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 الفقر بسببفشل التنمية الريفية الكامن وراء الهجرة من أفقر البلدان في العالم  معالجة يقترحتقرير 

 كتاد خريطة طريق جديدة من أجل تحويل االقتصادات الريفية والقضاء على الفقر في الريفاألونيقدم 
 

(، يف خطــوة تتســم بــاجلرأة، تضــمن تقريــر األونكتــاد2015تشــرين الثــاين/نوفمرب  25جنيــف، 
1F

، خارطــة "حتويــل االقتصــادات الريفيــة"املعنــون  أقــل البلــدان منــواً بشــأن  )1
 ق الريفية وعدم إحراز تقدم يف التحول الريفي واألسباب اجلذرية للهجرة خارج أقل البلدان منواً وإليها.طريق ملعاجلة الفقر يف املناط

 
 سـباب"، يف سـياق دعـوة اجلهـات املاحنـة إىل الوفـاء بالتزامهـا الطويـل األمـد املتمثـل يفويثري التقرير أيضاً املبدأ القائل بأن "العزم على حتقيـق الغايـات يسـتوجب اختـاذ األ

يف املائة من دخلها القومي اإلمجايل. ومن شأن ذلك أن ميكن اجلهات املاحنة من تـوفري خمصصـات تلـيب احتياجـات أقـل البلـدان منـواً  0.7تقدمي مساعدة إمنائية بنسبة 
، إىل سـتة أضـعا  املسـاعدات املقدمـة 2030ل عـام  من الدعم العاملي لتمكينها من حتقيق أددا  التنمية املستدامة ال  اعتمدت مخخراً، وال  ينبغـي زيادتـا، حبلـو 

 .إىل أقل البلدان منواً 
 
د األدىن مــن الــدخل الكــايف"، ويف كثـري مــن أقــل البلــدان منــواً، تكــون اهلجــرة ناشـئة عــن الفقــر يف املنــاطق الريفيــة، ممــا يعكــس انعــدام الفـرص االقتصــادية حــىت لتــوفري احلــ"

د موخيســـا كيتـــوي لـــدى إصـــدار التقريـــر. وأضـــا  قـــائالً إنـــه:  ال يوجـــد حـــل مســـتدام ألزمـــة اهلجـــرة إال باعتمـــاد �ـــج لتحويـــل حســـبما صـــرح بـــه األمـــني العـــام لألونكتـــا
 االقتصادات الريفية يف دذه البلدان يكون قائماً على القضاء على الفقر".

 
ضــري يف كثــري مــن أقــل البلــدان منــواً. كمــا أن الكثــريين مــن املهــاجرين علــى وتــخدي اهلجــرة مــن الريــف إىل احلضــر بســبب الفقــر إىل زيــادة مفرطــة يف معــدالت التوســع احل

إمـا بصـورة مباشـرة أو بعـد اهلجـرة إىل البلـدات واملـدن يف بلـدا�م. وترمـي التوصـيات الـواردة يف التقريـر إىل إبطـاء دـذه العمليـة  - الصعيد الدويل يأتون من منـاطق ريفيـة
ة ال  تشدد علـى احلـد مـن الفقـر وتسـعى بالتـايل إىل "تيئـة ظـرو  للهجـرة مـن الريـف إىل احلضـر يكـون دافعهـا يف املقـام األول دـو عن طريق الرتكيز على التنمية الريفي

 االختيار وليس الضرورة".
 

د  األول إىل القضــاء علــى الفقــر جبميــع وتعــد التنميــة الريفيــة بالغــة األييــة أيضــاً لتحقيــق أدــدا  التنميــة املســتدامة، والــ  تــد  إىل "عــدم إغفــال أحــد". ويرمــي اهلــ
. ويعيش أكثر من ثلثي السكان يف أقل البلدان منواً يف مناطق ريفية، حيث يكون انتشـار الفقـر ضـعف معدلـه يف املـدن. ويشـري التقريـر إىل 2030 أشكاله حبلول عام

ي" (ودـــو الـــدخل املقـــّدر لكـــل شـــخص يف األســـر املعيشـــية األشـــد فقـــراً يف أن دـــد  القضـــاء علـــى الفقـــر يتطلـــب مضـــاعفة مـــا يســـمى "احلـــد األدىن لالســـتهالك العـــامل
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). وأوجـه القصـور الـ  تعـاين منهـا املنـاطق الريفيـة أوسـع نطاقـاً 1عاماً (الشكل  30إىل  20 عاماً، بعدما ظل يف حالة ركود على مدى 15العامل)، وذلك يف غضون 
اجلميـع إىل املـاء وخـدمات الصـر  الصـحي والكهربـاء والتعلـيم. وحتقيـق أدـدا  التنميـة املسـتدامة يف املنـاطق  بكثري فيما يتعلق بتحقيق األددا  األخـرى مثـل وصـول

