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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر
 األدنى للشرق 

 نو الدورة الرابعة والثالث

 2018مايو/أيار  11-7روما، إيطاليا، 

 والهجرةالتحول الزراعي في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا وتحدي عمالة الشباب 
 

 موجز

حتلل هذه الوثيقة العالقة بني  التونيوا الزراعنيي والعمالنية ل إقلنيير الشنير  األدىن ورنياا أحريقينيا حينيب تشنيكل الب النية، 
. وتلخص الوثيقة أصنيوا املشنيكلة وتسنيلل ال نيوى علنيى إصنيالحات السياسنيات ل ب  الشباب، حتديًا أساسًيا خاصة

سنيبل بمنيا يتعلنيق  يسهر ل الق اى على الفجوة ب  املناطق الريفية واحل رية ل، مما الزراعية ةق اعي الزراعة والصناع
العنينييو والبنينينية التوتينينية، وتعزينينيز العمالنينية واحلنينيدن منينين ا جنينيرة منينين املننينياطق الريفينينية، منينيع مراعنينياة النيني ابل املعقنينيد بنيني  ا جنينيرة 

منينين الفقنينير وةينينيادة حنينيرو العمنينيل و نينيما   يهنينيدإ إىل احلنينيدن  األبعنينيادهننينيث ثالثنينيي  اتبنينياع الريفينينية. ويرتقنيني  والزراعنينية والتنمينينية 
 التووا الزراعي الشامل. 

 من جانب المؤتمر اإلقليمي اتخاذهااإلجراءات المقترح 

  دعوة البلدا  األع نياى وأصنيواب املصنيلوة ايخنيرين إىل اعتمنياد اسني اتيجيات التونيوا الزراعنيي القائمنية علنيى
 األدلة وتنفيذها؛

 الريفينية املننياطق بني  الفجنيوة سنيدن  إىل هتنيدإ متماسنيكة لسياسنيات األولوينية إع نياى إىل األع نياى البلنيدا  دعوة 
 وجنينيني  علنينينيى الشنينينيباب عننينينيد والب النينينية واحل نينينيرية الريفينينينية املننينينياطق ل الفقنينينير منينينين احلنينينيدن  ل يسنينينيهر ممنينينيا واحل نينينيرية،
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 واجتاهاهتا؛ وأثرها للهجرة، الداحعة العوامل مراعاة مع اخلصوو،

  التونينينينيوا الزراعنينينينيي وتولينينينينيد الفنينينينيرو االقتصنينينينيادية، التوصنينينينيية بتعزينينينينيز االسنينينينيتثمار والتموينينينينيل العنينينينيام واخلنينينينياو لنينينينيدعر
 سيما بالنسبة جليل الشباب؛ وال

   إع اى األولوية لل كينيز علنيى تنمينية سلسنيلة القيمنية وق اعنيات اخلنيدمات لات الصنيلة لنيدعر النمنيو االقتصنياد
 وتوليد العمالة الريفية غري الزراعية؛

 اخلاصة باملواقع. هث اإلقليميةالشامل من خالا النرت  من أجل التووا الريفي ةالغذائي ةمو نظتفادة من املاالس 

 مقدمة –أوالً 
 حينيب أهننينيا تتعنينيدى، ل إقلنيير الشنينير  األدىن ورنياا أحريقينينيا اا رئيسنينييً  النينية، وخاصنية ب النينية الشنيباب، حتنينيديً شنيكل البت -1

وتكمنينينين األسنينينيباب اجلذرينينينية  نينينيذه املشنينينيكلة ل بعنينيني  . 2000ل حالنينينية تنينينيدهور مننينينيذ عنينينيام وهنينينيي األقنينينيالير األخنينينيرى  مسنينينيتويات
بسنينيب   ارنينياا أحريقينينيا، النينيم تفاقمنيني  منيني خرً غراحينينية األساسنينيية ل اقتصنينيادات إقلنينيير الشنينير  األدىن و و الق نينيايا االقتصنينيادية والدمي

كنينيا    ،العدينينيد منين بلنينيدا  املن قنية. أواًل ى ا جنيرة والتشنينيريد النيداخلي للسنينيكا  لتيجنية للصنينيراعات ال ويلنية األمنينيد النيم أثنينيرت علني
 هامًشنياممنيا تنير   ؤوس أمنيواا  نيخمة،التعنيدين واالسنيتخراا النيم تت لني  ر حننيو صنيناعات  ال اإلقلير منونياةً  التووا ا يكلي

 ، مبنيا ل للنيا التصنينيع الزراعنيي والزراعينية الصنيناعية )اإلطنياربكثاحنية الم تعتمد على العمالةلت وير ق اعات التصنيع أصغر 

حقنيل منين اإللتنياا الزراعنيي ل إقلنيير الشنير  األدىن ورنياا أحريقينيا، وال تنيزاا األغذينية األساسنيية  املائةل  20وتتر معاجلة (. 1
العاملنينية النينيم جتنينياوةت معنينيدالت  والقنينيوىومنينيع اقنيني ا  للنينيا مبعنيدالت النمنينيو السنينيكا  تشنيكل األولوينينية بالنسنينيبة ل لفنينيا  العنينيام. 
تصنينينيادات إقلنينينيير الشنينينير  األدىن ورنينينياا أحريقينينينيا ل اسنينينيتيعاب القنينينيادم  اجلنينينيدد إىل سنينينيو  النمنينينيو ل األقنينينيالير األخنينينيرى، تعنينينيا  اق

 كال  النتيجة ارتفاع معدا الب الة، وال سيما ب  الشباب والنساى.قد  العمل بأعداد كاحية. و 

ير الشنينير  األدىن حنينيدين ل إقلنيني ال ال صنينيل  التنمينينية االقتصنينيادية، سنينييفً لقنينيد كنينيا  التونينيوا ا يكلنينيي، النينيذ  يقنينيع و  -2
يشنينيري إىل االلتقنينينياا إىل إلتنينياا أعلنينينيى قيمنينية ل الصنينينيناعات واخلنينيدمات، ممنينينيا ينيني د  إىل النمنينينيو  حهنينينيومنينينين جهنينية، ورنينياا أحريقينينيا. 

بسياسات تسهل التووا الزراعي والريفي )حتوا من  األ  إلا مل ميكن مصووبً االقتصاد  وارتفاع ل متوسل الدخل. غري 
اإللتاجينية وتوسنييع ل نيا  االقتصنياد الريفنيي غنيري الزراعنيي(، ح لني  ميكنين أ  يسنيب  حجنيوة كبنيرية بني   الزراعة التقليدية حنو ةينيادة

املننينياطق الريفينينية واحل نينيرية تتمينينيز بانفنينياة ل إلتاجينينية العمالنينية الزراعينينية، ومعنينيدالت حقنينير أعلنينيى ل املننينياطق الريفينينية، وحنينيوار  ل 
  املننينياطق الريفينينية واحل نينيرية التنمينينية االقتصنينيادية ل املننينياطق وتعينينيق الفجنينيوة بنيني التعلنينيير والصنينيوة وغريهنينيا منينين اخلنينيدمات العامنينية.

الريفية عن طريق ردع االستثمارات، مما يزيد من الب الة والفقر ل األرياإ. كمنيا أهننيا منين األمنيور األساسنيية النيم تسنيب  ل 
والفقر ل املننياطق احل نيرية. ولنيذلا  والم تزيد من الب الة املرغوب حيها من املناطق الريفية إىل املناطق احل رية، ا جرة غري

يتمثنيل األسنياس السياسنيي الرئيسنيي للونيدن منينين الب النية والفقنير ل اإلقلنيير ل سنيدن الفجنينيوة ل سنيبل العنييو بني  املننياطق الريفينينية 
 .اا اتباع هنث إمنائية أكثر تواةلً واحل رية من خال

التووا ا يكلي ل إقلير الشر  األدىن وراا أحريقيا، مما يدا علنيى ارتباطني  بالب النية وا جنيرة  حتلل هذه الوثيقة أواًل و  -3
ات بني  )أ( اإللتاجينية بنيني  الداخلينية والدولينية. ت تركنيز الوثيقنينية علنيى الفجنيوة بنيني  املننياطق الريفينية واحل نينيرية، النيم تتمينيز باالختالحنيني
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  اخلنينينينينينينينينينيدمات العامنينينينينينينينينينية.و ملننينينينينينينينينينياطق الريفينينينينينينينينينينية واحل نينينينينينينينينينيرية؛ )ا( ة والق اعنينينينينينينينينينيات األخنينينينينينينينينينيرى؛ )ب( حقنينينينينينينينينينير النينينينينينينينينينيدخل بنينينينينينينينينيني  االزراعنينينينينينينينينيني
ت تسنينينيلل الوثيقنينينية ال نينينيوى علنينينيى ثنينينيالال اموعنينينيات منينينين اإلصنينينيالحات السياسنينينيية النينينيم تعنينينيا  مبا نينينيرة الفجنينينيوة بنينيني  املننينينياطق الريفينينينية 

