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للبيئة  العربي  املنتدى  ي�صدرها  التي  ال�صنوية  التقارير  �صل�صلة  يف  ال�صابع  الغذائي” هو  “الأمن 
لقطاعي  كفاءة  اأكرث  اإدارة  اإىل  احلاجة  التقرير  هذا  يوؤكد  العربية.  البيئة  و�صع  عن  )اأفد(  والتنمية 

الزراعة واملياه، بهدف تعزيز اإمكانات الأمن الغذائي.

ياأتي هذا التقرير بعد تقارير البيئة العربية – حتديات امل�صتقبل )2008(، اأثر تغري املناخ على البلدان 

العربية )2009(، املياه – اإدارة م�صتدامة ملورد متناق�ص )2010(، القت�صاد اخل�صر يف عامل عربي 

امل�صتدامة  الطاقة   ،)2012( العربية  البلدان  يف  البيئية  – الب�صمة  البقاء  خيارات   ،)2011( متغري 

.)2013(

ي�صكل الأمن الغذائي م�صدر قلق كبري للبلدان العربية. فقد كانت ت�صعى اىل هدف حتقيق ن�صبة 

اأعلى من الكتفاء الذاتي الغذائي، لكن هذا الهدف بقي بعيد املنال. وعلى رغم حمدودية الأرا�صي 

الزراعية و�صحة املوارد املائية، مل ت�صتخدم البلدان العربية اإمكاناتها الزراعية بطريقة فعالة وكفوءة. 

على  للموارد  البيولوجية  القدرة  انتقا�ص  اىل  املالئمة  غري  الزراعية  واملمار�صات  ال�صيا�صات  واأدت 

جتديد خدماتها، وهي تهدد ال�صتدامة الزراعية.

دفعت اأزمة الغذاء يف ال�صنوات الأخرية والرتفاع احلاد غري امل�صبوق يف اأ�صعار الغذاء، مقرونني بقيود 

غذائية  م�صادر  ل�صمان  الدعوة  جتديد  اىل  للغذاء،  املنتجة  البلدان  بع�ص  فر�صتها  ال�صادرات  على 

اأي مدى ميكن  اإىل  موثوقة يف بلدان تعتمد على واردات الغذاء مثل البلدان العربية. وال�صوؤال هو: 

للموارد الزراعية املتوافرة على م�صتوى البلدان منفردة واملنطقة جمتمعة اأن تفي بالطلب على الغذاء 

يف العامل العربي؟ ما هي فر�ص حتقيق الكتفاء الذاتي الغذائي يف ظل التزايد ال�صكاين واأثر تغري املناخ 

على موارد الأرا�صي واملياه؟ ما هي اخليارات البديلة املتاحة للبلدان العربية ل�صمان اأمنها الغذائي؟

هذا التقرير هو نتيجة عمل تعاوين، ملجموعة من اخلرباء ومنظمات وجامعات ومراكز اأبحاث اإقليمية 

ودولية. �صاهم يف العمل اأكرث من 200 باحث واخت�صا�صي. وعقدت اجتماعات ت�صاورية عديدة ملناق�صة 

اإقليمي ا�صت�صافه ال�صندوق الكويتي للتنمية القت�صادية العربية،  م�صودات التقرير، ُتوجت باجتماع 

حيث راجع 40 خبريًا من 14 بلدًا و21 موؤ�ص�صة م�صودات التقرير مع املوؤلفني.

املياه والأرا�صي يف املنطقة العربية،  التي تظهر موارد  ال�صافة املميزة للتقرير تتمثل يف اخلرائط 

ا�صتنادًا  )اإيكاردا(  اجلافة  املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  مع  بالتعاون  اإنتاجها  مت  وقد 

اإىل اأحدث البيانات. وتذهب هذه اخلرائط اأبعد من حتديد وفرة املوارد يف كل بلد، اإذ تربز م�صارات 

بديهية للتعاون الإقليمي مبنية على اأ�صا�ص تباين الرثوات الطبيعية للبلدان.

وتخ�صي�ص  �صحيحة  �صيا�صات  تبني  يف  العربية  البلدان  التقرير  هذا  ي�صاعد  اأن  “اأفد”  ياأمل 

ا�صتثمارات طويلة الأجل، ت�صمن لها اإمدادات غذائية م�صتدامة تلبي احلاجات املتنامية با�صتمرار.

املنتدى العربي للبيئة والتنمية 
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تمهيد

الغذائي  هو ال�شابع يف �شل�شلة التقارير ال�شنوية عن و�شع البيئة العربية التي ي�شدرها  الأمن 
املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(. الهدف االأول من تقارير »اأفد« هو تر�شيخ االعتماد على 
العلم يف ال�شيا�شات البيئية واتخاذ القرارات. وهذا يتما�شى مع مهمة »اأفد« يف »دعم ال�شيا�شات 

والربامج البيئية ال�شرورية لتنمية العامل العربي ا�شتنادًا الى العلم والتوعية«.

فر�ض  يعزز  مبا  واملائية،  الزراعية  للموارد  كفاءة  اأكرث  اإدارة  الى  احلاجة  على  التقرير  هذا  يركز 
البيئة  �شبقته:  التي  ال�شتة  التقـارير  اإلى  طبيعية  كاإ�شافـة  ياأتي  وهو  الغذائي.  االأمن  حتقيق 
العربية – حتديات امل�شتقبل )2008(، اأثر تغري املناخ على البلدان العربية )2009(، املياه – 
اإدارة م�شتدامة ملورد متناق�ض )2010(، االقت�شاد االأخ�شر يف عامل عربي متغري )2011(، 

خيارات البقاء – الب�شمة البيئية يف البلدان العربية )2012(، الطاقة امل�شتدامة )2013(.

لتحقيق  املتوا�شل  �شعيها  ورغم  العربية.  للبلدان  ا�شتثنائية  اأهمية  ذو  مو�شوع  الغذائي  االأمن 
م�شتوى اأعلى من االكتفاء الذاتي يف الغذاء، بقي حتقيق هذا الهدف �شعب املنال. فاإلى جانب قلة 
االأرا�شي ال�شاحلة للزراعة وندرة املوارد املائية، مل ت�شتخدم البلدان العربية اإمكاناتها الزراعية 
على نحو فعال وكفوء. واأ�شفر �شعف ال�شيا�شات واملمار�شات الزراعية املالئمة عن تقلي�ض قدرة 

املوارد واخلدمات الطبيعية على جتديد نف�شها، مما هدد ا�شتدامة االإنتاج الزراعي.

وقد اأّدت اأزمة الغذاء العاملية واالرتفاع غري امل�شبوق يف اأ�شعار الغذاء خالل ال�شنوات االأخرية، مع 
ما رافقها من قيود على الت�شدير فر�شتها بع�ض البلدان املنتجة للغذاء، اإلى جتديد الدعوة لتوفري 
م�شادر ماأمونة للبلدان التي تعتمد على اال�شترياد، كما هي حال املنطقة العربية. لذا يحاول هذا 
التقرير الت�شدي لق�شايا مثل: اإلى اأي حد ميكن للموارد الزراعية املتوافرة على امل�شتوى املحلي 
واالإقليمي اأن تلبي الطلب على الغذاء يف العامل العربي؟ ما هي فر�ض حتقيق االكتفاء الغذائي، 
مع اعتبار الت�شخم ال�شكاين املت�شارع واأثر تغري املناخ على االأرا�شي واملوارد املائية؟ ويف املح�شلة، 

ما هي اخليارات البديلة التي متلكها البلدان العربية لتحقيق االأمن الغذائي؟

العربي،  العامل  مناطق  خمتلف  الى  ينتمون  خرباء  جمموعة  عليه  عملت  الذي  التقرير،  هذا 
ودولية  اإقليمية  وهيئات  منظمات  مع  باال�شرتاك  حتقيقه  مت  تعاوين،  جماعي  عمل  نتيجة  هو 
اجتماعات  وعقدت  واخت�شا�شي.  باحث  مئتي  من  اأكرث  فيه  و�شاهم  اأبحاث،  ومراكز  وجامعات 
الت�شاوري  االجتماع  الى  و�شواًل  دات،  امل�شوَّ لبحث  الوطني  ال�شعيد  على  متعددة  ت�شاورية 
االإقليمي املو�شع الذي ا�شت�شافه يف اأيار )مايو( 2014 ال�شندوق الكويتي للتنمية االقت�شادية 
14 بلدًا و21 موؤ�ش�شة، حيث ناق�شوا امل�شودات قبل  اإلى  40 خبريًا ينتمون  العربية، مب�شاركة 

النهائية للف�شول مع املوؤلفني.
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ولعل االإ�شافة االأبرز التي يقدمها هذا التقرير جمموعة من اخلرائط تبنّي موارد االأر�ض واملياه 
يف املنطقة العربية، متَّ اإنتاجها بالتعاون مع املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة 
الزراعية  االأرا�شي  البيانات. واإذ تظهر هذه اخلرائط مواقع توافر  اأحدث  اإلى  ا�شتنادًا  )اإيكاردا( 
واملراعي واملياه املتجددة وفق البلدان، فهي ت�شاعد يف اال�شتدالل على م�شارات ممكنة للتعاون 
االإقليمي، تقوم على اال�شتفادة من التنوع يف الرثوات الطبيعية. وقد كان وراء فكرة اإنتاج هذه 
الذي  طلبه،  كمال  م�شطفى  الدكتور  اأمنائها  ملجل�ض  االأول  والرئي�ض  »اأفد«  م�شت�شار  اخلرائط 
وجد من املفيد حتديد مواقع وجود املياه واالأرا�شي املنتجة، ملعرفة اأين يتالقى االثنان واأين ميكن 

للتعاون االإقليمي بتبادل املوارد اأن يكون ذا جدوى.

اعتماد  يف  املتمثل  اخلطري  الواقع  من  الرغم  على  اإيجابي،  ا�شتنتاج  الى  التقرير  هذا  يتو�شل 
الـذين يتزايدون با�شتمرار،  الإطعام �شكانها  الغذاء  العربية ب�شكل مقلق على ا�شترياد  املنطقة 
االجتاه  نعك�ض  اأن  ميكن  اأنه  التقرير  يوؤكد  الطبيعية.  املوارد  يف  تدهور  من  هذا  يرافق  ما  مع 
اإنتاجية  الرتاجعي املظلم للو�شع الغذائي عن طريق حزمة من التدابري، يف طليعتها حت�شني 
االأرا�شي وكفاءة الري. واالثنان اليوم اأقل كثريًا من املعدالت العاملية يف معظم البلدان العربية. 
ومن ال�شروري دعم هذه التدابري بتعاون اإقليمي جدي يقوم على ا�شتغالل امليزات التفا�شلية، 
يف منطقة تت�شف بالتفاوت الكبري بني بلدانها يف الب�شمة البيئية واملوارد الطبيعية وم�شتويات 
و�شالمة  احليوي  التنوع  على  نف�شه  الوقت  يف  احلفاظ  اأردنا  اإذا  هذا،  حتقيق  ويتطلب  الدخل. 

االأنظمة البيئية، تبدياًل جذريًا يف اأمناط اال�ستهالك.

قد يبدو ما يقرتحه هذا التقرير غري واقعي، ويف اأف�شل احلاالت مغاليًا يف التفاوؤل، يف منطقة 
اأنه بعد كل احلروب والنزاعات، �شيبقى �شكان املنطقة بحاجة  متر عرب خما�ض وجودي. غري 
وم�شتدامة  جيدة  حياة  نوعية  حتقيق  اأجل  ومن  ويتنف�شوا.  وي�شربوا  لياأكلوا  كافية  موارد  اإلى 
اآليات للتكامل االقت�شادي االإقليمي وت�شريع االأبواب اأمام  جلميع �شكان املنطقة، يجب اعتماد 
جمة  منافع  والب�شر  والر�شاميل  للب�شائع  احلر  االنتقـال  يجلب  حيث  العربي،  التجاري  التبادل 

لكل البلدان.

ي�شكر املنتدى العربي للبيئة والتنمية جميع الذين دعموا اإنتاج هذا التقرير واملوؤمتر املرافق، خا�شة 
املوؤ�ش�شات ال�شريكة: هيئة البيئة – اأبوظبي، ال�سندوق العربي لالإمناء االقت�سادي واالجتماعي، 
الكويت  موؤ�ش�شة  للتنمية،  االإ�شالمي  البنك  العربية،  االقت�شادية  للتنمية  الكويتي  ال�شندوق 
للتقدم العلمي، جامعة البرتاء، املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة، جلنة االأمم 
املتحدة االجتماعية واالقت�شادية لغرب اآ�شيا، منظمة االأمم املتحدة لالأغذية والزراعة، وجميع 

هيئات القطاع اخلا�ض واجلامعات واملوؤ�ش�شات االإعالمية التي �شاهمت يف هذا العمل.

ويبقى �شكرنا اخلا�ض ملحرري التقرير امل�شاركني، الدكتور عبدالكرمي �شادق والدكتور حممود 
ال�شلح، وجميع املوؤلفني واخلرباء الذي �شاهموا يف اإعداد حمتوياته ومراجعة م�شّوداته.

ياأمل املنتدى العربي للبيئة والتنمية اأن ي�شاعد تقريره حول االأمن الغذائي الدول العربية على 
اعتماد �شيا�شات مالئمة وااللتزام با�شتثمارات بعيدة املدى، مبا ي�شمن ا�شتدامة اإمدادات الغذاء 

ا�شتجابًة للحاجات املتزايدة با�شتمرار.

ت�رشين	الثاين	)نوفمرب(	2014

جنيب �صعب
الأمني	العام

املنتدى	العربي	للبيئة	والتنمية

متهيد
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عن  ناجتة  جدية  حتديات  الغذائي  الذاتي  االكتفاء  تعزيز  اإلى  م�شعاها  يف  العربية  البلدان  تواجه 
وندرة  للزراعة،  ال�شاحلة  االأرا�شي  وحمدودية  اجلفاف،  ت�شمل  دة،  املقيِّ العوامل  من  جمموعة 
ال�شئيل  واال�شتثمار  املالئمة  غري  ال�شيا�شات  �شاهمت  وقد  املناخ.  تغري  وتداعيات  املائية،  املوارد 
يف العلوم والتكنولوجيا والتنمية الزراعية يف تدهور املوارد الزراعية، اإلى جانب اال�شتخدام غري 
الكفوء لها واإنتاجيتها املتدنية. وميّثل النمو ال�شكاين، والطلب املتزايد على الغذاء، وتدهور املوارد 
حت�شني  اأمام  اإ�شافية  حتديات  احل�شري،  اال�شتخدام  اإلى  الزراعية  االأرا�شي  وحتويل  الطبيعية، 
م�شتوى االأمن الغذائي يف املنطقة العربية. ويربز العجز الغذائي من خالل ن�شبة االكتفاء الذاتي 
اأن  اأي  والزيوت.  للدهون  املئة  يف  و54  لل�شّكر،  املئة  يف  و37  للحبوب،  املئة  يف   46 نحو  البالغة 

العجز ي�شل اإلى نحو ن�شف احلاجة من املواد الغذائية االأ�شا�شية.

ويرتبط الغذاء واملاء يف �شكل غري قابل للفكاك. فاملنطقة العربية تواجه مع�شلة ندرة املياه، التي 
مكّعبًا،  مرتًا   850 من  اأقل  والبالغة  املتجددة  املائية  املوارد  من  للفرد  ال�شنوية  احل�شة  تعك�شها 
مقارنة باملتو�شط العاملي الذي يفوق 6000 مرت مكّعب. ويخفي هذا املتو�شط االإقليمي امل�شتويات 
ف 13 منها يف فئة الندرة ال�شديدة للمياه، بح�شة  املتفاوتة يف �شكل كبري بني البلدان، التي ُت�شنَّ
�شنوية للفرد تقل عن 500 مرت مكّعب. والو�شع مقلق جدًا يف �شتة من هذه البلدان، حيث تبلغ 
100 مرت مكّعب �شنويًا للفرد، اإلى درجة اأن هذا التقرير خلق فئة خا�شة  املياه املتجددة املتوافرة 

بها هي فئة »الندرة اال�شتثنائية«.

وتربز ندرة املياه يف املنطقة العربية من خالل ا�شتخدام نحو 85 يف املئة من اإجمايل ال�شحوبات 
املائية الأغرا�ض القطاع الزراعي، املت�شم بتدين كفاءة الري واإنتاجية املحا�شيل. وتتعر�ض املوارد 
املعدالت  من  يتبينّ  كما  هائلة،  �سغوط  اإلى  املتجددة،  غري  اجلوفية  املياه  فيها  مبا  النادرة،  املائية 
املياه  اإجمايل  من  املئة  يف   630 ي�شاوي  مبتو�شط  زراعية،  الأغرا�ض  املائية  لل�شحوبات  العالية 
وترى  الكويت.  يف  املئة  يف   2460 اإلى  وي�شل  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  املتجددة 
40 يف  اإن ا�شتخدمت اأكرث من  اأن البلدان تكون يف و�شع حرج  منظمة االأغذية والزراعة )الفاو( 
املئة من مواردها املائية املتجددة للزراعة، وميكن اعتبارها تعاين اإجهادًا مائيًا اإن ا�شتخرجت اأكرث 
19 بلدًا عربيًا يف حال من  20 يف املئة من هذه املوارد. ووفق هذا التعريف، ميكن ت�شنيف  من 
تفوق  زراعية  الأغرا�ض  املتجددة  املائية  مواردها  من  احلالية  ال�شحب  معدالت  الأن  املائي،  االإجهاد 

باأ�سواط احلدود املقبولة.

االأرا�سي  ظل  يف  املحلي،  االإنتاج  خالل  من  العربية  البلدان  يف  الغذائي  االأمن  و�سع  حت�سي  اإن 
القدرة  افتقار  عن  ناهيك  والرتاجع،  اال�شتنزاف  تعاين  التي  املائية  واملوارد  املحدودة،  الزراعية 
احليوية للموارد الزراعية، مهمة �شعبة. لكن ثمة اإمكانيات جديرة باالعتبار متوافرة على �شعيد 
الزراعية  والتقنيات  ال�شليمة  ال�شيا�شات  تبني  خالل  من  الغذائي،  الذاتي  االكتفاء  ن�شبة  حت�شني 

الملخ�ص التنفيذي

التحديات والتوقعات

الأمن الغذائي يف البلدان العربية

التقرير ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 2014
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اإلى  ا�شتنادًا  الغذائي  االأمن  �شمان  ت�شتطيع  الغذائية  للقيمة  متكاملة  �شل�شلة  وخلق  نة،  املح�شَّ
اأ�ش�ض توافر الغذاء و�شهولة مناله وا�شتخدامه وا�شتقراره.

ويتطلب حت�شني ذلك اجلانب من االأمن الغذائي املتعلق باالكتفاء الذاتي مقاربة اإقليمية متكاملة 
لال�ستدامة  جديدًا  ومنوذجًا  والطاقة،  واملاء  الغذاء  بي  املتالزمة  بالعالقة  تقرنّ  للجميع،  و�ساملة 
ميكن  االإطار،  هذا  �شمن  ومن  وبيئية.  واجتماعية  اقت�شادية  اعتبارات  على  يعتمد  الزراعية 
حتديد عدد من اخليارات لتح�شني ن�شبة االكتفاء الذاتي الغذائي، خ�شو�شًا من خالل اال�شتخدام 
الفاعل للموارد الزراعية املتوافرة، اإ�شافة اإلى موارد الرثوتني احليوانية وال�شمكية. وت�شمل هذه 

اخليارات ما يلي:

اأهمية  يحمل  خيارًا  اأقل  مبياه  الزراعية  املحا�شيل  من  مزيد  اإنتاج  ُيعتربرَ  الري:  كفاءة  حت�صني 
كربى يف تعزيز االأمن الغذائي للبلدان التي تعاين ندرة يف املياه. وهو يعتمد على اختيار النوع 
اأو  الر�ض  مثل  للري  فاعلية  اأكرث  و�شائل  واعتماد  احلقول،  اإلى  املياه  لنقل  القنوات  من  ال�شحيح 

التنقيط، والزراعة يف م�ساكب عري�سة مرتفعة، وم�ستوى التنظيم واالن�سباط لدى املزارعي.

70 يف  اإلى  اأن رفع هذا الرقم  ر  46 يف املئة. وُيقدَّ 19 بلدًا عربيًا عن  ويقل متو�شط كفاءة الري يف 
ر اأن الري املطلوب لكل طن من  املئة كفيل بتوفري 50 بليون مرت مكّعب من املياه �شنويًا. وفيما ُيقدَّ
رة من املياه اأن تكفي الإنتاج اأكرث من 30 مليون  احلبوب يبلغ 1500 مرت مكّعب، ميكن للكمية املوفَّ
طن من احلبوب، اأو 45 يف املئة من واردات احلبوب بقيمة 11.25 بليون دوالر وفق اأ�شعار 2011.

خ�شو�شًا  اإجمااًل،  متدنية  العربية  املنطقة  يف  احلبوب  اإنتاجية  اإن  املحا�صيل:  اإنتاجية  تعزيز 
البلدان  من  خم�شة  يف  للهكتار  كيلوغرامًا   1133 نحو  تبلغ  اإذ  الرئي�شية،  احلبوب  اإلى  بالن�شبة 
الرئي�شية يف اإنتاج احلبوب )اجلزائر والعراق واملغرب وال�شودان و�شورية(، مقارنة مبتو�شط عاملي 
املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  بحوث  وتبنّي  للهكتار.  كيلوغرامًا   3619 نحو  يبلغ 
بحقول  مقارنة  جتريبية،  حقول  يف  القمح  غلة  يف  باالعتبار  جديرة  زيادات  )اإيكاردا(  اجلافة 
و�شورية  وال�شودان  واملغرب  م�شر  مثل  بلدان  يف  واملطرية  املروية  االأنظمة  من  كل  يف  املزارعني 
30 يف املئة يف غلة  وتون�ض. فالزراعة يف م�شاكب مرتفعة يف م�شر، مثاًل، حققت زيادة بن�شبة 
احلبوب، وتوفريًا بن�شبة 25 يف املئة يف مياه الري، وكفاءة يف ا�شتخدام املياه بن�شبة 72 يف املئة.

وثمة اأهمية حا�شمة لتح�شني اإنتاجية املحا�شيل يف االأرا�شي املطرية التي ت�شكل اأكرث من 75 يف 
خمتلفة  اأ�شكال  اإلى  و»اإيكاردا«  »الفاو«  وت�شري  العربية.  املنطقة  يف  املزروعة  االأرا�شي  من  املئة 
جلمع مياه املطر، ت�شمل احلفظ يف املوقع الزراعي، والري مبياه ال�شيول، والتخزين من اأجل الري 
التكميلي. وبّينت برامج يف بع�ض البلدان النامية اأن الغالل قابلة للزيادة مبعدل �شعفني اأو ثالثة 
عة، مقارنة بالزراعة اجلافة التقليدية. وميكن لزيادة  اأ�شعاف من خالل ا�شتخدام مياه املطر املجمَّ
متو�شط غلة احلبوب املطرية من م�شتواها احلايل البالغ نحو 800 كيلوغرام للهكتار اإلى �شعفني 
اأو ثالثة اأ�شعاف، اأن ت�شيف ما بني 15 و30 مليون طن من احلبوب اإلى االإنتاج ال�شنوي احلايل 

البالغ نحو 51 مليون طن يف املنطقة العربية.

ولتعزيز غلة احلبوب يف املناطق املروية واملطرية اإمكانية جديرة باالعتبار لتح�شني االكتفاء الذاتي 
الغذائي يف املنطقة العربية، من خالل زيادة البحوث الزراعية، ونقل التكنولوجيا، واال�شتثمار يف 
الزراعة املطرية. وُيعتربرَ تطبيق اأف�شل املمار�شات الزراعية حا�شمًا، وهي ت�شمل اال�شتخدام االأمثل 
املتوافرة.  الزراعية  للموارد  اجليدة  االإدارة  جانب  اإلى  املدخالت،  من  وغريها  واملبيدات  لالأ�شمدة 
ع اأن يظهر من خالل تراجع حاد يف اإنتاجية احلبوب،  لكن تاأثري تغري املناخ يف املنطقة العربية ُيتوقَّ

وتتطلب مواجهته تبنيًا لتدابري فاعلة على �شعيد التاأقلم مع الظاهرة والتخفيف من تداعياتها.

الملخ�س التنفيذي
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من  اأي  على  املياه  اإنتاجية  رفع  ميكن  الري،  كفاءة  زيادة  اإلى  اإ�شافة  املياه:  اإنتاجية  حت�صني 
اإنتاج  اأو  قيمة  اأعلى  ملحا�شيل  املياه  تخ�شي�ض  خالل  من  العملي،  اأو  االقت�شادي  ال�شعيدين 
التي  االأهمية  على  االثنني  من  خيار  انتقاء  ويعتمد  نف�شها.  املياه  كمية  مقابل  يف  اأكرث  حما�شيل 
واالجتماعي  واالقت�شادي  ال�شيا�شي  ال�شياق  يف  كميتها  اأو  املحا�شيل  قيمة  على  البالد  تعلقها 

والبيئي االأو�شع.

مثل  نة،  املح�شَّ الزراعية  املمار�شات  ت�شمل  التي  العوامل  من  مبزيج  املياه  اإنتاجية  تعزيز  وميكن 
ن، والزراعة احلمائية اأو الزراعة من دون حراثة، والبذور  اأ�شاليب الري احلديثة، والت�شريف املح�شَّ
نة املتوافرة، واال�شتخدام االأمثل لالأ�شمدة، والتقنيات املبتكرة حلماية املحا�شيل، وخدمات  املح�شَّ
االإر�شاد الفاعلة. وال تقت�شر فوائد ممار�شات زراعية مثل جمع املياه، والري التكميلي والناق�ض، 
وحفظ املياه، والزراعة الع�شوية، على زيادة اإنتاجية املياه فح�شب، بل تكت�شب اأي�شًا اأهمية كبرية 
عادات  تغيري  خالل  من  اأكرث  املياه  اإنتاجية  تعزيز  ميكن  كذلك  الزراعية.  اال�شتدامة  تعزيز  يف 

اال�شتهالك باجتاه حما�شيل ذات ا�شتخدام اأقل كثافة للمياه وذات قيمة غذائية مماثلة.

يف  كبري  حد  اإلى  م�شتغلة  غري  ال�شرف  مياه  تزال  ال  ة:  املعاجلجَ ال�صرف  مياه  ا�صتخدام 
ة �شنويًا من مياه ال�شرف البلدي ت�شاوي  اال�شتخدام الزراعي عرب البلدان العربية. فالكمية املعاجلرَ
�شنويًا، فيما الكمية الباقية ُترمى  مكّعب  مرت  ماليني   14,310 48 يف املئة فقط من نحو  نحو 
ة امل�شتخدمة يف الري الزراعي ت�شعة يف  ة. وال تتجاوز كمية مياه ال�شرف املعاجلرَ من دون معاجلرَ
التعاون  جمل�ض  بلدان  فيما  وتون�ض،  واملغرب  واالأردن  م�شر  مثل  بلدان  يف  االإجمايل  من  املئة 

اخلليجي ت�شتخدم نحو 37 يف املئة من مياه ال�شرف املعاجلة يف الزراعة.

مقارنة  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  زراعيًا  امل�شتخدمة  ة  املعاجلرَ ال�شرف  مياه  ن�شبة  ارتفاع  ويعود 
هذه  على  الهائل  وال�شغط  العذبة،  املياه  موارد  يف  احلادة  الندرة  اإلى  االأخرى  العربية  بالبلدان 
ة من اأجل  نة للمعاجلرَ املوارد من خالل ال�شحب لال�شتخدام الزراعي، اإلى جانب تبني معايري حم�شَّ
ميكن  املنا�شبة،  ة  للمعاجلرَ املختلفة  امل�شتويات  مع  لكن  ة.  املعاجلرَ للمياه  االآمن  اال�شتخدام  �شمان 
اإعادة ا�شتخدام مياه ال�شرف كم�شدر لن�شاطات متعددة، زراعية و�شناعية ومنزلية، ما يخفف 

ال�شغط على موارد املياه العذبة والبيئة.

واإذ يعتمد اإنتاج الغذاء يف البلدان العربية ب�شدة على الزراعة املطرية وتتناق�ض موارد املياه العذبة 
اأن التحول من  البديل املتمثل باإعادة ا�شتخدام املياه للري. وتوؤكد »الفاو«  ب�شرعة، يجب ت�شجيع 
400 يف  اإلى   100 الزراعة املطرية اإلى املروية ال يقت�شر على زيادة غالل معظم املحا�شيل بن�شبة 
املئة فح�شب، بل ميكن اأي�شًا اأن ي�شمح بزراعة حما�شيل بديلة حتقق دخاًل اأعلى وتعطي قيمة اأكرب.

غري  و�شائل  اإلى  اخل�شائر  لهذه  الرئي�شية  االأ�شباب  ُتعزى  احل�صاد:  بعد  ما  خ�صائر  تقلي�س 
خدمات  جانب  اإلى  وتخزينها،  ونقلها  ومعاجلتها  املحا�شيل  ح�شاد  يف  م�شتخدمة  منا�شبة 
ر اأن اخل�شائر ال�شنوية للحبوب  لوج�شتية غري فاعلة على �شعيد �شل�شلة اإمدادات الواردات. وُيقدَّ
امل�شتورد  القمح  خ�شائر  ت�شل  كذلك   .2012 يف  طن  مليون   6.6 نحو  بلغت  العربية  البلدان  يف 
فاعلة  غري  لوج�شتية  خدمات  ب�شبب  طن  مليون   3.3 نحو  اإلى  العربية  البلدان  بع�ض  يف 
على �شعيد اال�شترياد. وتبلغ القيمة االإجمالية خل�شائر ما بعد احل�شاد للحبوب وخ�شائر واردات 
يف  املنتج  القمح  من  املئة  يف   40 ميّثل  ما   ،2011 اأ�شعار  وفق  دوالر  بليون   3.7 نحو  اإلى  القمح 

البلدان العربية كلها يف ح�شاب القيمة. وهذا ي�شاوي قيمة نحو اأربعة اأ�شهر من واردات القمح.

فخ�شائر  كربى.  اأهميـة  الغذائي  االإمـداد  �شل�شلة  امتداد  على  احلبوب  يف  اخل�شائر  لتقلي�ض  اإن 
والطاقة  واملياه  االأر�ض  ت�شمل  اأخرى،  طبيعية  وموارد  الغذائي  االإمداد  يف  هدرًا  متّثل  كهـذه 
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غازات  من  مفرطة  انبعاثات  ي�شمل  بيئي  ب�شرر  االأمر  ويتفاقم  والعمالة.  واملبيدات  واالأ�شمدة 
الدفيئة ت�شدر عن الن�شاطات الزراعية على امتداد ال�شل�شلة الغذائية.

املوارد  يف  الن�شبية  امليزات  اأ�شا�ض  على  العربية  البلدان  بني  التعاون  ُيعتربرَ  الإقليمي:  التعاون 
التعاون  وليكون  االإقليمي.  امل�شتوى  على  الغذائي  االأمن  لتعزيز  اأ�شا�شيًا  خيارًا  واملالية  الزراعية 
الوطنية،  الزراعية  وال�شيا�شات  اال�شرتاتيجيات  مواءمة  اإلى  ت�شتند  مقاربة  يتطلب  فهو  فاعاًل 
اإلى  الزراعية، وتنظيمات وتدابري وحوافز تف�شي  العلوم والتقنية والتنمية  وزيادة اال�شتثمار يف 
التي ت�شكل حجر  املنتجة للموارد الربية واملائية  ا�شتخدام فاعل للموارد، وحفظًا للقدرة احليوية 

الزاوية لالإنتاج الزراعي على امل�شتويات الوطنية واالإقليمية الفرعية واالإقليمية.

متلك البلدان العربية موارد جديرة باالعتبار على  الرثوتني احليوانية وال�صمكية:  تطوير 
�شعيد الرثوتني احليوانية وال�شمكية. وهي �شبه مكتفية ذاتيًا على م�شتوى االأ�شماك، لكن نحو 
يف  الن�شبة  هذه  تزيد  اأن  ع  وُيتوقَّ الواردات.  طريق  عن  ى  ُيلبَّ اللحوم  على  الطلب  من  املئة  يف   25

ر. امل�شتقبل ب�شبب زيادات ال�شكان والرثوة والتح�شّ

خ�شو�شًا  املوارد،  �شاآلة  ب�شبب  عقبات  العربية  املنطقة  يف  احليوانية  الرثوة  قطاع  اإنتاجية  تواجه 
واخلدمات  التحتية  البنية  عن  الدعم  غياب  واأّثر  واملياه.  االأعالف  كفاية  وعدم  املراعي  تدهور 
حمليًا  االأعالف  اإنتاج  واأدى  احليوانية.  الرثوة  قطاع  على  ال�شلبية  واأثارها  الع�شوائية  وال�شيا�شات 
اإلى تدهور املوارد املائية غري املتجددة وتراجع املراعي وموارد االأعالف، ما اأدى اإلى فقدان التنوع 
اجلفاف  مواجهة  ويف  احليوانية.  الرثوة  اإنتاجية  تراجع  اإلى  وبالتايل  الرتبة  وتدهور  احليوي 
الرثوة  لرتبية  واملطري  الرعوي  النظامان  يبقى  الهام�شية،  لالأرا�شي  الكبرية  وامل�شاحات  ال�شديد 
النظامني وو�شولهما  اإلى �شيا�شات تدعم حركة هذين  احليوانية االأكرث مرونة، لذلك ثمة حاجة 
اإلى املراعي. كذلك تقّدم االأنظمة املتكاملة الإنتاج املحا�شيل والرثوة احليوانية فر�شًا لزيادة االإنتاج 

االإجمايل والتنوع واال�شتدامة االقت�شادية للقطاعني معًا.

اإمكانيات كبرية، لي�ض لتلبية الطلب املحلي فح�شب  وتوفر الرثوات ال�شمكية يف البلدان العربية 
طنًا بقيمة نحو ثالثة باليني دوالر  بل كذلك للت�شدير.  وقد بلغت �شادرات االأ�شماك 912,460 
عام 2013. لكن ميكن زيادة هذه ال�شادرات اأكرث، ويتطلب اإطالق العنان الإمكانيات قطاع الرثوة 
اإلى  حاجة  ثمة  اأن  واالأهم  تطويره.  تواجه  التي  املختلفة  واالختناقات  امل�شاكل  معاجلة  ال�شمكية 
ال�شيد  على  وت�شريعات  قوانني  تطبيق  ت�شمل  اأخرى  اأمور  جانب  اإلى  القطاع،  هذا  يف  اال�شتثمار 
البالد.  رفاهية  يف  وم�شاهمته  القطاع  ا�شتدامة  ل�شمان  وذلك  االأ�شماك،  تربية  ن�شاطات  وعلى 
وُتعتربرَ احلوكمة امل�شرتكة ملخزونات الرثوة ال�شمكية يف البلدان العربية حا�شمة اأي�شًا، فاحلدود 

العابرة للبحار تتاأثر ب�شالمة جتمعات مائية كاملة.

ا�شتهالك  على  الت�شجيع  ويجب  اللحوم.  عن  اأهمية  الغذائي  للربوتني  كم�شدر  االأ�شماك  تقل  وال 
االأ�سماك للحد من اال�ستهالك املفرط للحوم الأ�سباب اقت�سادية و�سحية، وكذلك التفكري يف تاأثري 
توعية  حملة  اإلى  عمومًا  حاجة  وثمة  والبيئة.  النادرة  املائية  املوارد  على  احليوانية  الرثوة  اإنتاج 
لت�سجيع امل�ستهلكي على تكييف عاداتهم على �سعيد ا�ستهالك الغذاء باجتاه اأمناط �سحية اأكرث، 

توؤّمن يف الوقت عينه ا�شتدامة املوارد الزراعية.

يف  املعتمدة  االأدوات  كاإحدى  االفرتا�شية  املياه  مفهوم  على  التحفظات  رغم  اأخرى:  خيارات 
�شياق  يف  مفيدًا  يبقى  فهـو  الغـذاء،    – امليـاه  برابطة  املتعلقة  التحديات  ملعاجلة  ال�شيا�شات 
االقت�شادية  التنمية  يف  الزراعة  توؤديه  الذي  االإجمايل  والدور  ما،  لبلد  املحدد  املائي  الو�شع 

واالجتماعية.

الملخ�س التنفيذي
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املناطق  بني  الغذائي  االأمن  يف  للتعاون  مهمة  اأداة  يكون  اأن  االفرتا�شية  املياه  ملفهوم  وميكن 
التعاون  تو�شيع  مثاًل  يعني  قـد  وهذا  الزراعية.  املوارد  يف  الن�شبية  وامليزة  اجلغرايف  قربها  وفق 
يف  املياه  وندرة  االأرا�شي  حمدودية  تعوي�ض  ميكن  حيث  واالأفريقية،  العربية  البلدان  بني 
البلدان العربية باال�شتفادة من امليزات الن�شبية للبلدان االأفريقية على �شعيد املوارد الطبيعية 

والزراعية.

خطوات عملية

 
حتتاج البلدان العربية يف م�شعاها اإلى حتقيق االأمن الغذائي، عن طريق ت�شجيع االإنتاج املحلي 
للغذاء، اإلى تبني �شيا�شات والعمل على تنفيذها من دون تاأخري. ومن التو�شيات التي يطرحها 

هذا التقرير للنقا�ض:

املوارد  يف  الن�شبية  امليزات  اإلى  ا�شتنادًا  العربية،  البلدان  بني  االإقليمي  التعاون  متتني  اأ.  
الزراعية وراأ�ض املال القابل لال�شتثمار، بالرتافق مع التن�شيق واملواءمة بني اال�شرتاتيجيات 

والربامج الزراعية.

ب.  القيام باالإجراءات ال�شرورية لعك�ض الو�شع املتدهور للموارد الزراعية واحلفاظ على تنوعها 
احليوي، بهدف اإعادة توليد خدماتها وم�شاهمتهما يف االأمن الغذائي.

االكتفاء  م�شتويات  وحت�شني  الغذائي  االأمن  لتعزيز  املتوافرة  اخليارات  تطبيق  يف  النظر  ج.  
اإنتاجية املحا�شيل واملياه، وزيادة  الذاتي، مبا يف ذلك، على �شبيل املثال ال احل�شر، تعزيز 
ا�شتخدام  وتعزيز  اأخرى،  وخ�شائر  احل�شاد  بعد  ما  خ�شائر  وتقلي�ض  املياه،  ا�شتخدام  كفاءة 

ة يف الري. مياه ال�شرف املعاجلرَ

اإ�شافية للبحث العلمي الزراعي وبرامج التطوير، عن طريق دعمها  تخ�شي�ض ا�شتثمارات  د.  
البحث  اإلى  املوجهة  واملوؤ�ش�شية  الب�شرية  القدرة  تنمية  جانب  اإلى  منا�شبة،  مالية  مبوارد 
املطرية  الزراعـة  اإنتاجيـة  تعـزيز  بهدف  للبيئـة،  حماية  واأكرث  اإنتاجية  اأكرث  مدخـالت  عن 

واملرويـة.

�شكل  يف  وال�شمكية  احليوانية  الرثوتني  قطاعي  لتطوير  املطلوبة  اال�شتثمارات  هـ.  تخ�شي�ض 
م�شتدام، مع توجه اإلى زيادة االإنتاج لتلبية الطلب املحلي وتعزيز اإمكانيات الت�شدير.

قيمة  ذات  �سلع  على  باالعتماد  خ�سو�سًا  اال�ستهالك،  اأمناط  لتغيري  توعية  حملة  اإطالق  و.  
غذائية مماثلة لكنها ذات ا�شتخدام اأقل كثافة للمياه.

تبني مقاربة متكاملة لالأمن الغذائي، ت�شمل عنا�شر �شل�شلة القيمة الغذائية كلها، وتت�شمن  ز.  
احل�شاد والنقل والتخزين والت�شويق، جلعل الغذاء متوافرًا و�شهل املنال وقاباًل لال�شتخدام 

بنوعية جيدة ويف الوقت واملكان املنا�شبني.

خالل  من  املنطقة،  يف  الغذائي  لالأمن  املناخ  تغري  تهديد  تواكب  ا�شتجابات  تطوير  ح.  
تبني  مع  املناخي،  للتنبوؤ  وموثوقة  �سلة  ذات  مناذج  اإلى  ت�ستند  ف  تكيُّ ا�سرتاتيجيات 
واختيار  املحا�شيل،  وتنويع  احلمائية،  والزراعة  نة،  حم�شَّ مائية  واإدارة  زراعية  ممار�شات 
مع  ف  للتكيُّ اأخرى  تدابري  بي  من  املتوقعة،  للظروف  مالءمة  االأكرث  واالأ�سناف  املحا�سيل 

تغري املناخ والتخفيف من تداعياته.



الف�صل 121

و�ضع الأمن الغذائي واملوارد الزراعية

عبدالكرمي �صادق



13 البيئة العربية: الأمن الغذائي

على رغم امل�ساعي لتح�سني و�سع الأمن الغذائي من خالل الإنتاج املحلي للغذاء، تبقى البلدان العربية على امل�ستوى القطري وامل�ستوى الإقليمي 
م�ستوردة �سافية للغذاء، خ�سو�سًا احلبوب، وهي ال�سلعة الغذائية الأ�سا�سية الرئي�سية يف املنطقة. ويك�سف العتماد الكبري للبلدان العربية على 
الواردات الغذائية عن ه�سا�سة �سال�سل الإمدادات الغذائية وتقلب اأ�سعار الغذاء، كما يتبني من الأحداث والتداعيات التي رافقت الأزمة الغذائية 

العاملية يف 2007 – 2008.

يف �سعيها اإلى احلد من العتماد على الواردات الغذائية، تواجه البلدان العربية حتديات جدية ب�سبب حمدودية الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة واملوارد 
املائية النادرة، التي تعاين �سعفًا يف القدرة احليوية على اإعادة اإنتاج خدماتها. ويفاقم النمو ال�سكاين والتغري املناخي التحديات، وهذا ي�ستدعي 

اإيالء عناية بالغة لإدارة املوارد الزراعية املتوافرة وا�ستخدامها ل�سمان ا�ستدامتها.

تعزيز  احتمالت  لكن  املحلي.  الغذائي  الإنتاج  يف  املياه،  نق�ص  تعاين  التي  العربية،  البلدان  اإمكانات  من  واملاء  الغذاء  بني  الوثيق  الرابط  ويحد 
الكتفاء الذاتي الغذائي، كجانب من جوانب حلول ندرة الغذاء، تعتمد على عك�ص اجتاه تدهور املوارد الزراعية املتوافرة، وعلى ا�ستخدام هذه 
املوارد يف �سكل فاعل ومنتج. ويف هذا الإطار، تت�سمن اأولويات التخطيط والعمل خيارات مثل حت�سني اإنتاجية املحا�سيل واإنتاجية املياه وفاعلية 

الري، وتقلي�ص اخل�سائر التالية ملرحلة احل�ساد، وتعزيز اإعادة ا�ستخدام املياه يف الزراعة على امل�ستوى الوطني.

ومن �ساأن متتني التعاون البيني العربي يف مواجهة خماوف ندرة الغذاء، وفق امليزة الن�سبية يف املوارد الزراعية وراأ�ص املال القابل لال�ستثمار، 
بالرتافق مع املواءمـة بني ال�سيا�سات الزراعية وال�سرتاتيجيات التنموية، اأن ميهد الطريق اأمام تقلي�ص اعتماد املنطقة العربية على الواردات. 
اأهمية كربى يف حتقيق اجلوانب الكاملة لالأمن الغذائي، املتمثلة يف التوافر و�سهولة املنال وال�ستقرار  وخللق �سل�سلة متكاملة للقَيم الغذائية 

وال�ستخدام.
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I.  مقدمة 

هدف  حتقيق  اإلى  بعيد  زمن  منذ  العربية  البلدان  ت�سعى 
ال�سرتاتيجية  بالأهمية  معرتفة  الغذائي،  الذاتي  الكتفاء 
اخلارجية.  امل�سادر  ح�سا�سيات  من  بعيدًا  الغذاء  ل�سمان 
يكِف  ومل  ال�سكاين،  النمو  يواكب  مل  املحرز  التقدم  لكن 

لتقلي�ص العتماد على الواردات الغذائية.

 ،2008 ـ   2007 يف  املفاجئـة  الغذائيـة  الأزمة  واأطلقت 
الأغذية  اأ�سعار  يف  م�سبوق  غري  ارتفاع  مع  ترافقت  التي 
بع�ص  من  رئي�سية  غذائية  حما�سيل  لت�سدير  وحظر 
البلدان  كربى  لدى  اإ�سافيًا  اهتمامًا  امل�سدرة،  البلدان 
مل�ساعفة  العربية،  البلدان  مثل  لالأغذية،  امل�ستوردة 
اأمنها الغذائي من خالل تعزيز  اأجل حت�سني  جهودها من 

الإنتاج الغذائي املحلي.

الكتفاء  بتح�سني  العربية  للبلدان  املتجدد  اللتزام  وياأتي 
القحل  ت�سمل  مقيدة،  عوامل  خلفية  على  الغذائي  الذاتي 
املناخي، وحمدودية الأرا�سي القابلة للزراعة، و�سح املوارد 
اأ�سعفها  اإذ  الزراعية،  املوارد  اإفقار  ذلك  اإلى  ُي�ساف  املائية. 
وتدهور  املتدنية،  والإنتاجية  الكفوء،  غري  ال�ستخدام 
الأرا�سي، وتاآكل الرتبة، وا�ستنفاد طبقات املياه اجلوفية، 
وتلوث املوارد املائية. هذه التداعيات الناجمة اإلى حد كبري 
عن �سيا�سات �سعيفة وممار�سات زراعية �سيئة، بالرتافق 
والنمو  امل�ستقبلي  املناخي  للتغري  املتوقع  التاأثري  مع 
حتديات  تفر�ص  الغذاء،  على  الطلب  وازدياد  ال�سكاين 

رغم  على  لكن  العربية.  البلدان  يف  الغذائي  لالأمن  كبرية 
جيدة  اإمكانات  ثمة  وتدهورها،  الزراعية  املوارد  حمدودية 
الإنتاج  خالل  من  العربي  الغذائي  الأمن  و�سع  لتعزيز 

الغذائي املحلي.

كل  يف  كافة  للنا�ص  تتاح  عندما  الغذائي  »الأمن  يتحقق 
اأغذية  على  واقت�ساديًا،  ماديًا  احل�سول،  فر�ص  الأوقات 
الغذائية  واأذواقهم  حاجاتهم  تلبي  ومغذية  و�سليمة  كافية 
 FAO,( وال�صحة«  الن�صاط  موفورة  حياة  يعي�صوا  لكي 
اأربعة جوانب  اإلى هذا التعريف، ُتعترَب  1966(. وا�ستنادًا 
الغذائي،  الأمن  على  للح�سول  اأ�سا�سية  ومت�سابكة  مميزة 

وهي: التوافر والو�سول وال�ستخدام  وال�ستقرار.

يركز هذا الف�سل يف �سكل رئي�سي على جوانب توافر الأمن 
اخليارات  من  عددًا  ويحدد  العربية،  البلدان  يف  الغذائي 
لتح�سني  ال�سلة،  ذات  بال�سيا�سات  املتعلقة  والإجراءات 
بالأرا�سي  تتعلق  قيود  ظل  يف  الغذائي  الذاتي  الكتفاء 
خيارات  جانب  اإلى  ال�سحيحة،  املائية  واملوارد  املحدودة 

اأخرى ل�سمان جانب الإمداد يف الأمن الغذائي.

II.  و�ضع الأمن الغذائي

حت�سل البلدان العربية على اإمداداتها الغذائية من خالل 
مزيج من الإنتاج املحلي والواردات من بلدان اأخرى. وعلى 
اعتمادها  تقلي�ص  اإلى  املا�سية  العقود  يف  م�سعاها  رغم 
على امل�سادر اخلارجية، فهي ل تزال اأكرب البلدان ا�ستريادًا 
للحبوب، التي ت�سّكل الغذاء الأ�سا�سي يف املنطقة العربية.

الوطني  امل�ستويني  على  الغذائي  الذاتي  الكتفاء  ويختلف 
فعلى  العربية.  املنطقة  يف  بعيد  حد  اإلى  الإقليمي  وحتت 
يف  املئة  يف   9.9 بني  الن�سبة  تراوحت  الوطني  امل�ستوى 
قطر و86.84 يف املئة يف ال�سودان، وعلى امل�ستوى حتت 
29.45 يف املئة يف بلدان جمل�ص  الإقليمي تراوحت بني 
التعاون اخلليجي و80.80 يف املئة يف بلدان وادي النيل 
ن�سبة  فبلغت  الإقليمي،  امل�ستوى  على  اأما   .2011 عام 

الكتفاء الذاتي نحو 72 يف املئة وفق اجلدول 1.

الذاتي  الكتفاء  ن�سبة  تتغري  مل   ،1 اجلدول  يبّينه  ما  وفق 
 2011 عام  املئة  يف   71.69 بلغت  التي  الإقليمي  الغذائي 
 .2005 عام  املئة  يف   70.48 البالغ  م�ستواها  عن  كثريًا 
الذاتي  الكتفاء  ن�سبة  تراجعت  الوطني،  امل�ستوى  وعلى 
الغذائي يف البلدان العربية كلها عام 2011 عن م�ستواها 
وهذا  وال�سومال.  واجلزائر  العراق  با�ستثناء   ،2005 عام 
يف  تقدمًا  حتقق  مل  عمومًا  العربية  البلدان  اأن  اإلى  ي�سري 
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املرغوبة  �سيا�ساتها  باجتاه  املا�سية  العديدة  ال�سنوات 
املنتج  الغذاء  اإلى  ا�ستنادًا  الغذائي  الأمن  بتح�سني  املتعلقة 
تراجعت  التي  احلبوب،  �سعيد  على  خ�سو�سًا  حمليًا، 
 2005 50 يف املئة عام  ن�سبة الكتفاء الذاتي بها من نحو 
وعلى   .)1 ــدول  )اجل  2011 عام  املئة  يف   46 نحو  اإلى 

مكتفية  �سبه  العربية  البلدان  كانت  الإقليمي،  ال�سعيد 
ذاتيًا من الفواكه واخل�سار والأ�سماك، لكنها حققت ن�سبة 
اكتفاء ذاتي بلغت 45.55 يف املئة من احلبوب، و54.35 
يف املئة من الزيوت والدهون، و36.85 يف املئة من ال�سكر 

عام 2011، كما يتبنّي يف اجلدول 2.

ن�صبة الكتفاء الذاتي الغذائي )%(
احلبوباإجمايل الغذاءالبلد/املنطقة

2005201120052011

12.9612.810.000.00البحرين

28.3821.683.882.56الكويت

45.2134.521.179.22ُعمان

12.189.903.120.37قطر

44.5234.4926.7511.15اململكة العربية ال�سعودية

21.1318.660.851.06الإمارات العربية املتحدة

37.4029.4520.259.12جمل�س التعاون اخلليجي

51.5331.4522.5910.92اليمن

39.7429.7420.549.46جمل�س التعاون اخلليجي واليمن

75.3482.8455.5195.42العراق

56.2653.095.053.66الأردن

73.2361.0318.0510.96لبنان

85.2380.6274.0057.98�سورية

81.5572.2619.6910.00فل�سطني

77.2075.5254.8656.48امل�صرق

83.6878.9669.6356.30م�رص

91.1586.8475.7470.59ال�سودان

85.5180.8070.7459.09وادي النيل

53.4870.0429.8831.96اجلزائر

44.9543.0910.797.06ليبيا

68.4970.0319.1736.04موريتانيا

89.6080.4046.0958.91املغرب

71.7868.4947.8246.79تون�س

66.8771.5835.7543.19�صمال اأفريقيا

----جزر القمر

4.042.000.000.00جيبوتي

69.1774.2632.8933.00ال�سومال

64.8063.5228.4626.70القرن الأفريقي

70.4871.6949.7445.55البلدان العربية

 امل�سدر:  جمعها الكاتب ا�ستنادًا اإىل املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب ال�سنوي للإح�ساءات الزراعية العربية  2007 و2012.

ن�صبة الكتفاء الذاتي الغذائي يف البلدان العربيةاجلدول 1
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البلدان  يف  الغذائي  لالأمن  خا�سة  اأهمية  وللحبوب 
العربية، لأنها الغذاء الأ�سا�سي الرئي�سي والعلف الرئي�سي 
الق�سم  يف  اأكرب  بتف�سيل  تناولها  ويتم  احليوانية،  للرثوة 

الفرعي التايل.

اأ. احلبوب

خ�س�ست البلدان العربية جزءًا مهمًا من مواردها الزراعية 
لالأمن  ال�سلع  هذه  اأهمية  مع  بالتوافق  احلبوب،  لإنتاج 

20052011ال�صلعة الغذائية

49.7445.55احلبوب

38.4736.85ال�سكر

28.1254.35الدهون والزيوت

80.8076.19اللحوم

98.49106.19الفواكه واخل�سار

103.0998.19الأ�سماك

77.7882.50�سلع اأخرى

70.4871.69املتو�صط

الغذائي يف ما يتعلق بالإمدادات املحلية وكلفة الواردات. 
اإلى حد بعيد، اأهم م�سادر الغذاء يف  »فما زالت احلبوب، 
ويف  املبا�سر،  الب�سري  ال�ستهالك  �سعيدي  على  العامل، 
�سكل غري مبا�سر كمدخالت يف الإنتاج احليواين. ولذلك 
فاإن تطورات قطاع احلبوب حا�سمة بالن�سبة اإلى الإمدادات 

.)FAO, 2002b( »الغذائية العاملية

i.  امل�صاحة املخ�ص�صة للحبوب

يتبنّي الدور احلا�سم للحبوب يف الأمن الغذائي من خالل 
احل�سة املخ�س�سة لإنتاجها من الأرا�سي الزراعية. خالل 
العقود املا�سية، احتلت امل�ساحة املخ�س�سة لإنتاج احلبوب 
يف  الإجمالية  الزراعية  الأرا�سي  من  ن�سبيًا  كبريًا  جزءًا 
ن�سبة  وتذبذبت  العربية.  البلدان  يف  الأمر  وكذلك  العامل، 
�سمن  من  العامل  يف  احلبوب  لإنتـاج  املخ�س�سة  الأرا�سي 
فرتاجعت  و2011،   1961 بني  الفرتة  يف  �سيق  هام�ص 
من 47.3 يف املئة عـام 1961 اإلى نحو 45.5 يف املئة عام 
2010. وعلى �سبيل املقـارنة، ارتفعت الن�سبـة نف�سها من 
عام  املئة  يف   47.5 نحـو  اإلى   1961 عام  املئة  يف   38 نحو 
.1 ال�سكل  من  يتبنّي  كما  العربيـة،  املنطقـة  يف   2011

وفيما اختلفت ن�سب م�ساحـة الأرا�سي الزراعية الإجمالية 
ب�سكل  املا�سية  العقود  خالل  احلبوب  لإنتاج  املخ�س�سة 

اجلدول 2

امل�سدر: جمعها الكاتب ا�ستنادًا اإىل  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب ال�سنوي للإح�ساءات 

الزراعية العربية 2007 و2012.
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ن�صبة الكتفـاء الذاتي بح�صب ال�صلع الغذائية يف البلدان 
العربية )%(
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حتققت  العاملية،  الن�سب  عن  العربية  املنطقة  يف  هام�سي 
زيادة يف اإنتاج العامل من احلبوب ب�سكل رئي�سي من خالل 
يف  احلبوب  اإنتاجية  متو�سط  تاأخر  فيما  الغالل،  حت�سني 

البلدان العربية ب�سكل مهم عن املتو�سط العاملي.

ii.  اإنتاجية احلبوب 

نظريتها  عن  العربية  املنطقة  يف  احلبوب  غالل  تاأخرت 
نحو  بلغ  الذي  فم�ستواها  املا�سية.  العقود  خالل  العاملية 
كيلوغرامًا للهكتار عام 1961 مل ميّثل �سوى 59 يف   796
كيلوغرامًا   1,353 �سجل  الذي  العاملي  املتو�سط  من  املئة 
عام  العاملي  املتو�سط  ن�سف  من  اأدنى  وبقي  للهكتار، 

.3 اجلدول  يف  يتبنّي  كما   ،2012

وفق اجلدول 3، حتققت الزيادة يف الإنتاج العاملي من احلبوب 
التي  الأرا�سي  مب�ساحة  ولي�ص  احلبوب  غالل  بتح�سن  اأ�سا�سًا 

ازدادت بنحو 8.5 يف املئة فقط بني 1961 و2012. 

ويف املقابل، ازداد اإنتاج احلبوب يف البلدان العربية بف�سل 
بني  الفرتة  خالل  املئة  يف   39 بنحو  امل�ساحـة  تو�سيـع 

و2012.  1961

لقد دفع منو غالل احلبوب، ولي�ص تو�سيع امل�ساحة املزروعة 
بني  الفرتة  خالل  للحبوب  العاملي  الإنتاج  يف  الزيادة  بها، 
1961 و2012. لكن فيما منت الإنتاجية العاملية للحبوب 
مبعدل نحو 2.48 يف املئة بني 1961 و1990، ومبعدل 
نحو 2.01 يف املئة يف املنطقة العربية، تراجع معدل النمو 

البلدان العربيةالعاملالفرتة 

1970-19613.002.59

1980-19702.271.61

1990-19802.742.28

2000-19901.170.14

2012-20001.401.86

2012-19901.201.08

معدل النمو ال�صنوي لإنتاجية اجلدول 4
احلبوب )%(

.(FAO, 2013a) FAOSTAT امل�سدر: جمعها الكاتب ا�ستنادًا اىل قاعدة بيانات
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املعدل ال�صنوي لنمو غالل احلبوبال�صكل 2

امل�سدر: اجلدول 4. 

البلدان العربيةالعامل

%

اإنتاجية احلبوب وغلتهااجلدول 3

196119902012املنطقة العربية

18,58426,06625,825امل�ساحة املخ�س�سة للحبوب )األف هكتار(

7961,4181,794غلل احلبوب )كيلوغرام للهكتار(

14,78836,96346,332اإنتاج احلبوب )األف طن(

العامل

647,997708,197703,197امل�ساحة املخ�س�سة للحبوب )األف هكتار(

1,3532,7573,619غلل احلبوب )كيلوغرام للهكتار(

876,8751,952,4592,545,002اإنتاج احلبوب )األف طن(

.(FAO, 2013a) FAOSTAT) امل�سدر: جمعها الكاتب ا�ستنادًا اىل قاعدة بيانات 
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العالقة التالزمية بني الطاقة واملياه والغذاء واملناخ

ابراهيم عبد اجلليل

وح�صا�صة  املياه  و�صحيحة  للطاقة  ال�صتهالك  كثيفة  العربية  املنطقة 
املياه يف املنطقة  املناخ. ويتفاقم حتدي �صح  ب�صكل كبري لتاأثريات تغري 
التنموية،  القطاعات  مبختلف  املتعددة  التالزمية  عالقاته  خالل  من 
يف  حتمل  التي  والطاقة،  واملياه  والغذاء،  واملياه  والبيئة،  املياه  مثل 
وقانونية  واقت�صادية  اجتماعية  طبيعة  ذات  متقاطعة  ق�صايا  داخلها 
وتقنية و�صيا�صية واأمنية. لذلك من املهم اأن تعالج مبزيد من الو�صوح 
واملياه  الطاقة  مثل  اأخرى  بقطاعات  الغذاء  لقطاع  املتنوعة  العالقات 
القطاعات  جميع  يف  املحرتفني  على  ويجب  ككل  القت�صادية  والتنمية 
واإدارة  تخطيط  لتحقيق  قطاعهم،  حدود  من  اأبعد  والت�صرف  التفكري 

.)Zubari, 2013( فعالني ومتكاملني للموارد

ا�صتهالك  يف  بتغريات  املناخ  تغري  يتاأثر  ما  غالبًا  ذلك،  الى  اإ�صافة 
من  مزيداً  املناخية  التقلبية  وت�صيف  الأرا�صي.  وا�صتخدامات  الطاقة 
مياه  تخزين  وتراجع  اجلافة،  الأر�ض  جفاف  ت�سريع  مثل  ال�سغوط 
)مثل  و�صدة  تكراراً  اأكرث  متطرفة  مناخية  واأحداث  اجلليدية،  الأنهار 
ف�صاًل  موثوقية،  اأقل  مائية  وامدادات  والفي�صانات(،  اجلفاف  موجات 
ي�صاهم  العاملي،  ال�صعيد  وعلى  موثوقية.  اأقل  زراعية  اإنتاجية  عن 
من  العاملية  الدفيئة  غازات  انبعاثات  ثلث  بنحو  وحده  الغذاء  قطاع 
امليثان  وانبعاثات  الأرا�صي  ا�صتخدامات  وتغري  الطاقة  ا�صتهالك  خالل 
الرتبة  النيرتوز من  اأوك�صيد  وانبعاثات  الرز  املوا�صي وزراعة  تربية  من 

.)Sachs J. et al., 2010( املخ�صبة

ويف الوقت ذاته، ي�صيف تخفيف اآثار تغري املناخ طلبات جديدة على موارد 
الكربون  الوقود احليوي )بيوفيول(، وعزل  اإنتاج  املياه والأرا�صي، مثل 
وحجزه وتخزينه. وكثرياً ما تكون اإجراءات التكيف مع املناخ، مثل الري 
املكثف اأو التحلية الإ�صافية للمياه املاحلة، كثيفة ال�صتهالك للطاقة. كما 
اأن ازدياد ا�صتعمال املياه اجلوفية وتخزين املياه قد يتطلب �صخًا اإ�صافيًا. 
الغذائي،  والأمن  والطاقة  املياه  على  املناخ  �صيا�صات  توؤثر  اأن  ميكن  لذا 
الواقع نتائج �صلبية ما مل تنتظم  التكيف يف  اأن تكون لإجراءات  وميكن 
جيداً يف نهج من العالقات املتالزمة وتنفذ من قبل موؤ�ص�صات مت�صابكة 
على نحو مالئم  )SEI, 2011(. لذلك، فاإن تغري املناخ يعزز ال�صياق الثالثي 
لالأمن املائي والأمن الغذائي والأمن الطاقوي. وبالتايل هناك حاجة ملحة 
اأف�صل ملاذا تتطلب هذه العالقة التالزمية اهتمامًا عاجاًل،  لنفهم ب�صكل 
باملياه  و�صحيحة  بالطاقة  غنية  هي  التي  العربية  املنطقة  يف  خ�صو�صاً 
وتعاين نق�صاً يف الغذاء. وبناء على فهم اأف�صل لالعتماد املتبادل للمياه 
املفيدة  ال�صتجابات  اجلديد  النهج  هذا  يحدد  املناخ،  و�صيا�صة  والطاقة 
تبادليًا ويوفر اإطاراً علميًا و�صفافًا لتحديد املقاي�صات واأوجه التعاون التي 

تفي بالطلب من دون اأن تعر�س ال�صتدامة للخطر.

والغذاء  والطاقة  للمياه  املتبادل  العتماد  هذا  على  جيد  مثال  الأردن 
وتغري املناخ. فهو من البلدان الأكرث �صحًا باملياه يف العامل، حيث تعتمد 
نحو 80 يف املئة من امداداته الغذائية على واردات الغذاء، ما ي�صتتبع 
املناخ  تغري  يزيد  اأن  املتوقع  ومن  الفرتا�صية.  املياه  من  واردات  اأي�صًا 
وزيادة  ال�صديد  اجلفاف  موجات  من  مزيد  اإلى  ويوؤدي  البلد،  جفاف 
الوقود  من  ُتذكر  احتياطات  اإلى  الأردن  ويفتقر  الري.  على  العتماد 
الأحفوري، ول ميلك اإمكانات طاقة كهرمائية، لكن بدًل من ذلك يعتمد 
على �صخ املياه ال�صطحية واجلوفية اإلى مواقع الطلب الرئي�صية. وتبعّا 
لهذا، تاأخذ امدادات املياه يف العتبار نحو 25 يف املئة من الطلب الإجمايل 
على الكهرباء يف الأردن  )Scott et al., 2003(. ويتم ا�صتغالل املياه 
اجلوفية باإفراط �سديد. ومعظم ا�ستهالك املياه يف الأردن هو يف الزراعة، 
العمالة  الإجمايل وجممل  املحلي  الناجت  الزراعة يف  اأن م�صاهمة  يف حني 
واملياه  الغذائية  الواردات  اإلى  وبالإ�صافة  فقط.  املئة  يف   3 نحو  تبلغ 
الفرتا�صية املرتبطة بها، فاإن تركيز ا�صرتاتيجية املياه يف الأردن هو على 
م�صاريع البنية التحتية الكبرية املتعلقة بالإمدادات. لكن خليارات اإدارة 
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اعتماداً  اخليارات  هذه  وت�صمل  م�صتغلة.  غري  كبرية  امكانات  الطلب 
بها(،  املرتبطة  الفرتا�صية  املياه  واردات  )مع  الغذاء  واردات  على  اأكرب 
80 يف املئة من �صكان  املاء يف النظم احل�صرية )يعي�س  وتخفي�س فقد 
الأردن يف املدن( الذي يقارب 50 يف املئة من اإجمايل المدادات، وا�صتبدال 
ا�صتعمال املياه العذبة يف الزراعة باملياه املبتذلة املعاجلة، وزيادة كفاءة 

الطاقة يف قطاع املياه، وا�صتعادة الطاقة من املياه املبتذلة.

الأزمات  بني  الدقيق  الرتابط  ات�صح  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات  خالل 
املتطرفة  املناخية  الأحداث  الى  اإ�صافة  واملالية،  والطاقوية  الغذائية 
مثل اجلفاف والفي�صانات. هذه الأزمات توؤثر ب�صكل كبري على ال�صكان 
لنهج  الفقراء. وميكن  اأ�صد وقعًا على  لكنها  بدرجات خمتلفة،  العرب 
العالقة التالزمية اأن يعزز كفاءة املوارد والإنتاجية، من خالل معاجلة 
يعالج  �صوف  املثال،  �صبيل  وعلى  القطاعات.  عرب  اخلارجية  املظاهر 
التفكري املتعلق بالعالقة التالزمية �صدة الطاقة الالزمة لتحلية املياه 
املتجددة  الطاقة  اإنتاج  اأثناء  والأرا�صي  املياه  على  الطلبات  اأو  املاحلة، 
الطاقة  خمططات  وبع�س  ال�صم�صية  والطاقة  احليوي  الوقود  )مثل 
عرب  واحلوكمة  الإدارة  التالزمية  العالقة  نهج  ويوحد  الكهرمائية(. 
القطاعات. وميكن لنهج العالقة التالزمية اأن يدعم اأي�صًا التحول الى 
اقت�صاد اأخ�صر، يهدف، بني اأمور اأخرى، الى حتقيق كفاءة يف ا�صتعمال 

املوارد ومتا�صك اأكرب لل�صيا�صات.

اإن الرتابط القوي بني الطاقة واملياه وتغري املناخ يجعل تن�صيق �صياغة 
املناخ  اآثار تغري  يف ما يتعلق بتخفيف  ملحًا، خ�صو�صاً  اأمراً  ال�صيا�صات 
والتكيف معها. تقليديًا، تتطور �صيا�صات الطاقة واملياه داخل كل قطاع 
بينها.  التن�صيق  الى  ملحة  حاجة  هناك  بينما  التن�صيق،  من  بقليل 
ويجب ال�صعي الى تغيري من الوقود الأحفوري، ذي النبعاثات الكثرية 
والذي يحتاج اإلى كميات كبرية من املياه، الى م�صادر متجددة ذات حد 
التقليدية  الطريقة  فاإن  لذلك،  املياه.  وا�صتعمال  النبعاثات  من  اأدنى 
ل�صنع ال�صيا�صات واتخاذ القرارات يف اإطارات حمدودة، يجب اأن ت�صتبدل 

بنهج يخف�س املقاي�صات ويبني اأوجه التعاون عرب القطاعات.

يف  اأ�صا�صية  لتغريات  م�صبوقة  غري  فر�صًا  اجلديد  التطور  هذا  خلق 
ال�صيا�صات، وذلك ي�صمل النظم القت�صادية واملوؤ�ص�صية والتكنولوجية 
املنطقة  باأن  العرتاف  املهم  ومن  املتنوعة.  وال�صيا�صية  والجتماعية 
العربية كانت تعاين من �صعف اأو انعدام التن�صيق من حيث �صيا�صات 
وا�صرتاتيجيات املياه والزراعة والأرا�صي والطاقة ومعاجلة تغري املناخ.

 لكن التحدي اجلديد يوفر فر�صًا حقيقية لأوجه التعاون، كما ياأتي:

• والغذاء 	 باملياه  املتعلقة  التحتية  البنية  يف  من�صقة  ا�صتثمارات 
املوارد كثرياً  ا�صتعمال  البتكار لتح�صني كفاءة  والطاقة. يتطلب 
وت�صمل  القت�صادية.  الختاللت  ومعاجلة  ال�صتثمارات  من 

الأدوات القت�صادية لتحفيز ال�صتثمار، على �صبيل املثال، ت�صعري 
املوارد وخدمات النظم الإيكولوجية.

• تعظيم ال�صتعمالت املفيدة للمياه والطاقة و�صط طلب مناف�س، 	
ما يتعلق  اأي�صًا يف  لكن  والطاقة،  الغذاء  لي�س فقط بني قطاعي 
بطلبات قطاعات اأخرى مثل ال�صناعة وم�صايد الأ�صماك واملالحة 

وال�صياحة و�صواها.

• ميكن لالأبحاث التطبيقية وبناء القدرات وتقا�صم اخلربات على 	
اإدارة  املحرتفون على  والإقليمي، حيث يعمل  الوطني  امل�صتويني 
اأن تعمل معًا بهدف  موارد املياه، وقطاع الزراعة وقطاع الطاقة، 
ردم  فاإن  بذلك،  يتعلق  ما  ويف  ب�صري.  اأمن  حتقيق  هو  م�صرتك 
الفجوة احلالية بني العلم وال�صيا�صة هو مهمة تنطوي على حتٍد.

• بناء القدرات وتقا�صم اخلربات على امل�صتويني الوطني والإقليمي، 	
املياه  موارد  ادارة  على  العاملني  لالخت�صا�صيني  ميكن  حيث 
هو  م�صرتك  بهدف  معًا  العمل  الطاقة  وقطاع  الزراعي  والقطاع 
حتقيق الأمن. ويف ما يتعلق بهذا، يعترب ردم الفجوة احلالية بني 

العلوم وال�صيا�صة مهمة تنطوي على حتديات.

• املتكاملة 	 الإدارة  مثل  بالتكيف  اخلا�صة  ندم«  »الال  اجراءات 
املتجددة  الطاقة  تكنولوجيات  م�صتوى  ورفع  املائية،  للموارد 
التكيف  توفري �صبل  للم�صاعدة يف  اأمور حا�صمة  الالمركزية، هي 

اإزاء ازدياد عدد الأحداث املناخية املتطرفة.

• امل�صتويني 	 على  الطاقـة  واأمن  والغذاء  املياه  خطط  توحيد 
وعمـودي  اأفقي  لتما�صـك  الظـروف  وتوفري  والإقليمي،  الوطني 
لل�صيا�صات، مبا يف ذلك بناء القدرة املوؤ�ص�صية والإرادة ال�صيا�صية 

ورفع الوعي.
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و100  م�سر،  يف  املزروعة  امل�ساحة  من  املئة  يف   95 نحو 
يف املئة يف بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي، فيما يقت�سر 
امل�ساحة  من  املئة  يف   10 من  اأقل  على  ال�سودان  يف  الري 
الأ�سمدة  )AOAD, 2012( ومل يتجاوز ا�ستخدام  املزروعة  
 2009 بني  الفرتة  خالل  للهكتار  كيلوغرام   10.8 معدل 
يف  للهكتار  كيلوغرامات   605 بنحو  مقارنة  و2011، 

.)World Bank, 2013( م�سر

الأمن  يف  حا�سمًا  عاماًل  املحا�سيـل  غـالل  وُتعترَب 
الرئي�سي  الركن  احلبوب  اإنتاجية  منو  وكان  الغذائي. 
التي  الع�سرين،  القرن  �ستينيات  يف  اخل�سراء  للثورة 
بالرتافق  الغالل،  عالية  اأنواع  وزرع  الري  حت�سني  تبنت 
غالل  عزز  ما  كيميائية،  ومبيدات  اأ�سمدة  ا�ستخدام  مع 
لكن  اجلوع.  من  اآ�سيا  يف  النا�ص  ماليني  واأنقذ  احلبوب 
منوذج  من  املخاوف  زاد  احلبوب  غالل  منو  معدل  تراجع 
عواملها  ب�سبب  ا�ستدامتها  وحتدى  اخل�سراء،  الثورة 
اخلارجية، مبا فيها تدهور الرتبة وا�ستنفاد املياه اجلوفية 
اإلى منوذج زراعي  التجارب احلاجة  والتلوث. وتبنّي هذه 
املف�سية  الزراعية  واملمار�سات  املدخالت  على  يقوم  جديد 
الزراعية  للموارد  احليوية  القدرة  على  احلفاظ  اإلى 

وا�ستدامتها يف املدى البعيد.

ب. الواردات الغذائية

العربية،  البلدان  يف  الغذاء  على  الطلب  تلبية  ا�ستندت 
والإقليمية،  الإقليمية  وحتت  الوطنية  امل�ستويات  على 

ليبلغ  كبري،  ب�سكل   2012  –  1990 الالحقة  الفرتة  يف 
املنطقة  يف  املئة  يف   1.08 ونحو  عامليًا  املئة  يف   1.2 نحو 

العربية، كما يتبنّي يف اجلدول 4 وال�سكل 2.

�ستة  من  العربية  املنطقة  يف  احلبوب  اإنتاج  معظم  ياأتي 
وال�سودان  واملغرب  والعراق  وم�سر  اجلزائر  هي  بلدان، 
الإنتاج  من  املئة  يف   88 نحو  تبلغ  بح�سة  وذلك  و�سورية، 
يف  يتبنّي  كما   ،2012 عام  املنطقة  يف  للحبوب  الإجمايل 

اجلدول 5.

احلبوب  باإنتاج  تتعلق  �سارخة  فوارق   5 اجلدول  يك�سف 
فال�سودان،  والإنتاجية.  امل�ساحة  جلهة  العربية  البلدان  يف 
بح�سة تبلغ نحو 22 يف املئة من اإجمايل امل�ساحة املخ�س�سة 
5.2 يف املئة من  لإنتاج احلبوب يف املنطقة، �ساهم مبجرد 
اإجمايل اإنتاج احلبوب. اأما م�سر، التي تبلغ ح�ستها نحو 13 
يف املئة من امل�ساحة املخ�س�سة للحبوب، فبلغت م�ساهمتها 
نحو 46.5 يف املئة من اإجمايل اإنتاج احلبوب. كذلك بلغت 
ح�سة بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي نحو 1.2 يف املئة من 
بلغت  بح�سة  �ساهمت  فيما  للحبوب،  املخ�س�سة  امل�ساحة 

نحو 3.3 يف املئة من اإنتاج احلبوب يف املنطقة.

هذه الن�سب املئوية غري املتنا�سبة اإلى حد كبري بني امل�ساحة 
والإنتاج هي نتيجة للفجوة الكبرية يف الإنتاجية، النا�سئة 
الإنتاج  مدخالت  وكمية  مزيج  عن  رئي�سي  �سكل  يف 
الزراعي )الري والبذور والأ�سمدة واملبيدات واملكننة(، اإلى 
الري  يغطي  مثاًل،  الزراعية.  والتقنية  املمار�سات  جانب 

امل�صاحة املخ�ص�صة البلد/املنطقة
للحبوب )هكتار(

الن�صبة املئوية للم�صاحة 
املخ�ص�صة للحبوب )%(

 اإنتاج احلبوب
طن

الن�صبة املئوية 
لالإنتاج %

 الغالل 
)كيلوغرام للهكتار(

3,062,44911.865,137,45510.051,678اجلزائر

3,268,11212.6523,755,74546.487,269م�رص

2,015,7907.813,513,3006.881,743العراق

5,224,63020.235,311,13010.391,017املغرب

5,631,78021.802,660,0005.20472ال�سودان

2,798,61010.844,599,3979.001,644�سورية

22,001,37185.944,977,02788.02,044املجموع الفرعي

309,7841.201,676,8113.285,413بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

3,513,61713.614,457,8448.721,269بلدان اأخرى

25,824,772100.0051,111,682100.001,794جمموع املنطقة العربية

اإنتاج احلبوب يف بلدان عربية خمتارة )2012(اجلدول 5

.(FAO, 2013a) FAOSTAT  امل�سدر: جمعها الكاتب ا�ستنادًا اىل قاعدة بيانات 
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اإلى حد كبري على الواردات. واأدت اأزمة الغذاء العاملية يف 
2007 – 2008، التي ترافقت مع ارتفاع غري م�سبوق يف 
الواردات  فاتورة  زيادة  اإلى   ،)3 )ال�سكل  الأغذية  اأ�سعار 
حني  ففي  ال�سعف.  من  باأكرث  العربية  للبلدان  الغذائية 
ال�سلع  من  طن  مليون   86.5 نحو  البلدان  هذه  ا�ستوردت 
فيها  مبا  دولر،  بليون   24.94 بكلفة  الأ�سا�سية  الغذائية 
بليون   10.2 بكلفة  احلبوب،  من  طن  مليون   55.8 نحو 
الواردات  قفزت   ،)AOAD, 2007(   2005 عام  دولر 
105.8 مليون طن، بكلفة  اإلى نحو   2011 الغذائية عام 
من  طن  مليون   66.8 نحو  فيها  مبا  دولر،  بليون   55.6
احلبوب بكلفة 25 بليون دولر  )AOAD, 2012(. وهكذا 
 288 نحو  من  الغذائية  الواردات  كلفـة  متو�سط  ازداد 
للطـن  دولر   525.4 نحـو  اإلى   2005 عام  للطن  دولر 
احلبوب  واردات  كلفة  متو�سط  ارتفع  فيمـا   ،2011 عام 
للطن  دولر   375 اإلى   2005 عام  للطن  دولر   183 من 

عام 2011.

فاق منو واردات الغذاء مبعدل 3.39 يف املئة �سنويًا النمو 
�سنويًا  املئة  يف   2.25 نحو  متو�سطه  بلغ  الذي  ال�سكاين 
يف  كبرية  فوارق  مع  و2011،   2005 بني  الفرتة  خالل 
لبنان  يف  املئة  يف   1.0 بني  تراوحت  امل�سابهة،  املعدلت 

وميّثل  املتحدة.  العربية  الإمارات  يف  املئة  يف  و14.3 
معدل منو واردات الغذاء بن�سبة 1.14 يف املئة فوق معدل 
خالل  الغذاء  واردات  على  الطلب  زيادة  ال�سكاين  النمو 

الفرتة نف�سها.

كذلك منا الطلب على واردات احلبوب مبعـدل �سنـوي فاق 
ا�ستمر  ولو  املئة.  يف   0.80 بنحو  ال�سكـاين  النمو  معدل 
ن�سبة  حت�سني  غياب  يف  الغذاء،  واردات  يف  الجتـاه  هذا 
الكتفاء الذاتي الغذائي، ويف �سـوء كتلـة �سكانيـة عربيـة 
 AOAD,(  2011 عام  ن�سمة  مليون   362 نحو  بلغت 
�سنة  ن�سمة  مليون   619 اإلى  ت�سل  اأن  ع  وُيتوقَّ  )2012
لواردات  املتوقعـة  الكلفـة  �ستقفز   ،)UN, 2012(  2050
للعام  الثابتـة  الأ�سعـار  وفق  العربيـة  البلدان  يف  الغذاء 
عــام 2011 اإلى نحـو  دولر  بليون   56 نحو  من   ،2011
�ساملـة نحو 60 بليون   ،2050 �سنة  دولر  بليون   150

دولر كلفـة واردات احلبوب، كمـا يتبنّي يف ال�سكل 4.

العربية  البلدان  يف  خ�سو�سًا  ال�سكاين،  النمو  ويفر�ص 
املوارد  على  هائلة  �سغوطًا  مرتفعة،  معدلته  حيث 
البلدان  هذه  اعتماد  اأي�سًا  يرفع  كما  املحدودة،  الزراعية 

على الواردات الغذائية.

موؤ�صر »فاو« لأ�صعار الأغذية )2002 – 2004 = 100(ال�صكل 3

.(FAO, 2014) :امل�سدر
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الأ�سعار،  وتقلبات  الغذاء،  واردات  كلفة  ارتفاع  مع 
يف  الغذاء  اإمدادات  م�ستقبل  يكتنف  الذي  والغمو�ص 
زراعية  اأرا�ٍص  تخ�سي�ص  منها  لأ�سباب  العامل  اأ�سواق 
على  املناخي  التغري  وتداعيات  احليوي،  الوقود  لإنتاج 
البلدان  تتجه  املياه،  وموارد  لالأرا�سي  الإنتاجية  القدرة 
العربيـة وغريها من البلدان امل�ستـوردة للغذاء اإلى البحث 
خالل  من  خ�سو�سًا  الغذائي،  اأمنها  لتعزيز  خيارات  عن 
املجال،  هذا  ويف  للغذاء.  املحلي  الإنتاج  على  العتماد 

تعزيز  باحتمالت  وتتعلق  معاجلة،  ت�ستدعي  م�ساألة  ثمة 
على  احلبوب،  يف  خ�سو�سًا  الغذائي،  الذاتي  الكتفاء 
�سوء اإعطاء البلدان العربية اأولوية ق�سوى لإنتاج احلبوب 
ونحو  الكمية  من  املئة  يف   63 نحو  �سّكلت  التي  الأ�سا�سية 
45 يف املئة من قيمة اإجمايل الواردات الغذائية الرئي�سية 

عام 2011.

الذاتي  الكتفاء  تعزيز  احتمالت  تعتمد  الإطار،  هذا  ويف 
من احلبوب يف البلدان العربية كثريًا على و�سع الأرا�سي 
الزراعية واملوارد املائية، وقدرتها احليوية على اإعادة توليد 

خدماتها، وال�ستدامة الزراعية ب�سكل عام.

IّّIّّI.  و�ضع املوارد الزراعية

اأو  قاحلة  منطقة  يف  املوجودة  العربية،  البلدان  حتظى 
باأرا�ٍص  ال�سـودان،  با�ستثناء  العامل،  من  قاحلة  �سبـه 
توافر  وُيعترَب  �سحيحة.  مائية  وموارد  حمدودة  زراعية 
احلالة  هو  الأهم  لكن  الغذاء،  لإنتـاج  حا�سمـًا  املوارد  هذه 
اأدائها  �سمان   على  احليوية  وقدرتها  املوارد  لهذه  ال�سحية 

يف املدى البعيد.

املياه  وموارد  الأرا�سي  على  كبري  تاأثري  للزراعة  يكون  قد 
والإنتاج  املحا�سيل  اإنتاج  خالل  من  الأو�سع  البيئة  وعلى 
احليواين، وهما امل�سدران الرئي�سيان لتلوث املياه وغازات 
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الكلفة املتوقعة لواردات الغذاء يف البلدان العربيةال�صكل 4
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الزراعة  تهدد  كذلك  احليوي.  التنوع  وخ�سارة  الدفيئة 
والتملح،  الأرا�سي،  تدهور  خالل  من  ا�ستدامتها  اأ�س�ص 
يف  الوراثي  التنوع  وتقلي�ص  للمياه،  املفرط  واال�صتخراج 

.)FAO, 2002b(  املحا�سيل والرثوة احليوانية

العقود  خالل  العربية  البلدان  يف  الزراعة  خ�سعت  وقد 
خاطئة،  زراعية  وممار�سات  هة  م�سوِّ ل�سيا�سات  املا�سية 
يف  دت  وُقيِّ املدى.  البعيدة  ا�ستدامتها  زعزعة  اإلى  اأف�ست 
�سكل حاد قدرة الأرا�سي واملياه على اإعادة توليد خدماتها 
اأنظمتها  وحماية  �سحتها  اإهمال  نتيجة  الزمن  مبرور 
تاآكل  مثل  ظواهر  يف  غالبًا  ذلك  وينعك�ص  الإيكولوجية. 
الرتبة، وتدهور الأرا�سي، والتملح، وا�ستنفاد طبقات املياه 
ثقيلة  ب�سمة  لها  كانت  اأمور  وهي  املياه،  وتلوث  اجلوفية، 

على الأرا�سي واملوارد املائية.

اأ. و�صع الأرا�صي الزراعية

 Global Footprint( العاملية  الب�سمة  �سبكة  اأعدت 
عن  م�سحًا  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى   )Network
يف  املوارد  قيود  تق�سى  العربية  للبلدان  البيئية  الب�سمة 

التجدد.  على  الطبيعة  قدرة  منظور  من  العربية  البلدان 
وتتبنّي قدرة الطبيعة )القدرة احليوية( والطلب الب�سري 
املنتجة  الأرا�سي  يف  البيئية(  )الب�سمة  القدرة  هذه  على 
الإنتاجية  متو�سط  عن  وُيعربَّ  البحرية،  واملناطق  حيويًا 
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ال�ضرتاتيجية املائية والزراعية يف اأبوظبي: كيف ت�ضهم يف الأمن الغذائي

رزان خليفة املبارك

الطبيعية، وقّلة  املياه  اإلى ندرة موارد  »اآمنة غذائيًا«، لكن نظراً  اأبوظبي 
الأرا�صي الزراعية اخل�صبة، والنمّو ال�صكاين ال�صريع منذ �صبعينيات القرن 
الغذائي  الأمن  غذائي«.  ذاتي  »باكتفاء  تتمّتع  ل  اأبوظبي  فاإن  الع�صرين، 
احل�صول  على  قادرين  واملقيمني  املواطنني  جميع  يكون  اأن  ي�صتوجب 
لكن  والقت�صادية.  املادية  احتياجاتهم  لتلبية  الغذاء  من  يكفي  ما  على 
كيف  واملاء،  الغذاء  على  الطلب  ومعه  العاملي،  ال�صكان  منو  ا�صتمرار  مع 
اأن  ميكن  وكيف  الغذائي  اأمنه  على  يحافظ  اأن  العربي  العامل  ي�صتطيع 

ت�صهم اإ�صرتاتيجياتنا املائية والزراعية املحلية يف الأمن الغذائي؟

املوارد املائية يف اأبوظبي

65 يف  اأبوظبي ثالثة م�صادر للمياه: املياه اجلوفية التي ت�صّكل  يوجد يف 
ملياه  الرئي�صي  م�صدرنا  وهي  املحالة،  واملياه  احلالية؛  مواردنا  من  املئة 
تدويرها  املعاد  املياه  واأخرياً  املوارد؛  من  املئة  يف   30 نحو  وت�صّكل  ال�صرب 
التي ت�صّكل نحو 5 يف املئة. وعلى الرغم من اأن الإمارة تقوم بتحلية املياه، 
والنظم  الزراعة  يف  اإ�صرتاتيجية  باأهمية  تزال حتظى  ل  املياه اجلوفية  فاإن 
املدى  على  املاء  لتخزين  الوحيد  ال�صكل  وهي  الطبيعية،  الإيكولوجية 
58 يف  اأو  املياه اجلوفية،  املئة من هذه  80 يف  الطويل. وي�صتخدم حاليًا 
املئة من اإجمايل مواردنا املائية، للزراعة )هيئة البيئة – اأبوظبي، 2012(.

غري اأن املياه اجلوفية يف اأبوظبي وق�صم كبري من املنطقة مورد غري متجّدد. 
يف اأبوظبي، خّزنت املياه اجلوفية قبل ع�صرة اآلف �صنة بعد نهاية اآخر ع�صر 
جليدي، حيث 80 يف املئة من هذه املياه ماحلة و20 يف املئة عذبة اأو قليلـة 
امللوحة. ن�صري اإلى املياه العذبة اأو القليلة امللوحة باأنها قابلة لال�صتعمال. 
وي�صّكل الإمداد الطبيعي ملخزون املياه اجلوفية 5 يف املئة تقريبـًا من املياه 

اجلوفية التي ت�صتهلك �صنويًا.

وما  اجلفاف  ال�صديدة  بيئتنا  وب�صبب  املياه،  هذه  ن�صتخدم  اأننا  اإلى  نظراً 
ينتج عنها من التدين ال�صديد ملعّدل الإمداد الطبيعي ملخزون املياه اجلوفية، 
ت�صهد  املائية.  مكامننا  ا�صتنزاف  على  مهمة  عالمات  اليوم  ن�صهد  فاإننا 
مناطقنا الزراعية الأ�صّد كثافة يف ا�صتهالك املياه هبوطًا يف م�صتويات املياه 
املياه العذبة، ت�صبح  اأمتار يف ال�صنة. ومع ا�صتخدام   5 اإلى  اجلوفية ي�صل 

مكامننا املائية اأكـرث ملوحة اأي�صًا )هيئة البيئة – اأبوظبي، 2012(.

»عا�ضفة كاملة« يف العالقة التالزمية بني املاء والغذاء

نقّدر اأنه تبقى لدينا نحو 50 �صنة من املياه اجلوفية القابلة لال�صتعمال 
لكن  احلايل.  باملعّدل  ا�صتخدامها  وا�صلنا  اإذا  امللوحة(  والقليلة  )العذبة 

الكثيفة  املناطق  بع�س  يف  بكثري  اأق�صر  الزمني  الإطار  يكون  اأن  ميكن 
والقليلة  العذبة  املياه  ف�صت�صتنزف  امل�صار  هذا  اتباع  وا�صلنا  اإذا  الري. 
 2060 �صنتي  بني  ما  وقت  يف  لدينا  اجلوفية  املياه  مكامن  من  امللوحة 
اأن يبلغ فيه عدد �صكان  و2070، ويتزامن ذلك مع الوقت الذي يتوّقع 
العامل الذروة مبا يقرب من 9.5 باليني ن�صمة )على الرغم من اأن بع�س 
 9.5 اأن اأعداد ال�صكان �صت�صتمّر يف الزيادة لتتجاوز  الباحثني يعتقدون 
اإنه وفقًا للجنة  اإذ  باليني ن�صمة(. ل ي�صّكل ذلك حتديًا حمليًا فح�صب، 
يف  املياه  توافر  يتناق�س  اأن  يتوّقع  املائية،  باملوارد  املعنية  املتحدة  الأمم 
العديد من الأقاليم. ومع ذلك يقّدر اأن الطلب على املياه للزراعة وحدها 
�صيزداد مبقدار 19 يف املئة بحلول �صنة 2050. ويقّدر اأن توؤدي الزيادة 
يف عدد �صكان العامل وتغرّي الأنظمة الغذائية اإلى ارتفاع الطلب على الغذاء 
اأن  املرّجح  لذلك، من  2050. ونتيجة  املئة بحلول �صنة  70 يف  مبقدار 
املياه  الذي ي�صهد توافر  الوقت  الغذاء ذروته يف  العاملي على  يبلغ الطلب 

العذبة، على امل�صتويني الإقليمي والعاملي، انخفا�صًا خطرياً.

املاء  بني  العاملية  التالزمية  العالقة  يف  كاملة«  »عا�صفة  ن�صهد  نحن  هل 
والغذاء؟

الكاملة  العا�صفة  بهذه  العربية  املنطقة  ف�صت�صعر  كذلك،  الأمر  كان  اإذا 
بحّدة، حيث ل يزال ال�صكان يزدادون ب�صرعة، وتقل موارد املياه العذبة، 

ويتدّنى م�صتوى الكتفاء الذاتي الغذائي.

وغالل  املطر  ت�ساقط  اأمناط  على  املناخ  لتغيرّ  ع  املتوقرّ التاأثي  اأن  كما 
املحا�صيل ي�صيف متغرّياً اآخر. العلم لي�س دقيقًا وثمة عدد من التوّقعات 
التي اأخذت تربز، لكن جمّرد عدم اليقني ب�صاأن الدور الذي ميكن اأن يوؤديه 

تغرّي املناخ يوحي بوجوب اأن نتوّخى احلذر يف التخطيط مل�صتقبلنا.

لو افرت�صنا اأننا متجهون نحو هذه العا�صفة الكاملة، فكيف ميكننا اإعداد 
العّدة لذلك؟

بناء القدرة على التعايف

لبناء القدرة على التعايف علينا القيام مبا ن�صتطيع على الفور لتحقيق 
الكفاءة املثلى ل�صتخدام املياه وتقليل الهدر. هذا لي�س احلل النهائي لكنه 
يتيح لنا الوقت لإحداث تغيري يف املواقف وبناء قدرة حقيقية على التعايف 

يف النظم املائية والزراعية.

لبناء قدرة حقيقية طويلة الأمد على التعايف، يجب اأن يكون توافر املياه 
نقطة النطالق للتخطيط للم�صتقبل بدًل من الطلب على املياه. ويعني 
ذلك لغالبية البلدان يف املنطقة العربية اإحداث خف�س، ويف بع�س احلالت 
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»موازنة  حتديد  علينا  ن�صتخدمها.  التي  املياه  حجم  يف  كبري،  خف�س 
مائية« م�صتدامة وتخ�صي�صها ملختلف القطاعات يف اقت�صاداتنا اآخذين يف 
احل�صبان العالقة التالزمية بني املاء والغذاء والطاقة. ويف اإمارة اأبوظبي، 
حيث ل يوجد لدينا اأي مياه �صطحية، يجب اأن ت�صمل هذه املوازنة املائية 
احتياطي  لتكون مبثابة  الأر�س،  يف  املخزونة  املياه  املحافظة على بع�س 
ميكننا العتماد عليه يف اأوقات احلاجة احلقيقية يف امل�صتقبل. وينطوي 
واحلاجة  �صعبة  قرارات  على  الأولويات  وحتديد  املواقف  يف  التحّول  هذا 
اإلى حتديد مقاي�صات بني قطاع واآخر، لكن يبدو من املعقول اتخاذ هذه 
وو�صع  ال�صتباقي  للتخطيط  اأمامنا  متاحة  الفر�صة  حيث  الآن  القرارات 

حل م�صتدام وقابل للتنفيذ.

العي�ش �ضمن »موازنة مائية«–اأبوظبي كدرا�ضة حالة

التي  للتعريفات  تبعًا  امل�صتدامة،  املائية  املوازنة  تتكّون  اأن  ميكن 
املعاد تدويرها  اليوم، واملياه  التي ننتجها  املياه املحالة  ن�صتخدمها، من 
5 يف املئة من  املتوافرة، وحجم املياه اجلوفية املتجّددة طبيعيًا )ت�صّكل 
ما  يحفظ  النهج  هذا  وا�صتخدام  اليوم(.  ن�صتهلكها  التي  اجلوفية  املياه 
تبقى من املياه اجلوفية العذبة والقليلة امللوحة لبناء القدرة على التعايف 
وت�صكيل احتياطي للم�صتقبل. يرتك لنا ذلك موازنة مائية تبلغ 1460 
مرت  مليون   3500 هو  احلايل  وا�صتخدامنا  �صنويًا.  مكعب  مرت  مليون 
مكعب يف ال�سنة، اأي اأننا نفرط اليوم يف ا�ستهالك املياه مبقدار 60 يف املئة. 

للحفاظ على ما تبقى من املياه اجلوفية العذبة والقليلة امللوحة، علينا 
اإدارة الإنتاج الزراعي باملياه املعاد تدويرها املتاحة، والعن�صر املتجّدد من 
املياه اجلوفية، وا�صتك�صاف خيار زيادة ا�صتغالل املياه اجلوفية املاحلة.

اإن املحافظة على املياه اجلوفية خيار منطقي ل من منظور مائي فح�صب، 
اأبوظبي  الإنتاج الغذائي املحلي يف  اأي�صاً. ي�صهم  واإمنا من منظور غذائي 
 90 اأن  ذلك  ويعني  الغذائية.  احتياجاتها  من  املئة  يف   10 بنحو  حاليًا 
ال�صديد  اعتمادنا  و�صي�صتمر  م�صتورد،  الغذائية  منتجاتها  من  املئة  يف 
حاليًا  الغذاء  ا�صترياد  تكلفة  اأن  كما  امل�صتقبل.  يف  امل�صتورد  الغذاء  على 
تقّل عن تكلفة اإنتاجه حملياً، لذا من املنطقي احلفاظ على مواردنا املائية 
لتمكيننا من زيادة الإنتاج الزراعي، عند احلاجة، يف امل�صتقبل رداً على اأي 
نق�س يف اإمدادات الغذاء العاملية، ويف حال اأ�صبحت الواردات الغذائية اأكرث 
تكلفة من الإنتاج املحلي. ولكي نتمّكن من القيام بذلك، فاإننا ل نحتاج 
زراعي  نظام  ت�صميم  اإلى  اأي�صًا  نحتاج  واإمنا  فح�صب،  املياه  توافر  اإلى 

ي�صتخدم املياه بكفاءة وميكن زيادة حجمه يف فرتة ق�صرية ن�صبيًا.

اخليارات  من  املتوافرة  املائية  املوازنة  لزيادة  املياه  من  مزيد  حتلية  اإن 
املتاحة، لكن ذلك يرتافق مع عواقب بيئية كبرية وتكاليف مالية باهظة. 
فهو يقّيد الطاقة على �صكل غاز وبع�س النفط يف ال�صوق املحلية بدًل من 
اإتاحتها للت�صدير، يف وقت يكون الطلب العاملي على الطاقة مرتفعًا جداً. 

ل ا�صتك�صاف كيف ميكننا زيادة موازنتنا املائية بخف�س حتلية  لذا يف�صّ
املياه وزيادة توافر املياه املعاد تدويرها، وا�صتغالل املياه اجلوفية املاحلة.

واإتاحتها  ملعاجلتها  املجاري  نظام  اإلى  تعود  التي  املحالة  املياه  حجم  اإن 
من  املئة  يف   30 –  25 نحو  يبلغ  اإذ  جداً،  منخف�س  ال�صتخدام  لإعادة 
التي  املعتدلة  الأقاليم  يف  الواقعة  للبلدان  وخالفًا  املحالة.  املياه  اإمدادات 
فاإن  املئة،  يف   90 نحو  املجاري  مياه  نظام  اإلى  العودة  معّدل  فيها  يبلغ 
تعتمد  ل  اأبوظبي  يف  التجميلية  والزراعة  والعامة  اخلا�صة  احلدائق 
ت�صتخدم  املياه  هذه  اأن  اإلى  ونظراً  الري.  تتطّلب  بل  الأمطار  مياه  على 
املحالة  املياه  فاإن  ماحلة،  جوفية  مياه  ذات  مناطق  يف  اأو  لال�صتجمام 
ت�صتخدم يف الغالب. لزيادة معّدل العودة اإلى مياه املجاري، علينا اإعادة 
التفكري يف حجم املياه املحالة املخ�ص�صة للري باعتباره جزءاً من املقاي�صة 
املياه  ا�صتخدام  زيادة  كيفية  ا�صتك�صاف  اأي�صًا  وميكننا  ذكرناها.  التي 
املاحلة.  باملياه  املروية  الزراعة  مثل  تقنيات  خالل  من  املاحلة  اجلوفية 
واملياه اجلوفية املاحلة مورد غري متجّدد اأي�صًا لكن اأهميتها الإ�صرتاتيجية 
اأقل من املياه اجلوفية العذبة، وا�صتخداماتها املحتملة حمدودة، كما اأن 
حجم املياه اجلوفية املاحلة لدينا يبلغ اأربعة اأ�صعاف حجم املياه اجلوفية 

العذبة اأو القليلة امللوحة.

حتقيق الأمن الغذائي

�صيتحّقق الأمن الغذائي يف امل�صتقبل من خالل التفاقيات الدولية الفعالة 
والعادلة والجتار مع البلدان امل�صّدرة للغذاء، بالإ�صافة اإلى القدرة على 
البلدان  الغذاء من  الإنتاج حمليًا عندما تو�صع قيود على واردات  زيادة 

امل�صّدرة.

يجب اأن تنت�صر هذه التفاقيات والتجارة عرب عدد من البلدان والقارات 
مثل  حتديات  ب�صبب  املناطق  اإحدى  يف  املح�صول  ف�صل  من  للحماية 
النزاع.  اأو  املر�س،  اأو  وا�صعة،  مناطق  يغمر  الذي  الفي�صان  اأو  اجلفاف، 
ومن املتوّقع اأن تزداد وترية كل ذلك مع ا�صتداد تغرّي املناخ. وعلينا اأي�صًا 
فاإنه  لالأغذية،  م�صّدر  بلد  يف  الغذاء  يف  نق�س  حدث  اإذا  اأنه  اإلى  نتنّبه  اأن 

مييل اإلى اإطعام �صكانه قبل الت�صدير، حتى اإذا كان بيننا اتفاقية.

واملنطقة،  اأبوظبي  يف  الغذائي  الأمن  يتحّقق  اأن  ميكن  القول،  خال�صة 
بن�صب متفاوتة، عن طريق مزيج من الإنتاج املحلي والأغذية امل�صتوردة. 
و�صيزداد الطلب على الغذاء واملياه العذبة يف امل�صتقبل مع ارتفاع تعداد 
ال�صكان الإقليمي والعاملي. لذا علينا اأن نعمل الآن من خالل اإ�صرتاتيجياتنا 
ل اإلى النظم الزراعية املثلى وحماية احتياطياتنا  املائية والزراعية للتو�صّ
اإذا ما ظهرت  الكاملة«  اإدارة �صيناريو »العا�صفة  املياه للم�صاعدة يف  من 

يف امل�صتقبل.

رزان خليفة املبارك، الأمني العام لهيئة البيئة ـ اأبوظبي.
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2011البلد/املنطقة
املوارد املائية املتجددة الفعلية 

)ماليني الأمتار املكعبة(

201120202030 
 ح�صة الفرد

)اأمتار مكعبة(

20402050

11683.3676.9270.1365.9864.41البحرين

206.925.894.994.323.87الكويت

1,410482.10428.57391.34376.10377.01ُعمان

5829.9126.3824.4622.9822.21قطر

2,41083.6171.8762.6357.1353.63اململكة العربية ال�سعودية

15018.5016.3514.3013.0212.34الإمارات العربية املتحدة

4,16493.3878.4268.7062.7459.14جمل�س التعاون اخلليجي

2,11082.1365.4651.0441.1734.27اليمن

6,27489.3573.5261.5453.3447.54جمل�س التعاون اخلليجي واليمن

89,8312,666.002,104.561,625.691,302.841,077.67العراق

937145.10127.21111.35100.8794.82الأردن

4,5031,049.00997.12957.88950.00962.59لبنان

837196.00157.42123.91101.7086.05الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

16,810795.50698.12603.40543.64508.61�سورية

112,9181,614.341,344.871,096.43924.57802.57امل�صرق

57,300682.50604.37538.04491.33464.15م�رص

64,5101,411.001,174.64964.91816.00709.20ال�سودان

121,810939.35813.54702.67622.50568.11وادي النيل

11,670319.80290.44268.43256.54250.85اجلزائر

710108.20100.2491.2284.9380.93ليبيا

11,4103,147.002,654.722,194.231,856.491,610.44موريتانيا

29,000889.60826.73773.29747.31739.80املغرب

4,595429.20398.94376.27366.63363.27تون�س

57,385636.25584.62540.49515.43502.37�صمال اأفريقيا

1,2001,552.001,286.171,034.48841.51705.88جزر القمر

310325.00290.81245.45214.24191.36جيبوتي

14,7001,500.001,201.27898.53678.39520.96ال�سومال

16,2101,406.261,138.66863.01660.50514.00القرن الأفريقي

314,730813.07729.53625.40550.90497.31البلدان العربية

ي�سمح  الذي  العاملي  الهكتار  هي  �سائعة  بوحدة  العاملية 
املنتجة  املناطق  مكونات  وت�سمل  البلدان.  بني  مبقارنات 
ومناطق  والغابات،  واملراعي،  الزراعية،  الأرا�سي  حيويًا 
للكربون،  املحتجزة  والأرا�سي  والنهري،  البحري  ال�سيد 

.)GFN/AFED, 2012( واملناطق املبنية

ح�صة الفرد من املوارد املائية املتجددة الفعليةاجلدول 6

امل�سدر: FAO, 2013, UN, 2012 وح�سابات الكاتب.

 1961 بني  الفرتة  يغطي  الذي  املذكور  امل�سح  ويبنّي 
و2008 اأن الفجوة بني القدرة احليوية لالأرا�سي الزراعية 
الأرا�سي  موارد  ا�ستهالك  متثل  التي  البيئية  والب�سمة 
من  الفرد  ح�سة  على  قيا�سًا   1961 منذ  تت�سع  الزراعية، 
املناطق الإنتاجية العاملية. وفيما بلغت الفجوة بني القدرة 
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املنطقة  يف  املياه  �سحوبات  من  الرئي�سي  اجلزء  ا�سُتخدم 
تتجاوز  ل  التي  املروية  الزراعية  املناطق  لدعم  العربية 
 )AOAD, 2012( هكتار  مليون   14.25 م�ساحتها 
وت�ستهلك يف املتو�سط 85 يف املئة من اإجمايل ال�سحوبات 
املئة  يف   51 باملتو�سط  معدلها  يبلغ  ري  بكفاءة  املائية 
�سمال  يف  املئة  يف   72 بن�سبة  مقارنة   ،)7 )اجلدول 
يف  املئة  يف  و67  اآ�سيا،  �سرق  يف  املئة  يف  و70  اأفريقيا، 
ومتو�سط  اأمريكا،  �سمال  يف  املئة  يف  و57  اأوروبا،  �سرق 

.)FAO, 2014b( عاملي قدره 56 يف املئة

�سبعة  يف  زراعية  لأغرا�ص  العذبة  املياه  �سحب  يتجاوز 
كبري،  حد  الى  املتجددة  ال�سنوية  املائية  مواردها  بلدان 
املئة  يف  و2460  م�سر  يف  املئة  يف   103 بني  فيرتاوح 
املئوية  الن�سب  هذه  وت�سري   .)8 )اجلدول  الكويت  يف 
اجلوفية  املياه  على  للبلدان  الكبري  العتماد  اإلى  املرتفعة 
املتجددة  املائية  للموارد  ال�سريع  وال�ستنفاد  الأحفورية، 
وغري املتجددة. ويف البلدان ال�سديدة الإجهاد املائي، مثل 
توجد  ل  واليمن،  وليبيا  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان 
على  احلفاظ  حتى  اأو  املروية  امل�ساحات  لزيادة  احتمالت 

الري يف امل�ساحات احلالية.

يف  البلدان  تكون  )فاو(  والزراعة  الأغذية  منظمة  وفق 
و�سع حرج اإن ا�ستخدمت اأكرث من 40 يف املئة من مواردها 
املائية املتجددة يف الزراعة، وميكن تعريفها باأنها جمهدة 
املوارد  هذه  من  املئة  يف   20 من  اأكرث  �سحبت  اإذا  مائيًا 

.)FAO, 2012(

العربية  البلدان  معظم  فاإن  التعريف،  هذا  اأ�سا�ص  وعلى 
هي اإما يف و�سع مائي حرج اأو جمهدة مائيًا. ويعود ال�سبب 
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امل�سدر: مقتب�سة من بيانات اجلدول 6.

اجتاهات ح�صة الفرد من موارد املياه العذبة يف البلدان العربيةال�صكل 7

احليوية لالأرا�سي الزراعية والب�سمة البيئية 0.14 هكتار 
لت�سل  ت�ساعدي  باجتاه  تغريت   ،1961 عام  للفرد  عاملي 
 ،)5 )ال�سكل   2008 عام  للفرد  عاملي  هكتار   0.26 اإلى 
مقارنة ب�سبه توازن بني القدرة احليوية لالأرا�سي الزراعية 
والب�سمة البيئية على امل�ستوى العاملي خالل الفرتة نف�سها 
العربية  املنطقة  م�ستوى  على  الفجوة  لكن   .)6 )ال�سكل 
اأخفت التنوع الكبري للفجوة نف�سها على امل�ستوى الوطني. 
البحرين  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  بلغت   ،2008 ففي 
وجيبوتي والأردن والكويت وُعمان وقطر واململكة العربية 
القدرة  اأ�سعاف  املتحدة  العربية  والإمارات  ال�سعودية 

.)Sadik, 2012( احليوية للفرد

من املهم الإ�سارة اإلى اأن القدرة احليوية لالأرا�سي الزراعية 
هكتار   0.30 نحو  بلغت  العربي  الإقليمي  امل�ستوى  على 
رغم  على   ،2008  –  1961 الفرتة  خالل  للفرد  عاملي 
الفرتة  خالل  تقريبًا  املئة  يف   250 ال�سكانية  الكتلة  ازدياد 
لالأرا�سي  احليوية  القدرة  يف  بزيادة  ر  ُيف�سَّ وهذا  نف�سها. 
الأرا�سي،  لتو�سع  نتيجة  مطلقة،  اأ�س�ص  على  الزراعية 
املياه  ا�ستخدام  اإلى  ُتعَزى  الإنتاجية  يف  زيادة  جانب  اإلى 
احليوية  القدرة  با�ستقرار  اخلا�ص  النمط  وهذا  الري.  يف 
للتكرار  قابل  غري  املا�سية  ال�سنوات  يف  الزراعية  لالأرا�سي 
يف امل�ستقبل، ب�سبب املجال املحدود اأمام تو�سيع الأرا�سي، 
وتراجع ح�سة الفرد من م�ساحة الأرا�سي الزراعية، والنمو 
الأبطاأ يف غالل املحا�سيل، اإلى جانب تراجع املوارد املائية 

.)GFN/AFED, 2012(
 

ب. و�صع املوارد املائية

باملوارد  العامل  يف  الأفقر  املنطقة  العربية  املنطقة  تعترب 
الفرد،  ح�سة  �سعيد  وعلى  املطلق  امل�ستوى  على  املائية، 
ال�سكاين  والنمو  القاحل  املناخ  اإلى  الرئي�سي  ال�سبب  ويعود 
�سكل  يف  للفـرد  املياه  توافر  ويختلف  ن�سبيًا.  الكبري 
�سبعة  نحـو  من  فيرتاوح  العربية،  البلدان  بني  كبري 
يف  مكعبًا  مرتًا   3,147 اإلى  الكـويت  يف  مكعبة  اأمتـار 
مكعبًا  مرتًا   813 الإقليمي  املتو�سط  بلغ  فيما  موريتانيا، 
عام 2011 )اجلدول 6(. وتتبنّي ح�سة الفـرد من املوارد 
عـن  تدنت  اإذ    ،6 اجلدول  يف  الفعلية  املتجددة  املائية 
م�ستوى ال�سح املطلق البالغ 500 مرت مكعب يف 13 بلدًا. 
ويرتبط توافر املياه للفرد يف �سكل وثيق بالنمو ال�سكاين. 
العربية  البلدان  يف  املتوقع  ال�سكاين  النمو  و�سيفر�ص 
املتو�سط  فينخف�ص  املائية،  املوارد  على  اأكرب  �سغوطًا 
الإقليمي حل�سة الفرد اإلى نحو 497 مرتًا مكعبًا، ويرتفـع 
15 بلدًا �سنـة  اإلى  عدد البلدان التي تواجـه ال�سـح املطلـق 

.)7 وال�سكل   6 )اجلدول   2050
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متطلبات مياه الريالبلد/املنطقة
)ماليني الأمتار املكعبة �صنويًا(*

ال�صحب املائي الزراعي
ن�صبة الكفاءة )%()ماليني الأمتار املكعبة �صنويًا(*

4015925.16البحرين

11949224.19الكويت

7211,16861.73ُعمان

7626229.01قطر

11,59920,83055.68اململكة العربية ال�سعودية

1,8153,31254.80الإمارات العربية املتحدة

14,37026,22354.80جمل�س التعاون اخلليجي

1,7733,23554.81اليمن

16,14329,45854.80جمل�س التعاون اخلليجي واليمن

15,02352,0028.89العراق

30161149.26الأردن

52978067.82لبنان

9318949.21الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

7,12314,67048.55�سورية

23,06968,25033.80امل�صرق

45,11159,00076.46م�رص

8,01526,15330.65ال�سودان

53,12685,15362.39وادي النيل

2,5513,50272.84اجلزائر

1,8333,58451.14ليبيا

3751,22330.66موريتانيا

5,82311,01052.89املغرب

1,5522,16571.69تون�س

12,13421,48456.48�صمال اأفريقيا

---جزر القمر

518560.00جيبوتي

26382032.07ال�سومال

31490534.70القرن الأفريقي

104,786205,25051.05البلدان العربية

ن�صبة كفاءة الرياجلدول 7

  تتفاوت �سنة البيانات بني البلدان، وهي 1990 للعراق و2006 للكويت.
)*(

.(FAO, 2014a)  :امل�سدر

اإلى اأن ال�سحب من مواردها املائية املتجددة للزراعة يفوق 
كثريًا احلدود املحددة )اجلدول 8(.

مثاًل، اأدى ال�ستخدام املكثف للمياه اجلوفية غري املتجددة 
اململكة  يف  اجلوفية  املياه  طبقات  وا�ستنفاد  الزراعة،  يف 
املخ�س�سة  امل�ساحات  تقلي�ص  اإلى  ال�سعودية،  العربية 

 1980 عام  هكتار  مليون   4.53 نحو  من  احلبوب  لزراعة 
 FAO,(  2012 عـام  فقط  هكتـار   301,000 نحو  اإلى 
قرارًا   2008 يف  اململكة  تبنت  لذلك،  ونتيجة   .)2013a
املحا�سيل  جميع  من  التدريجي  بالتخلـ�ص  يقـ�سي 
 2016 بحلول  للمـياه  ال�ستهـالك  الكثيفـة  الزراعية 

.)FAO, 2014c(
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اإجمايل ال�صحوب املائيةالبلد/املنطقة الفرعية
)ماليني الأمتار املكعبة �صنويًا(*

ح�صة الزراعة من اإجمايل ال�صحوب* 
)%(

 ح�صة الزراعة من اإجمايل املوارد
املائية املتجددة )%(

357.444.54137.20البحرين

913.253.872,460.00الكويت

1,32188.4283.43ُعمان

44459.01451.70قطر

23,67088.00867.91اململكة العربية ال�سعودية

3,99882.842,208.00الإمارات العربية املتحدة

30,703.685.41629.15جمل�س التعاون اخلليجي

3,56590.74154.00اليمن

34,268.685.96469.53جمل�س التعاون اخلليجي واليمن

66,00078.7957.87العراق

940.964.9665.23الأردن

1,31059.5417.32لبنان

41845.2222.58الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

16,76087.5387.32�سورية

85,428.979.8960.44امل�صرق

68,30086.38103.00م�رص

27,59094.7840.54ال�سودان

95,89088.8069.90وادي النيل

5,72361.1930.01اجلزائر

4,32682.85517.00ليبيا

1,35090.5910.73موريتانيا

12,61087.3137.97املغرب

2,85175.9447.12تون�س

26,86079.9937.74�صمال اأفريقيا

1047.000.39جزر القمر

1915.791.00جيبوتي

3,29899.4822.32ال�سومال

3,32798.8520.29القرن الأفريقي

245,774.584.4865.97البلدان العربية

ال�صغط على املوارد املائية: �صحب املياه وا�صتخدامها يف الزراعةاجلدول 8

 تتفاوت �سنة البيانات بني البلدان، وهي 1999 جلزر القمر و2006 للمملكة العربية ال�سعودية.
)*(

امل�سدر: (FAO, 2013)؛ اجلدول 7، وح�سابات الكاتب.

IV.  احتمالت حت�ضني الأمن الغذائي

وميّثل  له.  فكاك  ل  ب�سكل  الغذاء  واإنتاج  امليـاه  ترتبط 
للمياه  املكثف  وال�ستخدام  العذبة،  املياه  م�سـادر  �سـح 
يف الزراعة، وتناف�ص القطاعات املنزلية وال�سناعية على 
من  بدفع  املياه  على  الطلب  ومنو  املتوافرة،  املائية  املوارد 

حتديات  املداخيل،  ازدياد  جانب  اإلى  ال�سكاين،  النمو 
طاغية لالكتفاء الذاتي الغذائي يف البلدان العربية.

اأمنهـا  تعـزيز  على  قـادرة  تـزال  ل  البلدان  هذه  لكن 
يدعمها  اخليارات،  من  عدد  تطبيق  خالل  من  الغـذائي 
تبني ال�سيا�سات واملمار�سات ال�سائبة والتقنيات املنا�سبة.
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قطرالبحرينُعمانالكويتال�صعودية

29.03.83.11.21.8عدد ال�صكان )مليون(

906.8151.090.133.1187.9  الناجت املحلي الإجمايل )تعادل القوة ال�صرائية( )بليون دولر(

الناجت املحلي الإجمايل 
 )تعادل القوة ال�صرائية(

)بليون دولر(

6.805.105.003.906.60النمو )%(

 النمو  ال�صنوي املركب 
6.600.806.304.0013.10خالل 5 �صنوات )%(

28,744102,211 29,166 39,889 31,275 للفرد )دولر(

10.602.1015.003.400.50البطالة )%(

2.902.902.901.201.90الت�صخم )موؤ�صرات الأ�صعار ال�صتهالكية( 

12.21.91.5891.2326.9تدفق ال�صتثمارات املبا�صرة اخلارجية )بليون دولر( 

خالد الروي�س

اأدت اأزمة الغذاء العاملية التي حدثت  يف 2007-2008 اإلى ارتفاع 
عدد املتاأثرين بنق�س الغذاء اإلى حوايل بليون ن�صمة مما يعني تفاقم 
مبا�صرة.  ب�صورة  نامية  دولة   30 يهدد  الذي  اجلوع  �صبح  م�صكلة 
ومل تكن الدول العربية مبعزل عن العامل حيث اأدت تلك الأزمة اإلى 
مع  العربي  الوطن  يف  دولر  بليون   20 بنحو  الغذاء  فجوة  ات�صاع 
قابليتها للزيادة الكبرية بفعل ارتفاع حجم الطلب والأ�صعار، وبالتايل 
اأ�صبحت ق�صية الأمن الغذائي العربي على راأ�س اأولويات هذه الدول. 
وانطالقا من حر�س حكومات دول اخلليج العربية على تفادي تلك 
الأزمــة  مل�صكلة  الت�صدي  يف  الــدول  هذه  روؤيــة  متثلت  فقد  ــة،  الأزم
الرغيد  العي�س  لتاأمني  منا�صبة  حكومية  اإجراءات  باتخاذ  الغذائية 
للمنطقة وقاطنيها وحتقيق الأمن الغذائي لهم، و تّوج ذلك ب�صدور 
 ، اخلارج  يف  ال�صعودي  الزراعي  لال�صتثمار  اللـه  عبد  امللك  مبادرة 
اأ�صعار  يف  الرتفاع  ملواجهة  الغذائي  لالأمن  الوطني  قطر  وبرنامج 
اإ�صرتاتيجية  خمزونات  تكوين  على  والعمل  الغذائية  واملواد  ال�صلع 
وال�صعري  والقمح  الأرز  مثل:  الأ�صا�صية  الغذائية  ال�صلع  من  اآمنة 
الغذائي  الأمن  يحقق  مبا  احليوانية،  والرثوة  ال�صويا  وفول  والذرة 
احلفاظ  اإلى  بالإ�صافة  م�صتقباًل،  غذائية  اأزمات  ن�صوء  دون  ويحول 
على ا�صتقرار اأ�صعار املواد الغذائية طوال العام واحلد من امل�صاربات 

التجارية على ال�صلع الزراعية. 

 تربز اأهمية الأمن الغذائي يف دول املجل�س كهدف ا�صرتاتيجي ت�صعى 
والطلب،  بالعر�س  يتعلق  ما  منها  عديدة،  لأ�صباب  لتحقيقه  دوله 
دول  من  ــا  واإدراك الزراعية.  بال�صيا�صة  تتعلق  عوامل  جانب  اإلى 

فقد  وتنمويًا،  واجتماعيًا  اقت�صاديًا  ال�صلبية،  الآثار  حلجم  املجل�س 
الأمن  وتوفري  الغذاء  فجوة  من  للتقليل  ا�صتثنائية  جهودا  بذلت 
اإ�صرتاتيجية  لو�صع  الــدول  هذه  ت�صعى  اأن  املهم  من  لذا  الغذائي. 
التعاون  على  تنفيذها  يف  تركز  الغذائي  لالأمن  م�صرتكة  م�صتقبلية 
الغذائي  الأمن  اأزمة  وت�صخي�س  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  بني 
الغذاء ومواجهة  تاأمني  العام واخلا�س يف  القطاعني  واأ�صبابها ودور 
نق�س الغذاء والتاأثريات الجتماعية والقت�صادية، وذلك للو�صول اإلى 

�صيا�صة خليجية م�صرتكة يف جمال الأمن الغذائي.

ا�ضرتاتيجيات حتقيق الأمن الغذائي لدول اخلليج

على  املجل�س  دول  اعتماد  اأهمية  ــالل  خ املحلي:من  الإنــتــاج 
الزراعية  املنتجات  على  والرتكيز  مت�صاعدة،  بن�صب  الذاتية  مواردها 
)مثل  املياه  ا�صتهالك  يف  الن�صبية  امليزة  ذات  وال�صمكية  واحليوانية 
اآليات  لتطوير  اإ�صافة  التمور(،  الأ�صماك،  الدواجن،  املحمية،  البيوت 
ال�صتثمارات  زيــادة  و�صرورة  امل�صرتك،  اخلليجي  الزراعي  العمل 
يف  الن�صبية  امليزة  ذات  للمنتجات  املحلي  الزراعي  للقطاع  املوجهة 

ا�صتهالك املياه.

واردات دول املجل�س من ال�صلع الغذائية:وذلك من خالل حتديد 
واإح�صائيات  بيانات  وفق  املجل�س  دول  يف  الغذائية  الفجوة  حجم 

دقيقة، مع اأهمية تن�صيق ال�صيا�صة اخلليجية امل�صرتكة.

