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 إعتماد الزراعة الحديثة للفصل بين إشكاليتي األمن الغذائي والفقر في العالم العربي
*
   .اجلزائر ،جامعة البليدة ،درمحون هالل. د 
 

**
    .، اجلزائر جامعة البليدة ،نساب عائشة  

 : ملخص

، األمر الذي صاحبه تبعية للدول خارج النطاق العريب، من أجل سد العجز يف تلبية طلبات الفقريعاين الوطن العريب أمجع من مشكل     

 فقد جند النمو الدميغرايف السريع، والتوزيع غري الطبيعي بني الريف, العريب متعددة ومتشعبة الفقر بالعاملأبناء هذا الوطن، إذ تعترب أسباب  

وهي أسباب تؤثر بصورة مباشرة . واحلضر، وندرة أو حمدودية املوارد الطبيعية واملالية وغريها، وعدم االهتمام بالزراعة ضمن خمططات التنمية

 .أو غري مباشرة على اإلنتاج الغذائي

ملا هو متوافر من موارد اقتصادية يف الوطن العريب لن يتحقق إال من خالل االستغالل األمثل  مشكل نقص التغذيةومن هنا فإن حل     

فبالتوسع يف االستثمار الزراعي املنتج وبالتحكم يف تطور التكنولوجيا الزراعية، وإتباع أساليب الزراعة  .وبشرية على املستوى الوطين والقومي

 .ومنه القضاء على الفقر احلديثة  ميكن زيادة إنتاجية الزراعة العربية مبا يتماشى والزيادة احلاصلة يف الطلب على الغذاء

 .الزراعة احلديثة، األمن الغذائي، األمن الغذائي العريب املستدام الفقر، :الكلمات المفتاحية   
Abstract 

    Suffers the Arab world the whole of the problem of poverty, which is accompanied by the 

subordination of nations outside the Arab-scale, in order to plug in to meet the people of this 

country requests, as is the reasons for the lack of Arab food security multiple and complex, we may 

find rapid demographic growth, and the distribution is not normal between rural and urban areas, 

and the scarcity or limited natural and financial and other resources, and lack of attention to 

agriculture within the development plans. It causes affecting directly or indirectly on food 

production.  

Hence, the solution to the food problem in the Arab world will only be achieved through the 

optimal exploitation of what is available from the economic and human resources at the national 

and national level. Expansion agricultural investment in the product and control the development of 

agricultural technology, and follow modern farming methods can increase the productivity of Arab 

agriculture in line with the increase taking place in the demand for food, and elimination of poverty .  

Key words: Poverty, modern agriculture, food security, sustainable Arab food security. 
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 ةــــــــمقدم
جد مهمة يف حتديد املالمح العامة ألي اقتصاد من اقتصاديات الدول،فهي ظاهرة ال ختلو أي دولة منها  ةتعترب ظاهرة الفقر، ظاهر         

سواء كانت متقدمة أو متخلفة، وهي قضية مألوفة ومتناولة من حيث أهنا ظاهرة اقتصادية، واجتماعية، جلميع الشعوب واحلضارات، 
ألديان تطرقت إليها، وخاصة الدين اإلسالمي من حيث ذكر واجب األغنياء جتاه إضافة إىل أن كل ا. واجملتمعات، ويف مجيع العصور

 .الفقراء، ووضع احللول الالزمة له
استقطبت مسألة األمن الغذائي اهتماما كبريا على مستوى الوطن العريب يف اآلونة األخرية وتعترب أسباب  انعدام األمن  وعليه        

فقد جند النمو الدميغرايف السريع، والتوزيع غري الطبيعي بني الريف واحلضر، وندرة أو حمدودية املوارد , ةالغذائي العريب متعددة ومتشعب
، وعدم االهتمام باألساليب الزراعية احلديثة وهي أسباب تؤثر  الطبيعية واملالية وغريها، وعدم االهتمام بالزراعة ضمن خمططات التنمية

 .اإلنتاج الغذائي بصورة مباشرة أو غري مباشرة على
والفقر داخل غذائي المن األ  إشكاليتيالفصل بين  الزراعة الحديثة في أساليب تساهميمكن أن كيف : والسؤال الذي ِيطرح هنا

 الوطن العربي؟
الوطن ب، وخاصة  القضاء على الفقريستمد البحث أمهيته من خالل األمهية اليت حيتلها موضوع األمن الغذائي يف : أهمية البحث

لعريب العريب،حيث يعترب أحد العوامل املؤثرة على سالمة اقتصادياته، وأمهية الزراعة احلديثة بأساليبها املختلفة يف حتقيق األمن الغذائي ا
  العربية من الغذاء املستدام، هذا وما تلعبه الزراعة احلديثة يف حتقيق إنتاج زراعي معترب ميكن االعتماد عليه يف تلبية احتياجات الدول

األمن الغذائي العريب، كما حناول التطرق لبعض الطرق مالمح الفقر و  د  من خالل هذه الورقة البحثية التعر  علىهن :أهداف البحث
 :احملاور التالية وهذا من خالل يقضي على مشكل الفقر ، امهتها يف حتقيق أمن عريب مستداماحلديثة يف الزراعة ومدى مس

 إشكالية الفقر ومالمح األزمة بالعامل العريب: األولالمحور 
 ومالمح األزمة الغذائية العربية األمن الغذائي إشكالية: المحور الثاني
 .من أجل القضاء على الفقر لتحقيق أمن غذائي عريب مستدام إنطالقةالزراعة احلديثة : المحور الثالث
  بالعالم العربيإشكالية الفقر ومالمح األزمة  :المحور األول

وخالل النصف الثاين من القرن العشرين،  كثر احلديث عن ، لقد تغريت النظرة هلذه الظاهرة وطرق التعامل معها حديثا       
هذه الظاهرة يف أدبيات األمم املتحدة،  وجعلها قضية عاملية،  حيث مت تصنيف البلدان إىل غنية وفقرية،  ووضعت مقاييس 

 .كذلك األفرادمستوى البلدان و  لىعومؤشرات للفقر 
I /ميكن تعريف الفقر لغة بالنقص واحلاجة،  فالفرد ال يكون فقريا إىل شيء ما إال إذا كان يف حاجة إليه لعدم : تعريف الفقر

 1.اخل...أما املعىن الذي بواسطته يتمكن اإلنسان من تلبية حاجاته من مأكل وملبس ومسكن. توفره أو نقصانه دون احلاجة
تعرض للصور واألشكال اليت يتخذها الفقر واليت تتضمن انعدام  9111ولقد صدر منشور يف األمم املتحدة يف مارس      

ومن مظاهره اجلوع وسوء التغذية،  وسوء الصحة وحمدودية التعليم،  . الدخل واملوارد املنتجة الكافية لضمان مستوى معيشي الئق
إضافة إىل انعدام . تشار األمراض والوفيات وانعدام السكن غري املناسب،  وعدم وجود األمنوان. وغريه من اخلدمات األساسية

 2 .املشاركة يف صنع القرارات يف احلياة املدنية واالجتماعية

 إال أن الفقر كثريا ما يضا  إىل أشياء أخرى كفقر.ورغم أن املفهوم االقتصادي واالجتماعي حول هذه الظاهرة هو الشائع     
ولقد تطور مفهوم الفقر يف العصر احلديث،  باعتباره احلاجة إىل الشيء الغائب أو الناقص إىل . اخل...الدم،  والفقر الذهين



 تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة جممع مداخالت امللتقى الدولي حول

 4802ديسمرب    80-80

 

108 
 

 
 

 هغياب القدرة على حتقيق احلاجة، ولقد قامت اهليئات الدولية، بتحديد عتبة الفقر حسب حمتوى املعيشة يف كل بلد، مقدرة هذ
 . 3تجاوز الدوالرين يف اليوم، أما دون الدوالر الواحد فهو عالمة على الفقر املدقعالعتبة مبعدل دخل فردي ال ي

II  /ويعترب الفقر يف الوطن العريب واإلسالمي مسة رئيسية رغم املوارد االقتصادية الكبرية اليت  :مالمح الفقر في العالم العربي
إن الفقر مبختلف مظاهره يشكل أملا . واأليدي العاملة،  باإلضافة إىل النفطحبا اهلل هبا جمتمعاتنا وتنوعها بني الصناعة والزراعة 