قليمينينية، منينيا يتعلنينيق بالتنمينينية وسنينيبل املعيشنينيةل سياسنينيات التونينيوا الزراعنينيي، والسياسنينيات منينين أجنينيل التنمينينية الريفينينية واإل واحل نينيرية ل
ة والسياسات لتوس  اخلدمات العامة ل املناطق الريفية. وتو ح هذه السياسات كيني  ميكنين أ  يشنيكل ال كينيز علنيى الزراعني

للتنمينينية الشنياملة لالقتصنينياد منين خنينيالا احلنيد منينين الفقنير، وتوسنينييع ل نيا  العمالنينية، واحلنيد منينين الفجنيوات بنيني   اوالتنمينية الريفينينية حنياحزً 
 خيارات وبدائل مستدامة للهجرة لفقراى املناطق الريفية.وبالتايل املسامهة ل  ما  توحري  املناطق الريفية واحل رية،

 تعريفات رئيسية: التحول الهيكلي والزراعي، الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية :1اإلطار 

األولينينية )الزراعنينية واملنينيوارد ال بيعينينية( إىل الصنينيناعة هنينيو إعنينيادة توةينينيع األلشنيني ة االقتصنينيادية منينين الق اعنينيات التحووول الهيكلووي 
واخلنينيدمات. ويتمينينيز بزينينيادة النينيدخل واإللتاجينينية عنينيو الق اعنينيات، وتوسنينييع االقتصنينياد ل املننينياطق احل نينيرية، وانفنينياة حصنينية 

صنينيو  وإلا مل تالزراعنينية ل الننينياتث االنينيي اإلتنينيايل، وتوسنينييع التجنينيارة االينينية والدولينينية، وةينينيادة التخصنينيص وتقسنينيير العمنينيل. 
التونيوا ا يكلنيي سياسنيات هتنينيدإ إىل التونيوا الزراعنيي، ح لنيني  يني د  إىل تبايننيات كبنيرية ل مسنينيتويات املعيشنية والفقنير بنيني  

 املناطق الريفية واحل رية، تستند إىل االختالحات ل إلتاجية العمل ب  الزراعة التقليدية والصناعة واخلدمات. 

مبنيا يلنييل  تبنياين ل مسنيتويات املعيشنية بني  املننياطق الريفينية واحل نيرية. وتتمينيزهنيي ال الفجوة بين المنواطق الحضورية والريفيوة
( مسنينيتويات أعلنيى منين الفقنينير ل 2( الفنيرو  ل إلتاجينية العمنيل )واألجنينيور( بني  الزراعنية التقليدينينية والصنيناعة واخلنيدمات؛ و)1)

والصنينينيوة وغريهنينينيا منينينين اخلنينينيدمات العامنينينية ل مسنينينيتويات أقنينينيل منينينين الوصنينينيوا إىل التعلنينينيير والتعلنينينيير املهنينيني  ( 3املننينينياطق الريفينينينية؛ و)
 املناطق الريفية. وحتب الفجوة ب  املناطق الريفية واحل رية إىل ةيادة هجرة الناس من املناطق الريفية إىل املناطق احل رية.

وعلنيى مسنينيتوى املزرعنية الفردينينية،  .للغاينية متنوعنينيةإلتنياا إىل لظنير ة الكفنياإ التقليدينينية هنينيو حتنيوا منينين ةراعنيالتحوول الزراعوي 
يف ي إىل اقتصاديات احلجر. ويشكل التغيري التكنولوجي ل املزارع القنيوة الداحعنية للتونيوا ت يد العملية التخصص، مما 

قيمنية   لتنياا ل حننيو إمنيا يشنيمل التونيوا حتنيواًل  غالبنياو  الزراعي، وكذلا ل توحري املدخالت واحلصاد والتخزين والتسنيويق.
ا ال يتجنيزأ منين عملينية التونيوا الريفنيي ما يستغل أسوا  تصدير جديدة. وتشكل هنيذه العملينية جنيزىً  غالًبام احة أعلى، و 
ظهور سبل كسني  العنييو وحنيرو تولينيد النيدخل ل الق نياع الريفنيي غنيري الزراعنيي، مبنيا ل  أيً اا، الم تشمل األوسع ل اقً 

 لتوتية ل املناطق الريفية.نية اللا املزيد من الوصوا إىل اخلدمات والب

 2017املصدرل مقتبس بتصرإ عن منظمة األغذية والزراعة، 

 البطالة في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا – اثانيً 
تظهر بلدا  إقلير الشر  األدىن ورنياا أحريقينيا، باسنيتمرار، معنيدالت ب النية أعلنيى منين األقنيالير األخنيرى ل العنيامل،  -4

(. وهنيذه املشنيكلة حنيادة ل البلنيدا  لات 1)اجلنيدوا  اعاًمني 24و 15وال سيما بالنسبة للشباب النيذين تني او  أعمنيارهر بني  
رتفنينيع، وقنينيد تفاقمنيني  ل بعنيني  منينين هنينيذه البلنينيدا  خنينيالا العقنينيدين بعنيني  البلنينيدا  لات النينيدخل املالنينيدخل املتوسنينيل، وكنينيذلا 
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املا ي . غري أ  مشكلة الب الة ل بلدا  إقلير الشر  األدىن وراا أحريقيا ال تقتصر على ب الة الشباب. بل إهنا ظاهرة 
 والنساى.عامة بالنسبة للبلدا  لات الدخل املتوسل ل اإلقلير، وهي مشكلة حادة بشكل خاو بالنسبة للشباب 

 
 ،2015إىل  2011، ومنينينينينين 2010إىل  2000إتنينينينينيايل متوسنينينينينيل الب النينينينينية ل لنينينينينياال والشنينينينينيباب، ل الف تنينينينيني  منينينينينين  ل1اجلدوا 

 النسبة املئوية

 (24-15الشباب ) النساء المجموع 
 2000-2010 2011-2015 2000-2010 2011-2015 2000-2010 2011-2015 

 الدخل المرتفع

 18 15 8 7 8 7 عامليًا

 5 5 4 4 1 1 البورين

 15 8 3 1 3 1 الكوي 

 46 47 35 38 18 19 سل نة عما 

 1 9 2 8 0 2 ق ر

 29 30 21 15 6 5 اململكة العربية السعودية

 12 9 10 9 4 3 اإلمارات العربية املتودة

 الدخل المتوسط من الشريحة العليا
 15 15 6 6 6 6 عامليًا

 25 35 17 34 10 18 اجلزائر

 25 24 18 18 11 12 تهورية إيرا  اإلسالمية

 33 39 25 30 15 19  العرا 

 32 31 22 24 13 14 األرد 

 21 21 12 11 6 8 لبنا 

 46 43 28 30 19 19 ليبيا

 الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا

 13 13 6 7 5 6 عامليًا

 35 28 35 28 13 10 مصر

 17 22 12 16 10 14 موريتاليا

 19 18 10 11 9 11 املغرب

 22 23 19 20 13 14 السودا 

 33 20 35 24 15 10 اجلمهورية العربية السورية

 38 30 24 19 17 14 تولس

 32 28 38 22 18 15 اليمن

 2018املصدرل البنا الدويل، 
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 التحول الهيكلي والبطالة –ا ثالثً 
 هيكلية رئيسيةل  بثالثة تغيرياتويتميز ت ور كل اقتصاد التووا ا يكلي هو ل صمير التصنيع والنمو االقتصاد ،  -5

  انفاة حصة الزراعة وةيادة ل حصة الصناعة واخلدمات ل الناتث االي اإلتايل والعمالة، (1)

 )التووا الدميغرال(، تايوالوحاملواليد التقاا من معدالت مرتفعة إىل معدالت منخف ة ل  (2)

ا جنينينينيرة السنينينينيكالية منينينينين املننينينينياطق الريفينينينينية، وخاصنينينينية منينينينين املننينينينياطق الريفينينينينية إىل املننينينينياطق احل نينينينيرية )التو نينينينير( و (3)
(Timmer ،2009). 

