخفض السوق. في املشتغلني املنتجني صغار من عدد انهيار إلى 170ً(مزارعا
مقاطعة في التصدير شركات كبريات إحدى إلى اخلضراء الفاصولياء يوردون كانوا الذين 

1واحدة فقط )ماكاكوس( من أكثر من    مزارع فيما بني عامي 400 مزارع إلى أقل من 200
واملشتريات التصدير لشركة اململوكة الكبيرة املزارع إنتاج مكانهم واحتل ؛2004و 1991
على ورّالسلسمك  منتجي صغار حصل نام، فييت وفي 171املزارعني.ومتوسطي  كبار من 

شركات كبريات إحدى إلى اإلنتاج توريد من لتمكينهم غيانغ آن جامعة من كبير دعم 
تقلب أن على أوروبا. إلى ورّالسلسمك  شرائح بتصدير ذلك بعد تقوم كانت التي التجهيز 
معناه كان أوروبا إلى األسماك لتصدير املطلوبة باملعايير االلتزام تكلفة وارتفاع األسعار 

تقليص إلى املطاف نهاية في واجتاههم التصدير سوق على املشاركني املنتجني إقبال عدم 
172احمللية.الطازجة  األسماك لسوق ورّالسلسمك  من صغيرة كميات لبيع إنتاجهم نظام 

عضوية بأنها لها املشهود الزراعية املنتجات في سيما ال املتخصصة، األسواق متثل وال 
قيمة مجموع وبلغ الزراعية. التجارة من ضئيلة نسبة ّإالالعادلة  التجارة على قائمة أو 

دوالر مليار 52قيمته  ما النوعني، هذين بني األكبر وهي العاملية، العضوية املنتجات سوق 
173 الغذائية املبيعات مجموع من املائة في 2و 1بني  تراوح ما أي ،2008عام  في أمريكي

تعود أن ميكن ألنها الصغيرة احليازات أصحاب تهم األسواق هذه أن على العالم. في 
الطويلة العقود و/أو املتميزة األسعار وكذلك املنتجني على اجتماعية أو بيئية بفوائد 
ألصحاب بالنسبة كبيرة تكاليف على ينطويان األسواق من النوعني هذين أن على األجل. 

املنتجات معايير أن حني وفي ومكلفة. دة َّمعقشهادات  يتطلبان ألنهما الصغيرة احليازات 
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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 
نوعني عن آسيوية بلدان ثالثة في 2008عام  في ُجريتأدراسة وكشفت كبيرة. وحدات 

غير منظمات األغلب في تقوده النظامني هذين أحد العضوية. الزراعة ظمنمن  رئيسيني  ُ
احمللية، السوق إلى إنتاجها توجه التي الصغيرة املزارع مع األول املقام في ويعمل حكومية 

174كبيرة.شركات  العادة في ويشمل اخلاص والقطاع احلكومات تشجعه اآلخر والنوع 

في فيشيع األول النموذج وأما الصني، في يسود الثاني النموذج أن الدراسة من نيوتب َّ
الوحدات إنتاج تشجع العادلة التجارة فإن املقابل وفي النوعني. بني تايلند وجتمع الهند

عناصر وعوجلت الصغيرة. احليازات أصحاب األرجح على تفيد فهي ولذلك الصغيرة 
االجتماعية  املسؤولية أعمال جدول في األخيرة السنوات في املتخصصة األسواق هذه 

املتزايدة للشركات العاملية في سالسل األغذية الزراعية. 

قاسوألامختلففي ليف لتكااوص لفرا
أن الواضح من كان وإن املنتجني، لصغار مهمة تكون أن ميكن والدولية احمللية األسواق 
من ًًكثيراأكبر  ً،أوالاألسواق،  فهذه أكبر. ًفرصايوم  بعد ًيوماتوفر  احمللية احلضرية األسواق 

مجموع أن إلى التقديرات وتشير أكبر. بسرعة وتتسع املنتجات، معظم تصدير أسواق 
املنتجني لصغار أمريكي دوالر مليار 17من  اقترب أفريقيا في احلضرية السوق قيمة 

سوق )سواء التصدير سوق في أمريكي دوالر مليارات 4قيمته  مبا مقارنة 2002عام  في 
كينيا في احمللية البستنة زراعة فنظام 175القيمة(.العالية  املنتجات أو املدارية املنتجات 

التجار وصغار املزارعني صغار أعداد فيه وتزيد القيمة حيث من مرات خمس أو أربع أكبر 
50و 40بني  يتراوح مبا أكبر احمللية الطازجة املنتجات نظام كان الصني، وفي 176مرات.عدة  

طبيعة رتتغيً،وثانيااجلديدة.  األلفية من األول العقد مطلع في الصادرات نظام من مرة  َّ
ًًحاليااألساسية  السلع على الطلب ومير احمللية. احلضرية األسواق في املطلوبة املنتجات

ال كان وإن حتول مبرحلة متر التي االقتصادات سيما ال البلدان، من الكثير في ركود بحالة 
بسرعة. االزدياد في آخذ قيمة األعلى املنتجات على الطلب أن حني في عليها، يقتصر 

الزراعية. العمالة أمام طيبة ًآفاقايفتح  ما وهو كثيفة، عمالة املنتجات هذه تتطلب كما 
واألسواق اإلقليمية. البينية للتجارة جديدة فرص احلضرية األسواق عن تنشأ ً،وثالثا

الصحراء جنوب أفريقيا وتعترف بالفعل؛ مهمة آسيا من واسعة أنحاء في اإلقليمية 
احلضرية لألسواق يكون أن ًعموماوميكن  هائلة. إمكانات على تنطوي األسواق هذه بأن 
وداخل ًمحلياالزراعي  الريفي للنمو جديدة فرص تهيئة في كبير أثر النامية البلدان في 

الفرص هذه أن على النمو. هذا في رئيسي بدور املنتجني صغار يشارك أن وميكن األقاليم 
تختلف من حيث طبيعتها ونطاقها باختالف السياقات وسالسل القيمة. 

مختلف في العمل إلى البلدان من الكثير في الصغيرة احليازات أصحاب يسعى وقد 
ألن مطلقة اختياراتهم تكون ّأالوينبغي  األسواق. تنويع الزدياد ًنظراالبديلة  األسواق 

يحددها خياراتهم فإن ًوعمومامزاياه.  له يكون قد الوقت نفس في مختلفة أسواق دخول 
قيمة العادة في ارتفعت وكلما واخملاطر. والتكاليف الوصول وإمكانية املتوقع العائد 

وميكن إليه. الوصول صعوبة األرجح على ازدادت فيه املشاركة من املتحقق والعائد السوق 
الصغيرة، احليازات أصحاب على كبيرة مجزية بفوائد تعود أن احمللية األسواق هيكلة إلعادة 

متيزها  التي التنظيمية واألشكال واملعايير املؤسسات ألن حتديات على تنطوي قد ولكنها 
ًوعموماالتقليدية.  احمللية باألسواق ارتباطها من أكثر العاملية باألسواق العادة في ترتبط
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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 

األصول إلى للوصول وكافية مستقرة ًفرصاذلك  يتطلب كما التسويق. واستراتيجيات 
احلكومية غير املنظمات من والدعم املالية(، اخلدمات سيما )ال واخلدمات التكميلية 
177مواتية.عامة  وبرامج وسياسات متجاوب أعمال وقطاع اخلاص، القطاع ومنظمات 

على فقط ليس السوق وظروف السياق خالل من ستتحدد الفرص أن الواضح من ً،وأخيرا
السائدة والظروف حدة على كل القيمة سالسل ظروف وكذلك بل القطري، املستوى 

تيسر  التي العامة العوامل من عدد حتديد ميكن أنه على واألقاليم. املواقع مختلف في 
اشتراك أصحاب احليازات الصغيرة في األسواق. 

نلسكااعلىة ثرملؤائيسيةلراقلسواملاعوبناء سالم طويل 
ءالفقرايفينيلرااألمد في رواندا 

يفينيلراملنتجنياتمنظما
التي املقابالت أثناء في كولومبيا في الصغيرة احليازات وأصحاب اخلاصة الشركات أكدت 

وال 178بينهم.جتارية  عالقات إلقامة مجموعات في املنتجني تنظيم أهمية معهم جريتأ ُ
اجلانبان. يتكبدها التي املعامالت وتكاليف اخملاطر من تقلل اجملموعات ألن هذا في غرابة 

أعم، بشكل املنتجني ومنظمات اجملموعات، تتيحها التي الرئيسية التسويقية والفائدة 
في معامالتها توسيع ميكنها وبذلك املنتجات وبيع املدخالت شراء زيادة هو ألعضائها 

بدرجة موثوقة عالقات تكوين ًًأيضااملنظمات  وتتيح النقل. تكاليف وتخفيض األسواق 
املدخالت بائتمانات ترتبط قد التي العقود خالل من ذلك في مبا املشترين، كبار مع أكبر 

وباإلضافة املنظمات. خالل من املالية اخلدمات حتسني ميكن كما اإلنتاج. دعم وخدمات 
والكمية املطلوبة النوعية كفالة في رئيسي دور أداء ميكنها املنظمات هذه فإن ذلك إلى 

من العادة في أكبر السوق في املنتجني منظمات سلطة أن كما اإلنتاج. من املرجوة 
شروط وحتديد أفضل أسعار على التفاوض على تساعدهم أن وميكنها األفراد، سلطة 
أصحاب من للكثير املنظمات رتيسً،وأخيراواملنتجات.  املدخالت تكاليف لسداد أفضل  ّ
في بفعالية الدخول املشاريع تنظيم على القدرة إلى يفتقرون الذين الصغيرة احليازات

عالقات جتارية. 
ألصحاب الريفيني املنتجني منظمات فيها أتاحت التي احلاالت من الكثير وهناك 

األعلى األسعار من واالستفادة فيه وضعهم حتسني أو السوق دخول الصغيرة احليازات 
رابطة  وهي (،8)اإلطار  مالي في جيغي فاسو رابطة مثال ويبني األنسب. السداد وشروط 

للتعاونيات، الدور األساسي الذي ميكن أن تؤديه تلك املنظمات.
من الرسمية املؤسسات بني تتراوح عدة ًأشكاالاملنتجني  منظمات تتخذ أن وميكن 

عدم أو تسجيلها ويجوز الرسمية. غير املنتجني ورابطات ومجموعات التعاونيات قبيل 
أن وميكن اخليارين. لكال معقولة ظرفية أسباب هناك تكون وقد ً،رسمياتسجيلها  

في الصغيرة احليازات أصحاب مشاركة تيسير من الزراعية األسواق في أدوارها تتراوح 
لىإ(يقلتسواوأدحلصاابعدلة وملنااوأجنتاإلامثل)لقيمة اسلسالمن َّنيمعجانب  

نسبأتختلفن أميكنو.سيألراجمادإلالخالمن كملها بأسل سالعلى ة لسيطرا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/rwanda.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/rwanda.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/rwanda.htm


          
             

           
         

            
           

            
           

             
               

            
         

       

        
     

       
       

      
      

      
  

      
       

       
     

      
       

       
       

       
       

       
      

      
       

       
       

      
       

     
      

    
        

          
         

       
       

      
      

      
       

        
      

125األسواق الزراعية من أجل زيادة الدخل الفصل الرابع  

 فاسو جيغي وسوق احلبوب في مالي 8الإطار  

من عمبد 1995م عافي جيغي سو فابطة ارنشئت أ
لتنميةالةكاوولية ولداللتنميةية لكندالةكالوا
في كيبيكفي عيني ارلزاملنتجنيادحتاالبعة لتااليةولدا
سوفاقيمت أو.بحلبواقاسوأهيكلةة دعاإلمج نابرر طاإ

لصووتيسير ض بغرعني راملزاتنياولتعابطة اكرجيغي 
على لللحصووقاسوألالىإةلصغيراتازحلياابصحاأ
غملسراوز رألا)ب للحبوًاراستقراكثرأوفضل أرسعاأ
.لسيندألاثالكراو(خنُلداو
بطةارته نشأأيلذاعيجلماايقلتسوامنظاجمع و

تملنتجاامنمهمة ت كمياقت لوارومبرجيغي سو فا
حملليةاقاسوألافيئلة هاضية وتفاة قوللمنظمة ح تاأو
هايتكبدلتي اتمالملعااليفتكاض َّخفوطنية لواو
بفضل قلسوافيى خرألاعلةلفااصرلعنااونعوراملزا
كما .لنقلاوين لتخزافيحتققت لتي احلجماًتارفوو
عراللمزة مستقرًارسعاأيضمنن أملنظاااهذع ستطاا
بني سعاوقنطاعلى ر سعاألاعن ت مامعلونشر و
.ينملشترباهم يزتعزلى إىدأمما،ةلصغيراتازحلياابصحاأ

لصولوامنها ءعضاأجيغيسو فابطة ارنت َّمككما 
،تلغالاعيةنووكمية نت حسلتي التقنيةاةرملشوالىإ َّ
نضمالي لتاباوةسمدلألعي جلمااءالشرامنمكنتهم و

بطةالراضعتوً،اخيرأو.فضلأعيةنووعلى أرسعاأ
على ئهاعضاأةعدمساجل أمنلف لسباد اللسدلية آ ُ
في مللعاالملااسأرعلى ل حلصواملشكلةي لتصدا

حصل ،ملنظاااهذل خالمن و.عيارلزاسمملوايةابد
.دالسدبابطة الرامالتزانبضماض وقرعلى ن عوراملزا
ليةملااتسساملؤامنًضاقرلك ذبعد بطة الراتطلب و

ئهاعضاأللية جماإلانيةئتماالاتجاحتياالاسساأعلى 
مينيتأق وصندنشئ أكما .يقلتسواقوصندن بضما

.رسعاألاتماصدوحملتملة اراضرألالتغطية 
ًًًاكبيرًحاجنائها نشاإمنذجيغي سو فابطة ارحققت و
5من كثر أجمعت و 134من كثر أفيع رامز 000

7من كثر أًياسنوبطة الراتبيعو.نيةوتعا من طن 000
كتسبتاو .وريون مليو 2.5على يد تزبقيمة ب حلبوا
تسالسيااوقاسوألافيثير لتأاعلىة كبيرة رقدبطة الرا
بطةالراردمبصانة ستعاالاجلملةائعوبال ِّيفضو.عيةارلزا
بطةالرانألعلى أرسعاأفعلدهم داستعدانويبدو

فقامرعية نوحتسني وةصدرألاية كزمرعلى عد تسا
بحلبواقاسوأنأعلى .ليهاإلصولوالةسهووين لتخزا

يلتعدبطة الراعلىيجب لك لذو،قليمإلافيًماودرتتغي َّ
.فسةملنااعلىًاردقايظل حتى يقي لتسوامهانظا

شعباملأا-جيغي و شفا»:ردشملا .http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/FRA-42715145-QBN«ل

179 قفيتوسمة حامل اعوثة ثالك هناو.تقالسياافختالبار اودألاتعامجموو أعانوأ
لها نيكون أيجبملنتجني امنظمةن أهول وألامللعاا.ملنتجنياتمنظماح جناعليها 

فياجلغراهاحيزن يكون أيجبً،نياثاو؛ينهاتكوفي كة مشترمصلحة ومنطقي س ساأ
يلذاضللغرًاجتسيدني نولقااضعهاووتها رادإت تيباتروها تسييروهيكلها وحجمها و
حتقيق علىلعمل باًفعلياًماالتزاهاؤعضاأميلتزن أيجبً،لثاثاو؛جلهأمننشئت أ
لكذعلى تب يترو .عليهاملتفق اعدالقوامنعة مبجموم التزالاوعليها ملتفق افاهدألا
جهاتوقد عية جتمااوأمجتمعيةض اغرألن تتكولتي اتعاجلماانأبينهامن ،رموأ َّ

تسعى لتيايةدقتصاالاراودألاءادأوةدحملدايةدقتصاالالحملصاامتثيلفي نة معيت ياحتد ََّّ
متثل القد ملنتجني اتمنظمان فإلك ذعلى ة وعالو.بهام لقياالىإملنتجنياتمنظما

بعض فية كبيرقيمة على ي تنطوال قد ًًمثالفهي )قلسواتقاعالمن قة عاللكل حلل ا
نأفيهابة مطلون تكولتي اتالحلاافيينبغي لكن و،(يةقدلتعااعةارلزاظمنلشكاأ ُ

.قلسوافوظرضها تفرلتي اةدحملداتملتطلبااعن ها رودوشكلها يعبر 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/FRA-42715145-QBN
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في عيةارلزابطةالرافيعضو هلل اعبد 
»فيهايعيش لتي اطعةملقاا 
مسورد َّتسد.

لةلعماا)بطة الرامهاتقدلتي اتماخلداكل

لاموألامتستخدو(لكذلى إماوحلصد اوعة ارللز


يةلقراتطلبقد و.طعةملقااتجاحتياالتغطية 

طعةمقاكل من ل ملاامنًنامعيًمبلغاًمثال َّ
من دلنقواتلكعلى نحصل نحن و.رولبذاءالشر
نةاخزمني أوئيس رلها بطة الراو ...بطةالرالاموأ
نشطةبأملتعلقة اتماملعلواعن ل ومسؤمنظم و
على طعةملقااهمرتختاء الهؤو.بطةالرا
عوتد ...مطيرسم موكل بعد و ...لثقةاسساأ
شخص يألميكن و .عجتمااعقدلى إتادلقياا
نفوتعرو.ليةملاالةحلااصيلتفالى إيستمعن أ
.تالحلااكلفي ًانقدن وديسدال ين ملستفيدانأ
لفوو أزرأشكلفي ًعينان وديسدقد لكنهم و
لىوألاةئدلفااو.لكذلى إماو أشيةماو أنيادسو
ال يدمبفرنا أو.رولبذاوتاملعداعلىل حلصواهي

لىإنانوبنيومن ًاحداوًكيسانقل أنأميكنني 
تلك فيمن لتضاانبجاًًيضاأكهناو.ياسند
فيها ًاعضوتكن لم اذإو.تبطاالرامنع انوألا

«. تهاماخدمن ةدستفاالاسعك وفينيكوفلن 
، عبد الله بادجي

سنغاا، ًماعا 50، كرذ .لل

لعملياقعالوافيملنتجني اتمنظماجه اتوو
ةدلعاافيت يالتحداههذتشمل و.ةكثيرت ياحتد

ءعضاألانسجتام عدو،تهادقياهة انزولتسيير ائلمسا
،ةءلكفااوفنصاإلابنيضلة ملفااو،لحملصااينتبامبا رو
،ليةبفعائها عضاألعي جلماالعملاةرادإعلىة رلقداو
بسبب ضحةالوايةؤلرالىإرفتقاالاوت الزلتنااو
تعاجلمااميلناالملعاافيتكثر و.جيرخلااعملدا
وأتماحلكواعمهاتدنتكالتياتنياولتعااو
تستمر لمو،نحةملااتجلهااوأميةحلكواغيرت ملنظماا

بعد طةببسات رنهااوأتنياولتعااوأتعاجلمااههذ
ىمدشيلي لة حامن يتضح و.منهاعم لداسحب

ملنتجنياتمنظماجهها اتون أميكنلتي ابةلصعوا
قدو .يةدقتصاالاوسسية ملؤامةاستدالاحتقيق في 
ضيملاانلقراتتسعينال خالشيلي مة حكوست كر َّ

ةكبيرًادجهوة يدجلدالفيةألامنل وألالعقدامطلعو
قلأفينت تكوويفيني لراملنتجنيات منظمايز لتعز َّ
.يفينيلراللمنتجنيمنظمة 780تاسنو10من

قاسوألالىإلصولوافي نصفها من ب يقرما جنح و
.تهامنتجاير تصدفي منها ئة ملاافي 13جنح و،طنيةلوا

تمامقولها ت فرتولتي اتملنظماانسبةن أعلى  ِّ
تفاوملصرانتكاو.ئةملاافي 20ز وتتجالم مة استدالا
من ئةملاافي 45نحو في ت ادايرإلازوتتجاية لسنوا

،ةكبيرن يوبدًمثقالثلثها ن كاو،تملنظمااتلك
كثرأتشكلنت كانح ِموت ناعاإعلىثلثها عتمد او

تمنظماما أو.تهاادايرإعمجمومن ئة ملاافي  60من 
لتمكني تاودأتشكلنت كانها أهيو،ئصخصاث ثالفي ك فتشترجحة لنااملنتجنيا
بطلرًشبكيالة صومونت كانها أو؛عيةارلزاتهمسارمماتغيير وربتكاالامنء عضاألا
تارشاإنقللى إتسعىنت كانها أو؛ةيدجلداصلفراوفز احلواودراملواورفكاألبائها عضاأ
بعد مكنهمأينلذائهاعضاألىإئدالفواوليف لتكابايتعلق فيما هة ملشواغيرق لسوا َّ

ضيعرو 180 يلذاحللنجاينتني متباتني رصوه نادأ9ر طاإلا.تارشاإلالتلكبة ستجاالالك ذ
.تمل نتجاايق تسوفي ن نيتاوتعاحققته 

تماملعلواوسية ساألالبنيةا
الفقر. معدل وانخفاض األسواق أداء بتحسن ًقوياًارتباطانة احملساألساسية  البنية ترتبط  َّ
أنه ذلك مثال قوية. أساسية بنية فيها توجد التي األماكن في أيسر الفقر من واخلروج

ببنية دةاملزوالقرى  في األرجح على تعيش الهند في الفقر من تفلت التي األسر أن نيتب ََّّ
لالستثمار وميكن املدن. من وبالقرب القرى تلك من بالقرب تعيش التي أو جيدة أساسية

َّدةاملزوالقرى  أن ذلك مثال مجاالت. جملة في إيجابي أثر له يكون أن الريفية الطرق في 
نوحتساملدخالت  استخدام مستوى بارتفاع ارتبطت بنغالديش في جيدة فرعية بطرق ُّ

وحتسن  الصحية اخلدمات إلى الوصول مؤشرات وحتسن الدخل، وازدياد الزراعي، اإلنتاج

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/abdoulaye.htm


    
   

 

 

  

       
       

      
       

       
       

        
      

      
        

       
        

       
      

      
       
      

       
        

  

     
      

      
      

       
       

     
      

      
      

       
       

       
     

      
        

      
      

   

127األسواق الزراعية من أجل زيادة الدخلالفصل الرابع  

 قصة تعاونيتني من أمريكا الوسطى 9الإطار  

ةخبرلها وال تيمااغوفي جحة نانية وتعاس بينوو تراكو
جنحتو.تاوخلضرايرتصدفي ًماعا 30من ب تقتر

ةلكبيراقاسوألامنة دستفاالافيًًاخرمؤنية ولتعاا
لخالمن ة ملتحداتيااللوافيت ملنتجاامن يد للعد
قيفوو.ملتخصصنياجلملةارجتاحد أمع لف حتاين تكو

تتبالتي انيةولتعااءعضاأةرقدةكبيرجة ربدلطلب ا
ًحتقيقاو.ةيدجدطق مناوددجمنتجني لى إجة حافي  ُ
تعامجموس بينوو تراكونية وتعاد ِّحتد،يةلغااهلهذ

تشبكاوتنياولتعااوتبطاالرافيهامبا ،ئمةلقااعنيراملزا
،تيةاموبيئية ف وظرفي ،ينخرآبنيمن ،عنيراملزاداور
لكذبعد قد لتعااوجنتاإلاظمنرختباالمعهم تعمل و ُ

.عيةلنواولكمية افاهدألاتلبية على ة رقدن ويبدمن مع 
على ينصًاعقدملنتجني اعةمجمومع نية ولتعاام تبرو
سعر ديحدوج نتالإلمني لزالوجلداوعية لنواولكمية ا
ةعدمساوتخالمدشكل في ت نائتماامتقدو.ملنتجا َّ

حصيلة منلك ذبعد ت نائتماالاتلك تخصم و .تقنية
حققتو .تسليمهايتم لتي الىوألالقليلةاتملنتجاا

يسنومنو ل معدج ذلنموااهذم استخدباس بينوو تراكو
دامتداعلىت اوخلضراتاردصافي ئة ملاافي  50بنسبة 

.ضيةملااثلثالاتالسنوا

هيو،تاوخلضرايعزلتوصة خاكة شرتي وتيفررهو
ساروهندفي ين درملوامن عة مجمومع تعمل 

تملنتجاانحياألامنكثير في ي تشترواغوارنيكاو
كةلشرانأعلى .ئمةلقااعنيراملزاتنياوتعامن 

حيث منت ملنظمااتلك مع ة كبيرت بابصعوت مر
كةشرع فرم قالك لذو.رالقراذتخااتعمليال طو
جذمنوتشجيع وث استحدباس اروهندفي تي وتيفررهو
ةرقدء بناويد لتحد «داولراعنيراملزا»تملنظمايل بد

تلبية راستمرباميكنهم ين لذاعنيراملزامند افرألا
يتلقى ،ةرلقداتلكت ثباإبعدو.ةدجلواتجاحتياا
وأيدجدمنتج يد رلتوة يدامتزمر اوأداولرانعوراملزا

من نهماجيرمع لعمل امنهميطلب وةيدجدت منتجا
بلسئد الراعراملزافريوو.لطلبااهذلتلبية عني راملزا ُ
لصولواولتقنية اةعدملسااوجيا لولتكنوالىإلصولوا
دتسترو.تماخلداتقتضيهما حسب ق اسوألالىإ

.لبيعامشهال خالمن لك ذبعد ت ماخلداههذتكلفة 
يدحتدعلى يعتمد ويعضوج ذلنموااهذسيع توو

ضنخفابايتسم ج ذلنموااهذو .ددجد اورعني رامز ُ
.متهاستداوسيعه تولة سهووتكلفته 

Lundy:ردشملا (2007)

املغرب في الدولي البنك ينفذها التي الطرق مشاريع أحد أن وتبني الدخل. كسب فرص 
املدخالت استخدام وزيادة األراضي وإنتاجية الزراعي اإلنتاج مستوى رفع إلى أفضي قد 

غير العمل وفرص القيمة العالية احملاصيل نحو والتحول اإلرشاد وخدمات الزراعية 
23)إضافية  روبية مليون كل أن َّنيوتب181الزراعي. في أنفقت ًً(تقريباأمريكي  دوالر 000

182الفقر.من  ًشخصا 881انتشلت  التسعينات حقبة خالل الريفية الطرق على الهند 

البنية سيما ال باألسواق، املرتبطة األساسية البنية حالة تتدنى األخرى، الناحية ومن 
على أفريقيا وفي النامية. البلدان في الريفية املناطق من الكثير في للنقل، األساسية 

والنقل واملياه بالطاقة املرتبطة األساسية للبنية توسيع أي يحدث ال اخلصوص، وجه 
األساسية البنية في الواسعة الثغرة إلى منه جانب في يرجع ما وهو بطيئة، بوتيرة ّإال

الصحراء جنوب أفريقيا في الدخل املنخفضة البلدان في دة َّاملمهالطرق  )كثافة ألفريقيا 
األخرى(؛ األقاليم في الواقعة الدخل املنخفضة البلدان في املمهدة الطرق ربع تتجاوز ال 

 183ت تكلفة خدمات البنية األساسية أعلى مرتني منها في األقاليم األخرى.وما زال
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قوة نة،احملسالنقل  بنية تيسرها صالت وهي والريف، احلضر بني الصالت وتشكل  َّ
باالقتصاد االتصال لسهولة وميكن الريفيني. السكان أمام اجلديدة األسواق لفرص دافعة

املزايا من الكثير احلال بطبيعة يحقق أن األوسع النطاق على بالعالم واالتصال احلضري 
الصحية واخلدمات التعليم فرص إلى الوصول بلستيسير  أو حتسني ذلك في مبا األخرى،  ُ

في الوقت مبرور تساهم أن الصالت لهذه ًًأيضاوميكن  األخرى. واملالية العامة واخلدمات
العمال أن ذلك مثال والريفية. احلضرية املناطق بني واألجور الدخل في التفاوت من احلد 

ويرجع السنوات، مر على احلقيقية أجورهم في ًتدريجياًارتفاعاملسوا  الهند في املؤقتني 
احلقيقية  األجور وترتفع )وغيره(. للنقل األساسية البنية حتسن إلى منه جانب في ذلك 

 184حيثما تتحسن البنية األساسية.

متركيلوكل تكلفة لكن و،فحسبلسفر افةمساع تسابالنقل اليفتكاد ادتزال و
،فةصوملراقلطراعلىلنقل اتكلفةعن ة دلعاافييد تزبية التراقلطراعلىلنقل امن

نأًماعموميكن و.ةللمشات اممرلى إبيةالتراقلطرالتتحوما عندكثر ألتكلفةادادتزو
لتياتاءستقصاالانألكذلمثا .يقلتسواليفتكاعلى كبير ثر أعلى لك ذيينطو

حوايترما متثل ن أميكنلنقل اليفتكان أُ عنكشفت ي ومالوغشقر مدوبنن في يت جرأ
تتعلق لةمسأي لبرالنقلاليةفعاو 185.يقلتسواليفتكاع مجمومن ئة ملاافي  60و 50بني 
.للنظملسليم التشغيلالككذونتها صياوقلطرافي ر ستثماالبامنها نب جافي 

قلطراجزاحوبسبب عني راملزارصغاجه اتولتي اطرخملاابيئةولنقل اليفتكاد ادتزو
لنظماو،ةدرملستوارلغيااقطععلى ل حلصواكلمشاوشملغشوادقولواو،ئيةالعشوا
يةدملااسيةساألالبنيةاحتسنيوكل ملشااهلهذي لتصدايشكلو.يةرحتكاالاتادحتاالاو

من حلداجلأمنتهيئتها ينبغي لتي اعمةالدالسليمةاةرادإلابيئةمن ًياهرجوًًاءجز
لصولوالىإسعيهمفي ة لصغيراتازحلياابصحاأجههاايولتي اطرخملااوليف لتكاا
.ةيدجلداقاسوألاصفرلى إ

ةلكبيراهميةألاءاروب سباألاحدأيفيةلراطقملناالىإتماملعلواصيل تون كاو
تماملعلواجيالوتكنوثت حدأفقدم ليواماأو.قبلمن ق اسوألالىإلصولوافي ق للطر

يفيةلراطقملنااعلىحتى ثر تؤت ماملعلوافية رثو،ملتنقلةاتفالهواسيماال ،تالتصاالاو
لومتنافي ها رسعاأتتباوة كبيرة ربصوملتنقلة اتفالهواماستخداتسعاو .ئيةلناا
تخفيض لىإملتنقلةاتفالهواماستخداىدأو .ءالفقرايفينيلرانلسكاامنلكثير ا

ملمكنامنت باو.عنيراملزارصغاها يتكبدلتي اقلسواتمالمعاليف تكافي كبير 
صفرفؤ تكام بعدتبطة ملراطرخملاامنحلد اليلتاباو)قاسوألامنت ملنتجاارسعاأفة معر

ًمايود ادتزو.ضولقراتيبترولاموألايلحتووين ملشتربال تصاالاو(تماملعلوالىإلصولوا
ءالفقرايفينيلرانلسكااتهملتي ا(ةلقصيرائلسالراعلىئمة لقاا)تماخلداميوعن 
تالحاوعية ارلزاقاسوألاعنت مامعلوت ماخلداههذفر توو.ملتنقلةاتفالهوالخالمن 

،لتقنيةاةرملشواعلىل حلصواوية جلوالاحوألبالتنبؤ اولعمل اقاسوأوضامرألاتفشي 
ةرادإفين يفيولرانلسكاايتبعهالتي اتتيجيااسترالايزلتعزمهمة مل اعوكلها هي و
ففي .ملتنقلةاتفالهوالخالمن لك كذفية ملصراتماخلداحتتاو.لهاي لتصداوطر خملاا
في ملتنقلةاتفالهواجيالوتكنوم استخدايتسع،لملثااسبيلعلى ،لفلبنياولهند ا

لاموألايلحتووفير لتواتماخدملتنقلة الاموألامنظافر يو،كينيافي و.لاموألايل حتو
ميستخدو،لةعموبل مقاحملليني اءكاللوايقطرعن ت ماخلدامنلك ذغير وخلية الدا

186 لاموألاليةآلىإًادستنااو.ينشدالرانلسكاامنئة ملاافي 40ًًلياحامة خلداههذ
قد منخفضةير دمقاعلى م نيلتأ امنعني راملزالتمكنييد جدع ومشرقيم أ،ملتنقلةا
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تمنتجام استخدباف جلفااضدة سمدألاوأةرلذاروبذمن حد اوماغركيلولى إتصل 
فذمنامن مني لتأاثيقةونملستهلكواييشترو.سيلقيااقملراعلىئم لقاامنيلتأا
يقطرعن مني لتأالغمبالك كذوءالشراكيدتأيصلهم وية لبيطراعيةارلزاتماخلدا

187 .ملتنقلةالاموألامنظا
ملتنقلةاتفالهواكمتالافيل جالرامنًحظاقل أتيفيالراءلن ساانأمنغم لراعلى و

ءلنسااكاشتراتيسيرمثل ،ةدمتعدئد افويحقق ملتنقلة اتفالهواكمتالاسيعتون فإ
تفهناهوجن اولداعرامزت حباصام تستخد،يشدبنغالفي و.لهنستقالاوقاسوألافي 

طةسالوافيل جالرارودمن لي لتابايتخلصن وئيني لنهااينملشتربال تصالالملتنقلة ا
فيو 188 .قاسوألافيشر ملبااعملهنعلى ضة وملفراعيةجتماالاتبالعقواعلىيل لتحااو

ييسروةأللمري دقتصاالالستقالالامنيد يزملتنقلة اتفالهواكمتالانأنيتب،لهندا َّ
تفالهواماستخدانفإجلنسني ابنيت ولتفاامنحلد بايتعلق فيما و؛هادمبفرلسفر الها 

189 .ةأملراتعليممن فية ضاإتاسنوبع رأوأسنتنيقيمته في ل ديعاملتنقلة ا
يخهارتانأمنغم لراعلىعية ارلزاقاسوألاُ تمامعلوظم نبعيد قت ومنذ م تستخدو

جيالوتكنوًًلياحاتتيح و.ملعااعلقطااهايريدما عندسيما ال ،تهاءكفام بعديشهد 
مختلف فيلسلع احجمور سعاألاعننية آتمامعلوفير توت التصاالاوت ماملعلوا
ههذظم نيتنطون أميكنو.ئعنيلبااوين ملشترابنيت لصفقاافيطة سالواوكن ماألا ُ
ضنخفاابسبعي جتماالاوأفياجلغراقهانطاحيث من ء اسوئلة هار ثاآعلىت ماخلدا
ميةألانأمنغم لراعلىو.عمهاتدلتي اتاملعداوسية ساألالبنيةاليف تكاقص تناو

تماخلداتلكلى إءالفقرايفينيلرانلسكاامنلكثير الصوومماأًاجزحاتشكل قد 
لنصايلحتوعلى ة ردقاة يدجدت جيالوتكنوث استحدبالك ذعلى لتغلب ايتسنى فقد 

.لعكساوتصولى إ

 4455 معلومات األسواق في زامبيا: االحتاد الوطني ملزارعي زامبيا رقم 10الإطار  

عيراملزطني لوادحتالالبع لتااقاسوألاتمامعلوم نظا
ZNFU)مبيا از ةعدمبسا 2006م عافي نشئ أ(4455

تازحلياابصحاألية دلفرايعرملشااويق لتسوامج نابرمن 
من ئهعضاألتمكنيق ولصندامنم عوملداةلصغيرا
رسعاألاعلىف لتعرامنة لصغيراتازحلياابصحاأ
.قلسوافيحة ملتاالفعليةا
لةسارنعوراملزاسلير،ضةوملعرارسعاألافضلأفةملعرو

سماولسلعة اسمامنف حرأبعرألوأتتضمن ة قصير
ًًارفون فيتلقو،4455قم لرالىإقليمإلاوأطعةملقاا
زمورورسعاألافضلبأئمة قاتتضمن نصية لة سار
فضلأحبصار ختياابعدو.نهاضويعرين لذاينملشترا

لةسارلسارإعنيراللمزميكن ،تهمجاحتيابايفي ض عر
نصية لةسارتصل و.يملشترامز رحتمل نية ثاة قصير

قمروبه لتصاالاميكني لذالشخصاسماعليها 
يملشتربال تصاالالكذبعد ن عوراملزايستطيع و.تفهها
لةساركل تكلف و.يةرلتجاالعمليةافيء لبداوًتفياها
.يكيمرأرالود0.15من بيقرما 

يشملوًمحلياًمجتمعا 14في م لنظاااهذيعمل و
قهنطالامنذم لنظااستقبلاوً.اجرتا 180عن ت نابيا

كثرأ2009ب آ/غسطسأحتى 2006ب آ/غسطسأفي 
165من  في 15ن ألىإتايرلتقداتشير و.لةسار 000

ملنظااهاتلقالتي اليةوألاةلقصيرائلسالرامنئة ملاا َّ
ما سفرأوتهم ملنتجاعني راملزابيع في شر مبار ودلها ن كا
هاتلقالتي اتفيةلهااتملاملكاامنئة ملاافي  90عن يد يز
.تصفقام ابرإعنن وملشترا

Milligan:ردشملا et al (2009)
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تكنولوجيا على القائمة الناجحة األسواق معلومات خدمات أمثلة من الكثير وهناك 
طريق وعن احلكومات إطار خارج يدار ومعظمها املتنقلة، والهواتف واالتصاالت املعلومات 

معلومات نظام أن ذلك مثال السوق. معامالت بتعزيز ًمباشراًاهتمامامهتمة  هيئات 
ويوفر مزارع ماليني 4من  أكثر يخدم الهند في اإلنترنت باستخدام اإللكتروني امللتقى 

مستوى على اجلوية األحوال ونشرات السوق وأسعار الزراعة ممارسات عن معلومات 
املدخالت وشراء الزراعية املنتجات وبيع شراء في النظام هذا يستخدم كما املقاطعات. 

التي )إيسوكو( أفريقيا لغرب التجارة منصة األخرى األمثلة وتشمل اجليدة. الزراعية 
في سوق 400في  سلعة 80من  أكثر أسعار عن آنية معلومات وتتيح غانا من تنطلق 
رابطة وهي الهند، في اخلاص حلسابهن املشتغالت ورابطة أفريقيا؛ غرب أنحاء جميع 
واآلجلة؛ املوقعية السلع أسعار عن معلومات تتضمن قصيرة رسائل ألعضائها ترسل 

واالحتاد شيلي؛ في القصيرة والرسائل اإلنترنت على يعتمد نظام وهي الزراعية، والبوابة 
الرسائل باستخدام األسواق ملعلومات نظام وهو ،4455رقم  زامبيا ملزارعي الوطني 

.10 في اإلطارني القصيرة حسب ما هو مب َّ

يةقدلتعااعةارلزا
عدم إلى الريفية والتنمية الزراعة في للتحرير الهيكلية األبعاد برنامج بيانات تشير 

يحملون الذين املزارعني نسبة فإن ًوإجماالاملزارعني.  صغار بني التعاقدية الزراعة انتشار 
في ًًكثيراتزيد  النسبة أن من الرغم على املائة في 7تتجاوز  ال العينة بلدان في ًعقودا

التعاقدية الزراعة أهمية أن على 190زراعية.جتارية  أعمال فيها توجد التي اجلغرافية املناطق 
العادة في الزراعة من النوع هذا في وتقوم األسواق. هيكلة إعادة ظل في االزدياد في آخذة 

أو )كتابة بالتعاقد تصدير، أو جتهيز شركة الغالب في وهي كبيرة، زراعية أعمال شركة 
اجلودة من د َّمحدمبستوى  املنتجات لتقدمي املنتجني صغار من مجموعات مع شفاهة( 
خدمات األحيان من كثير في العقود وتشمل 191األحيان.من  كثير في ًمسبقاد يحدوبسعر   َّ

العادة( في )العينية االئتمانات إلى والوصول السائبة، املدخالت إمدادات خصم قبيل من
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 

املدخالت طريق )عن اإلنتاجية زيادة ذلك في مبا الصغيرة، احليازات ألصحاب فوائد حتقيق 
في تتجاوز مضمونة أسعار خالل من ومؤكدة مستقرة سوق وتهيئة التقني( والدعم 

لهذه وميكن 192للتقلبات.تعرضها  ويقل السوق في السائدة األسعار األحيان من كثير 
في االستثمار على املنتجني تشجع حوافز خلق على األطول األجل في تساعد أن العقود 
اإلنتاج  مستويات زيادة في األكمل الوجه على املستخدمة غير العمالة، سميا ال املوارد، 

واجلودة عن طريق حتسني القدرات وتوفير االستقرار الالزم لضمان الدخل.
واملكاسب والعرض اجلودة ضمان املتعاقدة الشركات على تعود التي الفوائد وتشمل 

بسرعة العرض زيادة على القدرة واكتساب اخملاطر وحتويل 193والتسويق،بالسمعة  املتصلة 
وقد األراضي(. من إضافية مساحات على احلصول قبيل )من كبيرة استثمارات دُّتكببدون  

مع العمل أن القيمة العالية احملاصيل في املتخصصة الزراعية التجارية املشاريع ًًأيضاترى  
على تنطوي ولكنها أقل ًأرباحاتدر  جديدة أسواق فرص تتاح عندما مفيد املنتجني صغار 

التعاقد وميثل أراضيها. بقاعدة املساس دون فيها الدخول على لتشجيعها كافية إغراءات 
أعمال استراتيجية لها يكون عندما الشركة بها تقوم التي االستجابة من ًنوعاًًأيضا
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 شركة سويفت احملدودة لتصدير اخلضروات والفواكه إلى األسواق العاملية 11الإطار  

من ،ئيسيةلراملالعواجميعطر خملات تقييماي رجُتو،1986سويفت احملدودة شركة تايلندية أسست في عام 
لىيتوو؛ثلتلوالنتقااوه مليااوبة لترالىإضيارألاماستخداوهي اليوم واحدة من كبريات شركات تصدير اخلضروات  ّ

يبرتدكة لشرافين يعملوين لذانعيوارلزانسوملهنداوالفواكه العالية اجلودة. ويشمل خط إنتاجها األساسي 
صيلحملااعةارلزبة ملطلواعيةارلزاتسارملمااعلىعني راملزااألسباراجوس والذرة الصغيرة واملاجنو واملاجنوستني 

ُِّ ةدجلوانبشأكة للشرجيهية لتواطخلطوبام التزالاور الشركةصدوالزجنبيل واجلاالجنال وحشيشة الليمون. وت
منتظمة تعمليان عيوارلزانسوملهندايجريكما  .ييرملعااو من اخلضروات والفواكه الطازجة ًطنا 220ما يقرب من   ُ

كةلشرئيسي لراملكتبايجريو؛عنيراملزاعرامزلفحص  إلى أسواق التجزئة واخلدمات الغذائية الرئيسية ًشهريا ُ
معتمد مجلسلى يتوو؛مستقلةخلية ادجعة امريفت سوفي اليابان واململكة املتحدة وأستراليا والشرق األوسط.
تسارللمماملية لعااكةالشراييرمعات ادشهار اصدإوميكن في العادة أن متر املنتجات الطازجة التي ينتجها 
ً.ياسنوية لعضواعةارلزاتسارمماولسليمة اعيةارلزاصغار املزارعني في اإلقليم بخمس أو سبع مراحل قبل 

ع الغلة اليومية التي يحصدها صغار املزارعنيمجُتوج ُنتوصولها إلى املستهلكني، وفي كل مرحلة مير بها امل ََّ
بكميات تكفي لتغطية التكاليف اللوجستية التي يزداد سعره وال يتبقى للمزارعني سوى عائد ضئيل بينما 

تتطلبها محطات التجميع التابعة للشركة جلمع ر منوذجِّر املستهلكون إلى دفع أسعار مرتفعة. ويوفَضطي ُ
وتسليم املنتجات إلى مرافق التعبئة باستخدام شاحنات العمل التجاري الزراعي التعاقدي الذي تتبعه شركة 

م في درجة حرارتها. وتقام محطات التجميع ُّيتم التحك مضمونة ًسويفت ونظام سالسل إمداداتها سوقا
بالقرب من كل منطقة زراعية لتخفيض تكاليف النقل للمزارعني، كما تستبعد اللوجستيات التي تفتقر إلى 
واحلفاظ على طزاجة احملصول والتقليل إلى أدنى حدالكفاءة، والتكاليف وأخذ األرباح على طول سلسلة  

من تلف املنتجات. وتتم عمليات الوزن والفرز بشفافيةمتعددة الطبقات. 
ل التوسيم برموز قطع األراضي ّفي هذه احملطات؛ ويشكمعهم قدتتعاعني رامزمن ت ملنتجااكةلشرايتشترو
ع.من نظام التتبًًوأسماء املنتجني جزءادسدتوًياسنوعليها ض ولتفاايتمنة مضمور سعابأ ُُّّ
وتستوعب مرافق التعبئة التابعة لشركة سويفت جههااتولتي اقلسوالةحاعن لنظر ابغض مل لكابا
ز املنتجات العضوية ََّهجُتلف أنواع عمليات التجهيز، وَمختنوبدلية مات اعدمساكة لشرامّتقدكما  .كةلشرا

والتقليدية كل على حدة. ويقوم العاملون في خط تسارملماانحول لتحوامنلتمكينهم عني راملزالىإئدافو ّ
التعبئة برصد الفاكهة للتأكد من سالمة مظهرها عديساو .يةلعضواعةارلزاتسارمماولسليمة اعيةارلزا
ولونها وشكلها وانتظام حجمها وخلوها من أي عطب عنيراملزا،تقنيعم دمن كة لشرامهتقدما نب جالى إ،لكذ

نضجها، ملستوى ًتبعاًمسبقاالفواكه  دبروتوزنها.  واتساق .خلهمدوتهم غالة ديازعلى  ُّ
د بدقة درجات احلرارة والرطوبة ومعدالت التبريد.رصوتلىإةدجلواليةعاومنة آتمنتجامي تقدعلى ًصاحرو َُ
ويقوم فريق ضمان اجلودة التابع للشركة بالتفتيش على ،ةدجلوانلضماًمجانابريفت سوكة شرذ ّتنف،ملستهلكنيا
ُظم التبريد املستخدمة فيها،كل شاحنة وحاوية ونلتغليفاتعملياونية امليدانشطةألامجنالبرااهذيغطي و
ويتحقق من كل املستندات، منذ الوصول إلى مرافق  جنتاإلعني راملزامنت عامجموكة لشرامّتنظو .لنقلاو
التعبئة حتى مرحلة ما بعد النقل.؛لتعبئةافقامرلى إةخرلفااجةزلطااتملنتجاايدرتوو

قعملوااهذيف  2009ب آا/صطشغأا29يخ ربتات شبوك نكوباحيفة شو http://www.thaifreshproduce.com/من ف رشبت :رداشملا
.http://www.bangkokpost.com/business

194الرأسي.االندماج  على السوق سلسلة من محدد جزء في التخصص تفضل عامة 

لصغار  حقيقية متبادلة« »مكاسب حتقق أن بفعالية تدار عندما الترتيبات لهذه وميكن 

http://www.bangkokpost
http:http://www.thaifreshproduce.com
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أدناه. 11 في اإلطار نياملنتجني واألعمال الزراعية التجارية على السواء كما هو مب َّ
للمخاطر ًمصدرال  ّتشكأن  ًًأيضاوميكن  ثغراتها لها التعاقدية الزراعة أن د َّاملؤكومن 

الترتيبات بّتتطلأن  وميكن الزراعية. التجارية لألعمال أو الصغيرة احليازات ألصحاب سواء 
بصحاأجهايون أميكنو.هاتنفيذوتشغيلها وئها نشاإلة كبيرليف تكاية قدلتعاا
صملنصواتماخلداوأعليهاملتفق ارسعاألباي ملشتراءفاومعدخطر ة لصغيراتازحلياا

قلسوافيلة بسهوبيعها ميكن ال ت منتجاعة ارزلة حافي سيما ال د لعقوافي عليها 
فيو.عنيراملزارصغامع لعمل افيطر مخاعية ارلزايةرلتجاالعماألاجهاتوكما  .حملليةا
دتهدئل مساث ثالد جوونيتب،مبياازومبيق ازمووكينيا في ية قدلتعااللنظمسة ارد َّ

مقاحيث نبي جلااءالشراونبي جلاالبيعباتتعلق لى وألالةملسأا.متهااستداتمامقو ّ
من منتظمةونشطة ء اشرت بعملياثة لثالانالبلداكلفي ن يوزنتهاالانفسوملناا
غملراعلى،تالحلاامند عدفي ملنتجني ارصغاجه اوً،نياثاو.معهمد َقملتعااعنيراملزا

لةملسأاو.جنتاإلايرلتصدبة ملطلواةدجلواييرمبعاء فالوافيت باصعو،تخالملدافير تومن 
تكالشرابنيئمة مالك سلونة ومدلى إرفتقاالاوننولقااذنفاإضعفهي لثة لثاا ّ
عيةارلزايةرلتجاالعماألادتتكبكما  195.هاؤستقصااىجرلتي انالبلداكلفي عني راملزاو ّ

عنيراملزاتنياوتعامع ًمختلفاًاعقد 30ل حويت جرأسةاردخلصت و.حقيقيةليف تكا
يبرلتداصةبخاو،لهمًًًاكبيرًعمادبّيتطلء الفقراملنتجنياجاردإنألىإمنافييت في 

196 لعماألاتكاشرمن لكثير انفإئل ملساامنع انوألاهلهذنتيجة و.ليملااعملداو
تمالمعاليف تكان ويتكبدين لذاعنيراملزاركبامن قل أدعدمع مل لتعاانأىترعية ارلزا

197 لكذلمثا.فروأًحابارألهميحقق وسهل أعنيراملزارصغائد الفوازوتتجالي لتاباوقل أ
دعدفي ي عةسر ة ديازضي ملاانلقراتنيناثمامنذ ت شهدلهند افيب بنجاية الونأ
لللحصويقة طرها رعتباباية قدلتعااعةارلزامتستخدلتي احملليةاوملية لعااتكالشرا

معظم تستبعداتكالشراتلكن ألىإتشيرلة دألانأعلى .تخالُدملاوأتملنتجااعلى 
يةقدلتعااعةارلزافيكني رملشااعنيراملزامنئة ملاافي 15من قل أنكاو.عنيراملزارصغا

198 .ضيارألامنين رهكتامن قل أنميلكو
تجاردفختالاحييوو،يةقدلتعااعةارلزاتت يباتر من سعة اوعة مجموك هناو

نأميكنلتي املالعوامنلكثير ادجوبوة لصغيراتازحلياابصحاأةدفاإفيحها جنا
ثرأعلىحمللية اوطنية لوانيةنولقااوسسية ملؤالبيئةايتنطوو.قهاخفاإوأحهاجناد حتد ّ

؛عيةارلزايةرلتجاالعماألافعاودو؛تنظيمهموملنتجني اتارقدًًيضاأملهمامن و.مهم
حجمها حيثمن ت مالملعاابهاتتسم لتي ائصخلصااو؛جةُنتملالسلعاطبيعة و َ
ماونفسها ية قدلتعااتتيبالتراطوشروشكل ًًيضاأسيساألامنو.هاييرمعاوها تراتوو

،ةلصغيراتازحلياابصحاألية رلتجاالعماألاتكاشرمها تقدت ماخدمن حبها يصا ّ
تشملو.منهماكل يحققه ي لذائدلعااونفالطراهايتكبدلتي اليفلتكاالك كذو

تعظيموت مالملعااليفتكامن حد نى دألىإلتقليلابكيفيةملتعلقة اسورلدابعض 
تناضماتشمل بحيث د لعقواتصميم:يليما فني لطراعلىد تعولتي ائدالفوا

199 تكاشرم الزإو؛ةدجلوائقلفااجنتاإلافير ستثماالالتحفيزة متميزًارسعاأويق للتسو
مع مللتعااو؛يللطواجلألاعلىعني راملزارصغامع لعمل باعية ارلزايةرلتجاالعماألا

؛ةجيدة دبقياتتمتع لتي اولة الفعاوسخة الراةلصغيراتازحلياابصحاأت عامجمو ّ
200 ؛عيةجلمااتاقدلتعاالخالمن ل متثاالائلمساولم للمظاخلية الداجلةملعااعم دو

لتعظيم يةدملااتنالضماامنًالبد (ةراجلداونة ماألا)عية جتماالاتنالضمااماستخداو
غير تملنظمااقبيلمن ،جيةرخلاافاطرألامعن ولتعااو.ةولثراتعاجماكل كة رمشا
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ًياروضرن يكوقد ملنتجني اتعاجملموعم لدارِّفتون أميكنلتي ا،ملتخصصةاميةحلكوا
لعماألاتكاشرل قباإةديازعلى عد يسان أ،جيرخلاايللتموالةحافي ،ميكنوخرآلاهو

.دلعقوامابرإعلىية رلتجاا

قاسوألافيكة رملشااجلأمنلية ملااتماخلدا
وبخاصة األسواق، إلى الوصول من نهم ّمتكالتي  املالية اخلدمات إلى املزارعني صغار يحتاج 

بّويتطل201األسواق.تلك  في مشاركتهم على واحلفاظ هيكلتها، أعيدت التي األسواق 
دخلهم مستويات وحتسني اخلارجية للصدمات لالستجابة مدخرات املزارعون هؤالء 
اإلنتاج؛ تكاليف لتمويل الالزم املال رأس إلى ويحتاجون الزمن؛ مر على استثمارات وإجراء 

الفصل يتناولها )التي والتأمينية اإليجارية اخلدمات إلى والوصول املال رأس واستثمار 
قلة إلى وبالنظر واالستثنائية. املعتادة األسرية لنفقاتهم املطلوبة والسيولة الثالث(؛ 

تشمل التي التسويق ترتيبات فإن النامية، البلدان من الكثير في الزراعي االئتمان رُّتوف
دمات مالية ميكن أن تساعد صغار املزارعني على املشاركة في تلك األسواق.خ

الزراعية القيمة سالسل في مةاملستخداملالية  الوسائل من مجموعات ثالث وهناك  َ
األولى والوسيلة 202االئتمان.على  احلصول في املزارعني صغار تساعد أن ميكنها والتي

إليهم منتجاتهم ببيع املنتجني صغار ديتعهالذين  التجار من مباشرة االقتراض هي  ّ
احلصاد، عند مدفوعاتهم يستردون الذين املدخالت ديمورمن  االقتراض أو احلصاد، عند  ِّ

الزراعية التجارية األعمال شركات من أو الزراعي، التجهيز أو التسويق شركات من أو
االئتمانات وتسدد مدخالت، شكل في ًعينااألحيان  من كثير في االئتمان مقدوياملتعاقدة.   َُّ

أن نيتباملثال،  سبيل على وزامبيا، وموزامبيق كينيا وفي منتجات. شكل في ًعيناكذلك  َّ
املنتجني صغار عليه يحصل الذي الزراعي لالئتمان الرئيسي املصدر هي التعاقدية الزراعة

يتمكن التي الشروط أن إلى األدلة وتشير النامية(. البلدان من الكثير في كذلك )ورمبا 
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 
كانوا مما أقل برتعتباجلملة  املدخالت تلك تشتري التي الزراعية التجارية األعمال شركات  َ

على للحصول املهمة وامليزة املفتوحة. السوق من املدخالت تلك لشراء كأفراد سيدفعونه 
الزراعية املنتجات بأسواق االئتمان توفير ربط أن هو التعاقدية الزراعة خالل من التمويل 
كما املزارعني. لصغار الصغيرة القروض معامالت من كبير عدد بإجراء يسمح النهائية 

تقدمي في دورها تلعب أن السوق في الوساطة بدور تقوم التي التسويق لتعاونيات ميكن 
واالئتمان االدخار تعاونية أن هو ذلك على واملثال ألعضائها. األجل القصير االئتمان 
تشتري التي الكبيرة املتاجر أن من الرغم على التسليم عند ًًفوراللمزارعني  دتسدالكينية   ّ

203بعد مضي فترة من الوقت.ّاملنتجات قد ال تسدد ثمنها إلى التعاونية إال

من املزارعني صغار لتمكني آخر طرف يقدمها التي القروض ضمانات هي والثانية 
منظمات تقوم أن ًًأيضاهنا  وميكن رسمية. مالية مؤسسة من االئتمان على احلصول 
التجارية املصارف إلى ضمانات متقدجيغي  فاسو رابطة أن ذلك مثال مهم. بدور املنتجني  ّ
ً،شيوعاأقل  حاالت في ولكن ميكن، كما االئتمان. على احلصول من أعضائها لتمكني

مع اشتركت بيرو في صنشاين شركة أن ذلك مثال دين.املتعهمن  الضمانات تقدمي  ّ
نظام بإنشاء واالستشارات القدرات وبناء البحوث معاهد وأحد سيبان كاجا مصرف 
من االستفادة ًًأيضاذلك  بعد ميكنهم الذين املاجنو ملنتجي التمويل على احلصول لتيسير 

 204خدمات املصرف في أنشطة أخرى.
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 نظام إيصاالت املستودعات في جمهورية تنزانيا املتحدة 12الإطار  

رلصغانيا اتنزفي ت عادملستواتاليصاإمنظايسمح 
تنائتمااعلىل حلصواون مابأمنتجهم ين بتخزعني راملزا

بيع قبلر سعاألاحتسنحلني ر نتظاالاوملنتج ان بضما
في ةمرل وأليبه جترأبدي لذاملنظاااهذعد أو.ملنتج ُا

هما ،قولصندامن لني ممومجني نابرمن عم بد 2001م عا
تماخلدامجنابروعي ارلزايقلتسواُ ظمنيرتطومج نابر

ينتخزفق امرء نشاإلوألامجنالبرالموو.ليةملاايفيةلرا َّ
ظحلفااتمتطلبابكل ء فاللوسليمة ة رادإحتتومنة آ

ءنشاإعمدفقد ني لثاامجنالبراماأو؛ملنتجاةدجوعلى 
تجملتمعاافين ئتماالاورخادلالنية وتعات جمعياسيع توو
لحلصوامنء الفقرايفينيلرانلسكاالتمكنيحمللية ا

.ليهاإجةحلاامتسلتي اتنائتماالاعلى لة معقور سعابأ
رخادالاتجمعياو يرمدم ِّيقد،دحلصااسمموأيبدملا حاو
من ضقرعلى ل للحصوًطلبانية ولتعاانئتماالاو
يلذاعراملزالىإًاليصاإعدملستوايرمدر يصدو.فملصرا

ماستخداعراللمزميكن و .عدملستوافي ته منتجاع ديو
تجمعيامن ض قرعلى ل للحصون كضمال يصاإلااهذ

من ئةملاافي 70لى إيصلمبا نية ولتعاانئتماالاورخادالا
.عةدملواةصدرألاقيمة

في ًًًاكبيرًضانخفااصيلحملاارسعاأةدلعاافي تنخفض و
ثةثاليد تزو أعفتتضاقد لكنها ودحلصااسمموء ثناأ
رصغان ألىإلنظرباو.شهرأستةو أثةثالبعد ف ضعاأ
حتتاال وةكبيرية نقدت فقاتديهم لدليست عني راملزا

في نويلجأنهم فإفية كاين تخزفق امرل حاية أعلى لهم 
تنخفض ماعندد حلصااقتوتهم منتجابيع لى إةدلعاا
تاليصاإمنظايحل و.تهايامستونى دألىإرسعاألا
هرفتقااهما،عراملزالهماض يتعرمشكلتني ت عادملستوا
.نئتماالاعلىله حصوبة صعوومحلية ين تخزفق امرلى إ
تنيهاحل يق طرعن عني راملزارلصغام لنظاااهذيتيح و
من نهمِّميكوقلسوافية لقوامنًايدمزملشكلتني ا

.تهمملنتجاًًاكثيرعلى أرسعاأحتقيق
لىإصلوحيث تي باباطعة مقافي ع وملشرايبجترأبدو

1 ئدابفود عاوملنتجني اتعامجمومن عة مجمو 000
25على  جةرلدبابية يجاإئجلنتاانتكاو.ةسرأ000

لىإةملتحدانيااتنزية رجمهومة بحكوفعت دلتي ا
2005م لعات عادملستواتاليصاإمنظان نوقار اصدإ

على هرالتكروملنظااالهذني نوقار طاإفيرتوجل أمن 
.لبلداقنطا

 (2008c)قوندشلا:ردشملا

وتتسم االئتمان. على للحصول كضمان املادية األصول استخدام هي الثالثة وامليزة
إطار وفي (.12اإلطار  )انظر املزارعني لصغار األهمية بأكبر هنا املستودعات إيصاالت نظم 

املزارعني من مةّاملسلاملنتجات  بتخزين ثالث طرف مستودع ل ّمشغيقوم  النظام، هذا 
استخدامه ميكنهم ًإيصااللهم  رِصدويعليها،  املتفق اجلودة ملعايير ًوفقااحلصاد  بعد  ُ
إلى املزارعني وصول فقط ليسهال  النظام وهذا قرض. على للحصول كضمان ذلك بعد ّ

املعامالت تكاليف تخفيض على ًًأيضايساعد  ولكنه الرسمية، املؤسسات من التمويل 
سلسلة  تقصير على النظام هذا يساعد كما املنتجات. ملعايير املستقل اإلنفاذ طريق عن 

205ماح للمزارعني بتعبئة منتجاتهم وتسليمها إلى املستعملني النهائيني.القيمة والس

خدمات محل يحل ال ذلك فإن الزراعية القيمة سالسل متويل أهمية من الرغم وعلى 
إلى العادة في حتتاج الريفية األسر فإن الثالث الفصل في جاء وكما التقليدية. التمويل 

استراتيجيات مختلف لدعم احلاسم من يكون وقد املالية. املنتجات من كبيرة مجموعة 
تدخر مأمون مكان لها يكون أن للهشاشة تعرضها من واحلد األصول مراكمة في األسر 

من  املالية التحويالت تلقي في عليها االعتماد ميكن أموال حتويل وخدمات نقودها فيه 
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املهم ومن التأمني. من مختلفة وأنواع القروض، تسهيالت من ومجموعة األسرة، أفراد 
من واالستفادة للهشاشة تعرضها من واحلد اخملاطر إدارة من الريفية األسر لتمكني 
وضع الريفية املناطق في أعم بشكل االقتصادية للتنمية وكذلك االقتصادية الفرص 

بالطلب. تفي مالية خدمات إلى املستدام الوصول إتاحة على قادر الفعريفي  مالي نظام  َّ

عيةارلزالقيمةاسلسالفي ملي لعااتكالشراعقطا
عن هيكلتهات عيدألتياقاسوألافيًسياساأًاروديدتؤن أةلكبيراتكاللشرميكن 

تازحلياابصحاأمماأقاسوألاصفريز تعزوتهيئة في ئية الشراتهاقوم استخدايق طر
ميكنو.ميةلناانالبلدافيد حلصاابعدما حلة مرفي يع رملشاابصحاأوةلصغيرا

تازحلياابصحاأمعجل ألايلةطويد رتود بعقوم التزالايقطرعن لك بذم لقيااتكاللشر
تسارملمااوفرملعااعلىل حلصوامنمتكينهم وجل ألبات خالملدباهم يدوتزوةلصغيرا

206 .ملهنيايبرلتداوأخليالدايبرللتدنح ِممي تقدو،عيةلصنااولتقنية اتيبارلتداو
ملستهلكنيامنة يدامتزط لضغوت جلنسيااةدملتعداىلكبراتكالشراضتتعرو
ملسجلةانالبلدافيو أصليةألانهاابلدفي ت ماحلكواومية حلكواغيرت ملنظمااو

ننياقوع تباالكذيعني ال و.ميةلناانالبلدافيًعياجتماالومسؤر وبدم للقيافيها 
ً.عياجتمااةمفيدل عماأسةرممام ماأًًيضاألسبيلادِّميهلكنه و،فحسبن البلداتلك

لىإيخليرالنهجاعنقت لوالبعضت كاللشرعية جتماالاليةوملسؤاكة حرلت حتوو
يشملو .لعملباتتعلق ية قوٍعاولدي رلتجاالعملاجذمناتغيير لى إجة حلاباف يعترنهج 

يةبحمامعنية وفة ومعرية رجتاء سماألهالتي اتكالشراصخلصواجه وعلى لك ذ
غبترلتي اتكالشراو،ميعالإلامهتماالاهجووملعاالتمحيصاخضمفي سمعتها 

وأ«قينيخالألا»ملستهلكني ابنيفسية تنايا امزو أقاسوألافينسبة على ل حلصوافي 
لها لتياتكالشرامنها غيرو،مةلعااليةوملسؤاطرخملاضة ملعراتكالشراو،«خلضرا» َّ
.نيملداجملتمعامعلعمل افييل طويخ رتا

سواء للشركات االجتماعية املسؤولية أعمال جدول في كثيرة عاملية شركات وتشترك 
خط ًًحاليالديها  نسله شركة أن ذلك مثال اخلطابي. املستوى على أو العملية الناحية من 

في 100نسبة  حتقيق إلى ستاربكس شركة وتهدف العادلة؛ التجارة أساس على النب إلنتاج 
»تتوخى ومكدونالز ؛2015عام  بحلول للنب األخالقية« والتجارة املسؤولية »الزارعة من املائة 

في ويعملون يعيشون مبن »تهتم شيكيتا وشركة املنصفة«؛ التجارة مبمارسات األخذ 
ومؤسسة احلكومية غير املنظمات إحدى مع بالتعاون كوكاكوال، شركة وأطلقت املزارع«. 

50من  أكثر مع شراكة غيتس وميلندا بيل  فروت والباشن املاجنو مزارعي صغار من 000
الستخراج الفاكهة لتوريد األسواق في لهم جديدة فرص تهيئة بغرض وكينيا أوغندا في 

من للشركات االجتماعية املسؤولية ترسيخ يجري كما ً.محليااملنتج  الكوكاكوال عصير 
تقودها واملدونات املعايير هذه وبعض الغذائية. املنتجات ومدونات املعايير من العديد خالل 

االجتماعية، املسؤولة أجل من وأعمال للشاي، األخالقية الشراكة )مثل التجارية األعمال 
أصحاب من العديد من أخرى ومدونات معايير تنبع بينما للكاكاو(، العاملية واملؤسسة 

املشتركة واملدونة للكاكاو، الدولية واملبادرة األخالقية، التجارة مبادرة )مثل املصلحة 
الغابات أجل من للتحالف املستدامة والزراعة الزراعية الشهادات ومبادرة النب، ملنتجي 

واملبادرات الشركات تقودها التي املبادرات بني كبيرة فروق هناك تكون أن وميكن املطيرة(. 
وما  وتطبيقها، ومصداقيتها جوهرها حيث من املصلحة أصحاب من العديد من النابعة 
207تقييم أثر كل منها.ني زال يتع

َّ
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ماوت كاللشرعية جتماالاليةوملسؤباغلب ألافيملعنية اهيى لكبراتكالشراو
في تكالشراروديقل حيث ًفيااجغريج رلتدباكة رملشااتتقلصو،ييرمعامن بها تبط ير
تادقتصاالافيمبا نة رمقاملستهلكني اطنشاًماعموفيها يقل لتي اميةلناانالبلدا
نحياألامنكثير في ن ودرملواضيتعرحيث لقيمة اسلسلةل طوعلى ومة ملتقدا

لم لتيانباجلواو.منيةلزاملهلةارختصااوليف لتكااتخفيضجل أمن ط لضغو
عيةجتماالاليةوملسؤارطاإفيبها ل ملعموائمةلقااييرملعاافية جيدجلة معالج تعا

حلامركل لى إًيجيارتدطر خملاانقلي أ،قلسواتالتغيرسع وألاقبالعواهيت كاللشر
لىإجةحلااو؛علىألاييرملعااتلبيةعلى ين ردلقااغيرملنتجني ارصغاحة ازإو؛لسلسلةا

عقطاه جتاانأمنقلق د يسوكما  .عيةارلزالقيمةاسلسالفي  «ئقلالالعملا»نضما
لوجدل غفاإلىإيديؤقد لة دلعااةرلتجاالعماألوجدنب ابجوخذ ألانحوت كالشرا
نيولتعاالتنظيماوملنتجني امتكنيء ازإكةحلراتتبعهي لذايجيرلتداقلسوالعماأ
ًيجيارتدليف لتكاامنيد مزبنقل ت كالشراههذم قيات الحتمااو؛مةاملستدالتنميةاو
عيةنوعلى مة رصايير معاض فرلي لتاباوملنتجني الىإ(تادلشهااراصدإليف تكامثل )

208 نفإ،ىخرألاحيةلناامنو.ةمتميزر سعاأعلىل حلصواطوبشرتفي لتي اتملنتجاا
عيةجتماالاليةوملسؤانشرو قل ألاعلىلة دلعااةرلتجاالعماألوجدنب اجوتعميم 

من ةيدامتزد اعدألفيها ح يتالتي اقاسوألاسيعتولى إيفضين أميكن ت كاللشر
.ةمتميزر سعاأعلىيد امتزبشكل ل حلصواملنتجنيا

ميكنو،مملهاباخر ازيد جدل عماألوجدتتيح ق اسوألاهاتشهدلتي اتارلتطواههذو
209 تماللحكوميكن و «.ئيمناإلا»ي لتحداًالوأكهنا.ثننياينيحتدس ساأعلى ه يدحتد

صفرف ستكشاافيعل فار وبدم تقون أنحةملااتجلهااومية حلكواغيرت ملنظمااو
نيةولتعاامجالبرايزتعزوصخلااعلقطاافيءكالشرامنةرمختاعة مجمومع لعمل ا
نباجلواوتاترللتوي لتصداتهاذقت لوافيم يلزو.بيةيجاإجيةذمنوًاراودأثتستحدلتي ا
على صخابشكل ثر تؤلتي اتكاللشرعية جتماالاليةوملسؤالعماألوجدفي لة جملهوا
صفرليد تووتكالشرائبابضرتبطة مرئل مساجملة لك ذيشمل و.ميةلناانالبلدا
لتيايالقضاامختلفهل جتاو،يعرملشاا/عنيراملزارصغاحة ازإو،لةلعمااقحقوو،لعملا

ضلفرط ضغومن تكالشراسهرمتاما و،يندرملواعلىفية ضاإليفتكاض فرو،ةأملراتهم 
على كيزلترايتسبباّلأينبغيو.لتنظيميايلتحداكهناً،نياثاو «.جعيةاتر»تساسيا

رولدباف اعترالاعنم هتماالافصرفي ت كاللشرتي الذالتنظيماوعي لتطوالعملا
.لةلفعاالولداون نولقااومة لعااسةلسياباتبطة ملرالتنظيميةاطللضغوئيسي لرا
نظمةأضعوت كاللشرلية وملسؤاحتميلوت قاتفاالامنع انوألاههذذ نفاإيتطلب و
تمنظماوجملتمعية اتكاللحرميكن كما  .شدأتاءاجزض فروئمة ماللية ودوطنية و
.لةءملساايزتعزفي عد تسان أنيملداجملتمعا

عيةارلزالقيمةاسلسالفي لعمل اصفر
في ةلصغيراتازحلياابصحاأرودعلى ن آلاحتىئي مناإلاجملتمعامهتمااجلنصب ا

ئيسيلراكيزلترارمحوقع الوافيهو اهذو،تملنتجااقيمةسل سالخل ادجنتاإلاحلقة 
نلووايزين لذاصشخاألاوعيني ارلزاللعمااوتخالملدايدرمون أعلى .لفصلاالهذ

من كثيرفي ن قويفو،لنقلاولتجهيز اوة رلتجااقبيلمن ،دحلصاابعدما نشطة أ
ئيةلنهااولية وألانشطةألافين يعملومن نسبة ن ألكذلمثاو؛ملنتجنيادعدن حياألا َّ
تمبيعافي صامن )كسماألاعيرمستزوين دلصياارصغاد بعدنة رمقاة شرملباا
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210 .فيةحلرايدملصاالةحافي  1لى إ3نها أًماعموض يفتر (كسماألاخنيتدلى إكسماألا
لكسب تيجيةاستركائلة هاهمية بألها طوعلى ولقيمة اسلسالفي لعمل ايتسم و
نفإٍضرأيأمتتلكال لتي اسرألاماأوً.افقرشد ألايفيةلراسرألابنيسيما ال ،لعيشا
ًسمياموًارمصدميثل قد بينما خل للدر مصدهم أنحياألامنكثير في لها ميثل لك ذ
لقيمةاسلسالفي جر بألعمل اصفرة بشدين تتباو.ةلصغيراعراملزابصحاألًيانوثا
علىو .لتجهيزاوج نتاإلافيلعمل اتجاحتيااولقيمة اسلسلةلطبيعة ًتبعاعية ارلزا

كل تلبيةعلى ة ردقاة كبيرع رامزد جووطيشتر،لسلسلةافيج نتاإلاحلقةى مستو
على ًياحصرتعتمد عية ارزيع رمشاو أيةرجتاع رامزو أةسرألاخلادعملها ت جاحتياا

211  .جيةرخالة عما
ينردقامحتملني يع رمشاب صحاأكلهمء الفقرانيفيولرانملنتجوايكنلم اذإو
وأعنيراملزامنء اسو،ينلكثيراىلديكن لم اذإو،قاسوألاصفرمن ة دستفاالاعلى

قاسوألالىإكمنتجنيل صوللوبة ملطلوالصوألامننى دألاحلدا،منيملعداصشخاألا
تهيئة لىإمهتماالامنيد مزجيه توحينئذ فينبغي هيكلتها ت عيدألتياعيةارلزا
بصحاكأوتماخدمي كمقدن يفيولرانلسكااجههاايولتي اطرخملاامنحلد اوصلفرا

ملستخلصةائيسيةلراسورلداحدأنأقعالواو.عيةارلزاتملنتجااقاسوأفيعمل 
بجتن»همية أهيتينية لالايكامرأفيعية ارلزالقيمةاسللساليت جرأسةاردمن  ُُّ

نيعملوء الفقرانلسكاانألعية ارلزالقيمةاسلسالفي ج نتاإلابحلقةل نشغاالا
212 «.مستهلكنيول عماوء سطاووكمنتجني لقيمة اسل سالت حلقاجميع في 

نلسكاامماأةيدجدًصافرعية ارلزاتملنتجااقاسوأهيكلةة دعاإعملية تفتح و
.عيةارلزالقيمةاسلسالل طوعلى جر بأعمل ص فرعلى ر للعثوء الفقرايفينيلرا

ثرأتبني 13ر طاإلافيليها إةرشاإلاتدرولتي امبيقازمولة حاسة اردن ألكذل مثا
ءالفقرايفينيلرانللسكاة يدجدعمل ص فرد يجاإفيجو لكااعةصناير تطوة دعاإ

نلباألامنتجير صغان َّمتك،شيليفي  «نلباألالمجا»في و.جولكااجتهيز نع مصافي 
تعيدأونلباألاتمنتجاعة صناتسعت اماعندة ملسيراصلةاموفي اخفقوأينلذا

يةحلضرايةدقتصاالاتعالقطاافيعمل على ل حلصوامنلقيمة اسل سالهيكلة 
ءلياصولفاايرتصدع قطاشهد ،للسنغاافيو.عةلصنااحجناة بقوعة فوملداةيداملتزا

213 دعدم يقوو.ةيدجدعمل ص فرح تاألكذمع لكنه وةكبيرحيد توعملية نسية لفرا
مةرصايير مل عاًفقاوودعقوجب مبولعمل باملنتجني اركباو أسطي متوورصغامن د ومحد

 صناعة الكاجو في موزامبيق 13الإطار  

مصنع من 2001م عامنذ جو لكااجتهيزنع مصاد عدد ادزا
في عَّملصنامخلاازجلوانسبةت دادزاوًمصنعا 25لى إحداو
نعملصااحتتاأو.ئةملاافي 36لى إلصفرامنلبلد اخلاد
4لنحو عمل ص فرن ولعشراوخلمسة ا من شخص 700
متقدو،ءلنساامنًًيباتقرثلثهم ،ءالفقرايفينيلرانلسكاا َّ

نعملصااههذفر توو.رجوألامنيكي مرأرالودنمليو1.6
حةملتااةحيدلواسميةلرائفظالواتالحلاامنلكثير افي 

.يفيةلراطقملناافية هرملااغير لة للعما
عيشك لقمةمن تؤن أملصنعافيلعمل ايق طرعن ميكنك »

متقوملا حاو.تبمرمن ه ضاتتقامبا شهر لى إشهر من 
رخاداسعكوفي ن فإضك رأقطعة من لك محصوبحصد 

لحلصواميكنكال ي لذاقتللوت الملتيكاامن ت مئابضع 
«.ئةرطائقة بضامتر ما عندو أعملعلى فيه 

TechnoServe:ردشملا (2009)
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اودستفااول كعماة كبيرع رامزفي ًًلياحابقني لسااينملتعهدارصغايعمل بينما 
اقفوتووة لصغيراتهمازبحيانفسه قت لوافياحتفظواو،ةكبيرة دستفاامنها 

تباجر بألعمل الكنو،دعقوجب مبوء لياصولفااعةارزعن ن حياألامن كثير في 
214 سلسالحيد تون أحنيفي لك لذو.يداملتزايسرألاخلهمدمن كبر أنسبة يشكل 

سيما ال،ةلصغيراتازحلياابصحاأدستبعااعنيسفر ن أميكنعية ارلزالقيمةا
يةنهافي ًًبيايجاإنيكوقد يفي لرالفقراعلىم لعااثرألانفإ،جنتاإلاىمستوعلى 

.ةيدجدص فرفير توبسبب ف ملطاا
تعيدألتياقاسوألافيلعمل اعيةنولة مسأهمية أتدادزا،ىخرألاحيةلناامن و ُ

كدمؤغير وجر ألامنخفضن يكوقد وسمي مون حياألامنكثير في لعمل او.هيكلتها
قد نحياألامنكثير في تنظيمية بط الضوعه خضوم عدن أكما،خلطرباًفامحفوو

يألهمح تتان أنوبدلعمل اببارأنبجامن ليس لتداوألستغاللالل لعمااضيعر
مةزألانألكذلمثا.ىخرأطرخملان ورجوملأاللعمااضيتعرقد و.فنتصالالسيلة و
نلسكااعلىثر ألاشدأويبدفيما ت ثرأتينيةلالايكامرأفية خيرألاليةملااوية دقتصاالا
بعض فية ئدلعااةلهجراشجعما هو و)لعمل اصفرتقليص بسبب ء الفقرايفينيلرا
،جيرخلاالطلباعلىة ملعتمدالقيمةاسلسالوت عالقطاافيسيما ال ،(تالحلاا

َّ
215 للعمااو.عيارلزالتجهيزاتعملياوير للتصدهة جملواعيةارلزاتملنتجااقبيلمن 

نالبلدامعظمفي ل ستغاللالًضاتعرهم كثرأوللعماافقرأهمن قتوملؤانعيوارلزا
ِّقتطبو.كرتذق حقولهم ليس ين لذاينجرملهاامنل لعمااءالهؤمعظم و.ميةلناا

جةربدين متبانني القوابتلكم التزالالكنودلعقوالتنظيمنني اقون البلدامعظم 
عرامزفي ن حياألامنكثير في ن قتوملؤاللعماايعمل،لبستنةاعةارزعقطافي و.ةكبير

من طضغون حياألامنكثير في ك هناو،ةروجملااةلكبيراعراللمزتها منتجاتبيع ة صغير
لىإيفضيما هو و،عنيراملزابنية دحافسة مناور سعاألالتخفيضء الشرات كاشر

جلهاتعان أينبغيئل مساه هذو.قتنيملؤاللعمااماستخدايقطرعن ليف لتكااتقليل
،تالحلاابعضفي و.ملعنيةاتكالشرامعل لعمااتبانقاوتماحلكواوسة رملمااتناومد
زملواعرامزفي و.لةلعمااقاسوأفيقية خالأتادشهار اصدإًًيضاأملفيدامن ن يكوقد 

مع مةملبراعيةجلماالةلعمااتتيباترثبتت أ،ناغافي لة دلعااةرلتجااعلىئمة لقاا
لةلعماارستئجاالبة ملطلوانيالداقليميةإلاطولشرافرتونها ألةدلعااةرلتجااكة شر

فيةضاإلايااملزاولعمل افوظروتتباملرباتتعلق ًطاوشرل لعماابةنقاجت ردأو.ةرجوملأا
كةشرمع ت تيبالترامابرإمنة حداوسنة بعد ى خرأصةخاع رامزمع م ملبرالعقدافي 

216 .ثرلألًًًاكبيرًسيعاتوميثل ما هو و،لةدلعااةرلتجاا


ءالفقرالحلصاعية ارزقاسوأرظهوعم دكيفية 
قاسوألاءسطاوول لعمااوملنتجني ارلصغاطر خملااوص لفراوليف لتكااتختلف 

هوو،لقيمةاسلسالتنظيم يقة بطرًئياجزلك ذتبط يرو .لقيمةاسلسالف ختالبا
حملليةاتجملتمعاافختالبالك كذوبل ن البلدافختالبافقط ليس يختلف قد ما 

لتيالقيمةاسللسالًقيقادًايدحتدطر خملاامنحلد اوصلفراحتسنييتطلب و.طقملنااو
لقيمةاسلسلةة ءكفاحتسني و،نسبيةة مبيزة لصغيراتازحلياابصحاأفيها يتمتع 
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لسلسلةافية خطوبكل تبطة ملراتمالملعااليفتكاوطر خملااىمستومن حلد ايأ)
.لسلسلةاخلادت اخلطوادعدتخفيض و (لتنسيقاومل لتكااحتسني ل خالمن 

بصحاأةعدمساي أ،لقيمةاسلسالخل ادةلقواتقاعالتغيير لك ذيتطلب كما 
كبرأبنسبةر ستئثاالاميكنهمحتى ة لقوامنيد مزب كتسااعلىة لصغيراتازحلياا

يدحتدعلى عد يسامنهجية يقة بطرلقيمة اسلسالحتليل و .فةملضاالقيمةامن 
سيساألامنو .ملستفيداغيروملستفيد ايدحتدولقيمة اسلسلةل طوعلى ت لعقباا
على كبرأًاثرأحتققن أتارستثماالاوت اردللمبابها ميكن لتي ايقةلطرايدحتدًًيضاأ

.ةلصغيراتازحلياابصحاأكة رمشاتشجيع 
سلسالوعية ارلزاقاسوألافيل جالراوء لنساانشطةأةدلعاافي تختلف و

تماخلدالىإلصولوابلسو،تنااحليواوضي ارألاملكيةط مناأينلتبانتيجة لقيمة ا ُ
،لتعليماو،لتنقلاعلىة رلقداو،يةسرألاتلياوملسؤاوقت لوافرتوو،لتقنيةاولية ملاا
نحياألامنكثير في ر تتغيلقيمة اسلسالفي جلنسني اراودأنأعلى.ليدلتقااو َّ

نألكذلمثاو؛نشطةألاعانوأمختلففي ت فآملكااوقاسوألاصفرتتغير ما عند
قلسواتطلباد ادتزما عند «ةأملراعمل»نه بأقبل من ف يعرن كاما ن وشريباقد ل جالرا

منو 217 من ميكنهنًضعاونحياألامنكثير في ء لنسااتتخذ،ىخرألاحيةلناا.تفآملكااو
تالمجاًًمثالك هناو.هيكلتهات عيدألتياقاسوألافينة معيص فرمن ة دستفاالا َّ

لحلصوباية لتقليداعيةارلزاتسارملماامنيستخدتي لالاء للنساتسمح متخصصة 
في جللراعلىية دمات امبيزء لنسااتتمتعو؛يةعضوت منتجات ادشهاعلى لة بسهو

لتجهيزاتعاصناتتيح و؛كثيفةلة عماتتطلب لتي اجنتاإلاتتقنيامن معينة ع انوأ
من تةومتفات جاربدلكن ولجالرامنكثر أءللنساعمل ص فرة دلعاافيعي ارلزا

منو 218 كيفية فهمء الفقرالحلصاعية ارزقاسوأرظهوعم لدملهمة املالعوا.ةدجلوا
يزتعزوجلنسني ابنيق اسوألاوعية ارلزالقيمةاسلسالفي طر خملااوص ل فرايع زتو

.شئةلنااصلفرامنة دستفاالافيجلنسني ابنية اوملساا
يجد نأميكنلتي اعيةارلزالقيمةاسل سالتنمية عم دفي مهم ر ودت ماللحكوو

تماحلكواعلىنييتعو.طرخملاامنخفضةنت كان إوية مجزًصافرعني راملزارصغافيها  َّ
يلحتووسيع توز تعزلتي انشطةألافير ستثماالاو؛متكينينةنظمة أوت ساسياضع و
ءالفقرايفينيلرانلسكااةرقدعم دو؛ةدحملدالقيمةاسلسالوعية ارلزاقاسوألا َّ

على صخلااعلقطااتشجيعو؛كبرأًحابارأعليهمر تدنشطة بأفيها ك اشترالاعلى
لعملاصفرفير توو،ةلصغيراتازحلياابصحاأمنه دراموعلى ل حلصواورستثماالا
هايتكبدلتي اتمالملعااليفتكاوطر خملاامنللحد لكثير بام لقيااميكنهاكما  .ئقلالا
بمطلوعم لداو.قلسوافيعلة لفااىخرألاصرلعنااوة لصغيراتازحلياابصحاأ

لبنيةاو،يفينيلراملنتجنياتنظيم:هعالأنةملبياخملتلفةاتالجملاامن ل مجاكل في  َّ
ليةملااظمُلناتعميقوسيع توو،يةقدلتعااعةارلزاتنميةو،تماملعلواو،سيةساألا
ئيةالغذاصيلحملاالةحافي لث لثاالفصلافيء جاكما و.لعملاصفريز تعزو،يفيةلرا

طرمخامن حلد افيكبر أقيستباارودءادبأن حياألابعضفي ت ماحلكوامتقوفقد 
ناغامجلس ل مثامن ح ضوبونييتبما هو و،عنيراملزارصغالها ض يتعرلتي اقلسوا ََّّ

تخاللتدانتكون أينبغيو؛يرذحملااكيدتأة دعاإينبغينه أعلى (.14ر طاإلا)وكاللكا
تمامقولها ح تتاولية بفعاتنفذ وضحة اوفاهدألهاد حتدوقللسياسبة منا َّ

.ليةملاامةاستدالا
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 مجلس غانا لتسويق الكاكاو 14الإطار 

في وكاللكامنتج كبر أنيثاهي و،ناغافعت اد
وكالكاايقبتسوص خلاامجلسهاقيمة عن ،لملعاا

حقبة نباإقلسوايرحترلى إةعوللدمتها ومقابعد 
من ةصغيرء اجزأناغات رحرفقد لك ذمع و.تنينالثماا

فيه متقاي لذاقتلوافيو كالكااقيمة سل سال
ليفهاتكالتخفيض و كالكاامجلس ت عملياشيد بتر

لخالو.ىخرأئباضرمن عليها ي ينطوما وملتضخمة ا
مطلع حتىضي ملاانلقراتنيناثمامنتصف من ة لفترا

وكالكاامجلسقلص ،ةيدجلدالفيةألامنل وألالعقدا
100من عمله ة قو 10لى إ 000 نشطةألالحوو؛500 َّ

نتكاو؛خملتصةاميةحلكواتارازلوالىإسيةساألاغير 
وكالكاح لسماباكفيلة ة دجلواقبةاملرمة رلصااتهاءاجرإ

قاسوألافية متميزر سعاأعلىل حلصواصلةامبونا غا
يرلتصدارسعاأنسبةفي ة كبيرة ديازحقق و؛مليةلعاا
دلعقواماستخدباو كالكاامنتجير صغالى إدتعولتي ا
.رسعاألالتثبيتجلة آلا

 (2008)مة اتدشملاللتنمية يل ولداملعهد ا:ردشملا

بصحاأنِّمتكلية ولداقلسوافيتية اموف وظرلة كفاعلى لعمل امنًًيضاأبد ال و
تسالسياالخالمن ء اسوطر خملااملنخفضةاوبحة ملراكةرملشاامنة لصغيراتازحلياا
في (ةلصغيراتازحلياابصحاألحمصاو)طنية لوالحملصاامتثيليق طرعن و أيةرلتجاا

219 ًسماحاًارودتماللحكون فإًاخيرأو.قليميةإلاوملية لعااةرلتجااتقاتفااوتضاومفا
.ليةفعاوفنصاإوسة بسالق اسوألالتشغيلسية ساألالسليمةاةرادإلالة كفافي 
في ئيسيةرر اودبأم تقون أنحةملااتجلهااومية حلكواغيرت للمنظماًًيضاأميكنو

فضلأحتقيقوًفانصاإكثرأطوبشرت ملنتجااقاسوأفيك اشترلالعني راملزارصغاعم د
ةكبيرنة محست ارقدلى إةلصغيراتازحلياابصحاأجيحتاو.تهمملنتجاممكن سعر  َّ

كما .رلتطوايعةسريير معاتتطلب لتي اقاسولألج نتاإلاجلأمنل صوأوتنظيم و
ةلصغيرايعرملشاامن،تياملستوافةكاعلى ص خلااعلقطاافيق لسواءسطاونأ
عملهم تقاعالكيز لتروسع للتوعم دلى إنجويحتا،مليةلعااتكالشرالىإىلصغراو

بعض تتمتعقد و.عيةارلزاقاسوألافيللعمل ص فرتهيئة وملنتجني ار صغاعلى 
نحةملااتللجهاميكن و.لكبذم لقياامنميكنها ضع بومية حلكواغيرت ملنظماا

عيةارلزاقاسوألافيص خلااوم لعااعنيلقطاابنيت كااشرر ظهوعم دوتشجيع 
كثير فيم تقون أميةحلكواغيرت ملنظمااونة ملعواتالكالوميكن كما  (.15ر طاإلا)

فاطرألامختلفبني جلمع ايقطرعن لثقة اءلبنايه نزسيط كومهم ر وبدن حياألامن 
يدحتدوتهم ارتصول دلتبا-تماحلكواوص خلااعلقطااممثلووملنتجني اتمنظما-
.كملشترامهتماالاتاذيا لقضاا

تجلهاامنيد لعدابنية ملبتكرانيةولتعااتقالعالاعلىمثلة ألامنلكثير اكهناو
220 نأعلى.تماحلكواومية حلكواغيرت ملنظمااوص خلااعلقطااتشمللتي اعلةلفاا

،قاسوألامعح بنجا (للعمااوأ)ملنتجني ارصغابط رفي ًاردناًمالعامتثل طة سالوا
ميةحلكواغيرت ملنظماامنلكثير افتقراو .سطوألاوق لشراويقيا فرأفيسيما ال 

لقليلاىسوكز ترلم و،حللنجابة ملطلواجذلنمااولعمل اتارمهالى إصخابشكل 
تقاعالفي ل خولدامنملنتجني ارصغان ِّمتكلتي افولظراتهيئةعلى مها هتماامن 

علةلفااصرلعناابهمت قاي لذارولدانأهوملهم او.قاسوألامعمة امستدعمل 
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ات بني القطاعني العام واخلاص من أجل تهيئة فرص جديدة ألصحاب احليازات الشراك 15الإطار  
الصغيرة في األسواق 

تشكل نأصخلااوملعااعنيلقطاابنيت كااللشرميكن 
قاسوألاصفرسيع توت تيجيااسترافيًمهماًاعنصر

سبيل على،اغندوأفيو.ةلصغيراتازحلياابصحاأمماأ
ضيملاانلقراتتسعينامنتصف في ق ولصنداأبد،لملثاا

صخلااوملعااعنيلقطاابنيكة الشراممفهويز تعزفي 
تنامكاإعلقطااالهذن كاو.لنخيلايت زعقطافي 
في 90ميثل ن كام خلاالنخيلايت زنألة كبيرقية سو

نتكالتي اطنيةلواتيةلنبااتيولزاتادراومن ئة ملاا
تجاحتياالامنئة ملاافي 60على يد يزما تغطي ها روبد

عيةارزف وبظرتتمتع اغندوأنأحنيفي و .طنيةلوا
في نتكافقد لنخيل ايتزجنتاإلتية اموجية لويكوإو

للجمع صخلااوملعااعنيلقطاابنيكة اشرلى إجة حا
لةكفاوعلقطاايرلتطومة زلالالاموألاوةخلبرابني 

فيو.لعمليةافية لصغيراتازحلياابصحاأكاشترا
تنمية عومشريل متوفي ق ولصنداكرشا،قلسياااهذ

اغندوأدعتمااتقليللى إفيهدن كاي لذاتيلنباايتلزا
على نفسهقت لوافيلعمل اوتي لنباايتلزاتادراوعلى 

سيعتويق طرعن ة لصغيراتازحلياابصحاأخل دةدياز
متبرأ،عوملشرارطاإفيو.علقطاااهذفي كتهم رمشا

كةشرمع شر ملبااجيرخلاارستثمالالًقاتفاامةحلكوا
شملو،ةكبيرصة خاية رستثمااكةشرهي و،كوبيد

عرامزتنمية ولنخيل ايتزير لتكرمصنع ء نشاإقتفاالا
همتساو.بةملطلواسيةساألالبنيةاعمدولنخيل ايتز

سأرولفنية اةخلبرباكة الشراههذفي كو بيدكة شر
بصحاأقولصنداشجعبينما ،رستثمالالب ملطلوالملاا
في لةلعمااوضي ارألباهمة ملسااعلىة لصغيراتازحلياا

منضماالاعلىكو بيدكة شرشجع مما و.كةالشراههذ
ًفضال،علقطاااهذفي بحة ملراقلسواصفرة ردملباالىإ

مع كةالشرامنعليها د تعون أميكنلتي ايااملزاعن 
متكينها حيثمن ة لصغيراتازحلياابصحاأومة حلكوا

متكنها ضيارألامنسعة شاحة مساعلى ل حلصوامن 

حبارألتحقيقيكفي مبا سع اوقنطاعلى ج نتاإلاءبدمن 
لتشغيلارطوله خودبعد ع وملشرايسفر ف سوو.يةمجز

في ملستغلةاضيارألامنر هكتا 000 10عن مل لكاا
تازحلياابصحاأيخصًًيباتقرثلثها و،لنخيلايتزجنتاإ
.ةلصغيرا
كةالشراههذفي ئل هاي حتفيزر وبدنحة ملااجلهةامتقاو

،يةلتحضيراحلتهامرمنذ ص خلااوم لعااعنيلقطاابني 
ثرلألير تقدد اعدإعلىمة حلكواةعدمسالك ذفي مبا 

ةدحملداتملنتجااوتخالملدارسعاأنأمنكد لتأاولبيئي ا
رلصغامنصفة كة لشرامعم ملبرايرطاإلاقتفاالافي 

ضوملتفاارسعاألاتطبيقلة لكفات لياآضعوو،عنيراملزا
عراملزاتنميةو،عنيراللمزت منظماء نشاإيلمتوو،عليها

قتملؤالتقييمامننيتبو .لنخيلايتلزملنتجة اةلصغيرا َّ
ًاجيدًيكاشرنت كاكو بيدكة شرن أُأيلذ عوللمشري جرا 
ًلياماوًيادقتصااًاثرأحققتت ارستثماالانأوعوملشرافي

اودستفااينلذاملستهلكنياوأملنتجنياعلىء اسوًًًاكبير
نةمضموة دبجوًمحلياتي لنباايتلزافرتود يادزامن 

على ةلصغيراتازحلياابصحاأيستفيد و .رميسوبسعر و
تهممنتجار سعاأولطلب اراستقرامنص خلصواجه و
تبطةملراةدحملدالتسعيراصيغةس ساأعلىد حتدلتي ا ََّّ

لهمحصومن ًًيضاأاودستفااو،مليةلعااقلسوارسعابأ
رصغاد ستفااكما .دشارإلاتماخدوتنائتماالاعلى 

سيةساألالبنيةافير ستثماالامنة شرمباعني راملزا
ءباللكهرمة زلالاسيةساألالبنيةالكذفي مبا )حمللية ا
ليةآعوملشرانشأأكما .عوملشراهانشأألتيا(لنقلاو

عنيراملزار صغاكة رمشالتيسير ة مبتكرسسية مؤ
ال)عة رملزالحولح ملصاامختلفبني عل لتفااتنظيم و

(كوبيدكة شرومة حلكواوعني راملزارصغالح مصاسيما 
يتزعي راملزني ستئماالاالنغاالكاق وصندًايدحتدو
لحصوييسر ودشارإلاتماخدًًيضاأفريوي لذالنخيلا
.ضولقراعلىعني راملزا

(2010b)قوندشلا:ردشملا
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ةعدمسافي مية حلكواغيرت ملنظمااونحة ملااتجلهااو (تماحلكوامثل)جية رخلاا
ًعماادوًامحفزن كالقيمة اسلسالفي بح ملرالعملاعلىة لصغيراتازحلياابصحاأ

تلك رتتغين أجحملرامنو.عنهاًيالبدليس وصخلااعلقطاامعية رلتجااتقاللعال َّ
ما عقطامل تكاًمثالن كااذفإ .لقيمةاسلسالر تطوظل في ة كبيرجة ربدر اودألا
ةكبيرجة ربدئيا جزو أبطيئاهيكلتها ت عيدألتياقاسوألافيمعينة سلسلة و أ

من ،يبيةجتريع رمشالك ذفي مبا ،ىخرأفاطرأمنة فزحات خالتديتطلب قد لك ذنفإ
،لقيمةاسلسالر تطوظل في نه أعلى .صخلااوملعااعنيلقطاابنيت كاالشرالخال

حتى ةكبيرجة ربدها رودتقليص مية حلكواغيرت ملنظمااونحة ملاات للجهاينبغي 
.قاسوألافيخلل ث وحدمنع ومة امستدية رجتات قاعالين بتكوتسمح 


لفصلااهذمن ملستخلصة ائيسيةلرائلسالرا
كةرملشاالكنو،يفيلرالفقرامنحلد اويدقتصاالاللنموسية ساأعيةارلزاقاسوألاً،أوال

مما بحيةرقل أوطر خملابافة محفوونحياألامنكثير في ة كدمؤغير ق اسوألاتلك في 
هاديحدر موأ كلهاطر خملااوليف لتكااوت فآملكااو .يفينيلراملنتجنيارلصغان تكون أميكن
ملنتجنيابنيتة ومتفاهي و،ةحدعلى لقيمة اسلسالمن سلسلة كل وق سياكل 

نأعلى (.لتنظيماولصوألاوية دلفراتارلقداوجلنس اعنوونللمكاًتبعاًًمثاللك ذو)
طرخملاامعجيد بشكل مل لتعااوتملنتجااقاسوأفيية جملزاصلفرامنة دستفاالا
رصغامن انوكاأءاسوء الفقرايفينيلرانللسكاًياحتدًماعمويشكل بها تبطة ملرا ً
تهيئة فيرستثماالايكفيال لك لذو .عيةارلزالقيمةاسلسالفي ملني لعااوأملنتجنيا

كما ؛ينخرآلاءالفقرايفينيلرانلسكااوةلصغيراتازحلياابصحاألة يدجدق اسوأصفر
.صلفراتلكم غتناافينها جهوايولتي اطرخملااوتيالتحداعلىم هتماالاكيزترني يتع َّ

ًماعاثني لثالاوأينلعشرالخالعميقة ت البتحوعية ارلزاتملنتجااقاسوأتمرً،ثانيا
على كهناو .قلسواةرادإوألطلباتنظيمو،لطلباطبيعةوحجم حيث من ضية ملاا
تملنتجاالكذفي مبا ،عيةارلزاتملنتجااعلىلطلب اةديازنحو ه جتااطنيلواىملستوا
هيكلة تعيدأو.لطلبااهذمن كبير نب بجاية حلضراطقملنااثرتستأو،لقيمةاليةلعاا ُ

مختلفة ربصولكن و،تنسيقهاو أ/وملها تكاة ديازض بغرعية ارلزالقيمةاسلسال
لقيمةاسلسالهمية أقنطاد اديزو.تقالسيااوسل للسالًتبعاتة ومتفات جاربدو
بشكل ًماعمومنظمة سل لسالاوقاسوألاههذو.نالبلدامعظمفي يثة حلداقاسوألاو
في ةديازلي لتاباو)عية لنواوةدجلواييرمعامن على أتيامستويها لدومنسقة وفضل أ

من كثيرفي يشة متعانها أحنيفي و.يةلتقليداقاسوألبانة رمقا (لخولداليف تكا
تعيدألتياوأيثةحلدالقيمةاسلسالوقاسوألانفإية لتقليداقاسوألامعت الحلاا ُ

من تتيحهما حيث من ء اسوة لصغيراتازحليااب صحاألة يدجدبيئة متثل هيكلتها 
.لتهميشاطرمخاولخولداليفتكاع تفاراحيثمن و أبحة مرة يدجدص فر

في مللتكااداديزو.مليلعااىملستواعلىعية ارلزاتملنتجااقاسوأترتغيً،ثالثا َّ
كثير فيلك ذحب يصاو،تالحلاابعضفي قليمية إلاقاسوألالككذوملية لعااقاسوألا

تشهد كما .تكالشرامنًنسبياقليل د عديد في ة لسيطراكزترفي د يادزانحياألامن 
ًارودلنمو ايعةلسراتادقتصاالافيهاتلعب ت اتغييرعة ارلزافيملية لعااةرلتجاايطة خر
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قاسوألافيًحظاقل أةلفقيرانالبلدافية لصغيراتازحلياابصحاألازما وً.ايدامتز
.ةلقوافيلكبير اتولتفااولخولداجزاحووتمالملعااليفتكاع تفارابسببملية لعاا

تازحلياابصحاألمهمة ص فرحة تاإميكنهاملية لعاالقيمةاسلسالبعض ن أعلى 
.سللسالامنى خرأتحلقافي ن يعملوين لذاءالفقرايفينيلرانلسكااوة لصغيرا
ًاراستقراكثرأوسع وأوكبر أًصافرجح رألاعلىفر توحمللية ايثةحلداقاسوألانأحني في و

يتخذ نأينبغيو.مةلعااةعدلقاايشكلال لك ذنفإت الحلاامعظمفي ملنتجني ارلصغا
في كةرملشاائدافووليف تكايد حتدمن ميكنهم فضل أًضعاوةلصغيراتازحلياابصحاأ
بةستجاالاوة حدعلى لة حاكل في لية ولداوأ/وحمللية اوية لتقليداوأ/ويثة حلداقاسوألا

.لةحاكل ف وظرمتليه ملا ًتبعالها 
في سمحالقيمة اسلسالحل امركل في ت مالملعااليفتكاوطرخملاامنحلد اً،رابعا

في يةمجزة ربصوة لصغيراتازحلياابصحاأكةرمشانية مكاإمعدو أنيةمكاإيدحتد
لتنظيماعلىتهم رقديز تعزلك ذلتحقيق سي ساألامنو.يثةحلداعيةارلزاقاسوألا
لتياتمالملعااليفتكامن للحد وكبر أةءبكفاق اسوألافيكة رللمشاعي جلماا

سيةساألالبنيةاسيماال ،مهمةسية ساألالبنيةاو .معهمن ملويتعامن ها يتكبد
،تالتصاالاوتماملعلواجيالوتكنولك ذفي مبا ،جيالولتكنواو،تالتصاالاوللنقل مة زلالا

فوبظرفضل أفةمعرب كتساانضماوقاسوألاتمالمعاليف تكامن حلد اجلأمن 
تمالملعااليفتكامن حلد اعلى،طرخملااةرادإلخالمن ،عدتسان أدللعقوميكن و.قلسوا
لصولواتيسيرميكنها كما ؛عيةارلزايةرلتجاالعماألاوعني راملزارصغابني لثقة اءبناو

عدتسان أميكنلتي اتخالملداضوقرصة بخاو،ليةملااتماخلدالىإفضلأبشكل 
سلسالفي ملية لعااتكالشراعلقطار ملتغياروللدميكن و.جيتهمنتاإةديازعلى عني راملزا ِّ
ملالعواههذكل تشكل ن أينبغيو.دلصدااهذفي ًًبيايجاإًاروديديؤن أعيةارلزالقيما

ةديازوقاسوألابيئةحتسني جل أمنمة لعااتساللسياى قوألعماألوجدمن ًًاءجز
لوجدطبيعة يد حتدم يلزنه أعلى .فيهاك اشترالاعلىة لصغيراتازحلياابصحاأةرقد

لحلصاق اسوألاتنميةعلى يقتصر ال رمنظومن ولصحيح اقلسياافيقة بدل عماألا
.تساللسياسسية ملؤاوية دقتصاالامةاستدالالككذيشمل بل ،ءالفقرا

ةربصوة لصغيراتازحلياابصحاأكاشترانيةمكاإمعدو أنيةمكاإقفتتوً،وأخيرا
صخلااعلقطااداستعداعلىيثة حلداعيةارلزاقاسوألافي منخفضة طر مبخاوية مجز

سبق لتياملاللعولة ادمنه نب جافي لك ذميثل و.صحيحلعكس او،معهمللعمل 
بصحاأبنييقية تسوت تيباترذتخاانيةمكاإللة ادخرآنبجافي يشكل كما ،نهابيا

على يةملنطواوة ملفيداىخرألالقيمةاسلسالفي علة لفااصرلعنااوة لصغيراتازحلياا
نإو،يدامتزبشكل ن افرمتون اخيرألانطالشراناهذو.فاطرألاجلميع منخفضة طر مخا

ليةولداوحمللية القيمةاسلسالفي ولم لعااءنحاأمنلكثير افيتة ومتفات جاربدن كا
جملتمعاتمنظماوتسالسياايرمقرعلى نييتع،لكذمن غم لراعلىو.ءالسواعلى  َّ

في علةلفااصرلعناامعوًمعالعمل انحةملااتجلهااومية حلكواغيرت ملنظمااوني ملدا
تسسامؤمة قاإو،مةامستدوةمبتكرية قدتعات تيباترلى إصللتواعملدق لسوا

راتكرويز تعزو،تتيبالتراتلكذ تخاالتشجيعفية لكاافزاحلوافيرتوو،عمةادوتكميلية 
.حهاجنايثبت لتي اتتيبالترا
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محافظة كازامانس، السنغال: عبدالي باجي 
يعمل في حقله لزراعة الكسافا. وهو يجني ما 

يعمالن ناللذيأخويه  وأطفال طفليه رمق يسد  ْ
ًً. ويعتقد عبدالي أن التنويع هوفي اخلارج أيضا

االستراتيجية الرئيسية إلدارة اخملاطر، لذلك 
 األرز، والفول السوداني، والذرة، ًفهو يزرع أيضا

والذرة الرفيعة، والفاصوليا، وأنواع مختلفة من 
الفاكهة.