ال�صتثمار اخلارجي يف حتقيق الأمن الغذائي: من خالل الرتكيز 
على ال�صلع الزراعية التي يتعذر اإنتاجها يف دول املجل�س  )مثل القمح، 

خيارات الأمن الغذائي يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي

اأرقام حول القت�صاد يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 2014
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ال�صعري، الذرة، فول ال�صويا،ال�صكر، الأرز، احلليب املجفف و الأعالف 
تنظم  م�صرتكة  اإطارية  اتفاقيات  واإعداد  احلمراء(،  واللحوم  اخل�صراء 
خليجية  �صركات  اأو  �صركة  واإقامة  اخلارجي،  الزراعي  ال�صتثمار 
املجل�س، وو�صع  الزراعي داخل وخارج دول  بال�صتثمار  قاب�صة تقوم 
الزراعية  لل�صركات  امللكية  قاعدة  تو�صيع  على  تعمل  التي  الآليات 
القائمة حاليا يف دول املجل�س، مع اهمية تقييم التوجهات اخلليجية 
والتمويل  الئتمانية  الت�صهيالت  و توفري  ال�صتثمار  امل�صرتكة يف جمال 
اإ�صافة  وذلك  املجل�س.  دول  خارج  اخلليجيني  للم�صتثمرين  املي�صر 
مناطق  يف  الالزمة  التحتية  البنى  م�صروعات  متويل  يف  للم�صاهمة 
تنظم  منا�صبة  اآليات  وو�صع  الهامة،  اخلارجي  الزراعي  ال�صتثمار 
التعاقد مع ال�صركات امل�صتثمرة يف اخلارج ل�صراء منتجاتها من ال�صلع 
تفعيل  يجب  كما  املجل�س.  لدول  الغذائي  بالأمن  املرتبطة  الغذائية 
عمليات ال�صراء املوحد، وحماولة ا�صتقطاب ال�صركات العاملية يف جمال 

الت�صنيع الغذائي للمنطقة.

خطة طوارئ م�صرتكة ملواجهة نق�س الغذاء يف دول املجل�س: 
مبكان  الأهمية  من  فاإن  الغذاء،  من  املعرو�س  ا�صتقرار  لتحقيق 
اأوقات  و�صع خطة طوارئ م�صرتكة، ملواجهة احتمال نق�س الغذاء يف 
الطوارئ، والظروف املناخية والبيئية غري املواتية لدول املجل�س، من 
اأن   العتبار  يف  الأخذ  مع  احتياطية  ا�صرتاتيجية  خمازين  بناء  خالل 
اإدارة وتكوين املخزون الإ�صرتاتيجي تتطلب تكوين هيئة عليا لإدارة 
املخزون الإ�صرتاتيجي يكون لها اإطار تنظيمي وقانوين وي�صارك فيها 
وال�صناعة،  التجارة  وزارات  الزراعة،  )وزارات  العام  القطاع  من  كل 
اإلى القطاع اخلا�س.  وزارات املالية، الهيئات الإ�صتثمارية( بالإ�صافة 
الإ�صرتاتيجي  املخزون  اإدارة  لهيئة  تابعة  بحثية  اإدارة  وت�صكيل 
الفائ�س  ومقدار  الإ�صرتاتيجي  املخزون  درا�صات  باإعداد  تخت�س 
الأ�صواق  درا�صة  اإلى  بالإ�صافة  الإ�صرتاتيجي،  املخزون  يف  والعجز 
وحتديد  اخلارج  من  ال�صترياد  مل�صادر  الأمثل  والتخطيط  اخلارجية 
الإ�صرتاتيجي.  املخزون  لتكوين  الالزمة  الــواردات  فاتورة  مقدار 
الإ�صرتاتيجي  املخزون  لتكوين  الالزم  التمويل  توفري  يتطلب  وهذا 
يتم  التي  وال�صلع  ناحية  من  اخلارج  من  ال�صترياد  خلريطة  وفقاَ 
ال�صعات  وبناء  اأخرى،  ناحية  من  اخلارجي  ال�صتثمار  من  توفريها 
واملخازن  التجهيزات  واإعداد  الإ�صرتاتيجية  ال�صلع  لأهم  التخزينية 
املالئمة لتخزين ال�صلع الغذائية وت�صجيع كبار التجار وامل�صتوردين 
للمخزون  والتجديد  التدوير  عمليات  يف  امل�صاركة  على  اخلليج  يف 
التخزينية  الإمكانات والطاقات  اإ�صافة لال�صتفادة من  الإ�صرتاتيجي. 
والإمارات،  الكويت  دولتي  يف  وخا�صة  اخلليجية  املوانئ  يف  املتوفرة 
اإعادة  تن�صيط جتارة  اأن تلعب دورا هاما يف  املجل�س  لدول  اإذ ميكن 
التي ت�صتوردها،  الت�صدير والرتانزيت يف ما يتعلق بال�صلع املختلفة 
اآ�صيا  قارتي  بني  اخلليج  لدول  املتميز  املوقع  من  ال�صتفادة  وكذلك 
واأفريقيا. وتفعيل الربنامج امل�صرتك لالإنتاج الزراعي الغذائي واملتفق 
توفري  الربنامج  هذا  يت�صمن  اإذ  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  يف  عليه 

القطاع اخلا�س لتن�صيط ورفع كفاءة  اإلى  واملوؤ�ص�صي  املادي  الإ�صناد 
والت�صويق  الزراعية  املدخالت  الإنتاج و�صناعة  ا�صتثماراته يف جمال 
من  ل�صتقرارها،  الالزمة  الظروف  وتوفري  الــزراعــي،  والت�صنيع 
الزراعية  الإنتاج  التمويل و�صركات  ل�صناديق  اأكرب  دور  اإعطاء  خالل 
الدول  يف  زراعية  م�صروعات  اإقامة  يف  املجل�س  بدول  حاليًا  القائمة 
الإنتاج  وم�صتلزمات  والنقل  والت�صويق  الت�صنيع  ت�صمل  الأع�صاء 
قيا�صية  موا�صفات  وو�صع  والأ�صماك،  والدواجن  واحليواين  النباتي 

للمنتجات النباتية واحليوانية وال�صمكية.

اآلية حتقيق الأمن الغذائي لدول املجل�ش

دول  يف  الغذائي  الأمــن  لتحقيق  موحدة  ا�صرتاتيجية  و�صع   .1
املجل�س بامل�صاركة مع اجلهات احلكومية والأهلية ذات ال�صلة.

على  املجل�س  دول  يف  الغذائي  الأمن  تطور  ر�صد  يف  امل�صاهمة   .2
قاعدة  وتكوين  والعاملي،  والإقليمي  والأ�صري  الفردي  امل�صتوي 
البحثية  اجلهات  جميع  قبل  من  منها  لالإ�صتفادة  معلوماتية 

والتنفيذية ذات ال�صلة.

الإقت�صاد  تطور  بني  الت�صابكية  والعالقات  التداخل  درا�صة   .3
الإ�صالح  برامج  اأثر  الإعتبار  يف  الأخذ  مع  الغذائي،  والأمن  الكلي 
ــواردات  وال وال�صادرات  وال�صتهالك  الإنتاج  على  القت�صادي 
با�صتخدام  وذلك  وغريه،  الأجنبي  النقد  من  والفائ�س  والعمالة 

منوذج التوازن اجلزئي.

ر�صد تطورات جوانب العر�س والطلب على اأهم ال�صلع الزراعية   .4
لال�صتهالك  الــواردات  وتغطية  الإنتاج  كفاية  فرتتي  وح�صاب 
وتطور  املحلي  ال�صتهالك  يف  والعجز  الفائ�س  ومقدار  املحلي 
ن�صبة الكتفاء الذاتي لأهم ال�صلع الغذائية الزراعية خالل الفرتة 

 .2035 لعام  والتوقع   2012 ـ   1990

املخزون  اإدارة  واأ�صلوب  وموقع  حجم  تقدير  يف  امل�صاهمة   .5
وتقدير  الغذائية  ال�صلع  لأهــم  واملرتقب  احلــايل  الإ�صرتاتيجي 
املخزون حتى عام  الالزمة لتكوين وتدوير هذا  الواردات  فاتورة 

.2035

درا�صة جوانب الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعاملي وجتارب   .6
الدول الأخرى يف ال�صيا�صات والآليات امل�صتخدمة يف حتقيق الأمن 

الغذائي ومقارنة ذلك مع دول جمل�س التعاون اخلليجي.

وكفاءة  املائي  ــن  والأم الغذائي  الأمــن  بني  العالقات  درا�صة   .7
اإ�صتغالل املوارد املائية.
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اأ. حت�صني كفاءة الري

املحا�سيل  من  مزيد  لإنتاج  الري  كفاءة  حت�سني  ميّثل 
الغذائي  الأمن  لتح�سني  كبرية  اأهمية  ذا  خيارًا  اأقل  مبياه 
يف البلدان التي تعاين �سحًا يف املياه. وقد يكون حت�سني 
تعريف  تتطلب  معقدة  مهمة  املياه  ا�ستخدام  كفاءة 
مكونات  كفاءة  يف  توؤثر  التي  الكامنة  الرئي�سية  العوامل 
يف  وا�ستخدامها  املياه  نقل  فيها  مبا  املياه،  ت�سليم  نظام 
بطول  تتاأثر  النقل  فاعلية  اأن  اإلى  »فاو«  وت�سري  احلقول. 
وتعتمد  القنوات.  فيها  حُتَفر  التي  الرتبة  ونوع  القنوات 
اأ�سلوب  كفاءة ال�ستخدام يف احلقول ب�سكـل رئي�سي على 
الـري وم�صتوى ان�صباط املزارعني. وتبعـًا لذلك تقّدم قيمًا 
الأر�سية  القنوات  يف  النقل  فاعلية  على  عمومًا  دللة  ذات 
الرتبة  نوع  على  اعتمادًا  منا�سبة  �سيانة  لها  جترى  التي 
هذه  ويف  القنوات،  وطول  و�سل�سالية(  وطفالية  )رملية 
تكون  فيما  املئة،  يف  و90   60 بني  الفاعلية  تراوح  احلالة 
القيمة الدالة للنقل يف القنوات املبطنة م�ستقلة عن طول 

.)FAO, 1989( القنوات ويبلغ متو�سطها 95 يف املئة

الدالة  القيم  تبلغ  احلقول،  يف  الري  كفاءة  اإلى  بالن�سبة 
التي تبينها  »فاو« 60 يف املئة وفق اأ�ساليب الري امل�سنفة 
املئة  يف  و75  وحو�سية(،  وثلمية  )جانبية  �سطحية 
لذلك،   .)FAO, 1989( بالتنقيط  املئة  يف  و90  بالر�ص، 
للتطبيق  قابلة  حلول  و�سع  �سعوبة  عن  النظر  وبغ�ص 

اأحوال  يف  ميكن  املياه،  ا�ستخدام  كفاءة  مل�ساألة  عام  ب�سكل 
ال�سائبة  القرارات  اتخاذ  خالل  من  منافع  ا�ستنتاج  كثرية 
املح�سول،  نوع  اختيار  فيها  مبا  الري،  ممار�سات  �ساأن  يف 
الري  مياه  وم�سادر  الري،  واأ�ساليب  الري،  وبرجمة 

.)AFED, 2010(

اأف�سل  مع  بالرتافق  الري،  كفاءة  حت�سني  اأن  والأهم 
من  اإختياره  يتم  مزيج  وتطبيق  الزراعية  املمار�سات 
فح�سب،  اأقل  مبياه  حم�سوًل  ينتج  ل  الزراعية،  املدخالت 
الري  كفاءة  من  كل  لتح�سني  نتيجة  اأي�سًا،  اأكرب  كمية  بل 

واإنتاجية املياه.

املحا�سيل،  اإنتاج  يف  الوحيد  العامل  لي�ست  املياه  اأن  ومبا 
اإذ ثمة مدخالت اأخرى اأي�سًا مثل ا�ستهالك الطاقة املرتبط 
ميكن  الغذاء،  اإنتاج  يف  اأخرى  وعمليات  املياه  بت�سليم 
تكون  اأن  املياه  واإنتاجية  املياه  ا�ستخدام  يف  الكفاءة  ملنافع 
املنافع  املياه بحد ذاته. وت�سمل  التوفري يف  اأكرب كثريًا من 
اإنتاج  كلفة  وتخفي�ص  الطاقة،  تكاليف  تقلي�ص  الأخرى 
واإنتاج  الدفيئة،  غازات  انبعاثات  وتخفي�ص  املحا�سيل، 

حما�سيل ذات تناف�سية �سعرية اأكرب.

والطاقة  املياه  بني  املتبادل  العتماد  حالت  ت�سّكل  لذلك 
متما�سكة  مقاربة  ت�ستدعي  تالزمية  عالقة  الغذائي  والأمن 
ل�سمان  خمتلفة،  قطاعات  عرب  ال�سيا�سات،  �سعيد  على 

احلالية  الإ�ستهالك  لأمن��اط  التغذوية  اجل��وان��ب  درا���س��ة   .8
واملتوقعة حتي عام 2035 يف دول املجل�س.

والت�صويقية  ال�صعرية  الزراعية  ال�صيا�صات  تاأثري  درا�صة   .9
والتمويلية علي حتقيق الأمن الغذائي. 

�صبكات  واقــرتاح  احلالية  والإعانة  الدعم  �صيا�صات  10. درا�صة 
لتحقيق  امل�صتهدفة  الفقرية  الفئات  لتدعيم  اإجتماعية  حماية 

اأهداف الأمن الغذائي.

الإنتاجية  على  املناخية  للتغريات  املتوقع  التاأثري  11. درا�صة 
الأمن  علي  ذلك  واأثر  الزراعية  الأن�صطة  خمتلف  يف  الزراعية 

الغذائي العائلي والوطني.

الزراعي  الإجتماعي  التكافل  نظم  تطوير  اإمكانات  12. درا�صة 
لتحقيق  املخاطر  اإدارة  نظم  من  وغريها  املبكر  الإنــذار  ونظم 

الأمن الغذائي.

على  املوؤثرة  العوامل  يف  ال�صتقرار  عدم  معامالت  13. قيا�س 
ال�صلع  ــم  لأه والــــواردات  والــ�ــصــادرات  وال�صتهالك  الإنــتــاج 
دول  بني  الدخل  م�صتويات  تباين  وكذلك  الزراعية  الغذائية 

املجل�س.

والفقر  الغذائي  ــن  الأم بني  التداخلية  العالقات  14. درا�ــصــة 
حلماية  املطلوبة  والآلــيــات  وال�صيا�صات  الريفية  والتنمية 

الفئات امل�صتهدفة.

واملنظمات  املجل�س  دول  بني  التعاون  وت�صجيع  دعم  اأهمية   .15
واإيفاد  الفاو  مثل  املتخ�ص�صة  الدولية  واملــراكــز  والهيئات 
واملنظمة العربية للتنمية الزراعية واإيكاردا واأك�صاد و�صيجار.

العزيز  عبد  بن  الـله  عبد  امللك  كر�سي  امل�رصف على  الروي�س،  الدكتور خالد 

الريا�س،  امللك �سعود،  الزراعي يف جامعة  القت�ساد  الغذائي يف ق�سم  للأمن 

اململكة العربية ال�سعودية.
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ال�ستخدام الفاعل للموارد ال�سحيحة املكر�سة لإنتاج الغذاء.

يف  الري  كفاءة  تقل  وتون�ص،  واجلزائر  م�سر  وبا�ستثناء 
70 يف املئة، وت�ستهلك  البلدان العربية الأخـرى كلها عن 
)اجلدول  مكعب  مرت  مليون   140,580 نحو  الزراعة 
 AOAD,( هكتار  مليون   9.32 نحو  تبلغ  م�ساحة  لري   )7
متو�سطه  ما  الري  ي�ستهلك  البلدان  هذه  ففي   .)2012
نحو  الـري  كفاءة  وتبلغ  للهكتـار،  مكعب  مرت   15,084
البلـدان  هذه  يف  الري  كفـاءة  لرفع  وميكن  املئة.  يف   46
مكعب  مرت  بليون   50 نحو  يوّفـر  اأن  املئـة  يف   70 اإلى 
من  طن  مليون   30 لإنتـاج  تكفي  كميـة  وهي  امليـاه،  من 
احلبوب،  واردات  من  املئة  يف   45 يعادل  ما  اأو  احلبوب، 
وفـق  دولر  بليون   11.25 نحو  كلفتها  تبلغ  ن�سبة  وهي 

اأ�سعار ال�سترياد عام 2011.

ب. تعزيز اإنتاجية املحا�صيل

متدنية  العربية  املنطقة  يف  املحا�سيل  اإنتاجية  ُتعترَب 
تراجعت  التي  الأ�سا�سية  احلبوب  خ�سو�سًا  عمومًا، 
اخلم�سة  العقود  خالل  العاملي  املتو�سط  عن  اإنتاجيتها 
للهكتار،  كيلوغرامًا   2044 نحو  اإلى  لت�سل  املا�سية، 
3619 كيلوغرامًا للهكتار  مقارنة باملتو�سط العاملي البالغ 

عام 2012 )اجلدول 5(.

من  كثريًا  اأعلى  احلبوب  اإنتاجية  حيث  م�سر،  وبا�ستثناء 
للهكتـار،  كيلوغرامًا   7269 والبالغة  العاملي  املتو�سط 
اأن  ميكن  الأخرى  العربية  البلدان  جميع  اأن  على  يدل 
اإلى حد كبري اكتفاءها الذاتي من احلبوب من خالل  تعزز 
تعزيز غالل احلبوب. ولو اأن خم�سة بلدان رئي�سية منتجة 
وال�سودان  واملغرب  واجلزائر  )العراق  م�سر  غري  للحبوب 
 1132.8 احلبوب  غالل  متو�سط  بلغ  حيث  و�سورية( 
رفع  من  لوحدها  متكنت   ،2012 عام  للهكتار  كيلوغرامًا 
لإنتاجها  فيمكن  العاملي،  املتو�سط  اإلى  احلبوب  غالل 
البالغ  احلايل  امل�ستوى  من  يرتفع  اأن  احلبوب  من  امل�سرتك 
نحو 21 مليون طن اإلى نحو 68 مليون طن يف امل�ستقبل، 

اأي بزيادة نحو 47 مليون طن عن الإنتاج احلايل.

يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  يجريها  بحوث  وتبنّي 
موؤ�س�سات  من  متويل  يدعمها  )اإيكاردا(،  اجلافة  املناطق 
العربي  ال�سندوق  هي  عربية،  واإقليمية  وطنية  تنموية 
الكويتي  وال�سندوق  والإجتماعي،  الإقت�سادي  لالإمناء 
للتنمية،  الإ�سالمي  والبنك  العربية،  القت�سادية  للتنمية 
و�سندوق الأوبك للتنمية الدولية )اأوفيد(، نتائج م�سجعة 
وبنّي  العربية.  البلدان  بع�ص  يف  القمح  اإنتاج  �ساأن  يف 

– 2012( زيادة مهمة يف  املو�سم الأول املكتمل )2011 
من  كل  يف  املزارعني  بحقول  مقارنة  التجريبية  احلقول 
املعتمدة  ونظرياتها  الري  على  القائمة  القمح  زراعة  نظم 
11 يف املئة  على مياه املطر. وتراوح متو�سط الزيادة بني 
القائمة  النظم  يف  ال�سودان  يف  املئة  يف  و58  املغرب  يف 
تون�ص  يف  املئة  يف  و30  املئة  يف   20 وبني  الري،  على 
مرتفعة  م�ساكب  يف  الزراعة  واأدت  البعلية.  النظم  يف 
يف م�سر اإلى زيادة بن�سبة 30 يف املئة يف غالل احلبوب، 
يف  وفاعلية  الري،  مياه  يف  املئة  يف   25 بن�سبة  وتوفري 

.)Solh, 2013( ا�ستخدام املياه بن�سبة 72 يف املئة

تقّدم هـذه النتائج دلياًل قويًا على اأهمية البحوث الزراعية 
املتعلقة بالكتفاء الذاتي الغذائي يف البلدان العربية. ولو 
املزارعني  على  القمح  غالل  حول  »اإيكاردا«  نتائج  مت  ُعمِّ
كتلك  زراعية  ممار�سات  تطبيق  مع  وا�سع،  نطاق  على 
زيادة  احتمالت  لكانت  التجريبية،  احلقول  يف  املطبقة 
الإنتاج يف البلدان العربية املنتجة للقمح واعدة جدًا. وحتد 
اأنظمة الري  املوارد املائية ال�سحيحة يف املنطقة من تو�سع 

وتتطلب تنمية اإ�سافية للنظم املطرية.

ج. حت�صني اإنتاجية املحا�صيل املطرية

غذاء  من  املئة  يف   60 نحو  تقّدم  املطرية  الزراعة  تزال  ل 
يف  مهمًا  اأثرًا  يرتك  اأن  اإنتاجيتها  لتح�سني  وميكن  العامل، 
الإنتاج الغذائي العاملي )FAO, 2012b(. ومُتاَر�ص الزراعة 
البعلية يف املنطقة العربية يف نحو 75 يف املئة من امل�ساحة 
املزروعة )AOAD, 2012(. وتكون اإنتاجية حما�سيل مثل 
يف  بها  مقارنة  البعلية  الأرا�سي  يف  جدًا  متدنية  احلبوب 
يف  املتعلق   8 ال�سكل  من  يتبنّي  ما  وفق  املروية،  الأرا�سي 

�ستة بلدان عربية.



و�صع الأمن الغذائي واملوارد الزراعيةالف�صل 341

خمطط املغرب الأخ�ضر: ا�ضرتاتيجية مبتكرة للتنمية الزراعية

حممد بدراوي

توؤدي  وهي  واجتماعياً.  اقت�صاديًا  ا�صرتاتيجي  قطاع  املغرب  يف  الزراعة 
ال�صناعة  واإمداد  والتغذية،  الغذائي  الأمن  حيث  من  رئي�صية  اأدواراً 
يف  ال�صكان  وتثبيت  الدولية،  الأ�صواق  يف  والندماج  والعمالة،  الزراعية، 

املناطق الريفية، والتنمية امل�صتدامة. 

املزايا الرئي�ضية للزراعة يف املغرب

تعترب اإمدادات املحا�صيل يف املغرب مكونًا رئي�صيًا لالأمن الغذائي، وتعتمد 
يف  حادة  تقلبات  الزراعي  الإنتاج  يواجه  وفيما  املطر.  هطول  على  اأ�صا�صًا 
املئة فقط  16 يف  لنحو  الري  يتوافر  اأخرى،  اإلى  الأمطار من �صنة  هطول 
الأخطار  مواجهة  يف  �صعيفة  مرونة  يعني  ما  الزراعية،  الأرا�ــصــي  من 
املناخية و�صعوبة يف حت�صني املحا�صيل. ويبلغ معدل الأمطار نحو 365 
198 مليمرتاً كحد اأدنى �صجل خالل مو�صم  مليمرتاً �صنويًا، متفـاوتًا من 
1994– 1995 الى 610 مليمرتات كحد اأق�صى خالل مو�صم 2009 – 
2010. ويتفاوت توزع الأمطار بني الف�صول، نظراً اإلى اأن معظمها ي�صهد 
مت�صاقطات تقل عن املعدل. وي�صقط معظم الأمطار بني �صهري ت�صرين 

الأول )اأكتوبر( وني�صان )اأبريل(، وهي فرتة ق�صرية لنمو املحا�صيل.

كما يف معظم بلدان حو�س البحر املتو�صط، ي�صود يف املغرب نظام اإنتاج 
والأرا�صي  يهيمن نظام احلبوب  القاحلة  املناطق  والبقول. ويف  احلبوب 
وتغطي  الربيعية.  للمحا�صيل  جداً  �صغري  جمال  اإف�صاح  مع  املراحة، 
من  املئة  يف   65 نحو  اأي  هكتار،  األف   980 م�صاحة  الزيتون  اأ�صجار 

ب�صاتني الأ�صجار يف البالد.

من  املئة  يف   18 بن�صبة  الــزراعــي  الإجــمــايل  املحلي  الناجت  �صاهم  وقــد 
)بالأ�صعار   2010–1980 الفـرتة  خالل  كمعدل  الإجمايل  املحلي  الناجت 
بلغ  اأدنــى  وحد   1991 عام  املئة  يف   23.3 بلغ  اأعلى  بحد  ال�صائدة(، 
13.3 يف املئة عام 2000. لكن م�صاهمة الناجت الزراعي يف الناجت املحلي 
الإجمايل كانت ترتاجع منذ اأوائل ت�صعينات القرن الع�صرين، من امل�صتوى 
الذي كانت عليه خالل الفرتة 2000 – 2010 وهو 16 يف املئة. وتعترب 
الزراعة، مبا يف ذلك م�صايد الأ�صماك، القطاع القت�صادي الأول الذي يوفر 
يف  العمالة  من  املئة  يف  و75  الوطنية  العمالة  من  املئة  يف   38( العمالة 
الهجرة  تخفي�س  يف  اأي�صًا  الزراعي  القطاع  وي�صاهم  الريفية(.  املناطق 

اجلماعية من الأرياف ويف ال�صتقرار الجتماعي وال�صيا�صي.

ما  وال�صعري،  القا�صي  والقمح  الطري  كالقمح  ال�صتوية،  احلبوب  وتقدم 
تغطي  اأنها  اإلى  نظراً  امل�صافة،  الزراعية  القيمة  من  املئة  يف   47 معدله 
واملوا�صي  املتو�صط(.  يف  هكتار  مليون   5.1( الزراعية  الأرا�صي  معظم 

هي امل�صاهم الثاين يف الناجت املحلي الإجمايل الزراعي، بن�صبة 31 يف املئة، 
لكنها ترتبط ب�صكل وثيق بنظام احلبوب. واأثناء املوا�صم اجلافة، تزداد 
م�صاهمة املوا�صي باملقارنة مع ن�صاطات اأخرى، اإذ بلغت 38 يف املئة عام 
1995، و42 يف املئة عام 2000، ما ي�صهد  1981، و39 يف املئة عام 

على دورها يف نظام اإدارة الأخطار املناخية للمزارعني.

ب�صكل  الأ�صماك،  م�صايد  عدا  ما  الزراعي،  الإجمايل  املحلي  الناجت  يعتمد 
كبري على الطق�س. ونظراً اإلى الأهمية القت�صادية للقطاع الزراعي، فاإن 
اأي نق�س اأو فائ�س يف هطول الأمطار يوؤثر فوراً يف القت�صاد برمته. ويوؤثر 
الطق�س اأي�صًا يف واردات احلبوب، حيث ميكن اأن ترتاوح ن�صبة الواردات 
الى الإنتاج من 10 يف املئة )خالل 1994 – 1995 بعد املو�صم اجليد 
2000 – 2001 بعد  244 يف املئة )خالل  اإلى   )1994 – 1993 يف 

املو�صم اجلاف يف 1999 – 2000(.

ت�صهد اإنتاجية املحا�صيل الرئي�صية حت�صنًا يف املناطق املروية نتيجة ازدياد 
الأمطار،  مياه  ترويها  التي  البعلية  املناطق  يف  لكن  املدخالت.  ا�صتعمال 
ما زالت الإنتاجية تتطور على نحو �صاذ، بالتزامن مع الأحوال املناخية. 
وُتظهر الن�صبة بني غالل املحا�صيل الرئي�صية وهطول املطر اأثناء مو�صم 
على  حمدودة  اآثار  لها  كانت  الآن  حتى  بذلت  التي  اجلهود  اأن  احل�صاد 
على  للغالل  الكبري  التح�صن  رغم  املتو�صط،  املدى  يف  البعلية  الإنتاجية 
م�صتوى الأبحاث. والواقع اأن حت�صني اإنتاجية املحا�صيل البعلية �صعب، 
ويتطلب اإجراءات جذرية للتكيف مع املناخ ال�صاذ واجلاف، خ�صو�صًا من 
وتدريب  املغرب،  يف  املتوافرة  الكفوءة  التكنولوجيات  اإلى  التحول  خالل 

املزارعني، وتطوير خدمات الأر�صاد اجلوية الزراعية.

تخفي�ش الأخطار الزراعية املتعلقة بالطق�ش

اتخذتها  التي  الطق�س  لأخطار  وال�صتجابة  ال�صتعداد  تدابري  ا�صتهدفت 
اإنتاجية  وحماية  اجلفاف  تــاأثــريات  من  التقليل  املغربية  احلكومة 
ل�صتخدامات  خطط  ري،  نظم  )�صدود،  بنيوية  تدابري  وهي  املحا�صيل. 
على  تاأمني  تكيف،  )اإجــراءات  بنيوية  غري  وتدابري  و�صواها(  الأرا�صي، 
اأ�صرار اجلفاف، �صناديق ت�صامن(. وميكن تلخي�صها على النحو الآتي:

• تطوير البنية التحتية لتخزين املياه وتوزيع مياه الري.	
• حماية املوارد املائية يف اأعايل الأنهار.	
• تو�صيع امل�صاحات املروية.	
•  حت�صني كفاءة ا�صتعمال مياه الري.	
• الزراعية 	 املدخالت  حت�صني  خالل  من  الزراعية،  الغالل  حت�صني 

)حبوب واأ�صمدة مرخ�صة(.
• ا�صتغالل موارد الأرا�صي الى احلد الأق�صى.	
• ا�صتخدام املياه غري التقليدية.	



35 البيئة العربية: الأمن الغذائي

• التكيف مع تغري املناخ من خالل ا�صتعمال تكنولوجيات القت�صاد 	
باملياه.

• تاأمني زراعي �صد الأخطار املناخية.	

خمطط املغرب الأخ�ضر

القطاع  لتحفيز  ا�صرتاتيجية   2008 عام  املغربية  احلكومة  اأطلقت 
الزراعي واإ�صالحه وتعزيز اندماج الزراعة يف ال�صوق الدولية وم�صاهمتها 
يف النمو امل�صتدام. �صميت هذه ال�صرتاتيجية »خمطط املغرب الأخ�صر«، 
الدعامة  متعددة.  متقاطعة  وبرامج  دعامتني  الى  تنفيذها  وي�صتند 
الأولى ذات الإنتاجية العالية واملكثفة املرتبطة بال�صوق، وتعنى الركيزة 
املحا�صيل  تكثيف  تعزيز  خالل  من  ال�صغار  املزارعني  بتقوية  الثانية 
بال�صكل املنا�صب، واإعادة التحول الى حما�صيل اأكرث تكيفًا مع الظروف 
القت�صاد  فتتعاطى  املتقاطعة  الربامج  اأما  الأ�صواق.  وطلب  البيئية 
يتكون  املجموع،  ويف  ال�صتثمارات.  وتعبئة  الأرا�صي،  وامتالك  باملياه، 
اأكرث  اإلى  تنفيذها  يحتاج  م�صروع   1500 من  الأخ�صر  املغرب  خمطط 

من 10 باليني دولر حتى �صنة 2020.

يف ما ياأتي عر�س لربامج خمتارة تنفذ مبوجب خمطط املغرب الأخ�صر 
لتح�صني الإنتاجية والأمن الغذائي يف ظل تغري املناخ:

الربنامج الوطني لالقت�ضاد يف مياه الري

الرئي�صية  الربامج  الري من  لالقت�صاد يف مياه  الوطني  الربنامج  يعترب 
املروية  املناطق  من  املئة  يف   77 زالت  فما  الأخ�صر،  املغرب  خمطط  يف 
القت�صاد  اإلى  الربنامج  هذا  ويهدف   .)MAPM, 2012( �صطحيًا  تروى 
بالتنقيط  الري  الى  ال�صطحي  الري  التحول من  الري من خالل  يف مياه 
550 األف هكتار حتى �صنة 2020، با�صتثمار 4.5  على م�صاحة نحو 
هكتار  األــف   333 حتويل   2012 العام  حتى  مت  وقد  دولر.  بليون 
)MAPM, 2012(. ومن املتوقع بعد اإجناز هذا الربنامج اأن ت�صبح 700 

باملياه،  القت�صاد  ولتعزيز  بالتنقيط.  الري  لنظام  خا�صعة  هكتار  األف 
بذور  وتاأمني  بالتنقيط  للري  املزارع  معدات  تكاليف  احلكومة  تدعم 

فة. و�صتول املحا�صيل املكيَّ

اإدماج تغري املناخ يف تنفيذ خمطط املغرب الأخ�ضر

الرئي�صية وازدياد  املحا�صيل  اإلى تقلي�س غالل  املناخ  �صوف يوؤدي تغري 
تقلب الإنتاج الزراعي. وقد اأطلق خمطط املغرب الأخ�صر عدة م�صاريع 
تنفيذ  يف  املناخ  تغري  اإدمــاج  م�صروع  ويهدف  املناخ.  تغري  مع  للتكيف 
املخطط )2011 – 2015( الى تعزيز التكيف مع تغري املناخ يف خم�س 
على  تبنيها  يجري  التي  الرئي�صية  والتكنولوجيات  املغرب.  يف  مناطق 
احلراثة،  عدم  على  القائمة  احلافظة  الزراعة  نظام  هي  وا�صع  نطاق 

اجلفاف،  تتحمل  الإنتاجية  عالية  ل�صاللت  املرخ�صة  البذور  وا�صتعمال 
حما�صيل  اأو  القطاين  با�صتعمال  املحا�صيل  مناوبة  املزارعني  واعتماد 
البذور الزيتية بعد احلبوب. وي�صتهدف الربنامج 900 مزارع �صغري يف 
هذه املناطق، وقد مت تقدميه كق�صة جناح يف موؤمتر اأطراف اتفاقية تغري 

املناخ )COP18( يف الدوحة.

برنامج اإعادة التحول من احلبوب اإىل الأ�ضجار املثمرة

التي  الأرا�صي  من  هكتار  مليون   1.1 حتويل  الربنامج  هذا  من  الغاية 
مثمرة،  اأ�صجار  ــة  زراع الــى  منا�صبة  غري  مناطق  يف  باحلبوب  تــزرع 
خ�صو�صًا الزيتون. وت�صتعمل خرائط مالءمة الأرا�صي لختيار املناطق 
اأرا�س قاحلة ومتدهورة  اإعادة حتويلها. وينفذ الربنامج يف  التي �صتتم 
مبوجبه  ويتم  واملياه.  الرتبة  على  احلفاظ  من  مزيد  على  للت�صجيع 
م�صلحة  ذات  وجمموعات  تعاونيات  يف  ال�صغار  املــزارعــني  تنظيم 
على  واحل�صول  اإليها  ودخولها  بال�صوق  عالقتها  لتعزيز  اقت�صادية، 

الفائدة الق�صوى من القيمة امل�صافة ملنتجاتها.

التاأمني الزراعي

عام  الفالحة  وزارة  اأطلقته  الذي  املناخية«  الكوارث  »تاأمني  برنامج 
اأُطلق عام  الذي  اأخطار اجلفاف  التاأمني على  2011 حل حمل برنامج 
1996. وهو يهدف اإلى حماية املزارعني ال�صغار من الأخطار املناخية، 

خ�صو�صًا من خالل:
• تخفي�س اأخطار الطق�س على الزراعة.	
• تعزيز الو�صول الى التمويل.	
• زيادة ال�صتثمار وحت�صني اإنتاجية املحا�صيل.	
• امل�صاهمة يف تطوير زراعة ع�صرية ذات قيمة م�صافة عالية.	
• تعزيز الت�صامن وت�صجيع املزارعني ال�صغار.	

الزراعي  للبحث  الوطني  للمعهد  العام  املدير  بدراوي،  حممد  الربوف�سور 

(INRA) يف املغرب.
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وال�سودان  املغرب  يف  املطرية  احلبوب  اإنتاجية  تراوحت 
و�سورية وتون�ص بني 0.5 طن للهكتار يف ال�سودان و0.9 
طن للهكتار يف تون�ص. وتراوح غالل احلبوب املروية بني 
1.9 طن للهكتار يف ال�سودان و7.5 طن للهكتار يف م�سر. 
حد  اإلى  العربية  البلدان  معظم  يف  احلبوب  اإنتاج  ويعتمد 
كبري على النظم املطرية. ولتح�سني غالل احلبوب املطرية 

اأهمية كربى يف حت�سني الكتفاء الذاتي من احلبوب.

وت�سري »فاو« اإلى اأن اإمكانية حت�سني الغالل تعتمد ب�سكل 
اجلافة  املناطق  يف  لكن  املطر،  هطول  اأمناط  على  كبري 
ميكن حل�ساد مياه املطر اأن يقل�ص الأخطار ويزيد الغالل. 
فيها  مبا  املطر،  مياه  ح�ساد  من  خمتلفة  اأنواع  اإلى  وتلفت 
احلفاظ على املياه يف املوقع الأ�سلي، والري مبياه الفي�ص، 
والتخزين بغر�ص الري التكميلي. وبنّي العمل يف بع�ص 
اأن  ميكن  الغالل  اأن  ال�سودان،  فيها  مبا  النامية،  البلدان 
مياه  ح�ساد  خالل  من  اأ�سعاف  ثالثة  اأو  �سعفني  اإلى  ُتَزاد 

.)FAO, 2002( املطر، مقارنة بالزراعة اجلافة التقليدية

اأن  »فاو«  يف   AQUASTAT البيانات  قاعدة  وتبنّي 
يف  باحلبوب  املزروعة  املروية  للم�ساحة  الأحدث  الرقم 
 FAO,( هكتار  مليون   7.5 نحو  بلغ  العربية  البلدان 
نحو  حبوبًا  املزروعة  الإجمالية  امل�ساحة  وبلغت   .)2013
وميكن   .)5 )اجلدول   2012 عام  هكتار  مليون   25.8
احلبوب  تنتج  هكتار  مليون   18.3 نحو  اأن  ال�ستنتاج 
للهكتار.  طن   0.8 نحو  مقداره  غالل  مبتو�سط  املطرية 
املنطقة  يف  املطرية  احلبوب  اإنتاجية  حت�سني  ويحمل 
زيادة  اإمكانية  اأ�سعاف  ثالثة  اأو  �سعفني  بواقع  العربية 
30 مليون طن اأو مبتو�سط  15 اإلى  اإنتاج احلبوب بواقع 
عن  املئة  يف   45 زيادة  ي�ساوي  وهذا  طن.  مليون   23
طن  مليون   51 نحو  البالغ  للحبوب  احلايل  الإنتاج 
)اجلدول 5(. وهذه احل�سابات التقريبية ذات دللة على 
من  باحلبوب  الذاتي  الكتفاء  لتح�سني  املهمة  الإمكانية 
خالل البحوث، وال�ستثمار يف الزراعة املطرية، وتطبيق 
للموارد  اجليدة  والإدارة  الف�سلى،  الزراعية  املمار�سات 

الزراعية املتوافرة.

اإنتاجية احلبوب املطرية واملروية يف بلدان عربية خمتارةال�صكل  8

.GSLAS et al., 2011 :امل�سدر 
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د. حت�صني اإنتاجية املياه

اإلى  الغذاء  اإنتاج  يف  امل�ستخدمة  املياه  اإنتاجية  رفع  ي�سّكل 
�سحًا  تعاين  التي  البلدان  يف  خ�سو�سًا  الأق�سى،  حدها 
الغذائي.  الأمن  لتح�سني  كربى  اأهمية  ذا  خيارًا  املياه،  يف 
وتقي�ص اإنتاجية املياه حتويل املياه اإما اإلى كمية املح�سول 
اأو  املكعب(  للمرت  )كيلوغرام  املياه  من  مكعب  مبرت  املنتج 
اإلى القيمة النقدية للمح�سول املنتج مبرت مكعب من املياه 
بقيم  املياه  اإنتاجية  ُتقا�ص  وهكذا  املكعب(.  للمرت  )دولر 

اإما مادية اأو اقت�سادية.

حتويل  العتبار  يف  القت�سادية  املياه  اإنتاجية  وتاأخذ 
املياه  اإنتاجية  تهمل  فيما  قيمة،  اأكرب  حما�سيل  اإلى  املياه 
املح�سول  من  »مزيد  على  لرتكز  املح�سول  قيمة  املادية 
املوؤ�سرين  هذين  بني  الختيار  ويتفاوت  قطرة«.  لكل 
ما  بلد  يوليها  التي  الأهمية  على  ويعتمد  البلدان،  بح�سب 
ال�سيا�سية  اجلوانب  �سمن  من  قيمته  اأو  املح�سول  لكمية 
والقت�سادية والجتماعية والبيئية الأو�سع لالأمن الغذائي.

لتح�سني  اأ�سا�سيًا  خيارًا  املحا�سيل  غالل  حت�سني  وُيعترَب 
اأ�سا�سية مثل احلبوب. لكن من  اأغذية  الكتفاء الذاتي يف 
املهم الإ�سارة اإلى اأن رفع اإنتاجية املياه امل�ستخدمة يف اإنتاج 
املحا�سيل اإلى حدها الأق�سى يتطلب جمموعة من العوامل 
املكملة، مثل تبني اأنظمة ري كفوءة وحديثة، بالرتافق مع 
اإلى  تف�سي  حم�سنة  ومدخالت  ف�سلى  زراعية  ممار�سات 
املمار�سات  من  خمتلفة  اأنواع  »وهناك  زراعية.  ا�ستدامة 
الزراعية املح�سنة، مثل الري بالتنقيط اأو الر�ص، والزراعة 
وا�ستخدام  املياه،  ت�سريف  وحت�سني  حراثة،  دون  من 
من  اآخر  �سكل  اأو  املتوافرة  الف�سلى  الوراثية  الأ�سول 
والتقنيات  الأ�سمدة،  ا�ستخدام  وتر�سيد  البذور،  حت�سني 
التدريب  وخدمات  املحا�سيل،  حماية  جمال  يف  املبتكرة 

.)FutureWater, 2011(

والري  املياه،  ح�ساد  مثل  زراعية  ممار�سات  �ساأن  ومن 
الع�سوية،  والزراعة  املياه،  على  واحلفاظ  الناق�ص، 
جدًا  مهمة  اأي�سًا  هي  بل  املياه،  اإنتاجية  زيادة  فقط  لي�ص 

لال�ستدامة الزراعية.

هـ. تقلي�س خ�صائر ما بعد احل�صاد

ت�سيع كمية كبرية من الغذاء املنتج يف العامل لال�ستهالك 
اأو ُتهدر، من خالل �سل�سلة الإمدادات الغذائية.  الب�سري، 
الغذاء  من  لالأكل  ال�ساحلة  املكونات  ثلث  نحو  اأن  ر  وُيقدَّ
بليون   1.3 نحو  يعادل  ما  اأي  الب�سري،  لال�ستهالك  املنتج 

واأدى   .)FAO, 2011( عامليًا  ُيهَدر  اأو  ي�سيع  �سنويًا،  طن 
واملوارد  الأرا�سي  على  ال�سغط  وارتفاع  ال�سكاين،  النمو 
يف  والقفزة  الأغذية،  على  الطلب  وزيادة  املحدودة،  املائية 
اهتمام  اإلى  الأخرية،  الغذائية  الأزمة  ب�سبب  الغذاء  اأ�سعار 
بق�سايا  والوطنية  والإقليمية  العاملية  امل�ستويات  على  اأكرب 
الأمن الغذائي، واإلى الرتكيز على اأمور منها خ�سائر ما بعد 

احل�ساد يف اإنتاج الغذاء.

كلها،  الغذائية  املنتجات  احل�ساد  بعد  ما  خ�سائر  ت�سيب 
الغذائي  الأمن  يف  تاأثريها  لكن  خمتلفة،  وقيم  بكميات 
عجزًا  تعاين  التي  البلدان  يف  اأكرب  يكون  اأن  ميكن 
غذائيـة  ل�سلع  امل�ستهلكة  الرئي�سيـة  البلـدان  ويف  غذائيًا 
الرئي�سي  الأ�سا�سي  الغذاء  احلبوب  وت�سكل  كاحلبوب. 
ا�ستريادًا  الأكرث  املنطقة  ُتعترَب  التي  العربية،  املنطقة  يف 

للحبوب يف العامل.

البلدان  يف  احلبوب  يف  ال�سنويـة  اخل�سائـر  اأن  ر  ُيقـدَّ
الإنتـاج  اإجمايل  من  املئة  يف   13 نحو  متّثل  العربية 
هذه  وُترتَجم   .)Al-Zadjali, 2013( للحبوب   الإقليمي 
الن�سبة خ�سائر تبلغ نحو 6.6 مليون طن من اإنتاج احلبوب 
 2012 51 مليون طن عام  يف املنطقة العربية، الذي بلغ 

)اجلدول 5(.

يف  امل�ستـورد  القمـح  يف  اخل�سـائر  ت�سل  قـد  ذلك،  اإلى 
 World Bank( املئة.  يف   5 اإلى  العربية  البلدان  بع�ص 
يف  اخل�سارة  هذه  متو�سط  ويبلغ   .)and FAO, 2012
 1 نحو  تبلغ  بقيمة  طن،  مليون   3.3 نحو  العربية  البلدان 
ما  احلبوب  خل�سائر  الإجمالية  القيمة  وتبلغ  دولر.  بليون 
وفق  دولر  بليون   3.5 نحو  امل�ستورد  والقمح  احل�ساد  بعد 

اأ�سعار الواردات عام 2011.

اأ�ساليب  اإلى  اخل�سائر  لهذه  الرئي�سية  الأ�سباب  تعزى 
ونقلها  ومعاجلتها  املحا�سيل  ح�ساد  يف  منا�سبة  غري 
تتعلق  فاعلة  غري  لوج�ستيات  جانب  اإلى  وتخزينها، 
احلبوب  اأهمية  �سوء  ويف  امل�ستوردة.  الإمدادات  ب�سل�سلة 
لالأمن الغذائي يف املنطقة العربية، ل بد من اتخاذ تدابري 
�سل�سلة  امتداد  على  احلبوب  خ�سائر  لتقلي�ص  حازمة 
الإمدادات الغذائية. فهذه اخل�سائر ل متّثل جمرد هدر يف 
الأرا�سي  فيها  مبا  الطبيعية،  واملوارد  الغذائية  الإمدادات 
واملياه والطاقة والأ�سمدة واملبيدات والعمالة، بل هي اأي�سًا 

ت�سبب �سررًا للبيئة ب�سبب انبعاثات غازات الدفيئة.

جديدًا  اهتمامًا  الأخرية  الغذائية  الأزمة  اأثارت  وقد 
احل�ساد.  بعد  ما  خ�سائر  ملكافحة  فاعلة  باإجراءات 
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متوا�سع  اخل�سائر  هذه  من  للحد  املطلوب  فال�ستثمار 
الزيادات  مع  ب�سرعة  ترتفع  التي  بعائداته  مقارنة  ن�سبيًا، 
.)World Bank et al., 2011a( احلا�سلة يف �سعر ال�سلعة

يف  العربية  البلدان  يف  املت�سعة  الغذائية  الفجوة  ت�ستدعي 
اأكرب  اهتمامًا  واملياه،  ال�ساحلة  الأرا�سي  حمدودية  ظل 
�سل�سلة  مراحل  جميع  يف  الغذائية  اخل�سائر  بتقلي�ص 
متكاملة  مقاربة  يف  التدابري  ودمج  الغذائية،  الإمدادات 

حتقق الإمكانات الزراعية ب�سكل تام.

و. اإعادة ا�صتخدام املياه

 World( الزراعة ب�سكل متزايد  ت�ستخدم مياه ال�سرف يف 
كالبلدان  مائيًا،  املجهدة  البلدان  ويف   .)Bank, 2010
امل�ساحات  وتو�سيع  املياه  �سح  تقلي�ص  ميكنها  العربية، 
م�ستويات  اإلى  ُتعاَلج  مل  ما  لكن  الغذاء.  لإنتاج  املروية 
منا�سبة، فاإن ا�ستخدامها لأغرا�ص زراعية يفر�ص اأخطارًا 

جدية على ال�سحة العامة والبيئة.

وال�سناعية(  )املنزلية  البلدية  ال�سرف  مياه  حجم  ي�سل 
مرت  ماليني  املنتجة يف املنطقة العربية اإلى نحو 14,310 
مكعب  مرت  مليون   6872 منها  ُيعاَلج  �سنويا،  مكعب 
الإجمايل،  الإنتاج  من  املئة  يف   48 متّثل   ،)FAO, 2013(
ف الكمية املتبقيـة من دون معاجلـة. وُت�ستخَدم  فيمـا  ُت�سرَّ
الزراعة.  يف  املعاجلة  ال�سرف  مياه  من  متوا�سعة  كمية 
9 يف  مثاًل، ت�ستخدم م�سر والأردن واملغرب وتون�ص نحو 
املئة فقط منها يف الري. وت�ستخدم بلدان جمل�ص التعاون 
مياه  من  يوميًا  مكعب  مرت  مليون   1.4 ال�ستة  اخلليجي 
ال�سرف املعاجلـة يف الزراعـة )World Bank, 2010(، ما 
يف   37.3 نحو  اأو  �سنويًا  مكعب  مرت  مليون   511 ي�ساوي 
املئة من اإجمايل مياه ال�سرف املعاجلة البالغ حجمها نحو 

.)FAO, 2013( سنويًا� مكعب  مرت  مليون   1370

امل�ستخدمة  املعاجلة  العادمة  املياه  ن�سبة  ارتفاع  ويعود 
مقارنـة  اخلليجي  التعـاون  جمل�ص  بلـدان  يف  زراعيًا 
ببقيـة البلدان العربية اإلى ال�سح ال�سديد يف مـواردها من 
ب�سبب  املوارد  هذه  على  الهـائل  وال�سغط  العذبة،  املياه 
معايري  تبني  اإلى  اإ�سافة  الزراعي،  لال�ستخـدام  ال�سحب 
ملياه  الآمن  ال�ستـخدام  ل�سمان  للمعاجلظة  نـة  حم�سَّ

ال�سرف املعاجلة.

لكن على رغم ال�سغط الكبري للري على موارد املياه العذبة 
ال�سرف  مياه  اإمكانات  تبقى  العربية،  البلدان  معظم  يف 
غري م�ستغلة زراعيًا اإلى حد كبري. فتوافر املياه للري يقل�ص 

اأن  للمزارعني  يتاح  فحني  »امل�ستعادة«.  املياه  على  الطلب 
يختاروا بني املياه امل�ستعادة واملياه العذبة، يف�سلون الثانية 
اخليار  هذا  اإلى  وتدفعهم  التكـاليف.  ارتفاع  رغم  على 
اإعادة  على  املفرو�سة  والقيود  الجتماعيـة  الإعتـبارات 
.)World Bank, 2011( ا�ستخـدام املياه يف اإنتاج املحا�سيل

اإنتاج الغذاء يف �سكل كبري  يف العامل العربي، حيث يعتمد 
على الزراعة املطرية وترتاجع موارد املياه العذبة ال�سحيحة 
ب�سرعة، يجب ت�سجيـع البديل املتمّثل باإعادة ا�ستخدام املياه 
)املعتمدة  املطرية  الزراعة  من  »فالتحول  ودعمـه.  للري 
يزيد  اأن  ميكن  املروية  الـزراعة  اإلى  الأمطـار(  ميـاه  على 
100 و400 يف  غالل معظم املحا�سيل بن�سب ترتاوح بني 
املئـة، واأن ي�سمح بـزراعة حما�سيل خمتلفة ذات قيمـة اأكرب 

.)FAO, 2010( »على �سعيد املدخول

يف  ال�سرف  مياه  ا�ستخدام  اإعادة  حمدودية  عزو  ميكن 
م�سائل  اإلى  العربية،  املنطقة  يف  خ�سو�سًا  الزراعة، 
يتطلب  فتعزيزها  وبيئية.  وموؤ�س�سية  و�سحية  اقت�سادية 
تف�صي  ا�صرتاتيجيات  وتبني  توجيهية  بخطوط  التم�صك 
م�ستدامة  بطريقة  ال�سرف  مياه  ا�ستخدام  اإعادة  اإلى 
وماأمونة، تدعمها مقاربة اإدارية تزيد الوعي العام وتوؤ�س�ص 
للثقة، ومواقف جديدة من اإعادة ا�ستخدام امليـاه. وُيذَكـر 
اإعادة  يف  مهمًا  تقدمًا  حققت  التي  البلدان  بع�ص  يف  اأن 
اخلليج،  ودول  والأردن  تون�ص  مثـل  امليـاه،  ا�ستخـدام 
من  دعمًا  املعنية  احلكومية  اأو  املحلية  الأنظمة  حظيت 
ملعاجلة  اأ�صا�صية  �صروط  وفر�ص  وطنية  توجيهية  خطوط 
 World( �سليم  �سكل  يف  ا�ستخدامها  واإعادة  ال�سرف  مياه 

.)Bank, et al., 2011

ز. املياه الفرتا�صية

املنتجات  اإنتاج  يف  نة  امل�سمَّ تلك  هي  الفرتا�سية  املياه 
الزراعية. وهي ُتطرح كخيار للبلدان التي تعاين �سحًا يف 
املنتجات  با�سترياد  الغذائي  الأمن  م�سائل  ملواجهة  املياه، 
وا�ستخدام  عالية،  بكثافة  مياهًا  تتطلب  التي  الغذائية 
قيم  ذات  �سلع  اإنتاج  يف  املحدودة  املحلية  املائية  مواردها 
نظرية  اأ�سا�سًا  وهي  اأقل.  بكثافة  مياهًا  تتطلب  عالية 
والجتماعية  ال�سيا�سية  اجلوانب  تقارب  ل  اقت�سادية 

والبيئية الأو�سع لالأمن الغذائي.

يف  كاأداة  الفرتا�سية،  املياه  مبداأ  فان  ال�سدد،  هذا  يف 
والغذاء،  املياه  بني  التالزمية  العالقة  مقاربة  �سيا�سة 
يتغا�سى عن واقع اأن ال�سوق العاملية لي�ست ملعبًا مت�ساوقًا. 
الدولية  التجارية  ال�سيا�سات  ب�ساأن  املخاوف  يغفل  فهو 
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على  ال�سيا�سات  هذه  وتاأثري  الزراعية،  باملنتجات  املتعلقة 
التنمية الزراعية ومعي�سة املجتمعات الزراعية يف البلدان 

امل�ستوردة لالأغذية.

املياه  مبداأ  يبقى  التحفظـات،  هذه  رغم  على  لكن 
والـدور  ما  لبلد  املائي  الو�سع  �سياق  يف  مفيدًا  الفرتا�سية 
الإجمـايل للـزراعة يف التنميـة القت�سادية والجتماعية.

ح. التكيف مع التغري املناخي

بالأرا�سي  مقيد  العربية  املنطقة  يف  الغذائي  الإنتاج 
املحدودة واملوارد املائية ال�سحيحة. وميكن اأن يتعر�ص ملزيد 
من املتاعب ب�سبب تغري املناخ الذي يتوقع اأن يوؤثر يف جميع 
»مل  متفاوتة.  بدرجات  ولو  العامل،  عرب  والبلدان  املناطق 
عدم  اأو  املناخ  تغري  ح�سول  باحتمالت  تتعلق  امل�ساألة  تعد 
وحمليًا  اإقليميًا  فيه  �سيتجلى  الذي  بال�سكل  بل  ح�سوله، 

.)Tolba and Saab, 2009( »ومبا ميكن فعله اإزاء ذلك

يف  الغذائي،  الأمن  على  املناخ  تغري  لتداعيات  ع  ُيتوقَّ
خالل  من  اأ�سا�سًا  تظهر  اأن  خ�سو�سًا،  العربية  املنطقة 
التي  العربية  فالبلدان  املائية.  واملوارد  الأرا�سي  يف  تاأثريه 
تراجعات  الأرجح  على  �ستواجه  مائيًا  اإجهادًا  اأ�ساًل  تعاين 

املداخيل  يف  �سلبًا  يوؤثر  مبا  الزراعية،  الغالل  يف  اإ�سافية 
.)Verner, 2013( الريفية والأمن الغذائي

اأ�سا�سية يف حت�سني الإمدادات  اإنتاجية املحا�سيل  ُتعترَب 
الغذائية يف البلدان العربية. ووردت يف بع�ص الدرا�سات 
املحا�سيل.  غالل  يف  املناخ  تغري  لتاأثري  اأولية  تقديرات 
الإنتاجية  يف  تراجعًا  م�سر  يف  ي�سبب  اأن  ع  ُيتوقَّ مثاًل، 
املئة  يف  و18  للرز،  املئة  يف   11 بواقع  للفدان(  )طن 
للقمح،  املئة  يف  و18  للذرة،  املئة  يف  و19  لل�سعري، 
 AOAD,( 2006 بحلول 2030، مقارنة بالعـام املرجعي
2010(. كذلك �سدرت حتذيرات من التداعيات اخلطرية 
لتغري املناخ على الزراعـة يف البلدان العربية، ومعظمها 
ع  ُيتوقَّ البعلية  املحا�سيل  فغالل  الأمطـار.  ترويها  مروية 
الزمن،  مرور  مع  متزايد  ب�سكل  تنازليًا  تتذبذب  اأن 
لترتاجع مبتو�سط اإجمايل مبقدار 20 يف املئة يف البلدان 
 World( واملغرب  اجلزائر  يف  املئة  يف   40 ونحو  العربية 

.)Bank et al., 2009

املطرية،  املناطق  يف  خ�سو�سـًا  الزراعية،  والإنتاجية 
ي�سكل  اأن  املناخ  لتغري  وميكن  الغذاء.  اإنتاج  لزيادة  حيوية 
الزراعية.  للموارد  اأ�ساًل  ه�ص  و�سع  يف  جدية  نك�سة 
كيفية  يف  العربية  البلدان  يف  الداهم  التحدي  ويتمّثل 
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املائية  واملوارد  الزراعية  بالأرا�سي  الغذاء  من  مزيد  اإنتاج 
املتوافرة، يف مناخ يتغري.

الغذائي  والأمن  املناخ  تغري  بني  بالتالزم  الإقرار  من  بد  ل 
بفعل  جديًا  مهددة  فالزراعة  املنا�سبة.  التدابري  واتخاذ 
تطبيق  العربية  البلدان  على  اأن  ووا�سح  املتغري.  املناخ 
على  تقوم  املناخ  تغري  تاأثريات  من  للتخفيف  �سيا�سات 
لالحتمالت  مناذج  وعلى  بلد  لكل  مثبتة  مناخية  بيانات 

امل�ستقبلية.

ط. التعاون داخل الإقليم

العربية  البلدان  يف  واملياه  الأر�ص  موارد  تفاوت  يطرح 
اإلى  ا�ستنادًا  الغذائي،  الأمن  لتعزيز  مهمًا  بدياًل  املختلفة 
عرّبت  وقد  الغذاء.  اإنتاج  يف  الن�سبية  امليزات  ا�ستغالل 
ا�ستعدادها  عن  املا�سية  العقود  خالل  العربية  البلدان 
لتعزيز التعاون العربي لتح�سني الأمن الغذائي الإقليمي.
اأن  اإلى  ت�سري  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  لكن 
ال�سيا�سات القت�سادية الزراعية يف املنطقة خالل العقود 
البعد  اآخذة  الوطني،  امل�ستوى  على  مت  مِّ �سُ املا�سية 
التعاون  جمل�ص  وبا�ستثناء  العتبار.  من  بقليل  العربي 
القت�سادية  ال�سيا�سات  يف  التن�سيق  كان  اخلليجي، 
التجربة  واأثبتت  الأدنى.  حده  يف  العربية  والزراعية 
غياب  ب�سبب  كبرية  اأ�سرارًا  عانت  العربية  الزراعة  اأن 
وا�ستغالل  الإنتاج  �سعيد  على  التن�سيق  �سيا�سات 
ال�سعيف  التن�سيق  اإلى  اإ�سافة  املائية،  واملوارد  الأرا�سي 

.)AOAD and LAS, 2007( يف ال�سيا�سات التجارية

لكي يكون التعاون داخل الإقليم يف الأمن الغذائي فاعاًل، 
ال�سرتاتيجيات  بني  املواءمة  على  تقوم  مقاربة  يتطلب 
وال�سيا�سات الزراعية املحلية، وتطبيق ممار�سات واأنظمة 
كفوء  ا�ستخدام  اإلى  تف�سي  زراعية  وحوافز  وتدابري 
املائية  املوارد  اإدارة  بتح�سني  خا�ص  اهتمام  مع  للموارد، 
احليوية  القدرة  على  احلفاظ  وُيَعد  امل�سرتكة.  الإقليمية 
املنتجة لالأرا�سي واملوارد املائية �سرطًا م�سبقًا لال�ستدامة 
على  الغذاء  لإنتاج  الزاوية  حجر  ت�سكل  التي  الزراعية، 

امل�ستويات الوطنية وحتت الإقليمية والإقليمية.

اأ�س�ص  من  واحدًا  اأ�سا�سًا  الغذاء  توافر  ُيعترَب  حني  ويف 
على  يعتمد  الغذاء  اإلى  الو�سول  فان  الغذائي،  الأمن 
خـالل  من  الإقليم  داخـل  الزراعية  التجارة  ت�سهيل 
حت�سني  وعلى  اإزالتها،  اأو  التجارية  احلواجز  تقلي�ص 
املعلومات الت�سويقية، وتاأمني البنية التحتية لالت�سالت 

والنقل.

ي. التعاون بني الأقاليم

املنطقتان العربية والأفريقية من املناطق الأكثف ا�ستريادًا 
اأ�س�سًا  متلكان  لذا  الأ�سا�سية،  احلبوب  خ�سو�سًا  للغـذاء، 
وتكمن  الغذائي.  الأمن  تعزيز  يف  فاعل  لتعـاون  م�سرتكة 
احتمالت تقلي�ص الفجـوة يف اأمنهما الغـذائي يف تقاربهما 
التي يكّمل بع�سها بع�سًا.  الن�سبيـة  اجلغرايف وميزاتهمـا 
كثرية  مائيـة  ومـوارد  باأرا�ٍص  الأفريقية  املنطقـة  وتتمتع 
 1997 ويف  كبري.  حد  اإلى  م�ستغلـة  غري  تزال  ل  ن�سبيـًا 
الأرا�سي  من  امل�ستخدمة  احل�سـة  متو�سط  بلغ   1999 –
الكربى  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  يف  للزراعة  ال�ساحلة 
ر�سيد  ويبقى  هكتار(،  مليون   228( فقط  املئة  يف   22
املروية  امل�ساحة  متو�سط  وبلغ  هكتار.  مالين   803 مقداره 
5 مـاليني هكتـار خـالل الفرتة نف�سهـا، اأي 2 يف املئة من 
ال�سحب  وبلغ  امل�ستخدمـة.  للزراعـة  ال�ساحلـة  امل�ساحـة 
املتجددة،  املائية  املوارد  اإجمايل  من  املئة  يف   2 للري  املائي 

.)FAO, 2002a( البالغـة 3450 بليون مرت مكعب

ال�ساحلة  الأرا�سي  يف  التو�سع  يقت�سر  اأخرى،  جهة  من 
ماليني  ثالثة  من  اأقل  على  العربية  املنطقة  يف  للزراعة 
الطبيعية  املائية  املوارد  وتعاين   ،)Solh, 2013( هكتار 
ال�سحيحة اأ�ساًل اإجهادًا مفرطًا ب�سبب الري الذي ي�ستهلك 
66 يف املئة منها )اجلدول 8(. واإذ اأدركت بع�ص البلدان 
حمدودية  لال�ستثمار  قاباًل  مال  راأ�ص  متلك  التي  العربية 
له�سا�سة  الغذائي  اأمنها  وتعر�ص  الزراعية  مواردها 
يف  العامل  اأ�سواق  يف  الغذاء  واأ�سعار  الغذائية  الإمدادات 
امل�ستقبل، فقد عمدت اإلى الإنتـاج الزراعـي يف اخلـارج، يف 
بلدان  فيها  مبا  وافرة،  مائية  وموارد  باأرا�ٍص  تتمتع  بلدان 
والكويت  والأردن  وم�سر  البحرين  اأن  وُيذَكر  اأفريقية. 
وليبيا وقطر واململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية 
املتحدة ح�سلت بالفعل على اأرا�ٍص يف بلدان اأخرى، عربية 
والأفريقية.  العربيـة  املنطقتني  كلتا  يف  عربية،  وغري 
البلدان  هذه  عليها  ح�سلت  التي  الأرا�سي  م�ساحة  وبلغت 
حما�سيل  لإنتاج  �سُت�ستخَدم  هكتار،  مليون   7.462
والذرة(  والرز  )القمح  احلبوب  ن�سيب  ويكون  خمتلفة، 

.)UNEP, 2011( لة ح�سة كربى يف امل�ساحة املح�سّ

V.  خال�ضة وتو�ضيات

ت�سعى البلدان العربية اإلى الكتفاء الذاتي الغذائي منذ عقود 
على  ب�سدة  معتمدًا  يبقى  اليوم  الغذائي  اأمنها  لكن  كثرية، 
ا�ستريادًا  العامل  مناطق  اأكرث  اأنها  ومبا  اخلارجية.  امل�سادر 
فقد  فيها،  الرئي�سي  الأ�سا�سي  الغذاء  تعترب  التي  للحبوب، 
اإثارة  وتداعياتها   2008 –  2007 يف  الغذاء  اأزمة  اأعادت 
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اأولوية ق�سوى  اإعطاء  العربي، مع  الغذائي  الهتمام بالأمن 
لالإنتاج املحلي.

تواجه  الغذائي،  الذاتي  الكتفاء  تعزيز  اإلى  م�سعاها  ويف 
الأرا�سي  حمدودية  ب�سبب  جدية  حتديات  العربية  البلدان 
ثقيلة  بب�سمة  املرهقة  ال�سحيحة،  املائية  واملوارد  ال�ساحلة 
و�سمان  خدماتها  حتديد  على  احليوية  قدرتها  اأ�سعفت 

ال�ستدامة الزراعية.

وعلى رغم حمدودية املوارد الزراعية وفقرها، ثمة اإمكانات 
من  عدد  خالل  من  الغذائي،  الذاتي  الكتفاء  لتعزيز  مهمة 
اخليارات �سمن مقاربة �ساملة تف�سي اإلى ا�ستدامة زراعية، 
املنظور  �سياق  يف  اإ�سافية  خيارات  يف  النظر  اإلى  اإ�سافة 
�ساحلة  واحدة  مقاربة  غياب  ويف  الغذائي.  لالأمن  الأو�سع 
جلميع احلالت، ثمة جمموعة من التو�سيات، انبثقت من 
ال�سائبة  والقرارات  وال�سيا�سات  الرعاية  تعزيز  اإلى  احلاجة 
الأمن  �سمان  الى  ال�سعي  يف  واملعرفة،  العلم  على  القائمة 

الغذائي. وهي الآتية:

وتكنولوجيات  زراعية،  وممار�سات  �سيا�سات  اعتماد  اأ. 
والأنظمة  والقواعد  القوانني  من  اإطار  يف  مكيفة، 
لالأرا�سي  وامل�ستدام  الفاعل  ال�ستخدام  اإلى  توؤدي  التي 
الإيكولوجية  خدماتها  جتديد  ل�سمان  املياه  وموارد 

والقت�سادية والجتماعية والبيئية.

بني  التالزمية  للعالقة  ومتكامل  �سامل  نهج  اعتماد  ب. 
املاء الغذاء والطاقة، جلني اأق�سى املنافع من روابطها 

املت�سابكة.

عرب  الري،  كفاءة  زيادة  خالل  من  باملياه  القت�ساد  ج. 
وا�ستخدام  و�سيانتها،  املياه  نقل  نظم  تاأهيل  اإعادة 

الطرق احلديثة للري الزراعي.

واملطرية،  املروية  النظم  يف  املحا�سيل  اإنتاجية  زيادة  د. 
الكتفاء  لتعزيز  اأ�سا�سي  عامل  احلبوب،  خ�سو�سًا 
التمويل  تاأمني  وت�ستدعي  الغذاء،  من  الذاتي 
بالبحوث  املتخ�س�سة  واملنظمات  للموؤ�س�سات  الكايف 
الزراعية لتكثيف بحوثها من اأجل تطوير اأ�سناف من 
املحا�سيل عالية الغلة، ومقاومة للملوحة، ومتحملة 

للجفاف.

حت�سني اإنتاجية املياه، من خالل اإنتاج كمية اأكرب من  هـ. 
ممار�سات  يتطلب  املياه،  من  اأقل  بكمية  املحا�سيل 
زراعية قائمة على املعرفة، وتقيد املزارعني باأ�ساليب 
ذلك  يف  مبا  الزراعية،  باملياه  لالقت�ساد  وحوافز 

الت�سعري املنا�سب ملياه الري.

طريق  عن  ال�سرف  ملياه  الآمن  ال�ستخدام  ت�سجيع  و. 
بدعم  الري،  لأغرا�ص  منا�سب  �سكل  يف  معاجلتها 
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متزايد  �شكل  يف  عر�شة  يجعلها  ما  والإنتاج،  الطلب  بني  مت�شعة  فجوات  مع  العامل،  يف  للحبوب  ا�شتريادًا  املناطق  اأكرث  العربية  املنطقة  ُتعتبرَ 
لل�شطرابات العاملية والأ�شعار ال�شوقية املت�شاعدة للغذاء. وثمة حاجة ملحة لتغيري مقاربة بلدان املنطقة للأمن الغذائي. فاليوم ميكن للتطورات 
املحققة يف البحوث الزراعية والتقدم التكنولوجي اأن تقلب الجتاه راأ�شًا على عقب، واأن ت�شع البلدان العربية على طريق الكتفاء الذاتي، حتى مع 

املوارد الطبيعية النادرة.

تتطلب الأنظمة البيئية الزراعية املتعددة يف املنطقة مقاربة ذات �شقني لتعزيز الإنتاجية، ت�شمل تكثيف الإنتاج ب�شكل م�شتدام يف املناطق التي 
تتوافر فيها فر�ض اأكب ن�شبيًا للو�شول اإلى املياه، وبناء مرونة وقدرة على التعايف يف الأرا�شي الهام�شية حيث يتعر�ض املزارعون اإلى اجلفاف، 
الذي ي�شبح اأكرث تكرارًا مع تغري املناخ. ويف كل من ال�شقني، يجب اأن تكون التنمية الزراعية امل�شتدامة القوة الدافعة ل�شمان قدرة املوارد الطبيعية 
احليوانية،  والرثوة  املحا�شيل  حت�شني  ت�شمل  الإنتاجية،  لزيادة  متكاملة  مقاربة  يتطلب  وهذا  الأجل.  بعيد  غذائي  اإنتاج  ا�شتدامة  على  النادرة 

وتعزيز اإدارة املوارد الطبيعية، وتطوير �شيا�شات متكينية وقدرة موؤ�ش�شية.

البحوث  واأنظمة  )اإيكاردا(  اجلافة  املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  بني  البحثية  ال�شراكات  اأظهرت  املا�شية،  الثلثة  العقود  خلل 
الزراعية الوطنية (NARS) يف البلدان ذات الأرا�شي اجلافة، قدرة التقنيات املح�شنة واملبتكرة على حت�شني الإنتاجية. مثًل، تقّدم اأ�شناف مطورة 
اإنتاجها الغذائي ب�شكل  اأكب على حتمل اجلفاف وامللوحة والآفات، فر�شة حقيقية للبلدان العربية لزيادة  اأعلى وقدرة  اإنتاجية  من القمح، ذات 
ملمو�ض. وميكن احل�شول اأي�شًا على مكا�شب كبرية من جمموعة تقنيات اأثبتت قدرتها على تعزيز اإنتاجية املياه، وا�شرتاتيجيات التكامل بني 

املحا�شيل والرثوة احليوانية التي ثبتت قدرتها على تعزيز املرونة واملداخيل للمزارعني املفتقرين اإلى املوارد يف الأرا�شي الهام�شية.

وُتعتب حالة �شورية، التي حتولت من بلد م�شتورد للقمح اإلى بلد م�شدر له م�شتفيدة من اأنواع حم�شنة للمحا�شيل بالرتافق مع تقنيات لإدارة املياه 
قان يف مقاربة متكاملة. و�شيا�شات متكينية، دليًل وا�شحًا على الدور الذي ي�شتطيع العلم والتكنولوجيا تاأديته حني ُيطبَّ

يف ما ياأتي بع�ض البتكارات الواعدة للبلدان العربية:

• ن الرائج 	 اأ�شناف حم�شنة من القمح القا�شي: تعطي غلة اأكب بنحو 130 يف املئة مقارنة بالبذار التقليدي و40 يف املئة مقارنة بالبذار املح�شّ
�شعبيًا يف م�شر.

• اأ�شناف من القمح تتحمل احلرارة: اأتاحت اإنتاج القمح جنوب اخلرطوم يف ال�شودان، حيث كانت درجات احلرارة املرتفعة حتول دون زراعته.	
• رت لل�شتخدام يف اأرا�ض جمزاأة: وفرت ما متو�شطه 24 يف املئة من مياه الري، وزادت غلل القمح بنحو 	 اآلت لزراعة امل�شاكب املرتفعة، ُطوِّ

ونيجرييا. واملغرب  وال�شودان  العراق  مثل  اأخرى  بلدان  يف  الآن  تنت�شر  وهي  م�شر،  يف  �شغرية  زراعية  ملكيات  يف  املئة  يف   34
• تقنيات للزراعة من دون تربة: تزيد اإنتاجية املياه والغلل للمحا�شيل النقدية بن�شبة 50 يف املئة، وثمة حوافز وطنية اليوم لتعزيز اعتمادها 	

يف ُعمان والإمارات وقطر والبحرين.

لكن ثمة فجوات كبرية تعيق التقدم امل�شتدام يف البلدان العربية. ومن اأجل اإطلق الإمكانية الكاملة للعلم والتكنولوجيا يف املنطقة، يجب اإعطاء 
اأولوية للتدابري الآتية:

• ا�شتثمار اأكب يف العلم والتكنولوجيا	
• تعزيز ال�شيا�شات التمكينية	
• ال�شتثمار يف اأنظمة البحوث الزراعية الوطنية	
• التكثيف امل�شتدام لأنظمة اإنتاج القمح الذي يوؤدي دورًا اأ�شا�شيًا يف الأمن الغذائي	
• الإر�شاد الزراعي واآليات فاعلة لنقل التكنولوجيا	
• تنمية القدرات والدعم املوؤ�ش�شي	
• �شراكات مبتكرة، خ�شو�شًا بني القطاعني العام واخلا�ض	
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I.  مقدمة 

اأ�شعار  وارتفاع  الغذائي  للأمن  العاملية  التحّديات  توؤّثر 
تاأثريًا  الرئي�شية،  احلبوب  حما�شيل  �شيما  ل  الأغذية، 
اأكب  هي  املنطقة  اأن  باعتبار  العربية،  البلدان  على  خطريًا 
م�شتورد للحبوب يف العامل. فقد ا�شتوردت البلدان العربية 
2010، يف  65.8 مليون طن من حما�شيل احلبوب عام 
عدد  اأن  رغم  على  طن  مليون   58.8 اآ�شيا  ا�شتوردت  حني 
�شكانها اأكب بكثري من عدد �شكان البلدان العربية. ويقّدر 
اإلى  الغذاء  واردات  على  املتزايد  املنطقة  اعتماد  ي�شل  اأن 
115 بليون دولر �شنة 2020، وهو اجتاه يزيد من تعّر�ض 
ناهيك  العاملية،  الغذاء  اأ�شعار  تقلبات  ملخاطر  البلدان  هذه 
عن تاأّخر التنمية يف املناطق الريفية حيث ت�شكل املحا�شيل 

واملوا�شي عماد مداخيل الأ�شر.

اله�شا�شة ال�شديدة للأمن الغذائي يف البلدان العربية، اإلى 
ال�شوء  ي�شّلطان  ال�شكاين،  لتعدادها  ال�شريع  النمّو  جانب 
ة اإلى الرتكيز على التنمية الزراعية.  على حاجة املنطقة املا�شّ
ودعم البحوث املبتكرة يزّود هذه البلدان بالأدوات والقدرة 
للقت�شاد  امل�شتدامة  والتنمية  الإنتاجية  لزيادة  اللزمة 
الزراعية  البحوث  يف  احلا�شل  التقّدم  �شاأن  ومن  الريفي. 
اأنظمة  اإمكانات  اإطلق  يف  ي�شاعد  اأن  التكنولوجيا  وتطّور 
الإنتاج يف املناطق اجلاّفة، حتى مع �شّح املوارد الطبيعية، 
يف  ملمو�شة  زيادة  حتقيق  من  العربية  البلدان  ميّكن  مما 

الكتفاء الذاتي الغذائي.

 II. حالة البحوث الزراعية
يف البلدان العربية

الزراعية  البحوث  حالة  عن  �شموًل  الأكرث  املراجعة  ُن�شرت 
 .)Casa et al., 1999(  1999 عام  العربية  البلدان  يف 
رات العلوم الزراعية  ومنذ ذلك احلني، اأجرت مبادرة »موؤ�شّ
ملّخ�شات  ون�شرت  التحليلت،  من  مزيدًا  والتكنولوجيا« 
وموريتانيا   ،)Beintema and Faki, 2003( ال�شودان  عن 
 Stads and Kissi,( واملغرب وتون�ض ،)Stads et al., 2004(

.)Beintema et al., 2006( والأردن و�شورية ،)2005

القت�شاد  حالة  عن  بيانات   1999 �شنة  مراجعة  جمعت 
و�شّددت  اأفريقيا،  و�شمال  اآ�شيا  غرب  بلدان  يف  والزراعة 
يف  الزراعية  للبحوث  املحتمل  ال�شراتيجي  الدور  على 
هذه  تواجه  التي  ال�شعبة  الغذائية  التحّديات  على  التغّلب 
اأي�شًا  وراجعت  والق�شري.  الطويل  املديني  على  البلدان 
هي:  عربيًا  بلدًا   13 يف  الوطنية  الزراعية  البحوث  اأنظمة 
وليبيا  ولبنان  والأردن  والعراق  وم�شر  واجلزائر  البحرين، 
العربية  والإمارات  وتون�ض  و�شورية  وال�شودان  واملغرب 
الرئي�شية  البحثية  املوؤ�ش�شات  قائمة  )انظر  واليمن  املتحدة 

يف البلدان العربية(.

الزراعية  البحوث  اأنظمة  بيانات  تنّوع  املراجعة  اأظهرت 
البحثية  والأن�شطة  واملوارد  الهيكلية  حيث  من  الوطنية 
ذاتهـا.  البلدان  تنـّوع  بدوره  عكـ�ض  مـا  والإنتاجية، 
هذه  بني  امل�شرتكة  اخل�شائ�ض  بع�ض  وجدت  ذلك،  مع 
اخلليجية،  البلدان  وبع�ض  املغرب  وبا�شتثناء  الأنظمة. 
التنمية  اأجل  من  الزراعية  البحوث  يف  ال�شتثمار  تراجع 
عنها  متّخ�شت  التي  الآتية  النتائج  تزال  ول   ،)1 )ال�شكل 

املراجعة �شحيحة: 

• �ض البلدان العربية واحدًا من اأدنى اأرقام الإنفاق 	 تخ�شّ
العام على البحث والتطوير الزراعي مقارنة بالأقاليم 

الأخرى يف العامل )اجلدول 1(. 

• اأن�شئت معظم اأنظمة البحوث الزراعية الوطنية بعيد 	
للنمّو  الوقت  من  مت�شع  اأمامها  كان  لذا  ال�شتقلل، 
والتطّور. ويف �شبعينات وثمانينات القرن الع�شرين، 
العربية  البلدان  يف  الأنظمة  هذه  من  العديد  �شهد 
غري  املعرفة.  يف  كبرية  م�شاهمات  وقّدم  �شريعًا  منّوًا 
اأن بع�ض املكا�شب التي حتّققت يف بلدان مثل لبنان 
تبّددت  و�شورية  وم�شر  والعراق  وال�شودان  واجلزائر 
نتيجة التغرّيات ال�شيا�شية واملوؤ�ش�شاتية غري امل�شتقّرة 

التي طراأت يف ال�شنوات الأخرية واأّثرت على اأدائها.
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• البلدان 	 يف  الوطنية  الزراعية  البحوث  اأنظمة  تت�شم 
املتمّيزين  الباحثني  اجتذاب  يف  بال�شعف  العربية 
حيث  البحثية  باجلامعات  مقارنة  بهم،  والحتفاظ 
تزال  ول  تناف�شية.  اأكرث  والرواتب  املهنية  الفر�ض 
غالبية املوؤ�ش�شات البحثية املتقّدمة حت�شل على اأموال 

وموارد قليلة مقارنة بكليات الزراعة.

• الب�شرية 	 للموارد  ن�شبيًا   املنخف�ض  امل�شتوى  �شّكل 
الأنظمة  من  للعديد  رئي�شية  ق�شية  واملادية  واملالية 
ل  البلدان  من  فكثري  الزراعية.  للبحوث  الوطنية 
علميني  موظفني  ا�شتخدام  على  القدرة  متتلك 
وتقنيني دائمني يف املناطق التي حتتاج اإليهم حاجة 
جاذبية  الأقل  الزراعية  البيئية  املناطق  مثل  ة،  ما�شّ
والأنظمة الزراعية الأقل اإنتاجية. ويوؤّثر ذلك على اأداء 
الأنظمة الوطنية للبحوث الزراعية يف حتقيق الأمن 
البحثية  الأن�شطة  توازن  عدم  اإلى  ويوؤدي  الغذائي، 
التنمية املوجودة يف  و�شعف العلقات مع منظمات 
وبداأ  ن  التح�شّ بع�ض  طراأ  حني  ويف  املناطق.  تلك 
بعيدة  اأن�شطة  يف  امل�شاركة  الأنظمة  هذه  من  مزيد 
عن املركز، فاإن التغيري بطيء. ويتوّقع اأن يبز مزيد 

اإجمايل الإنفاق العام على البحث والتطوير الزراعي للبلدان اجلدول  1
ذات الدخل املنخف�ض واملتو�صط وفقًا للإقليم، 2000

 البلدان ذات الدخل
 املنخف�ض واملتو�صط 
وفقًا للإقليم والبلدان

(عدد البلدان(

 
الإنفاق العام على البحث 

 والتطوير الزراعي 
)مليون دولر 2005(

  الن�صبة املئوية للح�صة 
من الإجمايل العاملي  

دولر 
 اأمريكي

مكافئ القدرة 
ال�صرائية 
للدولر 

دولر 
 اأمريكي

مكافئ القدرة 
ال�صرائية 

للدولر

اأفريقيا جنوب ال�شحراء  (45)
ال�شني 

الهند 

5611,23935

7951,89148

4331,30126

اآ�شيا واملحيط الهادئ  (26) 

البازيل 

1,8484,7581020

6741,20945

 اأمريكا اللتينية 
1,4352,710812والبحر الكاريبي  (25) 

6131,41236غرب اآ�صيا و�صمال اأفريقيا  )12(  
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Beintema and Stads, 2008. :امل�سدر
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ا�شتمرار  مع  املناطق  بني  التنمية  يف  التوازن  من 
عمليات اللمركزية ال�شيا�شية والقت�شادية. غري اأن 
اللمركزية تتوّقف على ال�شتقرار ال�شيا�شي واللتزام 
اأجل  من  البحوث  اإجراء  بعملية  واملايل  ال�شيا�شي 

التنمية.

• تعتب املوارد املالية غري الكـافية للتكـاليف الت�شغيلية 	
والراأ�شماليـة من اأكـرث العوامل التي حتّد من الكفاءة 
البحثيـة.  وميكن اأن توؤدي اإعـادة الهيكلة املوؤ�ش�شيـة، 
نوعية  وحت�شني  للمـوظفني  فـائ�ض  ملعاجلـة  
اإنتاجيـة  تعـزيز  اإلى  الدعم،  وموظفـي  الباحثني 

البحوث.

• التعاون 	 وحمدودية  والتقييم  الرقابة  اإلى  الفتقار 
فعالية  تقييد  من  يزيدان  والإقليمي  الدويل  العلمي 
معظم  وتدرك  الوطنية.  الزراعية  البحوث  اأنظمة 
ال�شعف  مواطن  املتقّدمة  البحثية  املوؤ�ش�شات 
عن  تدريجيًا،  عليها  للتغّلب  جاهدة  وتعمل  هذه 
اخلطط  واإعداد  الب�شرية،  القدرات  تعزيز  طريق 
ب�شاأنها،  الإجراءات  واتخاذ  الوطنية  الإ�شرتاتيجية 

وبناء �شراكات داخل العامل العربي وخارجه.

• املوؤ�ش�شات 	 بني  بالربط  يتعّلق  ما  يف  ن  حت�شّ طراأ 
تويل  اأن  يجب  لكن  واخلا�شة،  العامة  التنموية 
الأنظمة الوطنية للبحوث الزراعية مزيدًا من الرتكيز 
ال�شراكات،  هذه  تعّزز  اأن  ميكن  التي  الأن�شطة  على 
مثل تدريب كبار املوظفني والقادة، والنتداب املوقت 
اأن  اأي�شًا  وميكن  اخلا�شة.  املوؤ�ش�شات  اإلى  للباحثني 
مزيد  اإنتاج  على  البحث  ُنُهج  يف  النظر  اإعادة  ت�شاعد 
لحتياجات  اأف�شل  فهم  وحتقيق  املبتكرة  العلوم  من 
والتنمية  الزراعية  الأنظمة  بحوث  مثل  املزارعني، 

الريفية املتكاملة.

الزراعية  البحوث  لأنظمة  التحتية  البنية  ق�شور  ي�شكل 
الوطنية وتديّن ال�شتثمارات يف التنمية الزراعية تهديدًا 
للأمن الغذائي يف البلدان العربية باعتباره اجتاهًا اإقليميًا 
يف  ال�شيناريو  هذا  تفاقم  اإلى  التحّديات  وت�شري  متزايدًا. 
من  الفرد  ن�شيب  وتراجع  ال�شكاين،  النمّو  مع  امل�شتقبل 
تغرّي  وتداعيات  الطبيعية،  املوارد  وتدهور  املياه،  موارد 

املناخ )يتطّرق الف�شل الأول اإلى ذلك(.

الذي  احليوي  الدور  على  ال�شوء  ت�شّلط  التالية  الأق�شام 
الو�شع  تغيري  يف  والتكنولوجيا  العلم  يوؤديه  اأن  ميكن 

وتعزيز الأمن الغذائي يف املنطقة العربية.

 III.  ا�سرتاتيجيات وُنهج
الزراعية  الإنتاجية  تعزيز 

اأ. ت�صميم النهج بناء على الأنظمة البيئية 
الزراعية 

يرتبط نطاق زيادة الإنتاجية الزراعية يف اأي اأر�ض زراعية 
ويف  للمنطقة.  الزراعي  البيئي  بالنظام  تلزميًا  ارتباطًا 
الأرا�شي  ت�شنيف  عمومًا  ميكن  العربية،  البلدان  حالة 
اجلافة اإلى نوعني خمتلفني من الأنظمة البيئية الزراعية. 
ن�شبيًا  موؤاتية  البلدان  بع�ض  من  اأجزاء  توجد  حني  ففي 
الأرا�شي  من  �شا�شعة  م�شاحات  فاإن  الزراعية،  للظروف 
و�شع  وهو  والت�شّحر،  احلاّد  التدهور  نحو  متيل  الهام�شية 
املعتمدين  الفقراء  املزارعني  مليني  معي�شة  �شبل  يهّدد 
عليها. ويتفاوت هذان النظامان البيئيان الزراعيان تفاوتًا 
خمتلفة  ُنُهجًا  ويتطّلبان  الطبيعية،  مواردهما  يف  كبريًا 

لزيادة الإنتاجية الزراعية وفقًا  لإمكاناتهما املتاحة:

1.  املناطق ذات الإمكانات املرتفعة مع ظروف 

ن�صبيًا   موؤاتية 

تقّدم املناطق التي تنعم باأمطار مرتفعة ن�شبيًا اأو تتوافر فيها 
مياه الري فر�شة كبرية لزيادة الإنتاجية، وبالتايل ت�شتفيد من 
ا�شرتاتيجية تطوير خيارات التكثيف امل�شتدام لأنظمة الإنتاج.

تقّدم الأماكن ذات الأمطار املرتفعة ن�شبيًا و/اأو التي تتوافر 
وبالتايل  الإنتاجية،  لزيادة  كبرية  فر�شة  الري  مياه  فيها 
ت�شتفيد من اإ�شرتاتيجية تطوير خيارات التكثيف امل�شتدام 

لنظم الإنتاج.

زيادة الكثافة 
املح�شولية

%21

الزراعة املكثفة
%72

 زيادة الأر�ض
ال�شاحلة

للزراعة %7

م�صادر الزيادة يف اإنتاج الأغذية

FAO. :امل�سدر
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ثلثة  هناك  )فاو(،  الدولية  والزراعة  الأغذية  ملنظمة  وفقًا 
م�شارات رئي�شية لزيادة اإنتاج املحا�شيل: تكثيف الزراعة، 
الكثافة  وزيادة  للزراعة،  ال�شاحلة  الأر�ض  وتو�شيع 
على  الزراعة  تكثيف  ينطوي   .)2 )ال�شكل  املح�شولية 
– الفجوة  اأي فجوة قائمة يف الغلل  زيادة الإنتاجية ب�شّد 
بني الغلل املحتملة يف ظل الإدارة املثلى والغلل الفعلية 
التي جتنى يف املزارع. وميكن تقدير فر�شة التوافر الن�شبي 
للأر�ض مبراجعة ن�شبة م�شاحة الأر�ض غري احلرجية وغري 
البعلي )املروي باملطر( مقابل ما  املزروعة امللئمة للإنتاج 
زيادة  املح�شولية  الكثافة  زيادة  وت�شمل  فعليًا.  مزروع  هو 
باملحا�شيل.  حمّددة  م�شاحة  فيها  تزرع  التي  املرات  عدد 
البلدان  بها  تتمّيز  التي  الطبيعية  املوارد  �شّح  اإلى  وبالنظر 
العربية، فاإن زيادة الكثافة املح�شولية لي�شت خيارًا ملئمًا.

تتفاوت فجوات الغلل والتوافر الن�شبي للأر�ض تفاوتًا كبريًا 
)ال�شكل  فئات  اأربع  يف  ت�شنيفها  وميكن  العامل،  بلدان  يف 
حمدودة  – اأر�ض   »3 »الفئة  يف  العربية  البلدان  تقع   .)3
القابلة  الأر�ض  زيادة  وتعتب  الغلل.  فجوة  وارتفاع 
للزراعة خيارًا حمدودًا للبلدان العربية، اإذ تبنّي الدرا�شـات 

اأن الأر�ض املتاحة للزراعة البعلية يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
م�شاحة  – وهي  هكتار  األف   2716 بـ  تقّدر  اأفريقيا  و�شمال 

�شغرية جدًا مقارنة باأنحاء اأخرى من العامل )اجلدول 2(.

امل�صاحة 
الإجمالية

امل�صاحة > 6 
�صاعات

امل�صاحة < 6 
�صاعات

201,76194,919106,844اأفريقيا جنوب ال�سحراء

123,34293,95729,387اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

51,13643,7347,400اأوروبا ال�رشقية واآ�سيا الو�سطى

14,7693,32011,450�رشق وجنوب اآ�سيا

2,7162,64771ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

52,13424,55427,575بقية العامل 

445,858263,131182,727املجموع

الفئة 1
اأر�ض قليلة متاحة 

للتو�سع، فجوة غالل 

منخف�سة

الفئة 2
اأر�ض مالئمة متاحة 

ع، فجوة غالل  للتو�سّ

منخف�سة

الفئة 3
اأر�ض قليلة متاحة 

للتو�سع، فجوة غالل 

مرتفعة

الفئة 4
اأر�ض مالئمة متاحة 

ع، فجوة غالل  للتو�سّ

مرتفعة

اأمريكا  اللتينية  والبحر  الكاريبي  
اأوروبا  واآ�شيا  الو�شطى  اأفريقيا

فجوات الغلل والتوافر الن�صبي للأر�ض يف بلدان خمتلفة من العاملال�صكل 3
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 اإمكانية توافر الأر�ض للزراعة املروية مبياه الأمطاراجلدول 2
يف خمتلف الأقاليم )1000 هكتار( 

 ملحظات:
.

2

- تعك�ض البيانات التوافر املحتمل لالأر�ض يف املناطق التي تقل فيها الكثافية ال�سكانية عن 25/كم

-  العمودان الأخريان يعر�سان ح�سة الأر�ض بناء على الوقت امل�ستغرق لالنتقال اإىل ال�سوق.

اأمريكا  ال�شمالية  واأوقيانيا   واأوروبا  ال�شمالية

الأرا�صي امللئمة مقارنة بامل�صاحة املزروعة )باللوغاريتمات(

 ال�شرق  الأو�شط  و�شمال  اأفريقيا، جنوب  اآ�شيا، �شرق  اآ�شيا  واملحيط  الهادئ

Deininger and Byerlee, 2011. :امل�سدر

Fischer and Shah, 2010. :امل�سدر
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عائ�صة البلو�صي وحممد املرزوقي

الغذاء  اإنتاج  �صيتغري  املقبلة،  الثلثني  اأو  الع�صرين  ال�صنوات  خلل 
العاملي ب�صكل جوهري عما نعرفه اليوم. ولن تكون م�صايد الأ�صماك 
ا�صتثناًء من ذلك. فطلبات امل�صتهلكني، الذين اأ�صبحوا اأكرث عدداً وثراء 
وتذوقًا، باتت اليوم تتجاوز الإمدادات التقليدية لكثري من اأنواع الغذاء. 
جديدة  طرق  تطوير  يف  يتمثل  حتديًا  ال��دول  تواجه  لذلك،  ونتيجة 
التجارية  للأ�صواق  الغذاء  من  العاملية  الإم��دادات  لتعزيز  ومبتكرة 
التحدي  الأ�صماك، �صيكون هذا  والأ�صواق املختلفة. ويف قطاع م�صايد 
م�صتمر  تناق�ض  يف  الطبيعي  املخزون  لأن  نظراً  خا�ض  ب�صكل  ُملحًا 

ب�صبب ال�صيد املفرط والتلوث وتغري املناخ. 

الأ�صماك  مثل  املائية،  الأحياء  تربية  عملية  هو  املائي  ال�صتزراع 
اأ�صرع قطاعات  املائية، ويعترب من  والرخويات والق�صريات والنباتات 
املئة  يف   50 على  يزيد  ما  ياأتي  واليوم،  العامل.  يف  منواً  الغذاء  اإنتاج 

وتتوقع  ال�صتزراع.  من  الب�صري  لل�صتهلك  البحرية  املاأكولت  من 
القطاع  اأن ي�صاهم هذا  املتحدة )فاو(  الأغذية والزراعة للأمم  منظمة 
بحلول �صنة 2020 يف توفري اأكرث من 62 يف املئة من املاأكولت البحرية 
املخاوف  اأدت  وقد  القطاع.  لهذا  الفائقة  القدرة  يعك�ض  ما  العاملية، 
تكنولوجيات  تطوير  اإلى  العاملي  ال�صمكي  املخزون  بحالة  املت�صلة 
ال�صتزراع املائي لتوفري م�صادر بديلة للربوتني ال�صمكي. وترتاوح هذه 
التكنولوجيات من عمليات ال�صتزراع الفردية الب�صيطة، اإلى الأقفا�ض 
اأنظمة تدوير املياه العالية الكلفة  اإلى  ال�صبكية العائمة يف املحيطات، 

والفائقة التقدم.

�صعيفة  طبيعية  فر�صاً  متتلك  اأبوظبي  اأن  يبدو  قد  الأولى،  للوهلة 
الطبوغرافية  لطبيعتها  نظراً  امل��ائ��ي،  ال���ص��ت��زراع  قطاع  لتطوير 
امل��زارع  من  ع��دد  فهناك  ذل��ك،  وم��ع  اجل��اف.  ومناخها  ال�صحراوية 
يكرث  التي  املحلية  الأن��واع  اإنتاج  حول  جارية  بحوث  وثمة  الناجحة، 

الطلب عليها.

دعم ال�ستزراع املائي امل�ستدام يف اأبوظبي

مزرعة »الإمارات اأكواتيك« لإنتاج الكافيار
 اأكرب مزرعة مغلقة يف العامل لإنتاج الكافيار وتربية 

النتاجية:  القدرة  املياه.  تدوير  بنظام  احلف�ض 

احلف�ض  و400 طن من حلم  الكافيار  35 طن من 
�سنويًا.

مزارع ليوا
ا�ستزراع البلطي يف برك وا�سعة يف ليوا.

مزرعة اجلرف لإنتاج الروبيان
هكتار  منها  كل  م�ساحة  بركة   36
من  ط��ن   2  –  1.5 تنتج  واح���د 

الروبيان يوميًا.

50
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هناك ع�صرات من من�صاآت ال�صتزراع املائي يف اإمارة اأبوظبي: نحو 25 
مزرعة يف ليوا واملنطقة الغربية، ومزرعتان يف العني، وثماين مزارع 
اأكواتيك«  اأبوظبي و�صواحيها، من �صمنها مزرعة »الإمارات  يف مدينة 
اأكرب مزرعة لإنتاج الكافيار يف العامل وم�صمكة اجلرف لإنتاج الروبيان. 
ال�صيربمي، احلف�ض  الروبيان،  البلطي،  امل�صتزرعة:  الأحياء  وتت�صمن 
للحم والكافيار. وتنتج معظم هذه املزارع اأ�صماك البلطي على نطاق 
الربك  هذه  اإن  اإذ  حمبذة،  غري  ممار�صة  لكنها  مبطنة.  برك  يف  �صغري 
ت�صرب املياه عادة وتكون معر�صة للتبخر املفرط بحكم اأنها مك�صوفة، 

مما يوؤدي اإلى ا�صتخدام غري مثايل ملوارد املياه اجلوفية املحدودة.

اأبوظبي ولدولة  لإمارة  املائي فوائد عديدة  ال�صتزراع  يحقق تطوير 
ال�صيد  اأن  اإلى  الدرا�صات  ت�صري  اإذ  ككل،  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
يف  باخلطر  ينذر  تراجع  اإلى  اأدي��ا  ال�صمكي�ة  املوائل  وتدمري  اجلائر 
بني  الهامور،  ويعترب  الأخرى.  البحرية  والأحياء  الأ�صماك  خمزون 
و�صعها،  بتقييم  اأبوظبي   – البيئة  هيئة  قامت  التي  الأنواع  جميع 
الأكرث تاأثراً بال�صيد. وهو من اأنواع الأ�صماك التي يكرث الطلب عليها 
حمليًا وحتظى باأهمية كبرية على نطاق املنطقة. ويقدر اأن معدلت 
اأ�صعاف.   7 اأو   6 امل�صتدامة  امل�صتويات  على  تزيد  الهامور  ا�صتغلل 
وعلوة على ذلك، اأظهرت م�صوحات الوفرة التي اأجريت عام 2002 
اأن الهامور عمومًا ا�صُتنفد حتى �صار ل يتعدى 13 يف املئة من الوفرة 
1978. ومع ازدياد عدد ال�صكان يف اأبوظبي  التي مت ت�صجيلها عام 
على مر ال�صنني، تو�صعت امل�صايد بغر�ض تلبية الطلب املتزايد على 
اأ�صماك  ملجموعات  العمرية  الرتكيبة  باتت  ولقد  الطازجة.  الأ�صماك 
الأ�صماك  من  قليل  عدد  بوجود  وا�صح،  ب�صكل  »خمتزلة«  الهامور 
امل�صايد  قطاع  ا�صتثمار  يف  الإف��راط  اأن  كما  والعمر.  احلجم  الكبرية 
ا�صتنزاف  اإلى  اأديا  جداً  كبرية  باأعداد  �صيد  قوارب  ووجود  ال�صمكية 
اأ�صعف  وهذا  مرتفعة.  مبعدلت  الأ�صماك  تتناق�ض  حيث  الإمدادات 

القدرة التكاثرية للمجموعات ال�صمكية.

لذلك، يوفر ال�صتزراع املائي امل�صتدام، الذي يرتك اأثراً طفيفًا اإن مل يكن 
ايجابيًا على البيئة، فر�صة لتخفيف ال�صغط على خمزونات الأ�صماك 
لتعافيها وجتددها، عن طريق توفري  املتناق�صة، وفر�صة  الطبيعية 
م�صدر رزق بديل لل�صيادين وم�صدر اآمن للماأكولت البحرية املنتجة 

حمليًا.

الإدارة،  اجليدة  املخزون  جتديد  مبادرات  تتيح  اأخ��رى،  ناحية  من 
الأن��واع  تعوي�ض  املفرخات،  من  الأ�صماك  �صغار  اإط��لق  طريق  عن 
املحلية التي تعر�صت لال�صتغالل املفرط. كما ميكن ا�صتخدام تقنيات 
خلل  من  البيولوجي  التنوع  على  للحفاظ  امل�صتدام  املائي  ال�صتزراع 
بع�ض  هناك  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة  بالنقرا�ض.  املهددة  الأنواع  ا�صتزراع 
اأنواع ال�صتزراع ، مثل ا�صتزراع حمار اللوؤلوؤ اأو الأحياء التي تتغذى عن 
طريق تر�صيح العوالق، تتطلب مواقع يف البحر ذات نوعية مياه عالية 

اجلودة. فيوؤدي وجود هذه املزارع اإلى حماية هذه املناطق البكر ورفع 
جودة املياه يف املنطقة. 

تدرك حكومة اأبوظبي الفر�ض التي يقدمها ال�صتزراع امل�صتدام للأحياء 
واحلفاظ  الغذائي  الأمن  يف  وامل�صاهمة  متنوع  اقت�صاد  دعم  يف  املائية 
اأن ترتكز جهود تطوير هذا  على جمموعات ال�صمكية امُلهددة. ويجب 
امل�صوؤولة،  امل�صتدامة  للتنمية  الثلثة  الأ�صا�صية  العوامل  القطاع على 
وهي الرخاء القت�صادي وحماية البيئة والرفاه الجتماعي. وت�صتلزم 
التنمية امل�صتدامة احلقيقية انعكا�ض هذه العوامل الثلثة بالت�صاوي، 
اإذ اإن املبادرات التي تقوم على واحد اأو اثنني منها فقط ل ميكن اأن توفر 

الفوائد امل�صاحبة للتنمية امل�صتدامة.

ترتكز الإدارة احلكومية الر�سيدة على خم�سة عوامل رئي�سية

I.  تطوير التخطيط وال�صيا�صات لتعزيز الأهداف امل�صتقبلية
من  القطاع  لتمكني  اللزمة  بالعمليات  والقيام  الإجراءات  اتخاذ   .II

التطور واإدارته وفق اأهداف ال�صيا�صة.
مدى  حتديد  من  احلكومة  متكن  التي  املعلومات  جلمع  املراقبة   .III

اأهداف ال�صيا�صة وتي�صري الإدارة املتكيفة. حتقيق 
IV. تباع اآليات التنفيذ لتوجيه اأو تفوي�ض م�صوؤويل الت�صغيل بالتزام 

كافة. املتطلبات 
مدى  تقييم  عملية  لتمكني  للأهداف  املوجهة  النتائج  متابعة   .V

جناح ال�صيا�صات يف حتقيقها.

خللق  مبادرة  موؤخراً  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  اأجنزت  ال�صدد،  هذا  يف 
ظروف موؤاتية لتنمية قطاع ال�صتزراع املائي يف الإمارة عن طريق:

• تطوير الت�صريع البيئي والإطار القانوين لل�صتزراع املائي.	

• خالل 	 من  املائية  الأحياء  مزارع  م�صتثمري  عن  العبء  تخفيف 
التن�صيق بني اجلهات املحلية املخت�صة.

• تعزيز الإدارة امل�صرتكة وت�صجيع اأف�صل املمار�صات.	

املائي  لل�صتزراع  الناجحة  التنمية  ت�صجيع  اإلى  املبادرة  هذه  تهدف 
امل�صتدام يف اأبوظبي، من اأجل تخفيف ال�صغط على املخزون ال�صمكي، 
وحتقيق توازن التجارة والأمن الغذائي، والتنمية القت�صادية، وخلق 

فر�ض عمل، واملحافظة على املياه اجلوفية الثمينة.
 

هيئة  يف  البحري  البيولوجي  التنوع  ق�سم  مديرة  البلو�سي،  يو�سف  عائ�سة 

ا�ستزراع  لدائرة  بالوكالة  املدير  املرزوقي،  ح�سن  وحممد  اأبوظبي،   – البيئة 

الأحياء املائية يف الهيئة.
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البلدان  تزيد  كي  فر�شة  اأكب  الزراعة  تكثيف  يوفر  لذا، 
الكبرية  الفجوات  �شد  طريق  عن  الغذائي  اإنتاجها  العربية 
من الغلل. غري اأن تكثيف الزراعة ي�شّكل تهديدًا خطيـرًا 
والأر�ض  واملاء  احليوي  )التنّوع  الطبيعية  واملوارد  للبيئة 
يف  �شيما  ل  م�شتدامة،  بطريقة  ميار�ض  مل  ما  والرتبة( 
ة اأ�شًل. لذا يجب  املناطق اجلاّفة حيث الأنظمة البيئية ه�شّ
لأنظمة  امل�شتدام  الزراعي  التكثيف  نحو  الجتاه  يكون  اأن 
الإنتاج من اأجل �شّد فجوة الغلل. و�شيوؤدي ذلك يف نهاية 

املطاف اإلى حتديث زراعي وتنمية زراعية م�شتدامة.

2. املناطق ذات الإمكانات املنخف�صة 

ذلك  يف  مبا  الأمطار،  قليلة  م�شاحات  ت�شم  التي  الأماكن 
ندرة  ب�شبب  جدًا  الإنتاجية  حمدودة  الهام�شية،  الأرا�شي 
الطويلة،  اجلفاف  فرتات  مع  التعاي�ض  وتتطّلب  املوارد 
بالإ�شافة اإلى التكّيف مع تفاقم الظروف ب�شبب تغرّي املناخ. 
وهكذا تتطّلب هذه الأماكن بناء املرونة يف النظام الزراعي 
خلف�ض التعّر�ض للمخاطر ومتكني املزارعني ال�شغار من 

التعايف من »ال�شدمات«.

ب. ا�صتخدام نهج متكامل لتحقيق زيادة 
ق�صوى وم�صتدامة يف الإنتاجية

�شعيًا لزيادة الإنتاجية الزراعية يف املنطقة العربية، ل بّد 

اجلافة«،  الأرا�صي  »اأنظمة  للبحوث،  العاملي  الربنامج  ي�صتجيب 
العاملية  الزراعية  للبحوث  ال�صت�صارية  املجموعة  و�صعته  الذي 
)CGIAR( ويقوده املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة 

)اإيكاردا(، للحتياجات والإمكانات املختلفة اختلفًا وا�صعًا لفئتني 
حول  اجلافة  املناطق  يف  ال�صائدة  البيئية  الزراعية  الأنظمة  من 
كاأول   ،2013 عام  اجلافة  الأرا�صي  اأنظمة  برنامج  اأُطلق  العامل. 
مبادرة بحثية من نوعها ت�صتخدم نهجًا مبتكراً و�صامًل للت�صّدي 
وخلفًا  العاملي.  ال�صعيد  على  اجلاّفة  املناطق  يف  الزراعة  لأنظمة 
للرتكيز على عدة جوانب للزراعة كل على حدة، ي�صتهدف الربنامج 
الأنظمة البيئية الزراعية، ويت�صّدى للمحا�صيل والرثوة احليوانية 
متكاملة.  بطريقة  وال�صيا�صات  واملاء  والرتبة  والأ�صجار  واملراعي 
النا�ض  املنف�صلة لتح�صني �صبل عي�ض  التاأثريات  النهج  يجمع هذا 
بطريقة اأكرث ا�صتدامة، ويف الوقت نف�صه التمكني من حتقيق الأمن 

الغذائي يف البلدان ذات الأرا�صي اجلاّفة على املدى الطويل.

تتعامل �صراكة بني موؤ�ص�صات بحثية و28 بلداً، برنامج بحوث 
اأجل  من  البحوث  اأعم�ال  نت�ائج  مع  اجلاّف�ة،  الأرا�صي  اأنظم�ة 
بلداً   40 من  اأكرث  يف  اإيك�اردا  بها  قامت  التي  امل��زارع  يف  التنمية 
اأف�صل  من  عدد  لتحديد  املا�صية  والثلثني  ال�صت  ال�صنوات  يف 
حف�ض  يف  البلدان  ت�صاعد  التي  ال�صيا�صات  وجمموعات  التقنيات 
ه�ذا  وي�صتهدف  الوطني.  الغذائي  الأم��ن  وحت�صني  املخاطر 
 )i( الطويل:  املدى  على  تاأثريات  لإحداث  اأقاليم  خم�صة  الربنامج 
ال�صفانا  ومناطق  اأفريقيا  غرب   )ii( اأفريقيا،  و�صمال  اآ�صيا  غرب 
 )v( الو�صطى،  اآ�صيا   )iv( وجنوبها،  اأفريقيا  �صرق   )iii( اجلاّفة 

جنوب اآ�صيا.
العربية،  املنطقة  اأن�صئت يف  التي  الأعمال  بوجود عدد من مواقع 
العلمية  التدخالت  من  مثبتة  جمموعة  �صيقّدم  الربنامج  فاإن 
والأمن  الزراعي  الإنتاج  يف  حتّوًل  حتدث  اأن  ميكن  التي  والتقنية 

.)drylandsystems.cgiar.org(  الغذائي يف البلدان العربية

املحافظة  ل�شمان  الطبيعية  للموارد  امل�شتدامة  الإدارة  من 
على املوارد املحدودة واإمكانية ا�شتخدامها يف اإنتاج الغذاء 
على املدى الطويل. هذا حجر الأ�شا�ض يف التنمية الزراعية 

امل�شتدامة.

تتطّلب التنمية الزراعية امل�شتدامة نهجًا متكامًل للزراعة، 
املعرفة  على  القائمة  للحلول  �شامل  جمع  على  وتنطوي 
كما  واجتماعية،  وموؤ�ش�شية  تكنولوجية  من  العلمية، 

الربنامج العاملي لبحوث اأنظمة الأرا�سي اجلاّفة: مبادرة مبتكرة

 النهج املتكامل للتنميةال�صكل  4
الزراعية امل�صتدامة

الدعم القت�شادي الجتماعي 
وال�شيا�شي واملوؤ�ش�شي

التح�شني الوراثي 
للمحا�شيل والرثوة 

احليوانية
 التكامل

على امل�شتوى امليداين 
وم�شتوى املزارعني

اإدارة املوارد 
الطبيعية امل�شتدامة 

ومدخلتها
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والرثوة  املحا�شيل  حت�شني  الثلث:  ركائزها  اإليها  ت�شري 
ال�شيا�شات  تطوير  الطبيعية،  املوارد  اإدارة  احليوانية، 

والقدرات املوؤ�ش�شية )ال�شكل 4(.

1.  التح�شني الوراثي للمحا�شيل والرثوة احليوانية لتعزيز 
املخرجات.  ونوعية  الإنتاج،  وا�شتقرار  الإنتاجية، 
حما�صيل  ا�صتنباط  خالل  من  ذلك  حتقيق  ميكن 
عالية املردود وتتحّمل الإجهاد، وثروة حيوانية نوعية 

ذات خ�شائ�ض من�شودة لزيادة الربحية.

اإنتاجية  لتح�شني  والأرا�شي  للمياه  املتكاملة  الإدارة    .2
اأنظمة  يف  املياه  ملوارد  امل�شتدامة  والإدارة  املياه، 
ل�شمان  اأ�شا�شي  املكّون  هذا  واملروية.  البعلية  الإنتاج 
على  اللزمة  الطبيعية،  للموارد  امل�شتدامة  الإدارة 
وجه اخل�شو�ض ملكافحة تدهور الأرا�شي والتكيف مع 
تاأثريات التغريات املناخية مبا يوافق املزارعني ال�شغار.

وال�شيا�شاتية  والقت�شادية  الجتماعية  البحوث   .3
وتوفري  الأرياف  يف  للفقر  املحّركة  العوامل  لتحليل 
البديلة،  احليوانية  الرثوة  ا�شرتاتيجيات  ب�شاأن  اأفكار 
بحيث ميكن توجيه البحوث على نحو اأف�شل وحتقيق 
يف  املكّون  هذا  ي�شاعد  الأر�ض.  على  اأو�شع  تاأثريات 
عب  جتاوزها  وطرق  التقنيات  اعتماد  معوقات  حتديد 
الدعم املوؤ�ش�شي وال�شيا�شات امللئمة، وهي حلقة مهمة 
اأخرى يف التنمية امل�شتدامة للإنتاجية و�شبل العي�ض 

الريفية.

العامل  حول  اجلاّفة  املناطق  يف  اإيكاردا  جتربة  على  بناء 
تكامل  اأن  ثبت  املا�شية،  والثلثني  ال�شت  ال�شنوات  خلل 
تاأثريًا  يحقق  اأعله  الواردة  التدابري  عن  الناجتة  املخرجات 
م�شاعفًا على م�شتويي احلقل واملزرعة، لتحقيق مكا�شب 

كبرية وم�شتدامة يف اأنظمة الإنتاج.

لي�ض هناك حل �شهل للتعامل مع التحّديات التي تواجهها 
العلوم  اأن  غري  الغذائي.  الأمن  تعزيز  يف  العربية  البلدان 
والتقنيات املبتكرة حاليًا متاحة لزيادة م�شتدامة يف اإنتاج 
املحا�شيل والرثوة احليوانية. لكن لكي حتدث هذه التقنيات 
تاأثريًا، ل بّد من وجود �شيا�شات داعمة واأ�شاليب فّعالة لنقل 
احلوافز  يقّدموا  اأن  ال�شيا�شات  �شانعي  وعلى  التقنيات. 
اأي�شًا لت�شجيع املزارعني على ال�شتثمار يف التكنولوجيات 
اجلديدة. كما اأن اللتزام بال�شتثمار يف البحوث على املدى 
الطويل مهم جدًا لتكامل الركائز الثلث للزراعة امل�شتدامة 
التدّخلت  وتعميم  احلقلي،  امل�شتوى  على  فّعال  ب�شكل 

املختبة يف نهاية املطاف.

 IV.  قدرة العلم والتكنولوجيا
على تعزيز الأمن الغذائي

مع  بالتعاون  »اإيكاردا«  بحوث  عن  الناجتة  التاأثريات 
الدور  بو�شوح  تبنّي  الزراعية  للبحوث  الوطنية  الأنظمة 
الغذائي.  الأمن  تعزيز  يف  والتكنولوجيا  للعلم  احليوي 
وملجاراة الطلب املتنامي على موارد الغذاء مع تزايد ال�شكان 
ويف مواجهة تغري املناخ، ل ميكن حتقيق الأمن الغذائي اإل 
با�شتمرار البحوث التي ترّكز على التاأثريات على امل�شتوى 
املحلي وتعزيز املعرفة املتاأتية بوا�شطة العلم والتكنولوجيا 
يف  الفوائد  لن�شر  املماثلة،  الزراعية  البيئية  الأنظمة  على 

املجتمعات الريفية العربية.

اأ. التح�صني الوراثي للمحا�صيل لرفع الغلل 
وزيادة حتّمل الإجهاد 

قدرات  حت�شني  يظل  العامل،  يف  ال�شكان  عدد  ارتفاع  مع 
لتحقيق  كلفة  والأقل  الأقوى  الو�شيلة  املحا�شيل  نباتات 
وينطوي  اجلاّفة.  املناطق  يف  خ�شو�شًا  الغذائي،  الأمن 
بقوة،  النبات  وراثة  علم  يف  البحوث  ا�شتمرار  على  ذلك 
جانب  اإلى  املحتمل،  الإنتاج  لزيادة  املحا�شيل  وحت�شني 
لها  تتيح  التي  اخل�شائ�ض  تعزيز  من  املحا�شيل  حماية 
اجلفاف،  )مثل  اللحيوية  الإجهادات  وحتّمل  مقاومة 
احليوية  والإجهادات  امللوحة(  املتطّرفة،  احلرارة  درجات 

)الأمرا�ض، احل�شرات، الآفات، والأع�شاب الطفيلية(.

من  جمموعة  �شركائها،  مع  بالتعاون  اإيكاردا،  ت�شتخدم 
اأو  املجينات   – احليوية  التقانة  اأي  البيوتكنولوجيا  اأدوات 
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املعلمات،  مب�شاعدة  النتخاب   ،)genomics( اجلينومات 
الأجّنة،  اإنقاذ  امل�شاعفة،  املختزلة  ال�شبغية  ال�شيغة 
اأ�صناف  ال�صتنباط   – الوراثية  الب�شمة  الأن�شجة،  زراعة 
مقاومة  واأكرث  اأعلى  مردود  ذات  تربية  خطوط  اأو  حم�صنة 
اجلاّفة.  املناطق  يف  البيئية  واملحددات  والأمرا�ض  للآفات 
اأي�شًا لتحديد املورثات  وت�شتخدم البيوتكنولوجيا املح�شنة 
لتجّنب  املبّكر  الن�شوج  مثل  حمّددة،  خ�شائ�ض  متنح  التي 
كما  للمحا�شيل.  الغذائية  اجلودة  حت�شني  اأو  اجلفاف، 
الطرق  مع  املتقّدمة  البيوتكنولوجيا  اأ�شاليب  تكامل  اأن 
التقليدية لرتبية النباتات ي�شّرع ب�شكل كبري عملية تطوير 
حتّديات  جماراة  يف  وي�شاعد  جديدة،  م�شتنبطة  اأ�شناف 

زيادة الطلب على الغذاء.

العلم خلف التح�صني الوراثي للمحا�صيل  .1

i. جمع املادة الوراثية وبنك الأ�صول الوراثية النباتية

املحا�صيل  لتح�صني  احلا�صمة  االنطالق  نقاط  اإحدى 
املنوعة  الوراثية  امل�شادر  من  غنية  جمموعة  الى  الو�شول 
للمحا�شيل، ميكن ا�شتخدامها للح�شول علة اخل�شائ�ض 
حما�صيل  ال�صتنباط  ا�صتخدامها  ميكن  التي  املن�صودة 
التابع  النباتية  الوراثية  الأ�شول  بنك  ويوؤدي  نة.  حم�شّ
باعتباره  حا�شمًا  دورًا   ،1983 عام  اأن�شئ  الذي  لإيكاردا، 
جمعت  حيث  الوراثية،  للم�شادر  وعامليًا  اإقليميًا  م�شدرًا 
املواد عب مئات بعثات اجلمع يف العقود الأربعة املا�شية. 
للحبوب  برية  واأقارب  فريدة  برية  �شللت  هذه  وت�شمل 
خمتلف  يف  اأقاليم  من  جمعها  مت  والأعلف،  والبقوليات 
اأنحاء العامل حيث ح�شلت بع�ض اأبكر ممار�شات التدجني 
الأقاليم  هذه  يف  املحا�شيل  اأن  ومبا  للمحا�شيل.  املعروفة 
عب  قوية  من�شودة  مورثات  طبيعية  ب�شورة  طورت 
ت�شكل  فاإنها  والتطور،  والتكّيف  البقاء  من  ال�شنني  اآلف 
التي  والوطنية  الدولية  اال�صتنباط  لربامج  قّيمًا  م�صدرًا 
املنـاخ  تغري  تتحمل  املحا�شيل  من  اأ�شناف  لتطوير  ت�شعى 

والأمرا�ض والآفات واأحوال الطق�ض القا�شية.

اإيكاردا  يف  النباتية  الوراثية  الأ�شول  بنك  يف  اليوم  يوجد 
�شللت  منها  املئة  يف   65 �شنف،  اأكرث من 133,000 
والأعلف،  والبقوليات  للحبوب  برية  واأقارب  فريدة  برية 
جمعت من املناطق البية اجلاّفة يف اأنحاء العامل )اجلدول 
3(. ويعتب بنك الأ�شول النباتية الوراثية، الذي ي�شم اأي�شًا 
مرفقًا  الريزوبيوم،  �شللت  من  عينة   1,450 من  اأكرث 
مع  فيها  وتت�شارك  املورثات  م�شادر  يحفظ  جمانيًا  عامـًا 
ترّكزت  حني  ويف  العامل.  اأنحاء  يف  بحوث  و�شركاء  بلدان 
والأقارب  البية  ال�شللت  على  املا�شي  يف  اجلمع  جهود 

املزمع  فمن  متنّوعة،  جغرافية  بيئية  مناطق  من  البية 
الفجوات  حتليل  عب  امل�شتقبل  يف  اجلمع  اأعمال  ُتوّجه  اأن 
احلديثة،  اجلغرافية  املعلومات  اأنظمة  اإلى  وال�شتناد 

وا�شتهداف ال�شللت ذات القيمة املرتفعة.

ii. البحث عن املورثات ذات اخل�صائ�ض املن�صودة 

على  ال�شنة  يف  عينة   25,000 معدله  ما  اإيكاردا  توّزع 
ال�شللت  لتحديد  املتعاونة  واملنظمات  ال�شريكة  البلدان 
طويًل  وقتًا  ت�شتغرق  عملية  وهي  املرتفعة،  القيمة  ذات 
علمي  ابتكار  وهناك  كبري.  حّد  اإلى  التجربة  على  وتعتمد 
الوراثيـة1،  للمادة  املرّكز  التحديد  ا�شرتاتيجية  هو  حديث 
بنك  يف  �شريع  بحث  لإجراء  قويـًا  خيـارًا  يتيح   ،)FIGS(
املفيـدة.  اخل�شائ�ض  عن  النباتية  الوراثية  الأ�شول 
الريا�شيات  من  مزيجًا  ال�شرتاتيجية  هذه  وت�شتخدم 
املتقّدمة وعلم الوراثة النباتي، لتحديد اخل�شائ�ض الوراثية 
5(، وقد  الزراعة املحلية ب�شرعة )ال�شكل  امللئمة لظروف 
ا�شتيلد  يف  والبلدان  للباحثني  �شرورية  اأداة  اأ�شبحت 
الوقت  يوّفر  مـا  جـدًا،  عاليـة  بكفـاءة  نة  حم�شّ اأ�شناف 
لتحديد  التقليدية  الطريقة  عليها  تنطوي  التي  والكلفة 

املورثات  املن�شودة.

