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 ١الفصل 

  مناقشة عامة؟ إجراء لماذا :مقدمة
 مناقشة عامة بشأن تعزيز العمالة إدراج) ٢٠٠٦مارس  /آذار (٢٩٥قرر مجلس اإلدارة في دورته  .١

تتمثل النتائج و). ٢٠٠٨( الفقر في جدول أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي السابعة والتسعين للحد منالريفية 
الترآيز  مع العالم وحجمها وأنماطها المتغيرةالة الريفية في العامة في تقييم طبيعة العم  من هذه المناقشةالمنتظرة

العمل الالئق في المناطق الريفية العمالة و  شاملة لتعزيزستراتيجيةاوضع بشكل خاص على البلدان النامية، و
 ًاعاون وتًا معياريًا ونشاطًا مفاهيميًا إطار تتضمنخطة عمل متكاملةبالدولية  منظمة العملتزويد  العالم، وعبر
  .ستراتيجية هذه اال لتنفيذ وإدارة معارفًاتقني

 الريفيةمناقشة عامة بشأن العمالة   مؤتمر العمل الدولي عشرون عاما على تنظيممضىوقد  .٢

وآانت . ١
ي التي حدثت فالكبيرة ورغم التغيرات .  واسعة النطاقالمناسبةتلك  في مؤتمرالاالستنتاجات التي اعتمدها 

والدليل . مجدية على نحو الفتمستويين الوطني والدولي  المقترحة على الاإلجراءات تظل السنوات الماضية،
 جديدة على المستويين الوطني والدولي يتم فيها االعتراف الكامل  إنمائيةباستراتيجيات"على ذلك هو المطالبة 

ة أآثر آليية قتصاداظروف ى إل  القطاع هذا، واالعتراف بحاجة" الذي يضطلع به القطاع الريفيالحاسمبالدور 
  .مؤاتاة

 تعهد ،٢٠٠٠ سنة المتحدة المنعقد مؤتمر قمة األلفية لألمممنذ ف. جاء تناول هذا الموضوع في حينهو .٣
وبما أن هذه المدة قد . ٢٠١٥عام  قبل حلول المئةفي  ٥٠ جوع بنسبة والالفقرتخفيف حدة بالمجتمع الدولي 

 المحرز والجهود اإلضافية المطلوبة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية تقييم التقدم أوان فقد حان انتصفت

٢ .
 فقراء العالم في ثالثة أرباعويعيش . وتعزيز العمل الالئق في المناطق الريفية أمر أساسي لبلوغ هذه األهداف

ير آافية لسد وعائدات عملهم في حاالت آثيرة غفي الغالب، المناطق الريفية حيث تشكل الزراعة مصدر قوتهم 
 من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المقدر بأقل من مليار ١٫٢لترآيز على اوإذ يتم . تهم األساسيةجاياتحا

ينبغي بذل مزيد من الجهود لتحسين ، "المدقعالفقر  "تسميتهدوالر واحد في اليوم، أي الذين يعيشون فيما يمكن 
 بأقل من دوالرين في اليوم والذين يشكلون فراد الذين يعيشون األ العريضة من المجموعة الكبرىمستوى عيش

 . العالم تقريباكانف سنص

 إلى هيكلي  للحياة االقتصادية واالجتماعيةالتحول بال والتحضر في العقدين األخيرين  العولمة ودفعت .٤
لمجتمع اإلنمائي الية ولمؤسسات الدوا قلق  تزايدوفي الوقت ذاته، أدى. العالمعبر بلدان عدد من ال في األمام

 اعتماد األهداف اإلنمائية لأللفية سيما  وال بارزةاستجابات سياسة الفقر وعدم المساواة إلىمن انتشار الدولي 
 .وقبول العمل الالئق آهدف عالمي

 العولمة
ئة  على هيكل االقتصاد العالمي، إذ تسببت في أنماط  نمو متفاوتة في بي آبيرًاأثرت العولمة تأثيرًا .٥

ويعتقد البعض .  سواء بين البلدان أو داخلها،وال تتوزع تكاليف العولمة وفوائدها بشكل متساو. اقتصادية جديدة
أدت إلى فرص ال سابق لها عوامل  التكنولوجي والتفوقأن رؤوس األموال الوافرة والمهارات عالية المستوى 

 البلدان وأضحت بعض. اشر وتكامل األسواق المالية المبيلالستفادة من توسع التجارة ونمو االستثمار األجنب
 عن االستثمار وفرص  في الخارج ديناميكيا عبر البحثة بذلك نموا محققة المصدر البلدانالنامية من أآبر

                  
  .١٩٨٨، ٧٥، الدورة  العمل الدوليؤتمر، التقرير السابع، مالعمالة الريفيةب النهوض  : العمل الدوليكتبم   1
  .)٢٠٠٧ نيويورك، (،تقرير عن األهداف اإلنمائية لأللفية  األمم المتحدة،:انظر   2
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البلدان وخاصة البلدان الخمسين األقل نموا  ن من فوائد العولمة بالنسبة لكثير منتفاعالغير أن عدم ا. التسويق
 يرًا مرواقعًايبقى 

 وقد انخفض مستوى الفقر في العالم إجماال في العقدين األخيرين، لكن أغلب حاالت هذا .٣
 بل ا فيه أماآن أخرى رآودشهدتة في الوقت الذي كيسيوية ديناميآ ظهرت في بضعة اقتصادات االنخفاض

ل البلدان إذ تشهد آثير من  العولمة حيادية فيما يتعلق بتوزيع الدخل داختوليس.  الفقروارتفاعا في معدالت
الكبرى للسياسة العامة إتاحة الظروف التي  ومن بين التحديات.  حاالت عدم المساواةالبلدان تزايد

 على السواء، بدال من أن المناطق الحضرية والريفية، في فقراءال ح بأن تعود العولمة بالفائدة علىستسم
   .تتجاوزهم

  التحضر
عملية التحضر  وقد اآتملت .في تاريخ اإلنسانية أغلب سكان العالم في المدن وللمرة األولى اليوميعيش  .٦

 البلدات  من السكان فيالمئةفي  ٨٠اآلن ما يناهز  يعيش  حيثعلى نطاق واسع في أغلب البلدان المتقدمة
ير من المدن إلى  مما يدفع بكث اآلن البلدان النامية جارية آثير منبيد أن حرآات انتقال آبيرة للسكان في. والمدن

-٢٠٠٠ الفترة تقدما بنسبة غير مسبوقة في وسجل التحضر.  تدفق المهاجرين الريفيينالسعي جاهدة الستيعاب
 في المئةفي  ٤ فيما تخطت  سنوياالمئةفي  ٢٫٧  متوسط قدرهوصلت في البلدان النامية عموما إلى، ٢٠٠٥

 البلدان األقل نموًا

في  ٧١آان ، ٢٠٠٥في عام و. لدات ومدن آسيا وأفريقياوأغلب حاالت النمو تحدث في ب. ٤
 عدد  مجموعتحتل آسيا المرتبة األولى فيأن  ومن المتوقع ، يعيشون في آسياألرياف في العالم من سكان االمئة

  تليها أفريقيا٢٠٣٠  سنةسكان المناطق الحضرية بحلول

  الحياة فيولعل المشقة االقتصادية التي تتسم بها. ٥
  رئيسية"دفع" آلها عوامل ، الفقر دوامة منالص وضيق المجال للخاالستخدامق الريفية وقلة فرص المناط

 األحياء الحضرية الفقيرةويعيش عشرات الماليين من الجيل األول من سكان المدن في . محرآة لعملية التحضر
 ٣١٠ و٢٥٠  ما بينينضمومن المحتمل أن . المناطق المحيطة بها مما يضخم حجم االقتصاد غير المنظمو

ضح أنه ال يمكن رفع تحديات يتو. ٢٠١٥  سنة سكان المناطق الحضرية بحلولإلى صفوف ماليين شخص
  دون تلبية الحاجة إلى عمالة آاملة ومنتجة في المناطق الريفية، إذ أن جانبًا اليومالعمالة في المدن المزدهرة

 المناطق الريفية ، إال ذلك الفقر الذي انتشر باألمس فيساطة بكل بلم يكن، من الفقر في المدن اليوم آبيرًا
  .   الفقيرة

 األهداف اإلنمائية لأللفية
منعطفا مهما في االهتمام الذي توليه  ٢٠٠٠ األهداف اإلنمائية لأللفية آهدف عالمي سنة اعتمادشكل  .٧

افق آراء جديد حول طبيعة ة إلى تو واضحإشارةآما آان  .الفقر في عدة جوانباألمم المتحدة للتنمية والحد من 
 مسألة الوصول إلى  أيضًافالفقر ليس مسألة دخل فحسب بل. متعددة األوجه والحاجة إلى حلول متكاملةالفقر 

فضل والطرقات واألسواق األصحي الصرف ال للشرب وشبكات ة الصالحهايالرعاية الصحية والتعليم والم
يين يعيشون في حالة أسوأ من حالة ريف آل هذه المجاالت أن السكان ال فيوتبين البيانات. العمالة المنتجةفرص و

 بأنه ليس آافيا لردم الهوة بين  اآلن ضروريا، فقد تم االعتراف االقتصادي ومهما يكن النمو.السكان الحضريين
 دخل مستقر ه توفيرال يمكن وحدهفالنمو . أهل المدن وأهل األرياف أو بين ،بين الرجل والمرأة وأالغني والفقير، 

 و أ أماآن العملمن األطفال ين منملاعال نتشالا و أ األسر المستضعفة من مخاطر المعيشة أو حمايةللفقراء
 واتساع النمو غير المولد للوظائفوفي الواقع، فإن ظاهرة .  التعبير والتمثيلتمكافحة التمييز أو توسيع مجاال

.  ترآز على العمالةو الحاجة إلى سياسات نمو تخدم مصلحة الفقراء تالدخل في آثير من البلدان أبرزتباينات 
 في إسهامها في الرفاه الثماني عشرة تآزر متبادل بين األهداف اإلنمائية لأللفية الثمانية وغاياتها  ترابط ووهناك

لصعيدين الوطني الستحداث بيئة، على ا" فهي تمثل شراآة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية .االجتماعي
  ".  والعالمي على حد سواء، تفضي إلى التنمية والقضاء على الفقر

                  
  . ٢٠٠٤، توفير الفرص للجميع: عولمة عادلة: الجتماعي للعولمةاللجنة العالمية المعنية بالبعد ا   3
  . البيانات السكانيةلقواعد ٢٠٠٦عام تنقيح : التوقعات السكانية العالمية :إدارة الشؤون االجتماعية واالقتصادية لألمم المتحدة   4
دة    5 م المتح صادية لألم ة واالقت شؤون االجتماعي سكانية ا :إدارة ال ات ال ةالتوقع يح : لعالمي ام تنق ورك،  (٢٠٠٥ع شؤون نيوي إدارة ال

  ).٢٠٠٦، شعبة السكان، االجتماعية واالقتصادية لألمم المتحدة
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 لحقوق والعمالة والحمايةا  في تناول قضايا بأن برنامج العمل الالئق ونهجه المتكاملاالعترافيتزايد و .٨
 للجمعية العامة لألمم  مؤتمر القمة العالميوقد أآد. ها يكمل هذه األهداف ويغني، والحوار االجتماعياالجتماعية

وقد جاء في بيانه .  على أهمية برنامج العمل الالئق في بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية٢٠٠٥المتحدة لعام 
 العمالة توفير أهداف جعل على العزم ونعقد المنصفة العولمة بشدة ندعم: " ما يلي في وثيقة النتائجالختامي

 لسياساتنا الوطنية محوريا هدفا والشباب، النساء ذلك في بمن للجميع، ئقالال العمل وتوفير الكاملة والمنتجة
 آجزء الفقر، على القضاء ذلك استراتيجيات في بما الوطنية، اإلنمائية الستراتيجياتنا وآذلك الصلة ذات والدولية

وروبية التزامها  األمفوضية، آررت ال٢٠٠٦مايو  / وفي أيار.٦"لأللفية اإلنمائية األهداف لتحقيق جهودنا من
تسخر سياساتها الخارجية ودعمها للتنمية وسياستها التجارية لهذا " بتعزيز العمل الالئق للجميع وتعهدت بأن

  . ٧"الغرض

  ١-١ اإلطار
   األهداف والغايات- لأللفية اإلنمائيةاألهداف 

  ) إعالن األلفيةمقتبس من(
  جوعالقضاء على الفقر المدقع وال  :١الهدف 
 ١٩٩٠ نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد في اليوم إلى النصف ما بين خفض  :١ الغاية  
  . ٢٠١٥و
  . ٢٠١٥ و١٩٩٠ نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف ما بين خفض  :٢الغاية   
  وصول الجميع إلى التعليم االبتدائي  :٢الهدف 
، سواء الذآور أو اإلناث منهم، من إتمام مرحلة التعليم ضمان أن يتمكن األطفال في آل مكان  :٣الغاية   

  . ٢٠١٥ عاماالبتدائي بحلول 
  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  :٣الهدف 
القضاء على التفاوتات بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي في مدة يستحسن أال تتجاوز   :٤الغاية   

  .٢٠١٥عليم في مدة أقصاها ، وفي جميع مستويات الت٢٠٠٥
  معدل وفيات األطفالتخفيض   :٤الهدف 
  . بمقدار الثلثين٢٠١٥ و١٩٩٠ معدل الوفيات ما بين تخفيض  :٥الغاية   
  تحسين صحة األمهات  :٥الهدف 
  . ٢٠١٥ و١٩٩٠ بين معدلها الحالي ما أرباع معدل وفيات األمهات بمقدار ثالثة تخفيض  :٦الغاية   
  اإليدز ووباء المالريا واألمراض األخرى /تشار فيروس نقص المناعة البشريةوقف ان  :٦الهدف 
  . ٢٠١٥ بحلول عام انحساره وبدايةاإليدز  /وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية  :٧الغاية   
  . ٢٠١٥ بحلول عام  انحسارها وبدايةف انتشار وباء المالريا واألمراض الرئيسية األخرى وق  :٨الغاية   

  ضمان بيئة مستدامة   :٧لهدف ا
  . مبادئ التنمية المستدامة في سياسات البلدان وبرامجها ووقف تبذير الموارد البيئيةإدماج  :٩الغاية   
 مياه الشرب النقية ومرافق الصرف  من الوصول المستدام إلىالمحرومين نسبة السكان خفيضت  :١٠ الغاية  

  . إلى النصفالصحي األساسية
 مليون شخص على األقل من سكان األحياء الفقيرة بحلول عام ١٠٠ تحسن آبير في حياة تحقيق  :١١ الغاية  

٢٠٢٠.  
  إرساء شراآة عالمية من أجل التنمية  :٨الهدف 
عدم بيتسم باالنفتاح والقابلية للتنبؤ به ووتطوير نظام تجاري ومالي قائم على القواعد   :١٢الغاية   

حكم الرشيد والتنمية والتخفيف من وطأة الفقر على المستويين الوطني ينطوي على التزام بال(التمييز
  ).والدولي

                  
  .٤٧، الفقرة ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول١٦ المؤرخ ٦٠/١قرار الجمعية العامة    6
الم       إسهام االتحاد األوروب: تعزيز العمل الالئق للجميع : " الجماعات األوروبية    مفوضية   7 ق في الع امج العمل الالئ ذ برن  ،"ي في تنفي

ة     إلى اةمفوضي القدمتهاوثيقة  ة األوروبي صادية واالجتماعي ة االقت ة  لمجلس والبرلمان األوروبي واللجن اليم   ولجن سيل ( األق  ٢٤ ،بروآ
  ..COM (2006) 249) ٢٠٠٦مايو  /أيار
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من صادرات البلدان األقل نموا إعفاء بما في ذلك ( معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا  :١٣الغاية   
ء الديون الثنائية  المثقلة بالديون وإلغا الفقيرة وتعزيز برنامج تخفيف ديون البلدان،حصصالرسوم أو ال

  . ) الفقر حدةالمساعدة اإلنمائية الرسمية بقدر أآبر من السخاء للبلدان التي تلتزم بالتخفيف منالرسمية، ومنح 
من ( النامية الجزرية الصغيرة دول والةالساحلي غير النامية بلدانمعالجة االحتياجات الخاصة لل  :١٤الغاية   

ية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية ونتائج دورة الجمعية العامة خالل برنامج العمل المعني بالتنم
  .)االستثنائية الثانية والعشرين

االهتمام بمشاآل ديون البلدان النامية بصورة شاملة باتخاذ تدابير على المستويين الوطني   :١٥الغاية   
  . والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا على المدى الطويل

التعاون مع البلدان النامية في وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب الحصول على عمل الئق   :١٦ الغاية  
  .ومنتج

  التكلفةلمستحضرات الصيدالنية في جعل العقاقير األساسية متاحة ومتيسرةالتعاون مع شرآات ا  :١٧الغاية   
  .في البلدان النامية

 . واالتصاالتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة وال سيما المعلوماتتإلالتعاون مع القطاع الخاص   :١٨الغاية   

 إنمائيجعل اعتماد األهداف اإلنمائية لأللفية مسألة التخفيف من حدة الفقر قضية مرآزية في برنامج و .٩
 مشترك

 وقد آانت الزراعة. ومع هذا الترآيز المشترك تجدد االهتمام بالقطاع الريفي عامة وبالزراعة خاصة. ٨
 تدخل في صنع منتجات وهي مواددوما محرآا للتنمية االقتصادية تنتج األغذية واألعالف واأللياف والوقود 

مصدر لقوت األسر الريفية أهم وتظل الزراعة في الكثير من البلدان .  في القطاعات األخرىوخدمات متنوعة
وفي العقود األربعة األخيرة، تجاوز . اتئل الصادرلحصا وأبرز مساهم في الناتج المحلي اإلجمالي وأهم مصدر 

 مئات الماليين من السكان من  المتزايد اإلنتاج الزراعيذنقأ والسكاني النمو  على الدوامغذائي العالميلاإلنتاج ا
 إنتاجية اليد العاملة  شرق وجنوب شرق آسيا أن من شأن زيادةالتجربة مؤخرًا في بلدانوقد بينت . براثن الفقر
 في المناطق الريفية  الريفية في وظائف خارج قطاع الزراعةيد العاملة واستيعاب فائض الةفي الزراع
اليد زراعي آثيف النمو ال، وأنه يمكن استدامة  آبيرعلى نحو الفقر في المناطق الريفية أن تحد من والحضرية

اليف الغذاء ويحفز النشاط غير  تكيخفضوالغذائي  األمن  تحقيقفييساهم هذا النمو المؤاتي للفقراء و. العاملة
   .الزراعي من خالل روابطه األمامية والخلفية بقطاعي الصناعة والخدمات

مؤاتية بيئة سياسية ال تستطيع الزراعة االضطالع بهذا الدور الديناميكي المنشئ للثروة من دون و .١٠
ولقد آانت التجربة في هذا . محدد بدقة من جانب القطاعين العام والخاصو  آاف مناسبة واستثمارومؤسسات

 في عدد من البلدان و السيما البلدان األقل نموا حيث تقلص االستثمار مخيبة لألملالشأن في العقود األخيرة 
آما .  من القوى العاملة في أعمال زراعية متدنية العائد جدًا قسم آبيرواشتغل الفقر في المناطق الريفية واستفحل

خدمات اإلرشاد الزراعي التي يمولها القطاع إلغاء التربية وخدمات عامة أخرى و خفض ميزانيتي الصحة وأدى
. لجيل بالكامل  تنمية قاعديةرساءإإلى إعاقة  خالل عمليات التكيف الهيكلي في الثمانينات والتسعينات العام
لم يكتسبوا إال من التعليم و ارلم ينالوا إال قسطا يسيهائلة من الشباب الريفي ا عدادأ إذ أن  اليوم جلية اآلثارتبدوو

 يمكنه أن ينمو بسبب اللمالكين  اقطاع زراعي لصغار وآفاق وظيفية ضيقة وأمامهم المهاراتعددا محدودا من 
ة ذن أن نجاح تنميإفمن الواضح .  واالستثماروالمدخالتالبنية األساسية ونقص الدعم في مجال السياسة 

 ويعد السلم .٩ نطاقًا عملية تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية أوسع منأن تكون جزءًاالمناطق الريفية يتطلب 
 مولد للوظائف ومؤات لتحقيق نمو مستدام األساسية واالستقرار السياسي من بين الشروط سديدة،واإلدارة ال

  .للفقراء

. تخفيف وطأة الفقرعملية  من جزء ال يتجزأآ اإلنمائية لأللفية مبدأ البيئة المستدامة األهدافوقد تضمنت  .١١
 الذين يعتمدون على البيئة الطبيعية اعتمادا ،ويحظى هذا المبدأ بأهمية خاصة بالنسبة لفقراء المناطق الريفية

وفي . اإلجهاد البيئييتأثرون آل التأثر بآبيرا في آسب قوتهم في مجاالت الزراعة والحراجة وصيد األسماك، و
 فتخفيف الفقر إذن .بالقيام بممارسات غير مستدامة وإلحاق الضرر بالبيئة أن الفقر مرتبط  البحوثبينتالمقابل 
فضال عن أن اآلثار األولى للتغيرات المناخية بدأت في الظهور .  مهم لتعزيز التنمية في البلدان الفقيرةعنصر

ط تساقط من خالل الظواهر المناخية الشديدة وازدياد حدوث حاالت الجفاف والفيضانات وتباينات في أنما

                  
دولي   (تحديات القضاء على الفقر والجوع: ٢٠٠١ريفي تقرير الفقر ال    :الصندوق الدولي للتنمية الزراعية      انظر     8 روما، الصندوق ال

  .٢٠٠٨وتقرير التنمية لعام  ٢٠٠٥تقرير التنمية لعام : ، وتقريرا البنك الدولي)٢٠٠١ ،للتنمية الزراعية
 العمل الدولي، كتبم( ٢٠٠٥-٢٠٠٤ تقرير العمالة العالمي:  العمل الدوليفي مكتب  "؟ال تزال الزراعة مهمة لماذا" ر الوثيقة ظان   9

  .١٧٤ - ١٢٧ ات الصفح،)جنيف
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 الذي يتأثر بسهولة بتغيرات درجات الحرارة ،ويمكن إلنتاج الحبوب .األمطار وتردي األراضي الهامشية
، مما يؤدي إلى  محدودةمدخالت ووسائل تكنولوجيةذات  في مناطق تسود فيها زراعة يتراجع أن ،والتهاطل

فريقيا جنوب الصحراء وآثير من الدول وتتعرض بصورة خاصة البلدان األقل نموا وأ. استفحال الجوع والفقر
فمسألة استدامة . الجزرية الفقيرة والبلدان األخرى التي تعاني من انعدام األمن الغذائي آلثار التغيرات المناخية 

 في ة المتغيرة للزراعة الطبيع، وستكونعمالة الريفيةبشأن الالبيئة بالتالي ستساند بالضرورة أي مناقشة معمقة 
 توازن بين الجوانب االجتماعية تحقيقإلى  التنمية الزراعية والريفية المستدامة وتسعى .النقاشصميم هذا 

 فيه عمالة دائمة ودخال آافيا وظروف عيش وعمل الئقة لكل  في الوقت الذي توفر للتنمية،ةيلبيئواواالقتصادية 
 . ١٠العاملين في اإلنتاج الزراعي

  ٢-١ اإلطار
   الفقر في األرياف حدةيجيات التخفيف من استرات فيأهمية الزراعة

هناك  و.... ينبغي أن ترآز الجهود المبذولة للتخفيف من وطأة الفقر على الزراعة"...   :إدارة التنمية الدولية
آثير من الدالئل على أن اإلنتاجية الزراعية المتزايدة أفادت الماليين من خالل دخول أآثر ارتفاعا وغذاء أآثر آمية 

 ثمنا ومن خالل استحداث أنماط تنمية آثيفة العمالة تعود بالفائدة على المناطق الحضرية والريفية على حد وأرخص
  ."سواء

 الدخل والقدرة إلى زيادة تحسين أداء الزراعة فضيمن الممكن أن ي"  :الشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
رفع مستوى عيش آثير من أآثر من أي قطاع آخر، قادرة على وبالتالي فإن الزراعة ، . ناسالشرائية للكثير من ال

  ".لفقرمن امستدام التخفيف الدخل والنتاجية وارتفاع اإلفقر وانخفاض ال من حميدةويمكن أن تبدأ حلقة [...]  السكان
ي يختلف الفقر في المناطق الريفية باختالف استراتيجيات سبل عيش فقرائها لكن الزراعة ف": البنك الدولي

 تحسين  يعتبرولهذا.  األساسي للنمو االقتصادي في المناطق الريفيةمصدرأغلب البلدان النامية الفقيرة هي ال
  ." مرآزية في استراتيجية البنك ذات أهميةاإلنتاجية والنمو الزراعيين مسألة

قف النمو االقتصادي في آثير من البلدان النامية، يتو " :وآالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة
 اإلنتاجية تعجيل وثيرةويجب [...] اإلجمالي وانتشار التجارة وزيادة فرص آسب الدخل على أداء القطاع الزراعي 

 السكان احتياجاتنعدام األمن الغذائي وتلبية من ا المستويات الحالية خفيضالزراعية في البلدان النامية من أجل ت
  ".الدخلالجدد من الغذاء وفرص العمل و

 مسألة جوهرية في تحقيق األهداف زراعييعد النمو ال"  :عة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةوجممال
وبما أن األغلبية العظمى من المستفيدين المحتملين من األهداف اإلنمائية لأللفية يعتمدون على . اإلنمائية لأللفية

 أآبر شرط مسبق لتحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع الزراعة لكسب قوتهم اليومي، فإن إنتاجية زراعية
عتمد مباشرة على قدرتهم على رفع إنتاجية محاصيلهم توحظوظ صغار المالكين للتخلص من الفقر  [...] .جوعوال

  ".وأنشطة تربية المواشي
 على ةغير مباشر وة مباشرة قويآثار الزراعي في البلدان النامية  اإلنتاجلنمو"  :منظمة األغذية والزراعة

 أآثر من متناسب مع  الفقرخفضاإليجابي للنمو الزراعي على ولعل األهم أن يكون األثر . النمو غير الزراعي
  ".القتصادا منلقطاع لهذا األهمية النسبية ا

  :المصدر
DFID: Growth and poverty reduction: the role of agriculture (London: UK Department for International 
Development, 2005); NEPAD: Comprehensive Africa Agriculture Development Programme; World 
Bank: Reaching the rural poor: A renewed strategy for rural development (Washington, DC, 2003) 
p. xv; USAID: USAID agriculture strategy: Linking producers to markets (Washington, DC, 2004), p. 7; 
CGIAR: Agricultural research matters: Achieving the Millennium Development Goals (Washington, DC, 
2005); FAO: Beijing consensus on the future of global agriculture and rural areas – A blueprint for 
action (Rome, 2005). 

االلتزامات وترآز . في السياسات الوطنية والدولية اتساق أآبر أيضًا إلى  األهداف اإلنمائية لأللفيةودعت .١٢
على )  من األهداف اإلنمائية لأللفية٨الهدف (مية من أجل التنمية  الشراآة العال في إطار بهاالتعهدجرى التي 

وهذا سيتطلب تحسين اإلدارة على المستويين الوطني . والحاجة إلى استحداث بيئة تمكن البلدان الفقيرة من النم
تحسين الوصول إلى األسواق وتخفيف أعباء الديون من أجل  المجتمع الدوليفضًال عن دعم نشط يقدمه  والدولي

نظام تجاري ومالي قائم على القواعد "تطوير ف. ومضاعفة المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة للبلدان األقل نموًا
 هما غايتان ، ومعالجة شاملة لمشاآل المديونية في البلدان النامية،"سم باالنفتاح والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييزيت

                  
ة    10 ة والزراع دة لألغذي م المتح ة األم درب: منظم ل المت د دلي اطق   "، ١، المجل ة المن ات تنمي ة وسياس ي الزراع تدامة ف ضايا االس ق

  .١٩٩٥، "الريفية
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 رئيسيتان

.  تؤدي إلى التنمية والقضاء على الفقربيئة تتطلبان تضافر جهود متعددة األطراف بهدف استحداث ١١
 تحقيق توافق في، ٢٠٠١ سنة رة من منظمة التجارة العالمية، التي نظمت بمباداإلنمائيةجولة الدوحة  ولم تنجح

وإذ تضع .  آانت من أصعب الخالفات تسويةزراعةاآلراء المطلوب لكون الخالفات حول موضوع ال
المرصودة لخدمة المؤسسات المالية الدولية آليات لتمكين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من إعادة توجيه الموارد 

 للتوفيق بينتدفقات الموارد من الجهات المانحة نحو زيادة  الطريق طويال ال يزالاإلنفاق االجتماعي،  إلى الدين
وفي الوقت نفسه، تهدف عملية . المساعدة اإلنمائية الرسمية بتقديم  الفعليةالغايات المتفق عليها وااللتزامات

 أآبر في السياسة فيما بين وآاالت األمم المتحدة اإلصالح التي تقوم بها منظومة األمم المتحدة إلى تحقيق اتساق
 على المستوى الوطني لمساعدة الدول األعضاء في جهودها لتحقيق األهداف سويةقدرة على العمل تعزيز الو

 متعددة اإلنمائيةفي مجال السياسات " ألداء اتوحيد"تحدي وتواجه وآاالت األمم المتحدة . اإلنمائية لأللفية
 ددة ضمن األطر اإلنمائية الوطنيةالقطاعات المح

١٢.  

  نحو استراتيجية شاملة لتعزيز العمالة
  مناطق الريفيةوالعمل الالئق في ال

 لمؤتمر  األخيرةالمجتمع اإلنمائي للفقر وعدم المساواة منذ المناقشة العامة التغيير الثاني األهم في استجابة .١٣
 مفهوم العمل الالئق لتسليط  التي ينطوي عليهامكانياتاإل في  يتمثل تعزيز العمالة الريفيةبشأنالعمل الدولي 

ويقدم برنامج العمل . التنمية الزراعية والعمالة الريفيةقضايا  بما في ذلك ، على قضايا التنميةة جديداءضوأ
.  جودةاألحسن من الوظائف استحداث مزيد تخفف من وطأة الفقر عبر إجراءات لبلورة سياسات واالالئق إطار

ث البرنامج على دمج األهداف االقتصادية واالجتماعية، وعلى جمع منسق تنسيقا آبيرا بين التدابير في ويح
  فيعجزالومعالجة جوانب .  والحوار االجتماعي االجتماعيةمجاالت تعزيز العمالة والحقوق في العمل والحماية

لذي يعالج الجانبين الكمي  االعالميالة  العمويوفر برنامج. وفر سبل الخروج من دائرة الفقرتالعمل الالئق 
بالتعزيز  بطريقة تتسم  على السواء والعمل الالئقة المنتجةلا اإلطار التحليلي للنهوض بالعم، للعمالةنوعيوال

 إلى مزيد من  أيضا واجب أخالقي يمكن أن يؤدي إنما هوالحقوق األساسية للعمال السعي إلى تحقيقو. المتبادل
سرهم ولكن يمكنها أللعمال ول الحماية االجتماعية درجة من األمن وتوفر. أعلىإنتاجية إلى  والوظائف المنتجة

آما عي في إيجاد حلول دائمة للمشاآل ويمكن أن يساهم الحوار االجتما. تحسن سير عمل سوق العملأيضا أن 
 ، عامل منتجهوبالتالي ئق العمل الالو.  من االلتزام والشفافية وأن يعجل التكيف مع التغييرزيدأن ييمكن 

وتضطلع السياسات االجتماعية القائمة على العمل الالئق بدور ديناميكي في تعزيز اقتصاد سليم ومجتمع 
 عادل

ن الفقر  بالتخفيف معلى صلة وثيقة برنامج العمل الالئق  أن على نطاق واسع اآلن ومن المعترف به.١٣
  .واالستبعاد االجتماعي

 ظهر ، اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمةعماللفية وبالخصوص بعد أر قمة األمنذ مؤتمو .١٤
 لتحقيق النمو بد منهال  راء على أن توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع أمراآل  واسع فيتوافق

 االقتصادي والتالحم االجتماعي والقضاء على الفقر

القطرية ولية من خالل برامجها  وسبق لمنظمة العمل الد.١٤
 مع للعمل الالئق أن بدأت العملية االستراتيجية لتحديد األولويات بخصوص قضايا العمل والقضايا االجتماعية

تطرح على طاولة المناقشة بين الوآاالت يمكن للمنظمة إذن أن و.  على الصعيد الوطنيهيئاتها المكونة الثالثية
آما يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تقدم مجموعة . ليه وطنيا تنفذ واليتها من خالله عًا متفقا واضحإطار سياسة

عملية مثل  دواتوأ العالمي،  العمالةبرنامج عليها دوليا آًامتفق سياسة صكوآًا من معايير العمل الدولية، وشاملة
. ينوالدولي ين الوطنيء اإلنمائيينالشرآاالالئق، التي يمكن أن تعود بالفائدة على   العمالة والعملتعميمأدوات 

 بروح الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي نمفعمتيفلسفة وطريقة عمل وأخيرا، تقدم منظمة العمل الدولية 
  . وهو أمر تنفرد به المنظمة من بين الوآاالت الدوليةتهما في الواقع العملي،وممارس

                  
  .األهداف اإلنمائية لأللفية من ١٥ و ١٢ رقم الغايتان   11
  .)٢٠٠٦متحدة، نيويورك، األمم ال (تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع لألمين العام: توحيد األداء  :دةاألمم المتح   12
  .٥، الصفحة ٢٠٠٣، برنامج العمالة العالمي:  العمل الدوليكتبم   13
ام    الخالص من الفقر    :، مكتب العمل الدولي   انظر مثال    14 دورة      ، تقرير المدير الع ى ال ؤتمر ال   ٩١ إل ف،        لم دولي، جني ؛ ٢٠٠٣عمل ال

ة   ة العام رار الجمعي ؤرخ ٦٠/١وق ول١٦ الم بتمبر  / أيل رار ٢٠٠٥س اعي   ؛ وق صادي واالجتم س االقت ؤرخ المجل وزالم ه  /تم يولي
٢٠٠٦.  
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  برنامج العمالة العالمي
ض بالتجارة واالستثمار من أجل العمالة المنتجة والنفاذ إلى األسواق بالنسبة للبلدان النهو  :١العنصر األساسي 

 النامية
تشجيع التغير التكنولوجي من أجل زيادة اإلنتاجية وخلق فرص العمل ورفع مستويات   :٢ األساسي العنصر

  المعيشة
  مةتعزيز التنمية المستدامة من أجل أسباب معيشة مستدا  :٣ األساسيالعنصر 

  دعوة إلى تكامل السياسات: سياسة اقتصاد آلي من أجل النمو والعمالة  :٤العنصر األساسي 
  األعمالتنظيم  من خالل مبادرات ة الالئقةلاالعمتعزيز   :٥العنصر األساسي 
  القابلية لالستخدام من خالل تحسين المعارف والمهارات  :٦العنصر األساسي 
  مل النشطة من أجل العمالة واألمن في التغيير والمساواة والحد من الفقرسياسات سوق الع  :٧العنصر األساسي 
  الحماية االجتماعية آعامل منتج  :٨العنصر األساسي 
   التآزر بين األمن واإلنتاجية:السالمة والصحة المهنيتان  :٩العنصر األساسي 
   المنتجة من أجل التنمية والحد من الفقرالعمالة  :١٠العنصر األساسي 

 مسألة تعزيز العمالة الريفية ةمناقش يمكن المغاالة في التأآيد على أهمية برنامج العمالة العالمي في الو .١٥
 ،تخفيف حدة الفقربين اإلدراك بأن العمالة هي الحلقة المفقودة بين النمو و إنو. من أجل التخفيف من حدة الفقر

االجتماعية  السياسة  فيتحوالت هذاتلوقت  يتطلب في االفقر وطأة  من المستدامتخفيفال بأن اإلقرارو
 ين سياسيينتجاها  يشكالن،لمادية واألداء الجيد لسوق العم األساسية االجتماعية والهياآلواالستثمار في ال

ويرآز برنامج العمالة العالمي على .  ألي بلد من أجل النجاح في تخفيف وطأة الفقر في المناطق الريفيةينأساسي
  ورفع مستوى مهارات القوى العاملةالستثمار المنتج ولتنمية المنشآت ل المؤاتيةير الظروفالحاجة إلى توف

ن يالريفي اللذ على الزراعة واالقتصاد  بصورة خاصةويجب ترآيز الجهود . التغير التكنولوجيشجيعوت
استحداث فرص  يساهم في ويعتبر برنامج العمالة العالمي العمل الالئق عامال منتجا.  فقراء العالميضمان أغلبية

كلية القتصادية االبيئة الويشدد على دور التجارة والنفاذ إلى األسواق و ،التنمية وتخفيف حدة الفقر والعمل
وتهدف العناصر األساسية العشرة لبرنامج العمالة العالمي في مجملها إلى النهوض بالعمالة . مستقرةالسليمة وال

 سوق اياالجتماعية من خالل معالجة القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية وقضوالتنمية االقتصادية والعدالة ا
  . بشكل متكامللالعم

.  هذه االستراتيجيات وتطويرهاكشافستا برنامج العمالة العالمي إطارا متفقا عليه يمكن من خالله ويقدم .١٦
حكومات والشرآاء االجتماعيين دعوة موجهة إلى ال"شكل برنامج العمالة العالميعلى الصعيد العالمي يو
مؤسسات بريتون وودز والمصارف اإلنمائية اإلقليمية إلى  األمم المتحدة، ومتعدد األطراف لوآاالتالنظام و

 أن رفع تحدي تخفيف حدة ويبدو واضحا. ١٥"توجيههاوإعادة  ا فيهالنظراستعراض سياسات الماضي وإعادة 
ال يمكن أن اليوم   المتكاملعالميقتصاد الاالفي ظل ة والمختارة بحرية الفقر عبر توفير العمالة الكاملة المنتج

  . على الصعيد الوطني وحده آليًايتحقق

 مجموعة من القضايا الدولي، عالج مؤتمر العمل ١٩٩٩ومنذ اعتماد برنامج العمالة العالمي سنة  .١٧
 بل آانت ذات أهمية آبيرة الريفي مقتصرة على القطاع التي لم تكن ،االجتماعية والقضايا المتصلة بالعمل

وتقريره ) ٢٠٠١ (تحد عالمي: تقليل العجز في العمل الالئق وحظي تقرير المدير العام بعنوان .بالنسبة له
ستنتاجات  اعتماد اإلى سلسلة من المناقشات العامة أدتوقد . بأهمية خاصة) ٢٠٠٣ (الخالص من الفقر بعنوان

االقتصاد و العمل الالئق ؛)٢٠٠١( الضمان االجتماعي ؛)٢٠٠٠(ية وتنميتها تدريب الموارد البشر :في مجاالت
 دور منظمة العمل الدولية في ؛)٢٠٠٥( عمالة الشباب ؛)٢٠٠٤( العمال المهاجرون ؛)٢٠٠٢(غير المنظم 

وفيما يتعلق بوضع المعايير، اعتمد ). ٢٠٠٧(المستدامة  تعزيز المنشآت ؛)٢٠٠٦(ميدان التعاون التقني 
رقم  (والتوصية المصاحبة لها) ١٨٤رقم  (٢٠٠١الزراعة،   في المهنيتينمؤتمر اتفاقية السالمة والصحةال

، )١٩٥رقم  (٢٠٠٤ وتوصية تنمية الموارد البشرية، ،)١٩٣رقم  (٢٠٠٢ ، وتوصية تعزيز التعاونيات،)١٩٢
اجتماعات قطاعية ثالثية  ثة ثالإضافة إلى أن المكتب دعا إلى). ١٩٨رقم ( ٢٠٠٦وتوصية عالقة االستخدام،

 بارزتين  دوليتينالعمال ندوتينب  الخاصةنشطةاأل مكتب ، ونظم)٢٠٠٠ و١٩٩٦ و١٩٩٤ (بشأن الزراعةدولية 

                  
  .٢١ سابق، ص مرجع، العمالة العالميبرنامج :     مكتب العمل الدولي15
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العالمي دور نقابات العمال في االقتصاد ، والثانية )٢٠٠٣( الزراعة اولت األولى العمل الالئق في تنللعمال
 الرئيسي والمكاتب الميدانية في مشاريع التعاون التقني في القطاع المقروقد ساهم ). ٢٠٠٥(ومحاربة الفقر
  . من الدول األعضاءالريفي في آثير

 أن ناقش مؤتمر العمل الدولي  التطورات والتطورات األخرى التي طرأت منذهذه ضوء وعلى .١٨
رة على بعض  إلى استعراض اتجاهات العمالة الريفية وإلقاء نظهذا التقرير يهدف، ١٩٨٨ الموضوع سنة

في التحديات األساسية التي تواجه واضعي الصناعات والشرآاء االجتماعيين في سعيهم إلى محاربة الفقر 
 مناقشة عامة بشأن ٢٠٠٨ سنة  مؤتمر العمل الدولي آما سيجري.ني والعشرحادياألرياف في مستهل القرن ال

  .المهارات من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية

يعتمد هذا التقرير على منظور العمل الالئق في مواجهة تحدي تعزيز العمالة وتخفيف حدة الفقر في و .١٩
 معالجة قضايا العمالة والحماية االجتماعية والحقوق والحوار االجتماعي في األرياف عبرالمناطق الريفية 
ة والتدخالت الممكنة لتحسين نواتج  الريفيللى السمات المميزة ألسواق العم ع٢ويرآز الفصل . بطريقة متكاملة
.  العمل الالئق في األساسيةعجزال فيستعرض اتجاهات العمالة الريفية ومواطن ٣أما الفصل . سوق العمل

 النهج الممكنة للرفع من جودة العمالة الريفية ومن آميتها من خالل تحسين اإلنتاجية واالنتقال ٤ويتناول الفصل 
 يمكن من خاللها لتوسيع الحماية سبًال ٥ويبحث الفصل .  أعلى أنشطة ذات قيمة مضافةمن الزراعة التقليدية إلى

 وأن يرفع في الوقت ذاته من المساواة والوقاية  العامةتشمل الجميع أن يحسن مستويات المعيشةآي االجتماعية 
 العمل  فيعجزال مواطن  دور معايير العمل الدولية في معالجة٦ويتناول الفصل .  الفقر والتخفيف من حدتهمن

 يسلط أخيرًاو.  والحوار االجتماعي السديدةتي اإلدارةي إلى قض٧ويتطرق الفصل . الالئق في المناطق الريفية
تخفيف حدة الفقر في تعزيز العمالة الريفية وب  الكفيلةالرسائل األساسية المتعلقة بالسياسة الضوء على ٨الفصل 

 وستتيح مناقشة هذا التقرير. طلع به منظمة العمل الدولية لبلوغ هذه الغاياتالدور الذي يمكن أن تضاألرياف و
 ه واضح بشأنلتزويد المكتب بتوجي الفرصة للحكومات والشرآاء االجتماعيين في مؤتمر العمل الدولي

طق االستراتيجية األنسب لتعزيز العمالة المنتجة والعمل الالئق من أجل التخفيف من وطأة الفقر في المنا
  . يجب القيام بها لتنفيذ هذه االستراتيجية التيواإلجراءاتالريفية، 

 التي ،منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالإلى ويود المكتب أن يتوجه بالشكر إلى الحكومات و .٢٠
المرسلة إلى المكتب  على استبيانات ًاد ردو أرسلوا ويشكر بشكل خاص الذين.ساهمت في إعداد هذا التقرير

 لقىولقد ت.  ومنظمات العمال الزراعة ووزارات التعاونيات ومنظمات أصحاب العملووزارات العمل وزارات
 تعاونهاآما يتوجه المكتب بشكره إلى منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة على .  ردًا١١٥أآثر من المكتب 

 مساهمتها القيمة في إعداد تقرير  الريفية وعلىنمية إلى وزارات الزراعة والت وإرسالهفي إعداد االستبيان
 .المكتب
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  ٢الفصل 

  ديناميات الفقر والعمالة في أسواق العمل الريفية

  مقدمة
وفي المناطق الريفية، يكون التحدي آبيرًا . تمّهد العمالة المنتجة الطريق أمام االنعتاق من ربقة الفقر .٢١

 األجور المتدنية هي تشملو.  العاملون الريفيون التي يواجهها،بسبب العديد من مواطن العجز في العمل الالئق
 واسعة االنتشار القانون والبطالة الجزئية فيوالوظائف ذات النوعية السيئة غير المعترف بها وغير المحمية 

ويمكن ألسواق العمل . صوت تمثيلياالفتقار إلى وغياب الحقوق في العمل والحماية االجتماعية غير المالئمة و
. ساهم في زيادة آمية العمالة ونوعيتها، ولكّن تحسين سير أسواق العمل الريفية يبقى تحديًا رئيسيًا أن تالكفؤة

التي يمكن  الطريقةينظر هذا الفصل في طبيعة أسواق العمل الريفية وسماتها المميزة ويقدم استشرافات حول و
 في العديد من البلدان، إغفاًال تامًاهج الجديدة  النغفلتوفي حين أ.  تعمل بفعالية أآبرإلى أنتلك األسواق دفع بها 

  . لذلك أّن التحسينات تكون في متناول اليد إذا توفرت اإلرادة السياسيةبحيث يتبين في بلدان أخرى فقد استحدثت

  الحد من الفقر في األرياف
عمالة المنتجة  استراتيجيات للحد من الفقر من خالل زيادة فرص النفيذوضع وتالداعية إلى حجة التتسم  .٢٢

 من فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية، وفي المئة في ٧٥فحوالي . بأنها حجة مفحمةفي المناطق الريفية 
معظم البلدان النامية يكون احتمال المعاناة من الفقر ومن قسوته أآبر في المناطق الريفية منه في المناطق 

  .الحضرية

ويتواجد .  مليار شخص، أي دون نصف سكان العالم بقليل٣٫٤زهاء ويعيش اليوم في المناطق الريفية  .٢٣
وفي معظم البلدان، تكون مستويات الفقر .  من السكان الريفيين في العالم في البلدان الناميةالمئة في ٩٧زهاء 

أعلى في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية، وفي بعض الحاالت تكون أوجه االختالف شاسعة 
 في المناطق الريفية منه في المناطق أعلى مستوىوبما أّن انتشار الفقر وحدته . ما في أشد البلدان فقرًاوالسي

ومنذ عام .  تحديًا إنمائيًا مهمًايينفرص للعمالة المنتجة والعمل الالئق للعمال الريفالالحضرية، يطرح توفير 
 مليار نسمة، وسوف يستمر هذا العدد في ١٫٢، ازداد عدد السكان في الريف زهاء ٢٠٠٠ ولغاية عام ١٩٦١

إجمالي من   المئوية النسبةالتراجع التدريجي الملحوظ هو فيالنمو لفترة ال تقل عن عقد آخر، مع العلم أن 
  . فقطالسكان
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  التقديرات في العالم وفي األقاليم :السكان في الريف باألرقام وآنسبة مئوية من إجمالي السكان  :١-٢الجدول 

 1991 2007 2015  1991  2007  2015 

 47.2  50.6  56.7  118 442 3 403 371 3 727 047 3 العالم

 22.1  24.1  27.7  960 228 210 242  371 255 االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي

  أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا 
  )  األوروبيمن خارج االتحاد(
 رابطة الدول المستقلةو

133 618  135 128 132 413  36.6  35.9  34.8 

 49.1  55.7  69.3  056 723 528 786  126 856 شرق آسيا

 48.6  54.7  67.9  280 309 247 317  117 308 جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 67.9  70.9  74.8  034 197 1 741 111 1  764 868 جنوب آسيا

 19.4  21.9  28.6  333 121 836 124  923 128 بيأمريكا الالتينية والكاري

 32.9  35.0  40.4  123 74 456 67  732 54 الشرق األوسط

 60.3  64.1  71.3  648 557 266 492  575 361  أفريقيا جنوب الصحراء

 44.2  48.0  54.8  271 98 991 93  501 80 شمال أفريقيا

 ٢٠٠٦ تنقيح عام: في العالمالتوقعات السكانية : ولية استنادًا إلى شعبة السكان في األمم المتحدةحسابات منظمة العمل الد : المصدر
 .٢٠٠٧لقواعد البيانات السكانية، تحديث عام 

 من السكان في المناطق الريفية في المئة في ٦٠آل منهما أآثر من في  عيشتشهد أفريقيا وآسيا اللتان يو .٢٤
الطبيعي وتدفق المهاجرين من الديمغرافي مو الحضري بسبب التزايد  في معدالت النجدًاًا سريعًا ارتفاع، ٢٠٠٧

  . غير أّن سكان الريف في تزايد مستمر فيهما، والسيما في أفريقيا. الريف واآتظاظ السكان في المدن الصغيرة

 العشوائيينه ويشّكل التوسع الحضري جزءًا من عملية التنمية االقتصادية السليمة، لكّن شكله وسرعت .٢٥
: والفقر الحضري في تزايد سريع.  قدرة السياسات والمؤسسات واألسواق على مواجهتهمانتجاوزايغالبًا ما 

 في ١٩ بعد أن آانت تبلغ المئة في ٢٥، ازدادت نسبة السكان الحضر من الفقراء لتبلغ زهاء ٢٠٠٢بحلول عام 
ي تصميم سياسات من شأنها أن تعالج الرآود الريفي وبالتالي، يظهر التحدي المتزايد ف. ١٩٩٣١ عام المئة
وهناك حاجة إلى االستثمار والبنى .  بدًال من معالجة آل من هاتين المشكلتين على حدةمعًا،فقار الحضري إلوا

التحتية والمؤسسات داخل السوق وخارجه من أجل تسهيل التفاعل بين السكان وقطاع األعمال والخدمات 
 في المناطق الريفية والحضرية، وذلك بهدف نشر التنمية على طول سلسلة تربط بين والقطاع االقتصادي
 .مكتظة بالسكان والمدن الالنائيةالمناطق الزراعية 

  ١-٢اإلطار 
  "ريفي"معنى آلمة 

، على المستوى الدولي، يمكن تطبيقه على جميع البلدان، غير أّن "ريفي" متفق عليه لكلمة عريفال يوجد ت
وبالتالي، غالبًا ما يتم . معنى المتعارف عليه أآثر من غيرهان أو أصغر تقسيم مدني في بلٍد ما يبقى الحجم المك

 نسمة، في حين أّن المناطق ٢٠٠٠ المناطق الحضرية باعتبارها أماآن ذات آثافة سكانية تبلغ أو تتجاوز عريفت
وبالنسبة إلى البلدان حيث ال . يلة السكان نسمة ومناطق قل٢٠٠٠الريفية هي أماآن يقل فيها عدد السكان عن 

 آافية للتمييز بين المناطق الحضرية والريفية، تقترح التوصيات الدولية استخدام معايير ديمغرافيةكثافة الالتكون 
 التيار وافر النسبة المئوية من السكان النشطين اقتصاديًا والعاملين في مجال الزراعة، وت:إضافية، من قبيل

أو ضّخ المياه إلى المساآن بشكل عام، وسهولة الحصول على الرعاية الطبية وااللتحاق بالمدارس /ي والكهربائ
في الواقع، تشكل المناطق الحضرية والريفية تواصًال وترتبط ارتباطًا و. والتسهيالت الترفيهية، على سبيل المثال

  .ال ينفصم فيما بينها

                  
  :    انظر1

M. Ravallion et al.: New Evidence on the urbanization of global poverty World Bank Policy Research Working 
Paper No. 4199 (Washington, DC, World Bank, 2007). 
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 وتطوير البنية التحتية استحداث المنشآت االستثمار في  من حيثأن تكون محرومة المناطق الريفية كادوت .٢٦
وتفشل السياسة العامة عمومًا في تصويب هذا التحّيز . وتوفير الخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم

صول الحاألسواق أو النفاذ إلى  الحصول على رأس المال أو التكنولوجيا أو يفضي االفتقار إلى سبلو. الحضري
 تحقيق نمو اقتصادي إلى تقييد الفرص أمامالسلع العامة واالعتماد الكبير على قاعدة الموارد الطبيعية، على 
  .متنوع
ريفية تستلزم قوائم مختلفة من " عوالم" بين خمسة االقتصادي منظمة التعاون والتنمية في الميدانوتمّيز  .٢٧

 العالم التقليدي لمالك ؛الزراعية والتجارية آبيرة الحجمعالم األسر والمنشآت :  وهي،٢االستجابات السياسية
كفاف في زراعة الة يزراعال عالم األسر ؛التنافس على المستوى الدوليالقادرة على األراضي والمنشآت غير 

 وأخيرًا، األسر الريفية ؛صغربالغة ال والمنشآت ًا عالم األسر الريفية التي ال تملك أرض؛صغربالغة الوالمنشآت 
 المجموعة - وجود ثالث مجموعات متميزة من البلدانعن  البنك الدولي فيدوبالمثل، ي. التي تعاني من فقر مزمن

 ؛الثانية تضم البلدان التي تمر بمرحلة انتقاليةالمجموعة  ؛األولى تضم البلدان التي يعتمد اقتصادها على الزراعة
 أن برنامج النمو المستدام والحد من الفقر فيد آما ي- التحضرالثالثة تضم البلدان التي تطغى فيها سمة المجموعة 

 أّن السياسات الهادفة إلى التصدي للفقر هو الواضح لمثل هذه التصنيفات واألثر .٣يختلف بين مجموعة وأخرى
 أن ُيكتب لها أريدسياق معين إذا خاصة بكل الريفي وزيادة فرص العمالة في المناطق الريفية يجب أن تكون 

 أي أولئك الذين يعتاشون من - آما يجب أن تعترف بالطبيعة غير المتجانسة لفقراء المناطق الريفية. لنجاحا
صغار المزارعين من أصحاب األراضي ومن ال يملكون األراضي والعاملون بأجر واألقليات الثقافية (األرض 

إلى جانب )  الحرفيون والرعاة البدوييون والشعوب األصلية وصائدو السمكمزارع الكبرىواإلثنية العاملة في ال
  .  والمسنين والمعوقين،أفراد األسر التي ترأسها النساء

وتدل مجموعة واسعة من البراهين على أّن الحد من الفقر بطريقة سريعة في البلدان النامية يمكن تحقيقه  .٢٨
زراعي للفرد الواحد والقيمة المضافة  ويعود ذلك إلى أّن زيادة الناتج ال.٤من خالل التنمية الزراعية والريفية

تميالن إلى التأثير إيجابيًا وبشكل غير متناسب على مدخول أشد الناس فقرًا، مما يجعل الزراعة والتنمية الريفية 
 سمة اتسمت بها البلدان التي توصلت بنجاح إلى قوي وآان النمو الزراعي ال.٥ للفقراءؤاتي للنمو المأساسيتين

 مثل مناطق في آسيا لعبت فيها التحسينات التي شهدتها اإلنتاجية الزراعية دورًا مهمًا في مكافحة الحد من الفقر،
للفرد الواحد بالرآود والمحاصيل وعلى نقيض ذلك، في جزء آبير من أفريقيا، أصيب اإلنتاج الغذائي . الفقر

  .د المجاعة والفقرعلى صعيد واسع، مما أبطأ النمو بشكل إجمالي وأعاق التحول الهيكلي وزا

  ٢-٢اإلطار 
  قياسهما ومعناهما :الفقر وانعدام المساواة

وتستند القياسات في الغالب إلى الدخل النقدي . يمكن قياس الفقر بطرق عديدة، يتمتع آل منها بمزايا وحدود
 دوالرين لليوم الواحد هي وخطوط الفقر الدولية التي غالبًا ما يشار إليها والبالغة دوالرًا واحدًا أو. أو االستهالك

 ودوالرًا إلى دوالرين في اليوم يشكل ،"فقرًا مدقعًا"أمثلة عن هذا النهج، باعتبار أّن دوالرًا واحدًا في اليوم يشكل 
  .وفي الواقع، هذه القياسات هي للفقر المطلق". فقرًا حادًا إلى متوسط"

ظروف من الفقر المدقع بأقل من دوالر واحد في هذه القياسات، يعيش حوالي سدس سكان العالم في ل ووفقًا
وتتيح خطوط الفقر الدولية إجراء . بأقل من دوالرين في اليومسكان العالم وبشكل عام، يعيش نصف . اليوم

شديدة االرتفاع أو شديدة االنخفاض بحيث ال تسمح مقارنات فيما بين البلدان ومع مرور الزمن، ولكنها قد تكون 
 بالنسبة إلى عّرفوعلى نقيض ذلك، يرتبط الفقر النسبي بالسياقات وي.  بلٍد ماعنأو مناسبة قة بإعطاء فكرة دقي

مقترنًا الفقر يعّرف  هكذا،و. المعايير القائمة في مجتمع ما وباإلشارة إلى الناس من غير الفقراء في المجتمع
  .بعض المساوئ وبعض أوجه انعدام المساواةب

                  
منظمة التعاون والتنمية في باريس،  (الزراعة: النهوض بالنمو لصالح الفقراء: االقتصادي منظمة التعاون والتنمية في الميدان   2

  ).٢٠٠٦ ،االقتصادي الميدان
البنك الدولي، واشنطن  (١، الصفحة  عرض عام-الزراعة من أجل التنمية: ٢٠٠٨تقرير عن التنمية في العالم، :    البنك الدولي3

  ).٢٠٠٧العاصمة، 
  :    انظر4

World Bank: World Development Report 2008, op. cit; World Development Report 2005, op. cit., and FAO: Roles 
of Agriculture Project (ROA) (www.fao.org/es/esa/roa/). 

على سبيل .    بالرغم من هذه البراهين، تميل الجهات المانحة إلى التقليل من تمويل الدعم المقدم إلى القطاعين الريفي والزراعي5
ولي آقروض إلى قطاعات الزراعة وصيد األسماك ، لم تتجاوز قيمة المبالغ التي قدمها البنك الد٢٠٠٧المثال، خالل السنة المالية 

  ). ٢٠٠٧التقرير السنوي للبنك الدولي، : المصدر( في المئة من التزاماته اإلقراضية ٧والحراجة نسبة 
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ًة بمعامل جيني الذي يظهر أوجه انعدام المساواة الموجود في توزيع البيانات ويقاس انعدام المساواة عاد
قيم تتراوح بين صفر مرفقة ب باعتباره نسبة عّرفوهو ي). أو األسري(المتعلقة بالدخل أو االستهالك الشخصي 

فتقابل انعدام المساواة  ١أما القيمة ). أي يتمتع الجميع بالدخل نفسه(والقيمة صفر تقابل المساواة التامة . وواحد
  ). أي شخص واحد يتمتع بكل الدخل(التام 

وبالتالي، فإّن الفقر هو مفهوم متعدد . ويعاني الناس من الفقر بأشكال مختلفة، وليس فقط من ناحية الدخل
 العمرمتوسط :  هي،ويشكل دليل التنمية البشرية مقياسًا مرآبًا يقوم على ثالثة مؤشرات أساسية للفقر. األبعاد
 وشمولية للفقر مقارنة مع خطوط الفقر تكامًالويوفر هذا الدليل مقياسًا أآثر .  والتحصيل العلمي والدخلالمتوقع

  . بالنسبة إلى األراضي فقطإنماولكن ال يمكن حسابه بالنسبة إلى األشخاص أو العائالت 
وتتكون . بيعة متعددة األبعاد للفقر معالجة الطهاإن تلبية االحتياجات األساسية طريقة أخرى يتم من خالل

المؤشرات المرآبة لتلبية االحتياجات األساسية من خالل تخصيص عالمات للوفاء باالحتياجات األساسية 
والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمالة والدخل، ) ونوعية اإلسكان(المعترف بها والمرتبطة باإلسكان 

 البيانات، على توافر من المؤشرات التي تحسب عادًة بطرق متخصصة وفقًا لويمكن تطبيق هذه األنواع. إلخ
  .األراضيفضًال عن األفراد أو األسر 

يوجد بأشكال شتى، من بينها االفتقار إلى الدخل وموارد اإلنتاج الكافية "واعتبر إعالن آوبنهاغن أّن الفقر 
وء الصحة؛ والوصول المحدود إلى التعليم وغيره لضمان وسائل العيش المستدامة؛ والجوع وسوء التغذية؛ وس

من الخدمات األساسية أو االفتقار إليهما؛ وازدياد معدل الوفيات الناجمة عن األمراض؛ والتشرد والسكن غير 
 بشأن  وبرنامج عمل آوبنهاغنإعالن..." ( المالئم؛ والبيئات غير المأمونة؛ والتمييز واإلقصاء االجتماعيان

  ). األمم المتحدة:، نيويورك١٩٩٥مارس /  آذار١٢-٦ مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية، تماعيةالتنمية االج
الرفاه  ال يمكن قياسه حسب الدخل أو حتى حسب بلّن الفقر ليس متعدد األبعاد فحسب إ البعض يقولوقد 
يملكها الشخص أو بالشعور الذي توفره له هذه فاألمر ال يتعلق باألشياء التي : ، بالمفهوم المتفق عليه تقليديًاالمادي

يتعلق أو يستطيع أن يقوم به، بمعنى آخر به ما يقوم بماهية اإلنسان وما يستطيع أن يكون ويتعلق باألخيرة، بل 
  ).(A. Sen, Development as Freedom, Oxford University Press, 2001): نظرا (قدراتهاألمر ب

ويبدو أّن . التواصل بين الريف والحضر وآثاره االقتصادية على المناطق الريفيةوتم الترآيز مؤخرًا على  .٢٩
ل واألمن الغذائي، وعلى يخاالنمو الزراعي يعود بالفائدة على األسر الزراعية بشكل مباشر من خالل زيادة المد

ذائية وزيادة الطلب على وخفض أسعار المواد الغإلى األجور األ دفعاألسر الحضرية والريفية آذلك، من خالل 
الوسيطة، وتشجيع تطوير قطاع األعمال القائم على المواد الزراعية والخدمات  على السلع االستهالآية والسلع

 وهذا على األقل .والمناطق الريفية وزيادة العائدات من العمل ورأس المال وتحسين الفعالية اإلجمالية لألسواق
إذ  ،هد بلدان عديدة اتساع الفجوة القائمة بين سبل العيش الريفية والحضريةوفي الواقع، تش. من الناحية النظرية

. وعلى طول الطرقات الرئيسيةبالحواضر  الضواحي المحيطة فياآلثار اإليجابية الواردة أعاله أساسًا تتبين 
من الزيادة في ،  صغار المنتجين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المدخالت األحيان، ال يستفيدولكن في غالب
 العمال وآذلك حال. لهم في السوقيصا وال يحصلون إال على جزء ال ينفك يتضاءل من قيمة محأسعار السلع
  .األجريادات في  أسعار السلع إلى ز ارتفاعال يرون عادًة تحولالذين  الزراعيين

ين وينتقلون إلى أنماط في المراحل األولى من التنمية، عندما يكون السكان العاملون في الزراعة آثيرو .٣٠
أخرى من العمالة، يمكن أن يكون أثر زيادة المداخيل واألجور من الزراعة على باقي االقتصاد ذا أهمية 

فآليات االنتقال في سوق العمل تزيد األجور في قطاعات أخرى، في حين أّن فرص العمل تتحّسن من : خاصة
 إلى قطاع الزراعة، عن الوصول الثراء المتزايد قّصرإذا وبالعكس، . المداخيل على الطلبارتفاع خالل أثر 

 جماح األداء االقتصادي إلى آبح االقتصاد الريفي ؤدي رآودة، فمن الممكن أن ييمداخيل الزراعلم ترتفع الو
 ولكن ،زيادة إجمالي اإلنتاجية الزراعية من خالل التقدم التقني واالستثمار أمٌر أساسي للحد من الفقرف. العام

 تصميم خدمات الدعم الزراعي خصيصًا لتلبية احتياجات المزارع الصغيرة التي ال بد منحتى يحدث ذلك، 
  . من سكان الريف وتؤمن معظم اإلنتاج الغذائي في البلدان الناميةعظمألاسواد تشّغل ال

الزراعيين  العمال عدد ابتكارات معززة للعمل تسمح لنفس اعتمادويمكن أن ينجم تحسين اإلنتاجية عن  .٣١
التربة تحسين خصوبة أآبر من األراضي أو من خالل استخدام أنواع أفضل من البذور وعلى مساحة أن يعملوا 

، بل هو تطبيٌق استخدام اآلالتوليس التقدم التقني مجرد مسألة . والرّي، وآلها عوامل ترفع من إنتاجية األرض
 وذلك من خالل اختيار المحاصيل والماشية التي لممارسات زراعية جيدة من أجل زيادة إنتاجية األرض،

تتناسب مع نوعية التربة واألرض والظروف المناخية واالختيار الحكيم للمدخالت واللجوء إلى التكنولوجيا 
في هذا المعنى، يستند التقدم التقني بشكل آبير إلى مهارات . المحاصيل تناوبالحراثة وممارسات والمؤاتية 

وقد يقوم التقدم التقني في .  المعلومات واالئتمان واألسواقتوافرزراعية وثقافتها، إلى جانب القوى العاملة ال
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 على  النهج لزيادة اإلنتاجيةشتى النظر في أثر ال بد منوبالتالي، .  العمال أو زيادتهمإزاحةالزراعة إما على 
 . العمالة

  ٣-٢اإلطار 
  عمالفي ال وقلة لما الرأسفي آثافة : الزراعة التجارية الحديثة

ترّآز الزراعة التجارية الحديثة على تكوين رؤوس األموال والتقدم التكنولوجي والبحوث العلمية والتنمية 
وبالرغم من أّن .  اإلنتاج بكامله إلى السوقجهويو. لنواتج واإلنتاجيةرفع مستويات اإلى دون هوادة التي تهدف 

 تستخدم على وجه االحتمالالمهام، فهي في معظم الحاالت، المزارع المتخصصة تتباين من حيث الحجم و
ة والحصادات المدمجة وصوًال إلى تقنيات ضخمتجهيزات آلية متطورة مدخرة لليد العاملة، انطالقًا من الجرارات ال

ومن . محصول واحد مثل القمح أو الذرةبغالبًا  طائرات والتي تسمح بزراعة عدة آالف من الهكتاراتبالالرش 
الل األساليب ذات الكثافة الرأسمالية واالعتماد على اقتصادات الحجم، تؤثر مثل هذه الزراعة التجارية على خ

هيكليات السوق على المستويين الوطني والعالمي، وتقّوض في العديد من الحاالت استمرارية الزراعة صغيرة 
  .الحجم وتهدد سبل عيش صغار المزارعين

ة التجارية الحديثة بكثافة أسواق السلع األساسية والقدرة االقتصادية لعدد محدود من وغالبًا ما ترتبط الزراع
 توزع منشأتان ال على سبيل المثال،و. الزراعية متعددة الجنسية في السلسلة الغذائية الصناعية  التجاريةالشرآات

 ثالثة أرباع تجارة الموز، حواليتسيطر خمس شرآات على  من الحبوب في العالم، والمئة في ٨٠ أآثر من غير
التجارة في سلع من قبيل الشاي والكاآاو والبن بشكل آبير بين أيدي عدد محدود من الشرآات متعددة تترآز و

  .الجنسية

  سمات ممّيزة ألسواق العمل الريفية
ففي . صاف الفعالية واإلنيتناوالنيمكن القول إّن أسواق العمل تعمل جيدًا إذا آانت تحقق هدفين أساسيين  .٣٢

سوق عمل يتسم بالفعالية، من األرجح أن يجد جميع العمال الراغبين في العمل حسب األجور المتعارف عليها 
 إذا  مما عن طريقة التأآدعادةويتم قياس اإلنصاف . عمًال مؤاتيًا بسرعة يتناسب ومهاراتهم وتعليمهم وخبرتهم

آما يتسم سوق العمل الذي يعمل جيدًا بحماية مناسبة . طلع بهآان العامل يتلقى أجرًا وفقًا لقيمة العمل الذي يض
للعمال من خطر خسارة الدخل، وذلك من خالل تمكين العمال من إيجاد عمل جديد بسرعة أو من خالل توفير 

  .سيءووفقًا لكل هذه المعايير، تميل أسواق العمل الريفية إلى العمل بشكل . حماية اجتماعية مالئمة لهم

وبدًال من .  على أرض الواقعجود آيان متجانس غير موجودوب" سوق العمل" مصطلح فيدقع، يفي الواو .٣٣
.  أو المحاصيل أو المهنة أو المنطقة الجغرافيةقطاعز فيما بينها بالايلعمل تتما أسواق تعددية فيذلك، هناك 

لمزارعين الذين يكسبون لقمة بين السكان من المزارعين وغير اتجمع وتكون االقتصادات الريفية عادة مختلطة، 
 وبين أصحاب العمل الذين يتنافسون فيما بينهم ، منها الزراعية ومنها غير الزراعيةمترابطة،عيشهم من أنشطة 
  .المتاحة، السيما خالل فترات الذروة في الموسم الزراعيلجذب اليد العاملة 

  إلى بين أصحاب العمل والعمالالبارزة ة في القوى االقتصادية واالجتماعية والسياسياالختالالتتميل و .٣٤
أن تكون أآثر شيوعًا في المجتمع الريفي منه في المناطق الحضرية، ويمكنها أن تقّوض المسار المنصف 

 أصحاب العمل على األرض الزراعية قتصر امتالك وسيطرةوفي الغالب، ال ي. والفعال ألسواق العمل الريفية
 من قبيل السكن والحصول على المياه وعلى الموارد ،إليها العمال أخرى يحتاج أصولفحسب، بل على 

قد و.  وفي بعض الحاالت المدارس ومرافق الرعاية الصحيةواالئتمانالحرجية والحيوانات والمتاجر الصغيرة 
ل لعالقات المترابطة والمعقدة التي تشمل األجور والمقايضة وأنواعًا أخرى من التبادل بين أصحاب العما تؤدي

غير على قروض من الحصول  العمال ال يستطيععلى سبيل المثال، عندما و.  تبعية العمال، إلى مفاقمةوالعمال
صاحب األرض الذي يعملون غير يستطيعون استئجار الثيران من ال أصحاب العمل الذين يعملون لديهم أو 
وغالبًا . خرىاألمجاالت  في تلك التائجنال يمكن أن ترتبط آذلك باألجورلحسابه، فإن المفاوضات بشأن معدالت 

حيث يتوجب على ب العمل سدادًا لدين أو العمل الجبري عن تداخل أسواق العمل وأسواق االئتمان عالقةنشأ تما 
وتشّكل هذه األنواع من . صاحب العمل أن يعمل لحساب هذا األخير إلى أن يفي آامل قيمة الدينل مدينالعامل ال
  .ًا من حقوق اإلنسان األساسية العمل حرمانعالقات

 ال بل ، عالقات العمل التقليديةال تزالويميل تنظيم العمل إلى الضعف في المناطق الريفية حيث  .٣٥
يتمتع العمال الريفيون بحقوق قانونية أقل من العمال اآلخرين، وفي المناطق التي موجودة، وحيث  ،اإلقطاعية

ويكون تنظيم العمل أآثر متانة عندما تكون المزارع . رع الصغيرةتسود فيها عمالة موسمية وعرضية في المزا
  . أآثر استدامة وعالقات العمل أآثر تنظيمًا، آما يحصل في المزارع الكبرىاالستخدامآبيرة الحجم و
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الجنسين المساواة بين عوامل من قبيل مسألة تصحبها  حواجز مهمة أمام العمالة وقد يؤدي وجود .٣٦
. سوق العملسير ويساهم مثل هذا التمييز في اختالل . تقييدًا جسيمًا حراك العمال ، إلى تقييدئفةاإلثنية أو الطا وأ

. لفقراءل المؤاتي  بالنموويكون تحسين سير أسواق العمل الريفية ضروريًا لنجاح السياسات المعدة للنهوض
 من خالل سوق العمل في ون بالتالييملكها الفقراء، وهم يشارآالتي وغالبًا ما يكون العمل الوسيلة الوحيدة 

 .النشاط االقتصادي

  ٤-٢اإلطار 
   بنوع الجنس بالنسبة إلى أسواق العمل الريفية والحد من الفقراألبعاد المتعلقة

يحّد انعدام المساواة بين الجنسين النمو االقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر ويقلل من فعالية برامج 
.  الزراعية والقوى العاملة والنظم الغذائيةاألغذية دعامة قطاع عادةل النساء وتشّك. وسياسات الحد من الفقر

قسم آبير من األنشطة المدرة   وعن إلى حٍد آبير عن أنشطة ما بعد الحصادت مسؤوال النساءما تكون وغالبًا
جال الكبير إلى العمل الزراعي إلى ميل الر" تأنيث "ىيعزوفي بعض المجتمعات، . للمداخيل من خارج الزراعة