الفصل اخلامس 

التكثيف الزراعي 
املستدام 
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، في احلادية والعشرين من عمرها،أبيباتو غوديابيا
وهي تنتمي ألسرة زراعية متعددة الزوجات في 

قرية كاغنارو مبقاطعة كازامانس في السنغال. 
ء بشي»القيام  تفضل كانت أنها من الرغم وعلى 
ما كلهي عة ارلزا»إن تقول  فهي الزراعة، من«فضلأ
.«بجدفيها عمل أنأينبغيلك لذو ...فهعرأ

وأبيباتو قلقة من تدهور ممارسات تربية احليوانات.  
عليهم ريتعذو.نثويكترال م ليواسلناانإ»وتقول 

عن هيكنا،شيةملاابهتشري لذاءملااعلىل حلصوا
على سلناافتيتهاو.ىخرألالعماألاومغناألاتنظيف 

يهملديعد لم وً.يعاسرًخالدعليهم ر تدلتي انشطةألا
بها ميقون كالتي العماألبام لقياانيستطيعوال و،صبر
.«يلةطوة لفترنا ؤباآ

نآلاو ...لعملافيمها نستخدلتي اتاملعداًًيضاألنعد
ال «ثاحملرا»نفإًاقصيرر مطاألاسمموصبح أنأبعد 
العمل ومعدات «.فيةلكااعةلسربالعمل بالك يسمح 

نة التي ترغب فيها ليست آالت متطورة بدرجةاحملس َّ
هايجربة عرلي نألو»ثور:يجرها  عربة ولكنها كبيرة،
نتلتحس،ئشحلشااثجتثاالسبة ملنااةادألاهيو،رثو َّ
.«لفقراننسىن أمكنناألوعة بسرتنا حيا

وأبيباتو التي ال تعـرف القراءة وال الكتابـة تؤمن بأن 
التعليم يساعد الناس على الزراعة بكفاءة أكبر  

من تكتسبهافة معري أ»أوسع.  ًفرصالهم  يتيح كما
كبرأةءبكفالعمل اعلىك عدتسان أميكنلتعليم ا
... شيةملاابيةتروأعيارلزاجنتاإلافيتعمل كنت أءاسو
لتيارولبذاعانوأوأةسمدألاعانوأفتعرن أًًمثالميكنك و

وتالحظ أبيباتو أنه بسبب قصر فترة سقوط 
األمطار فإن الناس يضطرون إلى التخطيط بدقة  

من كعديسامن جر تستأن أعليك »بسرعة.  والعمل
.... عةبسرعة ارلزامنتنتهي حتى عية ارلزاتبطاالرا
يلذاقتلوافيًمامقدلك بذهم تخبرنت فألك لذو
بعد نيادلسواللفوالحقوفي لعمل بافيه م تقو
ثحرقت ولك ذبعد يحني و.خنُلداعةارزمن ء نتهاالا

لعملاتخطيطعليك َّنييتعو .زرألاعةارزوز رألال حقو
.«ءشيي أحتققفلن ّالإوقة بد

ولم تعد أداة احلرث التقليدية كافية في ظل 
نأينبغي »أبيباتو  وتقول احلالية. املناخية الظروف 

نكأضفتراو ...لهاستعمااكيفيةوتستعملها ن أينبغي 
من تتمكنق فسوًمتعلماكنت اذإ.مغناألابية تريد تر
.مغناألامعتستعملها لتي العلفاعانوأفضلأفة معر
ًءاوديلبيطرالطبيبالكصف وومغناألاضتمراذإو

.«سبمناهو مبا ملقياامنتتمكن ف فسو

 أن الرابطات الزراعية مهمة، ًًوترى أبيباتو أيضا
وتشير إلى إحدى تلك الرابطات التي زودتها ببذور

حصلت »قائلة:  أبيباتو ومتضي اجلودة. العالية األرز 
.«رولبذاههذمن ق طالإلاعلىل محصوفضل أعلى 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/abibatou.htm
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، في اخلمسني من عمره، ويعيشعبد الله بادجي
 في كازامانس، والزراعة هي مورد رزقه: »هذا ًًأيضا

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.  

ًالمحصوع رتزن أميكنكال »ًموضحااهلل  عبد ويقول
نتكوف فسول حملصوااهذينجح لم اذفإ.فقطًاحداو
.«لسنةاتلكفي له ثى يرضع وفي

ويرى عبد اهلل أن معظم املزارعني احملليني يفتقرون 
[شيةماال و]يث رمحاجد توال «املالئمة:املعدات  إلى 
تالسنواههذطيلة س لناامقالقد  ...للعملفية كا
.«همسرأالويعوحتى يهم لدما كل ببيع لصعبة ا

في تكمن«حلقيقيةاملتقدابلُس»أن  اهلل عبد ويعتقد 
متسكت اذإلتنميةايحتدجهة اموميكنك ال »امليكنة:  

.«يةلتقليداقلطربا

غير أن عبد اهلل يؤكد أن جيل أبيه كان ينتج من  
:. ويوضح ذلك قائالاألرض أكثر مما ينتجه الناس حاليا ًًً

بسبب]من ألامانعدانألض رألانيحويرس لناايعد لم »
في نتكوحتى ض رألانفسم تستخديجعلك  [عالنزا
كنا ً،نياثا .لكذحتتمل تعد لم ض رألاتلكلكن و.منمأ

ماأو.بةلترالتسميد [قبلمن ]تنااحليواثورمنستخد
التي املشاكل حدة وتزداد.«شيةماينا لديعد فلم م ليوا

يواجهها املزارعون بسبب نقص املياه.

ل عبد اهلل أسلوب زراعته حتى يستجيب لتلكوعد َّ
ةرولداةلقصيراصيلحملااّالإعرزأّالأترقر»التغيرات:
ءلياصولفاا:لقصيرارمطاألاسممومع ف تكيأحتى  َّ
نحو يسير كله اجملتمع إن ويقول «.خنُلداوةرلذاو

ماستخدافياوستمرااذإنهمأنفوويعرهم »ف: التكي ُّ
تنضج نأقبلقف ستتور مطاألانفإمية لقداقلطرا
في ًًأيضااهلل  عبد وبدأ «.ثةركان تكوف سووصيل حملاا

إراحة أرضه.

وعبد اهلل عضو في إحدى الرابطات الزراعية احمللية، 
ن من احلصول على معدات وبذور َّولذلك فقد متك

عانوألاههذفي من لتضاانبجا»ًًأيضار  ِّيقدوهو  أفضل. 
الدعم تقدمي في ًًمثالد يتجسالذي  ،«تبطاالرامن  َّ

إلى األعضاء في وقت املرض.

نكأل»الزراعة  عن ًًأبدايتخلى  لن إنه اهلل عبد ويقول 
الزراعة إن ويقول .«نوخرآلاعهريزما ء اشرلى إستضطر

لكي تتوفر لها مقومات البقاء في األجل البعيد، 
يحتاج الناس إلى معدات وبذور أفضل ونظام  

لالحتفاظ باملاء ودعم للتسويق. 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/abdoulaye.htm
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مةمقد
حتى ومستدامة ومربحة منتجة الصغيرة، احليازات زراعة وبخاصة الزراعة، تكون أن يجب 
وحتقيق الفقر، من اخلروج طرق أهم أحد الريفيني والنساء الرجال من املقبل للجيل توفر 

الزراعة ترتبط أن ويجب الزراعي. غير للعمل ًفرصالآلخرين  يوفر الذي القطاعي النمو 
االستجابة على قادرة تكون أن ويجب بالكفاءة، تتسم أسواق خالل من باملستهلكني 

ينلذالبشراعلىتعتمد ًمياقدعة ارلزانت كا»
لكذمثل ًشيئاب لشباايرلم و.ثاحملرانويجر
ًً.ابدألكبذاموقان أثيحدلم وتهم حياطيلة 
هم لسناركبالكن و،عةارلزانويديرال نهم إ
ظللنا اذإو ...عةارلزافيلعمل انويديرين لذا
يلذامن ...ميةلقداثحلراقطرم استخدباع رنز

«؟عةارلزافيللعمل ن ذإداستعدايه لدن سيكو
، يل غومني

.نيسلا،ًماعا 50، أنثىا

والكميات املنتجات حيث من السوق واحتياجات لفرص 
في اآلخذة اجلودة ومعايير واملواصفات املطلوبة 
الزراعة تساعد أن ينبغي ذلك، إلى وباإلضافة االرتفاع. 

في الفقراء الريفيني السكان هشاشة من احلد على 
تكون أن ينبغي ً،وأخيراوالصدمات.  اخملاطر مواجهة 

املقبلة، األجيال معيشة بلسدعم  على قادرة الزراعة  ُ
ينبغي بل الطبيعية، املوارد قاعدة تستنفد ّأالوينبغي 

أن تساعد على حمايتها أو استعادتها.
إلى ليصل العالم سكان عدد يزداد أن املتوقع ومن 

وسوف ،2050عام  بحلول نسمة مليارات 9من  أكثر 
الدخل، مستوى وارتفاع التحضر اتساع ظل في يلزم، 
يتعذر وقد املائة. في 70بنحو  األغذية إنتاج زيادة 
في للزراعة الصاحلة األراضي مساحة مجموع زيادة 

عام بحلول املائة في 12بنسبة  ّإالالنامية  البلدان 
وأمريكا الصحراء جنوب أفريقيا في معظمها 2050،221

اإلنتاج في املقبلة الزيادات فإن ولذلك الالتينية. 
تكثيف طريق عن معظمها في ستتحقق الزراعي 

البلدان وفي احملاصيل؛ غالت وزيادة األراضي استخدام 
معظم حتقيق نيسيتعاألراضي،  ندرة من تعاني التي  َّ
املوارد قيود ازدياد إلى وبالنظر 222الطريقة.بهذه  النمو

تستند أن ًًأيضابد  ال البلدان، من كثير في الطبيعية 
إلى والسمكي احليواني اإلنتاج في املقبلة الزيادات 

وعلى املتاحة. املوارد استخدام واستدامة كفاءة زيادة 
املالئمة االستجابات فإن عاملي التحدي أن من الرغم 

النامي العالم في كبيراتبايناالزراعة  ظمنوتتباين  حدة. على سياق كل تالئم أن ينبغي  ًًًًُ
والسياسية االجتماعية والعالقات السكانية والكثافة الطبيعية املوارد ثروات بتباين 
احملاصيل إنتاج ذلك ويشمل والتطوير. والتعلم جيل، إلى جيل من واالبتكار األسواق وفرص 

مختلفة، متطلبات على وينطوي للتكثيف، مختلفة فرصا ويتيح واألسماك، واحليوانات 
ميكن التي الطرق ويتناول التنوع، بذلك الفصل هذا ويعترف مختلفة. معوقات ويواجه 

حد أدنى إلى تقلل وبطريقة الفعالية من قدر بأكبر الزراعية ظمُالنمختلف  تكثيف بها 
اليوم  والرجال النساء من املزارعني لصغار الفرص أكبر يحقق ومبا واخملاطر، التكاليف من 

وألجيال املستقبل. 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/china/li.htm
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ةلصغيراتازحليااجنتاإوعية ارلزاجيالولتكنوا
3بنسبة  2007عام  حتى 1961عام  من الفترة في النامية البلدان في احملاصيل إنتاج ازداد 

3.5بلغت  حيث اإلعجاب إلى تدعو بنسبة آسيا شرق في اإلنتاج وازداد ً.سنويااملائة  في 
وأمريكا أفريقيا وشمال األوسط الشرق في ًسنويااملائة  في 2.6وبلغت  ً،سنويااملائة  في 

الصحراء.جنوب  أفريقيا في املائة في 5.2من  أكثر وبلغت آسيا، وجنوب والكاريبي الالتينية 
حتويل املاضية ًعامااخلمسني  امتداد على النامي العالم من كبيرة أنحاء وشهدت 

على تعتمد ظمنإلى  كبيراإنتاجاتدر  وال كثيرة مدخالت تتطلب ال التي الزراعية ظمالن ًًًًُُ
ازداد اخلصوص، وجه على واملكسيك آسيا جنوب وفي ًًً.كبيراًناجتاوحتقق  كثيرة مدخالت 

التكنولوجيات مجموعة استخدام خالل من الغالت زيادة طريق عن ًأساسااملزارعني  إنتاج 
الغلة عالية قزمية شبه أنواع إدخال ذلك وشمل اخلضراء. بالثورة املرتبطة والسياسات 

األسمدة قبيل من واملدخالت، الري مستويات بتحسني ذلك واقترن واألرز، القمح من 
في هائلة طفرات إلى اخلضراء الثورة أفضت آسيا، وفي اآلفات. ومبيدات العضوية غير 

في 4جتاوزت  بنسبة القمح غالت وازدادت ً.فصاعداالستينات  منذ الزراعية اإلنتاجية 
وبينما 223.1982عام  حتى 1967عام  من الفترة في املائة في 2.5بنسبة  واألرز ً،سنويااملائة  

األخذ على أقدر كانوا املنتجني )كبار البلدان بعض في الريفي الدخل في الفروق اتسعت 
ساهمت األحيان(، من كثير في الفقراء املزارعون تخلف بينما اجلديدة بالتكنولوجيات 

األغذية أسعار بانخفاض ًمدفوعاذلك  وكان الفقر، مستويات تخفيض في اخلضراء الثورة 
من أقل كان ،1995عام  وبحلول الريفية. املناطق في احلقيقية األجور وازدياد األساسية 

ًًًيومياواحد  أمريكي دوالر من أقل على يعيشون آسيويني ثالثة كل بني من واحد شخص 
.1975مقارنة بثالثة من بني كل خمسة أشخاص في عام  

آسيا. أنحاء معظم في للتكثيف محركة قوة اخلضراء الثورة تكنولوجيات وكانت 
املائة في 40)املروية  الزراعية األراضي من مساحة بأكبر 2002عام  في آسيا جنوب واستأثر 

باحلبوب املزروعة األراضي من املائة في 80من  يقرب ما نة َّاحملساألنواع  وغطت ًً(؛تقريبا
لكل املغذيات من ًكيلوغراما 190مبعدل  آسيا شرق في األسمدة واستخدمت آسيا؛ في 

في املعدل عن ًًتقريباالضعفني  مبقدار يزيد ما أي باحملاصيل، املزروعة األراضي من هكتار 
الدخل من الفرد نصيب وازداد احلبوب إنتاج تضاعف ً،عاما 20غضون  وفي 224آخر.إقليم  أي 

السكان من نسمة مليار 1.8بنحو  ريقدملا  املعيشة بلسنت وحتساملائة،  في 190بنسبة   ََُّّ
اإلنتاج. ظمُلنالسريع  التكثيف نحو األخرى األقاليم في املزارعون اجته كما 225الريفيني.
الزراعية األراضي مساحة ثلث متثل املروية الزراعية األراضي كانت ،2002عام  وبحلول 

من بأكثر نةاحملساحلبوب  أنواع استخدام ازداد كما أفريقيا؛ وشمال األوسط الشرق في  َّ
املساحة مجموع من كنسبة والكاريبي الالتينية أمريكا وفي اإلقليم هذا في الضعف
60واملائة  في 50إلى  ووصلت ،2002عام  حتى 1982عام  من الفترة في باحملاصيل املزروعة 

كال في األسمدة استخدام معدالت ًفعلياأو  ًًتقريباوتضاعفت  التوالي؛ على املائة في 
من ًكيلوغراما 80و 70بني  تراوحت مبعدالت 2002عام  في األسمدة واستخدمت اإلقليمني، 

 226املغذيات لكل هكتار من أراضي زراعة احملاصيل.

على سياآففي .جيالولتكنوارنتشاادمج رليست جية نتاإلاةديازلة مسأن أغير
لتكثيفاوةسمدألاونة حملسارولبذاماستخدامنعني راملزارصغان َّمتك،صخلصواجهو َّ
لتياعمةالداتارستثماالاوتسالسياايقطرعن ج نتاإلاظمُلنملستمر اويجي رلتدا
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في تنفقية سيوآلانالبلدانتكاو.طرخملاامنخفضةوية مجزومنة آببيئة تهم دوز
معال بحلوعة ارلزاعلىتها نيااميزع مجمومن ئة ملاافي 15على يد يزما سط ملتوا

تماحلكواتستثمراو .1985م عال بحلوق نفالإلحلقيقية القيمةاعفتتضاو،1972
عيارلزانئتماالالصووعلى صت حرو،قةلطااويلراوقللطرسية ساألالبنيةافي 

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  

نيةوتعابتني جتذا»السابق. احلصاد  موسم
عترزو .رولبذامنًالمكياطلبت و ...غملسرا
لم ...لقليلاىسوحصد ألموغم لسرالك ذ
نميلكومن مثل فير ول محصوجني من متكن أ

نةرمقالة معقوتعتبر لغلة الكنوة كبيرًالحقو
على لملكياااهذمن حصلت و ...ضرألاحة مبسا
لدتعال مكيا 200)ملنتج امنسكياأثةثال

... رولبذامنًالمكيا 20ت خرداوً (...احداوًكيسا
لموقت متزبسي مالكل ن ألًاحداوًكيسابعت و

.بلثياابعضيت شترالكلذويه تدرأماي لديعد 
لموبني ملقرائيقاصدأحدألك ذبعد في توو

ًنياثاًكيسابعت لك لذو،بهعتبرأمايلديكن 
لكيساماأو [.فنلداسطقو]ليف تكالتغطية 

تخرداوكل ألافيمته ستخدافقدخير ألا
غملسرامنع لنوااهذن أترقرو ...روللبذبعضه 
سيلةولي ح تاأوملطعاباني دوزنه ألًفعالجيد 
على تهخذأيلذالملكياالك ذني عدساو.للعيش
حتى لكميةاتلكت خردالك لذو ...مشكلتيحل 
ماعندملقبلة السنةافيعتها ارزمن متكن أ

لقد .ليمهم غم لسرانألر مطاألاتسقط 
 «.عليهبيت تر


، توفوك

.قرسغمد، ًماعا 44، كرذ

(همليااوةسمدألامثل)تخالملداعمتدوعني راملزالىإ
تماحلكوامتقاأكما.تالحلاابعضفي عتها زوو َّ
تماخدت رَّفوو،عيارلزالبحثافية كبيرت ارستثماا
رسعاألتثبيتق اسوألافيخلت تدوعي ارلزادشارإلا

ضيارألاتحاصالإلعبت،لصنيافيو.عةرملزاببا
ً.ياحيوًارودق اسوألاو

بجنويقيا فرأفيعي ارلزاجنتاإلانأحنيفي و
في ةديالزالمعدبنفسًًيباتقردادزاءالصحرا
قلبأة يداملتزاتلغالاتثرستأافقدى خرألاليمقاألا

،ملتبقيةالنسبةاماأو؛ةديالزامنئة ملاافي 40من 
نأفيمكن،ةديالزامنئة ملاافي 60من كثر أهيو

تافترتقصير وعة ورملزاضيارألاسيعتولى إجعتر
،جيةلوتكنوت حاجناة عدحتققت و.ضيارألاحةارإ

يقيافرأفينة حملساةرللذيع لسرارنتشاالامثل  َّ
من كثرأًًلياحاتغطي لتي ابيةجلنواوقية لشرا

في بحلبوباعة ورملزاضيارألاحةمساع بارأثةثال
227 عانوألاماستخداو؛يبومبازومبيا ازوي ومالوكينيا 

يجمع يلذايقيافرأليد جلدازرألامنلغلة اليةلعاا
في يقيفرألاوي سيوآلازرألائصخصافضل أبني 

228 200من كثر أ ؛يقيافرأءنحاأجميعفي ر هكتا 000
،ضامرلألمة وملقاافالكساامننة محست السالو َّ
في فالكسااحةمسانصف من كثر أتغطي هي و

في فاللكسامنتج كبر ألياحاعد تلتي ايانيجير ًًُ
على 229 حلقيقيةاتازجناالاتلكمن غم لربانه أ.لملعاا

في اّلإ2002م عاحتى ع رتزنة حملساعانوألاتكن لم  َّ
في بحلبواضيارأحةمسامن ئة ملاافي 25من قل أ

ةسمدألاماستخدالمعدبلغ و؛ليمقاألاءنحاأجميع 
لمو)رللهكتات ياملغذامنت مااغركيلو 10من قل أ

نسبة زوتتجالم و؛( 1980م عامنذ قم لرااهذر يتغي َّ
عمجمومن ئة ملاافي4يةوملراضيارألاحة مسا

.قليمإلااهذفي عية ارلزاضيارألا
نالبلدافيعة بسرني احليواجنتاإلاًًيضاأدادزاو

كبير منوحتقق و.ضيةملااًماعاثني لثالالخالمية لناا
عن لكذجنم و.نلباألاولبيض اومللحواجنتاإفي 

ئةملاافي 6)جن اولداصةبخاو،تنااحليواداعدأديادزا
جميع فيد اعدألافيي لسنوالنموامنكثر أوأ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/tovoke.htm
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،جناولداونلباألاسيماال ،تلغالاديادزاو؛(ءالصحرابجنويقيا فرأءستثناباليم قاألا
ًًلياحاثر تستأو (.ًياسنوئة ملاافي 4و 3بني لنسبة احتواترحيث )يقيا فرأفي صة بخاو
جنتاإلاةديازعلى عد سامما و.لبيضاومللحوامنلم لعااجنتاإمبعظممية لناانالبلدا
ةءكفاد يادزاوجي لولتكنوالتغييراو(لعلفابحبولك ذفي مبا )تخالملدارسعاأخصر
لنمواتحفزونية احليواتملنتجاارسعاأتخفيضعن ت سفرأملاعوكلها هي و،حلجما َّ

على 230 جنتاإلافية ديالزامنًًًاكبيرًنباجان أ.ينيحلضراملستهلكنيابنيللطلب يع لسرا
جنتاإلاتهميشلى إنحياألابعضفي ف ضىأيلذاسيألرامللتكاالخالمن حتققت 

علىأجنتاإلاُنيل حتوت المعدبلغت و.فلكفااعرامزوةلصغيراعراملزافيني احليوا ظم
دادزاوً.سياأرًمالتكاوًيعاسرًامنوير زخلنااوجن اولداجنتاإشهدو.سياآفي تها يامستو

نلقراتتسعينال خالًًيباتقرلضعف ارامبقدعيني لفراعنيلقطااينهذفي ج نتاإلا
ثلث تنتجن البلداههذنت كا 2001م عال بحلوو،منافييت ويلند تاولصني افيضي ملاا
نلباألاتمنتجاع قطاشهد كما  .يرزخلناامنجه نتاإنصفوجن اولدامنلم لعااجنتاإ

لهندامثل،لجملاااهذفي سخة ارليد تقايها لدلتي انالبلدافيسيما ال ً،يعاسرًامنو
ال ينلذاةلصغيراتازحلياابصحاأًًيضاأفيهايكثر ن البلداههذن أعلى  .نكستاباو

قسوفي ن همويساو(سموجلااوأ)لبقر امنس وؤرخمسة و أسنيأرىسون ميلكو
.ئةملاافي 80بنحو قليمية إلانلباألا

من كثرأتتطلبمية لناانالبلدافيعية ارلزاجيةنتاإلافية ديالزانأحني في و
.تاديالزاتلكلتحقيق سية ساأعانوألاههذنت كافقد ر ولبذامننة محسع انوأدمجر َّ

ضيملاانلقراتتسعيناوتنيناثمال خالنة حملساعانوألانألىإتايرلتقداتشيرو َّ
231 ءالفقرانملستهلكواميثلو.تلغالافيحتققت لتي اةديالزانصف في همت سا

بنسبة يدتزن أمليةلعاابحل بوارسعاألميكن ن كاو،ينملستفيدامن ة كبيرنسبة 
لخالت لغالافيحتققت لتي اتاديالزااللو 2000م عافي ئة ملاافي 21و 18بني ح واتتر

دعدد اديزوية راحلراتالسعرافرتوينخفض ن أميكنن كاو،تلتسعينااوتنينالثماا
من كبرأتحامساطعت ُلقت اديالزاتلكال لوو؛يةلتغذاءبسوبني ملصاالطفاألا
علىأتيامستوجية نتاإلامنوت المعدبلغت و.جيةنتاإقلألاعةارلزاجلأمنت بالغاا

في هيوىخرألاصيلحملابانة رمقا (ةرلذاولقمح اوزرألا)ئيسية لراثةلثالاصيلحملاافي
،نهايستهلكووء الفقرايفينيلرانلسكاامنلكثير اينتجهابعلية صيل محاغلبها أ
غملسرافيهامبا ،ىخرألاملهمةائيةالغذاصيلحملاامنلغلة اليةعاع انوأتظهرلكن و
دامتداعلىمة لعاابيةلترامجابرحت تاأو.ءلياصولفااوطس لبطااوفا لكسااوخن لداو ُ
8من كثر أضيةملاابعنيرألاتالسنوا صةخلاارولبذاتكاشرصبحت أكماع نو 000

.نةملهجاصيلحملاابعضر ولبذمهمة ر دمصاتشكل  َّ
ئدالفوامنلكثير باعية ارلزايةحليواجيالولتكنوافية خيرألاتارلتطوات دعاو
ثحدأو.ميةلناانالبلدافية لصغيراتازحلياابصحاأفيهممبن ،عنيراملزاعلى

لتياصيلحملاافيض امرألامنلية خلااعةارلزاداموج نتاإفية رثونسجة ألاعارستزا
بنتخاابفضلًالجتاراقلأصيلحملاامنة يدجدع انوأبيةترتت باوً.ياخضرثر تتكا

لحوًًاخرمؤر اديلذالجلدامنلكثير انأعلى .سمةالواتجلينااماستخدبات تالنباا
تخليق متوً.ثيااروة رحملواتئنالكااماستخداوير تطوعلى كز رنة حملساصيلحملااعانوأ َّ
تامبيدو أ/وتفاآلامةوملقات جينام استخدباًثيااروةرَّحملواتئنالكاامنل وألاجليلا
لقطناويالصواوةرللذًثيااروقة َّمخلر وبذىسوية البدافيفر تتولم و،بعشاألا
حةمسابلغت و،1996م عافي ًثيااروة رمحوصيل محال وأعترزو.يتيلزاللفتاو
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رهكتان مليو 130من كثر أ2009م عال بحلوًثيااروةرمحوصيل مبحاعة ورملزاضيارألا
لىإينملفتقراعنيراملزاوةلصغيراتازحلياابصحاأنأحنيفي وً.مختلفاابلد 25في 

عنيراملزارصغاد عدبلغ فقد ع انوألاتلكث استحداعندن حلسباافيانويكولم دراملوا
معال بحلوع رامزن مليو 13مية لناانالبلدافيًثيااروةرحملواصيلحملاانعوريزين لذا

نمليو 5.6و لصني افيع رامزيني مال 7-لقطنانينتجوعني راملزاءالهؤمعظم و.2009
عتهاربز 2009م عافي عني راملزارصغام قاحيث سو فاكينا ربوفي ًًاخرمؤو،لهندافي 
115بلغت حة مسافي  .لقطناحةمساع مجموبع ريأ 232ر هكتا 000
هايرتطوي يجرلتي اصيلحملاابعضًثيااروةرحملواصيلحملا امنني لثااجليلايشملو
لتياللشماانابلدبني ت كااشرو أ/وصخلااوملعااعنيلقطاابنيت كااشرل خالمن 

مةوملقاازملواتتانباصيل حملااههذتشمل و.ميةلناانالبلدافيعني راملزارصغاف تستهد
تاحلشراوضامرألامةومقاجل أمنة رلذاو؛اغندوأفيسي ساأءاغذهي و،ضامرلأل

مةوملقاطس لبطااو؛لنشااجنتاإلتحسنيفا لكسااو؛تينيولبراىحملتواحتسنيو
ثاستحدافيز حملراملتقدانكاو.تفاآلاوضامرألامةوملقاز رألاو؛تفاآلاوتساولفيرا
بطأأحةمللواوةراحلراوتنالفيضااوفجلفاافوظرحتمل على ة ردلقااصيلحملاامنع انوأ

يدتؤقد و،تفاآلاوضامرلألمة ومقاع انوأثاستحدافيز حملراملتقدامنًماعمو
لتيايالقضاامنع لنواالهذي لتصدافيكبر أًارودملستقبل افيًثيااروةرحملواصيلحملاا

.عنيراملزارصغاجهها ايولتي اطرخملاامنحلد افيكبير ر وبدتسهم ن أميكن 
ينلذاينيدملؤابنيًثيااروةرحملواتئنالكاالحوئر الدالجلدامن كبير نب جاينقسم و

ىسون وكديؤال ين لذاينملنتقداوًثيااروةرحملواتئنالكاائدافوكيد تأفي ن لغويبا
نالبلداعلىنييتعوً.ثيااروة رحملواتئنالكااتلكعليها ي تنطولتي السلبيةانباجلوا َّ
ًادستنااًثيااروة رحملواصيلحملاالخادبإستسمح نت كان إمابنفسها ر تقرن أميةلناا
على ئجلنتااتقتصرن أجحملرامنو.حملتملةائدالفواوطر للمخاعي الوالتقييمالىإ

ئلملسااعنت ماملعلوامنلكثير افريتوال و.ةحدعلى  (لمحصوكل و)ق سياكل 
ءابدإلعني راملزارصغام ماأكبيرل مجايفسح لم وً،ثيااروة رحملواتئنالكاباملتعلقة ا
تئناللكاحملتملة ائدالفواتقييممن ن البلداتتمكنحتى لك ذيتغير ن أينبغيو .يهمأر
جههاايولتي اطرخملاامنحلد اوجية نتاإلاةديازحيث من كبر أليةبفعاًثيااروة رحملوا

نالبلداجحتتاو .تقالسياامختلففي لفقر امنحلد افيهمتها مساوملنتجني ار صغا
حتى تهارادإتعملياوجية لولبيوامةللسالتقييمها عيم تدلى إرلقدابنفسًًلياحا

233 .لكذعليها ي ينطولتي اطرللمخاٍفاوتقييم ء اجرإميكنها 
لنسبةباة دومحدش لن قاااهذهمية أنأنحلسبااعنيغيب اّلأينبغيً،اخيرأو

تباصعوت قالسياامنكثير في ء الفقرانعوراملزاجهايوو.عنيراملزارصغامن للكثير 
منتجي مننة َّحملساتنااحليواتالسالو)نة َّحملسارولبذاعلىل حلصوافي ئلة ها

هو عماًًاكثيرتقل نها يحققولتي اتلغالانفإعليها ن يحصلوما عندو؛(تنااحليوا
حوايترمبا حملتملة اتلغالاوعني راملزاتغالبني ة ثغرت الحلاامعظم في تنشأ و .ممكن
في ئةملاافي 100لى إلنسبةاههذتصل ن أميكنو،للقمحئة ملاافي  50و 40بني 

234 رثاآعلىلك ذيينطوو.ءالصحرابجنويقيا فرأفية رللذئة ملاافي 200و،زرألالة حا
لصووبل سلتحسني لكث يربا م لقيااًًلياحام يلزل ازما نه ألكذيعني ،ًالوأ.مهمة ُ

تلغالابنية لثغراحجممن يتضح ً،نياثاو؛عهاانوأبكلنة حملسارولبذالىإعنيراملزا َّ
تلغالاةثغرسد يق طرعن جية نتاإلاةديالزًسعااوًالمجاك هنان أحملتملةاولفعلية ا

.ئمةلقااتجيالولتكنوافي 
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- مليواعيةارلزاجيةنتاإلاحتسني 
ئيسيةلراتيالتحدابعض 

ديادزاعنئتة لفاابعنيرألاتالسنوادامتداعلىعية ارلزاجيةنتاإلاديادزاأسفر
نخفضتاو.يبقرقت وحتى ية غذألارسعاأضنخفااوملية لعاايةغذألاتادامدإ

تغالصلت اوو.لكليادقتصاالامنون حتسونالبلدامنلكثير افيلفقر اتالمعد َّ
لبحلوو.ضيةملااينلعشراتالسنوافيطأ تباة ديالزالمعدلكن و،عهاتفارابحلبوا

بني ميةلناانالبلدافيز رألاوةرلذاولقمح اتغالفي ة ديالزاسطمتوح واتر، 2001م عا
5و 3بني ح وايترن كامبا نة رمقاًياسنوئة ملاافي  2و 1

235 .تنينالثماامنل وألالعقدامطلعفي ئة ملاافي 
تالمعدر استقرالحوًًلياحار ويديث حلدانأقعالواو

يلراعدمويحني ما عندًًًاكبيرًءعناد َّنتكب»ضنخفاالكذبسباأتشملو.بحلبوات غال
236 جديوال وبولتناباضه رأيويرشخص كل ن ألتقلصو،عيةارلزاثلبحوافير ستثماالاتيامستو

ليلليااءقضالى إنضطرو ...ءملاامن يكفي ما  مياأثةثالة ملدل ونحانظل و [...رنتظاالافي]مياألاوتفعتري لذاقتلوافيلغلة اليةلعااعانوألائدعا الو.ناروديحني ما عندء ملاابعض على نحصل ثم ،ةسمدألاماستخداوي لرات يامستولفعل بافيه  ]تارياز 10بعد ّالإلك ذنيكونةرمقايب قرقت وحتى ت ملنتجاارسعاأضنخفااو معدمن  [كدللتأ...
«.همليااقفبوخرآشخصي أمقيابحيةرمن لي لتاباسيقلل ما هو وتخالملداليفبتكا

، حممد نفيدلقلقايثيرمما نه أعلى .لتكثيفافيى خرأةديازيأ
ستابا، ًماعا 22، كرذ،صيلحملااعةارزبيئة ر هوتدعلى ل يدطؤ لتباانأًًيضاأ .نك
ديادزاوبة لترارهوتدعلى ة يداملتزالةدألاهيدتؤما هو و

237 تالسنوافيية لقرافيي لرامشكلة ت ظهر».سميتها
من يلراتاقنونت كاو.ةخيرألاةعشرخلمس ا.ءاخلضراةرلثوباتتعلق سع وأغلاشوت ن شأكما 

تتباه ملياالكنو،عنيراملزاتجاحتياباتفي قبل  لىإهملياالتحومة حلكوانأعتقدأو ...شحيحةيلراةرادإىمستوض نخفاائيسيةلرايالقضاامن و من ًالبدين ملستثمراضيارأمتخدلكي ء الصحرا(. لتملحا)بة لترافيمللح اكماترعن يسفر ي لذا «.ءالفقراحنيلفالا[ضيارأ]كمايترمللح انفإبة لترالتنقية ل فعاف صرن وبدو
،أبو زيداإبراهيم امنو علىثر يؤحيث بة لترامنية لعلوالطبقةافي 

ًعن ةيدلشداتالحلاافييسفر وتلغالاوصيل حملاا .رسم، ماعا 55، كرذ
.قبلمن منتجة نت كالتي اعيةارلزاضيارألاكتر

ضيارأمنئة ملاافي 40من ب يقرما ن ألكذلمثا
نهاأًًلياحايعتقد سيا آمنفة جلااطقملناافيي لرا

238 طملفرايلرايتسببكما .لتملحابسبب ت رتضر
نتيجة فيةجلواهمليااتيامستوض نخفااوىلكبرارنهاألاضاحوأفيه مليااحُشفي 

كهناو.فيةجلواهملياالطبقةلطبيعية ايةلتغذاقتفوت المبعده مليااضخ د يادزال
هوو،يةلتقليداصيلحملاامنًالبدةيدجلداصيلحملااعانوأعةاربزتتعلق ى خرألة مسأ

ظللحفام نظاضع يولم اذإصيلللمحاجي لولبيواعلتنوافقدعن يسفر ن أميكن ما 
تفاآلاتامبيدوةسمدلألئم ملالاغيروطملفراماستخدالافضىأو.ثيةارلواةدملااعلى 

هاغيروفعة لنااتاحلشراعلىء لقضاالىإفيةجلواهمليااتطبقاوئية ملاايرجملااثتلوو
صحة علىسلبية ر ثاآجنمتكما  .تفاآلامعجنب لى إًجنباية لبراةحلياالشكاأمن 

239 بةصاإلاتالمعدع تفاراجعيرو،تفاآلاتامببيدلتسمم اتالحاتكثر و.ننساإلا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/muhammed.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/egypt/ibrahiem.htm
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240 .لقطناشرفي ن عوراملزامهايستخدلتي اتاملبيداةكثرلى إلهندافي ن طالسربا
سطوألاقلشرافيو.ىخرألاليمقاألافية كبيرمشكلة ه مليااةرندمتثل كما 

لنمواقفاآوعية ارلزالتنميةامماأًاخطيرًياحتدلة ملسأاههذح تطريقيا فرألشماو
ُّرتغيبسبب قم تتفان أجحملرامنمشكلة هي و،يفيلرالفقرامنللحد عي ارلزا
بسبب فيةجلواهملياامتلحلى إهمليااتلطبقاط ملفرالستغالالايفضيكما  .خملناا

همليااتادامدإردمصال صووظل في و.بةلعذاهمليااتطبقالى إلبحراهمياب تسر
هادوحدقصى ألىإلتكلفةاةرمليسواوفية ضاإلا

هدراموعلى ظ حلفااعلىكز يرن أقليمإلاعلى ن فإ
.هملياالستعمااةءكفاة ديازوئمة لقاالشحيحةا.نآلاعليههي مما كثر أقبلمن ر مطاألانت كا
في 85من ب يقرما متثل ي لراهميان ألىإلنظر باوسلناانكاولة بسهوء ملااعلى نحصل كنا و
من نفإقليم إلافيه مليااتالستعماامنئة ملااتهطل  لملكن و.ةدمتعدصيل محان عوريز
تهارادإوه ملياادراموعلى لية بفعاظ للحفاسم حلااينالدليس و.كثرأمبارومعانحو منذ ر مطاألا

ةءكفاحتسني وه ملياافيًتارفووحتقيق قليم إلافي ًيباتقرنضبت و .ملنطقةافيطبيعي نبع 
.عيارلزاعلقطاافيلها ستعماانخفضاو،يبةلقرارمطاألاهمياف رمصا
يقيافرأمنة كثيرء نحاأفيملشكلة اتختلف وةنامعاء ارولسبب اهواهذو.همليااىمستو
مبعدمنها نب جافي تبط ترو،ءالصحراب جنويكفيهم مايهم لديعد لم س لنافا .سلناا

ُ منخفضة يقيافرأضيارأبةترو.جنتاإلاظمنتكثيف نجويخرو.مياألاههذصيل حملااعةارلزءملاامن 
ضتتعرظلت ونحياألامنكثير في ًصالأبةخلصوا.همياي أنويجدال لكنهم وًلياله مليااعنًبحثا
تافترم انعداوألقصرًانظرو.رهولتدامن لة حلاعنيراملزالحقوفي ت القنوابسد ن مويقوو
نبجالى إ،عةارلزاتسارمماء سووضي ارألاييح ترجنح حتتلهم حقولى إهملياانلويحووين خرآلا
يةلعضواغيرةسمدألالستعمااضنخفاا«.بةلصعوالغةبالة مسأنها إ.ملظالا

سب خان نيتدعن لك ذكل سفر أفقدي لعضوادلسمااو، را
ستابا، ًماعا 28، كرذ يةلعضواةدملااضنخفااوبة لترابة خصوت يامستو.نك

تنخفض نأقعملتوامنو.حمضيتهاد يادزاوفيها 
ًًًاكبيرًضانخفاايللطواجلألاعلىبة لتراجيةنتاإلمحصوج نتاإعلىتي رمقدم عدء ارولسبب ا»
تسارممان تتحسلم ما قليم إلامنة كثيرء نحاأفي تعد لمنها ألتنتج ال ض رألفا ...ضرألادجهاإهو َّ
بةخصوة ديالزبير اتدذ تخاالكذفي مبا ،بةلتراةرادإال ،ةكبيرحة مساع رزأننيأمن غم لرباو.يةقو

241 .يةلعضوابنيتهاوبة لترابسب فيرول محصوعلى حصل أنأميكنني 
ُ جنتاإلاظمنبني عل ل تفاامنقلق ًًيضاأديسوو«.بةلترافيتياملغذافقد 

ظمُبنتبطة ملرايالقضااتشملو.لبيئةاوني احليوا، راندرياماهيفا
ضيارأرهوتدد يادزاوج احرألالةازإلكثيفاعيلرا.قرسغمد، ًماعا 49، كرذ

غير ةرادإلاتسارممابسببه ملياادرامووعيلرا
نحو يةلتقليداسعةالواوخملتلطة اعةارلزاظمنمن ل لتحوالعلو.مةاملستدا ُ
علتنواوقة لطااكستهالاعلىسلبية ت اثيرتألى إفضىأقدلكثيف اجنتاإلاُ ظمن

242 يرجملاايثتلولى إ،سياآفيسيما ال ،تنااحليواتمخلفاي دتؤو.همليااثتلووثي ارلوا
ًًيباتقرم نافييت ويلند تاولصني اعفتضا،ضيملاانلقراتتسع ينال خالو.ئيةملاا
ثلتلوًئيسيارًارمصدتشكل ت لعمليااتلكصبحت أوجن اولداوير زخلناامنجها نتاإ
نبشأف وخملااخضمفي و.بيجلنوالصنيابحرمن حلية لسااطقملناافيت ياملغذا

نهاكوعن ًفضال)لعملية اتلكفي هم تسات نااحليوانبأف اعترالاداديزخ ملناارتغي ُّ
 (.لهامحتملة ضحية 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/rasib.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/randriamahefa.htm
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جنتاإلاوصيل حملااجنتاإُنتكثيف ة ديازمي لناالملعاا ظمطق مناكل في م يلزو
فسوو.ملستقبلافيونآلالملعاانسكامن يد املتزادلعدامطعاإميكنحتى ني احليوا

نأعلى .مختلفةكل مشابهة مجاطق ملناامختلففي عني راملزارصغاعلى ني يتع َّ
سيما ال،دراللمومها استخداةءكفامن يد تزن أينبغين مكاكل في لتكثيف اُ هجن
لستعماايقةطرتغيير ن وبدنه أقعالواو.هملياا،كلهلك ذقفوو،تاملبيداوةسمدألا

243 ينبغي كما.لملعااءنحاأمنكثير في مة زأتنشأف فسوعي ارلزاجنتاإلافيه ملياا
ينبغيو،ثتلوث احدإفية يدجلدالنهجاتتسببال أ
بةخصوعلى فظ حتان أوً،بيئيامة امستدن تكون أ
يللبداو .جيلولبيواعلتنواحتميوحتسنها و أبةلترا

يكفي ماك هنايعد لم و.خصبةبة لتراتعد لم »رصغاعليها يعتمد لتي الصوألاتلك فقد هو 
ةسمدألالستعماالونحانحن و.رمطاألامن يسفر نأقعملتوامنو.عيشهملكسب عني راملزا
تنااحليواثورومليتة اتتالنبااقاروأمثلية لعضواهرالظواديادزاعنخية ملنااتالتغيراوتلتقلبااديادزا

كماوًً ...اكثيريفيد ال لك ذلكن و.لكذلى إماو تنالفيضااقبيلمن ،لطقسباتبطة ملراةيدلشدا
اذإلكنو.صعبةلة مسأض رألاحة فالن فإى تر قصر عنًفضال،ةراحلراتجاردع تفاراوف جلفااو
«.قيزردرمونها فإملك أماكل هي نت كا طمناأرظهوو،منهالتيقن امعدوعة ارلزاسمامو

،بكري دييديو ،للتكثيفينبغي و.ضامرألاوت فاآلامن ة يدجد
سنغاا، ًماعا 60، كرذ .لل جنتاإلاظمُلنم أصيلحملااجنتاإظمُلنن كاأءاسو

حتصل فلنتعبت مهما نه أهيم ليواملشكلةا»على ةرقدكثر أعةارلزانظميجعل ن أ،نياحليوا
نتكاو ...ةسرألامطعاإليكفي ما على ًًابدأ.دجهاإلاوتمالصدامة ومقا
نيحصلوانوكاو [.بيأمياأ]بة خصوكثر أضيارألاعلى بهايتمكن يقة طرعة ارلزانتكون أنادرأاذإو

جةحافي انويكولم و.كبرأجنتاإعلىض رألامن  جوخلرامنء الفقرايفينيلرانلسكاابعضقل ألا
صيلحملاانتكاو.ةكبيرت حامساعة ارزلى إ منتجيوعني راملزارلصغاح تتان أينبغي،لفقرامن 
في متشيتهم نااحيونت كاوً.الحاًفضالأ عرنزمليوانناأقعالواو.بةلترابِّتخصولحلقواينبغيوجية نتاإلاةديالزة يدجدنهج ء الفقراشيةملاا ّالإمنهانحصل ال وضي ارألامنكبر أتحامسانيكون أينبغيكما .بلشباابجتتذص فرفير تو لتيائلسالواينالدليست و.قلأصيل محاعلى لىإلصولوامنيسر أهجُلناتلكلى إلصولوا

يقمن تيلالاتيفيالراءلنساابنيية لتقليداهجلنا «. تلغالاةديالزة سمدألاءاشرمن متكننا ُ
،عبد الله بادجي،ءلنسااتشكلو.يةسرألاعةارلزافيسمة حار اودبأ

ًةكبيرغلبية أ،خللداملنخفضةانالبلدافيسيما ال  سنغاا،ماعا 50، كرذ .لل
ءالغذامعظمينتجن و،عيةارلزاملةلعااةلقوافي 

تشطالنااءلنساانسبةن إبلً؛محلياملستهلك ا
قلشرانابلدمعظم في عة ارلزافيًيادقتصاا
40ئر اجلزافيًًمثالنسبتهن تبلغ و .لجالرانسبةمن كبر أيقيافرألشماوسط وألا

244 نيلثاالفصلافيء جاكما و.لجالرامنئة ملاافي 16نسبته مبا نة رمقائة ملاافي
عينيارلزاملنتجنيارصغاعلى ثر تؤلتي املالعوانفسقها تعوت عاراملزاجيةنتاإنفإ

،جلنساعبنوصة خلااملالعوامنعة مجموبسبب ًاءسود اديزلك ذلكن و،معابشكل 
فؤلتكاامعدو،ئيسيةلراجيةنتاإلالصوألاعلىة لسيطراصفرفؤ تكام عدقبيل من 
نحياألامنكثير في ة أملرالنشغااو،عيةارلزاتماخلداعلىل حلصوانيةمكاإفي 

تقاملعواتلكة يدجلداهجُلناعياترن أينبغيلك لذوًًً.اكبيرًءعناتتطلب نشطة بأ
.تعاراملزاءلنسااجههااتولتي اةدحملداقيلاللعرتستجيب و

عيةارلزاجيةنتاإلاةديازفي ة يدجلداهجُلنالىإلصولواسبلحة تاإنفإًاخيرأو

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/bakary.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/abdoulaye.htm
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نلسكاالتشجيعجل ألاةقصيرفز احوك هناتكن لم اذإتهااذحد في مهمة ليست 
لصولوانيةمكاإعلىقف تتولة ملسأاههذو.هجُلنابتلكخذ ألاعلىء الفقرايفينيلرا
هجُلنانفإلك ذلى إفةضاإلباو.عيةارلزاجيةنتاإلاحتسنوقة ثوملواوية جملزاقاسوألالىإ

تجيالولتكنواتتيحن أينبغي،نىدأكحدو.طرخملااةرادإعلىس لنااعدتسان أيجب 
على ةدلعاافيسهل ألاو.مهااستخدباتبطة ملراطرخملاازوتتجائد افوة يدجلداهجُلناو

ماستخدباكمية اتروةصغيرت اتغييرء اجرإهوفة زجملاافيغبني الراغيرملنتجني ارصغا
.لهمحة ملتاادراملوا


ماملستداعيارلزاللتكثيفيد جدل عماألوجد
مةاستداكثرأنتكون أيجبو،عنيراملزارصغاعلى ة رخطوقل أتصبحن أعةارللزبد ال 

ماعند،ضيملاانلقراتسبعينامنذ و.لكذحتقيق كيفية هو ملهم او.جيةنتاإكثرأو
لوبجدم هتماانشأ،ءاخلضراةرللثوة دملقصواغيرر ثاآلامنلى وألافوخملاات ظهر

عاد،تلتسعيناالبحلوو؛يفيةلراللتنميةجي نتاإوًعياجتمااوًبيئيام امستدل عماأ
قلأضرأعلىيد ملزاجنتاإملمكنامنجتعل  «ةخلضرائمةادة رثو»لى إن وزرباء علما

245 علم تستغل «ةخلضراجةودمزة رثوو أ،مةامستديقة بطروقل أءمام استخدباو
246 مهتماادادزاو«.كثرأيةغذأتنتجب ينمالبيئة اعلىفظ حتا«ولبيئة اعلموء حياألا

ثتستحداو،هنح وو أضيملاالعقدالخالر فكاألابتلكع جتماالاءعلماولعلميني ا
»و 247 عةارلزا،«جيةلويكوإلاعيةارلزاهجُلنا»قبيل من ،تملصطلحاامن ملة كاعة مجمو

249 248 «جيةرخلااتخالملدامنلقليل اعلىة ملعتمداجيالولتكنوا»و،ً«جيالويكوإلكثيفةا
250 عيةارلزاجيةنتاإلالعماألوجدلىإةرشالإل«ماملستداعيارلزالتكثيفا»و

مةاملستداعةارلزالعماألوجديفيني لراملنتجنياتمنظمات ديأكما.مةاملستدا ّ
؛ئيةالغذاةدلسياالعماألوجدفي ه رودوأخملناارتغيمن لقلق امنها،بسباأةلعد ُّ

يكامرأفيسيما ال ،ميةحلكواغيرت ملنظمااوعني راملزاتعامجموًًيضاأجتهتابينما 
حةمساح فسابإت دناو،مةاستدالاكدتؤعية ارزتسارممايب جترنحو ،سياآوتينية لالا
.تسالسيااوتسساملؤاصعيدعلى ت سارملماالتلكسع وأ

في لللتحوس ساكأر فكاألاههذم استخداضبغرت اردمباة عدًًيضاأُتا تخذو
لتنميةاجلأمنعية ارلزاجيالولتكنواومللعلولي ولدالتقييمانكاو.عيارلزالبحثا

ملصلحةابصحاأمند عدفيها ك شتراةردمبا 2009م عاحتى  2002م عامن ةلفترافي 
عادو.ىخرألاةملتحداممألاتالكاوولي ولدالبنكاوعة ارلزاوية غذألامنظمة ية عارحتت 

نيملداجملتمعاممثليوننولقاالجارولعلميني امنيد لعداهعدأيلذامللشاالتقييما
في ًبيئيامة املستدالتنميةاولفقر اوعجلواوية غذألاجنتاإبنيت قالعالاضعولى إ

هميةأعلىص خابشكل ة ردملبااكزترو.جيلولتكنوايرلتطواوعي ارلزالبحثاتصميم
عو 251 قد .ليةحلااعيةارلزافةملعراظمنفي صليني ألاوحملليني انلسكااتاربتكااوفرمعا ُُ

من عيةارلزاثللبحوملي لعاامترللمؤل وألايخيرلتااعجتماالا2010م عافي ًًاخرمؤ
لىإجةحلاباسع اوفاعترامنع جتماالااهذنبع و.نسافر،نبلييهموفي لتنمية اجلأ

تغيير حتقيقميكن حتى لم لعااءنحاأجميعفي ه كيزترة دعاإوعي ارلزاربتكاالايز تعز
يرمقروعيني ارلزاحثنيلباامن 600ء هازمتر ملؤافيك رشاو.ءالفقراةحيافي حقيقي 

.لملعااءنحاأجميعمن ني ملداجملتمعاءعضاأونحة ملااتجلهااوعني راملزاوتسالسياا
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جلأمنطنية لواعيةارلزاثلبحواظمنيز تعزلى إةبقوة عولداعنمتر ملؤاسفرأو ُ
ةعدلقاامنملتجهة اثللبحول عماألوجدضع ووملعني العماألالوجلدبة ستجاالا
صميم فيمية لناانالبلدافية لصغيراتازحلياابصحاأضعوةروضرو،لقمةالىإ
.تياملستوافةكاعلى عية ارلزاثلبحوامهتماا

لعماألالوجدصف لومة ملستخداتملصطلحاافيكيز لترات يامستوتختلف و
تسمابينها جتمع نت كان إو،«ماملستداعيارلزالتكثيفا»سم باهنا ليه إرملشاا

بةخصوة ديازو؛همليااةرادإوبة لتراحتسنيعلى ًًاكيزترلك ذيشمل و .ضحةاوكة مشتر
في دقتصاالاوئية نتقاالاو؛جيةلويكوإلاعيةارلزاتلعمليااتسخيرل خالمن بة لترا
مةوملقاانيةاحليواتاللسالاوصيل حملااعانوأماستخداو؛جيةرخلااتخالملداماستخدا

ماستخدالجية نتاإلانسبةفيها تفع ترلتي او(ضامرألاوحة مللواوفجلفاامثل )دجهالإل
على يتنطولتي اتسارملمااوأتجيالولتكنواماستخدامنحلد او؛جيةرخلااتخالملدا
في يلبشرالملااسألرملثمر اماستخدالاو؛ننساإلاصحةولبيئة اعلىسلبية ر ثاآ

كلملشااحللعي جتماالالملااسأرماستخداو،ربتكاالاوفللتكيت ارقدوفرمعاشكل  ُّ
.كةملشترالبيئيةا

تسارمماتشمل و.ماملستداعيارلزالتكثيفباتبطة ملراتسارملمااةبشدع تتنوو
لتحسني لتغطيةاصيلمحام استخداو،ضرألاثحرقف وو أتقليلن لصواعةارز

يةتغذحتسني وبة لتراكلتآمن حلد او،ءملاباظ حتفاالاعلىتها رقدوبة لترابةخصو

»تستخدم األرض ملدة سنتني أو ثالث 
سنوات؛ ونحصد احملاصيل مرة في العام، 
ثم نترك األرض بعد ذلك لتستريح...  
ًونحن نعمل على مراحل؛ نقوم أوال

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«. 
سانتيالن ، دون كارمن بورتوكاريرو 

، بريو.ًعاما 82ذكر، 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/jose.htm
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لطبيعيةاتساملفتراعلىت فالآلملة ملتكااةرادإلاتعتمدو.فيةجلواهملياات طبقا
بني جلمعاتيةلنبااتياللمغذملة ملتكااةرادإلاتشجعو.تاملبيداماستخداليل كبد

يدتزو.جيةلويكوإلاظمُلنامةاستدالةلكفاجية لولبيواوية لعضواونية ملعدادراملوا
تازحليااجنتاإظمنع تنوجيد بشكل ملة ملتكاالسمكيةا/نيةاحليواوعية ارلزالنظما ُ

قتلوافيعد تساو،لبيئيةامتهااستداوة لصغيرا
عدتساو.ثلتلواوت خمللفاامنحلد اعلى نفسه 

يلراظمنوفلصرالكذفي مبا ،هللميانة حملساةرادإلا َُّ
فعرعلى ل حلقواخلادرمطاألاهمياة رادإوةلصغيرا

يةقالواوتخمللفاامنحلد اوعية ارلزاجيةنتاإلاىمستو
تمسبباكم اترصيل حملاابوتنامينع و.لتملحامن 

بةخلصوافينزالتوايحققوتفاآلاوضامرألا
من جنيولنيتراضيعوو،صيلحملااخملتلفبة ملطلوا

بةلترابنيةن يحسو،يةرجلذاصيلحملااعةارزلخال ِّ
لعميقةاتتالنبااعةارزب وتنايق طرعن بتها خصوو
بني عيةارلزاجةاحلراجتمعو.روجلذالسطحيةاوروجلذا

ُ تكفل ظمنديجاإلجية حلراوعية ارلزاتجيالولتكنوا
ماملستداولسليماوملنتجاوعملتنواماستخدالا

،تلتقنياامنملة كاعة مجموك هناو.ضيارلأل
مةقاإوتجارملداءبناويد دخاألاحستصالاقبيل من 

ميكن لتيا،عةارلزاضاحوأحفروقية الواجزاحلوا
ميكنو.بةلتراكلتآمنع وهمليااحلفظمها استخدا
قدو،حداونآفيًمعات سارملمااههذم استخدا

.ئلةهائد افوبينها جلمع اعنينشأ 
هجُلنًمالكاًيالبدتسارملمااههذمن ي أميثلال و

ماستخداعلىًساساأئمةلقاايةلتقليدالتكثيفا
ئيةلكيميااداملواونةحملسارولبذاويلراه ميا َّ

لوجدفي ت سارملمااتلكج اردإنأعلى.عيةارلزا
للتغيير عمأوسع وأًًنهجاميثل للتكثيف ل عماأ
لةكفاعلى عد يسان أًًيضاأميكنوجي لولتكنوا

فولظرائميالفضل أبشكللتكثيف اهجنيل تعد ُ
ةركوملذاعةملتنواتسارملمااتتطلبو .ةدحملداوأحملليةا َّ
تسارملمااوت جيالولتكنواعةمجمويد حتده عالأ
في مةاستدالاحتقيقوجيةنتاإلاةديالزمةزلالا
عةارلزائصخصاءضوعلىسبملنااقلسياا
غلالشواودراملواو،حملليةاجيةلويكوإلاظمُلناو
نفإلي لتاباو.عنيراملزارصغاجهها ايولتي اطرخملااو
في مةاستدالاحتقيقنحو هة جملواتسارملماامج د َّ

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.

ءارومشي أكنألم ...عليهنا بوردماهو اهذ»
في رولبذاتنثرلكني و،غملسرامعيوثاحملرا
رولبذانبتتو ...ميبقدغطيتها وثة وحملراحةملساا

وأأةرلذامعل حملصواعرزألمو ...مياأثة ثالبعد 
ًعميقار وجلذاسغرألمو.فاسالكاادجوونمكا
رولبذا]من لكثير اسغرألمو،كلبراكنماأفيو أ

... روبذبع رأوأثثالست غرلكني و،[ةحفركل في 
قمتو.ةلصغيراتتالنباامنلكثير اتجدوو

ماعندو .ةحلفرابها حم دتزال حتى بتخفيفها 
كنت هعالأفيةبحشرًبامصاًتانباجد أكنت 
من لسفلياءجلزافحصأثممنها تخلص أ
ينمو نكاي لذاءجلزالكذقطع أوًًيضاأقلساا

نايدلدبابة ملصااتتالنباالقيأكنتو،يدجدمن 
يلذاتلنباباعتني اكنتو (.حلقلا)فة حاعند 
.سليمةى خرأداعوأمنهتنبت نت كاو،قطعهأ
قةبدتبعت اننيألًاجيدًالمحصوحققت لك لذو
...«.سلنااءالهؤلي ضعه ويلذاملنظاا

، راندرياماهيفا
.قرسغمد، ًماعا 49، كرذ

يقيافرأفيحمللية اتقالسياامنلكثير افيلتكثيف باملتعلقة ايةلتقليداهجُلنا
ةروكضرة سمدألاماستخداةديازيتطلب قد ،لملثااسبيلعلى ،ءالصحراب جنو

جنتاإلاظمنمج دحتسني ن فإلك ذعن البدو.يةلعضواتيةلنبااتياملغذاةرادإلفية ضاإ ًُ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/randriamahefa.htm
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سياآءنحاأمنكثير في ية لعضواتيةلنبااتياملغذاةرادإحتسنيوني احليواوعي ارلزا
نةحملساعانوألاتلغيقد ،لكذعلى ة وعالو.ةسمدألاماستخداتقليللى إيفضي قد  َّ

تثبيت علىعد تساوتفاآلاتامبيدم استخدالىإجةحلاانمكاكل في مة ملستخدا
ليلتاباتقلل و،فجلفااوأتفاآلامةومقاعلى ة رلقدانحتسو،جيلولبيواجنيولنيترا ِّ

.لتكميليايلرالىإجةحلاامن
ً،نسبيايد جدم املستداعيارلزاللتكثيفل عماألوجدضع بوم هتماالانأحنيفي و

،لعماألالوبجدتبطة ملرائدملبااوتسارملماامنلكثير الفعلباعني راملزارصغاينتهج 
دادزاسياآفيز رألاجنتاإنأحنيففي  .تفالآلملة ملتكااةرادإلاهولك ذعلى ليل لداو

ةيدامتزت ايدلتهدت نينالثماافيض تعرفقد ،ضيملاانلقراتسبعينال خالًًاكثير
منتصف لبحلوو.تاملبيداماستخداةديابزن عوراملزامهاوقالتي اتاحلشرامن

ماستخداشجعتوت املبيداتناعاإقفولى إتماحكوة عدجتهت ا،تنينالثماا
ليبساأمنها غيروحلقلية اعنيراملزاسرامدل خالمن ت فالآلملة ملتكااةرادإلاليبساأ

نيسياوندإمثلن ابلدفي و .تاملبيدالستعمااتيامستولتخفيض عني راملزاتثقيف 
لخالًًًاكبيرًضانخفااتاملبيداماستخداتيامستوًالجماإنخفضتا،لفلبنياولهند او

252 .جنتاإلافية ديالزاتستمرابينمات لتسعيناا
متستخدحيث تينية لالايكامرأفيس عاوقنطاعلى ن لصواعةارزًًلياحام تستخدو

ُ253 ،جنتنيرألاويل زالبرافير هكتان مليو 50من كثر أفيض رألاثحرن وبدعة ارلزاظمن
من ءنحاأفيضي ارألامنئة ملاافي 70في ض رألاثحرم عدم نظام يستخدكما 

ظم 254 620ء هازميستخدو.ياغواربا نغلغاالسهوفي ث حرن وبدعة ارلزاُنعرامز 000
بةلتراتقليبن وبدة رالبذاطخطولشق ًمحلياعة مصنوت امعدل ستعماباية لهندا

255 ،نلصواعةارزتنتشر ً،يضاأءالصحرابجنويقيا فرأفيو .رهكتان مليو 1.8نحو في 
200بني ح وايترما م يستخدو 300و 000 صرعنامبيا ازونا غامثل ن ابلدفي ع رامز 000

حيث ،ليمقاألاكلفي حتققت لتي ائجلنتاابهتتشاو.نلصواعةارزتسارممامن 
لتحسن نتيجةصيل حملاالتلفضة عرقل أوًاراستقراكثرأوعلى أتغالج نتاإًًارفومكن أ
سطملتواجلألافيئج لنتااماأو؛تلعمليااءاجرإعيداموحتسن وهمليااصمتصاا

.تالآلاولة لعماالىإجةحلااضنخفااوبة خلصواديادزاوبة لترابنية حتسن في فتمثلت 
ةدعاإبعدة رهوملتداضيارألافيًالحتولنيجر اوسو فاكينا ربومن ء نحاأتشهدو

من ،همليااوبة لتراةرادإتسارمماوية لتقليداعيةارلزاجةاحلراتسارممانشر وفكتشاا
ماستخدانبجالى إ،عيةارلزاحلفراو،يةئرالدانصفع راملزاو،يةلصخراجزاحلواقبيل

فضىأمما،تارلهكتاامنف الآلاتمئاستصلحت او.ستمبولكواويلعضوادلسماا
ةرادإُنتكثيف وني احليواجنتاإلافيت ارستثماالاتدادزاو؛صيلحملااتغالة ديازلى إ ظم
لمعدنخفض او؛ضيارألاقيمةت دادزاو؛ضيةرألاهمليااىمستوتفع راو؛تنااحليوا
مع ملللتعاُنشتألتياحملليةاتسساملؤادعدفي ة لكبيراةديالزانبجالى إ،ةلهجرا

لفقراتالمعدنخفضت او؛لصلةاتاذى خرألايالقضااولطبيعية ادراملواةرادإيا قضا
256  .ةكبيرجة ربد

نآلاحتىمية لناانالبلدافيمة املستداعةارلزاهجُلنتقييم س عو أيستند و
تغطي عةرمزن مليو 6. 12تشمل وًافقيرًابلد 57في ة ردمبا 286ن بشأسة اردلى إ

257 تاردملبااههذكل فضت أفقدسة ارلداهلهذًفقاوو.رهكتان مليو 37حته مساما 
لبيئيةاتماخلدافيرتومن نفسه قت لوافينت حسوجية نتاإلاةديازلى إًًيباتقر َّ

لغلةاةديازسط متوبلغ ،نةرملقااعضوموت لغالامنعينة  198بني من و.سيةساألا
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 تطبيق املبادئ - نظام تكثيف األرز 16الإطار 

املوارد صون ممارسات من مجموعة هو األرز تكثيف نظام
وتكثيفها في البيئات الرطبة. واملبادئ الرئيسية لهذا 

 في مدغشقر تتمثل 1983النظام الذي وضع في عام  
في ضرورة نقل شتالت األرز وهي صغيرة وترك مسافات

واسعة بني كل نبتة واألخرى للسماح بزيادة منو اجلذور 
 من ًوقمة النبات. وينبغي إبقاء تربة حقول األرز رطبة بدال

ع املزارعون على جتريب ذلك النظامإشباعها باملاء. ويشج َّ
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 

 في املائة وتقليل مياه 90و 80البذور بنسبة تتراوح بني  
 في املائة. ويشير مؤيدو 50و 25الري بنسبة تتراوح بني 

نظام تكثيف األرز إلى فوائد أخرى تتمثل في مقاومة
اآلفات واألمراض ومقاومة اجلفاف واألضرار الناجمة عن 

العواصف، وتقليل تلوث التربة واملوارد املائية واحلد من 
اآلن حتى األرز تكثيف نظام فوائد وتأكدت امليثان. انبعاثات 

 في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. ًبلدا 40في أكثر من  
80وتستخدم أكثر من   أسرة في كمبوديا ممارسات 000

نظام تكثيف األرز التي تفيد التقارير بأنها تفضي إلى
 من معدالت استخدام ًًمضاعفة غالت األرز وتقلل كثيرا

األسمدة واملواد الكيميائية الزراعية وتزيد األرباح الزراعية
 في املائة. وتؤيد احلكومات في كبرى 300بنسبة تصل إلى  

ًًالبلدان املنتجة لألرز )الصني والهند وإندونيسيا( حاليا
توسيع نظام تكثيف األرز وتلتزم بإجراء توسعات كبيرة  

في زراعته باستخدام هذا النظام.

Prasad:رداشملا (2009); Uphoff (2009); Smale and Mahoney (2010) 

ةءكفاد يادزاعنصيل حملااجميعكشفت و؛ئةملاافي 79ت اسنوبع رأدامتداعلى 
يعرملشاامعظمقللت و؛نبولكرالعزعلى ت سارملمااههذت عدساو؛هملياالستعماا
تدادزايلذاقتلوانفسفي ة كبيرجة ربدت املبيداماستخداعنهات نابياتيحت ألتيا

هي ،تلياآثثالبني من كثر أوأليةآلخالمن ت لغالافية ديالزاحتققتو.تلغالافيه
عارستزاوأكسماأكبرو أبحلوة بقر)عة رملزامنظافي حد اوعنصر تكثيف و ألخادإ
وأ،خلضرائقاحدو أ،ةيدجدصيل محال خادإوأ،تملستنقعاازرأفين بيارإلا/كسماألا
،عيارلزاجنتاإلاعمجموة ديالزلطبيعية ادراملوالستعمااحتسنيو؛(عيةارلزاجةاحلرا

ضيارألاحستصالا)ضي ارألاوأ(يلراهميال ستعمااحتسنيو،همليااجمع)همليااءاسو
،يةيدجتدصر عنال خادإيقطر عنسية ساألاصيلحملااتغال فيت لتحسينااو؛(ةرهوملتدا

صةخلااهميةألالىإسةارلداتشيرو .تفالآلملة ملتكااةرادإلاوأتيارجلذاقبيل من 
ةدملااحتسنيو،هملياالستعمااةءكفاة دياز:مةاملستداعةارلزارطاإفيت اتغييرث لثال

علتنواعلىظ حلفاايقطرعن ة رلضاابعشاألاوتفاآلافحةمكاحتسني و،يةلعضوا
.تاملبيدالستعماامنحلد اول حلقواخلادجي لولبيوا

نللسكام املستداعيارلزالتكثيفايحققهان أميكنلتي ائدالفوا
ءالفقرايفينيلرا

للنساء- املائية األحياء وتربية احليواني واإلنتاج احملاصيل إنتاج- الزراعة توفر أن يجب 
شبكة لهم توفر أن يجب كما الالئق، والعمل والدخل الغذاء الفقراء الريفيني والرجال 

من كبيرة نسبة يديرون املزارعني صغار فإن ذلك إلى وباإلضافة اخملاطر. ملواجهة وأداة أمان 
أطفالهم إلى نقلها على قادرين يكونوا أن ينبغي التي العاملية اإليكولوجية ظمُالنموارد  
األسباب هذه وكل منها. بأحسن أو إليهم وصلت عندما عليها كانت التي حالتها بنفس 



 

 

 

 
 

  
 
 

 

 
  

 

161التكثيف الزراعي املستدامالفصل اخلامس  

للممارسات وميكن ملصاحلهم، كبيرة بدرجة ًمهمااملستدام  الزراعي التكثيف جتعل 
االستدامة تعظيم في مناسبة، الظروف تكون عندما ً،جميعاتساهم  أن أعاله نةاملبي َّ

احليازات أصحاب أمثلة من الكثير وهناك الزراعية. ظمهمُلنوالبيئية  االقتصادية
التي املستدام بالتكثيف املرتبطة واجلديدة التقليدية املمارسات يتبعون الذين الصغيرة 

تدل بوضوح على قيمة هذه املمارسات وأهميتها. 
واستعدادهم اإلنتاج نظام في االستثمار على قدرتهم في املزارعني صغار يتباين وقد 
قدرتهم وتتفاوت ذلك، عليها ينطوي التي للمخاطر تقديرهم يختلف كما بذلك؛ للقيام 

فيما أولوياتهم ًًأيضاتتفاوت  وقد معرفتهم. مستويات وتختلف اخملاطر مع التعامل على 
الصمود على القدرة زيادة أو الغالت زيادة حيث من نهج كل يحققه أن ميكن مبا يتعلق 

العمالة. تقليل أو التكاليف تخفيض أو اآلفات مقاومة أو املناخية التقلبات وجه في 
مختلفة نوعيات إلى يتطلعن قد فالنساء ألولوياتهم. والنساء الرجال تصورات وتختلف 

عنائهن من تقلل التي هجُالنعلى  خاص بشكل ينصب اهتمامهن ولعل احملاصيل، من 
األغراض في خاص بشكل املفيدة أو واألسري الزراعي لالستعمال املياه توفر وحتسن 

الزراعي التكثيف يوفر أن ويجب الصغيرة(. احليوانات تربية )مثل التغذوية أو االقتصادية 
الرجال من املزارعني خملتلف دةاحملدواملعوقات  الفرص تناسب التي باخليارات قائمة املستدام  َّ
على عبئه يقع قد ما وهو العمالة، زيادة على املمارسات بعض تنطوي وقد والنساء.
الصخرية احلواجز إنشاء في املشتركات النساء نصف أن ذلك مثال خاص. بشكل النساء 

فلن هنا ومن 258عليهن.الواقعة  العمل أعباء زادت احلواجز أن إلى أشرن فاسو بوركينا في 
املمارسات. بكل تأخذ أن العاملة اليد في ندرة تعاني التي األسر على السهل من يكون 
وتزاول للزراعة؛ متفرغة ليست الثاني، الفصل في جاء كما الريفية، األسر معظم ولكن 
ُهجنكانت  وإذا الزراعية. غير األنشطة من مجموعة الوقت سائر في الريفية األسر 

اخملاطر من احلد في النجاح على قادرة اجملزية األسواق بفرص املرتبطة املستدام التكثيف 
عمالتها  من أكبر جزء لتكريس حينئذ األسر استعداد يزداد فقد الزراعة ربحية وحتسني 

للزراعة لتصبح بالفعل أكثر تخصصا في الزراعة.
املعرفة أن املستدام الزراعي التكثيف بها يتسم التي الرئيسية اخلصائص ومن 

الزراعة أن والواقع التقليدية. هجُالنمعظم  في مطلوب هو عما ًعموماتزيد  املطلوبة 
259التكنولوجيات.من  دقيقة مجموعة منها أكثر اجتماعي« »تعلم بأنها فتعراملستدامة  

َّ
ذلك، في ًمهماًدورااألحيان  من كثير في تؤدي التي احمللية معارفهم لهم املزارعني وصغار

ًاستناداقبل  من املوجودة املمارسات من املستدام التكثيف يستفيد عندما سيما ال 
نيمبهو  كما املستدام، التكثيف أن على الطبيعية. املوارد إدارة في شاملة هجنإلى   َُّ

املطلوبة املهارات اكتساب الصغيرة احليازات أصحاب من ًًأيضايتطلب  ،17اإلطار  في
يتألف التي واإليكولوجية التكنولوجية العناصر مختلف بني التنسيق طريقة لفهم 
استعمال كيفية بشأن واعية خيارات وحتديد للسياق، املالئم التكثيف أعمال جدول منها 

عتوسأن  ميكن النتائج فإن حتديات على ينطوي قد ذلك أن حني وفي لهم. املتاحة األدوات  ِّ
يضيفها التي وامليزة الفقر. على للتغلب الصغيرة احليازات ألصحاب املتاحة الفرص ًًكثيرا

للمزارعني خاص بشكل ًمناسباًًأيضاجتعله  قد واالبتكار للمعرفة املستدام التكثيف 
أن على األعمال. بجدول يأخذون من طليعة في يكونوا أن عليهم يتعني الذين الشباب 

التركيز مع للزراعة، جديد تصور بلورة ًًأيضايتطلب  األعمال جدول على الشباب إقبال 
تتيحها أن ميكن التي واإلمكانات املقترح، األعمال جلدول واالبتكاري احلديث الطابع على 

الزراعة نفسها كنشاط مربح في البيئة الطبيعية والسوقية اليوم.  
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فوظر:الوجدتنفيذ في ًمادقضي مل لعماألُُا
تسساملؤاوتسالسياا
لكثيراكهنان كااذإو،ماملستداعيارلزالتكثيفاهميةأعلىم عاق تفااكهنان كااذإ

ةكبيرت ياحتدكهنالت ازفما ،هجتاالااهذفي تهم سارمماالوحوين لذاعنيراملزارصغامن 
منو.تسساملؤاوتسالسيااصعيدعلى لتغيير احيثمن هج ُلناتلكسيع توم ماأ
لتشككامنكثير ك هنان كان إو،ىملستوافيعلراسيلسيااعملداميتقدسي ساألا

 نحو حركة اجتماعية البتكارات املزارعني: من مزارع إلى مزارع 17الإطار  

لدبتبا 1987م عافي أبدع رامزلى إعرامزمن مج نابر
يزتعزجل أمنملكسيك اواغوارنيكافي عني راملزابنيت ارياز
اهذو.ءالفقراعنيراملزابنيئمة ملالاتجيالولتكنوانشر و
جيالولتكنوانقلج ذلنموفعل د كرنطلق ايلذامجنالبرا

سعى ،تنينالثمااحقبةل خالة عدلقاالىإلقمةامن
ملعيشةاتيامستووجية نتاإلاوبة لترابةخصوحتسني لى إ
على دعتماالاوجنتاإلاليفتكامن ته اذقت لوافيحلد او
جميع فيب سلوألااهذر وجذسخت ترو.جيةرخلااردملصاا
غير تملنظماامنلكثير ايطبقهوسطى لوايكامرأءنحاأ
ًًلياحاجد يوو.يرلتطواولبحث ايعرمشابعض ومية حلكوا

من»كة حلرن جوويرين لذاعنيراملزامنف الآلاتمئابضع 
ىلقرافيعية ارلزاسرألاتعدسالتي ا«عرامزلى إعرامز

معيشتها بلسحتسني على تينية لالايكامرأمنيفية لرا ُ
.لطبيعيةاهادراموعلى ظ حلفااو
لتيامةاملستداعةارللزية ؤرئها عضاألكة حلرامِّتقدو

لبحثافةثقايج وترلى إتسعىو،نعوراملزاها ديقو
ملنظاايزتعزعلى ص خابشكل كة حلراكزترو.يبلتجراو
ماستخداتقليلمن عني راملزامتكنيوعي ارلزاجيلويكوإلا
.مكنأحيثمالها ستعماامعدوةاملشتراتخالملدا
عراملزاظيفةومن ًسياساأًًاءجزلبيئة اية حماتشكل و
عنصر لىإًًيضاأتستندظيفة وهي و،كةللحرًفقاو
ىلقوبالعميق انهممياإكهم يحرء عضاألفا.حيور
.جملتمعاولطبيعة اوة سرألاولهية إلا

عةمتنوعة مجمو«عرامزلى إعرامزمن »كة حرم تستخد
يفيلرايرلتقداتاودأوتاريالزالدتباتشمل هج ُلنامن 

قبيل من،يةلتقليداتالتصاالائلساووكية رلتشاا

يتعلمو .سيقىملواولشعر اوح ملسراوعية جتماالاماارلدا
قةخلالاتعاابدإلاورفكاألالدتبايق طرعن ن عوراملزا
رودجني وملراعنيراللمزو .تلتقنيااوت ماملعلواوفة ملعراو

برجتان ويجرن عومتطون جووملراءالهؤو.بهنمويقو
عيةارلزاكلللمشال حلولى إصل للتولهم حقوفي 

مع تهماخبروفهم رمعان لوديتباثم نها جهوايولتي ا
،فيهن يعيشوي لذاحمللياجملتمعافيين خرآلاعنيراملزا
ميقدي لذاملعلماروبدن مويقوومنتظابانهم ورويزو
.ينخرآلاعنيراملزابنييب لتجرالتحفيزر فكاألاوتحاملقترا

عنيراملزابنير فكاألالدلتبات حلقان جووملراينظم كما 
بةلترانصوتشمل قد ضيع اموعلى يب رلتدانمويقدو
يةلعضواعةارلزاوجة احلراولتغطية اصيلمحاعة ارزو
نفسهمبأن عوراملزاديحدو.يعلتنواوصيل حملااعةارزظم نو ُ

ئجلنتاانيقيمووبرلتجاانويريدوثلبحوالعماألوجد
ليبساألانيطبقوال ًماعموهم و.تعاجماوًادافرأ
.سميةلرالعلميةا

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

Hocdé:ردشملا et al (2000) 
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260 تالحلاامنكثير في ية رلتجاالحملصااسرمتامبا رو،مةاملستداعةارلزابحية رفي 
على مةاملستداعةارلزاتساسيالت ازما »،نالبلدامن كثير في و.هاضدطا ضغو

فعلية تساسيالى إليهاإجةحلاباف اعترالانآلاحتىجم يترلم وم هتماالامش ها
261 نبأت سالسياايرمقرع قناإفييكمن ل وألايلتحدانفإلك لذو«.قعالواضرأعلى

نهأوية لتقليدالتكثيفاُنتكميل في مهم م املستدالتكثيفالعماأ هجل وجدر ود
تسالسياافيل لتحوايزتعزنحو ق نطالالانقطةوً.يادقتصاامامستدوًبيئياي روضر
لصعيداعلىطنية لوالتنميةاخططو ألفقرامنحلد اتتيجيااسترانأمنكد لتأاهو

262 بل ،قبلمن عليه نت كامما كثر أيفيةلرالتنميةاوعة ارللزفقط ى تتصدال طني لوا
عيةارلزاجيالولتكنوايالقضاى تتصدوماملستدالتكثيفاهجُلنًًيضاأيةلووألاتعطي 

.قلسياالك ذفي 
.مةاملستداعةارلزانحومهمة تية ساسيات الحتون البلدامن د ومحدد عدحقق و

ثرألامنحلد الىإجةحلاا(2006-2010)للصني ة عشرية دحلااخلمسيةاخلطةاكد تؤو
سعلتواوية لعضواوءاخلضرايةغذلألجية نتاإةعدقاء سارإلىإعوتدو،عةارللزلبيئي ا

هيو،«جيةلويكوإلاعةارلزا»يز تعزونلصواعةارزوهللمياة رِّفملواعةارلزاماستخدافي 
ةرازوضعت ووً.بيئياة ملفيدايثةحلداوية لتقليداتلتقنياامن ملة متكاعة مجمو

لتشجيع تناعاإلامنعة مجموم ِّتقدوعية ارلزاتملنتجااتادشهار اصدإلًارطاإعةارلزا
باكوفي و 263 رنهياافضىأ،.بةلتراثحرن وبدن لصواعةارزوية لعضواةسمدألالستعماا

عيةارلزائيةلكيميااداملواولولبتراتمنتجافي يد شدنقص لى إتيفيالسوادحتاالا
كزترعة ارزجل أمن «يلةبدسة سيا»نعالبإلك لذمة حلكوابتستجااو؛يةغذألاو

تارملهااوف رملعابات خالملداتادراوعن تستعيض لتي ادراملوانصوت جيالوتكنوعلى 
،تاراجلرامحلحتل لكي ن الثيرابيةتروعة ارلزايعتنوسة لسيااتكدأو.حملليةادراملواو
يبرلتدانشرولعلم افية يدجدت سارمبماخذ ألاو،تفالآلملة ملتكااةرادإلاماستخداو

بوتناصبح أو؛يةلعضواةسمدألاعانوأوية حليواتاملبيدانتجتأو.سعاوقنطاعلى  ُ
ظمنمن اءجزكله يشكل بة لترانصوولبينية اعةارلزاوخضر ألالتسميداوصيل حملاا ًُ

264 يةغذألاجنتاإفيئة ملاافي 40بنسبة ة ديازحتقيق في سة لسيااهمتساو؛عةارلزا
265 .2000م عاحتى  1995م عامن ةلف ترافي

لتكثيفاصرعناببعض تتعلق ت ساسياى خرألانالبلدامنلكثير اى لدجد يوو
خلتدأو 2009م عافي ة سمدألاعمدمج نابرلفلبني امةحكوقفت وأقدو.ماملستدا
تعامجموة رادإول ستعماايزتعزلى إفتهدلتي ا«نزاملتوالتسميداتيجيةاسترا»

فتتحتاو؛ةحدعلى قع موكل سب تنالتي ايةلعضواغيروية لعضواةسمدألامن 
ةكبيرت محطابع رأبنيمن محطة ل وأ2008م عاني لثااين تشر/فمبرنوفي يش دبنغال

266 بيةجنوت ياالوثثالعم تد،يلزالبرافيو؛يعضود سمالى إتخمللفاايل لتحوة يدجد
ةرادإلعم لدانجستاارية الوفر تو،لهندافيو ؛نلصواعةارزوبة لتراثحرن وبدعة ارلزا

تحظرو؛يةحليواةسمدألالستعماالتشجيعفز احلواوبة لتراوهمليااتمستجمعا
سراملدًطنياوًمجانابرضعت ووتفاآلاتامبيدمن معينة ع انوألستعماانيسياوندإ
تسالسيااتشملً،اخيرأو .زرألاعةارزل مجافي ت فالآلملة ملتكااةرادإلاوحلقلية اعنيراملزا

ةرازوفي ية لعضواعةارلزاتاحدووية لعضواعةارلزاعمتدًماحكاأنالبلدامن د عدفي 
نتابون ألكذمن كثر ألاو.تادلشهااراصدإلت هيئاو أ/ومتخصصة مج ابرو،عةارلزا

.2020م عال بحلوكمله بألبلد اقنطاعلى ية لعضواعةارلزالىإلللتحوية ؤريها لد
بيراتدمن ة كبيرعة مجموك هنان فإكر لذالفةلساامثلةألامن يتبني كما و
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عمادر طاإينلتكوها ذتخااتماللحكوميكن لتي اسسيةملؤابيرالتداوت سالسياا
بةملطلوابيرالتداتختلفقد كما ر طاإلايختلفقد و.ماملستداعيارلزاللتكثيف

تازحليااعةارزمماأصلفراوتيالتحداعنر يعبما هو و،نالبلدافختالباًًًاكبيرًفاختالا ِّ
بصحاألكة ملشترايةؤلراو،ليحلااتيسالسيااوسسي ملؤارطاإلاو،لبلدافية لصغيرا
ستة لقسمااهذفي ل ونتناو.بملطلواللتحواجهتووجة ردنبشأطنيني لواملصلحةا

عنيراملزارصغالتمكني ًمازالًطاشرها رعتباباضي ارألاةزحيا:رطاإلالكلذممكنة صر عنا
تارخليااتشكليقة طرهما رعتبابالتنظيم اولتسعير او؛تسارملماابتلكخذ ألامن 