يف قلب الوطن العريب الذي يصنف يف جممله صمن دول الدخل املتوسط املنخفض،  وبالتايل يندرج ضمن الدول واملناطق األقل 
قراء داخل الدول الغنية،  وفئة قليلة فاحشة الثراء وهذا مل مينع من وجود ف. دخال يف العامل،  إال أنه هناك دول غنية وأخرى فقرية

 :5،  فدول العامل العريب تنقسم من حيث الثروة والفقر إىل4ضمن هذه الدول
 .وتضم جملس التعاون اخلليجي وليبيا: جمموعة األقطار النفطية الغنية -
 .تونس واجلزائر مصر،  العراق،  األردن،  سوريا،  املغرب، : جمموعة األقطار متوسطة الدخل -
 .وتشمل السودان،  اليمن،  الصومال،  موريتانيا،  جيبويت وفلسطني: جمموعة األقطار الفقرية-

III /تعود أسباب الفقر يف الوطن العريب لعدة أسباب منها: أسباب الفقر في الدول العربية: 
بعد احلرب العاملية الثانية،  فان اخلو  من احلروب وضع احلرب الذي عاشه الوطن العريب برمته،  أو جزء منه خالل فرتة ما  -

قد برر مستويات عالية للغاية من اإلنفاق العسكري على حساب القطاعات االقتصادية والبىن التحتية املدنية،  واالستثمار 
 .املنتج

يف حالة عدم ) على توزيع األرض النمو السكاين،  ففي الدول العربية أعلى معدالت منو سكاين يف العامل،  ويؤثر منو السكان  -
 .،  فهي ليست مشكلة يف حد ذاهتا،  ويفرض ضغوطا على االنفاق االجتماعي(توفر الظرو  املالئمة 

وتؤثر االجتاهات االقتصادية على الفقر من خالل األسواق،  وأمهها بالنسبة للفقراء سوق العمل وأسواق السلع اليت ينتجها 
 .ويستهلكها الفقراء

ضعف خصوبة األرض،  وصغر أحجام احليازات الزراعية مسئوالن أيضا عن فقر الفالحني،  إضافة إىل املستوى غري إن  -
 (. كما ذكرنا سابقا ) الكايف للموارد البشرية،  إذ يقال بأن الفقر ناجم عن إنتاجية عمل منخفضة 

عار النفط وبالتايل تراجع وترية التنمية يف الوطن العريب وهو االرتفاع املتسارع يف استثمار الثروة النفطية يؤدي إىل اهنيار أس -
  6.الشيء الذي أثر على االستثمار واأليدي العاملة 

 7:األزمات املالية تؤدي إىل تعميق الفقر،  وجعل عدم مساواة الدخل أكثر سوءا وذلك بطرق عديدة هي -
 .جعل النشاط االقتصادي أكثر ضعفا -       
 (.اخنفاض قيمة العملة )  األسعار النسبية تغري  -       
 .خفض اإلنفاق املايل -       

معظم رأس املال الدويل يتجمع يف أماكن حمددة،  مثل االقتصاد الغريب واألمريكي،  وهذه مشكلة كبرية يف كيفية إعادة توزيع  -
 ودة يف العامل اليت تستحوذ على كل الودائعكما أن حركة انتقال األموال السريعة باتت تتحكم هبا شركات حمد. األموال

 من األسباب غري الظاهرة للعيان نقص املساعدات الدولية، أو سوء توزيعها يف البلدان اليت يسود فيها توزيع غري عادل لألموال -
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عات التحويلي، ومن أخفى عوامل التفقري للبلدان النامية اليت يعتمد اقتصادها خاصة على املنتج الفالحي، وبعض الصنا -
احلماية اجلمركية اليت متارسها البلدان الغنية يف وجه صادرات البلدان النامية، وباخلصوص الدعم املايل الذي تقدمه لفالحيها، حىت 
ينافس منتجهم الفالحي صادرات تلك البلدان، وقد بلغ مقدار هذا الدعم رقما مهوال يعادل املليار دوالر يوميا، فضال عن 

تبادل بني بلدان اجلنوب مع بعضها البعض، وكذا التالعب بأسعار املواد األولية اليت ال تستطيع الدول النامية التحكم عرقلة ال
  8.فيها

 ومالمح األزمة الغذائية العربية األمن الغذائي: المحور الثاني
I /قدرة كل الناس يف كل األوقات على " تعريف البنك الدويل والذي يعرفه بأنه  9من أهم هذه التعريفات  :األمن الغذائي تعريف

 " .احلصول على الطعام الكايف والذي يضمن هلم حياة صحية نشطة
أن احلصول على الطعام ينبغي أن يكون "وقد أضا  الدكتور عوض خليفة موسى مبعهد دراسات الكوارث والالجئني إىل هذا التعريف 

وهذا يعين أن تكون للدولة أو اجملتمع أو الفرد حصانة ذاتية يف حاالت استجالب الطعام من . لذاتية للدولة أو اجملتمع أو الفردمن املوارد ا
 " .دولة أخرى إذا ما متنعت ألي سبب من األسباب عن بيع الطعام أو تصديره إىل الدولة اليت هي يف حاجة إليه

، املوت جوعا   وال ختا  من للجوع حيث تعترب األسر مؤمنة غذائيا عندما ال تتعرض. الطعام للفرد ، يشري إىل توافر واألمن الغذائي     
وهو معيار ملواجهة االنقطاع . 5112أسر أمريكية كانت مؤمنة غذائيا  يف  91من كل  1أن حوايل  وزارة الزراعة األمريكية إذ تقدر

منها اجلفا ، مشكالت الشحن، نقص الوقود، عدم االستقرار املستقبلي أو عدم التوافر احلاد للغذاء بسبب عوامل خطر خمتلفة 
هو إما أن ينتج البلد كل احتياجاته من الغذاء األساسي أو يكون يف استطاعته شراؤه من اخلارج  واألمن الغذائي. السياسي، احلروب

وعلى األخص يف البالد الفقرية املعتمدة  وحيدث أن يصبح األمن الغذائي غري مكفوال. حتت أي من ظرو  ارتفاع أسعار الغذاء العاملية
على األمطار يف إنتاج حماصيل غذائها وغذاء املاشية لديها عندما يقل املطر ويعم اجلفا ، فال تستطيع تغذية سكاهنا وتكون عاجزة 

ناسا ضعفاء بسبب تعرضهم حتدث فيها جماعات تؤدي حبياة مئات اآلال  من الناس ورمبا املاليني، وختلف أ. بسبب الفقر من االسترياد
 10 .خالل فرتة من حياهتم بعواقب قلة الغذاء

عندئذ تقوم هيئات مدنية من الدول الغنية مبحاوالت ملساعدة البالد الفقرية املصابة يف إفريقيا وأسيا، ولكن تأيت تلك املعونات         
 .ى قيد احلياةغالبا متأخرة بعد أن يكون قد حدث ما حدث، وتكتفي بإعانة الباقني عل

 11:كما يمكن تعريف األمن الغذائي  انطالقا من مستويين كما يلي   
يعين إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة مبا يعادل أو  فاألمن الغذائي المطلق. مطلق ونسيب: ميكن التمييز بني مستويني لألمن الغذائي

ومن الواضح أن مثل هذا التحديد . يفوق الطلب احمللي، وهذا املستوى مراد  لالكتفاء الذايت الكامل ويعر  أيضا باألمن الغذائي الذايت
أنه يفوت على الدولة أو القطر املعين إمكانية  املطلق الواسع لألمن الغذائي توجه له انتقادات كثرية إضافة إىل أنه غري واقعي، كما

 .االستفادة من التجارة الدولية القائمة على التخصص وتقسيم العمل واستغالل املزايا النسبية
أنه قدرة ويعّر  أيضا ب. فيعين قدرة دولة ما أو جمموعة من الدول على توفري السلع واملواد الغذائية كليا أو جزئيا األمن الغذائي النسبيأما 

قطر ما أو جمموعة أقطار على توفري احتياجات جمتمعهم أو جمتمعاهتم من السلع الغذائية األساسية كليا أو جزئيا وضمان احلد األدىن من 
  .تلك االحتياجات بانتظام