  .مغادرة المناطق الريفية واالنتقال إلى األنشطة غير الزراعية
زيادة إنتاجيتهّن بالسعي إلى  فيما يتعلق نوتميل النساء إلى العمل في ظل ظروف ليست في مصلحته

 حقيقتومن المتوقع أن يكون لثالثة حواجز من أآثر الحواجز شيوعًا أمام . األسواقإلى  نفاذهنسبل وتعزيز 
حقوق الملكية غير المأمونة أو غير الكاملة والخدمات المالية الضعيفة والبنى أي  - ريفية أآثر آفاءةأسواق عمل 
ويمكن أن يساهم اعتماد منظور متعلق بنوع الجنس في إعداد .  أثر ضار بشكل خاص على النساء- التحتية السيئة

النساء على ملكية األراضي آحق من حقوقهّن حصول نية  إمكا ضمانإّن. سياسات أآثر نجاعة للحد من الفقر
 ، إنمااإلنتاجية وزيادة حصولهّن على مدخالت من قبيل االئتمان واألسمدة وخدمات اإلرشادصول والتحكم باأل

  . الحد من الفقر بشكل مستدام في المناطق الريفيةوضمان هوتنويعالنمو هي وسائل ملموسة لتعجيل 

  حيث يأتي العرض من، آبير عبارة عن أسواق للعمال غير المهرةهي إلى حدية أسواق العمل الريفو .٣٧
  وعمل األطفال فيالعمل العارضويساهم انتشار . الرسميينعمال يتمتعون بالقليل من التعليم أو التدريب 

 ونيتّك وحيث تسود المزارع العائلية الصغيرة،. القدرة على التفاوضضعف األجور ووتدني اإلنتاجية نخفاض ا
 الذي تحصل عليه الدخلمعظم عرض اليد العاملة من صغار المزارعين ومن عائالتهم التي تحتاج إلى استكمال 

  تقييمطريقةويتحدد عرض اليد العاملة بشكل آبير من خالل . خدماتها تأجير الخاصة من خالل امن ممتلكاته
جور التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال عملوا  لعائدات العمل على مزارعهم مقارنة مع األصغار المزارعين

وفي المناطق التي يكثر فيها العمال ويشتد اآتظاظ السكان على األرض، غالبًا ما يكون . لحساب أشخاٍص آخرين
ويتسبب انتشار . لمعدل األجر الساري عدم قدرة العمال على إيجاد عمل وفقًا بسببهناك بطالة غير طوعية 

 األسرة المعيشية لكل من المزارعين والعمال بأجر دخل دورة يكون فيها باستمرار زراعة العمل األطفال في
  .غير آاٍف لتلبية احتياجاتهم االقتصادية

  ٥-٢اإلطار 
  ؟ من يعمل في الزراعة

 أنواع عديدة ، إلى نشوء المجموعة الكبرى من أنماط ملكية األراضي ووسائل الزراعةتؤديفي الزراعة، 
، الفئات ويشمل أولئك الذين يعملون في الزراعة. عمل وأشكال مختلفة من مشارآة القوى العاملةمن عالقات ال

  :التالية
  العاملون بأجر

ُيستخدمون عادًة مقابل أجر في الضيعات والمزارع المتوسطة : العمال الزراعيون المستخدمون بشكل دائم 
  .والكبيرة

  .ة، مثل رش المبيدات والحراثة، إلخُيستخدمون لمهام محدد: العمال المتخصصون 
يمكنهم أن يتنقلوا بين الزراعة وغيرها من : العمال الموسميون أو العارضون أو المؤقتون أو اليوميون 

  . العمل، وغالبًا ما يعيشون ويعملون في ظروف هشةلتوافراألنشطة الريفية وفقًا 
 عادة وهم يعيشون في مساآن فقيرة  ،ل فترات الحصادُيستخدم هؤالء العمال مؤقتًا خال: العمال المهاجرون 

  .ويحصلون على أجور متدنية وغالبًا ما يفتقرون إلى الخدمات الصحية

  العاملون لحسابهم الخاص
يديرون منشآت متخصصة في اإلنتاج الزراعي، ويستخدمون تكنولوجيات متقدمة : أصحاب األراضيآبار  

  .لخا والمساعدة التقنية، التأمين على المحاصيل وويستفيدون من الحصول على االئتمان
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يديرون المزارع بوسائل مالية وتقنية متفاوتة ويمكنهم أن ينتجوا : أصحاب األراضي المتوسطة والصغيرة 
  .أو سوق التصدير/للسوق المحلية و

ن منشآت صغيرة جدًا يتواجدون أساسًا في البلدان النامية، وغالبًا ما يملكو: الكفافزراعة في المزارعون  
 وهم غير قادرين على الحصول على االئتمان أو التجهيزاتوال يتمتعون بالدراية التقنية الكافية وتنقصهم 

  .دخلهم لزيادة بأجرآعاملين بصورة مؤقتة ويمكنهم أن يعملوا النفاذ إلى األسواق، 
 جهةت المحلية أو الدولة أو  تملكها المجتمعاأراضييزرعون : المزارعون بالمشارآة والمستأجرون 

 يدفع المستأجرونفي حين  لمالك األرض، يجارإخاصة، ويدفع المزارعون بالمشارآة حصة من المنتوج آ
  .ًا محددًا سنويًاإيجار

  أفراد العائلة الذين ال يتلقون أجرًا
م ال تظهر في  األسرة ويتقاسمون عائدات إنتاج األسرة، بالرغم من أّن مساهمتهدخليساهم عملهم في  

  .وتشمل هذه الفئة من العمال العديد من النساء واألطفال. إحصاءات العمل

  فئات أخرى
  .يساهمون في المنشآت االقتصادية الجماعية لإلنتاج والتسويق الزراعيين: عمال التعاونيات 
راعة الكفاف يملكون األرض باعتبارها ملكية جماعية وغالبًا ما ُيستخدمون في ز: الشعوب األصلية 

  .ويمكنهم أن يعملوا بشكل مؤقت في المنشآت الزراعية
  .العمال األطفال 

ويمكن أن يرتدي ذلك . يشيع تبادل العمال غير القائم على السوق في المناطق الريفية في العديد من البلدان
من الفعالية أن يزيد طوعي تبادل العمال اللويمكن .  أو التبادل أو فرق العمل وما إلى هنالكالتبعيشكل العمل 

  .بما أنه وسيلة لحشد العمال عندما تكون هناك حاجة آبيرة إليهم وعندما تكون اإلنتاجية عالية

األسعار التي تميل إلى الحد من الطلب اإلجمالي على اليد والطقس تقلبات الزراعة معرضة لمخاطر و .٣٨
الكبرى وتؤدي التقلبات . ها االضطالع باإلنتاج الزراعيالعاملة وتؤثر على الترتيبات التعاقدية التي يتم بموجب

 الدورة الزراعية إلى أنماط من العمالة الموسمية والهجرة طوالفي الطلب على اليد العاملة وفي إنتاجية العمل 
 العارضة العمالة وغلبةالموسمية وتفاوت األجور في السنة الواحدة وانتشار البطالة الجزئية على شكل واسع 

دخل وال يحصّلون سوى  العمل لنصف السنة فقط في العادةويجد العمال الزراعيون بأجر . ى العمالة الدائمةعل
 في أسواق العمل الريفية معقدة االستخداموغالبًا ما تكون عالقات . فيما بين المواسميكاد ال يذآر يقتاتون به 

المتعاقدين في اليد  آبير من اليد العاملة بواسطة يتم فيها عرض عددسيما في المناطق التي  تنظيمها، الويصعب 
  .العاملة والمتعاقدين من الباطن وأرباب الشغيلة

إلى مناطق ريفية أخرى خالل فترات " ُيجتذبون"فالناس . وتتمتع الهجرة الريفية بمكون موسمي متين .٣٩
ين يمكن أن يصبح المزارعون  الزراعي عندما يكون الطلب على اليد العاملة مرتفعًا، في حفي النشاطالذروة 

خارج الموسم مهاجرين مؤقتين إلى المناطق الحضرية لالستفادة من فرص العمل المتاحة فيها، وغالبًا ما يكون 
على سبيل المثال، و. لرفاهيةإلى تحسين ا الهجرة الموسمية تؤديويمكن أن . ذلك في االقتصاد غير المنظم

 في المئة في ٥ زهاء  بلغت أّن الهجرة الموسمية أدت إلى زيادة سنويةأجريت مؤخرًا دراسة في فيتنام أظهرت
فغالبًا ما يعاني .  ولكن، للهجرة الموسمية آلفتها.٦ الفقرنسبة نقاط مئوية في ٣نفقات األسر وإلى تراجع بلغ 

يث األجر العمال المهاجرون في الزراعة من معاملة تمييزية في العمل ويواجهون أوضاعًا سلبية آبيرة من ح
إّن الرجل رأس العائلة فوعندما تهاجر األسر للعمل في الزراعة، . والحماية االجتماعية والسكن والرعاية الطبية

، بالرغم من مشارآة الزوجة واألوالد في أغلب األحيان  الذي يرد في آشف مرتبات صاحب العمل الوحيدهو
ُيترك ول أفراد العائالت عن بعضهم البعض لعدة أشهر وعندما يهاجر األهل بمفردهم، ينفص. في العمل الفعلي

  .األوالد في رعاية أشخاص آخرين

                  
  :    انظر6

A. de Brauw and T. Harigaya: “Seasonal migration and improving living standards in Vietnam”, in American 
Journal of Agricultural Economics (Oxford, Oxford University Press) Vol. 89, No. 2, 2007. 
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  ٦-٢اإلطار 
  ئيةسلسلة الغذاالالحياة العملية على هامش  : الزراعة والعمال المهاجرون

على غرار أقرانهم في الواليات المتحدة، منافسة دولية  ،يواجه مزارعو الفاآهة والخضار األوروبيون
ة وقد سعوا إلى خفض التكاليف من خالل اللجوء إلى مجموعة من األجانب شبه القانونيين الذين يأتون شرس
ويؤدي ذلك . هاوجنوب شرقأوروبا  ومن البلدان األآثر فقرًا في شرق هاوغربأفريقيا غالبيتهم من شمال  في
بيوت الدفيئة عمٌل وسخ ومتطلب أّن العمل في الحقول وباإلضافة إلى تدني األجور وسوء ظروف العمل،  إلى

  .ال يشجع العمال المحليين على القيام بهمما  ،وخطير
إّن قبول أعداد آبيرة من العمال المهاجرين من دون ف،  ذلكوبالرغم من البيانات السياسية التي تفيد بعكس

ضرورات موسمية تحّتم  وعدم إنفاذ قوانين العمل بشكل صارم، ال سيما في المناطق الزراعية التي تشهد وثائق
، لألجانب المستضعفين بسبب التام ، إذا لم يكن االستغاللاماالستخدانتشار  يسهالن ،وجود المزيد من العمال

  . الحاجة ووضعهم القانوني الهّش
 علىو.  وقرارات االستثمارالمحاصيلالعمال المهاجرين في اختيار توافر ؤثر يباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن 

ثال، انتقل المزارعون في أجزاء من إسبانيا، على مدى العقدين الماضيين، من زراعة الحبوب سبيل الم
  .  أآثر آثافةيدًا عاملةزراعة األشجار المثمرة وزراعة الدفيئة التي تتطلب  إلى

  : المصدر
J.E. Cole and S.S. Booth, Dirty Work: Immigrants in Domestic Service, Agriculture and Prostitution in 
Sicily (Lexington Books, Lanham, 2007), pp. 67–105. 

ضيعة  العمال المستخدمين في مزرعة أو عددتؤثر هيكلية نظام اإلنتاج الزراعي بشكل آبير على و .٤٠
الذي أصبح سمة ،  أنماط التعاقد الزراعي أحدالزراعة بالتعاقدوتشكل برامج . وعلى ظروف االستخدام والعمل

 شراء عن طريق، تزيد شرآة زراعية آبيرة إنتاجها الخاص وبصورة عامة. امية في إنتاج السلع الزراعيةمتن
سلع زراعية ذات نوعية محددة بسعر مضمون من المزارعين المحليين الذين يستخدمون بدورهم عماًال 

رابطات زايد إلقامة وإدارة وتقوم الشرآة األساسية بمساعدة المزارعين بشكل مت.  لالضطالع باإلنتاجزراعيين
التي تأتي بالعمال و التابعة لها ، استخدام العمالإداراتيتم ذلك بواسطة ما ، وغالبًا لصغار المزارعين

  .الموسميين والعارضين للعمل في المزارع الصغيرة التي يملكها األعضاء فيها
، بتحليل األنماط لدولي لألراضياالئتالف ا، بدعٍم من ٧لرابطات عمال األغذيةقام االتحاد الدولي و .٤١

 تمتلكها اإلنتاج القائم على مزارع  من التي انتقلت،لعمل الزراعي في صناعة السكر في أوغندافي االمتغيرة 
بإنتاج الكثير من   مع شرآة السكرزارعين العاملين بموجب عقدمفيه صغار ال إلى نظام يقومالشرآات الكبرى 

 في عداد القوى الجاري التخفيض:  إلى النتائج االجتماعية والعمالية التالية٨توّصل التقرير وقد. قصب السكر
 استخدام؛ زيادة ) األساسيةالمزرعةأي ( التي تديرها مباشرة شرآة السكر في المزارعالعاملة الدائمة بأجر 

عارضين بأجر في  األساسية؛ االستخدام المتزايد للعمال الالمزارعالعمال بأجر بموجب عقود قصيرة المدة في 
المزارع األساسية؛ توظيف المزيد من العمال العارضين بأجر من جانب المزارعين العاملين لحسابهم الخاص، 

صغار المزارعين،  السكر؛ تعاونيات مزارعمع شرآات " من الباطنآمتعاقدين "بموجب عقود  في إنتاج السكر
 عماًال عارضين بأجر للعمل في مزارع أعضائها؛ زيادة خدموالتي تست في اليد العاملة، ة متعاقدالعاملة بصفتها

وقد زادت اآلثار المدمجة لهذه التغيرات على العمال بأجر من . إضفاء السمة العرضية على العمالة شاملة في
انعدام األمن الوظيفي وتدني معدالت األجور وسوء ظروف العمل وزيادة انعدام األمن الغذائي وتنامي مستويات 

  .رالفق
 األزهارلقد وضع مجلس و.  إلى تردي ظروف االستخدام والعملبالضرورة بيئة أعمال تنافسية وال تؤدي .٤٢

 من صادرات آينيا المئة في ٧٠ تشكل أآثر من لزراعة األزهار شرآة ٥٠الكيني الذي يضم أعضاؤه أآثر من 
اجتماعية وبيئية إلى جانب متطلبات تدقيق تشمل معايير ل، مدونة ممارسات تدعمها عمليات منتظمة لاألزهارمن 

توفير بيئة عمل آمنة، وتوفير ( صحة العمال وسالمتهم :وتشمل المتطلبات االجتماعية األساسية. نظامية ودولية
 الوظيفة ومواصفاتعقود العمل (؛ الرفاه العام للعمال ) واإلشراف العملتوجيهاتولحماية الشخصية معدات ا

ازة المتناسبة مع طول مدة  والرعاية الطبية واإلجازة السنوية وإجازة األمومة واإلجقلالنواألجور والسكن وسالمة 
 الحرية النقابية تشمل التي ةاالجتماعي؛ قضايا المساءلة )الستخداماشروط وظروف الخدمة وغير ذلك من 

األجر مضايقة و الع وآليات منة بين الجنسين واإلنصاف المساواانوالمفاوضة الجماعية وعمل األطفال ولج
                  

  .   االتحاد الدولي لرابطات عمال األغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والمقاصف والتبغ والرابطات المتصلة بها7
  :    انظر8

IUF: Changing patterns of agricultural production, employment and working conditions in the Ugandan sugar 
industry (Geneva and Rome, IUF/International Land Coalition, 2003). 
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مجلس  ويزمع. موراأل وغير ذلك منعمل ذي القيمة المتساوية وإجراءات معالجة مظالم العمال، عن الالمتساوي 
قدم تدريبًا لصغار و منهم، الحجم ومتوسطي األزهار الكيني إلى توسيع عضويته ليشمل صغار مزارعي األزهار

  .٢٠٠٤٩ و٢٠٠١بين  المزارعين
م بمعالجة وتصدير منتجات ن غانا المحدودة، وهي تعاونية لتسويق األناناس تقو شرآة فارمابايوتقدم .٤٣

واثنان من المنتجين ويملك هذه التعاونية أعضاء من خمس تعاونيات زراعية . مختلفًا جدًامثاًال أعضائها، 
نا المحدودة ويستند الترتيب إلى عقود رسمية مبرمة بين شرآة فارماباين غا. ألناناسل صدرين السابقينموال

أرباحًا أآبر المنتسبة إلى هذه الشرآة  في التعاونيات صغار المنتجينويحقق . والتعاونيات وأعضاء التعاونيات
 المزارعين دخلوآان الترتيب ناجحًا في زيادة . ويواجهون مخاطر أقل من أولئك غير المنتسبين إلى الشرآة

باإلضافة إلى ذلك، نشط أعضاء التعاونيات في . بحثًا عن العمل وتوليد العمالة وآبح جماح الهجرة باتجاه المدن
  .١٠ ومّولوا بناء المدارس وقاموا بتوفير مرافق أساسية أخرى المحليةمجتمعاتهم

. توجد أغلبية التعاونيات في المناطق الريفية حيث تكون في غالب األحيان مصدرًا مهمًا للعمالةو .٤٤
لعمل لحسابهم الخاص، ومرد ذلك أّن على اآذلك على قدرة المزارعين باإلضافة إلى ذلك، تحافظ التعاونيات 

االستمرار في ب من الخدمات، مما يسمح لهم الدخلالعديد من المزارعين هم أعضاء في التعاونية ويستمدون 
 في: وتوجد التعاونيات على مختلف أشكالها في السياق الريفي. العمل الزراعي والمساهمة في المجتمع الريفي

 والسياحة واإلسكانوفي الخدمات المالية والطاقة ) بيعوالتجهيز والتسويق والشراء والاإلنتاج (الزراعة 
  .واألعمال اليدوية

  تحسين أسواق العمل الريفية
 ألّن إدارة سوق العمل والمؤسسات غالبًا ما تكون ضعيفة يءستميل أسواق العمل الريفية إلى العمل بشكل  .٤٥

 ويظهر الشكل. د العرض والطلب على اليد العاملةلعوامل التي تحدالتصدي مباشرة لة على وتتمتع بقدرة محدود
وتظهر العناصر المؤثرة .  العوامل الرئيسية التي تؤثر في أسواق العمل الريفية فيما يتعلق بالعرض والطلب١-٢

العوامل   على اليمين، وتظهرمن ناحية العرض في العمود األيسر، في حين تظهر تلك التي تؤثر من ناحية الطلب
فهم أما . أسواق العمل الريفية معقدة وسلسةو. المرتبطة بالمؤسسات والهيكليات واإلجراءات الوسيطة في الوسط

البيانات الديمغرافية والمعايير االجتماعية والحصول على (آيف تتفاعل الشروط المؤثرة في عرض اليد العاملة 
النمو االقتصادي العام ومستويات (مع الظروف المؤثرة في الطلب ) عليماألراضي ومستويات الصحة والت

 أمام الحكومة والشرآاء  التحديات والفرصتتناوليقدم استشرافات ف)  إلى األسواق والتقدم التقنيوالنفاذاالستثمار 
 المؤسسات ومن خالل.  أآبر وذات نوعية أفضل في المناطق الريفيةبفرص عمل من أجل النهوض االجتماعيين

والهيكليات واإلجراءات الوسيطة إلدارة أسواق العمل، يمكن للهيئات المكونة الثالثية أن تعزز مباشرة سير أسواق 
 .العمل بفعالية أآبر من حيث النجاعة واإلنصاف والحماية االجتماعية

  إطار أسواق العمل الريفية  :١-٢الشكل 

  جانب الطلب   الوسيطةالمؤسسات والهيكليات واإلجراءات  جانب العرض

  الظروف المؤثرة في العرض
  نمو السكان وتكوين األسر  
المعايير االجتماعية المتعلقة   

  بعرض اليد العاملة 
  أنماط الهجرة وآثافتها  
النمو الحضري وما يصاحبه   

  من طلب على اليد العاملة
الحصول على األراضي   

  وغيرها من األصول المنتجة
  ةالتغذية والصح  
  التعليم والمهارات  
  تحويالت المداخيل  

  السياسات واللوائح والخدمات الحكومية
  سياسات االقتصاد الكلي والسياسات المالية  
  السياسات الزراعية والقطاعية  
  السياسات التجارية والزراعية  
البنية التحتية والتعليم والصحة، (االستثمار العام   
  .)لخا
  ق الملكيةسيادة القانون وحقو  
  عمليات إصالح األراضي  
  قوانين العمل واللوائح، بما فيها معايير العمل الدولية  
  نظم المعلومات والتسويق  
  خدمات العمالة  
  بيئة تمكينية لقطاع األعمال واالستثمار  
  )المساعدة اإلنمائية الرسمية(سياسة الجهات المانحة   

  الظروف المؤثرة في الطلب
  قتصادي العامالنمو اال  
  نمو الناتج الزراعي للسوق المحلي والتصدير  
  نفاذ المنتجات الزراعية إلى السوق مع شرآاء تجاريين  
  نمو األنشطة الريفية غير الزراعية  
  االستثمار العام والخاص في المناطق الريفية  
   النمط والكثافة-التقدم التقني في الزراعة   
ي الزراعة وفيما يتعلق أسعار العوامل النسبية ف  

  بالقطاعات األخرى
  إنتاجية اليد العاملة في الزراعة  
  األشغال العامة  
  النمو الحضري  
  هيكلية المزارع  

                  
  http: www.kenyaflowers.co.ke:   .   انظر الموقع9

  :   انظر10
G. Yeboah: “The Farmapine model: A cooperative marketing and a market-based development approach in Sub-
Saharan Africa”, in Choices; www.choicesmagazine.org/2005-1/grabbag/2005-1-16.htm. 
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  جانب الطلب   الوسيطةالمؤسسات والهيكليات واإلجراءات  جانب العرض
  الطابع الموسمي  
  هيكلية ملكية األراضي  

  أنواع العمل والعمال
  )الفئات المتداخلة(

العمال بأجر، بمن فيهم العمال   
بدوام الدائمون والذين يعملون 

آامل أو بدوام جزئي والعمال 
العارضون والمؤقتون 

  .والموسميون، الخ
العاملون لحسابهم الخاص، بمن   

فيهم في المجالين الزراعي 
وغير ) صغار مالك األراضي(

مزودو الخدمات (الزراعي 
وقطاعات األعمال صغيرة 

  )الحجم
  المزارعون بالمشارآة  
المزارعون المتعاقدون والعمال   
ريفيون اآلخرون في ظل نظم ال
  "التعاقد من الباطن"

  الشرآاء االجتماعيون والمجتمع المدني 
  والقطاع الخاص

  نقابات العمال  
  منظمات أصحاب العمل  
  المنتجين الزراعيين/منظمات المزارعين  
  التعاونيات  
منظمات التوعية والخدمات، بما فيها المنظمات غير   

  الحكومية
  صةالمنشآت الخا  
  سلسلة القيم والمنظمات القطاعية  
  جهات التسويق الوسيطة  
  الجهات المالية الوسيطة  

  

أو لحسابهم /فئات العمال بأجر و
الخاص، الذين قد يكونون 

  :معرضين للتمييز، تشمل ما يلي
  العمال الشباب  
  النساء  
  العمال المهاجرون  
الفقراء ممن ال يملكون   

  األرض
  يةالشعوب األصل  

  العوامل االجتماعية والثقافية والمؤسسات االقتصادية
الشبكات غير الرسمية والروابط العائلية وصالت   

  القربى
  المعايير الثقافية  
  الزراعة بالمشارآة  
  الزراعة التعاقدية وجمعيات المزارعين بالتعاقد  
  عمليات تبادل العمال غير القائمة على السوق  
  مل سدادًا لدينعبودية الدين والع  

  

ينبغي إيالء اهتمام خاص إلى 
  :المناطق الريفية في مجال

  عمل األطفال  
  العمل سدادًا لدين  

    

حيثما تغيب مؤسسات سوق العمل الفعالة، تميل العوامل االجتماعية والثقافية إلى تأدية دور بارز في و .٤٦
 غير الرسمية معلومات بشأن الباحثين عن عمل وتوفر الروابط العائلية والشبكات. سير أسواق العمل الريفية

 معينة من العمل لفئات معينة من العمال، إلى جانب أنواع وهي تؤثر على تخصيص ة،وفرص العمل المتاح
وقد تحول المعايير الثقافية دون حصول بعض فئات من العاملين على وظائف . شروط وظروف عقود العمل

األجور استنادًا إلى التمييزات االجتماعية القائمة على نوع الجنس والسن معينة وقد تحدد مستويات التوظيف و
  .والطائفة والدين والجنسية واإلثنية، من بين أمور أخرى

ولمواجهة ذلك، يمكن أن تعمل الحكومات مع الشرآاء االجتماعيين من أجل تحسين سير أسواق العمل  .٤٧
أو اللوائح تميل إلى أن تكون / ولكّن إصالحات سوق العمل و.الريفية بهدف زيادة اإلنصاف والحد من أثر الفقر

ففي المناطق الريفية، قد يكمن حد بارز من الجدل في اآلثار على هيكليات . مثيرة للجدل، وذلك لطائفة من األسباب
وحتى تكون .  الحقوق المكتسبة إلىبالنسبة اإلصالحات تمثلهسيما سياسات التغير الزراعي والتهديد الذي  القوة وال

 تنسيقها مع السياسات العامة األخرى، مثل تلك القائمة في مجاالت التعليم بد من الإصالحات سوق العمل ناجحًة، 
ثير وي ،ولكّن توفير الخدمات العامة في المناطق الريفية يميل إلى أن يكون ضعيفًا. أو الزراعة أو األشغال العامة

  . مهمًا في مثل هذه البيئات المقّيدة من حيث الموارد والقدراتتنسيق السياسات واالتساق عادًة تحديًا

أساسي من أجل تعزيز أداء أسواق العمل الريفية، أمر إّن حفز نمو المزارع وقطاع األعمال في الريف  .٤٨
المتطلبات و .١١ الحكومات بدور رئيسي في خلق بيئة تمكينية لألعمال واالستثمار في المناطق الريفيةوتضطلع

 وهي االستثمار والبنية التحتية المادية وخدمات التعليم والصحة - سية للنمو الريفي معروفة تمام المعرفةاألسا

                  
دورة                       11 دولي في ال ؤتمر العمل ال ده م ذي اعتم ستدامة، ال ف،     ٩٦   انظر القرار بشأن تعزيز المنشآت الم دولي، جني ؤتمر العمل ال  لم

٢٠٠٧.  
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سيما من خالل توفير   الصغيرة، الوتنمية المشاريعوالمؤسسات التي تدعم صغار أصحاب األراضي الزراعية 
. معلومات والمساعدة في المجال التقني إلى األسواق والحصول على الوالنفاذإمكانية الحصول على االئتمان 

وفي العديد من المناطق الريفية، تشّكل الزراعة الموجه الرئيسي لالقتصاد وتوفر المنشآت على مختلف أنواعها 
 على طول سالسل القيم التي تبدأ من وذلك عادة ، وتجهزهاوأحجامها المدخالت الزراعية وتشتري المخرجات

ومن شأن .  الزراعةالطاقات الكامنة في مهمة لتحقيق وهي.  مخازن البيع بالتجزئةبوابة المزرعة وصوًال إلى
 الكلية السياسات االقتصادية من خالل تجنب اقتصاديًا أآثر إنصافًاالبيئة الداعمة للزراعة أن تخلق مجاًال 

 الزراعة من جانب  االستثمارات فيوتدارك النقص الجسيم في المضرة بالقطاع التجارية والماليةوالسياسات 
 دعموت وقد تشجع مستويات االستثمار المناسبة المزيد من اإلنتاجية .١٢القطاعين العام والخاص على حد سواء

 وذلك بفضل النواتج االجتماعية وتلك المتعلقة بالعمال في القطاع الريفي، وتحفزالروابط مع االقتصاد األشمل 
 .ااآلثار المضاعفة الناجمة عنه

  ٧-٢اإلطار 
  تراجع االستثمار في الزراعة

 ٥٠ من صافي اإلنتاج الزراعي في العالم، علمًا أن إنتاجها آان يبلغ المئة في ٦٧تنتج البلدان النامية اليوم 
ولألسف، خالل ربع القرن . وآان من الممكن أن تكون هذه الزيادة أآبر.  فقط منذ خمسة وعشرين عامًاالمئةفي 

، تراجع ٢٠٠٤ و١٩٨٠وبين عامي . جزء آبير من العالم النامي من قلة االستثمارالماضي، عانت الزراعة في 
وفي آسيا، آان التراجع .  من إجمالي اإلنفاق العامالمئة في ٥ إلى ٦٫٤اإلنفاق العام على الزراعة في أفريقيا من 

حوث والتنمية الزراعية وشهدت الب. المئة في ٢٫٧ إلى ٨ وفي أمريكا الالتينية من المئة في ٧٫٤ إلى ١٤٫٨من 
الممولة من األموال العامة في العديد من البلدان النامية نوعًا من الشلل بسبب فقدان االستثمار، بالرغم من أّن 

 العام يتمتع بأآبر أثر على اإلنتاجية والنمو الزراعيين ويحتل المرتبة اإلنفاقمن الصين والهند أظهرتا أن هذا 
وأدت قلة تمويل برامج اإلرشاد الزراعي إلى قطع المجرى . ه على الفقر في األريافالثانية فيما يتعلق بأثر

آما أدى التوقف عن تقديم اإلعانات . الرئيسي للمعلومات والتكنولوجيا واالبتكار بين المختبر وصغار المزارعين
 غير مربح للعديد من ر والسماد وتفكيك سياسة دعم األسعار، إلى جعل الزراعة عمًالاللمدخالت من قبيل البذ

  .صغار المزارعين والمزارعين الهامشيين
وتراجع التمويل الخاص تراجعًا آبيرًا ويعود سبب ذلك في الغالب إلى تخلي المصارف التجارية عن هذا 

 فعندما آان التمويل متوفرًا، آان يوجه بشكل عام إلى آبار المقترضين ويستبعد أغلبية صغار المنتجين من. القطاع
وبالرغم من زيادة االستثمار األجنبي المباشر زيادة دليلية في السنوات األخيرة، لم يوجه . نظام االئتمان الرسمي

 مليار دوالر أمريكي من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في ٧١١ومن أصل . سوى القليل منه نحو الزراعة
وفي البلدان . المئة في ٠٫٣٦والر أمريكي أو ما يوازي  مليار د٢٫٦، لم تستفد الزراعة إال من ٢٠٠٤العالم في 

 من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لقطاع المئة في ٠٫٨٥ مليار دوالر أمريكي أو ٢٫٣النامية، تم تخصيص 
 مليون دوالر أمريكي من تدفقات ٩٫٦٨٠، لم تتمكن أقل البلدان نموًا إال من استقطاب ٢٠٠٥وفي . الزراعة
  .  من المجموع العامالمئة في ٠٫٠١ األجنبي المباشر، أي نسبة بالكاد تبلغ االستثمار

 عام المئة في ١٨٫١المساعدة اإلنمائية الرسمية بشكل سريع من وتراجعت حصة اإلنفاق الزراعي في 
 وبقيت المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى الزراعة على حالها في. ٢٠٠٤ في المئة في ٣٫٥ إلى ١٩٧٩

 سنة مضت، بالرغم من أّن عدد سكان القارة قد تضاعف أثناء ذلك ٢٥ تمامًا آما آانت عليه منذ ٢٠٠٤أفريقيا في 
  .وأصبح الفقر في األرياف أآثر حدة

وفي حين شددت مؤسسات اإلقراض الكبرى على الحاجة إلى استقرار اقتصادي آلي وتقليل دور الدولة 
 بلدًا في ٢٠نفتاح على المنافسة الدولية، ازداد عدد أقل الدول نموًا ليرتفع من وزيادة االعتماد على قوى السوق وا

  . ٢٠٠٦ بلدًا في ٥٠أوائل الثمانينات إلى 
  .٢٠٠٨تقرير التنمية في العالم  : المصادر

IFPRI: Sound choices for development: The impact of public investments in rural India and China 
(Washington, D.C., IFPRI, 2002). UNCTAD: The least developed countries report 2006 (Geneva, 
UNCTAD, 2006). 

تضع الحكومات القوانين واللوائح والسياسات التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على العرض والطلب بالنسبة إلى و .٤٩
ما في ذلك الحد  ب،عالقة االستخدام وظروف العملينظم  وتوفر قوانين العمل إطارًا تشريعيًا. اليد العاملة الريفية
وبالرغم من أّن قوانين العمل آلية .  االستخدامحظر أنواع معينة من االستخدام وممارساتاألدنى لألجور و
 يعملون في المناطق الريفية يبقى محدودًا عادًة، نظرًا إلى أّن السواد األعظم من العمال تنفيذهاالوجود، إال أّن 

                  
  ).٢٠٠٦نيويورك وجنيف، األمم المتحدة،  (٢٠٠٦االستثمار في العالم تقرير :     األونكتاد12
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.  متناول معظم الحكوماتخارجة عن غير رسمية تكون ترتيباتلحسابهم الخاص أو هم مستخدمون بموجب إما 
وتميل جميع السياسات المعنية بالحد األدنى لألجور وظروف العمل وحظر التمييز واللجوء إلى عمل األطفال 

 .١٣فيةقليلة التطبيق في المناطق الري وأإلى أن تكون غير متطورة بشكل آاٍف 

ة التي تحصل على دعم ثالثي أن تحد من التمييز الذي يواجهه يبرامج الحكومالمن الممكن للوائح وو .٥٠
على سبيل المثال، يهدف و. عمومًا العمال المهاجرون، رجاًال ونساًء، وتحميهم من ممارسات التوظيف التعسفية

 آبح األنشطة االستغاللية التي يقوم بها  إلى٢٠٠٤في المملكة المتحدة لعام أرباب الشغيلة ) ترخيص(قانون 
 العمال في مجاالت الزراعة والبستنة وصيد المحار من خالل الطلب منهم التسجيل يوردونباب الشغيلة الذين أر

ما إذا مويمكن أن يراجع أولئك الذين يوظفون العمال السجل العام للتحقق . لدى سلطات ترخيص أرباب الشغيلة
وبالتالي، يجري تمييز واضح في عرض اليد العاملة في السوق بين المشغلين . بالتسجيل أم القام أرباب الشغيلة 

  .١٤القانونيين وغير القانونيين

 تنفيذفي بعض البلدان، عمل الشرآاء االجتماعيون مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين و .٥١
ت جمعية أصحاب العمل في غانا وخمس على سبيل المثال، وضعو. القانون ابتداًء من أسفل سلسلة العرض

.  تجارية إلنتاج زيت النخيل والمطاط في غرب غانا مدونة سلوك بشأن القضاء على عمل األطفالمزارع
 من وضع مبادئ الممارسات المسؤولة للزراعة والعمل فيما بين المتعاقدين المزارعوتمّكن مدونة السلوك هذه 

وقد أعدت . بعمل األطفالكين والمزارعين بعقود والعمالء، فيما يتعلق الوالمتعاقدين من الباطن وصغار الم
  ومديرية التابعة لوزارة العملوحدة عمل األطفال:  ممثلين منتضم فرق تفتيش طوعية والمزارعالجمعية 

؛ غانا النقابة العامة للعمال الزراعيين في ؛ الشرآات المنتجة لزيت النخيل والمطاطالمصانع؛ الجمعية؛ تفتيش 
 عمل األطفال للقضاء علىالبرنامج المرآزي الدولي  والمتعاقدين؛صغار المالكين والمزارعين بعقود رابطات 

  .١٥في منظمة العمل الدولية

 الذين آانوا مستبعدين الزراعيينالحماية لتشمل العمال نطاق  الترآيز على توسيع انصبوفي بلدان أخرى،  .٥٢
 الزراعيون، عند إنشاء صندوق العمالة الوطني في األرجنتين، وجد العمال ١٩٩١وفي عام . سابقًا من الحماية

وردًا على هذا الوضع، سعت النقابات العمالية إلى التوصل إلى برنامج .  البطالةمنأنفسهم مستبعدين من التأمين 
ويقوم هذا . يف، مما أدى إلى استحداث السجل الوطني للعمال وألصحاب العمل في الرالزراعيينتسجيل للعمال 

ويشمل هذا البرنامج جميع .  الضمان االجتماعيبإعاناتالسجل بتسجيل العمال الريفيين ويعطيهم إمكانية التمتع 
وأصحاب .  محليين آانوا أم مهاجرين، وسواء تم توظيفهم على أساس دائم أو مؤقت أو انتقاليالزراعيين،العمال 
ى الحصول على بطاقة سجل استخدام من مكاتب التسجيل المحلية تسجيل عمالهم ومساعدتهم علب ملزمونالعمل 

ويساهم أصحاب العمل الريفيون في . ذلك فإنهم يتعرضون لغراماتب عدم قيامهمفي غضون خمسة أيام، وفي حال 
.  من إجمالي األجر الشهري للعمال لتمويل السجل الوطني للعمال وألصحاب العمل في الريفالمئة في ١٫٥

 استخدام العمال وهي تخّول العمال الريفيين الحصول على التأمين  علىل االستخدام هي بمثابة برهانوبطاقة سج
.  وما فوق٦٥من البطالة ومدفوعات اإلعانات العائلية والتأمين الصحي والمعاش التقاعدي اعتبارًا من سن 

مهاجرون من بوليفيا وشيلي  عامل، بمن فيهم عمال ٤٠٠ ٠٠٠ومؤخرًا، خالل فترة خمس سنوات، تم تسجيل 
ويتمتع السجل الوطني للعمال وألصحاب .  من عدد المسجلينالمئة في ١وباراغواي وأوروغواي يشكلون حوالي 

العمل في الريف بطابع مؤسسي بموجب القانون العام لكّن مجلس إدارته مستقل عن الحكومة، وهو يتألف من 
لريفيين في األرجنتين وأربعة مديرين من التعاونية الزراعية المحدودة  اوالحمالينأربعة مديرين من نقابة العمال 

 ة الريفيوالجمعيةلالتحاد العام ما بين التعاونيات واالتحاد الزراعي األرجنتيني واالتحاد العام الريفي في األرجنتين 
  .١٦في األرجنتين، باإلضافة إلى مدققين اثنين للحسابات من وزارة العمل

سيما بالنسبة إلى الهجرة   ال،ت والشرآاء االجتماعيون أيضًا إلى تحسين حراك العمالوسعت الحكوما .٥٣
 الحق قابلية نقل وذلك من خالل توفير معلومات عن فرص العمل وضمان ،الموسمية للعمال العارضين

رنامج وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يضمن ب. الحصول على خدمات الدولة وتسهيل التحويالت في
 العمل نوع في الخارج على معلومات حول تعيينهم الموسميين أن يحصل العمال الذين تم الزراعيينالعمال 
ينتظرهم واألجر واالقتطاعات وساعات العمل وفترات الراحة وساعات العمل اإلضافية واإلجازات  الذي

                  
  .٦   تعالج المسائل المتعلقة بقانون العمل ومعايير العمل الدولية بشكل أشمل في الفصل 13
  .Gangmasters Licensing Authority, UK; www.gla.gov.uk/index.asp?id=1012867.     انظر األسئلة المطروحة غالبًا14
  ).٢٠٠٧ديسمبر / أآرا، غانا، آانون األول(جمعية أصحاب العمل في غانا    بيان صادر عن 15
تنظيم العمال المهاجرين وتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم في قطاع الزراعة والقطاعات ذات :     االتحاد الدولي لرابطات عمال األغذية16

  .)٢٠٠٧جنيف، ( الصلة
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 بما فيها ،طقس وحقوق االستخدامواإلجازات المرضية والحق في الحصول على أجر لرداءة الاألجر مدفوعة 
 قانون الصحة بموجبمكتوبة وتفاصيل بشأن األجور وحقوق ومسؤوليات العمال استخدام الحق في شروط 

يمكن وآيف ومتى بعد انتهاء مدة اإلقامة بقاء الوالسالمة والمعايير الدنيا لإلقامة ووضع الهجرة وعواقب 
تان يزس ويضع اتفاق ثنائي بين حكومتي آازاخستان وقيرغ.١٧م في حال لم تجِر األمور على ما يراالشكوى

ومن بين األحكام األساسية هناك عدم . اإلطار القانوني الذي يتم من خالله حماية حقوق العمال المهاجرين
 سنة وحظر التوظيف من جانب وسطاء غير مرخص لهم ١٨التمييز والحد األدنى لسن االستخدام المحدد عند 

 في البلدين إلى تحسين الزراعيينوقد أدى التعاون بين نقابات العمال . ل على التأمين االجتماعيوتوفير الحصو
  .١٨ المهاجرين المحتملين بالنسبة إلى حقوقهم في العملالمقدمة إلىالمعلومات 

بين األسر الفقيرة، قد يكون هناك قدرة محدودة النتهاز فرص االستخدام في القطاع الحديث حتى من و .٥٤
والقطاع غير الستخدام للحساب الخاص ا وسعة انتشارلتعليم والتدريب افرص  بسبب عدم آفايةل الهجرة، خال

وفي مثل هذه الحاالت، يمكن أن تتدخل الحكومات . تنويع مصادر دخل األسرإلى غير أّن هناك حاجة . المنظم
ل في الهند بموجب القانون الوطني مباشرة لتوفير االستخدام مع درجة من الحماية االجتماعية، آما هي الحا

 يوم من االستخدام لكل سنة ١٠٠ويوفر هذا القانون ضمانة قانونية لفترة . ٢٠٠٥لضمان االستخدام في الريف لعام 
 الذين يرغبون في االضطالع بعمل يدوي ال يتطلب المهارة بالحد األدنى ،مالية لألفراد البالغين في األسر الريفية

 وُيمنحون بطاقة عمل تتضمن تفاصيل عن ،ويتم تسجيل األفراد البالغين في األسر الريفية. القانوني لألجور
 آيلومترات عن منزل ٥ ال يتجاوزويكون مكان العمل عادة في قطر . الشخص الذي تم استخدامه وصورة له

 بموجب البرنامج في غضون وفي حال لم يتم توفير االستخدام. األسرة، وإذا آانت المسافة أبعد، ُتدفع أجور إضافية
 المرآزية ةحكومالوتغطي .  يومًا من استالم الطلب، يتلقى الشخص الذي تقّدم بالطلب إعانة يومية للبطالة١٥

فبراير  /البرنامج قيد التشغيل منذ شباطو.  معًا األجور وتأمين البطالة والتكاليف اإلداريةالوالياتوحكومات 
 مقاطعة، خالل فترة ٥٩٣إلى تغطية المقاطعات جميعها، والبالغ عددها  وهو يهدف ، مقاطعة٢٠٠ في ٢٠٠٦

  .١٩خمس سنوات

 بما فيها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والتعاونيات القائمة على العضوية،لمنظمات ويمكن ل .٥٥
 أن تعمل مع ، ومجموعات المزارعين والمنتجين وغيرها من منظمات المجتمع المدنيجمعات المنشآتتو

ويبدو أّن عدد الجمعيات والمنظمات الممثلة .  وتعزيزهاالسلطات الحكومية المحلية لهيكلة أسواق العمل الريفية
بة القرى التي نسفي السنغال ، ارتفعت ٢٠٠٢ و١٩٩٢وبين عامي . للمزارع والمنشآت الريفية في تزايد مستمر

. المئة في ٩١ إلى ٢١في بورآينا فاسو من ، في حين ارتفعت المئة في ٦٥ إلى ٨لمنتجين من لمنظمات تضم 
وغالبًا ما تتمتع نقابات العمال الريفيين بطابع إقليمي أآثر منه دون قطاعي وتشمل بشكل آبير صغار المنتجين 

فضًال عن ويوفر الشرآاء االجتماعيون هيكلية معينة لسوق عمل ريفي مرن . إلى جانب العمال بأجر بصفة بحتة
. صلة بمسائل العملالمفاوضات ذات غير ذلك من الالتفاوض بشأن األجر وبجملة أمور،  ضمن ذلك، ويقومون

 الحرية تضمن ومن شأنها أن ، سوق العمل الريفيسيرإّن إصالحات اإلدارة ضرورية للجهود الثالثية لتحسين 
من تشكيل منظمات النقابية وبالتالي تمّكن العمال وأصحاب العمل والمزارعين والمنتجين الريفيين اآلخرين 

 .٢٠تمثيلية يمكنها أن تعمل لصالح أعضائها

                  
  /http://www.bia.homeoffice.gov.uk/working_in_the_uk/saws :  انظر  17
 ،تنظيم العمال المهاجرين وتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم في قطاع الزراعة والقطاعات ذات الصلة :  األغذية   االتحاد الدولي لرابطات عمال18

  .مرجع سابق
  .٥القانون في الفصل    يستفاض في مناقشة 19
  .٧يين في اإلدارة في الفصل    يستفاض في دراسة دور الشرآاء الثالث20
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  ٣الفصل 

   العجز مواطناتجاهات العمالة الريفية و
 في العمل الالئق

 مقدمة
راعية، من منظور غير الزيتناول هذا الفصل تحليل االتجاهات األخيرة للعمالة الريفية، الزراعية منها و .٥٦

 برنامج العمل دعائمفي العمل الالئق من خالل أربعة جوانب تقابل  مواطن العجز ى إلوينظر. العمل الالئق
والحماية  -  والوصول إلى موارد منتجة عائدات العمل ذلك بما في- تهاآمية العمالة وجود: الالئق األربع
يرد في آخر الفصل استعراض ألهم تحديات السياسة و. والحقوق في العمل والحوار االجتماعياالجتماعية 

 . ة في مجال العمل الالئق في المناطق الريفيةالعام

 العمل الالئق
 الحرية تسودهايوفر العمل الالئق فرصا للنساء والرجال للحصول على عمل منتج في ظروف  .٥٧

العمل الالئق واضحة عندما يكون العمل جبريا في عجز الوتبدو مواطن . واإلنصاف واألمن والكرامة البشرية
، وحينما تكون فرص العمل المجزي مقتصرة على بعض الجماعات على  بحريةمختارًابدال من أن يكون 

حساب الجماعات األخرى، وعندما تزيد ظروف العمل والظروف االجتماعية من تعرض العمال لألخطار بدال 
 دائرة الفقر أسرىالعمال وأسرهم إلى البقاء بمن أن تحميهم منها، وحينما يدفع نقص فرص العمل المنتج 

 . عجزوال

وإذ يرآز . العمل الالئق في المناطق الريفيةفي عجز المواطن وجود ق العمل في اسوأيساهم اختالل و .٥٨
والحوار االجتماعي، فهو يقدم إطارا لمعالجة االجتماعية والحماية والعمالة برنامج العمل الالئق على الحقوق 

وبما أن الفقر في غالبيته . ادية واالجتماعيةمن خالل سياسات وبرامج تدمج األهداف االقتصهذه  العجز مواطن
ينتشر في األرياف، فإن تحسين سبل عيش سكان األرياف ومستواهم المعيشي عبر تعزيز الفضائل الرئيسية 

 من شأنه أن يشكل إسهاما آبيرا في الجهود الدولية - سيما فرص العمالة المنتجة والمجزية  وال- للعمل الالئق
  . ٢٠١٥ الفقر بالنصف بحلول سنة المبذولة لخفض نسبة

 اتجاهات العمالة
 الثاني بعد قطاع الخدمات عبر ة إذن مصدر العمالو الزراعة ما يفوق مليار شخص، فهيستخدم قطاع .٥٩
 ، مليون عامل زارعي٧٠٠ويعيش في آسيا أآثر من . ١القسط األوفر من القوى العاملة الريفيةب يستأثرو. العالم

 مليون عامل زارعي في ١٩٢ من المجموع العالمي، فيما يوجد ةالمئفي  ٧٠  منآثرتستأثر آسيا بأوبذلك 
 ٥١٠وفي الصين والهند يشتغل .  من المجموع العالميةالمئفي  ٢٠أفريقيا جنوب الصحراء أي ما يقارب 

 ةالمئفي  ٦٠ ًاويمثل هذان البلدان مع.  مليون شخص على التوالي في القطاع الزراعي٢٧٦ماليين شخص و
 مجموع العمالة على الصعيدين العالمي ١-٣ ويقدم الجدول. العالميةالزراعية  القوى العاملة  مجموع منتقريبًا

  . اإلقليميو
                  

ة            1 ات   .    إحصاءات العمالة في القطاع الزراعي على الصعيد العالمي متاحة بسهولة أآثر من إحصاءات العمالة الريفي ك ألن البيان وذل
شطة    لتصنيف الصناعي الدولي الموبشأن العمالة الزراعية قابلة للمقارنة على صعيد األقاليم والبلدان إذا ما رتبت طبقا ل        ع األن حد لجمي

ين                . االقتصادية ز ب إن التميي ة، ف اطق الريفي اطق الحضرية عن المن وبالمقابل ونظرا لالختالفات بين البلدان في السمات التي تميز المن
  . ماالعمالة الحضرية والعمالة الريفية ال يخضع بعد إلى تعريف موحد يمكن تطبيقه على آل البلدان أو حتى على البلدان داخل إقليم
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 )فآلالبا(ة مجموع العمالة في الزراع  :١-٣ الجدول

 1991  2001  2007*  

  330 036 1  886 086 1  584 036 1 العالم

  468 18  090 24  126 30  األوروبياالقتصادات المتقدمة واالتحاد

  أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا 
  ) غير األعضاء في االتحاد األوروبيالبلدان (

 وبلدان رابطة الدول المستقلة

40 732  36 717  31 787 (3%) 

 (%30) 797 309  734 362  010 387 شرق آسيا

 (%12) 825 120  769 117  308 118 جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 (%28) 085 286  488 299  371 256 جنوب آسيا

 (%5) 383 46  734 42  321 45 والكاريبي أمريكا الالتينية

 (%1) 282 11  502 10  697 7 الشرق األوسط

 (%19) 007 192  837 176  841 136 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 (%2) 697 19  015 16  178 14 شمال أفريقيا

  . تقديرات أولية  *
 ILO: Global Employment Trends (Geneva, 2004) :نظر أيضًا مذآرة تقنية فيا؛ ILO: Global Employment Trends Model, 2007  :المصدر

   :وللمزيد من المعلومات التقنية عن عملية التقدير على المستويين العالمي واإلقليمي انظر الرابط التالي
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm. 

وتفيد التقديرات . أهم قطاع للعمالة النسائية في آثير من البلدان والسيما في أفريقيا وآسياهي الزراعة و .٦٠
آثر وعادة ما تعمل النساء أ. ٢العالمي الصعيد على المزروعة األغذية نصف من أآثر  ينتجنالريفيات  النساءأن

 ما يقارب ويجهزن ويخزنإذ أن النساء في المناطق الريفية اإلفريقية ينتجن . من الرجال في القطاع الزراعي
المئة من اإلنتاج الغذائي في جنوب آسيا وجنوب في  ٦٠ هزن، فيما ينتجن ويجالمواد الغذائيةالمئة من في  ٨٠

 . ٣شرق آسيا

، ١٩٩١ففي سنة . ٢-٣آما هو واضح في الجدول راجع آخذة في التحصة الزراعة من مجموع العمالة و .٦١
في المئة،  ٣٤٫٩ إلى ٢٠٠٧وتقلصت هذه النسبة بحلول . من مجموع العمالة في الزراعةفي المئة  ٤٥٫٢آان 

آما تقلصت نسبة الزراعة من مجموع العمالة في آل األقاليم . المئةفي  ٤١٫٣  المجموعويبلغ نصيب النساء من
 آما هو الحال في شرق آسيا وجنوب شرق ًاحاد  وانخفضت في بعض الحاالت انخفاضًاآورةالفترة المذخالل 

وهذا يبين االنتقال إلى الصناعة والخدمات، . أمريكا الالتينية والكاريبيو أمريكا الوسطىآسيا والمحيط الهادئ و
 معلومات عن حصص لحق األولم القدموي. والتحضر المتزايد والتغيرات الديمغرافية في القوى العاملة الريفية

 المحلي هذه القطاعات من الناتجالمعزوة إلى حصص ال فضًال عنالعمالة في الزراعة والصناعة والخدمات 
 . اإلجمالي في أغلب الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية

 على ٢٠٠٧ ورغم انخفاض حصة الزراعة في العمالة في آل األقاليم، بقي عدد العاملين في القطاع في .٦٢
 آما هو واضح فـي الجدول -بيد أن عدد المستخدمين في الزراعة ازداد فعًال . ١٩٩١ما آان عليه تقريبا سنة 

 في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق األوسط وأمريكا الالتينية والكاريبي وجنوب - ١-٣
ت اإلقليم النامي الوحيد الذي شهد انخفاض العمالة والواقع أن شرق آسيا آان. شرق آسيا والمحيط الهادئ

، شهد جنوب آسيا ٢٠٠١ومنذ .  ماليين شخص٣٠٩ مليون شخص إلى ٣٨٧الزراعية في الفترة نفسها من 
 -ويتوقع الثلثان من وزارات الزراعة التي ردت على استبيان المكتب . أيضا انخفاضا طفيفا في العدد اإلجمالي

ولكن . السنوات العشر القادمة  أن يستقر عدد العاملين في الزراعة أو أن يرتفع خالل-ة أغلبها في بلدان نامي

                  
رأة  وضع  لجنة، بالمرأة االقتصادي النهوض:    تقرير األمين العام لألمم المتحدة2 م      الم ة األم اعي، وثيق ، المجلس االقتصادي واالجتم

  .E/CN.6/2006/7 (2005)المتحدة رقم 
  ).٢٠٠٥جنيف، مكتب العمل الدولي،  (٢٠٠٥-٢٠٠٤تقرير العمالة في العالم :    مكتب العمل الدولي3
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ومن المنتظر أن يتطلب قطاعا الحراجة وصيد األسماك، اللذان . األغلبية الكبرى منها تتوقع أن يزداد هذا العدد
 .  القوى العاملة في العقد القادميقعان أيضا تحت مسؤولية وزارة الزراعة في آثير من البلدان، عددا متزيدا من

 حصة العمالة الزراعية من مجموع العمالة ونصيب اإلناث من العمالة الزراعية   :٢-٣الجدول 

نصيب اإلناث من   )بالنسبة المئوية(العمالة الزراعية   
 العمالة الزراعية

  1991  2001  2007*  2007* 

 41.3  34.9  40.3  45.2  العالم

 36.2  3.9  5.4  7.2  ات المتقدمة واالتحاد األوروبياالقتصاد

  أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا 
  ) البلدان غير األعضاء في االتحاد األوروبي(

  وبلدان رابطة الدول المستقلة

 26.6  24.0  19.5  44.0 

 47.4  38.4  47.9  57.3  شرق آسيا

 41.4  43.9  48.3  60.2  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 36.6  48.0  57.1  60.5   جنوب آسيا

 22.7  19.1  19.9  27.5  والكاريبي أمريكا الالتينية

 47.7  17.5  20.9  22.5  الشرق األوسط

 44.4  64.7  70.1  72.1  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 23.9  32.8  32.9  37.5  شمال أفريقيا 

  .تقديرات أولية  *
 ILO: Global Employment Trends (Geneva, 2004) :نظر أيضًا مذآرة تقنية فيا؛ ILO: Global Employment Trends Model, 2007  :المصدر

   : التقدير على المستويين العالمي واإلقليمي انظر الرابط التالياتوللمزيد من المعلومات عن عملي
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm.

 ٤٨(، وجنوب آسيا )المئةفي  ٦٤٫٧(وُسجلت أآبر معدالت العمالة الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء  .٦٣
هذه األقاليم، إلى جانب شرق آسيا، في ويوجد ).  في المئة٤٣٫٩(، وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ )المئةفي 

 العمالة الزراعية في ، مما يبين مدى أهميةصعيد العالميالسكان في سن العمل على الالمئة من في  ٦٠ما يناهز 
 والكاريبي، ةالمئة فقط من العمالة في أمريكا الالتينيفي  ١٩٫١وبخالف ذلك تمثل الزراعة . مجموع العمالة

وتتراوح . فقط في االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبيفي المئة  ٣٫٩في الشرق األوسط، وفي المئة  ١٧٫٥و
المئة في أمريكا في  ٢٢٫٧المئة في الشرق األوسط وفي  ٤٧٫٧النساء من مجموع العمالة الزراعية بين حصة 
  . آان اإلقليمأيًا،  في القطاعينلبية العاملاولم تشكل النساء غ.  والكاريبيةالالتيني

سنة وفي .  للشباب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىصاحب العمل األهمآانت الزراعة ولطالما  .٦٤
ل وهشاشتها وقلة يخادمانخفاض البيد أن .  من العمالة الزراعيةالمئةفي  ٦٥  ما يقّدر بزهاء شكل الشباب٢٠٠٥

 إلى البحث عن العمل في المدن رغم السلبيات الكبيرة التي يواجهونها في ينالتجربة المهنية المفيدة دفعت بالكثير
ردت على استبيان المكتب أن وجود فرص عمل أفضل وذآرت وزارات العمل التي . ق العمل الحضريةاسوأ

ورغم ذلك فقد ارتفع عدد . الهجرة من األرياف إلى المدن في كون السببفي المناطق الحضرية غالبا ما ي
الحاجة وهذا يدل على  ،٢٠٠٥٤ و١٩٩٥المئة ما بين في  ٣٠الشباب العاطلين عن العمل في أفريقيا بما يقارب 

 سواء في المناطق الريفية أو ،منح الشباب المهارات التي يحتاجون إليها لكسب قوتهمإلى سياسات سوق عمل ت
 .  الحضرية

فمن المتوقع أن يرتفع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم .  آبيرًا توفير العمل الالئق للشباب تحديًايشكلو .٦٥
ي الفترة الممتدة من اآلن وحتى سنة المئة ففي  ١٠ سنة في البلدان النامية مجتمعة بنسبة ٢٤ سنة و١٥ما بين 
، لكن هذا العدد سيتضاعف في البلدان األقل نموا حيث ينتشر الفقر على نطاق أوسع وحيث تسكن أغلبية ٢٠٥٠

                  
  ). ٢٠٠٧أبريل / جنيف، نيسان (اتجاهات العمالة في أفريقيا: كتب العمل الدولي   م4
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 الحياة، سيرتفع عدد على دروبوخالل الفترة نفسها، حينما تتقدم هذه الفئة العمرية . السكان في المناطق الريفية
إلى اليوم   مليون شخص تقريبًا٤٥٠ سنة من ٦٤ سنة و١٥الذين يتراوح عمرهم بين  ،السكان في سن العمل

، ُينتظر أن يعيش ما ٢٠٣٠وفي سنة . المئة من إجمالي سكان البلدان األقل نموافي  ٦٥ مليار شخص، أي ١٫١
هيئ السبيل إلى  اليوم سيفي األريافورفع تحدي عمالة الشباب . ٥المئة منهم في المناطق الريفيةفي  ٦٠يناهز 

  . العمل الالئق لألجيال القادمة

الهيكل العام لالقتصاد في مناطق واسعة، لمحة عامة عن  المعدالت المسجلة على صعيد األقاليم وتعطي .٦٦
 الذي يعرض ٣-٣وهذا األمر جلي في الجدول . البلدان التي تضمها األقاليم الكبير بين  التنوعبيد أنها تخفي

. اإلقليم المعني، ثم يحدد بعد ذلك أقوى المعدالت وأضعفها في بلدان  أوًالحسب اإلقليمية حصص العمالة الزراع
المئة في  ٨٢ ما بين ٢٠٠٧ تراوحت حصص العمالة الزراعية سنة ،ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مثال

ط الهادئ، آانت وفي جنوب شرق آسيا والمحي. المئة في موريشيوسفي  ١٠ و المتحدة تنزانيا جمهوريةفي
وفي أمريكا . المئة في سنغافورةفي المئة في بابوا غينيا الجديدة مقابل صفر في  ٧٢حصة العمالة الزراعية 

المئة على في  ٢٫١المئة وفي  ٥١ حدي الطيف بنسبة بورتوريكو والكاريبي شكلت آل من هايتي وةالالتيني
  . التوالي

  ان اإلقليمي والوطني الحد،حصص العمالة الزراعية  :٣-٣الجدول 

 )بالنسبة المئوية(العمالة الزراعية   

 أدنى معدل في اإلقليم  في اإلقليمأعلى معدل  *2007  
 )سان مارينو ( 0.4  )رومانيا ( 32.1  3.9  االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي

  أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا
) ألوروبيغير األعضاء في االتحاد االبلدان (

 وبلدان رابطة الدول المستقلة

 )االتحاد الروسي ( 10.2  )ألبانيا ( 58.4  19.5 

 )ماآاو، الصين ( 0.1  )الصين ( 44.1  38.4  شرق آسيا

 )سنغافورة (0.0  )بابوا غينيا الجديدة ( 72.3  43.9  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 )ملديف (17.3  )نيبال ( 66.4  48.0   جنوب آسيا

 )بورتوريكو (2.1  )هايتي ( 50.5  19.1  والكاريبي أمريكا الالتينية

 )الكويت (0.0  )اليمن ( 54.1  17.5  الشرق األوسط

 )موريشيوس (10.0 ) المتحدةتنزانياجمهورية  ( 82.1  64.7  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 )ئرالجزا (21.1  )المغرب ( 45.4  32.8  شمال أفريقيا 

تستند. ILO: Global Employment Trends Model, 2007; and ILO: Key Indicators of the Labour Market, fifth edition, Geneva (2007)  :المصدر
 .١٩٩٩ ما بعد توافرت عنها بياناتهذه اإلحصاءات فقط على البلدان التي 

ة الزراعية على الصعيد العالمي مقارنة بمعدالت تتساوى إلى حد آبير حصتا اإلناث والذآور في العمالو .٦٧
 في ٣٦٫١(عدد النساء اللواتي يعملن في الزراعة في العمالة في القطاعات األخرى، باستثناء االرتفاع الطفيف 

العامالت في وارتفعت حصة النساء . ٤-٣آما هو وارد في الجدول ) المئةفي  ٣٤(مقارنة بعدد الرجال ) المئة
 اللذين انفردا بهذا االتجاه المصحوب ،الشرق األوسط وشمال أفريقياإقليمي  في ٢٠٠٧ و١٩٩٧ين  ما بالزراعة

بهن الخاص ابارتفاع إجمالي في عدد النساء العامالت بأجر وانخفاض في عدد النساء العامالت لحس
 يتزايد في هذين ا يعني أن عدد النساء اللواتي يعملن بأجر في هذا القطاعم م، في دخل األسرةوالمساهمات

 وهو ،فقط من العمالة الزراعيةفي المئة  ١٠٫٧النساء عمالة وفي أمريكا الالتينية والكاريبي، تشكل . اإلقليمين
وبالمقابل، تضم العمالة الزراعية .  في المئة في القطاع٢٤٫٧ الذي يبلغ ،نصيب أقل بكثير من نصيب الرجال

المئة في  ١٢٫٥المئة مقابل في  ٣١( اإلناث مقارنة مع الذآور في الشرق األوسط وجنوب آسيا حصة أآبر من
معدالت العمالة وفي آل من شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تفوق ).  في المئة٤٢٫٩ مقابل ٦٠٫٥و

في  ٣٦٫٣المئة مقابل في  ٤١(معدالت عمالة الرجال بالرغم من أن الفرق بسيط آذلك  الزراعة النسائية في
 شهدا أآبر حصص العمالة  والجدير  بالذآر أن اإلقليمين اللذين ). في المئة٦٢٫٤المئة مقابل في  ٦٧٫٩والمئة 

                  
  :    انظر5

UN DESA: World population prospects: The 2006 revision, Population database on http://esa.un.org/unpp/ 
p2k0data.asp, accessed on 17 Jan. 2008. 
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لنساء ل معدالتسجال أيضا أدنى  - أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا - النسائية في الزراعة
والجدير . ٥-٣و واضح في الجدول  آما ه،المئة في آل إقليمفي  ١٥٫٥العامالت بأجر والعامالت بمرتب بنسبة 

استمرت في االرتفاع مقارنة مع " المساهمات في دخل األسرة" أيضا أن حصص النساء العامالت ذآربال
 .  على ذلكأبلغ مثالولعل جنوب آسيا . حصص الرجال

  التقديرات العالمية واإلقليمية لعمالة اإلناث والذآور في الزراعة   :٤-٣الجدول 
 ن مجموع عمالة اإلناث والذآور آنسبة مئوية م

1997  2007*  
 ذآور  إناث  ذآور  إناث

 34.0  36.1  40.0  43.5  العالم

 4.6  3.2  6.7  5.3  االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي

  أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا 
  ) غير األعضاء في االتحاد األوروبيالبلدان (

  المستقلةوبلدان رابطة الدول 

 26.9  27.0  19.2  19.8 

 36.3  41.0  44.6  51.9  شرق آسيا

 44.3  43.4  47.7  50.3  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 42.9  60.5  53.5  74.0   جنوب آسيا

 24.7  10.7  28.6  14.6  والكاريبي أمريكا الالتينية

 12.5  31.0  19.6  28.4  الشرق األوسط

 62.4  67.9  70.0  74.8  جنوب الصحراء الكبرىأفريقيا 

 32.9  32.6  36.6  31.2  شمال أفريقيا 

  .تقديرات أولية *
 ILO: Global Employment Trends (Geneva, 2004) :نظر أيضًا مذآرة تقنية فيا؛ ILO: Global Employment Trends Model, 2007  :المصدر

   :نظر الرابط التالياالتقدير على المستويين العالمي واإلقليمي  اتوللمزيد من المعلومات عن عملي
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm. 

أفراد األسرة " البحوث على المستوى الجزئي أن هناك عالقة وثيقة بين الصنف المهني أبرزتو .٦٨
فكلما ارتفعت حصة العمالة الزراعية . الة الزراعيةوالحصة في العم" المساهمون في دخل األسرة بدون أجر

ن في دخل يالمساهمأي أن العاملين . في أغلب البلدان" المساهمين في دخل األسرةالعمال  "آلما ارتفعت حصة
 يوجدون بشكل خاص في القطاع الزراعي والسيما في ، وهم عادة من النساء واألطفال،بدون أجراألسرة 

إذا آان نسبة عالية من النساء و.  ينطبق أآثر على النساءهذا ينطبق على الجنسين آليهما ولكنوه. البلدان النامية
 مما األسرة بدون أجرمشارآين في دخل ال  من العمالكونت فمن المحتمل جدا أن في بلد ما عاملة في الزراعة،

أآثر من ثلثي بزراعة  الستأثرت) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(ففي باآستان مثال . ةهشفي ظروف عمل يعني أنها تعيش 
برز ت و.المئة من مجموع العمالة النسائيةفي  ٥٧العمالة النسائية وتمثل العامالت المساِهمات في دخل األسرة 

 دخلالمئة من مجموع النساء العامالت المساهمات في في  ٩٠ لىأن ما يزيد عمزدوجة المدخالت ول االجد
 . ٦زراعةيعملن في ال) على مستوى آل القطاعات(األسرة

                  
  .ILO: KILM fifth edition (Geneva, 2007) Ch. 1B  :   للمزيد من التفاصيل، انظر6
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   ٢٠٠٧ و١٩٩٧ مجموع العمالة،  عمالة اإلناث والذآور فياإلناث والذآور وحصصاستخدام وضع   :٥-٣الجدول 

العاملون بأجر   
 والعاملون بمرتب

العاملون لحسابهم   أصحاب العمل 
 الخاص

العاملون المساهمون 
 في دخل األسرة

  1997  2007*  1997  2007  1997  2007* 1997 2007* 

               )بالنسبة المئوية(اإلناث 

 24.9  34.5  26.9  21.6  1.8  2.1  46.4  41.8  العالم

 2.3  4.0  5.8  6.8  3.9  4.2  88.0  85.1  االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي

  أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا 
   )غير األعضاء في االتحاد األوروبيالبلدان (

  وبلدان رابطة الدول المستقلة

 77.5  78.5  3.6  3.0  11.4  13.6  7.6  5.0 

 23.3  44.0  36.8  25.7  0.7  1.6  39.2  28.7  شرق آسيا

 36.0  46.5  28.0  23.2  0.9  1.0  35.1  29.4  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 58.9  70.7  25.2  17.4  0.3  0.5  15.5  11.4   جنوب آسيا

 7.1  8.4  25.5  21.7  2.7  2.1  64.6  67.8  والكاريبي أمريكا الالتينية

 25.3  29.4  17.9  25.7  1.5  1.1  55.3  43.7  الشرق األوسط

 34.7  37.0  46.9  48.0  2.8  2.6  15.5  12.4  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 26.0  32.3  12.4  16.2  3.2  2.2  58.4  49.3  شمال أفريقيا 

                 )بالنسبة المئوية(الذآور 

 11.3  13.5  37.4  37.2  3.4  4.3  47.9  44.9  العالم

 0.8  1.2  9.3  10.1  7.9  8.1  82.1  80.6  االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي

  أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا 
) التحاد األوروبيغير األعضاء في االبلدان (

  وبلدان رابطة الدول المستقلة

 

74.7  76.1  4.2  4.1  17.5  17.7  3.6  2.1 

 11.8  18.1  40.5  39.8  1.3  3.7  46.4  38.4  شرق آسيا

 14.6  15.7  41.5  43.3  2.3  2.9  41.6  38.1  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 18.3  18.8  56.1  58.0  1.2  2.2  24.4  21.0   جنوب آسيا

 3.8  5.6  29.7  26.6  5.9  5.5  60.6  62.4  والكاريبي أمريكا الالتينية

 5.2  7.4  23.0  28.1  6.7  5.8  65.2  58.7  الشرق األوسط

 18.4  21.8  48.0  49.6  3.2  3.4  30.3  25.2  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 12.0  15.6  16.2  17.9  11.9  9.4  59.9  57.1  شمال أفريقيا 

  .تقديرات أولية   *
العاملون لحسابهم الخاص؛ ) ب(؛ )مستخدمينيعرفون أيضا بال(العاملون بأجر أو بمرتب  ) أ: (بين ثالث فئات وهيفي االستخدام وضع اليميز مؤشر  : مالحظة

:والفئات الفرعية لمجموعة العاملين لحسابهم الخاص هي). ي دخل األسرة بدون أجر فعمال المساهمينيعرفون أيضا بال(المساهمون في دخل األسرة )  ج(
؛ وأعضاء)العاملون لحساب أنفسهم (؛ العاملون لحسابهم الخاص بدون مستخدمين)أي أنهم أصحاب العمل(العاملون لحسابهم الخاص الذين يستخدمون العمال 

مجموعات هي نوع الخطر االقتصادي الذي تواجهه هذهال فإن المعايير األساسية لتحديد للوضع في االستخدامولي التصنيف الد    وبناء على . تعاونيات المنتجين
المجموعات في عملها، ومن بين عناصره قوة الرابط المؤسسي بين الشخص والعمل ونوع السلطة التي يمارسها أو سيمارسها العامل على المؤسسات والعمال

في لوضعلالتصنيف الدولي  القرار بشأن :، انظرفي االستخداموضع الريف اللمزيد من التفاصيل عن تعو. االستخدامة أو ضمنية لعقد اآلخرين آنتيجة واضح
  : ، على الموقع التالي١٩٩٣، جنيف، الخامس عشر لخبراء إحصاءات العمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي االستخدام،

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/class/icse.htm. 
وللمزيد من المعلومات، ILO: Global Employment Trends (Geneva, 2004) :نظر أيضًا مذآرة تقنية فيا؛ ILO: Global Employment Trends Model, 2007 :المصدر
 .http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm  : التقدير على المستويين العالمي واإلقليمي انظر الرابط التالياتعن عملي
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  عائدات العمل
المئة من دخل األسر الريفية في في  ٦٣تبقى الزراعة المورد األساسي للعمالة في آثير من األقاليم وتمثل  .٦٩

أن األنشطة إّال . ٧المئة في أمريكا الالتينيةفي  ٥٦المئة في أوروبا وفي  ٥٠المئة في آسيا وفي  ٦٢أفريقيا و
فعلى سبيل المثال يكسب صغار . غير الزراعية أصبحت تشكل حصة أآبر بكثير من حصتها في الماضي

المئة منها من في  ٧المئة من دخولهم من أنشطة غير زراعية تأتي في  ٤٠المالكين في آينيا ما يناهز 
 ٦-٣ ويقدم الجدول. ٨ت واألجورالمئة من المرتبافي  ٢١المئة من األنشطة التجارية وفي  ١٢التحويالت و

والفلبين ) تاميل نادو( أجريت عدة مرات على أسر في بنغالدش والهند ستقصاءات أسرية امستمدة منبيانات 
المئة من دخل األسر في سبع في  ٥٠وفيما ساهم الدخل غير الزراعي بأقل من . وتايلند، تبرز هذا االتجاه أيضا

ات، فقد تجاوزت حصة دخل األسر من األنشطة غير الزراعية دخلها من حاالت من أصل ثماني في الثمانين
، وغالبا ما يكون الفرق بمبالغ  ٢٠٠٤-٢٠٠٣األنشطة الزراعية في خمس حاالت من أصل ثماني حاالت بحلول 

    .وهكذا آان األمر في آل من المناطق الزراعية ذات اإلمكانيات العالية والمناطق الزراعية الهامشية. آبيرة

  القيمة المعادلة للقوة الشرائية ( لألسرة الريفية حقيقي الخلالد  التغييرات واالختالفات في نصيب الفرد من   :٦-٣الجدول 
  في مناطق مختارة من آسيا ) بالنسبة المئوية(وتكوينها ) على أساس الدوالر األمريكي

 مناطق زراعية هامشية مناطق زراعية ذات إمكانيات عالية  

2003/04 الثمانينات  2003/04 الثمانينات  

         الفلبين
 المعادلة للقوة القيمة( نصيب الفرد من الدخل 

 )الشرائية على أساس الدوالر األمريكي
 1 065  2 364  386  1 119 

 60  37  70  45  )بالنسبة المئوية(غير زراعي  

         تايلند

 المعادلة للقوة القيمة( نصيب الفرد من الدخل 
 )الشرائية على أساس الدوالر األمريكي

 2 014  4 617  959  2 543 

 74  21  47  10  )بالنسبة المئوية(غير زراعي  

         شيبنغالد

 المعادلة للقوة القيمة( نصيب الفرد من الدخل 
 )الشرائية على أساس الدوالر األمريكي

 634  1 001  841  1 094 

 57  55  51  33  )بالنسبة المئوية(عي غير زرا 

         )الهند (تاميل نادو

 المعادلة للقوة القيمة( نصيب الفرد من الدخل 
 )الشرائية على أساس الدوالر األمريكي

 520  697  228  623 

 27  7  4  9  )بالنسبة المئوية(غير زراعي  

مشروع وثيقة، ”Otsuka and Yamano: “The role of rural labour markets in poverty reduction: evidence from Asia and East Africa   :المصدر
   . من استقصاءات أسرية أجريت عدة مراتمستمدة باستعمال بيانات ٦مأخوذ من الجدول . ٢٠٠٨تقرير التنمية العالمي أساسية ل

  

                  
  :     انظر7

G. Anriquez and K. Stamoulis: Rural development and poverty reduction: Is agriculture still the key? ESA 
Working Paper No. 07-02 (Rome, FAO, June 2007). 