من  املن�صودة  اخل�صائ�ض  ذات  املورثات  حتديد   .iii
خلل التهجني الوا�صع الذي ي�صمل الأقارب الربية 

العربيـة  املنطقـة  يف  للمربني  التهجني  تقنيات  تقّدم 
باإدخال  جديدة  اأ�شناف  لتطوير  مبتكرًا  م�شارًا  و�شواها 
اآخر.  نبات  اإلى  نبات  من  م�شتخل�شة  من�شودة  خ�شائ�ض 
مرتفعـة  غلل  لإنتاج  التقنيـة  هذه  ا�شتغلل  وميكن 
الرئي�شية،  واحل�شرات  الأمرا�ض  اأي�شًا  تقاوم  وم�شتقّرة 

 موجودات بنك جينات اإيكاردا   اجلدول  3
 )2010(

املدخلتاملح�صول
24,975�سعري

34,227قمح

7,671حبوب برية

33,313قرنيات غذائية

857قرنيات غذائية برية

28,469قرنيات علفية

5,744العلف واملكّمالت الرعوية

135,259املجموع
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على  وحتتوي  وامللوحة،  واحلرارة  اجلفاف  وتتحّمل 
خ�شائ�ض مفيدة اأخرى مثل زيادة ن�شبة العنا�شر الغذائية 
النزرة ذات القيمة العالية. ومن املتوّقع اأن يوؤدي هذا النهج 
دورًا متزايد الأهمية يف تعزيز الأمن الغذائي. على �شبيل 
وراثي  تنّوع  حتديد  يف  كبريًا  جناحًا  اإيكاردا  حققت  املثال، 

للقمح من خلل التهجني املتقاطع )ال�شكل 6(.

الذي  القمح،  تربية  برنامج  يف  املتقاطـع  التهجني  اأدى 
 T.و  Triticumboeoticum وحتديدًا  برية  اأقارب  على  ي�شتمل 
uratu، وT. dicoccoides وAegilopsspeltoides، اإلى حتديد 
ال�شطاءات  مثل  الغـلل،  لزيادة  املن�شودة  اخل�شائ�ض 
الإجهادات  وحتّمل  الكبرية،  وال�شنابل  الإنتاجية،  العالية 
احليوية  الإجهادات  ومقاومة  اجلفاف،  مثل  اللحيوية 

ا�صرتاتيجية التحديد املرّكز للماّدة الوراثيةال�صكل  5

خ�صائ�ض من�صودة مت حتديدها يف القمح عرب التهجني املتقاطع مع الأقارب الربيةال�صكل  6

بنوك  يف  ب�رشعة  للبحث  قوية  اأداة  هي   )FIGS( الوراثية  للماّدة  املرّكز  التحديد  ا�صرتاتيجية 
اجلينات الزراعية، ويتوقع اأن حتدث ثورة يف ال�ستجابة لتغرّي املناخ من اأجل الأمن الغذائي 

يف املناطق اجلاّفة. وهي تتيح ا�ستهداف اخل�سائ�ض الوراثية للبذور ورفع جودة الأ�سناف 

من اأجل حتقيق الأداء الأمثل يف ظل الإجهادات ال�سائدة حمليًا يف الأنظمة الزراعية.

Triticum boeoticum

Triticum urartu

Triticum dicoccoides

Aegilops speltoides

Yr15 رمبا خمتلفة عن

مقاومة ال�سداأ الأ�سفر

مقاومة �سداأ الأوراق

التبكري

ال�سطاءات العالية الإنتاج

اإنتاجية ال�سنابل

ارتفاع النبتة

حتّمل اآفة ال�سونة

اإنتاجية النبتة

حتّمل اجلفاف

مقاومة مّن القمح الرو�سي

مقاومة تبقع اأوراق القمح 

اجلواز
)مواقع اجلمع(

الأتربة

املناخ
احلرارة

الرتفاع
الت�صاري�ض
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م�سروع تعزيز الأمن الغذائي يف البلدان العربية

ط الرتفاع الأق�صى لكل هكتار حتّقق يف  البلدان كل على حدة جند اأن متو�صّ
ط الرتفاع  ال�صودان )68 يف املئة يف اأنظمة القمح املروية(، فيما �صّجل متو�صّ

الأدنى يف املغرب )8 يف املئة يف اأنظمة القمح املروية مبياه املطر(.

التاأثري الإجمايل على م�ستوى مواقع منتقاة للم�سروع:

1. م�صر

رات املجموعة من موقع حمافظة  تبنّي البيانات الإح�صائية املنتقاة واملوؤ�صّ
يف   +8( بالقمح  املزروعة  امل�صاحة  اإجمايل  يف  ارتفاع  حدوث  ال�صرقية 
ط  املئة(، واإجمايل كمية القمح املبيعة للحكومة )36+ يف املئة(، ومتو�صّ
الإنتاجية )16+ يف املئة(، وامل�صاحة املزروعة بالقمح باأ�صلوب الأحوا�ض 
للمزارعني  املبيعة  امل�صّدقة  للبذور  الإجمايل  واملقدار  املرتفعة،  الزراعية 
)21+ يف املئة(. وقد ارتفعت غّلة القمح من 6.2 طن/هكتار اإلى 7.2 
طن/هكتار )16+ يف املئة(. واأدى هذا التح�ّصن يف الغّلة اإلى ارتفاع اإجمايل 
القمح الذي تبيعه ال�صرقية اإلى وزارة التموين. فقد ارتفعت الكمية من 
 2013 �صنة  يف   755,496 اإلى   2009 �صنة  يف  طن   557,030
دولر   36,000,000 الزيادة نحو  قيمة هذه  وتبلغ  املئة(.  يف   +36(
الواحد  للطن  دولراً   180 يبلغ  للقمح  متحّفظ  �صعر  باعتماد  اأمريكي 

)ات�صال �صخ�صي  بال�صركاء الوطنيني(.

2. تون�ض

ك�صفت الأرقام الإح�صائية املجموعة من اأ�صحاب العلقة اأن اعتماد اأنواع 
الأمطار  مبياه  املروية  الأنظمة  يف  املح�ّصنة  الزراعية  واملمار�صات  القمح 
 433,171 القمح بلغت قيمته نحو  اإنتاج  ارتفاع يف  اإلى  اأدى  يف فرنانة 
القريوان  موقع  يف  امل��زارع��ون  اعتمد  ذل��ك،  نحو  وعلى  اأمريكي*.  دولر 
ثقافية  وممار�صات  القمح،  من  حم�ّصنًا  نوعًا  تكميليًا  املروي  )�صبيكا( 
ملئمة، وتقنيات اإدارة الري. وقد اأتاح ذلك ارتفاع اإنتاج القمح مبا قيمته 

اأمريكي*. دولر   1,106,236

3. الأردن

اإربد م�صتويات الغلل  اإنتاج القمح املح�ّصنة يف مواقع  رفع ن�صر تقنيات 
من 1.66 طن/هكتار من دون تدّخل امل�صروع اإلى 1.83 طن/هكتار 
مبوجب البيانات العملية امليدانية. مع ذلك فاإن الزيادة املحتملة ل تزال 
العملية  البيانات  يف  عليها  احل�صول  مت  التي  النتائج  تظهر  كما  اأعلى 
الإنتاج  الإ�صافية يف  الزيادة  للقمح )2.85 طن/هكتار(. وبلغت قيمة 
لزراعة  �صغرية  منطقة  يف  امل�صروع  تدّخلت  من  فقط  واحدة  �صنة  بعد 

اأمريكي*. دولر  القمح 207,000 

حبيب هليلة

يرّكز »م�صروع تعزيز الأمن الغذائي يف البلدان العربية« بالدرجة الأولى 
على حت�صني اإنتاج القمح والغّلة يف النظم الزراعية القائمة على القمح. 
وهو ي�صمل ثلثة اأن�صطة رئي�صية: )اأ( ن�صر التقنيات املح�ّصنة واملثبتة، 
ذلك  يف  مبا  الوطنية  الربامج  قدرة  بناء  )ج(  التطبيقية،  الأبحاث  )ب( 

تدريب العلماء الزراعيني ال�صبان.

للتنمية  العربي  ال�صندوق  من  بتمويل   2010 �صنة  يف  امل�صروع  بداأ 
القت�صادية  للتنمية  الكويتي  وال�صندوق  والجتماعية،  القت�صادية 
الدولية.  للتنمية  اأوبك  و�صندوق  الإ�صلمي،  التنمية  وبنك  العربية، 
اأجريت الأن�صطة يف 14 موقعًا جتريبيًا يف ت�صعة بلدان: اجلزائر، وم�صر، 

والعراق، والأردن، واملغرب، وال�صودان، و�صورية، وتون�ض، واليمن.

يقوم امل�صروع على ا�صتمرارية البحث والتطوير، وبالتايل �صمان ا�صتغلل 
امل�صروع  اأن  ومبا  الزراعية.  املجتمعات  مل�صلحة  بفعالية  الأبحاث  نتائج 
يرتّكز على القمح، فاإنه ي�صتفيد من جتربة املركز الدويل للبحوث الزراعية 
الزراعية  البحوث  اأنظمة  اإلى  بالإ�صافة  )اإيكاردا(  القاحلة  املناطق  يف 
الكتفاء  اإلى  للو�صول  الرئي�صية  البحوث  منجزات  ا�صتخدام  يف  الوطنية 
تعاون  ويعترب  القمح.  لإنتاج  امل�صتدام  التكثيف  باتباع  القمح  يف  الذاتي 
ترافق  �صورية،  يف  الإط��ار.  هذا  يف  الأمثلة  اأو�صح  من  �صوريا  مع  اإيكاردا 
ا�صتخدام اأنواع حم�ّصنة من القمح، اأدخلها الربنامج الوطني بالتعاون مع 
وا�صتخدام  التكميلي،  الري  ذلك  املياه مبا يف  اإدارة  اإيكاردا، مع حت�صني 
اإلى  اأدى  ما  املالئمة،  وال�صيا�صات  املنا�صب،  الوقت  يف  الإنتاج  مدخالت 
ارتفاع غلل القمح الوطنية من 1.25 طن/هكتار يف ظل ظروف الري 
باملطر اإلى 3.0 طن/هكتار يف ظل الري التكميلي. ونتيجة لذلك، ارتفع 
اإنتاج القمح القا�صي اأربعة اأ�صعاف خلل 28 �صنة من دون زيادة كبرية 
الغذائي  الأمن  تعزيز  اإلى  اأدى  ما  بالقمح،  املزروعة  الأرا�صي  م�صاحة  يف 
على امل�صتويني الأ�صري والوطني. يف ال�صنوات الثلث الأخرية بلغ اإجمايل 
املزارعني الذين ي�صملهم امل�صروع 17,500 مزارع، منهم 2,000 مزارع 

يعملون ب�صورة مبا�صرة يف اأن�صطة الن�صر امليداين للم�صروع.

متو�سط التاأثري على م�ستوى غّلة القمح يف حقول املزارعني

اأظهرت اأن�صطة الن�صر املكّثف با�صتخدام البيانات العملية على نطاق وا�صع 
يف حقول املزارعني ومب�صاركتهم الفاعلة تاأثرياً وا�صحاً على غلل املزارعني 
من القمح. وك�صفت نتائج غلل املزارعني امل�صاركني عن اإمكانية زيادة غّلة 
القمح يف كل البلدان يف ظل جميع اأنظمة الإنتاج با�صتخدام التقنيات املح�ّصنة 
ط مقداره  مقارنة با�صتخدام ممار�صات املزارعني. فقد حتّقق ارتفاع متو�صّ
هذه  اأخذ  وعند  املعنية.  البلدان  جميع  يف  املزارعني  حقول  يف  املئة  يف   27
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طاجلدول غلة القمح )طن/هكتار( التي مت احل�صول عليها يف حقول البيانات العملية مقابل متو�صّ
حقول املزارعني يف موا�صم 2012/2011 – 2013/2012

4. املغرب

يف تادل يف املغرب، حيث ميار�ض الري التكميلي، اأ�صارت نتائج امل�صروع 
وفر  اإلى  توؤدي  اأن  العجز ميكن  التكميلي عند  الري  تكنولوجيا  اأن  اإلى 
ط.  املتو�صّ يف  للهكت�ار  مكعب  مرت   644 اإلى  ي�صل  الري   مياه  يف  كبري 
ال�صنتني  يف  العجز  عند  التكميلي  الري  تكنولوجيا  ت�صمل  اأن  ويتوّقع 
باحلبوب.  املزروعة  تادل  منطقة  من  الأقل  على  املئة  يف   20 التاليتني 
ويتوّقع اأن يبلغ الوفر الناجت يف املياه نحو 1.5 مليون مرت مكعب، ميكن 
الري  تكنولوجيا  با�صتخدام  اإ�صافية  هكتار   400 لري  ي�صتخدم  اأن 
التكميلي عند العجز. ومن ثم يتوّقع اأن يبلغ الإنتاج الإ�صايف من القمح 
3000 طن، عند م�صتوى غلة يبلغ 7.40 طن/هكتار. ووفق ال�صعر 
�صخ�صي،  )توا�صل  للطن  دولراً   365 البالغ  املغرب  يف  للقمح  احلايل 
�صيكون  القمح  الإ�صافية من  3000 طن  ثمن  فاإن  �صركاء وطنيون(، 

دولر.  1,095,000

اإيكاردا و�صركاوؤه من  التقنيات املح�ّصنة وا�صتيعابها، عمل  لتعزيز ن�صر 
منهجيات  وتب�صيط  لتحديد  معًا  الزراعية  للبحوث  الوطنية  الأنظمة 
واأخذ يف احل�صبان  اإبداعية ن�صبياً،  اعتبارها  التي ميكن  الزراعي  الإر�صاد 
والإر�صاد  التطوير  معاهد  وتعمل  الأبحاث.  وطريقة  بلد  كل  خ�صو�صية 
الزراعي معًا على امل�صتوى املحلي. يف ما يلي و�صف موجز لهذه املنهجيات.

• نهج الن�صر اجلماعي )م�صر(	
يتكّون هذا النهج من تنفيذ اأكرب عدد ممكن من اأرا�صي البيان العملي يف 
حقول املزارعني، يف موقع/قرية ما، لت�صمل خمتلف املناطق، واأنواع 
اخت�صا�صي  اأر�ض  الري. ي�صرف على كل  اإدارة مياه  واأنظمة  الرتبات، 
اإر�صاد زراعي يف القرية مرتبط باخت�صا�صي اإر�صاد زراعة القمح ويعمل 

حتت اإ�صراف اخت�صا�صي الإر�صاد الزراعي يف املحافظة. 

فريق  يف  باحث  من  وثيق  لإ�صراف  حقول   10 –  8 كل  يخ�صع   كما 
يف  واخت�صا�صيني  حت�صني،  اخت�صا�صيي  ي�صّم  ال��ذي  امل�صروع 

الباتولوجيا، وعلماء تربة/اخت�صا�صيي تغذية نباتات.

• نهج املزارعني الرّواد والتابعني )تون�ض واملغرب(	
اإجراء  يتم  ما.  منطقة  يف  رّواد  مزارعني  اختيار  على  النهج  هذا  يقوم 
بيان عملي لإنتاج القمح املح�ّصن يف قطع اأر�ض كبرية يف حقول املزارعني 
كل  حول  وينتقى  املغرب.  يف  من�صات  الأرا�صي  هذه  ت�صّمى  املختارين. 
يتم  تابعني.  مزارعني   10 –  8 من  جمموعة  )من�صة(  رائ��د  م��زارع 
بيان  باإجراء  للقمح،  حم�ّصنة  تقنيات  على  التابعني  املزارعني  تدريب 
عملي ب�صيط حلل امل�صاكل )تون�ض( اأو عرب الن�صح التقني الذي يقدمه 
اخت�صا�صيو الإر�صاد الزراعي والباحثون يف امل�صروع يف مدار�ض املزارعني 

امليدانية ب�صاأن اأف�صل املمار�صات امل�صتخدمة )املغرب(.

يف  مرة  لأول  الهندية،  التجربة  من  م�صتلهم  مبتكر،  نهج  ا�صتخدم  كما 
الفوري للمعلومات والإر�صاد  الو�صول  املزراعني بفر�صة  تون�ض لتزويد 
الر�صائل  وخدمة  املحمول  الهاتف  تقنيتي  اإلى  النهج  وي�صتند  التقني. 
املزارعني  اأن  النهج  لهذا  الأويل  التاأثري  تقييم  ويظهر  الق�صرية.  الن�صية 

رّحبوا بتقنية الر�صائل الن�صية الق�صرية وتقّبلوها.

• نهج الن�صر املتعّدد الأدوات )اجلزائر، وال�صودان، و�صورية، 	
والأردن، واليمن، والعراق(

للتكنولوجيا.  الكل�صيكي  النقل  منهجية  على  النهج  هذا  يقوم 
ويتكّون من تنفيذ عدد حمدود من البيانات العملية يف قطع الأرا�صي 
املوقع.  اأو  املنطقة  يف  ع�صوائيًا  املوّزعني  املزارعني  �صروط  مبوجب 
العمل  وور�ض  املفتوحة،  والأيام  امليدانية،  املزارعني  مدار�ض  وت�صّكل 
وتعميمها. املح�ّصنة  التقنيات  لن�صر  الرئي�صية  الأدوات  املتنقلة 
 
البلدان  يف  الغذائي  الأم��ن  »تعزيز  م�رشوع  ق 

ّ
من�س هليلة،  حبيب 

العربية«.

اليمن*تون�ض�صوريةال�صوداناملغربالأردنم�صرالبلدان
رينظام الإنتاج

كامل

مروي 

باملطر

مروي 

باملطر

ري 

تكميلي

ري

كامل

مروي 

باملطر

ري 

تكميلي

مروي 

باملطر

ري 

تكميلي

ري 
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8.232.594.005.793.602.775.812.925.794.20املزارعون امل�صاركون

6.562.083.724.932.142.455.162.324.462.90املزارعون غري امل�صاركني

2525818681313263045متو�صط الرتفاع )%( 

9.873.686.907.455.894.056.904.048.625.10الغّلة الق�صوى

ط ارتفاع الغّلة  =  27 %    الرتفاع الأق�سى للغّلة = 78 %. * بيانات مو�سم  2012-2013.متو�سّ

     
* يبلغ ثمن الطن الواحد من القمح 350 دوالرًا اأمريكيًا يف تون�س، و518 دوالرًا 

اأمريكيًا يف االأردن )ات�صال �صخ�صي بال�رشكاء الوطنيني(.
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مثل ال�شـداأ الأ�شفـر و�شداأ  الأوراق واآفة ال�شونة ومّن القمح 
الرو�شي.

 2. املنجزات يف جمال التح�صني الوراثي 

�صيل  للمحا

i. تعزيز املردود املحتمل للمحا�صيل

يجب اأن يزداد الإنتـاج العاملي للقمح 2 يف املئـة �شنويًا حتى 
تطويـر  فاإن  لذا  امل�شتقبلية.  الطلبات  لتلبية   2020 �شنة 
كفـاءة  يف  بزيادة  ويت�شم  املردود  عايل  للقمح  وراثي  منط 
ال�شتخدام  وجودة  احلرارة،  وحتّمل  املياه،  ا�شتهلك 
النهائي، واملقاومة الدائمة للأمرا�ض والآفـات، يعتب حيويًا 
اأ�شناف  من  العديد  تطوير  مت  وقـد  احلاجة.  هذه  لتلبية 
للجهـاد  واملقاومـة  املـردود  العالية  امل�شتنبطة  القمح 
يف  الإنتـاج  اأمـاكن  معظم  يف  �شائعـة  وهي  احلراري، 

املنطقـة العربيـة، وقـد حّققت عمليـًا  جناحـًا  ملحوظًا.

يف العقود الثلثة املا�شيـة، اأدت بحوث اإيكـاردا، بالتعاون 
وتوزيع  اإطلق  اإلى  الوطنية،  الزراعية  البحوث  اأنظمة  مع 
وال�شعري(  )القمح  احلبوب  من  �شنف   900 من  اأكرث 
واجللبان  والعد�ض  والفول  )احلم�ض  والبقوليات 
ذات  البلدان  يف  ال�شغار  املزارعون  اعتمدها  والبازيلء(، 
للبحوث  الوطنية  الأنظمة  مب�شاعدة  اجلافة  الأرا�شي 
حم�شنًا  �شنفًا   111 ذلك  وي�شمل  منها.  كل  يف  الزراعية 
من القمح القا�شي و230 �شنفًا حم�شنًا من القمـح الطـري 
اأطلقت يف البلدان الناميـة. وهي توّفر غـلًل اأعلى، وحتّمًل 
ومقاومة  وامللوحـة،  والبـرد  واحلرارة  للجفاف  اأف�شل 
نة للأمرا�ض والأع�شاب ال�شاّرة واحل�شرات والآفات.  حم�شّ
 850 بنحو  نة  املح�شّ للأ�شناف  الإجمالية  الفوائد  وتقّدر 

مليون دولر يف ال�شنة.

الطري،  للقمح  الوراثية  لالأمناط  املحتمل  املردود  ارتفع 
النمط  ذات  اخلطوط  مثل  موؤّخرًا،  اإيكاردا  طّورتها  التي 
الوراثي »اأتيل«، اإلى 11.1 طن للهكتار يف م�شر، يف حني 
يف  للهكتار  طنًا   14 اإلى  القا�شي  القمح  مردودات  ارتفعت 

اأ�شناف مثل »ميكي 1« )ال�شكل 7(.

واعُتمدت  البقوليات  اأ�شناف  من  عدد  تطوير  اأي�شًا  مت 
املزارع  دخل  ارتفاع  يف  و�شاهمت  وا�شع،  نطاق  على 
امل�شري  الوطني  البنامج  واأطلق  التغذية.  وحت�شني 
اإيكـاردا،  مع  بالتعاون  الفول  من  �شنفًا  ع�شرين 
مقارنـة  املئـة  يف   30 اإلى   20 بن�شبة  الإنتاجية  زادت 
مماثل،  نحو  وعلى  نة.  املح�شّ اأو  املحلية  بالأ�شنـاف 
الكابويل  واحلم�ض  العد�ض  مردود  اأف�شليات  ترواحت 
باحلّم�ض  مقارنة  املئة  يف  و30   20 بني  البذور  الكبري 
وقد  الأخرى.  نة  املح�شّ امل�شتنبطة  والأ�شناف  املحلي 
تدعى  احلم�ض  من  �شللة  اأتراك  وعلماء  اإيكاردا  طّور 
 70 نحو  يف  اليوم  زرعهـا  يتم  كابويل،  نوع  من  غوكي، 
تركيـا  يف  باحلم�ض  املزروعـة  امل�شاحة  من  املئـة  يف 
زيادة  تتيح  وهي  هكتار.   550,000 على  تزيد  والتي 
على  الهكتار  يف  كيلوغرام   300 تبلغ  املردود  يف 
الإنتاجية  يف  كبرية  زيادة  يحّقق  ما  الأخرى،  الأ�شناف 

واملداخيل.

ii. بناء قدرة املحا�صيل على حتّمل اجلفاف  
واحلرارة والربودة

البلدان  يف  املناخ  تغرّي  على  املرتّتبة  التبعات  اإلى  بالنظر 
الطق�ض  يف  التغرّيات  من  مزيدًا  الزراعة  تواجه  العربية، 
ودرجات  اجلفاف  وترية  تزايد  مثل  املتطّرفة،  والأحداث 
املرتفعة.  احلرارة  درجات  وبخا�شة  املتطّرفة،  احلرارة 
الإجهادات  حتّمل  على  املحا�شيل  قدرة  بناء  اكت�شب  لذا 
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اللحيوية، ل �شيما حتّمل اجلفاف واحلرارة، قيمة مرتفعة 
تكييف  يف  البلدان  وم�شاعدة  الغذائي  الأمن  تعزيز  يف 

زراعتها مع تغرّي املناخ.

اأظهر تطوير القمح الرتكيبي، عن طريق التهجني املتقاطع 
للقمح الرباعي ال�شيغة ال�شبغية tetraploids مع قريبه البي 
Triticumurartu، قدرة كبرية على حتّمل اجلفاف. ويف العام 
2007، غلت خطوط القمح الرتكيبي ما بني 1.5 و1.6 طن 
يف الهكتار )اجلدول 4( يف �شورية عندما تعر�شت جلفاف 
 211 بلغت  التي  ال�شحيحة  املطر  من  كمية  اأن  مع  حاّد، 
ملح�شول  حتى  كافية  غري  تكون  كادت  ال�شنة  تلك  مليمرتًا 
اأف�شلية مردود القمح الرتكيبي  ال�شعري املتحمل. وتراوحت 
امل�شتنبطني  ال�شنفني  على  زيادة  املئة  يف  و45   15 بني 

نني �شام 6 واأتيل 7. املح�شّ

املرتفع  املردود  ذات  للقمح  امل�شتنبطة  الأ�شناف  جناح  اإن 
ال�شودان،  يف  بو�شوح  يظهر  احلرارة  لإجهادات  واملقاومة 
حيث حتّد درجات احلرارة املرتفعة كثريًا من اإمكانية زراعة 
حم�شوًل  القمح  من  العلمي  البتكار  هذا  جعل  فقد  القمح. 
احلراري  الجهاد  حال  حيث  اخلرطوم  جنوب  يف  جّذابًا 
�شابقًا دون زراعته. واليوم تزرع اأ�شناف القمح التي تتحّمل 
جنوب  اجلزيرة  م�شروع  يف  الق�شري  املو�شم  وذات  احلرارة 
مو�شم  يف  نيجرييا  يف  تقييمها  ومت  اأُدخلت  كما  اخلرطوم. 
عالية  منها  اأ�شناف  ثلثة  اأن  وتبنّي   ،2013/2012
التكّيف وذات مردود حمتمل واعد، و�شتوّزع على املزارعني 

بعد تثبيت مردود 6-8 اأطنان يف الهكتار.

مبثابة  ُزرع  الذي  ال�شتوي  احلم�ض  جناح  هو  اآخر  مثال  ثمة 

اجلدول  4
مردود »امل�صتّقات الرتكيبية« مقارنة مبردود ال�صنف الأب 
املطر   ،2008 �صورية،  حديان،  )تل  اجلفاف  اإجهاد  حتت 

املت�صاقط نحو 211 مليمرتاً(

فطاملا  اأفريقيا.  و�شمال  اآ�شيا  غرب  يف  ربيعي  حم�شول 
واجه احلم�ض الربيعي جفافًا حديًا �شديدًا لأنه يعي�ض على 
يحتمل  الذي  ال�شتوي،  احلم�ض  اأن  غري  املتبقية.  الرطوبة 
اجلفاف  يتجّنب  اأ�شكوكيتا،  اآفة  مر�ض  ويقاوم  البودة 
اإنتاجيته وم�شاعفة  ال�شتاء مل�شاعفة  وي�شتفيد من املطر يف 

مداخيل املزارعني.

يف  زيادة  للجفاف  املتحملة  العد�ض  �شللت  حققت  كذلك 
املحا�شيل واملداخيل للمزارعني يف املناخات اجلافة ال�شائدة 

يف الأردن وليبيا و�شورية.

iii. مكافحة الآفات والأمرا�ض

تعب  التي  والأمرا�ض  الآفات  مكافحة  يف  اأ�شا�شي  دور  للعلم 
احلدود الوطنية اأو تن�شاأ يف مناطق مل ت�شهدها من قبل. ومن 
الأمثلة على ذلك �شللة جديدة من مر�ض �شداأ ال�شاق الذي 
للمعي�شة  تهديدًا  ت�شكـل   ،Ug99 تدعى  القمح،  ي�شيب 

الريفيـة والأمن الغذائي الإقليمي.

املردود املحتمل لالأمناط اجلينية للقمح القا�صي املطّورة حديثًا  يف اإيكارداال�صكل  7
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 ،1999/1998 مو�شم  يف  اأوغندا  يف   Ug99 حتديد  مت 
بدًل  بكاملها،  بالنبتة  يفتك  لأنه  خطريًا  تهديدًا  ي�شّكل  وهو 
من اإ�شابة اأجزاء منها بالعدوى. ول ت�شاعد البيئة احلالية يف 
املنطقة العربية كثريًا يف ظهور Ug99. غري اأن املناخ املتغرّي 
انت�شار  ويتيح   Ug99 لآفة  معّر�شة  املحلية  البيئات  يجعل 
اأنواع عديدة من �شداأ القمح ب�شرعة اإلى مناطق مل تتاأّثر بها 
�شابقًا، ما يزيد من �شعوبة اإدارة حما�شيل القمح وحمايتها. 
من  جديدة  هجومية  اأنواع  تبز  اأخذت  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة 

ل املناخات الدافئة وتزيد انت�شار هذا املر�ض. ال�شداأ، تف�شّ

•  ا�صتنباط حما�صيل مقاومة	
للأمرا�ض والآفات

اإحدى طرق مكافحة االأمرا�ض ا�صتنباط اأ�صناف اأو �صالالت 
مقاومة من القمح، بغربلة املادة الوراثية وا�صتنباط خطوط 
للمقاومة الدائمة )ال�شكل 8(. يلّقح العلماء النباتات باأبواغ 
ال�شداأ، وير�شدون اأي منط وراثي يحقق اأكرث منّو متعاٍف 
للنبتة يف مرحلتي البادرة والنبات الكامل. وجميع اأ�شناف 
العربية  البلدان  يف  الآن  اإطلقها  يتم  التي  املقاومة  القمح 
تقاوم ال�شداأ املخطط والأ�شفر و�شداأ ال�شاق الأ�شود )�شللة 
Ug99(. وقد ت�شاعفت هذه الأ�شناف املقاومة عب برنامج 
اإكثار البذور ال�شريع، ووّزعت البذور املقاومة على املزارعني 
عن طريق القطاع العام غالبًا، مع اأن القطاع اخلا�ض يوؤدي 

اأي�شًا دورًا مهمًا يف هذا ال�شدد.

اأن  املر�ض  ملقاومة  اال�صتنباط  على  العديدة  االأمثلة  من 
ملقاومة  اإيكاردا  نتها  ح�شّ التي  امل�شتنبطة  القمح  اأ�شناف 
يف  القمح  حقول  مردود  ا�شتقرار  ت�شمن  هي�ض  ذبابة 
يف  للقمح  كبى  مدّمرة  اآفة  هي�ض  وذبابة  املغرب. 
و�شمال  ال�شمالية  واأمريكا  اأوروبا  وجنوب  اأفريقيا  �شمال 

للمزارعني  نة  املح�شّ ال�شللت  منح  مت  وقد  كازاخ�شتان. 
عرو�ض  خلل  من  اله�شية،  الذبابة  ملكافحة  املغاربة 
القدرات  لبناء  ومبادرات  املزارعني  حقول  يف  ميدانية 
وتعليم املنتجني كيف يحّددون الأمرا�ض والوقت الأمثل 

لر�ض مبيدات الآفات.

لتطوير  اإثيوبيا  يف  اإيكاردا  مبادرة  الأخرى  الأمثلة  من 
لل�شداأ،  واملقاومة  املردود  العالية  القمح  اأ�شناف  وتوزيع 
وحلماية املزارعني ال�شغار من التاأثري املدّمر ملر�ض ال�شداأ 
ي املر�ض عام 2010 اإنتاج القمح يف  املخطط. فقد �شّل تف�شّ

البلد، تاركًا الكثري من املزاعني من دون م�شدر رزق.

مقاومة  حما�صيل  ا�صتنباط  اإلى  احلاجة  االأمثلة  هذه  تظهر 
للأمرا�ض و�شرورة اأن ت�شتثمر البلدان العربية يف مثل هذه 
فح�شب،  املحا�شيل  حتمي  ل  نة  املح�شّ فالأ�شناف  البامج. 
واإمنا تزيد مداخيل املزارعني اأي�شًا من خلل ارتفاع املردود. 
لكن عندما تظهر �شللة جديدة من مر�ض ما، فرمبا ي�شتغرق 
ا�صتنباط �صنف مقاوم لها عدة �صنوات. لذا، من ال�صروري 
تزويد املزارعني با�شرتايجيات ق�شرية املدى. ونتيجة لذلك 
العربية  البلدان  يف  املزارعني  مع  كثب  عن  اإيكاردا  يعمل 
مبّكر.  اإنذار  اأنظمة  وتطوير  ال�شداأ  ي  تف�شّ ملراقبة  و�شواها 
تطلق هذه الأنظمة الإنذار لتنفيذ برامج الر�ّض الفوري، وهي 

�شرورية للتعامل مع التف�شيات ال�شريعة لل�شداأ.

• الإدارة املتكاملة للآفات	

اأنحاء  يف  للمحا�شيل  وا�شعًا  تلفًا  احل�شرية  الآفات  ت�شّبب 
نهج  للآفات  املتكاملة  والإدارة  العربية.  املنطقة  من  عديدة 
من  وا�شعة  جمموعة  وي�شمل  الآفات  يكافح  للبيئة  �شديق 
التقنيات الع�شوية لل�شيطرة على اأعداد الآفات ومنع منوها 

 اأ�صناف حم�صنة من القمح مقاومة للأمرا�ض   اأ.  �سنف القمح املقاوم ملر�ض ال�سداأ املخطط )يف الو�سط( يظهر حتّماًل وحم�سوًل ال�صكل  8
معافى مقارنة بالأ�سناف التقليدية )ال�سفان الأي�رش والأمين(    ب.  �سنف من القمح مقاوم لذبابة هي�ض

  

ب.  اأ.  
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الزراعية  العمليات  ا�شتخدام  على  ي�شّدد  وهو  وانت�شارها. 
والبيولوجية، ول يدعم ال�شتخدام امل�شتهدف ملبيدات الآفات 
اإل عندما ت�شتنفد الطرق البديلة الأخرى. وهذه الإدارة غري 

مكلفة ول تهّدد الأنظمة البيئية الزراعية القائمة.

من الأمثلة اآفة ال�شونة التي توؤّثر على اأكرث من 15 مليون 
الو�شطى  واآ�شيا  اآ�شيا  غرب  يف  �شنويًا  القمح  من  هكتار 
خف�ض  اإلى  احلاّدة  الإ�شابة  توؤّدي  ال�شرقية.  واأوروبا 
مردود القمح مبا بني 50 و90 يف املئة يف بع�ض املناطق. 
يرّكز  للآفات،  املتكاملة  للإدارة  اإيكاردا  برنامح  ومبوجب 
ال�شونة  اآفة  مكافحة  مثل  مكّونات،  عدة  على  الباحثون 
للح�شرات  القاتل  الفطر  وا�شتخدام  الت�شتية،  مواقع  يف 
 egg( البي�ض  طفيليات  على  واملحافظة  املواقع،  هذه  يف 
املرحلة  يف  الوراثية  واملقاومة  وت�شجيعها،   )parasitoids

اخل�شرية )ال�شكل 9(.

البيو�ض  تعمل  للآفات،  املتكاملة  الإدارة  با�شتخدام 
اآفة  والفطريات مبثابة عوامل �شيطرة حيوية على مر�ض 

ال�شونة بطريقة �شديقة للبيئة وقليلة الكلفة.

اإن ا�شتخدام الأعداء الطبيعيني )الطفيليات التي تهاجم 
اإلى  حاجة  دون  من  الآفة  اأعداد  يقّلل  ال�شونة(  اآفة  بيو�ض 
على  التكاليف  يقّلل  ما  املبيدات،  من  مفرطة  جرعات 
اإيكاردا  بحوث  �شاعدت  وقد  البيئة.  ويحمي  املزارعني 
الوطنية يف غرب  ال�شيا�شات  ال�شونة يف تغيري  اآفة  ب�شاأن 
الر�ض  حمل  امل�شتهدفة  الأر�شية  التطبيقات  فحّلت  اآ�شيا. 
اجلوي املدعوم من احلكومات يف اأكرث من ثلثة مليني 
مما  خمف�شة،  اقت�شادية«  »عتبات  طبقت  كما  هكتار. 

اأحدث خف�شًا كبريًا يف ا�شتخدام املبيدات )ال�شكل 10(.

ب. زيادة اإنتاجية املياه ومتكني الإدارة 
امل�صتدامة للموارد الطبيعية يف املناطق اجلاّفة

م�شتويي  على  ـ  املياه  لإنتاجية  امل�شتدامة  الزيادات  تعتب 
البلدان  يف  الكبى  الهتمامات  من  ـ  والأحوا�ض  املزرعة 
من  يتجّزاأ  ل  جزءًا  املجتمع  م�شاركة  وت�شّكل  العربية. 
للموارد  الكفوء  ال�شتخدام  جانب  اإلى  املياه،  اإدارة  م�شاعي 

وا�شتخدام التكنولوجيات التي تزيد اإنتاجية املياه.

ن  حت�شّ اأنها  مبتكـرة  وُنهج  تكنولوجيات  عدة  اأظهرت 
يف  الـزراعي  البيئي  النظـام  لنوع  تبعًا  امليـاه  اإنتاجيـة 

الأرا�شي البعلية واملروية والهام�شية. وهي ت�شمل:

• حتديث اأنظمة الري وحت�شني كفاءة الري ال�شطحي	

• تعديل اأمناط زراعة املحا�صيل لتعزيز اإنتاجية املياه 	
والدخل

• الري التكميلي )الأنظمة والإدارة(	

رغيف خبز من قمح 

معافى )ميني( ومن قمح 

متاأّثر باآفة ال�سونة )ي�سار(

طفيليات تتغذى 

 على بيو�ض

اآفة ال�سونة

اآفة ال�سونة تهاجم 

�سنبلة قمح

فطر املي�سيليوم 

يقتل ح�رشة

بيولوجية،  �سيطرة  عوامل  مبثابة  والفطر  البيو�ض  تعمل  لالآفات،  املتكاملة  الإدارة  با�ستخدام 

وتوّفر طريقة مالئمة للبيئة وقليلة التكلفة لل�سيطرة على املر�ض.

للآفات ال�صكل  9 املتكاملة  الإدارة  وخيارات  القمح  يف  ال�صونة  اآفة 
ملكافحة املر�ض

ال�صكل  10
 انخفا�ض امل�صاحة التي تر�ّض ملكافحة اآفة ال�صونة يف �صورية 
منذ العام 2005، ما وّفر على املزارعني تكاليف املبيدات 

الباهظة الثمن 
300

250

200

150

100

50

0
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

ر(
كتا

 ه
10

00
ة )

و�ص
ر�ص

 امل
ات

اح
مل�ص

ا

اإيكاردا. امل�سدر: 



دور العلم والتكنولوجيا يف تعزيز الأمن الغذائيالف�صل 622

جمد جمال

تعترب الزراعة من القطاعات املهمة جدا يف القت�صاد الوطني ال�صوري، 
الوطني  الإجمايل  املحلي  الناجت  املا�صي يف  العقد  اذ �صاهمت على مدى 
 16 الى  وانخف�صت   2006 عام  يف  املئة  يف   24 بني  تراوحت  بن�صبة 
الأخ��رى.  القطاعات  م�صاهمة  تطور  ب�صبب   2010 عام  يف  املئة  يف 
يقدر جمموع القوى العاملة يف جمال الزراعة بحدود 20 يف املئة، كما 
يف   14 اإلى  ت�صل  بن�صبة  الوطنية  التجارة  اإجمايل  يف  الزراعة  ت�صاهم 

املئة ، ا�صافة الى توفري املواد اخلام لل�صناعة.

اإلى  ي�صاهم  و   ، �صوريا  يف  الرئي�صي  الزراعي  املح�صول  القمح  ي�صكل 
، �صهدت �صوريا �صعوبات  الوطني  الغذائي  الأمن  حد كبري يف حتقيق 
الثمانينات من  اأواخر  يف  ال�صوريني  للمواطنني  القمح  دقيق  توفري  يف 
بعد  رفيع  �صيا�صي  م�صتوى  على  قرار  اتخاذ  مت  وقد  املا�صي.  القرن 
من  احتياجاتها  تنتج  اأن  يجب  �صوريا  اأن  على  ين�ض   ، الأزم��ة  هذه 
القمح وعلى احلكومة �صمان توفر املوارد الطبيعية والزراعية اللزمة 
واحلد من اآثار الظروف البيئية واملناخية ، بالإ�صافة اإلى تاأمني جميع 

املتطلبات يف الوقت املنا�صب و باأ�صعار معقولة لتنفيذ هذا القرار.

التحديات التي تواجه الزراعة يف �سورية

كثرية   حتديات  اجلافة  املناطق  يف  الأخرى  البلدان  كما  �صوريا  تواجه 
املرتفع،  ال�صكاين  النمو  رئي�صي:  ب�صكل  وه��ي  ال��زراع��ة،  قطاع  يف 
املنا�صبة،  املائية  امل��وارد  وحمدودية  املجزاأة،  الزراعية  واحليازات 
التيقن من  ب�صبب عدم  املحدودة  وال�صتثمارات  املالية  املوارد  ونق�ض 
كانت هناك تغيريات  ذلك  اإلى  بالإ�صافة  الزراعي.  ال�صتثمار  مردودية 
التجارية، والمتيازات  التجارة والتفاقيات  اقت�صادية دولية )حترير 
واملناف�صة  الغنية  البلدان  يف  الزراعي  الدعم  اإلى  اإ�صافة  اجلمركية(. 
القوية واأخريا ولي�ض اآخرا �صيا�صات م�صاكل يف ال�صيا�صات القت�صادية 
ال�صرف،  واأ�صعار  والفائدة  واملالية  ال�صريبية  ال�صيا�صات  مثل  الكلية 

الت�صعري، والدعم.

ال�سيا�سة ال�سورية لتحقيق الكتفاء الذاتي يف انتاج القمح

تركزت ال�صيا�صة ال�صورية لتحقيق الكتفاء الذاتي يف اإنتاج القمح على 
التغيريات التالية:

امل�صتوى  على  اخلطة  اعداد  �صيا�صة  تطبيق  التخطيط:  �صيا�صة    .
املحلي الدنى ومنه الى امل�صتوى املركزي العلى عند اعداد خطة الإنتاج 
الزراعي ال�صنوي التي اأخذت يف العتبار املناق�صة املحلية للخطة ومن ثم 

مناق�صتها يف امل�صتويات العلى اأثناء عملية ال�صياغة، التي يتم بعد ذلك 
اقرارها على امل�صتوى املركزي ومن ثم تطبيقها يف جميع اأنحاء البلد.

الرئي�صية  املحا�صيل  و  القمح  لزراعة  للمزارعني  تراخي�ض  منحت 
الأخرى. ادت اخلطط اخلم�صية املتتالية الى زيادة امل�صاحة املخ�ص�صة 
اإلى   1980 عام  يف  هكتار   1,449,000 لنتاج القمح يف البلد من 
الفرتة  تلك  طوال  النتاج  وزاد   .2012 عام  يف  هكتار   1,603,000
ال�صنوي يف �صورية  القمح  اإنتاج  اأدناه. و�صل  ال�صكل  كما هو مبني يف 
نحو  تخ�صي�ض  يتم  حيث  طن،  مليني   5 حوايل  اإلى   2000 عام  يف 
3.5 مليون طن لل�صتهلك املحلي،  اما الفائ�ض فيخ�ص�ض للت�صدير 

اأو كاأحتياطي ا�صرتاتيجي.
 

االقرو�ض  �صيا�صة  تطبيق  مت  الئتمانية:  وال�صيا�صات  املدخلت   .
كان  حيث   )ACB( التعاوين  الزراعي  امل�صرف  خلل  من  الئتمانية 
�صعر الفائدة املدعومة ما بني 6 - 8 يف املئة. وبالإ�صافة اإلى القرو�ض 
املح�صن  البذار  مثل  عينية  قرو�ض  منح  مت  الواحد،  للهكتار  النقدية 

واملبيدات والأ�صمدة اأو حتى �صبكات الري. 

مت انتاج وتوزيع البذار املح�صن املعتمد على املزارعني من قبل املوؤ�ص�صة 
العامة لإكثار البذار )GOSM( مبا�صرة اأو عن طريق امل�صرف الزراعي 
واملعتمدة  املح�صنة  البذور  املوزعة من  الكمية  وقد و�صلت  التعاوين. 

على تغطية اإلى حوايل ثلث امل�صاحات املزروعة يف البلد �صنويا.

ال�صيا�صات  العا�صرة  اخلم�صية  اخلطة  اعتمدت  الري:   �صيا�صة   .
والطرق املتعلقة باإدارة وا�صتثمار املوارد املائية. اعتمد الري التكميلي 
لزيادة الإنتاجية كما، مت احل�صول على املوارد املائية من �صبكات الري 
نظرا  اقت�صادية  جدوى  ذات  كانت  والتي  اجلوفية  واملياه  احلكومية 
الى  اجلوفية  املياه  �صخ  يف  الإف��راط  ادى  املياه.  �صخ  يف  الطاقة  لدعم 
الرغم  املناطق على  العديد من  املياه اجلوفية يف  انخفا�ض يف من�صوب 

من زيادة اإنتاجية القمح.

تعزيز الكتفاء الذاتي بالقمح يف �سورية
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تطور امل�صاحة الكلية وامل�صاحات املروية والبعلية 
لزراعة القمح يف �صوريا )األف هكتار(
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زادت امل�صاحة املروي�ة من 12يف املئة يف عام 1980 اإلى 50  يف املئة يف 
عام 2012 من اإجمايل م�صاحة القمح املزروعة.

مبكافحة  اخلا�صة  اخلدمات  جمانًا  قدمت  النبات:  وقاية  �صيا�صة   .
منح  مت  النبات.  وقاية  و  الزراعي  الإر�صاد  مديريات  خلل  من  الآفات 
ن�صب  مع  الزراعي  التعاوين  امل�صرف  من  كمبيدات  العينية  القرو�ض 
الرئي�صية  للآفات  احلكومة  الر�ض  برامج  تطبيق  مت  عالية.  دعم 

با�صتخدام الطائرات يف بع�ض املناطق جمانا اأو مع ر�صوم رمزية.

النظام  بني  للتعاون  كان  الزراعي:  والإر�صاد  البحوث  �صيا�صات   .
وخا�صة  والإقليمية  الدولية  املنظمات  من  والعديد  للبحوث  الوطني 
امل�صرتكة  البحوث  اج��راء  و  القدرات  تطوير  يف  رئي�صي  دورا  اإيكاردا 
ال�صهرية  اأ�صناف �صام  للقمح وتعترب�صل�صلة  اأ�صناف جديدة  لعتماد 
�صواء  عالية،  اإنتاجية  مع  تاأقلما  الأكرث  ال�صناف  �صل�صل  من  واحدة 
الأ�صناف  تلك  كانت   . املروية  اأواملناطق  البعلية  للمناطق  بالن�صبة 
متحملة  قمح(  �صنف   28 من  اأك��رث  جمموعه  )ما  حديثا  املعتمدة 
للجهادات احليوية وغري احليوية ، واأدت اإلى زيادة عالية يف الإنتاجية 

وخا�صة يف املناطق املروية.

املعتمدة،  اجلديدة  الأ�صناف  ذلك  يف  مبا  البحوث،  نتائج  عر�ض  مت 
احلزم  وجمموعة  التكميلي  ال��ري  طرق  و  ال�صمادية  والتو�صيات 
وحدات  خلل  من  ال��رواد  املزارعني  مع  بالتعاون  الزراعية  التقانية 
الإر�صاد الزراعي التي غطت معظم اأنحاء البلد )اأكرث من 850 وحدة 
ار�صادية يف عام 2011 (. مب�صاعدة من اإيكاردا واملنظمات الخرى مت 

تنفيذ اأيام حقلية ون�صر التقانات اجلديدة بني املزارعني .

اأجريت   : القمح  اإنتاجية  زي��ادة  على  الزراعية  التقنيات  تاأثري   .
درا�صة يف اأواخر الت�صعينيات من القرن املا�صي بالتعاون بني البحوث 
اعتماد  حول  واإيكاردا  الزراعي  والإ�صلح  الزراعة  وزارة  يف  الزراعية 
التقانات الزراعية احلديثة واأثرها على اإنتاج القمح يف �صورية، اأ�صارت 
واأن  الزراعية يف �صورية؛  ال�صيا�صات  اأن هناك حتول يف  اإلى  الدرا�صة 

اإنتاجية القمح القا�صي والقمح الطري  الهتمام قد تركز على تعزيز 
على حد �صواء من خلل ا�صتخدام اأ�صناف عالية الغلة مع ا�صتخدام 
للأ�صمدة الكيماوية واجراءات مكافحة للآفات متنا�صبة مع الظروف 
خدمات  وتوفرت  للري،  التحتية  البنية  يف  حت�صن  لوحظ  املحلية. 
الإر�صاد الزراعي و والقرو�ض املي�صرة مع ت�صجيع للمكننة الزراعية. 
اإنتاج  1993 عندما جتاوز  كانت النتيجة ملحوظة اعتبارا من عام 
32 يف  القمح الطلب على القمح يف البالد. وجدت الدرا�صة اأن حوايل 
املح�صنة،  الأ�صناف  ا�صتخدام  تاأثري  اإلى  يرجع  الزيادة  هذه  من  املئة 
الري،  نتيجة  املئة  يف  و27  ال�صمدة،  ا�صتخدام  نتيجة  املئة  يف  و18 
و23 يف املئة نتيجة لتح�صني ممار�صات اإدارة الأرا�صي و املحا�صيل.  
الري  الزيادة من مناطق  املئة من هذه  30 يف  يقارب من  ما  حتقق 
املروية ب�صكل كامل، و38 يف  امل�صاحات  املئة من  التكميلي، و33 يف 

املئة من املناطق البعلية.

. الت�صويق وال�صيا�صات ال�صعرية: انح�صر ت�صويق القمح باجلهات 
يف  كانت  مربحة  باأ�صعار  للمزارعني  القمح  ت�صعري  ومت  احلكومية، 

الغالب فوق اأ�صعار ال�صوق العاملية لتعزيز اإنتاج القمح يف البالد. 

على  الغالب  يف  احلكومة  �صيطرت  التجارية:  ال�صيا�صات   .
التجارة اخلارجية. مت ا�صترياد كميات �صغرية فقط من قبل القطاع 
بداية  يف  بداأ  الأخرى.  الغذائية  ال�صناعات  وبع�ض  للطحن  اخلا�ض 
الت�صعينيات  من القرن املا�صي حتقيق  الكتفاء الذاتي و مت ت�صدير 
بع�ض الكميات. يف بع�ض ال�صنوات اجلافة مت ا�صترياد القمح وخا�صة 
الأح��داث  جدا.  جافة  �صنة  كانت  حيث   2009-2008 مو�صم  يف 
حلالية يف �صوريا منعت بع�ض املزارعني من ت�صليم القمح للحكومة 

مما ادى ل�صترياد بع�ض الكميات.

املروية  الأرا�صي  يف  القمح  انتاجية  تطور 
والبعلية يف �صوريا )طن/هكتار(
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• )فالرياين 	 وال�شغرى  الكبى  املياه  م�شتجمعات 
واأنواع اأخرى(

• الري الناق�ض لإدارة املاء يف املناطق ال�شحيحة املياه	

• الإدارة املتكاملة مل�شاقط املياه 	

ابتكارات  اإلى  القليل  من  الكثري  لإنتاج  اأخرى  ُنهج  اأدت 
يف  ال�شغار  املزارعني  مداخيل  فزادت  كبري،  تاأثري  ذات 
هنا  لهم.  جديدة  عائدات  وا�شتحدثت  اجلاّفة  املناطق 

الأمثلة. بع�ض 

1. ا�صتغلل املياه الرمادية للري

الزراعي  والإر�شاد  للبحث  الوطني  واملركز  اإيكارادا  اأجنزت 
يف الأردن م�شروعًا لتطوير التدّخلت القائمة يف املجتمع 
الرمادية.  للمياه  املنتج  ال�شتخدام  اأجل  من  وتعزيزها 
واملغا�شل  ال�شتحمام  مياه  خمرجات  هي  الرمادية  واملياه 
الت التي ميكن ا�شتخدامها لري  وامل�شارف الأر�شية  والغ�شّ
النباتات، بقليل من املعاجلة اأو من دونها. وقد رّكز امل�شروع 
الرمادية باعتبارها م�شدرًا بديًل للري يف  املياه  على هذه 
ُرّكبت  امل�شروع،  لهذا  ونتيجة  ال�شغرية.  واملزارع  احلدائق 
حمافظة  يف  الرمادية  املياه  ملعاجلة  وحدة   13 الآن  حتى 
امل�شروع  موقع  اأخرى  جمتمعات  وزارت  الأردن.  يف  مادبا 
هذه  نقل  و�شيتم  املياه،  معاجلة  وحدات  عن  املزيد  لتتعّلم 

التقنية اإلى لبنان وفل�شطني.

 2. ا�صتخدام القليل لإنتاج الكثري 

يف الزراعة بل تربة 

الكفاءة  وعاليـة  مثبتة  و�شيلة  تربة  بل  الإنتاج  اأنظمة 
وقد  حممية.  بيئة  �شمن  وال�شماد  املياه  اإنتاجيـة  لتح�شني 
بل  الزراعة  اأنظمة  اإدخال  على  و�شركاوؤها  اإيكاردا  رّكزت 
تربة، مبا يف ذلك يف �شبه اجلزيرة العربية. ومعلوم اأن املياه 
ال�شحيحة حتّد كثريًا من الزراعة يف �شبه اجلزيرة العربية، 
لكن املزارعني زادوا غللهم واإنتاجيـة املياه مبعدل 50 يف 
والزراعـة  املحمية  الزراعـة  تقانة  »حزم«  با�شتخدام  املئة 

املائية )هيدروبونيك�ض اأي الزراعة بل تربة(.

بالإ�شافة اإلى ذلك، عمل علماء اإيكاردا مع املزراعني ال�شغار 
يف ُعمان والكويت وقطر والإمارات لإدخال تقنيات مب�شطة 
قيمة  ذات  حما�شيل  لإنتاج  تربة،  بل  للزراعة  وحم�شنة 
عالية مثل اخليار والبندورة )الطماطم( والفراولة واخل�ض 
و�شواها. وباجلمع بني عدة ابتكارات، مثل ت�شميم الدفيئة 

حتليل نتائج ال�سيا�سات

ال�صنوات  خلل  اعتمادها  مت  التي  الزراعية  ال�صيا�صات  تاأثري  كان 
اإلى  ذلك  ويرجع  القمح،  اإنتاج  زيادة  على  اإيجابيًا  املا�صية  الع�صرين 
بني  النتاج  زاد  والراأ�صية.   الأفقية  امل�صتويات  كافة  على  التطوير 
تلك  �صمن  ذلك  ويعود  املئة،  يف   74 بن�صبة  و2012   1990 عامي 
الن�صبة الى  74 يف املئة نتيجة لتح�صني الإنتاجية و26 يف املئة ب�صبب 
امل�صاحة  ن�صبة  متو�صط  اأن  الإح�صاءات  تبني  امل�صاحات.  يف  التو�صع 
 1996 عامي  بني  القمح  من  املخططة  امل�صاحة  ن�صبة  اإلى  املزروعة 
124 يف املئة يف عام  104 يف املئة. كانت الن�صبة العلى  و2013 هو 

.2013 عام  يف  املئة  يف   82 الدنى  والن�صبة   ،2001

الآثار الإيجابية وال�سلبية لل�سيا�سات الزراعية

زيادة  هي:  املعتمدة  الزراعية  لل�صيا�صات  الإيجابية  الآث��ار  كانت 
اامل�صاحة املزروعة يف املناطق املروية والبعلية ، حتقيق الكتفاء الذاتي 
ال�صعرات  من  الفرد  ن�صيب  وزيادة  الزراعية،  املنتجات  من  العديد  يف 
ح�صة  وزيادة  الزراعي،  للإنتاج  الإجمالية  القيمة  زيادة  و  احلرارية، 
املواد اخلام الزراعية واملنتجات الزراعية امل�صنعة من اإجمايل ال�صادرات 
الزراعية  الطرق  مثل  الريفية  املناطق  يف  التحتية  البنية  وتطوير 

والكهرباء واملياه و الت�صالت والتخزين والنقل.
 

: تدهور  املعتمدة  فكانت  الزراعية  لل�صيا�صات  ال�صلبية  التاأثريات  اأما 
خ�صوبة الرتبة و تلوث  الرتبة و املياه ب�صبب ال�صتخدام املفرط للري ، 
ونق�ض اإمدادات املياه وخا�صة املياه اجلوفية ب�صبب احلفر الع�صوائي 
الأر�ض املجزاأة املعيق  الر�صيد للمياه، وملكية  للآبار وال�صتخدام غري 
يف  ال�صتثمار  اأنظمة  وغياب  الإرث  نظام  ب�صبب  الزراعية  للمكننة 
امللكيات امل�صرتكة، وعدم تلوؤم اأن�صطة الت�صويق والت�صدير والت�صنيع  

مع زيادة الإنتاج الزراعي.
 
جمد جمال، م�ساعد املدير العام للتوا�سل احلكومي، املركز الدويل للبحوث الزراعية 

يف املناطق اجلافة ) اإيكاردا(.

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200

ا�صترياد وت�صدير القمح يف �صوريا )األف طن(

الواردات اخلطيةالواردات ال�صادرات اخلطيةال�صادرات

20
10

20
08

20
06

20
04

20
02

20
00

19
98

19
96

19
94

19
92

19
90

19
88

19
86

19
84

19
82

19
80



65 البيئة العربية: الأمن الغذائي

املرتفعة،  احلرارة  درجات  لتحّمل  ن  حم�شّ ب�شكل  الزراعية 
تخّف�ض  التي  للآفـات  املتكاملـة  الإدارة  وممار�شـات 
ذات  املائية  الزراعة  واأنظمة  امل�شّرة،  املبيدات  ا�شتخدام 
متّكنت  النباتية،  واملغّذيات  للمياه  الأوتوماتيكي  ال�شبط 
ماء  وحدة  لكل  الإنتاجية  تعظيم  من  البحثية  املبادرات 

واأر�ض يف الزراعية املحمية )ال�شكل 11(.

وقطر  والإمرات  ُعمان  الكبرية  العائدات  �شّجعت 
لت�شجيع  حتفيزية  �شيا�شة  تنفيذ  على  والبحرين 
اإلى  التقليدية  الرتبة  زراعة  من  التحّول  على  املزارعني 
وتكنولوجيات  املتكامل  الإنتاج  واعتماد  تربة  بل  الزراعة 

اإدارة الآفات.

 3. زيادة اإنتاجية املياه 

عرب ري الأحوا�ض املرتفعة 

زراعة الأحوا�ض املرتفعة ممار�شة زراعية قدمية يف م�شر 
املحافظة  فوائد  من  والعديد  املياه  يف  بالقت�شاد  تت�شم 
الأر�ض،  على  املاء  ا�شتعمال  تخّف�ض  فهي  البيئة.  على 
جيدة  تهوئة  ذلك  عن  وينتج  بالرت�شيح.  املاء  فقد  يقّلل  ما 
ب�شهولـة  وال�شيطرة  لل�شماد،  كـفوء  وا�شتخدام  للجذور، 
على الأع�شاب ال�شاّرة. غري اأن املزارعني ال�شغـار واجهـوا 
التكنولوجيا،  هذه  من  ال�شتفادة  يف  �شعوبة  تاريخيـًا 
تلئم  ول  مكلفة  الأحوا�ض  يف  للزراعة  اللزمة  الآلت  لأن 

الأرا�شي املجّزاأة.

الوطني  املركز  مع  بال�شراكة  موؤّخرًا،  اإيكاردا  علمـاء  طّور 
للبحث والإر�شـاد الزراعي، تكييفًا مبتكرًا للآلت املطلوبة 
اللعبة  يغرّي  ذلك  اأخذ  وقد  املرتفعة.  الأحوا�ض  يف  للزراعة 
م�شر.  يف  النيـل  دلتـا  منطقـة  يف  ال�شغار  املزارعني  عند 
فقد اأّدت زراعة القمـح يف الأحوا�ض املرتفعة اإلى توفري 24 
حم�شول  يف  املئة  يف   34 وزيادة  الري،  ميـاه  يف  املئة  يف 
ا�شتخـدام  كفاءة  يف  املئة  يف   78 مبقدار  ن  وحت�شّ القمح، 
 .)12 )ال�شكل  ال�شرقية  حمافظة  يف  املزارعني  لدى  املـاء 
املثرية  ونتائجهـا  التكنولوجيا  هذه  ب�شاطة  اإلى  وبالنظر 
للإعجاب، فقد اكت�شبت زخمًا ب�شرعة يف م�شر، وُنقلت اإلى 
والعـراق  ونيجرييا  واإرتريا  واإثيوبيا  ال�شـودان  مثل  بلدان 

واملغـرب.

ج. اإدارة امللوحة لتعزيز الأمن الغذائي

يوؤّثر تراكم الأملح يف الرتبة على الأرا�شي الزراعية حول 
امللوحة  توؤّثر  اجلاّفة.  املناطق  يف  حّدة  اأ�شّد  لكنه  العامل، 
�شلبًا على مردودات املحا�شيل، فت�شّر مبدخول املزارعني 

هناك  احلّظ  ل�شوء  ولكن  اأرا�شيهم.  ترك  على  جتبهم  اأو 
يف  اإدارتهـا  اأو  امللوحة  خلف�ض  حمـدودة  ا�شرتاتيجيات 
العديد من البلدان املتاأّثرة. وتقوم اإيكاردا، عب �شراكاتهـا 
معاجلة  ا�شرتاتيجيات  بو�شع  واإيران،  والعراق  م�شر  مع 
ت�شتند اإلى البحوث للمزارعني ومدراء املياه الذين يتعاملون 

مع تزايد ملوحة الرتبة.

اأن  حد  اإلى  العراق  اأنحاء  بع�ض  يف  جدًا  منت�شرة  امللوحة 
مقيدًا  رئي�شيًا  عامًل  بات  الزراعية  الأنظمة  على  تاأثريها 
للإنتاجية الزراعية. وقد تناول بحث اإيكاردا يف �شهل ما بني 
توافر  حمدوديـة  عن  الناجمة  امل�شاكل  العراق  يف  النهرين 
القدمية  الري  وممار�شات  بامللوحة،  الري  مياه  وتاأّثر  املياه، 

ري الأحوا�ض املرتفعة يف م�صر اأدى اإلى توفري 24  يف املئة ال�صكل  12
من مياه الري وزيادة 34 يف املئة يف حم�صول القمح

زيادة اإنتاجية املياه للطماطم يف اأنظمة الإنتاج املائيةال�صكل  11
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التي توؤدي اإلى تراكم امللح على نطاق وا�شع يف الرتبة واملياه 
متّلح  ملعاجلة  التو�شيات  من  عددًا  البحث  حّدد  اجلوفية. 
ون�شح  امل�شتقبل.  يف  الغذائي  الأمن  �شمان  اأجل  من  الرتبة 
باعتباره  الت�شريف،  من�شاآت  بتح�شني  التحديد  وجه  على 
من  العراقيني  املزارعني  متّكن  ل�شمان  الأولى  اخلطوة 
مبتكرًا  نهجًا  اإيكاردا  طّورت  كما  بنجاح.  الإنتاج  موا�شلة 
وامل�شح  بعد  من  ال�شت�شعار  با�شتخدام  لها  خرائط  وو�شع 
مبوا�شيع  املتعّلقة  الإدارية  القرارات  يف  ي�شاهم  ما  امليداين، 

تطوير الزراعة يف البلد.

د. تعزيز الفلحة امل�صتدامة عرب الزراعة 
للموارد  احلافظة 

الزراعية  الأر�ض  حرث  عدم  ممار�شة  هي  احلافظة  الزراعة 
الرتبة  خ�شوبة  لتح�شني  احلقل  يف  املح�شول  بقايا  وترك 
واملحافظة على املاء. يف الأنظمة البيئية الزراعية اجلاّفة يف 
العامل، ميكن اأن تعـود الزراعة احلافظة بفوائد مبا�شـرة على 
الهام�شية  الزراعية  املناطق  يف  �شيما  ل  ال�شغار،  املزارعني 
�شروريان  عاملن  ثمة  الدخـل.  املنخف�شـة  للبلـدان 
وهما  اجلافة،  الأرا�شي  يف  احلافظة  الزراعة  اعتماد  لنجاح 
ولكي  لل�شيا�شات.  املوؤاتية  والبيئة  امللئمة  التكنولوجيات 
بّد  ل  العربية،  البلدان  يف  تاأثريًا  احلافظة  الزراعة  حتدث 
اإحداث تغيري يف مفاهيم �شّناع القرار ب�شاأن فوائد هذه  من 
احلافظة  الزراعة  فوائد  اإظهار  على  اإيكاردا  وترّكز  التقنية. 
املزارعني  فاإن  لذلك،  ونتيجـة  املجتمعات.  اأمـام  مبا�شـرة 
اإلى  يعودون  ل  حـرث  بل  الزراعـة  اإلى  يتحّولـون  الذين 

احلراثـة  اإل نادرًا. 

يف  �شيما  ل  و�شركاوؤها،  اإيكاردا  جتريه  الذي  العمل  اأظهر 

يف  وزيادة  التكاليف  يف  كبريًا  انخفا�شًا  والعراق،  �شورية 
احلرث  عدم  يعتمدون  الذين  ال�شغار  للمزارعني  املكا�شب 
والبذر املبّكر يف البلدان النامية. وبناء على نتائج التجارب 
احلافظـة  الـزراعة  اأثبتت  املزارعني  وخبات  احلقل  يف 
زيادة الدخل من القمح مبا ي�شل اإلى 200 دولر/هكتار يف 

�شورية و300 دولر/هكتار يف العراق )ال�شكل 13(.

ه�. تعزيز الإنتاجية الزراعية وحت�صني 
الأرا�صي الهام�صية املعي�صة يف 

يعتب تكامل املحا�شيل والرثوة احليوانية عن�شرًا حا�شمًا يف 
امل�شرتك  بال�شتغلل  ي�شمح  اجلاّفة  الأرا�شي  زراعة  اأنظمة 
و�شركاوؤها  اإيكاردا  طّورت  وقد  املتاحة.  للموارد  واملفيد 
بني  فعال  تكامل  لإحداث  نوها  وح�شّ الطرق  من  جمموعة 

اأنظمة اإنتاج املحا�شيل والرثوة احليوانية واملراعي.

هذه:  ت�شمل 

• من 	 �شفوف  بني  ممرات  يف  بزراعته  ال�شعري  اإنتاج 
ال�شجريات

•  اإنتاج العلف يف املزارع	

• لل�شناعة 	 اجلانبية  املنتجات  من  علف  اأكدا�ض 
الزراعية

• �شّبار بل �شوك و�شجريات للعلف	

• تعزيز املراعي الطبيعية واإدارة املراعي	

الكلفة ال�صكل  13 منخف�صة  حرث  بل  بّذارة  وابتك�ار  النموذجي�ة  التجربة  عر�ض  خلل  من  احلافظة  الزراعة  ت�صجيع 
م�صنوعة حمليًا  ) اإلى اليمني(.  ) اإلى الي�صار(: قمح ينمو على بقايا املح�صول

 



67 البيئة العربية: الأمن الغذائي

 نور عبدي

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  احلديث  القت�صادي  النمو  يخلق  مل 
تنامي  ل�صتيعاب  الوظائف  من  املطلوب  العدد  اأفريقيا  و�صمال 
القوة العاملة والبطالة، خ�صو�صًا يف �صفوف ال�صباب، وهذا حتد 

جدي تواجهه املنطقة.

هي  ال�صباب  بطالة  املتحدة،  للأمم  الدولية  العمل  ملنظمة  وفقًا 
اأفريقيا حيث واحد من  الأعلى يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
كل اأربعة �صبان عاطل عن العمل، اأي نحو �صعفي املعدل العاملي. 
الى  الريفية  املناطق  من  ال�صباب  هجرة  تزداد  العمل،  عن  وبحثًا 
لل�صباب  احل�صري  الدفق  هذا  العربي.  العامل  يف  احل�صرية  املدن 
باملهن  ال�صباب  اهتمام  عدم  منها  العوامل،  من  عدد  عن  ناجت 
الزراعية، ما يوؤثر مبا�صرة بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ومنو 
املناطق  يف  يبقون  الذين  وال�صباب  املنطقة.  يف  الريفي  القت�صاد 
والتدريب  والتعليم  املالية  الو�صائل  تنق�صهم  ما  غالبًا  الريفية 
كاف  دخل  لتوليد  �صرورية  عوامل  وهي  الأ�صواق،  الى  والو�صول 

حت�سني الو�سع الجتماعي والقت�سادي لل�سباب لتعزيز الأمن الغذائي الأ�سري

• احليوانات 	 �شحة  احليوانات:  اإنتاجية  زيادة 
مبا  الوراثية  للموارد  الأف�شل  ال�شتخدام  وتغذيتها، 
القطعان،  اإدارة  حت�شني  البية،  ال�شللت  ذلك  يف 

اإلى الأ�شواق واملنتجات حت�شني الو�شول 

• اإعادة تاأهيل املراعي املتدهورة وحت�شني اإدارة الرعي.  	

ال�شللت البلدية من احليوانات املجرتة ال�شغرية هي مكّون 
مهم يف هذا النظام املتكامل للإنتاج، يتمّيز بالقدرة العالية 
على التكّيف مع التغرّيات التي تطراأ على البيئة. وقد اأثمرت 
�شنوات من بحوث الرثوة احليوانية يف اإيكاردا عن ت�شنيف 
الو�شطى  اآ�شيا  يف  البلدية  املجرّتات  �شللت  جلميع  كامل 
وغرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا، وهي متاحة جمانًا مبثابة مورد 

دويل.

تعتب اإنتاجية املياه ق�شية اأ�شا�شية اأي�شًا يف اأنظمة املحا�شيل 
والرثوة احليوانية. وقد ُطّورت تكنولوجيات لتعزيز اإنتاجية 
املياه يف زراعة العلف، عن طريق اختيار العلف، وا�شتخدام 
وال�شتخدامات  العلف،  مياه  واإدارة  املتبقية،  املخلفات 
املمار�شات  مع  التقليدية  الأنظمة  وُكّيفت  للمياه.  املتعّددة 

الأكرث ا�شتدامة، مثل تكييف نظامي »الطابية« و»اجل�شور« 
اأن  وميكن  املائية.  وامل�شاقط  املاء  ح�شاد  لإدارة  تون�ض  يف 
ت�شاعد تعديلت اأخرى يف خف�ض ال�شغط عن املراعي، مثل 
اأنظمة ال�شعري/الرثوة احليوانية والنظر يف اعتماد املراعي/

الرثوة احليوانية مقابل التغذية املح�شورة.

V.  فر�سة ل�سّد »فارق الغالل« من اأجل 
تعزيز الأمن الغذائي

املزارعني  غلة  ط  متو�شّ بني  الغلل  فارق  حتليل  ي�شري 
اإلى  البحث  حمطة  يف  النموذجية  العملية  التجارب  وغلة 
وجود فر�شة كبرية لزيادة الإنتاجية يف البلدان العربية. 
مت  كمثال،  و�شورية  املغرب  يف  القمح  اإنتاج  وبا�شتخدام 
للأنظمة  املئة  يف   45 بنحو  الغلل  فارق  ط  متو�شّ ح�شاب 
املروية يف املغرب و82 يف املئة للأنظمة البعلية يف �شورية 

)ال�شكل 14(.

خطوة  الغلل  فارق  خلف  تقف  التي  الأ�شـباب  فهم  اإن 
الفارق  و�شـّد  امللئمـة  احللول  اأف�شل  لتحديد  مهمـة 
بني  للفارق  يكون  قد  اإيكاردا،  بحوث  على  وبناء  بنجـاح. 

اأما  الأ�صري.  الغذائي  الأمن  من  مقبولة  م�صتويات  على  للحفاظ 
غري  يكونون  ما  فغالبًا  احل�صرية  املناطق  الى  يهاجرون  الذين 

قادرين على ك�صب دخل كاف لتحقيق الأمن الغذائي.

يف اأوا�صط العام 2012 اأطلق البنك الإ�صلمي للتنمية برنامج دعم 
عمالة ال�صباب بتمويل اجمايل مقداره 250 مليون دولر للت�صدي 
اأربعة  يف  الربنامج  تنفيذ  ويجري  ذكرها.  �صبق  التي  للتحديات 
بلدان يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، هي م�صر وتون�ض 
وليبيا واليمن. وعند اإجناز الربنامج ُيتوقع اأن يخف�ض البطالة 15 

يف املئة والفقر 10 يف املئة يف مواقع امل�صاريع امل�صتهدفة.

الريفية،  املناطق  يف  للعمالة  املولدة  امل�صاريع  الربنامج  ومي��ول 
مع  وان�صجامها  ال�صباب  مهارات  لتعزيز  القدرات  بناء  ون�صاطات 
�صل�صلة  الربنامج  ميول  العمالة،  توليد  ظل  ويف  ال�صوق.  حاجات 
م�صاريع نوعيةقيم يف الب�صتنة وال�صلع ذات القيمة العالية مثل النب 
التمويل مبقادير قليلة  الى ذلك، يقدم الربنامج  والع�صل. وا�صافة 

لدعم اإقامة املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف القطاع الزراعي.
 

نور عبدي، اخت�سا�سي زراعة اأول يف البنك الإ�سالمي للتنمية، جدة.

مبادرة البنك الإ�سالمي للتنمية



دور العلم والتكنولوجيا يف تعزيز الأمن الغذائيالف�صل 682

يبني  كما  اأ�شباب  عدة  الفعليـة  والغلة  املحتملـة  الغلة 
ال�شكل 15. لذا ت�شمل ال�شرتاتيجيات الرئي�شية خلف�ض 

فارق الغلل:

• زيادة كفاءة نقل التكنولوجيا	

• ا�شتخدام املمار�شات املو�شى بها: تاريخ البذار، معّدل 	
ا�شتخدام  الزراعية،  الدورة  ال�شماد،  مقدار  البذار، 

اآلت املزرعة امللئمة، اإدارة الأمرا�ض والآفات

• ال�شتهداف امللئم للأ�شناف وفقًا ملنطقة الإنتاج	

• توافر املدخلت يف الوقت املنا�شب: البذور النوعية، 	
الأ�شمدة املياه، 

• التدّخل احلكومي و�شيا�شات تقوية توافر املدخلت 	
املحا�شيل وت�شويق 

VI.  الدور احليوي لل�سراكات

التحويلية  الإمكانات  الزراعية  البحوث  من  عقود  اأثبتت 
ميكن  كيف  هو  الكبري  وال�شـوؤال  والتكنولوجيا.  للعلم 
التقّدم  وموا�شلـة  املتاحة  التكنولوجيـات  اإمكانات  حتقيق 
التغرّي.  ال�شريع  العامل  احتياجات  ملجاراة  جدًا  ال�شـروري 
الفّعالة  البحثيـة  ال�شراكـات  اإقامة  يف  ذلك  مفتاح  يكمن 
والتكامل  امل�شرتكة  امل�شالح  ا�شتغـلل  للفاعلني  تتيح  التي 

لتحقيق اأو�شـع  املكا�شب.

اأ. �صراكات اأ�صحاب العلقة لربط البحوث 
لتنمية با

لل�شتفادة الكاملة من التقّدم يف العلم والتكنولوجيا، يجب 
تكنولوجيات  ا�شتيعاب  ويعتب  بالتنمية.  البحوث  ربط 
الزراعة اجلديدة وتعميمها على املجتمعات حيويًا لتحقيق 
اإقامة �شراكة فّعالة بني  اإلى  الأثر واملنافع، مما يحتاج  اأبلغ 

جميع اأ�شحاب العلقة.

وجدت  التنمية،  اأجل  من  البحث  مبادرات  جناح  ل�شمان 
املركز  مع  ال�شراكة  هي  فّعالية  الأكرث  الطريقة  اأن  اإيكاردا 
املحلية،  واجلامعات  الزراعي،  والإر�شاد  للبحث  الوطني 
يعمل  املزارعني.  وجمموعات  البحثية،  واملوؤ�ش�شات 
من  بدعم  العربية،  اجلزيرة  ل�شبه  الإقليمي  البنامج 
والجتماعية  القت�شادية  للتنمية  العربي  ال�شندوق 
وال�شندوق الدويل للتنمية الزراعية، مبثابة مثال يحتذى 
باأكمله  البلد  على  لتعميمها  نتائجه  ُتعتمد  حيث  به 
من  املزارعني  معي�شة  �شبل  يف  كبري  حت�شني  وحتقيق 
بيد  يدًا  اإيكاردا  علماء  ويعمل  القوية.  ال�شراكات  خلل 
�شبعة  يف  الزراعي  والإر�شاد  للبحث  الوطنية  املراكز  مع 
الأبحاث،  ومعاهد  املحلية  واجلامعات  م�شتفيدة،  بلدان 
وجمموعات املزارعني التجريبية، لتطوير حزم التكنولوجيا 
واإثباتها عمليًا والتحّقق منها من اأجل حت�شني �شبل املعي�شة 
تعظيم  طريق  عن  امل�شتدامة  املمار�شات  وتعزيز  الريفية 
يف  للأداء  اأ�شا�شي  مقيا�ض  وهو   – املياه  ا�شتخدام  كفاءة 

املنطقة ال�شحيحة جدًا باملياه.

الإقليمي  البنامج  اأن  لل�شراكة  العديدة  النجاحات  من 
يف  الكفـاءة  العالية  الأعلف  حـّدد  العربية  اجلزيرة  ل�شبه 
ا�شتخدام املياه، مثل ع�شب »بافل« ويرّوج له للحلول حمل 
العلف الذي ت�شيع زراعته. ومع اأن ذلك ميكن اأن يخّف�ض 
املزارعني  فاإن  الن�شف،  اإلى  املطلـوب  الـماء  ط  متو�شّ
يوّفر  ُعمان،  ففي  العلف.  اإنتاج  يف  زيادة  اأي�شًا  ي�شهدون 
مكان  بافل  ع�شب  باعتماد  املاء  من  املئة  يف   55 املزارعون 
نحو  املزارعون  يوّفر  الإمارات،  ويف  ال�شائع.  رود�ض  ع�شب 
اجلافـة  املـادة  من  طن  لكل  املـاء  من  مكعبًا  مـرتًا   850
املنتجة مقارنة بع�شب رود�ض، ما يرتجم اإلى زيادة �شنوية 
دولة  قـّررت  وبالتايل  للهكتـار.  دولرًا   545 مبعدل 
بع�شب  وا�شتبدالـه  رود�ض  ع�شب  زراعة  حظر  الإمارات 
بافل العايل الكفاءة يف ا�شتخدام امليـاه ، وهي تقدم قرو�شًا 
رة للمزارعني مع منح حتفيزية �شمنية. وعلى نحـو  مي�شّ
باإدخال  والبحـرين  وقطر  والإمـارات  ُعمان  تقوم  مماثل، 
حوافـز لت�شجيـع اعتماد حزمة تقنية الزراعة بل تربة التي 

تثّبتت منها املبادرة وعممتها  )الق�شم IV. ب.2(.
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Pala et al., 2011. :امل�سدر

حتليل فارق غلل القمح يف املغرب و�صورية ال�صكل 14
)2004 – 1995(
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 ب. �صراكات ثنائية ومتعددة الأطراف
لإجراء بحوث وا�صعة النطاق وحتقيق فوائد 

النطاق وا�صعة 

يعّد العمل يف �شراكات ثنائية ومتعـّددة الأطراف بغيـة دعم 
البحوث الواعدة ذا قيمـة كبرية للبـلدان امل�شـاركة واملنطقة، 
للتحديات  الت�شّدي  يف  العلماء  بني  التعاون  يبني  لأنه 

املماثلة وال�شعي لإيجاد حلول تقنية للأمن الغذائي.

ويعتب م�شروع الأمن الغذائي يف البلدان العربية، املدعوم 
والجتماعية  القت�شادية  للتنمية  العربي  ال�شندوق  من 
التنمية  وبنك  القت�شادية  للتنمية  الكويتي  وال�شندوق 
ويقّدم  ال�شراكات،  هذه  مثل  تاأثري  على  مثاًل  الإ�شلمي، 

كدرا�شة حالة يف هذا الف�شل.
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البيولوجية القيود 

ال�شللة •	
املاء •	

ال�شاّرة الأع�شاب  •	
احل�شرية والآفات  الأمرا�ض  •	

الرتبة خ�شوبة  •	
امللوحة مثل  الرتبة  م�شاكل  •	

القت�صادية الجتماعية  القيود 

املدخلت توافر  •	
والعائدات التكاليف  •	

لت�شليف ا •	
الأ�شعار •	

وال�شلوكيات التقاليد  •	
املعرفة •	

املدخلت توافر  •	
وال�شيا�شات املوؤ�ش�شات  •	

حتليل فارق غلل القمح يف تون�ضال�صكل  15

اأ�صناف القمح املح�ّصنة التي  يف �صورية، مت اجلمع بني ا�صتخدام 
املح�ّصنة  الإدارة  اإيكاردا،  مع  بالتعاون  الوطني  الربنامج  اأطلقها 
للمياه، وتوفري املدخالت يف الوقت املنا�صب، وال�صيا�صات املالئمة. 
يف  الزراعية  احلزمة  من  جزءاً  باعتباره  التكميلي  الري  واأُدخل 

املناطق البعلية حيث املياه عامل مقّيد.

ارتفعت غلل القمح على امل�صتوى الوطني من 1.25 طن/هكتار 
يف الظروف البعلية اإلى 3 طن/هكتار نتيجة الري التكميلي ويف 
يف  املوؤاتي  التحّول  من  وبدعم  ملئمة.  م�صتنبطة  اأ�صناف  وجود 
يف  القا�صي  للقمح  ال�صنوي  الإنتاج  ارتفع  الوطنية،  ال�صيا�صة 
زيادة  دون  من  املا�صية  �صنة   28 خلل  ا�صعاف  اأربعة  �صورية 
كبرية يف م�صاحة الأر�ض املزروعة بالقمح، ما اأدى اإلى تعزيز الأمن 

الغذائي على امل�صتويني الأ�صري والوطني.

النهج املتكامل لتح�سني الإنتاجية: تعظيم مردود احلبوب

تعادل هذه الزيادة يف الإنتاج زيادة �صنوية يف املداخيل الوطنية 
بنحو 350 مليون دولر.

ومن  م�صّدر.  بلد  اإلى  للقمح  م�صتورد  بلد  من  �صورية  تطّورت 
الأخرى  البلدان  من  العديد  لتجربة  وخلفًا  للهتمام،  املثري 
فوائد  �صملت  امل�صتفيدين(،  اأكرث  هم  الكبار  املزارعون  )حيث 
هذه البحوث يف �صورية جميع املزارعني – ال�صغار واملتو�صطني 

والكبار.

 
الوطني عن طريق  الغذائي  الأمن  تعزيز  اإمكانات  النجاح هذه  تظهر ق�سة 

بيئة  يف  الطبيعية  املوارد  اإدارة  مع  املحا�سيل  حت�سني  اأي  املتكامل،  النهج 

�سيا�سات متكينية.
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اإيكاردا  مبادرة  ال�شراكة  هذه  على  الأخرى  الأمثلـة  من 
للمياه وحت�شني م�شتوى املعي�شة. وهي ثمرة �شراكة بني 
اإيكاردا واملراكز الوطنية للبحث والإر�شاد الزراعي يف �شبعة 
وتقّدم  الدولية،  للتنمية  الأمريكية  والوكالة  عربية  بلدان 
لتداول  تلتقي  كي  اجلاّفة  الأرا�شي  لبلدان  فريدة  فر�شة 
تدهور  حلول  لتطوير  اللزمة  النطـاق  الوا�شعة  البحوث 

الأر�ض وندرة املياه.

معيارية  مبادرة  املعي�شة  م�شتوى  وحت�شني  املياه  مبادرة 
يف  وتختبها  التكنولوجيات  تطّور  املوقع،  على  قائمة 
مماثلة  زراعية  بيئية  اأنظمة  على  تعّممها  ثم  واحد  موقع 
اإتاحة  العلمي  التعاون  وي�شمن  ال�شراكة.  مواقع  �شمن 
جمموعة قوية من البيانات والتحليلت من خمتلف فروع 
املعرفة، لتقييم تاأثريات تكنولوجيات اإدارة الأرا�شي واملياه 

وملءمتها للتعميم على الأنظمة البيئية الزراعية املماثلة.
تقوم املبادرة بو�شع ا�شرتاتيجية متكاملة للمياه وا�شتخدام 
الأرا�شي وحت�شني م�شتوى املعي�شة يف اأنظمة اإيكولوجية 
ت�شتهدف  بحيث  جتريبيًا،  واختبارها  خمتلفة،  زراعية 
والأرا�شي  و�شورية،  وتون�ض  لبنان  يف  البعلية  الأرا�شي 
يف  واملراعي  وم�شر،  وتون�ض  والعراق  اليمن  يف  املروية 
ا�شتك�شف   ،2012 العام  من  واعتبارًا  وفل�شطني.  الأردن 
امل�شتدامة  للإدارة  خمتلفة  تكنولوجيا   40 املبادرة  فريق 
هذه  بع�ض  معيارية.  مواقع  يف  والأرا�شي  للمياه 
حني  يف  التجربة،  مرحلة  يف  يزال  ل  التكنولوجيات 
الذي  املرتفعة  الأحوا�ض  ري  مثل  اأخرى،  تكنولوجيات  اأن 
اخُتب يف م�شر ومتخ�ض عن اإثبات عملي قوي للنتائج، هو 
يف طريقه للتعميم يف العراق وال�شودان وتون�ض واإثيوبيا. 
ويف ا�شرتاتيجية اأخرى لتح�شني �شبل معي�شة املزارعني، 
وتتثّبت  املحمية  للزراعة  نة  حم�شّ اأ�شاليب  املبادرة  تختب 
املواقع  يف  ق�شوى  مياه  اإنتاجية  حتقيق  اأجل  من  منها 

املعيارية يف العراق.

ج. �صراكات القطاعني العام واخلا�ض 
كعوامل حتفيز ومتكني 

واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�شراكات  تعمل  ما  غالبًا 
مبثابة عوامل حمفزة، وت�شّكل يف بع�ض احلالت عوامل 
تعميم  يف  ــرية  الأخ املرحلة  لتجاوز  الرئي�شية  التمكني 
التكنولوجيات واإحداث تغيري رئي�شي. يقّدم هذا النهج حًل 
يك�شب فيه اجلميع، بامل�شاعدة يف التوفيق بني الحتياجات 
ويف  الأمام،  اإلى  احليوية  امل�شاريع  لدفع  واخلا�شة  العامة 

ن�شر التكنولوجيات اجلديدة.

ال�شتفادة  اأن  اإيكاردا  بحوث  ك�شفت  املثال،  �شبيل  على 

اآ�شيا  بلدان  يف  احلافظة  الزراعة  ممار�شات  من  املنخف�شة 
الو�شطى وغرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا ترجع اإلى اأن البّذارات 
بل حرث غري مكّيفة مع الحتياجات املحلية وغري حمتملة 
اأو  اأوروبا  اأو  البازيل  يف  امل�شنوعة  فالبّذارات  التكاليف. 
دولر،  و60,000  اأمريكا ال�شمالية تكّلف ما بني 30,000 

ول تلئم ملكيات �شغار املزارعني.

م�شّنعي  اإيكاردا  �شاركت  الزجاجة،  عنق  من  للخروج 
العراق  و�شمال  �شورية  �شمال  يف  املحليني  املاكينات 
املوجودة  التقليدية  البّذارات  لتكييف  والأردن،  )املو�شل( 
يحتمل  بحيث  ــرث،  ح بل  الــزراعــة  اآلية  مع  ال�شوق  يف 
املزارعون ال�شغار تكاليفها. قبل امل�شاركة يف هذا امل�شروع، 
الزراعة  تكنولوجيا  يعرفون  املحلّيون  ال�شناعيون  يكن  مل 
ويلز  �شاوث  وجامعة  اإيكاردا  من  علماء  فعمل  حرث.  بل 
الأو�شرتالية مع م�شّنعي املاكينات الزراعية املحليني لتطوير 
البّذارة  واخُتبت  اأمتار.   3.6 طوله  اأويل  منوذج  واإنتاج 
التابعة  للبحوث  مرو  حمطة  يف  حرث  بل  للزراعة  املحّولة 
لإيكاردا يف اإربد )الأردن( خلل مو�شم 2013/2012، 
املمار�شات  نقل  عن  ف�شًل  وهكذا،  واعدة.  النتائج  وجاءت 
ايرادات  م�شدر  ال�شراكة  هّياأت  املزارعني،  اإلى  امل�شتدامة 
جديد لل�شناعيني املحليني، ما ي�شتحدث وظائف جديدة 

لإ�شلح املاكينات و�شيانتها.

اإمبل�شورا  و�شركة  اإيــكــاردا  بني  ــرى  اأخ �شراكـة  ــزت  رّك
اأغريكول املك�شيكية )IASA( على حتويل ال�شعري اإلى مولت 
حت�شني  برنامج  خلل  ومن  املــوارد.  فقراء  دخل  لتعزيز 
ال�شعري، ت�شّلم اإيكاردا اإلى »اإيا�شا« اأمناطًا وراثية متقّدمة 
مع  للتكّيف  الإمكانات  باأف�شل  يحظى  الذي  ال�شعري  من 
الوراثية  االأمناط  هذه  اإيا�صا  وتخترب  املك�صيكية.  الظروف 
اإيكاردا  اإلى  البيانات  وتقّدم  مولت،  اإلى  الت�شنيع  جلودة 
مثل  وطنيني  �شركاء  مع  اجلودة  العايل  املولت  لت�شارك 
املحلية.  اخلمائر  الريفيات  الن�شاء  تنتج  حيث  اإثيوبيا 
اإلى  اإيكـاردا  ت�شعى  اإيا�شا،  مع  ال�شراكـة  هذه  خلل  ومن 
ا�شتغـلل فر�شة بحث جديد لتح�شني �شعري املولت، ويف 
يف  واملزارعني  الريفيات  مداخيـل  زيــادة  نف�شه  الـوقت 

املناطق اجلاّفـة.

VII. خال�سة وتو�سيات

القـدرة  القائمـة  والتكنولوجيـا  العلم  وموارد  اأدوات  تتيح 
اأن  يجب  لكن  العربية.  البلدان  يف  الإنتاج  زيادة  على 
الأ�شا�ض  حجر  الطبيعية  للموارد  امل�شتدامة  الإدارة  تكون 
ة  اله�شّ الزراعية  البيئية  الأنظمة  يف  الزراعية  للممار�شات 

يف املنطقة.
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ويجب الت�شديد على ما ياأتي:

• ال�شيا�شي	 والدعم  ال�شيا�شات  بيئة  متكني 

• ال�شتثمار يف العلم والتكنولوجيا، وبحوث حت�شني 	
القمح، واإدارة املحا�شيل

• الزراعية	 التنمية  ال�شتثمار يف 

• اإنتاج القمح	 التكثيف امل�شتدام لأنظمة 

• حت�شني اإدارة املياه والأ�شمدة 	

• م�شتوى 	 على  وت�شليمها،  البذور  لإنتاج  فعال  نظام 
ر�شمي وغري ر�شمي

• وتفعيلها	 التكنولوجيا  نقل  اآليات  تو�شيع 

• تطوير القدرات والدعم املوؤ�ش�شي	

• والت�شبيك	 املبتكرة  ال�شراكات 

كثيـر من املزارعني ال�شغار يف املنطقة عـالقون يف �شرك 
وندرة  املحا�شيل،  مردود  و�شعف  الفقر،  من  دائمة  حلقـة 
واملوؤ�ش�شات  ال�شيا�شات  اإلى  والفتقـار  الطبيعية،  املوارد 
الداعمة. كما اأن التزايد ال�شكاين ال�شريع والتعّر�ض ملخاطر 
تغرّي املناخ ب�شكـل يزيد كثريًا عما يف اأنحاء اأخرى من العامل، 
املحليـة.  املجتمعات  تواجهها  التي  التحّديات  �شيفاقمـان 
والتكنولوجيـا  العلم  يف  ال�شتثمـار  يعتب  لذلك،  ونتيجـة 

لدعم التنمية الزراعية يف البلدان اأمرًا حا�شمًا.

بقوة  وثيقـًا  ارتباطـًا  ترتبط  والبحث  العلم  فائـدة  اأن  غري 
فاإن  عقود،  ثلثة  جتـربة  اإلى  وا�شتنادًا  ال�شراكـات. 
ال�شراكات ال�شرتاتيجية بني البلدان العربية، وبينهـا وبني 
من  البحوث  لنجـاح  حـا�شمـًا  عامـًل  ت�شّكـل  العالـم،  بقيـة 
البحوث  ربط  ال�شراكــات  هذه  مثـل  وتتيـح  التنمية.  اأجل 
بالتنمية، وتوا�شل العلمـاء ب�شـاأن التحديـات الكـبى من 
 – العلقـة  اأ�شحـاب  جميع  واإفادة  التقـّدم،  ا�شتمـرار  اأجل 

املزارعني واملجتمعـات الريفيـة والدول عمومـًا.
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املراجع

فافيلوف  معهد  مع  بال�رشاكة  اإيكاردا  طورتها   .1

لل�سناعة النباتية يف رو�سيا، و�رشكة بحوث احلبوب 

وتطويرها يف اأو�سرتاليا.

مالحظة
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hkahtani@ksu.edu.sacolleges.ksu.edu.saكلية العلوم الزراعية و الغذاء

اأبحاث تطوير الب�شتنة مبنطقة جنران  bstanh@awalnet.netwww.moa.gov.sa/najres/portalمركز 

info@ksu.edu.saksu.edu.saجامعة امللك �شعود

الإمارات 
املتحدة العربية 

اأبو ظبي للرقابة الغذائية Rashed_alshariqi@adfca.aewww.adfca.aeجهاز 

aayyash@ead.aewww.ead.aeهيئة البيئة – اأبو ظبي

cfa@uaeu.ac.aewww.cfa.uaeu.ac.aeكلية الزراعة و الغذاء

dlindsay@sharjah.ac.aewww.moew.gov.aeحمطة البحوث الزراعية - حكومة ال�شارقة

info@dubiotech.com www.dubiotech.aeجممع دبي للتقنية احليوية والبحوث 

 aprp-yemen@cgiar.orgالهيئة العامة للبحوث و الر�شاد الزراعياليمن

alaqil55@hotmail.com

www.area.gov.ye

hadhramoutuni@y.net.yewww.hist.edu.yeجامعة ح�شر موت للعلوم و التكنولوجيا

ribbon_co@yahoo.comwww.su.edu.yeكلية الزراعة - جامعة �شنعاء

ال�صرق الو�صط
info@uobaghdad.edu.iqwww.coagri.uobaghdad.edu.iqكلية الزراعة - جامعة بغدادالعراق

agro_sbar@moagr.orgwww.zeraa.gov.iqمديرية البحوث الزراعية – وزارة الزراعة

– جامعة املو�شل agriculture@uomosul.edu.iqagriculture.uomosul.edu.iqكلية الزراعة والغابات 

Director@ncare.gov.jowww.ncare.gov.joاملركز الوطني للبحث و الر�شاد الزراعيالأردن

admin@ju.edu.joagriculture.ju.edu.joكلية الزراعة - جامعة الردن

deanagr@just.edu.jowww.just.edu.joكلية الزراعة - جامعة الأردن للعلوم و التكنولوجيا

التكنولوجيا info-sg@hcst.gov.johcst.gov.joاملجل�ض العلى للعلوم و 

الزراعيةلبنـان العلمية  الأبحاث  lari@lari.gov.lbwww.lari.gov.lbم�شلحة 

 كلية الزراعة وعلم الغذاء - اجلامعة المريكية 
يف بريوت

fafs@aub.edu.lb 

  nahla@aub.edu.lb

www.aub.edu.lb

العلمية للبحوث  الوطني  hamze@cnrs.edu.lbwww.cnrs.edu.lbاملجل�ض 

ال�شناعية البحوث  pr@iri.org.lbwww.iri.org.lbمعهد 
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املنظمةاملنطقة/البلد امل�وقع  الإلكرتوينال�ربيد  الإلكرتوينا�صم 
pmaster@arij.orgwww.arij.orgمعهد البحوث التطبيقية - القد�ضفل�شطني

lrc@palnet.comwww.lrcj.orgمركز اأبحاث الأرا�شي

 معهد الدرا�شات البيئبة و املائية 
- جامعة النجاح الوطنية

wesi@najah.eduwesi.najah.edu

الزراعية�شورية العلمية  للبحوث  العامة  gcsar-dir@live.comwww.gcsar.gov.syالهيئة 

الزراعية لل�شيا�شات  الوطني  usama.saadi@napcsyr.netwww.napcsyr.netاملركز 

البذار info@gosm.gov.sywww.gosm.gov.syاملوؤ�ش�شة العامة لإكثار 

وادي النيل
nabilomarster@gmail.comwww.arc.sci.egمركز الأبحاث الزراعيةم�شر

 nwrc@nwrc-egypt.orgاملركز القومي لبحوث املياه

motaleb@nwrcegypt.org

www.nwrc-egypt.org

العلمي البحث  info@nrc.sci.orgwww.nrc.sci.orgمركز 

التكنولوجيا info@asrt.sci.egwww.asrt.sci.egاأكادميية البحث العلمي و 

الزراعيةال�شودان البحوث  arcdg@sudanmail.net www.arcsudan.sdهيئة 

اأفريقيا �صمال 
الزراعيةاجلزائر fchehat02@yahoo.frwww.inraa.dzاملعهد الوطني للبحوث 

الزراعية للمحا�شيل  التقني  itgc@entreprises-dz.comwww.itgc.entreprises-dz.comاملعهد 

للفلحة العليا  الوطنية  dfcre@ensa.dzwww.ensa.dzاملدر�شة 

 crstra@crstra.dzاملركز الوطني للبحث العلمي

 crstra_biskra@yahoo.fr

www.cnrs.fr

-alhendawiramadan@hotمركز البحث الزراعيليبيـا

mail.com

www.arc-icarda-libya.org

 cnrada@mauritel.mrموؤ�شرات العلوم و التكنولوجيا الزراعيةموريتانيا

cnrada@gmail.com

www.asti.cgiar.org

.mohamedbadraoui@gmailاملعهد الوطني للبحث الزراعياملغرب

com

www.inra.org.ma

dg@iav.ac.mawww.iav.ac.maمعهد احل�شن الثاين للزراعة و البيطرة

DF@enameknes.ac.mawww.enameknes.maاملدر�شة الوطنية للزراعة - مكنا�ض

 bo.iresa@iresa.agrinet.tnموؤ�ش�شة البحث و التعليم العايل الفلحيتون�ض

 damaziz@yahoo.fr

www.iresa.agrinet.tn

 houcine.khatteli@ira.rnrt.tnمعهد املناطق القاحلة - مدنني

ira.med@ira.rnrt.tn

www.ira.agrinet.tn

الزراعية بتون�ض bo.inrat@iresa.agrinet.tnwww.inrat.agrinet.tnاملعهد الوطني للبحوث 

بتون�ض الفلحية  للعلوم  الوطني  .djemali.mnaouer@inatاملعهد 

agrinet.tn

www.ucar.rnu.tn

باملقرن للفلحة  العليا  esamograne@iresa.agrinet.tnwww.esamograne.agrinet.tnاملدر�شة 

oussamkh@gmail.comwww.ingc.com.tnاملعهد الوطني للزراعات الكبى
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ُر عدُدهم بنحو 870 مليونًا، يف مناطق ريفية، حيث يعتمدون يف معي�شتهم غالبًا على الزراعة  يعي�ش نحو 70 يف املئة من جوعى العامل، وُيقدَّ
76 يف املئة منهم يف  25 يف املئة، يعي�ش  اإلى اأن ن�شبة الفقراء تبلغ  واإنتاج الغذاء. وين�شحُب ذلك على الدول العربية، حيث ت�شري الإح�شاءات 
يف  الأرياف  �شكان  وي�شكل  الفقر.  �شدُة  تزداُد  حيث  ريفية،  مناطق  يف  العربية  الدول  �شكان  من  املئة  يف   44 قرابة  ويعي�ش  ريفية.  مناطق 
م�شر وال�شودان نحو ثلثي جممل عدد ال�شكان، ويف اليمن نحو 70 يف املئة. وُتعدُّ الزراعة امل�شدر الرئي�شي لتوفري فر�ش العمل و�شبل العي�ش 
يف هذه الدول، اإ�شافًة اإلى املغرب، كما متثل �شوق عمل كبرية يف بلدان اأخرى يف املنطقة، مثل تون�ش واجلزائر و�شورية والعراق. وت�شتقطب 

الزراعة يف جميع الدول العربية نحو ثلث اإجمايل القوى العاملة.

الدول العربية هي الأكرث �شعفًا بني دول العامل من حيث اأمنها الغذائي، حيث تبلغ ن�شبة اعتمادها كمجموعة على ا�شترياد احلبوب 74 يف املئة 
تقريبًا، بح�شب املتو�شط الذي �شهدته الفرتة من 1990 اإلى 2011، وهي الأعلى على ال�شعيد العاملي. واملعروف اأن ن�شبة العتماد على ا�شترياد 
باأحوال  للتاأثر  تعر�شًا  الأكرث  العربية  الدول  يجعل  الذي  الأمر  املئة،  يف   15.5 النامية  الدول  ويف  تقريبًا،  املئة  يف   16 هي  العامل  يف  احلبوب 

النق�ش يف عر�ش املواد الغذائية، وبتقلبات اأ�شعار الغذاء يف الأ�شواق العاملية.

تبني  معدلت  اأن  غري  امل�شائل.  هذه  معاجلة  يف  بها  للأخذ  العربية  الدول  اأمام  متاحة  َبة،  امُلجرَّ التكنولوجية  احللول  من  كبرية  جمموعة  وثمة 
تكنولوجياٍت ثبتت �شلحيتها ل تزال متدنية، ب�شبب معوقات عديدة، اأبرزها غياُب البيئة ال�شيا�شية املوؤاتية لتعزيز الأخذ بتلك التكنولوجيات 
وتبنيها على نطاق وا�شع. وتعترب ال�شيا�شات احل�شنة الإعداد والتنفيذ نقطة النطلق اإلى كفاءة ا�شتخدام املوارد ال�شحيحة ومنو املردود الزراعي، 

وهما عاملن ي�شاعدان يف �شمان حت�شني الأمن الغذائي الوطني.

والثابُت اأن العامل الرئي�شي الكامن وراء جناح بع�ش الدول يف حتقيق منٍو م�شتدام وطويل الأجل يف الإنتاجية الزراعية هو توفر م�شتوى عال من 
املقدرة الوطنية يف قطاع البحث والتنمية الزراعيني. وتبني درا�شات اأُجريت على عامل الإنتاجية الكلي )TFP( اأن ال�شتثمارات العامة يف جمال 
البحث والتنمية الزراعيني هي اأحد املحددات القوية لنمو الإنتاجية الزراعية يف الدول املتقدمة والنامية، بينما متثل ال�شيا�شة التمكينية والبيئات 

املوؤ�ش�شية عن�شرًا اآخر يف حتقيق عامل الإنتاجية الكلي.

يركز هذا الف�شل على الزراعة البعلية، املعتمدة على الأمطار، التي ت�شكل اأكرث من 80 يف املئة من الأرا�شي الزراعية يف املنطقة العربية، اأي ما 
ميثل اجلانب الأكرب من املواد الغذائية الأ�شا�شية لل�شكان.
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I.  مقدمة

املئة  يف   34 بنحو   )GHI( العاملي  اجلوع  موؤ�شر  انخف�ش 
نحو  يزال  ل  ذلك  ومع  و2013،   1990 العامني  بني 
 Welt( مليونًا من الب�شر يعانون �شوء التغذية املزمن   870
 .)Hunger Hilfe, IFPRI & Concern Worldwide, 2013
الوفـاء  جتاه  �شديـدًا  حتديًا  يواجه  يزال  ل  العامل  اأن  كما 
ي�شَل  اأن  ُينتظر  الذين  ل�شكانه،  الغذائية  بالحتياجـات 
 ،2050 �شنة  بحلول  ن�شمة  بليني  ت�شعة  اإلى  تعداُدهم 
الزراعي  الإنتاج  يف  ملحوظ  منو  حتقق  رغم  على  وذلك 
ما  فاإن  هنا،  من  املا�شية.  اخلم�شني  ال�شنوات  امتداد  على 
الإنتاجية،  تعظيم  جمرد  يعد  مل  الزراعة  قطاع  ي�شتهدفه 
من  معقد  مزيج  خلل  من  لها،  الأق�شى  احلد  حتقيق  بل 
الإنتاج الزراعي، والتنمية الريفية، ومراعاة ال�شاأن البيئي، 
الغذائي  ال�شتهلك  ومردودات  الجتماعية،  والعدالة 

.)Pretty et al., 2010(

املاء  ميثل  حيث  اجلافة،  املناطق  يف  الهدف  هذا  حتقيق  اإن 
العامل املحدد الغالب، �شوف يتطلب عمًل من�شقًا يف عدة 
املائية  للموارد  الأمثل  ال�شتخدام  حتقيق  منها  م�شارات: 
ال�شحيحة، وو�شع �شيا�شات اأنظمة تدعم اإنتـاج غـذائي اأكرث 
املحا�شيل  غلل  بني  الفجوة  وت�شييق  وا�شتدامة،  اإنتاجية 
اتباع  مع  متنوعة  زراعية  اأنظمة  وتوفري  والفعلية،  املتوقعة 

اأ�شاليب اإنتاج ُمكثف وم�شتدام.

ب�شفة  م�شتقبًل،  الغذاء  اإنتاج  يف  النمو  ياأتي  اأن  ويجب 
اأ�شا�شية، من زيادة الإنتاجية وتكثيفها، ولي�ش من التو�شع 
يف امل�شاحات املزروعـة. ومن الأولويات يف هـذا اخل�شو�ش 
الفعلية  والغلل  املمكنة  الغلل  بني  الفـارق  ت�شييق 

يف   60 الفعلية  الغلل  وت�شكل  حاليًا.  املزرعة  يف  املتحققة 
ملجموعة  بالن�شبة  ثابت  هو  كما  املمكنة،  الغلل  من  املئة 
وو�شط  �شرق  جنوب  يف  املختلفة  الزراعية  الأنظمة  من 
 .)Godfray et al., 2010( اللتينية  اأمريكا  ويف  اآ�شيا 
من  املتاح  نقَل  الغلل  يف  الفارق  ت�شييق  عملية  وتت�شمن 
وال�شتخدام  املزارعني،  اإلى  وممار�شات  تكنولوجيات 
الأ�شواق  لت�شمل  تت�شع  التي  املوؤ�ش�شاتية،  للبنية  الأمثل 
للمزارعني  غنى  ل  اأمور  وهي  املخاطر،  واإدارة  والتمويـل 

.)Keating et al., 2010( عنها للأخذ بالتكنولوجيا

ولقد تدنت ال�شتثمارات يف جمال البحوث الزراعية وبرامج 
تطوير الزراعة تدنيًا حقيقيًا يف معظم البلدان العربية، مما 
البحوث  يف  العام  ال�شتثمار  ل�شتعـادة  ملحة  حاجة  اأوجد 
الزراعية. وعلى هـذه البحوث اأن تت�شدى الآن ملجموعة من 
اإدارة املوارد الطبيعية،  التحديات اأكرث تعقيدًا، تدخُل فيها 
وتغري املناخ، ف�شًل عن الأهداف التقليدية املتمثلة يف زيادة 

اإنتاج الغذاء والإنتاجية الزراعية.

 II. حمددات االإنتاج الزراعي 
يف املناطق اجلافة

تغطي املناطق اجلافة ما يزيد على 40 يف املئة من اإجمايل 
من  بليون   2.5 مواطن  وهي  العامل،  يف  الأرا�شي  م�شاحات 
الثلث  ويعتمد  العامل،  �شكان  ثلث  من  اأكرث  ميثلون  الب�شر 
منهم على اأنظمة الإنتاج الزراعي يف الأرا�شي اجلافة لتوفري 

ُبل العي�ش. الأمن الغذائي و�شُ

من  الزراعية  الأنظمة  تنوع  يعترب  الظروف،  هذه  ظل  يف 
مثل  املمار�شات  بع�ش  وتطبيق  الزراعية،  الدورة  خلل 
املياه،  ا�شتخدام  وكفاءة  فعالية  وزيادة  احلافظة،  الزراعة 
التنمية  جمتمع  د  اأكَّ اأمورًا  زراعية،  ُمدخلت  من  ذلك  وغري 
والأبحاث على اأولويتها العالية بالن�شبة للعمل من اأجل تعزيز 
 Amman( املناخ  تغري  من  الت�شرر  وتقليل  الغذائي  الأمن 

.)Declaration, Feb. 2010

مواجهة  يف  املزارعني  �شغار  و�شع  حول  خماوف  وثمة 
التحديث والعوملة. ففي غالب الأحوال، ينتقل ما يطراأ على 
الأ�شواق  اإلى  الأ�شعـار  يف  تغريات  من  الدولية  الأ�شـواق 
لها  يكون  اأن  وميكن  م�شتهلك،  كلَّ  تاأثريها  فيطال  املحلية، 
 Huang,( املزارعني  �شغار  على  ن�شبيًا  كبري  �شلبي  تاأثري 

.)Wang & Qui, 2012

املواد  اأ�شعار  القلق  على  الباعثة  الرئي�شية  الأ�شباب  ومن 
ارتفاع  اأدى  وقد  التقلب.  يف  والآخذة  املتزايدة  الغذائية 
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يف  ملمو�ش  انخفا�ش  اإلى   2008 عام  الغذائية  املواد  اأ�شعار 
القوة ال�شرائية للفقراء يف بلدان العامل النامي. وو�شل ذلك 
 Shideed,( املئة  يف   32 اإلى  العربية  الدول  يف  النخفا�ش 
هذه  مثل  تكرار  امل�شتقبل  ي�شهد  اأن  املحتمل  ومن   .)2008

الرتفاعات يف الأ�شعار.

اأن  للب�شرية«1  املائية  »الب�شمة  عن  حديثة  درا�شة  وتو�شح 
نحو 92 يف املئة من املياه العذبة التي ي�شتهلكها العامل �شنويًا 
تذهب اإلى قطاع الزراعة، ومتثل ب�شمة »املياه اخل�شراء« اأكرب 
 Hoekstra & Mekonnon,( ن�شبة فيها وقدرها 74 يف املئة 
املئة  يف   4.4 بن�شبـة  ال�شناعي  الإنتاج  وي�شاهم   .)2012
للأغرا�ش  املائية  والإمـدادات  املائيـة،  الب�شمة  اإجمايل  من 
3.6 يف املئة. ويتوزع املعدل العاملي ال�شنوي  املنزلية بن�شبة 
املائيـة يف القطاعات املختلفة )الإمدادات الزراعية  للب�شمة 
وال�شناعية واملنزلية( كالآتي: 74 يف املئة مياه خ�شـراء، 11 

يف املئة مياه زرقـاء، 15 يف املئة مياه رماديـة.

ا�شتجابًة  الري،  يف  الإ�شراف  اإلى  عمومًا  املزارعون  وينحو 
املياه،  من  ال�شرورية  الكميات  عن  اأذهانهم  يف  علق  ملا 
واأ�شعار  الأمطار  هطـول  يخ�ش  ما  يف  ولتوقعاتهم 
املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  وكان  ال�شوق. 
القت�شادية  املتحدة  الأمم  ومفو�شية   )ICARDA( اجلافة 
والجتماعية يف و�شط وغرب اأفريقيا، قد اأجريا درا�شات يف 
اإفراط  اأن  اأظهرت  وم�صر،  والأردن  والعراق  �صورية  من  كل 
املزارعني يف ري حقول القمح يرتاوح بني 20 و60 يف املئة 
)Shideed et al., 2005(. وينظُر املنتجون اإلى املاء على اأنه 
ُمدخل ثابت يف املدى الزمني الق�شري، غري اأنه قابل للتوزيع 
التوزيع  هذا  يتاأثر  ول  ـ   املزرعة  يف  املتناف�شة  املحا�شيل  بني 

تاأثرًا كبريًا عندما تكون اأ�شعار املياه مدعومة ب�شورة كبرية.

وتت�شم كفاءة ا�شتخدام املياه بالنخفا�ش يف مناطق كثرية، 
وهي ترتاوح بني 40 و60 يف املئة للزراعة املروية يف �شورية، 
هذه  وُتعزى   .)Munla Hasan, 2007( املثال  �شبيل  على 
لو�شائل  النطاق  الوا�شع  ال�شتخدام  اإلى  املنخف�شة  الن�شبة 
كفاءتها،  بانخفا�ش  املعروفة  التقليدية،  ال�شطحي  الري 
التبخر،  على  املرتتبة  اخل�شائر  وارتفاع  العايل،  والت�شرب 
حديثة  درا�شة  اهتمت  وقد  الزراعية.  احلقول  ا�شتواء  وعدم 
)Yigezu et al., 2011 b( بتق�شي الآثار القت�شادية والبيئية 
على مزارعي القمح يف ثلث حمافظات �شورية، وما اإذا كانوا 
اإلى  التقليدي  التكميلي  الـري  اأ�شلوب  من  يتحولون  �شوف 
ر. وي�شاعد الأ�شلوب املطور على  اأ�شلوب الري التكميلي امُلطوَّ
الأقل  على  �شنويًا  املياه  من  مكعب  مرت  مليون   120 توفري 
يف الوقت الراهن حيث ل تزيد ن�شبة اعتماده عن 22.3 يف 
املئة. وميكن زيادة هذه الن�شبة لتقارب الن�شبة العاملية، فتقلل 

من هدر كمية اإ�شافية من املياه تبلغ 46 مليون مرت مكعب 
مرت  كل  على  دولر   0.2 ر�شم  فر�ش  مت  اإذا  وذلك  ال�شنة،  يف 
 Yigezu et( به  املو�شى  ال�شتخدام  معدل  عن  يزيد  مكعب 
al., 2011a(. كما اأن تطبيق مثل هذه ال�شيا�شة كـفيل بزيادة 
الأربـاح الإجماليـة للمزارع مبا قيمتـه 16.14 مليون دولر 
يف ال�شنـة، واإحداث تاأثري �شنـوي يرتاوح جمموعـه بني 36 

و90 مليون دولر.

بالأمن  املت�شلة  التحديات  ت�شخيم  املناخ  تغري  �شاأن  ومن 
الغـذائي، اإذ ان تاأثريه يطـال كـلَّ جوانب الأمـن الغذائي، من 
غلل املحا�شيل، اإلى توافر املياه العذبة والأمطار وتوزعهما، 

.)Vermeulen, 2014( اإلى اأ�شعار املواد الغذائية

النا�ش  تواجه  التي  امل�شكلة  باأن  اخت�شارًا  القول  وميكن 
والبلدان يف املناطق اجلافة تتجاوز اإلى ما هو اأكرث من ندرة 
املوارد. فهي مزيج من �شحة املوارد، وتدهـور نوعية الأرا�شي 
واملياه، وانخفا�ش كفاءة ا�شتخـدام املوارد. واإن نحن اأخذنا يف 
املوارد،  يف  حمدودية  من  اجلافة  املناطق  تعرفه  ما  العتبار 
الأرا�شي  اإنتاجية  يف  زيادات  حتقيق  فاإن  املياه،  خ�شو�شًا 
واإنتاج املحا�شيل م�شتقبًل، لإدخال حت�شينات على و�شعية 
الأمن الغذائي ول�شمان اجلودة البيئية، ينبغي اأن ياأتي من 
مزيد  ا�شتخـدام  من  ولي�ش  املوارد،  ا�شتخـدام  كفـاءة  تعزيز 

من امُلدخلت اأو زيادة م�شاحة اإنتاج الغذاء.

وثمة طيف وا�شع من احللول التكنولوجيـة املتوافرة. كما اأن 
ال�شيا�شات التمكينيـة التي ت�شجـع على تو�شيـع دائرة تبني 
ا�شتخدام  يف  اأعلى  كفاءة  اإلى  الو�شول  مع  التقنيات،  هذه 
الإنتاجية  منو  لتحقيق  حا�شمني  عاملني  يعدان  املوارد، 

واأهداف الأمن الغذائي.

III. حالة االأمن الغذائي وم�صاهمة الزراعة 
 البعليـة يف اإجمـايل االإنتـاج الغـذائي يف 

الدول العربية

ف معظم الدول العربية يف قائمة الدول »املنخف�شة«  ُي�شنَّ
من حيث �شدة اجلوع، حيث يقلُّ موؤ�شُر اجلوع العاملي فيها 
فئة  يف  ت�شنيفهما  فياأتي  واليمن،  ال�شودان  اأما   .4.9 عن 
اجلوع  موؤ�شر  يرتاوح  حيث  املقلقة«  الأحوال  »ذات  الدول 
بوجود  اإجمـاًل  القـول  وميكن  و29.9.   20 بني  العاملي 
يف  الغذاء  نق�ش  من  يعانون  �شخ�ش  مليون   15 من  اأكرث 

الدول العربية.

مناطق  يف  العربية  للدول  الغذائي  الإنتاج  معظم  ويقع 
 83 قرابة  ان  اإذ  الأمطار،  ترويهـا  التي  البعلية،  الزراعة 
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يعتمد  املو�شميـة  املحا�شيل  زراعـة  م�شاحات  من  املئة  يف 
اإجمايل  وكان   .)1 )اجلدول  الزراعة  من  النمط  هذا  على 
 ،2011 عام  هكتار  مليون   35 على  يربو  امل�شاحات  هذه 
بالعتماد  املو�شمية  املحا�شيل  زراعة  م�شاحة  كانت  بينما 
اإلى ذلك، هناك  7.9 مليون هكتار. وبالإ�شافـة  على الري 
الدائمة  املحا�شيل  من  هكتار  مليني  خم�شة  على  يزيد  ما 
مليني  ثلثة  ونحو  البعلية،  الزراعة  م�شاحات  نطاق  يف 
هكتار حتت الزراعة املرويـة. ومعظم املزارعني يف مناطق 
الزراعة  متثل  الذين  ك  امُللَّ �شغار  من  هم  البعلية  الزراعة 

واأعمال الفلحة امل�شدر الرئي�شي لأرزاقهم.

هطول  نظام  على  تطراأ  التي  التغريات  على  ترتب  وقد 
الأمطار، والتقلبات يف درجات احلرارة، وتكرارية موجات 
اجلفاف، اأن اأ�شبحت الزراعة يف املناطق البعلية حمفوفة 
يعني  مما  للتنبوؤات،  تخ�شع  ول  بعيد،  حـد  اإلى  باملخاطر 
ذلك  ويبـدو  اآمن.  غري  العربية  الدول  يف  الغذاء  اإنتاج  اأن 
منظمة  تعدها  التي  الغذائي  الأمن  موؤ�شرات  يف  وا�شحًا 
موؤ�شران  بينها  ومن   ،)FAO, 2013( والزراعة  الأغذية 
ن�شبة  هما  الغذائي،  الأمن  حال  تقلبات  ان  يخ�شَّ مهمان 
الغذائية  الواردات  وقيمة  احلبوب،  ا�شترياد  على  العتماد 
 2 اجلدول  �ش  ويلخِّ ال�شلعية.  ال�شادرات  اإجمايل  يف 
احلبوب  ا�شترياد  على  العتماد  مبوؤ�شر  خا�شة  بيانات 

ا�شترياد  على  العتماد  معدل  اأن  تبني  رقمية،  �شورة  يف 
احلبوب لكل الدول العربية بلغ 73.9 يف املئة خلل الفرتة 
الأعلى  الن�شبة  وهي  و2011،   1990 عامي  بني  املمتدة 
واملعدل  املئة،  يف   15.7 العاملي  املعدل  يبلغ  اإذ  عامليًا، 

للمناطق النامية 15.5 يف املئة.

يتبني لنا بو�شوح من خـلل هذه البيانات اأن الدول العربية 
ال�شعيد  على  الغذائي  اأمنها  اأحوال  يف  تقلبًا  الأكرث  هي 
للعجز  تعر�شًا  الأكرث  كونها  ذلك  على  ويرتتب  العاملي، 
يف  الغذاء  اأ�شعار  يف  وللتقلبات  الغذائيـة،  الإمدادات  يف 
اأن  باعتبار  تعقيدًا  الو�شـع  هذا  ويزداد  الدوليـة.  الأ�شواق 
�شادرات  اإجمايل  ثلث  نحو  متثل  الغذائية  الواردات  قيمة 
اإجمايل  5.6 يف املئة من  اإل  الدول العربية، بينما ل متثل 

�شادرات العامل.

يف  البعلي  بالنظام  املزروعة  الأرا�شي  م�شاحة  وتقرتب 
العامل من 80 يف املئة، وتنتج 62 يف املئة من املواد الغذائيـة 
الدول  فاإن  وباملثل،   .)Haddad et al., 2011( الرئي�شية 
التي  البعلية  الزراعة  على  اأ�شا�شية  ب�شفة  تعتمُد  العربية 
امل�شتثمـرة  الأموال  اأن  مع  احلبوب،  حم�شول  معظم  تنتج 
كبرية  اأهمية  من  البعلية  للزراعة  ما  مع  تتنا�شب  ل  فيها 
متزايدة يف اإنتاج الغذاء. لقد اأُهملت الزراعة البعليـة على 

امتداد خم�شـة عقود م�شت، مل�شلحـة الزراعـة املروية.

م�شاهمـة  على  جوهرية  حت�شينات  اإدخال  املمكن  من 
يف  الغذائي  الأمن  حتقيق  يف  البعليـة  الزراعة 
على  العتماد  زيادة  خلل  من  وذلك  العربية،  الدول 
التكنولوجيات املتاحة حاليًا والتي تدعمها �شيا�شة متكينية 
 Khouri, Shideed & Kherallah,( موؤ�ش�شاتية  وبيئات 
اأكرث  ب�شكل  امل�شاهمة  البعلية  الزراعة  فباإمكان   .)2011
الغذائي،  للأمن  جديدة  اأهداف  حتقيق  اأجل  من  تاأثريًا، 
ال�صتثمار.  من  املطلوبة  امل�صتويات  لها  تتوافر  اأن  �صرط 
وتظهر النتائج احلقلية ما ل�شغـار ُمّلك الأرا�شي املزروعـة 
اإنتاجيـة  حت�شني  يف  �شخمة  اإمكانات  من  البعلي  بالنظام 

وربحية الأر�ش واملياه.

 IV. م�صادر منو االإنتاج الغذائي
يف الدول العربية

 �أ.  منّو �لإنتاجية �لزر�عية على �ل�شعيدين
�لعاملي و�لعربي

كا�شرتاتيجية  الزراعية  الإنتاجية  زيادة  اعُتمدت  لطاملا 
يف  للزيادة  ا�شتجابـة  الغـذائي،  الأمـن  لتعزيز  عاملية 

امل�صدر: مت جتميع بيانات هذا اجلدول من بيانات الفاو.

