ISSN: 2602-7860

191-178 : ص،2020 ،)02(  العدد،)03(  المجلد:مجلة االقتصاد الدولي والعولمة

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة
Journal of International Economy and
Globalization
إستراتيجيات ومساهمات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مكافحة الفقر الريفي في البلدان النامية
Strategies And Contributions Of The International Fund For Agricultural
Development (IFAD) To Fight Rural Poverty In Developing Countries

. الجزائر، سطيف،1  جامعة سطيف،بوزيد بن بارة.أ
. الجزائر، سطيف،1  جامعة سطيف،حداد بسطالي.أ
0505/50/55 :تاريخ النشر

0505/50/50 :تاريخ القبول

الكلمات المفتاحية

0505/50/50 :تاريخ اإلرسال

الملخص
هتدف هذه الدراسة اىل االطالع على االسرتاتيجيات اليت ينتهجها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
.و املسامهات اليت يبذهلا يف اطار مكافحته للفقر الريفي و خباصة يف البلدان النامية

الفقر الريفي؛ الصندوق
وقد توصلنا اىل ان الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يعتمد على اسرتاتيجيات متعددة القطاعات الدويل للتنمية الزراعية؛
 تتناول هذه االسرتاتيجيات جوانب الضعف االقتصادية و االجتماعية اسرتاتيجيات مكافحة،للحد من الفقر يف املناطق الريفية
 كما يساهم الصندوق يف متويل و دعم و مرافقة،والبيئية اليت يواجهها فقراء الريف يف حياهتم اليومية
.الفقر الريفي
السكان الريفيني من خالل جمموعة من الربامج واملشاريع االستثمارية اليت هتدف اىل مساعدهتم على حتسني
.اوضاعهم املعيشية
Abstract

Keywords

This study aims to learn about the strategies adopted by the International Fund
for Agricultural Development and its contributions in the contexte of its fight
against rural poverty, especially in developing countries.
We concluded that the International Fund for Agricultural Development relies
on multi-sectoral strategies to reduce poverty in rural areas. These strategies
address the economic, social and environmental weaknesses that the rural poor
face in their daily lives. The fund also contributes to financing, supporting and
accompanying the rural people from through a set of programs and investment
projects that aim to help them improve their living conditions.
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 .1مقدمة:

حتىظى قضية الفقر عامة الفقر الريفي خاصة بأمهية بالغة سواء على املستوى العاملي أو على املستوى القطري،

وترتبع على أجندة العمل اإلمنائي الدويل ،ويعد الفقر الريفي حمور اإلرتكاز عند مناقشة ظاهرة الفقر يف البلدان
النامية ،وهذا بسبب تركز الفقر وانتشاره مب عدالت كبرية جدا يف املناطق الريفية مقارنة باملناطق احلضرية ،ويف اطار
اجلهود الدولية الرامية اىل مكافحة الفقر الريفي ،مت انشاء الصندوق الدويل للتنمية الزراعية باعتباره مؤسسة مالية دولية
تعمل على االستثمار يف السكان الريفيني يف البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر واجلوع يف هذه الدول ،ومبا
أن الفقر أصبح يأخذ أبعادا متعددة ،اقتصادية واجتماعية وسياسية وحىت بيئية ،فإن أي اسرتاتيجيات ينتهجها
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف سعيه الستئصال الفقر الريفي جيب أن تأخذ مجيع هذه االبعاد بعني االعتبار.
 .1.1إشكالية الدراسة:
بناءا عما سبق ارتأينا طرح االشكالية التالية :ما هي اسرتاتيجيات ومسامهات الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
يف مكافحة الفقر الريفي يف البلدان النامية؟
 .1.1أسئلة الدراسة:
يتفرع عن اشكالية الدراسة األسئلة التالية:
 ما هو مفهوم الفقر الريفي؟ ما هي االسرتاتيجيات املنتهجة من طرف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف مكافحة الفقر الريفي يف البلدانالنامية؟
 ما هي مسامهات الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف مكافحة الفقر الريفي يف البلدان النامية؟ .1.1فرضيات الدراسة:
 يعتمد الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف مكافحته للفقر يف املناطق الريفية على اسرتاتيجيات متعددة القطاعاتمتس خمتلف جوانب الضعف للسكان الريفيني.
 يساهم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف تسطري الربامج وعقد الشراكات وتوفري التمويل واملرافقة الالزمنيملساعدة السكان يف املناطق الريفية على حتسني ظروفهم املعيشية.
 .1.1منهج الدراسة:
من أجل الوصول إىل نتائج جتيب على اشكالية الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،ومت استقاء
املعلومات أساسا من تقارير الصندوق الدويل للتنمية الزراعية إضافة اىل تقارير املؤسسات الدولية ،كما مت االعتماد
على البحوث واملقاالت.
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 .1المالمح العامة لظاهرة الفقر الريفى:
 .1.1تعريف الفقر:

خيتلف مفهوم الفقر باختالف البلدان و الثقافات و األزمنة ،لذا يصعب االتفاق حول قبول تعريف شامل
يعكس متضمنات مفهوم الفقر من املنىظور االقتصادي واالجتماعي و البيئي ،وقد وردت العديد من التعاريف للفقر