كـنهم الوصـول إىل املـاء مقارنـة الريفية يف أقل البلدان منواً سيتطلب "طفـرة كميّـة" يف معـدل االسـتثمار يف اهلياكـل األساسـية:  املضـاعفة السـنوية لعـدد السـكان الـذين مي
، وزيادة عدد من حيصلون علـى الكهربـاء إىل أربعـة أضـعا ، وزيـادة عـدد مـن حيصـلون علـى خـدمات الصـر  الصـحي 2012-2011ا كان عليه احلال يف الفرتة مب

 ).2إىل ستة أضعا  (الشكل 
 

ي اإلنتاجيــة، ودــي عمليــة أُطلــق عليهــا يف وال ميكــن القضــاء علــى الفقــر إال إذا تــوفرت فــرص عمــل وفــرص اقتصــادية للجميــع، مبســتوى دخــل فــوق خــط الفقــر يضــاد
 احلالية للسياسة العامة. التقرير "التحول اهليكلي الذي يوجهه القضاء على الفقر". غري أن دذا التحول قد بدأ بالكاد يف معظم أقل البلدان منواً، يف ضوء النهج

 
تقريـر �جــاً جديـداً يتمحــور حــول ثـالث مراحــل لزيـادة االســتثمار يف البــىن التحتيـة، واجلمــع بــني ومـن أجــل حتقيـق ذلــك يف املنــاطق الريفيـة يف أقــل البلـدان منــواً، يقــرتح ال

 زيادة اإلنتاجية الزراعية وتشجيع األنشطة غري الزراعية.
 

ألساسـية تعزيـز الطلـب احمللـي علـى األغذيـة وباستخدام أساليب التشييد القائمة على العمالـة وشـراء مـواد البنـاء مـن السـوق احمللـي، ميكـن لزيـادة االسـتثمار يف اهلياكـل ا
ن احلكومـات مـن إطـالق دائـرة محيـدة تتمثـل وغريدا مـن السـلع االسـتهالكية. ويـذدب التقريـر إىل أن مسـاعدة املنتجـني احملليـني علـى تلبيـة دـذه الزيـادة يف الطلـب، متّكـ

ني حتسـني اإلنتــاج الزراعـي الصـغري احلجــم وتطـوير األنشـطة غــري الزراعيـة األكثـر إنتاجيــة، يف زيـادة الـدخل والطلــب واإلنتاجيـة. والسـبيل الرئيســي إىل ذلـك دـو اجلمــع بـ
 مع حتقيق أوجه التآزر إىل احلد األقصى بني االثنني.

 
 نظر اإلطار).ويشمل التقرير فصًال موسعاً عن السياسة العامة يلقي الضوء على األولويات واملبادئ السياساتية الرئيسية الرامية إىل حتقيق ذلك (ا

 
غــريات ظــرو  الســوق. وتركــز وتكمــن املســألة الرئيســية يف الــربط بــني االســتثمار يف اهلياكــل األساســية والتــدخالت الالزمــة لضــمان إمكانيــة اســتجابة املنتجــني بفعاليــة لت

يف اإلنتاجيـــة (مثـــل إنشـــاء شـــبكات  أســـاسا تـــأثري بشـــكل املرحلـــة األوىل علـــى زيـــادة إمكانيـــات العـــرض، واجلمـــع بـــني االســـتثمار يف اهلياكـــل األساســـية الـــ  يكـــون هلـــ
عـن طريـق االسـتثمار يف اهلياكـل الكهرباء) والتدابري الرامية إىل حتسني اسـتجابة العـرض. ومـن شـأن ذلـك تيئـة املنتجـني ملرحلـة ثانيـة تركـز علـى زيـادة الطلـب واإلنتاجيـة 

راعــة والتنميــة الديناميــة للمشــاريع غــري الزراعيــة، ســـو  يــخدي ذلــك إىل التمهيــد ملرحلــة ثالثــة تركــز علـــى األساســية القائمــة علــى العمالــة. وإىل جانــب دعــم حتســـني الز 
ن املنتجـني مـن الصـمود أمـام مـا ينـتج عـن ذلـك مـن تعـرض إىل منافسـة "االنفتاح" من خالل تعزيز الـربط بوسـائل النقـل بـني املنـاطق احلضـرية والريفيـة، األمـر الـذي ميّكـ