على عنيراملزاتشجعفز احوفير لتولبيئية اتماخلداتعافومدو؛عنيراللمزجية لولتكنوا
لطفاألاتارمهايل حتووءلبناعي ارلزالتعليماو؛مةاملستداعةارلزاتسارمبماخذ ألا
َّنييتعلتي اعيةارلزاثلبحواو؛تماخلداميمقدوعة ارلزاءعلماويفيني لرابلشبااو

لتياعيةارلزايةرستشاالاتماخلداو؛ماملستدالتكثيفالعماألوجدئم يالمبا يلها تعد
.ماملستدالتكثيفاتسارملمافهمهم ة ربلوعلى عني راملزارصغاعد تسان أميكن 

ضيارألاة زحيا
تهمرقدى مدو أعنيراملزاداستعداىمدعلى تها زحيان ضماوضي ارألاعلىل حلصواثريؤ

تجيالولتكنواماستخداو،ضيارلألمة املستداةرادإلاوجنتاإلاحتسنيفي ر ستثماالاعلى 
لملااسأروعية ارلزاتارستثمالاليل لتمواعلىل حلصواوأةعدالواتاربتكاالاوةيدجلدا
تتحقق المة املستداتسارملماامنللكثير ملة لكاائدالفوانألىإلنظرباو.مللعاا

ماملستدالتكثيفاحلنجاي حليوامنن فإت اسنوة عدد امتداعلىكم اتترلكنها وًًارفو
نأكما .لملااسأرولة لعماافير ستثماالاعلىعني راملزالتشجيعضي ارألاةزحيان ضما

ثرأمنتخفف لتي اعيةارلزاتجيالولتكنواتشجيعلى إميةالراملقبلةاعيملسااحجنا
تكفل لتياتنالضماافيرتوعلى قف يتومعه ف ُّلتكياعلىعد تساو أ/وخ ملناارُّتغي

267 دراملواوضي ارألالىإلصولوانضمان أكما.ضيارألاةزحيايفيني لراءلنسااولجاللر
لتكثيفاتسارممافي كة رملشااسعهموفي ن يكوحتى ت نااحليواملنتجيمهم ى خرألا
جنتاإلاظمنبني فضل أًمالتكاتتطلب لتي اتسارملماالكذفي مبا ،مةاستداكثرألا ُ
.صيلحملااجنتاإوني احليوا

من ًًاءجزن حياألامنكثير في ضي ارألامنكبر أتحامساعلى ل حلصوايشكل و
268 هو تالحلاامعظمفي لك بذم للقيايقة طرسهل أو.لفقرامنت فالإلاعملية

غبنيالراضيارألاكمالر صغان يكون أبدال ،ىخرألاحيةلنا امنو.ضيارألارستئجاا
كثير فيمتثل نها ألها فقدن وبدضيهم ارأجيرتأعلى ين ردقاعة ارلزاجرخايع لتنوافي 
رستئجاالباتسمح لتي اضيارألاةزحياظم ُلنميكن و.نماأشبكةومهم ل سماأرمن 

خذألامنعني راملزامنكبر أًًاداعدأنِّمتكبيئة تهيئة في هم تسان ألةبسهوجير لتأاو
حلداييسرن أميكنلك ذنأتثبتلتي الةدألابعضًًيضاأكهناو،ماملستدالتكثيفاهجُبن

ةجرملستأاسرألاهفارنت حسلصني افيضي ارألاجيرتأق اسوأنألكذلمثا .لفقرامن  َّ
بنحو ضيارألاجيةنتاإتدازو،لهمعماأيعتنومن ضي ارألابصحاأنتَّمكوبع لرارامبقد

لىإًتعلماكثر ألادافرألامنضماانألًافقركثر ألاتلفئااتدستفااكما .ئةملاافي  60
.منهمضي ارألارستئجااًتعلماقل ألاوفقر ألاعنيراللمزيتيح عية ارلزاغيرملة لعااليدا

269 .ىخرألاليمقاألافيضي ارألاُ جيرتأظم نتيسير ة روبضرلك ذحي يوو

لتنظيماولتسعير ا
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تجيالولتكنوالةحافي لطلب اعلىر سعاألاثر تؤ
يحكي راندرياماهيفا كيف أنه هاجر تشجعو.ىخرألالاحوألاكلفي مثلما عية ارلزا
 وكيف أنه عرضت عليه ًليستأجر أرضاغير ةسمدألاوعية ارلزائيةلكيميااداملواتناعاإ

صفقتان مختلفتان مع اثنني من مالك تلك لستعمااعةارلزاهميات ناعاإوأيةلعضوا
ًًًكبيراًاألراضي. واستطاع أن يحقق إجنازا من خالل عقد اإليجار الثاني األفضل وعاد ًارودلعبت ت ناعاإلاتلكن أقعالواو،تجيالولتكنوا مبا حققه من جناح.ًبعدها إلى بلدته سعيداتلك ءنهاإملهمامنو.ءاخلضراةرلثوالخالًمهما

لتحتولك لذو،خصبةك هناض رألانأسمعت »في لبعضارشاأو (.18ر طاإلانظرا)ًيجيارتدت ناعاإلا
... تبالعراجركت ترولحلقوافيلعمل الىإتناعاإلخادإنبجالى إ،لكبذم لقياانألىإسياآ
رللهكتاي ريارأ000 50[بلمقا]ًضارأتجرستأاوسيةسيامن ًًاءجزيشكل ن أميكن،يةحليواةسمدألا

لكلذو ...لكملاامعل حملصوانقتسمكنا  [لكنناو] لسليمايةغذألاجنتاإلتشجيعهة جمومية حكو قتسماوريجاإلافعدأضرألاتلك في كنت َّ نيدويزيقي صدن كاو ...لكملاامعل حملصواقبل منء جاكما وً.بيئيام املستداولعملي اوًبيئيا 270 ترتغيسنتني بعد لكن و .بةلترالتقليب ر لثوباحبصاو،هجتاالااهذفي لفعل باتسير لصني انفإ
لكذبعد ًاروبذمتلك أصبحتأوًً[اكثير]رموألاجيهتوض بغرت ناعاإلاوفز احلوامن عة مجمولك ذ

َّ

شيةملاامنسني أربثمنها يت شتراو ...دحلصاا.جيالولتكنوارختياافيعني راملزا
كترا»،لكذبعد يقي صدلي لقاوً.احداوًارثوولكنوًًً؛اكبيرًحاجنات جيالولتكنواتسعيريحقق ال و

نإوحتى تك نامعاسبب هي لتي اضرألاههذ كهنا .لحملصوابعض منها جمعت قد كنت لتياعةارلزاتسفرأقدوًً.يضاأبمطلولتنظيم ا ّالإ[عليكما و]ئي قاصدأحدأميتلكهاض رأحيث  منبيئية ليف تكاعن ة كثيرت خالمدتتطلب  فعتدلن ولك ملاامعي ولتسابا [لحملصوا]مقتساائيةلكيميااداملوباث لتلواوفية جلواهملياادستنفاا
عترزوكهنالى إهبتذلك لذو .«عنهاًاريجاإ،فيئةلداتازغاث نبعااو،جاحرألالةازإو،عيةارلزا
المحصون كاولسنة اتلكفي حلقل الك ذئيالعشوالستعماالالخالمن لصحية اطرخملااو

تحصدو[رولبذامن]كيسني عت رزلقد ً!ئالهاىتتصدنأيجبو.عيةارلزائيةلكيميااداللمو
نهإ.لحملصواءاشريد يرمن ك هناوً.كيسا 40 خفت لقد ...كهنامن ل حملصوايجمع مصنع ،لكذعليها ي ينطولتي اطرللمخالبيئية انظمةألا ًميالبريت شتراو ...ةدلسعاباشعر أنآلاو،تينامعاغير ردملصااثتلوقبة املرلة فعابط اضوضع ويجب و لىإمعيتهما خذأوىخرأةمرًثاامحروىخرأةمررهولتداوث للتلوت باعقود حتدن أيجبو،بتةلثاا

ننيألحليفي ن كاح لنجاانإبيرقاألقاو،لملنزاهايتكبدلتي اليفلتكاامعسب يتنامبا لبيئي ا
«!تملقتنيااتلكيت شترالتنظيميارطاإلاذنفاإلكذكل قبل يجب و،جملتمعا

، راندرياماهيفايلذاحلظرايثبتو .حمللياوطني لواينلصعيداعلى 
.قرسغمد، ًماعا 49، كرذتفاآلاتامبيدمن ًامبيد 57على نيسيا وندإضته فر

.تسالسيااتلك ى وجد 1986م عافي 
ميكن ليةآتلعمليااوت اءاجرإلاييرمعافر توو

،عيتهانووية غذألامةسالف اهدألتحقيقية غذألامنظالها خالمن تنظم ن أتللسلطا
ًًاءجزعيتها نووية غذألامةساليير معاتشكل كما  .مةلعاالصحةايز تعزلك ذفي مبا 

روبديسهم ن أفنيلهداينهذلتحقيق ميكن و 271.ملستهلكنياتبطلباء فالوامنًيارمحو
تبطةملرالتنظيميةاعداللقوميكن و .ماملستداللتكثيفل عماأل وجديز تعزفي مهم 

ةسمدألالستعماامنحلد اعلىتشجع ن أيةغذألافيئية لكيميااداملوات مبخلفا
يةغذألاقاسوأتنظيمعد اقول خالمن مة املستداعةارلزاحتفيزميكن و؛تاملبيداو
ةدجلواليةلعاايةغذألاعلىيني حلضراملستهلكنيامنيد املتزاللطلبتستجيب لتي ا
مةلعااييرملعاالىإلنظرباو.مةاستدالاءازإلقلقاديادزاو،ئيةالغذاصرلعنابالغنية او
يدحتدعن لة ومسؤيير معاهي و،عيتهانووية غذألامةسالن بشأفة ملضااصةخلااو
ييرملعااقتساالةكفاسي ساألامن،مليةلعاايرلتصداقاسوألىإلصولوانيةمكاإ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/randriamahefa.htm
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على كسماألاوتنااحليواوصيل حملاامنتجير صغاة عدمساو،ييرملعااتلكمع طنية لوا
تستفيد قدلتي اتسالسيااتالمجامن ًالمجاًًيضاألكذميثل و.قاسوألاتلك ل خود

.نيملداجملتمعاوتماحلكوابنيت عاللتفاامنًًاكثير

لبيئيةاتماخلدات عافومد
عيلراضيارأةرادإحتسنيوم املستداعيارلزالتكثيفباتبطة ملراتسارملماالبعض ميكن 

تمبستجمعاتبطة ملرائفظالواتسارملمااتلكتشمل و.مهمةبيئية ت ماخدفر تون أ

ل الثورة اخلضراء في الهند - دور السياسات في توفير احلوافز اخلاطئة ذبو 18الإطار  

حقبة لخالة كبيرة ديازية غذألاجنتاإلهنداتداز
تيالذاءكتفاالاحتقيقعلى لك ذها عدساو،تلسبعيناا

في لةولدادجلهون كافقد لك ذمع و.يةغذألافي 
نكاو.قتلوارومبرعكسية ر ثاآءاخلضراةرلثواصلةامو

ثةثالد امتداعلىص خابشكل ة سمدلأللكبير اعملدا
فيو.لهاستعماافيط افرإلاتشجيعفي ًسبباد عقو

رهوتدعن لك ذسفر أ،صخلصواجهوعلى يا رليوالة حا
.صيلحملاابعضفي قص تتنات لغالاجعلتجة ربدبة لترا
تاصوبأزلفواوية غذألاجنتاإعجلةفع دنحو ًسعياو
جتهتا،حملليةاةسمدألاعةصناتشجيع وعني راملزا
ةرلثواقنطالامنذيا رليواتناعاإةديازلى إمةحلكوا
عنيراملزالتمكنيبة مطلوت ناعاإلانتكاما عندء اخلضرا
قتلوارومبرلة ملسأاترتطوو.ةسمدألاءاشرمن ء الفقرا
من بيقرما د اسدلى إمةحلكوبافع ديلذاحلدالىإ

لسنةافيو.حملليةاعةلصناافيج نتاإلاتكلفة نصف 
حتملتها لتيايةلسنواتناعاإلاةرتوفابلغت ،ضيةملاا
نبجافي لك ذسبب جع يرو،يكيمرأرالودرمليا 20لهند ا

.جينيةورلهيدانيةبولكراتكباملرارسعاأعتفارالىإمنه 
متعتزنها أضيةملاالسنةافيمة حلكواعلنتأكما

نأكدملؤاشبهمن نه أعلى .ةيدجدت ناعاإخطةد عتماا
سيفجر يارليواسعرفي ة كبيرت اديازثوبحدح لسماا
لم لكلذو.لهندامنيفية لراطقملناافيت جاحتجاا

من غملراعلىيا رليواعنمية لقداتناعاإلامةحلكوافع تر
تشجيع لىإويبدفيما ف تهدملعلنة اةيدجلداخلطةانأ
.تياملغذامنفضل أخليطل ستعمااعلىعني راملزا
في تناعاإلاتلكء لغاإلًطاضغولية ملااير زوسرماو

تناعاإلاليفتكاتشكله تت باي لذالكبيراءلعباظل 
تكاشرست رماو.1991م عافي لهند انيةاميزعلى 

كما مجنالبراعلىء بقالإلعنيفة ًطاضغوة سمدألا
لعكسيةاهرثاآمنًفاخوعني ملشرامنيد لعدامه وقا ِّ

ءستثناباة سمدألاجميعت ناعاإلغيتأو.عنيراملزاعلى 
نكاو.حلظةخر آفيسط وحل لى إصللتوابعديا رليوا
.ةسمدلألن زاملتواغيرل ستعماالاأبدما عندلك ذ
ال ًًاءجزيشكل ن كايا رليوابيعسعر ن ألىإلنظر باو

نعوراملزاأبدفقد ى خرألاةسمدألاسعرمن كر يذ
لغنيةاداملوامنًًاكثيركبر أتكميال ستعماافي 

رسفولفواوستالبواتمبنتجانة رمقاجني ولنيتربا
في جنيولنترالستعماانألكذلمثا .لتكلفةاهظةلباا
لخالس تالبوبانة رمقاًضعفا 32ر امبقدد ادزانايارهاية الو
،بهاصى ملوالنسبةامنكثر أيأ2008-2009ة لفترا
.1لى إ 4هي و
في عرامزهو و،سنغر بندبوقف و،ببنجاية الوفي و
شتعلتاومة عماي تديره عمرمن خلمسني اومسة خلاا

لقمحافيهع ريزن كاي لذاحقلهفي ًفياحاً،شيباحليته 
نهزويا رليوامنًكيسافيه نثر ي لذانملكاالىإرشاأو

نأبعدل قاو «.لحملصوالضعفيا رليوااللو»ً.طالر 110
كهافروفع لياالقمحالمحصومن د اعوأبضعلتقط ا

ً.ماعا 15و أ10منذ ًضعفابة لترادادتز»،بعهصاأبني 
نفس علىنحصل حتى يا رليوامنيد ملزايد نرنحن و
متستخدما عندكثر أءمالى إضرألاجحتتاكما  .«لغلةا
فيةجلواهمليااىمستومن قلق سنغ ر ويساو،ةسمدألا

معافي ك هنابئر ل وأبحفره الداومقاما عندو.ضهرأفي 
.ضرألاحتتم اقدأ5حينها ه مليااىمستون كا، 1960

ًماقد 55عمق على لبئر انفسبحفر ًًاخرمؤم قاقد و
سهأريهز هو ولقاو.ءملاامن يكفي ما على ليحصل 

«.خليربايبشر ال هنا ملستقبل ا»

Anand:ردشملا (2010) 



          
           

           
           

          
  

            
         
        

        
             
           
            

            
             

             
           

           
         

              
         

         
            

   

  

 

 
 

           
         

           
         

         
          
           

167التكثيف الزراعي املستدامالفصل اخلامس  

،جيلولبيواعلتنوائفظاوو،(ةدجلواليةلعااوقة ثوملواهمليااتادامدإفيرتومثل )هملياا
تجملتمعااوتنااحليوابومروعني راملزارصغاحصل اذإو.نبولكرالعز،ءشيكل قبل و
تلك ميتقدبل مقا (يضلتعوامنى خرألشكاأوأ)تعافومدعلى ة لفقيرايفيةلرا
تسارملماباخذ ألالتشجيعًمهماًلياماًافزحايشكل ن أميكنلك ذن فإت ماخلدا
لبيئيةاتماخلدابلمقا (تيضاتعوو أ)لاموأفعدلية آماستخداميكنو.مةاملستدا

.لكبذم للقياة ادكأ
كبرأيهالدلتي اطنيةلواتماحلكواكلبني من ة حيدلواهيلصني امة حكولعل و

ملنظاااهذيشمل و،جيةلويكوإلاظمُلناتماخدق اسوأوتعافوملدم نظافضل أو
فعمناو،بخشاألاو،نبولكراو،جةاحلراو،جيةلويكوإلاهمليااُ تمستجمعاظم نتماخد

معظمو.لتصحرافحةمكات ماخدو،جيلولبيواعلتنوانصوو،لطبيعيةالبيئةا
نايور مليا 130من كثر ألصنيانفقتأ،2007م عال بحلووً.محليال متووراتدمج البرا َّ
لىإعيةارلزاضيارألايللتحوئد الراعوملشراعلىًً(يباتقريكي مرأر الودر مليا 19)

ُ
272 فيو.عيةارلزاضيارألامنر هكتايني مال 9من كثر أتشجيرو،شبيةعٍضارأوتباغا

لة بسهوه راتكرميكن ال لصني افيجية لويكوإلاظمُلناتماخدق نطاوحجم ن أحني 
.عتساالافية خذآلبيئيةاتماخلدامسورفع لدلية ولداصلفرانفإخر آنمكاي أفي 

نبولكراقبسويسمى ما ر طاإفيخ ملناارتغيثر أمنللتخفيف حة ملتاادراملوادادتزو ُّ
قوصندقبيل من ،نحةملااتجلهااوصخلااعلقطاامنًيالمتوتشمل لتي اعيةلطوا
ىسون آلاحتىن بولكراقاسوأمتقدلم و.ليولداللبنكبع لتاايحليوانبولكرا ِّ

يفينيلراملنتجنيارصغاوضي ارألاماستخداعلقطايل لتموامن ة دومحدت يامستو
ظل فير سيتغيلك ذنبأد عتقاالالىإعوتدًباسباأثمةن أعلى .ميةلناانالبلدافي َّ

ماستخدباتبطة ملرانبولكرايعرمشاعلى كيز لتراةديازوين ملستثمرامهتمااديادزا
لتخفيفايعرمشاو،هارهوتدوتبالغاالةازإعنجمة لنااتثانبعاالاضنخفااو،ضيارألا

خملناارتغين بشأية رطاإلاةملتحداممألاقيةتفااعمليةق سيافي عية ارلزارثاآلامن  ُّ
.طنيةلواتسالسياامجابربعض و

يقرب ما ذلك وميثل املناخ، رلتغيسبب  أكبر ثاني وتدهورها الغابات إزالة وتشكل  ُّ
تخفيض أن به املعترف ومن 273الدفيئة.غازات  انبعاثات مجموع من املائة في 11من 

تكلفتها بكفاءة تتسم استراتيجية ميثل وتدهورها الغابات إزالة عن الناجمة االنبعاثات 
من احلد بأهمية 2009لعام  كوبنهاغن اتفاق واعترف املناخ. رتغيأثر  من التخفيف في  ُّ

في الكربون عزل حتسني إلى واحلاجة وتدهورها الغابات إزالة عن الناجمة االنبعاثات
االنبعاثات من احلد أنشطة لتعزيز مالية آلية بإنشاء ًًفوراالقيام  على االتفاق ومت الغابات، 
تركز التي املشاريع عدد نفسه الوقت في ويزداد 274وتدهورها.الغابات  إزالة عن الناجمة 

جملة متولها التي وتدهورها الغابات إزالة عن الناجمة االنبعاثات من احلد أنشطة على 
(.19اإلطار  )انظر مانحة( جهات من واملمولة )اخلاصة الطوعية الكربون سوق في مصادر 

في نبولكرالعزلتشجيع ت بالغاانبوكربة جترمن ة دستفاالباكبير م هتمااكهناو
عنيراملزارصغايض بتعوًيانظرلك ذيسمح ف سوو.عيةارلزاجيةلويكوإلاظمُلنا/بةلترا
،بةلتراثحرن وبدن لصواعةارزقبيل من ت ماخدعن ة لفقيرايفيةلراتجملتمعااو
صيلمحام استخداو،قعملواخلاديلعضوادلسمااجنتاإو،دملهااماستخدبالتجليل او
تمستجمعاوعي لراضيارأ/عياملراةرادإحتسنيو،ضرألاحةارإةرودء ثناألتغطيةا
جديوو.طبةلراضيارألاوجية حلراغيرت تالنبااولعشبية اضيارألايلحتوجتنب و،هملياا

ءنشاإقعملتوامنو،اكندويكية مرألاةملتحداتيااللوافيبة لترانبولكرق سولفعل با
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من الصحراء الى
احلقول اخلضراء  

في مصر 

قسولى إلستتحوق لسواههذن أكدملؤاشبهمن و.ليااسترأفيًيباقرى خرأقسو
في ءالفقرايفينيلرانلسكااةدستفاالةكفافي ئيسي لرايلتحدايكمن و .مليةعا

.قلسواتلكمن مية لناانالبلدا
قاسوبأتبطة مرة كبيرجز احووطر مخاًعملياء الفقرانيفيولرانلسكااجهايوو

تتطلب ظمُلناتلكفي كة رملشااو.عمأبشكللبيئية اتماخلداتعافومدونبولكرا
ملكيتهم تثبتضحة اوةزحيات اسندكني رملشااىلدن يكون أنحياألامن كثير في 
تتطلب كما .سميةلراغيرو أنةملضمواغيرت ازحلياابصحابأيضر قد ما هو و،ضرلأل

،ضيارألاةرادإفيجل ألايلةطوت اتغييرة دلعاافيلبيئية اتماخلداتعافومدد عقو
كما .همديهدًًًاكبيرًاخطره رعتباباء الفقرانيفيولرانلسكااليهإينظر قد ما هو و

تسجيلهاويع رملشاابتجهيزتبطة ملراتمالملعااليفتكاع تفارابسببجز احوتنشأ 
تولتفااوهلية ألاطوشرن فإت عامجمومع ت عافوملدادعقوم تبرما عندو.هاتنفيذو

ًعاانوأنفإلك ذلى إفةضاإوً.افقرشد ألانلسكاااويستبعدن أًًيضاأميكنة لقوافي
حلدانشطةبأمنها تبط يرما سيما ال ،لبيئيةاتماخلداُنمن نة معي تعافومدظم  َّ
على سلبيةر ثاآعلىي تنطوقد ،هارهوتدوتبالغاالةازإعنجمة لنااتثانبعاالامن 

لخالمن ضيهم ارأعلىء اعتدالاعلىين خرآلاتشجعوصليني ألانلسكااتمجتمعا
.تبالغااطقملناقية لسوالقيمةاة دياز

نيةمكاإيثبتت بالغاانبولكرق سوء نشاإنفإة كبيرت ياحتدد جوومن غم لراعلىو
مهمة ًساوردنتعلم ننا فإلك ذلى إفةضاإلباوً.يجيارتدت يالتحداتلكعلى لتغلب ا

قولصنداهاجرأضاستعراكديؤو.لبيئيةاتماخلداتعافومدح جناإبكيفية تتعلق 
سسيملؤارطاإلالةكفاهمية أءالفقرالحلصاه مليااتمستجمعات ماخدت عافوملد

،طنيةلواتياملستواوه مليااتمستجمعاوحمللي اجملتمعاىمستوعلى ل لفعااوئم ملالا
على جحتتاً(ماعموة لفقيرايفيةلراتجملتمعااو)عني راملزانأضاستعرالاكد يؤكما 

كةرللمشاة مستمروةكبيرلية ماونية نوقاوتقنية وجستية لوة عدمسالى إجحرألا
فيرتولى إجةحلاالىإيضاأضاستعرالايشيرو.لبيئيةاتماخلداتعافومدظم نفي  ًًُ
ميكن يلذاخللداوية دقتصاالائدالفوافيرتوحيث من عني راللمزسبة منافز احو

275 .ليةمائما ادفز احلواههذن تكون أيتعنيال ميا رو.لبعيداىملدافيعليه د عتماالا
جةاللحرملي لعااكزملراهنفذي لذاءاللفقرة صرملناالبيئيةافزاحلوامجنابرر طاإففي

جةاحلراتسارمبماخذ ألاعلىعني راملزارصغالية ملااغيرفز احلواشجعت،عيةارلزا
يستمر نأحملتملافمنلك ذلى إفةضاإلباو.لتعلماعمليةتستمر ف سوو.عيةارلزا
مهم رودلك ذءضوعلى ك هناو.نبولكرالعزولبيئية اتماخلداتعافومديل متود يادزا

قاسوأتنميةلتشجيع به م لقياانحةملااتجلهااوني ملداجملتمعاوت ماللحكوميكن 
.لفقراعلىكز ترلتي اوليها إلصولواعنيراملزارلصغاميكن لتي انبولكرا

عيارلزالتعليما
يدجدمن عليهما كيز لتراوعي ارلزايبرلتداولتعليم اءازإسعوأويد جدنهج ع تبااميلز

يةربتكاالاةرلقداولفهم اوتارملهاباملقبل اجليلايدوتزهو ل وألالسببا.ثننيالسببني
،ماملستداعيارلزالتكثيفاسةرملماليها إجيحتالتي ا

لتحسني مهمةمل اعوهي و،يلبشرالملااسأروية دلفراتارلقدايز تعزلك كذو
.لنمواويفية لرالتنميةافيكة رملشااوئي الغذامنألاحتقيقوطر للمخاي لتصدا
يجولتراوماملستداعيارلزالتكثيفباف اعترالايجبو،نتهامكاعة ارلزالتنان أيجبو

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/egypt.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/egypt.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/egypt.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/egypt.htm
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كربون من خالل احلراجة: برنامج األشجار من أجل فوائد عاملية في أوغندا عزل ال 19الإطار  

بجنوفي ملية لعاائدالفواجلأمنرشجاألامجنابر
تبطةمرجة ودمزف اهدأحتقيقلى إمييراغندوأبغر
.مةاملستدايفيةلرالتنميةاولبيئية اتماخلداتعافومبد

في ملنخفضاخللدايوذعني راملزامجنالبراعم يدو
جلألاعلىضي ارلألم املستداماستخدلالنظم ضع و
.نبولكراللعزنشطة ألكذيشمل ن أعلى،يللطوا
طوللشرفية ملستوانبولكرالعزنشطة أتشمل و
قلنطااعلىب خشاألاقطعنشطة أوعية ارلزاجةاحلرا
وأةرهوملتداجيةلويكوإلاظمُلناحصالإو؛لصغيرا
تبالغااعلىظ حلفااو؛جاحرألاقبيلمن ،ةرملتضرا
«ةحلياخلطةا»سم ترو.لتهاازإبخطرة دملهداجاحرألاو ّ
مسيقولتي انشطةألاعرامزكل يضعها لتي ا

.ضهرأقطعةفي ها بتنفيذ
خلططاتقييممج ناللبرة ملنفذالةكالوالىتتوو

لبيئياوعي جتماالاهاثرأولتقنية اهااوجدمن كد للتأ
على فقةاملوالحافي و.نبولكرالعزفي تها نامكاإو
ًقاتفااوأًاعقدحمللية اتجملتمعااوأنعوراملزاميبر،خلططا

.معةملزانشطتهمألخالمن ل وملعزانبولكرالبيع 
ميةحكوغير منظمة ة حلياخلططاضع وعلى ف يشرو ّ

لىتتوولتقنية اولية ملااةعدملساباعني راملزادوتزمحلية  ِّ
وأحملليةاتجملتمعاامنللكثير ن بولكرائدافوجتميع 

تكاللشرميكن و.ةحدموت قاتفاالخالمن عني راملزا
نةزاموت ادشهاء اشرد افرألاوأتسساملؤاوأصةخلاا
لىتتولتي اميةحلكواغيرملنظمة الخالمن ن بولكرا
.عنيراملزالىإةشرمبان بولكراتعافومدة رادإًًيضاأ
مستقل نكياعن ن بولكرانةزاموت ادشهار تصدو
لتقييم ةحدموعملية ع تبابا (ةّحلياخلطةاسسة مؤ)

تصفااملواسساأعلىخطة كل في ن بولكرائدافو
قمرة دشهالكل د يحدوً.لياودبها ف ملعترالتقنيةا َّ

ينملشترايدولتزملنتج الىإيشير بها ص خامسلسل 
تثانبعاالات تخفيضاملكية ت ثباإلمتميز ليل بد

نبولكراةصدرأبحساجية اودزافيلتالوةملعتمدا

بةلنياباع تبالتي اتثانبعاالاتادشهامتثل و.ئنةالدا
تالدمعامن حد اوطن ل عزحمللي اجملتمعاوأعنيراملزاعن 

حواتترو.يللطواجلألاعلىن بولكراكسيدأني ثا
6بني ل وملعزانبولكراكسيدأني ثامن طن كل تكلفة 

ليفتكالك ذفي مبا ً،يكيامرأًارالود 20ويكية مرأتارالود
ةعدملسااولي ولداعملداولتحقق اوةدلشهااراصدإ
لغملبااطقساأو،صدلراوة رادإلاوحمللية التقنيةا
قوصندو،عنيراللمزد تسدلتي احليةملراطقساألاو
من ئةملاافي 60سطه متوما جه يوو.جملتمعيانبولكرا

حملليةاتجملتمعاالىإةشرمبان بولكرانةزاموت يامشتر
.تاسنوة عدد امتداعلىف تصرط قساألخالمن 

هصدريتم ما س ساأعلىعني راملزالىإطقساألادتسدو
خللدايع تنوولتحسني بعد فيما تستثمر ئج نتامن 

من يلهامتوعلى حلية اخلطةاسسةمؤحتصل و .عيارلزا
تسجيل مسورمن وتادلشهااراصدإعلىض تفرم سور
حملتملةاتنازاملواعمجمويبلغ و .ةملنفذالةكالوا

100ع وملشرافي ن بوللكر كسيدأنيثامن طن  000
ً.ياسنون بولكرا
جلألافيعني راملزاعلىد تعولتي ائدالفواتشمل و
900تبلغ ن أقعملتوامن)تعافوملداتادايرإلقصيرا

ئدالفوامنعة مجموو(تاسنو 10ل خاليكي مرأرالود
يلةلطوائدالفواماأو .رشجاألاحتققهالتي العينيةا
ئفظالواةدستعااوبة لتراعلىظ حلفاافهيجل ألا
مبا ،رهولتداةيدلشداطقملناافيجية لويكوإلاولبيئية ا

راستقراحتقيقو،ملتجمعةاهملياافيلتحكم الكذفي 
،ضيرألاجيلولبيواعلتنواو،حملليةاخيةملناالاحوألا
علىأتغالعن كله لك ذيسفر و.لنباعرامزت مظالو
من ىخرأئدافوعلى ل حلصواقعملتوامن و.ئقةفاة دجوو

.عيةارلزاةرولدايةنهافي ة دجلواليةلعاارشجاألاقطع
عيةارلزاجةاحلرائدمبافهم حتسن يفضي كما 

جيةنتاإلاتالمعدة ديازلى إضيارألاةرادإتتقنياو
.ئيالغذامنألاو

Distefano:ردشملا (2010)
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من يفلرابشبات حاطموله حوتلتقي حتى بح للرًارمدوًيثاحدًمانظاه رعتباباله 
عينيارلزائينيخصاألامنيد جدجيل يب رتدهو ني لثاالسبباو.نلفتيااوت لفتياا
ةيدجدق بطرعني راملزارصغامع لعمل اميكنهمين لذاتماخلداميمقدولعلميني او

.ماملستداعيارلزالتكثيفاحجناإلبة ملطلواتارملهااير تطومن لتمكينهم 
يبرلتداولتعليم اميةلناانالبلدامنلكثير افيلتعليم اوعة ارلزاتارازوهملت أقد و

نحياألامنكثير في سية ارلداهجملنااضعتوو.نحنيملاامجتمععنه تخلى كما عي ارلزا
يفيةلراطقملنااسرامدفي لك ذبعد م تستخدوية حلضراطقملنااسرامدسب ينامبا 

276

َّ بلشباة دحملداتجاحتيالالجح رألاعلىتستجيب ال نها ألكذيعني و،يلتعدن وبد
مبار،اكهذر طاإفيو.يةدقتصاالاتهمارمهاو أتهمبحيامنها يتعلق م اء اسويف لرا

هجملناامنًًاءجزقبل من يشكل ن كاي لذاعيارلزالتعليمامماألمجاك هنايعد لم 
عةلسراجهوعلى به مهتماالاينبغيه جتااهوو،نالبلدامنلكثير افيسية ارلدا
.هرمسايل حتوعلى لعمل او

،ميةحكوغير ت منظماها يرتديفي لراللتعليممج ابرن البلدامنلكثير افي جد توو
تماخلدامنمة وحملراةلفقيراحملليةاتجملتمعااوئية لناايفيةلراطقملناافيسيما ال 

عيارلزالتعليمامنسع وأتجهاتويها لدمج البراتلكمن لكثير او.ميةحلكوا
سيساأطشرب حلسااوبة لكتااوةءالقراتعلمن أضافترامنتنطلق هي و،يلتقليدا

[سيةارلداهجملناا]تشمل ن أينبغي»
نأميكنناحتى عة ارلزباتبطة مرضيع امو

عةارلزاعنكثر أتمامعلوعلى نحصل 
كيفيةوصيل حملااعةارزسم امووليبها ساأو
«.تاملبيداماستخدا

، سلمى بيبي
ستابا، ًماعا 20، أنثىا .نك

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/salma.htm


           
             

          
            

            
          
          

       
     
     

     
       

       
      

      
     

      
     

        
      

       
      

      
       

       
       

      
     

      
     

      
    

 
     
     

     
        

     
      
      
      
      
      
     

      
       

       
      

      
 

   

   

171التكثيف الزراعي املستدام الفصل اخلامس  

.للتمكنيًمازالًطاشرًًيضاأيشكلبة لكتااوةءالقراتعلمن أوىخرألاتارملهااير لتطو
بني جتمعلتي ا»...مج البرانأسياآفيمج البراُأضيةاستعراسةاردكد تؤو لتلكيت جر

يةدقتصاالاةحليااعلىة شرمباتعتمد لتي انباجلواوبة لكتااوةءالقراتارمهانقل 
كزترلتي اقلنطااةدوحملدامجالبرافيمما كبر أحجنات نامكاإعلى ي تنطوص شخالأل

فيو 277 يةرملعيااغيرسية ارلداهجملناانأنيتب،لهندا.«ئيسيرفكهدمية ألامحو على  َّ
تشكل ينشدالراملتعلمنياولطفاألاةحياليب ساأوتيالووأئميالمبا ًمحلياعة ضوملواو

278 مجنابرفي حضوبوتتجلى ت لسمااههذو.جحةلناامجالبرافيسية ساأصرعنا
(.20ر طاإلا)مبيا لوكوفي أبدي لذايدشارإلالتعلما

لتعليماتسسامؤفي ًًيضاأبمطلولتغيير او
للتكثيف مةزلالاةيدجلداللبيئةبة ستجالاللي لعاا
هلنيملؤاعينيارلزايجنيخلراداعدإلوماملستداعيارلزا

... فضلأبشكلر موألاتفهميجعلك  [لتعليما »]تسساملؤانأعلى .لعملاصفرمن ة يدجدع انوأل
نكمكاإففيس رتدما عندو.عملض رألاحةفالوظلت لملعااءنحاأمنلكثير افيلعليا اعيةارلزا

رَّتتغين أميكنكو.عملكليب ساأنِّحتسن أ.ضيةملاالقليلةادلعقوادامتداعلىد كولراني تعا
بيةترفي ًًمثالميكنك و .كبرأة ءبكفاتعمل و فيها فضىألتيالصنيامثلت اءستثنااكهناو
في جتعلكلتي ابسباألاتفهمن أشيةملاا لىإليلعااعيارلزالتعليماتسسامؤحصالإ
لتلقيحاًًمثالك هناو .يبيطرطبيب لى إجة حا حتسني علىعد يسانه إ.شيةللماعي لصنااظفنيملواتعينيوة رادإلايندميافي لها ستقالاة دياز كبرأتكمياعلى ل حلصواميكنكحتى ت اللسالاليبساأويس رلتداهجمناضع ووم سولراير تقدو 279 ]حلليبامن يةؤرلى إمنهنب جافي ًجعاارلك ذنكاو.لتعليما ًامفيدسة رملدباق لتحاالانكالقد . .بهمقوأطنشاي أءاروملنطق افهمأ[ننيأل،يفيلرال للتحوكة محرة قوه رعتبابالل تعليممة عا

مستخداكيفف عرأو.كبرأةءبكفاعمل أننيإنلسكاالتعليمئلة هاد جهولى إفضىأما هو و
تسسامؤمن لكثير انفإبل ملقاافيو.يفينيلرا 280

دحدأوتايرتقدضع أنأستطيعأوًً.مثالة سمدألا
«.لنفسيًفااهدأفي لعليااتياملستواعلىعي ارلزايبرلتداولتعليم ا
، عمر دييديوئهانشاإمنذًًاكثيرر َّتتغيلم ء الصحرابجنويقيا فرأ
سنغاا، ًماعا 22، كرذمن بداللك لذو،مليواعةارلزاتيالتحدى تتصدال و .لل
نظم مةءاملون البلدامنكثير في ت حاصالإءاجرإ
 أن يعملوا ًً»مما ال شك فيه أن بوسعهم أيضاتغييرو،ليحلااقعالوامععي ارلزايبرلتداولتعليم ا

 فسوف ًبالزراعة، ولكن عندما يدرسون جيداعيةتوو،عيارلزايبرلتداولتعليم اتسسامؤفة ثقا
 بطريقة أفضل. وإذا كانوا يزرعون ًًيزرعون أيضايزتعزوةيدجلدالعملاولتفكير اقبطرد ُدجلاملهنينيا

وهم غير متعلمني فكيف سيتسنى لهم أن يبرلتداولتعليم اسيرممابني ية ربتكاالاتارلقدا
يزرعوا بطريقة سليمة؟ كما ميكن للشخص  بحيةلراومة استدالاياقضاجلة معاجل أمنعي ارلزا
أن يتقدم في الزراعة. وليس من الضروري أن  
ً. عليه أن يعمل بجد وأن يقوميرحل بعيدا.ليةلفعاامنيد مبزعة ارلزافي 

بأشياء أخرى ولكن ليس من الضروري أن تكون  له وظيفة دائمة. ونحن نقول إن الشخص عيارلزالبحثا ميكنه ببساطة أن يعمل في الزراعة، ولكن عةارلزافيسعلتواوجيةنتاإلاةديازتتطلب 

التعليم مفيد«..عيةارلزاملعلوافية يدامتزت ارستثماامةاملستدا
،ازيا بيبيسلبحثافيمليةلعااتارستثماالاعمجموبلغ و
ًرمليا 36قيمته ما  2002م عافي عي ارلزايرلتطواو ستابا، ماعا 37، أنثىا .نك

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/oumar.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/shazia.htm
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 التعليم الريفي في كولومبيا: نظام التعلم اإلرشادي 20الإطار 

يفيرينوثاتعليمي م نظاهو ي دشارإلالتعلمامنظا
.ملعلواتعليموتطبيق سسة مؤمبيا لوكوفي ضعته و
مجابرمن قليل د عدى سومبيا لوكوفي يكن لم و
نتكاو،مجنالبرااهذتنفيذ أبدما عنديفي لرالتعليما

تفي الك انذآئمةلقاايفيلرالتعليمامجابرمعظم 
لتعلمامجنابرنبع و.يفينيلرانلسكااتقعابتوًماعمو

لتعليمياملنهجانيكون أفيغبة لرامني دشارإلا
ديجاإعلىعد يسان أويفية لراحملليةات جملتمعاباتبط مر
عيجتماالالتنظيماعميدن أوعة ارللزية دقتصاائلابد

.جملتمعياهفالراوية دقتصاالالتنميةاو
لةمازقة عالي دشارإلالتعلمامنظامنهجية تشجع و
كثير فين ينتموين لذاملعلمنياوميذ لتالابنيلعمل ا

تطبيق سسةمؤت عدأو.يفيةرطق منالى إنحياألامن 
ًالبدمج ناللبرًايدجدًسيااردًًمنهجام لعلواتعليمو

،سيةساأيفيةرمهنية ت ارمهابضع فة ضاإدمجرمن 
هجملناالىإبةلتراءكيمياو أتنااحليوابية ترقبيل من 

طقملنااسرامدفي مة ملستخدايةلتقليداسيةارلدا
،يةتقليدت فئالى إضيعاملواتقسيممن ًالبدو.يةحلضرا

تسير ،عيةجتماالاتساارلداوتضيايالراوءحياألامثل 
نهج علىيبي رلتدالتعلمامنظافي سية ارلداهجملناا

من ًًمثاللك ذو،ثةلثالاتلفئااكل بني يجمع مل متكا
لمبعد (ءحياألا)ت احلشراثر تكاكيفية قشة منال خال

سبةملناافولظرالهاح تتاما عند (تضيايالرا)سي أ
هي لنتيجةاو (.جيالويكوإلاوعية جتماالاتساارلدا)

نوينشأين لذابلشباايهممل متكاسي اردمنهج 

فقد نودضيع املوانفسيغطي و،يفيةلراطقملناافي 
ًسامقياسي ارلداملنهجايتضمنكما  .ةجليداعيةلنوا

حمللياجملتمعامةخدل حور ويدنه ألقي خالألاللتعليمًياقو
نةماألاقبيلمن سية ساألاقيةخالألالقيماكد يؤو
.يةصالواوةراجلداو
لتعلمامنظال خالمن ن يفيولراميذلتالايكتسب و
ءكيمياوتنااحليوابيةتروعة ارلزبافة معري دشارإلا
.يفيةلراملهنباًياتقليدتبطة ملراىخرألايندمليااوبة لترا
يدشارإلالتعلمامنظالى إًًيضاأديعولفضل الكن و

على ةعدملسااوفيهم لثقة اسغروميذ لتالاحتفيز في 
في كةرملشااوةصغيريع رمشامة قاإعلى تهم رقدتنمية 

في مةعائف ظاون يجوخلرالىيتوكما  .جملتمعيةالتنميةا
،فيضاإيبرتدعلى ل حلصوابعد،ميكنهموحمللي اجملتمعا
منظار طاإفيبهم صة خلاايبيةرلتدامجهمابرءنشاإ
.يدشارإلالتعلما
تنفيذ فييسها رتدوم لعلواتطبيق سسة مؤجنحت و

تضم شبكةل خالمن مبيا لوكوفي م لنظاااهذ
معلم  400فيها ك يشترمية حكوغير منظمة  30

من كثرأمنهاد ستفااو،لتعليماةرازومع ن ولتعابا
50 حملليةاتجملتمعاافيكني رملشاابلطالامن  000 

سبعة فيم لنظاااهذتنفيذ ًًلياحاي يجرو.يفيةلرا
بجترو؛بيةجلنواوسطى لوايكامرأفيى خرأنابلد

مبياازفي م لنظاااهذمية حلكواغيرت ملنظماابعض 
هجهمناجمة تربعد يقية فرألالولدامن ها غيرو
.يةنكليزإلاللغةالىإسيةارلدا

Hanks؛/http://www.fundaec.org:رداشملا (1996)حداوبلد ؛(2006)

،ميةلناانالبلدافيئة ملاافي 40من ب يقرما ملبلغ ااهذمن ستثمر او.يكيمرأرالود
تارلقدانأعلى .مةلعااتارستثماالافي (يكيمرأرالودرمليا 13)ئة ملاافي 94منها 

لصنياويل زالبراهي،فقطن ابلدثة ثالثر تستأحيث يد لشداكزلترباتتسم لبحثية ا
قليمإثريستأو.ميةلناانالبلدافيث لبحواعلىق نفاإلاعمجمونصف بنحو ،لهنداو
نالبلدافيث لبحواعلىق نفاإلاعمجمومن ة يدامتزبنسبة ي دلهااحمليطاوسيا آ
فقد يقيافرأفيث لبحواعلىق نفاإلانسبةما أو،(2000م عافي ئة ملاافي 33)مية لناا

عمدنفإلك ذعلى ة وعالو.2000م عافي ئة ملاافي  6ز وتتجاال تت باحتى تنخفض ظلت 
على طؤلتباافيخذ آوأشنكماالافيخذ آميةلناانالبلدافيمة لعااعيةارلزاثلبحوا
للبحث مليلعاامترملؤاضحهوأماحسب ًًارفوقفها ونييتععملية هي و،يرتقدفضل أ َّ
لملعاافيعية ارلزاثلبحوانصفمن ب يقرما ن فإًاخيرأو.لتنميةاجلأمنعي ارلزا

http://www.fundaec.org/�Hanks(2006)����
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لىإئةملاافي 20و 15بني ح واتترى خرأنسبةجه توو،صيلحملااحتسنينحو جه مومي لناا
7بني ح وايترما ى سولطبيعية ادراملوباتبطة ملراثلبحوامتثلال بينما ،ناحليواث بحو

ةديازمن بد ال و 281 تياحتدجهة اموعلى ق نفاإلاةديازوثلبحواعلىق نفاإلا.ئةملاافي 13و
عةارلزاعلىة ملعتمدانالبلدافيعني راملزارصغاجهها ايولتي اماملستدالتكثيفا

.عيةارلزاجيةنتاإلاةديازفي لية بفعاهم يسان أماملستداللتكثيف ميكن حتى 
نقل جذمنومن ًًًاكبيرًالحتوضية ملااًماعاخلمسني الخالعي ارلزالبحثاهجنتشهدو ُ

لبحثاُنمن عة مجمونحو م ليوالتحتووعية ارلزاظمُلناثبحولى إجيالولتكنو هجا 
يدلعدامعلعمل اوكة رملشااعلىم تقوو،هاكيزترر محو «نعوراملزا»يشكل لتي ا

من يدلعداكةرمشاعلى ئمة لقااهجُلناتتسمو (.21ر طاإلا)ملصلحة ابصحاأمن 
في فقطليس عني راملزاتارقديز بتعزث لبحوابطرفي ة كبيرهمية بأملصلحة ابصحاأ

بصحاأخملتلفميكن و.عيةارلزالقيمةاسلسالفي عم أبشكلوبل ،جنتاإلاعملية 
ودرموو أصخلااعلقطااتكاشرو أثلبحواكزامرو أنعوراملزافيهممبن ،ملصلحةا
ملنتجنياتبطاارو أميةحلكواتالكالواوأتماخلدا
في مهمر وبدم لقياا،عيةارلزاتملنتجااومجهزو أ

وأيرتطوقل تعرلتي القيمةاسل سالت عقبايد حتد
نمويستخدكيف ن فويعرال سلناابعض  »...مهمة هجُلناههذو.ةيدجلداتجيالولتكنواتطبيق 

لهم رتدال فهي لك لذو،ضيهمارأدراموعلى تشجعلتي اقيةلسوافزاحلوايدحتدفي ًًيضاأ
؟بعضهميفعله ي لذامالكن وً.افيروًالمحصوبعض ههذو.بهاخذ ألاوأتاربتكاالاتلك ير تطو

ينلذاسنيملهندببعضن يستعينونهم ًًاُأبةجترمن ملستخلصة اتجاستنتاال اإخرمؤيت جرا
جلةملعااةسمدألامنما ًعانولهم ن مويقدملعهدامنعم بدلعلف اجنتاإفيكي رلتشااربتكالال

طبيعية ةسمدأهنام نستخدلكننا وً.ياوكيمالوجدن كاو،بياثيوإفيشية ملااثلبحولي ولدا
تاوخلضرابعضو أتنااحليواث ورمن ننتجها عافومدبة لتجراههذفي ير لتطواولبحث العماأ

سلناانأعتقدألكلذو.ضرألابهان ِّنحسومن يدلعدافيها ك رشات يامبنتدمنه كبير نب جافي 
282 دادتزحتى يب رلتدامنيد مزلى إجة حافي جةحلاانتكا،لةحلااههذفي و.ملصلحةابصحاأ

ما لككذوبه نمويقوما ئد ابفوفتهم معرجنتاإحتسنيل خالمن لعلف النقصي لتصدالىإ
«.ءخطاأمن نه تكبويررظهولكن و،كيرلتشااربتكالالخل ملداهيف عالألا

، إلياين بورتوكاريرو نوفواابصحاأمماأًامنبرح تاأقتلوارومبرت ياملنتداههذ
.وبري، ًماعا 15، نثىأاسلسالكل مشامن عة جملموي للتصدملصلحة ا
تخالملداقاسوألىإءالفقرالصوومثل )لقيمة ا
في ًسببانت كالتي ا(سيةساألالبنيةاوت جاخملراو

فعالألاجنتاإفير ستثماالاعنعني راملزاتثبيط 
.لعلفاةرلندي لتصداوني احليواجنتاإلالتكثيف 

ًًمثاللك ذو،عيةارلزاثلبحواتمنظمافي ت ارملهااءبناة دعاإلىإجةحلاالكذكد يؤو
لتياتلعمليااتيسيرعن ًفضال،يللتمواوتسساملؤاوقاسوألاياقضاجلة معاجل أمن 

.ملصلحةابصحاأمنيد لعدافيهاك يشتر
نأاجلافة املناطق في الزراعية للبحوث الدولي املركز أجراه عموساستعراض  من نيوتب ََّّ

،تاسنو 7و 5بني ح وايترمبا ع انوألانشروير تطوع يسركية رلتشااليبساألاماستخدا ِّ
يةلتقليدابيةلترامجنابرقها يستغرلتي اةملداعنلنصف ارامبقدتقل ة مدهي و

تمنظمامن لكثير انفإلك لذنتيجة وً.ماعا 15و 10بني ح وايترما ق يستغري لذا 283

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/eliany.htm
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 التربية التشاركية لألرز في الفلبني 21الإطار 

زرألاعانوأحتسنيوجمع لفلبني افين عوراملزالىتو
لتياكيةرلتشاازرألابيةترت عمليال خالمن ية لتقليدا

ميةحكوغير ت منظمامن عم بدعني راملزاعلى كز تر
حتى ةردملبااههذتسعت اً،ماعا 20بعد و .ءعلماو
تمنظمامن منظمة  600من كثر أتضمصبحت أ
35)عني راملزا جنتاإلاظمنفيها م تستخد (عرامز 000 ُ
جنتاإلاظمنوىخرألاصيلحملااتغطيكما ،يلعضوا ُ
223ن عوراملزاىجرأو.ملةملتكااعةارلزاظمنوني احليوا ُ

عرامزعشر فيها م تستخدطعة مقا 47في بة جتر

ما علىمنها كل ي يحتوت للجيناف ركمصاطية حتياا
1و  300بني ح وايتر ما نشرمت و.زرألاعانوأمنع نو 800

تالسالمن ًعانو 284لك ذفي مبا ً،عانو 826عه مجمو
من ةلفترافيًعانو 173ه دعدمبا نة رمقا)لهجينة ازرألا

مهايستخدلتي ازرألاعانوأتنتج و (.2005حتى  1955
ليةلعااعانوألامنفر وأتغالن حياألابعضفي ن عوارملزا
يحققه مماكبر أًخالدةدلعاافين عوراملزايحققو،لغلةا

من ملتحققةاًتارفولوابسببي لتقليدازرألامنتجو 
.رولبذاتكلفةض نخفااوئية لكيميااداملوالستعماامعد

Medina:ردشملا (2007) 

ميقوي لذاوأملصلحةابصحاأفيهد يتعدي لذاربتكاالانحوتتجه عية ارلزاثلبحوا
على لطلباءبنامن ن آلاحتىن َّتتمكلم ت ملنظمااههذن أعلى؛كةرملشااعلى 

علقطاامعية رولضراتقالعالامةقاإوأتهممنظماوعني راملزابنيق تسابار بتكاالا
284 لتازما و.ءالفقراعنيراملزامنة كبيرد اعدألىإجحةلنااتملنتجااصيللتوص خلاا

هميةألهاليس لتي انيةاحليواتملنتجااوصيل حملااعلىمعظمها في كز ترث لبحوا
ُهجنفي مشيا هامعظمه في ت عاراملزاءلنساارودل ازما و،ءالفقراللمنتجني ة كبير

ةدلعاافين تقترت فآملكااوفز احلواظمننفإلك ذلى إفةضاإلباو.كيةرلتشااثلبحوا ُ
لتياثلبحواتسارمبماطها تبارامنكثر ألبحثيةاتارملنشوافية دملعتااتسالقيابا
في كيةرلتشااهجُلنازتعزولجالراوءلنساامنعني راملزاعلىمها هتماايةلووأكز تر
سسيةمؤت تشكيالوت كااشروت ارمهابة ملطلواتالتغييراحتقيقيتطلب و .ربتكاالا

 .ةيدجد
في ثلبحواههذصف تو؟ ماملستداعيارلزالتكثيفاثبحوشكل ن يكوفكيف 

فيهدو 285 «.لتنميةاجلأمنل حملواعيارلزالبحثا»عليه يطلق ن كامبا منها كبير نب جا َّ
سرألاةعدمسالى إصخابشكل لتنمية اجلأمنل حملواعيارلزالبحثالعماألوجد َّ

لوجديعمل و،ماملستداخللدامنأوئي الغذامنألاحتقيقعلى د راملوالىإةملفتقرا
نشطةألاءاجرإفضلألامنن بأئل لقااأللمبدًفقاوثلبحوامنع لنوااهذل عماأ

لوجديبني و.ممكنى مستوقل أعلىوئج لنتااتطبيقفيها نييتعلتي اتالحلاافي  َّ
كيشترًعياجتمااملةشات عمليال خالمن لقمة الىإةعدلقاامنته يالووألعماألا

مبا ،هجُلنامنعة متنوعة مجمولعملية اههذم تستخدو.نمووحملراوءالفقرافيها
عيةارلزاجيةلويكوإلاليبساألاوية لتقليداجيالولتكنواومية لقدافرملعاالكذفي 

لعلميةاليبساألاوكية رلتشااهجُلنابنيجتمع و؛يثةحلدايةحليواجيالولتكنواو
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من علنوااهذيضيف و.لعلمياربتكاالاظمُبنعني راملزاليبساأبطترويبية لتجراو
ءببنام التزالاوعلة لفااكةالشراوسية حلساامنًايدمزئية مناإلاتلعملياالىإثلبحوا

ئجلنتااحتسنيوةديازجل أمنلة ءملساايزتعزو(ينملستفيداسيماال )ءكالشراتارقد
.لبيئيةامةاستدالاو،جيةنتاإلاةديازو،لفقرامنحلد ا:تجلبهاافة كاعلى 

عيةارلزايةرستشاالاتماخلدا
مهيقدن كايلذافلوملأاعيارلزادشارإلاجذمنونالبلدامنلكثير افيًًيباتقرختفى ا
،نالبلدابعضقطعت و.جيالولتكنواصيلتوونقل س ساأعلىم لعااعلقطاا
خصخصة فيًًًاكبيرًطاشو،حلصراالل ملثااسبيلعلى تينية لالايكامرأصةبخاو

عيارلزادشارإلافيية كزملرالغيتأوً.جيارخاعليها قد لتعااوية رستشاالاتماخلدا 286
دشارإلادجهوفيها مبا ،يلةلبدايةرستشاالاتماخلدامن عة متنوعة مجموت نشأو
لعماألا/عيارلزالتجهيزاتكاشروعية ارلزاتخالملداتكاشرها يرتدلتي اصةخلاا
غير تملنظماامنمة عوملدادجلهوامنسعة اوعة مجموو،عيةارلزايةرلتجاا
عرامزلى إعرامزمن ت اريالزاو،ملنتجنياتمنظماها يرتدلتي اتماخلداو،ميةحلكوا

287 تارخياق نطان أعلى.نتنترإلاوملتنقلة اتفالهواماستخدبامة ملقداتماخلداو
ًادومحدن حياألامنكثير في ل ازما ء الفقراعنيراللمزحة ملتااتماملعلواوت ماخلدا

لىإنحياألامنكثير في ت ماخلداههذتصل ال و.لعملياقعالوافي ة كبيرجة ربد
.مشينيلهااشيةملاابيمروتعاراملزاءلنساا

ةلصغيراتازحلياابصحاأيفهمن أماملستدالتكثيفالعماألوجلدسي ساألامن و
فةملعراجمزو،صةخلااجيةلويكوإلاُنفي ر بتكاالاعلىتهم رقدوعتهم اُ ظمهمرزظم ن
تكفي الو.فمتكيومي ينادنحو على لعلمية افةملعربايبية لتجراوية لتقليدا ِّ
بسبب ملهمةاتلكء ادألجيا لولتكنوانقلفي ض لعراىبقوعة فوملداخلطيةاجذلنماا
جةحاو،صلفراوطر خملااو،تسارملمااتلكق سيابها د ينفرلتي اةيدلشداصيةخلصوا

.تماملعلوالستقباادمجرليس ويقتهم بطرعية ارلزاظمُلنافهملى إعنيراملزارصغا
يبرلتداولتعليم اظفيموبني ن امليدافية شرمبات صاليتطلب اهذل عماألالوجدو
متثلو.كلملشااحلفي ك اشترالاعنًفضال،عنيراملزارصغاوين شدملراوحثني لبااو

دشارلإلمنهجية منها كثر أرلكبااتعليمل شكاأمنًشكالحلقلية اعنيراملزاسرامد
نفإًماعموو .تلصالاتلكين لتكويقة طرنفسه قت لوافيلكنها و،تهااذحد في 
كةمشترمصلحة جتمعهم ص شخاألامنعة مجموهي حلقلية اعنيراملزاسرامد

لنهجااهذو.نيمعع ضوموء ارو«بسباألاولكيفية ا»سة اردفي م نتظابانيجتمعوو َّ
تتطلب لتيانيةامليداتساارللديد لتحداجهوعلى م مصموصخابشكل سب منا َّ

سميلراغيرلتعليم ائدمبالى إًادستناا)ًيانظرًفهماوة رادإلافيعملية ت ارمها
.يقيافرأقشرفي حلقلية اعنيراملزاسرامدمج نابرثر أ227ر طاإلايبني و (.رللكبا

تماخلداتنظيمبها ميكن لتي ايقةلطرباتتعلق بية يجاإبرجتاور فكاأك هناو
تكمنو.يدجلدالعماألالوجدبعة متامن ملنتجني ارصغالتمكني ية رستشاالا
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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 
اخلدمات تلك مساءلة تكفل إدارتها وعمليات ترتيبات أن من والتأكد والشباب، النساء 

باخلدمات املانحة واجلهات احلكومات اهتمام ًًحالياويزداد  الصغيرة. احليازات أصحاب أمام 
عام مطلع في نتكوالذي  الريفية االستشارية للخدمات العاملي املنتدى وميثل الزراعية.  َّ

ومجموعة التنمية ودعم العاملي السياسات حوار في لإلرشاد منبر إلتاحة محاولة 2010
تعزيز أجل من الشبكي الترابط وتيسير األدلة على القائمة اإلرشاد وسياسات هجن ُ



ن من حتسني االستثمار في اإلرشاد.ِّالقدرات املؤسسية والفردية وتهيئة بيئة متك

 مدارس املزارعني احلقلية في شرق أفريقيا: بناء قدرات املزارعني 22الإطار  

عيجلمااللتعلمًباسلوأحلقليةاعنيراملزاسرامدم تقد
من عةمجموس راملداههذل وتتناو.يبلتجراعلىئم لقاا
ةرادإوية لعضواعةارلزاوتنااحليوابيةترفيها مبا ،ضيعاملوا
هرجون عوراملزايشكلو.يقلتسواوفية جلواهمليااوبة لترا

كيشترو.ءكالشرامند عدفيها عمهم يدولعملية اههذ
تمنظماحلقلية اعنيراملزاسرامدمن لكثير افي 

تالحلاابعضفي ن تتكوو أئمةلقاايفينيلراملنتجنيا
لىإرتتطووسة ارلداةفترز وتتجامخصصة ت عامجمو

سرامدثبتت أو .يقللتسوت بطاارو أللمنتجنيت بطاار
حلداولتعلم بايتعلق فيما حها جناحلقلية اعنيراملزا

تارمهاى مستوع تفاراوتفاآلاتامبيدم استخدامن 
ىقوأسحساإعنيراملزابكتسااوفهم رمعاوعني راملزا

 .تهمحياعلى ة لسيطربا
قولصندابنيكة مشترسة ارد 2009م عافي يت جرأو
ثرألتقييمية غذألاتساسياث لبحولي ولداملعهداو

لفقراوعية ارلزاجيةنتاإلاعلىحلقلية اعنيراملزاسرامد
حقلية سرامدع ومشرسة ارلدالتوتناو.لتمكنياو

اغندوأو،كينيافي عة ارلزاوية غذألامنظمة ته نفذ
خلصتو.عنيراملزارصغاعم لدة ملتحدانيااتنزية رجمهوو
كةرملشاالىإنمييلوًسناصغر ألاعنيراملزانألىإسةارلدا

.ءعضاألانصفميثلن ء لنساانأوسراملداههذفي 
عتبااحلقليةاسراملدافيء عضاألاعنيراملزابنيد اديزو

يتعلق ماسيما ال ،ئيسيةلراتجيالولتكنوامعظم
،بةلترابةخصوة رادإو،نةحملساصيلحملااعانوبأمنها  َّ

عنيراملزاسرامدن أنيتبو.شيةملااةرادإوتفاآلافحة مكاو َّ
ينلذاصشخاألاوء للنساص خابشكل ة مفيدحلقلية ا

عنيراملزاوبة لكتااوة ءالقربامهم ملاإىمستوينخفض 
ثرأنكاو.ضيارألامنسطة متوت حامسان ميتلكوي لذا

تحامساب صحاأمنعني راملزاعلىًضعيفاس راملداتلك
لىإعنيراملزاءالهؤر فتقاابسببمبا ر،ةلصغيراضيارألا
تجيالولتكنوافير ستثماالاعلىة دوحملداتهمرقدودراملوا
ًماعموكة رملشااهمتساو.سراملداتلكلها ج وترلتي ا

نالبلدافيئة ملاافي 61بنسبة خل لداىمستوفع رفي 
.يلقطراىملستواعلىتة ومتفات جاربدلكن وثة لثالا
بنسبة ةدياز)كينيا في صيل حملاافيتغيير هم أحظلوو

نيااتنزية رجمهوفي عي ارلزاخللداو(ئةملاافي  80
سرامدثبتت أو (.ئةملاافي 100من كثر بأة دياز)ة ملتحدا
تماملعلوامعف لتكياعلىتها رقدحلقلية اعنيراملزا ُّ
على بةلتجراتثرأكما .ةيدجلداتسالسيااوقاسوألاو
اغندوأقطعتحيث ملنطقة افييفية لرالتنميةاهجن ُ
سيخترنحو سعة اوت اخطوة ملتحدانيااتنزية رجمهوو

دشارلإلًئيسيارًًنهجاها رعتباباحلقلية اعنيراملزاسرامد
عنيراملزاسرامدتكلفة من قلق ك هنال ازما و .ملعاا
نإو،عنيراملزارلصغاها ئدافوولبعيد اىملدافيحلقلية ا

من ،يالقضاالتلكي للتصدت لياآثاستحدامتقد ن كا
تيةالذاحلقليةاعنيراملزاسرامدوةرملتكراغيرنح ملاقبيل  ِ

بني تارلقداءبناوبني رملداعنيراملزاماستخداوأيللتموا
.سراملداتلكمن ة دستفالالعني راملزارصغا

Braun:رداشملا and Duveskog (2008); Davis et al (2010)
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عنيراملزارصغاك اشتراماملستدالتكثيفالعماألوجدسيخ لتري رولضرامنو
ملنتجنياتمنظماتشكل و.يةرستشاالاتماخلداوعي ارلزالبحثافي ء كاكشر

ليدلتولية آمليةعاوقليمية إتمنظماوطنية وومحلية ت منظمابني ح واتترلتي ا
سسيةملؤاةرلقداتوتتفاو.ئهاعضاألضية ولتفااةرلقداحتسنيولطلب اتنظيم و

لحوعة ومشرت الؤتسات قالسياامنلكثير افيح تطروًًً،اكبيرًتاوتفاء عضاألالتلك 
288 (.عينيارلزاللعمااوء لنسااسيماال )فيها ملمثلة اتلفئااولتها ءمساوتها رادإ

مةلعااةرادإلافين حياألامنكثير في ممثلة غير يفيني لراملنتجنيات منظماو
289 علىو.تيالووألاضعووت نياامليزاتخصيصفي ك تشترقلما و،ثلبحواتملنظما

ملنتجنياتمنظمانب جامن جحة لنااكةرملشاامثلةأمنيد لعداكهنا،خرآلانبجلاا
.ثلبحواوية رستشاالاتماخلداوعي ارلزاربتكاالامجابرفي ت ياملستوامختلف على 

حصالإفيل لسنغاافييفيني لراملنتجنياتمنظماكت شترا،لملثااسبيل على و
لعماألوجدضع وفي وحمللي اوطني لواينيملستواعلىعية ارلزايةرستشاالاتماخلدا

تملنظمااتلكلتشجيع ص لفراتلكسيع توم يلزو.تماخلداميتقدة رادإوث للبحو
فضلأبشكلئها عضاألحمصامتثل حتى تها صوء عالإوتها رقدء بناوكة رملشااعلى 

.ميةخلداتسساملؤاوثلبحوافيء كاكشروملني كمتعا

ملستخلصةائيسيةلرائلسالرا لفصلااهذمن 
لطلبالتلبيةم املستداعيارلزالتكثيفافيمختلف ويد جدنهج ع تبااميلزً،الوأ
لملعاانسكامن يد املتزادلعدامننية احليواتملنتجااوصيل حملااعلىيد املتزا
رُّتغيوقة لطااةرندوةرهوملتدالطبيعيةادراملواةعدقاق سيافي  (يةحلضراطقملنااو)
نشأنها شأ،قلسياااهذفي ة لكبيراهميتهابأنة حملساتخالملداتتسمو.خملناا َّ
من ،لتكثيفاعانوأمختلففي ء اخلضراةرلثواحققتهي لذاحللنجاى خرألاتناملكوا

تنميةوعي ارلزايرلتطواولبحث افيي لقوارستثماالاوعمة الداتسالسيااقبيل 
على ةرلقداةديالزًًنهجام ليوافوظرتتطلب ،ىخرألاحيةلناامنو.سيةساألالبنيةا
ىنتصدن أسمةحلااهميةألامنو.جيةنتاإلاةديازولبيئية امةاستدالايزتعزودلصموا

دراملواةعدقاعلى ظ حلفااوعلية لفااةديازوج نتاإلاةديالزحلتمية اتللمقتضياًمعا
لجياألاضعوميكن حتى ص خابشكل مهم لك ذحتقيق و .تهادستعااوألطبيعيةا
نأللفقر امنحلد اويفي لراللنمويد جلدالعماألالوجدصميم في ملقبلة ايفيةلرا

.يةمجزًصافرفيها جتد ن أميكنهاحلة صابيئة ث ترن ألىإجةحافي ل جياألاههذ
حثنيلباابنيم املستداعيارلزاللتكثيفل عماألوجدر ظهوة فترمنذ أبدً،نياثا

مةاملستداةرادإلافيمنهجية كثر أنهجع تبابااهذل عماألالوجديتسم و.عنيراملزاو
جيةرخلااتخالملدالستعمااوعي ارزجي لويكوإرمنظول خالمن لطبيعية ادراللمو
لكذفي مبا )عية ارلزاةرولدافير زلتآالتعظيمد جهول بذو؛ئيةنتقاالامنكبر أربقد
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كسماألاجنتاإلككذوني احليواجنتاإلاوصيل حملااجنتاإبنيجتمع لتي اخملتلطةاظمُلنا
يقطرعن لك ذفي مبا ،خملناارُّتغيت اثيرتأمع ف ُّلتكياعلىكيز لتراو(نحياألابعضفي 

لكثيراليهإفيهدما ل وأو .دجهالإلمة وملقااتاللسالاوع انوألاعلىد عتماالاة دياز
ظحتفاالاعلىتها رقدوبنيتها وبة لترابةخصوحتسني هو عية ارلزاتسارملماامن 

ةءكفاودقتصااةديازو؛نيةملعداوية حليواوية لعضوادراملوامن عة مجمول خالمن ء ملابا
ليحلااللتكثيفًالمكمًاعنصرلك ذكل ميثل و .هارهدمن لتقليل اوه ملياالستعماا ِّ

عنيراملزامنم املستدالتكثيفايتطلبو.عنهًيالبدليس وت خالملداماستخدبا
ثلبحوامنًًيضاأةدستفاالاوعي جتماالالهمسماأروحمللية افتهممعرل ستغالا
سبتنال حلولى إصللتواميكنحتى ق سيابكل صة خلااكلملشااجلةملعالعلمية ا
ئمةلقااتسارملماامنسة رمماي أتشكلال و.حملليةاعيةارلزاجيةلويكوإلافولظرا

ههذن أعلى .ماملستداللتكثيفل عماألوجدضع وفي عليها د ستناالاميكنة عدقا
بطروق لسياامعف لتكياوملنهجي النهجاهيو،كةملشتراسيةساألاتلسماا ُّ

.لعماألالوجدمن ًًاءجزًجميعاتشكل ن أينبغي،لعلميةافةملعرباعني راملزافةمعر
تازحلياابصحاأللكثير اميقدن أماملستداعيارلزالعماألالوجلدميكن ً،لثاثا

ةديالزامنة دستفاالامنمتكينهم يق طرعن جية نتاإلانيحسن أميكنفهو  .ةلصغيرا ِّ
من رقدكبر بأحمللية ادراملوالستعماامععية ارلزاتملنتجااعلىق لسواطلب في 

كما .ليفلتكاابعضلتخفيض جية رخلااتخالملداعلىئي نتقاالادعتماالاولية لفعاا
مبا ،دجهاإلاحتملعلى عية ارلزاظمُلناةرقدء بناعلى عد يسان ألعماألالوجلدميكن 

كما .طرخملااةرادإعلىعني راملزارصغاة رقديز تعزلي لتاباو،خيةملنااتلتقلباالك ذفي 
تبطةملراتماخلدابعضلك ذفي مبا )بيئية ت ماخدمي تقدلك ذلى إفة ضاإلباميكن 

رصغام ماأيةمجزًصافريفتح ن أميكنما هو و،(خملناارتغيثر أمن لتخفيف با ُّ
.لهمطفاأثهاسيرلتي البيئةاحتسنيعلى لتشجيعهم ة يدجدفز احوفر يووعني راملزا
ئميالمبا يله تعدميكن ،تسارملمااوئ دملباامنعة مجموه رعتبابا،ماملستدالتكثيفاو
.ءنساوًالجارعني راللمزحة ملتاالصوألاتيامستووتملتطلباامختلفوحمللي اقلسياا ً
عنيراملزاوت عاراملزاميكنًًنهجاه رعتبابام املستداعيارلزالتكثيفالىإلنظراينبغيو

فضلأبشكلة دستفاالاميكنهمحتى تهم ارخياسيع تومن ت قالسياامختلففي 
تهمرقديز تعزو أطرخملاامنحلد اعلىته اذقت لوافية عدملسااوقاسوألاصفرمن 

.تهارادإعلى 
تيسالسيااعملداةديازماملستدالتكثيفالعماألوجديز تعزيتطلبه ما هم أً،بعاار

من للتخفيفئمة مالبير اتدذ تخااوفية كافز احوفير توينبغي كما .سيلسيااو
صخلصواجهوعلى لك ذيتطلب و .ماملستدالتكثيفانحول لتحواميكنحتى طر خملاا
يدحتدو،جلألايلةلطواتارستثماالاتشجيعجل أمنضي ارألاةزحيات ناضماة دياز
،عيةارلزاتخالملداولطبيعية ادراملوالستعمااتنظمعد اقوضع وو،تيةامور سعاأ
ليس ماملستدالتكثيفاو.لبيئيةاتماخلداتعافومدق اسوأوص فرتنمية عم دو

من متكنهملتي اتارملهاابكتساالىإنجوسيحتانهم ألعني راملزارصغاعلى ًسهال
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لةفعال حلود يجاإويثة حلدالعلميةاهجُلنبافة ملعراوتهم خبربني جلمع ايقة طرفهم 
نسيتطلبوو؛تهمجاحتيااسبينافضل أتعليملى إنجويحتاف سوو .كلهمملشا

صةخات منظماين تكوفي ن غبوسيرو؛لتعلمافيع راملزاعلىكز ترة يدجدًًنهجا
لتياتسارملمااو،جيةرخلاادراملواوتماملعلواردمبصال تصاالاولتعلم اجلأمن بهم 

يزتعزه روبدلك ذيقتضي و .همليااتمستجمعاة رادإقبيلمن ً،عياجماًعمالتتطلب 
نولتعااتمياينادتشجيع و،عيةارلزايةرستشاالاتماخلداوثلبحواوعي ارلزالتعليما

ربتكاالاعلىكيز لترامع،تماخلداميمقدوحثني لبااوةلصغيراتازحلياابصحاأبني
لتيافةملعراسمتقاوليد تووعة ارلزافيملنظمة اهجُلناوكة ملشتراكلملشاالحلوو

تساللسياتية اموبيئة تهيئة عن لى وألاليةوملسؤانأحنيفي و.قلسيااعلى كز تر
ءبناتتطلب م املستدالتكثيفاعلىة رلقداتنميةن فإت ماحلكواتق عاعلى تقع 

نيملداجملتمعاوتماحلكوابنير زلتآاتقاعالين تكووتلياوملسؤاسمتقاوتلفالتحاا
.تهممنظماوعني راملزا،لكذكل ق فوو،صخلااعلقطااو
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سدلساالفصلا

في صلفراتهيئة 
يفيلرادقتصاالا
عيارلزاغير

محافطة شاشابويا، بيرو: دوريس كونسويال 
ساجنز سانتيالن )الثانية من اليسار( تدير عمال 
صغيرا ناجحا لتصنيع اللنب وغيره من منتجات

 منها ًاأللبان وبيعها في السوق احمللية. والتزاما
 دوريس األمهات غير ّمبجتمعها احمللي، تشغل

املتزوجات في مصنعها، والطالب في متجرها 
ممن كانوا سيحظون بفرص محدودة لوالها. 
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سان سيلو  س كون سانتيالنسدوري ، في السادسةيه 
والثالثني من عمرها وتعيش في قر ية شيتو 

ًمبقاطعة شاشابوياس في بيرو حيث تدير مشروعا
 إلنتاج وبيع اللنب ومنتجات احلليب ًناجحاًصغيرا

في مصنعها الطالب ًدوريس أساسانياألخرى. وتع ِّ
مالتزا»ذلك  أن وترى املتزوجات غير واألمهات

اآلن متتلك كما الفرص، محدودي نحو«عيجتماا
 ثالثة متاجر في املنطقة. وتنتمي دوريس ًًأيضا

هي ومعظم العاملني معها إلى جماعة سكان 
الكيتشوا األصليني وتنحدر من أسرة زراعية فقيرة.

وأنشأت دوريس مشروعها باالشتراك مع إحدى بنات 
 على تدريب 2004عمومتها بعد أن حصلت في عام  

مجتمعي على إدارة املوارد احمللية. وكان عليها في
البداية إقناع وتدريب املزارعيـن احملليني الذين لم  

نهملباأ«إنوتقول  األلبان. بيـع على معتادين يكونوا
عليهم نكاو،نحياألابعضفي لة مقبوتكن لم 
ماأو.ةدجلواييرمبعاتفي تكن لم نها ألى خرأةمرها داعدإ
.«ةدجلوائقةلفاانلباألامنلكثير اينافلدن آلا

هنيدوبتزن لسكااعقناإًًيضاأعليهن ن كاو
سناناألاوزلكراويا بالباامثلحمللية اكهة لفابا
لم كهالفواههذ»:تهنمنتجافي لها ستعماال

حنيلفالامنطلبنا ما عندو ً.ماهتمااتلقىتكن 
نأعنيأ...علينان يضحكوانوكالنا ها ءعطاإ
لطعماةيذلذوجةزطا [هنا]عرتزلتي اكهةلفاا
في كهةلفااههذع رتزو .تاملبيدباثة ملوغير و
في تنموية بركهة فان تكوقد و أيةسرأعرامز
نويحضرل طفاألاحتى»:يسرودلتقوو .«للتالا
نهايبيعوو أللنببانها يضويقاوكهة لفااليناإ
.«دلنقوابلمقا

كثرأجرمتافتح «فيتطمح نها إيس رودل تقوو
نكشحلرامثلة يدجدكه افويب جتروتنا منتجايع تنوو
يسرودتتطلع و.«كبرأمصنعلي ن يكون أو [...حملليا]
عيومشرسع وأنأمتنىأ»ل تقووملستقبل الىإ
نأو،سلناامنكبر أدلعدكثر أعملص فرفر وأو
اوريختان أجورأينلذاليطفاألفضل أةحياهيئ أ

«.نهيحبوي لذالعملالمجا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/index.htm
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، امرأة في اخلمسني من عمرها، تعيش فييل غوميني
قرية دونغاو مبقاطعة هيبي في الصني حيث عملت 

.1995رئيسة للجنة النائبات القرويات منذ عام  
عن دخلهما وزوجها لي تكمل الزراعة، إلى وباإلضافة 

طريق بقالة صغيرة ومشتل لبيع الشتالت ألهالي 
ن ولداها املتزوجان من احلصول َّقريتها. ولم يتمك

على عمل محلي وانتقال إلى بلدة قريبة يعمالن  
فيها سائقني.

وتود لي وغيرها من نساء اجملتمع احمللي إنشاء  
قمنا•ًمنزليااملصنوعة  امللبوسات إلنتاج تعاونية
نمهتمونحن و.ةسرألاغطيةأوئب حلقااويل املراعة بصنا
جةحافي لكننا ،ليةملنزاتسامللبواههذعة بصناًفعال

وتصف لي الصعوبات التي يواجهها الفقراء 
الريفيون في تقدمي ضمانات إلى املصارف  

على لحلصواتدرأاذإ»األخرى.  االئتمانية واملؤسسات
.بكصخلاافيملصرافيرلتوافتردمتقدن أفعليك ض قر
«؟لملااضيقترن أفيرتوفتر دن وبدلشخص ميكن كيف و

ومن اجلانب اآلخر فإن لي لديها جتربة شخصية، 
كصاحبة أعمال، مع األشخاص العاديني غير  

تدعتاا»لي:  وتوضح قروضهم. سداد على القادرين
... لتسليحايدحدخ سياأبيعوءلبنااداموبيع تي سرأ
ءبنانويديرانوكاين لذابنارقاأوئناقاصدأمنئننا بازنكا
لىإينمضطرانوكاو؛جاولزافيئهم بناأةعدملسال منز
عليهم ماد اسدلك ذبعد منهم طلبنا و .جلألباء الشرا

ليةاألواألموال  إلى وباإلضافة .«ليةوألالاموألالىإ ََّّ
فإنهن في حاجة إلى تدريب لتحسني جودة املواد

هل »لي  وتتساءل والترويج. التسويق على وتدريب 
لةمسأه هذ»بأن  لي وتقر .«؟دلنقوادادستراميكننا 
.«قلسوافنعرال فنحن  .نبحثهاف سو

ال نهمألدالسداعنين جزعاانوكالكنهم و.لاموأمن 
لناسماأرنا فقدلك لذو .دالسداميكنهمال  .لملاان ميلكو
.«عوملشراصلةامومن نتمكن لن و

 بتأجير جزء من بيت ابنهم كمدرسة ًًوقاموا أيضا
حل »أجل  من ولكن الربح لكسب ليس- حضانة
والقت النساء. وقت وتوفير«لطفاألاضةورمشكلة 

 من احلكومة احمللية التي زودتها ًًًكبيراًمبادرتها دعما
بحافلة صغيرة لنقل األطفال من الروضة وإليها. 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/china/li.htm
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مةمقد
الفقر. من للخروج يسلكوه أن الريفيني السكان لكل ميكن الذي الطريق تكون لن الزراعة 

بلسلهم  وتتاح كافية ًأصوالميلكون  من وبخاصة املزارعني، صغار بعض أن املؤكد ومن  ُ
إنتاجية ظمنإقامة  من سيتمكنون حتول، مبرحلة متر التي الزراعية األسواق إلى الوصول ُ

على احلصول ويشكل الفقر. حلقة من واخلروج باالرتقاء لهم تسمح مستدامة جتارية 
من ًًجزءااحلاالت  من كثير في الفائض وتسويق إنتاجهم توسيع من متكنهم جديدة ٍأراض
أمامهم ليس الفقراء الريفيني السكان من الكثير فإن األخرى الناحية ومن العملية. تلك 

ولن واألسواق األراضي إلى الوصول في فرص أي لهم تتاح ال أو للغاية محدودة فرص سوى 
سيضطرون فإنهم ذلك من ًوبدالالطريقة.  بهذه الزراعة على االعتماد وسعهم في يكون 

العمل أو بأجر العمل سواء الزراعي غير الريفي االقتصاد في أخرى فرص عن البحث إلى 
الذين للشباب وبالنسبة الفقر. من للخروج الرئيسي الباب لهم يفتح أن ميكن الذي احلر 

سيكون الزراعي غير الريفي االقتصاد فإن الزراعة عن التحول في منهم الكثيرون يطمح 
في الزراعي غير الريفي االقتصاد أهمية تزداد أن املتوقع ومن كبيرة. بدرجة لهم ًمهما

صالت وظهور االقتصاد ومنو الزراعي اإلنتاج التساع نتيجة الوقت مبرور البلدان معظم 
فرصا  األرجح على بذلك يفتح وسوف والريفية، احلضرية املناطق بني جديدة اقتصادية 

أوسع للعمل واملساهمة في احلد من الفقر الريفي.
أهمية من والهجرة الزراعي غير الريفي االقتصاد عليه ينطوي ما الفصل هذا ويبني 
مبادرات إلى احلاجة أمس في هي التي اجملاالت من ًعدداد ِّويحدالريفيني،  للسكان بالنسبة 

من  به يرتبط مما واحلد الزراعي غير الريفي االقتصاد في اقتصادية فرص لتهيئة سياساتية 
مخاطر على السكان الريفيني الفقراء. 

عيارلزاغيريفي لرادقتصاالا
أهمية ًًأيضاتزداد  اإلجمالي، احمللي الناجت من الفرد نصيب وازدياد االقتصاد اتساع ظل في 

الريفي الدخل نسبة تتجاوز ال ورمبا ككل. الريفي االقتصاد في الزراعي غير االقتصاد 
الزراعة. على القائمة االقتصادات في املائة في 30أو  20الزراعية  غير املصادر من املتحقق 

يزداد أن وميكن االقتصاد منو ظل في الريفي الدخل من كنسبة العادة في الدخل وينمو 
على السائرة االقتصادات في (12الشكل  )انظر املائة في 70أو  60بني  نسبته لتتراوح 

خارج مستوياتها أدنى التنويع معدالت تبلغ اإلقليمي، الصعيد وعلى التحضر. طريق 
أمريكا  في معدالته أعلى التنويع يبلغ بينما 290الصحراء،جنوب  أفريقيا في الزراعة نطاق 

الالتينية والكاريبي والشرق األوسط وشم ال أفريقيا.

يفينيلرانللسكاعي ارلزاغيريفي لرادقتصاالاهميةأ
الريفي االقتصاد في أحيانا نشاط من أكثر أو ًنشاطاالريفية  األسر من الكثير ميارس 

األسر أغلبية تشارك للدخل، املدرة الريفية األنشطة بلدان معظم وفي الزراعي. غير 
نسبة  العادة في تتراوح الالتينية، وأمريكا آسيا ففي الزراعي. غير الريفي االقتصاد في 



    

    
   

 

 
   

  
 

           
            
            
             
           

             
               

            
     

           
          

185تهيئة الفرص في االقتصاد الريفي غير الزراعيالفصل السادس  

في 50و 25بني  النسبة تتراوح الصحراء جنوب أفريقيا وفي املائة، في 60و 50بني  املشاركة 
أو  10ووآسيا  الالتينية أمريكا في الريفية األسر من فقط املائة في 25أو  20أن  على املائة. 

من دخلها أرباع ثالثة من أكثر تستمد الصحراء جنوب أفريقيا في األسر من املائة في 20
بشكل الزراعي غير االقتصاد في تشارك األسر أغلبية فإن وبالتالي الزراعي. غير االقتصاد 

مصادر وتنويع اخملاطر إدارة على املشاركة هذه وتساعدها نة،معيمواسم  في أو متفرغ غير  َّ
الزراعي. غير واالقتصاد الزراعة في العمل بني ًأساساالريفية  األسر معظم وجتمع دخلها.

مجموع من املائة في 40و 20بني  يتراوح ما العادة في متثل الزراعية غير املصادر فإن ًوإجماال
الدخل مجموع من الزراعي غير الدخل نسبة أن على البلدان. مختلف في الريفي الدخل 
عن ًًحالياتزيد  291الصني،فيها  مبا الالتينية، وأمريكا آسيا بلدان عينة معظم في الريفي 

292الدخل الذي تسهم به الزراعة.

،خللداتيامستوكل على هميته بأحلر العملاوعي ارلزاغيريفي لرالعملايتسم و
سرألاعليهاتعتمد لتي اقزلرادراموعة مجمومن ًسياساأًًاءجزيشكل ن أميكن و
فقرألاسرألاتتبعهالتي اتتيجيااسترالافيئيسي رروبدم يقون أميكنوً،الحافضل ألا

يفيةلراسرألاهين البلدامنلكثير افيسر ألافقرأو؛تهارادإوطر خملاامنلتخفيف افي 
293 هميةبأعي ارلزاغيريفي لرادقتصاالايتسمو.قهازردرامويع تنوعلى ة رقدقل ألا

كبرأبحصةن وثريستأل جالرانأمنغم لراعلىو،تالحلاامنلكثير افي ء للنساة كبير
ملنيلعاامنئة ملاافي 40و 10بني ح وايترما ميثلن ء لنساانفإعي ارلزاغيرلعمل امن 
في تهايامستوعلى ألىإلتصللنسبة اههذتفع ترو،عيارلزاغيريفي لرادقتصاالافي 

294 .تينيةلالايكامرأوء الصحرابجنويقيا فرأ
غير يفيلرادقتصاالامنًمهماًًاءجزة له جراتشكل،تقالسياامن كثير في و

في يفيةلراهمسرألىإنبوملغتراسلهايرلتي اليةملااتيالللتحور كمصدعي ارلزا

شكل    الدخل الريفي غير الزراعي بحسب حصة الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي نسبة 12ال
في كل بلد 

Valdés:ردشملا et al (2008)
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في 60من ب يقرما ن فإخل للدة رملدايفيةلرانشطةألاتنابياة عدلقاًفقاوو.نهمطاوأ
ئةملاافي 80من كثر أويومالفي ًًيباتقرئة ملاافي 80وبنما في يفية لراسرألامنئة ملاا

تياللتحوالتلكة لكبيراهميةألامنغم لرباو .ليةمات يالحتوتتلقى نيسيا وندإفي 
عمجمومن ئة ملاافي 10و 5بني ح وايترما ى سومتثل ال فهي يفية لراسر لأللنسبة با
.ميةلناانالبلدامعظمفي يفي لراخللدا

ئصخلصااوكيب لترا
غير حلرالعملاوجر أبلمقاعي ارلزاغيرلعمل اعيارلزاغيريفي لرادقتصاالايشمل 

من علتنواةيدشدعة مجمويضم هو و،(جربأعي ارلزالعملامنهيستبعد )عي ارلزا
نشطةألاوء لبنااويلية لتحواعةلصنااوعي ارلزالتجهيزاوة رلتجاالكذفي مبا ،نشطةألا
ىسوة دلعاافييلية لتحواعةلصناامتثلال نشطة ألاههذبني من و.تماخلداوية رلتجاا

حواتتربنسبة ت ماخلداوئة لتجزاةرجتاثر تستأبينما لعمل اصفرمن ئة ملاافي 25و أ 20
295 جةربدسمية مول عماأهيو،عيةارلزاغيرل عماألامنلكثير او.ئةملاافي  75و 60بني 

.عيارلزاسمملواهديحدي لذاعيقالإلًفقاوتسير ،نحياألامنكثير في ة كبير
لعملابنيح واتترلتي اعيةارلزاغيريفية لرايةدلفرايعرملشااحجمًًاكثيرت ويتفاو

يعرمشاوت ماخلداوسر ألابهام تقولتي اليةملنزاتعالصناافيغ ملتفراغيرحلر ا

تنوع الدخل الريفي غير الزراعي - بعض األمثلة 

ءالشرتبت روفملصرامنل ملااضتقترا»
ههذو.بنيال[دقولوباتعمل ]قيق دنة حوطا
ليهاإيحضر ...منتلكهالتي انةحولطاا

اهذ ...لهملنطحنها ب حلبواسلناابعض
تادايرإمن [تناسرأير ند]نحن  ...عمليهو 
«.قيقلدانة حوطانفس 

، ميانداد
ستابا، ًماعا 48، كرذ 
.نك

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/index.htm
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لتياينلتخزافقامروةلكبيراعيارلزالتجهيزا
اهذن ألظيفة وعلى ل حلصواستطيعاال »...ههذمعظم لكن و.ةلكبيراتكالشراعقطاها يريد

ال لتعليمبان مللتحقواحتىو .ٍفكاغير لتعليم اًًيباتقريع رملشااههذع بارأثةثالو.ةصغيريع رملشاا
يجنيخلرانإبل،مياألاههذر عتباالافي ن خلويدوأحداوشخص على تقتصر قد ليم قاألاكل في 

تعليمي ىسومت ألمنا أو.لعمل¬اعنن طلوعاينتشرو.مةلعااةعدلقااهوحلر العملاو،شخصني
لتعليمامنكبر أًقسطانلت ني ألوو.ئيابتدالابجنويقيا فرأنابلدفي ص خابشكل حلر العملا
من ىملستواابهذما أ.معلمةصبحت أمبا لرمجنابرر طاإفيء ستقصاالبالة ملشمواءالصحرا
«.ءشيي بأم قوأنأميكننيفال لتعليم التنميةاوعةارلزافييرللتحرلهيكليةادبعاألا
، أنثىاسلمى بيبي،  صبحأللسنغااوكينيا في طق مناك هناو .يفيةلرا

ستابا، ًماعا 20، أنثىابللسي لفقرادلعموايشكلحلر العملافيها  .نك ُ
يرلتجاالعملانشطةألاتشملو؛يفيةلرالعيشا
لشغاألاوأعةملصنالسلعاوعية ارلزامخلااداملوانقل و َّ
يفيةلراقلسوالىإتماخلداميتقدو أكيةستهالالالسلعاحصالإوتصنيع و أيةوليدا

296 .نالبلدابعضفي يفي لراللعملمهمة ًصافرمية حلكواتماخلداتتيحكما .حملليةا
في 25ومصر في يفية لراتادايرإلامنئة ملاافي 45نسبته ما مي حلكوالعملار يدو
من ةدلعاافيهم أجربأعي ارلزاغيرلعمل انفإلك لذنتيجة و.نكستابافي ئة ملاا
نالبلداولحتوحلة مبرمتر لتي انالبلدافيصة بخاو،يسرألاخلللدر كمصدحلر العملا
.تماخلداعقطافي ى لكبراهميةألبار جوألاتتسمو،لتحضرايقطرعلى ة ئرلساا

لىإدعوأدحلصااينتهي ما عند »...
لكنيو .مأوجة وكزبيتي ومطبخي 

طبنشاخر آلاوحلني ابنيًًيضاأمقوأ
لكلذو،جةثالينا لدو.صغيري رجتا
يشترأو...بيعهاأوظة لبواصنعأ
في يةرولضراتتالنبااوكه الفوا
ًً... اكثيريكلفني لك ذلكن و،قلسوا
بعض فيوسراملدافيظة لبوابيعأو
لكلذو.لكنيسةافيبيعها أنحياألا
.رلكباالككذولطفاألامن ئني بازنفإ
مني يتشترعية جتماالاتلفئااكل 
جتخرال لبيت اتفاومصرو ...ظةلبوا

ًيضاأةأملرا.جللراجيب من كلها 
 «.فيهاهم تسا

سكالني بامبوكي ، با
سنغاا، ًماعا 30، أنثىا .لل

فتى زمصنع في عمل على حصلت »
ترضطراحظي ء لسوو.للنسيج
تبملرانألًًيضاأكهنالعمل اكلتر
بعد شتغلتاوً.اجدمنخفضا ن كا
مقوأكنت؛قتمؤعمل في لك ذ

.لنخلايدجرمن سي الكراعةبصنا
قتلوالك ذفي ئعة شافة حرنت كا
على نحياألابعض في تني عدساو

«.لملاامن ل معقومبلغ كسب 
، أبو زيداإبراهيم ا
.رسم، ًماعا 55، كرذ

ميكنها لتياةحيدلواهيمي أنت كا»
نتويأكلهم س لناانكاو.طةخلياا
من تعلمت ...بسهممالطة خلياليها إ
لنسبةبا .يجرلتدبامنها تعلمت  ...ميأ

سبعة قتستغرطتها خيا ...ةللستر
لشهرافينصنع كنا  ...مياأنيةثماو أ
لىإاهذ ...تاسترسبع عن يد يزال ما 

كنا اهكذ ...ليةملنزالعماألانب جا
«.مناياأنقضي 
، ازيا بيبيس
ستابا، ًماعا 37، أنثىا .نك

يتقليدهم مر)كير ملواةرجتافي عمل أ»
...جلعالافيم يستخدر ُم في ناأو (
.نانوبنيوفي هنا كير ملوابيعأسساألا
لكني ومني ي ليشترشخص تي يأقد و
عتيبضاحمل أنحياألامعظمفي 
لىإهبذأ...ئنبالزالىإبهاهب ذأو
منهم يشترأوه بتحضيرن مويقومن 
بعد كيرملواحملأو .لةمعقوكمية 
في عبئهأحيثنا نوبنيولى إلك ذ
جةجازكل بيع أو.ةصغيرت جاجاز
على لكذبعد مر أو.حداورالودبل مقا
«.عتيبضاعليهم ًضةرعال زملناا

سامبو ، بنتو 
سنغاا، ًماعا 45، أنثىا .لل

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/pascaline.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/egypt/ibrahiem.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/shazia.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/shazia.htm
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ستهااردبع تتاوفئة متكا [تعتبر]بنة الانتكااذإ»
... ملستقبلافيفضل أًًيضاأن ستكوتها حيان فإ
على لحلصواميكنها  ...لكذر ثماجتني ف سوو
صيةخصوًساوردتعطي و أسة رمدفي ظيفة و
تللبنا [لتعليما]ئد افون فإلك لذو.لبيتافي 
«.دالولألمنها كبر أ


، رويال جان
ستابا، ًماعا 40، أنثىا 
.نك

لملاابعضعلى ل حلصواًئمااديتعجلن ت لفتياا»
لم ناوألانإ.تمادخاللعمل ر كاادلى إهنب فيذ
ةللفتاينبغي لكن و .تمادخاليصبحن ًًابدأيفت 
في تفلحلم اذإو،سةرملدافيًالوأجتتهدن أ
ينبغيو .مةدخاتعمل ن أحينئذ فيمكنها لك ذ

من علىأتحاطمولهن ن تكون أًًيضاأتللفتيا
لعملالىإيسعنيال اذملا .تمادخالعمل ادمجر
«.؟لجالرامثل تب مكافي 

، حبيباتو غوديابي
سنغاا، ًماعا 21، أنثىا .لل

عيارلزاغيرد قتصاالانفإلبلد انفسخل ادحتى و
فةكثاولطبيعية ادراملواتاوثرف ختالبايختلف 

سيةساألالبنيةاوقع ملواولة لعماافرتوون لسكاا
ًءادأعيةارلزاغيريع رملشااحتققال و.ةئدلساافةلثقااو
تفعيرحيث ن لسكاباملكتظة اطقملناافيفضل أ

297 لةادن حياألامنكثير في تعتبر كيبتها ترو؛لطلبا
قعماأفيعي ارلزاغيرد قتصاالايقتصر ق دو .لكلذ

تماخدوئة لتجزارجتار صغاعلى يفية لراطقملناا
ماأو؛تخالملدايدرتوت كاشروعية ارلزاتاملعداحصالإ

من ىخرأتماخدك هنان تكوفقد ة لصغيرانملدافي 
تنالوصاولصحية اتادلعيااوئية ابتدالاسراملداقبيل 

تماخدوتفية لهااتماخلداولطحن افقامروقة حلالا
جديوفقد ى لكبرانملدافيما أو؛هيملقااونت نترإلا

جلملةاةرجتاعي زمووعم ملطاالىإفة ضاإلبالك ذكل 
.لصحيةافقاملراولعليا اسراملداو

دقتصاالافيصلفرامختلفو
.تلفئاامختلفمماأحةمفتو

صفرلى إلصوللوسي ساأةدلعاا
يهيمنو.عيارلزاغيرد قتصاالافي

ًائدعار تدلتي انشطةألامن كثير 

عيارلزاغير
في لتعليماو

جليدالعملا
على ءالفقرا

من ً،منخفضا
ةهرملااغيرة رجوملأالةلعمااوةلصغيرايةرلتجاانشطةألاولية ملنزاتعالصنااقبيل 

على ءالفقرايعملو .لشخصيةاتماخلدامنلكثير اولة لعتااوء لبناافيمة ملستخدا
يةرلتجاالهمعماأماأو؛ملنتظمةاةرجوملأالعماألامنكثر أقتةملؤالعماألافيجح رألا

نفإت يفيالراءلنسابايتعلق فيما و.قلنطااةصغيرولة لعمااكثيفةجح رألافي فهي 
في عيةارلزالةلعمااقاسوأمنهم أللعملًارمصدًماعمولهن ميثل يفي لرادقتصاالا

على 298 مبار،يرلتقرااهذفي قبل من ء جاكما ،نهأ؛سياآبجنوء ستثناباطق ملناامعظم 
يعرملشااولعمل اصفرلى إلصولوابلسفي ي نلتبا امنجلنسني ابنيق ولفراتتضح  ُ

.لعملانفسبل مقاقل أرجوأعلىل حلصواوأ،يةرلتجاا

؟عيارلزاغيريفي لرادقتصالالكة حملراملالعواهيما 
في التنمية تعزيز في مهم دور لها الزراعية التنمية أن بعيد وقت منذ به املعترف من 

األخرى. القطاعات وبني بينها الصالت من مجموعة خالل من 299االقتصاد،قطاعات  سائر 
غير الريفي االقتصاد وبنية حجم على التأثير في ًمهيمناًدوراًعموماالزراعة  تؤدي كما 

الزراعية للمدخالت سوق وتوفير الزراعي للتجهيز الالزمة اخلام املواد توريد خالل من الزراعي 
االقتصاد، في األخرى القطاعات إلى العمالة وضخ واخلدمات، االستهالكية والسلع 

وتوريد - وتخفيض أسعار - األغذية لالقتصاد غير الزراعي. 
في ًسريعاًمنواًًأيضاالعادة  في شهدت الزراعة في ًقوياًمنواحققت  التي واملناطق 

في املضافة القيمة من دوالر كل أن إلى الدراسات وتشير الزراعي. غير الريفي االقتصاد 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/rawela.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/abibatou.htm
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القطاعات في الثانية اجلوالت دخل من املائة في 80و 30بني  تتراوح مكاسب يحقق الزراعة 
العمالة. فوائض وتوفر السكان كثافة قبيل من لعوامل ًتبعا300االقتصاد،من  األخرى 
التنمية، مستويات مختلف خالل من األخرى والقطاعات الزراعة بني العالقة وتتطور 

من األخرى القطاعات في النمو على التنمية من الدنيا املستويات على تشجع حيث 
وتقل املتبادلة؛ املنفعة عالقات تتسع البلدان، حتققه الذي النمو ظل وفي االقتصاد؛ 

بطء فإن املقابل وفي 301االقتصادي.للنمو  محركة كقوة املطاف نهاية في الزراعة أهمية 
املدخالت متطلبات وقلة املستهلكني طلب ضعف إلى يفضي الزراعة في الدخل منو 

الظروف، هذه ظل وفي األجور. وركود الزراعي التجهيز في كبير منو حدوث وعدم الزراعية 
الفقيرة الريفية األسر وجتد الزراعي، غير االقتصاد في الدينامية من الكثير توقع ميكن ال 

زراعية غير أنشطة في العمل تشمل التي البقاء استراتيجيات نحو مدفوعة نفسها 
الزراعي، القطاع في النمو بأن يوحي ذلك وكل الهجرة. إلى واللجوء العائد منخفضة 

لتحفيز ًفرصااألرجح  على يحقق الزراعة، على اقتصادها يقوم التي البلدان في وبخاصة 
غير الزراعي ويفضي إلى حلقة حميدة للنمو الريفي وتوليد فرص العمل.منو االقتصاد  

من عدد والعاملي الوطني املستويني على ًًحاليايوجد  الزراعة، إلى باإلضافة أنه على 
ويتمثل 302الزراعي.غير  الريفي االقتصاد وتنمية شكل على تؤثر قد التي األخرى العوامل 
التنمية منط من ًمهماًًجزءاتشكل  أن ميكن التي التحضر عملية في األول العامل 

على إيجابي أثر له احلضرية املناطق من والقرب الريفي. الفقر من احلد على القائمة 
حافل بسجل تتمتع واملدن البلدات من القريبة الهندية فالقرى الزراعي. غير االقتصاد 
على ًًأيضاينطبق  االستنتاج وهذا 303القرى،من  غيرها من أكثر الفقر من احلد بأنشطة 

لنمو كبيرة بدرجة مهمة دافعة قوة يشكل التحضر أمناط تشتت أن ويبدو األخرى. البلدان 
توفر أن الصغيرة واملدن الدينامية اإلقليمية للمدن وميكن الزراعي. غير الريفي االقتصاد 

والعمالة واخلدمات املنتجات أسواق لدخول بالزراعة، منها الكثير يرتبط واسعة، ًفرصا
التحضر بني العالقة 13الشكل  ويعرض محيطها. في تعيش التي الريفية األسر أمام 

عن سكانها  عدد يقل حضرية مراكز في يعيشون الذين السكان بأنه يعرف وهو- املشتت 
500 يزيد مدن في يعيشون من ذلك من )يستثنى السكان مجموع من كنسبة نسمة 000

500عن  سكانها عدد  الذين السكان نسبة ارتفعت كلما أنه الشكل ويبني نسمة(. 000
االستنتاج هذا ويتفق .الريفيالفقر  معدل انخفض مشتتة، حضرية مراكز في يعيشون 

ُ االقتصاد إلى الزراعة من الهجرة أن ترى والتي ًًمؤخراجريت أالتي األخرى الدراسات مع
في التوسع وأما الفقر من باحلد ًقوياًارتباطاترتبط  الثانوية واملدن الزراعي غير الريفي 

 304املدن العمالقة فال يرتبط به.