�جلدول 1
�ملعدل20102011�لدولة
676968الأردن
838383تون�س

878887.5اجلزائر
929392.5ال�صودان

706668�صورية
868686ال�صومال

353434.5العراق
343434لبنان
898989ليبيا

877983املغرب
949494موريتانيا

645258اليمن
838282.5�ملعدل �لعام

�إح�شائيات �أخرى ذ�ت �شلة )مليون هكتار(
6.997.897.44م�صاحات املحا�صيل املو�صمية املروية

35.3135.6335.47م�صاحات املحا�صيل املو�صمية البعلية 

2.692.962.82م�صاحات املحا�صيل الدائمة املروية 
5.025.145.08م�صاحات املحا�صيل الدائمة البعلية 
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العـامل.  �شكان  عدد  لتزايد  نتيجة  الغذاء  على  الطلب 
للمنتجـات  للت�شخم(  )املعدلة  احلقيقية  الأ�شعار  وكانت 
القرن الع�شرين، مما  الزراعيـة قد انخف�شت على امتداد 
مقارنـة  الزراعيـة  ال�شلع  من  املعرو�ش  اإزدياد  اإلى  يوؤ�شـر 
العامل  �شكـان  عـدد  ت�شاعف  حني  يف  عليها،  بالطلب 
النجاح  لأن  احلال،  واقع  هو  ذلك  كان  لقد  مرة.   3.7
يكـن  مل  الع�شرين  القرن  يف  الزراعي  الإنتـاج  زيادة  يف 
فقد  حال،  اأي  وعلى  الزراعية.  املوارد  يف  للتو�شع  نتيجـة 
�شهدت ت�شعينات القرن الع�شرين حتوًل يف هذه الناحية، 
وارتفعت اأ�شعار ال�شلع الغذائية املعدلة مل�شتويات الت�شخم 
وفقًا  و2011،   2000 العامني  بني  املئة  يف   63 بن�شبة 
الطاقة  قطاع  طلب  اأثار  وقد  الدويل.  النقد  ل�شندوق 
البيئية،  ال�شوابط  م�شتوى  وارتفاع  الزراعية،  للمنتجات 
وكان  الزراعية.  الإنتاجية  منو  حدود  حول  ت�شاوؤلت 
املكا�شب  كانت  اإذا  ما  املو�شوع  يف  الرئي�شي  ال�شاغل 
ي�شهدها  اأن  ميكن  الع�شرين  القرن  يف  حتققت  التي 
باأن  الإعتبار  بنظر  الأخذ  مع  والع�شرون.  احلادي  القرن 
حماولت تكثيف الإنتاج الزراعي يجب اأن يرافقها التقليل 
الإنتاج  وعنا�شر  وامليـاه  الأر�ش  موارد  ا�شتخدام  يف 
وامل�شتهدف  البيئة.  على  �شلبية  اآثار  اأي  لتجنب  الأخرى 
الفقرية،  املناطق  يف  الإنتاجيـة  زيادة  حماولة  هو  اأي�شًا 
فاإن  ال�شياق،  هذا  ويف  اأنف�شهم.  املزارعون  يعي�ش  حيث 
من  ولذلك  وا�شحـًا،  هدفًا  متثل  البعلية  الزراعة  مناطق 
ال�شكان  احتياجات  الإنتاجية  زيادة  تخدم  اأن  امل�شتح�شن 

الفقراء وال�شعفاء.

عامل  اإجمايل  �شورة  يف  الزراعية  الإنتاجية  وُتقا�ش 
الإنتاجية الكلي )TPF(2 للقطاع. ويو�شح ال�شكل 1 التوجه 

الطويل املدى يف اإنتاجية الأر�ش وموارد العمالة.

القرن  ن�شف  خلل  متكنت  ال�شناعية  الدول  وكانت 
باأنه  ف  ُيعرَّ الذي  التكنولوجيا(  )اأفق  زيادة  من  املن�شرم 
وقد  معًا.  والعمالة  الأر�ش  اإنتاجية  لمتزاج  قيمة  اأعلى 
منو  بها  يعمل  التي  الطريقة  �شابقة  درا�شات  خل�شت 
 Fuglie,( كالآتي    )TPF( الكلي الإنتاجية   عامل  اإجمايل 

:)Wang & Ball, 2012

• حتققت 	 التي  التكنولوجيا«  »اآفـاق  على  تاأ�شي�شًا 
و2009/2006،   1961/1965 الفرتتني  خلل 
اإنتاجية  منو  من  اأ�شرع  العمالة  اإنتاجية  منو  كان 
التي  املناطق  وكانت  املناطق.  معظم  يف  الأر�ش 
القرن  خلل  التكنولوجي  اأفقهـا  يف  ارتفاعًا  �شهدت 
العمالة  اإنتاجية  فيها  منت  التي  تلك  هي  الع�شرين 
متو�شط  ارتفـاع  مع  الأر�ش  اإنتاجيـة  من  اأ�شرع 

معدل �لعتماد )%(�ملنطقة / �لدولة
15.7�لعامل

15.5�لدول �لنامية
30.1�أفريقيا

49.9�شمال �أفريقيا 
70.9اجلزائر

35.5م�رص
91.8ليبيا

53.6املغرب
60.2تون�س

21.5جنوب �ل�شحر�ء �لكربى
10.0�آ�شيا

19.2�لقوقاز و�آ�شيا �لو�شطى
5.6جنوب �آ�شيا
82.6غرب �آ�شيا 

61.5العراق
100.0الأردن
88.5لبنان

96.1فل�صطني
82.9ال�صعودية

49.1�صورية
82.5اليمن

73.9كل �لدول �لعربية

ذلك  من  )ُي�شتثنى  عامل  لكل  املخ�ش�شة  امل�شاحة 
جنوب اآ�شيا وجنوب ال�شحراء الكربى الأفريقية(.

• يف 	 اخلارجي،  اأو  املحلي  �شواء  العام،  لل�شتثمار  كان 
رئي�شي  دور   )R&D( الزراعية  والتنمية  البحوث  جمال 

يف حفز منو الإنتاجية.

• م�شتوى 	 على  تبعاته  الزراعية  الإنتاجية  لنمو 
التناف�شية  القدرة  وعلى  القت�شادية،  الرفاهية 
وقد  والبيئة.  الفقر،  حدة  من  والتخفيف  التجارية، 
واإقليم  الهند  من  كل  يف  اأُجريت  درا�شات  اأثبتت 
جنوب ال�شحراء الكربى يف اأفريقيا اأن منو الإنتاجية 

الزراعية اأدى اإلى احلد من الفقر يف هذه املناطق.

• قيا�شات 	  2005 اإلى   1993 من  الفرتة  خلل  اأُجريت 
منو  اأن  اأظهرت  ال�شني،  يف  الزراعية  للإنتاجية 

 متو�شط معدلت �لعتماد على ��شتري�د �حلبوب
خالل �لفرتة 2007 - 2009 �جلدول 2

امل�صدر: مت جتميع بيانات هذا اجلدول من موؤ�رصات الأمن الغذائي، ال�صادرة عن الفاو يف 20 كانون 

الأول )دي�صمرب( 2013.

مالحظة: معدل العتماد على ا�صترياد احلبوب = واردات احلبوب مق�صومًا على )اإنتاج احلبوب + 

ا�صترياد احلبوب – ت�صدير احلبوب(.
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الإنتاجية قد حقق معدلت عالية بلغ متو�شطها نحو 
ال�شنة. يف  املئة  يف   4

• الرئي�شي 	 القطاع  هي  الزراعة  ظلت  الهند،  حالة  يف 
و2009،   1961 عامي  بني  الفرتة  خلل  للتوظيف 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  اإ�شهامها  اأن  رغم  على 
ويعترب  الفرتة.  تلك  خلل  ملحوظ  ب�شكل  انخف�ش 
مهمة  م�شاألة  الزراعي  املجال  يف  عمل  على  احل�شول 
جدًا للعمال الفقراء وحمدودي التعليم يف الهند، فل 

�شبيل اأمامهم لللتحاق بقطاعات اأخرى.

• املنخف�شة 	 الزراعي  النمو  معدلت  باأن  اعتقاد  ثمة 
اللذين  الغذائي  الأمن  وانعدام  ال�شديد  الفقر  تف�شر 
ال�شحراء  جنوب  اإقليم  من  كبري  جانب  منهما  يعاين 
الإنتاجية  عامل  تقديرات  اأظهرت  حيث  اأفريقيا،  يف 
الكلي ثباتًا اأو انخفا�شًا من �شتينات اإلى اأوائل ثمانينات 

القرن الع�شرين. ثم مل يلبث ذلك العامل اأن طراأ عليه 
منو ات�شم بالثبات والعتدال. وكان ذلك النتعا�ش يف 
منو الإنتاجية الزراعية نتيجًة لإ�شلحات يف التكيف 
ال�شحراء،  جنوب  دول  من  عدٌد  �شهدها  الهيكلي 
وكانت بدايتها يف ذلك التوقيت تقريبًا وا�شتمرت يف 

الت�شعينات.

• الإنتاجية 	 عامل  �شهد  العربية،  الدول  اإلى  بالن�شبة 
 .)3 )اجلدول  عقود  امتداد  على  تقلبات  الكلي 
بنمو  وال�شعودية  وتون�ش  وليبيا  م�شر  واحتفظت 
اإيجابي يف الإنتاجية الزراعية خلل العقود اخلم�شة 
على  م�شر  وحافظت  تقلبه.  من  رغم  على  الأخرية، 
املئة،  يف   2.7 على  يزيد  الإنتاجية  يف  �شنوي  منو 
على  ليبيا  وواظبت  املنق�شية.  الثلثة  العقود  خلل 
املئة  يف   3 على  يزيد  كلي  اإنتاجية  عامل  حتقيق 
الأردن  اأما  الأخرية.  اخلم�شة  العقود  خلل  �شنويًا 

 �لنتاج �لزر�عي لكل عامل
)�لأ�شعار �لعاملية بالدولر للعام 2005، مقيا�س لوغاريتمي(

 �لنتاج �لزر�عي
لكل هكتار من �لأر��شي 

)�لأ�شعار �لعاملية 
بالدولر للعام 2005، 
مقيا�س لوغاريتمي(

10,000

1,000

100

10

 �شمال �شرق اآ�شيا
)متطور(

جنوب �شرق اآ�شيا

جنوب اآ�شيا

جنوب ال�شحراء 
الكربى الأفريقية

اأمريكا اللتينية

الحتاد اأمريكا ال�شمالية
ال�شوفياتي �شابقًا

�لعامل

اأوروبا

اأوقيانيا
جنوب افريقيا

غرب اآ�شيا 
و�شمال افريقيا 

ال�شني

100 1,000 10,000 100,000

1961/65 66/70 71/75 76/80 81/85 86/90 91/95 96/00 01/05 06/09

10 هكتار/عامل

100 هكتار/عامل

1,000 هكتار/عامل

 حّد �لنتاجية،
09/2006 

 حّد �لنتاجية،
65/1961 

0.1 هكتار/عامل1 هكتار/عامل

منحى �إنتاجية �لأر�س و�لعمالة يف �ملدى �لبعيد�ل�شكل 2

  Fuglie, Kheith O.; Wang, Sun Ling; and Ball, V. Eldon. 2012. Introduction to productivity Growth in Agriculture :امل�صدر 

 Chapter 1 in Productivity Growth in Agriculture: An International Perspective )eds. Fuglie et al.(, CAB International 2012

مالحظة: يتكون الناجت الزراعي من 190 �صلعة حم�صولية وحيوانية، ُحددت قيمتها ح�صب الأ�صعار العاملية للعام 2005. والأر�س الزراعية هي جممل اأرا�صي املحا�صيل والرعي 

الدائم. والعمالة الزراعية هي عدد من لهم ن�صاط اقت�صادي من البالغني ال�صاغلني وظائف زراعية. القيم الواقعة على املحورين ال�صيني وال�صادي باملنحنى هي قيم لوغاريتمية.
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مرمي �جلعجع

�لأمن  جمال  يف  نا�شطة  �شعبية  حركة  هي  �شجرة  �ملليون  حملة 
ب�أر�ضهم  الفل�ضطينيني  املزارعني  ارتب�ط  دعم  الى  ت�ضعى  الغذائي، 
من خالل زر�عة �لأ�شجار على نطاق و��شع. وتعترب �أحد بر�مج عمل 
 2003 عام  تاأ�ش�شت  �لتي  �لطبيعة«،  حلماية  »�لعربية  منظمة 
مو�ردها  ��شتد�مة  حتقيق  على  �لعربية  �ل�شعوب  قدر�ت  لتعزيز 
�لطبيعية وتكري�س �شيادتها عليها، خ�شو�شًا يف �ملناطق �لتي تعاين 

 .)www.apnature.org(  من �حلروب و�لحتاللت

فل�شطني،  يف  �ملثمرة  �لأ�شجار  زر�ع��ة  �إع��ادة  على  �حلملة  تعمل 
يف  �لإ�شر�ئيلي  �لحتالل  عن  �لناجمة  �لأ�شر�ر  ملو�جهة  كو�شيلة 
�للتفافية  و�لطرق  �مل�شتوطنات  بناء  فيها  يتم  �لتي  �ملناطق  جو�ر 
�لحتالل  ممار�شات  �أدت   ،2001 �لعام  فمنذ  �لعازل.  و�جل��د�ر 
�لتدمريية �إلى �قتالع 2.5 مليون �شجرة كانت ت�شكل م�شدر�ً هامًا 

للغذ�ء و�لدخل.

جلان  ذلك  يف  مبا  فل�شطني،  من  �شركاء  �حلملة  تنفيذ  يف  ي�شاهم 
�لفل�شطينيني.  �ملز�رعني  و�حتاد  �لفل�شطينية  �لزر�عية  �لإغاثة 
�لأ�شجار  �أول مليون من  �أكملت غر�س   ،2000 �نطالقها عام  ومنذ 
يف ني�شان )�أبريل( 2008. وتبع ذلك �إطالق �حلملة �لثانية يف �لعام 
حزير�ن  �شهر  بحلول  �أخرى  �شجرة  �ألف   983 زر�عة  ومتت  ذ�ته، 

)يونيو( 2014.

حملة املليون �صجرة لدعم املزارعني الفل�صطينيني

نظر�ً  �ملزروعة،  �لأ�شجار  من  �لأكرب  �لن�شبة  �لزيتون  �أ�شجار  �شكلت 
زرعت  كما  �لفل�شطينيني.  و�لقت�شاد  �لغذ�ئي  �لرت�ث  يف  لأهميتها 
و�لتني،  و�لرمان  و�لعنب  و�لتفاح  كاحلم�شيات  �أخ��رى  �أ�شجار 
و�للوز.  و�خلوخ  و�لدر�ق  كامل�شم�س  �لنو�ة  ذ�ت  �لفاكهة  من  و�أنو�ع 
�ملياه   تاأهيل مر�فق  و�إعادة  بناء  �إعادة  ومت تو�شيع �حلملة لت�شمل 

كالآبار �لتجميعية و�أنظمة �لري.

بلغ عدد �مل�شتفيدين �أكرث من 17 �ألف مز�رع يعيلون نحو 85 �ألف 
و�لطعام،  بالدخل  تزويدهم  �حلملة  و��شتطاعت  �أ�شرهم.  يف  فرد 
بزر�عتها  �لتي  لالأر��شي  ملكيتهم  على  �حلفاظ  يف  وم�شاعدتهم 

ت�شبح �أقل عر�شة للم�شادرة من �لحتالل �لإ�شر�ئيلي.

حلماية  �لعربية  �ملجموعة  �أدت  �ل�شعبية،  حلملتها  و��شتكماًل 
حق  ل�شمان  عاملية  �شيا�شات  �شياغة  يف  رئي�شيًا  دور�ً  �لطبيعة 
ولردع  �لغذ�ء،  على  �حل�شول  يف  �لحتالل  حتت  �لر�زحة  �ل�شعوب 
�إدم��اج  �لرئي�شي  و�لهدف  �ل�شر�عات.  زمن  يف  �لبيئية  �ملخالفات 
�لعو�مل  معاجلة  مع  �ل�شيا�شات  هذه  يف  �لإن�شان  حقوق  مبادئ 

�مل�شببة لنعد�م �لأمن �لغذ�ئي.

يف  الطبيعة«  حلماية  »العربية  ملنظمة  العامة  املديرة  اجلعجع،  مرمي 

الأردن.
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اإنتاجية  عامل  اأعلى  لهما  حتقق  فقد  وال�شعودية، 
كلي بني الدول العربية، يزيد على 5 يف املئة، خلل 
�شهدت  وباملثل،   .2009 اإلى   2000 من  الفرتة 
اجلزائر واملغرب منوًا �شنويًا عاليًا يف الإنتاجية جتاوز 
4 يف املئة خلل العقد املا�شي. وقد احتفظت اجلزائر 
واليمن  وال�شعودية  والأردن  واملغرب  وليبيا  وم�شر 
الإنتاجية  عامل  يف  للنمو  متزايدة  اأو  اإيجابية  بقيم 
الدول  و�شهدت  املا�شيني.  العقدين  خلل  الكلي 
الإنتاجية  منو  يف  كبرية  تقلبات  الأخرى  العربية 
نحو  وعلى  املا�شي،  القرن  ن�شف  خلل  الزراعية 
بع�ش  و�شجل  املا�شيني.  العقدين  خلل  خا�ش 
الفائت.  العقد  خلل  �شلبية  منو  معدلت  الدول  هذه 
ولي�شت هذه بالتوجهات امل�شجعة يف الت�شدي مل�شاألة 

انعدام الأمن الغذائي يف الدول العربية.

• تظهر النتائج ال�شابقة تزايدًا يف منو عامل الإنتاجية 	
لتح�شن  كنتيجة  العاملي،  ال�شعيد  على  الكلي 
تعليل  وميكن  النامية.  الدول  يف  الإنتاجية  اأداء 
الإنتاجية  عامل  منو  معدلت  يف  الكبري  الختلف 
القدرات  يف  احلا�شلة  بالتباينات  الدول  بني  الكلي 
وال�شناعية.  الزراعية  البحوث  جمال  يف  الوطنية 

منو �لإنتاجية �لزر�عية )عامل �لإنتاجية �لكلي( يف �لدول �لعربية

معدل  �لنمو �ل�شنوي )%(
2000-19912009-19812000-19711990-19611980-1970�لدولة
0.933.070.724.12-1.29-اجلزائر

1.301.412.712.822.76م�رص
8.003.483.604.463.02ليبيا

0.520.390.57-0.950.53-موريتانيا
0.714.140.584.11-3.70املغرب
0.751.483.510.381.34تون�س
0.23-0.852.851.450.39العراق
8.843.943.802.125.87-الأردن

0.23-0.742.040.087.05-الكويت
1.433.83-3.442.018.83لبنان
2.25-2.643.92-1.292.40-ُعمان

0.061.686.352.125.12ال�صعودية
0.321.550.41-0.401.30ال�صومال
1.121.070.541.940.04-ال�صودان

0.12-2.452.65-0.196.15-�صورية
4.73-0.518.20-2.713.93الإمارات

2.941.311.441.722.24-اليمن

Productivity Growth in Agriculture. An International Perspective. Edited by K.O. Fuglie, S.L. Wang & V.E. Ball. CAB International, 2012.  :امل�صدر: مت جتميع بيانات هذا اجلدول من

�جلدول 3
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تكامل  مببداأ  الأخذ  على  الوطنية  املقدرة  وُتعدُّ 
العامل  الزراعي،  املجال  يف  والتنمية  العلمي  البحث 
الأمد  الطويل  النمو  ا�شتدامة  يف�شر  الذي  الأهم 
غريها.  دون  بعينها  لدوٍل  الزراعية  الإنتاجية  يف 
وطنية  اأنظمة  متتلك  التي  الدول  فاإن  عامة،  وب�شفة 
للبحث العلمي قادرة على اإنتاج تكنولوجيات حديثة 
هي  املحلية،  الزراعية  الأنظمة  مع  للتكيف  قابلة 
اأعلى معدلت النمو يف عامل الإنتاجية  التي حتقق 
الفعال  التعاون  اأن  ذلك  اإلى  ُي�شاف  الزراعي.  الكلي 
الدولية  العلمي  البحث  موؤ�ش�شات  مع  الدول  لهذه 
ي�شيف  ثمَّ  ومن  احلديثة،  التكنولوجيا  ن�شر  ي�شهل 
البحوث  يف  الوطنية  ال�شتثمارات  اإلى  مردودات 
بني  الختلف  يف�شر  اآخر  عامل  ويوجد  الزراعية. 
توافر  هو  الزراعي،  الكلي  الإنتاجية  عامل  يف  الدول 
ل التكنولوجيات  بيئة موؤاتية تعمل على ت�شجيع متثُّ

واملمار�شات اجلديدة وتبنيها.

بلغ حا�شل النمو الزراعي العاملي ذروته بتحقيق ن�شبة 2.7 
يف املئة �شنويًا خلل �شتينات القرن الع�شرين، وداوم على 
لكل  املئة  يف  و2.5  ال�شنة  يف  املئة  يف   2.1 مبعدل  منوه 
 .)5 )اجلدول  الأخرية  الأربعني  ال�شنني  خلل  عقد 
التحول  هي  النمو،  بهذا  ارتبطت  مهمة  ملحظة  وثمة 

ملخ�س لأحو�ل منو عامل �لإنتاجية �لكلي يف مناطق �جلدول 4
خمتلفة منذ منت�شف �لت�شعينات

حالة منو �لإنتاجية�لدولة

 قوي جدًا )مرتفع( يف املقاطعات ال�صاحلية، ولكن منخف�سال�صني

يف بقية الدولة.

�صهدت منوًا قويًا ومرتفعًا يف الإنتاجية الزراعية.الربازيل

الوليات 

املتحدة الأمريكية

كان منو الإنتاجية قويًا باعتدال يف وليات حزام الذرة والبحريات، 

ومنخف�صًا يف وليات ال�صهل الأدنى واأبال�صيا وكاليفورنيا وفلوريدا.

�صهد عامل الإنتاجية الكلي الزراعي لالأرا�صي اجلافة حالة ركود على اأو�صرتاليا

امل�صتوى الوطني.

اإقليم 

 جنوب ال�صحراء

الأفريقية

حقق عدد من دول هذا الإقليم منوًا جيدًا يف الإنتاجية، ويعود بع�س هذا 

 النجاح  اإىل النهو�س من تدين عامل الإنتاجية الكلي يف �صنوات �صابقة. 

ويظل هذا الإقليم يج�صد يج�صد التحدي الأكرب يف حتقيق منو يف الإنتاجية 

منو  على  الإقليم  ويحافظ  الزراعي.  قطاعه   يف  الأمد  وطويل  م�صتدام 

منخف�س يف عامل الإنتاجية الكلي.

الغالب هو معدل �صنوي منخف�س اأو متو�صط يف عامل الإنتاجية الكلي.الدول العربية

مرتفع       =   معدل منو �صنوي يف عامل الإنتاجية الكلي اأكرب من 3 يف املئة.

متو�صط    =   معدل منو �صنوي يف عامل الإنتاجية الكلي اأكرب من 1-3 يف املئة.

منخف�س  =   معدل منو �صنوي يف عامل الإنتاجية الكلي اأ�صغر من 1 يف املئة.

Productivity Growth in Agriculture-An International Perspective. Edited by K.O. Fuglie, S.L. Wang, and V.E. Ball. CAB International 2012. :امل�صدر: مت جتميعه من

�صمال اأفريقيا = اجلزائر ـ م�رص ـ ليبيا ـ املغرب ـ تون�س.

غرب اآ�صيا = البحرين ـ اإيران ـ العراق ـ الأردن ـ الكويت.

�لن�شبة �ملئوية �شنويًا
1970-19611980-19711990-19812000-19912009-2001

معدل منو الإنتاج�ملنطقة

الإنتاجية 

الكلية

معدل منو الإنتاج

الإنتاجية 

الكلية

معدل منو الإنتاج

الإنتاجية 

الكلية

معدل منو الإنتاج

الإنتاجية 

الكلية

معدل منو الإنتاج

الإنتاجية 

الكلية

3.150.692.970.933.431.123.642.23.342.21كل الدول النامية

0.052.820.763.050.992.690.51-2.950.171.19جنوب ال�صحراء الأفريقية

2.871.403.051.663.641.632.821.742.351.88غرب اآ�صيا و�صمال اأفريقيا

2.621.321.580.484.533.093.342.033.573.04�صمال اأفريقيا 

2.981.213.652.213.290.952.601.701.771.34غرب اآ�صيا 

0.890.080.654.332.45-0.360.712.020.56-3.41و�صط اآ�صيا والقوقاز

2.050.991.931.640.721.361.322.230.582.44كل الدول املتقدمة

2.740.182.300.602.210.622.211.652.491.84�لعامل

منو �لإنتاج �لزر�عي و�لإنتاجية �لكلية خالل �لفرتتني   1961-1970 و 2009-2001 �جلدول 5
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اأ�شا�شًا  باملدخلت  التاأثر  حالة  من  الناجت  منو  م�شدر  يف 
النمو  تراجع  وقد   .)Fuglie, 2012( بالإنتاجية  التاأثر  اإلى 
يف اإجمايل املدخلت من 2.5 يف املئة خلل ال�شتينات اإلى 
0.7 يف املئة يف العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين، 
بينما ارتفع النمو ال�شنوي لعامل الإنتاجية الكلي من  0.2 
 1990 العام  منذ  املئة  يف   1.7 اإلى  ال�شتينات  يف  املئة  يف 

.)Fuglie, 2012(

بلغ  الذي  الكلية،  الإنتاجية  يف  املطرد  النمو  حتكم  وقد 
يف  املا�شية،  اخلم�شة  العقود  خلل  �شنويًا  املئة  يف   2.1
فقد  ذلك،  ومع  ال�شنوي.  الإنتاج  لنمو  العام  الجتاه  حتديد 
 ،1990 العام  بعد  احلبوب  اإنتاجية  يف  النمو  معدل  تباطاأ 
2.5 يف املئة يف  وكان معدل منوه ال�شنوي قد تناق�ش من 
الفرتة  خلل  املئة  يف   1.3 اإلى  والثمانينات،  ال�شبعينات 
اإنتاجية  يف  الهبوط  هذا  اأن  غري   .2009 اإلى   1991 من 
مت  اإذ  الزراعة،  منو  يف  كبري  ب�شكل  يوؤثر  ل  احلبوب 
جمموعات  يف  الإنتاجية  على  حت�شينات  باإدخال  تعوي�شه 

اأخرى من ال�شلع الزراعية.

الناجت  يف  النمو  بتفكيك   )Fuglie, 2012( فيوجلي  قام 
الكلي،  الإنتاجية  معدل  وم�شادر  مدخلت  اإلى  العاملي 
بني  الفارق  باأنه  الكلي  الإنتاجية  ملعدل  تعريفًا  وو�شع 
منو الناجت ومنو املدخلت. وت�شري تقديراته اإلى اأن عامل 
اإجمايل  40 يف املئة من  الإنتاجية الكلي هو امل�شوؤول عن 
حدث  وقد  املئة.  يف   60 متثل  املدخلت  واأن  الناجت،  منو 
اأن   2009 اإلى   2001 من  املمتد  الأخري،  العقد  يف 

كل الدول الناميةغرب اآ�صيا و�صمال اأفريقيا�صمال اأفريقياالعامل
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عن  م�شوؤوًل  ليكون  الكلي،  الإنتاجية  عامل  منو  ت�شارع 
�شهدت  وقد  العاملي.  الزراعي  الإنتاج  من  املئة  يف   74
البلدان النامية الجتاه ذاته، حيث ت�شاعف منو الإنتاجية 
خلل العقدين املا�شيني فو�شل اإلى 2 يف املئة �شنويًا. اأما 
واملغرب  وليبيا  وم�شر  )اجلزائر  الأفريقي  ال�شمال  بلدان 
وتون�ش( فقد �شهدت مع غريها من بلداٍن نامية ت�شارعًا 
يف منو عامل الإنتاجية الكلي يف الت�شعينات والعقد الأول 
من القرن 21. وباملثل، فاإن منطقة غرب اآ�شيا، التي ت�شم 
اأربع دول عربية هي البحرين والعراق والأردن والكويت، 
متذبذبًا،  كان  واإن  الإنتاجية،  يف  اإيجابي  بنمو  احتفظت 
خلل العقدين املا�شيني. وكان النمو يف عامل الإنتاجية 
الكلي قد بلغ الذروة يف دول اآ�شيا الو�شطى والقوقاز خلل 
الفرتة بني عامي 2001 و2009، حمققـًا 2.45 يف املئـة 
الت�شعينات.  يف  املئة  يف   0.65 بن�شبة  مقارنة  �شنويًا، 
ال�شحراء  جنوب  دول  اإل  الجتاه  هذا  من  ُي�شتثنى  ول 
يف  منخف�ش  منو  مبعدل  حمتفظة  ظلت  التي  الأفريقية، 

عامل الإنتاجية الكلي يقل عن 1 يف املئة �شنويًا.

الإنتاجية  وعامل  الناجت  يف  النموَّ  و3   2 ال�شكلن   ويعر�ش 
�شمال  ومنطقة  النامية،  وللدول  اأجمع،  للعامل  الكلي 
اآ�شيا و�شمال اأفريقيا، حيث جند اأن  اأفريقيا، ومنطقة غرب 
الإنتاجية يف كل احلالت كانت امل�شدر الرئي�شي لنمو الناجت 
ال�شكل  يف  يظهر  كما   .21 القرن  من  الأول  العقد  خلل 
يف  بالنمو  الكلي  الإنتاجية  عامل  يف  النمو  اقرتان  اأن  ذاته 
اإذ  اأفريقيا،  �شمال  منطقة  يف  اأكرب  نحو  على  يت�شح  الناجت 
املنطقة  هذه  يف  الكلي  الإنتاجية  عامل  منو  متو�شط  كان 

منو �لناجت يف �لفرتة من  1961-1970 �إلى 2009-2001 �ل�شكل 2
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�صمال اأفريقيا كل الدول الناميةالعامل غرب اآ�صيا و�صمال اأفريقيا

يف  الإنتاجية  بنمو  مقارنًة  املا�شي،  العقد  خلل  الأعلى  هو 
البلدان النامية ويف العامل اأجمع.

 ب. م�شادر منو ناجت �ل�شلع �لغذ�ئية �لرئي�شية 
يف �لدول �لعربية

ازداد اإنتاج القمح يف الدول العربية خلل الفرتة من 1961 
اإلى 2012 مبعدل �شنوي قدُره 3 يف املئة، وذلك يف الدرجة 
حتقق  قد  كان  الذي  الإنتاجية  بنمو  للتاأثر  نتيجة  الأولى 
القمح  ناجت  منو  معدل  عاد  ثم   .)6 )اجلدول   1990 قبل 
لي�شهد انخفا�شًا حادًا بعد ذلك، ب�شبب النخفا�ش ال�شديد 
باخلطر،  ُينذر  موؤ�شر  وهذا   .1991 منذ  القمح  اإنتاجية  يف 
نظرًا لأهمية القمح بالن�شبة للأمن الغذائي العربي. اأما ناجت 
العد�ش(  الفول،  )احلم�ش،  البقولية  الغذائية  املحا�شيل 
اخلم�شني  ال�شنوات  امتداد  على  متوا�شعًا  منوه  كان  فقد 
وقد  الإنتاجية.  منو  الأ�شا�شي  م�شدره  وكان  املنق�شية، 
بهذه  املزروعة  وامل�شاحات  الإنتاجية  يف  التقلبات  انعك�شت 
وكان  الناجت.  منو  معدل  على  الثلثة  الغذائية  املحا�شيل 
القرن  من  الأول  والعقد  الت�شعينات  يف  تدهور  الفول  اإنتاج 
كان  الذي  املزروعة،  امل�شاحة  يف  للنخفا�ش  نتيجًة   21

يعو�شه جزئيًا منو الإنتاجية.

�شنويًا  املئة  يف   4 بن�شبة  منوًا  احلم�ش  اإنتاجية  حققت  وقد 
الكبري  التقدم  هذا  اأن  غري   ،2012-2001 الفرتة  خلل 
قابله انخفا�ش بن�شبة 4.4 يف املئة يف منو امل�شاحة املزروعة، 
الأمُر الذي ترتب عليه معدل منو �شلبي يف الإنتاج )0.6- 

الإنتاجية  من  كلٌّ  منا  فقد  العد�ش،  حالة  يف  اأما  املئة(.  يف 
املا�شي،  العقد  خلل  املئة  يف   1 بن�شبة  املزروعة  وامل�شاحة 
الأمُر الذي ميثل تعافيًا من منو �شلبي �شاد عقد الت�شعينات. 
وبناء على ذلك، ميكن القول باأن اإنتاج العد�ش قد منا بن�شبة 

�شنويًا بني عامي 2001 و2012. املئة  يف   2.1

خلل  الأغنام  حلوم  واإنتاج  والأغنام  املا�شية  اأعداد  و�شهدت 
2.1 يف  ال�شنوات اخلم�شني املا�شية معدل منو �شنوي بلغ 
املئة، فيما بلغ معدل منو اإنتاج حلوم الأغنام 2.9 يف املئة. 
واإنتاج  املئة،  يف   1.6 بنحو  املاعز  اأعداد  منو  معدل  وقدر 
حلومها بنحو 2.1 يف املئة، خلل الفرتة 1961 - 2012. 
وكانت معدلت منو كل من الأغنام واملاعز يف العقد الأول 

من القرن 21 اأقل مما كانت عليه يف العقد ال�شابق.

�شلع  منو  معدلت  اأن  اإلى  ال�شياق  هذا  يف  املعلومات  وتدل 
خلل  ال�شغرية  واملجرتات  الغذائية  والبقوليات  القمح 
�شجلت  التي  النمو  معدلت  من  اأقل  هي  املا�شيني  العقدين 
خلل الفرتتني 1961 - 1970 و1981 - 1990. وثمة 
امل�شتدام،  غري  النمو  من  الن�شق  هذا  تف�شر  عديدة  عوامل 
ياأتي بينها تقلباُت الطق�ش، واجلفاف، وانخفا�ش معدلت 
واحل�شرات،  والأمرا�ش  املح�شنة،  التكنولوجيا  تبني 
املزارعني  رفد  على  تعمل  متكينية  �شيا�شات  اإلى  والفتقار 
مبا يكفي من حوافز لت�شجيع ال�شتثمار يف التكنولوجيات 

واملدخلت الكفيلة بتعزيز الإنتاجية.

املنخف�ش  للنمو  احلالية  الجتاهات  عك�ش  اإلى  ال�شبيل  اإن 
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م�صروع احلفاظ على املحا�صيل التقليدية يف االأردن

�إرين �أدي�شون 

يعترب �لأردن بني �أفقر ع�شر دول من حيث �ملخزون �ملائي يف �لعامل، 
�لأر��شي  �لغذ�ئي.  �حتياجه  من  �ملئة  يف   87 يعادل  ما  وي�شتورد 
تتناق�س  �لأمطار  معدلت  �أعلى  ت�شهد  �لتي  �ملناطق  يف  �لزر�عية 
ب�شرعة ب�شبب �لزحف �لعمر�ين، و�لرتبة �ل�شطحية تتدهور يف �أنحاء 
�لإقليم. وقد �أدى �حلرث �ملبالغ فيه، ف�شاًل عن �نخفا�س �ملو�رد �ملائية 
و�لرعي �جلائر و�إز�لة �لنباتات، �لى ��شتنز�ف �ملو�د �لع�شوية يف �لرتبة 
قدرة  وت�شاءلت  و�ملياه.  �لرياح  بفعل  للتعرية  وعر�شها  �ل�شطحية 
�أقل  �أ�شبح  �لهطول  معدل  �أن  مع  �لأمطار،  مياه  �حتجاز  على  �لرتبة 

تكر�ر�ً ولكن �أكرث غز�رة.

�لتي  للمو�رد  �ل�شتهالك  �لكثيفة  �لغربية  �لزر�عية  �ملمار�شات  �أدت 
ولكنها  �ملح�شول،  زيادة  �إلى  �لع�شرين  �لقرن  منت�شف  يف  �أدخلت 
�ملياه  ولوثت  �لرتبة،  ح  متلُّ �إل��ى  و�أدت  �جلوفية  �ملياه  ��شتنزفت 
من  �ملرتفع  �ملح�شول  ذ�ت  �لزر�عة  وجعلت  باملبيد�ت.  �ل�شطحية 
ما  معها  جلبت  لكنها  و��شع،  نطاق  على  متاحًا  �لرخي�س  �لغذ�ء 
�لدموية  و�لأوعية  �لقلب  مر�س  مثل:  �لغربية«  ب�«�لأمر��س  ي�شمى 

و�ل�شكري �لذي ي�شيب كبار �ل�شن و�ل�شرطان.

ل تز�ل �لأر��شي يف �ملرتفعات �جلنوبية يف �لأردن عبارة عن ف�شيف�شاء 
ب�شكل  و�ل�شعري  �لقا�شي  �لقمح  تنتج  وهي  �ل�شغرية،  �مل��ز�رع  من 
جنوب  يف  مو�قع  ثمة  للجفاف.  مقاومة  حملية  �أ�شناف  من  رئي�شي 
�ملعروفة  �ملو�قع  �أول  بني  من  ُتعترب  �لبرت�ء،  حول  �ل�شر�ة،  جبال 
�ملبكر.  �حلديث  �حلجري  �لع�شر  خالل  و�ل�شعري  �لقمح  بتدجني 
�ل�شر�ة،  جبال  يف  و��شحة  �لر��شخة  �لزر�عية  �لتقاليد  و��شتمر�رية 
وحتتفظ �لأجيال �لأكرب �شنًا مبعلومات قيمة عن �لزر�عة على نطاق 
�لزر�عة  عن  �ل�شابة  �لأجيال  �بتعاد  ومع  �لقاحلة.  �لأر��شي  يف  �شيق 
باعتبارها مهنة و�شيعة، باتت �ل�شبل �لغذ�ئية و�ملمار�شات �لزر�عية 

�لتقليدية عر�شة لالندثار.

�لطبيعية  �لبيئة  ل�شون  �ش�ة  مكرَّ موؤ�ش�ش�ة  وه��ي  »�حل��م��ى«، 
للحفاظ  �لوظائف«  �ملتعددة  »�لزر�عة  ت�شجع  �لأردن،  يف  و�لثقافية 
»م�شروع  بد�أ  �لعامة.  و�ل�شحة  �حليوي  و�لتنوع  و�ملياه  �لرتبة  على 
زر�عة  لت�شجيع   ،2012 عام  �لتقليدية«  �ملحا�شيل  على  �حلفاظ 
�أهد�ف  �إن  رئي�شية.  حما�شيل  لإنتاج  �مل�شتد�مة  �ل�شغرية  �حلياز�ت 

�مل�شروع هي:

• زر�عة حما�شيل رئي�شية على نحو م�شتد�م، من دون ��شتخد�م 	
مدخالت كيميائية �أو ري.

• خالل 	 من  �ل��زر�ع��ة،  مو��شلة  على  �ملز�رعني  �شغار  ت�شجيع 
�جلافة  �لأر��شي  يف  �لتقليدية  �لزر�عية  �لأ�شاليب  بني  �جلمع 

و�لزر�عة �حلافظة �ملتقدمة.

• �لرئي�شية لتعزيز 	 �لأ�شناف �ملحلية من �ملحا�شيل  �حلفاظ على 
�لتنوع �حليوي.

• �حلبوب 	 توفري  خالل  من  �لأردن  يف  �ل�شكري  لد�ء  �لت�شدي 
و�لبقوليات �لكاملة باأ�شعار معقولة لالأردنيني �لعاديني.

�لغذ�ئي  �لأمن  يعزز  �ملدخالت  �ملنخف�شة  �ل�شغرية  �ملز�رع  ت�شجيع 
�لغذ�ئية  �مل��و�د  من  م�شتد�مة  �إم��د�د�ت  �إنتاج  خالل  من  �لأردن  يف 
�ل�شغرية  و�مل��ز�رع  ح�شر�ً.  بعلية  م��ز�رع  �حلمى  م��ز�رع  �لرئي�شية. 
من  مزيجًا  ت�شّم  حمددة  �أر�س  بقطع  ومعّلمة  جة  مدرَّ �لتقليدية 
نتيجة  تكونت  �لتي  �حلجارة  �أك��و�م  حتيط  وهي  �حليوي،  �لتنوع 
تنظيف �حلقول على مدى قرون. قطع �لتنوع �حليوي هذه حتتجز 
�أكرب  ب�شكل  �حليوي  �لتنوع  وي�شان  �لرتبة.  �جنر�ف  ومتنع  �ملياه 
�ملو�رد  �ملحلية.  �لبذور  �أ�شناف متنوعة من  وزر�عة  من خالل حفظ 
)مثل  �حليوية  للتحديات  �لت�شدي  يف  حا�شمة  �أهمية  ذ�ت  �لور�ثية 
تغري  مو�جهة  يف  �جلفاف(  )مثل  �حليوية  وغري  و�لأمر��س(  �لآف��ات 
مما  للحيو�نات،  علفًا  توفر  �حل�شاد  وبقايا  �لتنب  فاإن  �أخري�ً،  �ملناخ. 
�حليوي،  �لتنوع  وي�شجع  �ملر�عي،  يف  �لرعي  على  �ل�شغط  يقلل 

وي�شمح باحلفاظ على �لرتبة و�حتجاز مياه �لأمطار.

�لقرن  و�أربعينات  ثالثينات  مو�ليد  من  �ملز�رعني  �حلمى  ت�شغل 
و��شع،  نطاق  على  �ملهجنة  �لبذور  ��شتري�د  يتم  �أن  قبل  �لع�شرين، 
�ملحا�شيل  للمز�رع.  �لبذور  عينات  على  للمو�فقة  كم�شت�شارين 
»ملقوطة«  مثل  حملية  و�أن��و�ع  �لقا�شي  �لقمح  هي  حاليًا  �ملزروعة 
�لأحمر  و�لعد�س  �ل�شفني  ذو  و�ل�شعري  �أي�شًا(  )�شفر�ء  و»قطمة« 
وتعطى  �أقل،  �أو  هكتار   2.5 هي  �ل�شريكة  �ملز�رع  ح�شة  و�حلم�س. 
�لبذور  �لتي ت�شغلها ن�شاء و�شباب. توفر »�حلمى«  �لأولوية للمز�رع 
من  �لأولى  �ل�شنة  خالل  �ملاكينات  جميع  تكاليف  وتتحمل  �ملعتمدة 
�ملقابل،  يف  مزروعة.  �حلقول  �إبقاء  على  �ملز�رعني  لت�شجيع  �ل�شر�كة 
يو�فق �ملز�رعون على عدم ري �حلقول �أو ��شتعمال مدخالت كيميائية 
غري  �أجنبية  عمالة  ��شتئجار  )بدل  باأنف�شهم  ح�شادها  وعلى  فيها 
�شرعية(. وت�شمن »�حلمى« �شر�ء �ملح�شول باأكمله. ويقدر حم�شول 
مع  تناف�شية  بكلفة  للهكتار،  كيلوغر�مًا   290 بنحو   2014 �لعام 
تكون  �لعاملية  �لتقليدية  �لزر�عة  �أن  حني  يف  تقليديًا.  �ملزروع  �لقمح 
�شو�ء  �شيئًا،  يكلف  ما  نادر�ً  �ملح�شول  هذ�  فاإن  �ملح�شول،  منخف�شة 
للمز�رع �أو �لبيئة، و�إمنا يوؤتي ثماره من حيث جودة �لبيئة و�لتغذية.
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�نت�شار  �لعامة:  لل�شحة  قلق  م�شدر  هو  �جلودة  �ملنخف�س  �لغذ�ء 
مر�س �ل�شكري �لذي ي�شيب كبار �ل�شّن يف �لأردن هو من �أعلى �ملعدلت 
يف �لعامل. وقد بلغت �لكلفة �لقت�شادية لوباء �ل�شكري 654 مليون 
�لزدياد ب�شكل حاد. ويعزو �خلرب�ء  2008، وت�شتمر يف  دينار عام 
�لكثري من هذه �لزيادة �لى وفرة �لأطعمة �لرخي�شة �ملتدنية �جلودة. 
وت�شري بحوث حديثة �إلى عالقة �شببية بني ��شتهالك �لكربوهيدر�ت 
�لرّز  �ملا�شيني حل  2. على مر �جليلني  �لنوع  �ملكررة و�ل�شكري من 
مكان  �ملكرر  �لدقيق  من  �مل�شنوع  �ملدعوم  و�خلبز  �ملق�شور  �لأبي�س 
�لكاملة.  و�لبقول  باحلبوب  غنية  م�شى  ما  يف  كانت  �لتي  �ملاأكولت 
بدقيق  عّمان  �شوق  �لتقليدية  �ملحا�شيل  م�شروع  �شيزود  �لعام  هذ� 
�لقمح �لكامل �ملطحون على �لبارد و�ل�شعري �ملق�شور �للذين يناف�شان 
مو�شى  و�دي  يف  �حلبوب  طحن  يتم  �مل�شتوردة.  �لع�شوية  �ملنتجات 

وتتولى ن�شاء حمليات تعبئة �لدقيق.

هكتار   100 »�حلمى«  لدى  كان  و2014   2013 �لعامني  خالل 
�أخرى  هكتار   100 و�شت�شيف  معان،  حمافظة  يف  للزر�عة  خا�شعة 
لتح�شني  �ملز�رعني  تثقيف  هو  نو�جهه  �لذي  �لتحدي  �ن  �شنويًا. 

و��شتعمال  �حلقول  حرث  عدم  مبد�أ  تطبيق  عرب  و�ملحا�شيل  �لرتبة 
�ل�شماد �لع�شوي.

�لزر�عية  للتنمية  �لدويل  �ل�شندوق  �أجر�ها  �لتي  �لدر��شة  تت�شمن 
»مز�رع  بعنو�ن  )يونيب(  للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  وبرنامج  )�إيفاد( 
خر�ئط   )2013( و�لبيئة«  �لغذ�ئي  و�لأم��ن  �ل�شغرية  �حلياز�ت 
�حلياز�ت  زر�عة  على  �حلفاظ  �أهمية  على  توؤكد  ومعلومات  مفيدة 
�ل�شغرية. وهي بب�شاطة ل تاأخذ �لعامل �لعربي يف �حل�شبان. �إن ثروة 
�أن ت�شيع.  �لأر��شي �جلافة تو�شك  �لتقليدية عن زر�عة  �ملعارف  من 
�ملقت�شدة  �ل�شرت�تيجيات  هذه  �لتقليدية  �ملحا�شيل  م�شروع  ط  ين�شِّ
ومكافحة  �حليوي،  �لتنوع  وحماية  �ملياه،  و�حتجاز  �لرتبة  لبناء 
�لغذ�ئية  �ل�شبل  وتن�شيط  جتنبها،  ميكن  �لتي  �ملزمنة  �لأمر��س 
�لتقليدية وتاأمني دخل لالأ�شر يف �ملناطق �لفقرية. يف عملية �حلفاظ 
و�لرثوة  �لأر�س  على  باحلفاظ  نقوم  حمليًا  �ملتاأقلمة  �ملحا�شيل  على 

و�شالمة �لرت�ث �لثقايف �لعربي.

اإرين اأدي�صون، مديرة م�رصوع »احلمى«، عّمان، الأردن.
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�لفرتة  1961 -  2012 )%( خالل  �لعربية  �لدول  يف  للقمح  �ل�شنوي  �لنمو  معدلت  �أ:   6
�لإنتاج�لغلة )�لنتاجية(�مل�شاحة�لفرتة �لزمنية

1970-19611.82.14.0
1980-1971-0.33.12.8
1990-19810.03.63.6
2000-19910.1-0.20.1
2012-20010.60.41.0

2012-19610.62.43.1

�لعربية،  1961 -  2012 )%( �لدول  يف  للحم�س  �ل�شنوي  �لنمو  معدلت  ب:   6
�لإنتاج�لغلة )�لنتاجية(�مل�شاحة�لفرتة �لزمنية

1970-19611.67.89.4
1980-19712.5-1.90.6
1990-1981-1.82.10.2
2000-19912.7-1.51.1
2012-2001-4.44.0-0.6

2012-1961-0.11.91.9

6 ج: معدلت �لنمو �ل�شنوي للعد�س يف �لدول �لعربية 1961 -  2012 )%( 
�لإنتاج�لغلة )�لنتاجية(�مل�شاحة�لفرتة �لزمنية

1970-19615.5-2.52.9
1980-1971-4.24.40.0
1990-19812.90.93.9
2000-1991-2.0-5.0-6.9
2012-20011.01.02.1

2012-19610.60.30.9
 

من  واملتاح  العلوم  يف  املعا�شرة  التقدم  باأوجه  الأخذ  هو 
يف  ال�شتثمارات  زيادة  اأن  كما  حم�شنة.  تكنولوجيات 
بتوفري  كفيلة  الزراعي  املجال  يف  والتنمية  العلمي  البحث 

فر�ش جديدة لتعزيز الأمن الغذائي يف الدول العربية.

V. كيف يت�صنى متكني �صغار املزارعني يف 
حت�صني  اأجل  من  البعلية  الزراعات  مناطق 

اإ�صهامهم يف حتقيق االأمن الغذائي؟

والأمن  واملياه  الغذاء  حتديات  مواجهة  قبل  ينبغي، 
الغذائي، الهتمام بتحويل عملية اإنتاج الغذاء احلالية اإلى 

ُنُظم م�شتدامة.

ويجب اأن يكون الرتكيز على تطوير اأنظمة اإنتاج وا�شتهلك 
للأغذية يتوفر لها القبول الجتماعي وال�شتدامـة البيئيـة. 
كمـا ثبتت احلاجة اإلى تطبيق نظم احلزمة البيئية الزراعية 

املتكاملة يف عمليات تطوير نظم اإنتاج الغذاء.

التنمية  اأجل  من  العلمي  البحث  منظمـات  وت�شطلع 
يف  اأ�شا�شي  بدور  والدولية  والإقليمية  الوطنية   )R-4-D(
م�شاركتها  خلل  من  وذلك  التحديات،  لهذه  الت�شدي 
التغذية،  و�شوء  الغذائي  الأمن  فجوة  حجم  تقلي�ش  يف 
لإنتاج  امل�شتدامة  الأنظمة  وتبني  حتويل  يف  والإ�شراع 
الغذاء وا�شتهلكه. فكيف لهذه املنظمات اأن ت�شاهم عمليًا 

يف التعاطي مع هذه التحديات العاملية واإيجـاد حلول لها؟

م�شادر �لنمو يف ناجت �ل�شلع �لرئي�شية يف �لدول �لعربية،  )1961 – 2012( �جلدول 6
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)%(  2012  -  1961 �لعربية  �لدول  يف  للفول  �ل�شنوي  �لنمو  معدلت  د:   6
�لإنتاج�لغلة )�لنتاجية(�مل�شاحة�لفرتة �لزمنية

1970-19611.07.18.1

1980-19710.1-1.8-1.7

1990-19811.82.34.1

2000-1991-2.40.9-1.6

2012-2001-0.60.4-0.2

2012-19610.21.51.8

)%(  2011  -  1961 �لعربية،  �لدول  يف  وحلومها  �لأغنام  �أعد�د  يف  �ل�شنوي  �لنمو  معدلت  ه�:   6
كمية حلوم �لأغنام�أعد�د �لأغنام�لفرتة �لزمنية

1970-19613.62.1

1980-19712.22.8

1990-19811.63.8

2000-19912.54.5

2011-20011.11.0

2011-19612.12.9

و: معدلت �لنمو �ل�شنوي يف �أعد�د �ملاعز وحلومها يف �لدول �لعربية، 1961 - 2011 )%(  6
كمية حلوم �ملاعز�أعد�د �ملاعز�لفرتة �لزمنية

1970-19612.12.1

1980-19711.42.0

1990-19811.40.7

2000-19913.23.2

2011-20011.22.3

2011-19611.62.1

يف  التحديات  لهذه  موؤثرة  ب�شورة  الت�شدي  يتعذُر  اأ. 
الزراعية  البحوث  اأنظمة  بني  �شراكة  من�شات  غياب 
�شاأنها  من  الدولية،  واملنظمات   )NARS( الوطنية 
التاأثري  لتحقيق  واملعرفة  اخلربة  تبادل  عملية  ت�شهيل 
ال�شامل والتهيئة حلدوث تكامل اإقليمي بني املنظمات 

املهتمة بق�شية البحث العلمي من اأجل التنمية.

خلل  من  واملثبتة  َبة  امُلجرَّ للتكنولوجيات  الرتويج  ب. 
بالتكنولوجيات  الأخذ  يف  التدريجي  التو�شع 
الفجوة  لت�شييق  وا�شع،  نطاق  على  ون�شرها  املح�شنة 
املح�شولية، وزيادة كفـاءة ا�شتخدام املوارد واملدخلت، 
وخ�شو�شًا موارد املياه والأر�ش، على م�شتوى املزرعة.

املتكاملة  الزراعية  البيئية  احلزمة  نهج  وترويج  اتباع  ج. 
وال�شركاء  الخت�شا�شات  بتعددية  يتميز  الذي 
تعزيز  اأجل  من  املجتمعية،  امل�شاركة  ويت�شمن 
اأنظمة  ذلك:  و�شمل  التكنولوجية.  البتكارات 
على  قائمة  واأنظمة  والبقوليات،  احلبوب  على  قائمة 
واملراعي،  احليوانية  والرثوة  املحا�شيل  بني  التكامل 
واأنظمة اأخرى لإنتاج الغذاء. وتظهر احلاجة ملثل هذا 
الكفـاءة  معايري  لتحقيق  خا�ش،  نحو  على  النهج، 

البيئية لنظم الإنتاج الغذائي امل�شتدامة.

جديدة  وممار�شات  تكنولوجيات  واختبار  تطوير  د. 
ومن  والإنتاج.  الإنتاجية  حت�شني  ل�شتدامة  حتقيقًا 
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حت�صني اإنتاجية االأرا�صي الهام�صية يف بادية االأردن

عوده �مل�شعان 

قاحلة  �شبه  منطقة  باأنها  )تعرف  �لعربية  �ملناطق  من  جزء  �لبادية 
�شا�شعة  مناطق  وت�شمل  �لأردن  من  هامًا  جزء�ً  وت�شكل  �لأردن(  يف 
�أ�شا�س  على  �لبادية  تعريف  مت  لذلك،  ونتيجة  �لقحولة.  �شديدة 
�لرعوي  لال�شتعمال  �أر��ٍس  باأنها  ت�شنف  وهي  �لقحولة،  موؤ�شر�ت 
موئاًل  وتعترب  �لأردن  من  �ل�شرقي  �جلزء  يف  وتقع  )مر�ع(.  �مل�شاع 
�ل�شرق،  �إلى  �لغرب،  يف  �لأردن  مرتفعات  من  �لبادية  ومتتد  للبدو. 
وحتدها يف �ل�شمال �شورية، ويف �ل�شرق �لعر�ق، ويف �جلنوب �ململكة 
منطقة  حتتل  �لهام�شية.  �ملنطقة  �لغرب  ويف  �ل�شعودية،  �لعربية 
�لبادية معظم �مل�شاحة �ل�شرقية لالأردن، �أي 85 يف �ملئة من م�شاحة 
�أحو�ل  فيها  وت�شود  مربع(،  كيلومرت   76,500( �لجمالية  �لأردن 
كيلومرت   11,000 ت�شنف  �مل�شاحة،  هذه  ومن  جافة.  مناخية 
�ل�شنة(  يف  مليمرت   200 –  100( قاحلة  �شبه  منطقة  باأنها  مربع 
حول  تقع  �لتي  �لهام�شية،  �ملنطقة  هام�شية.  منطقة  �أي�شًا  وتعترب 
�نحد�ر  �أر��س م�شطحة ن�شبيًا مع  �ل�شرق منها، هي  و�لى  �ملرتفعات 

تدريجي نحو �ل�شرق حيث تقع منطقة �لبادية.

حاليًا  �لأردن  بادية  تو�جه  �لعربية،  �لقاحلة  �ملناطق  حال  هي  وكما 
حتديات طبيعية كبرية، خ�شو�شًا ��شتنز�ف �ملو�رد �ملائية ومتلحها، 
كثرية  نباتية  �أنو�ع  وت�شرف  �ملر�عي.  وتدهور  �لبيولوجي،  و�لتنوع 
�ملتكررة،  �جلفاف  وموجات  �جلائر  للرعي  نتيجة  �لنقر��س  على 
ذلك:  يف  �مل�شاهمة  �لعو�مل  ومن  كثرية.  برية  حيو�نات  و�ختفت 
املكثفة  الزراعة  وتو�ضيع  اجلوفية،  املي�ه  ا�ضتخراج  يف  االفراط 
�حت�شاد  يف  يت�شبب  مما  �ملتو�فرة  �ملر�عي  م�شاحة  من  حتّد  )�لتي 
الرتبة،  جودة  وا�ضتنف�د  املتبقية(،  امل�ض�حة  على  للقطع�ن  مفرط 
و��شتعمال �ملركبات لنقل �حليو�نات �لى مر�ع نائية للرعي، وزياد�ت 
للقطع�ن  مفرط  واحت�ض�د  قطيع،  م�لك  كل  لدى  احليوان�ت  عدد  يف 
�لأفر�د،  �لى  �لدولة  �أو  �لقبيلة  من  �لأر��شي  ملكية  ونقل  �ملر�عي،  يف 

وغياب �شيا�شة و��شحة ل�شتخد�م �لأر��شي.

تبادليًا وتكر�ر�ً  �لهام�شية«  »�ملناطق  �يكولوجيًا، ي�شتعمل م�شطلح 
مناطق  من  تدريجيًا  �لنتقال  عند  خ�شو�شًا  �لأردن،  بادية  �شمن 
تعاين من هطول �أمطار قليلة ومتقلبة �لى مناطق تنعم مبزيد من 

�لهام�شية  �ملناطق  لكن  زر�عية.  و�إنتاجية  وبن�شاطات  �ملت�شاقطات 
�لأردن ومناطق  ميكن تعريفها باأنها منطقة �نتقالية بني مرتفعات 

�أجّف �أو �شديدة �لنحد�ر يف �ل�شرق.

لزر�عة  �شاحلة  �أر��ٍس  باأنها  �لهام�شية  �ملناطق  ت�شنف  عمومًا، 
�أمطار  هطول  على  تعتمد  و�ل�شعري،  �لقمح  مثل  مو�شمية  حما�شيل 
متقلبة ومتقطعة. ومع ذلك، وخالل �لعقود �لأربعة �ملا�شية، تغريت 
�لأمور ب�شكل در�ماتيكي حيث حدث ��شتثمار �شخم يف �لزر�عة �ملروية 
�ملكثفة مثل �إنتاج �لفو�كه و�خل�شار با�شتعمال �ملياه �جلوفية. وعلى 
خمرجات  بني  كبرية  فجوة  من  تعاين  �ملنطقة  ز�لت  ما  ذلك،  رغم 

�إنتاج �لأر��شي و�لحتياجات �ل�شتهالكية للمجتمعات �ملحلية.

�لبيئية  �لتحديات  �أكرب  من  هي  �لهام�شية  �ملناطق  يف  �جلوفية  �ملياه 
�ملناطق ولكن يف ما  �لزر�عي، لي�س فقط يف هذه  �لقطاع  �لتي يو�جهها 
يتعلق باإنتاج �ملحا�شيل يف �لبالد قاطبة. كان �ل�شتثمار خالل �لعقود 
�لقطاع �خلا�س، معظمهم  يتم من قبل مئات مز�رعي  �ملا�شية  �لثالثة 
من خارج منطقة �لبادية، ومن �حلكومة، وذلك لل�شرب و�ل�شتعمالت 
�ل�شناعية، خ�شو�شًا يف �ملدن �لكربى. حدث ذلك غالبًا من دون تخطيط 
�لأر��شي  �متالك  و�شع  تد�خل  �إن  �لعمل.  هذ�  عو�قب  على  ��شر�ف  �أو 
�ملمار�شات  حيث  من  �لهام�شية  �ملناطق  تنمية  يعّقد  �لقبلية  و�ملناطق 

�لزر�عية، خ�شو�شًا من خالل �ل�شتعمال �لع�شو�ئي لأر��شي �لدولة.

�جلفاف  وموجات  للمياه،  �حلاد  �ل�شح  مثل  �لبيوفيزيائية  �لعقبات 
�ملتكررة، و�نخفا�س خ�شوبة �لرتبة، و�مللوحة، و�لت�شحر هي �لعو�مل 
تو�جه  �أن  �ملتوقع  ومن  �لهام�شية.  �ملناطق  يف  �لرئي�شية  �ملقيدة 
�ملناطق �لهام�شية يف �مل�شتقبل تدهور�ً حاد�ً ب�شبب تاأثري�ت تغري �ملناخ 
و�زدياد  �ل�شكاين،  �لنمو  مثل  و�لقت�شادي  �لجتماعي  و�لعاملني 
�لى  بال�شافة  )�مل�شتاأ�شلني(،  �ملجاورة  �لبلد�ن  من  �لالجئني  �أعد�د 
جيوب  تو�شع  �لعاملني  كال  ويالزم  �لزر�عي.  �ل�شتثمار  ��شتمر�ر 
غري  �ل�شتعمال  يف  ت�شاهم  �لتي  نة  �ملمكِّ �ل�شيا�شات  و�نعد�م  �لفقر، 

�مل�شتد�م للمو�رد، و�لبطالة، و�لهجرة من �ملناطق �لريفية.

مع �أخذ هذه �لأمور يف �لعتبار، يزيد ��شتخد�م �لأر��شي يف هذه �ملناطق 
يجب  مثاًل،  وتعقيد�تها.  �لأر��شي  ��شتخد�م  �شعوبات  �لهام�شية 

املحا�صيل  من  جديدة  اأ�صناف  ا�صتنباط  ذلك  اأمثلة 
ال�صغوط  لتتحمل  تعديلها  يتم  التي  الغلة،  العالية 
احليوية وغري احليوية، جنبًا اإلى جنب مع تكنولوجيات 
وممار�شات حم�شنة لإدارة الرتبـة واملياه، تدخل فيها 
من  وغريها  املياه،  وح�شاد  التكميلي،  الري  اأ�شاليب 

اإلى  اأي�شـًا  احلاجة  وتدعو  املياه.  توفري  تكنولوجيات 
لإ�شفاء  وذلك  والعلفية،  الغذائية  للبقوليات  الرتويج 

قوة وا�شتدامة على الأنظمة املعتمدة على احلبوب.

وخطط  الإنتاج،  ملرونة  ونظم  املخاطر،  اإدارة  تطوير  هـ. 
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�لبيئة من  �ن�شجامها مع  �لتي تزرع بناء على  �ملحا�شيل  �ختيار نوع 
�إنتاج �ملحا�شيل،  �لثالث يف  �ملر�حل  �ملياه على جميع  حيث ��شتعمال 
�ملياه،  ��شتهالك  من  للتقليل  �لزرع،  وبعد  �لزرع  وخالل  �لزرع  قبل 

وتخفي�س �لكلفة وحت�شني �شبل عي�س �ملجتمعات �ملحلية.

�لهام�شية،  �جلافة  �لأر��شي  يف  �أف�شل  ب�شكل  غذ�ئي  �أمن  لتحقيق 
يجب �أن يكون �لرتكيز على تنويع وحت�شني �شبل �لعي�س �لريفية من 
�ملتو�فرة  �لتكنولوجيا  �لى  �لريفيني  �ل�شكان  خالل حت�شني و�شول 
�ملو��شيع  معاجلة  خالل  من  عليه  �حل�شول  ميكن  وهذ�  لة.  و�ملحوَّ
�لقت�شادية  �لأبعاد  �لآتية: )1( حتقيق تنمية زر�عية م�شتد�مة يف 
�لطبيعية  للمو�رد  �لأمثل  �ل�شتعمال   )2( و�لبيئية،  و�لجتماعية 
�لريفية  �ملالية و�لت�شويقية  �ملياه و�لرتبة، )3( جعل �خلدمات  مثل 
متو�فرة لالأ�شر �لزر�عية، )4( ت�شجيع �ملز�رعني على �إنتاج منتجات 
ع�شوية وحتويل جزء من �لإنتاج �لأردين نحو هذه �ل�شوق لزيادة 
�ملنتجات  يف  حتى  �أو  �لنباتات  �أو  �حليو�ين  �لإنتاج  يف  �شو�ء  �ملردود، 
دور  تطوير   )5( �أعلى،  تكون  قد  �لربح  هو�م�س  حيث  عة  �مل�شنَّ
�لأ�شرة  مد�خيل  لتح�شني  مهار�تهن  ��شتخد�م  يف  �لريفيات  �لن�شاء 
�لقدر�ت يف  �لت�شهيالت �ملطلوبة لتطوير  �لت�شدي لغياب  من خالل 
�لزر�عية  �لإنتاج و�لت�شويق، )6( حت�شني ت�شويق �ملنتجات  جمايل 
و�رتفاع  و�لطلب،  �لعر�س  بني  �لر�وبط  �شعف  من  تعاين  �لتي 
خ�شائر ما قبل �حل�شاد، و�نخفا�س �لأ�شعار، وغياب �شبط �لنوعية 
وتوحيد �ملقايي�س، لتح�شني هو�م�س �لربح ونوعية �حلياة جلميع 

�لذين يعي�شون يف هذه �ملناطق.

مقاربة �صاملة لتعزيز تطوير املناطق الهام�صية:

• وم�شاطب 	 �شدود  �إن�شاء  خالل  من  �لأمطار  مياه  جريان  �إد�رة 
تروي  �أن  ميكن  �ملياه  حل�شاد  نظم  لإقامة  �شغرية  تر�بية 
يف  وت�شاهم  �ملحلي  �ملنزيل  لال�شتهالك  �ملياه  وتوفر  �ملزروعات 

جتديد �ملياه �جلوفية �ملحلية.
• نرث 	 و�إعادة  متوطنة  �أنو�ع  �إنبات  بني  يجمع  زرع  �إعادة  نظام 

كبري  نطاقني  على  �ملياه  حل�شاد  تقنيات  وي�شتخدم  بذورها 
توزيعها  و�إعادة  وتخزينها  �ملياه  لحتجاز  وخمططات  و�شغري 

لري هذه �ملزروعات.
• �ملكثفة 	 �لرتبية  �لى  للحيو�نات  �ملو�شعة  �لرتبية  من  �لتحول 

لزيادة �لإنتاجية وتوفري �لدعم للمز�رعني �ل�شغار.

• ت�شجيع �شغار مالكي �ملو��شي بتخفي�س عدد �حليو�نات لكل 	
�أ�شرة.

• �لتخلي عن �لأر��شي �خلا�شعة للدولة، ووقف �مللكية �خلا�شة، 	
وحل ق�شايا �متالك �لأر��شي خ�شو�شًا يف ما يتعلق بالأر��شي 

�لقبلية �أو �لأر��شي �خلا�شعة لدعاء�ت.
• غر�س 	 خ�الل  من  للمر�عي  �لإيكولوجي  �لنظام  ��شتعادة 

�لأن��و�ع  مثل  منا�شبة  متوطنة  و�أع��الف  و�أ�شجار  �شجري�ت 
.Juncosو Salsolaو Acaciaو Atriplex

• تقليدي/	 بديل  نظام  تبني  خالل  من  تاأهيل  �إع��ادة  بر�مج 
حملي حلماية �ملر�عي. ويف هذه �حلالة، فاإن »مفهوم �حلمى« 
�لنظام  �جتاه  يعك�س  ونفعًا كخيار  �نطباقًا  �لأكرث  �ملقاربة  هو 
مفهوم  �أي�شًا  وهو  �لأ�شلي،  �لو�شع  �لى  �ملتدهور  �لإيكولوجي 
جذ�ب ل�شتخد�م منوذج ممكن لإ�شر�ك �ملجتمعات يف جهد �أكرث 

تركيز�ً يف�شي �إلى »تنظيم ذ�تي« لإد�رة م�شتد�مة للمو�رد.
• باملعرفة 	 �ملعنيني  تزويد  �ملحلية من خالل  �ملجتمعات  متكني 

�لعملية  �إد�رة  يف  �ل�شلة  ذوي  جميع  �إ�شر�ك  ل�شمان  و�ملهار�ت 
وتخطيطها.

• بني 	 �لتفاعل  وفهم  �لتقليدية،  �لري  نظم  تقنيات  ��شتعمال 
�ملز�رعني  خربة  من  و�ل�شتفادة  و�لنباتي،  �حليو�ين  �لإنتاج 
�لقدماء، و�لعتماد على منظمات �ملز�رعني، و�لتعاون و�لبناء 

على �ملعرفة �ل�شائدة.
• و�شع خطة ل�شتخد�م �لأر��شي وقاعدة بيانات جلميع �ملناطق 	

يف �لبادية. و��شتخد�مات �لأر��شي هي �أ�شا�شًا لالإنتاج �لزر�عي.
• ��شت�شارة �ملعنيني وتخطيط ت�شاركي من خالل �إ�شر�ك جميع 	

�ملعنيني ذوي �ل�شلة على خمتلف �مل�شتويات. و�شوف ي�شمن 
هذ� تزويد عمليات �لتخطيط و�شنع �لقر�ر�ت على �مل�شتويني 
�ملياه  و�إد�رة  �لأر��شي  ��شتخد�م  �أجل  من  و�حلكومي  �لوطني 
�أطر  �إلى  توؤدي  حملية،  حقائق  خالل  من  �ملعلومات  باأف�شل 
وبذلك  �أدنى.  م�شتويات  على  �لقر�ر�ت  �شنع  تدعم  �شيا�شات 
�شتتاح للم�شتخدمني �لنهائيني فر�شة �أف�شل لمتالك �ملو�رد 
�ملائية �ملحلية وحتمل �مل�شوؤولية عن �إد�رتها. وهذ� ممكن من 
خالل دعم �شبكات خمتلف �ملعنيني من �ملجتمع �إلى م�شتوى 

�ل�شيا�شات �لوطنية.

ان، الأردن.
ّ
الدكتور عوده امل�صعان، مدير برنامج بحوث البادية، عم

من اأجـل خلق بيئـة ل�شيا�شـة اأكرث متكينًا لتعزيز فهم 
التكنولوجيات املح�شنة واعتمادها.

املائية،  ا�شرتاتيجياتها  تبديل  يف  الدول  م�شاعدة  ز. 
للمياه،  امل�شتدام  ال�شتخدام  على  تركيزها  ليكون 

تكيف  قدرات  ورفع  اجلفاف،  اآثار  من  للتخفيف 
الزراعة يف مواجهة تغري املناخ.

وممكنة  بديلة  وموؤ�ش�شاتية  زراعية  �شيا�شات  تطوير  و. 
التطبيق والعمل على اي�شالها اإلى �شانعي ال�شيا�شات، 
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اآخر، يف تقلباٍت كبرية  اإلى  الأمطار، ويف توزيعها من عام 
 2.0 اإلى   0.3 اإنتاج القمح مثًل من  يف الإنتاج، كاأن يرتاوح 
ال�شتقرار،  عدم  من  حالة  يخلق  و�شع  وهذا  طن/هكتار. 

وله اآثاره الجتماعية والقت�شادية ال�شلبية.

على  احلبوب،  من  البعلية  الزراعة  اإنتاج  معدل  ويبلغ 
2.2 طن مرتي للهكتار، وهو يقرتب  ال�شعيد العاملي، نحو 
املعدل  هذا  ويقلُّ  املروية.  الزراعة  غلة  من  املئة  يف   65 من 
بالن�شبة للدول النامية، ليكون 1.5 طن مرتي لكل هكتار، 
املتقدمة  الدول  يف  باملعدل  مقارنة  النخفا�ش  �شديد  وهذا 

.)Oweis & Hachum, 2011(

�أ. �لري �لتكميلي: ��شتجابة �إد�رة �ملو�رد �ملائية

اجلافة  البعلية  باملناطق  الرتبـة  رطوبة  يف  النق�ش  يحدث 
ح�شا�شيـة.  الأ�شـد  املحا�شيل  منو  مراحـل  خلل  غالبًا 
وذلك هو �شبب �شعف منو حما�شيل الزراعة البعلية، ومن 
باأنه  التكميلي  الري  تعريف  وميكن  غلتها.  انخفا�ش  ثمَّ 
يف  املزروعة  للمحا�شيل  املياه  من  �شغرية  كميات  »اإ�شافة 
الرطوبة  توفري  عن  الأمطار  تعجز  حني  البعلية  الأرا�شي 
اأجل حت�شني  الكافية لينمو النبات منوًا طبيعيًا، وذلك من 
التكميلي  الري  ومبقدور  تقلباتها«.  من  واحلد  الغلل 
با�شتخدام كمية حمدودة من املياه، اإذا ما مت تطبيقه خلل 
حت�شني  اإلى  يوؤدي  اأن  املح�شول،  منو  من  احلرجة  املراحل 
فـاإن  ذلك،  وعلى  املياه.  اإنتاجيـة  ويف  الغلـة  يف  جوهري 
�شاأنها  من  فعالة  ا�شتجابة  مبثابـة  هو  التكميلي  الـري 
رطوبة  نق�ش  على  املرتتب  للإجهاد  ال�شارة  الآثار  تخفيف 
املحا�شيل  ة  غلَّ تطال  والتي  اجلفاف،  نوبات  خلل  الرتبة 
اإلى  بالإ�شافة  يعمل،  الري  من  النوع  هذا  اأن  كما  البعلية. 
املحا�شيل  لإنتاج  ال�شتقرار  حتقيق  على  الغلة،  زيادة 

.)Oweis & Hachum, 2012( البعلية �شنة بعد اأخرى

على  البعلية  الزراعة  مناطق  يف  التكميلي  الريُّ  يقوم 
املياه  تخ�شي�ش  يتم   )1( هي:  اأ�شا�شية،  جوانب  ثلثة 
الغلة  من  بع�شًا  عادة  تنتج  التي  البعلية  املحا�شيل  لأحد 
الرئي�شي  امل�شدر  هي  الأمطار  كانت  ملا   )2( ري،  دون  من 
يكون  فل  املياه،  على  البعلية  املحا�شيل  منه  حت�شل  الذي 
اللجوء اإلى الري التكميلي اإل حني تعجز الأمطار عن توفري 
الرطوبة ال�شروريـة للح�شول على اإنتـاج حم�شن وم�شتقر، 
اأجل  من  وتوقيته  التكميلي  الري  كمية  حتديد  يتم  ل   )3(
توفري ظروف خالية من اإجهاد الرطوبة على امتداد مو�شم 
الأدنى  احلد  �شمان  اأجل  من  ولكن  البعلية،  املحا�شيل  منو 
من املياه املتي�شرة خلل املراحل احلرجة من منو املح�شول، 

ة ُمثلى عو�شًا عن غلة ق�شوى. التي من �شاأنها تهيئة غلَّ

املتاحة،  املياه  من  وحدة  لكل  الزراعية  الإنتاجية  ورفع 
لتكون  واأنواعها  املحا�شيل  زراعة  اأنظمة  وتعديل 

منا�شبة ملا هو متوافر فعًل من مياه.

تنمية قدرات الباحثني واملر�شدين الزراعيني ال�شباب  ح.  
التدريب  وبرامج  العلمية،  الدرجات  منح  طريق  عن 

التطبيقية، وغري ذلك من طرق التدريب.

اإن التقدم يف العلوم والتكنولوجيا هو الأ�شا�ش ال�شرتاتيجي 
املوارد  وحمدودية  الغذائي  الأمن  لتحديات  الت�شدي  يف 
الطبيعية يف الدول العربية. وقد اأظهرت اخلربة الدولية اأن 
اأوجه التقدم يف تربية النبات، ل�شلع احلبوب الرئي�شية مثًل، 
بني عامي 1965 و2004، اأنقذت م�شاحة ترتاوح بني 18 
و27 مليون هكتار من الأرا�شي اجلديدة من ال�شتغلل يف 
 .)Ortiz & Jones, 2014( اإنتاجية الزراعة تلبيًة لأهداٍف 
عالية  لأ�شناف  الوا�شع  التبني  فاإن  نف�شه،  الوقت  ويف 
املوارد الطبيعية من حتويلها من  اإلى �شون  اأدى  الإنتاجية 

الغابات واملراعي الطبيعية اإلى اإنتاج املحا�شيل.

 VI. اإطالق اإمكانات الزراعة البعلية 
يف البيئات اجلافة

ت�شغل الزراعة البعلية نحو 80 يف املئة من م�شاحة الأرا�شي 
الزراعية يف العامل، ول يقل اإ�شهامها يف اإنتاج ما يحتاج اإليه 
العامل من غذاء عن الثلثني. وعلى رغم ارتفاع املخاطر التي 
اأن اجلانب الأكرب  تكتنفها، فاإنها حمل ر�شى كبري، لدرجة 
الإنتاج  مناطق  على  بالعتماد  �شي�شتمر  العامل  غذاء  من 
الزراعي البعلي. وعلى رغم اأهمية املناطق البعلية بالن�شبة 
لإنتاج احلبوب، فاإن اإمكانية منو الإنتاج يف هذه املناطق مل 
بالطلب  الوفاء  يف  اأكرب  بدور  لت�شطلع  كاف  باهتمام  حتَظ 

.)Rockstrom et al., 2007( على الغذاء م�شتقبًل

ول يح�شل املزارعون يف مناطق الزراعة البعلية يف الدول 
البعلية  للزراعة  ما  مع  منخف�شة،  اإنتاجية  على  اإل  النامية 
من اإمكانات كبرية غري م�شتغلة كفيلة بزيادة اإنتاج الغذاء، 
من  الأكرب  اجلانب  يعي�ش  حيث  واأفريقيا  اآ�شيا  يف  خا�شة 
من  املاأمول  لتحقيق  الأ�شا�شية  والو�شيلة  العامل.  فقراء 
قدرات الزراعة البعلية يف املناطق اجلافة هي زيادة فعالية 
اجلفاف  نوبات  على  للتغلب  املياه  اإدارة  وحت�شني  الأمطار 

.)Oweis & Hachum, 2012(

غالبًا  اجلافة  املناطق  يف  الرطوبة  اإجهاد  فرتات  وحتدث 
خلل مرحلة اأو اأكرث من مراحل منو املح�شول، فتوؤدي اإلى 
كميات  يف  التباين  يت�شبب  كما  الغلل.  يف  كبري  انخفا�ش 
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حدوث  املزارعني  حقول  من  ح�شاد  نتائج  اأظهرت  وقد 
ل�شتعمال  كمردوٍد  املحا�شيل  غلة  يف  جوهرية  زيادات 
كميات �شغرية ن�شبيًا من مياه الري. و�شملت هذه الزيادة 
منخف�شة،  �شنوية  اأمطار  بهطول  تتمتع  مناطق  الغلة  يف 
املزروعة  الأرا�شي  م�شاحة  وازدادت  مرتفعة.  واأخرى 
قمحًا والتي تخ�شع لنظام الري التكميلي يف �شمال وغرب 
 300 ال�شنوي  الهطول  معدل  يتجاوز  حيث  �شورية، 
 74 2000 بعدما كانت  418 األف هكتار عام  اإلى  مليمرت، 
470 يف املئة. ويقدر  1980، بن�شبة زيادة قدرها  األفًا عام 
اإدخال  بعد  القمح  اإنتاج  كلفة  يف  ال�شنوية  الزيادة  متو�شط 
 150 بنحو  البعلي،  النظام  مع  باملقارنة  التكميلي،  الري 
العائد  يف  الزيادة  متو�شط  يقدر  بينما  للهكتار،  دولرًا 
ال�شايف  العائد  زيادة  وتقدر  للهكتار.  دولر   300 ال�شايف 
النظام  بني  ال�شنوية  التكاليف  فارق  اإلى  بالن�شبة  ال�شنوي 

البعلي ونظام الري التكميلي بنحو 200 يف املئة.

الرتفاع  اإلى  الأمطار  مياه  اإنتاجية  التكميلي  الري  دفع  وقد 
 2.14 اإلى  املكعب  للمرت  احلبوب  من  كيلوغرام   0.84 من 
كيلوغرام للمرت املكعب يف �شمال غرب �شورية. كذلك الأمر 
بالن�شبة لإنتاجية املياه من الكتلة احليوية، اإذ كان متو�شط 
3.9 كيلوغرام للمرت املكعب لنق�ش  القيمة املتح�شل عليها 
تو�صي  التي  التوجيهية  اخلطوط  وحتتاج  التكميلي.  الري 
اإلى مراجعة  بجداول الري، يف ظروف عادية لتوافر املياه، 

عند تطبيقها يف املناطق التي تعاين ندرة املياه.

ظروف  يف  املزروع  القمح  حم�شول  غلة  متو�شط  يزيد  ول 
وُيعد  طن/هكتار،   1.5 عن  �شورية  يف  البعلية  الزراعة 
من اأعلى املعدلت يف املنطقة. وكان متو�شط غلة احلبوب 
عام  ويف  طن/هكتار.   3 نحو  التكميلي  بالري  املزروعة 

الري  م�شاحات  من  املئة  يف   40 من  اأكرث  اأ�شبح   1996
التحول  هذا  و�شاهم  التكميلي،  الري  لنظام  خا�شعًا  البعلي 
مبا يزيد عن ن�شف الإنتاج الوطني من احلبوب البالغ اأربعة 
يعمل  الغلة،  زيادة  يف  اأثره  اإلى  وبالإ�شافة  طن.  مليني 
املزارعني.  لإنتاج  ال�شتقرار  حتقيق  على  التكميلي  الري 
يف  البعلية  الأرا�شي  لإنتاج  النحراف  درجة  انخف�شت  وقد 
10 يف املئة بعد الأخذ بنظام  100 يف املئة اإلى  �شورية من 

.)Haddad et al., 2011( الري التكميلي

املناطق  يف  للقمح  الأمطار  مياه  اإنتاجية  متو�شط  ويرتاوح 
اإلى   0.35 قرابة  من  اأفريقيا  و�شمال  اآ�شيا  غرب  من  اجلافة 
1.00 كيلوغرام من احلبوب للمرت املكعب. وعلى اأي حال، 
فاإن املياه امل�شتخدمة يف الري التكميلي ميكن اأن تكون ذات 
كفاءة اأكرب. وقد تو�شل املركز الدويل للبحوث الزراعية يف 
املناطق اجلافة )اإيكاردا( اإلى اأن املرت املكعب من املياه ميكن 
الزراعة  اإنتاج  من  اأكرث  احلبوب  من  كيلوغرام   2.5 ينتج  اأن 
توافر  مع  املنا�شب  الوقت  يف  ا�شتخدامه  مت  اإن  البعلية، 
املياه  ا�شتخدام  يف  العالية  الكفاءة  وتعزى  اجليدة.  الإدارة 
من  التخفيف  يف  املاء  من  �شغرية  كمية  فعالية  اإلى  اأ�شا�شًا 
حدة اإجهاد نق�ش الرطوبة خلل اأكرث املراحل ح�شا�شية يف 

منو املح�شول.

يف  املحا�شيل  تبقي  تعزيزية  ا�شرتاتيجية  هو  الناق�ش  الري 
درجة معينة من نق�ش املياه وانخفا�ش الغلة بغية تعظيم 
وت�شري  امل�شتخدمة.  املياه  من  وحدة  لكل  الإنتاجية  قيمة 
نتائج جتارب اأجريت على القمح يف حقول خا�شة مبزارعني 
يف مناخ البحر املتو�شط يف �شمال �شورية، اإلى حت�شن كبري 
التطبيق  معدلت  عند  التكميلي  الري  مياه  اإنتاجية  يف 
املنخف�شة، اأكرث منها يف حالة الري الكامل. و�شجلت اأعلى 
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خيارات االأمن الغذائي يف اململكة العربية ال�صعودية

علي بن �شعد �لطخي�س

وت�شنف  �آ�شيا،  قارة  غرب  جنوب  يف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  تقع 
ندرة  من  يعاين  �لذي  �جلاف  �ل�شحر�وي  �حلز�م  نطاق  �شمن  باأنها 
ول  جارية  �أنهار  توجد  ل  حيث  �ملتجددة،  �ملياه  م�شادر  يف  �شديدة 
60 مليمرت�ً. وتو�جه  �ل�شنوي  �لهطول �ملطري  بحري�ت عذبة ومعدل 
�ململكة حتديات كبرية يف توفري �لغذ�ء ملو�طنيها و�ملقيمني على �أر�شها 

�لذين بلغ عددهم نحو 28 مليون ن�شمة عام 2012.

�لقطاع  ن�شيب  كان  فقد  �ملتجددة،  �ملياه  م�شادر  حمدودية  رغم 
�أي ما  17.5 بليون مرت مكعب،  2012 نحو  �ملياه عام  �لزر�عي من 
ن�شبته 84 يف �ملئة من �إجمايل �ل�شتهالك، معظمه من �ملياه �جلوفية 
غري �ملتجددة. ويتم ��شتخد�م نحو 80 يف �ملئة من هذه �لكمية يف زر�عة 
ثالثة حما�شيل فقط هي �حلبوب و�لأعالف و�لنخيل. وكان لل�شحب 
�شلبية،  �آثار  �ملا�شية  �لأربعة  �لعقود  خالل  �جلوفية  للمياه  �جلائر 
اأهمه� ا�ضتمرار هبوط من��ضيب املي�ه اجلوفية يف الطبق�ت الرئي�ضية، 
حيث و�شلت يف بع�س �ملناطق �إلى م�شتويات حرجة قد ي�شبح �ل�شخ 
يف  �جلوفية  �ملياه  نوعية  �أن  كما  �قت�شاديًا.  جمد  غري  م�شتقباًل  منها 
�لغالب �زد�دت ملوحة و�زد�دت �لأمالح �لذ�ئبة فيها بزيادة �لأعماق، 
معاجلتها  و�أ�شبحت  �جلوفية،  �ملياه  باجتاه  �لبحر  مياه  وتقدمت 

لأغر��س �ل�شرب مكلفة �أي�شًا.

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لزر�عي  �لقطاع  لتطوير  فر�س  هناك 
�جلوفية.  �ملياه  م�شادر  على  للمحافظة  �لهادفة  �خلطط  مع  تتالءم 
بلغت  �ملعاجلة،  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  من  �ل�شتفادة  تعظيم  �أهمها 
كمياتها عام 2012 نحو 3.6 مليون مرت مكعب يوميًا �أعيد ��شتخد�م 
17 يف �ملئة منها �أي 0.6 مليون مرت مكعب يوميًا  فقط. وتعد جتربة 
�ل�شتفادة  يف  �لر�ئدة  �لتجارب  من  �لأح�شاء  يف  و�ل�شرف  �لري  هيئة 
من مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة، بعد �أن ن�شبت �لعيون �لطبيعية 
يف  �لهيئة  وت�شرف  طويلة.  لقرون  �لأح�شاء  و�حة  تغذي  كانت  �لتي 
مياه  من  يوميًا  مكعب  مرت   145,000 �لوقت �حلا�شر على توزيع 
�ملئة  يف   60 ومتثل  �لثالثية،  �لدرجة  �إلى  �ملعاجلة  �ل�شحي  �ل�شرف 
�لنخيل  من  هكتار  من جمموع مياه �لري يف �لهيئة، لزر�عة 8,200 
حما�شيل  �إلى  بالإ�شافة  �شنويًا،  �لتمور  من  طن   120,000 تنتج 
مرت   450,000 �إلى  �لكمية  هذه  ت�شل  �أن  �ملتوقع  ومن  �لليمون. 
�لتنفيذ حاليًا.  �لتي هي حتت  �مل�شاريع  �أن تكتمل  مكعب يوميًا بعد 
فهي  �ملئة،  يف   40 �أي  �لهيئة،  يف  �لري  مياه  من  �ملتبقية  �لن�شبة  �أما 
تزيد  �أن  �ملوؤكد  ومن  �لزر�عي.  �ل�شرف  مياه  ومن  �جلوفية  �ملياه  من 
�إمد�د�ت  زيادة  مع  م�شتقباًل  �ملعاجلة  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  كميات 

�ملياه �لبلدية تبعًا لتز�يد عدد �ل�شكان.

مت حتى عام 2012 ت�شييد وبناء 420 �شد�ً تبلغ �شعتها �لتخزينية 
لتغذية  �إما  م�شممة  وهي  مكعب،  مرت  بليون   1.9 نحو  �لجمالية 
و�ملمتلكات  و�ملز�رع  و�لقرى  �ملدن  حلماية  �أو  �جلوفية  �ملياه  طبقات 
�لقريبة  �ل�شرب للمجتمعات  �أو لتوفري جزء من مياه  �لفي�شانات  من 
�ملياه  من  �ل�شتفادة  لتعظيم  جيدة  �إمكانية  وهناك  للري.  �أو  منها 
لها  تقييمية  در��شة  عمل  �أمكن  لو  �ل�شدود  تختزنها  �لتي  �ل�شطحية 
ح�شاد  م�شاريع  ت�شميم  يف  متخ�ش�شة  ��شت�شارية  مكاتب  قبل  من 
وظروفها  �ملنطقة  بيئة  تنا�شب  زر�عية  م�شاريع  وتنفيذ  �لأمطار، 
�ملناخية  �لتغري�ت  عن  موثقة  علمية  در��شات  تتو�فر  ول  �ملناخية. 
�لعاملية ومدى تاأثريها على �لو�قع �لزر�عي يف �ململكة، و�إن بد�أت تظهر 
ح�شول  مثل  �شاذة،  تكون  قد  مناخية  ظو�هر  �لأخ��رية  �ل�شنو�ت  يف 
ق�شرية  مطرية  وزو�ب��ع  طويلة  لفرت�ت  ت�شتمر  �لغبار  من  موجات 

و�شديدة ت�شاحبها في�شانات قوية ومدمرة.

بتجربة  عامًا  ع�شرين  نحو  قبل  �خلا�س  �لقطاع  من  �شركة  قامت 
وقدمت  �لبحر،  مياه  على  �ل�شليكورنيا  حم�شول  زر�عة  هي  فريدة 
�أن �ل�شركة  �إل  لها �لت�شهيالت و�لقرو�س �ملي�شرة، وجنحت �لتجربة، 
حادت عن هدفها �لأ�شا�س وتعرث �مل�شروع. هذه �لتجربة قد تفتح �آماًل 
عري�شة يف �مل�شتقبل على تطوير �لزر�عة مبياه �لبحر و�ختيار �أن�شب 

�ملحا�شيل �لتي تتحمل �مللوحة.

ل�شعوبها،  �لغذ�ئي  �لأمن  هاج�س  �لقاحلة  �ل�شحر�وية  �لدول  تو�جه 
دولة  كل  �لغذ�ئية،  �ل�شلع  لتوفري  و�ل�شرت�تيجيات  �خلطط  وتعد 
�ململكة  وت�شعى  و�لقت�شادية.  و�ملائية  �ملناخية  ظروفها  ح�شب 
�لغذ�ئي  �لأمن  من  معني  م�شتوى  حتقيق  �إلى  �ل�شعودية  �لعربية 
يكفي  �لغذ�ئية  �ل�شلع  ��شرت�تيجي من  �لحتفاظ مبخزون  عن طريق 
در�شت  وقد  �لأقل.  على  �أ�شهر  �شتة  ملدة  �ل�شتهالكية  �لحتياجات 
�ململكة عدة خيار�ت لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي فيها، و�ختارت �مل�شي يف 
�إنتاج جزء من �ل�شلع �لغذ�ئية  �أولها  ثالثة م�شار�ت يف �لوقت نف�شه: 
�مليزة  من  و�ل�شتفادة  �ملياه  م�شادر  حمدودية  مر�عاة  مع  حمليًا 
�لن�شبية لكل منطقة، وثانيها ��شتمر�ر قيام �لقطاع �خلا�س با�شتري�د 
و�لطلب،  �لعر�س  لآليات  تبعًا  وبيعها  �خلارج  من  �لغذ�ئية  �ل�شلع 

وثالثها تبني مبادرة �مللك عبد�لل�ه لال�شتثمار �لزر�عي يف �خلارج.

من  بها  باأ�س  ل  ن�شبة  �ململكة  حققت  �ملحلي،  بالإنتاج  يتعلق  ما  يف 
�لكتفاء �لذ�تي من �ملنتجات �لغذ�ئية �ملحلية. ويو�شح �جلدول �ملرفق 
ن�شبة  بلغت   2012 عام  �ملنتجات.  هذه  من  �لذ�تي  �لكتفاء  ن�شب 
يف  �لن�شبة  وهذه  �ملئة،  يف   26.6 �لقمح  حم�شول  من  �لذ�تي  �لكتفاء 
�نخفا�س، ومن �ملتوقع �أن ت�شل قريبة من �ل�شفر �شنة 2016. وهذ� 
حم�شول  لأن  �ملياه،  م�شادر  على  للمحافظة  �حلكومة  �تخذته  �إجر�ء 
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�لقمح يعتمد على �ملياه �جلوفية غري �ملتجددة. وب�شفة عامة، بلغت 
�ملئة، كما بلغت  7.4 يف  �لذ�تي من حما�شيل �حلبوب  �لكتفاء  ن�شبة 
من �خل�شرو�ت 88 يف �ملئة، ومن �إجمايل �لفاكهة 57.4 يف �ملئة، ومن 
بي�س �ملائدة 117.7 يف �ملئة، ومن �حلليب �لطازج 112.4 يف �ملئة، 
يف   44.6 �لدو�جن  حلوم  ومن  �ملئة،  يف   34 �حلمر�ء  �للحوم  ومن 

�ملئة، ومن �لأ�شماك 37.9 يف �ملئة.

وثمة مبادر�ت جادة للنهو�س بالقطاع �لزر�عي وحتويله من �لزر�عة 
�لتقليدية �لتي تعتمد على �ملياه �جلوفية غري �ملتجددة �إلى ما يعرف 
�ملتجددة.  �ملياه  على  كبري  حد  �إلى  تعتمد  �لتي  �مل�شتد�مة  بالزر�عة 
�ملي�شرة.  و�لقرو�س  و�لإعانات  �لت�شهيالت  تقدمي  �ملبادر�ت  وت�شمل 
يوجه  ومل  �لتحول،  هذ�  لنجاح  �ملطلوبة  �لإج��ر�ء�ت  تتخذ  مل  و�إذ� 
�ملنا�شبة  �ملحا�شيل  لزر�عة  �إر�شاده  �ل�شحيح نحو  �لتوجيه  �ملز�رعون 
�آخذ�ً بالعتبار �لقيمة �لقت�شادية لوحدة �ملياه و�لرتكيز على �ملحا�شيل 
�لعالية،  �لقت�شادية  �لقيمة  وذ�ت  �ملاء  �ملنخف�س من  �ل�شتهالك  ذ�ت 
فمن �ملتوقع �أن تو�جه �ململكة م�شتقباًل �شعوبة يف �ملحافظة على هذه 

�لن�شب يف ظل �شعيها �جلاد نحو �لو�شول �إلى زر�عة م�شتد�مة.

يف  هامًا  دور�ً  يز�ل،  وما  �ملا�شية،  �لعقود  خالل  �خلا�س  �لقطاع  لعب 
�ل�شتري�د من �خلارج. �شملت هذه  �لغذ�ئية عن طريق  �ل�شلع  توفري 
�لنباتية  و�لزيوت  و�لفاكهة  و�ل�شكر و�خل�شار  و�ملعكرونة  �لرز  �ل�شلع 

و�للحوم �حلمر�ء وحلوم �لدو�جن و�لأ�شماك وغريها.

وقام �لعديد من رجال �لأعمال �ل�شعوديني وبع�س �ل�شركات �لزر�عية 
بع�س  يف  متخ�ش�شة  و�شركات  حكومية  جهات  مع  �شر�كات  بعقد 
�حلبوب  مثل  حمددة  حما�شيل  لإنتاج  �ملياه،  مب�شادر  �لغنية  �لدول 
�ململكة.  �إلى  وت�شديرها  �لغذ�ئية  �ل�شلع  من  وغريها  و�لأعالف  و�لرز 
وقد حققت هذه �ل�شر�كات جناحات كبرية على رغم �ملخاطر �لكبرية.

للغذ�ء،  م�شتوردة  دولة  ب�شفتها  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  تتاأثر 
�لزر�عية من ظروف  �لدول �ملنتجة لل�شلع  مبا ي�شود �لعامل وخا�شة 
وفي�شانات  جفاف  من  �ملناخ،  يف  وتغري�ت  و�قت�شادية  �شيا�شية 
و�شقيع وكور�ث طبيعية ت�شرب مناطق �لإنتاج �لغذ�ئي وتوؤدي �إلى 
�إتالف �لكثري من �ملحا�شيل �لزر�عية و�نخفا�س �ملخزونات �لعاملية من 
�لغذ�ء. وتوؤدي هذه �أو تلك بالتايل �إلى رفع �لأ�شعار �لعاملية للغذ�ء كما 
�ل�شعودية  تبنت  �لتقلبات،  هذه  مثل  وملو�جهة   .2008 عام  ح�شل 
توفري  �أجل  من  �خلارج،  يف  �لزر�عي  لال�شتثمار  عبد�لل�ه  �مللك  مبادرة 
لإيجاد خمزون  باأ�شعار متو�زنة، وكذلك  للم�شتهلك  �لغذ�ئية  �ل�شلع 
�لأمن  يحقق  ومبا  �لأ�شا�شية،  �لغذ�ئية  �ل�شلع  من  �آمن  ��شرت�تيجي 
�لغذ�ئي للمملكة وي�شمن ��شتمر�ر تدفق �ل�شلع �إلى �لأ�شو�ق �ملحلية 
ومن ثم ��شتقر�ر �لأ�شعار طو�ل �لعام. وت�شمل �ل�شلع �لغذ�ئية �لقمح 
وحلوم  �حلمر�ء  و�للحوم  �لنباتية  و�لزيوت  و�ل�شكر  و�لرز  و�ل�شعري 
�لزر�عي  لال�شتثمار  عبد�لل�ه  �مللك  مبادرة  وتعد  و�لأ�شماك.  �لدو�جن 
عقد  ب�شمة  تاأخذ  �لتي  �لطموحة  �لعاملية  �ملبادر�ت  من  �خل��ارج  يف 
در��شة  بعد  �حلكومات  م�شتوى  على  زر�عية  ��شتثمارية  �شر�كات 
�جلدوى �لفنية و�لقت�شادية. وقد قام �مل�شوؤولون عن �لقطاع �لزر�عي 
�لزر�عي  �لطابع  ذ�ت  �لدول  من  �لعديد  �إلى  بزيار�ت  و�ملايل  و�لتجاري 
�ملدربة.  و�لعمالة  �لزر�عية  و�لرتبة  �ملائية  �مل�شادر  فيها  تتو�فر  �لتي 
و�شمال  و�أفريقيا  �آ�شيا  �شرق  يف  دول  مع  كثرية  �تفاقات  عقد  و�أمكن 
ت�شهيالت  �لدولة  و�شتقدم  وغريها.  و�لرب�زيل  �لأرجنتني  ويف  �أوروبا 
متنوعة وقرو�شًا مي�شرة للم�شتثمرين يف �لقطاع �لزر�عي يف �خلارج. 
وح�شب �ملعلومات �ملتاحة، فاإن نتائج هذه �ملب�ادرة �شتكون م�شجعة 
�إلى  �لهادفة  �لطموح�ات  و�شتحقق  �لزر�عي  لال�شتثمار  وجاذبة 
لنجاح  �لأ�شا�س  �لعن�شر  ويتبقى  للمملكة.  �لغذ�ئي  �لأمن  حتقيق 
هذه �ملبادرة وجناح رجال �لأعمال �لذين ي�شتوردون �ل�شلع �لغذ�ئي�ة 
هذه  حلفظ  ��شرت�تيجي  خم�زون  توفري  وهو  وبعدها،  �ملبادرة  قب�ل 

�ل�شلع لفرت�ت كافية.

ن�شب �لكتفاء �لذ�تي من �ملنتجات �لغذ�ئية �ملحلية عام 2012 )%(

منتجات حيو�نيةفو�كهخ�شرحبوب
%�ملح�شول%�ملح�شول%�ملح�شول%�ملح�شول%�ملح�شول

117.7بي�ش املائدة106.7متور103خيار119بطاطا27.6قمح

112.4حليب طازج16.5حم�شيات97.6�شمام73.3طماطم0.2�شعري

34.1حلوم حمراء78.2عنب107.3بطيخ26.9ب�شل جاف88.1ذرة رفيعة

44.6حلوم دواجن34.5غريها100.6بامياء70.7جزر55.3دخن

37.9اأ�شماك112.5غريها110.3باذجنان3حبوب اأخرى

41.2�إجمايل �للحوم57.4�إجمايل �لفو�كه88�إجمايل �خل�شر7.4�إجمايل �حلبوب

امل�صدر: موؤ�رصات اح�صائية زراعية يف اململكة العربية ال�صعودية، وزارة الزراعة، العدد 26 - 2014.
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ا�صتنتاج وتو�صيات

يالحظ �أن ن�شب �لكتفاء �لذ�تي من �ملنتجات �لغذ�ئية يف �ململكة . 1
�ملياه �جلوفية  �ل�شعودية متدنية جد�ً مقارنة بكميات  �لعربية 
�لعميقة.  �ملائية  �لطبقات  من  ت�شتخرج  �لتي  �ملتجددة  غري 
ومن خالل �لتحليل �لكمي و�لنوعي لكميات �ملياه �مل�شتهلكة يف 
�أن حما�شيل  �ملزروعة، جند  �ملحا�شيل  ونوعية  �لزر�عي  �لقطاع 
�ملئة  يف   80 نحو  ت�شتهلك  وحدها  و�لنخيل  و�لأعالف  �حلبوب 

من �ملياه �لزر�عية.
�لري . 2 كفاءة  تدين  هو  �آخر  حتد  يوجد  �شبق،  ما  �إلى  بال�شافة 

50 يف �ملئة. وهذه �لن�شب تدل على ��شتهالك  �لتي تقدر بنحو 
كميات كبرية جد�ً من مياه �لري �أكرث من حاجة �لنباتات �لفعلية 
�حلد  كيفية  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �مل�شاكل  من  وتعد  للمياه، 
من �لنق�س �مل�شتمر يف م�شادر �ملياه �جلوفية يف بيئة �شحر�وية 

قاحلة.
�ملح�شولية . 3 �لرتكيبة  يف  �لنظر  �إع��ادة  �شرعة  ي�شتوجب  �لأم��ر 

و�إبد�لها  �لعالية  �ملائية  �لحتياجات  ذ�ت  �ملحا�شيل  و��شتبعاد 
�قت�شادية  قيمة  وذ�ت  للمياه  �ل�شتهالك  قليلة  مبحا�شيل 
�لري  �أنظمة  �لرتكيز على نوعية  وغذ�ئية منا�شبة، مع �شرورة 

ذ�ت �لكفاءة �لعالية.
على . 4 ينطوي  �ليومية  حياتنا  يف  نتبعه  �لذي  �لغذ�ئي  �لنمط 

غري  �أو  مبا�شرة  ب�شورة  عليهما  يرتتب  �شديدين  وهدر  �إ�شر�ف 
مبا�شرة هدر مائي، لذ� يجب �إعادة �لنظر يف منط �لغذ�ء �لكمي 

و�لنوعي.
جاء �لوقت �لذي يفرت�س فيه مر�جعة �لإعانات �لتي تقدم للقطاع . 5

ي�شتخدمون  �لذين  �ملز�رعني  ت�شجيع  يتم  بحيث  �لزر�عي، 
�لري  �أنظمة  مثل  �لعالية  �لكفاءة  ذ�ت  �حلديثة  �لري  �أنظمة 

بالتنقيط. كما يجب �إعادة �لنظر يف �أ�شعار �لوقود �ملتدنية �لتي 
�ملتجددة  غري  �جلوفية  �ملياه  ��شتنز�ف  يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت 

لري �حلقول �ملفتوحة �ملخ�ش�شة لزر�عة �حلبوب و�لأعالف.
�لعائد . 6 �شرورة تعظيم �ل�شتفادة من كل وحدة مياه، وحتديد 

من كل مرت مكعب من �ملياه �جلوفية للمحا�شيل �ملختلفة.
�إع��ادة . 7 مثل  �ملتجددة،  �ملياه  وح��دة  من  �ل�شتفادة  ت�شجيع 

�ل�شطحية  و�ملياه  �ملعاجلة  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  ��شتخد�م 
مائية  م�شادر  عن  �لبحث  وكذلك  �ل�شدود،  خلف  �ملحتجزة 

جديدة مثل ح�شاد �لأمطار.
�لرتكيز على تعزيز �لأمن �لغذ�ئي بتقدمي �لت�شهيالت و�لإعانات . 8

و�شيد  �ل��دو�ج��ن  م�شاريع  من  مزيد  لإقامة  ذل��ك  �أمكن  كلما 
�لنوعية من �مل�شاريع جزء�ً ل يتجز�أ من  �لأ�شماك، باعتبار هذه 
�ململكة  تز�ل  ول  �ملياه،  م�شادر  على  خطر�ً  ت�شكل  ول  �لزر�عة 
�لدو�جن و�للحوم  �لغذ�ئي يف حلوم  بعيدة عن حتقيق �لكتفاء 

�لبي�شاء.
در��شة �لعالقة بني �لأمن �ملائي و�لأمن �لغذ�ئي و�لطاقة يف ظل . 9

وعدم  �ملتذبذب  �لعاملي  و�لقت�شاد  �ملتغرية  �ملناخية  �لظروف 
�ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي يف كثري من دول �لعامل.

وعامل . 10 �لغذ�ئي  �لأمن  �أ�شا�شيات  من  �ل�شرت�تيجي  �خلزن  يعد 
م�شاريع  تنفيذ  �إعطاء  يجب  لذ�  و�إجتماعي.  �أمني  ��شتقر�ر 
�لغذ�ئية  �ل�شلع  خلزن  ق�شوى،  �أولوية  �ل�شرت�تيجي  �خلزن 
�ملختلفة ولأطول فرتة زمنية ممكنة ل تقل باأي حال من �لأحو�ل 

عن عام كامل.

الدولة  �صورى  جمل�س  وع�صو  املياه  جلنة  ع�صو  الطخي�س،  علي  الدكتور 

اململكة  يف  �صابقًا  املياه  ل�صوؤون  والكهرباء  امليـاه  وزارة  ووكيـل  ال�صعودي، 

العربية ال�صعودية.



97 �لبيئة �لعربية: �لأمن �لغذ�ئي

اإنتاجية للمياه امل�شتخدمة عند معدلت تقع بني ثلث وثلثي 
متطلبات الري التكميلي التام، اإ�شافة اإلى هطول الأمطار.

التكميلي.  للري  اأخرى  ا�شرتاتيجية  املبكرة  الزراعة  ومتثل 
ففي الأرا�شي املرتفعة من اإقليم غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا، 
)مار�ش(  واآذار  )دي�شمرب(  الأول  كانون  بني  الفرتة  ت�شهد 
عميق،  �شبات  يف  احلقلية  املحا�شيل  جتعل  �شقيع  ظروف 
توقيت  يف  البذور  لإنبات  كافية  اأمطار  اأول  تاأتي  ما  وغالبًا 
ال�شقيع  يحدث  عندما  �شغري  قائم  حم�شول  لينتج  متاأخر، 
البعلية  الغلة  تكون  لذلك  )دي�شمرب(.  الأول  كانون  يف 
قبل  جيدًا  القائم  املح�شول  يكون  عندما  منها  بكثري  اأقل 
ال�شقيع. وميكن �شمان حم�شول قائم جيد يف كانون الأول 
)دي�شمرب(، وذلك عن طريق البذار املبكر وا�شتخدام كمية 
)اأكتوبر(.  الأول  ت�شرين  يف  التكميلي  الري  من  �شغرية 
فاإنه  املبكر،  البذار  عند  ُيجرى  التكميلي  الري  لأن  ونظرًا 
اأن  ُوجد  فقد  كبري.  ب�شكل  املياه  واإنتاجية  القمح  غلة  يزيد 
الذي  القمح  مع  التكميلي  الري  من  مليمرتًا   50 ا�شتخدام 
مت بذره يف وقت مبكر رفع حم�شول احلبوب باأكرث من 60 
متو�شط  اإلى  طن/هكتار   2 من  اأكرث  اأ�شاف  مما  املئة،  يف 
 Ilbeyi et( طن/هكتار   3.2 البالغ  البعلية،  الزراعة  غلة 
al., 2006(، لتبلغ اإنتاجية املياه 4.4 كيلوغرام من احلبوب 
مياه  باإنتاجية  مقارنًة  امل�شتخدمة،  املياه  من  املكعب  للمرت 
)يف حالة القمح( تراوح من 1 اإلى 2 كيلوغرام للمرت املكعب 

من املياه يف املمار�شات التقليدية.

ويتيح الري التكميلي اتخاذ قرار ب�شاأن موعد بذار املحا�شيل 
البعلية، من دون حاجة لنتظار بداية املطر املو�شمي، الأمر 
الن�شج،  يف  والتبكري  اأطول،  منو  مو�شم  اإلى  يوؤدي  الذي 

في�شاعد املح�شول على جتنب جفاف مهلك.

 ب. �حلزمة �ملطلوبة لتعظيم منافع 
�لري �لتكميلي

اإنتاجية  ي�شمن  اأن  منفردًا  التكميلي  الري  مبقدور  لي�ش 
اأنه  رغم  على  م�شتوى،  اأعلى  على  البعلي  الزراعي  النظام 
ذلك  يتحقق  ولكي  الرطوبة.  نق�ش  اإجهاد  وقع  من  يخفف 
امل�شتوى، من ال�شروري اأن ُيدمـج الـري التكميلي مع غريه 

من ممار�شات جيدة لإدارة املزرعة، ومن بينها:

عادة  املتو�شط  البحر  اإقليم  عن  املعروف  �لرتبة:  خ�شوبة 
نق�ش نيرتوجني الرتبة، فاإن زال هذا النق�ش يف املغذيات 
حد  اإلى  املياه  ا�شتخدام  كفاءة  وارتفعت  املح�شول  ن  حت�شَّ
من  خمتلفة  مب�شتويات  اأخرى  مناطق  تت�شم  وقد  كبري. 
الذي  الأمر  اأخرى،  عنا�شر  يف  نق�ش  اأو  النيرتوجني  نق�ش 

اأف�شل  لتحقيق  هذه  النق�ش  نواحي  من  التخل�ش  يتطلب 
حم�شول ممكن.

توقيت �لبذ�ر: من امل�شائل العملية املت�شلة بالري التكميلي 
خلل  واحد  وقت  يف  للري  بحاجة  احلقول  كل  تكون  اأن 
املتعدد  التوقيت  ا�شرتتيجية  اأن  ُوجد  وقد  الربيع.  ف�شل 
مبا  الزراعة  مياه  على  الطلب  معدل  ذروة  تخف�ش  البذار 
حجم  خف�ش  اإمكانية  بالتايل  وتهيئ  املئة،  يف   20 يتجاوز 
وكلفة نظام الري )Oweis & Hachum, 2001(. كما ميكن 

تلبية احلاجات املائية مل�شاحة اأكرب بالإمدادات املائية ذاتها.

الري  من  النتائج  اأف�شل  على  للح�شول  حُم�شنة:  �أ�شناف 
املمار�شات  يف  متزامن  تغري  يحدث  اأن  يجب  التكميلي 
وحتتاج  املياه.  لأحوال  امل�شتجيبة  والأ�شناف  الإدارية 
جتاه  قوية  ا�شتجابة  اإظهار  اإلى  اأوًل  املنا�شبة  الأ�شناف 
ال�شتخدامات املحدودة للمياه، ويعني ذلك �شرورة اأن تكون 
الوقت  يف  حتتفظ  واأن  ن�شبيًا،  عالية  اإنتاجية  قدرات  لديها 
ذاته بدرجة من القدرة على مقاومة اجلفاف، ومن ثم تبدي 
درجة جيدة من املرونة. وميكن تطوير اأ�شناف جديدة من 
والهند�شة  التقليدية  الرتبية  تقنيات  با�شتخدام  املحا�شيل 
زيادة  على  قدرة  الأ�شناف  لهذه  وتكون  احلديثة،  الوراثية 
الغلل  م�شتويات  على  املحافظة  مع  املياه،  ا�شتخدام  كفاءة 
�شبيل  على  الرتبية،  عمليات  جاءت  وقد  رفعها.  حتى  اأو 
املقاوم  وال�شعري  ال�شتوي  احلم�ش  من  باأ�شناف  املثال، 
الأ�شناف  ا�شتهلك  من  بكثري  اأقل  مياهًا  ت�شتهلك  للجفاف 
ف�شل  يف  العادة  جرت  كما  احلم�ش  زراعة  وتبداأ  العادية. 
مهلك،  جفاف  اإجهاد  حدوث  ذلك  على  فيرتتب  الربيع، 
يت�شبب يف انخفا�ش املح�شول. ولتليف ذلك، تتم الزراعة 
يف وقت مبكر، با�شتخدام اأ�شناف تتحمل الربد. وقد اأثبتت 
التجارب املختربية واحلقلية اإمكانية احل�شول على زيادات 
30 و70 يف املئة  يف املح�شول واإنتاجية املياه، ترتاوح بني 
ال�شتوي  اأن احلم�ش  البذار املبكر. والثابت حاليًا  اتباع  عند 
و�شمال  اآ�شيا  غرب  اإقليم  يف  املزارعني  بني  ب�شرعة  ينت�شر 
اأفريقيا )Oweis & Hachum, 2012(. وت�شري بيانات الغلة 
الزراعية با�شتخدام الري التكميلي يف �شمال العراق اإلى اأن 
هذا النمط من الري يزداد تاأثريه على اأ�شناف القمح الطري 
غلة  زيادة  على  عمل  اإذ  القا�شي،  القمح  باأ�شناف  مقارنة 
يف  الزيادة  تراوحت  بينما  املئة،  يف   100 من  باأكرث  الأول 

الثاين بني 58 و81 يف املئة.

ج. �لتكيف مع تغري �ملناخ

من  ملزيد  عر�شة  البعلية  للزراعة  البيئية  الأنظمة  �شتكون 
الإجهاد الناجت عن ارتفاع درجة احلرارة وانخفا�ش معدلت 
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اأن  واملتوقع  اجلفاف.  نوبات  وا�شتطالة  الأمطار  هطول 
املوارد  وعلى  املح�شول،  اإنتاجية  على  تاأثريات  لذلك  يكون 

املائية، وعلى اخلدمات التي يوفرها النظام البيئي.

اإجراءات  تهيئة  ال�شروري  فمن  كذلك،  الأمر  دام  وما 
التكيف م�شبقًا، للتغلب على التبعات التي �شيواجهها قطاع 
ُبل العي�ش ملن يعتمدون  الزراعة، والتي �شتقع على عاتق �شُ
على الزراعة البعلية. هنا، ميكن للري التكميلي ال�شطلع 
الأنظمة  يف  املناخ  تغري  مع  التكيف  جهود  يف  مهم  بدور 

البيئية للزراعة البعلية.

التكاملي  الري  ي�شبح  الأمطار،  بهطول  التنبوؤ  يتعذر  واإذ 
الرطوبة  نق�ش  اإجهاد  من  للتخفيف  املمار�شات  اأف�شل 
الناجم عن ارتفاع درجة احلرارة. وثمة خيار اآخر للتخفيف 
مواعيد  تغيري  اإمكانية  هو  الرطوبة،  نق�ش  اإجهاد  من 
ي�شاعد  اأن   – التكميلي  الري  مع   – ميكنه  الذي  الزراعة، 
التكميلي  الري  ي�شاعد  اإذ  العاملي،  الحرتار  مع  التكيف  يف 
على جعل الزراعة املبكرة ممكنة، فتاأتي بداية مو�شم النمو 

مبكرة ن�شبيًا.

ارتباطًا  املياه  واإنتاجية  املحا�شيل  غلل  خ�شائر  ترتبط 
النوبات  هذه  خلل  الرتبة  رطوبة  نق�ش  باإجهاد  اأ�شا�شيًا 
حدوثها  زمن  امتداد  حالة  يف  �شاأنها،  من  التي  اجلفاف  من 
جتعل  اأن  العاملي،  الحرتار  نتيجة  املمطرة  املوا�شم  خلل 

توقع  اإلى  ينتهي  الذي  الأمر  �شوءًا،  اأكرث  املح�شول  و�شعية 
الري  تعريف  ومن  الغلل.  يف  النخفا�ش  من  مزيد  حدوث 
املياه  من  قليًل  ي�شيف  حالتني:  مع  يتعامل  فهو  التكميلي، 
الرطوبة  وقلة  الأمطار  هطول  معدل  انخفا�ش  لتعوي�ش 
املختزنة يف الرتبة، ويخفف من الإجهاد املائي للرتبة خلل 
تقدير  اإجـراء  املهم  من  حال،  اأي  وعلى  اجلفاف.  موجات 
وفرتات  الأمطار،  هطول  خ�شائ�ش  يف  للتغريات  كمي 
ا�شتمرار نوبات اجلفاف املحتملة، وذلك لإعداد جداول للري 
التكميلي كي يكون النظام قادرًا على التكيف مع تغري املناخ.

اأقوى، لي�ش فقط  اأي�شًا هبوب عوا�شف ممطرة  ومن املتوقع 
ال�شحراء  جنوب  اإقليم  يف  اأي�شًا  ولكن  اجلافة  املنطقة  يف 
هذه  طبيعة  ومن  العاملي.  ال�شعيد  وعلى  الأفريقية  الكربى 
ال�شطحي،  اجلريان  مياه  من  مزيد  يف  الت�شبب  العوا�شف 
على  وخ�شو�شًا  البعلية،  املناطق  يف  الرتبة  اجنراف  ومن 
مع  متلزمًا  التكميلي،  للري  وميكن  املنحدرة.  الأرا�شي 
وتعد  امل�شكلة.  لهذه  عملية  حلول  توفري  املياه،  ح�شاد 
ال�شرتاتيجيات  من  وال�شغرى  الكربى  املياه  م�شتجمعات 
باملاء  والحتفاظ  ال�شطحي،  املياه  جريان  لعرتا�ش  الفعالة 
ال�شطحية  املائية  املكامن  يف  اأو  الرتبة  نطاق  يف  اإما  خمتزنًا، 
دعم  الرتبة  يف  املختزنة  للمياه  اأمكن  ورمبا  واجلوفية. 
خلل  التكميلي  للري  ت�شتخدم  قد  اأو  مبا�شرة،  النباتات 
يف  اأو  �شغرية  خزانات  يف  خمتزنة  كانت  اإن  اجلفاف  نوبات 
هذا  بحث  عديدة  مواقع  يف  الآن  ويجري  اجلوفية.  املكامن 
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اآثار  النموذج واختباره، ولعله يوفر خطة جيدة للتغلب على 
 Oweis et al.,( للمياه  ال�شطحي  اجلريان  يف  املناخ  تغري 

.)2012

د. مو�رد مائية للري �لتكميلي

مل�شاألة توافر املياه للري التكميلي يف املناطق البعلية اأهمية 
النوع  بالغة. فاملياه اجلوفية هي امل�شدر الأكرث �شيوعًا لهذا 
املناطق  من  املئة  يف   90 من  اأكرث  يف  وت�شتخدم  الري،  من 
هذا  فاإن  ذلك  ومع  التكميلي.  الري  تعرف  التي  البعلية 
املفرط،  ال�صتغالل  م�صكلة  يعاين  الثمني  الطبيعي  املورد 
التغذية  يتجاوز  الذي  الإفراط  حد  اإلى  اجلوفية  املياه  ف�صخ 
ففي  حال،  اأي  وعلى  التنمية.  ا�شتدامة  يهدد  الطبيعية 
يف  الدائم  الري  ممار�شة  جتري  حيث  الأنهار،  اأحوا�ش 
املياه  م�شادر  ا�شتخدام  ميكن  املطري،  غري  ال�شيف  مو�شم 

ومرافق الري ذاتها للري التكميلي خلل مو�شم الأمطار.

ميكن لعملية ح�شاد اأو ا�شتجماع املياه اأن تكون مفيدة جدًا 
يف توفري املياه ال�شرورية للري التكميلي، حيث ميكن جمع 
حتت  اأو  �شطحي  تخزين  موقع  يف  اجلارية  ال�شطحية  املياه 
ال�شطح، ميكن اأن يتم يف �شدود �شغرية اأو برك اأو �شهاريج 
وثمة   .)Oweis et al., 2012( احلجم  �شغرية  خزانات  اأو 
التي  القت�شادية  والجتماعية  التقنية  الق�شايا  من  العديد 
ينبغي النظر فيها من اأجل اأن يكون تنفيذ نظام ح�شاد املياه 
نوبات  بني  ما  �شد  يكون  اأن  الوارد  ومن  املثلى.  �شورته  يف 
تكميليًا  ريًا  البعلية  املحا�شيل  ري  خلل  من  اجلفاف، 
با�شتخدام مياه الأمطار امل�شتجمعة، خيارًا جديرًا بالعتبار 

لزيادة الغلة واإنتاجية املياه.

ال�شحيحة  املناطق  يف  التكميلي  للري  املزارعون  وي�شتخدم 
املياه موارد مائية ذات نوعية حدية، حتتاج عند ا�شتخدامها 
منها  التخل�ش  واإلى  خا�شة،  معاجلة  اإلى  اإهدارها  حتى  اأو 
باأ�شلوب متوافق مع البيئة. وذلك لأن حماية ال�شحة العامة 
والبيئة هي ال�شاغل الرئي�شي املرتبط باإعادة ا�شتخدام مثل 
القليلة  املياه  موارد  ا�شتخدام  اأن  كما  املبتذلة.  املياه  هذه 
اأجل  من  الهتمام،  وي�شتوجب  التزايد  يف  اآخذ  امللوحة 
التعامل مع ما ميكن اأن يتخلف عنه من زيادة ل مفر منها 
يف امللوحة. وقد اأ�شبحت مياه ال�شرف الزراعي خيارًا جذابًا 
كمورد  معها  التعامل  عند  وميكن  الدول،  من  كثري  يف 

ولي�ش كنفاية اأن ت�شاهم يف تخفيف حدة ندرة املياه.