نذكر منها:
 عرف البنك الدويل ( ) 5995مفهوم الفقر على أنه" عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن من مستوى املعيشة،وعدم القدرة على امتالك األصول ،أو حيازة املوارد والثروة املتاحة املادية منها وغري املادية"( .امساعيل،0550 ،
ص )009
 عرف البيان الصادر عن مؤمتر القمة العاملي الذي عقدته األمم املتحدة حول التنمية االجتماعية يف كوبنهاجنسنة  5990مفهوم الفقر على أنه "االفتقار إىل الدخل املادي وموارد اإلنتاج الكافية لضمان إشباع احلاجات
األساسية والضرورية ملواجهة متطلبات احلياة و جتنب اجلوع وسوء التغذية ،واحلرمان من اخلدمات األساسية
كالصحة والتعليم ،و عدم احلصول على مصادر املياه النقية والسكن املالئم ،إضافة إىل عدم املشاركة يف صنع
القرار يف احلياة املدنية والسياسية"( .أقاسم و زاوي ،0550 ،ص .)0
 وعرفته جلنة التنسيق اإلدارية لألمم املتحدة على أنه ":احلرمان من اخليارات والفرص وكذلك انتهاك للكرامةاإلنسانية ،ويعين نقصاً يف القدرة األساسية على املشاركة بفعالية يف اجملتمع ،كما يعين عدم توافر ما يكفي لغذاء
وكساء األسرة ،أو عدم وجود مدرسة أو عيادة ميكن الذهاب إليها ،أو عدم وجود األراضي لزراعة األغذية ،أو
عدم وجود عمل لكسب العيش ،أو انعدام فرص الوصول إىل االئتمان ،ويعين الفقر شعور األفراد واألسر
واجملتمعات احمللية بعدم األمان والضعف واالستبعاد ،ويعين التعرض للعنف ،ويف أغلب األحيان يعين ضمناً احلياة

يف بيئات هامشية وهشة ،وعدم الوصول إىل املياه النقية واملرافق الصحية"( .املتحدة ،5999 ،ص )53
 كما عرف برنامج األمم املتحدة للتنمية الفقر على أنه  ":ظرف إنساين يتسم باحلرمان املستدام أو املزمن مناملوارد ،واملقدرات واخليارات ،واألمن و القوة الضرورية للتمتع مبستوى الئق للحياة ،وغريها من احلقوق املدنية
والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية"( .خوالد و ثالجية ،0552 ،ص .)0
من التعاريف السابقة ميكن النىظر اىل الفقر على أنه ظاهرة متعددة األبعاد ،تنطوي على مضمون اقتصادي
واجتماعي وثقايف وحىت سياسي ،ويشمل كل ما يعين العوز واحلاجة ،وغياب املشاركة وضعف الكرامة ،وعدم
املساواة.
 .1.1مفهوم الفقر الريفي:

يرتبط مفهوم الفقر الريفي أساسا بتكوين فكرة عمن هو ريفي ومن هو حضري ،وتتفاوت تعاريف "اجملتمع
الريفي " و "اجملتمع احلضري" تفاوتا كبريا من بلد اىل آخر ،وتلجأ الدول اىل اعتماد التعريف االحصائي حىت يسهل
على القائمني بالتعداد العام التفريق بني من هو ريفي ومن هو حضري ،فالواليات املتحدة االمريكية مثال تعترب أن
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اجملتمع الريفي هو اجملتمع الذي يقل عدد سكانه عن  0055نسمة ،أما إذا زاد عن ذالك فهو جمتمع غري ريفي حىت
ولو كان يعمل بالزراعة (احلسني ،0559 ،ص  .)083و تعرف فرنسا املستوطنات على أهنا حضرية عندما تضم
 0555نسمة أو اكثر يف منازل ال تتخطى املسافة الفاصلة بينها  055مرت ،وهبذا فقد تتسم بعض املناطق اليت
تعرف على أهنا حضرية بسيمات ريفية من حيث العمل (مثل االعتماد على الزراعة) وكذلك من حيث البنية
األساسية واخلدمات.
ولتجاوز حتديات القياس اليت يطرحها التعريف االحصائي للمناطق احلضرية واملناطق الريفية ،تستخدم شعبة
السكان يف األمم املتحدة يف الدرجة األوىل معايري ادارية لتعريف السكان احلضريني والسكان الريفيني ،و ميكن ان
تستند هذه املعايري اىل ميزة واحدة أو جمموعة من امليزات ،تشمل :حدا أدىن لعدد السكان ،ونسبة السكان العاملني
يف القطاعات غري الزراعية ،وتوافر البىن التحتية مثل الطرقات املعبدة والكهرباء و املياه املنقولة باألنابيب( .املتحدة م،.
 ،0552ص )50
تتنوع سبل معيشة األسر الريفية الفقرية بني االقاليم والبلدان وكذلك داخل البلدان ،وتعتمد موارد رزقها
بدرجات متفاوتة على زراعة احليازات الصغرية ،مبا يف ذلك االنتاج احليواين ومصايد األمساك احلرفية والعمل الزراعي
بأجر ،والعمل احلر أو العمل بأجر يف االقتصاد الريفي غري الزراعي واهلجرة ،غري ان الزراعة متثل النشاط االساسي
حيث يزاوهلا  85يف املائة من سكان الريف ،وافقر األسر الريفية هي يف العادة األكثر اعتمادا على الزراعة والعمالة
الزراعية (الزراعية ،تقرير الفقر الريفي ،0555 ،ص  ،)50وهو ما يفسر ارتفاع معدالت الفقر يف املناطق الريفية،
ويزيد االمر سوءا افتقار السكان الريفيني اىل األصول ،وضيق الفرص االقتصادية ،وتدين مستويات التعليم ،وضعف
القدرات ،فضال عن احلرمان املتأصل يف عدم التكافؤ االجتماعي والسياسي.
 .3.1مؤشرات الفقر الريفي:

تبني مؤشرات الفقر الريفي نسبة وعدد فقراء الريف من امجايل الفقراء يف العامل ،وهذا إلعطاء صورة واضحة

عن مدى انتشار ظاهرة الفقر يف املناطق الريفية.
أ .نسبة الفقر الريفي من مجموع الفقر في العالم:

يف عام  ،5995كان حوايل  30يف املائة من سكان العامل يعيشون يف فقر مدقع ( أي يعيشون على 5.95

دوالر امريكي أو اقل يف اليوم) ،أما يف عام  ، 0550وهي أحدث سنة تتوفر فيها بيانات دقيقة ،فقد بلغت نسبة
الفقر املدقع يف العامل  55يف املائة ،و يرجع ذلك أساسا اىل اخنفاض كبري يف معدالت الفقر املدقع يف شرق آسيا
من  05.0يف املائة سنة  5995اىل  0.3يف املائة سنة  ،0550ويف جنوب آسيا اخنفض معدل الفقر املدقع بوترية
ابطأ من  02.3يف املائة سنة  5995اىل  50.0يف املائة سنة  ،0550فيما ظلت معدالت الفقر مرتفعة جدا يف
اقليم افريقيا جنوب الصحراء على الرغم من تراجعها من  00.3يف املائة اىل  05.5يف املائة للفرتة -5995
.0550
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ورغم التقدم اهلائل يف مكافحة الفقر واحلد منه ،ال يزال حوايل  230مليون شخص حول العامل يعاين من
الفقر املدقع ،ويعيش ما اليقل عن  85يف املائة من هؤالء األشخاص يف املناطق الريفية ،و يعتمدون على الزراعة يف
كسب قوهتم.
يوضح اجلدول رقم  55ان نسبة السكان الريفيني الفقراء من امجايل السكان الفقراء حسب االقاليم كانت
جد مرتفعة يف سنة  ، 0550ولكن بشكل متفاوت ،ففي جنوب آسيا بلغت نسبة سكان الريف الذين يعيشون
على أقل من  5.95دوالر يوميا من امجايل السكان الفقراء حوايل  95.3يف املائة ،أما منطقة الشرق االوسط ومشال
افريقيا و منطقة افريقيا جنوب الصحراء فكانت النسبة فيهما  80.8و  83.0يف املائة عل التوايل ،ويف شرق آسيا
واحمليط اهلادي بلغت نسبة الفقراء الريفيني  02.8يف املائة من امجايل الفقراء ،اما منطقة امريكا الالتينية و البحر
الكارييب فسجلت نسبة  05يف املائة ،اما ادىن نسبة فكانت يف أوروبا وآسيا الوسطى حيث قدرت ب  00.2يف
املائة.
الجدول رقم ( :)01نسبة الفقر الريفي من اجمالي الفقر حسب األقاليم
(أقل من  1..0دوالر امريكي يوميا)
معدل الفقر

اإلقليم

معدل الفقر

سنة 1012

سنة 1..0

نسبة الفقر الريفي من
اجمالي الفقر سنة
1012

شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي

05.0

0.3

02.8

اوروبا و آسيا الوسطى

0.9

5.0

00.2

امريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

50.0

0.5

05.5

الشرق االوسط و شمال افريقيا

0.0

0

80.8

جنوب آسيا

02.3

50.0

95.3

افريقيا جنوب الصحراء الكبرى

00.3

05.5

83.0

باقي مناطق العالم

5.0

5.2

35.2

المجموع

12..

10

31.1

Sourcce: WorldBank, Poverty Shared Prosperty 2018 :Piecing Together th Poverty
Puzzle,Washington,p:42.

ب .أعداد السكان الريفيين الذين يعيشون في فقر مدقع حسب االقاليم:
قدر عدد السكان الذين يعيشون يف فقدر مدقع سنة  0550حبوايل  230مليون شخص ،من بينهم 098
مليون شخص يعيشون يف مناطق ريفية ،وأكثر األقاليم تضررا بالفقر هي افريقيا جنوب الصحراء اليت استأثرت بأكرب
عدد من الفقراء الريفيني البالغ عددهم حوايل  300.2مليون فقري ،يليها اقليم جنوب آسيا ب  590.0مليون فقري
من سكان الريف ،ويف الشرق األوسط ومشال افريقيا ارتفع عدد الفقراء من  9.0مليون فقري عام  0553إىل 58.0
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مليون فقري يف سنة  ،0550من بينهم  50.2مليون فقري من سكان الريف ،ويرجع هذا االرتفاع اىل اهلشاشة
والصراعات اليت تشهدها املنطقة خاصة يف سوريا و اليمن.
الجدول رقم ( :)01أعداد السكان الريفيين الفقراء حسب األقاليم لسنة ( 1012العدد بالماليين)
اإلقليم

عدد الفقراء الريفيين *

عدد الفقراء سنة

سنة 1012

1012

شرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادي

02.0

30.5

اوروبا و آسيا الوسطى

2.5

3.2

امريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
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Source: WorldBank, Poverty Shared Prosperty 2018: Piecing Together th Poverty Puzzle,
Washington, P : 42.