  :    انظر8
Jayne et al. (2003) as cited in O. Nagayets: “Small farms: Current status and key trends”, The Future of Small 
Farms Research Workshop, Wye College, 26–29 June 2005 at www.ifpri.org. 
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 تكشف أن ٧-٣ الواردة في الجدولو) ٢٠٠٠-١٩٨٧(ش يبنغالدالمتعلقة ببيانات الإن نظرة أقرب إلى  .٧٠
المئة في في  ٤المئة فقط، فهو إذن دون في  ٠٫٣الدخل من الزراعة ارتفع بمعدل سنوي منخفض جدا بلغ 

 إلى التنويع في الزراعة وذلك باالستعاضة عن إلى حد آبيرويعود هذا االرتفاع .  سنة١٣المجموع على مدى 
في المئة  ٤٫٣ ارتفعت قيمتها بمعدل سنوي بلغ ، ذات قيمة أعلى األرز بزراعة محاصيل أخرىةعازر

 ٧٠، ارتفع الدخل من المصادر غير الزراعية بنسبة مقابلوبال. وعوضت إلى حد ما هبوط األجور في الزراعة
في  ٤٫٣ أي بزيادة سنوية بلغت ًا أمريكيًا دوالر٥٩١ إلى ًا أمريكيًا دوالر٣٤٨المئة خالل هذه الفترة من في 
المئة سنة في  ٤٠وبالتالي ارتفعت حصة الدخل غير الزراعي في مجموع الدخل األسري من أقل من . المئة

المشارآة : هما وهذا راجع إلى عاملين أساسيين. ٢٠٠٠-١٩٩٩فترة الالمئة في في  ٥١ لى إلى ما يزيد ع١٩٨٧
مئة من دخل األسرة بعد أن آانت هذه الفي  ١٩٫٩ األنشطة التجارية واألعمال التي ساهمت بنسبة بقدر أآبر في

المئة من دخل في  ١١٫٨المئة إلى في  ٤٫٧ت من رتفع الزيادة في التحويالت التي ا؛المئةفي  ١٢٫٦النسبة تبلغ 
معدالت الوالدة في تسجيل نسب ضعيفة لمتوسط حجم األسرة انخفاض وساهمت الهجرة إلى الخارج و. األسرة

 . يب الفرد من الدخل مقارنة مع دخل األسرةوبالتالي االرتفاع السريع لنص

  ٢٠٠٠ و١٩٨٧ل الريفية، يخادمالش، النمو وهيكل يبنغالد  :٧-٣الجدول 

  الدخل  مصدر الدخل
 )أسرة/ دوالر أمريكي(

  حصة  
 إجمالي الدخل

معدل النمو السنوي  
٢٠٠٠-١٩٨٧ 

  1987  2000  1987  2000   

 0.3  48.7  60.9  560 541  الزراعة

 0.4–  21.9  29.9  252 266  زراعة األرز 

 4.3  11.6  8.9  134 79  محاصيل أخرى 

 2.1  10.6  10.6  122 94  الزراعة من غير المحاصيل 

 5.5–  4.5  11.5  52 102  األجور الزراعية 

 4.3  51.3  39.1  591 348  غير زراعي

 5.9  19.9  12.6  229 112  التجارة واألعمال 

 1.1  12.5  14.2  144 126  الخدمات 

 9.8  11.8  4.7  136 42  التحويالت 

 1.5  7.1  7.6  82 68  العمل غير الزراعي 

 2.1  100  100  151 1 889  إجمالي دخل األسرة

 0.6–  –  –  5.5 6.0  حجم األسرة

 2.7  –  –  208 148  نصيب الفرد من الدخل

 , Hossain et al. 2003, IRRI-BIDS sample household survey Table 5.:  المصدر

 ، تمارس الزراعة آمهنة رئيسية أفادت أنهاش حصة األسر التييوخالل الفترة عينها انخفضت في بنغالد .٧١
وهذا ال يعني العزوف عن الزراعة بل هناك تنوع آبير . المئة فقطفي  ٥٠المئة تقريبا إلى أقل من في  ٧٠من 

تكسب أفادت أنها وفي الواقع، ارتفعت بشكل آبير حصة األسر التي . أعضاء األسرةبين في النشاط االقتصادي 
 .المئة على التواليفي  ٨٦٫٢المئة وفي  ٦٩٫٩قسطا من الدخل من الزراعة ومن أنشطة زراعية أخرى إلى 

ويبين . ر مساهم في دخل األسرةوتراجعت أهمية العمل بأجر في الزراعة بصفتها مهنة رئيسية وأيضا آمصد
 . حول هذا الت٨-٣الجدول 



 اتجاهات العمالة الريفية ومواطن العجز في العمل الالئق

31  

  ٢٠٠٠ و١٩٨٧ش، توزيع العمال حسب المهنة الرئيسية، يبنغالد  :٨-٣ الجدول

النسبة المئوية لألسر التي أفادت أنها 
 تمارس النشاط آمهنة رئيسية

أفادت أنها النسبة المئوية لألسر التي  
 المهنةتكسب قسطا من الدخل من 

 1987  2000  1987  2000 

 69.9  64.0 36.7 44.6 الزراعة

 28.2  51.6 11.8 22.4 العمل الزراعي

 86.2  78.0 0.9 1.2 مجاالت الزراعة األخرى

 –  – 49.4 68.2 آل مجاالت الزراعة

 32.3  31.9 12.2 8.3 التجارة واألعمال

 28.0  21.9 21.7 14.7 الخدمات

 23.7  29.2 16.8 8.7 زراعيالعمل غير ال

 –  –  100  100 المجموع

 .Table 4, Hossain et al., 2003, IRRI-BIDS sample household survey:  المصدر

الوظائف  نفسه في التسعينات، إذ آان اإلنتاج الزراعي في تزايد ونمت طويبدو أن الهند اتبعت النم .٧٢
وفي الفترة .  األنشطة غير الزراعية ارتفعت ارتفاعا أآبر بكثير منئداتعاالولكن .  نموا طفيفا نسبياالزراعية

، بيد  في الزراعةالمئةفي  ١٦، ارتفعت العمالة بنسبة ٢٠٠٠-١٩٩٩ إلى ١٩٨٣ سنة من ١٦الزمنية التي دامت 
هندية إن وقالت النقابات الزراعية ال. المئة في األنشطة غير الزراعية في األرياففي  ٥٧أنها ارتفعت بنسبة 

وأفاد . المئة في مختلف أقاليم البلدفي  ٧٧و ٢٠هناك تراجعا آبيرا في فرص العمل تراوح ما بين 
في هاريانا أن أعمال الحصاد التي آانت توفر شهرا من العمل في منتصف   Bharatiya Khet Majdoorاتحاد

 Andhra Pradesh Vyavasya Vruthidarulaقال اتحاد آما . ٢٠٠١ أيام في سبعةالتسعينات انخفضت إلى 
 وحسب حرآة.  يوما في السنة٩٠ يوما إلى أقل من ١٨٠ إن وفرة العمالة تقلصت من ،آنداربراديش  أننتبور،في

 يوما إلى ٢٧٠-٢٤٠ من المروية المناطق في تاميل نادو، تراجعت فرص العمل في (WPM) الفالحين العاملين
 اعتماد االآلت إلى معزووتراجع فرص العمل بأجر .  سنواتشرفترة ع يوما في السنة وذلك خالل ٧٠-٦٠

  ومتوسطيفضال عن أن صغار. وتغير نماذج المحاصيل وتحويل استعمال األراضي ألغراض غير زراعية
ر االعمال بسبب تكاليف المدخالت المرتفعة التي يواجهونها من قبيل البذتوظيف المزارعين افتقدوا إمكانيات 

، أصبح العمال العرضيون يشكلون ٢٠٠٢وبحلول سنة . ٩العضوية غير  والمبيداتاألسمدة و،ة اإلنتاجيمرتفع
  . ١٠المئة من اإلناث العامالت في الزراعةفي  ٩٢المئة من الذآور العاملين في الزراعة وفي  ٨٠

. أجرفي فرص العمل المنتظم بتراجع عن  في آثير من البلدان األخرى  آذلك النقابات الزراعيةوأفادت .٧٣
 التي ردت على استبيان المكتب إلى تراجع عدد العامالت المستخدمات بشكل منتظم منظماتوأشارت معظم ال

. ة جماعيةفاوضمعلى مدى الخمس سنوات األخيرة في الشرآات التي وقعت مع هذه البلدان على اتفاقات 
  . قتالمئة منها إلى ارتفاع عدد العامالت المستخدمات بشكل مؤفي  ٤٠وأشارت 

وقد أشارت األغلبية من وزارات الزراعة التي ردت على . األجور في الزراعة منخفضة عموماو .٧٤
 وهي المهن الرئيسية -  الزراعة وقطاع صيد األسماك والحراجةياستبيان المكتب إلى أن متوسط األجور ف

ن عددا من أوالواقع . ية آان دون متوسط أجور عمال القطاع غير المنظم في المناطق الحضر- لسكان األرياف
 معينة من العمال أو فئاتحماية الحد األدنى لألجور وتستثني بلدان أخرى البلدان تستثني العمال الزراعيين من 

 من قبيل العمال العرضيين والعاملين بعض ، التي توجد غالبا في الزراعة أو األنشطة الريفية األخرى،المهن
 الموسميين وصغار المزارعين المستأجرين الذين يقدمون قسطا من محاصيلهم الوقت والعاملين بالقطعة والعمال

إذ أن الكثير من العمال . ومن شأن أنظمة دفع األجور أن تؤدي إلى تفاقم هذا الوضع.  األرضبآإيجار ألصحا
م على الزراعيين والسيما العمال العرضيين أو المؤقتين أو الموسميين يتقاضون جزءا على األقل من أجوره

                  
  :   انظر9

Paschim Banga Khet Majoor Samity (PBKMS): Globalization and agricultural workers, IUF Land and Freedom 
Project Discussion Paper 3 (Geneva, 2002). 

  .، مرجع سابق٢٠٠٨تقرير التنمية في العالم :    البنك الدولي10
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 من المحصول المقطوف أو الصفوف المحصودة أو الهكتارات م أي بالكيلوغرا- أساس العمل بالقطعة
 ٦٥ففي مزارع المطاط في الهند مثال يتقاضى .  العمل باليوم أو األسبوع أو الشهروليس على أساسالمرشوشة 

المئة من عمال في  ٩٠ه على  نفسيسري األمر و؛المئة من العمال أجورهم على أساس العمل بالقطعةفي 
المئة من العاملين على أساس القطعة في مزارع المطاط حيث يتقاضون في  ٥٧ ويمثل الرجال .مزارع الشاي
وتمثل النساء النسبة نفسها من العاملين على أساس القطعة في مزارع الشاي، .  روبية يوميا٩٠في المتوسط 

لفجوات في األجور بين الجنسين هي ن اأ واقعوال. ١١ روبية فقط٦٣  في المتوسطغير أن عائدهن اليومي يبلغ
  .الطابع السائد في القطاع الزراعي في آثير من البلدان

فقد آشفت مثال سلسلة من ست . متقلبةبأجر آما يمكن أن تكون العائدات الحقيقية للعمال الزراعيين  .٧٥
 أن العائدات ، مزارع الشاي الهندية على عمال٢٠٠٤ و١٩٥٨ أجريت بين  عن األجوردراسات استقصائية

 البنك فادوأ. ١٢الدراسات في المئة بين ٧٩  قدرها بنسبةارتفعتالمئة أو في  ٣١  قدرها بنسبةتالحقيقية تراجع
حيث  البرازيل على سبيل المثال مثل، ةتراجع العائدات الزراعية في عدد من بلدان أمريكا الالتينيعن الدولي 

 تراوحت المعدالت ،وفي شيلي. ٢٠٠٤ و١٩٨٠بين  المئة مافي  ٣٠ المؤقتين بنسبة ل العماليخادمانخفضت 
  . ١٣ه وفتورذروة النشاطالمئة بين موسمي في  ٦٠ إلى ٥٠اليومية ألجور العاملين في قطاع الفواآه ما بين 

.  في غانا والمكسيكقرى معدالت األجور في مختلف األنشطة على مستوى ال١٠ و٩يقدم الجدوالن و .٧٦
 ٠٫٧١ لم يتجاوز ٢٠٠٠وخلص البحث الذي أجري في غانا إلى أن األجر اليومي المعتاد في الزراعة سنة 

 دوالرا أمريكيا آان دون العائد اليومي ١٫٤٢ والبالغدوالرا أمريكيا، بل إن األجر اليومي األقصى في الزراعة 
وآشفت األبحاث في المكسيك . ئيةالمحاصيل الغذا في لمزارعي الخضروات وأقل من نصف ما يكسبه مزارع

 وهو ، دوالرا أمريكيا٠٫٤١ الساعة آان عنلعمال الزراعيين الوسيط لجر األأن ، ١٩٩٨-١٩٩٦ في الفترة
وآان متوسط األجر في العمالة . لتجارالوسيطة لعائدات ال أقل من نصف هلكنو بقليل من أجر الحرفيين علىأ

  الوسيطجراألأما في أوغندا فكان . ١٤من متوسط األجر في الزراعةالمئة في  ٥٦ بنسبة علىغير الزراعية أ
  في المتوسطإذ بلغالرئيسية، المجموعات المهنية بين آل األدنى هو لعمال في قطاعي الزراعة وصيد األسماك ل

وفي الهند، آانت معدالت أجور الذآور من العمال العرضيين . ١٥عاديالمئة فقط من عائدات موظف في  ٢٠
 من معدالت أجورالمئة في  ٥٠ بنسبة أعلى ٢٠٠٠-١٩٩٩فترة الفيين في األنشطة غير الزراعية في الري

 . نظرائهم في الزراعة

 ٢٠٠٠عائدات األنشطة في أربع قرى في جنوب غانا،   :٩-٣الجدول 

اليوم في مريكياألدوالر بال 

 2.48 النجارة

 2.61 صناعة الفحم

 1.58 زراعة الخضروات

 3.90 ذائيةمحاصيل غ

 0.71  في الزراعة العادياألجر اليومي 

 1.42 األجر اليومي األقصى في الزراعة

 Wiggins, Marfo and Anchirinah 2001.  :المصدر

                  
  :    انظر11

Labour Bureau, Government of India: Occupational Wage Survey (Sixth round, 2006): Report on plantation 
industries, Chapter 2, and tables 4.2 and 4.4. 

12   Labour Bureau ١٣-٤، مرجع سابق، الجدول.  
  . ٢١٣   البنك الدولي، مرجع سابق، الصفحة 13
  .٢١٢   البنك الدولي، مرجع سابق، الصفحة 14
  :    انظر15

Uganda Bureau of Statistics: Labour market conditions in Uganda (Kampala, 2006), table 2.11, Median monthly 
wage by occupation, p. 17. 
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  ١٩٩٨-١٩٩٦عائدات العمل في أربع قرى مكسيكية،   :١٠-٣الجدول 

في الساعة بالدوالر األمريكيالوسيطة العائدات  

 0.25 الحرفيون

 0.26 ستخدمون في القطاع غير المنظم الم

 0.41 العمال الزراعيون

 0.46 الخدم

 0.48 عمال البناء

 0.48 النجارون

 0.56 السائقون

 0.70 العمال في القطاع غير المنظم

 0.91 التجار

 0.96 المستخدمون في القطاع المنظم

 1.06 الجنود، رجال الشرطة

 1.85 األساتذة

 2.35 نالموظفون الفنيو

 0.41 المجموع

 0.36 النساء

 0.44 الرجال

 Wiggins et al. 1999   .:المصدر

في  ٦٠ إلى ٥٠وأشارت نقابات العمال في أربع واليات هندية إلى أن معدالت أجور النساء شكلت نسبة  .٧٧
العمل  ةبأعداد آبيرن الذآور وترك العمال الزراعي، براديشاآندرفي و. المئة من معدالت أجور الرجال

 نطويوفي بعض الحاالت، ي. الزراعي بأجر وانتقلوا إلى إنتاج سلع بسيطة والعمل في القطاع غير الزراعي
في زهيد األجر  المثقل بالديون بترك العمل  الذآر العاملبموجبهاة يقوم قيد ترتيبات عمل معلىهذا االنتقال 

  .١٦ األسرةفرادن أالزراعة ويفوض تسديد الدين وإعالة األسرة إلى اإلناث م

المناسب مزيج اللزراعة محرآا للنمو االقتصادي والتقدم االجتماعي، لكن يجب توفير أن تكون ايمكن و .٧٨
في اإلنتاجية نمو وقد أبرزت البراهين التجريبية أن نمو العمالة و. السياسة العامة آيما تقوم بهذا الدورمن 
وتختلف . ١٧نمائية أآثر توازنا يدعمها قطاع زراعي سليم يمكن أن يمهدا معا الطريق نحو عملية إةزراعال

إذ شهد البعض منها تراجعا في نسبة القيمة .  في منظمة العمل الدولية في هذا الشأنءتجربة الدول األعضا
ويتبين ذلك .  في حين رفع البعض األخر من هذه النسبة مع مرور الوقت،المضافة للفرد المستخدم في الزراعة

 الذي يوضح تغير القيمة المضافة للفرد المستخدم في الزراعة والحراجة وصيد األسماك ما الثاني،في الملحق 
وترد مناقشة .  القطاع فيوتوفير السياسات العامة المناسبة أمر حاسم من أجل رفع إنتاجية. ٢٠٠٥ و١٩٨٠بين 

 . ٤مستفيضة لهذا الموضوع في الفصل 

                  
  .، مرجع سابقIUF: Globalization and agricultural workers:    انظر16
  :   لإلطالع على مناقشة آاملة بشأن اإلنتاجية الزراعية والعمالة أنظر17

ILO: “Why agriculture still matters”, in World Employment Report 2004–05: Employment, productivity and 
poverty reduction. 
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 الحصول على األراضي
 تارة الصغيرة و تارة بالملكيةن يشتغلون في األرض في المزارع الصغيرة التي ُتعرفيعمل أغلب الذي .٧٩
 للمزارع مشتركوال يوجد تعريف . الكفاف أو األراضي ذات الموارد الضعيفةالمزارع العائلية أو مزارع ب

وعلى أي حال، . آخر من بلد إلى  آبيرًا ما ُيذآر حجم األرض، بيد أن القياس يختلف اختالفًاوغالبًا. الصغيرة
تقدَّم أي معلومات عن جودة األرض واستعمالها المنتج أو البيئة الطبيعية أو االجتماعية أو السياسة أو  ال

 . التجارية التي توجد فيها

يملكون أصوال ضعيفة ال عّرفت االستراتيجية الريفية للبنك الدولي صغار المالكين بأنهم هم الذين و .٨٠
 ٥٢٥  أصلالمئة منفي  ٨٥فإن تعريف، وبناء على هذا ال. ١٨صالحة للزراعةراضي الاأل من تتجاوز هكتارين
 ٨٧آسيا في وتوجد . ثالثة أرباعها ال تتجاوز مساحتها هكتارا وحداو صغيرة ملكيةهي في العالم مليون مزرعة 

وتمثل . الهندالمئة في في  ٢٣ و، يوجد نصفها في الصين وحدها، في العالمةريالمئة من المزارع الصغفي 
ش والصين يالمئة أو أآثر من مجموع المزارع في بنغالدفي  ٩٥تقل عن هكتارين التي مساحة الالمزارع ذات 

وتمثل المزارع التي ال تتعدى . المئة من المزارع في أفريقيا مزارع صغيرة الحجمفي  ٨٠  زهاءآما أن. وفيتنام
 ٨٧المئة في مصر وفي  ٩٠مهورية الكونغو الديمقراطية، والمئة من المزارع في جفي  ٩٧مساحتها الهكتارين 

  . المئة في إثيوبيافي 

ففي أمريكا الالتينية مثال، يبلغ . وتبقى التباينات الشاسعة في توزيع األراضي مصدرا رئيسيا للفقر المدقع .٨١
في المكسيك ال في المئة  ٤٩المئة من المزارع في بيرو وفي  ٥٨ هكتارا، بيد أن ٦٧متوسط مساحة المزارع 
المئة من مجموع المزارعين غير أنهم في  ٤٣وفي إآوادور يشكل صغار المالكين . تتجاوز مساحتها الهكتارين

المئة من المزارعين إلى صغار في  ٢٠وفي البرازيل ينتمي . المئة من األراضيفي  ٢ال يزرعون سوى 
 . ١٩المئةفي  ١المالكين ولكن حصتهم من األراضي المزروعة تبلغ 

إن إصالح األراضي يثير حتما الجدل ألنه ال يغير توزيع األراضي فحسب بل يغير أيضا توزيع القوة  .٨٢
وبالتالي، من المحتمل أّال ينجح دون دعم نشط من الدولة استجابة لطلبات الفقراء الذين ال . االقتصادية والسياسية

 سواء من خالل مصادرة - فصاعدًا ١٩٤٥  الذي قامت به الدولة منذ،وإصالح األراضي. يملكون األراضي
 أفضى بشكل عام -  القطاع العام مندعمب الكبيرة أو فرض الضرائب تدريجيا أو نقل ملكية األراضي ملكياتال

ئوية أعلى من األسر مقارنة مع إلى إعادة توزيع جزء أآبر من مجموع األراضي الزراعية على نسبة م
 آما هو ،التسعينات فصاعداأواسط ، التي تمت منذ ائمة على أساس السوقاألراضي الق ححققته برامج إصال ما

ة الدعم عمدى س: ، همانجاح اإلصالح على عاملين أساسيينيعتمد ،  من أمرومهما يكن. جلي في الجدول أدناه
نية تق ومساعدةوائتمانات  على شكل استثمارات عمومية بير ودعم الدولة الك،ستدعيه اإلصالحيالسياسي الذي 

 األسواق النفاذ إلىلتمكين المزارعين الصغار الحاصلين حديثا على األراضي من استعمالها على نحو منتج و
 . واالنعتاق من ربقة الفقر

ففي جمهورية الكونغو . ملكيات الزراعية هناك اتجاه نحو مزيد من انقسام وتجزؤ ال،وفي أفريقيا وآسيا .٨٣
 هكتار في سنة ٠٫٥ إلى ١٩٧٠ هكتار سنة ١٫٥ من ملكية الزراعية الالديمقراطية مثال، انخفض متوسط مساحة

وتزايد عدد المزارع بأآثر من .  هكتار٠٫٥ تقل مساحتها عن ٍضويشتغل ما يقارب ثلثي األسر في أرا. ١٩٩٠
شبكة أمان توفر درجة من بمثابة  أن تكون صغيرة الحجموهذا يعني أن على الزراعة . النصف في هذه المرحلة

ع ي فقط من استراتيجيات سبل عيش األسر التي تعتمد بشكل متزايد على تنوًامن الغذائي رغم آونها جزءاأل
  .ه الدخل لضمان الرفامصادر

                  
  :   انظر18

World Bank: Reaching the rural poor: A renewed strategy for rural development (Washington, DC, World Bank, 
2003). 

19   O. Nagayetsمرجع سابق ،.  
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  نتائج إعادة توزيع األراضي عبر برامج الدولة إلصالح األراضي في بلدان مختارة  :١١-٣الجدول 

سبة األراضي التي تمت إعادة توزيعها آن  الفترة  البلد
 مئوية من مجموع األراضي الزراعية

المستفيدون آنسبة مئوية من 
 الزراعية المعيشية مجموع األسر

 75.00 80.00  1959 منذ   آوبا

 83.40 74.50  77–1952  بوليفيا

 77.00 65.00  1945 منذ   جمهورية آوريا

 20.00 50.00تقريبًا   73–1964  شيلي

 32.00 42.40  76–1963  بيرو

 43.40 42.90  1970بيانات   المكسيك

 خمسان النصف تقريبًا  05–1972  الفلبين 

 70.00 الثلث  1945منذ   اليابان

 نتائج إعادة توزيع األراضي ألهم برامج اإلصالح الزراعي القائمة على أساس السوق في بلدان مختارة

 1.32 0.40  2005–1997  البرازيل

 0.33 0.22  2001–1994  آولومبيا

 1.30 4.00  2005–1997  غواتيماال

 0.03 0.01  05–2000  الفلبين

 4.10 1.65  2005–1994  جنوب أفريقيا

 5.83 16.60  96–1980  زمبابوي

 0.16 6.00  2005–1990  ناميبيا

  : مقتبس من
Saturnino M. Borras, Jr. and Terry McKinley: “The unresolved land reform debate: Beyond state-led or market-led models”, UNDP 
International Poverty Centre Policy research brief No. 2, Nov. 2006. 

 تميل األسر الريفية إلى إتباع استراتيجيات سبل العيش التي تناسب المزيج الخاص من ،وفي الواقع .٨٤
هذه والمزج بين ما توفره .  أعضائهالدىبيعية والمادية والمالية المتوفرة  واالجتماعية والطألصول البشريةا
 سواء فيما يتعلق بمهارات أفراد األسرة وتعليمهم والشبكات االجتماعية التي ينتمون إليها وجودة -ألصول ا

تماعية أو  أو الخدمات االجهاياألراضي المتوفرة لهم ومساحتها ووصولهم إلى الموارد األخرى من قبيل الم
،  ودرجة الضعف التي تتعرض لها األسر-  يقدم من خالل التحويالتمتوفر أو النقد الاالئتمانالبنى األساسية أو 

 لتحقيق نتائج ألصولوتتطلب األسر مجموعة من ا. تمدها التي تعة في االستراتيجيإنما هي عناصر أساسية
والمتنوعة ة عديدإلى النتائج الدون غيره  أن يؤدي لألصو وليس بمقدور صنف واحد من ا،ايجابية لسبل العيش

وصولها إلى سبل كون ترة التي يوهذا أمر صحيح بشكل خاص بالنسبة لألسر الفق.  األفرادإليهاالتي يسعى 
ويمكن أن تؤثر عوامل ثقافية تأثيرا آبيرا على استراتيجيات سبل .  في الغالبة محدودألصول،مجموعة ما من ا

على ل حصولى سبيل المثال، عندما يتخذ الجنس آأساس لتعريف وتحديد حقوق الملكية والفع. عيش األسر
 تحويل ن أو وراثتها أو المصادر المنتجة األخرى، قد تعجز األسر التي ترأسها اإلناث عهاواستعمالاألرض 
  . ها إلى سبل عيش ذات نتائج إيجابيةأصول

 ئق وواقعهم اليومي جلية في المجتمعات الريفية الفقيرةوالفوارق بين تطلعات األشخاص إلى العمل الال .٨٥
 تزايد التفاوت في توزيعهال ويخادموتظهر مواطن عجز العمل الالئق من خالل تدني ال. على وجه الخصوص

 على الوظائف تجعل من الصعبفنقص الكفاءة وتدني األجور وتدني جودة . باقي قطاعات االقتصادبمقارنة 
والمستويات المرتفعة من عدم التنظيم وأسواق العمل غير الفعالة ونقص . روج من دائرة الفقرالعمال الفقراء الخ

البطالة الجزئية وال تمنح  آلها عوامل تساهم في انتشار ،المنشآت الريفية وفرص العملاستحداث االستثمار في 
وتترابط فجوات العمل . ستقبلي لرفاههم الممجدية المنقطعين عن الدراسة سوى القليل من الخيارات الالشباب

 .الحماية االجتماعية والحقوق وإمكانيات إبداء الرأياالفتقار إلى الالئق هذه فيما بينها مع 



 تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر

 36 

 الحماية االجتماعية
 سواء فيما يتعلق ، للعمال الريفيينهناك مجال واسع لتحسين العمل والحماية االجتماعية المتوفران حاليًا .٨٦

تكون ظروف العمل شاقة إذ قد ففي الزراعة مثال، . همسبل عيشفقدان رهم بمخاطر  أو بشدة تأثهمبظروف عمل
يا آبيرا من قبيل الوقوف لفترات طويلة واالنحناء بدنالعمل الزراعي يتطلب بطبيعته مجهودا الكثير من أن 

ديئة ويرتفع خطر الحوادث بسبب اإلرهاق واألدوات ر. حرآات في أوضاع متعبة للجسم وتكرار والتحدب
 قد  التطور التكنولوجيإن يكنو.  والحالة الرديئة للصحة العامةللموادالتصميم واألراضي الوعرة والتعرض 

 كثف أدخل مخاطر أخرى والسيما ما يتعلق باستعمال اآللة واالستعمال الم فإنهخفف من مشقة العمل الزراعي،
وآما هو متوقع فإن مستوى . وفير المعلومات والتدريب السالمة المناسبة وتللمواد الكيميائية دون اتخاذ إجراءات

 من بين هم نإال أن العمال الريفيي. يشكل نصف المجموع العالميوقوع الحوادث وظهور األمراض مرتفع، إذ 
العمال األقل استفادة من الحماية من حيث الوصول إلى الخدمات الصحية األساسية ونظام تعويض العمال 

ويعاني األشخاص الذين ال يستطيعون العمل بسبب آبر سنهم . الورثةإعانات طويل األمد ووالتأمين ضد العجز 
وثمة حاجة إلى تفكير . ة خاصة وأن نظم التقاعد قلما تغطي السكان الريفيين في البلدان الناميةتبعيمن الفقر وال

الذين يحرمهم الفقر من  في براثن الفقر وقوعمبدع لتوسيع نطاق التغطية آي تشمل المتعرضين لخطر الو
 . ٥وترد مناقشة مستفيضة لهذه القضايا في الفصل . المشارآة الكاملة في الحياة االقتصادية واالجتماعية

 الحقوق في العمل
فهذه المبادئ والحقوق تضمن الحرية النقابية . تسري المبادئ والحقوق األساسية في العمل على الجميع .٨٧

القضاء على عمل األطفال وإلغاء العمل الجبري وضمان عدم التمييز في عالم  والمفاوضة الجماعيةوالحق في 
وهذا األمر جلي في العنف .  نفسها محترمة الحقوق األساسيةغالبًا ما ال تكون ،بيد أنه في العالم الريفي. العمل

 الذي ،في الزراعة، والمستوى المرتفع لعمل األطفال  ويمثلونهم الذين ينظمون فقراء األريافضدالذي يمارس 
 ممارسات العمل سدادا للدين من جيل إلى جيل، وعدم رثالمئة من المجموع العالمي، وتوافي  ٧٠يقدر بنسبة 

 . المساواة في المعاملة أمام القانون

ويؤدي غياب عقد .  لقانون العمل الوطنيفي الوقت الحاضرال يخضع جزء آبير من العمل الريفي و .٨٨
ونتيجة لنقص معدالت األجور الدنيا والمنافسة من أجل . حماية قانون العملنطاق  من عاداالستخدام إلى االستب

 نقص -  المتعددة التي يعانون منها الفقروأوجه. أجر في أي ظروف، يبقى فقراء األرياف في دائرة الفقربالعمل 
 ال - عليم األساسيفرص الوصول إلى الماء الصالح للشرب ومرافق الصرف الصحي والخدمات الصحية والت

 . النعتاق من ربقة الفقرعلى ا فقراء األرياف ة فحسب بل تقلص من قدرهامة تتصل بحقوق اإلنسانتثير قضايا 

فيما يخص نوع اإلطار القانوني الذي يدعم اإلرشاد في مجال السياسة العامة تقدم معايير العمل الدولية و .٨٩
البعض اآلخر، فإن بإمكان إجراءات حساب إلى تفضيل البعض على وفيما تميل القوى االقتصادية . العمل الالئق

 التوازن من خالل تكثيف فرص تصحيحة من معايير العمل الدولية أن تساعد على ستمدالسياسة االجتماعية الم
 الوصول إلى المنافع والخدمات العامة وتوفير فرص أآثر عدال للحصول على زيادة سبلالعمالة المنتجة و

 معايير العمل الدولية التي على ٦في الفصل ينصب الترآيز و. وتعزيز مشارآة أآبر في صنع القرارالموارد 
  .  بالنسبة للقطاع الريفية خاصمثل أهميةت

 تماعيجالحوار اال
لعمال التعبير عن شواغلهم لصحاب العمل وألالحوار االجتماعي منبر يمكن من خالله للحكومات و .٩٠

وردم الهوة التمثيلية في المناطق الريفية أمر حاسم . وتحسين اإلدارة في عالم العملوالمشارآة في صنع القرار 
لمعالجة ما يعانيه السكان من الحماية القانونية واالجتماعية غير المالئمة ونقص فرص الوصول إلى األصول 

 تناسب الهيئات بحيثلتمثيل  إبداعية في التنظيم واًاوقد يستلزم هذا األمر نهج. اإلنتاجية وقلة الخدمات العامة
 القدرات االقتصادية وتعزيز إبداء الرأي والدفاع زيادةوقد تكون هناك حاجة إلى أساليب جديدة ل. المكونة الريفية

ويمكن للسياسات الحكومية أن تدعم أو .  الحماية االجتماعيةوفيرعن الحقوق وإيجاد الموارد الكافية وتحويلها لت
 والحوار االجتماعي، ولكن إنشاء المنظمات التمثيلية وعدم إعاقة سير أعمالها أمران تعيق التمثيل الجماعي

وتضطلع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بدور الدفاع عن حق . االجتماعي حاسمان في نجاح الحوار
لحوار  إلى منظمات يختارونها لكي تتمكن مؤسسات اضمامجميع العمال وأصحاب العمل في التنظيم واالن

 قضايا اإلدارة ٧ويتناول الفصل . العمل الالئق في المناطق الريفيةفي عجز الاالجتماعي من معالجة مواطن 
  . والحوار االجتماعي في األرياف
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 نحو عمل الئق في المناطق الريفية
نامية لمعظم األسر الريفية في البلدان الالرئيسي ن الزراعة ما زالت تشكل مصدر الدخل إوخالصة القول  .٩١

 جزء من استراتيجية سبل العيش سوى في الكثير من الحاالت صغيرة الحجم ليستبالرغم من أن الزراعة 
.  والتحويالتاتأجر وأنشطة الخدمبالمتنوعة، التي تمزج بين العمل الزراعي بأجر والعمل غير الزراعي 

رص العمالة المنتظمة تتقلص جراء  ويبدو أن ف،ة ومتقلبةمتدنيبكونها بأجر وتتسم عائدات العمل الزراعي 
العمل الالئق في العمالة في عجز الولذا يجب معالجة مواطن . ازدياد استخدام العمال بشكل عرضي أو مؤقت

  .  الريفية على وجه االستعجال ألن نمو السكان الريفيين، بالقيم المطلقة، سيستمر في البلدان النامية لجيل آخر
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  ٤الفصل 

  ل أآثر وأفضل من خالل  فرص عماستحداث
  النمو الريفي المستدام

  أهمية النمو والعمالة
هناك أدلة ثابتة تبين أن النمو الزراعي ذو فعالية آبيرة في تخفيف وطأة الفقر وليس أقل األسباب في ذلك  .٩٢

شكل أن عددًا آبيرًا من الفقراء في العالم يعيشون في المناطق الريفية وفي البلدان منخفضة الدخل حيث ت
فأعداد آبيرة من الفقراء تعتمد بشكل  .حصة آبيرة من آل من الناتج المحلي اإلجمالي والعمالةعادة الزراعة 

ويخفف النمو الزراعي من وطأة الفقر من خالل زيادة . امباشر أو غير مباشر على الزراعة لكسب سبل عيشه
ان النمو الزراعي بادرة النمو الصناعي في أوروبا  آلطالماو. ل والعمالة وتخفيض أسعار المواد الغذائيةيخادمال

؛ والمفارقة ويسير النمو الزراعي بموازاة التغيير الهيكلي لالقتصادات. وفي بعض أجزاء آسيا حتى عهد قريب
ومع ذلك، فإن حصة العمالة . يقترن عادة بتناقص في حصة الزراعة من الناتج المحلي اإلجماليأن هذا التغيير 
  . من انخفاض حصة الزراعة في الناتج المحلي اإلجماليأبط تنخفض عادة بمعدل أفي الزراعة

ما تتجلى  وتتجلى هذه الروابط أآثر ،وهناك روابط وثيقة بين النمو الزراعي وبقية القطاعات االقتصادية .٩٣
آما أن للنمو  .الوسيطة مع قطاعي التجهيز الزراعي وتسويق المواد الغذائية ومع الطلب على اإلنتاج والخدمات

ن البلدان الفقيرة من تنويع اقتصاداتها إلى قطاعات قد يكون يمّكهو الزراعي روابط أو مضاعفات أوسع نطاقًا و
غير أن اإلنتاجية الزراعية  سجلت  .بارتفاع إنتاجية آل من اليد العاملة واألجورعادة فيها النمو أسرع وتتسم 

 واتجهت األنشطة غير الزراعية أيضًا ،يدة من أفريقيا جنوب الصحراء آما هو الحال في أجزاء عد، بطيئًاًانمو
ومن الحيوي بالنسبة لكل من المناطق الريفية والحضرية وبالنسبة .  أجور منخفضةقديمنحو تباطؤ في النمو وت

وعليه، فإن  .للتخفيف من وطأة الفقر على وجه العموم، إيجاد فرص عمل وسبل عيش خارج القطاع الزراعي
ستهدف العمالة داخل ت فرص عمل أآثر وأفضل من خالل النمو في المناطق الريفية يتطلب سياسات ستحداثا

 . المزارع أو خارجها على حد سواء

  ١-٤ اإلطار
  المرأة في الزراعة
وفي البلدان النامية، تنتج المرأة الريفية نسبة . المرأة مسؤولة عن إنتاج ما يربو على نصف الغذاء في العالم

.  آما تنتج عادة أنواع الحبوب الرئيسية مثل األرز والقمح والذرة، في المئة من الغذاء٨٠ و٦٠تتراوح بين 
 الخضروات في قطع األراضي الصغيرة وفي مجال تربية الحيوانات إنتاجوتشكل المرأة األغلبية في 

 في المئة من ٧٠ لى ما يزيد عوغالبًا ما يصاحب المرأة أطفالها وليس من المستغرب إذًا أن يوجد.الصغيرة
  .األطفال العاملين في القطاع الزراعي

 في المئة من ٩٠إلى أن المرأة توفر أآثر من ) الفاو(وتشير األرقام الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة 
ك  في المئة من المواد الغذائية األساسية الستهال٨٠زراعة األرز في جنوب شرق آسيا وتنتج ما ال يقل عن 

 في المئة من المدخول الغذائي ٩٠وإجماًال، توفر المرأة ما ال يقل عن . األسر وللبيع في أفريقيا جنوب الصحراء
  .للفقراء في المناطق الريفية

 مثل الزهور المقطوفة ،وتستفيد المرأة غالبًا من زيادة فرص العمل عبر الزراعة الموجهة نحو الصادرات
ففي شيلي مثًال، تمثل .  وإن آانت هذه الوظائف عادة وظائف مؤقتة أو موسمية،والفواآه الطازجة والخضروات

المستخدمين في  في المئة فقط من ٥ في المئة من المستخَدمين في الوظائف المؤقتة أو الموسمية وتمثل ٥٢المرأة 
  .وظائف طويلة األجل

 .موقع اإلنترنت، صحيفة وقائع على "مسألة الجنسين واألمن الغذائي "الفاو: المصدر
عمال الزراعة ومساهمتهم في الزراعة : االتحاد الدولي لرابطات عمال الصناعات الغذائية -  مكتب العمل الدولي- الفاو

  ).٢٠٠٥جنيف،  (المستدامة والتنمية الريفية
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  هناك حل واحد يصلح في آافة األحوال فيما يتعلق بتصميم السياسات وتنفيذها للنهوض بالعمالةليسو .٩٤
 وحتى وإن آانت العالقات بين . فرص عمل أآثر وأفضلاستحداثالريفية ولكن النمو االقتصادي يتوقف على 

بعد عن أن أوبين النمو والتخفيف من وطأة الفقر معقدة و) آثافة عمالة النمو( فرص العمل استحداثالنمو و
 أهداف العمالة والتخفيف من وطأة الفقر، بما تكون تلقائية، فإن ارتفاع معدل النمو يخلق بيئة أآثر مؤاتاة لتحقيق

، يوسع النمو االقتصادي اإلجمالي عمومًاموارد قدر أآبر من الومن خالل توفير . في ذلك في المناطق الريفية
 ويعزز فرص تسهيل االنتقال من ة االقتصادي والخياراتفرص العمل الالئق ويخفف من وقع إجراءات التكيف

بيد أن النمو االقتصادي شرط الزم وليس .  إلى االقتصاد المنظم، ال سيما في البلدان الناميةاالقتصاد غير المنظم
بلدان األشد لعديد من الومع أن القضية األساسية بالنسبة ل. آافيًا للنهوض بالعمالة الريفية وتخفيف وطأة الفقر

 هذا النمو رجمةوزيعه سيحددان درجة تتذآر أن نمط النمو وتأن ن، فإن من المهم  فحسبفقرًا هي تحقيق النمو
  . فرص للعمل وتخفيف وطأة الفقراستحداث إلى

وتوسيع وتنمية رأس المال البشري  رأس المالوهناك عدة محرآات للنمو ولكن أهمها هي االستثمار في  .٩٥
 سياسات وضعالفعالة وتقتضي استراتيجيات النمو .  وحسن اإلدارةاالقتصادي تكاملاألسواق عبر التجارة وال

عبر طائفة من المؤسسات في السياسة العامة ويتطلب ذلك التنسيق واالتساق .  هذه المجاالتل مجال منفي آ
 إلى األسواق نفاذ السوق المحلية وآذلك تحسين التكامل وتحسين اإلنتاجيةوالمجاالت وإيالء عناية خاصة لزيادة 

  .ناطق الريفية في المستخدام تنويع الدخل وفرص االشجيعاألجنبية وت

.  االقتصاد الجوهري وضع سياسة سليمة ومستقرة في مجال االقتصاد الكلي وضمان حسن إدارةومن .٩٦
وينبغي أن تضمن السياسات النقدية والضريبية وسياسات أسعار الصرف ظروفًا اقتصادية تتميز باالستقرار 

هما إيجاد فرص والهدفين التوأمين بين توازن لتحقق اومن شأن اإلدارة االقتصادية السليمة أن . ويمكن التنبؤ بها
 مكافحة التضخم وتوفير السياسات واللوائح التي تشجع االستثمار المنتج على إلى جانبعمل أآثر وأفضل 

آما ينبغي إيالء العناية لزيادة الطلب اإلجمالي بوصفه مصدرًا للنمو االقتصادي يتوقف على . األجل البعيد
  .الظروف الوطنية

 اإلنفاق العام والنظام عندما تكون إدارة أسس النمو والتخفيف من وطأة الفقر للتقويض رضوتتع .٩٧
 السياسة الضريبية ؤديويمكن أن ت. عجز النظام الضريبي والدين العامضعيفة، وعندما تساء إدارة الضريبي 

 ويؤدي النمو في حد ذاته . مختارة بطريقة صائبةةالنمو االقتصادي من خالل استثمارات عامإلى زيادة الجيدة 
. إلى زيادة القاعدة الضريبية وتوليد إمكانيات أآبر لإلنفاق العام على التنمية الريفية وتخفيف وطأة الفقر، مثًال

ن الحكومات من تحسين ويتوقف التخفيف من وطأة الفقر في المناطق الريفية على وجود نظام ضريبي مالئم يمّك
  . االجتماعي والفعالية واإلدماجاإلنصاف

 األساسية ة العاممرافق النمو بشكل أعم في الزراعة وفي المناطق الريفية على االستثمارات في الويعتمد .٩٨
مثل الهياآل األساسية المادية آالطرق والموانئ واالتصاالت السلكية والالسلكية والبحث واإلرشاد الزراعيين 

. في المناطق الريفية منخفض جدًا في معظم البلدان النامية) صوالخا(واالستثمار العام . والصحة العامة والتعليم
وفي . طرد مستويات اإلنفاق الزراعي لضمان نمو مال تكفيففي أفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، 

لى طرد إة وعدم المساواة في اإلعانات ء عدم الكفاؤدي ي-  وليس في أفريقيا فحسب- عديد من البلدانال
 النقص في االستثمار في الزراعة من جراء تفاقمي وهكذا، .ات في السلع والخدمات العامة األساسيةاالستثمار

في الواقع التي تستخدم  والتحويالت  إعانات وسائل اإلنتاج، بما في ذلك توفير في غالب األحيانسوء االستثمار
  ).وعاتالمجمأفقر وإن آانت ترمي عادة إلى إفادة (لفائدة أغنياء المزارعين 

 أو الجهات التي يتوقع  ألمرهاةمتروآهناك حجج قوية فيما يتعلق بالرفاهية تدعو إلى مساعدة الجهات الو .٩٩
وقد تدعو الحاجة . التغيير الهيكلي أو من الصدمات التي تتعرض لها سبل عيشهاغيرها من أن تتضرر أآثر من 

توفير الناشئة عن يض التكاليف الثابتة  السوق وتعومواطن قصور داركإلى سياسات عامة وتمويل عام لت
عديد من البلدان وضع برنامج لإلصالح من أجل الوهكذا، يتعين في . الهياآل التحتية العامة والحد من المخاطر

الخاصة جراءات اإلتحسين "ويتطلب ذلك . ستثمار في المناطق الريفيةاالنفاق واإل تشجيع قدر أآبر وأفضل من
وال بد من مزيد من الكشف والشفافية فيما . مشية مع االستراتيجيات الزراعية جيدة التنظيمالميزانية وجعلها متب

  . ١"يتعلق بتخصيص الميزانية وآثاره لتعبئة الدعم السياسي إلصالح الميزانية

                  
واشنطن العاصمة،  (، موجز السياسة٢٠٠٨العالم استثمار أآثر وأفضل في الزراعة، التقرير عن التنمية في :     البنك الدولي1

٢٠٠٧ .(  
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  ٢-٤اإلطار 
  النظم اإليكولوجية والزراعة واألمن الغذائي

ويالحظ التقرير الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني . يرهاستشعر البلدان النامية بتغير المناخ أآثر من غ
  السلة االستهالآية في المئة من٦٠ حيث يمثل الغذاء عادة ما ال يقل عن -  أن أفريقيا جنوب الصحراءبتغير المناخ

 في المئة في بعض ٥٠ الزراعية بنسبة المحاصيل متضررة بصفة خاصة من تغير المناخ إذ يتوقع انخفاض -
 سنة بحلول على المياه الصعوبات في الحصول مليون شخص لمزيد من ٢٥٠ و٧٥البلدان وتعرض ما يتراوح بين 

  .١٩٩٠ بالمقارنة مع مستويات سنة ٢٠٢٠
غياب تغير المناخ، تواجه الزراعة في أفريقيا تحديات جسيمة من جراء تردي التربة وانخفاض في وحتى 

وقد سلطت النماذج المناخية الضوء على األثر الكبير المحتمل في . والهجرةاإلنتاجية واالستثمار غير المالئم 
ويبرز ذلك بؤر األزمة في منطقة الساحل وأنظمة المراعي في أفريقيا . الفصول الزراعية عبر القارة األفريقية

تغير المناخ على ملة لالمحتآلثار ا على األمثلة أحد أبرزو. الشرقية واألنظمة الزراعية في منطقة البحيرات الكبرى
أراضي أوغندا غير صالح لزراعة  أن زيادة درجة الحرارة بنسبة درجتين قد يجعل أآبر جزء من اءالفقر
 يمثل القوة الدافعة األساسية لنجاح أوغندا في التخفيف من وطأة الفقر سع أنهاالمعروف على نطاق والروبيستا  بن

  .خالل التسعينات
 سنة بحلول في المئة ٢٠ و١٥ في البلدان النامية إلى زيادة تتراوح نسبتها بين المحاصيلوستحتاج آثافة 

 الضروري لتغذيةالعالمي ي غذائإلنتاج الا  في في المئة٢ لتحقيق معدل النمو السنوي المتوقع والمقدر بنسبة ٢٠٥٠
 وآمية المياه المحدودة وسوء رداءة التربةهناك اإلنتاجية الزراعية على قيود الومن .  السكانالعدد المتزايد من

والقيود المتعلقة بدرجات ) مبيدات اآلفات ومبيدات األعشاب واألسمدة غير العضوية(استخدام النواتج الزراعية 
  .الحرارة وشدة المنحدرات

بزراعة أنواع النباتات عالية عن طريق القيام على نحو أآثر انتظامًا ويمكن التصدي النعدام األمن الغذائي 
 إذ ال بد  والتكنولوجيا، الجديدة واالستثمار في الهياآل األساسية الريفيةالمحاصيلمردود ومزيد من التنويع في ال

ويمكن أن يؤدي االعتماد المتزايد على .  الفقراء بسهولةلمزارعينفي متناول اأن تكون التكنولوجيا من 
اعي واستخدام أنواع النباتات المتكيفة مع الظروف التكنولوجيات الحيوية وإزالة الملوحة والري والغذاء االصطن

  .الفقراء ويزيد من عدم المساواةبالقاسية إلى ارتفاع أسعار الغذاء، مما يضر 
  ؛٢٠٠٧نوفمبر  /التقرير التقييمي الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، تشرين الثاني: المصدر

ODI 2007 Source Book on Development Related Trends. 

طر الوطنية ألالستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات التخفيف من وطأة الفقر والوينبغي  .١٠٠
 النمو في المجتمعات الريفية حفز الزراعة واالقتصاد الريفي من حيث استحداث السياسات لأن تشمل، للعمالة

كمن التحدي في تحديد السياسات التي يجب وضعها وي. ومن حيث تقييم أثر السياسات في المناطق الريفية
لبيئة ويرقى بمستويات معيشة األجيال ا يراعينمو مستدام  :مؤات للفقراء في المناطق الريفية، أيبنمو للنهوض 

 وهذا النوع .المزيد من العدالة والتضامن االجتماعيينب ويتسمبإنصاف وموزعًا الحالية والقادمة، ويكون شامًال 
  . ة العمل الدولينظمة في برنامج العمالة العالمي لمنمو المقصودمو هو المن الن

 ٢٠٠٧ استنتاجات مؤتمر الدولي لسنة ،مكونات برنامج العمالة العالميأهم  المهمة ألحد اإلسهاماتومن  .١٠١
ئ  وآذلك مبادئ ومبادمؤاتية إطارية لبيئة ًا شروطوهي استنتاجات حددتالمستدامة، المنشآت  تعزيز بشأن

المنشآت  فيما يتعلق بدور الحكومات والشرآاء االجتماعيين في النهوض بنشأةتوجيهية على مستوى الم
  .ية وغير الزراعيةعاالزرالمنشآت المستدامة آًال من المنشآت  وتشمل .٢)١-٤انظر الشكل (المستدامة 

                  
  ).٢٠٠٧جنيف، مكتب العمل الدولي، (، ٢٠٠٧يونيه /    استنتاجات بشأن تعزيز المنشآت المستدامة، مؤتمر العمل الدولي، حزيران2
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  ٢٠٠٧ ،ليالمستدامة، مؤتمر العمل الدوالمنشآت  تعزيزاالستنتاجات بشأن   :١-٤الشكل 
 

 
  ).٢٠٠٧مكتب العمل الدولي، جنيف، (المستدامة المنشآت  تعزيز: مكتب العمل الدولي: المصدر

   غير الزراعييندخل والعمالةالأهمية 
 في المئة من النساء والرجال في المناطق ٨٦لئن آانت الزراعة مصدرًا لسبل العيش لنسبة تقدر بحوالي  .١٠٢
، فإن ٣ من غير مالكي األراضيمن صغار المزارعين والعمال مليار ١٫٣ما يبلغ ل  الوظائففية وتوفرالري

تعد  غير الزراعيةوالعمالة الريفية . الزراعة ليست بمفردها قادرة على تخفيف وطأة الفقر في المناطق الريفية
 الستحداث المجتمعات الريفية  ضروري في آافة أمرالمستدامةغير الزراعية المنشآت فالنهوض ب. حيوية

بوصفها غير الزراعية المنشآت  من البحوث واألدلة تبين أهمية ةآبيرمجموعة وهناك . وظائف أآثر وأفضل
 وتنطوي الزيادة في فرص العمل .٤محرآات للتنمية الريفية ودورها في نمو الدخل والتخفيف من وطأة الفقر

                  
الم          :    البنك الدولي    3 ة في الع ر عن التنمي ة    ٢٠٠٨التقري ة  : ، الزراعة من أجل التنمي دولي، واشنطن العاصمة،     ( ،نظرة عام البنك ال

٢٠٠٧.(  
  :   انظر مثًال4

 J.W. Mellor and U. Lele: “Growth linkages of the new food grain technologies”, in Indian Journal of 
Agricultural Economics, Vol. 28, No. 1, pp. 35–55 (1973); A.D Foster and M.R. Rosenzweig: “Agricultural 
productivity growth, rural economic diversity and, economic reforms: India 1970–2000”, in Economic 
Development and Cultural Change, Vol. 52, No. 3 (2004); World Bank: The rural investment climate: It differs 
and it matters (Washington, DC, 2006). 

 دور الحكومة في تعزيز المنشآت المستدامة
  تسهيل الحوار االجتماعي والمشارآة فيه  –
إنفاذ قانون العمل بواسطة إدارة عمل فعالة، بما فيها   –

  تفتيش العمل
  تشجيع المفهوم الطوعي للمسؤولية االجتماعية للشرآات  –
ستثمارات العامة تشجيع المشتريات والقروض واال  –

  المسؤولة بيئيًا واجتماعيًا 
  تعزيز القطاعات وسالسل القيم   –
  المرونة والحماية إلدارة التغيير  –
  برامج مستهدفة  –
  البحوث واالبتكار  –
الحصول على المعلومات والخدمات للمنشآت والخدمات   –

  المالية
  تنسيق السياسات واتساقها  –
  السياسات الدولية  –
  إلنتاج واالستهالكأنماط ا  –
 دعم تطوير المهارات  –

  دور الشرآاء االجتماعيين 
 في تعزيز المنشآت المستدامة

 التوعية  –
 التمثيل  –
 ماتالخد  –
 تنفيذ السياسات والمعايير  –

 شروط توفير بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة
 السلم واالستقرار السياسي  –
  اإلدارة السديدة  –
 ار االجتماعيالحو  –
 احترام حقوق اإلنسان العامة  –
 ثقافة المنشآت  –
 سياسة سليمة ومستقرة على صعيد االقتصاد الكلي  –
 التجارة والتكامل االقتصادي المستدام  –
 بيئة قانونية وتنظيمية مؤاتية  –
 سيادة القانون وضمان حقوق الملكية  –
 المنافسة الشريفة  –
 الحصول على الخدمات المالية  –
 الهيكل المادي  –
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  –
 التعليم والتدريب والتعلم المتواصل  –
 العدالة االجتماعية واإلدماج االجتماعي  –
 الحماية االجتماعية المناسبة  –
 إدارة مسؤولة للبيئة  –

  أة ـمبادئ على مستوى المنش
 لمنشآت المستدامةمن أجل ا

 الحوار االجتماعي وحسن العالقات الصناعية  –
 تنمية الموارد البشرية  –
  ظروف العمل   –
 اإلنتاجية واألجور وتقاسم المنافع  –
 المسؤولية االجتماعية للشرآات  –
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وهكذا، من المرجح أن . عمال الزراعيين وبالتالي زيادة األجورغير الزراعية على تخفيض محتمل من عرض ال
  .٥ فوائد غير مباشرة لصالح العمال الريفيينإلى توليدة التي تشجع العمالة غير الزراعية يتدابير السياستؤدي ال

ية،  لألسر المعيشية الريفبالنسبة غير الزراعية آلية مهمة للبقاء مداخيل أن يكون التنويع نحو الويمكن .١٠٣
 ذلك إلى االعتماد على العمالة الزراعية العرضية لوال والتي قد تضطر سيما األسر التي ال تملك أراٍض ال

غير أن آًال من الطلب على العمال الزراعيين بأجر ومعدالت األجور متأثر بدون شك من الطابع الموسي . بأجر
آما أن التقلبات البيئية تسبب عدم التقين فيما يتعلق .  إذ يزداد الطلب على اليد العاملة في موسم الحصاد،لإلنتاج

 أن األجور تتأثر ١٩٨٧ إلى ١٩٥٦ مقاطعة في الفترة من ٢٥٧ففي الهند مثًال، يبين تحليل .  الزراعيةمداخيلبال
 من خطورة هذا الوضع تغير المناخ الذي زاد من مخاطر فاقم وي.٦ األمطاربتقلبات معدالت سقوطبشكل آبير 

  . التي ال يمكن التنبؤ بهاات المناخيةالدور

عديد من البلدان النامية، آانت األنشطة غير الزراعية تشكل تقليدياًّ نشاطًا إضافياًّ منخفض اإلنتاجية الوفي  .١٠٤
بيد أن .  تمارسه األسر لتنويع مصادر دخلها وتأمين نفسها من الصدمات التي يتعرض لها الدخل الزراعي،نسبيًا

عديد من المجتمعات الريفية وليس ذلك تكملة لألنشطة الزراعية الزراعية تزداد أهمية في األنشطة غير ال
ويصح ذلك خاصة في المناطق . وإضافة إليها فحسب بل باعتبارها أيضًا مصادر نمو قوي للدخل والعمالة

وفي الحقيقة، من . الريفية التي تتمتع بمستويات مرتفعة من الهياآل األساسية المادية ورأس المال البشري
المرجح أن تحقق المنشآت الريفية غير الزراعية أداء أفضل في المناطق المزدحمة بالسكان حيث الطلب أآبر 

قيدها انخفاض طلب السوق في المناطق ذات الكثافة ي في حين أن من المحتمل أن ،وحيث توجد اقتصادات المدن
فيها سيولة محدودة بسبب ارتفاع معدالت تتداول طق التي السكانية المنخفضة والسكان المتناثرين وفي المنا

  .وفي العموم، تزداد العمالة الريفية غير الزراعية أهمية بالنسبة لسبل عيش األسر الريفية. الفقر

 نظرًا إلىوتشير األدلة إلى أن تنمية المنشآت الريفية الصغيرة والمتوسطة يرجح أن تكون مؤاتية للفقراء  .١٠٥
 تكون عادة آثيفة اليد العاملة، مما يخفض مستوى البطالة ويساعد على موازنة الدخل بشكل أن هذه المنشآت

 مما قدر من الوظائف لكل وحدة رأسمالية أآثروتتجه هذه المنشآت نحو توليد . موسمي ويرفع األجور المحلية
التالي تتيح لهم وصوًال أسهل  وب،الفقراءعلى  الشرآات الكبرى وتنتج عادة سلعًا وخدمات معقولة التكلفة هتولد

 يشكل عادة أآبر حصة ، التصنيعوليس، إال أن البيع بالتجزئة .٧إلى سلع وخدمات ما آانت لتتاح لهم لوال ذلك
  .من األنشطة غير الزراعية المولدة للدخل

  ٣-٤اإلطار 
  أشكال المنشآت التعاونية والنهوض بالعمالة الريفية والتخفيف من وطأة الفقر

وتأخذ . ي التعاونيات دورًا مهمًا في المناطق الريفية باعتبارها منشآت ومنظمات قائمة على العضويةتؤد
 وتعاونيات المنتجين وتعاونيات العمال وتمارس االستهالآيةالتعاونيات : التعاونيات أشكاًال مختلفة من بينها ما يلي
 مليون شخص يعيش ١٠٠ على نطاق العالم نحو وتستخدم التعاونيات. أنشطتها في طائفة عريضة من القطاعات

 من اإلنتاج الزراعي العالمي عبر المئةويتم تسويق ما يزيد عن خمسين في . العديد منهم في المناطق الريفية
 والسياحة الخدمات المالية فى الريفوغالبًا ما تلعب التعاونيات دورًا أساسيًا في بعض القطاعات مثل . التعاونيات
 وعالوة على ذلك، تمكن عديد من المنشآت التعاونية سكان الريف من إبداء آرائهم في ما يتعلق بمسائل .١المجتمعية
االعتماد على الذات (ومن المرجح أن تكتسي القيم والمبادئ التعاونية أهمية خاصة في السياق الريفي . السياسة

األمانة (ار القيم األخالقية األساسية للتعاونيات على غر) والمسؤولية الذاتية والديمقراطية والمساواة والتضامن
  ).واالنفتاح والمسؤولية االجتماعية ومبدأ العناية بأعضائها ومجتمعاتهم

 . ، وهي شبكة للوجهات السياحية المجتمعية في أمريكا الالتينيةwww.redturs.org  :أنظر   ١

.  تخفيف وطأة الفقر وفي العالقات بين الجنسين المهم تقييم أثر العمالة الريفية غير الزراعية فيومن .١٠٦
فعلى سبيل المثال، هناك أدلة تشير إلى أن األعضاء األحسن حاًال في المجتمعات هم الذين يمارسون غالبًا 

ينت الدراسات أن أغنى األسر في المناطق الريفية تملك أآبر حصة من الدخل ب(األنشطة الريفية غير الزراعية 

                  
  .، مرجع سابق٢٠٠٨التقرير عن التنمية في العالم : بنك الدولي   ال5
  . ، مرجع سابق٢٠٠٨التقرير عن التنمية في العالم :     البنك الدولي6
  :   أنظر7

J. Lanjouw and P. Lanjouw: “The rural non-farm sector: Issues and evidence from developing countries”, in 
Agricultural Economics, Vol. 26, No. 1 (2001). 
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 ، وفي معظم البلدان يهيمن الرجل على ما يبدو على العمالة غير الزراعية.٨)نشطة غير الزراعيةالذي تولده األ
   .٩"إضفاء الصبغة النسائية على القوى العاملة الزراعية"ويؤدي ذلك في بعض البلدان إلى 

  السبيل إلى توليد وظائف : القدرة التنافسية المنهجية
  أآثر وأفضلزراعية وغير زراعية 

أآبر قدرة على التنافس زيادة اإلنتاجية الزراعية وغير الزراعية الريفية ب جعل االقتصادات يتطل .١٠٧
 ،)٢-٤الشكل (وهناك عدة أبعاد لتحسين القدرة التنافسية الريفية .  إلى األسواق المحلية والدوليةالنفاذوتحسين 

اعية وعوامل أخرى خارجية أو هيكلية بما في ذلك عوامل داخلية بشكل آبير بالنسبة للمنشآت أو األنشطة الزر
 الدافعة  الخاصة ومن الواضح أن العوامل.١٠ االستثمارمناخة ويسياسات التجارالمثل سياسات االقتصاد الكلي و

 الوصول  سبلفصغار المزارعين، على سبيل المثال، قد يفتقدون.  بعينه بالسياقمرتبطةأو المقيدة للنمو ستكون 
الرئيسية ويقيدهم ضعف القدرة البشرية والتكنولوجيات غير المالئمة التي تحد من قدرتهم إلى النواتج والخدمات 

على وقد يضطر آبار المنتجين ممن يستهدفون أسواق الصادرات، .  قيمةعلىجات أتعلى تنويع اإلنتاج في من
 اإلعاناتي تشوهها  من حيث الجودة وسالمة األغذية والتأآثر تطلبًا إلى التنافس في أسواق سبيل المثال،

  .في البلدان المتقدمة الزراعية أو الحواجز التجارية

صغار المنتجين في قطاع األغذية أمام نمو للومن الممكن فعًال أن توجد في بعض البلدان الفقيرة إمكانيات  .١٠٨
جو إال أن من المرجح أن يضطر منت. وتخفيض أسعار األغذيةمداخيل وسيكون أثر ذلك زيادة ال. األساسية

أما في البلدان األقل . ات األغذية الرخيصة من الخارجواردإلى التنافس مع أنفسهم األغذية األساسية التقليدية 
أآثر ويكون النمو مرتبطًا بالطلب محدودة فقرًا، فمن المحتمل أن تكون فرص النمو في قطاع األغذية األساسية 

وفي هذه الحالة، يحتمل أن يكون .  لألغذية األساسيةعلى العلف أو الصادرات أآثر منه باالستهالك المحلي
الترآيز على تنويع االقتصادات الريفية لتشمل قدرًا أآبر من األنشطة غير الزراعية ومن الزراعة غير التقليدية 

على قد نجحت إثيوبيا و.  التي يمكن أن تكون آثيفة اليد العاملة وتولد عمالة آبيرةالبستنة،ذات القيمة الكبيرة، آ
سبيل المثال في النهوض، انطالقًا من قاعدة منخفضة، لتصبح مصدرًا رئيسيًا للزهور المقطوفة خالل السنوات 

 وشهدت بلدان أخرى، مثل .١١ عمل جديدةةفرص ٥٠٫٠٠٠  أثناء هذه العملية حوالياستحدثتاألخيرة و
آما قد توجد إمكانيات للنمو . قطوفةفي سوق صادرات الزهور المسريعًا إآوادور وآولومبيا وآوستاريكا نموًا 

  . مثل المنتجات العضوية والمنتجات التي تراعى في مصادرها اعتبارات أخالقيةاألسواق المتخصصةفي 

 أنه بسبب الطبيعة الخاصة ألسواق العمل الريفية وخصائصها، يحتمل أن تؤدي قوى السوق وحدها بيد .١٠٩
ي الحقيقة وبشكل مفرط آبار المنتجين المتوجهين نحو التجارة والذين إلى نتائج غير مؤاتية للفقراء يستفيد منها ف

 النمو المؤاتي للفقراء في المناطق الريفية  تعزيزومن ثم، فإن. لديهم روابط جيدة مع األسواق والهياآل األساسية
ئق فرص العمل الالتوفير  سياسات نشطة لضمان نتائج متسمة باإلنصاف من حيث يبرر اتخاذيحتمل أن 

ويتمخض ذلك عن . ة أو المهمشة مثل النساء أو األقليات اإلثنيةحرومللجميع، بما في ذلك المجموعات الم
 سياسات لدعم صغار المزارعين وتعزيز منظمات المنتجين حتى يتمكن المزارعون من تحقيق وفورات الحجم

أسواق عمل وجود صبح يراعة التجارية، وفي حالة هيمنة الز. قدراتهم التقنيةب االرتقاءفي اإلنتاج والتسويق و
 . للتخفيف من وطأة الفقرًاأساسيأمرًا عادلة وفعالة 

                  
 .B. Panda, A. Roy and S. Sarangi: Some issues in rural labor markets (Rome, FAO, mimeo, 2007):      انظر8
  :   انظر9

P. Hurst, P. Termine and M. Karl: Agricultural workers and their contribution to sustainable agriculture and 
rural development (FAO–ILO–IUF, 2005.) 