ول ح  أل  ال يوجد  يى حمتوم بشأ  هذه التغيريات، ح   تيع االقتصادات النامية خت ع  ا إىل حد منيا، أو  -6
 حتو ا إىل اقتصادات صناعية.ا أثناى أهنا خت ع  

ل إقلنينينيير الشنينينير  األدىن ورنينينياا أحريقينينينيا بشنينينيكل عنينينيام منينينيع مننينينيل لقنينينيد ىا نينينيى ت نينينيور الننينينياتث االنينينيي اإلتنينينيايل والعمالنينينية  -7
، ارتفع متوسل لصي  الفرد من الناتث اإلتايل االي ل اإلقلير 2015و 1970التصنيع ل األقالير األخرى. وب  عامي 

لتجنيارة والتنمينية، (، مما رحع متوسل مستويات املعيشة )م ىر األمر املتودة ل2005)بالدوالر األمريكي لعام  ٪143بنسبة 
املا ية، علنيى النيرغر منين أ   45 (. وقد من  الق اعات الثالثة تيعها، الزراعة والصناعة واخلدمات، ل السنوات الني2018

أكنينيو ل ق نينياع الصنينيناعة وخاصنينية ق نينياع اخلنينيدمات. و نينيذا السنينيب ، حنيني   لسنينيبة الننينياتث االنينيي اإلتنينيايل النا نينيئة منينين  اهننينيا  مننينيوً 
منينين الزراعنينية إىل الصنينيناعة واخلنينيدمات، حينينيب أ   أيً نينياالعاملنينية  القنينيوى(. كمنينيا حتولنيني  1الزراعنينية قنينيد انف نيني  بنينيبلى )الشنينيكل

ئنية ل عنيام ال امل 20إىل أقنيل منين  1970ئنية ل عنيام ال امل 45لسبة العمالة املستخدمة ل الزراعنية قنيد انف ني  منين حنيوايل 
(. ومنينيع للنينيا، ال ينينيزاا هننينيا  تنينيأخري ل حتنينيوا العمالنينية منينين الزراعنينية مقارلنينية بانفنينياة مسنينيامهة الزراعنينية ل 2)الشنينيكل  2015

كنهنينيا مل تننينيتث العاملنينية ل ق نينياع الزراعنينية، ول القنينيوىئنينية منينين ال امل 20.5، مت توظينيني  2015الننينياتث االنينيي اإلتنينيايل. ول عنينيام 
من الناتث اإلتايل االي. وهذا يع  أ  العمالنية املسنيتخدمة ل الزراعنية ال تنيزاا أقنيل إلتاجينية بكثنيري منين  املائةل  5.4سوى 

 الق اعات األخرى غري الزراعية.
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 2020-1980العاملة  س  الق اعات ل اقتصادات إقلير الشر  األدىن وراا أحريقيا،  القوى ل2الشكل 
 

 
 2017 املصدرل األولكتاد،

 منظور مقارنةالتحول الهيكلي في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا من  –ألف 

أظهر التووا ا يكلي ل إقلير الشر  األدىن ورنياا أحريقينيا اخلصنيائص الرئيسنيية الثالثنية للتونيوالت ل أقنيالير أخنيرى.  -8
يزة األوىل، أ  دور التصنينينينيع ل كنينينيل منهنينينيا ل الب النينينية. حنينينياملسنينينياهر  ومنينينيع للنينينيا، حقنينينيد اختلنينيني  عنهنينينيا ل ثالثنينينية جوالنينيني  رئيسنينينيية، 

(. و كالني  الصنيناعة منونياةة حننيو صنيناعات 3باألقالير األخرى )الشنيكل  الصناعات ل اإلقلير، منخف ة بشكل كبري مقارلة
 أصغر لتنمية ق اعات التصنيع الكثيفة العمالة.  رؤوس أمواا  خمة، مما تر  اااًل  التعدين واالستخراا الم تت ل 

 
 2016 - 1975 س  اإلقلير، امل احة التصنيع كجزى من القيمة الصناعية  ل3الشكل 

 
   .2018املصدرل البنا الدويل، 
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وقنيد أدى أما امليزة الثالية، أ  النمو السكا  ل اإلقلنيير، ح هننيا أعلنيى بكثنيري منين أ  إقلنيير آخنير مننيذ السنيبعينات.  -9
ارتفاع معدالت النمو السكا  ل إقلير الشر  األدىن وراا أحريقيا وا جرة من املناطق الريفية إىل املناطق احل رية إىل منو  

خمتلفنية، مبنيا  من املننياطق الريفينية أ نيكااًل (. وميكن أ  تتخذ ا جرة 2العاملة ل الق اع غري الزراعي )اجلدوا  القوىكبري ل 
غنيري أ  غالبينية سنيكا  الريني  ل اإلقلنيير، وخاصنية الشنيباب،  ل للا ا جرة من الري  إىل الريني  وا جنيرة املوةيةلالدائرينية.

مييلنيو  إىل االلتقنياا منين املننياطق الريفينية إىل املننياطق احل نيرية، وبشنيكل رئيسنيي للبونيب عنين حنيرو عمنيل أح نيل ل ق اعنيات 
 أخرى غري الزراعة.

 

ألخنينيرى بلنينيدا  إقلنينيير الشنينير  األدىن ورنينياا أحريقينينيا والبلنينيدا  النامينينية االعاملنينية ل  للقنينيوىمتوسنينيل النمنينيو السنينينو   ل2اجلدوا 
 )لسبة مئوية( 2015-1980، اباستثناى أقل البلدا  منوً 

 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2015 

 جميع القطاعات
 2.5 3.2 3.0 2.8 إقلير الشر  األدىن وراا أحريقيا

 1.4 1.6 2.0 2.8 البلدا  النامية باستثناى أقل البلدا  منواً 

 القطاع الزراعي
 0.9- 0.9 1.1 0.9 إقلير الشر  األدىن وراا أحريقيا

 0.1 0.4 0.7 2.1 البلدا  النامية باستثناى أقل البلدا  منواً 

 القطاع غير الزراعي
 3.5 4.1 4.0 4.2 إقلير الشر  األدىن وراا أحريقيا

 2.5 2.8 3.7 3.9 البلدا  النامية باستثناى أقل البلدا  منواً 

 2017املصدرل األولكتاد، 

إلقلنيير الشنير  األدىن كال  أب نيأ منين أ  من قنية أخنيرى، حقد  ، ح   امليزة الثالثة، أ  النمو االقتصاد ، وأخريًا -10
عام، كا  النمو ل بلدا  إقلير الشنير  األدىن وراا أحريقيا ككل ولكل حئة من حئات الدخل على حد سواى. وبشكل 

ل الزراعنية والصنينيناعة مقارلنية بالبلنينيدا   املائنينيةل  2إىل  1.5املا نينيية أقنيل بنسنيبة  35 ورنياا أحريقينيا علنينيى منيدى السنينينوات النيني
 املائنينية ل 6، ل حنيني  أ  النمنينيو ل اخلنينيدمات ل بلنينيدا  اإلقلنينيير كالنيني  أقنينيل بنسنينيبة ة األخنينيرى غنينيري البلنينيدا  األقنينيل مننينيًواالنامينيني

(. وأحد أسباب انفاة النمو هو مناخ األعماا واالستثمار ل بلدا  إقلير 3مقارلة بالبلدا  النامية األخرى )اجلدوا 
البلنينيدا  النامينينية األخنينيرى. وثتنينيل ثلثنينيا االقتصنينيادات ل منينين  الشنينير  األدىن ورنينياا أحريقينينيا النينيم حتتنينيل مرتبنينية أدىن منينين العدينينيد

ملمارسة ألش ة األعماا، ويتمتع بلد إقلير الشر  األدىن وراا أحريقيا النص  األسفل ل تصني  م  ر البنا الدويل 
تصنياد  )البننيا دا  منظمنية التعنياو  والتنمينية ل املينيدا  االقلنيواحد حقل )اإلمارات العربية املتودة( ببيئة أعماا مماثلة لب

 (.2017الدويل، 
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 2015-1980أداى النمو الق اعي ل إقلير الشر  األدىن وراا أحريقيا من منظور مقارلة،  ل3اجلدوا 

 )نسبة مئوية( 2015-1980متوسط النمو السنوي للقيمة المضافة،  

 الصناعة اخلدمات الزراعة 
 على صعيد اإلقليم

 4.0 1.9 3.4 أحريقياإقلير الشر  األدىن وراا 

 6.5 7.8 5.3 انامية باستثناى أقل البلدا  منوً البلدا  ال

 ذات الدخل المرتفع
 4.8 1.8 4.3 بلدا  الس التعاو  اخلليجي

 6.6 8.2 5.6 البلدا  النامية لات الدخل املرتفع

 ذات الدخل المتوسط
 3.9 0.3 3.7 املغرب

 3.3 3.0 3.2 املشر 

 6.3 6.7 4.8 النامية لات الدخل املتوسلالبلدا  

 2017 املصدرل األولكتاد،

 البطالة الهيكلية –باء 

منينيا تكنينيو  ةنينية  غالبنينيالكنينيل من قنينية ةنينيات خمتلفنينية منينين التونينيوا ا يكلنينيي، رغنينير أ  الب النينية، وال سنينييما عننينيد الشنينيباب،  -11
(، املائنيةل  12كالني  األعلنيى ل رنياا أحريقينيا )  ، على الرغر من أ  الب الة2016 ل عاممميزة للتنمية. حعلى سبيل املثاا، 

( املائنينيةل  9(، ورنياا وجننينيوب وغنيرب أوروبنينيا )املائنينيةل  8ل أمريكنيا الالتينينينية والبونينير الكنيارييب ) أيً نينياإال أهننيا كالنيني  مرتفعنية 
الب الة العامة ل  (. وكال  ب الة الشباب أعلى بكثري من2017(. )منظمة العمل الدولية، املائةل  6ول أوروبا الشرقية )