*مت حساب عدد الفقراء الريفيني باالعتماد على النسب الواردة يف اجلدول رقم .55

.1استراتيجيات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في محاربة الفقر الريفي:
 .1.1تعريف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية:
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ،و وكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة ،مت إنشاؤه
يف عام  5922كإحدى النتائج الرئيسية ملؤمتر األغذية العاملي الذي عقد عام  ،5920حيث اتفق قادة العامل على
"وجوب إنشاء صندوق دويل للتنمية الزراعية على الفور لتمويل مشروعات التنمية الزراعية ."...وقد نىظم املؤمتر يف
أعقاب موجات اجلفاف و اجملاعات الكربى اليت ضربت أجزاءا كثرية من إفريقيا يف أوائل سبعينيات القرن املاضي.
(الزراعية ،اعمل مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية :وأحدث فرقا ،أفريل  ،0550ص )0
يعمل الصندوق على االستثمار يف السكان الريفييني للقضاء على الفقر و اجلوع يف املناطق الريفية يف الدول
النامية ،ويتعاون الصندوق مع فقراء الريف و احلكومات واملؤسسات املالية و اإلمنائية واملنىظمات غري احلكومية
والقطاع اخلاص ،وشركاء آخرين يف تصميم و تنفيذ مشروعات و برامج تتسم باالبتكارية و فعالية التكاليف والقابلية
للتكرار و استدامة األثر( .الزراعية ،التقرير السنوي  ،0553 ،ص.)0
يضم الصندوق يف عضويته  520دولة من البلدان النامية املتوسطة واملرتفعة الدخل من مجيع أقاليم العامل،
والعضوية فيه مفتوحة ألي دولة عضو يف األمم املتحدة أو أي من وكاالهتا املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة
الذرية( .الزراعية ،شبكة عاملية من الدول االعضاء امللتزمة).
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 .1.1األهداف االستراتيجية للصندوق:
يعترب االستثمار يف السكان الريفيني لتمكينهم من التغلب على الفقر و حتقيق األمن الغذائي من خالل سبل
عيش تتسم بالرحبية و االستدامة و الصمود اهلدف اإلمنائي الشامل للصندوق ،و يسعى الصندوق لتحقيق هذه الغاية
من خالل ثالثة أهداف إسرتاتيجية مرتابطة بصورة وثيقة تعزز بعضها بعضا (الزراعية ،اإلطار االسرتاتيجي للصندوق
للفرتة  ،0550 ،0500-0550ص  ،)50وتتمثل هذه االهداف فيما يلي:
 زيادة القدرات اإلنتاجية للسكان الريفيني؛ زيادة الفوائد اليت جينيها هؤالء السكان الريفيون من املشاركة يف األسواق؛ تعزيز االستدامة البيئية و الصمود يف وجه تغري املناخ لألنشطة االقتصادية للسكان الريفيني. .1.1استراتيجيات الصندوق في مكافحة الفقر الريفي:

ينتهج الصندوق اسرتاتيجيات متعددة القطاعات تتناول جوانب الضعف االقتصادية واالجتماعية و البيئية اليت
يواجهها فقراء الريف يف حياهتم اليومية ،وتتمثل أهم حماور هذه االسرتاتيجيات فيما يلي :
أ .تمكين فقراء الريف و تعزيز قدراتهم:

يعمل الصندوق على حتقيق التمكني االقتصادي واالجتماعي وحىت السياسي للسكان الريفيني الفقراء ،ويروج
الصندوق للسياسات واالستثمارات اليت تعزز من قدراهتم وسبل عيشهم ،وهذا بالعمل على حتقيق مايلي:
 دعم صغار املزارعني واملزاعيني األسريني الذين ميثلون أغلبية فقراء الريف ،ومتكينهم من احلصول على وصولآمن للموارد الطبيعية ،واملتمثلة يف األرض الزراعية إلنتاج احملاصيل واملياه ألغراض الري وموارد امللكية املشاع
(الغابات ،املراعي ،مصادر املياه ،املوارد السمكية) ،ويتعاون الصندوق مع االئتالف الدويل لألراضي للرتويج
لوصول آمن وحيازة عادلة لألراضي لصاحل الفقراء الريفيني؛
 بناء مهارات ومعارف السكان الريفيني لالستفادة من الفرص االقتصادية املتاحة؛ يويل الصندوق اهتماما بالغا وعناية فائقة لدعم النساء الريفيات ومتكينهن حىت حيضني بفرص متساوية معالرجال للمشاركة واالستفادة من األنشطة اليت ميوهلا الصندوق؛
 توفري اخلدمات املالية الشمولية من خالل املسامهة يف دعم التمويل الريفي ،وتوسيع و تعميق امكانياتوصول السكان الريفيني اىل اخلدمات املالية مبا فيها خدمات اإلدخار والتأمني و االئتمان؛
 تسهيل الوصول اىل التكنولوجيا الزراعية احملسنة لزيادة انتاجية وعوائد املزارعني أصحاب احليازات الصغرية،كما أن تسهيل احلصول على تكنولوجيات اإلتصاالت واملعلومات احلديثة يوفر للمزارعني معلومات حول
أحوال الطقس لضمان قدرة أفضل على التنبؤ باهلطوالت املطرية ،وجاهزية أكرب لألحداث املناخية املتطرفة.
 دعم منىظمات املنتجني الريفيني يف متثيل مصاحل أعضائها ودوائرها اإلنتخابية ،ويف املسامهة يف العملياتالسياساتية والتسيريية ذات الصلة؛ (الزراعية ،اإلطار االسرتاتيجي للصندوق للفرتة ،1012-1012
 ،0550ص )58
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

811

استراتيجيات ومساهمات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
في مكافحة الفقر الريفي في البلدان النامية

ص818 -871 :

