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اإن اإطلق "م�ضروع الق�ضاء على الجوع- م�ضروع �ضيا�ضة لتحقيق الأمن الغذائي في 

البرازيل"- في اأكتوبر/ت�ضرين الأول عام 2001 على يد لويز اإينا�ضيو لول دا �ضيلفا، 

النقا�ش  ن�ضج  مدى  يبرز  الرئا�ضة،  �ضدة  اإلى  و�ضل  ثم  المر�ضحين  اأحد  كان  الذي 

والمقترحات ب�ضاأن الم�ضائل المتعلقة بالأمن الغذائي ومكافحة الجوع، والتي باتت 

اأولويات وطنية ينبغي معالجتها من خلل اتخاذ اإجراءات حكومية مدرو�ضة وحازمة 

بم�ضاركة المجتمع.

اأ�ضبح   ،2003 الرئا�ضة في عام  �ضدة  اإلى  بالنتخابات وو�ضوله  لول  الرئي�ش  فوز  ومع 

"م�ضروع الق�ضاء على الجوع" ا�ضتراتيجية حكومية رئي�ضية لتوجيه ال�ضيا�ضات القت�ضادية 
والجتماعية في البرازيل، و�ضكل بداية تحول لتجاوز النق�ضام القديم بين هذه ال�ضيا�ضات. 

واتخذت الحكومة اإجراءات لإدراج ال�ضيا�ضات الهيكلية في �ضيا�ضات الطوارئ من اأجل مكافحة 

الجوع والفقر. كما نفذت �ضيا�ضات جديدة مختلفة في مجال الزراعة الأ�ضرية وو�ضعت 

ت�ضريعات اأ�ضا�ضية لل�ضيا�ضة الوطنية في مجال الأمن الغذائي والتغذوي.

ويعتبر هذا الكتاب جزءا من ال�ضل�ضلة الخا�ضة ال�ضادرة عن مركز الدرا�ضات الزراعية 

المتعلقة  البرازيلية  التجربة  لفهم  اأ�ضا�ضية  ن�ضو�ضا  ويعر�ش  الريفية  والتنمية 

بالق�ضاء على الجوع في مراحل مختلفة من م�ضارها على مدى فترة ثماني �ضنوات 

من التنفيذ كبرنامج حكومي. وهذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة من الأفكار ب�ضاأن 

والتقدم  الأ�ضرية  الزراعة  ودور  المجتمع  فئات  تعبئة مختلف  مثل  جوانب مختلفة، 

المحرز والتحديات الماثلة، وغير ذلك.



)NEAD( مركز الدرا�سات الزراعية والتنمية الريفية

يعتبر مركز الدرا�سات الزراعية والتنمية الريفية التابع 

لوزارة التنمية الزراعية مكانا للتفكير ون�شر المعارف 

البحوث  مراكز  مختلف  مع  الموؤ�ش�شي  والتفاعل 

والحركات  الحكومية  غير  والمنظمات  والجامعات 

االجتماعية ومنظمات التعاون الوطنية والدولية.

الم�شاهمة  على  منه  حر�شا  اإجراءاته  المركز  ويتخذ 

في  وتح�شينها  العامة  ال�شيا�شات  نطاق  تو�شيع  في 

مجاالت االإ�شالح الزراعي، والنهو�ض بالزراعة االأ�شرية، 

الريفية  المجتمعات  في  والتنمية  الم�شاواة  وتعزيز 

التقليدية.

والتنمية  الزراعية  الدرا�سات  مركز  بين  وال�سراكة 

بهدف  اأقيمت  التي  مركزا،   70 من  واأكثر  الريفية 

وتحفيز  جديد،  اإنمائي  برنامج  بلورة  في  الم�شاهمة 

نطاق  وتو�شيع  االجتماعية،  والم�شاركة  النقا�ض 

الح�شول على المعلومات، ُتمّكن على وجه الخ�شو�ض 

قواعد  واإتاحة  والبحوث،  الدرا�شات  ون�شر  اإعداد  من 

البيانات للمواطنين، وتنظيم الحلقات الدرا�شية.

اإطار  في  تناولها  يجري  التي  الموا�شيع  بين  ومن 

التعاون الموؤ�ش�شي ما يلي: الم�شائل المتعلقة بالزراعة، 

والذاكرة  الدولية،  والمفاو�شات  االإقليمي،  والتكامل 

والمراأة  الرجل  بين  والم�شاواة  ال�شعبيتان،  والثقافة 

للمناطق  الجديدة  والديناميات  الريفية،  والتنمية 

الريفية.

التالي:  الموقع  زيارة  يرجى  التفا�شيل،  من  للمزيد 

www.nead.gov.br

منظمة االأغذية والزراعة لالأمم المتحدة

تبذل منظمة االأغذية والزراعة جهودا عالمية منذ �شتة 

تح�شين  اإلى  جاهدة  وت�شعى  الجوع،  لمكافحة  عقود 

االإنتاج الزراعي ومن ثم نوعية حياة المزارعين. وتاأخذ 

بزمام  واليتها،  اإطار  في  والزراعة،  االأغذية  منظمة 

اأغذية  واإنتاج  البيئة  اإلى �شمان حماية  اأن�شطة تهدف 

حياة  للعي�ض  للجميع  كافية  موارد  وتوافر  �شحية، 

مفعمة بال�شحة.

الهدف  اإلى  والزراعة  االأغذية  منظمة  اأن�شطة  وت�شتند 

يمكن  والذي  الجوع،  ا�شتئ�شال  في  المتمثل  العام 

ا�شتهالك  اإلى  االنتقال  وتيرة  اإ�شراع  تحقيقه من خالل 

اإنتاج تت�شم باال�شتدامة، وذلك من خالل  غذائي ونظم 

العالمية  الغذائية  اإن�شافا للنظم  اأكثر  باإدارة  النهو�ض 

بلدان  بين  فيما  التعاون  نطاق  وتو�شيع  والوطنية، 

المنظمة  في  الالمركزية  عجلة  وت�شريع  الجنوب 

حتى يت�شنى لها تقديم خبراتها واال�شتفادة منها في 

يقوم  التي  الركيزة  االأهداف  هذه  كل  وت�شكل  الميدان. 

مع  بالتعاون  المنظمة  به  ت�شطلع  الذي  العمل  عليها 

العام  القطاعين  في  ال�شريكة  والمنظمات  الحكومات 

على  الوطنية  القدرات  تعزيز  اإلى  �شعيا  والخا�ض 

اال�شتفادة من المنافع العامة.

وتتمثل مجاالت العمل الرئي�شية االأربعة للمنظمة في 

ما يلي:

اإتاحة المعلومات للجميع  •
تقا�شم الخبرة في مجال ال�شيا�شات  •

اإتاحة منتدى للدول  •
ن�شر المعارف في الميدان.  •

www.fao.org
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اإلى  الإ�سارة  تعبر  بتعيين حدودها وتخومها. ول  اأو  ب�سلطاتها  يتعلق  ما  اأو في  اأو منطقة،  مدينة 
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13-	الحد	من	ظاهرة	الفقر	
من	44	مليون	ن�ضمة	اإلى	29.6	مليون	ن�ضمة

ماورو اإدواردو ديل غرو�سي

اعتمده  الذي  الفقر  لمفهوم  الفقر وفقا  لتطور مع�سلة  بالتف�سيل  الف�سل  يتطرق هذا 

برنامج الق�ساء على الجوع، مع التركيز على الزراعة الأ�سرية.

