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مالحظة

تتألــف رمــوز وثائــق األمــم املتحــدة مــن حــروف وأرقــام. ويعــي إيــراد أحــد هــذه الرمــوز اإلحالــة 
إىل إحــدى وثائــق األمــم املتحــدة.

وليــس يف التســميات املســتخدمة يف هــذا املنشــور، وال يف عــرض مادتــه، ما يتضمــن التعبــر 
بلــد أو إقليــم أو مدينــة  القانــوين ألي  العامــة لألمــم املتحــدة بشــأن املركــز  عــن أي رأي كان لألمانــة 

أو منطقــة، أو لســلطات أي منهــا، أو بشــأن تعيــن ختومهــا أو حدودهــا.

وكل إشارة إىل الدوالر تعي دوالر الواليات املتحدة، و"املليار" يعي ألف مليون.

وجيــوز اقتبــاس املــادة الــواردة يف هــذا املنشــور أو إعــادة طبعهــا دون اســتئذان، ولكــن يرجــى 
التنويــه بذلــك، مــع اإلشــارة إىل رقم الوثيقــة. كمــا ينبغــي موافــاة أمانــة األونكتــاد بنســخة مــن املنشــور الــذي 

يتضمــن النــص املقتبــس أو املعــاد طبعــه.

ويصــدر االســتعراض العــام الــوارد فيمــا يلــي أيضــاً جــزءاً مــن الوثيقــة املعنونــة تقريــر أقــل البلــدان 
.)A.15.II.D.7 رقم املبيــع ،)UNCTAD/LDC/2015( ،2015 ،ًمنــوا

UNCTAD/LDC/2015 (Overview)

ميكــن االطــاع علــى هــذا االســتعراض أيضــاً علــى اإلنرتنــت، جبميــع لغــات األمــم املتحــدة 
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 االجتاهات األخرية واآلفاق
يف أقل البلدان نموًا

تباطــأ النمــو االقتصــادي يف أقــل البلــدان منــواً منــذ عــام 2012، حــن بلــغ منــو الناتــج احمللــي 
املاليــة  الــذي حتقــق يف أعقــاب األزمــة  الــذروة  البلــدان املصــدرة للوقــود مســتوى  اإلمجــايل احلقيقــي يف 
أقــل  ظــروف خارجيــة  عــام 2014، ســامهت  ففــي  الباهــر.  أدائهــا  بفضــل  املائــة  ليصــل إىل 7.2 يف 
ماءمــة )تفاقمــت بســبب آثــار تفشــي فــروس إيبــوال يف ســراليون وغينيــا وليربيــا( يف زيــادة تدهــور أدائهــا 
االقتصادي. وبلغ متوســط معدل النمو يف أقل البلدان منواً جمتمعًة 5.5 يف املائة يف عام 2014، علماً 
بــأن معــدالت منــو اجملموعــات الفرعيــة اجلغرافيــة كافــة كانــت متشــاهبة جــداً يف املتوســط. وشــكل ذلــك 
اخنفاضاً مقارنة بنســبة 6.1 يف املائة يف عام 2013، وتراجعاً كبراً مقارنة مبتوســط نســبته 7.4 يف املائة 
يف الفرتة 2002-2008، لكنه أقوى بكثر من نســبة 4.4 يف املائة اليت ســجلتها بلدان نامية أخرى.

وزاد عجــز احلســاب اجلــاري جملمــوع أقــل البلــدان منــواً إىل مســتوى قياســي قــدره 49.4 مليــار 
دوالر يف عــام 2014، أي أكثــر مــن عــام 2013 بنســبة 40 يف املائــة، وأكثــر مــن عــام 2012 بنســبة 
87 يف املائــة، وهــذه زيــادة نشــأت أساســاً يف أقــل البلــدان األفريقيــة منــواً ويف هايــيت. أما عجــز ميــزان جتــارة 
الســلع فقــد زاد بنحــو ثاثــة أمثــال ليبلــغ 33.6 مليــار دوالر يف عــام 2014، إذ زادت الــواردات مببلــغ 

20 مليــار دوالر، وتراجعــت الصــادرات مببلــغ 1.9 مليــار دوالر.

ويف جممــوع أقــل البلــدان منــواً قاطبــة، زاد تكويــن رأس املــال الثابــت اإلمجــايل ليبلــغ 26.3 يف 
املائــة مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل يف عــام 2013. وهــذه النســبة ال تتجــاوز نســبة عــام 2012 ومتوســط 
النســبة يف الفــرتة 2002-2008 فحســب، بــل األهــم مــن ذلــك أهنــا تزيــد قليــًا علــى مســتوى 25 يف 
املائــة الــذي يُعتــرب ضروريــاً الســتدامة النمــو علــى املــدى الطويــل. أمــا يف البلــدان اجلزريــة مــن أقــل البلــدان 
منــواً، فقــد انتعــش تكويــن رأس املــال الثابــت اإلمجــايل جزئيــاً فقــط مــن الرتاجــع الطفيــف الــذي شــهده 
يف عــام 2012، وظــل أدىن بكثــر مــن ذلــك املســتوى إذ مل يتجــاوز 20.3 يف املائــة )وإن كان أعلــى 
بكثــر أيضــاً مــن متوســط النســبة يف الفــرتة 2002-2008(. وظلــت معــدالت االدخــار مســتقرة عمومــاً 
ببلوغهــا نســبة 19 يف املائــة مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل، علــى أن الرتاجــع الــذي شــهدته أقــل البلــدان 
األفريقيــة منــواً وهايــيت قابلتــه زيــادة يف أقــل البلــدان اآلســيوية منــواً ويف البلــدان اجلزريــة مــن هــذه الفئــة. وأدى 
نقــص معــدل االســتثمار إىل عجــز يف املــوارد بنســبة 7.2 يف املائــة مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل، مما يــدل 

علــى اســتمرار االعتمــاد علــى املــوارد اخلارجيــة.
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وُمــول العجــز يف املــوارد اخلارجيــة مــن مزيــج مــن املصــادر الرمسيــة )معظمهــا مــن املســاعدة 
اإلمنائية الرمسية( ومصادر خاصة )معظمها من حتويات املهاجرين واالستثمار األجنيب املباشر(. وزادت 
تدفقــات املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة بنســبة 2 يف املائــة لتصــل إىل 44.2 مليــار دوالر يف عــام 2013، 
وهــو ما ميثّــل 93 يف املائــة مــن جممــوع تدفقــات رأس املــال الرمسيــة، غــر أن التقديــرات تشــر إىل تراجــع 
تدفقــات املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الثنائيــة بنســبة 16 يف املائــة بالقيمــة احلقيقيــة يف عــام 2014. وزادت 
تدفقــات التحويــات بنســبة 7.1 يف املائــة لتصــل إىل 35.8 مليــار دوالر يف عــام 2014، ومشلــت هــذه 
الزيــادة كل اجملموعــات الفرعيــة اجلغرافيــة الثــاث. وارتفعــت تدفقــات االســتثمار األجنــيب املباشــر بنســبة 
4.1 يف املائــة لتبلــغ 23.2 مليــار دوالر. ويف الوقــت الــذي زادت فيــه تدفقــات االســتثمار األجنــيب 
املباشــر إىل أقــل البلــدان األفريقيــة منــواً وهايــيت مبقــدار مليــار دوالر، لتتــدارك بذلــك نصــف مقــدار تراجعهــا 
يف عــام 2013، اخنفضــت تدفقــات ذلــك االســتثمار إىل البلــدان اآلســيوية األقــل منــواً اخنفاضــاً طفيفــاً، 
أما تدفقاتــه إىل البلــدان اجلزريــة األقــل منــواً فرتاجعــت تراجعــاً إضافيــاً نســبته 31 يف املائــة لتصــل إىل أقــل 

مــن مخــس مســتواها يف عــام 2010.

ويُتوقــع أن يتواصــل التباطــؤ يف االقتصــادات الناميــة يف عــام 2015، مما يعكــس يف جــزء 
االقتصــادات  أداء  يتحســن  أن  يُتوقــع  بينمــا  األساســية،  الســلع  أســعار  االخنفــاض يف  مــن  مزيــداً  منــه 
املتقدمــة. ويف هــذا الســياق، يُرتقــب أن يبلــغ النمــو يف جمموعــة أقــل البلــدان منــواً نســبة 5.2 يف املائــة يف 
عــام 2015، مواصــًا بذلــك تباطــؤه التدرجيــي الــذي يشــهده منــذ عــام 2012، لكنــه يظــل أعلــى مــن 

املعــدل املتوقــع للبلــدان الناميــة ككل )4.4 يف املائــة(.

 خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام 2015
ورضورة التنمية الريفية

متثــل خطــة التنميــة ملا بعــد عــام 2015 حتــواًل يف منــوذج اخلطــة اإلمنائيــة، حــدد للمــرة األوىل 
طائفــة مــن األهــداف العامليــة املتفــق عليهــا اتفاقــاً مجاعيــاً مــن أجــل عمليــة إمنائيــة عامليــة شــاملة ومســتدامة. 
ومتثــل اخلطــة أيضــاً تغــراً كبــراً يف مســتوى الطمــوح، ينطــوي علــى اتبــاع هنــج جديــد وخمتلــف إزاء التنميــة 

والسياســات اإلمنائيــة، وال ســيما يف أقــل البلــدان منــواً.
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ويضع اإلطار احلايل حلقوق اإلنســان املســؤولية عن "اإلعمال التدرجيي" للحقوق االقتصادية 
واالجتماعيــة علــى عاتــق احلكومــات الوطنيــة - الــيت يفــرتض فيهــا أن تعمــل يف حــدود املــوارد املتاحــة 
هلــا - إىل جانــب البعــد الــدويل. ومتثــل أهــداف التنميــة املســتدامة، يف املقابــل، تغيريــن أساســين مقارنــة 
باإلطــار احلــايل. فهــي تشــكل قبــواًل مــن اجملتمــع الــدويل برمتــه باملســؤولية اجلماعيــة عــن متتــع ســكان العــامل 
كافــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة. وهــي حتــدد أيضــاً أجــًا إلعمــال هــذه احلقــوق )2030(. 
وهــذان التحــوالن مرتابطــان: فاملســؤولية اجلماعيــة تتيــح وســائل التغلــب علــى القيــود املفروضــة علــى املــوارد 

الوطنيــة يف اإلطــار الزمــي احملــدد.

وتنطــوي الطبيعــة املطلقــة ألهــداف التنميــة املســتدامة - القضــاء علــى نواقــص التنميــة البشــرية 
بــداًل مــن االقتصــار علــى احلــد منهــا - علــى آثــار بالغــة األمهيــة. فــأواًل، يســتلزم ذلــك املضــي بســرعة فائقــة 
يف وتــرة التقــدم: إذ تشــر التقديــرات احلديثــة إىل أن "مســتوى االســتهاك العاملــي األدىن" )وهــو مبدئيــاً 
نصيــب الفــرد مــن االســتهاك لــدى أفقــر األســر املعيشــية يف العــامل( شــهد ركــوداً ملــدة تــرتاوح بــن 20 عامــاً 
و30 عامــاً، غــر أنــه ال بــد أن يتضاعــف يف فــرتة 15 ســنة املقبلــة إذا أريــد القضــاء علــى الفقــر. وثانيــاً، 
يعــي ذلــك حتــواًل جوهريــاً يف الرتكيــز لينصــب علــى املناطــق احملتاجــة أكثــر مــن غرهــا. واملقصــود يف هــذا 
الصــدد أقــل البلــدان منــواً بالــذات، ألهنــا هــي الــيت تســجل بانتظــام أعلــى معــدالت الفقــر، وترتاجــع فيهــا 
هــذه املعــدالت ببــطء أشــد مــن غرهــا، وتواجــه أكــرب العقبــات يف هــذا الشــأن. وأقــل البلــدان منــواً هــي بــكل 

بســاطة ســاحة املعركــة الــيت سُتكســب فيهــا أو خُتســر أهــداف خطــة التنميــة لعــام 2030.

وملــا كان أغلــب ســكان أقــل البلــدان منــواً يعيشــون ويعملــون يف املناطــق الريفيــة، فــإن التنميــة 
الريفيــة هــي احملــرك الرئيســي للحــد مــن الفقــر، وســتكون عامــًا أساســياً لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 
يف هــذه البلــدان؛ ولكــن ذلــك ال يعــي إمكانيــة جتاهــل التنميــة احلضريــة. فا شــك أن التنميــة املســتدامة 
والقضــاء علــى الفقــر يتطلبــان النهــوض باملناطــق الريفيــة واملناطــق احلضريــة علــى الســواء؛ بــل إن العاقــة 
باملناطــق احلضريــة عامــل رئيســي يف االقتصــادات الريفيــة. فكثــر مــن األســر املعيشــية الريفيــة يعتمــد علــى 
األســواق احلضريــة أو حتويــات املهاجريــن املقيمــن يف املناطــق احلضريــة. وباملثــل، فــإن اهلجــرة مــن األريــاف 
إىل املــدن تكتســي أمهيــة بالنســبة لاقتصــادات احلضريــة، ذلــك أهنــا توفــر يف أحســن األحــوال قــوة عاملــة 
لتحقيــق التنميــة الصناعيــة، ولكنهــا تزيــد يف أســوأ األحــوال مــن التوســع احلضــري غــر املســتدام - عندمــا 
تنتــج عــن اقتصــادات ريفيــة فاشــلة - فيتفشــى الفقــر يف املناطــق احلضريــة وتشــتد الضغــوط علــى اهليــاكل 

األساســية االجتماعيــة.

