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المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

تقـــدیم

ترتبط أھمیة التقریر السنوي ألوضاع األمن الغذائي العربي باألھمیة التي تمثلھا قضیة األمن الغذائي في الوطن العربي، والتي برز 
اھتمام الدول العربیة بھا منذ منتصف السبعینات بعد أزمة الغذاء العالمیة، حیث كرست طاقاتھا وإمكانیاتھا لتأمین مستویات مناسبة من الغذاء 
للمواطن العربي. وتواصل الدول العربیة جھودھا لتعزیز مسارات األمن الغذائي على المستویین القطري والقومي في ظل ما یسود العالم من 
متغیرات تجاریة واقتصادیة وسیاسیة تتطلب التفاعل معھا بقدر كاٍف من المرونة بما یمكن من تعظیم آثارھا اإلیجابیة والحد من آثارھا السلبیة 
على مسیرة األمن الغذائي العربي. إضافة إلى ذلك فإن ھذه المتغیرات تؤكد أھمیة تعزیز أواصر التعاون والتنسیق العربي وبخاصة في مجاالت 

إنتاج وتجارة السلع الغذائیة واالستغالل التكاملي للموارد الزراعیة العربیة. 
كما أن التزامات الدول العربیة أمام المجتمع الدولي في إطار مقررات قمة الغذاء العالمي واألھداف التنمویة لأللفیة تفرض علیھا 
المضي قدمًا في تطویر قطاعاتھا الزراعیة لتعزیز قدراتھا على إنتاج الغذاء، بما یسھم في دفع مسیرة األمن الغذائي في الوطن العربي وفق 
المفھوم والمضمون الذي تضمنھ إعالن تونس لألمن الغذائي. ذلك المفھوم الذي ُیعنى بتوفیر الغذاء بالكمیة والنوعیة الالزمتین للغذاء والصحة 
بصورة مستمرة لكل أفراد األمة العربیة اعتمادًا على اإلنتاج المحلي أوًال، وعلى أساس المیزة النسبیة إلنتاج السلع الغذائیة لكل دولة عربیة، 

وإتاحتھ للمواطنین العرب باألسعار التي تتناسب مع دخولھم وإمكاناتھم المادیة. 
وبطبیعة الحال، فإن العدید من األنشطة والبرامج الدراسیة البحثیة، والمشروعات التنفیذیة التي تتعاون المنظمة في إعدادھا وتنفیذھا 
مع الدول العربیة تستھدف تحقیق األمن الغذائي العربي وفق ذلك المفھوم، وتھتم بمجاالت إتاحة الغذاء، نوعیة وسالمة الغذاء، وتداول وتوزیع 

الغذاء، وإمكانیة الحصول علیھ باستمرار. 
وفي إطار التحدیث المستمر لھذه اإلصدارة الھامة، وتمشیًا مع توجھات تحدیث وتطویر برامج عمل المنظمة تم تطویر إعداد ھذا 
التقریر لیتم إصداره من جزأین أساسیین، یتناول الجزء األول مؤشرات األمن الغذائي العربي شاملة مؤشرات المعروض من السلع الغذائیة 
الرئیسیة، والتطورات في  الغذائیة  المجموعات  القیاسیة إلنتاج  الغذاء، واألرقام  العربي من  القیاسیة لإلنتاج  العربي ومنھا األرقام  في الوطن 
تجارة تلك المجموعات، ومؤشرات استھالك الغذاء ومنھا المتاح لالستھالك من السلع الغذائیة، ومتوسطات نصیب الفرد منھا والفجوة الغذائیة 
ومعدالت االكتفاء الذاتي. ویتناول الجزء الثاني القضایا الرئیسیة المرتبطة بتحقیق األمن الغذائي والجھود القطریة المبذولة لدعم مساراتھ في 

الوطن العربي، إضافة إلى دور القطاع الخاص والشركات والمشروعات الزراعیة في تحقیق األمن الغذائي العربي. 
وإذ تؤكد المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة على مضاعفة جھودھا لمواصلة إصدار ھذا التقریر وتطویره، یسعدھا أن تعبر عن خالص 
شكرھا وتقدیرھا واعتزازھا بما یقدمھ أصحاب المعالي وزراء الزراعة العرب ووزراء االقتصاد والمال والتجارة العرب، واألمانة العامة لجامعة 
الدول العربیة، من دعم متواصل لتعزیز إمكانات المنظمة. كما تود أن تتقدم بالشكر والتقدیر للمؤسسات ذات الصلة لتعاونھا المثمر في إعداد ھذا 

التقریر، والشكر موصول للخبرات القطریة، وخبراء اإلدارة العامة للمنظمة لما بذلوه من جھد في إعداد ھذا التقریر. 

واهللا ولي التوفیق ،، 

                                                                               
                                                                                          الدكتور سالم اللوزي 

أ

                                                                               
                                                                                          الدكتور سالم اللوزي 
   المدیر العام 
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الملخص التنفیذي

1 - مقدمة: 
علیھا  الحصول  وإمكانیة  الغذائیة  السلع  وتداول  إنتاج  أھم مؤشرات  لعام 2005  الغذائي  األمن  أوضاع  تقریر  استعرض 
واستھالكھا في الوطن العربي، وما یرتبط بذلك من موازین تجاریة وغذائیة وجھود مبذولة من القطاعین العام والخاص على المستویین 
القطري والقومي لتعزیز مسارات األمن الغذائي العربي. كما استعرض التقریر القضایا الرئیسیة المتعلقة باألمن الغذائي في الوطن 
العربي. واشتمل التقریر أیضًا على استعراض دور القطاع الخاص في تحقیق األمن الغذائي العربي ونماذج من النتائج التي حققتھا 

المشروعات والشركات الزراعیة، إضافة إلى نماذج من الجھود القطریة لتعزیز مسارات األمن الغذائي العربي. 

2 - مؤشرات المعروض من السلع الغذائیة  في الوطن العربي:
2 - 1 األرقام القیاسیة لإلنتاج العربي من الغذاء: 

بینت األرقام القیاسیة إلنتاج الغذاء التطور النسبي في قیمة اإلنتاج من مختلف السلع الغذائیة خالل الفترة 2003-2005 بما 
في ذلك التطور اإلیجابي لقیمة الناتج الغذائي العربي والعالمي وإن كان ذلك قد اتسم بالبطء عام 2005 على المستوى العالمي وتراجع 

على المستوى العربي مقارنة بنظیره عام 2004.

2 - 2 األرقام القیاسیة إلنتاج المجموعات الغذائیة الرئیسیة: 
بینت األرقام القیاسیة لمجموعة الحبوب تطور إنتاجھا خالل األعوام الثالثة األخیرة على المستویین العربي والعالمي، كما 
تشیر التقدیرات إلى ارتفاع إنتاج ھذه المجموعة في الدول العربیة عام 2005 مقارنة بعام 2004.  واتجھ إنتاج محاصیل القمح 
والذرة واألرز إلى االرتفاع المستمر خالل الفترة 2003-2005. ویوضح الرقم القیاسي لإلنتاج العربي للذرة الرفیعة تراجعھ بشدة 
عام 2004 ویعاود ارتفاعھ عام 2005، بینما یشھد اإلنتاج العالمي استقرارًا نسبیًا خالل عامي 2004-2005 عند مستوى إنتاج 

فترة األساس. 

وتشیر األرقام القیاسیة التجاه إنتاج مجموعات الغذاء الرئیسیة النباتیة، أن ھناك ارتفاعًا في حجم اإلنتاج العربي من البقولیات 
رغم تراجعھ عام 2004 وعودتھ لمستواه مرة أخرى عام 2005 مقارنة بعام 2003، بینما استمر اإلنتاج العالمي في االرتفاع خالل 

تلك الفترة وإن كان بمعدالت أقل من الزیادة في اإلنتاج العربي مقارنة بفترة األساس. 

كما ارتفع إنتاج محصول البطاطس  بشكل واضح خالل سنوات الفترة 2003-2005 مقارنة بفترة األساس واستقر في 
العامین األخیرین، بینما تسود حالة استقرار في اإلنتاج العالمي تقارب مستوى اإلنتاج في فترة األساس. 

وعلى الرغم من أن إنتاج مجموعتي الخضر والفاكھة قد شھدتا ارتفاعًا في السنوات األخیرة مقارنة بفترة األساس، إال أنھ 
شھد  استقرارًا نسبیًا بین عامي 2004-2005 على المستوین العربي والعالمي. 

وتوضح األرقام القیاسیة لمجموعة الزیوت النباتیة تراجعًا واضحًا في إنتاجھا على المستویین العربي والعالمي مقارنة بفترة 
األساس، وفي المقابل ینمو اإلنتاج العربي والعالمي من السكر المكرر، وإن كان ھذا النمو أسرع في الدول العربیة منھ عالمیًا.  

وبالنسبة إلنتاج مجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة فتشیر األرقام القیاسیة إلى أن إنتاج مجموعة اللحوم الحمراء شھد تراجعًا 
ملحوظًا في السنوات الثالث األخیرة مقارنة بفترة األساس، بینما شھد نموًا مضطردًا على المستوى العالمي. أما إنتاج اللحوم البیضاء 
فقد شھد نموًا متزایدًا على المستویین العربي والعالمي. وبالمثل شھد إنتاج مجموعة األلبان ومنتجاتھا نموًا متزایدًا ومتسارعًا في الوطن 

العربي لتطور ھذه الصناعة، بینما شھد اإلنتاج  العالمي استقرارًا نسبیًا یعادل إنتاج فترة األساس تقریبًا. 

أما أن اإلنتاج العربي من األسماك فقد شھد تطورًا ملحوظًا بین عامي 2003 و2004 إال أنھ تراجع قلیًال عام 2005، وإن 
كان اإلنتاج في السنوات الثالث یرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بفترة األساس، وعلى المستوى العالمي فإن اإلنتاج السمكي شبھ مستقر. 

2 - 3 معدل التغیر النسبي إلنتاج مجموعات الغذاء الرئیسیة: 
الوطن  ارتفاعھا على مستوى  إلى  بین عامي 2005-2004  الحبوب  إنتاج مجموعة  في  النسبي  التغیر  أشارت معدالت 
العربي من نحو 54.3 ملیون طن عام 2004 إلى نحو 55.6 ملیون طن عام 2005 وبمعدل یقدر بنحو 2.5%، مقارنة بتراجع 

نسبي على المستوى العالمي یقدر بنحو 1.9%. ویساھم اإلنتاج العربي من الحبوب بنحو 2.5% من اإلنتاج العالمي عام 2005. 

بنحو 1.6  مقارنة  ملیون طن  نحو 1.4  إلى  إنتاجھا عام 2004  انخفاض  البقولیات  لمجموعة  النسبي  التغیر  كما وضح 
ملیون طن عام 2003، إال أن التقدیرات تشیر إلى ارتفاعھ في عام 2005 إلى نحو 1.6 ملیون طن تعادل 2.5% من حجم اإلنتاج 

العالمي. 

وتوضح اإلحصاءات بین عامي 2004-2005 االستقرار النسبي في  إنتاج مجموعات الخضر والفاكھة والبطاطس وذلك 
عند نحو 44 ملیون طن لمجموعة الخضر تعادل نحو 5.2% من اإلنتاج العالمي، ونحو 27 ملیون طن لمجموعة الفاكھة تعادل 
نحو 5.3% من اإلنتاج العالمي، وحوالي 9.4 ملیون طن للبطاطس التي یعادل إنتاجھا نحو 2.9% من حجم اإلنتاج العالمي عام 

 .2005
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وشھد إنتاج الزیوت النباتیة عربیًا تراجعًا نسبیًا عام 2005 یقدر بنحو 2.1% مقارنة بإنتاجھا عام 2004 لیصل 
إلى نحو 1.5 ملیون طن عام 2005، یمثل نحو 1.4% من حجم اإلنتاج العالمي. وعلى المستوى العربي استمر إنتاج السكر 

الخام في االرتفاع لیصل إلى نحو 3 مالیین طن عام 2005 یساھم بنحو 2% من اإلنتاج العالمي. 

ووضح معدل التغیر النسبي إلنتاج  المنتجات الحیوانیة ارتفاع اإلنتاج  على المستوى العربي عام 2005 مقارنة 
بعام 2004، حیث ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء بنحو 2.7% وبلغ نحو 4.1 ملیون طن یساھم بنحو 5.4% من حجم اإلنتاج 
العالمي. وارتفع إنتاج لحوم الدواجن بنحو 2.5% حیث بلغ نحو 2.9 ملیون طن یعادل 3.6% من اإلنتاج العالمي. كما 
ارتفع اإلنتاج  العربي من األلبان ومنتجاتھا بین ھذین العامین إلى نحو 22.8 ملیون طن یساھم بنحو 3.6% من حجم الناتج 

العالمي. 

وعلى الرغم من ارتفاع اإلنتاج  العربي من األسماك إلى نحو 3.9 ملیون طن عام 2004، إال أنھ من المتوقع 
تراجعھ قلیًال وبنحو 2% لیصل إلى نحو 3.8 ملیون طن في عام 2005، یساھم بنحو 2.9% من اإلنتاج العالمي.

2 - 4 معدل التغیر النسبي لكمیات الصادرات والواردات العربیة من المجموعات الغذائیة الرئیسیة: 
اتسمت قیمة الصادرات العربیة من مجموعات الغذاء الرئیسیة بالثبات النسبي عند حوالي 4.8 ملیار دوالر عامي 
2004-2005، بینما تراجعت قلیًال قیمة الواردات العربیة من ھذه المجموعات السلعیة بین ھذین العامین بمعدل تغیر نسبي 
قدر بنحو 1.16% لیصل عام 2005 إلى نحو 20.3 ملیار دوالر، وھو یرجع لمحصلة التغیرات النسبیة في صادرات 

وواردات ھذه المجموعات السلعیة، والذي یمكن توضیحھا فیما یلي:

معدل التغیر النسبي في صادرات وواردات مجموعة الحبوب والدقیق: 
حققت كمیة الصادرات العربیة من إجمالي الحبوب والدقیق زیادة بین عامي 2004-2005 بمعدل تغیر نسبي قدر 
بنحو 3.1% لتصل لحوالي 2.8 ملیون طن عام         2005. على الجانب اآلخر حققت كمیة الواردات من ھذه المجموعة 
معدل تغیر نسبي أكثر ارتفاعًا قدر بنحو 9.7% لیصل عام 2005 إلى نحو 49.3 ملیون طن. ویأتي ارتفاع كمیة الصادرات 
كنتیجة الرتفاع صادرات كل من القمح والدقیق والشعیر على الرغم من تراجع كمیة صادرات سلعتي الذرة الشامیة واألرز 

بین ھذین العامین.

ارتفعت واردات القمح والدقیق عام 2005 إلى نحو 23.6 ملیون طن بزیادة نسبیة قدرت بنحو 7.5% مقارنة بعام 
2004. كما ارتفعت واردات الذرة الشامیة بنحو 16.4% لتصل عام 2005 لنحو 10.9 ملیون طن، وارتفعت واردات 

الشعیر لتصل عام 2005 لنحو 7 مالیین طن بزیادة نسبیة تقدر بنحو 10.9% عن واردات عام 2004.

 وفي المقابل تراجعت واردات األرز بحوالي 7.9% لتقدر عام 2005 بنحو 3.2 ملیون طن، وتجدر اإلشارة إلى أن كمیة 
الصادرات العربیة من الحبوب ال تمثل سوى نحو 5.4% من حجم تجارة الحبوب في المنطقة العربیة. 

معدل التغیر النسبي لكمیة الصادرات والواردات العربیة من المجموعات الغذائیة النباتیة الرئیسیة األخرى: 
شھدت  البطاطس  وواردات  أن صادرات  المجموعات  لھذه  الخارجیة  للتجارة  النسبي  التغیر  مؤشرات  أوضحت 
بنحو  یقدر  للواردات  تراجع  مقابل   %6.2 بنحو  الصادرات  تراجعت  حیث   ،2005-2004 عامي  بین  ملحوظًا  تراجعًا 
7.2%، وكانت محصلة ذلك أن حققت تجارة البطاطس (البطاطا) فائضًا تصدیریًا على المستوى العربي بلغ كمیتھ في ھذین 

العامین نحو 77 ألف طن. 

وأشار معدل التغیر النسبي لمجموعة البقولیات إلى تراجع واضح في حجم صادراتھا بین عامي 2005-2004  
بنحو 12%، بینما ارتفعت كمیة وارداتھا بنحو 2.8%. تراجعت كمیة صادرات مجموعة الخضر عام 2005 بنحو %3.6 
مقرنة بعام 2004، كما تراجعت واردات ھذه المجموعة بین نفس العامین بنحو 7.5%. أما تجارة مجموعة الفاكھة، فقد 
حققت تقدمًا واضحًا في صادراتھا بین عامي 2004 و2005، حیث قدرت ھذه الصادرات بنحو 1.73 ملیون طن عام 
2005 بزیادة نسبیة تقدر بنحو 7.2% عن صادرات عام 2004، كما كان ھناك تراجع واضح في كمیة واردات الفاكھة 

بین نفس العامین قدر بنحو %6.2. 

تراجعت صادرات السكر عام 2005 بنحو 11.1% مقارنة بصادرات عام 2004، وفي االتجاه اآلخر ارتفعت 
الواردات العربیة من سلعة السكر بین نفس العامین بنحو 3.1%. وعلى النقیض من ذلك شھدت مجموعة الزیوت النباتیة 
ارتفاعًا في حجم صادراتھا العربیة بین عامي 2004-2005 بنحو 4.3%، بینما شھدت تراجعًا واضحًا في كمیة الوارد 

منھا بین نفس العامین قدر بنحو %18.3.

معدل التغیر النسبي لكمیة الصادرات والواردات من المنتجات الغذائیة الحیوانیة والسمكیة الرئیسیة: 
أشارت اإلحصاءات إلى ارتفاع كمیات الصادرات العربیة من اللحوم الحمراء عام 2005 إلى حوالي 30.8 ألف 
طن بزیادة نسبیة تقدر بنحو 20.1% عنھا في عام 2004، كما ارتفعت الواردات العربیة من اللحوم الحمراء لتصل لنحو 

597 ألف طن عام 2005 محققة زیادة نسبیة قدرت بنحو 3.7% عن واردات عام 2004. 

وحققت الصادرات العربیة من لحوم الدواجن ارتفاعًا نسبیًا قدر بنحو 37.3% بین عامي 2004-2005 لیصل 
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لنحو 24.7 ألف طن عام 2005. وعلى العكس من ذلك تراجعت الواردات العربیة من لحوم الدواجن عام 2005 لتصل لنحو 784 
ألف طن بتراجع نسبي یقدر بنحو 17% عن واردات عام 2004. 

كما تراجعت بشكل واضح التجارة العربیة من منتجات األلبان عام 2005، حیث تراجعت كمیات صادرتھا إلى نحو 909 
ألف طن وبنحو 12.5% مقارنة بعام 2004، وفي نفس االتجاه تراجعت وارداتھا بنحو 8.5% حیث بلغت  نحو 9.51 ملیون طن 

في عام 2005. 

تراجعت صادرات وواردات األسماك في المنطقة العربیة بین عامي 2004 و 2005، حیث انخفضت الصادرات بنحو 
3.3% وبلغت نحو 598 ألف طن عام 2005 وتراجعت الواردات أیضًا بنحو 3.3% وبلغت نحو 507 ألف طن عام 2005. ومع 

ذلك فإن مجموعة األسماك تظل من السلع الرئیسیة التي تحقق فائضًا كمیًا للتصدیر على المستوى القومي العربي. 

3 - مؤشرات استھالك الغذاء: 
3 - 1 المتاح لالستھالك من مجموعة سلع محاصیل الحبوب: 

  یمثل المتاح لالستھالك من مجموعة سلع محاصیل الحبوب في الوطن العربي عام 2005 نحو 5.34% من حجم المعروض العالمي 
من الحبوب عام 2003 والمقدر بنحو 1911 ملیون طن. وفیما بین عامي 2003 و2004 انخفض المتاح لالستھالك من جملة 
محاصیل الحبوب في الوطن العربي بنحو 4.4% نتیجة لالنخفاض الذي صاحب حجم إنتاج وواردات الحبوب بین ھذین العامین. 
وفیما بین عامي 2004 و2005 ارتفع المتاح لالستھالك من الحبوب بمعدل 5.8% تبعًا للزیادة التي تحققت لكل من إنتاج وواردات 

الحبوب بین العامین.

استمر المتاح لالستھالك من القمح في الوطن العربي في التزاید، وبمعدل 3.6% بین عامي 2003 و2004، و%3.9 
بین عامي 2004 و2005، حیث بلغت كمیتھ نحو 50.7 ملیون طن تعادل نحو 8.2% من حجم المعروض العالمي من القمح عام 

.2003

انخفاض حجم  نتیجة  الشامیة بنحو 6.9% بین عامي 2003 و2004  الذرة  المتاح لالستھالك من  انخفاض  بالرغم من 
وارداتھا، إال أنھ شھد ارتفاعًا ملحوظًا بین عامي 2004 و2005 وبنسبة 10.4% حیث بلغ نحو 18.5 ملیون طن یعادل نحو %2.8 

من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003.

بلغ معدل التغیر النسبي للمتاح لالستھالك من األرز بین عامي 2003 و2004 نحو 7.0% تبعًا للزیادة المحققة في إنتاج 
المحصول بین ھذین العامین والمقدرة بنحو 5.5%. وبین عامي 2004 و2005 ارتفع المتاح لالستھالك من األرز نحو %1.4 

حیث بلغ نحو 9.3 ملیون طن یعادل نحو 1.6% حجم المعروض منھ في العالم عام 2003.

أما المتاح لالستھالك من الشعیر فقد ازداد بنحو 2.4% بین عامي 2003 و2004، وبنحو 5.3% بین عامي 2004 
و2005 حیث بلغ نحو 13.3 ملیون طن في عام 2005، یعادل نحو 9.5% من حجم المعروض منھ في العالم عام 2003.

3 - 2 المتاح لالستھالك من مجموعة سلع اإلنتاج النباتي:
  تبین مؤشرات استھالك تلك السلع ارتفاع المتاح لالستھالك من البطاطس بنحو 6% بین عامي 2003 و2004، وبنحو %0.4 
بین عامي 2004 و2005 حیث بلغ نحو 9.3 ملیون طن في عام 2005، یعادل نحو 2.88% من حجم المعروض منھ في العالم 

عام 2003.

أدى انخفاض كل من إنتاج وواردات البقولیات بین عامي 2003 و2004 إلى انخفاض المتاح لالستھالك منھا بین ھذین 
العامین بنحو 7.2%. أما بین عامي 2004 و2005 فقد ارتفع المتاح لالستھالك منھا بنحو 9.8%، إذ بلغ نحو 2.5 ملیون طن 

یعادل نحو 4.3% من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003. 

شھد المتاح لالستھالك من الخضر ارتفاعًا بین عامي 2003 و2004 وبمعدل نسبي مقداره نحو 12.4%. وفیما بین عامي 
2004 و2005 تراجع حجم واردات الوطن العربي من الخضر ومن ثم تراجع المتاح لالستھالك منھا بنحو 1.3%، لیبلغ نحو 44.4 

ملیون طن في عام 2005 یعادل نحو 5.2% من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003. 

أما المتاح لالستھالك من الفاكھة فقد ازداد بنحو1.5% بین 2003 و2004 وبنحو 0.3% بین عامي 2004 و2005 
حیث بلغ نحو 28.4 ملیون طن في عام 2005 یعادل نحو 5.8% من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003. 

بالرغم من ارتفاع إنتاج السكر المكرر في الوطن العربي خالل سنوات الفترة 2003 – 2005، إال أن حجم وارداتھ شھد 
انخفاضًا متصًال األمر الذي أدى إلى انخفاض حجم المتاح لالستھالك منھ بنحو 3.8% بین عامي 2003 و 2004، وبنحو 7% بین 
عامي 2004 و2005. ویقدر المتاح لالستھالك من السكر في الوطن العربي عام 2005 بنحو 7.1 ملیون طن یعادل نحو %4.1 

من حجم المعروض منھ في العالم عام 2003. 

تبعت الزیادات المحققة في كل من إنتاج وواردات الزیوت النباتیة في الوطن العربي بین 2003 و2004 ارتفاع في حجم 
المتاح لالستھالك منھا بنحو 15.7%. وفیما بین عامي 2004 و2005 انخفض حجم واردات تلك السلع بنحو 26% تبعھ انخفاض 

3



تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

بنحو 20% في حجم المتاح لالستھالك منھا بین عامي 2004 و2005. ویقدر المتاح لالستھالك من الزیوت النباتیة في الوطن 
العربي عام 2005 بنحو 4.0 ملیون طن یعادل نحو 3.9% من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003. 

3 - 3 المتاح لالستھالك من مجموعة سلع اإلنتاج الحیواني:
  أدت الزیادات المحققة في إنتاج وواردات األلبان في الوطن العربي فیما بین عامي 2003 و2004 إلى زیادة حجم المتاح 
لالستھالك منھا بنحو 1.7%. وبالرغم من استمرار ارتفاع إنتاج األلبان بین عامي 2004 و2005، إال أن تراجعًا ضئیًال في حجم 
الواردات أدى إلى تراجع الكمیات المتاحة منھا بین ھذین العامین بنحو 0.23%. ویعادل المتاح من األلبان في الوطن العربي عام 

2005 نحو 5.13% من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003. 

تبعًا لتراجع كل من  المتاح لالستھالك منھا بین عامي 2003 و2004 بنحو %2.45  وبالنسبة للحوم الحمراء تراجع 
إنتاجھا ووارداتھا بین ھذین العامین.

 وفیما بین عامي 2004 و2005 ازداد كل من إنتاج وواردات اللحوم الحمراء مما انعكس في زیادة حجم المتاح منھا 
بنحو 2.76%. ویعادل المتاح من اللحوم الحمراء في الوطن العربي عام 2005 نحو 6.45% من حجم المعروض منھا في العالم 

عام 2003. 

وبالنسبة للحوم البیضاء فقد ارتفع المتاح لالستھالك منھا بین عامي 2003 و2004 بنحو 7.59%، ما لبث أن تراجع بین 
عامي 2004 و2005 بنحو 2.5% نتیجة للتراجع في حجم وارداتھا، حیث بلغ المتاح لالستھالك نحو 3.7 ملیون طن یعادل نحو 

4.9% من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003.

المتاح لالستھالك من األسماك فقد ازداد بین عامي 2003 و2004 بنحو 15% نتیجة ارتفاع اإلنتاج العربي من  أما 
األسماك بین ھذین العامین. 

وبالرغم من أن عام 2005 شھد انخفاضًا في كل من إنتاج وواردات األسماك، إال أن انخفاض حجم صادرات األسماك 
ترتب عنھ استقرار حجم المتاح لالستھالك من األسماك في الوطن العربي في حدود 3.7 ملیون طن بین عامي 2004 و2005.

3 - 4 متوسط نصیب الفرد من السلع الغذائیة:
وضحت األرقام القیاسیة لمتوسط نصیب الفرد من الغذاء انخفاض متوسط نصیب الفرد من الغذاء في معظم الدول العربیة 

وعلى المستوى العام للوطن العربي بیین عامي 2004 و2005، وبصورة أقل على المستوى العالمي.

یقدر المتوسط العام لالستھالك الفردي من مجموعة الحبوب بنحو 333 كیلوجرام للفرد في عام 2003 انخفض بمعدل 
6.1% بین عامي 2003 و2004 ثم ارتفع بین عامي 2004 و2005 بحوالي 4.6% حیث بلغ نحو 327 كیلوجرام للفرد في 

عام 2004 مقارنة بنحو 304 كیلوجرام للفرد على المستوى العالمي عام 2003.

    تزاید متوسط نصیب الفرد من القمح بنحو 1.7% بین عامي 2003 و2004، وبنحو 2.7% بین عامي 2004 و2005. كما 
تزاید متوسط نصیب الفرد من األرز بنحو 5.1% بین عامي 2003 و2004، وبنحو 0.2% بین عامي 2004 و2005. 

   انخفض متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك بین عامي 2004 و2005 لسلع البطاطس والبقولیات والخضر والفاكھة 
والسكر المكرر والزیوت النباتیة. وبمعدالت تراوحت بین نحو 0.7% للبطاطس ونحو 21% للزیوت النباتیة. 

أما فیما بین عامي 2003 و2004 فقد شھد متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك ارتفاعًا بالنسبة لجمیع تلك السلع 
عدا متوسط نصیب الفرد من السكر الذي تراجع بنحو 5.6% ومن الفاكھة الذي تراجع بنحو %0.4.

لسلع والخضر  العالمي  یفوق نظیره  العربي  الوطن  الفردي في  فإن معدل االستھالك  للعالم  العام  المستوى  بالمقارنة مع 
والفاكھة ویقل عنھا لسلع البطاطس والبقولیات والسكر المكرر والزیوت النباتیة.

أشارت اإلحصاءات إلى أن متوسط نصیب الفرد من األلبان ومنتجاتھا واللحوم الحمراء في الوطن العربي تفوق نظیراتھا 
على المستوى العالمي بنحو 3.0% و29% على الترتیب. وقد شھد متوسط نصیب الفرد من ھاتین السلعتین في الوطن العربي 
تراجعًا یبن عامي 2003 و2004 بنحو 0.16% و4.22% لأللبان ومنتجاتھا واللحوم الحمراء على الترتیب. وفیما بین عامي 
2004 و2005 تراجع متوسط نصیب الفرد من األلبان ومنتجاتھا بنحو 1.4% في حین ازداد متوسط نصیب الفرد من اللحوم 

الحمراء بنحو %1.55.

وبینما یقارب متوسط نصیب الفرد من األسماك في الوطن العربي نظیره على المستوى العالمي، فان متوسط نصیب الفرد 
من اللحوم البیضاء یعادل نحو 59% من نظیره على المستوى العالمي. وفیما بین عامي 2003 و2004 ارتفع متوسط نصیب الفرد 
من ھاتین السلعتین بنحو 5.6% و12.8% على الترتیب، ثم تراجع بین عامي 2004 و2005 بنحو 3.6% و2.1% للسلعتین 

على الترتیب.
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3 - 5 معدالت استھالك الفرد من مكونات الطاقة والبروتین والدھون في الوطن العربي:
استقر المتوسط الیومي لنصیب الفرد العربي من السعرات الحراریة والبروتین والدھون فیما بین عامي 2002 و2003 
في حدود 2280 سعرًا حراریًا. وحوالي 78 جرام بروتین، و82  جرامًا من الدھون. ومقارنة بالمتوسط العام للعالم، فإن متوسطات 
نصیب المستھلك في الوطن العربي من السعرات الحراریة والبروتین والدھون تفوق نصیب المستھلك على المستوى العالمي.  وفیما 
احتیاجاتھ  لتوفیر نحو 84.5% من  النباتیة  المصادر  یعتمد على  العربي  الوطن  المستھلك في  فإن  المكونات،  تلك  یتصل بمصادر 
الیومیة من السعرات الحراریة، ونحو 69.5 من احتیاجاتھ من البروتین، وحوالي 68.8% من احتیاجاتھ من الدھون. وتوفر المصادر 

الحیوانیة نحو 15.5%، 30.4%، 31.2% من احتیاجاتھ من السعرات الحراریة والبروتین والدھون، على الترتیب. 

نحو  توفر  العربي، حیث  بالوطن  مقارنة  الغذاء  توفیر  في  الحیوانیة  المصادر  مساھمة  فترتفع  العالمي  المستوى  أما على 
16.6% من السعرات الحراریة و38.4% من البروتین وحوالي 44.9% من الدھون.

4 - مؤشرات الفجوة الغذائیة واالكتفاء الذاتي:
بالرغم من االرتفاع المستمر لسكان الوطن العربي، وارتفاع الطلب على السلع الغذائیة فان الزیادة المحققة في إنتاج تلك 
السلع في الوطن العربي ساعدت في الحد من تفاقم الفجوة الغذائیة لمجموعات السلع الغذائیة الرئیسیة وأدت إلى تراجع قیمة فجوة تلك 

السلع من نحو 16.0 ملیار دوالر في عام 2004 إلى نحو 15.5 ملیار دوالر في عام 2005.

إلى  انخفض من نحو 125% في عام 2004  الذي  الفجوة  تلك  لقیمة  القیاسي  الرقم  انخفاض  إلى  وأشارت اإلحصاءات 
نحو 108% في عام 2005. ویرجع ذلك بصفة رئیسیة إلى تراجع قیمة الفجوة الغذائیة من جملة الحبوب بما فیھا القمح والدقیق، 

والبطاطس والخضر والفاكھة والسكر المكرر واللحوم البیضاء رغم ارتفاعھا لباقي السلع.