 :يشمل مايلي مصطلح األمن الغذائي مما سبق ميكن القول بأن  
  جاهزية ووجود الطعام الكايف واآلمن. 
 مكانية احلصول علي الغذاء د إتأكي. 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%88%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%88%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 سعر الغذاء عقالين 
وبناء  على ما سبق ميكن استنباط تعريف لألمن الغذائي  جيمع بني املفهوم النسيب واملفهوم املطلق وبالتايل ميكن أن يعر  األمن         

الغذائي بقدرة اجملتمع على توفري االحتياجات الغذائية املوضوعية ألفراده واليت متكنهم من العيش بصحة ونشاط، مع ضمان ذلك للذين ال 
 . م من احلصول عليه، سواء  كان ذلك عن طريق اإلنتاج احمللي أو االسترياد اعتمادا  على املوارد الذاتية متكنهم دخوهل

. ، واملوارد البشرية واملالية الالزمة الستغالهلا كعوامل حمددة لألمن الغذائي(األراضي الزراعية واملياه)وتأيت أمهية املوارد الطبيعية الزراعية      
 12:إىلطار تقسم اجملتمعات ويف هذا اإل

ويتمتع هذا النوع من اجملتمعات بأمن غذائي . جمتمع ميتلك املوارد الطبيعية الزراعية وتتوفر فيه املوارد البشرية واملالية الالزمة الستغالهلا -
 .ضمان تدفقه وجودتهمستدام حيث أن كل أو معظم احتياجاته الغذائية تنتج حمليا  وال يوجد أي مهدد لألمن الغذائي من حيث 

ى استرياد جمتمع ال ميلك املوارد الطبيعية الزراعية الكافية إلنتاج احتياجاته الغذائية ولكنه ميتلك املوارد املالية وبالتايل لديه القدرة عل -
، ما دام يعيش مناخا  إقليميا  ويتمتع هذا النوع من اجملتمعات باألمن الغذائي، على األقل يف املدى القصري. احتياجاته الغذائية من اخلارج

ودوليا  سلميا  وتعاونيا  وبافرتاض متسك وتقيد اجملتمع الدويل بالقيم اإلنسانية وعدم استخدام الغذاء كسالح للضغط وحسم اخلالفات 
 . السياسية بني الدول واجملتمعات

هذا النوع من اجملتمعات يفتقر اىل األمن . ية الالزمة الستغالهلاجمتمع ميتلك املوارد الطبيعية الزراعية ولكنه ال ميلك املوارد االقتصاد -
ل موارده الغذائي يف املدى القصري ورمبا يف املدى املتوسط ويتحقق أمنه الغذائي بصورة دائمة مىت ما توفرت له املوارد املالية الالزمة الستغال

 .الطبيعية الزراعية
ميلك املوارد املالية اليت متكنه من استرياد الكميات الكافية من الغذاء وهذا النوع من اجملتمعات  تمع ليس لديه موارد طبيعية زراعية والجم -

 .  مزمنة يف أمنه الغذائي هو الذي يعاين مشكلة
 :وهنالك عدة مؤشرات ومعايري تستخدم ملعرفة وحتديد مستوى األمن الغذائي يف اجملتمع تشمل

 (.ذات النمط الغذائي االستهالكي السائد يف اجملتمع)الغذائية اإلسرتاتيجية نسبة االكتفاء الذايت من السلع  .9
 .نسبة قيمة االنتاج الزراعي ايل الناتج الزراعي املستورد .5
 .نسبة قيمة املستوردات الزراعية إلمجايل الواردات .3
 .نسبة اإلنفاق على الغذاء إىل إمجايل الدخل القومي .4
 .اعيالتقلبات السنوية يف اإلنتاج الزر  .2
 .نسبة مسامهة الناتج الزراعي يف إمجايل الناتج احمللي .6
 .متوسط حصة الفرد من قيمة اإلنتاج الزراعي .7
 .نسبة صايف الواردات الزراعية إىل إمجايل الناتج احمللي .8
 . نسبة املخزون الغذائي إىل االستهالك السنوي .1

II /احتياجات اجملتمع أو البلد  الغذائية تنتج حمليا  وال يوجد أي مهدد لألمن يعين أن كل أو معظم و: تعريف األمن الغذائي المستدام
الغذائي من حيث ضمان تدفقه وجودته، وذلك المتالك اجملتمع أو البلد ملوارد طبيعية زراعية وتوفره على موارد بشرية ومالية كافية 

 .الستغالل تلك املوارد الطبيعية
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III /ويعين امتالك الوطن العريب ملوارد طبيعية زراعية مع توفر موارد بشرية ومالية  الستغالل :  لمستدامتعريف األمن الغذائي العربي ا
وال يوجد أي مهدد لألمن الغذائي من حيث ضمان تدفقه وجودته، ( يف البلدان العربية) تلك املوارد الطبيعية، حيث يتم إنتاج الغذاء حمليا

 ية والبشرية واملالية يف آن واحدطاملا متلك تلك الدول املوارد الطبيع
حماولة الوطن العريب تأمني االحتياجات الغذائية ألبنائه يف ظل وجود نقص حاد يف املوارد الغذائية وعجز كما يمكن تعريفه على أنه      

 .عن توفريها مما يدفعه إىل اختاذ سياسات حمددة ومنوطة بتوفري تلك االحتياجات لألفراد
III-I /حىت أصبحت يف هناية العقد , املشكلة الغذائية يف الوطن العريب مع بداية السبعينات بدأت :العربيةزمة الغذائية مالمح األ

بعد أن وصلت إىل مستويات حرجة لتبلغ قيمة الفجوة الغذائية , املاضي واحدة من أخطر املعضالت اليت تواجهها دول املنطقة العربية
 .س جتليات املشكلة الغذائية هذه حبجم وتطور الفجوة الغذائية ودرجة االكتفاء الذايت من السلع وميكن قيا. مليار دوالر 94حوايل 

تعتمد أغلبية األقطار العربية على القطاع الزراعي يف توفري املنتجات الغذائية واملدخالت الوسيطة للصناعات التحويلية وخلق فرص     
ويعيق ختلف القطاع . باإلضافة إىل مسامهته يف توفري العمالت الصعبة وبالتايل متويل برامج التنمية, العمل لفئات واسعة من السكان

خاصة , هلذا فإن تنمية هذا القطاع جيب أن حتتل مكانة متميزة يف التوجهات التنموية العربية, سرية التنمية يف القطاعات األخرىالزراعي م
 13.بعد تزايد السكان وزيادة الطلب على السلع الغذائية

وقد أصبح هناك شبه . على املنتجات الغذائيةوقد تطورت األزمة الغذائية يف الدول العربية تبعا ملعدالت منو اإلنتاج والطلب االستهالكي 
إمجاع على أن أزمة الغذاء يف الوطن العريب قد وصلت إىل حد حرج يتجلى يف تنامي االعتماد على املصادر اخلارجية إلطعام السكان، 

 (.9)وتراجع مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل كما يظهر من اجلدول رقم 
 مؤشرات زراعية عامة( 1)الجدول رقم 

 البيان 5118 5111 5191 5199
 (باملليار دوالر)الناتج احمللي اإلمجايل 1,998,556 735,987, 1 2,004,730 2,365,373

 (باملليار دوالر)الناتج الزراعي 102,527 114,589 124,419 132,802

5.6 6.2 6.6 5.1 
احمللي إسهام الناتج الزراعي يف الناتج 

 (%)اإلمجايل

ملزيد من اإلطالع )  21،343، ص ص5195التقرير االقتصادي العريب املوحد : املصدر
http://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/jaer/jaer2012.pdf) 

األمن الغذائي، من حوايل  حتديد مستوىيتضح من هذا اجلدول تناقص مسامهة الزراعة يف الناتج احمللي والذي يعترب من مؤشرات  
، كما يظهر تدهور قيمة اإلنتاج  % 2.6ليصبح  5199، وزاد تناقصها يف عام 5191سنة % 6.5إىل  5111تقريبا سنة % 6.6

 .الزراعي
بية قد ترجع أسباب الرتاجع واالخنفاض والتدهور  إىل الربيع العريب الذي كانت له تأثريات سلبية على الزراعة العربية،إذ أن الزراعة العر      

 .يف تلك السنوات أصبحت تعاين عجزا كبريا نظرا النعدام االستقرار السياسي، والذي يعترب من العوامل املؤثرة على حتقيق األمن الغذائي
III-II /يف الزراعة  يعترب منط الزراعة السائد يف معظم الدول العربية العامل الرئيسي يف تباين متوسط الغلة: اإلنتاجية الزراعية العربية