ةيدجدًصافرية حلضراويفية لراطقملناابنيل تصاالاولن قلائلساون حتسيفتح و ُّ
ةئرلسااتادقتصاالاولحتوحلة مبرمتر لتي اتادقتصاالافيسيما ال ،يفيةلراسرألامماأ

غير يفيلرادقتصاالافيًيعاسرًامنوتشهد لهند انألكذلمثا .لتحضرايق طرعلى 
حد لىإملستقلةائيسيةلرايةحلضراكزاملرباتبطة ملرالنقلاتاممرل طوعلى عي ارلزا

لكبيراعتفارالافضىأ،لصنياوسيا آقشرب جنوفي و.عيةارلزاتها عدقاعن بعيد 
يتطلب يلذالتصنيعالنتقاالىإلنقلاليفتكاض نخفااونية لسكاافةلكثاافي

306 تنشأ ،ملكسيكافيو.يفيةلراتعالصناالىإيرلتصداقاسوأجلأمن كثيفة لة عما
نصف ةئرادخل ادتماخل داويلية لتحواتعالصناافيللعمل ص فرية حلضراكزاملرافي 

ةبشدت ويتفاحيث ة حداوةتيربويسير ال لنمط ااهذن أعلىً.امتركيلو 150ها قطر 307
يعنيو.يفيةلراطقملناامنلة لعماابستيعااولعمل اصفرتهيئ ةفي لتحضر ارود
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شكل    معدل انتشار الفقر الريفي والتشتت احلضري 13ال

شرالتنمية اير رتقا :رداشملا قوندشلاو؛ئيةاشحلإاحق ملالا،2009،  2008/2007، 2006، 1992،  1991:ئيمنالإاةملتحدامم لأامج نابر، يةلب
305.ئيةاشحلإاحق ملالا،1991يفي لرالفقر اير تقر :عيةارلزاللتنمية يل ولدا

ميثل لكذصبح أوً.ساملموًقعااويشكل ت باحلضر اويف لرابنيلتنقل انألنقلاحتسن 
ههذح تلوو.نلسكاباملكتظة اتينيةلالايكامرأوسيا آنابلدبعض في مهمة ة هرظا

نلسكاامنللكثير ح تتاكما ،هافقرأفيليس مبا رلكن و،نالبلدامنلكثير افيص لفرا
تارملهاالىإةدلعاافين ويفتقرنهم ألًافقرهم شدألفر تتوال قد نها أمنغم لراعلى 

ًابعيدن يعيشون لسكاافقرأمنلكثير او .صلفراتلكمن ة دستفاالامنمتكنهم لتي ا
.لعملاقاسوأفيلتمييز امنمنهم ن ولكثيرانييعاكما ية حلضراكزاملراعن 
مختلف فين ًميثالقد ن اللذاملةلعواوير لتحراهوللتغيير ك حملرانيلثاامللعااو

نيفتحانا كان إو،ئمةلقاايفيةلراتماخلداوت عالصناابصحاألًايدتهدت قالسياا
ىدأو.يفلراعلىئمة لقااتعالصنااوأيفينيلرايندرملوابعضم ماأةيدجدًصافرًًيضاأ

رجتاوين للمجهزكز ترمن لك بذتبط يرما وعية ارلزالقيمةاسل سالمل تكاوير تطو
ًاءبدة لصغيرايفيةلرايةرلتجاالعماألامنلكثير احةازإلىإئةلتجزارجتاوجلملة ا

نالبلدافيو.تينيةلالايكامرأفيسيما ال ،ئةلتجزارجتالى إًالصوووءسطالوامن 
فسةمنافيني حلراوأينيلتقليدانعنيلصااتملنتجاميكن ال ،صخلصواجهوعلى فقر ألا
يصنعها نكالتي اتسامللبواو؛كبيرق نطاعلى تنتج لتي التكلفةاملنخفضةاتادرالوا
ميكنو .للشماانابلدمن خيصة رمستعملة بس مالمحلها حلت ن يفيولرانطوخلياا

نشطةألامنة يدجدع انوأرظهوظل في ة يدجدئف ظاوتهيئة ى خرألاحيةلناامن 
بني حواتترهي و.يرلتصداقسونحو يد امتزبشكل تتجه قد نشطة ألاههذو.يفيةلرا
في لتجميعاتعاصناويقيا فرأقشرفي لفنية العماألاوأحملليةايةوليدالشغاألا
هميةأدادتزو.يرلتصداقاسوألخيصة رتمنتجابتجهيز م تقولتي اسطىلوايكامرأ
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لكذفي مبا ،يدرلتواتماخدوللعمل ًصافرتتيح ن أميكنومنطقة كل في حة لسياا
يلذاللتحواوملة لعوانأويبد،نآلاحتىحة ملتاالةدألالىإًادستنااو.عيةارلزاتملنتجاا

نالبلدافييفي لرالنموافعدفي ى قوألانهماأثبتاأقدية حلضراطقملنااهرتتصد
طتبارالاتباو؛لهنداولصني امثل،لنموايعةلسراتادقتصاالاون لسكاباملكتظة ا

يفيةلراطقملناامنلكثير افيعي ارلزاغيرلعمل اوخل لداوعي ارلزالنموابنيًضعيفا
308 .نالبلداتلك من 

ميةلناانالبلدافييفية لراطقملنافا .تالتصاالاحتسنهو لث لثااكحملرامللعااو
ملتنقلةاتفالهواقنطافي ت التصاالاوتماملعلواتجيالولتكنوًسعااوًارنتشااتشهد 

تجيالولتكنواههذثر تؤو.ةلصغيرايفيةلراكزاملرافيهي ملقاالىإنتنترإلالصووو
ةئدلساافولظراعنقيقة دتمامعلونشر عة سرة ديازيق طرعن ة رلتجااعلى لفعل با

على ملتنقلةاتفالهوارتيسو.ليهاإتملنتجااميتقدت متطلباوةلبعيداقاسوألافي  ِّ
سلسالة رادإوت لطلبااميتقدول ستقباايفيةلراطقملناافيت كالشرامنلكثير ا
تفالهواماستخداُنضية ملااةخيرألاتالسنوافيت أبدو.فضلأبشكلتها ادامدإ ظم
من تقللن أظمُلناهلهذميكن و،بعالرالفصلافيء جاكما ل اموألايللتحوملتنقلة ا
تياللتحوالساربإتبط ملرالتيقنامعدمن حتد ونحياألامنكثير في تفعة ملراليفلتكاا
ملاحايفية لراطقملناالىإيةحلضراتماخلدالنقلنية مكاإكهناو.طنلوالىإليةملاا

تأبدلهند افيت ماخلداتكاشرن ألكذلمثا .نتنترإلالىإذللنفاقة ثوموبل سفر تتو ُ
سيلةكويفية لراىلقرافيلها عماألتشغيلجية رخار دمبصانة ستعاالاتعمليا

لتعليمامنجيد ى مبستون ظفوملواءالهؤيتمتع قد بينما و .ليفهاتكالتخفيض 
من ىخرأعانوألىإقليلةشهر أنغضوفي يفضي ن أميكنئف ظالواتلكء نشاإنفإ

ءنشاإمثل،كبرألةبسهوعليها ل حلصواًتعليماقل أهمملن ميكن لتي ائفظالوا
عجلة فعدةديازعلى لك بذة عدملسااوللعماامةخلدة جرألاتارسيات كاشرو أعمملطاا

309 .حملليادقتصاالا
ليدلتوة يدجدًصافرقة لطاامنة دمتجدر صوعن لبحث ايتيحً،اخيرأوًبعاارو

نلسكااةحيالفعل بات أبدو.يفيةلراطقملناافيًمحلياد قولواوءبالكهراكستهالاو
حملليةائيةماولكهراقةلطااليدتوت محطابفضل تتغير طق ملنااكلفي يفيني لرا
ياخلالاحالوأماستخداو،ةسرألافيد قوكوم ملستخدايحليوازلغااليدتوت احدوو
ليدتوتشجع لتي ايعرملشاامنة كبيرعة مجموك هناو.ءبالكهراليدتوفي ئية لضوا
ماستخدباي حليوازلغااوألهندافيك مللواحبيت زماستخدباًًمثاللك ذوءبالكهرا

غير ردملصااههذمن لكثير انأحنيفي و؛ةملتحدانيااتنزية رجمهوفي ل لسيسااتنبا
يتيح نأجحملرامنو.مةامستدن ستكوى خرأًعاانوأكهنان أكدملؤافمنمة امستد

تعميم أيبدما عندعني راملزارلصغاة يدجدًقااسوأفريووكبر أًصافري حليوادقولوا
ملنخفضازلسليلواماستخداميكنهالتي اتجيالولتكنوامنني لثااجليلاماستخدا
،فيةجلوايةراحلراقةلطااو،ئيةماولكهراقةلطااليدتوهمية أدادتزف سوو.لقيمةا
تجيالولتكنواحتسنظل في ج اموألاوملد اقةطاولشمسية اقةلطااو،حيالراقة طاو
طخلطوادعدًًلياحاملتنقلة اتفالهوادعدز وجتامثلما و.ليفلتكااهيكلر تغيو ُّ
يشهد قديفية لراطقملناافيملستقبل انفإن البلدامنلكثير افيبتة لثااتفيةلهاا

تادامدإنقلم يلزال قد و،طنيةلوالشبكةباء بالكهراطخطوصيل تولى إجةحلاامعد
للعمل ةيدجدص فرفير توفي سم حار ودله ن يكون أملستقبلاالهذميكن و.دقولوا
ميكن لتياقةلطااليدتوفي و؛قةلطااليدتولمجافي ة يداملتزاتعالصناافييفي لرا
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ةرصوحتسني وملعيشية افولظرباض لنهوافيو؛يفيةلراتعالصنااعليهاتعتمد ن أ
.يفيةلراطقملناا

على ةملعتمدانالبلداكزترن بأ2008ملعالم لعاافيلتنمية ايرتقرصى وأو
في منيملعداللعماامجدمن لتمكني اوسية ساألايةغذألاجنتاإةديازعلى عة ارلزا
نالبلداولحتوحلة مبرمتر لتي انالبلدانتكاو.عيارلزايرللتصدمية ينادتتيجيااسترا
للتحواجعلتلتي اةحيدلوانالبلداهيية حلضراطقملنااعلىها دقتصااميقولتي ا

للحد بهاصى ملواتهاتيجيااستراصميمفي عية ارلزاغيرنشطة ألانحوعة ارلزامن 
ًقفاموير لتقرااهذيتخذ و.يبرلتداوينولثاالتعليمبالك ذفي مستعينة ،لفقرامن 

تشجيعوحتفيز في ًئيسيارًاروديلعب ي لقواعيارلزالنموانأحنيفي و.نةومركثر أ
ميةلناانالبلدامنلكثير افييفية لراطقملناانفإعي ارلزاغيرد قتصاالاسيعتو

عيارلزاغيرد قتصاالافيلنمو انبأحي توة يدجدص فرفيها تنشأ وتاتغييرتشهد 
حاقترالىإعتدلتي ابسباألاهيه هذو.عيارلزاعلقطاامنوعلى ًياحصريعتمد ال 

ءالسواعلىعي ارلزاغيروعي ارلزاعنيلقطاافيص لفرالتحفيزًتسلسالقل أنهج 
.لفقرامنحلد اوقلنطااسعالوايدقتصاالالنموافي همة للمسا

عيارلزاغيريفي لرادقتصالالت سالسياالهماإ
طنيةلوالتنميةاخططفي عي ارلزاغيريفي لرادقتصاالاعلىت سالسيااكيز ترظل 

حميد لهماإ»كهنان كاحيث ،يلةطوة لفترًادومحدلفقر امنحلد اتتيجيااستراو
310 هو بسباألاههذل وأو.لكذء اروب سباأةعدك هناو...«.يفيةلرايعرملشاالتنمية 

سيةساألالبنيةافيمة لعااتارستثماالافيبعيد مد أمنذ «يحلضرازلتحيا» ُّ
حصة فيًماعموع تفارالامثل،ملالعوامنعة مجمولى إلكذجع يرو.تماخلداو
لةعزو،يةحلضراطقملنابانة رمقايفية لراطقملناافيت ماخلدافيرتوتكلفة من د لفرا
معدو،نالبلدابعضفي ية كزملراتماللحكود وحملداقلنطااو،يفيةلراحملليةاتجملتمعاا

311 فزاحوم ليواجدتوقد بينما و.تماخلداليفتكافع دعلى ة لفقيرايفيةلراسرألاةرقد
نأجحملرامنن فإفيها ر س تثماال اةديازويفية لراطقملنابام هتماالالتشجيع ة يدجد

معظم فيسية لسياايةدقتصاالاةرللصوبتة لثاامحملالاحدأميثلي حلضرازلتحيا ُّ
على ،لكذيتطلب قد و.ضتهرمعامن ًالبدلك ذةارمجاملفيد امنن يكوقد ونالبلدا

لعماألاتنميةت ماخدمثل )ية حلضراتماخلداتنميةفي ر ستثماالا،لملثااسبيل 
يفيةلرا-يةحلضراطقملناافيملني ملتعاامنسع وأةعدقالى إلصوللو (يةرلتجاا

.منفصلةيفية رت ماخدء نشاإمنكبر أليفيةتكالية فعاعلى لك ذي ينطوما عند
لطلباليدتوفي سطة ملتواوةلصغيرايةحلضرايعرملشاارودرستثماالك ذيتطلب كما 
تكالشرامعن ولتعااعلىتشجعها فز احوفير توويفية لراتملنتجااولة لعمااعلى 

.بهانة ستعاالاوأيفيةلرا
يفيلرادقتصالالسية لسيااوتية سالسياابةستجاالاضعفء اروني لثاالسبباو
عيارلزاغيريفي لرادقتصاالافيهايعمل لتي اسسيةملؤالبيئةانأهوعي ارلزاغير 

(لتنسيقالىإنحياألامنكثير في ة ملفتقرا)لعماألالوابجدة ثرمتأوةدلعاافيمفتتة 
،تياملستوامختلفعلى ت ماحلكوامثل،علةلفااتجلهاامنعة متنوعة مبجموصة خلاا

312 سبب لكبذتبط يرو.صةخلااتكالشراومية حلكواغيرت ملنظمااو،خملتلفةاتارازلواو
كةمشترت المجاتش ملعية ارلزاغيريفية لراتادامدإلاسلسالن أفييتمثل لث ثا
لىإيفيةلراتلسلطاامن،ميةحلكواتصاختصاالامعن حياألامنكثير في خل اتتدو
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ًياحتدلك ذيشكل و .طنيةلواتالكالواوت ارازلواوية حلضراتيالبلداوحمللية اتالبلدا
تاحدلوامنيد لعداعبرعي ارلزاغيريفي لرادقتصالالي لتصدافيت سالسياايرملقر

ماعندسهل أنسيكولك ذنأكدملؤامنو؛سسيةملؤاتلياوملسؤاوتيااللواوية رادإلا
ةوعالو.تينيةلالايكامرأفيئع شاهو كما ية حلضراويفية لراطقملنااتيالبلداتغطي 

قضية عيارلزاغيريفي لرادقتصاالالفتؤلتي اتعالقطاافختالاوعتنون فإلك ذعلى 
خلادلك ذنكان إوحتى ،بيرالتدامنة حداوعة مبجمولها ي لتصداريتعذمة عاسة سيا

ملةلعااييدألاويفية لرايعرللمشاني ملكااوعي لقطاالتشتتانفإًاخيرأو.حدالوالبلدا
،سيلسياا«رولدا»لي لتاباوعي جلماالعملاولح ملصااجتمعنية مكاإمنيحد يفية لرا
.بةستجاالالىإسينيلسياافعتدلتي افزاحلواوطلضغوامنه روبديحد ما هو و

لتازما عي ارلزاغيريفي لرادقتصاالالهماإءارومنة لكاابسباألاههذن أحني في و
ًفقاوو.بهاًايدجدًماهتمااًًيضاأكهنان فإن البلدامنلكثير افيم ليواحتىمنطبقة 

عيةارلزانالبلدافي»:يةغذألاتساسياث لبحولي ولداملعهداًًاخرمؤها اجرأسةارلد
في مثلما،عيارلزاءادألانيتدومشيني لهااعنيراملزاداعدأديادزانيتعالتي اةلفقيرا
عيارلزاغيريفي لرادقتصاالالىإتسالسيااورمقرينظر ،يقيافرأمنة كثيرء نحاأ

ليتحولتي انالبلدافيما أو.يفيلراخللدامنوحتفيز في عة ارللزًمحتمالًيالبده رعتبابا
نوينظرت سيالسياايرمقرن فإى خرألاتعالقطاالىإعةارلزاعنح بنجاها دقتصاا
لكثيرامماأةمثمرص فرفتح ميكنه ًعاقطاه رعتباباعي ارلزاغيريفي لرادقتصاالالىإ

لشكاأديادزابسببعة ارلزامنن ويستبعدين لذاعنيراملزارصغاوعيني ارلزاللعماامن 
ليةسماألراتجاحتياالالىإلنظرباو.ةكبيرل اموأسوؤرتتطلب لتي ايةرلتجااعةارلزا
يرمقرن فإن حياألامنكثير في عي ارلزاغيرد قتصاالايتطلبهالتي اضعةاملتوا
ًعاقطاه رعتباباعي ارلزاغيريفي لرادقتصاالالىإلتنيحلااكلتافي ن وينظرت سالسياا

من لكثيراكهناو.لفقرامنج وللخريفيني لراءالفقرامنلكثير امماأبلباايفتح
عيارلزاغيريفي لرادقتصاالبات سالسياامهتمااينشأو.نمكاكل في ت اءستثناالا

لملعاافيلعمل اصفروخل للدر كمصدهميته أديادزابسبب منه كبير نب جافي 
313 صرلعناابعضيشكل قد فيما لنظر انآلائمملالامنت بافقد لك لذو«.ميلناا

.عيارلزاغيريفي لرادقتصاالاتساسيال عماألوجلدئيسية لرا

عيارلزاغيريفي لرادقتصاالايز تعز

بناء املستقبل  قلسيااهميةأ
في غواتيماال يدقتصاالاقلسياانفإًيةابدو.عيارلزاغيريفي لرادقتصاالايزلتعزمخطط ي أجد يوال 

قد لتياملالعواديحدن أميكن (قليمإلاضيارأوأ)ملنطقة افيهجد توي لذاطنيلوا
يعةلسرانالبلدافيعية لصنااوية حلضراطقملناانألكذلمثا .يفيلرالنمواكحتر

لطلبالخالمن د ِّلتون أميكن،لهنداولصني امثل،لتحضرايقطرعلى ة ئرلسااولنمو ا
يفيلرالنمواعلىفظ يحان أميكنما هو و،يفيةلراطقملناامعية قوخلفية بط اور

لسليمةاسيةساألالبنيةافرتويطة شرية حليوبايتسم عي ارزع قطاب غيافي حتى 
طنيلوايدقتصاالاقلسيااعلىد كولرايخيمما عندو.قاسوألالىإلصولوابلسو ُ

على .طنيةوكة محرمل اعوعلى جح رألافيقف يتوعي ارلزاغيريفي لراطلنشاانفإ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/guatemala.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/guatemala.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/guatemala.htm
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توتتفان أميكنطني لواىملستوانودعي ارلزاغيريفي لرادقتصاالافيلنمو اصفرن أ
.قليميإلاقلسياافهمسم حلاامنلك لذوًًً.اكبيرًتاوتفا

ميكن ئضفاحتقيق على ر دلقااللنموحملتملة اتكاحملرايدبتحدق نطالالانقطةأتبدو
كحملراهيعة ارلزاو.تكاحملراتلكيز تعزكيفية يد حتدثم ،لبلداوأقليمإلاجرخابيعه 

تويتفالك ذه يتخذي لذالشكلانأمنغم لراعلىت الحلاامنكثير في ئيسي لرا
منطقة فيلفقر امنحلد اوحمللي النمواءاروفز حلاانألكذل مثا .قلسياات وبتفا

ليةلعااصيلللمحاعي ارلزاجنتاإلايعتنووتكثيف هو يل زالبرافيو يرزاخو-لني وبتر
فيو.يةوملراعةارلزافيجر بألة لعمااديادزانبجالى إ،حملليةاقللسوويرللتصدة دجلوا

عن يعلتنواوعي ارلزالتكثيفاهوللنمو ك حملرامللعاانكا،وبيرفي سكو كونو بوممر 
لعملاجلأمنسمية ملواةلهجربالك ذنقتراو،عيةارزغير نشطة أفيل خولدايق طر

نتكان إو،لتنيحلااكلتافي ًئيسيارًارودعة ارلزالعبتو.عةارلزاوين لتعدافيجر أبل مقا
314 نيةمكاإنفإعة ارلزاجرخاما أو.ينةمتبالعيش اكسبص فرومختلفة ل شكاألا

فيرتووللعمل ص فرليد لتووىخرألاعيةارلزاغيرنشطة ألبابطها لرى خرأفعاودليد تو
يدقتصاالاقلسيااهادفيحدنشطة ألاتلكل خالمن يفيني لرانللسكالعيش ابلس ُ

.فيهال صوألايعزتويقة طروقليم إوأمنطقةكل في ية دقتصاالاةعدلقااوطني لوا
لنمواتقامعووصفرفهم في ًسماحاًمالعاية دقتصاالاةعدلقااعنويشكل و

315 نتكااذإسيماال ،متةقان تكوقد يفي لراغيرد قتصاالاقفاآنألكذلمثا.يفيلرا
صفرمن مة وحملراةلفقيرادراملواطقمنافي ً،ادكورًًيضاأنيتعاطنية لواتادقتص اال ا
لطبيعيةادراملواوأهمليااوأخلصبةابةلترالىإرفتقاالابسببد راملواعلىئم لقاالنموا
تيجيةاسترامتثلقد ية حلضراطقملناالىإةلهجرانفإاهكذو.لهاستغالاميكنلتي ا
هةجموت ساسيايتطلب ما هو و،طقملنااتلكفي لفقر امنحلد اوحمللي اللنموئيسية ر َّ

،تيجيةاسترالاسيةساألالبنيةايرتطووت ارملهااوحمللية الةلعمااقاسوأتنمية نحو 
ىخرأطقمنافي ية دقتصاالاةعدلقااتتسمقد و.تالتصاالاوأيلبرالنقلاصةبخاو
وأخلصبةابةلتراجدتوما عندًًمثاللك ذث يحدن أميكنو .مستغلةغير ت نامكابإ
ههذل ستغالالكنو،لجلماائعةالرالطبيعيةاظرملنااوأتيجياسترالاقعملواوأندملعاا
(قلطراوأيلرامبار)سية ساألالبنيةافيت ارستثماايتطلبية دقتصاالاتنامكاإلا
في يةلووألاءعطاإينبغيو.يقلتسواتتيباترو أيلبشرالملااسأروأجيالولتكنواوأ

ةيدجدت طلباليد تولك بذميكن حتى ملنطقة باصة خلااتنامكاإلالتنميةت الحلااتلك
لتنميةاهجنف تهدو.ليميةقاألاتعفاملضاالخالمن عية ارلزاغيرت ملنتجااعلى  ُ

يقطرعن ت عفاملضااتلكمن ة دستفاالاوتنامكاإلاتلكير تطولى إًايدحتدقليمية إلا
سسيةمؤت صالين تكوو (يةحلضراويفية لرا)علة لفااصرلعناامن عة مجموتعبئة 

ةعدقالفعل باعة ارلزاتشملما عندث حتدلثة ثالة حاك هناو.ئمةمالية رستثمااو
عيةارلزاغيريفية لرانشطةألافيق لنطااسعالوالنمواحتفزمية ينادية دقتصاا
تلك فيمها اقدأسيخترعلى غلب ألافيى لكبراتكالشراتعملكما .يةنولثاا
عينيارلزاغيريفيني لراللمنتجنية يدجد (طرمخالك كذو)ًصافرلك بذتفتح وتلبيئاا
.ضيقق نطاعلى ن يعملووةرملهاالىإنويفتقرين لذا

لصوألامنلية حلااهمةملساانفإللمنطقة ية دقتصاالاةعدلقااعنلنظر ابغض و
يعزتوء اروتقف لتي اتسساملؤانشأنها شأ،توتتفاقد ة ولثراولسلطة اوخل لداو
في لنموارولدلنسبة بامهمة ت عيااتدعلى لك ذيينطوو.لسلطةاولصوألا
تقالسياافيو.لفقراوة اوملساامعدسيع توو أتضييقفي عي ارلزاغيرد قتصاالا
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ةاوملساامعديع تسرفي ي رلتجااعلقطاامنويتسبب قد ،فؤلتكاالىإتفتقرلتي ا
لملااسأروجيا لولتكنواولتعليم اعلىل حلصوابلسفي ت تاولتفااكلل تتحوحيث  َُّ

لكذلى إفةضاإلباو.لنخبةامنهاتستفيد يا امزلى إسيةلسيااوية رلتجااىلقواو
تقف ءالفقرانيفيولرانلسكااهاشريبالتي اعيةارلزاغيرنشطة ألامنلكثير انفإ

.يدقتصاالالنمواءثناأفيتنشأ لتي اةملتغيرافولظراجه وفي ة كبيرجة ربدهشة 
لةبسهون مجويندال عة ملصنايةغذألاوأيةوليداتاودألامنتجير صغان ألك ذلمثاو َّ

قدو؛تهممنتجامة سالوةدجوى مستوض نخفاابسببيثة حلدائةلتجزاُ ظمنفي 
يرمقرعلى نييتعو.ةلصغيراقاسوألاوةلكبيراجرملتااهيمنةظل في ًيعاسرن يختفو َّ

لتعليمافيية بعنالنظر املنصفاعيارلزاغيريفي لرالنموباملعنيني اتسالسياا
جهوفي د لصمواعلىن لسكااةرقدتنمية على ة عدملسااميكنهماين للذايبرلتداو
بني مليةلتكااوفسية لتنااتقالعالامنتنشأ قد لتي اتايدلتهداوص لفراولتغيير ا
.ةلصغيراوة لكبيرايعرملشاا

يفيلرارستثماالاخمنا
تارستثماالاوت سالسياالهًتبعات وتتفاف فسوء شيكل هو ق لسياانكااذإ
يةدقتصااصفرتهيئة على ر دقاعي ارزغير يفي رد قتصاارظهولتشجيع بة ملطلوا

نشطةأفيلسليم ارستثماالاخمنان أعلى .ملنخفضاخللدايوذيفيني لرانللسكا
لعماألالكلسمة حاهمية بألك ذيتسم و.تالحلااكلفي ملنطلق اهوص خلااعلقطاا
تكاشرلى إةحداوةأمراهايرتدلتي الصغراهيةملتناايعرملشاامن،يفيةلرايةرلتجاا
لفيتأو.نالبلدامختلفبني ر ستثماالاتارخيام تقيلتي امليةلعااعيةارلزايةغذألا ِّ

تشمل لتياطنيةلواتسالسياامنعة مجمومن ل وألامملقاافير ستثماالاخمنا
تسالسيااوئب الضراولة لعمااوعية لقطااتسالسيااولكلي ادقتصاالاوة رلتجاا
يينطولك ذنأعلى .فيهار ستثماالاءاجرإميكنلتي البيئةادِّحتدلتي ا،هاغيروقليمية إلا
؛تالتصاالاومة لعاافعملنااوسية ساألالبنيةاسيماال ،مةعاسلع مي تقدعلى ًًيضاأ
،تسالسيااءاجوأعلىيخيم ي لذالتيقنامعدودلفساامثل)حلكم ايالقضاي لتصداو
لعماألاعمدويفي لرادقتصاالالتحفيزد جهوفي ع ولشراو،(ميةجلراو،طيةاقرولبيراو
تارحتكاالانألكذلمثا .ةكبيرهمية أعلىي تنطون أيالقضااهلهذميكن و.يةرلتجاا

ضلفرميكن و.ىخرألالتنظيمالشكاأوخيص لترالخالمن ر مبري أنوبدتنشأ قد 
نأةلهجرافحةمكات ساسيال خالمن و ألسلعانقلونلسكااكةحرعلى بط اضو
سعلتواتثبيطميكن و .يشجعهامما كثر أيةحلضراويفية لراطقملناابنيت لصالاقل يعر
عن ليةوملسؤانقلو،ئبالضراقلنطاجئ ملفااسيعلتوالخالمن ية رلتجاالعماألافي 

.دلفسااو،مسولراضفرو،ميةحلكوائبالضرا
حدالوالبلداخلادتويتفاقد ر ستثماالاخفمنا .طنيةويا قضاد مجرليست ه هذو

تسالسيااتطبيقيقة طرن أكما .كنماألافختالبائب الضراُنفيه تختلف ي لذا ظم
تسسامؤمن طة سابوس رمتاوحمللي التفسيربان حياألامنكثير في نة هومرطنية لوا

أسوأفيتتسم محلية سسية مؤبيئة مل العواههذكل عن تنشأ ن أميكن و.محلية
متستخدلتي ايةرلتجاالعماألاتسجيلت متطلباو؛حملليةائبالضراةبكثرت الحلاا

لشكاأدتعدو؛رهادزالامنيع رملشاالتمكنيت اودأمنهاكثر أتادايرإلاجلمع ص كفر
316 نفإلك ذلى إفةضاإلباو.ةلهجراجزاحوو؛مينيلعمواظفنيملوامن«زابتزالا»

تطبيق فيكله يسهم ن أميكنت اوتاإلاضفروة زرلبااتئاللعااوحملليني اسينيلسياا



          
           

          
          

          
        

           
           

           
            

           
           

      
  

 

 
 

  

    

        
      
     
    

      
      
     

   

 2011تقرير الفقر الريفي  196

تمالمعاليف تكاة ديازو،قطالإلاعلىتطبيقها م عدو أًئيانتقااًتطبيقات سالسياا
.يةرلتجاالعماألاسيرقف وفي طة ببسايسهم قد و أ،يةرلتجاالعماألاءاجرإ

في يفيةلرايةرلتجاالعماألاتقاملعولي ولدالبنكاهاجرأءستقصاامنني تبو َّ
هي تقامعوخمسة هم أنأ317ةملتحدانيااتنزية رجمهوونكا الي سرواغوارنيكا

.لنقلاوةرادإلاويق لتسواويل ل تمواتكلفةوفر توو(ءبالكهراسيماال )مة لعاافقاملرا
وألضعيفةاعيةلقطااتسالسيااوئب الضراوطية اقرولبيراىخرألاتقاملعواشملتو
،تقالسياافختالبات وتتفاقد ت قاملعوالتلكلنسبية اهميةألانأحنيفي و.ئشةلطاا

لعماألاءاجرإعليهاي ينطولتي اتمالملعااليفتكاوطر خملاامنًماعمويد تزفهي 
تلك حلسمميكن و.عيارلزاغيرد قتصاالارظهوف ملطاايةنهافي قل تعرو،يةرلتجاا
لعماألارهادزاعلىعد يسان أةدمحدت قاسيافي همية ألاكبربأتتسم لتي ايالقضاا َّ
من لكثيرافيهممبن ،ءالفقرايفينيلرانللسكاعمل ص فرتهيئة ويفية لرايةرلتجاا
.لفقرامنًجامخرعة ارلزافين ويجدال قد ين لذامليوابشباولطفاأ

لتعليماعلىل حلصواصفريز تعز:تارلقداءبنا
أعلى دخل على األفراد حلصول ًأساسياًشرطاباستمرار  والتعليم املهارات حتسني يشكل 
إلى يدعو لأللفية الثاني اإلمنائي الهدف أن إلى وبالنظر 318زراعية.غير  أنشطة ومزاولة 

وبخاصة النامية، البلدان من الكثير أن في غرابة ال فرمبا للجميع االبتدائي التعليم توفير 
أن على غيره. من أكثر اجملال هذا على التعليم جهود ركزت ً،فقرااألكثر  النامية البلدان 

،كبرأماعندضعي وغير أنأفيفكر أوحلم أ »...
فسوولطفاألامنلكثير ايلدوةكبيرن كوسأ
فسوو،ءشياألابعضكلهم لي طفاأفيعر

سيمكن حينهاو،سةرملدباًجميعان يلتحقو
ليطفاأبيترقد ن كوسأ ...ملتقدابعض حتقيق 

نيتعلموف سو .نلعوايدلي ن وسيمدين لذا
«.لعملاميكنهمحتى لتعليم اعلى ن يحصلوو

، رانوتيني
قرسغمد، ًماعا 46، أنثىا

جيدة، بنوعية يكون أن إلى ًًأيضاحاجة  في التعليم 
االبتدائية املدارس معظم أمام ًًطويالالطريق  زال وما 

وباإلضافة الفقراء. الريفيون األطفال بها يلتحق التي 
الفقراء الريفيني األطفال من الكثير ينال ال ذلك، إلى 

كثير في ويحتاجون التعليم، من املطلوب القسط 
الرسمي. غير التعليم في أخرى فرص إلى األحيان من 

املناهج باستخدام التعليم فإن ذلك على وعالوة 
على الريفيني األطفال يخدم ال احلضرية الدراسية 

ال املناهج هذه محتوى من الكثير ألن األفضل الوجه 
اخلريجني أمام املفتوحة بالفرص ًمباشراًاتصااليتصل  

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 

مراحل مختلف في واملهني الفني التعليم التدريب: أو التعليم من رئيسية أنواع ثالثة 
في والتدريب الصناعي؛ التدريب ومعاهد العامة املهني التدريب ومراكز الثانوي؛ التعليم 
األساسي(، تعليمهم يتموا لم الذين لألشخاص األنسب )وهو الرسمي غير القطاع 
في التدريب من تقليدية ًأشكاالأو  ًتقليدياًمهنياًتدريبااألحيان  من كثير في ويشمل

العالم في نتحتساالبتدائي  التعليم على احلصول فرص أن حني وفي حرفية. عمل ورش  َّ
املهارات تنمية فرص على احلصول فإن الريفية( املناطق في أقل بدرجة كانت )وإن النامي
املهارات قلة عن ذلك ويسفر املطلوب. عن العادة في تقل اجلودة العالية واملهنية الفنية 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/index.htm
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البطالة معدالت ارتفاع إلى يفضي قد ما وهو الشباب، بني العمل بأسواق الصلة ذات 
إلى االفتقار أن نيتباملثال،  سبيل على بنغالديش، وفي االقتصادية. التنمية ًًأيضاويعرقل   َّ
األسواق في واجللود والنسيج امللبوسات قطاعات بأداء أضر قد الكافية املاهرة العمالة
واملناهج واملهنية، الفنية املهارات تنمية برامج توفر بعدم يرتبط ذلك وأن الدولية، 

فرص  إلى العمال وافتقار القائمة، البرامج في تستخدم زالت ما التي القدمية الدراسية 
319التدريب في أثناء اخلدمة.

لفنيةاتارملهااتنميةمج اببرق لتحاالاصفرن فإميي دكاألالتعليمالة حافي مثلما و
لىوألايةلووألانفإلك لذو.يفيةلراطقملناافيها دوحدنى دألىإةدلعاافيتقل ملهنية او

جهاتو،لكذعلى ة وعالو.ليهاإيفلرابشبال صووتيسير ومج البراتلك فر تويز تعزهي 
تجاحتياالسب ملناالتعليمافيرتوبكيفية تتعلق ت ياحتدئمة لقااتسساملؤاومج البرا
غيروعي ارلزايفيلرالعملاقاسوأتجاحتيااتلبيةكيفية و،يفلرابشباولطفاأ
ناميدشهد و.مجالبراتلكجه تووقنطاوحجم في ًاتغييرلك ذيتطلب و.عيارلزا

لحتولك ذحب صاوةخيرألاتالسنوالخالة يدجدت سارمماورفكاأغوبزت ارملهااتنمية 
ُُ في يبرلتدابنيجلمع اوملة شاهج نعتباانحوسة ارلداتعاقاعلى ئمة لقااهجلنامن 

على ةعدملساالىإفتهدلتي التكميليةاتماخلدابنيوسة ارلداتعاقاولعمل انمكا
لحلصوانيةمكابإيتعلق فيما طيبة ئج نتاعن لك ذسفر أو؛بللطالعمل ص فرد يجاإ

320 سيعتووهج ُلناتلكير لتطوبكثير كبر أًعمادتسالسياافرتون أيجبو .عملعلى 
.يفينيلرابلشبااولطفاألاويفية لراطقملناالتشملقها نطا
نالبلدافيملهنية اولفنية اتارملهااتنميةمج ابرسيع توم ماأتياحتدة عدك هناو

ملهنيةاتارملهااتنميةعنليةوملسؤفا.ميةلناا
،تسساملؤابنيمفتتة ن البلدامنلكثير افييفية لرا
بني لنفصاالاراستمرافيد تتجسمشكلة هي و َّ

تسالسيااصنعت عملياوث لبحواولتعليم امهنة 
تسالسيااورمقريفتقر و.لفقراعلىكز ترلتي ا
نلسكاايبرتدوتعليم في مل لشاالنهجالىإ
كشكون حياألامنكثير في هم روتساويفيني لرا

تكلفتهاوملهنية اولفنية اتارملهااتنمية قيمة ل حو
ينولثاالتعليماتكلفةعن ًًاكثيريد تزن أميكنلتي ا
راودألالحول جلدباتتعلق ى خرألةمسأك هناو.ملعاا
حتملوفير توفي ص خلااوم لعااعنيللقطائمة ملالا

ضيفترو؛ملهنيةاولفنية اتارملهااتنمية تكلفة 
مكماأليس .ميةألامشكلةهي لضبط باه هذ»تسالسيااورمقرونة ملعواتالكاووءاخلبرامنلكثير ا
ملمكنةاصلفراهيما  .فةللمعرسبيل ي أكهناو.لعملاكنماأللك ذكترفضل ألامنن أ

... عةارلزاهوفه عرأماكل  .فعرأال؟حينئذ لو فضلأءبشيم قوأنأدوأكنت لطبع باونزالتوالتحقيقيقة طرفضل بأتتعلق ى خرألة مسأ 321 كيف فعرأاللكني و.صةلفراليتيحت أكماو،لعملاقسوفي لطلب اوتارملهااضعربني  كيز لترانصبا،23ر طاإلافينا غال مثامن ني يتب «.خرآءبشيم قوأنأميكننيَّ
حبيباتو غوديابي، علقطااجلأمنيب رلتداعلىن حياألامن كثير في 

ةوعالو.سميلراغيرع لقطاامنكثر أسميلرا
سنغاا، ًماعا 21 .لل

لكثيرانظرفي لفني ايبرلتدايعتبر،لكذعلى 
نيةلثااجةرلدامنًتعليماطنني املواوت ماحلكوامن 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/abibatou.htm
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 أهمية التدريب غير الرسمي لالقتصاد الريفي - حالة غانا 23الإطار 

90يستخدم االقتصاد غير الرسمي في غانا ما يقرب من 

في املائة من القوى العاملة. ولذلك فإن البرامج الكافية 
هة لالقتصاد غيرللتعليم والتدريب على املهارات املوج َّ

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 بالدرجةاحلكومات في السنوات األخيرة فإنها موج َّ

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 الريفيونالرئيسية التي يطو ِّ
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 
 بعالم ًمباشراًالرسمي. فهذه البرامج متصلة اتصاال

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
 فإن تكاليف ًاألعمال التجارية غير الرسمية. وعموما

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 
هج إلى إدامة املمارساتُالناحية األخرى، متيل هذه الن

والتكنولوجيات التقليدية، وتشجع على التكرار أكثر من 
م التدريباالبتكار والتجريب. وعالوة على ذلك، ال يقد ِّ

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 احملد

يجازف املتدربون بتعرضهم لالستغالل كعمالة رخيصة.
ولكي يؤدي التدريب على املهارات في االقتصاد غير 

 أكثر فعالية في متهيد الطريق أمام الشباب ًالرسمي دورا
زيادة نيوالراشدين الريفيني من اخلروج من الفقر، يتع َّ

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 وتنظيميتمتعون مبهارات محس َّ

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 

 من السعي إلى دمجها في التيار الرسمي العام. ًبدال
وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعترف االستراتيجية

بل العيش الريفيةبأهمية التعددية املهنية في س ُ
وتسعى إلى تعزيز املرونة واالتساع في التدريب الرسمي  

وغير الرسمي القائم.

Palmer:ردشملا (2007) 

فيو 322 (ىخرأكنماأفيمبا رو)يقيا فرأ.كبرأًمييادكاأمنحىيتخذ ي لذالتعليم بانة رمقا
في وأملعاالتعليمافير ستثماالافضلأل امنن كان إمماة كدمتأت ماحلكواتكن لم 

323 .لفقرامنحلد اولتنمية ايزلتعزملهني اولفني ايبرلتدا
نةملعواتالكاومن كر يذما ه تمااملهنيةاولفنية اتارملهااتنميةمج ابرتلق لم كما 

ليولدالبنكاقبيلمن ت الكاونتهجتها التياةملتغيراتسالسياانتكاو.ليةولدا
لفنيةاتارملهااتنميةفي ته ارستثمااضيملاانلقراتتسعينافي خفض ي لذا
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تشكك يةتغذفي ًسببائي ابتدالالتعليمافيفة بكثار ستثماالافيأبدوملهنية او
324 حظتالو.ملهنيةاولفنية اتارملهااتنميةفي ر ستثماالاىوجدفي مية لناانالبلدا

هلتتجالف قرامنحلد الىإميةالراليةولداتتيجيااسترالانأليةولدالعملامنظمة
325 نأقعالواو.تارملهااتنميةلى إجةحلااةكبيرجة ربد

منظمة بنيك مشترير لتقرًفقاو،يبرلتداولتعليم ا
326 كثرأبنيمن ،عةارلزاوية غذألامنظمةونسكو ليوا

من لهمالإلض تتعر لتي ايفيةلرالتنميةاتخالتد
تهمحيان تكوال حتى لي طفاأبتعليمم قوأ».نحةملااتجلهااوطنية لواتماحلكوانبجا

لكلذ.أقرأكيفف عرأالهم بوأناأ،مثليهنةالرالةللحايعة سرل حلوي أًًلياحاجد توال و
؛نينجحوف سووسة رملدباايلتحقون أيجب  .لتعليمايقطرعن مهنة على ن يحصلوف سووطقملناالحلصاملهنية اولفنية اتارملهاالتنمية  ايضلولن لكنهم وللعمل ن وجريهامبا رمنظمة يرتقرن أعلى.يفينيلرانلسكااويفية لرا

فسوو ...ةءالقرانيستطيعونهم أليق لطراللجميع لتعليمافيرلتوملي لعااصدلراعننسكو ليوا
327 ضرأيأفينفسهم أة عدملسانها مويستخد.للتحسنيئيسية رت المجابعة رأدِّيحد 2010م لعا

لكبذنيستطيعوانوكااذإو.ليهاإنوجريهاتجاحتياباًالتصااكثرأيبرلتدانيكون أينبغيً،الوأ
ًًيضاأنوعديساف فسونفسهم أةعدمساببارأفيهممبن ،لعملاببارأتمتطلباوق لسوا

«.لتعليماابهذيهم لداو نفإلي لتاباو؛سميلراغيرع لقطاافيل عماألا
،توفوك ىمستوفع رً،نياثاو.سيةساألعماألاببارأكة رمشا
.قرسغمد، ماعا 44، كرذ ًهارعتبابات ارملهااعلىيب رلتداولفني ايبرلتداةدجو

يبرللتدمة زملالاةرلصوايدلتجدًسياساأًطاشر
تنمية فرتون أينبغي،لكذلى إفةضاإلباو.ملهنيا
تارملهاامنسعة اوة عدقاملهنية اولفنية اتارملهاا
ينبغي ً،لثاثاو .ةدحملدالتقنيةاتارملهاامنعة مجمود مجرليس ولعمل بالصلة اتاذ َّ
على تشجعهمكثر أفزاحوء الفقرالطفاألايجدحتى سي ساألالتعليمايزتعزة دياز

وأيةنولثااسراملدالىإلصوللومه متاإفيكبر أصفرعلى ل حلصواولتعليم اصلةامو
سياآقشرفي ملهنية اولفنية اتارملهااتنميةح لنجائيسية لراملالعوامنو .لفنيةا
على سيساألالتعليمارنتشااوب حلسااوبة لكتااوة ءالقربام ملاإلاتالمعدع تفارا

)سعاوقنطا تارملهااتنميةمج ابرب طالبثلثي ثر تستأص خلصواجهوعلى لصني ا.
عيةنوفي لكبير التحسنامنلك ذفي ت دستفااومية لناانالبلدافيملهنية اولفنية ا
ميكنو،ملهنيةاولفنية اتارملهااتنميةص فرسيع توَّنييتعً،بعاارو (.سيساألالتعليما

ربقطاايلحقولم ين لذابللشبا «نيةلثااصةلفرا»مج ابرل خالمن ًًمثاللك ذحتقيق 
ملهنيةاولفنية اتارملهااتنميةفي ء الفقراوت لفتيااضدًًلياحاز لتحياو.لتعليما ُّ
،مجالبراتلككن ماأمنقليل د عدك هناو.ملعااينولثاالتعليمافيمما بكثير كبر أ
تجاحتيااغلبألافيتلبي هي وطيبة بسمعة تتمتع لتي اتملنشآافيصة بخاو
.ءاثركثر ألاتلفئاا ً

ما يضتعومن مية حلكواغيرت ملنظمااوصخلااعلقطاانَّمتك،تهاذقت لوافي و
صخلااعلقطاامنمة ملقداملهنيةاولفنية اتارملهااتنميةمج ابرت دادزاو .تهمفا َّ

328 طنيلواعيلصناالتعليماةئرادةلكبيرامجالبراتشملو.نالبلدامنلكثير افي
،يفيلراملهنيايبرللتدمج نابريتبعها ويل زالبرافيل عم األ اببارأهاديقولتي ا
مجلسها يضموعيني ارلزالعماألاببارأهايريدلتي اطنيلوايفيلرايبرلتداةئرادو
تعطي لتياعيجتماالايجوللترمج ابرة ئرالداتشملو.عيةارلزاتنياولتعاامنء عضاأ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/tovoke.htm
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329 تغطية فيما حد لى إميةحلكواغيرت ملنظمااعدتساقد كما .ءللنسافضلية ألا
يبرلتدانفإت ماملعلواتشتتمن غم لراعلىو.يفيلرايبرلتدافيم لعاالعجزابعض 

يغطيوعه بتنوف ومعريفية لراطقملناافيمية حلكواغيرت ملنظماامهتقدي لذا
بني حواتترهي و،ةكبيرجة ربدمختلفة ًهجانميستخدوضيع املوامن يضة عرئفة طا ُ

ةرلقداولتحليلية اتارلقداومة لعااعيةلتواو،سميلرايسرلتداويبي لتجرالتعلما
على يبرلتداميقدو.لعمليةاوصية خلصواةيدلشداتارملهااتعلموكل ملشااحلعلى  َّ
منه ًًًاكبيرًنباجان أعلى .مامستدغير نه أكماه راتكرر يتعذقد وً،نسبياضيق ق نطا

.طنيةلواتسالسيااضعلومهمة ًساوردفر يون أميكن ومبتكر 

جههاايولتي ائيسيةلراملشكلةانأعتقدأ»
هي يةلقرافين وخرآلالطفاألاولي طفاأ
ينلذابلشباامنلكثير اينالدفنحن  .لةلبطاا
الوازما لكنهم ومعي جلااتعليمهمانهوأ

ههذحتل لن و.عملن وبدية لقرافي ن يتسكعو
بلشبااءالهؤمة حلكواتشجعلم ما ملشكلة ا

يعرمشامة قاإوية رجتانشطة أفيل خولداعلى 
 «.بهمصة خا
، أبو زيداإبراهيم ا
.رسم، ًماعا 55، كرذ

منيد ملزاةعدمساوتشجيع ن فإ
لعماألاتبقاملساميكن و.لىوألا

لعماألاعمد:ةدملفقواسطىلواحللقةا

ةلصغيرايةرلتجاا
من ءالفقرايفينيلرانلسكااتارقديز تعزد يعولن 
لم اذإةئدفاي بأت ارملهااعلىيب رلتداولتعليم الخال
عنيلقطاافييفي لرادقتصاالاصفرفي ة ديازبله تقا

نأجحملرامنو.ءالسواعلىعي ارلزاغيروعي ارلزا
رودسطة ملتواوة لصغيراوى لصغرايع رللمشان يكو

حتفيز نفإلك لذو.صلفراتلكليد توفي سي ساأ
.هميةألالغةبالة مسأيع رملشااتلك تنمية عم دو

يةرلتجاالعماألامنيكفي ما ًًلياحاجد يوال و
فيةكاية رجتال عماأجدتوال كما ة لصغيرايفيةلرا

سميةلراغيرية سرألاكللهيااز وجتاعلى ة ردقا
ليدلتوكثر أسميةرت منظمالى إلصوللوًنسبيا

لكبذو.ةسرألادوحدز ويتجامبا ين خرلآللعمل اصفر
يةلووألاهوية رجتانشطة أءبدعلى يفيني لرانلسكاا
نأةدمحدفية اجغرطق مناعلى كز ترلتي ايةرلتجاا

ميمقدويل لتمواتجهالى إمهمتقدود شارإلاوجيه لتواويب رلتداين ئزللفاتتيح 
يفيةلرايعرملشاامنوحتفيز ة لكبيراتكاللشرميكن كما  .يةرلتجاالعماألاتنمية ت ماخد

و 330 ئيجلزاىملستوازويتجامبا سع لتوا.معهمقد تتعان أميكنلتي اسطةملتواوة لصغيرا
نيحجموال ين لذاملتعلمنيايةرل تجاالعماألابصحاأعلىن حياألامنكثير في سهل أ

ةرادإعلىة عدللمساملتخصصة اتماخلدبانة ستعاالاومهنيني ين يرمدتعيني عن 
سيعتومن حتد قد ة كثيرنب اجوعلى ي تنطوية رلتجاالعماألابيئةلكن و.طرخملاا
بصحاأىبدأ،لتعليماىمستونخفض اكلماو.لتنظيماوئب الضراصةبخاو،قلنطاا
نيفضلوقد و،ءالهؤمع مل لتعااعلىقل أًاداستعداءلنسااوألجالرامنل عماألا
عيةجتماالايةحلماابيرالتدميكن و.لتنظيميةالعتبةاوأئبالضراسرأحتتء لبقاا
يعرملشاابصحاأيةحماميكنها و،جملتمعامنفقر ألاتعالقطاابنيلطلب احتفزن أ
.تارستثماالاحجنام عدلة حافي ل لعمااوةلصغيرا

بنية كهنان تكون أتمالملعااليفتكامن حلد اوطر خملااةرادإلًًيضاأسمحلاامن و
من نِّمتكلتي اظمُلناوفق املراوتب ملكااونع ملصااوشرلواةرادإفقامرمثل ،سيةساأ
ءبالكهراظمنفي قة لطااتادامدإفيرتوًًيضاأملهمامنو.لسلعانقلولتصاالا ُ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/egypt/ibrahiem.htm
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 الكهربة الالمركزية والطاقة املتجددة من أجل احلد من الفقر 24الإطار  

ءبالكهراتبشبكامتصلة غير يفية لراطقملناامنلكثير ا
نوبدنسمة ر مليا1.5عن يقل ال ما يعيش و،طنيةلوا

ءبالكهراتصلال ،ءالصحرابجنويقيا فرأفيو.ءباكهر
لىإاّلإتصلال و؛صشخاأخمسةكل بني من حد الواّلإ

كهناو 331 .سياآبجنوفي ص شخاأخمسةبني من ثنني ا
فريولن ه دمبفرق لسوانأعلىء ارآلافييد امتزفق اتو

يفيةلراطقملناايدوتزفي في لكااسعللتوبة ملطلواتماخلدا
من لكثيراعلىر يتعذقد ،ىخرألاحيةلناامن و.ءبالكهربا
يةكزملرامةلعااتلشبكااسيعتوليف تكاحتمل ت ماحلكوا
طقملنااوئية لنااطقملناافيسيما ال ،يفيةلراطقملناالىإ
في ةكثيرت ماحكوت أبدو.نلسكاادعدفيها يقل لتي ا
عملدامنى خرألشكاأوأتناعاإميتقدة خيرألاتالسنوا

في ةلصغيراتلشبكااوية كزمرلالاتلشبكاالتنمية 
ردمصافي ت ماحكوة عدت ستثمراكما .يفيةلراطقملناا
رعتبابايف لرابةكهرفي مة ملستخداةدملتجداقةلطاا
ظل فيف اطرألاجميععلى ئد ابفود يعوحل لك ذنأ
ةءضاإلا»مج نابرن ألكذلمثا .خملناارتغيء ازإلقلقاديادزا ُّ

فروو،يفيةرةسرأنمليو2.5ف ستهدايلزالبرافي  «للجميع
.ةدملتجداقةلطااردمصامن سر ألاتلكلعشر ء بالكهرا
ةدملتجداقةلطاالصنيافيت البلدابةكهرمج نابرر َّفوو

نابلدسلكت و،يفيةلراطقملناافي نسمة ن مليولنحو 
من هماو،لهنداولصني انفإم ليواو.ثلةممات ارمساى خرأ
،ءالفقرايفينيلرانلسكاادعدحيث من لم لعاالودكبر أ

تستثمر لتيالملعاافيلى وألالستةانالبلدابنيمن 
لتياءبالكهراتشكلكما  .ةدملتجداقةلطااردمصافي 

ًمهماًارمصدن البلداتلكفي ية كزمرلالاتلشبكااهافرتو
.يفيةلراطقملناامنلكثير افي قة للطا

قةلطااردمصاع انوأمختلففي ن البلداتستثمراو
في هايرتطويحقق لتي اقةلطااردملصاًتبعاة دملتجدا

لكذلمثاو.ليفيةلتكااليةلفعاامنر قدكبر أقسياكل 

ةكبيرجة ربدباجذر كخيات ظهرلشمسية اقةلطاانأ
في صخلااعلقطاامنين ملستثمرابعض وتماللحكو

قةلطااعلىمها هتمااكثرأسياآتكزرو.يقيافرأبغر
من هلدتوما كل ثلث على لصني احتصلو؛ئيةماولكهرا

صيل توعلى عد تساة صغيرت محطامن ئية ماوكهرقة طا
بتجتذاو.جلبليةاوئية لناايفيةلراطقملناالىإءبالكهرا

ىخرألاطقملناافيي حليوادقولواعانوأوحيالراقة طا
.يةكزمرلالاهجُلنالخالمن يف لرابةكهرفي ت ارستثماالا
بيةيجاإًارثاآحتققن أيةكزمرلالاقةلطااظمُلنميكن و

حتفيز ميكنهاكما ،ةلفقيرايفيةلراسرألاعلىة دمتعد
ملنصةا»نألكذلمثاو.عيارلزاغيريفي لرادقتصاالا
ماستخدبا)ليزلداتكامبحرتعمل لتي ا«ئفظالواةدملتعدا
تعدسا،سوفاكينا ربوفي نشئت ألتيا(كمللواحب يت ز

تبطةملرانشطةألابعضفي لعمل اتعاساة ديازعلى 
فتحتو(زجلواتقشيروبحلبواطحنمثل )عة ارلزبا
غسيلومللحاامثل)عية ارلزاغيرنشطة ألامماأًقافاآ
قتلوافيرتوعن ًًيضاأملنصةاماستخداسفرأو (.تارلسياا
مثل)نة معينشطة أءادأفيء لنسااتقضيهنت كاي لذا َّ

تلفتياامنكبر أداعدألح تاأو(هملياارحضاإو،زجلواتقشير 
جبرلخادإمنذسيما ال ،سةارلدافيمنتظالالم زلالاقتلوا
سةاردكشفت و.ملنصةاههذم استخدبايعمل ي لذاهملياا
ما فيرتوعن لي مافي ئف ظالواةدملتعداتملنصااثرألى خرأ

ةأمرالكللعمل امنت عاساست و أنعتاساسطه متو
،سةارلداعلىت لفتيااظبةاموت يامستوة ديازو،ةمستفيد

كما .فجلفااسممول خالعي ازرغير في ضاإخل دحتقيق و
(بطةضاعة جماي أنوبد)ية قر 12من عينة ت نابيات ظهرأ

عدسائف ظالواةدملتعداتملنصااماستخدانألي مافي 
رالود0.32سطه متومبا خل لدامند لفراحصة ة ديازعلى 

جيةنتاإلاىمستوفع رعلى عد ساكما ًًً،ميايويكي مرأ
.كستهالالاحتسنوية غذألافرتووعية ارلزا

Brew-Hammond:ردشملا and Crole-Rees Porcaro؛ (2004) and Takada (2009)ئيمنالإاةملتحدامم لأامج نابر؛ (2005)

ةلصغيرايةرلتجاالعمالألسية ساأتماخدفير تولنظم اهلهذميكن و؛يةكزمرلالا
هارعتباباية رلتجاالعماألالتلكق اسوألاصفرلك كذو،معابشكل يفي لرادقتصاالاو

قةلطاايعرمشاتنمية مج نابرم هتمالالة ملثيرامثلةألامنو.تماخلدافر توت جها
يلزالبرافيء كالشرامنئفة طاوئي مناإلاةملتحداممألامجنابرعمه يدي لذايفيةلرا
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رطاإفيم تقاو.يقيةفرأنابلدخمسة ولصني او
تكاشرسهم أونيودفي ت ارستثماامجنالبرااهذنأميكنناحتى كبر أمصنعلي ن يكون أمتنىأ»
ملهتمةاسطةملتواوةلصغيرالنظيفةاقةلطاافسوو.ىخرأكنماألىإكثرأتمنتجاسل نر

حملليةاتللمجتمعاية رلتجااقةلطاات ماخدمي بتقدداعدألكثر أعملص فرفير بتولك ذلي يسمح  24ر طاإلايتضمنو 332.تماخلداتصلهاال لتي ايفيةلرا،تملنتجابانا دوتزلتي اسرألاوءلنساامنكبر أ .ىخرألامثلةألامنًادعدلنمواعلىشيتو حلبيبة ايتيقرلك بذعد ساأو «.رلتطواو
نفإقة للطاسية ساألالبنيةالىإفة ضاإلباو سان سيلو  س كون سانتيالنسدوري ، يه 

تماخدجها حتتالتي ايةدملااغيرسية ساألالبنيةاً .وبري، ماعا 36أنثىا
يعرملشااتنظيملك ذفي مبا ،يةرلتجاالعماألاتنمية 

يعرملشاالتنميةًًيضاأمهمة،ةرادإلاعلىيب رلتداو
في حهاجناب رلتجااثبتأهجنكهناو.يفيةلرا ُ

،يةدلفراسطةملتواوة لصغيرايعرللمشات ماخدمي مقدر ستئجااليف تكاتقليص 
حةمتات ماخلداههذن أعلى .ئمةملالاتماخلدافيرلتول عماألاتبطاارعم دقبيل من 

ميمقدلتشجيع فز احوفير تويعد و.يفيةلراطقملناافيمما كثر أنملداوتالبلدافيكثر أ
كثرأيفيةلراطقملناالتشملتهم ماخدسيع توعلى ية حلضراطقملناافيت ماخلدا
تلك لىإيفيةلرايعرملشاابصحاألصوولة لكفان حياألامنكثير في ة ءكفاق لطرا
سيةساألالبنيةالةحامثل )حمللي اقللسياًتبعاممكنة ئل ابدك هنانت كان إو،تماخلدا
لعمالألمتها ءمالى مدوية حلضراتماخلدامومقدفيها يتخصص لتي اتماخلداعنوو
(.يفيةلرايةرلتجاا

 »مراكز املوارد« وتنمية املشاريع الريفية الصغرى في بوركينا فاسو 25الإطار  

لبنيةاوت سساملؤافوظرتهيئة لسهل امن ليس 
شهدو.ىلصغرايعرملشااتنميةمن ن ِّمتكلتي اسيةساألا
ًتياساسياًقاسياسو فاكينا ربوفي لفية ألامنل وألالعقدا
عومشرد ستفااو.ملعمواجهوعلى ًتيااموًيادقتصااو

قولصندامنل ملمواةلصغيرايفيةلراتعاوملشراةندمسا َّ
يعرملشااوبلشبااوءللنسافه استهدافية مليزاههذمن 

ردمصالى إجنيحملتاايفينيلراءالفقراعنيراملزاوى لصغرا
.يةرلتجاالعماألاتنمية ت ماخدل خالمن خل للديلة بد

تعاوملشراةندمساع ومشرنشأ أ،2006م عافي و
مةاستداحتقيقنحو سعيه ر طاإفي،ةلصغيرايفيةلرا
،صخلااعلقطاامهتمااتشجيعوةيدجلدايعرملشاا

تنغابوو،ييغواروأو،نغورغافي د راللموكز امرخمسة 
في ناودوارادوروأفيوسطى لواقيةلشراملنطقةافي 

تماخلدامنعة مجموكز املراههذفر توو.بيةلغراملنطقةا
ةصدرألاةرادإوسبية حملااظمُلناءنشاإعمدتشمل لتي ا
،2008م عال بحلوو.قاسوألاصفريد حتدعلى ة عدملسااو

قد ةلصغيرايفيةلراتعاوملشراتنمية ع ومشرن كا
2من بيقرما ءنشاإعلىن لسكااعدساو أعم د 700

.خللداةديازحيث من طيبة ئج نتاحققت صغير ع ومشر
ةلصغيرايعرملشاابصحاأثلثينحو ء لنساامثلت و
.تماخلدامنين ملستفيدا
من يلقوالطلبافيئيسية لراحلنجااملاعومتثلت و
طقملناافيية رلتجاالعماألاتنميةت ماخدعلى ق اسوألا
طقملناافيت ماخلدامومقديتمكن لم لتي ايفيةلرا
من نكايفيني رتماخدمي مقدد جووو،تلبيتهمن ية حلضرا
كزاملرامةاستداحتققتو.تهمارقديز تعزًنسبيالسهل ا

نلسكاامتكني وعليها ض ومتفام سورضفرل خالمن 
قتلوافيع متناالاوكز املراتلكلى إلصولوامنء الفقرا

ينلذامةملتقدايعرملشاابصحاأحةازإوأنةعاإعننفسه 
مةاستدالاتمامقوفير توعلى كتهم رمشات عدسا

ييجر،حجنامن حتقق ما لى إلنظرباو.كزاملرالتلكلية ملاا
.قولصنداومة حلكوامنيل بتموًايدجدًاكزمر 60عم د

 (2009)ئي منالإاةملتحدامم لأامج نابر؛(2007)ق وندشلا :رداشملا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/index.htm
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على يبرللتدقليمي إلامجنالبرامعق ولصنداكشترا،تينيةلالايكامرأفي و
(يفيةلرالتنميةبامتخصصة يب رللتدتينية اليكية مرأمنظمة)يفية لرالتنميةا

ىلصغرايعرملشاابرجتامن ة دستفالال،لتعلماقطرهي ،ةمبتكرلية آضع وفي 
نحو كمنطلقونحة ملااتجلهاامنلة ملموايعرملشااقسيافي جحة لنااةلصغيراو َّ

333 قطرتشمل و.ةلصغيرايعرملشاالحلصاحمللية التقنيةاةعدملسااقاسوأتنمية
نيةامليداتاريال زالخالمن ة خلبرالدلتبان اقرألابنيمنظمة ت حلقامة قاإلتعلما
عمدورفكاأميبتقدت اريالزاتلكء ثناأفين ملضيفواميقوو،كنماألامختلفلى إ

بني عللتفاااهذو.عيةجلمااوةلصغيرايعرملشاالتنفيذين ئرالزالىإسملموتقني 
لىإًيجيارتدر يتطو،نحةملااجلهةايةالبدافيه عاتروهتيسري لذاينئرالزاوملضيفني ا

نوبومنطقة في ق وللصندتبني كما  .ءلعمالاوت ماخلدامي مقدبني قية سوقة عال
تجملتمعاالىإملعاايللتموانقلن أتينيةلالايكامرأفي و بيرمن ر ويدركوسكو كو

ةلصغيرايعرملشاالتنظيممة زلالالتقنيةاةعدملسااعلىقد للتعاد افرألاوحمللية ا
يرتطوفي لي لتابايسهم وةلصغيرايعرملشااتماخدعلى حمللي الطلبايحفزن أميكن 

يتضمنو 334.ليةملااقاسوألاوحمللية التقنيةاةعدملساا
لتيايةرلت جاالعماألاتماخلدخر آًالمثا 25ر طاإلا
يعرملشااحدأقسيافي يفية لراطقملناافينشئت أ
نأينبغياذماً،شيئافعلنا اذإ...تيفيالرانحن ».قولصنداعمهايدلتي ا

لكنناو.رستثماالىإجيحتاء شيكل ؟ نفعللعماألاتنميةت ماخدر طاإفييل لتمواميثل و
في ننسجهي لذاشلقمااًًمثال .دلنقوامنلكال يفينيلراينملستثمرارلصغاًسماحاًمالعاية رلتجاا

نأميكنناو .خشنةتنا منتجالت ازما  ...لبيتا ليةملااقاسوألاتقلو.عليهل حلصواريتيسما ّقلو للغزلقطن اماستخدبافضل أت منتجاننتج َّ فيةملصراظمُلناحتجمويفية لراطقملناافيًماعمو
على نحصلن ألناكيف لكن و .نفسنابأط خليوا يأينالدليست  ...؟لعملابهاأنبدلتي الاموألافي رستثماالاعنن حياألامنكثير في سمية لرا نحنو .لونحان أعلينالكن و،قلسوبافة معريةرلتجااطرخملاابسببة لصغيرايفيةلرايعرملشاا لكنناو .شلقماااهذعة بصناًفعالت مهتماميكن تناضماعلىلحلصوابةصعووضحة الوا من لىإجنحتاو،ليةوألالاموألالىإجة حافي بشكل جههاايومشكلةهيو)منهالتحققا

،ةجليداتملنتجاانيصممونحياألاكثرأفير فتقاالاو،(ءلنسااوبلشبااصخا
َّ
صشخاألالىإجنحتاو

«.يجولتراويق لتسوباة خبريهم لدين لذافريتولتي اتالحلاافيو.سميرني ئتماايخرتالى إ
، يل غومنيتسسامؤو أفرملصاالخالمن ء اسو،يللتموافيها 

.نيسلا،ًماعا 50، أنثىاعلى ةدلعاافيي ينطونه فإي لصغرايللتموا
زوتتجاتجاحتياايألتغطيةةكبيرليف تكا

يقتصر منء ستثناباو.جلألاةلقصيراتجاحتياالا
يعرملشاايلمتوت متطلبان فإة رلتجااعلى طهم نشا

تمنتجالت ازما و.قلسوافيحة ملتااليةملااتملنتجاامعظممع فق اتتوال يفية لرا
على قعالواضرأعلىقليلة جل ألايلةلطواوسطة ملتواضوللقري لصغرايللتموا
غلبيةألانفإلك لذنتيجة و.سعوأقنطاعلى ًحامتات بالصغير اجيرلتأانأمنغم لرا
درامووية سرألاتاخرملداعلىًساساأتعتمدلت ازما يفية لرايعرملشاامنة لكبيرا
بملطلوالملااسأرو أليةستهالالاليفلتكاالتغطيةء اسون اجليراوء قاصدألا

335 .للتشغيل

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/china/li.htm
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تعزيز الفرص واحلد من اخملاطر في العمل بأجر 
بكمية تبطمرلفقر امنحلد افيد يتجسي لذايدقتصاالالنموانبأف اعترالاداديز َّ
صلفرامنء الفقراةدستفاانودلحتولتي اجزاحلواوشئة لنااةيدجلدائفظالواعيةنوو

336 مهمة ًصافريتيح ن أعيارلزاغيرد قتصاالافيجر أبلمقاللعمل ميكن و.ئمةلقاا
من ئدلعاانأعلى .تقالسياابعضفي لفقر اعلىللتغلب يفيني لرانلسكاامماأ
ًتاوتفات ويتفات عالقطااوطق ملناامختلففي عي ارلزاغيرلعمل اوعي ارلزالعملا

نفس فيل جالراوءللنسافع تدلتي ارجوألافيًماعموت ولتفاااهذيتجلى وًًً؛اكبير
الونة مضموغير ء الفقرايفينيلرانللسكاحة ملتاائفظالوامنلكثير او.قلسياا

لبيةلغااو .للتنميةضيقة ًقافاآتفتحومنخفضة ًارجوأتتيحوة كبيرت ارمهاتتطلب 
لقليلامناّلإيستفيدال ي لذاسميلراغيرع لقطاافيئف ظالواههذمن ة لكبيرا

وألتفتيشاتعملياولعمل اننياقومن ية حماي أعلىيحصل ال قد و أيةحلماامن 
.ئفظالوباتبطة مرغير نظم د جوولة حافي اّلإعيةجتماالايةحلماامن يستفيد ال 

نسبة ءلنساامتثلوً.اراستقراقلألائفظالوامنلكثير ا«نيثتأ»نحو ه جتااكهناو
،لبستنةاعةاربزتبطة ملرايةرلتجاالعماألافيملني لعاامنئة ملاافي 80و 60بني ح واتتر

يبرلتداعلىيحصلن قلما وةهرمالة عماتتطلب ال لتي ائفظالوافي ن كزيترحيث 
يلذالعملاو .هلةمؤلة عماتتطلب لتي ائفظالوالىإقيلتربالهن يسمح ي لذا

في ةأملراحتصلو.يلةطوت عاسان حياألامنكثير في ق يستغروسمي موة أملراسه رمتا

ًبحثاية لقرامن لك ذبعد جي وزجخر»
الومياألبضعةًعماليجد ن كا .عملعن 
من لقليلايكسبن كا .ىخرأًماياأيعمل 
تلبية فيمها نستخدكنا لتي ادلنقوا
«.عليناًصعبالك ذنكا...ةسرألاتجاحتياا


، رويال جان
ستابا، ًماعا 40، أنثىا 
.نك

نحصل الننا فإج رخلاافينعمل ما عند»
قبناايرو.نعملما عندّالإناجرأعلى
نناأمناوكديتأحتى ل عماألابصحاأ

12ة ملدلعمل الىإنضطر نحن و.نعمل
ىءايتركما جر ألانوديحدكما  .عةسا
.هعدموفي تبنا ارعلى نحصل ال و.لهم
نارجوألنان فويصرال نحياألابعض في و
10بعد ن حياألابعضفي و.شهربعد ّالإ
ال ةسرألاو.لشهرايةنهامن ًمايو 15و أ

نحن .يقةلطراهبهذتعيش ن أميكنها 
«.ةسرألايرلندشهر كل د لنقوالىإجنحتا

، حممد نفيد
ستابا، ًماعا 22، كرذ .نك

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/rawela.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/muhammed.htm
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نشطةألايحتكري لذاجللراعليهيحصل ي لذاجرألانصفعلى ن حياألامنكثير 
،تاملعدانةصياو،تاملبيداماستخداو،تالآلاتشغيلقبيل من ،ةرمهاتتطلب لتي ا
لةلعماابنيء لنساانسبةد ادتزكما  .عيةجتماائدافور تدونة مضمول عماأكلها هي و

337 .جرأنوبدلية ملنزالةلعمااوأجرألاملنخفضةا
عيةارلزالقيمةاسلسالمن حمللية اتع القطا افيسمي لراغيرلعمل ايشكل و

حيةلناامنو.طقملناابعضفي عي ارلزاغيرلعمل اصلفرًمهماًارمصدملية لعاا
لتمكنيالىإنحياألامنكثير في يفضي ال لعمل امنع لنوااهذن فإى خرألا
لعملالىإلكذمن ًالبدفعهم يدلكنه و،ءالفقرايفينيلرانللسكاجو ملرايدقتصاالا

في ةخطرو،جرألاضعيفةو،ةمستقرغير و،منألاىمستوفيها ينخفض نشطة أفي 
338 .ملشكلةاههذحل من ًًاءجزيشكل ن ألعملاييرمعاذ نفاإلميكن و.نحياألابعض 

يحد نأنهشأمن ي لذاييرملعااذنفاإبنيلسليم انزالتواعنلبحث اني يتعلك ذمع و َّ
يتحملها لتياليفلتكاامنيد يزقد لكنه و،للعماالهاض يتعرلتي اطرخملاامن 

لعماألاببارأهايتكبدلتي اليفلتكااديادزاضتعولتي افزاحلوافيرتوو،لعماألاببارأ
هروبدلك ذيتطلب و (.ءادألاىمستوفع روللعمااتارمهاة ديازيق طرعن ًًمثاللك ذو)
ميةحلكواغيرت ملنظمااوصخلااعلقطااوتماحلكوابنين ولتعاامنة مبتكرًالشكاأ
يلذالنحواعلىلعمل اييرمعاذ نفاإنييتعكما  .ءالفقرايفينيلرانلسكااتمنظماو َّ

ءقصاإلىإتفضير ثاآيأث وحدفي تالمعه ميكن 
تناومدثر أُأسةاردنألكذلمثا .للعما لحويت جرا 

على قيةخالألاةرلتجااتاردمبافي لعمل ات سارمما
يصف مانانتان باباي كيف جنح أحد أهالي يكارستاكوفي لقيمة اسلسالد عدفي ل لعماا
القرية في التحول عن جر العربات إلى ،منافييت وة ملتحداململكةاويقيا فرأبجنوولهند او
شرائها ثم بيعها أو تأجيرها، واستطاع بذلك ئمنيالداوملنتظمني اللعماانأسةارلداكشفت و
 أكثر أنفقها كلها ًأموالًأن يجمع تدريجياهم (منهمضئيلة نسبة ء لنسااتشكلين لذا)
 »انتقل في البداية إلى على شراء املاشية.تماللعاانأحنيفي ،جحرألاعلىن وملستفيدا
مايونغا حيث كان يجر العربات، والواقع أنه ةرقدقل أوقهن بحقوًعياوقل أتباملغتراوتقتاملؤا

339 كان ميتلك مع أبيه بضع رؤوس من املاشية، قدو.لفقراوةءسالإلضن يتعرو،بهالبة ملطااعلى 
ولكنها لم تكن كثيرة. ولذلك عمل في جر م هتماال اكيزتربسبب سلبية جية رخار ثاآًًيضاأتنشأ 
العربات ولم تكن لديه أي مشاكل، وكان من للحدة ادكألعمل اييرمعاذ نفاإعلىًياحصر

يحصل على دخل ثابت. ولذلك اشترى عربات .ءالفقرايفينيلرانلسكااعملص فرحتسني وطر خملاا
إلى أن ]أصبح لديه[ الكثير منها، ثم باعها يةحلضراطقملناافيكز يتريير ملعااذنفاإنألك ذلمثا

 وعاد إلى قريته ليشتري ماشية. وعاد ًجميعالكلذتستجيب قد لتي اىلكبراتكالشراوأ/و
بعد ذلك مرة أخرى واشترى ماشية. وكثرت  ،صغرأتكاشرمع طن لباامنقد لتعاايق طرعن 

ماشيته كما ازداد عدد األغنام واملاعز«. ًطاضغوجه اتوقد لتي ا،يفيةلراتكالشراسيما ال 
، مانانتان بابايةكبيرجة ربدتعتمد قد ها روبدهي و،لمتثالالقل أ

.قرسغمد، ًماعا 19، كرذنهافإلك بذو،قتةملؤاوسمية لراغيرلة لعمااعلى 
ميكن اللتي اتكالشرالىإملشكلةارتصدطة ببسا ّ

.بهال تصاالاريتعذلتي اطقملنااولة بسهوقبتها امر
بشكل ننوملعياللعماافيها حقق ت الحاك هناو َّ
دعقوعلى ض ولتفاافياجنحوو أيةحماسمي رغير 
لةبحاد ستشهاالايكثرو.عملهمعيةنون حتس ِّ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/manantane.htm
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حققت لتياتالحلااىحدإهارعتبابالهند افيبهن حلسات ملشتغالاءلنساابطةار
مع ضوللتفاسميني لراغيرل لعماابنيلتنظيم اهميةبأحي توهي وً،نسبياًحاجنا

تجلهااومية حلكواغيرت للمنظماميكن و.لعملافوظرحتسني على ل عماألاببارأ
على ةعدملساافيعم ادروبدم تقون أ،نحةملااتجلهاافيهامبا ،ىخرألاسيطةلوا

بني عللتفاالتحسنيفز احلوافيرتووليف لتكاامنحلد افيوعية جلمااتارلقدايزتعز
لعملاصفرلى إلصولوابلستصبح حتى مهم لك ذحتقيق و.لعماألاببارأوللعماا ُ
على تشجعلتي افزاحلوايزلتعزوءالفقرايفينيلرانللسكاكثر أيةمجزوةرخطوقل أ

.صخلااعلقطااكة رمشا
عيةجلمااتارلقداتنمية،قلةعرم عدقل ألاعلىو أ،متكنيفي مهم ر ودت ماللحكوو

لخالمن ًًمثاللك ذو)جر بأن يعملوين لذاءالفقراللعمااشةهشامن للحد ملهمة ا
لعماألاببارأنِّمتكلتي امةلعاالبيئةاحتسنيمع  (لعملالتنظيمئمة ملالاننيالقوا

في قبلمن ء جاكما ،يةدلفراتارلقدانأعلى .ئقلالالعملاصفرفير توولعمل امن 
.لفقرامنج وخلراعمليةفي عية جلمااتارلقدامنًمهماًًاءجزتشكل ،يرلتقرااهذ

ءلنسابالة ملسأاتتعلقما عندو.عيارلزاغيريفي لرادقتصاالالكذمن يستثنى ال و
،جيةنتاإلاتفعملرالعملافيكة رملشاباًًبيايجاإًطاتباراتبطيرلتعليم انفإًًمثالت يفيالرا
.مستقرعي ارزعمل على ل للحصوسمية لرالعملاقاسوأةأملرالخودصفرمن يد يزو

340 ًًيضاأسيساألتعليماو.يةحلضراطقملناافيلعمل الىإلصولواعلى عد يساكما 

لللحصوه عوباوججالدابيةبتراوأبد»
ًادنقواكسبوو،للشماافي عمل على 
ببعض شيةمااوشتراواودعاو .كهنا
ماعندو.عةبضاقي لبابااوشتراودلنقوا
لىإنويضطرال نهم فإق لسوالىإنهبويذ
رثوها يجربة عريهم لدن ألبة عرر ستئجاا

عةلبضاانويشترقد و .ئعهمبضالنقل 
لىإبتهمعرعلى بها ن ديعووقلسوامن 
«.ميوبعد ًمايوكثر أنيبيعووةلبلدا

سوفاالي ، سوزان ت
.قرسغمد، ًماعا 23، أنثىا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/suzanne.htm
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تبطةملراطرللمخاضهم تعرمن حلد اوفضل أعملعلى ل حلصوامنب لشباالتمكني
سأرحتسني في هم تسان أىخرألاعلةلفااتجلهااوتماللحكوميكن و.لعملاقبسو

على صخلااعلقطااتشجعلتي افزاحلواةديازجل أمنية دلفراتارلقداويلبشرالملاا
ملةلعااليدافرتوفي مصلحة ًًيضاألهمل عماألاببارأنألئق لالالعملاصفرفير تو

.قلسواطلبي رجتالتي اةهرملاا

رستثماالاولية ملااتياللتحواوة لهجرا
في لعيشالكسبر نتشاالاسعةاوومهمة تيجية استراتشكلة لهجراصبحتأ

،نالبلدامنيد لعدانسكامن ئة ملاافي 10من ب يقرما يعيش و،طقملناامعظم
341 عن ًماعموة لهجراتنشأو.جرخلاافياغوارنيكاوبملغراوملكسيك اولي مامثل 

ىملستواعلىلعيش اكسبت تيجيااسترايعتنول خالمن طر خملااةرادإلىإجةحلاا
نفإلك ذلى إفةضاإلباو.منهايبة لقرايعلتنواصفرتقل ما عندصة بخاو،يسرألا
علىأةلهجراتالمعدتبلغ و.طقملناامختلففي ص لفرافؤتكام عدفعها يدة لهجرا

ةلهجرايةحرو أةلهجراعلىة رلقدانأعلى .نالبلدامنطق ملناافقرأفي تها يامستو
من ةدلعاافياليسون وجرملهااوً.نسبياة لفقيرانلسكااتعاقطابني ًئيااعشوع زتتو َّ

342 شبكة معت قاعالين بتكوطة ومشرن تكوقد ة لهجراعلىة رلقداو،ءالفقرافقرأ
مثل ،ليةوأليفتكاعلى ي تنطوقد ةلهجراعلىة رلقدانأكما .ينجرمله اامنئمة قا َّ

،ةلهجرامنس لناامتنعبط اوركهنان تكوقد كما  .لةلعمااليوملقافع تدلتي الغملباا
في هاؤعباأتقعلتي ا)ضى ملراوألسناركباو ألطفاألايةعارتجبااووألعجزامثل 

(. ءلنسااعلىغلب ألا
مثل)يبة لقرانالبلدالىإوأحدالوالبلداخلادتالحلاامعظمفي ة لهجراثحتدو

يتجهو،يكارستاكولى إنيتجهواغوارنيكاي جرمهامن ئة ملاافي 50من بيقرما نألك ذ
343 هو ةلهجرامنع لنوااهذو،(رايفودتكووسوفاكينا ربولى إليمامن ين جرملهااثلثا 

ةوعالو.تالحلاابعضفي يف يةلر اطقملناالىإليةملااتياللتحواغلبيةأعنل وملسؤا
يفيةلراطقملناالىإجهتوخلية الداةلهجرامنلية ملااتياللتحوامعظم ن فإلك ذعلى 
غملراعلىلية ولداتياللتحواسطمتومن ئة ملاافي 40و 30بني ح واتتربنسبة نة رمقا
لىإ)لية ولداةلهجرانأعلى .دلصدااهذفي طق ملناابني ة كبيرت تاوتفاد جوومن 

روبدًًيضاأهمتسان أميكن (كلهافي ليس لكن و،تالحلاامعظمفي مة ملتقدانالبلدا
بعض فيمثلما ،طقملناابعضفي يفية لراتادقتصاالاويسرألاخللدافيمهم 

نأحنيفي و.يقيافرألشماونى دألاقلشراو،يبيرلكااوتينية لالايكامرأمنء نحاأ
علنوااهذفي كة رملشااميكنهاة لفقيرانالبلدافية لفقيرايفيةلراسرألامنلقليل ا

لملااسأرجتميع ل خالمن لك ذتيسر ن أميكنسعة الوابةالقراتشبكان فإة لهجرامن 
للسنغاافيملتبعة اسةرملمااهيه هذو.جرخلاالىإفقرألابرقاألالسارإلي رستثماالا

.لملثااسبيلعلى 
يدامتزبشكل ل يتحوي لذايدجلداجملتمعاءبنافي علة فاصر عنان وجرملهااميثل و

في تهمبحيافيها ن يعملولتي اطقملناافيتهم حياتبط ترحيث ،مليعامجتمع لى إ
344 نأةللهجرميكن و.تهمارستثمااوهم رفكاأولية ملااتهميالحتول خالمن نهم طاوأ

يقةبطرء اسول فقرامنحتد ولتعليمي اىملستواولصحية الةحلااحتسني في هم تسا
يكامرأفيو.حملليادقتصاالافية شرمباغير يقة بطرو أينجرملهااسرأفي ة شرمبا

ًءاثركثر ألاحملليةاتجملتمعاابنية يدامتزية قوبط اورءبنالى إةلهجراتفضي،تينيةلالا
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ليةملااتياللتحواتلعبو (.ينجرللمهاسلة ملرا)مشية لهااو (ينجرللمهاملستقبلة ا)
ئيالغذامنألاعمدفي ًسياساأًارود،ءالصحرابجنويقيا فرأسيماال ،ىخرأطق منافي 
ئةوملناافولظراجهةاموعلى هم عدتساكما ،ةلفقيرايفيةلراسرألامنلكثير افي 

.عةارلزافيصلة ملتأاطرخملااوعية ارلزاتلغالاضنخفااقبيلمن ،لهان ضويتعرلتي ا
.خلللدحيد لوارملصداتشكلقد سر ألالبعضلنسبة بالية ملااتياللتحوانأقعالواو

في حتاأقيلشرابهاجنووسيا آبجنوفي جر مهاكل ن أتساارلدامنني يتبكما  َّ
تياللتحوالخالمن صلية ألامنطقتهفي  (عيةارزغير و أعيةارز)ئف ظاوث ثالسط ملتوا
خللداعلىت ثرأملكسيكافيلية ملااتياللتحوانأنيتبفقد لك ذعلى ة وعالو.ليةملاا َّ

.جهرخاو أيفيلرادقتصاالاخلادءاسوء الفقرالحلصانية لثااتالجلوافي 
ًمهماًالمجامتثل نها فإيفيني لرانللسكالية ملااتياللتحواهميةألىإلنظرباو

مثل ،ىخرألاعلةلفااتجلهاامعكة الشرباها دجهوفيه يد تزن أتماللحكوينبغي 
فيةملصراتماخلداميمقدوىخرألاليةملااتسساملؤاويلصغرايللتمواتسسامؤ

لتياطرخملااوليف لتكاامنللحد ت اردمباذ تخااميلزو.تالتصاالاجيا لوتكنوت ماخدو
تياللتحوائدافوتسخير وةلفقيرايفيةلراطقملناالىإلاموألايل حتوعليها ي ينطو

من غملراعلىو (.منيلتأاورخادالالكذفي مبا )لية ملااتماخلداحتسنيل خالمن لية ملاا
لتازفما  (26ر طاإلا)ن امليدااهذفي ت اربتكاالابعضت شهدة خيرألاتالسنوانأ

ةءكفاكثر أولية فعاكثر أجيةلوتكنول حلوفي ر ستثماالالىإة كبيرجة حاك هنا

 مرفق متويل التحويالت املالية 26الإطار  

نحنيملااةدمتعدلية آهولية ملااتياللتحوايل متوفق مر
رالودنمليو 18نيتها اميزتبلغ وق ولصندايستضيفهاو
ثرأيزتعزف بهد 2006م عافي تشغيلها أبدو،يكيمرأ

كيشترو.ميةلناانالبلدالىإليةملااتياللتحواتفقاتد
صخلااوملعااعنيلقطاامعلية ملااتياللتحوايل متوفق مر

فقملراكزيرو.يعرملشاايلمتوفي ني ملداجملتمعاتمنظماو
تكلفة منحلد اعلىعد تسالتي اتاربتكاالاتشجيع على 

ليةملااتياللتحوابنيفضل أبطاورمة قاإولية ملااتياللتحوا
لتعظيم صفرتهيئة و،يفيةلراطقملناافيلية ملااتماخلداو
.يفيةلراحملليةاتجملتمعااوسر ألاعلىت يالللتحوئي مناإلاثرألا
حتى ليةملااتياللتحوايل متوفق مرفظة حاشملت و

38في ًياربتكااًعاومشر 40ه دعدما  2010م عامطلع 

ليةملااتياللتحوالىإلصولوابلُسيز تعز (1)ضبغرًابلد
تماخلدبالية ملااتياللتحوابطر(2)؛يفيةلراطقملناافي 

يفيةرية رستثمااصفرتهيئة  (3)؛يفيةلراليةملااتملنتجااو
لملثااو .جملتمعيةاتملنظمااوين جرللمهاجية نتاإوة مبتكر

يتيهافي ند سالية ملااتياللتحوايلمتوفق مرن ألك ذعلى 

منصة لخادإفيي لصغرايل للتموز نكوفوسسة مؤ
ليةملااتماخلداميتقدميكن حتى ت ماملعلواجيا لولتكنو