4 - 1 قیمة الفجوة الغذائیة لمجموعة سلع محاصیل الحبوب:

بلغت قیمة فجوة سلع محاصیل الحبوب نحو 8.5 ملیار دوالر وبزیادة نحو 8% عن عام 2004. وتمثل قیمة فجوة القمح 
نحو 42% من قیمة فجوة سلع محاصیل الحبوب في عام 2005، في حین تمثل قیمة فجوة الذرة الشامیة نحو 17.4% وقیمة فجوة 

األرز نحو 12.5% وقیمة فجوة الشعیر نحو %11.2.

وفیما بین عامي 2003 و2004 ارتفعت قیمة فجوة القمح بنحو 3.6% وقیمة فجوة األرز بنحو 7% وقیمة فجوة الشعیر 
بنحو 2.4%، في حین انخفضت قیمة فجوة الذرة الشامیة بنحو %6.9.

وبین عامي 2004 و2005 ارتفعت قیمة فجوة الذرة الشامیة بنحو 10.4% وقیمة فجوة األرز بنحو 1.4% وقیمة فجوة 
الشعیر بنحو 5.3%، في حین انخفضت قیمة فجوة القمح بنحو %10.6.

4 - 2 قیمة الفجوة الغذائیة لمجموعة السلع النباتیة:
بلغت القیمة اإلجمالیة لفجوة سلع البطاطس والبقولیات والخضر والفاكھة والسكر المكرر والزیوت النباتیة نحو 3.6 ملیار 
دوالر في عام 2005. وتساھم الزیوت النباتیة والسكر المكرر بنحو 37% و34.8% من تلك القیمة، في حین تساھم البقولیات بنحو 

11% والفاكھة بنحو 8.9% والخضر بنحو 5.8%، وتبلغ مساھمة البطاطس نحو 2.5.

وفیما بین عامي 2003 و2004 ارتفعت قیمة فجوة البقولیات بنحو 8% وقیمة فجوة الخضر بنحو 69% وقیمة فجوة 
الفاكھة بنحو 26%، وقیمة فجوة الزیوت النباتیة بنحو 41%، في حین انخفضت قیمة فجوة البطاطس بنحو 37% وقیمة فجوة السكر 

المكرر بنحو %6.

وبین عامي 2004 و2005 ارتفعت قیمة فجوة البطاطس بنحو 1% وقیمة فجوة البقولیات بنحو 7.5% وقیمة فجوة الخضر 
بنحو 4.9%، وقیمة فجوة السكر المكرر بنحو 4.4%، في حین انخفضت قیمة فجوة الفاكھة بنحو 15.4% وقیمة فجوة الزیوت 

النباتیة بنحو %40.

4 - 3  قیمة الفجوة الغذائیة لمجموعة سلع اإلنتاج الحیواني:
بلغت القیمة اإلجمالیة لفجوة سلع اإلنتاج الحیواني بما فیھا بیض المائدة نحو 4.3 ملیار دوالر في عام 2005. وتساھم األلبان 

ومنتجاتھا بنحو 54.2% من ھذه القیمة في حین تساھم اللحوم الحمراء بنحو 24.9% وتساھم اللحوم البیضاء بنحو %19.2.
أما األسماك فھي السلعة الرئیسیة التي تحقق فائضًا تجاریًا على المستوى العام في الوطن العربي. وقد ارتفعت قیمة ھذا 
الفائض بین عامي 2003 و2004 من نحو 314 ملیار دوالر إلى نحو 898 ملیار دوالر وبنسبة زیادة بلغت نحو 186.2%. وفي 

عام 2005 بلغت قیمة الفائض نحو 861 ملیار دوالر منخفضة بذلك بنحو 4.1% عن عام 2004.
بنحو  البیضاء  واللحوم  الحمراء  واللحوم  ومنتجاتھا  األلبان  فجوة  لقیمة  ارتفاعًا   2004 عام  شھد   ،2003 بعام  ومقارنة 

17.8% و9.9% و8.9% على الترتیب.
أما فیما بین عامي 2004 و2005 فقد انخفضت قیمة فجوة األلبان ومنتجاتھا واللحوم البیضاء بنحو 11.4% و%16.8 

على الترتیب، في حین ارتفعت قیمة فجوة اللحوم الحمراء بنحو %1.9.
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4 - 4 مساھمة المجموعات الغذائیة الرئیسیة في القیمة الكلیة للفجوة الغذائیة:
تساھم مجموعة سلع محاصیل الحبوب بالنصیب األكبر في قیمة الفجوة الغذائیة حیث بلغت نسبة مساھمتھا في عام 2005 
نحو 52.2%، تلیھا األلبان ومنتجاتھا بنحو 14.1% والزیوت النباتیة بنحو 8.1% والسكر المكرر بنحو 7.6%، ثم تأتي اللحوم 
الحمراء بنحو 6.4% واللحوم البیضاء بنحو 5.0%. وتشكل مساھمة الحبوب واأللبان ومنتجاتھا والزیوت النباتیة والسكر المكرر 
81.8 % من قیمة الفجوة الغذائیة للسلع الرئیسیة. وترتفع النسبة إلى نحو 93.2% بإضافة مساھمة كل من اللحوم الحمراء واللحوم 

البیضاء، بینما تبلغ مساھمة قیمة فجوة باقي السلع الغذائیة مجتمعة نحو %6.8. 
4 - 5   اتجاه معدالت االكتفاء الذاتي من المجموعات الغذائیة الرئیسیة:

 معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعة سلع محاصیل الحبوب:
تعتبر مجموعة سلع محاصیل الحبوب من المجموعات الغذائیة ذات معدالت االكتفاء الذاتي المنخفضة حیث قدر المعدل 
بنحو 54.5% في عام 2005. وینسحب ذلك على كافة سلع محاصیل الحبوب عدا سلعة األرز التي تعتبر من السلع ذات معدالت 
االكتفاء الذاتي المتوسطة، حیث بلغ معدلھا نحو 75.3% في عام 2005 مقارنة بنحو 73.5% في عام 2004 ونحو %74.4 

في عام 2003.

وأشارت بیانات اتجاه معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعة سلع محاصیل الحبوب إلى تراجعھا خالل سنوات الفترة 2003 
-2005 من نحو 57.3% في عام 2003 إلى نحو 56.2% في عام 2004 والى نحو 54.5%في عام 2005، إذ شھدت معدالت 

االكتفاء الذاتي من سلع القمح والذرة الشامیة والشعیر تراجعًا خالل تلك الفترة.

 معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعة السلع النباتیة:
بجانب الحبوب تضم مجموعة السلع النباتیة مجموعة من السلع األخرى ذات معدالت االكتفاء الذاتي المنخفضة وھي السكر 
المكرر والزیوت النباتیة. وقد تراوحت معدالت االكتفاء الذاتي من السكر المكرر بین نحو 33.8% و35.8% في عامي 2003 
و2004، ثم ارتفعت إلى نحو 39% في عام 2005. وبالنسبة للزیوت النباتیة تراوح المعدل بین نحو 35.1% في عام 2003 

ونحو 31.0% في عام 2004، ثم ارتفع إلى نحو 37.7% في عام 2005. 

وضمن مجموعة السلع النباتیة تأتي البقولیات وھي من المجموعات ذات معدالت 

إلى  بلغ معدلھا نحو 64.5% في عام 2003 ونحو 66.2% في عام 2004، وتراجع  إذ  المتوسطة،  الذاتي  االكتفاء 
نحو 63.4% في عام 2005. ھذا إلى جانب مجموعات سلع الخضر والفاكھة وھي من المجموعات ذات معدالت االكتفاء الذاتي 

المرتفعة، حیث تحقق الخضر معدًال یزید على 99%، وتحقق الفاكھة معدًال یزید على %96. 

معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعة اإلنتاج الحیواني:
تشتمل مجموعة سلع اإلنتاج الحیواني األلبان ومنتجاتھا واللحوم الحمراء واللحوم البیضاء واألسماك. وتشیر اإلحصاءات  

إلى أن معدل االكتفاء الذاتي لألسماك قد تراوح بین نحو 102.5% ونحو 102.4% في عامي 2004 و2005. 

أما باقي سلع المجموعة فتعتبر من السلع ذات معدالت االكتفاء الذاتي المتوسطة، وقد ارتفع المعدل بالنسبة لأللبان من نحو 
69.9% في عام 2003 إلى نحو 70.3% في عام 2004 وإلى نحو 72.6% في عام 2005. 

وبالنسبة للحوم الحمراء فقد استقر المعدل في حدود 88% خالل تلك السنوات، في حین ارتفع للحوم البیضاء إلى نحو 
79.5% في عام 2005 مقارنة بنحو 75.6% في عام 2004. 

5 - القضایا الرئیسیة المتعلقة باألمن الغذائي:
5 - 1 سیاسات المخزون: 

اتجھت سیاسات المخزون من السلع الغذائیة في الدول العربیة نحو توفیر مخزون استراتیجي للسلع الغذائیة األساسیة لمدة 
تتراوح ما بین ثالثة إلى ستة شھور على األقل، ویعمل في ذلك القطاع الخاص بجانب الوزارات والمؤسسات ذات العالقة. وتشمل 
السلع التي یتم تخزینھا القمح والذرة الرفیعة والحلیب المجفف، والسكر والزیوت والبقولیات. وتشیر بیانات الحركة في حجم المخزون 
إلى الزیادة الملحوظة في كمیات المخزون من تلك السلع في الدول العربیة نتیجة التوسع في أوعیة التخزین في بعض الدول، وزیادة 

الموازنات المخصصة لبناء المخزون في البعض اآلخر من تلك الدول.

 ومن أھم محددات نظم وسیاسات المخزون من السلع الغذائیة في الدول العربیة غیاب مؤسسات ومواعین التخزین في بعض 
الدول العربیة، ومحدودیة السلع التي یشملھا التخزین في بعض الدول األخرى.

5 - 2 توفیر مدخالت اإلنتاج:
األصناف والبذور المحسنة: 

تشھد قطاعات الزراعة العربیة توسعًا في استخدام األصناف المحسنة لزیادة اإلنتاج من وحدة المساحة وتحسین الدخول 
المزرعیة، غیر أن ذلك یتركز بصفة أساسیة في الزراعات المرویة. ومن أھم مشاكل ومحددات توفیر األصناف والبذور المحسنة 
في الدول العربیة قلة األصناف المقاومة للجفاف وقصر الموسم الزراعي، وضعف األصناف المتوفرة لمحاصیل القطاع المطري في 
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بعض الدول العربیة، وعدم توفر وسائل الري التكمیلي، وارتفاع أسعار البذور المحسنة، وعدم توفر القروض لصغار المزارعین، 
وضعف وقلة برامج اإلرشاد والتوعیة. 

األسمدة الكیمیائیة:
بالرغم من الجھود المبذولة لترشید استخدام األسمدة الكیماویة في الزراعة العربیة، إال أن معدالت استخدامھا لمجموعات 
المحاصیل الغذائیة الرئیسیة تتدنى عن المعدالت الموصى بھا في كثیر من الدول العربیة. ویبلغ  معدل استھالك األسمدة في الدول 

العربیة نحو 52.1 كیلوجرام للھكتار، یعادل نحو 57% من معدل االستھالك العالمي.

التسمید، ارتفاع  الخاصة بمعدالت  البحثیة  التوصیات  قلة  العربیة  الدول   ومن أھم مشاكل ومعوقات استخدام األسمدة في 
أسعارھا، وقلة المعرفة لدى العدید من المزارعین بالطرق الصحیحة للتسمید،  وضعف الخدمات اإلرشادیة.

المبیدات الكیمیائیة:
تسعى الدول العربیة إلى ترشید استخدام المبیدات الكیماویة تمشیًا مع متطلبات التنمیة المستدامة وصیانة البیئة، إضافة إلى 

مقابلة متطلبات األسواق الخارجیة. وقد تبنت العدید من الدول العربیة عملیات المكافحة المتكاملة لوقایة مختلف المحاصیل الغذائیة.

 وتتمثل أھم مشاكل ومعوقات استخدام المبیدات في ارتفاع أسعارھا، وعدم استخدامھا بالكمیات وفترات األمان الموصى بھا. 
وضعف نظم توزیعھا وتداولھا في المناطق الریفیة وضعف نظم الرقابة واإلرشاد.

المیكنة الزراعیة:
نظرًا لصغر مساحات الحیازات الزراعیة في الوطن العربي بصفة عامة وتقلیدیة القطاعات الزراعیة وبخاصة المطري منھا، 
فإن معظم مساحات المحاصیل الغذائیة ال تجد ما یقابل احتیاجاتھا الفعلیة من الجرارات والحاصدات الزراعیة. وتشیر اإلحصاءات 
إلى أن المعدل العام الستخدام المیكنة في الدول العربیة تراوح ما بین 7.7 جرار/للھكتار عام 2000 إلى نحو 7.5 جرار/للھكتار 

عام 2004. 

الدول العربیة تفتت الحیازات الزراعیة وصغر حجمھا، وارتفاع  المیكنة الزراعیة استخدام األسمدة في  ومن أھم مشاكل 
أسعار قطع الغیار والمحروقات وصعوبات توفیر قطع الغیار وخدمات الصیانة. ھذا باإلضافة إلى عدم الدرایة الكافیة بكیفیة استعمال 

بعض اآلالت الفالحیة من طرف مستعملیھا، وضعف أو انعدام القروض وخدمات التمویل خاصة لصغار المنتجین. 

6 - دور القطاع الخاص في تحقیق األمن الغذائي العربي:
ركزت غالبیة الحكومات العربیة خالل العقدین المنصرمین على إعطاء دوٍر أكبر للقطاع الخاص في تحقیق التنمیة االقتصادیة 
في كافة األنشطة والمجاالت وبشكل خاص في المجاالت الزراعیة، وذلك من خالل تبني استراتیجیات وخطط وسیاسات مختلفة ھدفت 
إلى تشجیع القطاع الخاص وتحفیزه على االستثمار في األنشطة المختلفة. وقد أثمرت تلك الجھود في زیادة حجم االستثمارات الخاصة 

في معظم األنشطة االقتصادیة ومنھا األنشطة الزراعیة.

ساھم القطاع الخاص العربي مساھمات مقدرة في دعم مسیرة األمن الغذائي في الدول العربیة وبخاصة في مجاالت اإلنتاج 
والتصنیع والتسویق والتجارة الزراعیة، وبدرجة متواضعة في مجاالت أخرى مثل توفیر الُبنى التحتیة والخدمات المساندة والبحث 

واإلرشاد.

وتشھد قطاعات الزراعة العربیة قیام العدید من المشروعات والشركات الزراعیة العاملة في مختلف المجاالت ذات العالقة 
بإنتاج وتوفیر وتصنیع وتسویق وتداول وتصدیر واستیراد السلع الغذائیة. وقد حققت تلك المشروعات والشركات نتائج متمیزة في 
والخدمات  والتسویق  واإلنتاج  التطویر  بحوث  مجاالت  في  ثرة  وتجارب  خبرات  واكتسبت  الغذائیة،  السلع  وتوفیر  إنتاج  مجاالت 

الزراعیة وإنعاش الصادرات سواء لألسواق العربیة أو العالمیة. 

7 - الجھود القطریة لتعزیز مسارات األمن الغذائي العربي:
ولدعم مسارات األمن الغذائي العربي، توجھ الدول العربیة جھودھا نحو زیادة إنتاج وعرض الغذاء، وتوزیع وتوفیر الغذاء، 
وبناء المخزون االستراتیجي ومخزون الطوارئ من السلع الغذائیة، وتوفیر الغذاء للمناطق والمجموعات السكانیة األكثر تعرضًا للنقص 
الغذائي. وقد اشتمل ذلك على تشجیع اإلنتاج المحلي من السلع الغذائیة من خالل توفیر الدعم والحوافز والخدمات الفنیة للمزارعین 
وتوفیر البنیة األساسیة للقطاع الزراعي، وتشجیع الزراعة في البیوت المحمیة. إضافة لوضع وتنفیذ خطط قطاعیة لتكثیف اإلنتاج، 
والخطط التنمویة الھادفة إلى تنوع اإلنتاج الزراعي، وزیادة مساھمة القطاع الزراعي في الناتج القومي وتحسین دخول المزارعین، 

والنھوض بإنتاجیة المنتجات الزراعیة اإلستراتیجیة.
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الدول  الغذائي في  بإعداد تقریر سنوي حول أوضاع األمن  تكلیفھا  العربي، ومنذ  الغذائي  بأھمیة قضیة األمن  استشعارًا 
العربیة تقوم المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بإصدار ھذا التقریر سنویًا لیطلع أصحاب المعالي وزراء الزراعة واالقتصاد والمالیة، 
والعوامل  الزراعة  قطاع  على  یطرأ  ما  على  العربیة  الدول  في  التنمویة  والبرامج  السیاسات  ومخططو  وواضعو  القرار  ومتخذو 

المرتبطة بھ، والمحددات التي تؤثر على أدائھ وعلى إنتاج وتوفیر واستھالك الغذاء في الوطن العربي. 
وتشھد جمیع مراحل إعداد ھذا التقریر تعاونًا كامًال مع كافة الجھات ذات العالقة في الدول العربیة والمؤسسات اإلنمائیة 

والتمویلیة العربیة والدولیة. 
وبجانب البیانات والمعلومات التي تضمنتھا التقاریر القطریة التي یعدھا الخبراء المختصون في الدول العربیة، تمثل قواعد 

بیانات المنظمة ومختلف مجلداتھا من الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة المصادر األساسیة إلعداد بیانات التقریر. 
وإیمانًا من المنظمة باالرتباط المتزاید للمقتصدات العربیة بما یدور في العالم من حولھا في ظل عولمة االقتصاد والتجارة، 
فإنھا تحرص على مقارنة بیانات التقریر المتعلقة بالمنطقة العربیة مع نظیراتھا على المستوى العالمي، بما یمّكن من انتھاج السیاسات 

الكفیلة بدعم مسارات األمن الغذائي العربي ومواكبة التطورات والمتغیرات العالمیة المتواصلة. 
ولعل من بین األھداف الرئیسیة لھذا التقریر الذي یمثل اإلصدارة السابعة عشرة من سلسلة التقاریر السنویة التي تعدھا 
اإلدارة العامة للمنظمة، متابعة ورصد التطورات في توفیر وإتاحة السلع الغذائیة، وإمكانات الحصول علیھا واستھالكھا، إضافة إلى 

متابعة ورصد التطورات في أوضاع الفجوة الغذائیة والعوامل والقضایا المرتبطة بتحقیق األمن الغذائي العربیة. 
واتساقًا مع تلك األھداف ونھج المنظمة في تطویر وتحدیث إصدارة ھذا التقریر تأتي ھذه اإلصدارة من التقریر من جزأین 
أساسیین، یھتم الجزء األول بمؤشرات أوضاع األمن الغذائي العربي وتطوراتھا، ویھتم الجزء الثاني بالقضایا المرتبطة بتحقیق األمن 
الغذائي في الوطن العربي، والجھود القطریة المبذولة لتعزیز مساراتھ. وبذلك یستعرض التقریر العدید من مؤشرات األمن الغذائي 
في الوطن العربي، ومن أھمھا مؤشرات عرض الغذاء بما فیھا مؤشرات إنتاج وتجارة السلع الغذائیة، ومؤشرات استھالك الغذاء 
شاملة التطورات في كمیات المتاح لالستھالك من السلع الغذائیة الرئیسیة ومتوسط نصیب الفرد منھا ومعدالت استھالك الفرد من 

مكونات الطاقة والبروتین والدھون. 
ھذا إلى تناولھ للقضایا المتعلقة باألمن الغذائي ومنھا سیاسات المخزون من السلع الغذائیة وتوفیر متدخالت اإلنتاج الزراعي 

وسالمة الغذاء والمعونات الغذائیة والتطورات في النظم والمسالك التسویقیة. 
كما استعرض التقریر دور القطاع الخاص في تحقیق األمن الغذائي العربي وقد تناول في ذلك جھود القطاع الخاص ونماذجًا 
من النتائج التي حققتھا المشروعات والشركات الزراعیة ونماذجًا من البرامج الخاصة باألمن الغذائي في الدول العربیة، إلى جانب 

استعراض نماذجًا من الجھود القطریة لتعزیز مسارات األمن الغذائي العربي. 
وفي ھذا الصدد یربط التقریر بین التطورات السنویة في أوضاع األمن الغذائي والجھود القطریة لتحقیقھ.

ویركز ھذا التقدیر على التطورات الحادثة في أوضاع األمن الغذائي من خالل الفترة 2003-2005 متضمنة إنتاج وتجارة 
واستھالك السلع الغذائیة وموازینھا التجاریة على مستوى الدول العربیة وعلى المستوى العربي اإلجمالي. 

ویقدم التقریر تحلیًال كمیًا ووصفیًا للتطورات الحادثة خالل سنوات الفترة 2003-2005 مع التركیز على التغیرات بین 
عامي 2004 و2005 باالعتماد على تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة لعام 2005. 

مقــدمـة
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تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

مؤشرات األمن الغذائي العربي 

1 - 1 مؤشرات المعروض من السلع الغذائیة: 

یوضح العرض التالي تطورات في مؤشرات المعروض من السلع الغذائیة الرئیسیة على كل من المستوى القومي مقارنة 
بنظیره العالمي، وعلى مستوى الدول العربیة. ومنھا یتبین أثر الجھود المبذولة لتطویر إنتاج الغذاء سواء على مستوى الوطن العربي 

أو مستوى العالم، إطار (1).

1 - 1 - 1 األرقام القیاسیة لإلنتاج العربي من الغذاء: 

تشیر األرقام القیاسیة إلنتاج الغذاء إلى التطور النسبي في قیمة اإلنتاج من مختلف السلع الغذائیة خالل الفترة 2003-
العربي  الغذائي  الناتج  لقیمة  إیجابي  تطور  إلى   (1-1) الجدول  بیانات  وتشیر  األساس،  فترة  في  اإلنتاج  بمتوسط  مقارنة   2005
والعالمي وإن كان یتسم بالبطء عام 2005 على المستوى العالمي وتراجعھ عام 2005 على المستوى العربي مقارنة بنظیره عام 

2004، كما في الشكل (1-1). 

جدول (1-1)  األرقام القیاسیة إلنتاج الغذاء بالوطن العربي والعالم
خالل الفترة 2005-2003

سنة األساس(2001-1999)

2005*20032004المنطقة

110113112الوطن العربي

107110111العالم

المصدر: منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

إطار (1): االتجاھات الحدیثة في اقتصادیات الغذاء

مر العالم بأزمة غذائیة حادة في منتصف السبعینات نتیجة لألحوال المناخیة غیر المواتیة لإلنتاج الزراعي وبخاصة 
في جنوب آسیا وأوروبا، وأمریكیا الشمالیة وروسیا. وقد تالزم ذلك  مع زیادة الطلب على استیراد محاصیل الحبوب 

و ارتفاع أسعار البترول مما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخالت النتاج الزراعي وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الغذائیة وبخاصة 
محاصیل الحبوب مع ندرتھا في مواجھة حجم الطلب علیھا. 

تالشت أزمة ارتفاع األسعار بعد انعقاد مؤتمر قمة الغذاء العالمي في عام 1974. و بحلول منتصف الثمانینات 
تضاعفت محزونات العالم من الحبوب. وارتفع إنتاج الحبوب خالل الثالثة عقود الماضیة بنسب نمو (3.8%) للقمح، (%3) 

لألرز، (2.7%)  للذرة الشامیة – وھى معدالت تفوق معدالت النمو السكاني على المستوى العالمي. 
وباإلضافة إلى اتجاه إنتاج السلع الغذائیة بمعدالت تفوق معدالت النمو السكاني، تتضمن االتجاھات الحدیثة  

القتصادیات الغذاء في طیاتھا ما یلي:
• اإلنتاج الغذائي المستدام .
• الفقر واالستدامة البیئیة.

• قضایا أمن األسرة.
• تعزیز وتطویر تسویق وتجارة السلع الغذائیة.

• سالمة وأمان الغذاء.
     • الرقابة الغذائیة. 

     •     مكافحة نقص التغذیة في إطار برامج األمن الغذائي.

10



تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

شكل (1-1): األرقام القیاسیة إلنتاج الغذاء بالوطن العربي والعالم خالل الفترة (2005-2003)
سنة األساس (2001-1999)

1 - 1 - 2 األرقام القیاسیة إلنتاج المجموعات الغذائیة الرئیسیة: 

1 - 1 - 2 - 1 األرقام القیاسیة لمحاصیل الحبوب: 

توضح األرقام القیاسیة لمجموعة الحبوب أن إنتاجھا تطور بدرجة ملحوظة خالل األعوام الثالثة األخیرة على المستویین 
العربي والعالمي، وإن كان ھذا التطور أسرع على المستوى العالمي فإن تقدیرات عام 2005 تشیر إلى تراجعھ مقارنة بحجم اإلنتاج 
عام 2004، بینما تشیر التقدیرات إلى ارتفاع إنتاج ھذه المجموعة في الدول العربیة عام 2005 مقارنة بالعام السابق، ویرجع ذلك 
إلى أن اتجاه إنتاج محاصیل القمح والذرة واألرز یتجھ إلى االرتفاع المستمر على المستوى العربي خالل الفترة 2005-2003، 
بإنتاج عام  إلى تراجعھ عالمیًا عام 2005 مقارنة  التقدیرات  الذي تشیر  الذرة  إنتاج  فیما عدا  العالمي نفس االتجاه  ویتخذ اإلنتاج 
2004. ویالحظ أن إنتاج محصول الشعیر یتراجع على المستویین العربي والعالمي خالل نفس الفترة، وإن كان ذلك أكثر تذبذبًا على 
المستوى العالمي، ویوضح الرقم القیاسي لإلنتاج العربي للذرة الرفیعة تراجعھ بشدة عام 2004 ویعاود ارتفاعھ عام 2005، بینما 

یشھد اإلنتاج العالمي استقرارًا نسبیًا عامي 2004-2005 عند مستوى إنتاج فترة األساس، كما یوضحھ الجدول (2-1). 

جدول(1-2): األرقام القیاسیة إلنتاج مجموعة الحبوب
بالوطن العربي والعالم خالل الفترة 2005-2003

سنة األساس(2001-1999)

2005*20032004المجموعة السلعیة

   الحبوب  

136131135الوطن العربي

132144141العالم

 القمح 

148151153الوطن العربي

96107107العالم

 الشعیر

187166161الوطن العربي

106114102العالم

 الذرة الشامیة 

102105108الوطن العربي

106120115العالم

 الذرة الرفیعة والدخن

13286120الوطن العربي

1089999العالم

 األرز

108115119الوطن العربي

97101103العالم

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

            ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.
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شكل (1-2): األرقام القیاسیة إلنتاج الحبوب في الوطن العربي
 عام 2005 مقارنة بفترة األساس (2001-99)

1 - 1 - 2 - 2 األرقام القیاسیة لمجموعات السلع النباتیة:
تشیر األرقام القیاسیة التجاه إنتاج مجموعات الغذاء الرئیسیة النباتیة، أن ھناك ارتفاعًا في حجم اإلنتاج العربي من البقولیات 
رغم تراجعھ عام 2004 وعودتھ لمستواه مرة أخرى عام 2005 مقارنة بعام 2003، بینما استمر اإلنتاج العالمي في االرتفاع خالل 

تلك الفترة وإن كان بمعدالت أقل من الزیادة في اإلنتاج العربي مقارنة بفترة األساس. 
كما أن إنتاج محصول البطاطس، والذي یمثل مجموعة الدرنات في المنطقة العربیة، ارتفع بشكل واضح خالل السنوات 
2003-2005 مقارنة بفترة األساس واستقر في العامین األخیرین، بینما توجد حالة استقرار في الناتج العالمي تقارب مستوى اإلنتاج 

في فترة األساس. 
وعلى الرغم من أن إنتاج مجموعتي الخضر والفاكھة شھد ارتفاعًا من السنوات األخیرة مقارنة بفترة األساس، إال أنھ شھد 

استقرارًا نسبیًا بین عامي 2004-2005 على المستوین العربي والعالمي. 
ووضحت األرقام القیاسیة لمجموعة الزیوت النباتیة تراجعًا واضحًا في إنتاجھا على المستویین العربي والعالمي مقارنة بفترة 
األساس، وفي المقابل ینمو اإلنتاج العربي والعالمي من السكر المكرر، وإن كان ھذا النمو أسرع في الدول العربیة منھ عالمیًا. وھو 

ما یوضحھ الجدول (1-3) والشكل (3-1). 

جدول (1-3): األرقام القیاسیة إلنتاج مجموعات الغذاء النباتیة
               بالوطن العربي والعالم خالل الفترة 2005-2003

                           سنة األساس (2001-1999)

2005*20032004المجموعة السلعیة
   البقولیات

131117132الوطن العربي
103111112العالم

 البطاطس (البطاطا)
128138138الوطن العربي

101105102العالم
 الخضر 

102115114الوطن العربي
109114116العالم

 الفاكھة
105105105الوطن العربي

106109109العالم
 الزیوت النباتیة 

909290الوطن العربي
678790العالم

 السكر (المكرر ) 
120122124الوطن العربي

86112116العالم * تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

           ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.
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شكل (1-3): األرقام القیاسیة إلنتاج مجموعات الغذاء النباتیة بالوطن العربي 
والعالم عام 2005 مقارنة بفترة األساس (2001-99)

1 - 1 - 2 - 3 األرقام القیاسیة لمجموعات سلع المنتجات الحیوانیة: 

یوضح الجدول (1-4) والشكل (1-4) أن إنتاج مجموعة اللحوم الحمراء شھد تراجعًا ملحوظًا في السنوات الثالث األخیرة 
مقارنة بفترة األساس، بینما تشھد نموًا مضطردًا على المستوى العالمي، بینما شھد إنتاج اللحوم البیضاء نموًا متزایدًا على المستویین 
العربي والعالمي. وبالمثل شھد إنتاج مجموعة األلبان ومنتجاتھا نموًا متزایدًا ومتسارعًا في الوطن العربي لتطور ھذه الصناعة، بینما 

شھد الناتج العالمي استقرارًا نسبیًا یعادل إنتاج فترة األساس تقریبًا. 
كما یوضح الجدول السابق أن اإلنتاج العربي من األسماك والذي یتمثل في اإلنتاج من المصاید واالستزراع قد شھد تطورًا 
ملحوظًا بین عامي 2003 و2004 إال أنھ تراجع قلیًال عام 2005، وإن كان اإلنتاج في السنوات الثالث یرتفع بشكل ملحوظ مقارنة 

بفترة األساس، وعلى المستوى العالمي فإن اإلنتاج السمكي شبھ مستقر، إطار (2). 