العربية، باستثناء  األراضي الزراعية يف الدول وتعترب إنتاجية. املطرية واملروية نظرا  للتفاوت يف أساليب الزراعة واملعرفة واستخدام احلزم التقنية
الدول النامية يف معظم احملاصيل الزراعية ويف مقدمتها احلبوب، وهي  ، ضعيفة باملقارنة مع(من الزراعة مروية %12حيث أن )مصر 

http://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/jaer/jaer2012.pdf
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اللة على وللد. املساحة اليت تشغلها أو من حيث قيمتها االقتصادية والغذائية وأمهيتها اإلسرتاتيجية اجملموعة األكثر أمهية سواء  من حيث
وهو السلعة  إنتاجية بعض احملاصيل الزراعية اإلسرتاتيجية يف الدول العربية باملقارنة مع الدول األخرى جند أن حمصول القمح مستوى تطور

إمجايل املساحة احملصولية  (24%)حوايل ربع 5199الغذائية اإلسرتاتيجية األساسية يف الدول العربية من حيث مساحته، إذ يشغل عام 
وإذا استثنينا مصر حيث يزرع القمح مرويا  بصورة  . طن للهكتار5.4مليون طن وبإنتاجية متوسطة قدرها  52العربية، بإنتاج إمجايل قدره 

 14 .طن هكتار9.2كلية، يصبح متوسط اإلنتاجية للدول العربية حبدود 
إذ يتبني أن تلك . العربية باملقارنة مع الدول األخرىتطور إنتاجية بعض احملاصيل الزراعية يف الدول ( 2) ويوضح اجلدول رقم     

 .اإلنتاجية الزالت ضعيفة ودون املستوى املطلوب، وبصفة خاصة املطرية منها
 متوسط إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية في الدول العربية  بالمقارنة مع الدول األخرى(: 2)الجدول رقم 

 2111-1991هكتار للفترة/كغ
 السمسم اخلضروات البقوليات الشعري القمح احلبوب 

11-12 5111-
5199 

11-12 5111-
5199 

11-12 5111-
5199 

11-
12 

5111-
5199 

11-12 5111-
5199 

11-12 5111-
5199 

الدول 
 العربية

9953 9644 9937 5977 814 797 195 9132 94933 51335 522 512 

الدول 
 املتقدمة

5352 3612 5528 3655 5551 3511 9458 5398 97514 96221 711 712 

 671 611 95564 8635 212 328 5151 9914 5794 9794 5256 9461 اهلند

 611 411 97131 92681 5553 9811 3656 5278 4217 5257 2361 3213 الصني

 451 321 94581 93369 761 239 5285 5145 5154 5145 3318 5325 العامل

 .)65،ص5195التقرير االقتصادي العريب املوحد : املصدر 
http://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/jaer/jaer2012.pdf )   

بقي متواضعا  باملقارنة مع خمتلف املناطق األخرى ومع متوسط  فبالرغم من تزايد إنتاجية القمح يف الدول العربية، إال أن معدل هذا التزايد
 .املعدل العاملي

III-III /طبيعة املعوقات أمام حتقيق أمن غذائي عريب مستدام 
لقد تدهور الوضع الغذائي في العالم، خاصة في الدول العربية، وذلك نتيجة الختالف : العوامل املؤثرة على األمن الغذائي العريب/9

 :ة المعوقات التي تواجه تحقيق األمن الغذائي في الدول العربية، والتي يمكن تقسيمها إلى عدة عواملطبيع
عام  لقد أعادت أزمة الغذاء العاملية احلالية إىل التذكري بنظرية العامل االجنليزي توماس مالتوس الذي ولد يف: العوامل الديمغرافية/ أ

 .م وختصص يف االقتصاد السياسي9766
حاول مالتوس أن يثبت أن سبب الفقر واجملاعات يف العامل هو الناس أنفسهم الذين يتكاثرون بسرعة كبرية، يف ظل موارد اقتصادية 

تتلخص يف أن النمو السكاين يف العامل يتم مبوجب متوالية هندسية، وهي تلك اليت  9718وهلذا العامل نظرية طرحها يف العام . حمدودة
، وهكذا بينما يتزايد معدل إنتاج الغذاء مبوجب ... 35، 96، 8، 4، 5، 9»الرقم األخري من السلسلة احلسابية  تعتمد على مضاعفة

 .، وهكذا... 8، 7، 6، 2، 4، 3، 5، 9»متوالية عددية، وهي تلك اليت تعتمد علي مضاعفة الرقم األول يف املتوالية 

http://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/jaer/jaer2012.pdf
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ويعين هذا القانون انه كلما ( قانون تناقص الغلة)ا على قانون اقتصادي معرو  هو وقد صاغ هذا العامل نظريته التشاؤمية تلك اعتماد  
 .ازداد استخدام عنصر إنتاجي واحد مع بقاء العناصر األخرى ثابتة فإن اإلنتاج اإلضايف يبدأ باالخنفاض

ادرة وحمدودة مهما أدخلت عليها من حتسينات، أو قياسا على هذا القانون يف مسألة السكان هنا انه طاملا أن املوارد االقتصادية بطبيعتها ن
صادية إضافات رأسية أو أفقية فمن الطبيعي أن يأيت يوم ما ال جتد فيه األعداد املتزايدة من السكان كفايتها احلدية من إنتاج املوارد االقت

 . 15طاملا تعدت نسبة النمو السكاين نسبة النمو يف الناتج الزراعي
مع التغري يف توزيع السكان بني الريف واحلضر، فقد , عدالت الزيادة السكانية زيادة الطلب على السلع الغذائيةحيث صاحب منو م    

ة يف أدت اهلجرة الريفية إىل املدن إىل حرمان املناطق الريفية من األيدي العاملة بالزراعة كما ساهم حتسن أسلوب املعيشة وانتشار الرفاهي
والتوسع العمراين على حساب , أدى إىل تغري منط االستهالك(خاصة الدول النفطية)فاع مستوى الدخل للفردمعظم الدول العربية وارت

 16.املناطق الزراعية، مما أدى إىل تراجع أداء القطاع الزراعي يف هذه املناطق
حيث تبلغ مساحة األراضي الزراعية , املوارد املائيةويقصد هبا تلك العوامل املناخية والبيئية ونوعية املوارد الزراعية و  :العوامل الطبيعية/ ب  

وميكن تفصيل املوارد الغذائية يف الوطن العريب حيث األراضي الزراعية وهي   5191من األراضي الصاحلة للزراعة عام % 36.5الكلية 
, لألراضي يف السودان والعراق ومصر مليون هكتار ومل يستغل الثلث منها وذلك حملدودية املياه وضعف االستغالل األمثل 917البالغة 

لح وكذلك تتعرض مساحة األراضي الصاحلة للزراعة إىل عوامل تدهور وفقد الغطاء النبايت الطبيعي وتعرض الرتبة لالجنرا  باملاء واهلواء ومت
 .الرتبة على اإلنتاج الوفرياألراضي باإلضافة إىل الزحف العمراين وإقامة مشاريع شبكات الصر  كل هذا له دور كبري يف ضعف قدرة 

مليون هكتار وهي نسبة ضئيلة لوقوع  15.7، والغابات متثل 5191مليون هكتار يف عام  468.6أما املراعي وتبلغ مساحتها حنو 
تحطيب ونقص الوطن العريب يف حزام املناطق اجلافة وشبه اجلافة وتتعرض الغابات املوجودة لإلزالة واالستغالل التجاري اجلائر واحلرث وال

 17.املوارد املائية ونسبتها نادرة حيث ال يتجاوز نصيب الفرد من املياه ألف مرت مكعب.املوارد املائية
 18ويرجع  تأثير العوامل الطبيعية على تحقيق األمن الغذائي العربي المستدام إلى األسباب التالية

  ميز بالتذبذب والتقلب من عام إىل آخراعتماد أغلب الزراعات العربية على العوامل املناخية اليت تت. 
 من % 4.2فبينما تضم املنطقة أكثر من . ندرة املياه وسوء استغالهلا وهدرها، إذ يعد الوطن العريب من أقل مناطق العامل وفرة للمياه