 خلق فرص عمل الئقة يف املناطق الريفية اليت حترتم معايري العمل األساسية وتوفر دخال عادال و ظروف عمل آمنةوصحية؛
 متكني الشعوب األصلية ودعمها من خالل مشروعات تعزز ثقافتها وهويتها ومعرفتها ومواردها الطبيعية وملكيتها.ب .إرساء الشراكات العالمية و القطرية :

يعتمد الصندوق بصورة أساسية على إرساء الشراكات سواء العاملية منها أو القطرية لتحقيق التنسيق بني موارده

اخلاصة وموارد غريه من متويل و معرفة و خربة ،وهذا خللق بيئة أكثر متكينا للسكان الريفيني الفقراء.
ج .تحسين التغذية :

يعاين ما يقرب من ثالثة مليارات شخص على مستوى العامل من سوء جودة النىظم الغذائية ويعاين أكثر من

ملياري شخص من نقص املغذيات الدقيقة .كما يعاين ما يقرب من  00يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة من
سوء التغذية املزمن ،وبدون احلصول على أغذية كافية وبأسعار معقولة ،ستىظل األجيال حبيسة الفقر ،وغري قادرة
على االستفادة من فرص التعليم والعمل لتحقيق إمكاناهتا (الزراعية ،احلد من الفقر من خالل األغذية املغذية).
لذلك تعمل برامج الصندوق على الرتويج للتغذية السليمة واملسامهة يف توفري األغذية املغذية و سهولة الوصول إليها
وحتمل أسعارها ،كما تعمل برامج الصندوق على رفع املعرفة التغذوية والتثقيف التغذوي للقضاء على سوء التغذية يف
األوساط الريفية.
د .توفير مشاريع ريفية متنوعة :
يسعى الصندوق إىل استقطاب االستثمارات من القطاعني العام واخلاص خللق أسواق جديدة ملنتجات
املزارعني ،وتوفري اخلدمات املرتبطة هبا مثل :التجهيز ،والتسويق ،والنقل ،وإمدادات املعدات وصيانتها،كما يعمل
الصندوق أيضا على توفري أدوات مالية وغري مالية بديلة لدعم منو املشروعات الريفية املتوسطة والصغرية والصغرى،
وإشراكها بصورة مستدامة يف سالسل القيم الزراعية.
ه .تحسين البنى التحتية الريفية:

يعمل الصندوق بالشراكة مع القطاع العام و القطاع اخلاص على حتسني البين التحتية الرئيسية اليت تربط نىظم
اإلنتاج الريفية وإدارهتا بشكل فعال ،وهذا بالرتكيز على بناء أو إعادة إعمار نىظم الري وإدارة املياه ،وشق الطرقات،
وتوليد الطاقة و رفع سوية مرافق التخزين و املستودعات.
و .مساعدة السكان الريفيين على االستجابة لتغير المناخ:

يتحمل السكان الريفيون الفقراء وطأة تدهور املوارد الطبيعية وتقويض النىظم االيكولوجية بسبب تغري املناخ ،مما

يعمق من انتشار الفقر واجلوع يف األوساط الريفية ،ولإلستجابة لتغري املناخ يساند الصندوق الربامج واألنشطة اليت
تساعد السكان الريفيني على التكيف مع تغري املناخ واحلد من آثاره .ويعد برنامج التأقلم لصاحل زراعة أصحاب
احليازات التابع للصندوق أكرب برنامج عاملي لتكيف املزارعني أصحاب احليازات الصغرية مع تغري املناخ ،كما أن
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الصندوق وكالة منفذة ملرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ ،ومن خالل هذه الربامج يعمل الصندوق مع
شركائه للتوسع يف تطبيق النُهج الناجحة املتعلقة باإلنتاج الزراعي املستدام وسالسل القيمة اخلضراء ،وتبين هذه النُهج
القادرة على الصمود أمام تغري املناخ من خالل إدارة نىظم استخدام األراضي املتنافسة واحلد من الفقر ،وتعزيز التنوع
البيولوجي ،وزيادة الغالت وخفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري( .الزراعية ،ضمان االستدامة البيئية وبناء القدرة
على الصمود أمام تغري املناخ)
 .0مساهمات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مكافحة الفقر الريفي في البلدان النامية :

يساهم الصندوق يف مكافحة الفقر الريفي يف الدول النامية عن طريق اقامة برامج وشركات تدعم وترافق
السكان الريفيني الفقراء ،كما يعمل الصندوق على توفري التمويل الالزم للمشاريع والربامج اليت تساعد على دفع

عجلة النمو االقتصادي يف املناطق الريفية .
 .5.0إقامة البرامج وعقد الشراكات لدعم ومرافقة السكان الريفيين :وتتمثل اهم هذه الربامج و الشراكات
فيما يلي:

أ .برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة:

