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الحكومات العربية والفقر
الملخص

 فالزراعة هي، وباعتبار أغلبية فقراء الوطن العريب يتمركزون يف األرياف،تعترب الزراعة املصدر الرئيسي للرزق يف املناطق الريفية
 وذلك من خالل تطبيق سياسات للتنمية الزراعية،املدخل الرئيسي للحد من الفقر والسبيل األنسب لتحسني األحوال املعيشية للفقراء
 و اليت تساهم يف النمو وتوليد الفرص االقتصادية يف القطاع غري الزراعي ودعم التحول،ذات التأثري الفوري و املباشر على دخل الفقراء
 إضافة إىل ختفيض أسعار املواد الغذائية وماله من أثر إجيايب يف املناطق الريفية واحلضرية.االقتصادي حنو توسيع قاعدة التصنيع واخلدمات
 البد من توفري املناخ، و وفقا ملعطيات األداء الراهن للزراعة العربية عامة و للعمل الزراعي العريب املشرتك بصفة خاصة.على حد سواء
املناسب لتحقيق تنمية زراعية شاملة و متكاملة هتدف يف األساس إىل حتسني الظروف املعيشية لفقراء الريف ومن مث التقليل من حدة
.الفقر
Abstract
L'agriculture est la voie principale et le moyen le plus adéquat pour réduire la pauvreté, car la
majorité des pauvres dans le monde arabe se concentrent dans les zones rurales sachant que
l'agriculture est la principale source de leur subsistance dans ces zones. Pour ce faire, il faut
appliquer des politiques de développement agricole avec effet immédiat et direct sur le revenu des
pauvres. Ces politiques contribuent à la croissance et la création des opportunités économiques dans
le secteur non-agricole et renforcent la conversion économique vers l'expansion du socle de
l'industrialisation et des services. De plus, elles diminuent les prix des denrées alimentaires, ce qui
entraine un impact positif dans les zones rurales qu'urbaines. Selon les données de performances
actuelles de l'agriculture arabe, de manière générale, et du travail arabe commun agricole, en
particulier, il est indispensable de fournir un climat propice; pour parvenir à un développement
agricole global et intégré visant essentiellement à améliorer le niveau de vie des pauvres ruraux et
donc la réduction de la pauvreté.
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المقدمة

عند نيل  Theodore Schultezجائزة نوبل يف االقتصاد سنة  9191بدأ خطابه بـ" 1معظم الناس يف العامل هم من الفقراء،
لذلك إذا عرفنا اقتصاديات كوهنم فقراء ،نعرف الكثري من االقتصاد الذي يهم .ومعظم الفقراء يكسبون رزقهم من الزراعة ،لذلك إذا عرفنا
اقتصاديات الزراعة ،كنا نعرف الكثري من اقتصاديات كوهنم فقراء".
فثالثة أرباع فقراء العامل يعيش ون يف مناطق ريفية ،يعتمدون الزراعة كمصدر لكسب الرزق بشكل مباشر أو غري مباشر ،إذ تشكل
الزراعة من بني مصادر كسب الرزق حلوايل  %86من سكان املناطق الريفية .وتتيح فرص العمل ملا يبلغ  1.3بليون من أصحاب احليازات
الصغرية والعاملني من غري مالكي األراضي ،كما تتيح الرفاهة االجتماعية اليت متوهلا الزراعة عند حدوث أزمات يف املناطق احلضرية ،فضالً
عن كوهنا أساس اجملتمعات احمللية الريفية القادرة على االستمرار .و من بني سكان الوطن العريب البالغ عددهم حوايل  063مليون
شخص ،يعيش حوايل  953مليون شخص منهم يف مناطق ريفية ،أي حوايل  % 5.25من إمجايل سكان الدول العربية .ومن بني سكان
املناطق الريفية هؤالء ،هنالك ما يقدر عددهم حبوايل  .9مليون شخص يعملون يف الزراعة ،ما يعادل  %..من القوى العاملة الكلية و
ما يقارب  % 63من السكان الريفيني .وملا كانت غالبية الفقراء تعيش يف املناطق الريفية وتكسب عيشها من الزراعة ،فإن النمو الزراعي
وتنمية االقتصاد الريفي يصبح املدخل الرئيسي للحد من الفقر والسبيل األنسب لتحسني األحوال املعيشية للفقراء.
مما سبق ميكن طرح االشكالية التالية:
إىل أي مدى جنحت الدول العربية يف وضع اسرتاتيجية للتنمية الزراعية تساهم يف التخفيف من ظاهرة الفقر؟
و ملعاجلة هذه االشكالية سنتطرق إىل ثالثة حماور يف املداخلة تتمثل فيمايلي:
 .9أمهية التنمية الزراعية يف التخفيف من الفقر
 ..سياسات التنمية الزراعية للحد من الفقر
 .0التنمية الزراعية و احلد من الفقر يف الوطن العريب
.I

أهمية التنمية الزراعية في التخفيف من الفقر (األدلة)

تدل جمموعة واسعة من الرباهني على أن احلد من الفقر بطريقة سريعة يف البلدان النامية ميكن حتقيقه من خالل التنمية الزراعية
والريفية ،فقد بينت التقديرات االقتصادية القياسية  )Chen&Ravallion 2007( ،(Demery&Christiansen 2007) -لعدد
من البلدان أن منو إمجايل الناتج احمللي الكلي الناشئ عن الزراعة يعترب يف املتوسط فعاال بواقع الضعف على األقل يف حتقيق النفع و الفائدة
لنصف السكان األكثر فقرا يف أي بلد قياسا على فعالية النمو املستمد من القطاعات غري الزراعية ،فكانت مرونة الفقر اجتاه اإلنتاج
الزراعي حسب دراسة ) (Kakwani 1993هي ) ،(-1.8وهي أكرب بكثري من القطاعات األخرى ،اخلدمات ) (-0.1والصناعة (-
) .20.1ويرجع السبب يف فاعلية النمو الزراعي كون معدل الفقر مييل إىل أن يكون أعلى يف املناطق الريفية والزراعية من أي مكان آخر،
فضال عن أن معظم الفقراء يعيشون يف املناطق الريفية ونسبة كبرية منهم تعتمد على الزراعة ألجل كسب الرزق .فزيادة الناتج الزراعي للفرد
الواحد والقيمة املضافة متيالن إىل التأثري إجيابياً وبشكل غري متناسب على مدخول أشد الناس فقراً ،مما جيعل الزراعة والتنمية الريفية
أساسيتني للنمو املوايت للفقراء .وقد كان النمو الزراعي القوي مسة اتسمت هبا البلدان اليت توصلت بنجاح إىل احلد من الفقر ،مثل مناطق
آسيا اليت لعبت فيها التحسينات اليت شهدهتا اإلنتاجية الزراعية دوراً مهماً يف مكافحة الفقر ،فقد أدى منو القطاع الريفي يف اهلند وفقا
لدراسة ) (Datt&Ravallion 1996إىل احلد من الفقر يف كل من املناطق الريفية واحلضرية ،يف حني أن النمو االقتصادي يف املناطق
احلضرية مل يفعل شيئا للحد من الفقر يف املناطق الريفية .وأظهرت دراسة ) (Gallupet&Al 1997أن منو  %9يف نصيب الفرد من
الناتج احمللي الزراعي أدى إىل منو بـ  %9269يف دخل أفقر  %.3من السكان ،وهو أكرب من تأثري الزيادات املماثلة يف قطاعات
التصنيع ( )%9296واخلدمات ( .3)%3291كما قدمت دراسة ) (Warr 2001دليال على أن النمو يف الزراعة يف عدد من بلدان
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جنوب شرق آسيا أدى إىل اخنفاض كبري يف الفقر ،يف حني مل يقابل ذلك األثر النمو يف الصناعة التحويلية .4وعلى نقيض ذلك ،يف جزء
كبري من أفريقيا ،أصيب اإلنتاج الغذائي واحملاصيل للفرد الواحد بالركود على صعيد واسع ،مما أبطأ النمو بشكل إمجايل وأعاق التحول
اهليكلي وزاد اجملاعة والفقر ،وهناك أربع آليات رئيسية تساعد النمو الزراعي يف التخفيف من الفقر:5
 .9تأثري فوري ومباشر على دخل الفقراء من خالل حتسني األداء الزراعي يف املناطق الريفية.
 ..ختفيض أسعار املواد الغذائية له أثار اجيابية يف املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء.
 .0مسامهة الزراعة يف النمو وتوليد الفرص االقتصادية يف القطاع غري الزراعي.
 .5الزراعة تلعب دورا أساسيا يف حتفيز ودعم التحول االقتصادي حنو توسيع قاعدة التصنيع واخلدمات.
.II