وعن  مختلفة  عامة  اأن�سطة  عن  تقارير  تقديم  تم  ال�سابقة،  الف�سول  وفي   

ال�سيا�سات التي تم تنفيذها �سمن برنامج الق�ساء على الجوع وتم و�سف تطورها منذ 

انطالق البرنامج في �سنة 2003 و�سفا مف�سال. ومن الوا�سح اأنه لم يتم تحديد م�ستويات 

الفقر ح�سريا من قبل ال�سيا�سات المتبعة مبا�سرة �سمن برنامج الق�ساء على الجوع، 

بل اأي�سا من قبل الظروف التي فر�سها القت�ساد الكلي بالبرازيل. ومع ذلك، فقد ن�س 

البرنامج منذ المراحل الأولى ل�سياغته على �سيا�سات هيكلية ذات طابع اقت�سادي كلي، 

مثل ال�سيا�سات التي من �ساأنها خلق فر�س للعمل واأن�سطة مدرة للدخل، وتوفير �سمان 

اجتماعي �سامل، وحد اأدنى للدخل، واإ�سالح زراعي، وحوافز لفائدة الزراعة الأ�سرية. 

بين  يوؤلف  كونه  في  المذكور  للبرنامج  الرئي�سية  المزايا  اإحدى  وتتمثل 

اأو  معين  ن�ساط  بتقييم  القيام  الم�ستحيل  من  يجعل  مما  مختلفة،  عامة  �سيا�سات 

الجوع لن يتم  الق�ساء على  اأثر برنامج  الأن�سطة.  ولذلك، فاإن  مجموعة محددة من 

�سكان  بين  الفقر  ظاهرة  تطور  تقييم  بالأحرى  يتم  واإنما  الف�سل،  هذا  في  تقييمه 

البرازيل وفقا للمنهجية التي يعتمدها هذا البرنامج. وكما هو م�سار اإليه في مرحلة 

توفر  البرازيل  في  الفقر  ن�سب  فاإن  وت�سميمه،  الفقر  على  الق�ساء  برنامج  ت�سخي�س 

موؤ�سرا قويا لأمن الغذاء والتغذية ل�سكان البرازيل.

تحديد	ال�ضكان	الذين	يواجهون	انعدام	الأمن	الغذائي

من اأجل تقدير عدد ال�سكان الذين �سي�ستفيدون من برنامج الق�ساء على الجوع، طور 

 1.00 وهي  الدولي  البنك  حددها  كما  الفقر  خط  على  قائمة  منهجية  البرنامج  هذا 

دولر اأمريكي في اليوم، مع تكييفها ح�سب الظروف البرازيلية. ولأجل اأن يوؤخذ بعين 

العتبار الأثر الذي تخلفه ن�سب متباينة من تكاليف العي�س في مناطق مختلفة من 

اأ�سا�س مناطق ريفية من  البرازيل، فقد تقرر اعتبار خط الفقر بح�سب المناطق، على 

المنطقة ال�سمالية ال�سرقية وتكلفة المعي�سة المختلفة الملحوظة في المناطق الح�سرية 

البرازيلية  المناطق  في  الريفية  والمناطق  ال�سغرى  الح�سرية  والمناطق  الكبرى  
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االتجربة البرازيلية

برنامج	الق�ضاء	على	الجوع

ريال   68.48 هو  منطقة  كل  ل�سكان  الفقر  لخط  المرجح  المعدل  كان  وقد  الأخرى. 

برازيلي ح�سب الأرقام الم�سجلة في �سنة 1999، عندما تمت �سياغة هذه المنهجية.  

وبالإ�سافة اإلى هذه التجربة على التق�سيم الإقليمي، فقد تم تعديل المعطيات 

بخ�سو�س دخل الأ�سر الذي ي�سير اإلى اأن جزءا من الأغذية التي ت�ستهلكها تاأتي من 

فقط  تبلغ  الذاتي  ال�ستهالك  ن�سبة  فاإن  المجموع،  وفي  الخا�س.  الزراعي  اإنتاجها 

1.2 في المائة من دخل جميع الأ�سر الم�سرح به، مع اأنه يمثل ن�سبة 17.3 في المائة 

الزراعية. وقد  الأن�سطة  "اأنها ت�ستغل لح�سابها الخا�س" في  التي �سرحت  الأ�سر  من 

تم خ�سم بع�س العنا�سر التي ت�سكل "النفقات العامة"، مثل دفع الإيجار والأق�ساط 

1
الخا�سة بالعقار، من الدخل الإجمالي لالأ�سر.

بها  قام  التي  المنزلية  للعينة  الوطني  الم�سح  عملية  فاإن   ،2004 عام  وحتى 

اأكر  وليات  في  الريفية  المناطق  ت�سمل  لم  والإح�ساء  للجغرافيا  البرازيلي  المعهد 

واأمازونا�س واأمابا وبارا وروريما وروندوني.

عدد  مع  تنا�سبيا  الفقراء  الأ�سخا�س  عدد  الم�سروع  قدر   ،1999 �سنة  وفي 

ال�سكان لإح�ساء �سنة 2000. ومنذ 2004، بداأت عملية الم�سح الوطني للعينة المنزلية 

اأجل ذلك ن�سبة الأ�سخا�س الفقراء الملحوظة في  تغطي هذه الوليات وت�ستخدم من 

المقارنة مع  قابلية  2001-2003، وبذلك حافظت على  لتقدير عددهم في   2004 �سنة 

المنهجية الأ�سلية.

وتتمثل جزئية اأخرى من المنهجية التي اعتمدها م�سروع الق�ساء على الجوع 

في كونه قد اأق�سى كل الأ�سر اأرباب العمل من بين الأ�سخا�س الفقراء، اأي اأنه قد تم 

اعتبار اأن العدد القليل من اأ�سر اأرباب العمل ذات دخل فردي تحت خط الفقر - وكان 

مما  اأقل  بدخل  �سرحت  قد  تكون  قد   - اأ�سرة   70.000 حوالي   1999 �سنة  في  عددها 

تح�سل عليه في الواقع، ولهذا ال�سبب تم ت�سمينها في مجموعة الأ�سر غير الفقيرة. 

وبا�ستعمال هذه المنهجية قدر عدد الأ�سخا�س الذين يواجهون انعدام الأمن 

الغذائي بنحو 44 مليون �سخ�س:

اإلى  ينتمون  �سخ�س  مليون   44 043 من  مكون  محتمل  جمهور  اإلى  المعطيات   ت�سير 

الأ�سر  من  المائة  في   21.9 الفقراء  ال�سكان  ويمثل   .)1999( اأ�سرة  مليون   9 324 
و27.8  في المائة من مجموع �سكان البالد موزعة كما يلي: 19.1 في المائة من �سكان 

ال�سغرى،  الح�سرية  المناطق  �سكان  من  المائة  في   25.5 الكبرى،  الح�سرية   المناطق 

الريفية. ومن حيث الأرقام المطلقة، فالنتائج هي  و46.1 في المائة من �سكان المناطق 

كالتالي: 003 9 مليون �سخ�س، و027 20 مليون �سخ�س، و012 15 مليون �سخ�س لكل 

.(Zero Hunger Project, 2001, p. 74) منطقة �سكنية

.Takagi; Graziano da Silva; del Grossi, 2001 :من اأجل و�سف كامل للمنهجية، انظر 
1
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تطور	م�ضتويات	الفقر	اإلى	حدود	2009

الجوع  على  الق�ساء  برنامج  انطالق  اإثر  على  للفقر  نتحقق مما حدث  الآن  دعونا 