تباحسانب جالى إليةملااتياللتحوالستقباالمة زلالا
بغرفي و.لةوملعزايفيةلراطقملناافيسر لألفير لتوا
تشبكامع لية ملااتياللتحوايلمتوفق مريعمل ،يقيافرأ
َّعزتتوهي و،يفيةلرايدلبراتبمكاة عدملساقليمية إلايدلبرا

سيعتوضبغر،يفيةلراطقملناافيجيد بشكل ة دلعاافي 
.ةلفقيرايفيةلراسرألالتشملل اموألايل حتوت ماخد

يزتعزفي ي لصغرايللتمواكزمرفق ملراعميد،لنيبافي و
تسساملؤايبرتديق طرعن بني ملغتراتارستثمااوتاخرمد

تعميقولية ملااتياللتحواةرادإتماخديع تنوعلى جملتمعية ا
من عةمجمولى إلصولوابلبسين جرملهااسرأعي و ُ
زتعزكما  .يلصغرايللتمواتسسامؤل خالمن ت ماخلدا

لستعمااومج دلية ملااتياللتحوايلمتوفق مريع رمشا
ماستخدبال اموألايلحتوقبيل من ،ةيدجلداتجيالولتكنوا
هائدابفود تعولتي املتنقلةافةالصراوملتنقلة اتفالهوا

.يفيةلراطقملناافيلية ملااتياللتحوامستقبليعلى 

 (2010c)قوندشلا:ردشملا
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ليةملااتماخلدبالية ملااتياللتحوابطرولاموألايلحتوليف تكامن حلد اجلأمن 
تسمح يعيةتشرت يالبتعدلك ذتكميل ينبغي و .يةجملزايةرستثماالاصلفراولة لفعاا

،يلصغرايللتمواتسسامؤونية ئتماالاتادحتاالامثل،فيةملصراغير ت سساللمؤ
.ليةملااتياللتحوالاموأفع بد

على قسيابكل ًًًاكبيرًطاتباراتبطيرو،عةارلزاعلىلية ملااتياللتحواثرأين يتباو
في لجالراعلىغلب ألافيتقتصر لتي اةلهجراتشجع،تالحلاابعضفي و.ةحد

لعكساثيحدو.عيارلزاجنتاإلاورستثماالاعلى،تياللتحوالككذو،طقملناامعظم 
من)لة لعماافرتوت المعدفي ي رفوط هبولى إةلهجراتفضيحيث ى خرأتالحافي 

.لقصيراجلألافييضها تعولة حلااتلكفي ر يتعذقد و،(تالحلاامعظمفي ر كولذا
نأعلى .عيةارلزالةلعماارستئجاالت الحلاابعضفي لية ملااتياللتحوامتستخدو
عن للتحواةتيرومن ع تسرلية ملااتياللتحوانألىإيشيرمبا رئد لسااملعااهجتاالا ِّ
.عيةارلزاغيرنشطة ألبانة رمقاًيانوثاًارودتتخذ عة ارلزامنًالشكاأتشجعو أعةارلزا

ماعندسر ألاتنقسمحيث ة كبيرعية جتمااليفتكاعلى لك ذي ينطون أميكن و
لجالرانفإلك ذلى إفةضاإلباو.تالحلاامعظمفي ث يحدما هو و،هادافرأبعض جر يها

تكاليف الهجرة 
سيمكنني نكاج رخلاالىإلسفرا »...
ليةملاادراملواعلىل حلصوامن لطبع با
... فضلألمنزء بنامن متكنني لتي ا
ةجهزألابعضء اشرلى إفة ضاإلبا
لي فرتولتي اثثاألاوئية بالكهرا
]حةالرابسباأ كترشأ ألم [لكننيو...
فضلت لقد .همحدولي طفاأوتي سرأ
من ًالبدتي سرأمنبلقرباءلبقاا
لكثيرافعرأناأو.لملااجلأمنلسفر ا

جرخلاالىإاوفرساين لذاسلناامن 
لكنهموةكثيرًالاموأاجمعووللعمل 
نأاوجدوية لقرالىإاودعاما عند
اكوترو أتارخملداامنودأقدلهم طفاأ
لكذثيحدّالأتدرألكنيو.سةرملدا
 «.ليطفاألولي 
، أبو زيداإبراهيم ا
.رسم، ًماعا 55، كرذ

.ناداجدأضرأنها ألعلينا ة يزعزيتنا قر»
هبنذينما أو .كهانترن أميكننا ال و

لقد .يةلقرالىإدنعوننا فإللعمل 
حناافرألًامهدية لقراههذنت كا
ال لكلذوهنا بنا رقاأيعيشو.ننااحزأو

ينالد .نملكاااهذك نترن أنستطيع 
هبنذلن وهنا سنعيش لك لذوضنا رأ
«.خرآنمكاي ألىإ

، حممد نفيد
ستابا، ًماعا 22، كرذ .نك

مت اذإو.هناب رقاأيأينا لدليس »
يحمل منك هنان يكوفلن ًابعيد
.يداجدأضرألىإ،طنلوالىإني جثما
في نقعما عندو،هناب رقاألنا ليس 
في  ناينقذمن جند ال ننا فإئقة ضا
.فيهالنا ة سرأاللتي اضرألاتلك
ننااجيرك يترفلن هنا متنا اذإلكننا و

.نهفنوسيدلكنهم و،يتعفنني جثما
كلتألم نك أيعلم من هنا جد يوال و
ال ثممياأثةثالوأمنييوةملدمطعاي أ

هخذ ...خنلسااءملاابعضليك إ»ليقو
«... حلصبااعليكيطلع ف سووبه شراو
من جديوال ء بالغراضرأفي لكن و

سبيل منمك ماأليس و.لكذيفعل 
ءلبقاافينفسك على د عتماالاىسو
«.ةحليااقيد على 

، توفوك

.قرسغمد، ًماعا 44، كرذ

في للعملية لقرالجالراكتر»
هنا ئيسيةلراملةلعااليداو .جرخلاا

ًبحثال جالراهبذلقد  .ةأملراهي 
بعض عنًبحثان جويخر ...لملااعن 
لملاابعضكسب ميكنهم ال و .لعملا
الو.يبةغرًالعماأنلووايزما عندّالإ

بصحة يتمتعن كامن ّالإًعماليجد 
ففسو،لصحةافضعاما أو،ةجيد
نيضلوف سوو ...رلتياافهميجر
في ًًاكثيرلتفكير اميكنهمال و .يقلطرا

 «.مستقبلهم
، يل غومني

نيسلا،ًماعا 50، أنثىا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/egypt/ibrahiem.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/muhammed.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/tovoke.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/china/li.htm
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قد ،ليةملااتياللتحواتنخفضو(تالحلااغلبأفيل حلااهو كما )نوجريهاما عند
لةعمافي ة ديازوية غذألافينقص عن يسفر قد ما هو و،ىخرأةمرلفقر اييستشر

لةلعماافينقص عن تسفر ن أ،هعالأءجاكما وعم أبشكل،ةللهجرميكن و.لطفاألا
خللداحيثمن سلبية قب اعوعلى ي ينطوقد ما هو و،سرألاعرامزفي ًًمثاللك ذو
تسهموةكبيرر اضرأعلىي تنطون ألطفاألالةعماة لهجرميكن و.ئيالغذامنألاو

لىإتالحلاابعضفي تفضي قد نها أمنغم لراعلىل جياألابنيلفقر اثراتوفي 
بعض فيينطبق نه أثبتما هو و،ةسرألاخلدديادزابفضللتعليم اصفرحتسن 

345 ضيتعرقد كما .سياآمنء نحاأفيسميني ملواينجرملهاامنب لشبااعلىن حياألا
من كثيرفي ن ض ويتعر و،ملضيفةاطقملناافيش لتحراوملة ملعااءلسون وجرملهاا
.لتمييزاوللتحيز ن حياألا

حةمتار ومجابلد لى إوأحدالوالبلداخلادءاسو (قتةملؤاوأ)ية ئرالداةلهجراو
ةلهجراعانوبأن حياألامنكثير في تبط تروء الفقرايفينيلرانللسكايسر أبشكل 

صةبخاوخلية الداةلهجراهمتسا،لصنيافيو.حملليايدقتصاالالنموايتغذلتي ا
ميقولتي احليةلسااعيةلصناانملدالىإةهرملااغيريفية لرالةلعمااوبلشباابني

لنمواتنشيطفي كبير ر وبد،يرللتصدت ملنتجااجتهيزعلى فيها ي دقتصاالاطلنشاا
تالمبعدخلية الداةلهجراتدادزاو.ئتنيلفااينلعقدادامتداعلىيع لسرايدقتصاالا

بسبب يئرادبع بطامنها كبير نب جافي تسمت انإو،منيةلزاةلفتراتلك في ة كبير
معدبسبب لك كذوهم سرأمعن يفيولرانوجرملهاابهايحتفظ لتي ايةلقواصراوألا
يهيمنو 346.ينيحلضرانلسكااويفيني لراينجرملهاابنيطنة املواتقاستحقاافيفؤ لتكاا
سميةملوالةلعمااعلىسيا آبجنوفي تهم ارمهاى مستوينخفض ين لذانوجرملهاا
كزاملرالىإةلفقيراطقملنااوًعياارزملتخلفة اطقملناامنمعظمها في فق تتدلتي ا
لتازما و.حليةلسااوعية لصنااطقملنااو،لتحضرانحويد امتزبشكل تتجه لتي ا
ليهاإيتجهمهمة كن ماأمتثلجية نتاإلاتالمعدفيها تفع ترلتي اعيةارلزاطقملناا
غير لعملانيفضلوين لذاينجرملهاامنة يدامتزد اعدأكهنانت كان إو،نوجرملهاا
قيلشرابهاجنووسيا آقشرف خالعلى و.كبرأئدعامن لهم يحققه ما بسبب عي ارلزا

لةلعمااتفقاتدعلى ن يهيمنوتعليمهم ى مستوينخفض ين لذاصشخاألان فإ
فيو .سميلراغيرع لقطاافيعمل على ن حياألامعظمفي ن يحصلووسمية ملوا
من لكثيرافيبعيد مد أمنذخلية الداةلهجراتالمعدتفع تر،ءالصحرابجنويقيا فرأ
،حملليالعملاصفرفيها تقل لتي انالبلدامنقليمية إةهجرلك ذحب يصاونالبلدا
تكالتحرانفإيقيا فرألشماوسط وألاقلشرافيحتى و.لسهلامنطقة في صة بخاو
.ليةولداتكالتحرامنن حياألامنكثير في هم أخليةالدا

منها يستفيدن أميكنلتي اينجرملهااعمدمج ابرب رجتامن عة مجموك هناو
(خليةالداةلهجراصةبخاو)ة لهجراجتعلت اردمباتصميم في ت سالسيااورمقر

تاردمبات كزرقد و.لهامة زملالاطرخملاامنحتد وءالفقرايفينيلرانللسكاة ئدفاكثر أ
عملدامنى خرألاعانوألاوتماملعلوباين جرملهاايدوتزعلى ة دلعاافيين جرملهااعم د
لتبذوثلبحوايجتريا ليزمافي مية حلكواغيرنيتا غاتينامنظمة ن ألكذلمثا .لعمليا

حتلو،تاءسالإلجئني لالاوين جرملهااضتعرمتنع لتي العماألبام تقووةصرملناادجهو
ةرازومن يل بتموين جرملهااعملدمج نابرفر يو،لهندافي و.لهاى تتصدوكلهم مشا

حةملتاالعملاصفروقحلقواورجوألاعنت مامعلوة ملتحداململكةافيلية ولدالتنميةا
(جيفيكاأ)لعيش ائلساو مكتبنشأ أو.لهندابغر فية لفقيراءنحاألا منين جرللمها
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يةالوفي ت ارملهاالتحسنييب رلتدالخالمن ين جرملهااعملديع رمشايشا دسسة مؤو
،اشترارهاماية الوفي مية حلكواتخملططاالىإلصولواعلىة عدملسااون جستاار
كلهممشاعلى ء لضواتسليطوين جرملهااللعمااةرصوحتسني في ن ملنظمتااجنحت و

ًيضاأتتخذاو.طنيلواىملستواعلىوتيااللواىمستوعلى ت سالسيااتقشامنافي 
من ،ينجرملهااعمدحتسني في ملعنية اتالكالواوتسالسياايرمقرك اشرإلت اردمبا

،لعملافيلهن ستغالاضبغرت الصغيراءلنسااوتلفتيابار جتاالامنع ع ومشرقبيل 
هو منهف لهداو،لصنيامةحكوولية ولدالعملامنظمة بني ك مشترع ومشرهو و

عمدفي ى قوأرودءادأميكنهمحتى ت سالسياايرمقرومية حلكواتالكالواةرقدء بنا
347 ميةحلكواغيرت ملنظماابعضى ترو.بهنر جتاالانودلة حليلواوتالصغيراتاجرملهاا

ميكن ينجرملهااللعمااحيدتون أ،نجس تاارية الوفي س ياابرمنظمة مثل ،يةلهندا
بةنقاس ياابرمنظمة ت نشأأو.لهمستغالامنعوقهم حقوك اردإعلىهم عديسان أ

على ظحلفااولة لعمااتنظيمفي فها اهدأهمأحدأيتمثللتي القطناتلقيح ل لعما
1من كثر أبةلنقااتضمو.ينجرللمهاضية ولتفااةلقوا ضعتووظيف تولة كاو 500

طنقامية حلكواغيرملنظمة اتنشأأ2007م عافي و.لةلعمااعلىللطلب ًقاميثا
لةعمات تنقالقبة املرن جستااروتارجاجويتي الوبني ية دوحلدابرملعااكلفي تفتيش 

لتازما ورجوألافيئية جزة ديازلعماألابصحاأضعر،دجلهواهلهذنتيجة و.لطفاألا
.يةرجات ضاوملفاا

خليرباد يعومبا ين جرملهااعملدلكثير بام لقياانيةمكاإلىإمثلةألاه هذتشير و
عمدعلى عد يساضع وفضل بأةدلعاافيت ماحلكواتتمتعو.همسرأعلى وعليهم 

ًافقرقل أطقمنالى إفقرأطقمنامن ة لهجراثحتدما عندنهم ابلدفي ين جرملهاا
لصوونضمات ماللحكوميكن و.ةروجملاانالبلدابنيت الحلاابعضفي و ألبلدانفس في 

حةملتاالعملاصفروقهم حقوعن ت مامعلولك ذفي مبا ،تماخلدالىإينجرملهاا
غير بهالب يطالتي اتقاستحقاالاوقحلقوابنفسلبة ملطااعلىتهم رقدمن كد لتأاو
،ينجرملهااللعمااتنظيمقل تعرال قل ألاعلىو أتيسرن أتماللحكوميكن و.ينجرملهاا
.عليهقبة ملعااولة لعمابار جتاالاصدرقة بدقب اترن أميكنها و

لفصلااهذمن ملستخلصة ائيسيةلرائلسالرا
لتحسني مهمعي ارلزاغيريفي لرادقتصاالانأتثبتلتي الةدألامنلكثير اكهناً،أوال

في يفينيلرانلسكاامنكبير د عدك يشترو.لفقرامنت فالإلاصفروطر خملااةرادإ
هميةأعيارلزاغيرد قتصاالايكتسبف سوو.هميتهأدادتزي لذاعيارلزاغيرد قتصاالا

كثير فيض يتعرع لقطاااهذن أعلى .مليوايفينيلرابلشبااصلفرر كمصدصة خا
لتففتاويحلضرازلتحيابسببت سالسياايرمقرنب جامن ل همالإلن حياألامن  ُّ

حني فيو.ةلصغيرايعرملشاابصحاأويفيني لراللعماا«تصو»ضعف وسسي ملؤا
ملةشال عماألواجدضع لوكبر أمهتمااجيهتومتنع لت ازما مل العواههذكل ن أ

نألكذلمثاً.عملياممكن مل العوالتلكي لتصدانفإعي ارلزاغيريفي لرادقتصالال
تماخدمثل ،يةحلضراتماخلداقنطاسيع تول خالمن ه تسخيرميكن ي حلضرازلتحيا ُّ

قفوميكن و.ئيةلناائهاحياأوةلصغيراتالبلدالىإتصللكي ية رلتجاالعماألاتنمية 
.عيارلزاغيريفي لرادقتصاالاعلىكز ترةئدارتالكاوءنشاإلخالمن سسي ملؤالتفتتا
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تنميتها ميكنيع رملشاابصحاأرصغاويفيني لرالللعماعية جلمااتارلقدانفإًاخيرأو
لىإلهمصوووتنظيمهم تيسر و أعمتدت سسامؤء نشاإوتساسياضع ولخالمن 

يلتصدانإللقواصةخالو.ئقلالالعملاييرمعايز تعزيق طرعن لك كذو،تماخلدا
لةمسأن البلدامنلكثير افيعي ارلزاغيريفي لرادقتصاالالهض يتعري لذالهمالإل
.تسالسياايرمقرل ومتنافي وممكنة وسمة حا

الزراعية غير االقتصادية للتنمية رئيسية محركة قوة زالت ما الزراعة أن حني في ً،ثانيا
متكن أن ميكن أخرى مهمة محركات ًًأيضااليوم  هناك فإن السياقات من الكثير في 

هو األول واحملرك بالزراعة. املدفوع النمو مع بالتوازي حتى االزدهارمن  الزراعي غير االقتصاد 
يقل التي املتوسطة أو الصغيرة املراكز منو يعزز الذي املشتت التحضر وباألخص التحضر، 

االقتصادات بني املتزايد التكامل ويتسم قبل. من عليه كان عما اجلغرافي التركز فيها 
الزراعي غير الريفي لالقتصاد سواء بالغة بأهمية املناطق من الكثير في واحلضرية الريفية 

بني التكامل يتيحان اللذان والعوملة التحرير هو الثاني واحملرك بالزراعة. املدفوع النمو أو 
فرص تهيئة أو النامية البلدان في الزراعية غير القيمة سالسل وبعض الريفية املناطق 

الثالثة احملركة والقوة الريفية. املناطق في السالسل هذه حول ثانوية خدمات أو عمل 
البنية نشر خاص بشكل املهمة العوامل ومن نة؛احملسواملعلومات  االتصاالت ظمنهي   َُّ

أنحاء جميع في الريفية املناطق في تغطيتها نطاق وتوسيع املتنقلة للهواتف األساسية
باعتبارها املتجددة، وبخاصة الالمركزية، الطاقة ظمنفي  االستثمار زيادة ،ورابعاالعالم.   ًُ

غير الريفي االقتصاد تنمية فرص وتتفاوت الزراعي. غير الريفي لالقتصاد ًمهماًمحركا
مختلف وتلتقي البلدان. داخل األقاليم وأراضي البلدان باختالف ًًًكبيراًتفاوتاالزراعي  
ميكن جديدة بيئة ًعموماتوفر  ولكنها السياقات، مختلف في الطرق مبختلف احملركات 

احمللية  احملركات حتديد خالل من الزراعي غير الريفي لالقتصاد متجدد اهتمام تكريس فيها 
دة منها وفهم الفرص واخملاطر التي يواجهها السكان الريفيون الفقراء.واالستفا
،عيارلزاغيريفي لرادقتصاالابيئةحتسني يتطلب ة يدجلداتكاحملراتسخيرً،لثاثا

لكذيشمل و.نملعنيوانعلولفااجههاايولتي اطرخملاامنحلد اوفز احلوايز تعزلي لتاباو
لبنيةباض لنهوالخالمن يفية لراطقملناافيمة لعاالبيئةاحتسني منه نب جافي 

يشمل كما .ةرادإلاحتسنيل خالمن لك كذو(لنقلاوقة لطاامثل)تماخلداوسية ساألا
دقتصاالافيعلة لفااتجلهااعلىص خابشكل ثر تؤلتي البيئةانباجوجلة معا

لتشجيع يةرلتجاالعماألاخمناحتسني هنا لغة لبااهميةألامنو.عيارلزاغيريفي لرا
لعماألاتنميةت ماخدفير توًًيضاأملهمامنو.تياملستوافةكاعلى ص خلاارستثماالا
نأتكاللشرسي ساألامنو.ةلصغيرايعرملشاابصحاأتجاحتياائمتاللتي اتماخلداو

يتعلق فيماو .ئمةملالاتارملهاباتتمتع لتي املةلعااليداعلىل حلصواسعها بون يكو
فيها نويجدلتي البيئةاهينة حملسالبيئةانفإعي ارلزاغيرد قتصاالافيملني لعابا َّ

لتنظيماعلىتهم رقدوقهم بحقوف تعترلتي البيئةاًًيضاأهيو،للعملة جيدًصافر
غيرونة ملضمواغيروجر ألانيةملتدالعماألارنتشاالي للتصدد جهوفيها ل تبذلتي او
.سميلراغيرع لقطاافي (نحياألامنكثير في ء للنساص خابشكل حة ملتاا)ملنظمة ا
تهمرقدز تعزولتنظيم اعلىتهم رقدعم تدوقهم بحقوف تعتربيئة ن وجرملهاايلتمسو

ضحالوامنو.منخفضةبتكلفة ولة بسهوطن لوالىإليةملااتياللتحوالسارإعلى 
علةفات جهامن ًادجهوتتطلب عي ارلزاغيريفي لرادقتصالالنة محسبيئة تهيئة ن أ َّ

،نحياألامنكثير في سمة حامية حلكواعلةلفااتجلهاابهام تقولتي اراودألاو.ةكثير
تكالشرامثل،نوخرآلاهايتخذلتي اتاردملبااتيسيرة كثيرت الحافي تشمل نت كان إو
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فيها.طة سالواوها حتفيزويفيني لراللعمااتمنظماو أ
يقل العي ارلزاغيريفي لرادقتصاالباملعنية اعلةلفااتجلهااتارقديز تعزً،رابعا

تارملهااءبناولتعليم ايتسم،دلصدااهذفي و .لهبة ملطلوالبيئةاحتسنيعن همية أ
لعملاصفرلى إلصولوامنيفيني لراينشدالراوبلشباانِّميكلك ذنألة كبيرهمية بأ
من لكثيرافيو.بهمصة خلاايةرلتجاالهمعماأةرادإوءبدعلى تهم رقدز يعزو،ئقلالا
بلشبااولطفالألح ملتاالتعليماةدجووعنوفي ة كثيرت حتسيناء اجرإميلز،نالبلدا
مجابرفي مة امستدت حتسيناء اجرإصخابشكل نييتعو.يفينيلراينشدالراو َّ

نلسكااتجاحتيااسبينافضل أبشكلتصميمها وملهنية اولفنية اتارملهااتنمية 
نيسعومن و أصليةألاطقهممنافي ء لبقاافيمنهم ن غبويرمن ء اسو)يفيني لرا
يتطلبو.ةملتغيرايةحلضراويفية لراتادقتصاالاتجاحتياائميالمبا و (ةلهجرالىإ
معوتماحلكواخلادتلفاحتاملهنية اولفنية اتارملهااتنميةمج ابرسيع تووحصالإ
صخلصواجهوعلى صة خلااتكاللشرميكن و.ميةحلكواغيرت ملنظمااوصخلااعلقطاا
لةلكفاملهنية اولفنية اتارملهااتنميةمج ابرفي لعمل اةديازمن ًًاكثيرتستفيد ن أ

يتعلق فيماو .يفينيلرانلسكااتارمهاولعمل اقاسوأتطلبابني ق تساالاحتسني
ميثل ،(ءلنسااولجالرامنى لصغراوةلصغيرايعرملشاابصحاألكذفي مبا )تكالشربا

نةحملساليةملااتماخلداوية رلتجاالعماألاتنميةت ماخدلى إلصولوابلستيسير  َُّ
من (نوجرملهاافيهممبن )للعمابايتعلق فيما و.تارلقداءبنافي سمة حانب اجو

سميلراغيروسمي لراعنيلقطاافيلتنظيمية اتهمارقدحتسني ة كبيرجة ربدملهم ا
غير يفيلرادقتصاالاتارقدء بنان فإ،ىخرأةمرو.لجاللرلك كذوءللنساوءالسواعلى 

.ةدمنفربها م تقون أعلةفاجهة ي ألميكن ال مهمة خله ادتارلقداءبنالك كذوعي ارلزا
ميكن لتياةملبتكرانولتعاالشكاأمنيد لعدانحياألامن كثير في يتطلب لك ذلكن و
للتيسير كزاكمرن حياألامنكثير في لك كذوئيسي رروبدت ماحلكوافيهام تقون أ
.طةسالواولتحفيز او
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منطقة اندروي، مدغشقر: رانايفو جان نيلسون 
يصلح شباكه مع فريق الصيد. انه صياد ميتلك 

 مزرعة صغيرة. وهو عضو في رابطة تزرع ًأيضا
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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الفصل السابع 


ما الذي ينبغي عمله 

بل حتقيقه؟ُوما هي س
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ًماعا 15لعمر امنتبلغ ،نوفوابورتوكاريرو  إلياينا
في سناوزماأمنطقةفي عية ارزةسرألتنمي و

يةنوثاسة رمدفي عية سبوأيلةنزهي و،وبيرق شر
.بنيهوملواميذ للتال

يةدقتصاالاتياملستوا»سحتت نأن  في إلياني وترغب  َّ
إنها إلياني وتقول احمللي. مجتمعها في «لتعليميةاو

قلقة من تدني مستوى معظم املدارس االبتدائية 
التي ال يتعلم فيها األطفال سوى احلساب والقراءة 
والكتابة؛ كما تشعر بالقلق من عدم توفر املدارس  

تعليم نوبدلشخص ا»إن  قائلة إلياني وتعلق الثانوية.
حتصل نأميكنكسة ارلدباو ...ءشيي أيفعلن أميكنهال 

سكر جتهيز صناعة ازدهار إلى تواقة فإنها ،«ةملنهمرا
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  
ئمةماليقة بطرت بالغاانستغل ال نحن »املستدامة. 

كل حلطباقنحرورشجاألانقطعفنحن  .سليمةو أ
تاتغييرث حتدو ...لطبيعةاعلىلك بذي نعتدو،ميو
من بهم نقوما بسبب عنها ن لوومسؤنحن خية منا
،سليمبشكل قب تتعال لفصواتعدلم و ...نشطةأ

.«تكسرأبهاعم تدلتي ادلنقواتكسبوجيد عمل على 
وقد أنشأ الصف الدراسي امللتحقة به في املدرسة  

 مكتبة متنقلة في اجملتمع احمللي.ًًمؤخرا

لتيانشطةألانفسن الوايز»والديها  إن إلياني وتقول
وتعتقد .«تالسنوها لووايزهما داجدأوهما ؤباآنكا

يتركان  عندما«تهماحياعية نون سيحسنا»أنهما  
ًالزراعة. وعلى الرغم من أنها تود أن تسلك طريقا

مماأ»اجللوس  ميكنها حيث احملاسبة، مثل ً،مهنيا
رمطاألاوأقةرحلاالشمساةنامعاعن ًابعيد ...بسوحلاا

نحصل نأينبغيً،الوأ...صيلحملااتفسد لك لذو
يعي حتىت قشاملناالخالمن جيه لتوابعض على 
لكذبعد علينا و ...راضرأمنبهم يلحق ما س لناا
سنغرن أًًمثالميكننا و.هاننفذوًفااهدأنضعن أ
]تبالغااعةارزنعيد وت تالنباا ةسمدألا[نستعملو...
. ...«ضرألاحتسني [جلأمن]لطبيعية ا

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/eliany.htm
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سون  في الثالثة والعشرين من رانيفو جان نيل
عمره وأب لثالثة أطفال، ويعيش في مدينة فوكاب

 بعض ًًمبدغشقر. وهو صياد سمك ولديه أيضا
األراضي التي يزرعها. وهو يود زيادة ثروته من املاشية

 أكثر وأن تكون لديه معدات ٍوأن يحصل على أراض
ًساأر 20،شيةماي لدنتكون بأحلم أ»أفضل:  زراعية
نأوحلجر امنل منزء بنافي فكر أوًً ...مثالشية ملاامن 
يشترأفسوو،سلناائرسامثل ر ثوهايجربة عرمتلك ا

من قطيعاي شترسأو-ًًيباتقرل حقوخمسة -ًالحقو
.[«ثهاحلر]ن الثيرا

ورانيفو عضو في رابطة الكثبان الرملية التي 
 ملعاجلة مشاكل الكثبان الرملية ًًأنشئت مؤخرا

اخلطيرة التي تغزو األراضي الزراعية عن طريق زراعة
شتالت األشجار. ويقول رانيفو إنه يتوق إلى تشجيع  

ههذلتحسني به مقوأنأدوأما»اجملتمعية:  الزراعة
سنحصل ...عيجلماالعملاهوفيها عيش ألتيايةلقرا

ميكننا كبيرحقل لى إلهاسنحولتي اضيارألاعلى 
هرتدما لك ذبعد نضع و.نيوتعابشكل فيه نعمل ن أ

ينقدب حسافي ت ادايرإمنحلقل اصيل محاعلينا 
في كثرأعملعلى ل للحصولية وألاموكأمها لنستخد َّ

.«ملستقبلا
نبشأى خرألارفكاألامنيد لعدايهلدنيفو ارو

ههذبعض و،حمللياجملتمعاتجاحتيااتلبيـة كيفية 
نفإير ملداكنتني ألو»ً.جيارخاًعمادجيحتار فكاألا
يلذاحمرألارلصباالكذلة ازإهوحه قترسأما ل وأ
طبي كزمرء نشاإطلبسأكما  .فةبكثاينمو خذ أ
لوحاسأو ...صحيفق مري أعنًابعيدنقيم ننا أل

لكذنألك سماألايدلصيابطة ارءنشاإلكذبعد 
ً.بارقاي لدن يكون أحبأو،لاموبأعلينا د سيعو
اهذ:للصيدت امعدوقنعة أوشبكة نطلب ف سوو
لنااحوأنتتحسمبا رو.بطتناالرطلبه سأما هو  ًّ

عن ًالومسؤكنت ني ألوو.بطةالراتلك بفضل 
هو بهم قوأمال وأنلكا،بكافون كميوتنمية 
... ضرلأللك ذبعد غ نتفرثم  .بطةالراتلكء نشاإ

. ...«مليةلرانلكثباالتلك 

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/ranaivo.htm
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لغداجليلص لفراتهيئة
على الطلب فيه يزداد الذي العالم هذا في املفارقة على بالتشديد التقرير هذا بدأنا 

ما ذلك ومع الطبيعية، املوارد وقيمة ندرة فيه وتزداد بالزراعة املرتبطة واخلدمات السلع 
العالم. فقراء أغلبية تستضيف النامي العالم أنحاء مختلف في الريفية املناطق زالت 

وكذلك احلضريون السكان منها تضرر التي 2006- 2008الفترة  في األغذية أزمة إلى وأشرنا 
الذي العام بالتهميش ذكرتنا أزمة وهي البلدان، من الكثير في الفقراء الريفيون السكانالعمل البديل   ذلك يقتصر وال األغذية، وأسواق الزراعية األسواق في الصغيرة احليازات أصحاب يلقاهفي غانا 

أعقاب في واتخذت البلدان. داخل احلضرية األسواق ًًأيضايشمل  بل العاملية، األسواق على 
األغذية، أسواق في االستقرار وحتقيق الزراعي اإلنتاج لتعزيز املبادرات من مجموعة األزمة 

البلدان أنحاء جميع في األغذية أسعار لصدمات الفقراء السكان تعرض من احلد و/أو 
الفقر لتحديات للتصدي كافية تدابير اتخاذ إلى قائمة زالت ما احلاجة أن على النامية. 
في العالم سكان من املتزايد العدد إطعام على الوقت نفس في ًًأيضاوالعمل  الريفي 

ُّر املناخ.الوقت الذي يزداد فيه شح املوارد البيئية وتغي

طموحات وخطط ملستقبل الشباب الريفيني اليوم

فرتتوملة متكامنطقة ى رأنأمتنىأ»
ينبغيو .لعملاصفرمن لكثير افيها
لتياتللسلطاص خلصواجه وعلى 
من لكثيرالتبذن أمنطقتنا حتكم 
نيملداجملتمعامعق تفاالباجلهد ا
ًمستقبالى رأ،نعم .هادمبفرليس و

ىلدنيكون أفيمل أيلد ...قامشر
من نجويتخرونوريتطوين لذابلشباا
،ملستقبلنامختلفة ية ؤرت معاجلاا
لىإبهان وينظرة يدجديقة طر

نأفيمل أيلد،نعم ...منطقتنا
من غملراعلى،جملتمعااهذر يتغي َّ
،بةلصعوالغةبالة ملسأانأعلمأننيأ
نأعلينا  .مستحيلةليست لكنها و

 ....«لكذلتحقيق بجد نعمل 
سا ا سبينوزا دلغادواإل ، إ
.وبري، ًماعا 23، نثىأا

عشر بعدنفسي ى رأنأستطيعأ»
تممتلكاينا لدوتنهمر ر مطاألا:تاسنو
،قلسوافيحة متار ولبذاعانوأكل و
رولبذاتلكلى إنظرا»،لقوأفسوو
خذنأهيا ،قبلمن بها جنرلم لتي ا

ًفعالها خذنأفسوو،«منهاًبعضا
سهاسنغرو ...رمطاألاسم ملوها خرندو
«.رمطاألاتهطل ما عند

سوفاالي ، سوزان ت
.قرسغمد، ًماعا 23، أنثىا

بها  يتشترالدنقوي لدنت كالو »
لكي حلليبابيعسأ،سةموجا
ىلدن كااذإو ...ةسرألاعلىنفق أ
نَّيتمكف فسوسة موجالشخص ا

... ضرُمبشكل ته سرألةعاإمن 
من جرأمنعليه حصل أمانفق سأ

.ليطفاأتعليمعلى مي ليواعملي 
[ماستخدبا]ة جيدسة رمبدحلقهم سأ
عملي منها فروألتياتاخرملدا
..«.ةصغيرة عنزبيع ثمن من و أميليوا

، إقبالا جاويد 
ستابا، ًماعا 25، كرذ .نك
يحيا نأفينصلي وًجمعيامل نأ»
نهمأعتقدأو.منافضل أةحيانا ؤبناأ

نإ.فضلأةحياًفعالن سيعيشو
مهمماأنيكوف سووكيتحرلم لعاا
يتخيل نكامن  .للعيشفضل أقطر
محطة بهان سيكوملنطقة اههذن أ
يهملدًصاشخاأكهنان إبل؟عةاذإ
«.يةلقرافين يوتليفزة جهزأ

، عمر دييديو
سنغاا، ًماعا 22، كرذ .لل

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/elsa.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/suzanne.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/pakistan/javed.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/senegal/oumar.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/ghana.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/ghana.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/video/ghana.htm
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ةخذآلبيئيةافولظرفا .يلتحداالهذي للتصدنحة ساتت باصة لفرانألىإناشرأو
ًًيضاأثمةن أعلى؛سلنااوتادقتصاالاجهاتولتي اطرخملااليلتاباد ادتزو،رلتغيافي  ُّ

دراملواعلىئمة لقاالعيشابلسهافرتونأميكنلتي السلعاوتماللخدة يدجدت ارتصو ُ
قساوم قدعلى لتحضر اعمليةتسير و،تاتغيرق اسوألاتقاسياتشهد و .لطبيعيةا

كما ،قاسوألالخولدء الفقرايفلرالجاروءنسام ماأةيدجلداصلفرامن ة فذنالتفتح 
ئلةهانسبة ب لشبااولطفاألايشكلن آلاو.قاسوألاتلك ل حوة يدجدطر مخاح تطر
ستقعونسيعيشوين لذاهمب لشبااولطفاألاءالهؤو،ءالفقرايفينيلرانلسكاامن 

جةحلاامسأفيلتي اهيملقبلة ايفيةلرالجياألانأكما .مليواتالحتور ثاآعليهم 
ميوعن ًمايود ادتزو.فيهاتها حاطموحتقيق ميكنها كن ماأيفيةلراطقملنااىترن ألىإ
شيةملاابيةترفي و أعنيراكمزلعمل افيغبة لرايهملديعد لم ين لذابلشبااداعدأ
ُّرتغيولبيئي ارهولتدايديؤلن و.يفيةلراطقملناافيمة قاإلاعنن فويعزاتوباين لذاو
اّلإيفيةلراطقملنااوعة ارللزت سالسياامنملستمر الهماإلامنلك بذن يقترما وخملناا
.يةقوت اءاجرإذتخاافين آلاأنبدن أبدال ،لكذريتغيلكي و.لعمليةاههذتضخيم لى إ َّ

ًًيضاألتوحلا ...يبيدر موألانألو»
ةأملرفا.سطةمتوسة رمدءنشاإ
ما لىإستهااردتتم ن أميكنها ال 
ال يتناقرن ألئية ابتدالاحلةملرابعد 
.ئيةابتداسة رمدى سوبها جد يو
من جوخلربالها ح مسموغير ة أملرا
سةرمدء نشاإلىإسعىسأ ...يةلقرا
ال حتىت للبناعليا و أسطة متو
».ية لقرامنتلبنااجتخر

، حممد نفيد
ستابا، ًماعا 22، كرذ .نك

نألن ملكاااهذمن نتقل أنأمتنىأ»
... هناًًاكثيرن نويعا،ىتركما ،سلناا
[ينةملدافيني اخوإ]نأعتقدأو

نهمإ...فضلأًفاوظرن يعيشو
يهملدوئقة الكن ماأفي ن يعيشو
نفسك تقتلن ألىإتضطر ال وعمل 
لحلااهوكما م تتقدلكي لعمل افي 
ماعندًًاكثيرني نعاهنا نحن  .هنا
به ننحسء شيعلى نحصل ن أيد نر ِّ
.«معيشتناف وظر

ساردونوفوا  سريافني وليامز  ، كرذ، لي
.وبري، ًماعا 20

في]لنا احوأتتحسنن أًفعالمتنى أ»
بعض ينالدن تكون أو [ملستقبلا
كلها تيسرأنتكون أوشية ملاا

تختلف نأمتنىأو .ةجيدصحة في 
نأ-ن آلاعليههي عما عي ضاوأ

ننيأعنيأ ...تممتلكاي لدنتكو
سوؤربعض ي لدن تكون أمتنىأ
بعضوعز ملااوم غناألاوشية ملاا
.ججالدامنلكثير ابل،ججالدا
حينها .تيحيار ستتغيحينئذ و َّ
ًئمااديلد ...فضلأننيبأشعر سأ
نأعتقدأ؛رستتغيل احوألانبأن مياإ َّ
«.فضلألالىإلوستؤر موألا

، مانانتان باباي
.قرسغمد، ًماعا 19، كرذ

http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/peru/william.htm
http://www.ifad.org/rpr2011/testimonials/madagascar/manantane.htm
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ظلت يلذالتهميشاميتدلتي املالعوامنللكثير ت اءاجرإلاههذى تتصدن أيجب و
وأةيدجلداطرخملااملاعومن تخفف و،يخرلتاامرعلى له ض تتعريفية لراتادقتصاالا

من ءالفقرايفينيلرانلسكاانِّمتكو،فضلأبشكلمعها مل للتعاًقاطرث تستحد
طقملنااتنهضن أينبغيو.يدقتصاالالنموافيكة رللمشاة يدجلداصلفراتسخير 

سلناافيهايستطيع كن ماألىإللتتحوعليها م تخيلتي ادكولرالةحامن يفية لرا ِّ
جنتاإلافيء اسوت اربتكاالافيهاتتحقق وية مجزص فروةجيدت ماخدلى إلصولوا
.قةلطااليدتوفي و أعيةارلزاغيريع رملشاافيو أيقلتسواوأعيارلزا

يةدقتصاالاوئية مناإلاتسالسيااعلىء بقاإلاهول وألارخلياا؟لكذحتقيق ميكن كيف 
وأ؛بعيدحد لى إًئعاشال ازما ي لذاعةارلزالهماإلكذفي مبا  «عليهانا عتدالتيا»
طتبارالافكو أ؛سيةساألالبنيةاوتماخلداومة لعااتارستثماالافيي حلضرالتحيزا
في يتناغاغ بلوعن بنا ستقصر ر موأكلهاه هذو،يةغذألاقاسوأولة ولدابنيمل لشاا

غير عملداتشمللتي ايفيةلرالتنميةافي «ةدملعتاا»هج ُلنانأكما .قلسياااهذ
عيارلزاغيريفي لرادقتصاالباث اكترالامعدوعني راملزارلصغائم ملالاغيرو أفيلكاا
حيةنامن ي دقتصاالالنموايالقضاى تتصدلتي اتاردملبااوتسالسياابنيم نفصاالاو
«ةدملعتاا»هج ُلنافيًًيضاأرقصوك هناو.ىخرألاحيةلناامنية لبشراتارلقدايا قضاو

جهلتواوجية نتاإلايالقضااجلةمعاعلى مامتاة ردقاغير لت ازما هج نفهي ،عةارلزافي ًُ
هجُلناههذكل ليه إتفتقرما ن ألكذمن هم ألاو.مةاستدالاياقضانب جالى إقيلسوا
ءلنساامعيشةبل سعلى ة ثرملؤاصلفراوطر للمخامل لكاايرلتقداهوية لتقليدا ُ
تخفيف هميةأو،مليوامنهمكل بها ر يتغيلتي ايقةلطراوء الفقرايفينيلرالجالراو َّ
.ءالفقرانيفيولرانلسكاايستفيدحتى وص لفراتنتعشحتى طر خملااةرادإحتسنيو أ

يفيلرالفقرامنحلد اجلأمنفضل أيقةبطري دقتصاالالنمواتسخيرن ذإميكن كيف 
ةربعباو؟ملستقبلاعلىته اذقت لوافيكيز لترامع،صلفراوطر خملاافيهد ادتزق سيافي 

من يحدوصلفرانيحسن أميكني لذالنموامنع لنوالكذيز تعزميكننا كيف ،ىخرأ ِّ
؟ملقبلةاولية حلاايفلرالجياأمماأطرخملاا

في لةبسهوقعنا توقد ومملقاالهايتسع ال مة لعااتالؤلتسااتلكعلى بة جاإلاو
مهاتقدى مستوفي ن البلدابنية كبيرت فاختالاكهناو.لتعميمافيلغة ملبااكشر

علقطاابنيةوحجم و،يفيلرالفقراةهوعمق وعتسااو،لنمواطمناأو،يدقتصاالا
حيث منعليها لم لعاافيلتنمية ايرتقرت فئاق نطبااىمدلك ذفي مبا ،يفيلرا
يقطرعلى ها سيرو أيةحلضراطقملنااعلىتها ادقتصاادعتمااوأعةارلزاعلىها دعتماا
تسالسياانأيرلتقرااهذل خالنا كدأقدو،ةرادإلاظمنفي ن البلداتوتتفاكما  .للتحوا ُ
طقملناانأهولك ذمن هم ألالعلو.يفيلراللفقري للتصدسية ساألسليمةاةرادإلاو
حظناالكما و؛تالجملااتلككل في ًًًاكبيرًتاوتفات وتتفان أميكنن البلداخلادخملتلفة ا

عةارلزامنولك ذفي مبا  )للنموكة حملراملالعوانفإير لتقرامنلى وألاللفصوافي 
ينطبقو.بلدكل خل ادطق ملنااينبتبايع زلتواينةمتبا (عيارلزاغيريفي لرادقتصاالاو
ضلتعرانوبدومنخفضة بتكلفة ق اسوألالخوبدتسمح لتي افولظراعلىًًيضاألك ذ



             
            

           
           

          
          

                
           

           
           

            
           
           
           

            
              

          
             
          
            
          

            
            

           
             

            
             

            
        

          
            

           
         

            
         

221بل حتقيقه؟ُما الذي ينبغي عمله وما هي سالفصل السابع  

.ةلصغيرايعرملشاافيهاهر دتزن أميكنسليمة بيئة تهيئ لتي افولظراوأ،ةكبيرطر خملا
مبعدف اعترالاهو «دملعتاالعملاُنزولتجاملهمة ادبعاألاحدأ »هج ن فإلك لذنتيجة و

يفيةلراللتنمية،يةلقطراتلتصنيفااسساأعلىحتى ال و،مةعات مخططاي أدجوو
ينبغي لتيائيسيةلرايالقضااوكيز لتراتالمجات وتتفاف سوو.يفيلرالفقرامنحلد او
نناأعلى .تقالسياافختالباعلة لفااتجلهاامختلفت لياومسؤور اودأولها ي لتصدا

.ضحنياومني عاين أمببدقشة ملناامنج نخرن أحلدااهذعند نستطيع 
لكذيشمل و.يفيلرالفقرامنحلد اجلأمنلنمو افيشمل أنهجع تباامنبد ال ً،الوأ
نحو للتحواويفي لرالنموافيمة رلصاابعيةلتتااوألضيقةاعيةلقطااهجُلنازوجتا

نلسكااتارقديز تعزنفسه قت لوافيو،يفيةلراطقملناابيئةحتسني في ر ستثماالا
.للنموة يدجدص فرتشجيع وطر خملااةرادإ/تخفيفعلى لعمل امنبد ال و .يفينيلرا
،طقملناامنلكثير افيية دقتصاالالتنميةافيعة ارلزارودهمية بأير لتقرااهذف يعترو
هميةبأير لتقرافيعتركما  .عةارلزاعلىة ملعتمدانالبلدافيًياحصرليس وًصاخصوو
ءلنساامنلكثير امماألفقرامنج وخلراصلفرر كمصدة لصغيراتازحليااعةارز
صةبخاو،ملقبلةايفيةلرالجياألاومليوابشبامن لكثير افيهممبن ،يفينيلرالجالراو

.لملعااقنطاعلى عة ارلزالخالمن مة ملقداتماخلداولسلع اهميةأديادزاظلفي 
نأعةارللزميكن حتى يفي لرالنموافيسع وأنهجع تبااىخرألاحيةلناامن بد ال و

للنمو ةيدجدكة محرمل اعوتسخير وية حليوايفيةلراتادقتصالالكة محرة قوتشكل 
يفيةلراطقملناابنيثق وأتصالمة قاإولتحضر ايقطرعلى لسير الكذفي مبا ،يفيلرا

قةلطااُنية كزمرال نحو ل لتحواو،تالتصالالسية ساألالبنيةاحتسنيو،يةحلضرا ظمو
تازحليااعةارزبه م تقوي لذارولدافيكبير ت وتفام ليوالفعلباك هناو.ملةلعواو
نالبلداوليم قاألامختلففي يفية لراسرألاعيشبل لسسي ساأركمصدة لصغيرا ُ
لىإملستقبلافيق اسوألاتالحتوودراملواةرندد يادزايديؤن أجحملرامنو.طقملنااو
من دعدلح لصاة لصغيراتازحليااعةارزتمامقويز تعزعلى قت لوانفسفي لعمل ا

ينخرآينكثيرتشجيع و «(سليمي رجتاعمل »لى إيلهاحتوعلى ين ردلقاا)عني راملزارصغا
من وأعيارلزاغيريفي لرادقتصاالافيو أعينيارزلكعمامختلفة ص فرس لتمااعلى 

نلسكاانِّمتكص لفراتلكن أمنكد لتأافيئيسي لرايلتحدايكمنو.ةلهجرالخال
ةيدامتزد اعدأسعوفي ن فسيكولك بذملقيااعلىة رللقدًتبعاو.لفقرامنج وخلرامن 
نكان إو،ئيةالغذاتهاجاحتياالتلبيةعة ارلزاعلىًًاكثيرقل أجةربدد عتماالاسرألامن 

.نآلامنيفي لراللنمو ملة شاة رصوين تكويتطلب لك ذ
علقطاافيلنمو ايزلتعزبة ملطلواتارستثماالاوتسالسياامنلكثير انأقعالواو

.عةارلزايشملي لذايفيلرالنموافيشمل أنهجيز لتعزحلة صاعي ارلزاغيريفي لرا
يفيريرستثمااخمناتهيئة ة روضرلى إناشرأ،تارستثماالاوتسالسيااتلك بني من و
يفيةلرايعرملشااويفيني لراينملستثمرانِّميكتي ساسيار طاإضعون ضماو؛بييجاإ
منها يتعلقما سيما ال ،سيةساألالبنيةافيرتوو؛لعملامنعية ارلزاغيروعية ارلزا

تماخلداحتسنيو؛تالتصاالاومة لعاافقاملرايزتعزو؛همليااوقة لطاالككذو،لنقلبا
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يةرستثماالاولية ملااتماخلداولصحية ايةعالرالىإًالصووولتعليم امنًاءبديفية لرا
مةلعاافقاملراتشغيلوتسالسيااتنفيذلة كفاو؛يةرلتجاالعماألاتنمية ت ماخدو
ًًيضاأقشناناو.لسليماحلكمامنخ مناها ديسومة عابيئة ضمن ن نولقااماحتراو
نلسكااسيماال ،يفيةلراتادقتصاالافيعلة لفااتجلهااتارقديز تعزلى إجةحلاا
،سبةملنااوئمة ملالاتارملهااتنميةولتعليم امجابرل خالمن نفسهم أءالفقرايفينيلرا
ليةملااظمُلناتعميقوسيع توم يلزكما  .يفينيلرانلسكااتمنظماعم دلخالمن و

عةمجمومن فضل أبشكلة دستفاالامنء الفقرايفينيلرالجالراوءلنساالتمكني 
تياللتحواومني لتأاونئتماالاورخادالاتماخدقبيل من ،لتكلفةاةرمليسواتماخلدامن 

هاغيروعية ارلزايعرملشاافير ستثماالاوطر خملااةرادإولصوألانلضمابة ملطلواليةملاا
.منخفضةبتكلفة ونمابأبني ملغترابرقاألامنلية ملااتياللتحواتلقيويع رملشاامن 

نحياألامنكثير في ة مبتكروبية يجاإلشكاألىإجةحلااعلىء لضوالقيناأً،اخيرأو
.يالقضااتلككل في صة خلااومة لعااعلةلفااتجلهاابنيومة حلكواخلادنوللتعا

نحو جهموعي ارلزاللتكثيفيد جدنهج لى إجةحلااهوني لثاائيسيلراأملبداو
تازحليااعةارلزء لبقااتمامقوفير لتون سيتاساأنلسمتاانتاهاو.مامستدوقلسوا
حيقترو .ملقبلةايفيةلرالجياألابنيلعيش الكسبتيجية استركاصة بخاو،ةلصغيرا

كزترم املستداعيارلزالتكثيفاتسارمماوتساسيافي ة يدجدية ؤريز تعزير لتقرااهذ
سلع فيرتوعلى ر دقاط كنشاعة ارللزد ملتجدالفهمالىإًادستنااملنتجنيار صغاعلى 

روبديته حيوتتسم ع كقطالك كذو،عتساالافية خذآلاقاسولألمهمة ت ماخدو
لنموافعدوئي الغذامنألالةكفاب سباألاههذتشمل و.ىخرأبسباأةلعدسم حا

لتخفيفاولبيئية امةاستدالاحتقيقويفي لرالفقرامنحلد افيهمة ملسااوي دقتصاالا
ةلصغيراتازحليااعةارزعم دهو ح ملقترالعماألالوجدمن ف لهداو.خملناارتغيثر أمن ُّ

قاسوألكذفي مبا )مية ينالداقاسوألامعًًاكثيرفضل أبشكلحية نامن مل تتكالتي ا
نحو ىخرألاحيةلناامنة بقوتتجه و(لبيئيةاتماخلداقاسوألككذوعة ارلزاوية غذألا
ةربندتبطة ملراتمالصداوطر خملااجهوفي نة وملراعلىة رلقداةديازولبيئية امةاستدالا
ئدلعاامنيد يزن أميكن،مكنأحيثما،قاسوألايرتطون أكيفينا أرو.خملناارتغيودراملوا ُّ
مةاملستداهجُلنازتعزبينما ،ةلصغيراتازحلياابصحاألخل لدايضمنوفي لصاا

لبيئيةاتماخلداتعافومدم استخدافيسع لتوانشأمن و.طرخملااةرادإعلى تهم رقد
لتيسير ئمةملالابيرالتداذتخاايطةشر،قاسوألالخودعلى تشجع لتي افزاحلوازيعزن أ

.تنااحليوابيمروعني راملزارصغاكة رمشا
.ىملداةبعيدت عيااتدعلى عي ارلزالتكثيفامنع لنوااهذنحو ل لتحوايينطوو

تارستثماالاوتسالسياالخالمن لعمل الىإجةحلااهوت عياالتداتلكهم أولوأو
في بعيدمد أمنذله ض تتعرعة ارلزاظلتي لذالهمالإلحد ضع لوسة مللموا
حتسينهور ستثماالاةديازبة ملطلواىخرألاتالتغييراتشملو.نالبلدامنلكثير ا

ءبناعلى ة لصغيراتازحلياابصحاأعمدوعية ارلزاقاسوألاتيسير وير تطوفي 
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لواجدجيه توة دعاإو،قاسوألاتلكفي ي جملزاكاشترلالمة زلالاتارلقداولصوألا
لتياتسالسياباخذ ألاومة استدالبام هتماالاةديازنحو عية ارلزاتسالسياالعماأ

عانوأحتفيزوتيسير ًًيضاأملهمامنو .ماملستدالتكثيفانحول لتحواعلى تشجع 
كةرملشاامنة لصغيراتازحلياابصحاأنِّمتكلتي اسسيةملؤاتتيبالترامن ة يدجد
جلميع ةملفيداتتيبالترايزتعزو،عيةارلزاقاسوألافيقل أطرمبخاوكبر أمفيد ر وبد

.عيةارلزالقيمةاسلسالفي ف اطرألا
تبطةملراطرخملاامنحلد اةيدجلداتسارللمماعني راملزارصغام استخداتيسير يتطلب و

على لجالراوءللنسا)ضي ارألاةزحيات ناضماة ديازلخالمن ت سارملمااتلكم استخدبا
على يينطوقد ما هو و،قاسوألالخالمن ضي ارألالىإلصولوابلُستيسير و(ءالسوا
،سسيملؤاىملستواعلىو.ضيارألافيهاتشح لتي اطقملناافيب للشبالغة باهمية أ

لتيايةرستشاالاولبحثية اظمُلناوعي ارلزالتعليمافيت اتغييرًًيضاأللتحوايتطلب
مةاستدالاوعية ارلزاقاسوألاياقضاجلة معاعلى ة رلقداحتسنيوفة ملعراةديازمن ن ِّمتك

.تخالملداوجيا لولتكنوالىإفةضاإلبا،عيةارلزاظمُلناو،ليفلتكااوطر خملاامنحلد او
على متقوهج ُبنتتسم ن أيةرستشاالاولبحثية اولتعليمية ات سساللمؤينبغي و

رمحو (تهممنظماو)نعيوارلزاللعمااونعوراملزافيهايشكل كبر أحقيقي ن وتعا
كل سبتنالتي اتاربتكاالاعلىكيز لترامع،سمهاتقاوفة ملعراجنتاإفيم هتماالا

اهذل عماألالوجدفي م تقدز حرأقدو.كةملشتراكلملشاالحلووةحدعلى ق سيا ُ
يلقطراىملستواعلىل عماألالوجدبني لتمييز اميلزن كان إو،ليولداىملستواعلى 
ىملستواعلىم تقدًًيضاأزحرأو.تنظيميةت باستجااوعملية سة سياضع وو،نهودفما  ُ

لتياتازجناإلامنة دستفاالاوقها نطاسيع توم يلزن كان إو،تالجملاامنكثير في حمللي ا
.لعماألالوبجدًمادُُملاجلأ قضي من حتققت 

ملةشايا قضابع رأ
ءالفقرالحلصاملستقبل انحوجه ملوايفيلرالنموايزتعزفي شمل أنهجذ تخاايتطلب 

ًصاخاًماهتمااماملستداعيارلزالتكثيفالعماألوبجدته اذقت لوافيض لنهواو
فصل كلفي بع رألايالقضااتلكنبثقت اقدو.ياقضابع رألحور ستثماالافي ة ديازو

مهتمااتالمجاتشكل نها ألير لتقرااهذمنها لف يتألتي اسيةساألاللفصوامن 
دقتصاالاتنميةوقاسوألاولقيمة اسلسالوعي ارلزاجنتاإلافي ت عاقطاة لعدملة شا

.ىخرأرموأبنيمن ،عيارلزاغيريفي لرا
يشكلو .يفيةلراطقللمنامة لعاالبيئةاحتسنيهي ملهمة ايالقضااههذلى وأو

لتياطرخملاافيهاتقل كن ماألىإيفيةلراطقملناايلحتوفي ًسياساأًاعنصرلك ذ
حتقيق لغدالجياأويف لرابلشبافيها ميكن وصهم فرفيها د ادتزونلسكااجههاايو

في لتيائيسيةلراتالجملاابعضعلى ير لتقرادشد،دلصدااهذفي و.تهمحاطمو َّ
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سيما ال،سيةساألالبنيةاهيت الجملااتلكحد أو.مهتماالاورستثماالاةديازلى إجة حا
لكيوقاسوألاهردتزلكي سية ساأتالجملااههذو.همليااتادامدإوقة لطااوقلطرا

طقملناابنيت لصالالخالمن حة ملتااخللداصفرلى إلصولوامنس لناايتمكن 
كنماأيفيةلراطقملنااوتغدلكي وية رلتجاالعماألاتنشطلكي و،يةحلضراويفية لرا

طرللمخاض لتعرامنللحد سية ساأًًيضاأهيو.فيهالعيش افيس لنااغب ير
قةلطااردمصات نامكابإم هتماالادادزااذإو .ءلنسااءعناتقليل ولصحة باتبطة ملرا
يفيةلراطقملناامنلكثير افيقة للطاسية ساألاللبنيةسليم س ساكأة دملتجدا

.يفيةلراسيةساألالبنيةاتنميةمن  (قيةسومبا رو)بيئية ئد افوًًيضاأتتحقق ف فسو
تماخلداولصحية ايةعالراولتعليم اتماخدفيها مبا ًً،يضاأمهمةيفية لراتماخلداو
تماخلداتلكهمية أملسناقد و.تالتصاالاوتماملعلواجيالوتكنووتالتصاالاولية ملاا

ةيدجدص فرر ظهومن لتمكني اويفية لراطقملناافيطر خملاابيئةمن حلد افيًجميعا
.رهادزالبايفي لرادقتصالالح لسمااو

نأكيفينا أرقد و .ةرادإلبايفية لراطقملناابيئةلتحسني خر آئيسي رنب جايتعلق و
طرخملاابيئةقمة مفافي ًسببان يكون أميكن (دلفسااولولداشةهشامثل )ةرادإلاءسو

ِّضيقون أميكنهلك ذنأكيفلك كذحظنا الو.ءالفقرايفينيلرالجالراوءلنساامماأ
تمالملعااليفتكامن يد يزوملعاارستثماالادرامور يهدوطنيها امومع مة حلكواعقد 

تسالسيااضيقووص خلاارستثماالايثبطوية رلتجاالعماألاءاجرإيتطلبهالتي ا ِّ
على لكذيينطوو.سيلسياابخلطاايقلتصدص فري أعلىيقضي وننولقااةدسياو
فيميثل ة رادإلابيئةفتحسني  .ءالفقرايفينيلرانلسكااةحياعلى سلبي وشر مباثر أ

مختلفة ًارموألكذيعني قد و.سيةساأنتكان إو،ةمعقدلة مسأن حياألامن كثير 
ليةفعاوعية شريز تعزًماعموته طيافي يحمل ة رادإلاحتسنين أعلى .قللسياًتبعا

جميعنب جامن سة مللمواكةرملشااصفرة ديازو؛ننولقااةدسياولة ءملسااو؛مةحلكوا
لنموايزتعزد جهوكل ح لنجاسي ساأهوو.تهممنظماوءالفقرايفينيلرانلسكاا
.عيارلزالتكثيفافيمة استداكثرأنهجد يجاإولفقر امنحلد اويفي لرا

الفقراء الريفيني السكان قدرة حتسني هي ًخاصاًاهتماماتتطلب  التي الثانية والقضية 
من السكان متكني نحو األساسي الطريق هو قبل، من رأينا كما وهذا، .اخملاطرإدارة  على 

ميكن حاسم عامل أنه كما واالستثمار، باالبتكار املرتبطة اخملاطر وحتمل الفقر من اخلروج 
أن إلى وبالنظر الفقر. حبيسي جتعلهم التي املتداخلة احلرمان حلقات حتطيم من الناس 
حتسني  فإن متزايدة ورمبا متغيرة اليوم الفقراء الريفيون السكان يواجهها التي اخملاطر 

ّأالعلى  اإلمنائي، األعمال جدول في ًوشامالًمحورياًعنصرايشكل  أن ينبغي اخملاطر إدارة
إدارتهم طريقة تتباين قد كما مختلفة مخاطر يواجهون قد األفراد أن احلسبان عن يغيب 

من االستفادة من نهم ِّمتكأن  ينبغي اخملاطر إدارة حتسني على األشخاص ومساعدة لها. 
ميثل ذلك فإن الحظنا وكما ومجزية. مثمرة بطريقة مواردهم واستثمار الناشئة الفرص 

قوة جوانب أحد ًًُ أيضاذلك  ميثل كما الزراعة. في املستدام التكثيف هجنقوة  جوانب أحد
 التعاقدية املفيدة لكل األطراف في سالسل القيمة الزراعية. الترتيبات
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يةدلفراتارلقدايزتعزعم أبشكليتطلب طر خملااةرادإعلىة رلقدايزتعزن أعلى 
لللحصوفية لكااصلفراةديازوحتسني ل خالمن يفيني لرالجالراوءللنساعية جلمااو

كما .جلنسنيابنية اوملسااتشجيعولية فعاكثر أوى قوأتمنظماء نشاإولتعليم اعلى 
حتسنيو،(بلشباافيهممبن )ءالفقرايفينيلرالجالراوءلنساالصوأةعدقايز تعزيتطلب 

جهوفي ف قولواعلىتهم رقدن حتسن أميكنلتي الصوألاكمةامرورخادالاعلى تهم رقد ِّ
تقلل ةيدجدت جيالوتكنوفير توجل أمنق لسواحتفيزو أتنميةلك ذيتطلب و.تمالصدا

في ءالفقرانيفيولرانلسكااوةلصغيراتازحلياابصحاألهاض يتعرلتي اطرخملاامن 
.ليةملااتماخلداولصحية ايةعالراوتماخلداوهمليااتادامدإوقة لطااوعة ارلزاتالمجا
صلفراسيعتوفي ت ارستثمابان تقترما عندسيما ال ،عيةجتماالايةللحماميكن كما 
،طرخملااةرادإعلىء الفقرايفينيلرانلسكااةرقدمن ز تعزن أ،يفيةلراتادقتصاالافي 

.ملستقبلافيكيز لترامنيد مبزة يرجلداتسالسيااتالمجامن ل مجاهو و
لتيايةدلفراتارلقدايزبتعزتتعلق ًمالشاًماهتمااتستحقلتي الثةلثاالقضيةاو

هتلقانت كامما كثر أيفيةلرالتنميةالعماألوجدفي م هتماالىإجةحافي نها إقلنا 
نلسكااةعدمساعلى كيز لتراصخلصواجهوعلى ينبغي و.ةخيرألاتالسنوافي 

تنمية صةفرنيل على ن لفتيااوت لفتيااوب لشبااول جالراوء لنساامنء الفقرايفينيلرا
صلفرامنة دستفاالاميكنهمحتى ليها إنجويحتالتي افةملعرابكتسااوتهم ارمها

بني ةشرمباقة عالك هنا،طنيلوالصعيداعلىو.جهارخاويفية لراطقملناافية يدجلدا
،يفيلرادقتصاالافيو.يدقتصاالالنمواتيامستوع تفاراومتعلمة ملة عاة قود جوو

ييدألاعلى،عيارلزاغيرد قتصاالافيو أعةارلزافيء اسو،ربتكاالاومية ينالداقف تتو
ةيدجلدايةدقتصاالاصلفرامند لفراةدستفااقفتتوو.ملتعلمةاوةهرملااملةلعاا
فةمعرعلى سي ساأبشكل (لهاضه تعرمن حلد اوأطرخملااةرادإعلى ته رقدحتسن و)

في صلفرانتكاأءاسولك ذقصديو.بهم لقيااعلىة رلقداولك بذم لقيااكيفية  َ
في مةاستدالاتمامقوودلصمواعلىة رقدوفة ملعراتكثيفتتطلب لتي اعةارلزا
غير يفيلرادقتصاالافيو أ،هيكلتهات عيدألتياقاسوألاوةيدجلداعيةارلزاقاسوألا
.ينجرملهاالةحافي يفية لراطقملنااجرخالعمل اقسوفي و أعيارلزا

من يحدن أميكنلقيم اوتارملهااوفرملعااعانوأبكتسااعلىس لنااةعدمساو
تسالسيااتيالووأمنوصلفرامنة دستفاالامنفضل أبشكلنهم ِّميكوشتهم هشا

زويتجامبا لتعليم افيًارستثماالكذيتطلب و .تجبهاة عدعلى ًعمالتتطلب لتي ا
لتعليمامنل نتقاالاعلىيفيني لرابلشبااول طفاألاةعدمساو،ئيابتدالاىملستوا
ئمةلقااصللفروتهم حليالتعليم الكذمة ءماللة كفاولي لعاالتعليمالىإئيابتدالا

ملهنيةاولفنية اتارملهااتنميةهمية أعلىًًاكيزتريتطلب كما  .يفيةلراطقملناافي 
.يفينيلرانلسكااىلدقيمتها يز تعزوعليها ل حلصواتيسير و

تملنظماانأعلى .بعتهمتال ولداعلىنييتعل عماألوجدة كبيرجة ربدلك ذميثل و َّ
ميتقدفي مهمة ر اودبأم لقيااميكنهاصة خلاايةرلتجاالعماألاومية حلكواغير 
غير تملنظماافتضاأقدو .كةرملشااعلىتشجيعها ينبغي و،تارملهااتنمية ت ماخد
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؛منهامهمة س وردص ستخالاميكنقيمة ت اربتكاايفيلرالتعليمالىإميةحلكوا
بعد همةملسااوملة لعااةلقوامنجها يحتالتي اتارملهاايدحتدص خلااعللقطاميكن و
تارملهااتنميةل عماألوجدن يكون أينبغي،ىحملتوبايتعلق فيما و .هايرتطوفي لك ذ
صخابشكل كز يرن أًًيضاأينبغين كان إوً،سعااويفية لراطقملناافيملهنية اولفنية ا

يثةحدت ارمهاتتطلب لتي ايةرلتجاالعماألاعقطاص فرى حدإهارعتباباعة ارلزاعلى
زافرإميكنهاحتى لي لعااعيارلزالتعليماتسسامؤجيه توة دعاإميلزكما  .ةرادإلافي 

على ةرلقداوغبة لرايهملدممن ل جالراوء لنساامنعيني ارزين رمستشاوئيني خصاأ
كيزلتراًًيضاأملهمامنو.ربتكاالاعلىتهم عدملسات نااحليوابيمروعني راملزامعلعمل ا

جيةرخلاالتحليليةاتارلقدابنية فرمتضات قاعالء لبناية رستشاالاظمُلناعلى 
تيالووأوية لتقليدافةملعراظمنبني وبعينها ت جيالوتكنوفي ظم لناعلىئمة لقاا ُُ


.عنيراملزباصة خلااجنتاإلا

نللسكاعية جلمااتارلقدايزتعزلى إةملستمراجةحلابابعة الرالقضيةاتتعلق و
تللمنظماميكن و .يةلعضواعلىئمة لقااتهممنظمال خالمن صة بخاويفيني لرا
على لتغلبافيتسهم قيمة مل اعوكلها هي و،ةلقواومن ألاولثقة امتنحن أيفيةلرا
عيارلزاغيرد قتصاالاوعة ارلزالعماألوجدفي سي ساأرودتملنظمااهلهذو.لفقرا

يةدلفرالصوألاةرادإو،لتعلماو،طرمخامن له ن ضويتعرمما حلد اعلىس لنااةعدملسا
ضوتتفاويفيني لرانلسكاالحمصات ملنظماامتثلكما  .تهممنتجايق تسووعية جلمااو

ليةوملسؤاحتملهمو(مةحلكواوأصخلااعلقطاامثل)ين خرآلا معتهم عالتفا فيعليها 
بصحاأول لعمااوملنتجني الحمصامثل ،يةدقتصاانتكوقد متثلها لتي الحملصااو .عنها

جملتمعانفسفي ملقيمني الحمصامثل ،ةدمحدكن مابأتتعلق قد و؛همغيرويع رملشاا
وأءلنسااوأصلينيألانلسكاالحمصامثل ،فيةثقاوعية جتمااوأ؛نملكاانفسو أحملليا
لتعلماتعاجماوحلقلية اعنيراملزاسرامدوءللنسار خادالايدانوتشمل هي و.بلشباا
،هملياباملنتفعني اتبطاارو،مةلعااتملمتلكاادراموة رادإفيكة رملشااتعاجماوثلة ملماا
.طنينيلواملنتجنياتمنظماوعي ارلزايقلتسواتبطااروتعاجماو

منها لكثيرانيتعاولسليمة اةرادإلاعلىة رلقدالىإتملنظماابعض تفتقر و
تلفئااوب لشبااوء لنسابايتعلق فيما سيما ال ،لتمثيلاوأةرادإلاءسوكل مشا

فضلأءالفقرايفينيلرانلسكاالحمصامتثيل في ت ملنظمااههذر ودنأعلى .فقرألا
حتى يزتعزلى إجحتتاهي و،جيرخاف طري أبهم يقون أميكني لذارولدامنة دلعاافي 

ليةملااتارلقداصةبخاو،لتنظيميةاتهااربقدلك ذيتعلق و .كبرأليةبفعامتثيلهم ميكن 
لتمثيليةاتهاارقدو،لصلةاتاذين دمليااكلفي لتقنية اتهاارقدو،ةرادإلاعلىة رلقداو
ةرادإفيكة رملشااوتسالسيااعلىثير للتأمها ماألجملااحفساإني يتعكما  .لهاشموو َّ


.عيةارلزاويفية لراتماخلدا
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بصحاأراودأ:لعماألال وجدبعة متا
طنينيلواملصلحةا
على .نالبلداكلفي همية ألامنر لقدابنفسكلها ليست ها نادحدلتي ايالقضاا
مةملتقدانالبلدامنلكثير ا،ةخيرألانةوآلافي،لككذومية لناانالبلدامنلكثير انأ

ميكن برجتايها لدمنها لكثير انفإير لتقرااهذمن لنا نييتبكما و،يالقضااههذجلت عا َّ
بجلنوانابلدبني ن ولتعااتالمجافي يع لسرالنموايتيحو.نوخرآلامنهايستفيد ن أ
.لدلتباالكذيز لتعزة يدجلداصلفرامنملة كاعة مجموفيها ت ارستثماالاو

لتصنيفاعنلنظر ابغضو.يةلقطرابرلتجااعلىتقتصر ال لة ملسأانأعلى 
صةخلااتللمتطلبائمة ملالاتسالسياالعماألواجدتستجيب ن أينبغي،يلقطرا

للنمو كةحملراحملليةاملالعواعةمجموئم تالن أينبغيو،ليمقاألاوطق ملناامبختلف
نألكذلمثاو.ةرادإلابيئةوحمللية اتارلقداوحمللية اطرخملاابيئةو،عيارلزاغيروعي ارلزا
لتياىخرألاةلكبيرايةحلضراكزاملراوأئيسيةلرانملدامنيبة لقرايفيةلراطقملناا

لىإجحتتاتية اموعية ارزجية لويكوإفوظرفيها ح تتاونية لسكاافةلكثاافيها تفع تر
يفيلرالفقرامنحلد اهجتاافيلنمو التسخيرت سالسيااصعيدعلى مختلفة ت اردمبا

فيها تفعترون لسكاافةكثافيها تنخفض لتي احلةلقااشبهطق ملناافيمما كثر أ
لوجلدمهم حمللية اتياملستوالىإلسلطةايضتفوأمبدن فإاهكذو.لفقراتالمعد

ممكن ىمستونى دأعلىعمل مج نابرتنفيذ ويد حتدًضمنايتطلب هو و،حملقترالعماألا
ما وأطنيلواعلىألاىملستوالىإيالقضااجيهتوم عدوتساللسياطني ورطاإضمن 

بةجترق نطاسيع لتوصة فركهناتكن لم ما ولك ذلى إعويدما ك هنايكن لم ما قه فو
لتياقليميةإلالتنميةاُنبة جترمن ًًمثاللكثير اتعلمميكن  .دلصدااهذفي و .جحةنا هج

.طقملناامنها غيرفي وتينية لالايكامرأفيًًاخرمؤت نفذ
تلياومسؤوتياالومع ًمامتاتتفق ال ه عالأنةملبيالعماألالوجدصر عنامن لكثير او َّ

حتسنيو.ئيةمناإلاةعدملسااةدلعاافيحتتها ج رتندلتي اتلفئااوأيةدلفراتارازلوا
لتعليمايرتطووطر خملااةرادإعلىيفيني لرانلسكااةرقديز تعزويفية لرالبيئةا
ةدلعاافيًيانظرعنها لية وملسؤاتقعئل مسايفيني لرانلسكااتنظيموت ارملهااو

هو نحياألامنكثير في ت ارازلواههذمن لقليل الكنو،تارازلوامنلكثير اتق عاعلى 
ةرادإئلملسااههذيز تعزيتطلب و .ىخرألاتارازلواعنل مبعزوً،عمليايشجعها ي لذا
عيةجتماالامجالبراوت سالسياابنيم نفصاالاقفوو،تارازلوامختلف بني  «ةفرمتضا»
لوجدن أعلى .يالقضاامختلفعن ع فالداءالون يحملومن ر ظهووية دقتصاالاو
تجلهاامختلفبني ن ولتعاامنة يدجدًالشكاأعمأةربصويتطلب هنا ح ملقترالعماألا
ينلذانفسهمأنيفيولرالجالراوءلنساافيهك ريشامن ل وأنيكون أينبغيو.علةلفاا

على .صةخلااتهمحيات تيجيااسترا،تعاجماوًادافرأ،نوريقرمن ف ملطااية نهافي هم 
صرلعناارودهمية أيرلتقرااهذمنها لف يتألتي اسيةساألاللفصواكلفي نا كدأنناأ
سلسالء بنافي ء اسوني ملداجملتمعاوصخلااعلقطااومة حلكوامثل،ىخرألاعلةلفاا
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ةرادإلة يدجدت ماخدوتجيالوتكنوث استحدافيو أيفلراءافقرلح لصاعية ارزقيمة 
وأماملستداعيارلزالتكثيفالحوكة ملشتراكلملشاالحلووربتكاالايزتعزو أطرخملاا
.يفيلرالتعليماصبفرض لنهوا

ةلصغيرايةرلتجاالعماألابصحاأو،تهممنظماوملنتجنيارصغايشكل و
سلسالفي تستثمر لتي اتجلنسيااةدملتعداىلكبراتكالشراوصغر ألايعرملشااو
لىإعلةلفااتجلهااههذتسعى و.يفيلراصخلااعلقطاامنًًاءجزعية ارلزايةغذألا
لكنهاو،ليةلفعااوة ءلكفاامنتة ومتفات يامستوعلى وشتى ق بطرلها عماأءادأ

تةومتفافهي لك ذمع و .يةدقتصاالالتنميةاعليهام تقولتي اةولثراًجميعاحتقق 
تسالسياايرمبقرلها تصااتيامستوين تتباكما ق لسوافي تها قوت يامستوفي 

يعزتون أًًمثالحظنا القد و.حلهامصاحتقيق في ًماعموهم تسخرين لذارالقراعصناو
رصغامصلحة مع ن حياألامنكثير في ض ريتعايفية لراوعية ارلزاقاسوألافية لقوا
على .لهان ضويتعرلتي اشةلهشااوطر خملاامنيد يزقد وين رجوملأاللعمااوملنتجني ا
تكاشرن ألكذلمثا .خليربايبشر ه جتاانحوطق ملناابعضفي ر تتغيقد ر موألانأ َّ
بسبب صةبخاو،ةخيرألاتالسنوافيتت باى لكبراعيةارلزائيةالغذايةرلتجاالعماألا
عتبابااّلإجهوفضل أعلىتتحقق لن ية رلتجااحلهامصان أكرتد،جيةرخلااطلضغوا

في بهالك ذفضى أو .لبيئيةاوعية جتماالامةاستدالاعلىكز يرجل ألايلطونهج 
غلالشوبام هتماالاةديازومختلفة ية رجتات سارمماعلى م اقدإلالىإتالحلاابعض 

نيكوف فسوًًشكليامنه كثر أًحقيقيال لتحوااهذو يغدما عندو؛لبيئيةاوعية جتماالا
للتحوااهذتشجيع ميكن و .هناح ملقترالعماألالوجلدمهم عم دفير توعلى ًاردقا

لخالمن تشجيعه ولتنمية باملعنيني املصلحةابصحاأبنيت لفاحتاء بنال خالمن 
داديزين لذاملستهلكنيامماأعنهلية وملسؤاتكالشراتتحملل حتونه أكما،لتنظيما

.للشماانابلدفي لك كذومية لناانالبلدافي هم دعد
يرلتقرااهذفي حة وملطرايالقضاامةءمالى مدطنية لواتماحلكوارتقرن أيجب و
تتيجيااسترافيبها خذ ألافينبغيف ولظرالتلكئمة مالنت كااذإو.صةخلاافها ولظر

تيالووأجمةترلك ذبعد ينبغي و.ضيعيةاملواوعية لقطااتسالسيااولفقر امنحلد ا
تنيااميزوخطط في جها اردإلخالمن تشغيلي قع اولى إلكذبعد ت سالسياا

نةمعيهج نوأتجيالوبتكنوخذ ألاتشجعلتي ائبالضراوتناعالإلينبغي و.رستثماال َُّا
.تسالسياالعماألوجدمن ًًاءجزتشكل ن أىخرأهجنوأتجيالوتكنوم استخداتثبط و ُ
عدتصاوةيدامتزت الؤتسامحل ت ماحلكواروددوحدن بشأشنطن اوءارآفقاتوت باقد و
لم لةملسأانأقعالواو.يفيلرادقتصاالافيت ماحلكوارولدئم ملالاىملستوالحول جلدا

بيئة منللحد بة مطلومية حلكواتارستثماالاوأتسالسياانتكان إمبا تتعلق تعد 
مبا تخاللتداءاجرإيقةبطرتتعلق لة ملسأالكنو؛عنيراملزارصغاجهها ايولتي اطرخملاا

يحقق مباوتكلفة قل بأولية لفعاامنر قدكبر بأطنية لواتسالسيااتيالووأيحقق 
تصميم علىلبلد اةرقدعلى لكثير اقفيتوف سوو.مةاستدالامنى مستوعلى أ
.لسليمةاةرادإلالةبكفامه التزاوت اردملبااتلكة رادإو
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دعدم يوبعد ًمايوداديزونالبلدامنلكثير افيًعاتنووةقوني ملداجملتمعاداديزً،اخيرأو
وأيفينيلراملنتجنيامثل)حلها مصالتمثيل ت منظماتنشئ لتي الحملصاات عاجما

يةغذألامةسالمثل )يا لقضاامنعة مجمون بشأغلها اشوعن ر ِّتعبلتي اوأ(ءلنساا
بعضتضطلع و (.يفيلرالفقرا،طةببسا،وألبيئيارهولتداوأتكالشراتقياخالأوأ
في كتشتروًثابحوى خرأتعاجماي جتربينما لتنمية انشطةأفينشط ر وبدت عاجلماا

قدو.هناح ملقترالعماألالوجديز تعزفي ر اودألهات عاجلمااههذكل و.ةصرملناادجهو
ءالفقرايفينيلرانلسكاامماأصلفرالتهيئةلة فعات منظمالى إسةماجة حلااتت با

طرخملااةرادإحتسنييز تعزوب لشباامعلعمل اوعي ارلزاغيرد قتصاالاوعة ارلزافي 
نلسكااتمنظماعم دو،لةولدارودفيها يغيب لتي اتالحلاافييب رلتداولتعليم او
قصىألىإتستجيبص خلااعلقطااتناكياوتماحلكوانفإملثل باو.ءالفقرايفينيلرا

في ئيسيررودني ملداللمجتمعو.لكذعليها ض يفرما عندطنني املواتجاحتياالحد 
لكشفا،موللزاعند،لككذوتكالشراكسلوومة لعااتسالسيااحتسنيلى إةعولدا

.تكالشراتكبهاترلتي اتلفاخملااومة حلكوادفساعن 

ليولدائيمناإلاجملتمعارود:لعماألالوجدعم د
مستهل فيليها إناشرألتيايةغذألامةزأبعقاأفيلية ولدانحةملااتجلهااتتخذا

في ميةلناانالبلدادجهوعم بدم التزالاتثبتلتي اتاردملباامنًادعدير لتقرااهذ
لكذعلى يشهد و.يفيةلرالتنميةاو(ةلصغيراتازحليااعةرازسيما ال )عة ارلزايز تعز

ةملتحداممألاعملقة فرضعته ويلذامللشاالعملارطاإمليلعاالصعيداعلى
ئيالغذامنألانبشأيال كوالة ردمباوملية لعااءالغذامةزبأملعنية اىملستوافيعةلرا

قليميإلالصعيداعلىمة زألاعيدبوأبيلقىخرأتاردمبات خذتاكما  .2009م لعا ُُُ
لم نإو،مالتزالاعنقت لوانفسفي لي ولداجملتمعاعلنأكما.تالحلاابعضفي 

فلتكياوخملناارتغير ثاآمنلتخفيف افين البلدادجهوعم بد،فيةلكااةلقوبايكن  ُُّّ
يةرطاإلاةملتحداممألاقيةتفااقسيافي غن بنهاكوق تفاالخالمن ًًمثاللك ذومعها 

.خملناارتغين بشأ ُّ
نودلازما سع وألاعيارلزاغيريفي لرادقتصاالاوعة ارلزافير ستثماالانأعلى 

ةخيرألاتاردملبااتلكحققته ي لذاخملزاعلىظ حلفاايجبو،بملطلواىملستوا
فيرتوويفي لراعلقطاالىإئيمناإلايللتموافقتدر استمرالًناضمامنه ة دستفاالاو

يفينيلرانلسكااوخ ملناارتغيمن لتخفيف انبشأف اطرألاجلميعة مفيدل حلو ُّ
مالتزالافقطد يجسال ح مقترل عماألوجدلى إيرلتقرااهذيشير و.ءالفقرا ِّ
ذتخاالس ساألاسييروًمحتمالًتشغيلياًقعااوًًيضاألهيتيح بل ،ميملتنااليولدا

ئيةمناإلاتالكالواًًلياحابه م تقوما مع ل عماألالوجديتفق كما  .سةملموت اردمبا
ينخرآلايفينيلراملنتجنيارصغاوعني راملزارصغابط رحتسني قبيل من ئل مسافي 

؛صغرألايفيلرايللتمواعمدوألبيئيةاتماخلداتعافومدت لياآيبجترو أ،قاسوألبا
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عيارلزالتكثيفاقبيلمن يا بقضام هتماامنت الكالوابعضلفعل باته بدأما و
مةلسالاتشبكاويفي لرالعملاصفرتهيئة وملهني ايبرلتداوبلشبااوماملستدا

348 .مةاملستداقةلطااوجية نتاإلا
لىوألالةملسأا.لعماألالوجدتنفيذ عند ئ يسيتنير لتني مبسأم هتماالاينبغيو
عيةارلزاتناعاإلابسببعية ارلزاتملنتجاافيملية لعااةرلتجاامنظال ختالانأهي 
مشكلة يشكلل ازما ي دقتصاالانامليدافيلتنمية اون ولتعاامنظمةن ابلدفي 

،ميةلناانالبلدافيء الفقرايفينيلراملنتجنيالحلصام لنظاااهذيعمل ال و.ئيسيةر
ثبحوس ساأعلىد جهول بذمن بد ال و.منهمين لكثيرافقرمن قع الوافي يد يزبل 

تتيباترن بشألية ولداتسالسياات ضاومفاوت قشامنابها شد تسترقيقة د
يفينيلراملنتجنيارصغاج مادإطوشرغة صياو،عيةارلزاتملنتجااعلىة ثرملؤاةرلتجاا

وأكمنتجنيء اسوئي الغذامنألاحتقيقفي تهم نامكاإومية ينالداقاسوألافي 
منظمة نابلدمن صة بخاو،فعليةجة حاء شيكل قبل ثمة ن أعلى  .كمستهلكني

ليةولداتماالتزالابنيق تساالاةديازلى إ،يدقتصاالانامليدافيلتنمية اونولتعاا
حيةلناامنة رلتجااياقضان بشأن البلداتلكقف امووحية نامن نة ملعواتساسياو
ليةفعال عماألوجدوًماعمولية حلاامليةلعاانةملعواكلهياحتقق لم ً،نياثاو.ىخرألا
لفقرامنحلد افيو أعيارلزاعلقطاافيًًًاكبيرًحاجنايد لتحداجهوعلى نة ملعوا

349 لتيائلةلهااتياللتحدفضل أبشكلتسجيب حتى حها صالإيجبو،يفيلرا
اهذبه ي ديناي لذالعماألالوجديز تعزنييتع،قنطالاكنقطةو.يرلتقرااهذضه ايعر  َّ

نبشأية رطاإلاةملتحداممألاقيةتفاالملقبلة اتامترملؤامثل،مليةلعاافلحملاافيير لتقرا
في سيعقدي لذانةملعواليةبفعاملعني ابعالراىملستوافيعلراىملنتداوخملناارتغي ُّ
 .2011م عافي يا ربكول سو
.ئيسيةلرايالقضاافينحة ملااتجلهاادجهوة فرمضالى إسةماجة حلاالتازما و

تماللخدملي لعااىملنتداوعية ارلزاثللبحوملي لعااىملنتداقبيلمن ت هيئاتتيح كما 
ملهتمنياملصلحةابصحاألمهمة ًصافرًًاخرمؤنشئ أيلذايفيةلرايةرستشاالا

ملهمامنو.لعماألالوجدنب اجوبعة متافي من للتضائيسية لرايالقضاابتلك 
يةلووألاتاذوأملهملةاياللقضاى خرأةمرنحني ملاامجتمعى يتصدن أرلقدابنفس

اهذمن نب جامي تقدنييتعو.فيهار ستثماالاةديازو،يفيلرالتعليماقبيلمن ،نيالدا َّ
عةجلماايهاجترلتي اثلبحوالعماأعملدًًمثاللك ذوملي لعااىملستواعلىعم لدا
ظمُلناتنميةل حوًًاخرمؤحها صالإعيدألتياليةولداعيةارلزاثللبحوية رستشاالا
رلصغاميكن لتي البيئيةاتماخلداتعافومدمن ل شكاأيلمتوو،مةاملستداعيةارلزا
بعض ميتقدميكن و،منهاة دستفاالاةلفقيرايفيةلراحملليةاتجملتمعااوعني راملزا
من قليميةإتاردمباعم لدقليمية إلانودو أقليميةإلاتملنظماالخالمن ة عدملساا

جلأمنة يدجلداكةالشرارطاإفييقيا فرألملة لشااعيةارلزالتنميةامج نابرقبيل 
نسيكوة عدملساامنكبر ألانبجلاانأعلى .تاخلبراوفة ملعرالدتباو،يقيافرأتنمية 
للنمو كةحملراملاللعوني ملكاايعزللتوًتبعا،نهودفما ي لقطراىملستواعلىًبامطلو

ئيمناإلاجملتمعاكةرمشاجة ردور ودن أحنيفي و.يفيلرالفقرامنحلد اويفي لرا
لوجدبه يديناي لذامعجلااأملبداءعالإيجب،بلدبكل ص خلااقلسيااهادسيحد

.يةلقطرامللكيةاأمبدهو و،ليةلفعاالعماأ
كمشترفهم ة ربلوعلى ة عدملسااهين البلدابعضفي لى وألاةخلطوالعل و

منو.طنيةلواملكيتهء بناوبلد بكل صة خلاافولظرافيل عماألالوجديعنيه ملا 



            
         
          
           

            
          

          
         
           

   
           

           
             

            
           

           
         

          
           
          

        
          

         
             

             
           

            
             

            
            

          
            

            
           
         
            

            
            

           
     

231بل حتقيقه؟ُما الذي ينبغي عمله وما هي سالفصل السابع  

سوردصستخالاميكنلتي اةئدالراتاردملباالىإعملداميتقدد لصدااهذفي ملهم ا
ءعالإو،طنيةلواتلسلطااىلدت سالسياايجوترد جهوفي ك اشترالاو،منها

يجولتراحتسنيوقفها اموفي كة رللمشاقة ملتفراوألضعيفةانيملداجملتمعاتاصوأ
مهتماالفعلبايها لدلتي انالبلدافيو.ئمةلقااطنيةلواتلعملياالخالمن لها 
كثير فييتفق ن أئيمناإلاجملتمعامنم ملقداعمللدميكن ،لعماألال وجدبعة مبتا

تملنظمااروديشمل ف سوو.طنيةلواتلعمليااوظم ُلناوتيالووألامعت الحلاامن 
تسالسيااحتليلعم دو؛للتعلميق كطرللعمل ًُنيب جترئية مناإلا قاطروةيدجدهج 
من ملستخلصةاسورلدامنة دستفاالاعلىت ماحلكوامعلعمل او؛حهاصالإو
في تتخذكبر أمجابرل خالمن ت حالنجااسيعتوعلى ة عدملسااوةلصغيراتاردملباا

ً.طنياوًاعدبتالحلاابعض  ُ
لةبسهوتتفق ال للعمل ًقاطرسيتطلب ل عماألالوجدن فإه عالأناشرأكما و
ةكثيرمية نان ابلدبت أدلتي امجالبراعلىئمة لقاالنمطيةاعيةلقطااهجُلنامع 

مع لعملانحةملااتعاجلماامنم يلزف فسوقبل من حظنا الكما و.بهالعمل اعلى 
لةبسهوتتفق ال لتي اتاردملبااومج البراعمدقطرفضل أعستطالاجلأمنت ماحلكوا

ةيدجدل شكاأديجاإمسيلز،تالحلاامنلكثير افيو.تارازلوابعضت صاختصاامع 
مختلف متثللتي اتملنظماامعت ماحلكواجرخاوت ارازلوامختلفبني ن ولتعاامن

لتياسيةساألاضيعاملواحدأو.صخلااعلقطااوءالفقرايفينيلرانلسكاالح مصا
هاطرمخاوللتنمية كة حملراملالعواقسياصية خصوهو ير لتقرااهذعليها كز ير
يلتصدايتطلب،دلصدااهذفي و.ميلناالملعاامنيفية لراطقملناافيصها فرو

،ملصلحةابصحاأجميعبني لتعلم اور بتكاالافةثقاس غرح ملقترالعماألال وجلد
بعض تشملو.سعةالواتلتعميمااومة لعااتخملططااعنللتخلي د استعدالاو
على ئمةقافة ثقاتشجيع ح ملقترالعماألالوجدفي كة رللمشامة زلالاطولشرا
.جحةلنااتازجناإلاسيعتوور بتكاالاو،برلتجاالدلتباسة ملموص فرتهيئة ولتعلم ا

نسمة رملياء هازكهنال ازما ،ةيدجلدالفيةألامنت اسنوعشر نقضت اقدونآلاو
في جتلتمبا رلتي اةملتغيرافولظرانأعلى .لملعاافيء الفقرايفينيلرانلسكاامن

،ةخيرألايةغذألارسعاأمةزأنباإ،يرلتقرامستهلفي حظنا الكما ،هارصوضح وأ
في ملألالىإناعوتدنحياألابعضفي ةيدجدولةمعقوب سباأدجووعلى ل يد

تهيئة علىنعمل ن أيطةشريفي لرالفقرامنحلد افيبتة ثابخطى ملضي انيةمكاإ
لكذنأةكبيرجة ربدضح الوامنو.طرخملاابيئةنحسن ويفي لراللنموة يدجدص فر

،عةارلزامنكل حتقيقه في هم يساي لذايفيلرالنموافيشمل أًًنهجايتطلب 
قدو.عيارلزاغيريفي لرادقتصاالاو،يةجملزاويثة حلداومة املستداعةارلزاسيماال 

تادعتماالىإجيحتاهو و،مللشاالنهجااهذه رمحوعمل مج نابرير لتقرااهذد حد
مجنالبرااهذتنفيذ ن أًًيضاأضحيوير لتقرانأعلى .تقالسياامختلف مع تكييف و

للعمل قطرث استحداوة يدجدت كااشرء بنالك ذفي مبا ً،عياجماًاجهديتطلب 
يفينيلرانلسكااتمنظماوني ملداجملتمعاوصخلااعلقطااوتماحلكوابنيك ملشترا

بصحاأجميعن كااذإو.ءقتضاالاحسبلي ولدائيمناإلاجملتمعامنبتيسير و أعمبد
من ًًاكثيرحلد امننتمكن ف فسولك ذحتقيق في فية لكااغبةلرايهملدملصلحة ا
من نسمةر مليايعيشه ي لذاضرحلاادمجرليس عليه هن انرما و.يفيلرالفقرا
يفيلرالملعاالككذوبل ً،جميعالهم ئي الغذامنألاحتقيقق فاآويفيني لرانلسكاا
.ملقبلةايفيةلرالجيالألثها رسنولتي اصلفراو





          
 

   
   
   

 
 
  

           

            

 
 
 

 
 

          

233

املالحق  
2008-1988،قليمإلاحسبيفي لرالفقراتهاجتاالوألامللحقا

العالم  
بالنامي

الشرق األوسط  
وشمال أفريقيا

أمريكا الالتينية  
والكاريبي

بجنويقيافر أ 
الصحراء

آسيا واحمليط  التاريخ
الهاديأ

شرق  
آسيا

جنوب  
آسيا

جنوب شرق  
آسيا 

3 791 238 421 458 

)باملاليني(مجموع السكان 
 419 128 1 121 1 673 19882األقرب إلى 

4 544 299 499 603  498 374 1 264 1 143 19983األقرب إلى 

5 247 361 567 777  569 616 1 349 1 543 20083األقرب إلى 

2 548 124 129 333 

)باملاليني(السكان الريفيون 
 827837293 962 19881األقرب إلى 

2 812 143 128 412  828984311 129 19982األقرب إلى 

2 968 161 122 497  307 112 7631 188 20082األقرب إلى 

69.1 16.1 23.1 74.8 

معدل انتشار حاالت الفقر 
)النسبة املئوية لألشخاص الذين يعيشون على أقل من دوالرين أمريكيني يومياً(

 198880.183.680.366.6األقرب إلى 

61.2 25.3 21.3 77.2  199867.961.476.260.7األقرب إلى 

51.2 17.2 14.3 75.6  200855.036.371.153.5األقرب إلى 

45.1 4.6 13.6 52.3 

معدل انتشار حاالت الفقر املدقع 
دوالر أمريكي يومياً( 25.1)النسبة املئوية لألشخاص الذين يعيشون على أقل من 

 198852.554.052.247.8األقرب إلى  

36.1 5.2 10.8 57.9  199839.034.444.635.0األقرب إلى 

27.0 4.0 7.2 52.5  200826.815.938.518.5األقرب إلى 

83.2 32.7 42.4 75.2 

معدل انتشار حاالت الفقر الريفي 
)ً ميايويكيني مر أ ينرالودمن قل  أ علىن يعيشوين لذ ا يفينيلر ا نللسكاية ملئو ا )النسبة

 198890.598.485.276.5األقرب إلى 

78.6 30.7 44.3 86.7  199882.476.186.887.7األقرب إلى 

60.9 11.7 19.9 87.2  200860.534.880.462.0األقرب إلى 

54.0 9.5 25.7 51.7 

معدل انتشار حاالت الفقر الريفي املدقع 
)ً ميايويكيمر أ رالود 25.1منقل أ علىن يعيشوينلذ ا يفينيلر ا نللسكاية ملئو )النسبةا

 198859.163.655.952.2األقرب إلى 

48.4 6.6 21.8 64.9  199849.744.153.852.7األقرب إلى 

34.2 3.6 8.8 61.6  200831.415.345.225.6األقرب إلى 

2 121 41 55 251 

عدد السكان الريفيني الفقراء 
)أقل من دوالرين أمريكيني يومياً، باملاليني(

 814713225 775 19881األقرب إلى 

2 212 44 57 357  630854273 754 19981األقرب إلى 

1 801 19 24 433  266894190 325 20081األقرب إلى 

1 377 12 33 172 

عدد السكان الريفيني الذين يعيشون في فقر مدقع 
دوالر أمريكي يومياً، باملاليني( 25.1)أقل من 

 526468153 160 19881األقرب إلى  

1 362 10 28 268  365530164 057 19981األقرب إلى 

1 010 6 11 306  200868711750378األقرب إلى 

80.5 99.0 57.6 71.8 

قعمدفقر في ن يعيشوين لذ ا صشخاأل ا منية مئوكنسبة ن يفيولر ا نلسكا ا 
دوالر أمريكي يومياً( 25.1)أقل من 

 198882.686.879.476.6األقرب إلى  

82.9 61.3 51.9 76.6  199886.484.086.594.2األقرب إلى 

71.6 40.1 26.5 75.0  200872.554.380.774.5األقرب إلى 

لتي ال ترد بيانات تفصيلية عنها في هذا اجلدول. ة مبناطق شرق وجنوب آسيا وجنوبها الشرقي وكذلك منطقة احمليط الهادئ ايشمل األرقام املتعلق)أ( 
 يرجع أي اختالف في اجملاميع إلى تقريب األرقام.)ب( 



  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

               
                 

                
                

 2011تقرير الفقر الريفي  234

ت حظامال
فيةاجلغراليمقاألاين تكو

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 

yهادي: فيجي، وبابوا غينيا اجلديدة، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا احمليط ال

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 ،وكوت ديفوار، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبريا،  أفريقيا الغربية: بنن، وبوركينا فاسو، والرأس األخضر



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 

نيعيشوين لذانلسكااداعدأعجملموية ملئوالنسبايأ)لفقر اتالحلانة رللمقابلة قاومنتظمة طنية وتايرتقدجد تو


دللفريكيني مرأينرالودوًميايود للفريكي مرأرالود1.25قيمته مبا ة دّحملداليةولدالفقراطخطوس ساأعلى (فقرفي 

لتنميةاليلدولم لعاافيلتنمية اتاشرمؤت نابياعد اقولى إنالبلدامعظمعن حة ملتااتنالبيااخرآتستندوً.ميايو


1.يحلضراويفي لرالفقراتالحاير تقديتيح مبا ًماعمولة مفصغير ت نالبيااههذن أعلى .2005م لعاية لبشرا َّ


اإللكترونية التي وضعها فريق بحوث التنمية في البنك الدولي لقياس ، وهي األداةPovcalNet تتاح التقديرات في موقع شبكة احتساب معدالت الفقر 1

.http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet على بضعة بلدان: ّمعدالت الفقر، وإن كانت ال تنطبق إال

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet


        

                
                

              
        

                  
             

                   
               

               
               

                
              

 
               

                  
                  

                   
                   

                 
                  

  

                        

235ة لفترافيقليم إلاحسبيفي لرالفقراتهاجتاااألول امللحق  2000-1980

يأفي (RPovUSD)ًلياودنة رللمقابلة لقاالفقراطخطوس ساأعلىيفي لرالفقراتالحار نتشاالمعدن فإلك لذو
لفقراطخطوبل مقاطنية لوالفقراتالحاعن حة ملتااتماملعلوا(أ):لىإتستندي لقطراىملستواعلىنة َّمعيسنة 

طنيةلوالفقراطخطوس ساأعلىيفي لرالفقراتالحلالتفصيلية اتنالبياا(ب)و؛(NPovUSD)ًلياودنة رللمقابلة لقاا
(RPovNat)/(NPovNat) ،ليلتاالنحواعلى:NPovUSD x RPovNat/NPovNat =RPovUSD .