سياسات التنمية الزراعية للحد من الفقر

 .0زيادة القدرة على الحصول على األصول

تعترب األصول اليت متتلكها األُسر من بني حمددات القدرة على املشاركة يف األسواق الزراعية ،وتأمني سبل الرزق يف الزراعة القائمة
على الكفاف ،واملنافسة كأصحاب عمل حر يف االقتصاد الريفي غري الزراعي ،والعثور على فرص العمل يف املهن اليت تتطلب املهارات.
لكن غالباً ما تكون األصول (األرض ،واملياه ،ورأس املال البشري) اليت ميلكها الفقراء يف املناطق الريفية معرضة للضغوط بسبب الزيادة
السكانية ،وتدهور البيئة ،ونزع امللكية الذي تقوم به املصاحل املهيمنة ،والتحيزات االجتماعية الكامنة يف السياسات ويف توزع سلع النفع
العام.
 .929األراضي

ميكن أن تقوم أسواق األراضي ،والسيما أسواق التأجري ،بزيادة اإلنتاجية ،ومساعدة األسر يف تنويع مصادر دخلها ،وتسهيل
اخلروج من قطاع الزراعة .ومع تقدم املزارعني يف السن وتنوع االقتصاد يف املناطق الريفية وازدياد معدالت اهلجرة ،فمن الضروري وجود أسواق
لألراضي قائمة بوظائفها على حنو جيد من أجل حتويل األراضي إىل أكثر مستخدميها إنتاجية وتسهيل املشاركة يف القطاع غري الزراعي
واخلروج من قطاع الزراعة .وقد جاءت نتائج دراسات ) (Bourguignon&Morrison1998) (Timmer1997مؤكدة على أن
النمو الزراعي واحلد من الفقر مشروط بالعدالة يف التوزيع األويل لألصول وخاصة األرض ،6فعدم املساواة يف ملكية األراضي يف أمريكا
الالتينية كانت السبب الرئيسي يف هجرة الفقراء من املناطق الريفية حنو املناطق احلضرية ،ما أدى لنمو الفقر يف احلضر وتراجعه نسبيا يف
الريف ) .7(Dejauvry&Saddoulet1998ويف العديد من البلدان ،يؤدي عدم ضمان حقوق امللكية وسوء إنفاذ العقود وغري ذلك من
العوائق القانونية ،إىل تقييد األداء االقتصادي وإىل حاالت من انعدام الفعالية االقتصادية واالجتماعية ومن الالمساواة ،وبالتايل احلد من
إمكانات الزراعة يف تقليل الفقر .8ومن شأن اإلصالح العقاري واإلصالح الزراعي على نطاق أوسع تشجيع مشاركة صغار املزارعني يف
األسواق واحلد من أوجه الالمساواة وزيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية الريفية.
إن إصالح أنظمة ملكية األراضي ميكن أن يساهم يف تشجيع دخول أصحاب احليازات الصغرية إىل األسواق ،وزيادة املساواة يف توزع
األراضي ،وزيادة الكفاءة .كما متكن ملكية األراضي امللزمة قانوناً األسر الريفية من استخدام األراضي كضمانات للحصول على االئتمان
الذي ميكن استخدامه لالستثمار يف املنشآت غري الزراعية.
 .4.0التعليم والتدريب

غالباً ما يعترب التعليم أكثر األصول قيمة بالنسبة لسكان الريف الراغبني يف السعي للعثور على الفرص يف الزراعة اجلديدة،
واحلصول على فرص العمالة اليت تتطلب مهارات ،وإنشاء مؤسسات أعمال جتارية يف قطاع االقتصاد الريفي غري الزراعي ،والنجاح يف
اهلجرة .وتشري أدلة من الصني واهلند إىل أن حتسني التعليم ميكن العمال الريفيني من احلصول على وظائف غري زراعية أعلى أجراً ،بينما
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يضطرهم عدم التعلم إىل القيام بالوظائف الزراعية أو الوظائف غري الزراعية منخفضة األجر يف أحسن األحوال .9وحيثما كان الطلب على
التعليم متأخراً بني األسر الريفية ،فمن املمكن تعزيزه من خالل حتويالت نقدية كما حصل يف بنغالديش ،والربازيل ،واملكسيك بشرط أن
تتم املواظبة على الدراسة يف املدارس .ولكن جند أن نوعية التعليم هي اليت تتطلب املزيد من التحسني ،مع تصور أن التعليم بصفة عامة
يتضمن التدريب املهين ،حيث يكتسي كل من نوعية فرص التدريب والتعلم وتوفر سبل الوصول إليها أمهية كبرية بالنسبة لسكان الريف
وكذلك مطابقة التدريب مع احتياجات سوق العمل.
 .4زيادة إنتاجية واستدامة زراعة الحيازات الصغيرة

عرفت اإلسرتاتيجية الريفية للبنك الدويل صغار املالكني بأهنم هم الذين ميلكون أصوال ضعيفة ال تتجاوز هكتارين من األراضي
الصاحلة للزراعة .وبناء على هذا التعريف ،فإن  %55من أصل  5.5مليون مزرعة يف العامل هي ملكية صغرية .10وعليه يكون حتسني
إنتاجية ورحبية واستدامة زراعة احليازات الصغرية هو السبيل الرئيسي للخالص من الفقر يف إطار استخدام الزراعة من أجل التنمية .وهو أمر
يتطلب جمموعة واسعة من أدوات السياسات -العديد منها ينطبق على حنو خمتلف على أصحاب احليازات الصغرية التجارية وأولئك
العاملني يف زراعة الكفاف -ميكن استخدامها لتحقيق ما يلي:

 .0.4تحسين الحوافز السعرية وزيادة نوعية وكمية االستثمار العام
تتوقف االستجابة لتحسني احلوافز السعرية على االستثمارات العامة يف البنية األساسية الالزمة لألسواق ،واملؤسسات ،واخلدمات
املساندة ،إذ ينبغي أن يعزز االستثمار يف اهلياكل األساسية لصاحل العمالة الريفية الروابط بني الريف واحلضر عن طريق مساعدة املنتجني
الريفيني (السيما منتجي السلع الزراعية القابلة للتلف) على إيصال منتجاهتم إىل السوق يف الوقت املناسب .وحتد صعوبة الوصول إىل
األسواق من فرص توليد الدخل .كما أن البعد عن األسواق يزيد من عدم التقني وحيد من جمال اخليار ويؤدي إىل فرص تسويقية حمدودة وإىل
ختفيض أسعار بوابة املزرعة وزيادة تكاليف املدخالت .وعليه فإن األمر يتطلب من جهة حتسني الوصول إىل املعلومات عن األسواق ،ودعم
تطوير هنج وسياسات للحد من تقلبات األسعار ،11ومن جهة ثانية دعم تطوير البنية التحتية األساسية واملرافق العامة يف املناطق الريفية،
وتعزيز وصول الفقراء الفعلي إىل خدمات البنية التحتية بكفاءة وبأسعار معقولة ،وإشراك الفقراء يف تطوير وصيانة هذه البىن .12لكن نوعية
اإلنفاق العام غالباً ما تكون منخفضة وحباجة إىل التحسني .ومن بني أوىل خطوات تعبئة التأييد السياسي لتحسني استخدام اإلنفاق العام
يف قطاع الزراعة زيادة اإلفصاح عن املعلومات للجمهور العام ،وشفافية املخصصات من املوازنة ،وحتليل أثر ذلك اإلنفاق.
 .4.4تحسين عمل أسواق المنتجات والمستلزمات

مع التغيريات اهليكلية الكبرية يف األسواق الزراعية ودخول فاعلني جدد أقوياء ،يعترب تعزيز مشاركة أصحاب احليازات الصغرية
وضمان أثر النمو الزراعي على تقليص الفقر من بني القضايا الرئيسية بالنسبة لعملية التنمية .وختتلف اخليارات بني خمتلف األسواق.