مهمًا  عن�شرًا  التكميلي  الري  نظام  تطبيق  يكون  ما  وغالبًا 
والتدابري  احلوافز  توافرت  واإذا  البعلية.  الزراعة  تطوير  يف 
اأفراد  لها  يتعر�ش  قد  التي  املخاطر  من  للحد  ال�شحيحة 

اإمكانات  البعلية  الزراعة  يف  املياه  لإدارة  ي�شبح  املزارعون، 
كبرية لزيادة الإنتاج الغذائي واحلدِّ من الفقر، وحتافظ يف 

الوقت نف�شه على ما يقدمه النظام البيئي من خدمات.

ا�شتغلل  عند  اتباعها  يجب  رئي�شية  خطوات  ياأتي  ما  ويف 
واملداخيل  الغلل  زيادة  اأجل  من  الأمطار،  مياه  اإمكانات 

:)Rockstrom et al., 2007(

عندما  املزروعة  للمحا�شيل  املطر  مياه  من  املزيد  اإتاحة   .i
ت�شتد احلاجة لها. وميكن تنفيذ ذلك من خلل ح�شاد املزيد 
اإليها،  احلاجة  عند  لت�شتخدم  وتخزينها  الأمطار  مياه  من 
واإ�شافة الري اإلى الأنظمة البعلية مع ا�شتخدامه بدرجة كفاءة 
اأعلى وخف�ش كمية املياه التي تتبخر من دون اأن ت�شتخدم. 
وقد ثبت جدوى خيارات مثل ح�شاد املياه، والري التكميلي، 

واحلرث احلافظ، والتكنولوجيات ال�شغرية النطاق.

املائية  وال�شيا�شات  اخلطط  وا�شعي  على  القدرات.  بناء   .ii
العمل على اإيجاد وتطبيق ا�شرتاتيجيات لإدارة مياه الأمطار. 
للخروج  والتزام،  مهارات  اإلى  الإر�شادية  اخلدمات  وحتتاج 
بتقنيات ا�شتغلل مياه الأمطار اإلى املزارعني، وم�شاركتهم 

العمل على التكيف معها والبتكار يف �شياقها املميز.

والزراعية.  املائية  واملوؤ�ش�شات  ال�شيا�شات  دائرة  تو�شيع   .iii
اإدارة  كيفية  على  الإدارة  خطط  ت�شتمل  اأن  ال�شروري  ومن 
كما  املزارع،  ويف  العليا  املياه  م�شتجمعات  يف  الأمطار  مياه 

ت�شتدعي احلاجة دعم املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال املياه.
 

VII.  خال�صة وتو�صيات

طورًا  بلغت  املحا�شيل  غلل  اأن  اإلى  حديثة  درا�شة  ت�شري 
ويف  للرز(،  )بالن�شبة  اآ�شيا  �شرق  يف  ال�شتقرار  اأطوار  من 
منطقتني  اأهم  وهما  للقمح(،  )بالن�شبة  اأوروبا  غرب  �شمال 
 .)MacMillan & Benton, 2014( الغذاء  لإنتاج  العامل  يف 
اأن  يجب  الغذائي  الأمن  لتعزيز  اأنه  على  الدرا�شة  هذه  وتوؤكد 
على  والتنمية  البحوث  يف  امل�شتقبلية  ال�شتثمارات  تركز 
برامج »البتكار املركز على املزارع« التي توؤدي اإلى ابتكارات 
الإنتاج  اأنظمة  خ�شو�شيات  ملقاربة  حمدودة،  زراعية 
حتقق  النهج  هذا  وي�شتدعي  الزراعية.  والبتكارات  املختلفة 
بالتنمية،  املرتبطة  البحوث  برامج  يف  والتنوع  اللمركزية 
اأنظمة  يف  الأ�شا�شيون  اللعبون  هم  املزارعون  يكون  حيث 
بخربة  �شركائها  مع  »اإيكاردا«  وتتمتع  الزراعية.  البتكار 
الرتبية  مثل  اللمركزية،  املقاربات  هذه  مثل  يف  جيدة 
ومن�شات  املجتمعية،  البذور  و�شركات  للنبات،  الت�شاركية 
املزارعني.  مبعرفة  جترى  عملية  وجتارب  البتكار،  اأنظمة 
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يف  بنجاح  وممار�شتها  تهيئتها  متت  مقاربات  كلهـا  وهذه 
بينهـا  جافـة،  مناطق  يف  تقع  خمتلفة  زراعية  بيئات  اإطار 

دول عربية.

من  النامية  الدول  تعانيه  ملا  علمية  حلول  اإلى  التو�شَل  وبعد 
على  تعتمد  حلول  تقدمي  يتم  ومعوقات،  زراعية  احتياجات 
تكنولوجيا مفردة يف غالب الأحوال. ففي مواجهة التعقيد، 
مكونات  من  واحد  مكون  مع  البحثية  اجلهود  هذه  تتعاطى 
باإمكانية  التاريخ  ويخربنا  جوانبها.  كل  مع  ولي�ش  امل�شكلة، 
الزراعية  البحوث  يف  وامل�شتدام  الناجح  البتكار  ح�شول 
ال�شتينات،  اأوائل  يف  حدث  وقد  النهج.  هذا  ت�شتخدم  التي 
بعد توافر الأ�شناف اجلديدة �شبه القزمية من القمح والرز، 
اأ�شبح  ما  وهذا  املجاعة،  تفادي  الهندية  احلكومة  ا�شتطاعت 
يعرف با�شم “الثورة اخل�شراء”. وعلى اأي حال، اإذا دققنا يف 
الأمر وجدنا اأن هذا الإجناز اتبع نهجًا �شامًل، واأنه اإلى جانب 
الهند�شة  يف  مطورة  ممار�شات  ت�شمن  املح�شنة  الأ�شناف 

الزراعية، ودعمًا �شيا�شيًا قويًا من احلكومة الهندية.

بهدف  الزراعية  البيئية  للأنظمة  متكاملة  مقاربة  اإن 
التعاون  اأوجه  بتحديد  ت�شمح  �شوف  املعي�شة  �شبل  حت�شني 
وال�شيا�شات،  التكنولوجيات  خمتلف  بني  الن�شاأة  احلديث 
واقع  وميثل  التاأثري.  من  جديد  م�شتوى  اإلى  احللول  لرتفع 
الرعاة  اأو  الزراعيني،  الرعاة  اأو  للمزارعني،  اليومية  احلياة 
الفكر  من  النوع  وهذا  معقدًا.  زراعيًا  بيئيًا  نظامًا  العاديني، 
مبثابة  هو  املتكاملة  الزراعية  البيئية  بالأنظمة  املت�شل 
اخلطوة التالية يف طريق البحوث الزراعية من اأجل التنمية. 
»تهيئة  باأنها  بب�شاطة  العلمي  البحث  م�شاألة  �شياغة  وميكن 
الزراعي  التعقيد  معاجلة  وتوافر  �شحيح«.  نحو  على  املزيج 
الأ�شلوب  يتجاوز  اأن  له  ينتظر  جديدًا  منوذجًا  مبا�شرة 
الختزايل املح�ش. فعند معاجلة ما يبدو م�شاكل »معقدة«، 
لي�ش من ال�شروري اأن تاأتي احللول »معقدة«، لكنها تتطلب 

غالبًا تغريًا يف العقلية عند الباحثني.

للبحوث  املتكاملة  الزراعية  البيئية  الأنظمة  مقاربة  وت�شع 
بتتبع  تبداأ  فهي  ح�شبانها.  يف  الأنظمة  عنا�شر  كلَّ  الزراعية 
املجتمعات  يف  املطلوب  بالتاأثري  بدءًا  خلفيًا،  التاأثري  م�شار 
الزراعية وانتهاء بتاأ�شي�ش البحوث اللزمة، ولي�ش العك�ش. 
وي�شتدعي ذلك اأن تتوافر بحوث اإبتكارية ت�شتمل على منذجة 
الأنظمة، و�شوًل اإلى الإثبات على اأر�ش الواقع وك�شف ردود 
دورة  العلمي  البحث  جمتمع  ليبداأ  النتائج،  ب�شاأن  الفعل 
املركبة  فالتحديات  بالأنظمة.  املت�شلة  البحوث  من  جديدة 

ت�شتدعي حلوًل متكاملة.

نذكر  اأن  ميكن  فقط،  واحد  مبثال  ن�شت�شهد  اأن  اأحببنا  اإن 

علفية  �شجريات  تكتنفه  ممر  يف  الرعي  بني  التكامل 
املختلطة  احليوانية  الرثوة  ونظم  وال�شبار(  امللحي  )الدغل 
بحلول  جاء  وهو  اأفريقيا،  �شمال  يف  ال�شعري  على  القائمة 
يف  املقارنة  هذه  وتتعاطى  املعنية.  للمجتمعات  م�شتدامة 
الوقت ذاته مع عدم انتظام هطول الأمطار ال�شحيحة اأ�شًل، 
علف  ونق�ش  خ�شوبتها،  وانخفا�ش  الرتبة،  واجنراف 
غر�ش  العلفية  ال�شجريات  ممر  تقنية  وتت�شمن  املا�شية. 
اجلفاف  يتحمل  الذي  الل�شوكي  وال�شبار  امللحي  الدغل 
واملاعز.  الأغنام  عليها  لرتعى  ال�شعري،  من  �شفوف  بني 
ل عليها من علف  وهكذا، ميكن توفري اإمدادات متزايدة يعوَّ
الرتبة  اجنراف  حجم  من  التقليل  ذاته  الوقت  ويف  املا�شية، 
توافرًا  يهيئ  الذي  الأمر  الأمطار،  ملياه  ال�شطحي  واجلريان 

اأعظم للمياه يف النظام.

رفع  اأمكن  قليًل،  اأعلى  الأمطار  هطول  معدل  كان  واإذا 
النباتات  مثل  اأعلى،  قيمة  ذات  حما�شيل  بزراعة  املداخيل 
املحمية،  الزراعة  حما�شيل  اأو  والعطرية،  والطبية  الع�شبية 
بالري الناق�ش باملياه التي توفرها تكنولوجيات جتميع املياه، 
فيت�شنى للإنتاج اأن يح�شل على اأ�شعار ممتازة يف الأ�شواق. 
و�شعية  تعزيز  اأي�شًا  هذه  املتكاملة  الإنتاج  نظم  ملثل  وميكن 

الن�شاء وال�شباب.

زراعة  من  بدًل  متكاملة  خياراٍت  عن  للبحث  بحاجٍة  اإننا 
الكفاف، توفريًا ل�شبل عي�ش م�شتدامة يف املناطق اجلافة.

اإلى  اأ�شا�شية  فهي  التمكينية،  ال�شيا�شات  جتاهل  ميكن  ول 
ذلك  اأمثلة  ومن  الفيزيائية.  احليوية  البتكارات  دمج  جانب 
�شيا�شات حيازة الأر�ش، واحلد من جتزئة الأرا�شي، واإتاحة 
املقاربات املتكاملة باأ�شعار معقولة وت�شهيل احل�شول عليها، 
احلديثة،  الإر�شادية  للخدمات  التمكني  يف  وال�شتثمار 
املزارعني  تعاونيات  ودعم  الأ�شواق،  اإلى  الدخول  وتعزيز 
وتب�شيط  الزراعية،  واملخرجات  املدخلت  مع  تتعامل  التي 
اإدارة  ا�شتدامة  وتعزيز  قرو�ش،  على  احل�شول  اإجراءات 

املوارد الطبيعية.

اأن يحل حمل الإدارة العمودية بني  و�شيكون من ال�شروري 
الفاعلة على امتداد  اأفقي بني كل اجلهات  املنظمات تن�شيق 
املتكاملة  الزراعية  البيئية  للأنظمة  تهيئة  التاأثري،  م�شار 
الأولى  اللحظة  منذ  عملها  ولي�شمل  الزراعة،  يف  لتعمل 

اإ�شراك �شانعي ال�شيا�شات.

الطويل  املدى  على  العربية  الدول  اأولوية  تكون  اأن  ويجب 
والتكنولوجيا،  العلوم  يف  ومتزايدة  متوا�شلة  ا�شتثمارات 
لدفع عجلة التنمية الزراعية امل�شتدامة وتعزيز الأمن الغذائي 

والتنمية الريفية.
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املراجع

مالحظات

موارد . 1 الب�رصية  ل�صتخدام  قيا�س  املائية  الب�صمة 

الزرقاء  مكونات:  ثالثة  ولها  العذبة،  املياه 

واخل�رصاء والرمادية. ت�صري الب�صمة املائية الزرقاء 

اىل ا�صتهالك املياه ال�صطحية واجلوفية. والب�صمة 

املائية اخل�رصاء هي حجم مياه الأمطار امل�صتخدمة 

لإنتاج املحا�صيل ب�صكل خا�س. اأما الب�صمة املائية 

العذبة  املياه  تلوث  لدرجة  موؤ�رص  فهي  الرمادية 

.)Hoekstra and Mekonnen, 2012(

مقيا�س . 2  )TFP( الجمايل  الكلي  الإنتاجية  عامل 

قيمة  لها  التي  املوارد  جميع  اإنتاجية  ملعدل  عام 

املوارد  املال،  راأ�س  العمل،  )الأر�س،  �صوقية 

املحا�صيل  جميع  اإنتاج  يف  امل�صتخدمة  الأخرى( 

واملنتجات  املوارد  اإهمال  مع  احليوانية،  وال�صلع 

يف  التغريات  مثل  ال�صوق  يف  القيمة  املعروفة  غري 

اخلدمات البيئية نتيجة الأن�صطة الزراعية.

هناك طريقتان لقيا�س النواجت الزراعية:

موارد  قيمة  بطرح  يح�صب  الذي  الإجمايل:  الناجت  اأ.  

الناجت  قيمة  من   )intermediate( العر�صية  النتاج 

الإجمايل.

عن  كثريًا  طريقتها  تختلف  ل  امل�صافة:  القيمة  ب.  

طريقة الناجت الإجمايل. وعليه فاإن معظم البحوث 

التطبيقية حول الإنتاجية الزراعية تعتمد حاليًا على 

ا�صتعمال الناجت الإجمايل كمقيا�س لالإنتاج الزراعي.
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�لإطار �ل�ضرت�تيجي �لعاملي لالأمن �لغذ�ئي و�لتغذية للعام 2012 �ضلط �لهتمام على دور �ضال�ضل �لقيمة �لغذ�ئية يف �ضمان �لأمن �لغذ�ئي و�إنهاء 
�جلوع حول �لعامل. ويف �ملنطقة �لعربية، تعترب �لنز�عات و�ملو�رد �ملائية �ل�ضحيحة �لأولويتني �لأكرث و�ضوحًا لتعزيز �لأمن �لغذ�ئي. لكن هذ� �لف�ضل 
يفرت�ض �أن �ملنطقة، �إن مل ُتعالج �مل�ضائل �لبنيوية �لأعمق، �ضتفوت فر�ضًا كثرية ل�ضتخد�م �ضال�ضل �لقيمة �لغذ�ئية كو�ضيلة لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي 
اأو�سع يف اأمناط التنمية املحلية والوطنية الوا�سعة النطاق، كما  وزيادة النمو املتوازن. فال�سال�سل ال�سعيفة يف املنطقة العربية تعك�س فجوات 

تعك�ض حمدودية �لتكامل �لقت�ضادي �لإقليمي.

رتا يف  كثرية هي �لعو�ئق �أمام تنمية �ضال�ضل �لقيمة �لغذ�ئية يف �ملنطقة �لعربية. ففي مقدور �ضوق �إقليمية للغذ�ء و�ضل�ضلة مر�فقة للقيمة، �إن ُطوِّ
�سكل منا�سب، خ�سو�سًا يف ما يتعلق ب�سلع غذائية رئي�سية ا�سرتاتيجية، حفز تناف�سية القطاع الزراعي وحت�سني �سروط التجارة الزراعية اخلا�سة 
ر باأكرث من 50 بليون دولر �ضنويًا، ما ميّثل تدفقًا حمتماًل  باملنطقة. وتبني بيانات �لتجارة �لبينية �لعربية �أن قيمة �ضادر�ت �لبلد�ن �لعربية ُتقدَّ
رت �سال�سل الزراعة ومعاجلة الغذاء وت�سنيعه ب�سكل اأكمل داخل املنطقة. وميكن لهذه القيمة اأن تت�ساعف  للعائدات على البلدان العربية لو ُطوِّ
مرتني اأو ثالث مرات لو اأن الأ�سواق اأكرث تطورًا وتكاماًل، ما �سي�ساهم يف خلق فر�س اأف�سل للعمل واأمن غذائي اأف�سل وتقلي�س اأكرب للفقر. وهذا 
يتطلب تدخالت منا�سبة على �سعيد ال�سيا�سات – مثل حترير التجارة الإقليمية، وتنويع فر�س التمويل والتاأمني، واحلد من هدر الغذاء و�سياعه 

- يف حلقات ال�سل�سلة، مبا يف ذلك مراحل الإنتاج واملعاجلة والت�سنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة.

حتقق زيادة ال�ستثمار يف ال�سال�سل الإقليمية للقيمة الغذائية منافع اقت�سادية واجتماعية مهمة للبلدان العربية، لي�س فقط من خالل �سمان 
توافر اأكرب للغذاء، بل اأي�سًا من خالل حت�سني الو�سول اإلى الغذاء، وال�ستقرار الغذائي، وا�ستخدام الغذاء، ناهيك عن حت�سني النوعية وال�سالمة. 

ويقرتح هذا الف�سل اإجراءات حمددة ذات اأولوية.
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I.  مقدمة

الغذائي  لالأمن  العاملي  ال�سرتاتيجي  »الإطار  اإجنازات  من 
ال�سل�سلة  منظور  اإدخال   2012 ل�ضنة   )GSF( و�لتغذية« 
القيمية يف اتفاقية عاملية ب�ساأن الق�ساء على اجلوع وتوفري 
 Committee on World Food Security,( �لأمن �لغذ�ئي 
حولها  الإجماع  مت  التي  الرئي�سية  العنا�سر  ومن   .)2012
اأن  �سي�سمن  الغذائي  لالأمن  جديد«  »نظام  اأي  اأن  فكرة 
تكون اجلهات الفاعلة املعنية باإنتاج الغذاء وتخزينه وتوزيعه 
ومعاجلته وبيعه بالتجزئة واإعداده وا�ستهالكه )امل�سار »من 
بكفاءة  وتعمل  جيدًا  ارتباطًا  مرتبطة  املائدة«(  اإلى  املزرعة 

و��ضتد�مة.

ي�ضهد �لقطاعان �لزر�عي و�لغذ�ئي يف �ملنطقة �لعربية تغرّيً� 
العوامل  هذه  اأبرز  ومن  متداخلة.  عوامل  نتيجة  �سريعًا 
يف  احل�سري  ع  والتو�سّ ال�سريعة  ال�سكاين  النمّو  معّدلت 
امل�ستهلكني  رغبات  تطّور  اإلى  بالإ�سافة  البلدان،  معظم 
لقطاعي  املتزايدة  والأهمية  التوظيف  اأمناط  تغرّي  نتيجة 
�ملعلومات و�خلدمات. ويوؤّدي هذ� �مل�ضهد �ملتغرّي �إلى ن�ضوء 
طرق جديدة لإنتاج الغذاء ومعاجلته وتوزيعه، ل �سيما يف 
قطاعات معينة مثل الفاكهة واخل�سر. ونتيجة لذلك، ثمة 
 )value chains( القيمية  ال�سال�سل  جعل  اإلى  ملّحة  دعوة 
الزراعية والغذائية اأكرث كفاءة واإنتاجية، بالإ�سافة اإلى تقدمي 

منتجات اأكرث جودة و�سالمة.

�إن �لفتقار �إلى �ضال�ضل قوية للقيمة �لزر�عية و�لغذ�ئية يف 
�ملحلية  �لتنمية  يف  و��ضعة  فجو�ت  يعك�ض  �لعربية  �ملنطقة 

القت�سادي  والتكامل  الوا�سعة  القاعدة  ذات  والوطنية 
التناف�سية  امليزة  غياب  على  ال�سوء  ي�سّلط  وهو  الإقليمي. 
من  التوزيع  اأو  املعاجلة  اأو  الإنتاج  يف  القوية  الإقليمية 
القطاعات  من  العديد  يف  القائمة  القيمية  ال�سال�سل  خالل 
العديد  خ�سارة  ذلك  عن  ينتج   .)UN ESCWA, 2014(
الدخل  لتح�سني  البلدان  جهود  يعرقل  ما  الفر�س،  من 
اأجل النمو والبتكار.  وا�ستحداث الرثوة وبناء القدارت من 
�لذي  �لهام  �لدور  �إلى  كما ميّثل فر�ضًا ل ح�ضر لها، بالنظر 
يف  والغذائية  الزراعية  القيمية  ال�سال�سل  توؤديه  اأن  ميكن 
ب�سلع  يتعّلق  ما  يف  وخ�سو�سًا  العربية،  املنطقة  تنمية 
الرثوة  والتمر  الزيتون  وزيت  وال�سكر  القطن  مثل  خمتارة 
احليوانية وجمموعة منّوعة من الفاكهة واخل�سر والأغذية 

�لرئي�ضية كالقمح. 

الزراعية  القيمية  ال�سل�سلة  تطوير  تعوق  عديدة  قيود  ثمة 
و�لغذ�ئية يف �ملنطقة �لعربية. منها جتزئة �لأ�ضو�ق، و�ضعف 
البنية التحتية، والفتقار اإلى التكنولوجيا املالئمة، و�سعف 
ال�سيا�سات والأطر املوؤ�س�سية التي حتكم القطاعني الزراعي 
الزراعية  لالأ�سواق  اجليد  التكامل  عدم  اأن  غري  والغذائي. 
املحلية والوطنية مع الأ�سواق الإقليمية والدولية، على رغم 
تزايد تدّفق ال�سلع الزراعية على امل�ستوى الإقليمي، يعترب 
احلالت،  معظم  ويف  تطّورها.  اأمام  كـربى  عقبة  اأي�سًا 
�أولويات وطنية  �إلى  ت�ضتند ��ضرت�تيجيات �لتنمية �لزر�عية 
اإن�ساء قطاع  اأو  خا�سة، مثل �سمان الكتفاء الذاتي الغذائي 
ت�سنيع زراعي وطني قوي، من دون حماولة بناء اقت�سادات 
اأن  كما  ال�ستهالك.  اأو  الإنتاج  يف  الإقليمي  امل�ستوى  على 
غري  املنطقـة  من  والغذائية  الزراعية  ال�سادرات  معظم 
الفائدة  ت�ستغـل  ل  املنطقـة  فاإن  ثم  ومن  عـادة،  م�سّنعة 

�ملحتملة لإ�ضافة �لقيمة حمليًا.

الزراعية  القيمية  ال�سال�سل  يف  ال�ستثمارات  زيادة  اإن 
�لعربية  �لبلد�ن  على  تعود  �أن  ميكن  �لإقليمية  و�لغذ�ئية 
اأكرب  توافر  ب�سمان  ل  كبرية،  واجتماعية  اقت�سادية  بفوائد 
الغذاء  اإلى  الو�سول  بتح�سني  اأي�سًا  واإمنا  فح�سب،  للغذاء 
و�ل�ضتقر�ر �لغذ�ئي و��ضتخد�م �لغذ�ء، بالإ�ضافة �إلى تعزيز 
ت�سل  مل  احلالية  اجلهود  فاإن  ذلك،  مع  وال�سالمة.  اجلودة 
بعد اإلى نقطة التحّول التي ت�سمح للبلدان برت�سيد وتقوية 
والغذائية  الزراعية  القيمية  ال�سل�سة  يف  الإجمالية  قدراتها 

.)UN-ESCWA, 2014(

ميكن  اأنه  هي  الف�سل  هذا  يطرحها  التي  املركزية  الفر�سية 
حلقات  بتقوية  العربية  املنطقة  يف  الغذائي  الأمن  حت�سني 
�ل�ضال�ضل �لقيمية �لغذ�ئية على �مل�ضتويات �ملحلية و�لوطنية 
على  جمعت  اأو  اأنتجت  �سواء  الأغذية،  فجميع  والإقليمية. 
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امل�ستوى اخلارجي امل�ستوى الوطني

  مدخالت الإنتاج 
 والتوريد الداخليني

حمليًا/وطنيًا

الإنتاج املحلي/الوطني
 امل�ستدام للغذاء

 من اأجل ال�ستهالك
واملعاجلة

بيع الأغذية الأولية باجلملة، ومناولتها، وتخزينها، ونقلها، وت�سويقها

معاجلة الأغذية

بيع الأغذية باجلملة، وتوزيعها، ونقلها، والجتار بها، وت�سويقها

بيع الأغذية بالتجزئة وخدمات الأغذية اجلاهزة

الأمن الغذائي

ا�ستخدام
الغذاء

ا�ستقرار
 الغذاء

الو�سول
اإلى الغذاء

توافر
الغذاء

 الإنتاج 
والتوريد اخلارجيان

ال�ستثمار يف الأر�ض
على نطاق وا�سع

ال�ستئجار

�سال�سل القيمة الغذائية يف املنطقة العربية: اإطار مفهومي ال�سكل 1
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الأ�سواق  من  الغذاء  على  احل�سول   )i( منها:   ،1 �ل�ضكل 
�لدولية، )ii( �سراء الأر�س اأو ا�ستئجارها يف اخلارج لتو�سيع 

قاعدة الإنتاج.

يرّكز هذ� �لف�ضل على �ل�ضال�ضل �لقيمية �لغذ�ئية يف �لبلد�ن 
التي  الأولوية  ذات  املجالت  على  ال�سوء  وي�سّلط  العربية، 
– �لتو�فر،  كافة  باأبعاده  الغذائي  الأمن  حت�سني  اإلى  توؤدي 

قابلية �لو�ضول، �ل�ضتقر�ر، �ل�ضتغالل.

 II. احللقات الرئي�سية يف ال�سال�سل 
القيمية الغذائية 

فيها  ميكن  التي  ال�سغط«  »نقاط  املرفق  ــار  الإط يحّدد 
اأو  زيادتها،  اأو  العامة،  ال�سيا�سة  اإ�سارات  على  املحافظة 
الأمن  على  تاأثري  اأق�سى  لإحــداث  تغيريها،  اأو  اإنقا�سها، 

�لغذ�ئي بطريقة م�ضتد�مة يف �ملنطقة �لعربية.

اأ.  الإنتاج

�إلى  �ل�ضنني  مّر  على  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لبلد�ن  �ضعت 
ذلك  يف  مبا  �ستى،  و�سائل  عرب  الغذائي  اأمنها  حت�سني 
ال�ستعا�سة بواردات املنتجات الغذائية بغية زيادة م�ستويات 
الكتفاء الذاتي الغذائي. ونتيجة لذلك، اأدخلت اأنواع عديدة 
دعم  برامج  على  ت�سديد  مع  الزراعي  الدعم  برامج  من 
املدخالت. وحظيت هذه الربامج مبزيد من التقوية يف اأعقاب 
 .2008  –  2007 الفرتة  خالل  الغذاء  اأ�سعار  ارتفاع  اأزمة 
اأو  جمانًا  والبذور  الأ�سمدة  تقدمي  �سيوعًا  الربامج  هذه  واأكرث 
و�ليمن  و�ضورية  وم�ضر  �ل�ضود�ن  يف  كما  مدعومة،  باأ�ضعار 
)Maetz et al., 2011(. و�سملت برامج الدعم الأخرى البارزة 
قرو�س  وتقدمي  موؤاتية،  باأ�سعار  املنتجات  �سراء  �سيا�سات 

مدعومة، وتنفيذ برامج ا�ستثمار زراعي خمتارة.

على  لقدرتها  وحتديدًا  حممودة،  هذه  الدعم  برامج  اأن  مع 
تعزيز الإنتاجية، ميكن حتقيق تاأثريات اإيجابية اأعظم عرب 
تكامل اأف�سل لأ�سواق املدخالت مع ال�سل�سلة القيمية الزراعية 
على �مل�ضتويني �لوطني و�لإقليمي، لتعزيز �لتناف�ضية وقدرة 
�ملنتجات �مل�ضرت�ة حمليًا على توليد �لإير�د�ت )�نظر �لإطار: 
�سل�سلة توريد الأ�سمدة(. ونتيجة لذلك، وكما هو موّثق يف 
اأماكن اأخرى من العامل، اأعاق الق�سور يف ال�سال�سل القيمية 
اأ�سحاب العالقة الزراعيني، ل �سيما  الزراعية قدرة معظم 
التي  الرتفاعات  من  ال�ستفادة  على  املدخالت،  منتجي 

طراأت موؤّخرًا على اأ�سعار ال�سلع يف العامل.

مع ذلك، �ساعدت برامج الدعم هذه يف تخفيف العبء عن 

اأجل  من  امل�سّدر  ال�سخري  الفو�سفات  �سكل  العربية  ال�سادرات  معظم  تتخذ 
واإندوني�سيا(  وال�سني  الهند  )خ�سو�سًا  اآ�سيا  �سرق  يف  الت�سنيع  من  مزيد 
التو�سيع  من  مزيد  اإدخال  ميكن  املتحدة.  والوليات  وتركيا  والربازيل 
الأ�سمدة  من  مزيد  لإنتاج  وم�سر  والأردن  املغرب  يف  الت�سنيع  من�ساآت  على 
الفو�سفاتية. على �سبيل املثال، ي�سّدر الأردن ن�سبة مئوية كبرية من اإنتاجه 
حيث  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  امل�سانع  اإلى  الفو�سفوريك  حم�ض  من 
ال�سني وغريها. ومتتلك  اإلى  اأ�سمدة فو�سفاتية وي�سّدر  اإلى  يعالج لتحويله 
ال�سعودية وبلدان اخلليج الأخرى عالقات جتارية جيدة مع �سرق اآ�سيا الذي 

ت�سّدر اإليه اأ�سمدتها النيرتوجينية.

يف  بالفو�سفات  الغنية  البلدان  بني  تعاون  وجود  على  اإ�سارات  هناك  لي�ض 
املنطقة. على �سبيل املثال، ا�سرتكت تون�ض مع �سركة هندية كبرية من اأجل 
اإنتاج حم�ض الفو�سفوريك وثنائي فو�سفات الأمونيوم، ما ميّكنها من اأداء دور 

عاملي يف ال�سل�سلة القيمية مع اأن مواردها اخلام حمدودة.

قوية  �سوقـًا  باعتبارها  تربز  التي  اأفريقيا،  مع  التجارة  تعزيز  اأي�سًا  ميكن 
ت�سعى وراء فر�ض احل�سول على حلول الأ�سمدة املنخف�سة التكاليف. ويتوّقع 
تقرير منظمة الأغذية والزراعة )FAO, 2011(  اأن يبلغ معّدل النمّو ال�سنوي 
الفرتة  خالل  املئة  يف   3.4 نحـو  اأفريقيـا  يف  الفو�سفاتيـة  لالأ�سمـدة  املرّكب 

.2015 –  2011

النفايات،  خف�ض  يف  املكّثفة  والتطوير  البحث  جهود  من  ال�ستفادة  ويجب 
وا�ستغالل قدرات املنتجات اجلانبية، واإعادة تدوير الفو�سفات ال�سخري، من 

اأجل �سمان ا�ستدامة حياة هذا املنتج.

والزراعة  الأغذية  منظمة  تقرير  على  وبناء  للتكنولوجيا  الإ�سكوا  مركز  حتليل  امل�سدر: 

  ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/cwfto11.pdf  املتوافر على الرابط )FAO, 2011(

�سل�سلة توريد الأ�سمدة العربية

ال�سمك  م�سايد  احليوانية،  الرثوة  )املحا�سيل،  الياب�سة 
من  �سل�سلة  تتبع  ال�سمك(،  )�سيد  البحر  يف  اأم  الداخلية( 
امل�ستهـلك  اإلى  الو�ســول  قبـل  احللقـات  اأو  اخلطــوات 
حلقة  كل  عند  القيمة  ت�ساف  الغالب،  ويف   .)1 )�ل�ضكل 
اإلى الإنتاج اأو الغذاء املنتج )مثل تنظيف ال�سمك وجتميده، 
)مثل  التالية  للخطوة  الإعداد  يتم  بينما  الفاكهة(،  وع�سر 
وتتكّون  باملفّرق(.  والبيع  املعاجلة،  من  ومزيد  النقل، 
ال�سل�سلة باأكملها من جمموعة من اجلهات الفاعلة ت�سمل 
التجارة،  النقل،  ال�سناعة،  )الزراعة،  القطاعات  خمتلف 
وغري  والتجارية  )العامة  واملوؤ�س�سات  البيئة(،  ال�سحة، 
والعاملية(.  والإقليمية  )املحلية  وامل�ستويات  احلكومية(، 
يربزها  اإ�سافية  خ�سو�سيات  العربية  للمنطقـة  اأن  كما 
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ملوا�سلة  كافية  و�سائل  على  ح�سولهم  ب�سمان  املنتجني، 
عدم  رغم  وعلى  املتو�سط.  اإلى  الق�سري  املدى  على  الإنتاج 
الكتفاء  معّدل  يف  الناجتة  الزيادة  لقيا�س  بيانات  وجود 
مل  زيادة  اأي  فاإن  التدّخالت،  هذه  اأحدثته  الذي  الذاتي 
املحلية.  بالو�سائل  الغذاء  توافر  يف  كبري  ارتفاع  اإلى  ترتجم 
تزال  ل  البلدان  معظم  اأن  حديثة  بيانات  ك�سفت  وقد 
احتياجاتها  لتلبية  الواردات  على  �سديدًا  اعتمادًا  تعتمد 
الكتفاء  حتقيق  ميكن  ل   .)1 �جلدول  )�نظر  �لغذ�ئية 
على  �سواء  املنطقـة،  يف  الأ�سا�سية  بالأغذية  الكامل  الذاتي 
امل�ستوى الإقليمي الإجمايل اأو على  م�ستوى البلدان. لكن 
اأهمية  املحلي  الإنتاج  م�ستوى  لزيادة  اأن  على  اإجماعًا  ثمة 

اقت�سادية واجتماعية على ال�سواء.

حتّدي  على  الرد  يف  بارز  دور  املنطقة  يف  للمزراعني 
اإ�سايف  دعم  اإلى  بحاجة  اأنهم  غري  الغذاء.  توريد  يف  العجز 
ال�سل�سلة  يف  رئي�سيني  فاعلني  ي�سبحوا  اأن  من  لتمكينهم 
عمل  من  الزراعة  حتويل  اإلى  حاجة  هناك  للغذاء.  القيمية 
رفيع  عمل  اإلى  منخف�سًا  ومردودًا  الكفاف  عي�سة  يحّقق 
واحتياجاتها.  ال�سوق  لطلبات  ال�ستجابة  على  قادر  الأداء 
ل يز�ل �لعديد من �أق�ضام �ل�ضل�ضلة �لقيمية �لغذ�ئية �بتد�ئيًا 
يف بلد�ن �ملنطقة �لأقل تطّورً�، مثل �ليمن و�ل�ضود�ن. ويف 
طة الدخل – �لأردن وتون�ض و�جلز�ئر و�ضورية  البلدان املتو�سّ

الدعم املحّدد  اإلى  – ي�سكل الفتقار  ولبنان وم�ضر و�ملغرب 
اأدوات  اأو  واخلدمات ذات ال�سلة مثل التكنولوجيا املالئمة، 
عائقًا  �لقدر�ت،  لبناء  �لهادفة  �لرب�مج  �أو  �ملالئمة،  �لتمويل 
ذات  البلدان  ويف  والثالث(.  الثاين  الف�سلني  )انظر  كبريًا 
الدخل املرتفع، مثل معظم بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، 
)�لأر�ض  �لكافية  �لطبيعية  �ملو�رد  �إلى  �ملز�رعون  يفتقر 
املنطقة  يف  الزراعي  القطاع  فاإن  لذلك،  ونتيجة  واملاء(. 
وانخفا�س  الإنتاجية  انخفا�س  من  مفرغة  حلقة  يف  عالق 
الو�سائل، ما يحول دون ال�ستثمارات الإ�سافية لرفع الإنتاج.

 – الفرعية  القطاعات  بع�س  يف  ن�سبيًا  جيد  الأداء  اأن  غري 
)اللحوم  متنّوعة  حيوانية  منتجات  واخل�سر،  الفاكهة 
والبي�س واحلليب(، الزيتون وزيت الزيتون، القطن – حيث 
يف  تبنّي  )كما  املئة  يف   80 الذاتي  الكتفاء  ن�سب  تتعّدى 
واهتمامـًا  موارد  القطاعـات  هـذه  وتتطّلب  الأول(.  الف�سل 
قلياًل ن�ضبيًا من �لقطاع �لعام لتح�ضني �أد�ئها �ضمن �ل�ضل�ضلة 
القيمية الزراعية املتكاملة. لكن يجب ت�سجيع م�ساركة القطاع 
اإلى  القيمة  لإ�سافة  املعاجلة  اأو  الإنتاج  قدرات  يف  اخلا�س 
زيادة  اإلى  اأي�سًا  يوؤدي  ما  حمليًا،  امل�سرتاة  الزراعية  املنتجات 
العمالة املحلية. وميكن دعم وت�سهيل م�ساركة القطاع اخلا�س 
بناء  احل�سر:  ل  املثال  �سبيل  على  منها  متنّوعة،  بو�سائل 
القدرات، البحث والتطوير، تعزيز جودة املنتجات ومعايريها.
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زراعية  �سيا�سات  املنطقة  يف  املختارة  البلدان  و�سعت  لقد 
اأجل  من  الإنتاج  رفـع  على  الت�سجيع  اإلى  ترمي  وطنية 
املغرب  خمطط  )مثل  الغذائي  الأمن  تعزيز  اأو  الت�سدير 
لزراعة  م�سر  يف  ال�سغار  املزارعني  مع  والتعاقد  الأخ�سر، 
الع�سوية(.  املنتجات  وت�سدير  القيمة  العالية  املحا�سيل 
وعلى رغم الجتاه العام الذي توفره ا�سرتاتيجيات التنمية 
�لزر�عية  �لتنمية  ��ضرت�تيجية  مثل   – �لإقليمية  �لزر�عية 
 2025  -  2005 �ملقبلني  للعقدين  �مل�ضتد�مة  �لعربية 
فال   – �لزر�عية  للتنمية  �لعربية  �ملنظمة  عن  �ل�ضادرة 

�ل�ضاملة  �لزر�عية  �ل�ضيا�ضات  �ت�ضاق  يف  ق�ضور  هناك  يز�ل 
ت�سجيعها  يجب  التي  ال�سرتاتيجيـة  املحا�سيل  حتّدد  التي 
ال�سرورية  والو�سائل  الإقليمي  امل�ستوى  على  دعمها  اأو 
الإقليمية  الزراعية  ال�سيا�سـة  �ساأن  ومن  لتنفيذها. 
ال�ساملة اأن تقطع �سوطـًا طوياًل يف توفري التوجيـه املحـّدد 
واحلبوب  القمـح  )مثل  املختارة  الأ�سا�سية  للمنتجـات 
الأخرى والدرنات( والفاكهة واخل�سر، واحليوانات املختارة 
ذات القيمة املرتفعة، واملنتجات اجلانبية ذات ال�سلة، �سمن 

الإطار العام ل�سرتاتيجية  التنميـة  العربية.
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ب.  التجارة

�لعاملية  �لزر�عية  �لتجارة  يف  �لعربية  �ملنطقة  ح�ضة  �إن 
الغذائيـة  الواردات  ترتفـع  اأن  ويتوّقـع  ن�سبيـًا.  منخف�سـة 
ع  التو�سّ وزيادة  ال�سكاين،  للنمّو  امل�سرتك  التاأثري  ب�سبب 
احل�سري، وارتفاع املداخيل، وتدين الإنتاج الزراعي املحلي. 
العجز  لي�سل  ال�سنني  مّر  على  احلبوب  ا�سترياد  ارتفع  وقد 
)�نظر  �ل�ضنة  يف  طن  مليون   70 نحو  اإلى  احلايل  ال�سايف 
�ل�ضكل 2(، حيث ياأتي عدد من بلدان املنطقة، واأبرزها م�سر 

عـداد  يف   ،)3 ال�سكل  )انظر  ال�سعوديـة  العربيـة  واململكـة 
 UN ESCWA,( أعلى �مل�ضتوردين �ل�ضافني للحبوب يف �لعامل�

.)2013a

�لأ�ضو�ق  عن  كبري  حّد  �إلى  منقطعون  �لعرب  �ملز�رعون 
التحتية  البنية  كفاية  عدم  ب�سبب  والعاملية،  الإقليمية 
تطوير  اأن  غري  ال�سلة.  ذي  الزراعي  العمل  ونظام  الداعمة 
نحو  على  �سلة  ذات  قيمية  و�سل�سلة  اإقليمية  غذائية  �سوق 
 – ال�سرتاتيجية  الأ�سا�سية  لل�سلـع  خ�سو�سـًا   – مالئم  
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ي�ساعـد يف حفز تناف�سية القطاع الزراعي وحت�سني �سروط 
�لزر�عة  قطاعا  و�ضي�ضتفيد  �ملنطقة.  يف  �لزر�عية  �لتجارة 
يف  بدوره  ي�ساعد  ما  التكامل،  زيادة  من  كثريًا  والأغذية 
الوقت  يف  ويخّف�س  لل�سعر  حمّدد  اإلى  املنطقة  حتويل 
ن هوام�س الت�سويق  نف�سه تكاليف ال�سفقات ب�سبب حت�سّ

.)Conforti and Sarris, 2007(

الزراعية  الأ�سواق  على  الأ�سا�سية  الأغذية  جتـارة  ت�سيطر 
بيانات  وتبنّي   .)IFPRI, 2010( حاليًا   و�لإقليمية  �لوطنية 
�لبلد�ن  �إلى  �ل�ضادر�ت  قيمة  �أن  �لبينية  �لعربية  �لتجارة 
العربية تزيد كثريًا عـلى 50 بليون دولر )�نظر �جلدول 1(، 
العربيـة  البلدان  على  للعائـدات  حمتمـاًل  تدّفقـًا  يعني  مـا 
تطـّورًا  اأكرث  الغذائية  وال�سناعة  الزراعة  �سال�سل  كانت  لو 
اأو  مرتني  القيمـة  هذه  تت�سـاعف  اأن  وميكن  املنطقـة.  يف 

وتكاماًل،  تطّورًا  اأكرث  املنطقـة  اأ�سـواق  كانت  لو  مرات  ثالث 
الغذائي  والأمن  الوظائف  ا�ستحـداث  تعزيز  يف  ي�ساهم  ما 

وخف�س الفقر.

جولة  مبوجب  العاملية  التجارة  حترير  باأن  الأدلة  توحي 
اإلى  �سيوؤدي  التجارية  للمفاو�سات  الإمنائية  الدوحة 
الدعم  خف�س  نتيجة  العاملية  الزراعية  الأ�سعار  ارتفاع 
العربية  البلدان  معظم  اأن  اإلى  ونظرًا  الأخرى.  واملعونات 
ب�ساأن  للقلق  يدعو  ما  فثمة  لالأغذية،  �سافية  م�ستوردة 
وال�سكر  والرز  القمح  لأ�سعار  املحتمل  امل�ستقبلي  الرتفاع 
الغذائي  الو�سع  على  وتاأثريه  الألبان  ومنتجات  والقطن 
�لغذ�ء  �أ�ضعار  �رتفاع  �أن  �لتقدير�ت  وتك�ضف  �ملنطقة.  يف 
العاملية بن�سبة ترتاوح بني 3 و20 يف املئة )كما قّدر موؤّخرًا 
لبع�س املنتجات( �سيوؤدي اإلى عجز اإ�سايف مقداره  10.8 

التجارة الزراعية يف منطقة الإ�سكوا اجلدول 1

ال�سادرات اإلى البلدان
املنطقة )%(

ال�سادرات اإلى جميع 
 الوجهات

)ماليني الدولرات(

الواردات من 
املنطقة )%(

الواردات من جميع 
 الوجهات

)ماليني الدولرات(
1910726,598اجلزائر

905426989البحرين

19313جزر القمر

873266جيبوتي

554,56847,738م�صر

335,429484,525العراق

81515292,410الأردن

9144191,470الكويت

66436172,429لبنان

3011961,100ليبيا

686372موريتانيا

91,84063,985املغرب

66103161,562عمان

731899072فل�صطني

7414341,720قطر

887741710,600ال�صعودية

983523444ال�صومال

71540421,271ال�صودان

952,400143,516�صورية

301,22751,647تون�س

60176102,659الإمارات

74112152,572اليمن

امل�سدر: مت ح�سابها من اإح�ساءات الفاو )2014(.
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 UN(  2020 �ضنة  بحلول  �لعربية  �لبلد�ن  يف  دولر  بليون 
ESCWA, 2014(، وهو ما كان يعادل نحو 0.4 يف املئة من 
 UN ESCWA,(  2010 عام  العربي  املحلي  الناجت  اإجمايل 

.)2013b; Minot et al., 2010

يف  �لعربية،  لالأ�ضو�ق  �أكرب  لتكامل  �لقت�ضادية  �لفو�ئد 
حتى  حمدودة  كانت  العربية،  احلرة  التجارة  منطقة  اإطار 
اإذ تبنّي اأن التفاقية التي تقوم عليها املنطقة  هذا التاريخ، 
ذلك  �سمح  وقد  دائمًا.  الأف�سل  تتوّخى  ول  املرونة  �سديدة 
على  �ل�ضتثناء�ت  من  �لعديد  باإ�ضد�ر  �ملثال  �ضبيل  على 
ا�سة«، ل �سيما يف القطاعني الزراعي  اأ�سا�س »ال�سلع احل�سّ
والغذائي، وا�ستخدام تدابري متعددة غري متعّلقة بالتعرفة. 
وكان لهذه ال�ستثناءات تاأثريات �سلبية كبرية على املكا�سب 
وهكذا  التجارة.  حترير  عرب  حتقيقها  ميكن  التي  املحتملة 
اأكرث �سّدة يف ما يتعّلق  يجب التفاق على قواعد ومعايري 
غري  واحلواجز  التعرفة  وحواجز  ال�ستثناءات  با�ستخدام 

املتعّلقة بالتعرفة واإنفاذها.

ي�سّكل اإن�ساء الحتاد اجلمركي العربي املقرتح حتديًا مهمًا 
اآخر للمنطقة. واإ�سافة الى التباين ال�سديد للتعرفات على 
الواردات الزراعية يف اأنحاء البلدان العربية، فاإن حترير هذه 
الواردات من دون اإدخال اإ�سالحات مهمة على ال�سيا�سات 
املتحدة  والوليات  الأوروبي  الحتاد  يف  املحلية  الزراعية 
يف  الزراعية  للقطاعات  ة  اله�سّ احلالة  على  �سلبًا  �سيوؤّثر 
معظم البلدان العربية. و�سيكون ال�سرر املحتمل حادًا على 

وجه اخل�سو�س يف البلدان التي ل تزال الزراعة توؤدي فيها 
ميكن  الإطار،  هـذا  ويف  مهمًا.  واجتماعيًا  اقت�ساديًا  دورًا 
�سافية  خ�سارة  واملغرب  وتون�س  وم�سر  �سورية  حتّقق  اأن 
اإذا اأدخلت املنتجات الزراعية يف الحتاد اجلمركي العربي، 
ل  والتو�سّ الدوحـة  مفاو�سـات  جولة  مبوجب  التفـاق  قبل 
�لبلد�ن  يف  �لزر�عية  �ل�ضيا�ضات  بني  كبري  �ن�ضجام  �إلى 

العربية  و�سركائهـا  الرئي�سيني.

اإن اعتماد املنطقة على الأغذية امل�ستوردة وا�سح، يف احلا�سر 
اأن تبعاته على كل بلد خمتلفة تبعًا  وامل�ستقبل، على رغم 
والعراق  اخلليجي  التعاون  جمل�س  فبلدان  املايل.  لو�سعه 
وليبيا واجلزائر ت�ستفيد جميعًا من اإيرادات النفط املرتفعة، 
ما يجعلها اأقل تاأّثرًا من معظم البلدان الأخرى بثقل فواتري 
الواردات على املاليات العامة وميازين املدفوعات. وتواجه 
ا�ستقرارها  تعّر�س  خماطر  ارتفاع  الأخرى  البلدان  معظم 
 .)World Bank, 2009( لالهتزاز  والجتماعي  املايل 
فا�ستمرار ارتفاع حجم الواردات الغذائية، م�سحوبًا بارتفاع 
الأ�سعار العاملية وانخفا�س قيمة العملة الوطنية، يوؤّثر �سلبًا 
على �ملاليات �لعامة يف �لعديد من �لبلد�ن �لعربية، ل �ضيما 
)مرونة  لالأغذية  دعمًا  تقّدم  حكوماتها  تزال  ل  التي  تلك 
انتقال ال�سعر هي �سفر تقريبًا(. وهذا هو الو�سع القائم يف 
تون�س وم�سر واليمن، حيث الدعم الغذائي ميت�س ب�سكل 
متزايد ح�سة كبرية من املوارد العامة. لذا ل ميكن تاأخري 
الإ�سالح، ويجب و�سع اآليات دعم هادفة ل�سمان مزيد من 

�لإن�ضاف يف ��ضتخد�م �ملو�رد �لعامة.
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�سلوى طعمه طوق و�سادي ك. حمادة

يتعزز دور الزراعة يف املناطق احل�سرية حول العامل، يف مواجهة الفقر 
املتزايد يف املدن وانعدام الأمن الغذائي و�سح املوارد الطبيعية. ويقدر 
معدل �سكان العامل الذين يعي�سون يف مناطق ح�سرية بنحو 51 يف 

املئة،  وتزداد اأعداد فقراء املدن �سريعاً.

ومن املتوقع اأن يت�ساعف عدد �سكان منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا بحلول �سنة 2050 لي�سل اإلى اأكرث من 650 مليون ن�سمة. 
يواجه  فيما  ازدياد،  ويف  مرتفعة  بطالة  ن�سبة  من  املنطقة  وتعـاين 
 .)IFPRI, 2010( الطبيعيـة  املوارد  يف  حـادة  قيوداً  الزراعي  الإنتاج 
اإ�سافـة اإلى ذلك، تعترب املنطقة الأكـرث اعتماداً على الواردات الغذائيـة 
الإقليمي  الـغذائي  ال�ستهالك  من  املئة  يف   50 ت�ستورد  اإذ  العامل،  يف 

.)FAO, 2008(

اأفريقيا هو اليوم حتت  الأو�سط و�سمال  الو�سع احل�سري يف ال�سرق 
ال�سنني  خالل  جداً  �سريعة  حل�سرنة  نتيجة  �سديد،  �سعط  وطاأة 
الع�سر املن�سرمة. ومن اأ�سل 380 مليون ن�سمة، يعي�ض 200 مليون 
يف مناطق ح�سرية، وت�سري توقعات الأمم املتحدة الى اأن عدد �سكان 
املنطقة �سوف ي�سل الى 430 مليوناً بحلول �سنة 2020، يعي�ض 
)IFPRI, 2010(. وينخرط 6 يف املئة من  280 مليوناً منهم يف املدن  
ال�سكان يف الزراعة احل�سرية، مقارنة مبعدل 2 يف املئة يف مناطق اأخرى 
من العامل  )FAO, 2001(.  والزراعة احل�سرية م�سدر مهم للدخل 
والدخار، وميكن اأن تكون لها تاأثري كبري يف القت�ساد املحلي. ويعترب 
وعلى  املنطقة.  يف  قدمياً  ن�ساطاً  وحولها  املدن  داخل  الزراعي  الإنتاج 
رغم ازدياد الطلب على الأرا�سي واملياه لتلبية الن�ساطات احل�سرية، 
 Nasr J.Padilla(  ي�سيع اإنتاج املحا�سيل واملوا�سي يف مدن املنطقة
M. 2004(. وما زالت هناك م�ساحات كبرية من الأرا�سي اخل�سبة غري 
املبنية داخل املدن وحولها، وهي تبقى خلواً من التعمري لعدة �سنوات 
قبل تنفيذ م�ساريع البناء، ما يوفر م�سدراً هاماً للدخل وفر�ض العمل.

عّمان.  هو  تاأثرياً  احل�سرية  الزراعة  فيه  دث  حتحُ مكان  على  مثال 
ففي عا�سمة الأردن، يبلغ معدل الفقر 8.5 يف املئة، ومعدل البطالة 
 196 نحو  ويعي�ض   .)2010 الإح�ساءات،  )مديرية  املئة  يف   12.7
األف �سخ�ض يف فقر، ميثلون 9.43 يف املئة من جمموع فقراء الأردن 
)World Bank, 2009(، يف حني يبلغ عدد الأ�سخا�ض غري الآمنني 

غذائياً 2.4 يف املئة )WFP, 2012(. وميكن للزراعة احل�سرية اأن توؤثر 
اإيجاباً يف �سبل معي�سة فقراء عمان، لأن م�ساحة كبرية من الأرا�سي ما 
�ستغل زراعياً )42 يف املئة من اإجمايل م�ساحة الأرا�سي املتوافرة  زالت تحُ
 .)2002 الإح�ساءات،  ملديرية  وفقاً  الزراعي  ال�ستعمال  قيد  كانت 

الأرا�سي  من  هكتار  ويف �سنعاء، عا�سمة اليمن، كان يتوافر 9,300 
من   100 نحو  وهناك   .)YASAD, 2007(  2007 عام  الزراعية 
التجمعات  الرتاثية و�سط  اأي احلدائق  »املقا�سم«،  و  امل�ساجد  حدائق 
موقعًا  امل�سنفة  القدمية  ل�سنعاء  املح�سن  ال�سور  �سمن  ال�سكنية، 
روى كثري من هذه احلدائق باملياه  للرتاث العاملي لدى اليون�سكو. ويحُ

الرمادية املعاجلة التي تنتجها امل�ساجد.

ثمة قيود متعددة حتّد من تطوير زراعة ح�سرية م�ستدامة يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وقد جتاهلت ال�سيا�سات احل�سرية 
احل�سرية  الزراعة  امكانات  خا�ض  ب�سكـل  الأرا�سي  ت�سنيف  واأنظمة 
تخفيف  على  قدرتها  ورغم  املدن.  لفقراء  رزق  وباب  غذاء  كم�سدر 
وطاأة الفقر، ما زال ينق�سها اعرتاف من املخططني و�سانعي ال�سيا�سة 
)Van Veenhuizen, R. and G. Danso, 2007(. ول وجود يذكر 

وال�سرتاتيجيات  وال�سيا�سات  واملـوارد  الزراعي  والإر�سـاد  لالأبحاث 
اخل�سبة  الأرا�سي  من  وغريها  القائمة  الزراعية  بالأرا�سي  املتعلقـة 
)Nasr J., Padilla M., 2004(. لذلك، تعترب ال�سيا�سات  يف املدن 
الفقر.  الغذاء وتخفيف وطاأة  لتاأمني  الإ�سالحية هامـة  واملوؤ�س�سات 
و�سمال  الأو�سـط  ال�سرق  ملنطقـة  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية  وتهـدف 
 IFRRI,( اأفريقيا، كمـا حددها املعهـد الدويل لأبحاث �سيا�سات الغذاء
الأفراد  الت�سال بني  اإلى تعزيز احلوار وال�سراكات و�سبكات   ،)2010

واملوؤ�س�سات املنخرطة يف الأبحاث، والقطاع اخلا�ض، واملجتمع املدين، 
واحلكومات. وهي تركز على احلوكمة وال�سيا�سات املتعلقة بالغذاء 
الت�سعة  املحاور  كاأحد  املوؤ�س�سات،  بناء  وعلى  والزراعة،  والتغذية 
يف  العمل  وتخطيط  ال�سيا�سات  تطـوير  فاإن  لذلك  ال�سـرتاتيجية.  يف 
القطاعات  خمتلف  ي�سمال  اأن  يجب  احل�سرية  بالزراعة  يتعلق  ما 
واالخت�ضا�ضات. واإ�ضافة الى ذلك، على املـزارعني واملنظمات االنخراط 
يف عملية التخطيط احل�سري ال�سرتاتيجي وحتليل الو�سع وحتديد 
الأولويات )Ruaf, 2014(. هذه العمليات ال�ست�ساريـة �ستجعل نتائـج 

تطوير ال�سيا�سـات وتخطيط الأداء �ساملـة ومقبولـة وم�ستدامـة.

يف  الأمريكية  اجلامعة  يف   )ESDU( امل�ستدامة  والتنمية  البيئة  وحدة 
بريوت هي املركز ال�سابع ل�سبكة مراكز املوارد املعنية بالزراعة احل�سرية 
وقد  الأو�سط.  ال�سرق  منطقة  يف  العاملة   )RUAF( الغذائي  والأمن 
اأطلقت خطة ت�ساركية متعددة اجلهات ل�سياغة ال�سيا�سات وتخطيط 
املواطنني  مع  احل�سرية  ال�سلطات  تتعاون  حيث   ،)MPAP( العمل 
والهيئات  اخلا�ض  القطاع  و�سركات  املدنية  واملنظمات  واملزارعني 
احلكومية يف اإعداد وتنفيذ وتقييم ال�سيا�سات وخطط العمل. وقد دعم 
املدين يف  ال�سيا�سات والتخطيط  الزراعة احل�سرية يف  الربنامج دمج 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، خ�سو�ساً يف عّمان و�سنعاء منذ العام 
احل�سرية.  الزراعة  حول  ا�ستك�سافية  درا�سة  اأجرى  عندما   2007

الزراعة احل�سرية يف املنطقة العربية
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الدرا�سـة  لإجراء  فـرقاً  امل�ستدامة  والتنمية  البيئة  وحدة  ودربت 
وتطـوير اأجندة ا�سرتاتيجية للمدينة )CSA( وتاأ�سي�ض منتدى متعدد 
للزراعة  امل�ستدامة  التنمية  دعم  بهدف   ،)MSF( املعنيـة  اجلهـات 
الإدارات  MPAP يف كل مدينة وحدة متثل  احل�سرية. وقادت فريق 

البلدية واملزارعني واجلامعة.

االأجندة  لعمل  الرئي�ضية  اخلطوط  حتديد  مت  املدينتني،  كلتا  يف 
الى موارد مائية موثوقة  الو�سول  ال�سرتاتيجية للمدينة، وحتديداً: 
املهارات  وبناء  التعليم  ت�ستهدف  ب�سرية  موارد  الكلفة،  ومنخف�سة 
موؤ�س�سات  من  الت�سريع  ال�سرورية،  املدخالت  خالل  من  والدعم 
حكومية حملية واإقليمية ووطنية، الت�سويق الفعال، احل�سول على 
الت�سليف وعلى الدعم والن�سح املتعلقني بالت�سليف. ووافق اأع�ساء 
منتدى اجلهات املعنية على اأن يكونوا م�سوؤولني عن تنفيذ الأجندة 
والدعم  التقنية  امل�ساعدة  ح�سد  خالل  من  للمدينة،  ال�سرتاتيجية 

العيني والتمويل.

وتوجت جهودهم باإ�سراك ال�سلطات العامة يف دعم الزراعة احل�سرية. 
اإقامة مكتب متخ�س�ض  اإلى  الكربى  بلدية عّمان  بادرت  ففي عّمان، 
 Tohmé et al.,( ر�ست له موارد ب�سرية ومالية بالزراعة احل�سرية كحُ
تبنت  كما  واملاأ�س�سة.  ال�ستدامة  اإمكانات  لالأجندة  يوفر  ما   ،)2011

البلدية وجهات معنية وموؤثرة اأخرى الأجندة ال�سرتاتيجية كجزء من 
ا�سرتاتيجية املدينة لتطوير الزراعة عام 2009. ويف موازاة ذلك، مت 
تنفيذ م�ساريع جتريبية. فقامت البلدية باإن�ساء حدائق على ال�سطوح 
م�سروعًا  امل�ستدامة  والتنمية  البيئة  وحدة  ونفذت  فقرية.  اأحياء  يف 
جتريبياً مع جمعية تعاونية ن�سائية حملية لتح�سني �سل�سلة اإنتاج 
باملزارعني  االعرتاف  ومت  الورقية.  اخل�ضار  مثل  خمتارة  حما�ضيل 
فر�سًا  لهم  اأتاح  ما  زراعي،  ت�سليف  موؤ�س�سات  قبل  من  احل�سريني 
وزارة  يف  الزراعي  الإر�ساد  اإدارة  وقدمت  �سغرية.  لت�سليفات  جديدة 
احل�سريني.  املنتجني  الى  العيني  والدعم  التدريب  خدمات  الزراعة 
اإ�سافياً من خالل منتدى  وحققت ماأ�س�سة الزراعة احل�سرية جناحاً 
لدى  للبلدية  التابع  عّمان  معهد  وتدخل  املتعددة.  املعنية  اجلهات 
الزراعة احل�سرية كجزء  لإدخال  البلدية  الزراعة احل�سرية يف  مكتب 

رئي�سي من مبادرات التخ�سري واإعادة ت�سنيف الأرا�سي.

امل�ستدامة  والتنمية  للزراعة  اليمنية  اجلمعية  اأطلقت  �سنعاء،  ويف 
)YASAD(، خطة ت�ساركية مماثلة بالتعاون مع بلدية �سنعاء ممثلة 

اإعادة  على  تعمالن  وهما  الزراعة.  ومكتب  للحدائق  العامة  بالإدارة 
�سياغة القوانني والأنظمة للحفاظ على الن�ساطات الزراعية وتعزيز 

الو�سول الى الأرا�سي، خ�سو�ساً تلك املخ�س�سة للرعي.

الزراعة  ترويج  يف  فعالة  املتعددة  املعنية  اجلهات  مقاربة  كانت  لقد 
احل�سرية يف عّمان و�سنعاء. وت�سكل الدرو�ض امل�ستفادة من هاتني 

العنان  اإطالق  ميكن  حيث  اأخرى  ملدن  قيمة  معارف  التجربتني 
لإمكانات الزراعة احل�سرية.
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يف بريوت.
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ج.  ال�ستثمار الوا�سع النطاق يف الأر�ض

املدى  على  الغذائية  املتطلبات  لتاأمني  اآخر  نهج  اإطــار  يف 
مفاو�ضات  �ملنطقة  يف  �لبلد�ن  من  عدد  يجري  �لطويل، 
ويف  املنطقة  يف  خ�سبة  زراعيـة  اأرا�ــسٍ  �سراء  اأو  ل�ستئجار 
 30-20 من  يقرب  ما  اأن  التقديرات  وتبنّي  اأخرى.  مناطق 
بليون دولر تنفق �سنويًا على ا�ستئجار الأرا�سي على نطاق 
بني  ومن   .)UN ESCWA, 2010( اأجنبية  بلدان  يف  كبري 
البلدان العربية، �سهد ال�سودان اأكرب م�ستوى من ال�ستثمار 
الوا�سع النطاق يف الأر�س، لكن عقدت اتفاقات حمدودة على 
الأرا�سي يف بلدان اأخرى منها م�سر ولبنان والأردن واملغرب.

اأرا�ٍس  بحيازة  اخلا�سة  ال�سلوك  قواعد  مدّونات  تعترب 
بال�سكان  الإ�سرار  عدم  ل�سمان  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  اأجنبية 
لال�ستهالك  الزراعي  الإنتاج  تعاظم  من  ي�ستفيدون  الذين 
املحلي، من جراء اإنتاج الأغذية املخ�س�سة لأ�سواق الت�سدير 
اإلى  )فاو(  والزراعة  الأغذية  منظمة  دعت  وقد  فح�سب. 
واملزارعني  امل�ستثمرين  بني  امل�سرتكة  امل�ساريع  زيادة 
ل�ستئجار  بدياًل  باعتباره  امل�سيفة،  البلدان  يف  املحليني 

ا�ستمرار  للمزارعني  النهج  هذا  ويتيح  �سرائها.  اأو  الأر�س 
عدم  نف�سه  الوقت  يف  وي�سمن  اأرا�سيهم،  على  ال�سيطرة 
تعّر�س الأمن الغذائي يف البلد امل�سيف للخطر. وقد تزيد 
التي  اخلارجيني  املزارعني  وخمططات  التعاقدية  الزراعة 
�ل�ضتفادة  يف  هوؤلء  فر�ض  من  �ل�ضغار  �ملز�رعني  ت�ضرك 
من ال�ستثمارات الأجنبية. فمثل هذه امل�ساريع تقّدم عادة 
املدخالت والقرو�س وامل�ساعدة التقنية من قبل امل�ستثمرين 
تعميم  اإلى  يوؤدي  ما  الإنتاج،  مقابل  ال�سغار  املزارعني  اإلى 
�لفائدة على �لطرفني )UN ESCWA, 2010(. وثمة حاجة 
اإلى مزيد من تقييم املخاطر املالية املحتملة واخل�سائر التي 
التحديد  كان  اإذا  ما  معرفة  العمليات،  هذه  مثل  تتحّملها 
يف  تناف�سية  اأغذية  اإنتاج  يف  �سي�ستمر  للمنتجات  امل�سبق 
�سال�سل  هناك  يكن  مل  اإذا  حال،  اأي  وعلى  العاملية.  ال�سوق 
قيمية زراعية تعمل جيدًا، فاإن البلدان امل�سيفة وامل�ستثمرة 
�ستواجه عقبات كربى ل�سمان و�سول الأغذية املنتجة اإلى 

امل�ستهلك النهائي يف البلدان امل�ستثِمرة.

يف �لعام 2011، اأ�سدر البنك الدويل درا�سة معّمقة حليازة 
اأو  الزراعي  لال�ستخدام  وا�سع  نطاق  على  الأرا�سي  حقوق 
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ل  التو�سّ بغية  الطبيعية،  املــوارد  على  القائم  ال�ستخدام 
اإلى دليل جتريبي ب�ساأن اأطر ال�سيا�سة املحتملة والتاأثريات 
)World Bank, 2011b(. ويف  املرتبطة باحلالت املحّددة 
ذلك  يف  مبا  اآخرين،  �سركاء  مع  والعمل  العمل،  هذا  اإطار 
�لأمم  وموؤمتر  �لزر�عية  للتنمية  �لدويل  و�ل�ضندوق  �لفاو 
جمموعة  اقرتاح  مت  )اأونكتاد(،  والتنمية  للتجارة  املتحدة 
من �ملبادئ �ملو�ضى بها ب�ضاأن �ل�ضتثمار �لزر�عي �مل�ضوؤول، 
واملوارد.  املعي�سة  و�سبل  احلقوق،  احرتام  على  تركيز  مع 
وجتـرى حاليًا م�ساورات ومراجعة عاملية ملجموعة املبادئ 
 FAO et al.,(   2014 �ضنة   عليها  �لت�ضديق  يعتزم  �لتي 

.)2010

د.  التخزين والنقل

متزايد،  اهتمـام  حمـّل  ال�سرتاتيجي  التخزين  اأ�سبح 
مثل  املنطقة  يف  اخلا�سة  الأهمية  ذات  للمنتجات  خ�سو�سًا 
القمح، باعتبـاره و�سيلة لتقليل املخاطر املرتبطة بالإمدادات 
�ضبيل  على   .)FAO, 2012( �لأ�ضعار  و�ضدمات  �مل�ضتوردة 
املثال، يف اأعقاب ارتفاع اأ�سعار الأغذية خالل الفرتة 2007 – 
2008، عّدلت بع�س البلدان العربية ا�سرتاتيجيات التخزين 
احتياجات  ت�سـاوي  القمح  من  باإمـدادات  الحتفاظ  مقّررة 
�لنظام  يف  �لأ�ضا�ضية  �ملنتجات  من  و�لقمح  و�حدة.  �ضنة 
اأ�سا�سًا،  مرن  غري  عليه  والطلب  العربية،  للبلدان  الغذائي 
بدائل  لتاأمني  �سروريـة  التخزين  ا�سرتاتيجيـات  يجعل  ما 

.)FAO, 2012( للتوريد يف اأوقات تقّلب الأ�سعار اأو الأزمات

على رغم اأن البلدان العربية هي اأكرب م�ستورد للقمح، فاإنها 
مل حتتفظ عام 2010 �إل بن�ضبة 10 يف املئة من احتياطات 
اأخذت  املخاوف،  تنامي  ومع   .)FAO, 2012( �لعاملية  �لقمح 
وتتطّلع  ال�سرتاتيجية،  الحتياطات  تراجع  احلكومات 
ال�سعة  زيادة  اأن  غري  القمح.  من  احلايل  املخزون  زيادة  اإلى 
لبناء  مطلوبة  ��ضتثمار�ت  فثمة  كلفة.  دون  من  تتاأتى  ل 
ال�سوامع، وحت�سني البنية التحتية، وتدريب املوظفني على 
اإدارة الحتياطات، وبناء �سعة تخزينية جديدة ل�سمان نظام 
تخزين فّعال. وتهدف �لحتياطات �ل�ضرت�تيجية لأن تكون 
حتفز  �سيا�سات  احلكومات  ت�سع  اأن  يجب  لذا  اأمان،  �سبكات 

مثاًل على م�ضاركة �لقطاع �خلا�ض.

ن  وحت�سّ دورها  والغذائية  الزراعية  القيمية  ال�سال�سل  توؤدي 
الو�سع الغذائي الإجمايل اإذا ما حتّققت ظروف معّينة. ومن 
اأبرز هذه الظروف احلاجة اإلى بنية حتتية وافية بحيث تكون 
لتدّفقات  يتيح  ما  جيدًا،  مرتبطة  ال�سل�سلة  عنا�سر  خمتلف 
ال�سلع والعائدات التي توّلدها ال�سل�سلة القيمية اأداء وظيفتها 
على نحو مالئم. لكن ل تزال هناك يف اأنحاء من املنطقة، ل 

املادية  التحتية  البنية  تواجه  كبرية  حتّديات  الأرياف،  �سيما 
�لد�عمة لل�ضال�ضل �لقيمية �لزر�عية و�لغذ�ئية.

مرتفعة  �لعادة  يف  هي  �لزر�عية  �ملنتجات  عمليات  تكاليف 
ن�سبيًا، ويرجع ذلك اإلى كرب حجمها وقابليتها للتلف. ويوؤّدي 
على  املحافظة  ي�ستدعي  ما  التلف،  اإلى  اليقني  وعدم  التاأّخر 
خمزونات ت�سغيلية كبرية. وت�سيف ق�سايا اأخرى مثل اقتفاء 
الأثر وال�سهادات ال�سحية و�سواها، اإلى التاأخري وبالتايل زيادة 
القيمية  ال�سال�سل  تعيق  اأن  ميكن  التي  الإجمالية  التكاليف 

الغذائية وت�سدير بع�س ال�سلع الزراعية.

التلف عامل مهم من عوامل خ�سـارة الأغذية �سمن ال�سل�سلة 
القيمية الغذائية، لكنه لي�س الوحيد باأي حال من الأحوال. 
م�ستويي  على  يقع  املتقّدمة  البلدان  يف  التبديد  فمعظم 
ما  مرحلتي  يف  يقع  اأنه  حني  يف  وامل�ستهلك،  التجزئة  بائع 
املناخات  نتيجة  النامية  البلدان  يف  واملعاجلة  احل�ساد  بعد 
احلديثة  التحتية  البنية  يف  والنواق�س  والرطبة  الدافئة 
 George Morris Center and Value( و�لتخزين  للنقل 
Chain Management, 2012(. ويف �لبلد�ن �لعربية، يبلغ 
البيع  مرحلـة  اإلى  الإنتاج  مرحلـة  من  وفقده،  الغـذاء  تبديد 
اأدنى  وهو  للفرد،  ال�سنة  يف  كيلوغرامًا   57 نحو  بالتجزئـة، 
ال�سنة  يف  كيلوغرامًا   76 �لبالغ  �لعاملي  ط  �ملتو�ضّ من  بكثري 
اجتاه  ثمة   ،5 ال�سكل  يبنّي  كما  لكن   .)4 )�ل�ضكل  للفرد 
يف  الغذاء  اإهدار/فقد  اإجمايل  يف  املنطقة  يف  ت�ساعدي 

جمموعات ال�سلع الأ�سا�سية.

فقد  خف�س  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  ا�سرتاك  يجب 
القطاعات،  متعّدد  نهجًا  ذلك  ويتطّلب  واإهدارها.  الأغذية 
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جتار احلبوب الكبار، 2010 )ماليني الأطنان( ال�سكل 3
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التعاون  �سيا�سات  على  احلكومات  جهود  ترّكز  حيث 
الفاعلة  اجلهات  خمتلف  بني  والهدر،  الفقد  من  للتقليل 
 Gustavsson et al.,( �لغذ�ئية  �لقيمية  �ل�ضل�ضلة  يف 
ا�سرتاتيجية  ا�ستثمارات  اأي�سًا  ذلك  يتطّلب  ورمبا   .)2012
يف جمالت ت�ساعد يف جتّنب فقد الأغذية واإهدارها، مثل 
حت�سني  بالإ�سافة  والتخـزين،  لالإنتاج  التحتية  البنيـة 
�أنظمة معلومات �ل�ضوق. ويرّكز �لقطاع �خلا�ض على فر�ض 
توريد  �سل�سلة  من  خمتلفة  اأجزاء  يف  امللمو�س  ال�ستثمار 

.)Gustavsson et al., 2012( الأغذية

هـ.  املعاجلة والت�سويق

ويف  عامليًا  الغذائية،  ال�سل�سلة  يف  القيمة  معظم  ت�ساف 
جميع اأنواع الأغذية، يف مرحلة معاجلة املنتجات الغذائية 

وت�سويقها من قبل �سركات الأغذية، حيث ت�سل الإيرادات 
فقط  امل�سافة  القيمة  يف  )مماثلة  تقريبًا  املئة  يف   20 �إلى 
القيمية  ال�سل�سلة  اإلى  الفاعلون  ي�سيفها  التي  للمدخالت 
الغذائية( )Henriksen et al., 2010(. وينطبق ذلك على 
النامية  البلدان  يف  الأ�سا�سية  لالأغذية  القيمية  ال�سال�سل 
�ملغرب  يعترب  �ملنطقة،  ويف   .)Reardon et al., 2012(
املنتجات  معاجلة  �سناعات  فيهما  ت�ساهم  بلدين  وتون�س 
توفري  عرب  مبا�سرة  بطريقة  الغذائي  الأمن  يف  الزراعية 
املنتجات الغذائية، وبطريقة غري مبا�سرة عرب زيادة الدخل 
يف   .)Breisinger et al, 2012( العمل  فر�س  خالل  من 
حالة بلدان املغرب العربي، تتوّجه معظم �سادرات املنتجات 
الزراعية اإلى اأوروبا. ولكن، على م�ستوى املنطقة ككل، يتم 
الزراعية )مبا يف ذلك امل�سّنعة(  املنتجات  الجتار بغالبية 
القطاعات  اأكرث  الزراعية  ال�سناعة  وتعترب  املنطقة.  داخل 
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الغذائي،  الأمن  و�سع  تفاقم   ،2011 عام  ال�سورية  الأزمة  بدء  منذ 
الأ�سواق،  وتعطلت  املئة،  يف   50 من  اأكرث  احلبوب  اإنتاج  وانخف�ض 
والطرق  وال�سدود  الري  كقنوات  الزراعية  التحتية  البنى  وت�سررت 
اأرا�سيهم. واأدت الأزمة  الزراعية والكهرباء. وهجر مزارعون كثريون 
الى خ�سائر ج�سيمة يف موارد املا�سية، كما ت�سببت بانتقال ع�سوائي 

وغري مراقب للبقر واملاعز والغنم عرب احلدود ال�سورية.

الزراعي  الإجهاد  وموؤ�سر  بعد  عن  ال�ست�سعار  بيانات  اإلى  وا�ستناداً 
)ASI(، قدرت منظمة الأغذية والزراعة )فاو( كميات الغالل بحدود 
1.5 طن للهكتار، اأي دون املتو�سط العتيادي البالغ 2.4 طن بفارق 
احلبوب  واأ�سعار  ال�سترياد  مبتطلبات  الغذاء  نق�ض  ودفع  ملحوظ. 
املئة يف �سهر  108 يف  الرتفاع احلاد بن�سبة  اإلى  الأغذية  وغريها من 

ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2013، مقارنة بال�سنة ال�سابقة.

)حتى  العاملي  الأغذية  وبرنامـج  للفاو  امل�سرتكة  التقديرات  واأ�سارت 
6.5 مليون ن�سمة يعانون من انعدام  اأن  اإلى   )2014 اأيار / مايو 
ظل  يف  الأزمة  تتفاقم  اأن  املرجح  ومن  �سورية،  داخل  الغذائي  الأمن 

ظروف اجلفاف ال�سائدة.

املناطق  على  املتزايد  الالجئني  تدفق  يوؤدي  املجاورة،  البلدان  ويف 
اله�سة عند احلدود اللبنانية والأردنية والرتكية والعراقية اإلى زيادة 
املتزعزع يف  الغذائي  والأمن  القت�سادية  الظروف  ال�سغط على  حدة 

املجتمعات امل�سيفة الفقرية اأ�ساًل.

ويعي�ض 60 يف املئة من الالجئني يف املناطق الريفية، حيث ي�سكلون 
يداً عاملة رخي�سة غري ر�سمية، في�ساهمون بذلك يف انخفا�ض حاد يف 
اأجور املزارعني ي�سل اإلى نحو 30 يف املئة يف بع�ض املناطق. وت�سكل 

لل�سحة  تهديداً  امللقحة  وغري  للرقابة  اخلا�سعة  غري  املا�سية  حركة 
احليوانية والب�سرية يف اآن. وقد �سهدت جميع الدول املجاورة تف�سيًا 

حمليًا لالأمرا�ض احليوانية.

اأي  دولر،  مليون   280 مبلغ  جلمع  الفاو  ت�سعى  ذلك،  مواجهة  يف 
اأجل  من  �سورية،  يف  املتكبدة  الزراعية  اخل�سائر  قيمة  ع�سر  نحو 
�سبل  لتعزيز  �سنوات  خم�ض  مدتها  اإقليمية  ا�سرتاتيجية  تنفيذ 
والأردن  �سورية  يف  املتاأثرة  املناطق  يف  الزراعية  والنظم  العي�ض 
ولبنان والعراق. ت�ستهدف هذه ال�سرتاتيجية بناء قدرات املجتمعات 

املت�سررة ملواجهة تاأثريات النزاع والتكيف معها على املدى الطويل.

الإقليمي  واملمثل  امل�ساعد  العام  املدير  اأحمد،  ولد  عبدال�سالم  واأ�سار 
عائلة  كل  »وراء  اأنه  اإلى  اأفريقيا،  و�سمال  الأدنى  ال�سرق  يف  للفاو 
بحاجة  وهي  برّمتها  تنهار  اأنظمة  ثمة  واجلوع  الفقر  نحو  فعت  دحُ
للحماية والتاأهيل والتعزيز. ل ميكن اعتبار الزراعة م�ساألة ثانوية. 
فاملجتمعات املتاأثرة يف املنطقة بحاجة اإلى مواجهة فعالة للتحديات 

التي تهدد اأمنها الغذائي ومعي�ستها«.

لها �سورية  التي تعر�ست  اأن موجة اجلفاف  اإلى  تقارير دولية  وت�سري 
ابتداء من العام 2007، وكانت الأ�سواأ منذ خم�سينات القرن املا�سي، 
التي  الجتماعية  القت�سادية  الأزمة  اإلى  املوؤدية  الأ�سباب  من  كانت 
تقييم  وبعثة  ال�سورية  احلكومة  تقديرات  وذكرت  لحقاً.  تفجرت 
الحتياجات املوفدة من الأمم املتحدة اإلى اأن اأكرث من 800 األف �سخ�ض 
من الذين تاأثروا باجلفاف كانوا يعي�سون يف �سنك �سديد. واأدى اجلفاف 
اإلى هجرة ما بني 40 و60 األف اأ�سرة من اأرا�سيهم اإلى �سواحي املدن 
مع  الكارثي  اجلفاف  وترافق  اأرزاقهم.  معظم  فقدوا  اأن  بعد  الكربى 
تراجع العوائد النفطية، وفر�ض دول اخلليج حظراً على ا�سترياد الأغنام 

تقرير للفاو: انعكا�سات الأزمة ال�سورية على الأمن الغذائي
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الأردنية،  املوا�سي  يف  القالعية  احلمى  مر�ض  ظهور  ب�سبب  براً  ال�سورية 
وكانت تلك �سربة قا�سمة ملربي الأغنام يف �سورية نتيجة اجلفاف وارتفاع 
الغذائي،  باأمن �سورية  الإ�سرار  اإلى  الأو�ساع  واأدت هذه  الأعالف.  اأ�سعار 
املكتفية ذاتيًا مبح�سولها من  الدول  خ�سو�سًا بعدما كانت بني قلة من 
الو�سع  الفاو  ممثل  و�سف   2008 ويف  عامًا.  ع�سرين  من  لأكرث  القمح 
اأنه »العا�ضفة الكاملة« التي اجتمعت فيها ظروف اجلفاف مع ال�ضغوط 

القت�سادية والجتماعية، مماغ قد يوؤدي اإلى تقوي�ض ال�ستقرار.

الأثر على الزراعة يف لبنان

نحو   2014 )مايو(  اأيار  حتى  لبنان  يف  ال�سوريني  الالجئني  عدد  بلغ 
مليون ون�سف مليون لجئ، اأي 34 يف املئة من عدد �سكان البلد ما قبل 
الأزمة. ويتواجد معظمهم يف املناطق احلدودية الفقرية، ما يزيد ال�سغط 
على الغذاء والنظم الزراعية فيها. كما يوؤدي اعتماد الالجئني ب�سكل كبري 
دعم  جمال  يف  هائل  ب�سكل  احلكومة  نفقات  ارتفاع  الى  امل�ساعدات  على 

اأ�سعار املواد الغذائية، ما ي�سكل عبئًا كبرياً على القت�ساد الوطني.

ويتاأثر القت�ساد الزراعي يف املناطق احلدودية، يف الهرمل وبعلبك وعكار، 
ي�سعب  املناطق،  هذه  ففي  الطويلة.  لالأزمة  القت�سادية  بالتداعيات 
على املزارعني حتى الو�سول اإلى اأرا�سيهم الزراعية، ويكافحون من اأجل 
ال�ستمرار يف الإنتاج. ويتخلى املربون ب�سكل متزايد عن ما�سيتهم، لأنهم 
عاجزون عن حتمل اأ�سعار العلف وانخفا�ض اأ�سعار منتجاتهم احليوانية 
مع ت�ساوؤل فر�ض الت�سويق. وبات ي�سعب اإيجاد املدخالت الزراعية، التي 
كان يتم �سراوؤها �سابقاً من �سورية باأ�سعار متدنية، وعند تواجدها تكون 

اأ�سعارها مرتفعة جداً.

خالل  اأ�سعاف  ثالثة  اخل�سر  بذور  بع�ض  كلفة  ازدادت  الإطار،  هذا  يف 
ال�سنتني املا�سيتني، وارتفع �سعر الكربيت الذي ي�ستعمل ملكافحة الآفات 
من 4.5 دولر للكي�ض الذي يبلغ وزنه كيلوغرامًا اإلى 25 دولراً. وباتت 

امل�سانع جمربة على اإيجاد م�سادر بديلة ملنتجاتها الزراعية.

هذا التدهور اأدى الى ت�ساوؤل م�ساهمة القطاع الزراعي يف القت�ساد الوطني 
اللبناين، واإلى خ�سائر يف النواجت والأجور والأرباح وال�ستثمارات الزراعية.

وقد اأعدت الفاو بالتعاون مع احلكومة اللبنانية خطة عمل وطنية ملدة 
املتاأثرة  املناطق  يف  الريفية  العي�ض  �سبل  دعم  اأجل  من  �سنوات  خم�ض 
تنمية  وتعزيز  الأزمة  مع  للتكيف  املحلية  املجتمعات  قدرات  وتعزيز 

القطاع الزراعي.  

املو�سوع  عن  تقارير  من  منقولة  الن�س  هذا  يف  الواردة  وال�ستنتاجات  الأرقام 

�سدرت عن منظمة الأغذية والزراعة )فاو( يف اأيار )مايو( 2014.

قويًا  اأ�سا�سًا  ذلك  وي�سّكل  املنطقة،  يف  تكاماًل  الفرعية 
وقد   .)UN-ESCWA, 2014( ال�ستثمارات  زيادة  لتربير 
اأن بع�س م�ستويات التدّخل احلكومي على م�ستوى  تبنّي 
توليد  يف  اإيجابًا  ي�سـاهم  القيميـة  ال�سل�سلـة  يف  املعاجلة 
الدخـل والأمن الغذائي، ما يجعل ذلك جماًل اأولويًا ل�سّناع 

.)Ohrstrom, 2013( ل�ضيا�ضات يف �ملنطقة�

على  الق�سري  املدى  يف  املاليـة  املكـا�سب  تاأتي  اأن  وميكن 
ح�ساب الفوائد القت�سادية والجتماعية والبيئية الطويلة 
»للمياه  املفرط  ال�ستخدام  املثال،  �سبيل  على  املدى. 
اقت�سادية  غري  اأخرى  وغايات  القمح  لإنتاج  الأحفورية« 
منطقـة  يف  ل  جيدًا،  املوّثقـة  التاريخية  الأمثلة  اأحد  هو 
اخلليج العربي اجلافة فح�سب واإمنا يف جميع اأنحاء العامل 
�لعاملية  �لأ�ضو�ق  على  فالعتماد   .)Pakalolo, 2014(
للح�سول على القمح هو اإحدى اخلطوات ل�سمان ان�سجام 
فعل  يجب  لكن  املياه،  على  املحافظة  مع  ال�سيا�سة  اإ�سارات 
ال�ستدامة.  ل�سمان  الأغذية  معاجلة  حلقة  يف  املزيد 
ت�ستند  حيث  الألبـان،  قطـاع  ذلك  على  الأمثلـة  ومن 
غالبًا  الألبان  منتجات  يف  الذاتي  الكتفاء  حتقيق  جهـود 
بتجاوز  الكبرية  الزراعية  لل�سناعات  ت�سمح  �سيا�سات  اإلى 
من  ال�سحراء«  »حلب  وبالتايل  الوطنية،  الحتياجات 
اإلى  بـدوره  يـوؤدي  ما  الـزهيدة،  ال�سـادرات  اإيرادات  اأجل 
ا�ستنزاف املوارد املائية ال�سحيحة. ويجري موؤّخرًا الت�سّدي 
نة  املح�سّ الغذائي  الأمن  ا�سرتاتيجيات  طريق  عن  لذلك 

.)Dagestani et al., 2011(

اجلودة  وذات  الآمنة  الغذائية  املنتجات  اإمدادات  تتعّزز 
من  مرحلة  كل  يف  للمخاطر  �لفعالة  �لإد�رة  عرب  �لعالية 
اإلى النقل واملعاجلة  مراحل ال�سل�سلة الغذائية، من الإنتاج 
 Piñeiro and( امل�ستهلكني  اإلى  بالتجزئة  والبيع  والتوزيع 
Díaz Ríos, 2007(. ويف الوقت احلايل، ل توجد يف معظم 
بلدان املنطقة العربية معايري حمّددة جيدًا اأو وافية جلودة 
�سعيفـة  والإنفـاذ  التنظيم  موؤ�س�سات  اأن  كما  الأغذية، 
 Yahia,( يحيى  عن  ونقاًل   .)UN-ESCWA, 2013a(
2005(، طّورت بع�س البلدان العربية يف ال�سنوات الأخرية 
الغذائية  للمنتجات  الأغذية،  على  للرقابة  جديدة  اأنظمة 
)UN-ESCWA, 2013a(. من �لناحية  �ملحلية و�مل�ضتوردة 
النظرية، ميكـن اأن تكـون املعايري اجلديدة – التي تدخل يف 
الغالب اإلى ال�سال�سل القيميـة الغذائيـة املحلية والإقليميـة 
نتيجـة فر�س الت�سدير املحتملة – مفيدة لالأ�ضو�ق �ملحلية 
املعايري  هذه  لكن  وجودتها.  الأغذية  �سالمة  ن  حت�سّ واأن 
تفيد  ل  قد  ال�سادرات،  اأ�سواق  حتّددها  التي  اجلديدة، 
 Piñeiro and Díaz Ríos,( �ملحليني  �مل�ضتهلكني  عمليًا 
2007(. وقد اأثبتت بحوث اأنه ميكن اأن تكـون لها تاأثريات 
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طني الذين  �سلبيـة على املنتجني املحليني ال�سغار واملتو�سّ
ل ميتثلون لها.

امل�ساركة  جتّنب  ا�ستدامة  الأكرث  ال�سرتاتيجيات  ت�سمل 
بالإ�سافة  الغذائية،  ال�سناعات  يف  العام  للقطاع  املبا�سرة 
والتحّيز  املتوازن،  غري  النمو  مل�ساكل  الت�سّدي  جهود  اإلى 
معّدلت  وارتفاع  بالبيئة،  امل�سّرة  والتاأثريات  الن�ساء،  �سد 
امللتويـة  احلوافـز  وم�سكلة  الكفاءة،  وانعدام  النفايات 
تتم  املثـال،  �سببيل  على  م�سر  يف  اجلوانب.  املتعـّددة 
ال�ساملة  ال�سناعية  التنمية  جهود  عرب  ذلك  متابعة 
للتنمية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  من  �ملدعومة  و�مل�ضتد�مة 
مت  وقد  الزراعية،  ال�سناعة  قطاع  يف  )يونيدو(  ال�سناعية 
الإبالغ عن حدوث تقّدم )UNIDO, 2014(. وبالإ�ضافة �إلى 
الغذائي  الأمن  ت�سّجع  التي  ال�سيا�سات  تتوّجه  ال�ستدامة، 
ومنح  المتثال  حت�سني  اإلى  العربية  البلدان  يف  والتغذية 
ال�سهادات )جودة املنتجات و�سالمتها(، وخف�س النفايات، 
وتطوير  والبتكار  واإنفاذها،  التعاقدية  الزراعة  وت�سجيع 

.)FAO & UNIDO, 2012( التكنولوجيا

و.  الأ�سواق  املحلية

على  كان  اإذا  ما  ب�ساأن  نظري،  �سبه  عاملي،  نقا�س  ثمة 
الوا�سع  اأو  ال�سّيق  الزراعي  الإنتاج  ت�سجيع  احلكومات 
حتقيق  يف  والفعالية  الكفـاءة  من  مزيد  اأجل  من  النطاق 
غالبًا  التنمويـة  ال�سيا�سات  وتدعو  العاملي.  الغذائي  الأمن 
اإلى العتماد على العمليات الزراعية ال�سّيقة النطاق واإيجاد 
ورمبا  الوطنية  الغذائية  القيمية  بال�سال�سل  لربطها  طرق 
�لدولية )Rota and Sperandini, 2010(. غري اأن املعاجلة 
متيل  الغذائية  القيمية  ال�سل�سلة  يف  الأخرى  واخلطوات 
الإنتاج  باقت�ساديات  تتعلق  وجيهة  لأ�سباب  ع  التو�سّ اإلى 
الوا�سع النطاق، ومكا�سب الكفاءة، واأ�سباب تعظيم الأرباح 

الأخرى.

اأوًل،  بال�سيا�سة:  تتعلقان  رئي�سيتني  ق�سيتني  ذلك  يثري 
ات�ساقًا مع الرتكيز على الزراعة ال�سّيقة النطاق، وعلمًا اأن 
القطاع املحلي غري الر�سمي مهم جدًا يف العديد من البلدان 
العربية غري املنتجة للنفط – يقّدر اأنه يوّظف 67 يف املئة 
 – املنطقة  يف  منوذجي  بلد  يف  العاملة  القوة  اإجمايل  من 
اإ�سفاء  لت�سجيع  املزيد  تفعل  اأن  احلكومات  على  يجب  هل 
ال�سبغة الر�سمية على �سركات الأعمال التي تقّدم خدمات 
 Angel-Urdinola and Tanabe,(2 �ملحلية؟     لالأ�ضو�ق 
التدابري  ما  ثانيًا،   .)2012 and UN ESCWA, 2013a
امل�ساحبة التي يجب اتخاذها ل�سمان اأن تزيد هذه الأعمال 
لالأمن  العامة  ال�سرتاتيجية  من  جزءًا  باعتبارها  فعاليتها 

مل�سة  اإلى  لل�سوق  املالئمني  التدبريين  كال  يحتاج  الغذائي؟ 
التنمية  ملجالت  الأهمية  منح  ل�سمان  اخلفيفة  ال�سيا�سات 
�ملهملة على �لعموم )نطاق �ضّيق، تركيز عام على �لتنمية 
من  اأخرى  اأنواع  توؤدي  األ  �سمان  اإلى  بالإ�سافة  الريفية(، 

الدعم احلكومي اإلى اإثباط الأ�سواق املحلية.

الكفاءة  لتح�سني  عديدة  حتديات  املحلية  الأ�سواق  تواجه 
املثال،  القيمية. فهي، على �سبيل  ال�سال�سل  والتكامل مع 
الغذاء،  �سالمة  م�ستويات  انخفا�س  من  تقليديًا  تعاين 
غري  اأو  امل�ستدام  غري  وال�ستخدام  البذور،  جودة  وتديّن 
 .)Arias et al., 2013( �لكفوء للمو�رد، و�لبعد �جلغر�يف 
امل�ستوى  على  القيمية  ال�سل�سلة  حت�سني  حوافز  وتعترب 
املحلي مهمة، لكن يجب تقدميها يف املناطق التي حتظى 
وزمالوؤه  مارتنز  بنّي  املثال،  �سبيل  على  ن�سبية.  باأف�سلية 
)Maertens et al., 2011( �أن تز�يد تكامل �لأ�ضو�ق �ملحلية 
العاملي  اأو  الإقليمي  امل�ستويني  على  القيمية  ال�سال�سل  مع 
ورفاه  معي�سة  على  اإيجابية  تاأثريات  بال�سرورة  له  لي�س 
�لكبرية  �لزر�عية  �ل�ضركات  لأن   – �لأر��ضي  مالك  �ضغار 
 – اأن تخّف�س الأ�سعار بالت�سرف بطريقة احتكارية  ميكن 
الأرا�سي  مالك  �سغار  ي�ستفيد  اأن  ميكن  نف�سه  الوقت  ويف 
اإلى  ن فر�س الو�سول  التعاقدية، وحت�سّ الزراعة  من خالل 
وارتفاع  والت�سويق،  الإنتاج  خماطر  وانخفا�س  املدخالت، 

الإنتاجية، وارتفاع الدخل يف نهاية املطاف.

تبعًا لل�سل�سلة، ميكن اأن تت�سرر الأ�سواق املحلية املعر�سة 
ميكن  �أوًل،  عديدة.  لأ�ضباب  �لعاملية،  �لقيمية  لل�ضال�ضل 
فر�س  خف�س  اإلى  املعاجلة  ومعايري  الإنتاج  رفع  يوؤدي  اأن 
عن  البع�س  عرّب  ثانيا،  حمليًا.  امل�سّنعة  املنتجات  ت�سدير 
اأن يوؤدي الدمج وال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف  القلق من 
قطاعي الزراعة والأغذية اإلى عدم ت�ساوي قدرات امل�ساومة 
املزارعون  يكون  اأن  ميكن  حيث  التوريد،  �سال�سل  داخل 

.)Maertens et al., 2011( ل�ضغار �أكرب �خلا�ضرين�

ز.  بيع الأغذية بالتجزئة

نظرًا اإلى تعّدد احللقات يف ال�سل�سلة القيمية الغذائية، يتم 
بامل�ستهلكني  املتعلقة  املعلومات  اإغفال  الأحيان  بع�س  يف 
اأن  ومبا  قلياًل.  اإل  احتياجاتهم  عن  يعرف  ول  النهائيني 
امل�ستهلكني ل ي�سيفون القيمـة اأو يخلقونهـا، فاإنهم فاعلون 
عن  بتعبريهم  اأنهم  مع  التوريد،  �سل�سلة  يف  ممّيزون 
وكما  ال�سل�سلة.  اأداء  يف  حمّكمني  ي�سبحون  اأف�سلياتهـم 
اأ�سار هوك�س ورول )Hawkes and Ruel, 2011: 15( لي�ض 
امل�ستهلكني  ت�سمل  التي  القيمية  ال�سل�سلة  نُهج  اأن  مفاجئًا 

ت�سّنفهم على العموم باأنهم اأ�سواق نهائية لي�س اإل.
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زيادة  يف  للم�ساعدة  القيمية  ال�سل�سلة  ا�ستخدام  ميكن 
اإلى توفيق املنتجات لتتالءم مع  اأو خلقه، بالإ�سافة  الطلب 
ي�ستفيد  هنا  امل�ستهلكني.  جمموعات  خمتلف  اأف�سليات 
امل�ساركون يف ال�سل�سلة القيمية من املعرفة الأف�سل للعوامل 
التي توؤّثر على الطلب )مثل الهتمامات الغذائية وال�سحية 
اأو القوة ال�سرائية(، اإذ اإنها متّكنهم من امل�ساهمة يف ت�سميم 
نحو  على  ت�ستجيب  اأن  ميكن  جتاوبًا  اأكرث  قيمية  �سال�سل 
اأو  الطلب  تخلق  وبالتايل  امل�ستهلكني  لحتياجات  اأف�سل 

.)Hawkes & Ruel, 2011( تزيده

�لنظرية،  �لناحية  من  �لزر�عية،  �لقيمية  �ل�ضال�ضل  ت�ضاعد 
يف معاجلـة �سعف الو�سول اإلى الغذاء، بال�سماح مب�ساركة 
الفئات املعّر�سة للمخاطر من خالل الأن�سطة املوّلدة للدخل 
بكلفة  الأغذية  اإلى  الفئات  هذه  و�سول  قابلية  وحت�سني 
معقولة. وتوحي �لأدلة �مل�ضتقاة من بر�مج �لتنمية �لزر�عية 
توؤدي  اأن  ميكن  املجال  هذا  يف  املتخذة  الإجراءات  باأن 
املحلية    امل�ستويات  على  الغذائي  الأمن  و�سع  حت�سني  اإلى 
لال�ستهالك  الإنتاج  ويظل   .)Hawkes & Ruel, 2011(3

الأ�سري واأ�سواق البيع بالتجزئة املحلية مهمًا يف العديد من 
متنح  �ل�ضائدة  �لزر�عية  �ل�ضيا�ضات  �أن  حني  يف  �لأماكن، 
 Hawkes &( الأف�سلية للمزارعني الذين يتوّجهون لل�سوق 

.)Ruel, 2011

ال�سل�سلة  يف  امل�ستهلكني  حلقة  يف  مهم  عن�سر  التغذية 
 Gomez( وريكت�س  غوميز  وجـد  وقـد  الغذائية.  القيمية 
حول  كتب  ما  ملراجعتهما  وفقًا   ،)and Rickets, 2013
اإطـالق التعميمات يف ما يتعّلق  اأن من ال�سعب  املو�سوع، 
م�ستخدمني  التغذية،  على  القيمية  ال�سال�سل  بتاأثري 
�لقيمية  �ل�ضال�ضل  من  �أنو�ع  لأربعة  �لت�ضنيفي  معيارهما 
املختلفة )التقليدية واحلديثـة ونوعني هجينني(. ووجدا 
يف  املفرطـة،  التغذيـة  تعّزز  حداثـة  الأكرث  ال�سال�سل  اأن 
الدقيقة  املغذيات  نق�س  تخّف�س  حني  يف  الأحيان،  بع�س 
لدى بع�س ال�سرائح ال�سكانية يف البلد. من ناحية اأخرى، 
يف  مهمة  �لتقليدية  �لغذ�ئية  �لقيمية  �ل�ضال�ضل  �أن  يبدو 
الدخل  لفئات  الدقيقة  باملغذيات  الغنية  الأغذية  تقدمي 
املنخف�س، لكن »الفتقار اإلى البنية التحتية ملا بعد احل�ساد 
والتوزيع ميكن اأن يحّد من قدرة ال�سال�سل القيمية الغذائية 
التقليدية على امل�ساعدة يف خف�س نق�س املغذيات الدقيقة 
تكاليف  �رتفاع  �إلى  يوؤدي  �أن  وميكن  �ل�ضنة،  مد�ر  على 
 Gomez &( بالتجزئة«  البيع  فوائد  ت�سّيع  التي  ط  التو�سّ

.)Ricketts, 2013

العمل  من  مبزيد  القيام  يجب  املحدودة،  املعرفة  على  بناء 
و�لتغذية  �لقيمية  �ل�ضال�ضل  تطوير  بني  �لرتباطات  على 

�ملختلفة  �لأنو�ع  �أن  ويبدو   .)Hawkes & Ruel, 2011(
التي  التحاليل  لبع�س  وفقًا  الغذائية،  القيمية  لل�سال�سل 
اأن تكون ذات تاأثريات خمتلفة على الفئات  اأجريت، ميكن 
�ل�ضكانية �ملختلفة، ما ينتج تباينات حتى �ضمن �ملجموعات 
الفرعية للفئات ال�سكانية )مثاًل، قد يوؤدي التوزيع املكثف 
للبيع  التقليدية  القنوات  عرب  املو�سبة  اأو  املعاجلة  لالأغذية 
لكنه  احل�سرية،  املناطق  يف  مفرط  ا�ستهالك  اإلى  بالتجزئة 
 Gomez( )يحول دون نق�س ال�ستهالك يف املناطق الريفية
ميكن  التغذية  تاأثريات  اأن  كما   .)& Ricketts, 2013
من  معّينة  اأنواع  لتطّور  مبا�سرة  غري  كنتيجـة  حتدث  اأن 
�ل�ضال�ضل �لقيمية. على �ضبيل �ملثال، ميكن �أن يوؤدي تكامل 
للبيـع  احلديثة  ال�سال�سل  مع  والتجار  ال�سغار  املزارعني 
بالتجزئة، على منط ال�سوبرماركت، اإلى انتفاع بع�س الأ�سر 
من خالل رفع املداخيل و/اأو توليد فر�س عمل ريفية خارج 

.)Gomez & Ricketts, 2013( ملز�رع�

ح.  املخاطر و�سيا�سات التخفيف منها

الفقرية  الأ�سر  تواجه  التي  املخاطر  خف�س  ال�سروري  من 
اأمنها الغذائي. متيل الأ�سر الفقرية، التي غالبًا ما  لتح�سني 
تكون معّر�ضة لل�ضدمات، لأن تكون �أكرث نفورً� من �ملخاطر 
يف تخ�سي�س الأ�سول اإذا كانت معّر�سة لل�سدمات. وبالنظر 
اإلى هذا ال�سعف وتعّر�س الفقراء الريفيني للتاأثريات ال�سلبية 
والأحداث  الطق�س(  تقلبات  )مثل  الطبيعية  لالأحداث 
فاإن  املنطقة،  يف  النزاعات(  )مثل  الإن�سان  ي�سنعها  التي 
تطوير الأ�سواق املحلية التي ت�ستهدف على وجه اخل�سو�س 
حت�سني م�ستويات املعي�سة للفقراء الريفيني والفئات املهّم�سة 
يف  الغذائي  الأمن  زيادة  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  ورفاههم، 

.)Losacco & Khouri, 2012( ملنطقة�

مبا  الإجراءات،  من  وا�سعة  جمموعة  خالل  من  ممكن  ذلك 
فر�س  وا�ستحداث  والئتمان،  ال�سغري  التمويل  ذلك  يف 
لالأر�س  امل�ستدامة  والإدارة  لل�سباب،  املزارع  خارج  العمل 
واملاء، وا�سرتاتيجيات خف�س الآثار ال�سلبية لتغرّي املناخ. يف 
ال�سغرية،  الأرا�سي  زراعة  تنت�سر  حيث  الريفية  املجتمعات 
تخّلي  �إلى  لل�ضدمات  �لتعّر�ض  قابلية  توؤدي  �أن  ميكن 
�ملز�رعني عن �لأن�ضطة �ملربحة �لتي قد تنطوي على عنا�ضر 
خطر )مثل اإنتاج املحا�سيل ذات القيمة املرتفعة(. وت�ستطيع 
يف  الزراعي  للقطاع  قّيمة  خدمات  تقّدم  اأن  التاأمني  اأ�سواق 
اإمكانية  تعزيز  خالل  من  ال�ستثمار  زيادة  بت�سجيع  املنطقة 
التوّقع. ول �سك يف اأن خمططات التاأمني ت�سّكل بدائل فّعالة 
حكومات  عنها  تخّلت  التي  املدخالت  دعم  لربامج  حمتملة 
كثرية يف �ملنطقة على مر�حل �أو هي يف �ضدد �لتخّلي عنها 

.)UN-ESCWA, 2010(
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زراعي  ائتمان  اأ�سـواق  اإلى  الفتقار  هو  مماثل  حتّد  ثمة 
اخلا�س  القطاع  يف  املحلي  الئتمان  فتوافر  جيدًا.  متطّورة 
ر مهم لالإنتاجية الزراعية. فعلى �سبيل املثال، يرتبط  موؤ�سّ
توافر الئتمان املحلي ارتباطًا قويًا واإيجابيًا مبردود احلبوب 

.)UN ESCWA, 2010( و��ضتخد�م �لأ�ضمدة

اإلى  املنطقة  يف  طون  واملتو�سّ ال�سغـار  املزارعون  يفتقر 
املدخالت  ل�سراء  �سمان  مبثابة  ي�ستخدمونها  اأ�سول 
والآلت والأدوات التي متّكنهم من تطـوير مزارعهم ونقـل 
القطاع  يزال  ل  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  ال�سوق.  اإلى  منتجاتهم 
بالنظر  القت�ساد،  يف  املخاطر  عايل  جماًل  يعترب  الزراعي 
بها،  التنّبوؤ  وتعذر  الطبيعية  الطق�س  اأحداث  تقلب  اإلى 
وتقّلبات املردودات والأ�سعار، ومناف�سة املزارعني الأجانب، 
والإنتاج الفائ�س لبع�س املحا�سيـل ب�سبب عـدم التن�سيق، 
 UN( الزراعيني  والتطوير  البحث  م�ستويات  وانخفا�س 

.)ESCWA, 2010

ال�سغري  التمويل  مقر�سي  قبل  من  ال�سـوق  اخرتاق  اإن 
الر�سمي يف املنطقة العربية ل يزال منخف�سًا. فعلى �سبيل 
التمويل  تطوير  مرفق  عمل  خطة  لتحليل  وفقًا  املثال، 
جنوب  يف  الخرتاق  ي�سكل  ل  ال�سودان،  يف  ال�سغري 
يف  و1  الإجمايل  الطلب  من  املئة  يف   8 نحو  �إل  �ل�ضود�ن 
ول   .)UN-ESCWA, 2010( املحتملة  ال�سوق  من  املئة 
�أن  �إلى �ملز�رعني كزبائن مرتفعي �ملخاطر. كما  يز�ل ينظر 
املناطق الريفية قليلـة ال�سكـان، ما يعني اأن الزبائن �سديدي 
ال�سغري  التمويـل  مقر�سي  و�سـول  فاإن  وبالتايل  التبعرث، 

اإليهم اأكرث كلفة.

جديدة  مالية  اأدوات  الأخرية  ال�سنوات  خالل  ا�ستخدمت 
واخليارات،  امل�ستقبلية،  والعقود  الآجلة،  العقود  )مثل 
افرتا�سية  احتياطية  خمزونات  لإن�سـاء  واملبادلت( 
التكاليف  دون  من  للحبوب  معّينًا  �سعرًا  ت�سمن  اأن  ميكن 
الأ�ساليب  هـذه  تتجّنب  املاديـة.  باملخزونات  املرتبطة 
�ملو�د  �أو  �ملادية  �ملخزونات  و�ضيانة  لتخزين  �لعالية  �لكلفة 
قدرة  ا�ستقرار  لتحقيق  حمتملة  اأداة  وثمة  للتلف.  القابلة 
املتحدة  الأمم  جلنة  درا�سة  اقرتحتها  ما  بلد  يف  الإنتاج 
 UN ESCWA,( اآ�سيا  لغرب  والجتماعية  القت�سادية 
الإقليمي.  بال�سمـان  خا�س  �سندوق  اإن�ساء  وهي   )2010
للح�سول  الفاعلني  خمتلف  ال�سمـان  م�سـروع  يجمع 
وامل�ستثمرون  احلكومات  فيهم  مبن  الفوائد،  اأق�سى  على 
واملقر�سون. وثمـة �سـوابق ملثل هـذه امل�سـاريع يف املنطقة، 
مبا يف ذلك ت�سهيالت ال�سمان التي يقدمها البنك الإ�سالمي 
وائتمـان  ال�ستثمـار   ل�سمان  العربيـة  واملوؤ�س�سـة  للتنمية 

ال�سـادرات.

ط.  احلوكمة

ُو�سفت حوكمة الأمن الغذائي باأنها »القواعد الر�سمية وغري 
الر�سمية والعمليات التي يعرّب من خاللها عن امل�سالح، وتتخذ 
القرارات ذات ال�سلـة بالأمـن الغذائي يف بلد ما وتطّبق ويتم 
تعزيز  �إن   .)FAO, 2011( املجتمع«  اأع�ساء  ل�سالح  اإنفاذها 
حت�سني  اأجل  من  الغذائيـة  لالأنظمـة  الر�سيدة  احلوكمة 
جمموعـة  اإلى  نظـرًا  ي�سرية،  مهمة  لي�س  الغذائي  الأمن 
متزايدة التعقيد من التطّورات والجتاهات العاملية التي توؤّثر 
املنـاخ،  وتغرّي  الطبيعيـة  الكـوارث   – �ملحلي  �مل�ضتوى  على 
الدولية  التجارة  املوارد،  ندرة  املطّولة،  والأزمات  والنزاعات 
والتدّفقات املالية، و�سواها. وخالفًا حلالة املياه، يرتاوح اإطار 
حوكمة الأمن الغذائي من الناحية النموذجية من امل�ستويات 
العامليني،  والطلب  العر�س  وي�سمل  املحلية،  اإلى  العاملية 
و�لتجارة �لدولية، وقو�عد �ل�ضالمة �لغذ�ئية، و�ملعونة �لغذ�ئية 

.)Lele et al., 2012(

تتطلب رعاية النمّو القائم على ال�سادرات، وتوجيه التحويالت 
والأطر  املوؤ�س�سات  يف  كبرية  حت�سينات  املزارعني،  اإلى 
القائمة  احلوكمة«  »فجوة  اإغالق  يجب  ال�سائدة.  القانونية 
وبال�ضتفادة  و�مل�ضاءلة.  �لعامة  �لإد�رة  بتعزيز  �ملنطقة  يف 
�لدولة  بني  �لعالقات  يف  �لكلي  �مل�ضتوى  على  �لتحّولت  من 
واملجتمع، التي انطلقت من عمليات التعبئة ومبادرات التحّرر 
امل�ستوى  على  املبتكرة  املوؤ�س�سية  الإ�سالحات  فاإن  احلديثة، 
ن �سفافية  املحلي ميكن اأن تزيد من م�ساركة املواطنني وحت�سّ
الهيئات العامة. ومن املهم بناء موؤ�س�سات تت�سم بالكفاءة يف 
لرّواد  وحت�سينها  الفر�س  توفري  على  قادرة  وتكون  املنطقة 

.)Breisinger et al., 2012( لأعمال �لعرب�

يف  للموؤ�س�سات  احليوي  الدور  حول  املعرفة  يف  وفرة  هناك 
التخفيف من حدوث نق�س غذائي وجماعة. وقد راأى هومر 
- ديك�سون )Homer-Dixon, 1999(، �أن �لعو�مل �ملوؤ�ض�ضية 
بفعالية  البلدان  ا�ستجابة  درجة  املطاف  نهاية  يف  حتّدد 
واخلالفات  الجتماعية  الأزمات  حتّول  بينما  الندرة،  لتزايد 
اإلى عنف. فعلى �سبيل املثال، اإذا كانت الدولة عاجزة اأو غري 
ف�سيكون  ملواطنيها،  الأمن  من  اأدنى  حـد  تقدمي  يف  راغبة 
تاأثريات  العامة  واخلدمات  التحتية  البنية  يف  لال�ستثمارات 
حمدودة )Birner, 2009(. بالإ�سافة اإلى ذلك، يجب اأن ت�سمل 
احلكوميـة  والأنظمـة  ال�سيا�سات  اأدوات  ال�ستثمارات   هذه 
التي تعزز  النمّو القت�سادي، وتاأخذ يف احل�سبان تاأثرياتها 
على الفئـات الأفقر والأكـرث حرمانًا يف املجتمع. وقـد تكون 
احل�سبان  يف  الأخذ  ل�سمان  مفيدة  الت�ساركيـة  الآليات 
وال�سركات  الفاعلة  واجلهات  ال�سغار  املزارعني  خماوف 

�ل�ضغرية يف �ل�ضل�ضلة �لقيمية �لغذ�ئية.
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فيتو اإنتيني

للنزاع اأثر مبا�سر وغري مبا�سر على الأمن الغذائي، وهو يقو�سه من خالل 
التحتية  البنية  املبا�سرة متعددة، ومنها تدمري  واآثاره  قنوات متنوعة. 
املنتجني  ومنع  الزراعية،  الأرا�سي  واإتالف  املوا�سي،  ونفوق  واملعدات، 
واملوزعني وامل�ستهلكني من الو�سول اإلى الأ�سواق. ويثبط النزاع ب�سكل 
الغذاء.  توافر  يخف�ض  وبذلك  الزراعة،  يف  املنتج  ال�ستثمار  مبا�سر  غري 
وهو يحرم احلكومة من العائدات ال�سريبية ما مينع اإقامة �سبكات اأمان 
اأن العواقب ال�سيا�سية والقت�سادية  اجتماعي تعزز الأمن الغذائي. كما 
للنزاع خارج حدوده اجلغرافية هي اأثر غري مبا�سر هام، يتجلى يف نزوح 

الالجئني وتدهور املناخات ال�ستثمارية الإقليمية. 

حدد  وقد  اآن.  يف  له  ونتيجة  للنزاع  م�سدر  هو  الغذائي  الأمن  وانعدام 
 Miguel, Satyanath,( الفقر  منها  للنزاع،  متنوعة  حمركات  باحثون 
and Sergenti, 2004; Blattman and Miguel, 2010(، وبطالة 

 De Soysa et al. 1999, Collier and Hoeffler; 2004;( ال�سباب
واملوارد  الأرا�سي  اإلى  والو�سول  الدخل،  يف  والتفاوت   ،)Taeb, 2004

 Auvinen and Nafziger, 1999; Stewart, 2000;( الطبيعية 
 ،)Ostby et al., 2011( ال�ضكانية  وال�ضغوط   ،)Macours, 2011

 Dube and Vargas( واخل�سائ�ض اجلغرافية، ووجود موارد طبيعية
 Collier and( �سعيفة  وحوكمة   ،)2013; Maystadt et al., 2013

Hoeffler, 2004; Fearon, 2010(. وتعني نظم احلوكمة ال�سعيفة، 

اآليات قليلة ميكن من خاللها احلّد من عواقب  اأن هناك  ب�سكل خا�ض، 
النزاعات واإدارتها وهناك تكاليف اأعلى ترتبط باجراءات جماعية، ت�سفر 

بدورها عن اأخطار اأعلى لنتائج عنيفة.

خ�ضو�ضًا  للنزاع،  م�ضدر  باأنه  موؤخراً  الغذائي  االأمن  انعدام  حتديد  مت 
توقف  مثل  معينة،  متزامنة  واجتماعية  اقت�سادية  مقومات  وجود  يف 
التطور القت�سادي، والتفاوت الأفقي املرتفع )بني اجلماعات(، ووجود 
Brinkman and Hendrix, 2011; Pinstrup-( »�سبابي«  انتفاخ 

Andersen and Shimokawa, 2008(. وتبني اأن الزيادات يف اأ�سعار 

�سيا�سية  ا�سطرابات  حدوث  خطر  بقوة  تفاقم  خا�ض،  ب�سكل  الغذاء، 
 .)Arezki and Brückner, 2011; Bellemare, 2011( ونزاعات 
كرد  بالغذاء  املتعلقة  ال�سغب  اأعمال  حتدث  ما  غالبًا  املثال،  �سبيل  على 
القرن  �سبعينات  خالل  م�سر  يف  حدث  كما  الغذاء،  اأ�سعار  لرتفاع  فعل 
الع�سرين ويف الأردن واملغرب خالل ثمنينات وت�سعينات القرن الع�سرين 
 McDermott, 1992; Walton and Seddon, 1994; Adoni(

اأن اأزمة الغذاء العاملية خالل الفرتة  and Jillian، 1996(. واأفيد موؤخراً 

2007 – 2008 اأثارت اأعمال �سغب يف 48 بلداً. وقبل وقت ق�سري من 
واملغرب  وم�سر  والأردن  واليمن  البحرين  �سهدت  العربية،  النتفا�سات 

مظاهرات تتعلق بالغذاء عام The Economist, 2012( 2008(. وقد 
يكون انعدام الأمن الغذائي اأدى دوراً عند انطالق اأزمة دارفور.

املنطقة  يف  خ�سو�سًا  الغذائي،  الأمن  انعدام  يعمل  املمار�سة،  يف  لكن 
العربية، كـ »م�ساعف للتهديدات« من خالل اإ�سافة �سغط على ال�سكان 
النزاعات.  من  وتاريخ  وكبت  وتهمي�ض  بطالة  من  اأ�ساًل  يعانون  الذين 
ونتيجة لذلك، وفيما انعدام الأمن الغذائي مل يكن تاريخيًا م�سدراً مركزيًا 
للنزاعات يف املنطقة، فاإن توفري اأمن غذائي اأكرب، كجزء من برنامج فعال 

لتخفي�ض وطاأة الفقر، ميكن اأن يكون م�سدراً جيداً لتخفيف النزاعات.

النزاعات  من  �سل�سلة  عربية  بلدان  �ستة  واجهت  الأخرية،  ال�سنوات  يف 
امل�سلحة والعنف ال�سيا�سي التي اأثرت مبا�سرة على الأمن الغذائي، وهي 
العراق ولبنان وفل�سطني وال�سودان و�سورية واليمن. وثبت اأن الو�سع 
خطري خ�سو�سًا يف اأماكن خمتلفة من فل�سطني وال�سودان واليمن، حيث 
انعدام الأمن الغذائي منهجي يف بع�ض الأوقات. ونتيجة للنزاع امل�ستمر، 
تتحول �سورية باطراد من انعدام اأمن غذائي حاد الى منهجي. وتعر�ض 
العراق مل�ضاكل خطرية يف نقاط معينة ت�ضهد حاليًا مزيداً من التدهور. 
ال�سورية،  الأزمة  ب�سبب  ب�سرية غري م�سبوقة  كارثة  الآن  لبنان  ويواجه 
وتتعر�ض الآن بلدان اأخرى يف املنطقة مثل الأردن ب�سكل متزايد لنعدام 

الأمن الغذائي نتيجة لالأزمة ال�سورية.

املنطقة.  الغذائي والفقر قوية جداً يف  الأمن  النزاع وانعدام  العالقة بني 
الرئي�سية  العي�ض  و�سيلة  الزراعة  متثل  و�سورية  وال�سودان  اليمن  يف 
كما   2011 عام  الت�سخم  ارتفع  اليمن،  الريفيني. ويف  ال�سكان  لغالبية 
22.7 يف املئة، مدفوعًا  قي�ض وفق موؤ�سر الأ�سعار ال�ستهالكية بن�سبة 
ا�ستقرار �سيا�سي  الغذاء، يف وقت �سهد عدم  اأ�سعار  بارتفاع  ب�سكل كبري 
اأن  حتى   .2010 عام  املئة  يف   10.5 مع  باملقارنة  خا�ض  ب�سكل  كبري 
منطًا اأكرث تطرفًا بات وا�سحًا نتيجة الأزمة ال�سورية عام 2012، فبلغ 
اأ�سعار  يف  الرتفاعات  هذه   .2013 عام  وا�ستمر  املئة،  يف   32 الت�سخم 
وتاآكل  الأمنية  املخاوف  نتيجة  الفو�سى  وتوزع  انتقال  فاقمها  الغذاء 
والدخن  ال�سرغوم  اأ�سعار  زادت  ال�سودان،  ويف  املادية.  التحتية  البنى 
اخلط  من  املئة  يف   100 من  باأكرث   2014 العام  من  الأول  الربع  خالل 
اأمور هامة تتعلق  املا�سية، نتيجة  ال�سنوات اخلم�ض  الت�ساعدي ملعدل 
بالعر�ض، ف�ساًل عن انخفا�ض قيمة اجلنيه ال�سوداين والرتفاع الأخري يف 
30 يف املئة من تكاليف  اأن نحو  اأ�سعار الوقود. ويف ال�سودان، قدر  دعم 
وتاأثر  نقل.  وكتكاليف  التفتي�ض  حواجز  على  اأحُنفقت  الإجمالية  الغذاء 
اأ�سعار الدخن وال�سرغوم  اأفيد باأن  التجار ال�سغار ب�سكل متفاوت. وقد 
يف دارفور هي من الأعلى يف البالد ككل. واأ�سعار الغذاء يف العراق مهياأة 
 .2014 الأمني اخلطري خالل عام  التدهور  لالرتفاع دراماتيكيًا ب�سبب 
وت�ساعد الت�سخم اأي�سًا يف بع�ض البلدان التي تاأثرت بالثورات العربية، 

النزاع والالجئون وانعدام الأمن الغذائي يف املنطقة العربية
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كما هي احلال يف م�سر حيث بلغ �سنة بعد اأخرى اأكرث من 18 يف املئة يف 
كانون الأول )دي�سمرب( 2013.

يف   45 اليمن  يف  الغذائي  الأمن  انعدام  م�ستويات  بلغت  لذلك،  ونتيجة 
2009، ويف العام  32 يف املئة عام  2011 مقابل  املئة من ال�سكان عام 
2013 تاأرجحت حول 42 يف املئة، بالإ�سافة الى 47 يف املئة من الأطفال 
فم�ستويات  ال�سودان،  يف  اأما  اخلام�سة.  �سن  حتت  التغذية  ال�سيئي 
مزيد  اإلى  واحلال  اليمن،  يف  مما  اأ�سواأ  حتى  هي  الغذائي  الأمن  انعدام 
من التدهور. واإ�سافة الى ذلك، ت�سري الأدلة الأولية على م�ستويات الفقر 
يف كثري من البلدان املتاأثرة بالثورات الى نزعة تدهورية، وفق ما يثبته 
تقرير لربنامج الغذاء العاملي حول م�سر اأ�سار الى اأن 25.2 يف املئة من 
املئة  21.6 يف  باملقارنة مع   2011 عام  الفقر  كانوا حتت خط  ال�سكان 

عام 2009.