لخاللفقر اتايرتقدخر آلىإ،عقدكل ى مدعلى ،عنهات نابياتيحت ألتيانالبلداكلفي لفقر اتايرتقدتستند و
2.2008و 1998و 1989ت اللسنولم لعاافيلتنمية اتاشرمؤمن ة ذخوملأانلسكااتنابيال ستعمابالعقد ا

ىملستواعلىلفقر اتالحان أيعنيما هو و،منيةزةفتركل في ن البلداكلتغطي ال ت نالبيااههذن أعلى 
على حةملتاالفقراتالحافي  (نلسكاادعدلى إًادستناا)حَّجملراسطملتوالىإتستند (قليميإلانودو)قليمي إلا
نلسكااداعدأتايرتقدلك ذبعد تستند و.2008و،1998و،1988ت السنوالىإبقرألايخرالتوافيي لقطراىملستوا
دعدلى إقليميإلاىملستواعلىًميايويكي مرأرالود1.25وًميايويكيني مرأينرالودعلى ن يعيشوين لذايفينيلرا
يسفر ،يدلهااحمليطاوسيا آلةحافي و.خملتلفنيالفقراخطيعند يفي لرالفقراتالحافي ًباومضريفيني لرانلسكاا
نلسكااداعدأمختلففي طفيف ب رتضاعن قليمي إلانودوقليمي إلاينيملستواعلىجحة ملراتسطاملتوافختالا
.ءالفقرايفينيلرا

طنيةلواحللمسوًفقاويفي لرالفقراتالمعدن أهول وألاضافترالا.مهمنيضني افترالىإتباحلسااتستند كما 
,3Ravallionمن يتبني وً.ميايويكي مرأرالود1.25فقر خط عند نفسها هي  Chen and Sangraula غملربانه ألىإ(2007)
ةلقوابنفسينطبق ال قد نه فإًميايويكيني مرأينرالوبدة دحملدالفقراطخطوعلى كثر أينطبقيب لتقرااهذن أمن  َّ

طخطوعلى ن حياألامنكثير في تفع تري حلضرالفقراطخطون ألىإلنظرباوً.ميايويكي مرأرالود1.25فقر خط على 
.ضافترالااهذبسبب قع الواعنتقل قد ًميايويكي مرأرالود1.25فقر خط عند يفي لرالفقراتالحان فإيفي لرالفقرا
نسبة نأونالبلدامختلففي يفيني لراويني حلضرانلسكاايفرتعابني ض رتعاي أجديوال نه أهوني لثااضافترالاو
طفيفة قوفرجد توحيث ة رلصواههذعلى ليس مر ألانأقعالواو.ليمقاألاخلادبتة ثايفي لرالفقرالىإيحلضرالفقرا

.ليمقاألاخلادًنسبيا

 •قياسات الفقر الرسمية في Maksum, C. (2004) عن ًدونيسيا: حاالت الفقر الريفي واحلضري على أساس املعايير الوطنية نقالباستثناء ما يلي: )أ( إن 2
“ صورة الفقر في جمهورية(2004) عن مصرف التنمية اآلسيوي ًالصني: حاالت الفقر في املناطق احلضرية على أساس املعايير الوطنية نقالإندونيسيا“؛ )ب( 

لى أي بيانات عن معدالت الفقر في فترة الثمانينات فإنانات عن املكتب الوطني لإلحصاء في الصني. وبالنظر إلى عدم احلصول عالصني الشعبية“. ونقلت البي
قر الوطني من هيئة املسوح الريفية التابعة للمكتب الوطني لإلحصاء . وأخذت بيانات حاالت الف1991التقديرات تعتمد على معدل حاالت الفقر احلضري لعام  

 لتالفي أي تضارب في البيانات. 2000ي الصني“. واستندت البيانات إلى خط الفقر لفترة ما قبل عام •إحصاءات الفقر ف (2004)
. Sangraula. 2007. 3 Ravallion, M., S. Chen, and Pصمةلعااشنطناو،ليولدالبنكا،4199لعمل اقةرو.يةحلضراطقملناانحوملي لعاالفقرالحتوعلى ة يدجدلة دأ.



القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية من الناجت احمللي اإلجمالي(

منو القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية السنوية(

احلساباتمنمؤشراتالتنميةالعامليةمؤشراتالتنميةالعاملية
األقرب إلى 

1988 عام
األقرب إلى 

عام 1998
األقرب إلى 

العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008
احلادي والعشرين

..37.5..4.9

12.212.58.73.24.26.2

15.913.010.10.40.3-16.5

4.24.13.30.6-1.62.0

9.05.69.41.43.23.9

31.125.419.12.53.23.2

6.55.83.72.1-0.1-2.7-

22.316.912.33.76.13.5

34.438.232.24.35.94.5

38.031.618.75.61.72.2

17.214.713.61.53.13.1

6.03.31.72.31.0-0.4-

10.15.56.72.73.24.7

29.639.233.33.06.37.0

54.246.334.83.51.5-1.9-

.46.334.6.3.85.3

24.725.319.62.74.83.6

17.611.68.11.23.11.3

48.253.353.51.23.71.5

36.840.823.02.16.93.3

8.96.14.25.72.85.7

25.717.611.36.23.84.2

17.414.38.83.01.8-3.0

39.540.945.84.02.82.0

13.911.05.03.60.8.

13.012.87.33.64.13.3

32.024.123.71.13.71.3

.6.2....

......

29.847.541.12.50.71.2

28.518.817.64.11.1-0.7-

17.08.710.60.42.54.3

24.917.511.95.33.44.1

..7.04.41.2-4.6

19.017.114.12.73.13.4

17.412.913.21.3-1.33.7

62.021.72.0..4.2

.25.524.3.0.812.3

53.952.642.71.92.57.0

19.516.813.23.30.90.8-

10.17.04.60.82.32.1

31.128.428.51.04.53.1

49.636.032.20.43.33.0

17.97.86.80.01.0-0.2-

25.823.410.51.32.83.0
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ئيحصاإلامللحقانيلثاامللحقا
 األداء االقتصادي الكلي واألداء الزراعي 1اجلدول 

نصيب الفرد من متوسط منو الناجت احمللي اإلجمالي )النسبة
املئوية السنوية(

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤمن ت باحلسا ا 

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدوالرات 
(2000األمريكية )

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

املتغير

رملصد ا 

العقد األول من القرن  التسعيناتالثمانينات 
احلادي والعشرين 

األقرب إلى
 1988عام  

األقرب إلى
1998 عام 

األقرب إلى 
 2008عام  

الفترة

... ... أفغانستان 
اجلزائر  191 2 752 1 834 1 0.20.21.2
أنغوال  357 8386341 0.61.63.1
أنتيغوا وبربودا  047 12 531 8. 7.81.23.5
األرجنتني  915 9 213 8 373 6 2.83.41.0
1.22.82.1 245312462 بنغالديش 
بربادوس  761 9 552 9 469 8 0.91.90.8
بليز  802 3 865 2 082 2 2.43.12.4
0.21.40.5 313325359 بنن 
6.74.95.6 بوتان  247 4227021

2.01.50.2 8381 022 1 174 
بوليفيا 

)دولة متعددة القوميات( 
بوتسوانا  440 4 186 3 183 2 7.53.85.7
البرازيل  448 4 645 3 516 3 0.41.01.6
0.92.31.7 183213263 بوركينا فاسو 
1.33.10.3 153114111 بوروندي 

.4.87.5 .251512 كمبوديا 
0.51.11.1 828612710 الكاميرون 
الرأس األخضر  632 1 085 8391 3.63.63.0
1.40.80.9 285244230 جمهورية أفريقيا الوسطى 
2.60.71.5 192178251 تشاد 
شيلي  229 6 826 4 773 2 2.24.82.6
الصني  963 3738271 7.89.38.0
كولومبيا  018 3 475 2 097 2 1.60.71.9
0.31.00.1 430376370 جزر القمر 
الكونغو  214 1 049 1 167 1 2.10.71.7
كوستاريكا  195 5 862 3 003 3 0.12.71.8
3.20.81.2 695649530 كوت ديفوار 

.3.9. ... كوبا 

... ... 
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية 
2.18.22.6 23410099 جمهورية الكونغو الدميقراطية 
5.52.02.3 1 177 782849 جيبوتي 
دومينيكا  323 4 726 3 965 2 0.44.22.2
اجلمهورية الدومينيكية  667 3 518 2 922 1 5.87.15.9
إكوادور  746 1 383 1 312 1 0.50.01.6
مصر  784 1 322 1 075 1 2.82.32.9
السلفادور  676 2 114 2 525 1 1.63.51.0
غينيا االستوائية  692 8 570 5731 2.417.38.7

.3.71.8 .212147 إريتريا 
0.80.11.1 135118190 إثيوبيا 
فيجي  195 2 000 2 634 1 0.21.41.0
0.91.10.2 غابون  157 4 825 4 331 4
0.10.50.6 336309374 غامبيا 
0.81.60.6 212247327 غانا 
غرينادا  698 4 478 3 607 2 4.83.32.7
غواتيماال  908 1 673 1 413 1 1.51.70.6



اإلحصائي امللحق الثاني امللحق
1 األداء االقتصادي الكلي واألداء الزراعي اجلدول

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدوالرات املتغير
األمريكية )2000(

نصيب الفرد من متوسط منو الناجت احمللي اإلجمالي )النسبة 
املئوية السنوية(

احلساباتمنمؤشراتالتنميةالعامليةمؤشراتالتنميةالعامليةاملصدر
األقرب إلى الفترة

عام 1988
األقرب إلى
 عام 1998

األقرب إلى 
العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008

احلادي والعشرين
......أفغانستان

1اجلزائر 8341 7522 1910.2-0.2-1.2

8386341أنغوال 3570.61.6-3.1

8.أنتيغوا وبربودا 53112 0477.81.23.5

6األرجنتني 3738 2139 9152.8-3.41.0

2453124621.22.82.1بنغالديش

8بربادوس 4699 5529 7610.91.90.8

2بليز 0822 8653 8022.43.12.4

1.40.5-3133253590.2بنن

4227021بوتان 2476.74.95.6

بوليفيا 
8381)دولة متعددة القوميات( 0221 1742.0-1.50.2

2بوتسوانا 1833 1864 4407.53.85.7

3البرازيل 5163 6454 4480.4-1.01.6

1832132630.92.31.7بوركينا فاسو

0.3-1531141111.33.1بوروندي

251512.4.87.5.كمبوديا

1.1-8286127100.51.1الكاميرون

8391الرأس األخضر 0851 6323.63.63.0

-0.9-0.8-2852442301.4جمهورية أفريقيا الوسطى

1.5-1921782512.60.7تشاد

2شيلي 7734 8266 2292.24.82.6

3738271الصني 9637.89.38.0

2كولومبيا 0972 4753 0181.60.71.9

-0.1-4303763700.31.0جزر القمر

1الكونغو 1671 0491 2142.10.7-1.7

3كوستاريكا 0033 8625 1950.1-2.71.8

-1.2-0.8-6956495303.2كوت ديفوار

.3.9....كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
......الدميقراطية

-2.6-8.2-234100992.1جمهورية الكونغو الدميقراطية

1جيبوتي 1777828495.52.02.3

2دومينيكا 9653 7264 3230.44.22.2

1اجلمهورية الدومينيكية 9222 5183 6675.87.15.9

1إكوادور 3121 3831 7460.5-0.01.6

1مصر 0751 3221 7842.82.32.9

1السلفادور 5252 1142 6761.6-3.51.0

5731غينيا االستوائية 5708 6922.4-17.38.7

-212147.3.71.8.إريتريا

1.1-0.1-1351181900.8إثيوبيا

1فيجي 6342 0002 1950.21.41.0

4غابون 3314 8254 1570.9-1.1-0.2-

0.6-0.5-3363093740.1غامبيا

1.60.6-2122473270.8غانا

2غرينادا 6073 4784 6984.83.32.7

1غواتيماال 4131 6731 9081.5-1.70.6
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منو القيمة املضافة الزراعية  
)النسبة املئوية السنوية(

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤمن ت باحلسا ا

القيمة املضافة الزراعية  
)النسبة املئوية من الناجت احمللي اإلجمالي(

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

العقد األول من القرن  التسعيناتالثمانينات 
احلادي والعشرين 

األقرب إلى 
1988عام 

األقرب إلى 
1998عام  

األقرب إلى 
 2008عام  

..4.9 ..37.5 

3.24.26.2 12.212.58.7 

0.40.316.5 15.913.010.1 

0.61.62.0 4.24.13.3 

1.43.23.9 9.05.69.4 

2.53.23.2 31.125.419.1 

2.10.12.7 6.55.83.7 

3.76.13.5 22.316.912.3 

4.35.94.5 34.438.232.2 

5.61.72.2 38.031.618.7 

1.53.13.1 17.214.713.6 

2.31.00.4 6.03.31.7 

2.73.24.7 10.15.56.7 

3.06.37.0 29.639.233.3 

3.51.51.9 54.246.334.8 

.3.85.3 .46.334.6 

2.74.83.6 24.725.319.6 

1.23.11.3 17.611.68.1 

1.23.71.5 48.253.353.5 

2.16.93.3 36.840.823.0 

5.72.85.7 8.96.14.2 

6.23.84.2 25.717.611.3 

3.01.83.0 17.414.38.8 

4.02.82.0 39.540.945.8 

3.60.8. 13.911.05.0 

3.64.13.3 13.012.87.3 

1.13.71.3 32.024.123.7 

... .6.2. 

... ... 

2.50.71.2 29.847.541.1 

4.11.10.7 28.518.817.6 

0.42.54.3 17.08.710.6 

5.33.44.1 24.917.511.9 

4.41.24.6 ..7.0 

2.73.13.4 19.017.114.1 

1.31.33.7 17.412.913.2 

..4.2 62.021.72.0 

.0.812.3 .25.524.3 

1.92.57.0 53.952.642.7 

3.30.90.8 19.516.813.2 

0.82.32.1 10.17.04.6 

1.04.53.1 31.128.428.5 

0.43.33.0 49.636.032.2 

0.01.00.2 17.97.86.8 

1.32.83.0 25.823.410.5 



القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية من الناجت احمللي اإلجمالي(

منو القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية السنوية(

احلساباتمنمؤشراتالتنميةالعامليةمؤشراتالتنميةالعاملية
األقرب إلى 

1988 عام
األقرب إلى 

عام 1998
األقرب إلى 

العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008
احلادي والعشرين

23.522.07.94.24.24.3

58.162.455.56.04.04.6

26.034.631.01.0-6.01.1

.22.227.90.21.4.

21.219.112.52.82.74.1

30.526.017.63.52.83.3

22.518.114.43.72.03.4

23.217.310.15.13.45.4

.11.48.6.4.23.6-

.8.15.32.50.5-0.1-

6.93.13.67.10.26.1

29.931.221.33.71.63.6

60.653.339.94.94.73.2

.6.95.5.2.90.5

25.317.57.23.30.12.3-

38.178.654.0...

33.530.625.22.21.82.1

50.035.634.31.510.31.1

20.113.310.23.20.93.4

...7.62.02.5

45.046.536.52.52.05.2

32.731.212.52.10.60.7

14.78.84.52.31.3-2.2

7.95.33.81.31.52.2

17.720.215.56.25.06.3

42.930.828.35.53.37.8

57.459.148.41.46.010.3

12.411.09.12.34.50.7

50.939.933.74.62.53.3

.22.919.3.5.92.8

35.442.640.01.52.87.1

..30.7..5.8

3.82.81.9.4.12.6

26.027.320.44.14.52.8

9.57.46.43.03.44.4

32.035.533.32.24.61.5

29.617.622.94.12.46.4

10.39.06.62.65.23.6

23.016.914.91.21.93.8

39.245.534.60.64.24.6

9.74.22.62.7-1.20.1-

16.28.64.08.03.5-9.2-

17.610.88.110.20.52.6-

.19.210.8.0.41.9-

..16.8..5.4

21.219.414.92.72.91.5

4.72.62.30.40.31.1

46.061.842.93.012.9-5.7
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)يتبع(  األداء االقتصادي الكلي واألداء الزراعي 1اجلدول 
نصيب الفرد من متوسط منو الناجت احمللي اإلجمالي )النسبة

املئوية السنوية(
مليةلعا اتالتنميةا شرمؤمن ت باحلسا ا 

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدوالرات 
(2000األمريكية )

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

املتغير

رملصد ا 

العقد األول من القرن  التسعيناتالثمانينات 
احلادي والعشرين 

األقرب إلى
 1988عام  

األقرب إلى
1998 عام 

األقرب إلى 
 2008عام  

الفترة

0.20.90.7 335362417 غينيا 
3.00.30.6 169149128 غينيا بيساو 
2.94.90.6 635927950 غيانا 
2.63.01.6 638451410 هايتي 
هندوراس  450 1 151 1 066 1 0.50.91.0
3.43.63.7 297419724 الهند 
إندونيسيا  083 5347771 4.52.93.9
جمهورية إيران اإلسالمية  228 2 528 1 122 1 0.92.11.7

.25.6. .935. العراق 
جامايكا  792 3 457 3 869 2 1.61.00.5
األردن  372 2 708 1 991 1 1.61.01.5
0.41.00.7 441415464 كينيا 

1.73.63.3 197295475 
جمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية 
9.25.10.2 لبنان  726 5 568 4 967 3
1.52.13.0 308406525 ليسوتو 

10.54.51.4 539149148 ليبريا 
2.11.31.0 286246271 مدغشقر 
1.91.60.5 134152165 مالوي 
ماليزيا  155 5 654 3 322 2 3.24.63.7

ملديف  656 3 109 2. 6.24.9.
1.51.41.0 204232295 مالي 
0.90.10.2 429411480 موريتانيا 
موريشيوس  929 4 499 3 303 2 4.94.03.8
املكسيك  591 6 513 5 712 4 0.21.91.3
املغرب  770 1 309 1 185 1 1.70.92.2
0.52.51.4 174225365 موزامبيق 
0.55.84.6 ... ميامنار 
ناميبيا  692 2 032 2 912 1 2.11.63.0
2.42.51.8 170212256 نيبال 
3.61.30.7 725715903 نيكاراغوا 
2.81.71.4 206177180 النيجر 
1.50.00.7 339365487 نيجيريا 
عمان  019 10 141 8 605 6 4.51.94.0
3.51.42.6 447520678 باكستان 
بنما  587 5 838 3 791 2 0.63.02.3
1.31.60.3 628695680 بابوا غينيا اجلديدة 
باراغواي  518 1 448 1 369 1 0.20.61.0
بيرو  923 2 035 2 064 2 2.72.21.0
الفلبني  225 8649291 0.80.81.1
1.11.61.7 245219313 رواندا 
سانت كيتس ونيفس  469 9 592 7 718 4 6.13.64.1
سانت لوسيا  748 4 245 4 762 2 6.01.63.0
سانت فنسنت وجزر غرينادين  350 4 918 2 143 2 5.43.23.7
ساموا  714 1 237 1 149 1 0.71.81.5

... ... سان تومي وبرينسيبي 
0.30.30.2 471455530 السنغال 
سيشيل  267 8 343 7 824 4 2.43.12.5
1.34.60.4 247165262 سيراليون 



نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدوالرات املتغير
األمريكية )2000(

نصيب الفرد من متوسط منو الناجت احمللي اإلجمالي )النسبة 
املئوية السنوية(

احلساباتمنمؤشراتالتنميةالعامليةمؤشراتالتنميةالعامليةاملصدر
األقرب إلى الفترة

عام 1988
األقرب إلى
 عام 1998

األقرب إلى 
العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008

احلادي والعشرين
3353624170.20.90.7غينيا

-0.6-1691491283.00.3غينيا بيساو

-4.90.6-6359279502.9غيانا

-1.6-3.0-6384514102.6هايتي

1هندوراس 0661 1511 4500.5-0.91.0

2974197243.43.63.7الهند

5347771إندونيسيا 0834.52.93.9

1جمهورية إيران اإلسالمية 1221 5282 2280.9-2.11.7

.25.6..935.العراق

2جامايكا 8693 4573 7921.61.00.5

1األردن 9911 7082 3721.6-1.01.5

0.7-4414154640.41.0كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
1972954751.73.63.3الشعبية

3لبنان 9674 5685 7269.2-5.10.2-

3084065251.52.13.0ليسوتو

-4.51.4-53914914810.5ليبريا

-1.0-1.3-2862462712.1مدغشقر

1.60.5-1341521651.9مالوي

2ماليزيا 3223 6545 1553.24.63.7

2.ملديف 1093 656.6.24.9

1.41.0-2042322951.5مالي

0.10.2-4294114800.9موريتانيا

2موريشيوس 3033 4994 9294.94.03.8

4املكسيك 7125 5136 5910.2-1.91.3

1املغرب 1851 3091 7701.70.92.2

2.51.4-1742253650.5موزامبيق

5.84.6-0.5...ميامنار

1ناميبيا 9122 0322 6922.1-1.63.0

1702122562.42.51.8نيبال

-1.30.7-7257159033.6نيكاراغوا

-1.4-1.7-2061771802.8النيجر

0.00.7-3393654871.5نيجيريا

6عمان 6058 14110 0194.51.94.0

4475206783.51.42.6باكستان

2بنما 7913 8385 5870.6-3.02.3

1.60.3-6286956801.3بابوا غينيا اجلديدة

1باراغواي 3691 4481 5180.2-0.6-1.0

2بيرو 0642 0352 9232.7-2.21.0

8649291الفلبني 2250.8-0.81.1

1.61.7-2452193131.1رواندا

4سانت كيتس ونيفس 7187 5929 4696.13.64.1

2سانت لوسيا 7624 2454 7486.01.63.0

2سانت فنسنت وجزر غرينادين 1432 9184 3505.43.23.7

1ساموا 1491 2371 7140.71.81.5

......سان تومي وبرينسيبي

0.30.2-4714555300.3السنغال

4سيشيل 8247 3438 2672.43.12.5

0.4-4.6-2471652621.3سيراليون
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منو القيمة املضافة الزراعية  
)النسبة املئوية السنوية(

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤمن ت باحلسا ا

القيمة املضافة الزراعية  
)النسبة املئوية من الناجت احمللي اإلجمالي(

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

العقد األول من القرن  التسعيناتالثمانينات 
احلادي والعشرين 

األقرب إلى 
1988عام 

األقرب إلى 
1998عام  

األقرب إلى 
 2008عام  

4.24.24.3 23.522.07.9 

6.04.04.6 58.162.455.5 

1.06.01.1 26.034.631.0 

0.21.4. .22.227.9 

2.82.74.1 21.219.112.5 

3.52.83.3 30.526.017.6 

3.72.03.4 22.518.114.4 

5.13.45.4 23.217.310.1 

.4.23.6 .11.48.6 

2.50.50.1 .8.15.3 

7.10.26.1 6.93.13.6 

3.71.63.6 29.931.221.3 

4.94.73.2 60.653.339.9 

.2.90.5 .6.95.5 

3.30.12.3 25.317.57.2 

... 38.178.654.0 

2.21.82.1 33.530.625.2 

1.510.31.1 50.035.634.3 

3.20.93.4 20.113.310.2 

7.62.02.5 ... 

2.52.05.2 45.046.536.5 

2.10.60.7 32.731.212.5 

2.31.32.2 14.78.84.5 

1.31.52.2 7.95.33.8 

6.25.06.3 17.720.215.5 

5.53.37.8 42.930.828.3 

1.46.010.3 57.459.148.4 

2.34.50.7 12.411.09.1 

4.62.53.3 50.939.933.7 

.5.92.8 .22.919.3 

1.52.87.1 35.442.640.0 

..5.8 ..30.7 

.4.12.6 3.82.81.9 

4.14.52.8 26.027.320.4 

3.03.44.4 9.57.46.4 

2.24.61.5 32.035.533.3 

4.12.46.4 29.617.622.9 

2.65.23.6 10.39.06.6 

1.21.93.8 23.016.914.9 

0.64.24.6 39.245.534.6 

2.71.20.1 9.74.22.6 

8.03.59.2 16.28.64.0 

10.20.52.6 17.610.88.1 

.0.41.9 .19.210.8 

..5.4 ..16.8 

2.72.91.5 21.219.414.9 

0.40.31.1 4.72.62.3 

3.012.95.7 46.061.842.9 



القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية من الناجت احمللي اإلجمالي(

منو القيمة املضافة الزراعية 
)النسبة املئوية السنوية(

احلساباتمنمؤشراتالتنميةالعامليةمؤشراتالتنميةالعاملية
األقرب إلى 

1988 عام
األقرب إلى 

عام 1998
األقرب إلى 

العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008
احلادي والعشرين

28.937.531.7.2.76.2

69.3..3.6..

5.83.83.32.62.02.8

26.321.113.42.91.92.5

41.546.325.83.66.92.6

10.99.65.20.70.1-2.1

16.113.38.12.01.11.0

31.830.620.03.16.74.4

16.210.811.83.91.82.9

33.635.043.74.93.02.9

38.029.527.50.1-1.61.4

2.92.20.47.22.26.9-

11.812.710.05.33.62.5

17.813.69.51.21.50.6

56.742.122.72.63.72.7

46.044.845.3.3.24.9

12.08.010.80.32.43.4

6.85.44.02.41.83.8

46.325.820.32.74.33.7

24.220.314.3.5.20.4

17.421.121.22.86.22.1

16.421.819.14.44.08.1-

26.019.413.22.83.85.3

25.7 17.6 11.36.23.84.2

 28.3 30.0 27.01.41.50.8

 28.9 24.8 16.94.23.24.2

 22.0 16.0 13.82.93.85.3

18.116.816.4323

 31.4 29.6 27.42.40.812.3

 6.1 4.1 2.92.62.22.6

 22.5 22.4 14.81.43.03.5

 33.8 31.1 29.12.53.22.6

 9.9 6.7 6.51.71.92.2

 17.0 12.5 8.81.30.40.8-

 8.9 6.5 4.62.33.73.4

 10.2 6.5 7.31.92.43.8

 17.5 15.0 11.13.93.31.6

 17.7 13.4 9.43.43.11.0

 17.2 17.7 13.54.34.14.3

            

 

 

 2011تقرير الفقر الريفي  240

)يتبع(  األداء االقتصادي الكلي واألداء الزراعي 1اجلدول 
نصيب الفرد من متوسط منو الناجت احمللي اإلجمالي )النسبة

املئوية السنوية(
مليةلعا اتالتنميةا شرمؤمن ت باحلسا ا 

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدوالرات 
(2000األمريكية )

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

املتغير

رملصد ا 

العقد األول من القرن  التسعيناتالثمانينات 
احلادي والعشرين 

األقرب إلى
 1988عام  

األقرب إلى
1998 عام 

األقرب إلى 
 2008عام  

الفترة

جزر سليمان  165 1 296 1 045 1 3.50.11.5
1.5.. ... الصومال 
جنوب أفريقيا  764 3 975 2 223 3 0.90.42.8
سري النكا  199 5417991 2.84.33.5
0.13.12.1 265332532 السودان 
سورينام  662 2 982 1 929 1 1.90.70.7
سويسرا  559 1 257 1 039 1 4.51.52.4
اجلمهورية العربية السورية  289 1 242 1 004 1 1.12.51.4
تايلند  645 2 827 1 154 1 6.03.64.3
2.30.40.8 278266245 توغو 
تونغا  664 1 472 1 294 1 2.12.31.5
ترينيداد وتوباغو  981 10 706 5 907 4 3.42.61.9
تونس  760 2 876 1 418 1 1.13.12.9
تركيا  240 5 022 4 152 3 3.22.02.8
0.13.41.1 172236348 أوغندا 
2.10.01.4 256257362 جمهورية تنزانيا املتحدة 
أوروغواي  788 8 281 7 452 5 0.52.51.6
جمهورية فنزويال البوليفارية  963 5 132 5 195 5 1.80.10.1
2.35.93.6 210364647 فييت نام 

.1.5. 447513558 اليمن 
2.02.00.8 413308387 زامبيا 
0.80.61.1 608680450 زمبابوي 

آسيا واحمليط الهادي  306 4036841 5.05.76.8
7.89.39.5 شرق آسيا  894 3607981
0.71.50.6 819913904 أوقيانوسيا 
2.93.25.4 345471760 جنوب آسيا 
3.03.54.8 جنوب شرق آسيا  426 7039961

0.70.63.0 565520632 أفريقيا جنوب الصحراء 
0.10.33.2 253254314 أفريقيا الشرقية 
أفريقيا اجلنوبية  583 3 814 2 981 2 0.50.12.8
0.74.73.4 504370524 أواسط أفريقيا 
1.40.22.6 338349422 أفريقيا الغربية 

أمريكا الالتنية والكاريبي  838 4 992 3 528 3 0.51.62.6
الكاريبي  901 2 159 2 876 1 1.42.73.3
أمريكا الوسطى  450 5 568 4 904 3 0.51.91.6

0.71.42.8 أمريكا اجلنوبية  727 4 887 3 491 3

1.63.83.2 1 645 1 864 2 476 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا 
الشرق األوسط  739 3 675 2 527 2 1.96.22.7
شمال أفريقيا  639 1 227 1 091 1 1.41.83.5



نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بالدوالرات املتغير
األمريكية )2000(

نصيب الفرد من متوسط منو الناجت احمللي اإلجمالي )النسبة 
املئوية السنوية(

احلساباتمنمؤشراتالتنميةالعامليةمؤشراتالتنميةالعامليةاملصدر
األقرب إلى الفترة

عام 1988
األقرب إلى
 عام 1998

األقرب إلى 
العقد األول من القرن التسعيناتالثمانيناتعام 2008

احلادي والعشرين
1جزر سليمان 0451 2961 1653.50.1-1.5

..1.5...الصومال

3جنوب أفريقيا 2232 9753 7640.9-0.4-2.8

5417991سري النكا 1992.84.33.5

3.12.1-2653325320.1السودان

1سورينام 9291 9822 6621.9-0.7-0.7

1سويسرا 0391 2571 5594.51.52.4

1اجلمهورية العربية السورية 0041 2421 2891.1-2.51.4

1تايلند 1541 8272 6456.03.64.3

-0.8-0.4-2782662452.3توغو

1تونغا 2941 4721 6642.12.31.5

4ترينيداد وتوباغو 9075 70610 9813.4-2.61.9

1تونس 4181 8762 7601.13.12.9

3تركيا 1524 0225 2403.22.02.8

3.41.1-1722363480.1أوغندا

2562573622.10.01.4جمهورية تنزانيا املتحدة

5أوروغواي 4527 2818 7880.5-2.51.6

5جمهورية فنزويال البوليفارية 1955 1325 9631.8-0.10.1

2103646472.35.93.6فييت نام

.447513558.1.5اليمن

-0.8-2.0-4133083872.0زامبيا

-1.1-6086804500.80.6زمبابوي

4036841آسيا واحمليط الهادي 3065.05.76.8

3607981شرق آسيا 8947.89.39.5

1.50.6-8199139040.7أوقيانوسيا 

3454717602.93.25.4جنوب آسيا

7039961جنوب شرق آسيا 4263.03.54.8

3.0-0.6-5655206320.7أفريقيا جنوب الصحراء 

0.33.2-2532543140.1أفريقيا الشرقية

2أفريقيا اجلنوبية 9812 8143 5830.5-0.1-2.8

3.4-4.7-5043705240.7أواسط أفريقيا

0.22.6-3383494221.4أفريقيا الغربية

3أمريكا الالتنية والكاريبي 5283 9924 8380.5-1.62.6

1الكاريبي 8762 1592 9011.42.73.3

3أمريكا الوسطى 9044 5685 4500.5-1.91.6

3أمريكا اجلنوبية 4913 8874 7270.7-1.42.8

الشرق األوسط وشمال 
1أفريقيا 6451 8642 4761.63.83.2

2الشرق األوسط 5272 6753 7391.96.22.7

1شمال أفريقيا 0911 2271 6391.41.83.5
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منو القيمة املضافة الزراعية  
)النسبة املئوية السنوية(

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤمن ت باحلسا ا

القيمة املضافة الزراعية  
)النسبة املئوية من الناجت احمللي اإلجمالي(

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

العقد األول من القرن  التسعيناتالثمانينات 
احلادي والعشرين 

األقرب إلى 
1988عام 

األقرب إلى 
1998عام  

األقرب إلى 
 2008عام  

.2.76.2 28.937.531.7 

3.6.. 69.3.. 

2.62.02.8 5.83.83.3 

2.91.92.5 26.321.113.4 

3.66.92.6 41.546.325.8 

0.70.12.1 10.99.65.2 

2.01.11.0 16.113.38.1 

3.16.74.4 31.830.620.0 

3.91.82.9 16.210.811.8 

4.93.02.9 33.635.043.7 

0.11.61.4 38.029.527.5 

7.22.26.9 2.92.20.4 

5.33.62.5 11.812.710.0 

1.21.50.6 17.813.69.5 

2.63.72.7 56.742.122.7 

.3.24.9 46.044.845.3 

0.32.43.4 12.08.010.8 

2.41.83.8 6.85.44.0 

2.74.33.7 46.325.820.3 

.5.20.4 24.220.314.3 

2.86.22.1 17.421.121.2 

4.44.08.1 16.421.819.1 

2.83.85.3 26.019.413.2 

6.23.84.2 25.717.611.3 

1.41.50.8  28.330.027.0 

4.23.24.2  28.924.816.9 

2.93.85.3 22.016.013.8 

323 18.116.816.4 

2.40.812.3  31.429.627.4 

2.62.22.6  6.14.12.9 

1.43.03.5  22.522.414.8 

2.53.22.6  33.831.129.1 

1.71.92.2  9.96.76.5 

1.30.40.8 17.012.58.8 

2.33.73.4  8.96.54.6 

1.92.43.8  10.26.57.3 

3.93.31.6  17.515.011.1 

3.43.11.0  17.713.49.4 

4.34.14.3 17.217.713.5 



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
احلساباتمن 

تقريرالفقر 
الريفيلعام 

1992

مؤشرات 
التنميةالعاملية

تقريرالفقر 
الريفي 

1992

قاعدة 
البيانات 

اإلحصائية 
للفاو

تقرير  من احلسابات
الريفي1992 الفقر

وقاعدةالبيانات 
اإلحصائيةللفاو

احلساباتمن 
تقريرالفقر 
الريفي1992

احلساباتمن 
قاعدةالبيانات 

اإلحصائيةللفاو

األقرب إلى 1988
عام 2008

األقرب إلى 1988
عام 2007

األقرب إلى1988-20071988
عام 2007

80.8.3516.00.70.

56355.997.41244562

73436.6812.298496158

69700.010.02260930

1483.423.236-75101

877376.5976.111-8065

56600.020.0158-135

49480.060.07207149

61592.813.964110478

88661.320.6352-103140

50342.943.883285116

78400.770.81583105

251436.9923.0638-10483

91807.2413.568793111

93904.727.03499897

87786.709.61438584

53436.738.3224118102

41400.160.0942-10645

55611.792.8257117104

69734.137.327711190

15121.732.333590120

7957744.78836.591287111

31268.837.2618-9464

73720.390.5951109127

59391.131.22810287

48370.730.7645346

55516.708.282410478

26242.041.5624-7757

34377.745.9823-10467

626622.5936.726310887

2126.....

42310.020.0142-7373

41562.591.2353-9140

45343.282.8613-7262

525721.4024.00128051

56391.941.7012-6870

58610.200.4311780106

8479.3.58..92

888333.8962.07838693

57480.290.3167178

56150.760.4245-123192

79440.661.2488104172

68507.2712.487276107

41690.030.0212-6130

59514.555.83288983
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 عدد السكان والزراعة 2اجلدول 
منو السكان الريفيني 
)نسبة مئوية( 

يرتقرمن ت باحلسا ا 
ملعايفي لر ا الفقر

ات  شر مؤو  1992
مليةلعا ا لتنميةا

 عدد
السكان الريفيني )باملاليني(

الفقر  ير تقر
يفيلر ا 

1992

اتالتنمية  شر مؤ
ئلةملا ا مقارأل )ا مليةلعا ا 

ةملتحد ا ممأل ا ات ير تقد
)2009 م لعا

منو مجموع
 عدد السكان 
)نسبة مئوية(

يرتقرمن ت باحلسا ا 
ملعايفي لر ا الفقر

ات  شر مؤو  1992
مليةلعا التنميةا

مجموع  
عدد السكان )باملاليني( 

الفقر ير تقر
يفيلر ا 

1992

اتالتنمية  شر مؤ
ئلةملا ا مقارأل ا )ملية لعا ا 

ةملتحد ا ممأل ا ات ير تقد
 (2009م لعا

املتغير

رملصد ا

األقرب إلى  1988 1988-2008
عام 2008

األقرب إلى 1988 1988-2008
 2008عام  

الفترة 

84 11.8621.87 89 14.8928.15 أفغانستان 
11 13.4011.95 44 23.8434.36 اجلزائر 
13 6.937.80 91 9.4618.02 أنغوال 
4 0.060.06 3 0.080.09 أنتيغوا وبربودا 

30 4.543.19 26 31.5439.88 األرجنتني 
22 95.50116.58 46 109.63160.00 بنغالديش 
6 0.150.15 1 0.260.26 بربادوس 

74 0.090.15 77 0.180.31 بليز 
89 2.705.09 95 4.458.66 بنن 
65 1.280.45 53 1.450.69 بوتان 

بوليفيا 
4 3.463.33 40 6.929.68 )دولة متعددة القوميات( 

18 0.940.77 59 1.201.90 بوتسوانا 
22 35.5727.68 33 144.43191.97 البرازيل 
57 7.8112.23 78 8.5315.21 بوركينا فاسو 
50 4.827.23 57 5.158.07 بوروندي 
45 7.9011.42 61 9.0414.56 كمبوديا 
43 5.708.17 77 10.6918.90 الكاميرون 
36 0.150.20 39 0.360.50 الرأس األخضر 
78 1.532.72 60 2.774.42 جمهورية أفريقيا الوسطى 

117 3.738.11 105 5.4011.07 تشاد 
0 1.931.94 31 12.7516.76 شيلي 

12 الصني  325.64 1 081.23 1 23 853.76754.29
21 9.4211.36 46 30.5744.53 كولومبيا 
30 0.360.46 32 0.490.64 جزر القمر 
26 1.111.40 92 1.893.62 الكونغو 
21 1.371.66 58 2.874.53 كوستاريكا 
65 6.4110.55 77 11.6120.59 كوت ديفوار 
3 2.672.74 11 10.1511.25 كوبا 

جمهورية كوريا الشعبية 
20 7.448.90 9 21.9023.86 الدميقراطية 

جمهورية الكونغو 
104 20.8242.40 90 33.7464.21 الدميقراطية 

76 0.080.02 81 0.380.07 جيبوتي 
42 0.030.02 1 0.070.07 دومينيكا 
7 2.853.05 40 7.029.84 اجلمهورية الدومينيكية 
1 4.584.64 32 10.2013.48 إكوادور 

74 26.9046.70 58 51.5581.53 مصر 
15 2.832.41 22 5.036.13 السلفادور 
64 0.240.40 57 0.420.66 غينيا االستوائية 
52 2.573.91 62 3.054.93 إريتريا 
71 39.2466.99 80 44.7680.71 إثيوبيا 

4 0.420.40 15 0.730.84 فيجي 
65 0.620.22 32 1.091.45 غابون 
14 0.640.72 105 0.811.66 غامبيا 
22 9.5811.67 65 14.1623.35 غانا 
78 0.040.07 6 0.100.11 غرينادا 
38 5.117.03 58 8.6813.68 غواتيماال 



2 عدد السكان والزراعة اجلدول
مجموع املتغير

عدد السكان )باملاليني(
منو مجموع
 عدد السكان 
)نسبة مئوية(

 عدد
السكان الريفيني )باملاليني(

منو السكان الريفيني 
)نسبة مئوية(

تقريرالفقر املصدر
الريفي 

1992

مؤشراتالتنمية 
العاملية)األرقاماملائلة 
املتحدة  األمم تقديرات

)2009 لعام

تقرير  من احلسابات
الريفيلعام  الفقر

مؤشرات  و 1992

التنميةالعاملية

تقريرالفقر 
الريفي 

1992

مؤشراتالتنمية 
العاملية)األرقاماملائلة 
املتحدة  األمم تقديرات

)2009 لعام

تقرير  من احلسابات
الريفيلعام  الفقر

مؤشرات  و 1992

التنميةالعاملية

األقرب إلى 1988الفترة
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

1988-2008

14.8928.158911.8621.8784أفغانستان

-23.8434.364413.4011.9511اجلزائر

9.4618.02916.937.8013أنغوال

0.080.0930.060.064أنتيغوا وبربودا

-31.5439.88264.543.1930األرجنتني

109.63160.004695.50116.5822بنغالديش

0.150.156-0.260.261بربادوس

0.180.31770.090.1574بليز

4.458.66952.705.0989بنن

-1.280.4565-1.450.6953بوتان

بوليفيا 
-6.929.68403.463.334)دولة متعددة القوميات(

-1.201.90590.940.7718بوتسوانا

-144.43191.973335.5727.6822البرازيل

8.5315.21787.8112.2357بوركينا فاسو

5.158.07574.827.2350بوروندي

9.0414.56617.9011.4245كمبوديا

10.6918.90775.708.1743الكاميرون

0.360.50390.150.2036الرأس األخضر

2.774.42601.532.7278جمهورية أفريقيا الوسطى

5.4011.071053.738.11117تشاد

12.7516.76311.931.940شيلي

1الصني 081.231 325.6423853.76754.2912-

30.5744.53469.4211.3621كولومبيا

0.490.64320.360.4630جزر القمر

1.893.62921.111.4026الكونغو

2.874.53581.371.6621كوستاريكا

11.6120.59776.4110.5565كوت ديفوار

10.1511.25112.672.743كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
21.9023.8697.448.9020الدميقراطية

جمهورية الكونغو 
33.7464.219020.8242.40104الدميقراطية

-0.080.0276-0.380.0781جيبوتي

-0.070.0710.030.0242دومينيكا

7.029.84402.853.057اجلمهورية الدومينيكية

10.2013.48324.584.641إكوادور

51.5581.535826.9046.7074مصر

-5.036.13222.832.4115السلفادور

0.420.66570.240.4064غينيا االستوائية

3.054.93622.573.9152إريتريا

44.7680.718039.2466.9971إثيوبيا

-0.730.84150.420.404فيجي

-1.091.45320.620.2265غابون

0.811.661050.640.7214غامبيا

14.1623.35659.5811.6722غانا

0.100.1160.040.0778غرينادا

8.6813.68585.117.0338غواتيماال
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عدد السكان الزراعيني
 كنسبة مئوية 

من عدد السكان الريفيني 
من تباحلسا ا

الفقر  ير تقر
1992 يفيلر ا 

من تباحلسا ا 
تنالبيا ا ة عدقا

وللفائيةحصاإل ا 

منو عدد السكان
الزراعيني  
)نسبة مئوية(

يرتقرمن ت باحلسا ا 
1992يفي لر ا ا لفقر

تنالبيا ا ة عدقاو
وللفائيةحصاإل ا 

عدد السكان الزراعيني 
)باملاليني(

الفقر  ير تقر
يفيلر ا 

1992 

ة عدقا
تنالبيا ا 

ئيةحصاإل ا 
و للفا

عدد السكان الريفيني
كنسبة مئوية  

من مجموع عدد السكان
من تباحلسا ا

الفقر  ير تقر
ملعايفيلر ا 

1992

ات  شر مؤ
مليةلعا التنميةا

األقرب إلى  1988
عام 2007

األقرب إلى 1988 1988-2007
 2007عام  

األقرب إلى 1988
 2008عام  

70. . 8.3516.00 80. 

4562 24 5.997.41 5635 

96158 84 6.6812.29 7343 

930 260 0.010.02 6970 

75101 6 3.423.23 148 

8065 1 76.5976.11 8773 

135 58 0.020.01 5660 

7149 20 0.060.07 4948 

10478 41 2.813.96 6159 

103140 52 1.320.63 8866 

85116 32 2.943.88 5034 

83105 5 0.770.81 7840 

10483 38 36.9923.06 2514 

93111 87 7.2413.56 9180 

9897 49 4.727.03 9390 

8584 43 6.709.61 8778 

118102 24 6.738.32 5343 

10645 42 0.160.09 4140 

117104 57 1.792.82 5561 

11190 77 4.137.32 6973 

90120 35 1.732.33 1512 

87111 12 744.78836.59 7957 

9464 18 8.837.26 3126 

109127 51 0.390.59 7372 

10287 8 1.131.22 5939 

5346 4 0.730.76 4837 

10478 24 6.708.28 5551 

7757 24 2.041.56 2624 

10467 23 7.745.98 3437 

10887 63 22.5936.72 6266 

.. . .. 2126 

7373 42 0.020.01 4231 

9140 53 2.591.23 4156 

7262 13 3.282.86 4534 

8051 12 21.4024.00 5257 

6870 12 1.941.70 5639 

80106 117 0.200.43 5861 

.92 . .3.58 8479 

8693 83 33.8962.07 8883 

7178 6 0.290.31 5748 

123192 45 0.760.42 5615 

104172 88 0.661.24 7944 

76107 72 7.2712.48 6850 

6130 12 0.030.02 4169 

8983 28 4.555.83 5951 



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
احلساباتمن 

تقريرالفقر 
الريفيلعام 

1992

مؤشرات 
التنميةالعاملية

تقريرالفقر 
الريفي 

1992

قاعدة 
البيانات 

اإلحصائية 
للفاو

تقرير  من احلسابات
الريفي1992 الفقر

وقاعدةالبيانات 
اإلحصائيةللفاو

احلساباتمن 
تقريرالفقر 
الريفي1992

احلساباتمن 
قاعدةالبيانات 

اإلحصائيةللفاو

األقرب إلى 1988
عام 2008

األقرب إلى 1988
عام 2007

األقرب إلى1988-20071988
عام 2007

76664.947.8058100121

79700.751.2464101112

66720.230.1249-3522

71533.845.875386113

58522.802.0726-10055

7370520.11579.80118772

734980.8388.2896380

463215.0116.58116173

27343.881.8951-81.

49470.750.5033-6340

33220.200.421112033

787817.9627.235210090

83692.804.606488107

17130.270.0965-5617

81751.360.8240-10054

58401.702.3137122153

76708.7113.335310299

86816.0610.77788993

59305.313.6032-5445

80620.130.0652-8133

81687.239.5332101111

61591.251.602710885

58580.260.1155-4116

292326.5121.0321-10987

53449.138.734-7264

766312.2116.8138108122

766719.1833.467463101

73630.770.91188167

918316.7726.3257101111

41431.440.9733-9640

82835.8911.8510110897

665269.0440.2342-9851

90280.590.844347106

696462.0776.32237872

46270.600.6475671

85872.634.78828185

54401.961.912-9077

31298.027.1811-12287

593528.2531.33118199

93826.198.503799107

51680.000.012671133

55720.040.0417-5829

80530.030.0230-3840

77770.020.051481637

65390.080.0924109147

62585.508.4754126120

43460.050.0621179160

  
  

  
 

  
  

  
 

  
  

  
 

  
  

  
 

 
 

 
 

   
   

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 2011تقرير الفقر الريفي  244

)يتبع(  عدد السكان والزراعة 2اجلدول 
منو السكان الريفيني 
)نسبة مئوية( 

يرتقرمن ت باحلسا ا 
ملعايفي لر ا الفقر

ات  شر مؤو  1992
مليةلعا ا لتنميةا

 عدد
السكان الريفيني )باملاليني(

الفقر  ير تقر
يفيلر ا 

1992

اتالتنمية  شر مؤ
ئلةملا ا مقارأل )ا مليةلعا ا 

ةملتحد ا ممأل ا ات ير تقد
)2009 م لعا

منو مجموع
 عدد السكان 
)نسبة مئوية(

يرتقرمن ت باحلسا ا 
ملعايفي لر ا الفقر

ات  شر مؤو  1992
مليةلعا التنميةا

مجموع  
عدد السكان )باملاليني( 

الفقر ير تقر
يفيلر ا 

1992

اتالتنمية  شر مؤ
ئلةملا ا مقارأل ا )ملية لعا ا 

ةملتحد ا ممأل ا ات ير تقد
 (2009م لعا

املتغير

رملصد ا

األقرب إلى  1988 1988-2008
عام 2008

األقرب إلى 1988 1988-2008
 2008عام  

الفترة 

30 4.966.45 50 6.549.83 غينيا 
49 0.741.11 67 0.951.58 غينيا بيساو 
18 0.670.55 24 1.010.76 غيانا 
17 4.455.20 56 6.269.78 هايتي 
35 2.803.77 50 4.837.24 هندوراس 
الهند  139.96 819.481 39 598.61803.22 34
14 128.18110.79 30 175.11228.25 إندونيسيا 
8 24.6122.70 35 53.1271.96 جمهورية إيران اإلسالمية 

116 4.8010.37 74 17.6730.75 العراق 
5 1.191.26 10 2.442.69 جامايكا 

26 1.021.27 94 3.055.91 األردن 
68 18.0130.21 67 23.0838.53 كينيا 

جمهورية الو الدميقراطية 
34 3.194.29 61 3.876.21 الشعبية 
12 0.480.54 49 2.774.14 لبنان 
10 1.361.50 20 1.682.02 ليسوتو 
9 1.381.51 58 2.403.79 ليبريا 

57 8.5813.47 70 11.2419.11 مدغشقر 
70 6.8011.59 81 7.8814.28 مالوي 
19 9.828.00 63 16.5626.99 ماليزيا 
20 0.160.19 54 0.200.31 ملديف 
20 7.198.62 44 8.8312.71 مالي 
62 1.171.89 67 1.923.20 موريتانيا 
17 0.620.73 18 1.081.27 موريشيوس 
0 24.2424.25 25 84.88106.35 املكسيك 
8 12.6813.73 31 23.9131.23 املغرب 

22 11.3213.76 47 14.8521.78 موزامبيق 
10 30.2733.16 23 39.9549.19 ميامنار 
41 0.951.35 63 1.312.13 ناميبيا 
42 16.6323.65 57 18.2428.58 نيبال 
63 1.502.46 57 3.625.68 نيكاراغوا 

124 5.4812.24 119 6.6914.67 النيجر 
11 70.1178.14 44 105.44151.32 نيجيريا 
37 1.260.79 100 1.402.79 عمان 
34 79.33106.00 44 115.04166.04 باكستان 
15 1.070.91 46 2.323.39 بنما 
75 3.235.64 69 3.816.45 بابوا غينيا اجلديدة 
14 2.172.47 54 4.046.23 باراغواي 
26 6.568.25 36 21.2628.84 بيرو 

9 34.9931.69 52 59.5190.35 الفلبني 
26 6.287.94 44 6.759.72 رواندا 
19 0.030.03 11 0.060.05 سانت كيتس ونيفس 
68 0.070.12 28 0.130.17 سانت لوسيا 
33 0.090.06 1 0.110.11 سانت فنسنت وجزر غرينادين 
8 0.130.14 8 0.170.18 ساموا 
8 0.070.06 52 0.110.16 سان تومي وبرينسيبي 

62 4.357.04 75 6.9612.21 السنغال 
36 0.030.04 29 0.070.09 سيشيل 



مجموع املتغير
عدد السكان )باملاليني(

منو مجموع
 عدد السكان 
)نسبة مئوية(

 عدد
السكان الريفيني )باملاليني(

منو السكان الريفيني 
)نسبة مئوية(

تقريرالفقر املصدر
الريفي 

1992

مؤشراتالتنمية 
العاملية)األرقاماملائلة 
املتحدة  األمم تقديرات

)2009 لعام

تقرير  من احلسابات
الريفيلعام  الفقر

مؤشرات  و 1992

التنميةالعاملية

تقريرالفقر 
الريفي 

1992

مؤشراتالتنمية 
العاملية)األرقاماملائلة 
املتحدة  األمم تقديرات

)2009 لعام

تقرير  من احلسابات
الريفيلعام  الفقر

مؤشرات  و 1992

التنميةالعاملية

األقرب إلى 1988الفترة
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

1988-2008

6.549.83504.966.4530غينيا

0.951.58670.741.1149غينيا بيساو

-0.670.5518-1.010.7624غيانا

6.269.78564.455.2017هايتي

4.837.24502.803.7735هندوراس

819.481الهند 139.9639598.61803.2234

-175.11228.2530128.18110.7914إندونيسيا

-53.1271.963524.6122.708جمهورية إيران اإلسالمية

17.6730.75744.8010.37116العراق

2.442.69101.191.265جامايكا

3.055.91941.021.2726األردن

23.0838.536718.0130.2168كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
3.876.21613.194.2934الشعبية

2.774.14490.480.5412لبنان

1.682.02201.361.5010ليسوتو

2.403.79581.381.519ليبريا

11.2419.11708.5813.4757مدغشقر

7.8814.28816.8011.5970مالوي

-16.5626.99639.828.0019ماليزيا

0.200.31540.160.1920ملديف

8.8312.71447.198.6220مالي

1.923.20671.171.8962موريتانيا

1.081.27180.620.7317موريشيوس

84.88106.352524.2424.250املكسيك

23.9131.233112.6813.738املغرب

14.8521.784711.3213.7622موزامبيق

39.9549.192330.2733.1610ميامنار

1.312.13630.951.3541ناميبيا

18.2428.585716.6323.6542نيبال

3.625.68571.502.4663نيكاراغوا

6.6914.671195.4812.24124النيجر

105.44151.324470.1178.1411نيجيريا

-1.402.791001.260.7937عمان

115.04166.044479.33106.0034باكستان

-2.323.39461.070.9115بنما

3.816.45693.235.6475بابوا غينيا اجلديدة

4.046.23542.172.4714باراغواي

21.2628.84366.568.2526بيرو

-59.5190.355234.9931.699الفلبني

6.759.72446.287.9426رواندا

0.030.0319-0.060.0511سانت كيتس ونيفس

0.130.17280.070.1268سانت لوسيا

-0.110.1110.090.0633سانت فنسنت وجزر غرينادين

0.170.1880.130.148ساموا

-0.110.16520.070.068سان تومي وبرينسيبي

6.9612.21754.357.0462السنغال

0.070.09290.030.0436سيشيل
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عدد السكان الزراعيني
 كنسبة مئوية 

من عدد السكان الريفيني 
من تباحلسا ا

الفقر  ير تقر
1992 يفيلر ا 

من تباحلسا ا 
تنالبيا ا ة عدقا

وللفائيةحصاإل ا 

منو عدد السكان
الزراعيني  
)نسبة مئوية(

يرتقرمن ت باحلسا ا 
1992يفي لر ا ا لفقر

تنالبيا ا ة عدقاو
وللفائيةحصاإل ا 

عدد السكان الزراعيني 
)باملاليني(

الفقر  ير تقر
يفيلر ا 

1992 

ة عدقا
تنالبيا ا 

ئيةحصاإل ا 
و للفا

عدد السكان الريفيني
كنسبة مئوية  

من مجموع عدد السكان
من تباحلسا ا

الفقر  ير تقر
ملعايفيلر ا 

1992

ات  شر مؤ
مليةلعا التنميةا

األقرب إلى  1988
عام 2007

األقرب إلى 1988 1988-2007
 2007عام  

األقرب إلى 1988
 2008عام  

100121 58 4.947.80 7666 

101112 64 0.751.24 7970 

3522 49 0.230.12 6672 

86113 53 3.845.87 7153 

10055 26 2.802.07 5852 

8772 11 520.11579.80 7370 

6380 9 80.8388.28 7349 

6173 11 15.0116.58 4632 

81. 51 3.881.89 2734 

6340 33 0.750.50 4947 

2033 111 0.200.42 3322 

10090 52 17.9627.23 7878 

88107 64 2.804.60 8369 

5617 65 0.270.09 1713 

10054 40 1.360.82 8175 

122153 37 1.702.31 5840 

10299 53 8.7113.33 7670 

8993 78 6.0610.77 8681 

5445 32 5.313.60 5930 

8133 52 0.130.06 8062 

101111 32 7.239.53 8168 

10885 27 1.251.60 6159 

4116 55 0.260.11 5858 

10987 21 26.5121.03 2923 

7264 4 9.138.73 5344 

108122 38 12.2116.81 7663 

63101 74 19.1833.46 7667 

8167 18 0.770.91 7363 

101111 57 16.7726.32 9183 

9640 33 1.440.97 4143 

10897 101 5.8911.85 8283 

9851 42 69.0440.23 6652 

47106 43 0.590.84 9028 

7872 23 62.0776.32 6964 

5671 7 0.600.64 4627 

8185 82 2.634.78 8587 

9077 2 1.961.91 5440 

12287 11 8.027.18 3129 

8199 11 28.2531.33 5935 

99107 37 6.198.50 9382 

1133 267 0.000.01 5168 

5829 17 0.040.04 5572 

3840 30 0.030.02 8053 

1637 148 0.020.05 7777 

109147 24 0.080.09 6539 

126120 54 5.508.47 6258 

179160 21 0.050.06 4346 



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
احلساباتمن 

تقريرالفقر 
الريفيلعام 

1992

مؤشرات 
التنميةالعاملية

تقريرالفقر 
الريفي 

1992

قاعدة 
البيانات 

اإلحصائية 
للفاو

تقرير  من احلسابات
الريفي1992 الفقر

وقاعدةالبيانات 
اإلحصائيةللفاو

احلساباتمن 
تقريرالفقر 
الريفي1992

احلساباتمن 
قاعدةالبيانات 

اإلحصائيةللفاو

األقرب إلى 1988
عام 2008

األقرب إلى 1988
عام 2007

األقرب إلى1988-20071988
عام 2007

69622.523.34339297

90820.140.341435282

65635.125.8514111103

49397.175.3426-4328

79858.758.7906651

795714.9022.00488094

53250.070.09333269

70750.500.3529-9740

49462.954.33475245

796733.5329.1013-7965

76582.293.49529393

79750.010.031141539

33870.100.096-258

46342.042.1765663

533124.7315.7736-8868

908714.1123.05639184

787420.4530.905110398

1580.430.3421-94134

1172.131.949-108104

797239.8055.50397989

77694.839.30938358

47655.508.024614998

7463.7.28..93

75621 681.111 904.18146354

7857752.51842.58126862

81833.105.52826168

7369709.10800.62136249

7354216.40255.46245145

7164316.21432.49497057

7774135.61225.17607471

534210.578.2219-4730

625844.0869.63626757

6857125.95129.47296744

2922118.1396.6512-2817

43469.479.38213526

352938.6333.0811-3422

251770.0354.2018-2514

544490.8996.95224029

503637.4432.65193923

585053.4664.31234132
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)يتبع(  عدد السكان والزراعة 2اجلدول 
منو السكان الريفيني 
)نسبة مئوية( 

يرتقرمن ت باحلسا ا 
ملعايفي لر ا الفقر

ات  شر مؤو  1992
مليةلعا ا لتنميةا

 عدد
السكان الريفيني )باملاليني(

الفقر  ير تقر
يفيلر ا 

1992

اتالتنمية  شر مؤ
ئلةملا ا مقارأل )ا مليةلعا ا 

ةملتحد ا ممأل ا ات ير تقد
)2009 م لعا

منو مجموع
 عدد السكان 
)نسبة مئوية(

يرتقرمن ت باحلسا ا 
ملعايفي لر ا الفقر

ات  شر مؤو  1992
مليةلعا التنميةا

مجموع  
عدد السكان )باملاليني( 

الفقر ير تقر
يفيلر ا 

1992

اتالتنمية  شر مؤ
ئلةملا ا مقارأل ا )ملية لعا ا 

ةملتحد ا ممأل ا ات ير تقد
 (2009م لعا

املتغير

رملصد ا

األقرب إلى  1988 1988-2008
عام 2008

األقرب إلى 1988 1988-2008
 2008عام  

الفترة 

26 2.743.46 41 3.955.56 سيراليون 
53 0.270.42 68 0.300.51 جزر سليمان 
23 4.635.68 26 7.108.95 الصومال 
16 16.5419.11 44 33.7348.69 جنوب أفريقيا 
29 13.2617.11 20 16.8320.16 سري النكا 
25 18.7323.39 74 23.8341.35 السودان 
38 0.210.13 31 0.390.52 سورينام 
71 0.510.88 58 0.741.17 سويسرا 
70 5.729.72 83 11.6321.23 اجلمهورية العربية السورية 
6 42.5444.93 24 54.1667.39 تايلند 

52 2.473.75 98 3.256.46 توغو 
16 0.090.08 11 0.120.10 تونغا 

185 0.411.16 8 1.241.34 ترينيداد وتوباغو 
4 3.623.46 32 7.8210.33 تونس 

18 28.2423.15 38 53.6773.91 تركيا 
78 15.5027.55 84 17.2231.66 أوغندا 
59 19.9331.64 67 25.4342.48 جمهورية تنزانيا املتحدة 
44 0.460.26 8 3.083.33 أوروغواي 
5 1.971.87 49 18.7627.94 جمهورية فنزويال البوليفارية 

23 50.6162.21 34 64.2186.21 فييت نام 
175 5.8115.99 206 7.5423.05 اليمن 
121 3.688.15 60 7.8712.62 زامبيا 
16 6.727.81 37 9.1212.46 زمبابوي 

آسيا واحمليط الهادي  542.57 3 679.53 2 33 188.14 2 014.08 2 14
11 شرق آسيا  349.50 1 103.13 1 22 861.20763.19
66 4.146.67 61 5.128.08 أوقيانوسيا 
جنوب آسيا  615.84 1 148.88 1 41 111.77 841.241 33

2 307.50306.50 36 422.40569.14 جنوب شرق آسيا 

54 338.06496.75 66 476.55777.10 أفريقيا جنوب الصحراء 
60 149.16237.19 65 185.51307.39 أفريقيا الشرقية 
18 20.3023.61 45 38.6555.91 أفريقيا اجلنوبية 
85 40.7571.28 88 65.57122.50 أواسط أفريقيا 
35 127.85164.67 58 186.83291.30 أفريقيا الغربية 

5 122.60122.22 34 425.27566.97 أمريكا الالتنية والكاريبي 
25 12.0213.92 31 27.9335.74 الكاريبي 
13 39.0242.64 32 112.41147.31 أمريكا الوسطى 

4 71.5565.66 35 284.93383.92 أمريكا اجلنوبية 

47 122.65161.06 63 228.68360.56 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا 
60 47.3261.83 79 97.72161.77 الشرق األوسط 
40 75.3399.23 53 130.96198.79 شمال أفريقيا 



مجموع املتغير
عدد السكان )باملاليني(

منو مجموع
 عدد السكان 
)نسبة مئوية(

 عدد
السكان الريفيني )باملاليني(

منو السكان الريفيني 
)نسبة مئوية(

تقريرالفقر املصدر
الريفي 

1992

مؤشراتالتنمية 
العاملية)األرقاماملائلة 
املتحدة  األمم تقديرات

)2009 لعام

تقرير  من احلسابات
الريفيلعام  الفقر

مؤشرات  و 1992

التنميةالعاملية

تقريرالفقر 
الريفي 

1992

مؤشراتالتنمية 
العاملية)األرقاماملائلة 
املتحدة  األمم تقديرات

)2009 لعام

تقرير  من احلسابات
الريفيلعام  الفقر

مؤشرات  و 1992

التنميةالعاملية

األقرب إلى 1988الفترة
عام 2008

األقرب إلى 1988-20081988
عام 2008

1988-2008

3.955.56412.743.4626سيراليون

0.300.51680.270.4253جزر سليمان

7.108.95264.635.6823الصومال

33.7348.694416.5419.1116جنوب أفريقيا

16.8320.162013.2617.1129سري النكا

23.8341.357418.7323.3925السودان

-0.390.52310.210.1338سورينام

0.741.17580.510.8871سويسرا

11.6321.23835.729.7270اجلمهورية العربية السورية

54.1667.392442.5444.936تايلند

3.256.46982.473.7552توغو

-0.090.0816-0.120.1011تونغا

1.241.3480.411.16185ترينيداد وتوباغو

-7.8210.33323.623.464تونس

-53.6773.913828.2423.1518تركيا

17.2231.668415.5027.5578أوغندا

25.4342.486719.9331.6459جمهورية تنزانيا املتحدة

-3.083.3380.460.2644أوروغواي

-18.7627.94491.971.875جمهورية فنزويال البوليفارية

64.2186.213450.6162.2123فييت نام

7.5423.052065.8115.99175اليمن

7.8712.62603.688.15121زامبيا

9.1212.46376.727.8116زمبابوي

2آسيا واحمليط الهادي 679.533 542.57332 014.082 188.1414

1شرق آسيا 103.131 349.5022861.20763.1911-

5.128.08614.146.6766أوقيانوسيا 

1جنوب آسيا 148.881 615.8441841.241 111.7733

422.40569.1436307.50306.502جنوب شرق آسيا

476.55777.1066338.06496.7554أفريقيا جنوب الصحراء 

185.51307.3965149.16237.1960أفريقيا الشرقية

38.6555.914520.3023.6118أفريقيا اجلنوبية

65.57122.508840.7571.2885أواسط أفريقيا

186.83291.3058127.85164.6735أفريقيا الغربية

425.27566.9734122.60122.225أمريكا الالتنية والكاريبي

27.9335.743112.0213.9225الكاريبي

112.41147.313239.0242.6413أمريكا الوسطى

-284.93383.923571.5565.664أمريكا اجلنوبية

الشرق األوسط وشمال 
228.68360.5663122.65161.0647أفريقيا

97.72161.777947.3261.8360الشرق األوسط

130.96198.795375.3399.2340شمال أفريقيا
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عدد السكان الزراعيني
 كنسبة مئوية 

من عدد السكان الريفيني 
من تباحلسا ا

الفقر  ير تقر
1992 يفيلر ا 

من تباحلسا ا 
تنالبيا ا ة عدقا

وللفائيةحصاإل ا 

منو عدد السكان
الزراعيني  
)نسبة مئوية(

يرتقرمن ت باحلسا ا 
1992يفي لر ا ا لفقر

تنالبيا ا ة عدقاو
وللفائيةحصاإل ا 

عدد السكان الزراعيني 
)باملاليني(

الفقر  ير تقر
يفيلر ا 

1992 

ة عدقا
تنالبيا ا 

ئيةحصاإل ا 
و للفا

عدد السكان الريفيني
كنسبة مئوية  

من مجموع عدد السكان
من تباحلسا ا

الفقر  ير تقر
ملعايفيلر ا 

1992

ات  شر مؤ
مليةلعا التنميةا

األقرب إلى  1988
عام 2007

األقرب إلى 1988 1988-2007
 2007عام  

األقرب إلى 1988
 2008عام  

9297 33 2.523.34 6962 

5282 143 0.140.34 9082 

111103 14 5.125.85 6563 

4328 26 7.175.34 4939 

6651 0 8.758.79 7985 

8094 48 14.9022.00 7957 

3269 33 0.070.09 5325 

9740 29 0.500.35 7075 

5245 47 2.954.33 4946 

7965 13 33.5329.10 7967 

9393 52 2.293.49 7658 

1539 114 0.010.03 7975 

258 6 0.100.09 3387 

5663 6 2.042.17 4634 

8868 36 24.7315.77 5331 

9184 63 14.1123.05 9087 

10398 51 20.4530.90 7874 

94134 21 0.430.34 158 

108104 9 2.131.94 117 

7989 39 39.8055.50 7972 

8358 93 4.839.30 7769 

14998 46 5.508.02 4765 

.93 . .7.28 7463 

6354 14 1 681.11 1 904.18 7562 

6862 12 752.51842.58 7857 

6168 82 3.105.52 8183 

6249 13 709.10800.62 7369 

5145 24 216.40255.46 7354 

7057 49 316.21432.49 7164 

7471 60 135.61225.17 7774 

4730 19 10.578.22 5342 

6757 62 44.0869.63 6258 

6744 29 125.95129.47 6857 

2817 12 118.1396.65 2922 

3526 21 9.479.38 4346 

3422 11 38.6333.08 3529 

2514 18 70.0354.20 2517 

4029 22 90.8996.95 5444 

3923 19 37.4432.65 5036 

4132 23 53.4664.31 5850 



سوء التغذية 
)نسبة السكان 
الذين ال يحصلون 
على احتياجاتهم من 

الطاقة(

التغير في سوء 
التغذية

وقفالنمو 
دون  املئويةلألطفال )النسبة
اخلامسةحتتاالنحرافاملعياري 
بالنسبة  ملتوسطالعمر 2-
للطولاإلشاريللسكان(

التغير في وقف 
النمو

أمؤشر جيني اجلنساني املؤشر

قاعدةالبيانات 
اإلحصائيةللفاو

قاعدة  من احلسابات
البياناتاإلحصائيةللفاو

مؤشرات مؤشراتالتنميةالعاملية من احلسابات
التنميةالعاملية

منظمةالتعاونوالتنمية مؤشراتالتنميةالعاملية
االقتصادي امليدان في

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

....59.3....0.582

...23.6..0.400.35.0.190

66.044.022.0-61.7...0.59..

12.027.015.0.......

....8.2.0.450.500.500.004

36.026.010.0-61.847.814.0-.0.310.310.245

..........

5.0.........

28.019.09.0-.....0.390.189

...47.7....0.470.163

24.023.01.0-33.132.50.6-.0.580.580.010

20.026.06.029.1..0.540.61.0.081

10.06.04.0-13.57.16.4-0.610.590.550.019

14.09.05.0-45.543.12.4-.0.470.400.162

44.063.019.063.1...0.420.330.107

38.025.013.058.639.519.1..0.440.022

34.023.011.0-36.735.41.3-.0.47.0.217

12.014.02.0.......

47.041.06.0-44.6....0.440.184

59.038.021.0-45.044.80.2-..0.400.322

7.0...2.1.0.560.560.520.020

........0.420.218

15.010.05.0-18.116.21.9-.0.580.580.013

40.051.011.041.4....0.64.

40.021.019.0-.31.2...0.47.

......0.340.480.470.007

15.014.01.0-31.540.18.60.370.44.0.137

5.0........0.016

..........

29.075.046.0.....0.440.204

60.031.029.0-.......

...13.9..0.500.490.50.

27.021.06.0-.25.6....0.040

24.013.011.0-.29.0.0.500.540.540.009

...34.923.811.1-.0.300.320.218

9.010.01.0.24.6.0.490.520.500.008

...42.635.07.6-...0.176

67.066.01.044.4.....0.136

71.044.027.0-57.450.76.7-.0.300.300.233

8.0........0.055

5.0.......0.410.219

20.029.09.024.127.63.5.0.500.470.178

34.08.026.0-31.328.03.3-0.350.410.430.113

14.023.09.0.......

14.016.02.053.1..0.580.560.540.032
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 الفقر واجلوع وعدم املساواة 3اجلدول 
فجوة الفقر 

 دوالر أمريكي في 2
اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية( 

اتالتنمية شر مؤ
مليةلعا ا 

النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون 
دوالر أمريكي في اليوم 2 على أقل من 

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

الفقر  ة فجو
يكيمر أ رالود 25.1

الفقر  خطم ليو في ا
)نسبة مئوية(

اتالتنمية  شر مؤ
مليةلعا ا 

دوالر أمريكي 1.<25معدالت الفقر 
في اليوم  

)النسبة املئوية جملموع السكان(

مقارأل ا ءستثنابا )ملية لعا اتالتنميةا شر مؤ
(لفقر ا سقياشبكة ئلة ملا ا

املتغير

رملصد ا 

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
1998 عام

األقرب إلى  
2008 عام

األقرب إلى 
2008عام  

األقرب إلى 
1988عام  

األقرب إلى 
1998عام  

األقرب إلى 
2008عام  

الفترة

. ... . ... أفغانستان 

. 23.823.6. . 6.66.8. اجلزائر 

. .70.2. . .54.3. أنغوال 

. ... . ... أنتيغوا وبربودا 
3.6 2.08.911.3 1.0 2.02.04.5 األرجنتني 

33.8 .87.481.3 13.1 .59.349.6 بنغالديش 
. ... . ... بربادوس 
. ... . ... بليز 

33.5 ..75.3 15.7 ..47.3 بنن 
18.8 ..49.5 7.0 ..26.2 بوتان 

15.5 .29.930.3 9.7 .18.919.6 
بوليفيا 

)دولة متعددة القوميات( 
. 54.7.. . 35.6.. بوتسوانا 

4.1 30.522.512.7 1.3 17.711.05.2 البرازيل 
39.2 .87.681.2 20.3 .70.056.5 بوركينا فاسو 
56.0 .95.493.4 36.4 .86.481.3 بوروندي 
20.1 ..57.8 6.1 ..25.8 كمبوديا 
23.6 .74.457.7 10.2 .51.532.8 الكاميرون 
14.9 ..40.2 5.9 ..20.6 الرأس األخضر 
45.3 ..81.9 28.3 ..62.4 جمهورية أفريقيا الوسطى 
43.9 ..83.3 25.6 ..61.9 تشاد 
0.5 23.47.52.4 0.5 10.52.02.0 شيلي 

12.2 83.661.436.3 4.0 54.035.615.9 الصني 
11.9 .29.727.9 5.7 .16.516.0 كولومبيا 
34.2 ..65.0 20.8 ..46.1 جزر القمر 
38.8 ..74.4 22.8 ..54.1 الكونغو 
2.3 21.511.18.6 0.5 10.44.02.4 كوستاريكا 

17.6 35.149.146.8 6.8 13.824.123.3 كوت ديفوار 
. ... . ... كوبا 

. ... . ... 
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية 

42.4 ..79.5 25.3 ..59.2 
جمهورية الكونغو 

الدميقراطية 
. ... . ... جيبوتي 

4.3 27.215.715.1 0.9 12.25.95.0 دومينيكا 
38.6 ... . 54.235.516.8 اجلمهورية الدومينيكية 
4.0 22.327.712.8 1.2 12.214.94.7 إكوادور 
3.5 .26.318.4 0.5 .2.52.0 مصر 
8.9 24.725.420.5 4.8 15.913.511.0 السلفادور 

. ... . ... غينيا االستوائية 

. ... . ... إريتريا 
28.8 .86.477.5 9.6 .55.639.0 إثيوبيا 

. ... . ... فيجي 
5.0 ..19.6 0.9 ..4.8 غابون 

24.9 .82.056.7 12.1 .66.734.3 غامبيا 
22.3 79.063.353.6 10.5 50.639.130.0 غانا 

. ... . ... غرينادا 
8.9 70.429.824.3 3.5 52.515.611.7 غواتيماال 



3 الفقر واجلوع وعدم املساواة اجلدول
معدالت الفقر <1.25 دوالر أمريكي املتغير

في اليوم 
)النسبة املئوية جملموع السكان(

الفقر  فجوة
أمريكي  دوالر 1.25
الفقر  خط اليوم في

)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(

مؤشراتالتنميةالعاملية)باستثناءاألرقام املصدر
الفقر( قياس شبكة املائلة

مؤشراتالتنمية 
العاملية

مؤشراتالتنمية مؤشراتالتنميةالعاملية
العاملية

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

........أفغانستان

..23.823.6..6.66.8اجلزائر

..70.2...54.3.أنغوال

........أنتيغوا وبربودا

2.02.04.51.02.08.911.33.6األرجنتني

59.349.613.1.87.481.333.8.بنغالديش

........بربادوس

........بليز

75.333.5..47.315.7..بنن

49.518.8..26.27.0..بوتان

بوليفيا 
18.919.69.7.29.930.315.5.)دولة متعددة القوميات(

...54.7...35.6بوتسوانا

17.711.05.21.330.522.512.74.1البرازيل

70.056.520.3.87.681.239.2.بوركينا فاسو

86.481.336.4.95.493.456.0.بوروندي

57.820.1..25.86.1..كمبوديا

51.532.810.2.74.457.723.6.الكاميرون

40.214.9..20.65.9..الرأس األخضر

81.945.3..62.428.3..جمهورية أفريقيا الوسطى

83.343.9..61.925.6..تشاد

10.52.02.00.523.47.52.40.5شيلي

54.035.615.94.083.661.436.312.2الصني

16.516.05.7.29.727.911.9.كولومبيا

65.034.2..46.120.8..جزر القمر

74.438.8..54.122.8..الكونغو

10.44.02.40.521.511.18.62.3كوستاريكا

13.824.123.36.835.149.146.817.6كوت ديفوار

........كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
........الدميقراطية

جمهورية الكونغو 
79.542.4..59.225.3..الدميقراطية

........جيبوتي

12.25.95.00.927.215.715.14.3دومينيكا

38.6....54.235.516.8اجلمهورية الدومينيكية

12.214.94.71.222.327.712.84.0إكوادور

2.52.00.5.26.318.43.5.مصر

15.913.511.04.824.725.420.58.9السلفادور

........غينيا االستوائية

........إريتريا

55.639.09.6.86.477.528.8.إثيوبيا

........فيجي

19.65.0..4.80.9..غابون

66.734.312.1.82.056.724.9.غامبيا

50.639.130.010.579.063.353.622.3غانا

........غرينادا

52.515.611.73.570.429.824.38.9غواتيماال

  

 
 

  
   

 
   
   
   
  

  

    
   

     
 

  
  

    
 

    
  

 

 

249ئيحصاإلامللحقاالثاني امللحق 

أ نيجلنسا ا شرملؤ ا 

التنمية ونولتعا منظمة ا
يدقتصاال ا في امليدان

مؤشر جيني 

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

التغير في وقف  
النمو 

ات شرمؤمن ت باحلسا ا 
مليةلعا ا لتنميةا

النمو قف و
نودلطفالأليةملئو ا  )النسبة

يرملعيا افا نحرال ا حتتمسةخلا ا 
لنسبةبالعمر ا سطملتو 2-

(نللسكايرشاإل ا لللطو
مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

التغير في سوء  
التغذية

ةعدقامن ت باحلسا ا 
وللفائيةحصاإل ا تنالبيا ا 

سوء التغذية
)نسبة السكان 
الذين ال يحصلون

على احتياجاتهم من  
الطاقة(
تنالبيا ا ة عدقا

وللفائيةحصاإل ا 

2009 األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
1998 عام

األقرب إلى  
عام 2008

1998-2008 األقرب إلى
1998عام  

األقرب إلى 
 2008عام  

/1990-1992 
2004-2006

1990-19922004-2006 

0.582 ... . .59.3 . .. 

0.190 0.400.35. . 23.6. . .. 

. .0.59. . 61.7. 22.0 66.044.0 

. ... . .. 15.0 12.027.0 

0.004 0.450.500.50 . .8.2 . .. 

0.245 .0.310.31 14.0 61.847.8 10.0 36.026.0 

. ... . .. . .. 

. ... . .. . 5.0. 

0.189 ..0.39 . .. 9.0 28.019.0 

0.163 ..0.47 . 47.7. . .. 

0.010 .0.580.58 0.6 33.132.5 1.0 24.023.0 

0.081 0.540.61. . 29.1. 6.0 20.026.0 

0.019 0.610.590.55 6.4 13.57.1 4.0 10.06.0 

0.162 .0.470.40 2.4 45.543.1 5.0 14.09.0 

0.107 .0.420.33 . 63.1. 19.0 44.063.0 

0.022 ..0.44 19.1 58.639.5 13.0 38.025.0 

0.217 .0.47. 1.3 36.735.4 11.0 34.023.0 

. ... . .. 2.0 12.014.0 

0.184 ..0.44 . 44.6. 6.0 47.041.0 

0.322 ..0.40 0.2 45.044.8 21.0 59.038.0 

0.020 0.560.560.52 . .2.1 . 7.0. 

0.218 ..0.42 . .. . .. 

0.013 .0.580.58 1.9 18.116.2 5.0 15.010.0 

. ..0.64 . 41.4. 11.0 40.051.0 

. ..0.47 . .31.2 19.0 40.021.0 

0.007 0.340.480.47 . .. . .. 

0.137 0.370.44. 8.6 31.540.1 1.0 15.014.0 

0.016 ... . .. . 5.0. 

. ... . .. . .. 

0.204 ..0.44 . .. 46.0 29.075.0 

. ... . .. 29.0 60.031.0 

. 0.500.490.50 . 13.9. . .. 

0.040 ... . .25.6 6.0 27.021.0 

0.009 0.500.540.54 . .29.0 11.0 24.013.0 

0.218 .0.300.32 11.1 34.923.8 . .. 

0.008 0.490.520.50 . .24.6 1.0 9.010.0 

0.176 ... 7.6 42.635.0 . .. 

0.136 ... . 44.4. 1.0 67.066.0 

0.233 .0.300.30 6.7 57.450.7 27.0 71.044.0 

0.055 ... . .. . 8.0. 

0.219 ..0.41 . .. . 5.0. 

0.178 .0.500.47 3.5 24.127.6 9.0 20.029.0 

0.113 0.350.410.43 3.3 31.328.0 26.0 34.08.0 

. ... . .. 9.0 14.023.0 

0.032 0.580.560.54 . 53.1. 2.0 14.016.0 

0 إلى 0مقياس من  )أ( = مساواة.1= عدم مساواة؛  1:



سوء التغذية 
)نسبة السكان 
الذين ال يحصلون 
على احتياجاتهم من 

الطاقة(

التغير في سوء 
التغذية

وقفالنمو 
دون  املئويةلألطفال )النسبة
اخلامسةحتتاالنحرافاملعياري 
بالنسبة  ملتوسطالعمر 2-
للطولاإلشاريللسكان(

التغير في وقف 
النمو

أمؤشر جيني اجلنساني املؤشر

قاعدةالبيانات 
اإلحصائيةللفاو

قاعدة  من احلسابات
البياناتاإلحصائيةللفاو

مؤشرات مؤشراتالتنميةالعاملية من احلسابات
التنميةالعاملية

منظمةالتعاونوالتنمية مؤشراتالتنميةالعاملية
االقتصادي امليدان في

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

19.016.03.0-34.339.35.0..0.430.228

20.031.011.036.1......

18.06.012.0-13.8...0.45..

63.058.05.0-28.329.71.4....

19.012.07.0-43.329.913.4-0.570.530.550.033

24.022.02.0-51.047.93.1-..0.370.318

19.016.03.0-42.428.613.8-..0.390.128

......0.470.440.380.304

...28.327.50.8-...0.275

11.05.06.0-8.34.53.8-0.430.440.460.048

...11.1..0.360.360.38.

33.030.03.0-37.035.81.2-.0.430.480.137

27.019.08.0-48.2...0.350.330.036

..........

15.015.00.053.045.27.8-0.560.630.52.

30.038.08.045.339.45.9-..0.530.227

...55.552.82.7-.0.420.470.070

45.029.016.0-54.652.52.1-.0.500.390.143

......0.470.490.38.

9.07.02.0-46.7......

14.010.04.0-36.238.52.3..0.390.339

10.08.02.0-...0.440.37.0.150

7.06.01.0-......0.010

...21.715.56.2-0.550.490.48.

5.0...23.1.0.390.390.410.053

59.037.022.0-45.347.01.7.0.440.470.200

44.017.027.0-40.840.60.2-...0.046

29.019.010.029.529.60.1-...0.075

21.016.05.0-61.149.311.8-.0.380.470.167

52.021.031.0-30.5...0.540.520.023

38.028.010.0-47.054.87.8..0.440.176

15.08.07.0-.43.0.0.390.470.430.220

...12.9......

22.023.01.0...0.330.290.310.283

18.017.01.0-21.5...0.490.55.

.......0.51.0.209

16.012.04.0-...0.400.570.530.002

28.013.015.0-31.6..0.460.460.500.012

21.015.06.0-.33.8.0.410.460.440.008

45.040.05.0-48.351.73.40.290.47.0.169

10.015.05.0.......

9.08.01.0-....0.43..

18.06.012.0-.......

9.0.........

15.05.010.0-35.2......

28.025.03.0-29.520.19.4-.0.410.390.110
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)يتبع(  الفقر واجلوع وعدم املساواة 3اجلدول 
فجوة الفقر 

 دوالر أمريكي في 2
اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية( 

اتالتنمية شر مؤ
مليةلعا ا 

النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون 
دوالر أمريكي في اليوم 2 على أقل من 

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

الفقر  ة فجو
يكيمر أ رالود 25.1

الفقر  خطم ليو في ا
)نسبة مئوية(

اتالتنمية  شر مؤ
مليةلعا ا 

دوالر أمريكي 1.<25معدالت الفقر 
في اليوم  

)النسبة املئوية جملموع السكان(

مقارأل ا ءستثنابا )ملية لعا اتالتنميةا شر مؤ
(لفقر ا سقياشبكة ئلة ملا ا

املتغير

رملصد ا 

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
1998 عام

األقرب إلى  
2008 عام

األقرب إلى 
2008عام  

األقرب إلى 
1988عام  

األقرب إلى 
1998عام  

األقرب إلى 
2008عام  

الفترة

50.2 ..87.2 32.2 ..70.1 غينيا 
34.8 ..77.9 16.5 ..48.8 غينيا بيساو 

. .16.8. . .7.7. غيانا 
41.8 ..72.1 28.2 ..54.9 هايتي 
14.1 61.629.229.7 8.2 43.515.618.2 هندوراس 
29.5 83.878.375.6 10.5 53.644.741.6 الهند 

. 83.778.375.6 . 68.147.721.4 إندونيسيا 
1.8 13.88.38.0 0.5 4.22.02.0 جمهورية إيران اإلسالمية 

. ... . ... العراق 
0.9 13.46.25.8 0.5 4.02.02.0 جامايكا 
0.6 2.011.53.5 0.5 2.02.02.0 األردن 

15.1 .42.739.9 6.1 .19.619.7 كينيا 

31.0 .79.976.8 12.1 .49.344.0 
جمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية 
. ... . ... لبنان 

33.0 62.261.162.2 20.8 44.347.643.4 ليسوتو 
59.5 ..94.8 40.8 ..83.7 ليبريا 
46.9 .93.189.6 26.5 .82.367.8 مدغشقر 
51.8 .93.590.4 32.3 .83.173.9 مالوي 
1.4 11.96.87.8 0.5 2.42.02.0 ماليزيا 

. ... . ... ملديف 
36.5 ..77.1 18.8 ..51.4 مالي 

. 64.648.3. . 41.323.4. موريتانيا 

. ... . ... موريشيوس 
1.0 17.319.14.8 0.5 7.78.02.0 املكسيك 
3.1 28.624.413.9 0.5 8.46.82.5 املغرب 

53.5 .92.990.0 35.4 .81.374.7 موزامبيق 
. ... . ... ميامنار 
. ... . ... ناميبيا 

37.8 93.488.177.6 19.7 78.168.455.1 نيبال 
12.3 .38.531.8 5.2 .21.815.8 نيكاراغوا 
46.6 ..85.6 28.1 ..65.9 النيجر 
46.9 76.986.483.9 29.6 53.968.564.4 نيجيريا 

. ... . ... عمان 
18.7 89.183.260.3 4.3 66.548.122.6 باكستان 
7.1 .15.217.8 3.1 .7.29.5 بنما 

. .57.4. . .35.8. بابوا غينيا اجلديدة 
5.5 19.430.214.2 2.7 5.819.66.4 باراغواي 
5.9 5.219.918.5 1.9 2.08.67.9 بيرو 

16.3 56.943.845.0 5.5 30.521.622.6 الفلبني 
. 88.390.3. . 63.376.6. رواندا 
. ... . ... سانت كيتس ونيفس 
. .40.5. . .20.9. سانت لوسيا 
. ... . ... سانت فنسنت وجزر غرينادين 
. ... . ... ساموا 
. ... . ... سان تومي وبرينسيبي 

24.6 .79.460.3 10.8 .54.133.5 السنغال 



معدالت الفقر <1.25 دوالر أمريكي املتغير
في اليوم 

)النسبة املئوية جملموع السكان(

الفقر  فجوة
أمريكي  دوالر 1.25
الفقر  خط اليوم في

)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(

مؤشراتالتنميةالعاملية)باستثناءاألرقام املصدر
الفقر( قياس شبكة املائلة

مؤشراتالتنمية 
العاملية

مؤشراتالتنمية مؤشراتالتنميةالعاملية
العاملية

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

87.250.2..70.132.2..غينيا

77.934.8..48.816.5..غينيا بيساو

..16.8...7.7.غيانا

72.141.8..54.928.2..هايتي

43.515.618.28.261.629.229.714.1هندوراس

53.644.741.610.583.878.375.629.5الهند

.68.147.721.4.83.778.375.6إندونيسيا

4.22.02.00.513.88.38.01.8جمهورية إيران اإلسالمية

........العراق

4.02.02.00.513.46.25.80.9جامايكا

2.02.02.00.52.011.53.50.6األردن

19.619.76.1.42.739.915.1.كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
49.344.012.1.79.976.831.0.الشعبية

........لبنان

44.347.643.420.862.261.162.233.0ليسوتو

94.859.5..83.740.8..ليبريا

82.367.826.5.93.189.646.9.مدغشقر

83.173.932.3.93.590.451.8.مالوي

2.42.02.00.511.96.87.81.4ماليزيا

........ملديف

77.136.5..51.418.8..مالي

..64.648.3..41.323.4موريتانيا

........موريشيوس

7.78.02.00.517.319.14.81.0املكسيك

8.46.82.50.528.624.413.93.1املغرب

81.374.735.4.92.990.053.5.موزامبيق

........ميامنار

........ناميبيا

78.168.455.119.793.488.177.637.8نيبال

21.815.85.2.38.531.812.3.نيكاراغوا

85.646.6..65.928.1..النيجر

53.968.564.429.676.986.483.946.9نيجيريا

........عمان

66.548.122.64.389.183.260.318.7باكستان

7.29.53.1.15.217.87.1.بنما

..57.4...35.8.بابوا غينيا اجلديدة

5.819.66.42.719.430.214.25.5باراغواي

2.08.67.91.95.219.918.55.9بيرو

30.521.622.65.556.943.845.016.3الفلبني

..88.390.3..63.376.6رواندا

........سانت كيتس ونيفس

..40.5...20.9.سانت لوسيا

........سانت فنسنت وجزر غرينادين

........ساموا

........سان تومي وبرينسيبي

54.133.510.8.79.460.324.6.السنغال

  

 
  

   

 
   
   
   
  

  

    
   

     
 

  
  

    
 

    
  

 

251ئيحصاإلامللحقاالثاني امللحق 

أ نيجلنسا ا شرملؤ ا 

التنمية ونولتعا منظمة ا
يدقتصاال ا في امليدان

مؤشر جيني 

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

التغير في وقف  
النمو 

ات شرمؤمن ت باحلسا ا 
مليةلعا ا لتنميةا

النمو قف و
نودلطفالأليةملئو ا  )النسبة

يرملعيا افا نحرال ا حتتمسةخلا ا 
لنسبةبالعمر ا سطملتو 2-

(نللسكايرشاإل ا لللطو
مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

التغير في سوء  
التغذية

ةعدقامن ت باحلسا ا 
وللفائيةحصاإل ا تنالبيا ا 

سوء التغذية
)نسبة السكان 
الذين ال يحصلون

على احتياجاتهم من  
الطاقة(
تنالبيا ا ة عدقا

وللفائيةحصاإل ا 

2009 األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
1998 عام

األقرب إلى  
عام 2008

1998-2008 األقرب إلى
1998عام  

األقرب إلى 
 2008عام  

/1990-1992 
2004-2006

1990-19922004-2006 

0.228 ..0.43 5.0 34.339.3 3.0 19.016.0 

. ... . 36.1. 11.0 20.031.0 

. .0.45. . 13.8. 12.0 18.06.0 

. ... 1.4 28.329.7 5.0 63.058.0 

0.033 0.570.530.55 13.4 43.329.9 7.0 19.012.0 

0.318 ..0.37 3.1 51.047.9 2.0 24.022.0 

0.128 ..0.39 13.8 42.428.6 3.0 19.016.0 

0.304 0.470.440.38 . .. . .. 