الغاية،  ولهذه  للبرنامج.  الأ�سلية  المنهجية  با�ستخدام  وذلك   ،2003 �سنة  في 

الوطني  الم�سح  قبل  من   1999 �سنة  المعتمد  التي  الفقر  خط  نف�س  ا�ستعمال  �سيتم 

INPC الوطني  ال�ستهالك  �سعر  لموؤ�سر  وفقا  الأرقام  فهر�سة  مع  المنزلية،   للعينة 

. ويعتبر الم�سح الوطني للعينة المنزلية م�سدَر 
2(National Consumer Price Index)

 .2009 اآخر المعلومات المتاحة والمنجزة في �سنة  هذه المعلومات، بما في ذلك 

مليون   29.6 البرازيل  لدى  كان  فقد   :1 البياني  الر�سم  في  النتائُج  وَتظهُر 

 .2009 �سخ�س يعي�سون تحت خط الفقر المعتمد في برنامج الق�ساء على الجوع في 

كما تبين النتائج اأن ذلك الفقر ا�ستمر في الرتفاع في البرازيل اإلى غاية 2003، اأي 

عندما بداأ تنفيذ برنامج الق�ساء على الجوع. وفي 2003، واجه البلد اأي�سا اأزمة �سعر 

ارتفاع  في  ت�سبب  مما  ال�سابقة،  الإدارات  عن  ورثها  التي  النفقات  وميزان  العمالت 

بداأت  2003 عندما  اعتبارا من عام  التوجه قد تراجع  اأن هذا  البطالة.  غير  معدلت 

مليون   20 تخلي�س  تم  فقد  واإجمال،  وبحدة.  با�ستمرار  تنخف�س  الفقر  م�ستويات 

�سخ�س من الفقر ما بين 2003 و2009.

ومن حيث التنا�سب، فقد انتقلت ن�سبة الفقر من 27.8 في المائة في �سنة 1999 

اإلى 28.1 في المائة في �سنة 2003، وبذلك انخف�س بحدة اإلى 15.4 في المائة في 2009 

)الر�سم البياني 2(.

.Takagi; Graziano da Silva; del Grossi, 2001 :من اأجل و�سف كامل للمنهجية، انظر 
2
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 الر�ضم	البياين	1 – عدد	الأ�ضخا�س	الفقراء	وفق	املعايري	التي	اعتمدها	

برنامج	الق�ضاء	على	اجلوع،	الربازيل،	2009-1999
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برنامج	الق�ضاء	على	الجوع

وقد تناق�س عدد الأ�سخا�س الفقراء بحدة اأكبر في المناطق الح�سرية، حيث 

الح�سرية  المناطق  تليها   ،)1 )الجدول  الفقر  من  �سخ�س  ماليين   10 تخلي�س  تم 

التي عرفت  الريفية  5.6 مليون �سخ�س، والمناطق  الكبرى، حيث �سجل انخفا�س بـ 

الفقر   ن�سب  في  الأكبر  النخفا�س  اأن  غير  �سخ�س.  مليون   5.1 بـ  يقدر  انخفا�سا 

في    14 من  باأكثر  انخف�س  الريفية، حيث  المناطق  في  تنا�سبي،  وب�سكل  قد حدث، 

المائة.

وقد كانت المنطقة ال�سمالية ال�سرقية هي اأول منطقة لوحظ فيها النخفا�س 

الأ�سد في عدد الأ�سخا�س الفقراء: فقد تم تخلي�س 9 ماليين �سخ�س من الفقر ما بين 

19992009 20012002200320042005200620072008
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 الر�ضم	البياين	2 – تطور	ن�ضبة	الفقر	وفق	املعايري	التي	اعتمدها	

برنامج	الق�ضاء	على	اجلوع،	الربازيل،	2009-1999

قر
ف
ل
ل	ا
د
ع
م

199920032009المكان

 التغير

2009–2003

ن�ضبة	الفقرال�ضكانن�ضبة	الفقرال�ضكانن�ضبة	الفقرال�ضكانن�ضبة	الفقرال�ضكان

-8.1%- 11.05.673%22.06.535%19.112.208%9.003الحوا�سر الكبرى

-11.2%- 14.49.734% 26.114.864% 25.524.598%20.027الحوا�سر

-14.4%- 28.45.125% 45.48.174% 42.713.299%15.012القرى 

-12.4% 15.420.531% 28.129.574% 27.850.105%44.043البرازيل

.PNADs/BGE ا�ستنادا اإلى ،DEL GROSSI :الم�سدر

 اجلدول	1	-	تطور	ال�ضكان	الفقراء	وفق	املعايري	التي	اعتمدها	برنامج	الق�ضاء	

على	اجلوع	بح�ضب	مكان	الأ�رشة،	الربازيل	)األف	ن�ضمة(



299

الحد من ظاهرة الفقر: من 44 مليون ن�سمة اإلى 29.6 مليون ن�سمة

30

25

20

15

10

5

0

1999
2003

2009

 الر�ضم	البياين	3 – تطور	ن�ضبة	الفقر	وفق	املعايري	التي	اعتمدها	

برنامج	الق�ضاء	على	اجلوع،	اأقاليم	الربازيل،	2009-1999

الغرب الأو�سط الجنوب الجنوب ال�سرقي ال�سمال ال�سرقي ال�سمال

الثانية  الدرجة  ال�سرقية  الجنوبية  المنطقة  احتلت  وقد   .)2 )الجدول  و2009   2003 

في  ل�سيما   ،)3 البياني  )الر�سم  الفقر  من  تخلي�سهم  تم  �سخ�س  مليون   6.5 بـ 

2.9 مليون �سخ�س  بـ  انخفا�س  يقدر  الكبرى حيث تم ت�سجيل  الح�سرية  المناطق 

تقريبا.

الزراعة	الأ�ضرية

الق�ساء  برنامج  تنظيم  تم  فقد  ال�سابقة،  الف�سول  في  ذلك  اإلى  الإ�سارة  تمت  كما 

وتعزيز  الغذائية،  المنتجات  على  الح�سول  هي:  محاور  اأربعة  حول  الجوع  على 

وقد  والر�سد  والتعبئة  الجتماعي،  والت�سامن  الدخل،  وتوليد  الأ�سرية،  الزراعة 

يتم  الذي  الوقت  في  المحلي  الغذائي  الإنتاج  لزيادة  الم�سروع  هذا  ت�سميم  تم 

لل�سكان  الغذائية  للمواد  التقليديين  والمزودين  الأ�سريين،  المزارعين  تحفيز  فيه 

الفقراء:

�سيا�سة  ا�ستئناف  اإلى  الحاجة  في  الجوع  على  الق�ساء  لم�سروع  الرئي�سي  العتبار  يكمن 

الزيادة  بهدف  الأ�سرية  للزراعة  حقيقية  حوافز  توفير  على  قادرة  البرازيل  في  زراعية 

اإنتاج الغذاء و�سمان رعاية اأف�سل للمزارعين ذوي الدخل المنخف�س. ويمكن تحقيق  في 

ذلك من خالل مجموعة من ال�سيا�سات التي تجمع بين تاأمين الدخل الزراعي، والأولوية 

لالإنتاج المحلي، والعتماد على الواردات فقط عندما يكون مو�سم الح�ساد كا�سدا، وتحفيز 

البحوث العامة لتمكين �سغار المزارعين من ال�ستعانة بالتكنولوجيا المنا�سبة، بالموازاة 

قنوات  بتطور  مرتبطة  ناجعة  قرو�س  و�سيا�سة  فعالة،  تقنية  م�ساعدة  توفر  �سيا�سة  مع 