الغذائي  الأمن  انعدام  يواجهون  ما  غالبًا  والالجئون  داخليًا  النازحون 
الأكرث تطرفًا، وفق ما تو�سحه اأمثلة من فل�سطني وال�سودان و�سورية. 
العمليات  املتمردون  و/اأو  احلكومات  اأعاقت  احلالت،  بع�ض  ويف 
املحليني  املدنيني  ال�سكان  و�سع  فاقم  ما  النزاع،  مناطق  يف  الن�سانية 
العليا  املفو�سية  بيانات  ووفق  والالجئني.  حمليًا  النازحني  عدد  وزاد 
ل�سوؤون الالجئني التابعة لالأمم املتحدة ل�سنة 2014، فاملنطقة م�سدر 

اأي  العامل،  يف  ر�سميًا  امل�سجلني  الالجئني  ن�سف  من  لأكرث  وم�سيف 
املئة  يف   40 ونحو  مليون،   16.7 جمموعه  ما  اأ�سل  من  ماليني   8.8
حوالى  اأ�سل  من  مليون   9.7 نحو  اأي  العامل،  يف  حمليًا  النازحني  من 
23.9 مليون يف اأنحاء العامل. ن�سف الالجئني تقريبًا هم من الأطفال. 
نازح  مليون   3 من   اأكرث  اليوم،  حتى  خلقت،  وحدها  ال�سورية  الأزمة 
حزيران  يف  فقط  اأ�سابيع  وخالل  �سخ�ض.  مليون   6.5 حوالى  وهجرت 
)يونيو( 2014، اأدت الأزمة العراقية الى نزوح اأكرث من مليون �سخ�ض. 
والنازحني  لالجئني  اإ�سافية  بزيادة   2014 ل�سنة  التوقعات  وتوحي 
حمليًا يف املنطقة. وبوجود نحو 22 يف املئة من عدد ال�سكان م�سجلني 
لالأمم  التابعة  الالجئني  ل�سوؤون  العليا  املفو�سية  لدى  حمليًا كالجئني 
غري  الالجئون  اأ�سيف  واإذا  العامل.  يف  ن�سبة  اأعلى  لبنان  يوؤوي  املتحدة، 
احل�ساب،  اإلى  الفل�سطينيون،  الالجئون  الأولى  الدرجة  ويف  امل�سجلني، 
تعدت الن�سبة ربع عدد ال�سكان. وبوجود نحو 8.7 يف املئة، ياأتي الأردن 
الالجئني  ل�سوؤون  العليا  املفو�سية  بيانات  وفق  عامليًا  الثانية  املرتبة  يف 
التابعة لالأمم املتحدة، من دون الأخذ بالعتبار الالجئني الفل�سطينيني 

الدائمني املقيمني يف البلد1. 

حتركت امل�ساعدات الن�سانية ب�سكل متزايد بهدف ت�سهيل التكيف يف 
الغذاء  برنامج  اعتمد  املثال،  بالنزاعات. فعلى �سبيل  املتاأثرة  املناطق 
الى  امل�ستندة  امل�ساعدات  بتو�سيع  تقوم  حني  يف  قيد  �سندات  العاملي 



تطوير �سال�سل الغذاءالف�صل 1244

ال�سوق يف دارفور والالجئني ال�سوريني يف الأردن )من خالل العتماد 
نظراً  خا�ض  ب�سكل  مهم  هذا  الإلكرتونية(.  القيد  ل�سندات  احلديث 
التي  الإجمالية  امل�ساعدات  معظم  متثل  الغذائية  امل�ساعدات  اأن  اإلى 
مت احل�ضول عليها يف كثري من احلاالت الطارئة االإن�ضانية يف املنطقة، 

مثل ال�سودان.

�سيكون  ال�سائعة  النماذج  اأحد  اأن  يبدو  الأو�ساع،  هذه  من  كثري  يف 
تاآكل احلوكمة، على الأقل كما يت�سوره عموم ال�سكان. على �سبيل 
املثال، الثقة يف اليمن يف معظم موؤ�س�سات الدولة هي اأدنى من 40 
املوؤ�س�سات  وتتمتع   .2011 عام  »غالوب«  اإح�ساء  وفق  املئة  يف 
الع�سكرية والدينية باأعلى م�ستويات الثقة. و�سعف نظم احلوكمة 
قد ي�سمح بتطور النزاعات الطائفية الى نزاعات مدنية، كما يف حالة 
دارفور والعراق، خ�سو�سًا عندما يبدو اأن احلكومات توؤيد جمموعة 

طائفية معينة.

الى تقوية مرونة اجلماعات  الغذائي  الأمن  اأن تهدف برامج  ينبغي 
املحلية واملوؤ�س�سات الوطنية. وهذا ميكن حتقيقه من خالل املبادئ 

الآتية لتدخل ال�سيا�سات والربامج: 

البدء يف تقييم عادل ونزيه لالقت�ساد ال�سيا�سي.  .i

ت�سميم برامج ب�سيطة ذات نتائج وا�سحة وميكن قيا�سها.  .ii

iii. تركيز على بناء قدرة املوؤ�س�سات الوطنية )مبا فيها  
اجلماعات املحلية ومنظمات املجتمع املدين(.

iv. مراقبة وحتليل الآثار املبا�سرة وغري املبا�سرة لتدخالت  
والربامج. ال�سيا�سات 

تركيز على الربامج التي فيها روابط بني القطاعات.  .v

والتحديات  امل�سرتكة  التهديدات  من  كثرياً  املنطقة  تتقا�سم  ختامًا، 
من  هربًا  النازحني  وتدفق  املناخ،  تغري  ذلك  يف  مبا  امل�ستقبلية، 
النزاع، وا�ستنزاف املوارد الطبيعية، والهجرة، والت�سحر، والتحديث 
غذائي  واأمن  جديدة  اقت�سادية  فر�ض  توفري  فاإن  لذلك  القت�سادي. 
يجب اأن ياأتي من داخل املنطقة. لكن لدى املنطقة العربية اأحد اأدنى 
ميكن  النزاع،  الى  واإ�سافة  العامل.  يف  الإقليمي  التكامل  م�ستويات 
ماديًا،  اإقليمية.  اأ�سواق  تطوير  يف  ال�ستثمار  غياب  الى  هذا  ن�سبة 
الأ�سواق.  ربط  اأجل  من  لوج�ستية  حتتية  بنية  الى  املنطقة  تفتقر 
تخفي�ض  �ساأنه  من  لل�سيا�سات  م�سرتك  اإطار  اإلى  تفتقر  وموؤ�س�سيًا، 
تكاليف املعامالت. وتوجد جمالت لهذه ال�ستثمارات يف برامج تنمية 
فوق قومية ممولة اإقليميًا تتولى متويل م�ساريع التحديث الزراعي، 

وتكامل التجارة، واأدوات مالية قليلة. اأوًل، احللول الإقليمية للم�ساكل 
�سوف ت�سمن للمنطقة ملكية احلل. ثانيًا، الأ�سوات واملخاوف واأفكار 
�سمع بو�سوح اأكرث اأثناء تطور احللول. ثالثًا،  حل امل�ساكل يف املنطقة تحُ
الى  النتقال  اأجل  من  لكن  املنطقة.  يف  اأ�سا�ض  لها  املوؤ�س�سية  القدرة 
تن�سيق اإقليمي اأوثق، فاإن الإ�سالحات الرئي�سية للحوكمة املبنية على 
حا�سمًا. اأمراً  �ستكون  القانون  وحكم  وال�سفافية  واملحا�سبة  امل�ساركة 
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عدم  �سلب  يف  باحلوكمة  املتعّلقة  الق�سايا  تكون  ما  غالبًا 
�مل�ضاو�ة يف �لو�ضول �إلى �ملو�رد �لطبيعية، مثل �لأر�ض، و�إلى 
انعدام  بدوره  يطلق  اأن  ميكن  ما  وهو  الأ�سا�سية،  اخلدمات 
ال�ستقرار اأو النزاع، مع ما ي�ستتبعه من تاأثريات �سلبية على 
ينخرط  وعندما   .)UN-ESCWA, 2010( �لغذ�ئي  �لأمن 
يف  �لغذ�ئية  �لقيمية  بال�ضل�ضلة  �لعالقة  �أ�ضحاب  من  �لعديد 
الإنتاج الزراعي، ت�سبح حوكمة املوارد الطبيعية )املاء والرتبة 
تطوير  ا�سرتاتيجيات  ا�ستدامة  ل�سمان  �سرورية  والغابات( 

.)Birner, 2009(  ل�ضل�ضلة �لقيمية�

III. خال�سة وتو�سيات 

�إن لتح�ضني �أد�ء �ل�ضال�ضل �لقيمية �لزر�عية وتعزيز م�ضاركتها 
اجتماعية  تاأثريات  والعاملية  والإقليمية  املحلية  الأ�سواق  يف 
واقت�سادية وبيئية اإيجابية. فيمكن اأن ي�ساعد يف ا�ستحداث 
الوظائف، ورفع الدخل، وخف�س الفقر، واإبطاء الأمناط غري 
امل�ستدامة لالإنتاج وال�ستهالك. وقد اقرتحت درا�سات اأخرى 
�ضة تو�ضيات ت�ضغيلية و�ضيا�ضات مف�ضلة لتح�ضني  متخ�ضّ
حلقات حمّددة يف �ل�ضل�ضلة �لقيمية �لغذ�ئية. ويف حني �أن 
رة، فاإن �لتقّدم يف تنفيذها ل يز�ل حمدودً�،  �لتو�ضيات متي�ضّ
بل �إن �لأمن �لغذ�ئي تدهور يف �ملنطقة �لعربية، وفقًا لعدد من 
�ملعايري )Breisinger et al., 2012(. يف الق�سم التايل، ن�سّلط 
ال�سوء على تدّخالت خمتارة لل�سيا�سات العامة ت�ستفيد من 

البحث الذي تقّدم ويجب اتباعها على الفور.

التو�سية 1: منح الأولوية لإنهاء �سوء التغذية 
احلاّد يف املنطقة

• حم�سور 	 ال�سريح  اجلوع  باأن  العتقاد  من  رغم  على 
�إن�ضاء  �مل�ضتح�ضن  فمن  �ملنطقة،  يف  �لنز�ع  باأماكن 
 )Zero-Hunger( اجلوع  على  للق�ساء  اإقليمي  برنامج 
ان�سجامًا مع برنامج الق�ساء على اجلوع الذي اأطلقته 
يف   2012 عام  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  و�لأمني  �لفاو 
موؤمتر �لتنمية �مل�ضتد�مة ريو + 20. ي�ضمل �لتحدي 
خم�سة  اجلوع  على  الق�ساء  برنامج  يواجه  الذي 
طوال  الكايف  الغـذاء  على  احل�سول   )i( �أهد�ف: 
على  الق�ساء   )ii( املئة،  يف   100 بن�ضبة  �ل�ضنة 
النظم  ا�ستدامة   )iii( �ل�ضنتني،  دون  �لأطفال  تقّزم 
�لغذ�ئية، )iv( م�ساعفة اإنتاجية ودخل �سغار املالك 
100 يف املئة، )v( الق�ساء على فقد الأغذية  بن�ضبة 
حمّددة،  برامج  وت�ستطيع   .).UN, n.d( و�إهد�رها  
�سمان  اخلا�س،  القطاع  مع  بال�سراكة  تطويرها  يتم 
م�ساهمة ال�سل�سلة القيمية للنظم الغذائية يف برنامج 

الق�ساء على اجلوع.

• بال�ضتفادة من �لدرو�ض �ل�ضابقة �مل�ضتقاة من تطبيق 	
الوطني  امل�ستويني  على  اجلوع  على  الق�ساء  برنامج 
مراجعة  الأولى  اخلطوة  تكون  اأن  ميكن  واملحلي، 
الذي  الغذائي«  لالأمن  الطارئ  »الربنامج  وحتديث 
القمة  يف  واعُتمد  العربية  الدول  جامعة  اأطلقته 
العربية القت�سادية والتنموية والجتماعية الأولى يف 
�لكويت عام 2009. على رغم طموح الربنامج وتاأمني 
�لتز�مات تبلغ 15 بليون دولر من �لقطاعني �خلا�ض 
والعام، فقد �سهد التنفيذ الفعلي تقّدمًا بطيئًا. وثمة 
بع�س  على  ال�سوء  من  مزيد  ت�سليط  اإلى  حاجة 
اجلوع،  على  الق�ساء  برنامج  يف  املحتملة  العنا�سر 
الأ�سخا�س  اإلى  املبا�سرة  النقدية  التحويالت  مثل 
مع  املزارعني  ل�سغار  املن�سف  والتكامل  فقرًا،  الأ�سد 
�لربنامج  يف  و�لعاملية،  �لإقليمية  �لقيمية  �ل�ضال�ضل 
�لطارئ �ملنّقح، ما يوؤدي �إلى تقوية �ل�ضال�ضل �لقيمية 

�لغذ�ئية �ملحلية.

• و�لتنموية 	 �لقت�ضادية  �لعربية  �لقمة  �ضتكون 
الدول  جامعة  تنظمها  التي  التالية،  والجتماعية 
العربية )على اأن تعقد يف تون�س يف كانون الثاين/

يناير 2015( فر�سة جيدة لتجديد التعبئة الإقليمية 
�إقليمي  برنامج  �عتماد  و�ضيوؤدي  �جلوع.  ملكافحة 
للق�ساء على املجاعة اإلى اإعادة تن�سيط التنفيذ العملي 

لربامج الق�ساء على املجاعة يف املنطقة العربية.

فقد الأغذية 1980 – 2010 )مليون طن( ال�سكل 5

امل�سدر: مت ح�سابها من اإح�ساءات الفاو )2014(.
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التو�سية 2:  حترير التجارة الإقليمية

• ثمة اتفاق وا�سع على اأنه، نتيجة لرتفاع الأ�سعار العاملية، 	
يتطلب حت�سني الأمن الغذائي اإجراءات مالئمة خلف�س 
�سغوط اأ�سعار الأغذية. وميكن حتقيق ذلك اإلى حّد ما 
بالت�سّدي للق�سايا املحلية، من خالل �سيا�سات حمّددة 
تهدف اإلى حت�سني امل�سرتيات، واخلدمات اللوج�ستية، 
وال�ستثمارات  التخطيط،  وممار�سات  والتخزين، 
�ملحلية.  لالأ�ضو�ق  �لتحتية  �لبنية  يف  �ل�ضرت�تيجية 
اإقليميًا،  متكاملة  زراعية  قيمية  �سال�سل  تطّور  ولدعم 
�لقائمة  �لإقليمية  �لأطر  من  �ملنطقة  ت�ضتفيد  �أن  ميكن 
�لتي تدعو �إلى تعزيز �لأ�ضو�ق وتكاملها على �مل�ضتويات 

�لوطنية ودون �لإقليمية و�لإقليمية.

• لتعزيز �سال�سل توريد الأغذية العربية، من املهم تعزيز 	
من  العربية  احلّرة  التجارة  ملنطقة  القت�سادي  التاأثري 
خلف�س  تدابري  ذلك  وي�سمل  التجارة.  ت�سهيل  خالل 
التوثيق  متطلبـات  فيها  مبا  املعامالت،  تكاليف 
واملعايري  متعّددة،  هيئات  من  والرتاخي�س  املفرطة، 
والتاأخر  الر�سوم،  لتطبيق  الذاتية  اأو  الوا�سحة  غري 

و�لغمو�ض �ملتعّلق بالتخلي�ض �جلمركي.

• �مل�ضتد�مة 	 �لعربية  �لزر�عية  �لتنمية  »��ضرت�تيجية  �إن 
التي ت�سّدد على احلاجة   ،»2025  - 2005 للعقدين 
والت�سويق،  الإنتاج  بني  اأف�سل  توازن  اإقامة  اإلى 
ل  واملزارعني،  املوؤ�س�سات  فّعالية  زيادة  اإلى  بالإ�سافة 
جيدًا  اأ�سا�سًا  توّفر  اأن  ميكن  ال�سغار  املزارعني  �سيما 
لدمج الفوائد املتاأتية من التجـارة والتكامـل القطـاعي. 
تناف�سية  من  ترفع  اأن  املنطقة  على  بذلك،  وللقيام 
تن�ضيط  وتعيد  �لدولية  �ل�ضوق  يف  �لزر�عية  منتجاتها 
 UN( للتنمية  حمّركًا  باعتبارها  �لزر�عية  �لتجارة 

)ESCWA, 2013a

طوعية  توجيهية  خطوط  اعتماد   :3 التو�سية 
لال�ستثمارات الأجنبية الوا�سعة النطاق يف الأر�ض

يف غياب الإدارة املالئمة، ميكن اأن ت�سّكل هذه ال�ستثمارات 
يف  احلقيقية  اأو  املت�سّورة  امل�ساواة  انعدام  نتيجة  خماطر 
�لقدرة على �مل�ضاومة بني �لدولة �مل�ضتثمرة �أو �جلهات �لفاعلة 
بالدرجة  املاّلك  �سغار  من  املكّونني  املحليني،  وال�سكـان 
الأولى، الذين قد ت�سّكل اأر�سهم جزءًا من ال�سفقة. ول�سمان 
ال�ستثمارات  مع  للتعامل  واأخالقي  م�ستدام  نهج  اتبـاع 

الأجنبية الوا�سعة النطاق، يجب اأن ت�ستند التفاقيات اإلى:

�ل�ضفافية و�مل�ضاركة يف �ملفاو�ضات. �أ.  

الوزارات  جلميع  الوثيق  والأفقي  العمودي  التن�سيق  ب. 
و�ملوؤ�ض�ضات �لوطنية �ملعنية.

حقوق  لإي�ساح  اتفاق  اأي  قبل  الالزمة  العناية  توخي  ج.  
البنية  ومتطلبات  التعوي�سات،  وتكاليف  الأرا�سي، 

�لتحتية.

الأر�س  يف  عليها  املتعارف  القائمة  احلقوق  احرتام  د. 
و�ملو�رد �لطبيعية.

على  العملية،  بداية  يف  التوزيعية  الق�سايا  يف  النظر  هـ.  
من  �ملحلية  �ملجتمعات  على  �لعائدة  �لفو�ئد  تكون  �أن 

ال�ستثمار قابلة للقيا�س بو�سوح.

ال�ستدامة البيئية. و. 

مقابل  والوطني  املحلي  الغذائي  لالأمن  الأولوية  منح  ز.  
اأوقات  يف  خ�سو�سًا  الأجانب،  امل�ستثمرين  طلبات 
 FAO et al., 2010 and UN( الأزمات الغذائية احلاّدة

.)ESCWA, 2010
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القيمية يف خطط  ال�سال�سل  اإدماج   :4 التو�سية 
الأمن الغذائي الوطنية واملحلية

• وتاأثريات 	 اإ�سارات  تكون  اأن  اخلطط  ت�سمن  اأن  يجب 
و�لتنمية  �لإن�ضاف  �إلى  توؤدي  و�أن  فعالة  �ل�ضيا�ضات 
وبا�ضتثناء  �لطبيعية.  للمو�رد  �مل�ضتد�م  و�ل�ضتخد�م 
العربية  واململكة  )اليمن  امللحوظة  الأمثلة  بع�س 
البلدان  لدى  يوجد  ل  وقطر(،  وم�سر  ال�سعودية 
ومدعومة  �سريحة  غذائي  اأمن  خطط  عامة  العربية 
�سيا�سيًا. ومبا اأن هذه اخلطط حتّتم ان�سجام �سيا�سات 
التن�سيق  اإلى  بالإ�سافة  والوزارات،  القطاعات  خمتلف 
حاجة  ثمة  فاإن  احلكومية،  امل�ستويات  خمتلف  بني 
مت�سق  نحو  على  ت�ستوعب  �ساملة  ا�سرتاتيجيات  اإلى 
وثمة  العالقة.  اأ�سحاب  جلميع  احليوية  الأولويات 
�ساملة  مبادرات  اإلى  اخل�سو�س  وجه  على  حاجة 
املنتجني  على  خا�سة  )ترّكز  اخلا�س  القطاع  ت�سّم 
املعنية  املدين  املجتمع  فئات  اإلى  بالإ�سافـة  ال�سغار(، 
�ملحلي.  �مل�ضتوى  على  �خلدمات  وتقدمي  بالدفاع 
من  واحد  رئي�سي  عن�سر  حتديد  خ�سو�سـًا  وميكن 
يف  بالأولوية  يحظى  �لقيمية  �ل�ضل�ضلة  تطوير  عنا�ضر 
البلدان العربية، وهو تطوير اأ�سواق املخرجات، املحلية 
 Ministry of Foreign Affairs( واخلارجية على ال�سواء
.)of the Netherlands, 2011; World Bank, 2011a

• يف ما يتعّلق بالدعم، تنتهي نقا�سات ال�سيا�سات عادة 	
الأغذية  دعم  اأن  ثبت  بينما  ا�ستقطاب،  حدوث  اإلى 
اأخطاء  وب�سبب  الت�سّرب  ب�سبب  مكلف  والوقود 
احلماية  لتدابري  وميكن  الدعم.  ي�سملهم  من  حول 
فعالية  اأكرث  تكون  اأن  ا�ستهدافًا  الأف�سل  الجتماعية 
بناء  تتطلب  اأنها  رغم  على  الفقر،  خف�س  يف  وكفاءة 
القدرات لتحديد الفئات امل�ستحقة والفوائد املالئمة على 

.)Breisinger et al., 2012( نحو ديناميكي

• الر�سمية 	 املحلية،  لالأ�سواق  واحلماية  الأولوية  منح 
الإنتاج  لتح�سني  امل�ساعدة  وتقدمي  الر�سمية،  غري  اأو 
واإ�سافة القيمة اإلى املنتجات. ولالأ�سواق غري الر�سمية 
للفقراء  �سيمـا  ل  الغذائي،  الأمـن  يف  مهم  دور 
الريفيني. وبا�ستثناء الق�سايا املتعلقة بحماية حقوق 
ال�سلبية  التاأثريات  ذات  وال�سحة  والنظافة  الإن�سان 
الوا�سحة، يجب اأن يقت�سر دور ال�سلطات العامة على 
اأمكن  حيثما  الر�سمية،  غري  الرتتيبات  هذه  رعاية 
اإقامة �سلة بني الأ�سواق الر�سمية وغري  ذلك. وميكن 
الر�سمية من خالل حت�سني البيئة املوؤ�س�سية وهياكل 

احلوكمة  القائمة.

• خالل 	 من  اخلا�س،  القطـاع  مل�ساركة  حوافز  تقدمي 
اإلى  تهدف  التي  املحليـة  التنمية  مبادرات  تنفيذ 
وميكن  القيمية.  ال�سل�سلة  يف  حمّدد  ن�ساط  ت�سجيع 
اأن يوؤدي اعتماد نهج جتّمعي ل�سل�سلة قيمية غذائية 
مرّكزة �إلى تعزيز تناف�ضية �ل�ضل�ضلة �لقيمية باأكملها 
اأن  وميكن  املعنيني.  الفاعلني  الأفراد  وتناف�سيـة 
يحدث التجّمع ع�سويًا، كما يف واحة الفّيوم مب�سر، 
حيث مت تطوير م�ساريع قائمة على احلرف وامل�ساغل 
التخطيط  خالل  من  حتفيزه  ميكن  اأو  اخلزفية، 
اأو  اآ�سيا  �سرق  بلدان  من  العديد  يف  كما  والدعم، 
)كومبيوتر،  �ملتحدة  �لوليات  يف  �ل�ضيليكون  و�دي 
القيمية  ال�سال�سل  اأما  برجميات(.  اإلكرتونيات، 
اأن  ميكـن  التي  تلك  فهي  ُت�ستهـدف  التي  الغذائية 
اإمكانات  ب�سبب  املحلية  التنمية  احتمالت  اأكرث  توّفر 
ظروف  اأو  الإنتاج،  كفاءة  اأو  الوظائف،  ا�ستحداث 
اإقامة الأعمال، على  اأو كلفة  املوارد،  اأو توافر  الطلب، 

.)UN ESCWA, 2011( سبيل املثال ل احل�سر�

• حتّدد 	 والنقل.  للتخزين  التحتية  البنية  حت�سني 
الغذائية،  القيمية  ال�سل�سلة  اأداء  التحتية  البنية  جودة 
الغذائي.  الأمن  وتعزيز  الهدر  خف�س  ذلك  يف  مبا 
النطاق، مثل  الوا�سعة  التحتية  البنية  وتقع م�سوؤولية 
احلكومـات،  على  والطاقـة،  واملـاء  والتخزين  النقل 
لأنها �سلـع عامـة. ولكن يجب اإ�سراك القطاع اخلا�س 
من  التحتية،  البنية  يف  ال�سائدة  الفجـوات  خلف�س 
ال�ستثمارات  وتوفري  املالئمة  التقنيات  اعتماد  خالل 

و�إقامة �ل�ضر�كات.

التو�سية 5: تنويع فر�ض التمويل والتاأمني

• لكي توفر ال�سال�سل القيمية الغذائية ال�سلع واخلدمات 	
اأن تتمّكن جميع اجلهات الفاعلة من  املنتظرة، يجب 
املالئمة.  املخاطر  واإدارة  التمويل  اآليات  اإلى  الو�سول 
ويحتاج معظم الفاعلني يف ال�سل�سلة اإلى راأ�سمال عامل 
امل�سّغلون  ميتلك  حني  يف  لكن  كاف.  وا�ستثمـاري 
املدخالت  موّردو  فيهم  مبن  تنظيمًا،  والأكرث  الكبار 
بائعي  وكبار  و�مل�ضّدرون  �جلملة  وبائعو  و�ملعاجلون 
�ملالية  �خلدمات  �إلى  �لو�ضول  على  �لقدرة  �لتجزئة، 
فاإن  والقرو�س(،  التجارية  الئتمانات  )مثل  ال�سائدة 
وخ�سو�سًا  ال�سغـار  للم�سّغلني  كـذلك  لي�ست  احلـال 
هذه  مثل  فاإن  ذلك،  على  وبناء  والتجار.  املزارعني 
عند  الالزمة  املالية  اخلدمات  توفر  املبتكرة  الطرق 
الر�سمية  الربامج  بتقويـة  حتقيقها  وميكن  احلاجة، 

وغري الر�سمية القائمة.
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املئة  يف   50 مبقدار  خف�ض  حتقيق    :6 التو�سية 
�سنة  بحلول  املنطقة  يف  وهدرها  الأغذية  فقد  يف 
2024، ان�سجامًا مع موؤمتر الفاو الإقليمي لل�سرق 

الأدنى عام 2014

• على 	 املخاطر  واإدارة  الوعي  من  مزيد  اإلى  حاجة  ثمة 
وخ�سو�سًا  الأغذية،  توريد  �سل�سلة  م�ستويات  جميع 
املحافظة  وتكنولوجيات  مبمار�سات  يتعّلق  ما  يف 
اإجراء  وميكن  و�سالمتها.  الأغذية  جـودة  على 
حمالت توعيـة ون�سرها من خالل الت�سـال املبا�سـر 
مع  وامل�ستهلكني،  الزراعية  وال�سناعة  باملزارعني 
توجيه اهتمام خا�س لكيفية قيام املنتجني املحليني 
�ملعايري  بتطبيق  �لغذ�ئية  �لقيمية  �ل�ضال�ضل  يف 

ي�ستطيع  وكيف  ال�سادرات  اأ�سواق  حتّددها  التي 
�مل�ضتهلكون �ملحّليون �ل�ضتفادة منها.

• واخلا�س 	 العام  القطاعني  يف  �سروري  ال�ستثمـار 
خلف�س فقد الأغذيـة وهدرها. على القطاع العام اأن 
تقوية  مثل  العامة،  ال�سلع  يف  ال�ستثمار  على  يركز 
البنية التحتية واخلدمات اللوج�ستية. وعلى القطاع 
�مللمو�ضة  �ل�ضتثمار  فر�ض  على  يركز  �أن  �خلا�ض 
اأن  ميكن  التي  التوريد  �سل�سلة  مراحل  خمتلف  يف 
تعطي عائدات كافية. وميكن الرتكيز على الت�سديـر 
اإلى �سال�سل توريد الأغذيـة  وال�ستيـراد، بالإ�سافـة 
كثيفة  العربيـة  املنطقـة  اأن  اإلى  نظـرًا  املحلية، 

�ل�ضتري�د.
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مالحظات

باريت، . 	 غريغوري  مل�ساهمات  ال�سكر  مع 

واآ�سيا  كايت،  وفيليب  ال�سمنجي،  وحممد 

الأبحاث  وم�ساعدي  اأنتيني،  وفيتو  امليهي، 

منري اأبو فا�سل و�سمر جعفر – وجميعهم من 

الإ�سكوا. 

�سوقًا . 2 ي�سّكل  ملا  دقيق  تعريف  هناك  لي�س 

ت�سري  اأن  ميكن  العموم  على  ولكن  حملية، 

اإىل الإنتاج الزراعي والت�سويق الذي يقع �سمن 

جوار جغرايف حمّدد )بني املزارع وامل�ستهلك( اأو 

ي�سمل خ�سائ�س �سل�سلة  اجتماعية اأو توريدية 

العائلية  املزارع  )مثل  الأغذية  اإنتاج  يف  معينة 

ال�سغرية، اأو احلدائق احل�رصية، اأو املزارع التي 

ت�ستخدم ممار�سات زراعية م�ستدامة(  )انظر  

  .)Johnson et al, 2013
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اأثر تغري املناخ على الأمن الغذائيالف�صل 1305

1
اأثر تغري املناخ على الأمن الغذائي

اأمين ف. اأبو حديد

الف�صل 5



131 البيئة العربية: الأمن الغذائي

م�ستويات  انخفا�ض  اإلى  الدافعة  الرئي�سية  القوى  اإحدى  �سيكون  املناخ  تغري  اأن  اإلى  الر�سد  واأعمال  النمذجة  واإ�سقاطات  الدرا�سات  اأحدث  ت�سري 
الأمن الغذائي يف العامل العربي خالل العقود القليلة املقبلة. و�ستنجم التاأثريات الرئي�سية من تدين الإنتاجية الزراعية، وارتفاع درجات احلرارة، 

وانخفا�ض املت�ساقطات، وزيادة خطر الأحوال اجلوية احلادة وموجات احلر.

اأن املناطق القاحلة و�سبه القاحلة هي عر�سة   )IPCC( وقد ا�ستنتج التقرير التقييمي اخلام�ض )2014( للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 
ب�سكل كبري لتغري املناخ. وبحلول نهاية القرن احلادي والع�سرين، �ستواجه املنطقة العربية زيادة بواقع 0.9 اإلى 4.1 درجة مئوية يف معدلت درجات 
احلرارة ال�سطحية. و�سترتافق هذه الزيادة مع انخفا�سات حادة يف املت�ساقطات وزيادات يف التبخر، ما قد يقل�ض املياه املتوافرة اإلى الن�سف بحلول �سنة 
2100. و�ستف�سي هذه التغريات املتوقعة اإلى ف�سول �ستاء اأق�سر واأجف، وف�سول �سيف اأحر، وموجات حر بوترية اأعلى، واأحوال جوية اأكرث تقلبًا وحدة.

يف  وزيادة  املت�ساقطات،  يف  كبري  تراجع  ح�سول  �سعيد  على  العربية  املنطقة  اإلى  مت�سائمة  نظرة   )GCMs( العامة  الدورة  مناذج  غالبية  وتقدم 
ع اأن ترتاجع املت�ساقطات بن�سبة ت�سل اإلى 25 يف املئة. واإذا اأُ�سيف ذلك  التبخر، وتراجع بالتايل يف جماري املياه ال�سطحية ورطوبة الرتبة. وُيتوقَّ
اإلى زيادة متوقعة يف التبخر بن�سبة 25 يف املئة، �سُيرتَجم الأمر تراجعًا حادًا بن�سبة 50 يف املئة يف جماري املياه ال�سطحية بحلول نهاية القرن. 

و�ستكون النتيجة ال�سافية تراجعًا كبريًا يف املوارد املائية املتوافرة، ما يفاقم الظروف احلالية ل�سح املياه.

لذلك  املئة.  يف   28 عن  العربي  العامل  يف  الإجمالية  املروية  امل�ساحة  تقل  حيث  العربية،  البلدان  يف  املهيمن  الزراعي  النظام  هي  البعلية  الزراعة 
ثمة ترابط وثيق بني الإنتاجية الزراعية ال�سنوية والأمن الغذائي من جهة والتقلب ال�سنوي يف املت�ساقطات من جهة اأخرى، علمًا اأن املت�ساقطات 

�سهدت تقلبات كبرية يف العقود الأخرية.

وزاد متو�سط درجات احلرارة ال�سطحية يف �سمال اأفريقيا بواقع درجة اإلى درجتني مئويتني بني 1970 و2004 بح�سب تقرير IPCC. وتتعر�ض 
ع ارتفاع معدل درجات احلرارة بواقع ثالث درجات مئوية اإ�سافية، قد  املنطقة ب�سكل متزايد حلالت نق�ض يف املياه. ويف �سمال اأفريقيا، حيث ُيتوقَّ

يعاين ما بني 155 و600 مليون �سخ�ض اإ�سايف اإجهادًا مائيًا، وترتاجع غالل الذرة مثاًل بني 15 و25 يف املئة.

ت�سري التوقعات اأي�سًا اإلى اأن تغري املناخ �سيدفع اأ�سعار الغذاء العاملية اإلى الرتفاع، مع ما لذلك من تداعيات �سلبية على الأمن الغذائي. وتتوقع 
م�سر اأن تخ�سر 15 يف املئة من حما�سيل القمح اخلا�سة بها اإذا زاد معدل درجات احلرارة درجتني مئويتني، و36 يف املئة اإذا بلغت الزيادة اأربع 
درجات. ويتوقع املغرب اأن تبقى حما�سيله ثابتة حتى �سنة 2030 لتنخف�ض بعدئذ ب�سرعة. وت�ستورد غالبية بلدان �سمال اأفريقيا القمح، وهي 
لذلك معر�سة جدًا ل�سدمات الأ�سعار وموجات اجلفاف يف بلدان اأخرى. وت�سري نتائج منذجة املحا�سيل اإلى اأن تغري املناخ �سيرتك تداعيات �سلبية 
على غالل املحا�سيل يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا بحلول �سنة 2050. و�ستواجه املنطقة تراجعات يف الغالل قد ت�سل اإلى 30 يف املئة للرز 

و47 يف املئة للذرة  و20 يف املئة للقمح.

ميكن للعامل العربي اأن يطور جمموعة من ال�ستجابات يف مواجهة تهديد تغري املناخ لالأمن الغذائي يف املنطقة. وت�سمل هذه التدابري:
حت�سني املعرفة مبدى التاأثر بتغري املناخ وانعكا�ساته على الأمن الغذائي.  -

اإدخال اعتبارات التاأثر بتغري املناخ واإجراءات التكيف يف ال�سرتاتيجيات الزراعية القطاعية.  -
حتقيق التكامل بني تدابري التكيف يف الأمن الزراعي/الغذائي وتدابري التكيف يف القطاع املائي، مع ربط الثنني بخيارات التخفيف من   -

ا�ستهالك الطاقة من خالل العالقة التالزمية بني املياه والطاقة والغذاء.
تقدمي حوافز واأدوات اإدارية منا�سبة للتحول من حما�سيل �سديدة ال�ستهالك للمياه اإلى حما�سيل ذات ب�سمة مائية متدنية.  -
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I.  مقدمة

املياه  على  الطلب  ويزيد  املياه،  توافر  يخف�ض  املناخ  تغري 
اإنتاجية املحا�سيل يف  اأجل الري، مما �سيحّد كثريًا من  من 
املناطق املتاأثرة. وقد توقعت منظمة الأغذية والزراعة )فاو( 
اإذ  املائية  الدورة  تت�سارع  �سوف  العاملي،  الحرتار  نتيجة  اأنه 
يزيد ارتفاع درجات احلرارة ن�سبة التبخر من الأر�ض والبحر. 
لذلك من املتوقع اأن يرتفع هطول الأمطار يف املناطق املدارية 
واملناطق البعيدة عن خط ال�ستواء، واأن ينخف�ض يف املناطق 
اجلافة اأ�ساًل، وهي �سبه القاحلة والقاحلة املتو�سطة البعد عن 
خط ال�ستواء، ويف املناطق الداخلية من القارات الكبرية. اأما 
املناطق ال�سحيحة املياه يف العامل ف�سوف ت�سبح عمومًا اأكرث 
ن�سبيًا   �سغرية  انخفا�سات  توؤدي  و�سوف  حرًا.  واأكرث  جفافًا 
يف هطول الأمطار اإلى انخفا�سات اأكرب كثريًا يف جريان مياه 
اأن ي�سفر انخفا�ض  املتوقع  املثال، من  الأمطار. فعلى �سبيل 
املت�ساقطات 5 يف املئة يف املغرب عن انخفا�ض يف تدفق املياه 

.)FAO, 2011(  ال�سطحية بن�سبة 25 يف املئة

من  طوياًل  تاريخًا  العربي  العامل  يف  الغذائي  الأمن  �سهد 
ال�شغوط البيئية واالجتماعية واالقت�شادية. وت�شكل ظروف 
الزراعية  واالأمناط  املحدودة،  املائية  واملوارد  ال�شائدة،  القحل 
ال�ساذة، وامل�ستويات املتدنية للمعرفة والتكنولوجيا،  والعتماد 
توؤثر  التي  الرئي�سية  العوامل  امل�ستوردة،  الغذائية  ال�سلع  على 

على نظم الإنتاج الغذائي وتوزعه يف املنطقة العربية.

وقد خل�ست معظم عمليات التقييم احلديثة اإلى اأن املناطق 
 .)IPCC, 2014( القاحلة و�سبه القاحلة ح�سا�سة اإلى حد كبري
الأغذية  ملنظمة  امل�ستوى  رفيع  موؤمتر  ويف  اأخرى،  جهة  من 
اأكد   ،2008 )يونيو(  حزيران  يف  روما  يف  ُعقد  والزراعة 
ب�سريًا  ن�ساطًا  فقط  ت�سكـل  ل  الزراعة  اأن  على  املندوبون 
اأ�سا�سيًا معر�سًا لتغري املناخ، بل اأي�سًا حمركًا رئي�سيًا  للتغري 
البيئي واملناخي بحد ذاته. وتعترب التغريات املناخية املتوقعة 
احلادي  القرن  يف  للزراعة  اأهمية  الأكرث  التحديات  بني  من 
واملناطق  النامية  البلدان  اإلى  بالن�سبة  �سيما  ل  والع�سرين، 

.)IPCC, 2014(   القاحلة

املنطقة  تواجه  �سوف  والع�سرين،  احلادي  القرن  نهاية  مع 
 0.9 بني  يرتاوح  الأر�ض  �سطح  حرارة  يف  ارتفاعًا  العربية 
و4.1 درجات مئوية. ويرتافق هذا الرتفاع مع انخفا�سات 
املتوقع  من  التبخر،  يف  وزيادات  املت�ساقطات  يف  حادة 
�سنة  حلول  مع  الن�سف  مبقدار  املتوافرة  املياه  تخف�ض  اأن 
ف�سول  اإلى  املتوقعة  التغريات  هذه  توؤدي  و�سوف   .2100
وحدوث  حرًا،  اأكرث  �سيف  وف�سول  واأجّف،  اأق�سر  �ستاء 
اأكرث تقلبًا وق�سوة   اأكرث تكرارًا وظواهر مناخية  موجات حر 

.)IPCC, 2013(

II. الآثار الأ�سا�سية واأوجه تاأثر قطاع الزراعة 
يف العامل العربي

قوية  روابط  عن  املناخ  وتغري  بالزراعة  املت�سلة  املخاطر  تن�ساأ 
بالإ�سافة  املناخي،  والنظام  الزراعة  بني  قائمة  ومعقدة 
الطبيعية  املوارد  على  كبري  حد  اإلى  الزراعة  اعتماد  اإلى 
ال�سنوي  التوزيع  اأن  كما   .)Abou-Hadid, 2009( املحدودة  
وال�سهري واليومي للتقلبات املناخية )مثل احلرارة والأ�سعة 
واملت�ساقطات و�سغط بخار املاء يف الهواء و�سرعة الرياح( يوؤثر 
على عدد من العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية 
التي توجه اإنتاجية نظم الزراعة والغابات وم�سايد الأ�سماك 
وامل�سايد،  الغابات  نظم  اإلى  وبالن�سبة   .)IPCC, 2014(
ترتبط درجة التاأثر مب�ستوى التعر�ض واحل�سا�سية للظروف 

املناخية، وبالقدرة على التكيف مع ظروف متغرية.

واآخرون   ماركـتانر  ماركو�ض  اأ�سار   ذاته،  ال�سياق  ويف 
العالقة  اأن  اإلى   )Marcus Marktanner et al., 2011(
ويحدد  معقدة.  الغذائي  والأمن  املناخ  تغري  بني  التالزمية 
اأكرث   2008 للعام  )فاو(  والزراعة  الأغذية  منظمة  تقرير 
وعلى  الغذائي.  الأمن  وانعدام  املناخ  تغري  بني  رابط   100
بثاين  الت�سميد  تاأثريات  »فاو«  تتفح�ض  اخل�سو�ض،  وجه 
اأوك�سيد الكربون على تغري املناخ، والزيادة يف متو�سط درجة 
املناخية  والأحداث  املت�ساقطات،  وتغريات  العاملية،  احلرارة 
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بناء على كثري من الدرا�سات التي تغطي عدداً كبرياً من املناطق . 1
الغالل  على  املناخ  لتغري  ال�سلبية  التاأثريات  كانت  واملحا�سيل، 

الزراعية اأكرث �سيوعًا من التاأثريات الإيجابية.

اأثر تغري املناخ �سلبيًا على غالل القمح والذرة اإقليميًا وعامليًا.. 2

منذ التقرير التقييمي الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية . 3
يف  ال�سريعة  الزيادات  من  متعددة  فرتات  ت�سري  املناخ،  بتغري 
اأ�سعار الغذاء واحلبوب، اإثر ظروف مناخية قا�سية يف مناطق 
للظروف  احلالية  الأ�سواق  ح�سا�سية  اإلى  رئي�سية،  اإنتاج 

املناخية القا�سية، بني عوامل اأخرى.

الغذائية . 4 النظم  وانهيار  الغذائي  الأمن  انعدام  خطر  هناك 
املت�ساقطات  والفي�سانات وتقلبات  املرتبط بالحرتار واجلفاف 
املناطق  يف  ال�سكان  اأفقر  اإلى  بالن�سبة  خ�سو�ساً  وق�ساوتها، 
العي�ش  �سبل  اأي�سًا خطر خ�سارة  والريفية. وهناك  احل�سرية 
والدخل يف الأرياف نتيجة عدم كفاية الو�سول اإلى مياه ال�سرب 
اإلى  بالن�سبة  خ�سو�سًا  الزراعية،  الإنتاجية  وانخفا�ش  والري 
املزارعني والرعاة الذين لديهم راأ�ش مال زهيد يف املناطق �سبه 

القاحلة.

واملناطق . 5 املحا�سيل  اإلى  بالن�سبة  املتوقعة  التاأثريات  تختلف 
و�سيناريوهات التكيف. ويظهر نحو 10 يف املئة من التوقعات 
يف   10 على  يزيد  الغالل  يف  ارتفاعًا   2049 –  2030 للفرتة 
انخفا�سًا  التوقعات  من  املئة  يف   10 نحو  يظهر  حني  يف  املئة، 
القرن  اأواخر  مع  باملقارنة  املئة،  يف   25 على  يزيد  الغالل  يف 
الع�سرين. وبعد �سنة 2050 يزداد خطر حدوث تاأثريات اأكرث 

حدة على الغالل، ويتوقف ذلك على م�ستوى الحرتار.

املناخ، . 6 بتغري  الغذائي  الأمن  اأوجه  جميع  تتاأثر  اأن  املحتمل  من 
مبا يف ذلك الو�سول اإلى الغذاء وا�ستخدامه وا�ستقرار اأ�سعاره.

يف اأفريقيا: من املتوقع اأن تنخف�ش اإنتاجية املحا�سيل املرتبطة . 7
بالإجهاد الناجم عن موجات احلر واجلفاف، ف�ساًل عن تاأثريات 
�سديدة ال�سرر على �سبل العي�ش الإقليمية والوطنية والأ�سرية 
والأمن الغذائي. وهناك اأثر متوقع اآخر هو ازدياد ال�سرر الناجت 

عن الآفات والأمرا�ش، وتاأثريات الفي�سانات على البنية التحتية 
للنظام الغذائي.

احلرارة . 8 درجة  يف  زيادة  اأي  فان  للتكيف،  تدابري  تتخذ  مل  ما 
املحلية تتعدى درجة مئوية واحدة فوق م�ستواها قبل الثورة 
الغالل  على  �سلبية  تاأثريات  لها  تكون  اأن  ُيتوقع  ال�سناعية 
واملعتدلة  املدارية  املناطق  يف  والذرة(  والرز  )القمح  الرئي�سية 

على حّد �سواء.

املحا�سيل، . 9 الطلب على  ارتفاع  �سياق  التاأثريات يف  �ستحدث هذه 
�سنة  حتى  عقد  كل  يف  املئة  يف   14 بنحو  يزداد  اأن  ُيتوقع  الذي 
2050. و�سيتاأثر اإنتاج املحا�سيل بتغري املناخ يف امل�ستقبل ب�سكل 
مت�سق و�سلبي يف البلدان القريبة من خط ال�ستواء، يف حني قد 
تكون لتغري املناخ تاأثريات اإيجابية اأو �سلبية يف املناطق ال�سمالية.

دون . 10 من  واملت�ساقطات،  احلرارة  درجة  يف  التغريات  �ست�ساهم 
اأخذ تاأثريات ثاين اأوك�سيد الكربون يف العتبار، يف ازدياد الأ�سعار 
املقدرة  الزيادات  وتراوح   ،2050 �سنة  بحلول  للغذاء  العاملية 

بني 3 و84 يف املئة.

توؤدي . 11 الحرتار،  من  مرتفعة  م�ستويات  �سيناريوهات  وفق 
 3 بني  تراوح  املحلية  احلرارة  درجة  متو�سط  يف  زيادات  اإلى 
النماذج املبنية على النظم  اأكرث، تفرت�ش  اأو  و4 درجات مئوية 
الزراعية احلالية تاأثريات �سلبية كبرية على الإنتاجية الزراعية 

وخماطر كبرية على الإنتاج والأمن الغذائيني العامليي.

للمحا�سيل . 12 اأكرب  هي  املناخ  تغري  مع  للتكيف  املتوقعة  الفوائد 
والنظم  القاحلة.  اأو  املدارية  املناطق  يف  مما  املعتدلة  املناطق  يف 
الزراعية القائمة على القمح هي اأكرث تكيفًا من املحا�سيل الأخرى.

ُيعتقد على نطاق وا�سع اأي�سًا اأن التقلبات والجتاهات يف اإنتاج . 13
ارتفاعات  اأن  الأخرية، علمًا  الأ�سعار  اأدت دوراً يف تغريات  الغذاء 
الأ�سعار احلادة غالبًا ما تلت ظروفًا مناخية قا�سية يف البلدان 
املنتجة الرئي�سية. واإ�سافة اإلى ذلك، ازداد احتمال وقوع بع�ش 
املناخية   الجتاهات  نتيجة  القا�سية  املناخية  الأحداث  هذه 

.)IPCC, 2014(

ملخ�ص التاأثريات املتوقعة لتغري املناخ على الأمن الغذائي العاملي كما حددها التقرير 

التقييمي اخلام�ص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ عام 2014
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والن�ساطات  الغذائية،  النظم  اأ�سول  على  ق�ساوة  الأكرث 
والرفاهية  الغذائي،  الأمن  ونتائج  الغذائية،  بالنظم  املتعلقة 
)FAO 2008, p. 14-19(. ويف ما ياأتي جمموعة خمتارة من 

الروابط بني تغري املناخ والأمن الغذائي:

يف ما يتعلق بتوافر الغذاء، فاإن تغري املناخ:

• خالل 	 من  الريفية  املعي�سة  قواعد  على  �سلبًا  يوؤثر 
انخفا�ض توافر املياه، وتعرية الرتبة، والت�سحر والتملح 
)خ�سو�سًا بالن�سبة اإلى الأرا�سي الزراعية ال�ساحلية(، 

وموجات اجلفاف، والفي�سانات، وحرائق الغابات. 

• يزيد م�ساكل الآفات والأمرا�ض )اجلراد وال�سداأ الأ�سفر 	
وما �سابه ذلك(.

• قد يخف�ض الإنتاج الزراعي.	

• ال�سكان 	 بني  القائم  الجتماعي  التفـاوت  يفاقم  قد 
الأغنياء  وال�سكان املهم�سني.

• يوؤثر يف �سحة املوا�سي واإنتاجيتها.	

• يوؤثر �سلبًا على اإمدادات الأ�سماك.	

• يف 	 )خ�سو�سًا  وجودتها  ال�سرب  مياه  توافر  من  يقلل 
بلدان مثل اليمن والأردن وليبيا(.

 ويف ما يتعلق بالو�سول اىل الغذاء،  

فاإن تغري املناخ:

• الذين 	 الغذاء للنا�ض  اإلى  الو�سول  قد يقلل من فر�ض 
تعتمد �سبل عي�سهم على الزراعة واملوا�سي والغابات 
الأرا�سي  مالكي  �سغار  )خ�سو�سًا  الأ�سماك  وم�سايد 
على  يعتمدون  الذين  واملزارعني  الكفاف  ومزارعي 

مياه الأمطار والرعاة(.

• املدن 	 �سكان  لدى  العي�ض  �سبل  فقدان  اإلى  يوؤدي 
الرتبة  واجنـراف  القا�سية  املناخية   )الظروف 
من  يقلل  قد  لذلك  ونتيجة  والفي�سانات(،  ال�ساحلية 

فر�ض و�سول �سكان املدن املتاأثرين اإلى الغذاء.

• قد يقلل من الو�سول اإلى مياه ال�سرب.	

• يوؤدي الى اجتاه ت�ساعدي لأ�سعار الغذاء ويزيد درجة 	
تقلبها.

•  يخلق فقرًا لدى املجتمعات الريفية.	

• الى 	 الو�سول  يعيق  وخارجيًا  داخليًا  نزاعًا  يثري  قد 
الأ�سواق.

ويف ما يتعلق با�ستخدام الغذاء، فاإن تغري املناخ:

• خالل 	 من  ا�ستخدامه  وكفـاءة  الغذاء  توافر  يقّو�ض 
و�سوء  والأمـرا�ض  احلـراري  الإجهاد  مثل  عوامل 

التغذية وتدهور الأو�ساع ال�سحية. 

• العامة 	 ال�سحية  اخلدمات  على  التناف�ض  يزيد 
ال�سئيلة.

• الناجتة 	 الأوبئة  ب�سبب  الأمرا�ض  تف�سي  احتمال  يزيد 
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الكولريا  مثل  واملاء،  الغذاء  ينقلها  التي  اأمرا�ض  عن 
واملالريا والديزنطاريا و�سواها.

 ويف ما يتعلق با�ستقرار الإمدادات  الغذائية

وا�ستمرارها، فاإن تغري املناخ:

• يعيق التوافر املتوا�سل من خالل القيود التجارية التي 	
ُتفر�ض ا�ستجابة للكوارث التي ي�سببها تغري املناخ.

• اإذا 	 الجتماعي  الأمـان  �سبكات  انهيـار  اإلى  يوؤدي 
حاجات  ارتفاع  مع  مـايل  حيز  ا�ستحداث  يتكافاأ  مل 

امل�ساعدات الجتماعية.

يف  يتجلى  املناخ  تغري  اأن  اإلى   )2011( »فاو«  اأ�سارت 
احلرارة،  درجات  ارتفاع  )اأ(  خالل:  من  العربية  املنطقة 
البحر،  م�ستوى  ارتفاع  )ج(  املت�ساقطات،  انخفا�ض  )ب( 
مثل  القا�سية  املناخية  الأحداث  وا�ستداد  تكرار  ازدياد  )د( 
احلرارة  درجات  معدل  ازداد  فقد  والفي�سانات.  اجلفاف 
ودرجتني  درجة  بني  ما  اأفريقيا  �سمال  يف  ال�سطحية 
 .)IPCC, 2007( و2004   1970 عامي  بني  مئويتني 
وتتعر�ض املنطقة ب�سكل خا�ض لنواق�ض مائية. يف �سمال 
يعاين  قد  مئوية،  درجات   3 احلرارة  ارتفاع  مع  اأفريقيا، 
الإجهاد  يف  زيادة  اإ�سايف  �سخ�ض  مليون   600 اإلى   155
بني  ترتاوح  بن�سبة  الذرة  غالل  تهبط  قد  حني  يف  املائي، 
تغري  ويوؤثر   .)FAO, March 2008( املئة  يف  و25   15

يخلقها  التي  الطارئة  احلالت   )1( م�ستويني:  على  املناخ 
البداية   )2( وفي�سانات،  جفاف  موجات  حدوث  ازدياد 
درجات  متو�سط  يف  للتغري  التدريجية،  لكن  البطيئة، 
الغالل  انخفا�ض  عن  ي�سفر  الذي  واملت�ساقطات  احلرارة 
التكيف  اآليات  على  اأبعد  حد  اإلى  ي�سغط  مما  ال�سنوية، 
من  يكافحون  الذين  والرعاة  املزارعني  لدى  اأ�ساًل  املجهدة 
فاإن  اخل�سبة،  الأرا�سي  متليح  اإلى  وبال�سافة  البقاء.  اأجل 
الزراعية  الإنتاجية  يخف�ض  �سوف  البحار  م�ستويات  ارتفاع 
يف مناطق دلتا النيل ب�سبب ازدياد ملوحة املياه. فمنطقة 
الدلتا، التي توفر 60 يف املئة من الإنتاج الزراعي يف م�سر، 
امل�ستقبل  يف  البحر  م�ستوى  لرتفاع  كبري  حد  اإلى  معر�سة 
)IPCC, 2007(. وجهود التكثيف والتو�سع الإ�سافية التي 
تقوم بها م�سر �سوف تعرت�سها عوامل اأخرى اعتربت »فاو« 
 WFP,( الزراعية  الإنتاجية  ازدياد  احتمالت  من  حتّد  اأنها 
2008(. وت�سري بيانات املنظمة العاملية لالأر�ساد اإلى اأن 80 
يف املئة من الكوارث يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لها 
يف  التغري  تلخي�ض  وميكن   .)IASC, 2009( باملناخ  عالقة 
البلدان  الزراعي يف بع�ض  معدل درجات احلرارة والإنتاج 

العربية يف اجلدول  1.

ي�سكل جمموع امل�ساحة املزروعة حاليًا يف املنطقة العربية نحو 
5 يف املئة من جمموع امل�ساحة املزروعة يف العامل، كما ميثل 
 FAO,( العربي  العامل  م�ساحة  جمموع  من  املئة  يف   5 نحو 
ف معظم الأرا�سي العربية كمناطق قاحلة  2008b(. وت�سنَّ
بني  العالقة  اأما   .)WRI, 2002( وقاحلة  قاحلة  و�سبه  جدًا 

 التغري يف الإنتاج )٪(التغري يف معدل درجات احلرارة)درجة مئوية(
2080 التغرييف امل�ستقبلحاليًا

 من دون ت�سميد 2070-19612099-1990البلد
كربوين

 مع ت�سميد
كربوين

26.4–36.0–22.6727.815.14اجلزائر

18.2–28.9–17.2622.635.37اإيران

32.2–41.1–20.8626.165.30العراق

10.2–21.9–24.5729.34.73ال�سعودية

16.0–27.0–17.4822.194.71�سورية

17.0–28.2–23.7727.723.95اليمن

29.9–39.0–17.4321.914.48املغرب

التغري يف معدل درجات احلرارة والإنتاج الزراعي اجلدول  1

 Cline )2007(. :امل�سدر
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ثاين الزيودي

فهو  الغذائي.  اأمنه  �سمان  يف  حرجة  حتديات  العربي  العامل  يواجه 
احلبوب  مثل  الأ�سا�سية  للمنتجات  العامل  يف  الأكرب  ال�سايف  امل�ستورد 
الإنتاج  ع يف  التو�سّ اأن  املنطقة يعني  املياه يف  وال�سكر، وانخفا�ش موارد 
من  املزيد  اإطعام  وجوب  يعني  ال�سكاين  النمّو  اأن  كما  �سعب،  الزراعي 
ال�سكان كل عام. ت�سكل دولة الإمارات العربية املتحدة حالة مثالية لهذا 
التحّدي من عّدة وجوه. فاإمكانات الإنتاج الزراعي منخف�سة يف الدولة، 
من  املئة  يف  واحد  من  اأقل  عليها  العتماد  ميكنها  التي  الأمطار  وت�سّكل 
الأ�سواق  يعتمد على  الغذائي  اأمنها  اأن  يعني  وذلك  املائية.  احتياجاتها 
العاملية. ويعترب الأمن الغذائي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ق�سّية 

�سيا�سة خارجية.

جمموعة  الأخرية  ال�سنوات  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  و�سعت 
الغذائية  المدادات  ا�ستقرار  ل�سمان  والتدابري  ال�سيا�سات  من  وا�سعة 
باأ�سعار حمتملة على املدى الطويل، ترتاوح بني زيادة الإنتاج الزراعي 
املحلي وحيازة اأرا�ٍش زراعية اأجنبية. ويف الوقت نف�سه يوؤّثر تغرّي املناخ 
على الإنتاج الزراعي العاملي، ويتوّقع اأن يزداد �سوءاً يف العقود القادمة. 
لذا على دولة الإمارات العربية املتحدة اأن تت�سّدى لهذه التحّديات من 
املفاو�سات  يف  الفّعالة  وامل�ساركة  متوازن،  اإ�سرتاتيجي  نهج  اتباع  خالل 

الدولية ذات ال�سلة.

حدود الإنتاج املحلي

من  املئة  يف   90 نحو  حاليًا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ت�ستورد 
احتياجاتها من املنتجات الغذائية. ويرجع ذلك اأ�سا�سًا اإلى وجود الدولة 
موارد  اإلى  فالفتقار  الزراعي.  الإنتاج  تالئم  ل  اجلفاف  �سديدة  بيئة  يف 
مم   100 عن  الأمطار  ت�ساقط  ط  متو�سّ )يقل  ال�سطحية  العذبة  املياه 
�سنويًا(، وارتفاع درجات احلرارة يف اأ�سهر ال�سيف، وقّلة توافر الأرا�سي 
الزراعية املالئمة للزراعة، عوامل حتّد الإنتاج الزراعي املحلي باأقل من 
1 يف املئة من اإجمايل الناجت املحلي. ويتوّقع اأن ُت�ستنزف املياه اجلوفية، 
احلادي  القرن  اأوا�سط  يف  للزراعة،  امل�ستخدم  الرئي�سي  امل�سدر  وهي 
اإذا ا�ستمّر معّدل ال�ستخراج احلايل. ول يعترب اإدخال زيادة  والع�سرين 
الزراعة  املياه املحالة، يف  الأخرى، مثل  املياه  ا�ستخدام م�سادر  كبرية يف 
خياراً قاباًل للتطبيق من الناحيتني القت�سادية والبيئية. لقد اتخذت 
لتح�سني  املهمة  اخلطوات  من  العديد  املتحدة  العربية  الإمارت  دولة 
الأف�سل للمحا�سيل )كالإنهاء  الزراعي املحلي من خالل النتقاء  الإنتاج 
باعتباره  للمياه  ال�ستهالك  الكثيف  الرود�ش  ع�سب  لزراعة  التدريجي 
بالتنقيط(،  الري  )كتعزيز  املياه  كفاءة  وزي��ادة  للحيوانات(،  علفًا 
مثل  جهات  وتقوم  املائية(.  الزراعة  )كاإدخال  جديدة  تقنيات  واإدخال 

م�سدر با�ستك�ساف خيارات جديدة كالطاقة املتجّددة لتحلية املياه من 
اأجل حت�سني اجلدوى القت�سادية والب�سمة البيئية املرتبطة بعمليات 
حتلية املياه. وعلى الرغم من فائدة هذه اجلهود، فاإن الإنتاج الزراعي 
و�ست�ستمر  الذاتي.  الكتفاء  م�ستوى  اإلى  يرتفع  اأن  ميكن  ل  املحلي 
الغذاء  واردات  على  ال�سديد  العتماد  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
من  للتخفيف  اإ�سرتاتيجية  تدابري  اتخاذ  وعليها  املنظور،  امل�ستقبل  يف 

املخاطر امل�ساحبة.

املوارد الغذائية العاملية وتاأثريات تغريرّ املناخ

نوعًا  وا�سعة ومتوازن�ة  توريد  قاع�دة  املتح�دة  العربية  الإمارات  لدولة 
اخلم�سة  امل��وّردة  البلدان  وت�ستاأثر  اجلغرافية.  املناطق  جميع  يف  ما 
الكربى باأقل من ن�سف الواردات الغذائية الإجمالية تقريبًا. الهند على 
الإمارات  لدولة  الرئي�سيني  الغذائيني  املوّردين  من  هي  املثال  �سبيل 
من  املئة  يف  و20   15 بني  تقريبًا  ح�ستها  وت��رتاوح  املتحدة،  العربية 
اأو  اأرا�ٍش  الإجمايل، متفاوتة بني �سنة واأخرى. وقد مت ال�ستحواذ على 
مورد  لتوفري  وباك�ستان،  واملغرب  ال�سودان  مثل  بلدان  يف  ا�ستئجارها، 
النظر  ب�سرف  لكن  املتحدة.  العربية  الإمارات  لدولة  م�سمون  غذائي 
عن م�سادر املنتجات الغذائية، فاإن جميع املناطق �ستتاأّثر بتبعات تغرّي 
املناخ، مبا يف ذلك انخفا�ش املحا�سيل ب�سبب تزايد اجلفاف والفي�سانات، 
بالإ�سافة اإلى تلف املحا�سيل الناجم عن تف�ّسي احل�سرات. على �سبي�ل 
بتغرّي  املعني  الدويل  احلكومي  الفريق  عن  �س�ادر  تقري�ر  يتوّق�ع  املثال، 
الأفريقية  البلدان  من  العديد  يف  الزراعي  الإنتاج  يتعّر�ش  باأن  املناخ 
»خلطر �سديد« واأن تنخف�ش املحا�سيل الزراعية املروية مبياه الأمطار 
 .)IPCC, 2007(  2020 �سنة  بحلول  البلدان  بع�ش  يف  الن�سف  اإلى 
الو�سطى  اآ�سيا  يف  املحا�سيل  تنخف�ش  اأن  مماثل  نحو  على  ويتوّقع 
 .)IPCC, 2007(  2050 املئة بحلول �سنة  30 يف  اآ�سيا بنحو  وجنوب 
وقد تاأّثرت بع�ش املناطق بالفعل، كما تبنّي بتكّرر الفي�سانات يف الهند 
تغرّي  اأن  اإلى  التقديرات  بع�ش  وت�سري  الأخرية.  ال�سنوات  يف  وباك�ستان 
منتجات  اأ�سعار  يف  املق�ّدرة  الرتفاع�ات  ن�سف  بنحو  �سيت�سّبب  املناخ 
والقمح  والأرز  ال��ذرة  مثل   2050 �سنة  بحلول  اأ�سا�سية  غذائية 
)Nelson et al., 2010(. وبالنظر اإلى ارتفاع الطلب على الغذاء حملي�ًا 

وعاملي�ًا ب�سبب النم�ّو ال�سك�اين، بالإ�سافة اإلى ارتفاع الطلب العاملي على 
الأمن  )كاللحم(، ف�سرتتف�ع حتّدي�ات  املوارد  الكثيفة  الغذائية  املنتجات 

الغذائي التي تواجهه�ا دولة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة.

ي للأمن الغذائي وتغريرّ املناخ العوامل الرئي�سية للت�سدرّ

مواجهة  يف  الغذائي  الأمن  ل�سمان  الرئي�سية  العوامل  من  عدد  هناك 
انبعاثات  للحّد من  بذل اجلهود  البلدان  اأوًل، على جميع  املناخ.  تغرّي 

الأمن الغذائي وتغريرّ املناخ: جتربة الإمارات العربية املتحدة
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غازات الدفيئة والتكّيف مع تاأثريات تغرّي املناخ، ل �سيما حيث يتوّقع 
للمناخ،  الدولية  التفاقية  تكون  اأن  ويجب  الزراعي.  الإنتاج  يتاأثر  اأن 
الأمم  اتفاقية  با�سم   2015 �سنة  يف  للمفاو�سات  �ستفتح  التي 
على  ثانيًا،  وطموحة.  فّعالة  املناخ،  تغرّي  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة 
املوارد  لتنويع  اإ�سرتاتيجيًا  اأن ت�ستثمر  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
الغذائية وحت�سينها، اآخذة يف احل�سبان التاأثريات املحتملة لتغرّي املناخ 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �ستوا�سل  ثالثًا،  الأخرى.  والعوامل 
دعم نظام جتاري منفتح متعّدد الأطراف وقائم على القوانني، ودعم 
حرية  يف  امل�ساواة  يف  الزراعية  للمنتجات  امل�سّدرة  النامية  البلدان 
الالزمة.  التقنية  امل�ساعدة  على  واحل�سول  الأ�سواق  اإلى  الو�سول 
رابعًا، حتديد الأهداف العاملية مهم يف اإن�ساء اأر�سية م�سرتكة. وعندما 
التي  ال�ساملة  امل�ستدامة«  التنمية  »اأهداف  التفاق على جمموعة  يتم 
اجلماعي  الت�سّدي  يف  البلدان  �ست�ساعد  فاإنها  املتحدة،  الأمم  ت�سعها 

لق�سايا مهمة مثل الأمن الغذائي وتغرّي املناخ يف العقود القادمة.

تو�سيات

بالنقاط  يتعّلق  ما  يف  الكثري  املتحدة  العربية  الإمارات  فعلت  لقد 
اإلى  الدعوة  يف  املتحدة  الأمم  اإطار  يف  نا�سطة  وهي  اأعاله.  الواردة 
يف  رئي�سيًا  دوراً  وتوؤّدي  امل�ستدامة.  التنمية  واأهداف  للمناخ  اتفاقية 
فاعلة  جهات  خالل  من  وا�ستخدامها  النظيفة  التكنولوجيا  تطوير 
امل�سارات  من  وا�سعة  جمموعة  اعتمدت  اأنها  كما  م�سدر.  مثل  رائدة 
التجارية  املباحثات  ودعمت  اخلارجية،  الزراعية  ال�ستثمارات  يف 
دولة  ن  حت�سّ كي  املزيد  بذل  يجب  لكن  الأطراف.  واملتعّددة  الثنائية 
اإ�سرتاتيجية  الإمارات العربية املتحدة اأمنها الغذائي. ول بّد من و�سع 

الدولية.  وال�ستثمارات  التفاقيات  قائمة على  الغذائي  لالأمن  وطنية 
ووزارة اخلارجية، بالتعاون الوثيق مع ال�سركاء املحلّيني والدوليني، 
م�ستعّدة لأداء دور متناٍم يف تعزيز الأمن الغذائي للدولة يف ال�سنوات 

املقبلة.

املراجع
Environment Agency – Abu Dhabi, 2012. “Advancing 
Sustainable Groundwater Management in Abu Dhabi”, 
Environment Agency – Abu Dhabi. 

Gerald C. Nelson, Mark W. Rosegrant, Amanda Palazzo, Ian 
Gray, Christina Ingersoll, Richard Robertson, SimlaTokgoz, 
Tingju Zhu, Timothy B. Sulser, Claudia Ringler, SiwaMsangi, 
and Liangzhi You, 2010. “Food Security, Farming, and Climate 
Change to 2050: Scenarios, Results, Policy Options”, Issues 
Brief 66, International Food Policy Research Institute.

GRAIN, 2012. “Land grab deals – January 2012”, GRAIN.  

IPCC, 2007.“Summary for Policymakers”, in: Climate Change 
2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution 
of WorkingGroup II to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. 
Canziani,J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, 
Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 7-22. 

United Arab Emirates, 2012. “3rd National 
Communications under the United Nations Framework  
Convention on Climate Change”, Ministry of Energy. 

الدكتور ثاين الزيودي، مدير اإدارة �سوؤون الطاقة وتغيرّ املناخ يف وزارة اخلارجية، 

دولة الإمارات العربية املتحدة.



اأثر تغري املناخ على الأمن الغذائيالف�صل 1385

امل�ساحة املزروعة وال�سكان فهي من التحديات الأ�سا�سية التي 
الأر�ض  ح�سة  وترتاجع  املنطقة.  يف  الغذائي  الإنتاج  تواجه 
للفرد الواحد �سنويًا كنتيجة ملعدلت النمو ال�سكاين ال�سريعة 
وللتح�سر )AOAD, 2008(. ومع حلول العام 2007، كان 
نحو  العربية  املنطقة  يف  الزراعية  الأرا�سي  ح�سة  معدل 
0.23 هكتار للفرد الواحد، وهو معدل اأدنى قلياًل من املعدل 

العاملي البالغ 0.24 هكتار للفرد الواحد.

الزراعة  فهو  العربية  البلدان  يف  ال�سائد  الزراعي  النظام  اأما 
يف   28 عن  املروية  امل�ساحة  جمموع  يقل  حيث  البعلية، 
الزراعية  الإنتاجية  فاإن  وبالتايل،   .)FAO, 2008b( املئة 
بالتقلب  كبري  حد  اإلى  مرتبطان  الغذائي  والأمن  ال�سنوية 
يف  كربى  تغرّيات  اأظهرت  التي  للمت�ساقطات،  ال�سنوي 
الزراعة  وتتمثل   .)Abou-Hadid, 2006( الأخرية  العقود 
املروية ب�سكل وا�سع يف بلدان �سبه اجلزيرة العربية وم�سر، 
حيث ت�سكل الزراعة املروية بالكامل ن�سبة 100 يف املئة من 
جمموع امل�ساحة املزروعة يف الأولى و95 يف املئة يف الثانية.

واأظهرت الإنتاجية الزراعية ملعظم املحا�سيل زيادات ملحوظة 
خالل ال�سنوات الأخرية. وي�سري موؤ�سر الإنتاج الغذائي للفرد 
احليوانات،  علف  با�ستثناء  الغذائي،  امُلخرج  اإلى   )PCFPI(
لقطاع الزراعة يف بلد ما، بالن�سبة اإلى الفرتة الأ�سا�ض 1999 
)FAO, 2008b(. وقد تبني اأن قيمة موؤ�سر الإنتاج   2001 –
عام   99.8 من  ارتفعت  العربية  املنطقة  يف  للفرد  الغذائي 
يف   13 بن�سبة  زيادة  وهي   ،2005 عام   112.3 اإلى   2003
ال�سنوات  خالل  للموؤ�سر  العاملية  القيم  ارتفعت  بينما  املئة، 
حت�سنت  وقد   .)AOAD, 2008( املئة  يف   20 بن�سبة  نف�سها 
اإنتاجيات حما�سيل الزراعة املروية يف املنطقة العربية بفعل 
التحول اإلى اأ�سناف م�ستنبتة جديدة، وتطبيق تكنولوجيات 
البلدان  بع�ض  وحتقق  الإدارة.  برامج  وحت�سني  حديثة، 
العامل.  يف  الإنتاجيات  اأعلى  بع�ض  الآن  م�سر  مثل  العربية 
م�ساكل  من  تعاين  العربية  البلدان  غالبية  فاإن  ذلك،  ومع 
جدية يف الإنتاج الزراعي نتيجة حمدودية املوارد القت�سادية، 
املحا�شيل  واأمناط  التكنولوجيا،  م�شتويات  وانخفا�ض 

.)Agoumi, 2001( املحدودة، والقيود وال�شغوط البيئية

الإنتاج  منو  معدلت  ترتاجع  اأن   )2005( الفاو  وتتوقع 
ال�سنوات  خالل  �سنويًا  املئة  يف   2.2 من  العاملي  الزراعي 
بني  الفرتة  خالل  �سنويًا  املئة  يف   1.6 اإلى  املا�سية  الثالثني 
2000 و2015، و1.3 يف املئـة �سنويًا  بني 2015 و2030، 
2030 و2050. لكن هـذا يعني  و0.8 يف املئة �سنويًا بني 
مع  العاملي  املح�سول  اإنتاج  يف  املئة  يف   55 بن�سبـة  زيادة 
 2050 80 يف املئة حتى �سنة  2030 وزيادة بن�سبة  حلول 
هذا  ولت�سهيل  و2001(.   1999 بني  الفرتة  مع  )باملقارنة 

هكتار  مليون   185 اإدخال  يجب  عامليًا،  الإنتاج  يف  النمو 
اأرا�سي املحا�سيل البعلية )19+ يف املئة( و60 مليون  من 
دائرة  اإلى  املئة(  يف   +30( املروية  الأرا�سي  من  هكتار 
والتكنولوجيا  املو�سع  الأرا�سي  ا�ستخدام  وي�سّكل  الإنتاج. 
نة ال�سببني الأ�سا�سيني يف امل�ساهمة بالرتفاع املتوقع  املح�سَّ
البلدان  يف  احلبوب  غالل  ترتفع  اأن  ويتوقع  الغالل.  يف 
3.8 طن / هكتار  اإلى  2.7 طن / هكتار حاليًا  النامية من 
التح�سينات  هذه  من  وبالرغم   .)FAO, 2005(  2050 �سنة 
الإجمالية، تبقى م�ساكل هامة تتعلق بالأمن الغذائي بحاجة 
اإلى معاجلة على امل�ستويني املحلي والوطني. فاملناطق التي 
ت�سهد معدلت منو �سكاين عالية وترّديًا يف املوارد الطبيعية 
من  عالية  معدلت  مواجهة  يف  الأرجح  على  ت�ستمر  �سوف 
 .)Alexandratos, 2005( الغذائي  الأمن  وانعدام  الفقر 
وي�سدد كا�سمان واآخرون   )Cassman et al., 2003(   على 
اأن تغرّي املناخ �سوف يزيد التحدي املزدوج املتمثل يف تلبية 
الطلب على الغذاء ويف الوقت نف�سه ا�ستمرار اجلهود حلماية 

املوارد الطبيعية وحت�سني النوعية البيئية يف هذه املناطق.

ون�سرها  املو�سمية  املناخية  بالتوقعات  جداول  اإنتاج  ن  ح�سَّ
قدرة الكثري من مديري املوارد على ا�ستباق التقلبية املناخية 
املت�سلة  امل�ساكل  اأن  اإل   .)Harrison, 2005( لها  والتخطيط 
بالأمرا�ض املعدية والنزاعات والعوامل املجتمعية الأخرى، 
املناخية  التقلبية  اإلى  ال�ستجابة  على  القدرة  تخّف�ض  قد 
وتغرّي املناخ على امل�ستوى املحلي، مما يزيد من درجة التاأثر 
على  مّتت  التي  وال�ستجابات  ال�سيا�سات  اأن  كما  احلالية. 
امل�ستويني الوطني والدويل توؤثر اأي�سًا على التكّيفات املحلية 
الوطنية  الزراعية  فال�سيا�سات   .)Salinger, et al., 2005(
والقدرات  واحلاجات  املخاطر  اأ�سا�ض  على  تو�سع  ما  غالبًا 
والدعم  والتعريفات  الدولية  الأ�سواق  اأ�سا�ض  وعلى  املحلية، 

.)Burton and Lim, 2005( والتفاقات التجارية

عاملني  القا�سية  املناخية  والظواهر  املائي  التوازن  يعترب 
والغابات.  الزراعة  على  التاأثريات  من  لكثري  اأ�سا�سيني 
حمدودة  مائية  مبوارد  تت�سم  العربية  البلدان  فمعظم 
املائية  املوارد  جمموع  ر  ويقدَّ املياه.  على  عالية  وبطلبات 
كيلومرتًا   460 بنحو  العربي  العامل  يف  ال�سنوية  املتجددة 
املتجددة  املياه  موارد  من  املئة  يف   0.9 يقارب  ما  اأو  مكعبًا، 
�سنويًا يف العامل. فعلى اأ�سا�ض املوارد املائية ال�سنوية للفرد 
ح�سا�سة،  مائية  حالة  كلها  العربية  البلدان  تواجه  الواحد، 
التي  وال�سومال  القمر  وجزر  والعراق  موريتانيا  با�ستثناء 
مكعب  مرت   1500 تفوق  متجددة  مائية  مبوارد  تتمتع 
الوقت  يف  ولبنان  ال�سودان  ويواجه  ال�سنة.  يف  للفرد 
مكعب  مرت   1500 اإلى   1000( مائيًا  اإجهادًا  احلا�سر 
�سحًا  العربية  البلدان  بقية  تعاين  بينما  ال�سنة(،  يف  للفرد 
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ال�سنة(  يف  للفرد  مكعب  مرت   1000 من  )اأقل  املياه  يف 
من  الأول  الف�سل  يف   6 واجلدول   ،2010 »اأفد«  )تقرير 
 80 بنحو  الزراعـة  قطـاع  وي�ستاأثر   .)2014 »اأفد«  تقرير 
يف املئـة من جمموع املوارد املائية يف العامل العربي. اإل اأن 
فعالية ا�ستخدام املياه يف قطاع الزراعة منخف�سة يف معظم 

.)Montazar et al., 2007( البلدان العربية

يجلب  الذي  املناخي  الريحي  النظام  اأن  العلماء  يتوقع 
املت�ساقطات اإلى �سمال اأفريقيا و�سرق البحر املتو�سط �سوف 
املت�ساقطات  من  كبريًا  جزءًا  ي�ستبعد  ما  �سماًل،  ينحرف 
ال�سروري  من  يجعل  ال�سيئ  املنظور  هذا  اأ�ساًل.  ال�سعيفة 
للبلدان العربية اأن تتخذ اإجراءات فعالة وطويلة املدى لردم 
واملوارد  املياه  على  املرتفعة  الطلبات  بني  املت�سعة  الفجوة 

.)AFED, 2010( املائية امل�ستنزفة واملتال�سية

وت�سري توقعات الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 
الحرتار  من  مزيد  اإلى  والع�سرين  احلادي  للقرن   )IPCC(
بع�ض  املت�ساقطات  تظهر  حني  يف  الف�سول،  جميع  يف 
التغريات الإقليمية الفرعية املميزة واملتوقفة على الف�سول، 
ال�ستاء )من ت�سرين  النماذج. ويف  والتي تت�سم بتبعرث يف 
ني�سان  )من  وال�سيف  مار�ض(   / اآذار  اإلى  اأكتوبر   / الأول 

اإلى اأيلول / �سبتمرب( على حد �سواء، من املتوقع  / اأبريل 
املناطق  اأن  يبدو  لكن  عمومًا.  املت�ساقطات  تنخف�ض  اأن 
الواقعة على البحر املتو�سط قد ت�سبح اأجف، واأن التغريات 
املحتملة يف املت�ساقطات بالن�سبة اإلى الأرا�سي الداخلية هي 
اأقل و�سوحًا، واأن النحراف ال�سديد نحو ال�سمال قد ينطوي 
اأق�سى جنوب �سبه اجلزيرة  على زيادة يف املت�ساقطات يف 
القرن  نهايـة  مع  التوقعـات  ت�سري  وعمومًا،  العربيـة. 
اإلى تغري اجمايل قليل، لكن مع ميل   )2100 –  2081(
اإلى مت�ساقطات منخف�سة، خ�سو�سًا يف �سيناريوهات احلد 

.)IPCC, 2013( العايل

تتوقع غالبية مناذج الدورة العاملية )GCMs( م�ستقباًل �سيئًا 
للمنطقة العربية، يتمثل يف انخفا�ض كبري يف املت�ساقطات، 
وزيادة يف التبخر، وانخفا�ض لحق يف تدفق املياه ال�سطحية 
املت�ساقطـات  تنخف�ض  اأن  املتوقـع  ومن  الرتبـة.  ورطوبة 
يف  كبريًا  انخفا�سًا  وترتجم  املئة  يف   25 اإلى  ت�سل  بن�سبة 
اجلريان ال�سطحي ن�سبته 50 يف املئة بحلول نهاية القرن. 
املائية  املوارد  يف  كبريًا  انخفا�سًا  ال�سايف  الأثـر  و�سيكون 

.)AFED, 2010( املتوافرة يفاقم ظروف ال�سح املائي احلايل

لتغيـر  كثـرية  �سلبيـة  تاأثريات  حديثة  درا�سـات  اأبرزت 
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فيديل بريينغريو

ُيتوقع اأن يوؤثر تغري املناخ على الزراعة يف املنطقة بطريقة اأو اأخرى. يف 
الزراعة يف بلدان  املناخ على  املتوقع لتغري  ياأتي عر�ش موجز لالأثر  ما 

عربية خمتارة.

الزراعية  الغالل  تخفي�ش  الى  املناخ  تغري  يوؤدي  اأن  ُيتوقع  م�سر،  يف 
ملعظم املحا�سيل. ويتوقع اأن تكون غالل القمح اأدنى مبا ي�سل الى 9 
يف املئة بحلول �سنة 2030 وبنحو 20 يف املئة بحلول �سنة 2060. 
يرتفع  اأن  يتوقع  الغالل،  م�ستويات  يف  النخفا�ش  هذا  رغم  وعلى 
العاملية  الأ�سعار  يف  املتوقع  لالرتفاع  نتيجة  للمزارع  ال�سامل  الدخل 
ال�سوق  على  املعتمدون  املزارعون  منه  ي�ستفيد  �سوف  الذي  لل�سلع، 
فيما ي�سوء و�سع مزارعي الكفاف وفقراء املدن والو�سع ال�سامل لالأمن 

.)Smith et al., 2013( الغذائي يف م�سر

�سنة  بحلول  املي�اه  ا�ستهالك  م�ستويات  ارتفاع  يتوق�ع  الأردن،  يف 
2030 نتيجة النمو ال�سكاين. لكن البلد هو من الأكرث �سحًا باملياه 
يف العامل ولذلك فاإن التو�سع يف الري حم�دود ب�سك�ل كبري ما مل يتم 
و/اأو  املبتذلة  املياه  معاجل�ة  )مثل  للمياه  جديدة  م�س�ادر  تطوير 
حتلية املياه املاحلة(. ومع اأن الغالل الزراعية قد ترتفع قلياًل ب�سبب 
نتيجة  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  تركيز  لزدي��اد  الإيجابية  التاأثريات 
الرئي�سي  املحدد  �ستكون  ال�سارمة  املائية  القيود  فاإن  املناخ،  تغري 
قدرته  حّد  فعاًل  بلغ  الأردن  اأن  خ�سو�سًا  والغذائي،  الزراعي  لالأنتاج 
التكنولوجية نظراً الى اأن النظم احلديثة املكيفة ال�سغط مت تركيبها 
 Varela-Ortega et al., 2013;( يف جزء كبري من م�ساحت�ه املروي�ة

.)Verner et al., 2013

املت�ساقطات  وتنخف�ش  احلرارة  درجات  ترتفع  اأن  يتوقع  لبنان،  يف 
وحر  جفاف  موجات  حدوث  يزيد  قد  ما  الثلجي،  الغطاء  ويرتاجع 
الزراعية حيث حتدد  الغالل  �سلبًا على  توؤثر  وحرائق. وهذه �سوف 
بع�ش التقييمات، على �سبيل املثال، انخفا�سات يف بع�ش الغالل ت�سل 
اإلى 80 يف املئة خ�سو�سًا بالن�سبة الى املحا�سيل الأكرث ه�سا�سة مثل 
ال�سمندر ال�سكري والكرز والعنب لكن اأي�سًا القمح. وقد يوؤدي ارتفاع 
املعتدلة  املناطق  حما�سيل  اإنتاج  انقطاع  الى  اأي�سًا  احلرارة  درجات 

.)Verner et al., 2013( التي �ستحل مكانها حما�سيل مدارية

كبري  ح�د  الى  �سيعدل  املن�اخ  تغري  اأن  التقييمات  تظه�ر  املغ�رب،  يف 
تكون  ما  )غالبًا  للغـالل  �صـدمات  ويحدث  الإقليمي  الإنتـاج  اأمناط 
�سلبية( فيما يرفع اأ�سعار ال�سلع. ويتوقع اأن ينخف�ش الإنتاج الزراعي 
 Ouraich & Tyner,( اأ�سواأ �سيناريو  5 يف املئة يف  اإلى  بن�سبة ت�سل 
يف  الري  اإمكانات  ن�سف  يحوي  الذي  الربيع،  اأم  نهر  حو�ش   .)2012

60 يف املئة من ال�سمندر ال�سكري و40 يف  اإنتاج  املغرب، وحيث يتم 
هطور  من  فعاًل  يعاين  احلليب،  من  املئة  يف  و40  الزيتون  من  املئة 
املخ�س�سة  املياه  اأكرث، ما خف�ش  اأو  املتوقع منذ عقد  اأدنى من  اأمطار 
اجلوفية  املياه  �سخ  بلغ  لذلك،  ونتيجة  الن�سف.  مبقدار  للري 
اأمتار  5 على  يزيد  مبا  املياه  من�سوب  خف�ش  ما  م�ستوى،   اأعلى 

.)World Bank, 2014(

عر�ص للأثر املحتمل لتغري املناخ على الزراعة يف بلدان عربية خمتارة

ب�سورة  عائدة  الآثار  وهذه  العذبة.  املياه  نظم  على  املنـاخ 
درجات  يف  واملتوقعة  املر�سودة  الرتفاعات  اإلى  اأ�سا�سية 
املت�ساقطات  وتقلبية  البحر  وم�ستوى  والتبخر  احلرارة 

.)IPCC, 2007 and IPCC, 2014(

للجريان  ال�سنوي  الو�سطي  املعدل  يف  التغريات  تعترب 

للنبات.  املياه  لتوافر  الو�سطي  للمعدل  موؤ�سرًا  ال�سطحي 
وت�سري التغريات املتوقعة بني الآن و�سنة 2100 اإلى اأمناط 
خط  عن  البعيدة  املناطق  يف  ارتفاعات  متجان�سة:  جريان 
يف  وانخفا�سات  الرطبة،  املدارية  املناطق  ويف  ال�ستواء 
املناطق املتو�سطة البعد عن خط ال�ستواء وبع�ض املناطق 
يف  الرتاجعات  توؤثر  اأن  يتوقع  وبالتايل،  اجلافة.  املدارية 
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الزراعة  على  كبري  اأثر  املناخ  لتغري  يكون  اأن  يتوقع  ال�سعودية،  يف 
املياه.  توافر  انخفا�ش  كبري  حد  الى  ذلك  و�سبب  الغذائي،  والإنتاج 
ارتفاع درجات احلرارة،  املناخ من خالل  اأثر تغري  اأن يتجلى  ويتوقع 
2040، وازدياد  3 درجات مئوية مع حلول �سنة  اإلى  بزيادة ت�سل 
توؤثر  اأن  ويتوقع  البحر.  م�ستوى  وارتفاع  الأمطار  هطول  تقلبية 
هذه دراماتيكيًا على الإنتاج الزراعي والغذائي، الذي يتاأثر فعاًل اإلى 
هناك  يكون  وعندما  اجلوفية.  املياه  منا�سيب  بانخفا�ش  كبري  حد 
انخفا�ش يف املت�ساقطات، غالبًا ما جتف الآبار م�سببة تقلبًا كبرية يف 

.)Darfaoui & Al Assiri, 2010( الغالل الزراعية

وغالل  اإنتاج  يف  اأك��رب  تقلبية  ال��ى  التوقعات  ت�سري  ال�سودان،  يف 
انخفا�ش  عن  ف�ساًل  املناخ،  لتغري  متنوعة  �سيناريوات  وفق  القمح 
وازدي��اد  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  اأث��ر  نتيجة  املزروعة  امل�ساحة  يف 
يف  حمتملة  زي��ادات  ال��ى  ذاتها  التوقعات  ت�سري  لكن  املياه.  �سح 
الغذائي  الأم��ن  على  الأث��ر  ف��اإن  لذلك،  والدخن.  ال�سرغوم  اإنتاج 
الأح���وال اأح�����س��ن  يف  خمتلطًا  �سيكون  ال�����س��ودان  يف   ال�سامل 

.)Taha, Thomas & Waithaka, 2012(

اأ�سعار الغذاء نتيجة تغري املناخ، ما  اأن تزداد  يف �سورية، من املتوقع 
ُيفيد القطاع الزراعي على رغم اأن هذه الأ�سعار املرتفعة �سوف تعوق 
يبدي  اأن  يجب  الطويل،  املدى  يف  لكن  ال�سامل.  القت�سادي  النمو 
الى  الزراعي اجتاهًا تراجعياً، ويعود ذلك يف �سكل كبري  النمو  معدل 
الأثر امل�سرتك لنخفا�ش املت�ساقطات وارتفاع درجات احلرارة، ما يوؤثر 
النزاع  تاأثري  اأهمية  التقليل من  الزراعية حتى مع  الغالل  �سلبًا على 

.)Al-Riffai et al., 2013( الدائر

انخفا�سًا يف م�ستوى  اإن  املناخ قلقًا حقيقيًا.  اليمن، ي�سكل تغري  ويف 
الأمن  و�سع  ويفاقم  للخطر  البعلية  الزراعة  �سيعر�ش  املت�ساقطات 
الغذائي املتقلقل فعاًل. ويتوقع اأن تتفاوت الغالل ب�سبب تغري املناخ، 
فتزداد غالل ال�سرغوم والدخن يف حني تنخف�ش غالل الذرة والقمح. 
الزراعي  املحلي  الإجمايل  الناجت  على  املناخ  لتغري  ال�سامل  الأثر  لكن 
اأن  ولو  العاملية،  الأ�سعار  يف  املتوقع  الرتفاع  ب�سبب  اإيجابيًا  �سيكون 
لأنهم  املرتفعة  الأ�سعار  هذه  من  ي�ستفيدون  ل  قد  املزارعني  معظم 

.)Breisinger et al., 2011( لي�سوا مرتبطني بال�سوق

توافر املياه على بع�ض املناطق التي تنا�سب حاليًا الزراعات 
جنوب  ومناطق  املتو�سط  البحر  حو�ض  يف  كما  البعلية، 

.)Christensen et al., 2007( املدار

مقاربة   )AFED, 2010( املياه  حول  »اأفد«  تقرير  ت�سمن 
البلدان  يف  املائية  املوارد  على  املناخ  تغري  لتاأثريات  حتليلية 

�سلبًا  تتاأثر  مناطق  يف  العربية  البلدان  تقع  العربية. 
يف  كبرية  انخفا�سات  ت�سفر  اأن  يتوقع  حيث  املنـاخ،  بتغري 
املت�ساقطات م�سحوبة بزيادات يف التبخر من الرتبة وتعّرق 
الختالل  من  مزيد  عن   )evapotranspiration( النباتات 
يف التوازن املائي. وقد �سرعت بلدان عربية كثرية يف اإعادة 
تكييف �سيا�ساتها الغذائية، من خالل العتماد على الواردات 
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مواجهة  يف  العالية،  القيمـة  ذات  بالزراعات  الري  وح�سر 
ال�سـخ  تكاليف  يف  حـادة  وزيادات  الطبيعي،  املائي  ال�سح 
مدفوعـة بارتفاع اأ�سعار الطاقة، وانخفا�ض م�ستويات طبقات 

املياه اجلوفية ال�سرتاتيجية.

يف  امليـاه  ا�ستهالك  زيادة  اإلى  املنـاخ  تغري  يوؤدي  �سوف 
قطاعات اأ�سا�سية يف امل�ستقبل، ل �سيما يف البلدان التي لديها 
موارد مائية حمدودة ومنو �سكاين مرتفع ومعدلت تنمية 
عالية. وي�سري ماعانو واآخرون )Magano et al., 2007( اإلى 
الري الإ�سافية  الري �سوف ترتفع، وت�سبح فرتة  اأن طلبات 
اأطول يف ظل التغريات املناخية املتوقعة. على �سبيل املثال، 
ال�سنوية  املرجعية  الري  طلبات  جمموع  يرتفع  اأن  يتوقع 
اإلى 16 يف املئة مع حلول �سنة 2100،  يف م�سر بن�سبة 6 
بفعل ارتفاع القيم املرجعية للتبخر من الرتبة والنباتات، ما 

�سيوؤدي اإلى ارتفاع عام يف الطلب الزراعي على املياه.

الريفيني  املنتجني  اإلى  هنا  املالكني«  �سغار  »زراعة  ت�سري 
الذين ي�ستخدمون الأيدي العاملة العائلية ب�سورة اأ�سا�سية 
 Cornish,( الأ�سا�سي  دخلهم  م�سدر  املزرعة  ت�سكل  والذين 
والأ�سخا�ض  الرعاة  اأي�سًا  الفئة  هذه  وت�سمل   .)1998
واملوؤ�س�سات  احلرفية  الأ�سماك  م�سايد  على  املعتمدين 
 Allison and( املائية  الأحياء  برتبية  تعنى  التي  العائلية 
العربية  البلدان  معظم  يف  املالكني  و�سغار   .)Ellis, 2001
م�ساكل  من  متفاوتة  بدرجات  ويعانون  الفقراء،  من  هم 
حجم  وهام�سي،  معزول  )موقع  الكفاف  باإنتاج  مت�سلة 
�سغري للمزرعـة، حيازة غري نظاميـة لالأرا�سي، وم�ستويات 
ومتقلب  مت�ساو  غري  وبانفتاح  للتكنولوجيا(،  متدنية 
ومنوعة  »معقدة  باأنها  نفت  �سُ التي  العاملية،  الأ�سواق  على 
اأن  )Chambers et al., 1989(. كما  ومعر�سة للمخاطر« 
املحا�سيل  اأمرا�ض  وفي�سانات،  )جفاف  متنوعة  املخاطر 
اأو  فردية  اأ�سر  بها  ت�سعر  وقد  ال�سوق(  اأزمات  واحليوانات، 
الوقت  ويف   .)Scoones et al., 1996( كاملة  جماعات 
احلا�سر تواجه نظم زراعات الكفاف و�سبل املعي�سة ل�سغار 
املالكني عددًا من عوامل ال�سغط املت�سابكة، غري تغري املناخ 
يرتاجع  اأن  ويرّجح   .)Iglesias, 2002( املناخية  والتقلبية 
عدد الأ�سر من �سغار املالكني ومزارعي الكفاف، اذ جُتذب 
اأو ُتدفع اإلى �سبل معي�سـة اأخرى، واأن يتعر�ض الباقون لتاأثري 

.)Lipton, 2004( متزايد وفقر متزايد

وت�سمل اآثار تغري املناخ على زراعة الكفاف و�سغار املالكني 
واملراعي وم�سايد الأ�سماك احلرفية ما ياأتي: )1( التاأثريات 
الكربون  اأوك�سيد  وثاين  احلرارة  درجة  لتغريات  املبا�سرة 
ونقديـة  غذائية  زراعات  حما�سيل  على  واملت�ساقطات 
حمددة، وعلى اإنتاجية نظم املوا�سي وامل�سـايد، وعلى ال�سحة 

تهم  املناخ  لتغري  اأخرى  مادية  تاأثريات   )2( احليوانية، 
�سغار املالكني، مثل تراجـع اإمدادات امليـاه لأنظمـة الري، 
ال�ساحلية،  املناطق  على  البحار  م�ستوى  ارتفاع  وتاأثريات 
)Adger, 1999(، واأ�سكال  وازدياد وترية العوا�سف املدارية 
ازدياد  مثل  التحديد،  قيد  مازالت  البيئي  التاأثري  من  اأخرى 
وتغري   )Agrawala et al., 2003( الغابات  حرائق  خطر 
التاأثريات   )Thomas et al., 2005( )3( الكثبان،  جتمع 

على ال�سحة الب�سرية، مثل خطر الإ�سابة باملالريا.

 III. اأثر تغري املناخ على اإنتاج
املحا�سيل الزراعية 

اأوك�سيد  ثاين  م�ستوى  لرتفاع  النباتات  ا�ستجابة  تعترب 
متت  وقد  اإيجابية،  املناخ،  تغري  دون  من  وحده،  الكربون 
الدرا�سات،  من  كبري  عدد  يف  وا�سع  ب�سكل  مراجعتها 
على  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  ارتفاع  تاأثريات  اأن  اأكدت  التي 
التمثيل  م�سارات  على  �سيعتمد  الغالل  وعلى  النبات  منو 
مثل  الإدارية  والأنظمة  النمو  ومرحلة  والنوع  ال�سوئي، 
 e.g Ainsworth  and( والنيرتوجني   املياه  ا�ستخدام 
ويف  متعـددة  اأنـواع  عرب  املعدل،  ويف    .)Long, 2005
اإلى  للبيانات  حديثة  حتاليل  ت�سري  �ساغطة،  غري  ظروف 
احلالية  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  تركيزات  مع  باملقارنة  اأنه، 
تركـيز  يف  املحا�سيل  اإنتاج  يرتفع  اجلوي،  الغالف  يف 
املئـة  فـي  و20   10 بني  يراوح  مبا  املليون  يف  جـزءًا   550
  C43 ملحا�سيل     املئة  يف   10 وبن�سبة   C32  ملحا�سيل 

.)Ainsworth et al., 2004, Long et al., 2004(

وت�سري بع�ض الدرا�سات التي ت�ستخدم طريقة اإعادة حتليل 
تخ�سيب الهواء بالكربون )FACE( اإلى اأن ا�ستجابة املحا�سيل 
اأدنى  تكون  اأن  ميكن  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  تركيز  لرتفاع 
مما ُظن �سابقًا، مع عواقب على منذجة املحا�سيل وتوقعات 
امدادات الغذاء )Long et al., 2006(. ووجدت درا�سات اأن 
التغريات يف درجة احلرارة واملت�ساقطات يف العقود املقبلة 
لثاين  املبا�سرة  التاأثريات  من  حتد،  ما  وغالبًا  تعدل،  �سوف 
اأوك�سيد الكربون على النباتات. وعلى �سبيل املثال، قـد توؤدي 
تخفي�ض  اإلى  الإزهار  فرتة  خالل  املرتفعة  احلرارة  درجات 
عدد  تخفي�ض  طريق  عن  الكـربون  اأوك�سيد  ثاين  تاأثريات 
احلبوب وحجمها وجودتها )Caldwell et al., 2005(. كما 
تاأثريات  من  تخف�ض  اأن  ميكن  املتزايدة  احلرارة  درجات  اأن 
ثاين اأوك�سيد الكربون بطريقة غري مبا�سرة من خالل زيادة 

.)Xiao et al., 2005(  الطلب على املياه

امل�ستقبـل  يف  الكـربون  اأوك�سيـد  ثاين  م�ستويات  توؤدي  وقد 
 ،)Ziska,2003( C4 نباتات  على   C3 نباتات  تف�سيل  اإلى 
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اإل اأن العك�ض يتوقع اأن يح�سـل يف ظل ارتفاعات يف درجات 
فتبقى  ال�سافية  التاأثريات  اأما  بذلك،  مت�سلة  تكون  احلرارة 
املئة  يف   80 من  اأكرث  اأن  مبا  خا�سة،  وب�سورة  اأكيدة.  غري 
من جمموع الأرا�سي الزراعية، وما يقارب 100 يف املئة من 
املت�ساقطات  يف  التغريات  فاإن  بعلية،  هي  الرعي،  اأرا�سي 
املعتمدة على منوذج الدورة العامة )GCM( �سوف تر�سم غالبًا 

.)Reilly et al., 2003( اجتاه التاأثريات الإجمالية ونطاقها

املناخ  بتغري  املعنيـة  الدولية  احلكوميـة  الهيئة  ذكرت 
البلدان  من  كثري  يف  الزراعي  الإنتاج  اأن   )IPCC, 2007a(
بفعل  للخطر  كبري  ب�سكل  يتعر�ض  اأن  ع  يتوقَّ الأفريقية 
غالل  تنخف�ض  اأن  وميكن  املناخ.  وتغري  املناخية  التقلبية 
الزراعـة البعليـة يف اأفريقيـا بن�سبة ت�سل اإلى 50 يف املئة 
مع حلول �سنة 2020، كما اأن الرتفاع املتوقع يف م�ستوى 
املنخف�سة  ال�ساحلية  املناطق  على  يوؤثر  �سوف  البحر  مياه 
كلفة  ي�ستلزم  �سوف  ما  العالية،  ال�سكانية  الكثافة  ذات 
اإجمالية للتكّيف ميكن اأن تبلغ على الأقل 5 – 10 يف املئة 

من الناجت املحلي الإجمايل.

املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  اأ�سارت  ذلك،  على  عالوة 
اإنتاجية  انخفا�ض  اأن  اإلى   )IPCC, 2014a( املناخ  بتغري 
مبا  واجلفاف،  احلرارة  عن  ناجت  باإجهاد  يرتبط  املحا�سيل 
الإقليمية  املعي�سة  �سبل  على  قوية  �سلبية  اآثار  من  لذلك 

وُيتوقع  اأفريقيا.  يف  الغذائي  والأمن  والأ�سرية  والوطنية 
الفي�سانات  وتاأثريات  والأمرا�ض  الآفات  تف�سي  ازدياد  اأي�سًا 
على البنية التحتية للنظام الغذائي. وي�سري التقرير ذاته اإلى 
ازدياد خطر حـدوث نق�ض مائي وغـذائي يرتبط باجلفاف، 

ما ي�سبب �سوء تغذية يف اآ�سيا.

بالن�سبة اإلى العامل العربي، ت�سري خال�سة معظم الدرا�سات 
احلقلية  املحا�سيل  معظم  يف  انخفا�ض  نحو  عام  توجه  اإلى 
 El-Shaer et( الأ�سا�سية. وخل�ست درا�سة ال�ساعر واآخرين 
al., 1997(  اإلى اأن تغري املناخ ميكن اأن يحدث �سررًا حادًا يف 

الإنتاجية الزراعية يف حال مل تتخذ اأي اإجراءات للتكّيف.

املحا�سيل  اإنتاجية  ن�سبة  يف  التغري  و2   1 ال�سكالن  يبني 
م�سر  يف  الرئي�سية  املحا�سيل  لبع�ض  املائية  والحتياجات 
El-( احلالية  الظروف  مع  باملقارنة  املناخ  تغري  ظروف  ظل  يف 
Marsafawy, 2011(. وت�سري النتائج اإلى اأن تغري املناخ ميكن اأن 
يخف�ض الإنتاج الوطني للمحا�سيل الرئي�سية يف م�سر )ما عدا 
القطن( ويزيد الحتياجات املائية بن�سبة ت�سل اإلى 16 يف املئة.

املتزايدة  املناخية  للتقلبية  اإ�سافية  �سلبية  تاأثريات  هناك 
على الإنتاج النباتي بفعل تغري املناخ. ويعترب فهم الروابط 
القا�سية  املناخية  للظواهر  املتزايدة  الوترية  بني  القائمة 
الآفات،  تف�سي  )حرائق،  الإيكولوجي  النظام  وا�سطراب 
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التاأثريات  قيا�ض  من  للتمكن  الأهمية  غاية  يف  وغـريها( 
.)Hogg  and Bernier  2005( ب�سكل كّمي

اأوك�سيد  ثاين  بني  التفاعالت  تعترب  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة 
ال�سرر  حتديد  يف  رئي�سية  عوامل  احلرارة  ودرجة  الكربون 
مع  املقبلة،  العقود  يف  الآفات  ب�سبب  بالنباتات  يلحق  الذي 
وكذلك  قليلة.  اليوم  حتى  متت  التي  الكّمية  التحاليل  اأن 

التفاعالت بني ثاين اأوك�سيد الكربون واملت�ساقطات �ستكون 
.)Zvereva and Kozlov, 2006(  هامة اأي�سًا

باأن   )IFPRI( الغذاء  �سيا�سات  لبحوث  الدويل  املعهد  توقع 
الحرتار يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، مقرتنًا 
املت�ساقطات،  يف  �ساملة  انخفا�سات  حلدوث  قوي  باحتمال 
وت�سري  املناخ.  لتغري  خا�ض  ب�سكل  معر�سة  املنطقة  يجعل 
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التوقعات اأي�سًا اإلى اأن املناخ �سيت�سبب يف رفع اأ�سعار الغذاء 
العاملية، مبا لذلك من اآثار �سلبية على الأمن الغذائي. وتتوقع 
ارتفع  اإذا  القمح  حما�سيل  من  املئة  يف   15 تخ�سر  اأن  م�سر 
معدل درجات احلرارة درجتني مئويتني، و36 يف املئة اإذا 
تبقى  اأن  املغرب  ويتوقع  مئوية.  درجات  اأربع  الزيادة  بلغت 
لتنخف�ض   ،2030 �سنة  قرابة  حتى  م�ستقرة  املحا�سيل 
ب�سرعة لحقًا. ومبا اأن معظم بلدان �سمال اأفريقيا ت�ستورد 
القمح، فهي معر�سة ب�سكل كبري ل�سدمات الأ�سعار وموجات 
املحا�سيل  منذجـة  نتائج  وت�سري  اأخرى.  اأماكن  يف  اجلفاف 
املحا�سيل  على  �سلبي  اأثر  له  �سيكون  املناخ  تغري  اأن  اإلى 
 .2050 �سنة  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف  الزراعية 
 30 اإلى  و�سوف تواجه املنطقة انخفا�سات يف الغالل ت�سل 
يف املئة بالن�سبة اإلى الرز، ونحو 47 يف املئة للذرة، و20 يف 

.)IFPRI, 2009( املئة للقمح

متت درا�سة تاأثري تغري املناخ على بع�ض الآفات والأمرا�ض 
الهامة على امل�ستوى الوطني، مثل اللفحة املبكرة لالإجا�ض 
واللفحة املتاأخرة للبطاطا )Fahim, et al., 2007(، واأمرا�ض 
�سداأ القمح )Abo Elmaaty et al., 2007(. املهم اأن ازدياد 
الأمرا�ض  انت�سار  يعزز  اأن  ميكن  القا�سية  املناخية  الظواهر 

.)Gan, 2004( واآفات النبات

IV. اأثر تغريرّ املناخ على املوا�سي والرعي 

الع�سبية  للمروج  بيئية  اأنظمة  على  املراعي  ت�ستمل  ت�ستمل 
يف  الع�سبية  غري  املراعي  وتتواجد  الع�سبية.  غري  واملراعي 
كل قارة، وعادة يف املناطق حيث حتد قيود درجات احلرارة 
وت�سمل  النباتات،  من  اأخرى  اأنواع  وجود  من  والرطوبة 
الأ�سجار  واأرا�سي  والتوندرا(  واحلارة  )الباردة  ال�سحارى 
املئة  يف   33 املراعي  وحتتل  وال�سافانا.  والأجمات  اخلفي�سة 
امل�ساحة  هذه  لكن  العربية.  املنطقة  م�ساحة  جمموع  من 
معر�سة للمخاطر ب�سبب الظواهر املت�سلة بالتقلبية املناخية 
.)AOAD, 2008(  وب�سبب الت�سحر )كاجلفاف والفي�سانات(

وتتواجد املراعي واأنظمة اإنتاج املوا�سي يف معظم املناخات، 
احليوانات  لرتبية  املو�سعة  الرعوية  الأنظمة  بني  وترتاوح 
على  القائمة  املكثفة  والأنظمة  املراعي،  نباتات  ترعى  التي 
على  ُيبقى  حيث  احلبوب  وحما�سيل  العلفية  املحا�سيل 
احليوانات غالبًا يف الداخل. ويرجح اأن يوؤدي مزيج الرتفاع 
يف تركيز ثاين اأوك�سيد الكربون والتغريات يف هطول املطر 
الع�سبية  املروج  على  كبرية  تاأثريات  اإلى  احلرارة  ودرجة 
املروج  يف  الإنتاج  يف  ارتفاعات  مع  الع�سبية،  غري  واملراعي 
الع�سبية املعتدلة الرطبة، ولكن مع انخفا�سات يف املناطق 

.)IPCC 2007a( القاحلة و�سبه القاحلة

وترتاوح م�ستلزمات احليوانات من الربوتينات اخلام يف 
املراعي بني 7 و8 يف املئة من املادة اجلافة املبتلعة، حتى 
احلليب.  من  كميات  اأكرب  تنتج  التي  لالأبقار  املئة  يف   24
يف  املراعي  يف  للنيرتوجني  الكبري  التدين  حالت  ويف 
النخفا�سات  �ساأن  من  قاحلة،  و�سبه  قاحلة  ظروف  ظل 
اأوك�سيد  ثاين  ارتفاع  لدى  اخلام،  الربوتينات  يف  املمكنة 
لالأداء  الحتمال  على  النظام  قدرة  ت�سعف  اأن  الكربون، 
تراجع  اأن  كما   .)Milchunas et al., 2005( احليواين 
 ،C3 التي تعترب م�سدر طعام اأقل تغذية من C4 اأع�ساب
مرتفعة  م�ستويات  ظل  يف   )Ehleringer et al., 2002(
ميكن   ،)Polley et al., 2003( الكربون  اأوك�سيد  لثاين 
ظل  يف  املخّف�ض  الربوتني  حمتوى  عن  اأي�سًا  يعّو�ض  اأن 
ارتفاع ثاين اأوك�سيد الكربون. وب�سورة عامة، فاإن الإجهاد 
قد  وهو  والتوالد،  الإنتاجية  معدلت  من  يحد  احلــراري 
يحمل تهديدًا للحياة بالن�سبة اإلى املوا�سي. ومبا اأن ابتالع 
الطعام والعلف مت�سل ب�سكل مبا�سر باإنتاج احلرارة، فاإن 
اأي تراجع يف كمية ال�ستهالك العلفي و/اأو كثافة الطاقة 
يف النظام الغذائي من �ساأنه اأن يخف�ض كمية احلرارة التي 
 Mader and( وديفي�ض   مادر  ويوؤكد  احليوان.  يطلقها 
Davis, 2004(  اأن االرتفاع املفرط يف احلرارة غالبًا ما تنتج 
عنه تراجعات يف الن�شاط اجل�شدي مع تراجعات مماثلة يف 
وحيوانات  القوار�ض  اإلى  )بالن�سبة  والرعي  الأكل  اأن�سطة 
الطاقة  اأحوال  عن  جديدة  مناذج  واأظهرت  اأخرى(.  نباتية 
درجات  اأن   )Parsons et at., 2001( احليوانية  والتغذية 
احلرارة العالية ت�سع �سقفًا لغالل احلليب وم�ستقاته بغ�ض 
النظر عن كمية ال�ستهالك العلفي. وقد توؤثر الزيادات يف 
احليوانات  توالد  معدلت  على  الهواء  رطوبة  و/اأو  حرارة 
احلال  هي  وهذه  الظروف.  تلك  مع  املتكيفة  غري  الداجنة 
رئي�سي  ب�سكل  تتوالد  التي  الأبقار  اإلى  بالن�سبة  خ�سو�سًا 
واآخــرون  اأموند�سون  وبّلغ  وال�سيف.  الربيع  اأ�سهر  يف 
)Amundson et al. 2005( عن تراجعات يف معدلت حمل 
الأبقار يف درجات حرارة تفوق 23.4 درجة مئوية وموؤ�سر 

حراري مرتفع.

بالإ�سافة اإلى ذلك، يرجـح اأن تكون التاأثريات على الإنتاجيـة 
احليوانية بفعل التقلبية املتزايدة يف اأمناط الطق�ض اأكرب من 
وغالبًا  املناخية.  الظروف  تغري  مبعدل  املرتبطة  التاأثريات 
اإلى  الطق�سية  الظواهر  مع  امل�سبق  التكيف  نق�ض  يوؤدي  ما 
 ،)Hahn et al., 2001( الأبقار  معالف  يف  كارثية  خ�سائر 
لالأبقار  منخف�ض  اأداء  عن  ناجمة  اقت�سادية  خ�سائر  مع 
احليوانات  نفوق  بخ�سائر  املرتبطة  تلك  باأ�سعاف  تتخطى 
خماطر  تربز  اجلافة،  املناطق  ويف   .)Mader, 2003(
مفاعيل  اإلى  النباتي  الغطاء  يف  احلاد  التدهور  يوؤدي  اأن 
النباتي  الغطاء  وانخفا�ض  الرتبة  تدهور  بني  متالزمة 



اأثر تغري املناخ على الأمن الغذائيالف�صل 1465

اآن �سعب

الإنتاج  على  دراماتيكية  تاأثريات  املناخ  لتغري  تكون  اأن  املتوقع  من 
قد  العامل  بلدان  بع�ش  يف  الغذاء  اإنتاج  اأن  رغم  وعلى  عامليًا.  الزراعي 
ي�ستفيد من ارتفاع معدل درجات احلرارة، فاإن معظم العامل �سيواجه 
املناخية  التغريات  مع  الزراعية  النظم  تكييف  يف  خطرية  حتديات 
اأن  يقدر  اإذ  تاأثراً،  الأكرث  من  العربية  املنطقة  و�ستكون  املتوقعة. 
تنخف�ش املت�ساقطات بن�سبة 25 يف املئة واأن يزيد التبخر بن�سبة 25 
يف املئة قبل �سنة 2100. واإ�سافة الى ارتفاع معدل درجات احلرارة، 
�سوف توؤثر موجات اجلفاف وارتفاع ملوحة الرتبة على الإنتاج الزراعي 
والغذائي. والزراعة تعتمد ب�سكل كبري على املناخ ولذلك توؤثر التغريات 

يف الأحوال املناخية على غالل املحا�سيل املخ�س�سة لالإنتاج الغذائي. 

املعنية  الدولية  احلكومية  للهيئة  الأخ��ري  التقييمي  التقرير  ي�سدد 
الإنتاج  املناخ على  التاأثريات اخلطرية لتغري  )IPCC( على  املناخ  بتغري 
الغذائي. الأمن الغذائي يف خطر وطرق الإنتاج الغذائي يجب اأن تتكيف 
الإمدادات  من  كافية  م�ستويات  على  احلفاظ  اأجل  من  املناخ  تغري  مع 
املناخ، فالأمن  الأخرى لتغري  التاأثريات  الى جميع  الغذائية. وبالن�سبة 
الغذائي هو الأكرث تعر�سًا للخطر يف تلك املناطق من العامل التي هي 

اأكرث ح�سا�سية. و�سبب ذلك جزئيًا اأن هذه املناطق احل�سا�سة، مبا يف 
ذلك جنوب ال�سحراء الأفريقية واأجزاء من اآ�سيا والعامل العربي، تواجه 
حاليًا مناخات اأدفاأ واأجف وتعاين من موجات جفاف وفي�سانات اأكرث 
من مناطق اأخرى من العامل. وهناك �سبب مهم اآخر لزدياد تاأثر هذه 
املناطق باملقارنة مع العامل املتقدم، هو الفتقار لقدرة التكيف. وما مل 
يتم تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيات تكيف فعالة، فاإن هذا الإنخفا�ش يف 
املحا�سيل الزراعية والإنتاج الغذائي ميكن اأن يت�سبب يف جعل ماليني 
اأخرى من النا�ش تواجه انعدام الأمن الغذائي. وقد قدر برنامج الغذاء 
الغذائي  الأمن  وانعدام  للجوع  املعر�سني  الأ�سخا�ش  عدد  اأن  العاملي 
�سوف يزداد بن�سبة تراوح بني 10 و20 يف املئة بحلول �سنة 2050 

نتيجة تغري املناخ.

وكما  املناخ.  لتغري  خا�ش  ب�سكل  ح�سا�سة  العربي  العامل  يف  الزراعة 
للبيئة  العربي  املنتدى  من  الغذائي  الأمن  عن  التقرير  هذا  يو�سح 
والتنمية، تعاين البلدان العربية غالبًا من مناخات قاحلة مع ارتفاع يف 
درجة احلرارة وانخفا�ش يف م�ستويات املت�ساقطات. واإ�سافة اإلى ذلك، 
التحديات.  هذه  مع  للتعامل  حاليًا  كافية  غري  التكيفية  القدرة  فاإن 
والفتقار الى املياه هو م�سكلة خا�سة للزراعة يف العامل العربي. ويتم 
تكييف  يف  ت�صاهم  قد  الدويل  امليدان  يف  تكيف  ا�صرتاتيجيات  ا�صتنباط 
الزراعة مع تاأثريات تغري املناخ ومعاجلة م�ساكل انعدام الأمن الغذائي. 
وراثيًا  مهند�سة  بذور  وا�ستعمال  تطوير  ال�سرتاتيجيات  هذه  ومن 

اأُعدت للتكيف مع اأحوال مناخية معينة.

خالل  من  املناخ  يف  تغريات  مع  املزارعون  تكيف  ال�سنني،  اآلف  منذ 
املحا�سيل  بذور  حفظ  يتم  املثال،  �سبيل  على  البذور.  اختيار  عملية 
التي ميكن اأن تنمو بقليل من املياه، ويعاد زرعها اأثناء فرتات اجلفاف. 
لكن عملية الختيار وال�ستيالد الطبيعيني هذه هي عملية بطيئة، 
تغل  لكي  عقوداً  حتى  اأو  �سنوات  املنا�سبة  البذور  ت�ستغرق  وقد 
التكنولوجيا احليوية  املنا�سب. وقد وجهت  بال�سكل  حما�سيل كافية 
الأخرية  ال�سنوات  يف  النتباه  الوراثية،  الهند�سة  وخ�سو�سًا  الزراعية، 
من  املق�صود  املناخية.  ال�صغوط  تتحمل  وحما�صيل  بذور  تطوير  الى 
ا�ستعمال تقنيات الهند�سة الوراثية ت�سريع عملية الختيار الطبيعي 
هذه. وهي متكن من نقل �ساللت وراثية معينة من بذرة الى اأخرى، 

بهدف تطوير بذور ذات �ساللت مقاومة.

عمدت كربى �سركات البذور يف العامل، مبا فيها مون�سانتو و�سنجنتا 
ودوبون وباير و BASF الى تركيز جهوده�ا البحثية على تطوير بذور 
املحددة  الرئي�سية  العوامل  من  املياه  اأن  الى  نظراً  للجفاف،  مقاومة 
كا�صرتاتيجية  املناخية  ال�صغوط  تتحمل  التي  البذور  وتقدم  للزراعة. 
التي  املثال، ميكن للبذور  املناخ. على �سبيل  تكيف حمتملة مع تغري 

؟ م احللرّ بذور مهند�سة وراثيًا تتحمل ال�سغوط املناخية: هل تقدرّ
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تكون  اأن  املحا�سيل  لنمو  اأقل  مياه  الى  لتحتاج  وراثياً  هند�ستها  تتم 
اجلفاف.  فرتات  خالل  كاف  غذائي  اإنتاج  على  احلفاظ  يف  مفيدة 
وبالن�سبة اإلى البلدان العربية التي ت�سود فيها مناخات جافة وتعاين 
زراعتها من تاأثريات تغري املناخ، فاإن هذه البذور التي تتحمل ال�صغوط 

املناخية قد تثبت اأنها اأداة تكيف مفيدة جداً.

وحتى  وال�سركات  ال�سيا�سة  و�سانعي  احلكومات  من  كثري  يتولى 
منظمات املجتمع املدين الرتويج ب�سكل متزايد ل�ستعمال التكنولوجيا 
تاأثريات  وتعترب  الزراعة.  يف  الوراثية  الهند�سة  وخ�سو�سًا  احليوية 
تغري املناخ غري م�سبوقة وخطرية مبا يكفي للبحث عن اجراءات تكيف 
وعلى  التقليدية.  ال�ستيالد  تقنيات  تتعدى  فعالية  واأكرث  جديدة 
رغم الأمل باأن البذور التي تتحمل ال�صغوط املناخية وتتم هند�صتها 
هذه  �سد  املوجه  النتقاد  من  كبري  قدر  اأي�سًا  هناك  ت�سمد،  قد  وراثيًا 
الناقدة  الأ�سوات  وتّدعي  املناخ.  تغري  مع  تكيف  كا�سرتاتيجية  البذور 
من  والغذائية  املناخية  الأزم��ات  ت�ستغل  الكربى  البذور  �سركات  اأن 
اأجل مكا�سبها التجارية. فمجموعة ETC، وهي من منظمات املجتمع 
املدين املوؤثرة، و�سفت ترويج البذور »اجلاهزة لتغري املناخ« من قبل 

ال�سركات باأنه »ا�ستغالل مناخي«. 

اأ�صكال.  عدة  املناخية  ال�صغوط  تتحمل  التي  البذور  انتقادات  تتخذ 
فبع�ش العلماء يجادلون باأنه مل يثبت اأن هذه البذور تنتج حما�سيل 
لحظ  فمثاًل،  وراثيًا.  ل  هند�ستها  تتم  التي  البذور  من  اأكرث  زراعية 
يثبت  مل  للجفاف  املقاومة  الذرة  بذور  اأن  املهتمني«  العلماء  »احتاد 
اأنها تنتج ذرة اأكرث من اأ�سناف اأخرى من بذور الذرة. ويوؤكد العلماء 
ال�صغوط  تتحمل  البذور  من  �صاللت  تطوير  جداً  ال�صعب  من  اأنه 
املناخية، نظراً لتعقيد هذه ال�ساللت الوراثية. واإ�سافة الى ذلك، هم 
يجادلون باأنه من امل�ستحيل تقريباً تطوير مقاومة �سد اأحوال مناخية 
التنبوؤ  املناخية ل ميكن  الأحوال  اأن  اأ�سا�سًا  مثل اجلفاف، و�سبب ذلك 
التالية، وتطوير  بها. فكل حادثة جفاف تختلف عن حادثة اجلفاف 

مقاومة �سد اإحداها ل ي�سمن املقاومة �سد الأخرى.