جدول (1-4): األرقام القیاسیة إلنتاج مجموعات الغذاء الحیوانیة
بالوطن العربي والعالم خالل الفترة 2005-2003

سنة األساس(2001-1999)

2005*20032004المجموعة السلعیة

   اللحوم الحمراء

758082الوطن العربي

108112114العالم

 لحوم الدواجن

112121124الوطن العربي

111115118العالم

 األلبان ومنتجاتھا 

111114117الوطن العربي

106107109العالم

 األسماك
110128125الوطن العربي

103103104العالم

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

           ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.
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إطار (2): االستزراع السمكي في الوطن العربي

تعتبر األسماك من المصادر الغذائیة الھامة بالنسبة لإلنسان إذ تشكل مصدرا مھما للبروتین الحیواني في كثیر من 
البالد، وفي بعض الدول یمثل النصیب البروتین السمكي أكثر من 50% من مجموع اإلمدادات من البروتین الحیواني. كما 

أن تكالیف الحصول علیھ تكون غالبا أقل بكثیر مقارنة بتكالیف الحصول على البروتین من اللحوم األخرى.
وتشیر تقاریر المنظمة العالمیة لألغذیة والزراعة إلى تراجع وتدني مستوى إنتاج المصاید الطبیعیة المائیة بنسبة 
4،5% خالل الفترة المتراوحة من 1999 إلى 2003 بعد ما كانت نسبة معدل نمو اإلنتاج 3،6% خالل الثمانینات ویرجع 
ذلك نتیجة اإلفراط في االستغالل، التقلبات البیئیة والممارسات الالسلوكیة المتزایدة التي أثرت على المخزونات السمكیة 
والقدرة اإلنتاجیة للمسطحات المائیة وأدت إلى استنزاف عدد من أنواع األسماك. ولھذه األسباب شھد االستزراع السمكي في 
العالم تطورا مھمًا حیث تصاعد اإلنتاج من 16 ملیون طن سنة 1993 إلى 42 ملیون طن سنة 2003 أي بمعدل زیادة 

سنویة بنسبة 16% وتصبح مساھمتھ 32% من مجموع اإلنتاج العالمي للمصاید.
بالنسبة للوطن العربي، تشیر المعطیات اإلحصائیة المتوفرة إلى ارتفاع مجمل إنتاج الدول العربیة، سوى من أنشطة 
الصید أو االستزراع من 3،1 م.طن إلى 3،9 م.طن خالل الفترة 2000-2004 ما یقابل نسبة نمو سنویة تقدر بــ %6. 
كما شھد االستزراع السمكي تطورا متنامیا في إمدادات الغذاء خالل نفس الفترة وقفزت مساھمتھ من 13% سنة 2000 إلى 
24،5% سنة 2004. وكانت نسبة النمو السنویة بنحو 29%. ویتسم التطور بوجود تباین بین الدول على مستوى اإلنتاج 
السمكي المستزرع وبمحدودیة استخدام االستزراع السمكي البحري إذ یبقى ھذا النشاط منحصر في بعض الدول (تونس، 
المغرب، مصر والسعودیة) وال تزال إسھامات االستزراع المائي في اإلنتاج الكلي لألسماك ضعیفة رغم توفر مقوماتھ في 

كثیر من الدول. 
ومن الواضح أن ھنالك أسباب لعدم استغالل الموارد المائیة البحریة ولعل من أھمھا عدم تحدید المواقع الساحلیة 
المناسبة لتركیز مزارع بحریة، عدم التحكم في التقانات المستخدمة للحصول على الزریعة وال تزال اقتصادیات ھذا النشاط 

غیر مدروسة بالقدر الكافي في معظم الدول العربیة.
في إطار جھودھا للمساھمة في تنمیة وتطویر قطاع الثروة السمكیة الواعد، قامت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 
القیام بدراسات ومشروعات قطریة وقومیة نذكر من أھمھا  بإنجاز عدید األنشطة والبرامج ذات العالقة وذلك من خالل 
تلك المتعلقة بتطویر نظم تقدیر المخزون السمكي في الوطن العربي، تطویر نظم وتشریعات حمایة الموارد المائیة، تنمیة 
الثروة السمكیة في الوطن العربي، وتنمیة االستزراع السمكي في الوطن العربي، إضافة إلى عقد لقاء كبار المسؤولي الثروة 

السمكیة في الوطن العربي وتنظیم ورشة عمل تدریبیة حول تقدیر المخزون السمكي في الوطن العربي.
وإیمانا من المنظمة بأھمیة قطاع الثروة السمكیة ودوره في األمن الغذائي، قامت خالل سنة 2006 بانتداب خبیر أسماك 
للعمل بمقرھا وبتضمین خطط عملھا 2007-2012 برنامجا رئیسیا خاصا بتنمیة الثروة السمكیة وتربیة األحیاء المائیة 
البیئة البحریة، تنمیة المصاید الطبیعیة، تطویر وتنمیة االستزراع السمكي  یشتمل على محاور نخص بالذكر منھا حمایة 

وتصنیع وتسویق المنتجات السمكیة في الوطن العربي.

شكل (1-4): األرقام القیاسیة إلنتاج مجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة بالوطن العربي والعالم عام 
2005 مقارنة بفترة األساس (2001-99)
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تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

1 - 1 - 3 معدل التغیر النسبي إلنتاج مجموعات الغذاء الرئیسیة: 
1 - 1 - 3 - 1 معدل التغیر النسبي إلنتاج مجموعة الحبوب: 

تضم مجموعة الحبوب الرئیسیة في الوطن العربي القمح، الشعیر، الذرة الشامیة، والذرة الرفیعة، واألرز. وتشیر معدالت 
التغیر النسبي في إنتاج ھذه المجموعة بین عامي 2004-2005 إلى ارتفاعھا على مستوى الوطن العربي من نحو 54.3 ملیون طن 
عام 2004 إلى نحو 55.6 ملیون طن عام 2005 وبمعدل تغیر نسبي موجب یقدر بنحو 2.5%، مقارنة بتراجع نسبي على المستوى 

العالمي یقدر بنحو 1.9%. ویساھم اإلنتاج العربي من الحبوب بنحو 2.5% من اإلنتاج العالمي عام 2005. 
ویرجع ارتفاع إنتاج ھذه المجموعة عربیًا، للزیادات المتحققة في إنتاج محاصیل ھذه المجموعة عام 2005 باستثناء الشعیر 
المتحقق عام  إلى مستواھا  المجموعة  إنتاج ھذه  المتوقع عودة  العربي والعالمي. ومن  المستویین  إنتاجھ على  الذي یشھد تراجعًا في 
2003 والذي شھد تراجعًا ملحوظًا عام 2004 وبما یعادل 3.4% بسبب االنخفاض الواضح لكل من إنتاج الشعیر والذرة الرفیعة. 
ویمثل اإلنتاج العربي من القمح والشعیر حوالي 4.5% من اإلنتاج العالمي لكل منھما، بینما یعادل حجم اإلنتاج العربي نحو 1% فقط 

من اإلنتاج العالمي لكل من محصولي الذرة الشامیة واألرز. وكما یوضحھ الجدول (1-5) والشكل (5-1). 

جدول (1-5): إنتاج مجموعة الحبوب في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

معدل التغیر بین 2005*20032004المجموعة السلعیة
2004-2003

معدل التغیر بین 
2005-2004

     الحبوب  

3.422.52-56197.654276.855645.9الوطن العربي

1.87-2085773.82270359.82227980.08.85العالم

%2.692.392.50 

 القمح

27457.628065.028407.32.211.22الوطن العربي

0.28-561121.9629872.9628101.012.25العالم

%4.894.464.52 

 الشعیر

3.03-11.39-7338.06502.36305.4الوطن العربي

10.74-142971.1153830.1137302.37.60العالم

%5.134.234.59 

 الذرة الشامیة 

7267.47462.17663.02.682.69الوطن العربي

4.13-642712.0724515.1694575.612.73العالم

%1.131.031.10 

 الذرة الرفیعة والدخن

34.6838.77-7096.04635.46432.7الوطن العربي

8.220.37-93365.385691.586009.3العالم

%7.605.417.48 

 األرز

6384.46755.17008.75.813.75الوطن العربي

583002.3608367.86185354.351.67العالم

%1.101.111.13  

(باأللف طن)

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

           ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.
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تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

شكل (1-5): التغیر النسبي لكمیات اإلنتاج من  مجموعة الحبوب في الوطن العربي
بین عامي (2004-2005) مقارنة بمعدل التغیر بین عامي (2004-2003)

1 - 1 - 3 - 2 معدل التغیر النسبي إلنتاج مجموعات السلع النباتیة: 

وضح التغیر النسبي لمجموعة البقولیات انخفاض إنتاجھا عام 2004 إلى نحو 1.4 ملیون طن مقارنة بنحو 1.6 ملیون 
طن عام 2003، إال أنھ من المتوقع معاودة مستواھا عام 2005 لیبلغ نحو 1.6 ملیون طن تعادل 2.5% من حجم اإلنتاج 

العالمي. 
كما وضح مؤشر التغیر النسبي إلنتاج مجموعات الخضر والفاكھة والبطاطس بین عامي 2004-2005 استقرار 

مستوى إنتاجھا، وذلك عند نحو 44 ملیون طن لمجموعة الخضر تعادل نحو 5.2% من اإلنتاج العالمي، وعند نحو 27 ملیون 
طن لمجموعة الفاكھة تعادل نحو 5.3% من اإلنتاج العالمي، وعند حوالي 9.4 ملیون طن للبطاطس التي یعادل إنتاجھا نحو 

2.9% من حجم اإلنتاج العالمي عام 2005. 
وشھد إنتاج الزیوت النباتیة عربیًا تراجعًا نسبیًا عام 2005 ُقدر بنحو 2.1% مقارنة بإنتاجھا عام 2004 لتصل إلى 
نحو 1.5 ملیون طن عام 2005، تمثل نحو 1.4% فقط من حجم اإلنتاج العالمي. وعلى المستوى العربي یستمر إنتاج السكر 

الخام في االرتفاع لیصل لنحو 3 مالیین طن عام 2005 یساھم بنحو 2% من اإلنتاج العالمي، وھو ما یوضحھ الجدول (6-1) 
والشكل (6-1). 

جدول (1-6): إنتاج مجموعات السلع الغذائیة النباتیة الرئیسیة  في الوطن العربي
خالل الفترة 2005-2003

2005*20032004المجموعة السلعیة
معدل التغیر 
بین 2003-

2004

معدل التغیر بین 
2005-2004

 البقولیات

10.3512.09-1557.11396.01564.7الوطن العربي

57139.261122.661706.26.970.95العالم

%2.732.282.54 
البطاطس 
(البطاطا)

 

8659.09339.69378.67.860.42الوطن العربي
2.75-315755.2330125.0321060.94.55العالم

%2.742.832.92 

 الخضر 

1.09-39755.944535.244048.512.02الوطن العربي

809514.1843958.1855074.54.251.32العالم
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تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

%4.915.285.15 
 الفاكھة

0.090.85-26907.626882.727112.2الوطن العربي
0.41-494157.4511208.5509109.83.45العالم

%5.455.265.33 
 الزیوت النباتیة 

2.08-1513.11547.11514.92.24الوطن العربي

81982.6106457.0110327.129.853.64العالم

%1.851.451.37 

 السكر (الخام ) 

2900.22957.72991.11.981.13الوطن العربي

2.22-147669.7151138.2147781.82.35العالم

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

شكل (1-6): معدل التغیر النسبي لكمیات اإلنتاج من مجموعات السلع الغذائیة 
النباتیة الرئیسیة في الوطن العربي بین عامي (2005-2004) 

مقارنة بمعدل التغیر بین عامي (2004-2003)

1 - 1 - 3 - 3 معدل التغیر النسبي إلنتاج سلع المنتجات الحیوانیة: 
أشار معدل التغیر النسبي إلنتاج مجموعات سلع المنتجات الحیوانیة على المستوى العربي إلى ارتفاعھا عام 2005 

مقارنة بعام 2004، حیث ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء بنحو 2.7% لتصل لحوالي 4.1 ملیون طن تساھم بنحو 5.4% من حجم 
اإلنتاج العالمي. وارتفع إنتاج لحوم الدواجن بمعدل تغیر نسبي قدر بنحو 2.5% لیصل حجم إنتاجھا لنحو 2.9 ملیون طن تعادل 
3.6% من الناتج العالمي. كما ارتفع اإلنتاج العربي من األلبان ومنتجاتھا بین ھذین العامین لیصل نحو 22.8 ملیون طن یساھم 

بنحو 3.6% من حجم الناتج العالمي. 
وعلى الرغم من ارتفاع اإلنتاج العربي من األسماك إلى نحو 3.9 ملیون طن عام 2004 بارتفاع یقدر بنحو %15.6 

عن نظیره عام 2003، إال أنھ من المتوقع تراجعھ قلیًال وبنحو 2% لیصل عام 2005 إلى نحو 3.8 ملیون طن یساھم بنحو 
2.9% من اإلنتاج العالمي، وھو ما یوضحھ الجدول (1-7) والشكل (7-1). 
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المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

جدول (1-7): إنتاج مجموعات السلع الغذائیة الحیوانیة الرئیسیة  في الوطن العربي
خالل الفترة 2005-2003

(باأللف طن)

2005*20032004المجموعة السلعیة
بین  التغیر  معدل 

2004-2003

بین  التغیر  معدل 

2005-2004
     اللحوم الحمراء

2.622.73-4115.574007.784117.13الوطن العربي

73935.8775692.0776729.962.380.48العالم

%5.575.295.37 

 لحوم الدواجن

2661.712869.502941.287.812.50الوطن العربي

76636.2179164.8881004.823.302.32العالم

%3.473.623.63 
 األلبان ومنتجاتھا 

21675.0822166.2122842.932.273.05الوطن العربي

616038.99622141.47629240.120.991.14العالم

%3.523.563.63 

 األسماك

1.98-3372.883899.273822.0915.61الوطن العربي

132523.89133542.02134248.760.770.53العالم

%2.552.922.85  

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

شكل (1-7): معدل التغیر النسبي لكمیات اإلنتاج من مجموعات المنتجات الحیوانیة 
والسمكیة الرئیسیة في الوطن العربي بین عامي (2005-2004) 

مقارنة بمعدل التغیر بین عامي (2004-2003)
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تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

1 - 1 - 4 معدل التغیر النسبي لكمیات الصادرات والواردات العربیة من المجموعات الغذائیة الرئیسیة: 

اتسمت قیمة الصادرات العربیة من مجموعات الغذاء الرئیسیة بالثبات النسبي عند حوالي 4.8 ملیار دوالر عامي 2004-

بنحو  تغیر نسبي قدر  العامین بمعدل  بین ھذین  السلعیة  المجموعات  العربیة من ھذه  الواردات  قیمة  قلیًال  بینما تراجعت   ،2005

النسبیة في صادرات وواردات ھذه  التغیرات  لمحصلة  ملیار دوالر، وھو یرجع  إلى نحو 20.26  لیصل عام 2005   %1.16

المجموعات السلعیة، والذي یمكن توضیحھا فیما یلي:

1 - 1 - 4 - 1 التغیر النسبي لكمیات الصادرات والواردات من مجموعة الحبوب: 

یوضح الجدول (1-8)، أن كمیة الصادرات العربیة من إجمالي الحبوب والدقیق حققت زیادة موجبة بین عامي 2004-

2005 بمعدل تغیر نسبي قدر بنحو 3.1% لتصل لحوالي 2.8 ملیون طن عام 2005. وعلى الجانب اآلخر حققت كمیة الواردات 

من ھذه المجموعة معدل تغیر نسبي أكثر ارتفاعًا قدر بنحو 9.7% لیصل عام 2005 إلى نحو 49.3 ملیون طن، ویأتي ارتفاع 

كمیة الصادرات كنتیجة الرتفاع صادرات كل من القمح والدقیق والشعیر على الرغم من تراجع كمیة صادرات سلعتي الذرة الشامیة 

واألرز بین ھذین العامین. ویوضح الجدول السابق والشكل (1-8) ارتفاع واردات القمح والدقیق عام 2005 لتصل نحو 23.6 

ملیون طن بزیادة نسبیة قدرت بنحو 7.5%، كما ارتفعت واردات الذرة الشامیة بنحو 16.4% لتصل عام 2005 لنحو 10.9 ملیون 

طن، وارتفعت واردات الشعیر لتصل عام 2005 لنحو 7 مالیین طن بزیادة نسبیة تقدر بنحو 10.9% عن واردات عام 2004. 

وفي المقابل تراجعت واردات األرز بحوالي 7.9% لتقدر عام 2005 بنحو 3.2 ملیون طن، وتجدر اإلشارة إلى أن كمیة الصادرات 

العربیة من الحبوب ال تمثل سوى نحو 5.4% من حجم تجارة الحبوب في المنطقة العربیة. 

1 - 1 - 4 - 2 التغیر النسبي لكمیات الصادرات والواردات من مجموعات السلع النباتیة: 

تشمل ھذه المجموعات البطاطس (البطاطا)، البقولیات، الخضر، الفاكھة، السكر المكرر، والزیوت النباتیة. وقد أوضحت 

وواردات  أن صادرات   (9-1) والشكل   (8-1) بالجدول  والموضحة  المجموعات  لھذه  الخارجیة  للتجارة  النسبي  التغیر  مؤشرات 

البطاطس شھدت تراجعًا ملحوظًا بین عامي 2004-2005، حیث تراجعت الصادرات بنحو 6.2% مقابل تراجع للواردات یقدر 

بنحو 7.2%، وكان محصلة ذلك أن حققت تجارة البطاطس (البطاطا) فائضًا تصدیریًا على المستوى العربي بلغ كمیتھ في ھذین 

العامین نحو 77 ألف طن. 

إلى تراجع واضح في حجم الصادرات منھا بین عامي 2005-2004  البقولیات  النسبي لمجموعة  التغیر  وأشار معدل 

قدر بنحو 12%، بینما ارتفعت كمیة وارداتھا بنحو 2.8%. كما یوضح الجدول السابق تراجع كمیة صادرات مجموعة الخضر 

عام 2005 بمعدل تغیر نسبي یقدر بنحو 3.6% عن تلك الصادرات عام 2004، كما تراجعت واردات ھذه المجموعة بین نفس 

العامین بنحو 7.5%. أما تجارة مجموعة الفاكھة، فقد حققت تقدمًا واضحًا في صادراتھا بین عامي 2004 و2005، حیث قدرت 

ھذه الصادرات بنحو 1.73 ملیون طن عام 2005 بزیادة نسبیة تقدر بنحو 7.2% عن صادرات عام 2004، كما كان ھناك تراجع 

واضح في كمیة واردات الفاكھة بین نفس العامین قدر بنحو %6.2. 
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تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

وضمن ھذه المجموعات من المنتجات الغذائیة تأتي مجموعتا السكر المكرر والزیوت النباتیة، حیث إنھ على الرغم من انخفاض 
كمیات الصادرات العربیة وتجارة إعادة التصدیر التي تنشط في بعض دول الخلیج لسلعة السكر، فقد تراجعت ھذه الصادرات عام 
2005 بنحو 11.1% مقارنة بصادرات عام 2004، وفي االتجاه اآلخر ارتفعت الواردات العربیة من سلعة السكر بین نفس العامین 
بنحو 3.1%. وفي الجانب اآلخر شھدت مجموعة الزیوت النباتیة ارتفاعًا في حجم صادراتھا العربیة بین عامي 2004-2005 بنحو 
4.3%، بینما شھدت تراجعًا واضحًا في كمیة الوارد منھا بین نفس العامین قدر بنحو 18.3%، وھو ما یوضحھ الجدول (8-1) 

والشكل (9-1). 

شكل (1-8): معدل التغیر النسبي لكمیات الصادرات والواردات العربیة من مجموعة الحبوب
بین عامي 2005-2004

شكل (1-9) معدل التغیر النسبي لكمیات الصادرات والواردات العربیة 
من مجموعات السلع الغذائیة النباتیة الرئیسیة بین عامي (2005-2004)
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1 - 1 - 4 - 3 التغیر النسبي لكمیات الصادرات والواردات من مجموعة سلع المنتجات الحیوانیة: 

یشیر الجدول (1-8) والشكل (1-10) إلى معدل تغیر نسبي مرتفع في كمیات الصادرات العربیة من اللحوم، على الرغم 
اللحوم  ارتفعت صادرات  العربیة، حیث  بالمنطقة  الحیواني  القطاع  یتناسب مع حجم  والذي ال  الملحوظ في كمیاتھا  االنخفاض  من 
الحمراء عام 2005 إلى حوالي 30.8 ألف طن بزیادة نسبیة تقدر بنحو 20.1% عن تلك الصادرات عام 2004، كما ارتفعت 
الواردات العربیة من اللحوم الحمراء لتصل لنحو 597 ألف طن عام 2005 محققة زیادة نسبیة قدرت بنحو 3.7% عن واردات 

عام 2004. 

وكما حققت الصادرات العربیة من لحوم الدواجن ارتفاعًا نسبیًا قدر بنحو 37.3% بین عامي 2004-2005 لیصل لنحو 
24.7 ألف طن عام 2005. وعلى العكس من ذلك تراجعت الواردات العربیة من لحوم الدواجن عام 2005 حیث بلغت 784 ألف 

طن بتراجع نسبي یقدر بنحو 17% عن واردات عام 2004. 

كما تراجعت بشكل واضح التجارة العربیة من منتجات األلبان عام 2005، حیث تراجعت كمیات الصادر منھا إلى نحو 
909 ألف طن بتراجع نسبي یقدر بنحو 12.5% عن صادرات عام 2004، وفي نفس االتجاه تراجعت واردات ھذه المجموعة بمعدل 

تغیر نسبي قدر بنحو 8.5% بین نفس العامین لتصل عام 2005 إلى نحو 9.51 ملیون طن. 

وضمن ھذه المجموعة تأتي مجموعة األسماك، حیث أوضحت التغیرات تراجع الكمیات المصدرة والمستوردة في المنطقة 
العربیة منھا، حیث تراجعت الصادرات لتصل إلى نحو 598 ألف طن عام 2005 محققة انخفاضًا نسبیًا قدر بنحو 3.3% عن 

صادرات عام 2004، وبنفس القدر تراجعت الواردات العربیة من األسماك لتصل إلى نحو 507 ألف طن عام 2005، بتراجع 
نسبي ُقدر بنحو 3.3%عن كمیة الواردات عام 2004، ومع ذلك فإن مجموعة األسماك تظل من السلع الرئیسیة التي تحقق فائضًا 

كمیًا للتصدیر على المستوى القومي العربي. 

شكل (1-10): معدل التغیر النسبي لكمیات الصادرات والواردات العربیة 
من المنتجات الحیوانیة والسمكیة بین عامي 2005-2004

1 - 2 مؤشرات استھالك الغذاء: 

یمثل استھالك السلع الغذائیة وإشباع رغبات المستھلكین الھدف النھائي لمختلف األنشطة اإلنتاجیة والتجاریة، كما یمثل إحدى 
المكونات األساسیة لمفھوم األمن الغذائي. 

وتولي الدول العربیة اھتمامًا كبیرًا بتوفیر السلع الغذائیة وإتاحتھا للمستھلكین عن طریق ما تعده وتنفذه من سیاسات وبرامج 
تستھدف تطویر توفیر واستھالك السلع الغذائیة، إطار (3). 

المتاح  العربي متمثلة في  الوطن  العام في  المستوى  الغذاء على  التقریر مؤشرات استھالك  التالیة من  تستعرض األجزاء 
لالستھالك من السلع الغذائیة الرئیسیة ومتوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من تلك السلع، ومتوسط نصیب الفرد من مكونات 

الطاقة والبروتین والدھون واألرقام القیاسیة لمتوسط نصیب الفرد من المتاح من الغذاء.
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 1 - 2 - 1 المتاح لالستھالك من مجموعة سلع محاصیل الحبوب: 

السلع  لمختلف  الكلي  المجموع  من   %40 على  یزید  ما  الحبوب  محاصیل  سلع  مجموعة  من  المستھلكة  الكمیات  تمثل 
الغذائیة المكونة لسلة الغذاء العربیة، وھي تشكل الثقل الوزني لسلة الغذاء في الوطن العربي، وتشمل القمح والذرة الشامیة واألرز 

والشعیر.

  یمثل المتاح لالستھالك من مجموعة سلع محاصیل الحبوب في الوطن العربي عام 2005 نحو 5.34% من حجم المعروض 
العالمي من الحبوب عام 2003 والمقدر بنحو 1911 ملیون طن. 

وفیما بین عامي 2003 و2004 انخفض المتاح لالستھالك من جملة محاصیل الحبوب في الوطن العربي بنحو %4.4 
نتیجة لالنخفاض الذي صاحب حجم إنتاج وواردات الحبوب في الوطن العربي بین ھذین العامین، جدول (1-9). وفیما بین عامي 
2004 و2005 ارتفع المتاح لالستھالك من الحبوب بمعدل 5.8% تبعًا للزیادة التي تحققت لكل من إنتاج وواردات الحبوب بین 

العامین، شكل (11-1).

استمر المتاح لالستھالك من القمح في الوطن العربي في التزاید، وبمعدل 3.6% بین عامي 2003 و2004، و%3.9 
بین عامي 2004 و2005، حیث بلغت كمیتھ نحو 50.7 ملیون طن تعادل نحو 8.2% من حجم المعروض العالمي من القمح عام 

.2003

إطار (3): األمن الغذائي والتغذیة
- تعتبر قضیة تحسین التغذیة قضیة ذات أھمیة قصوى ومكون مھم من مكونات األمن الغذائي. 

- یعتبر سوء التغذیة انتقاصًا لحق أساسي من حقوق اإلنسان، وعرضًا من أعراض مشكالت الفقر والتخلف، وفي ذات 
الغرض فإنھ یعتبر سببًا لھذه المشكالت. 

- إن نقص فیتأمین (أ) یمثل مشكلة من مشكالت الصحة العامة فیما ال یقل عن 60 بلدًا. فھناك ما یقرب من 40 ملیون 
طفل یعانون من نقص فیتأمین (أ). ویتعرض نحو 29 في المائة من سكان العالم لنقص الیود. وعلى الصعید العالمي، 
یعاني زھاء 2 ملیار نسمة من نقص الحدید، كما أن النساء واألطفال قبل سن المدرسة معرضون بصفة خاصة لنقص 

الحدید. 
- إن مشكلة نقص التغذیة تتوازى مع مشكالت الصحة العامة المنتشرة والمتنامیة، التي تتمثل في السمنة وزیادة الوزن، 
ال في البلدان الغنیة بالقیاس إلى البلدان الفقیرة فحسب، بل أیضًا داخل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وخاصة في 
المناطق الحضریة. ھناك بعض الشروط المسبقة التي یتوجب الوفاء بھا قبل القیام بأي إجراءات لتحسین التغذیة وتشمل 

تلك الشروط ما یلي:
المعونة  وسیاسات  والتخزین،  بالتجارة،  (المتعلقة  اإلنمائیة  واالستراتیجیات  المناسبة  الكلیة  االقتصادیة  السیاسات   -

الغذائیة، أینما تكون مطبقة) التي تعد شرطًا مسبقًا لقیام اقتصاد فاعل قادر على النمو المعتمد على العمالة الكثیفة. 
- السیاسات والبرامج الرامیة إلى زیادة اإلنتاج الزراعي والنھوض باإلنتاجیة في البلدان منخفضة الدخل، والتي تعد 
شرطًا مسبقًا لضمان التغذیة الكافیة في المستقبل، وتضطلع نظم البحوث الزراعیة القطریة والدولیة الفاعلة بدور رئیسي 
في تحقیق ھذا الشرط المسبق لتحسین التغذیة على أسس مستدامة. وتتباین اإلجراءات المحددة التي یتعین اتخاذھا في 

ھذا المقام من بلد آلخر وتشمل ما یلي:
o برامج للتخفیف من وطأة الفقر (بما في ذلك برامج لتوفیر فرص العمل وتحسین البنیة األساسیة). 

تعالج  التي  إعانات األغذیة وقسائم األغذیة)،  باألغذیة والتغذیة (مثل برامج  المرتبطة  للبرامج  o تحقیق االستدامة 
بطریقة عملیة األسباب المباشرة النتشار سوء التغذیة في صفوف الفقراء. 

التدخالت التغذویة والصحیة المباشرة (مثل تغذیة فئات مستھدفة بعینھا، وبرامج المغذیات الدقیقة، والتوعیة التغذویة، وبرامج 
التغذیة المتكاملة، واإلجراءات المتعلقة بالصحة والصحة العامة، وبرامج اإلغاثة)، التي تعالج كل من األعراض واألسباب 
قصیرة ومتوسطة األجل للمشكالت التغذویة، شاملة المشكالت المتعلقة بالفئات مرتفعة الدخل، وذلك عن طریق التركیز على 

تغییر السلوك.

انخفاض حجم  نتیجة  الشامیة بنحو 6.9% بین عامي 2003 و2004  الذرة  المتاح لالستھالك من  انخفاض  بالرغم من 
وارداتھا، إال أنھ شھد ارتفاعًا ملحوظًا بین عامي 2004 و2005 وبنسبة 10.4% حیث بلغ نحو 18.5 ملیون طن یعادل نحو %2.8 

من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003.
بلغ معدل التغیر النسبي للمتاح لالستھالك من األرز بین عامي 2003 و2004 نحو 7.0% تبعًا للزیادة المحققة في إنتاج 
المحصول بین ھذین العامین والمقدرة بنحو 5.5%. وبین عامي 2004 و2005 ارتفع المتاح لالستھالك من األرز نحو %1.4 

حیث بلغ نحو 9.3 ملیون طن یعادل نحو 1.6% حجم المعروض منھ في العالم عام 2003.
أما المتاح لالستھالك من الشعیر فقد ازداد بنحو 2.4% بین عامي 2003 و2004، وبنحو 5.3% بین عامي 2004 

و2005 حیث بلغ نحو 13.3 ملیون طن في عام 2005، یعادل نحو 9.5% من حجم المعروض منھ في العالم عام 2003.
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جدول (1-9): المتاح لالستھالك من مجموعة سلع محاصیل الحبوب
في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

السلع 
الغذائیة

معدل التغیر بین عامي الوطن العربي
2003 و2004 (%)

معدل التغیر بین 
عامي 2004 
و2005 (%)

العالم 2003
نسبة الوطن 
العربي للعالم 
(%) 2003

200320042005*

مجموعة 
الحبوب

10091696521.4102147-4.45.819117785.3

47063.64875450656.23.63.95759428.2القمح

الذرة 
الشامیة

17958.916720.618456.7-6.910.46514802.8

8582.89184.69313.77.01.45735221.6األرز

12321.912618.413292.32.45.31398889.5الشعیر

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

(ألف طن)

شكل (1-11): معدل التغیر النسبي في قیمة الفجوة الغذائیة 
من مجموعة سلع محاصیل الحبوب خالل الفترة (2005-2003)

1 - 2 - 2 المتاح لالستھالك من مجموعة سلع اإلنتاج النباتي:

بجانب مجموعة الحبوب، تضم مجموعة سلع اإلنتاج النباتي الرئیسیة البطاطس والبقولیات والخضر والفاكھة والسكر 
والزیوت النباتیة.

  تبین مؤشرات استھالك تلك السلع ارتفاع المتاح لالستھالك من البطاطس بنحو 6% بین عامي 2003 و2004، وبنحو %0.4 
بین عامي 2004 و2005 حیث بلغ نحو 9.3 ملیون طن في عام 2005، یعادل نحو 2.88% من حجم المعروض منھا في العالم 

عام 2003، جدول (1-10) وشكل (12-1).
أدى انخفاض كل من إنتاج وواردات البقولیات بین عامي 2003 و2004 إلى انخفاض المتاح لالستھالك منھا بین ھذین 
العامین بنحو 7.2%. أما بین عامي 2004 و2005 ونتیجة لالرتفاع الذي تحقق في حجم إنتاج البقولیات فقد ارتفع المتاح لالستھالك 

منھا بنحو 9.8%، إذ بلغ نحو 2.5 ملیون طن یعادل نحو 4.3% من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003. 
شھد المتاح لالستھالك من الخضر ارتفاعًا ملحوظًا بین عامي 2003 و2004 وبمعدل نسبي مقداره نحو 12.4%. وفیما 
بین عامي 2004 و2005 تراجع حجم واردات الوطن العربي من الخضر ومن ثم تراجع المتاح لالستھالك منھا بنسبة 1.3%، لیبلغ 

نحو 44.4 ملیون طن في عام 2005 یعادل نحو 5.2% من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003. 
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أما المتاح لالستھالك من الفاكھة فقد ازداد بنحو1.5% بین 2003 و2004 وبنحو 0.3% بین عامي 2004 و2005 حیث 
بلغ نحو 28.4 ملیون طن في عام 2005 یعادل نحو 5.8% من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003. 

بالرغم من ارتفاع إنتاج السكر المكرر في الوطن العربي خالل سنوات الفترة 2003 – 2005، إال أن حجم وارداتھا شھد 
انخفاضًا متصًال خالل سنوات تلك الفترة األمر الذي أدى إلى انخفاض حجم المتاح لالستھالك من السكر المكرر بنحو 3.8% بین عامي 
2003 و2004، وبنحو 7% بین عامي 2004 و2005. ویقدر المتاح لالستھالك من السكر في الوطن العربي عام 2005 بنحو 7.1 

ملیون طن یعادل نحو 4.1% من حجم المعروض منھ في العالم عام 2003. 
تبع الزیادات المحققة في كل من إنتاج وواردات الزیوت النباتیة في الوطن العربي بین 2003 و2004 ارتفاعًا في حجم المتاح 
لالستھالك منھا بنحو 15.7%. وفیما بین عامي 2004 و2005 انخفض حجم واردات تلك السلع بنحو 26% تبعھ انخفاض بنحو %20 
في حجم المتاح لالستھالك منھا بین عامي 2004 و2005. ویقدر المتاح لالستھالك من الزیوت النباتیة في الوطن العربي عام 2005 

بنحو 4.0 ملیون طن یعادل نحو 3.9% من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003. 

جدول (1-10): المتاح لالستھالك من مجموعة السلع النباتیة
في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

المجموعة 
السلعیة

معدل التغیر بین الوطن العربي
عامي 2003 
و2004 (%)

معدل التغیر بین 
عامي 2004 
و2005 (%)

العالم 2003
نسبة الوطن 
العربي للعالم 
(%) 2003

200320042005*

8739.039261.049300.676.00.43225572.88البطاطس

7.29.8569514.33-2418.822245.752466.54البقولیات

1.38455315.2-40003.244951.0344361.112.4الخضر

27889.828296.528390.61.50.34890555.8الفاكھة

السكر 
المكرر

7894.57592.737062.65-3.8-7.01734904.07

الزیوت 
النباتیة

4310.44986.573988.8515.7-20.01030033.87

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

شكل (1-12): معدل التغیر النسبي للمتاح لالستھالك من سلع اإلنتاج النباتي 
في الوطن العربي خالل الفترة 2004-2003
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1 - 2 - 3 المتاح لالستھالك من مجموعة سلع اإلنتاج الحیواني:

تتأثر الكمیات المتاحة لالستھالك من مجموعة سلع اإلنتاج الحیواني في الوطن العربي بصفة رئیسیة بالتطورات في حجم 
إنتاجھا ووارداتھا، عدا األسماك التي تتأثر الكمیات المتاحة لالستھالك منھا بصفة رئیسیة بالتطورات في حجم إنتاجھا وصادراتھا.