 أسواق المواد الغذائية األساسية :توفر العديد من الدراسات ،)Diao&Pratt 2007)،)Jayne&al 2010) -) - )Barrett 2008دليال على أن النمو يف إنتاجية احملاصيل األساسية لديها إمكانات أكرب للحد من الفقر ،13وعليه ميكن لتخفيض
& Minten

تكاليف التعامالت واملخاطر يف أسواق املواد الغذائية األساسية تشجيع ازدياد معدالت النمو واملنافع اليت تتحقق للفقراء .وتظل خماطر
تقلبات األسعار عالية بالنسبة للمزارعني واملستهلكني على السواء يف العديد من البلدان القائم اقتصادها على الزراعة ،وتستمر أمهية
شبكات األمان املتسمة بالفعالية إىل أن يزداد الدخل أو يتحسن أداء السوق.

أسواق المنتجات عالية القيمة :ميكن أيضا تعزيز مشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف أسواق املنتجات عالية القيمة ،العاملية منهاواحمللية ،شاملة ثورة األسواق املركزية اجلارية يف العديد من البلدان .فأسواق املنتجات عالية القيمة بالنسبة لالستهالك احمللي هي أسرع
األسواق الزراعية منواً يف معظم البلدان النامية ،حيث تتوسع يف السنة بنسبة  .%7-6وتشكل حاليا  %43من صادرات املواد الغذائية
الزراعية من البلدان النامية .ومع ازدياد الدخل ،تصبح األسواق املركزية أكثر هيمنة يف جمال مبيعات التجزئة احمللية بالنسبة للمنتجات الزراعية
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أين تصل إىل  %60يف بعض بلدان أمريكا الالتينية .14ويتوقف أثر هذا النمو على الفقر على كيفية مشاركة سكان املناطق الريفية يف
أسواق املنتجات عالية القيمة ،إما مباشرة كمنتجني مثلما يف بنغالديش أو من خالل أسواق العمل مثلما يف شيلي .وحيتاج تعزيز مشاركة
أصحاب احليازات الصغرية إىل البنية األساسية اخلاصة باألسواق ،وحتديث القدرات التقنية اليت لدى املزارعني ،وأدوات إدارة املخاطر،
والعمل اجلماعي من خالل منظمات املنتجني.

 .2.4تحسين القدرة على الحصول على الخدمات المالية
مازالت القيود واملعوقات املالية واسعة االنتشار يف قطاع الزراعة ،وهي باهظة التكلفة وغري منصفة التوزيع ،مما حيد بشدة من قدرة
أصحاب احليازات الصغرية على املنافسة .وتنشأ القيود واملعوقات املالية من عدم امتالك األصول اليت ميكن استخدامها رهوناً ضمانية
(ترشيد الثروة) ومن اإلحجام عن رهن األصول عندما تكون حيوية من أجل سبل الرزق (ترشيد املخاطر) .ويواجه الناس يف املناطق الريفية
عادة عبئا ثالثيا من حيث التمويل:15
أوال :تعذر الوصول إىل االئتمان ،وقد تبني يف دراسة متعددة األقطار للبنك الدويل أن ما ال يزيد على حوايل واحدة من أصل كل عشر

أسر زراعية يف البلدان املشمولة بالدراسة تتمكن من الوصول إىل االئتمان.

ثانيا :من املرجح أن يفتقر الفقراء يف املناطق الريفية إىل سبل احلصول على أدوات االدخار املالئمة ،مما يعين أهنم يوظفون استثماراهتم يف
أشكال أقل إنتاجية أو أكثر جمازفة قد تزيد من قلة السيولة الريفية.

ثالثا :بدون الوصول بشكل مالئم إىل أدوات احلد من اجملازفات مثل تأمني احملاصيل ،حيتمل أن تعزف األسر الريفية عن اإلبداع وعن

اعتماد أنشطة جديدة أو توسيع أنشطة موجودة ،حىت مع توافر السيولة املالئمة لديها.

إال أنه خالل السنوات األخرية برهنت ثورة االئتمان البالغ الصغر -اليت أتاحت القدرة على احلصول على االئتمان بدون رهن
ضمان  -على أهنا وسائل قوية ملواجهة الفقر الريفي وتوليد الدخل يف املناطق الريفية ،حيث أدت إىل تسهيل احلصول على القروض بالنسبة
ملاليني الفقراء ،والسيما النساء .لكن جمموعة األدوات املالية املتاحة للفقراء يف املناطق الريفية اتسع نطاقها لتشمل االدخار ،والتحويالت
املالية ،وخدمات التأمني ،وخيارات االستئجار .كما أن املعلومات أخذت ختفض تكاليف التعامالت وقللت من تكلفة القروض يف املناطق
الريفية .كما أن مكاتب اإلبالغ عن االئتمان اليت تغطي مؤسسات االئتمان بالغ الصغر والشرحية الدنيا من البنوك التجارية تساعد
أصحاب احليازات الصغرية يف االستفادة من السمعة احلسنة اليت يكسبوهنا كمقرتضني لالئتمان بالغ الصغر من أجل احلصول على قروض
أكرب ،واملزيد من القروض التجارية .ومازال العديد من هذه االبتكارات يف مرحلة التجريب وتتطلب التقييم والتطوير لكي حتقق فروقات
حقيقية لتمكني أصحاب احليازات الصغرية من املنافسة.
 .2.4تنظيم صغار المزارعين