  .ILO: “Why agriculture still matters” in World Employment Report 2004–05, Ch. 3 (Geneva, ILO, 2005):    انظر10
  .The Economist, “Briefing: Ethiopia”, 3–9 Nov. 2007:    انظر11
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  ؟ ما هي العناصر التي تحدد اإلنتاجية الريفية أو تؤثر فيها  :٢-٤الشكل 

 
عبر (إنتاجية األراضي  حسينوت) مهارات العمالاالرتقاء بمن خالل ( إنتاجية اليد العاملة حسينيشكل ت .١١٠

عنصرين أساسيين للنمو الزراعي المؤاتي للفقراء ) راتحسين الري وخصوبة التربة وتحسين أنواع البذ
حاسمة وتختلف باختالف عوامل مثل القة والعالقة بين اليد العاملة وإنتاجية األراضي ع.  الالئقوالمؤاتي للعمل

 المزارعينفصغار .  التنمية االقتصاديةياتوقع الجغرافي ومستوالموارد الطبيعية ونوع النظام الزراعي والم
 وبالتالي تزيد المحاصيلون عادة اليد العاملة باستخدام التكنولوجيات التي تزيد من لعلى سبيل المثال، يستغ

وهكذا،  . األساليب آثيفة رأس المالوليسساليب آثيفة اليد العاملة األأيضًا من إنتاجية األراضي وقد يستخدمون 
يحتمل أن تكون إنتاجية آل من رأس المال واألراضي أآبر، في هذه الحالة، ولكن إنتاجية اليد العاملة قد تكون 

وفي المقابل، ترآز بعض أنواع المزارع التجارية العصرية على . أقل مما هي عليه في وحدات اإلنتاج الكبرى
 اإلنتاجية إلى نمو حسينليد العاملة ومن ثم قد ال يؤدي تلالمدخرة اإلنتاج آثيف رأس المال وعلى التكنولوجيات 

  .لعمال في هذه المنشآتازيادة األجور وتحسين ظروف معيشة إلى في العمالة رغم أنه قد يفضي 

وذلك في  إنتاجية آل من األراضي واليد العاملة للتخفيف من وطأة الفقر، زدادوعلى العموم، يجب أن ت .١١١
ن ينبغي أن تكون زيادة إنتاجية األراضي أسرع لكي تتمكن من خلق عمالة إضافية في ولكمراحل النمو األولى، 

 تخفض نض أسعار األغذية ولكن يجب أي الطلب على إنتاجها، بتخفحفزالمزارع لفائدة الفقراء وفي مقابل ذلك ت
 قطاع الزراعة،  تتوسع فرص العمل خارجنوفي مراحل النمو الالحقة، حي.  أآبرقدرأيضًا تكاليف اإلنتاج ب

 عرضوللحفاظ على . تنسحب اليد العاملة بشكل متزايد من الزراعة وترتفع معدالت األجور في العمل الزراعي
تؤدي زيادة أسعار األغذية من دونها إلى ، تزداد أهمية زيادة إنتاجية اليد العاملة التي  بأسعار معقولةاألغذية

  .عملية التحول االقتصادي الجاريةتقويض 

وضع سياسات عامة لضمان تنمية متوازنة في المناطق الريفية يتطلب تشجيع القدرة التنافسية المنهجية و .١١٢
وهناك خطر بأن يكون انهيار الزراعة مصحوبًا بازدياد شدة الفقر الريفي، ما لم يتم وضع . ومتسمة باإلنصاف

مج التي تزيد من رأس المال البشري والسياسات والبرا.  إنتاجية الزراعةعزيزسياسات وتوفير استثمارات لت
 تشكل في الوقت ذاته أدوات ،للفقراء الريفيين وتمكنهم من دخول أسواق العمل التي يحتمل أن توفر أجورًا أآبر

قوية لتسهيل التنويع في المناطق الريفية وضمان سهولة انتقال األشخاص من القطاع الزراعي دون زيادة الفقر 
  .لة الجزئيةالبطالة أو البطابفعل 

 الظروف على مستوى المزرعة أو المنشأة

 نوعية اإلدارة وروح تنظيم المشاريع
 االستثمار في العمال المهرة

االستثمار في التكنولوجيات والمعدات، بما في ذلك المدخالت 
 ر واألسمدة ومبيدات اآلفاتالزراعية مثل البذا

 المزرعة/ الحوار االجتماعي الجيد على مستوى المنشأة

 : الوصول إلى العناصر التالية وإدارتها
 الموارد الطبيعية، ال سيما األرض والمياه

التمويل، بما في ذلك االئتمان وإيجار الشراء واالستثمار 
 والتأمين

 المعلومات عن األسواق

 الظروف الخارجية والهيكلية
سياسات االقتصاد الكلي والسياسات التجارية واإلقليمية 

 والقطاعية
  تنامي األسواق والطلب الفعلي

  اسات عامة فعالة مؤسسات حكومية وسي
حوار اجتماعي فعال على الصعيدين القطاعي والوطني 
  ومنظمات تمثيلية قوية ألصحاب العمل وللمنتجين وللعمال

 :استثمار مؤات أو بيئة تمكينية
 احترام حقوق الملكية وسيادة القانون 

 بيئة قانونية وتنظيمية داعمة 
 جودة الهيكل األساسي

ت ذات الصلة والخدمات جودة سالسل القيم والصناعا
 المقدمة للمنشآت 

 جودة خدمات اإلرشاد والبحوث
 جودة الهيكل المالي

 العوامل المحلية
 لإلنتاجية

 العوامل الخارجية
 لإلنتاجية

  القدرة التنافسية المنهجية
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  بيئة األعمال ومناخ االستثمار
فرص عمل أآثر وأفضل من الظروف الكفيلة باستحداث في إيجاد األساسي اإلدارة السديدة هي الشرط  .١١٣

ويشمل ذلك تعزيز قدرة . بيئة سياسية مؤاتيةاإلدارة السديدة توفر إطارًا لو. خالل النمو في المناطق الريفية
اإلرشاد  وتعزيز خدمات ،وزارات الزراعة ومنظمات المنتجين ومنظمات العمال بما في ذلك ،مؤسسات الدعم

وتتمثل إحدى الوسائل األساسية إلصالح بيئة األعمال ومناخ االستثمار في الحوار بين القطاعين العام . البحثو
. لعمالل وصحاب العملأل الحوار االجتماعي بين الحكومات والهيئات الممثلة للمنتجين ومن خاللوالخاص و

، مثل صغار المزارعين والنساء في غالب األحيانوينبغي أن يسمح الحوار للمجموعات المستبعدة أو المهمشة 
 وحق المفاوضة الجماعية والقضاء نقابيةحرية الالويعد آل من . سماع صوتهمالريفيات والعمال الزراعيين، بإ

أساسية لمشارآة آافة أصحاب مسبقة  شروطًا ،ةعلى التمييز في مكان العمل وحق اإلعالم وحرية الصحاف
  . مشارآة فعالةالمصالح

 من خالل التصدي للقيود الخارجية التي تواجهها المنشآت الزراعية ريفيةسواق الاألويمكن تحسين سير  .١١٤
لمنشآت يعكس مناخ االستثمار العوامل المتعددة المتصلة بالموقع والتي تتيح لو. والريفية، بما في ذلك التعاونيات

وال يتمثل الهدف من توفير .  أنشطتهاالفرص والحوافز آي تقوم باستثمارات منتجة وتخلق الوظائف وتوسع
 وإذا آان هذا هو الهدف، فقد ينحصر االهتمام في تقليل - فحسب منشآتمناخ استثمار جيد في تحقيق الربح لل

ويشمل  .يحّسن النواتج للمجتمع برمتههو أن جيد مناخ استثمار  بل الهدف من -التكاليف والمخاطر إلى أدنى حد 
 إزاحة السكان الفقراء عندالحد من اآلثار السلبية المحتملة لبعض أنواع مشاريع االستثمار، آما هو الحال ذلك 

تتحمل بعض التكاليف من أن لمنشآت ه ال بد لويعني ذلك أن. أو االستثمارات التي تؤدي إلى التدهور البيئي
 دورًا أساسياًّ في تشجيع اإلبداع واإلنتاجية المنافسةوتلعب .  والبيئية والتكاليف والمخاطر االقتصاديةاالجتماعية

  .سم الفوائد الناجمة عن تحسين اإلنتاجية مع العمال والمستهلكيناقتوضمان 

في القطاع  السياسات والقوانين واللوائح والتنظيمات التي تؤثر مجموعةويمكن تعريف بيئة األعمال بأنها  .١١٥
 الموضوعة لتنفيذ السياسة الحكومية وآذلك آليات اإلنفاذتشمل اإلدارة وهي و. الزراعي وقطاع األعمال

أي الوآاالت الحكومية والسلطات (الرئيسية  الفاعلة هيئاتالترتيبات التنظيمية التي تؤثر في آيفية تصرف ال
وآما هو مبين في الشكل ). ابات العمال ونحو ذلك ومنظمات المجتمع المدني ونقمنشآت ومنظمات الالتنظيمية

وقد تختلف األهمية النسبية لهذه العوامل باختالف .  تشمل طائفة آبيرة من العواملتمكينية، فإن البيئة ال١-٤
  . ١٢مراحل التنمية في سياقات ثقافية واقتصادية واجتماعية مختلفة

لمنشآت من آافة األنواع في االستثمار واإلبداع ومن شأن بيئة األعمال الجيدة أن تدعم المزارعين وا .١١٦
  :وتوفر حوافز لخلق فرص عمل أآثر وأفضل من خالل ما يلي

أو زيادة حصة السوق ) وبالتالي زيادة االستثمار واألجور(لزيادة األرباح : تكاليف األعمالتخفيض  
  ؛)وبالتالي زيادة اإلنتاج والعمالة(

وبالتالي زيادة عدد االستثمارات الجذابة في ( تكاليف رأس المال لتخفيض: الحد من مخاطر السياسة 
  ؛)السوق

  لسوق؛في اإلنعاش حوافز الفعالية واإلبداع :  جديدةبواسطة مداخلزيادة الضغوط التنافسية  

  .تعزيز إمكانية التنبؤ من خالل ضمان حقوق الملكية وسيادة القانون 

ففي .  بيئة األعمال في المناطق الريفيةفي  مهمًاُبعدًاراضي، وتعد حقوق الملكية، وال سيما ملكية األ .١١٧
 القانونية، إلى تقييدمن العوائق  ذلك  عدم ضمان حقوق الملكية وسوء إنفاذ العقود وغيرؤديعديد من البلدان، يال

أن اإلصالح ومن ش. الالمساواةمن  وة واالجتماعيةالفعالية االقتصاديإلى حاالت من انعدام األداء االقتصادي و
 في األسواق والحد من أوجه المزارعين مشارآة صغار شجيعالعقاري واإلصالح الزراعي على نطاق أوسع ت

  . وتعزيز القدرة التنافسية الريفيةالكفاءةالالمساواة وزيادة 

 على تحسين الدخل ،وتساعد اآلليات الجديدة لزيادة أمن حقوق الملكية وتسهيل إعادة تخصيص األراضي .١١٨
 يحسن قدرتهم التنافسية عمليات اإلخالءوتوفير األمن لمالكي األراضي أو مستخدميها ضد . المناطق الريفيةفي 

 األسر الريفية من وتمكن ملكية األراضي الملزمة قانونًا. من خالل تشجيع االستثمارات المتصلة باألراضي
ه لالستثمار في المنشآت غير للحصول على االئتمان الذي يمكن استخدامآضمانات استخدام األراضي 

                  
  ).٢٠٠٧ مكتب العمل الدولي، جنيف،(، ٢٠٠٧ هيوني /مؤتمر العمل الدولي، حزيران المنشآت المستدامة، تعزيزبشأن     استنتاجات12
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،  لتوليد الدخلوفي المقابل، إذا آانت األسرة المعيشية تعتمد أساسًا على األنشطة غير الزراعية: الزراعية
  .فبإمكانها أن تؤجر أراضيها لآلخرين

فية لإلقرار بالممارسات العرجديدة   عقاريةوخالل العقد األخير، اعتمد عدد من البلدان األفريقية قوانين .١١٩
البديلة المتعلقة بحقوق حيازة األراضي مقبولة وتعزيز حقوق ) الشفوية(لحيازة األراضي وجعل أشكال األدلة 

إلى هذه القوانين أدى اتساع االطالع على و. المرأة في حيازة األراضي وإنشاء مؤسسات المرآزية لألراضي
  . ١٣ليه األدلة الواردة من أوغندااالستثمارات المتصلة باألراضي واإلنتاجية، آما تشير إزيادة 

 أو غير مستقرة أو مقيدة، فإن ذلك سيثبط رغبة المزارعين ورجال متقلبة مزاولة األعمالوإذا آانت بيئة  .١٢٠
 اليد العاملة أو االستثمار استخدام واالئتمان، في المجازفة باإلرشاد الزراعيخدمات ولو أتيحت األعمال، حتى 

لعمال أو من حيث الحفاظ على معايير مقبولة للسالمة والصحة في مكان ا ارات مهطويرفي التدريب أو في ت
 في حين ،عزز ارتفاع مستويات النمويشجع االستثمار ويبيئة أعمال جيدة توفر وتشير التجارب إلى أن . العمل

لمنشآت البيروقراطية وطول إجراءات تسجيل االعقبات  غير المالئمة واإلفراط في الشكليات واللوائحأن 
عرقل المنشآت، ت ،فساد وضعف أنظمة القضاء التجاري ونحو ذلكال لحقوق الملكية وفعالةوالضمانات غير ال

 . ١٤سيما في البلدان الفقيرة ال

  ٤-٤اإلطار 
 بيئة األعمالدعم المنشآت وفي إصالح خدمات مشارآة الشرآاء االجتماعيين في 
ا إلى تحسين وصول صغار المزارعين والمنشآت الزراعية إلى يسعى مشروع خدمات تنمية األعمال في زامبي

 مشورة وتدريبًا في مجال األعمال لصالح وسائط ٢٠٠٦-٢٠٠٣وقدم المشروع خالل الفترة . اإلعالم واألسواق
اإلعالم وشرآات االتصال في المجتمعات المحلية لجعل خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أآثر مالءمة 

وبمساعدة فريقين . مع االحتياجات العملية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ال سيما في المناطق الريفيةوتكيفًا 
وزارات الزراعة والتجارة (استشاريين متصلين بقطاع المشروع، بضمان الشرآاء االجتماعيين من الحكومة 

، رآز ٢٠٠٧-٢٠٠٦في الفترة ) عملاتحاد أصحاب ال(وأوساط األعمال ) مؤتمر نقابات العمال(والعمال ) والطاقة
 ومنتجات لمنتجات األلبانسالسل القيم في القطاعين الفرعيين لالمشروع على االرتقاء االقتصادي االجتماعي 

   . جاتروفا الزراعية
لعب فريقا المشروع االستشاريان المكونان من الشرآاء االجتماعيين، اللذان اجتمعا ثالث مرات في السنة، و

سياًّ في مساعدة المشروع على التأثير في إيجاد بيئة أعمال مؤاتية للمنشآت الصغيرة من خالل ضلوع دورًا أسا
وتلعب دوائر اإلعالم دورًا حاسمًا في . ومشارآة األعضاء في صياغة ومراجعة السياسات واللوائح ذات الصلة
سائل سياسة المنشآت الصغيرة ولوائحها تحسين االتصال مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشارآتها فيما يتعلق بم

ويربط ذلك صغار المنتجين والمستهلكين باألسواق ويعزز الفعالية . وآذلك في تحسين سير أسواق السلع والخدمات
 .في توفير السلع والخدمات ويسرع القدرة التنافسية واإلدارة السديدة في زامبيا

   مصدر حيوي :المعلومات
 من جملة أدوات السياسة التي يمكن استعمالها للنهوض ضمباألسواق حيوية، وتالمعلومات المتعلقة  .١٢١

بالعمالة الريفية نظم معلومات سوق العمل التي يمكن أن تحسن نتائج سوق العمل الريفية من خالل مساعدة 
وبإمكان نظم معلومات السوق أن تزود . أفضلأآثر واألسر الريفية على الحصول على فرص عمل وتدريب 

المزارعين والتجار بأسعار مالئمة في الوقت المناسب وعقود المشترين وسمات المشترين والمنتجين 
وقد ساهم تطور تكنولوجيا . المعايير وهكذا دواليكمواصفات واتجاهاتهم واللوائح المنظمة للواردات و

  . ١٥ السوقعلومات وتحرير قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية واإلذاعة في تسهيل نظم ماالتصاالت

                  
   .، مصدر سابق٢٠٠٨التقرير عن التنمية في العالم  : انظر البنك الدولي   13
  : انظر لجنة الجهات المانحة المعنية بتنمية المنشآت، الفريق العامل المعني ببيئة األعمال في الموقع التالي   14

http://www.sedonors.org/groups/group.asp?group=2 ،لالطالع على طائفة عريضة من التقارير المتعلقة بهذا الموضوع. 
  :     انظر15

S.N. Meera et al.: Information and Communication Technology in agricultural development: A comparative 
analysis of three projects from India (ODI/AgREN Network Paper No. 135, Jan. 2004). 
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وفي .  بفعالية وإنصافومن األهداف الرئيسية لمؤسسات سوق العمل توفير اللوائح لسير أسواق العمل .١٢٢
 للظروف التصديإطار مدونات عمل أوسع نطاقًا، يمكن أن يشترط على أحكام خاصة أو تشريع خاص 

لمملكة في ا" أرباب الشغيلة"انون  آما هو الحال في ق،سواق العمل الريفيةأل الزمةوالتحديات الخاصة الم
  . ١٦)غالبًا( الذي تم وضعه لتفادي استغالل العمال الزراعيين المهاجرين ،)الترخيص(المتحدة 

  ٥-٤اإلطار 
   اإلعالم لجعل األسواق الريفيةط استعمال وسائ :المعلومات والتوعية

  لصالح الفقراءتعمل على وجه أحسن
الفقراء في أوغندا من الدفاع عن إلى تمكين آت الصغيرة في أفريقيا مشروع وسائط اإلعالم للمنشأدى 

 في ٧٥وعلى الصعيد الوطني، يتابع . مصالحهم التجارية بدعم البرامج اإلذاعية المتعلقة بالمنشآت التجارية الصغيرة
 في ٦٥قر الفئات المئة من مستمعي اإلذاعة بانتظام برامج إذاعة المنشآت الصغيرة وتبلغ نسبة المستمعين في أف

. وتقدم البرامج معلومات قيِّمة وروابط بالسوق وخدمات دعاية. المئة، نصفهم من الرجال والنصف اآلخر من النساء
ويقول أغلبية المستمعين إن البرامج تعود بفائدة آبيرة أو بشيء من الفائدة على مشاريعهم، ويقول ثلثهم إنهم وسَّعوا 

  .علموه من اإلذاعةمشاريعهم نتيجة لتطبيق ما ت
 ،وفي إحدى الحاالت، استخدمت اإلذاعة لتسليط الضوء على استغالل المزارعين المتعاقدين في قطاع التبغ

 المحاصيل درجات صنيف الذين يتعمدون سوء تصنفين من مختلف المشترين والم١٥٠الذين يوردون لما يربو على 
البرامج وأتاحت . واتج المورَّدة أو يفرطون في أسعار النواتجأو يغشون في وزنها أو يبالغون في تحديد قيمة الن

مارس الضغط على الحكومة المحلية عامًا ة وسيلة للمزارعين المتعاقدين للتعبير عن مشاآلهم وأوقدت وعيًا ياإلذاع
تيجة لذلك، ون.  التي آانت تتمتع حقيقة بسلطة اتخاذ اإلجراءات،التخاذ اإلجراءات وبلغ إدارة شرآة إنتاج التبغ

 مراآز فقط وترآيز جديد ٤إلى مرآزًا  ١٥٢ مع تخفيض عدد مراآز الشراء من النمو السريعأعيدت صياغة نظام 
 مزارع ٤٧ ٠٠٠وفي المتوسط، تمتع حوالي .  الدرجات وتوريد النواتجصنيفعلى الشفافية والمطابقة في الوزن وت

   .ثر من خمسة أضعافمتعاقد بزيادة دخلهم الناتج عن محصوالت التبغ بأآ
 .  منظمة العمل الدوليةالتقارير عن مشاريع:  المصدر

  التمويل الريفي من أجل نمو الدخل والعمالة
 الوصول إلى تعذرأوًال، يعني .  الناس في المناطق الريفية عادة عبئًا ثالثياًّ من حيث التمويليواجه .١٢٣

نشاطات المولدة للدخل في الزراعة وخارج اللالستثمار في لمرأة، بشروط تنافسية بالنسبة لال سيما  ،االئتمان
 متعددة األقطار أجريت دراسة  تبين فيوقد. مقيدةلحصول على الدخل والعمالة االقطاع الزراعي أن فرص 

في البلدان المشمولة بالدراسة واحدة من أصل آل عشر أسر زراعية أسرة  حوالي لىمؤخرًا أن ما ال يزيد ع
صول حالسبل إلى  ثانيًا، من المرجح أن يفتقر الفقراء في المناطق الريفية .١٧ول إلى االئتمانتتمكن من الوص

 استثماراتهم في أشكال أقل إنتاجية أو أآثر مجازفة قد تزيد وظفوندخار المالئمة، مما يعني أنهم يالى أدوات اعل
مثل تأمين ( الحد من المجازفات ثالثًا، بدون الوصول بشكل مالئم إلى أدوات. من قلة السيولة الريفية

أنشطة موجودة، توسيع اعتماد أنشطة جديدة أو وعن  األسر الريفية عن اإلبداع عزف، يحتمل أن ت)المحاصيل
  .حتى مع توافر السيولة المالئمة لديها

 بتناثر هناك عدد من العوامل المقيدة لنمو األسواق المالية الريفية مثل ارتفاع تكاليف المعامالت المرتبطو .١٢٤
السكان والطابع الموسمي لتدفقات دخل األسر التي تبلغ الذروة في موسم الحصاد عادة ولكنها تنخفض في 

ومن .  الفقيرةل سداد االئتمان غير المرتبط بعوامل الموسمية إلى تحدٍّ يواجه األسراألزمنة األخرى، مما يحّو
االئتمان عادة في المناطق مويل الريفي وال سيما أسواق التاألسباب الرئيسية األخرى التي تكمن وراء عدم نجاح 
 -  العقاريةسنوات ال تعمل بشكل جيد بحيث أن ال في الغالبالريفية أن المؤسسات المعنية باألراضي واألسواق

 الحاالت وبالتالي ليس من الممكن أو من السهل آثر في أغير قابلة للتحويل بسهولة - إن وجدت على اإلطالق
  .لها آضماناتاستعما

                  
 .www.gla.gov.uk:      انظر16
  A. Zezza et al.: Rural household access to assets and agrarian institutions: A cross-country comparison:    انظر17
  ).٢٠٠٧واشنطن العاصمة، البنك الدولي،  (٢٠٠٨ رقة معلومات أساسية للتقرير عن التنمية في العالمو
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فالوضع خطير . والوضع فيما يتعلق بالتمويل الريفي لصالح الفقراء مثال واضح على قصور األسواق .١٢٥
بصفة خاصة في آثير من مناطق أفريقيا الريفية حيث أن االقتران بين المخاطر الزراعية وندرة المعلومات 

 من مقدمي ينعديدال المعامالت يعني أن المتاحة للمقترض واإلجراءات القانونية المربكة وارتفاع تكاليف
 ويترآون أبواب أصحاب المشاريعالمزارعين ومن لفقراء لالخدمات المالية متقاعسون عن توفير خدماتهم 

 الذين قد جهزينالسوق مفتوحة أمام المؤسسات غير المنظمة والمشغلين في القطاع غير المنظم مثل التجار والم
األساس المنطقي لمخططات التمويل الزراعي هذا السياق شكل قد و. في طريقة عملهمودعمًا تدقيقًا يكونون أقل 

 باستثناء القليل  تبين أنها،لكنالثمانينات، والتي ازدهرت خالل السبعينات ووالمدعومة من الحكومة،  ةالمستهدف
  .غير فعالة وغير آفوءةمنها، 

االئتمان واالدخارات وعلى (يل بالغ الصغر ، خالل السنوات األخيرة، توسعت برامج التمومقابلوبال .١٢٦
وتوليد الريفي نها وسائل قوية لمواجهة الفقر أوبرهنت ) إيجار شراءوخدمات نطاق أضيق التأمين بالغ الصغر 

ونظرًا إلى الحجم الصغير للقروض عادة وطبيعة األنشطة الممولة بواسطتها، فإن . الدخل في المناطق الريفية
 داخل العمالةحساب الخاص وللصغر من وجهة نظر العمالة ينظر إليه عمومًا من حيث العمل لأثر التمويل بالغ ا

ويقتضي تقريب . ولكن التمويل بالغ الصغر مجرد أداة من األدوات. وليس العمالة بأجر خارج األسرةاألسرة 
كون ذلك ييفية وتعمقها وقد  إصالحات توسع األسواق المالية الراعتمادالخدمات المالية إلى المجتمعات الريفية 
وليس المساعدات لدعم أسعار الفائدة التي ينبغي أن تعكس على نطاق (مبررًا للمساعدات والضمانات الحكومية 

 . ١٨من أجل بناء قدرات طائفة من مختلف مقدمي التمويل الريفي والزراعي) واسع تكاليف اإلقراض

  التعليم والمهارات والتدريب
 في أآثر من الناسالتعليم والتدريب محرومين من سبل الحصول على ناطق الريفية يبدو الناس في الم .١٢٧

وفيما يتعلق بالتعليم الرسمي في . البنات والنساء محرومات بشكل خاصيحتمل أن تكون و. المناطق الحضرية
لديهم حوافز للعمل و البلدان الفقيرة، غالبًا ما يتمثل التحدي في العثور على مدرسين مؤهلين فيالمناطق الريفية 

 والمواد التعليمية والهياآل األساسية المدرسية رديئة؛ نائيةفي المناطق الريفية، ال سيما إذا آانت هذه المناطق 
ن باإلحباط ألسباب مختلفة من الذهاب إلى يصابم بعيدًا عن المدرسة أو مقيمينوقد يكون األطفال أنفسهم 

آلها أدنى لدى تكون القراءة والكتابة اإللمام ب وةلتسجيل وإنهاء الدراسونتيجة ذلك هي أن معدالت ا. المدرسة
وهكذا، فإن آالًّ من النوعية الرديئة للتعليم األساسي . النساء في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية

يعوق توليد  بين البالغينالقراءة والكتابة اإللمام بوانخفاض مستويات العلمي  حصيلوانخفاض مستويات الت
  .العمالة المنتجة والتخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية

غالبًا شرطًا الزمًا للبرامج والسياسات األخرى ذلك ومن الجوهري تحسين التعليم األساسي بل يعد  .١٢٨
. قنيإيجاد معظم الفرص للتدريب المهني والتإلى الهادفة إلى تحسين المهارات والمعارف في المناطق الريفية و

وتشير أدلة من الصين والهند إلى أن .  االقتصاد غير الزراعيإلىأهم المتغيرات للدخول أيضًا قد يكون التعليم 
 أجرًا، بينما يضطرهم عدم علىتحسين التعليم يمكن العمال الريفيين من الحصول على وظائف غير زراعية أ

 وفي .١٩زراعية منخفضة األجر في أحسن األحوالالوظائف الزراعية أو الوظائف غير الب لقيامالتعلم إلى ا
 غير عمالةالمشارآة في الب، بشكل إيجابي وبدرجة آبيرة، رتبط االلتحاق بالمدرسةمعظم البلدان عمومًا، ي

 . ٢٠ ويرتبط سلبياًّ بالمشارآة في األنشطة الزراعية،الزراعية بأجر

ويسهل تعزيز رأس .  ذوي المهارات المناسبةومن العوامل األساسية لتسريع نمو اإلنتاجية توافر العمال .١٢٩
 آما يسهل ،المال البشري نقل التكنولوجيات التي تصاحب االستثمار والتغيير التكنولوجي في المناطق الريفية

الوصول إليها أهمية توفر سبل ويكتسي آل من نوعية فرص التدريب والتعلم و. تكييفها واستيعابها ونشرها
تحسينات في الوباإلضافة إلى . لريف وآذلك مطابقة التدريب مع احتياجات سوق العملآبيرة بالنسبة لسكان ا
مستمر في مكان العمل التعلم الفي تنظيم العمل واالبتكارات جيدة والعمل الظروف تعتبر رأس المال البشري، 

اجية والنهوض بالعمل لزيادة اإلنتهامة حقوق العمال، سبًال واحترام جيدة بين العمال واإلدارة العالقات الو
  .الالئق

                  
، على ”Good practice guidelines for funders of microfinance” and “Microfinance consensus guidelines“:     انظر18

  .ت في مجال التمويل بالغ الصغر لالطالع على أفضل الممارساwww.cgap.org:  الموقع التالي
  .، مرجع سابق٢٠٠٨التقرير عن التنمية في العالم :     البنك الدولي19
 . مرجع سابق:  A. Zezza et al:      انظر20
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جي في المناطق تطوير المهارات الريفية، بما في ذلك خدمات اإلرشاد والنهوض بالتغيير التكنولوو .١٣٠
قدر أآبر وأفضل من ومن الحيوي أيضًا توفير . لتعزيز األمن الغذائي وحماية البيئةًا آذلك الريفية، يعد حيوي

متمشيين لموجهين إلى األنشطة الزراعية وغير الزراعية على السواء، والامهنيين التقنيين وال تدريبالتعليم وال
بيد أن عديدًا . لتحسين اإلنتاجية الريفية والقدرة التنافسية، وذلك مع النتائج القائمة على السوق ومع طلب السوق

 السكان ورداءة مثل تناثر(من العوائق التي تحول دون تحقيق تعليم أآثر وأفضل نوعية في المناطق الريفية 
قدر أآبر يحد أيضًا من تطوير ) الهياآل األساسية وحاالت العودة إلى التعليم المفترضة أو الحقيقية ونحو ذلك

وسياسات التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين يشوبها التحيز . مهنيينالتقنيين وال تدريبالتعليم ووأفضل من ال
 .انللرجل على حساب المرأة في غالب األحي

تؤدي إلى ونظرًا ألن تغير أنماط العمل وتنظيمه واستخدام التكنولوجيات الجديدة في المناطق الريفية  .١٣١
طلبات جديدة على المهارات، فغالبًا ما تكون الحاجة ماسة إلى إصالح سياسات وأنظمة التدريب الوطنية نشوء 

أن ومن الضروري ). وغير الرسمية عادة(ة التقليديالصناعية طرق التلمذة االرتقاء بوإعادة توجيهها وإلى 
التدريب وفي أداء خدمات تقديم في على السواء يشارك القطاع الخاص مشارآة أآبر في تطوير المهارات 

ر على الربط بين التدريب الرسمي والتدريب غير ب ترآيزًا أآالعمال الريفيينوقد تتطلب زيادة إنتاجية . اإلرشاد
التدريب على المهارات وروح نطاق لمهارات المكتسبة واآتشاف سبل جديدة لتوسيع الرسمي، مع االعتراف با

    .منظم االقتصاد غير المن أجلالمبادرة 

ويشمل ذلك تشجيع روح . ويتطلب النجاح في تنويع سبل العيش الريفية االستثمار في رأس المال البشري .١٣٢
 المنشآت الفردية من خالل برامج تدريبية مثل طائفة المبادرة، ال سيما في صفوف النساء والشباب وبناء قدرات

 وبرنامج التدريب ،"تحسن مشروعك آيف "وبرنامج" كبدأ مشروعآيف ت"برنامج  األدوات المتاحة في إطار
 .قائمة على المجتمع المحلي، وهي منهجية تدريب من أجل تعزيز االستقالل االقتصادي للسكان الريفيين

وتوفير خدمات اإلرشاد وتنسيقها في المناطق للمنشآت  خدماتالير إمكانيات مقدمي وتتطلب هذه األدوات تطو
آما تتطلب أن تكيَّف لتأخذ في . لمناطق الريفيةا خصيصًا تستهدفالريفية ووضع برامج لتطوير المهارات 
  . عادةالقراءة والكتابة أدنى في المناطق الريفيةاإللمام باالعتبار أن مستويات التعليم األساسي و

   االستثمار العام المؤاتي للعمالةجتذابا
  إلى المناطق الريفية

من الحيوي ، ٢١لجعل األسواق الريفية تسير بطريقة أفضل وإليجاد فرص عمل في المناطق الريفيةتوخيًا  .١٣٣
االستثمار في الهياآل األساسية المادية، بما في ذلك من خالل الشراآة بين القطاعين العام والخاص عند 

مزايا ومن المهم تمييز آثار االستثمار المتعلقة بالعمالة وتخطيط االستثمار من أجل االستفادة من ال .قتضاءاال
. إلى الحد األمثل لكل من المناطق الريفية والحضرية لتوسيع البعدين المكاني واإلقليمي لهذه اآلثار النسبية

ومن ثم يمكن أن . ثمار العامة فيما يتعلق بالعمالةتقييم منتظم آلثار برامج االستإجراء ويقتضي ذلك ضرورة 
من أثر قرارات االستثمار إلى الحد األمثل يكون هذا التقييم لألثر في العمالة خطوة أولى ملموسة نحو االستفادة 

  . وزيادتهافي العمالة

يف والحضر عن وينبغي أن يعزز االستثمار في الهياآل األساسية لصالح العمالة الريفية الروابط بين الر .١٣٤
على إيصال منتجاتهم إلى ) ال سيما منتجي السلع الزراعية أو القابلة للتلف(طريق مساعدة المنتجين الريفيين 

آما أن البعد عن . وتحد صعوبة الوصول إلى األسواق من فرص توليد الدخل. السوق في الوقت المناسب
 إلى فرص تسويقية محدودة وإلى تخفيض أسعار األسواق يزيد من عدم التقين ويحد من مجال الخيار ويؤدي

ومما يساعد .  من حدة مشكلة الخسائر بعد الحصادفاقمآما أن البعد ي. بوابة المزرعة وزيادة تكاليف المدخالت
الريفية إلى األسواق العالمية التي قد تكون مدرة لألرباح، وجود هياآل والخدمات أيضًا على إيصال السلع 

  .لأساسية جيدة للنق

وهناك طائفة عريضة من أنواع الهياآل األساسية التي يمكن أن تدعم اإلنتاجية الزراعية مباشرة وأن تنفذ  .١٣٥
 والري طرق المواصالت الفرعيةومن هذه الهياآل . ةملاالعاليد بواسطة استخدام األساليب القائمة على 

                  
ة  سلط البنك الدولي مؤخرًا الضوء على أهمية الهياآل األساسية بالنسبة للتنمية في استعراض لقروضه المتعلقة بالهياآل األساسي  21

وخلص البنك الدولي إلى أن توقعاته المتعلقة بتمويل القطاع الخاص وإدارته لالستثمارات في . خالل السنوات العشرين الماضية
  : انظر. الهياآل األساسية آانت مبالغة في التفاؤل

Infrastructure at the crossroads: Lessons from 20 years of World Bank experience (Washington, DC, World 
Bank, 2006). 
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لحبس المياه وإعادة التحريج، من بين  التربة والسدود األرضية الصغيرة تواستصالح األراضي والحد من تحا
ويحتمل أيضًا أن تكون هذه الفئات من الهياآل األساسية مراعية للبيئة ولكننها تتطلب تعاونًا قوياًّ . أمور أخرى

االستثمار أن تحدد دور آل من بوينبغي الستراتيجيات العمالة الريفية الموجهة . بين القطاعين العام والخاص
للمنشآت الفردية؛ تدخل في القرارات الصغيرة تتسم بالتضخم؛ وأال ت ينبغي أال :والخاص، أيالقطاعين العام 

 مع االفتراض بأن العمل ةكون متمشيت وينبغي أن ؛نهج الطلب اإلجمالي" تدقيق"عتمد على توينبغي آذلك أال 
  . ٢٢ل الوظائف الموجودةحل محتالمنتج اجتماعيًا أفضل، قدر اإلمكان، من الحفاظ على الدخل؛ وينبغي أال 

 في إطار ة طائفة عريضة من الخبرات في دعم برامج التنمية الريفية المتكاملة العمل الدوليتملك منظمةو .١٣٦
 ، الوصول المتكامل للمجتمع الريفياريع لألشغال العامة خالل السبعينات والثمانينات وفي مش البرنامج الخاص

جهة اختالل التوازن بين إنتاجية اليد العاملة في آل من المناطق الريفية دعم االستراتيجيات الحكومية لمواتي تال
 األجور وموارد الطلب الجديد في قنومن الممكن أن يكون لهذه البرامج أثر مضاعف عن طريق ح. والحضرية

 أيضًا إنتاجية  تحسن، فإنها اليد العاملة وقائمة على الموارد المحليةةآثيفوباإلضافة إلى أنها . المناطق الريفية
  .العمال الزراعيين

 فرص العمل التي تحظى باهتمام متجدد، ال سيما لصالح المناطق الريفية، هو الستحداث السبل وأحد .١٣٧
 .٢٣آمالذ أخيرصاحب العمل الحكومة دور فيها  تلعب والتيمخططات ضمان العمالة التي ترعاها الحكومة 

لمشارآة جديدة  واإلشراف، يمكن أن توفر هذه البرامج فرصًا مسؤولية التمويلبوبينما يضطلع القطاع العام 
الالزمة بشدة، تنشئ الهياآل األساسية االجتماعية أن  وة فرص العمل مباشراستحداثالقطاع الخاص في 

وتشير آخر الدراسات إلى أن . مزاولة األعمالوتساعد بالتالي على دعم مناخ سليم لالستثمار وتخفض تكاليف 
 ج ـن الناتـي المئة مـ ف٢و ١مالذ أخير لما يتراوح بين صاحب عمل آ إعداد برامج لضمان العمالة أومن الممكن 

  ٦-٤اإلطار 
  العمالةتوليداالستثمار العام و

في مدغشقر، تساعد منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة على جعل األولويات السياسية لخلق العمالة متمشية 
وتم إعداد نموذج لمساعدة .  المعنية مباشرةلعام التي تنفذها الوزارات واإلدارات التقنيةمع برامج االستثمار ا

الوزارات التقنية على استخدام نماذج المحاآاة لألثر المقارن لموارد االستثمار العام المخصصة لتطوير الهياآل 
ومن ثم ساعدت هذه . املة إلى رأس المالاألساسية وفقًا لمختلف االحتماالت استنادًا إلى المعدل النسبي لليد الع

 على تقديم اقتراحاتها المتعلقة باالستثمار إلى وزارة المالية بصورة تجمع بين المعنية مباشرةالمحاآاة الوزارات 
  .استحداث فرص العمل ومعايير أخرى تنطبق عادة على قرارات االستثمار

فرنك الجماعة المالية  مليار ٣٠ أن حقن ما يساوي ١يرونوبينت نتائج مثل هذه المحاآاة التي أجريت في الكام
 في البناء القائم على اليد العاملة للطرق الريفية وصيانتها قد يؤدي مباشرة إلى ٢ من موارد االستثماراتاألفريقية

يب  في األسال٢ ٠٠٠ وظيفة متفرغة، بالمقارنة باستحداث ما ال يزيد على ١٨ ٠٠٠استحداث ما يساوي أآثر من  
أضف إلى ذلك أنه نظرًا للمضاعفات المكونة من خالل الروابط على المستويين األعلى . القائمة على المعدات

، يبلغ إجمالي استحداث ) لألساليب القائمة على المعدات٠٫٠٨ لألساليب القائمة على اليد العاملة مقابل ١٫٧(واألسفل 
ة تخصيص هذه االستثمارات نحو األساليب عالية الجودة وإعاد.  وظيفة٣٩ ٠٠٠ وظيفة مقابل ٦٢ ٠٠٠الوظائف 

القائمة على اليد العاملة، بالمقارنة باألساليب التقليدية القائمة على المعدات، يمكن أن تزيد األثر في الناتج المحلي 
 أثرًا  لكل واحد منهما وتخلفالمئة في ٤٧ و٣٩اإلجمالي بأآثر من الضعف وتعزز استهالك األسر ودخلها بنسبة 

  .إيجابيًا في اإليرادات الضريبية للحكومة وفي عجز الحساب الجاري وغير ذلك من مؤشرات االقتصاد الكلي
  :    انظر١

S. Yemene, “Evaluer l’Impact des Investissements HIMO: Le Cas du Cameroun”, International Labour 
Office, presented at the 12th Regional Seminar for Labour-Based Practitioners, Durban, South Africa, 
October 2007. 

 مليون دوالر أمريكي أو ما يقارب المبلغ الذي تنفقه حكومة الكاميرون سنويًا على إعادة تأهيل شبكة الطرقات الريفية في ٣٦٫٦   ما يعادل ٢
 . البلد

                  
ة عشرة    ،D. Papadimitriou: Direct job creation – The international experience:      انظر22 دورة الثاني  عرض قدم أثناء ال

  .٢٠٠٧أآتوبر /  تشرين األول١٢-٨للحلقة الدراسية اٌإلقليمية لقطاع البناء آثيف اليد العاملة، دوربان، جنوب أفريقيا، 
  :  الموقع التاليمالذ أخير، انطرصاحب العمل آمفهوم   للحصول على مزيد من المعلومات األساسية عن  23

www.economistsforfullemployment.org 
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 النوع، البرنامج الذي أنشئ بناء على القانون الوطني الهندي  ومن البرامج المعروفة من هذا.٢٤المحلي اإلجمالي
بالحق في إثبات الحاجة،  الذي يتمتع بموجبه آل مواطن ريفي قادر على استيفاء شروط ،لضمان العمالة الريفية

. ونيًافي السنة، باعتبار ذلك حقًا قانًا ومدفوع األجر  اجتماعيًا أو اقتصاديمفيدالنتج والمعمل من ال يوم ١٠٠
ويمكن النظر إلى هذه البرامج على أنها تدبير ملموس بإمكان الحكومات أن تتخذه بتشاور وثيق مع الشرآاء 

،  آما تدعو إليها اتفاقية سياسة العمالة،المختارة بحريةوالمنتجة واالجتماعيين لتنفيذ سياسة للعمالة الكاملة 
  ).١٢٢رقم  (١٩٦٤

  صادي المستدام االقتتكاملالزراعة والتجارة وال
تكون في البلدان النامية، من الممكن أن يتولد من ت إلى أن ثلثي القيمة المضافة الزراعية في العالم نظرًا .١٣٨

ولكن الزراعة توجد في صميم . إصالح التجارة مكاسب آبيرة نسبيًا في الدخل والعمالة والتخفيف من وطأة الفقر
ة السياسات ل ويتطلب تحرير التجارة إزا.٢٥رة تعقيدًا وأصعبهاالعديد من أآثر المفاوضات بشأن إصالح التجا

تعريفات الالوصول إلى األسواق من خالل تقييد سبل و إعانات التصديروتشمل هذه السياسات . للتجارة المشوهة
 .٢٦ المنافسةواردات التي تحمي المنتجين المحليين من اليةوالحصص والحواجز غير التعريفعلى الواردات 

أن التكاليف االقتصادية واالجتماعية  " من الصادر عن البنك الدولي،التقرير عن التنمية في العالم ويحذر
فهي تخفض األسعار الدولية للسلع . لسياسات التجارة واألسعار واإلعانات في عالم الزراعة في أيامنا هذه آبيرة

. الزراعي في البلدان الناميةالناتج نمو تلغي و) بعض السلعبالنسبة لأآثر بكثير ( في المتوسط  في المئة٥بحوالي 
 وتكلف التعريفات ."االستثمارات المعززة للنموعن وتستهلك حصة آبيرة من الميزانية الحكومية وتحيد 

وحدها البلدان النامية ما يعادل حوالي خمسة أضعاف المستويات في البلدان المتقدمة والمساعدات الزراعية 
  . ٢٧نمائية الخارجية في مجال الزراعةالحالية للمساعدة اإل

عبر جميع البلدان بما مجموعة األرز والسكر على وتقدر التكاليف العالمية إلعانات الزراعة والتعريفات  .١٣٩
 وهي - كافة سياسات التجارة الزراعيةالعالمية لتكاليف ال على التوالي من  في المئة١٨ و في المئة٢٠يساوي 
ورغم أن التكلفة العالمية المقابلة إلعانات القطن وتعريفاته أقل بكثير، فإن . سلعالين جميع التكاليف بأعلى 

 غير .٢٨ دوالر أمريكي سنويًاون ملي٢٨٣التكلفة المطلقة التي تتحملها البلدان النامية آبيرة، أي ما يقدر بحوالي 
ابان واالتحاد األوروبي أنه طرأت مؤخرًا بعض التغييرات على سياسة األرز والسكر والقطن في آل من الي

سلع ال أيضًا لتسهيل وصول مبادرات واتخذت .٢٩ األولى من التنفيذةمرحلال في ، وجميعهاوالواليات المتحدة
جولة الدوحة المفاوضات التجارية الصعبة في وباإلضافة إلى . المستوردة من بعض البلدان النامية إلى األسواق

قانون  هناك أمثلة أخرى منها -  للجدل بشكل خاصًاارة الزراعية مثارحيث بدت المفاوضات حول التج، للتنمية
آل شيء "المسمى  واتفاق االتحاد األوروبي النمو والفرص المتاحة في أفريقيابشأن لواليات المتحدة األمريكية ا

و حصص أرسوم جمرآية الوصول إلى أسواق االتحاد دون ًا سبل  الذي يجيز للبلدان األقل نمو،"عدا األسلحة
  .لموز واألرز والسكرأمام ا رغم أنه يستثني الخدمات آما أّخر فتح األسواق الحساسة - مفروضة

واستنادًا إلى دراسة أجراها .  تحرير التجارة الزراعية إمكانية تحسين سبل عيش األسر الريفيةويتضمن .١٤٠
 في ٥٫٥ متوسط قدره الدولية بسلع ال، يقدر أن تحرير التجارة الكامل يزيد أسعار٢٠٠٦البنك الدولي في عام 

ويقدر أن البلدان النامية تكسب . جهزة في المئة بالنسبة لألغذية الم١٫٤سبة للمنتجات الزراعية األولية والمئة بالن
 ولكن هذه النتائج اإلجمالية تخفي فروقًا آبيرة في . نقاط مئوية في حصتها من الصادرات الزراعية العالمية٩

                  
: المؤتمر المعني بسياسات ضمان العمالة أعمال   لالطالع على البحث والخبرة التشغيلية فيما يتعلق ببرامج ضمان العمالة، انظر 24

  ٢٠٠٦أآتوبر /  في تشرين األولدربا والممارسة، الذي نظمه معهد ليفي للدراسات االقتصادية في معهد النظرية
 (http://estes1.levy.org/vdoc.aspx?docid=856&eveType=2) 

  :    انظر25
A.F. McCalla and J. Nash: Reforming agricultural trade for developing countries (Washington, DC, World Bank, 
2007). 

  ).٢٠٠٧واشنطن العاصمة، البنك الدولي،  (الزراعة من أجل التنمية: ٢٠٠٨التقرير عن التنمية في العالم :  البنك الدولي    26
  . ، مرجع سابق٢٠٠٨التقرير عن التنمية في العالم :  البنك الدولي   27
  :انظر مثًال. صدير ضيقة من اآلثار السلبية أآثر من غيرها   يتوقع أن تعاني البلدان األآثر اعتمادًا على قاعدة ت28

Pricing farmers out of cotton: The costs of World Bank reforms in Mali, Oxfam Briefing Paper 99, Mar. 2007. 
  . ، مرجع سابق٢٠٠٨التقرير عن التنمية في العالم :     البنك الدولي29
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أما أآبر ارتفاع مقدر لألسعار فيتعلق بأسعار القطن و .  أنواع األنظمة اإلنتاجية وبين البلدانجميع السلع بحسب
  . ٣٠ مع تحقيق مكاسب هامة مقدرة من الحصة التجارية لصالح البلدان المصدرة لهذه المنتجاتالبذور الزيتية

رًا مختلطة على البلدان النامية فيما المشوهة للتجارة في البلدان النامية آثاالزراعية  السياسات إزالة تركتو .١٤١
وتتحسن معدالت التبادل التجاري لصالح البلدان النامية المصدرة للسلع . يتعلق بمعدالت التبادل التجاري

المحمية حالياًّ في البلدان المتقدمة ولكنها تتردى بالنسبة للبلدان المستوردة الصافية لهذه السلع، أي أن تحرير 
بينما تستفيد منه ) مثل بوليفيا وبنغالديش(البلدان المشترية الصافية سيضر  األغذيةع سعر التجارة الذي يرف

 ات وآذلك، فإن آثار تغيرات األسعار المترتبة على إصالح.٣١) وفيتناممبوديامثل آ(البلدان البائعة الصافية 
يمارسونها لكسب عيشهم وما  في الفقر ستتوقف على مكان وجود الفقراء واألنشطة التي المبادالت الزراعية

  .يستهلكونه

 في المئة في ٤٠ شهدت البلدان النامية تناقص حصتها المطلقة من الصادرات الزراعية العالمية من وقد .١٤٢
 وشهد عديد من المنتجات الزراعية التقليدية، منها البن والكاآاو .٢٠٠٥٣٢ في المئة في عام ٣٠ إلى ١٩٦٠عام 

سعار المنتجات أ، تراجع مؤشر ٢٠٠١ و١٩٨٢فبين عامي : يجية تراجعًا ملموسًاوالشاي والسكر واأللياف النس
ة حتى حلول راآد في المئة ومن المتوقع أن تظل أسعار الشاي والبن والكاآاو والسكر والموز ٤٧التقليدية بنسبة 

أوجه مرونة  انخفاضويرتبط هذا التراجع لألسعار بمشاآل اإلفراط في العرض و. ٣٣ على أقل تقدير٢٠١٠عام 
 غير أن أسعار األغذية .٣٤اإلنتاج في البلدان الصناعية، في حالة المنتجات المحمية مثل السكرتوسع الطلب و
  ).٧-٤انظر اإلطار ( ارتفعت مؤخرًا سلع األساسيةلبعض ال

 

  ٧-٤اإلطار 
  ١الفقر والغذاء والوقود وتغير المناخ: عولمة الموارد الطبيعية

سعار العالمية للطاقة إلى زيادة تكاليف إنتاج الغذاء بتزايد تكاليف الطاقة للمزارع وخلق لقد أدى ارتفاع األ
مثل الذرة إلنتاج الوقود بدًال من اإلنتاج ألسواق (حافزًا قويًا للمزارعين للتحول من إنتاج الغذاء إلى إنتاج الوقود 

زه النمو القوي في أماآن مثل الصين والهند وتغير عالوة على ذلك، أدت زيادة استهالك األغذية الذي يحف). األغذية
، إلى زيادة ضغط األسعار على )الذي يتطلب إنتاج آمية أآبر من العلف(األنماط االستهالآية آتزايد استهالك اللحم 

خيرة وأخيرًا، يؤثر تغير المناخ في اإلمدادات الغذائية إذ نالت الكوارث األ. األسواق العالمية للمنتجات الغذائية
  .المتصلة بالمناخ من إمدادات القمح، على سبيل المثال

فاالستخدام المتزايد للذرة وفول الصويا في الواليات . وأدت العولمة إلى تقارب األسواق وجعلها أآثر ترابطًا
ن يؤدي أيضًا إلى أدى إلى تقلص اإلمدادات الغذائية ومن الممكن أالمتحدة مثًال إلنتاج الوقود بدًال من إنتاجهما للتغذية 

ومن الواضح أن ذلك يترك . في البلدان المجاورة) مثل الفطائر(ارتفاع أسعار األغذية األساسية المصنوعة من الذرة 
  .آثارًا ملموسة في مستويات الفقر وتوزيع الموارد على السواء

 .The End of Cheap Food”, in The Economist, 8 Dec. 2007“  :ظران   ١

فروق في الالفرص نتيجة في وعدم تكافؤ صعبة ه العديد من المزارعين في البلدان النامية ظروفًا ويواج .١٤٣
ظروف مثل نوعية األراضي وآميتها وغير ذلك من الموارد الزراعية البيئية والوصول إلى التكنولوجيا 

تحدي المنافسة العالمية وزادت العولمة من جسامة . والمدخالت والمعدات والتمويل وخدمات المساعدة األخرى
يواجه المزارعون في مختلف أنحاء العالم ظروفًا مختلفة لإلنتاج ويصبحون، طوعًا أو آرهًا، جزءًا من إذ 

                  
ة ومن      ٨٢ في المئة إلى    ٥٥البلدان النامية من الصادرات من         من المقدر أن تزداد حصة         30 وب الزيتي سبة للحب ة بالن  في  ٤٩ في المئ

سبة         .  في المئة بالنسبة للقطن    ٨٣المئة إلى    ة  ٦٠وتقدر زيادة صادرات قطن أفريقيا الغربية بن ات القطن     .  في المئ ة إعان در أن إزال ويق
التقرير عن التنمية في  : البنك الدولي.  في المئة٢٠ و٨غرب أفريقيا بنسبة تتراوح بين األمريكية وحدها ستزيد دخل منتجي القطن في   

  . ، مرجع سابق٢٠٠٨العالم 
  . ، مرجع سابق٢٠٠٨التقرير عن التنمية في العالم :     البنك الدولي31
  ).٢٠٠٥روما، الفاو،  (٢٠٠٥حالة األغذية والزراعة في عام :     الفاو32
  :     انظر33

B. Vorley: Food, Inc. Corporate concentration from farm to consumer (London, International Institute for 
Environment and Development (IIED) and UK Food Group, 2003). 

  :    انظر34
S. Best and I. Mamic: Agri-food chains – Fresh fruit and vegetables: Key trends and issues (Bangkok, ILO, 
2007). 
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ومن شأن هذه الضغوط التنافسية . السوق ذاتها وتخضع منتجاتهم لنفس االنضباط العالمي فيما يتعلق باألسعار
وهذه مسألة متعلقة . لبلدان النامية حيث إنتاجية اليد العاملة منخفضةأن تضر في أغلب األحيان المزارعين في ا

ي قد يواجهه هؤالء المزارعون من أنظمة حماية المزارع في ذبالقدرة التنافسية ومستقلة عن عدم اإلنصاف ال
حدة بسبب وتزداد (ولكنها تتفاقم من جرائه في الميدان االقتصادي، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بلدان 

والسياسات التي ترمي إلى تحسين . )سلع األساسيةتراجع نظام األفضليات التجارية وإنهاء االتفاقات بشأن ال
ومساعدتهم على االستفادة قدر اإلمكان من هذه ، كثيرالشيء الللمزارعين الذين ال يملكون " الظروف األولية"

  .الظروف قد يكون لها أثر إيجابي في موقفهم التنافسي
  أفقرولمواجهة هذا التحدي، ال بد من تغيير األنماط االستهالآية ومن زيادة اإلنتاج الغذائي، ال سيما في .١٤٤

بيد أنه ما لم يتم مراجعة سياسة تقديم اإلعانات الضخمة للمزارعين في . البلدان آبلدان أفريقيا جنوب الصحراء
وما لم تبذل جهود أآبر من أجل تطوير تكنولوجيات  ،اوفول الصويبعض البلدان الغنية إلنتاج الوقود من الذرة 

ة للبيئة على األجل الطويل للتعويض عن شح إمدادات النفط والغاز وعن الوقود المنتج من األراضي اعيمر
 من اقتران ارتفاع األسعار العالمية لألغذية وتغير المناخ على األشد تضررًاالزراعية، فإن فقراء العالم سيظلون 

  .الطويلاألجل 

 فرص العمل والتخفيف من وطأة أمر ضروري لتوليد تحسين الوصول إلى األسواق العالمية أنورغم  .١٤٥
لبلدان يجب أن يؤخذ في االعتبار في ااختالف مستويات التنمية "عالم النامي، فإن في الالفقر في المناطق الريفية 

 نقل مواقع التجاري أيضًا إلى تكامل أن يؤدي الويمكن ...  األسواق المحلية واألجنبيةمامعند رفع الحواجز أ
 على الحكومات تعيني ) ...وهكذا( ... يد عدم المساواة في الدخلازتالوظائف وزيادة األنشطة غير المنظمة و

اتخاذ تدابير بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين من أجل تقييم أثر السياسات التجارية في العمالة والعمل الالئق 
ومن الضروري آذلك اتخاذ إجراءات على المستويين اإلقليمي والدولي إلزاحة .  له بشكل أفضلوالتصدي

التشوهات التجارية ومساعدة البلدان النامية على بناء قدراتها على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة وإدارة 
  .٣٥"التغيير وإيجاد قاعدة صناعية قادرة على التنافس

  ٣٦القيم الزراعية الة من خالل سالسلتوسيع األسواق والعم
من حالة المادة ) أو الخدمة( المنتج تها التي تّحولسلسلة القيم عبارة عن مجموعة من المنشآت وتفاعال .١٤٦

 ولدمنشآت جديدة وتفي درج باستمرار ن وتنمو سالسل قيم حيوية وت.٣٧الخام إلى مرحلة االستهالك النهائي
ة إلدماج آبيروبهذا الشكل، تنطوي أنظمة سالسل القيم على إمكانيات . ادل وأصول متزايدة باطريخادموظائف و

توجد في بعض البلدان إمكانيات آبيرة للطلب (المزارعين والمنشآت الريفية في أنظمة اإلنتاج الوطنية والعالمية 
قيم جزءًا أساسياًّ ويشكل تكوين سالسل ال). في المناطق الحضرية لحفز زيادة اإلنتاج الزراعيالمتزايد  غذائيال

من طائفة من استراتيجيات تنمية القطاع الخاص، تتفاوت من استراتيجيات النهوض بالصادرات إلى 
وتوجد في صميم تكوين سالسل القيم الجهود .  واستراتيجيات التكتلالمحليةاستراتيجيات التنمية االقتصادية 

 المنشآت لكي تعمل جنبًا إلى جنب من أجل االستفادة من روابط المفيدة لكافة األطراف بينالالرامية إلى تعزيز 
  .فرص السوق

 بين -ويعمل معظم المبادرات بشأن سالسل القيم مع طائفة من أنواع المنشآت لتعزيز الروابط العمودية  .١٤٧
 بين المنشآت التي تؤدي -األفقية الروابط  و- لبعضابعض وتبيع بعضها ال من هابعضمن المنشآت التي تشتري 

لروابط واستثمار قوي إلقامة ا قوي يوتتحقق نتائج إيجابية إذا توافر حافز سوق. لوظائف نفسها في سلسلة القيما
وبكل وضوح، ال يمكن نقل .  لمحاآاة النماذج والممارسات المحسنةسوقيمن عدة منشآت في السلسلة ونظام 

ر نظام سلسلة القيم إال إذا آان مرتبطًا بطلب ، ال يتطومعنىوفي هذا ال. فال بد من جرها لنقلها. سلسلة بدفعها
عالوة على ذلك، تزدهر سالسل القيم عادة عندما تجتمع المنشآت المكونة للسلسلة لتسويق . استهالآي قوي

  .منتجاتها وتستخدم استراتيجية تنافسية مشترآة
                  

، ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة محضر األعمال المؤقتتقرير لجنة المنشآت المستدامة، :    مكتب العمل الدولي35
  ).٧(١١القرار، الفقرة 

ة       : مكتب العمل الدولي  :    انظر   36 ة في العمال ة العالمي اع  ، االاالستنتاجات بشأن أثر سالسل األغذي ة   ثالثي الجتم ة العمل الدولي   لمنظم
  .٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول٢٧-٢٤للنظر في أثر سالسل األغذية العالمية في العمالة، جنيف 

انظر، مثًال، . وأدلة مرجعية حول تحليل سالسل القيم       نشط آل من مكتب العمل الدولي واليونيدو بشكل خاص في استحداث أدوات                37
  ،)٢٠٠٦جنيف، مكتب العمل الدولي، (تحليل سالسل القيم واالرتقاء بها دليل ل: مكتب العمل الدولي

H. Schmitz: Value chain anlysis for policy-makers and practitioners (Geneva, ILO, 2005)شآت  : ؛ واليونيدو إدراج المن
  ).٢٠٠١ليونيدو، فيينا، ا ( نحو شراآة من أجل التنمية-الصغيرة والمتوسطة في سالسل القيم العالمية
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تكون أيضًا وسائل  وظائف ذات جودة، فقد توليدورغم أن سالسل القيم العالمية تنطوي على إمكانية  .١٤٨
وفي بعض األحيان، أجازت الحكومات في البلدان . لتحويل التكاليف والمخاطر إلى أضعف حلقات السلسلة

، تحديد معايير العمل استنادًا إلى مطالب مرونة سالسل ضمن غيرهمالفقيرة، تحت ضغط يمارسه المستثمرون، 
من ت أقل وفترات أطول إعانان العقود قصيرة األجل و والفصل والمزيد موظيف، بما في ذلك تسهيل التالتوريد

 توليد ولكنها تترافق باحتمال على األمد القصير مزاياقد تعود على التجارة بوهي أمور  ،أوقات العمل اإلضافية
المرأة العاملة في ب آما أن من الممكن أن يضر تنظيم اإلنتاج بطريقة مختلفة .٣٨معتتكاليف بعيدة األمد على المج

 فيما يتعلق ما تعانيه من حرمانلزراعة بسبب قدرتها المحدودة على االستفادة من الفرص الموجودة أو بسبب ا
وهكذا، فإن التمييز بين تكاليف سالسل القيم وفوائدها . بالمهارات والوصول إلى المعرفة، من بين عوامل أخرى

نية تنمية العمالة الريفية للجميع وتخفيض  أفضل الطرق للنهوض بسالسل القيم التي تنطوي على إمكاوتحديد
  .مؤاتيًاسياسيًا  يتطلبان تحليًال دقيقًا وإطارًا ،مستويات الفقر

 العمالة والتخفيف من وطأة الفقر في توليدويمكن أن تلعب سالسل القيم الزراعية دورًا أساسيًا في  .١٤٩
صادرات الزراعية العالمية وهي أآبر من ال في المئة ١٧وتشكل الفواآه الطازجة نسبة . المناطق الريفية

 والحماية التجارية التي تحظى بها الفواآه .٣٩المنتجات الزراعية الداخلة في المبادالت التجارية وأسرعها نموًا
 اتفاق التجارة الحرة ألمريكا الشمالية،فإبرام . والخضروات أقل بكثير مقارنة بالقطاعات الزراعية األخرى

 الواليات المتحدة من الفواآه والخضروات الطازجة من المكسيك وآندا خالل يرًا في وارداتآب ًامثًال، حفز نمو
 في المئة من السوق ٢٨وازدادت شحنات مزارعي المكسيك من طماطم الموسم الشتائي من نسبة . التسعينات

ليد العاملة من بقية افي  آما أن البستنة أآثر آثافة .١٩٩٧٤٠ في المئة في عام ٤٢ إلى ١٩٩١األمريكي في عام 
عديد من التجار الونتيجة لذلك، زاد . ها يدويًاجهيزالقطاعات الغذائية إذ يتم قطف العديد من محصوالتها وت

 في البلدان النامية حيث جهيزاألمريكيين واألوروبيين من تزودهم واستثمارهم في األنشطة المتعلقة باإلنتاج والت
  .٤١تكاليف اليد العاملة أقل

 في ٢٥فعلى سبيل المثال، تورد آينيا حاليًا . ًا مهمًات تجارة الفواآه والخضروات الطازجة نجاحوشهد .١٥٠
العالمي وتحتل مكان الصدارة العالمية في هذا السوق إلى جانب على الصعيد المئة من الفول األخضر 

التينية متوسطة الدخل من بلدان أمريكا اليد حفنة غير أن الصادرات تتمرآز بدرجة آبيرة في . غواتيماال
 في ٤٣نسبة ب آل من الصين وشيلي وآوستاريكا وإآوادور والمكسيك تستأثرو). المكسيكو  وشيلياألرجنتين(

المئة من صادرات البلدان النامية للفواآه والخضروات الطازجة، بينما تورد أربعة بلدان هي األرجنتين والصين 
 في المئة من صادرات البلدان النامية للفواآه والخضروات ٦٧السورية جمهورية العربية الوالمكسيك و

  .٤٢الطازجة
العمالة  المشارآة في سالسل القيم العالمية وتوسع تجارة الصادرات أثرًا مفيدًا في وبصورة عامة، خلفت .١٥١

ن وحتى بدون مشارآة المزارعين الصغار مباشرة، فبإمكانهم أن يستفيدوا م. في الزراعة والعمل غير الزراعي
ونسبة زيادة العاملين بأجر في قوة العمل الزراعية ومعدل هذه الزيادة أآبر في . تزايد فرص العمل في المزارع
لعاملين ففي شيلي مثًال، ارتفعت النسبة المئوية ل. البستنة الموجهة نحو التصديرالمناطق التي تتمتع بازدهار 

القمح (اطق التي ترآز أآثر على األنشطة التقليدية  بعكس المن١٩٩٠بأجر في هذه المناطق باطراد منذ عام 
  .٤٣بأجر خالل الفترة ذاتهاالعاملين والتي شهدت تناقصًا في عدد ) واأللبان ولحوم األبقار

                  
 K. Raworth: Traiding away our rights-Women working in global supply chains (Oxford, Oxfam, 2004): .   انظر38
  .، مرجع سابق S. Best and I. Mamic: Agri-food chains- Fresh fruit and vegetables: Key trends and issues :    انظر39
  :    انظر40

Oxfam: Like machines in the fields: Workers without rights in American agriculture (Washington, DC, Oxfam 
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، رغم معايير التصدير الصارمة التي أدت إلى التحول من زراعة تعتمد على العقود مع السنغالوفي  .١٥٢
مل وواسع النطاق، فإن ارتفاع صادرات البستنة زاد الدخول وخفف صغار المزارعين إلى إنتاج تجمعي متكا

واستفادت األسر الفقيرة .  النصفبمقدار نقطة مئوية وخفف الفقر المدقع ١٢من حدة الفقر اإلقليمي بنسبة حوالي 
 في ١٠ العمالة في المزارع التجمعية من تازداد من أسواق المنتجات، إذ ا أسواق العمل أآثر من استفادتهمن

 وفي غواتيماال، اآتشفت الدراسات أن مزارعي الخس المشارآين في .٤٤ في المئة٣٥المئة من األسر إلى 
 مرة من المزارعين الذين ال يشارآون في هذه ٢٫٥ أيدي عاملة أآثر بنسبة يشغلونسالسل التوريد العصرية 

وتوصلت الدراسات المتعلقة . ألصول اقليلة وهذه األيدي العاملة تأتي عادة من األسر المحلية ،السالسل
  .٤٥ مماثلة في آينيا إلى نتائجرنببمزارعي الطماطم في إندونيسيا ومزارعي الك

 الزراعة : أال وهي،معنية بسالسل قيم الفواآه والخضرواترئيسية وإجماًال، هناك أربع أنشطة وظيفية  .١٥٣
ويتفاوت المنتجون من المزارع . هاجني ولالمحاصي والمرحلة األولى هي إنتاج .٤٦ والبيع والتوزيعجهيزوالت

بعض البعض بشكل مستقل قد يميل الوبينما يعمل . المتوسطة والكبيرةالتجارية األسرية الصغيرة إلى المزارع 
.  عموديًاتكاملينحد المصدرين المأل يكونون تابعين أو ينالمزارع الكبيرة والمصدرالتعاقد مع  نحو اآلخر

 ة ـة الثالثـ المرحلطويـنوت. ى البلد المستوردـه إلـل تخزينه ونقلـ المنتج وتغليفه قبتجهيزة وتتضمن المرحلة الثاني

  سلسلة الفواآه والخضروات بين آينيا والمملكة المتحدة  :٣-٤الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
  :   انظر44

M. Maertens and J. Swinnen: Rural poverty in transition countries (Leuven, Belgium, Centre for Transition 
Economics, LICOS Discussion Paper 16906, 2006). 

  .، مرجع سابق٢٠٠٨التقرير عن التنمية في العالم : ي   البنك الدول45
  . سابق، مرجعS. Best and I. Mamic:     انظر46
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مل البيع النهائي أما المرحلة الرابعة فتش. جهيزمزيد من التعلى و) الواردات والصادرات(التوزيع على 
  .ويبين الشكل التالي حالة الفواآه الطازجة المستوردة من آينيا إلى المملكة المتحدة. بالتجزئة إلى المستهلك

الرئيسية واآتشفت الدراسة ذاتها أن األنظمة العالمية للزراعة والتغذية تتميز باالتجاهات األربعة  .١٥٤
  ٤٧:التالية

 .ىالصناعة تهيمن عليها حفنة من الشرآات الكبر العمودي المتزايد أن التكامليعني  

 .مورديهمعلى ا الشروط ملوالذين بإمكانهم أن ي نافذينزيادة المشترين العالميين ال 

ويزيد ذلك من .  إلى البيع بالتجزئةالمدخالتترآز متزايد على مراحل متعددة من سلسلة القيم، من توريد  
 .فيما بينهاتدعيم الحفز ت أآثر تجزئة وئحوهي شراالضغوط في شرائح إنتاج السلسلة، 

حدد إجراءات لإلنتاج واإلدارة تتزايد صعوبة اتباعها على ت التي ،معايير القطاعين الخاص والعامتزايد  
  .المزارعين والمصدِّرين

سالسل قصيرة ومتكاملة وموجهة نحو " الطازجة بأنها واتوتصف الدراسة سالسل الفواآه والخضر .١٥٥
البائعين بالتجزئة إلى ترآز متزايد في آافة آبار وأدت اإلدارة القوية من قبل ". حو متزايد على نالمشتري

 األسواق إلىالمراحل وفرض معايير صارمة لجودة األغذية واإلنتاج، وآل ذلك يقيم حواجز تعرقل الدخول 
 آبريات المزارع ولذا، أصبحت.  المداخيللص المنتجين لتكاليف مرتفعة ومخاطر آبيرة بينما يقرّضويع

 هي القادرة أآثر فأآثر على الوصول إلى المشترين العالميين، مما فضل،والشرآات المصدرة التي تملك موارد أ
  .٤٨عديد من المنتجين المتوسطين والصغاراليؤدي إلى تهميش واستبعاد 

لمنتجات، مثل في بعض اعلى الصعيد العالمي  مهددة من جراء إفراط العرض ينرعازمآما أن مداخيل ال .١٥٦
 التي يواجهها الظروف يجر األسعار نحو االنخفاض و يترك أحيانًا أثرًا سلبيًا في الشروط ومماالموز والتفاح، 

 ضوابطإلغاء  ويرتبط ذلك بشبكة معقدة من العوامل من بينها تحرير التجارة و.٤٩العمال في قاعدة سلسلة التوريد
 التي يقودها المنتجون وإعانات المنتجين الجارية في البلدان سلع، الاألسواق الداخلية ونهاية االتفاقات بشأن

المصنعة من المجهزة  على المنتجاتمثل التعريفات ( األسواق إلىالغنية والقواعد التجارية المقيدة للدخول 
 العالمي ويزيد والتغير التكنولوجي وهبوط تكاليف النقل، مما يسهل التزود) البلدان النامية إلى البلدان الصناعية

  .٥٠من التنافس

 المشترين فيما يتعلق بجودة المنتجات والتوريد في طلبات على آبيرةن تترتب تكاليف أومن الممكن  .١٥٧
 اتفطالب. لعديد من الشرآات والمزارع الصغيرةلُمحبطة وهذه التكاليف . الوقت المناسب والمعايير البيئية
. في المزارعقتضي استثمارًا في مجال تسهيالت التبريد تطازجة  تالمنتجا المشترين فيما يتعلق مثًال بتوفير

وتشير البحوث في البستنة األفريقية إلى أن رؤوس األموال واألراضي الضرورية لجعل هذه المشتريات قابلة 
 ويواجه صغار المزارعين الذي يسعون إلى .٥١صغارالعديد من المزارعين ل ل محبطةلالستمرار تتطلب تكاليف

وتؤدي معايير المستوردين الخاصة وظيفتين . معايير صارمةلمتثال االد سالسل التوريد أيضًا ضرورة تزوي
فهي تساعد على تنسيق سالسل التوريد من خالل توحيد االشتراطات المتعلقة بالمنتجات للموردين : أساسيتين

ا تساعد على ضمان استيفاء  آم؛في مناطق أو بلدان متعددة وتعزيز الفعالية وتخفيض تكاليف المعامالت
  .٥٢سالمة األغذية في جميع األسواق التي تزودها سالسل البيع بالتجزئةالعامة لمعايير ال

                  
 .، مرجع سابقS. Best and I. Mamic: Agri-food chains – Fresh fruit and vegetables: Key trends and issues:    انظر47
  .، مرجع سابقS. Best and I. Mamic:    انظر48
  : ر   انظ49

ActionAid: Who Pays? How British supermarkets are keeping women workers in poverty (London, ActionAid, 
2007). 

 .، مرجع سابقB. Vorley: Food, Inc. Corporate concentration from farm to consumer:    انظر50
  : انظر   51

P. Gibbon and S. Ponte: Trading down: Africa, value chains and the global economy (Philadelphia, Temple 
University Press, 2005). 