غــر أن قــدرة املناطــق احلضريــة علــى دفــع عجلــة النمــو حمــدودة. كمــا أن ســرعة منــو املــدن منــواً 
مســتداماً حمــدودة؛ فمــا فتــئ مســتوى الــذروة يف العمالــة الصناعيــة يرتاجــع )أي احلــد األقصــى ملســامهة 
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قطــاع الصناعــة التحويليــة يف جممــوع العمالــة علــى امتــداد عمليــة التحــول اهليكلــي( حــى يف أكثــر البلــدان 
الناميــة جناحــاً. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الصناعــات االســتخراجية ختلــق فــرص عمــل حمــدودة. وأضحــت 
الريفيــة  املناطــق  لتنميــة  مــن أي وقــت مضــى علــى عمليــة متوازنــة  تعتمــد أكثــر  الوطنيــة  االقتصــادات 
واحلضريــة، مما يتيــح حتقيــق تقــارب تصاعــدي يف مســتويات الدخــل الدنيــا يف املناطــق الريفيــة واحلضريــة، 

واهلجــرَة مــن األريــاف إىل املــدن اختيــاراً ال بدافــع الضــرورة.

وختتلــف املناطــق الريفيــة اختافــاً كبــراً بــن أقــل البلــدان منــواً. ويكمــن البعــد الرئيســي مــن أبعــاد 
هــذا االختــاف يف القــرب مــن املناطــق احلضريــة )وحجــم وطبيعــة أقــرب بلــدة أو مدينــة وشــبكات الربــط 
هبــا(، وهــو حمــدد رئيســي لفــرص التنميــة الريفيــة وإمكاناهتــا. ويف حــن أن للمناطــق احمليطــة باملــدن شــبكات 
ربــط جيــدة تصلهــا باألســواق احلضريــة، وللمناطــق الوســطى وصــول نســيب إليهــا، فــإن حــظ املناطــق 
النائيــة واملعزولــة مــن ذلــك الوصــول حمــدود أكثــر - ال ســيما يف أقــل البلــدان منــواً حيــث تقــل هيــاكل 
النقــل األساســية. وســيؤدي حتســن اهليــاكل األساســية - الــذي ال بــد منــه إذا أريــد حتقيــق أهــداف التنميــة 
املســتدامة - إىل انفتــاح أبعــد املناطــق النائيــة انفتاحــاً اقتصاديــاً تدرجييــاً؛ وســيكون ضمــان اســتعداد هــذه 
االقتصــادات لتحمــل صدمــة ذلــك االنفتــاح واغتنــام الفــرص املتأتيــة منــه أمــراً حامســاً لنجــاح التنميــة الريفيــة.

وتكتســي التنميــة الريفيــة أمهيــة خاصــة ألقــل البلــدان منــواً. فــأواًل، أكثــر مــن ثلثــي جممــوع ســكاهنا 
يعيشــون يف املناطــق الريفيــة، وال تقــل هــذه النســبة عــن 50 يف املائــة إال يف ســتة بلــدان منهــا فقــط. 
وال يُتوقــع أن يتغــر هــذا النمــط تغــراً شــديداً حبلــول عــام 2030: إذ ســيظل منــو ســكان األريــاف أســرع 
بكثــر، وســتبقى نســبة ســكان هــذه املناطــق أعلــى بكثــر مقارنــة بنظرهتــا يف البلــدان الناميــة األخــرى طيلــة 

فــرتة العمــل علــى حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة )2030-2015(.

وثانيــاً، تــؤدي الزراعــة دوراً بالــغ األمهيــة يف مجيــع اقتصــادات أقــل البلــدان منــواً، إذ تشــكل نســبة 
60 يف املائــة مــن جممــوع العمالــة و25 يف املائــة مــن القيمــة املضافــة. ومتثــل أيضــاً مصــدراً رئيســياً إليــرادات 
التصديــر، باســتثناء أقــل البلــدان منــواً املتخصصــة يف تصديــر الوقــود واملصنوعــات، وبعــض أقــل البلــدان منــواً 
املتخصصــة يف صــادرات املعــادن. وتشــكل األغذيــة نســبة 18 يف املائــة مــن الــواردات، وقــد زاد العجــز 
التجــاري يف املنتجــات الغذائيــة يف أقــل البلــدان منــواً برمتهــا زيــادة كبــرة جــداً إذ ارتفــع مــن مليــاري دوالر 
يف الفــرتة 1995-1997 إىل 21.8 مليــار دوالر يف الفــرتة 2011-2013، وهــو ما يعــزى إىل حــد 

بعيــد إىل تزايــد العجــز يف البلــدان املصــدرة للوقــود واملصنوعــات.

وثالثــاً، إن نواقــص التنميــة البشــرية يف املناطــق الريفيــة أشــد بكثــر مما هــي عليــه يف املناطــق 
احلضرية. فنســبة األشــخاص الذين يعيشــون حتت خط الفقر الوطي يف املناطق الريفية تكاد تبلغ عموماً 
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ضعــف نســبتهم يف املناطــق احلضريــة، ويزيــد النقــص احلاصــل يف متوســط الدخــل املرتبــط خبــط الفقــر بنســبة 
تبلــغ حــوايل 20 يف املائــة. وســيزداد حتــدي القضــاء علــى الفقــر يف املناطــق الريفيــة صعوبــة بســبب النمــو 
الســريع يف القــوى العاملــة الريفيــة يف معظــم أقــل البلــدان منــواً خــال الســنوات اخلمــس عشــرة املقبلــة. 
وتــؤدي الزراعــة دوراً هامــاً بوجــه خــاص، ســواء باعتبارهــا احملــرك الرئيســي للحــد مــن الفقــر علــى الصعيــد 

الوطــي، أو بوصفهــا مصــدراً لألغذيــة األساســية وغــر األساســية.

ويف العادة، ُيتمل أن يكون عدد سكان املناطق الريفية يف أقل البلدان منواً الذين ال يصلون 
إىل مرافق الصرف الصحي أو ال يلتحقون باملدارس الثانوية أعلى بنســبة 50 يف املائة من عدد نظرائهم 
يف املناطق احلضرية، وأن يكون عدد من ال يصل منهم على الكهرباء أو ال يلتحق باملدارس االبتدائية 
ضعــف نظرائهــم مــن أهــل احلضــر، وأن يتجــاوز عــدد مــن ال يصــل منهــم علــى امليــاه النظيفــة عــدد ســكان 
املــدن ممــن هــم يف هــذه احلــال بأكثــر مــن أربعــة أمثــال. وســيعي حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة التحــاق 
نســبة إضافيــة تبلــغ 45 يف املائــة مــن أطفــال املناطــق الريفيــة باملــدارس االبتدائيــة، وزيــادة عــدد امللتحقــن 
باملــدارس الثانويــة بأربعــة أمثــال. وســيعي ذلــك أيضــاً وصــول نســبة إضافيــة قدرهــا 70 يف املائــة مــن ســكان 
األريــاف إىل مصــادر ميــاه حمّســنة، وعــدد أكــرب بنســبة 250 يف املائــة إىل مرافــق الصــرف الصحــي، وزيــادة 
عــدد املســتفيدين منهــم مــن الكهربــاء بعشــرة أمثــال. وســيتطلب ذلــك قفــزة كبــرة يف االســتثمار يف اهليــاكل 
األساســية يف املناطق الريفية يف أقل البلدان منواً: فينبغي أن يزيد معدل احلصول على املياه بضعف وترة 
زيادتــه يف الفــرتة 2011-2012، ويزيــد معــدل احلصــول علــى الكهربــاء بأربعــة أمثــال وترتــه الســابقة، 

ويزيــد معــدل الوصــول إىل املرافــق الصحيــة بســتة أمثــال وترتــه يف تلــك الفــرتة.

وســيكون التحــول اهليكلــي عنصــراً حموريــاً يف القضــاء علــى الفقــر يف املناطــق الريفيــة: فســتكون 
هنــاك حاجــة إىل وصــول حتويــات الدخــل إىل آخــر مــن تَبّقــى مــن أســر معيشــية فقــرة قليلــة، غــر أن 
نطــاق الفقــر الشاســع يف معظــم أقــل البلــدان منــواً وما يتســم بــه مــن حتديــات لوجســتية يعنيــان أن هــذه 
التحويــات ال ميكــن أن تكــون احملــرك الرئيســي للحــد مــن الفقــر. فا بــد مــن زيــادة الدخــل املتــأيت مــن 
النشــاط االقتصــادي؛ ولكــي تكــون مســتويات الدخــل العليــا مســتدامة اقتصاديــاً جيــب أن تقــرتن بزيــادة 
اإلنتاجيــة. وســيتطلب ذلــك زيــادة اإلنتاجيــة داخــل القطاعــات، وانتقــال املــوارد املنتجــة مــن القطاعــات 

واألنشــطة املنخفضــة اإلنتاجيــة إىل القطاعــات واألنشــطة الــيت حتقــق إنتاجيــة أكــرب.

ويتطلــب القضــاء علــى الفقــر علــى حنــو مســتدام يف أقــل البلــدان منــواً نوعــاً خاصــاً مــن التحــول 
اهليكلــي املوجــه حنــو احلــد مــن الفقــر. وجيــب أن يــؤدي يف آن معــاً إىل حتقيــق ما يلــي:

زيادة املستوى العام من إنتاجية العمل، باعتبارها أساساً لعملية إمنائية مستدامة؛  •
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توفر فرص اقتصادية منتجة للقوى العاملة بأسرها؛  •

رفــع املســتويات الدنيــا مــن إنتاجيــة العمــل لتبلــغ مســتوى كافيــاً إلدرار دخــل فــوق خــط الفقــر،   •
حــى لألســر املعيشــية الــيت تتســم بأكــرب نســب اإلعالــة؛

ضمان حتول هذه الزيادة يف اإلنتاجية إىل زيادة حقيقية يف الدخل املعيشي.  •

واألمثــل أن تكفــل عمليــة القضــاء علــى الفقــر حــدوث زيــادة كافيــة يف القاعــدة الضريبيــة 
كــي تســمح اإليــرادات العامــة بتغطيــة التكاليــف املتكــررة املرتتبــة علــى خمصصــات الرعايــة االجتماعيــة 
الازمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، وتغطيــة تكاليــف احلوكمــة الفعالــة والسياســات االقتصاديــة 

واالجتماعيــة، دون أن يدفــع العــبء الضريــيب أفقــر األســر املعيشــية إىل الوقــوع حتــت خــط الفقــر.

وفضــًا عــن تغيــر أهــداف االســرتاتيجيات اإلمنائيــة، تــدل أهــداف التنميــة املســتدامة علــى 
وقــوع تغــر رئيســي يف الســياق الــذي تُنفَّــذ فيــه، وال ســيما يف املناطــق الريفيــة - إذا اقرتنــت يف جــزء منهــا 
علــى األقــل باإلجــراءات املناســبة وطنيــاً ودوليــاً. فالزيــادة الكبــرة يف االســتثمار يف اهليــاكل األساســية، 
الــذي تتطّلبــه أهــداف التنميــة املســتدامة، ســترتتب عليهــا آثــار هامــة يف توافــر اهليــاكل األساســية وعوامــل 
اإلنتــاج الــيت ال بــد منهــا لإلنتــاج. وإذا اســتند هــذا االســتثمار إىل أســاليب البنــاء والصيانــة القائمــة علــى 
العمالــة واملشــرتيات احملليــة مــن املدخــات الازمــة لألشــغال العامــة، ميكــن أن يُتوقــع منــه أيضــاً أن يــؤدي 
إىل زيــادة كبــرة يف الطلــب علــى اليــد العاملــة واملدخــات املنَتجــة حمليــاً )مثــل مــواد البنــاء( واخلدمــات. 
والتعجيــل باحلــد مــن الفقــر ســيعجل وتــرة منــو الطلــب علــى البضائــع الــيت تشــرتيها األســر الفقــرة نظــراً إىل 
ارتفــاع دخلهــا، وال ســيما األغذيــة األساســية واألغذيــة األعلــى قيمــة )اخلضــر والزيــوت النباتيــة والفواكــه 

واللحــوم واألمســاك(، والســلع االســتهاكية واخلدمــات األساســية.