0.275 ... 0.8 28.327.5 . .. 

0.048 0.430.440.46 3.8 8.34.5 6.0 11.05.0 

. 0.360.360.38 . 11.1. . .. 

0.137 .0.430.48 1.2 37.035.8 3.0 33.030.0 

0.036 .0.350.33 . 48.2. 8.0 27.019.0 

. ... . .. . .. 

. 0.560.630.52 7.8 53.045.2 0.0 15.015.0 

0.227 ..0.53 5.9 45.339.4 8.0 30.038.0 

0.070 .0.420.47 2.7 55.552.8 . .. 

0.143 .0.500.39 2.1 54.652.5 16.0 45.029.0 

. 0.470.490.38 . .. . .. 

. ... . 46.7. 2.0 9.07.0 

0.339 ..0.39 2.3 36.238.5 4.0 14.010.0 

0.150 0.440.37. . .. 2.0 10.08.0 

0.010 ... . .. 1.0 7.06.0 

. 0.550.490.48 6.2 21.715.5 . .. 

0.053 0.390.390.41 . .23.1 . 5.0. 

0.200 .0.440.47 1.7 45.347.0 22.0 59.037.0 

0.046 ... 0.2 40.840.6 27.0 44.017.0 

0.075 ... 0.1 29.529.6 10.0 29.019.0 

0.167 .0.380.47 11.8 61.149.3 5.0 21.016.0 

0.023 .0.540.52 . 30.5. 31.0 52.021.0 

0.176 ..0.44 7.8 47.054.8 10.0 38.028.0 

0.220 0.390.470.43 . .43.0 7.0 15.08.0 

. ... . 12.9. . .. 

0.283 0.330.290.31 . .. 1.0 22.023.0 

. .0.490.55 . 21.5. 1.0 18.017.0 

0.209 .0.51. . .. . .. 

0.002 0.400.570.53 . .. 4.0 16.012.0 

0.012 0.460.460.50 . 31.6. 15.0 28.013.0 

0.008 0.410.460.44 . .33.8 6.0 21.015.0 

0.169 0.290.47. 3.4 48.351.7 5.0 45.040.0 

. ... . .. 5.0 10.015.0 

. .0.43. . .. 1.0 9.08.0 

. ... . .. 12.0 18.06.0 

. ... . .. . 9.0. 

. ... . 35.2. 10.0 15.05.0 

0.110 .0.410.39 9.4 29.520.1 3.0 28.025.0 

0 إلى 0مقياس من  )أ( = مساواة.1= عدم مساواة؛  1:



سوء التغذية 
)نسبة السكان 
الذين ال يحصلون 
على احتياجاتهم من 

الطاقة(

التغير في سوء 
التغذية

وقفالنمو 
دون  املئويةلألطفال )النسبة
اخلامسةحتتاالنحرافاملعياري 
بالنسبة  ملتوسطالعمر 2-
للطولاإلشاريللسكان(

التغير في وقف 
النمو

أمؤشر جيني اجلنساني املؤشر

قاعدةالبيانات 
اإلحصائيةللفاو

قاعدة  من احلسابات
البياناتاإلحصائيةللفاو

مؤشرات مؤشراتالتنميةالعاملية من احلسابات
التنميةالعاملية

منظمةالتعاونوالتنمية مؤشراتالتنميةالعاملية
االقتصادي امليدان في

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-.......

45.046.01.038.446.98.50.63.0.430.342

25.09.016.0-.......

....42.1.....

.......0.58.0.087

27.021.06.0-18.4..0.320.35.0.059

31.020.011.0-47.6.....0.678

11.07.04.0-14.5...0.53..

12.018.06.036.6...0.61.0.157

..........

29.017.012.0-.15.7.0.440.440.420.011

45.037.08.0-29.8....0.340.203

..........

11.010.01.0-5.3..0.43..0.023

......0.400.41.0.019

...19.115.63.5-0.44.0.43.

19.015.04.0-45.0..0.440.430.430.187

...48.344.43.9-.0.35.0.112

5.0...13.9..0.450.460.010

10.012.02.0...0.530.500.430.010

28.013.015.0-43.435.87.6-.0.360.380.030

30.032.02.059.3...0.330.380.327

40.045.05.048.6...0.530.510.219

40.039.01.0-33.735.82.1.0.50.0.187

25.020.74.1-50.344.05.6-0.400.370.570.229

........0.420.210

12.79.016.0-....0.51.0.191

25.022.42.6-52.248.34.5-0.380.330.360.300

25.015.88.4-43.331.010.5-0.430.421.630.067

34.029.44.6-45.443.21.5-0.390.440.420.183

46.134.911.9-46.744.53.0-0.400.370.400.164

19.619.65.537.837.37.8-0.550.580.520.088

38.455.716.647.838.31.0-.0.520.440.219

20.012.97.2-3641.11.60.390.450.420.201

14.710.74.9-20.613.55.4-0.550.540.520.016

25.833.35.1-22.625.50.50.430.440.460.029

20.415.05.5-26.717.26.8-0.550.500.490.024

13.08.64.8-17.110.85.1-0.560.560.530.014

21.124.36.4-32.822.26.4-0.410.340.380.270

30.032.02.028.720.52.4-0.430.340.420.253

18.820.011.0-35.823.611.1-0.400.340.350.272
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)يتبع(  الفقر واجلوع وعدم املساواة 3اجلدول 
فجوة الفقر 

 دوالر أمريكي في 2
اليوم خط الفقر 
)نسبة مئوية( 

اتالتنمية شر مؤ
مليةلعا ا 

النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون 
دوالر أمريكي في اليوم 2 على أقل من 

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

الفقر  ة فجو
يكيمر أ رالود 25.1

الفقر  خطم ليو في ا
)نسبة مئوية(

اتالتنمية  شر مؤ
مليةلعا ا 

دوالر أمريكي 1.<25معدالت الفقر 
في اليوم  

)النسبة املئوية جملموع السكان(

مقارأل ا ءستثنابا )ملية لعا اتالتنميةا شر مؤ
(لفقر ا سقياشبكة ئلة ملا ا

املتغير

رملصد ا 

األقرب إلى 
عام 2008

األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
1998 عام

األقرب إلى  
2008 عام

األقرب إلى 
2008عام  

األقرب إلى 
1988عام  

األقرب إلى 
1998عام  

األقرب إلى 
2008عام  

الفترة

. ... . ... سيشيل 
37.5 75.0.76.1 20.3 62.8.53.4 سيراليون 

. ... . ... جزر سليمان 

. ... . ... الصومال 

. .42.9. . .26.2. جنوب أفريقيا 
11.8 51.646.739.7 2.6 20.016.313.9 سري النكا 

. ... . ... السودان 

. .27.2. . .15.5. سورينام 
45.8 .89.381.0 29.4 .78.662.8 سوازيلند 

. ... . ... اجلمهورية العربية السورية 
2.0 40.920.011.5 0.5 17.22.02.0 تايلند 

27.9 ..69.3 11.4 ..38.7 توغو 
. ... . ... تونغا 
. 8.6.. . 2.0.. ترينيداد وتوباغو 
. 19.012.8. . 5.92.5. تونس 

2.6 7.7.9.0 0.9 2.0.2.7 تركيا 
36.3 85.982.775.6 19.1 68.760.551.5 أوغندا 

. .96.6. . .88.5. جمهورية تنزانيا املتحدة 
0.6 .3.14.2 0.5 .2.02.0 أوروغواي 
3.2 17.923.910.2 1.2 6.514.03.5 جمهورية فنزويال البوليفارية 

16.2 .78.248.4 4.6 .49.721.5 فييت نام 
14.8 .36.346.6 4.2 .12.917.5 اليمن 
48.3 .74.881.5 32.8 .55.464.3 زامبيا 

. ... . ... زمبابوي 

21.5 80.167.955.0 7.8 52.539.026.8 آسيا واحمليط الهادي 
12.2 83.661.436.3 4.0 54.034.415.9 شرق آسيا 

. .57.4. . .35.8. أوقيانوسيا 
27.4 80.376.271.1 9.7 52.244.638.5 جنوب آسيا 
26.9 66.660.753.5 11.5 47.835.018.5 جنوب شرق آسيا 

37.9 74.877.275.6 21.3 52.357.952.5 أفريقيا جنوب الصحراء 
34.9 86.682.674.7 17.9 67.163.048.4 أفريقيا الشرقية 
37.7 58.844.769.1 23.9 40.428.350.5 أفريقيا اجلنوبية 
38.6 75.072.475.0 22.3 .52.853.9 أواسط أفريقيا 
40.0 72.979.776.7 23.6 49.760.055.3 أفريقيا الغربية 

5.9 223.121.314.3 2.3 13.610.87.2 أمريكا الالتنية والكاريبي 
35.4 12.18.357.6 22.1 36.827.531.6 الكاريبي 
3.3 24.321.29.9 1.6 13.69.64.8 أمريكا الوسطى 
5.2 22.721.414.5 2.0 12.610.76.7 أمريكا اجلنوبية 

4.3 16.125.317.2 1.0 4.65.24.0 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا 
5.2 7.431.117.1 1.6 2.010.66.0 الشرق األوسط 
3.4 25.224.417.2 0.5 7.34.32.1 شمال أفريقيا 



معدالت الفقر <1.25 دوالر أمريكي املتغير
في اليوم 

)النسبة املئوية جملموع السكان(

الفقر  فجوة
أمريكي  دوالر 1.25
الفقر  خط اليوم في

)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(

مؤشراتالتنميةالعاملية)باستثناءاألرقام املصدر
الفقر( قياس شبكة املائلة

مؤشراتالتنمية 
العاملية

مؤشراتالتنمية مؤشراتالتنميةالعاملية
العاملية

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

........سيشيل

62.8.53.420.375.0.76.137.5سيراليون

........جزر سليمان

........الصومال

..42.9...26.2.جنوب أفريقيا

20.016.313.92.651.646.739.711.8سري النكا

........السودان

..27.2...15.5.سورينام

78.662.829.4.89.381.045.8.سوازيلند

........اجلمهورية العربية السورية

17.22.02.00.540.920.011.52.0تايلند

69.327.9..38.711.4..توغو

........تونغا

...8.6...2.0ترينيداد وتوباغو

..19.012.8..5.92.5تونس

2.0.2.70.97.7.9.02.6تركيا

68.760.551.519.185.982.775.636.3أوغندا

..96.6...88.5.جمهورية تنزانيا املتحدة

2.02.00.5.3.14.20.6.أوروغواي

6.514.03.51.217.923.910.23.2جمهورية فنزويال البوليفارية

49.721.54.6.78.248.416.2.فييت نام

12.917.54.2.36.346.614.8.اليمن

55.464.332.8.74.881.548.3.زامبيا

........زمبابوي

52.539.026.87.880.167.955.021.5آسيا واحمليط الهادي

54.034.415.94.083.661.436.312.2شرق آسيا

..57.4...35.8.أوقيانوسيا 

52.244.638.59.780.376.271.127.4جنوب آسيا

47.835.018.511.566.660.753.526.9جنوب شرق آسيا

52.357.952.521.374.877.275.637.9أفريقيا جنوب الصحراء 

67.163.048.417.986.682.674.734.9أفريقيا الشرقية

40.428.350.523.958.844.769.137.7أفريقيا اجلنوبية

52.853.922.375.072.475.038.6.أواسط أفريقيا

49.760.055.323.672.979.776.740.0أفريقيا الغربية

13.610.87.22.3223.121.314.35.9أمريكا الالتنية والكاريبي

36.827.531.622.112.18.357.635.4الكاريبي

13.69.64.81.624.321.29.93.3أمريكا الوسطى

12.610.76.72.022.721.414.55.2أمريكا اجلنوبية

الشرق األوسط وشمال 
4.65.24.01.016.125.317.24.3أفريقيا

2.010.66.01.67.431.117.15.2الشرق األوسط

7.34.32.10.525.224.417.23.4شمال أفريقيا

  

 
  

   

 
   
   
   
  

  

    
   

     
 

  
  

    
 

    
  

 

253ئيحصاإلامللحقاالثاني امللحق 

أ نيجلنسا ا شرملؤ ا 

التنمية ونولتعا منظمة ا
يدقتصاال ا في امليدان

مؤشر جيني 

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

التغير في وقف  
النمو 

ات شرمؤمن ت باحلسا ا 
مليةلعا ا لتنميةا

النمو قف و
نودلطفالأليةملئو ا  )النسبة

يرملعيا افا نحرال ا حتتمسةخلا ا 
لنسبةبالعمر ا سطملتو 2-

(نللسكايرشاإل ا لللطو
مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

التغير في سوء  
التغذية

ةعدقامن ت باحلسا ا 
وللفائيةحصاإل ا تنالبيا ا 

سوء التغذية
)نسبة السكان 
الذين ال يحصلون

على احتياجاتهم من  
الطاقة(
تنالبيا ا ة عدقا

وللفائيةحصاإل ا 

2009 األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
1998 عام

األقرب إلى  
عام 2008

1998-2008 األقرب إلى
1998عام  

األقرب إلى 
 2008عام  

/1990-1992 
2004-2006

1990-19922004-2006 

. ... . .. 3.0 11.08.0 

0.342 0.63.0.43 8.5 38.446.9 1.0 45.046.0 

. ... . .. 16.0 25.09.0 

. ... . .42.1 . .. 

0.087 .0.58. . .. . .. 

0.059 0.320.35. . 18.4. 6.0 27.021.0 

0.678 ... . 47.6. 11.0 31.020.0 

. .0.53. . 14.5. 4.0 11.07.0 

0.157 .0.61. . 36.6. 6.0 12.018.0 

. ... . .. . .. 

0.011 0.440.440.42 . .15.7 12.0 29.017.0 

0.203 ..0.34 . 29.8. 8.0 45.037.0 

. ... . .. . .. 

0.023 0.43.. . 5.3. 1.0 11.010.0 

0.019 0.400.41. . .. . .. 

. 0.44.0.43 3.5 19.115.6 . .. 

0.187 0.440.430.43 . 45.0. 4.0 19.015.0 

0.112 .0.35. 3.9 48.344.4 . .. 

0.010 .0.450.46 . .13.9 . 5.0. 

0.010 0.530.500.43 . .. 2.0 10.012.0 

0.030 .0.360.38 7.6 43.435.8 15.0 28.013.0 

0.327 .0.330.38 . 59.3. 2.0 30.032.0 

0.219 .0.530.51 . 48.6. 5.0 40.045.0 

0.187 .0.50. 2.1 33.735.8 1.0 40.039.0 

0.229 0.400.370.57 5.6 50.344.0 4.1 25.020.7 

0.210 ..0.42 . .. . .. 

0.191 .0.51. . .. 16.0 12.79.0 

0.300 0.380.330.36 4.5 52.248.3 2.6 25.022.4 

0.067 0.430.421.63 10.5 43.331.0 8.4 25.015.8 

0.183 0.390.440.42 1.5 45.443.2 4.6 34.029.4 

0.164 0.400.370.40 3.0 46.744.5 11.9 46.134.9 

0.088 0.550.580.52 7.8 37.837.3 5.5 19.619.6 

0.219 .0.520.44 1.0 47.838.3 16.6 38.455.7 

0.201 0.390.450.42 1.6 3641.1 7.2 20.012.9 

0.016 0.550.540.52 5.4 20.613.5 4.9 14.710.7 

0.029 0.430.440.46 0.5 22.625.5 5.1 25.833.3 

0.024 0.550.500.49 6.8 26.717.2 5.5 20.415.0 

0.014 0.560.560.53 5.1 17.110.8 4.8 13.08.6 

0.270 0.410.340.38 6.4 32.822.2 6.4 21.124.3 

0.253 0.430.340.42 2.4 28.720.5 2.0 30.032.0 

0.272 0.400.340.35 11.1 35.823.6 11.0 18.820.0 

0 إلى 0مقياس من  )أ( = مساواة.1= عدم مساواة؛  1:
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 العمالة الزراعية 4اجلدول 
النمو في إنتاجية 
العمالة الزراعية 
)نسبة مئوية( 

من تباحلسا ا
اتالتنمية  شر مؤ

مليةلعا ا 

نصيب الل من القيمة 
املضافة الزراعية

دوالر أمريكي/ 2000) 
للفرد(

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

العمالة الزراعية 
)نسبة مئوية(

تنالبيا ا ةعدقامن ت باحلسا ا
ات  شرمؤو و للفائية حصاإل ا 

مليةلعا ا ا لتنمية

النمو في
العمالة  
الزراعية 

)نسبة مئوية( 

من تباحلسا ا 
تنالبيا ا ة عدقا

وللفائيةحصاإل ا 

العمالة الزراعية 
)ماليني األشخاص(

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

املتغير 

رملصد ا 

2008-1988 األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2007

2008-1998 األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2007 

الفترة

. .. 63.3. 93.8 3.897.53 أفغانستان 
36.0 1 631 2 219 14.612.5 58.5 1.842.92 اجلزائر 

3.8 189196 69.655.4 48.4 3.525.22 أنغوال 
25.7 2 189 2 751 .. 12.5 0.010.01 أنتيغوا وبربودا 
60.9 6 690 10 762 7.75.6 2.5 1.461.43 األرجنتني 
46.8 236346 56.036.9 15.1 32.9037.87 بنغالديش 
44.8 10 791 15 621 5.42.7 44.4 0.010.01 بربادوس 

116.7 3 090 6 696 20.315.5 52.6 0.020.03 بليز 
77.9 301536 62.841.4 33.7 1.441.92 بنن 
12.0 120134 .. 36.1 0.751.02 بوتان 

20.1 652783 34.529.1 36.5 1.211.65
بوليفيا )دولة متعددة

القوميات( 
30.9 531367 43.829.7 21.6 0.290.35 بوتسوانا 

123.7 1 439 3 218 18.69.3 25.6 16.0311.93 البرازيل 
60.5 111179 93.173.5 48.5 3.905.79 بوركينا فاسو 
40.9 10964 95.276.4 34.5 2.673.59 بوروندي 

. .388 62.956.2 63.8 3.034.96 كمبوديا 
70.1 391666 53.235.3 18.2 3.133.70 الكاميرون 

4.6 1 582 1 510 22.514.0 10.8 0.040.04 الرأس األخضر 
31.7 292384 74.952.4 12.2 1.141.28 جمهورية أفريقيا الوسطى 
29.1 174225 77.354.3 37.0 2.253.09 تشاد 
87.9 3 044 5 720 11.38.9 11.4 0.921.02 شيلي 
81.6 237430 65.653.7 7.3 474.53509.22 الصني 
4.8 2 691 2 821 20.112.6 3.0 3.763.65 كولومبيا 

10.2 395436 84.771.7 54.9 0.180.27 جزر القمر 
. .. 40.729.1 19.7 0.490.58 الكونغو 

72.5 2 692 4 643 17.710.7 7.2 0.310.33 كوستاريكا 
45.7 561817 46.228.3 14.1 2.833.22 كوت ديفوار 

. .. 12.39.0 18.2 0.870.71 كوبا 

. .. 28.519.0 19.2 3.843.10 
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية 

18.4 183149 58.344.6 38.2 10.4414.43 
جمهورية الكونغو 

الدميقراطية 
15.9 5 731 4 817 .. 11.1 0.010.01 جيبوتي 
82.9 1 895 3 466 21.617.6 11.1 0.010.01 دومينيكا 
67.7 273459 15.57.7 23.1 0.690.53 اجلمهورية الدومينيكية 

3.4 1 841 1 778 21.314.4 3.3 1.171.21 إكوادور 
54.6 1 377 2 128 26.616.7 9.2 7.888.60 مصر 
10.1 1 544 1 700 25.221.9 15.3 0.700.81 السلفادور 

. .1 060 53.237.8 25.2 0.110.14 غينيا االستوائية 

. .119 .53.3 . .1.43 إريتريا 

. .177 .64.4 . .27.53 إثيوبيا 
0.8 1 852 1 867 26.825.3 19.5 0.110.14 فيجي 

32.0 1 260 1 663 47.423.1 10.5 0.220.20 غابون 
0.7 243244 80.065.7 66.3 0.360.60 غامبيا 

11.0 299332 55.846.4 50.4 4.156.25 غانا 
35.7 2 368 1 522 22.616.1 8.3 0.010.01 غرينادا 



  

   
 

 

   
   

 

   
 

      

   

 

255ئيحصاإلامللحقاالثاني  امللحق 

)يتبع(  العمالة الزراعية 4اجلدول 
النمو في إنتاجية 
العمالة الزراعية 
)نسبة مئوية( 

من تباحلسا ا
اتالتنمية  شر مؤ

مليةلعا ا 

نصيب الل من القيمة 
املضافة الزراعية

دوالر أمريكي/ 2000) 
للفرد(

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

العمالة الزراعية 
)نسبة مئوية(

تنالبيا ا ةعدقامن ت باحلسا ا
ات  شرمؤو و للفائية حصاإل ا 

مليةلعا ا ا لتنمية

النمو في
العمالة  
الزراعية 

)نسبة مئوية( 

من تباحلسا ا 
تنالبيا ا ة عدقا

وللفائيةحصاإل ا 

العمالة الزراعية 
)ماليني األشخاص(

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

املتغير 

رملصد ا 

2008-1988 األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2007

2008-1998 األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2007 

الفترة

31.7 2 013 2 652 35.526.4 24.9 1.541.93 غواتيماال 
42.0 136193 88.971.5 41.9 2.673.79 غينيا 
22.9 200246 70.964.9 47.3 0.370.55 غينيا بيساو 
78.8 1 892 3 383 13.710.7 13.3 0.060.05 غيانا 

. .. 53.138.8 16.2 1.932.24 هايتي 
45.4 1 024 1 489 29.718.8 12.5 0.700.79 هندوراس 
27.3 316402 47.738.8 24.3 225.85280.72 الهند 
31.8 452596 41.333.2 19.8 42.1850.54 إندونيسيا 
66.4 1 615 2 687 20.013.2 24.9 5.366.69 جمهورية إيران اإلسالمية 

. .1 756 9.4. 21.3 0.830.65 العراق 
5.3 1 905 2 006 21.314.8 13.0 0.290.25 جامايكا 

20.7 1 754 1 392 8.05.4 67.2 0.120.19 األردن 
0.7 347344 80.360.4 51.5 8.3912.71 كينيا 

45.3 314457 72.763.1 49.5 1.522.28 
جمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية 
. .32 025 4.31.3 52.1 0.070.04 لبنان 

27.5 315229 30.624.4 14.0 0.240.28 ليسوتو 
. .. 54.338.9 25.6 0.630.80 ليبريا 

4.9 183175 79.063.0 48.1 4.366.46 مدغشقر 
38.3 79109 .68.0 31.0 3.744.90 مالوي 
57.0 351551 20.59.7 16.4 2.051.71 ماليزيا 

. .. 30.313.0 12.9 0.030.03 ملديف 
34.6 181244 95.873.3 35.7 3.674.98 مالي 
38.0 575356 53.738.3 35.1 0.520.71 موريتانيا 
43.5 3 720 5 338 11.46.1 30.8 0.080.05 موريشيوس 
32.2 2 133 2 821 18.912.4 0.9 8.448.51 املكسيك 
12.0 1 449 1 623 31.820.6 3.5 4.104.24 املغرب 
35.8 114154 84.871.9 44.2 5.728.25 موزامبيق 

. .. 66.558.7 31.2 14.8519.48 ميامنار 
48.1 1 166 1 727 30.320.5 22.4 0.210.25 ناميبيا 
16.8 180210 82.671.8 47.9 8.1712.08 نيبال 

. .2 172 20.611.3 6.8 0.410.38 نيكاراغوا 
6.6 168157 95.979.5 63.7 3.445.64 النيجر 

. .. 33.918.5 1.7 15.4615.19 نيجيريا 
19.5 1 129 1 350 26.217.5 32.6 0.240.32 عمان 
36.7 524717 36.928.4 38.3 20.0327.70 باكستان 
77.3 2 258 4 004 17.211.4 5.1 0.240.25 بنما 
17.9 510601 68.854.8 35.2 1.502.03 بابوا غينيا اجلديدة 
36.4 1 501 2 047 26.820.4 32.6 0.580.77 باراغواي 
38.3 1 104 1 526 21.516.9 20.7 2.563.10 بيرو 
22.0 9001 097 32.423.5 21.9 10.7313.09 الفلبني 
12.3 164184 93.781.4 36.7 3.204.38 رواندا 
19.6 1 866 2 230 .. 20.0 0.010.00 سانت كيتس ونيفس 
66.2 3 691 1 246 20.814.2 6.7 0.020.02 سانت لوسيا 
26.7 3 019 2 215 20.416.7 0.0 0.010.01 ين ديناغرر جزوفنسنت نت سا

. .1 770 .20.0 20.0 0.030.02 ساموا 

. .. 62.850.9 32.4 0.030.05 سان تومي وبرينسيبي 
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)يتبع(  العمالة الزراعية 4اجلدول 
النمو في إنتاجية 
العمالة الزراعية 
)نسبة مئوية( 

من تباحلسا ا
اتالتنمية  شر مؤ

مليةلعا ا 

نصيب الل من القيمة 
املضافة الزراعية

دوالر أمريكي/ 2000) 
للفرد(

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

العمالة الزراعية 
)نسبة مئوية(

تنالبيا ا ةعدقامن ت باحلسا ا
ات  شرمؤو و للفائية حصاإل ا 

مليةلعا ا ا لتنمية

النمو في
العمالة  
الزراعية 

)نسبة مئوية( 

من تباحلسا ا 
تنالبيا ا ة عدقا

وللفائيةحصاإل ا 

العمالة الزراعية 
)ماليني األشخاص(

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

املتغير 

رملصد ا 

2008-1988 األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2007

2008-1998 األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2007 

الفترة

1.0 229227 71.057.0 46.7 2.553.75 السنغال 
10.9 486433 .. 14.7 0.030.04 سيشيل 

. .. 48.040.9 20.2 1.041.25 سيراليون 
14.9 9271 065 78.461.1 50.8 0.120.18 جزر سليمان 

. .. 65.954.8 12.1 2.292.57 الصومال 
80.3 2 129 3 839 8.44.2 20.6 1.631.29 جنوب أفريقيا 

6.2 664705 33.030.6 24.4 3.404.23 سري النكا 
71.8 385661 47.534.9 27.0 6.478.22 السودان 

6.2 3 376 3 166 11.69.6 14.3 0.030.03 سورينام 
22.1 1 126 1 376 28.017.4 4.5 0.110.12 سويسرا 
28.2 2 638 3 382 19.913.0 46.7 1.151.69 اجلمهورية العربية السورية 
33.5 461615 55.442.5 3.3 19.5620.20 تايلند 
14.7 308353 54.640.9 45.0 1.021.49 توغو 
47.2 2 269 3 340 26.820.4 14.3 0.010.01 تونغا 

1.5 1 430 1 408 7.04.8 7.8 0.050.05 ترينيداد وتوباغو 
75.1 1 502 2 630 18.513.8 20.3 0.820.99 تونس 
6.1 1 833 1 946 40.730.3 16.0 12.9214.99 تركيا 

19.9 149179 86.968.9 49.1 7.0910.57 أوغندا 
27.9 239306 88.971.2 45.4 10.8715.80 جمهورية تنزانيا املتحدة 
57.3 5 950 9 358 10.19.0 1.6 0.190.19 أوروغواي 
43.8 4 810 6 916 7.94.2 11.5 0.860.76 رية ليفالبو ا يال وفنزية رجمهو
53.1 205313 65.050.9 29.2 22.8029.47 فييت نام 
17.5 279328 39.525.1 49.6 2.073.09 اليمن 

3.2 211204 66.251.4 30.4 2.533.29 زامبيا 
15.0 241205 62.153.1 20.1 3.073.69 زمبابوي 

آسيا واحمليط الهادي 034.26 897.221 16.5 55.143.5 297458 57.1
81.6 237430 64.953.1 7.1 478.36512.31 شرق آسيا
16.9 639731 62.550.9 34.8 1.772.38 أوقيانوسيا
30.1 344458 46.836.7 26.6 300.37377.86 جنوب آسيا
37.0 441573 47.737.6 22.8 116.72141.72 جنوب شرق آسيا

15.3 269278 57.546.1 36.5 122.14192.45 أفريقيا جنوب الصحراء
12.0 217219 74.762.5 39.9 54.23105.55 أفريقيا الشرقية
43.2 1 640 2 491 11.56.6 3.6 2.482.29 أفريقيا اجلنوبية

5.4 232260 60.645.0 35.4 21.3428.68 أواسط أفريقيا
26.2 249299 50.735.5 31.3 44.1055.94 أفريقيا الغربية

59.9 1 989 3 103 18.411.7 1.80 45.0742.64 أمريكا الالتنية والكاريبي
41.1 9711 133 24.320.0 1.9 3.893.84 الكاريبي
33.7 2 037 2 704 20.814.0 6.2 12.3513.02 أمريكا الوسطى
73.4 2 008 3 372 17.110.3 6.4 28.8325.79 أمريكا اجلنوبية

32.8 1 364 1 710 29.921.7 22.1 38.5045.94 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا
9.7 1 684 1 853 31.324.3 24.3 17.4020.97 الشرق األوسط

51.7 1 114 1 590 28.819.9 20.3 21.1124.97 شمال أفريقيا
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 األراضي 5اجلدول 
األراضي املروية

)نسبتها من األراضي 
الصاحلة للزراعة( 

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

مساحة األراضي الصاحلة
للزراعة لكل فرد من  
السكان الزراعيني 
)هكتار/للفرد(

تنالبيا ا ةعدقامن ت باحلسا ا 
وللفائيةحصاإل ا 

األراضي الصاحلة للزراعة 
)بآالف الهكتارات(

ئيةحصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا
و للفا

األراضي الزراعية 
)بآالف الهكتارات( 

ئيةحصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا
و للفا

املتغير 

رملصد ا 

19882008 األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2007 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2007

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2007

الفترة

أفغانستان  048 38 040 38 531 8 910 7 1.00.5 33.833.8
اجلزائر  150 41 817 38 469 7 101 7 1.01.0 4.46.9
أنغوال  590 57 400 57 300 3 900 2 0.40.3 2.42.2

.. 0.40.4 88 1414 أنتيغوا وبربودا 

األرجنتني  355 129 380 127 500 32 367 26 6.510.1 ..
بنغالديش  011 9 063 10 970 7 179 9 0.10.1 24.856.1
17.629.4 0.82.0 1616 1919 بربادوس 
3.02.9 0.81.0 5070 115152 بليز 
بنن  567 3 210 2 700 2 610 1 0.60.7 0.60.4

26.223.5 0.30.2 140128 430592 بوتان 

5.34.1 0.70.9 2 080 3 609 35 250 37 768 
بوليفيا 

)دولة متعددة القوميات( 
بوتسوانا  980 25 010 26 409250 0.70.3 0.50.3
البرازيل  600 263 687 237 500 59 800 49 1.32.6 4.44.4
بوركينا فاسو  900 10 564 9 200 5 504 3 0.50.4 0.40.5
بوروندي  326 2 145 2 930995 0.20.1 1.21.5

.. 0.50.4 3 450 3 800 415546 كمبوديا 
الكاميرون  160 9 210 9 960 5 940 5 0.80.7 0.30.4
7.16.1 0.40.5 4050 6774 الرأس األخضر 
جمهورية أفريقيا الوسطى  220 5 006 5 925 1 920 1 0.80.7 0.00.1
تشاد  230 49 230 48 300 4 203 3 0.70.6 0.40.8

شيلي  245 15 154 16 294 1 059 3 1.30.6 45.481.0
الصني  328 556 704 522 630 140 242 122 0.20.2 34.535.6
كولومبيا  557 42 283 45 998 1 639 3 0.40.3 10.624.0

.. 0.20.1 7780 127148 جزر القمر 
الكونغو  545 10 542 10 500495 0.40.4 0.20.4

كوستاريكا  895 2 833 2 280200 0.30.3 14.320.2
كوت ديفوار  300 20 720 18 800 2 420 2 0.30.3 1.01.1

23.019.5 كوبا  597 6 788 6 573 3 380 3 1.42.3

55.250.3 0.30.5 2 285 2 800 2 515 3 050 
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية 

0.10.1 0.30.2 6 700 6 700 22 850 22 800 
جمهورية الكونغو 

الدميقراطية 
.. 0.0. 11 1823 جيبوتي 
دومينيكا  420 3 529 3 55 0.30.4 ..

15.720.8 0.40.7 991820 26416 اجلمهورية الدومينيكية 
إكوادور  552 7 726 7 195 1 625 1 0.50.4 29.4.

مصر  520 3 581 2 018 3 310 2 0.10.1 100.0100.0
السلفادور  704 1 417 1 540682 0.30.4 5.04.9

.. 0.50.3 130130 334324 غينيا االستوائية 

.. .0.2 640 .754 إريتريا 

إثيوبيا  922 33. 038 14. 0.2. 2.5.
0.51.1 0.40.5 140170 380460 فيجي 
غابون  160 5 152 5 290325 0.60.8 0.91.4
0.50.6 0.30.3 194348 649814 غامبيا 
غانا  735 14 500 12 100 4 600 2 0.30.3 0.60.5

.. 0.10.1 22 1313 غرينادا 
غواتيماال  652 4 285 4 576 1 300 1 0.30.3 6.26.3
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)يتبع(  األراضي 5اجلدول 
األراضي املروية

)نسبتها من األراضي 
الصاحلة للزراعة( 

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

مساحة األراضي الصاحلة
للزراعة لكل فرد من  
السكان الزراعيني 
)هكتار/للفرد(

تنالبيا ا ةعدقامن ت باحلسا ا 
وللفائيةحصاإل ا 

األراضي الصاحلة للزراعة 
)بآالف الهكتارات(

ئيةحصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا
و للفا

األراضي الزراعية 
)بآالف الهكتارات( 

ئيةحصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا
و للفا

املتغير 

رملصد ا 

19882008 األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2007 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2007

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2007

الفترة

غينيا  570 12 896 11 200 7732 0.20.3 7.55.4
غينيا بيساو  630 1 470 1 300300 0.40.2 4.44.5

غيانا  740 1 730 1 480420 2.83.5 28.029.4
هايتي  590 1 599 1 780900 0.20.2 7.38.4
هندوراس  936 2 285 3 068 1 431 1 0.70.5 3.75.6

الهند  180 180 160 181 650 158 810 162 0.30.3 25.332.9
إندونيسيا  800 47 137 44 000 22 156 21 0.20.2 13.712.4

جمهورية إيران اإلسالمية  631 47 871 61 869 16 580 15 0.91.0 47.3.
العراق  010 10 590 9 200 5 300 5 1.82.7 45.458.6
11.40.0 0.20.3 115174 477513 جامايكا 

األردن  012 1 165 1 308140 0.70.3 29.6.
0.91.8 كينيا  021 27 662 26 200 5 882 4 0.30.2

14.716.5 0.30.3 7951 170 1 650 1 959 
جمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية 
28.331.3 0.81.6 186144 314388 لبنان 
ليسوتو  334 2 343 2 339300 0.50.4 0.60.9
ليبريا  602 2 613 2 400385 0.20.2 0.30.5

مدغشقر  843 40 270 36 950 2 700 2 0.30.2 27.530.6
مالوي  590 4 750 3 000 3 150 2 0.30.3 0.92.2
ماليزيا  870 7 722 6 800 1 500 1 0.30.5 5.30.0

.. 0.00.1 44 914 ملديف 
مالي  479 39 093 32 850 4 053 2 0.30.5 2.94.9

موريتانيا  762 39 615 39 360450 0.30.3 .13.4
16.020.8 0.50.8 10090 113113 موريشيوس 
املكسيك  500 107 400 102 500 24 900 23 0.91.2 20.122.8
املغرب  395 30 744 29 065 8 174 8 0.80.9 14.215.4
موزامبيق  630 48 580 47 450 4 350 3 0.30.3 2.82.6

ميامنار  268 11 373 10 577 10 552 9 0.30.3 10.017.0
ناميبيا  881 3 866 3 660800 0.90.9 ..
نيبال  222 4 148 4 357 2 287 2 0.10.1 47.0.

نيكاراغوا  326 5 940 3 950 1 280 1 1.02.0 4.12.8
النيجر  500 38 300 31 720 14 489 9 1.41.2 0.60.5
نيجيريا  000 74 712 71 500 36 177 29 0.70.9 0.60.8

عمان  805 1 073 1 3360 0.00.1 71.290.0
باكستان  070 27 820 26 500 21 393 21 0.40.3 85.4.

بنما  230 2 070 2 480548 0.70.9 4.86.2
بابوا غينيا اجلديدة  065 8631 188250 0.10.1 ..

باراغواي  258 24 085 22 300 4 030 2 1.22.3 3.11.7
بيرو  310 21 929 18 700 3 400 3 0.50.5 31.127.8
الفلبني  200 12 060 11 100 5 440 5 0.20.2 15.314.5
رواندا  940 1 853 1 200 8491 0.10.1 0.30.6

.. 0.70.4 84 1210 سانت كيتس ونيفس 
11.116.7 0.10.1 53 2120 سانت لوسيا 

9.112.5 0.10.3 47 1310 
سانت فنسنت وجزر 

غرينادين 
.. 0.50.5 3525 10393 ساموا 

27.018.2 0.00.1 29 3857 سان تومي وبرينسيبي 
السنغال  248 8 050 8 985 2 098 3 0.60.4 3.84.8



  

       
 

  

  
   

 

  

 

259ئيحصاإلامللحقاالثاني  امللحق 

)يتبع(  األراضي 5اجلدول 
األراضي املروية

)نسبتها من األراضي 
الصاحلة للزراعة( 

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

مساحة األراضي الصاحلة
للزراعة لكل فرد من  
السكان الزراعيني 
)هكتار/للفرد(

تنالبيا ا ةعدقامن ت باحلسا ا 
وللفائيةحصاإل ا 

األراضي الصاحلة للزراعة 
)بآالف الهكتارات(

ئيةحصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا
و للفا

األراضي الزراعية 
)بآالف الهكتارات( 

ئيةحصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا
و للفا

املتغير 

رملصد ا 

19882008 األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2007 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2007

األقرب إلى  
1988

األقرب إلى  
2007

الفترة

.. 0.00.0 11 66 سيشيل 
سيراليون  880 2 744 2 486900 0.20.3 5.24.7

.. 0.00.0 1016 7085 جزر سليمان 
الصومال  376 44 039 44 000 1 021 1 0.20.2 19.215.7

جنوب أفريقيا  938 9 570 9 500 14 860 12 1.82.7 ..
سري النكا  356 2 337 2 898970 0.10.1 27.238.8
السودان  837 136 845 120 321 19 740 12 0.70.9 13.710.2
66.275.0 0.70.7 5758 8891 سورينام 
سويسرا  392 1 285 1 177178 0.50.5 23.726.0
اجلمهورية العربية السورية  008 14 733 13 736 4 812 4 1.31.1 11.824.3
تايلند  600 18 330 21 200 15 728 17 0.60.5 20.028.2
توغو  630 3 140 3 460 2 050 2 0.80.7 0.30.3

.. 0.40.5 1615 3330 تونغا 
3.33.3 0.30.3 3625 131133 ترينيداد وتوباغو 

تونس  769 9 492 8 757 2 936 2 1.31.3 7.4.

تركيا  223 41 263 39 929 21 786 24 1.31.4 19.6.
أوغندا  712 12 817 11 500 5 000 5 0.40.2 0.10.1
جمهورية تنزانيا املتحدة  350 34 000 34 000 9 000 9 0.50.3 1.41.8
أوروغواي  955 14 824 14 350 1 260 1 3.23.9 8.414.9

يةرليفالبو 690 21 010 22 650 2 097 3 1.11.4 11.716.9 ا يال وفنزية رجمهو
فييت نام  592 9 710 6 350 6 460 5 0.10.1 42.333.7
اليمن  715 17 544 17 375 1 376 1 0.20.1 21.133.0
زامبيا  739 25 058 23 260 5 220 5 0.90.7 0.62.9
زمبابوي  610 15 880 12 230 3 814 2 0.40.4 3.15.2

آسيا واحمليط الهادي  070 980 943 953 882 426 198 410 0.20.2 27.435.7
34.935.9 شرق آسيا  378 559 219 525 430 143 527 124 0.20.2
أوقيانوسيا  733 1 449 1 389476 0.10.1 0.51.1

جنوب آسيا  124 309 878 324 979 216 201 220 0.30.3 25.740.3
17.419.1 جنوب شرق آسيا  835 109 397 102 997 65 081 65 0.30.3

أفريقيا جنوب الصحراء  405 770 497 694 755 176 679 132 0.50.4 1.82.2
أفريقيا الشرقية  103 293 318 244 635 56 095 38 0.30.2 3.43.7
أفريقيا اجلنوبية  524 43 074 43 028 16 445 14 1.61.9 5.06.8
أواسط أفريقيا  086 160 762 158 144 23 585 21 0.50.3 0.50.6
أفريقيا الغربية  691 273 343 248 948 80 554 58 0.60.6 1.11.3

أمريكا الالتنية والكاريبي  871 719 371 682 705 148 505 131 1.11.5 11.511.5
الكاريبي  355 12 880 12 537 5 350 5 0.50.6 19.716.6
أمريكا الوسطى  395 127 345 120 594 30 261 29 0.80.9 17.319.3
8.48.2 أمريكا اجلنوبية  121 580 146 549 574 112 894 96 1.32.1

21.121.6 0.70.8 67 126 71 458 274 669 298 063 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا 
الشرق األوسط  161 86 682 82 585 33 801 36 1.11.0 28.527.1
شمال أفريقيا  902 211 987 191 873 37 325 30 0.50.6 18.317.1



اإلمدادات الغذائية
في  احلرارية السعرات من الفرد )نصيب

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

البياناتاإلحصائيةللفاو  منقاعدة احلسابات
العاملية  التنمية مؤشرات

مؤشراتالتنميةالعاملية/ 
البياناتاإلحصائيةللفاو  قاعدة

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى 
1998

األقرب إلى  20052005-1988
1988

األقرب إلى  
1998

2005

.......

2 7952 9033 094 111.611.631.69

1 5751 7511 902 210.911.011.09

2 3512 1982 267 4-1.271.181.21

3 0183 1903 043 11.611.701.61

1 9942 0652 261 131.171.201.29

2 9312 7042 920 01.531.401.50

2 5652 7012 800 91.511.581.60

1 8652 1492 314 241.091.251.34

.......

2 0282 1392 160 71.191.251.25

2 2262 1292 212 1-1.261.191.21

2 7082 8593 118 151.501.561.69

2 2282 4292 668 201.301.411.54

1 9261 6371 631 15-1.130.960.95

1 8271 8902 199 201.091.121.26

1 9582 0942 239 141.111.181.24

2 6702 3292 425 9-1.541.321.35

1 8181 8651 924 61.061.081.11

1 6871 9351 992 180.971.111.14

2 4602 7772 999 221.331.491.60

2 4892 9052 970 191.341.551.56

2 3412 5582 688 151.341.451.50

1 8081 7451 819 11.051.001.03

2 1172 0082 351 111.191.121.31

2 7002 7812 808 41.481.501.49

2 5382 4812 542 01.451.411.43

2 9912 6473 286 101.591.401.73

2 1322 0852 173 21.151.131.17

2 1861 6651 485 32-1.250.950.85

1 7661 8332 210 251.001.031.21

3 0082 8843 072 21.631.551.64

2 2112 2142 307 41.211.211.25

2 4522 2042 365 4-1.421.261.34

3 1723 3693 331 51.761.851.81

2 3692 4212 509 61.381.401.43

.......

.1 5491 570..0.930.93

.1 6201 826..0.981.09

2 6312 7973 001 141.441.521.62

2 5952 8382 800 81.471.591.54

2 3242 1072 131 8-1.321.201.20

1 9692 4372 759 401.121.381.53

2 3922 3652 320 3-1.341.311.26

2 3472 1782 285 3-1.401.301.35

2 4642 4212 559 41.411.381.45

2 2462 0162 052 9-1.301.171.19
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 إنتاج وإمدادات األغذية 6اجلدول 
/ استهالك أغذية 1: <%50  التجارة الصافية لألغذية ) 
)%150 >6 / %150>5 / %125>4 / %100>3 / %75> 2 

وللفائية حصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا

 2000-1999مؤشرات إنتاج األغذية للفرد مقارنة بأساس 

وللفائية حصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا

املتغير

رملصد ا 

1995-19931997-19952002-2000 1992-19901997-19952006-2004 الفترة 

... ... أفغانستان 
351 9612896 اجلزائر 
446 8392118 أنغوال 
333 12499113 أنتيغوا وبربودا 
333 8298101 األرجنتني 
111 8910497 بنغالديش 
333 11086108 بربادوس 
333 7897108 بليز 
111 8412199 بنن 
... ... بوتان 

444 8787132 
بوليفيا 

)دولة متعددة القوميات( 
334 1376691 بوتسوانا 
666 80100123 البرازيل 
222 9596118 بوركينا فاسو 
222 12810289 بوروندي 
333 8391126 كمبوديا 
111 94112122 الكاميرون 
333 77100105 الرأس األخضر 
111 8711184 جمهورية أفريقيا الوسطى 
111 9710791 تشاد 
211 85100128 شيلي 
111 67101129 الصني 
111 94109104 كولومبيا 
111 106125105 جزر القمر 
211 10117082 الكونغو 
333 9199104 كوستاريكا 
221 968778 كوت ديفوار 
333 11694103 كوبا 

111 13010997 
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية 

333 15711586 
جمهورية الكونغو 

الدميقراطية 
111 12010094 جيبوتي 
454 119102107 دومينيكا 
433 121100102 اجلمهورية الدومينيكية 
333 8410797 إكوادور 
221 8099103 مصر 
321 10710397 السلفادور 
... ... غينيا االستوائية 
221 .9680 إريتريا 
111 .9892 إثيوبيا 
665 114110104 فيجي 
544 112100101 غابون 
333 8395102 غامبيا 
112 7693107 غانا 
343 1168986 غرينادا 
222 9410494 غواتيماال 
333 9992102 غينيا 
221 9686126 غينيا بيساو 



6 إنتاج وإمدادات األغذية اجلدول
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

البياناتاإلحصائيةللفاو املصدر البياناتاإلحصائيةللفاو قاعدة قاعدة

2000-19952002-19931997-20041995-19952006-19901997-1992الفترة

......أفغانستان

9612896351اجلزائر

8392118446أنغوال

12499113333أنتيغوا وبربودا

8298101333األرجنتني

8910497111بنغالديش

11086108333بربادوس

7897108333بليز

8412199111بنن

......بوتان

بوليفيا 
8787132444)دولة متعددة القوميات(

1376691334بوتسوانا

80100123666البرازيل

9596118222بوركينا فاسو

12810289222بوروندي

8391126333كمبوديا

94112122111الكاميرون

77100105333الرأس األخضر

8711184111جمهورية أفريقيا الوسطى

9710791111تشاد

85100128211شيلي

67101129111الصني

94109104111كولومبيا

106125105111جزر القمر

10117082211الكونغو

9199104333كوستاريكا

968778221كوت ديفوار

11694103333كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
13010997111الدميقراطية

جمهورية الكونغو 
15711586333الدميقراطية

12010094111جيبوتي

119102107454دومينيكا

121100102433اجلمهورية الدومينيكية

8410797333إكوادور

8099103221مصر

10710397321السلفادور

......غينيا االستوائية

9680221.إريتريا

9892111.إثيوبيا

114110104665فيجي

112100101544غابون

8395102333غامبيا

7693107112غانا

1168986343غرينادا

9410494222غواتيماال

9992102333غينيا

9686126221غينيا بيساو

  

 
     

          
  

  
   

  

261ئيحصاإلامللحقاالثاني  امللحق 

إنتاج السعرات احلرارية مقارنة باالحتياجات 
مالحظة: االحتياجات الدنيا تختلف  اليومية الدنيا )نسبة( 

حسب البلد والفترة الزمنية وفقا للتركيبة اجلنسانية والعمرية للسكان 

/ مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ
وللفائية حصاإل ا تنالبيا ا ةعدقا

النمو في اإلمدادات 
الغذائية  

)النسبة املئوية(
منت باحلسا ا 

مليةلعا ا التنمية ات شرمؤ

اإلمدادات الغذائية 
في يةر احلرا السعرات مند لفر ا  )نصيب

(مليو ا
وللفائية حصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
1998 

2005 2005-1988 األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
1998 

2005 

... . ... 

1.611.631.69 11 2 795 2 903 3 094

0.911.011.09 21 1 575 1 751 1 902

1.271.181.21 4 2 351 2 198 2 267

1.611.701.61 1 3 018 3 190 3 043

1.171.201.29 13 1 994 2 065 2 261

1.531.401.50 0 2 931 2 704 2 920

1.511.581.60 9 2 565 2 701 2 800

1.091.251.34 24 1 865 2 149 2 314

... . ... 

1.191.251.25 7 2 028 2 139 2 160

1.261.191.21 1 2 226 2 129 2 212

1.501.561.69 15 2 708 2 859 3 118

1.301.411.54 20 2 228 2 429 2 668

1.130.960.95 15 1 926 1 637 1 631

1.091.121.26 20 1 827 1 890 2 199

1.111.181.24 14 1 958 2 094 2 239

1.541.321.35 9 2 670 2 329 2 425

1.061.081.11 6 1 818 1 865 1 924

0.971.111.14 18 1 687 1 935 1 992

1.331.491.60 22 2 460 2 777 2 999

1.341.551.56 19 2 489 2 905 2 970

1.341.451.50 15 2 341 2 558 2 688

1.051.001.03 1 1 808 1 745 1 819

1.191.121.31 11 2 117 2 008 2 351

1.481.501.49 4 2 700 2 781 2 808

1.451.411.43 0 2 538 2 481 2 542

1.591.401.73 10 2 991 2 647 3 286

1.151.131.17 2 2 132 2 085 2 173

1.250.950.85 32 2 186 1 665 1 485

1.001.031.21 25 1 766 1 833 2 210

1.631.551.64 2 3 008 2 884 3 072

1.211.211.25 4 2 211 2 214 2 307

1.421.261.34 4 2 452 2 204 2 365

1.761.851.81 5 3 172 3 369 3 331

1.381.401.43 6 2 369 2 421 2 509

... . ... 

.0.930.93 . .1 549 1 570 

.0.981.09 . .1 620 1 826 

1.441.521.62 14 2 631 2 797 3 001

1.471.591.54 8 2 595 2 838 2 800

1.321.201.20 8 2 324 2 107 2 131

1.121.381.53 40 1 969 2 437 2 759

1.341.311.26 3 2 392 2 365 2 320

1.401.301.35 3 2 347 2 178 2 285

1.411.381.45 4 2 464 2 421 2 559

1.301.171.19 9 2 246 2 016 2 052



اإلمدادات الغذائية
في  احلرارية السعرات من الفرد )نصيب

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

البياناتاإلحصائيةللفاو  منقاعدة احلسابات
العاملية  التنمية مؤشرات

مؤشراتالتنميةالعاملية/ 
البياناتاإلحصائيةللفاو  قاعدة

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى 
1998

األقرب إلى  20052005-1988
1988

األقرب إلى  
1998

2005

2 4262 7242 836 171.341.491.54

1 7251 8871 829 60.951.030.98

2 2452 4372 593 161.341.441.51

2 2042 2732 348 71.271.301.33

2 5002 4652 434 3-1.421.381.34

2 6843 0733 102 161.591.781.71

.......

2 5422 7122 814 111.381.471.51

2 7702 6992 909 51.641.561.66

2 0762 0492 079 01.211.181.19

1 9892 1582 340 181.211.321.38

2 8613 0233 180 111.571.641.71

2 2792 4342 440 71.311.391.38

2 5832 0042 067 20-1.491.151.19

2 1141 9712 049 3-1.221.131.16

1 9942 0752 143 71.161.211.25

2 7002 9442 863 61.531.651.58

2 2902 4572 657 161.381.451.50

2 4872 4852 579 41.451.451.50

2 6192 8132 808 71.481.591.57

2 7432 8752 869 51.481.551.53

3 0693 0873 243 61.701.701.75

3 0333 1433 167 41.721.771.74

1 8321 9112 085 141.021.061.16

2 2982 0752 439 61.311.171.35

2 1322 0902 315 91.231.201.29

2 2252 2132 417 91.291.281.37

2 1112 0612 362 121.231.191.33

2 0302 0792 151 61.181.211.25

2 0632 5952 655 291.191.501.52

.......

2 1482 3472 318 81.281.391.32

2 2582 4632 399 61.281.391.34

.......

2 5002 6472 620 51.411.481.45

2 2802 4172 547 121.311.381.43

2 1982 3412 501 141.281.351.43

1 8591 6591 956 51.130.991.14

2 6842 3512 426 10-1.471.281.31

2 4642 6412 755 121.371.441.48

2 3652 2912 743 161.311.261.47

2 7312 5712 769 11.511.441.54

2 0042 2612 615 301.191.351.55

1 9942 0122 198 101.141.141.24

2 2592 3542 396 61.311.361.38

1 9561 9381 932 1-1.111.101.10

2 1822 3422 433 111.291.371.41

.......

     

          
  

  
   

  

 

 2011تقرير الفقر الريفي  262

)يتبع(  إنتاج وإمدادات األغذية 6اجلدول 
/ استهالك أغذية 1: <%50  التجارة الصافية لألغذية ) 
)%150 >6 / %150>5 / %125>4 / %100>3 / %75> 2 

وللفائية حصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا

 2000-1999مؤشرات إنتاج األغذية للفرد مقارنة بأساس 

وللفائية حصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا

املتغير

رملصد ا 

1995-19931997-19952002-2000 1992-19901997-19952006-2004 الفترة 

666 5790109 غيانا 
111 1188592 هايتي 
333 10787116 هندوراس 
112 919880 الهند 
333 9698106 إندونيسيا 
322 8498110 جمهورية إيران اإلسالمية 
... ... العراق 
444 8384114 جامايكا 
222 123103104 األردن 
222 11283111 كينيا 

111 739493 
جمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية 
343 12590112 لبنان 
433 92100107 ليسوتو 
333 11710992 ليبريا 
233 1219496 مدغشقر 
666 5698107 مالوي 
111 889293 ماليزيا 
132 96101111 ملديف 
221 104107120 مالي 
222 1129997 موريتانيا 
666 112107108 موريشيوس 
444 8999106 املكسيك 
111 10810482 املغرب 
666 8796114 موزامبيق 
666 72110101 ميامنار 
212 13411294 ناميبيا 
333 9498107 نيبال 
666 7692102 نيكاراغوا 
333 9097105 النيجر 
111 8796109 نيجيريا 
... 7580105 عمان 
211 8881116 باكستان 
445 107105119 بنما 
... 10110097 بابوا غينيا اجلديدة 
443 979699 باراغواي 
231 64102102 بيرو 
666 969998 الفلبني 
333 12581119 رواندا 
211 12210195 سانت كيتس ونيفس 
221 20110292 سانت لوسيا 
666 16310996 سانت فنسنت وجزر غرينادين 
333 9385103 ساموا 
661 748094 سان تومي وبرينسيبي 
323 9397101 السنغال 
665 8012277 سيشيل 
232 1329798 سيراليون 
111 10697108 جزر سليمان 
... ... الصومال 



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

البياناتاإلحصائيةللفاو املصدر البياناتاإلحصائيةللفاو قاعدة قاعدة

2000-19952002-19931997-20041995-19952006-19901997-1992الفترة

5790109666غيانا

1188592111هايتي

10787116333هندوراس

919880112الهند

9698106333إندونيسيا

8498110322جمهورية إيران اإلسالمية

......العراق

8384114444جامايكا

123103104222األردن

11283111222كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
739493111الشعبية

12590112343لبنان

92100107433ليسوتو

11710992333ليبريا

1219496233مدغشقر

5698107666مالوي

889293111ماليزيا

96101111132ملديف

104107120221مالي

1129997222موريتانيا

112107108666موريشيوس

8999106444املكسيك

10810482111املغرب

8796114666موزامبيق

72110101666ميامنار

13411294212ناميبيا

9498107333نيبال

7692102666نيكاراغوا

9097105333النيجر

8796109111نيجيريا

...7580105عمان

8881116211باكستان

107105119445بنما

...10110097بابوا غينيا اجلديدة

979699443باراغواي

64102102231بيرو

969998666الفلبني

12581119333رواندا

12210195211سانت كيتس ونيفس

20110292221سانت لوسيا

16310996666سانت فنسنت وجزر غرينادين

9385103333ساموا

748094661سان تومي وبرينسيبي

9397101323السنغال

8012277665سيشيل

1329798232سيراليون

10697108111جزر سليمان

......الصومال

  

     

          
  

  
   

  

263ئيحصاإلامللحقاالثاني  امللحق 

إنتاج السعرات احلرارية مقارنة باالحتياجات 
مالحظة: االحتياجات الدنيا تختلف  اليومية الدنيا )نسبة( 

حسب البلد والفترة الزمنية وفقا للتركيبة اجلنسانية والعمرية للسكان 

/ مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ
وللفائية حصاإل ا تنالبيا ا ةعدقا

النمو في اإلمدادات 
الغذائية  

)النسبة املئوية(
منت باحلسا ا 

مليةلعا ا التنمية ات شرمؤ

اإلمدادات الغذائية 
في يةر احلرا السعرات مند لفر ا  )نصيب

(مليو ا
وللفائية حصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
1998 

2005 2005-1988 األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
1998 

2005 

1.341.491.54 17 2 426 2 724 2 836

0.951.030.98 6 1 725 1 887 1 829

1.341.441.51 16 2 245 2 437 2 593

1.271.301.33 7 2 204 2 273 2 348

1.421.381.34 3 2 500 2 465 2 434

1.591.781.71 16 2 684 3 073 3 102

... . ... 

1.381.471.51 11 2 542 2 712 2 814

1.641.561.66 5 2 770 2 699 2 909

1.211.181.19 0 2 076 2 049 2 079

1.211.321.38 18 1 989 2 158 2 340

1.571.641.71 11 2 861 3 023 3 180

1.311.391.38 7 2 279 2 434 2 440

1.491.151.19 20 2 583 2 004 2 067

1.221.131.16 3 2 114 1 971 2 049

1.161.211.25 7 1 994 2 075 2 143

1.531.651.58 6 2 700 2 944 2 863

1.381.451.50 16 2 290 2 457 2 657

1.451.451.50 4 2 487 2 485 2 579

1.481.591.57 7 2 619 2 813 2 808

1.481.551.53 5 2 743 2 875 2 869

1.701.701.75 6 3 069 3 087 3 243

1.721.771.74 4 3 033 3 143 3 167

1.021.061.16 14 1 832 1 911 2 085

1.311.171.35 6 2 298 2 075 2 439

1.231.201.29 9 2 132 2 090 2 315

1.291.281.37 9 2 225 2 213 2 417

1.231.191.33 12 2 111 2 061 2 362

1.181.211.25 6 2 030 2 079 2 151

1.191.501.52 29 2 063 2 595 2 655

... . ... 

1.281.391.32 8 2 148 2 347 2 318

1.281.391.34 6 2 258 2 463 2 399

... . ... 

1.411.481.45 5 2 500 2 647 2 620

1.311.381.43 12 2 280 2 417 2 547

1.281.351.43 14 2 198 2 341 2 501

1.130.991.14 5 1 859 1 659 1 956

1.471.281.31 10 2 684 2 351 2 426

1.371.441.48 12 2 464 2 641 2 755

1.311.261.47 16 2 365 2 291 2 743

1.511.441.54 1 2 731 2 571 2 769

1.191.351.55 30 2 004 2 261 2 615

1.141.141.24 10 1 994 2 012 2 198

1.311.361.38 6 2 259 2 354 2 396

1.111.101.10 1 1 956 1 938 1 932

1.291.371.41 11 2 182 2 342 2 433

... . ... 



اإلمدادات الغذائية
في  احلرارية السعرات من الفرد )نصيب

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

البياناتاإلحصائيةللفاو  منقاعدة احلسابات
العاملية  التنمية مؤشرات

مؤشراتالتنميةالعاملية/ 
البياناتاإلحصائيةللفاو  قاعدة

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى 
1998

األقرب إلى  20052005-1988
1988

األقرب إلى  
1998

2005

2 8272 7642 916 3...

2 2722 3052 350 31.281.291.30

2 0762 1842 300 111.191.251.30

2 4072 6522 725 131.321.441.46

2 4012 2642 323 3-1.391.291.30

2 8773 0433 042 61.681.741.69

2 2982 4092 510 91.271.321.36

1 8631 9462 033 91.071.111.16

.......

2 7762 6132 767 01.521.401.46

3 1173 3213 264 51.761.841.76

3 5073 3963 354 4-1.861.791.75

2 1752 2662 371 91.281.331.39

2 1681 9922 019 7-1.251.141.17

2 5852 7742 941 141.391.491.57

2 7752 3782 433 12-1.551.311.33

2 1142 3922 698 281.231.371.50

2 1432 0092 001 7-1.311.221.18

2 0111 8521 895 6-1.161.061.08

2 0581 9662 063 01.181.111.15

2 3422 5532 622121.311.421.43

2 4822 8902 956191.331.551.56

2 5312 6362 791121.411.471.55

2 2022 2952 37281.271.321.34

2 3422 3972 50781.341.351.39

2 1452 1562 24081.201.221.26

1 9101 7981 91911.111.051.11

2 7522 6942 84031.291.271.30

2 0041 8051 7729-1.151.031.01

2 1282 4572 556211.231.411.46

2 6842 7562 91391.491.521.59

2 4422 3422 56271.321.261.37

2 8802 8903 02761.611.611.66

2 6342 7452 902111.461.511.58

2 9893 0363 04731.661.681.66

3 1833 0743 0432-1.741.671.63

2 8703 0113 04971.621.681.67
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)يتبع(  إنتاج وإمدادات األغذية 6اجلدول 
/ استهالك أغذية 1: <%50  التجارة الصافية لألغذية ) 
)%150 >6 / %150>5 / %125>4 / %100>3 / %75> 2 

وللفائية حصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا

 2000-1999مؤشرات إنتاج األغذية للفرد مقارنة بأساس 

وللفائية حصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا

املتغير

رملصد ا 

1995-19931997-19952002-2000 1992-19901997-19952006-2004 الفترة 

333 10296105 جنوب أفريقيا 
343 9796107 سري النكا 
311 7911495 السودان 
434 14196100 سورينام 
333 12911399 سويسرا 
433 959691 اجلمهورية العربية السورية 
666 9396108 تايلند 
433 96112125 توغو 
... 10098102 تونغا 
344 9498104 ترينيداد وتوباغو 
333 10572114 تونس 
111 10492102 تركيا 
333 10697107 أوغندا 
323 111127141 جمهورية تنزانيا املتحدة 
111 8110694 أوروغواي 
333 9097115 جمهورية فنزويال البوليفارية 
221 7294108 فييت نام 
333 99102104 اليمن 
333 1069898 زامبيا 
111 91102116 زمبابوي 

222 8199106 آسيا واحمليط الهادي 
111 68101128 شرق آسيا 
444 10310199 أوقيانوسيا 
112 909788 جنوب آسيا 
444 8998105 جنوب شرق آسيا 

222 102100105 أفريقيا جنوب الصحراء 
222 9794103 أفريقيا الشرقية 
333 10496104 أفريقيا اجلنوبية 
333 12511297 أواسط أفريقيا 
221 9097106 أفريقيا الغربية 

444 87100112 أمريكا الالتنية والكاريبي 
333 11593101 الكاريبي 
444 9199105 أمريكا الوسطى 
444 82101115 أمريكا اجلنوبية 

221 9410299 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا 
222 10394101 الشرق األوسط 
221 8910697 شمال أفريقيا 



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

البياناتاإلحصائيةللفاو املصدر البياناتاإلحصائيةللفاو قاعدة قاعدة

2000-19952002-19931997-20041995-19952006-19901997-1992الفترة

10296105333جنوب أفريقيا

9796107343سري النكا

7911495311السودان

14196100434سورينام

12911399333سويسرا

959691433اجلمهورية العربية السورية

9396108666تايلند

96112125433توغو

...10098102تونغا

9498104344ترينيداد وتوباغو

10572114333تونس

10492102111تركيا

10697107333أوغندا

111127141323جمهورية تنزانيا املتحدة

8110694111أوروغواي

9097115333جمهورية فنزويال البوليفارية

7294108221فييت نام

99102104333اليمن

1069898333زامبيا

91102116111زمبابوي

8199106222آسيا واحمليط الهادي

68101128111شرق آسيا

10310199444أوقيانوسيا 

909788112جنوب آسيا

8998105444جنوب شرق آسيا

102100105222أفريقيا جنوب الصحراء 

9794103222أفريقيا الشرقية

10496104333أفريقيا اجلنوبية

12511297333أواسط أفريقيا

9097106221أفريقيا الغربية

87100112444أمريكا الالتنية والكاريبي

11593101333الكاريبي

9199105444أمريكا الوسطى

82101115444أمريكا اجلنوبية

الشرق األوسط وشمال 
9410299221أفريقيا

10394101222الشرق األوسط

8910697221شمال أفريقيا

  

     

          
  

  
   

  

265ئيحصاإلامللحقاالثاني  امللحق 

إنتاج السعرات احلرارية مقارنة باالحتياجات 
مالحظة: االحتياجات الدنيا تختلف  اليومية الدنيا )نسبة( 

حسب البلد والفترة الزمنية وفقا للتركيبة اجلنسانية والعمرية للسكان 

/ مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ
وللفائية حصاإل ا تنالبيا ا ةعدقا

النمو في اإلمدادات 
الغذائية  

)النسبة املئوية(
منت باحلسا ا 

مليةلعا ا التنمية ات شرمؤ

اإلمدادات الغذائية 
في يةر احلرا السعرات مند لفر ا  )نصيب

(مليو ا
وللفائية حصاإل ا تنالبيا ا ة عدقا

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
1998 

2005 2005-1988 األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
1998 

2005 

... 3 2 827 2 764 2 916

1.281.291.30 3 2 272 2 305 2 350

1.191.251.30 11 2 076 2 184 2 300

1.321.441.46 13 2 407 2 652 2 725

1.391.291.30 3 2 401 2 264 2 323

1.681.741.69 6 2 877 3 043 3 042

1.271.321.36 9 2 298 2 409 2 510

1.071.111.16 9 1 863 1 946 2 033

... . ... 

1.521.401.46 0 2 776 2 613 2 767

1.761.841.76 5 3 117 3 321 3 264

1.861.791.75 4 3 507 3 396 3 354

1.281.331.39 9 2 175 2 266 2 371

1.251.141.17 7 2 168 1 992 2 019

1.391.491.57 14 2 585 2 774 2 941

1.551.311.33 12 2 775 2 378 2 433

1.231.371.50 28 2 114 2 392 2 698

1.311.221.18 7 2 143 2 009 2 001

1.161.061.08 6 2 011 1 852 1 895

1.181.111.15 0 2 058 1 966 2 063

1.311.421.43 12 2 342 2 553 2 622 

1.331.551.56 19 2 482 2 890 2 956 

1.411.471.55 12 2 531 2 636 2 791 

1.271.321.34 8 2 202 2 295 2 372 

1.341.351.39 8 2 342 2 397 2 507 

1.201.221.26 8 2 145 2 156 2 240 

1.111.051.11 1 1 910 1 798 1 919 

1.291.271.30 3 2 752 2 694 2 840 

1.151.031.01 9 2 004 1 805 1 772 

1.231.411.46 21 2 128 2 457 2 556 

1.491.521.59 9 2 684 2 756 2 913 

1.321.261.37 7 2 442 2 342 2 562 

1.611.611.66 6 2 880 2 890 3 027 

1.461.511.58 11 2 634 2 745 2 902 

1.661.681.66 3 2 989 3 036 3 047 

1.741.671.63 2 3 183 3 074 3 043 

1.621.681.67 7 2 870 3 011 3 049 



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

مؤشرات مؤشراتالتنميةالعاملية من احلسابات
التنميةالعاملية

مؤشرات مؤشراتالتنميةالعامليةمؤشراتالتنميةالعاملية
التنميةالعاملية

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى 
2008

األقرب إلى الفرق 2008-1988
1998

األقرب إلى 
2008

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى 
2008

األقرب إلى  
2008

1128170.460.38.111

6283210.771.08.1239

10....15..

.105..0.9613..

7184131.131.12143554

2043230.521.061230

83103210.891.03.038

667913.1.08.450

932230.420.57121343

1356430.250.93000

4482380.820.976565

4076371.111.056738

5410046.1.116458

618120.520.748949

515100.620.72.744

3040100.430.823347

252500.690.79261039

2079590.981.18.343

11..0.39....

619120.220.452246

7491161.081.03272447

3877400.741.01161750

5085351.131.11.654

283570.640.76107

47425-0.750.853034.

4387441.051.05191751

20..0.47.4..

95923-1.121.00222441

......1751

2133120.480.5319473

.106..0.986561

6377141.271.19..49

61....182651

5770131.021.01.3144

7088180.770.94242053

.64..1.046..

.....1143

.30..0.710444

1330170.710.672334

5182311.011.127..

39..0.86.000

1549340.490.962546

3753170.670.89.735

949951.110.99313351

 

      
 

      
 

    
 

             

 2011تقرير الفقر الريفي  266

 معرفة القراءة والكتابة والتعليم 7اجلدول 
نسبة البنات إلى الصبيان
بني امللتحقني باملدارس  

االبتدائية 

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

التغير في امللتحقني 
باملدارس االبتدائية

ات  شرمؤمن ت باحلسا ا 
مليةلعا ا لتنميةا

امللتحقون باملدارس 
االبتدائية )إجمالي(

)النسبة املئوية للمجموعة
العمرية ذات الصلة(

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

القراءة والكتابة بني الكبار )النسبة املئوية 
للكبار(

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

املتغير

رملصد ا 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008 

2008-1988 الفرق األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  
2008

الفترة

0.550.63 72 30103 .28. أفغانستان 
0.840.94 15 94110 50.75 اجلزائر 
0.92. . 86. ... أنغوال 

.0.94 . .102 ... أنتيغوا وبربودا 
1.040.98 7 106114 ..98 األرجنتني 
0.861.08 12 7991 ..53 بنغالديش 
0.981.00 11 95105 ... بربادوس 

.0.97 12 110123 ... بليز 
0.520.83 48 4896 ..41 بنن 
0.761.00 56 55111 ..53 بوتان 

0.911.00 0 108108 ..91 
بوليفيا 

)دولة متعددة القوميات( 
1.070.99 3 104107 ..83 بوتسوانا 

.0.93 11 141130 .8690 البرازيل 
0.630.87 39 3271 .1329 بوركينا فاسو 
0.800.93 45 70114 3759. بوروندي 

.0.94 22 94116 .6777 كمبوديا 
0.860.86 14 96110 ... الكاميرون 
0.930.94 10 112101 63.84 الرأس األخضر 
0.620.71 5 6874 3449. جمهورية أفريقيا الوسطى 
0.440.70 25 4974 .2632 تشاد 
0.980.95 5 101106 ..97 شيلي 
0.920.99 15 127112 789193 الصني 
1.150.99 14 102116 .9193 كولومبيا 
0.700.88 13 7285 ..75 جزر القمر 
0.920.93 17 123106 ... الكونغو 
0.990.99 8 102110 .9596 كوستاريكا 
0.710.79 6 6672 3449. كوت ديفوار 
0.960.98 1 101102 ..100 كوبا 

.. . .. ... 
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية 

0.710.81 31 5485 ... 
جمهورية الكونغو 

الدميقراطية 
.1.02 . .86 ... جيبوتي 

1.030.93 14 88102 ..89 دومينيكا 
0.99. . .111 969193 اجلمهورية الدومينيكية 
0.991.00 1 118118 88.84 إكوادور 
0.840.95 14 91105 445666 مصر 

.1.00 . .118 ..82 السلفادور 

.0.95 . .124 .87. غينيا االستوائية 
0.940.82 31 2152 ..65 إريتريا 
0.650.88 57 3391 ..36 إثيوبيا 
1.000.97 37 13194 ... فيجي 
0.980.99 7 160152 ..86 غابون 
0.761.07 26 5783 ... غامبيا 
0.840.99 33 71104 .5865 غانا 
0.970.96 34 11581 ... غرينادا 



7 معرفة القراءة والكتابة والتعليم اجلدول
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

مؤشرات مؤشراتالتنميةالعامليةمؤشراتالتنميةالعامليةاملصدر من احلسابات
التنميةالعاملية

مؤشراتالتنميةالعاملية

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

28.30103720.550.63.أفغانستان

50.7594110150.840.94اجلزائر

.0.92..86...أنغوال

0.94..102....أنتيغوا وبربودا

9810611471.040.98..األرجنتني

537991120.861.08..بنغالديش

95105110.981.00...بربادوس

11012312.0.97...بليز

414896480.520.83..بنن

5355111560.761.00..بوتان

بوليفيا 
9110810800.911.00..)دولة متعددة القوميات(

8310410731.070.99..بوتسوانا

0.93.-869014113011.البرازيل

13293271390.630.87.بوركينا فاسو

3759.70114450.800.93بوروندي

67779411622.0.94.كمبوديا

96110140.860.86...الكاميرون

0.930.94-63.8411210110الرأس األخضر

3449.687450.620.71جمهورية أفريقيا الوسطى

26324974250.440.70.تشاد

9710110650.980.95..شيلي

0.920.99-78919312711215الصني

9193102116141.150.99.كولومبيا

757285130.700.88..جزر القمر

0.920.93-12310617...الكونغو

959610211080.990.99.كوستاريكا

3449.667260.710.79كوت ديفوار

10010110210.960.98..كوبا

جمهورية كوريا الشعبية 
........الدميقراطية

جمهورية الكونغو 
5485310.710.81...الدميقراطية

1.02..86....جيبوتي

8988102141.030.93..دومينيكا

.969193.111.0.99اجلمهورية الدومينيكية

88.8411811810.991.00إكوادور

44566691105140.840.95مصر

1.00..82.118..السلفادور

0.95..124..87.غينيا االستوائية

652152310.940.82..إريتريا

363391570.650.88..إثيوبيا

1.000.97-1319437...فيجي

0.980.99-861601527..غابون

5783260.761.07...غامبيا

586571104330.840.99.غانا

0.970.96-1158134...غرينادا

  

 

      
 

      
 

    
 

             

267ئيحصاإلامللحقاالثاني امللحق 

نسبة البنات 
في مدارس  
التدريب املهني 

ات شر مؤ
مليةلعا التنميةا

نسبة الطالب الثانويني في  
مدارس التدريب املهني

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس  

الثانوية

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

التغير في امللتحقني 
باملدارس الثانوية

ات  شرمؤمن ت باحلسا ا 
مليةلعا ا لتنميةا

امللتحقون باملدارس الثانوية 
)إجمالي(

النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

األقرب إلى  
2008 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  
2008

2008-1988الفرق   األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008

11 .1 0.460.38 17 1128 

39 .12 0.771.08 21 6283 

. 15. .. . 10. 

. 13. .0.96 . .105 

54 1435 1.131.12 13 7184 

30 12 0.521.06 23 2043 

38 .0 0.891.03 21 83103 

50 .4 .1.08 13 6679 

43 1213 0.420.57 23 932 

0 00 0.250.93 43 1356 

65 65 0.820.97 38 4482 

38 67 1.111.05 37 4076 

58 64 .1.11 46 54100 

49 89 0.520.74 12 618 

44 .7 0.620.72 10 515 

47 33 0.430.82 10 3040 

39 2610 0.690.79 0 2525 

43 .3 0.981.18 59 2079 

. .. 0.39. . 11. 

46 22 0.220.45 12 619 

47 2724 1.081.03 16 7491 

50 1617 0.741.01 40 3877 

54 .6 1.131.11 35 5085 

7 10 0.640.76 7 2835 

. 3034 0.750.85 5 4742 

51 1917 1.051.05 44 4387 

. 4. 0.47. . 20. 

41 2224 1.121.00 3 9592 

51 .17 .. . .. 

73 194 0.480.53 12 2133 

61 65 .0.98 . .106 

49 .. 1.271.19 14 6377 

51 1826 .. . 61. 

44 .31 1.021.01 13 5770 

53 2420 0.770.94 18 7088 

. 6. .1.04 . .64 

43 11 .. . .. 

44 04 .0.71 . .30 

34 23 0.710.67 17 1330 

. 7. 1.011.12 31 5182 

0 00 0.86. . 39. 

46 25 0.490.96 34 1549 

35 .7 0.670.89 17 3753 

51 3133 1.110.99 5 9499 



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

مؤشرات مؤشراتالتنميةالعاملية من احلسابات
التنميةالعاملية

مؤشرات مؤشراتالتنميةالعامليةمؤشراتالتنميةالعاملية
التنميةالعاملية

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى 
2008

األقرب إلى الفرق 2008-1988
1998

األقرب إلى 
2008

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى 
2008

األقرب إلى  
2008

195636.0.92.114

938280.340.573..

6..0.46.111031

80107271.060.93...

21..0.94..3056

376427.1.25217

4155130.580.83141541

4773270.841.016938

5681250.720.946832

454500.640.660363

6490261.071.057535

7989101.061.031162

485350.840.88...

2444200.680.791135

6280180.971.10101640

2537121.461.271253

.....17..

182680.950.95..35

728220.480.83...

5669131.061.104643

.83..1.073430

732240.490.64121351

1425110.470.893334

5388361.010.9971431

5589340.981.03141656

3856180.710.867639

718110.570.7320931

21..0.95.000

3766281.251.17...

3248170.440.932122

3669321.381.135455

61140.380.616117

233290.750.81.335

3990500.730.96...

2233110.420.76.535

617091.071.08441748

11..0.60....

3166361.041.035947

6798310.901.04.1061

7183121.031.10...

818100.710.89263747

.105..0.91...

5093441.531.13.229

4675291.311.2418434

788131.111.13...

404660.891.07.243
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)يتبع(  معرفة القراءة والكتابة والتعليم 7اجلدول 
نسبة البنات إلى الصبيان
بني امللتحقني باملدارس  

االبتدائية 

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

التغير في امللتحقني 
باملدارس االبتدائية

ات  شرمؤمن ت باحلسا ا 
مليةلعا ا لتنميةا

امللتحقون باملدارس 
االبتدائية )إجمالي(

)النسبة املئوية للمجموعة
العمرية ذات الصلة(

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

القراءة والكتابة بني الكبار )النسبة املئوية 
للكبار(

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

املتغير

رملصد ا 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008 

2008-1988 الفرق األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  
2008

الفترة

0.880.94 37 77113 ..73 غواتيماال 
0.470.85 57 3491 ..29 غينيا 
0.51. . 55. ... غينيا بيساو 
0.990.98 15 97112 ... غيانا 
0.95. . 48. ... هايتي 
1.041.00 12 108119 ..84 هندوراس 
0.740.96 18 94112 ..66 الهند 
0.960.96 2 115117 82.92 إندونيسيا 
0.881.29 14 107121 527382 جمهورية إيران اإلسالمية 
0.840.83 6 10599 .74. العراق 
1.001.01 10 10191 .8086 جامايكا 
1.011.02 11 10796 ..91 األردن 
0.970.99 12 101113 .74. كينيا 

0.790.90 14 103118 
.

6073 
جمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية 
0.910.97 2 9395 ..90 لبنان 
1.221.00 6 109114 ... ليسوتو 

.0.89 49 3583 ..56 ليبريا 
0.960.97 49 92141 .71. مدغشقر 
0.821.04 52 65116 496472 مالوي 
0.990.99 5 9298 .8992 ماليزيا 
0.970.97 38 148111 969697 ملديف 
0.590.80 53 3083 .1926 مالي 
0.751.06 54 49103 .5156 موريتانيا 
1.001.00 8 109101 808487 موريشيوس 
0.960.97 1 112114 889193 املكسيك 
0.670.90 40 68107 ..56 املغرب 
0.760.87 48 63111 .3944 موزامبيق 
0.95. . 103. .90. ميامنار 
1.080.99 15 127112 ..88 ناميبيا 
0.601.01 15 109124 ..57 نيبال 
1.070.98 29 87116 ..78 نيكاراغوا 
0.610.75 27 2753 ..29 النيجر 
0.770.85 12 8597 ..72 نيجيريا 
0.911.01 2 8380 ..84 عمان 
0.520.82 43 4992 .4354 باكستان 
0.960.97 6 106113 899293 بنما 
0.840.84 10 6555 .5758 بابوا غينيا اجلديدة 
0.960.97 7 104111 ..95 باراغواي 
0.971.01 2 119117 ..90 بيرو 
0.980.98 1 110109 949393 الفلبني 
0.921.02 78 70147 .65. رواندا 

.1.01 . .94 ... سانت كيتس ونيفس 
0.940.97 29 138109 ... سانت لوسيا 
0.990.94 13 116102 ... سانت فنسنت وجزر غرينادين 
1.021.00 21 11695 ..99 ساموا 
0.920.98 6 136130 ..88 سان تومي وبرينسيبي 



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

مؤشرات مؤشراتالتنميةالعامليةمؤشراتالتنميةالعامليةاملصدر من احلسابات
التنميةالعاملية

مؤشراتالتنميةالعاملية

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

7377113370.880.94..غواتيماال

293491570.470.85..غينيا

.0.51..55...غينيا بيساو

97112150.990.98...غيانا

.0.95..48...هايتي

84108119121.041.00..هندوراس

6694112180.740.96..الهند

82.9211511720.960.96إندونيسيا

527382107121140.881.29جمهورية إيران اإلسالمية

0.840.83-74.105996.العراق

1.001.01-80861019110.جامايكا

1.011.02-911079611..األردن

74.101113120.970.99.كينيا

جمهورية الو الدميقراطية 
.الشعبية

6073103118140.790.90

90939520.910.97..لبنان

10911461.221.00...ليسوتو

56358349.0.89..ليبريا

71.92141490.960.97.مدغشقر

49647265116520.821.04مالوي

8992929850.990.99.ماليزيا

0.970.97-96969714811138ملديف

19263083530.590.80.مالي

515649103540.751.06.موريتانيا

1.001.00-8084871091018موريشيوس

88919311211410.960.97املكسيك

5668107400.670.90..املغرب

394463111480.760.87.موزامبيق

.0.95..90.103.ميامنار

1.080.99-8812711215..ناميبيا

57109124150.601.01..نيبال

7887116291.070.98..نيكاراغوا

292753270.610.75..النيجر

728597120.770.85..نيجيريا

0.911.01-8483802..عمان

43544992430.520.82.باكستان

89929310611360.960.97بنما

0.840.84-5758655510.بابوا غينيا اجلديدة

9510411170.960.97..باراغواي

0.971.01-901191172..بيرو

0.980.98-9493931101091الفلبني

65.70147780.921.02.رواندا

1.01..94....سانت كيتس ونيفس

0.940.97-13810929...سانت لوسيا

0.990.94-11610213...سانت فنسنت وجزر غرينادين

1.021.00-991169521..ساموا

0.920.98-881361306..سان تومي وبرينسيبي

  

      
 

      
 

    
 

             

269ئيحصاإلامللحقاالثاني امللحق 

نسبة البنات 
في مدارس  
التدريب املهني 

ات شر مؤ
مليةلعا التنميةا

نسبة الطالب الثانويني في  
مدارس التدريب املهني

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس  

الثانوية

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

التغير في امللتحقني 
باملدارس الثانوية

ات  شرمؤمن ت باحلسا ا 
مليةلعا ا لتنميةا

امللتحقون باملدارس الثانوية 
)إجمالي(

النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

األقرب إلى  
2008 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  
2008

2008-1988الفرق   األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008

14 .1 .0.92 36 1956 

. 3. 0.340.57 28 938 

31 1110 0.46. . 6. 

. .. 1.060.93 27 80107 

56 .30 0.94. . 21. 

7 21 .1.25 27 3764 

41 1415 0.580.83 13 4155 

38 69 0.841.01 27 4773 

32 68 0.720.94 25 5681 

63 03 0.640.66 0 4545 

35 75 1.071.05 26 6490 

62 11 1.061.03 10 7989 

. .. 0.840.88 5 4853 

35 11 0.680.79 20 2444 

40 1016 0.971.10 18 6280 

53 12 1.461.27 12 2537 

. 17. .. . .. 

35 .. 0.950.95 8 1826 

. .. 0.480.83 22 728 

43 46 1.061.10 13 5669 

30 34 .1.07 . .83 

51 1213 0.490.64 24 732 

34 33 0.470.89 11 1425 

31 714 1.010.99 36 5388 

56 1416 0.981.03 34 5589 

39 76 0.710.86 18 3856 

31 209 0.570.73 11 718 

0 00 0.95. . 21. 

. .. 1.251.17 28 3766 

22 21 0.440.93 17 3248 

55 54 1.381.13 32 3669 

17 61 0.380.61 4 611 

35 .3 0.750.81 9 2332 

. .. 0.730.96 50 3990 

35 .5 0.420.76 11 2233 

48 4417 1.071.08 9 6170 

. .. 0.60. . 11. 

47 59 1.041.03 36 3166 

61 .10 0.901.04 31 6798 

. .. 1.031.10 12 7183 

47 2637 0.710.89 10 818 

. .. .0.91 . .105 

29 .2 1.531.13 44 5093 

34 184 1.311.24 29 4675 

. .. 1.111.13 3 7881 

43 .2 0.891.07 6 4046 



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

مؤشرات مؤشراتالتنميةالعاملية من احلسابات
التنميةالعاملية

مؤشرات مؤشراتالتنميةالعامليةمؤشراتالتنميةالعاملية
التنميةالعاملية

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى 
2008

األقرب إلى الفرق 2008-1988
1998

األقرب إلى 
2008

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى 
2008

األقرب إلى  
2008

1526110.510.763140

.112..1.13...

1832140.530.69..60

1430160.640.84...

12..0.53....

5295431.121.054539

7187161.081.02...

2133130.790.933221

5680231.241.39.5051

4054140.960.890126

5172210.720.9710440

3083531.041.108..

2139180.340.53.1744

98944-1.011.047838

858611.031.074832

4488440.771.102128

4680340.620.82101039

1223100.570.83.2338

5..0.73.12433

819211.0.99191343

5381281.241.102649

44..0.87.2556

.46..0.49116

2143220.580.8921239

47407-0.880.93...

3962230.680.9210931

3877400.741.01161750

2065200.681.022434

3851150.570.843213

4575250.911.0491343

2135130.680.765641

1730120.670.763546

4989401.131.064539

203190.510.58201649

2032120.630.766437

5589341.051.07101255

589161.031.02151645

4981341.011.03161855

5792361.081.098956

5167190.730.8661737

4865210.670.7661433

5269180.760.9562040
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)يتبع(  معرفة القراءة والكتابة والتعليم 7اجلدول 
نسبة البنات إلى الصبيان
بني امللتحقني باملدارس  

االبتدائية 

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

التغير في امللتحقني 
باملدارس االبتدائية

ات  شرمؤمن ت باحلسا ا 
مليةلعا ا لتنميةا

امللتحقون باملدارس 
االبتدائية )إجمالي(

)النسبة املئوية للمجموعة
العمرية ذات الصلة(

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

القراءة والكتابة بني الكبار )النسبة املئوية 
للكبار(

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

املتغير

رملصد ا 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008 

2008-1988 الفرق األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  
2008

الفترة

0.731.00 28 5584 27.42 السنغال 
.0.99 . .125 84.. سيشيل 

0.690.90 89 58147 ..38 سيراليون 
0.860.96 13 87101 ... جزر سليمان 
0.53. . 15. ... الصومال 
0.990.96 3 102105 .8289 جنوب أفريقيا 
0.961.00 4 113109 ..91 سري النكا 
0.700.86 20 4666 .61. السودان 
1.110.98 11 108119 ..90 سورينام 
0.990.93 20 94113 6780. سويسرا 
0.900.96 26 100126 ..83 اجلمهورية العربية السورية 

.1.00 8 112104 .9394 تايلند 
0.640.86 8 8997 .53. توغو 
0.980.95 1 112113 .9999 تونغا 
1.020.97 6 94100 97.99 ترينيداد وتوباغو 
0.880.97 8 113105 ..78 تونس 
0.920.95 3 9996 79.89 تركيا 
0.811.01 49 67116 ..74 أوغندا 
0.991.00 43 69112 59.72 جمهورية تنزانيا املتحدة 
0.990.97 6 109114 959798 أوروغواي 
0.990.97 3 106103 90.95 جمهورية فنزويال البوليفارية 
0.93. . 105. 8890. فييت نام 

.0.74 . .87 ..59 اليمن 
0.910.97 25 94119 656871 زامبيا 
0.990.99 0 101101 ..91 زمبابوي 

0.830.97 8 105110 78.486.380.1 آسيا واحمليط الهادي 
0.920.99 15 127112 77.890.993.3 شرق آسيا 
0.870.87 11 7763 .58.159.4 أوقيانوسيا 
0.740.96 22 88108 52.551.364.6 جنوب آسيا 
0.960.97 1 110112 85.190.091.9 جنوب شرق آسيا 

0.790.90 30 7099 496061 أفريقيا جنوب الصحراء 
0.790.92 42 62105 56.163.954.1 أفريقيا الشرقية 
1.010.97 3 103106 67.282.388.7 أفريقيا اجلنوبية 
0.750.81 24 7089 33.635.439.7 أواسط أفريقيا 
0.720.86 23 6991 32.041.659.4 أفريقيا الغربية 

1.000.96 0 118118 88.888.591.5 أمريكا الالتنية والكاريبي 
0.970.99 2 78105 96.188.395.8 الكاريبي 
0.960.97 8 107114 87.690.790.0 أمريكا الوسطى 
1.030.96 3 125121 90.087.491.7 أمريكا اجلنوبية 

0.830.90 11 8897 60.260.374.4 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا 
0.900.89 1 10099 79.274.183.5 الشرق األوسط 
0.790.92 19 8096 46.057.367.0 شمال أفريقيا 



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

مؤشرات مؤشراتالتنميةالعامليةمؤشراتالتنميةالعامليةاملصدر من احلسابات
التنميةالعاملية

مؤشراتالتنميةالعاملية

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

27.425584280.731.00السنغال

0.99..125...84سيشيل

3858147890.690.90..سيراليون

87101130.860.96...جزر سليمان

.0.53..15...الصومال

828910210530.990.96.جنوب أفريقيا

0.961.00-911131094..سري النكا

61.4666200.700.86.السودان

90108119111.110.98..سورينام

6780.94113200.990.93سويسرا

83100126260.900.96..اجلمهورية العربية السورية

1.00.-93941121048.تايلند

53.899780.640.86.توغو

999911211310.980.95.تونغا

97.999410061.020.97ترينيداد وتوباغو

0.880.97-781131058..تونس

0.920.95-79.8999963تركيا

7467116490.811.01..أوغندا

59.7269112430.991.00جمهورية تنزانيا املتحدة

95979810911460.990.97أوروغواي

0.990.97-90.951061033جمهورية فنزويال البوليفارية

.0.93..8890.105فييت نام

0.74..59.87..اليمن

65687194119250.910.97زامبيا

9110110100.990.99..زمبابوي

78.486.380.110511080.830.97آسيا واحمليط الهادي

0.920.99-77.890.993.312711215شرق آسيا

0.870.87-58.159.4776311.أوقيانوسيا 

52.551.364.688108220.740.96جنوب آسيا

85.190.091.911011210.960.97جنوب شرق آسيا

4960617099300.790.90أفريقيا جنوب الصحراء 

56.163.954.162105420.790.92أفريقيا الشرقية

67.282.388.710310631.010.97أفريقيا اجلنوبية

33.635.439.77089240.750.81أواسط أفريقيا

32.041.659.46991230.720.86أفريقيا الغربية

88.888.591.511811801.000.96أمريكا الالتنية والكاريبي

0.970.99-96.188.395.8781052الكاريبي

87.690.790.010711480.960.97أمريكا الوسطى

1.030.96-90.087.491.71251213أمريكا اجلنوبية

الشرق األوسط وشمال 
60.260.374.48897110.830.90أفريقيا

79.274.183.51009910.900.89الشرق األوسط

46.057.367.08096190.790.92شمال أفريقيا
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نسبة البنات 
في مدارس  
التدريب املهني 

ات شر مؤ
مليةلعا التنميةا

نسبة الطالب الثانويني في  
مدارس التدريب املهني

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

نسبة البنات إلى الصبيان 
بني امللتحقني باملدارس  

الثانوية

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

التغير في امللتحقني 
باملدارس الثانوية

ات  شرمؤمن ت باحلسا ا 
مليةلعا ا لتنميةا

امللتحقون باملدارس الثانوية 
)إجمالي(

النسبة املئوية للمجموعة 
العمرية ذات الصلة(

مليةلعا اتالتنميةا شرمؤ

األقرب إلى  
2008 

األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008

األقرب إلى  
1998

األقرب إلى  
2008

2008-1988الفرق   األقرب إلى 
1988

األقرب إلى  
2008

40 31 0.510.76 11 1526 

. .. .1.13 . .112 

60 .. 0.530.69 14 1832 

. .. 0.640.84 16 1430 

. .. 0.53. . 12. 

39 45 1.121.05 43 5295 

. .. 1.081.02 16 7187 

21 32 0.790.93 13 2133 

51 .50 1.241.39 23 5680 

26 01 0.960.89 14 4054 

40 104 0.720.97 21 5172 

. 8. 1.041.10 53 3083 

44 .17 0.340.53 18 2139 

38 78 1.011.04 4 9894 

32 48 1.031.07 1 8586 

28 21 0.771.10 44 4488 

39 1010 0.620.82 34 4680 

38 .23 0.570.83 10 1223 

33 124 0.73. . 5. 

43 1913 .0.99 11 8192 

49 26 1.241.10 28 5381 

56 25 0.87. . 44. 