إن البلدان اليت يكون توزيع األرض فيها بعيدا عن العدالة يكون من العبث أن نأمل يف تراجع حقيقي يف الفقر يف الريف من غري
إصالح زراعي .ومع ذلك فإن اإلصالح الزراعي لن يكون كافيا ما مل يقرتن بتدابري لتنظيم املستفيدين ومساعدهتم .فالعمل اجلماعي
ملنظمات املنتجني ميكن أن يؤدي إىل ختفيض تكاليف التعامالت وحتقيق بعض القوة والقدرة على املنافسة يف األسواق.
وقد حالت جمموعة من األسباب االجتماعية واإلدارية ،وبصفة خاصة األسباب السياسية يف أغلبية البلدان ،دون استفادة صغار املزارعني
بقدر ما يستفيد غريهم من برامج اإلرشاد الزراعي واالئتمان .واحلقيقة أن الربامج احلكومية اليت وضعت ملساعدهتم كثريا جدا ما كان يستأثر
هبا كبار املزارعني .ومن مث يواجه صغار املزارعني:
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الحكومات العربية والفقر
 صعوبة احلصول على املدخالت واملعدات الزراعية بسبب عجزهم عن احلصول على القروض .وعندما يتم توريد هذه املدخالتواآلالت الزراعية بأسعار حتددها املؤسسات احمللية ،فان نفوذ كبار املزارعني ميكنهم من أن يكفلوا أن تقدم اخلدمات إليهم أوال يف حالة
الندرة ،حىت وإن كانت هذه اإلمدادات يقصد هبا أساسا أصحاب احليازات الصغرية.
 عقبات فيما يتعلق بتسويق منتجاهتم .إذ بسبب مواردهم املالية احملدودة ال يستطيعون حتمل عبء االحتفاظ مبحاصيلهم لالستفادةمن تطور موات يف األسعار ،ويكونون مرغمني على بيعها بعد احلصاد مباشرة أين تكون األسعار عند أدىن مستوياهتا ،كما أهنم
بسبب افتقارهم إىل وسائل النقل ال يستطيعون بيع منتجاهتم مباشرة يف أقرب مدينة حيث تكون األسعار بوجه عام أعلى.
 يقر البنك الدويل أن كبار الزراع يسددون الديون أقل من صغار الزراع يف بلدان متنوعة مثل بنجالديش ،وكولومبيا ،وكوستاريكاوأثيوبيا .وباملثل ،فقد أكدت وزارة الزراعة األمريكية أن معدالت التأخر يف السداد وحبس الرهونات يف الواليات املتحدة أكرب يف
القروض الكبرية لوحدات املزارع الضخمة مما هي يف القروض األصغر للمزارع العائلية .16وعليه فإنه بالرغم من أن معدل اسرتداد ديون
صغار املزارعني أعلى من معدل اسرتداد ديون كبار املزارعني ،إال أن البنوك والتعاونيات االئتمانية ليس لديها إال ثقة حمدودة فيهم
ذلك أن حيازاهتم صغرية للغاية حبيث ال توفر ضمانا كافيا .فضال عن أن تكاليف اإلدارة واإلشراف تكون أعلى بالنسبة للقروض
الصغرية منها بالنسبة للقروض الكبرية.
لذا فقد توسعت منظمات املنتجني بسرعة كبرية من حيث العدد واألعضاء ،وغالباً ما كان ذلك يف مسعى مللء الفراغ الناجم عن
انسحاب الدولة من أنشطة التسويق ،وإتاحة املستلزمات ،واالئتمان؛ ومسعى الغتنام االنفتاح الدميقراطي الذي يسمح بزيادة مشاركة
منظمات اجملتمع املدين يف إدارة الشؤون العامة .وحيث تكون هذه اهلياكل قائمة على مساواة نسبية فإن تنظيم املزارعني يف تعاونيات أو
روابط ميكن أن يكون أداة فعالة للتنمية االقتصادية واالجتماعية .ورمبا كانت الصني متثل اإلجناز األكثر إثارة يف هذا اجملال ،فقد مت تنفيذ
تنظيم الفالحني على مراحل :التعاونيات ،أو التعاونيات املتقدمة أو املزارع اجلماعية ،مث خالل "القفزة الكربى إىل األمام" ،مت حتويل هذه
األخرية إىل كوميونات .واليوم يوجد يف الصني حوايل  53ألف كوميون جيري تنظيمها على ثالثة مستويات" :فرقة اإلنتاج" وتضم 00
أسرة ،و"اللواء" يتكون من ست أو سبع فرق ،و"الكوميون" يتكون من  95لواء .17وتقوم األلوية بدور جوهري يف هذا التنظيم لكوهنا تزود
الفرق بعدد كبري من اخلدمات ،مثل االئتمان ،وتسليم املدخالت الزراعية ،وتسويق املنتجات ،والتعليم االبتدائي ،والرعاية الصحية .وتنعم
شبكة تعاونيات مشتقات األلبان اهلندية مبا يبلغ  2.3مليون عضو ،والكثري منهم ال ميلكون األراضي ومعظمهم من النساء ،ولكنهم ينتجون
 %22من جمموع إمدادات األلبان يف اهلند .18ويف كوريا اجلنوبية تقوم التعاونيات الزراعية اليت ينتمي إليها  %13من املزارعني بدور أساسي
يف اإلرشاد الزراعي وتوفري القروض .كما تقدم وحدات اإلمداد اجلماعية يف جنويب إقليم ألينتيجو بالربتغال  %53من كل القمح الربتغايل
وما بني مخس إىل ربع اللحوم للسوق احمللي .ويتقاضى أعضاء وحدات اإلمداد أجورهم من بيع اإلنتاج مث توجه األرباح إىل املرافق
االجتماعية مثل املتاجر ،واملالعب وتسهيالت الرعاية اليومية من جانب اجلمعية العامة اليت تتكون من كل األعضاء .19أما جناح تايوان يف
القطاع الزراعي فريجع بدرجة كبرية إىل روابط املزارعني فيها اليت تزود أعضاءها بكثري من اخلدمات.
وهذه اخلربات المختلفة يف أطر سياسية شديدة االختالف تبني أن تنظيم الفالحني ميكن أن يكون أداة فعالة للتنمية الريفية ويف احلد
من الفقر عندما تكون اهلياكل الزراعية والسياسية واالجتماعية قائمة على مساواة نسبية .لكن كثريا ما تكون فعالية منظمات املنتجني
خاضعة ملعوقات القيود القانونية ،واخنفاض القدرات اإلدارية ،واالستحواذ من النخبة ،واستبعاد الفقراء ،وعدم اعرتاف الدولة املعنية هبا
شريكا تاما .وميكن للجهات املاحنة وللحكومات تقدمي املساعدة من خالل تسهيل تنفيذ حق إنشاء املنظمات ،وتدريب القادة املعنيني،
ومتكني األعضاء األكثر ضعفاً من أسباب القوة والسيما النساء واملزارعني الشباب.
 .2.4زيادة استدامة واستقرار الزراعة لتقديم الخدمات البيئية
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من املقبول بصفة عامة أنه ال ميكن فصل الربامج البيئية عن برامج أوسع تشمل الزراعة من أجل التنمية .كما أن مستقبل الزراعة
مرتبط أساسا بتحسني إدارة قاعدة املوارد الطبيعية اليت تعتمد الزراعة عليها .فالزراعة املكثفة والزراعة املوسعة تواجهان معا مشاكل بيئية.
فتكثيف الزراعة أسفر عن مشاكل بيئية نامجة عن تناقص التنوع البيولوجي ،وسوء إدارة مياه الري ،والتلوث بالكيماويات الزراعية ،والتكاليف
الصحية والوفيات النامجة عن التسمم مببيدات اآلفات.
وليس اجلواب على ذلك إبطاء التنمية الزراعية ،بل السعي إىل توفري الفرص املتنوعة للتنمية االقتصادية والتخلص من الفقر دون إسالة أو
استنفاذ األصول الطبيعية .إذ متثل سلع وخدمات النظام اإليكولوجي أحد أكرب مكونات سبل الرزق للمجتمعات الريفية الفقرية ،وتوفر
النظم اإليكولوجية وخدماهتا شبكة أمان حتمي من الكوارث الطبيعية والصدمات االقتصادية .وميكن للعديد من االبتكارات التقنية
واملؤسسية الواعدة زيادة قابلية الزراعة لالستمرار مع حد أدىن من املفاضلة بني حتقيق النمو وتقليص الفقر .كما ميكن لتحسني التقنيات
وطرق إدارة مستلزمات املزارع احلديثة زيادة قابلية املزارع لالستمرار .وقد وثقت الدراسات أن حتويل املزارع إىل املمارسات املستدامة نتجت
عنه زيادة يف اإلنتاجية ،فدراسة )« (Pretty&al 2006أفضل املمارسات» اليت مشلت  9.26مليون مزرعة وجدت أن تبين املمارسات
احملافظة على املوارد نتج عنه متوسط زيادة يف احملصول قدره  %91مع حتسني يف موارد اخلدمات البيئية .وتظهر النماذج املستخدمة أن
تبين أساليب الزراعة املستدامة ميكن أن حيول الزراعة من أحد أكرب منتجي غازات االحتباس احلراري ،إىل التعادل التام ،ورمبا امتصاص
غازات االحتباس احلراري ،مع تقليل إزالة الغابات واستخدام املياه العذبة بنسبيت  %55و  %05على الرتتيب .20فضال عن النجاحات
الكبرية اليت حققتها فالحة احلماية (أو عدم الفالحة) يف العقدين املاضيني ،إذ جنح هذا النهج يف الزراعة التجارية يف أمريكا الالتينية ،وبني
أصحاب احليازات الصغرية يف أنظمة األرز والقمح يف جنوب آسيا .21وحسبما تبني من بيانات استقصاء من  20بلداً ،تؤدي مشاركة
النساء النشطة يف منظمات اجملتمعات احمللية إىل حتسني فعالية عملية إدارة املوارد الطبيعية والقدرة على حل النزاعات.
 .2تحسين اإلنتاجية الزراعية