ل أمريكنيا الالتينينية  املائنيةل  19 بنيني، مقارلنية املائنيةل  30األعلى ل راا أحريقيا، حيب بلغ    تيع املناطق. غري أهنا كال
 (.2017ل أوروبا الشرقية )منظمة العمل الدولية،  املائةل  17والبور الكارييب، ول راا وجنوب وغرب أوروبا، وكال  

النينيرغر منينين أ  الب النينية ل عملينينية التونينيوا ا يكلنينيي أمنينير  نينيائع، حنيني   املنينيزيث بنيني  النمنينيو السنينيكا  املرتفنينيع ومننينيو  وعلنينيى -12
ت لنيني  رؤوس أمنينيواا القنينيوى العاملنينية، والنمنينيو االقتصنينياد  املنينينخف  وق نينياع صنينيناعي متوينينيز حننينيو صنينيناعات االسنينيتخراا النينيم ت

وإ ت ب الة عالية بشكل حريد، وال سيما للشنيباب. وسني خمة، قد أدى ل إقلير الشر  األدىن وراا أحريقيا إىل معدال
ا للتنمية االقتصادية ل اإلقلير مبا أل  ال ميكنين حلنهنيا بنيالتغريات الدورينية ل أسنيعار النينفل رئيسيً  اتشكل هذه املعدالت حتديً 

 أو السلع األخرى. ويكمن حل ارتفاع معدالت ب الة الشباب ل تغيريات أساسية ل السياسات.
 

 الهجرة الداخلية والدولية وعالقتهما بالبطالة –جيم 

دىن ورنينياا أحريقينيا، وقنينيد  ل إقلنينيير الشنير  األ اكا  والنمنيو االقتصنينياد  لنييس جدينيدً إ  عنيدم التواحنيق بنيني  النمنيو السنيني -13
 حنيدأوقد يرى العدينيد منين الشنيباب ل اإلقلنيير، النيذين يواجهنيو   للب الة ا يكلية منذ هناية احلرب العاملية الثالية. اكا  سببً 

أعلى معدالت الب الة ل العامل، أ  ا جرة )الداخلية أو الدولية( هي حرصتهر الوحيدة للنجنياة وا نيروب منين الفقنير. وتشنيري 
والتنمية ل امليدا  االقتصاد  البيالات الواردة من إدارة الش و  االقتصادية واالجتماعية ل األمر املتودة ومنظمة التعاو  
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إىل انفنينياة ل تنينيدحقات ا جنينيرة داخنينيل اإلقلنينيير، إىل جالنيني  ةينينيادة التنينيدحقات إىل بلنينيدا  منظمنينية التعنينياو  والتنمينينية ل املينينيدا  
االقتصاد . غري أ  االرتفنياع املفنياجغ غنيري املسنيبو  للمهنياجرين منين إقلنيير الشنير  األدىن ورنياا أحريقينيا ل السنينوات القليلنية 

منيا يكنينيو  الالجئنينيو   غالبنينياو بالصنينيراعات ل العنيرا  وليبينينيا والسنيودا  واجلمهورينينية العربينية السنينيورية والنييمن.  أيً نيا نيية ينينيرتبل املا
أقنينيل مهنينيارة منينين أولئنينيا النينيذين هنينياجروا إىل أوروبنينيا وإىل دوا اخللنينييث خنينيالا السنينيتينات والسنينيبعينات. وبالتنينيايل، ل حنيني  كنينيا  

و  حجنيوة ل انياا التوظيني ، وبالتنيايل كنيالوا مو نيع ترحيني  سنيدىن ورنياا أحريقينيا ياملهاجرو  السابقو  ل إقلنيير الشنير  األد
ما يواجهو  صعوبات ل الدخوا إىل أسوا  العمل االينية، وختتلني  لتنيائجهر  غالًبال البلدا  املتلقية، ح   الالجئ  اليوم 

 بشكل عام عن لتائث اموعات املهاجرين األخرى.

 المناطق الريفية والحضريةالفجوة بين  –رابعاً 
 إ  التووا ا يكلي مبعىن انفاة حصة الزراعة ل الناتث االي اإلتايل والقنيوى العاملنية هنيو أحنيد ايثنيار اجلالبينية -14

القنيائر  والتصنينيعحني   التونيوا ا يكلنيي للنمو االقتصاد  األعلى ل الق اعنيات غنيري الزراعينية املرتب نية بالتصنينيع. ومنيع للنيا، 
وحدمها لتوقيق منو واسع الن نيا  و نيامل لالقتصنياد. وإلا مل يقني   التونيوا ا يكلنيي بسياسنيات ترمنيي إىل ل كفيا ي ال علي 

إىل تفنينياوت كبنينينيري ل مسنينيتويات املعيشنينية والفقنينير بنينيني   التونينيوا ا يكلنينييينيني د   سنينينيوإالتونينيوالت الزراعينينية والريفينينية الشنينياملة، ح
 اختالحات ل إلتاجية العمل ب  الزراعة التقليدية والصناعة واخلدمات. تدعم املناطق الريفية واحل رية، 

إ  الفجوة ب  املناطق الريفية واحل رية وارتفاع عدم املساواة مهنيا ةنية مشني كة للتونيوالت ل تينيع مننياطق العنيامل.  -15
 وتتميز الفجوة ب  املناطق الريفية واحل رية بثالال خصائص بارةةل

  ا بالتووا ا يكلي؛ا وثيقً ارتباطً ترتبل إهنا 
  وحرو التعلير؛تتفاقر بسب  عدم املساواة ل البنية التوتية واخلدمات العامة والنقل وهي 
 .وهي ت د  إىل الفقر والب الة ل كل من املناطق الريفية واحل رية 

 
 الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية متأصلة في التحول الهيكلي –ألف 

كما ى  اإل ارة إلي ، إ  التووا ا يكلي ظاهرة غام ة. حمن لاحية، يرتفع متوسل لصنيي  الفنيرد منين النيدخل  -16
مع إعادة ختصيص املنيوارد إىل ق اعنيات أكثنير إلتاجينية ل االقتصنياد. ومنين لاحينية أخنيرى، حني   التونيوا ا يكلنيي ل حنيد لاتني  

  سياسنينيات حمنينيددة هتنينيدإ إىل حتوينينيل الزراعنينية واملننينياطق الريفينينية. غنينيري قنينيادر علنينيى حتقينينيق التنمينينية الشنينياملة والواسنينيعة الن نينيا  بنينيدو 
من للا، ح ل  يتسب  ل اتساع حجوة الدخل ب  املننياطق الريفينية واحل نيرية منين حينيب اإللتاجينية ومسنيتوى املعيشنية.  وبداًل 

، مل 2015وتظهنير الفجنينيوة ل اإللتاجينينية ل لتنيائث التونينيوا ا يكلنينيي ل إقلنيير الشنينير  األدىن ورنينياا أحريقينيا حينينيب ألنيني  ل عنينيام 
 من الناتث االي اإلتايل.  املائةل  5ل الزراعة سوى  من القوى العاملة املستخدمة املائةل  20ينتث 

وبشنينينيكل رةنينينيي أكثنينينير، ميكنينينين تو نينينييح الفجنينينيوة اإللتاجينينينية عنينينين طرينينينيق رسنينينير إلتاجينينينية العمالنينينية املسنينينيتخدمة ل الزراعنينينية  -17
نة( الفجوة ب  إلتاجية العمل )القيمة امل احة لكل عامنيل ل السني 4والق اعات األخرى مع مرور الوق . ويو ح الشكل 

، ألتث عامل متوسل ل الزراعة ل إقلير الشر  األدىن ورنياا أحريقينيا 2015ل الزراعة مقابل الق اعات األخرى. ول عام 
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منينينيا ينتجنينيني  عامنينينيل متوسنينينيل خنينينيارا الق نينينياع أ  حنينينيوايل ثلنينينيب دوالر أمريكنينينيي منينينين املنتجنينينيات خنينينيالا السنينينينة،  3 400منينينيا قيمتنينيني  
العمنينيل إىل أ  متوسنينيل األجنينيور للعنينيامل  ل الزراعنينية قنينيد تكنينيو  أقنينيل بكثنينيري  . وتشنينيري االختالحنينيات الكبنينيرية ل إلتاجينينيةالزراعنينيي
 رلة بالعماا من خارا هذا الق اع.مقا
 

الفجنينينيوة بنينيني  املننينينياطق الريفينينينية واحل نينينيريةل إلتاجينينينية العمالنينينية ل الزراعنينينية مقابنينينيل الق اعنينينيات األخنينينيرى، بلنينينيدا  إقلنينينيير  ل4الشكل 
 2015-1980الشر  األدىن وراا أحريقيا، 

 
 2017املصدرل األولكتاد، 

تعنينيا  املننينياطق الريفينينية ل إقلنينيير الشنينير  األدىن ورنينياا أحريقينينيا منينين معنينيدالت أعلنينيى منينين حقنينير النينيدخل مقارلنينية باملننينياطق  -18
الريفية  نيع  احل رية، ويعود للا بشكل جزئي النفاة األجور ل الزراعة. ول املتوسل، يبلغ معدا الفقر ل املناطق 

 (.4احل رية )اجلدوا  قمعدا الفقر ل املناط
 

ر عند خل الفقر النيوط ، ل بلنيدا  خمتنيارة منين إقلنيير حقر الدخل. عدد الفقراى ل املناطق الريفية واحل رية مقين  ل4اجلدوا 
 الشر  األدىن وراا أحريقيا.