6 11 .0.49 . .46 

39 212 0.580.89 22 2143 

. .. 0.880.93 7 4740 

31 109 0.680.92 23 3962 

50 1617 0.741.01 40 3877 

34 24 0.681.02 20 2065 

13 32 0.570.84 15 3851 

43 913 0.911.04 25 4575 

41 56 0.680.76 13 2135 

46 35 0.670.76 12 1730 

39 45 1.131.06 40 4989 

49 2016 0.510.58 9 2031 

37 64 0.630.76 12 2032 

55 1012 1.051.07 34 5589 

45 1516 1.031.02 6 5891 

55 1618 1.011.03 34 4981 

56 89 1.081.09 36 5792 

37 617 0.730.86 19 5167 

33 614 0.670.76 21 4865 

40 620 0.760.95 18 5269 
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 صحة األمهات واألطفال 8اجلدول 
التقدم في
احلد من 

معدل وفيات  
الرضع 

معدل وفيات الرضع 
مولود( 000 1 )لكل

ءطباأل ا نسبة
 000 1 لكل 
شخص 

التي ات داللو نسبة ا
ظفو موهايحضر
ة مهرصحة 

معدل وفيات
األمهات )معدل 
الوفيات لكل 

والدة(000 100

استخدام وسائل 
منع احلمل 

)نسب النساء بني 
سنة( 49-15

اتالتنمية  شر مؤ
مليةلعا ا 

املتغير

رملصد ا

نسبة احلد 
1988-2008 

األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
عام 2008

األقرب إلى
2008عام  

األقرب إلى 
2008عام  

األقرب إلى 
2008عام  

19882008 الفترة 

2 168165 0.20 14 1 800 .10 أفغانستان 
39 5433 . 95 180 3661 اجلزائر 
23 150116 0.08 47 1 400 .. أنغوال 

. .10 . 100 . 53. أنتيغوا وبربودا 
41 2515 . 99 77 .. األرجنتني 
55 10547 0.30 18 570 3156 بنغالديش 
29 1511 . 100 16 55. بربادوس 
38 3522 . 96 52 .34 بليز 
30 11178 0.04 74 840 .17 بنن 
38 9156 0.02 56 440 .35 بوتان 

47 8948 . 67 290 3058
بوليفيا  

)دولة متعددة القوميات( 
27 4533 0.40 . 380 33. بوتسوانا 
60 4920 . 97 110 66. البرازيل 
7 112104 0.05 54 700 .17 بوركينا فاسو 
4 113108 0.03 34 1 100 99 بوروندي 

19 8569 . 44 540 .40 كمبوديا 
2 8587 0.19 63 1 000 .29 الكاميرون 

47 4524 0.49 78 210 .61 الرأس األخضر 
0 113113 0.08 53 980 .19 جمهورية أفريقيا الوسطى 
4 120124 0.04 14 1 500 .3 تشاد 

55 188 1.09 100 16 5658 شيلي 
48 3619 1.51 98 45 7185 الصني 
38 2817 1.43 96 130 6578 كولومبيا 
44 8849 0.15 . 400 .. جزر القمر 
18 6779 0.20 83 740 .21 الكونغو 
35 1610 . 99 30 6996 كوستاريكا 
15 10489 0.12 57 810 .13 كوت ديفوار 
57 125 . 100 45 7077 كوبا 

0 4242 3.29 97 370 ..
جمهورية كوريا الشعبية  

الدميقراطية 

15 127108 0.11 74 1 100 .21 
جمهورية الكونغو 

الدميقراطية 
37 149 . 99 50. جيبوتي 
41 5331 . 98 150 5073 دومينيكا 
47 4222 1.51 89 150 7578 اجلمهورية الدومينيكية 
53 4320 . 75 210 4473 إكوادور 
56 6830 2.43 79 130 3860 مصر 
56 4721 1.50 92 170 4767 السلفادور 
20 103124 0.30 . 680 .. غينيا االستوائية 
56 9241 0.05 . 450 .. إريتريا 
38 12275 0.03 6 720 415 إثيوبيا 
18 1916 0.45 . 210 .. فيجي 
0 6060 0.29 . 520 .. غابون 

21 10482 0.11 57 690 12. غامبيا 
3 7673 0.15 59 560 1317 غانا 

49 3015 . 99 . 5454 غرينادا 
51 6029 . . 290 23. غواتيماال 
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)يتبع(  صحة األمهات واألطفال 8اجلدول 
التقدم في
احلد من 

معدل وفيات  
الرضع 

معدل وفيات الرضع 
مولود( 000 1 )لكل

ءطباأل ا نسبة
لكل 000 1 
شخص 

التي ات داللو نسبة ا
ظفو موهايحضر
ة مهرصحة 

معدل وفيات
األمهات )معدل 
الوفيات لكل 

والدة(000 100

استخدام وسائل 
منع احلمل 

)نسب النساء بني 
سنة( 49-15

اتالتنمية  شر مؤ
مليةلعا ا 

املتغير

رملصد ا

نسبة احلد 
1988-2008 

األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
عام 2008

األقرب إلى 
2008 عام

األقرب إلى 
2008عام  

األقرب إلى 
2008عام  

19882008 الفترة 

32 13793 0.11 38 910 .9 غينيا 
17 142118 0.12 39 1 100 .10 غينيا بيساو 
30 6445 . 83 470 3134 غيانا 
46 10557 . 26 670 732 هايتي 
55 4520 . 67 280 4165 هندوراس 
42 9454 0.60 47 450 4356 الهند 
59 6025 0.13 79 420 4861 إندونيسيا 
46 5429 0.89 97 140 4979 جمهورية إيران اإلسالمية 
14 4236 0.66 89 300 1450 العراق 
6 2826 0.85 97 170 55. جامايكا 

37 3321 2.36 99 62 4057 األردن 
25 6480 0.14 42 560 2739 كينيا 

53 12056 0.35 . 660 .38

جمهورية الو الدميقراطية  
الشعبية 

19 3226 2.36 98 150 .58 لبنان 
16 8168 0.05 55 960 .37 ليسوتو 
32 13893 0.03 46 1 200 611 ليبريا 
32 10370 0.29 51 510 .27 مدغشقر 
43 12471 0.02 54 1 100 .42 مالوي 
40 1610 . 98 62 56. ماليزيا 
67 7926 0.92 84 120 .39 ملديف 
21 148117 0.08 45 970 58 مالي 
7 8175 0.11 . 820 .. موريتانيا 

43 2313 1.06 99 15 75. موريشيوس 
31 4229 1.50 93 60 5371 املكسيك 
53 6932 0.51 63 240 3663 املغرب 
14 135115 0.03 48 520 .17 موزامبيق 
19 9174 0.36 68 380 .34 ميامنار 
35 4931 0.30 81 210 .55 ناميبيا 
56 9943 0.21 19 830 1448 نيبال 
45 5228 0.37 74 170 .72 نيكاراغوا 
42 14383 0.02 33 1 800 .11 النيجر 
19 12097 0.28 35 1 100 613 نيجيريا 
58 2511 1.67 98 64 9. عمان 
29 10273 0.80 39 320 1230 باكستان 
32 2718 . 91 130 .. بنما 
27 6950 . 42 470 .. بابوا غينيا اجلديدة 
28 3424 . 77 150 4573 باراغواي 
70 5817 . 71 240 4671 بيرو 
47 4323 . 60 230 3651 الفلبني 
7 117109 0.05 39 1 300 .17 رواندا 

46 3016 . 100 . .54 سانت كيتس ونيفس 
16 1614 . 100 . 47. سانت لوسيا 
7 1817 . 100 . 5848 ين ديناغرر جزوفنسنت نت سا

44 4022 0.28 100 .. ساموا 
2 6564 0.49 81 . .30 سان تومي وبرينسيبي 

18 7259 0.06 52 980 1112 السنغال 
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)يتبع(  صحة األمهات واألطفال 8اجلدول 
التقدم في
احلد من 

معدل وفيات  
الرضع 

معدل وفيات الرضع 
مولود( 000 1 )لكل

ءطباأل ا نسبة
 000 1 لكل 
شخص 

التي ات داللو نسبة ا
ظفو موهايحضر
ة مهرصحة 

معدل وفيات
األمهات )معدل 
الوفيات لكل 

والدة(000 100

استخدام وسائل 
منع احلمل 

)نسب النساء بني 
سنة( 49-15

اتالتنمية  شر مؤ
مليةلعا ا 

املتغير

رملصد ا

نسبة احلد 
1988-2008 

األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
عام 2008

األقرب إلى
2008عام  

األقرب إلى 
2008عام  

األقرب إلى 
2008عام  

19882008 الفترة 

32 1712 1.51 . .. سيشيل 
8 169155 0.03 43 2 100 .5 سيراليون 

38 8653 0.13 . 220 .. جزر سليمان 
27 12188 . 33 1 400 115 الصومال 
10 4448 0.77 91 400 5060 جنوب أفريقيا 
36 2617 0.55 99 58 6268 سري النكا 
12 7969 0.30 49 450 98 السودان 
33 4127 . 90 72 .46 سورينام 

4 7066 0.16 69 390 2051 سويسرا 
51 3015 0.53 93 130 .58 اجلمهورية العربية السورية 
75 266 . 97 110 6677 تايلند 
27 8965 0.04 62 510 3417 توغو 
28 2619 . 98 .. تونغا 
2 3031 . 98 45 5343 ترينيداد وتوباغو 

56 4118 1.34 . 100 50. تونس 
68 6721 1.56 83 44 6371 تركيا 
23 10682 0.08 42 550 524 أوغندا 
24 9673 . 43 950 .26 جمهورية تنزانيا املتحدة 
42 2112 . 99 20 .. أوروغواي 
38 2717 . 95 57 .. رية ليفالبو ا يال وفنزية رجمهو
68 4013 . 88 150 5376 فييت نام 
39 9055 0.33 36 430 .28 اليمن 
4 99103 0.12 47 830 .41 زامبيا 
5 6259 0.16 69 880 4360 زمبابوي 

44 6843 0.95 63 336 5567 آسيا واحمليط الهادي 
48 3619 1.54 98 51 7185 شرق آسيا 
27 6247 0.32 44 422 .. أوقيانوسيا 
41 9558 0.59 44 478 3954 جنوب آسيا 
53 5327 0.17 77 304 5061 جنوب شرق آسيا 

17 10889 0.18 45 922 1623 أفريقيا جنوب الصحراء 
19 10078 0.09 34 735 1225 أفريقيا الشرقية 
5 4648 0.70 88 416 4959 أفريقيا اجلنوبية 

10 121107 0.12 62 1 150 .20 أواسط أفريقيا 
19 11793 0.19 42 1 048 813 أفريقيا الغربية 

47 4422 1.41 90 136 5870 أمريكا الالتنية والكاريبي 
43 5533 1.37 67 335 5562 الكاريبي 
37 4327 1.45 90 117 5071 أمريكا الوسطى 
52 4319 1.34 92 125 6171 أمريكا اجلنوبية 

43 6336 1.30 74 220 3954
الشرق األوسط وشمال  

أفريقيا 
45 5831 1.13 77 201 5159 الشرق األوسط 
41 6741 1.46 71 237 3250 شمال أفريقيا 
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 االجتاهات الدميوغرافية 9اجلدول 
التغير

في معدل  
اخلصوبة 

تباحلسا ا
ات  شرمؤمن 

ا لتنمية 
مليةلعا ا 

بةخلصو ا لمعد
أة  للمرت  ا داللو ا سط متو)
سنة 15-49 ( منة حد الوا

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

التغير في
نسبة سن  
اإلعالة 

تباحلسا ا
ات  شرمؤمن 

ا لتنمية 
مليةلعا ا 

نسبة سن اإلعالة 
/ نشطاء(<64 و <15 )املعالون

التنمية  ات شرمؤمن ت باحلسا ا 
مليةلعا ا 

في لتغير ا 
سط متو

قعملتو ا ا لعمر
(ت ا لسنوبا ( 

تباحلسا ا
ات  شرمؤمن 

ا لتنمية 
مليةلعا ا

متوسط العمر  
املتوقع عند الوالدة 
)بالسنوات( 

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

املتغير

رملصد ا 

1988-2008 األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
2008 عام

1988-2008 األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
2008 عام

1988-2008 األقرب إلى
1988عام 

األقرب إلى 
 2008عام 

الفترة

1.3 7.96.6 . 93.1. 3.2 41.044.2 أفغانستان 
2.9 5.32.4 42.9 90.747.8 6.2 64.770.9 اجلزائر 
1.4 7.25.8 8.4 99.891.4 5.5 39.845.3 أنغوال 

. 1.9. . .. 1.6 70.972.5 أنتيغوا وبربودا 
0.8 3.12.3 9.6 65.656.0 4.0 67.671.6 األرجنتني 
2.5 4.92.4 32.3 88.255.9 13.4 51.965.3 بنغالديش 
0.2 1.81.5 15.6 54.038.4 2.9 71.574.4 بربادوس 
1.8 4.72.9 25.5 91.966.4 2.9 70.473.3 بليز 
1.4 6.95.5 10.3 97.086.7 9.2 51.360.5 بنن 
3.6 6.32.7 28.0 84.356.3 15.1 49.464.4 بوتان 

1.5 5.03.5 11.0 81.770.6 7.8 55.663.4 
بوليفيا 

)دولة متعددة القوميات( 
2.2 5.12.9 34.1 93.959.8 10.9 61.450.5 بوتسوانا 
1.2 3.11.9 18.6 67.749.1 7.1 61.969.0 البرازيل 
1.4 7.46.0 6.9 99.993.0 2.5 48.250.7 بوركينا فاسو 
2.1 6.84.7 20.3 92.071.7 2.9 46.349.2 بوروندي 
3.2 6.12.9 27.8 87.860.0 6.5 54.561.0 كمبوديا 
1.8 6.14.3 15.3 96.080.7 3.5 53.550.0 الكاميرون 
2.9 5.72.8 35.5 105.770.2 6.1 62.468.6 الرأس األخضر 
1.1 5.74.6 7.0 88.181.1 4.6 48.043.3 جمهورية أفريقيا الوسطى 
0.5 6.76.2 2.1 96.994.8 0.0 49.349.3 تشاد 
0.7 2.71.9 9.7 56.646.9 5.9 69.675.5 شيلي 
0.9 2.61.7 12.5 52.339.8 5.3 66.071.3 الصني 
0.7 3.22.5 16.8 70.553.6 4.8 64.469.2 كولومبيا 
2.2 6.54.3 29.7 100.070.3 10.0 53.063.0 جزر القمر 
1.1 5.54.4 12.7 92.880.1 5.5 58.352.8 الكونغو 
1.3 3.42.1 20.7 69.148.4 3.5 72.976.4 كوستاريكا 
2.0 6.64.6 11.1 91.880.7 1.2 55.356.5 كوت ديفوار 
0.4 1.81.5 4.9 47.142.2 3.4 72.876.2 كوبا 

0.6 2.51.9 0.7 45.546.2 1.9 67.065.1 
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية 

0.4 6.76.3 0.3 98.298.4 0.5 45.745.2 
جمهورية الكونغو 

الدميقراطية 
1.1 3.01.9 . .. 4.0 70.574.5 جيبوتي 
1.1 3.52.4 14.1 74.760.6 5.1 64.269.3 دومينيكا 
1.0 2.91.9 13.8 57.043.1 5.7 64.570.2 اجلمهورية الدومينيكية 
1.4 4.02.6 17.7 78.660.9 6.8 65.372.1 إكوادور 
2.3 5.22.9 26.6 85.358.7 8.3 60.268.5 مصر 
1.8 4.22.3 20.3 87.166.8 9.3 57.566.7 السلفادور 
0.5 5.95.4 8.8 70.479.2 5.2 44.149.3 غينيا االستوائية 
1.7 6.34.6 19.6 98.078.4 12.8 46.759.5 إريتريا 
1.7 7.15.4 2.3 91.088.7 9.6 44.454.0 إثيوبيا 
0.7 3.52.8 13.4 70.657.2 1.9 64.766.6 فيجي 
1.8 5.23.3 17.7 87.469.7 0.8 58.759.5 غابون 
1.1 6.25.1 1.6 84.482.8 5.6 48.954.5 غامبيا 
1.6 5.94.3 17.3 90.673.3 1.5 54.455.9 غانا 
1.8 4.12.3 29.6 84.254.7 2.9 64.167.0 غرينادا 
1.5 5.74.2 8.1 95.387.3 8.4 58.366.7 غواتيماال 
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)يتبع(  االجتاهات الدميوغرافية 9اجلدول 
التغير

في معدل  
اخلصوبة 

تباحلسا ا
ات  شرمؤمن 

ا لتنمية 
مليةلعا ا 

بةخلصو ا لمعد
أة  للمرت  ا داللو ا سط متو)
سنة 15-49 ( منة حد الوا

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

التغير في
نسبة سن  
اإلعالة 

تباحلسا ا
ات  شرمؤمن 

ا لتنمية 
مليةلعا ا 

نسبة سن اإلعالة
/ نشطاء(<64و <15)املعالون  

التنمية  ات شرمؤمن ت باحلسا ا 
مليةلعا ا 

في لتغير ا 
سط متو

قعملتو ا ا لعمر
(ت ا لسنوبا ( 

تباحلسا ا
ات  شرمؤمن 

ا لتنمية 
مليةلعا ا

متوسط العمر  
املتوقع عند الوالدة 
)بالسنوات( 

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

املتغير

رملصد ا 

1988-2008 األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
2008 عام

1988-2008 األقرب إلى
1988عام 

األقرب إلى 
 2008عام 

1988-2008 األقرب إلى
1988عام 

األقرب إلى 
 2008عام 

الفترة

1.4 6.95.5 5.5 91.285.7 10.4 45.756.1 غينيا 
0.1 5.85.7 0.5 85.085.5 4.5 42.046.5 غينيا بيساو 
0.4 2.72.3 16.2 72.756.5 5.6 58.964.5 غيانا 
1.9 5.73.8 18.2 87.969.7 6.8 52.359.1 هايتي 
2.1 5.43.3 23.2 96.373.1 4.3 62.666.9 هندوراس 
1.5 4.22.7 14.9 72.457.5 4.7 58.563.2 الهند 
1.2 3.42.2 18.6 68.349.8 10.2 58.568.7 إندونيسيا 
3.6 5.62.0 52.1 93.741.5 7.2 62.269.4 جمهورية إيران اإلسالمية 
2.0 6.24.1 . 96.7. 6.5 57.864.3 العراق 
0.7 3.12.4 15.3 75.760.4 0.4 69.670.0 جامايكا 
2.3 5.93.6 40.7 103.863.2 6.6 64.270.8 األردن 
1.5 6.55.0 26.4 109.683.2 4.5 57.553.0 كينيا 

2.7 6.23.5 17.8 89.772.0 12.5 51.363.8 
جمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية 
1.1 3.32.2 22.0 71.549.5 4.3 65.669.9 لبنان 
1.8 5.13.4 18.2 96.578.3 12.5 55.342.8 ليسوتو 
1.5 6.65.1 6.3 91.685.3 11.4 45.757.1 ليبريا 
1.5 6.34.8 6.1 92.586.4 10.5 48.458.9 مدغشقر 
1.6 7.25.6 1.5 99.598.0 1.8 46.348.1 مالوي 
1.4 4.02.6 18.4 71.352.8 4.5 67.572.0 ماليزيا 
4.0 6.62.6 48.1 98.050.0 6.6 61.067.6 ملديف 
1.0 7.56.5 3.4 90.587.1 7.4 44.852.1 مالي 
1.6 6.04.4 16.6 90.373.6 8.1 54.362.4 موريتانيا 
0.5 2.11.7 9.4 52.743.3 4.0 65.169.1 موريشيوس 
1.4 3.52.1 24.6 79.154.5 5.8 66.872.6 املكسيك 
2.1 4.42.4 28.2 80.051.8 8.1 60.969.0 املغرب 
1.2 6.35.1 7.7 97.589.8 0.4 41.441.7 موزامبيق 
1.7 3.82.1 25.8 74.048.2 2.6 56.559.0 ميامنار 
2.1 5.53.4 24.2 93.669.4 0.2 61.361.0 ناميبيا 
2.3 5.33.0 14.2 84.270.0 10.3 52.963.2 نيبال 
2.2 5.02.8 31.2 98.467.2 10.9 59.069.9 نيكاراغوا 
1.0 8.07.0 2.4 104.5106.9 11.7 46.057.8 النيجر 
1.5 6.85.3 10.9 95.484.5 0.9 45.546.4 نيجيريا 
3.7 6.83.1 34.4 88.153.7 8.2 66.274.4 عمان 
2.8 6.73.9 19.0 89.270.3 6.8 58.565.2 باكستان 
0.6 3.22.6 13.4 69.456.1 3.8 69.373.0 بنما 
1.2 5.03.8 5.8 79.773.9 3.3 51.354.6 بابوا غينيا اجلديدة 
1.7 4.83.1 18.4 83.565.1 4.3 65.469.7 باراغواي 
1.5 4.12.6 17.8 75.257.4 8.6 62.170.7 بيرو 
1.4 4.63.1 17.3 79.762.3 7.5 62.269.8 الفلبني 
2.1 7.65.4 24.4 105.380.9 6.4 42.148.5 رواندا 

. 2.8. . .. 4.8 64.068.8 سانت كيتس ونيفس 
1.4 3.52.1 30.6 81.150.5 5.1 67.672.7 سانت لوسيا 
1.0 3.12.1 28.9 80.851.9 3.6 66.169.7 ين ديناغرر جزوفنسنت نت سا
0.9 4.83.9 2.5 78.881.3 8.0 60.568.5 ساموا 
1.8 5.73.9 23.1 105.182.0 3.2 60.363.6 سان تومي وبرينسيبي 
1.9 6.95.0 11.9 97.885.8 4.3 50.054.2 السنغال 
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)يتبع(  االجتاهات الدميوغرافية 9اجلدول 
التغير

في معدل  
اخلصوبة 

تباحلسا ا
ات  شرمؤمن 

ا لتنمية 
مليةلعا ا 

بةخلصو ا لمعد
أة  للمرت  ا داللو ا سط متو)
سنة 15-49 ( منة حد الوا

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

التغير في
نسبة سن  
اإلعالة 

تباحلسا ا
ات  شرمؤمن 

ا لتنمية 
مليةلعا ا 

نسبة سن اإلعالة 
/ نشطاء(<64 و <15 )املعالون

التنمية  ات شرمؤمن ت باحلسا ا 
مليةلعا ا 

في لتغير ا 
سط متو

قعملتو ا ا لعمر
(ت ا لسنوبا ( 

تباحلسا ا
ات  شرمؤمن 

ا لتنمية 
مليةلعا ا

متوسط العمر  
املتوقع عند الوالدة 
)بالسنوات( 

مليةلعا اتالتنميةا شر مؤ

املتغير

رملصد ا 

1988-2008 األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
2008 عام

1988-2008 األقرب إلى 
1988 عام

األقرب إلى  
2008 عام

1988-2008 األقرب إلى
1988عام 

األقرب إلى 
 2008عام 

الفترة

0.9 3.02.1 . .. 2.1 66.868.9 سيشيل 
0.3 5.65.2 0.3 82.582.2 6.1 40.346.4 سيراليون 
2.3 6.13.9 23.2 97.174.0 7.2 55.562.7 جزر سليمان 
1.0 7.06.0 0.3 91.190.8 3.9 43.046.9 الصومال 
1.4 3.92.5 20.8 75.054.2 9.4 60.951.5 جنوب أفريقيا 
0.8 2.61.9 15.7 61.846.0 2.7 66.168.8 سري النكا 
1.9 6.14.2 14.0 89.775.8 6.6 50.256.8 السودان 
0.6 3.02.4 7.9 62.955.0 1.7 64.065.6 سورينام 
2.6 6.13.6 28.2 104.476.2 10.0 57.047.0 سويسرا 
3.0 6.23.3 44.3 107.062.7 7.1 65.372.4 اجلمهورية العربية السورية 
0.5 2.31.8 14.5 56.141.6 0.4 66.365.9 تايلند 
2.3 6.64.3 20.0 97.777.7 5.7 55.361.0 توغو 
0.7 4.74.0 2.4 78.776.3 1.4 67.869.2 تونغا 
1.2 2.81.6 28.4 66.237.9 0.5 67.467.8 ترينيداد وتوباغو 
1.9 3.92.0 32.8 76.643.7 7.5 64.972.4 تونس 
1.1 3.32.1 21.4 70.749.4 8.6 61.069.6 تركيا 
0.7 7.16.4 4.2 102.2106.5 4.7 47.752.4 أوغندا 
0.8 6.45.6 4.0 95.491.4 5.6 49.555.1 جمهورية تنزانيا املتحدة 
0.5 2.52.0 2.5 60.658.2 3.7 68.672.3 أوروغواي 
1.1 3.72.6 17.6 72.655.0 3.0 67.770.7 يةرليفالبو ا يال وفنزية رجمهو
1.9 4.02.1 31.6 80.548.9 11.3 61.072.3 فييت نام 
2.9 8.45.5 29.2 116.487.2 8.7 52.461.1 اليمن 
0.8 6.75.9 1.8 95.397.1 4.8 50.245.4 زامبيا 
2.2 5.73.5 19.6 99.079.4 14.1 58.944.8 زمبابوي 

1.4 3.52.3 18.1 67.050.0 5.9 61.767.2 آسيا واحمليط الهادي 
0.9 2.61.7 14.3 54.239.9 5.2 66.071.2 شرق آسيا 
1.2 4.83.7 7.3 79.272.4 3.5 54.056.9 أوقيانوسيا 
1.8 4.52.8 19.1 76.858.0 5.9 57.863.6 جنوب آسيا 
1.4 3.62.3 24.3 75.151.2 7.7 60.568.1 جنوب شرق آسيا 

1.4 6.55.2 11.2 96.685.9 2.0 4951 أفريقيا جنوب الصحراء 
1.3 6.35.1 11.3 95.786.0 3.7 45.750.0 أفريقيا الشرقية 
1.5 4.12.6 21.5 77.656.3 9.2 60.651.4 أفريقيا اجلنوبية 
0.9 6.65.7 1.1 91.692.7 0.3 47.146.7 أواسط أفريقيا 
1.5 6.85.3 13.7 98.584.8 3.1 47.650.7 أفريقيا الغربية 

1.2 3.42.3 19.2 73.154.3 6.1 64.270.2 أمريكا الالتنية والكاريبي 
1.0 3.12.3 16.5 66.351.4 4.6 65.269.0 الكاريبي 
1.5 3.82.4 24.0 83.259.3 6.2 65.471.5 أمريكا الوسطى 
1.1 3.32.2 17.6 70.052.6 6.2 63.669.8 أمريكا اجلنوبية 

2.1 5.03.0 26.1 84.658.7 7.6 59.867.3 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا 
1.9 4.73.1 23.8 82.858.9 7.8 60.367.9 الشرق األوسط 
2.3 5.22.9 27.6 86.058.5 7.5 59.566.8 شمال أفريقيا 
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 التسيير 10اجلدول 
التسيير العاممكافحة سيادة جودة إسماع الصوت فعالية االستقرار  املتغير

 6)متوسط الفساد القانونالتنظيمواملساءلةاحلكومةالسياسي/
مؤشرات( غياب العنف

لستةالتسييراتاشرمؤس تقا (http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp)للتسيير ملية لعااتاشرملؤارملصدا
.فضلأتسييرئج نتالية لعاالقيماتعكسو،2.5لى إ-2.5لي احومن ح واتترت احدبو

2008األقرب إلى عام   الفترة
1.74 1.64 1.582.01 1.26 1.31 2.64 أفغانستان 
0.77 0.44 0.790.70 1.05 0.50 1.15 اجلزائر 
0.99 1.22 0.941.28 1.07 0.98 0.43 أنغوال 
0.78 1.32 0.610.97 0.56 0.40 0.85 أنتيغوا وبربودا 
0.27 0.44 0.650.61 0.32 0.18 0.04 األرجنتني 
0.92 1.10 0.820.70 0.61 0.77 1.54 بنغالديش 
1.18 1.30 0.771.28 1.16 1.48 1.09 بربادوس 
0.05 0.28 0.400.20 0.74 0.42 0.25 بليز 
0.21 0.42 0.460.54 0.34 0.52 0.35 بنن 
0.08 0.72 0.860.37 0.73 0.11 0.89 بوتان 

بوليفيا 
0.55

0.72 

0.47

1.00 

1.021.12

0.520.64 

0.01

0.55 

0.81

0.67 

1.02

0.96 

)دولة متعددة القوميات(
بوتسوانا 

0.04 0.03 0.190.30 0.51 0.01 0.12 البرازيل 
0.36 0.36 0.320.37 0.33 0.67 0.11 بوركينا فاسو 
1.09 0.97 1.181.07 0.66 1.21 1.43 بوروندي 
0.78 1.14 0.471.08 0.94 0.81 0.27 كمبوديا 
0.82 0.90 0.660.99 1.02 0.80 0.53 الكاميرون 
0.52 0.75 0.020.51 0.95 0.05 0.85 الرأس األخضر 
1.31 0.90 1.281.44 1.00 1.45 1.77 جمهورية أفريقيا الوسطى 
1.52 1.45 1.261.57 1.45 1.48 1.92 تشاد 
1.15 1.31 1.581.25 0.98 1.24 0.56 شيلي 
0.47 0.44 0.220.33 1.72 0.24 0.32 الصني 
0.38 0.25 0.240.50 0.26 0.13 1.66 كولومبيا 
1.10 0.75 1.511.03 0.43 1.88 1.01 جزر القمر 
1.10 1.16 1.191.16 1.16 1.34 0.61 الكونغو 
0.56 0.49 0.470.44 0.98 0.39 0.56 كوستاريكا 
1.36 1.17 0.931.52 1.24 1.39 1.91 كوت ديفوار 
0.80 0.06 1.590.85 1.85 0.51 0.04 كوبا 

جمهورية كوريا الشعبية 
1.51 1.74 2.281.06 2.21 2.12 0.35 الداميقراطية 

جمهورية الكونغو 
1.69 1.31 1.431.68 1.48 1.89 2.34 الدميقراطية 
0.64 0.33 0.750.54 1.12 0.98 0.13 جيبوتي 
0.71 0.67 0.160.63 1.09 0.72 0.97 دومينيكا 
0.27 0.62 0.240.60 0.14 0.40 0.10 اجلمهورية الدومينيكية 
0.86 0.79 1.141.23 0.22 0.97 0.83 إكوادور 
0.53 0.67 0.170.09 1.19 0.37 0.67 مصر 
0.09 0.22 0.310.63 0.06 0.15 0.09 السلفادور 
1.29 1.62 1.371.31 1.89 1.43 0.09 غينيا االستوائية 
1.37 0.38 2.131.24 2.20 1.41 0.84 إريتريا 
0.94 0.66 0.860.60 1.30 0.43 1.79 إثيوبيا 
0.53 0.31 0.680.52 0.65 0.95 0.05 فيجي 
0.61 1.07 0.650.62 0.84 0.70 0.23 غابون 
0.51 0.78 0.440.25 0.97 0.77 0.14 غامبيا 
0.07 0.06 0.080.10 0.48 0.08 0.06 غانا 
0.31 0.37 0.310.16 0.89 0.19 0.67 غرينادا 
0.55 0.72 0.121.10 0.26 0.49 0.58 غواتيماال 
1.45 1.35 1.151.60 1.32 1.39 1.91 غينيا 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp


  

 

       
            

   

 

279 ئيحصاإلامللحقاالثاني  امللحق

)يتبع(  التسيير 10اجلدول 
التسيير العاممكافحة سيادة جودة إسماع الصوت فعالية االستقرار  املتغير

 6)متوسط الفساد القانونالتنظيمواملساءلةاحلكومةالسياسي/
مؤشرات( غياب العنف

لستةالتسييراتاشرمؤس تقا (http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp)للتسيير ملية لعااتاشرملؤارملصدا
.فضلأتسييرئج نتالية لعاالقيماتعكسو،2.5لى إ-2.5لي احومن ح واتترت احدبو

2008األقرب إلى عام   الفترة
1.04 1.16 1.43 1.22 0.79 1.26 0.38 غينيا بيساو 
0.38 0.47 0.70 0.55 0.17 0.17 0.56 غيانا 
1.14 1.21 1.35 0.89 0.71 1.29 1.39 هايتي 
0.53 0.82 0.89 0.27 0.29 0.57 0.36 هندوراس 
0.17 0.37 0.12 0.21 0.45 0.03 0.99 الهند 
0.50 0.64 0.66 0.27 0.14 0.29 1.00 إندونيسيا 
1.07 0.71 0.80 1.63 1.48 0.75 1.06 جمهورية إيران اإلسالمية 
1.63 1.48 1.87 1.09 1.26 1.41 2.69 العراق 
0.04 0.53 0.49 0.36 0.61 0.09 0.27 جامايكا 
0.08 0.41 0.49 0.34 0.71 0.27 0.32 األردن 
0.68 1.01 0.98 0.07 0.16 0.60 1.25 كينيا 

جمهورية الو الدميقراطية 
0.99 1.23 0.90 1.25 1.71 0.84 0.01 الشعبية 
0.79 0.83 0.73 0.20 0.40 0.64 1.94 لبنان 
0.20 0.04 0.30 0.63 0.04 0.31 0.03 ليسوتو 
0.96 0.60 1.23 1.32 0.29 1.36 0.99 ليبريا 
0.34 0.10 0.46 0.33 0.16 0.59 0.42 مدغشقر 
0.34 0.59 0.29 0.39 0.18 0.65 0.05 مالوي 
0.26 0.14 0.49 0.27 0.58 1.13 0.13 ماليزيا 
0.35 0.60 0.24 0.42 0.39 0.35 0.10 ملديف 
0.31 0.47 0.35 0.33 0.28 0.78 0.21 مالي 
0.87 0.80 1.01 0.59 0.92 0.97 0.93 موريتانيا 
0.78 0.53 0.88 0.95 0.88 0.60 0.84 موريشيوس 
0.14 0.26 0.64 0.45 0.08 0.18 0.62 املكسيك 
0.26 0.62 0.54 0.29 0.24 0.68 0.35 منغوليا 
0.28 0.26 0.11 0.03 0.70 0.09 0.47 املغرب 
0.30 0.55 0.66 0.47 0.02 0.38 0.29 موزامبيق 
1.82 1.69 1.48 2.24 2.24 1.68 1.56 ميامنار 
0.49 0.59 0.36 0.13 0.57 0.31 0.96 ناميبيا 
0.89 0.68 0.76 0.66 0.79 0.75 1.69 نيبال 
0.59 0.81 0.86 0.36 0.14 0.96 0.39 نيكاراغوا 
0.68 0.82 0.80 0.52 0.41 0.79 0.75 النيجر 
1.04 0.92 1.12 0.62 0.60 0.98 2.01 نيجيريا 
0.39 0.59 0.82 0.65 1.07 0.42 0.95 عمان 
1.09 0.77 0.92 0.47 1.01 0.73 2.61 باكستان 
0.19 0.15 0.20 0.63 0.59 0.16 0.11 بنما 
0.65 1.13 0.94 0.59 0.09 0.80 0.55 بابوا غينيا اجلديدة 
0.70 0.93 1.03 0.49 0.33 0.78 0.63 باراغواي 
0.30 0.26 0.74 0.33 0.02 0.30 0.84 بيرو 
0.48 0.75 0.49 0.05 0.20 0.00 1.41 الفلبني 
0.42 0.03 0.50 0.49 1.24 0.20 0.14 رواندا 
0.81 1.00 0.75 0.50 1.12 0.66 0.85 سانت كيتس ونيفس 
0.86 1.17 0.83 0.40 1.24 0.88 0.66 سانت لوسيا 
0.82 1.00 0.87 0.40 1.11 0.74 0.81 ين ديناغرر جزوفنسنت نت سا
0.37 0.24 0.74 0.43 0.63 0.07 1.11 ساموا 
0.31 0.44 0.50 0.72 0.24 0.74 0.29 سان تومي وبرينسيبي 
0.25 0.45 0.31 0.29 0.16 0.12 0.16 السنغال 
0.11 0.23 0.24 0.65 0.04 0.01 0.91 سيشيل 
0.77 1.07 1.03 0.86 0.28 1.13 0.23 سيراليون 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp


 

       
            

  

 

 2011تقرير الفقر الريفي  280

)يتبع(  التسيير 10اجلدول 
التسيير العاممكافحة سيادة جودة إسماع الصوت فعالية االستقرار  املتغير

 6)متوسط الفساد القانونالتنظيمواملساءلةاحلكومةالسياسي/
مؤشرات( غياب العنف

لستةالتسييراتاشرمؤس تقا (http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp)للتسيير ملية لعااتاشرملؤارملصدا
.فضلأتسييرئج نتالية لعاالقيماتعكسو،2.5لى إ-2.5لي احومن ح واتترت احدبو

2008األقرب إلى عام   الفترة
0.50 0.41 0.78 1.31 0.19 0.79 0.12 جزر سليمان 
2.50 1.90 2.69 2.77 1.85 2.51 3.28 الصومال 
0.41 0.30 0.12 0.63 0.68 0.75 0.04 جنوب أفريقيا 
0.54 0.15 0.01 0.28 0.44 0.29 2.04 سري النكا 
1.66 1.49 1.50 1.36 1.77 1.41 2.44 السودان 
0.06 0.09 0.33 0.67 0.57 0.00 0.15 سورينام 
0.52 0.38 0.51 0.57 1.20 0.66 0.22 سويسرا 
0.96 1.07 0.54 1.17 1.75 0.67 0.56 اجلمهورية العربية السورية 
0.30 0.38 0.03 0.26 0.56 0.11 1.19 تايلند 
0.91 0.98 0.80 1.05 1.13 1.43 0.10 توغو 
0.27 0.73 0.13 0.75 0.08 0.41 0.21 تونغا 
0.19 0.17 0.25 0.62 0.53 0.30 0.08 ترينيداد وتوباغو 
0.05 0.04 0.24 0.11 1.26 0.35 0.29 تونس 
0.05 0.10 0.09 0.22 0.19 0.20 0.73 تركيا 
0.54 0.79 0.51 0.08 0.47 0.51 0.88 أوغندا 
0.29 0.51 0.28 0.39 0.09 0.45 0.01 جمهورية تنزانيا املتحدة 
0.67 1.12 0.50 0.08 1.02 0.48 0.83 أوروغواي 
1.14 1.13 1.59 1.44 0.62 0.85 1.23 رية ليفالبو ا يال وفنزية رجمهو
0.56 0.76 0.43 0.53 1.62 0.31 0.32 فييت نام 
1.07 0.73 0.93 0.70 1.18 0.99 1.89 اليمن 
0.30 0.48 0.50 0.33 0.09 0.66 0.29 زامبيا 
1.67 1.37 1.81 2.18 1.52 1.56 1.56 زمبابوي 

آسيا واحمليط الهادي 
شرق آسيا 
أوقيانوسيا 
جنوب آسيا 

جنوب شرق آسيا 

أفريقيا جنوب الصحراء 
أفريقيا الشرقية 
أفريقيا اجلنوبية 
أواسط أفريقيا 
أفريقيا الغربية 

أمريكا الالتنية والكاريبي 
الكاريبي 

أمريكا الوسطى 
أمريكا اجلنوبية 

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الشرق األوسط 
شمال أفريقيا 

0.29- 0.59 0.30- 0.34- 0.74- 0.08- 0.83

0.23- 1.08 0.35- 0.25- 1.73- 0.19 0.31

0.30- 0.83 0.84- 0.64- 0.03 0.79- 0.41

0.25- 0.54 0.16- 0.39- 0.05 0.24- 1.27

0.52- 0.41- 0.55- 0.37- 0.66- 0.27- 0.85

0.62- 0.23 0.85- 0.62- 0.60- 0.77- 1.11

0.51- 0.34 0.67- 0.61- 0.62- 0.60- 0.88

0.21 0.71- 0.12 0.54 0.61 0.66 0.03 

1.14- 0.24 1.47- 1.20- 1.31- 1.50- 1.62

0.65- 0.27 0.93- 0.58- 0.48- 0.88- 1.32

0.15- 0.06 0.55- 0.02 0.15 0.10- 0.45

0.61- 0.51- 0.83- 0.75- 0.65- 0.58- 0.34

0.31- 1.12- 0.66- 0.33 0.06 0.02 0.51

0.04- 0.56 0.48- 0.03- 0.25 0.10- 0.44

0.58- 0.05 0.49- 0.42- 1.02- 0.47- 1.13

0.60- 0.33- 0.50- 0.34- 0.78- 0.40- 1.23

0.56- 0.37 0.48- 0.49- 1.21- 0.53- 1.04

http:0.48-0.49-1.21-0.53-1.04
http:0.56-0.37
http:0.60-0.33-0.50-0.34-0.78-0.40-1.23
http:0.49-0.42-1.02-0.47-1.13
http:0.58-0.05
http:0.10-0.44
http:0.48-0.03-0.25
http:0.04-0.56
http:0.31-1.12-0.66-0.33
http:0.61-0.51-0.83-0.75-0.65-0.58-0.34
http:0.10-0.45
http:0.55-0.02
http:0.15-0.06
http:0.93-0.58-0.48-0.88-1.32
http:0.65-0.27
http:1.47-1.20-1.31-1.50-1.62
http:1.14-0.24
http:0.71-0.12
http:0.67-0.61-0.62-0.60-0.88
http:0.51-0.34
http:0.85-0.62-0.60-0.77-1.11
http:0.62-0.23
http:0.52-0.41-0.55-0.37-0.66-0.27-0.85
http:0.24-1.27
http:0.16-0.39-0.05
http:0.25-0.54
http:0.79-0.41
http:0.84-0.64-0.03
http:0.30-0.83
http:0.35-0.25-1.73-0.19
http:0.23-1.08
http:0.30-0.34-0.74-0.08-0.83
http:0.29-0.59
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp


          
        

                  
        

                 
                

                 
                 

                
               

                  
                

  

281 

ةرملدايفيةلرانشطةألاتنابيات عامجمومن ك مشترحتليل لث لثاامللحقا
يفيةلرالتنميةاوعة ارلزافيير للتحرلهيكلية ادبعاألامج نابروخل للد

شكل    نسبة الدخل الذي حتصل عليه األسر الريفية من مختلف املهنأا-1ال

شطة أاللئية اشتقشلاحوشملا:رداشملا شري هي وكنة ادف حرأابنالبلداءماشأادتر)خل للدة رملدايفية لران دبعالأامجنابرو(طنيةلواتنالبيااىل إات
(.2006، قليميةلإات نالبياا)يفية لرالتنمية اوعة ارلزايف ير للتحرلهيكلية ا

عةارلزامنملتحقق اخللدانسبةن فإقع متوهو كما و.يفيلراخللداحتقيقفي عة ارلزاهميةأأ-1لشكل ايبني 
نةرمقال حتوحلة مبرتها ادقتصاامترلتي انالبلداولتحضر ايقطرعلى تها ادقتصااتسيرلتي انالبلدافيًماعموقل أ

متر لتيانالبلدابعضفي عة ارلزامنملتحقق اخللدانسبةن أعلى .عةارلزاعلىتها ادقتصااتعتمدلتي انالبلدبا
نالبلداتلكخل ادطق ملناابعضفي و ألتحضرايقطرعلى تها ادقتصااتسيرلتي انالبلداوألحتوحلة مبرتها ادقتصاا

ئيةستقصاالاحملسواشملتهالتي اطقملناامعظمفي و أبملغرافي يس سامثل )ةكبيرجة ربدتفعة مرن تكوقد 
في عيةارلزاغيرة حلرالعماألاهمتساو (.اغوارنيكافي يفية لرالتنميةاوعة ارلزافيير للتحرلهيكلية ادبعاألامجنالبر

عةارلزامنملتحقق اخللدانسبةن أحنيفي خل لدامنمهمة بنسبة ل حتوحلة مبرتها ادقتصاامترلتي انالبلدابعض
تهاادقتصااتسيرلتي انالبلدافيعية ارلزاغيروعية ارلزارجوألامنملتحقق اخللدانسبةًماعموتفع تروً.ماعموقل أ

.لتحضرايق طرعلى 
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شكل  دخل من أجور العمل الزراعي وغير الزراعي حسب الشريحة اخلمسية للدخل نسبة الب -1ال
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Senegal - Haut Delta

Senegal - Casamance

Senegal - Nioro

Senegal - Mekhe 2

Senegal - Mekhe 1

Senegal - Bas Delta

ALBANIA 2005

PAKISTAN 2001 

Morocco - Souss

INDONESIA 2000

BANGLADESH 2000

VIET NAM 1998

TAJIKISTAN 2003 

GUATEMALA 2000

Morocco - Chaouia

Morocco - Saiss 
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Kenya - Bungoma

Kenya - Nyando

Kenya - Nakuru North

GHANA 1998

NIGERIA 2004

NEPAL 2003

MADAGASCAR 2001

MALAW
I 2004

MADAGASCAR 1993

Madagascar - Morondava

Madagascar - Antsirabe

Madagascar - Itasy

Madagascar - Alaotra 1

Madagascar - Alaotra 2

Madagascar - Antsirabe 1

Mali - Macina

Mali - Koutiala

Mali - Diéma

Mali - Tominian

شطة أاللئية اشتقشلاحوشملا:رداشملا شري هي وكنة ادف حرأابنالبلداءماشأادتر)خل للدة رملدايفية لران دبعالأامج نابرو(طنيةلواتنالبيااىل إات
(.2006، قليميةلإات نالبياا)يفية لرالتنمية اوعة ارلزايف ير للتحرلهيكلية ا

رجوألانسبةن ألشكلامنيتضح و.ةرجوملأالةلعمااعانوأخملتلفلنسبية اهميةألاعلىًايدحتدب -1لشكل اكزير
نالبلدامعظمفي ًالحافضل ألاسرألافيعنها فقر ألاسرألافيًماعموعلى أعيةارلزاغيرر جوألبانة رمقاعية ارلزا
.لتحضرايقطرعلى تسير لتي انالبلداول حتوحلة مبرتها ادقتصاامترلتي انالبلداوعة ارلزاعلىتها ادقتصااتعتمدلتي ا



283تنابياتعامجمومنكمشترحتليلالثالث امللحق 

شكل   نسبة األسر الريفية التي لديها وسائل متخصصة أو متنوعة لكسب العيش 2ال

شطةأاللئيةاشتقشلاحوشملا : رداشملا شريهيوكنةادفحرأابنالبلداءماشأادتر )خلللدةرملدايفيةلران دبعالأامجنابرو ( طنيةلواتنالبيااىلإات
(.2006،قليميةلإاتنالبياا )يفيةلرالتنميةاوعةارلزايفيرللتحرلهيكليةا

دِّيحدهوو،يفيةلراسرألافيلعيشاكسببلسعةمجمومنهالفتتألتياخللداكيبةترةرصو2لشكلاضيعر ُ
لتخصصاوأدعتماالافيعرحيث )عةارلزاعلىةملعتمداهيو،لعيشاكسببلُسمنعانوأبعةرأعشيوتالمعد َّ

لةلعمااعلىةملعتمداو؛(خلهادمنئةملاافي75عنيقلالماعلىلللحصوَّنيمعرمصدلىإةسرألادستناانهبأ
جديوالنهأيأ )ردملصاامنعةمتنوعةمجموعلىةملعتمداو؛ليةملااتياللتحواعلىةملعتمداو؛(جرأبلمقالعملاوأ)

فيتشيععةملتنوالعيشاكسببلُسنألشكلايبنيو(. يسرألاخللدامنئةملاافي50منكثرأيغطيحداورمصد
ًماعمودادتزو. لحتوحلةمبرتهاادقتصاامترلتيانالبلدافيصخابشكلتفعترنسبتهالكنوً،يباتقرءنحاألامعظم

تشيعبينما،لتحضرايقطرعلىتهاادقتصااتسيرلتيانالبلدافيلةلعمااعلىةملعتمداخللداردمصاهميةأ
يبنيلشكلانأعلى . عةارلزاعلىتهاادقتصااتعتمدلتيانالبلدافيعةارلزاعلىةملعتمدالعيشاكسببلس ُ

.نالبلداخلادكنماألابنيًاكبيرًيناتباًيضاأ
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شكل  جموع اإلنتاج الزراعي الذي تسوقه األسر الريفية حسب الشريحة اخلمسيةنسبة م 3ال
للدخل 
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.يفيةلرالتنمية اوعة ارلزايف ير للتحرلهيكلية اد بعالأامج نالربئية اشتقشلاح وشملا :ردشملا

منطقة كلفي و،سرألامنمس خكل من يق للتسوهة جملوايةغذألاعجملمولنسبية القيمةا3لشكل ايبني َُّ
،قعمتوهو كما و.يفيةلرالتنميةاوعة ارلزافيير للتحرلهيكلية ادبعاألامجنالبرئية ستقصاالاحملسوبالة مشمو

ءستثناباطق ملنااجميعبني من ،خمسنيعلى أهميساو.لعليااسخماألافيًماعمويد تزيق لتسوايةغذأقيمة ن فإ
هي لتحضرايقطرعلى ة ئرلساانالبلدانأعلى .يقلتسوايةغذأعمجمومن ئة ملاافي 60من كثر بأ،منهابع رأ
عةارلزاعلىة ملعتمدانالبلدافيما أوً.الحايسر ألاسرألافيًئمااديق لتسوايةغذأنسبةفيها يد تزلتي اةحيدلوا
نحياألامنكثير في يق لتسوايةغذأنسبةتفع ترومختلطة ة رلصوانفإل حتوحلة مبرتها ادقتصاامترلتي انالبلداو

بنسبة يقلتسوايةغذأعمجموفي مسني ُخنى دأهمةمسات الحلاامعظمفي يد تزو.نيالداخلمسيةائحالشرافي 
.ئةملاافي  20
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ديناميات عن عة اجملمَّ الطولية األسرية البيانات الرابع ا مللحق
الفقر دات و محدِّ

التي التالية البيانات مجموعات من عة مجمَّ طولية بيانات إلى امللحق هذا في الفقر ديناميات وحتليالت تستند أرقام
التالية: التسعة تشمل البلدان

yألبانيا )2002-2005( - الدراسات االستقصائية لقياس مستوى املعيشة
yمصر )1997-1999( - املسوح األسرية املتكاملة
yإثيوبيا )1994-1997( - مسوح األسر الريفية
y)إندونيسيا )1993-2000( - مسوح احلياة األسرية )مؤسسة راند للبحث والتطوير
yنيكاراغوا )1998-2001( - الدراسات االستقصائية لقياس مستوى املعيشة
yجنوب أفريقيا )1993-2004( - مسوح دراسات جامعة كوازولو - ناتال لديناميات الدخل
yأوغندا )1992-1999( - املسوح األسرية املتكاملة
yجمهورية تنزانيا املتحدة )1991-2004( - مسوح كاجيرا للصحة والتنمية
yفييت نام )1992-1998( - الدراسات االستقصائية لقياس مستوى املعيشة

جتميعها  ومت زمنيتني فترتني خالل األسر نفس على أُجريت التي األسرية املسوح إلى البيانات مجموعات كل وتستند
الريفية.  األسر على البيانات هذه وتقتصر اجلديدة. األلفية من األول العقد أو املاضي القرن تسعينات في وحتليلها
األسرية  النفقات تقديرات إلى استناداً الوطنية الفقر خطوط أساس على حوله والتحركات الفقر حالة وتعرَّف
”غير  أو ”فقيرة‘ بأنها أسرة كل تصنيف وميكن استقصائية. دراسة كل إجراء تتولى التي املؤسسات حتدده ما حسب
أربعة  توجد وهكذا عنده. تقع الذي الوطني الفقر وخط نفقاتها مستوى أساس على مجموعة كل في فقيرة‘

مسارات ممكنة للفقر:

2(غير فقيرة )السنة 2( فقيرة )السنة
نصيب الفرد من نفقات األسرة

)1 )السنة 1( < خط الفقر )السنة
غير فقيرة
)السنة 1(

غير فقيرة في أي وقت من 
األوقات 

الدخول إلى الفقر

نصيب الفرد من نفقات األسرة 
)1 )السنة 1( > خط الفقر )السنة

فقيرة
)السنة 1(

الفقر املزمناخلروج من الفقر 

نصيب الفرد من نفقات 
خط  األسرة )السنة 2( <

الفقر )السنة 2(

نصيب الفرد من نفقات
خط  األسرة )السنة 2( >

الفقر )السنة 2(

إلى بلد من الفقر خطوط وتتفاوت الطولية. اجملموعات بني املباشرة للمقارنة قابلة غير البيانات فإن احلال وبطبيعة
عموماً وميكن البيانات. مجموعات من مجموعة كل في 2 والسنة 1 السنة بني الزمني الفاصل يتفاوت كما آخر،
بني  الزمني الفاصل فيها يطول التي البيانات مجموعات في منه واخلروج الفقر إلى الدخول معدل ارتفاع توقع

التواريخ التي تغطيها املسوح االستقصائية. 

اخلصائص األسرية املرتبطة مبسارات الفقر 
األسرة فيها تعيش التي بالبيئة بعضها يرتبط التي العوامل من مبجموعة منه واخلروج الفقر إلى الدخول قد يقترن
املميزة واخلصائص األسرة أفراد بخصائص العوامل بعض وترتبط أخرى، عوامل مع بالتفاعل بعضها ويرتبط ا لريفية،
من اجملمعة الطولية البيانات وتُعد احمللية. مجتمعاتهم بها تتسم التي واخلصائص األسري املستوى لهم على
األسري. املستوى على املميِّزة باخلصائص اخلصوص وجه على املتعلقة للمعلومات فريدة مصادر األسرية ا ملسوح



ألبانيا
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

+++++++++
+++++++++

+++++++++

املساحةاملساحةاملساحةاملساحةالقيمةالقيمةاملساحةاملساحةاملساحة

وحدة الثروة احليوانية املداريةالقيمةالقيمةوحدة الثروة احليوانية املداريةالقيمةالقيمةالقيمة القيمةوحدة الثروة احليوانية املدارية
+++++++++

+++++++++

+--++---+

+--++---+

+++++++++

+-++++-++

+--++---+

+--++---+

++++++++

+-++++++
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:تنالبيااتعامجمومن عة مجموكل في مستقل بشكل لية لتااسئلةألالتحليلاءثناأفيحت رُطو
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( 

خطية جذمنال خالمن ية سرألائصخلصاامنكة مشترعة مجموس ساأعلىبلد كل في لفقر اتارمسالت ِّحلو
Rت مجياابرعة مجموم استخدباين حدمن مة عا 2.9.0.

اخلصائص األسرية املرتبطة بديناميات الفقر 

.صليةألاحملسواتنابيامن ملستخلصة ايةسرألائصخلصاامنعة مجموخطية عة مجموكل في مت ستخدا

:عيةفرت فئاخمس لى إلتحليلايشملهالتي ايةسرألائصخلصااتقسيم ميكن و

: عدد أفراد األسرة ونسبة اإلعالة ونوع جنس عائل األسرة؛ اخلصائص الدميوغرافيةأ أ


واحليوانات احمللية(، العملة بوحدة القيمة أو بالهكتار املساحة )سواء املستخدمة األراضي :الزراعيةاألصول  )ب(

)سواء من حيث قيمتها بالعملة احمللية أو وحدة الثروة احليوانية املدارية(؛ 

متغيرات اخلصائص األسرية الواردة في التحليل  1اجلدول 
لَّالتعريف املفصكيفية  اسم املتغير

التعامل معه 

عدد أفراد األسرةرمتغيحجم األسرة  ِّ
ً(عاما 60 والذين تقل أعمارهم عن ًعاما 15في األسرة(/)عدد أفراد األسرة الذين تزيد أعمارهم عن  *)عدد الراشدين الناشطنيرِّمتغينسبة اإلعالة 

ًعاما 60>...>ًعاما 15* 
عائل األسرة ذكر 0عامل بوول نوع جنس عائل األسرة  -

 عائل األسرة أنثى-1
ني في األسرة املستخدمة )مبا في ذلك املزارع الكبيرة( بوحدات العملة احمللية/عدد الراشدين الناشطقيمة األراضي رِّمتغياألراضي 

أو 
سرة مساحة األراضي املستخدمة )مبا في ذلك املزارع الكبيرة( بالهكتار/عدد الراشدين الناشطني في األ

قيمة الثروة احليوانية/عدد الراشدينمتغير الثروة احليوانية 
 عائل األسرة لم يحصل على أي تعليم رسميبدون أي تعليم - عامل التعليم 

)إمتام التعليم االبتدائي أو عدم إمتامه(ًابتدائياًعائل األسرة تلقى تعليماابتدائي - 
 أو ما فوقه )إمتام التعليم الثانوي أو عدم إمتامه(ًثانوياًعائل األسرة تلقى تعليماثانوي - 

 واحد على األقل من أفراد األسرة يعمل لبعض الوقت أو بشكل متفرغ كمزارع في مزرعة األسرة-1عامل بوولالزراعة 
 ال يعمل أي فرد من أفراد األسرة كمزارع-0

نسبة دخل األسرة من العمل في مزرعة األسرةرمتغينسبة الدخل املتحقق من  ِّ
العمل في املزرعة 

- نسبة الدخل األسرى من العمل في مزرعة األسرة 2نسبة الدخل األسري املتحقق من العمل في مزرعة األسرة في السنة  رِّمتغياختالف نسبة الدخل
1في السنة املتحقق من العمل في 

املزرعة 
 واحد على األقل من أفراد األسرة يعمل لبعض الوقت أو بشكل متفرغ في املهنة ”س‘-1عامل بوولاملهنة ”س‘ 

 ال يعمل أي فرد من أفراد األسرة في املهنة ”س‘-0
 2، ولكن ال يعمل أي أفرادها في تلك املهنة في السنة 1 واحد على األقل من أفراد األسرة يعمل في املهنة ”س‘ في السنة أقل -عامل مهنة مختلفة ”س‘ 


، أو يعمل فرد واحد على األقل من 2 أو في السنة 1 ال يعمل أي فرد من أفراد األسرة في املهنة ”س‘ في السنة بدون تغيير -

األسرة في املهنة ”س‘ في كلتا السنتني 

، ولكن يعمل ما ال يقل عن فرد واحد من أفراد األسرة في تلك1 ال يعمل أي فرد من أفراد األسرة في املهنة ”س‘ في السنة أكثر -
 2املهنة في السنة  

نسبة الدخل األسري من املهنة ”س‘رمتغينسبة املهنة ”س‘  ِّ
1- نسبة الدخل األسري من املهنة ”س‘ في السنة 2نسبة الدخل األسري من املهنة في السنة  متغيرالنسبة املتحققة من  

املهنة اخملتلفة ”س‘ 
 مهنة واحدة في األسرة انعدام التنوع -عامل تنوع الدخل 

 مهنتانتنوع قليل - 
 أكثر من مهنتنيتنوع - 

1 عنه في السنة 2 عدد املهن أقل في السنة أقل -عامل اختالف تنوع الدخل 
ال يطرأ أي تغيير على عدد املهن بدون تغيير - 

1 عنه في السنة 2 عدد املهن أكبر في السنة-أكثر



كيفية اسم املتغير
التعامل معه

ل التعريف املفصَّ

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

60 عاماً < ... < * 15 عاماً
- عائل األسرة ذكرعامل بوولنوع جنس عائل األسرة 0

- عائل األسرة أنثى 1

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

قيمة 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(

- واحد على األقل من أفراد األسرة يعمل لبعض الوقت أو بشكل متفرغ كمزارع في مزرعة األسرة عامل بوولالزراعة 1

- ال يعمل أي فرد من أفراد األسرة كمزارع 0

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

- واحد على األقل من أفراد األسرة يعمل لبعض الوقت أو بشكل متفرغ في املهنة ”س‘ عامل بوولاملهنة ”س‘  1

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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ابتدائي، تعليم على حصل أو رسمي، تعليم أي على يحصل لم  :
 األسرةعائل  به يتمتع الذي التعليم مستوى )ج(
أو تعليم ثانوي أو ما فوقه؛  

؛ليةملااتياللتحواو،عيارلزاغيرحلرالعملاو،عيةارلزاغيرلةلعمااو،عيةارلزالةلعمااو،عةارلزا :
حتى األول التاريخ من الدخل مصادر أو الدخل مصادر عدد في روالتغيالدخل  مصادر عدد  ُّ :


ملهنة ا/خللداردمصا
الدخل/املهنتنوع 

التاريخ الثاني املشمول بالدراسة االستقصائية.

(د)
)ه(

منوذج في وتطوره، الدخل مصادر من مصدر كل نسبة مثل أخرى، تفاصيل إدراج ميكن الدخل، مبصادر يتعلق وفيما 
الريفية األنشطة بيانات مجموعة خالل من الدخل عن عةمجمبيانات  بخصوصها تتاح التي البيانات مجموعات  َّ

استخالص  ميكن ال األخرى، البيانات مبجموعات يتعلق وفيما نام. وفييت ونيكاراغوا، وإندونيسيا، ألبانيا، للدخل: املدرة 
 متغيرات بسيطة من حدين )مزاولة املهنة ”س‘ مقابل عدم مزاولة املهنة ”س‘( من مجموعات البيانات.ّإال

فييت نام تنزانيا أوغندا جنوب أفريقيا نيكاراغوا إندونيسيا إثيوبيا مصر ألبانيا 
1998-1992 2004-1991 1999-1992 2004-1993 2001-1998 2000-1993 1997-1994 1999-1997 2005-2002 

+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

املساحة املساحة املساحة املساحة القيمة القيمة املساحة املساحة املساحة 

وحدة الثروة احليوانية املدارية القيمة القيمة وحدة الثروة احليوانية املدارية القيمة القيمة القيمة  القيمةوحدة الثروة احليوانية املدارية 
+ + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

+ - - - + + - - + 

+ - - - + + - - + 

+ + + + + + + + + 

+ + - + + + + - + 

+ - - - + + - - + 

+ - - - + + - - + 

+ + + + + + + + 

+ + + + + + - + 
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نأ1ل وجلدافي •+“تعني و .تلتحليالاتشملهالتي ايةسرألائصخلصااعنتفصيلية ت نابيا 1ل وجلدايتضمن و
معدلى إ•-“تشير بينما د لعموافيليها إرملشااعةجملمواحتليلفي لة مشمونيمعسطر في ليها إرملشااصيةخلاا َّ
.لتحليلافيصية خلااجاردإ

سيةساألالبنيةالىإلصولوابلسوأضيارألاتقسيمقبيل من ،مجتمعيةئص خصان البلدابعض ج ذمناتشمل و ُ
ضيعرال ل وجلدانفإت عاجملموامند ومحدد عدفي اّلإتنالبيااتلكص ستخالانيةمكاإمعدلى إلنظر باو.للنقل

.لصلةاتاذئج لنتاا

شكل    ديناميات الفقر الريفي 1ال
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:يليما لشكل ايبنيو.نيةبياة رصوفي يفي لرالفقراتمياينادتنابيا 1لشكل اضيعر
ويشمل البلدان. مختلف في الريفية املناطق في الوطنية الفقر خطوط بني التحرك من كبير قدر يوجد ً،أوال)أ(

النفقات أن الفقر ديناميات حول جريتأنيويتبمنه.  واخلروج الفقر دخول ذلك  ُالتي األخرى الدراسات من َّ


حول التحرك تكرار ريفسما  وهو الريفية، األسر من كبير عدد بني الوطنية الفقر خطوط من تقترب األسرية  ِّ

تلك اخلطوط. 
األقل على ميثل ذلك أن من الرغم على البلدان بني ًكبيراًتفاوتااملزمن  الفقر انتشار معدل يتباين ً،ثانيا)ب(

بشدة يرتفع املزمن الفقر فإن الوطنية، الفقر خلطوط ًووفقامختلفة.  وطنية فقر خطوط منه جانب في 
وأوغندا إثيوبيا وفي أفريقيا. وجنوب نيكاراغوا وهما اجملموعة، في التحضر نحو يسيران اللذين البلدين في 

نسبة ما ًنوعاتنخفض  اجملموعة(، في الزراعة على ًاعتماداالبلدان  أكثر من )وهي املتحدة تنزانيا وجمهورية 
البلدان بني املقارنة إمكانية أن على منه. واخلروج الفقر في الدخول تكرار معدالت ًنسبياوتزداد  املزمن، الفقر 

ضعيفة مرة أخرى بالنظر إلى اختالف قيمة خطوط الفقر الوطنية. 
الواقعة الفترة خالل والتنمية النمو في األداء من جيد مستوى عن كشفت التي البلدان في جلت ُسً،ثالثا)ج(

كبيرة  نسبة واستفادت نام. وفييت أوغندا مثل الفقر، وخارج داخل التحرك من كبير قدر عن املسح سنتي بني 
من األسر الريفية بوضوح من النمو في تلك السياقات. 

اتساع يبرز ما وهو احلاالت، كل في كبيرة‘ بدرجة و”مرتفع ”ملموس‘ بني الهابط التحرك تواتر معدل يتراوح )د(
وعدم الفقر في أخرى( )مرة وقوعهم في تتسبب قد التي العوامل أمام الريفيني السكان هشاشة نطاق 

كفاية منو االقتصاد الكلي في حد ذاته للحيلولة دون وقوعهم في الفقر.  

ديناميات الفقرة وخصائص األسر الريفية
لفقراتمياينادبني ن اقترالارختباافيمة ملستخدائيةحصاإلاجذلنماائجنتاه نادأةدرالواثةلثالاجذلنمااضتعر

.1ل وجلدافينة ملبياملالعوامختلف و َّ
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إذا كانت األسرة 1ً؛مزمناً  إذا كانت األسرة ال تعاني فقرا 0)النموذج اخلطي العام ذو احلدين:  الفقر املزمن 1النموذج 
ً(مزمناًتعاني فقرا

2011تقرير الفقر الريفي  

يا 
ريق
 أف
وب
جن النوعاسم املتغير/العامل الوارد في النموذج

1دة بتوسع في اجلدول َّجميع املتغيرات محد

+++++++++++++++-++++++
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+

++++-+++++

+++++++

+++-++-+-++++++

+

+ 

+ 

+++++-+

+++ 

-متغير عدد أفراد األسرة 

متغير نسب اإلعالة 

----عامل بوول األسر التي ترأسها نساء 

متغير ملكية األراضي 

متغير ملكية احليوانات 

-عامل مستوى تعليم عائل األسرة 

---عامل بوول املشاركة في الزراعة كمزارع 

متغير نسبة الدخل من العمل في املزرعة 
متغيراختالف نسبة الدخل من العمل في املزرعة (1- السنة2)السنة 

عامل املشاركة في العمالة الزراعية 

عامل ر في مستوى املشاركة في العمالة الزراعيةالتغي ُّ
متغير نسبة الدخل من العمالة الزراعية 

متغيرنسبة مختلفة من الدخل من العمالة الزراعية  (1- السنة 2)السنة 
عامل املشاركة في العمالة غير الزراعية 

عاملر مستوى املشاركة في العمالة غير الزراعيةتغي ُّ
متغير نسبة الدخل من العمالة غير الزراعية 

متغير اختالف نسبة الدخل من العمالة غير الزراعية

-----

+ 

+

++ 

+-+++

++-+++

+---+

++ 

(1- السنة 2)السنة 
عامل املشاركة في العمل احلر غير الزراعي 

عاملر في املشاركة في العمل احلر غير الزراعيالتغي ُّ
-متغير نسبة الدخل من العمل احلر غير الزراعي 

-متغير اختالف نسبة الدخل من العمل احلر غير الزراعي (1- السنة 2)السنة 
---عامل حصول األسرة على حتويالت مالية 

عاملُّر في التحويالت املالية التي حتصل عليهاالتغي -األسرة 

متغير نسبة الدخل من التحويالت 

متغير-2اختالف نسبة الدخل من التحويالت )السنة   (1السنة 

عامل تنوع مصادر الدخل 

-2االختالف في تنوع مصادر الدخل )السنة 
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العامل أو املتغير املرتبط بازدياد حاالت الفقر املزمن 

ِّر املرتبط بانخفاض حاالت الفقر املزمنالعامل أو املتغي

+P > 0.05 

P > 0.01 ++ -

+++P > 0.005 

املتغير غير وارد في النموذج 

ال يذكر 
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291لفقراتادِّمحدوتمياينادعن عة َّجملماليةلطوايةسرألاتنالبيااالرابع امللحق 

ظلت اذإ 1 ؛لفقرامنة سرألاجتخرما عند 0 : ينحلداوذملعااخلطياجذلنموا )لفقر امنج وخلرا 2النموذج 
(لفقر افيةسرألا

يا 
ريق
 أف
وب
جن النوعاسم املتغير/العامل الوارد في النموذج

1دة بتوسع في اجلدول َّجميع املتغيرات محد

++-++-+++

+++++----+++

+ 

+--+++

+++---+++

+-+++

متغير عدد أفراد األسرة  

متغير نسب اإلعالة 

-عامل بوول األسر التي ترأسها نساء 

متغير ملكية األراضي 

-متغير ملكية احليوانات 

---عامل مستوى تعليم عائل األسرة 

عامل بوول املشاركة في الزراعة كمزارع 

متغير نسبة الدخل من العمل في املزرعة 
متغيراختالف نسبة الدخل من العمل في املزرعة (1- السنة2)السنة 

عامل املشاركة في العمالة الزراعية 

عاملر في مستوى املشاركة في العمالة الزراعيةالتغي ُّ
متغير نسبة الدخل من العمالة الزراعية 

متغير نسبة مختلفة من الدخل من العمالة الزراعية

--

+++

 (1- السنة 2)السنة  
عامل املشاركة في العمالة غير الزراعية 

عاملر مستوى املشاركة في العمالة غير الزراعيةتغي ُّ
متغير نسبة الدخل من العمالة غير الزراعية 

متغيراختالف نسبة الدخل من العمالة غير الزراعية (1- السنة 2)السنة 
عامل املشاركة في العمل احلر غير الزراعي 

---عامل ر في املشاركة في العمل احلر غير الزراعيالتغي ُّ+++

+

+ 

متغير نسبة الدخل من العمل احلر غير الزراعي 

متغيراختالف نسبة الدخل من العمل احلر غير الزراعي (1- السنة 2)السنة 
عامل حصول األسرة على حتويالت مالية 

عاملُّر في التحويالت املالية التي حتصل عليهاالتغي األسرة 
متغير نسبة الدخل من التحويالت 

متغير-2اختالف نسبة الدخل من التحويالت )السنة   (1السنة 

عامل تنوع مصادر الدخل 
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عامل  (1السنة 

20
02

-2
00

5

19
93

-2
00

4

19
92

-1
99

8

19
97

-1
99

9

19
92

-1
99

9

19
91

-2
00

4

19
94

-1
99

7

19
93

-2
00

0

سيا
وني
إند

نام
ت 
فيي

19
98

-2
00

غوا
كارا
ني

بيا
ثيو
إ

ندا
وغ
أ

نيا
نزا
ت

نيا
لبا
أ

صر
م

++ 

+++ -

-

+ -

+++ 

++-

العامل أو املتغير املرتبط بانخفاض احتماالت اخلروج الفقر 

ِّر املرتبط بازدياد احتماالت اخلروج من الفقرالعامل أو املتغي

+P > 0.05 

P > 0.01 ++ -

+++P > 0.005 

املتغير غير وارد في النموذج 

ال يذكر 
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ةسرألاجتخراذإ 1 ً؛لفقرافية سرألابقيتاذإ 0 : ينحلداوذملعااخلطياجذلنموا

2011تقرير الفقر الريفي  

)لفقر افيع قولوا 3النموذج  
(لفقرامن

يا 
ريق
 أف
وب
جن النوعاسم املتغير/العامل الوارد في النموذج

1دة بتوسع في اجلدول َّجميع املتغيرات محد

++-+++-+++

+++

+ 

+---+++

++++

+--++

-متغير عدد أفراد األسرة  

-----متغير نسب اإلعالة 

عامل بوول األسر التي ترأسها نساء 

متغير ملكية األراضي 

متغير ملكية احليوانات 

--عامل مستوى تعليم عائل األسرة 

عامل بوول املشاركة في الزراعة كمزارع 

متغير نسبة الدخل من العمل في املزرعة 
متغيراختالف نسبة الدخل من العمل في املزرعة (1- السنة2)السنة 

عامل املشاركة في العمالة الزراعية 

عاملر في مستوى املشاركة في العمالة الزراعيةالتغي ُّ
متغير نسبة الدخل من العمالة الزراعية 

متغيرنسبة مختلفة من الدخل من العمالة الزراعية  (1- السنة 2)السنة 
عامل املشاركة في العمالة غير الزراعية 

عاملر مستوى املشاركة في العمالة غير الزراعيةتغي ُّ
متغير نسبة الدخل من العمالة غير الزراعية 

متغيراختالف نسبة الدخل من العمالة غير الزراعية (1- السنة 2)السنة 
عامل املشاركة في العمل احلر غير الزراعي 

عاملر في املشاركة في العمل احلر غير الزراعيالتغي ُّ
متغير نسبة الدخل من العمل احلر غير الزراعي 

متغيراختالف نسبة الدخل من العمل احلر غير الزراعي (1- السنة 2)السنة 
عامل حصول األسرة على حتويالت مالية 
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++++
عاملُّر في التحويالت املالية التي حتصل عليهاالتغي األسرة 

متغير نسبة الدخل من التحويالت 

متغير-2اختالف نسبة الدخل من التحويالت )السنة   (1السنة 

عامل تنوع مصادر الدخل 
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العامل أو املتغير املرتبط بازدياد احتماالت الدخول في الفقر 

ِّر املرتبط بانخفاض احتماالت الدخول في الفقرالعامل أو املتغي

+P > 0.05 

P > 0.01 ++ -

+++P > 0.005 

املتغير غير وارد في النموذج 

ال يذكر 



        

                
                 

                 
              

             
               

                
                   
                

         
                
               

                 
                 
                

                 
               

                  
               

               
               

                  
                

  
  

293لفقراتادِّمحدوتمياينادعن عة َّجملماليةلطوايةسرألاتنالبيااالرابع  امللحق 

الدروس املستفادة 
لىوألاعةجملمواو.تالحلااكلفي من ملزالفقربامل العوامنت عامجموث ثالط تبارالىإلتحليلايشير .منملزالفقرا

كبرأنسبةيها لدلتي اسرألاوكبر ألاسرألاعلىن البلدامعظمفي من ملزالفقرايغلبحيث ،فيةاغرميودمل العوامن 
ًالحتولفعل باتشهد لتي انيالباأءستثناباح ملسوامعظمفي ك مشترمل لعاااهذو.ىخرألاسرألبانة رمقالني ملعاامن 

ءستثنابان البلدامعظمفي من ملزالفقربات نااحليواوأ/وضي ارألاملكيةى مستوض نخفااتبطيرً،نياثاوً.فيااغرميود
شةلهشااىمستوع تفارباًضحااوًطاتبارالصوألاتيامستوض نخفااتبطيرو.منافييت ويقيا فرأبجنوونيا لباأ
نحياألابعضفي عية ارلزالصوألاقلةتعني ن أميكنو.يةدقتصاالاصلفرامنة دستفاالاعلىة رلقداضنخفااو
على لهاحصوص فرتقل لتي اوأتعليمهاى مستوينخفض لتي اسرألافيخل لداعلىل حلصواتارخيام انعدا
في ،تشمللتي ا)يفية لراتادقتصاالاعتنوفيها د اديزلتي انالبلداعلىينطبق ال قد لك ذنأعلى .عيارلزاغيرلعمل ا

في منملزالفقرباةسرألائلعاتعليم ى مستوض نخفااتبطيرً،لثاثاو (.منافييت ونيا لباأويقيا فرأبجنو،لعينةاههذ
.ءالسواعلىي نولثااوئي ابتدالالتعليمبالك ذثر يتأوً.يباتقرطق ملنااكل

لتياسرألابنيمن ملزالفقراتالحتماانحياألامنكثير في تقل ،لعيشاكسببل سئص بخصايتعلق فيما و ُ
نفس ديسوو،منافييت وةملتحدانيااتنزية رجمهوواغوارنيكاعلى لك ذينطبق و.عيةارلزاغيرلة لعماافي ط تنخر

غير لعملالةوامزط تباراةفكرًالجماإئجلنتاايدتؤو.كرتذال جة ربدن كان إواغندوأونيسيا وندإونيا لباأفيه جتاالا
في ديسوو.سرألابنيمن ملزالفقراتالحاض نخفاباعية ارلزاغيرلة لعماامنخل لدانسبةد يادزاوأعتفاراوعي ارلزا

،(منافييت واغوارنيكاونيسيا وندإ)تالحاث ثالفي و.عيارلزاغيرحلر العملبايتعلق فيما ثلة ممات هاجتاانابلدبضع 
لفقرالمعدض نخفاباعي ارلزاغيرخل لدانسبةو أعيارلزاغيرحلر العملالمعدع تفاراصخلصواجه وعلى تبط ير
ينتشرو.نالبلدامختلففي من ملزالفقرباًاكبيرًيناتباينة متبات جاربدعي ارلزاحلرالعملالةوامزتبط ترو.منملزا
نيسياوندإفيلة حلاانأحنيفي ،اغوارنيكافي عية ارلزالةلعماافيك تشترلتي اسرألابنيجح رألاعلىمن ملزالفقرا
.ىخرألانالبلدابنيًاكبيرًتاوتفات هاجتاالاتتوتفاكما  .لكذمن لنقيض اعلىنت كاة ملتحدانيااتنزية رجمهوو

لصوألاملكيةض نخفااولني ملعااداعدأعتفاراولتعليم اتيامستوض نخفاانكااذإ.فيهل خولداولفقر امنج وخلرا
لتحليلايكشف؟ لفقرامنج وخلربات املتغيراتلكحتسني تبط يرفهل من ملزالفقرباًضحااوًطاتباراتبطيرعية ارلزا

.منملزالفقرباملالعواتلكمانعداتبطيركما ًمامتالفقر امنجوخلرباطتبارالالىإمتيلمل العواههذنأعنًماعمو
.لفقرافيع قوللوض لتعرابقلةيتعلق ما عندت الحلاامنلكثير افية قود اديزط تبارالااهذن أعلى
وارتفاع الزراعي غير الريفي العمل بني متكرر ارتباط عن االجتاهات تكشف العيش، كسب بلبسيتعلق  فيماو ُ

الناحية من نام، فييت وفي ونيكاراغوا(. إثيوبيا في كبيرة بدرجة ملموس ارتباط )وهو الفقر من اخلروج معدل 
ونيكاراغوا. إندونيسيا على ًأيضاذلك  وينطبق الفقر، من باخلروج أقوى ًارتباطاالزراعي  غير احلر العمل يرتبط األخرى، 

في الفقر في أخرى( )مرة للوقوع بالتعرض ًكبيراًارتباطاترتبط  بأجر الزراعي العمل في املشاركة فإن املقابل وفي 
بعض البلدان. 
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 2011تقرير الفقر الريفي  


مالحظات 

23w (2009)األمم املتحدة 

Ravallion, Chen and Sangraula (2007) 24w

ال مليةعاشبكة من ًاءجزن لندفي س نوبامنظمةتشكل 
ملهمشنيانلسكااوءالفقراكةرمشايزلتعزبحلرافتستهد

w

(2010)األمم املتحدة  25wيعرمشاومعالإلائطساولخالمن ليةولدالتنميةاتشانقافي 

دوالر 25.1تستند األرقام إلى عدد الفقراء الذين يعيشون على  ملنظمةيكةلشراحملليةاتملنظماا :لتصاالا
اههذفينلندسنوبا

26w .www.panos.org.uk

لة بنسبة َّ)مؤشرات التنمية في العالم( املعدًأمريكي يوميافيةلثقااللتنميةبيجنيكزمر
الفقر احلضري/الريفي املستمدة من استقصاءات الفقر 

:هيلعملية
قحلقوض رألاكزمرمن ه دالوأوسعيد حمد أمحسا،(لصنيا)ةأللمر

(.1انظر امللحق الوطنية باستخدام خطوط الفقر الوطنية )معهدو،(غشقرمد)نيستئماالاليزورندأقوصندو،(مصر)ننساإل
للتنميةنخاصغرأعمرسسةمؤو

ا 
ُهج مختلفة لقياس الفقر يسفرمن الواضح أن استخدام ن

 Anand عن اختالف األرقام املتعلقة بأعداد الفقراء. انظر، 

،(للسنغاا)يقيافرأبلغرسنوبا
للتويارندالكابطة

27w

(.وبير)عيجتماالاصلا
ًرجال 64آخرين )

ار،(نكستابا)
شخصا 126جريت مشاورات مع أ ًُSegal and Stiglitz (2010) 2 wامرأة( 62و

من خالل املناقشات اجلماعية املركزة في نفس األماكن. 
 (2010d)البنك الدولي 

 (2010)منظمة األغذية والزراعة 

 Losch, Fréguin-Gresh and White (2010) 28w

Ahmed et al. (2007) 29w 3w

 von Grebmer et al. (2009) 30w 4w

Fan (2010) 31w Delgado et al. (2010) 5w

(2010)األمم املتحدة  32wالبنك الدولي، ومنظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي 6w

(2007)البنك الدولي  33w(2009)للتنمية الزراعية 

نسبة األطفال دون اخلامسة الذين يبتعد االنحراف املعياري 34wمنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ومنظمة 7w

 عن متوسط الوزن مقابل العمل في 2لوزنهم مبقدار - (2010)األغذية والزراعة 
اجملموعة املرجعية.منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ومنظمة 8w

Collier (2008) مليون 300. يتبني من حسابات كولييه أن 35 w  (2009)األغذية والزراعة 

نسمة يعيشون في البلدان النامية غير الساحلية بعد (2009d)منظمة األغذية والزراعة  9w

استبعاد أثرياء املوارد. ومن احملتمل أن نصف هؤالء السكان
فقراء، ومنهم نسبة كبيرة ريفيون. وال تشمل هذه احلسابات 

 فإن األعداد ستزداد زيادة كبيرة. ّالواليات الهندية، وإال
 (2004)مركز بحوث الفقر املزمن 

Losch, Fréguin-Gresh and White (2010) 10 w

Sarris (2009) 11w

Ligon and Sadoulet (2007) 12w

36w Christaensen, Demery and Kuhl (2010) 13w

Pender (2008) 37w Sumner et al. (2008) 14w

Benson, Epprecht and Minot (2010) 38w (2008)اجمللس االقتصادي واالجتماعي  15w

بيانات االستقصاءات األسرية Valdés et al. (2008)يحلل   (2009)مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( 

 (2008)املنتدى العاملي للمانحني من أجل التنمية الريفية 

39 w 16w

من البلدان التي تشملها قاعدة بيانات األنشطة ًبلدا 15في  17w

الريفية املدرة للدخل املشتركة بني منظمة األغذية والزراعة
 /http://www.fao.org/es/ESA/riga/englishوالبنك الدولي  

index_en.htmوهذه االستقصاءات متماثلة من حيث هيكل .

 Cotula et al. (2009) 18w

Chang (2009) 19w

 Green (2008) 20w

الدخل األسري واخلصائص األسرية وتسمح بتغطية جغرافية للمصطلحني طنيةلوايفرلتعااعلىلية ولداتاءحصاإلاتعتمد  21 w

ألفريقيا )غانا ومدغشقر ومالوي ونيجيريا( وآسيا )بنغالديش بلد منًاكبيرًتاوتفايف رلتعااتلكت وتتفاو «يحلضرا»و «يفيلرا»
وإندونيسيا ونيبال وباكستان وفييت نام(، وأوروبا الشرقية نهابأف تعرلتي اطقملنااتتسم،تالحلاامنكثير في و.بلدلى إ َّ

وآسيا الوسطى )ألبانيا وبلغاريا( وأمريكا الالتينية والكاريبي على دعتماالامثل)لعمل احيث من يفية رت بسماية حضر
)إكوادور وغواتيماال ونيكاراغوا وبنما(.بل .تماخلداوسية ساألالبنيةاىمستوحيث من لك كذو (عةارلزا

يفضي نأميكنو .ىلكبرانملدالتشملمتتد قد ت لسمااتلكن  Desai et al. (2010) 40wإ 

 Valdés et al. (2008) 41w نقص لىإ،تينيةلالايكامرأفيسيما ال ،طقملناابعض في لك ذ
نفس املرجع السابق 42 w .يفلراءافقرويفيني لرانلسكااداتعدفي كبير 

 Anriquez (2007) 43w Sumner et al. (2008) 22w

http://www.fao.org/es/ESA/riga/english
http:www.panos.org
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 (2009)برنامج األغذية العاملي 

فيما Brown and Crawford(2009) ًهذا هو ما يذهب إليه مثال
يتعلق بالشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

90w  Losch, Fréguin-Gresh and White (2010) 44w

91w Narayan, Pritchett and Kapoor (2009) 45w

 Dercon and Shapiro (2007) 46w

 Tolba and Saab (2009) 92w Narayan, Pritchet and Kapoor (2009) 47w


(2010a)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  


منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،


(2010)وبرنامج األغذية العاملي   

93w Carr and Hartl (2010) 48w

94w Fontana and Paciello (2009) 49w

 Medeiros and Costa (2010) 50w

 Tyler and Fajber (2009) 95w  Quisumbing and Pandolfelli (2010), Valdés et al. ًمثالنظر ا w

von Braun and Meinzen-Dick (2009) 96w (2008) 

Cotula et al. (2009) 97w http://genderindex.org/content/social-institutions-variables 52 w

 (2010)مركز بيرو للدراسات االجتماعية 

(2008a)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

98w Fontana and Paciello (2009) 53 w

99w Quan (2006) 54w

 Quan (2006); Schejtmann and Berdegué (2003) 100w 55w (2007)البنك الدولي 

Sjaastad and Cousins (2009) 101w Quisumbing and Pandolfelli (2010) 56w

Cousins (2009) 102w 57w (2010)اإليكونومست 

 Ostrom (1997) 103 w Jütting and Morrisson (2009) 58w

(2009a)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  104 
(2009)اليونيسيف  

w(2009a)اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي 


(2010)األمم املتحدة  

L. Gasperini)،2010) ، رسالة شخصية 

 (2010)األمم املتحدة 

L. Gasperini)،2010) ، رسالة شخصية 

w 59w

60w FAO (2009k); GreenFacts (2009); Kura et al. (2004) 105

 Kura et al. (2004) 106w 61w

Dugan et al(2007) 107w 62 w

Allison and Badjeck (2004) 108w 63w

O’Meally (2009) 109 w 64 w

ActionAid (2008) على ًكبيراًهذه الفقرة تعتمد اعتمادا 110 w (2006)البنك الدولي  65w

 (2009)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 (2009a)األمم املتحدة 

De Nigris (2005) 111w 66w

Headey (2010) 112w 67w

Hoffler (2008) 113w Hall and Patrinos (2010) 68w

Thapa et al. (2009) 114w Baulch et al. (2010) 69w

 (2004)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 (2009)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

El-Dukheri,Elamin and Kherallah (2010) 115w 70w

Mousseau (2010) 116 w 71w

Galtier (2009)؛ منظمة التعاون والتنمية في امليدان 117 w Hoddinott (2009) 72w

w 73 (2010)االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة  (2010)مليلعاايةغذألامجنابروعيةارلزاللتنميةليولداقولصندا

الفريق االستشاري لسياسات األغذية املشترك بني الوكالة 118 Ellis (1998) wً،انظر مثال 74 w

الوطنية للتخطيط اإلمنائي/وزارة الزراعة/الوكالة األمريكية
(2002)للتنمية الدولية/مؤسسة بدائل التنمية 

 pandey and Bhandari (2009) 75w

76w (2010)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 Dorward and Chirwa (2009) 119 w Pandey and Bhandari (2009) 77w

منظمة تنسيق عمليات التضامن ومساعدات الطوارئ 120 w  Bird and Shepherd (2003) 78w

(2006)والتنمية  (2010)ملي لعاايةغذألامجنابروعية ارلزاللتنميةلي ولداقولصندا 79 w

B. Gueye) ،2010) ، رسالة شخصية ActionAid (2008) 121 w 80 w

مؤشرات احلوكمة العاملية 122 w(2010)منظمة الصحة العاملية  81w

 (2009a)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

(2008b)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

123w Hogan et al. (2010) 82w

124w Nikièma, Haddad and Potvin (2008) 83w

w Alinovi, Hemrich and Russo (2007) 125 w (2008)البنك الدولي 

(2010c)البنك الدولي  w126 (2009)اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط الهادئ  85w

(2007)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  w127 (2009)اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي  86w

(2008)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  128w (2009)مصرف التنمية اآلسيوي  w

(2010)منظمة الشفافية الدولية  129w(2010b)البنك الدولي  w

 Weinberger and Jütting (2005) 130 w Nelson et al. (2009) 89w

84

87

88

http://genderindex.org/content/social-institutions-variables
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 TechnoServe (2004) 175w Collins et al. (2009) 131w

 Tschirley et al. (2004) 176w Chaia et al. (2009) 132w

 Berdegué, Biénabe and Peppelenbos (2008) 177w  Fernandez (2006) 133w

Ostertag et al. (2007) 178w Matin, Sulaiman and Rabbani (2008) 134w

 Berdegué, Biénabe, and Peppelenbos (2008) 179w Collins et al. (2009) 135w

 Berdegué (2008) 180 w  Wright (1999) 136w

Fan and Chan-Kang (2005) 181wترد اإلشارة إلى هذين املثالني في  Jütting (2009) 137 w

Fan (2010) نقال عن Gulati and Thorat (2008) 182 w (2010)ملي لعاايةغذألامجنابروعية ارلزاللتنميةلي ولداقولصندا 138 w

، في معرض اإلشارة إلى مطبوعة(2010d)البنك الدولي 
البنية  بعنوان 2009البنك الدولي التي نشرت في عام  

183w Farrington, Holmes and Slater (2007) 139w

 Devereux (2010) 140 w

.األساسية في أفريقيا: حان وقت التحول  Devereux et al. (2008) ،على سبيل املثال 141w

Bhalla, Karan and Shobha (2006) 184 w Slater et al. (2006) 142w

185w (2007)البنك الدولي  Gaiha and Imai (2002) 143 w

186w (2010d)البنك الدولي  (2008)املركز الدولي ملكافحة الفقر  144w

http://www.syngentafoundation.org/index.cfm?pageID=674 187 w Levy (2010) 145 w

N. Brett)،188 2010) ، رسالة شخصية w (2008)املركز الدولي ملكافحة الفقر  146w

Lee, D. (2009) 189w Hickey (2006) 147 w

 (2009a)منظمة األغذية والزراعة 

R. de Groot)،2010) ، رسالة شخصية 

 Losch, Fréguin-Gresh and White (2010) 190w 148w

Simmons (2002) 191w 149 w

Aranda and Morales (2002) 192 w Aliguma, Magala and Lwasa (2007) 150w

املنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعي/متطوعو املساعدة 193
 Singh (2009) ؛(2007)التعاونية فيما وراء البحار 

w Staal et al. (2001) 151 w

منظمةو،يبيرلكااوتينية لالايكامرألية دقتصاالاللجنةا
في نوللتعايكية مرألانالبلدامعهدو،عةارلزاوية غذألا

(2009)عة ارلزاناميد

152 w

Alianza de Aprendizaje Perú (2007) 194w

Ruotsi (2003) 195 w

(2005)مصرف التنمية اآلسيوي  196w Onumah et al. (2007) 153w

Key and Runsten (1999) 197w  Brown and Gibson (2006) 154w

 Berdegué, Biénabe and Peppelenbos (2008) 198w  Berdegué , Biénabe and Peppelenbos (2008) 155 w

Bolwig, Gibbon and Jones (2008) 199w (2008)منظمة األغذية والزراعة  156w

Simmons, Patrick and Winters (2003) 200w Onumah et al. (2007) 157w

 Berdegué, Biénabe and Peppelenbos (2008) 201 w Henson (2006) 158w

202 w  Reardon, and Huang (2008) 159w

 Berdegué, Biénabe and Peppelenbos (2008) 203 w  Digal, Proctor and Vorley, eds. (2008); Harper (2009) 160w

Alianza de Aprendizaje Perú (2007) 204w  Vorley and Proctor (2008) 161w

Onumah et al. (2007) 205 w Gaiha and Thapa (2007) 162 w

MillerandJonesنظرا،يالقضااتلكعنتماملعلوامنيدملز (2010)

؛(يخرتان وبد)نا غامعة جاوئية مناإلاتساارلدامعهد؛ Clay (2005) 206w Reardon and Berdegué (2002); Weatherspoon and 163 w

Ishikawa and Geaneotes (2009) Reardon (2003)

تكاللشرعية جتماالاليةوملسؤاسيخلترخملتلفة الشكاألاحدأ
يةرلتجاالعماألاىبقوعة فومدة مبتكرت اردمباغ وبزفي يتمثل 
رصغال صووبل سحتسني و أعجلوامنحلد افي همة للمسا ُ

لفحتاص خلصواجهوعلى لك ذيشمل و.قاسوألالىإعنيراملزا

207 w  Tschirley (2007) 164w

 Losch, Fréguin-Gresh and White (2010) 165w

Henson (2006) 166 w

(2007)تعتمد هذه الفقرة بشكل كبير على البنك الدولي  167w

في تهانشأأشبكةهو و،منملزاعجلوافحةملكاي رلتجاالعملا Okello and Swinton (2005) 168 w

منيألاومليني لعااينيلتنفيذاءساؤلرامنعة مجمو 2006م عا Reardon and Huang (2008) ًانظر مثال 169 w

لشبكةاتتخذاو.نعنافي كوة ملتحدامملألبق لسااملعاا
سيعتووية غذلألحمللي اجنتاإلالتحسنيت اردملباامن عة مجمو

.قاسوألافيعني راملزارصغار ود

 Sautier et al. (2006) 170w

Okello and Swinton (2005) 171 w

)ً
208 w Datamonitor. 2009 "Organic Food: Global Industry Guide" 173 w

209w Pender (2008) 174w

Mitchell and Coles سيصدر قريبا( 172 w

P. Utting)،2010) ، رسالة شخصية 

 2010معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية 

ً()سيصدر قريبا

http://www.syngentafoundation.org/index.cfm?pageID=674


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

         
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

297 مالحظات

 Derpsch et al. (2010) 254w Béné, Macfadyen and Allison (2007) 210w

 Erenstein (2009) 255w  Losch, Fréguin-Gresh and White (2010) 211w

Reij and Smaling (2008) 256w Mitchell, Keane and Coles (2009) 212w

 Pretty et al. (2006) 257 w Maertens, Minten and Swinnen (2009) 213 w

البنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي 258 نفس املرجع السابق. 214 ww

(2008)للتنمية الزراعية   Trivelli, Yancari and De los Ríos (2009) 215w

 Pretty (2009) 259w Ruben, Fort and Zuniga (2008) 216 w

 Fernandes and Burcroff (2006) 260w

 Pretty (2006) 261 w

(2008)املنتدى العاملي للمانحني من أجل التنمية الريفية  262w

البنك الدولي، ومنظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي  217
 (2008للتنمية الزراعية )

نفس املرجع السابق 218

w

w

Bennett (2009) 263w  Technoserve (2004) 219w

Rosset (2000) 264 w  Berdegué, Biénabe and Peppelenbos (2008) 220w

انظر قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية في منظمة 265
األغذية والزراعة في هذا املوقع:  

w Bruinsma (2009) 221 w

(2009d)منظمة األغذية والزراعة  222w

http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx  Rosegrant and Hazell (2000) 223 w

(2007)البنك الدولي  224wMousseau (2010) 266 w

(2008a)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  267w Hazell (2009) 225 w

Bhide and Mehta (2006) 268w (2007)البنك الدولي  226w

Deininger and Jin (2007) 269 w Smale and Jayne (2009) 227 w
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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  
ر املناخ والتفاوت احلاد في أسعار األغذية،الناجم عن تغي

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  
 في املائة على مدى العقود األربعة القادمة حيث 70

 مليارات نسمة. 9سيصل تعداد سكان العالم إلى 

 الذي أعده الصندوق نهجا 2011تقرير الفقر الريفي يوفر 
 للتطرق للفقر الريفي في الوقت احلاضر، وملواجهة واضحا

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  

 سبل عيشهم. وهو رالفقراء، وما يقومون به، وكيف تتغي
يتحرى التحديات التي جتعل من الصعب على الريفيني 

 التغلب على الفقر. وشبابا ورجاالنساء 

 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  

رة. وهو يؤكد كذلكالذي يستغل ظروف السوق املتغي
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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