ويتطلــب حتقيــق التحــول االقتصــادي يف املناطــق الريفيــة، ومــن مث القضــاء علــى الفقــر علــى حنــو 
مســتدام، اتبــاع اســرتاتيجيات إمنائيــة كــي ُتســتغل فــرص "عــامل ما بعــد عــام 2015" علــى الوجــه األكمــل.

واملدخــل إىل ذلــك هــو تســخر أوجــه التــآزر بــن النهــوض بالقطــاع الزراعــي وتنويــع االقتصــادي 
الســلع  الطلــب علــى  الزراعــي يولِـّـد  الزراعــي. فالنمــو  الريفــي غــر  الريفــي مــن خــال تنميــة االقتصــاد 
واخلدمــات مــن القطــاع غــر الزراعــي؛ والدخــل الناجــم عــن تنميــة القطــاع غــر الزراعــي يولِّــد الطلــب علــى 
مزيــد مــن األغذيــة األعلــى قيمــة. ويفضــي ذلــك إىل أثــر مضاِعــف داخــل االقتصــاد احمللــي )يقــدر عــادة 
ما بــن 1.6 و1.8 يف آســيا، وما بــن 1.3 و1.5 يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى(. وباملثــل، 
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فــإن زيــادة الدخــل يف كل قطــاع تتيــح مــوارد لاســتثمار - ال بــد منهــا يف ســياق ال تتوفــر فيــه القــروض 
أو ال ميكــن حتمــل تكلفتهــا - وميكــن أن يتيــح االقتصــاد غــر الزراعــي فرصــاً للعمــال الريفيــن لتحقيــق 
الدخــل ألن نطــاق العمــل يتســع بفضــل تزايــد اإلنتاجيــة الزراعيــة. وميكــن أيضــاً أن يــؤدي تطــور جتهيــز 
املنتجــات الزراعيــة إىل زيــادة الدخــل الزراعــي جبعــل املنتجــات أكثــر قابليــة للتــداول، فضــًا عــن توليــد 

الدخــل غــر الزراعــي.

واملطلــوب هــو االنتقــال مــن عمليــة حتركهــا عوامــل "الدفــع" - احلاجــة املاســة إىل احلفــاظ علــى 
حــد أدىن مــن مســتوى االســتهاك الــكايف - إىل عمليــة حتركهــا عوامــل "اجلــذب" املتمثلــة يف الفــرص غــر 
الزراعية اجلديدة واملغرية من الناحية االقتصادية. وتؤدي عوامل "الدفع" إىل انتشار املوردين يف األنشطة 
الــيت تقــل فيهــا كثــراً حواجــز الدخــول )احلــد األدىن مــن متطلبــات رأس املــال والتعليــم واملهــارات، ومــا إىل 
ذلــك(، وتتســم عــادة أيضــاً باخنفــاض الدخــل واإلنتاجيــة؛ ويــؤدي فائــض العــرض الناتــج عــن ذلــك إىل 
زيــادة انكمــاش الدخــل. وتفضــي التنميــة الريفيــة الناجحــة يف آن معــاً إىل تقليــص ضغــط عوامــل "الدفــع"، 
بزيــادة الدخــل الزراعــي، وإىل توليــد فــرص أكثــر إنتاجيــة إلدرار الدخــل غــر الزراعــي مــن خــال إنشــاء 

مؤسســات غــر زراعيــة قــادرة علــى االســتمرار.

اإلنتاجية الزراعية: تطوراهتا وحمدداهتا وآثارها

منــواً  البلــدان  أقــل  يف  الســكان  لرفــاه  ســواء  حامســة  أمهيــة  علــى  الزراعيــة  اإلنتاجيــة  تنطــوي 
أو للتحول اهليكلي القتصاداهتا، وتؤدي من مث دوراً أساســياً يف التحول والتنمية االقتصادين يف املناطق 
الريفيــة ويف تعزيــز االقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي. ويــؤدي تزايــد اإلنتاجيــة الزراعيــة عــادة إىل اخنفــاض أســعار 
املــواد الغذائيــة، فرتتفــع األجــور احلقيقيــة يف املناطــق الريفيــة واحلضريــة علــى الســواء؛ ويــول دون أن تنقلــب 
معــدالت التبــادل التجــاري علــى حنــو يضــر باألنشــطة احلضريــة )وهــو ما ميكــن أن يشــكل عقبــة يف طريــق 

التحــول اهليكلــي(؛ ويســن األمــن الغذائــي بزيــادة اإلمــدادات الغذائيــة واســتقرارها.

ويف عمليــة التحــول اهليكلــي النموذجيــة، تــؤدي زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة إىل حتريــر اليــد العاملــة 
ورأس املــال لُيســتخدم كامهــا يف قطاعــات أخــرى )أكثــر إنتاجيــة مبدئيــاً(، وتفضــي يف الوقــت ذاتــه إىل 
توليــد فوائــض زراعيــة تتيــح مصــدراً مــن مصــادر الطلــب احمللــي علــى الســلع واخلدمــات الصناعيــة، مما يفــز 
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علــى زيــادة عرضهــا. ونتيجــة لذلــك كلــه تــزداد اإلنتاجيــة يف القطاعــات األخــرى، وتتســارع وتــرة عمليــة 
التنميــة.

وإنتاجيــة العمالــة الزراعيــة يف أقــل البلــدان منــواً أقــل بكثــر مما هــي عليــه يف البلــدان الناميــة 
األخــرى ويف البلــدان املتقدمــة، ومنــت منــواً أبطــأ، ممــا أدى إىل اتســاع الفجــوة الدوليــة يف إنتاجيــة اليــد 
العاملة. فقد ارتفعت القيمة املضافة الزراعية للعامل الواحد بنسبة 2.2 يف املائة سنوياً منذ عام 1991 
يف أقــل البلــدان منــواً، مقارنــة بنســبة 4.2 يف املائــة يف البلــدان الناميــة األخــرى و3.9 يف املائــة يف البلــدان 
املتقدمــة. ويف الفــرتة 2011-2013، كانــت إنتاجيــة العمالــة الزراعيــة يف أقــل البلــدان منــواً متثــل 19 يف 
املائــة مــن نظرهتــا يف البلــدان الناميــة األخــرى و1.8 يف املائــة مــن نظرهتــا يف البلــدان املتقدمــة، وهــذه فجــوة 
ــز القــوة العاملــة يف  أوســع بكثــر مــن الفجــوة احلاصلــة يف قطاعــي الصناعــة أو اخلدمــات. وبالنظــر إىل تركُّ
الزراعــة يف أقــل البلــدان منــواً، فــإن هــذه الفجــوة الواســعة يف اإلنتاجيــة هــي الســبب الرئيســي وراء التفــاوت 

يف الدخــل بــن أقــل البلــدان منــواً وهاتــن الفئتــن األخريــن مــن البلــدان.

ويف البلــدان األفريقيــة األقــل منــواً وهايــيت، اخنفضــت إنتاجيــة العمالــة الزراعيــة يف الثمانينــات 
والتســعينات مــن القــرن املاضــي، ومنــت منــواً بطيئــاً نســبياً منــذ عــام 2000 )بنســبة تزيــد قليــًا علــى 1 
يف املائــة ســنوياً(. ويرجــع ذلــك يف جــزء كبــر منــه إىل اخنفــاض اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر يف اجملــال 
الزراعــي وركــوده فيمــا بعــد، وإىل سياســات تنطــوي علــى متييــز ضــد الزراعــة )مثــل سياســات ســعر الصــرف 
اإلنتاجيــة،  قفــزة مبكــرة يف  منــواً  البلــدان اآلســيوية  أقــل  التجاريــة(. ويف املقابــل، شــهدت  والسياســات 
وكان ذلــك يف التســعينات مــن القــرن املاضــي، وارتفعــت ارتفاعــاً قويــاً )بنســبة 3.5 يف املائــة ســنوياً( منــذ 
عــام 2000، أي مبعــدل أســرع مــن املتوســط يف مجيــع البلــدان الناميــة األخــرى. ونتــج هــذا األداء اإلجيــايب 
البحــث والتطويــر وانتهــاج سياســات أكثــر مواتــاة. وخــال العقــد املاضــي،  عــن زيــادة االســتثمار يف 
جتــاوزت إنتاجيــة العمالــة الزراعيــة يف أقــل البلــدان اآلســيوية منــواً نظرتيهــا يف أقــل البلــدان األفريقيــة والبلــدان 

اجلزريــة منــواً.

وميكــن توزيــع ناتــج العامــل الواحــد إىل إنتاجيــة األراضــي )الغلــة( ونســبة األراضــي إىل اليــد 
العاملــة. فقــد زادت الغــال زيــادة أكــرب مــن إنتاجيــة العمــل يف أقــل البلــدان منــواً، ولكنهــا ظلــت متأخــرة 
عــن النمــو القــوي الــذي شــهدته البلــدان الناميــة األخــرى منــذ الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي، حيــث بلغــت 
38 يف املائــة مــن متوســط غــال هــذه البلــدان يف الفــرتة 2010-2012. ويف أقــل البلــدان منــواً، زادت 
الغــال زيــادة أقــوى يف آســيا فاقــت الضعــف منــذ عــام 1980، لتتجــاوز حاليــاً نظرهتــا يف البلــدان الناميــة 
األخــرى بنســبة 17 يف املائــة. أمــا يف أقــل البلــدان األفريقيــة منــواً ويف هايــيت، فقــد كان األداء أضعــف 
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وأكثــر تفاوتــاً بــن البلــدان. وظــل راكــداً بوجــه خــاص خــال التســعينات مــن القــرن املاضــي، ولكنــه ارتفــع 
نســبياً منــذ بدايــة هــذا القــرن.

وكانــت زيــادة اإلنتــاج الزراعــي يف أقــل البلــدان منــواً منــذ أوائــل الثمانينــات نامجــة جزئيــاً عــن 
توســيع املســاحات املزروعــة، وال ســيما يف أقــل البلــدان األفريقيــة منــواً ويف هايــيت ويف أقــل البلــدان اجلزريــة 
منــواً، علــى أن ذلــك التوســيع ظــل حمــدوداً جــداً يف أقــل البلــدان اآلســيوية منــواً، علــى غــرار البلــدان الناميــة 
األخــرى يف آســيا. ونســب األراضــي إىل اليــد العاملــة هــي أكثــر اخنفاضــاً بوجــه عــام يف أقــل البلــدان 

اآلســيوية منــواً، ولكنهــا ترتاجــع أشــد ما ترتاجــع يف أقــل البلــدان األفريقيــة منــواً ويف هايــيت.

وكان هلذه التطورات تأثر سليب يف رفاه السكان وأدت إىل خفض وترة احلد من الفقر.

كمــا أن منــو إمجــايل إنتاجيــة العوامــل يف جمموعــة أقــل البلــدان منــواً قــد ختلــف تارخييــاً ختلفــاً 
كبــراً عــن منــوه يف جمموعــات البلــدان األخــرى، وشــهد ركــوداً منــذ الســتينات إىل الثمانينــات، ولكنــه ارتفــع 
يف التســعينات وتســارعت وترتــه نســبياً منــذ عــام 2000. وفــاق أداء أقــل البلــدان اآلســيوية منــواً أداء 
جمموعــات البلــدان الرئيســية األخــرى برمتهــا منــذ عــام 2000. ويف املقابــل، ظــل إمجــايل إنتاجيــة العوامــل 
يف أقــل البلــدان األفريقيــة منــواً ويف هايــيت راكــداً عمومــاً مــن الســتينات إىل عــام 2000، مث ظــل أبطــأ مــن 
نظــره يف جمموعــات البلــدان األخــرى منــذ ذلــك الوقــت. أمــا يف أقــل البلــدان اجلزريــة منــواً، فقــد منــا إمجــايل 

إنتاجيــة العوامــل منــواً بطيئــاً جــداً منــذ الســتينات.

البلــدان املصــدرة للمصنوعــات  ارتفــاع يف  الزراعــي وغالــه أكــرب  العمــل  إنتاجيــة  وســجلت 
والبلــدان املصــدرة لســلع خمتلطــة، مما يشــر إىل أن زيــادة التحــول اهليكلــي والتنويــع االقتصــادي ترتبــط 
عمومــاً بتحســن كبــر يف اإلنتاجيــة الزراعيــة. ويؤكــد ذلــك الصلــَة بــن التقــدم الزراعــي والتنميــة االقتصاديــة 

بوجــه عــام، ويؤكــد أن التنميــة الزراعيــة وتنميــة القطاعــات اإلنتاجيــة األخــرى يعــزز بعضهــا بعضــاً.

وأهــم العوامــل الــيت تدفــع )أو تقّيــد( منــو اإلنتاجيــة يف الزراعــة يف أقــل البلــدان منــواً هــي كميــة 
املدخــات؛ والتكنولوجيــا ورأس املــال البشــري ونوعيــة املدخــات؛ واالســتثمار العــام والسياســات العامــة؛ 

والظــروف الزراعيــة - اإليكولوجيــة وتغــر املنــاخ؛ والتنويــع الريفــي.