يتجاوز معدل حصة الفرد حاليا من املوارد كما ال , من املوارد املائية العاملية املتجددة% 9سكان العامل فإنه ال يوجد يف املنطقة ما يقارب 
 .مرت مكعب للفرد يف العامل كمتوسط سنوي 7111مرت مكعب يف السنة مقابل  9111املائية حوايل 

يقودنا فشل اجلهود العربية يف تأمني ما حيتاجه الوطن العريب من الغذاء إىل التساؤل : إهمال القطاع الزراعي ضمن مخططات التنمية/ ج
وتنطوي عملية التنمية . املكانة املعطاة لتنمية القطاع الزراعي ضمن خمططات التنمية االقتصادية اليت تبنتها الدول العربية يف املاضيعن 

ويف كثري من . عادة على حتول االقتصاد من وضع هتيمن فيه الزراعة إىل اقتصاد يتعاظم فيه دور القطاعات االقتصادية األخرى
من خالل بدائل الواردات أو , اليت ترتاوح بني التنمية القائمة على التصنيع -ومنها الدول العربية-تنموية يف الدول النامية اإلسرتاتيجيات ال

وكثريا ما كانت تغفل أمهية التفاعالت اإلجيابية بني الزراعة . ال تقوم الزراعة إال بدور ثانوي داعم, إسرتاتيجية النمو الذي تقوده الصادرات
فكثري من اقتصاديي التنمية مل يعريوا القطاع . عات األخرى، كما ال يعطى اهتمام كبري لتعزيز البحث واالستثمارات يف الزراعةوالقطا

رغم قول بعض االقتصاديني إن أي ثورة صناعية حتدث البد أن تسبقها بعقود  –مع بعض االستثناءات–الزراعي إال أمهية ضئيلة نسبيا 
 .أو زراعية كما حدث يف الصني واليابان على األقل ثورة خضراء

إىل التصنيع بالدرجة األوىل باعتباره , وقد اجته طموح أغلب الدول النامية منذ حصوهلا على االستقالل من أجل حتقيق التنمية       
عض الوحدات الصناعية اليت كانت مرادفا للتنمية والتقدم مما جعلها تقع يف خطأ فادح هو إمهال التنمية الزراعية والرتكيز على إنشاء ب
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وقد تركزت النسبة الكربى من االستثمارات العامة يف . تعتربها معربا باالقتصاد الوطين من حالة التخلف اليت ورثها من احلقبة االستعمارية
 .باعتباره قطاعا غري مولد للنمو, القطاعات األخرى على حساب القطاع الزراعي

فقد اجتهت اإلسرتاتيجيات التنموية حنو التصنيع على أساس أنه يعين , ية أكثر حظا من باقي دول العامل الثالثومل تكن الدول العرب      
التنمية، مما أدى إىل تعبئة املوارد املالية وتكثيف اجلهود للنهوض باالستثمارات يف القطاع الصناعي، وذلك على حساب القطاعات 

 .األخرى وخصوصا الفالحة
حنو خصخصة وحترير أسعار  -ضمن السياسات الزراعية-خطوات متسارعة ( الثمانينات والتسعينات)العقود األخرية وشهدت       

وقد أدت هذه . منتجات القطاع الزراعي يف عدد من الدول العربية مثل مصر واألردن واملغرب والسودان وموريتانيا واجلزائر وتونس
تاج والتسويق وحل بعض املؤسسات احلكومية وتصفيتها، واقتصار دور الدولة يف كثري من األحيان اإلجراءات إىل تقليل دور الدولة يف اإلن

د على وضع اخلطط ومتابعتها، واإلسهام يف برامج التنمية الريفية وتنفيذ مشروعات البنية األساسية الزراعية وتطوير مراكز البحث واإلرشا
 .ء القطاع الزراعي يف هذه الدولوقد أدت هذه السياسات إىل حتسن أدا. الزراعي
, وإذا كان للعوامل الدميغرافية والطبيعية والتوجهات التنموية العامة دور أساسي يف تفسري احلالة الغذائية اليت يعيشها الوطن العريب        

ربية للموارد والطاقات الالزمة للتنمية فإن أهم أسباب العجز الغذائي العريب تكمن يف التوزيع غري املتوازن والالمتكافئ بني األقطار الع
سواء املياه أو األراضي القابلة –فقد شاءت األقدار أن يوجد معظم املوارد الزراعية العربية . من موارد طبيعية وبشرية ومالية, الزراعية
ورة حبيث يتوافر يف عدد قليل من يف بلدان تتميز بشح مواردها املالية، كما شاءت هذه األقدار من جهة أخرى أن تنعكس الص –للزراعة

 19 .البلدان العربية ثروة نفطية هائلة تقابلها ندرة وشح يف األراضي الصاحلة للزراعة واملياه مع بعض االستثناء
القومي إن من بني أهم العوامل املسببة لتفاقم املشاكل املعوقة لوجود أمن غذائي مقبول هو أوال كفاية الدخل  :20.العوامل االقتصادية/ د

وعدالة توزيعه وفق نظم تشغيل وأجور عادلة للسكان يف سن العمل، مبعىن عدم وجود نسبة كبرية من السكان ال تتوفر هلم فرص عمل  
تعاين من تدين دخوهلا القومية ومصدره ضعف ( غري النفطية ) كافية تؤمن إنفاقهم لتأمني حاجاهتم األساسية من الغذاء، فالدول العربية 

 احمللية اإلمجالية نواجتها
املقصود بالتكنولوجيا هنا ليس اآلالت واملعدات  املستخدمة يف عملية اإلنتاج الزراعي وإمنا التكنولوجيا : 21العوامل التكنولوجية/ ه

األمريكي احليوية احلديثة اليت تساعدنا على حتسني استثمار املاء والرتبة الزراعية، ولقد عر  مكتب تقييم التكنولوجيا بالكونغرس 
، "أي تكنولوجيا أو أسلوب إنتاجي يستخدم كائنات حية أو مواد من تلك الكائنات لعمل أو تعديل منتج" التكنولوجيا احليوية على أهنا

نات تقنية تستخدم كائنا حيا لصنع منتج أو تعديله، وإدخال حتسي" فلقد عرفتها على أهنا( الفاو) أما منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحد
 "على النباتات واحليوانات أو تطوير كائنات جمهرية توجه الستخدامات نوعية حمددة

بالرغم من أمهية القطاع الزراعي يف الوطن العريب إال أن العديد من الدول العربية ال يزال حجم االستثمارات : العوامل المادية والمالية/ و
كفاءة اليد العاملة فمشكلة .نها القطاع أو من حيث األمهية النسبية لوزنه الدميغرايفهبا ضعيفا، سواء من حيث اليد العاملة اليت حيتض

تعترب من املعيقات اليت هتدد األمن الغذائي العريب، فأغلب سكان املناطق الريفية املزارعني غري مكونني و ال يستخدمون التكنولوجيا 
  .املتطورة يف زراعاهتم و تربية املواشي 

إن املشاكل السياسية الراهنة، من حروب وثورات وهنضات يف العديد من الدول العربية، ما أطلق عليها بالربيع :  السياسيةالعوامل / ي
 العريب، شكلت عقبة حقيقية أمام الوطن العريب لتحقيق أمنه الغذائي، فمثال امتالك السودان لثروات طبيعية متكنها من تأمني احتياجاهتا

رب األهلية الدائمة يف جنوهبا جعلتها من الدول املتأخرة يف التفكري يف التنمية الزراعية، باإلضافة إىل باقي دول الوطن الغذائية إال أن احل
 .العريب اليت تشهد مشاكل يف أمنها االجتماعي وهذا ما سيؤثر بشكل كبري على وضعها الغذائي
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 :ألمن الغذائي العريب جندباإلضافة إىل العوامل اليت تعترب من حتديات وعوائق حتقيق ا
هذه املشكلة لطاملا وجدت يف الوطن العريب وخاصة الدول اليت تشهد عدم االستقرار يف املدن، : النزوح الريفي ومشكلة التمدن/ أ

رار، وبذلك فاجلزائر مثال مرت بالعشرية السوداء األمر الذي أدى بسكان األريا  إىل ترك أراضيهم والسعي إىل البحث عن األمن واالستق
 .تغري وضعهم من سكان منتجني ومؤمنني غذائيا إىل سكان طالبني للغذاء، وهذا ما أثر سلبا على األمن الغذائي باجلزائر