 السنة الفقر في المناطق الحضرية الفقر في المناطق الريفية 
 2011 5.8 4.8 اجلزائر

 2010 15.3 32.3 مصر

 2012 14.8 30.6 العرا 

 2010 13.9 16.8 األرد 

 2008 20.8 59.4 موريتاليا

 2007 4.8 14.4 املغرب

 2007 30.8 36.9 اجلمهورية العربية السورية

 2009 26.5 57.6 السودا 

 2005 20.7 40.1 اليمن

 .2018املصدرل البنا الدويل، 
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 تفاقم الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية بسبب الحرمان في التعليم  –باء 
 والخدمات الصحية ومستويات المعيشة

تتعمق حجوة الدخل والفقر ب  املناطق الريفية واحل رية بسب  االختالحات ل الوصوا إىل التعلير واخلدمات  -19
مرة أقل ل املناطق  20و 3الصوية وغريها من اخلدمات العامة واإلسكا . ول معظر البلدا ، ت او  لسبة الوصوا ب  

خمتل   5وثدد اجلدوا  م ال يتر حساهبا ل تقديرات حقر الدخل.الريفية. وتشري م  رات احلرما  إىل جوال  الفقر ال
لسبة السكا  ل املناطق احل رية والريفية الذين  7و 6م  رات احلرما   س  املن قة، ل ح  يعرة اجلدوال  

الصوة  . وتصدر هذه البيالات من املسو  السكالية ومسو  معايري5يستوحو  تعريفات احلرما  الواردة ل اجلدوا 
 واملعيشة الم جتريها حكومات البلدا .

 م  رات احلرما  ل5اجلدوا 
 ... ن إذاييعتبر أفراد األسرة محروم المؤشر مجال الحرمان

 مل يكمل أ  حرد من أحراد األسرة دراست  الثالوية سنوات التعلير التعلير
 أو إلا ختل  سنت  أو أكثر عن الص  الدراسي املناس  مل يكن أ  طفل ل سن الدراسة يرتاد املدرسة، احل ور ل املدارس

اخلدمات 
 الصوية

 ا خالا ح ة السنوات اخلمس السابقة للمسح هرً  60تول أ  طفل ل األسرة كا  عمره أقل من  وحيات األطفاا
 وى التغذيةا( من التقزم أو ا زاا، أو إلا كا  أ  بالغ يعا  من س هرً  59-0كا  يعا  أ  طفل ) التغذية

اخلدمات العامة 
 واإلسكا 

 مل يكن هنا  كهرباى عند األسرة الكهرباى

ا للخ وط التوجيهية ألهداإ التنمية املستدامة، أو إلا مت حتسين  مل يتر حتس  الصرإ الصوي املنزيل، وحقً  الصرإ الصوي
 ولكن ى  مشاركت  مع األسر األخرى

 مياه منقولة باأللابي  تصل إىل املسكن أو الفناىمل يكن لدى األسرة  مياه الشرب

 األر ياتلالسقوإ
كال  األر يات من ال اب، أو الرمل، أو الروال، أو كال  بدائية، أو إةن ، أو إلا كا  السق  غري 
متوحر أو مصنوع من القو، أو أورا  النخيل، أو السجادات العشبية، أو حصرية، أو اخليزرا ، أو األلوا  

 .اخلشبية، أو الكرتو 
  .2017املصدرل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، 

 

 لسبة السكا  ل املناطق الريفية واحل رية ااروم  من التعلير واخلدمات الصوية )لسبة مئوية( ل6اجلدوا 

 
 الحرمان من الخدمات الصحية الحرمان من التعليم

 
 التغذية وحيات األطفاا ل املدارسح ور األطفاا  سنوات التعلير

 
 املد  األرياإ املد  األرياإ املد  األرياإ املد  األرياإ

 0.2 0.4 0.5 1.5 0.5 1.5 0.3 1.5 اجلزائر

 0.7 1.4 1.3 2.6 1.7 3.2 0.9 2.1 مصر

 2.5 5.9 5.1 10.5 6.3 17.5 2.4 7.7 العرا 

 1.3 1.0 1.5 1.2 0.6 1.2 0.1 0.1 األرد 

 0.3 2.7 1.4 11.8 1.1 13.2 1.9 25.6 املغرب

 1.0 2.2 1.3 2.3 2.5 4.4 1.3 3.1 اجلمهورية العربية السورية

 12.5 29.0 12.6 18.4 7.9 28.5 7.8 31.0 السودا 

 0.0 0.4 0.1 1.4 0.0 1.6 0.1 1.9 تولس

 15.4 41.8 10.7 21.5 11.5 32.7 3.3 17.9 اليمن

  .Robles،2017و  Alkireاملصدرل
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 الالئق )لسبة مئوية(لسبة السكا  ل املناطق الريفية واحل رية ااروم  من اخلدمات العامة والسكن  ل7اجلدوا 

 األرضيات  مياه الشرب  تحسين الصرف الصحي الكهرباء 

 املد  األرياإ املد  األرياإ املد  األرياإ املد  األرياإ 
 0.1 0.7 0.2 1.2 0.2 1.5 0.1 0.7 اجلزائر

 0.1 0.9 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.1 مصر

 0.3 6.4 0.3 7.6 0.4 4.2 0.0 2.2 العرا 

 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 األرد 

 0.2 17.8 0.4 23.9 0.4 17.6 0.3 10.3 املغرب

 0.3 2.0 0.3 1.7 0.3 1.5 0.0 0.1 اجلمهورية العربية السورية

 27.5 63.3 16.2 45.6 21.4 57.8 15.3 55.3 السودا 

 0.0 0.2 0.0 1.6 0.0 1.9 0.0 0.5 تولس

 3.3 33.3 7.0 36.6 6.1 47.2 1.2 27.3 اليمن

 .Robles،2017و  Alkireاملصدرل 

 أهمية الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية –جيم 

تعتو الفجوة ب  املناطق الريفية واحل رية حتمية إىل حد ما خالا عملية التصنينيع، مبنيا ألني  ينيتر تنير  الزراعنية لات  -20
اإللتاجينينينية املنخف نينينية لصنينينياا ق اعنينينيات الصنينينيناعة واخلنينينيدمات السنينينيريعة النمنينينيو. ومنينينيع للنينينيا، قنينينيام العدينينينيد منينينين البلنينينيدا  بت نينينيييق 

لتنمينينية الزراعينينية والتنمينينية اإلقليمينينية واالسنينيتثمار ل البنينينية التوتينينية. الفجنينيوة، ال بنينيل إةالتهنينيا، منينين خنينيالا سياسنينيات هتنينيدإ إىل ا
 لتيجة ل مهاا. أيً اوبالتايل ح   استمرار الفجوة وتعمقها هو 

منيا تعتنيو ق اعينية،  غالبنياوقد يعود جزى من سب  اإلمهاا إىل أ  السياسات اخلاصة بالزراعة والصناعات الزراعينية  -21
عدسنية الننينياتث االنينيي  قلنينيلإىل درجنية ألنيني  يرتعتقنيد أ  التنمينينية الزراعينينية والريفينية ال تفينينيد إال ق نياع يت نينياىا أمهينينية ل االقتصنياد. وت

صاد، ألهنا ال تقير بشكل كنياإ منيدى تقنيوي  الفجنيوة أمهية الزراعة واملناطق الريفية بالنسبة لالقتمن اإلتايل بشكل كبري 
وقنينيد أدى التونينيوا ا يكلنينيي باعتبنينياره ةنينية رئيسنينيية للتنمينينية إىل ةينينيادة متوسنينيل  ق الريفينينية واحل نينيرية للتونينيوا ا يكلنينيي.بنيني  املننينياط

ل الفقنير والب النية ا يكلينية. وتني د  األجنيور املنخف نية ولسنيبة الفقنير األعلنيى  أيً نياالدخل لكل حرد. ومع للا، حقد ساهر 
ة ل تلا املناطق، وهي من ب  اموعة معقدة منين العوامنيل السنيلبية والعوامنيل إعاقة التنمية االقتصاديل املناطق الريفية إىل 

ا عنين ظنيروإ معيشنيية أح نيل. ومنيع للنيا، حني   معظنير ا يكلية املتداخلة الم أدت إىل التشار ا جرة من املننياطق الريفينية  ثني
ح هنر يظلو  عاطل  عن العمل أو أهنر  املهاجرين غري قادرين على العثور على وظائ  رةية ل املناطق احل رية. وبالتايل

جينينيدو  عمنينيال ل ق نينياع اخلنينيدمات غنينيري الرةنينيي حينينيب تكنينيو  اإللتاجينينية منخف نينية للغاينينية. وتنيني د  الفجنينيوة بنيني  املننينياطق الريفينينية 
 ا ل تنمية أ  منهما.واحل رية بالتايل إىل لقل الفقر من املناطق الريفية إىل املناطق احل رية دو  أ  تسهر كثريً 

ل ارتفنينينياع  اسنينينيببً لنينينيى النينينيرغر منينينين أ  التونينينيوا ا يكلنينينيي املمينينينيز ل إقلنينينيير الشنينينير  األدىن ورنينينياا أحريقينينينيا قنينينيد يكنينينيو  وع -22
وإ  الفشنينيل ل معاجلنينية الفجنينيوة بنيني  املننينياطق  معنينيدالت الب النينية، حنيني   الفجنينيوة بنيني  املننينياطق الريفينينية واحل نينيرية ت يلنيني  وتعمقنيني .