وتكتســي كميــة المدخــات )األراضــي واليــد العاملــة واملدخــات املاديــة ورأس املــال املــادي( 
أمهيــة خاصــة يف البلــدان الــيت ال تــزال يف مراحــل مبكــرة مــن التنميــة الزراعيــة. ويتســم قطــاع الزراعــة عمومــاً 
يف أقــل البلــدان منــواً باســتخدام اليــد العاملــة بكثافــة؛ واســتغال األراضــي علــى نطــاق واســع؛ واســتعمال 
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حمــدود جــداً للمدخــات األخــرى، مما يعكــس اخنفــاض الدخــل وعــدم كفايــة إمــدادات امليــاه ونقــص 
العمــات األجنبيــة. كمــا أن كميــة األمســدة االصطناعيــة املســتخدمة عمومــاً يف اهلكتــار الواحــد يف أقــل 
البلــدان منــواً ال متثــل ســوى 10 يف املائــة مــن الكميــة املســتخدمة يف البلــدان الناميــة األخــرى و15 يف املائــة 
مــن الكميــة املســتخدمة يف البلــدان املتقدمــة. واملكننــة حمــدودة كذلــك، مثلهــا مثــل الــري، باســتثناء أقــل 

البلــدان اآلســيوية منــواً، حيــث ُتســتخدم األمســدة واآلليــات بقــدر أكــرب أيضــاً مقارنــة بالبلــدان األخــرى.

وتؤثــر التكنولوجيــا يف تكيــف األنــواع النباتيــة واحليوانيــة مــع الظــروف الزراعيــة - اإليكولوجيــة 
احملليــة، ونوعيــة املدخــات، واختيــار تقنيــات الزراعــة وتربيــة املاشــية، ومــا إىل ذلــك، فضــًا عــن تنــوع 
الغــال. ويــدر االســتثمار العــام يف البحــث والتطويــر يف جمــال الزراعــة معــدالت عائــد مرتفعــة، ومــع ذلــك 
ظلــت تعهــدات االســتثمار منخفضــة عمومــاً يف أقــل البلــدان منــواً، ممــا أدى إىل حمدوديــة اإلنفــاق العــام 
وتقلبــه. ويف أقــل البلــدان األفريقيــة منــواً، يشــكل تنــوع النظــم الزراعيــة الشــديد مقارنــة بأقــل البلــدان اآلســيوية 

منــواً حتديــاً إضافيــاً أمــام جمــاالت البحــث والتطويــر املائمــة لظــروف زراعيــة - إيكولوجيــة خاصــة.

وملــا كان انتشــار االبتــكارات بــن املنتجــن غــر تلقائــي وال ســريع، فــإن خدمــات اإلرشــاد 
الزراعــي حلقــة وصــل أساســية بــن توليــد االبتــكارات بفضــل البحــث والتطويــر واعتمادهــا علــى مســتوى 
املــزارع. ويشــكل الفقــر عقبــة إضافيــة أمــام تطبيــق تكنولوجيــات زراعيــة جديــدة، وال ســيما يف أقــل البلــدان 

منــواً.

التكنولوجيــا، مما يؤثــر يف اســتخدام  رئيســياً يف اعتمــاد  ويــؤدي رأس المــال البشــري دوراً 
املزارعــن للمدخــات واجلمــع بينهــا. ويســهم التعليــم يف احلصــول علــى املعلومــات واســتيعاهبا، ويف تعلــم 

التكنولوجيــات وإتقاهنــا وتطبيقهــا.

وهنــاك اعــرتاف متزايــد بأمهيــة السياســات العامــة يف اإلنتاجيــة الزراعيــة، مــن خــال اإلنفــاق 
على البحث والتطوير، وخدمات اإلرشــاد والتعليم، واالســتثمار يف اهلياكل األساســية املادية وغر املادية 
)املؤسســية(، والتدابــر القطاعيــة. واالســتثمار العــام يف اهليــاكل األساســية املاديــة وغــر املاديــة شــرط ال بــد 
منــه لاســتثمار اخلــاص يف الزراعــة، غــر أن القيــود املفروضــة علــى تنميــة األســواق املاليــة ميكــن أن تشــكل 

عقبــة كبــرة يف هــذا الســياق.

وعلــى املــدى الطويــل، تضعــف إنتاجيــة األراضــي بســبب قلــة االســتثمار يف حتســن األراضــي 
مــن جــراء الدخــل املنخفــض والتطويــر احملــدود لألســواق املاليــة، األمــر الــذي يــؤدي إىل تدهــور نوعيــة 
األراضــي تدرجييــاً. ومــن املتوقــع أن يســهم تغيــر المنــاخ يف تفاقــم هــذه العمليــة، فيفضــي ذلــك إىل اخنفــاض 
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حماصيــل احلبــوب بنســبة 18 يف املائــة، وفقــاً للتوقعــات، يف البلــدان املنخفضــة الدخــل يف الفــرتة بــن عامــي 
2000 و2050. وتــرتاوح التغــرات املرتتبــة علــى ذلــك يف إمجــايل الناتــج الزراعــي يف أقــل البلــدان منــواً بــن 
+5 يف املائــة و-40 يف املائــة، علــى أن أقــل البلــدان األفريقيــة منــواً ســتتأثر أكثــر مــن أقــل البلــدان اآلســيوية 

منــواً. ومــن املرجــح أن يــؤدي ذلــك إىل اخنفــاض إنتاجيــة العمــل.

والتنويــع الريفــي أيضــاً حمــرك رئيســي وميّســر لنمــو اإلنتاجيــة والنهــوض بالزراعــة. ويتيــح ارتفــاع 
الدخــل الــذي يــدره العمــل غــر الزراعــي متويــًا إضافيــاً لاســتثمار الزراعــي والتطويــر التكنولوجــي ويعــزز 
منــو الطلــب علــى املنتجــات الزراعيــة؛ ويــؤدي تطــور األنشــطة غــر الزراعيــة إىل زيــادة إمــدادات النواتــج 
واخلدمــات الرئيســية للزراعــة. وزيــادة التنســيق العمــودي عنصــر حاســم لكــي تتفــق يف الوقــت املناســب 
مدخــات إىل املزارعــن مما يّســن إنتاجيتهــم ومــواد زراعيــة خــام ذات نوعيــة جيــدة إىل قطــاع الصناعــة 

الزراعيــة.

 التحول اهليكيل يف املناطق الريفيـة
الستئصال الفقر عىل نحو مستدام

تشــكل الزراعــة مصــدر الدخــل الرئيســي لألســر املعيشــية يف املناطــق الريفيــة، ومــع ذلــك تــزاول 
معظــم هــذه األســر أنشــطة اقتصاديــة شــى، مدفوعــة إىل ذلــك بدوافــع شــديدة االختــاف. فاألســر 
املعيشــية الــيت متلــك مــوارد أفضــل مــن غرهــا تكــون يف الغالــب مــن "املقاولــن عــن اختيــار"، ســعياً منهــا 
للحصــول علــى فــرص متّكنهــا مــن زيــادة دخلهــا. أما األســر األفقــر حــااًل فهــي عمومــاً مــن "املقاولــن 
التمــاس دخــل إضــايف،  بالضــرورة"، تدفعهــا احلاجــة إىل احلفــاظ علــى حــد أدىن مــن االســتهاك إىل 
أو الســعي يف حــاالت أخــرى لتنويــع دخلهــا لتأمــن أحواهلــا مــن املخاطــر الشــديدة املرتبطــة بالزراعــة.

وعــادة ما ينحصــر الطلــب الزراعــي علــى العمــل املأجــور يف العمــل املومســي واملؤقــت، كمــا أن 
أجــور العمــل الزراعــي هزيلــة، مما يعكــس كثــرة اليــد العاملــة بســبب الضغــوط املرتتبــة علــى عوامــل "الدفــع". 
ولذلــك فــإن الدخــل املتــأيت مــن األنشــطة غــر الزراعيــة يف املناطــق الريفيــة يتجــاوز عمومــاً ما يــدرُّه العمــل 
الزراعــي املأجــور. وخافــاً للمعتقــدات الســائدة، يتجــاوز الدخــل غــر الزراعــي عمومــاً أيضــاً حتويــات 
املهاجريــن )باســتثناء حــاالت قليلــة مثــل ليســوتو(. وبالنظــر إىل هــذه القيــود املفروضــة علــى مصــادر 
الدخــل األخــرى، تصبــح األنشــطة غــر الزراعيــة عنصــراً حاســم األمهيــة يف االســرتاتيجيات الــيت تتبعهــا 
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األســر املعيشــية لتنويــع الدخــل. ويف إطــار القطــاع غــر الزراعــي، ميكــن أن تكــون للدخــل املتــأيت مــن األجــر 
األمهيــة نفســها الــيت يكتســيها الدخــل املتــأيت مــن عمــل حــر يف البلــدان األفريقيــة األقــل منــواً، بــل تزيــد أمهيتــه 

يف بعــض أقــل البلــدان اآلســيوية منــواً.

وبالنظــر إىل حمدوديــة إنتــاج الكفــاف والعمــل الزراعــي املأجــور، فــإن املخــرج الرئيســي مــن براثــن 
الفقــر هــو إجيــاد توليفــة ما بــن زراعــة املــزارع الصغــرة املوجهــة حنــو الســوق، ومزاولــة أنشــطة غــر زراعيــة، 

واهلجــرة مــن املناطــق الريفيــة.

وللمســافة مــن املناطــق احلضريــة دور رئيســي يف الفــرص املتاحــة لألنشــطة غــر الزراعيــة إىل 
حــد جعــل االقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي يرتكــز عــادة يف ضواحــي البلــدات واملــدن. وتتيــح املناطــق احمليطــة 
باملــدن فرصــاً أكثــر وأجــوراً أكــرب يف العمــل غــر الزراعــي، أما املنتجــون يف املناطــق الريفيــة األبعــد مســافة 
فا يســتفيدون مــن املزايــا نفســها املتاحــة لغرهــم يف األســواق احلضريــة إذ يضطــرون إىل التنافــس مــع 
منتجــي املناطــق احمليطــة باملــدن الذيــن ميتــازون عنهــم فيما يتعلــق مبواعيــد التســليم وتكاليفــه، ويظــون 

كذلــك بفــرص أكثــر للوصــول إىل اخلدمــات واهليــاكل األساســية.

وبالتايل، مثة تناقض أساسي بن احلاجة القائمة والفرص املتاحة، سواء على نطاق االقتصاد 
أو لــدى األســر املعيشــية. فأكثــر املناطــق واألســر املعيشــية حرمانــاً هــي الــيت حتتــاج أكثــر مــن غرهــا إىل 
التنويــع االقتصــادي )ألهنــا أقــل اجلهــات وصــواًل إىل األســواق الزراعيــة ولديهــا أدىن دخــل وتواجــه أشــد 
املخاطــر(؛ غــر أهنــا هــي الــيت حتظــى بأقــل الفــرص وتواجــه أكــرب العقبــات يف اغتنامهــا )بســبب حمدوديــة 
املــوارد املاليــة والبشــرية واهليــاكل األساســية واحلصــول علــى املدخــات والقــدرة علــى حتمــل املخاطــر(. 
وســيكون جتــاوز هــذا التناقــض وضمــان حصــول أحــوج الفئــات إىل التنويــع االقتصــادي علــى الوســائل 
الكفيلــة بتحقيقــه عاملــن حامســن لبلــوغ التحــول اهليكلــي الريفــي واســتئصال الفقــر علــى حنــو مســتدام.

الناميــة  البلــدان  البلــدان منــواً )ويف  أقــل  الزراعــي يف  النشــاط غــر  البيانــات عــن  وملــا كانــت 
األخــرى( حمــدودة للغايــة، فــإن هــذا التقريــر يقــدم تقديــرات جديــدة قائمــة علــى بيانــات أوليــة تتعلــق 
بتســعة بلــدان مــن أقــل البلــدان منــواً - مخســة منهــا يف أفريقيــا وأربعــة يف آســيا. ويؤكــد ذلــك االجتاهــات 
العامــة املذكــورة أعــاه، ويــربز يف الوقــت ذاتــه تبايــن مســتويات التنويــع الريفــي وتنميــة االقتصــاد الريفــي غــر 
الزراعــي يف أقــل البلــدان منــواً. وضمــن هــذه البلــدان التســعة، فــإن تنميــة االقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي أكثــر 
تقدمــاً يف بنغاديــش ونيبــال )مــا بــن 47 و49 يف املائــة مــن العمالــة الريفيــة(، وأقــل تقدمــاً يف إثيوبيــا 
ومجهوريــة تنزانيــا املتحــدة )مــا بــن 11 و12 يف املائــة(. ومــع ذلــك، تتناقــض هــذه البيانــات اجلديــدة مــع 
الــرأي الشــائع القائــل بوجــود فــارق واضــح بــن أفريقيــا وآســيا: فأمهيــة االقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي يف 
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الدخــل والعمالــة يف املناطــق الريفيــة متشــاهبة جــداً يف البلــدان اخلمســة األخــرى، الــيت تقــع يف املنطقتــن 
)مــاوي وروانــدا وزامبيــا وميامنــار واليمــن، حيــث يشــكل هــذا االقتصــاد ما بــن 20 و28 يف املائــة مــن 

العمالــة الريفيــة(.