يشكل حتسني إنتاجية اليد العاملة (من خالل االرتقاء مبهارات العمال) وحتسني إنتاجية األراضي (عرب حتسني الري وخصوبة
الرتبة وحتسني أنواع البذار) عنصرين أساسيني للنمو الزراعي املوايت للفقراء .22والعالقة بني اليد العاملة وإنتاجية األراضي عالقة حامسة
وختتلف باختالف عوامل مثل املوارد الطبيعية ونوع النظام الزراعي واملوقع اجلغرايف ومستويات التنمية االقتصادية .فصغار المزارعين على
سبيل المثال ،يستغلون عادة اليد العاملة باستخدام التكنولوجيات التي تزيد من المحاصيل وبالتالي تزيد أيضا من إنتاجية األراضي وقد
يستخدمون األساليب كثيفة اليد العاملة وليس األساليب كثيفة رأس املال .وهكذا ،يحتمل أن تكون إنتاجية كل من رأس المال
واألراضي أكرب في هذه الحالة .وتؤكد دراسة ) (Bravo-Ortega & Lederman 2005على أن إنتاجية العمالة الزراعية (اإلنتاج
لكل عامل) له تأثري كبري على متوسط الدخل اخلمس األفقر ،إال أن األمخاس األغىن كانت أكثر استفادة من التقدم يف إنتاجية العمالة
الزراعية ،وهذه النقطة األخرية تتسق مع أمهية األصول لالستفادة من الزيادات يف اإلنتاجية .23غري أن احلواجز أمام اعتماد التكنولوجيا،
وسوء توزيع األصول ،وقيود الوصول إىل األسواق قد حتول دون قدرة أفقر الناس من االستفادة من املكاسب احملققة من منو اإلنتاجية
الزراعية .وفي المقابل ،تركز بعض أنواع المزارع التجارية العصرية على اإلنتاج كثيف رأس المال وعلى التكنولوجيات المدخرة لليد
العاملة ومن ثم قد ال يؤدي حتسني اإلنتاجية إلى نمو في العمالة رغم أنه قد يفضي إلى زيادة األجور وتحسين ظروف معيشة العمال
في هذه المنشآت.
إن األدلة تشري وتؤكد على العالقة القوية بني معدالت التقدم يف اإلنتاجية الكلية للعوامل واحلد من الفقر ،إذ ميكن لنمو اإلنتاجية حتفيز
جمموعة واسعة من اآلثار املباشرة وغري املباشرة اليت تتوسط مسارات التخفيف من حدة الفقر ،24مبا يف ذلك التغريات يف الدخل احلقيقي،
وتوليد فرص العمل ،ومضاعفة اآلثار الريفية غري الزراعية ،واآلثار على أسعار املواد الغذائية .وحسب دراسة (Dejauvry&Saddoulet
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) 1998فإن زيادة قدرها  %93يف إنتاجية العوامل الكلية يف الزراعة من شأهنا رفع دخل صغار املزارعني يف آسيا بنسبة  .%5بينما يف
عينة من املزارع الصغرية لألرز يف كمبوديا فإن زيادة  %93يف الغلة أدت إىل زيادة دخل األسر بـ  %525يف املوسم اجلاف و %5.5يف
املوسم الرطب ) .25(Acharya&sophal 2002كما أن نتائج ( )Thirtle&al 2001تشري إىل أن منو اإلنتاجية الزراعية له تأثري
قوي وثابت على الفقر ،فزيادة بنسبة  %9يف اإلنتاجية ترتبط مع اخنفاض  %326.إىل  %920من السكان حتت خط الفقر /$ 9يوم،
إضافة إىل ذلك ،وجدت الدراسة أن زيادة الغلة بنسبة  %9ويرتبط مع زيادة  %329.يف مؤشر التنمية البشرية.26
وعلى العموم ،يجب أن تزداد إنتاجية كل من األراضي واليد العاملة للتخفيف من وطأة الفقر ،وذلك في مراحل النمو األولى ،ولكن
ينبغي أن تكون زيادة إنتاجية األراضي أسرع لكي تتمكن من خلق عمالة إضافية في المزارع لفائدة الفقراء وفي مقابل ذلك تحفز
الطلب على إنتاجها ،بتخفيض أسعار األغذية ولكن يجب أن تخفض أيضا تكاليف اإلنتاج بقدر أكرب .فنمو اإلنتاجية الزراعية ميكن
أن يدفع النمو الريفي وحتفيز التنمية املناصرة للفقراء .إذ من الناحية النظرية ،زيادة اإلنتاج الزراعي يؤدي إىل الزيادات يف دخل املزارعني
الفقراء ،ومن مث زيادة الطلب على السلع واخلدمات غري الزراعية اليت ينتجها الفقراء يف املناطق الريفية ووفقا لـ ميلر  .339فإنه مقابل كل
زيادة بنسبة  %9يف الناتج الزراعي ،زيادة يف فرص العمل الزراعية بني  %320و  ،%326وليس جمرد فئة املعدمني اليت تعتمد على هذا
املصدر من الدخل ،بل العديد من املزارعني أيضا لتكملة دخوهلم من خالل العمل يف مزارع اآلخرين .27وبالتايل اإلنتاج الزراعي العايل
حيفز العمالة يف القطاعات غري الزراعية يف املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء من خالل الروابط األمامية واخللفية .وفي مراحل النمو
الالحقة ،حني تتوسع فرص العمل خارج قطاع الزراعة ،تنسحب اليد العاملة بشكل متزايد من الزراعة وترتفع معدالت األجور في
العمل الزراعي .وللحفاظ على عرض األغذية بأسعار معقولة تزداد أمهية زيادة إنتاجية اليد العاملة التي تؤدي زيادة أسعار األغذية من
دونها إلى تقويض عملية التحول االقتصادي الجارية.
.III