ا نينيرة لعقنينيود منينين اإلمهنينياا ل سياسنينيات التنمينينية الزراعينينية والريفينينية، الريفينينية واحل نينيرية عنينين طرينينيق السياسنينيات هنينيو أي نينيا لتيجنينية مب
غنينيريه منينين السنينيلع األساسنينيية. وقنينيد قو نيني  و والنينيم مت اسنينيتبدا ا بسياسنينيات األمنينين الغنينيذائي املوجهنينية إىل تشنينيجيع إلتنينياا القمنينيح 

اا منتجنينيات لات سياسنينيات األمنينين الغنينيذائي القائمنينية علنينيى ةينينيادة االكتفنينياى النينيذاة ل السنينيلع األساسنينيية منينين تنوينينيع الزراعنينية لصنيني
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ا لزيادة الدخل الزراعي وإمكالينيات التصنيدير، وةينيادة العمالنية منين خنيالا تنمينية صنيناعة قيمة أعلى، األمر الذ  يعتو مفتاحً 
العمالة. وبناى على للا، ح   األساس السياسي لتقليص الب الة ل اإلقلير هو معاجلنية الفجنيوة بني  املننياطق  كثيفةاألغذية  
خللنينيق حنينيرو عمنينيل تسنينيتجي   ، اعتمنينياد طنينير  مبتكنينيرةل املعيشنينية، ول لفنينيس الوقنيني منينين لاحينينية التنمينينية وسنينيبة واحل نينيرية الريفينيني

لالحتياجات والت لعنيات اخلاصنية بالشنيباب ل األرينياإ، مبنيا ل للنيا منين خنيالا تسنيخري إمكالنيات التنمينية اخلاصنية بنيا جرة 
 ملناطق الريفية األصلية.اصاا ل

المناطق الريفية والحضرية: نحو التحول الريفي  سياسات القضاء على الفجوة بين –ا خامسً 
 الشامل والتنمية المستدامة

(، ل اسنينينينيتعراة 2011) Tsakokلنينينين حتنينينيل الفجنينينيوة بنينينيني  املننينينياطق الريفينينينية واحل نينينيرية لفسنينينينيها بنفسنينينيها. وقنينينيد وجنينينيد  -23
إجنينينيراىات سياسنينينيية للتونينينيوالت الزراعينينينية الناجونينينية، ألنينيني  مل ينينينيتمكن أ  بلنينينيد لدينينيني  ق نينينياع ةراعنينينيي كبنينينيري منينينين سنينينيد الفجنينينيوة بنينينيدو  

جوهرية. وميكن تقسير هذه السياسات إىل ثالال اموعاتل سياسنيات للتونيوا الزراعنيي، وللتنمينية الريفينية )أو اإلقليمينية(، 
 ولتوس  اخلدمات العامة ل املناطق الريفية.

 

 سياسات التحول الزراعي –ألف 

يشري التووا الزراعي إىل التووا من ةراعة الكفاإ إىل لظنير اإللتنياا التجارينية واملتنوعنية. وعلنيى مسنيتوى املزرعنية،  -24
منيا يتعلنيق ب بينية املا نيية واأللبنيا . ويت لني   منيزيث اااصنييل إىل حماصنييل لات قيمنية أعلنيى، وكنيذلا لتنويع تت من العملية 

وتت لنيني  املنتجنينيات لات  ا منينين الناحينينية التكنولوجينينية.ا وتسنينيويقً ا أكثنينير إلتاًجنينيقنينيا واألعلنينيى قيمنينية طر منينيزيث اااصنينييل األكثنينير تنوًعنيني
ا أعلى، وحتس  وسائل النقل، والتجهيز والتغليني  العنيايل اجلنيودة، وممارسنيات ةراعينية أح نيل، ولكنهنيا القيمة األعلى استثمارً 

حننياى املننياطق الريفينية. وتلعني  احلكومنيات تينيع أ وبالتايل، لتووا الزراعة تأثري اقتصنياد  كبنيري لبدخل أعلى.  أيً اتسمح 
ومراحنيق )ال نير  والسنيكا احلديدينية واألسنيوا  ال رحينية ا ل عملية تنيوحري السنيلع العامنية، مبنيا ل للنيا البنينية التوتينية ا حاةً دورً 

اصنينية  عنينين تنينيوحري خنينيدمات البونينيوال الزراعينينية واإلر نينياد الزراعنينيي وت بينينيق املعنينيايري واللنينيوائح اخلالتخنينيزين، ومنينيا إىل للنينيا(، ح نينياًل 
جبنينيودة األغذينينية ومعاجلتهنينيا وجتهيزهنينيا وسنينيالمتها. وباإل نينياحة إىل للنينيا، لنينيدى احلكومنينيات مهمنينية حرجنينية تتمثنينيل ل تعزينينيز بيئنينية 
مواتية ملشاركة مقدمي اخلدمات من الق اع اخلاو ومنظمات املنتج  واجملتمع املد ، لتوحري اموعة واسعة من اخلدمات 

   الزراعة على ل ا  صغري حنو األسوا .يعر التسويق وتوجالفنية واملالية والتجارية الالةمة لد

إىل حنينينينيد كبنينينينيري. ول اسنينينينيتعراة  وتتعنينينينيدى سياسنينينينيات التونينينينيوا الزراعنينينينيي السياسنينينينيات الزراعينينينينية والصنينينينيناعات الزراعينينينينية -25
( إىل مخسة أو اع عامنية أدت إىل حتنيوا ةراعنيي لنياجح 2011) Tsakokللتووالت الزراعية الناجوة وغري الناجوة، أ ار 

( لظنيام حعنياا لنقنيل التكنولوجينيا يكفنيل 2سنيالم؛ )و استقرار سياسي قر لالقتصاد الكلي ل ظل ( إطار مست1العاملل )حوا 
( الوصنيوا إىل األسنيوا  املر نية واملوسننيعة،  ينيب يكنيو  االسنيتثمار 3وصوا رسائل البووال واإلر نياد إىل غالبينية املنيزارع ؛ )

خلق حرو عمل ل الق اعات غري الزراعينية. و ( 5ع يكاحغ املبادرة الفردية؛ )( لظام حقو  التفا 4؛ ) مرً ال الزراعة عماًل 
( تنينيوحري احلكومنينية للسنينيلع العامنينية لتمكنيني  الزراعنينية احلديثنينية واإللتنينياا الغنينيذائي، مثنينيل ال نينير  والسنينيكا 6إ نينياحة ) أيً نينياوميكنننينيا 

هنيا وسنيالمتها. جتهيز اصنية جبنيودة األغذينية و  عنين إلفنيال املعنيايري واللنيوائح اخلال رحينية ومراحنيق التخنيزين، ح نياًل احلديدية واألسنيوا  
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ويشكل تعزيز دور منظمات املنتجني  وكنيذلا قنيدرهتا علنيى تقنيدم اخلنيدمات وربنيل املنتجني  بأسنيوا  املنيدخالت واملخرجنيات 
آخر يت ل  اعتبارات تتعلق بالسياسات. وين بق الشيى لفس  على الوساطة ل ال تيبات الم تفيد صغار أصواب  ابعدً 

ل صنينيمير معظنينير  وترتيبنينيات صنينيغار املنينيزارع املصنينيلوة وتبنيني  وسنينيائل حمسنينينة ل دمنينياا املنينيايل. وتقنينيع خ نينيل الزراعنينية التعاقدينينية 
، وميكنينينينين اجلمنينينينيع بينهنينينينيا وبنينينيني  االئتمنينينينيا  املننينينينياطق االقتصنينينينيادية اخلاصنينينينيةو  ل احلنينينينيدائق الزراعينينينينيةاجملموعنينينينيات العنقودينينينينية مبنينينينيادرات 

املخصنينيص كجنينيزى منينينين اسنيني اتيجيات التنمينينية الزراعينينينية، لنينيدعر املنينيزارع  واألعمنينينياا التجارينينية الزراعينينية ومواجهنينينية لقنينيص التنينينيأم  
 وتواحر االئتما .