  وفیما بین عامي 2003 و2004 أدت الزیادات المحققة في إنتاج وواردات األلبان في الوطن العربي إلى زیادة حجم المتاح 
لالستھالك منھا بنحو 1.7%. وبالرغم من استمرار ارتفاع إنتاج األلبان بین عامي 2004 و2005، إال أن تراجعًا ضئیًال في حجم 
الواردات أدى إلى تراجع الكمیات المتاحة منھا بین ھذین العامین بنحو 0.23%. ویعادل المتاح من األلبان في الوطن العربي عام 

2005 نحو 5.13% من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003، جدول (1-11)، وشكل (13-1). 

جدول (1-11): المتاح لالستھالك من مجموعة سلع اإلنتاج الحیواني
في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

المجموعة 
معدل التغیر بین الوطن العربيالسلعیة

عامي 2003 
و2004 (%)

معدل التغیر بین 
عامي 2004 
و2005 (%)

العالم 2003
نسبة الوطن 
العربي للعالم 
(%) 2003

200320042005*

0.236128405.13-31000.431521.231448.11.68األلبان

اللحوم 
2.452.76726406.45-4672.194557.734683.36الحمراء

اللحوم 
2.50755924.90-3527.483795.23700.237.59البیضاء

0.951264042.95-3278.243766.743731.1214.90األسماك

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

شكل (1-13): معدل التغیر النسبي للمتاح لالستھالك من مجموعة سلع اإلنتاج الحیواني 
في الوطن العربي خالل الفترة 2004-2003
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تبعًا لتراجع كل من  المتاح لالستھالك منھا بین عامي 2003 و2004 بنحو %2.45  وبالنسبة للحوم الحمراء تراجع 
إنتاجھا ووارداتھا بین ھذین العامین.

 وفیما بین عامي 2004 و2005 ازداد كل من إنتاج وواردات اللحوم الحمراء مما انعكس في زیادة حجم المتاح لالستھالك 
منھا بنحو 2.76%. ویعادل المتاح من اللحوم الحمراء في الوطن العربي عام 2005 نحو 6.45% من حجم المعروض منھا في 

العالم عام 2003. 
وبالنسبة للحوم البیضاء فقد ارتفع المتاح لالستھالك منھا بین عامي 2003 و2004 بنحو 7.59%، ما لبث أن تراجع بین 
عامي 2004 و205 بنحو 2.5% نتیجة للتراجع في حجم وارداتھا، حیث بلغ المتاح لالستھالك نحو 3.7 ملیون طن یعادل نحو 

4.9% من حجم المعروض منھا في العالم عام 2003.
المتاح لالستھالك من األسماك فقد ازداد بین عامي 2003 و2004 بنحو 15% نتیجة ارتفاع اإلنتاج العربي من  أما 

األسماك بین ھذین العامین. 
وبالرغم من أن عام 2005 شھد انخفاضًا في كل من إنتاج وواردات األسماك، إال أن انخفاض حجم صادرات األسماك 

ترتب عنھ استقرار حجم المتاح لالستھالك منھا في الوطن العربي في حدود 3.7 ملیون طن بین عامي 2004 و2005.

1 - 3 متوسط نصیب الفرد من السلع الغذائیة:

تأثرت كمیات االستھالك الفردي من مختلف السلع الغذائیة خالل الفترة 2003 -2005 بحجم المتاح الكلي من تلك السلع 
إضافة للتطورات في أعداد السكان. 

وفي معظم حاالت تلك السلع ازدادت الكمیات المتاحة لالستھالك بمعدالت تقل عن معدالت زیادة السكان وبخاصة بین 
عامي 2004 و2005، األمر الذي انعكس سلبًا على متوسط نصیب الفرد من مختلف تلك السلع بخاصة في عام 2005.

الغذاء في  الفرد من  انخفاض متوسط نصیب  بجدول (12-1)  الغذاء  الفرد من  لمتوسط نصیب  القیاسیة  األرقام  توضح 
معظم الدول العربیة وعلى المستوى العام للوطن العربي بیین عامي 2004 و2005، وبصورة أقل على المستوى العالمي شكل 

.(14-1)

1 - 3 - 1 متوسط نصیب الفرد من مجموعة الحبوب:

یعتبر متوسط االستھالك الفردي من الحبوب في الوطن العربي عامة من المستویات العالیة لتمیز النمط االستھالكي بارتفاع 
نسبة مكون الحبوب مقارنة بالسلع الغذائیة األخرى.

یقدر المتوسط العام لالستھالك الفردي من مجموعة الحبوب بنحو 333 كیلوجرام للفرد في عام 2003 انخفض بمعدل 
6.1% بین عامي 2003 و2004 ثم ارتفع بین عامي 2004 و2005 بحوالي 4.6% حیث بلغ نحو 327 كیلوجرام للفرد في 

عام 2004 مقارنة بنحو 304 كیلوجرام للفرد على المستوى العالمي عام 2003، جدول (1-13)، وشكل (14-1). 
عامي 2003  بین  بنحو %1.7  القمح  من  الفرد  نصیب  متوسط  تزاید  فقد  الحبوب،  محاصیل  سلع  بباقي  یتصل  وفیما 
و2004، وبنحو 2.7% بین عامي 2004 و2005. كما تزاید متوسط نصیب الفرد من األرز بنحو 5.1% بین عامي 2003 

و2004، وبنحو 0.2% بین عامي 2004 و2005. 
وفي الوقت الذي انخفض فیھ متوسط نصیب الفرد من الذرة الشامیة والشعیر بین عامي 2003 و2004 بنحو %8.6 

و5.2% على الترتیب، فقد تزاید متوسط نصیب الفرد منھما بین عامي 2004 و2005 بنحو 9.1% و4.1% على الترتیب.
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*200320042005الدولة
107.9120.5102.6األردن

53.956.255.6اإلمارات
119118.3117.7البحرین
125.6106.1104.1تونس 

118114.4112.6الجزائر
113.1122.5121.2 جیبوتي
107.5102.3100.9السعودیة
10597.4104.2السودان
113.1110.9106.8 سوریا
76.984.782.4 عمان

98.693.495 فلسطین
97.4105.3105.4 قطر

108115.8112.7 الكویت
94.996.695.5لبنان
97.894.492.6 لیبیا

104.8106.2106مصر 
120.7124.1109.3المغرب

99.596.191موریتانیا
9592.890.5 الیمن

102.2102.499.6متوسط الدول العربیة
102.6105.1104.5العالم

جدول (1-12): األرقام القیاسیة لمتوسط نصیب الفرد من الغذاء 
في الوطن العربي والعالم خالل الفترة 2003 – 2005

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 

المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.
          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

شكل (1-14): األرقام القیاسیة لمتوسط نصیب الفرد من الغذاء في الوطن العربي والعالم 
خالل الفترة (2003-2005) سنة األساس (2001-99)

(سنة األساس = 1999 – 2001)
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جدول (1-13): متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من مجموعة سلع محاصیل
الحبوب في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

السلع الغذائیة
الوطن العربي

معدل التغیر بین 

عامي 2003 

و2004

(%)

معدل التغیر بین عامي 

2004 و2005

(%)

العالم

2003

نسبة الوطن العربي 

للعالم 2003 (%)

200320042005*

6.14.6304.4107.4-332.7312.5326.8مجموعة الحبوب

155.2157.8162.11.72.791.7176.8القمح

8.69.1103.756.9-59.254.159.1الذرة الشامیة

28.329.729.85.10.260.948.9األرز

5.24.122.3190.7-43.140.942.5الشعیر

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

شكل (1-15): معدل التغیر النسبي في متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك 
من سلع محاصیل الحبوب الرئیسیة في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

1 - 3 - 2 متوسط نصیب الفرد من السلع النباتیة:

توضح بیانات جدول (1-14) وشكل (1-16) أن متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من مجموعة السلع النباتیة قد 
انخفض بین عامي 2004 و2005 لسلع البطاطس 

ونحو  للبطاطس  نحو %0.7  بین  تراوحت  وبمعدالت  النباتیة.  والزیوت  المكرر  والسكر  والفاكھة  والخضر  والبقولیات 
21% للزیوت النباتیة. 

أما فیما بین عامي 2003 و2004 فقد شھد متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك ارتفاعًا بالنسبة لجمیع تلك السلع 
عدا متوسط نصیب الفرد من السكر الذي تراجع بنحو 5.6% ومن الفاكھة الذي تراجع بنحو %0.4.

للسلع  بالنسبة  العالمي  نظیره  یفوق  العربي  الوطن  في  الفردي  االستھالك  معدل  فإن  للعالم  العام  المستوى  مع  بالمقارنة 
والخضر والفاكھة ویقل عنھا لسلع البطاطس والبقولیات والسكر المكرر والزیوت النباتیة، جدول (14-1).

(كیلوجرام/للفرد)
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جدول (1-14): متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من مجموعة السلع النباتیة
في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

(كیلوجرام/للفرد)

المجموعة 
السلعیة

معدل التغیر بین عامي الوطن العربي
2003 و2004

(%)

معدل التغیر بین عامي 
2004 و2005

(%)

العالم
2003

العربي  الوطن  نسبة 
للعالم 2003 (%)

200320042005*

0.751.457.9-28.830.029.84.1البطاطس

2.99.384.9-7.48.17.99.7البقولیات

2.5134.8105.3-131.9145.5141.910.3الخضر

0.877.6117.1-0.4-92.091.690.8الفاكھة

السكر 
المكرر

26.024.622.6-5.6-8.127.681.9

الزیوت 
النباتیة

14.216.112.813.6-20.916.477.8

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
األغذیة  منظمة  ـ  مختلفة.  أعداد  العربیة،  الزراعیة  لإلحصاءات  السنوي  الكتاب  الزراعیة،  للتنمیة  العربیة  المنظمة  تقدیرات  من  - حسبت  المصدر: 

والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

شكل (1-16): معدل التغیر النسبي في متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك 
من مجموعة السلع النباتیة
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1 - 3 - 3 متوسط نصیب الفرد من سلع اإلنتاج الحیواني:

النباتیة وانخفاضھا من المصادر  المكونات من المصادر  الغذائي في الوطن العربي عامة بارتفاع نسبة  یتصف االستھالك 
الحیوانیة، مما یعكس اختالل المكونات الغذائیة وانخفاض نوعیة الغذاء.

وبالرغم من ذلك فان بیانات جدول (1-15) تشیر إلى أن متوسط نصیب الفرد من األلبان ومنتجاتھا واللحوم الحمراء في 
الوطن العربي تفوق نظیراتھا على المستوى العالمي بنحو 3.0% و29% على الترتیب. وقد شھد متوسط نصیب الفرد من ھاتین 
على  الحمراء  واللحوم  ومنتجاتھا  لأللبان  و%4.22  بنحو.%16  و2004   2003 عامي  یبن  تراجعا  العربي  الوطن  في  السلعتین 
الترتیب. وفیما بین عامي 204 و2005 تراجع متوسط نصیب الفرد من األلبان ومنتجاتھا بنحو 1.4% في حین ازداد متوسط نصیب 

الفرد من اللحوم الحمراء بنحو 1.55%، شكل (17-1).
وبینما یقارب متوسط نصیب الفرد من األسماك في الوطن العربي نظیره على المستوى العالمي، فان متوسط نصیب الفرد 
من اللحوم البیضاء یعادل نحو 59% من نظیره على المستوى العالمي. وفیما بین عامي 2003 و2004 ارتفع متوسط نصیب الفرد 
من ھاتین السلعتین بنحو 5.6% و12.8% على الترتیب، ثم تراجع بین عامي 2004 و2005 بنحو 3.6% و2.1% للسلعتین على 

الترتیب.

جدول (1-15): متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من مجموعة سلع اإلنتاج الحیواني
في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

المجموعة 
السلعیة

معدل التغیر بین عامي الوطن العربي
2003 و2004

(%)

معدل التغیر بین عامي 
2004 و2005

(%)

العالم
2003

نسبة الوطن 
العربي للعالم 
(%) 2003 200320042005*

األلبان 
ومنتجاتھا

102.2102.0100.6-0.16-1.4097.6103.09

اللحوم 
الحمراء

15.414.815.0-4.221.5511.6129.18

اللحوم 
البیضاء

11.612.311.85.64-3.641298.66

2.1120.159.39-10.812.211.912.82األسماك

(كیلوجرام/للفرد)

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

شكل (1-17): معدل التغیر النسبي في متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك 
من مجموعة سلع اإلنتاج الحیواني في الوطن العربي خالل الفترة 2004-2003
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1 - 3 - 4 معدالت استھالك الفرد من مكونات الطاقة والبروتین والدھون في الوطن العربي:

تتیح إحصاءات استھالك السلع الغذائیة في الوطن العربي إمكانیة استعراض بعض المؤشرات التي یمكن بمقتضاھا التعرف 
على الوضع الغذائي على المستویات القطریة والمستوى العام في الوطن العربي فیما یتصل بنصیب الفرد من مكونات الطاقة (السعرات 
الحراریة) والبروتین والدھون. كما تفید تلك المؤشرات في مقارنة الوضع الغذائي للمستھلك فیما بین دول الوطن العربي من ناحیة، وبین 

الوطن العربي والمستوى العام للعالم من ناحیة أخرى. 
الیومي لنصیب الفرد العربي من السعرات الحراریة والبروتین  البیانات جدول (1-16) یتضح استقرار المتوسط  ومن واقع 
والدھون فیما بین عامي 2002 و2003 في حدود 2880 سعرًا حراریًا. وحوالي 78 جرام بروتین، و82 جرامًا من الدھون. ومقارنة 
یفوق نظیره على  الحراریة والبروتین والدھون  السعرات  العربي من  الوطن  المستھلك في  فإن متوسط نصیب  للعالم،  العام  بالمتوسط 

المستوى العالمي. 
فیما یتصل بمصادر تلك المكونات، فتوضح بیانات جدول (1-16) أن المستھلك في الوطن العربي یعتمد على المصادر النباتیة 
البروتین، وحوالي 68.8% من  احتیاجاتھ من  الحراریة، ونحو 69.6 من  السعرات  الیومیة من  احتیاجاتھ  لتوفیر نحو 84.5% من 
احتیاجاتھ من الدھون. وتوفر المصادر الحیوانیة نحو 15.5%، 30.4%، 31.2% من احتیاجاتھ من السعرات الحراریة والبروتین 

والدھون، على الترتیب. 
أما على المستوى العالمي فترتفع مساھمة المصادر الحیوانیة في توفیر الغذاء مقارنة بالوطن العربي، حیث توفر نحو %16.6 

من السعرات الحراریة و38.4% من البروتین وحوالي 44.9% من الدھون.

1 - 4 مؤشرات الفجوة الغذائیة واالكتفاء الذاتي:
1 - 4 - 1 األرقام القیاسیة لقیمة الفجوة من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسیة:

بالرغم من االرتفاع المستمر لسكان لوطن العربي، وارتفاع الطلب على السلع الغذائیة فان الزیادة المحققة في إنتاج تلك السلع 
في الوطن العربي ساعدت في الحد من تفاقم الفجوة الغذائیة لمجموعات السلع الغذائیة الرئیسیة وأدت إلى تراجع قیمة فجوة تلك السلع من 

نحو 16.0 ملیار دوالر في عام 2004 إلى نحو 15.5 ملیار دوالر في عام 2005. 
وتشیر بیانات جدول (1-17) أن الرقم القیاسي لقیمة تلك الفجوة انخفض من نحو 125% في عام 2004 إلى نحو %108 
في عام 2005. ویرجع ذلك بصفة رئیسیة إلى تراجع قیمة الفجوة الغذائیة من جملة الحبوب بما فیھا القمح والدقیق، والبطاطس والخضر 

والفاكھة والسكر المكرر واللحوم البیضاء رغم ارتفاعھا لباقي السلع.
جدول (1-16): متوسط نصیب الفرد الیومي من السعرات الحراریة والبروتین والدھون* 

في الوطن العربي والعالم خالل عامي 2002 و2003

نسبة من العالم عام 2003 (%)20022003المكون الغذائيالمصدر
نسبة المكون 

عام 2003 (%)
الحیوانيالنباتي

الوطن العربي 
 

28812880102.884.515.5سعرات
جملة

78.378.4103.769.630.4بروتین 

82.582.3106.268.831.2دھون 

 24362435104.2100سعراتنباتي

 53.554.6117.2100بروتین 

 57.656.6132.6100دھون 

100 445.2445.295.7سعراتحیواني

100 24.823.882.1بروتین 

100 24.925.773.9دھون 

العالم 
2804280210083.416.6سعرات 

75.375.610061.638.4بروتینجملة

77.577.510055.144.9دھون 

 23362337100100سعراتنباتي

 46.646.6100100بروتین 

 42.742.7100100دھون 

100 468465100سعراتحیواني

100 28.729100بروتین 

100 34.834.8100دھون 
..FAO، Food Balance Sheet 2005 :كمیات البروتین والدھون بالجرام في الیوم. المصدر *
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جدول (1-17): األرقام القیاسیة لقیمة فجوة مجموعات السلع الغذائیة الرئیسیة
خالل الفترة 2002- 2005

(سنة األساس=2001-1999)

*2002200320042005المجموعات الغذائیة

113106135129جملة الحبوب

12797125117القمح والدقیق

17915713389البطاطس

101100106115جملة البقولیات

97669396جملة الخضر

1188313593جملة الفاكھة

989210297السكر

129135108122الزیوت النباتیة

111123123125جملة اللحوم

108111119124اللحوم الحمراء

115141129125اللحوم البیضاء

959482211األسماك

106120112114األلبان ومنتجاتھا

112110125108اإلجمالي

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

1 - 4 - 2 قیمة الفجوة الغذائیة لمجموعة سلع محاصیل الحبوب:

بلغت قیمة فجوة سلع محاصیل الحبوب نحو 8.5 ملیار دوالر وبزیادة نحو 8% عن عام 2004. وتمثل قیمة فجوة القمح نحو 
42% من قیمة فجوة سلع محاصیل الحبوب في عام 2005، في حین تمثل قیمة فجوة الذرة الشامیة نحو 17.4% وقیمة فجوة األرز 

نحو 12.5% وقیمة فجوة الشعیر نحو 11.2%، جدول (1-18) وشكل (18-1).
وفیما بین عامي 2003 و2004 ارتفعت قیمة فجوة القمح بنحو 3.6% وقیمة فجوة األرز بنحو 7% وقیمة فجوة الشعیر 

بنحو 2.4%، في حین انخفضت قیمة فجوة الذرة الشامیة بنحو %6.9.
وبین عامي 2004 و2005 ارتفعت قیمة فجوة الذرة الشامیة بنحو 10.4% وقیمة فجوة األرز بنحو 1.4% وقیمة فجوة 

الشعیر بنحو 5.3%، في حین انخفضت قیمة فجوة القمح بنحو %10.6.
شكل (1-18): معدل التغیر النسبي في قیمة الفجوة الغذائیة 

من مجموعة سلع محاصیل الحبوب خالل الفترة (2005-2003)
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معدل التغیر بین عامي الوطن العربيالسلع الغذائیة
2003 و2004

(%)

معدل التغیر بین عامي 
2004 و2005

(%)

نسبة من قیمة 
فجوة الحبوب

(%)

200320042005*

6996.87852.88484.012.28.0100.0مجموعة الحبوب

10.642.6-2935.64038.93611.33.6القمح

6.910.417.4-1422.51459.41472.3الذرة الشامیة

1047.61171.61056.77.01.412.5األرز

857.1827.3948.32.45.311.2الشعیر

جدول (1-18): قیمة الفجوة الغذائیة من مجموعة سلع محاصیل الحبوب
في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

1 - 4 - 3 قیمة الفجوة الغذائیة لمجموعة السلع النباتیة:

بلغت القیمة اإلجمالیة لفجوة سلع البطاطس والبقولیات والخضر والفاكھة والسكر المكرر والزیوت النباتیة نحو 3.6 ملیار 
البقولیات  النباتیة والسكر المكرر بنحو 37% و34.8% من تلك القیمة، في حین تساھم  دوالر في عام 2005. وتساھم الزیوت 
بنحو 11% والفاكھة بنحو 8.9% والخضر بنحو 5.8%، وتبلغ مساھمة البطاطس نحو 2.5%، جدول (1-19) وشكل (19-1). 
وفیما بین عامي 2003 و2004 ارتفعت قیمة فجوة البقولیات بنحو 8% وقیمة فجوة الخضر بنحو 69% وقیمة فجوة الفاكھة بنحو 
26%، وقیمة فجوة الزیوت النباتیة بنحو 41%، في حین انخفضت قیمة فجوة البطاطس بنحو 37% وقیمة فجوة السكر المكرر 

بنحو %6.
وبین عامي 2004 و2005 ارتفعت قیمة الفجوة بنحو 1% للبطاطس ونحو 7.5% للبقولیات، ونحو 4.9% للخضر، 

ونحو 4.4% للسكر، ونحو 15.4% للفاكھة ونحو 40% للزیوت النباتیة. 

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

(ملیون دوالر)

جدول (1-19): قیمة الفجوة الغذائیة من مجموعة السلع النباتیة
في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

المجموعة السلعیة

معدل التغیر الوطن العربي
بین عامي 

 2003
و2004

(%)

معدل التغیر 
بین عامي 

 2004
و2005

(%)

نسبة من قیمة 
فجوة السلع 

النباتیة
(%) 200320042005

37.01.02.5-140.388.489.3البطاطس

340.6367.9395.48.07.511.0البقولیات

117.4198.0207.868.74.95.8الخضر

15.48.9-300.0378.9320.526.3الفاكھة

5.84.434.8-1270.11196.21248.4السكر المكرر

39.937.0-1568.82212.71330.041.0الزیوت النباتیة

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

(ملیون دوالر)
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شكل (1-19): معدل التغیر النسبي في قیمة الفجوة الغذائیة
من مجموعة السلع الغذائیة النباتیة الرئیسیة في الوطن العربي

خالل الفترة (2005-2003)

1 - 4 - 4 قیمة الفجوة الغذائیة لمجموعة سلع اإلنتاج الحیواني:

بلغت القیمة اإلجمالیة لفجوة سلع اإلنتاج الحیواني بما فیھا بیض المائدة نحو 4.3 ملیار دوالر في عام 2005. وتساھم األلبان 
ومنتجاتھا بنحو 54.2% من ھذه القیمة في حین تساھم اللحوم الحمراء بنحو 24.9% وتساھم اللحوم البیضاء بنحو 19.2%، جدول 

(1-20) وشكل (20-1).
أما األسماك فھي السلعة الرئیسیة التي تحقق فائضًا تجاریًا على المستوى العام في الوطن العربي. وقد ارتفعت قیمة ھذا الفائض 
بین عامي 2003 و2004 من نحو 314 ملیار دوالر إلى نحو 898 ملیار دوالر وبنسبة زیادة بلغت نحو 186.2%. وفي عام 2005 

بلغت قیمة الفائض نحو 861 ملیار دوالر منخفضة بذلك بنحو 4.1% عن عام 2004.

جدول (1-20): قیمة الفجوة الغذائیة من مجموعة سلع اإلنتاج الحیواني
في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

المجموعة 
السلعیة

معدل التغیر بین الوطن العربي
عامي 2003 

و2004
(%)

معدل التغیر بین 
عامي 2004 

و2005
(%)

نسبة من قیمة 
فجوة سلع اإلنتاج 

الحیواني

200320042005*

األلبان 
11.4354.17-2210.62603.32305.717.76ومنتجاتھا

اللحوم 
943.71037.51057.69.941.9324.85الحمراء

اللحوم 
16.7919.19-901.3981.8817.08.93البیضاء

 4.11-860.9186.17-897.8-313.7-األسماك

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.
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شكل (1-20): معدل التغیر النسبي في قیمة الفجوة الغذائیة من مجموعة 
سلع اإلنتاج الحیواني في الوطن العربي خالل الفترة (2005-2003)

ومقارنة بعام 2003، شھد عام 2004 ارتفاعًا في قیمة فجوة األلبان ومنتجاتھا واللحوم الحمراء واللحوم البیضاء بنحو 
17.8% و9.9% و8.9% على الترتیب.

أما فیما بین عامي 2004 و2005 فقد انخفضت قیمة فجوة األلبان ومنتجاتھا واللحوم البیضاء بنحو 11.4% و%16.8 
على الترتیب، في حین ارتفعت قیمة فجوة اللحوم الحمراء بنحو %1.9.

1 - 4 - 5 مساھمة المجموعات الغذائیة الرئیسیة في القیمة الكلیة للفجوة الغذائیة:

 توضح بیانات جدول (1-21) وشكل (1-21) أن مجموعة سلع محاصیل الحبوب تساھم بالنصیب األكبر في قیمة الفجوة 
بنحو  النباتیة  بنحو 14.1% والزیوت  األلبان ومنتجاتھا  تلیھا  بلغت نسبة مساھمتھا في عام 2005 نحو %52.2،  الغذائیة حیث 
8.1% والسكر المكرر بنحو 7.6%، ثم تأتي اللحوم الحمراء بنحو 6.4% واللحوم البیضاء بنحو 5.0%. وتشكل مساھمة الحبوب 
واأللبان ومنتجاتھا والزیوت النباتیة والسكر المكرر نحو 81.8% من قیمة الفجوة الغذائیة للسلع الرئیسیة. وترتفع النسبة إلى نحو 
93.2% بإضافة مساھمة كل من اللحوم الحمراء واللحوم البیضاء، فبینما تبلغ مساھمة قیمة فجوة باقي السلع الغذائیة مجتمعة بنحو 

جدول (1-21): مساھمة مجموعات السلع الغذائیة الرئیسیة%6.8. 
في القیمة الكلیة للفجوة الغذائیة في الوطن العربي عام 2005:

المجموعة السلعیة
المساھمة (%)

200320042005*

47.346.452.0مجموعة الحبوب

14.915.414.1األلبان ومنتجاتھا

10.613.18.1الزیوت النباتیة

8.67.17.6السكر المكرر

6.46.16.4اللحوم الحمراء

6.15.85.0اللحوم البیضاء

2.32.22.4البقولیات

2.02.22.2الفاكھة

0.81.21.3الخضر

0.90.50.6البطاطس

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.
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شكل (1-21): مساھمة المجموعات الغذائیة الرئیسیة في القیمة الكلیة 
للفجوة الغذائیة في الوطن العربي عام 2005

1 - 5 اتجاه معدالت االكتفاء الذاتي من المجموعات الغذائیة الرئیسیة:
1 - 5 - 1 معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعة سلع محاصیل الحبوب:

تعتبر مجموعة سلع محاصیل الحبوب من المجموعات الغذائیة ذات معدالت االكتفاء الذاتي المنخفضة حیث قدر معدلھا بنحو 
54.5% في عام 2005. وینطبق ذلك على كافة سلع محاصیل الحبوب عدا سلعة األرز التي تعتبر من السلع ذات معدالت االكتفاء 
المتوسطة، حیث بلغ معدلھا نحو 75.3% في عام 2005 مقارنة بنحو 73.5% في عام 2004 ونحو 74.4% في عام  الذاتي 

2003، جدول (22-1).
الفترة 2003  تراجعھا خالل سنوات  إلى  الحبوب  الذاتي من مجموعة سلع محاصیل  االكتفاء  اتجاه معدالت  بیانات  تشیر 
-2005 من نحو 57.3% في عام 2003 إلى نحو 56.2% في عام 2004 والى نحو 54.5%في عام 2005، إذ شھدت معدالت 

االكتفاء الذاتي من سلع القمح والذرة الشامیة والشعیر تراجعًا خالل تلك الفترة.

جدول (1-22): معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعة سلع محاصیل الحبوب
في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

*200320042005السلع

57.356.2354.48جملة الحبوب

58.3457.5656.08القمح والدقیق

40.4744.6341.52الذرة الشامیة

74.3973.5575.25األرز

56.1451.5349.48الشعیر

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.
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1 - 5 - 2 معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعة السلع النباتیة:

معدالت  ذات  األخرى  السلع  من  مجموعة  النباتیة  السلع  مجموعة  تضم  الحبوب  بجانب 
جدول  بیانات  تشیر  وكما  النباتیة.  والزیوت  المكرر  السكر  وھي:  المنخفضة  الذاتي  االكتفاء 
(23-1) فقد تراوحت معدالت االكتفاء الذاتي من السكر المكرر بین نحو 33.8% و35.8% في عامي 2003 و2004، ثم ارتفعت 
إلى نحو 39% في عام 2005. وبالنسبة للزیوت النباتیة تراوح المعدل بین نحو 35.1% في عام 2003 ونحو 31.0% في عام 

2004، ثم ارتفع إلى نحو 37.7% في عام 2005. 
وضمن مجموعة السلع النباتیة تأتي البقولیات وھي من المجموعات ذات معدالت االكتفاء الذاتي المتوسطة، إذ بلغ معدلھا 
نحو 64.5% في عام 2003 ونحو 66.2% في عام 2004، وتراجع إلى نحو 63.4% في عام 2005. ھذا إلى جانب مجموعات 
سلع الخضر والفاكھة وھي من المجموعات ذات معدالت االكتفاء الذاتي المرتفعة، حیث تحقق الخضر معدًال یزید على 99%، وتحقق 

الفاكھة معدًال یزید على %96. 

جدول (1-23): معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعة السلع النباتیة
في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

*200320042005السلع
99.08100.83100.84البطاطس

64.3766.1563.44جملة البقولیات
99.3899.0799.3جملة الخضر
96.489596.09جملة الفاكھة

33.835.8438.96السكر المكرر
35.1131.0337.69جملة الزیوت والشحوم

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

1 - 5 - 3 معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعة اإلنتاج الحیواني:

تشتمل مجموعة سلع اإلنتاج الحیواني األلبان ومنتجاتھا واللحوم الحمراء واللحوم البیضاء واألسماك. وكما أشرنا إلیھ سابقًا 
فإن األسماك ھي السلعة الرئیسیة التي تحقق فائضًا تصدیریًا على المستوى العام في الوطن العربي. 

وتشیر بیانات جدول (1-24) إلى أن معدل االكتفاء الذاتي لألسماك قد تراوح بین نحو 102.5% ونحو 102.4% في 
عامي 2004 و2005. 

أما باقي سلع المجموعة فتعتبر من السلع ذات معدالت االكتفاء الذاتي المتوسطة، وقد ارتفع المعدل بالنسبة لأللبان من نحو 
69.9% في عام 2003 إلى نحو 70.3% في عام 2004 وإلى نحو 72.6% في عام 2005. 

إلى نحو  البیضاء  للحوم  السنوات، في حین ارتفع  المعدل في حدود 88% خالل تلك  للحوم الحمراء فقد استقر  وبالنسبة 
79.5% في عام 2005 مقارنة بنحو 75.6% في عام 2004. 

جدول (1-24): معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعة سلع اإلنتاج الحیواني
في الوطن العربي خالل الفترة 2005-2003

*200320042005          السلع

69.9270.3272.64األلبان ومنتجاتھا

88.0987.9387.91لحوم حمراء

75.4675.6179.49لحوم بیضاء

102.89102.5102.44األسماك

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.
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الجزء الثاني
القضایا الرئیسیة والجھود المبذولة لتعزیز األمن الغذائي العربي
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تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

2 - 1 القضایا الرئیسیة المتعلقة باألمن الغذائي: 

استعرض ھذا الجزء من التقریر القضایا المرتبطة بتحقیق األمن الغذائي في الدول العربیة والتي من بینھا العوامل الطبیعیة 
سیاسات  واألسعار،  الدخول  مستویات  الرئیسیة،  الغذائیة  المحاصیل  من  والمحصودة  المزروعة  المساحات  المناخیة،  والظروف 
المخزون من السلع الزراعیة وتوفیر مستلزمات اإلنتاج شاملًة البذور المحسنة واألسمدة والمبیدات واآلالت والمعدات الزراعیة إضافًة 

لنظم تسویق وسالمة الغذاء والمعونات الغذائیة، إطار (4).