من  ذلك  غير  اإلى  الطبيعية،  والمناظر  البيئة  لحماية  تعاونيات  اإن�ساء  وتحفيز  الت�سويق، 

  .)Zero Hunger Project, p. 87( التدابير
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2009-2003 2009 2003 1999
المنطقة  الإقليم

الأ�ضر	 ال�ضخا�س	 الأ�ضر	 ال�ضخا�س	 الأ�ضر	 ال�ضخا�س	 الأ�ضر	 ال�ضخا�س	

ال�ضمال  813 3 725 351 5 029 1 591 3 741 -760 1 -289

39- 214- 83 351 122 565 57 الحوا�سر الكبرى  285

156- 962- 442 104 2 598 3 066 453 2 394 1 الحوا�سر

93- 584- 216 1 136 310 1 721 216 133 القرى

ال�ضمال	ال�ضرقي	 873 21 455 4 512 24 181 5 491 15 562 3 -021 9 -619 1

364- 1 777- 538 1 2 157 902 3 934 639 2 981 الحوا�سر الكبرى

804- 4 275- 796 1 7 768 2 600 12 044 2 013 9 440 الحوا�سر

451- 2 968- 228 5 566 1 680 8 533 1 803 9 452 القرى

الجنوب	ال�ضرقي 491 11 583 2 653 13 197 3 077 7 823 1 -576 6 -374 1

601- 2 861- 851 3 224 1 453 6 086 1 064 4 436 الحوا�سر الكبرى

585- 2 756- 788 3 033 1 373 5 788 1 035 4 632 الحوا�سر

188- 959- 184 819 371 1 779 483 2 423 القرى

الجنوب	 402 4 993 803 3 890 986 1 511 -817 1 -379

107- 536- 142 545 249 1 081 213 897 الحوا�سر الكبرى

199- 935- 267 1 020 466 1 954 487 2 122 الحوا�سر

73- 346- 102 421 175 768 293 1 383 القرى

الغرب	الو�ضط 463 2 568 786 2 652 429 1 377 -357 1 -276

57- 268- 73 275 130 542 94 403 الحوا�سر الكبرى 

159- 806- 251 939 410 1 745 336 1 439 الحوا�سر

60- 284- 53 214 113 498 138 621 القرى

البرازيل 043 44 324 9 105 50 949 10 574 29 014 7 -531 20 -936 3

1 168- 5 657- 1 687 6 552 2 8 20855 2 067 0 003 9 003 الحوا�سر الكبرى 

1 902- 9 734- 3 544 14 864 5 446 24 598 4 324 20 027 الحوا�سر

865- 5 141- 1 783 8 157 2 648 13 299 2 933 15 012 القرى

.PNADs/BGE ا�ستنادا اإلى ، DEL GROSSI :الم�سدر

اجلدول	2	-	تطور	ال�ضكان	الفقراء	وفق	املعايري	التي	اعتمدها	برنامج	الق�ضاء	على	

اجلوع	بح�ضب	مكان	الأ�رشة،	الربازيل	)اآلف	الأ�ضخا�س	والأ�رش(
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وب�سرف النظر عن تنفيذ ال�سيا�سات العامة الهادفة اإلى زيادة القدرة ال�سرائية 

لل�سرائح ال�سكانية الأكثر فقرا، كان ل بد من ك�سر حلقة الجوع المفرغة، وذلك بتوفير 

الغذائية  للمواد  اإنتاجها  عن  النظر  بغ�س  يمكنها،  التي  الأ�سرية  للزراعة  حوافز 

الأ�سا�سية، اأن تخلق دورات �سالحة من حيث العمل والدخل.  و�سيتم الآن تقديم بع�س 

 لبيان اأهمية الزراعة الأ�سرية بالبرازيل واأبعادها. لقد اأ�سار الإح�ساء الأخير 
3
الأرقام

في  والإح�ساء  للجغرافيا  البرازيلي  المعهد  به  قام  الذي  الحيوانية  والثروة  للزراعة 

�سنة 2006 اإلى اأن هناك 489 175 5 من�ساأة للزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل في 

، وهو 
4
اأ�سر المزارعين اإلى  902 367 4 منها باعتبارها تنت�سب  ال�سنة، تم تحديد  تلك 

الزراعة والثروة الحيوانية  84 في المائة من كل من�ساآت  اأنها م�سوؤولة عن  ما يعني 

تزيـد  منطقـة  ت�سغل  فهي  الهامة،  اأرقامها  من  الرغم  وعلى   .)3 )الجدول  البرازيلية 

قليـال عن 80 مليون هكتـار، وهـو ما يعـادل 24  في المائة من الم�ساحة التي ت�سغلها 

كل المن�ساآت. وعلى الرغم من اأن المن�ساآت غير الأ�سرية م�سوؤولة فقط عن 16 في المائة 

من مجموع المن�ساآت، فاإنها ت�سغل 76 في المائة من المناطق التي ت�سغلها كل واحدة 

منها.

الريفية  المناطق  في  ال�سكان  مجموع  اأرباع  ثالثة  من  يقرب  ما   ويعمل 

)ما يزيد بقليل عن 12 مليون �سخ�س( في المن�ساآت الأ�سرية، بينما يعمل 4.2 مليون 

�سخ�س فقط في من�ساآت غير اأ�سرية. ويبين ا�ستخدام اليد العاملة في المن�ساآت الأ�سرية 

اأهميتها من حيث خلق فر�س العمل في المناطق الريفية:  

فاإنها  المنطقة،  من  المائة  في   24 فقط  ت�سغل  الأ�سرية  المن�ساآت  اأن  من  الرغم  على 

من  المائة  في   34 وعن  الإجمالي  الإنتاج  قيمة  من  المائة  في   38 عن  م�سوؤولة 

برازيليا/ ريال   677 الأ�سرية  المزارع  وتدر  الريفية.  المناطق  في  العائدات  جميع 

وتعتبر  برازيليا/هكتار.  ريال   358 فقط  الأ�سرية   غير  المزارع  تدر  بينما  هكتار، 

كل  في  �سخ�سا   15 من  اأكثر  ت�سغل  فهي  كثيفة:  عمالة  ذات  اأي�سا  الأ�سرية  الزراعة 

هكتار  100 كل  في  �سخ�سين  من  اأقل  الأ�سرية  غير  الزراعة  ت�سغل  بينما  هكتار،   100 

.)Del Grossi; Marques, 2010, p.16(

الأر�س  ت�ستغل  الأ�سرية  المن�ساآت  اأن  على  اأعاله  المذكورة  الموؤ�سرات  وتدل 

بالمواد  المبا�سر  المزود  الأ�سرية  الزراعة  تعتبر  كما  كثافة.  واأكثر  اأف�سل  بطريقة 

الغذائية الم�ستهلكة عادة في البرازيل: فهي ت�سكل 87 في المائة من مجموع الك�سافا، 

و70 في المائة من مجموع الفا�سوليا، و46 في المائة من مجموع الذرة، و 34  في 

المائة من مجموع الأرز، و 59  في المائة من مجموع لحوم الخنزير، و50 في المائة 

.FRANCA; DEL GROSSI; MARQUES, 2009 :بال�ستناد اإلى 
3

 وفقا لمعايير القانون رقم  326 11 �سنة 2006 التي تحدد نوع اأ�سر المزارعين في البرازيل.
4
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من  المائة  في  و58  البقر،  لحوم  مجموع  من  المائة  في  و30  الدواجن،  مجموع  من 

مجموع الألبان المنتجة في البالد. وتبين هذه النتائج الدور ال�ستراتيجي الذي تلعبه 

الزراعة الأ�سرية في �سمان تاأمين الغذاء والتغذية لل�سكان البرازيليين. 