فطوال الزمن اجليولوجي كان متوسط احلرارة العاملية يتغري مبقدار مخس  إن املناخ متذبذب : 22إجحاف الطبيعة وتغير المناخ / ب
 1,6اليت ارتفعت بالفعل مبقدار  –واآلن يعتقد العلماء أن حرارة سطح األرض . درجات مئوية عرب فرتات متتد إىل ماليني من السنني

ورغم  درجة مئوية أثناء القرن احلادي والعشرين،  2,8ية إىل درجة مئو  9,4رمبا ترتفع ما بني  –درجة مئوية منذ أواخر القرن الثامن عشر 
وجود درجة كبرية من عدم اليقني فإن هناك استنتاجات متناسقة تظهر من خمتلف عمليات حماكاة التأثريات املقبلة على اإلنتاج الزراعي 

ة بسبب تدهور الرتبة واملوارد املائية، مما ميكن أن يتفاقم فستواجه الزراعة العاملية ككل حتديات كثرية يف العقود املقبل. بسبب تغري املناخ
 .وبذلك ستظهر أعباء هائلة من أجل حتقيق األمن الغذائي للسكان املتزايدين. بسبب تغري املناخ

.  أفقر األسرقد تكون للكوارث الطبيعية تأثريات كبرية على االقتصاد واألمن الغذائي، وخصوصا  بني  :23الكوارث الطبيعية المتوالية/ ج
. ويف العقود الثالثة األخرية كانت هناك زيادة واضحة يف عدد احلوادث الطبيعية، ويف حجم السكان املتضررين ومدى اخلسائر االقتصادية

تيجة وقد زاد عدد الكوارث مبقدار ثالثة أمثال منذ السبعينات ولكن حاالت الوفاة املبلغ عنها اخنفضت مبقدار النصف تقريبا ، وذلك ن
  5113-9114ففي الفرتة (. 9انظر الشكل)ومن انتشار األخطار يتبني أهنا موزعة توزيعا  جغرافيا  واسعا  .لتدابري الوقاية املتزايدة الفاعلية

يرجع إىل  5114عام  621وكان حنو نصف الكوارث الطبيعية البالغ عددها . كانت آسيا هي أكثر القارات إصابة بالكوارث الطبيعية
 (انفجارات بركانية 91زلزاال  مدمرا  و 71)يف املائة كان يرجع إىل أخطار جيولوجية  81ري رياح وإىل أحوال جوية قاسية يف حني أن أعاص

 (9)الشكل رقم

 http://www.fao.org/docrep/meeting/009/J4968a/j4968a00.htm: املصدر
 من أجل القضاء على الفقرلتحقيق أمن غذائي عربي  إنطالقةالزراعة الحديثة : الثالمحور الث

وال للعوامل , قضية حمورية جيب عدم تركها للظرو  املتغرية, إن حتقيق األمن الغذائي ألي أمة ولألمة العربية على وجه اخلصوص     
ة اخلارجية لتتحكم فيها، وإمنا جيب السعي وبكل جدية إىل ضمان أمن مستدمي من خالل زيادة العناية بالقطاع الزراعي وتوسيع قاعد

وملواجهة أزمة الغذاء املستقبلية يف الوطن العريب ومبا قد حتدثه من آثار سلبية على توفري الغذاء للمواطن ،  اإلنتاجية العمل املنتج وحتسني
فيتوجب على الدول العربية التحرك سريعا من أجل تعزيز التعاون الزراعي العريب من خالل التوجه إىل االستثمار يف املشروعات الزراعية 

 .واالعتماد على الزراعة احلديثة اليت تساهم يف حتقيق أمن غذائي عريب مستدام العربية املشرتكة،
 :وبناءا على ماسبق يمكن إبراز بعض أساليب الزراعة الحديثة  كما يلي      

I/  باستخدام املياه اجلوفية أوائم يقصد بالزراعة املسقية، زراعة احملاصيل اليت تعتمد على الري الد : (الزراعة المروية)الزراعة المسقية 
 :كثر من غريها، والبيئات اليت حتتاج الري هيأ وتسود الزراعة املروية بيئات ،السطحية

http://www.fao.org/docrep/meeting/009/J4968a/j4968a00.htm
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بكثافة منذ آال  السنني وتشمل بلدانا  ومناطق شاسعة مثل مصر وباكستان   البيئات اجلافة وشبه اجلافة، ويستخدم الري فيها/ أ
تستحيل الزراعة بغري الري من األهنار الكربى كالنيل والسند ودجلة والفرات، أو من اآلبار  وسواحل بريو وجنوب غرب آسيا، حيث

 .اجلوفية
املناطق اليت تعاين من نقص كبري يف املياه يف بعض الفصول وبفضل مياه الري ميكن زراعة هذه املناطق يف األشهر اجلافة كفصل / ب

 .الصيف يف منطقة البحر املتوسط
. كافية من األمطار، إال أن الري يستخدم فيها صمام أمان ألي جفا  ميكن أن حيدث  اطق الرطبة اليت حتظى بكمياتبعض املن/ ج 

 (.الري املساند)ويعر  هذا بالري التكميلي 
 :بارات اآلتيةمن األراضي الزراعية، ذات أمهية بالغة وذلك لالعت% 97تعد الزراعة املروية بالرغم من حمدودية رقعتها والبالغة       

 .فتوفر مياه الري ساهم يف إضافة أراض زراعية جديدة: توسيع الرقعة الزراعية  -
فاألرض املروية ميكن أن تزرع مرتني أو ثالث مرات يف السنة، كما هو احلال بالنسبة لزراعة األرز يف شرق وجنوب . زيادة اإلنتاج  -

 .آسيا، وزراعة اخلضراوات يف وادي األردن
نتاجية الوحدة الواحدة من األرض حىت لو زرعت لفصل واحد؛ ألهنا ستكون مبنأى عن تقلبات األمطار، بعكس حال الزراعة إ زيادة -

 .املطرية
 .توفري فرص عمل لعدد أكرب من العمال  -
 24 .توفري اإلنتاج لعدد أكرب من السكان -

 مليار 187 حوايل ريها يف يستخدم هكتار مليون 10.5 حبوايل 2010 م عا العربية ل الد يف الري بواسطة املزروعة املساحة وتقدر    
 هذه يف املساحة املروية جمموع ميثل حيث والسعودية، واجلزائر واملغرب وسوريا والعراق والسودان مصر يف املروية الزراعة وترتكز .سنويا   3 م

 الثالثة العقود العربية خالل الدول يف الغذاء أوضاع تفاقم ظل ويف .العربية الدول يف املروية املساحة جمموع من  %82  حوايل البلدان
 جزء أكرب واستخدام وجوفية، سطحية مياه من املتاحة املائية املوارد تعبئة على بالرتكيز منها، الزراعية وخاصة منها العديد قام فقد املاضية،

 ورافق وتونس، والسودان واجلزائر وسوريا واملغرب العراق يف السدود من العديد إنشاء املاضية العقود شهدت كما .الري يف للتوسع منها
 10.5 حوايل إىل 2000 عام يف هكتار مليون 9.5 حوايل من املساحات تلك  إمجايل ارتفع حيث املروية، املساحات يف توسعا   ذلك

 .2010 عام يف هكتار مليون
 املروية املساحة إمجايل أرباع ثالثة حوايل تغطي إذ العربية الدول معظم يف واسع نطاق على التقليدي السطحي الري طرق وتنتشر    

 كفاءة ضعف عوامل وتتمثل. 60%و50% العربية بني بالدول الري كفاءة وترتاوح .بالتنقيط 10%وحوايل بالرش 15% حوايل مقابل
 فيها الفاقد نسبة يصل الذي املكشوفة الرتابية االقنية يف والتبخر التسرب املائية، وكثرة املقننات أساليب يف املعرفة عدم يف السطحي الري
 كميات تستهلك اليت احملاصيل زراعة يتم إذ املياه، من مرتفع عائد حتقيق تضمن ال زراعية دورات تطبيق إىل باإلضافة ،%41 حوايل إىل

 .منخفضا   اقتصاديا   عائدا   وحتقق املياه من كبرية
 أقنية بالستيكية بوضع القيام يف يتمثل الذي احملسن السطحي الري استخدام أن العربية الدول من عدد يف الدراسات بعض أثبتت وقد