2 - 1 - 1 العوامل الطبیعیة والظروف المناخیة:

العربیة بحكم موقعھا  الدول  بھا  تتسم  التي  المناخیة  الطبیعیة والظروف  بالعوامل  تأثرًا واضحًا  الغذائیة  السلع  إنتاج  یتأثر 
الجغرافي مثل معدالت الھطول المطري ودرجات الحرارة وموجات الصقیع. وتعتبر قطاعات الزراعة المطریة من القطاعات األكثر 

تأثرًا بالعوامل الطبیعیة والظروف المناخیة في الدول العربیة. 
وبصفة عامة فإن معدالت الھطول المطري كانت جیدة خالل موسم 2004 /2005 في العدید من الدول العربیة ففي األردن 
على سبیل المثال كانت كمیات الھطول في معظم مناطق المملكة أعلى من معدالتھا السنویة، إال أن معدالت الھطول المطري كانت 
منخفضة في البادیة الشرقیة والجنوبیة. بلغت كمیة األمطار التراكمیة منذ بدایة الموسم ما یقارب من (8548) ملیون متر مكعب من 

إجمالي المعدل العام السنوي طویل األمد والبالغ (8338) ملیون متر مكعب وھذا یشكل 102% من المعدل طویل األمد. 
وتذبذبت درجات الحرارة حول معدلھا العام بشكل طبیعي خالل الموسم الشتوي الماضي وتأثرت المملكة بموجات باردة 
الثاني من كانون أول في بعض مناطق  التذبذب الطبیعي لدرجات الحرارة. وتشكل الصقیع في بدایة النصف  وأخرى دافئة ضمن 

األغوار الشمالیة والوسطى كمًا تشكل الصقیع واالنجماد في شباط في بعض مناطق البادیة الشرقیة وفي الشوبك.
تنفیذ  المختلفة. وقد أوشك  المتوفرة لألغراض  الجوفیة  المیاه  الزراعي أكثر من 70% من  القطاع  البحرین یستھلك  وفي 
المرحلة الثانیة من میاه الصرف الصحي المعالجة أن ینتھي وسیتم توفیر نحو 65 ملیون متر مكعب من ھذه المیاه بحلول عام 2010 
تساعد في ري حوالي 3000 ھكتار من المساحات الزراعیة. ویأتي ذلك في إطار جھود الدولة للمحافظة على خصوبة التربة حیث 
أدى استخدام المیاه الجوفیة لألغراض الزراعیة واالستخدامات األخرى إلى انخفاض مناسیب الخزانات الجوفیة ونتج عن ذلك تدھور 

في نوعیة المیاه وارتفاع متزاید في نسبة ملوحتھا.
وفي تونس شھد موسم 2005/2004 ظروفًا مناخیة جیدة خاصة بمناطق الشمال وبدرجة أقل بمناطق الوسط، في حین 

شھدت مناطق الجنوب نقصًا في كمیات األمطار المسجلة مقارنة بالمعدل العادي.
وقد بلغت واردات السدود الكبرى خالل موسم 2005/2004 حوالي 3.5 ملیار متر مكعب أي بزیادة نحو 207% عن 
المعدل العادي لھذه الفترة (1.7 ملیار متر مكعب)، ومقارنة بنحو 2.424 ملیار متر مكعب خالل موسم 2004/2003. وقد بلغت 
الكمیات المستغلة للري والتزود بالمیاه الصالحة للشراب خالل موسم 2005/2004 نحو 499 ملیون متر مكعب مقابل 510 ملیون 

متر مكعب خالل الموسم الماضي. 
الفالحیة على  بالمائة من األراضي  یعتمد نحو 93  الفالحي في تونس، حیث  الرئیسیة لإلنتاج  العوامل  المیاه عامًال من  وباعتبار 
األمطار و7 بالمائة مرویة، فقد أدت الكمیات المسجلة من األمطار خالل موسم 2005/2004 إلى جانب التدابیر التي اتخذت ونفذت 
بھدف تعظیم االستفادة من الظروف المناخیة المواتیة إلى تحقیق نتائج تعد طیبة فیما یتصل بإنتاج الحبوب وإنتاج البطاطس والخضر 

والمنتجات الحیوانیة.
كافیة على  األمطار  كمیات  كانت  بحالة متوسطة حیث  العموم  الزراعي 2005/2004 على  الموسم  تمیز  الجزائر  وفي 
مستوى مناطق زراعة الحبوب بخاصة من بدایة الموسم حتى نھایتھ ماعدا المنطقة الغربیة التي تمیزت بنقص األمطار وسوء توزیعھا 
أي كانت غیر منتظمة. باإلضافة إلى ذلك فقد تراجع معدل سقوط األمطار في عام 2005 مقارنة بعام 2004، وقد أدى ذلك إلى 
انخفاض إنتاجیة المحاصیل المطریة ونقص في مخزون السدود من المیاه مقارنة بالمواسم السابقة. وھذا ما أدى إلى عدم حصاد أكثر 
من 574000 ھكتار من المساحة اإلجمالیة للحبوب أي نحو 18% من المساحة المزروعة. وتتمركز معظم المساحة المتضررة من 

أثر الجفاف في مناطق الھضاب العلیا الغربیة. 
وفي سوریا شھد موسم 2005/2004 تناقصًا ملحوظًا في كمیات األمطار الھاطلة خالل أشھر مارس وأكتوبر ودیسمبر. 

وكانت أعلى معدالت ھطول مطري خالل أشھر ینایر وفبرایر ونوفمبر.
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إطار (4): البیئة االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة لألمن الغذائي

- اكتسبت مقتصدات الدول صیغة عالمیة خالل العقدین الذین أعقبا مؤتمر األغذیة العالمي الذي عقد في عام 1973. 
التي ترتبط  الھامة  البیئیة من القضایا  النمو السكاني والصحة والتوزیع العمراني والفقر والمشكالت  - تعتبر قضایا 

باألمن الغذائي. 
- تشتمل البیئة االجتماعیة السیاسیة واالقتصادیة التي تفضي إلى القضاء على انعدام األمن الغذائي ونقص التغذیة، 

وتكفل الغذاء للجمیع، ما یلي:
o أن تطبق البلدان نظمًا سیاسیة تقوم على قاعدة من التعددیة والمشاركة العریضة، بحیث تستجیب الحكومات في ظلھا 

لمطالب السكان وتكون مسؤولة أمامھم. 
o أن تعتمد الحكومات على استخدام الوسائل السلمیة لحل الخالفات الداخلیة ونزاعاتھا مع الحكومات األخرى. 

o أن تخصص الحكومات موارد محددة إلنجاز بعض األمور التي یتعذر على األسواق إنجازھا بطریقة جّیدة، والتي 
تعد ضروریة لتسییر االقتصاد والمجتمع بكفاءة وفاعلیة. 

o تحریر األسواق المحلیة والدولیة بما یسمح باستخدام الموارد على النطاق العالمي لبلوغ الحد األقصى من مستویات 
االستدامة ومعدالت نمو النشاط االقتصادي. 

تركیز االھتمام على المستوى القطري والدولي، على إیجاد الوسائل الكفیلة بمساعدة الفقراء على زیادة إنتاجیتھم، وبالتالي 
سد الثغرة القائمة بین األغنیاء والف

العاصي  المحلیة عدا حوضي  الثلوج واألمطار  تغذى من  مائیة رئیسیة  أحواض  المائیة على سبعة  الثروة  وتتوزع 
والجزیرة، حیث تتم مشاركة مصادر خارجیة في تغذیتھما، وبالتالي فإن غزارة المصادر المائیة تتبع كمیة الھطول المطري.

وفي السعودیة رغم استمرار حالة الجفاف خالل موسم 2005/2004، إال أن ذلك لم یؤثر على إنتاج السلع الغذائیة 
وذلك نتیجة لتطبیق سیاسات زراعیة تھدف إلى المحافظة على المیاه وتنمیة مصادرھا واستغاللھا االستغالل األمثل حیث زاد 

اإلنتاج من الحبوب والخضر والفاكھة.
وفي السودان تأثر إنتاج المحاصیل الحقلیة في القطاع المطري تأثرًا سلبیًا بتدني معدالت ھطول األمطار خالل موسم 
والقمح من محاصیل  والدخن  الرفیعة  الذرة  الھكتاریة  وإنتاجیتھا  تأثرت مساحاتھا  التي  المحاصیل  أھم  2005/2004. ومن 

الحبوب، والفول السوداني وزھرة الشمس من البذور الزیتیة.
وفي الصومال شھدت البالد موجات جفاف شدیدة خالل موسم 2005/2004 وتراوح معدل الھطول المطري خالل 
النصف األول من الموسم مابین 20 -50% من المعدل العام لسنوات عدیدة. وقد أدى ذلك إلى نقص كبیر في الغطاء النباتي 
ونفوق أعداد كبیرة من الماشیة، وتأثر عدد كبیر من المواطنین بنقص عرض السلع الغذائیة في األسواق مقابل الطلب علیھا مما 

أدى إلى ارتفاع أسعارھا بصورة ملحوظة في الشھور األخیرة من الموسم.
الھطول  متوسط  ویبلغ  الجوفیة،  الخزانات  مختلف  لتغذیة  الرئیسي  المصدر  ھي  األمطار  تعتبر  عمان  سلطنة  وفي 
المطري السنوي باألجزاء الساحلیة والصحراویة أقل من (40) ملم، أما في األجزاء الجبلیة فتبلغ (350) ملم في العام، وتوجد 
ثالثة مصادر أساسیة للمیاه بالسلطنة ھي المیاه السطحیة الممثلة باألفالج الغیلیة، والعیون وبعض تدفقات األودیة الدائمة، والمیاه 
الجوفیة الممثلة باألفالج واآلبار وتمثل 70% من إجمالي استخدامات المیاه بالسلطنة. ویبلغ إجمالي حجم "المیاه المتجددة " التي 
تتم تغذیتھا من األمطار حوالي 1300 ملیون متر مكعب في العام یتم تخزینھا بالخزانات الجوفیة المختلفة. وبالرغم من ارتفاع 
المتوسط العام لسقوط األمطار بالسلطنة من 78.1 ملم في عام 2004 إلى 81.2 ملم في عام 2005، فإن معدل الھطول 

المطري یعتبر منخفضًا مما أدى إلى بعض اآلثار السالبة على اإلنتاج الزراعي.
وقد ظھرت في السنوات األخیرة مشكلة ملوحة میاه اآلبار الجوفیة، بخاصة في المناطق الساحلیة من السلطنة نتیجة 
زحف میاه البحر وتداخلھا مع المیاه العذبة. وقد اعتمدت الدولة عدة برامج لمعالجة ھذه المشكلة ومحاولة الحد منھا لعل أھمھا 
دعم إدخال أنظمة الري الحدیثة لدى المزارعین للتقلیل من ضخ المیاه حیث بلغ عدد المزارع المنفذ بھا أنظمة الري الحدیثة 
خالل الفترة من (2001 – 2005) حوالي 451 مزرعة، كما تم تنفیذ ثالثة مشاریع لتحویل نظام الري باألفالج التقلیدي إلى 

نظام ري حدیث مما أدى إلى مردود اقتصادي واجتماعي وتنموي في ھذه المناطق.
وفي دولة فلسطین واجھ المنتجون ظروفًا قاسیة خالل الموسم الزراعي 2005/2004 فیما یتصل بتوفر میاه الري 
من مختلف مصادرھا، حیث تم تجریف عدد كبیر من اآلبار الجوفیة في المناطق الفلسطینیة بواسطة قوات االحتالل اإلسرائیلي 
أثناء االنتفاضة. وقد وصل عدد تلك اآلبار حوالي 100بئر، منھا 40 بئرًا في المناطق العسكریة المغلقة والحدودیة والقریبة من 
المستوطنات، األمر الذي أدى إلى عدم التمكن من تأھیلھا مما تسبب في جفاف مساحات كبیرة من األراضي المزروعة، وأثر 
ذلك بشكل سلبي على كمیة السلع الغذائیة فانخفضت الكمیة المنتجة من الخضر والفاكھة والمحاصیل الحقلیة بحوالي 84 ألف 
طن للموسم الزراعي 2004/ 2005 مقارنة بالموسم السابق 2004/2003 الذي بلغ فیھ إجمالي إنتاج تلك المحاصیل حوالي 
ملیون وأربعة وثمانین ألف طن. ھذا باإلضافة إلى أن معدل سقوط األمطار خالل الموسم الزراعي 2004/ 2005 كان أقل 

عن الموسم السابق وأقل من المتوسط العام للھطول المطري في الدولة.
وفي لبنان لم یشھد الموسم الزراعي 2005/2004 تغیرًا ملحوظًا مقارنة مع العام 2004/2003 من حیث توافر 
میاه الري. ونتیجة لذلك، لم تتغیر كمیات المیاه الجوفیة والسطحیة. وتعمل الدولة على تحسین إدارة واستغالل الموارد المائیة 

وتعظیم االستفادة منھا.
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وفي المغرب شھد موسم 2004-2005 ظروفًا مناخیة غیر مالئمة اتسمت بتدٍن واضٍح في معدالت الھطول المطري 
مع توزیع زمني غیر منتظم. وقد تركز الھطول المطري خالل فترتین محدودتین، خالل شھري أكتوبر 2004 وفبرایر 2005. 
كما عرف الموسم موجة استثنائیة من الصقیع ألحقت أضرارًا ببعض المزروعات، وبخاصة الخضر والفاكھة. ومما زاد من تدھور 
وضعیة الموسم غیاب األمطار منذ أوائل شھر مارس 2005، مصحوبًا بدرجات حرارة تفوق في الغالب المعدل المعتاد. وھكذا 

بلغ مجموع التساقط المطري حوالي 228 ملم مقابل 357 ملم، خالل السنة عادیة، أي بعجز یقدر بنسبة %36.
وفي الیمن، حیث االعتماد على األمطار بشكل رئیسي، بلغت المساحة المزروعة على األمطار خالل موسم 2004/
2005 حوالي 54% من إجمالي المساحة المزروعة، ویعتبر الموسم جیدًا من حیث كمیات وتوزیع الھطول المطري وأثر ذلك 

على زراعة وإنتاج المحاصیل. 

2 - 1 - 2 المساحات المزروعة والمحصودة من المحاصیل الغذائیة الرئیسیة: 

أثرت المساحات المزروعة وما تم حصاده فعًال من تلك األراضي على الكمیات المعروضة من الغذاء. وبلغت المساحة 
المزروعة في الوطن العربي عام 2004 نحو 69.6 ملیون ھكتار، مقارنة بنحو 70.16 ملیون ھكتار عام 2003، في حین 

شكلت المساحة المتروكة نحو 23% من جملة األراضي المزروعة عام 2004. 

المساحات المحصودة:
تدنت المساحات المحصودة من المساحات المزروعة للعدید من المحاصیل في بعض الدول العربیة نتیجة تأثرھا بقلة 

وعدم انتظام الھطول المطري خالل موسم 2004/ 2005.
 ففي األردن بلغت المساحة المزروعة لمحصول الشعیر نحو 34.22 ألف ھكتار في حین بلعت المساحة التي تم حصادھا نحو 

10.63 ألف ھكتار (31%). وبلغت المساحة
المزروعة بمحصول الذرة الصفراء نحو 101.6 ألف ھكتار في حین بلغت المساحة لتي تم حصادھا نحو 29 ألف ھكتار 

 .(%28.5)
وفي البحرین انخفضت األراضي المزروعة من 3807 ھكتار في موسم 2004/2003 إلى نحو 3594 ھكتار في 
والزراعات  بنحو %4  انخفضت  والتي  المستدیمة  الزراعات  االنخفاض  شمل  وقد   .%5.5 بنسبة  أي  موسم 2005/2004، 
والزحف  للري،  الصالحة  المیاه  توفر  لعدم  نتیجة  المزروعة  المساحات  تقلصت  وقد   .%11 بحوالي  انخفضت  التي  الموسمیة 

العمراني على األراضي الزراعیة، ورفض بعض المالك تأجیر األراضي أو زراعتھا أمًال في بیعھا لألغراض السكنیة. 
 4.9 منھا  ھكتار،  ملیون  بنحو10.5   2005/2004 موسم  خالل  المزروعة  األراضي  مساحات  قدرت  تونس  وفي 
ملیون ھكتار عبارة عن زراعات مطریة، وحوالي 4 مالیین ھكتار زراعات مرویة. ولم یشمل التدني في المساحات المزروعة 
والمغروسة كافة المساحات المزروعة بل اقتصر على مساحات الحبوب والبقولیات. وقد سجلت مساحة القمح الصلب انخفاضًا 

بنحو 6.4%، ومساحة القمح اللین انخفاضًا بنحو 3.2%، في حین انخفضت مساحة الشعیر بنحو %7.
وفي الجزائر تتأثر كمیات عرض الغذاء تأثرًا مباشرًا باألراضي المتاحة والمزروعة سواء من حیث مساحاتھا أو نوعیتھا 
ومقدرتھا على إنتاج السلع الغذائیة. وتنحصر معظمھا في مناطق جافة وشبھ جافة. وتقدر مساحة األراضي الزراعیة في الجزائر 

عام 2005 بنحو 8.37 ملیون ھكتار، منھا نحو 7.62 ملیون ھكتار (91%) زراعات مطریة. 
وتقدر مساحة األراضي المتروكة في الجزائر في الموسم الزراعي 2005/2004 بنحو 3.68 ملیون ھكتار. وتتمثل 
أھم أسباب ترك األراضي الزراعیة بورًا في عدم توفر الموارد المائیة الكافیة، وعدم توفر القدرات االستثماریة بالنسبة لبعض 
المزارعین. و قد تعرضت مساحات مختلف المحاصیل الرئیسیة في الجزائر للتقلبات السنویة، خاصة بالنسبة للزراعات المطریة 

مثل محاصیل الحبوب. وتقدر نسبة المساحة المحصودة بالنسبة للحبوب والبقولیات حوالي 82% و80% على الترتیب. 
وفي السعودیة بقیت مساحة األراضي المتاحة للزراعة كما ھي في موسم 2005/2004 مقارنة بالموسم السابق نتیجة لقرار إیقاف 
توزیع األراضي البور. كما انخفضت المساحة المزروعة مقارنة بما كانت علیھ في الموسم السابق من 1.21 ملیون ھكتار إلى 
1.17 ملیون ھكتار. إال أن ذلك لم یؤثر على كمیة اإلنتاج حیث زاد اإلنتاج الزراعي نتیجة لزیادة إنتاجیة وحدة المساحة 

في موسم 2005/2004 عن الموسم السابق.
بكمیات  الحبوب  تأثرت مساحات محاصیل  فقد  األمطار،  الحقلیة على  المحاصیل  اعتماد معظم مساحات  السودان حیث  أما في 
وتوزیع األمطار خالل موسم 2005/2004. وقد بلغت المساحة المحصودة من محصول الذرة الرفیعة نحو 1.96ملیون ھكتار 
تعادل نحو 57% من المساحة المزروعة بھذا المحصول. وبلغت المساحة المحصودة من محصول الدخن نحو 1.60 ملیون ھكتار 
تعادل نحو 54% من المساحة المزروعة. وبلغت المساحة المحصودة من محصولي السمسم والفول السوداني نحو 80% و%75 

من المساحة المزروعة بكل من ھذین المحصولین على الترتیب.
وفي سوریا كان ھناك تناقص ملحوظ بكمیات الھطول المطري خالل موسم 2005/2004. وكانت أعلى معدالت الھطول المطري 
خالل أشھر كانون الثاني وشباط وتشرین الثاني. وقد بلغت المساحة التي تم حصادھا من محصول الشعیر حوالي 663272 ھكتار 
تعادل نحو 49.7% من المساحة المزروعة. أما المساحة التي تم حصادھا بالنسبة لمحصول القمح فقد بلغت حوالي 1779845 

ھكتار تعادل نحو 93% من المساحة المزروعة.
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وفي الصومال تأثرت محاصیل الحبوب والبذور الزیتیة بشح األمطار خالل موسم 2005/2004. وقد تم حصاد نحو 51% من 
مساحات الذرة الرفیعة المزروعة ونحو 48% من مساحات الذرة الشامیة المزروعة. وبلغت النسبة نحو 66% لمحصول السمسم 

ونحو 65% للبقولیات ونحو 89% للفول السوداني.
وفي فلسطین لم یتمكن الفالحون من حصاد بعض مساحات محصول القمح حیث تم تجریفھا قبل حصدھا من قوات االحتالل، كما 

تم تجریف بیوت بالستیكیة مزروعة بالخیار والطماطم ومساحات كبیرة من محصول البطاطس.
وفي لبنان لم یطرأ أي تغیر ملحوظ على المساحات المزروعة في العام 2004 والتي بلغت 268300 ھكتار، مقارنة مع العام 
2003 حیث بلغت ھذه المساحة 267700 ھكتار أي بارتفاع طفیف بلغت نسبتھ 0.2%. وقد قسمت المساحة المزروعة في العام 

2004 على النحو التالي: 49% مرویة، 49% بعلیة و2% محمیة. 

2 - 1 - 3 مستویات الدخول: 

یمثل مستوى دخول األفراد أحد العوامل الرئیسیة في إمكانیة حصولھم على الغذاء بأنواعھ المختلفة وكمیاتھ، حیث یرتبط استھالك 
السلع الغذائیة وإمكانات الحصول علیھا بمستویات الدخول ومستویات أسعار السلع الغذائیة. وفیما یلي استعراض للتطورات في 

مستویات دخول األفراد في الوطن العربي ممثلة في اتجاه نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي والناتج الزراعي. 

اتجاه نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي:
یوضح الجدول (2-1) تطور نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى الدول العربیة خالل الفترة 2005-2002. 
وتشیر بیانات الجدول أن متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي على مستوى الوطن العربي قد ازداد من حوالي 2293 دوالراً / 
للفرد عام 2002 إلى حوالي 2493 دوالرًا / للفرد عام 2003، ثم إلى نحو 2833.0 دوالراً / للفرد عام 2004، ونحو 3080 
دوالرًا / للفرد عام 2005. وتقدر نسبة الزیادة خالل الفترة 2002-2005 بنحو 34.3%، وبنحو 8.7% بین عامي 2004 
و2005. بینما یقدر نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى العالم بأكثر من ضعف نظیره على المستوى العربي، 
حیث یقدر عام 2003 بنحو 5786 دوالرًا/ للفرد، وقد تراجع أیضًا بنحو 0.08% عام 2004 لیصل إلى نحو 5781 دوالرًا/ 

للفرد.

القطاعات  الدخل وحجم  لتنوع مصادر  وفقًا  العربیة  الدول  بین  فیما  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد  نصیب  ویتباین 
االقتصادیة بالدولة وعدد سكان كل منھا، حیث یصل متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي أقصاه في الدول المنتجة للبترول، 
ویتدنى في الدول التي تعتمد اقتصادیاتھا على قطاعات محدودة العائد كالزراعة. وكما ھو موضح بالجدول (2-1) فإن نصیب 
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2005 یزید على المتوسط العام للوطن العربي في تسع دول عربیة ھي قطر، اإلمارات، 

الكویت، البحرین، السعودیة، عمان، لیبیا، لبنان وتونس. أما في باقي الدول العربیة فإنھ یقل عن المتوسط العام للوطن العربي. 

وتشیر البیانات إلى االتجاه المتزاید لمتوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي في الدول العربیة. فبین عامي 2004 و2005 
كان معدل التغیر موجبًا في معظم الدول العربیة حیث ازداد المتوسط العام بنحو %8.7. 
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جدول (2-1): اتجاه نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الوطن العربي
خالل الفترة 2002 - 2005

معدل *2002200320042005الدولة
التغیر

نسبة من 
المتوسط
العام (%)

28727.432736.238239.142745.911.81387.9قطر
21701.323955.826450.028784.58.8934.6اإلمارات
16126.018594.621335.823895.312.0775.8الكویت

12569.113933.515653.517136.49.5556.4البحرین
8428.79527.511050.912291.311.2399.1السعودیة

2.5335.6-10860.210306.910604.910335.3عمان
3530.04291.94701.15345.413.7173.6لیبیا
3913.54027.34331.34508.44.1146.4لبنان

2366.42720.42951.63264.710.6106.0تونس
1834.02152.32624.42993.914.197.2الجزائر
1794.21902.82152.32308.07.274.9األردن

1218.11472.11673.71910.314.162.0المغرب
1206.61220.41320.81363.53.244.3سوریا
2.939.2-1054.7760.21241.71205.9العراق
7.833.6-1285.61187.11121.41033.9مصر

914.5949.2988.51024.83.733.3جیبوتي
6.229.1-1090.81049.1955.4896.3فلسطین

527.8574.5654.6712.48.823.1الیمن
502.8568.3638.0704.910.522.9السودان
368.3424.5476.8531.711.517.3موریتانیا
1.63.6-117.2114.8114.2112.4الصومال 

المتوسط العام في 
2292.82493.52833.03079.98.7100.0الوطن العربي

5786.05781.0العالم

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

اتجاه نصیب الفرد من الناتج الزراعي:
یوضح متوسط نصیب الفرد من الناتج الزراعي مدى كفاءة ھذا القطاع لسد االحتیاجات االستھالكیة من الغذاء للسكان، وقد 
بلغ نصیب الفرد من قیمة الناتج الزراعي على مستوى الوطن العربي عام 2002 حوالي 199.7 دوالر/للفرد ازداد إلى نحو 211.5 
دوالرًا/ للفرد عام 2003، ثم إلى نحو 221 دوالر/للفرد في عام 2004، والى نحو 232 دوالرًا/ للفرد عام 2005، وبمعدل تغیر 
قدر بنحو 5.0%، وھو یزید على نظیره على مستوى العالم الذي تراجع بین عامي 2003 و2004 بنحو 3.8%، حیث انخفض من 

حوالي 229 دوالرًا للفرد عام 2003، إلى حوالي 220 دوالرًا للفرد عام 2004.
ویوضح جدول (2-2) مدى التباین في متوسط نصیب الفرد من الناتج الزراعي بین الدول العربیة، حیث یزداد ھذا المتوسط 
عن نظیره على المستوى العربي والعالمي في كل من اإلمارات، السعودیة، تونس، لبنان، سوریا، المغرب، السودان والجزائر. بینما 
یتراوح بین نحو 87% و61% من المتوسط العام للوطن العربي في كل من لیبیا وعمان ومصر. وینخفض عن ذلك في باقي الدول 

العربیة.

دوالر للفرد
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جدول (2-2): اتجاه نصیب الفرد من الناتج الزراعي في الوطن العربي
خالل الفترة 2002 - 2005

معدل التغیر*2002200320042005الدولة
من  نسبة 
العام  المتوسط 

(%)
2.3295.1-710.7673.5700.5684.7اإلمارات

430.4431.6437.4440.20.6189.7السعودیة

243.4327.6371.5442.319.1190.6تونس

305.6314.4338.1351.94.1151.7لبنان

303.4302.8304.4304.50.0131.3سوریا

196.4270.4302.3362.319.8156.2المغرب

187.5212.9241.5267.911.0115.5السودان

168.7208.5240.9278.315.5119.9الجزائر

193.6187.8201.6202.30.487.2لیبیا

11.168.9-220.4200.9179.9159.9عمان

10.961.1-198.1185.3159.1141.8مصر

6.547.4-108.676.6117.6109.9العراق

84.888.593.497.44.442.0البحرین

100.9128.692.899.47.142.8فلسطین

83.487.491.195.14.341.0الكویت

77.382.490.496.46.741.6الیمن

69.079.982.991.210.039.3موریتانیا

72.976.073.975.31.932.5قطر

7.729.1-87.986.073.167.5الصومال 

39.447.251.658.212.925.1األردن

66.128.929.930.10.813.0جیبوتي

199.7211.5221.0232.05.0100.0المتوسط العام

 3.8- 229220 العالم

دوالر للفرد

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: - حسبت من تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة.

          ـ منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولیة.

2 - 1 - 4 مستویات األسعار:

تعتبر مستویات أسعار السلع الغذائیة واألسعار النسبیة لتلك السلع بالمقارنة مع السلع األخرى من العوامل الرئیسیة التي تؤثر 
على طلب سلع الغذاء، وتحد من إمكانیة حصول المستھلك علیھا. وقد عملت الدول العربیة جاھدة على تقلیل معدالت التضخم والتي 
تعتبر من المؤثرات الرئیسیة على مستویات األسعار بالنسبة للسلع الغذائیة وبخاصة السلع ذات مرونات الطلب السعریة والدخلیة 

المنخفضة. 
المالیة  السیاسات  بفضل مختلف  العربیة  الدول  في  التضخم  معدالت  لتحجیم  السعي  في  المتحققة  النجاحات  من  وبالرغم 
واالئتمانیة، إال أن األرقام القیاسیة لألسعار ونفقات المعیشة تشیر إلى ارتفاع مستویات أسعار العدید من السلع الغذائیة سواء بین 
عامي 2004 و2005، أو مقارنة بسنوات األساس. فعلى سبیل المثال، تشیر األرقام القیاسیة ألسعار السلع الغذائیة في األردن إلى 
ارتفاعھا بأقل عن 1.5% لمعظم السلع عدا السكر واأللبان واألسماك واللحوم الحمراء التي ارتفعت األرقام القیاسیة ألسعارھا في 

عام 2005 إلى نحو 123%، 194%، 126% و115% على الترتیب مقارنة بعام األساس (2002). 
وفي البحرین ارتفعت بین عامي 2004 و2005 أسعار سلع الزیوت النباتیة والسكر واألسماك بنحو 11%، و%25 

و14% على الترتیب. 
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وفي تونس كان ھناك ثبات نسبي في أسعار معظم السلع الغذائیة عدا األسماك التي انخفضت أسعارھا بنحو 2.5% واللحوم 
الحمراء التي ارتفعت أسعارھا بنحو %4.3. 

وفي الجزائر ازدادت بین عامي 2004 و2005 أسعار السكر بنحو 12.5% والبقولیات واللحوم الحمراء بنحو 5% لكٍل. 
وفي حین انخفضت أسعار الدرنات قلیًال وانخفضت أسعار اللحوم البیضاء بنحو %29. 

وفي السعودیة انخفضت بین عامي 2004 و2005 أسعار األرز بنحو 10% والبقولیات واألسماك بنحو 6% لكٍل واأللبان 
بنحو 14.3%. وفي الجانب اآلخر، ازدادت أسعار الدرنات والسكر بنحو 5.8% لكٍل، والزیوت النباتیة بنحو 2.2% وشھدت أسعار 

القمح ثباتًا بین العامین المذكورین. 
وفي السودان شھدت أسعار بعض السلع الغذائیة ارتفاعًا كبیرًا بین عامي 2004 و2005 حیث ازدادت أسعار القمح بنحو 

26% والذرة الرفیعة بنحو 36% والدرنات بنحو 15% واألرز بنحو 6%. أما السكر فقد انخفض سعره بنحو %7. 
وفي سوریا شھدت أسعار األرز والزیوت النباتیة واللحوم الحمراء زیادات بین عامي 2004 و2005 بلغت %40، %22، 

32% على الترتیب. 
وفي سلطنة عمان انخفضت بین عامي 2004 و2005 أسعار كل من الحلیب األرز واألسماك واألحیاء المائیة وزیت زھرة 
الشمس بنسب تراوحت بین نحو 5% و1.5%. أما زیت الزیتون ومحاصیل الخضر فقد ارتفعت أسعارھا في السلطنة بین عامي 

2004 و2005. 
والسكر  الرفیعة  والذرة  األرز  أسعار  أن  غیر  والدقیق  القمح  أسعار  عامي 2004 و2005  بین  انخفضت  فلسطین  وفي 

واألسماك واللحوم الحمراء شھدت زیادات ملحوظة بین ھذین العامین. 
وفي مصر ارتفعت األرقام القیاسیة ألسعار سلع الزیوت النباتیة والخضر والفاكھة والسكر والبقولیات واألسماك واللحوم 
الحمراء. ومقارنة بنسبة األساس (2000/1999) فقد بلغت األرقام القیاسیة لتلك السلع في عام 2005 على الترتیب نحو %154، 

 .%156 ،%167 ،%142 ،%154 ،%173 ،%184
بنحو 19- البقولیات  وأسعار  بنحو %39-17  بین عامي 2004 و2005  الحبوب  أسعار  ازدادت  فقد  المغرب  في  أما 

.%45
وفي الیمن شھدت أسعار اللحوم الحمراء واأللبان ثباتًا نسبیًا بین عامي 2004 و2005 في حین ازدادت أسعار الحبوب 

والبقولیات بنحو 4-9%، وأسعار السكر واللحوم والزیوت بنحو 14% وانخفضت أسعار اللحوم البیضاء بنحو %4. 