في  ت�سمينها  اإلى  الحاجة  فاإن  البالد،  في  الأ�سرية  الزراعة  اأبعاد  وباعتبار 

تطور  العتبار  بعين  ناأخذ  الآن  دعونا  بديهيا.  كان  الجوع  على  الق�ساء  برنامج 

ال�سيا�سات العامة الرامية اإلى تقوية الزراعة الأ�سرية في البرازيل.

5
الأ�ضرية الزراعة	 الوطني	لتعزيز	 البرنامج	

بالبرازيل،  المزارعين  اأ�سر  لتدعيم  واأ�سملها  الأعمال  اأ�سخم  من  العمل  هذا  يعتبر 

الذين يتم من خاللهم منح قرو�س زراعية وغير زراعية باأ�سعار منخف�سة الفائدة. 

مبالغ  وتوافرت  بقرو�س  عقود  ماليين   10 من  اأكثر  توقيع   ،2003 منذ  تم،  وقد 

مقدارها 52 مليار ريال برازيلي للقرو�س الزراعية، ت�ستاأثر بـ 85 في المائة من كل 

الأ�سرية منذ انطالقه. الزراعة  الوطني لتعزيز  للبرنامج  المخ�س�سة  الأموال 

اآثار  تاأمين	الدخل	والتاأمين	على	

الأ�ضرية الزراعة	 المناخية	على	 التقلبات	

مدعمة  عمليات  الأ�سرية  الزراعة  لتعزيز  الوطني  البرنامج  عمليات  اأغلب  تعتبر 

في  خ�سم  وجود  ي�سمن  الذي  الأ�سرية،  للزراعة  الأ�سعار  �سمان  برنامج  قبل  من 

 للمزيد من التفا�سيل، انظر الف�سل الذي اأعده بيرا�سي وبيتينكورت.
5

الزراعة	غير	الأ�ضرية الزراعة	الأ�ضرية	

الخ�ضائ�س

 % القيمة  % القيمة	

عدد الموؤ�س�سات  902 367 4 %84 587 807 %16

الم�ساحة )مليون هكتار(  80.3 %24 249.7 %76

العمل )مليون ن�سمة(  12.3 %74 4.2 %26

)مليار ريال( قيمة الإنتاج 54.4 %38 89.5 %62

الدخل )مليار ريال(   41.3 %34 80.5 %66

 DEL GROSSI; MARQUES, 2010 :الم�سدر

 اجلدول	3	-	تو�ضيف	من�ضاآت	الزراعة	والرثوة	احليوانية	وفق	ت�ضنيف	

الزراعة	الأ�رشية	املن�ضو�س	عليها	يف	القانون	رقم	326 11،	الربازيل،	2006
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مو�سم  خالل  الأ�سعار  في  الحا�سل  النخفا�س  مع  متنا�سب  ب�سكل  التمويل  عقود 

ي�سل  اأن  ويمكن  منتجا،   35 الراهن  الوقت  في  ذلك  ويغطي  المحا�سيل.  ت�سويق 

لتعزيز  الوطني  البرنامج  وباعتبار  مزارع.  لكل  برازيلي  ريال   5 000 اإلى  الخ�سم 

جوهره  في  يعد  البرنامج  هذا  فاإن  الت�سويق،  باأ�سعار  مرتبطا  الأ�سرية  الزراعة 

الأ�سريين.   المزارعين  ت�سمل  التي  القترا�س  عمليات  في  الدخل  ل�سمان  برنامجا 

للح�ساد،  المتو�سط خالل كل مو�سم  العقود في  000 500 من  تم تطبيقه على  وقد 

ومنح خ�سم متو�سط قدره 1.2 األف ريال في عقود برنامج تعزيز الزراعة الأ�سرية. 

عن  الناجمة  الخ�سائر  تغطية  تمت   ،2005-2004 الح�ساد  مو�سم  ومنذ 

وفر  الذي  الأ�سرية،  الزراعة  تاأمين  برنامج  قبل  من  بدورها  المناخية  التقلبات 

وذلك  المذكور،  التعاقد  من  المتوقع  ال�سافي  العائد  من  اإ�سافية  المائة  في   65

لتعزيز  الوطني  البرنامج  �سمن  الممنوحة  القرو�س  ت�سوية  �سمان  اإلى  بالإ�سافة 

لديهم  يكون  واأن  مدينين  المزارعون  ي�سبح  األ  الخطة  وت�سمن  الأ�سرية.  الزراعة 

توفير  اأي�سا  التاأمين  خطة  وت�سمل  الح�ساد.  مو�سم  حتى  نفقاتهم  لتغطية  دخل 

بالتكنولوجيات  والرتقاء  الأ�سرية  الزراعة  في  المخاطر  لإدارة  التقنية  الم�ساعدة 

�سلبيا  توؤثر  التي  المناخية  التقلبات  �سد  وقائية  اإجراءات  اعتماد  مثل  المالئمة، 

اإل  المناخ  تغير  عن  الناجمة  بالأ�سرار  الخا�س  التاأمين  يطبق  ول  الزراعة.  على 

فيما يخ�س عقود تحمل الم�ساريف في مجال الزراعة، وبذلك تتم حماية 600.000 

لت�سمل  لتو�سيعها  خططا  هناك  اأن  اإل  المتو�سط،  في  ح�ساد  مو�سم  لكل  العقود  من 

اأي�سا. ال�ستثمار  عقود 

برنامج	اقتناء	الغذاء	عن	طريق	الزراعة	الأ�ضرية

المزارعين  تحفيز  مزدوج:  هدف   2003 �سنة  في  تنفيذه  تم  الذي  البرنامج  لهذا 

الأ�سريين على اإنتاج المواد الغذائية وتوفير مخزون لالأغذية مع خطط لتوزيع الغذاء 

المنتجات على  الغذائي، كما توزع  الأمن  انعدام  الذين يعانون من  الأ�سخا�س  على 

المدار�س والم�ست�سفيات والجمعيات الخيرية.

التاأمين	على	مو�ضم	الح�ضاد

لقد اأريد لهذا الن�ساط اأن يحمي المزارعين في المنطقة البرازيلية �سبه القاحلة وذلك 

�سندوق  )هو  �سندوق  اإن�ساء  تم  الغر�س،  ولهذا  �سلبية.  مناخية  تقلبات  حدوث  عند 

تاأمين مو�سم الح�ساد( بم�ساركة الحكومة الفيدرالية وحكومات الوليات والبلديات 

الأمطار  اأو  الجفاف  عن  الناجمة  الكوارث  وقوع  حالة  في  عليها  العتماد  تم  التي 

المتوا�سلة وما يترتب على ذلك من خ�سائر تفوق 50 في المائة فيما يتعلق بمحا�سيل 

في  الأ�سريين  بالمزارعين  الخا�سة  والك�سافا  والأرز،  والقطن،  والفا�سوليا،  الذرة، 
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برازيليا  ريال   550.00 ت�سديد  ال�سندوق  وي�سمن  البرازيلية.  قاحلة  ال�سبه-  المنطقة 

لكل اأ�سرة مت�سررة باعتبار المبلغ دعما ماليا حتى مو�سم الح�ساد التالي.