، والعنيامل  ل انياا التجهينيز الزراعنييع  ملنيزار إىل االتعلير هو جنيزى أساسنيي منين التغينيري التقني  ل الزراعنية، بالنسنيبة  -26
وكذلا ملوظفي البووال واإلر اد ومقدمي اخلدمات ايخرين. غري أ  لظام التعلير الزراعنيي احلنيايل ل بلنيدا  إقلنيير الشنير  

أحريقيا ال يرتعنيدن ال نيالب بشنيكل كنياإ للعمنيل ل انياا األعمنياا الزراعينية. وهننيا  حاجنية إىل إصنيال  الكلينيات األدىن وراا 
لتونينينينيديات احلالينينينينية لتصنينينينيد  لاجلامعنينينينيات الزراعينينينينية منينينينين أجنينينينيل ختنينينينيريث خنينينينيرجي  ملتنينينينيزم  بالزراعنينينينية والتنمينينينينية الريفينينينينية منينينيني هل  لو 

ا أقنينينيوى منينينيع ا للووكمنينينية اجلامعينينينية ومفنينينياهير التنينينيدريس واملننينينياهث الدراسنينينيية، وكنينينيذلا تعاولنينينيواملسنينينيتقبلية. ويت لنينيني  للنينينيا إصنينينيالحً 
 اخلاو. اجملتمع والق اع

ا ا حاجة إىل إعادة تنشيل البووال الزراعينية واإلر نياد الزراعنيي. ومنين ال نيرور  أيً نيلر، هناوباإل احة إىل التعلي -27
والشنيتات التواصل مع مقدمي اخلدمات ايخرين، ومنظمات املنتج  ومنظمات الشباب، وكنيذلا منيع راب نيات املهنياجرين 

لشنينيمل تسنينيهيل تنمينينية املشنينياريع الصنينيغرية علنينيى مسنينيتوى القرينينية، وإلشنينياى منصنينيات ابتكنينيار للمنتجنينيات الزراعينينية والثنينيروة احليوالينينية 
والفاكهنينينية واخل نينينيروات والنينينيدواجن واجملنينيني ات الصنينينيغرية، ولتنمينينينية املنينينيد  الريفينينينية كمراكنينينيز ألسنينينيوا  املنتجنينينيات واألعمنينينياا الزراعينينينية 

ي مفينيدة بشنيكل خنياو للنسنياى والشنيباب، حينيب تعمنيل كنيأداة لزينيادة حنيرو العمنيل وتعتو منصات االبتكار الزراعنيالغذائية. 
ومنيع للنينيا، ح هننيا تت لنيني  إعنينيادة  سنييما للشنينيباب. املفرطنينية إىل اخلنينيارا، والالريفينية تسنينيهر ل إب نياى ا جنينيرة النيم منينين  نيأهنا أ  

ملنينينيو  ل تنمينينينية االقتصنينينياد تصنينيور لنينينيدور البونينينيب واإلر نينينياد، واإلقنينينيرار بتعددينينينية اجلهنينينيات الفاعلنينينية ومقنينينيدمي اخلنينينيدمات النينينيذين يع
 الريفي. 

وتو ح جتارب البلدا  األخرى أ  التووا الزراعي من خالا التغيري التق  ميكن  أ  يولد النمو وتنويع املنتجات  -28
واحلد منين الفقنير ل املننياطق الريفينية. وقنيد ركنيزت إصنيالحات السياسنيات ل الواةينيل و نييلي ل السنيبعينات والثماليننيات علنيى 

واحز ل الزراعنينينية منينينين خنينينيالا إصنينينيال  األرا نينينيي، والق نينينياى علنينينيى االحتكنينينيارات النينينيم تسنينينيي ر عليهنينينيا الدولنينينية لشنينينيراى حتسنينيني  احلنينيني
اااصيل، وحتح الزراعة أمنيام التجنيارة. وكالني  هنيذه املسنيامهات أساسنيية ل ةينيادة النيدخل ل املننياطق الريفينية واحلنيد منين الفقنير 

اهر مننيو إلتنياا اااصنييل املتنوعنية ل املنيزارع الصنيغرية، مثنيل الفاكهنية (. ول  يلي، سني2017الريفي )منظمة األغذية والزراعة، 
الريفية ل املناطق الوسني ى، ممنيا أدى إىل انفنياة معنيدالت  ةواخل روات والنبيذ، بشكل كبري ل احلد من الفقر ول العمال

هذه الت ورات كال  إىل حد كبنيري ( إىل أ  2008) Jaraو Valdesا جرة من املناطق الريفية إىل املناطق احل رية. ويشري 
املخصصة بديلة الاصيل اا أكثر لل ن الواحد من لتيجة ل لتاا والصادرات البستالية كثيفة العمالة، والم تستخدم عمااًل 

، املائنينينينيةل  20إىل  45، انفنينيني  معنينينيدا الفقنينينير النينينيوط  منينينين 2000و 1987مثنينينيل القمنينينيح والسنينينيكر. وبنينيني  عنينينيامي  لالسنينينيترياد
 (.Jara ،2008و Valdes) املائةل  23إىل  املائةل  50فقر ل األرياإ من أكثر من وانف  معدا ال

د  نيهدت انفا نيات غنيري مسنيبوقة ل معنيدالت الفقنير. وقني، و 1978إصالحاهتا االقتصادية ل عام بدأت الص   -29
قوية إللتنياا املنيزارع الصنيغرية كمسنيار للخنيروا منين الفقنير منين خنيالا إلشنياى حقنيو  قوينية  و ع  اإلصالحات الزراعية حواحز
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وعلنينيى مسنينيتوى الزراعنينية، اتسنينيع ل نينيا  ، وحترينينير جزئنينيي لرسنينيعار وةينينيادة ل أسنينيعار املشنيني يات احلكومينينية. ملسنينيتخدمي األرا نينيي
 53منين انفاة معدالت الفقنير الوطنينية  اإلصالحات وصواًل إىل الصناعات الريفية والتجارة واملناطق الريفية، مما أدنى إىل

 .2001ل عام  املائةل  8إىل  1981ل عام  املائةل 

 سياسات التنمية الريفية )أو اإلقليمية( –باء 

مامينينية واخللفينينية منينيع الق اعنينيات األخنينيرى للوصنينيوا إىل األسنينيوا  النامينينية ل املننينياطق تعتمنينيد الزراعنينية علنينيى النينيروابل األ -30
ا علنيى التغينيري ميكن أ  تركز اجلهود الرامية إىل الق اى على الفجوة ب  املناطق الريفية واحل رية حصنيرً احل رية. ولذلا، ال 

التق  ل الزراعة، بل جي  أ  تعزة التووا الزراعي لت وير األعماا الزراعية والصناعات الزراعية على طوا سلسنيلة القيمنية 
والتجزئة. وتنيزداد أمهينية للنيا أل  الصنيناعة ل إقلنيير الشنير  األدىن ورنياا من مورد  املدخالت إىل التصنيع والتعبئة والنقل 

 (.3عمنينيل )الشنينيكل الحنينيرو عنينيدًدا أقنينيلن منينين ، وهنينيي تنينيوحر أقنينيل اعتمنينياًدا إىل العمالنينية الكثيفنينية مقارلنينية باألقنينيالير األخنينيرىأحريقينينيا 
، وكنينينيذلا اسنينيني اتيجية مننينينيو لصنينينياا ةويشنينينيكل ال كينينينيز علنينينيى الزراعنينينية وحتوينينينيل الصنينينيناعات الزراعينينينية اسنينيني اتيجية مننينينيو كثيفنينينية العمالنينيني
(. وكجنيزى منين اسني اتيجية لتوسني  4الفقراى، حيب أ  الفقر ل أغلب  ريفي ل إقلير الشر  األدىن وراا أحريقيا )اجلنيدوا 

عيو ل املناطق الريفية، ميكن أ  يعزة النهث اإلقليمي الروابل الريفية مع املد  الصغرية والبلدا  الريفينية منين كس  الحرو  
واخلنيدمات املسنياعدة غنيري الزراعينية، باإل نياحة إىل ق اعنيات والعامل  ل ااا التجهيز الصناعي الزراعي جل ربل املنتج  أ

بني  املننياطق الريفينية القائمنية للنيروابل اجلدينيدة اسنيتخدام  أح نيل إىلأيً نيا سالسل القيمة الغذائية، مما يني د  أسفل أخرى ل 
 جرة.واحل رية النا ئة عن ديناميكيات ا 

ا ما تكو  م سسات تصنيع األغذية صغرية ل إقلير الشر  األدىن وراا أحريقيا، مع عمليات منخف ة وغالبً  -31
، وآخنينيرو  Breisingerيعوقهنينيا اعتمادهنينيا علنينيى إمنينيدادات ال ميكنينين التنبنيني  هبنينيا منينين املنينيزارع املنخف نينية اإللتاجينينية ) اإللتاجينينية

ا ل تنمينية الوظنيائ   حاًةني عاماًل  ،التجهيز الزراعيو ة الروابل ب  الزراع، وكذلا (. وتعتو سياسات دعر الزراعة2017
غنيري الزراعينينية ل املننياطق الريفينينية. ويت لني  للنينيا البنينية التوتينينية واخلنيدمات، ولكنينين أي نيا التخ نينييل والتشنياور منينيع احلكومنينية 

خنينيدمات األعمنينياا، وإ نينيرا  االينينية واألعمنينياا التجارينينية. كمنينيا يت لنيني  اموعنينية واسنينيعة منينين خنينيدمات النينيدعر الفنيني  واملنينيايل و 
وقنينيد أدركنيني  مقنينيدمي اخلنينيدمات منينين خمتلنيني  الق اعنينيات وتعزينينيز العمنينيل اجلمنينياعي ومنظمنينيات املنتجنيني  ل املننينياطق الريفينينية. 