2 - 1 - 5 سیاسات المخزون من السلع الغذائیة: 

تستخدم الدول العربیة مخزونھا االستراتیجي من السلع الغذائیة لموازنة األسعار عند ارتفاعھا في حالة ندرة العرض حیث 
تقوم بطرح كمیات من المخزون في األسواق، وعند ارتفاع مستویات األسعار تقوم بشراء كمیات إضافیة من المخزون. أما مخزون 
الطوارئ فھو لحاالت سد النقص الطارئ. وتعتبر الحركة في حجم المخزون من السلع الغذائیة من المؤشرات التي تعبر عن أوضاع 

األمن الغذائي فیما یتصل بما یطرأ على المعروض من السلع الغذائیة وإمكانات البلد على توفیرھا.
ففي األردن أبقت وزارة الصناعة والتجارة على سیاسة بناء مخزون استراتیجي لمحصولي القمح والشعیر ألھمیة األول 
كغذاء لإلنسان، ومادة علفیة لمربي المواشي بالنسبة للثاني. ویتبع أسلوب (3 + 2) في سیاسة تكوین المخزون بالنسبة للقمح أي أن 
یتوفر مخزون یكفي لالستھالك لما مدتھ ثالثة أشھر في الصوامع والمستودعات وأن تكون ھناك كمیة متعاقد علیھا تكفي لمدة شھرین. 
أما الشعیر فیتبع أسلوب (2 + 1) في تشكیل المخزون أي أن یكون ھناك ما یكفي االستھالك لمدة شھرین موجودة في الصوامع وكمیة 

أخرى كافیة لالستھالك لمدة شھر متعاقد علیھا. 
أما بقیة السلع فیتولى القطاع الخاص استیرادھا وتخزینھا مع بیان الكمیات المستوردة والمخزنة شھریًا إلى وزارة الصناعة 
والتجارة ومن خالل نقابة تجار المواد الغذائیة، والسلع التي تخضع لعملیة المتابعة الشھریة ھي: الحلیب المجفف، السكر (المخزون 

20 ألف طن شھریًا)، األرز (المخزون 15 ألف طن شھریًا)، الزیوت النباتیة، واللحوم. 
وفي البحرین وتونس تحتفظ الدولة بصفة دائمة بمخزون احتیاطي من المواد األساسیة من حبوب وزیت وسكر مما یمكن من 
االستجابة إلى االستھالك لمدة شھرین على األقل. وتشیر بیانات الحركة في حجم المخزون إلى التطور الواضح في كمیات المخزون 

من تلك السلع خالل السنوات األخیرة في العدید من الدول العربیة كما ھو الحال في البحرین وتونس ومصر والمغرب والیمن.
وتمتلك الجزائر مخزونًا مدورًا سنویًا من القمح بنوعیھ الصلب واللین یصل إلى 1.2 ملیون طن ویستخدم ھذا المخزون في 
حالة الطوارئ وحالة توقف اإلمدادات الغذائیة. وعادة ما یتم تخزین كمیات من تلك السلع تكفي البلد لفترات زمنیة تتراوح ما بین ثالثة 
إلى ستة أشھر. وبجانب محاصیل الحبوب یشمل المخزون سلعًا أخرى، وتتضمن الزیوت النباتیة والسكر والحلیب وغیرھا. وتھدف 
عملیة التخزین بصفة عامة إلى تحقیق سھولة انسیاب السلع الغذائیة الرئیسیة إلى المستھلكین ومواجھة األزمات الغذائیة التي قد تحدث 

في األسواق المحلیة وإحداث توازن في الكمیات المعروضة والحفاظ على مستوى األسعار. 
االستھالك  تكفي  لمدة  (القمح)  الرئیسیة  الغذاء  لسلعة  استراتیجي  توفیر مخزون  السعودیة على  العربیة  المملكة  وتحرص 
المحلي لستة أشھر تقریبًا إضافة إلى ما یوجد في مخازن كبار التجار والمستوردین من سلع غذائیة وبكمیات تزید على االستھالك 

المحلي. 
وفي السودان یعتبر محصول الذرة الرفیعة ھو المحصول الرئیسي الذي یھتم جھاز المخزون االستراتیجي بتخزینھ كسلعة 
رئیسیة لألمن الغذائي في السودان. وتعمل إدارة جھاز المخزون االستراتیجي على توفیر الموازنات الالزمة لزیادة حجم المخزون من 

ھذا المحصول وبناء مخزون من محاصیل القمح والدخن وغیرھا من السلع الغذائیة.
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وفي سوریا تعمل الدولة على بناء مخزون استراتیجي لمواجھة الطوارئ وذلك لمواد القمح والشعیر والحمص والعدس. أما 
بالنسبة إلى السلع الغذائیة األخرى فیتعامل معھا القطاع الخاص. وتشیر بیانات الحركة في حجم المخزون إلى ازدیاد كمیات المخزون 

االستراتیجي من كافة السلع الغذائیة وبخاصة سلع الحبوب والبقولیات.
وفي فلسطین اھتمت سیاسات المخزون من السلع الغذائیة بتوفیر مخزون استراتیجي للسلع الغذائیة األساسیة لمدة ثالثة 
شھور على األقل. وقد عملت وزارة االقتصاد الفلسطینیة على ذلك قبل انتفاضة األقصى المباركة عام 2000، لكن في ظل اإلغالقات 
اإلسرائیلیة والقیود على المعابر لم یتوفر ھذا المخزون في السنوات الخمس األخیرة وعندما أغلق المعبر التجاري الحدودي مدة 20 
یومًا متتالیة نفذ المخزون من السلع األساسیة وبخاصة الدقیق والسكر واألرز وكان االستھالك الیومي من الدقیق والقمح 1000 طن 

یومیًا.
وفي سلطنة عمان تحرص الدولة على توفیر مخزون استراتیجي من سلع الغذاء الرئیسیة والتي تشمل األرز والسكر وزیت 
الطعام والحلیب المجفف والعدس. وتشیر بیانات الحركة في حجم المخزون أیضًا إلى الزیادة الملحوظة في كمیات المخزون من تلك 

السلع.

2 - 1 - 6 توفیر مدخالت اإلنتاج:

تعتبر األصناف والبذور المحسنة، إضافة إلى األسمدة والمبیدات والجرارات واآلالت الزراعیة من المدخالت المھمة في 
العملیة اإلنتاجیة وتساھم في رفع معدالت إنتاجیة السلع الغذائیة. كما أن عدم التوسع في استخدام األصناف المحسنة یؤثر سلبًا على 
اإلنتاج الزراعي نتیجة انخفاض إنتاجیة وحدة المساحة األمر الذي یقلل من أرباح المزارع، وعدم قدرة المزارعین على المنافسة 
باألسواق المحلیة والخارجیة بخاصة إذا كانت ھناك أنواع وأصناف تنتج محاصیل مرغوبة مثل تحملھا للتخزین والنقل أو تلبي رغبة 

المستھلك أو صفات أخرى مرغوبة. 

2 - 1 - 6 - 1 األصناف والبذور المحسنة: 

تتوفر األصناف والبذور المحسنة للمحاصیل الحقلیة والبستانیة من مؤسسات القطاعین العام والخاص في الدول العربیة كما 
ھو الحال في األردن حیث یوفر مشروع إكثار البذار الذي یعمل من خالل وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونیة األردنیة على إنتاج 
بذار المربي وبذار األساس لكافة األصناف المعتمدة للقمح وللشعیر. ویتم توفیر أصول الغراس المثمرة من مشاتل وزارة الزراعة، 
ویساھم القطاع الخاص بتغطیة جزء من احتیاجات المزارعین وبخاصة شتول األشجار المثمرة بإكثارھا أو استیرادھا. وتقوم كذلك 

الشركات الزراعیة والمزارعون باستیراد السالالت المحسنة من األبقار الحلوب. 
الوزارة توفیر بعض من شتول  البذور وبخاصة بذور الخضراوات، وتتولى  القطاع الخاص توفیر  یتولى  البحرین  وفي 
الخضراوات وبذور األعالف. وفي تونس یتم إنتاج البذور الممتازة عن طریق التعاضدیة المركزیة للبذور والتعاضدیة المركزیة 
للبذور والمشاتل الممتازة وذلك عن طریق التعاقد مع فالحین مكثرین منتشرین في بعض الوالیات. ویستخدم المزارعون في الجزائر 
القطر وخاصة  المتواجدة عبر  البحثیة  المراكز  المبذولة من طرف  الجھود  یعتمد استنباطھا على  التي  المھجنة  المحسنة  األصناف 
بالنسبة للحبوب. وتتوفر البذور المحسنة للمزارعین في السعودیة من خالل الشركات المحلیة المتخصصة أو التجار المستوردین. 
وتقوم الدولة والقطاع الخاص في السودان بتوفیر تقاوي محاصیل الذرة الرفیعة، والدخن والسمسم والفول السوداني والخضروات 
لصغار المزارعین بالقطاع المطري والقطاع التقلیدي وبالمشاریع القومیة. وتقوم الھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة في سوریا 
بإجراء مختلف أنواع التجارب الزراعیة على األصناف واألنواع النباتیة ومنھا استنباط السالالت الزراعیة المناسبة للبیئة السوریة. 

وتقوم المؤسسة العامة إلكثار البذار (قطاع عام) بمھمة تأمین البذار ألھم المجموعات الزراعیة كاألقماح والحبوب 
والبطاطا والقطن وعباد الشمس وفول الصویا والذرة بأنواعھا وذلك عن طریق إكثارھا محلیًا أو استیرادھا من الخارج.

كما تقوم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بتأمین مختلف أنواع الغراس المثمرة والغراس الحراجیة. 
وفي الصومال تقوم بعض الشركات الزراعیة بتوفیر بذورالمحاصیل البستانیة باستیرادھا من الخارج. أما بالنسبة للمحاصیل 
الحقلیة في القطاع المطري فیتم اختبار البذور من اإلنتاج السابق ومن األصناف المحلیة القدیمة. وفي القطاع المروي یتم إكثار بذور 
بعض للمحاصیل كالذرة الشامیة، ویتم طرحھا في األسواق. وفي فلسطین تتوفر البذور المحسنة لجمیع مجموعات المحاصیل الغذائیة 
الرئیسیة (الحقلیة والخضروات) كذلك تتوفر األشتال البستانیة المقاومة ألمراض التربة واألمراض الفیروسیة من اإلنتاج المحلي 

وعن طریق االستیراد من الخارج.
الخضر  محاصیل  وكذلك  والمحسنة  المحلیة  الرئیسیة  الحقلیة  المحاصیل  معظم  وتقاوي  بذور  تتوفر  عمان  سلطنة  وفي 
وشتالت وفسائل أصناف الفاكھة الرئیسیة، حیث تنتج محطات البحوث الزراعیة ومركز الزراعة النسیجیة فسائل النخیل من مختلف 
األصناف، كما تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكیة بتوزیع بعض شتالت أشجار الفاكھة األخرى وكذلك بعض البذور والتقاوي 
ألصناف الحاصالت األخرى للمزارعین إما مجانًا أو بالدعم. وتقوم شركات القطاع الخاص بالمساھمة في توفیر البذور والتقاوي. 

جمیع  تغطي  التي  الزراعیة  الشركات  عبر  ومتوافرة  الخارج  من  مستوردة  ھي  المحسنة  البذور  معظم  فإن  لبنان  وفي 
األراضي اللبنانیة. أما فیما یتصل بالحبوب ال سیما القمح فإن مصلحة األبحاث العلمیة الزراعیة ھي الجھة التي تقوم بتحسین وإكثار 

األصناف المالئمة. 
وفي المغرب بلغت المبیعات من أصناف بذور الحبوب الخریفیة لموسم 2004-2005 حوالي 644 ألف قنطار، وھو ما 
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یشكل ارتفاع قدره 13% مقارنة مع المبیعات المسجلة خالل الموسم الماضي (570 ألف قنطار)، وذلك بفضل الدعم المالي المھم 
من طرف الدولة الذي استفادت منھ ھذه البذور، والذي مكن من تخفیض أثمنتھا إلى حدود مناسبة. ومن المؤسسات العاملة في مجال 

توفیر البذور المحسنة في المغرب المعھد الوطني للبحث الزراعي والشركة الوطنیة لتسویق البذور والقطاع الخاص.
وفي مصر تتوفر بذور المحاصیل الحقلیة والبستانیة المحسنة من خالل اإلدارة المركزیة إلنتاج التقاوي بوزارة الزراعة 

ونحو 163 شركة قطاع خاص. 
وفي الیمن تعمل كل من المؤسسة العامة إلكثار البذور المحسنة والشركة العامة إلكثار بذور البطاطس ومشروع إكثار 
البذور والمدخالت الزراعیة على توفیر البذور المحسنة، كما یتم توفیر أصناف وبذور محسنة عن طریق االستیراد من خالل مؤسسة 

الخدمات الزراعیة والجمعیة العامة للري والقطاع الخاص. 
ومن المؤسسات والبرامج الوطنیة العاملة في مجال توفیر األصناف والبذور المحسنة في الدول العربیة، یعتبر المركز 
الوطني للبحوث الزراعیة ونقل التكنولوجیا، وكلیات الزراعة في الجامعات األردنیة والشركات الخاصة ووزارة الزراعة والمؤسسة 
التعاونیة األردنیة ھي الجھات الرئیسیة العاملة في ھذا المجال في األردن، ومؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي في تونس. ومن 
بین المؤسسات العاملة في توفیر األصناف والبذور المحسنة في الجزائر المعھد التقني للمحاصیل الكبرى بالنسبة للقمح والشعیر 
والبقولیات، والمعھد التقني للبقول والزراعة بالنسبة ألصناف الخضر والمعھد الوطني للبحث الفالحي ومعھد للبحث الغابي ومركز 

مختص في المراقبة والتصدیق والمزارع التابعة للدولة والمزارعین الخواص.
وفي السعودیة والسودان وسوریا وسلطنة عمان ولبنان ومصر تعمل الشركات الزراعیة الخاصة ومراكز األبحاث الزراعیة 
على توفیر األصناف والبذور المحسنة. وفي فلسطین تعمل في ھذا المجال شركات محلیة تتبع القطاع الخاص ومنظمات غیر حكومیة 

عاملھ في القطاع الزراعي مثل اإلغاثة الزراعیة ولجان العمل الزراعي وشركات أجنبیة وجمعیات تعاونیة زراعیة.
ومن أھم مشاكل ومحددات توفیر األصناف والبذور المحسنة وآثارھا على إنتاج السلع الغذائیة في الدول العربیة ما یلي: 

- ندرة األصناف المقاومة للجفاف وقصر الموسم الزراعي. 
- ارتفاع أسعار البذور المحسنة. 

- تخوف المزارعین من استعمال األصناف الجدیدة. 
- تدني الصفات اإلنتاجیة لسالالت الحیوانات المزرعیة.

- عدم توفر القروض لصغار المزارعین
- ضعف وقلة برامج اإلرشاد والتوعیة. 

- انخفاض الوعي بأھمیة البذور المحسنة لدى المزارعین
- صعوبة ترحیل وتوزیع التقاوي إلى المناطق البعیدة في بعض الدول العربیة.

- عدم توفر التمویل المناسب للبحوث في مجال البذور المحسنة.
- ضعف األصناف المتوفرة لمحاصیل القطاع المطري في بعض الدول العربیة.
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2 - 1 - 6 - 2 استخدام األسمدة:

تشمل أنواع األسمدة المستخدمة للمحاصیل الحقلیة والبستانیة في الزراعة العربیة األسمدة النیتروجینیة واألسمدة الفوسفاتیة 
واألسمدة البوتاسیة واألسمدة المركبة والمخلوطة إضافة إلى األسمدة العضویة. وتتوفر في العدید من الدول العربیة معظم تلك األنواع 
من األسمدة من اإلنتاج المحلي ما عدا بعض الدول العربیة األخرى التي تعتمد على االستیراد لمقابلة احتیاجات قطاعاتھا الزراعیة 
من مختلف أنواع األسمدة الكیماویة. وتشمل تلك الدول السودان والصومال ولبنان والیمن وجیبوتي وفلسطین وموریتانیا. وتوضح 
بیانات جدول (2-3) وجدول (2-4) تطور إنتاج األسمدة األزوتیة واألسمدة الفوسفاتیة في الدول العربیة المنتجة الرئیسیة خالل الفترة 
1997 -2004. ویتركز إنتاج األسمدة األزوتیة في مصر التي تنتج نحو 45% من إنتاج الوطن العربي عام 2004، تلیھا قطر بنسبة 
22.6%. وتساھم السعودیة بنحو 7.4%، واإلمارات بنحو 5.2%. وتتراوح مساھمة كل من الجزائر واألردن والبحرین ولیبیا بین 
نحو 3.8% و2.2%. ویقدر إنتاج الوطن العربي من األسمدة األزوتیة في عام 2004 بنحو 17.6 ملیون طن أزوت صاٍف، بزیادة 

نحو 45.8% عن متوسط الفترة 1997 -2001، وبمعدل نمو سنوي یقدر بنحو %9.2.
أما إنتاج األسمدة الفوسفاتیة فیتركز بصفة رئیسیة في المغرب وتونس ومصر بنسب من إنتاج الوطن العربي عام 2004 
تقدر بنحو 30.1% و28.4% و20.8% لكل من ھذه الدول على الترتیب. ویقدر إنتاج الوطن العربي من األسمدة الفوسفاتیة عام 
2004 بنحو 7.55 ملیون طن من الفسفور الصافي، وبزیادة نحو 18.2% من متوسط الفترة 1997 – 2001، وبمعدل نمو سنوي 

یقدر بنحو %3.6.

جدول (2-3): تطور إنتاج األسمدة األزوتیة في دول الوطن العربي 
المنتجة الرئیسیة 

خالل الفترة 1997 -2004

الدولة
متوسط 

الفترة 2001 
1997-

200220032004
نسبة من إنتاج الوطن 

العربي
عام 2004 (%)

4225.4378008290788044.9مصر

2395.4231553222397622.6قطر

967.251299129912997.4السعودیة

A 668.77906.4906.4906.45.2اإلمارات

60.6967307036603.8الجزائر

625.63478.94316183.5األردن

631.1567509.82.9 البحرین

390.35349.5407.7407.72.3المغرب 

1204.06389.6389.6389.62.2لیبیا

A 280.01289.1289.1289.11.6العراق

851.24255.3255.3255.31.5الكویت

211.77369.5317.4248.31.4سوریا

171.4126.7165.91300.7تونس

12052.02227801724417570100.0الجملة

المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة المجلد (25).
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جدول (2-4): تطور إنتاج األسمدة الفوسفاتیة في دول الوطن العربي 
المنتجة الرئیسیة خالل الفترة 1997 -2004

2001- الدولة الفترة  متوسط 
الوطن 1997200220032004 إنتاج  من  نسبة 

العربي عام 2004 (%)
1945.4222712271227130.1المغرب

2435.434412133214328.4تونس

769.5812201421157320.8مصر

345.57372.1372.1372.14.9العراق

237.9295.3295.3295.33.9األردن

268.42752752753.6لبنان

78.87200.71672523.3الجزائر

181.15185234225.33.0سوریا

126.31431431431.9السعودیھ

6388.59840473127549100.0الجملة

المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة المجلد (25).

األسمدة  استخدام  معدالت  أن  إال  العربیة  الزراعة  في  الكیماویة  األسمدة  استخدام  لترشید  المبذولة  الجھود  من  وبالرغم 
لمجموعات المحاصیل الغذائیة الرئیسیة (الحقلیة والبستانیة) تتدنى عن المعدالت الموصى بھا في كثیر من حاالت الدول العربیة األمر 
الذي یؤثر سلبًا على مستویات إنتاجیة تلك المحاصیل إذ أن قلة استخدام األسمدة أو استخدامھا المفرط یؤدیان إلى تدھور األراضي 

الزراعیة وانخفاض إنتاجیتھا. 
وتشیر اإلحصاءات إلى أن معدل استھالك األسمدة في الدول العربیة یقدر بنحو 52.1 كیلوجرام للھكتار یعادل نحو %57 
من معدل االستھالك العالمي المقدر بنحو 90.9 كیلوجرام للھكتار. وعلى مستوى الدول العربیة فان المعدل یبلغ أقصاه في مصر 
(390 كجم/ھكتار)، ویقدر المعدل بنحو 175 بنحو كیلوجرام للھكتار في عمان، ویتراوح بین نحو 145- و100 كیلوجرام في 
اإلمارات والكویت والعراق. ویبلغ العدل نحو 93.5 كیلوجرام للھكتار في السعودیة. وبینما یبلغ المعدل نحو 76 كیلوجرامًا للھكتار 

في األردن ونحو 57 كیلوجرامًا للھكتار في سوریا فانھ یقل عن المتوسط العربي في باقي الدول العربیة. 
ومن أھم مشاكل ومعوقات استخدام األسمدة وآثارھا على إنتاج السلع الغذائیة في الدول العربیة ما یلي:

- قلة التوصیات البحثیة الخاصة بمعدالت التسمید سواء باألراضي البعلیة أو المرویة.
- ھناك مساحات كبیرة من األراضي البعلیة في العدید من الدول العربیة ال یتم تسمیدھا ولسنوات متتالیة ویعمل ھذا بالتالي على 

تخفیض اإلنتاج لوحدة المساحة. 
- ارتفاع أسعار األسمدة بخاصة في السنتین الماضیتین والذي كان مرھونًا بارتفاع أسعار البترول عالمیًا، الذي أثر بدوره على 

أسعار التصنیع والنقل وغیره. 
- قلة المعرفة لدى العدید من المزارعین في الدول العربیة بالطرق الصحیحة للتسمید وخاصة فیما یتعلق بالجرعات المناسبة 

وأنواع األسمدة ومواعید التسمید.
- غیاب السیاسات المالئمة لمنح القروض الموسمیة للمزارعین للحصول على األسمدة في وقتھا المناسب.

      - ضعف الخدمات اإلرشادیة مما أدى إلى عدم االستخدام األمثل لألسمدة.

2 - 1 - 6 - 3 استخدام المبیدات: 

البیئة  وصیانة  المستدامة  التنمیة  متطلبات  من  تمشیًا  وذلك  الكیماویة  المبیدات  استخدام  ترشید  إلى  العربیة  الدول  تسعى 
والمحافظة على صحة اإلنسان والحیوان، إضافة إلى مقابلة متطلبات األسواق الخارجیة. وقد تبنت العدید من الدول العربیة عملیات 
المكافحة المتكاملة لوقایة مختلف المحاصیل الغذائیة. كما یتم في مصر حالیًا تطویر واستحداث وإنتاج وتسویق التكنولوجیا الجدیدة 
حیث تم إنتاج أول مبید حیوي (أجرین)، وقد تزایدت المساحة المعاملة بھذا المبید من 10 آالف فدان عام 1999 إلى 200 ألف فدان 
في عام 2004، األمر الذي سیسھم في تقلیل تكالیف اإلنتاج وتحسین الجودة ویزید قدرة المنتجات الزراعیة المصریة على المنافسة 

العالمیة والتصدیر إلى األسواق الخارجیة. 
طبقًا  األعشاب  ومبیدات  الحشریة  المبیدات  توفیر  مھام  العربیة  الدول  في  الخاص  والقطاع  الزراعة  وزارات  وتتولى 
للمواصفات والشروط التي تحمي البیئة والمواطنین. وتقوم مؤسسات البحوث الزراعیة باعتماد أنواع المبیدات ووضع التوصبات 

الخاصة باستخدامھا. 
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الفطریة ومبیدات األعشاب. وتجدر  والمبیدات  الحشریة  المبیدات  العربیة  الزراعة  المستخدمة في  المبیدات  أنواع  وتشمل 
اإلشارة إلى أن قیمة واردات الدول العربیة من المبیدات الحشریة قد بلغت نحو 207 ملیون دوالر في عام 2004 وبزیادة نحو %99 
الواردات في الجزائر بنحو 28% والمغرب بنحو 23.4% والسعودیة بنحو %8.8  على قیمتھا في عام 2002. وتركزت تلك 

ومصر بنحو %7.8.
 أما قیمة واردات الدول العربیة من المبیدات الفطریة فقد بلغت نحو 77.2 ملیون دوالر في عام 2004 وبزیادة نحو %21 
الواردات في المغرب بنحو 34.2% والجزائر بنحو 14.8% وتونس بنحو %11.5  عن قیمتھا في عام 2002. وتركزت تلك 

وسوریا بنحو 11.0% ومصر بنحو 8.9%، وفلسطین بنحو 5.2% والسعودیة واألردن بنحو 4.6% لكل منھما.
وبلغت قیمة واردات الدول العربیة من مبیدات األعشاب نحو 87.4 ملیون دوالر في عام 2004 وبزیادة نحو %34.2 
على قیمتھا في عام 2002. وتركزت تلك الواردات في سوریا بنحو 27.2%، والسعودیة بنحو 22.8%، والمغرب بنحو %17.1، 

وتونس بنحو 9.2% والجزائر بنحو %5.6.
وتتمثل أھم مشاكل ومعوقات استخدام المبیدات في الدول العربیة فیما یلي:

- ارتفاع أسعار المبیدات بخاصة بعد ارتفاع أسعار البترول عالمیًا مما أدى إلى ارتفاع تكالیف اإلنتاج. 
- عدم استخدام المبیدات بالكمیات وفترات األمان الموصى بھا األمر الذي یرفع من تكلفة اإلنتاج ویؤثر على صحة اإلنسان. 

- زیادة كمیة المتبقیات من المبیدات في التربة والمحاصیل لزیادة الكمیات المستخدمة والتي من شأنھا التأثیر على صحة اإلنسان 
وتقلیل فرص التصدیر إلى األسواق الخارجیة.

- ضعف نظم توزیع وتداول المبیدات في المناطق الریفیة وضعف نظم الرقابة واإلرشاد.
في  یتسبب  ومصادرھا  وأنواعھا  للمبیدات  السلیم  باالستخدام  والصغیرة  التقلیدیة  المزارع  في  المزارعین  لدى  الوعي  نقص   -
اإلضرار بصحة المستھلكین وبصحة البیئة نتیجة استخدام المبیدات غیر الموصى بھا وبوسائل وجرعات خاطئة، واستخدام 

المبیدات المحظورة.
- تلوث البیئة والمیاه الجوفیة.
- إبادة الكائنات الحیة النافعة.

- عدم وجود رقابة على محالت البیع مما یؤثر على جوده المنتج (ظاھرة الغش).
- عدم التقید بفترة األمان أحیانًا مما یسبب متبقیات المبیدات على المنتجات. 

      -عدم استعمال آلیات الرش المالئمة بكل عملیة رش.

2 - 1 - 6 - 4 استخدام الجرارات الزراعیة وآالت الحصاد: 

للمیكنة الزراعیة دور مھم وإیجابي في زیادة اإلنتاج ورفع مستوى اإلنتاجیة في الزراعة العربیة إضافة إلى میزتھا في توفیر 
الجھد أثناء التنفیذ مقارنة بالعملیات الزراعیة التقلیدیة. ونظرًا لصغر أغلب الحیازات الزراعیة في الوطن العربي بصفة عامة وتقلیدیة 
القطاعات الزراعیة وبخاصة المطري منھا، فإن معظم مساحات المحاصیل الغذائیة ال تجد ما یقابل احتیاجاتھا الفعلیة من الجرارات 

والحاصدات الزراعیة.
الخاص  الزراعیة والقطاع  الھندسة  الزراعیة، وبحوث  الھندسة  الزراعة وقطاع  قبل وزارات  المبذولة من  الجھود  ورغم 
والقطاع التعاوني في الدول العربیة لتطویر استخدام المیكنة الزراعیة فإن مؤشرات استخدام المیكنة الزراعیة في اإلنتاج الزراعي 
العربي ال تعكس تطورًا في استخدام الجرارات الزراعیة والحاصدات واآلالت لوحدة المساحة، حیث تشیر اإلحصاءات إلى أن المعدل 
العام الستخدام المیكنة في الدول العربیة تراوح بین نحو 7.7% جرار للھكتار في عام 2000 إلى نحو 7.5 جرار للھكتار في عام 

 .2004
وقد تم وضع سیاسة طویلة األمد في بعض الدول العربیة الستمرار التوسع في الزراعة اآللیة في عملیات الزراعة والحصاد 
كما ھو الحال في مصر حیث یتم تطویر معدات وأسالیب تساعد على زیادة اإلنتاجیة لوحدة المساحة ومیاه الري وتحسین كفاءة استخدام 
میاه الري باألراضي الجدیدة، ومعدات الحصاد، والتوسع في برامج التصنیع المحلي للمعدات الزراعیة، وتحدیث األسالیب الھندسیة 
الالزمة لإلنتاج الزراعي، وتكثیف البرامج البحثیة والتطبیق في مجاالت استغالل مخلفات اإلنتاج الزراعي وعملیات ما بعد الحصاد، 
وتطبیقات التكنولوجیات الھندسیة في القریة ومنزل الفالح لتحویلھا إلى وحدة إنتاجیة، واالھتمام بإتباع أسالیب التوحید القیاسي عند 
المیكنة الفالحیة  المائیة على دراسة قطاع  الھندسیة. وفي تونس تعكف وزارة الفالحة والموارد  التكنولوجیات  التعامل مع مكونات 

وتطویره لیقوم بدور أكبر للنھوض بالقطاع الفالحي. 
وفي السعودیة یخضع استیراد الجرارات واآلالت الزراعیة لتجارب طویلة یتم التأكد من خاللھا من مدى مناسبتھا لظروف 

المملكة، وقد ساعد انتشار استخدام اآلالت والمعدات الزراعیة الحدیثة على زیادة إنتاجیة وحدة المساحة. 
وفي األردن تقوم المؤسسة التعاونیة األردنیة ومن خالل 3 محطات تأجیر رئیسیة موزعة على مناطق المملكة بتقدیم خدمات 
اآللیات الزراعیة بخاصة البذارات وآالت الرش للمزارعین بأجور رمزیة كذلك تقدم وزارة الزراعة تلك الخدمات من خالل 35 

مدیریة زراعة میدانیة، إلى جانب الخدمات التي یقدمھا القطاع الخاص في ھذا المجال.
ومن أھم مشاكل ومعوقات استخدام الجرارات الزراعیة وآالت الحصاد في الزراعة العربیة ما یلي:

- تفتت الحیازات الزراعیة وصغر حجمھا، األمر الذي یؤدي إلى قلة كفاءة استخدام المیكنة الزراعیة.
التأثیر على أربحیة  الزراعیة وبالتالي  العملیات  تكلفة  ینعكس على رفع  الذي  الغیار والمحروقات األمر  ارتفاع أسعار قطع   -

المزارع. 
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- عدم الدرایة الكافیة بكیفیة استعمال بعض اآلالت الفالحیة من طرف مستعملیھا.
- ضعف أو انعدام القروض وخدمات التمویل خاصة لصغار المنتجین. 

- عدم توفر العدد الكافي من الجرارات والحاصدات والذي یتناسب مع المساحة المزروعة في الكثیر من الدول العربیة.
الفاقد من المحصوالت الزراعیة  العمالة المدربة على استخدام الجرارات والحاصدات مما یساعد على زیادة  - عدم وجود 

وبخاصة الغذائیة.
- صعوبات توفیر قطع الغیار وخدمات الصیانة.

- عدم تنفیذ سیاسة اإلحالل للجرارات العاملة والتي تعمل بأقل من الكفاءة المطلوبة مما یؤثر على اإلنتاج واإلنتاجیة. 