�ضيا�ضات	اأخرى	لدعم	التنمية	الريفية	

على الرغم من وجود �سيا�سات اأخرى ترمي اإلى الرتقاء بالتنمية الريفية الم�ستدامة 

هذه  في  بالذكر  جديرة  فاإنها  الجوع،  على  الق�ساء  ا�ستراتيجية  من  جزءا  لي�ست 

المرحلة. ومن بينها تلك التي تبرز بالنظر اإلى توقيتها ومالءمتها، وهي كالتالي:

الإ�ضالح	الزراعي

الأرا�سي  توزيع  في  الم�ساواة  عدم  فاإن  للبرازيل،  القارية  الأبعاد  من  الرغم  على 

لتوزيع   Gini جيني  موؤ�سر  بلغ  فقد  الأقاليم.  ح�سب  امتالكها  نموذج  عن  موروثة 

وبتحليل   .2006 �سنة  في   0.854 الحيوانية  والثروة  الزراعية  المن�ساآت  بين  الأرا�سي 

  47 000 اأن  نرى  فاإننا  الحجم،  حيث  من  الحيوانية  والثروة  الزراعية   المن�ساآت 

146 مليون  اأكثر، وت�سغل  اأو  000 1 هكتار  بـ  تقدر  المائة( منها ذات م�ساحة  )5 في 

هكتار )44 في المائة من الم�ساحة الإجمالية(، بينما ت�سل المن�ساآت المتوفرة على 

اأقل من 100 هكتار اإلى 4.4 مليون )86  في المائة( وت�سغل  اأقل من 71 مليون هكتار 

)21 في المائة من الم�ساحة الإجمالية(. وهكذا، ف�سيا�سات الإ�سالح الزراعي قد اأعدت 

لتقلي�س هذه الفوارق وتعزيز الزراعة الأ�سرية.

وفي الفترة الممتدة ما بين 2003 و2009، تم توطين 532 574 اأ�سرة في اأكثر 

62 في المائة تقريبا من  3.386 م�سروعا تمثل حوالي  47.7 مليون هكتار �سمن  من 

اأجل تحقيق هذه  الما�سية. ومن  39 �سنة  الـ  اأن�سئت في  التي  ال�سكنية  التجمعات  كل 

ل�سراء  الما�سية  ال�سبع  ال�سنوات  في  برازيلي  ريال  مليارات   7 ا�ستثمار  تم  النتائج، 

الأرا�سي، وذلك بغ�س النظر عن ال�ستثمارات الأخرى.

في  الزراعي  لالإ�سالح  الوطني  المخطط  عنا�سر  من  اآخر  عن�سر  ويتمثل 

�سيا�سة قرو�س لقتناء الأرا�سي، ويكمن الغر�س منه في منح قرو�س طويلة الأمد 

 74.000 ا�ستفادت  وقد  م�ساحتها.  لتو�سيع  اأو  اأر�س  اإما لقتناء  الأ�سريين  للمزارعين 

برازيلي  ريال  مليار   1.9 اإلى  قيمتها  ت�سل  قرو�س  و2009، من   2003 بين  ما  اأ�سرة، 

لقتناء 1.3 مليون هكتار.

برنامج	الأرا�ضي	القانونية	في	منطقة	الأمازون	القانونية

تنظيم  اإلى   2009 �سنة  من  يونيو/حزيران  في  انطلق  الذي  البرنامج  هذا  يهدف 

واإلى  القانونية،  الأمازون  منطقة  في  الواقعة  الفيدرالية  العامة  الأرا�سي  حيازة 
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الأرا�سي في منطقة  ال�ستقرار في  المنطقة. ويتميز  الإقليمي في  الرتقاء بالتنظيم 

اإلى ن�سوء  اأدى  اأي اعتراف قانوني، وهو ما  اأو بدون  القانونية باله�سا�سة  الأمازون 

هكتار  مليون   58 هناك  كان  لقد  بالعنف.  اأحيانا  ات�سمت  الأر�س  حول   النزاعات 

)11 في المائة من منطقة الأمازون القانونية( من الأرا�سي الفيدرالية لم يتم عزلها 

تجمع   158.000 من  يقرب  ما  مع  المنطقة،  في  الخا�سة  الأغرا�س  من  غر�س  لأي 

�سكاني يجب ت�سوية و�سعيته القانونية في هذه المناطق.

في  القانونية  الأرا�سي  برنامج  تنفيذ  على  التن�سي�س  تم   لقد 

القانون 952 2009/11 الذي ب�سط الإجراءات الخا�سة بت�سوية ا�ستيطان الأرا�سي الفيدرالية 

في منطقة الأمازون القانونية بالن�سبة لم�ساحة ت�سل اإلى 1500 هكتار. وقد تمت بالفعل 

ت�سوية ما يقرب من 4.5 مليون هكتار من الأرا�سي التي تم ال�ستيالء عليها من قبل ما 

يزيد عن 000 26 �سخ�س في 261 بلدية. وبالفعل، فقد ا�ستفاد 270 م�ستغال غير قانوني 

من �سندات الملكية الأولى من الأرا�سي الممنوحة في اإطار البرنامج.

هذه  ي�ستغلون  الذين  المزارعين  اأو�ساع  ت�سوية  اإلى  الحاجة  اإلى  وبالإ�سافة 

المناطق، فاإن 170 بلدية تقع في المناطق الح�سرية الم�سمولة كليا �سمن الأرا�سي 

الفيدرالية التي لم تتم ت�سوية اأو�ساعها، مما يجعل من ال�سعب فر�س ال�سرائب على 

الم�ستقرين فيها وتوفير الخدمات لهم. و�سيتم تحويل هذه المناطق اإلى البلديات التي 

�ستقوم بدورها بت�سوية �سندات الملكية العقارية ل�ساكنيها.

الم�ضاعدة	التقنية	وتو�ضيع	المجال	الريفي

اإطار برنامج توفير الم�ساعدة التقنية وتقديم  تعتبر الخدمات التي يتم تقييمها في 

الإر�ساد الريفي بمثابة مفاتيح لل�سيا�سات العامة المتبعة لفائدة لجماعات الريفية. 

فخالل الت�سعينات، تم تفكيك نظام الإر�ساد الريفي بالكامل تقريبا ولم يتم الحتفاظ 

به اإل في بع�س وليات البالد. وفي �سنة 2003، تم ا�ستئناف �سيا�سة الم�ساعدة التقنية 

والإر�ساد الريفي، كما تم تو�سيعها وتح�سينها.  وفيما بين 2003 و2009، تم ا�ستثمار  

1.5 مليار ريال برازيلي تقريبا لم�ساعدة 2.5 مليون اأ�سرة. وهناك حاليا 548 منظمة 

التقنية والإر�ساد  الم�ساعدة  الزراعية وهي توفر خدمات  التنمية  م�سجلة لدى وزارة 

الريفي بطاقم مكون من 23.000 خبير تقني في كل الوليات البرازيلية.