ويـُـرِبز تقييــٌم أكثــر تفصيــًا لبنغاديــش ومــاوي ونيبــال أوجــه االختــاف يف الرتكيبــة القطاعيــة 
لألنشــطة غــر الزراعيــة، حيــث القطاعــات الفرعيــة األكــرب هــي الصناعــة التحويليــة واخلدمــات والتشــييد، 
علــى التــوايل. غــر أن قطاعــي الصناعــة التحويليــة واخلدمــات تكتســيان أمهيــة يف مجيــع احلــاالت الثــاث، 
إذ ميثّــل كل منهمــا ما بــن 22 و42 يف املائــة مــن جممــوع الدخــل الــذي يــدره االقتصــاد الريفــي غــر 
الزراعــي يف كل بلــد. وختتلــف أيضــاً أدوار النســاء والشــباب يف االقتصــاد الريفــي اختافــاً كبــراً بــن هــذه 
البلــدان. فالعاملــون يف األنشــطة غــر الزراعيــة يتمتعــون دائمــاً مبســتوى تعليمــي أعلــى مــن العاملــن يف 
الزراعــة، غــر أن أعلــى مســتوى تعليمــي جنــده يف البلــد الــذي يتميــز بــأدىن مســتوى مــن النشــاط غــر 
الزراعــي )مــاوي(. ويشــر ذلــك إىل أن التعليــم وحــده ال يكفــي لتحقيــق التنويــع يف االقتصــاد الريفــي.

وال تــزال األغلبيــة العظمــى مــن أقــل البلــدان منــواً جبميــع فئاهتــا يف املرحلــة األوىل مــن التحــول 
االقتصــادي، وهــي البلــدان الــيت ترتكــز فيهــا األنشــطة الريفيــة غــر الزراعيــة تركيــزاً أساســياً يف الزراعــة )وإن 
كانــت غالبــاً ما تتــوزع بالتســاوي إىل حــد ما علــى التجــارة والصناعــة التحويليــة واخلدمــات األخــرى(، 
وتتســم أساســاً بطابــع غــر رمســي. غــر أن اســتخدام تصنيــف البلــدان إىل فئــة تعتمــد علــى الزراعــة وأخــرى 
علــى الصناعــة التحويليــة، مثلمــا يصــّوره تقريــر التنميــة العامليــة لعــام 2008 الصــادر عــن البنــك الــدويل 
كمؤشــر تقريــيب، يبــن أن جمموعــة صغــرة مــن أقــل البلــدان األفريقيــة واآلســيوية منــواً - أنغــوال وأوغنــدا 
وبنغاديــش والســنغال - قــد انتقلــت إىل املرحلــة الثانيــة مــن حيــث حتويــل القطــاع غــر الزراعــي يف املناطــق 
الريفيــة. ويف هــذه املرحلــة، تكــون الصــات بــن املناطــق الريفيــة واحلضريــة أهــم، واألنشــطة غــر الزراعيــة 
أكثــر تنوعــاً، تشــمل أيضــاً الســياحة والتعديــن واخلدمــات فضــًا عــن األعمــال التجاريــة الزراعيــة يف مناطــق 
الزراعــة التجاريــة. وغالبــاً ما يتعايــش اإلنتــاج الكثيــف العمالــة والصغــر النطــاق يف املناطــق الريفيــة مــع 

املؤسســات الــيت تتطلــب رؤوس أمــوال كثيفــة نســبياً وتنتــج منتجــات مماثلــة يف املــدن الوســطى.

الــيت تتمتــع بإمكانــات زراعيــة جيــدة وبالقــدرة علــى الوصــول  وميلــك املزارعــون يف املناطــق 
إىل األســواق فرصــاً أكــرب نســبياً للتحســن بزيــادة إنتــاج منتجــات أعلــى قيمــة ألســواق التصديــر احملليــة 
واإلقليميــة ولألســواق األوســع مــن ذلــك. وميكــن أن تشــكل معايــر املنتجــات واحلواجــز غــر التعريفيــة 
عقبــة حقيقيــة أمــام الصــادرات: فــاإلدارة اجليــدة تكتســي أمهيــة متزايــدة، لكــن القــدرة علــى التنفيــذ واملراقبــة 
حمــدودة غالبــاً يف أقــل البلــدان منــواً. ومــع ذلــك، فــإن اخنفــاض مســتوى التجــارة فيمــا بــن أقــل البلــدان 

األفريقيــة منــواً يشــر إىل إمكانــات معّينــة للصــادرات اإلقليميــة.
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وميكــن أن تكــون األنشــطة غــر الزراعيــة مبثابــة حمــرك لتحســن القطــاع الزراعــي بتوفــر مــوارد 
قابلــة لاســتثمار وخدمــات لقطــاع الزراعــة مــن املنبــع إىل نقــاط التوزيــع، وال ســيما يف احملاصيــل األعلــى 
قيمــة. والدخــل املتــأيت مــن االقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي هــو عمومــاً أهــم مصــدر لألمــوال الــيت توّجــه 
لاســتثمار، وخباصــة يف أقــل البلــدان األفريقيــة منــواً، وُيســتخدم أحيانــاً ضمانــاً للحصــول علــى قــروض.

وميكــن أن تؤثــر أنشــطة االقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي املوّجهــة إلنتــاج املدخــات الزراعيــة علــى 
اختيــار احملاصيــل والتكنولوجيــات مــن خــال زيــادة فــرص احلصــول علــى إمــدادات املدخــات وتكييفهــا 
مــع احتياجــات املزارعــن احملليــن؛ وميكــن أن تتيــح أنشــطة أخــرى، مثــل جتهيــز املنتجــات الزراعيــة، منافــذ 
إىل الســوق تكــون إضافيــة و/أو أكثــر مواتــاة، وأن تزيــد الرحبيــة، مبــا يف ذلــك مــن خــال ترتيبــات العقــود 
الزراعيــة واالندمــاج يف ساســل القيمــة. أما خدمــات النقــل والتجــارة فتســهمان فيهمــا معــاً. ومــع ذلــك، 
فكمــا أن أنشــطة االقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي ميكــن أن تســهم إســهاماً كبــراً يف حتســن قطــاع الزراعــة، 
ميكــن أن يكــون ختلــف تنميــة القطــاع غــر الزراعــي أو تنميتــه غــر املائمــة مبثابــة عائــق أمــام التنميــة 

الزراعيــة.

وتــويل احلكومــات واجلهــات املاحنــة اهتمامــاً كبــراً لاحتياجــات مــن جانــب العــرض لتنميــة 
االقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي، غــر أهنــا هتمــل يف كثــر مــن األحيــان جانــب الطلــب الــذي ينطــوي علــى 
أمهيــة مماثلــة. وأهــم مصــادر الطلــب علــى االقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي هــي األســواق احلضريــة القريبــة 
)بالنســبة إىل املناطــق احمليطــة باملــدن( واألســواق الريفيــة احملليــة، والصــادرات )وال ســيما فيما يتعلــق بتجهيــز 
املنتجــات الزراعيــة، وبالســياحة يف بعــض املناطــق(. ويــؤدي الطلــب احمللــي دوراً بالــغ األمهيــة، ســواء يف 
حتســن القطــاع الزراعــي أو يف تنميــة االقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي. ومــن مث فــإن حمــركات النمــو مثــل 
األســواق احلضريــة والزراعــة املوجهــة حنــو الســوق وخمــازن البضائــع وممــرات النقــل ميكــن أن تشــكل دفعــة 
قويــة، مثلهــا يف ذلــك مثــل املشــاريع "الراســخة" القائمــة علــى املــوارد الطبيعيــة كالتعديــن واحلراجــة )رغــم أن 

هــذه املشــاريع تكــون يف الغالــب مبثابــة جيــوب وهلــا روابــط حمــدودة باالقتصــاد احمللــي(.

وباإلضافــة إىل املــدى اجلغــرايف هلــذه احملــركات، ميكــن أن تكــون حتويــات املهاجريــن مبثابــة 
حمــرك للنمــو هــي أيضــاً، رغــم أهنــا غالبــاً ما ترتكــز يف أيــدي أســر معيشــية قليلــة، مما يــد مــن تأثرهــا. 
ويف االقتصــادات احملليــة املغلقــة نســبياً، ميكــن أن يشــكل الطلــب احمللــي داخــل االقتصــاد الريفــي حمــركاً 
)أضعــف إىل حــد مــا(، ألن الطلــب اإلضــايف علــى املنتجــات الزراعيــة واألنشــطة الريفيــة غــر الزراعيــة 
املرتبــط بتزايــد الدخــل يــؤدي إىل آثــار مضاِعفــة يقــدر أهنــا تــرتاوح يف بلــدان شــى مــن أقــل البلــدان منــواً 

بــن 1.3 و2.
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والسبيل إىل حتقيق حتّول هيكلي يف املناطق الريفية هو متكن املنتجن الريفين من االستجابة 
بفعاليــة لتغــرات الطلــب الــيت تواكــب تقــدم عمليــة التنميــة وارتفــاع الدخــل. ويعــي ذلــك االنتقــاَل مــن 
الرتكيــز علــى زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة إىل إيــاء مزيــد مــن االهتمــام لألنشــطة الريفيــة غــر الزراعيــة وزيــادة 

إنتــاج املنتجــات الزراعيــة األعلــى قيمــة.

وُترتَجــم الزيــادات يف الدخــل إىل زيــادات غــر متناســبة يف اإلنفــاق علــى املــواد غــر الغذائيــة 
وعلــى األغذيــة اجملهــزة األعلــى قيمــة، مما يتيــح فرصــاً لتحســن الزراعــة وتطويــر قطــاع جتهيــز املنتجــات 
الزراعيــة علــى الســواء. وتبــن األدلــة احلديثــة املســتقاة مــن أقــل البلــدان منــواً يف شــرق أفريقيــا وجنوهبــا وشــرق 
آســيا أن هنــاك طلبــاً كبــراً علــى املنتجــات غــر الغذائيــة واألغذيــة اجملهــزة وغــر األساســية، مما يشــر إىل 
وجــود إمكانــات كبــرة لنمــو الطلــب احمللــي لدفــع عجلــة حتســن الزراعــة وتنميــة االقتصــاد الريفــي غــر 

الزراعــي.

وكثافــة اهليــاكل األساســية وجودهتــا عنصــران حامســان - للوصــول إىل األســواق مــن أجــل 
املدخــات والنواتــج، وخفــض تكاليــف اإلنتــاج واملعامــات، وبالتــايل لضمــان اســتجابة فعالــة مــن جانــب 
الزراعــي،  غــر  الريفــي  الدخــل  الزراعــي وارتفــاع  الزراعــي وغــر  بزيــادة االســتثمار  العــرض - ويرتبطــان 
وال ســيما يف املناطــق الزراعيــة املناخيــة األكثــر مواتــاة. وتشــمل تلــك اهليــاكل البنيــة التحتيــة غــر املاديــة 
)مثــل األســواق وشــبكات االتصــاالت والتعليــم واخلدمــات الصحيــة والنظــم املاليــة ونظــم املدفوعــات ونظــم 
املعلومــات الســوقية( والبنيــة التحتيــة املاديــة )مثــل اإلمــداد بالكهربــاء واملــاء ومرافــق التخزيــن والطــرق(. 
وتظــل اهليــاكل األساســية حمــدودة للغايــة يف معظــم املناطــق الريفيــة يف أقــل البلــدان منــواً، وال ســيما خــارج 

املناطــق احمليطــة باملــدن.

ومــد شــبكات الكهربــاء عامــل حاســم لاســتثمار يف اهليــاكل األساســية يف املناطــق الريفيــة 
ميكــن أن يــؤدي إىل حتوهلــا؛ وأضحــت تكنولوجيــات الطاقــة املتجــددة اآلن قــادرة علــى التغلــب علــى بعــض 
القيــود الرئيســية الــيت تعــرتض كهربــة األريــاف. وميكــن أن يؤثــر حتســن فــرص الوصــول إىل التعليــم اجليــد 

تأثــراً شــديداً أيضــاً يف التنميــة الريفيــة غــر الزراعيــة علــى املــدى األطــول.