 بالستيكية أنابيب أو مفتوحة خرسانية بأخرى القنوات تلك أو استبدال منها، املياه تسرب ملنع وذلك املزرعة داخل الرتابية القنوات لعزل
 .بالتنقيط الري باستخدام مقارنة املطلوبة االستثمارات لقلة بالنظر اقتصاديا   األجدى هو .للمياه ضغط وجود حال يف
 ،65% و % 61بني ترتاوح بنسب الري كفاءة رفع من ميكن احملسن السطحي الري فيها مبا احلديثة التقنيات فإن عام وبوجه 

 باستخدام املياه يف لالقتصاد كبري جمال هناك ذلك على وبناء .بالتنقيط للري 85% و 80% و بالرش، للري 75% و70% مقابل



الغذائي والفقر في العالم العربي إعتماد الزراعة الحديثة للفصل بين إشكاليتي األمن  

117 

 

 ميكن املياه من كبرية كميات وهي( 3ليار مم26) املستخدمة املياه كميات إمجايل من30%  حبوايل وسطيا   تقديره ميكن التقنيات تلك
 25.الزراعي اإلنتاج زيادة وبالتايل واستخدامها لنقلها حمدودة بتكاليف املروية الزراعة كثافة رفع يف استغالهلا

 .  5191-5111واجلدول املوايل يبني تطور املساحة املزروعة املطرية واملروية يف الدول العربية خالل الفرتة    
 2111-2111تطور المساحة المزروعة المطرية والمروية في الدول العربية خالل الفترة : (3)الجدول رقم

 (بدون مساحة األراضي املرتوكة)اإلمجايل املسقية املطرية الفرتة
5111 35118 1211 45418 
5112 33914 91627 43769 
5191 32111 91211 42211 

 .21، ص5195التقرير االقتصادي العريب املوحد : املصدر
، إال أهنا ال زالت متأخرة عن 5195بالرغم من اجلهود املبذولة من طر  الدول العربية حسب التقرير االقتصادي املوحد لعام          

 .نظريهتا املتقدمة، وذلك بسبب استفادة الدول املتقدمة من األساليب احلديثة والتكنولوجيا املتطورة يف حتسني مردودية الزراعة املسقية
II /وهي إنتاج اخلضروات والزهور ضمن أنفاق أو غر  بالستيكية أو زجاجية  : 26(الزراعة في البيوت البالستيكية) مغطاةالزراعة ال

فر مدفأة باألشعة الشمسية أو املدفأة، وتؤمن  بيئة حممية من التيارات اهلوائية ومن اآلفات الزراعية، فهي بذلك توفر أجواء اصطناعية تو 
 .الظرو  املالئمة للحصول على منتجات خارج أوقات موامسها الطبيعيةللنباتات املزروعة هبا 

 .يف الواليات املتحدة األمريكية وإجنلرتا 9122-9124وكانت أول جتربة للزراعة املغطاة خالل عامي 
 :وتمتاز الزراعة المغطاة عن الزراعة بالعراء بما يلي     

 .انعدامها تقدم خضروات وزهور خارج مومسها الطبيعي ويف وقت .9
مواصفات املنتجات جيدة، حيث أهنا أنظر شكال وأقل تلوثا، مما يساعد على استهالكها بأكملها، ومما يزيد من ربح هذا النوع  .5

 .من الزراعة
 تقلل أو متنع اخلسائر اليت تنتج من تغري األحوال اجلوية، لذا فهي تعترب ضمانا ضد عوارض البيئة الطبيعية يف حال توفر اإلدارة .3

 .الناجحة
 .إنتاجية وحدة املساحة يف الزراعة املغطاة يفوق بكثري الزراعة بالعراء .4
من جراء  استخدام التغطية احلديثة يف الزراعة، مما يؤدي إىل تأمني حاجة السوق،  %511ميكن تكثيف اإلنتاج الزراعي حبوايل  .2

 .وتصدير الفائض وبالتايل توفري العملة الصعبة
 .ئي لدى الفرد من جراء تواجدها يف غري أوقاهتازادت من الوعي الغذا .6

وتستعمل هذه الطريقة بكثرة يف معظم دول أوروبا احملاذية للبحر األبيض املتوسط، وبالد الشرق األوسط ذات املناخ املعتدل، وهي   
تقدر الزيادة السنوية يف إنشاء تعتمد يف زراعة اخلضروات والزهور بشكل رئيسي، وتصدر الفائض من اإلنتاج إىل دول مشال أوروبا، و 

، وقد دخلت هذه الزراعية إىل القطر العريب السوري يف   %51-92البيوت البالستيكية يف كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ب
 27.وهي اآلن يف تطور مستمر، وازدياد يف املساحة واإلنتاج، ألن املزارع أخذ يلمس فائدهتا يف اإلنتاج الزراعي 9176عام

املتواجد )مردودية خمتلف املنتجات الزراعية من جراء استخدام الزراعة املسقية يف إقليم زاكورةد بادرت دولة املغرب األقصى يف رفع لق 
ألف طن،  611ارتفاعا حمسوسا حيث وصل إنتاج احلبوب  5191/  5111، حيث عرفت خالل املوسم الفالحي (باجلنوب املغريب
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ألف طن، واحلناء مخسة آال  طن، كما بلغ منتوج البطيخ  41ألف طن، واخلضروات  45والتمور  ألف طن، 311وكأل احليوانات 
 28.باملائة من هذا اإلنتاج خارج إقليم زاكورة 72ألف طن، ومت تسويق  98األمحر 

على ضوء ما سبق فإنه من الضروري على الوطن العريب رفع استخدام الزراعة املغطاة ملا هلا من فوائد وميزات بدل من االعتماد على    
 .الزراعة بالعراء، حتميه من التبعية للخارج من جراء اقتناء منتوجات غذائية خارج موامسها، نظرا للطلب الكبري عليها من طر  أبنائه

III /ومن املعرو  أن حمددات التوسع الزراعي هي . يعر  التكثيف الزراعي بأنه تكثيف العائد من استخدام املوارد ثيف الزراعيالتك
. ااألرض واملاء، لذا فإن التكثيف الزراعي يتم عن طريق تعظيم اإلنتاج لوحدة املساحة من األرض أو وحدة املرت املكعب من املاء أو كليهم

 29.االت يعترب تكثيف إنتاجية عنصر العمل ورأس املال من عوامل التكثيف الزراعيإال أنه يف بعض احل
 :وتعتمد الدول العربية على النوعين التاليين من التوسع الزراعي   

 املساحة وزيادة األراضي مساحة زيادة يف العربية الدول يف الزراعي اإلنتاج حتسني حماور تتمثل :التوسع األفقي
 األراضي يف املياه ووحدة الزراعية، األراضي يف املساحة وحدة إنتاجية وزيادة( احملصويل التكثيف)احملصولية

 142.5 حبوايل تقدر واليت املستغلة وغري للزراعة الصاحلة األراضي مساحات وتتيح( الرأسي التوسع)املروية
 يف 2.5 و التقليدية، بالوسائل املروية الزراعة يف سنويا   ئةاملا يف 1.5 بنسبة األفقي التوسع معدالت زيادة هكتار، مليون
 املساحة مسامهة للتقديرات فإن ووفقا   .البعلية األراضي على األفقي التوسع معظم ويعتمد .احلديثة بالوسائل املروية الزراعة يف سنويا   املائة

 أنه أي اإلنتاجية، ملسامهة 70% مقابل 30% حبدود ستكون القادمني العقدين خالل العربية الدول يف احلبوب إنتاج زياد يف املزروعة
 يتوقف ال اإلنتاجية تطوير أن مالحظة مع القادمة، العقود خالل الزراعي اإلنتاج زيادة يف احملوري الدور املساحة وحدة إلنتاجية سيكون

 30 .املدخالت توظيف كفاءة وعلى احلديثة الزراعية التقانات على أيضا   يتوقف وإمنا لألرض، اإلنتاجية الطاقة على فقط
األراضي الصحراوية وشبه الصحراوية، فمن العوائد املنتظرة من التوسع األفقي يف الدول إن التوسع األفقي بالدول العربية يشمل زراعة   

قيق أمن غذائي عريب مستدام يف ظل اهليمنة العربية جند خلق فرص عمل جديدة ودائمة، وحتسني التوزيع اجلغرايف للسكان باإلضافة إىل حت
 .والتبعية للدول خارج الوطن العريب