برنامج	"اأقاليم	المواطنة" 6
ركز برنامج اأقاليم المواطنة الذي تم اإطالقه في فبراير/�سباط 2008 على معالجة الفقر 

في المناطق الريفية من خالل ا�ستراتيجية تنموية م�ستدامة على م�ستوى الأقاليم. ولهذا 

 للمزيد من التفا�سيل، انظر الف�سل الذي اأعده فران�سا.
6
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الغر�س، يقوم البرنامج على مخططات تم تطويرها في مناطق تم تحديدها باعتبارها 

اأقاليم تعتمد على م�ساركة المجتمع المدني في محاولة لدمج اأن�سطة الإدارة الفيدرالية 

وحكومات الوليات والبلدية. وقد �سمل البرنامج في �سنة 2009، 120 اإقليما في جميع 

الوحدات الفيدرالية التي ت�سم 852 1 بلدية و13.1 مليون �سخ�س  في المناطق الريفية 

التي ت�سكل 46 في المائة من مجموع �سكان المناطق الريفية بالبرازيل، و67 في المائة 

من كل الأ�سخا�س الذين ا�ستقروا في تلك المناطق في اإطار برنامج الإ�سالح الزراعي، 

و66 في المائة من كل جماعات الكيلومبو (Quilombo)، و52 في المائة من كل اأرا�سي 

جميع  من  المائة  في  و46  ال�سيادين  جميع  من  المائة  في  و54  الأ�سليين،  ال�سكان 

ال�سلطات  بذلته  الذي  الم�سترك  الجهد  مكن  وقد  بالبرازيل.   الأ�سريين  المزارعين  اأ�سر 

والمنظمات �سنة 2009 من هيكلة م�سفوفة مكونة من 200 ن�ساط حكومي يجب تنفيذها 

في 120 اإقليما على الم�ستوى الفيدرالي بميزانية تقدر بـ 24.6 مليار ريال برازيلي، بما 

في ذلك بع�س الأن�سطة المن�سو�س عليها في ا�ستراتيجية الق�ساء على الجوع الم�سار 

اإليها اأعاله. وفي �سنة 2010،  تمت اإ�سافة مقدار 27 مليار ريال برازيلي لت�ستثمر في 

هذه الأن�سطة.

تطور	ظاهرة	الفقر	في	المناطق	الريفية

بفح�س  نقوم  الآن  دعونا  اأعاله،  المذكورة  الريفية  التنمية  �سيا�سات  اإلى  بالنظر 

اأو�ساع العائالت الريفية.

ون�سير اإلى اأن هذا الن�س ي�ستخدم موؤ�سرين ل غير، وهما: معدل الفقر، وتكوين 

دخل الأ�سرة. 

لقد تمت الإ�سارة اأعاله اإلى اأن اأكثر من 5 ماليين �سخ�س قد تم تخلي�سهم من 

حالة الفقر في المناطق الريفية، حيث �سهدنا في هذه المناطق تراجعا كبيرا في معدلت 

الفقر. لكن، هل هذا النخفا�س الملحوظ في الفقر متجان�س في كل القطاعات الريفية؟

وبهدف فهم دينامية المناطق الريفية، تم اعتبار ال�سكان الذين يعي�سون في 

 .
7
المناطق الريفية وجزء من ال�سكان الح�سريين الذين انخرطوا في الأن�سطة الزراعية

ولهذه الغاية، تم ت�سنيف الأ�سر الن�سيطة اقت�ساديا اإلى الفئات التالية:

الزراعة الأ�سرية: وت�سمل الأ�سر المنخرطة في الأعمال الزراعية، �سواء  ■

اأكانت تملك اأر�سا اأم ل، وت�سكن في منطقة ح�سرية اأم في منطقة 

ريفية. وبح�سب قواعد البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأ�سرية، فاإنه 

يمكن لهذه الأ�سر ت�سغيل ما ي�سل اإلى عاملين اثنين دائمين. 

 ت�سير الأن�سطة الزراعية اإلى المعنى العام للكلمة، وي�سمل الثروة الحيوانية، والأن�سطة التي تمار�سها العائالت الم�ستقرة بمحميات الأمازون 
7

وتعي�س على مواردها الطبيعية والغابات واأن�سطة ال�سيد البحري.
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الزراعة ال�سناعية: ويتعلق الأمر بالأ�سر التي تدير م�ساريع زراعية  ■

بثالثة عمال دائمين اأو اأكثر، �سواء كانوا ي�سكنون في منطقة ح�سرية اأو 

ريفية.

 الأ�سر الزراعية غير الريفية: ويتعلق الأمر باأ�سر العاملين اأو الأ�سخا�س  ■

العاملين لح�سابهم ال�سخ�سي، والتي انخرط اأفرادها في اأن�سطة غير 

زراعية على الرغم من اأنهم يعي�سون في منطقة ريفية. 

الأجراء الريفيون: ويتعلق الأمر بالأ�سر التي تعي�س على عمالة اأفرادها.  ■

وبتعبير اأب�سط، فقد تم اعتبار الأجراء الزراعيين )الذين يعي�سون في 

مناطق ح�سرية اأو ريفية( والأجراء غير الزراعيين الذين يعي�سون في 

مناطق ريفية جزءا من هذه ال�سريحة على حد �سواء.

انخفا�س  لوحظ  وهكذا   .4 الجدول  في  الت�سنيف  هذا  نتائج  نرى  اأن  ويمكن 

هام في الفقر بين عائالت الزراعة الأ�سرية: اإذ تخل�س من بينهم 759.000 �سخ�س من 

اأكثر  حالة الفقر. بمنطق الأرقام، لقد بلغ عدد الأ�سخا�س المعنيين بهذا النخفا�س 

من 4 ماليين �سخ�س، وهو ما يمثل تراجعا من 41 في المائة اإلى 24 في المائة في 

معدل الفقر الخا�س بهذه المجموعة. وهذه هي الفئة المهنية التي تم فيها ت�سجيل 

تقلي�س هام في عدد الأ�سخا�س الفقراء.

الأجراء  هي  كانت  الفقراء  عدد  في  هاما  تراجعا  عرفت  التي  الثانية  والفئة 

الريفيون الذين تخل�س منهم اأكثر من 3 ماليين �سخ�س من 624.000 اأ�سرة من الفقر 

الأ�سخا�س  الكبير في عدد  الرغم من النخفا�س  2009. وعلى  2003 و�سنة  بين �سنة 

الفقراء عامة، فاإن الأجراء الريفيين يمثلون غالبية الأ�سخا�س الفقراء في المناطق 

الريفية في البرازيل، اأقل بقليل من مليون عائلة فقيرة، وهو ما يمثل 20 في المائة 

من كل عائالت الأجراء الريفيين. وعندما يتم تق�سيم م�سادر دخل مختلف اأنواع الأ�سر، 

يالحظ ارتفاع مهم في دخل العمال )الجدول 5(. ففي الزراعة الأ�سرية، ارتفع معدل الدخل 

ـ  107.00 ريالت برازيلية، وهو ما يمثل ربحا حقيقيا بن�سبة 17 في المائة، فيما  الزراعي ب

ـ 102.00 ريال برازيلي في المتو�سط )الربح الحقيقي بن�سبة 43 في  نما الدخل غير الزراعي ب

المائة(. 

وتمثل الزيادة الملحوظة في الدخل الزراعي وغير الزراعي 58 في المائة من 

الزيادة في عائدات كل  اأن  اأي  الأ�سرية،  الزراعة  الزيادة الحا�سلة في دخل  مجموع 

وبرنامج  التقاعد  الحكومية- معا�سات  النقدية  والتحويالت  العمل  )دخل  الأ�سناف 

بين  الفقر  في  مهم  انخفا�س  اإلى  الو�سول  في  كبيرا  دورا  تلعب  الأ�سرة(  منحة 

المزارعين الأ�سريين،  غير اأن العمل هو الم�سدر الرئي�سي لرتفاع دخل عائالت هوؤلء 

المزارعين. 
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عدد	الأ�ضخا�س عدد	الأ�ضخا�س

نوع	الأ�ضرة
الفرق	  2009  2003 الفرق	  2009  2003

الأ�سرة الزراعية 709 7 570 3 -139 4 504 1 746 -759

الأ�سرة الزراعية ال�سناعية 0 0 0 0

69- 129 198 423- 575 998 
الأ�سر الريفية غير الزراعية1

624- 960 1 585 3 193- 4 662 7 855 
الأ�سر الريفية الأجيرة2

1  ت�سمل الأ�سر العاملة اأو الأ�سخا�س العاملين لح�سابهم الخا�س، من غير الزراعيين اأو العاملين في اأكثر من ن�ساط.