ميثل برنامج التأقلم لصاحل أصحاب احليازات الصغرية الربنامج الرئيسي للصندوق لتوجيه التمويل املناخي
والبيئي اىل املزارعني أصحاب احليازات الصغرية ،وبفضل اجلهود املشرتكة والدعم الذي حتصل عليه الصندوق من
اجلهات املاحنة ،تلقى الربنامج مسامهات قيمتها  355مليون دوالر امريكي ،وساعد الربنامج مثانية ماليني مزارع يف
 03بلدا على التأقلم مع أثر تغري املناخ وبناء سبل معيشة أكثر قدرة على الصمود( .الزراعية ،شبكة عاملية من الدول
االعضاء امللتزمة).
ب .مرفق مساعدة الشعوب االصلية:
تعترب الشعوب االصلية والقبلية واألقليات العرقية من أفقر الشعوب وأكثرها هتميشا ،وترتكز أغلبية هذه
الشعوب يف املناطق الريفية ،ويصعب إيصال الربامج اإلمنائية إليها ،ولدعم هذه الشعوب ومساندهتا أنشأ الصندوق
الدويل للتنمية الزراعية مرفق مساعدة الشعوب األصلية ،ويعترب هذا املرفق أداة متويلية مبتكرة تساعد الشعوب األصلية
على إجياد حلول للتحديات اليت يواجهوهنا ،ويدعم املرفق املشاريع اليت تصممها وتنفذها جمتمعات السكان األصليني
ومنىظماهتا وذلك من خالل تدعيمها مبنح تصل قيمتها اىل  05الف دوال امريكي( .الزراعية ،مرفق مساعدة الشعوب
األصلية).
ج .مرفق التعاون بين بلدان الجنوب و التعاون الثالثي المشترك بين الصين والصندوق:
انشئ املرفق يف فيفري  ، 0558وهو أول مرفق يف الصندوق مكرس كليا للتعاون بني بلدان اجلنوب و التعاون
الثالثي ،ويهدف هذا املرفق اىل تبادل اخلربات واملعارف واملوارد ،والرتويج للروابط بني األعمال واإلستثمارات عرب
البلدان النامية ،مع هدف واسع يتمثل يف تعزيز اإلنتاجية الزراعية للسكان الفقراء الذين يعيشون يف املناطق الريفية،
وزيادة دخوهلم و حتسني سبل عيشهم.
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د .منصة ادارة المخاطر الزراعية:

مت إنشاء منصة إدارة املخاطر الزراعية يف سنة  0553مببادرة من جمموعة العشرين وبتنسيق من الصندوق

الدويل للتنمية الزراعية ،ومتول املنصة من شراكة متعددة املاحنني بني املفضوية األوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية،
والوكالة اإليطالية للتعاون االمنائي ،والصندوق ،والوكالة األملانية للتعاون .تروج املنصة ملنهجية قوية وشاملة لتقييم
املخاطر الزراعية وإدارهتا يف البلدان النامية ،وتقدم أدلة بشأن املخاطر وتوفر أدوات إلدارة املخاطر الزراعية(.الزراعية،
منصة إدارة املخاطر الزراعية)
ه .مرفق الالجئين ،والمهاجرين ،والتهجير القسري ،واالستقرار الريفي:

بات التشريد القسري يف السنوات األخرية مشكلة عاملية ،مدفوعة يف ذلك بالنزاعات والعنف واالضطهاد

وانتهاكات حقوق اإلنسان ،ويتخذ التشريد القسري بعدا ريفيا ،حيث تنتمي أعداد كبرية من املشردين إىل املناطق
الريفية ،ويفضي ذلك اىل تدهور األراضي الزراعية واهنيار إنتاج األغذية يف املناطق اليت نزح عنها أصحاهبا ،ويزيد ذلك
من الضغوط الواقعة على املوارد الطبيعية واألمن الغذائي والنىظم الغذائية يف اجملتمعات احمللية املضيفة .ويف إطار
االستجابة هلذه االزمة أنشأ الصندوق مرفق الالجئني واملهاجرين والتهجري القسري واالستقرار الريفي ،يهدف هذا
املرفق اىل حتقيق ما يلي(الزراعية ،مرفق الالجئني ،واملهاجرين ،والتهجري القسري ،واالستقرار الريفي):
 توفري ما ال يقل عن مليون يوم عمل مؤقت ،وماال يقل عن  05ألف وظيفة؛ إنشاء أكثر من  055مشروع للبنية األساسية اجملتمعية ،مبا يشمل بناء الطرق ،ونىظم الري ،واألسواق؛ حتسني إدارة املوارد الطبيعية؛ تقدمي جمموعة من دورات التدريب املرتبطة بالزراعة؛ زيادة الوصول اىل اخلدمات املالية.و .مرفق ادارة المخاطر الجوية:
هو عبارة عن شراكة بني الصندوق وبرنامج األغذية العاملي ،مت إنشاؤه سنة  ،0558ويدعم املرفق املبادرات
الرامية اىل تعزيز قدرات املزارعني أصحاب احليازات الصغرية على مواجهة الىظروف اجلوية املتطرفة وغريها من خماطر
اإلنتاج الزراعي ،وحيقق املرفق ذلك من خالل دعم إجراء البحوث وتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات ،وتنفيذ
حلول مبتكرة إلدارة املخاطر.
 .0.0توفير التمويل للبرامج الرامية لمكافحة الفقر الريفي في البلدان النامية:

يتمثل دور الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف توفري التمويل الالزم للربامج و املشاريع اليت من شأهنا املسامهة

يف دفع عجلة النمو االقتصادي ،واحلد من التفاوتات ،وحتسني ظروف معيشة السكان الريفيني الفقراء ،بلغ جمموع
برنامج العمل للصندوق للفرتة  0558-5928حوايل  02.2مليار دوالر ،غطت  5590مشروعا تنمويا يف
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املناطق الريفية حول العامل ،ومتثلت مصادر متويل هذه الربامج يف القروض و املنح املقدمة من طرف الصندوق إضافة
اىل التمويل املشرتك واملسامهات احمللية اليت تقدمها الدول واهليئات واملؤسسات الدولية.
أ .تمويل البرامج و المشاريع االستثمارية الريفية عن طريق قروض و منح الصندوق:

يقدم الصندوق معىظم موارده اىل البلدان ذات الدخل املنخفض بشروط تيسريية للغاية ،وبفرتة سداد مدهتا

 05سنة ،مبا يف ذلك فرتة مساح مدهتا عشر سنوات ،وبرسم خدمة بواقع  5.20باملائة .كما يقدم الصندوق نوعني
من املنح  :املنح العاملية والقطرية واملنح اإلقليمية .تركز املنح القطرية أساسا على تعزيز القدرات يف جمال املؤسسات
والتنفيذ والسياسات ،واإلبتكار يف اجملاالت املواضيعية ،وتستخدم هذه املنح أيضا لتجريب تكنلوجيات ومنهجيات
جديدة ميكن توسيع نطاقها الحقا ،ومتول املنح العاملية واإلقليمية االستجابات االبتكارية للتحديات الريفية و الزراعية
اليت يواجهها عديد من البلدان الشريكة( .الزراعية ،التقرير السنوي ،0552 ،ص  ،)00ويوضح اجلدول رقم 53
إمجايل القروض واملنح املقدمة من طرف الصندوق لتمويل الربامج واملشاريع االستثمارية الريفية خالل الفرتة املمتدة
من سنة  5928اىل غاية .0558
بلغ جمموع الربامج واملشروعات اليت موهلا الصندوق يف سعيه الستئصال الفقر واجلوع يف املناطق الريفية يف
الدول النامية حوايل  5590مشروعا وبرناجما خالل الفرتة املمتدة من سنة  5928اىل غاية  ،0558وبغالف مايل
بلغ  59805.0مليون دوالر أمريكي ،ويتضح من اجلدول أن الصندوق وجه معىظم متويله إلقليم آسيا واحمليط
اهلادي و إفريقيا ،لرتكز معىظم فقراء الريف يف العامل يف هذه االقاليم ،حيث استأثر إقليم آسيا واحمليط اهلادي ب
 0085.0مليون دوالر ،وهو ما يفوق  33يف املائة من إمجايل التمويل املقدم من الصندوق ،فيما حىظيت إفريقيا
الغربية والوسطى وإفريقيا الشرقية واجلنوبية جمتمعتني ب ـ ــ 2909.0 :مليون دوالر  ،وهو ما يقارب  05يف املائة من
جمموع التمويل املقدم من طرف الصندوق
الجدول رقم  :01تمويل الصندوق للبرامج و المشروعات الريفية خالل الفترة 1013-1.93
(المبالغ بماليين الدوالرات)
الفترات

100.-1.93

1011-1010

1012-1011

1019-1012

1013

1013-1.93

افريقيا الغربية و الوسطى
المبلغ االجمالي

1 926.2

592.3

587.1

266.9

372.6

3745.0

عدد البرامج و المشروعات

182

21

18

4

11

236

افريقيا الشرقية و الجنوبية
المبلغ االجمالي

2 087.8

619.9

602.4

505.4

225.6

4 084.5

عدد البرامج و المشروعات

152

17

15

12

4

200

اسيا و المحيط الهادي
المبلغ االجمالي

3 605.4

854.3

1 024.8

675.3

420.4

6 580.2

عدد البرامج و المشروعات

204

26

27

14

6
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امريكا الالتينية و الكاريبي
المبلغ االجمالي

1 670.0

272.2

227.7

191.3

77.6

2 438.8

عدد البرامج و المشروعات

139

17

13

11

4

184

الشرق االدنى و شمال افريقيا و اوروبا
المبلغ االجمالي

1 878.5

370.8

349.2

395.9

40.9

2 991.9

عدد البرامج و المشروعات

147

18

15

15

3

198

مجموع التمويل المقدم من الصندوق

11 167.8

2 709.5

2 791.2

2 034.8

1 137.1

19 840.4

مجموع عدد البرامج و المشروعات

824

99

88

56

28

1 095

المصدر :الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،التقرير السنوي للصندوق  ،1013ص .09

ب .توفير التمويل المشترك الدولي و المساهمات المحلية للبرامج و المشاريع االستثمارية الريفية:

يشمل التمويل املشرتك كال من التمويل متعدد االطراف والتمويل الثنائي ومسامهة املنىظمات غري احلكومية إضافة اىل

مصادر أخرى تتمثل أساسا يف التمويل اجلماعي و التمويل من موارد القطاع اخلاص ،ويبني اجلدول رقم  50إمجايل
التمويل املشرتك و املسامهات احمللية اليت متكن الصندوق من تعبئتها لتمويل املشاريع يف املناطق الريفية.
الجدول رقم  :01التمويل المشترك و المساهمات المحلية للفترة ( 1013-1.93بماليين الدوالرات)
نوع التمويل

1012

1011

1012

1019

1013

-1.93
1013

التمويل المشترك
508

805.2

98.9

588.5

050.3

8950.0

متويل متعدد االطراف

0.0

05.0

00.9

3.5

00.3

5855.2

-

0.5

0.0

5.0

00.0

550.9

585.2

9.8

03.8

505.0

5592.2

اجمالي التمويل المشترك

113.1

1021.2

123.2

11..1

131.1

11330.1

المساهمات المحلية

201

.12.2

1.1.1

92..2

232.9

12093.1

-

 -متويل ثنائي

 منىظمات غري حكومية 5.9-

مصادر اخرى

المصدر :الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،التقرير السنوي للصندوق  ،1013ص .02