2 - 1 - 7 نظم تسویق وسالمة الغذاء:

لقد تطورت المفاھیم التسویقیة عالمیًا وعربیًا تطورًا جذریًا وكبیرًا خالل العقود الخمسة الماضیة، فبعد أن كان التسویق 
في بدایة الخمسینات یعني بعملیات نقل السلع من المنتجین إلى المستھلكین، أصبح التسویق في المفھوم الحدیث عبارة عن نظام 
متكامل تتفاعل فیھ مجموعة من األنشطة التي تعمل بھدف تخطیط وتسعیر وترویج وتوزیع السلع والخدمات للمستھلكین الحالیین 
والمرتقبین. وكذلك فقد تطور التسویق الزراعي بحیث أصبح یعرف بأنھ عبارة عن مجموعة مترابطة من الوظائف والخدمات التي 
یقدمھا ویستفید منھا كافة األطراف المعنیة بالقطاع الزراعي بدءًا من المنتجین وانتھاًء بالمستھلكین النھائیین للسلعة، وذلك بھدف نقل 

السلع الزراعیة من المنتجین إلى المستھلكین في األسواق المحلیة والخارجیة بأفضل حالة وأقل تكلفة وأسرع وقت، إطار (5). 
ونظرًا التصاف اإلنتاج الزراعي عامة والمنتجات الزراعیة ذات القابلیة العالیة للتلف كالخضار والفواكھ ومنتجات األلبان 
والبیض واللحوم الطازجة خاصة، بكثیر من السمات التي تصعب من عملیة تسویقھا وتجعلھا معقدة إذا ما قورنت بعملیات تسویق 
المنتجات والسلع غیر الزراعیة، فانھ ولتوفیر قدر أكبر من األمن الغذائي العربي، یتوجب وجود أنظمة تسویقیة زراعیة عربیة 
متطورة ومرنة وقادرة على االستجابة للمتغیرات االقتصادیة والتجاریة الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة. وذلك نظرًا لما یمكن أن یتعرض 
لھ األمن الغذائي العربي من آثار سلبیة نتیجة للتغیرات التجاریة والدولیة المتسارعة من ناحیة، ولما یمكن أن یتعرض لھ المنتجون 
والمسوقون من خسائر كبیرة الرتفاع نسب تلف تلك المنتجات خالل مرورھا بالمراحل التسویقیة المختلفة مما ینعكس سلبًا على 
األمن الغذائي من ناحیة أخرى. إذ أن نسب التلف في المنتجات المسوقة – تقدر حالیًا بنحو 25- 50% من إجمالي اإلنتاج الزراعي 
العربي. ویؤدي ذلك بالطبع إلى انخفاض في الكمیات المعروضة والمتاحة لالستھالك وارتفاع في أسعار المنتجات وتدني جودتھا، 
وبالتالي صعوبة حصول الفئات األقل حظًا على احتیاجاتھا من السلع الغذائیة كمًا ونوعًا. كما أن تعرض المنتجات الزراعیة للنقص 
في قیمتھا الغذائیة وتدھور في نوعیتھا قد ینجم عنھ أخطار جمة على سالمة األغذیة وعدم صالحیتھا لالستھالك البشري، مما قد 

یعرض حیاة المستھلكین لمخاطر عدیدة أبسطھا التسمم الغذائي.
وتزداد أھمیة وجود أنظمة تسویقیة عربیة كفوءة ومرنة مع وجود توجھ عالمي نحو سالمة الغذاء من التلوث الغذائي الناتج 
عن تلوث البیئة والغش والممارسات غیر العادلة في تجارة وتسویق وجودة المعروض من السلع والمنتجات الغذائیة، وكمیة وعرض 
الغذاء، وكذلك االھتمام بالفاقد الغذائي واالستھالك غیر المرشد والعناصر الغذائیة المطلوب توفرھا في الغذاء تلبیة الحتیاجات 
المستھلك الذي یعتبر المحرك الرئیسي لتجارة الغذاء. ومن المؤكد أن الغذاء المتكامل، الكافي، الصحي الصالح لالستھالك البشري 
یعتبر عنصرًا مھمًا لبلوغ الفرد مستویات حیاه معیشیة مقبولة، كما أن الحق في الحصول على ھذا المستوى بما یفي بمتطلبات 
الصحة وبنیة الفرد وأسرتھ یعتبر أحد الحقوق المنصوص علیھا صراحة في وثیقة حقوق اإلنسان. ومن المالحظ أن قطاع شراء 
المجموعات  أكثر  یمثلون  والذین ھم عادة  المتدني  الدخل  المستھلكین خصوصًا من ذوي  مھمًا من دخول  یستغل جزءًا  األغذیة 
المتأثرة، ومن مطالبھم توكید جودة وسالمة الغذاء وصالحیتھ والوقایة من الممارسات التجاریة غیر العادلة، وكما ھو معلوم فإن 
السلع الغذائیة تعتبر عنصرًا مھمًا وحرجًا في التجارة الدولیة وتتأثر جودتھا وانسیابھا بشكل رئیسي بالممارسات التجاریة السائدة 
في التشریعات الغذائیة وممارسات رقابة وتوكید الجودة بالدول المعنیة. وبھذا الخصوص تشیر دراسات وتقاریر المنظمة العربیة 
للتنمیة الزراعیة إلى تفاوت األنظمة التسویقیة للمنتجات الزراعیة في الدول العربیة من حیث درجات تطورھا وتقدمھا وقدرتھا على 

تحقیق المطلوب منھا، وبالتالي تفاوت مدى تأثیرھا على األمن الغذائي العربي على المستویین القطري والقومي.
وتجدر اإلشارة إلى أن معظم الدول العربیة تخطو خطوات واسعة في سبیل تطویر أنظمة التسویق الزراعي فیھا كمًا ھو 
الحال في المغرب وتونس واألردن ومصر واإلمارات وفیھا تعتبر األنظمة التسویقیة للمنتجات الزراعیة والخدمات والُبنى التحتیة 
التسویقیة متقدمة نوعًا ما، وأیضًا كما في سلطنة عمان والسعودیة والیمن ولبنان وسوریا حیث تبذل الحكومات والقطاع الخاص 
الزراعیة.  المنتجات  تسویق  إمكانات  لتحسین  الزراعي  التسویق  أنظمة  التطویر على  المزید من  في سبیل إضفاء  مقدرة  جھودًا 
كما تعمل دول أخرى مثل: موریتانیا والصومال والسودان والجزائر على التصدي للمحددات التي تقف أمام تطویر نظم التسویق 
الزراعي فیھا، والحد من آثارھا السلبیة على األمن الغذائي العربي التي تتمثل في ارتفاع تكالیف الحصول على الغذاء نتیجة الرتفاع 
تكالیف نقل المنتجات من مناطق اإلنتاج إلى مناطق االستھالك، وارتفاع نسب الفقد والتالف وأثمان العبوات والھوامش التسویقیة. 
وكذلك نتیجة إلى ضعف كفاءة األنظمة التسویقیة بشكل عام، واألنظمة الرقابیة الغذائیة بشكل خاص مما یترك مجاًال واسعًا لدخول 

منتجات غیر سلیمة أو متدنیة الجودة إلى األسواق وبیعھا للمستھلكین.
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وعلیھ فانھ یتوجب على الدول العربیة كافة العمل على تطویر أنظمتھا التسویقیة الزراعیة لتمكینھا من استیعاب المتغیرات 
الدولیة والمحلیة وبما یمكنھا من تعظیم الفوائد والمكاسب وتقلیل السلبیات مما سیسھم إیجابًا في توفیر سلع غذائیة محلیة ومستوردة 
عالیة الجودة بأسعار مناسبة للمستھلكین وبما یحقق عوائد جیدة للمنتجین تحفزھم على زیادة وتنویع إنتاجھم من جھة وتطویره من 

حیث الجودة من جھة أخرى. 

2 - 1 - 8 المعونات الغذائیة:

توجد في بعض الدول العربیة مناطق ومجموعات سكانیة بعینھا معرضة لنقص الغذاء نتیجة للظروف الطبیعیة غیر المالئمة 
وموجات الجفاف التي تتسبب في تدني اإلنتاج من السلع الغذائیة وتؤدي بالتالي إلى تدني مستویات الدخول، إضافة إلى عوامل النزوح 
وعدم االستقرار نتیجة النزاعات والحروب األھلیة في بعض الدول العربیة. وتسعى الدول العربیة إلى تطویر تلك المناطق ومساعدة 
المجموعات السكانیة المعرضة لنقص الغذاء عن طریق تقدیم المعونات الغذائیة وتطویر البنیات األساسیة والخدمات االجتماعیة وتنمیة 

النظم المزرعیة في تلك المناطق.
ومحافظات  والعقبة  ومعان  والطفیلة  مأدبا  ومحافظات  األردن  وادي  الغذاء  لنقص  المعرضة  المناطق  تشمل  األردن  وفي 
واشتملت  المزارعین.  دخول  وتراجع  للصقیع  المحاصیل  وتعرض  والبطالة  الفقر  الغذاء  لنقص  تعرضھا  أسباب  وتشمل  الجنوب. 
اإلجراءات المتخذة حولھا تقدیم معونات نقدیة متكررة إضافة لوجبات غذائیة یومیة للطالب في المدارس، ومعونات أخرى. إضافة 
المناطق  لتلك  المقدمة  الغذائیة  المعونات  وتمثلت  غذائیة  مواد  وتقدیم  نقدي  بشكل  من خسائرھم  المزارعین عن جزء  تعویض  إلى 
والمجموعات خالل الفترة 2003 – 2005 في وجبات غذاء للطالب في المدارس الحكومیة والزیوت، والعدس، والسكر. وقد ساھم 

في تقدیم تلك المعونات كل من وزارة التربیة والتعلیم والصندوق األردني الھاشمي وبرنامج الغذاء العالمي.
وفي تونس ھناك بعض المناطق الریفیة معرضة للنقص الغذائي بحكم موقعھا الجغرافي. وقد اتخذت من أجلھا العدید من 
اإلجراءات التنمویة مثل تدخالت الصندوق الوطني للتضامن بإحداث المرافق األساسیة مثل تعبید الطرقات وتزوید المناطق بالماء 
الصالح للشراب واإلنارة. إضافة إلى ذلك تقدم الدولة معونات غذائیة لتلك المناطق والمجموعات السكانیة فیھا. تتمثل ھذه المعونات في 
المعونات المستمرة وتشمل مبالغ مالیة تقدم بصفة مستمرة إلى المجموعات السكانیة األكثر فقرًا بھدف تأمین حد أدنى من الدخل یساعد 
في مقابلة حاجیاتھم الضروریة. وتمنح ھذه المعونات في إطار البرامج الوطنیة المحدثة لألسر المعوزة واألفراد المعوقین والمتقدمین 
في السن. وقد بلغ عدد المنتفعین بھذا البرنامج خالل عام 2005، حوالي 121 ألف مستفید وبتكلفة تناھز 59.2 ملیون دینار تونسي. 
ھذا باإلضافة إلى المعونات الموسمیة التي تمنح للعائالت المعوزة بھدف تغطیة التكالیف اإلضافیة الخاصة ببعض المناسبات الموسمیة 
كاألعیاد الدینیة وموائد اإلفطار في شھر رمضان المعظم والعودة المدرسیة والجامعیة وفي الفترات الصعبة. فبمناسبة العودة المدرسیة 

والجامعیة لموسم2005-2006 ، استفاد بھذه اإلعانات قرابة 405 ألف تلمیذ وطالب بمبلغ یناھز12.2 ملیون دینار.
وفي الجزائر ال توجد فئات سكانیة أو مناطق تعاني من نقص الغذاء، ولكن تقوم وزارة التضامن الوطني مع المجتمع المدني 
بإعداد برنامج موائد اإلفطار في شھر رمضان المعظم، كما یتم تقدیم الوجبات المدرسیة في المناطق الریفیة تتكفل بھا الدولة. وفي عام 

2004 تمت إعانة المناطق المتضررة من أثر الفیضانات في والیة بشار من طرف الدولة والجمعیات الخیریة.
وفي السودان تعتبر مناطق البحر األحمر ودارفور والمناطق االنتقالیة بالجنوب ومناطق النازحین والعائدین من المناطق 
والخدمات  واألمنیة  الغذائیة  بأنواعھا  المساعدات  المناطق  لھذه  وتقدم  األھلیة.  والحروب  الجفاف  بسبب  الغذائي  للنقص  المعرضة 
االجتماعیة. وقد بلغ حجم المعونات التي قدمھا برنامج الغذاء العالمي والمعونة األمریكیة لتلك المناطق من الحبوب والبقولیات والزیوت 

نحو 485 ألف طن في عام 2002 و390 ألف طن في عام 2003 و618 ألف طن في عام 2004. 
وفي سوریا یتعرض بعض سكان البادیة لنقص الغذاء في موسم الشتاء من جراء انقطاع الطرق وتقوم الدولة بتأمین حاجة 

السكان من الغذاء بشتى الوسائل، إضافة لقیامھا المعونات الغذائیة واستصالح األراضي الھامشیة.
وفي الصومال تتعرض مناطق كثیرة لنقص الغذاء بسبب الظروف المناخیة غیر المالئمة وظروف عدم االستقرار وتشمل 

تلك المناطق العدید من األقالیم في شمال ووسط وجنوب البالد.
وفي دولة فلسطین تشمل المناطق المعرضة للنقص الغذائي شمال غزه، والمناطق الوسطى (دیر البلح)، وخانیونس-رفح، 
والخلیل، واألغوار. ویرجع ذلك إلى وجود مناطق عسكریة مغلقة، تجمعات ریفیة بدویة في المناطق الحدودیة، وجود مناطق فقیرة 
(قرب المستوطنات)، ووجود تجمعات ریفیة وبدویة فقیرة في المناطق المغلقة، ومناطق فقیرة تعرضت للجفاف معظم سكان البدو 
نتیجة لقلة األمطار. ومن المساعدات واإلجراءات المتخذة حولھا برنامج الغذاء مقابل العمل والتدریب). إضافة إلى توزیع مواد غذائیة 
شھریة ومساعدات من وكالة الغوث وبرنامج الغذاء العالمي والشئون االجتماعیة حیث تم توزیع سلة غذائیة لكل أسرة. وبلغت الكمیة 

السنویة الموزعة حوالي 130 ألف -140 ألف طن من الدقیق والسكر واألرز والزیت.
الغذائي ولكن ھناك بعض الجھات في السلطنة  للنقص  وفي سلطنة عمان ال توجد مناطق أو مجموعات سكانیة تتعرض 
مثل الھیئة العامة لألعمال الخیریة تقوم بتقدیم معونات غذائیة واستھالكیة خاصة في شھر رمضان المبارك للمواطنین ذوي الدخل 
المنخفض، وكذلك أثناء حاالت الطوارئ مثل الكوارث الطبیعیة. وتساھم وزارة التنمیة االجتماعیة في تحسین أوضاع األمن الغذائي 
للمواطنین عن طریق تمكین محدودي الدخل بتوفیر احتیاجاتھم األساسیة من السلع الغذائیة. ویتم ذلك عن طریق صرف معاشات 

الضمان االجتماعي للشرائح المستحقة.
وفي مصر یقدر عدد السكان المعرضین للنقص الغذائي بنحو 2.4 ملیون نسمة یمثلون نحو 3% من إجمالي السكان. وفي 
التنمویة وتنفیذ  البنیات األساسیة في المناطق الریفیة والمشروعات  التنمیة الریفیة المستدامة یتم تطویر  إطار جھود الدولة إلحداث 

مختلف برامج الحد من الفقر وتوفیر الغذاء للسكان.
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وفي المغرب ھناك العدید من المناطق المعرضة للنقص الغذائي نتیجة تعاقب حاالت الجفاف وحاالت الفقر في بعض 
المناطق. ومن اإلجراءات األساسیة المتخذة تجاه تلك المناطق والحاالت اإلصالحیة الشمولیة للقطاعات االقتصادیة واالجتماعیة 
والمالیة لضمان تحقیق تنمیة مستدامة، والمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة التي ترتكز أساسًا على إشراك السكان وترمي إلى تقلیص 
الفقر  أوجھ  إلى محاربة جمیع  للتضامن  الخامس  تسعى مؤسسة محمد  كما  للدخل.  المدرة  العملیات  وتشجیع  االجتماعي  العجز 
واإلقصاء االجتماعي عن طریق إنجاز مشاریع تضامنیة وتقدیم مساعدات غذائیة وألبسة وأدویة وذلك عبر تنظیم حمالت وطنیة 

للتضامن لجمع االعتمادات المالیة الضروریة لتحسین أوضاع الفئات المستھدفة. 
من  ذمار  تعز، وحجة  وآب،  والجوف  لحج، وصعدة  والبیضاء  والمھرة،  وشبوة،  الحدیدة،  مناطق  تعتبر  الیمن  وفي   
المناطق التي تتعرض لنقص الغذاء نتیجة ضعف اإلنتاجیة في األراضي المطریة في تلك المناطق وآثار السیول وجرف األراضي 
الزراعیة. وتعمل الدولة على إقامة سدود صغیرة لمجرى السیول في إطار الخطة الخمسیة الثالثة 2006-2010، وتحسین البنیات 
األساسیة وإقامة والمشروعات التنمویة في تلك المناطق. وقد بلغ إجمالي تكالیف المشاریع الزراعیة الممولة من المعونة الغذائیة 
الفرنسیة لعام 2005 حوالي 262.6 ملیون ریال یمني، توزعت على إدخال تقنیات الري والتدریب، وتحسین تقنیات، وتكملة 
مشروع میاه الشویفة، وبناء سوق األسماك بأمانة العاصمة، وبناء حاجزین لحجز میاه األمطار، وتأسیس جمعیة اقتصادیة للنحل 

في جزیرة سقطرى، وتربیة األغنام المحلیة.

إطار (5): التجارة الزراعیة واألمن الغذائي

في خضم ما یجري على الساحة العالمیة واإلقلیمیة من تطورات ومستجدات اقتصادیة وتجاریة مھمة على مختلف 
المستویات ، برز في العالم جدل كبیر حول دور التجارة في تحقیق النمو االقتصادي والحد من الفقر وتحقیق قدر أدنى من 
األمن الغذائي وخاصة للدول النامیة. حیث برز فریقان أحدھما یدافع عن تحریر التجارة العالمیة ودوره االیجابي في تحقیق 
النمو االقتصادي للدول نظرًا لما تحققھ عملیة التحریر من استخدام أكفأ للموارد وزیادة في اإلنتاج المبني على المیزات النسبیة 
والتنافسیة، مما سیسھم إیجابًا في تحقیق مستوى أرفع من الرفاه االجتماعي واألمن الغذائي بأبعاده المختلفة وأھمھا الحصول 
على الغذاء كمًا ونوعًا وتوفره في كل األوقات واستقرار إمداداتھ. في حین یرى الفریق اآلخر بأن تحریر التجارة ال یراعي 
بدرجات كافیة اختالف األسواق ودرجات نموھا وتطورھا، إضافة إلى عدم اإلنصاف في عالقات القوة التي تتحكم في سیر 
الرئیسین من  المستفیدین  لكون  نتیجة  النامیة  للدول  الغذائي  باألمن  مما یضر  األطراف،  متعددة  التجاري  التفاوض  عملیات 
عملیات تحریر األسواق ھم كبار المزارعین في الدول المتقدمة مما سیؤدي إلى تھمیش صغار المزارعین وزیادة نسب البطالة 

والفقر وبالتالي التأثیر سلبًا على األمن الغذائي بأبعاده المختلفة.
وبھذا الخصوص أبرزت العدید من التقاریر الدولیة الحدیثة حول التجارة والتنمیة أعدتھا منظمات دولیة مختلفة مثل 
منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمیة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة والبنك الدولي، ضرورة 
قیام الدول المتقدمة باتخاذ اإلجراءات التالیة لتعظیم مكاسب الدول النامیة من عملیات التحرر االقتصادي والتجاري : 1) بإزالة 
الدعم الذي تقدمھ لقطاعاتھا الزراعیة لما لھ من آثار سلبیة على الدول النامیة،2) زیادة فاعلیة إمكانیات وصول الدول النامیة 
إلى األسواق العالمیة وبخاصة أسواق الدول المتقدمة،3) تعزیز التعاون بین دول الجنوب في مجاالت التجارة واالستثمار، 4) 

انتھاج أنظمة ذات فاعلیة أكبر إلدارة المخاطر غیر المتوقعة في أسعار السلع.
وعلى الرغم من كل ما سبق فان صورة التجارة الخارجیة ألي دولة أو إقلیم، وما یطرأ علیھا من تغیرات، إنما تعكس 
إلى حد كبیر مستوى كفاءة األداء االقتصادي العام والقطاعي من جھة، ومدى القدرة على المواءمة والتفاعل اإلیجابي مع تلك 

التطورات والمستجدات من جھة أخرى من منظور المكاسب الصافیة لمحصلة المنافع واألعباء الناجمة عنھا.
وعلیھ فانھ ونظرًا لكون الدول النامیة عامة والدول العربیة خاصة ال تستطیع العیش بمعزل عما یجري على الساحة 
الدولیة من متغیرات من جھة، ولكونھا ستكون ملزمة باالعتماد الكلي على ما تنتجھ في غیاب التجارة من جھة أخرى، فان أحدًا ال 
یستطیع أن ینكر األھمیة الكبیرة للتجارة عامة والتجارة الزراعیة خاصة في توفیر قدر أكبر من األمن الغذائي وبخاصة للدول 
النامیة، وذلك، ألن التجارة تسھم إیجابًا في زیادة الدخول بخاصة وان غالبیة الصناعات التصدیریة في الدول النامیة تعتمد على 
األیدي العاملة، وزیادة المعروض من السلع الغذائیة كمًا ونوعًا وبالتالي زیادة فرص الحصول على األغذیة وتوسیع مجاالت 

االختیار للمستھلكین، إضافة إلى مساھمتھا الفاعلة في خفض األسعار واستقرار اإلمدادات الغذائیة.
وفي ھذا المجال فإنھ البد من التذكیر بأنھ وبھدف إیصال مكاسب التجارة إلى الفقراء وحمایتھم من أیة آثار سلبیة تنشْا عن 
تحریرھا البد للدول المعنیة وخاصة دول المنطقة العربیة التي یعیش نحو 45% من سكانھا في األریاف وتعتبر الزراعة 
مصدر العیش الرئیسي لنحو 32% من إجمالي القوى العاملة فیھا، فإنھ البد من توفیر سیاسات محلیة كفوءة وعادلة وقادرة 

على إیصال المكاسب إلى الفقراء والحد من سلبیات االنفتاح التجاري وتعظیم مكاسبھ.
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2 - 2 دور القطاع الخاص في تحقیق األمن الغذائي العربي: 

2 - 2 - 1 جھود ودور القطاع الخاص العربي في تحقیق األمن الغذائي:

نتیجة لتوسع العالقات التجاریة الدولیة وتشابك منظومة االقتصاد العالمي في ظل منظمة التجارة الدولیة، فقد شھدت حقبتا 
الثمانینات والتسعینات محاوالت جادة لإلصالح في المسارات االقتصادیة في معظم الدول العربیة من خالل تبني برامج اإلصالح 
تلك  تمثلت  ولقد  الدولیة.  التجارة  التفاقیة  وفقًا  التجارة  بتحریر  الكفیلة  الخطوات  اتخاذ  إلى  إضافة  الھیكلي،  والتكییف  االقتصادي 
االتجاھات في محاور متعددة أھمھا تحریر أسعار المدخالت والمنتجات ورفع القیود التنظیمیة عن التجارة الداخلیة والخارجیة، وإدخال 
تعدیالت مؤسسیة وھیكلیة تھدف إلى إعطاء دوٍر أكبر للقطاع الخاص في األنشطة اإلنتاجیة والخدمیة، إضافة إلى العمل على انتقال 
ملكیة و/أو إدارة المؤسسات الحكومیة إلى القطاع الخاص. كما عملت غالبیة الدول العربیة على تحریر سعر الصرف للنقد األجنبي، 
واتخاذ اإلجراءات المالئمة لخفض معدالت التضخم والحد من العجز في موازین المدفوعات والمیزانیة العامة، وإعادة ھیكلة الوزارات 
والمؤسسات الحكومیة ومنھا وزارات وھیئات الزراعة لتتوافق مع الدور الجدید للدولة المتمثل وبشكل عام في اإلشراف والرقابة 

والتوجیھ والتخطیط التأشیري.
وقد ركزت غالبیة الحكومات العربیة خالل العقدین المنصرمین على إعطاء دوٍر أكبر للقطاع الخاص في تحقیق التنمیة 
االقتصادیة في كافة األنشطة والمجاالت وبشكل خاص في المجاالت الزراعیة، وذلك من خالل تبني استراتیجیات وخطط وسیاسات 
مختلفة ھدفت إلى تشجیع القطاع الخاص وتحفیزه على االستثمار في األنشطة المختلفة، من خالل تقدیم الدعم الفني والمالي بالحدود 
الجمركیة  واإلعفاءات  والضمانات  التشجیعیة  الحوافز  وتقدیم  والتحتیة  المؤسسیة  الُبنى  وتوفیر  الدولیة  االتفاقیات  في  المسموحة 
والضریبیة الالزمة لتشجیعھ على االستثمار في المجال الزراعي، وكذلك من خالل تھیئة البیئة المناسبة لنموه وتطوره من سیاسات 
تجاریة ونقدیة وتشریعات وأنظمة وقوانین. وقد أثمرت تلك الجھود في زیادة حجم االستثمارات الخاصة في معظم األنشطة االقتصادیة 
ومنھا األنشطة الزراعیة، مما أدى إلى كسر حاجز اإلحجام عن االستثمار في بعض األنشطة وبخاصة الزراعیة وزاد من مساھمة 
القطاع الخاص العربي في التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي، نتیجة لقیام القطاع الخاص باالستثمار في العدید من المشاریع اإلنتاجیة 

والتجاریة والتسویقیة الزراعیة. 
الزراعیة وفي تحقیق  التنمیة  تاریخیًا دور مقدر في  العربي  الخاص  للقطاع  قد كان  بأنھ  الخصوص تجدر اإلشارة  وبھذا 
العام على غالبیة األنشطة اإلنتاجیة والتجاریة والتصنیعیة خالل فترة ما قبل تطبیق  الغذائي، إال أنھ ونظرًا لسیطرة القطاع  األمن 
برامج اإلصالح االقتصادي والتكییف الھیكلي، فقد تراجع ھذا الدور وأصبح یقتصر على ممارسة العملیات اإلنتاجیة وبعض األنشطة 
التجاریة الداخلیة والخارجیة. ونتیجة لبرامج اإلصالح االقتصادي والتكیف الھیكلي التي انتھجتھا غالبیة الدول العربیة خالل العقدین 
بدأ  اإلنتاجیة والخدمیة،  للوزارات والمؤسسات  اقتصادي وتحریر لألسواق وإعادة ھیكلة  انفتاح  ترتب علیھا من  المنصرمین، وما 

القطاع الخاص العربي باستعادة دوره الرائد في التنمیة االقتصادیة عامة والزراعیة خاصة. 
وعلى الرغم من وجود العدید من المعوقات والمحددات التشریعیة والقانونیة والتمویلیة والمالیة والفنیة والبشریة والمؤسسیة 
والمعوقات والمحددات الطبیعیة التي تحد من قیام القطاع الخاص بدوره في برامج التنمیة الزراعیة، ساھم القطاع الخاص العربي 
الزراعیة،  العربیة وبخاصة في مجاالت اإلنتاج والتصنیع والتسویق والتجارة  الدول  الغذائي في  مساھمات مقدرة في توفیر األمن 
ومتواضعة في مجاالت أخرى مثل توفیر الُبنى التحتیة والخدمات المساندة والبحث واإلرشاد، إطار (6). وفیما یلي نماذج وتجارب 

رائدة، لمساھمات القطاع الخاص في المجاالت التنمویة الرئیسیة:
1 - في مجال اإلنتاج الزراعي (نباتي- حیواني- سمكي):

في ھذا المجال یالحظ حدوث زیادة كبیرة في إقبال القطاع الخاص على إقامة المشروعات اإلنتاجیة الزراعیة بكافة أنواعھا 
وأحجامھا خالل العقدین المنصرمین، وبخاصة خالل حقبة الثمانینات وبدایة التسعینات. حیث أصبح للقطاع الخاص العربي مساھمة 
فاعلة في اإلنتاج الزراعي في مختلف الدول العربیة وفي كافة المجاالت النباتیة والحیوانیة والسمكیة. وقد أسھم ذلك في زیادة اإلنتاج 
واإلنتاجیة من غالبیة السلع والمنتجات الزراعیة األمر الذي أدى إلى خفض الفجوة الغذائیة العربیة وزیادة معدالت االكتفاء الذاتي أو 

على األقل المحافظة علیھا عند حدود معینة على الرغم من الزیادة الكبیرة في أعداد السكان. 
ویعزى ذلك اإلقبال إلى السیاسات واآللیات التي انتھجتھا غالبیة الدول العربیة وبخاصة التعدیالت في أنظمة توزیع الحیازات 
الزراعیة وبرامج الدعم والحوافز واإلعانات والقروض المیسرة التي تم تقدیمھا للمستثمرین في القطاع الزراعي في الدول العربیة 

عامة ودول الخلیج العربي بشكل خاص.
ومن األمثلة على مساھمات القطاع الخاص في جھود التنمیة الزراعیة بالدول العربیة في ھذا المجال ما یلي:

- قیام القطاع الخاص األردني في نھایة الثمانینات باالستثمار في أربعة مشاریع زراعیة كبیرة (شركات ضخمة) في منطقة جنوب 
المملكة متخصصة بإنتاج الحبوب واألعالف والخضراوات بتكلفة تقدر بنحو ٧٠ ملیون دوالر أمریكي. كمًا أسھم القطاع الخاص 
في تطویر الزراعات المحمیة، حیث استطاع إدخال التقانات الحدیثة وبخاصة في مجال اإلنتاج المكثف من خالل استخدام البیوت 
البالستیكیة العادیة والمتعددة الصوب، حیث كان لھ الفضل في زیادة عدد تلك البیوت من نحو ١٧ ألف بیت عام ١٩٨٧ إلى نحو ٣٥ 
ألف بیت عام ٢٠٠٤. وكذلك كان للقطاع الخاص األردني إسھامات مقدرة في إدخال زراعات جدیدة مثل أزھار القطف، االسبرجس، 
البندورة المعلقة والبندورة الكرزیة، الخس الروماني، العنب خالي البذور، التمور. إضافة إلى إسھامھ في إدخال أصناف وأسمدة 

وتجھیزات حدیثة كان لھا الفضل في رفع اإلنتاجیة الزراعیة للعدید من المحاصیل وبخاصة الخضر والفاكھة.
- ازدیاد إقبال القطاع الخاص البحریني على االستثمار في مجال اإلنتاج الزراعي، حیث قدرت االستثمارات الزراعیة البحرینیة 
خالل الفترة 1982 –1989 بنحو 239 ملیون دوالر، بلغ نصیب القطاع الخاص منھا نحو 70%. وقد نالت القطاعات الزراعیة 
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المختلفة نصیبًا متفاوتًا من االستثمارات، واحتل االستثمار في قطاع الدواجن المرتبة األولي نظرًا لسرعة دوران رأس المال ودخول 
الدولة كشریك للقطاع الخاص العامل في ھذا المجال. وكذلك تزاید اھتمام القطاع الخاص باالستثمار في مجال تربیة األبقار وإنتاج 

األلبان الطازجة.
- المساھمة الفاعلة للقطاع الخاص التونسي في زیادة المساحات المرویة، وفي إحداث المشاریع الزراعیة المختلطة من أشجار 
مثمرة وتربیة ماشیة وتجھیزات ریفیة وسقویة. ففي مجال اإلنتاج الحیواني أسھم القطاع الخاص في تنویع المشاریع من خالل إدخال 
مشاریع تربیة النحل واألرانب والحلزون والدجاج، ھذا باإلضافة إلى تربیة الجمال التي تطورت في السنوات األخیرة لما للحمھا 

من فوائد صحیة متعددة. 
- الدور المقدر للقطاع الخاص السعودي في األنشطة االستثماریة اإلنتاجیة الزراعیة، والذي یعزى إلى الدعم الملموس الذي 
قدمتھ الدولة للقطاع الزراعي عمومًا، حیث أقبل القطاع الخاص على إقامة المشروعات المتخصصة ذات الحجم الكبیر والمتوسط 
والصغیر في مختلف المجاالت النباتیة والحیوانیة والسمكیة ومنھا المشاریع المتخصصة في إنتاج القمح، األعالف، الخضار، النخیل 
والفاكھة، وتربیة األسماك والروبیان، وتربیة الدجاج الالحم والبیاض، تربیة األبقار إلنتاج الحلیب وتسمین العجول واألغنام وإنتاج 
النعام واألرانب. وقد شجع القطاع الخاص على إقامة مثل ھذه المشاریع إضافة للحوافز والتعدیالت االیجابیة في قوانین االستثمار، 
قیام الحكومة بإصدار نظام خاص بتوزیع األراضي البور على المواطنین الراغبین في االستثمار الزراعي. حیث تم خالل الفترة 
منذ صدور نظام توزیع األراضي البور وحتى عام 2003 توزیع نحو 3.2 ملیون ھكتار تم استثمارھا من قبل 123 ألف مستثمر 
منھم ما یزید على نحو 99.5 ألف مستثمر فردي ونحو 23 ألف مشروع مشترك و45 شركة زراعیة. ومن األمثلة على الشركات 
الزراعیة اإلنتاجیة الناجحة في المملكة الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك) التي تقوم باالستثمار في مشاریع اإلنتاج النباتي 

والحیواني ومشاریع التصنیع الزراعي. 
- وفي سلطنة عمان، ال زالت مساھمة القطاع الخاص في المشروعات الزراعیة محدودة، وقد بدأت تظھر في الفترة األخیرة 
بعض المبادرات من القطاع الخاص إلقامة بعض المشاریع بخاصة في اإلنتاج الحیواني كمشاریع الدواجن البیاض والالحم، وفي 
اإلنتاج  السلطنة، ومشاریع  تنتشر بشكل ملحوظ في مختلف مناطق  بدأت  التي  المحمیة  والبیوت  التمور  النباتي كمصانع  اإلنتاج 
السمكي كمشاریع تجھیز األسماك وتعلیبھا ومشاریع استزراع األسماك ومشاریع االستثمار في مواني الصید كإقامة الورش البحریة 
ومصانع الثلج وغیرھا. وقد بلغ عدد المشروعات الزراعیة والسمكیة التي تمت الموافقة على منحھا قروضًا میسرة مؤخرًا في 
إطار المرسوم السلطاني الخاص باإلقراض الزراعي للمشروعات التي تزید تكلفة كل منھا على 250 ألف ریال عماني نحو (33) 