  .، مرجع سابق٢٠٠٨التقرير عن التنمية في العالم :    البنك الدولي52
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  ٨-٤ اإلطار
 ن في سبيل الوصول إلى أسواق صادرات البستنةيالمزارعصغار القيود التي يواجهها 

ى أسواق صادرات البستنة يمكن أن نذآر من بين القيود التي يواجهها صغار المزارعين في سبيل الوصول إل
  :ما يلي
   االئتمان؛وفرالموارد ورؤوس األموال وعدم تقلة  
  المهارات اإلدارية المحدودة ومستويات التعليم المنخفضة؛ 
  قصور الهياآل األساسية الريفية للنقل واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
  باألسواق؛االنتشار المحدودة للمعلومات المتعلقة  
  ؛)لتخزين الباردمرافق ا لباهضةالمثل التكاليف (التقليدية المحاصيل ارتفاع تكاليف المدخالت بالمقارنة مع  
، مما يتطلب استثمارات أصلية آبيرة ال تجزي إال المحاصيل الطويلة لدى بعض أشجار الفاآهة وأطوار النشوء 

  بعد بضع سنوات؛
   التقليدية؛المحاصيلنوعيتها وتقلبات أسعارها أآثر من أسعار اختالف آمية غالت البستنة و 
  قابلية المنتجات للتلف، مما يقتضي التبريد والتجهيز فورًا بعد الحصاد؛ 
إذا آانوا ( والتدريب للمصدرين رصدمعايير جودة المنتجات وسالمتها التي تنجم عنها تكاليف مرتفعة لل 

  .)نمتعاقدين مع مزارعين صغار متناثري
بل قد يكون إتاحة األصول . غير أن حجم المزرعة ال يشكل دائمًا أهم عامل محدد لمشارآة المزارعين الصغار

مستنبتات وغير ذلك من األصول المادية آاآلبار ووالطرقات أي التعليم والري والنقل : المادية والبشرية واالجتماعية
ذين يفتقرون إلى هذه األصول مستبعدون عادة ويتعين وضع والمزارعون ال.  التغليفوسقائف والعربات الدفيئة

  .سياسات عامة للتصدي لهذا الوضع
  : المصدر

S. Best and I. Mamic: Agri-food chains – Fresh fruit and vegetables: Key trends and issues (Bangkok, 
ILO, 2007). 

 .)٢٠٠٧، البنك الدولي، العاصمةواشنطن  (زراعة من أجل التنميةال: ٢٠٠٨التقرير عن التنمية في العالم : البنك الدولي

ية لألغذية عالموال يتم إعطاء الطابع الدولي لمعايير سالمة األغذية ونوعيتها من خالل زيادة التجارة ال .١٥٨
المحالت التجارية فحسب بل أيضًا من خالل إضفاء صبغة دولية على أنظمة بيع األغذية بالتجزئة بواسطة 

تمثل اليوم األماآن الرئيسية للبيع بالتجزئة في المحالت التجارية الكبرى فسالسل . في معظم الحاالتكبرى ال
إلى معايير موحدة في غالبيتها عالمية الهذه السالسل تفرض و. لعديد من البلدان الناميةفي االمناطق الحضرية 

ومن العواقب المؤاتية الناجمة عن ذلك تحسين . هاللجودة والسالمة عبر البلدان التي تمارس فيها أنشطتحد ما 
إال أن المزارعين والوسطاء يرون أنفسهم خاضعين للضغط الناتج عن وجوب . هذه المعايير لفائدة المستهلكين

والمسألة هي أن .  وتحسين ممارسات اإلنتاج والمناولة من أجل استيفاء هذه المعاييرالمحاصيلتغيير أصناف 
 في البلدان النامية، وفي البلدان الصغيرة منها خاصة، يجدون صعوبة في استيفاء المعايير معظم المزارعين

وهكذا تقل . بالذاتفي بلدانهم لمحالت التجارية الكبرى المطلوبة اليوم للمشارآة في التجارة الدولية أو البيع ل
  .قدرتهم على التنافس

 تكاليف امتثال تتضرر إلىلصحة والصحة النباتية معايير اب من أن يؤدي التقيد بعض القلق وجود ورغم .١٥٩
أن تكاليف االمتثال تكون قليلة بالنسبة إلى حجم معظم مع ذلك  الدراسات األخيرة بينتمنها البلدان النامية، فقد 

 في المئة من ٥ في المئة و٠٫٥فالتكاليف الثابتة غير المتكررة تتراوح عمومًا بين . صناعات التصدير
 ١ تتراوح نسبة التكاليف المتكررة بين في حين ،خمس سنواتومدة تتراوح بين ثالث سنوات  علىصادرات ال

لمعايير، منها لمتثال االوهناك أرباح يكسبها المصدرون أيضًا من .  في المئة من الصادرات السنوية٣في المئة و
  .٥٣ألسواق إلى اأهمية النفاذ المستمرالفوائد المتعلقة بالبيئة وسالمة العمال وآذلك 

                  
سياسة  :معايير سالمة األغذية والصحة وصادرات البلدان النامية   :    البنك الدولي    53 امج ال واشنطن العاصمة،    ( إعادة تفكير األثر وبرن

  ).٢٠٠٥البنك الدولي، 
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  ٩-٤اإلطار 
  :  األساسيةتحسين اإلدارة في سالسل قيم الزراعة والسلع

  وأنظمة إصدار الشهاداتالممارساتمدونات 
والعالمات ومعايير التصديق لتمييز الشرآات ) بحسب القطاع أو الصناعة(تستخدم أنواع مختلفة من المدونات 

ومن أبرز .  من سالمة األغذية ومعايير بيئية أو اجتماعية في الزراعةالمنتجة أو المنتجات التي تعتمد نوعًا معينًا
، وهو شراآة بين المنتجين )EUROPGAPالمعروف سابقًا باسم  (GLOBALGAP المعايير الزراعية معيار

 معايير وإجراءات إلصدار الشهادات في مجال الممارسات GLOBALGAPويستحدث . الزراعيين والبائعين بالتجزئة
راعية الجيدة من أجل ضمان مراعاة سالمة األغذية ورفاهية الحيوانات واحترام البيئة وحقوق العمال في أساليب الز

  .ممارسة الزراعة
با وتتوسع بسرعة فيما يتعلق بحجم المبيعات وحصص ووإصدار الشهادات الزراعية ممارسة مكرسة في أور

 بلدًا سنة ٢٠معتمد في   مزارع٤٠٠٠مثًال من حوالي  GLOBALGAPوارتفعت نسبة المشارآة في معيار . السوق
وجميع الشرآات الكبرى لبيع . ٢٠٠٧ بلدًا في سنة ٨٠ مزارع معتمد في أآثر من ٨٠ ٠٠٠ لى إلى ما يزيد ع٢٠٠٢

  .األغذية بالتجزئة في أوروبا ممثلة في هذه األرقام
مستهلكين من استخدام قوتهم الشرائية لدعم  شأن أنظمة إصدار الشهادات أن تمكن ال الناحية النظرية، منومن

غير أن أنظمة إصدار .  القيمطول سلسلةلى ع التحسينات االجتماعية والبيئية فتحفز بذلكالمنتجات المستدامة 
آما أن من الممكن أن تصبح هذه األنظمة . فهي مرتبطة عادة باألسواق المتخصصة. الشهادات تواجه مشاآل عديدة

  .١خول إلى األسواق وحاجزًا أمام المنتجين الصغار بدًال من أن توفر لهم فرصةاشتراطًا آخر للد
    : انظر   ١

Consumers International: “From bean to cup: How consumer choice impacts on coffee producers and 
the environment” (Consumers International and IIED, Dec. 2005). 

.  سالسل القيم وهو مشارآتهم في منظمات المنتجينإلىبيل مهم يتيح لصغار المزارعين الدخول وهناك س .١٦٠
وتأخذ هذه المنظمات . فهي منظمات أو اتحادات قائمة على العضوية تنتخب قادة مسؤولين أمام هيئاتها المكونة

وغالبًا ما تكون خاصة بنوع من . ساتمؤسالجمعيات أو الأو االتحادات أشكاًال قانونية مختلفة مثل التعاونيات أو 
وبإمكان . آما يمكن لها أن تقدم مساعدة تقنية لضمان جودة المنتجات وأدائها وامتثالها للمعايير. المنتجات

 سالسل القيم العالمية وبشروط أفضل من خالل نفاذ إلى أفضل للسبل على واالمزارعين الصغار أيضًا أن يحصل
  .ارية المنصفة أو المراعية لألخالقالمشارآة في األنظمة التج

  

 ةعامالسياسة رئيسية للالالمبادئ التوجيهية 
  .النهوض بنمو مستدام اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا في المناطق الريفية 
  ).أنشطة زراعية وغير زراعية( بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة في المناطق الريفية تعزيز 
رعين الصغار إلى فرص السوق عن طريق دعم مشارآتهم في سالسل القيم الوطنية وصول المزاسبل تحسين  

  .والعالمية
  .في األنشطة غير الزراعيةالريفية زيادة فرص العمل  
  .جعل العمالة الريفية أآثر جاذبية للشباب 
  .الريفيةب االستثمار الخاص إلى المناطق جتذاا 
الهياآل األساسية (نخفض مت العامة في المناطق الريفية وعكس اتجاهها ال والخدمااألمالكزيادة االستثمار في  

  ).صحاحوالتعليم والصحة والمياه واإل
  .المهارات في المناطق الريفيةب االرتقاءوصول أفضل إلى التعليم وسبل إتاحة  
  .زيادة سعة الخدمات المالية وعمقها في المناطق الريفية 
  .اإلدماج االجتماعي من خالل نظام ضريبي مناسبو  والفعاليةاإلنصافتحسين  
 وتعزيز أسواق وخدمات إيجار زراعيال األراضي واستخدامها المنتج بواسطة اإلصالح تشجيع الحصول على 

  . لفائدة المزارعين الصغاراألراضي
  .جور الزراعية األتؤدي إلى تدني حد أدنى لألجور في األنشطة الزراعية وتجنب السياسات التي تشجيع وضع 
 .استخدام نهج إقليمية للنهوض بالعمالة الريفية والتخفيف من وطأة الفقر 
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  ٥الفصل 

   المناطق الريفيةفيتوسيع التغطية : الحماية االجتماعية

  مقدمة
 :منه على ما يلي ٢٢ ةمادال اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في نصي .١٦١

، من خالل المجهود من حقه أن توفر لهفي الضمان االجتماعي و عضوًا في المجتمع، حق وصفهلكل شخص، ب"
التي ال غنى والثقافية ، الحقوق االقتصادية واالجتماعية ها آل دولة ومواردبما يتفق مع هيكلالقومي والتعاون الدولي و

  . في حريةعنها لكرامته ولتنامي شخصيته

 إقليم إلى آخركل ملموس من بلد آلخر ومن ، بشا وتغطيتهة االجتماعيعلى الحمايةتختلف المصروفات و .١٦٢
ولئن آانت أغلبية الخبرات في مجال الحماية االجتماعية في البلدان النامية تظل قصيرة ). ١-٥انظر الجدول (

 زيادة يرمي إلىهناك أدلة على نشوء سريع لبرنامج و. األمد وقليلة الموارد، فإن هذا الوضع آخذ في التغير
  : عدد من العوامل ومنها ما يلي، وهو وليدالحماية االجتماعية

النتقال من الحلقة المفرغة للنداءات العاجلة إلى اعتماد سياسات أطول أمدًا لاإلقرار بأن هناك ضرورة  
 .تخصيص موارد يمكن التنبؤ بها لمكافحة الجوع المزمن والحرمان، خصوصًا في أفريقياو

 بفعالية أآبر من أجل التغلب ستضعافت التعرض للخطر واالإلقرار بأنه ال بد من إدارة ارتفاع مستوياا 
رادات مرتفعة لإليعلى اآلثار السلبية في سبل العيش واإلنتاجية وقدرة األسر على استحداث أنشطة مدرة 

 .على األجلين القريب والمتوسط

ئد حاسمة على يشكل استثمارًا في األشخاص يعود بفوا االستضعافاإلقرار بأن الحد من التعرض للخطر و 
  .على األجل الطويلمن جيل إلى جيل لفقر توارث االمدى الطويل يمكن أن تضع حدًا ل

فعلى المستوى . ة االجتماعيحمايةوتتجلى نتيجة هذه التغيرات في التزام متزايد ببرامج جديدة أو موسعة لل .١٦٣
وفي . عديد من البلدانالة الفقر في  بأولوية أآبر في برنامج التنمية ومكافحة االجتماعيحمايةحظي التالوطني، 

 بجمع الخطط الوطنية للتحول ،٢٠٠٥أفريقيا، تلتزم الحكومات بناء على إعالن ليفينغستون المعتمد في عام 
والتي تم حساب تكاليفها وإدراجها ضمن إطار الخطط اإلنمائية أو ثالث سنوات االجتماعي الممتدة على سنتين 

 بشأن ٢٠٠١وعلى المستوى الدولي، تعلن استنتاجات مؤتمر العمل الدولي لسنة . نيةالوطنية وفي الميزانية الوط
األولوية القصوى تعود إلى السياسات والمبادرات التي من شأنها أن تكفل الضمان "الضمان االجتماعي أن 

في االقتصاد غير ويتكون هؤالء أساسًا من العاملين . ١"االجتماعي لألفراد الذين ال تغطيهم األنظمة الموجودة
  .المنظم وفي المناطق الريفية

 مواطن العجز فيوالتحدي الذي يتناوله هذا الفصل هو آيفية استخدام الحماية االجتماعية للتصدي للفقر و .١٦٤
تيح بذلك تالعمل الالئق في المناطق الريفية بطريقة تحسن تطوير القدرات والوصول إلى الوظائف والفرص و

  .عمل المجزيةدماج االجتماعي، ال سيما في أسواق اللتعزيز اإلحاسمة آلية 

                  
  ).٢٠٠١جنيف، مكتب العمل الدولي،  (توافق جديد في اآلراء: الضمان االجتماعي: مكتب العمل الدولي   1
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  ٢٠٠٣-١٩٩٨ الفترة ،الحماية االجتماعية العامة والمصروفات الصحية في بلدان مختارة  :١-٥الجدول 

الحكومية العامة النسبة المئوية للنفقات النسبة المئوية للناتج المحلي اإلجمالي  

 2003  1998  2003  1998  البلد

 N/A  1.16  N/A  N/A  ديشبنغال

 23.91  26.47  8.62  8.16  بوليفيا

 N/A  53.47  19.10  14.33  البرازيل

 45.58  45.90  9.69  9.52  شيلي

 24.27  12.43  4.52  1.26  الصين 

 N/A  1.16  N/A  4.63  جمهورية الكونغو

 36.67  46.25  9.25  9.99  آوستاريكا

 29.03  16.50  4.45  2.69  نيكيةالجمهورية الدومي

 55.97  54.73  27.60  26.70  ألمانيا

 N/A  5.25  1.50  –  غانا

 1.50  5.70  1.50  1.60  الهند

 7.23  6.98  1.41  1.41  إندونيسيا

 18.32  22.13  5.70  5.50  جمهورية آوريا

 N/A  4.53  N/A  10.38  ليسوتو

 27.80  23.09  6.80  5.00  المكسيك

 N/A  6.75  N/A  17.55  ناميبيا

 10.17  7.99  1.65  1.38  نيبال

 1.54  1.62  0.29  0.35  باآستان

 N/A  12.30  N/A  34.64  االتحاد الروسي

 19.65  12.93  4.46  0.16  السنغال

 N/A  20.55  N/A  7.03  جنوب أفريقيا

 23.02  10.75  4.16  2.44  تايلند

 26.96  23.96  8.65  7.61  تونس

 14.36  9.94  0.92  0.30  أوغندا

 44.21  42.61  16.20  14.80  الواليات المتحدة

 10.00  14.81  2.68  3.34  فيتنام

 N/A  1.14  N/A  4.82  زامبيا

 = N/A غير متوفر
قتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ومكتب العمل الدولي وصندوق بيانات مستمدة من اللجنة اال العمل الدولي استنادًا إلى كتبحسابات م

  : النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
فرنسا وألمانيا ( ٢٠٠٣-١٩٨٠، (SOCX)، قاعدة بيانات المصروفات االجتماعية )٢٠٠٧(في الميدان االقتصادي منظمة التعاون والتنمية   )١(

  ).ابان وجمهورية آوريا والمكسيك والواليات المتحدةوالي
الحماية و اإلنفاق على الصحةنسب مئوية محسوبة على أساس . ٢٠٠٧ات الحكومية، ءصندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات اإلحصا  )٢(

لجمهورية الدومينيكية وإثيوبيا والهند كونغو وآوستاريكا واالالقارية وجمهورية المنطقة  ،بنغالديش وبوليفيا وشيلي والصين(. االجتماعية
  .)روسي وجنوب أفريقيا وتايلند وأوغندا وفيتناماالتحاد الوإندونيسيا وليسوتو وميانمار ونيبال وباآستان و

  .)البرازيل( الكاريبي،  البحراللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة  )٣(
زامبيا وسري النكا ( مكتب العمل الدولي/  العمل الدولي، إدارة الضمان االجتماعيكتبعي لم في الضمان االجتمايةبيانات البحثالقاعدة   )٤(

 .)والسنغال وغانا وناميبيا
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  فيما يتعلق  العمل الالئقي العجز فمواطن
  ةـة االجتماعيـبالحماي

 في المناطق عديد من البلدان النامية محدودة جدًا، خاصةالإن تغطية الحماية االجتماعية الموجودة في  .١٦٥
لحساب لفهذه المناطق تتسم بمستويات الفقر المرتفعة والقدر الكبير من األنشطة غير المنظمة والعمل . الريفية

الخدمات وما يقابلها من توفير محدود للخدمات، ال سيما في مجال تكاليف سداد ى لع والقدرة المحدودة خاصال
  .الصحة

 أو على العمل العرضي بأجر سواء زراعة الكفاف، على فقرهمال سيما أويعتمد العديد من األشخاص، و .١٦٦
المخاطر المرتبطة بالزراعة إزاء ين بشكل خاص ستضعفوذلك يجعلهم م. في الزراعة أو في القطاعات األخرى

 ومن .٢لتنبؤ فيما يتعلق بتوافر األغذية والعمالةل األآثر قابلية إلى التغيرات الموسمية يةصدمات المناخال من -
.  األشخاص اعتمادهم الكبير على األصول المادية، ال سيما األراضياألخرى الستضعافلمصادر الحاسمة ا

وآان . عادة في صفوف الفقراء المزمنين، خصوصًا في جنوب آسياهم فاألشخاص الذين ال يملكون أراضي 
 الدخل للعمال انعدام أمنيشكل و.  الفقراء المزمنين في الهندبينالعاملون بشكل عرضي يشكلون أآبر فئة مهنية 

ويوفر العمل العرضي لألسر . المهاجرين والعمال الموسميين عامًال أساسيًا يفضي إلى عجز في العمل الالئق
 مع أصحاب العمل ميزان القوىعدم مساواة يؤدي  و، المهارات وتكوين األصولنميةفرصًا قليلة لالستثمار في ت

 .ا وظروف عملهاسين أمنهحد من قدرات األسر على تحإلى ال

  ١-٥اإلطار 
 تعريف الحماية االجتماعية

فتعرف منظمة العمل الدولية الحماية االجتماعية بأنها مجموعة شاملة . هناك عدة تعاريف للحماية االجتماعية
 المنظم والتي ترمي إلى حماية العمال في أماآن عملهم في االقتصاد حياةدورة المن االستراتيجيات القائمة على 

وترمي أيضًا إلى إتاحة الخدمات الصحية . وغير المنظم من ظروف العمل غير العادلة والخطرة وغير الصحية
فهي تعوض فقدان دخل .  أطفاللديهاوتوفير دخل أدنى لألشخاص الذين ال يتجاوز دخلهم خط الفقر ودعم األسر التي 

  . ١عجز أو فقدان عائل األسرة أو الشيخوخةالعمل الناتج عن المرض أو البطالة أو األمومة أو ال
الحماية المتعلقة بة يسياسالمجاالت لباقائمة مرجعية :  للعمل الالئقةمج القطرياتنفيذ البر: " العمل الدوليكتب م،انظر  ١

 .٢٠٠٧، جنيف، ٢، الصفحة GB.297/ESP/7 ،"االجتماعية

فاقم منع األشخاص من الوصول إلى الموارد وتآما أن أوجه عدم المساواة في العالقات االجتماعية ت .١٦٧
وينطوي األساس العرفي لقدر آبير من إدارة المخاطر في المناطق الريفية عادة على إشراك شبكات . الفقر

تجعل األشخاص ممن ليس لهم المتاحة وقلة الموارد . األسر أو أصحاب السلطة الدينية أو السياسية المحليين
 الصدمات مستضعفين أمام - ن بدون أطفالين والمسنياليتامى والمهاجرآ - ويةقمحلية  أو روابط قاربأ

مجموعة معقدة من الحقوق " وغالبًا ما تخضع المرأة في المجتمعات الريفية لقيود تفرضها .٣واإلجهاد
 عادة إلى  وتضطر المرأة.٤"وااللتزامات التي تعكس القواعد االجتماعية والدينية السائدة في المجتمعات الريفية

 الفتقار إلىومن الواضح أن ا. األصول المنتجةامتالك االعتماد على أقاربها من الرجال للوصول إلى حقوق 
 ألي تهاأو أطفال أو المرأة المنفصلة عن أسرهي بدون زوج أو أقارب جعل المرأة التي يهذه الحقوق المستقلة 

  .في صحة األم والطفلآبيرة ينطوي على آثار سلبية الذي قد  ٥مستضعفة إزاء تفاقم الفقرسبب من األسباب 

                  
 .IFAD: Rural Poverty Report 2001 (2001):     انظر2
  :    انظر3

I. Tvedten et al.: Opitanha: Social relations of rural poverty in northern Mozambique. CMI Report 2006:16. 
Bergen: Chr. Michelsen Institute. Available at: http://www.cmi.no/pdf/?file=/publications/2006/rep/r2006-16.pdf. 

  ).٢٠٠٢روما، الفاو، ( حالة األغذية والزراعة:    الفاو4
  : انظر  5

K. Bird et al.: “Illustrative case studies of the fracture points in social policy formation for poverty reduction”, 
annex to the Chronic Poverty Research Centre (CPRC) Working Paper 47 Fracture points in social policies for 
chronic poverty reduction (2004). 
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طائفة  االنتماء إلى -ف اضعستمصدر لال) مختارة آانت أم مفروضة(وقد تكون الهوية االجتماعية  .١٦٨
 أو مجموعة إثنية أو دينية مثال، يمكن أن يكون مرتبطًا باالستبعاد االجتماعي أو عدم المساواة والفقر اجتماعية

 أن يكون المعوقون أشد االحتمال و.٦ آما هو الحال بالنسبة للمهاجرين أو الالجئين،ن العالمعبر أجزاء آبيرة م
فحسب بل أيضًا من جراء الحواجز من صعوبات إعاقة بفقراء وليس ذلك بسبب ما يمثله العيش والعمل 

بشأن )  فحسبةآعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة أو التمييز أو التوقعات المنخفض(االجتماعية 
 نقصأو فيروس والمصابون باألمراض، مثل الجذام .  المساواة مع الغيرقدممشارآتهم في الحياة اليومية على 

 خصوصًا ، وقد تدوم هذه األوجه من عدم المساواة طويًال.٧من الوصمهم أيضًا اإليدز، يعانون  /ة البشريةالمناع
  .٨آز التغير االجتماعي الحيوي مراالبعيدة عنفي المناطق الريفية المعزولة 

ف سكان المناطق اضعاستاإليدز من / نقص المناعة البشريةفيروس وباء وخالل العقدين الماضيين، زاد  .١٦٩
اإليدز متعددة ومنها انخفاض الدخل  /ة البشرية المناعنقصوآثار فيروس . الريفية، خصوصًا في أفريقيا
حالة متوارث بين األجيال وبعض آثار هذه ال. ائي وزيادة التمييزالوضع الغذتدني واإلنتاجية واألمن الغذائي و

بصورة خاصة اإليدز  /ة البشرية المناعنقصوتترتب على فيروس .  على األجل البعيداالستضعافزيد من يوقد 
عواقب تهدد حياة األطفال بشكل مباشر أو غير مباشر إذا آانوا هم أنفسهم مصابين بالفيروس أو فقدوا أحد 

نقص المناعة المصابون بفيروس المتأثرون أو ويتمتع األطفال .  بسبب مرض اإليدزاألبوين معًابوين أو األ
لى خدمات الصحة والتعليم ويتعرضون أآثر من غيرهم للتمييز وألسوأ عاإليدز بإمكانية أقل للحصول / البشرية
  .٩ عمل األطفالأشكال

التي تفسر قلة تغطية الحماية االجتماعية في المناطق ة الهامويشكل االستبعاد االجتماعي أحد العوامل  .١٧٠
وهو مفهوم يستعمل بشكل متزايد، ولو بطرق مختلفة، لوصف آيفية استبعاد األشخاص أو منعهم من . الريفية

 االستبعاد رافقوال يت. المشارآة في العمليات المؤدية إلى النمو وتحسين الرفاهية وإلى التنمية في آخر المطاف
إلى  فهم هذه القضية والتصدي لها قد يؤديوهكذا، . ولكن الفقراء مستبعدون عادةبالضرورة ماعي والفقر االجت

ومن المهم الترآيز على االستبعاد االجتماعي ألنه يمكن واضعي .  في الحد من الفقرآبير بشكل المساهمة
  : من القيام بما يليمصممي الخططالسياسات و

   والهياآل االجتماعية؛وضع الفقر في سياق األنظمة 
  فهم الطريقة التي تؤدي بها العمليات السياسية والتاريخية إلى الحرمان المزمن؛ 
   أو الخصائص؛أوجه الترابط بدًال من مجرد الترآيز على المسبباتالترآيز على  
  اإلقرار بطبيعة الفقر متعددة األبعاد؛ 
 .تبعاد االجتماعياستهداف الهويات االجتماعية التي يتعرض أصحابها لالس 
أوًال، فهو يؤدي عادة إلى افتراضات معيارية . بيد أن مفهوم االستبعاد االجتماعي له مشاآله الخاصة .١٧١

أن االستبعاد االجتماعي شر فيما اإلدماج االجتماعي خير، وبالتالي يتجاهل الطرق التي يمكن أن يكون مفادها 
عادة بأنهم يوصفون  الفقراء وسائل عمل الفقراء فإنالترآيز على لم يتم  ثانيًا، إذا. بها اإلدماج شرًا للفقراء

منحوتة لوصف وضع في " االستبعاد االجتماعي"ثالثًا، بالنظر إلى أن عبارة . ضحايا ال حول لهم وال قوة
البلدان الصناعية ووصف مجموعات األقليات، فإن تصديرها إلى بلدان أآبر نسبة من السكان فيها من الفقراء أو 

وفي البلدان .  قد يكون غير مجٍد أو غير مالئم، الغربيعن السياق) غير الغربي(بلدان يختلف سياقها الثقافي 
حيث تكون الشروط المتعلقة " اإلدماج المتمايز أو العكسي"النامية، قد يكون من المناسب إذًا الترآيز على 
بأجور الفقراء ومن أمثلة ذلك البلدان التي يعمل فيها الناس . بتحديد األشخاص محل اإلدماج حاسمة أيضًا

وال يتنافى اإلدماج .  لدى اآلخرينات الثرواآتناز الفقر ولكنها تساهم في آمائندًا توقعهم في منخفضة ج
 ، القائم على نوع الجنس بأنهكثير من النساء الفقيراتال وضع ويمكن وصف. "االجتماعي مع اإلدماج العكسي

                  
  :    انظر6

CPRC: Chronic Poverty Report 2004–05, pp. 14–16; N. Kabeer: “Poverty, social exclusion and the MDGs: The 
challenge of ‘durable inequalities’ in the Asian context” in the  IDS bulletin 37(3), pp. 64–78, 2006. 

 .CPRC: Chronic Poverty Report 2004–05, pp. 19–21:     انظر7
  :ظر   ان8

K. Bird (2007): “Introduction”, in S. Heyns et al.: Understanding and addressing spatial poverty traps – 
Workshop report (Cape Town, South Africa, ODI/CPRC, Mar. 2007). 

ة : اإليدز والعمل/ فيروس نقص المناعة البشرية :    مكتب العمل الدولي     9 شباب واالستجابات     التقديرات العالمي ال وال ر في األطف   واألث
  ).٢٠٠٦جنيف، (
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 لهن في "إدماج عكسي"  ويمكن وصفه بطريقة ال تقل صحة، بأنه"التمييز" من خالل "استبعاد اجتماعي"
  .١٠"االستغاللية"عالقات العمل 

لعالم في اوهكذا، فإن هناك عدة أسباب تدعو إلى توسيع تغطية الحماية االجتماعية في المناطق الريفية  .١٧٢
 أي أنهم :األمنف أن آثيرًا من األشخاص يعيشون في حالة دائمة من انعدام اضعستويعني الخطر واال. النامي

 من يملكون الثروة والنفوذ االستثمار في األنشطة اإلنمائية ويعتمدون على من قبيلى المجازفة غير قادرين عل
وعندما يتجسد الخطر، فإن فقدان . ةضمون م-  أو قد ال تكون- قد تكون األمن، وهي أمورلتوفير الحماية و

 يعني أن أثرها -  الصحيةرعاية في شكل نقود أو تحويالت لألصول أو الوصول إلى ال-الحماية االجتماعية 
على تنطوي ن الحماية االجتماعية األنشطة التي تكّومجموعة ولكن .  في غالب األحيانيمكن أن يكون مدمرًا

 والتغلب أيضًا على االستبعاد االجتماعي أو اإلدماج العكسي في اإمكانية حماية األسر والنهوض بسبل عيشه
  .المناطق الريفية

  لمواطنصدي ـجية للتاالستجابات االستراتي
  العجز في العمل الالئق

بّين الفرع السابق آيف يكون االستضعاف واالفتقار إلى الحماية االجتماعية سببًا في الفقر واالستبعاد  .١٧٣
آما تناول آيف يمكن أن يشكال عائقًا أمام تطوير القدرات والوصول إلى الوظائف . االجتماعي ونتيجة لهما

حث هذا الفرع عددًا من التحديات الرئيسية التي تواجه األسر الفقيرة في المناطق ويب. والفرص واإلنتاجية
 .الريفية، ويناقش التجربة المستمدة من شتى تدابير الحماية االجتماعية المعتمدة للتصدي لها

  التصدي ألدنى مستويات المعيشة
عمل، مما يجعل الكثير يؤثر تردي الحالة الصحية والشيخوخة في قدرة األشخاص الجسمية على ال .١٧٤

وأسواق التأمين في المناطق . عاجزين عن العمل أو عاجزين عن آسب دخل آاٍف لسد حاجياتهم الشخصية
ات أو االشتراآلمعاشات القائمة على ا فتغطية :الريفية ضعيفة، ال سيما بالنسبة للمسنين والمرضى المزمنين

. تيجة انعدام العمالة في القطاع المنظم وتفشي الفقرمدفوعات المرض في المناطق الريفية منخفضة جدًا ن
ولكن يمكن أن ) األسرة والجيران ونحو ذلك(االجتماعية ويستفيد بعض الناس من المساعدة عبر شبكات األمان 

األشخاص الذين ال ، ويواجه أمونةغير مالمحلية القائمة على المجتمعات غير الرسمية أو تكون التحويالت 
 . الموت المبكرربمالدعم آذلك الفقر المزمن وسوء التغذية ويحظون بهذا ا

. المتخذة للتصدي لهذه المشكلة لدى األشخاص المسنيناألساسية والمعاشات االجتماعية هي أحد التدابير  .١٧٥
 الحالي للمعاشات االجتماعية (Providencia rural)" بروفيدانسيا رورال"فعلى سبيل المثال، يعود تاريخ نظام 

 للرجال قائم على االشتراآاتوينص على معاش غير ، ١٩٩١لبرازيل إلى قانون الضمان االجتماعي لعام في ا
عشر سنوات ل أن يثبتوا أنهم عملواالقادرين على )  عامًا فأآثر على التوالي٥٥ و٦٠البالغين من العمر (والنساء 
 ماليين مستفيد من ٦ان هناك حوالي ، آ٢٠٠٢وفي سنة .  العمل القطاعي المنتج في مكان ريفيفيأو أآثر 
 مليار ريال ١١  حواليوآانت تكاليف النظام تبلغ)  ريفيةة ماليين أسر٨ أصل مجموع أقل من من( المعاشات

لرفاهية في  على اآبيرولدخل المعاشات أثر . الوطني لألجراألدنى ات الحد إلعانوتعادل ا. برازيلي سنويًا
مما (بزيادة التسجيل في المدارس ريفية وتقترن المعاشات ال.  آانت مدفوعة للنساءسيما إذا  ال-المناطق الريفية 
وتحسين وضع األشخاص المسنين في )  الوظائف والعمالة للجيل القادمسين سبل الحصول علىيؤدي إلى تح

 .واالستثمارات في اإلنتاج الريفي وتوفير وظيفة تأمينيةالمحلية األسر والمجتمعات 

فمن جهة، يحتمل أن تعمل المرأة، أآثر . يتعلق بنوع الجنس في المعاشات االجتماعيةاص خوهناك بعد  .١٧٦
 على المطالبة بمعاشات ا األعمال المنزلية أو رعاية األطفال، مما قد يقلل من قدرتهفيمن الرجل، بدون أجر 

ن مؤهلة للمعاشات في سن من جهة أخرى، فإن المرأة أطول عمرًا من الرجل وغالبًا ما تكوو. متعلقة بالمكاسب
ة إلى أن ذلك جنوبي وتشير بعض األدلة المستقاة من المعاشات االجتماعية في أفريقيا ال.١١الرجلب مقارنة ةمبكر

أنها "وتالحظ دراسة أخيرة تستلهم تقييمًا لفترة عشر سنوات . قد يحسن شروط إدماج المرأة في األسر الريفية
                  

  مستمد من:    المصدر10
Hickey and du Toit (2007): “Adverse incorporation: Social exclusion and chronic poverty” in CPRC Working 
Paper 81 (Manchester, Chronic Poverty Research Centre, 2007). 

ا         العامةاشات     رغم أن المع     11 اد لكونه ًا لالنتق شون أطول              متدرجة  تتعرض أحيان اء يعي دخل حيث يحتمل أن األغني ات ال ة فئ  في آاف
  .ًايجيتدريحتمل أن يكون وبالتالي يستفيدون منها أآثر، فإن أثر نوع الجنس في معاشات األشخاص الذين تم التحقق من مواردهم 
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وتبدأ  (.١٢الرجال المستفيدينعدد لنساء المستفيدات يساوي ثالثة أضعاف وأن عدد ا" تبلغ المناطق الريفية
ومن ثم آانت إحدى النتائج الرئيسية لتصميم المعاش هي فعًال توفير ).  للرجل٦٥ للمرأة و ٦٠األهلية في سن 

 ةوا مكانلصالح العاملين بدون أجر عند الشيخوخة، مما يمسح لهم أن يحتلالجزئي ألمن االقتصادي ا منضمان "
حيث " ومن شأن هذه اآلثار أن تحسن شروط إدماج األشخاص المسنين على العموم .١٣" في األسرةةمستحق

وضع األشخاص من ب االرتقاءترك أسلوب استهداف تحويالت الدخل إلى المسنين أثرًا جانبيًا إيجابيًا يتمثل في ي
  .١٤" ذوي قيمة في األسرةفرادآونهم أعباء اقتصادية إلى أ

  سين الوصول إلى الخدمات األساسية واالنتفاع منهاتح
انعكاسات ينطوي استبعاد آثير من األشخاص في المناطق الريفية من الخدمات األساسية المناسبة على  .١٧٧
 بناءويمنع األسر من البشري رأس المال االستبعاد وعلى وجه الخصوص، يقوض . ستضعاف الفقر واالعلى

 على  مهمان عليهاطلبالوعرض الخدمات و.  من دائرة الفقرالصها من الخالمهارات والقدرات التي تمكن
 تغطية ضئيلة وهناك طلب فعلي محدود على الخدمات ألن تؤدي إلىالموارد الحكومية القيود على ف: السواء

. ة إيجاد حلول لهذه المشاآليوتحاول مختلف االستجابات السياس. الفقراء غير قادرين على تحمل التكاليف
 سواء آانوا قادرين أو غير قادرين ،ضمان تغطية األشخاصإلى االجتماعي الصحي  برامج التأمين سعىوت

  .وتشمل برامج التعليم منحًا للحضور المدرسي، ال سيما للبنات. عالواتال وذلك من خالل دعم ،على السداد

 التحويالت النقدية ناك، هعلى الخدمات العامة ومن االستجابات األخرى لمشكلة ضعف الطلب الفعلي .١٧٨
 هي عادة تسجيل أنواع السلوك،وهذه برامج تتوقف فيها التحويالت النقدية النظامية على بعض . المشروطة

وتوجد هذه البرامج حاليًا في  .العياداتإلى صغار األطفال  أمهات رةاألطفال في المدرسة وحضورهم إليها وزيا
  ).٢-٥انظر الجدول ( جدًا مزودة بميزانيات آبيرة واسعةي برامج وه. عدد آبير من بلدان أمريكا الالتينية

وتبين األدلة المستقاة من برامج أمريكا الالتينية أن التحويالت النقدية المشروطة يمكن أن تحقق الهدفين  .١٧٩
أن  منومع ذلك، فإن هناك خطرًا . هما زيادة االستهالك وتيسيره واالستثمار في رأس المال البشريتوأمين وال

رأس المال البشري طويل األجل من خالل الوصول إلى (ترآز هذه البرامج على بعض األهداف اإلنمائية 
ففي . )األمن الغذائي واستثمار األسر في سبل العيش عالية العائدات(على حساب أهداف أخرى ) الخدمات

تكوين سياسة التنمية الريفية  في يعتد بهالبرازيل والمكسيك، توجد برامج آبيرة إلى حد أنها تؤثر بشكل 
 .١٥وتمويلها

.  برامج الحماية االجتماعية بالشعبية في صفوف السياسيين والمواطنينتمتعويبدو من المهم أيضًا أن ت .١٨٠
وإعانات جانب العرض . ففي أمريكا الالتينية، آانت األنظمة القوية للمعلومات العامة والرصد والتقييم حاسمة

وتاريخيًا، آانت . لصحة والتعليم أقل تدرجًا على العموم من تحويالت جانب الطلبلتعزيز استخدام خدمات ا
التحويالت أقل شعبية لدى الحكومات من إعانات جانب العرض ولكن إدراج الشروط جعل البرامج أآثر قبوًال 

طوير المهارات ويعبر العديد من الحكومات اآلن عن اهتمامه بالتحويالت وربطها بت .من وجهة النظر السياسية
  . اإلنمائيةوخدمات التمويل بالغ الصغر لفهم إمكانياتها

  

                  
  :   انظر12

S. Razavi: “The return to social policy and the persistent neglect of unpaid care” in Development and Change 
(Oxford, Blackwell, 2007) Vol. 38(3), pp. 377–400. 

 .، مرجع سابقS. Razavi:   انظر 13
  :    انظر14

S. Devereux: Social pensions in Namibia and South Africa, IDS Discussion Paper 379 (Sussex, United Kingdom, 
Institute for Development Studies, 2001). 

  :    انظر15
S. Handa and B. Davis (2006): “The experience of conditional cash transfers in Latin America and the 
Caribbean” in Development Policy Review (Oxford, Blackwell, 2006), Theme issue on cash transfers, Vol. 24(5). 
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  برامج تحويالت نقدية مشروطة مختارة في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي  :٢-٥الجدول 

 للفرد الناتج المحلي اإلجمالي 
 )مريكياألدوالر بال(

تعداد األشخاص  
 المعانين من الفقر

 التغطية/ الميزانية 

 لبرازيلا
–  Bolsa Familia 

 مليار دوالر ٢٫١  (2004) 35  700 2
   أسرة ماليين٨

)٢٠٠٤( 
 آولومبيا

–   Familias en Acción 
   مليون دوالر١٢٥  55  100 2

  أسرة٤٠٠ ٠٠٠
)٢٠٠٤( 

 هندوراس
–   PRAF II 

   مليون دوالر٢٥  (2004) 64  800
   أسرة٤١١ ٠٠٠
)٢٠٠٥( 

 جامايكا
–   PATH 

   مليون دوالر١٦  (2001) 18  600 1
   فرد٢٢٠ ٠٠٠
)٢٠٠٥( 

 المكسيك
–   Progresa/Oportunidades

   مليار دوالر٢٫٨  (2000) 32  500 6
  ة ماليين أسر٥

 )ةريفيأسرة  مليون ٣٫٥(
)٢٠٠٤( 

 نيكاراغوا
–   RPS 

   مليون دوالر٦٫٣٧  (2001) 46  500
   أسرة٢١ ٦١٩
)٢٠٠٤( 

 .S. Handa and B. Davis, loc. citالمصدر مستمد من 

التحويالت النقدية المشروطة، خاصة في أمريكا الالتينية، مهم من برامج والبعد المتعلق بنوع الجنس في  .١٨١
 مثًال يدفع تحويالته )Oportunidades( "الفرص "فبرنامج. حيث إمكانياته في التصدي لالستبعاد االجتماعي

الذات، فإن قدرة احترام مة بالنسبة إلى هذه المدفوعات قّيدن عديدات تجورغم أن نساء . وليس لآلباءلألمهات 
ال سيما االشتراط بأن تقوم المرأة (لنساء يقوضها بعض شروطه العكسي لإلدماج لالبرنامج على التصدي 

 على المرأة بالذاتوترآيزه ") عبئها الثالثي"المستفيدة بعمل لفائدة المجتمع بال أجر، مما يزيد من ثقل 
 سبيل فعال ألنها ، مستهدفًا للمرأةعمليًاويبدو البرنامج . المنزلشؤون األطفال والوحيدة عن مسؤولة الها باعتبار

بعض المذآور وقد أدرج المصممون في البرنامج . للوصول إلى األطفال أآثر منه لزيادة قوتها وقدرتها
منح ال من علىبنات إلى المدرسة أطريق دفع منح لذهاب ال الجنس، ال سيما عنبنوع االهتمامات المتعلقة 

 حيًا على نطاق واسع يبق" لألمومة"ولكن القالب الثقافي . وذلك خطوة جريئة ومهمة: لبنينالممنوحة ل
ألطفال دون تحديد ل للمربي الرئيسين برنامجًا يدفع إويمكن القول . والمحاوالت قليلة للتصدي لسلوك الرجل

قد يكون ) سلوك المتلقيب وهو غير مشروط - طفال في جنوب أفريقياهبات دعم األبرنامج مثل (الجنس نوع 
 الدور المحتمل للرجل بشأنتحويل الدخل إلى المرأة ولكنه قد يرسل أيضًا رسالة ثقافية مهمة بالقدر نفسه بآفيًال 

  .١٦في الشؤون المنزلية

االجتماعية وبرامجها  استراتيجيات الحماية  من مكونات رعاية األطفال مكونالحصول على خدماتو .١٨٢
حد من تعرضها وت التي تعزز الضمان االجتماعي واالقتصادي لألسر وتحسن وظائف المرأة آمًا ونوعًا

، ١٨ وفي المناطق الريفية حيث تمثل المرأة جزءًا آبيرًا من القوى العاملة باجر في الزراعة.١٧فاضعستلال
                  

  :   انظر16
S. Razavi, loc. cit.; M. Molyneux: Change and continuity in social protection in Latin America: Mothers at the 
service of the State? UNRISD Gender and Development Programme Paper No. 1 (UNRISD, May 2007). 

  :ظر   ان17
F. Lund and S. Srinivas: Learning from experience: A gendered approach to social protection for workers in the 
informal economy, ILO/STEP and WIEGO (Geneva, ILO, 2000). 

دولي     العمل الالئق في الزراعة:    مكتب العمل الدولي  18 دى ال ية للمنت ق في الزراعة       ، ورقة معلومات أساس شأن العمل الالئ ال ب للعم
  ).٢٠٠٣سبتمبر /  أيلول١٨-١٥جنيف، (
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الشبكات إلى زعزعة  تغير أنماط الهجرة أدىفقد . يزال الوصول إلى خدمات رعاية األطفال محدودًا جدًا ال
، يحظى اآلباء العاملون نتيجة لذلكو. األسرية الموسعة وازداد عدد األمهات الوحيدات في آثير من المناطق

ولكن النتائج . بقليل من الدعم غير الرسمي في مسؤوليات رعاية أطفالهم للتعويض عن عدم وجود دعم رسمي
األطفال في استراتيجيات الحماية رعاية حاالت التي تم فيها اعتماد ترتيبات متعلقة بآانت مشجعة في ال
 الذي جعل من الحد من ،وهذه هي الحالة في برنامج جنوب أفريقيا الموسع لألشغال العامة. االجتماعية الريفية

 الذي أقر ،ي جنوب أفريقيا والبرنامج الوطني لضمان العمالة الريفية ف،بدون أجر إحدى أولوياتهالرعاية عمل 
بأهمية رعاية األطفال بالنسبة لقدرة المرأة على المشارآة في البرنامج من خالل إدراج دور حضانة ضمن 

  .المرافق األخرى في مكان العمل

   الوصول إلى الرعاية الصحية للجميعحسين سبلت
زيادة قدرة األسر على الوصول  وحاسمًا للحد من االستضعافة عامًال ييعد الوصول إلى الرعاية الصح .١٨٣

وفي معظم البلدان توجد جنبًا إلى جنب عدة أنظمة ترمي إلى توفير . ل أآبريخادممدرة لوفرص إلى وظائف 
ة ناسبوتتمثل التحديات الرئيسية في تحسين الفعالية والتغطية لألنظمة الم. الحماية االجتماعية في المجال الصحي

 القائم على المجتمعالصحي الوطنية والتأمين أو  االجتماعيةأمينات الصحية الخدمات الصحية الوطنية والت(
  . ومنظم بشكل جيدوتعددي نصفوإدماج مختلف األنظمة في نظام وطني واحد م)  ونحوهاالمحلي

مشكلة آوريا مثاًال جيدًا على آيفية التغلب على جمهورية  االجتماعية في البرمجة الصحيةشكل تو .١٨٤
، سنت ١٩٦٣ففي سنة .  للناتج المحلي اإلجمالي نسبيًا منخفضةمستوياتة حتى مع وجود التغطية المحدود

ال سيما فيما (دنية مت من أجل التصدي للمشاآل المتعلقة بمستويات التغطية الالصحيالحكومة قانون التأمين 
 من القطاع شتراآاتاال الناجمة جزئيًا عن مشاآل تحصيل )ين في مجال الرعاية الصحيةهنييتعلق بكثافة الم

يساوي تقريبًا   من الناتج المحلي اإلجمالي عند بداية النظامبالقيم الحقيقيةوآان نصيب الفرد . الكبير غير المنظم
، حيث آان ١٩٨٠وفي سنة . مبيق والنيجر وسري النكا في أوائل األلفية الثانيةاموزرون ويكاممستويات ال

 دوالرًا أمريكيًا، آانت نسبة ١ ٦٣٢ي في جمهورية آوريا يساوي نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمال
، عندما تم تحقيق التغطية العامة، آان نصيب ٢٠٠٠وفي سنة .  في المئة من السكان٣٠التغطية تشمل حوالي 

  . دوالرًا أمريكيًا٩ ٦٧١الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي يبلغ 

 حتى مع وجود قطاع آبير ١٩نظام شامل للتأمين الصحي مثال جمهورية آوريا آيف يمكن تحقيق ويبين .١٨٥
أنه رغم آون النمو االقتصادي عامًال مهمًا، فإن من الممكن تحقيق التغطية العامة حتى في ، آما يبين غير منظم

ومن الدروس المهمة األخرى المستفادة من جمهورية . حالة وجود مستويات منخفضة للناتج المحلي اإلجمالي
بدل تحقيق التغطية خالل السنوات األربع عشرة األولى للبرنامج وأهمية  وظيفيةيز على بناء هياآل آوريا الترآ
وآان ذلك يعني أن التأمين االجتماعي آان يشكل أولوية للسياسة . والترويج للحماية االجتماعيةالسليم  اإلشراف

 إدراج صناديق التأمين لألشخاص علىا آوريآما أنصب اهتمام جمهورية . وأولوية سياسية لعدة سنواتالعامة 
وذلك مهم، ال سيما بالنسبة للنساء العامالت بدون (الذين ال أجر لهم في البرنامج الوطني للتأمين االجتماعي 

  .٢٠)أجر

 آليات النامية في ظل عدم وجودفي البلدان   المحلي التأمين الصحي القائمة على المجتمعأنظمةونشأت  .١٨٦
التعاونيات (وغالبًا ما تبادر منظمات المجتمع المدني .  الوصول إلى الرعاية الصحيةحكومية مناسبة لضمان

مختلفة لتغطية تنظيمية  أطرويتم تقديمها من خالل األنظمة إلى إنشاء هذه )  خصوصًاجمعيات التآزريةالو
 يزال تطوير أنظمة وال.  في حالة األمومة أو العجز، ونادرًاتكاليف الرعاية الطبية أساسًا في حالة المرض

 الجديدة خالل العقد األخير لألنظمةتميز بانتشار سريع قد جاريًا و المحلي التأمين الصحي القائمة على المجتمع
إمكانيات قوية لبلوغ المجموعات المستبعدة من التأمين االجتماعي األنظمة وأبدت . ال سيما في أفريقيا وآسيا

للمساهمة في ، والتي يستفيد منها قطاع الحماية االجتماعية برمته) والبشريةالمالية (لتعبئة الموارد ونظامي ال

                  
  :   انظر19

ILO: Social health protection: An ILO strategy towards universal access to health care. Draft for consultation, 
Issues in Social Protection; Discussion Paper 19 (Geneva, 2007); S. Kwon: Achieving health insurance for all: 
Lessons from the Republic of Korea. Extension of Social Security, ESS Paper No. 1, (Geneva, ILO, 2002); B. 
Yang and J. Holst: “Implementation of health insurance in developing countries: Experience from selected Asian 
countries”, in J. Holst and Assia Brandrup-Lukanow (eds): Extending social health protection – Developing 
countries experiences (Eschborn, GTZ, 2007), pp. 158–167. 

 .، مرجع سابقS. Razavi:    انظر20
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  هذهوفي بعض البلدان، لعبت.  النساءا بما فيه،مشارآة المجتمع المدني وتمكين المجموعات االجتماعية المهنية
  .الحماية االجتماعيةنطاق نظمة دورًا أساسيًا في تعزيز التزام الحكومات بتوسيع األ

 تعاني من يًا، والممولة ذات المحليأن معظم أنظمة التأمين الصحي المستقلة القائمة على المجتمعغير  .١٨٧
بلوغ شرائح آبيرة من السكان بأوجه قصور آبيرة في قدرتها على تكوين آليات مستدامة وفعالة آفيلة 

ى االستدامة يزيد منهما تطوير  وقدرة آبيرة علًا آبيرًاأثراألنظمة وبيت الخبرة الجارية أن لهذه . المستبعدين
ات التي يدفعها عالودعم المثل (ة مع األنظمة الوطنية الواسعة والموسعة للتأمين االجتماعي وظيفيالروابط ال

  ).تقديم مساعدة تقنية وتدريبب التأمين بالغ الصغر أنظمة الدخل المنخفض أو دعم واألعضاء ذو

  ٢-٥اإلطار 
 مكافحة االستبعاد االجتماعي والفقربرنامج استراتيجيات وأدوات 

 على وضع ، لمنظمة العمل الدولية،"أدوات مكافحة االستبعاد االجتماعي والفقراستراتيجيات و"يعمل برنامج 
األنظمة ترمي إلى توفير تغطية الضمان االجتماعي لألشخاص المستبعدين من ابتكارية استراتيجية وآليات 

حملة العالمية في ال أداة أساسية يجيات وأدوات مكافحة االستبعاد االجتماعي والفقربرنامج استراتويشكل . الموجودة
  .٢٠٠٣ استهلتها منظمة العمل الدولية في سنة ، التيالضمان االجتماعي والتغطية للجميعتوفير بشأن 

ومنذ . ت المحلية الحماية االجتماعية القائمة على المجتمعاأنظمةواستحدث البرنامج قاعدة معارف عالمية بشأن 
 في أآثر من  أو على مستوى السياسة الميدانيالمستوى سواء على ،، آان البرنامج نشطًا في هذا المجال١٩٩٨سنة 
  . مستفيدي تتراوح بين آالف المستفيدين وأآثر من مليونأنظمة بلدًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية بدعم ٣٠

في بعض البلدان على الصعيد الوطني ياسات األساسية للحماية االجتماعية في مجال السأيضًا البرنامج ويعمل 
 ويجمع بين التحويالت االجتماعية وسياسات العمالة والوصول إلى الخدمات ،الناطقة باللغة البرتغالية في أفريقيا

صلة السم المعارف ذات اقتوباالستناد إلى قاعدة عبر اإلنترنت، أنشأ البرنامج شبكة لبناء القدرات و. االجتماعية
 . شخص على نطاق العالم٣ ٦٠٠بمساهمة الحماية االجتماعية في اإلدماج االجتماعي وبلغ ما يزيد على 

  توفير العمالة لفقراء المناطق الريفية
 اليد العاملةعرض اإلفراط في وتتميز أسواق العمل الريفية الضعيفة بسلطة أصحاب العمل االحتكارية  .١٨٨

تعاني ونتيجة لذلك، . التي تقيد انتقال اليد العاملة نحو أسواق أقوىواالتصاالت  نقلتحتية الرديئة للوالهياآل ال
 ة العمالة الريفية في عدأنظمةواستخدمت .  الفقرآمائنفي من االنخفاض ويقع الناس األجور في المناطق الريفية 
ص الدخل وتعزيز أسواق العمل في المناطق إلى توفير فراألنظمة وترمي هذه . بلدان للتصدي لهذه المشكلة

  .الريفية من خالل زيادة الطلب على اليد العاملة واستخدامها لتكوين الهياآل األساسية المادية أو االجتماعية

الذي يستند إلى نظام مهاراشترا ، وهو ٢٠٠٥قانون الوطني لضمان العمالة الريفية في سنة الوسنت الهند  .١٨٩
ومن السمات الحاسمة المميزة للقانون أنه، باعتباره قانونًا، يمنح المستفيدين منه .  الريفيةلضمان العمالةالسابق 

 يوم عمل سنويًا ١٠٠فالنظام يوفر ما ال يقل عن . يكون عرضة للتغيير بحسب المالءمة" نظام"حقوقًا، بخالف 
  .٢١هرةالسائد للعمال غير الملألسرة الريفية الواحدة في األشغال العامة حسب الحد األدنى لمعدل األجر 

فقد بلغت . ويشكل القانون إحدى أآبر المبادرات القائمة على الحقوق للحماية االجتماعية في العالم .١٩٠
 من الناتج المئة في ٠٫٣ مليار دوالر أمريكي أو نسبة ٢٫٥ حوالي ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية الوطنية للسنة المالية 

 تعيش ة مليون أسر٤٠نظام عندما يصبح قابًال للتشغيل تمامًا ويبلغ حوالي وتقديرات تكاليف ال. المحلي اإلجمالي
إال أن هناك وجهات .  في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي١٫٣٣ و ١٫٠٦تحت خط الفقر، تتراوح تقريبًا بين 

موال ولكن فمن الممكن أن تكفل إدارة أفضل للضرائب تعبئة األ:  البرنامجامكانيات تمويلنظر متباينة حول 
  . في الوقت الحاضرمعدل الضرائب مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي يتناقص

 ملموس في يمكن أن تأتي بتغييروآان من المعتقد عند سن القانون أن قاعدة البرنامج القائمة على الحقوق  .١٩١
 مختلف تطور ومع. ضمان سبل العيش الريفية وتحافظ على حق العمل الذي يشكل جزءًا من الدستور الهندي

 ، خصوصًا ألن الفقراء-" الحقوق" منظور ارسائه علىمراحل البرنامج، بدأت تساؤالت جدية تثار حول 

                  
  :    انظر21

D. Sjoblom and J. Farrington: “The India National Rural Employment Guarantee Act in relation to Agricultural 
Growth and Social Protection”, in ODI Social Protection Project Briefing Note 1 (London, Overseas 
Development Institute, 2007). 
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ويرمي القانون إلى االستهداف . واألسر ال يستطيعون ترجمة الحقوق بسهولة إلى أعمالفي الغالب، األميين 
 ،ي القيام باألعمال اليدوية منخفضة األجورالذاتي على أساس أن األسر شديدة الفقر فقط هي التي سترغب ف

 حول التوازن بين اإلدماج تساؤالت من تلك السائدة في معدالت األجور الزراعية يثير دنىولكن دفع أجور أ
وفي الوقت ذاته، هناك بعض القلق فيما يتعلق بأن تستفيد األسر الغنية من أنواع . االجتماعي والعدالة االجتماعية

لعمالة ا لضمان  الوطنيقانونال"وفي حالة .  يمكن تمويلها بموجب القانون أآثر من األسر الفقيرةاألنشطة التي
 إليجاد فالمرأة أقل قدرة على السفر على مسافات طويلة - يرتبط االستبعاد إلى حد آبير بموقع العمل ،"الريفية
  .عمل

.  رأس المال البشرينمية العمالة وتليدتووفي الوقت الراهن، توجد في إطار القانون روابط محدودة بين  .١٩٢
 مهاراشترا  من خالل النظر إلى خبرةفهمًا أفضل ضمان العمالة والنمو االقتصادي أنظمةوتفهم الروابط بين 

 وغير مباشرة فقد آانت فوائد نظام مهاراشترا لضمان العمالة الريفية ثانوية. ًارصد آثر أهمية واألفضلاأل
  :ما يليب ولكن يسلم عمومًا ،ن تكون مباشرةبدرجة آبيرة بدًال من أ

األجور الزراعية إذ أصبح العمال يقبلون على مضض أجورًا دون الحد األدنى الرسمي  رفع النظام  ■
  .لألجور

يوفر النظام التأمين للعمال الريفيين ضد البطالة ويضمن استقرار العمل لصالح األسر الريفية عن طريق   ■
  .سم الزراعيتوفير الفرص خارج المو

رغم أن فوائد هذه الزيادة تتراجع ألن (في زيادة اإلنتاجية الزراعية  ا النظامقد تساهم األصول التي آونّه  ■
  ).مواقع األصول آانت لصالح األسر الغنية

قد عمل على تعبئة النساء وتعزيز  ، تبين األدلة أن النظام من االستبعادعلى الرغم من بعض القلق  ■
  .٢٢استقاللهن

  التصدي للعوامل متعددة األبعاد للفقر المدقع 
 آالعزلة - وتتضافر عوامل مختلفة. يشكل الفقر واالستبعاد واإلدماج العكسي ظواهر متعددة األبعاد .١٩٣

وينشأ بعض .  لمنع الفقراء من التملص من قبضة الفقر- الجغرافية والتعرض للمرض والحالة االجتماعية الدنية
 االقتصادية دوائردماج تدخالت متعددة وتحديد تسلسلها عبر الإل في محاولةاعية برامج الحماية االجتم

  . هذهالفقر متعددة األبعادآمائن للمساعدة على فك والسياسية واالجتماعية 

 لجنة  هيمنظمة غير حكومية بنغالديشية،ومن أمثلة البرامج متعددة األبعاد للمساعدة االجتماعية برنامج  .١٩٤
من يعيشون في فقر استهداف  "- حدود التخفيف من حدة الفقر مواجهة"المسمى ي بنغالديش، النهوض بالريف ف

  إلى أن تدخالتهم المذآورة بعد أن خلص موظفو المنظمة٢٠٠٢وتم استهالل هذا البرنامج في سنة ". مدقع
األشخاص شديدي الفقر  ال تبلغ -  يعيشون في الفقرن رغم آونها مفيدة لكثير من سكان بنغالديش الذي-القائمة 

من يعيشون في فقر استهداف "ويجمع برنامج .  أو ال تساعدهم في بنغالديشمناطق الريفيةالممن يعيشون في 
سبل العيش آسب مهارات على ة بتدريب رتبطالم) الهبات بدًال من القروض(بين تحويالت األصول " مدقع

ومثال هذه األخيرة هو .  المحتملةتحويليةالجوانب ال ذاتوالنهوض بالصحة وغير ذلك من البرامج االجتماعية 
ممن يعيشون " مفيد خصوصًا وأن آثيرًا و وه- المشورة القانونية في قضايا مثل قانون الزواج والعنف العائلي

في البرنامج برمته بهدف حمل المشارآين على " التدريج"خل يدومن جديد، . هم من النساء" مدقعفقر في 
 الذي أجرته المنظمة أن دخل ٢٣ التقييمبّينو. لمنظمةلهاية المطاف إلى برنامج تمويل بالغ الصغر االنضمام في ن

لم يبلغوا من الفقر "، نموًا أآبر من نمو دخل األشخاص الذين ٢٠٠٥المشارآين سجل في المتوسط، لغاية سنة 
وربما ال يشكل ذلك مفاجأة . فقراء ولكنهم ال يزالون ٢٠٠٢تؤهلهم لالختيار في إطار البرنامج في سنة " درجة

ال سيما  (ستضعافوأحرز المشارآون تقدمًا في مجاالت أساسية ذات صلة باال. خالل فترة زمنية قصيرة نسبيًا
الشديدة " األزمات"وأبدوا ثقة أآبر في قدرتهم على تحمل الصدمات و) أصول سبل العيش واالدخار والصحة
ومن األمثلة على التحديات الجارية التي . عضال صاحب الدخل بمرض الطارئة على سبل العيش، مثل إصابة

                  
أن وصول المرأة إلى البرنامج يكون أفضل إذا  ا لضمان العمالة الريفية      تبين األدلة المستقاة من المرحلة الثانية من نظام مهاراشتر           22

  .آانت الفرص محلية أآثر
  :   انظر23

M. Rabbani et al.: Impact assessment of CFPR/TUP: A descriptive analysis based on 2002–05 panel data, 
CFPR/TUP Working Paper Series No. 12 (Dhaka, BRAC, 2006). 
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مثل جديدة واجهها األسر الريفية الفقيرة أن هناك بعض األدلة على أن المشارآين الذين يملكون اآلن أصوًال ت
  ).آموت الحيوانات أو مرضها( يصبحون أآثر تعرضًا لعدد من المخاطر الجديدة ،الثروة الحيوانية

  ن المخاطر المهنيةالحد م
 الصحي المتصل بالعمل، إحدى المهن الثالث االعتاللاإلصابات والوفيات وتعد الزراعة، من حيث  .١٩٥

 منها ، والعمال وأسرهم يتعرضون لطائفة آبيرة من المخاطرساعات العمل طويلةفالعمل شاق و. األآثر خطورة
.  السامة واألمراض الحيوانية والنباتيةيائية الكيمالمصممة بشكل رديء والموادغير اآلمنة واألدوات والمعدات 

من العمال الزراعيين يموتون سنويًا ويصاب عامل  ١٧٠ ٠٠٠ نوتقدر منظمة العمل الدولية أن ما ال يقل ع
ماليين آخرون بجروح خطيرة في حوادث مكان العمل المتصلة باآلالت الزراعية ومبيدات الحشرات وغيرها 

وفي البلدان النامية خصوصًا، يزداد التعرض لإلصابات الخطيرة من جراء عدم . ة الزراعيةيئايمن المواد الكيم
 المعلومات المتعلقة بممارسات العمل المأمون وعدم وجود نظم السالمة لمنع حصول العمال الزراعيين على

الوبائية في آثير من ويساهم التفاعل بين ظروف المعيشة والعمل السيئة وتفشي األمراض . التداعيات البيئية
المناطق الريفية في سوء الحالة الصحية والحد من القدرة على العمل وانخفاض اإلنتاجية وتناقص العمر 

 ويشكل تحسين السالمة والصحة جزءًا ال يتجزأ من الحماية ًااستضعافالمتوقع، خصوصًا لدى الفئات األآثر 
 نهجًا ،٢-٥ وصفها في اإلطار يرد التي "، التنمية المحليةتحسين العمل في إطار" منهجيةوتتيح .٢٤االجتماعية

لتكوين شبكات قائمة على المجتمعات المحلية لتشخيص بعض المخاطر الرئيسية التي يواجهها العمال الريفيون 
  .والتصدي لها

أطفالهن من صحة  والمرضعات والحوامل اتخاذ تدابير خاصة لحماية صحة النساء العامالت من وينبغي .١٩٦
الفئات ) ١٩١رقم  (٢٠٠٠،  من توصية حماية األمومة٦ الفقرة دوتعد. لمخاطر المهنية الشائعة في الزراعةا

 أو دفعها أو جرها؛ هال يدويًا أو حملحما رفع األتطلب العمل الشاق الذي ي:الرئيسية محل االهتمام، بما في ذلك
 أو الفيزيائية التي تشكل خطرًا على الصحة العمل المنطوي على التعرض للمواد البيولوجية أو الكيميائية

بسبب فترات الجلوس أو الوقوف بدنيًا دًا اجها يسببالتناسلية؛ العمل الذي يتطلب توازنًا خاصًا؛ العمل الذي 
  .وآل ذلك من خصائص العمل في الزراعة. الطويلة أو بسبب درجات الحرارة القصوى أو االهتزازات

  ٣-٥اإلطار 
 " العمل في إطار التنمية المحليةتحسين"منهجية 

 نهجًا قائمًا على المجتمعات المحلية لتحسين السالمة تحسين العمل في إطار التنمية المحليةتتيح منهجية 
ويوفر تنفيذها اإلمكانيات لألسر على أساس . والصحة وظروف العمل والمعيشة لصغار المزارعين والعمال الريفيين

من أجل تحسين ظروفها بالترآيز على التحسينات البسيطة المنخفضة التكاليف والمستدامة من المساواة بين الجنسين 
  .لنوعية الحياة العملية

وهكذا، تستخدم المنهجية حاليًا أساسًا للتدخالت الرامية إلى تحقيق عمل إنتاجي أآثر وأفضل في االقتصاد 
جية شعبية في عدد من البلدان في أفريقيا وآسيا وأمريكا ومنذ استهاللها في فيتنام، تزداد المنه.الريفي غير المنظم

. الوسطى نتيجة إلمكانية تكييفها مع االحتياجات المحلية وإمكانياتها لدعم المبادرات اإلنمائية االقتصادية المحلية
 المجتمعات ويتمتع تنفيذ المنهجية بميزة تكوين روابط عملية بين الحماية الصحية والتخفيف من وطأة الفقر وتنمية

المحلية، مما يمكن من إجراء مناقشات حول االهتمامات العامة مثل التحسينات في ظروف العمل والحياة وحماية 
 .األطفال ورفع مستويات اإلنتاج وجودة المنتجات، التي تؤدي إلى إمكانية زيادة دخل األسر

  مساهمة الحماية االجتماعية في اإلدماج االجتماعي
ة الواردة أعاله آيف يمكن أن تساهم الحماية االجتماعية في األهداف واسعة النطاق للحفاظ تبين األمثل .١٩٧

على مستويات المعيشة الدنيا وتقديم دعم للدخل وتوفير فرص وضمانات للعمالة وتحسين الوصول إلى 
 بها أن تساهم الحماية  الطريقة التي يمكنينآما أنها تب. الخدمات، بما في ذلك الصحة والحد من المخاطر المهنية

فمن شأن الحماية االجتماعية أن تساهم في تحقيق أهداف . االجتماعية في اإلدماج االجتماعي واإلدراج المؤاتي
  .إنمائية أوسع نطاقًا بعدة طرق مختلفة

                  
ة   اتف :   مكتب العمل الدولي     24 سالمة والصحة في الزراعة       اقي م    (٢٠٠١،  ال انون والممارسة             )١٨٤رق دنيا للق ايير ال ي تضع المع ، الت

  .٦الوطنيين؛ تتناولها المناقشة في الفصل 
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 الفقراء من مستويات الدخل واالستهالك المنخفضة بشكل غير تحميويمكن للحماية االجتماعية أن  .١٩٨
. تي قد تستبعدهم بصفة مؤقتة أو دائمة من الوصول إلى الخدمات الصحية وتمنع أطفالهم من التعليمالومقبول 

والتصدي للمرض أو الحفاظ على األمن الغذائي لألسر في الصحية ومن شأن ضمان الوصول إلى الرعاية 
. ري لألصول المنتجةزراعة الكفاف خالل فترات الجوع التي تنتهي إلى الحصاد أن يمنع من البيع االضطرا

 الفتقارمن اويساعد ذلك المزارعين على االحتفاظ بقدرتهم اإلنتاجية وتجنب الوقوع في الحلقة المفرغة 
الستهالك نتيجة الطابع الموسمي للعمل الدخل وتيسير ا ضمان العمالة تأمين أنظمةوتتيح .  اإلنتاجيةوانخفاض

ويزيد تحسين ظروف العمل رفاهية . دي إلى اإلدماج العكسيالظروف التي تؤتخفيف حدة الريفي وتساعد على 
ومن الممكن أن . بين الجنسين ويعزز القدرة اإلنتاجية للقوى العاملةمن اإلنصاف  أآبر قدرًاالعمال ويكفل 

فهناك أدلة قوية على أن المعاشات االجتماعية . تنطوي الحماية على آثار مهمة على األجلين الطويل والمتوسط
 مهارات ويصبحوا عماًال منتجين عند تنميةد األسر على تجنب سوء التغذية لدى األطفال حتى يتمكنوا من تساع
  .بلوغسن ال

 العمل توفير البرامج الرامية إلى وتشمل.  المخاطر أو تحد منهاتمنعويمكن للحماية االجتماعية أن  .١٩٩
أمون للمواد الكيميائية الخطرة واالستثمارات المأمون برامج التعليم وبرامج توفير المعدات لضمان استخدام م

ويمكن أن تشمل هذه البرامج األشخاص . المخاطر المتصلة بالطقساألخطار وفي الهياآل األساسية للحد من أثر 
 التيار االقتصادي العامإدماجهم عكسيًا ممن ال يملكون إال قليًال من وسائل الدفاع ضد المخاطر في تم الذين 

  .ومن شأن هذه البرامج، إذا صيغت بطريقة مناسبة، أن تزيد من إنتاجية اليد العاملة. ًااألآثر تنظيم

مثل (فالبرامج التي تربط تطوير المهارات بالحماية . العمالة الريفية تعززأن لحماية االجتماعية ل ويمكن .٢٠٠
ر ثأآبر للوصول إلى عمالة أآ وبإمكانية متزايدةيمكن أن تزود الفقراء بقدرة ) شيبرنامج منظمة براك في بنغالد

وهناك أدلة من البرازيل وجنوب أفريقيا وليسوتو على أن المعاشات االجتماعية تؤدي . على أًاتأهيًال وتدر أجور
وترتبط التحويالت عادة بالحضور . إلى زيادة تمويل األنشطة االقتصادية واالستثمارات في األصول المنتجة

وهناك أدلة .  إيجابية في تنمية رأس المال البشري على األجل الطويلًا آثارلفوتخالمدرسي أو الرعاية الصحية 
  .متناقلة على آثار التحويالت في االدخار واألصول واالستثمارات ولكنها تحتاج إلى مزيد من البحث

ومن شأن أسلوب .  آثار إيجابية جدًاا صياغة البرامج وتنفيذها بشكل جيد، يمكن أن تكون لهجرتوإذا  .٢٠١
آما يمكن أيضًا .  إدماج النساء أو األقليات اإلثنية لجعل البرامج أآثر تقدمًاعلى سبيل المثال االستهداف أن يعزز

استعمال أسلوب االستهداف لكسر القوالب أو المفترضات حول أنواع العمل التي يمكن للفئات المستبعدة أن 
وبهذه الطريقة، يمكن أن تعزز الحماية . حكر على الرجلقيام المرأة مثًال بعمل يعتقد تقليديًا أنه آ -تنجزها 

.  وتكافح بالتالي اإلدماج العكسي أو الخيار االقتصادي وتحول العالقات االجتماعيةوسائل العملاالجتماعية 
الستبعاد االجتماعي أو  التحويالت االجتماعية بصورة سيئة، يمكن أن تحافظ على اتومن جهة أخرى، إذا صيغ

ويثير الحراك المتزايد لليد العاملة على الصعيد الدولي . مثًال إذا لم يتم إدراج األسر المؤهلة في البرامج - تسببه
خاصة مسألة استبعاد المهاجرين من برامج الحماية االجتماعية وضرورة تحسين قابلية استحقاقات الضمان 

تماعية أيضًا إلى اإلدماج العكسي، مثًال عندما ويمكن أن تؤدي التحويالت االج. االجتماعية بعيدة األمد للتداول
توفر برامج النقد مقابل العمل أجورًا منخفضة جدًا تنحرف باليد العاملة األسرية عن العمل على أراضيها 

وتبين هذه األمثلة أن تصميم البرامج .  والغرس واجتثاث الحشائشةثاالخاصة خالل األوقات الحاسمة مثل الحر
  .أمر حاسم

   الحماية االجتماعية نطاقيات لتوسيعالتحد
األدلة المستقاة من مختلف المبادرات في مجال الحماية االجتماعية التي تم وصفها هنا تؤآد الحجج  .٢٠٢

ولكن هناك أيضًا تحديات مرتبطة .  اعتماد برامج الحماية االجتماعية أو توسيع تغطيتهاالداعية إلىالمتعددة 
 ومن بين هذه التحديات المسائل المتعلقة بإمكانية تحمل تكاليف الحماية .ة الحماية االجتماعي نطاقبتوسيع

البرمجة إلى المناطق نطاق االجتماعية والقدرة المؤسسية واإلدارية والصعوبات الخاصة المتعلقة بتوسيع 
  .االستضعافلخطر ل وااللتزام السياسي بالتصدي النائيةالريفية 

  "الحيز الضريبي" وتكاليفوإمكانية تحمل الالقدرة المالية 
 الحماية االجتماعية األساسية، أيالبلدان متوسطة الدخل أن الملحوظة في تبين الممارسة الجيدة  .٢٠٣

، يمكن حسن حاًالألا للمستفيدين لصالح أشد الناس فقرًا، واألنظمة القائمة على االشتراآات والتضامنالتحويالت 
فالنمو االقتصادي مهم ولكن البلدان قادرة على االنتقال . فعالة وسديدة ولكن ذلك يتوقف على إدارة تحمل تكاليفها
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وُتعد . عامة حتى مع وجود مستويات متواضعة لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجماليرسمية نحو تغطية 
  . في التغطيةالرغبة السياسية في إعادة التوزيع شرطًا مسبقًا لهذا التوسيع

توسيع تغطية الحماية إمكانية تحمل تكاليف بتحديات آبيرة فيما يتعلق ، هناك الدخلوفي البلدان منخفضة  .٢٠٤
 مستويات مرتفعة تعاني من إلى الحماية االجتماعية، أي تلك التي هي في أمس الحاجةفالبلدان التي . االجتماعية

يها موارد أو قاعدة ضريبية من الفقر الريفي وانعدام األمن الغذائي وعدم المساواة، هي في الغالب البلدان التي لد
  .محدودة
وإمكانية وقامت منظمة العمل الدولية بحساب تكلفة سيناريوهات مجموعة الحماية االجتماعية األساسية  .٢٠٥

 نتائج هذه العمليات الحسابية ١-٥ويوضح الشكل  .٢٥ في خمسة بلدان آسيوية وسبعة بلدان أفريقيةتحمل تكاليفها
 وتشير النتائج إلى أن هناك، مع مرور الزمن وبحسب .٢٦ األدنىاتعاناإل ذات فيما يتعلق بسيناريو المجموعة

للحماية أساسية  مجموعة إمكانية لتحمل تكاليفحجم الميزانية الداخلية مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي، 
لبلدان فقر األولكن العبء الذي يقع على آاهل الميزانيات الحكومية ثقيل إلى حد آبير بالنسبة . االجتماعية

فقر أ من في المئة ١٠استهداف نسبة (والفروق بين السيناريوهات . بالنسبة لبعضهاويتطلب تمويًال خارجيًا 
تبرهن على صعوبة خيارات السياسة على الحكومات في البلدان ) األسر مقابل تقديم التغطية العامة مثًال

آلثار في التخفيف من حدة الفقر والنمو االقتصادي وهناك موازنة ممكنة من حيث التكاليف وا. منخفضة الدخل
واآلثار المترتبة على ذلك فيما . بين التغطية العامة والتحويالت المستهدفة إلى شريحة أقل بكثير من السكان

فمعظم البلدان منخفضة الدخل ستحتاج إلى مساعدة طويلة األجل لتحمل تكاليف .  معقدةاإلنفاقيتعلق بالميزنة و
للحماية االجتماعية، رغم أن البلدان التي تشهد نموًا قد تكون قادرة على زيادة إيراداتها أساسية موعة  مجمجرد

  .الضريبية بسرعة إذا سمحت ظروفها السياسية بذلك

  لبلدان مختارة) حصة الناتج المحلي اإلجمالي(الحماية االجتماعية األساسية  مجموعة ةتكلف  :١-٥الشكل 
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آسيا   أفريقيا   

  
  .٢٧نظمة العمل الدوليةحسابات م: المصدر

                  
  :   انظر25

S. Mizunoya et al.: “Costing of basic social protection benefits for selected Asian countries: First results of a 
modelling exercise” in Issues in Social Protection: Discussion Paper 17, Social Security Department (Geneva, 
ILO, 2006); K. Pal et al.: “Can low income countries afford basic social protection? First results of a modelling 
exercise” in Issues in Social Protection: Discussion Paper 13, Social Security Department (Geneva, ILO, 2005). 