على  اأبحاثها  تركز  البذور  �سركات  اأن  الأخرى  القوية  النتقادات  ومن 
الرائجة جتاريًا  املحا�سيل  الذرة. لكن  الرائجة جتاريًا، مثل  املحا�سيل 
لي�ست بال�سرورة املحا�سيل الالزمة لإطعام العامل املتقدم. ويف املنطقة 
اإنتاج الرز يتطلب مقداراً  العربية، الرز من املحا�سيل الرئي�سية. لكن 
كبرياً من املياه. وبدًل من الرز الذي تتم هند�سته وراثيًا لكي يكون قادراً 
على النمو بقليل من املياه، قد يكون من املفيد اأكرث التحول الى اإنتاج 
هو  اإ�سايف  انتقاد  وهناك  اأقل.  مياهًا  طبيعيًا  تتطلب  اأخرى  حما�سيل 
املناخية غالبًا  ال�صغوط  التي تتم هند�صتها وراثيًا وتتحمل  البذور  اأن 
ما ترخ�ش لها �سركات البذور برباءات. ومبا اأن ما تقوم به من اأبحاث 
املمنوحة  احلقوق  اإلى  ُينظر  كبرية،  ا�ستثمارات  الى  يحتاج  وتطوير 

برباءة اخرتاع على اأنها مكافاأة مالئمة وحافز لتلك ال�سركات.

اإلى البذور  اأي�سًا الو�سول  لكن احلقوق املمنوحة برباءة اخرتاع متنع 
من قبل ال�سكان املتاأثرين، اإذ اأنهم غري قادرين على حتمل دفع ر�سوم 
�سد  الأول  املقام  يف  موجهًا  لي�ش  النتقاد  فاإن  لذلك  عليها.  للح�سول 
على  البذور  هذه  قدرة  م�ساألة  الى  بل  بذاتها،  البذور  هذه  تطوير 

التحمل وقدرتها على الو�سول الى مزارعني »من غري ال�سركات«.

املناخية  ال�صغوط  تتحمل  التي  للبذور  الأ�صا�صي  النتقاد  يكون  قد 
الأمن  انعدام  ومنع  املناخ  تغري  مع  الزراعة  لتكييف  كا�سرتاتيجية 
الغذائي  الإنتاج  زيادة  كانت  اإذا  ما  يف  ي�سك  الذي  ذلك  هو  الغذائي 
قادرة على  املناخية  ال�صغوط  تتحمل  التي  البذور  كانت  واإذا  كافية. 
زيادة الإنتاج الغذائي يف مواجهة تغري املناخ، فهل يكون ال�سكان الأكرث 
تعر�سًا لنعدام الأمن الغذائي والذين يحتاجون هذه البذور باأق�سى 
الغذائي  الأمن  اإن  منها؟  ال�ستفادة  على  قادرون  الإحلاح  من  قدر 
يعتمد لي�س فقط على توافر كاف للغذاء، واإمنا اأي�صًا، ومن الأهمية 
التي  البذور  تطوير  مت  واإذا  الغذاء.  اإلى  الكايف  الو�سول  على  مبكان، 
تتم هند�صتها وراثيًا وتتحمل ال�صغوط املناخية بنجاح، فاإن ال�صكان 
يف العامل العربي قد ل ينتفعون مع ذلك من اأداة التكيف هذه اإذا كان 

املزارعون غري قادرين على حتمل نفقات هذه البذور.

املناخية  ال�صغوط  وتتحمل  وراثياً  هند�صتها  تتم  التي  البذور  حتمل 
يف  قيمة  م�ساهمة  تقدم  اأن  وباإمكانها  اآن.  يف  كبرياً  وجدًل  كبرياً  اأماًل 
تكييف الزراعة يف العامل مع تاأثريات تغري املناخ وحماربة انعدام الأمن 
الغذائي. ويف الوقت ذاته، يجب اأي�سًا اأن توؤخذ النتقادات املعرب عنها 
ا�سرتاتيجيات  جميع  على  تنطبق  املع�سلة  هذه  اجلد.  حممل  على 
التكيف مع تغري املناخ وتقدم حتديات �سعبة الى �سانعي ال�سيا�سة. 
خمتلفة  م�ستويات  على  املجتمع  على  املناخ  تغري  تاأثريات  فاإن  لذلك 
و�سواها،  وثقافية  واقت�سادية  و�سيا�سية  واجتماعية  بيئية  كثرية، 
واحللول املمكنة يجب اأن تاأخذ اأي�سًا جميع هذه الأبعاد يف احل�سبان. 
ويجب اأي�سًا اأخذ الإطار القانوين يف احل�سبان. والقانون الدويل املعني 
وحقوق  برباءات،  متنح  التي  واحلقوق  املناخ،  تغري  مع  بالتكيف 
الإن�سان يف �سكل احلق يف الغذاء، هي جميعًا وثيقة ال�سلة باملو�سوع 
القانون  اإلى  واإ�سافة  املناخ.  لتغري  اجلاهزة  البذور  حول  نقا�سات  يف 
وا�سحًا  ولي�ش  واملحلية.  الإقليمية  القوانني  اأي�سًا  تنطبق  الدويل، 
اأف�سل وجه لتحقيق  القوانني على  ا�ستعمال هذه  دائمًا كيف ميكن 
التعقيدات والعرتاف  الأكرث فعالية. قد يكون حتديد  التكيف  نتائج 

بها مكانًا جيداً للبدء.

والعلوم  القت�ساد  كلية  يف  القانون  دائرة  يف  دكتوراه  باحثة  �سعب  اآن 

يف  الدويل  القانون  دائرة  يف  باحثة  وزميلة  لندن  جامعة  يف   LSE ال�سيا�سية 

جامعة اأم�سرتدام. تركز اأبحاثها على الإطار القانوين الدويل املحيط بتطوير 

اأثر تغي املناخ على حق النا�س  اإطار  وا�ستعمال بذور جاهزة لتغي املناخ يف 

بال�سحة والغذاء.
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اأثر تغري املناخ على اإنتاج الغذاء يف م�سر

لالآثار  تعر�سًا  الأكرث  هو  �سكانيًا،  اكتظاظًا  الأكرث  العربي  البلد  م�سر، 
مت  التي  املناخ  تغري  تاأثريات  وت�سمل  املناخ.  لتغري  املحتملة  والأخطار 
للري،  املائية  املتطلبات  النيل،  نهر  مياه  تدفق  يف  تغريات  تفح�سها: 
اأداء  البحر،  م�ستوى  ارتفاع  نتيجة  الأرا�سي  فقدان  الزراعية،  املحا�سيل 

املوا�سي، ازدياد ا�ستخدام املياه على ال�سعيدين البلدي وال�سناعي.

ت�سري نت�ائج  )Bruce McCart et al.  )2013 الى ما ياأتي:

• ي�سر تغري املناخ بالقطاع الزراعي امل�سري وتزداد الأ�سرار مع الوقت 	
.)2060 – 2030(

• تزداد اأ�سعار ال�سلع الزراعية ولهذا  اأثر �سلبي على املنتجني.	

• خالل 	 من  التكيف،  طريق  عن  الأ�سرار  هذه  م�سر  تخف�ش  قد 
التقدم  م�ستوى  ورفع  الطلب،  يف  النمو  تخفي�ش  ا�سرتاتيجيات 
البحر،  م�ستوى  ارتفاع  من  واحلماية  والزراعي،  التكنولوجي 

والقت�ساد باملياه.

• مت حتديث منوذج القطاع الزراعي )ASME( لي�سمل معظم البيانات 	
املياه  وا�صتخدام  املياه،  لتدفق  ومنوذجاً  الأخرية،  امل�صرية  الزراعية 

على ال�سعيدين البلدي وال�سناعي.

• الإنتاج 	 ينخف�ش  اأن  يتوقع   ،2030 �سنة  املناخ  تغري  اإلى  بالن�سبة 
املئة، مع  يف   19 بن�سبة  الأ�سعار  وتزداد  املئة،  يف   6 بن�سبة  الزراعي 
ارتفاع يف العائدات الزراعية بن�سبة 15 يف املئة. وي�ستفيد املزارعون 
يف  خ�سارة  من  امل�ستهلكون  ويعاين  الأ�سعار.  يف  الزيادة  هذه  من 
الإنت�اج  يف  انخفا�ش  حل�دوث  نظ�راً  املئة  يف   1.7 بن�سبة  الرفاهية 
ويزداد  املئة.  يف   23 بن�سبة  الواردات  وترتفع  الأ�سعار.  يف  وزيادة 
ا�ستخدام املي�اه الزراعية بن�سبة 8 يف املئة. وتزداد العمالة الزراعية 
بن�سبة 4 يف املئة. ويتم ا�ست�سالح املزيد من الأرا�سي ال�سحراوية من 

اأجل الإنتاج الزراعي.

• الإنتاج 	 ينخف�ش  اأن  يتوقع   ،2060 �سنة  املناخ  تغري  اإلى  بالن�سبة 
املئة،  يف   19 بن�سبة  الأ�سعار  وتزداد  املئة،  يف   6 بن�سبة  الزراعي 
اإ�سافة اإلى زيادة يف الواردات بن�سبة 19 يف املئة. وتنخف�ش الأرا�سي 
املخ�س�سة للزراعة بن�سبة 19 يف املئة مع انخفا�ش يف ا�ستخدام املياه 
الزراعية بن�سبة 17 يف املئة والعمال�ة الزراعية بن�سبة 13 يف املئة. 
كما  املئة.  يف   12 بن�سبة  اجلوفية  املياه  ا�ستخدام  يف  زيادة  وهن�اك 
اأن القيمة الزراعية لالإنتاج تزداد بن�سبة 15 يف املئة، فيما تنخف�ش 

الرفاهية بن�سبة 6 يف املئة لأن امل�ستهلكني ينفقون املزيد على الغذاء.

تلحق  خ�سائر  من  هذا  يتبع  ما  مع  الأمطار،  هطول  وتدين 
 Zheng et al.,( الزراعية  والأرا�سي  الرعوية  باملناطق 
2002(. ويظهر عـدد من الدرا�سات التي اأجريت يف اأفريقيا 
)Batima, 2003( عالقة قوية بني موجات اجلفاف ونفوق 
احليوانات. كما اأن الرتفاعات املتوقعة يف درجات احلرارة 
من  اأفريقيا،  �سمال  يف  منخف�سـة  مبت�ساقطـات  مقرونة 
�ساأنها اأن توؤدي اإلى خ�سارة متزايدة يف احليوانات الداجنة 
العا�سبة خالل ظواهـر مناخيـة قا�سية يف مناطق معر�سة 
للجفاف. ومع ازدياد الإجهـاد احلراري يف امل�ستقبل، �سوف 
ترتفع م�ستلزمات املياه للموا�سي اإلى حد كبري باملقارنة مع 
الظروف احلالية، فيتو�سع الرعي اجلائر قرب مراكـز توزيع 

.)Batima et al., 2005(  املياه

V. اأثر تغريرّ املناخ على �سيد الأ�سماك 
وتربية الأحياء املائية 

الربية،  احليوانية  بالرتبية  �سبيهة  املائية  الأحياء  تربية 
التاأثر  جوانب  من  الكثري  القطاع  ذاك  ت�سارك  وبالتايل 
والتكيف مع تغري املناخ. وت�سمل اأوجه ال�سبه نوعية امللكية، 
وا�ستخدام  واملفرت�سات،  والأمرا�ض  املدخالت،  و�سبط 
الأرا�سي واملياه. كما تعتمد بع�ض اأنواع تربية الأحياء املائية، 
تربية  اأما  طبيعيًا.  تن�ساأ  مغذيات  على  النباتات،  �سيما  ل 
وتعتمد  املنا�سب.  الغذاء  اإ�سافة  عادة  فت�ستلزم  الأ�سماك 
امل�سايد الطبيعية على اإنتاجية الأنظمة البيئية الطبيعية، 
وهي بالتايل معر�سة للتغريات النا�سئة عن تغري املناخ والتي 

توؤثر على الإنتاج يف الأنظمة املائية الطبيعية.

املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  اأ�سارت  وقد 
اإلى عدد من التاأثريات ال�سلبية الأ�سا�سية   )IPCC, 2007a(
املياه  اأ�سماك  وم�سايد  املائية  الأحياء  تربية  على  املناخ  لتغري 
العذبة، مبا يف ذلك: )1( الإجهاد النا�سئ عن ارتفاع احلرارة 
اأدنى(،   pH( احلمو�سة  وارتفاع  الأوك�سيجني  على  والطلب 
اأحداث   )3( امل�ستقبل،  يف  اأكيدة  غري  مياه  اإمدادات   )2(
والظواهر  الأمرا�ض  وترية  ارتفاع   )4( قا�سية،  مناخية 
ال�سّمية، )5( ارتفاع م�ستوى مياه البحر وت�سارب م�سالح مع 
�سرورات حماية ال�سواطئ، )6( توافر غري اأكيد يف امل�ستقبل 
وت�سمل  الطبيعية.  امل�سايد  من  والزيوت  ال�سمك  لعلف 
حتويل  وكفاءة  للنمو  مرتفعة  معدلت  الإيجابية  التاأثريات 
ع امل�ساحة، وا�ستخدام  الأغذية، واإطالة مو�سم الرتبية، وتو�سّ

م�ساحات جديدة بفعل انح�سار الغطاء اجلليدي.

تت�سبب  اأن  احلرارة  درجات  يف  الرتفاعات  �ساأن  ومن 
على  اأي�سًا  توؤثر  قد  لكنها  النمو،  يف  مو�سمية  بارتفاعات 
جمموعات الأ�سمـاك يف الطرف الأعلى من منطقة حتملها 
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احلراري. وتتفاعل احلرارة املتزايدة مع تغريات اأخرى، مبا 
والن�سادر  النيرتوجني  وازدياد   pH درجـة  تراجع  ذلك  يف 
هذه  نتائج  اأما  الأي�سية.  التكاليف  فتزداد  )اأمونيا(، 
.)Morgan et al., 2001( التفاعالت فتعترب  فر�سية ومعقدة

�سيكون للتغريات يف الإنتاج الأويل والتحول عرب ال�سل�سلة 
تكون  وقـد  امل�سايـد.  على  كبري  تاأثري  املنـاخ  بفعل  الغذائية 
على  ال�سامل  والتاأثري  �سلبية،  اأو  اإيجابية  التغريات  هذه 
امل�ستوى العاملي ما زال غري معروف )IPCC, 2014(. اإل اأن 
جماعي  نفوق  حالت  حدوث  يف  �سببًا  كان  املناخي  التغري 
والأ�سماك  النباتات  ذلك  يف  مبا  املائية،  الأنواع  من  لكثري 
املنّمطة  الوبائية  البيانات  نق�ض  لكن  والثدييات.  واملرجان 
عملية  ي�سّعب  لالأمرا�ض  امل�سببة  الكائنات  عن  واملعلومات 

.)Harvell et al., 1999( حتديد الأ�سباب

VI. اأثر التغريرّ املناخ على اإنتاجية الغابات 

املئة  يف   6.6 ت�سكل  هكتار  األف   928 نحو  الغابات  تغطي 
تقريبًا  امل�ساحة  هذه  ثلث  ويقع  العربي.  العامل  م�ساحة  من 
يف  ارتفاعًا  النمذجة  درا�سات  تتوقع  وفيما  ال�سودان.  يف 
�سوف  املناخ،  تغري  مع  العاملي  ال�سعيد  على  اخل�سب  اإنتاج 
ي�سهد الإنتاج الإقليمي تقلبية وا�سعة، �سبيهة بتلك املذكورة 
اإلى  اأي�سًا  يوؤثر  �سوف  املناخ  تغري  اأن  كما  املحا�سيل.  ب�ساأن 
حد كبري على خدمات اأخرى، مثل البذور واجلوز والأ�سماغ 
والطب  الأدوية  يف  امل�ستعملة  والنباتات  احليوانات،  و�سيد 
�ستتميز  كمـا  التجميل.  م�ستح�سرات  و�سناعـة  النباتي 
املناطقي.  والتوزع  التنوع  من  عالية  بدرجة  التاأثريات  هـذه 
الكربون  اأوك�سيد  ثاين  تاأثريات  اأن  حديثة  درا�سات  وتقرتح 
قيمًا  لتعتمد  ُتراجع  اأن  ميكن  الأ�سجار  منو  على  املبا�سرة 
اأدنى من تلك املفرت�سة �سابقًا يف مناذج منو الغابات. واأ�سار 
الإنتاجية  �سايف  متو�سط  اأن  اإلى   FACE درا�سات  من  عدد 
الأولية )NPP( يرتفع بن�سبة 23 يف املئـة يف اأغرا�ض الأ�سجار 
اليافعـة عند تركيز 550 جـزءًا يف املليون من ثاين اأوك�سيد 
�سجرة  غر�سة  يف  ولكن   .)Norby et al., 2005( الكربون 
 Korner  ( واآخرون    كورنر  وجد  عام،   100 عمرها  قدمية 
حافزًا �ساماًل �سعيفًا لنمو ال�ساق على فرتة    )et al., 2005
الأويل  الرتفاع  تقييد  ميكن  ذلك،  اإلى  اإ�سافة  �سنوات.  اأربع 
يف النمو بفعل املناف�سة وال�سطراب وملّوثات الهـواء وقيود 
وتعتمد   ،)Karnosky, 2003( اأخرى  وعوامل  املغذيات 

ال�ستجابة على املوقع والنوع.

اأجري يف ال�سنوات الأخرية عدد من الدرا�سات الطويلـة الأمد 
 .)IPCC, 2007a( عن العر�ض والطلب على منتجات الغابات
وتتوقع هذه الدرا�سات حتوًل يف احل�ساد من الغابات الطبيعية 

تغري  اأن  مع  واأخريًا،   .)Hagler, 1998( املزروعة  الغابات  اإلى 
التاأثري  فاإن  احلرجية،  املوارد  توافر  على  يوؤثر  �سوف  املنـاخ 
الب�سري، ل �سيما التغيري يف ا�ستخدام الأرا�سي واإزالـة الغابات، 

.)Zhao, et al., 2005(   يرّجـح اأن يكون يف غايـة الأهمية

VII. تكييف الزراعة يف العامل العربي 

املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  عّرفت   ،2001 العام  يف 
يحدث  تعديل  اأي  تعني  باأنها  »التكّيف«  كلمة  املناخ  بتغرّي 
ا�ستجابة  القت�سادية  اأو  الجتماعية  اأو  البيئية  الأنظمة  يف 
وتاأثرياتها.  ومفاعيلها  املتوقعة  اأو  الفعلية  املناخية  للحوافز 
وت�سري هذه الكلمة اإلى التغريات يف العمليات اأو املمار�سات 
اأو البنى للتخفيف من الأ�سرار املمكنة اأو منعها اأو ال�ستفادة 
من الفر�ض املت�سلة بالتغريات يف املناخ. وهي تنطوي على 
تعديالت للتخفيف من تاأثر اجلماعات اأو املناطق اأو الأن�سطة 

.)IPCC, 2001( بتغري املناخ وتقلبه

النامية  البلدان  يف  الزراعي  للقطـاع  العالية  التاأثر  درجة 
التكّيف.  خطط  اأولويات  لوائح  اأعلى  يف  ت�سعـه  اأن  يجب 
على  جّدية  تاأثريات  له  تكون  اأن  يتوّقع  املناخ  تغرّي  اأن  ومع 
القطاع الزراعي يف العامل العربي، ل ُتبذل حاليًا اإل جهود 
وخطوات متوا�سعة يف جمالت البحث العلمي والتخفيف 

والتكّيف.

من  عالية  م�ستويات  الزراعة  اأظهرت  لطاملا  تاريخيًا، 
قابلية التكّيف مع التقلبات املناخية. وبالن�سبة اإلى اأنظمة 
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اأ�ساليب  لتغيري  عديدة  ممكنـة  طرق  تربز  املحـا�سيل، 
واجلوية  املناخية  التغريات  مع  التعامل  اأجل  من  الإدارة 
هذه  وت�سمـل    .)Challinor et al., 2007( املتوقعة 

التكييفات  ما ياأتي:

بات  واملخ�سّ والأنواع  الأ�سناف  مثل  املدخالت،  تغيري  اأ.  
وكميات الري وتوقيته وممار�سات اأخرى لإدارة املياه.

ا�ستخدام اأو�سع للتكنولوجيات الب�سيطة املالئمة. ب.  

باملاء،  الت�سّبع  اأي  التغّدق،  دون  للحوؤول  مائية  اإدارة  ج.  
مناطق  يف  املغذيات  ور�سح  الرتبة  اجنراف  من  واحلد 

ت�سهد ارتفاعات يف هطول املطر.

تغيري توقيت اأن�سطة زراعة املحا�سيل اأو مواقعها. د.  

تربية  مثل  اأخرى  زراعية  اأن�سطة  بدمج  الدخل  تنويع  هـ.  
املوا�سي.

والأمرا�ض  الآفات  اإدارة  ممار�سات  فعالية  حت�سني  و.  
والأع�ساب ال�سارة.

من  للتخفيف  املو�سمية  املناخية  التوقعات  ا�ستخدام  ز.  
خماطر الإنتاج.

يف تقريرها �سنة 2014، اقرتحت الهيئة احلكومية الدولية 
اإلى  بالن�سبة  الآتية  التكّيف  اإجراءات  املناخ  بتغرّي  املعنية 

:)IPCC, 2014( اأفريقيا واآ�سيا

املحا�سيل  اأنواع  )مثل  للتكيف  تكنولوجية  ا�ستجابات  اأ.  
التي تتحمل الإجهاد، والري، ونظم املراقبة املعززة(.

وموارد  الت�سليف  اإلى  املالكني  �سغار  و�سول  تعزيز  ب.  
الإنتاج احلا�سمة الأخرى.

والوطنية  املحلية  امل�ستويات  على  املوؤ�س�سات  تقوية  ج.  
الإنذار  نظم  ذلك  يف  )مبا  الزراعة  لدعم  والإقليمية 

املبكر( وال�سيا�سات املوجهة اإلى الن�ساء.

املزروعة  الغابات  )مثل  الزراعي  التكّيف  ا�ستجابات  د.  
والزراعة احلافظة(.

الزراعية  املمار�سات  )مثل  للمياه  كفاءة  اأكرث  ا�ستخدام  هـ.  
املح�سنة، واإدارة الري، والزراعة املرنة(. 

على  املناخ  تغرّي  مع  للتكّيف  كثرية  خيارات  حتديد  مت  لقد 
والغابات  الزراعة  اإلى  بالن�سبة  وذلك  ال�سيا�سات،  اأ�سا�ض 
اأن  وميكن   .)Easterling et al., 2004( الأ�سماك  وم�سايد 
ت�سمل هذه اخليارات اأن�سطة تكيف مثل تطوير البنية التحتية 
وموؤ�س�سات  جماعة  اإطار  يف  التكّيف  على  القدرة  بناء  اأو 
�سنع  بيئة  بتغيري  ذلك  يتم  ما  وغالبًا  اأو�سع.  م�ستخِدمة 
القرارات التي حت�سل �سمنها اأن�سطة التكيف على م�ستوى 
التكيف  ا�سرتاتيجيات  ت�سميم  عملية  وتواجه  الإدارة. 
الوطنية وتطبيقها على قطاع الزراعة عددًا من احلواجز، مبا 
فيها قيود القاعدة العلمية القائمة، وال�ست�سعارات اخلا�سة 
والقدرة  احلالية،  وال�شغوط  الظروف  ظل  يف  بال�شيا�شات 
التكيفية ال�سعيفة للجماعات الريفية، وانعدام الدعم املايل، 

وغياب اإطار موؤ�س�سي منا�سب.

اأ�سار تقرير »اأفد« عام 2010 اإلى اأن التغريات ال�سرتاتيجية 
مائيًا  توازنًا  اأحدثت  املناخ  لتغرّي  نتيجة  املياه  �سيا�سات  يف 
افرتا�سيًا اإيجابيًا ، نظرًا اإلى اأن املياه اأ�سبحت جزءًا ل يتجزاأ من 
املح�سول الزراعي امل�ستورد. وهذا دفع عددًا من بلدان جمل�ض 
التعاون اخلليجي اإلى ال�سعي ل�ستمالك اأرا�ض زراعية وحتى 
واآ�سيـا،  اأفريقيـا  يف  نامية  بلدان  يف  الأ�سماك  ل�سيد  حقوق 

لتاأمني الغذاء لل�سكان الذين تتنامى اأعدادهم ب�سرعة.

VIII.  خامتة  وتو�سيات

الأمن الغذائي هو حتد دويل متنام ُيلم�ض ب�سكل خا�ض يف 
ال�سكاين  النمو  هي  فيه  توؤثر  التي  والعوامل  العربي.  العامل 
غري  املناخية  والظروف  املائية،  املوارد  وحمدودية  املطرد، 
واأ�ساف  والقت�سادي.  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  وعدم  املالئمة، 
لذلك  وغمو�سًا.  جديدًا  رئي�سيًا  حتديًا  ذلك  اإلى  املناخ  تغري 
ويجب  كبري.  حد  اإلى  مطلوب  املناخ  تغرّي  مع  التكّيف  فاإن 
املحلي  املرياث  من  مزيج  على  التكّيف  ا�سرتاتيجيات  بناء 
املنطقة  هذه  يف  التكّيف  وهدف  احلديثة.  والتكنولوجيات 
والقدرة  املياه  ا�ستخدام  كفاءة  حت�سني  نحو  اأ�سا�سًا  موجه 
الطاقة  مدخالت  وتخفي�ض  والإجهاد،  احلرارة  حتمل  على 

امل�ستخدمة لإنتاج املحا�سيل.

بالتكّيف  يتعلق  اإجراء  التخاذ  رئي�شي  �شرط  القدرات  وبناء 
مع تغرّي املناخ، لتح�سني قدرة املجتمع على النتفاع بالعلوم 
والتكنولوجيا والرتاث لدى و�سع اخلطط وتنفيذها. والوعي 
وو�سع  املجتمع  اأولويات  لتحديد  اأي�سًا  مطلوبان  والدعم 
اإجراءات  مع  املجتمع  تفاعل  اأن  كما  املنا�سبة.  ال�سيا�سات 
التدريب  برامج  ت�سميم  يجب  لذلك  حيوية.  م�ساألة  التكيف 
والتوعية بعناية لتح�سني تنفيذ خمططات التكّيف يف الوقت 

املنا�سب.
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ملحظات

هذا الف�سل مبني على الف�سل الذي كتبه الدكتور . 1

تقرير  يف  وُن�رس  الغذاء  اإنتاج  حول  حديد  اأبو  اأمين 

»اأفد« ل�سنة 2009 حول اأثر تغي املناخ يف البلدان 
 .)AFED, 2009( العربية

لتثبيت . 2 اأي�سي  �سبيل  هو   C3 الكربون  تثبيت 

العملية  فهذه  ال�سوئي.  التمثيل  يف  الكربون 

والروبولوز  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  ل  حتورّ

اإىل  كربون(   5 من  ر  �سكرّ  ،  RuBP( بيفو�سفات 

3.2ـ فو�سفوغلي�سيات من خالل املعادلة التالية:

وحتدث هذه املعادلة يف كافة النباتات كخطوة اأوىل من 

دورة كالفن.

CO2 + RuBP → 2,3-phosphoglycerate

اآليات . 3 ثالث  من  واحدة  هو   C4 الكربون  تثبيت 

بيوكيميائية، اإىل جانب الـ C3  والتمثيل ال�سوئي 

»تثبيت«  لـ  الأر�سية  النباتات  يف  تعمل   ،CAM

الغازية  اجلزيئات  )ربط  الكربون  اأوك�سيد  ثاين 

ال�سكر  لإنتاج  النبتة(  داخل  حملولة  بات  مبركرّ

التمثيل  اإىل جانب  ال�سوئي.  التمثيل  من خالل 

م على  C4  كتقدرّ تثبيت   يعتبرَ   ،CAM ال�سوئي 

يف  العاملة   C3 القدمية  الكربون  تثبيت  اآلية 

ميل  تتخطيان  الآليتان  وكلتا  النباتات.  معظم 

الروبي�سكو (RuBisCO) )الأنزمية الأوىل يف دورة 

د طاقة  ز بال�سوء، اأو تبدرّ كالفن( اإىل التنف�س املحفرّ

من خالل ا�ستعمال الأوك�سيجني للتخفي�س من 

اإلرّ  الكربون.  اأوك�سيد  ثاين  اإىل  الكربون  بات  مركرّ

الطاقة  من  اأكب  اًل  ُمدخرَ ي�ستلزم    C4 تثبيت  اأنرّ 

 C4 الـ  فنباتات   .ATP ب�سكل   C3 الـ  يف  منه 

اأوك�سيجني  عن   (RuBisCO) الروبي�سكو  تف�سل 

تًة الكربون يف خاليا امليزوفيل  الغالف اجلوي، مثبرّ

لنقل  واملالت  الأوك�سالواأ�سيتات  وم�ستخدمًة 

اأنزميات  و�سائر  الروبي�سكو  اإىل  ت  املثبَّ الكربون 

بان  دورة كالفن املعزولة يف اخلاليا املحزمة. واملركرّ

ذرات  اأربع  على  كالهما  يحتويان  الو�سيطان 

.C4 كربون، من هنا ت�سمية الكربون 4 اأو
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طاقة عط�سى اأم مياه جائعة؟

ر�أي

جنيب �سعب

»الطاقة العط�سى« عنوان تقرير للبنك الدويل عن ال�سغط الذي ي�سببه 
اإنتاج الطاقة  اإنتاج الطاقة عامليًا على املوارد املائية. ت�ستخدم املياه يف 
الغاز  ال�سم�سية كما  الألواح  اأم  والغاز  النفط  اأكانت من  باأنواعها كافة، 
احليوي والطاقة النووية. �سنة 2035، �سريتفع ا�ستهالك الطاقة 50 

يف املئة، بينما يرتفع ا�ستهالك املياه 85 يف املئة.

اإذا اأردنا اإ�سدار تقرير عن املو�سوع خا�ش باملنطقة العربية، فمن الأ�سح 
و�سخها  املياه  حتلية  اإن  اإذ  اجلائعة«،  »املياه  عنوان  عليه  نطلق  اأن 
العربية،  البلدان  بع�ش  يف  الطاقة  ا�ستهالك  ن�سف  تاأكل  وتوزيعها 

مقارنة مع 8 يف املئة على م�ستوى العامل.

ل توجد منطقة اأخرى يف العامل ترتبط فيها موارد الطاقة واملياه على 
الأكرث  هي  التي  املنطقة،  فهذه  العربية.  املنطقة  يف  كما  ح�سا�ش  نحو 
ذاته  الوقت  يف  تختزن  الأر�ش،  وجه  على  املياه  موارد  يف  وفقراً  جفافًا 
توفري  يف  اأ�سا�سيًا  دوراً  النفط  ويلعب  العاملي.  النفط  احتياطي  معظم 
حاجة العرب الى املياه والغذاء، خا�سة لتحلية مياه البحر يف منطقة 
تنتج ن�سف املياه املحالة على م�ستوى العامل، وتعتمد ب�سكل اأ�سا�سي 

على �سخ املياه اجلوفية للري.

احلادي  القرن  نهاية  فمع  تفاقمًا،  املياه  م�سكلة  �سيزيد  املناخ  تغري 
والع�سرين �ستخف كمية الأمطار يف املنطقة العربية مبعدل 25 يف املئة 
ويزداد التبخر مبعدل 25 يف املئة. رغم هذا، فاإن كفاءة الري هي بني 
بع�ش  يف  للمياه  الفردي  ال�ستهالك  يتجاوز  حني  يف  العامل،  يف  الأدنى 
الدول العربية الأكرث جفافًا اأعلى املعدلت العاملية. ن�سف املياه العادمة 
يتم ت�سريفها اأر�سًا وبحراً بال معاجلة، بينما ل يعاد ا�ستخدام اأكرث من 

املعاجلة. املياه  من  املئة  يف   20

وقد وجد تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية حول الطاقة امل�ستدامة 
املياه. فمع  اإدارة قطاع  العربي ل تقل �سوءاً عن  الطاقة  اإدارة قطاع  اأن 
اأن كثافة ا�ستخدام الطاقة وانبعاثات الكربون للفرد هي بني الأعلى يف 
العامل، يعاين اأكرث من 50 مليون عربي فقراً يف خدمات الطاقة. وبينما 
ينمو ا�ستهالك الطاقة بن�سبة 8 يف املئة �سنويًا، ل يتجاوز معدل النمو 
الطاقة  اإنتاج  يف  الكفاءة  انعدام  يعك�ش  وهذا  املئة.  يف   4 القت�سادي 
املئة منها يذهب هدراً.  يف   50 اأن  الدرا�سات  تقدر  وا�ستهالكها، بحيث 
اأن يوفر ن�سف  واملياه ميكن  الطاقة  تدابري كفاءة  فاإن مزيجًا من  لهذا، 

ال�ستهالك، مع الإبقاء على م�ستويات الإنتاج القت�سادي احلالية.

اإلى  املياه والطاقة حتّولهما  فاإن جمانية  العاملية،  التجارب  يف �سوء 

يف  هي  املحدود  غري  والدعم  املتدنية  فالأ�سعار  مهدورين.  موردين 
املنطقة  يف  البيئي  والتدهور  والتلويث  والهدر  الكفاءة  عدم  اأ�سا�ش 
امل�ستهلك  يدفعه  الذي  ال�سعر  معدل  املثال،  �سبيل  على  العربية. 
للمياه ل يتجاوز 35 يف املئة من كلفة اإنتاجها، ويف حالة املياه املحالة 
والطاقة،  املياه  لأ�سع�ار  املن�سبط  الدعم غري  املئة فقط.  10 يف  فهو 
العقبة  هو  العربية،  البلدان  بع�ش  يف  املئة  يف   95 الى  ي�سل  الذي 
الرئي�سية يف وجه حتقيق نتائج ملمو�سة لرت�سيد ال�ستهالك. فهذه 
 90 اأكرث من  اإن  اإذ  الفقراء،  ت�ساعد  ول  الهدر  ت�سّجع على  املمار�سة 
اإنه عمل �سبيه  الأغنياء.  اإلى  الأ�سعار تذهب  املئة من مبالغ دعم  يف 
مثاًل،  الأعالف  لزراعة  اجلوفية  املياه  تهدر  اأن  اجلماعي  بالنتحار 
ل�ستخدامها يف اإنتاج الألبان وت�سديرها، واأن ت�ستخدم املياه املحالة 



155 البيئة العربية: الأمن الغذائي

يف  املعاجلة  ال�سرف  مياه  التخل�ش من  يتم  احلدائق، يف حني  لري 
البحر وال�سحراء.

اأنظمة ت�سعري حتظى  اعتماد  للمياه والطاقة تتطلب  ال�سليمة  الإدارة 
وت�سرتجع  القت�سادية  الكفاءة  وتوؤمن  املحلية،  املجتمعات  بقبول 
الكلفة، مع �سمان العدالة. والإدارة احلكيمة للمياه والطاقة يف العامل 
العربي لي�ست جمرد رفاهية بل �سرورة وجودية تتوقف عليها حياة 
م�ستويات  ا�ستمرت  اذا  اأنه  نعرف  اأن  هذا  لإثبات  ويكفي  املنطقة. 
ال�ستهالك على ما هي عليه، ف�ست�سطر معظم دول اخلليج امل�سدرة 
للنفط اليوم اإلى ا�ستخدام كل اإنتاجها النفطي حمليًا بعد ع�سر �سنوات، 

ما يحرمها مداخيل كبرية.

يف املقابل، برزت موؤ�سرات اإيجابية خالل الفرتة الأخرية، حيث با�سرت 
الكف�اءة  تعزيز  ط�ريق  عن  جدية،  اإج�راءات  العربية  الدول  بع�ش 
واإع�ادة النظر يف برامج الدعم احلالية وتنويع م�سادر الطاقة باإدخال 
يبدو  الكهرباء.  اإنتاج  عمليات  يف  النووية  والطاقة  املتجددة  الطاقة 
للمي�اه  ر�سي�دة  اإدارة  اعتماد  اأن  اأخ�رياً  اأيقن�وا  ال�سيا�س�ات  �سانعي  اأن 

والطاق�ة مهم�ة ل حتتم�ل النتظ�ار.

نا�رس  )اأفـد(،  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  عام  اأمني  �سعب،  جنيب 

ورئي�س حترير »البيئة والتنمية«. هذا الراأي ماأخوذ من كلمة األقاها يف الأمم 

املتحدة يف �سباط )فباير( 2014 بدعوة من رئي�س اجلمعية العمومية.
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الأعالف  املوا�شي  وترعى  الريفية.  املجتمعات  يف  النا�س  ماليني  اأرزاق  يف  ي�شاهـم  تقليديًا  ن�شاطـًا  العربي  العامل  يف  املا�شيـة  تربيـة  ُتعترب 
ال�شحيحة يف الأرا�شي القاحلة بغالبيتها، لتحويلها اإلى منتجات قّيمة غذائيًا واقت�شاديًا.

اأمناط اال�ستهـالك واال�سترياد  ى معظم حاجاتها من خالل اال�سترياد. لكن  والبلدان العربية �سديدة اال�ستهالك للمنتجات احليوانيـة، وُتلبَّ
ر ا�سترياد املنتجات احليوانيـة بنحو 8.6 بليون دوالر عام 2011. لي�ست مت�سقة، وهي ت�سجل م�ستويات مرتفعة يف منطقة اخلليج، حيث ُقدَّ

ع اأن يزداد هـذا اال�ستهالك يف امل�ستقبل، تدفعه ثالث قوى: منو  مقارنـة بـ7.8 بليون دوالر يف بقية البلدان العربية جمتمعة عام 2011. وُيتوقَّ
ال�سكان، ومنو الرثوة، ومنو التح�سر.

التحتيـة  البنيـة  وغياب  وامليـاه،  االأعـالف  �سعيد  على  الطبيعيـة  املوارد  ندرة  يف  يتمثل  حتديًا  احليوانيـة  الرثوة  قطـاع  اإنتاجيـة  وتواجـه 
واخلدمات الداعمـة، وتاريخ من ال�سيا�سات الع�سوائية التي اأثرت �سلبًا يف القطاع. وتواجه البلدان العربيـة اعتمادًا ثقياًل على واردات االأعالف، 
ا�ستنفـاد  اإلى  حمليًا   االأعـالف  لزراعـة  حماوالت  اأدت  بعدما   ،)2012 عام  فقط  رئي�سيـة  اأعـالف  )الأربعة  دوالر  بليون   10.4 بنحو  املقدرة 
احتياطات مائية غري متجددة. كـذلك تعر�ست املـراعي، وهي امل�سدر الطبيعي لالأعـالف يف االأنظمـة املختلطـة والرعويـة، اإلى تدهور كبري 

اأدى اإلى خ�سارة التنوع احليوي وتاآكل الرتبة وتراجع قدرة املراعي على التحمل، ما خف�ض بالتايل اإنتاجية الرثوة احليوانية.

قـدرة  ثبتت  وقـد  اإنتاجي.  نظـام  كل  داخل  القطاع  تواجـه  التي  امل�ساكل  ومعاجلة  اجلهـود  تكامل  طريق  عن  للتح�سني،  قابلة  ال�سورة  لكن 
املوارد  على  ال�سلبي  تاأثريها  ل�سبط  تنظيمي  اإطـار  اإلى  حاجـة  ثمـة  لكن  با�ستمرار،  املتزايد  احل�سري  الطلب  تلبية  على  املكثفـة  االأنظمـة 
الطبيعيـة وال�سحة العامة واأرزاق املنتجني ال�سغار. وت�سكـل االأنظمة املختلطة اأكرب جـزء من القطاع، حيث تعترب املوا�سي موردًا ي�سد الفجوة 
الغذائية اأو املالية للعائلة حني تدعو احلاجة. و�سوف ي�ستفيد هذا النظام كثريًا من خدمات العناية ال�سحية احليوانية الهادفـة ومن خدمات 
ماليـة واأخرى متعلقة بالبنية التحتية، اإلى جانب الو�سـول اإلى مـوارد بديلة لالأعالف اأرخ�ض ثمنًا، مثل املنتجات اجلانبية لقطاع ال�سناعة 
الغذائية. اأخريًا، يبقى االإنتاج احليواين الرعوي والبعلي هو االأكـرث مرونـة يف وجـه اجلفاف ال�سديد، لكن احلاجة تقت�سي �سيا�سات داعمة 

حلركة املوا�سي وو�سولها اإلى املراعي.

هناك اأهمية كربى للتعاون البيئي العربي من اأجل حت�سني ا�ستخدام املوارد امل�سرتكـة لالإنتاج احليواين و�سد الثغرات يف حاجات كل بلد من 
خالل الدعم املتبادل واملن�سق.
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I.  مقدمة

اأدت الرثوة احليوانية دورًا تقليديًا يف خمتلف نواحي االأمن 
والو�سول،  االإمدادات،  وا�ستقرار  االإنتاج،  العربي:  الغذائي 
اإلى  بالن�سبة  للمدخول  مهم  مــورد  هي  كذلك  والنوعية. 
املحلي  الناجت  يف  اقت�سادي  وم�ساهم  ال�سغار،  املالكني 
االإجمايل. ومتّثل الرثوة احليوانية اأحد االأ�سول الفاعلة على 
وم�سدرًا  املدخول،  اأو  للغذاء  متوافرًا  وم�سدرًا  ال�سنة،  مدار 
 Rota and Thieme,( االجتماعية  واملكانة  والقيم  للفخر 

.)2009; Otte et al., 2012; Hassane, 2013

وقد اأعادت االجتاهات العاملية ت�سكيل قطاع الرثوة احليوانية 
املتزايدة  املداخيل  تدفعهمـا  مرتفعني،  وا�ستهالك  بطلب 
لذلك،  وا�ستجابة  حت�سرًا.  ــزدادون  ي الذين  ال�سكان  ومنو 
املتزايد،  املتزايد للقطاع، بدفع من الطلب  التكثيف  تعر�ض 
وا�سعة  �سلبية  و�سحية  بيئية  بتداعيات  تتعلق  النتقادات 
املناطق  يف  ال�سغار  املربون  يتعر�ض  املقابل،  ويف  النطاق. 
الريفية و�سبه احل�سرية والرعاة يف االأرا�سي اجلافة لتهمي�ض 
متزايد، وعليهم مواجهة حتدي تغري املناخ والفقر. وتفاقمت 
هذه االجتاهات العاملية يف املنطقة العربية التي تعاين �سحًا 

يف املوارد الطبيعية.

واإمكاناته  للقطاع،  املتوقع  التطور  الف�سل  هذا  يعر�ض 
لنظم  اخلا�سة  ال�سفات  على  خا�ض  تركيز  مع  وحتدياته، 
الرثوة احليوانية. ويختتم هذا الف�سل بتو�سيات خم�س�سة 
لكل نظام، تهدف اإلى �سمان ا�ستدامة القطاع وتوفري االأمن 

الغذائي املتعلق بالرثوة احليوانية عرب العامل العربي. 

يعالـج هذا   الف�سل االأ�سئلة االآتية:

• تلبية 	 يف  العربية  احليوانية  الــرثوة  اإنتاج  دور  هو  ما 
الطلب املتزايد؟ وباأي كلفة؟

• العي�ض 	 اأ�سباب  ا�ستدامة  يف  احليوانية  الرثوة  دور  ما 
للعرب الفقراء يف املناطق القاحلة؟

• الفجوات 	 من  التخفيف  يف  احليوانية  الــرثوة  دور  ما 
الغذائية املو�سمية وحت�سني الو�سع الغذائي للعائالت؟

II.  حتليل قطاعي

اأ.  العر�ض والطلب

يف  احليوانية  الرثوة  على  الطلب  يف  م�ستمر  منو  لوحظ 
اأمناط  املا�سي، كما يتبنّي من  العقد  العربية خالل  البلدان 
للفرد  الد�سم  الكامل  احلليب  مكافئ  اأن  ر  ُيقدَّ اال�ستهالك: 
 2000 العامني  بني   81 اإلــى   72 من  زاد  بالكيلوغرام 
و2014، فيما ازداد ا�ستهالك اللحوم )مكافئ وزن الذبيحة 

.)FAO, 2013(  28 من 21 اإلى )للفرد بالكيلوغرام

الغذائية  العادات   Musaiger et al., 2011 ا�ستطلع  واإذ 
اأن تناول ال�سعرات احلرارية ازداد خالل  اإلى  اأ�ساروا  للعرب، 
امل�سدر  احليواين  الدهن  وكان  املا�سية.  الثالثني  ال�سنوات 
الرئي�سي لل�سعرات احلرارية يف البلدان العربية الرثية، فيما 
كانت امل�سادر النباتية امل�ساهم االأبرز يف البلدان ذات املداخيل 
حيث  وال�سودان  ال�سومال  با�ستثناء  واملتو�سطة،  املتدنية 
يف  ولفتوا  احليوانية.  للمنتجات  عال  ا�ستهالك  وجود  تبنّي 
الغذائية  العادات  هذه  على  اعتمادًا  العرب،  اأن  اإلى  تقريرهم 
والتغريات يف اأمناط العي�ض، يواجهون م�سكلتني �سحيتني 
والنواق�ض  الناق�سة  التغذية  هما  متعار�ستني،  خطرتني 
بالتغذية  املرتبطة  املزمنة  واالأمرا�ض  جهة،  من  التغذوية 
القلبية  واالأمرا�ض  املرتفع  وال�سغط  وال�سكري  البدانة  مثل 
الوعائية وبع�ض اأنواع ال�سرطان من جهة اأخرى. واأ�ساروا اإلى 
اأن دعم اأ�سعار اللحوم احلمراء والدهون احليوانية يف بع�ض 
البلدان قد ي�ساهم يف زيادة انت�سار االأمرا�ض القلبية التاجية 
اللحوم عاليًا  اإذا كان ا�ستهالك هذه  ال�سرطان،  اأنواع  وبع�ض 
يعي�سون  الفقراء  العرب  اأن  يبدو  املقابل،  يف  طويلة.  ولفرتة 
الدم  فقر  عمومًا  ويواجهون  نباتية،  اأكرث  غذائي  نظام  على 

ب�سبب اال�ستهالك غري الكايف للحديد.

هذه النظرة املخت�سرة ت�سلط ال�سوء على الدور الذي ميكن 
الغذائي  الو�سع  حت�سني  يف  احليوانية  املنتجات  توؤديه  اأن 
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يف البلدان العربية. ويبدو اأن امل�ستوى العايل من ا�ستهالك 
الدهن احليواين يف البلدان الغنية �سيكون قيد امل�ساءلة يف 
تفتقر  فيما  ال�سلبي،  ال�سحي  تاأثريه  ب�سبب  البعيد  االأجل 
احليواين.  للربوتني  كاف  تناول  اإلى  الفقراء  العرب  غالبية 
خ�سو�سًا  الفقر،  وانت�سار  املرتفع  ال�سكاين  النمو  �سوء  ويف 
ت�ستمر  اأن  ح  ُيرجَّ احل�سرية،  و�سبه  الريفية  املناطق  يف 

احلاجة اإلى منتجات حيوانية يف االرتفاع.

للبنك  تقرير  اأوردها  بنيوية  عوامل  املتزايد  الطلب  وتدفع 
الدويل ومنظمة االأغذية والزراعة )فاو( وال�سندوق الدويل 
االأمن  »حت�سني  اإلــى  يهدف  )اإيفاد(  الزراعية  للتنمية 
 World Bank, FAO and( العربية«  البلدان  يف  الغذائي 

.)IFAD, 2009

�سافيًا  ا�ستريادًا  البلدان  اأكرث  من  العربية  البلدان  ُتعتربرَ 
الغذائية  احلرارية  ال�سعرات  من  حاجاتها  فن�سف  للغذاء، 
يف  ال�سكاين  النمو  معدل  ر  وُيقدَّ ــواردات.  ال على  تعتمد 
البلدان العربية بنحو 1.7 يف املئة، وهو رقم يفوق املتو�سط 

يف  �سريعة  زيادة  جانب  اإلى  املئة،  يف   1.1 البالغ  العاملي 
مقارنة  املئة،  يف   3.4 بنحو  املقدر  املدخول  منو  معدل 
نف�سه،  الوقت  ويف  املئة.  يف   3 البالغ  العاملي  باملتو�شط 
 3 بنحو  منوه  ر  ُقدِّ متزايدًا،  حت�سرًا  العربية  البلدان  تواجه 
العاملي  باملتو�شط  مقارنة  و2006،   1990 بني  املئة  يف 
الزراعي،  القطاع  منو  اأن  ويبدو  املئة.  يف   2.2 �سجل  الذي 
معاق  املتزايد،  للطلب  ا�ستجابة  احليوانية،  الرثوة  فيه  مبا 
 1.7 بنحو  املقدر  الزراعية  لالأرا�سي  البطيء  بالنمو  جزئيًا 
 1995 بني  عامليًا،  املئة  يف   2.3 بنحو  مقارنة  املئة،  يف 
والأن  وعلف.  كغذاء  احلبوب  اإنتاج  يف  يوؤثر  ما  و2005، 
املياه  �سح  يربز  عمومًا،  قاحل  مناخ  ذات  العربية  البلدان 
كعقبة اأخرى، مع االأخذ يف االعتبار االعتماد الكثيف على 
ا�ستغالل موارد املياه املتجددة بن�سبة 75 يف املئة، مقارنة 

اأخرى. مناطق  يف  املئة  يف  بنحو 30 

الرثوة  اإنتاج  يف  الزيادة  تكن  مل  العر�ض،  �سعيد  وعلى 
الطلب  تلبِّ  ومل  العربية،  البلدان  عرب  مت�ساوية  احليوانية 

على رغم من وجود اأعداد مهمة من احليوانات.

نظام يقوم على املراعي/�شديد القحولة

نظام يقوم على املراعي/قاحل – �شبه قاحل

نظام يقوم على املراعي/رطب – �شبه رطب

نظام خمتلط بعلي/�شديد القحولة

نظام خمتلط بعلي/قاحل – �شبه قاحل

نظام خمتلط بعلي/رطب – �شبه رطب

نظام خمتلط بعلي/مرتفعات معتدلة – ا�شتوائية

نظام خمتلط مروي/�شديد القحولة

نظام خمتلط مروي/قاحل – �شبه قاحل

مناطق ح�رضية

ع نظم الإنتاج احليواين يف البلدان العربيةال�شكل 1 توزُّ

ARABSPATIAL, 2014. :امل�شدر



الرثوة احليوانية والأمن الغذائيالف�صل 1606

العربية  البلدان  يف  احليوانية  الرثوة  اإنتاج  من  اأي�سًا  ويحد 
 ARABSPATIAL,(  )1 )ال�سكل  االإنتاجية  النظم  توزع 
اإن الغالبية ال�ساحقة من االأرا�سي  2014(. ومن نافل القول 
يف  تقع  املئة،  يف   90 الى  ت�سل  وبن�سبة  كمراٍع،  امل�سنفة 
مناطق قاحلة اأو �سبه قاحلة. وتتعر�ض هذه املناطق القاحلة 
تقديرات  اإلى  ا�ستنادًا  للفقر،  وا�سع  انت�سار  اإلى  ال�سا�سعة 
»النظم  تقرير  يف  مت  ُقدِّ االإنتاجية  النظم  وفق  الفقر  لتوزع 
 FAO and World( »فاو«  اأعدته  الذي  والفقر«  الزراعية 
املناطق  �سمن  من  بالتايل  يجعلها  ما    ،)Bank, 2001
من  املئة  يف   75 يعتمد  واليوم  االأدنى.  الغذائي  االأمن  ذات 
الفقراء يف املناطق الريفية العربية ب�سكل جزئي على الرثوة 
املئة  يف   60 منها  وياأتي  العي�ض،  اأ�سباب  لتاأمني  احليوانية 
– الرعوية، فيما  من املدخول من النظم الرعوية والزراعية 
والنقل  والروث  للغذاء  �سغرية  خمتلطة  مزارع  ت�ستخدمها 
توؤّمن  كما  املو�سمية،  الغذائية  الفجوات  من  والتخفيف 
عدد  احل�سرية  �سبه  املناطق  ويف  للن�ساء.  دخل  م�سدر 
متزايد من ممتهني الزراعة املختلطة الذين ال ميلكون اأر�سًا 
اجلانبية  ومنتجاتها  املحا�سيل  بقايا  حيواناتهم  يطعمون 
)Fresco and Steinfeld, 1998(. ويف املقابل، تلبي الطلب 
يف املناطق احل�سرية اإلى حد كبري نظم مكثفة ال تعتمد على 

االأرا�سي، مثل املزارع الكربى للدواجن واالأبقار.

بني  االإنتاج  وم�ستويات  احليوانات  اأعداد  مقارنة  وبّينت 
واملغرب  و�سورية  )ال�سومال  داللة  ذات  عربية  بلدان  اأربعة 
 .)1 )اجلــدول  بــارزًا  فارقًا  ال�سعودية(  العربية  واململكة 
فالبيانات ت�سري بو�سوح اإلى تكثيف عاٍل يف اململكة العربية 
ال�سعودية، يتجلى يف االإنتاجية العالية من املا�سية والدجاج 
على  تعتمد  ونظم  حديثة  مدخالت  وفق  عمومًا  ى  ُتربَّ التي 

لالأبقار  الكبرية  االأعداد  اأظهرت  املقابل،  ويف  املال.  راأ�ض 
اللبونة يف ال�سومال اإنتاجية متدنية، وبقي اإنتاج الدواجن 
املكثفة  غري  االإنتاجية  نظم  هيمنة  اإلــى  ي�سري  ما  قلياًل، 
ن�سبيًا  واالإنتاج  احليوانات  اأعداد  على  وُحوِفظ  والتقليدية. 
يف �سورية، فيما بدت اإنتاجية احليوانات يف املغرب تتزايد 
املقارنة  هذه  وتربز  و2012.   2000 بني  ملحوظ  ب�سكل 
الو�سع  تاأثري  جانب  اإلــى  العربية،  البلدان  عرب  الفوارق 

االقت�سادي يف اإنتاج الرثوة احليوانية.

اإلى  االإنتاج  يف  ن�سبيًا  البطيء  والنمو  الطلب  ارتفاع  واأدى 
ويبنّي  احليوانية.  واملنتجات  الــواردات  على  كبري  اعتماد 
يف  احليوانية  املنتجات  واردات  ميزان  يف  الفارق   2 ال�سكل 
اإلى  اإ�سارة خا�سة  مقابل �سادراتها يف البلدان العربية، مع 
الفوارق بني بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي و�سائر البلدان 
اأن  ــام  االأرق تبنّي  ال�سكان،  اأعــداد  خلفية  وعلى  العربية. 
التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  احليوانية  املنتجات  على  الطلب 
االأخرى،  البلدان  يف  الطلب  كبري  ب�سكل  يتجاوز  اخلليجي 
البلدان.  تلك  ل�سكان  ن�سبيًا  املتدنية  ــداد  االأع �سوء  يف 
 FAOSTAT موقع  يف  متوافرة  بيانات  من   2 ال�سكل  وُجِمع 
ع  وتوزُّ االقت�سادي  للعامل  انعكا�ض  وهذا  االإلكرتوين. 
القدرة ال�سرائية داخل البلدان العربية، فالنمو االقت�سادي 
ينعك�ض مبا�سرة على ا�ستهالك املنتجات احليوانية والطلب 

.)UNEP, 2012(  عليها

ب.  موارد العلف

احليوانية،  الرثوة  لعمليات  الرئي�سية  الكلفة  العلف  ي�سكل 
للعلف  املحلي  االإنتاج  حيث  العربية  البلدان  يف  خ�سو�سًا 

اإنتاج حليب الأبقار وحلوم الدجاج يف اأربعة بلدان عربية متثيلية، واأعداد احليوانات )ُجِمع من FAOSTAT 2014 (اجلدول  1

ال�شعوديةاملغرب�شوريةال�شومال
20002012200020122000201220002012

ما�شية لبونة 
1,150,0001,235,000458,947619,6651,308,0001,555,00084,286162,000)روؤو�ض(

اإنتاج احلليب 
430,000480,0001,156,3931,604,3491,184,5002,500,000710,0001,750,000)اأطنان(

 

حلوم الدجاج 
4,0004,500106,602102,000310,000500,000483,000567,000)اآلف الطيور(

اإنتاج حلوم 
الدجاج 

3,2003,600106,602138,202250,000560,000483,000567,000)اأطنان(
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حمدود ومكلف. ويف �سوء ندرة االأرا�سي ال�ساحلة للزراعة 
بني  حتديًا،  يحمل  اختيار  ثمة  العربية،  البلدان  معظم  يف 
العلف  الإنتاج  اأو  الب�سري  الغذاء  الإنتاج  االأر�ض  ا�ستخدام 
معظمه  يف  يقوم  املنطقة  يف  العلف  واإنتاج  احليواين. 
واأدت  االإنتاجية.  منخف�ض  وهو  البعلية،  الزراعة  على 
املائية  للموارد  كبري  ا�ستنزاف  اإلى  بالري  زيادته  حماوالت 
بلدان  يف  كهذه  برامج  اإنهـاء  اإلى  اأدى  مـا  املتجددة،  غري 

ا�سُتنِفدت احتياطاتها املائية.

العربية  واالإمارات  ال�سعودية  العربية  اململكة  حالتا  ومتّثل 
املوارد  يف  العلف  اإنتاج  تاأثري  على  وا�سحًا  دلياًل  املتحدة 
الزراعة  لــوزارة  تقريرين  من  مقتب�ض  )حتليل  املائية 
 Saudi Arabia, Grain and Feed Annual, الأمريكية، 
 U.S. Hay Exports to the UAE on theو ,Report, 2013

.)Rise, 2012
 

اململكة العربية ال�شعودية:

يف الت�سعينات، و�سعت ال�سعودية هدفًا يتمّثل يف حتقيق 
مناطق  يف  زراعته  اإلى  اأدى  ما  القمح،  من  الذاتي  االكتفاء 

مرور  مع  لكن  املئة.  يف   100 بن�سبة  تروى  كانت  كبرية 
غري  املائية  ــوارد  امل ا�ستنفاد  من  متزايد  قلق  برز  الوقت، 
ت�سدير  مبنع  احلكومة  بداأت  لذلك،  وتبعًا  للبلد.  املتجددة 
2008، اأطلقت �سيا�سة جديدة  العلف املزروع حمليًا. ويف 
 .2016 بحلول  القمـح  اإنتاج  من  تدريجيـًا  للتخل�ض 
اإنتاج حبوب واأعالف اأخرى  �ض تدبري مماثل يف �ساأن  وُيدررَ

هي اأي�سًا متطلبة جدًا للمياه. 

الإمارات العربية املتحدة:

املتحدة،  العربية  االإمــارات  يف  ال�سعودية  الق�سة  تكررت 
وتلبي  للعلف  املحلي  االإنــتــاج  بع�ض  متلك  كانت  التي 
اململكـة  من  خ�سو�سًا  باال�سترياد،  الباقيـة  حاجاتهـا 
العربية ال�سعودية. ومع احلظر ال�سعودي على ال�سادرات، 
من  يحتاجونه  ما  زرع  اإلى  االإماراتيون  املزارعون  عمد 
اأن  اإلى  اأبوظبي  حكومة  تنبهت  اأي�سًا  هنا  لكن  اأعــالف. 
حرجة،  م�ستويات  اإلى  تدنت  املتجددة  غري  املائية  املوارد 
لالأعالف  التجاري  االإنتاج  من  تدريجيًا  التخل�ض  وقررت 
املحليني،  للمزارعني  امل�ستورد  العلف  تكاليف  ودعــم 

خ�سو�سًا يف اأبوظبي.
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العربية،  البلدان  بقية  ويف  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  ووارداتها  احليوانية  املنتجات  �شادرات 
.2011 عام  ال�شكان  اأعداد  اإلى  بالأحمر  الأرقام  وت�شري  الدولرات(.  )مباليني  كلها  العربية  البلدان  ال�شكل 1 ويف 
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ال�سيناريو  يتكرر  اأن  ح  ُيرجَّ العربية،  البلدان  من  كثري  ويف 
جتنب  ميكن  ال  لذلك  املياه.  موارد  ه�سا�سة  ظل  يف  نف�سه 
مع  مطرد  ب�سكل  ــزداد  ت اأن  ع  ُيتوقَّ بل  العلف،  واردات 
العربية  اململكة  كانت   ،2014  –  2013 ففي  التكثيف. 
االأوروبــي،  االحتاد  من  لل�سعري  م�ستورد  اأكرب  ال�سعودية 
ما  اأو  االحتاد  �سادرات  اإجمايل  من  املئة  يف   46 ا�سرتت  اإذ 
م�ستورد  اأكرب  م�سر  وكانت  طن.  مليون   6.8 ر بنحو  ُيقدَّ
املئة  يف   19 بلغت  بح�سة  االأوروبــي،  االحتــاد  من  للذرة 
 .)EU, 2014( طن مليون  من �سادراته وقدرت بنحو 2.5 
رئي�سية  مكونات  اأربعة  من  ــواردات  ال قيمة  يف  وبالنظر 
ال�سويا،  وفول  وال�سعري  والذرة  الرب�سيم  هي  فقط،  للعلف 
دوالر  بليون   10.4 قيمته  ما  العربية  البلدان  ا�ستوردت 
عام  دوالر  بليون   2.8 من  ارتفاعًا   ،2012 عام  العلف  من 
على  االعتماد  ولتخفيف   .)FAOSTAT, 2014(  2000
الواردات االأجنبية، يتم تبني �سيا�سات ت�سمن احلفاظ على 
ع  اأي تراجع غري متوقَّ خمزونات من احلبوب، للتحوط من 
مبادرة  ال�سعوديـة  احلكومة  اأطلقت  كذلك  االإمدادات.  يف 
اخلارج،  يف  ال�سعودي  الزراعي  لال�ستثمار  عبدالـله  امللك 
م�سجعة املزارعني الكبار على اال�ستثمار يف بلدان اأجنبيـة 
 Al-Obaid,( واحلبوب  العلف  من  ـــدادات  االإم ل�سمـان 
غنية  عربية  بلدان  يف  م�سابهة  مبادرات  وتتوافر   .)2010

اأخرى.

احلــيــواين  ــاج  ــت االإن ي�سبح  ــروف،  ــظ ال ــذه  ه �ــســوء  يف 
واإيكولوجيًا،  ماليًا  مكلفًا،  العربية  البلدان  يف  ال�سناعي 
الكلفة  وتتمّثل  امل�ستوردة.  احليوانية  باملنتجات  مقارنة 
لنظم  االفرتا�سية  املائية  بالب�سمة  غالبًا  االإيكولوجية 
ما  ل�سلعة  االفرتا�سي  املائي  »املحتوى  حيث  هذه،  االإنتاج 
ويف  ال�سلعة«.  هذه  اإنتاج  يف  امل�ستخدمة  املياه  حجم  هو 
لعلفها  املائي  »املحتوى  هذا  يعني  احلية،  احليوانات  حالة 
حياتها«  خالل  امل�ستهلكة  واخلدمة،  ال�سرب  مياه  واأحجام 
يبلغ  مثاًل،   .)Chapagain and Hoekstra, 2003(
لالأبقار  االفرتا�سية  املياه  ملحتوى  املقدر  العاملي  املتو�سط 
الذبح،  �سن  بلوغها  لدى  �سناعية،  نظم  يف  املرباة  اللبونة، 
واملاعز  لالأغنام  يبلغ  فيما  للطن،  مكعبًا  مرتًا   85,955
للطن  مكعبًا  مرتًا  و6,692  املرباة يف نظم رعوية 6,435 
بلدانًا  االأو�سط  ال�سرق  بلدان  ُتعتربرَ  وعمومًا  التوايل.  على 
بتجارة  يتعلق  ما  يف  االفرتا�سية  للمياه  بكثافة  م�ستوردة 
مرت   13.6 بنحو  ر  ُيقدَّ ا�سترياد  مبيزان  احليوانية،  الرثوة 

مكعب عاملي يف ال�سنة. 

م�ستوردة  امل�سنفة  العربية  البلدان  الئحة  م�سر  وتت�سدر 
)وفق  ال�سنة  يف  عاملي  مكعب  مرت   2.9 بنحو  �سافية، 
 Chapagain and اأوردها  التي   1999 –  1995 بيانات 
Hoekstra, 2003(. ولدى تفنيد الب�سمة املائية هذه، يبدو 

نور عبدي

اأفريقيا من املناطق القاحلة و�شبه  الأرا�شي اجلافة يف �شرق  تتكون 
عن  )تقل  ومتقلبة  منخف�شة  مبت�شاقطات  تتميز  التي  القاحلة 
اجلافة  الأرا�شي  وغالبية  مليمرت(.   400 البالغ  ال�شنوي  املعدل 
املوا�شي  ملربي  جتمع  اأكرب  يوؤوي  رعوي  موئل  هي  اأفريقيا  �شرق  يف 
التقليديني يف العامل، يقدر باأكرث من 40 مليون من الرعاة الريفيني 
ال�شكان  من  ن�شبة  اأكرب  تعمل  وال�شومال  جيبوتي  يف  والزراعيني. 
املئة  يف  املئة  يف  و76  املئة  يف   71( املراعي  على  قائمة  اإنتاج  نظم  يف 
اأكرب عدد  ال�شودان  اأن لدى  التوايل(، يف حني  ال�شكان على  من عدد 
جمل�ض  وبلدان  املئة(.  يف   7.4( والزراعيني  الريفيني  الرعاة  من 
الأ�شواق  هي  م�شر(  )مثل  اأخرى  عربية  وبلدان  اخلليجي  التعاون 

الرئي�شية ل�شادرات هذه البلدان الثالثة من املوا�شي.

الأرا�شي  داخل  الرزق  لك�شب  الرئي�شية  الو�شيلة  هو  املوا�شي  اإنتاج 
مقاربة  على  الرعاة  ويحافظ  اأفريقيا.  �شرق  منطقة  يف  اجلافة 
للربوتني.  وم�شدراً  للقيم  خزانًا  معتربينها  للحيوانات،  تقليدية 

ال�شتثمار يف املجتمعات الرعوية يف الأرا�شي الهام�شية واجلافة يف القرن الأفريقي: 

مبادرة البنك الإ�شالمي للتنمية
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الإنتاج  العامليـة  الب�سمـة  يف  االأكرب  امل�ساهم  االأعالف  اإنتاج 
الرعويـة  املائيـة  باحلاجـات  مقارنـة  احليوانية،  الرثوة 
من  املقتب�ض   2 اجلـدول  من  ذلــك  ويتبنّي  واملبا�سرة. 

.Mekonnen and Hoekstra

من جهة اأخـرى، ُتعتربرَ املـراعي م�سدرًا قيمـًا للعلف قـادرًا 
بحكمة.  اأُدير  لو  احليواين  االإنتـاج  ا�ستدامة  �سمان  على 
اإلى  اأدت  ال�سيا�سات  خالل  من  املتكررة  التدخالت  لكن 
تدهور املراعي ب�سبب الرعي املفرط، كما يتبنّي من الت�سحر 
واملف�سي  املنـاطق  بع�ض  يف  املئـة  يف   80 البالـغ  املتزايـد 
 .)Kassas, 2008( احليوي  التنوع  يف  فادحة  خ�سارة  اإلى 

اخل�سارة  هذه  تداعيات   )Neely et al., 2010( ويلخ�ض 
باعتبارها توؤدي اإلى ه�سا�سـة متزايدة اأمام التغري املنـاخي 
ملخ�ض  ياأتي  ما  ويف  الغذائي.  ــن  االأم يف  وانخفـا�ض 
 Neely et( اإلى   ا�ستنادًا   احليوي  التنوع  فقدان  لتداعيـات 

  :Kassas )2008(  و  al., )2010

• خ�سارة غطاء الرتبة املف�سي اإلى تاآكلها.	

• 	 1700 اإلى  ي�سل  ما  اأن  د  )ُيعتقرَ املرنة  االأنواع  خ�سارة 
للرثوة  امل�ستدامة  غري  االإدارة  ب�سبب  مهددة  نــوع 

احليوانية(.

واملجاعة  الفقر  اأ�شبح  اأفريقيا،  �شرق  يف  الرعاة  الى  وبالن�شبة 
التي  الرعوية  املجتمعات  هذه  وتواجه  للحياة.  و�شيلة  واحلرب 
نزاع، و�شول غري  القحل م�شاكل جدية: جفاف، ت�شحر،  تعاين من 
كافية  غري  حتتية  وبنية  غذائية،  نواق�ض  ال�شرب،  مياه  الى  كاف 
اجلفاف  ي�شرب  وعندما  والطرق.  وامل�شت�شفيات  املدار�ض  ت�شمل 
احليوانات  عدد  ويزداد  نادراً  الغذاء  ي�شبح  الرعوية،  املجتمعات  يف 
املطلوبة ل�شراء الغذاء. وبالتزامن مع ذلك، ت�شبح احليوانات نحيلة 
ومن  لالنقاذ،  اأخرى  و�شيلة  اأي  دون  ومن  تنفق.  اأو  قيمتها  وتفقد 
دون اأ�شول اأخرى، قد تتحول تاأثريات اجلفاف اإلى جماعة و�شرعان 

ما ت�شّل جمتمعات بكاملها.

ومن اأجل الت�شدي لهذه التحديات، اأطلق البنك الإ�شالمي للتنمية 
يغطي  الذي  اأفريقيا  �شرق  يف  اجلافة  الأرا�شي  برنامج   2012 عام 
ال�شامل  والهدف  واأوغندا.  وجيبوتي  ال�شومال  هي  بلدان  ثالثة 
املناطق  يف  يعي�شون  الذين  ال�شكان  تاأثر  من  التقليل  للربنامج 
الرعوية التي يغطيها الربنامج وبناء املرونة لديهم. وينفذ الربنامج 
والتعليم  ال�شحة  خدمات  وحت�شن  العي�ض  �شبل  تقوي  تدخالت 
والطب  اجلافة  الأرا�ــشــي  يف  الــزراعــي  والإنــتــاج  املوا�شي  وتربية 
الطبيعية.  املوارد  لإدارة  املجتمع  الى  م�شتندة  ومقاربات  البيطري 

ميكن  بحيث  التقليدية،  واملوؤ�ش�شات  القوانني  على  يعتمدون  وهم 
امل�شتدامة  البيئية  الإدارة  يف  امل�شاركة  املحليني  املعنيني  جلميع 

وال�شتفادة منها.

متول  دولر،  مليون   71 للربنامج  الإجــمــايل  ال�شتثمار  يبلغ 
املوا�شي  تربية  ت�شمل:  التي  التدخالت  من  وا�شعة  جمموعة 
ال�شحة  والطبيعية،  البيئية  املوارد  اإدارة  اجلافة،  الأرا�شي  وزراعة 
والنظافة  املياه  الريفية،  التحتية  البنية  التعليم،  والتغذية، 
يف  الربنامج  ويوؤثر  املجتمعات.  داخــل  العمل  تطوير  ال�شحية، 
جمموع  من  املئة  يف   25 ميثلون  �شخ�ض،  مليون  من  اأكرث  حيـاة 
عند  الربنامج،  �شاأن  ومن  الثالثة.  البلدان  يف  الرعويني  ال�شكان 
وا�شتقرار  وتنوع  م�شتوى  يزيد   )1( اأن   ،2018 �شنة  اجنــازه 
معدل  يزيد   )2( امل�شتهدفني،  الرعـاة  اأ�شر  واأ�ــشــول  مداخيل 
اإلى  املجتمعات  و�شول  يح�شن   )3( الإبتدائي،  بالتعليم  الإلتحاق 
وممار�شة  فهم  يح�شن   )4( منها،  وال�شتفـادة  ال�شحية  اخلدمات 
يح�ّشن  و)5(  الطبيعية  للموارد  اجليد  لال�شتعمال  املجتمعات 
ال�شوق. يف  وم�شاركتهـا  الأعمـال  جمــال  يف  املجتمعـات  ــدرات  ق
 

نور عبدي، اخت�شا�شي زراعـة اأول يف البنك االإ�شالمي للتنمية، جدة.

املجموعرمادية3زرقاء2خ�شراء1الب�شمة املائية لالإنتاج احليواين

11991051591463الب�شمة املائية الإنتاج حما�شيل االأعالف

913__913الب�شمة املائية للرعي

4
46_46_الب�شمة املائية املبا�رضة للرثوة احليوانية

الب�شمة املائية العاملية لالإنتاج احليواين خالل الفرتة 1996 – 2005 )مرت مكعب عاملي يف ال�شنة(اجلدول 2

1 حجم املياه امل�شتخدمة من املوارد املائية اخل�رضاء العاملية: املياه املخزنة يف الرتبة كرطوبة.

2 حجم املياه امل�شحوبة من املوارد املائية الزرقاء العاملية: املياه ال�شطحية واملياه اجلوفية. 

3 حجم املياه العذبة املطلوبة المت�شا�ص امللوثات. 

4 الب�شمة املائية لل�رضب واخلدمة وخلط العلف.
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• و/اأو 	 حيوانية  اأنواع  خ�سارة  وبالتايل  املوئل،  خ�سارة 
نباتية اأخرى.

• خ�سارة نباتات ذات �سفات �سيدالنية وطبية.	

• تراجع االإنتاجية وبالتايل القدرة على دعم الرعي.	

ج.  تاأثري ال�شيا�شات

ال�سيا�سات  من  طويل  بتاريخ  احليوانية  الرثوة  قطاع  تاأثر 
الطبيعية  املوارد  تدهور  اإلى  واأدت  اأجهدته  التي  الع�سوائية 
االأحداث  �سل�سلـة  وتفـاقمت  لدعمـه.  املتوافـرة  ال�سحيحة 
خـالل  مهمة  تغريات  ب�سبب  الو�سع  هذا  اإلــى  اأدت  التي 
الن�سف الثاين من القـرن املا�سي، اأهمهـا الزيادة ال�سريعة 
على  عـال  طلب  اإلى  اأدى  مـا  ال�سكان،  واأعــداد  الرثوة  يف 
املنتجات احليوانية. لذلك طبقت البلدان العربية �سيا�سات 
هذه  لكن  املتزايد.  الطلب  تلبية  بهدف  االإنتاج  لزيادة 
ل�سكان  الرخي�ض  الغذاء  تاأمني  على  تركزت  ال�سيا�سات 
اإلى  »منحازة  كانت  تدخالت  ــى  اإل اأدى  ما  احلوا�سر، 
الريفيـني  املـزارعني  حاجات  اعتبار  دون  من  احل�سر«، 

الطبيعية  املوارد  وعلى  عليهم  التدخـالت  هـذه  وتاأثريات 
)Dixon et al., 2001(. وكـان احلافز االإ�سايف ل�سيا�سات 
واالأمرا�ض  اجلفاف  موجات  اأثر  من  التخفيف  هّم  اأخرى 
يف  ف�سلت  ولكنهـا  ه�سا�سة،  االأكرث  املنتجني  على  الدورية 
حتقيق الهـدف املبتغى. وميكن تلخي�ض هـذه التدخـالت 
  Al Rowaily 1999و Oram 1998  كما يـاأتي  )جممعة من

)Bourn 2003 و

زيادة  اإلى  هذا  اأدى  احليوانية:  الــرثوة  اأ�سعار  دعم   .1

املتوافرة  املــوارد  اعتبار  دون  من  احليوانات  عــدد 
ال�ستدامتها، باعتماد كبري على الدعم احلكومي. كما 
اأدى الدعم غري امل�ستهدف الى تراكم كبري للرثوة لدى   
ال�سغار  املالكون  كان  فيما  اأ�ساًل،  الكبار  املا�سية  مربي 

االأقل ا�ستفادة.

اإلى  االإنتاج  تو�سع  اإلى  هذا  اأدى  احلبوب:  اأ�سعار  دعم   .2

الرتبة،  حلفظ  تدبري  اأي  دون  من  هام�سية  ــض  اأرا�
االأمر الذي تفاقم ب�سبب دعم الوقود واملكننة، ما �سمح 
�سابقًا  مطروقة  غري  كانت  مراٍع  اإلى  زراعي  بتو�سع 

وو�سع رعي املوا�سي.
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ُفِتحت  البدو:  توطني  وحمـاوالت  املراعي  تاأميم   .3

املراعي ال�ستخدام مـالكي الرثوة احليوانية ومزارعي 
تراجع  ــى  اإل اأدى  ما  ا�ستغـاللهم،  و�سوء  احلبوب 
على  ونزاعات  احليوي  التنوع  وفقدان  الرتبة  اإنتاجية 

ملكية االأرا�سي.

اختارت  املرتفع،  الثمن  رغم  على  اللقاحات:  دعم   .4

اأمرا�ض  على  للق�ساء  التدخل  احلكومات  بع�ض 
يف  هذا  و�ساعد  التلقيح.  خالل  من  معينة  حيوانية 

احلفاظ على اأعداد كبرية من احليوانات.

الو�سع  معاجلة  بهدف  احليوي:  التنوع  على  تعتمد   .5

بتخ�سي�ض  متزايد  اهتمام  ثمة  لالأرا�سي،  املتدهور 
اأرا�ض وا�سعة كمحميات طبيعية لتعزيز جتدد التنوع 

ر الرعي يف هذه املناطق. احليوي. ويحظَّ

تواجهه  الذي  احلايل  الو�سع  عن  كهذه  �سيا�سات  اأ�سفرت 
احليوانات  من  كبري  عدد  وجود  وهو  العربية،  البلدان 
تكفي  ال  متدهورة  طبيعية  ــوارد  وم االإنتاجية  املتدنية 
لدعم هذه احليوانات، ما اأدى اإلى اعتمـاد كبري على الدعم 
يف  خ�سو�سًا  اأخرى،  ن�ساطات  اإلى  االنتقـال  اأو  احلكومي 
مربي  ه�سا�سـة  الو�سع  هـذا  ويفاقم  احل�سرية.  املناطق 
الغذائي،  االأمن  وانعدام  الفقر  اإزاء  الريفيني  احليوانات 
ويخلق توازنًا اقت�ساديًا واجتماعيًا ه�سًا، مع تهديد م�ستمر 

بنزاع على موارد املياه واالأرا�سي داخل البلدان وعربها.

د.  اآفاق 2030

بعد عر�ض و�سع قطاع الرثوة احليوانية يف العامل العربي 
لل�سنوات  املرتقبة  االآفاق  االآتي  الق�سم  يقّدم  اليوم،  حتى 

الع�سرين اإلى الثالثني املقبلة.

معدل  على  العربية  البلدان  �سكان  يحافظ  اأن  ع  ُيتوقَّ
متزايد  ب�سكل  ح�سريني  ي�سبحوا  واأن  املرتفع،  منوهم 
»و�سيزداد  احليوانية.  املنتجات  من  ملزيد  وم�ستهلكني 
104 يف املئة وا�ستهالك احلليب  ا�شتهالك اللحوم بن�شبة 
ا�ستهالك  يف  الزيادات  و�ستكون  املئة.  يف   82 بن�شبة 
املنتجات احليوانية اأكرث بروزًا يف البلدان الغنية بالنفط، 
2000 و2030، بدفع من  حيث �ستت�ساعف تقريبًا بني 
البنك  تقرير  وفق  ال�سكاين«،  والنمو  جدًا  املرتفع  املدخول 

الدويل و»فاو« و»اإيفاد« )2009(.

على  ينطوي  �سوف  الطلب  هذا  لتلبية  االإنتاج  ازدياد  لكن 
عملية  يف  املتوقع  التفاقم  الى  ا�ستنادًا  التحدي،  من  مزيد 

ال�ساحلة  االأرا�ــســي  على  احل�سري  والتو�سع  الت�سحر 
اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  ويف  للزراعة. 
ال  بحيث  متدنية  املتوافـرة  املتجددة  امليـاه  تكون  اأن  يقدر 
االأرا�سي  تتقل�ض  واأن  للفرد،  مكعب  مرت   500 تتجاوز 
�سنة  بحلول  للفرد  هكتار   0.12 الى  للزراعة  ال�ساحلة 
ــاو«  و»ف ــدويل  ال البنـك  تقـرير  يف  ورد  كما   ،2050

و»اإيفاد« )2009(.

العاملي،  االحــرتار  تداعيات  من  ب�سدة  املنطقة  و�ستعاين 
االأكرث  اأفريقيـا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  يكون  اأن  ع  وُيتوقَّ
 Elasha,(     وي�سف .)Brown and Crawford, 2009( تاأثرًا
2010( النتائج املتوقعة لالحرتار العاملي يف البلدان العربية 
درجات  اأربع  احلرارة  درجات  معدل  يرتفع  قد  ياأتي:  كما 
مئوية يف بع�ض البلدان، مع تراجع يف هطول املطر باأكرث 
باجلفاف.  مهددة  املنطقة  يجعل  ما  املئة،  يف   30 من 
ترتاجع  اأن  املتوقع  الزراعية  الغالل  يف  طبعًا  ذلك  و�سيوؤثر 
بع�ض  يف  املئة  يف   40 اإلى  ي�سل  ومبا  املئة  يف   21 بن�شبة 

البلدان العربية. 

III.  ثورة حيوانية جديدة 

التي  املتزايدة  التحديات  مع  مقلقة  امل�ستقبل  اآفــاق  تبدو 
بعوامل  مدفوع  فالطلب  احليوانية.  الــرثوة  قطاع  تواجه 
فيما  والتح�سر،  ال�سكاين  للنمو  املتزايد  املعدل  مثل  بنيوية 
ُيعاق االإنتاج بالت�سحر واالحرتار العاملي. ويف هذا ال�سياق، 
لتلبية  التكثيف  من  مزيد  اإلى  االجتاهات  جتنب  ميكن  ال 
على  املعتمدة  املكثفة   غري  النظم  فيما  احل�سري،  الطلب 
قادرة  تزال  ال  للنمو،  املحدودة  االإمكانيات  وذات  املــوارد، 
على دعم عي�ض ماليني العرب الفقراء من االأرا�سي القاحلة 
م هذه التطورات يف  التي لي�ض لها ا�ستخدام بديل. و�سُتقدَّ
ب�سكل  الرتكيز  مع  الن�سبية،  ونواق�سها  مبيزاتها  ياأتي،  ما 
وال�سيادة  الغذائي  االأمن  حت�سني  يف  تاأثريها  على  خا�ض 

الغذائية يف البلدان العربية.

اأ.  التكثيف امل�شتدام

املتزايد  الطلب  تلبيـة  بهدف  االإنتـاج  ــادة  زي �ستبقى 
يف  النطاق  والوا�سع  املكثف  باالإنتاج  اإجمااًل  مدفوعـة 
وي�سف  احليوانية«.  الرثوة  »ثورة  ى  ُي�سمَّ ما  يف  املزارع، 
غالبًا  باأنها  املــزارع  هذه    )Rota and Thieme, 2009(
ذات ملكيات خا�سة واعتماد عاٍل على املدخالت وروؤو�ض 
النظـام  هـذا  منـو  يكـن  ومل  والتكنولوجيـا.  االأمـوال 
لقطاع  ال�سلبيـة  االآفــاق  يف  �ساهم  وهو  عمومًا،  منظمًا 
البيئي،  ال�سـرر  يف  بالت�سبب  م  ُيّتهرَ اإذ  احليوانية،  الرثوة 
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املائيـة،  ــوارد  وامل االأرا�ــســي  وتدهور  الدفيئـة،  ــازات  وغ
املن�ساأ،  احليوانية  واالأمرا�ض  والت�سحر،  الغابات،  واإزالة 
واال�سطرابات الغذائية، و�سواها يف البلدان العربية، اأرخى 
هذا النظام بثقلـه االأكرب على موارد امليـاه. وقد يكون هذا 
التاأثري مبا�سرًا من خالل املياه العذبـة واملتطلبات اخلدمية 
اأكرث من خالل متطلبات  للحيوانات، وب�سكل غري مبا�سر 

االأعـالف �سواء املنتجـة حمليًا اأو امل�ستوردة.

احليوانية  الرثوة  لنظام  العالية  املائية  احلاجات  وت�سغط 
اأي�سًا  تفر�ض  لكنها  ال�سحيحة،  املائية  املوارد  على  املكثف 
ال�سركات  تبحث  لذلك  النظام.  هذا  على  عالية  تكاليف 
للمياه،  ا�ستخدامها  كفاءة  لتح�سني  طرق  عن  الكربى 
هي  كما  عليها،  املرتتبة  التكاليف  من  احلد  وبالتايل 
العربية  اململكة  يف  كربى  مكثفة  األبان  مزرعة  يف  احلال 
اأنتجه  الذي  املياه«  كفاءة  »دليل  يف  ُقّدمت  ال�سعودية 
  .)3 )اجلــدول  )اأفــد(  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى 

وُتعتربرَ مقاربات كهذه �سرورية جدًا واإن تكن غري كافية.

ولفت Chapagain and Hoekstra 2003 اإلى اأن التاأثري 
غري  تاأثري  هو  املكثفة  احليواين  االإنتاج  لنظم  االأكرب  املائي 
على  النظم  لهذه  الكبري  االعتماد  خـالل  من  مبا�سر، 
االأغذية املكثفة، فيما نظام االإنتاج احليواين الذي يفر�ض 
اإطعام  على  يقوم  العذبة  املياه  مــوارد  على  �سغط  اأقل 
ر  ُتقدَّ مثاًل،  اخل�سن.  والعلف  واملخلفات  املحا�سيل  بقايا 
 1001 الب�سمة املائية الزرقاء والرمادية للحم البقر بنحو 
مرت مكعب للطن، فيما تبلغ للحم الغنم واملاعز 510 اأمتار 
 .)Mekonnen and Hoekstra, 2010( للطن  مكعبة 
القاحلة  املناطق  يف  البقر  حلم  على  االعتماد  يجعل  وهذا 
و�سبه القاحلة خيارًا ثقياًل على املوارد املائية غري املتجددة.

مالأ  الــذي  ال�سناعي،  احليواين  االإنتاج  منو  فــاإن  كذلك 
احل�سريني  ال�سكان  لدى  الطلب  �سعيد  على  مهمًا  فراغًا 
والفقراء  ال�سغار  املنتجني  غالبًا  جتاوز  ن�سبيًا،  واالأغنياء 
فيه  ينخرط  تنظيمي،  اإطار  اإلى  حاجة  وثمة  الريفيني. 
النظام  هذا  تداعيات  ملعاجلة  كبري،  ب�سكل  العام  القطاع 

على البيئة وال�سحة العامة، اإلى جانب حاجات امل�ستهلكني 
.)Dijkman, 2009( احل�سريني الفقراء

على  املنت�سرة  املختلطة  والرعوية  االإنتاجية  النظم  اأما 
مع  ــوارد،  امل فتحركها  العربية  البلدان  يف  وا�سع  نطاق 
اعتماد على توافر االأرا�سي والعلف. وتخ�سع لهذه النظم 
ال�سرق  يف  الزراعية  ال�سكانية  للكتل  ال�ساحقة  الغالبية 
النظم املختلطة بتفاعل  اأفريقيا. وتتميز  االأو�سط و�سمال 
ع غالبًا  قوي بني الزراعة والرثوة احليوانية. فاالأعالف ُتزررَ
منا�سبة،  الغلة  تكون  حني  احل�ساد  اأو  الرعي  الأغرا�ض 
خالل  ومن  ج  املنترَ العلف  من  احليوانية  الرثوة  وت�ستفيد 
وتوؤدي   .)Gibbon, 2001( املختلفة  املحا�سيل  بقايا  رعي 
ن  يح�سّ مبا  بالروث  الرتبة  اإثراء  يف  دورًا  اأي�سًا  احليوانات 
النظم  وتوفر  ــض.  االأر� حلراثة  جّر  وكقوة  االإنتاجية، 
بالتايل  فتخف�ض  للدخل،  متنوعًا  م�سدرًا  املختلطة 
ن  املخاطرة املتعلقة باملوارد الطبيعية اأو باالأ�سواق، وحت�سّ
وبقاياها  املحا�سيل  اإلى  قيمة  وت�سيف  العمالة،  ا�ستخدام 
مب�ساريع  النظم  هذه  ف  وُت�ستهدرَ  .)Blackburn, 1998(
تكنولوجية تقودها البحوث منذ ال�سبعينات والثمانينات، 
انحيازها  ب�سبب  كبري  حد  اإلى  ف�سلت  امل�ساريـع  هـذه  لكن 

.)Rota and Thieme, 2009( اإلى املنتجني الكبار

حد  اإلى  النظم  هذه  الوطنية  ال�سيا�سات  جتاوزت  كذلك 
املتزايدين.  احل�سريني  ال�سكان  طلب  تلبية  مل�سلحة  كبري 
على  واحلفاظ  النظم  هــذه  ا�ستدامة  حت�سني  ويعتمد 
و�سع  على  الغذائي  االأمن  ويف  الفقر  مكافحة  يف  دورها 
للموارد،  امل�ستدام  اال�ستخدام  ت�ستهدف  ا�سرتاتيجيات 
التكنولوجيا  اإلى  الو�سول  خالل  من  املح�سنة  واالإنتاجية 
اإطار  واإقامة  ال�سيا�سات،  ودعم  املنا�سبني،  واال�ستثمار 
القطاع،  وحماية  االأ�سواق  اإلى  املفتوح  للو�سول  موؤ�س�سي 
 Van de Steeg( والو�سول اإلى اخلدمات ال�سحية وغريها
et al., 2009(. وللبلدان العربية هام�ض وا�سع للتح�سني 
املمكن عند هذا امل�ستوى، برتكيز اال�سرتاتيجيات اجلديدة 
الطبيعية  املوارد  �سعيد  على  بلد  لكل  الن�سبية  امليزة  على 
للرثوة  م�ستدام  قطاع  لتنمية  والتقنية،  والراأ�سمالية 
اأو�سع  عربية  ا�سرتاتيجية  من  يتجزاأ  ال  كجزء  احليوانية 

لالأمن الغذائي.

ب.  تقاليد للم�شتقبل

مرونـة  االأكـرث  النظـم  من  هي  املتنقلـة  الرعوية  النظم 
هام�سًا  متلك  فهي  املناخي.  التغري  اإزاء  احليوانية  للرثوة 
وا�سعًا من الطواعيـة للتكيف مـع قيود جديدة، من خالل 
وتنويع  القطعان،  اأعداد  وتعديل  االنتقال،  على  القدرة 

ملخ�ض نتائج برنامج الكفاءة املائية يف مرفق لإنتاج الألباناجلدول 3
160,000 مرت مكعب يف ال�شنةالتوفري يف املياه 

153,000 دوالر يف ال�شنة التوفري املايل

تقليل اال�شتهالك واإعادة اال�شتخداماملقاربات امل�شتخدمة

 العوامل
الأ�شا�شية للنجاح

 دعم اإداري عاٍل، مقاربة هام�شية، مراقبة فاعلة،

انخراط املوظفني
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 Dick, Ghanem and Hamadeh,( الدخل  م�سادر 
املحلية  ال�سالالت  تقع  النظم  هــذه  قلب  ويف   .)2008
 Warde( ممتاز  ب�سكل  املتاأقلمة  واملاعـز  واالأغنام  للجمال 
 and Dawa, 2005; Jaber, Chedid and Hamadeh,
عن  ناهيك  االأبقار،  مع  اأقل  حد  اإلى  ذلك  وي�سح   ،)2013

املعرفة املحلية واملجربة للمربني والرعاة املحليني.

تعترب حياة الرتحال يف البلدان العربية تقليدًا قدميًا يقوم 
اإلى  والنباتات  املياه  قليلة  مناطق  من  القطعان  نقل  على 
اال�ستخدام  على  اعتمادًا   )Kassas, 2008( اأغنى  مناطق 
»احلمى«.  بنظام  املعروف  لالأر�ض  امل�ستدام  املتناوب 
احليوي،  التنوع  على  تقليديًا  كهذه  رعوية  نظم  وحافظت 
ب�سبب امل�سلحة املبا�سرة للرعاة يف احلفاظ على تنوع وا�سع 
الأ�سماغ  ا�ستخدامهم  جانب  اإلى  حليواناتهم،  املنتجات  من 
هي  النظم  وهذه   .)Haan et al., 1996( طبية   ونباتات 
غري  املائية  املــوارد  على  االعتماد  جلهة  كلفة  االأقل  اأي�سًا 
املتجددة. واأ�سار  Mekonnen and Hoekstra, 2010  اإلى 
هي  االعتبار  يف  اأخذها  الواجب  املائيـة  الب�سمات  اأهم  اأن 
اأقل  تاأثري  املياه اخل�سراء ذات  الزرقاء والرمادية، الأن  املياه 
املوؤلفان  ي�ستنتج  لذلك  عمومًا.  العذبة  املياه  م�ساكل  على 

تزال  ال  لكنها  اجمااًل،  اأكرب  مائية  ب�سمات  الرعي  لنظم  اأن 
اأقل  ب�سكل  تعتمد  فهي  املائية،  املوارد  منظور  من  االأف�سل 
على املياه الزرقاء والرمادية مقارنة بنظم االإنتاج ال�سناعي.

القيود  من  متزايد  لتحٍد  يتعر�ض  النظم  تلك  بقاء  لكن 
البيئية، وقوى االأ�سواق العاملية، وال�سيا�سات غري املنا�سبة، 
ال�سكاين  النمو  ب�سبب  املراعي  على  تعّد  اإلــى  يــوؤدي  ما 
يوؤدي  الذي  احليوانات  اأعــداد  ــاد  وازدي الزراعة  وتو�سع 
عن  ناهيك  با�ستمرار،  تتقل�ض  مـراٍع  يف  مفرط  رعي  اإلى 
تراجع القدرة على االنتقال، ما يوؤدي اإلى تدهور االأرا�سي 

.)Haan et. al, 1996(  املحدودة املتوافرة للرعي

الدور  اإلى    Neely et al.  2010 ي�سري  اأخــرى،  جهة  من 
املرتحلة  املوا�سي  نظم  توؤديه  اأن  ميكن  الذي  االإيجابي 
خالل  من  للمراعي،  احليوي  التنوع  على  احلفاظ  يف 
يف  امل�ساعدة  جانب  اإلى  الروث،  وتراكم  االأنــواع،  تركيبة 
على  كافية  مرونة  لها  تتوافر  اأن  �سرط  الكربون،  حجز 
املختربة  التقليدية  االأ�ساليب  اإلى  ا�ستنادًا  احلركة،  �سعيد 
احليوانية  للرثوة  اجلينية  املــوارد  وحلماية  الزمن.  عرب 
وحت�سينها، مع احلفاظ على اخلربة التقليدية ملربيها من 
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يقّدمه  ما  وفق  االأرا�سي  ال�ستخدام  م�ستدامة  اإدارة  خالل 
احليوية  الكتلة  حتويل  يف  ق�سوى  اأهمية  احلمى،  نظام 
للمناطق القاحلة و�سبه القاحلة اإلى منتجات مغذية جدًا. 
زيادة  ت�ستهدف  التي  الوطنية  ال�سيا�سات  على  كذلك، 
الطبيعية،  املوارد  اإلى  اآمنًا  و�سواًل  اأي�سًا  توفر  اأن  االإنتاج 
تعزيز  مع  املناخي،  التغري  اآثــار  من  للتخفيف  وتدابري 
القدرة على احلركة الرعوية وحت�سني الو�سول اإلى ال�سوق 

.)Nouala, 2009(   واخلدمات البيطرية

البالد  حتولت  التي  موريتانيا.  حالة  الالفتة  احلاالت  من 
للرثوة  الرعوي  االإنتاج  اإلى  للحبوب  البعلي  االإنتاج  من 
احليوانية، مبا فيها اجلمال واالأغنام واملاعز واأبقار الفوالين 
اليوم  اللحوم  �سادرات  وباتت   .)Ficarelli,  2009( ي�سف 
للبالد.  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   20 متّثل 
للفقراء.  اأ�سا�سيًا  غذاء  والربوتني  احلليب  اأ�سبح  كذلك 
يف  كهذه  جناح  ق�س�ض  يف  النظر  اأهمية  املوؤلف  ويوؤكد 
احلرارة  درجات  يف  متوقعة  وزيادة  العاملي  االحرتار  �سوء 
مبقدار اأربع درجات مئوية، ما يجعل اإنتاج املحا�سيل �سبه 
حني  يف  القاحلة،  و�سبه  القاحلة  املناطق  يف  م�ستحيل 
االإنتاج  على  حتافظ  اأن  املتكيفة  املوا�سي  ل�سالالت  ميكن 
وحتويلها  املتوافرة  القليلة  النباتات  خالل  من  والتكاثر 
هذا  لكن  والتجارة.  لال�ستهالك  جدًا  مغذية  منتجات  اإلى 
موريتانيا،  يف  كما  الرعويـة،  اإلى  »الرجعي«  التحول 

يحتاج اإطارًا داعمًا و�سيا�سات كما ورد اأعاله.

IV.  خال�شة وتو�شيات 

احليوانية  »الثورة  تعتمد  ال�سابق،  الق�سم  يف  ورد  كما 
و�سيا�سات  تنظيمي  اإطــار  على  كبري  ب�سكل  اجلديدة« 
وخدمات داعمة، هي مطلوبة ل�سمـان منو من�سف للقطاع 
العي�ض  �سبل  و�سمان  املتزايد  الطلب  تلبية  ي�ستهدف 
البحث  وجرى  والريف.  احل�سر  لفقراء  الغذائي  واالأمن 
�سمن  من  الفاو  ن�سرات  خالل  من  كهذا  اإطار  اأ�سا�ض  يف 
»مبادرة �سيا�سات الرثوة احليوانيـة املوؤيدة للفقراء« التي 
اأُطِلقت يف 2001 من اأجل »و�سع �سيا�سات تتعلق بقطاع 
خطط  وتطبيق  بها  مرتبطة  و�سيا�سات  احليوانية  الرثوة 
العامة«  وال�سحة  البيئة  الأخطار  اإدارة  مع  الفقر،  تقل�ض 
 .)FAO, Pro-Poor Livestock Policy Initiative, 2014(
وهذه الن�سرات اأداة مفيدة للممار�سني و�سناع ال�سيا�سات، 
ال�سيا�سات  اعتبارات  �سعيد  على  وا�سعًا  خيارًا  تقّدم  اإذ 
كذلك  بلد.  بكل  اخلا�ض  الو�سع  مع  تكييفها  ميكن  التي 
مبنطقة  اخلا�سة  احلاجات     Gibbon  )2001( ل   يف�سّ
ال�سيا�سات  �سعيد  على  اأفريقيـا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 
والرثوة  بالزراعة  املتعلقة  امل�سائل  ملعاجلة  والتدخالت 

ما  ويف  املختلفة.  االإنتاج  اأنظمـة  منظور  من  احليوانية 
البلدان  يف  احليوانية  الرثوة  قطاع  لنقل  تو�سيات  ياأتي 

العربية باجتاه القرن احلادي والع�سرين االآمن غذائيًا:

ال�سيا�سات  خالل  من  املكثف  االإنتاج  نظم  تنظيم   .1

العامة. من اأجل اأن تكون نظم االإنتاج املكثفة امل�ستندة 
عن  م�سوؤولة  تكون  اأن  يجب  م�ستدامة،  الطلب  اإلى 

االأثر البيئي لن�ساطاتها. وهذه ت�سمل:

ال�سليمة  االإدارة  خالل  من  البيئي  التلوث  تخفيف  اأ.  
للنفايات.

تعزيز كفاءة ا�ستخدام املياه لتح�سني الناجت لكل ليرت  ب. 
من املياه امل�ستخدمة.

ال�سحية  املمار�سات  على  ال�سارمة  الرقابة  تعزيز  ج.  
والنظافة ملنع تف�سي االأمرا�ض احليوانية.

مراقبة جودة املنتجات. د.  

خا�سة  اعتبارات  مع  لالأرا�سي،  امل�ستدام  اال�ستخدام  هـ. 
للو�سول العادل ل�سغار املالكني اإلى مناطق الرعي.

وهناك حاجة اإلى قوانني و�سيا�سات عامة لتنفيذ ما ورد اأعاله.

دعم اأ�سحاب املزارع املختلطة. يواجه اأ�سحاب املزارع   .2

االإنتاجية،  انخفا�ض  حتدي  با�ستمرار  املختلطة 
واملناف�سة والو�سول املتذبذب اإلى املوارد واخلدمات. 
وهناك حاجة اإلى �سيا�سات تنظيمية وتدخالت داعمة 

من اأجل:

من  ذلك  حتقيق  وميكن  ال�سوق.  اإلى  الو�سول  تاأمني  اأ.  
مركبات  يف  ونقلها  املنتجات  جلمع  مبادرات  خالل 
مربدة، وو�سع بطاقات تعريف على املنتجات املحلية، 

ومبادرات الرتويج، والت�سعري العادل

حت�سني االإنتاجية. هذا يتطلب توفري تقنيات واإجراء  ب. 
بحوث ت�ستهدف تلبية احتياجات هذا القطاع. وهناك 
مل�ساعدة  والتعليم  للتدريب  مبادرات  اإلى  اأي�سًا  حاجة 
املتاحة  مواردهم  من  املثلى  اال�ستفادة  على  املزارعني 

لالإنتاج احليواين.

�سحة احليوانات. اخلدمات البيطرية غري متوافرة اإلى  ج. 
حد كبري الأ�سحاب املزارع املختلطة ال�سغرية، الذين ال 
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حتمل  اأو  االخت�سا�سيني  اإلى  الو�سول  ي�ستطيعون 
خدمات  خالل  من  ذلك  ت�سحيح  وينبغي  تكاليفهم. 

خم�س�سة من القطاع العام.

املزارعني  �سغار  �سي�ستفيد  املال.  راأ�ض  على  احل�سول  د. 
كثريًا من اخليارات اال�ستثمارية امل�ستهدفة واملي�سرة 
التي من �ساأنها منحهم الدعم الالزم لتح�سني و�سعهم 

وتكييفه يف �سوء القيود املتغرية با�ستمرار.

تنبغي االإ�سارة ب�سكل خا�ض اإلى حالة املزارعني يف املناطق 
ازدياد  اإلى  نظرًا  و�سعهم  يتعزز  الذين  احل�سرية،  �سبه 
التح�سر. فلهوؤالء املزارعني ميزة، كونهم اأقرب اإلى ال�سوق 
الريفية، وغالبًا ما يعتمدون على  املناطق  من نظرائهم يف 
حليواناتهم.  كعلف  الغذائية  للمواد  اجلانبية  املنتجات 
املنتجات  على  هوؤالء  ح�سول  ت�سهيل  �سيا�سات  و�ستكون 
حت�سني  اإلى  باالإ�سافة  مفيدة،  الغذائية  لل�سناعة  اجلانبية 
ل�سمان  العام  القطاع  قبل  من  والبيئي  البيطري  االإ�سراف 
اندماجهم االآمن يف مواقعهم يف املناطق احل�سرية القريبة 

من جتمعات �سكنية كبرية.

اإن الرعاة �سي�ستفيدون  ت�سهيل الرعي. غني عن القول   .3

من كل اخلدمات واأوجه الدعم املذكورة اأعاله واملقرتحة 
اإلى  اأي�سًا  يحتاجون  وهم  املختلطة.  املــزارع  الأ�سحاب 
والو�سول  التنقل  على  قدرتهم  لدعم  خا�سة  �سيا�سات 
وخربتهم،  معارفهم  اإلى  وا�ستنادًا  الرعي.  مناطق  اإلى 
ا�ستخدام  اأف�سل  لتحقيق  جيدًا  جتهيزًا  جمهـزون  هم 
قطعانهم  لتحريك  كافية  حرية  اأُعطوا  ما  اإذا  لالأر�ض 
جهد  بذل  اأي�سًا  وينبغي  للرعي.  املتاحة  املواقع  بني 
الوراثية  واملوارد  املحلية  ال�سالالت  على  للحفاظ  وطني 
وحت�سينها، فهي يف قلب هذا النظام االإنتاجي املتكيف 

للغاية.

امليزات  اإلى  امل�ستند  املتكامل  العربي  الغذائي  االأمــن   .4

هي  العربية  البلدان  فــاإن  �سابقًا،  ورد  كما  املقارنة. 
اأن  ويبدو  احليوانية.  للمنتجات  رئي�سية  م�ستوردة 
ومع  عربيـة.  غري  بلدان  من  هم  الرئي�سيني  املوردين 
العربية  البلدان  بني  احلية  احليوانات  فتجارة  ذلك، 
العربية  البلدان  بني  خ�سو�سًا  ديناميكيـة،  اأكرث  هي 
جمل�ض  بلدان  اأن  ويبدو  االأفريقية.  وغري  االأفريقية 
بواردات  التجارة،  هذه  حمرك  هي  اخلليجي  التعاون 
وال�سودان  اليمن  من  احلية  واالأبقـار  واملاعـز  االأغنام 
اأخـرى غري عربيـة،  واالأردن و�سوريـة والعـراق وبلدان 
على الرغم من �سعوبة التحقق من االإح�سائيات الفعلية 

.)Bourn, 2003( لتحركات احليوانات عرب احلدود

ما  ه�سًا،  التجاري  القطاع  هذا  جتعل  كثرية  عوامل  وثمة   
الرعوية  للمجتمعات  الغذائي  واالأمن  العي�ض  �سبل  يهدد 
تقارير  يف  ذلك  ف  وُيو�سرَ املعنيـة.  الرعوية  ـ   والزراعية  
للحدود  العابرة  للتجارة  التقييمي  »التقرير  منها  كثرية، 
التجارة  و«تعزيز   ،)FEWS, 2010( احليوانية«  الرثوة  يف 
احليوانية«  واملنتجات  احليوانات  يف  االأفريقية  البينية 
احليوانية  الــرثوة  �سناعة  و»تعزيز   ،)Mankor, 2013(
العربية«  والبلدان  اأفريقيا  يف  الغذائي  االأمــن  لتحقيق 
على  العوامل  هذه  تلخي�ض  وميكن   .)Hassane, 2013(

النحو االآتي:

• التقلب املناخي وموجات اجلفاف توؤدي اإلى انخفا�ض  	
االإنتاج.

• تف�سي االأمرا�ض و�سعف اخلدمات البيطرية وخدمات 	
يف  �سعوبات  اإلى  يوؤديان  اللذان  ال�سهادات،  اإ�سدار 

ال�شترياد والت�شدير.

• االعتماد على منافذ حمدودة لل�سوق، وغياب معلومات 	
عن ال�سوق.

• غياب املعاجلة والتنويع يف املنتجات احليوانية القابلة 	
للت�شدير.

• �سيا�سات مقيدة وغياب اال�ستقرار ال�سيا�سي.	

• نق�ض امل�سالخ والبنية التحتية للنقل.	

�سرورية  العقبات  هذه  معاجلة  اأن  على  التقارير  تتفق 
لتح�سني التجارة بالرثوة احليوانية. 

الــرثوة  قطـاع  ــى  اإل العامـة  النظرة  هــذه  �ساعدت  لقد 
على  ال�سوء  ت�سليط  يف  العربية  البلدان  يف  احليوانية 
اال�سترياد  ونظم  والطلب  االإنتاج  يف  الكبرية  الفوارق 
جمتمعة  العربية  وللبلدان  البلدان.  عرب  والت�سدير 
فاملناخ  احليواين.  الغذائي  اأمنها  ل�سمان  كبرية  اإمكانات 
ميكن  فيمـا  الكبرية،  ــرثوة  ال غالبـًا  تعو�سه  القا�سي 
وا�سعة  اأرا�ــض  بوجود  االقت�سادية  ال�سعوبات  تخفيف 
حاجة  وثمة  للحيوانات.  كبرية  واأعداد  للزراعة  �ساحلة 
اأن  ل  وُيف�سَّ الغذائي،  لالأمن  م�سرتكة  مقاربة  اإلى  ملحة 
�سياق  ويف  متخ�س�ض.  حكومي  جهاز  خالل  من  تكون 
ي�سّهل  اأن  كهذا  لتعاون  ميكن  احليوانية،  الرثوة  قطاع 
العربية  البلدان  بني  املنتجات  يف  التف�سيلية  التجارة 
والأن  االأ�سواق.  اإلى  املحليني  املنتجني  و�سول  ع  ويو�سّ
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للبلدان العربية تف�سيالت غذائية م�سرتكة، ففي اإمكانها 
تلبية حاجات بع�سها بع�سًا واحلفاظ على �سوق املنتجات 
احليوانية التقليدية. وميكن لال�ستثمار املنظم يف بحوث 
ب�سكل  والنوعية  االإنتاج  يح�سن  اأن  م�ستهدفة  وخدمات 
على  الكبري  االعتماد  من  احلــد  يف  للم�ساعدة  كبري، 
لتعاون  وميكن  العربية.  البلدان  معظم  يف  ــواردات  ال
كهذا اأن ي�ساعد الرعـاة يف التحرك بحثًا عن مراٍع. واأخريًا 
ولي�ض اآخرًا، ثمة حاجة اإلى تعاون عربي يف احلفاظ على 
اأدت احليوانات دورًا مركزيًا  الرتاث البدوي الغني، حيث 
يف  جنحت  التي  القّيمـة  الغذائية  التقـاليد  تعزيز  يف 

اختبـار الـزمن.

االأمن  يف  اأ�سا�سيًا  م�ساهمًا  احليوانية  ــرثوة  ال ُتعتربرَ 
تنت�سر  حيث  العربية  البلدان  يف  خ�سو�سًا  الغذائي، 
ال�سكانية  الكتلة  وتنمو  القاحلة.  و�سبه  القاحلة  االأرا�سي 

هذه  ومــع  حت�سرًا.  وتتزايد  �سريعة  بوترية  العربية 
واالأعالف  املنتجات  على  كثريًا  الطلب  يزداد  التغريات، 
يف  ــرثوة  ال بزيادة  يتعلق  ما  يف  خ�سو�سًا  احليوانية، 
بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي. وبهدف حت�سني االأمن 
ــواردات.  ال على  االعتماد  من  احلد  املهم  من  الغذائي، 
مدخالت  خالل  من  االإنتاج  بزيادة  ذلك  حتقيق  وميكن 
النظم  خالل  ومن  املال،  راأ�ض  على  تعتمد  ونظم  مكثفة 
الزراعية املختلطة والرعوية التقليدية. و�سيعتمد النجاح 
جيدة  �سيا�سات  تطبيق  على  الغذائي  االأمن  حتقيق  يف 
االإعداد، ت�ستهدف تنظيم املالكني الكبار يف قطاع االإنتاج 
ال�سغار  للمالكني  واخلدمات  الدعم  وتوفري  املكثف، 
حت�سني  يف  كربى  اأهمية  العربي  وللتعاون  والرعاة. 
وامل�ساعدة  احليواين  لالإنتاج  امل�سرتكة  املوارد  ا�ستخدام 
يف �سد فجوات االحتياجات يف كل بلد، من خالل الدعم 

امل�سرتك واملن�سق.
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ملحق 1

تقلب اأ�سعار الغذاء وتداعياته على الأمن الغذائي العربي

حافظ غامن

   م�ؤ�سر اأ�سعار الغذاء يف »فاو« 1990 – 2013 
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الغذاء،  اأ�سعار  تقلبات  اأعلى  اإحدى   2006 العام  منذ  الفرتة  �سهدت 
والأكرث  املرتفعة  الغذاء  اأ�سعار  اجتاه  ي�ستمر  اأن  املراقبني  معظم  ويتوقع 
تقلبًا على املدى املتو�سط. وتتاأثر البلدان العربية خ�سو�سًا بهذا التقلب 
لأنها م�ستوردة رئي�سية للغذاء وتعتمد ب�سكل كبري على الأ�سواق العاملية 
تقلب  تداعيات  املالحظة  هذه  وتبني  والتغذية.  الغذائي  اأمنها  اأجل  من 
ال�سيا�سات  خيارات  بع�س  وتقرتح  العربي  الغذائي  الأمن  على  الأ�سعار 
 )1( ت�سمل:  اخليارات  هذه  التقلب.  هذا  مع  التعامل  يف  للم�ساعدة 
الإنتاج  زيادة  و)2(  الغذائية،  والحتياطيات  الواردات  ا�سرتاتيجيات 
الغذائي املحلي من خالل دعم �سغار املزارعني واملزارعني على امل�ستوى 

العائلي، و)3( زيادة ال�ستثمار الدويل يف الزراعة.

اأ�سعار الغذاء العاملية هي اأكرث تقلبًا

يبني ال�سكل 1 اأنه بعد فرتة طويلة �سهدت خاللها اأ�سعار الغذاء انخفا�سًا 
احلادي  القرن  مطلع  نحو  منذ  تتغري  الأم��ور  بداأت  ن�سبيًا  وا�ستقرارًا 
هذا  تقلبًا.  اأكرث  واأ�سبحت  العاملي�ة  الأ�سعار  ارتفعت  حيث  والع�سرين 
الغذاء  اأ�سواق  وباتت  الأ�سواق.  اأ�سا�سيات  يف  حتوًل  عك�س  التغيري 
تباطاأت  الزراعية  املحا�سيل  يف  الزيادة  ن�سبة  لأن  تناف�سية  اأكرث  العاملية 
نتيجة انخفا�س ال�ستثمارات. وهبطت الن�سبة ال�سنوية لنمو اأ�سهم راأ�س 
 –  1975 1.1 يف املئة خالل الفرتة  املال العاملية يف الزراعة الأولية من 
1990 اإلى 0.5 يف املئة بني 1991 – 2007. ونتيجة لذلك، تراجع منو 
احلبوب  حما�سيل  منو  ن�سبة  انخف�ست  املثال،  �سبيل  فعلى  الإنتاجية. 
الى  الع�سرين  القرن  و�سبعينات  �ستينات  خالل  �سنويًا  املئة  يف   3.2 من 
الغذاء  على  الطلب  ازداد  ذاته،  الوقت  ويف   .2000 عام  املئة  يف   1.5

حتول  اإلى  اأديا  اللذين  املداخيل  وارتفاع  ال�سكان  عدد  يف  الزيادة  نتيجة 
على  الطلب  يف  زيادة  الى  اأدى  وهذا  اللحوم،  من  املزيد  ا�ستهالك  نحو 

العلف احليواين وما ا�ستتبع ذلك من طلب على احلبوب.

العامل  حول  الغذائية  املخزونات  م�ستوى  انخفا�س  ا�ستمرار  اإن  تعترب 
�ساهم اأي�سًا يف ازدياد تقلب الأ�سعار. وقد خف�س كثري من امل�ساركني يف 
الأ�سواق العامة واخلا�سة كمية املخزونات التي يحتفظون بها كمخزون 
التعديالت  جميع  اأن  يعني  هذا  التكاليف.  تخفي�س  اأجل  من  م�سمون 
يف  تخفي�سات  خالل  من  تكون  اأن  يجب  الإنتاج  خمزونات  يف  تقريبًا 
ال�ستهالك، عن طريق رفع الأ�سعار، بدًل من تخفي�سات يف املخزونات 

كما كانت احلال عادة يف املا�سي.

اأ�سعار  ت�ستمر  اأن  والتنمية  القت�سادي  التعاون  ومنظمة  »فاو«  تتوقع 
ثالثة  تقدمان  وهما  املتو�سط.  املدى  على  والتقلب  الرتفاع  يف  الغذاء 
يزداد  والوقـود  الغذاء  اأ�سـواق  بني  االرتباط  اأواًل،  لهـذا.  رئي�سية  اأ�سباب 
الوقود  اأ�سعار  اأن  ومبا  )بيوفيول(.  احليوي  الوقود  تطوير  نتيجة  ق�وة 
الغذاء  اأ�سعار  اأن  يعني  وهذا  تقلب�ًا،  اأكرث  تكون  اأن  اإلى  تتجه  العاملية 
�ستكون اأكرث تقلبًا اأي�سًا. ثانيًا، يقت�سي تغري املناخ وازدياد تكرار الأحداث 
من  ذلك  ي�ستتبع  وما  المدادات  خمزونات  من  مزيدًا  القا�سية  املناخية 
اأكرث  ازدياد تقلب الأ�سعار. ثالثًا، ينتقل الإنتاج نحو مناطق رمبا تكون 
ه�سا�سة، وت�سبح الأ�سواق العاملية اأكرث اعتمادًا على المدادات من هذه 
اأقل  هي  املناطق  هذه  من  الغالل  الأ�سود(.  البحر  منطقة  )مثل  املناطق 

ا�ستقرارًا وهذا يت�سبب يف مزيد من تقلب الأ�سعار العاملية.

يرى كثري من املراقبني اأي�سًا اأن ازدياد »متويل« اأ�سواق ال�سلع والرتفاع 
اأن  ويبدو  الغذاء.  اأ�سعار  تقلب  لزدياد  رئي�سي  �سبب  هما  امل�ساربة  يف 
على  بالعائدات  �سلبًا  ترتبط  لل�سلع  امل�ستقبلية  العمليات  على  العائدات 
اأداة جذابة لتنويع حمفظة ال�ستثمارات.  الأ�سهم وال�سندات. لذلك هي 
غري  الفاعلة  اجلهات  )مثل  التجارية  غري  الفاعلة  اجلهات  �ساعفت  وقد 
يف  املك�سوف�ة  ال�ستثمار  مراكز  يف  ح�ستها  املادي(  املنتج  يف  امل�ساركة 
 2006 العامني  بني  ال�سويا  وفول  والذرة  للقمح  امل�ستقبلية  العمليات 
ك�»قطيع«  الت�سرف  الى  امل�ستثمرين  اأولئك  ميل  اعُترب  وقد  و2011. 
تعظيم  عن  م�سوؤوًل  ذات��ه  الوقت  يف  كبرية  كميات  يبيع  اأو  ي�سرتي 

التغريات يف اأ�سعار الأغذية وبذلك ي�ساهم يف تقلب اأكرب.

احلكومات  من  عدد  يتخذها  التي  الجراءات  فاإن  ذلك،  الى  وبال�سافة 
اأو  الت�سدير  قيود  )مثل  الأزم��ات  اأوقات  يف  بال�سيا�سات  يتعلق  ما  يف 
حتليل  اأفاد  املثال،  �سبيل  على  الدولية.  الأ�سعار  تقلب  تزيد  التخزين( 
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ال�سلع الغذائية الرئي�سية يف البلدان العربية ، 2011

�سنف الغذاء
الإنتاج
)%(

ال�ستهالك
)%( 

ن�سبة الكتفاء 
الذاتي )%(

حبوب
     54.5       119.645.6

بقوليات
                          1.4                           2.458.3

48.1107.7  51.8  خ�ضار

فواكه
                        33.2                         31.9104.1

8.736.8 3.2 �ضكر مكرر

دهون وزيوت
                          2.2                           4.055.0

حلوم
                          8.4                         11.076.4

اأ�ضماك
                          3.9                           4.097.5

بي�ض
                          1.6                           1.794.1

حليب ومنتجات األبان
                        27.8                         37.574.1

امل�ضدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب ال�ضنوي الإح�ضائي.

اأجرته الفاو اأن الزيادة احلادة يف اأ�سعار الرز عام 2008 ميكن اأن تعزى 
ل  ال�سوق  اأ�سا�سيات  يف  والتغريات  احلكومات.  �سيا�سات  الى  اأ�سا�سًا 
ميكن اأن تف�سر ملاذا ت�ساعفت اأ�سعار الرز عام 2008. وعمليًا لي�س ثمة 
اأ�سواق اآجلة للرز لذلك ل ميكن حتميل امل�ساربني م�سوؤولية هذا احلدث.

تاأثريات تقلب اأ�سعار الأغذية على البلدان العربية

الدولية.  التطورات  بتلك  اخل�سو�س  وجه  على  العربية  البلدان  تتاأثر 
العاملية  الأ�سواق  على  وتعتمد  العامل  يف  احلبوب  م�ستوردي  اأكرب  وهي 
ميثل   1 اجلدول  احلرارية.  لل�سعرات  حاجتها  من  املئة  يف   50 لتلبية 
العربية  املنطقة  يف  الرئي�سية  الغذائية  ال�سلع  وا�ستهالك  اإنتاج  اأر�سدة 
الى  بال�سافة  يعاين،  العربي  العامل  اأن  يظهر  وهو   .2011 عام  ككل 
والزيوت.  والدهون  وال�سكر  البقوليات  يف  هائل  عجز  من  احلبوب، 
وبال�سافة الى ذلك، وب�سبب ازدياد عدد ال�سكان وقيود الأرا�سي واملياه 
على  العتماد  هذا  يزداد  اأن  ُيتوقع  العربية،  الزراعة  على  املفرو�سة 
البلدان  يف  امل�ستهلك  الغذاء  ثلثي  نحو  ا�سترياد  �سيتم  بحيث  الواردات 

العربية بحلول �سنة 2030.

ينبغي اأن تتحمل الأثر الكامل لرتفاع الأ�سعار. وا�سافة الى ذلك، ويف 
لذلك،  ال�سادرات.  على  حظرًا  اأحيانًا  البلدان  تفر�س  النواق�س  اأوقات 
واردات  اإلى  الو�سول  على  قادرة  غري  تكون  قد  العربية  البلدان  فاإن 
الأغذية باأي �سعر. كما اأن واردات الأغذية قد تتوقف ب�سبب احلرب اأو 

النزاع املدين اأو الكوارث الطبيعية.

وبالن�سبة الى التاأثر بتقلب اأ�سعار الغذاء، ميكن تق�سيم البلدان العربية 
ب�سدمات  تاأثرًا  الأك��رث  هي  الأول��ى  املجموعة  جمموعات:  ثالث  الى 
العتماد  ال�سديدة  البلدان  من  جمموعة  وهذه  والإم��دادات.  الأ�سعار 
املالية  املوارد  على  ملزمة  قيودًا  ذاته  الوقت  يف  وتواجه  الواردات  على 
الأردن  اأو  م�سر  مثل  بلدانًا  ت�سمل  املجموعة  هذه  الأجنبية.  والعملة 
الأ�سعار  ب�سدمات  تاأثرًا  اأقل  الثانية  واملجموعة  تون�س.  اأو  لبنان  اأو 
عر�سة  لكنها  كافية،  دولية  واحتياطيات  مالية  م��وارد  لديها  لأن 
امل�ستورد.  الغذاء  على  كبري  حد  الى  تعتمد  لأنها  المدادات  ل�سدمات 
الإمارات.  اأو  ال�سعودية  اأو  الكويت  مثل  بلدانًا  ت�سمل  املجموعة  هذه 
واملجموعة الثالثة هي اأقل ما يكون تاأثرًا لأنها اأقل اعتمادًا على ال�سوق 
الدولية من اأجل الأمن الغذائي. هذه املجموعة ميكن اأن ت�سمل املغرب 

و�سورية )يف اأزمنة ال�سلم املدين(.