التنمية الزراعية و الحد من الفقر في الوطن العربي

يعد البعد االقليمي لظاهرة الفقر من أهم اجلوانب اليت تشرتك فيها مجيع االقطار العربية ،إذ تستحوذ املدن على اهتمام أكرب يف
حجم و نوعية اخلدمات و االستثمارات اليت يكون هلا تأثري يف ظاهرة الفقر .و قد أثبتت العديد من الدراسات اليت أجريت على بعض
األقطار العربية أن الفقر كظاهرة هو أكثر انتشارا يف الريف ،و من مث فإن اسرتاتيجيات و سياسات و آليات احلد منه يف املناطق الريفية
يعد مدخل رئيسي لتحقيق التنمية املستدامة ال لصاحل املناطق الريفية فحسب بل لصاحل اجملتمع بأكمله .فال يزال حنو أكثر من %05من
سكان الدول العربية حيصلون على دخل يومي أقل من دوالر أمريكي ،و يعيشون يف فقر مدقع ،أي ما يعادل  9526مليون نسمة ،يقطن
حنو  %66منهم يف املناطق الريفية.
نالحظ من خالل اجلدول رقم ( )9أن حاالت الفقر يف املنطقة العربية تكثر يف الريف و يعود ذلك إىل أسباب ختتلف من قطر إىل آخر.
فقد شهدت دول املغرب العريب مجيعها اخنفاضا كبريا يف الفقر يف املناطق الريفية ،وقد أدى االخنفاض السريع يف املناطق احلضرية يف تونس
واملغرب إىل ارتفاع نسبة الفقر يف املناطق الريفية مقارنة باملناطق احلضرية يف هذه الدول .أما مصر حيث نسبة الفقر يف املناطق الريفية إىل
املناطق احلضرية هي األعلى بني باقي الدول ،ارتفع معدل الفقر يف املناطق الريفية خالل الفرتة  9115إىل  ،.399وهذا يشري إىل أن
اإلصالحات االقتصادية األخرية كان هلا أثر عكسي على سكان املناطق الريفية .ويف املقابل ،سجل الفقر اخنفاضا ملحوظا يف كل من
املناطق الريفية واحلضرية يف األردن خالل الفرتة  9119إىل  ..393بينما أتاح االرتفاع الكبري يف عائدات النفط منذ التسعينات ،يف
اليمن و مؤخرا السودان ،فرصة للتخفيف من الفاوتات على املستوى العريب ،وبالتايل مهد الطريق لكسر احللقة املفرغة للفقر وعدم
االستقرار .غري أن املكاسب احملققة من هذه الفرصة مل تكن متوازنة بني املناطق احلضرية و املناطق الريفية .حيث كانت املناطق احلضرية يف
اليمن هي املستفيد الرئيسي من النمو القائم على النفط من  9119إىل  ..339وبذلك يكون النمو القائم على النفط قد أسهم يف
توسيع الفوارق بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية .وتشهد دول املشرق املتوسطة الدخل اجتاها مماثال ،ففي سوريا دفعت االكتشافات
431

مجمع مداخالت الملتقى الدولي حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة
 80-80ديسمبر 4802

النفطية عجلة النمو أثناء التسعينات والعقد األول من األلفية اجلديدة ،اتسعت هوة التفاوت بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية ولكن
هبامش أقل من اليمن ،وملا كانت غالبية الفقراء تعيش يف املناطق الريفية وتكسب عيشها من الزراعة ،فإن النمو الزراعي وتنمية االقتصاد
الريفي يصبح املدخل الرئيسي للحد من الفقر والسبيل األنسب لتحسني أحوال الفقراء املعيشية.
الجدول رقم ( :)0معدالت الفقر في الريف و الحضر لبعض الدول العربية وفق خط الفقر الوطني

الدول

9113
.333
9111-9115
.339
9116-9115
.399
.339
.39.
9119
.393
.333
.335
.331

الريف ()%
0320
9525
520
.92.

الحضر ()%
9529
020
929
9.

921
529
9123

9525
.02.

525
..25

123
9125

0.20
01
0326
.923
9625
69
5125
5525

95
9529
9525
9129
9021
.5
.325
.52.

.52.
..25
9521
.920
9525
5923
5.23
5326

السودان

.331

5926

.625

5625

سوريا

9119
.339
9115
.399
9115
.336

9623
9529
9520
9125
5.25
5329

9.26
121
9920
.629
0.20
.329

9520
9.20
.320
.525
5329
0525

الجزائر
تونس
المغرب
مصر
العراق
األردن
موريتانيا
جنوب السودان

فلسطين
اليمن

سنة المسح
9115
.335

الجملة ()%
9529
529

المصدر :من إجناز الباحثني باالعتماد على:
 التقرير العريب الثالث حول األهداف التنموية لأللفية و آثار األزمات االقتصادية العاملية على حتقيقها ،األمم املتحدة و جامعة الدولالعربية ،.393 ،ص.5
 التقرير االقتصادي العريب املوحد ،.390 ،ص.009 سامل توفيق النجفي وأمحد فتحي عبداجمليد ،السياسات االقتصادية الكلية و الفقر مع اشارة خاصة إىل الوطن العريب ،مركز دراساتالوحدة العربية ،بريوت لبنان ،.335 ،ص ..05
-World Bank,World Development Indicator (2014), http://data.worldbank.org/wdi 25/10/2014
مقومات التنمية الزراعية في الدول العربية

يعد قطاع الزراعة من القطاعات االقتصادية اهلامة يف غالبية الدول العربية من حيث مسامهته يف تكوين الناتج احمللي ،و استيعابه
ملا يتجاوز ربع القوى العاملة يف بعض الدول العربية الزراعية ،و تلبيته لالحتياجات الغدائية ،و اسهامه يف تنمية الصناعات التحويلية من
خالل تزويدها مبدخالت االنتاج ،إضافة إىل اعتباره مصدر رزق ألغلبية الفقراء يف الوطن العريب.
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 .929الناتج الزراعي العربي :بلغ الناتج الزراعي باألسعار اجلارية يف عام  .39.حوايل  90925مليار  ،$مقارنة ببلوغه حوايل
 90520مليار  $سنة  ،.399و بلغت مسامهته يف الناتج احمللي االمجايل حوايل  %529عام  ،.39.و يرجع سبب تدين منو الناتج
الزراعي خالل هذه السنة إىل تراجع األداء الزراعي يف عدد من الدول العربية الزراعية الرئيسية ،و اليت ميثل ناجتها الزراعي حوايل %9625
من الناتج الزراعي العريب لسنة  ،.39.و يف مقدمتها سورية و السودان بنسبة  %9525و  %520على التوايل ،بسبب التأثري السليب
للتطورات السياسية يف البلدين ،إضافة إىل أثر تراجع قيمة العملة احمللية يف هذين البلدين مقابل الدوالر األمريكي .غري أن بعض الدول
العربية األخرى و يف مقدمتها العراق و مصر و موريتانيا و اليمن و ليبيا و اجلزائر قد سجلت زيادة يف الناتج الزراعي خالل سنة ،.39.
و يعود سبب هدا التحسن يف األداء إىل نتائج السياسات الزراعية اليت بدأت يف تطبيقها يف جماالت حترير أسعار السلع الزراعية ،تشجيع
التصدير ،استصالح األراضي الزراعية ،باإلضافة إىل احلوافز التشجيعية للقطاع اخلاص يف جمال النشاط الزراعي .28كما بلغ متوسط
نصيب الفرد من الناتج الزراعي عام  .39.حوايل  ،$01.و يتفاوت هذا املتوسط بني الدول العربية إذ يرتاوح بني حوايل  $ 655يف
السودان و قد يقل عن  $ 933يف كل من قطر و ليبيا و البحرين.
الجدول رقم ( :)4الناتج الزراعي و نصيب الفرد منه في الوطن العربي

السنة الناتج الزراعي (مليون )$
.35
552139
4888
.09
992991
4882
099
9.62515
4808
055
90520.9
4800
01.
9092955
4804
المصدر :التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،.390ص.050

نصيب الفرد من الناتج الزراعي ()$

مساهمة الزراعة في الناتج المحلي االجمالي ()%

925
629
629
525
529

 .4.0الموارد الزراعية في الدول العربية:

أ .األراضي الزراعية :تبلغ مساحة األراضي القابلة للزراعة يف الدول العربية حوايل  953مليون هكتار ،وتقدر مساحة األراضي اليت