بلغ إمجايل التمويل املشرتك الدويل خالل الفرتة  0558-5928ما يفوق  55885مليون دوالر أمريكي،
متكن من خالله الصندوق من تعبئة  5855مليون دوالر امريكي من التمويل الثنائي سامهت فيه الدول األعضاء،
واجلهات الثنائية اخلمس األوىل املشاركة يف التمويل هي فرنسا وإسبانيا وأملانيا وهولندا وبلجيكا اليت قدمت معا أكثر
من  25يف املائة من جمموع التمويل املشرتك الثنائي.كما متكن الصندوق من تعبئة ما يفوق  8950مليون دوالر
أمريكي من التمويل املشرتك متعدد األطراف ،واجلهات املاحنة األربع األوىل هي صندوق األوبك للتنمية الدولية،
ومصرف التنمية اإلفريقي ،والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري ( جمموعة البنك الدويل) والصندوق العريب لإلمناء
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اإلقتصادي واإلجتماعي ،فيما قدرت االموال اليت متكن الصندوق من تعبئتها من املسامهات احمللية مبا يعادل
 50528.0مليون دوالر أمريكي خالل الفرتة املمتدة من سنة  5928اىل غاية سنة .0558
 .2تحليل النتائج:

متثلت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما يلي:

 -5يعترب الفقر يف األساس ظاهرة ريفية ،وهذا الرتفاع نسبة الفقراء الريفيني اىل إمجايل فقراء العامل ،وحسب
إحصائيات سنة  0550قدر عدد السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع (يعيشون على أقل من  5.95دوالر
أمريكي يف اليوم) حبوايل  230مليون شخص 85 ،يف املائة منهم يعيشون املناطق الريفية؛
 -0ينتهج الصندوق الدويل للتنمية الزراعية اسرتاتيجيات متعددة القطاعات تتناول جوانب الضعف االقتصادية
واالجتماعية و البيئية اليت يواجهها فقراء الريف يف حياهتم اليومية ،وتتمثل أهم حماور ها يف :متكني فقراء الريف
وتعزيز قدراهتم ،إرساء الشراكات القطرية و العاملية ،حتسني التغذية ،توفري مشاريع ريفية متنوعة ،حتسني البىن
التحتية الريفية ،مساعدة السكان الريفيني على االستجابة لتغري املناخ؛
 -3يساهم الصندوق يف احلد من الفقر الريفي يف الدول النامية عن طريق إقامة برامج و شراكات تدعم سكان الريف
يف سعيهم لتحسني ظروف معيشتهم ،كما يساهم الصندوق يف احلد من الفقر الريفي عن طريق توفري التمويل
للربامج واملشاريع الرامية الستئصال الفقر يف املناطق الريفية يف البلدان النامية ،وقد مول الصندوق خالل الفرتة
املمتدة من سنة  5928اىل غاية سنة  0558ما يعادل  5590مشروعا ،وبتكلفة امجالية قدرت ب 02.2
مليار دوالر أمريكي ،واستفاد منها  028مليون شخص من سكان الريف الفقراء.
 .2الخاتمة:

رغم أن معدالت الفقر يف العامل تراجعت بشكل كبري خالل العقدين املاضيني إال أن معدالته يف املناطق

الريفية ظلت جد مرتفعه ،وبلغت نسبة السكان الريفيني الفقراء اىل إمجايل السكان الفقراء يف العامل يف سنة 0550
حوايل  85يف املائة ،وهو ما يدل على ارتباط الفقر يف العامل أساسا بالسكان الريفيني ،ويبذل الصندوق الدويل
للتنمية الزراعية منذ نشأته سنة  5922جهودا كبرية لتوفري التمويل الالزم للسكان الريفيني من أجل مساعدهتم على
إطالق برامج ومشاريع تساعدهم يف اخلروج من دائرة الفقر ،كما يعتمد الصندوق على اسرتاتيجيات متعددة احملاور
من أجل تعميق مسامهاته يف مكافحة الفقر الريفي ،ورغم هذه اجلهود احلثيثة اليت يبذهلا الصندوق ملكافحة
الفقر واجلوع يف املناطق الريفية إال النتائج احملققة ما زالت ضعيفة.
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 -1أبو بكر الشريف خوالد ،و نوة ثالجية" .)0552( .التنمية الزراعية و دورها في مكافحة الفقر في بلدان منظمة المؤتمر

اإلسالمي :قراءة في تجربة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  ،" IFADجملة دراسات وأحباث ،جامعة زيان عاشور ،اجلزائر،
.)00(8

 -1الصندوق الدويل للتنمية الزراعية( .أفريل " .)0550اعمل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية :وأحدث فرقا" .روما.
ايطاليا.
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 -9الصندوق الدويل للتنمية الزراعية( .بال تاريخ)" .الحد من الفقر من خالل األغذية المغذية" .من املوقع
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 -11الصندوق الدويل للتنمية الزراعية( .بال تاريخ)" .مرفق الالجئين ،والمهاجرين ،والتهجير القسري ،واالستقرار الريفي" .من
)https://www.ifad.org/ar/farms (04-04-2020 ; 22 :14
املوقع:
 -11الصندوق الدويل للتنمية الزراعية( .بال تاريخ)" .مرفق مساعدة الشعوب األصلية" .من املوقع:

(05-04-2020; 18:04)https://www.ifad.org/ar/ipaf
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شامل" .روما .ايطاليا.

 -13نصري حمسن عبد احلسني" .)0559( .الضبط االجتماعي في المجتمع الريفي" .جملة كلية الرتبية االساسية  ،اجلامعة
املستنصرية ،العراق.)05(53 ،
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