 في المئة ٧٠إعانة بنسبة : جمهورية تنزانيا المتحدة/ السنغال(المعاشات األساسية للشيخوخة والعجز ) ١: (تشمل المجموعة ما يلي   26
ذائي  ر الغ د-من خط الفق ة : ان األخرى البل الي٣٠إعان ي اإلجم اتج المحل ن الن رد م صيب الف ة من ن ي المئ ل) ٢(؛ ) ف ات الطف : إعان

 في المئة من خط الفقر الغذائي، مدفوع لكافة األطفال في سن التردد إلى المدرسة  ٣٥إعانة بنسبة  : جمهورية تنزانيا المتحدة  / السنغال(
 في المئة من نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي مدفوعة لكافة ١٥إعانة بنسبة   : خرى البلدان األ  -واليتامى دون السابعة من العمر    

ى مستوى الهياآل       (الرعاية الصحية األساسية ) ٣(؛ ) سنة١٤األطفال البالغين من العمر      تنادًا إل سنوية اس اليف ال نصيب الفرد من التك
  ).دفي ناميبيا وتايلن الصحية األساسية

 .K. Pal et al., loc. cit: لتفاصيل، انظر   ولمزيد من ا27
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  القدرة المؤسسية واإلدارية
 المسؤولة عن ،لحكومة المرآزيةالتابعة لوزارات التقع برامج التحويالت االجتماعية على األغلب في  .٢٠٦

ورغم أن هذه الوزارات قد تكون بارعة في مجال الحماية االجتماعية وتكون مصادر للخبرة . التنمية االجتماعية
 ببقية أجزاء صلعلق بقضايا االستبعاد االجتماعي، فإنها تعاني عادة من الضعف السياسي فيما يتيت والمعرفة فيما

  . الحماية االجتماعيةاتالحكومة، وال سيما وزارة المالية حيث يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بميزاني

رآز على أهداف الحماية فإذا آانت الحماية االجتماعية ت. والروابط بين الوزارات واإلدارات مهمة أيضًا .٢٠٧
وزارة التنمية االجتماعية أو الشؤون هي عادة  - فقط يمكن إذًا تنفيذها من طرف وزارة أو إدارة واحدة

 يتطلب ممكن،قدر بأقصى تستغل البرامج إمكانياتها في الحماية والوقاية والتنمية أن غير أن ضمان . االجتماعية
ت المسؤولة عن التنمية االجتماعية والوزارات القطاعية المسؤولة عن ة بين الوزاراوظيفيتكوين روابط قوية و

 قدرة محدودة على االحتفاظ بهذه الروابط بين غالبًاوهناك .  في المناطق الريفيةسبل العيش والصحة والتعليم
   .يةويمكن أن يؤدي التنافس على الميزانية إلى منافسة بين القطاعات بدًال من عالقات تعاون. القطاعات

 الفقير، وال سيما البلدان  شديدةفهي في البلدان. والروابط أآثر أهمية على المستوى الحكومي المحلي .٢٠٨
 الخطط اإلنمائية رسمخالل العقود األخيرة، تإلى المستوى المحلي موآلة  المرآزية أو باتت السلطة فيها

ونادرًا ما تشكل . توى المقاطعاتاألنشطة وتخصص ميزانيات لألنشطة على مسالخاصة بالمقاطعات معالم 
األموال والموارد محدودة وال يوجد سوى قليل من القدرة والخبرة فالحماية االجتماعية جزءًا من هذه الخطط، 

ومن المحتمل أن تشارك الحكومات المحلية في .  على مستوى المقاطعاتة الحماية االجتماعية في البرمجدراجإل
  . القرارات المتعلقة باالستهدافالمحلية ضمنتمعات استهداف وتنسيق مدخالت المج

  صعوبات محددة في المناطق الريفية
عن مراآز األنشطة  أي بعيدة: نائية: التي تكوندة في المناطق الريفية حيزداد الفقر انتشارًا وعمقًا و .٢٠٩

قليلة إليها؛ االقتصادية والسياسية ال من حيث المسافة فحسب بل أيضًا من حيث الوقت الالزم للوصول 
أقل ؛ ) جافة ومرتفعات في أغلب األحيانأراٍض(قليل من الموارد الزراعية أو الطبيعية أي لديها ال: اإلمكانيات

غير الموصولة جيدًا من حيث الهياآل األساسية ومن  أي :ضعيفة االندماجة سياسيًا؛ حرومالمناطق المأي : حظًا
جعل توفير الحماية االجتماعية أصعب بسبب النقص في وهذه الخصائص ت. ٢٨حيث االتصاالت واألسواق

 الوصول إلى األسواق وضعف االندماج في سبلالهياآل األساسية للنقل واالتصاالت السلكية والالسلكية وقلة 
االقتصادات الكبرى، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بفرص العمل وسوء توفير الهياآل األساسية للخدمات 

وإذا آانت .  وسلطة سياسية من تفاقم المشاآل المذآورة أعالهفتقار إلى وضع اجتماعياالويزيد . العامة
 توافر االستثمار العام في فمن المستبعدالحكومات ال تعتمد على هذه المناطق للحصول على دعم سياسي، 

  .ًا لهذه المشاآلتدارآالهياآل األساسية والخدمات 

حماية االجتماعية، قد يواجه تنفيذها في المناطق الريفية إذن، حتى بوجود برامج واسعة النطاق لل .٢١٠
ات مثل ابتكارفتوسيع نظام معاشات الشيخوخة في جنوب أفريقيا تكلل بنجاح ملحوظ وأدخلت . صعوبات خاصة
ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، فإن أثرها في الفقر أضعف في .  تحسينات على التغطية،المتنقلة مراآز السداد

 لريفية منه في المناطق الحضريةالمناطق ا
٢٩.  

 أنواع انعكاسات على تنطوي على نائيةوالمشاآل المرتبطة بتوفير الحماية االجتماعية في المناطق ال .٢١١
قليل من الخدمات العامة أو تتوافر فيها خدمات سوى اليتوافر فيها يكاد ال وفي األماآن التي .  المناسبةدواتاأل

في اع التحويالت لشرط استخدام هذه الخدمات غير عملي في أحسن الحاالت أو  قد يكون إخض،رديئة النوعية
  . وقدرتهم على االختيار والتصرفالمستفيدين من التحويالتوسائل عمل عائقًا مدمرًا بالنسبة لأسوأ الحاالت 

 مسرحًا للصراعات ويشكل ذلك ولة أو المعزنائيةومن المرجح أيضًا أن تكون المناطق الريفية ال .٢١٢
 يزيد من تكاليف واالستضعاففارتفاع مستويات الخطر . صعوبات خاصة لتنفيذ برامج الحماية االجتماعية

 وقد تستهدف الحرآات ، أي سفر علىذلك اإلقداموآ أآثر فأآثر  محفوفًا بالمخاطرالبرامج ويصبح نقل النقد
  .ةمشرعية الحكوإلضعاف المسلحة الهياآل األساسية االجتماعية في محاولتها 

                  
 .CPRC: Chronic Poverty Report (Manchester, Chronic Poverty Research Centre, 2004):     انظر28
  :   انظر29

A. Barrientos and P. Lloyd-Sherlock: Non-contributory pensions and poverty prevention – A comparative study 
of Brazil and South Africa, IDPM and HelpAge International: 19. 
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  ٣٠االلتزام السياسي
إذا آانت مواطن العجز في الحماية االجتماعية أآثر حدة في المناطق الريفية أو في المناطق المرتبطة  .٢١٣

بمعارضة سياسية، فقد يكون ذلك إما ألن الحكومة المرآزية ال تهتم بتخصيص النفقات العامة لسد مواطن هذا 
  .العجز أو أنها تقوم بذلك على مضض

 لدى الفقراء "تبعية"وم، يعبر الساسة عادة عن خشيتهم من أن تخلق برامج الحماية االجتماعية وعلى العم .٢١٤
ات التي تفيد بينوال. شجعهم على التكاسل، حتى في البلدان التي يعاني جزء آبير من السكان فيها من الفقرتأو 

 ذلك؛ آما يمكن أن دحضساعد على  الضروريات األساسية يمكن أن تفي المقام األول علىبأن التحويالت تنفق 
ولكن من . الستثمار في التعليم والصحةفي ا لتعزيز استخدام التحويالت على ذلك اللجوء إلى المشروطيةيساعد 
وينبغي أن يكون . الحديث على نطاق أوسع عن التنمية والدور الذي تلعبه الدولة فيهاب للغاية إيالء االهتمامالمهم 

 هو إتاحة إمكانيةالممكن اعتبار الغرض منها من أي أن : ادرين على االعتماد على الدولةالناس، إلى حد ما، ق
 بناء الدولة مشروعوربط الحماية االجتماعية ب.  السكاناالستضعاف بينالتخفيف من المخاطر والحد من 

  .لتزام السياسيوبرؤية عن التنمية قائمة على عقد اجتماعي إدماجي واسع النطاق قد يساعد على تكوين اال

  استنتاجات
كون للحماية االجتماعية أثر إيجابي على عدة أبعاد للعجز في العمل الالئق وعلى التقليل من ييمكن أن  .٢١٥

 تغطية الحماية بيد أن. الفجوات الموجودة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية وداخل المناطق الريفية ذاتها
واإلمكانيات التي تنطوي عليها الحماية . بية بصفة خاصة في المناطق الريفيةغير آاملة ونسال تزال االجتماعية 

 القدرات اإلنمائية والوصول إلى الوظائف حسيندة الفقر عن طريق تحاالجتماعية للمساهمة في التخفيف من 
  .ية بشكل آامل في المناطق الريف، غير مستغلة حاليًاوالفرص الجيدة بطريقة تعزز اإلدماج االجتماعي

كن مقدر مبأآبر وهناك عدد من التحديات المرتبطة بتوسيع تغطية الحماية االجتماعية من أجل االستفادة  .٢١٦
بشأن لعمل ل وضع نماذجو. من إمكانيات الحماية االجتماعية لتحويل الحياة وسبل العيش في المناطق الريفية

لى تجاوز المعلومات المتناقلة واالفتراضات  يساعد الحوارات المتعلقة بالسياسة عالقدرة على تحمل التكاليف
ويبين هذا العمل أن توفير مجموعة أساسية .  الطويل األمدعلىحول العبء المالي لبرامج الحماية االجتماعية 

ت الضمان االجتماعي معقول التكلفة في معظم البلدان ولكنه مرهون بإدخال تغييرات على المواقف إعانامن 
طويلة األمد إلى أن مهمة ومع ذلك، فإن بعض البلدان الفقيرة ستحتاج إلى مساعدة .  التوزيعالسياسية إزاء إعادة

وهناك .  إيرادات الضرائب فقطمن االجتماعية غير القائمة على االشتراآات اإلعاناتيكون من الممكن تمويل 
ين الهيئات المكونة الريفية أيضًا تحديات ملموسة مرتبطة بالقدرة المؤسسية وااللتزام السياسي والعالقات ب

  .وحكوماتها

وينبغي الترآيز في تصميم السياسة على التصدي للمشاآل . للحماية االجتماعية ليس هناك مخطط واحد .٢١٧
وفي أمريكا الالتينية، . فالخيارات متنوعة ومتاحة لواضعي السياسات. األدواتبدًال من الترآيز على فرادى 

ة األجل فيما يتعلق بتكوين رأس المال البشري من خالل التحويالت النقدية  على األهداف طويلينصب الترآيز
 - الترآيز على األهداف قصيرة األجل نصبوفي جنوب آسيا وأفريقيا، ي. ةشروطموالمعاشات االجتماعية ال

ة وعلى طائفة عريض -من خالل تكوين األصول وإدارة مخاطر أسعار األغذية ال سيما تحقيق األمن الغذائي 
لحماية االجتماعية اوظيفة قوم بوفي جنوب آسيا وأفريقيا، يتم تنفيذ سياسات ت. من سياسات الحماية االجتماعية

 أي من التحويالت المستهدفة لألسر إلى إدارة أسعار األغذية عن طريق - على مستويات متعددةإلى حد ما 
  .الحبوبشراء العقود الوطنية المتعلقة بخيارات 

 والتوقعات بشأن ما يمكن أن تحققه الحماية حًال سحريًا الحماية االجتماعية أداة من أدوات أي وال توفر .٢١٨
أداة فمن الممكن القيام بموازنات مثًال بين استخدام .  محدود يجب أن تكون واقعيةي زمنإطاراالجتماعية في 

يتطلب قدرة من األدوات، دًا نظام أآثر تعقيواضح و أسلوب استهداف بسيط وا بسهولة ولها يمكن تنفيذهةواحد
 أدواتوفي حالة وجود .  والفقراالستضعاف أآبر على الحد من المخاطر وًا أثريخلف هأآبر على التنفيذ ولكن

مثل الجمع بين التحويالت (على النحو الصحيح  أوجه الجمع والتتابع بينها حقيقمتعددة، يكون من المهم بمكان ت
 ويتطلب توافر معلومات جيدة عن أبعاد الفقر ،)المهارات والقدراتب ى االرتقاءالرامية إلاإلجراءات واألسرية 

                  
   الفرع يستند إلى حد بعيد إلى هذا   30

S. Hickey: The politics of what works in tackling chronic poverty, CPRC Working Paper 91 (Manchester, CPRC, 
2007). 
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ففي غالب األحيان، . ة الجيدالبرمجةكثير من البلدان المعلومات الالزمة لدعم الوال تتوافر لدى . ستضعافواال
لمثال، االنتقال من على سبيل ا (األدواتتكون القرارات المتعلقة باستجابات الحماية االجتماعية موجهة نحو 

أو  الفقر مصادرالتعرف على (بدًال من آونها موجهة نحو المشاآل ) المساعدات الغذائية إلى التحويالت النقدية 
  ). والتصدي لهااالستضعافوالخطر وأسبابه 

قر وال بد من التزام طويل األمد لتمويل البرامج ألن فعالية الحماية االجتماعية في التخفيف من وطأة الف .٢١٩
 أن الحماية االجتماعية، وبالتحديد مفاده درس عام يستخلصو.  تتوقف على إمكانية التنبؤ بهاواالستضعاف

ويلعب آل من القطاع الخاص .  نحوهاة للدولة أو متجهتكون مملوآة عندما تنجحالضمان االجتماعي، 
قن وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتوفير  تمكنًا من ضمان التيفضل المانحة دورًا مهمًا ولكن الحكومات أوآاالتوال

آما أن الحوار االجتماعي ضروري لضمان فعالية . موارد الحماية االجتماعية وتنظيم أنشطة القطاع الخاص
ولذا، فإن سياسات الحماية االجتماعية ال تقل أهمية عن .  الحماية االجتماعية نطاقالمبادرات الرامية إلى توسيع

بيد أن من المرجح أن تعتمد البلدان الفقيرة أو البلدان ذات .  قرارات السياسة وخياراتهاعلم االقتصاد في حفز
والعالقات المؤسسية .  على الجهات المانحة، اعتمادًا شديدًاالقدرة والرغبة المحدودتين لتنفيذ الحماية االجتماعية

ن الغذائي وتكوين األصول أن هناك ففي أفريقيا وجنوب آسيا، يعني الترآيز على األم. األخرى مهمة أيضًا
والروابط . ي نطاقًا، خاصة في القطاع الزراعروابط قوية بين سياسات الحماية االجتماعية والسياسات األوسع

 ال سيما بين اإلدارات الحكومية والوزارات ولكن أيضًا بين الحكومات - بين المؤسسات مهمة الوظيفية
  .والمجتمع المدني

  العامةيهية الرئيسية للسياسةالمبادئ التوج
تحسين تصميم برامج الضمان االجتماعي وإدارتها، خصوصًا في البلدان منخفضة الدخل لضمان فعالية توفير  

  .إعانات مناسبة
في المناطق الريفية ) المدارس والرعاية الصحية ورعاية األطفال(زيادة إتاحة الخدمات األساسية واستعمالها  

ومن خالل استخدام ) الهياآل األساسية والموظفين ونحو ذلك(ثمار في توريد الخدمات من خالل االست
  .أو آليات التأمين لزيادة الطلب على الخدمات/التحويالت النقدية و

  .توفير أمن الدخل لصالح األشخاص المسنين والمصابين بالعجز والورثة بواسطة المعاشات االجتماعية 
ق الريفية إلى مساعدة اجتماعية أساسية تقوم على أساس اختبارات إثبات الحاجة ضمان الوصول في المناط 

  .وتكون ذاتية االستهداف لصالح الفقراء والعاطلين عن العمل في الفئات العمرية الناشطة
تشجيع إدماج السياسات على المستويين الوطني والمحلي لتحقيق أوجه التآزر بين الضمان االجتماعي والعمالة  

  .وغير ذلك من السياسات االجتماعية من أجل تحسين اإلدماج االجتماعي
تعزيز إدماج القطاع الزراعي في السياسات والبرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين وفي أنشطة إذآاء  

  .الوعي الرامية إلى تعزيز ثقافة وقائية في مجال السالمة والصحة المهنيتين
 التكاليف وبسيطة لتحديد المخاطر المتعلقة بالسالمة والصحية المهنيتين في المجتمعات اعتماد تدابير منخفضة 

  .الريفية والتصدي لها
استكشاف إمكانية اعتماد سياسات الحد األدنى لألجور محددة على مستويات مناسبة ويمكن إنفاذها بشكل فعال  

حة التمييز في األجور على أساس نوع الجنس في والمساعدة على حماية العمال األآثر تعرضًا للمخاطر ومكاف
  .قاعدة سلم األجور

تشجيع توزيع أآثر مساواة للعمل بأجر والعمل بدون أجر بين الرجل والمرأة، خصوصًا عن طريق الترتيبات  
 .المتعلقة برعاية األطفال، لتعزيز الضمان االقتصادي واالجتماعي لألسر
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  ٦الفصل 

  سد الفجوة  :يةمعايير العمل الدول
  لعمال الريفيينصالح ال

  مقدمة
سيما في الزراعة، من صعوبات شديدة وفجوات عميقة في الحماية ال يعاني آثير من العمال الريفيين،  .٢٢٠

 والعمل الجبري وعمل األطفال والتمييز واألجور وأوقات العمل والسالمة الحرية النقابيةاالجتماعية فيما يتعلق ب
 في المئة من عمل األطفال في الزراعة ٧٠فعلى سبيل المثال، يوجد . والضمان االجتماعيوالصحة المهنيتين 
 بالعمل في المناطق ة المتصللحوادث واألمراضويمثل مستوى ا.  لدين في بعض البلدانًاويسود العمل سداد

  .ل عامل زراعي يموتون سنوياًّ في العم١٧٠ ٠٠٠الريفية نصف المجموع العالمي بمتوسط يبلغ 

وهم مستبعدون صراحة في عدد من . وغالبًا ما يكون العمال الريفيون خارج نطاق القوانين الوطنية .٢٢١
الحاالت إما بشكل آامل أو جزئي، من القوانين ذات الصلة أو مستبعدون من الحماية في الممارسة إذا آان 

ص وصغار ااملين لحسابهم الخالعآ (وضعهم في االستخداموينجم هذا االستبعاد عادة عن . القانون يشملهم
آالنساء والعمال (ضعفة مستأو ألنهم ينتمون إلى الفئات ال) المزارعين والعمال العرضيين والعمال الموسميين
وإضافة إلى ذلك، .  مما يجعلهم عرضة للتعسف بصفة خاصة،)المهاجرين والسكان األصليين والطوائف السفلى

  . أو يكون ضعيفًا إن ُوجدال يوجد تفتيش العمل في معظم األحيان

وال بد من التصدي . وفجوة حماية اليد العاملة هائلة وآذلك ُبعد العجز في العمل الالئق للعمال الريفيين .٢٢٢
  .ج التصدي للعمالة الريفية والتخفيف من حدة الفقر أن تنجحلهذا العجز الشديد في العمل الالئق إذا ما أريد لنُه

  والمساعدة على سد الفجواتة الوطنيات والسياساتوهرية إلرشاد التشريعوتعد معايير العمل الدولية ج .٢٢٣
فيما يتعلق بتنفيذ مبادئ العمل الالئق في جميع ًا ت إطارًا معترفًا به دوليفهي توفر للحكوما. في حماية اليد العاملة

 في ضمان إحراز تقدم دورًا أساسياًّويلعب النظام اإلشرافي . مجاالت العمل، بما في ذلك في المناطق الريفية
العمل الالئق للجميع، باعتباره وسيلة للحصول على المعلومات المتعلقة بتطبيق معايير العمل توفير حقيقي نحو 

الدولية من خالل ضمان تنفيذها الفعلي وعن طريق توفير حوار وإطار مرجعي يدعم جهود الدول األعضاء من 
وفر التقارير العالمية التي تنشر سنويًا آجزء من متابعة إعالن منظمة آما ت. أجل تنفيذ معايير العمل الدولية

، معلومات قيمة عن تنفيذ المبادئ والحقوق ١٩٩٨العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، 
  .األساسية في العمل، بما يشمل المناطق الريفية

، تهتم بحماية العمال الريفيين، ال سيما في ١٩١٩منظمة العمل الدولية منذ إنشائها سنة ما فتئت و .٢٢٤
 تشمل الحرية النقابية والحد ،، تم اعتماد عشرة صكوك لحماية العمال الزراعيين١٩٢١وفي سنة . الزراعة

ومنذ ذلك . األدنى للسن وعمل األطفال وأوقات العمل والضمان االجتماعي وظروف المعيشة والتدريب المهني
) ١٤١رقم  (١٩٧٥ من اتفاقية منظمات العمال الريفيين، ٢ وتعرف المادة .١ًا جديدًاك ص١٩العهد، تم اعتماد 

أي شخص يمارس الزراعة أو الحرف اليدوية أو مهنة مرتبطة بها، في منطقة ريفية، "بأنهم " ل الريفييناالعم"
عملون لحسابهم الخاص مثل  من هذه المادة، ي٢وذلك سواء آانوا عماًال بأجر أو، مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة 

                  
 أي الصكوك التي ال تعتبر مواآبة تمامًا للعصر ولكنها ال تزال - وضع مؤقت أو ذا  للعصرًامواآب صكًا منها ١٥   إجماًال، يعتبر 1

ومعظم الصكوك .  بسياسة مراجعة المعاييرفريق العامل المعنيذات صلة بالموضوع في بعض الجوانب، استنادًا إلى استنتاجات ال
رقم (١٩٥٢، )مراجعة(وتشكل اتفاقية حماية األمومة (ًا مؤقتًا وضع أو أعطيت مواآبة للعصرالتي تم النظر فيها صنفت آصكوك 

  ). االستثناء على ذلك١٠٣رقم  (٢٠٠٠المراجعة باتفاقية حماية األمومة، ) ١٠٣
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 باإلضافة إلى هذه الصكوك ."مستأجري األراضي، أو المزارعين بالمشارآة، أو صغار المالك المستثمرين
  .الخاصة، هناك عدة معايير أخرى لمنظمة العمل الدولية تدرج العمال الريفيين في نطاق تطبيقها

 في يعملون بأجرتقريبًا نهم مليار شخص  من بي، مليار شخص في المناطق الريفية٣٫٤يعيش حوالي و .٢٢٥
في ومستويات الفقر أآثر ارتفاعًا في المناطق الريفية .  في المئة منهم في البلدان النامية٩٧، ويعيش الزراعة

العمال الزراعيون، عقبات قانونية وعملية ال سيما باإلضافة إلى ذلك، يواجه العمال الريفيون، و. غالب األحيان
 ذات الصلة بالعمالالصكوك أهم التالية الفروع وستصف . لحصول على حماية فعالة وعمل الئقفيما يتعلق با

التي يعاني آما ترمي إلى استعراض نطاق الفجوات . الريفيين، الخاصة منها والعامة، وتقدم تفاصيل عن تطبيقها
  . من حيث المعايير والحمايةمنها العمال الريفيون

  في العملالمبادئ والحقوق األساسية 
، فإن جميع الدول ١٩٩٨وبناء على إعالن عام . يعترف الجميع اليوم بأهمية االتفاقيات األساسية .٢٢٦

انتمائها  بمجرد -األعضاء في منظمة العمل الدولية، حتى الدول التي لم تصدق على االتفاقيات المعنية،  ملزمة 
أن تعززها وتحققها ة التي تتناولها هذه االتفاقيات والمبادئ المتعلقة بالحقوق األساسيتحترم  أن ب- المنظمةإلى 
الفعلي بحق المفاوضة إلقرار الحرية النقابية وا:  ووفقًا لدستور المنظمة؛ وهذه الحقوق هي التاليةة حسنبنية

 القضاء ؛ القضاء الفعلي على عمل األطفالإللزامي؛ أشكال العمل الجبري أو اجميع القضاء على ؛الجماعية
، أي أنها تخلق تمكينيةوتكتسي هذه الحقوق أهمية أآبر لكونها حقوقًا .  والمهنةاالستخدامييز في على التم

  .حقوق أخرىالحصول على الظروف التي تتيح 

  الحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية
الحرية النقابية حق أساسي من حقوق اإلنسان يمهد الطريق لتحسين الظروف االجتماعية وظروف  .٢٢٧
رقم  (١٩٤٨وتنص اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، .  عن طريق المفاوضة الجماعية مثًال،لالعم
، الحق في تكوين منظمات يختارونها وآذلك الحق في "دون أي تمييز"،  وألصحاب العملعلى أن للعمال) ٨٧

على أن العمال يتمتعون  )٩٨م رق (١٩٤٩وتنص اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، . االنضمام إليها
  .بحماية آافية من آل عمل ينطوي على تمييز في مجال االستخدام بسبب انتمائهم النقابي

، )الزراعة( اتفاقية حق التجمع : أال وهما، بشكل خاص للعمال الريفيينأخريان مالئمتانوهناك اتفاقيتان  .٢٢٨
في منظمة العمل الدولية تصدق هذه االتفاقية بأن تتعهد آل دولة عضو "  التي تنص على أن ،)١١رقم  (١٩٢١

تكفل لكل من يشتغلون بالزراعة نفس حقوق التجمع واالتحاد المكفولة لعمال الصناعة، وبأن تلغي أي أحكام 
وهذه هي االتفاقية األآثر تصديقًا من بين ". قانونية أو غيرها تقيد هذه الحقوق بالنسبة لمن يشتغلون بالزراعة

  .٢منظمة العمل الدولية التي تتناول العمال الزراعيين خصيصًااتفاقيات 

يكون لجميع فئات العمال "على أن ٣)١٤١رقم  (١٩٧٥وتنص اتفاقية منظمات العمال الريفيين،  .٢٢٩
الريفيين، سواء آانوا عماًال بأجر أو آانوا عاملين لحسابهم الخاص، وبدون الحصول على تصريح مسبق، الحق 

 وتقر هذه االتفاقية رسمياًّ بأهمية ."ختارونها بأنفسهم وفي أن ينضموا إلى مثل هذه المنظماتفي إقامة منظمات ي
جتماعية إذا االقتصادية واالنمائية اإلجراءات اإلاتخاذ إلشراآهم في العمال الريفيين في العالم والضرورة الملحة 

صدق على هذه االتفاقية ت األعضاء التي  وتلتزم الدول.٤أريد تحسين ظروف عملهم ومعيشتهم بشكل دائم وفعال
آما تنص االتفاقية على أن أي سياسة وطنية متعلقة بالتنمية . باعتماد وتنفيذ سياسة نشطة لتشجيع هذه المنظمات

منظمات قوية ومستقلة للعمال الريفيين آوسيلة فعالة لضمان ونمو إنشاء تسهيل الريفية ينبغي أن يكون هدفها 
  . أي تمييز، في التنمية االقتصادية واالجتماعية وما ينتج عنها من فوائدمشارآتهم، من دون

 بالحرية النقابية، فإن العمال الريفيين، ال سيما في الزراعة، يواجهون عراقيل عالميورغم االعتراف ال .٢٣٠
صحاب نتيجة الفقر واألنشطة غير المنظمة واالعتماد على أ(قانونية وتحديات عملية في التمسك بهذا الحق 

العمل الذين ال يوفرون الدخل فحسب بل أيضًا السكن والتعليم لعدد آبير من النساء والرجال العاملين في 
العمال المهاجرين والعمال الموسميين آ ،لعالقات االستخدامغالبًا  النمطيغير الزراعة ونتيجة الطابع 

                  
  .     مئة واثنان وعشرون تصديقًا2
  .    أربعون تصديقًا3
  . لمنظمة العمل الدولية١٤١انظر ديباجة االتفاقية رقم    4



 لعمال الريفيينصالح اسد الفجوة ل :معايير العمل الدولية

79  

ضرورة إلى التوصيات، في عدة مناسبات،  لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات ولفتت و.٥)والعرضيين
 وفي بعض الحاالت، تعرقل العقبات .٦تعزيز نقابات العمال عمومًا والمنظمات في القطاع الريفي خاصة
 من خالل حظر إنشاء ، على سبيل المثالالتشريعية أو اإلدارية حق العمال في إنشاء النقابات واالنضمام إليها

واالشتراط على عدد من المنظمات تكوين اتحادات أو نفسها الفئة االقتصادية أآثر من نقابة واحدة لتمثيل 
حق منظمات العمال الريفيين في اختيار بنية تنظيمية خاصة بهم واالشتراط بأن تمثل تقييد اتحادات فيدرالية و

ف أو الحق في  أو الوحدة المفاوضة للحصول على االعترافي المنشأةالنقابات على األقل نصف القوى العاملة 
   .ًاالمفاوضة جماعي

وتواجه نقابات العمال في هذا القطاع مشاآل مماثلة للمشاآل التي تعاني منها النقابات في قطاعات أخرى  .٢٣١
مثل بطء اإلجراءات اإلدارية والقضائية وعدم فعاليتها في الحاالت المتعلقة بالممارسات المضادة للنقابات (
لحق في إنشاء النقابات واالنضمام إليها االفتقار إلى الحماية التشريعية لممارسة حق اإلضراب واستحالة و
  . ٧) المسؤولين في النقابات وفصل أعضاء النقابات بال مبررضدالعنف والتحرش ممارسة و

عن  ،وهناك عنصر أساسي آخر هو تعزيز حق التنظيم والمفاوضة الجماعية بشكل فعال في هذا القطاع .٢٣٢
والمفاوضة الجماعية أداة مهمة جداًّ إذ تمكن العمال . ملة وفعلية من التمييز ضد النقاباتضمان حماية آاطريق 

فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين (استخدامهم وظروف الزراعيين من الحصول على تحسينات في شروط 
ًا ملموسًا في هذا القطاع من أجل جعل العمل الالئق واقع) واألجور والضمان االجتماعي وحماية األمومة، مثًال

خاصة لتعزيز ثالثية وقد استحدثت منظمة العمل الدولية أنشطة . وتمكين العمال الزراعيين من النجاة من الفقر
  . ٨ والمفاوضة الجماعية في هذا القطاع، آخذة في الحسبان الصعوبات المذآورة أعالهنقابيةحرية الال

  العمل الجبري
 العمال الزراعيين المهاجرين وضحايا ، ال سيما بينر من المناطق الريفيةيسود العمل الجبري في آثي .٢٣٣

 الدول األعضاء جميععلى أن تتعهد ) ٢٩رقم  (١٩٣٠وتنص اتفاقية العمل الجبري، . االتجار باألشخاص
 ١٩٥٧وبناء على اتفاقية إلغاء العمل الجبري، . إللزامي بكل أشكالهبحظر استخدام العمل الجبري أو ا

عدم اللجوء بالقسري والعمل العمل الجبري أو  ، تتعهد الدول األعضاء بحظر أي شكل من أشكال)١٠٥ رقم(
 مثًال آأسلوب لحشد األيدي العاملة أو الستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية أو آعقاب على المشارآة في ،إليه

وهذه الحماية .  عنوة العمل الجبريفرض العمال من جميع تان األساسيتاناالتفاقياتان وتحمي ه. إضرابات
أو الوضع ) سواء آان في االقتصاد المنظم أو غير المنظم(بغض النظر عن قطاع النشاط العامة متوفرة 
  .القانوني للعامل

عن طريق  الشبيهة بالرقإلى األوضاع التي يتم فيها نقل الظروف النتباه اهيئات اإلشراف استرعت و .٢٣٤
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق  والحظت .٩ يجبرون على العمل بدون أجر خدمة لسادتهمإلى األفراد الذي الوالدة

                  
 والتقرير العالمي بموجب متابعة ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥  فيخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتلجنة ال   في سياق تقارير 5

 األول باء، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الثانية  التقريرإعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل،
 بلدًا مشكلة استثناء العمال الزراعيين بشكل آامل أو ٣٠، أثيرت في ة االجتماعيةالتنظيم من أجل العدال،  ٢٠٠٤والتسعون، جنيف، 

وتناولت لجنة الحرية النقابية مشاآل منها العنف . جزئي من القوانين الوطنية ذات الصلة وعدم تطبيق هذه القوانين في الممارسة
. ٢٠٠٧ و٢٠٠٦لصلة بالعمال الزراعيين في ثمانية بلدان في والتحرش وعدم االعتراف بنقابات العمال وفصل زعماء النقابات ذات ا

التقرير العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق : صوتك في العمل:  انظر أيضًا مكتب العمل الدولي
  ). ٢٠٠٠جنيف، (األساسية في العمل 

، التي تقدمت بها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق ١٤١ ورقم ١١باالتفاقيتين رقم    انظر مثًال فرادى الطلبات المباشرة المتعلقة 6
  .(/http://www.ilo.org/ilolex/english) ٢٠٠٧االتفاقيات والتوصيات في سنة 

لحالة رقم ؛ وا٢٠٠٧نوفمبر /  للجنة الحرية النقابية، تشرين الثاني٣٤٨ التقرير -٢٥١٨الحالة رقم :    لالطالع على األمثلة انظر7
  .٢٠٠٣مارس /  للجنة الحرية النقابية، آذار٣٠٠ التقرير - ٢٢٢٩

وشارك في . ٢٠٠٤، في عام "استثمار من أجل تحقيق تنمية مستدامة: التنظيم في المناطق الريفية"   تم تنظيم وتنفيذ أنشطة بعنوان 8
ونظمت حلقة عمل بشأن محنة العمال . ليزيا وتايلندهذه األنشطة عمال ريفيون من بنغالديش والهند وسري النكا وآمبوديا وما

). سوازيالند وزامبيا وزمبابوي( في ثالثة بلدان من اإلقليم الفرعي ٢٠٠٥الريفيين، مع ترآيز خاص على الحرية النقابية، عام 
يها عمال ريفيون من مالوي  حول الحرية النقابية والتنظيم في المناطق الريفية وشارك ف٢٠٠٧ونظمت حلقة عمل إقليمية فرعية عام 

  .وناميبيا
 مؤتمر العمل الدولي، ،) باء١الجزء (الثالث ، التقرير استئصال العمل الجبري:     الدراسة االستقصائية العامة لمكتب العمل الدولي9

  .٦٩، الفقرة ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦الدورة 
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الحقوق المتعلقة بدفع األجور وأوقات احترام عدم فيها  في بعض الحاالت أوضاعًا أدى االتفاقيات والتوصيات
إضافية تحت التهديد أوقات عمل أداء تزام باالل أو  عبودية الدينالعمل إلى فرض ممارسات العمل الجبري مثل

عالوة على ذلك، ال تزال بعض القوانين الوطنية في بعض البلدان تنص على إمكانية فرض العمل في . ١٠بعقوبة
وتتابع هيئات اإلشراف أيضًا التقدم المحرز . القطاع الزراعي، في شكل زراعة قسرية ونحوها على سبيل المثال

 ).ه، مثاًال على ذلك أدنا١-٦انظر اإلطار (في تطبيق االتفاقية 

 ١-٦اإلطار 
انعكس التزام الحكومة في البرازيل باستئصال ممارسات استغالل اليد العاملة، خصوصًا في قطاع الزراعة، 
في اعتماد تدابير آثيرة، منها اعتماد أحكام تشريعية مناسبة وخطة عمل وإنشاء فريق التفتيش الخاص المتنقل ونشر 

 من المساعدة المالية أو المنح أو لكيانات ممن ثبت ضلوعهم في استرقاق اليد العاملة، فحرمواقائمة سنوية لألفراد وا
 باهتمام أن محكمة العمل في لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتآما الحظت . االئتمانات العامة الخ

 المدعي العام بمطالبة صاحب المشروع  أيدت طلب(Parauapebas/PA)بي إيي /المنطقة الثامنة، باراوابيباس
  .١١أو جبري بالتعويض عن الضرر الجماعي الذي سببهمهين الزراعي الذي أجبر عماًال على القيام بعمل 

  شبابالقضاء على عمل األطفال وحماية األطفال وال
ددًا من العوامل رغم أن آثيرًا من البلدان أحرزت تقدمًا آبيرًا في الحد من عمل األطفال، فإن هناك ع .٢٣٥

ومن هذه . تجعل من عمل األطفال في الزراعة وفي المناطق الريفية مشكلة يصعب التصدي لها بشكل خاص
)  عامًا١٤ و٥، تتراوح أعمارهم بين بنت وصبي مليون ١٣٢تقريبًا (العوامل العدد الكبير لألطفال العاملين 

 إظهارلزراعي وعدم وجود لوائح في هذا المجال وعدم  والطبيعة الخطرة للعمل ايافعوالبدء في العمل في سن 
. إزاء دور األطفال في المناطق الريفيةمتأصلة عملهم وحرمانهم من التعليم وآثار الفقر والمواقف والتصورات ال

ضعف أسواق يللبالغين ووالعمالة العمل الالئق فرص قوض يسيما في الزراعة، ال  عمل األطفال، انتشارو
غير آاٍف لتلبية على السواء والعمال بأجر المزارعين  على حلقة يكون فيها دخل ألنه يبقية العمل الريفي

  .االحتياجات االقتصادية ألسرهم

ويدفع الفقر الريفي أيضًا البنات والبنين إلى الهجرة نحو البلدات والمدن حيث ينتهي بهم األمر عادة إلى  .٢٣٦
فقرهم عن العمل، استعاضوا عن  ًاأو عاطلين جزئيعن العمل ن أن يصبحوا أطفاًال عاملين في المدن أو عاطلي

وعمل األطفال يقوض الجهود الرامية إلى النهوض بعمالة الشباب الريفي في ظل . الريفي بالفقر الحضري
 من العمر سنة ١٤(واألطفال الذي بلغوا الحد األدنى القانوني لسن العمل في بلدانهم . ظروف العمل الالئق

ومن . االستغاللي الخطر بآفاق وظيفية واقتصادية مستقبلية سيئةفي عمل األطفال اصلون العمل يو) فأآثر
مكافحة عمل األطفال تتطلب أيضًا التصدي لمشكلة إنهاء الفقر والنهوض أن على نطاق واسع اليوم المعترف به 

  . والبالغينببالعمل الالئق لصالح الشبا

رقم  (١٩٧٣ اتفاقية الحد األدنى للسن،منصوص عليه في ألطفال اإلطار القانوني للقضاء على عمل او .٢٣٧
 تنص على أن تتعهد آل ١٣٨فاالتفاقية رقم ). ١٨٢رقم  (١٩٩٩واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ) ١٣٨

دولة عضو باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعلياًّ على عمل األطفال وإلى رفع الحد األدنى لسن 
وتجيز االتفاقية رقم . لألحداثوالذهني العمل بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني االستخدام أو 

الستهالك المحلي وال تستخدم من أجل االتي تنتج  الصغيرةوالحيازات األسرية أن يستثنى من تطبيقها  ١٣٨
حظر أسوأ أشكال عمل األطفال  فتدعو الدول األعضاء إلى ١٨٢أما االتفاقية رقم . بأجر بصورة منتظمةعماًال 

  . عامًا من العمر١٨ األطفال دون جميعتنطبق على هي  و،والقضاء عليها

 ال يزال ١٣٨ على أن تطبيق االتفاقية رقم لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتوتشدد  .٢٣٨
لدولية مساعدة تقنية، ال يزال حتى في البلدان التي تقدم لها منظمة العمل او.  الجسيمةيثير بعض الصعوبات

                  
انظر أيضًا . ٧١، التقرير الثالث، مرجع سابق، الفقرة مل الجبرياستئصال الع:     الدراسة االستقصائية العامة لمكتب العمل الدولي10

  . بشأن حماية األجور٩٥ المتعلقة بتطبيق االتفاقية رقم ٢٥٥الفقرة 
، ) ألف١الجزء (، التقرير الثالث لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتل ٢٠٠٥تقرير سنة :     مكتب العمل الدولي11

  . ٢٠٠٥، جنيف، ٩٣لدولي، الدورة مؤتمر العمل ا



 لعمال الريفيينصالح اسد الفجوة ل :معايير العمل الدولية

81  

من  وهناك قلق .١٢الحراجةماليين األطفال يعملون في االقتصاد غير المنظم والزراعة التجارية والمزارع و
، يوجد ١٨٢وفيما يتعلق باالتفاقية رقم . الزراعة، حيثما يكون هذا الحد موجودًاالحد األدنى للسن في عدم إنفاذ 

  . ١٣طق الريفية في أسوأ أشكال عمل األطفال، ال سيما عمل األطفال الخطرالكثير من األطفال في المنا

 أوًال، يجب أن .وللقضاء على عمل األطفال في المناطق الريفية، ال بد من سد أربع فجوات رئيسية .٢٣٩
د ثانيًا، ال ب. ١٨٢رقم  و١٣٨يتضمن التشريع الوطني أحكامًا تحظر عمل األطفال الخطر وفقًا لالتفاقيتين رقم 

باإلضافة إلى ذلك، فإن . لعمال الزراعيينل من إلغاء االستثناءات واإلعفاءات في قوانين العمل الوطنية
ألطفال العاملين إلى جانب آبائهم، تحرم لن الحد األدنى للسن للعمل في المزارع األسرية أو ماالستثناءات 

تفتيش العمل غير موجود أو ينطوي غالبًا ما يكون ثالثًا، . األطفال من الحماية المناسبة وبالتالي يجب مراجعتها
ومن الحيوي بناء قدرات إدارات تفتيش العمل ومفتشيها لمعالجة عمل األطفال في . على الضعف في الزراعة

.  الفجوات في معايير التعليم في المناطق الريفيةتداركرابعًا، ينبغي .  للشبابةالزراعة وضمان العمالة الالئق
المدارس ورداءة المعايير التعليمية وشدة فقر األسر بحيث ال تقدر على إرسال االفتقار إلى مل مثل ونتيجة لعوا

أطفالها إلى المدرسة، ال توجد في الغالب خيارات بديلة لألطفال سوى العمل في ظروف قاسية واستغاللية في 
 مستويات نيالقراءة والكتابة وتدلمام باإلفي عدم سن الرشد وتتجلى مواطن العجز التعليمية عند بلوغ . الزراعة
  .سبل الخروج من الفقر الريفي أمام آثير من العمال الزراعيينوالمهارات مما يؤدي إلى الحيلولة دون التعليم 

   تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة
ين الوطنية القواننطاق هم من بعاديواجه العمال الزراعيون التمييز على عدة مستويات، منها عادة است .٢٤٠

على أن آل دولة عضو تكفل تطبيق مبدأ ) ١٠٠رقم  (١٩٥١وتنص اتفاقية المساواة في األجور، . ذات الصلة
اتفاقية التمييز وبموجب  .مساواة العمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية على جميع العاملين

 عضو بإعالن وتطبيق سياسة وطنية ترمي إلى ، تتعهد آل دولة)١١١رقم  (١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(
  .تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في االستخدام والمهنة

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات في عدد من تعليقاتها على عدم وجود تشريع وشددت  .٢٤١
النساء ب، مما يضر بصفة خاصة اعيين الزرينص على المساواة في المعاملة والمساواة في األجور للعمال

وحتى في حالة وجود تشريع ساري المفعول، قد يواجه العمال . ١٤حرومةوالعمال المنتمين إلى الفئات الم
)  السفلىوائفن والعمال المهاجرون وعمال الطياألصليمن السكان  النساء والعمال ال سيما(الزراعيون التمييز 

وفي عديد من البلدان النامية، . ويتلقون في الغالب أجورًا منخفضةوظروف عمل تعسفية أو غير صحية 
وال تزال المرأة في . أصبحت الزراعة الموجهة إلى التصدير مصدرًا هاماًّ للعمل بأجر للنساء خالل العقد األخير

 إحراز الحظت اللجنة مع ذلك،و. زوجها لالنضمام إلى التعاونيات الزراعيةمن إذن بحاجة إلى بعض البلدان 
  . ١٥ في بعض البلدانة وطنيانينتقدم نحو تحقيق المساواة في المعاملة لصالح المرأة من خالل اعتماد قو

  المشاورات الثالثية 
القدرة إلسماع الحوار الثالثي جوهري لضمان حصول آافة العمال ، بمن فيهم العمال الزراعيون، على  .٢٤٢

على أنه ) ١٤٤رقم  (١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(الثالثية اتفاقية  المشاورات  وتنص .١٦في اإلدارةصوتهم 
 مع ممثلين لمنظمات العملتتعهد آل دولة عضو بتنفيذ إجراءات تضمن إجراء مشاورات فعالة بشأن مسائل 

رقم ( المصاحبة لها توصيةوتقترح ال. أصحاب العمل ومنظمات العمال تختارهم بحرية المنظمات التي يمثلونها
وينبغي أن تشمل هذه اإلجراءات، من بين أمور أخرى، مشاورات بشأن إعداد . شاورتة إلجراءات الأمثل) ١٥٢

                  
، مؤتمر ) ألف١الجزء (، التقرير الثالث ٢٠٠٤ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتتقرير :    مكتب العمل الدولي12

  .٢٠٠٤، جنيف، ٩٢العمل الدولي، الدورة 
، ) ألف١الجزء (، التقرير الثالث ٢٠٠٧االتفاقيات والتوصيات  قتقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبي:    انظر مثًال مكتب العمل الدولي13

  . ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦مؤتمر العمل الدولي، الدورة 
  . ، مرجع سابق٢٠٠٧ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتتقرير :    مكتب العمل الدولي14
ن المساواة في المعاملة ويكفل المساواة في المعاملة لصالح المرأة في  اعتماد قانون يعدل قانو٢٠٠٤   في النمسا، مثًال، تم في عام 15

، التقرير العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة مواجهة التحديات: المساواة في العمل:  انظر مكتب العمل الدولي(الحراجة والزراعة، 
  ).٢٠٠، الفقرة ٢٠٠٧، ٩٦ولي، الدورة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، مؤتمر العمل الد

  . مؤسسات الحوار االجتماعي- ٧   سيتم مناقشة هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الفصل 16
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 باإلضافة إلى ذلك، يشترط العديد من االتفاقيات .١٧وتنفيذ تدابير تشريعية أو غيرها إلنفاذ االتفاقيات والتوصيات
أصحاب العمل حول تنفيذ مثلي مفي مجال الزراعة على الحكومات أيضًا أن تتشاور مع ممثلي العمال و

 مثاًال لممثلي األشخاص ١٤٤االتفاقية رقم بشأن  من الدستور ٢٢تقرير بموجب المادة ال نموذجويقدم . االتفاقية
إضافة إلى ممثلي منظمات " شخاص المعنيوناأل" غير المنظم على أنهم القتصادالعاملين في القطاع الريفي وا

   .١٨أصحاب العمل ومنظمات العمال

  وتفتيش العمل  العملإدارة
ويتم تناولها . اتفاقية أساسية لتحسين اإلدارة في المناطق الريفية) ١٥٠رقم  (١٩٧٨اتفاقية إدارة العمل،  .٢٤٣

   .٧بشكل أوسع في الفصل 

 الفجوات في تحديدقوانين العمل ولمتثال االالعمل أهم أداة في متناول الحكومات لضمان تفتيش شكل يو .٢٤٤
 أنشطة تطويرورآزت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات على ضرورة .  الوطنيالتشريع

  . ١٩تفتيش العمل في الزراعة، ال سيما لحماية العمال الشباب والتصدي لعمل األطفال

 الحكومات إقامة نظام لتفتيش العمل من، )١٢٩رقم  (١٩٦٩، )الزراعة( اتفاقية تفتيش العمل قتضيوت .٢٤٥
ضمان إنفاذ األحكام القانونية المتعلقة : وتم تحديد ثالث وظائف رئيسية لتفتيش العمل، أال وهي. في الزراعة

لعمال بشأن أفضل طريقة لبظروف العمل وحماية العمال؛ تقديم معلومات تقنية ومشورة ألصحاب العمل و
التعسف التي ال يغطيها المختصة بجوانب النقص و ألحكام القانونية ذات الصلة؛ إشعار السلطاتلالمتثال ل

 حاسم في  استباقيولتفتيش العمل دور. القانون بالتحديد وعرض اقتراحات بشأن آيفية تحسين القوانين واللوائح
  .هذا الصدد

 أيضًا تقاعس الدول األعضاء عن توسيع والحظت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات .٢٤٦
الزراعي، ويعود السبب في ذلك جزئياًّ إلى العقبات اإلدارية والتقنية  القطاع تشملأنظمة تفتيش العمل ل

 واالتفاقية ٢٠)٨١رقم  (١٩٤٧واالقتصادية التي تتجلى في اختالف معدالت التصديق بين اتفاقية تفتيش العمل، 
. عالموال تشمل أنظمة تفتيش العمل قانونًا إال نسبة قليلة من المنشآت الزراعية على نطاق ال. ١٢٩٢١رقم 

زيارة هذه المنشآت في الواقع نتيجة عدم توافر جري وإضافة إلى ذلك، في آثير من البلدان النامية، نادرًا ما ت
ويقتصر تأثير تفتيش العمل، في الواقع، على األنشطة المنظمة في . الموارد المخصصة إلدارات تفتيش العمل

 االتفاقيات والتوصيات على أن الزيادة في أنشطة وشددت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق. المناطق الحضرية
والمساعدة في مجال التفتيش وآذلك في عدد من المبادرات الدولية التقني منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتعاون 

 ر أنظمة تفتيش العمل في الزراعة تبرهن على أن الوعي الجماعي بضرورة تطوي،التي تشارك فيها المنظمة
 مفتشي العمل وسلطاتهم واختصاصاتهم وميادين واجباتوتتوسع  ٢٢ بصورة متزايدة،متأخرًايتجلى، وإن 

  . ٢٣تدخلهم بشكل ملموس في القطاع الزراعي لبعض البلدان

                  
، ) باء١(، التقرير الثالث  معايير العمل الدولية-المشاورات الثالثية :     انظر الدراسة االستقصائية العامة لمكتب العمل الدولي17

  .٢٠٠٠، جنيف، ٨٨دولي، الدورة مؤتمر العمل ال
  . ٣٧   الدراسة االستقصائية العامة لمكتب العمل الدولي، مرجع سابق، الفقرة 18
الخبراء المعنية ، الذآرى السنوية الخامسة والسبعون للجنة نهج عالمي: معايير العمل الدولية:     انظر مثًال، مكتب العمل الدولي19

  ). ٢٠٠١نيف، ج (بتطبيق االتفاقيات والتوصيات
  .    مئة وسبعة وثالثون تصديقًا20
  .    خمسة وأربعون تصديقًا21
، ٩٥، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ) ألف١(، التقرير الثالث تفتيش العمل:     الدراسة االستقصائية العامة لمكتب العمل الدولي22

  .١٣، الفقرة ٢٠٠٦جنيف، 
  .٦ل الدولي، مرجع سابق، الفقرة    الدراسة االستقصائية العامة لمكتب العم23
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 ١ ٢-٦اإلطار 
ينص التشريع في غواتيماال على أن أي مساهمة لفرد من أفراد أسرة العامل في تشغيل المنشأة الزراعية تمنحه 

 وأن مفتشي العمل مسؤولون أيضًا عن إنفاذ اللوائح المتعلقة بالمسكن والمرافق التي توفر .الحصول على أجرالحق في 
  ).الماء والكهرباء وعدد الغرف ونحو ذلك(للعمال الزراعيين وعائالتهم 

األحكام في حالة مخالفة وفي أوروغواي، يتمتع مفتشو العمل بسلطة فرض غرامات على أصحاب العمل 
ماثلة التي تنص، إضافة إلى ذلك، على االلتزام بتوفير الغذاء ألزواج العمال وأطفالهم وآبائهم؛ وحظر استخدام الم

مسكن العمال آمكان للتخزين؛ وااللتزام بتشجيع تعليم األطفال وتوفير اإلمدادات لهذا الغرض؛ وااللتزام بإبقاء عامل 
  .الة مرضهمفصول أو فرد من أفراد األسرة في المزرعة في ح

 .١٣ سابق، الفقرة جع العمل الدولي، مركتبالدراسة االستقصائية العامة لم   ١

  سياسة العمالة والنهوض بها
، )١٦٩ ورقم ١٢٢رقم (، والتوصيتين المرتبطتين بها )١٢٢رقم  (١٩٦٤بموجب اتفاقية سياسة العمالة،  .٢٤٧

طة ترمي إلى تعزيز العمالة الكاملة المنتجة على آل دولة مصدقة أن تعلن وتتبع، آهدف أساسي، سياسة نش
التدريب وسياسات التنمية الريفية والتعليم واإلنمائية ومن أولويات القطاع الريفي السياسات . والمختارة بحرية

قتضي من  مالئمة للعمال الريفيين بصفة خاصة ألنها ت١٢٢ من االتفاقية رقم ٣والمادة . المهاراتعلى 
 آرائهم وخبراتهم عند صياغة سياسات مراعاةمع ممثلي أصحاب العمل والعمال من أجل الحكومات التشاور 

االتفاقية أنه ينبغي التشاور مع ممثلي بشأن  ٢٢دة نموذج التقرير المقدم بموجب الماحدد يو. العمالة وتنفيذها
تصاد غير المنظم فيما يتعلق القطاعات األخرى للسكان النشطين اقتصادياًّ آالعاملين في القطاع الريفي وفي االق

  .بتدابير سياسة العمالة

، على أنه ينبغي إدراج ترآيز خاص على برنامج )١٢٢رقم  (١٩٦٤وتنص توصية سياسة العمالة،  .٢٤٨
ويرد النهوض . واسع القاعدة للنهوض بالعمالة المنتجة في القطاع الريفي في إطار سياسة وطنية متكاملة

نص على أنه ينبغي ، التي ت)١٦٩رقم  (١٩٨٤، )أحكام تكميلية(صية سياسة العمالة بالعمالة الريفية أيضًا في تو
لدول األعضاء أن تنفذ برامج خاصة لألشغال العامة، مثل مشاريع الهياآل األساسية الريفية من أجل خلق ل

  .العمالة والحفاظ عليها ورفع مستويات الدخل والحد من الفقر

 سياسات إنمائية تشجع النهوض اإلرشاد بشأن وضع) ١٩٣رقم  (٢٠٠٢ وتقدم توصية تعزيز التعاونيات، .٢٤٩
تكوين وتطوير أنشطة مدرة : والهدف من ذلك هو، من بين أمور أخرى، ما يلي. بهوية التعاونيات وتعززها

مستدامة؛ تطوير قدرات الموارد البشرية ومعرفة قيم الحرآة التعاونية وميزاتها وفوائدها الئقة لدخل وعمالة ل
 آافة القضاء علىضرورة مراعاة من خالل التعليم والتدريب؛ تحسين الرفاهية االجتماعية واالقتصادية مع 

، لالقتصادومستدام أشكال التمييز؛ المساهمة في التنمية البشرية المستدامة؛ إنشاء وتوسيع قطاع مميز وحيوي 
  . المحليجتمعيشمل التعاونيات ويلبي االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للم

.  النهوض بالعمالة الريفية من خالل تعليقاتهاتطبيق االتفاقيات والتوصياتبلجنة الخبراء المعنية  تؤيدو .٢٥٠
لتمس من الحكومات بشكل منتظم أن توفر معلومات عن البرامج التي تنفذها وعن أثرها في النهوض وُي

 والعمال المسنين شبابالنساء والآ العمال الخاصة  سواء أثرها اإلجمالي أو من حيث تأثيرها في فئات،بالعمالة
  . ٢٤تنفيذ سياسة عمالة نشطة في القطاع الريفيالحاجة إلى  وفي ، تأثيرهاوالعمال في القطاع الزراعي

  نا والتدريب المهنياإلرشاد
ي لهذه الفجوة والتصد. القابلة للرواجكثير من العمال الريفيين تدريبًا سيئًا ويفتقرون إلى المهارات يتلقى ال .٢٥١

وتنص اتفاقية تنمية . ة، مهم لتمكين الناس من النجاة من آمين الفقررهاعن طريق ضمان قوى عاملة ريفية م
التفاقية تتعهد باعتماد وتطوير سياسات على ا، على أن الدول المصدقة )١٤٢رقم  (١٩٧٥الموارد البشرية، 

 شباب بالعمالة لتلبية احتياجات الالصلةوثيقة ي، تكون إلرشاد المهني والتدريب المهنوبرامج شاملة ومنسقة ل
 على أن ١٩٥وتنص التوصية رقم . والبالغين في جميع قطاعات االقتصاد وفي آافة فروع النشاط االقتصادي

  .لى التعليم والتدريب والتعلم المتواصلعصول العمال الريفيين سبل حالدول األعضاء ينبغي أن تنهض ب
                  

  . ١٢٢، مرجع سابق، االتفاقية رقم ٢٠٠٧   انظر تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات 24
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رقم  (١٩٨٣، )المعوقون(اتفاقية التأهيل المهني والعمالة  ة التأهيل المهني، تذآروفيما يتعلق بإعاد .٢٥٢
 فيما يتعلق بجميع فئات ورة دورية، بوضوح االلتزام بصياغة السياسة الوطنية واستعراضها بص)١٥٩

 التأهيل بذل جهود خاصة لتوفير خدماتعو إلى دت ١٦٨والتوصية رقم . المعوقين، ال سيما في المناطق الريفية
المهني للمعوقين في المناطق الريفية وفي المجتمعات النائية على نفس المستوى وبنفس الشروط التي يتم بها 

  .للتدابير التي يجب اتخاذها وتقدم التوصية قائمة داللية. توفيرها للمناطق الحضرية

وخدمات العمالة في المناطق والحظت لجنة الخبراء أن أفضل النتائج فيما يتعلق بإعادة التأهيل المهني  .٢٥٣
. نماذج التأهيل القائم على المجتمع المحلي الريفية والمجتمعات النائية للمعوقين تم تحقيقها من خالل مختلف

على الموارد التبرعية والمجتمعية والعائلية وإنها أقل تكلفة من إلى حد آبير ويقال إن هذه النماذج تعتمد 
لخدمة المعوقين في  طريقة صالحةآثيرة السكان هذه البرامج في البلدان النامية وتظل . مؤسسات التأهيل العامة

  . ٢٥المناطق الريفية

  األجور
ويشكل .تنخفض األجور في الزراعة إذ يتلقى آثير من العمال أجرًا دون الحد الوطني األدنى لألجور .٢٥٤

 حيث يتأخر دفع األجور في أغلب تحديد األجور إحدى المسائل األآثر منازعة من بين مسائل العمل الريفي،
، إلى إنشاء أو ٢٦)٩٩رقم  (١٩٥١ ،)الزراعة(وتدعو اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور . األحيان

 الوطنية المختصة أن تستثني من نطاق ةويجوز للسلط. لتحديد المستويات الدنيا لألجورمناسبة إبقاء آليات 
لعمال ألجر ا أدنى حدويجب ضمان . العمال الزراعيين مثل أفراد أسرة المزارعتطبيق هذه االتفاقية بعض فئات 

وتنص االتفاقية على أنه . لتلبية احتياجاتهم ولكن يتعين أيضًا الحفاظ على القدرة الشرائية لألجرون آافيًا يك
لألجور أو أن لعمال المعنيين أن يشارآوا في تشغيل آلية تحديد المستوى األدنى ليجوز ألصحاب العمل و

وتتضمن توصية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور . ُيستشاروا بشأنها على أساس من المساواة الكاملة
ومن المعايير . المصاحبة لالتفاقية مبادئ توجيهية لتحديد المستوى األدنى لألجور) ٨٩رقم  (١٩٥١، )الزراعة(

) ٢٦رقم  (١٩٢٨طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور، األخرى ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية اتفاقية 
  ).١٣١رقم  (١٩٧٠واتفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

رقم  (١٩٤٩وتتم معالجة حماية األجور وسدادها في الوقت المناسب بموجب اتفاقية حماية األجور،  .٢٥٥
بالعملة السائدة  أن األجور تدفع فقط وتنص االتفاقية على.  بدون تحفظ التي تنطبق على جميع العمال،)٩٥

وسداد . عينية إال في بعض الظروف لبعض المهنعالوات وال يجوز سداد األجور جزئياًّ في شكل . قانونًا
دفع األجور آاملة في شكل عيني تاألجور جزئياًّ في شكل عيني ممارسة تستخدم غالبًا في القطاع الزراعي حيث 

  . ٢٧مشاآل جسيمة للعمال الزراعييندون أجور نقدية؛ ويشكل ذلك 

عدد من المشاآل المتعلقة بتطبيق هذه االتفاقيات على إلى هيئات اإلشراف، على مر السنين، لفتت و .٢٥٦
 ؛ الوطني عدم دفع األجور أو دفعها المؤجل؛ استثناء العمال الزراعيين من التشريع:العمال الريفيين، بما في ذلك

يات الدنيا لألجور بشكل دوري؛ عدم وجود عقوبات مناسبة لردع سوء استخدام عدم مراعاة إعادة تكييف المستو
ات وبيانات مناسبة عن العمال المعنيين بالمستويات ء إن وجد؛ عدم توافر إحصا،نظام المستوى األدنى لألجور
طوال عدة  آما علقت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات .٢٨الدنيا لألجور في هذا القطاع

سنوات على الممارسات التي تؤدي إلى وضع عشرات اآلالف من العمال الزراعيين األصليين في حالة من 
 معدالت مفرطة رض والمخازن الواقعة في مخيمات تفسلفات األجورعبودية الدين من خالل استخدام أنظمة 

الدخار والمدفوعات العينية وسداد األجور  اإلجبارية من األجور ألنظمة ااالقتطاعاتأسعار السوق وببالمقارنة 
  . ٢٩المؤجل

                  
  .١٤٩-١٤٦، الفقرات ١٩٩٨، إعادة التأهيل المهني وعمالة المعوقين:     الدراسة االستقصائية لمكتب العمل الدولي25
  . صديقًا   اثنان وخمسون ت26
، مرجع سابق، والدراسة االستقصائية العامة ٢٠٠٧   انظر مثًال تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات لسنة 27

  .١٦٣-٩٢، الفقرات ٢٠٠٣، حماية األجور:  لمكتب العمل الدولي
  .٦٤ و٦١ و٥٢ و٤٧ مرجع سابق، وخاصة الفقرات ،حماية األجور:     انظر الدراسة االستقصائية العامة لمكتب العمل الدولي28
، مرجع سابق، فيما يتعلق بتطبيق االتفاقية ٢٠٠٧   انظر مثًال تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات لسنة 29
  . ٩٥ رقم
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  أوقات العمل
 منهم أوقاتًا ون إذ يعمل الكثير،تشكل أوقات العمل إحدى الفجوات الرئيسية في حماية العمال الزراعيين .٢٥٧

وغالبًا ما يتجاوز .  الشمس إلى غروبها، بحسب الموسم والطقس والمحصولشروقطويلة بانتظام، غالبًا من 
وتستثني القوانين الوطنية في أغلب األحيان العمال ، ٣٠ء العمال الحد المنصوص عليه لعدد ساعات العملهؤال

  . ٣١الزراعيين من األحكام المتعلقة بالحد األقصى ألوقات العمل

آما . العمال الزراعيين ٣٣الراحة األسبوعية أو ٣٢ االتفاقيتان الرئيسيتان بشأن ساعات العملشملوال ت .٢٥٨
العمل أسبوع  اتفاقية شملهموت). ١٧١رقم  (١٩٩٠الء العمال من نطاق تطبيق اتفاقية العمل الليلي، ُيستثنى هؤ

التي تنص على أن آل دولة عضو تتعهد بتطبيق مبدأ ساعات العمل ) ٤٧رقم  (١٩٣٥ذي األربعين ساعة، 
قد اعترف و. ات العملوذلك هدف عالمي فقط وال تنص الوثيقة على حدود معينة لساع.  في األسبوعاألربعين

، )مراجعة(بحق العمال الريفيين في إجازة سنوية مدفوعة األجر بموجب اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر 
التي تنص على أن للعمال الحق في إجازات سنوية مدفوعة األجر ال تقل مدتها عن ثالثة ، ٣٤)١٣٢رقم  (١٩٧٠
تقل فيما يتعلق بالعمال الزراعيين أو األشخاص المستخدمين ويمكن قبول أحكام هذه االتفاقية بشكل مس. أسابيع

التفاقية، بعد التشاور مع على ابإمكان الدول األعضاء المصدقة آما أن . في القطاعات االقتصادية األخرى
منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، أن تستثني فئات محدودة  من األشخاص المستخدمين ممن 

 ٣٥. فيما يتعلق بمسائل اإلنفاذ أو المسائل التشريعية أو الدستوريةوجوهريةتخدامهم مشاآل خاصة تثار بشأن اس
وفي الواقع، غالبًا ما تُُستثنى الزراعة من تطبيق هذه االتفاقية، وذلك مسألة أثارتها هيئات اإلشراف في عدد من 

  . ٣٦الحاالت

  السالمة والصحة المهنيتان
لثالث التي ينطوي العمل فيها على أآبر قدر من الخطورة إلى جانب تشكل الزراعة إحدى المهن ا .٢٥٩

 ورغم الطبيعة الخطرة لهذا العمل ومستويات الخطر المرتفعة، ُتستثنى الزراعة في .٣٧قطاعي البناء والتعدين
دية أغلب األحيان من اللوائح الوطنية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين أو تكون أسوأ القطاعات االقتصا

  . ٣٨تغطية بموجب هذه اللوائح

 المصاحبة لها ١٩٢والتوصية رقم ) ١٨٤رقم  (٢٠٠١تفاقية السالمة والصحة في الزراعة، اكتسي تو .٢٦٠
أهمية خاصة ألنهما تضمنان رسمياًّ، ألول مرة في القانون الدولي، للعمال الزراعيين نفس الحقوق والحماية 

 سياسات وضعوتوفر االتفاقيتان إطارًا ل. يتعلق بصحتهم وسالمتهمفئات العمال األخرى فيما بها تمتع تالتي 
غير أن االتفاقية . لعمليةوآليات وطنية لضمان مشارآة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في هذه ا

 زراعة الكفاف والعمليات الصناعية التي تستخدم المنتجات الزراعية آمواد خام واالستغالل الصناعي شملت ال

                  
 ٧٤-٧٣، الفقرات ٢٠٠٥، لى المرنةساعات العمل، من الساعات الثابتة إ:     الدراسة االستقصائية العامة لمكتب العمل الدولي30
  . ٧٨-٧٧و

التي ) ١٣رقم  (١٩٢١، )الزراعة(فيما يتعلق بالعمل ليًال، هو توصية عمل النساء ليال     الصك الوحيد الذي يعني القطاع الريفي،31
 عقب استعراض الفريق  الدول األعضاء بشأن الحاجة الممكنة الستبدالها، من قبل بالحصول على المعلومات عالقطلبيوجد بشأنها 

  . العامل المعني بالسياسة المتعلقة بمراجعة المعايير
  ).٣٠رقم  (١٩٣٠، )التجارة والمكاتب(واتفاقية ساعات العمل ) ١رقم  (١٩١٩، )الصناعة(   اتفاقية ساعات العمل 32
  ).١٠٦رقم  (١٩٥٧، )التجارة والمكاتب(واتفاقية الراحة األسبوعية ) ١٤رقم  (١٩٢١، )الصناعة(   اتفاقية الراحة األسبوعية 33
  ).٥٢رقم  (١٩٣٦واتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر، ) ١٠١رقم  (١٩٥٢، )الزراعة(   تراجع اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر 34
  .   إلى اآلن، لم تستخدم هذه اإلمكانية لالستثناء35
 يتعلق باالتفاقية  فيما)ILOLEX(ة بيانات تشريعات العمل الدولية قاعد    لمزيد من المعلومات، انظر فرادى الطلبات المباشرة في36

   (/http://www.ilo.org/ilolex/english) ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ في عامي ١٣٢رقم 
  :    انظر37

P. Hurst et al.: Agricultural workers and their contribution to sustainable agriculture and rural development. 
(ILO, FAO, IUF, 2007), section 2.8, p. 51. 