2  ت�سمل الأ�سر الزراعية اأو الأ�سر العاملة في اأكثر من ن�ساط )في مناطق ريفية اأو ح�سرية( واأ�سر غير زراعية تعي�س 

في مناطق ريفية.

 مالحظة: ل ت�سمل هذه الفئات الأ�سر الريفية في وليات اأكري، واأمازونا، واأمابا، وبارا، وروندونيا، 

وروريما  التي بداأت تح�سب اعتبارا من 2004.

اجلدول	4	-	الأ�رش	الزراعية	اأو	الأ�رش	الريفية	العاملة	وفقا	لو�ضعها	بالن�ضبة	للفقر،	

الربازيل	)اآلف	الأ�رش	اأو	الأفراد(

متو�ضط	الدخل	الأ�ضري   متو�ضط	الدخل	غير	الزراعي متو�ضط	الدخل	الزراعي

نوع	الأ�ضرة

الفرق 2009 2003 الفرق 2009 2003 الفرق 2009 2003                                                            

%32 1499 1138  %43 341 239 %17 727 620 الأ�سرة الزراعية

%8 10477 9737 %25 1513 1213  %4- 7249 7528 الأ�سرة الزراعية 

ال�سناعية

%24 1526 1230 %20 1172 978 – – الأ�سر الريفية غير 

الزراعية 1

%38 1094 793 %45 460 317  %23 396 322 الأ�سر الريفية 

الأجيرة 2

1  ت�سمل اأ�سر اأرباب العمل اأو الأفراد العاملين لح�سابهم الخا�س، من غير المزارعين اأو العاملين في اأكثر من ن�ساط.

  ت�سمل الأ�سر الزراعية اأو الأ�سر العاملة في اأكثر من ن�ساط )في مناطق ريفية اأو ح�سرية( واأ�سر غير زراعية تعي�س 
2

في مناطق ريفية.

مالحظة: ل ت�سمل هذه الفئات الأ�سر الريفية في وليات اأكري، واأمازونا، واأمابا، وبارا، وروندونيا، وروريما  التي 

بداأت تح�سب اعتبارا من 2004. وهذه الأرقام بح�سب الموؤ�سر المعتمد في دليل الم�ستهلك الوطني لالأ�سعار.

الم�سدر: اأعدت اأرقام الدرا�سات الوطنية لم�سوح العينات المنزلية من قبل الموؤلف.

اجلدول	5	-	املتو�ضط	ال�ضهري	لدخل	الأ�رشة	من	الأن�ضطة	الزراعية	وغري	الزراعية	

وفقا	لنوع	الأ�رشة،	الربازيل	)التقديرات	بـالريال	الربازيلي	يف	�ضبتمرب/اأيلول	2009(
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الزراعي  وغير  المائة(  في   23( الزراعي  الدخل  اأن  اأي�سا   5 الجدول  ويبين 

الحقيقية.  قيمتهما  حيث  من  معا  يرتفعان  الريفيين  لالأجراء  المائة(  في   45(

اأ�سر  دخل  في  الملحوظ  الرتفاع  من  المائة  في   72 الم�سدران  هذان  ويف�سر 

الريفيون يعتبر تاريخيا  المزارعون  الذي يتقا�ساه  الأجر  اأن  الأجراء، ولكن وبما 

للدخل  بالن�سبة  برازيليا  ريال   74.00 بـ  الزيادة  متو�سط  فحتى  جدا،  منخف�سا 

كافيا  لي�س  الزراعي  غير  للدخل  بالن�سبة  برازيلي  ريال   143.00 بـ  و  الزراعي 

الفقر. من  الأجراء  اأ�سر  لتتخل�س 

الدخل لدى  ارتفاع  الرئي�سي في  ال�سبب  العمل هو  الناتج عن  الدخل  اإن كون 

اأن هذه العائالت �سهدت دورات مثمرة من فر�س العمل وتوفير  الأ�سر الريفية يبين 

الدخل. وتوحي هذه النتائج بقوة باأن الفترا�س الذي اعتمده برنامج الق�ساء على 

الجوع قد كان �سحيحا: فبرنامج التحويالت النقدية مثله مثل برنامج منحة الأ�سرة، 

وتعزيز  المحلية،  الأ�سواق  على  الطلب  تعزيز  في  رئي�سيا  دورا  ولعب  مهما  كان  قد 

القت�سادات التي كانت ت�سهد ركودا فيما �سبق.

العتبارات	الختامية

الأمن  تطور  وبالتالي  الفقر،  ظاهرة  عرفته  الذي  التطور  المقالة  هذه  و�سفت  لقد 

الجوع. ففي ما  الق�ساء على  التي اعتمدها برنامج  المعايير  الغذائي والتغذية وفق 

في  �سيما  ول  الفقر،  من  �سخ�س  مليون   20 من  اأكثر  تخلي�س  تم  و2009،   2003 بين 

المناطق الريفية حيث تخل�س منه 5 ماليين �سخ�س.

فقد ا�ستلزم البرنامج منذ انطالقه �سنة 2003 جهودا مكثفة من قبل الحكومة 

اأرقام البرامج المختلفة التي  اأبانت  للخروج من الحلقة المفرغة للجوع والفقر. وقد 

تم تنفيذها على امتداد ال�سنوات الأخيرة اأن هذه الجهود كانت متوا�سلة ومت�سقة مع 

اأهدافها الأولية.

اإن الجمع بين مختلف �سيا�سات التحويالت النقدية )�سيا�سات الطوارئ( من 

الم�ستقرة قد �سمنت  الكلي  المحلية و�سروط القت�ساد  اأ�سواق ال�ستهالك  اأجل تعزيز 

الح�سول على نتائج اإيجابية، كما لوحظ في المناطق الريفية بالبرازيل.

4 ماليين �سخ�س خط الفقر وذلك في قطاع الزراعة  فقد تخطى ما يزيد عن 

الأ�سرية. وقد تخل�س من الفقر من بين الأجراء الريفيين 624.000 �سخ�س، لكن 17 في 

المائة من اأ�سر الأجراء ما تزال تعي�س تحت عتبة الفقر. 

ومن بين م�سادر الدخل،، فاإن الدخل المتاأتي عن العمل الزراعي والعمل غير 

المزارعين  دخل  في  الملحوظة  الزيادة  بمعظم  ا�ستاأثر  الذي  الدخل  هو  كان  الزراعي 

الأ�سريين والأجراء الريفيين. وقد اأف�سى الدعم المتوفر للزراعة الأ�سرية والتنمية المحلية 
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بت�سافرها مع التحويالت المالية لال�ستفادة من دورات حميدة لتوليد الدخل و�سمان 

حقوق المواطنة محليا. ويوؤكد الرتفاع الملحوظ في دخل العمل هذا الإنجاز الإيجابي.

هناك  اأن  الوا�سح  من  فاإنه   ،2003 منذ  الم�سجل  التقدم  من  الرغم  وعلى 

اأكبرها يكمن في كون  اأن  التي ما تزال قائمة، ومن دون �سك  التحديات   العديد من 

29.5 مليون �سخ�س ما يزالون يعتبرون فقراء في البرازيل.
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