وتــؤدي هيــاكل النقــل األساســية دوراً حموريــاً كذلــك، وســتكون زيــادة الربــط شــرطاً ال غــى عنــه 
للقضــاء علــى الفقــر يف املناطــق الريفيــة. غــر أن هــذه العمليــة ليســت خطيــة، كمــا أن االنفتــاح املقــرتن 
بتعزيــز خطــوط النقــل ســاح ذو حديــن، إذ يُعــّرض املنتجــن احملليــن ملنافســة منتجــات وواردات قادمــة 
مــن املــدن ال قــدرة هلــم علــى الصمــود يف وجههــا، ويزيــد كذلــك فــرص احلصــول علــى املدخــات والوصــول 
إىل األســواق. وتكمــن أهــم التحديــات يف ســياق ما بعــد عــام 2015 يف متكــن املنتجــن الريفيــن مــن 



16

التنافــس بفعاليــة يف ســوق حمليــة متزايــدة االنفتــاح؛ وحتديــد أنشــطة جديــدة مــدرة للدخــل واالخنــراط فيهــا 
بنجــاح؛ وتســخر وفــورات احلجــم وتطويــر مهــارات التســويق الازمــة للتنافــس يف األســواق يف أماكــن 

أخــرى.

وميكــن أن يــؤدي بنــاء اهليــاكل األساســية يف املناطــق الريفيــة أيضــاً دوراً ثانويــاً بالــغ األمهيــة 
يف التنميــة الريفيــة، خبلــق فــرص عمــل مــن خــال أســاليب البنــاء والصيانــة القائمــة علــى العمــل وفــرص 
تنميــة االقتصــاد الريفــي غــر الزراعــي مــن خــال املشــرتيات احملليــة. وميكــن أن يفضــي ذلــك إىل خفــض 
التكاليــف فضــًا عــن اإلســهام كثــراً )وإن مؤقتــاً( يف احلــد مــن عجــز الطلــب الــذي يعــوق تنميــة االقتصــاد 

الريفــي غــر الزراعــي.

الريفيــة  القــرب مــن املناطــق احلضريــة يف تنميــة املناطــق  الــذي يؤديــه  الرئيســي  الــدور  ويُــربز 
وفتحهــا أمــام أســواق أوســع، مــن خــال حتســن هيــاكل النقــل األساســية، أمهيــة اتبــاع هنــج متبايــن إزاء 
املناطــق احمليطــة باملــدن أو الوســطى أو النائيــة أو املعزولــة، وفقــاً للمزايــا النســبية لــكل منهــا. فامليــزة النســبية 
للمناطــق احمليطــة باملــدن تكمــن يف املقــام األول يف تقــدمي اخلدمــات إىل األســواق احلضريــة، ال ســيما 
فيما يتعلــق باألغذيــة اجملهــزة واألعلــى قيمــة، فضــًا عــن أنشــطة الرتفيــه وخدمــات النقــل علــى ســبيل املثــال.

أمــا يف املناطــق الوســطى، فــإن اإلنتــاج املوجــه إىل التصديــر أهــم يف الغالــب، إذ يتيــح فرصــاً 
ألنشــطة التحســن والتجهيــز، باإلضافــة إىل زيــادة قيمــة الصــادرات مــن خــال متايــز املنتجــات )مثــل 
إصــدار شــهادات املنتجــات العضويــة(. وميكــن أن يتيــح أيضــاً تنويــع اإلنتــاج الزراعــي ليشــمل حماصيــل 
أعلــى قيمــة وجتهيــز املنتجــات الزراعيــة لزيــادة إمكانيــة تداوهلــا فرصــاً مفيــدة مثلمــا هــو حــال إنتــاج الوقــود 
األحيائــي وزراعــة حماصيــل الوقــود احليــوي. ومــن اخليــارات األخــرى تســويق اإلنتــاج احلــريف ومــواد البنــاء 
)وال ســيما يف ســياق ما بعــد عــام 2015(، عــاوة علــى التعديــن والســياحة واحلراجــة ومصائــد األمســاك 

ومــا إىل ذلــك، عندمــا تكــون الظــروف احملليــة مواتيــة.

وبوجــه عــام، تتجــه املناطــق النائيــة واملعزولــة باألســاس حنــو إنتــاج الكفــاف، مما جيعــل زيــادة 
إنتــاج األغذيــة األساســية شــرطاً مســبقاً لتحقيــق التحــول اهليكلــي. والربــط احملــدود بأســواق أكــرب جيعــل 
الطلــب احمللــي احملــرك الرئيســي للتنميــة، مما يشــر إىل ضــرورة الرتكيــز علــى الزيــادة التدرجييــة يف إنتــاج أغذيــة 
ذات قيمــة عاليــة ومــواش ومنتجــات زراعيــة جمهــزة جتهيــزاً تقليديــاً. وإذا كان الطلــب علــى الســلع "غــر 
املتداولــة" )Z goods( )الســلع غــر الغذائيــة الــيت تكــون نوعيتهــا منخفضــة عــادة، وتُنتــج علــى نطــاق صغــر 
باســتخدام األســاليب التقليديــة الكثيفــة العمالــة( ســيزيد مبــرور الوقــت علــى األرجــح هــو اآلخــر، فــإن قــدرة 
هــذا اإلنتــاج علــى البقــاء يف األجــل الطويــل حمــدودة. ويشــر ارتفــاع تكاليــف النقــل واحتمــال نشــأة طلــب 
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حملــي كبــر عــن االســتثمار يف اهليــاكل األساســية بعــد عــام 2015 إىل إمكانيــة ظهــور ســوق تتــاح فيهــا 
مــواد البنــاء حمليــاً.

القيود اجلنسانية عىل حتول االقتصاد الريفي

تشــكل النســاء نصــف القــوة العاملــة يف الزراعــة يف أقــل البلــدان منــواً، وقــد زادت هــذه النســبة 
تدرجييــاً مبــرور الوقــت يف كل اجملموعــات الفرعيــة اجلغرافيــة الثــاث. غــر أن املــرأة الريفيــة يف أقــل البلــدان 
منــواً ال تــزال تواجــه قيــوداً متعــددة تعــوق قدرهتــا اإلنتاجيــة. ويــؤدي العــبء املــزدوج الناجــم عــن االضطــاع 
بأنشــطة إنتاجيــة وبأعمــال الرعايــة إىل تقييــد وقــت املــرأة أكثــر مــن وقــت الرجــل، ويــد أيضــاً مــن تنقلهــا 
ومــن الوقــت الــذي ميكــن أن ختصصــه لتطويــر مهاراهتــا. ويتفاقــم هــذا الوضــع مــن جــراء حتّمــل عــبء غــر 
متناســب يف العمــل الزراعــي غــر املأجــور: فقــد جــرت العــادة علــى اعتبــار احملاصيــل الغذائيــة مــن مســؤولية 
"املــرأة" واحملاصيــل ذات العائــد النقــدي مــن مســؤولية "الرجــل"، غــر أن هــذا التمييــز ينشــأ باألســاس يف 
التحكــم يف العائــدات، إذ تبــذل املــرأة مــن اجلهــد نفــس ما يبذلــه الرجــل يف إنتــاج احملاصيــل ذات العائــد 
النقــدي. ومــع ذلــك، مثــة أوجــه اختــاف جنســاين يف توزيــع املهــام الزراعيــة ويف تربيــة املاشــية: فأمــا الرجــال 
فيهيمنــون يف قطــاع رعــي املاشــية، وأما النســاء فيســهرن عــادة علــى تربيــة الدواجــن وغرهــا مــن املاشــية 

الصغــرة واحليوانــات احللــوب.

النســاء يف  إذ هتيمــن  الزراعيــة،  غــر  األنشــطة  اختافــات جنســانية كبــرة يف  أيضــاً  وهنــاك 
التجــارة الصغــرة النطــاق والتجــارة بالتجزئــة، ويهيمــن الرجــال يف قطاعــي النقــل والبنــاء. وجــرت العــادة 
علــى أن تــزاول النســاء حرفــة جتهيــز املنتجــات الزراعيــة كما أهنــن يهيمــن فيمــا يبــدو علــى جتهيــز املنتجــات 
الزراعيــة العاليــة القيمــة علــى نطــاق صناعــي. ومــع ذلــك، فحــى عندمــا تــزاول املــرأة عمــًا مأجــوراً، يرجــح 
أن تتعــرض أكثــر مــن الرجــل للتمييــز يف العمــل بــدوام جزئــي أو العمــل املومســي أو العمــل املنخفــض األجــر. 
وميكــن أن تتيــح أشــكال التنظيــم اجلديــدة فرصــاً جديــدة للمــرأة الريفيــة، ولكنهــا تطــرح علــى هــذا النحــو 

أيضــاً حتديــات جديــدة.

وتواجــه املــرأة قيــوداً خاصــة يف الوصــول إىل املــوارد املنتجــة. ومثــة منــط ثابــت مــن التفــاوت يف 
احلصــول علــى األراضــي يف مجيــع أقــل البلــدان منــواً. غــر أن ذلــك ينشــأ يف املقــام األول عــن ممارســات 
اجتماعيــة ثقافيــة مكرســة يف القانــون العــريف والتقاليــد وال ينشــأ عــن القانــون املــدين، مما يطــرح حتديــات 
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كبــرة يف ترمجــة النصــوص القانونيــة إىل حقــوق يف أرض الواقــع. وعــادة ما تكــون املــرأة الريفيــة، وخاصــة 
ربــة األســرة املعيشــية، أقــل إملامــاً بالقــراءة والكتابــة مــن الرجــل الريفــي، وأدىن منــه كثــراً يف ســنوات التعليــم.

وتســهم أوجــه احلرمــان هــذه يف تقييــد احلصــول علــى القــروض مــى أتيحــت، ألن احتمــاالت 
ترهنهــا مقابــل القــرض أقــل مقارنــة بالرجــل، وألن املــرأة أقــل قــدرة علــى اســتيفاء  امتــاك املــرأة أرضــاً 
اســتخدام  إىل  املــرأة  جلــوء  احتمــال  مــن  تقلــل  الــيت  األســباب  أحــد  وهــذا  القــروض.  طلــب  إجــراءات 
مدخــات كاألمســدة والبــذور احملســنة؛ كمــا أن اســتحقاقات خمططــات دعــم املدخــات حمــدودة يف كثــر 
مــن األحيــان بســبب عــدم مراعــاة االعتبــارات اجلنســانية يف تصميمهــا. وحــى عندمــا تســتخدم املزارعــات 
املدخــات املشــرتاة، ميكــن أيضــاً أن يكــون تأثرهــا يف إنتاجيتهــن حمــدوداً أكثــر، األمــر الــذي رمبــا يعكــس 
حتيــزاً جنســانياً يف خدمــات اإلرشــاد الزراعــي. وتعــاين األســر املعيشــية الــيت تعوهلــا امــرأة أيضــاً مــن أوجــه 
احلرمــان يف الغالــب بســبب قلــة العمــال الذكــور فيهــا وبســبب القيــود الثقافيــة الــيت تعــوق قدرهتــا علــى 

االســتعانة بعمــال مــن خــارج أفرادهــا.

وتســهم هــذه العوامــل يف االختافــات الكبــرة بــن القطــع األرضيــة الــيت يســتغلها الرجــال 
والقطــع األرضيــة الــيت تســتغلها النســاء مــن حيــث املــردود واملســاحة املزروعــة واخلســائر يف احملاصيــل. 
وتتفاقــم هــذه العقبــات اجلنســانية وتتفاعــل مــع عيــوب أخــرى يف الســوق يف املناطــق الريفيــة لتفضــي إىل 
خفــض إنتاجيــة املــرأة وقدرهتــا علــى تنظيــم املشــاريع، وحتــد بالتــايل مــن القــدرات الديناميــة لاقتصــادات 
الريفيــة وتبطــئ حتوهلــا. وما مل تعــاَل هــذه القيــود، فــإن اســتجابة العــرض للحوافــز اهلادفــة إىل زيــادة اإلنتــاج 
والفوائــض املســوَّقة ســتظل ضعيفــة، ألن نصــف القــوة العاملــة ســيبقى عاجــزاً عــن االســتجابة بفعاليــة. 
وعلــى الصعيــد العاملــي، تشــر تقديــرات منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة )الفــاو( إىل أن 
متكــن النســاء مــن فــرص الوصــول علــى قــدم املســاواة مــع الرجــال إىل املــوارد املنتجــة ميكــن أن يزيــد مــردود 
مزارعهــن بنســبة تــرتاوح بــن 20 و30 يف املائــة، لرتفــع الناتــج الزراعــي اإلمجــايل بنســبة تــرتاوح بــن 2.5 

و4 يف املائــة.