احلكومات ل أمريكا الالتينية احلاجة إىل تنمية املناطق الريفية للتخفي  من الفقر الريفي والفوار  ل مستويات املعيشة 
ل املكسنينييا علنينيى إحنينيداال التنمينينية الذاتينينية منينين الريفينينية لتنمينينية ل اإلقليمنينيي تخ نينييلالواحل نينيرية. ويركنينيز بنيني  املننينياطق الريفينينية 

"أق اب صغرية للتنمية"، وهتدإ اخل ة الوطنية للتنمية الريفية ل الواةيل إىل حتس  الوصوا إىل األسوا  خالا إلشاى 
تنمينينينية الزراعينينينية (. وتشنينينيمل أمثلنينينية أدوات ال2017صنينينيغار املنينينيزارع  )منظمنينينية األغذينينينية والزراعنينينية،  لصنينينيااوتشنينينيجيع التنوينينينيع 

اإلقليمية املمرات الزراعية واجملموعات العنقودية الزراعية، ولكن الغرة األساسي من هذه األدوات هو ت وير التخ يل 
مينينينينية والوطنينينينينية، وكنينينينيذلا األعمنينينينياا التجارينينينينية االستشنينينينيار  املتعنينينينيدد أصنينينينيواب املصنينينينيلوة مبشنينينينياركة احلكومنينينينيات االينينينينية واإلقلي

. ويهنينيدإ هنينيذا التخ نينييل إىل حتسنيني  النينيربل بنيني  املننينياطق الريفينينية واحل نينيرية وخلنينيق حنينيرو العمنينيل الريفينينية االينينيةواجملتمعنينيات 
 (.2017)منظمة األغذية والزراعة، 
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 سياسات تحسين الخدمات العامة في المناطق الريفية –جيم 
الريفينينية األساسنينيية، التوتينينية أدى ال كينينيز السياسنينيي ال وينينيل األمنينيد علنينيى املننينياطق احل نينيرية والصنينيناعة إىل إمهنينياا البنينينية  -32
  ير والصوة، وكذلا توحري اخلدمات العامة مثل الكهرباى ومياه الشرب والصرإ الصنيوي )اجلنيدوالا باحلرما  ل التعلبدىً 

مات العامة إىل حرما  سكا  األرياإ من الفرو املتاحة لسكا  املد . (. وأدت الفجوة ل التعلير والصوة واخلد7و 6
حالتعلير واخلدمات الصوية واخلدمات العامة دو  املستوى تقيد بشدة التنمية ل املناطق الريفية، وال تشجع االسنيتثمارات 

 اخلاصة، مما يعو  سد حجوة الدخل والعمالة ب  املناطق الريفية واحل رية.

لتنمينينينية الريفينينينية علنينينيى مسنينينيتوى اجملتمنينينيع االنينينيي، وتشنينينيمل بننينينياى البنينينينية التوتينينينية االجتماعينينينية واملادينينينية، ح نينينيال عنينينين تبنينينيدأ ا -33
اخلدمات املالية. وميكن لالستثمارات احلكومية املركزينية ل ال نير  والكهربنياى والصنيرإ الصنيوي ومراحنيق املينياه والبنينية التوتينية 

وينبغنيي  يفينية منين خنيالا تنيوحري السنيلع العامنية ال نيرورية جلنيذب االسنيتثمار.األساسية األخنيرى أ  تسنياعد ل عملينية التنمينية الر 
أ  تسنينينينيتهدإ السياسنينينينيات حتسنينينيني  الوصنينينينيوا إىل خنينينينيدمات التونينينينيويالت املهنينينينينية ل املننينينينياطق الريفينينينينية، منينينينيع ختفنينينينيي  لتكنينينينيالي  

سنييما املهنياجرين املعامالت وخدمة أسرع. وينبغي أ  يق   للا بالشنيموا املنيايل وحمنيو األمينية عننيد املهنياجرين وأسنيرهر، وال 
الشباب، ملساعدهتر على ةيادة املدخرات واالسنيتثمار ل الزراعنية واسني اتيجيات سنيبل العنييو املسنيتدامة. وينبغنيي أ  يشنيمل 
أ  تنينيدخل اموعنينية منينين التنينيدابري العامنينية لتوسنيني  مننينياخ االسنينيتثمار العنينيام ومراحنينيق التموينينيل املخصصنينية لرلشنيني ة لات الصنينيلة 

تاعنينينيات الشنينينيتات( أو العائنينينيدين. املهنينينياجرة )مثنينينيل القنينينيروة املرتب نينينية بنينينياحلواالت وسنينينيندات بالزراعنينينية النينينيم ت نينيني لع هبنينينيا األسنينينير 
أ  يتر تزوينيدهر مبهنيارات "متنقلنية"، ميكنينهر إعنيادة اسنيتخدامها  أيً اوبالنسبة  ذه اجملموعات السكالية اخلاصة، من املهر 

ل بلنينينيداهنر األصنينينيلية. وعنينينيالوة علنينينيى للنينينيا، جينينيني  إجنينينيراى أ نينينياال خاصنينينية بالسنينينيو  لتودينينينيد ألظمنينينية التنفينينينيذ األكثنينينير مالىمنينينية 
ا للمناطق ذابً ا جالحتياجات املناطق الريفية؛ على سبيل املثاا، ميكن أ  تكو  حتويالت األمواا عو ا ات  ااموا خيارً 

الريفينينية النائينينية حينينيب تنتشنينير ا واتنيني  اامولنينية بنيني  متلقنينيي التونينيويالت. وميكنينين الشنينياى اتفاقنينيات تعنينياو  منينيع مقنينيدمي اخلنينيدمات 
(. وإ  مشاركة اجملتمع واحلكومة 2016لت وير اخلدمات املالية ل املناطق الريفية بأسعار معقولة )منظمة األغذية والزراعة، 

ق اع اخلاو ل حتديد وىويل حزم مشاريع التنمية أمر حاسر. ويب  هنيذا التعنياو  رأس املنياا االجتمنياعي واجملتمع املد  وال
 واملاد ، وكالمها جيذبا  املستثمرين من الق اع اخلاو وقد يكو   ما آثار م اعفة اقتصادية على املدى ال ويل.

 االستنتاجات  - سادًسا
ا منين الفجنينيوة بني  املننياطق الريفينينية واحل نيرية واملسنيار اانينيدد ىن ورنياا أحريقينينيا جزئينيتنبنيع الب النية ل إقلنينيير الشنير  األد -34

للتووا الزراعي. ويت ل  حل مشكلة العمالة، وبشنيكل حنيرد  عمالنية الشنيباب، اموعنية منين السياسنيات املتسنيقة النيم ىتنيد 
والبنينية التوتينية، واألمنين الغنيذائي والتجنيارة،  عو العديد من الق اعات، من الزراعة، إىل التنمية الريفية، والسكا ، والتعلنيير،

 وكذلا ا جرة، والبيئة، وتغري املناخ.

  إمكالنيات التونيوا الزراعنيي وتوحر سياسات الق اى علنيى الفجنيوة بني  املننياطق الريفينية واحل نيرية وسياسنيات حتسني -35
 ح نينيل  اااصنينييل األساسنينيية دو  مراعنينياة خل نينية عمنينيل  نينياملة للتنمينينية الريفينينية ل املنينيا جتاوةهتنينيا السياسنينيات الغذائينينية النينيم أساًسنينيا

 ة القيمة الزراعية األوسع ل اقاً وسيا  التنمية اإلقليمية.حوائد سلسل
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وميكن أ  تستفيد احلكومات ل اإلقلير بشكل كبنيري منين إع نياى األولوينية السني اتيجيات التونيوا الزراعنيي القائمنية  -36
 سنيد الفجنيوة بني  املننياطق الريفينية واحل نيرية. وميكنين  نيذه السياسنيات على األدلة وسياسات التنمية اإلقليمية الم هتنيدإ إىل

ا ل احلنيد منين الفقنير ل املننياطق الريفينية واحل نيرية وكنيذلا ل عمالنية الشنيباب، وعلنيى ا كبنيريً واالس اتيجيات أ  تسنيهر إسنيهامً 
 ل ا  أوسع ل حتقيق أهداإ التنمية املستدامة. 
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