 دة من أسواق أكرب.أكرب واالستفا
 

وعيــة والكميــة املتعلقــة بتقــدمي املعونــة. ومــن األييــة مبكــان تــوفري التمويــل لزيــادة االســتثمار يف اهلياكــل األساســية. ويــدعو التقريــر اجلهــات املاحنــة إىل الوفــاء بالتزاماتــا الن
إىل مســتوى يعكــس حصــتها مــن االحتياجــات علــى الصــعيد العــاملي مــن أجــل حتقيــق  وعــالوة علــى ذلــك، يقــرتح التقريــر زيــادة دــد  املعونــة املقدمــة ألقــل البلــدان منــواً 

هــات املاحنــة دــذه املســاية مــع القيــام يف يف املائــة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل للبلــدان املاحنــة. وإذا قــدمت اجل 0.35 أدــدا  التنميــة املســتدامة، والــ  ُحــددت بنســبة
يف املائة، فمن شـأن ذلـك أن يزيـد املعونـة املقدمـة إىل أقـل البلـدان منـواً مـن حـوايل  0.7الوقت نفسه بزيادة إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل النسبة املستهدفة البالغة 

يف املائـة يف املعونـة املقدمـة إىل البلـدان الناميـة مـن  150يسمح يف الوقت نفسه بتحقيق زيـادة تبلـغ ، وأن 2030بليون دوالر حبلول عام  250بليون دوالر إىل  40
 .غري أقل البلدان منواً 

 
ال، بـنغالديش، بـنن، ، أنغـو البلدان ال  حددتا األمـم املتحـدة علـى أ�ـا أقـل البلـدان منـواً يف الوقـت الـرادن والبـالغ عـدددا مثانيـة وأربعـني بلـداً دـي: أفغانسـتان مالحظة:

ســـتوائية، إريرتيـــا، إثيوبيـــا، بوتـــان، بوركينـــا فاســـو، بورونـــدي، كمبوديـــا، مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، تشـــاد، جـــزر القمـــر، مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، جيبـــويت، غينيـــا اال
وتو، ليربيـــا، مدغشــقر، مـــالوي، مــايل، موريتانيـــا، موزامبيــق، ميامنـــار، نيبـــال، ، مجهوريــة الو الدميقراطيـــة الشـــعبية، ليســسبيســـاو، فــانواتو، كرييبـــا - غامبيــا، غينيـــا، غينيــا

ليشــ ، توغــو، توفــالو، أوغنــدا، مجهوريــة  - النيجــر، روانــدا، ســان تــومي وبرينســييب، الســنغال، ســرياليون، جــزر ســليمان، الصــومال، جنــوب الســودان، الســودان، تيمــور
 تنزانيا املتحدة، فانواتو، اليمن، اليونان.
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  بشـأن أقـل البلـدان منـواً لعـامزيـادة كبـرية يف االسـتثمار يف اهلياكـل األساسـية، فـإن تقريـر األونكتـاد حتقيـق وعـالوة علـى أييـة 

 :يلقي الضوء أيضاً على أيية ما يلي حتويل االقتصادات الريفية، :املعنون 2015
 

ن أن تكــــون موجهــــة حنــــو تلبيــــة احتياجــــات تعزيــــز البحــــث والتطــــوير الــــزراعيني واخلــــدمات اإلرشــــادية، وضــــما •
 املنتجني األقل حظاً؛

•  
دعـــم توســـيع املشـــاريع الديناميـــة الـــ  تولّـــد فـــرص عمـــل منتجـــة وجيـــدة األجـــر، وجتنـــب زيـــادة املشـــاريع البالغـــة  •

 نخفضة اإلنتاجية؛واملالصغر 
•  
، والتحقــــق مــــن بــــدائل كفالـــة أال يكــــون متويــــل االســــتثمار املنـــتج متــــوافراً فحســــب، بــــل معقــــول التكلفـــة أيضــــاً  •

 للقروض الصغرية تكون يف مصلحة الفقراء؛
•  
 تعليم الكبار، فضًال عن تعليم األطفال، مبا يف ذلك حمو األمية املالية ومهارات األعمال التجارية؛ •
•  
 تقدير التغـريات الـ  تطـرأ علـى الطلـب يف ضـوء احلـد مـن الفقـر، واعتبـار ذلـك أساسـاً للسياسـات والتـدخالت •