استغلت يف االنتاج الزراعي  6525مليون هكتار أي ما يعادل نسبة  ،%51وتتفاوت املساحة اليت تشغلها األراضي الزراعية بني دولة
وأخرى تبعا للعوامل املناخية والبيئية ووفرة املوارد املائية حيث تتجاوز نسبة  %.5يف كل من لبنان وسوريا وتونس ،بينما ترتاوح بني %95
إىل  %0يف كل من مصر واجلزائر واملغرب واألردن واليمن والعراق وفلسطني .و تتعرض مساحة األراضي القابلة لالستغالل ،رغم
حمدوديتها ،إىل عوامل التدهور و تعرض الرتبة لالجنراف باملاء واهلواء و متلح األراضي باالضافة إىل الزحف العمراين.29
إال أن الرتكيب احليازي الزراعي يف الدول العربية يعاين من تشوهات ،إذ تعد األراضي الزراعية يف اجملتمعات الريفية املصدر األساسي لتوزيع
الدخل الزراعي .30ويعد هذا التشوه سبب البطالة يف الريف العريب ،فقد شهد تاريخ هذا الرتكيب انعطافات واسعة حنو التمركز باجتاه
احليازات الكبرية ،والتشتت بالنسبة للحيازات الصغرية .ومنه فإعادة تنظيم املزارع باجتاه احلجم األمثل قد حيقق الكفاءة يف األداء املزرعي
وكذلك عوائد أكرب لعنصر العمل ،مقارنة بأجوره السائدة قبل التوزيع ،إضافة إىل تزايد الطلب على العمل الذي يرتتب عليه خفض الفقر.
إال أن هذه املقاربة تتطلب شروطا كافية حىت ميكن تفعيل متضمناهتا االقتصادية .وقد اعتمدت السياسات الساعية إىل التخفيف من الفقر
يف بعض الدول العربية الشروط الضرورية ،و هي إعادة توزيع األصول املولدة للدخل (األراضي الزراعية) من خالل برامج اإلصالح
الزراعي ،مؤدية بذلك إىل تفتيت امللكية الزراعية ،إال أن هذه الربامج مل تأخذ بعني االعتبار الشروط الكافية اليت تساعد على التخفيف
من املشاكل االقتصادية اليت تصاحب هذا النمط من التحول يف القطاع الزراعي ،مثل إعادة جتميع احليازات الزراعية يف أحجام مثلى،
توفري التمويل ،هتيئة الوسائل املؤدية إىل االرتفاع بالكفاءة التسويقية ،وذلك للوصول إىل مراحل تنموية أكثر تقدما.31
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ب .الموارد المائية :تتميز املوارد املائية يف املنطقة العربية بالندرة من حيث تدين متوسط نصيب وحدة املساحة ،أو نصيب الفرد من
املياه ،حيث ال يتعدى متوسط نصيب الفرد من املياه يف الدول العربية حوايل  533مرت مكعب سنويا مقابل 9333مرت مكعب على
مستوى العامل ،وهو دون مستوى الفقر املائي الذي يقدر حبوايل  9333مرت مكعب سنويا.

ج .الموارد البشرية :يقدر عدد السكان الزراعيني يف الدول العربية يف عام  .399حبوايل  5021مليون نسمة أي حوايل  %5520من
سكان الريف و حوايل  %.02.من إمجايل السكان ،و تقدر القوى العاملة يف الزراعة عام  .399حبوايل  .920مليون عامل أي بنسبة
 %..26من إمجايل القوى العاملة يف القطاعات االقتصادية .و يشري هذا النمط من الدخل إىل الدخل الدائم ،يف حني ميارس بعض
األفراد نشاطات أخرى غري زراعية ميكن وصفها بالدخل املؤقت.
و تتفاوت نسبة العاملني يف القطاع الزراعي إىل عدد العاملني يف القطاعات االقتصادية األخرى من دولة إىل أخرى ،إذ تصل إىل حدود
 %53يف كل من موريتانيا و السودان .و ترتاوح بني  %.3و  %05يف كل من سورية و تونس و اجلزائر و مصر و املغرب و عمان و
اليمن ،و تنخفض هذه النسبة يف الدول العربية األخرى.
الجدول رقم ( :)2عدد السكان (الريفيون والزراعيون) والقوى العاملة (الكلية والزراعية) في الدول العربية (ألف نسمة)

السكان الريفيون
السنة
9.125.5
4888
9012663
4882
9512106
4808
9592595
4800
المصدر :التقرير العريب املوحد ،.390 ،ص.055

السكان الزراعيون
552533
5526.3
552956
502516

العمالة الكلية
552366
112691
9992969
9.32595

القوى العاملة بالزراعة
.52109
.62991
.92.36
.920.6

وتعاين الدول العربية من اخنفاض إنتاجية العامل ،مما يؤدي إىل اخنفاض عائد العمل كأحد عوامل اإلنتاج ،وباعتبار العمل هو مصدر
الدخل الرئيسي بالنسبة للفقراء فاخنفاضه هو أحد أهم أسباب الفقر يف املنطقة .32كما تشكو العمالة الزراعية العربية عموما من تدين
مستوى األجور وارتفاع مستوى البطالة املقنعة نتيجة للطبيعة املومسية للناتج الزراعي .ويرتاوح متوسط دخل العامل يف القطاعات غري
الزراعية بني  6-0أضعاف متوسط دخل العامل يف القطاع الزراعي ،ويصل الفارق يف بعض الدول إىل عشرات األضعاف .تتفاوت حصة
العامل الزراعي من الناتج الزراعي فيما بني الدول العربية إذ تنخفض يف الدول ذات املوارد الزراعية ويعود ذلك إىل العوامل املناخية ،البىن
التحتية ،السياسات الزراعية و االستثمارية غري املواتية وضعف خدمات اإلرشاد والتسويق وتوفري مدخالت اإلنتاج الزراعي.
تتسم اخلدمات التعليمية يف املنطقة العربية بوجود فجوات واسعة بني قدرات اإلناث والذكور من حيث االلتحاق بالتعليم ،وهذه الفجوات
أوسع يف املناطق الريفية وتصل إىل أقصى معدالهتا بني فقراء الريف ،حيث يصل معدل األمية يف املناطق الريفية العربية إىل  %90عند
اإلناث مقابل  %55عند الذكور.33

د .البحث العلمي :يعترب البحث العلمي و التطوير الزراعي العريب و حتسينه كما ونوعا وتوظيفا املدخل احلقيقي إلحداث التنمية الزراعية
العربية .وقد شهدت السنوات األخرية تطورات هامة يف جمال نظم الري املرشدة ونظم الزراعة احلديثة يف عدد من الدول أسهمت يف تطوير
االنتاجية الزراعية فيها .إال أن مؤسسات البحوث الزراعية العربية تفتقر إىل األعداد الكافية من الباحثني ذوي اخلربة العالية يف اجملاالت
التطبيقية الزراعية األكثر تطورا و حداثة ،ويعود ذلك إىل حمدودية املوارد املالية املخصصة للبحوث الزراعية.

 .2.0اإلنتاجية الزراعية للدول العربية :تعترب إنتاجية األراضي الزراعية يف الدول العربية ضعيفة يف معظم احملاصيل الزراعية ،وبالرغم من
هذا االخنفاض إال أن هناك مؤشرات تعكس بعض التطورات االجيابية يف هذه املعدالت خالل عامي  .399و  .39.يف بعض
احملاصيل ،34وذلك بفضل حتسني إنتاجية األراضي (عرب حتسني الري وخصوبة الرتبة وحتسني أنواع البذار) .و يتفاوت متوسط اإلنتاجية يف
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الزراعة املطرية واملروية نظرا للتفاوت يف أساليب الزراعة واستخدام التقانة الزراعية احلديثة .ومنه البد من تطوير إنتاجية األراضي األهم من
حيث استمرار زيادة االنتاج الزراعي من خالل استخدام البذور احملسنة وتقنيات الري املطورة ،إضافة إىل حتقيقها إجيابيات ذات تأثري
مباشر وإجيايب على دخول األشخاص األشد فقرا ،أمهها حتسني دخل املزارع ،اخنفاض أسعار السلع الغدائية ،وتقوية القدرة التنافسية
للسلع الزراعية يف األسواق اخلارجية مما يساهم يف النمو وتوليد الفرص االقتصادية يف القطاع غري الزراعي.