دراسة متعمقة : نأنشطة منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالمعايير في مجال السالمة والصحة المهنيتي:     مكتب العمل الدولي38
  . ، المرفق الثاني٢٠٠٣، جنيف، ٩١، مؤتمر العمل الدولي، الدورة للنقاش من أجل وضع خطة عمل لهذه األنشطة
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محدودة من استثناء بعض المشروعات الزراعية أو فئات ، فضًال عن ذلك،  وتجيز للدول األعضاء.باتللغا
  . ٣٩وجوهريةبعض أحكامها عندما تثار مشاآل خاصة من تطبيق هذه االتفاقية أو نطاق العمال من 

ب لتفتيش  إلى اعتماد سياسة وطنية للسالمة والصحة في الزراعة وإنشاء نظام مناسةوتدعو االتفاقي .٢٦١
ية السالمة والصحة واألرغونوميات آل وتنص على تدابير الوقاية والحماية فيما يتعلق ب،أماآن العمل الزراعية

 الحيوانات وحمايتها من المخاطر البيولوجية رعايةومناولة المواد ونقلها واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية و
الستخدام في الوظائف الزراعية سن اتفاقية على أن الحد األدنى لوتنص اال. وبناء المرافق الزراعية وصيانتها

وتقتضي أحكام أخرى بأن يتمتع العمال .  عامًا في بقية الوظائف الزراعية١٦ عامًا من العمر و١٨الخطرة هو 
ياجات ن بنفس مستوى الحماية الذي يتمتع به العمال الدائمون وأن تؤخذ في االعتبار االحتون أو الموسميوالمؤقت

آما أن االتفاقية تنظم . الخاصة للمرأة العاملة في الزراعة فيما يتعلق بالحمل والرضاعة والصحة التناسلية
وتقدم التوصية مزيدًا من التوجيه حول . ترتيبات أوقات العمل والتغطية ضد اإلصابات واألمراض المهنية

. اية والحماية في المجاالت التي تنظمها االتفاقيةاإلشراف على السالمة والصحة المهنيتين وتوصي بتدابير للوق
للدول شامًال إرشادًا ورغم أنه قد يمر بعض الوقت قبل أن يحظى هذا الصك بتصديق واسع النطاق، فإنه يوفر 

. منظمة العمل الدولية والشرآاء االجتماعيين العاملين لتحسين قوانينهم وممارساتهم الوطنيةفي ألعضاء ا
المبادرات التطوعية في إطار  للعاملين تين هامتين جديدتين مرجعيتينتفاقية وهذه التوصية وثيقوتشكل هذه اال
 إذ تعتبر السالمة والصحة المهنيتان إحدى قضايا مكان العمل األآثر ة االجتماعيلوك ونظم التوسيمومدونات الس

   .لوكتناوًال في مدونات الس

  الضمان االجتماعي
 أسوأ أنواع الحماية فيما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الصحية إحدىعيين تظل حماية العمال الزرا .٢٦٢

ونادرًا ما تنطبق أنظمة المعاشات في البلدان النامية .  ونحو ذلكالعمالوإعانات المرض واألمومة وتعويض 
 لعمالاوية بين ا ضمان تغطية اجتماعية متسإلىمعايير العمل الدولية لطالما دعت و. على سكان الريف

رقم  (١٩٢١، )الزراعة(تفاقية التعويض عن أحداث العمل اقتضت ا، ١٩٢١وفي سنة . الزراعيين والصناعيين
توسع نطاق قوانينها ولوائحها التي تنص على تعويض العمال عن إصابتهم في "أن من الدول المصدقة ، ٤٠)١٢

وتعمم توصية التأمين االجتماعي ". راءحوادث تقع بسبب العمل أو أثناء أدائه لتشمل آل العمال الزراعيين األج
، تطبيق هذا المبدأ أيضًا على أنظمة التأمين ضد المرض  نفسه، المعتمدة في العام)١٧رقم (، ١٩٢١، )الزراعة(

والعجز والشيخوخة ومثل ذلك من المخاطر االجتماعية، مما يضمن للعاملين الزراعيين بأجر ظروفًا مماثلة 
  . الصناعية والتجاريةللظروف السائدة في المهن

، تنطبق صكوك منظمة )١٠٢رقم  (١٩٥٢، )المعايير الدنيا(ومنذ اعتماد اتفاقية الضمان االجتماعي  .٢٦٣
وبما أن االتفاقية تنص على . على المستخدمين دون أي استثناءفي مجال الضمان االجتماعي العمل الدولية 
ة مبدئي المصدقة اإلمكانية الةن في البلد، تبقى للدول في المئة على األقل لمجموع المستخدمي٥٠تغطية بنسبة 

 وتوجد نفس إمكانية استثناء العمال الزراعيين في .٤١لبلوغ هذا النطاق من التغطية دون إدراج العمال الزراعيين
 ١٩٦٩ الضمان االجتماعي الخاصة مثل اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض، فروعالصكوك التي تتناول 

 غير أنه ال يمكن استثناء .٤٢)١٢٨رقم  (١٩٦٧العجز والشيخوخة والورثة، إعانات وآذلك اتفاقية ) ١٣٠رقم (
 ،)١٢١رقم ] (١٩٨٠الجدول األول بصيغته المعدلة في [العمال الزراعيين من اتفاقية إعانات إصابات العمل 

ع المستخدمين، بمن فيهم التشريع الوطني المتعلق بإعانات إصابات العمل يحمي جمي"التي تنص على أن 
التالميذ الصناعيون، وذلك في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التعاونيات، آما يحمي، في حالة وفاة 

والحظت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات أن تغطية ". العائل، فئات مقررة من المستفيدين
ن النامية غالبًا ما تكون جزئية في أحسن األحوال ولكن يتم إحراز تقدم في عديد من البلداالالعمال الزراعيين في 

  . ٤٣بعض هذه البلدان نحو التغطية الكاملة

                  
  . لم تستخدم إمكانية االستثناء هذه إلى اآلن   39
  .  دولة عضوًا٧٦   صدقت عليها 40
   استخدمت ثالثة بلدان االستثناءات المؤقتة المنصوص عليها في بعض األحكام آي تستثني، بحكم الفعل العمال الزراعيين من فرع 41

  .ع على أماآن العمل الصناعية فقطواحد أو أآثر من فروع الضمان االجتماعي من خالل اختيار تطبيق الفر
  .١٣٠ وبلدان اثنان بالنسبة لالتفاقية رقم ١٢٨إمكانية االستثناء هذه ثالثة بلدان بالنسبة لالتفاقية رقم     استخدمت42
  .١٢م ، االتفاقية رقرواندا، مرجع سابق، ٢٠٠٣ لعام الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   انظر مثًال تقرير لجنة 43
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  حماية األمومة
جميع النساء المستخدمات، " على ١٩١وتوصيتها رقم ) ١٨٣رقم  (٢٠٠٠تنطبق اتفاقية حماية األمومة،  .٢٦٤

.  وتنطبقان بالتالي على القطاع الزراعي،" العمل لدى الغيربمن فيهن الالتي يمارسن أشكاًال غير نمطية من
ستثناء بعض فئات العمال من تطبيق االتفاقية، الورغم أن االتفاقية تنص على اإلمكانية المتاحة للدول األعضاء 

من وعلى الحكومات، بموجب االتفاقية، حماية المرأة الحامل والمرضعة . فإن هذا الحكم لم يستخدم لغاية اآلن
المخاطر الصحية وللمرأة الحق في إجازة األمومة واإلعانات النقدية وآذلك في فترات استراحة للمرضعات من 

يكفل للمرأة الحق في العودة إلى نفس وظيفتها أو إلى وظيفة مماثلة بنفس معدل األجر عند "ويجب أن . األمهات
 ١٨٣وراجعت االتفاقية رقم . ء إجازة الحمل أو األمومةوال يجوز إنهاء استخدامها أثنا" نهاية مدة إجازة أمومتها
هيئات اإلشراف لم تعلق بعد على تطبيق رغم أن و). ١٠٣رقم  (١٩٥٢، )مراجعة(اتفاقية حماية األمومة 

 المشاآل تشمل و.١٠٣٤٤االتفاقية رقم قوم بذلك فيما يتصل باالتفاقية األولى فيما يتعلق بالزراعة، فإنها غالبًا ما ت
ارة استثناء أو عدم تغطية المرأة في القطاع الزراعي فيما يتعلق بإجازة األمومة وآذلك عدم توافر بيانات المث

  .إحصائية عن التغطية في هذا القطاع

  العمال المهاجرون
 الذين يشكلون جزءًا آبيرًا من األيدي العاملة في القطاع الزراعي معرضون للتعسف مهاجرونالعمال ال .٢٦٥

) ٩٧رقم  (١٩٤٩، )مراجعة(اتفاقية العمال المهاجرين حمائية خصوصًا  الصكوك التشمل و.٤٥بصفة خاصة
 االتفاقية ترميو. ن لهماين المصاحبتيوالتوصيت) ١٤٣رقم  (١٩٧٥، )أحكام تكميلية(واتفاقية العمال المهاجرين 

اواة في المعاملة بين  إلى تنظيم ظروف الهجرة للعمل وتنص على أحكام عامة للحماية وتحظر عدم المس٩٧رقم 
 ١٤٣رمي االتفاقية رقم تو. المواطنين والعمال المهاجرين المقيمين بشكل شرعي في بلد االستخدامالعمال من 

 وتوفير مستوى أدنى من الحماية نظامية إلى التصدي للمشاآل المتعلقة بالهجرة غير ال١٥١والتوصية رقم 
، تلتزم الدول ١٤٣وبموجب الجزء األول من االتفاقية رقم . ملجميع العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعه

وبموجب الجزء الثاني من . المصدقة التزامًا عاماًّ باحترام حقوق اإلنسان األساسية لكافة العمال المهاجرين
حسب فاالتفاقية، ال يتمتع العمال المهاجرون المقيمون بشكل شرعي في بلد االستخدام بحق المساواة في المعاملة 

فرص ا يتعلق بمبل يتمتعون أيضًا بالحق في تكافؤ الفرص، آالمساواة في) ٩٧آما تنص عليه االتفاقية رقم (
  .لى العمل والحقوق النقابية والحقوق الثقافية والحريات الفردية والجماعيةعصول حال

ساواة في المعاملة حق الم) ١١٨رقم  (١٩٦٢، )الضمان االجتماعي(وتكفل اتفاقية المساواة في المعاملة  .٢٦٦
 من فرعدولة الطرف في االتفاقية، بالنسبة لكل الوتتعهد . ة الضمان االجتماعي التسعفروعفيما يتعلق بجميع 

االتفاقية على  من مواطني أي دولة طرف أخرى صدقت على أراضيها التي تقبلها، بمنح المقيمين ة التسعفروعال
وإحدى األدوات التي . المعاملة بالمثلتعتمد األحكام على أساس  ،وهكذا. مساواة في المعاملة مع مواطنيها

ثنائية المنظمة العمل الدولية هي العقود النموذجية واالتفاقات  ٤٦تستخدمها الحكومات والتي تدعو إليها صكوك
  . ٤٧ األطرافةومتعدد

                  
  . ، مرجع سابق٢٠٠٦ لعام الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   انظر مثال تقرير لجنة 44
، ٩٢، التقرير الرابع، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  للعمال المهاجرين في االقتصاد العالمينهج عادلنحو :     مكتب العمل الدولي45

  .٢٧٨-٢٧٦و ١٦٥-١٥١، الفقرات ٢٠٠٤يونيه / حزيران
  .٨٦ والتوصية رقم ٩٧   انظر االتفاقية رقم 46
ويكفل .  ومنظمة دول شرق الكاريبيالمكسيك وجامايكا وترينيداد وتوباغو وبربادوس اتفاقات مع آل من آندا   مثًال، أبرمت 47

دول الكاريبي المشارآة في البرنامج الكندي للعمال الزراعيين الموسميين الدخول المنظم للعمال الزراعيين من المكسيك ومن 
انظر . االتفاقات إلى آندا لمدة ال تقل عن ثمانية أشهر سنويًا للتعويض عن نقص اليد العاملة في ذروة فترات الغرس والزرع والحصاد

 www.hrsdc.gc.ca: موقع الحكومة الكندية على اإلنترنت لمزيد من المعلومات على العنوان التالي
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  الشعوب األصلية والقبلية
سكان المتحدرون الزراعة أآثر من الفي  الشعوب األصليةيعمل السكان المتحدرون من من المرجح أن  .٢٦٧
وا يكسبون وإذا آان. التمييز من حيث ظروف االستخداميواجهون بحكم الواقع  و،٤٨شعوب غير األصليةمن ال

الوصول إلى سبل  بوصفهم مزارعي آفاف، فإن مشاآلهم الرئيسية تنجم عن عدم المساواة في مسبل عيشه
آما أنهم . األراضي وملكيتها واالئتمان وتسهيالت التسويق والمواردزة امتالك األراضي فيما يتعلق بحقوق حيا

غالبًا ما يتعرضون للتجريد القسري من ملكية األراضي ألغراض إنشاء المشروعات الزراعية وآذلك ألنشطة 
ن من السكا وفي جميع هذه الحاالت، ينبغي أن توفر السياسات الرسمية تدابير لتمكين .٤٩قطع األخشاب والتعدين

  . ٥٠الشعوب األصلية من الوصول إلى الموارد، بما في ذلك وسائل القيام بأنشطة يكسبون منها معيشتهم

وحقوقهم  الشعوب األصلية العمال منحماية ) ١٦٩رقم  (١٩٨٩وتكفل اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية،  .٢٦٨
اقية في جزئها الثاني الحقوق وملكية وتتناول االتف. الزراعةفي في االستخدام الموسمي والعرضي، بما في ذلك 

.  في الموارد الطبيعيةؤالء السكانه األراضي التي آانت اِلشعوب األصلية تحتلها تقليدياًّ وآذلك ضمان حقوق
 بالحق في الحماية يتمتعونالشعوب األصلية العمال المتحدرون من وينص الجزء الثالث من االتفاقية على أن 

الممارسات الوطنية آما يتمتع به غيرهم من العمال في نفس القطاعات وأنه يجب أن التي تكفلها القوانين و
أما الجزء الرابع فيتناول . االنتصاف المتاحة لهمسائل بوبحقوقهم بموجب تشريع العمل وتام يكونوا على إلمام 

ية والمهن التقليدية  تعزيز الصناعات الريفعو إلى التدريب المهني والحرف اليدوية والصناعات الريفية ويد
  . ٥١على الذات وتنميتهااالقتصادي والنهوض بها آأداة للحفاظ على ثقافات الشعوب األصلية واعتمادها 

  المزارع
، تشكل قطاعًا اقتصادياًّ مهماًّ بالنسبة )١١٠رقم  (١٩٥٨ اعتماد اتفاقية المزارع، عندآانت المزارع،  .٢٦٩

 وتم اإلقرار على نطاق واسع بظروف المعيشة والعمل ،شبه المدارية و،لكثير من البلدان في المناطق المدارية
واالتفاقية رقم . وآان الهدف الرئيسي لالتفاقية ضمان حماية أوسع نطاقًا لهؤالء العمال. السيئة لعمال المزارع

 صك شامل يتناول، من بين أمور أخرى، ظروف ،١٩٨٢٥٢ التي يكملها البروتوآول المتعلق بها لعام ،١١٠
العمل وعقود االستخدام والمفاوضة الجماعية وأساليب سداد األجور واإلجازات مدفوعة األجر والراحة 

ث العمل والحرية النقابية وتفتيش العمل واإلسكان والرعاية واداألسبوعية وحماية األمومة والتعويض عن ح
وللدول المصدقة . كفل حماية محددةوالجزء الثاني الذي يتناول تعيين العمال المهاجرين وتوظيفهم ي. الطبية

 التي تصاحبها عددًا من التدابير ١١٠ وتقترح التوصية رقم .٥٣إمكانية استثناء هذا الجزء من تطبيق االتفاقية
وتقدم توجيهات مفصلة في مجاالت مثل . التي ينبغي أن تتخذها الحكومات لتحسين ظروف عمال المزارع

متساوية وساعات العمل القيمة العمل ذي اللنساء عن لمساواة في األجر ال والتدريب المهني وأنظمة سداد األجور
  .دث العمل واألمراض الصناعية وتفتيش العملواوالرفاهية والتعويض عن ح

قليل من العدد هذا الصدقها يكون قد لألمل أن  ونظرًا إلى النطاق الشامل لهذه االتفاقية، فمن المخيب .٢٧٠
  .٥٤البلدان

                  
  . ، مرجع سابقمواجهة التحديات: المساواة في العمل:  ي   مكتب العمل الدول48
، مرجع سابق، ٢٠٠٧، تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقية والتوصيات، ١٦٩   انظر مثًال التعليقات على االتفاقية رقم 49

  . جع سابق، مر٢٠٠٦تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، : ومكتب العمل الدولي
  .١٩٨٨، جنيف، ٧٥، التقرير السابع، مؤتمر العمل الدولي، الدورة النهوض بالعمالة الريفية:     مكتب العمل الدولي50
  . فيما يتعلق بإدارة الشعوب األصلية٧   انظر أيضًا الفصل 51
  .ل مواآبين للعصر   مصدقان من قبل عشر دول عضو ودولتان عضوان على التوالي ومصنفان آاتفاقية وبروتوآو52
  .   استخدمت دولة واحدة فقط هذه اإلمكانية53
المناطق المدارية أو  بأنها تشمل أي مشروع زراعي يستخدم بشكل منتظم عماًال موظفين ويقع في المزرعة   تعرف االتفاقية آلمة 54

أو الفول  الكاآاو أو الجوز الهندي أو الموز أو المطاط، ويهتم أساسًا بزراعة أو إنتاج البن أو الشاي أو قصب السكر أو شبه المدارية
 ألغراض السينكونا أو األناناسأو الحمضيات أو زيت النخيل أو ) السيزال والجوت والقنب ( القطن أو التبغ  أو األليافالسوداني أو

  .منتظم بشكل اال موظفين؛ فهي ال تعني الحيازات العائلية أو الصغيرة التي تنتج لالستهالك المحلي وال تستخدم عمتجارية
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  ارعون بالمشارآةالمستأجرون والمز
ًا للدول األعضاء فيما إرشاد، )١٣٢رقم  (١٩٦٨توفر توصية المستأجرين والمزارعين بالمشارآة،  .٢٧١

. ن الذين ال يتلقون أجورًا ثابتةيعيازرمن العمال اليتعلق بالمستأجرين والمزارعين بالمشارآة والفئات المماثلة 
زيادة رفاهية هؤالء العمال بشكل تدريجي ومستمر وتضمن وينبغي أن تعزز السياسات االجتماعية واالقتصادية 

 عنوينبغي أن تعود إليهم المسؤولية الرئيسية . لهم أآبر درجة ممكنة من استقرار وضمان العمل وسبل العيش
 المنظمات الممثلة إنشاء تشجيع نبغيوي. الوصول إلى امتالك األراضيأن توفر لهم سبل إدارة حيازتهم و
  .لمزارعين بالمشارآة ونحوهم والمنظمات الممثلة لمصالح مالك األراضيللمستأجرين وا

  معايير العمل الدولية وأثرهامالءمة 
رغم أنه ال يوجد صك شامل يتناول القطاع الريفي، فإن لمنظمة العمل الدولية عددًا آبيرًا من الصكوك  .٢٧٢

 قانونياًّ دولياًّ لحماية العمال الريفيين، وعلى فهي توفر إطارًا. التي تنطبق على القطاع الريفي، ال سيما الزراعة
وليس من السهل . غير أن آثرة عدد الصكوك المعنية قد يجعل من الصعب ترويجها. األخص العمال الزراعيين

بالضرورة التعرف عليها وقد يسبب ذلك مشاآل في تصور نوع الحماية التي تكفلها معايير العمل الدولية للعمال 
ناك صعوبة أخرى ناجمة عن أن الصكوك ذات الصلة، عدا الصكوك األساسية وبضعة صكوك وه. المعنيين

فمعدالت . ، ال تحظى بتصديق جيد١٢رقم  و١١األولوية واالتفاقيتان رقم ذات تفاقيات االأخرى منها ثالث من 
 ،زراعة خصيصًاالتي تتناول الذات الوضع المؤقت االتفاقيات والتفاقيات المواآبة للعصر على اتصديق ال

التفاقية رقم على ا ثمانية تصديقات وبين ١١التفاقية رقم على ا تصديقًا ١٢٢ راوح بينفهي تت. اًًمتفاوتة جد
رغم أن الدول المصدقة ال تستخدم إال نادرًا إمكانية استثناء العمال الزراعيين من وعالوة على ذلك، . ١٨٤

 سلطت الضوء على مشاآل جسيمة متعلقة بالتطبيق في عدد تطبيق بعض االتفاقيات، فإن هيئات اإلشراف قد
  .آبير من البلدان

  استنتاجات
 حماية علىولئن تم إدخال بعض التحسينات . ال يزال العمال الريفيون يشكلون عالمياًّ أآبر قوة عاملة .٢٧٣

شريع العمل وغيره عديد من البلدان األخرى، بتالفي شمولين العمال الزراعيين في بعض البلدان، فإنهم ليسوا م
نفاذ األحكام إل السياسية اإلرادةعالوة على ذلك، فإن عدم توافر الموارد وانعدام . من اللوائح التي تحمي العمال

منع العمال من التمسك بحقوقهم تغالبًا ما ، هي أمور والفقر والقصور في التنظيم وتفشي األميةوآذلك العزلة 
  .دي العاملة بالنسبة لهؤالء العمال ال تزال هائلةوالفجوة في حماية األي. بشكل آامل

؟ قد   وتدارآهاما هي الخيارات للمضي قدمًا في التصدي لهذه األوجه الهائلة من العجز في العمل الالئقو .٢٧٤
فقد يكون من الممكن دعوة الدول األعضاء إلى استعراض . يكون الخيار األول العمل على المستوى الوطني

ن بأجر وعلى األخص ون الريفيو العمال الريفيين، بمن فيهم العاملتشملسيع تغطية الحماية لتشريعها من أجل تو
ضمان حمايتهم بموجب المبادئ والحقوق األساسية في العمل آما يتضمنها نص إعالن منظمة العمل الدولية 

ريع الوطني، بما في ذلك وقد يتطلب ذلك رصدًا وإنفاذًا أفضل للتش. بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل
  .ي أحرزتهذتدابير التي اتخذتها البلدان وتقييم التقدم الالغير أنه ليس هناك آلية قائمة لرصد . توسيع تفتيش العمل

 في القانون الوطني كون موجودًاوقد يكون الخيار الثاني دعوة الدول األعضاء إلى سحب أي استثناء قد ي .٢٧٥
وقد يشمل ذلك أيضًا دعوة الدول األعضاء إلى النظر . ساسية على العمال الريفيينالمتعلق بتطبيق االتفاقيات األ

السالمة والصحة  (١٨٤االتفاقيات ذات الصلة والمواآبة للعصر، خصوصًا االتفاقيات رقم على تصديق الفي 
اإلدارة قرر أن مجلس اإلشارة إلى وتجدر ). سياسة العمالة (١٢٢ورقم ) تفتيش العمل (١٢٩ورقم ) المهنيتان

األولوية، بما فيها االتفاقيتان رقم ذات تفاقيات االترويج  ٥٥ه ينبغي تعزيز أن٢٠٠٧نوفمبر  /في تشرين الثاني
  .١٢٩ ورقم ١٢٢

وقد يتمثل خيار ثالث في النظر في مزايا توحيد جميع المعايير ذات الصلة في صك واحد من أجل توفير  .٢٧٦
.  مليار شخص٣٫٤ون في المناطق الريفية عبر العالم والبالغ عددهم حماية أآثر فعالية لألشخاص الذين يعيش

) ١٤١رقم  (١٩٧٥واتفاقية منظمات العمال الريفيين، ) ١١٠رقم (ومن الممكن أيضًا النظر في اتفاقية المزارع 
مال  آافة العتشملعن آثب لتحديد الصعوبات والعقبات أمام التصديق والتنفيذ بشكل أفضل ولتوسيع التغطية ل

                  
  .GB.300/13 والوثيقة ٨٠الفقرة ، GB.300/LILS/6   انظر الوثيقة  55
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لفجوة الهائلة في الحماية، قد تستجيب منظمة العمل لونظرًا إلى العدد الكبير لألشخاص المعنيين و. الريفيين
 . الجهود الرامية إلى خلق العمالة آمخرج للعمال الريفيين من الفقردعمالدولية بتوفير إطار من شأنه أن ي

  للسياسة العامةرئيسيةالية توجيهالمبادئ ال
  :  وتعزيز وتحقيق ما يلياحترام  

  الحرية النقابية واالعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية؛  -
  القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؛   -
  القضاء الفعلي على عمل األطفال؛  -
  .القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة  -

 األساسية وغيرها من معايير العمل ذات الصلة، بما فيها االتفاقيات زيادة التصديق والتنفيذ الفعلي لالتفاقيات  
  .والمعايير المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين وتفتيش العمل والضمان االجتماعي

ضمان تغطية العمال الريفيين، والعمال الزراعيين خاصة، بموجب القوانين واللوائح الوطنية وآذلك في   
  .الممارسة

 .ية حقوق الفئات المستضعفة بشكل خاص، مثل العمال المهاجرين والشعوب األصليةضمان حما  
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   ٧الفصل 

  والتمكينالسديدة إلدارة ا تعزيز  :الحوار االجتماعي
  األآثر فعالية والمؤسسات

 مقدمة
 وتضطلع . هذا الفصل أهمية قضايا اإلدارة في عالم العمل وفي سياق التنمية االقتصادية المحليةيتناول .٢٧٧

الحكومات والشرآاء االجتماعيون بأدوار رئيسية في أنظمة إدارة العمل ومؤسسات الحوار االجتماعي التي تقدم 
األنظمة هذه توسيع نطاق وهناك حاجة إلى . إمكانيات بناء توافق اآلراء على المستويين الوطني والقطاعي

لة لتشجيع اإلدارة الديمقراطية في التنمية االقتصادية  لتشمل المناطق الريفية حيث يمكنها توفير وسيوالمؤسسات
وتتيح الالمرآزية فرصة للفعاليات المحلية للمشارآة على نحو أآمل في اإلدارة، لكنه يجب تعزيز . المحلية

القدرات ويجب أن تتمكن الهيئات المكونة الثالثية من العمل مع الفعاليات األخرى المعنية بالتنمية االجتماعية 
 . والفقر واإلدارة الضعيفة يزيدان من احتمال حدوث العنف واالضطرابات االجتماعية. القتصاديةوا

 أهمية قضايا اإلدارة
وتبرز قضايا . اإلدارة بشكل عام هي عملية صنع القرارات والطريقة التي تنفذ بموجبها هذه القرارات .٢٧٨

د السياسة العامة أو سير عمل البيروقراطية أو اإلدارة في نظام اإلدارة آكل وفي أقسامه المختلفة مثل تحدي
ويعتبر وضع قواعد عادلة وتطبيقها بشكل غير متحيز من بين السمات الرئيسية لإلدارة . السلطة القضائية

السديدة آما هو شأن مبادئ من قبيل المشارآة والعدالة واللياقة والمساءلة والشفافية والكفاءة التي تشكل أساس 
 .   ١العمل الحكومي

واإلدارة أآثر من أي شيء آخر عملية سياسية تتوقف المشروعية فيها على إدراك الناس بأن أصواتهم  .٢٧٩
وتمكن الحرية النقابية وممارسة الحوار . لقيت آذانا صاغية وأنه تم االعتراف باحتياجاتهم وحل مشاآلهم

 . االجتماعي من المشارآة الديمقراطية في صنع القرار

واألحزاب . ارة على الحكومة رغم أن الحكومة تؤدي دورا رئيسيا في اإلدارة آكلوال تقتصر اإلد .٢٨٠
السياسية وأصحاب المصالح االقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وأبرز الفعاليات االقتصادية مثل المنشآت 

كونة الثالثية واإلدارة في عالم العمل هي شاغل أساسي من شواغل الهيئات الم. معنية جميعها بقضايا اإلدارة
 .    لمنظمة العمل الدولية

وقد أآد . ولم يسبق لقضية اإلدارة أن استرعت مثل هذا االهتمام في المناقشات الدولية العامة من قبل .٢٨١
الذي يدعو إلى الشراآة العالمية لتحقيق التنمية، على التزام مشترك   من األهداف اإلنمائية لأللفية،٨الهدف 

وشرعت المؤسسات المالية . تنمية والتخفيف من حدة الفقر على الصعيدين الوطني والدوليباإلدارة السديدة وال
في ربط القروض واإلعانات بقضايا اإلدارة من قبيل تلك المتعلقة باالستقامة في  الدولية وأبرز الجهات المانحة

. م بحقوق اإلنسان ومكافحة الفساداستخدام األموال والشفافية في صنع القرار والمساءلة أمام المواطنين وااللتزا
 من الوآاالت اإلنمائية الوطنية ومتعددة األطراف ومؤسسات البحث المستقلة أدوات دولهذا الغرض طور عد

                  
  :     انظر1

ODI: Governance assessment: Overview of governance assessment frameworks and results from the 2006 World 
Governance Assessment, report from ODI Learning Workshop, 15 Feb. 2007,  

  :متاح على الموقع التالي
http://www.odi.org.uk/pppg/politics_and_governance/publications/WGA_workshop_150207_report.pdf. 
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: وتقّيم المؤشرات العالمية لإلدارة، التي وضعها البنك الدولي، ستة أبعاد لإلدارة هي. ومؤشرات لتقييم اإلدارة
األنظمة؛ سيادة القانون؛ مكافحة  الستقرار السياسي؛ فعالية عمل الحكومة؛ نوعيةإسماع الصوت والمساءلة؛ ا

 وقام مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمؤشرات اإلدارة باستطالعات لرأي المواطنين بشأن التنمية. الفساد
. اإلدارية للحكومات المحليةالبرلمانية واألنظمة االنتخابية وحقوق اإلنسان والعدالة والالمرآزية واإلصالحات 

 في المملكة المتحدة عمليات تقييم وطنية لإلدارة من أجل تقييم قدرة الحكومة إدارة التنمية الدوليةوتستعمل 
 .  ومساءلتها ومدى استجابتها

وعندما جرت آخر مناقشة عامة بشأن العمالة الريفية، آان آثير من البلدان خاضعا لحكم أنظمة استبدادية  .٢٨٢
ولدى العديد من هذه البلدان . واليوم تعلن أغلب الحكومات االلتزام بالمبادئ الديمقراطية. حكم الحزب الواحدأو 

واعترف آثير منها بالعالقة بين اإلدارة . مجالس نواب ورؤساء حكومات اختيروا عن طريق عملية انتخابية
ولم يتم . البلدان تظل دون الطموحات الديمقراطيةبيد أن اإلنجازات الحالية في أغلب . السديدة والنمو االقتصادي

بعد الوصول إلى ما لألنظمة الديمقراطية من مميزات جوهرية من بينها، على سبيل المثال ال الحصر، 
 . فاإلدارة السديدة إذن عمل يتطلب طول أناة. اإلنصاف والشمولية واحترام حقوق األقليات وحقوق المحرومين

  ١-٧اإلطار 
  السديدةاإلدارة

 المشارآة المساءلة االستجابة القدرة
 يضمان االستقرار السياس  

 . واألمن
استحداث إطار قانون   

 .تللحقوق والمسؤوليا
إتاحة ظروف مالئمة   

لالستثمار والتجارة ونمو 
 .ليخادمفرص العمل وال

إدارة األموال العامة وتنفيذ   
السياسات العامة على نحو 

 . فعال
العامة خدمات المن أن التأآد   

 .تلبي احتياجات الناس
ضمان أمن الحدود ومساعدة   

الناس في التنقل المأمون 
 .والقانوني

تنفيذ سياسات عامة تلبي   
 . احتياجات الفقراء

تسخير األموال العامة لصالح   
 .الفقراء

توفير المنافع والخدمات   
العامة بطريقة تخفف من 
التمييز وتسمح للمواطنين 

 .  منهاآافة من االستفادة

احترام حقوق اإلنسان وال   
سيما حرية التعبير والحرية 

 .النقابية وحرية الصحافة
تعزيز المعايير األخالقية   

العليا لدى الموظفين 
الحكوميين ومعاقبة مرتكبي 

 . الفساد
ضمان االمتثال للقانون من   

خالل خدمات تفتيش فعلية 
 .مثال

ون من ضمان سيادة القان  
 .خالل نظام قضائي مستقل

إتاحة فرص منتظمة لتغيير   
 .القادة بطرق سلمية

 .الحرية النقابية  
 .ةشفافعمليات انتخابية   
 .الحوار االجتماعي  
مشاورات شاملة وضمان   

إسماع الصوت في وضع 
 . السياسة العامة

 في ةالمشارآة الديمقراطي  
 . عمليات صنع القرار

ألنظمة الوصول إلى ا  
 .القضائية

  :معلومات مستقاة من مصادر مختلفة من بينها
DFID: Making governance work for the poor, 2006, p. 20; USAID: Democracy and governance: A conceptual 
framework. 

 قضايا اإلدارة في عالم العمل
ثير منها بواسطة معايير العمل الدولية التي  الكويعاَلج. قضايا اإلدارة طاغية الحضور في عالم العمل .٢٨٣
 مبادئ شاملة لإلدارة السديدة وال سيما تلك التي تعتبر مبادئ وحقوق أساسية في العمل من قبيل الحرية زتبر

وتفتيش العمل وعمليات اإلدارة السديدة النقابية واألطر المؤسسية لإلدارة السديدة آتلك المتعلقة بإدارة العمل 
اإلدماج االجتماعي آما أن الكثير من صكوك منظمة العمل الدولية يرآز على .  على المشاورة الثالثيةالتي تشدد

وإسماع الصوت والتمثيل من خالل الهيكل الثالثي والحوار .  وحقوق المجموعات المهشمة والمستضعفة
 .  االجتماعي مالزمان لنشوء هذه الصكوك ووضعها موضع التنفيذ

ل مفتقدة في االستراتيجيات التنموية لكثير من البلدان، رغم  أن جودة إدارة سوق العمل وإدارة سوق العم .٢٨٤
يمكن أن تكون عامال مهما في تحديد ما إذا آانت البلدان قد نجحت في زيادة فرص العمالة الكاملة والمنتجة 

لل الذي تتسم به طبيعة ، يمكن للخ٢وآما رأينا في الفصل . بشكل عام والمختارة بحرية وفرص العمل الالئق
وعلى . سوق العمل الريفية في بعض األحيان والنقص في خدمات سوق العمل أن يعيقا التنمية االقتصادية

 بذلك أن تساهم في تحقيق عالعكس، يمكن إلدارة فعالة لسوق العمل أن تقوي االمتثال للقانون الوطني وتستطي
ولهذا الغرض تحتاج الحكومات الوطنية والسلطات . م األسواقمناخ مستقر لألعمال عبر تشجيع االستثمار ودع
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المحلية إلى تعزيز البيروقراطيات الفعالة التي تخلو من الفساد والتحرش، وتتميز بالشفافية والتناسق في تطبيق 
  ثالثوتحظى. ٢القواعد واللوائح، وتحمي االلتزامات التعاقدية وتنفذها وتحترم حقوق العمال وأصحاب العمل

نظام جيد إلدارة العمل :  رئيسية بمكانة مرآزية في تحقيق إدارة فعالة وعادلة لسوق العمل، وهيفاعلةجهات 
  .  والمنظمات التمثيلية ألصحاب العمل والمنظمات التمثيلية للعمال

امة يشمل آل أجهزة اإلدارة الع"، ٣)١٥٠رقم  (١٩٧٨ونظام إدارة العمل آما تحدده اتفاقية إدارة العمل،  .٢٨٥
 سواء أآانت إدارات وزارية أو أقسامًا عامة، بما في -أو المشارآة في إدارة العمل /المسؤولة عن إدارة العمل و

 وأي إطار -ذلك األقسام شبه العامة أو اإلقليمية أو المحلية أو أي شكل آخر من أشكال اإلدارة الالمرآزية 
 ".شارة ومشارآة أصحاب العمل والعمال ومنظماتهممؤسسي يقام لتنسيق أنشطة هذه األجهزة، ولتأمين است

وتنص . فدورها في إنشاء إطار إدارة في عالم العمل من خالل السياسات العامة والقوانين واللوائح دور واضح
تكون مسؤولة عن  ...األجهزة المختصة في إطار نظام إدارة العمل " من االتفاقية المذآورة على أن ٦المادة 

وتكون، في حدود اإلدارة . وتنسيق وفحص ومراجعة سياسة االستخدام الوطنية أو تشارك في ذلكإعداد وتنفيذ 
وتقوم الهيئات ". العامة، أدوات فعالة في إعداد وتطبيق القوانين واللوائح التي تنفذ بموجبها هذه السياسة

دمين واألشخاص الذين المختصة بجملة من المهام منها وضع سياسة وطنية للعمالة واستعراض وضع المستخ
يعانون من البطالة الكاملة أو الجزئية، وتشجيع التشاور والتعاون الفعالين بين السلطات والهيئات العامة 
ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية وعلى مستوى مختلف 

. ٤قنية ألصحاب العمل وللعمال ولمنظماتهم بناء على طلبهمقطاعات النشاط االقتصادي، وتقديم المشورة الت
 على توسيع نطاق وظائف نظام إدارة العمل ليتجاوز االقتصاد المنظم ويشمل األنشطة المتعلقة ٧وتنص المادة 

بظروف العمل والحياة العملية للعمال الذين ليسوا بعمال مستخَدمين حسب القانون، مثل المستأجرين الذين 
 مساعدة خارجية والمزارعين بالشراآة والفئات المماثلة من العمال الزراعيين، والعاملين لحسابهم قونيتل ال

الخاص الذين ال يتلقون مساعدة خارجية والمستخدمين في االقتصاد غير المنظم وأعضاء التعاونيات والمنشآت 
  .  أو التقاليد المحليةالتي يديرها العمال واألشخاص العاملين في ظل نظم قائمة على األعراف

ويتضح أن هذه األحكام مجدية بالنسبة ألي مناقشة بشأن تعزيز العمالة الريفية وأنها تشكل تحديات  .٢٨٦
الحاجة إلى إدماج صريح للقضايا الريفية ضمن السياسة الوطنية للعمالة : ومن أبرزها. للهيئات المكونة الثالثية

قتصاد الريفي؛ الحاجة إلى إطار شامل لقانون العمل يأخذ بعين التي تراعي السمات المميزة للعمل في اال
  العمالة األآثر شيوعا في القطاع الريفي آي ال يستمر التعامل مع شروط االستخدام والعمل لاالعتبار أشكا

وقضايا الحماية االجتماعية في فراغ قانوني؛ القدرة المؤسسية للحكومة والشرآاء االجتماعيين على القيام 
التشاور والتعاون على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية ومعالجة ظروف العمل والحياة العملية للذين ب

 .  ليسوا بمستخدمين وفقا للقانون

وتحصر وزارات العمل في آثير من البلدان النامية مجال أنشطتها بالعاملين بأجر، الذين قد ال يشكلون  .٢٨٧
القوى العاملة، وذلك ألن عقود االستخدام هي المدخل الرئيسي الذي يمكن  في المئة من ١٠على األآثر سوى 

ووسع القليل نسبيا من البلدان من وظائف إدارة العمل لتشمل أنشطة متعلقة . من خالله إلدارات العمل أن تتدخل
 من االتفاقية ٧ة بظروف العمل والحياة العملية في المناطق الريفية واالقتصاد غير المنظم، آما نصت عليه الماد

ندرة الموارد البشرية والمالية الكفيلة برصد مالئم : وقد يرجع هذا األمر إلى عدد من العوامل هي. ١٥٠رقم 
للتطورات على صعيد القوى العاملة بأآملها؛ االفتقار إلى الروابط بين وزارة العمل والوزارات األخرى التي 

 وزارة الزراعة أو وزارة التجارة والصناعة؛ قلة المعارف تضطلع بمسؤوليات في التنمية الريفية، مثل
 .وعلى المستوى المحلي واالتصاالت مع المؤسسات الريفية؛ ضعف الوجود المؤسسي على  مستوى المقاطعات

 القضايا الرئيسية المتعلقة ٢٦مباشرة في الفقرة ) ١٥٨رقم  (١٩٧٨وتتناول توصية إدارة العمل،  .٢٨٨
وصي بأن ترتب الخدمات الميدانية بشكل يناسب تنظيمها وتشغيلها على نحو فعال، وبأن وت. بالمرآزية الخدمات

تلبي خاصة احتياجات مختلف المناطق، وأن يتم تزويدها بما يكفي من الموظفين وبمعدات وتسهيالت النقل وأن 
 .   مناطق مختلفةتعطى لها تعليمات وافية وواضحة لتحول دون تأويل القوانين واللوائح تأويال مختلفا في

                  
  .٢٠٠٢ ، جنيف، ٩٠، مؤتمر العمل الدولي، الدورة استنتاجات بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم:     مكتب العمل الدولي2
  . دولة عضوًا في منظمة العمل الدولية٦٧، صدقت على هذه االتفاقية ٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول٣١   بحلول 3
 والعديد من فقرات التوصية رقم ١٥٠ من االتفاقية رقم ٥ ،٣، ٢، ١   من الواضح أن إدارة العمل مهمة حكومية، غير أن المواد 4

 من خالل التشاور -ق بين نظام إدارة العمل مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  المصاحبة لها تنص على التفاعل الوثي١٥٨
  .    والتعاون والمشارآة والتفاوض وتفويض بعض األنشطة أو تقديم المشورة التقنية أو المعلومات
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ويدرك العديد من البلدان أهمية بناء مؤسسات وشبكات الحوار االجتماعي على المستوى الوطني بغية  .٢٨٩
ضمان إسماع صوت منظمات الشرآاء االجتماعيين حينما تتم مناقشة السياسات العامة الوطنية وتطويرها 

تي تقدم الخدمات الرئيسية في المناطق الريفية ومها يكن، تكون الوآاالت الحكومية ال. ٥وتنفيذها واستعراضها
غائبة في آثير من الحاالت عن هذا المستوى الوطني من الحوار االجتماعي، شأنها في ذلك شأن المنظمات 
الممثلة ألصحاب العمل وللعمال في األرياف والمزارعين ومستعملي المياه والرعاة وصائدي األسماك ومن 

ابط أفقية ضمن الحكومة لضمان أن تشمل مناقشات السياسة العامة آل الوآاالت وثمة حاجة إلى رو. شابههم
آما ينبغي وضع ترتيبات الحوار . المعنية، ولكن الروابط العمودية للتشاور والتواصل والتنسيق مهمة أيضا

  .   االجتماعي، قدر اإلمكان، على المستويات اإلقليمية والمحلية والقطاعية

ولقد ورثت . ارات العمل من ضعف نسبي وال يتعدى مجال نشاطها النطاق الوطنيوتعاني آثير من إد .٢٩٠
آثير من البلدان النامية هياآل من فترة االستعمار ولم تقم بجهد يذآر من أجل إعادة تنظيم برامجها ونُهجها 

لعاملة في المناطق وقد تكون البلدان التي يعيش ويعمل فيها جزء آبير من القوى ا. وأنشطتها آي تحقق أثرا أآبر
الريفية بحاجة إلى أن تبحث ما إذا آانت أهداف نظام إدارة العمل لديها وهيكله التنظيمي والموارد المخصصة له 

ففي . وأساليب عمله الحالية تمكنها من تقديم الخدمات األساسية لرفاه العمال الريفيين والعاملين لحسابهم الخاص
ال، يعتبر تفتيش العمل من بين الخدمات الرئيسية التي تقدمها وزارات العمل، آثير من البلدان، على سبيل المث

ولم ُيبذل مجهود يذآر . ولكن التفتيش يكاد يرآز فقط على تفتيش المصانع ويغفل أغلب أماآن العمل الزراعية
مثل هيئات  الحكومية األخرى المسؤولة عن العمل في المناطق الريفية ش مع هيئات التفتينلتطوير التعاو

وفي بعض .  تزويد األرياف بالكهرباءتالتفتيش في مجال الصحة أو المفتشين في مجال السالمة في إطار عمليا
. الحاالت، قد ال تراعي إدارة العمل قضايا األرياف ال لسبب إّال ألنه لم تعيَّن أي وحدة مسؤولة عن هذه المسائل

لة عن قضايا المرأة أو عمل األطفال، المثل عن الطريقة التي يمكن وتقدم البلدان التي لديها وحدات إدارية مسؤو
وتوخيا . بها للتغيرات الهيكلية في تنظيم العمل ضمن وزارة ما أن تؤدي إلى إيالء االهتمام لشواغل معينة

 إدارة العمل من أجل تعزيز العمل إعادة تنظيملتحسين عدد من البلدان لثمرة جهودها، شرعت في عملية 
 . ٦ئقالال

ويعتبر إنشاء المجلس الوطني للتنمية االقتصادية والعمل في جنوب أفريقيا مثاًال على إعادة التفكير في  .٢٩١
التفاعل بين الحكومة والهيئات المكونة بهدف جعل صنع القرار في المجال االقتصادي أآثر شمولية وتعزيز 

للتنمية االقتصادية والعمل عدة وزارات ويجمع المجلس الوطني . النمو االقتصادي واإلنصاف االجتماعي
 المنظمة على المستوى الوطني منظمات العمال والمجموعات المجتمعيةالمشاريع ونظمات أصحاب حكومية وم

راء بخصوص قضايا السياسة االجتماعية واالقتصادية من خالل في اآللتتناقش وتحاول الوصول إلى توافق 
 للتنمية االقتصادية والعمل، ولكن وزارات التجارة مل المجلس الوطنيوتمول وزارة الع. الحوار االجتماعي

والصناعة، والمالية واألشغال العامة معنية أيضًا بشكل أساسي، آما أن الوزارات األخرى تحضر االجتماعات 
ويسعى المجلس الوطني للتنمية االقتصادية والعمل أيضا . مجاالت اختصاصهابعندما تناقش قضية ذات صلة 

  .     مستوى المقاطعاتاالقتصادية واإلنمائية علىإلى إرساء عالقات بناءة مع الحكومات والمنتديات 

 مؤسسات الحوار االجتماعي
يمكن أن تكون المؤسسات القوية للحوار االجتماعي عامال مهما في تعزيز اإلدارة السديدة في عالم  .٢٩٢
االجتماعي فرصة ألشد المتأثرين بالقضايا قيد المداولة وفيما يتعلق بإدارة سوق العمل، يقدم الحوار . العمل

وبإمكان الحوار االجتماعي أن يوسع نطاق فهم عمليات صنع السياسة العامة وأن يزيد من . إلسماع صوتهم
الشفافية والمساءلة في صنع القرار، سواء على مستوى مكان العمل أو في مؤسسات سوق العمل الوطنية مثل 

غير أن .  للعمل أو مجالس الصحة والسالمة أو مراآز اإلنتاجية أو صناديق الرعايةثالثيةالرية ستشاالهيئات اال
ويجب . اضطالع الشرآاء االجتماعيين بدور رسمي في الهيئات الثالثية ال يتحول بالضرورة إلى تأثير حقيقي

ماعيون ممثلين لألطراف تمثيًال على مثل هذه الهيئات أن تكون مستقلة عن الدولة ويجب أن يكون الشرآاء االجت
  . ٧فعندما يضعف أو ينقسم الشرآاء االجتماعيون، يضعف أيضا دور هذه المؤسسات. آامًال في عالم العمل

                  
استنتاجات االجتماع في " الحد من الفقرالهيكل الثالثي آآلية إدارية أساسية للنمو الشامل المؤدي إلى : "     انظر على سبيل المثال5

  .  ٢٠٠٧أبريل /  نيسان٢٧-٢٤أديس أبابا، اإلقليمي األفريقي الحادي عشر، 
  .G. Casale et al.: Re-engineering labour administration to promote decent work (Geneva, ILO, 2006):    انظر6
  :    انظر7

A. Sivananthiran and C.S. Venkata Ratnam (eds): Best practices in social dialogue (New Delhi, International 
Labour Organization subregional office for South Asia and Indian Industrial Relations Association, 2003). 
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وهي تشمل احترام الحقوق األساسية . وال بد من توفر الظروف المؤاتية لكي يتحقق الحوار االجتماعي .٢٩٣
قامة منظمات قوية ومستقلة وتمثيلية للعمال وألصحاب العمل تملك في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وإ

القدرة التقنية وسبل الوصول إلى المعلومات ذات الصلة للمشارآة في المفاوضة الجماعية، واإلرادة وااللتزام 
 وتقع على عاتق الحكومات.  والدعم المؤسسي المناسبيالسياسيين بمشارآة آل األطراف في الحوار االجتماع

تشكيل منظمات من  حيث يمكن ألصحاب العمل وللعمال ممارسة حقهم في مؤاتيةالبيئة المسؤولية توفير 
اختيارهم واالنضمام إليها دون خوف من االنتقام أو الترهيب، وتشكيل األطر القانونية والمؤسسية وغيرها من 

   .األطر التي تمكن األطراف من العمل بفعالية

لرئيسية للحوار االجتماعي في تشجيع بناء توافق في اآلراء والمشارآة الديمقراطية ويتمثل أحد األهداف ا .٢٩٤
.  وهم الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال-بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في عالم العمل 

اجتماعية مهمة وتنطوي هياآل الحوار االجتماعي وعملياته الناجحة على إمكانيات آفيلة بحل مسائل اقتصادية و
ففي . ٨ العمل ودعم التقدم االقتصاديواالستقرار االجتماعيين وفي مجالوتشجيع اإلدارة السديدة وإرساء السلم 

عدد من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية مثال تمكنت الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات 
 عملية إعداد أوراق  عناصر برنامج العمل الالئق فيالعمال، من خالل عملية الحوار االجتماعي، من إدماج

 . استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر

  توسيع نطاق : المفاوضة الجماعية في الزراعة
 اإلدارة السديدة لتشمل المناطق الريفية

وفي المناطق الريفية تضطلع . المفاوضة الجماعية شكل من أآثر أشكال الحوار االجتماعي شيوعا .٢٩٥
ات الجماعية في القطاع الزراعي بدور هام للغاية في ضمان ظروف العمل الالئقة وتوفير عالقات عمل االتفاق

وتضع هذه االتفاقات في غالب األحيان مبادئ وعمليات اإلدارة . مستقرة في المزارع الكبرى والمزارع التجارية
ماعية على أحكام قانون العمل المتعلقة وتنطوي آثير من هذه االتفاقات الج. المتفق عليها على مستوى المنشأة

وهذا األمر مهم لسببين . ومدفوعات ساعات العمل اإلضافية واإلجازات والرعاية الطبية بقضايا مثل وقت العمل
أوًال، ألنه في الوقت الذي تقل المعارف ويضعف إنفاذ القانون في المناطق الريفية، تكون أحكام : نرئيسيي

ثانيًا، ألن قوانين العمل آثيرا ما تتناول القطاع . روفة ومقبولة لدى األطراف المعنيةاالتفاقات الجماعية مع
وإدماج األحكام القانونية في االتفاق . الزراعي فيما يتعلق بهذه القضايا على نحو مختلف عن القطاعات األخرى

عمل والعمال وواجباتهم على وتشكل االتفاقات الجماعية فهما مشترآا لحقوق أصحاب ال. يوضح القانون المطبق
وبما أن العديد من المزارع والضيعات الكبرى تكون في مواقع نائية ال يزورها مفتشو العمل . مستوى المزرعة

 . ، فإن هذا الفهم المشترك يحظى بأهمية قصوىقليالإال  

هذه االتفاقات  الجماعية في الزراعة عن أهمية  للمفاوضة حديثًااتفاقًا ٢٣  أفريقيا آشف تحليلوفي .٢٩٦
وتشمل آل . لضمان الحقوق األساسية في مكان العمل، فضًال عن اتخاذ إجراءات لضمان عالقات عمل مستقرة

 والسالمة والصحة مدفوعات ساعات العمل اإلضافية وتعويض إنهاء الخدمة،االتفاقات أبوابًا بشأن األجور و
/ ب األخير مؤشرا لتأثير فيروس نقص المناعة البشريةوقد يكون هذا البا. الجنازة وخدمات تكاليفالمهنيتين و

اإليدز على القوى العاملة الزراعية في أفريقيا ومجهود أصحاب العمل والعمال للتعامل بإنسانية مع عواقب 
) مثال عالوة السكن( اتفاقًا أبوابًا متعلقة بالعالوات ٢٣وتضّمن اثنان وعشرون اتفاقًا من أصل  .المرض

والرعاية ) ة ألسباب شخصيةجازل اإلجازة السنوية واإلجازة المرضية وإجازة األمومة واإلمث(واإلجازة 
) مثل التنبيهات وإنهاء االستخدام(وفي واحد وعشرين اتفاقًا منها وردت أحكام متصلة بتسوية النزاعات . الطبية

فاقات بنودًا متعلقة بوضع العمال في وتضّمن ما يقارب ثالثة أرباع االت. واإلجازة للمشارآة في األنشطة النقابية
وحدد . ، وهذا يبّين أهمية هذه المسألة بالنسبة لرفاه العمال)عمال دائمون أو موسميون أو عرضيون(االستخدام 
 واإلطار الزمني أو العملية التي يمكن من خاللهما للعمال االنتقال من عمالة أقل االختبار فترةعدد منها 
وفي سبعة عشر . آثر انتظاما مثل االنتقال من وضع عامل موسمي إلى وضع عامل دائم إلى عمالة أااستقرار

 اتفاقا أحكاما ١٨اتفاقًا وردت أحكام متعلقة بالتثقيف، سواء التثقيف الموجه إلى العمال أو إلى أطفالهم، وتضّمن 
  .  متعلقة بالحوافز

                  
  .http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/social.htm:     انظر الرابط التالي8
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 الالمرآزية
في جودة وفعالية وآفاءة اإلدارة المحلية والخدمات العامة، تتمثل اإلدارة السديدة على المستويات المحلية  .٢٩٧

 -وتعد الحكومات المحلية. وجودة السياسة العامة المحلية وإجراءات صنع القرار وآيفية ممارسة النفوذ والسلطة
سواء أآانت على صعيد المقاطعة أو البلدية أو المجالس القروية أو أي شكل آخر من السلطات الحكومية دون 

لكن يجب بعث الحياة في المؤسسات من خالل .  اللبنة المؤسسية األساسية لتحقيق إدارة محلية رشيدة-لوطنيةا
آليات وإجراءات إلدارة الشؤون العامة المحلية، تستجيب الحتياجات المجتمع المحلي بما في ذلك أصحاب 

 . لمستخدميناألعمال ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصالح اآلخرين آمجموعات ا
ويمكن تيسير اإلدارة السديدة في المناطق الريفية من خالل الالمرآزية وإعادة هيكلة النظام السياسي  .٢٩٨

ومن شأن . الذي تسند فيه السلطة اإلدارية، وبشكل أقل شيوعا، السلطة الضريبية إلى الوحدات اإلدارية المحلية
وثمة من يعتقد أن إسناد مهمة اتخاذ . ر فعالية وآفاءةالالمرآزية أن تفضي إلى تقديم الخدمات على نحو أآث

قرارات تخصيص الموارد إلى الزعماء المحليين قد يحّسن من التوفيق  بين الخدمات التي يوفرها القطاع العام 
وألن الهيئات المحلية المسؤولة على دراية أآبر بالظروف المحلية ولها إمكانية . وأفضليات السكان المحليين

، فقد تستجيب على نحو أفضل لالحتياجات والرغبات المحلية وقد تكون أآثر إلى هيئاتها المكونةللوصول أآبر 
 ، إذ تؤديدوائر المحرومةالويعتقد أن الالمرآزية مفيدة بشكل خاص للتنمية الريفية في . مساءلة عن قراراتها

لمناطق األآثر فقرًا وتؤدي إلى زيادة حجم عادة إلى نقل صاف للموارد الضريبية من المناطق األآثر غنى إلى ا
 . ٩النفقات وجودتها في هذه المناطق

واإلدارة الديمقراطية المحلية ال تظهر بمجرد نقل السلطة والمسؤولية من المستوى المرآزي إلى  .٢٩٩
يشمل و. المستوى المحلي، بل إنها وسيلة لربط المستوى المحلي بعمليات الحكم واإلدارة على المستوى الوطني

هذا المفهوم النقل العمودي للمسؤوليات والموارد من الحكومة المرآزية إلى الحكومة المحلية وتطوير شبكات 
وتحتاج اإلدارة الديمقراطية المحلية إلى إدارة . أفقية بين الحكومات المحلية والفاعليات المحلية غير الحكومية

 .  ارسات وتنظيم العالقاتوطنية ناجعة وفعالة إلعطاء التوجيهات وبلورة المم
وشرعية  ًاانفتاح رويمكن لالمرآزية، عندما تكون ناجحة، أن تساهم في جعل الحكومة المرآزية أآث .٣٠٠

ومساءلة، وتقديم خدمات أفضل، وتحقيق تنمية قروية أآثر توازنا واستدامة، وتسوية الخالفات المحلية بشكل 
آما يمكن للحكومة المحلية أن . األآثر استضعافًا وحرمانًاأسرع، ومنح قدر أآبر من اإلمكانيات للمجموعات 

 .  تقدم أرضية تدريب للقيادة السياسية وإلدارة الشؤون العامة

  ٢-٧اإلطار 
 التضارب في اإلدارة

  اإلدارة السيئة  اإلدارة السديدة

مشارآة المواطنين المنظمين واألفراد وأصحاب المصالح   
 القطاع العام المحلي، المحليين في صنع القرار في

 والمشارآة  المحليينوالشراآات بين أصحاب المصالح
 .المدنية للمنظمات النسائية 

وإجراءات سلوك المنفتح  أو تقاسم المعلومات والشفافيةال  
 .  واضحة في صنع القرار

لصالح "التنمية (آفاءة السلطات المحلية في تحقيق أهدافها   
 .اردها العامةأو في إدارة مو") الفقراء

الحاالت نزاهة والمساواة في المعاملة في اإلنصاف أو ال  
المشابهة من جانب السلطات المحلية وتقديم الخدمات لتلبية 

 . االحتياجات والمصالح الخاصة للنساء والرجال
مساءلة الممثلين المنتخبين للتعبير عن مصالح وأولويات   

حكومة المحلية، عمل الاطالعهم على هيئاتهم المكونة و
 لتنفيذ األولويات والخطط التي محليينومساءلة الموظفين ال

    .وضعها الممثلون المنتخبون وإطالعهم عليها

 .مجتمع مدني غير مساهم في الحياة العامة  
ة في صنع شارآنقص في المنظمات التمثيلية وقلة الم  

 .القرار بشأن القضايا ذات االهتمام العام
 العامة على نحو اعتباطي دون مراعاة أثر وضع السياسة  

ين والجمهور يالقرارات على أصحاب المصالح الرئيس
العام والمجموعات المستضعفة، ونقص الوعي باألثر 

 . المتفاوت للسياسات والبرامج على النساء والرجال
بيروقراطيات ال تخضع للمساءلة وتخدم مصالحها بدال من   

 .مصالح الجمهور
 غير عادلة انونيةاذ القوانين أو وجود أنظمة قعدم إنف  

وفاشلة في حماية الحقوق وجبر المظالم أو تسوية منصفة 
 . مناسبالوقت الللخالفات في 

 ثقة قوضانالفساد والتعسف في استعمال السلطة اللذان ي  
  .  الجمهور في الحكومة

  : المصدر
Angelo Bonfiglioli: Empowering the poor: Local governance for poverty reduction, United Nations Capital 
Development Fund, New York, 2003. 

                  
  :، وثيقة متاحة على الموقع التاليWorld Bank: Overview of rural decentralization in India (27 Sep. 2000):      انظر9

http://www1.worldbank. org/wbiep/decentralization/.  
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 الضعيفة أصًال ال تحل ةولكن بناء مؤسسات اإلدارة السديدة ليس باألمر الهين، فالمؤسسات الالمرآزي .٣٠١
انتقال المسؤولية دائمًا بانتقال ، لم يتصاحب ةوفي البلدان التي بدأت فيها الالمرآزي. سوى القليل من المشاآل

السلطة أو تخصيص الموارد البشرية وموارد الميزانية الكافية لتوفير الخدمات المطلوبة للمناطق الريفية 
وتطبيق الالمرآزية دون بناء القدرة الضرورية، على السواء بين السلطات . سيما للبلدات النائية والمتفرقة وال

 ةآما أن الالمرآزي. لمحليين، يزيد من ضعف قدرة الحكومة على القيام بمهامهاالمحلية وأصحاب المصالح ا
تحل مشكلة تمرآز أعمال الحكومة في أيدي نخبة ذات نفوذ يمكنها أن تملك األراضي والمياه والموارد  ال

بل الحصول المنتجة األخرى التي يعتمد عليها القسم الكبير من السكان في المناطق الريفية، وأن تتحكم في س
 . عليها

 ج اإلقليميةالنُه
والنهج اإلقليمية للتنمية، التي يشار إليها في بعض . بيد أنه آلما تقدمت العولمة آلما تقدم معها التوطين .٣٠٢

األحيان آتنمية اقتصادية محلية، اعتمدتها آثير من الحكومات ويدعمها بشكل متنام عدد متزايد من المنظمات 
جهة آردة فعل على النتائج المخيبة لآلمال التي حققتها استراتجيات إنمائية  تقليدية وقد ظهر ت من . الدولية

ويرى البعض أن تمرآز صنع القرار في المناطق الحضرية، وال سيما في . عمودية متصلة بجانب العرض
 دون -غرافي العاصمة، وعدم إشراك المنظمات الريفية التمثيلية في عمليات صنع السياسات العامة والبعد الج

  والبيئة الريفية، عوامل توجه ن الفاصل بين صناع القرار الحضريي-نسيان االختالفات االقتصادية واالجتماعية 
  .غالبا السياسات والبرامج الوطنية وتخصيص الموارد على حساب المناطق الريفية

ة بحيث تمكن مجموعات السكان ولالستراتجيات اإلقليمية عدد من الفوائد االجتماعية واالقتصادية الكامن .٣٠٣
. يخص مستقبل هؤالء السكان وهذه المؤسساتالمحليين والمؤسسات المحلية من تبني موقف استباقي فيما 

تساعد المشارآة النشطة لمجموعة من أصحاب المصالح في بناء مجتمع مدني أقوى فحسب، بل تساهم  وال
وتدعو التنمية االقتصادية المحلية إلى . خضوعا للمساءلةأيضا في جعل المؤسسات المحلية أآثر شفافية وأآثر 

تفكير مبدع لوضع استراتيجيات إنمائية قائمة على األصول االقتصادية واالجتماعية المميزة لإلقليم أو الوالية أو 
نافسية مجاالت مثل تحسين القدرة التعلى وعادة ما يرآز ما ينتج من خطط التنمية . البلدية أو المقاطعة المعنية

روح تنظيم المشاريع والنهوض بالمنشآت بالغة الصغر والمنشآت الصغيرة  للمنشآت المحلية وصادراتها وتحفيز
والمتوسطة والتعاونيات وجذب االستثمار الخارجي وتحسين المهارات والمعارف والحد من االستبعاد 

   . االجتماعي وتحسين البنى األساسية

 تحدد مبادرات التنمية االقتصادية المحلية مشارآة الفاعليات المحلية وتشمل العناصر األساسية التي .٣٠٤
وموقفًا استباقيًا للحكومة المحلية ووجود فرق قيادية محلية والتعاون بين القطاعين العام والخاص والتنسيق بين 

سية في هذه وقد أصبحت السلطات المحلية شريكة رئي.  التنمية االقتصادية المحليةتحقيقمن أجل المؤسسات 
 .   ١٠العمليات

إذ أن االفتقار إلى إطار . ورغم ذلك فإن الحكومات المحلية واإلقليمية تواجه عمومًا بيئة إنمائية صعبة .٣٠٥
سياسي وطني داعم ونقص التمويل وضعف قدرة الحكومة، هي عوامل قد تحد من قدرة المؤسسات دون 

. سيما في المناطق التي تعاني من شدة القيود على القدراتالوطنية على تطوير استراتيجيات ناجحة وتنفيذها وال 
ورغم االتجاه نحو الالمرآزية التي يمكن أن تعطي الزخم للنهج اإلقليمية، فإن األنظمة االقتصادية والسياسية 

ى  األمة تبقى في أغلب الحاالت اإلطار الذي تجري فيه األنشطة االقتصادية واالجتماعية عل-والقضائية للدولة 
ففي البلدان التي تشهد ظروف اقتصاد آلي غير مؤاتية مثال، يكون حجم النمو والعمالة، الذي . المستوى المحلي

والربط بين السياسات الوطنية والمحلية أو اإلقليمية وتمويل تنفيذ هذه . يمكن توليده من خالل نهج التنمية محدودا
 . مية إنمائيةالسياسات أمران حاسمان لنجاح أي استراتيجية إقلي

ويبرز االعتماد المتزايد على االستراتيجيات اإلقليمية الحاجة إلى اإلدارة السديدة على جميع المستويات  .٣٠٦
وفيما اعتمدت االستراتيجيات اإلنمائية التقليدية في الغالب على األنظمة الوطنية وعلى قدرات . الحكومية

ونجاح . يجيات اإلنمائية وتنفيذها مسألة وطنية محضةمسؤولي الحكومة المرآزية، لم يعد تصميم االسترات

                  
  :    انظر10

UNDP: A Global analysis of UNDP support to decentralization and local governance programmes 2001 
(Institutional Development Group, Bureau for Development Policy, Sep. 2002), 

  :وللحصول على معلومات عن آتيبات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن اإلدارة الالمرآزية، انظر الرابط التالي
http://www.undp.org/governance/sl-dlgud.htm 
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االستراتيجيات اإلقليمية يعتمد إلى حد آبير على وجود أنظمة مؤسسية  محلية وإقليمية مالئمة وعلى وفرة 
 . األطر ومستويات المهارات الضرورية على آل الصعد الحكومية

 تكلفة اإلدارة السيئة
الل الكشف عن مواطن ضعف المؤسسات والمراقبة الضعيفة في تظهر العولمة اإلدارة السيئة من خ .٣٠٧

ويزيد الفقر واإلدارة السيئة من احتمال . بعض األحيان التي تمارسها بعض الحكومات على أقاليمها الوطنية
 في المئة ٤٠وفي الواقع، ثمة تقديرات تفيد أن . تضرر بلد ما من االضطرابات االجتماعية والنزاع المسلح

ن الدول المصنفة في مؤخرة الترتيب حسب مؤشر التنمية البشرية آانت متأثرة بالنزاعات المسلحة تقريبا م
 في ٢، في حين تضرر من هذه النزاعات أقل من ٢٠٠٦ إلى ١٩٩٧خالل فترة السنوات العشر الممتدة من 

 .   ١١المئة من البلدان المحتلة للرتب األولى في مؤشر التنمية البشرية

 المسلح على نحو غير متناسب على األشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية حيث يعتمد يؤثر النزاع .٣٠٨
وفي بعض . الناس في معيشتهم على األرض ويحتدم التنافس على الموارد الطبيعية وتضعف القدرة على اإلدارة

 المزارع وشرآات قطع -الحاالت يتم استغالل الغياب شبه التام للدولة من جانب أبرز الفاعليات االقتصادية 
 والعصابات والمجموعات شبه العسكرية وتجار المخدرات واألسلحة وأصحاب المصالح -األشجار والتعدين 

وفي حاالت أخرى يساهم الجيش الوطني وقوات األمن في انتشار حالة عامة من . السياسية أو اإلثنية المتضاربة
ب والقتل خارج نطاق القانون، فيما ينقّض المتمردون المسلحون غياب القانون من خالل القيام باالغتصاب والنه

وفي عدد من البلدان أدت عمليات االغتيال . على السكان الريفيين ويجندون آرها األطفال في صفوفهم
واالختطاف والتعذيب والترهيب والسلب وإحراق المنازل والمحاصيل والتهديد بمزيد من أعمال العنف إلى 

آما يماَرس العنف ضد . ي للسكان المدنيين في األرياف وإرغامهم على بيع األرض أو ترآهاالتشريد القسر
  .  ١٢المنظمين النقابيين وممثلي العمال الريفيين دون عقاب

اعتبر النزاع المسلح واحدا من الكمائن األربعة التي تبقي البلدان األآثر فقرا في العالم في ربقة الفقر  .٣٠٩
. ١٣ الراآدة أو المنكمشةتأسيرة الفقر في االقتصادا" األسفل الدرك في تعيش التي نسمة المليار شريحة"وتبقي 

 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي أي ١٥وقد قدر مثال متوسط التكلفة السنوية للنزاع المسلح في أفريقيا بنسبة 
والتربية مجتمعين، وهو عبء ما يفوق بمرة ونصف المرة تقريبًا متوسط إنفاق أفريقيا على قطاعي الصحة 

 مقارنةوتشهد بلدان هذا اإلقليم التي تدور فيها النزاعات، . اقتصادي ثقيل يؤدي إلى نتائج اجتماعية وخيمة
 في المئة، وفي عدد األشخاص ٥٠بنسبة وفيات الرضّع بجيرانها اإلقليميين الذي يعيشون في سالم، ارتفاعًا في 

 خمس سنوات، في المئة، وتنخفض فيها نسبة العمر المتوقع بزهاء ١٥نسبة الذين يعانون من سوء التغذية ب
 في المئة آما يقل عدد األطباء للمريض الواحد بمرتين ونصف المرة وتقل ٢٠وترتفع فيها أمية الكبار بنسبة 
 .  ١٤ في المئة١٢٫٤آمية الغذاء للفرد الواحد بنسبة 

فقد وردت مثًال في ديباجة اتفاق السلم .  أشد بعد انتهاآهاولعل المبادئ الرئيسية لإلدارة تلقى إقرارًا .٣١٠
، بعد عشر سنوات من ٢٠٠٦في نيبال سنة ) الماوي(الشامل الذي ُأبرم بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي 

االلتزام بنظام "و" والية الشعب من أجل إرساء الديمقراطية والسالم وتحقيق التقدم"الصراع األهلي، إشارة إلى 
فسي ديمقراطي ومتعدد األطراف، وبالحريات المدنية والحقوق األساسية وحقوق اإلنسان والحرية الكاملة تنا

 من االتفاق، اتفق ٣وفي الجزء ". للصحافة والمعايير والقيم الديمقراطية األخرى بما فيها مفهوم سيادة القانون
وقف "و" نسان األساسية المعترف بها عالميًاإقامة نظام سياسي يحترم احتراما آامال حقوق اإل"الجانبان على 

وإعداد وتنفيذ .."  .التمييز على أساس الطبقة االجتماعية واالنتماء اإلثني واللغة والجنس والثقافة والدين واإلقليم
برنامج وطني مشترك للحد األدنى من التحوالت االجتماعية واالقتصادية من أجل إنهاء آل أشكال النظام 

                  
، انظر أيضًا مؤشر الدول الفاشلة، www.ploughshares.ca:   على  الرابط التاليالمحاريث شفرات مشروع   انظر موقع منظمة 11

 في مجملها إلى مدى قدرة أو عجز  مؤشرًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا تشير١٢الذي يرتب الدول على أساس مجموعة متكونة من 
    .http://www.fundforpeace.org:  وللتفاصيل والترتيب، انظر الموقع التالي. الدول على الحكم

  .ITUC: Annual survey of violations of trade union rights, 2007:      انظر12
  :     انظر13

P. Collier: The bottom billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it (Oxford, 
Oxford University Press, 2007). 