غر أن هناك فرقاً كبراً بن أوجه التفاوت اجلنســاين اليت تنشــأ مباشــرة عن املعاير اجلنســانية، 
وما ميكــن تســميته أوجــه التفــاوت العرضيــة - الــيت تنشــأ بصفــة غــر مباشــرة عــن التفاعــل بــن أوجــه 
احلرمــان الناجتــة عــن وضــع التفــاوت وأوجــه احلرمــان الناجتــة عــن الفقــر. فالعــبء املــزدوج الناجــم عــن 
االضطــاع بعمــل الرعايــة والعمــل املنتــج، واملمارســات التمييزيــة يف ملكيــة األرض وإرثهــا، واالختافــات 
يف فــرص احلصــول علــى التعليــم، والفصــل اجلنســاين يف أســواق العمــل، عوامــل تنشــأ مثــًا مباشــرة عــن 
اهليــاكل واملعايــر االجتماعيــة اجلنســانية؛ ويتطلــب التصــدي هلــا بفعاليــة اختــاذ إجــراءات جنســانية مباشــرة 

لتصحيــح التحيــز اجلنســاين اهليكلــي أو التعويــض علــى أضــراره.
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إال أن آثــار أوجــه احلرمــان هــذه - اخنفــاض الدخــل وقلــة املدخــرات واألصــول واالفتقــار إىل 
فــرص احلصــول علــى املدخــات والوصــول إىل األســواق و/أو القــروض، ومــا إىل ذلــك - يشــرتك فيهــا 
كثــر مــن الرجــال الذيــن تضعــف إنتاجيتهــم مــن جــراء ذلــك ســواء بســواء. وميكــن التصــدي هلــا علــى حنــو 
أفضــل مــن خــال هُنــج أمشــل ولكــن تراعــي االعتبــارات اجلنســانية، وتســتهدف النســاء وكذلــك الرجــال 
الذيــن يعيشــون حرمانــاً مماثــًا. فتوجيــه الدعــم إىل النســاء واســتثناء احملرومــن مثلهــا مــن بــن الرجــال 
تعســفاً، وال ســيما يف ســياق الثقافــات التقليديــة الــيت تقــوم علــى ســلطة األب القويــة، ميكــن أن يــؤدي إىل 
االســتبعاد، ومــن مث احتمــال تقويــض اجلهــود املبذولــة يف األجــل األطــول ملعاجلــة األســباب الكامنــة وراء 

التفــاوت اجلنســاين.

 السياسات املحلية لتحقيق التحول
يف االقتصاد الريفي

القضــاء علــى الفقــر، مــن حيــث املبــدأ، يقتضــي يف هنايــة املطــاف ما يلــي: )1( توفــر العمــل 
الائــق للجميــع؛ )2( إقــرار حــد أدىن لألجــور يكــون عنــد مســتوى كاف يؤّمــن لألســر املعيشــية دخــًا 
أعلــى مــن خــط الفقــر؛ )3( إقامــة شــبكات الضمــان االجتماعــي. ولكــن القضــاء علــى الفقــر غايــة 
منشــودة وليســت مســاراً يُتبــع. ولكــي يتســى القضــاء علــى الفقــر ويكــون ذلــك مســتداماً اقتصاديــاً، فــإن 
األمــر يقتضــي إحــداث حتــول هيكلــي موّجــه الســتئصال الفقــر، وذلــك لضمــان بلــوغ اإلنتاجيــة مســتوى 
كاف لدعــم األجــور وبقــاء هبــوط الدخــل حتــت خــط الفقــر عنــد مســتوى حمــدود ومؤقــت. والتحــول 
اهليكلي يف االقتصادات الريفية، الذي يشــمل حتســن الزراعة وتنويع األنشــطة لتضم اجملال غر الزراعي، 

جــزء رئيســي مــن هــذه العمليــة.

وختتلــف االحتياجــات الزراعيــة اختافــاً كبــراً مــن منطقــة إىل أخــرى، ولكــن مــن أهــم عناصرهــا 
ما يلــي:

حتديــد احلجــم املناســب يف القطــاع الزراعــي. فبــداًل مــن الســعي لتشــجيع الزراعــة الصغــرة   •
النطــاق أو الواســعة النطــاق، ينبغــي أن تكــون السياســات قائمــة علــى حجــم القطــع األرضيــة 
األمثــل يف كل منطقــة، بالنظــر إىل الظــروف اإليكولوجيــة الزراعيــة وغرهــا، فضــًا عــن احملاصيــل 

املمكــن حتقيقهــا، مــع مراعــاة االعتبــارات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة.
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زيــادة اســتخدام املدخــات املناســبة حمليــاً لزيــادة اإلنتاجيــة واملــردود الزراعيــن، واحلفــاظ يف   •
الوقــت نفســه علــى كثافــة اليــد العاملــة وزيــادة االســتدامة البيئيــة. وميكــن حتقيــق ذلــك مــن خــال 

اخلدمــات اإلرشــادية والتدابــر الراميــة إىل تعزيــز العــرض احمللــي هلــذه املدخــات.

التشــجيع على اعتماد املبتكرات والتكنولوجيات اجلديدة يف وقت مبكر، باســتهداف النســاء   •
واملنتجــن احملرومــن اآلخريــن بوجــه خــاص، بطــرق تشــمل مثــًا خمططــات دعــم املدخــات الــيت 
تضــم ُرزم املدخــات اخلاصــة مبختلــف النظــم اإليكولوجيــة الزراعيــة ونظــم املــزارع، والتدابــر 

الراميــة إىل معاجلــة قضايــا احلجــم يف اإلمــداد باملدخــات.

زيــادة دعــم أعمــال البحــث والتطويــر وخدمــات اإلرشــاد. ينبغــي أن يشــمل ذلــك أيضــاً التدابــر   •
الراميــة إىل كفالــة تلبيــة أعمــال البحــث والتطويــر وخدمــات اإلرشــاد احتياجــات املزارعــات 
وصغــار املزارعــن والظــروف احملليــة، بإدمــاج االعتبــارات اجلنســانية يف اخلدمــات اإلرشــادية، 
وإرســاء عمليــة تواصليــة ثنائيــة املســار بــن املنتجــن ووكاالت البحــث والتطويــر عــن طريــق 

اخلدمــات اإلرشــادية، وحتديــد املرشــدين الزراعيــن احملليــن ودعمهــم.

التمايــز يف الســوق مــن خــال شــهادات املنتجــات العضويــة والتجــارة املنصفــة واالســتدامة،   •
باعتبــار ذلــك وســيلة لزيــادة قيمــة الصــادرات الزراعيــة. وميكــن أن يســاعد بنــاء قــدرات املنتجــن 
وعمــل احلكومــة علــى تيســر عمليــات التصديــق يف احليلولــة دون أن تصبــح هــذه املخططــات 

حواجــز غــر تعريفيــة حبكــم الواقــع.

وميكــن أن يــؤدي حتســن الزراعــة إىل احلــد مــن ضغــط عوامــل الدفــع لتنويــع الدخــل الــذي يكفــل 
"البقاء". وميكن أن يساعد ذلك التحسن، إىل جانب الدعم املقدم إىل "املقاولن عن اختيار" )واملزيد 
مــن الفــرص املتاحــة عــن طريــق كهربــة الريــف( يف خلــق قطــاع غــر زراعــي أكثــر ديناميــة. ومــن املرجــح 
أن تكــون هنــاك حاجــة إىل إنشــاء مؤسســات بالغــة الصغــر يف املناطــق النائيــة واملعزولــة، ولكــن توســيع 
املؤسســات ميكــن أن خيلــق املزيــد مــن فــرص العمــل يف املناطــق احمليطــة باملــدن. وتكتســي األنشــطة غــر 
الزراعيــة أمهيــة خاصــة يف توليــد العمالــة املنتجــة يف مواســم الطلــب املنخفــض علــى اليــد العاملــة الزراعيــة.

وتتمثــل األولويــة يف زيــادة إنتــاج املــواد األساســية، وال ســيما يف املناطــق النائيــة واملعزولــة، لبنــاء 
الثقــة لــدى صغــار املزارعــن يف توافــر األغذيــة يف املســتقبل، وهــذا أمــر ال بــد منــه لاســتثمار يف األنشــطة 
األخــرى. وميكــن أن تكــون املخزونــات الغذائيــة احملليــة عامــًا مســاعداً أيضــاً يف هــذا الصــدد. ويشــكل 
جتهيــز املنتجــات الزراعيــة عنصــراً تآزريــاً هامــاً بــن الزراعــة واألنشــطة غــر الزراعيــة، ألن حتســن الزراعــة 
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وتنويعهــا يتيحــان فرصــاً جديــدة وألن جتهيــز املنتجــات ميــدد عمرهــا وإمكانيــة تداوهلــا. وهــذا عامــل مفيــد 
التجاريــة. وبفضــل احلوافــز  فــرص عمــل للمــرأة ومتكينهــا مــن مزاولــة األعمــال  بوجــه خــاص يف خلــق 
املناســبة، ميكــن أن تتيــح احملاصيــل املوجهــة إىل التصديــر فرصــاً لزيــادة الدخــل الزراعــي وجتهيــز املنتجــات 

الزراعيــة عــن طريــق االندمــاج يف ساســل القيمــة العامليــة واإلقليميــة.

ويلــزم اختــاذ تدابــر جنســانية ملعاجلــة أوجــه احلرمــان الــيت تواجههــا املــرأة الريفيــة، وال ســيما 
حقــوق األرض واإلرث واالفتقــار إىل الوقــت. وال بــد مــن مراعــاة االعتبــارات اجلنســانية يف حــل القضايــا 
املتصلــة حبقــوق األرض، مــن أجــل جتنــب زيــادة هتميــش املــرأة. ومــن أجنــع الســبل للتصــدي للتفــاوت بــن 
اجلنســن يف احلصــول علــى التمويــل تعميــُم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف الربامــج والسياســات األساســية، 

رغــم أنــه قــد يلــزم اختــاذ إجــراءات جنســانية يف ســياقات حمــددة.

واإلمكانــات غــر املتحققــة حللقــة التحســن الزراعــي والتنويــع الريفــي اإلجيابيــة إمنــا تــربز احلاجــة 
إىل وضــع آليــات جلانــيب الطلــب والعــرض إلطــاق عمليــة حتويــل االقتصــاد الريفــي. فعلــى صعيــد الطلــب، 
ميكــن أن تولّــد احلاجــة إىل زيــادة كبــرة يف االســتثمار يف اهليــاكل األساســية مثــل تلــك اآلليــة مــن خــال 
اتبــاع أســاليب البنــاء والصيانــة القائمــة علــى العمالــة وتشــجيع املشــرتيات احملليــة مــن املــواد واملدخــات 
األخــرى. وميكــن أن تعطــي كهربــة األريــاف دفعــة مماثلــة علــى صعيــد العــرض، ولكنهــا حتتــاج إىل دعــم 

بالسياســات واإلجــراءات املناســبة يف جمــاالت التمويــل واحلصــول علــى التكنولوجيــا ودعــم املشــاريع.

ومــن املهــم للغايــة ترتيــب تسلســل االســتثمارات يف اهليــاكل األساســية. ويتوخــى هــذا التقريــر 
ثــاث مراحــل لتحويــل االقتصــاد الريفــي. ففــي املرحلــة األوىل ينصــب الرتكيــز أساســاً علــى االســتثمارات 
واإلجــراءات الــيت تزيــد اســتجابة العــرض بفعاليــة )تعزيــز املؤسســات والتدريــب والتمويــل واحلصــول علــى 
ــز فيهــا علــى االســتثمار يف اهليــاكل األساســية  املدخــات(، مما ميهــد الســبيل للمرحلــة الثانيــة الــيت يُركَّ
الــيت تولّــد الطلــب، والربــط احمللــي باالقتصــادات الريفيــة، وزيــادة القــدرة علــى اإلمــداد. وينبغــي أن يــؤدي 
األثــر املشــرتك الناتــج عــن املرحلتــن إىل بنــاء قــدرة املنتجــن احملليــن علــى االســتفادة مــن وفــورات احلجــم 
والصمــود أمــام منافســة منتجــي املــدن يف املرحلــة الثالثــة، حيــث تتحســن شــبكات الربــط بــن املناطــق 

الريفيــة واحلضريــة.

ويشــكل الطلــب الناتــج عــن حتســن الزراعــة وارتفــاع الدخــل يف املناطــق الريفيــة حمــركاً بالــغ 
األمهيــة للتحــول الريفــي، ولكنــه يتطلــب اســتجابة فعالــة علــى صعيــد العــرض. ويقتضــي ذلــك اعتمــاد 

سياســات وإجــراءات مناســبة يف جمــايل التمويــل واملــوارد البشــرية ودعــم املؤسســات.
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وتشــر القيــود املفروضــة علــى التمويــل البالــغ الصغــر يف ســياق حتــول االقتصــاد الريفــي والقضــاء 
علــى الفقــر إىل ضــرورة اتبــاع هنــج انتقائــي )يرّكــز علــى ديناميــة "املقاولــن عــن اختيــار" واملؤسســات الصغــرة 
واملتوســطة احلجــم، علــى أن يُتفــادى اســتخدامه يف املناطــق ذات الطابــع غــر التجــاري( باإلضافــة إىل 
التعديــات والبدائــل. وميكــن أن تتيــح اإلعانــات املشــروطة لتســديد فوائــد االئتمانــات البالغــة الصغــر 
)الــيت حتــدد ســقفاً ألســعار الفائــدة املفروضــة علــى املقرتضــن( آليــة مفيــدة، كمــا أن املنــح العينيــة الصغــرة 
الســنوية مــن مدخــات اإلنتــاج )الــيت تُقــدَّم تدرجييــاً علــى مــدى فــرتة طويلــة( قــد تكــون ضروريــة إلتاحــة 
فــرص احلصــول علــى التمويــل والتكنولوجيــات اإلنتاجيــة وما يرتبــط هبــا مــن مدخــات يف املناطــق النائيــة 

واملعزولــة.