 .2.0التجارة العربية في السلع الزراعية:
السنة

الجدول رقم ( :)2الصادرات و الواردات الزراعية العربية
4880
4882
4888

4808

4800

الصادرات الزراعية

5.50

93591

955.5

99659

95393

الواردات الزراعية

.9515

01699

61550

5.5.1

55.51

الميزان التجاري الزراعي

..655-

.190.-

595.5-

65995-

66.53-

المصدر :التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،.390ص .65
سجل امليزان التجاري الزراعي العريب سنة  .399عجزا قدر ب  6620مليار  .$بينما بلغت قيمة الصادرات الزراعية العربية زيادة تقدر
بنسبة  %.مقارنة بعام  .393و باملقابل حققت الواردات الزراعية العربية زيادة بنسبة  .%.20و يرجع سبب ارتفاع الصادرات الزراعية
العربية إىل ارتفاع الصادرات الزراعية للدول ذات اإلمكانات التصديرية (تونس ،اإلمارات ،السعودية) ،بينما سجلت قيمة الصادرات
بالعملة األجنبية لكل من مصر والسودان سوريا اخنفاضا بسبب تدهور سعر صرف العمالت احمللية بسبب الظروف السياسية هلذه الدول.
وتتباين قيمة الصادرات والواردات الزراعية فيما بني الدول العربية وفقا إلمكانيات اإلنتاج الزراعي ،ومستويات الدخل ،ومكونات جتارة
السلع الزراعية و نوعيتها و املعامالت التسويقية .و تتصدر اإلمارات والسعودية وسورية ومصر واملغرب وتونس واألردن جمموعة الدول
العربية املصدرة  ،حيث متثل صادراهتا الزراعية حوايل  %56من إمجايل الصادرات الزراعية العربية ،نتيجة الزدهار حركة تصدير السلع
الزراعية عرب الدول العربية و الدول األخرى.35

 .2.0التعاون العربي في المجال الزراعي :تعددت مشاريع التعاون العريب املشرتكة لدعم و تعزيز التنمية الزراعية ،حيث مت تأسيس اهليئة
العربية لالستثمار و االمناء الزراعي سنة  9196و اليت سامهت يف العديد من مشاريع التصنيع و تطوير األراضي الزراعية ،كما أنشئت
املنظمة العربية للتنمية الزراعية و االحتاد العريب للصناعات الغذائية اليت سامهت يف تدعيم العمل العريب املشرتك يف اجملال الزراعي ،و إعداد
برامج التنسيق و التكامل الزراعي .إضافة إىل التعاون العريب يف جمال متويل مشروعات التنمية الزراعية من خالل انشاء جمموعة من
مؤسسات التمويل الوطنية و اإلقليمية ،و اليت ركزت على متويل مشاريع البنية التحتية .كما أقرت القمة العربية عام  .339اسرتاتيجية
التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني و اليت يدخل من خالهلا العمل الزراعي العريب املشرتك مرحلة جديدة ميكن أن نستشرف
من خالهلا بلوغ التكامل الزراعي العريب املنشود .36كما أقرت قمة الكويت االقتصادية و التنموية عام  .331مشروع يهدف إىل حتقيق
فرص استثمارية جمدية للقطاع اخلاص يف القطاع الزراعي ،يتوقع أن يوفر حوايل  526مليون فرص عمل .37ومن املؤمل أن يساهم هذا
التعاون يف إعطاء القطاع الزراعي األمهية اليت يستحقها يف أولويات التنمية يف الدول العربية.
 .4معوقات التنمية الزراعية في الوطن العربي
تتمثل أهم املعوقات اليت تواجه عملية النهوض بالقطاع الزراعي يف الوطن العريب و حتقيق تنمية زراعية ترقى إىل مستوى املسامهة
يف التخفيف من حدة ظاهرة الفقر يف البالد العربية فيما يلي:
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 يواجه االستثمار الزراعي العريب جمموعة من املعوقات اليت حدت من امكانيات تطويره أمهها قصور السياسات الزراعية واالقتصاديةواملالية والنقدية واملؤسسية واملرفقية ،العراقي ل الناجتة عن الضرائب والرسوم والتعريفات اجلمركية وعدم توفر التشريعات والقوانني الالزمة،
إضافة إىل القيود القطرية املعرقلة حلركة االستثمار الزراعي البيين العريب.
 معوقات يف جمال استخدام العلوم و التقنية احلديثة يف عملية اإلنتاج ،وهذا يتضمن عدم وجود مؤسسات أو ضعف دورها يف تقدمياخلدمات مما يؤدي إىل استرياد التقنية من خارج الوطن العريب.38
 معوقات يف جمال التسويق والسياسات التنموية وهذا يتضمن السياسات السعرية للمنتجات الزراعية واخنفاض مستوى اخلدماتالتسويقية و ضعف امكانياهتا كعدم توفر األسواق املركزية املنظمة ،وصعوبة تبادل املنتجات الزراعية العربية بني الدول العربية بسبب القيود
اليت تفرضها السلطات احمللية داخل كل قطر .إضافة إىل ضعف سياسات التخزين مما يؤدي إىل هدر بعض املنتجات.
 اخنفاض انتاجية األرض املزروعة ،عدم التوسع يف استصالح األراضي و التوسع العمراين باألسلوب العشوائي. ضعف كفاءة االستغالل الزراعي بسبب تفتت امللكيات وحتويلها إىل حيازات صغرية. -عدم التكامل بني قطاعي الصناعة والزراعة.

خاتمة

ختتلف الدول العربية من حيث معدالت الفقر من قطر إىل آخر ،إال أهنا تشرتك يف واقع متركز الفقراء يف األرياف ،أين يعتمد ما
يقارب نسبة  %63من سكان الريف العريب على الزراعة كنشاط أساسي لكسب الرزق ،وعلى هذا األساس تعترب التنمية الزراعية من
أهم وأجنح الوسائل للحد من ظاهرة الفقر ،وهذا ما أثبتته جتارب العديد من الدول اآلسياوية.
وانطالقا من حتليل واقع الزراعة العربية ،ارتأينا أهنا تواجه جمموعة من املعوقات أمهها اخنفاض اإلنتاجية الزراعية وعدم مالئمة املناخ
االستثماري الزراعي و القصور يف السياسات التسويقية و التنموية إضافة إىل ضعف التكامل والتنسيق يف العمل الزراعي العريب املشرتك،
ومنه فإن التقليل من الفقر يف الوطن العريب يتطلب بعض اخلطوات اجلادة فيما خيص توفري مناخ مناسب لالستثمار الزراعي وخاصة
االستثمار الزراعي العريب البيين ،حتسني اإلنتاجية الزراعية من خالل حتسني إنتاجية اليد العاملة وإنتاجية األراضي ،باعتبارمها عنصرين
أساسيني للنمو الزراعي املوايت للفقراء ،وكذلك من خالل استخدام العلوم والتقنية يف عملية اإلنتاج ،إضافة إىل زيادة القدرة على احلصول
على األصول (خاصة األراضي والتعليم والتدريب) واخلدمات املالية ،استحداث برامج أكثر فعالية لتحقيق األمان االجتماعي بالريف
العريب وبرامج أخرى لدعم وزيادة فعالية املرأة الريفية يف التنمية الزراعية العربية.
إن توجه الدول العربية إىل العمل بشكل جدي لتحقيق التنمية الزراعية واستغالل املوارد املتاحة ،سوف يوفر موارد ضخمة تساهم
يف حتقيق تنمية شاملة ومتكاملة يف مجيع القطاعات االقتصادية على مستوى كل األقطار العربية ،ومنه القضاء على الفقر انطالقا من
ختفيف حدته على مستوى األرياف العربية.
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