  :     انظر14
IANSA, Oxfam and Saferworld: Africa’s missing billions: International arms flows and the cost of conflict, 
Briefing paper 107, Oct. 2007. 
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ومن بين مجاالت السياسة المذآورة هناك المجاالت المعنية بإرساء حقوق جميع المواطنين في . اإلقطاعي
التربية والصحة والسكن والعمل واألمن الغذائي، فضًال عن المجاالت المعنية بتوفير األرض واألمن االجتماعي 

 لدين والفالحين والعاملين في المستقطنين الذين ال يملكون أرضًا والعاملين سدادًااالقتصادي لمجموعات مثل 
  . الخدمة المنزلية سدادًا لدين ورعاة الماشية العاملين سدادًا لدين وما إلى ذلك من مجموعات

الذي أنهى ، ١٥الزراعة وحالة واالقتصادية االجتماعية بالجوانب المتعلق االتفاقوعلى غرار ذلك، حدد  .٣١١
التنمية القائمة على المشارآة  وة، مبادئ نشر الديمقراطي١٩٩٦ عاما من الحرب األهلية في غواتيماال سنة ٣٦
سيما بناء توافق اآلراء والمشارآة على المستوى المحلي، ومبادئ التنمية االجتماعية المتعلقة بالتعليم  وال

" األساسية والالزمة"ووصف بإسهاب االحتياجات . والتدريب والصحة والضمان االجتماعي والسكن والعمل
من أجل معالجة وضع أغلبية السكان التي تعيش في " مشاآل اإلصالح الزراعي والتنمية الريفيةلتسوية 

وتشدد ".  والظلم وضعف مؤسسات الدولةعالمناطق الريفية والتي تعاني أشد المعاناة من الفقر والفقر المدق
لريفية مثل المنشآت التعاونية تقوية قدرة المنظمات ا"مبادئ المشارآة الواردة في ذلك الجزء على الحاجة إلى 

الريفية والتعاونيات ورابطات صغار المزارعين والمنشآت المختلطة والمشاريع التي يديرها أصحابها 
، "والمشاريع األسرية وذلك بغية المشارآة على نحو آامل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تعنيها

 تعزز هذه بحيثالمشارآة في التنمية الريفية ...  مؤسسات الدولةإنشاء أو تقوية "فضًال عن الحاجة إلى 
وأآد االتفاق على الدور األساسي والحيوي ". المشارآة وال سيما المشارآة الكاملة للنساء في عملية صنع القرار

ات بصفتها الموجه للتنمية الوطنية والمشرع ومصدر االستثمار العام ومقدم الخدم"الذي تضطلع به الدولة 
زيادة جهودها ب"وآان من األساسي أن تقوم الدولة ". لتعاون االجتماعي وتسوية النزاعاتعلى اوالمشجع 

بهدف  الزراعي على نحو مستدام حديثتنهض بالت"وأن " ومواردها وإعادة ترآيزها على المناطق الريفية
  .مستوى أعلى من العدالة والكفاءةتحقيق 

 باألمس على المبادئ المشترآة لإلدارة التي يمكن أن يقوم عليها عداًءنوا أوتؤآد هذه االتفاقات بين من آا .٣١٢
وعلى أي حال يجري تفعيل هذه المبادئ الرئيسية من خالل عمليات تمكين . السلم والعدالة االجتماعية

رارة  أولئك الذين تجرعوا ماويمكن للعبر التي استخلصه. المؤسسات وتقويتها من أجل إسماع الصوت والتمثيل
الصراع األهلي أن تنير الطريق إلى الخطوات الضرورية لبناء مؤسسات أآثر استجابة وعمليات إدارة قائمة 

  .   تدريجيةبطريقةبطريقة متكاملة ال الوطنية اإلنمائية على المشارآة تساهم في رفع التحديات 

  إقامة شراآات: تحديات تواجه الشرآاء االجتماعيين
  يا الجديدة والعمل جديدة ومعالجة القضا
 مع المنظمات الريفية

 ي، من المهم أن تراع السديدةبما أن مواطن عجز العمل الالئق غالبا ما تنتج عن مواطن عجز اإلدارة .٣١٣
 مشارآة زيادةومن شأن . مصالح السكان الريفيين خالل وضع وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج التي تعنيهم

لمتوسطة والعمال الريفيين وصغار المزارعين في هذه العمليات، وتقوية منظمات مشغلي المشاريع الصغيرة وا
 . أن يساهما في بلوغ اإلدارة السديدة، التي تمثلهم،الشرآاء االجتماعيين

وتستلزم اإلدارة السديدة التمثيل والمشارآة على مستويات مختلفة وفي منتديات عديدة من أجل الوصول  .٣١٤
وينبغي للمنظمات الوطنية ألصحاب العمل . بين مستوى وآخرق والتواصل االتساجة من بالسياسة العامة إلى در

والمنظمات الوطنية للعمال أن تضمن مشارآة مؤسساتها الفرعية في المناطق الريفية في المشاورة الثالثية 
ائج مناقشات  التي ترآز على قضايا المناطق الريفية، وأن تنشر نت،وعمليات الحوار على المستوى الوطني

والمنظمات المرآزية في وضع مناسب لتناضل من أجل إدراج القضايا . السياسة العامة في مؤسساتها المحلية
أعم تهم البلد المهمة في برنامج السياسة العامة الوطنية سواء بشكل منفصل أو آجزء من مناقشة ذات طابع 

ومن بين التحديات التي . وطنية بشأن سياسة العمالة ضمان إدراج قضايا العمالة الريفية في ندوة  مثل،عامة
 زيادة مجال االمتداد والمشارآة في المناطق الريفية ، إذ يمكن لهذا األمر أن يؤدي جتماعيينتواجه الشرآاء اال

 .  إلى إقامة شراآات وتحالفات جديدة على المستويين الوطني والمحلي

                  
ايو   / أيار٦   االتفاق المتعلق بالجوانب االجتماعية واالقتصادية والحالة الزراعية، المبرم في        15 سالم،     ١٩٩٦م ية لل ة الرئاس ين اللجن  ب

  :واالتفاق متاح على الموقع التالي. التابعة لحكومة غواتيماال، واالتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي
http://www.usip.org/library/pa/guatemala/guat_960506.html 
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تماعيين العاملين مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل لشرآاء االجعلى اوهناك الكثير من األمثلة  .٣١٥
التعاونيات ومنظمات المنتجين االقتصاديين والمنظمات المجتمعية الريفية األخرى التي تتشارك القيم واألهداف 

والتعاون يتقدم بشكل سلس عندما تحترم جميع األطراف أدوار . نفسها وتسعى إلى تحقيقها على نحو بناء
 .    ١٦ وال سيما فيما يتعلق بمسائل التمثيل،ات اآلخرينومسؤولي

وآانت آيفية توطيد العالقات بين النقابات الممثلة للعاملين بأجر ومنظمات صغار المزارعين من بين  .٣١٦
 وال سيما على ضوء آثار العولمة ، سنة الماضية١٥المسائل الرئيسية التي عالجتها النقابات الزراعية على مدى 

 لضمان مشارآة هذه المجموعات ًا رئيسيًابناء الشبكات والتحالفات أمريعتبر و. لتكيف الهيكليوسياسات ا
وجد آثير من يوفيما . والمنظمات في العمليات الوطنية لصنع القرار وتحقيق زراعة وتنمية ريفية مستدامتين

حاد حولها، فقد تشكل أيضا المجموعات االتهذين النوعين من  التي يمكن ل،القضايا ذات االهتمام المشترك
العالقات والتفاعالت بينهما إشكاليات آأن يكون صغار المزارعين أصحاب عمل أو عندما تختلف مصالحهما 

 .   وتكون سبل عيشهما مهددة في سياق عملية إصالح األراضي

ولي لألغذية في  إلقامة روابط وتحالفات بين النقابات ومنظمات صغار المزارعين، بدأ االتحاد الدوتوخيًا .٣١٧
تحسين من أجل ضمان الدفاع المشترك عن الحقوق القانونية و ١٩٩٨١٧مشروع األرض والحرية سنة تنفيذ 

والدولية، ومواجهة واإلقليمية  على السياسات العامة المحلية والوطنية زيادة التأثيراألرض وسبل الحصول على 
 االتحاد نماذج تساعد النقابات وصغار وضعو. يرآز سلطة المنشآت متعددة الجنسية في القطاع الزراعت

أوثق، وتكيف هياآل النقابات وقواعدها وبرامجها التدريبية  على نحو جنب إلى جنبا المزارعين على العمل
 .  آأعضاءمزارعين صغار الجذببهدف 

في أدت التعبئة على مستوى القاعدة الشعبية إلى ظهور مجموعة متنوعة من المنظمات المجتمعية و .٣١٨
وفي بعض الحاالت، اختارت . مكان العمل القائمة في نقابات التقليديةالالمناطق الريفية، التي تختلف عن 

النقابات العمل جنبا إلى جنب مع المنظمات المحلية أو التعاون الوثيق معها عندما يكون هدفها األولي تعزيز 
فقد وّسع مثال .  القاعدة في المناطق الريفيةحقوق العمال والدفاع عنها، مما أدى إلى ظهور منظمات عريضة

اتحاد العمال المكسيكيين قاعدته عبر إدماج مجموعة عريضة من المنظمات مثل التعاونيات وجمعيات اإلنتاج 
  . ١٨ والمشاريع الصغرىالجماعات الزراعية الزراعي واالئتمانوالمنشآت ذات الطابع االجتماعي ورابطات 

ت فالحاالوطنية ومنظمات النساء الالفالحين  ائتالفات بما فيها منظمات و- فالحينيمكن لمنظمات الو .٣١٩
 أن تضطلع  -  المزارع األسرية ورابطات العمل الزراعيائتالفاتوحرآات األشخاص غير المالكين لألرض و

سين والعدالة  المساواة بين الجن:وغالبا ما تعالج هذه المنظمات قضايا مثل. في المناطق الريفيةأيضًا بدور مهم 
 ؛ الحفاظ على األرض والمياه والبذور والموارد الطبيعية األخرى؛عالقات اقتصادية عادلةإطار االجتماعية في 
ويدعو الكثير من .  منهمجمصغار المنتجين ومتوسطي الحمن جانب  اإلنتاج الزراعي المستدام ؛السيادة الغذائية

ية قائمة على اإلنتاج المستدام باستعمال الموارد المحلية وفي  أو زراعة أسرفالحيةالناس إلى نموذج زراعة 
  . تناسق مع الثقافة والعادات المحلية

ثل على السواء مت وطنية في العالم ة أآبر منظمهوواالتحاد الوطني للعمال الزراعيين في البرازيل  .٣٢٠
غ عدد أعضاء االتحاد الوطني ويبل. العمال الزراعيين العاملين بأجر والمزارعين العاملين لحسابهم الخاص

.  ماليين من صغار المالكين٦ ماليين تقريبا من العاملين بأجر و٣ ماليين عضو منها ٩للعمال الزراعيين 
وفي . وعادة ما تكون لهذه النقابات هياآل تنظيمية وسياسية منفصلة للتعامل مع النوعين المختلفين من العضوية

صغار األعضاء من وعي األعضاء صعبة وال سيما عندما يستخدم  تكون العالقة بين ن،بعض األحيان
ويدرك االتحاد . العاملين بأجرهم أيضًا المزارعين الذين يشكلون قاعدة االتحاد الوطني للعمال الزراعيين، 

ففيما يتعلق باألجور . ضرورة مناقشة ظروف المجموعتين واحتياجاتهما المختلفة والتوفيق بينها قدر اإلمكان
ال، عندما يستخدم صغار المزارعين العاملين بأجر خالل مرحلة البذار أو الحصاد، يتقاضى العامل بأجر مث

اتفاق وجود وفي حالة عدم .  المعقود بشأن محصول معين في تلك البلدة أو الواليةجماعي الق لالتفاأجره وفقًا
 .   لألجور يكون األجر المرجعي أقل من الحد الوطني األدنى ّال، يجب أجماعي

                  
  .٢٠٠٢   انظر القرار بشأن بالهيكل الثالثي والحوار االجتماعي، مؤتمر العمل الدولي، 16
  IUF: Land and Freedom Project Report, Geneva, 2002:  .   انظر17
دولي   18 ة     :     مكتب العمل ال ة االجتماعي شأن         التنظيم من أجل العدال ة ب ة العمل الدولي ة إعالن منظم المي بموجب متابع ر الع ، التقري

  ).٢٠٠٤جنيف، (المبادئ والحقوق األساسية في العمل 



 األآثر فعالية والمؤسسات والتمكينالسديدة إلدارة اتعزيز  :الحوار االجتماعي

101  

في غانا من أولى النقابات الزراعية التي عالجت مشكل انخفاض مستوى اإلتحاد العام للعمال وآان  .٣٢١
وتمثلت . العضوية في النقابات في المناطق الريفية عبر إقامة شراآات مع منظمات مجتمعية أخرى تعمل محليا

العاملين بأجر والعاملين لحسابهم الخاص على  من - استراتيجيته في فتح باب العضوية لجميع العمال الريفيين
آما سعى إلى تحقيق .  من أجل توسيع دور النقابات آي يتجاوز العالقة بين العامل وصاحب العمل-حد سواء 

دورا في التنمية الريفية من خالل اإلتحاد وأدى . أهداف أوسع نطاقا مثل اإلصالح الزراعي والتنمية الريفية
، وتعزيز المنشآت التشارآيةيم خدمات الدعم الرامية إلى تشجيع العاملين لحسابهم الخاص تدخالت مختلفة آتقد

 االجتماعية المتعلقة اإلنمائية ونقل تكنولوجيا وتقنيات أفضل، وتقديم خدمات الدعم االقتصادي، واألنشطة
ن بقضايا التنمية الريفية على  آما عمل االتحاد على توعية الزعماء الدينين المحليين والمعلمي.المحلي بالمجتمع

 في رعاية حلقة عمل لمنظمة العمل الدولية اإلتحاد على سبيل المثال شارك ٢٠٠٤ففي سنة . المستوى المحلي
بشأن القضاء على األشكال الخطرة لعمل األطفال في القطاع الزراعي، وجمعت هذه الحلقة المزارعين، رجاًال 

وقد انتخب الكثير منهم ممثلين أو مستشارين . اليم العشرة التي يتكون منها البلدمن ثمانية أقاليم من األقونساًء، 
  .في المجالس المحلية وآان البعض منهم رؤساء

   ٣-٧اإلطار 
   القضاء على عمل األطفال :منتديات جديدة للحوار

 في قطاع الزهور المقطوفة في إآوادور
، أصبحت )١٨٢رقم  (١٩٩٩ة أسوأ أشكال عمل األطفال،  وبعد أن صدقت إآوادور على معاهد٢٠٠٢في سنة 

وقد أعطى القلق . رابطة منتجي ومصدري الزهور من الجهات الموقعة على بيان بشأن القضاء على عمل األطفال
العالمي وقلق المستهلكين إزاء استخدام األطفال في قطاع الزهور المقطوفة مزيدا من الزخم لتنظيم المنتدى 

واضطلعت منظمة العمل الدولية بدور نشط في إقامة المنتدى من خالل . ٢٠٠٥نتاج الزهور سنة االجتماعي إل
وساعدت دراسة مرجعية لمنظمة العمل الدولية الشرآات على تقييم مستوى عمل . ضمان آونه ذا طبيعة ثالثية

. ناعة الزهور المقطوفةاألطفال في المزارع، ووفرت األساس لوضع برنامج عمل للقضاء على عمل األطفال في ص
 . وآان من أبرز ما حققه المنتدى تعزيز الحوار االجتماعي عبر جذب الحكومة والشرآات والنقابات إلى مائدة النقاش

وآان تقديم دعم وزاري . وقد آشف نهج منتدى الزهور عن دوره المفيد في تحسين اإلدارة في قطاع الزهور
 من أجل إقامة شرطين أساسيينمنظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى وتنظيم أنشطة بناء القدرات بدعم من 

وآان عمل األطفال المنفذ الذي تم من خالله على نحو سهل نسبيا تحقيق توافق آراء قائم على الحوار بين . المنتدى
. متعلقة بالعملأصحاب العمل والعمال ويمكن لهذا النجاح أن يحفز بدوره بناء توافق آراء بشأن مواضيع أخرى 

وأدت عملية الحوار إلى فهم متزايد بأن تسوية المشاآل االجتماعية ليست مهمة الحكومة وحدها وأن العمل الثالثي قد 
وقد آان الضغط الدولي عامال مهما في تحفيز معالجة مسألة عمل . يكون السبيل األنسب لتسوية مشكل عمل األطفال

  .  األطفال

  : المصدر
ILO: Tackling hazardous child labour in agriculture: Guidance on policy and practice, Guidebook 4, section V.I (Geneva, 
2006), p. 26. 

في تعزيز العمالة الريفية من خالل االرتباط أيضًا يمكن لمنظمات أصحاب العمل المساهمة و .٣٢٢
نية والمنظمات األخرى القائمة على العضوية في المناطق االستراتيجي مع نقابات المزارعين والمنظمات التعاو

 ما تضم المنظمات قتصاد، غالبًارئيسيًا في اال ًاوفي البلدان التي يكون فيها إنتاج السلع الزراعية قطاع. الريفية
تقوم بالتفاوض على مستوى القطاع آله وتعقد اتفاقات مع منتجي المحاصيل الوطنية ألصحاب العمل رابطات 

.  الريفيةطبقات عريضة من القوى العاملةيمكن أن تمس لنقابات الزراعية بشأن أحكام وشروط االستخدام التي ا
رابطة مزارعي وأصحاب اتحاد أصحاب العمل الكينيين مثال يعمل آأمانة لعدد من الرابطات التجارية بما فيها ف

آما آانت . ي وأصحاب عمل البن الكينيينعمل قنب السيزال ورابطة أصحاب العمل الزراعيين ورابطة مزارع
ويكمن لمنظمات أصحاب العمل أيضا . التحادمنتسبة إلى االرابطة مزارعي الشاي الكينيين من بين المؤسسات 

وبناء روابط المحليين تحسين اإلدارة االقتصادية من خالل تعزيز فرص إسماع صوت أصحاب المشاريع 
 . عمومًاتجارية مع االقتصاد 

بدعم من منظمة العمل الدولية دليل   رابطة أصحاب العمل في غاناوضعتانا على سبيل المثال، وفي غ .٣٢٣
تدريب من أجل النهوض برابطات المشاريع الصغيرة، مما أدى إلى مشارآة أآثر فعالية ألصحاب المشاريع 

قتصادية المحلية وتنسيقها في الريفيين في إنشاء الهيئات النظامية للحكومة المحلية بهدف تحفيز برامج التنمية اال
 . المناطق الريفية



 تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر

 102 

الكاجو لتزويد األعضاء  أما في فيتنام فقد ساعدت غرفة التجارة والصناعة منظمة آبيرة لمزارعي جوز .٣٢٤
آما عّرفت الغرفة الشرآاء التجاريين المحتملين على . أسعار السوق عبر نشرات إذاعيةعن بمعلومات محدثة 
 . وذلك إلقامة روابط سوق مستدامة) ل منظمة التجارة العادلةمث(نظرائهم الريفيين 

وبإمكان المنظمات التمثيلية أن تساعد أيضا األعضاء من خالل شراء وتقاسم عدد آبير من المرافق،  .٣٢٥
 أو التسويق آما هو الحال بالنسبة التحاد الرابطات االئتمانوتنظيم أنشطة تدريبية وتسهيل الحصول على 

دعم تنمية المنظمات الزراعية األعضاء ومساعدتها لتسوية مشاآلها "يهدف إلى ي ذ ال،رمينياالزراعية في أ
وتوفر الرابطات والتعاونيات المحلية األعضاء خدمات ". القانونية واإلدارية والتقنية واالجتماعية المشترآة

اع عنها فيما يتعلق بالمسائل التمثيل والتوعية ألعضائها وتعمل على دعم المصالح المشترآة ألعضائها والدف
تحاد األرضية للدفاع عن المنظمات األعضاء االوعلى الصعيد الوطني، يوفر . القانونية والتجارية والزراعية
 . ١٩ بما فيها الهيئات القضائية والحكومة،فيه لدى المنظمات األخرى

فهي تتيح . في المناطق الريفية السيما عددا مهما من فرص العمل في آثير من البلدان توتوفر التعاونيا .٣٢٦
 وفي القطاعات األخرى آذلك مثل الخدمات -  والتسويق والبيعتجهيز اإلنتاج وال- فرص العمل في الزراعة

وعادة ما تكون التعاونيات . المالية والصحة والكهرباء والمياه والسكن والسياحة إلى غير ذلك من القطاعات
اطق الريفية على وجه الخصوص، وذلك ألن أعضاءها يعيشون في  لفرص العمل في المن مستقرًامصدرًا

سبل توفير ، تساهم التعاونيات في الحلف التعاوني الدوليوحسب تقديرات . المجتمع الذي توجد فيه التعاونية
آما توفر التعاونيات فرص العمل بشكل مباشر وتحث على مزيد من .  مليون عضو وأسرهم٧٥٠عيش حوالي 
تداول ت األخرى من االزدهار وبذلك تحافظ على آ خالل توفير السلع والخدمات التي تمكن المنشاالستخدام من

بين  التي تتخذها التعاونيات عادة ما توفق بين الحاجة إلى الربحية وتوالحقيقة أن القرارا. المال داخل المجتمع
البا ما تستجيب لفرص وتحديات تنمية  فإن التعاونيات غ،وهكذا. احتياجات أعضائها والمصالح العامة للمجتمع

 ، التي توجد في المجتمعات الريفيةاالئتمان، ما تكون تعاونيات االدخار ووعلى سبيل المثال، غالبًا. المجتمع
والشيء نفسه يسري على . المصدر الوحيد للخدمات المالية المأمونة والسبيل الرئيسي لتحويالت المهاجرين

 التي تزود المجتمعات المحلية والمزارع األسرية ،ة أو تعاونيات الوقود األحيائيتعاونيات الكهرباء الريفي
 المنشآت التجارية أنه ال يمكن االستثمار في هذه المناطق نظرا الرتفاع تكاليف اإلنتاج أو حيثما تعتبربالطاقة 
  .  األرباحعدم آفاية

وغالبا . إلمكانيات لألفراد والمجتمعاتنح اوإلى جانب الفوائد االقتصادية، يمكن للتعاونيات أن تم .٣٢٧
وتمنح األعضاء فرصة لتحسين معارفهم بشأن القضايا االقتصادية " بمدارس الديمقراطية"تعرف التعاونيات  ما

وتكتسي المبادئ والقيم التعاونية . واإلجراءات الديمقراطية على نحو آامل وصقل مهاراتهم القيادية والتفاوضية
 المساعدة الذاتية والمسؤولية الذاتية والديمقراطية والمساواة واإلنصاف - اق الريفيأهمية خاصة في السي

والتضامن، والقيم األخالقية آالنزاهة واالنفتاح والمسؤولية االجتماعية ومبدأ رعاية التعاونيات ألعضائها 
 .   ٢٠ومجتمعاتها

ما يجعل قطاع الزراعة قطاعا اإلنتاج الزراعي في أيدي أصحاب المزارع األسرية ممعظم ويتمرآز  .٣٢٨
، ٢١ومن بين األهداف األساسية لمنظمة من منظمات المنتجين االقتصاديين. اقتصاديا مجزءا على نحو آبير

ع المزارع آي يتمكن المنتجون الزراعيون من الدخول إلى السوق أو تحسين وضعهم فيها من خالل يجمت
دخالت وتخفيض تكاليف اإلنتاج واللوجستيات والتسويق  وشراء الم مثًالعلى االئتمانصول حتحسين سبل ال
وال يمكن إنشاء منظمة لمنتجين اقتصاديين ما لم يتجاوز نشاط المزارعين زراعة .  والتوزيعتجهيزوالترويج وال

، قائمة على قيم من جماعيالكفاف وتكون لديهم القدرة على بلورة نظرة متوسطة أو بعيدة المدى لمشروعهم ال
ومن بين المهام الرئيسية لمنظمة من منظمات المنتجين االقتصاديين توفير الدعم التقني . ضامنقبيل الت

 رغم أن جميع منظمات -  أو مشورة تقنية أو مراقبة صحية أو تبادل معلوماتيب على شكل تدر- للمزارعين
 .  ست قادرة على ذلكالمنتجين االقتصاديين ال تهتم بتقديم  مجموعة آبيرة من الخدمات ألعضائها أو لي

، ال يمكن لمنظمات المنتجين االقتصاديين أن تظهر وأن االتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين إلى واستنادًا .٣٢٩
مزاولة األعمال عترف بحرية حيثما ي تسمح سيادة القانون بظهور منظمات المجتمع المدني وحيثماتنتشر إال 

                  
    .www.faa-ule.am/about.htm:      المصدر19
  .www.ica.coop/coop/principles.html:  لموقع التاليوآذلك ا) ١٩٣رقم  (٢٠٠٢   انظر توصية تعزيز التعاونيات، 20
زراعيين مصطلح  21 ين ال دولي للمنتج اد ال زراعيين"   عرف االتح ين ال ة المنتج ين  " منظم ات ورابطات المنتج شمل التعاوني ه ي بأن

ن ا     رى م كال األخ ة واألش رف الزراعي ات والغ شمل النقاب ه ال ي صادي، ولكن ل االقت رى للهيك كال األخ ر  واألش ة غي ات التعاوني لهيئ
  .االقتصادية
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وألن منظمات المنتجين االقتصاديين ليست . واألمن والعدالةآليات التنظيم االقتصادي وحيثما يكون هناك 
، يجب أن تستفيد من تدابير قانونية معينة ومن االعتراف والوضع القانونيين وذلك من "آالمنظمات األخرى"

وبما أن المنتجين الزراعيين يعتمدون على الوصول إلى المياه والطاقة في عمليات التخزين . أجل أن تعمل
كين لتسويق سلعهم، فإن مستوى  وعلى قنوات االتصال بين مناطق اإلنتاج ومناطق تجمع المستهلتجهيزوال

. من الخدمات العامة في المناطق الريفية ضروري لمنظمات المنتجين الزراعيين لكي تعمل بنجاحمرضيًا 
ي، فإن مسألة تمثيلها ونظرا للدور الهام الذي قد تضطلع به منظمات المنتجين الزراعيين في االقتصاد الريف

  .٢٢ومشارآتها  في هيئات اإلدارة المعنية بالزراعة والتنمية الريفية مسألة حيوية

وتكّون المنظمات التمثيلية ألصحاب العمل والمنظمات التمثيلية للعمال هيكل عالم العمل من خالل  .٣٣٠
العمل الالئق في آثير من في  عجزالوتنتج مواطن . ممارسة الحوار االجتماعي وتساهم في اإلدارة السديدة

معًا  همويمكن. تدارآها التي يضطلع الشرآاء االجتماعيون بدور مهم في ،األحيان عن مواطن عجز اإلدارة
وطنية بشأن العمالة، ومضاعفة االستثمار في المنافع السياسة ال إدراج قضايا المناطق الريفية في أطر إلىالسعي 

والرعاية الصحية، التي تساهم في توفير فرص عمل أفضل في المناطق الريفية،  عليموالخدمات العامة، مثل الت
وهناك حاجة، في آثير من . وتقوية مؤسسات سوق العمل الريفية لتحقيق نواتج أفضل ألصحاب العمل وللعمال

ويمكن أن تكون .  نهج متكامل للنهوض بالعمالة الريفيةاعتماد على جتماعيينالبلدان، إلى تقوية قدرة الشرآاء اال
 .التي توفر أنشطة بناء القدرات للشرآاء االجتماعيين سبيال لتحقيق ذلك، البرامج القطرية للعمل الالئق

  للسياسة العامةالمبادئ التوجيهية الرئيسية
ة ضمان اإلدراج الصريح للقضايا المتعلقة بالمناطق الريفية في أطر السياسة الوطنية الرئيسية بما فيها سياس  

 .العمالة
 . تعزيز الحوار االجتماعي والتشاور الثالثيين على المستويين الوطني والمحلي  
 . النهوض بمؤسسات الدولة وسيادة القانون في المناطق الريفية وال سيما في األقاليم المتضررة من النزاعات  
 نظام إدارة العمل وضمان أن يتيح تعزيز إدارة فعالة وعادلة لسوق العمالة في المناطق الريفية عبر تقوية  

 .  تفتيش العمل حماية فعالة قانونا وممارسة
 .تحسين جودة وفعالية وآفاءة اإلدارات المحلية وتقديم الخدمات العامة  
 .زيادة مجال عمل الشرآاء االجتماعيين ومشارآتهم في المناطق الريفية  
 .نية بإسماع الصوت والتمثيلتقوية عمليات التمكين والتنظيم، والمؤسسات المع  
   .تشجيع التنسيق واالتساق الفعالين للسياسة العامة على المستوى الوطني والمحلي والدولي  

 

 

                  
  .IFAP: Statement on economic organization of agricultural producers in the world (Paris, 2004):       انظر22
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   ٨الفصل 

 ملخص

 برنامج العمل الالئق في المناطق الريفية

   الفقر وسوق العمل في األريافالتعقيد سمة
يفية، ولذا فإن تعزيز العمالة الريفية من أجل التخفيف من يعيش ثالثة أرباع فقراء العالم في المناطق الر .٣٣١

سواء لبلوغ الهدف اإلنمائي لأللفية المتمثل في تخفيض نسبة الفقر والجوع بمقدار على الحدة الفقر أمر أساسي 
هي فئات غير أن فقراء األرياف والمناطق الريفية . ، ولتحقيق العمل الالئق للجميع٢٠١٥بحلول عام  النصف

األنشطة الزراعية وغير عادة فاالقتصادات الريفية مختلطة في مجملها وتزاول األسر . سم بعدم التجانستت
وتعتمد فرص العمل على مجموعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية، بما فيها . الزراعية في الوقت ذاته

 .والهجرةاألنشطة المعايير االجتماعية ونماذج موسمية 

 ة من فرص العمل الزراعيآبيرًا عددًامن جهة  ما تتضمن عادة العمل الريفية، فإنها  أسواقتنوعورغم  .٣٣٢
األجر وعمالة غير زراعية للحساب الخاص ومقابل أجر تكون في الغالب قليلة منخفضة  واتمتدنية المهار

ل عالية  عددا أقل بكثير من فرص العمأخرىاإلنتاجية نسبيا وترمي إلى تأمين البقاء، وتتضمن من جهة 
 على مستويات التنمية هاتين الشريحتينويعتمد تحقيق التوازن بين .  ومرتفعة اإلنتاجية واألجر نسبيًااتالمهار

 إضافة إلى أن المناطق الريفية والسيما في البلدان النامية، تواجه أنواعًا. والظروف األخرى الخاصة بالبلد
في عجز الفي الغالب بهشاشة التنظيم وعادة ما تكون مواطن وتتسم أسواق العمل . مختلفة من تحديات اإلدارة

 .  فيهاالعمل الالئق جلية

. ها في المناطق الريفية على آثير من التحدياتنفيذ لهذا التعقيد، ينطوي وضع السياسة العامة وتونظرًا .٣٣٣
  مثًالفيمكن. ألحيانوتكون نواتج السياسة العامة في المعتاد ذات متغيرات متعددة يصعب التنبؤ بها في بعض ا

 التي يكون فيها الربح من نصيب تللسياسات العامة التي تستهدف الحد من الفقر أن تكون لها نواتج في الحاال
 فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية ،وهكذا. بعض فقراء األرياف والخسارة من نصيب البعض اآلخر

ويفيد بائعي ) ون السواد األعظم من فقراء األرياف في بعض البلدانالذين قد يشكل(  األغذية شتريمثال يضر بم
وعلى غرار ذلك، يمكن ). الذين قد يمثلون األغلبية الساحقة من فقراء األرياف في بلدان أخرى(المواد الغذائية 

ة البؤس في لزيادة حجم الهجرة من المناطق الريفية أن ُتخرج بعض الناس من دائرة الفقر وتدفع بآخرين إلى حيا
 . وتبين هذه األمثلة أنه ال يمكن معالجة مسألة الفقر الريفي على نحو منفصل. الفقيرةالحضرية األحياء 

وينبغي وضع السياسات العامة على نحو .  األسر الريفيةداخلوتختلف حاالت العيش في الفقر حتى  .٣٣٤
.  الرجال والنساء الفقر بطريقة متباينةة ألنه من المحتمل أن يعيشسائديراعي مثال المعايير الجنسانية ال

 لتعزيز العمالة والحد من الفقر في حلول جاهزةليس هناك  والتداعيات الواضحة لهذا النوع من التحليل هي أنه
 .في النجاححظوظ لها  آي تكون لكل سياق بعينه ويجب أن توضع السياسات العامة وفقًا. المناطق الريفية

  ابات المتكاملة النمو المستدام واالستج
 القائمة على برنامج العمل الالئق

 عامل أساسي للتنمية والقطاع الخاص محرك رئيسي للنمو في المناطق الريفية والمناطق الحضرية النمو .٣٣٥
 شرط ضروري ولكنه ليس النموف.  وبيئيًا واجتماعيًا اقتصاديًا أن يكون النمو مستدامًاوال بد من. على حد سواء
 النمو وتوزيعه ودرجة توفيره لفرص العمل على وجه الخصوص عوامل ونمط.  من حدة الفقرآافيا للتخفيف

سياسة االقتصاد الكلي السليمة والمستقرة تتطلب و. ستحدد ما إذا آان هذا النمو يخدم مصالح الفقراء أم ال
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ظروفًا اقتصادية أسعار الصرف تضمن ب  متعلقةواإلدارة الجيدة لالقتصاد سياسات نقدية ومالية وسياسات
وينبغي لإلدارة االقتصادية السليمة أن تحقق التوازن بين الهدفين التوأمين المتمثلين في . مستقرة وقابلة للتنبؤ بها

استحداث وظائف أآثر وأفضل ومكافحة التضخم ووضع سياسات ولوائح تحفز االستثمار المنتج على المدى 
 االهتمام أيضًا لزيادة الطلب اإلجمالي آمصدر للنمو االقتصادي في وينبغي إيالء. الطويل في المناطق الريفية

وفي حالة البلدان النامية، يقتضي تحقيق النمو في العادة دعمًا من المجتمع الدولي عن طريق . المناطق الريفية
 وتضطلع .إلى أسواق البلدان المتقدمةالنفاذ سبل تحسين تخفيف عبء الديون والمساعدة اإلنمائية الرسمية و

 .   النمو في المناطق الريفية من خالل مجموعة من التدخالتدعمالحكومات بدور حيوي  في 

 تولّدهويكون النمو الذي .  في نمو االقتصادات وفي تحوالتها الهيكليةوتؤدي الزراعة دورا محوريا .٣٣٦
. ون في المناطق الريفية في التخفيف من حدة الفقر ألن آثيرا من الفقراء يعيشفعاًال بصورة خاصةالزراعة 

. األجور الريفيةتكاليف ل ويخادم على ال آبيرًاويحدد اإلنتاج الزراعي أسعار المواد الغذائية ويمارس تأثيرًا
 وتشهد آثارًا) الزراعة والموارد الطبيعية(ية األولوتحتفظ آثير من البلدان النامية بالمزايا النسبية في األنشطة 

وآان النمو الزراعي في الماضي من بوادر نمو القطاعات االقتصادية . تاج الزراعي لنمو اإلنقوية مضاِعفة
نقطة انطالق ورغم أن الظروف اليوم ال تعكس تلك التي شهدتها البلدان المتقدمة، فإن آون الزراعة . األخرى
 . ال جدال فيهالنمو أمر

 يعني أن ، فرص العمل في الزراعةة نمووتير الذي يفوق ،والنمو الديمغرافي السريع في المناطق الريفية .٣٣٧
. الفقر في األرياف يستلزم مزيدا من التعمق والتنوع في االقتصادات الريفيةحدة استحداث فرص العمل وتخفيف 

 مثل التجهيز ،وهذا يستوجب برامج وسياسات لتحفيز األنشطة التي توظف الموارد الطبيعية في المناطق الريفية
 أن العالمين الريفي والحضري أصبحا مترابطين، من المحتمل أن تصير كن بالنظر إلىلالزراعي والسياحة، و

 . المضطلع بها لكسب سبل العيشنشطةاأل من حيث االقتصادات الريفية أآثر تنوعًا

وظائف أآثر وأفضل عن الكفيل باستحداث  ومؤسسات حكومية أقوى اإلطار اإلدارة السديدةوتوفر  .٣٣٨
 وظائف أآثر وأفضل والتخفيف من حدة الفقر في المناطق توليدويستدعي .  الريفيةطريق النمو في المناطق

الريفية إدارة االقتصاد السياسي للسياسات الزراعية إدراة أفضل للتغلب على أوجه التحيز السياسي ضد المناطق 
 تعزيز قدرة الدولة؛ :ا يلي موتتطلب اإلدارة السديدة. الريفية، بما فيها قصور االستثمار واالستثمار غير الرشيد

تفعيل الحرية من خالل تعزيز الديمقراطية وإمكانيات إسماع الرأي والتمثيل، بما في ذلك تمع المدني؛ تقوية المج
ج القائمة على المجتمع  الالمرآزية والنُهعن طريقالنقابية والحوار االجتماعي؛ تقديم الخدمات بشكل أفضل 

  .صالحات التجارة على المستوى الدوليج اإلقليمية؛ إالمحلي والنُه

وال يمكن التخفيف من حدة الفقر الريفي بمجرد االعتماد على التغيير الهيكلي والهجرة نحو المناطق  .٣٣٩
وليس الحضرية الكبرى، وذلك من جهة ألن انتقال األفراد الفقراء غير المهيئين يؤدي بشكل آبير إلى التشرد 

 تعزز المزايا التنافسية المحلية وترآز على القدرة ج إقليميةنُههناك حاجة إلى وبالتالي .  تخفيف حدة الفقرإلى
، أما الهبات الطبيعية والمزايا النسبية المماثلة فهي ال تتوارث بل تستحدثالميزة التنافسية ف. التنافسية المنهجية

الفاعلة المحلية على المشارآة  المنافسة المحلية وقدرة الجهات حدة وأصحاب المشاريعمهمة بقدر أهمية حيوية 
  .في عمل جماعي فعال

يشجع تقدم جميع األنشطة : وهذا النهج. إن النهج اإلقليمي أسلوب مهم للنهوض بالتنمية الريفية .٣٤٠
حليين وتقوية المؤسسات المحلية؛ فقط؛ يعزز مشارآة السكان الم االقتصادية في األقاليم الريفية وليس الزراعة

 اقتصادي رشيد الممكنة في اإلقليم مع استغاللالتنمية  تراتيجي قائم على تحديد محاوريأخذ بنهج تخطيط اس
أصل  اإلقليمية وتشجيع مؤسسات التنسيق االقتصادي في اإلقليم؛ يستفيد من الهوية اإلقليمية آاألصوللمختلف 

  .ةنمائياإل من األصول

  األهداف االستراتيجية والمبادئ التوجيهية للسياسة العامة 
سفر عن نتائج غير ت في السوق تعاني من مواطن قصور آبيرةيبرز هذا التقرير أن األسواق الريفية  .٣٤١

 أسواق العمل الريفية وتجزئتها في المنافع التي عدم تجانسويستعرض أيضا آيفية تأثير . فعالة وغير منصفة
الفقر لكنه ال يؤدي بالضرورة إلى النمو االقتصادي ضروري للتخفيف من حدة و. يمكن جنيها من النمو والتنمية

وإلى جانب معدل النمو . الئقةخلق وظائف ذلك فهو ال يتجه بالضرورة نحو آ كون األمر وعندما ي،نمو العمالة
وفي المناطق الريفية يكاد التحدي أن يكون دائما . فإن نمط النمو وتوزيعه مهمان أيضا للتخفيف من حدة الفقر

زراعي وحول ضمان أن تكون  غير الف المنتجة في الزراعة وفي االقتصادحول خلق المزيد من الوظائ
  .هذا هو التحدي األساسيو.  في الوقت نفسهالوظائف الئقة
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عامة بعبارات ة يسياسال التوجهاتإن الطبيعة المعقدة والمتغيرة ألسواق العمل الريفية تجعل من صياغة  .٣٤٢
ستناد إلى الفصول السابقة، أن يلقي الضوء على األهداف ، باال١-٨ورغم ذلك، يحاول اإلطار .  صعبًاأمرًا

االستراتيجية والمبادئ التوجيهية للسياسة العامة من أجل معالجة أوجه العجز في العمل الالئق في المناطق 
 .الريفية

  ١-٨اإلطار 
  :إطار سياسة العمل الالئق لصالح المناطق الريفية

 يهية للسياسة العامةاألهداف االستراتيجية والمبادئ التوج
   النمو المستدام في المناطق الريفيةعن طريق وظائف أآثر وأفضل توليد: العمالة  - ١

  .النهوض بنمو مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا في المناطق الريفية  
  ).الزراعية وغير الزراعية(تعزيز بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة في المناطق الريفية  
مكانية حصول المزارعين الصغار على فرص السوق عن طريق دعم مشارآتهم في سالسل القيم تحسين إ 

  .الوطنية والعالمية
  .زيادة فرص العمالة الريفية غير الزراعية 
  .جعل العمالة الريفية أآثر جاذبية بالنسبة للشباب 
  .اجتذاب االستثمار الخاص إلى المناطق الريفية 
الهياآل األساسية ( والخدمات العامة في المناطق الريفية وتغيير اتجاهه المتدني المنافع زيادة االستثمار في 

  ).والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي
  .المهارات في المناطق الريفيةب االرتقاء التعليم وحصول على أفضل للسبلتوفير  
  .توسيع وتعميق الخدمات المالية في المناطق الريفية 
  .ن اإلنصاف والفعالية واإلدماج االجتماعي من خالل النظام الضريبي المناسبتحسي 
 من خالل اإلصالح الزراعي وتعزيز استخدامًا منتجًا الحصول على األراضي واستخدامها سبلتعزيز  

  .المزارعينصغار أسواق وخدمات تأجير األراضي لصالح 
شطة الزراعية وتجنب السياسات المشجعة لألجور تشجيع تحديد الحد األدنى لألجور فيما يخص األن 

  .الزراعية المتدنية
  .ج اإلقليمية للنهوض بالعمالة الريفية والتخفيف من حدة الفقراألخذ بالنُه 

  توسيع نطاق التغطية في المناطق الريفية: الحماية االجتماعية  - ٢

 الدخل، من أجل متدنيةفي البلدان تصميم وإدارة برامج الضمان االجتماعي على نحو أفضل، ال سيما  
  .تقديم اإلعانات المناسبة بشكل فعال

) ية الصحية ورعاية األطفالرعاالمدارس وال( الوصول إلى الخدمات األساسية واالستفادة منها سبلزيادة  
 )الهياآل األساسية والموظفين وغير ذلكآ(خدمات تقديم الفي المناطق الريفية من خالل االستثمار في 

  .أو آليات التأمين من أجل زيادة الطلب على الخدمات/ ومن خالل استخدام التحويالت النقدية و
توفير أمن الدخل للفقراء في حاالت الشيخوخة والعجز والورثة عن طريق المعاشات التقاعدية  

  .االجتماعية
على  المناطق الريفية سن العمل فيفي مجموعات ال الفقراء والعاطلين عن العمل في سبل حصولضمان  

  . ذاتية االستهدافالخاضعة الختبار إثبات الحاجة والمساعدة االجتماعية / المساعدة االجتماعية
 بين الضمان االجتماعي التداؤبدعم تكامل السياسات على المستويين الوطني والمحلي من أجل تحقيق  

  . اإلدماج االجتماعيوالعمالة والسياسات االجتماعية األخرى الرامية إلى تعزيز
 القطاع الزراعي في السياسات والبرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين وفي األنشطة راجتشجيع إد 

  . الوقائيةالسالمةالرامية إلى الترويج لثقافة والمتعلقة بإذآاء الوعي 
 السالمة والصحة  التكلفة وبسيطة من أجل تعريف ومعالجة المخاطر التي تهددمتدنيةوضع تدابير  

  .المهنيتين في المجتمعات الريفية
استكشاف إمكانية اعتماد سياسات للحد األدنى لألجور، ُتوضع على مستويات مناسبة ويكون من الممكن  

إنفاذها فعليا، للمساعدة على حماية العمال األآثر تعرضا للخطر ومحاربة التمييز بين الجنسين فيما يخص 
  . دنيا من سلم األجوراألجر في الدرجة ال

تشجيع تقسيم أآثر عدال للعمل بأجر وبدون أجر بين الرجال والنساء، ال سيما عن طريق الترتيبات  
  .  من أجل تعزيز األمن االجتماعي واالقتصادي لألسر،المتعلقة برعاية األطفال
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  سد الثغرة لصالح العمال الريفيين: معايير العمل الدولية  - ٣
  :وتحقيق ما يليز احترام وتعزي 

  الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية؛  -
  القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؛  -
  عمل األطفال؛على  الفعلي القضاء  -
  . والمهنةفي االستخدامالقضاء على التمييز  -
مل األخرى ذات الصلة وتنفيذها تنفيذا فعليا، بما فيها زيادة التصديق على االتفاقيات األساسية ومعايير الع 

  .تلك المتعلقة بالسالمة والصحة وتفتيش العمل والضمان االجتماعي
 العمال الزراعيون، محميين بموجب القوانين واللوائح الوطنية ال سيماضمان أن يكون العمال الريفيون،  

  .وفي الممارسة أيضا
 المستضعفة بشكل خاص من العمال الريفيين، مثل العمال المهاجرين ضمان حماية حقوق المجموعات 

  . والشعوب األصلية

  مؤسساتتحسين التمكين والوالسديدة دارة اإلتعزيز : الحوار االجتماعي  - ٤
  .ضمان إدماج صريح للقضايا الريفية في أطر السياسات الوطنية األساسية، بما فيها سياسة العمالة 
  .على المستويين الوطني والمحليالثالثيين جتماعي والتشاور تشجيع الحوار اال 
تقوية المؤسسات الحكومية وسيادة القانون في المناطق الريفية، ال سيما في األقاليم المتضررة من  

  .النزاعات
 تعزيز إدارة سوق العمل الفعالة والمنصفة في المناطق الريفية من خالل تقوية نظام إدارة العمل وضمان 

  .تقديم تفتيش العمل الحماية الفعلية في القانون وفي الممارسة
  . العامةاتالخدمتقديم تحسين جودة ونجاعة وفعالية أداء اإلدارات المحلية و 
  . ومشارآة الشرآاء االجتماعيين في المناطق الريفيةعملتوسيع نطاق  
  .رأي والتمثيل إسماع ال من أجلمؤسساتالتعزيز إجراءات التمكين والتنظيم و 
  .تشجيع تنسيق السياسات واتساقها بشكل فعال على المستويات الوطنية والمحلية والدولية 

 التحديات المتعددة للعمالة الريفية التي تراعي مفهوما أو إطارا منظما من أجل رفعالعمل الالئق ويقدم  .٣٤٣
 لكن المقررةاآلليات أو السياسات أو األهداف  العمل الالئق في حد ذاته مجموعة من فرضوال ي. مصالح الفقراء

. مختلفة يمكن النظر إليه آإطار قد ُتقيَّم استنادا إليه سياسات أو إصالحات أو برامج إنمائية أو مبادرات تنظيمية
سئلة أساسية مختلفة يجب جزء من عملية لرسم السياسات يثير أوبالتالي، فإن استخدام مفهوم العمل الالئق آ

  .نهوض بالعمالة الريفية والتخفيف من حدة الفقر يخص التدخالت المقترحة لليماطرحها ف

بين القائم  الترابط يستند إلى  متكاملآكل ومن المهم في هذا السياق االنتباه إلى الترآيز على العمل الالئق .٣٤٤
 آما تدل ،ناحية العمليةالطبيعة الوحدوية للمفهوم من الؤآد الرؤية المفاهيمية وفي حين ت. دعائم العمل الالئق

داف أخرى على ذلك البرامج القطرية للعمل الالئق، فإن بعض األهداف ستحتل مرآز الصدارة مقارنة مع أه
وينتج إيالء األولوية بهذا الشكل عن تعريف المستوى النسبي ألوجه العجز في العمل . وفقا للمتطلبات المحلية

  . من أجل بلوغ أهداف معينةاألآثر فعاليةقيود والتدخالت السياسية الالئق في المناطق الريفية وعن تعريف ال

ج السياسية  النُه لكنه يعني أناعتماد سمة التوحيدورغم أن العمل الالئق مفهوم عالمي، فهذا ال يعني  .٣٤٥
حسب الظروف الوطنية والمحلية والقطاعية التي تسفر عن أوجه ستكون متنوعة المعتمدة لتحقيق العمل الالئق 

مرآز  عناصر مختلفة من برنامج العمل الالئق تحتلوبالتالي فال مناص من أن . العجز في العمل الالئق
المذآور ال يعني بيد أن الترآيز على جزء واحد من أجزاء البرنامج .  حسب طبيعة المسألة قيد المعالجةالصدارة

لعمل ويشكل برنامج ا.  المتكامل الشامل اإلطارصالحيةيمكن مع ذلك الحفاظ على بل . إهمال الجوانب األخرى
 موضوعا موحِّدا يجمع ،تحدي النهوض بالعمالة الريفية من أجل التخفيف من حدة الفقرشأن بالمطبق  ،الالئق

  .بين القدرة التنافسية االقتصادية والعدالة االجتماعية داخل إطار إنمائي

والنهوض بالعمالة . خ في نموذج للتنمية المستدامةوال بد للعمل الالئق في المناطق الريفية من أن ُيرسَّ .٣٤٦
  الدعائمآفيلة بتوفيرالريفية والتخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية تحديان متعددا األبعاد يتطلبان سياسات 

ها وهناك ترابط متبادل بين نمو المجتمعات الريفية وتنميت. البيئية للتنمية المستدامةوجتماعية االقتصادية واال
مارس ضغوطًا النمو يف.  عليها معظم سبل العيش الريفيةوبين اإلشراف الصحيح على البيئة الطبيعية التي تعتمد
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ويؤدي التغير المناخي والضغط .  األرض والموارد المائيةخصوصًا على الموارد الطبيعية األساسية وعلى
 الزراعة بوجه عام المستخدم ، تظل األمربصرف النظر عن هذابيد أنه  ،السكاني إلى استفحال هذا االتجاه

ولهذا فإن .  وراء تردي النظام اإليكولوجي من خالل استغالل األرضالرئيسيوارد المائية والسبب ماألآبر لل
  . لمستقبل المعمورة أساسيتان، بل هما ضرورتانخيارا االزراعة المستدامة والتنمية الريفية ليست

   ةعمل الدولي النظمةلمنحو خطة عمل متكاملة 
  من أجل تنفيذ االستراتيجية 

باالستناد إلى التقييم الذي يتضمنه هذا التقرير، ومع الترآيز بوجه خاص على البلدان النامية، سوف  .٣٤٧
 في سياق البرامج القطرية للعمل يضطلع به عددا من األنشطة ة العمل الدولينظمةلمتشمل خطة عمل متكاملة 

  من أجل التخفيف من حدة الفقر وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية فرص العملاستحداث وسترآز على ،الالئق
. الحوار االجتماعي  مندعمبمؤسسات أفضل وتحسين اإلدارة وال تنفيذاوتنفيذ معايير العمل الدولية ذات الصلة 

، على أن يدرجلقائم،  انشاط خطة العمل المذآورة على المزايا النسبية لمنظمة العمل الدولية والعتمدوينبغي أن ت
 مع التعاون التقني تكوين أوجه التداؤبلبحث وإدارة المعارف، ولحيثما أمكن، مكون ريفي في الشبكات القائمة 

    . أنشطة بناء القدرات ذات الصلةاستكمالالجاري أو المزمع، و

  :ويمكن أن تشمل خطة العمل هذه ما يلي .٣٤٨

   النمو المستدام في المناطق الريفيةطريقعن  وظائف أآثر وأفضل استحداث: العمالة  .١

تعزيز بيئة مناسبة ومؤاتية لألعمال لصالح المنشآت المستدامة، بما فيها التعاونيات في لدعم تقديم ال 
ق اورأفي السياسات واإلجراءات الوطنية من قبيل المناطق الريفية؛ إدماج الشواغل الريفية 

رك في وضع قوية قدرات الهيئات المكونة لتشاالوطنية؛ ت وخطط العمالة الفقر استراتيجية الحد من
  .السياسات الخاصة بالمناطق الريفية

تشجيع نهج تنمية اقتصادية محلية يعتمد على قطاعات وسالسل قيم معينة، زراعية وغير زراعية  
 .تجهيز المنتجات الزراعية على حد سواء ذات مضاعِِفات قوية للعمالة، مثل السياحة أو

 المهارات في المناطق الريفية من خالل خدمات اإلرشاد الزراعي والريفي وبرامج تطوير بالقيام 
 .التدريب التقني والمهني ومنهجيات التدريب القائم على المجتمع

النُّهج القائمة على اليد النهوض بالعمالة من خالل الهياآل األساسية وبرامج االستثمار، بما في ذلك  
 . بالغ الصغر وإيجار الشراء بالغ الصغراالئتمانالعمالة؛ الخدمات المالية مثل العاملة؛ برامج ضمان 

استهداف البرامج الرامية إلى خلق العمالة، بما في ذلك تنظيم المشاريع، لصالح الشباب والنساء في  
 .المناطق الريفية

   توسيع نطاق التغطية في المناطق الريفية:الحماية االجتماعية  .٢

 إعانات :جموعة أساسية من إعانات الضمان االجتماعي لصالح الجميع يمكن أن تشملتشجيع وضع م 
الطفولة للجميع؛ استفادة الجميع من الخدمات الصحية األساسية؛ إعانة مالية بسيطة للفقراء العاملين؛ 
معاشات تقاعدية أساسية ممولة من الضرائب لصالح المسنين والمعاقين واألسر التي فقدت معيلها 

  . الرئيسي

 . تعزيز حماية األمومة لصالح النساء في المناطق الريفية 

 المخاطر التي تهدد السالمة والصحة المهنيتين في تداركة التكلفة لومتدني بسيطة تشجيع منهجيات 
 .المجتمعات الريفية

ة الت االجتماعية لصالح السكان النشطين ترآز على الروابط القوييج جديدة بشأن التحووضع نُه 
 الحصول على زيادة سبلالستخدام ولقابلية الوالمتعددة واإليجابية لسوق العمل من خالل تحسين 

  . وظائف والخدمات االجتماعية بما فيها التسهيالت الخاصة برعاية األطفالال
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  لعمال الريفييناسد الثغرة لصالح : معايير العمل الدولية  .٣

  .ألساسية في العمل الخاصة بالعمال الريفيين المبادئ والحقوق اتنفيذاحترام وتعزيز و 

 ١٤١ ورقم ١٢٩ ورقم ١٢٢تشجيع التصديق على االتفاقيات األساسية إلى جانب االتفاقيات رقم  
 .  فعليًاها تنفيذًاذ وتنفي١٨٤ورقم 

 وتنفيذهان، وتعزيز توسيع نطاق قوانين العمل الوطنية لتشمل العمال الريفيين، ال سيما العمال الزراعي 
 .مساعدة التقنية القدرات وال من خالل برنامج للتوعية وبناء فعليًاتنفيذًا

  مؤسساتتحسين التمكين والوالسديدة دارة اإلتعزيز  :الحوار االجتماعي  .٤

نمو منظمات أصحاب العمل الريفيين ومنظمات العمال الريفيين وتنميتها، ال سيما في القطاع دعم  
  . على الصعيد الوطنيط مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال الزراعي، وتشجيع إقامة الرواب

دعم مشارآة الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية، ومنظمات أصحاب العمل الريفيين  
ومنظمات العمال الريفيين بوجه خاص، في المناقشات السياسية الوطنية بشأن العمالة والتنمية الريفية 

 .الفقر استراتيجية الحد منق اورأوالزراعة و

تشجيع المشارآة الثالثية في تخطيط برامج التنمية االقتصادية المحلية وتنفيذها وتشجيع مشارآة  
 .الوآاالت الحكومية في تقديم الخدمات األساسية للمناطق الريفية

 . واتساق السياسات بشأن قضايا التنمية الريفيةتشجيع التعاون بين الوزارات 
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  ترحة للمناقشةنقاط مق

 العمالة المنتجة لتصدي للتحدي المتمثل في توفيرورا متكامال للعمل الالئق لاعتمد هذا التقرير منظ
مكونات برنامج مختلف وتحيل نقاط المناقشة الخمس األولى إلى . والتخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية

  .مكتبالور الهيئات المكونة والعمل الالئق، في حين تحيل النقطتان األخيرتان إلى د

الزراعي وغير (ما هي االستراتيجيات التي يمكن اتباعها لتعزيز العمالة والنمو االقتصادي المستدام   .١
  ، وللتخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية؟)الزراعي

 تعزيز بيئة مؤاتية لتنمية المنشآت الريفية تنمية مستدامة؟ما هي الشروط الالزمة ل  .٢

 آيف يمكن توسيع نطاق الحقوق في العمل وتنفيذها وإنفاذها في المناطق الريفية؟  .٣

 آيف يمكن توسيع نطاق الحماية االجتماعية واإلدماج االجتماعي وتحسين آل منهما في المناطق الريفية؟  .٤

  الحوار االجتماعي في المناطق الريفية؟تحسين آيف يمكن تشجيع اإلدارة و  .٥

ن للحكومات الوطنية والمحلية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أن تساهم على أفضل آيف يمك  .٦
 وجه في العمالة الريفية الالئقة والتخفيف من حدة الفقر؟

باالستناد إلى الميزة النسبية لمنظمة العمل الدولية، ما هي المكونات األساسية التي ينبغي أن تشملها خطة   .٧
 ها ما يتعلق بتعزيز تنسيق السياسات واتساقها؟مكتب، بما فيالعمل 
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  األولالملحق 

   ،الناتج المحلي اإلجمالي في العمالة وحصص القطاعات
 )بالنسبة المئوية(مرتبة حسب الحصة الزراعية ، آخر سنة متوفرة

  الحصة من العمالة  السنة  البلدان واألقاليم والمناطق
 )بالنسبة المئوية(

المحلي اإلجماليالحصة من الناتج  
 )بالنسبة المئوية(

الخدمات الصناعة الزراعة أخرىقطاعات الخدمات الصناعة الزراعة   

 53.5  14.1  32.5  0.4 14.5 2.1  199383.0  تشاد

 25.5  25.9  48.6  0.0 8.6 9.3  200382.2  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 39.4  15.9  44.7  0.0 15.3 2.6  200182.1  حدةجمهورية تنزانيا المت

 56.4  15.8  27.9  0.0 14.6 3.4  200582.0  مدغشقر

 39.0  13.3  47.7  0.2 12.9 6.6  200580.2  إثيوبيا

 38.7  21.2  40.1  0.1 14.0 9.8  199976.1  نيبال

 49.5  28.8  21.7  0.0 18.1 5.9  199476.0  غينيا

 25.8  39.8  34.4  1.3 22.7 3.6  200072.3  بابوا غينيا الجديدة

 39.7  23.6  36.7  0.2 19.1 10.5  200170.2  آمبوديا

 49.7  29.2  21.1  0.0 23.0 7.0  199870.0  زامبيا

 52.8  24.1  23.1  0.0 22.2 7.6  200369.1  أوغندا

 60.5  14.3  25.2  1.4 27.8 6.1  199364.7  غامبيا

 31.0  9.9  59.0  0.0 25.1 12.2  199862.7  ميانمار

 43.4  16.7  39.9  7.2 23.1 9.1  200160.6  الكاميرون

 55.7  21.5  22.8  0.3 27.8 13.5  200558.4  ألبانيا

 45.2  48.8  6.0  0.0 24.7 17.4  200457.9  فيتنام

 41.2  42.4  16.3  0.0 23.2 15.2  199756.5  ليسوتو

 39.3  25.4  35.3  0.0 31.1 14.0  200055.0  غانا

 55.9  27.4  16.7  0.2 36.2 9.3  200554.3  جورجيا

 41.4  42.0  16.7  0.0 34.7 11.1  199954.1  اليمن

 53.7  27.5  18.8  0.0 26.0 20.0  200454.0  الهند

 52.0  26.3  21.8  0.0 34.6 13.7  200351.7  بنغالديش

 45.0  20.9  34.1  0.0 39.5 12.5  200548.0  قيرغيزستان

 35.2  44.3  20.5  0.1 37.8 15.9  200546.2  أرمينيا

 35.9  28.7  35.4  7.3 29.1 17.4  199746.2  طاجيكستان

 55.9  29.9  14.1  0.1 35.0 19.5  200545.4  المغرب

 39.9  47.5  12.6  0.0 31.4 23.8  200544.8  الصين
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  الحصة من العمالة  السنة  البلدان واألقاليم والمناطق
 )بالنسبة المئوية(

المحلي اإلجماليالحصة من الناتج  
 )بالنسبة المئوية(

الخدمات الصناعة الزراعة أخرىقطاعات الخدمات الصناعة الزراعة   

 40.8  45.8  13.4  0.0 38.0 18.0  200544.0  إندونيسيا

 53.3  25.1  21.6  0.0 36.6 20.3  200543.0  باآستان

 46.0  44.1  9.9  0.1 37.1 20.2  200542.6  تايلند

 48.5  43.0  8.5  0.7 43.1 11.6  199341.9  غابون

 39.8  23.9  36.4  0.0 41.9 16.5  200441.5  مالي

 58.5  24.5  17.0  0.0 43.3 16.0  200540.6  جمهورية مولدوفا

 49.2  29.1  21.7  0.0 43.3 16.8  200539.9  منغوليا

 55.8  29.3  14.9  0.1 41.5 18.8  200239.6  بوليفيا

 27.7  62.3  10.0  0.0 48.6 12.1  200539.3  أذربيجان

 54.6  31.4  13.9  0.2 39.7 20.9  200539.2  هندوراس

 58.2  19.4  22.5  3.9 37.5 20.0  200238.7  غواتيماال

 58.7  33.8  7.5  6.9 35.2 19.4  199938.5  أوزبكستان

 53.4  32.3  14.3  0.0 48.1 14.9  200537.0  الفلبين

 54.8  37.6  7.6  0.0 49.1 17.4  200433.5  آازاخستان

 54.9  35.0  10.1  0.1 37.5 30.3  200532.1  رومانيا

 48.0  36.9  15.2  0.0 48.0 20.0  200431.8  مصر

 57.3  22.5  20.2  0.0 52.7 15.8  200331.5  باراغواي

 55.0  27.5  17.5  11.6 40.0 18.0  200330.5  نيكارغوا

 57.2  26.1  16.8  6.0 38.4 25.2  200530.3  سري النكا

 58.4  31.7  9.9  0.1 55.9 14.8  200429.9  ناميبيا

 64.6  23.7  11.7  0.0 45.8 24.7  200529.5  ترآيا

 30.8  33.7  35.4  1.7 47.9 22.6  199727.9  غيانا

 40.8  32.6  26.7  0.1 47.3 25.6  200327.0  الجمهورية العربية السورية

 45.0  44.6  10.4  0.1 44.6 30.4  200524.9  جمهورية إيران اإلسالمية

 45.3  52.3  2.4  5.7 49.7 22.0  200422.6  بوتسوانا

 53.3  34.2  12.5  0.0 58.8 18.8  200522.4  آولومبيا

 34.7  54.8  10.5  0.1 54.8 24.0  200321.1  الجزائر

 52.2  38.0  9.8  0.3 57.9 21.0  200421.0  البرازيل

 37.0  55.1  7.8  0.1 60.6 19.1  200520.2  آوبا

 59.8  30.0  10.3  0.0 57.8 22.2  200520.0  السلفادور

 68.2  17.7  14.1  0.7 61.9 17.9  200519.5  بليز

 57.7  29.3  12.9  0.2 48.0 32.3  200519.5 جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة

 45.4  27.7  26.8  0.0 56.4 24.2  200519.4  أوآرانيا

 50.8  16.8  32.4  0.0 61.9 19.5  199918.6  آينيا

 61.2  33.1  5.7  0.3 64.1 17.7  200518.0  جامايكا

 64.5  30.7  4.8  0.0 53.4 29.2  200517.4  بولندا

 62.2  30.8  7.0  0.0 54.0 28.6  200517.3  آرواتيا
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  الحصة من العمالة  السنة  البلدان واألقاليم والمناطق
 )بالنسبة المئوية(

المحلي اإلجماليالحصة من الناتج  
 )بالنسبة المئوية(

الخدمات الصناعة الزراعة أخرىقطاعات الخدمات الصناعة الزراعة   

 24.9  66.9  8.1  0.1 64.7 17.8  200417.0  العراق

 75.9  16.4  7.7  0.0 67.1 17.2  200515.7  بنما

 61.5  29.8  8.7  0.5 62.8 21.5  200515.2  آوستاريكا

 70.2  25.9  3.8  0.5 58.6 25.7  200515.1  المكسيك

 62.1  25.5  12.4  0.0 63.1 22.3  200514.6  الجمهورية الدومنيكية

 39.6  51.8  8.7  0.0 53.6 29.7  200514.6  ماليزيا

 84.6  9.5  5.9  1.1 58.0 26.3  200514.6  الضفة الغربية وقطاع غزة

 60.8  33.5  5.7  0.0 56.9 29.1  200514.0  ليتوانيا

 40.9  26.1  33.0  17.2 50.2 19.0  200013.7  ملديف

 47.7  46.8  5.5  0.0 63.9 23.0  200513.2  شيلي

 74.0  20.8  5.2  0.0 65.1 22.4  200512.4  اليونان

 73.8  22.0  4.1  0.3 61.8 25.8  200512.1  التفيا

 72.5  24.6  2.9  0.1 57.5 30.6  200511.8  البرتغال

 76.6  18.1  5.3  18.2 52.7 17.7  200311.4  سانت لوسيا

 56.4  38.0  5.6  0.0 60.0 29.8  200510.2  اإلتحاد الروسي

 65.7  28.2  6.1  0.2 57.4 32.4  200510.0  موريشيوس

 41.5  44.7  13.8  0.2 69.1 20.9  20029.8  جمهورية فنزويال البوليفارية

 58.7  31.6  9.6  0.1 56.8 34.2  20058.9  بلغاريا

 63.4  34.1  2.5  0.5 53.3 37.2  20058.8  سلوفينيا

 65.3  23.5  11.2  4.8 64.3 23.0  20048.0  سورينام

 56.3  40.3  3.3  0.1 65.1 26.8  20057.9  جمهورية آوريا

 35.9  49.0  15.0  0.2 58.6 33.4  20007.9  اإلمارات العربية المتحدة

 67.1  30.3  2.5  0.2 66.6 25.6  20057.5  جنوب أفريقيا

 59.5  28.3  12.2  10.1 47.2 35.2  20027.5  ، الصينتايوان

 65.0  23.5  11.5  0.3 70.6 22.0  20057.1  نيوزيلندا

 68.3  25.6  6.1  0.0 71.6 21.6  20056.6  آيسلندا

 40.8  57.2  2.0  0.4 82.1 11.2  20006.4  عمان

 60.9  36.7  2.5  0.7 65.6 27.8  20055.9  إيرلندا

 67.8  30.7  1.5  0.2 66.7 27.5  20055.5  النمسا

 66.6  29.4  4.0  0.0 60.7 34.0  20055.3  استونيا

 67.2  29.5  3.3  0.0 65.0 29.7  20055.3  إسبانيا

 63.9  31.7  4.4  0.0 62.6 32.4  20055.0  هنغاريا

 67.5  29.6  2.9  0.2 69.4 25.6  20054.8  فنلندا

 58.1  39.0  2.9  0.9 70.3 24.1  20054.7  قبرص

 43.4  51.5  5.1  0.1 74.2 21.0  20024.7  المملكة العربية السعودية

 67.2  29.4  3.5  0.2 56.3 38.8  20054.7  سلوفاآيا

 68.4  29.8  1.7  1.2 66.4 27.9  20054.4  اليابان
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  الحصة من العمالة  السنة  البلدان واألقاليم والمناطق
 )بالنسبة المئوية(

المحلي اإلجماليالحصة من الناتج  
 )بالنسبة المئوية(

الخدمات الصناعة الزراعة أخرىقطاعات الخدمات الصناعة الزراعة   

 32.1  46.4  21.5  0.4 64.3 31.0  20054.3  ترينيداد وتوباغو

 70.9  26.9  2.3  0.1 65.1 30.7  20054.2  إيطاليا

 59.8  37.2  2.9  0.1 56.5 39.5  20054.0  الجمهورية التشيكية

 71.3  27.5  1.2  0.1 73.2 22.8  20053.9  سويسرا

 76.9  20.9  2.2  0.4 71.5 24.3  20053.8  فرنسا

 69.2  27.7  3.1  0.2 75.0 21.1  20053.6  أستراليا

 70.1  27.0  2.8  0.4 74.2 21.8  20033.6  األردن

 58.5  29.8  11.7  0.3 78.4 17.8  20053.5  جزر البهاما

 80.0  16.5  3.6  9.2 69.7 17.3  20043.3  بربادوس

 55.1  43.3  1.6  0.0 75.9 20.8  20053.3  النرويج

 73.6  24.4  2.1  4.1 72.9 20.0  20053.0  هولندا

 73.5  24.6  1.8  0.1 72.7 23.8  20052.9  الدانمرك

 69.6  28.4  1.9  0.0 75.3 22.0  20052.7  آندا

 55.2  33.7  11.1  0.3 56.0 41.0  20042.7  قطر

 69.4  29.7  0.9  0.1 67.8 29.7  20052.4  ألمانيا

 75.2  21.7  3.2  9.6 80.2 7.9  19912.3  جيبوتي

 50.9  48.9  0.2  0.1- 79.0 19.0  20052.1  بورتو ريكو

 74.9  24.0  1.0  0.7 72.6 24.7  20052.0  بلجيكا

 67.5  28.2  4.3  0.7 75.6 21.7  20052.0  إسرائيل

 78.9  19.2  1.9  0.0 68.0 29.6  20052.0  مالطة

 70.7  28.2  1.1  0.2 75.7 22.0  20052.0  السويد

 77.0  22.0  1.0  0.0 77.8 20.6  20051.6  الواليات المتحدة

 66.2  33.0  0.8  0.7 67.9 28.1  20011.5  البحرين

 43.8  32.3  23.8  0.0 77.2 21.4  20011.4   السالمبوروناي دار

 71.9  25.9  2.2  0.3 76.3 22.0  20051.4  المملكة المتحدة

 83.3  16.3  0.4  0.0 77.9 20.9  20051.2  لكسمبرغ

 58.5  29.8  11.7  0.2 84.1 15.0  20050.7  هولندا، األنتيل

 91.0  9.0  0.1  0.1- 84.6 15.2  20050.3  هونغ آونغ، الصين

 85.8  14.2  0.0  0.1 74.6 25.2  20050.1  ماآاو، الصين 

 66.1  33.8  0.1  0.9 69.6 29.5  –2005  سنغافورة

 .٢٠٠٦لتنمية في العالم ، والبنك الدولي، مؤشرات ا)٢٠٠٧(، الطبعة الخامسة، جنيف المؤشرات الرئيسية لسوق العمل:  مكتب العمل الدولي



 

117  

  الثانيالملحق 

القيمة المضافة للفرد المستخدم في الزراعة  بقياسإنتاجية العمل 
وقيم المؤشرات  القيم اإلجمالية ،٢٠٠٥ وصيد األسماك، والحراجة

 ، وهي مرتبة حسب القيمة اإلجمالية)١٠٠=١٩٨٠(

 الزراعة - القيمة المضافة للفرد المستخدم البلد
  ة وصيد األسماك والحراج

)١٩٩٧بسعر الدوالر األمريكي الثابت لسنة (

تغير القيمة ) ١٠٠=١٩٨٠(مؤشر  
الزراعة  - المضافة للفرد المستخدم

 والحراجة وصيد األسماك

 72.7  69 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 205.1  98 فيتنام

 175.0  129 الكاميرون

 101.2  129 النيجر

 129.9  194 أوغندا

 153.8  239 جمهورية تنزانيا المتحدة

 91.9  253 رواندا

 124.3  264 مالوي

 61.4  270 هايتي

 –  287 جورجيا

 97.7  294 آوبا

 148.3  298 غينيا

 93.4  317 آينيا

 86.4  333 بوروندي

 146.4  336 آمبوديا

 –  371 طاجيكستان

 277.8  379 السودان

 90.6  393 الالسنغ

 130.0  470 بابوا غينيا الجديدة

 96.6  486 شيبنغالد

 –  487 اليمن

 80.7  536 زمبابوي

 141.8  551 تشاد

 144.1  562 بالين
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 الزراعة - القيمة المضافة للفرد المستخدم البلد
  ة وصيد األسماك والحراج

)١٩٩٧بسعر الدوالر األمريكي الثابت لسنة (

تغير القيمة ) ١٠٠=١٩٨٠(مؤشر  
الزراعة  - المضافة للفرد المستخدم

 والحراجة وصيد األسماك

 156.1  669 مالي

 144.0  718 الهند

 68.7  755 مدغشقر

 75.1  806 نيكاراغوا

 269.3  910 الصين

 211.3  972 ميانمار

 206.4  044 1 ألبانيا

 67.9  058 1 آوت ديفوار

 175.2  113 1 إندونيسيا

 80.0  189 1 األردن

 157.2  204 1 المغرب

 130.7  307 1 سري النكا

 109.0  313 1 الفلبين

 119.3  469 1 هندوراس

 163.0  598 1 باآستان

 196.1  654 1 تايلند

 465.4  754 1 نيجيريا

 148.8  786 1 الجزائر

 –  829 1 قيرغيزستان

 95.9  837 1 السلفادور

 139  875 1 موزامبيق

 109.3  943 1 زامبيا

 227.7  961 1 بنن

 160.3  964 1 بوليفيا

 164.8  076 2 بيرو

 –  202 2 االتحاد الروسي

 102.7  363 2 غواتيماال

 121.9  403 2 غانا

 36.4  580 2 فنلندا

 180.9  581 2 الجمهورية الدومينيكية

 142.2  703 2 ترآيا

 142.9  807 2 باراغواي

 –  866 2 ترآمانستان

 66.4  911 2 رومانيا

 172.6  960 2 تونس
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 الزراعة - القيمة المضافة للفرد المستخدم البلد
  ة وصيد األسماك والحراج

)١٩٩٧بسعر الدوالر األمريكي الثابت لسنة (

تغير القيمة ) ١٠٠=١٩٨٠(مؤشر  
الزراعة  - المضافة للفرد المستخدم

 والحراجة وصيد األسماك

 185.3  087 3 بولندا

 –  089 3 أوآرانيا

 218.5  109 3 اآوادور

 29.2  237 3 بلجيكا

 190.8  296 3 مصر

 –  313 3 أوزبكستان

 172.9  422 3 اليابان

 179.7  577 3 بنما

 165.8  594 3 جنوب أفريقيا

 144.6  830 3 سنغافورة

 143.9  899 3 المكسيك

 123.1  948 3 الجمهورية العربية السورية

 173.4  974 3 آوستاريكا

 –  082 4 آازاخستان

 102.2  164 4 فاريةجمهورية فنزويال البولي

 285.3  231 4 العراق

 781.9  336 4 المملكة العربية السعودية

 203.3  428 4 البرتغال

 134.3  719 4 آولومبيا

 456.9  859 4 جمهورية آوريا

 –  140 5 التفيا

 242.0  702 5 البرازيل

 176.6  762 5 النمسا

 100.9  766 5 الدانمرك

 –  594 6 سلوفينيا

 –  900 6 ليتوانيا

 210.3  170 7 جمهورية إيران اإلسالمية

 229.7  864 7 ماليزيا

 123.9  998 7 سويسرا

 364.8  688 8 شيلي

 183.6  844 8 اليونان

 –  001 9 بيالروس

 188.1  953 16 الجمهورية التشيكية

 206.7  144 17 األرجنتين

 297.4  840 17 النرويج
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 الزراعة - القيمة المضافة للفرد المستخدم البلد
  ة وصيد األسماك والحراج

)١٩٩٧بسعر الدوالر األمريكي الثابت لسنة (

تغير القيمة ) ١٠٠=١٩٨٠(مؤشر  
الزراعة  - المضافة للفرد المستخدم

 والحراجة وصيد األسماك

 216.2  987 17 أوروغواي

 195.0  288 19 قبرص

 –  443 19 سلوفاآيا

 164.8  712 19 لكسمبرغ

 210.5  675 20 هولندا

 340.0  788 20 إسبانيا

 173.1  545 21 بلغاريا

 433.5  699 24 إيطاليا

 187.7  586 25 آيرلندا

 290.5  248 26 ألمانيا

 387.7  514 27 هنغاريا

 282.8  507 29 فرنسا

 198.8  636 33 المملكة المتحدة

 135.9  045 36 إسرائيل

 189.0  357 37 آندا

 223.9  166 39 السويد

 218.8  304 45 نيوزيلندا

 233.0  686 46 أستراليا

 274.5  585 52 الواليات المتحدة
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