 دذه املعلومات إىل املنتجني من أجل تعزيز االستجابة من جانب العرض؛ وتقدمي -
•  
اختاذ تدابري مراعيـة للجوانـب اجلنسـانية ملعاجلـة السـلبيات النامجـة بصـورة مباشـرة عـن املعـايري اجلنسـانية، ودجمهـا  •

 ق مبشكلة الفقر؛مع تدابري أمشل تراعي الفوارق بني اجلنسني من أجل معاجلة تبعات دذه املعايري فيما يتعل
•  
تكييف السياسـات وفقـاً للظـرو  احملليـة، واالعـرتا  باالختالفـات الرئيسـية بـني املنـاطق النائيـة واملعزولـة وتلـك  •

 ال  تكون أقرب إىل البلدات واملدن؛ 
 

التنســـيق الفعـــال للسياســـات اإلمنائيـــة علـــى الصـــعيد الـــوطين، وتعزيـــز التعاونيـــات والشـــبكات النســـائية باعتباردـــا  •
 عناصر تغيري على الصعيد احمللي.
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               األددا  اإلمنائية ملا قبل األلفية  (أ)
               األددا  اإلمنائية لأللفية  (ب)

 (ج) أددا  التنمية املستدامة

ـــدخل لكـــل شـــخص يف أفقـــر األســـر يف العـــامل  -"احلـــد األدىن لالســـتهالك العـــاملي"  . يشـــري اخلـــط املتصـــل إىل تقـــديرات1مالحظـــات: (أ) الشـــكل  يف الفـــرتة مـــن  -يشـــكل يف واقـــع األمـــر، ال

مــن  1-1الغايــة  دوالر يف اليــوم). ويبــني اخلـط املتقطــع الزيــادة املطلوبــة لتحقيــق 1.25يف اليــوم و ، باســتخدام خطــي أســاس بــديلني إلجـراء احلســاب (دوالر واحــد2011إىل عــام  1981 عـام

بــافرتاض عــدم  -دوالر يف اليــوم  1.25أي زيــادة دخــل أفقــر األســر املعيشــية إىل خــط الفقــر املتمثــل يف  - 2030أدــدا  التنميــة املســتدامة املتمثلــة يف القضــاء علــى الفقــر املــدقع حبلــول عــام 

، 1، اجلـدول 20791العـامل؟ ورقـة العمـل : دـل مت التخلـي عـن أكثـر النـاس فقـراً يف 2014ر ملـارتن رافـاليون . واسُتمدت التقديرات التارخيية من منشـو 2011 حدوث املزيد من التخفيض منذ عام

وتوضـــح جمموعــــة  - 2الشــــكل    )؛ (ب)http://www.nber.org/papers/w20791.pdf ، مقدمـــة مــــن املكتـــب الـــوطين للبحــــوث االقتصـــادية الوطنيـــة (متاحــــة علـــى الـــرابط32صـــفحة  

العشـر السـابقة العتمـاد األدـدا  اإلمنائيـة  دة السنوية يف عدد سكان املناطق الريفية يف أقل البلدان منواً الذين ميكنهم الوصول إىل املاء والكهرباء والصر  الصحي خالل السـنواتالعمودين الزيا

إذا أُريـد حتقيـق أدـدا   2030عمدة األخـرية الزيـادة السـنوية املطلوبـة مـن اآلن وحـىت عـام . وتبني جمموعة األ2012 ، ومنذ ذلك احلني إىل آخر البيانات املتاحة يف عام2000لأللفية يف عام 

 2012-2000 ، اسـتناداً إىل توقعـات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالسـكان. والبيانـات املتعلقـة بـالفرتة2030عـام  التنمية املستدامة املتمثلة يف الوصول إىل املاء والكهربـاء والصـر  الصـحي حبلـول

              مقدمة من قاعدة بيانات مخشرات التنمية العاملية اخلاصة بالبنك الدويل.

 
 
 

***.**.*** 

               2الشكل  
صافي الزيادة السنوية في إمكانية الوصول إلى الكهرباء والمياه ومرافق 

 2012-1990الصرف الصحي في المناطق الريفية، أقل البلدان نمواً، 
اف التنمية المستدامة)(بما يتماشى مع أهد 2030-2015(تاريخياً) و  
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Graph 1. Estimated global consumption floor, 
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     1الشكل  
 2011-1981تقديرات الحد األدنى لالستهالك على الصعيد العالمي 

(بما يتماشى مع  أهداف التنمية المستدامة) 2030و (تاريخيًا)،  

أ      ب                  ج             

علــــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــــاس 
دوالر يف  1.25
 اليوم
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