 الصغرية الزراعية احليازات مع إمكانات وانسجاما   مرونة وأكثر مناال   األقرب هو املساحة وحدة إنتاجية وزيادة تطوير يعترب: التوسع الرأسي
 القادرين غري املزارعني صغار حاجات يليب وهو األفقي، التوسع من عائدا  ومردودا   أسرع أنه عن فضال   العربية، الدول يف االنتشار الواسعة

عمل  وفرص كثيفة عمالة يتطلب الرأسي التوسع أن جانب إىل طويلة، لسنوات العائد انتظار وعلى االستثمارات الكبرية على عادة
 متواضعا   يعترب العربية الدول يف األرض الزراعية إنتاجية إطار يف حتقيقه أمكن وما .الريف يف املتمركزة البطالة حجم من للتخفيف جديدة
 .القصور ذلك من يسريا   جزءا   إال تربز ال أمهيتها، من الرغم على والبيئية احملددات املناخية أن إذ األخرى، الدول يف حتقق ما مع باملقارنة
 أو املمكنة واإلنتاجية والراهنة الفعلية اإلنتاجية بني واسعة فجوة هناك أن إال املطرية، الزراعة مناطق بعض يف احملددات هذه من وبالرغم
 احلالية الفعلية اإلنتاجية وترتاوح األكفاء، بعض املزارعني اليت حيققها العالية اإلنتاجية بدليل املزروعة، األراضي من واسعة ملساحات الكامنة

 .أضعا  4-5مبقدار احلالية اإلنتاجية مضاعفة باإلمكان أنه يعين وهذامن طاقتها اإلنتاجية الكاملة،  50%-25املزروعة  لألراضي
 املدخالت وحتسني التقانات بتطوير تأثرياهتا واحلد من املناخية، املؤثرات من الرغم على الكاملة، األرض إنتاجية لزيادة إمكانات وهنالك
 31.اخلارجية األسواق يف التنافسية القدرة ويزيد املزارع دخل حتسني على عملي األرض غلة زيادة أن إذ الزراعية،

إن اجلهود املبذولة من طر  الدول العربية يف جمال التكثيف احملصويل ال بد أن تستمر وتعزز من خالل استخدام التقانات احلديثة،    
واالستفادة من البحوث الزراعية، من أجل رفع مستوى التكثيف احملصويل يف املنطقة العربية، وتقليص مساحات األراضي البور ذات 

 .األمطار الكافية
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IV /( سواء كانت مادية أو معلوماتية) هي كافة الوسائل: الزراعية ( التكنولوجيا)تعريف التقانة  :تخدام التقانات الزراعية الحديثةاس
 .اليت يستخدمها املزارع من أجل استخدام ما هو متاح لديه يف ممارسة زراعته وتطويرها

بري بالتقانة احلديثة اليت تتوقف بدورها على البحوث الزراعية العلمية والتطبيقية بأنواعها ويرتبط تطوير اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي إىل حد ك  
 .املختلفة

ك فبالرغم من أمهية التقانة الزراعية احلديثة ودورها يف حتقيق أمن غذائي عريب مستدام، إال أن الدول العربية مل توليها اهتماما، وهنا      
وهذا ما جيعل تلك الدول بعيدة كل البعد عن االستفادة  من هذه . ملوجهة للبحوث والتطوير الزراعيقصور كبري يف االستثمارات ا

فاهتمام الدول العربية بالبحوث الزراعية جيعلها ختفض من مشاكل البطالة يف وسط الباحثني الزراعيني املتفرغني املتخرجني من . البحوث
 :ويعود هذا الضعف إىل عدة عوامل نذكر منها.املعاهد واجلامعات املتخصصة يف هذا اجملال

 .نقص املؤهلني يف ميدان البحوث والتطوير الزراعي.9
 .عدم ختصيص أغلفة مالية هلذا اجملال. 5
 . نقص التنسيق بني الدول العربية لدعم البحوث الزراعية. 3

 ةــــــــــــخاتم

باإلضافة إىل بعدها األخالقي واإلنساين ، فإهنا أحد السبل لالنطالق إىل  ال شك أن مكافحة الفقر هي قضية ملحة، ذلك أنه
جد حياة واعدة أكثر رخاء وأمنا، واخلالص منها هو أحد سبلنا خللق جمتمع أكثر مناء وتقدم، وبالتايل فإن حماولة اخلالص منه تعترب عملية 

وال للعوامل , قضية حمورية جيب عدم تركها للظرو  املتغرية, جه اخلصوصحتقيق األمن الغذائي ألي أمة ولألمة العربية على و و  ة،موضوعي
ة اخلارجية لتتحكم فيها، وإمنا جيب السعي وبكل جدية إىل ضمان أمن مستدمي من خالل زيادة العناية بالقطاع الزراعي وتوسيع قاعد

مشكلة نقص أو شح يف املوارد  –وحىت عهد قريب–ىل حد كبري مل تكن األزمة الغذائية يف الوطن العريب إو  العمل املنتج وحتسني اإلنتاجية
وإمنا هي بالدرجة األوىل مسألة فشل أو خلل يف السياسات الزراعية وسوء , املتاحة، وال منوا سكانيا متسارعا أو عجزا يف اإلمكانات املالية

 ,يف الزراعةاستغالل ملا هو متاح للوطن العريب من موارد، وعدم مواكبة التطورات احلديثة 

 :فمن خالل العرض السابق تم التوصل إلى النتائج التالية
 ارتفاع معدالت منو الطلب على معدالت منو اإلنتاج الغذائي؛ 
  ارتفاع معدالت النمو الدميغرايف، وسوء متركز السكان؛ 
 التحسن يف مستويات الدخول خاصة يف الدول النفطية؛ 
  عدم استغالل األراضي الزراعية استغالال فعليا؛ 
 االعتماد بشكل واضح على الزراعة املطرية واليت تعتمد على الظرو  املناخية السائدة؛ 
 ندرة املياه وسوء استغالل املتاحة منها. 
 عدم  االستفادة من دروس الدول املتقدمة يف جمال اإلنتاج الزراعي؛ 



 تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة جممع مداخالت امللتقى الدولي حول

 4802ديسمرب    80-80

 

120 
 

 
 

 على موارد هائلة سواء كانت من األراضي أو املياه إال  عدم مواكبة تلك الدول للتطورات احلديثة  بالرغم من توفر الدول العربية
 يف الزراعة جعلها منطقة تابعة للدول املتقدمة  ومنطقة انعدام أمن غذائي عريب؛

 :وبناء على النتائج المتوصل إليها نقدم التوصيات التالية  
 لذي يضمن  تدفق اإلنتاج الزراعي من األريا  إىل املدن؛ حماولة التوزيع الدميغرايف احلسن ا 
  االرتقاء باملستوى املعيشي للسكان الريفيني عرب حتسني دخوهلم االقتصادية وجعل املرأة الريفية تضطلع بدورها يف التنمية

  .الزراعية
 ملدينة؛والذي يعترب أهم عامل حمدد لتمركز السكان بني الريف وا: توفري االستقرار السياسي 
 توسيع  االعتماد على الزراعة املسقية ملا هلا من فوائد وأمهية يف زيادة اإلنتاج الزراعي؛ 

  نظرا للمناخ املتذبذب الذي يسود بعض الدول العربية، واألخطار املهددة للمحاصيل واملنتوجات الزراعية جيب االعتماد على
 .قليل أو منع اخلسائر اليت تنتج من تغري األحوال اجلويةلت( الزراعة يف البيوت البالستيكية)الزراعة املغطاة

  إن  االهتمام بالبحوث الزراعية أمر البد أن اليستهان به يف املنطقة العربية، من أجل االستفادة من التجارب الزراعية والبحوث
 .املطورة واحلديثة يف هذا اجملال

  االستجابة ملقتضيات االستهالك من املواد الغذائيةزيادة اإلنتاج الزراعي كّما وكيفا حىت يستطيع. 
  حتسني أداء وفعالية القطاع الزراعي ورفع اإلنتاجية الزراعية عن طريق االستغالل األمثل للموارد اإلنتاجية واإلدخال املتزايد

ربية ومتكني اإلنتاج الوطين من ملختلف االبتكارات واالخرتاعات التقنية الزراعية، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للزراعة الع
 .اإلحالل حمل الواردات الزراعية اليت تنهك امليزان التجاري يف خمتلف البلدان العربية
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