الأ�سواق  وا�ستعمال  الغذائية  الحتياطيات  ازدي��اد 

املالية لتخفي�ض املخاطر

يف  الغذائي  اأمنها  حلماية  ا�سرتاتيجيات  العربية  البلدان  تطور  اأن  يجب 
عامل يعاين من ارتفاع الأ�سعار وتقلبها. والحتفاظ باحتياطيات غذائية 
احتياطيات  على  حتافظ  اأن  البلدان  وعلى  ممكن.  خيار  هو  اأكرب  مادية 
اإعاقة  دون  من  تعر�سًا  الأكرث  مل�ساعدة  الغذائي  بالأمن  تتعلق  طوارئ 
الغذائي  الأمن  اأجل  من  املطلوب  اخلا�س  القطاع  ل�سوق  العادي  التطور 
على  هذه  الطوارئ  احتياطيات  حجم  ويعتمد  الطويل.  امل��دى  على 

الظروف اخلا�سة بكل بلد.

م�ستوردي  اأكرب  هي  العربية  البلدان  اأن  رغم  على  اأنه   2 اجلدول  يظهر 
الدول  من  م�سر،  عدا  ما  منها،  واح��دة  ل  اأن  يبدو  العامل،  يف  القمح 
لأن  يتغري  ذلك   .2010 عام  قمح  احتياطيات  امتالك  يف  الأوائل  الع�سر 
اأكرب  اأجل الحتفاظ بكميات  اإهراءات من  بلدانًا عربية عدة ت�ستثمر يف 
اأن  ميكن  غذائية  مبخزونات  الحتفاظ  لكن  الطوارئ.  خمزونات  من 
القمح  من  واحد  طن  تخزين  اأن  الدويل  والبنك  فاو  وتقدر  مكلفًا.  يكون 
يكلف 2.15 دولر يف ال�سهر. لذلك هناك حاجة لتقييم تكاليف وفوائد 

الحتفاظ باحتياطيات طوارئ اأكرب.

ثمة جمال اآخر ي�ستحق عناية خا�سة من قبل م�ستوردي الغذاء العرب 
هو ا�ستعمال الأ�سواق املالية من اأجل خف�س املخاطر. وت�ستعمل بلدان 
�سد  لتوؤمن  املالية  املخاطر  اإعاقة  اأدوات  متزايد  ب�سكل  العامل  حول 
التقلب. فقد ا�ستعملت املك�سيك مثاًل هذه الأدوات لتثبيت �سعر وارداتها 
اإحدى  هي  الآجلة  والعقود  اأخرى.  تورتيا«  »اأزمة  وجتنب  الذرة  من 

من  الواردات  على  كبري  حد  اإلى  تعتمد  تقريبًا  العربية  البلدان  جميع 
خالل  معينة  حتديات  ي�ستدعي  وهذا  والتغذية.  الغذائي  اأمنها  اأجل 
امل�ستوردة  البلدان  وتواجه  العاملية.  الأ�سواق  يف  الكبري  التقلب  فرتات 
وخطر  الأ�سعار  يف  احل��ادة  الرتفاعات  خطر  املخاطر:  من  نوعني 
العربية على  البلدان  املادي. والطلب يف  حدوث ا�سطراب يف المداد 
واردات الأغذية، وخ�سو�سًا احلبوب، لي�س مرنًا الى حد كبري، ما يعني 
ولذلك  الأ�سعار  زيادة  على  ردًا  الواردات  تخفي�س  على  قادرة  غري  اأنها 
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و�سائل اإدارة خماطر اأ�سعار ال�سلع. وهي تطلب من امل�سرتي اأن ي�سرتي 
امل�سرتين  وعلى  �سلفًا.  مقرر  اآجل  تاريخ  يف  حمدد  ب�سعر  ثابتة  كمية 

احل�سول على اإئتمانات اأو �سمانات لتغطية قيمة هذا العقد.

وهناك بديل اآخر  جذاب ب�سكل خا�س للبلدان التي حت�سل ب�سهولة اأقل 
امل�سرتي  تعطي  العقود  هذه  اخليار.  عقود  ا�ستعمال  هو  ائتمان،  على 
يف  حمدد  ب�سعر  ال�سلع  من  ثابتة  كمية  �سراء  يف  تلزمه،  ل  لكن  احلق، 
تاريخ اآجل معني. وهي تعمل كتاأمني �سد ارتفاع الأ�سعار لأن الأ�سعار 
اإذا هبطت، ميكن للم�سرتي اأن يقرر عدم ا�ستعمال اخليار وبذلك يخ�سر 
على  �سهري  مثال  وثمة  نقدًا.  مقدمًا  يدفع  الذي  التاأمني  ق�سط  فقط 
ا�ستعمال اخليارات ياأتي من مالوي التي ا�سرتت عقود خيار ل�سراء ذرة 
عام 2005. فقد ازداد �سعر الذرة ومار�ست مالوي حق اختيار، فوفرت 

نحو خم�سة ماليني دولر.

زيادة الإنتاج املحلي بدعم �سغار املزارعني

بخف�س  الدولية  الأ�سواق  لتقلب  التعر�س  من  التقليل  اأي�سًا  ميكن 
يف  الغذاء  اإنتاج  لكن  املحلي.  الإنتاج  زيادة  خالل  من  عليها  العتماد 
البلدان العربية حمدود بندرة الأرا�سي واملوارد املائية. ويزداد ال�سغط 
الأرا�سي  �ستبلغ  بحيث  ال�سكاين،  النمو  ا�ستمرار  مع  الأرا�سي  على 
وهذا  فقط،  هكتار   0.12 نحو   2050 �سنة  فرد  لكل  للزراعة  ال�ساحلة 
60 يف املئة عن م�ستوياتها يف نهاية القرن  ي�سكل هبوطًا بن�سبة نحو 
الع�سرين. وللمقارنة، تبلغ ح�سة الفرد من الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة 
0.4 هكتار. ومن  ال�سكان منوًا(  اأوروبا )حيث ل ي�سهد عدد  اليوم يف 
العام 1950 حتى الآن، هبطت ح�سة الفرد من املوارد املائية املتجددة 
بن�سبة  تنخف�س  اأن  املتوقع  ومن  املئة.  يف   75 بنحو  العربي  العامل  يف 
اإ�سافية مقدارها 40 يف املئة بحلول �سنة 2050 )حتى من دون حتليل 
عوامل الأثر املحتمل لتغري املناخ(. والآن تبلغ ح�سة الفرد من املياه يف 

العامل العربي نحو 850 مرت مكعب، باملقارنة مع معدل عاملي مقداره 
مكعب. مرت   6,300

ومع ذلك، ما زال يف الإمكان اإدخال حت�سينات على الأمن الغذائي من 
املزارعني  �سغار  قبل  من  خ�سو�سًا  للغذاء،  املحلي  الإنتاج  دعم  خالل 
ففيها  العربي:  العامل  يف  مهم  عامل  الزراعة  العائليني.  واملزارعني 
يعمل نحو 25 يف املئة من القوة العاملة. ويعي�س نحو 40 يف املئة من 
ال�سكان يف مناطق ريفية، ولذلك تتاأثر م�سادر رزقهم بالزراعة بطريقة 
مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. وتوفر الزراعة م�سدر رزق للفقراء والأ�سخا�س 
واملغرب  م�سر  اأرياف  يف  الفقر  معدلت  وتزيد  غذائيًا.  الآمنني  غري 
57 يف املئة من  ثالثة اأ�سعاف عن معدلت الفقر يف املدن. واأكرث من 
اأكرث  وكذلك  فقراء،  هم  ريفية  مناطق  يف  يعي�سون  الذين  ال�سودانيني 

من 40 يف املئة من اليمنيني الريفيني.

تعتمد غالبية الزراعة العربية على �سغار املزارعني. ويبني اجلدول 3 
الأهمية الن�سبية للمزارع العائلية ال�سغرية )اأقل من خم�سة هكتارات( 
يف عينة من البلدان العربية. وهو يظهر اأن نحو 84 يف املئة من جميع 
العائلية  الزراعة  اأهمية  اأن  ويبدو  العائلية.  للزراعة  تخ�سع  احليازات 
متماثلة جدًا يف مناطق خمتلفة من العامل العربي. على �سبيل املثال، 
الغنية  قطر  يف  الزراعية  الأرا�سي  حيازات  من  املئة  يف   73 يخ�سع 
من  املئة  يف   70 نحو  حال  وكذلك  العائلية،  للزراعة  الطبيعية  باملوارد 
احليازات يف املغرب. اأما البلدان التي لديها دخل فردي منخف�س، مثل 
ويخ�سع  املزارعني.  �سغار  من  اأكرب  ن�سبة  عادة  ففيها  اليمن،  اأو  م�سر 
نحو 98 يف املئة من احليازات يف م�سر  و93 يف املئة يف اليمن للزراعة 

العائلية.

احليازات  من  املئة  يف   84 يخ�سع  فيما  اأنه،  اأي�سًا   3 اجلدول  يظهر 
املزروعة.  امل�ساحة  من  املئة  يف   25 اإل  ت�سكل  ل  فهي  العائلية،  للزراعة 

الأهمية الن�سبية للحيازات التي تقل عن خم�سة 
هكتارات

 احل�سة يف جممل البلد
احليازات )%(

 احل�سة يف م�ساحة
الأرا�سي )%(

11.3                                   55.4                                            اجلزائر
70.7                                   98.2                                            م�رص

23.8                                   78.9                                            الأردن

60.1                                   96.7                                            لبنان
23.9                                   69.8                                            املغرب

3.4                                     73.3                                            قطر
10.9                                   53.5                                            تون�ض

43.9                                   93.0                                            اليمن
25.3                                   84.2                                            املعدل

امل�ضدر: فاو، بيانات الإح�ضاء الزراعي.

  الدول الع�سر الأوائل يف امتالك خمزونات
القمح، 2010 

الن�سبة املئ�ية ملخزونات البلد
القمح العاملية

الن�سبة املئ�ية ل�اردات 
القمح العاملية

310.7ال�ضني

122.0الوليات املتحدة
80.2الهند

70.1رو�ضيا

63.5الحتاد الأوروبي

30.5كندا
38.1م�رص
30.4اإيران

20.1اأو�ضرتاليا
20.1اأوكرانيا

امل�ضدر: فاو والبنك الدويل، 2012.
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هذا يعني اأن نحو ثالثة اأرباع الأرا�سي تخ�سع للزراعة التي يتولها كبار 
للزراعة  املزدوجة  الطبيعة  يعك�س  هذا  كربى.  �سركات  اأو  املزارعني 
اإلى  العائلية  املزارع  من  كبرية  اأعداد  تعمل  حيث  العربي،  العامل  يف 
جانب هيئات كبرية واأكرث حداثة. ويف حني ينتج املزارعون العائليون 
املحلية،  الأ�سواق  الى  وللبيع  الكفاف(  )زراعة  اخلا�س  ل�ستهالكهم 
تنتج املزارع الع�سرية الكبرية لالأ�سواق الوطنية والدولية، وتكون عادة 

اأعلى اإنتاجًا واأكرث ربحية من املزارع العائلية ال�سغرية.

العائلية  الزراعة  اأهملت  العربية  احلكومات  تكون  اأن  من  خ�سية  هناك 
�سبيل  فعلى  النطاق.  الوا�سعة  الع�سرية  الزراعة  تطوير  على  وركزت 
الوادي  م�سروع  يف  �سخمة  مبالغ  امل�سرية  احلكومة  ا�ستثمرت  املثال، 
من  هكتار  مليون  ربع  نحو  ري  اإلى  يهدف  الذي  )تو�سكى(  اجلديد 
من  كيلومرتًا   150 بطول  قناة  بناء  خالل  من  ال�سحراوية  الأرا�سي 
الكربى  امل�ساريع  لهذه  يكون  ما  وغالبًا  اأ�سوان.  جنوب  نا�سر،  بحرية 
تطوير  اأن  �سحيح  ملتب�سة.  وبيئية  واجتماعية  اقت�سادية  تاأثريات 
الزراعة الع�سرية هدف وطني �سرعي، لكن يجب األ يكون على ح�ساب 
يف  اأ�سا�سي  عن�سر  هم  الذين  العائليني  واملزارعني  املزارعني  �سغار 

الأمن الغذائي وتخفي�س وطاأة الفقر.

يف  الع�ائليني  واملزارع�ني  املزارع�ني  �سغار  اأهمية  ال��ى  نظرًا 
عن�سرًا  دعمهم  يكون  اأن  يجب  العربية،  والقت�سادات  املجتمعات 
رئي�سيًا يف اأي حزمة �سيا�سات تهدف الى حتقيق اأمن غذائي وخف�س 
هن�اك  اأن  على  يوافقون  امل�راقبني  معظم  اأن  ويبدو  الفقر.  لوطاأة 
ح�سول  ت�سهيل   )1( �ساأنها:  من  وبرامج  �سيا�سات  لو�سع  حاج�ة 
املزارعني على موارد ائتماني�ة وا�ستثمارية، )2( تاأمينهم �سد اأحوال 
ال�ستخدام  من  متكينهم   )3( الأخرى،  والكوارث  القا�سية  الطق�س 
ملكية،  �سندات  خالل  من  ذلك  يك�ون  اأن  ويف�سل  لالأر�س،  الآمن 
 )5( امل�سافة،  القيمة  من  املزارعني  ح�سة  زيادة  يف  امل�ساعدة   )4(
مع  وتكييفها  الزراعي  والإر�ساد  الأبحاث  خدمات  نوعية  حت�سني 
منظمات  وت�سمن  العائليني.  املزارعني  ل�سغار  اخلا�سة  الأو�ساع 
املزارعني  اأ�سوات  �سماع  التعاونية  وجمعياتهم  امل�ستقلني  املنتجني 
وح�دها  احلكومات  ت�ستطي�ع  ل  ال�سيا�سات.  مباحثات  يف  العائليني 
ت�وفري جميع اخلدمات ال�سرورية للمزارعني العائليني. لذلك، على 
امل�ستقلني  املنتجني  منظمات  تطوير  تدعم  اأن  العربية  احلكومات 
منظمات  ومع  معها،  بال�سراكة  تعمل  واأن  التعاونية،  وجمعياتهم 
اإليها املزارعون  املجتمع املدين الأخرى، لتقدمي اخلدمات التي يحتاج 

العائليون.
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ال�ستثمار الدويل

يف  مهمًا  عن�سرًا  ت�سكل  اأن  ميكن  اأخرى  بلدان  زراعة  يف  ال�ستثمار 
ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي العربي. وثمة اأثر وا�سح لهذه ال�ستثمارات 
هو اأنها �ستزيد اإنتاج الغذاء العاملي وبذلك كمية الغذاء املتوافر يف ال�سوق 
الدولية، التي �ست�ساعد يف تثبيت الأ�سعار و�سمان امدادات م�ستمرة. 
واإ�سافة اإلى ذلك، من ال�سروري اأن ينوع الأمن الغذائي العربي م�سادر 
جزء  يف  اجلفاف(  )مثل  ال�سدمات  لإحدى  يكون  ل  بحيث  الواردات، 
من العامل اأثر كبري غري مالئم على و�سولها الى ال�سوق والأ�سعار التي 
النامية،  البلدان  يف  بالزراعة  ال�ستثمار  ي�سكل  اأن  وميكن  تدفعها. 
البلدان،  هذه  من  الورادات  الى  امتيازات  ذا  و�سوًل  لها  يوفر  قد  الذي 

طريقة لتحقيق هذا التنوع.

اخلا�س  للقطاع  جديدة  ربح  فر�س  اأي�سًا  الزراعي  ال�ستثمار  يوفر 
العربي  العامل  اإلى  الغذاء  واردات  قيمة  اأن   4 اجلدول  ويبني  العربي. 
بليون   23 نحو  ي�سمل  وهذا   .2011 عام  دولر  بليون   65 نحو  بلغت 
يف  )مبا  اللحوم  لواردات  دولر  باليني  و10  احلبوب،  لواردات  دولر 
ذلك اللحوم احلمراء والدواجن(، و8.6 باليني دولر لواردات الزيوت 
ومنتجات  احلليب  ل��واردات  دولر  باليني  و6.6  الزيتية،  والبذور 
الألبان، و6 باليني دولر لواردات ال�سكر، و3.8 باليني دولر لواردات 
البلدان  اأن  يعني  هذا  اخل�سار.  لواردات  دولر  بليون  و1.8  الفواكه، 
الزراعية  واملنتجات  الغذائية  للمنتجات  �سخمة  �سوقًا  متثل  العربية 
ال�ستثمار  خالل  ومن  اأرب��اح.  لتحقيق  �سخمة  اإمكانية  مع  الأخ��رى 
بالزراعة يف البلدان النامية والبيع الى اأ�سواقها املحلية، ميكن للقطاع 
الكبرية  والمكانية  ال�سخم  الطلب  من  ال�ستفادة  العربي  اخلا�س 

لتحقيق اأرباح.

بحيث  ُت�سمم  اأن  يجب  م�ستدامة  الزراعية  ال�ستثمارات  تكون  لكي 
يجب  امل�ستثمرين،  الى  وبالإ�سافة  الأط��راف.  جلميع  منفعة  حتقق 

بينت  وقد  امل�سروع.  من  املحلي  واملجتمع  امل�سيف  البلد  ي�ستفيد  اأن 
التجربة اأنه ميكن لأي من هذه اجلهات املعنية الثالث وقف اأي م�سروع 
ومن  املالئم.  بال�سكل  احل�سبان  يف  توؤخذ  مل  م�ساحلها  اأن  �سعرت  اإذا 
احلكومة  قبل  من  امل�سروع  مبلكية  قوي  �سعور  وجود  فاإن  اأخرى،  جهة 
امل�ستثمرين  على  لذلك،  وا�ستدامته.  جناحه  ي�سمن  املحلي  واملجتمع 
البلدان  م�ساريعهم  �سُتفيد  كيف  العتبار  يف  ياأخذوا  اأن  املحتملني 
يف  ويعملون  يعي�سون  الذين  املزارعني  �سغار  وخ�سو�سًا  امل�سيفة، 

منطقة امل�سروع.

ثمة فائدة رئي�سية للبلدان امل�سيفة هي الزيادة يف ال�ستثمار الزراعي، 
التي توؤثر اإيجابًا يف الأمن الغذائي وخف�س وطاأة الفقر يف الأرياف. لقد 
بداأ ا�ستثمار القطاع العام يف الزراعة بالرتف�اع نتيج�ة الأزمات الغذائية 
خالل العقد الأخري والإدراك املتنامي باأن انخفا�س ال�ستثمار الزراعي 
هو ال�سبب الرئي�سي ل�ستمرار اجلوع يف العامل. لكن يف ع�سر املوازنات 
احلكومية املقيدة، فاإن معظم ال�ستثمارات اجلديدة يجب اأن تاأتي من 
القطاع اخلا�س. وهذا ه�و ال�سبب الذي جعل كثريًا من البلدان النامية 

تفتح قطاعاتها الزراعية مل�ستثمري القطاع اخلا�س الأجانب.

الزراعي�ة  ال�ستثمارات  من  الأولى  املوج�ة  مع  الكربى  امل�ساكل  اإحدى 
املحلي�ة،  املجتمع�ات  لحتياجات  ك�افي�ًا  اهتمام�ًا  ُتعر  مل  اأنه�ا  هي 
وخ�سو�س�ًا �سغار املزارعني يف منطقة امل�سروع.  فقد باعت احلكومات 
اأو  ال�ستغالل  قيد  تكن  مل  اأنها  مفرت�سة  م�ستثمرين،  الى  اأرا�سي 
معظم  يف  الأرا�سي  ا�ستعمال  يكون  قد  الواقع،  ويف  لأحد.  مملوكة 
واإ�سافة  متامًا.  م�ستعملة  غري  لي�ست  لكنها  قا�سرًا،  النامية  البلدان 
البلدان  من  كثري  يف  لالأرا�سي  ملكية  �سندات  حيازة  فاإن  ذلك،  الى 
لي�س وا�سع النت�سار بال�سكل الكايف، والنا�س يعتمدون على القوانني 
لالأرا�سي  املبكرة  احليازات  تلك  فاإن  وهكذا،  الأرا�سي.  لتوزيع  العرفية 
قبل  من  الأج��ل(  الطويلة  الإي��ج��ارات  اأو  ال�سراء  طريق  عن  )�سواء 
م�ستثمرين اأجانب وحمليني حرمت �سكان الأرياف الفقراء من م�سدر 
العرفية  قوانينها  اأن  �سعرت  التي  املجتمعات  واأغ�سبت  ال�وحيد  رزقهم 

قد انتهكت.

املحلي  املجتمع  حقوق  حترتم  الت�سميم،  جيدة  ا�ستثمارات  �ساأن  من 
للمجتمع،  هامة  فوائد  جتلب  اأن  الطبيعية،  موارده  ويف  اأرا�سيه  يف 
وخ�سو�سًا اإلى �سغار املزارعني. وينطوي نقل التكنولوجيا على فائدة 
املزارعني  �سغار  ي�ساعدوا  اأن  للم�ستثمرين  وميكن  هامة.  حمتملة 
لزيادة الإنتاجية من خالل و�سول اأف�سل الى تقنيات الإنتاج اجلديدة، 
يف  الناجم  الرتفاع  ويوؤدي  لتنفيذها.  املطلوبة  املدخالت  الى  اإ�سافة 
البلد  يف  الغذائي  والأمن  املزارعني  �سغار  دخل  حت�سني  اإلى  الإنتاج 
امل�سيف. وميكن للم�ستثمرين اأي�سًا امل�ساعدة يف ربط �سغار املزارعني 
�سمان  يف  بامل�ساعدة  ذلك  يفعلون  وهم  والدولية.  الوطنية  بالأ�سواق 
بلدانهم.  الى  الإنتاج  من  جزءًا  ي�سّدرون  وغالبًا  والت�سويق،  النوعية 
وهكذا يح�سل املزارعون املحليون على اأف�سل �سعر ملنتجاتهم. ويك�سب 

اجلميع من هذا النوع من ال�ستثمار.

 واردات الغذاء يف العامل العربي عام 2011 
)ماليني الدولرات( 

64,874اجمايل واردات الغذاء

منها:

23,382احلبوب والدقيق

9,822اللحوم واملوا�ضي

8,616الزيوت والبذور الزيتية

6,595احلليب ومنتجاته

6,085�ضكر

3,782فاكهة

1,844خ�ضار

اجلدول 4

امل�ضدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب ال�ضنوي الإح�ضائي 2011.
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خامتة

اأن  على  باملو�سوع  ال�سلة  ذات  الدرا�سات  يف  اإجماعًا  هناك  اأن  يبدو 
املنظور.  امل�ستقبل  يف  ومتقلبة  مرتفعة  �ستبقى  الدولية  الغذاء  اأ�سعار 
غالبية  اتخذت  وقد  العربي،  الغذائي  الأمن  على  بالتاأكيد  �سيوؤثر  هذا 
مواجهة  يف  ملواطنيها  الغذائي  الأم��ن  حلماية  خطوات  احلكومات 
لتخفي�س  ممكنة  اج��راءات  ثالثة  قدمت  البحث  هذا  يف  اأكرب.  تقلب 
الحتياطات  زيادة  العربي:  الغذائي  الأمن  على  الأ�سعار  تقلب  اأثر 
لتقليل  املالية  الأ�سواق  من  وجه  اأف�سل  على  وال�ستفادة  الغذائية 
خماطر الأ�سعار، وزيادة الإنتاج الغذائي املحلي بدعم �سغار املزارعني 

واملزارعني العائليني، وزيادة ال�ستثمار الدويل يف الزراعة.

الغذائي  الأمن  لكن  الغذائية،  المدادت  زيادة  على  البحث  هذا  يركز 
والتغذية ميكن اأن يتح�سن اأي�سًا برت�سيد ال�ستهالك وتخفي�س الهدر. 
يعاين  الغذائي،  الأمن  وانعدام  اجلوع  من  العرب  بع�س  يعاين  وفيما 
اآخرون من اال�ستهالك املفرط الأطعمة غري �سحية مثل اخلبز االأبي�ض 
احليواين  الدهن  تناول  وارتفاع  البدانة  والزيوت.  والدهون  وال�سكر 
اأمرا�س  حدوث  خطر  عوامل  هي  الغذائية  الألياف  تناول  وانخفا�س 
مزمنة غري معدية مثل الأمرا�س التاجية وال�سكري و�سرطان الثدي. 
45 يف املئة، وهذه  اإن ن�سبة البدانة يف م�سر، على �سبيل املثال، تبلغ 
احلكومات  على  املئة(.  يف   32( املتحدة  الوليات  يف  مما  اأعلى  حتى 
ت�سمل  اأن  يجب  وهذه  التغذية،  لتح�سني  �سيا�سات  تنفذ  اأن  العربية 

جهودًا لتثبيط اال�ستهالك املفرط.
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اأن  يجب  التي  الق�سايا  اأهم  من  املتعددة  مبحاوره  الغذائي  الأمن  يعترب 
وتعزيز  التن�سيق  بتكثيف  وذلك  كمجوعة،  العربية  ال��دول  تواجهها 
وا�سرتاتيجية  العربي  الغذائي  لالأمن  الطارئ  الربنامج  اإطار  يف  التعاون 
وي�ستمل   .2025  -  2005 للعقدين  امل�ستدامة  الزراعية  التنمية 
ال�سعري،  اإطار �سلعي يتمثل يف احلبوب )القمح،  الربنامج الطارئ على 
)ق�سب  ال�سكرية  واملحا�سيل  الرفيعة(  الذرة  ال�سفراء،  الذرة  الأرز، 
ال�سكر، �سمندر ال�سكر( واملحا�سيل الزيتية )الفول ال�سوداين، ال�سم�سم، 
زهرة ال�سم�س، وزيت الزيتون( واملنتجات احليوانية وال�سمكية بالإ�سافة 

اإلى التمور.

توفر  التي  ال�سمكية  ال��رثوة  من  كبرية  مب��وارد  العربي  الوطن  ويزخر 
بروتينًا �سحيًا ورخي�سًا للمواطن العربي اإذا ما قورن بالربوتني احليواين 
من امل�سادر الأخرى. ومبا اأن الوطن العربي يعاين من نق�س يف املوارد 
من  فاإنه  اللحوم،  اإنتاج  يف  التو�سع  اإمكانية  من  يحد  والعلفية  الرعوية 
الأهمية مبكان احلفاظ على م�ستوى م�ساهمة الرثوة ال�سمكية يف توفري 
تنمية  على  العمل  يجب  بل  العربية،  الغذاء  �سلة  يف  احليواين  الربوتني 
هذا القطاع مبا يزيد من م�ساهمته على نحو م�ستدام يف منظومة الأمن 

الغذائي العربي.

اأوًل: اأو�ساع الرثوة ال�سمكية يف الوطن العربي

1.  الإنتاج ال�سمكي

يقدر الإنتاج العربي من الأ�سماك بحوايل 4.2 مليون طن، ينتج نحو 75 
يف املئة منه يف ثالث دول )م�سر، واملغرب، وموريتانيا(. وي�سكل الإنتاج 
الوطن  يف  الكلي  الإنتاج  من  املئة  يف   25 نحو  ال�سمكي  ال�ستزراع  من 
العربي، وهي ن�سبة تقل عن مثيلتها العاملية املقدرة بنحو 43.8 يف املئة. 

ويرتكز ن�ساط اال�ستزراع ال�سمكي يف م�سر ب�سفة رئي�سية )جدول 1(. 

2.  ال�سادرات العربية من الأ�سماك

 638.4 حقق قطاع الرثوة ال�سمكية يف الوطن العربي فائ�سًا بلغ نحو 
يف  دولر  مليون   862.58 بنحو  وقدر   ،2012 عام  يف  دولر  مليون 
يف   94.8 بنحو  جمتمعة  عربية  دول  �ست  �ساهمت  وقد   .2013 عام 
2013، وهي املغرب  املئة من قيمة �سادرات الأ�سماك العربية يف عام 
)59.9 يف املئة(، واليمن )11.2 يف املئة(، و�سلطنة عمان )9.8 يف 
املئة(، وتون�س )7.7 يف املئة(، وموريتانيا )4.4 يف املئة( وال�سعودية 

)1.8 يف املئة(.

3.  واردات الأ�سماك

ومنتجاته�ا  الأ�سماك  من  ت�س�ديري  فائ�س  وج�ود  من  الرغم  على 
اأن هناك ع�ددًا من الدول العربي�ة تعتمد على  اإل  يف الوطن العربي، 
ال�سترياد ملقابل�ة النق�س يف اإنتاجه�ا املحلي من الأ�سم�اك ومنتجاتها. 
وتتمثل واردات تلك الدول يف الأ�سم�اك الط�ازجة واملب�ردة واملجم�دة، 
الدول  واردات  وتقدر  واملعلبة.  واملدخنة  اململحة  الأ�سم�اك  اإلى  اإ�سافة 
بقيمة  طن  األف   950.24 بنحو   2013 يف  الأ�سم�اك  من  العربي�ة 
عن  املئة  يف   3.4 قدره�ا  وبزيادة    ،)3 )جدول  دولر  مليار   2.09
والإم�ارات  املئة(  يف   26.5( م�س�ر  وتت�س�در   .2012 يف  قيمته�ا 
العربي�ة  ال��واردات  املئة(  يف   16.0( وال�سعودي�ة  املئ�ة(  يف   19.3(

من الأ�سم�اك.

4.  الأنظمة الت�سويقية للأ�سماك ومنتجاتها

يتم الت�سويق املحلي لالأ�سماك ومنتجاتها يف الدول العربية من خالل 
عدة حلقات ت�سويقية، من اأهمها التعاونيات واأ�سواق اجلملة والأ�سواق 
املفتوحة )مواقع الإنزال(، والتي يتم من خاللها بيع املنتجات ال�سمكية 
وجتار  الو�سطاء  اإلى  ببيعها  بدورهم  يقومون  الذين  اجلملة  جتار  اإلى 
بيع  يتم  الدول  بع�س  ويف  النهائيني.  امل�ستهلكني  اإلى  ومنها  التجزئة 

املنتجات مبا�سرة من املنتجني اإلى امل�ستهلكي.

بالبدائية  العربية  ال��دول  يف  الأ�سماك  اأ�سواق  من  العديد  وتت�سف 
اإلى البنى التحتية واخلدمات الأ�سا�سية وت�سهيالت التداول  وافتقارها 
واحلفظ، وهذه اأمور تنعك�س �سلبًا على جودة وقيمة الأ�سماك. وتعاين 
النظم الت�سويقية لالأ�سماك ومنتجاتها يف الوطن العربي من �سعوبات 

وم�ساكل وحمددات تتمثل اأهمها يف:

• مع 	 يتالءم  ب�سكل  تطويرها  وع��دم  الت�سويقية  الأنظمة  �سعف 
التطورات الإنتاجية ومتطلبات الأ�سواق املحلية واخلارجية.

• وجتارة 	 ت�سويق  لعمليات  املنظمة  الوطنية  الت�سريعات  �سعف 
الأ�سماك.

• وامل�سالك 	 احللقات  لتعدد  نتيجة  الت�سويقية  الهوام�س  ارتفاع 
الت�سويقية و�سيطرة بع�س التجار.

• غياب املعلومات املتعلقة بالعر�س والطلب يف الأ�سواق املحلية.	

ملحق 2

تنمية الرثوة ال�سمكية يف الوطن العربي

طارق الزدجايل
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• عدم انتظام الإنتاج الذي يحد من اإمكانات امل�سدرين ويعيق الوفاء 	
بالتزامات التبادل التجاري.

• الأ�سا�سية لتداول وحفظ وتخزين املنتجات 	 البنيات  �سعف وتهالك 
يف مواقع الإنزال وموانئ ال�سيد والأ�سواق ومنافذ البيع.

• نحو 	 املوجهة  التدريب  برامج  و�سعف  املوؤهلة  الكوادر  حمدودية 
القطاعات الإنتاجية والرتويجية والت�سويقية والرقابية.

• �سعف الهتمام بالدرا�سات واملعلومات الت�سويقية.	

5.  ت�سنيع الأ�سماك

التقنيات  الأمنــاط  وفقًا  العربية   الــدول  يف  االأ�سماك  ت�سنيع  يق�سم 
امل�ستخدمة اإلى ثالثة اأنواع متباينة هي:

• النمط التقليدي: وفيه تتم معاجلة الأ�سماك على القارب اأو بالقرب 	
من مواقع الإنزال بطريقة التمليح والتجفيف.

• اململحة 	 الأ�سماك  ت�سنيع  وحدات  وي�سم  ال�سناعي:  �سبه  النمط 
وم�ستقات  واملجمدة  املعلبة  الأ�سماك  وت�سنيع  واملدخنة،  واملجففة 
الأ�سماك )م�سحوق وزيت ال�سمك(. ويعمل هذا النمط يف ظروف 
معدات  اأو  تدخني  اأفران  يف  تركيزًا  اأكرث  وب�سكل  مالئمة  �سحية 

جتفيف ومتليح مغلقة اأو تعليب اأو م�سحوق �سمك.

• واملعدات 	 ال�سناعية  الأ�ساليب  ت�ستخدم  حيث  ال�سناعي:  النمط 

متطورة  نظم  وتطبيق  خا�س،  وفني  اإداري  نظام  ظل  يف  املتطورة 
ملراقبة اجلودة.

الدول  يف  ال�سمكي  بالت�سنيع  املت�سلة  واملحددات  امل�ساكل  اأهم  ومن 
العربية:

• بدائية م�سانع التعليب ووحدات التجميد يف العديد من الدول.	

• املدربة 	 العمالة  ونق�س  ال�سناعة،  يف  امل�ستخدمة  التكنولوجيا  ِقدم 
واخلربات الفنية.

امل�ضادر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب ال�ضنوي للإح�ضاءات الزراعية العربية، املجلد 33 )عربي(. موقع »فاو« اللكرتوين.

 اإنتاج الأ�سماك يف الدول العربية )األف طن( اجلدول 1
ن�سبة من الإنتاج الكلي )%(2013البلد

املجم�عا�ستزراعم�سايد
434.91,017.71,452.633.9م�رص

1,169.40.41,169.827.3املغرب

646.70.0646.715.1موريتانيا

195.50.2195.64.6ُعمان

146.111.8157.83.7اليمن

112.84.4117.22.7تون�ض

100.41.8102.22.4اجلزائر

66.026.492.32.2ال�ضعودية

312.536.6349.18.1البلدان العربية الأخرى

3,183.21,100.14,283.3100.0البلدان العربية

90,500.070,500.0161,000.0العامل

�سادرات الدول العربية من الأ�سماكاجلدول 2

20122013

الكمية 
)األف طن(

 القيمة
)ملي�ن دولر(

الكمية 
)األف طن(

 القيمة
)ملي�ن دولر(

383.01,641.0361.01,769.8املغرب

115.3291.9130.7331.1اليمن

114.9237.6141.1289.8ُعمان

25.3182.732.7226.8تون�ض

143.0119.7159.5130.2موريتانيا

28.062.130.054.6ال�ضعودية

 اإجمايل
851.52,662.6912.42,956.4الدول العربية

امل�ضدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب ال�ضنوي للإح�ضاءات الزراعية 

العربية،  املجلد 33 )عربي(.
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• واملخزون 	 بال�سيد  اخلا�سة  والإح�ساءات  املعلومات  حمدودية 
ال�سمكي اأو عدم دقتها.

• ال�سيد اجلائر وتدهور املخزونات ال�سمكية.	

• حمدودية اأعداد موانئ ال�سيد ومواقع الإنزال.	

• ور�س 	 مثل  املوانئ  يف  الأ�سا�سية  البنيات  اإلى  ال�سيد  قطاع  افتقار 
ال�سيانة وخمازن التربيد وغريها.

• اخلطط 	 وحم��دودي��ة  والإداري����ة  املوؤ�س�سية  ال��ق��درات  �سعف 
ال�سرتاتيجية لقطاع الرثوة ال�سمكية.

• حمدودية القدرات يف الت�سنيع ال�سمكي.	

• وتربية 	 الأ�سماك،  جودة  ب�سبط  يخت�س  ما  يف  القدرات  �سعف 
الأحياء املائية، وبناء القدرات الب�سرية يف قطاع الرثوة ال�سمكية.

• ذات 	 املجالت  جميع  يف  واخلدمات  التقانة  ونقل  البحوث  �سعف 
ال�ستزراع  )ال�سيد،  ال�سمكية  الرثوة  وا�ستغالل  بتنمية  العالقة 

ال�سمكي، النقل والتداول، الت�سنيع، �سبط اجلودة، الت�سويق...(

• والفنية 	 املادية  النواحي  من  ال�سيادين  تنظيمات  قدرات  �سعف 
والتنظيمية.

• امل�سادر 	 من  لل�سيادين  املمنوحة  الئتمانية  الت�سهيالت  حمدودية 
التمويلية.

• لقطاع 	 املوجهة  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  ال�ستثمارات  حمدودية 
الرثوة ال�سمكية.

ثالثًا: التنمية وال�ستثمار يف قطاع الرثوة ال�سمكية 

يف الوطن العربي

الوطن  يف  الطبيعية  امل�سائد  يف  ال�سيد  تنمية  فر�س  ملحدودية  نظرًا 
الأحياء  تربية  يف  ترتكز  قد  ال�سمكية  الرثوة  تنمية  اآفاق  فاإن  العربي، 
املائية البحرية ويف امل�سطحات املائية الداخلية، حيث اأن هناك اإمكانات 
2030 مبا ل يقل  لزيادة اإنتاج الوطن العربي من الأ�سماك بحلول عام 
و�سلطنة  ال�سعودية  العربية  اململكة  فلدى  �سنويًا.  طن  مليوين  عن 
عمان - على �سبيل املثال ولي�س احل�سر خططًا وبرامج طموحة تتوفر 
لها الأموال موجهة لزيادة قدرة البلدين يف اإنتاج الأ�سماك، كما تتمتع 
ال�سودان مب�ساحات كبرية من امل�سطحات املائية الداخلية بحاجة لو�سع 
خطة ا�سرتاتيجية لإ�ستغاللها لالإنتاج ال�سمكي، مع الرتويج لال�ستثمار 

يف تربية الآحياء املائية بغية اإنتاج مليون طن من الأ�سماك.

• واأحياء 	 )اأ�سماك  وكيفا  كما  للت�سنيع  الالزمة  الأولية  املواد  نق�س 
بحرية(.

• 	.)HACCP( عدم تطبيق نظام نقاط حتديد املخاطر والرقابة

• �سعف اأو عدم وجود خمتربات �سبط اجلودة.	

• نق�س الكوادر الفنية املدربة.	

•  نق�س اأو عدم انتظام التمويل للم�سانع.	

يتطلب  الأمر  فاإن  وم�ستلزماتها،  الأ�سماك  ت�سنيع  عمليات  ولتطوير 
ال�سناعات  وتطوير  اجلودة  و�سبط  القيا�سية  املوا�سفات  بنظم  العمل 
وت�سنيع  حفظ  جمال  يف  الفني  التدريب  وتكثيف  الريفية،  ال�سمكية 
ال�سناعات  حتديث  على  والعمل  التقليدي،  النمط  لرتقية  الأ�سماك 

القائمة.

ثانيًا: حتديات قطاع الرثوة ال�سمكية

تت�سابه التحديات التي تواجه تنمية الرثوة ال�سمكية يف الدول العربية، 
وميكن ح�سر اأهمها يف التايل:

• �سيادة طرق ال�سيد التقليدية والفجوة التقنية.	

• الرتكيز على ال�سيد ال�ساحلي ل�سعف قدرة اأ�سطول ال�سيد العربي 	
يف املياه العميقة.

 واردات الدول العربية من الأ�سماك 

20122013

الكمية 
)األف طن(

 القيمة
)ملي�ن دولر(

الكمية 
)األف طن(

 القيمة
)ملي�ن دولر(

224.6512.5249.3554.6 م�سر

151.8361.5169.4403.4الإمارات

217.9363.0216.0335.21ال�سعودية

27.3132.527.7142.2لبنان

49.7148.336.3122.8املغرب

36.186.942.0107.8اجلزائر 

22.874.430.8100.6الكويت

 اإجمايل
918.12,024.1950.242,093.81الدول العربية

امل�ضدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب ال�ضنوي للإح�ضاءات الزراعية 

العربية،  املجلد 33 )عربي(.
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الرثوة  قطاع  يف  ال�ستثمار  وت�سجيع  ال�سمكية  الرثوة  تنمية  وترتبط 
ال�سمكية يف الوطن العربي بالتايل:

 
وتربية  بال�سيد  اخلا�سة  والت�سريعات  القوانني  وتفعيل  تطوير   -

الأحياء املائية يف الدول العربية التي ت�سمن ال�ستدامة.

الرثوة  تنمية  جمالت  جميع  يف  ال�ستثمار  ب�ساأن  قوانني  اإ�سدار   -
ال�سمكية يف امل�سايد الطبيعية وال�ستزراع ال�سمكي. 

زيادة معتربة حلجم راأ�س املال امل�ستثمر يف قطاع الرثوة ال�سمكية،   -
وبخا�سة يف البنيات التحتية وال�ستزراع ال�سمكي والت�سنيع .

يف  ال�سمكي  وال�ستزراع  الداخلية  امل�سطحات  يف  ال�سيد   تطوير   -
املياه العذبة.

تهيئة مناخ ا�ستثماري منا�سب مع حتديد فر�س ال�ستثمار جلذب   -
روؤو�س الموال اإلى ال�ستثمار يف قطاع الرثوة ال�سمكية.

اإحداث اآلية عربية اأو اإقليمية لتمويل تنمية قطاع الرثوة ال�سمكية   -
يف الوطن العربي.

الرثوة  قطاع  يف  لال�ستثمار  الرتويج  وتقنيات  باآليات  الهتمام   -
ال�سمكية.

املوارد  حجم  تت�سمن  القطاع  عن  معتمدة  بيانات  قاعدة  توفري   -
املتاحة ومدى ا�ستدامتها.

النقل  وت�سهيالت  الداعمة  واخلدمات  التحتية  البنيات  توفري   -
والتخزين والت�سنيع والأ�سواق.

بناء القدرات وتنمية املهارات يف جمالت امل�سايد الطبيعية وتربية   -
الأحياء املائية.

والت�سويقية  والت�سنيعية  الإنتاجية  ال�سركات  اإن�ساء  ت�سجيع   -
العربية امل�سرتكة يف قطاع الرثوة ال�سمكية.
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ملحق 3

جتارة املياه الفرتا�سية كاأداة لل�سيا�سات ت�سهم يف حتقيق الأمن الغذائي

 يف بلدان جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية

وليد خليل الزباري

من  الت�سعينيات  اأوائل  يف  الفرتا�سية«  »املياه  مفهوم  األن  طوين  اأدخل 
املفهوم  باأهمية  الإقرار  اأن  غري   .)Allan, 1993; 1994( املا�سي  القرن 
عقد  من  يقرب  ما  ا�ستغرق  والعاملي  الإقليمي  املائي  الأمن  حتقيق  يف 
الغالب  يف  الفرتا�سية«  »املياه  من  املنتج  حمتوى  يعّرف  الزمن.  من 
اإنتاجه  مكان  يف  مقا�سًا  املنتج  ذلك  اإنتاج  يف  امل�ستخدم  املياه  حجم  باأنه 
حمتوى  تعريف  اأي�س�ًا  وميكن  الإنتاج(.  مبوقع  متعلق  التعريف  )اأي 
حيث  املنتج  لإنتاج  املطلوب  املاء  حجم  باأنه  الفرتا�سية  املياه  من  املنتج 
 Hoekstra and( التع�ريف متعلق مبوق�ع ال�سته�الك(   ي�ستهلك )اأي 

.)Chapagain, 2004

غالبًا ما ي�سار اإلى اأن �سايف واردات املياه الفرتا�سية يف بلد تندر فيه املياه 
ميكن  وباأنه  البلد،  ذلك  يف  املي�اه  موارد  على  ال�سغط  يخّفف  اأن  ميكن 
 Hoekstra,( النظر اإلى املياه الفرتا�سي�ة باعتب�ارها م�وردًا بدي�اًل للمياه
اأداة  يكون  اأن  ميكن  الإ�سايف  املورد  هذا  ا�ستخدام  فاأن  �سك  ول   .)2003
يف تخطيط املوارد املائية واإدارتها. كما ميكن اأن ينظ�ر اإلى جتارة املي�اه 
الفرتا�سية بني البلدان اأو يف داخلها باعتباره بديال عًن لنقل املياه بني 
الأحوا�س املائية. وي�سري رينو )Renault, 2003(  اإلى اأن ق�سي�ة الإنتاج 
اأي�سًا  واإمنا  فح�سب،  الإنتاج  ملواقع  حكيم  اختيار  م�ساألة  لي�ست  الأمث�ل 
م�ساألة التوقيت املالئم لالإنتاج. وهكذا ميكن حماولة التغّلب على فرتات 
الغذائي.  التخزين  مثل  الفرتا�سي،  �سكلها  يف  املياه  بتخزين  املياه  �سّح 
مع  للتعامل  للبيئة  مالءمة  واأكرث  كف�اءة  اأكرث  طريقة  ذلك  يكون  وقد 
فرتات اجلفاف من، على �سبيل املث�ال،  بناء ال�سدود ال�سخم�ة للتخزين 

امل�وؤّقت للمي�اه.

احلّجة القت�سادية خلف جتارة املياه الفرتا�سية، وفقًا لنظرية التجارة 
الدولية، هي اأن على البلدان اأن ت�سّدر املنتجات التي متتلك ميزة ن�سبية 
يف اإنتاجها، يف حني اأن عليها ا�سترياد املنتجات التي متتلك ميزة ن�سبية 
 Hoekstra and( ويرى هوك�سرتا وهنغ .)Wichelns, 2001( يف اإنتاجها
تكون  اأن  ميكن  البلدان  بني  الفرتا�سية  املياه  جتارة  اأن   )Hung, 2003
اأداة لزيادة »كفاءة ال�ستخدام العاملي للمياه«. فمن املنطقي من منظور 
اقت�سادي اإنتاج املنتجات الكثيفة ال�ستخدام للمياه التي يتطّلبها العامل 
يف الأماكن التي تتمّتع بوفرة يف املياه. فاملياه يف تلك الأماكن غري مكلفة 
ن�سبيًا، وثمة اآثار خارجية �سلبية �سئيلة ل�ستخدام املياه، وغالبًا ما تكون 
املياه الالزمة يف وحدة الإنتاج قليلة. وهكذا فاإن جتارة املياه الفرتا�سية 
من بلد ذي انتاجية مرتفعة للمياه اإلى بلد ذي اإنتاجية منخف�سة ن�سبيًا 

للمياه تعني �سمنًا حتقيق وفورات مائية عاملية حقيقية.

باأكملها  املياه  اإدارة  ي�سمل  اأنه  يف  الفرتا�سية  املياه  مفهوم  قوة  تكمن 
و�سف  خالل  من  املياه  ل�ستخدام  اأعمق  فهمًا  ويتيح  حو�س  اأو  بلد  يف 
على  للمياه  الأمثل  التخ�سي�س  اأو  املثال،  �سبيل  على  الغذائي،  النظام 
نطاق وا�سع بني خمتلف ا�ستخدامات املياه عن طريق اعتماد الو�سول 
 WWC,( الفرتا�سية  املياه  جتارة  خالل  من  اخلارجية  املياه  موارد  اإلى 
ميكن  لل�سيا�سات  عملية  اأداة  باعتباره  املفهوم  هذا  يقّدم   .)2004
اإلى  بالإ�سافة  املياه،  موارد  لإدارة  ل  املف�سّ التحليل  لت�سمل  تو�سيعها 
العديد  الآن  حتى  حّلت  لقد  والتجارية.  والزراعية  البيئية  ال�سيا�سات 
والإ�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  خالل  من  جتريبيًا  ال�سيا�سات  ق�سايا  من 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  من  العديد  يف  املنطقية  الغذائية 
خلف�س  �سيا�سات  الأردن  اختار  املثال،  �سبيل  على  العربية.  والبلدان 
اأو  للمياه  ال�ستخدام  الكثيفة  املحا�سيل  من  املحلية  املنتجات  �سادرات 
عالية  عوائد  ذات  حما�سيل  زراعة  اأو  بالواردات  واإحالل  عنها  التخلي 

لإتاحة ال�ستخدام الأمثل للمياه.

على الرغم من ا�ستم�رار تبادل املياه الفرتا�سية يف املنطقة، �سواء اأكان 
بني بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، اأو بني جمل�س التعاون اخلليجي 
والبلدان  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بني  اأو  الأخرى،  العربية  والبلدان 
خيارات  من  باعتباره  فيه  النظر  يجب  فاإنه  )ال�سكل(،  والعامل  العربية 

ال�سيا�سات يف التخطيط ملوارد املياه وتوزيع احل�س�س املائية. 

  85 بنحو  ت�ستاأثر  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  يف  الزراعة  اأن  مع 
يف املئة من اإجمايل ا�ستهالك املياه، امل�ستخرجة اأ�سا�سًا من موارد املياه 
اجلوفية غري املتجّددة، فاإنها مل جتاِر الطلب على الغذاء املتزايد ب�سرعة، 
لذا  بالواردات.  تغطيتها  يتم  التي  الغذائية  الفجوة  ات�ساع  اإلى  اأدى  ما 
الغذائية  املنتجات  على  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  اعتماد  فاأن 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  وتعتمد  م�ستمر.  تزايد  يف  امل�ستوردة 
ومن    ،)1 )اجلدول  الغذائية  الواردات  على  كبريًا  اعتمادًا  حاليًا 
ن  وحت�سّ لل�سكان  ال�سريع  التزايد  نتيجة  املعدلت  ترتفع  اأن  املتوقع 
م�ستويات املعي�سة والتنمية القت�سادية وال�سناعية امل�ستمرة من جهة، 
الأرا�سي  وحمدودية  الطبيعية  املائية  املوارد  وحمدودية/ا�ستنزاف 
الزراعية من جهة اأخرى. كما اأنه من املتوّقع اأن يكون لتغرّي املناخ تاأثري 

كبري على املنطقة من حيث الإنتاج الزراعي.

 1996( اخلليجية  البلدان  يف  الفرتا�سية  املياه  جتارة  حركة  بلغت 
 1,100 نحو  اأو  ال�سنة  يف  مكعب  مرت  بليون   33 نحو   )2005  –
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للمياه  احلركات  هذه  من  ح�سة  واأكرب  مكعب/ن�سمة/�سنة،  مرت 
الفرتا�سية هي التجارة الدولية يف املنتجات املت�سلة بالزراعة )96 يف 
املئوية  الن�سبة  ال�سناعية  املنتجات  يف  التجارة  مّثلت  حني  يف  املئة(، 
اجلدول2(. اإذا اأخذ يف  )Mekonnen and Hoekstra، 2011؛  املتبقية 
احل�سبان اأن البلدان اخلليجية تقع دون عتبة ال�سّح املائي احلاّد البالغة 
500 مرت مكّعب/�سنة/ن�سمة بكثري )155 مرت مكّعب/�سنة/ن�سمة 

وا�سحة  ت�سبح  املنطقة  يف  الفرتا�سية  املياه  اأهمية  فاإن  ط(،  املتو�سّ يف 
جلية. باملقابل، قّدر حجم اإجمايل جتارة املياه الفرتا�سية بني االبلدان 
 Al-Otaibi, et( 2006 اخلليجية بنحو 1.1 بليون مرت مكّعب يف �سنة
اإلى اأن  al., 2013(. وي�سري هذا الختالف الكبري بني الرقمني بو�سوح 
التكامل  عرب  يتحّقق  اأن  ميكن  ل  اخلليجية  البلدان  يف  الغذائي  الأمن 
فيما بينها يف الإنتاج الزراعي فقط، اإذ لي�س لأي من هذه البلدان ميزة  

ال�سادراتال�ارداتالإنتاجSSR (%) البند
15.92,509.313,798.0547.6احلبوب )اإجمايل( 

1.72.2147.321.6البقول )اإجمايل(

70.33,421.71,664.5198.9اخل�رصاوات )اإجمايل(

65.12,794.01,8521.0351.3الفاكهة )اإجمايل(

44.4857.81,153.075.9اللحم )اإجمايل(

81.7376.9202.6118.4ال�ضمك

89.6232.859.932.9البي�ض

25.11,229.85,052.61,382.8منتجات احلليب والألبان

 

 الت�ازن الغذائي يف جمل�س التعاون اخلليجي، 2008، باآلف الأطنان املرتية )معّدل نقاًل عن  Khouri, et al., 2013(اجلدول 1

  Mekonnen and Hoekstra, 2011. :امل�ضدر

�سايف واردات املياه 
الفرتا�سية

)جيغا م3/�ضنة(

ك�ريا �س
اليابان
ك�ريا ج 
تاي�ان

الهند

اإيران

ال�س�يد رو�سيا

ال�سني

اأملانيا

كندا

اإ�سبانيا

املك�سيكاجلزائر
ال�ليات 

املتحدة

البريو الربازيل

ج الك�نغ�

الأرجنتنيجن�ب اأفريقيا

اململكة 
العربية 

ال�سع�دية

اأو�سرتاليا

 اإجمايل احلركات الكربى فقط
)< 15 جيغا م3/�ضنة(

-95 اإىل -75 

-75 اإىل -35

-35 اإىل -15

-15 اإىل -5

-5 اإىل 0     

0 اإىل 5

5 اإىل 10

10 اإىل 15

15 اإىل 50

50 اإىل 115

امل�ضدر:   SSR = ن�ضبة الكتفاء الذاتي )الإنتاج املحلِي/)الإنتاج املحلي – ال�ضادرات + الواردات( * 100. 

ال�سكل
ت�ازن املياه الفرتا�سية وفقاً لكل بلد يف ما يتعلق بتجارة املنتجات الزراعية وال�سناعية يف الفرتة املمتدة بني �سنتي 1996 
و2005. يظهر امل�سّدرون ال�ساف�ن بالل�ن الأخ�سر وامل�ست�ردون ال�ساف�ن بالأحمر. وت�سري الأ�سهم اإلى اأكرب احلركات الإجمالية 

الدولية للمياه الفرتا�سية )< 15 جيغا مرت مكعب/ �سنة(، كلما ازدادت �سماكة ال�سهم كربت حركة املياه الفرتا�سية.
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ن�سبية يف الإنتاج الزراعي. كما ي�سري ذلك اإلى �سرورة النظر يف التكامل 
الأو�سع للدوائر، وحتديدًا دائرتي العامل العربي والعامل الإ�سالمي. 

غري اأن لتجارة املياه الفرتا�سية الع�ديد من القيود واملخاطر امل�ساحبة، 
معّر�سة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  فمنطقة  الأ�سعار.  تقّلب  اأهمها 
لالرتفاعات احلادة لأ�سعار العاملية لل�سلع الغذائية، باعتبارها منطق�ة 
لتلك  وكان   .12008 �سنة  يف  حدثت  التي  كتلك  للغذاء،  م�ستوردة 
والزراعية  الغذائية  ال�سيا�سة  على  قوي  تاأثري  الأ�سعار  يف  الزيادة 
للمنطقة، و�سي�ستمر تاأثريها يف العقود التالية. وي�سري ارتف�اع ال�سكان 
ا�سترياد  على  العتماد  تزايد  اإلى  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  يف 
من  الغذائية  الواردات  ترتفع  اأن  ويتوّق�ع  الأ�سا�سية.  الغذائية  املنتجات 
�سنة  يف  دولر  مليار   53.1 اإلى   2007 �سنة  يف  دولر  مليار   18.1
القيمة.  حيث  من  ال��واردات  جمي�ع  من  املئة  يف   8 بن�سبة   ،2020
ويعترب �سمان ا�ستمرار توافر الواردات الغذائية باأ�سعار ميكن حتملها 
اخلليجي  التع�اون  ملجل�س  الرئي�سي�ة  الإ�سرتاتيجية  الأولويات  من 

 .EIU, )2010(

التع�اون  جمل�س  حكومات  در�ست  الغذاء،  اأ�سعار  اأزمة  اأعقاب  يف 
الواردات  ل�سمان  بديلة  طرقًا  املنطقة  يف  وامل�ستثمرون  اخلليجي 
الرئي�سية  الإ�سرتاتيجيات  وتقوم  التوريد.  م�سدر  يف  بالتحّكم  الغذائية 
من  طويل  لأمد  ا�ستئجارها  اأو  النامية  البلدان  يف  الأرا�سي  �سراء  على 
النظر  حاليًا  ويجري  الت�سدير.  نحو  املوّجهة  للزراعة  ا�ستخدامها  اأجل 
اأفريقيا،  �سمال  يف  تنفيذها  اأو  عليها  التفاو�س  اأو  زراعية  م�ساريع2   يف 
واأوروبا  اآ�سيا،  وجنوب  الو�سطى،  واآ�سيا  ال�سحراء،  جنوب  واأفريقيا 
واإندوني�سيا،  وباك�ستان،  وكينيا،  ال�سودان،  ذلك  يف  مبا  ال�سرقية، 
من  العديد  على  تنطوي  الإ�سرتاتيجية  هذه  اأن  غري  اأخرى.  وبلدان 
اجلانبني  ا�سرتاك  و�سمان  وم�ستمرة  حري�سة  اإدارة  وتتطّلب  املخاطر3 
امل�ساوية  ولكن  الأخرى،  املقرتحة  الإ�سرتاتيجيات  وت�سمل  املنافع4.  يف 
اإدارة  اأدوات  ال�سوق  اأ�سعار  لتقّلبات  التعّر�س  خلف�س  الأهمية،  يف 
ال�سراء  ونهج  الإقليمية  الإ�سرتاتيجية  الغذائية  الحتياطيات  خماطر 

  .)Khouri, et al., 2013( الإقليمي

للبلدان  املتاح  الوحيد  الرّد  يكون  األ  يجب  الغذاء  ا�سترياد  اأن  غري 
اخلليجية ال�سحيحة املياه لتحقيق الأمن الغذائي. فاأنظمة الري الكفء 
توؤّدي دورًا حيويًا يف املحافظة على موارد املياه وا�ستدامتها، بالإ�سافة 
من  بّد  ول  امل�ستقبل.  يف  الزراعية  والتنمية  الغذاء  اإنتاج  ا�ستدامة  اإلى 
النتقال اإلى اأ�ساليب الري والزراعة احلديثة واأدوات اإدارة الطلب لزيادة 
ا�ستخدام  كفاءة  زيادة  اأن  كما  املاء.  على  واملحافظة  الزراعية  الإنتاجية 
القطاع  يف  البيئة  على  املحافظة  وتدابري  الطلب  اإدارة  وتطبيق  املياه 
كفاءة  وتنخف�س  املائية  املوارد  من  ن�سبة  اأكرب  ت�ستخدم  حيث  الزراعي، 
يتوازى  اأن  ويجب  املياه.  يف  وحقيقية  فّعالة  وفورات  اإلى  توؤدي  الري، 
ذلك مع تع�زيز الإنتاج الزراعي عن طريق البحث والتط�وير الزراعي يف 

.)Khouri, et al., 2013( املنطقة

الفرتا�سية  املياه  اإ�سرتاتيجية  تكون  اأن  وجوب  هو  هنا  طرحه  يتم   ما 
ال�سيا�سات  توّفق  واأن  املياه،  ملوارد  املتكاملة  الإدارة  �سمن   متمم  جزءًا 
الزراعية مع ال�سيا�سات املائية وتدجما معًا لتحقيق الأمن الغذائي واملائي 
على حدٍّ �سواء. كما اأن البعد املتعلق بالطاقة للعالقة املتداخلة بني املاء 
ال�ستهالك  الكثيفة  املحا�سيل  با�سترياد   � بو�سوح  هنا  ي�ساهد  والغذاء 
اأي�سًا عن طريق خف�س  للمياه ل توّفر املياه فح�سب، واإمنا توّفر الطاقة 
 Siddiqi and Anadon,( ا�ستخراج مياه الري من املكامن املائية العميقة
ا�ستخراج  فيها  يكرث  التي  اخلليجية  البلدان  يف  مهم  اأمر  وهو   ،)2011

املياه اجلوفية الكثيف ال�ستهالك للطاقة.

خيارات  من  خيارًا  باعتباره  الفرتا�سية  املياه  مفهوم  اإدخال  اأن  غري 
زال  ما  العموم  على  العربية  واملنطقة  اخلليجية  البلدان  يف  ال�سيا�سات 
بحاجة اإلى حتقيقات وا�سعة، واأبحاث معّمقة، وتقييم للجدوى. وعلى 
الرغم من اأن ا�سترياد املياه الفرتا�سية يخّفف ال�سغط عن موارد املياه 
الوطنية، فاإن اإدراج هذا املفهوم اجلديد باعتباره من خيارات ال�سيا�سات 
املحلي  الو�سع  على  التاأثريات  وفهم  الأبحاث  من  مزيدًا  يتطّلب 

الجتماعي والقت�سادي والبيئي والثقايف والطبيعي وال�سيا�سي.

يف اخلت�ام، اإن واردات الغ�ذاء يف البلدان اخلليجي�ة �سروري�ة لتوفي�ر 
ما ل ت�ستطيع املنطقة اإنتاجه ب�سبب نق�س موارد املياه، ويجب اأن يعترب 
اأن  الزراعية  لل�سيا�سات  ميكن   الغذائي.  الأمن  ل�سيغ�ة  متّمم�ًا  جزءًا 
اإمكانية  حيث  من  الفرتا�سية«  »املي�اه  مفهوم  ا�ستخدام  من  ت�ستفيد 
حني  ويف  عملية.  �سيا�سات  اأداة  مبثابة  ت�ستخ�دم  عندما  املياه  توفري 
ي�ستمر ا�سترياد الغذاء يف املنطقة، فاإنه يجب اأن ي�ستخدم باعتباره اأداة 
لل�سيا�سات ويدرج �سمن ال�سيا�سات املائية والغذائية. وميكن اأن ي�ساعد 
مفهوم املياه الفرتا�سية يف �سنع ال�سيا�سات الزراعية بتوفري املعلومات 
العوام�ل  اأخذ  مع  ي�ستورد،  اأن  يجب  وما  داخلي�ًا  ينتج  اأن  يجب  عما 

ال�سيا�سي�ة والجتماعية والقت�سادي�ة والبيئي�ة يف احل�سبان. 

 اأخريًا، ميكن حتقيق الأمن الغذائي يف البلدان اخلليجية باعتماد مزيج 
من ال�سيا�سات الزراعية املتّممة واملتوازنة بني الزراعة املحلية التي تاأخذ 
الغذائية،  والواردات  املنطقة،  يف  املائية  املوارد  حمدودية  احل�سبان  يف 

الزراعة
الإجمايلال�سناعة الرثوة املحا�صيل

احليوانية

 واردات املياه
/�ضنة/ن�ضمة(

3
)م

1,082.3280.7127.71,490.7

 �سادرات املياه
/�ضنة/ن�ضمة(

3
)م

267.150.980.5398.5

الر�سيد
/�ضنة/ن�ضمة( 

3
)م

815.2229.847.21,092.2

ملحق 3

املياه الفرتا�سية يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي اجلدول 2
)2005 – 1996(

Mekonnen and Hoekstra, 2011. :امل�ضدر

جتارة املياه الفرتا�سية
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الإ�سرتاتيجية.  الغذائية  ال�سلع  يف  اخلارج  يف  الزراعي  وال�ستثمار 
جميع  توفري  ت�ستطيع  ل  العربية  البلدان  غالبية  اأن  اأي�سًا  الوا�سح  ومن 
اأن الأمن  الزراعية فيها. غري  القدرة  الغذائية ب�سبب نق�س  احتياجاتها 
الإقليمي  الزراعي  التكامل  خالل  من  يتحّقق  اأن  ميكن  العربي  الغذائي 
واملوارد  الأر�س  مثل  العربية،  للبلدان  الن�سبية  امليزات  يجمع  الذي 

املائية، واملوارد الب�سرية، واملوارد املالية. وت�ستطيع البلدان العربية من 
معًا  جتتم�ع  اأن  واخلا�س  العام  القط�اعني  بني  ال�سراك�ة  مناذج  خالل 
يف م�ساريع زراعية تهدف اإلى حتقيق الأمن الغذائي للمنطقة باأكملها 
با�ستخدام اأ�ساليب زراعية متقّدمة يدعمها البحث والتطوير الفاعل يف 

الإنتاج الزراعي.
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ملحظات

ارتفاعًا . 1 الغذائية  املواد  اأ�ضعار  ارتفعت  عندما 

والطلب  العر�ض  بني  التوافق  عدم  ب�ضبب  حادًا 

اخلوف  حفز  امل�ضاربة،  على  القائم  وال�ضتثمار 

حظر  على  املنتجة  البلدان  بع�ض  النق�ض  من 

�ضادراتها الغذائية.

اخلليجية . 2 ال�ضتثمار  و�ضائل  من  العديد  ي�ضتخدم 

ذلك  يف  مبا  الزراعية،  ال�ضتثمارات  لتمويل 

�ضناديق ال�ضتثمار ال�ضيادية ، وال�ضناديق العامة 

الزراعة،  يف  لل�ضتثمار  خ�ضي�ضًا  اأن�ضئت  التي 

ميكن  حني  يف  اخلا�ضة،  ال�ضتثمار  و�ضناديق 

اململوكة  الغذائية  اأو  الزراعية  ال�رصكات  تقوم  اأن 

للحكومة بال�ضتثمار املبا�رص.

امل�ضتثمرون . 3 يحاول  عندما  املخاطر:  هذه  من 

ال�ضتثمار  خمرجات  كل  ت�ضدير  اخلليجيون 

الزراعي فيما يواجه البلد امل�ضيف نق�ضًا غذائيًا 

ال�ضفافة  غري  والنقل  التقييم  وعملية  خطريًا، 

العلقة  اأ�ضحاب  نطاق  ات�ضاع  ت�ضمن  ل  التي 

وعدم اقت�ضارهم على احلكومات، وعدم توفري 

املحلية  للمجتمعات  ومرئية  وا�ضحة  فوائد 

)EIU, 2010(

وتوفري . 4 اخلليجي  التعاون  جمل�ض  ا�ضتثمار  مثل 

البلدان  يف  الزراعية  الإنتاجية  لتح�ضني  الأموال 

اخلارجية اخلليجية  امل�ضاعدات  وان�ضجام  النامية، 

ان�ضجامًا وثيقًا مع اأهداف الأمن الغذائي مب�ضاعدة 

البلدان يف اإن�ضاء فائ�ض غذائي للت�ضدير، وتقدمي 

امل�ضورة للمزارعني املحليني والتفاو�ض معهم.

اإدارة  برنامج  من�ضق  الزباري،  خليل  وليد  الدكتور 

العليا يف جامعة اخلليج  الدرا�ضات  املائية بكلية  املوارد 

العربي، البحرين.

املراجع
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د. اأمين اأب� حديد
وزير اأ�سبق للزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي يف م�سر مرتني. �سغل من�سب مدير املعمل املركزي 
والبحوث  العليا  الدرا�سات  معهد  اأ�س�س  م�سر.  يف  الزراعة  وزارة  يف  الزراعي  املناخ  لبحوث 
جلهاز  التنفيذي  املدير  من�سب  و�سغل  �سم�س  عني  جامعة  يف  القاحلة  املناطق  يف  الزراعية 
بحثية  م�ساريع  من�سق  وهو  من�سورة،  علمية  ورقة   250 من  اأكرث  له  م�سر.  يف  البيئة  �سوؤون 

متنوعة حول الزراعة وتغري املناخ.

فيديل بريينغريو
)اإ�سكوا(  اآ�سيا  لغرب  والجتماعية  القت�سادية  اللجنة  يف  القت�سادية  ال�سوؤون  م�سوؤول 
ومتخ�س�س يف ق�سايا تتعلق بالزراعة والغذاء والتنمية الريفية. عمل على هذه الق�سايا طوال 
العربية،  واملنطقة  اأفريقيا  يف  متنوعة  مبهمات  م�سطلعًا  الأخرية  ع�سرة  اخلم�س  ال�سنوات 

ومنتجًا من�سورات واأوراق موؤمترات متعددة.

مارتن فان جينكل
نائب مدير عام الأبحاث يف املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )اإيكاردا(. در�س 
والوليات  هولندا  يف  الأمرا�س  وعلم  وال�ستيالد  النباتات  لدى  الوراثة  علم   2007 العام  منذ 
ا�ستيالد  يف  كخبري  والقمح  الذرة  لتح�سني  الدويل  املركز  لدى  عامًا   22 مدة  عمل  املتحدة. 
القمح، ورئي�س برنامج قمح اخُلبز، ورئي�س بنك جينات القمح يف بلدان متعددة. طور اأو �سارك 
يف تطوير اأكرث من 100 نوع من القمح مت تبنيها، ون�سر 85 مقاًل ملعهد املعلومات العلمية حول 

موا�سيع مثل مقاومة الأمرا�س، والقمح ال�سطناعي، وحتفيز ال�ستيالد وتكييفه.

د. �سادي حمادة
بريوت.  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  والغذائية  الزراعية  العلوم  كلية  يف  الزراعة  دائرة  رئي�س 
تركزت اأبحاثه على اأنظمة املوا�سي امل�ستدامة. يقود وحدة البيئة والتنمية امل�ستدامة يف اجلامعة 
الأمريكية يف بريوت، وهي مركز اإقليمي لالأبحاث والتطوير ب�ساأن �سبل العي�س الريفية، وهو 

ع�سو يف جمل�س اإدارة مراكز املعلومات يف موؤ�س�سة الزراعة احل�سرية والأمن الغذائي.

د. ندمي خ�ري
الن�سمام  قبل  )اإ�سكوا(.  اآ�سيا  لغرب  والجتماعية  القت�سادية  للجنة  التنفيذي  الأمني  نائب 
الدويل  ال�سندوق  يف  واأوروبا  اأفريقيا  و�سمال  الأدنى  ال�سرق  مدير  من�سب  �سغل  الإ�سكوا،  الى 
للتنمية الزراعية )اإيفاد(، بعد اأكرث من 20 �سنة من العمل يف البنك الدويل. حائز على درجة 

دكتوراه يف الهند�سة الزراعية من جامعة ما�سات�سو�ست�س يف الوليات املتحدة.

الكّتاب امل�شاركون
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د. وليد خليل الزباري
درجة  على  ح�سل  البحرين.  يف  العربي  اخللي�ج  جامعة  يف  املائية  املوارد  اإدارة  برنامج  من�سق 
اجلوفية.  للمياه  الريا�سية  النمذجة  يف  ك�ولورادو  ولية  جامعة  من   1990 عام  دكتوراه 
وا�ستعمال  والغ�ذاء  والطاقة  املياه  بني  التالزمية  العالقة  على  البحثية  اهتماماته  وا�ستملت 
ورق�ة   90 من  اأك�رث  ن�سر  املائي�ة.  املوارد  اأنظم�ة  واإدارة  تخطيط  يف  الديناميكي�ة  النمذج�ة 

بحثية.

د. طارق م��سى الزدجايل 
العمل  خلطة  التوجيهية  اللجن�ة  رئي�س  الزراعي�ة.  للتنمي�ة  العربية  املنظمة  ع�ام  مدير 
من  كثري  يف  وع�سو  العربي،  والعامل  اأفريقيا  يف  الغذائي  والأمن  الزراعية  للتنمية  امل�سرتكة 
يف  البحثية  الأوراق  من  العديد  وله  الزراعة  يف  الدكتوراه  درجة  يحمل  الإقليمية.  الهيئات 
املو�سوع. عم�ل مديرًا عام�ًا للبحوث الزراعية ورئي�س�ًا ملكتب وزير الزراع�ة والرثوة ال�سمكي�ة 

يف �سلطنة ُعمان.

د. كامل �سديد
يف  الزراعي�ة  للبحوث  الدويل  املرك�ز  يف  الدولي�ة  والت�سالت  للتن�سيق  م�ساع�د  عام  مدير 
والقت�سادية  الجتماعية  البحوث  لربنامج  كمدير  عمله  بعد  )اإيكاردا(،  اجلافة  املناطق 
وال�سيا�سية يف املركز نف�سه. ح�سل على درجة دكتوراه يف القت�ساد الزراعي من جامعة ولية 

مي�سي�سيبي بالوليات املتحدة. األف و�سارك يف تاأليف اأكرث من 130 ورقة.

د. عبدالكرمي �سادق
خم�سة  من  لأكرث  العربية  القت�سادية  للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  يف  اقت�سادي  م�ست�سار 
وع�سرين عامًا، مبا يف ذلك ثماين �سنوات كمدير تنفيذي لدولة الكويت يف ال�سندوق الدويل 
الأوراق  مئات  له  الدويل.  البنك  يف  التنفيذي  املدير  وم�ست�سار  )اإيفاد(،  الزراعية  للتنمية 
املياه  وم�ساكل  املياه  اقت�ساديات  ذلك  يف  مبا  بالبيئة،  تتعلق  خمتلفة  ق�سايا  ب�ساأن  املن�سورة 

والأمن والغذائي يف الدول العربية.

جنيب �سعب
»البيئة  جملة  حترير  ورئي�س  ونا�سر  )اأفد(،  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  عام  اأمني 
 )Global 500( اخلم�سمئة«  »العامليون  جائزة  على  ح�سل  معماري،  مهند�س  والتنمية«. 
للبيئة  الدولية  زايد  ال�سيخ  وجائزة  )يونيب(،  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  من   2003 ل�سنة 

ل�سنة 2011. املحرر امل�سارك ملجموعة تقارير »اأفد« ال�سنوية حول البيئة العربية.

د. حمم�د ال�سلح
على  تزيد  خربة  له  )اإيكاردا(.  اجلافة  املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  عام  مدير 
خ�سو�س�ًا يف املناطق  النامية،  البلدان  يف  الدولية  الزراعية  والتنمية  الأبحاث  يف  �سنة   30
دكتوراه  درج�ة  يحمل  والفاو.  بريوت  يف  الأمريكية  واجلامعة  فاوندي�سن  ف�ورد  لدى  اجلافة، 
يف علم الوراثة من جامعة كاليفورنيا بالوليات املتحدة، وله اأكرث من 120 من�سورًا. مت تقدي�ر 

م�ساهمته يف الأبحاث والتنمية الزراعية من خالل العديد من اجلوائز والأو�سمة الرفيعة.

د. ذيب ع�ي�س
مدير برنام�ج الإدارة املتكامل�ة للمي�اه والأرا�سي يف املرك�ز الدويل للبحوث الزراعي�ة يف املناطق 
اجلافة )اإيكاردا(، حيث عمل منذ العام 1991 يف وظائف متعددة كعامل وعامل رئي�سي وقائ�د 
م هند�س�ة الري وال�سرف يف اجلامع�ة الأردنية. يحمل درج�ة  فريق ومدير. ويف وقت �سابق علَّ
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موؤلف  املتحدة.  الوليات  يف  يوتاه  ولية  جامعة  من  والري  الزراعي�ة  الهند�س�ة  يف  دكتوراه 
وموؤلف م�سارك لأكرث من 200 من�سور.

د. حافظ غامن
يف  عمل  بروكينغز.  معهد  يف  العاملي  والتنمي�ة  القت�س�اد  برنامج  م�سروع  يف  اأعلى  زميل 
القت�سادية  التنمية  دائرة  عن  م�سوؤول  م�ساعد  عام  كمدير  )فاو(  والزراعة  الأغذية  منظمة 
له  ديفي�س.  يف  كاليفورنيا  جامعة  من  القت�ساد  يف  دكتوراه  درجة  يحمل  والجتماعية. 
من�سورات كثرية وكان ع�سوًا يف الفريق الأ�سا�سي الذي اأنتج تقرير التنمية العاملي عام 1995.

د. اأحمد مزيد
خبري يف القت�س�اد الزراعي يف املركز الدويل للبحوث الزراعي�ة يف املناطق اجلاف�ة )اإيكاردا(، 
تبني  حول  كثرية  بحثية  ن�ساطات  يف  الخت�سا�سات  متعددة  فرقًا  قاد  و/اأو  �سارك  حيث 
تكنولوجيات  وتوليد  الزراعية،  الأنظمة  وحتليل  اأثرها،  وتقييم  حديثة  زراعية  تكنولوجيات 
وتقييمها، واقت�ساديات الإنتاج. ح�سل على درجة دكتوراه يف القت�ساد الزراعي من جامعة 

نوتينغهام يف بريطانيا. األف نحو 120 ورقة اأو �ساهم يف تاأليفها.

اللجنة امل�شرفة
اأع�ساء جمل�س اأمناء اأفد

د. عدنان بدران، رئي�س جامعة البرتا ورئي�س وزراء الأردن ال�سابق ورئي�س جمل�س اأمناء »اأفد«.
د. عدنان �سهاب الدين، مدير عام موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ومدير الأبحاث ال�سابق لدى 

»اأوبيك«، فيينا. 
نا�سر ورئي�س حترير جملة »البيئة والتنمية«، واأمني عام املنتدى العربي للبيئة  جنيب �سعب، 

والتنمية.
د. م�سطفى كمال طلبه، املدير التنفيذي ال�سابق لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ورئي�س جمل�س 

الأمناء املوؤ�س�س ل�»اأفد«.
ملرفق  ال�سابق  التنفيذي  والرئي�س  املتحدة  الأمم  موؤ�س�سة  يف  رئي�سي  زميل  الع�سري،  حممد  د. 

البيئة العاملي.
ووزير  البحرية  البيئة  حلماية  القليمية  للمنظمة  التنفيذي  الأمني  الع��سي،  الرحمن  عبد  د. 

ال�سحة ال�سابق يف الكويت. رئي�س اللجنة التنفيذية ل�»اأفد«.
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امل�شاركون يف الجتماعات الت�شاورية واملراجعون لإعداد تقرير »اأفد« ل�شنة 2014

)بالرتتيب الأبجدي ح�سب الإ�سم الأول(

الدكتور اإبراهيم عبداجلليل )جامعة اخلليج العربي(، اآن �ضعب )جامعة لندن(، اأمين هلل 

)جريدة احلياة(، باتر وردم )م�ضت�ضار(، اآ�ضيا امليهي )الإ�ضكوا(، جا�ضم ب�ضارة )غرفة التجارة 

وال�ضناعة، الكويت(، جهينة احلمدان )موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي(، الدكتور خالد الروي�ض 

)جامعة امللك �ضعود(، الدكتور ذيب عوي�ض )ايكاردا(، راجيتا ماجمدار )اإيكاردا(، را�ضيل اآن 

بان )اجلامعة الأمريكية يف بريوت(، راغدة حداد )اأفد(،  الدكتورة �ضامية املر�ضفاوي )وزارة 

الزراعة، م�رص(، �ضمر جعفر )الإ�ضكوا(، �ضمري جراد )ال�ضندوق الكويتي للتنمية القت�ضادية 

العربية(، �ضو�ضن بو فخر الدين )جمعية الرثوة احلرجية والتنمية(، �ضيمون بري�ضون )هيئة 

طارق  الدكتور  بريوت(،  يف  الأمريكية  )اجلامعة  حمادة  �ضادي  الدكتور  اأبوظبي(،   - البيئة 

للتنمية  الكويتي  )ال�ضندوق  ال�ضقر  عبدالـله  العلمية(،  للأبحاث  الكويت  )معهد  العاطي 

القت�ضادية العربية(، عبري املليفي )موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي(، الدكتور علي الطخي�ض 

)جمل�ض ال�ضورى ال�ضعودي(، غريغوري بارت )الإ�ضكوا(، فوزي احلنيف )ال�ضندوق الكويتي 

للتنمية القت�ضادية العربية(، فيتو انتيني )الإ�ضكوا(، فيديل بريينغريو )الإ�ضكوا(، الدكتور 

كامل �ضديد )اإيكاردا(، كمال نا�رص )ال�ضندوق الكويتي للتنمية القت�ضادية العربية(، الدكتورة 

مليا فّتال )اإيكاردا(، لينا جابر )اجلامعة الأمريكية يف بريوت(، الدكتور جمد جمال )اإيكاردا(، 

حممد ال�ضمنجي )الإ�ضكوا(، حممد �ضادقي )ال�ضندوق الكويتي للتنمية القت�ضادية العربية(، 

الدكتور حممد عبدالرحمن )ال�ضندوق الكويتي للتنمية القت�ضادية العربية(، حممد املنيفي 

)الهيئة العامة لل�ضتثمار، الكويت(، منري اأبوفا�ضل )الإ�ضكوا(، نبيلة اخلليل )الهيئة العامة 

الدكتورة نهلة  الدكتور ندمي خوري )الإ�ضكوا(،  الكويت(،  ال�ضمكية،  الزراعة والرثوة  ل�ضوؤون 

حوّل )اجلامعة الأمريكية يف بريوت(، نور عبدي )البنك الإ�ضلمي للتنمية(، وجدان العقاب 

)اجلمعية الكويتية حلماية البيئة(، الدكتور وليد الزباري )جامعة اخلليج العربي(.
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الم�شطلحات المخت�شرة

 AAAID Arab Authority for Agricultural Investment and Development
 ABSP Agricultural Biotechnology Support Programme

AC Air-Conditioning
 AC Alternating Current

 ACSAD Arabic Centre for the Studies of Arid Zones and Drylands
 ACU Arab Custom Union
 ADA Arriyadh Development Authority (Riyadh)

ADCO Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations
ADEREE The National Agency for Energy Efficiency and the Development of Renewable Energy

 ADFD Abu Dhabi Fund for Development
 ADR Alternative Disputes Resolution

 ADWEA Abu Dhabi Water & Electricity Authority
 AED United Arab Emirates Dirham

 AEPC African Environmental Protection Commission
 AEPS Arctic Environmental Protection Strategy

 AEWA African-Eurasian Waterbird Agreement
 AFED Arab Forum for Environment and Development

 AFESD Arab Fund for Economic and Social Development
 AG Associated Gas

AGDP  Agricultural Gross Domestic Product
 AGERI Agricultural Genetic Engineering Institute

AGP Arab Gas Pipeline
 AGU Arabian Gulf University
 AHD Aswan High Dam

 AHDR Arab Human Development Report
 AIA Advance Informed Agreement

 AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome
 AIECGC Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation

 AKTC Aga Khan Trust for Culture
 Al Aluminum

 ALBA Aluminium Bahrain
 ALECSO Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization

ALMEE Lebanese Association for Energy Saving & Environment 
 ALOA Association for Lebanese Organic Agriculture

 AMCEN African Ministerial Conference on the Environment
 AMF Arab Monetary Fund
 AMU Arab Maghreb Union

 ANME National Agency for Energy Management
 AoA Agreement on Agriculture (WTO Uruguay Round)

 AOAD Arab Organization for Agricultural Development
AP Advanced Passive reactor
AP Additional Protocol



امل�سطلحات املخت�سرة194

 API Arab Planning Institute
APR Advanced Power Reactor

APRUE National Agency for the Promotion and Rationalization of Use of Energy 
 AREE Aqaba Residence Energy Efficiency

 ARWR Actual Renewable Water Resources
 ASABE American Society of Agricultural and Biological Engineers
ASDRR Arab Strategy for Disaster Risk Reduction

 ASR Aquifer Storage and Recovery
 AU African Union

 AUB American University of Beirut
 AUM American University of Madaba (Jordan)
 AWA Arab Water Academy
 AWC Arab Water Council

 AWCUA Arab Water Countries Utilities Association
b/d Barrels per Day

 BADEA Arab Bank for Economic Development in Africa
BAU Business as Usual
Bbl Oil Barrel 

 BCH Biosafety Clearing House
Bcm Billion cubic meters

 BCWUA Branch Canal Water User Association
BDB Beyond Design Basis
 BDL Central Bank of Lebanon
 BGR German Geological Survey
 BMP Best Management Practices
 BMZ German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development
BNEF Bloomberg New Energy Finance 
 BOD Biological Oxygen Demand
 boe Barrels of Oil Equivalent
BOO Build-Own-Operate

BOOT Build Own Operate Transfer
BOT Build Operate Transfer

BP British Petroleum
 BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method

 BRO Brackish Water Reverse Osmosis
 BRS ARZ Building Rating System

 BU Boston University
 C&D Construction and Demolition
 C&I Commercial and Industrial
 CA Conservation Agriculture

 CAB Centre for Agriculture and Biosciences
 CAGR Compound Annual Growth Rate
 CAIP Cairo Air Improvement Project

 CAMP Coastal Area Management Project
 CAMRE Council of Arab Ministers Responsible for the Environment

 CAN Competent National Authority
 CBC Community-Based Conservation
 CBD Convention on Biological Diversity
 CBO Community-Based Organization

 CBSE Center for the Study of the Built Environment (Jordan)
CCA Climate Change Adaptation

CCGT Combined Cycle Gas Turbine
CCS Carbon Capture and Sequestration

 CCS Carbon Capture and Storage
CCS CO

2
Capture and Storage

 CD Compact Disk
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 CDM Clean Development Mechanism
 CDRs Certified Emissions Reductions

CEDARE Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe
 CEDRO Country Energy Efficiency and Renewable Energy Demonstration Project for the Recovery

of Lebanon
 CEIT Countries with Economies in Transition
CEO Chief Executive Officer
 CEP Coefficient of Performance

 CERES Coalition for Environmentally Responsible Economics
CERs Credits
 CFA Cooperative Framework Agreement
 CFC Chloro-Fluoro-Carbon
CFL Compact Fluorescent Light

 CFL Compact Fluorescent Lamp
 CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research

 CH4 Methane
 CHN Centre Hospitalier du Nord -Lebanon
CHP Combined Heat and Power

CILSS Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel
CIRAD Agricultural Research for Development
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CIWM Chartered Institution of Wastes Management

ClHEAM International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies
CLO Compost-Like-Output

CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
CM Carbon Management
CMI Community Marketing, Inc.

CMS Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
CNA Competent National Authority

CNCA Public Agricultural Bank
CNG (CNS) Compressed Natural Gas

CO Carbon Monoxide
CO

2
 Carbon Dioxide

CO
2e/eq

CO
2
 equivalent

COD Chemical Oxygen Demand
COP Conference of the Parties
CPB Cartagena Protocol on Biosafety
CPC Calcined Petroleum Coke
CRS Center for Remote Sensing
CSA City Strategic Agenda 
CSD Commission on Sustainable Development

CSEM Centre Suisse d›Electronique et de Microtechnique
CSP Concentrated Solar Power
CSR Corporate Social Responsibility

CTAB Technical Center of Organic Agriculture
cum Cubic meters

CZIMP Coastal Zone Integrated Management Plan
DALYs Disability-Adjusted Life Years
DBFO Design Build Finance Operate
DBO Design-Build-Operate

DC Direct current
DED Dubai Economic Department

DEFRA Department for Environment, Food and Rural Affairs (UK)
DEM Digital Elevation Model

DESA Department of Economic and Social Affairs
DEWA Dubai Electricity and Water Authority
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DFID UK Department for International Development
DHW Domestic Hot Water

DII DESERTEC Industrial Initiative
DMN Moroccan National Meteorological Office
DNE Daily News Egypt
DOE United States Department of Energy
DRM Disaster Risk Management
DRR Disaster Risk Reduction

DSIRE Database of State Incentives for Renewables & Efficiency
DTCM Dubai Department for Tourism and Commerce Marketing

DTIE UNEP Division of Technology, Industry, and Economics
DTO Dublin Transportation Office

DUBAL Dubai Aluminum Company Limited
E3G Third Generation Environmentalism
EAD Environment Agency AbuDhabi
ECA Economic Commission for Africa

ECAs Energy Conversion Agreements
ECE Economic Commission for Europe
ED Electrodialysis

EDCO Electricity Distribution Company
EDF Environmental Defense Fund
EDL Electricité du Liban

EE Energy Efficiency
EEAA Egyptian Environmental Affairs Agency
EEHC Egyptian Electricity Holding Company

EF Ecological Footprint
EGBC Egyptian Green Building Council
EGPC Egyptian General Petroleum Corporation

EGS Environmental Goods and Services
EIA Energy Information Administration
EIA Environmental Impact Assessment
EITI Extractive Industries Transparency Initiative

EMA Europe, the Middle East, and Africa
EMAL Emirates Aluminium Company Limited
EMAS Eco-Management and Audit Scheme

EMS Environmental Management System
ENEC Emirates Nuclear Energy Corporation
ENPI European Neighborhood and Partnership Instrument

ENSO El Niño-Southern Oscillation
EOR Enhanced Oil Recovery
EPA US Environmental Protection Agency
EPC Engineering Procurement and Construction
EPD European Patent Office

EPDRB Environmental Program for the Danube River Basin
EPI Environment Performance Index

EPSA Exploration and Production Sharing Agreement
ESAUN Department of Economic and Social Affairs
ESBM Ecosystem-Based Management

ESCOs Energy Service Companies
ESCWA United Nations Economic and Social Commission for Western Asia

ESDU  Environment and Sustainable Development Unit
ESI Environment Sustainability Index

ESMAP World Bank Energy Sector Management Assistance Program
ETM Enhanced Thematic Mapper

EU European Union
EU ETS European Union Emission Trading System
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EVI Environmental Vulnerability Index
EWRA Egyptian Water Regulatory Agency

EWS Emirates Wildlife Society
FACE Free Air Carbon Enrichment
FANR The Federal Authority for Nuclear Regulation (UAE)

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
FDI Foreign Direct Investment

FEMIP Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership
FFEM French Fund for Global Environment
FiBL Research Institute of Organic Agriculture
FIFA Fédération Internationale de Football Association
FIT Feed-in-Tariff

FOEME Friends of the Earth Middle East
FSU Former Soviet Union
F-T Fischer-Tropsch process

FTIAB Packaging and Newspaper Collection Service (Sweden)
G7 Group of Seven: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States
G8 Group of Eight: Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russian Federation,United Kingdom, 

United States
GAM Greater Amman Municipality 
GAPs Good Agricultural Practices
GAS Guarani Aquifer System

GATT General Agreement on Tariffs and Trade
GBC Green Building Council
GBIF Global Biodiversity Information Facility
GCC Gulf Cooperation Council
GCM General Circulation Model

GCOS Global Climate Observing System
GDP Gross Domestic Product

GE General Electric
GECF Gas Exporting Countries Forum

GEF Global Environment Facility
GEMS Global Environment Monitoring System

GEO Global Environment Outlook
GERD Gross Domestic Expenditure on Research and Development
GFEI Global Fuel Economy Initiative
GFU Global Facilitation Unit for Underutilized Species
Gha Global hectare

GHGs Greenhouse Gases
GIPB Global Partnership Initiative for Plant Breeding Capacity Building

GIS Geographical Information Systems
GIWA Global International Waters Assessment

GJ GigaJoule
GLASOD Global Assessment of Soil Degradation

GLCA Global Leadership for Climate Action
GM Genetically Modified

GME Gazoduc Maghreb Europe
GMEF Global Ministerial Environment Forum
GMO Genetically Modified Organism
GMP  Green Moroccan Plan
GNI Gross National Income

GNP Gross National Product
GPC Green petroleum Coke

GPRS Green Pyramid Rating System
GRI Global Reporting Initiative

GRID Global Resource Information Database
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GSDP General Secretariat for Development planning-Qatar
GSI IISD Global Subsidies Initiative
GSLAS General Secretariat of League of Arab States

GSR Global Status Report
Gt Gigaton

GTZ German Technical Cooperation (Gesellschaft für Technische Zusamm)
GVC Civil Volunteers’ Group (Italy)
GW Gigawatt 
GW Greywater

GW
e

Gigawatt electrical
GWI Global Water Intelligence

GWP Global Warming Potential
GWP Global Water Partnership
GW

th
Gigawatt-thermal

ha Hectares
HACCP Hazardous Analysis and Critical Control Points

HDI Human Development Index
HFA Hyogo Framework for Action

HFCs Hydrofluorocarbons
HFO Heavy Fuel Oil
HIV Human Immunodeficiency Virus

HLW High Level Waste
HNWI High Net Worth Individuals
HVAC Heating, Ventilation, and Air-Conditioning

I/M Inspection and Maintenance
IAASTD International Assessment of Agricultural Knowledge Science and Technology for Development

IAEA International Atomic Energy Agency
IAS Irrigation Advisory Service
IC Irrigation Council

ICAM Integrated Coastal Area Management
ICARDA International Center for Agricultural Research in Dry Areas

ICBA International Center for Biosaline Agriculture
ICC International Chamber of Commerce

ICGEB International Center for Genetic Engineering and Biotechnology
ICLDC Imperial College London Diabetes Centre

ICM Integrated Coastal Management
ICPDR International Commission for the Protection of the Danube River

ICT Information and Communication Technology
ICZM Integrated Coastal Zone Management

IDA International Desalination Association
IDB Islamic Development Bank

IDECO Irbid District Electricity Company
IDRC International Development Research Center
IDSC Information and Decision Support Center

IEA International Energy Agency
IEADSM International Energy Agency Demand-side Management

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
IFA International Fertilizer Industry Association

IFAD International Fund for Agricultural Development
IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements

IFPRI International Food Policy Research Institute
IGCC Integrated Gasifier Combined Cycle

IHP International Hydrology Program
IIED International Institute for Environment and Development
IIIEE Lund University International Institute for Industrial Environmental Economics
IIIP Integrated Irrigation Improvement Project
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IIP Irrigation Improvement Project
IISD International Institute for Sustainable Development
ILO International Labour Organization
ILW Intermediate Level waste
IMC Istituto Mediterraneo Di Certificazione
IMF International Monetary Fund
IMO International Maritime Organization

InWEnt Capacity Building International-Germany
IO Input-Output

IOC International Oil Companies
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

IPF Intergovernmental Panel on Forests
IPM Integrated Pest Management
IPP Independent Power Producer 
IPR Intellectual Property Rights

IPTRID International Program for Technology and Research in Irrigation and Drainage
IRENA International Renewable Energy Agency

IRESEN Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles 
IRR Internal Rate Of Return

ISCC Integrated Solar Combined Cycle
ISESCO Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization

ISIC UN International Standard Industrial Classification
ISO International Organization for Standardization

ISWM Integrated Solid Waste Management
ITC Integrated Tourism Centers
ITC International Trade Center

ITSAM Integrated Transport System in the Arab Mashreq
IUCN International Union for Conservation of Nature
IUCN World Conservation Union (International Union for the Conservation of Nature and

Natural Resources)
IWMI International Water Management Institute
IWPP Independent Water And Power Producer
IWRB International Waterfowl and Wetlands Research Bureau
IWRM Integrated Water Resources Management
JAEC Jordan Atomic Energy Commission 
JBAW Jordan Business Alliance on Water

JD Jordanian Dinar
JEPCO Jordan Electric Power Company

JI Joint Implementation
JMWI Jordan Ministry for Water and Irrigation
JNRC Jordan Nuclear Regulatory Commission

JVA Jordan Valley Authority
KA-CARE King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy

KACST King Abdulaziz City for Science and Technology
KAUST King Abdullah University of Science and Technology
KEPCO Korea Electric Power Corporation
KFAED Kuwait Fund for Arab Economic Development
KFUPM King Fahd University of Petroleum and Minerals

KfW German Development Bank
KISR Kuwait Institute for Scientific Research
KSA Kingdom of Saudi Arabia
KW Kilowatt

kWh Kilowatt-hour 
LADA Land Degradation Assessment of Drylands

LAS League of Arab States
LATA Lebanese Appropriate Technology Association
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LAU Lebanese American University
LBNL Lawrence Berkeley National Laboratory
LCC Life Cycle Costing

LCEC Lebanese Center for Energy Conservation
LCOE Levelized Costs of Electricity 
LDCs Least Developed Countries
LED Light-Emitted Diode

LEED Leadership in Environmental Design
LEMA Suez Lyonnaise des Eaux, Montgomery Watson and Arabtech Jardaneh

LEU Low-enriched Uranium
LGBC Lebanon Green Building Council

LLW Low Level Waste
LMBAs Land and Marine Based Activities

LMEs Large Marine Ecosystems
LMG Like Minded Group
LMO Living Modified Organism
LNG Liquefied Natural Gas

LowCVP Low Carbon Vehicle Partnership
LPG Liquefied Petroleum Gas
LRA Litani River Authority

LV Low Voltage
MAAR Syrian Ministry of Agriculture and Agrarian Reform
MAD Moroccan Dirham

MALR Ministry of Agriculture and Land Reclamation
MAP UNEP Mediterranean Action Plan

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
MASEN Moroccan Agency for Solar Electricity

mb/d million barrels per day
MBT Mechanical-biological treatment

MCM Million Cubic Meters
MD Membrane Distillation

MDGs Millennium Development Goals
MEA Multilateral Environmental Agreement

MECTAT Middle East Centre for the Transfer of Appropriate Technology
MED Multiple-Effect Distillation

MED WWR WG Mediterranean Wastewater Reuse Working Group
MED-ENEC Energy Efficiency in the Construction Sector in the Mediterranean

MEES Middle East Economic Survey
MEMAC Marine Emergency Mutual Aid Centre

MENA Middle East and North Africa
MEPS Minimum Energy Performance Standards 

METAP UNEP Mediterranean Environmental Technical Assistance Program
MEW Lebanese Ministry of Energy and Water
MGD Million Gallon per Day
MHT Mechanical Heat Treatment
MICE Meetings, Incentives, Conferences, And Events
MIST Masdar Institute of Science and Technology

MMBTU One Million British Thermal Units
MMCP Making the Most of Commodities Programme

MNA Multinational Approaches 
MOQ Maersk Oil Qatar
MOU Memorandum of Understanding
MOX Mixed-Oxide
MPA Marine Protected Area

MPAP  Multi-Stakeholder Policy Formulation and Action Planning  
MSF Multi-Stage Flash
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MSF  Multi-Stakeholder Forum
MSP Mediterranean Solar Plan

MSW Municipal Solid Waste
Mt Metric tons
MT Million ton
Mt Megatons

MtCO
2

Million tons of CO
2

Mtoe Million tons of oil equivalent 
MTPY Metric Tons Per Year

MV Medium Voltage
MW Megawatt

MW
h

Megawatt-hour
MW

p
Megawatt-peak 

MWRI Ministry of Water Resources and Irrigation
MW

th
Megawatt-thermal 

N
2
O Nitrous Oxide

NAMA Nationally Appropriate Mitigation Actions
NARI National Agricultural Research Institutes

NARS  National Agricultural Research Systems
NASA National Aeronautics and Space Administration
NBC National Biosafety Committee

NBDF Nile Basin Discourse Forum
NBF National Biosafety Framework
NBI Nile Basin Initiative

NBM Nile Basin Management
NC National Communication

NCSR Lebanese National Council of Scientific Research
ND Neighborhood Development

NDW Moroccan National Drought Watch
NEA Nuclear Energy Agency

NEAP National Environmental Action Plan
NEEAP National Energy Efficiency Action Plan

NEEP National Energy Efficiency Program
NEEREA National Energy Efficiency and Renewable Energy Action (Lebanon)

NERC National Energy Research Centre
NF Nano-Filtration

NFC Nile Forecast Center
NFP National Focal Point

NGCCs Natural-Gas-Fired Combined Cycles
NGO Non-Governmental Organization
NGV Natural Gas Vehicles

NGWA Northern Governorates Water Authority (Jordan)
NIF Neighborhood Investment Facility

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration
NOC National Oil Company

NOEC Net Oil Exporting Countries 
NOGA National Oil and Gas Authority (Bahrain)
NOIC Net Oil Importing Countries 

NORDEN Nordic Council of Ministers
NOx Nitrogen Oxides
NPK Nitrogen, Phosphates and Potash
NPP Nuclear Power Plant
NPP Net Primary Productivity

NPPA Nuclear Power Plant Authority
NPT Non-Proliferation treaty of nuclear weapons
NRC National Research Council
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NREL National Renewable Energy Laboratory
NRW Non-Revenue Water
NSAS Nubian Sandstone Aquifer System
NSR North-South Railway project
NUS Neglected and underutilized species

NWRC National Water Research Center (Egypt)
NWSAS North Western Sahara Aquifer System

O&M Operation and Maintenance
OAPEC Organization of Arab Petroleum Exporting Countries

OAU Organization for African Unity
ODA Official Development Assistance
ODS Ozone-Depleting Substance

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 
OFID OPEC Fund for International Development
OIES Oxford Institute for Energy Studies
OME Observatoire Méditerranéen de l’Energie 

OMW Olive Mills Wastewater
ONA Omnium Nord-Africain
ONE National Electricity Office

ONEP National Office of Potable Water
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries

OSS Sahara and Sahel Observatory (Observatoire du Sahara et du Sahel)
PACD Plan of Action to Combat Desertification

PC Personal Computer
PCB Polychlorinated Biphenyls

PCFPI Per Capita Food Production Index
PCFV Partnership for Clean Fuels and Vehicles
PEA Palestinian Energy and Natural Resources Authority 

PERG Global Rural Electrification Program 
PERSGA Protection of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden

PFCs Perfluorocarbons
PICs Pacific Island Countries
PIM Participatory Irrigation Management
PM Particulate Matter

PMU Program Management Unit
PNA Palestinian National Authority

PNEEI Tunisian National Program of Irrigation Water Conservation
POPs Persistent Organic Pollutants

PPA Power Purchase Agreement
PPIAF Public-Private Infrastructure Advisory Facility
PPM Parts Per Million
PPM Process and Production Methods
PPP Public-Private Partnership 
PPP Purchasing Power Parity
PPP Public-Private Partnership
PRM Persons with Reduced Mobility
PRY Potential Researcher Year

PTSs Persistent Toxic Substances
PV Photovoltaic 

PWA Palestinian Water Authority
QNFSP Qatar National Food Security Programme 

QP Qatar Petroleum
QSAS Qatar Sustainable Assessment System
R&D Research and Development

RA Risk Assessment
RADEEMA Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité de Marrakech
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RBO River Basin Organization
RBP Restrictive Business Practices
RCM Regional Circulation Model

RCREEE Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency 
RDF Refuse Derived Fuel

RE Renewable Energy 
REC Renewable Energy Credits

REMPEC Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea
REN21 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century 

Rep Republic
RM Risk Management
RO Reverse Osmosis

ROPME Regional Organization for the Protection of the Marine Environment of the sea area surrounded 
by Bahrain, I.R. Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates

RPS Renewable Portfolio Standard
RSA ROPME Sea Area
RSC Royal Society of Chemistry (UK)

RSCN Royal Society for the Conservation of Nature
RSGA Red Sea and Gulf of Aden
RUAF  Resource Centers Network on Urban Agriculture and Food Security
S&T Science and Technology
SAIC Science Applications International Corporation
SAP Strategic Action Program
SCP Sustainable Consumption and Production
SCPI Sustainable Crop Production Intensification

SD Sustainable Development
SEA Strategic Environmental Assessment 
SFD Saudi Fund for Development
SHS Solar Home System 
SIR Shuttle Imaging Radar

SIWI Stockholm International Water Institute
SL Syrian Pound

SLR Sea Level Rise
SME Small and Medium-Size Enterprises
SMS Short Messaging Service
SoE State of the Environment

SONEDE Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux
SOx Sulfur Oxides
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPM Suspended Particulate Matter

SRES Special Report on Emission Scenarios
SRTM Shuttle Radar Topography Mission

SSA Sub-Saharan Africa
SSR Self-Sufficiency Ratio

SWCC Saline Water Conversion Corporation
SWH Solar Water Heating 

SWRO Seawater Reverse Osmosis
T&D Transmission and Distribution
TAC Technical Advisory Committee
TAR Third Assessment Report
Tcm Trillion cubic meters
TDM Transportation Demand Management
TDS Total Dissolved Solids
TES Thermal Energy Storage
TFP Total Factor Productivity
TIES The International Ecotourism Society
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TII Thermal Insulation Implementation
Toe Tons of Oil Equivalent

TPES Total Primary Energy Supply 
TRAFFIC Trade Records Analysis for Flora and Fauna in International Commerce

TRI Toxics Release Inventory
TRIPs Trade-Related Aspects of International Property Rights

TRMM Tropical Rainfall Measuring Mission
tU tones of Uranium

TWh Terawatt-hour 
UA Urban Agriculture

UAE United Arab Emirates
UCLA University of California at Los Angeles
UCS Union of Concerned Scientists

UF Ultrafiltration
UfM Union for the Mediterranean

UHCPV Ultra-High Concentration Photovoltaic 
UHI Urban Heat Island
UIS UNESCO Institute for Statistics
UK United Kingdom

UMA Union du Maghreb Arabe (Arab Maghreb Union)
UN United Nations

UNCBD United Nations Convention on Biological Diversity
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification
UNCED United Nations Conference on Environment and Development
UNCHS United Nations Centre for Human Settlements (now UN-Habitat)

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea
UNCOD United Nations Conference on Desertification

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNDAF United Nations Development Assistance Framework
UNDP United Nations Development Programme
UNEP United Nations Environment Programme

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO-ROSTAS UNESCO Regional Office for Science and Technology for the Arab States

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 
UNFPA United Nations Population Fund
UNHCR United Nations High Commission for Refugees
UNICE United Nations Children’s Fund
UNIDO United Nations Industrial Development Organization

UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction
UNWTO United Nations World Tourism Organization

UPC Abu Dhabi Urban Planning Council
UPI United Press International

USA United States of America
USAID United States Agency for International Development

USCCSP United States Climate Change Science Program
USEK Université Saint-Esprit De Kaslik

USEPA United States Environmental Protection Agency
USJ Saint Joseph University

USPTO United States Patent and Trademark Office
UV Ultraviolet (A and B)

VAT Value-Added Tax
VC Vapor Compression

VCM Volatile Combustible Matter
VMT Vehicle Miles Traveled
VOC Volatile Organic Compound
VRS Vapor Recovery System
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WACC Weighted Average Cost of Capital
WaDImena Water Demand Initiative for the Middle East and North Africa

WAJ Water Authority of Jordan
WALIR Water Law and Indigenous Rights
WANA West Asia and North Africa Region

WB West Bank
WBCSD World Business Council for Sustainable Development

WBGU German Advisory Council on Global Change
WCD World Commission on Dams

WCED World Commission on Environment and Development
WCMC UNEP World Conservation Monitoring Center

WCP World Climate Programme
WCS World Conservation Strategy
WDM Water Demand Management

WDPA World Database on Protected Areas
WEEE Waste of Electronic and Electrical Equipment
WEF World Economic Forum
WEI Water Exploitation Index

WETC Wind Energy Technology Centre
WF Water Footprint

WFN Water Footprint Network
WFP World Food Programme

WGP-AS Water Governance Program in the Arab States
WHO World Health Organization
WIPP Waste Isolation Pilot Plant
WMO World Meteorological Organization
WNA World Nuclear Association

Wp Watt-peak
WRI World Resources Institute

WSSCC Water Supply and Sanitation Collaborative Council
WSSD World Summit on Sustainable Development

WTO World Trade Organization
WTTC World Travel and Tourism Council
WUA Water User Association
WUE WUE Water Use Efficiency

WWAP World Water Assessment Program
WWC World Water Council
WWF World Wide Fund for Nature
WWF World Water Forum
WWI First World War
WWII Second World War

YASAD Yemenite Association for Sustainable Agriculture and Development

YR Year



البيئة العربية: تغري املناخ

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2009 
البيئة العربية: حتديات امل�ستقبل

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2008 
البيئة العربية: املياه

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010 

»اأثر تغري املناخ على البلدان العربية« ه� الثاين يف 
املنتدى  ي�سدرها  التي  ال�سن�ية  التقارير  �سل�سلة 
التقرير  للبيئة والتنمية. وقد مت ت�سميم  العربي 
وقطاع  للحك�مات  م�ث�قة  معل�مات  لت�فري 
اآثار  ح�ل  عامة  واجلمه�ر  والكادمييني  الأعمال 
املتاحة  وال�سبل  العربية،  الدول  على  املناخ  تغرّي 
مل�اجهة التحدي. ويحلل التقرير م�ست�ى التعامل 
التكّيف  تدابري  العاجل لتخاذ  التحدي  العربي مع 
ما  اآخر  ي�ستخدم  وه�  املناخية.  التغريات  اآثار  مع 
م�اطن  لي�سف  العلمية  الأبحاث  اليه  ت��سلت 
املناخ،  تغرّي  جتاه  الطبيعية  الأنظمة  يف  ال�سعف 
للم�ساعدة يف  الن�سان. ويف حماولة  واأثر هذا على 
تط�ير �سيا�سات منا�سبة، يبحث التقرير اخليارات 
اجلارية  املفاو�سات  يف  العربية  للدول  املتاحة 

لالتفاق على اطار دويل ملا بعد بروت�ك�ل كي�ت�.

للمرة الأولى ي��سع قيد النقا�س العام تقرير �سامل 
العربية:  »البيئة  العربية.  البيئة  ح�ل  وم�ستقل 
للبيئة  العربي  املنتدى  اأعده  امل�ستقبل«  حتديات 
والتنمية بالتعاون مع بع�س اأبرز اخلرباء العرب.

اإلى  ا�ستناداً  العربية،  البيئة  التقرير حالة  يعر�س 
من  اأبعد  يذهب  لكنه  املت�افرة.  املعل�مات  اأحدث 
حتقيق  يف  احلا�سل  للتقدم  تقييمًا  يجري  اإذ  هذا 
ال�سيا�سات  ويحلل  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف 
يف  العربية  امل�ساهمات  فعالية  متفح�سًا  الراهنة 
يقرتح  املح�سلة،  ويف  الدولية.  البيئية  امل�ساعي 

التقرير �سيا�سات بديلة وحل�ًل عملية لال�سالح.

»املياه: اإدارة م�ستدامة مل�رد متناق�س« ه� الثالث 
يف �سل�سلة التقارير ال�سن�ية التي ي�سدرها املنتدى 
العربي للبيئة والتنمية »اأفد«. وه� يلي تقريري 
تغري  و»اأثر  امل�ستقبل«  حتديات  العربية:  »البيئة 

املناخ على البلدان العربية«.
يف  للم�ساهمة   2010 تقرير  ت�سميم  مت  لقد 
املائية  للم�ارد  امل�ستدامة  الدارة  ح�ل  النقا�س 
للمياه  نقديًا  فهمًا  ي�فر  وه�  العربي،  العامل  يف 
يف  اكادمييًا  اأو  تقنيًا  يك�ن  اأن  دون  من  املنطقة  يف 

طبيعته اأكرث مما ينبغي.
والدارة  ال�سيا�سات  يف  ا�سالحات  يقدم  التقرير 
العربية،  البلدان  يف  م�ستدام  مائي  قطاع  لتط�ير 
حتت�ي  حالت،  درا�سات  على  ال�س�ء  ي�سّلط  كما 

على ق�س�س جناح وف�سل، لتعميم الفائدة.
يف   2010 »اأفد«  تقرير  ي�ساهم  اأن  املاأم�ل  من 
املياه ويحفز على اجراء  فتح ح�ار ح�ل م�ستقبل 
اإجراءات  اتخاذ  الى  و�س�ًل  م�ؤ�س�ساتية  ا�سالحات 
فاعلة ل��سع �سيا�سات مائية م�ستدامة يف البلدان 

العربية.

  

Arab Forum for Environment
and Development 

P.O.Box 113-5474
Beirut, Lebanon
Tel: (+961) 1 321800
Fax: (+961) 1 321900
e-mail: info@afedonline.org

  
 

 

2010

الـبـيـئـة  الـعربــية

الــمــيــــــاه

اه
ـــ
ـــ
ي
مــ
لــ
: ا

ة
ــ
ي
ــ
رب

ــ
ع

لـ
  ا

ة
ــ
ئ
يـ

بـ
لـ

ا

اإدارة مـ�ستدامــة لــمـورد مـتـناقـ�ص

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010

حترير: حممد الع�سري
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البيئة العربية: خيارات البقاء

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2012 
البيئة العربية: القت�ساد الأخ�سر

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2011 
البيئة العربية: الطاقة امل�ستدامة

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2013 

»خيارات البقاء« ه� اخلام�س يف �سل�سلة التقارير 
للبيئة  العربي  املنتدى  ي�سدرها  التي  ال�سن�ية 
العربية.  البيئة  و�سع  ح�ل  )اأفد(  والتنمية 
يتفح�س هذا التقرير خيارات ال�ستدامة يف البلدان 
امل�ارد  على  الطلب  حجم  الى  ا�ستناداً  العربية، 
الطبيعية مقارنة مع المدادات املتجددة املت�افرة.
لتحقيق  املمكنة  امل�سارات  يف  التقرير  يبحث 
النظم  حمدوديات  اإلى  ا�ستناداً  ال�ستدامة، 
الب�سمة  �سبكة  الى  املنتدى  اأوكل  وقد  الطبيعية. 
البيئية العاملية، الرائدة يف هذا املجال على م�ست�ى 
يف  وامل�ارد  البيئية  للب�سمة  اأطل�س  اإعداد  العامل، 
العامل العربي، با�ستخدام اأحدث البيانات املتاحة، 
ليك�ن اأ�سا�سًا يبني عليه حتليله. ويغطي الأطل�س 
العربية،  الدول  جامعة  يف  الأع�ساء  الـ22  البلدان 
واملجم�عات  كلها  املنطقة  م�ست�ى  على  وذلك 

الإقليمية وكل بلد على حدة.
ا�ستناداً الى اأرقام الأطل�س، والنتائج التي ت��سلت 
اليها تقارير املنتدى ال�سابقة، قامت جمم�عة من 
الأرقام  �سرد  يتجاوز  بتحليل م�ستفي�س،  اخلرباء 
التي ت�ؤكد التده�ر ليقرتح م�سارات بديلة للتنمية 
حتديات  على  التحليل  يركز  واإذ  اإيجابية.  بروح 
الأمن الغذائي واملياه والطاقة، يتطرق الى ع�امل 
االنتاج  واأمناط  ال�سكاين  النمو  مثل  موؤثرة  اأخرى 

وال�ستهالك.

»القت�ساد الأخ�سر يف عامل عربي متغرّي« ه� الرابع 
العربي  للمنتدى  ال�سن�ية  التقارير  �سل�سلة  يف 

للبيئة والتنمية )اأفد(. 
ي�ستهدف تقرير 2011 ثمانية قطاعات اقت�سادية 
وهي  خ�سراء«،  »حت�لت  اخلرباء  يت�قع  حيث 
املدن  النقل،  ال�سناعة،  الطاقة،  املياه،  الزراعة، 
ويعر�س  ال�سياحة.  النفايات،  اإدارة  واملباين، 
جناح  ق�س�س  فيها  مبا  حالة،  درا�سات  التقرير 
وف�سل، لتعميم اخلربات وال�ستفادة من التجارب.
القت�ساد  ح�ل  اجلاري  احل�ار  يف  التقرير  ي�ساهم 
التي  امل�ؤ�س�ساتية  الإ�سالحات  ويحّفز  الأخ�سر، 
�سيا�سات  لعتماد  احلازم  العمل  اإلى  ت�ؤدي 

اقت�سادية م�ستدامة يف الدول العربية.

�سل�سلة  يف  ال�ساد�س  ه�  امل�ستدامة«  »الطاقة 
العربي  املنتدى  ي�سدرها  التي  ال�سن�ية  التقارير 
العربية.  البيئة  )اأفد( عن و�سع  والتنمية  للبيئة 
اإدارة فعالة لقطاع  اإلى  التقرير على احلاجة  ي�ؤكد 
يف  امل�ستدامة  التنمية  يف  م�ساهمته  تعّزز  الطاقة، 

املنطقة العربية.
عن  عر�س  تقدمي    2013 »اأفد«  تقرير  يت�خى 
وه�  العربية.  املنطقة  يف  الراهن  الطاقة  و�سع 
متن�عة  خيارات  ويناق�س  التحديات  اأبرز  يطرح 
خط�ات  اقرتاح  اإلى  و�س�ًل  الطاقة،  ل�سيا�سات 
م�ستقبل  اإلى  ال�سل�س  التحّ�ل  ت�سّهل  بديلة 

م�ستدام للطاقة.
 2013 »اأفد«  تقرير  يعالج  اأهدافه،  ولتحقيق 
امل�ا�سيع التالية: النفط وما بعده، الغاز الطبيعي 
اأنظف، فر�س  اإلى طاقة  التح�ل  ك�ق�د ي�ساهم يف 
الطاقة،  كفاءة  الن�وي،  اخليار  املتجددة،  الطاقة 
خيارات  والغذاء،  واملياه  الطاقة  بني  العالقة 
التخفيف من م�سببات تغري املناخ، ا�ستجابة قطاع 
القطاع اخلا�س  املناخي، دور  التغري  الطاقة خلطر 

يف مت�يل الطاقة امل�ستدامة.

www.afedonline.org
info@afedonline.org
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للبيئة  العربي  املنتدى  ي�صدرها  التي  ال�صنوية  التقارير  �صل�صلة  يف  ال�صابع  الغذائي” هو  “الأمن 
لقطاعي  كفاءة  اأكرث  اإدارة  اإىل  احلاجة  التقرير  هذا  يوؤكد  العربية.  البيئة  و�صع  عن  )اأفد(  والتنمية 

الزراعة واملياه، بهدف تعزيز اإمكانات الأمن الغذائي.

ياأتي هذا التقرير بعد تقارير البيئة العربية – حتديات امل�صتقبل )2008(، اأثر تغري املناخ على البلدان 

العربية )2009(، املياه – اإدارة م�صتدامة ملورد متناق�ص )2010(، القت�صاد اخل�صر يف عامل عربي 

امل�صتدامة  الطاقة   ،)2012( العربية  البلدان  يف  البيئية  – الب�صمة  البقاء  خيارات   ،)2011( متغري 

.)2013(

ي�صكل الأمن الغذائي م�صدر قلق كبري للبلدان العربية. فقد كانت ت�صعى اىل هدف حتقيق ن�صبة 

اأعلى من الكتفاء الذاتي الغذائي، لكن هذا الهدف بقي بعيد املنال. وعلى رغم حمدودية الأرا�صي 

الزراعية و�صحة املوارد املائية، مل ت�صتخدم البلدان العربية اإمكاناتها الزراعية بطريقة فعالة وكفوءة. 

على  للموارد  البيولوجية  القدرة  انتقا�ص  اىل  املالئمة  غري  الزراعية  واملمار�صات  ال�صيا�صات  واأدت 

جتديد خدماتها، وهي تهدد ال�صتدامة الزراعية.

دفعت اأزمة الغذاء يف ال�صنوات الأخرية والرتفاع احلاد غري امل�صبوق يف اأ�صعار الغذاء، مقرونني بقيود 

غذائية  م�صادر  ل�صمان  الدعوة  جتديد  اىل  للغذاء،  املنتجة  البلدان  بع�ص  فر�صتها  ال�صادرات  على 

اأي مدى ميكن  اإىل  موثوقة يف بلدان تعتمد على واردات الغذاء مثل البلدان العربية. وال�صوؤال هو: 

للموارد الزراعية املتوافرة على م�صتوى البلدان منفردة واملنطقة جمتمعة اأن تفي بالطلب على الغذاء 

يف العامل العربي؟ ما هي فر�ص حتقيق الكتفاء الذاتي الغذائي يف ظل التزايد ال�صكاين واأثر تغري املناخ 

على موارد الأرا�صي واملياه؟ ما هي اخليارات البديلة املتاحة للبلدان العربية ل�صمان اأمنها الغذائي؟

هذا التقرير هو نتيجة عمل تعاوين، ملجموعة من اخلرباء ومنظمات وجامعات ومراكز اأبحاث اإقليمية 

ودولية. �صاهم يف العمل اأكرث من 200 باحث واخت�صا�صي. وعقدت اجتماعات ت�صاورية عديدة ملناق�صة 

اإقليمي ا�صت�صافه ال�صندوق الكويتي للتنمية القت�صادية العربية،  م�صودات التقرير، ُتوجت باجتماع 

حيث راجع 40 خبريًا من 14 بلدًا و21 موؤ�ص�صة م�صودات التقرير مع املوؤلفني.

املياه والأرا�صي يف املنطقة العربية،  التي تظهر موارد  ال�صافة املميزة للتقرير تتمثل يف اخلرائط 

ا�صتنادًا  )اإيكاردا(  اجلافة  املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  مع  بالتعاون  اإنتاجها  مت  وقد 

اإىل اأحدث البيانات. وتذهب هذه اخلرائط اأبعد من حتديد وفرة املوارد يف كل بلد، اإذ تربز م�صارات 

بديهية للتعاون الإقليمي مبنية على اأ�صا�ص تباين الرثوات الطبيعية للبلدان.

وتخ�صي�ص  �صحيحة  �صيا�صات  تبني  يف  العربية  البلدان  التقرير  هذا  ي�صاعد  اأن  “اأفد”  ياأمل 

ا�صتثمارات طويلة الأجل، ت�صمن لها اإمدادات غذائية م�صتدامة تلبي احلاجات املتنامية با�صتمرار.

املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

)اأفد( هو منظمة دولية غري 

حكومية ال تتوخى الربح، 

يلتقي فيها قطاع االأعمال مع 

اخلرباء وهيئات املجتمع املدين 

وو�شائل االإعالم، لت�شجيع 

�شيا�شات وبرامج بيئية فاعلة 

عرب املنطقة العربية. وت�شارك 

الهيئات احلكومية يف اأعمال 

املنظمة ب�شفة مراقب.

بعد تاأ�شي�س املنتدى يف 

بريوت عام 2006، ح�شل على 

االإمتيازات واحل�شانات كمنظمة 

دولية غري حكومية، ومتت 

دعوته كع�شو مراقب يف برنامج 

االأمم املتحدة للبيئة وجامعة 

الدول العربية. 

املنتج الرئي�شي للمنتدى هو 

تقرير �شنوي خمت�س عن 

البيئة العربية، يتابع التطورات 

ويحلّلها كما يقرتح �شيا�شات 

بديلة وتدابري عملية للمعاجلة. 

ومن مبادرات املنتدى االأخرى 

برنامج امل�شوؤولية البيئية 

لقطاع االأعمال، وبناء قدرات 

هيئات املجتمع االأهلي، 

والتوعية والرتبية البيئية.

الـبـيـئــة  الـعــربــيــة  7 الأمن الغذائي
تـقـرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية  2014

تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2014

حترير: 

عبدالكرمي �صادق

حممود ال�صلح

جنيب �صعب

الـبـيـئـة  الـعربــيـة  7

الأمـن الغـذائي
التحــديــات والتـوقـعـــات
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