وإذا كانــت زيــادة معــدالت التحــاق األطفــال باملــدارس تنطــوي علــى فوائــد كبــرة يف األجــل 
الطويــل، فــإن تعليــم الكبــار أمــر بالــغ األمهيــة لتحويــل االقتصــاد الريفــي علــى املــدى األقصــر. والتحيــز 
للذكــور يف التعليــم يضفــي علــى تعليــم النســاء البالغــات أمهيــة كبــرة. ومــن األولويــات اخلاصــة يف هــذا 
الصــدد اإلملــام األساســي بالقــراءة والكتابــة واحلســاب، واكتســاب املهــارات املهنيــة، واملعرفــة بالشــؤون 
املاليــة ومهــارات األعمــال التجاريــة. وتكتســي املعرفــة بالشــؤون املاليــة ومهــارات األعمــال التجاريــة أمهيــة 
حامســة عندمــا مُيــوَّل االســتثمار اإلنتاجــي باالئتمانــات، ويف املناطــق الــيت يهيمــن فيهــا إنتــاج الكفــاف؛ 
غر أن اإلملام األساســي باحلســاب والقراءة والكتابة ســيكون شــرطاً ال بد منه يف العديد من الســياقات. 
وســتدعو احلاجــة تدرجييــاً إىل مســتويات أعلــى مــن مهــارات األعمــال التجاريــة كلمــا تقدمــت عمليــة 

التحــول.

وينبغــي أن يعكــس التدريــب املهــي القطاعــات ذات األولويــة يف كل ســياق حملــي، وســتنطوي 
املهــارات املتصلــة بالبنــاء )ومهــارات الكهربائيــن والعمــال امليكانيكيــن( علــى أولويــة خاصــة يف املرحلــة 
األوىل مــن التحــول الريفــي. وميكــن أن يــؤدي االســتثمار يف اهليــاكل األساســية إىل تشــكيل جيــل إضــايف 
التدريــب  وتوفــر  معينــة  مهــارات  تتطلــب  احملليــن يف وظائــف  العمــال  باســتخدام  البشــرية  املــوارد  مــن 
التكميلــي بشــأن تطبيــق املهــارات املكتســبة يف األنشــطة املضطلــع هبــا علــى املــدى األطــول. وميكــن تعزيــز 
فوائــد التدريــب املهــي بتشــجيع املســتفيدين منــه علــى اســتخدام املتدربــن وإلزامهــم بذلــك؛ وميكــن أن يتيــح 

املهاجــرون وســيلة مفيــدة لنقــل املهــارات مــن املناطــق احلضريــة إىل املناطــق الريفيــة.

وبســبب طــول الوقــت املطلــوب لتوظيــف اســتثمارات يف الزراعــة، ويف األنشــطة غــر الزراعيــة، 
ويف املناطــق حيــث تكــون فــرص احلصــول علــى املدخــات حمــدودة، تصبــح املعلومــات عــن التغــرات 
املتوقعــة يف الطلــب أساســية لتحقيــق اســتجابة فعالــة مــن جانــب العــرض. ويكتســي هــذا األمــر أمهيــة 
خاصــة، ألن جتنــب املخاطــر املــازم للفقــر جيعــل مــن ارتفــاع مســتوى الثقــة شــرطاً مســبقاً لتحويــل اجلهــود 
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أو املــوارد حنــو أنشــطة جديــدة. ومبدئيــاً، ميكــن أن توفــر الدراســات االســتقصائية لنفقــات األســر املعيشــية 
العــرض  اســتجابة  تتحســن  أن  وميكــن  الدخــل؛  ارتفــاع  مبــوازاة  احمللــي  الطلــب  تغــرات  لتقديــر  أساســاً 
وإمكانيــة اســتمرار األعمــال حتســناً كبــراً بفضــل توفــر هــذه املعلومــات )واملعلومــات عــن التغــرات األخــرى 
املرتقبــة يف الســوق، مثــل التغــرات الناجتــة عــن حتســن هيــاكل النقــل األساســية( باعتبارهــا منفعــة عامــة.

وميكــن أن تتيــح التغطيــة باهلاتــف احملمــول، حيثمــا ُوجــدت، وســيلة مثينــة لتوفــر املعلومــات 
املبتغــاة؛ غــر أن قضايــا التغطيــة احملــدودة ونطــاق الوصــول واإلملــام والقــدرة علــى حتمــل التكاليــف تعــي 
أن التكنولوجيــات القدميــة مثــل الراديــو ال تــزال تــؤدي دوراً هامــاً باعتبارهــا وســيلة مــن وســائل االتصــال 

األوســع نطاقــاً.

ويتطلــب حتــول االقتصــاد الريفــي الفعاليــة يف تنســيق السياســات؛ ولكــن املســؤولية تتــوزع عمومــاً 
بــن وزارات ووكاالت متعــددة. وميكــن أن تســهم إســهاماً كبــراً يف حتقيــق هــذا اهلــدف آليــُة تنســيق فعالــة 

مشــرتكة بــن الــوزارات يشــرف عليهــا رئيــس احلكومــة أو شــخص آخــر علــى أعلــى مســتوى يف احلكومــة.

وتكتســي الامركزيــة أمهيــة حامســة أيضــاً، ولكنهــا تتعــرض يف كثــر مــن األحيــان لقيــود بســبب 
املــوارد املاليــة والبشــرية؛ وتبقــى املناطــق البعيــدة عــن األســواق بعيــدة أيضــاً عــن املؤسســات العامــة، مما يــد 
مــن فعاليــة السياســات ومــن إمكانيــة اختــاذ إجــراءات فعالــة علــى الصعيــد احمللــي. ويف هــذا الســياق، ميكــن 
أن تــؤدي التعاونيــات ورابطــات املنتجــن والشــبكات النســائية دوراً رئيســياً، مبــا يف ذلــك إمكانيــة الوصــول 
إىل التمويــل واملدخــات واملعــدات والتكنولوجيــات اجلديــدة والتدريــب واملعلومــات واألســواق، ومــا إىل 
ذلــك، فضــًا عــن تعزيــز قــدرة صغــار املنتجــن التفاوضيــة ووفــورات احلجــم. وميكــن أن تشــكل تلــك 
اجلهــات أيضــاً دائــرة منظمــة لتحقيــق التنميــة الريفيــة. ومــن مث فــإن تبســيط إجــراءات إنشــاء هــذه املنظمــات 
والشــبكات، وتيســر تطويرهــا، ومتريــر اإلجــراءات مــن خاهلــا )مــن خــال الدعــم املناســب( ميكــن أن 

يســهم إســهاماً كبــراً يف التحــول الريفــي.

الُبعد الدويل

إن حتــول االقتصــاد الريفــي علــى نطــاق يكفــي للقضــاء علــى الفقــر يف أقــل البلــدان منــواً حبلــول 
عــام 2030 مســعى طمــوح للغايــة، ســيتطلب تغيــرات علــى الصعيــد الــدويل. وبالنظــر خصوصــاً إىل 
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القيــود املاليــة الشــديدة يف معظــم أقــل البلــدان منــواً، ســيتطلب هــذا اهلــدف زيــادة كبــرة يف املســاعدة 
اإلمنائيــة الرمسيــة. غــر أن اجملتمــع الــدويل قــد تعهــد بالفعــل، لــدى اعتمــاد أهــداف التنميــة املســتدامة، 
بتوفــر الوســائل الازمــة لتحقيقهــا: فثمــة مبــدأ فلســفي راســخ منــذ وقــت طويــل مفــاده أن "مــن ابتغــى غايــة 

ابتغــى وســائل حتقيقهــا".

مــن  املســتهدف  املســتوى  لرفــع  قويــة  مــربرات  مثــة  املســتدامة،  التنميــة  أهــداف  ســياق  ويف 
املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة مــن نســبة تــرتاوح بــن 0.15 يف املائــة و0.20 يف املائــة مــن الدخــل القومــي 
اإلمجايل للجهات املاحنة إىل 0.35 يف املائة - أي نصف إمجايل هدف املساعدة اإلمنائية الرمسية البالغ 
نســبة 0.7 يف املائــة، الــذي تعهــدت بــه تلــك اجلهــات مبوجــب هــدف التنميــة املســتدامة 17 )"تعزيــز 
وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة"(. وسيتناســب ذلــك االلتــزام مــع 
ما تســعى ملعاجلتــه أهــداف التنميــة املســتدامة مــن أوجــه عجــز التنميــة البشــرية يف أقــل البلــدان منــواً، ومــع 
الزيــادة يف معــدل توســيع نطــاق الوصــول يف املناطــق الريفيــة إىل اهليــاكل األساســية الازمــة لتحقيــق تلــك 
األهــداف. وســيؤدي ذلــك إىل زيــادة املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة إىل أقــل البلــدان منــواً لتنتقــل مــن 
30 مليــار دوالر يف عــام 2013 إىل حــوايل 250 مليــار دوالر حبلــول عــام 2030، وســيتيح يف الوقــت 
ذاتــه زيــادة كبــرة يف املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة إىل البلــدان الناميــة األخــرى، شــريطة الوفــاء بنســبة 
0.7 يف املائــة املتعهــد هبــا. ومــن املهــم أيضــاً حتقيــق مســعى أهــداف التنميــة املســتدامة للوفــاء بااللتزامــات 
القائمــة بشــأن نوعيــة املســاعدة، وال ســيما فيما يتعلــق بأخــذ البلــد املتلقــي بزمــام األمــور يف اجملــال اإلمنائــي 
وإتاحــة هامــش املنــاورة الــازم لذلــك. ويعــي ذلــك ضمــان أن تتيــح شــروط املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة 
املرونــة السياســاتية الازمــة لتمكــن البلــدان املتلقيــة مــن األخــذ باســرتاتيجيات وفــرص مائمــة وطنيــاً للتعلــم 
والتجريــب. ومــن املهــم كذلــك أن تُعطــى القطاعــات اإلنتاجيــة األولويــة املناســبة يف ختصيــص املزيــد مــن 
اعتمــادات املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، وال ســيما يف املناطــق الريفيــة. وينبغــي أن يكــون اهلــدف النهائــي مــن 
هــذه املســاعدة دعــم تنميــة القــدرات اإلنتاجيــة يف أقــل البلــدان منــواً والنهــوض بقدرهتــا علــى تعبئــة املــوارد 

احملليــة، كــي تنخفــض تدرجييــاً احتياجاهتــا مــن تلــك املســاعدة.

وملــا كانــت الفوائــد الــيت تعــود علــى أقــل البلــدان منــواً مــن زيــادة ختفيــض التعريفــات اجلمركيــة 
املتعــددة األطــراف يقابلهــا تــآكل األفضليــات القائمــة نتيجــة لذلــك، فــإن االعتبــار األول ينبغــي أن يــوىل 
للوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة بالدخــول إىل األســواق مــن دون رســوم مجركيــة أو حصــص، وحتســن شــروط 
االتفاقــات التفضيليــة )وخباصــة فيما يتعلــق بقواعــد املنشــأ(. وميكــن أن يتيــح العمــل اإلقليمــي اإلمنائــي 
أيضــاً وســيلة لتمتــن القواعــد الصناعيــة اإلقليميــة، وال ســيما لــدى أقــل البلــدان األفريقيــة منــواً، حيــث تــدل 
التجــارة احملــدودة بــن بلــدان املنطقــة يف املنتجــات الزراعيــة علــى أن هنــاك إمكانــات كبــرة مل جتــد طريقهــا 

إىل التحقــق بعــد.



25

وفضًا عن النظام التجاري ذاته، ميكن أن يؤدي استحداث عامة "التنمية املستدامة" تكون 
مرتبطــة بأهــداف التنميــة املســتدامة وتســتند إىل مبــادرات وضــع عامــيت التجــارة املنصفــة واالســتدامة، إىل 
فوائــد مجــة علــى صعيــدي التســويق ومتايــز املنتجــات. وميكــن أيضــاً أن تتيــح النُهــج املبتكــرة إزاء االســتثمار 
عــرب احلــدود وســيلة لتمويــل التحــول وبنــاء اهليــاكل األساســية يف املناطــق الريفيــة، بطــرق تشــمل مثــًا وضــع 
صكــوك اســتباقية لاســتثمار األخاقــي وآليــات لاســتثمار املباشــر مــن املواطنــن املقيمــن يف اخلــارج. 

وميكــن اجلمــع بــن هاتــن اآلليتــن لاســتفادة مــن تآزرمهــا.

الدكتور موخسيا كيتويي
األمن العام لألونكتاد