مشروعًا بتكلفة استثماریة بلغت نحو(75.1) ملیون ریال عماني منھا نحو (36) ملیون ریال جاءت من قروض میسرة.
- وفي موریتانیا استطاع القطاع الخاص أن یلعب دورًا أساسیًا في تطویر وزیادة اإلنتاج الزراعي في المناطق المرویة (منطقة 

نھر السنغال).
2 - في مجال التسویق الزراعي:

یتوفر في العدید من الدول العربیة أنظمة تسویقیة متفاوتة من حیث التطور والكفاءة بما فیھا شركات االستیراد والتصدیر والوسطاء 
المختلفة (مثل أسواق  بأنواعھا  المركزیة  إلى توفر األسواق  التسویقي ومؤسسات ضمان الصادرات، إضافة  التمویل  ومؤسسات 
الخضار والفواكھ وأزھار القطف واللحوم الحمراء والبیضاء والمنتجات السمكیة والماشیة). وللقطاع الخاص مساھمات مقدرة في 
مجال التسویق الزراعي بكافة الدول العربیة بخاصة في ظل برامج اإلصالح االقتصادي والتكیف الھیكلي التي انتھجتھا معظم 
السلع  لغالبیة  وتصدیرًا  استیرادًا  والتجاریة  التسویقیة  األنشطة  كافة  بممارسة  حالیًا  الخاص  القطاع  یقوم  حیث  العربیة.  األقطار 
والمنتجات الغذائیة والزراعیة بشقیھا الطازج والمصنع. كما یقوم بإنشاء إدارة المخازن المبردة ومحطات الفرز والتعبئة والتدریج 

واألسواق المركزیة. وفیما یلي عرض مختصر ألھم مساھمات القطاع الخاص في ھذا المجال في بعض الدول العربیة:
- في األردن، یقوم القطاع الخاص باستیراد وتصدیر كافة المنتجات الزراعیة من خالل شركات فردیة وشركات مساھمة عامة 
وخاصة. كما یقوم القطاع الخاص بإدارة بعض األسواق المركزیة والمسالخ في المحافظات واأللویة وذلك بعد أن یقوم باستئجارھا 

بطریقة المزاد من البلدیات المالكة لھا. 
- في تونس، یلعب القطاع الخاص دورًا مھمًا في تسویق المنتجات الزراعیة، حیث قام بإنشاء عدة شركات فالحیة ذات صبغة 
تجاریة وذلك لبیع السلع الزراعیة بكافة أشكالھا. وقد ساھمت ھذه الشركات في تسویق كمیات مقدرة من اإلنتاج الزراعي سواء 
على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. ونظرًا لما تتطلبھ األسواق الخارجیة من جودة عالیة فقد قامت الحكومة التونسیة 
في  المنافسة  قادرة على  عالیة  ذات جودة  منتجات  تقدیم  الحرص على  بھدف  وذلك  المصدرة  للمؤسسات  تأھیل  برنامج  بوضع 

األسواق الدولیة.
- في سلطنة عمان، أصبح للقطاع الخاص دور رئیسي في ممارسة األنشطة التجاریة والتسویقیة الزراعیة بعد أن كانت الھیئة 

العامة لتسویق المنتجات الزراعیة (وھي ھیئة حكومیة) تقوم بھذا الدور حتى تم إلغاؤھا عام 2000. 
- في سوریا، مازالت الدولة تحتكر تجارة وتسویق محاصیل القمح والقطن والشوندر السكري والتبغ من خالل مؤسسات خاصة 
للتبغ  العامة  العامة لحلج وتسویق األقطان، والمؤسسة  المؤسسة  الحبوب،  لتجارة وتصنیع  العامة  المؤسسة  المنتجات مثل:  بھذه 

والمؤسسة العامة للسكر، أما باقي المنتجات فیتم تسویقھا محلیًا وخارجیًا من قبل القطاع الخاص بشكل كامل.
- في السودان، یعتبر القطاع الخاص الجھة الرئیسیة المسوقة لمعظم المنتجات الزراعیة محلیًا وعالمیًا بما فیھا األعالف، كما 
یقوم القطاع الخاص بتوفیر الصمغ العربي لشركة الصمغ العربي من األسواق المحلیة. ویعاني القطاع الخاص السوداني العامل 

في مجال التصدیر من كثرة الرسوم المحصلة على الصادرات الزراعیة.
- في قطر، ازدادت مساھمة القطاع الخاص في التسویق الزراعي بعد تأسیس الشركة الوطنیة للتسویق والتصنیع الزراعي عام 
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1997 والتي تقوم بتجمیع المنتجات الزراعیة وتعبئتھا وتسویقھا وتصدیر الفائض منھا، ویبلغ رأسمال الشركة 10 مالیین ریال 
قطري وتساھم فیھا وزارة الشئون البلدیة والزراعة بنسبة 50% والشركة القطریة للصناعات التمویلیة (شركة مساھمة خاصة) 

بنسبة %50.
3 - في مجال توفیر الخدمات المساندة:

ھناك أنواع عدیدة ومختلفة من الخدمات المساندة في القطاع الزراعي لمراحل ما قبل وما بعد اإلنتاج وخالل العملیة اإلنتاجیة ذاتھا 
والتي ما زال دور القطاع الخاص في الوطن العربي محدودًا فیھا نظرًا لكون الحكومة كانت الجھة شبھ الوحیدة القائمة على تقدیمھا 
ولعقود عدیدة. وبعد تراجع دور الحكومات في األنشطة الزراعیة المختلفة أصبح المجال مفتوحًا للقطاع الخاص للقیام بتقدیم كافة 

أنواع الخدمات المساندة للمتعاملین بالعملیات اإلنتاجیة والتسویقیة والتجاریة للمنتجات الزراعیة وعلى أسس اقتصادیة.
 ومن الخدمات المساندة التي أصبح للقطاع الخاص العربي مساھمات معتدلة في تقدیمھا وتوفیرھا للمزارعین وبدرجات متفاوتة من 
دولة ألخرى، الخدمات اإلرشادیة مثل خدمات اإلرشاد الزراعي واإلرشاد التسویقي، والخدمات الوقائیة (تعقیم التربة وتجھیزھا، رش 
المزروعات، مكافحة الحشرات واألعشاب، التلقیح والتراكیب وغیرھا) والخدمات المخبریة، وخدمات البحث والتطویر والدراسات، 
وخدمات التدریب، وخدمات ما قبل وما بعد الحصاد (تجھیز التربة، التقلیم، التسمید، القطاف، ... الخ)، وخدمات المعلومات وبخاصة 
المعلومات المتعلقة باإلنتاج واألسواق المحلیة والعالمیة، وخدمات النقل والتخزین والتعبئة والتدریج، والخدمات البیطریة والحجر 
الزراعي وخدمات الفحص والمطابقة وغیرھا من الخدمات األخرى. ومن األمثلة على مساھمات القطاع الخاص في تقدیم مثل ھذه 

الخدمات بالدول العربیة ما یلي:
- في تونس، ساھم القطاع الخاص في إنشاء عدة مخازن مبردة لخزین المواد الفالحیة الحساسة وذلك بفضل التشجیعات التي 
أولتھا الدولة لتیسیر بعث ھذا النوع من المشاریع، كما تم إحداث مھنة المستشار الفالحي وذلك لتوفیر المعلومات واإلرشاد الزراعي 
بشقیھ اإلنتاجي والتسویقي للمزارعین. كما یساھم القطاع الخاص في توفیر اآلالت الفالحیة وتأجیرھا للفالحین بما في ذلك آالت 

رش األدویة وآالت الحصاد ووضعھا على ذمة الفالحة. 
- وفي السعودیة، یساھم القطاع الخاص بشكل محدود في تقدیم الخدمات المساندة، وتتركز مساھمتھ على برامج التدریب وتوفیر 

بعض نتائج األبحاث الزراعیة والتي تقوم بھا الشركات الزراعیة. 
- أما في سلطنة عمان، یساھم القطاع الخاص بشكل محدود في توفیر الخدمات المساندة للقطاع الزراعي، حیث تقوم بعض 
الشركات بإنشاء مخازن تبرید والبعض منھا یقوم بخدمات التخزین إال أن دورھا یظل محدودًا في ظل توفر فائض كبیر في اإلنتاج 

بخاصة من مواسم اإلنتاج الزراعي. 
- وفي سوریا، یساھم القطاع الخاص بشكل محدود في توفیر الخدمات المكملة والمساندة، حیث ما زالت الدولة الجھة الرئیسیة التي 

تقوم بتوفیر كافة الخدمات المساندة لإلنتاج كالبحوث واإلرشاد والتمویل الزراعي وتأمین الُبنى التحتیة كالطرق والمواصالت.
ویتضح مما سبق الدور الكبیر الذي یلعبھ القطاع الخاص العربي في مجال زیادة اإلنتاج واإلنتاجیة وتوفیر السلع والمنتجات 
الزراعیة على مدار العام وتوصیلھا للمستھلكین في كافة األماكن واألوقات من خالل المسالك والقنوات التسویقیة المختلفة. مما 
عزز من إمكانات األمن الغذائي العربي بمحاوره الرئیسیة الثالثة للحصول على الغذاء وتوفیره في كل األوقات واستقرار إمداداتھ، 
وذلك من خالل المساھمة الفاعلة في إنتاج كمیات مقدرة من غالبیة السلع والمنتجات الرئیسیة التي یحتاجھا المواطن العربي ومن 

خالل تعویض النقص وضمان استمراریة توفره عن طریق االستیراد.
إال أنھ ولتفعیل دور القطاع الخاص في التنمیة الزراعیة عامة وفي تحقیق قدر أكبر من األمن الغذائي في المنطقة العربیة فانھ ال 
بد من تضافر جھود كافة الجھات المعنیة قطریًا وقومیًا للتغلب على كافة المعوقات والمحددات التي تحد من فاعلیة القطاع الخاص 
ومن إقبالھ على التوسع في المشاریع الزراعیة القائمة وفي استحداث مشاریع خاصة أو مشتركة جدیدة تكون داعمة وركیزة لألمن 

الغذائي العربي.

إطار (6): البحث الزراعي واألمن الغذائي

لعبت البحوث الزراعیة دورًا مھمًا في مجال األمن الغذائي والتنمیة الزراعیة، وذلك بزیادة اإلنتاج الزراعي لتلبیة 
االحتیاجات الغذائیة للسكان الذین یتزایدون بصورة مطردة. وقد أسھمت الزیادة الكبیرة في غالت الحبوب والمحاصیل 
األخرى واإلنتاج الحیواني وتربیة األحیاء المائیة، بقسط رئیسي من الزیادة في اإلنتاج الغذائي العالمي التي بلغت نسبتھا 

80 في المائة منذ منتصف الستینات. 
ورغم أن اإلمدادات الغذائیة العالمیة قد زادت بوتیرة أسرع من زیادة السكان، إال أن مشكالت استمرار الفقر وسوء التغذیة 
أدت إلى إصابة ما یقرب من 20 في المائة من سكان البلدان النامیة بنقص التغذیة. وال تزال مشكلة الحصول على األغذیة 
قائمة حتى في الحاالت التي توجد فیھا األغذیة في األسواق. ولكي یتسنى توفیر األغذیة لسكان العالم، الذین یتوقع أن یصل 
عددھم إلى 8.3 ملیار نسمة بحلول عام ورغم أن اإلمدادات الغذائیة العالمیة قد زادت بوتیرة أسرع من زیادة السكان، إال 
أن مشكالت استمرار الفقر وسوء التغذیة أدت إلى إصابة ما یقرب من 20 في المائة من سكان البلدان النامیة بنقص التغذیة. 
وال تزال مشكلة الحصول على األغذیة قائمة حتى في الحاالت التي توجد فیھا األغذیة في األسواق. ولكي یتسنى توفیر 
األغذیة لسكان العالم، الذین یتوقع أن یصل عددھم إلى 8.3 ملیار نسمة بحلول عام 2025، وتخفیف وطأة الفقر علیھم، 

في ظل اشتداد الضغوط على قاعدة الموارد، یحتاج العالم إلى زیادات كبیرة في اإلنتاجیة الزراعیة. 
وتعد التكنولوجیات الزراعیة العلمیة، والمستنبطة من خالل البحوث الزراعیة، ضروریة لزیادة اإلنتاجیة، وفي 
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الوقت نفسھ تلزم صیانة، بل وتحسین إمكانیات استدامة الموارد الطبیعیة والبیئیة. كما یجب أن توفر العلوم االجتماعیة دعمًا قویًا 
للتطورات في مجال السیاسات التي تضمن مزیدًا من التكافؤ في الحصول على األغذیة. 

وبرغم ھذه التحدیات فقد تضاءلت االستثمارات في العلوم الطبیعیة واالجتماعیة ألغراض التنمیة الزراعیة والریفیة في 
معظم البلدان الصناعیة والنامیة. وقد انخفضت ھذه االستثمارات على الرغم من المؤشرات الواضحة على ما تحققھ من عائد كبیر 
على المجتمع، سواء بصورة مباشرة أو من خالل التحسن في االقتصادیات الریفیة وعالقاتھا بالمراكز الحضریة. ھناك مخاوف 
حقیقیة من أن التقدم السابق في مجال اإلنتاجیة الزراعیة یتعذر الحفاظ علیھ، ومن أن الزراعة في البلدان النامیة لن تلقى اھتمامًا من 

جانب االنطالقات العلمیة الجدیدة، التي ال ترتبط باحتیاجات من یعانون من نقص األغذیة. 
ولذا فإن جدول أعمال البحوث الزراعیة على مستوى الوطن العربي یجب أن یستجیب لمشكالت الفقر وانعدام األمن الغذائي 
ومشكالت تدھور الموارد والبیئة. ویجب صیاغة جدول األعمال وفقًا الختیارات االستثمارات واالستراتیجیات البحثیة، مع مراعاة 
تقسیم اھتمامات البحوث بین القطاعین العام والخاص. وتتمثل المنطلقات الرئیسیة للبحوث، التي تھدف إلى الحد من انعدام األمن 

الغذائي فیما یلي: 
- توجیھ الجھود البحثیة في القطاع العام، وتشجیع القطاع الخاص على إجراء البحوث التي تھدف إلى حل االختناقات الواضحة 
من أجل زیادة إنتاجیة المحاصیل الرئیسیة والثروة الحیوانیة، وتربیة األحیاء المائیة، خصوصًا تلك التي یعتمد علیھا السكان 

الفقراء، واالختناقات الموجودة في النظم الزراعیة التي تتصل بإنتاجھم الغذائي. 
- یجب أن یتركز االھتمام على الموضوعات البحثیة األكثر شمولیة، التي تستكشف العالقة بین المحاصیل والثروة الحیوانیة 
واألسماك والغابات، فیما یتصل بصحة اإلنسان والمساواة ونوع الجنس واالستخدام الرشید للموارد الطبیعیة، بما فیھا المیاه 

والتربة. 
- یجب مواصلة البحوث المتعلقة بالسیاسات، لتحدید العقبات الرئیسیة التي تعوق التقدم الزراعي والناجمة عن السیاسات غیر 
المؤسسات  فیھا  (بما  الزراعیة  للبحوث  القطریة  النظم  وتعد  المرجوة.  النتائج  عكس  إلى  ببساطة  تؤدي  التي  أو  الرشیدة، 
الحكومیة والجامعات والمنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص الذي یتزاید دوره) حجر الزاویة في نظام البحوث الزراعیة 

العالمیة وسوف تظل كذلك. 
وقد أخذ القطاع الخاص یسھم بصورة متزایدة في البحوث الزراعیة، بتطبیق التكنولوجیا الحیویة في الزراعة مثًال. وال تزال 
الجھود البحثیة في الصناعات الكیماویة الزراعیة، وتلك الھادفة الستنباط األدوات الزراعیة، تتركز أساسًا في القطاع الخاص لدى 
البلدان الصناعیة. فافتقار بحوث القطاع الخاص إلى حوافز اقتصادیة كافیة الستنباط التكنولوجیات في البلدان النامیة، قد تواكب في 

السنوات األخیرة، مع تراجع عام في المشاركة الدولیة من قبل النظم القطریة للبحوث الزراعیة في البلدان المتقدمة.
ویعد وضع جدول أعمال للبحوث الزراعیة وتنفیذه لتحقیق األمن الغذائي بمعناه الواسع، وتقدیم الدعم الراسخ لھ من جمیع البلدان 
النامیة والصناعیة ومن القطاعین الحكومي والخاص على السواء، من بین أفضل الوسائل التي یمكن للمجتمع العالمي استنباطھا 

لإلسھام في تحقیق األمن الغذائي خالل العقدین أو الثالثة عقود المقبلة.

2 - 2 - 2 نماذج من النتائج التي حققتھا المشاریع والشركات الزراعیة: 

تشھد قطاعات الزراعة العربیة قیام العدید من المشروعات والشركات الزراعیة العاملة في مختلف المجاالت ذات العالقة 
بإنتاج وتوفیر وتصنیع وتسویق وتداول وتصدیر واستیراد السلع الغذائیة. وقد حققت تلك المشروعات والشركات نتائج متمیزة في 
والخدمات  والتسویق  واإلنتاج  التطویر  بحوث  مجاالت  في  ثرة  وتجارب  خبرات  واكتسبت  الغذائیة،  السلع  وتوفیر  إنتاج  مجاالت 
الزراعیة وإنعاش الصادرات سواء لألسواق العربیة أو العالمیة. وفیما یلي استعراض لبعض تلك المشروعات والشركات وما حققتھ 

من نتائج.
من أھم المشروعات الزراعیة في األردن ما یلي:

 مشروع تطویر حوض نھر الزرقاء/ المرحلة التكمیلیة: ومن أھدافھ ضبط انجراف التربة وصیانة تربة األراضي الزراعیة 
لتأمین مورد لحیاة السكان في الریف على المدى الطویل، ورفع إنتاجیة األراضي الزراعیة وزیادة دخل المزارع وتحقیق االستقرار 
المعیشي لسكان الریف، وتقلیل حجم الترسبات في بحیرة سد الملك طالل إلدامة الطاقة التخزینیة للسد. یبلغ حجم رأسمال المشروع 

نحو 9.7 ملیون دینار، وتم إنشاؤه في عام 2004. عمل المشروع على الحفاظ على الموارد الزراعیة ومنھا التربة والمیاه. 
 المشروع الریادي لدعم الصادرات الزراعیة البستانیة: ومجال عملھ إقامة نظام مشاركة تعاقدي بین كبار المنتجین من جھة 
ومتوسطي وصغار الحجم من جھة أخرى لتوفیر كمیات كبیرة من المنتجات الصالحة للتصدي. بناء القدرات التكنولوجیة للمنتجین 
المشروع: 3.5 ملیون  الخارجیة. حجم رأسمال  للتصدیر لألسواق  النوعیة  اإلنتاجیة وتطویر  لتحسین ممارستھم  الصغار  بخاصة 

دینار. 
ھذا إلى جانب مشروع تطویر حوض سد الكفرین، ومشروع تطویر المصادر الطبیعیة في حوض الیرموك، ومشروع 
مكافحة ذبابة البحر األبیض المتوسط والمشروع الوطني لتنمیة المراعي، ومشروع تطویر الُبنى التحتیة لقطاع الصادرات البستانیة 
ومشروع إدارة الموارد الطبیعیة لمحافظتي الكرك والطفیلة ومشروع القروض الصغیرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة الذي یقوم 
على منح القروض الزراعیة والریفیة ذات اإلنتاجیة السریعة في مجاالت شراء وتربیة األغنام واألبقار الحلوب، تربیة الدواجن، 
التصنیع الغذائي ضمن وحدات صغیرة، تربیة النحل واألسماك، إنشاء المشاتل ووحدات أزھار القطف، شراء المعدات، حفر آبار 
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جمع میاه األمطار، الزراعات المحمیة، وأیة أنشطة تتوافق مع الھدف العام للمشروع. ویبلغ حجم رأسمال المشروع نحو 15 ملیون 
دینار ساھم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة في الریف والبادیة األردنیة، وفي تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة متوازنة في كافة 

مناطق المملكة إلى جانب تشجیع الصناعات المنزلیة في الریف واالعتماد الذاتي على منتجات المزرعة. 
ومن الشركات الزراعیة في األردن شركة رم الزراعیة والشركة العربیة الدولیة للتنمیة الزراعیة (أریكاد)، وشركة الوفاء 
لالستثمار والتنمیة الزراعیة والحیوانیة (وادیكو)، والشركة اإلنتاجیة للحبوب واألعالف واللحوم (جرامیكو). وتعمل تلك الشركات 
في مجال زراعة الحبوب واألعالف واألشجار المثمرة والخضر. وقامت تلك الشركات بإدخال األصناف المحسنة عالیة اإلنتاجیة كما 
أدخلت أصناف من النخیل للتعرف على مدى مالءمتھ للمنطقة، وتقوم بإنتاج التقاوي البطاطا وبیعھا في األسواق المحلیة والخارجیة. 
ھذا إلى جانب الشركة الوطنیة للدواجن ومؤسسة المراعي للصناعات الغذائیة. وشركة اإلنماء العربیة للصناعات الغذائیة، وشركة 
ألبان مسعود، وشركة أسماك وادي األردن، وشركة حلواني الصناعیة. وشركة االتحاد للتنمیة الزراعیة والمسالخ، والمتحدون لصناعة 
األلبان واألجبان والعصائر ومشتقاتھ. وشركة الشوبك الزراعیة. والشركة العصریة للصناعات الغذائیة، والشركة العصریة لأللبان، 

وشركة مزارع البركة.
 ومن الشركات الزراعیة في البحرین شركة دلمون للدواجن (شركة مساھمة عامة). تعمل الشركة في مجاالت ذبح وتجھیز 
وتسویق الدجاج الذي تقوم بشرائھ من المربین وتصنیع األعالف المركزة وتوفیرھا لمربي الدواجن والحیوانات، توفیر الصیصان 
لمربي الدجاج الالحم. وساھمت في تنظیم وتطویر صناعة الدواجن في مجاالت توفیر مدخالت اإلنتاج األساسیة، توفیر الخدمات 
التسویقیة من ذبح وتھیئة وتسویق وتخزین. وبفضل ھذه الشركة أصبح قطاع الدواجن بالمملكة من أفضل المجاالت الزراعیة جاذبیة 
الدواجن  لحوم  من  المحلیة  االحتیاجات  من  نحو %80  الطازجة  الدواجن  لحوم  من  الشركة  إنتاج  ویغطي  الخاصة،  لالستثمارات 

الطازجة، ونحو 30% من االحتیاجات الكلیة من لحوم الدواجن الطازجة والمجمدة. 
 ھذا إلى جانب شركة البحرین للمواشي التي تتولى استیراد وذبح وتوزیع األغنام واألبقار وھي المھمة التي استطاعت أن 
تحافظ على أسعار بیع اللحوم الطازجة للمستھلكین كما تمكنت من تخفیض الدعم السنوي الذي توفره الحكومة للحوم الحمراء. والجدیر 

بالذكر أن الشركة تستورد حوالي 500 ألف من رؤوس األغنام واألبقار سنویًا. 
في تونس یتم تنفیذ عدد من المشاریع ذات البعد األفقي تتمثل في مشاریع التنمیة الفالحیة ومشروع لدعم الخدمات الفالحیة. 
وتھدف مشاریع التنمیة الفالحیة إلى حمایة الموارد الطبیعیة وتحسین مستوى معیشة السكان. ویھدف مشروع دعم الخدمات الفالحیة 
إلى تدعیم قدرات الھیاكل المھنیة، وتحسین الخدمات التي توفرھا المؤسسات الخاصة والمھنیة والعمومیة في مجاالت البحث واإلرشاد 
والتدریب وحمایة النباتات والصحة الحیوانیة. ومن المشاریع مشروع تنمیة الحبوب ومشروع تنمیة البطاطا وإحداث غراسات زیتون 
قطاعات  بمختلف  والنھوض  الخارجیة  باألسواق  التونسیة  المنتجات  مكانة  المحافظة على  المشاریع  ھذه  وتستھدف  مرویة ومكثفة. 

اإلنتاج الزراعي وتوفیر السلع الغذائیة.
ومن الشركات الزراعیة في تونس شركة سیدي سعد بوالیة القیروان وشركة العامرة بوالیتي منوبة وباجة وتعمالن في مجال 
تربیة األبقار الحلوب وتربیة أمھات األغنام والزراعات البعلیة والمرویة. وتشھد البالد قیام شركات تنمیة من قبل القطاع الخاص، 
حیث ازداد عدد الشركات التي یساھم في رأس مالھا مستثمرون خواص في حین تقلص عدد شركات القطاع العام. وقد أدى ذلك إلى 

تطویر استغالل األراضي الفالحیة المعنیة مما مكن من إحداث فرص عمل جدیدة وتحسین اإلنتاج واإلنتاجیة.
الغذائیة ویعمل  الحبوب  توفیر  العاملة في مجال  المنشآت  أھم  للحبوب من  المھني  الجزائري  الدیوان  یعتبر  الجزائر  وفي 
ھذا المجال منذ عام 1962، وبذلك اكتسب خبرات زراعیة متعددة في مجاالت التسویق على مستوى الدولة، وعلى مستوى التجارة 
الخارجیة، كما ساھم مساھمة فاعلة في مجال تطویر إنتاج الحبوب والبقولیات، وتطویر نقل وتخزین السلع على مستوى الدولة، وتوفیر 

الغذاء.
وفي السعودیة یبلغ عدد المشاریع الزراعیة المتخصصة حوالي(4546) مشروعًا تشمل اإلنتاج النباتي والحیواني وجمیع 
ھذه المشاریع تدار من قبل أصحابھا (القطاع الخاص) بأحدث النظم الزراعیة وأھم ھذه المشاریع ھي: مشاریع تربیة وتسمین األغنام 
ویبلغ عددھا 26 مشروعًا. مشاریع إنتاج األلبان ویبلغ عددھا 32 مشروعًا تنتج حوالي 866.5 ألف طن من الحلیب الخام. مشاریع 
إنتاج بیض المائدة ویبلغ عدد ھذه المشاریع 86 مشروعًا تنتج سنویًا حوالي(145.3) ألف طن من بیض المائدة. مشاریع إنتاج الدجاج 
الالحم ویبلغ عدد ھذه المشاریع 349 مشروعًا تنتج حوالي (462.4) ألف طن من لحوم الدجاج. مشاریع البیوت المحمیة إلنتاج 
الخضار ویبلغ عدد ھذه المشاریع 280 مشروعًا. مشاریع مزارع األسماك والربیان ویبلغ عددھا(44) مشروعًا تنتج حوالي (11.2) 
ألف طن من األسماك والربیان. ولقد ساھمت ھذه المشاریع في تحقیق األمن الغذائي للمواطنین حیث تحقق االكتفاء الذاتي من بیض 

المائدة والحلیب الطازج ومعظم الخضر الطازجة المنتجة من ھذه المشاریع. 
ویوجد في المملكة عشر من الشركات الزراعیة المساھمة. وتدار ھذه الشركات من قبل مجالس اإلدارة المنتخبة من قبل 
لھذه  المدفوع  المال  إجمالي رأس  ویبلغ  المملكة  مناطق  في جمیع  الشركات  ھذه  نشاط  ویتوزع  الشركات  لھذه  العمومیة  الجمعیات 

الشركات حوالي (2.4) ملیار ریال.
ویغطي نشاط ھذه الشركات كل جوانب اإلنتاج والتصنیع الزراعي بشقیھ النباتي والحیواني ویشمل إنتاج الحبوب واألعالف 
والخضروات وتقاوي الحبوب والخضروات وإنتاج الفاكھة والتمور وإنتاج األلبان والدواجن واللحوم واألسماك والربیان والزیوت 
اللحوم  األلبان وصناعة  المتخصصة في صناعة  للمشاریع  الزراعي  اإلنتاج  دعم  في  بفاعلیة  تساھم  الشركات  ھذه  أن  كما  النباتیة. 
وذلك بتوفیر مدخالت اإلنتاج الرئیسیة لھذه الصناعات التي تتمثل في األعالف الخضراء والشعیر الذي یدخل في مكونات األعالف 

المركزة.
وتشمل الشركات العاملة في مجاالت إنتاج وتوفیر وتصنیع وتسویق وتداول وتصدیر واستیراد السلع الغذائیة الشركة الوطنیة 
للتنمیة الزراعیة (نادك) والتي ساھمت مساھمة فاعلة في تنویع اإلنتاج وحققت أرباحًا في عام 2004 بلغت نحو 58 ملیون ریال 
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سعودي. وشركة تبوك للتنمیة الزراعیة (تادكو) التي نجحت في استغالل المیزة النسبیة للمنطقة وإقامة مشروع متمیز إلنتاج الفاكھة 
متساقطة األوراق وحققت أرباحًا عالیة. ھذا إلى جانب شركة الربیان الوطنیة التي قامت باستثمارات ضخمة مما أدى إلى تطویر 
حجم اإلنتاج وزیادة الصادرات. كما توجد في السعودیة شركة الصافي (دوانون) وتقوم بدور كبیر في صناعة األلبان إذ یشكل إنتاجھا 
نحو 20% من إنتاج األلبان في المملكة. كما توجد شركة دواجن الوطنیة التي یشكل إنتاجھا من الدجاج الالحم نحو 27% من إنتاج 

المملكة وھي شركة رائدة في مجال بیض المائدة حیث بلغ إنتاجھا السنوي نحو 275 ملیون بیضة. 
وفي السودان ھناك العدید من المشروعات الزراعیة منھا مشروع الجزیرة الذي یعتبر من أكبر المشاریع المرویة مساحًة 
(نحو ملیون ھكتار). ویساھم مشروع الجزیرة مع غیره من المشاریع المرویة والتي تشمل مشروع حلفا الجدیدة (نحو 145 ألف 
ھكتار) ومشروع الرھد الزراعي (نحو 126 ألف ھكتار) ومشروع السوكي الزراعي (نحو 12 ألف ھكتار) في إنتاج المحاصیل 
الحقلیة والبستانیة والغابیة واألعالف، والمنتجات الحیوانیة. وتتیح تلك المشروعات فرصًا واسعة لالستثمار في الصناعات الزراعیة 
والغذائیة. ھذا إلى جانب الكثیر من المشروعات الزراعیة األخرى مثل مركز سنار للخدمات الزراعیة ومشروع التنمیة الریفیة لشمال 

كردفان ومشروع التنمیة الریفیة لجنوب كردفان ومشروع تجدید سبل العیش المستدامة بمنطقة القاش ومشروع كردفان الكبرى.
ومن أھم الشركات الزراعیة في السودان شركة السكر السودانیة، والشركة السودانیة للصادرات البستانیة، وشركة مطاحن 
سیقا للغالل، وشركة سكر كنانة، والشركة العربیة السودانیة للزراعة بالنیل األزرق، والشركة العربیة السودانیة للزیوت النباتیة، 

وشركة إنتاج وتصنیع الدجاج العربي.
وفي سوریا أھم المشاریع الزراعیة التي تدار وتنفذ من قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي وُتعنى بالتنمیة الزراعیة 
وتوفیر الغذاء مشروع التشجیر المثمر، ومشروع إنتاج الغراس المثمرة ومشروع التنمیة الزراعیة في المنطقة الجنوبیة ومشروع 
تطویر المنطقة الوسطى والساحلیة، ومشروع محمیة التلیلة، ومشاریع تطویر البادیة السوریة، ومشاریع األحزمة الخضراء حول 
المدن والبحیرات، ومشروع تطویر التحریج والغابات، ومشروع المكافحة الحیویة والمتكاملة، ومشروع إنتاج اللقاحات، ومشروع 
تدریج األبقار، ومشروع إنتاج السائل المنوي، ومشروع المجترات الصغیرة، ومشروع النحل وإنتاج العسل، ومشروع إنتاج األسماك 
في بحیرة األسد، ومشروع مصنع األعالف المتكاملة. وتجدر اإلشارة إلى أن جمیع تلك المشاریع وغیرھا تصب في واحد أو أكثر 
من أھداف بناء وتحسین البنیة التحتیة لألنظمة الزراعیة في القطر، توفیر الغذاء للسكان، تأمین عجلة التصنیع الزراعي والصناعات 

الغذائیة، االستغالل األمثل للموارد الطبیعیة المتاحة،و االستثمار الزراعي المستدام.
أعوام 1986  بین  والخاص  العام  القطاع  بین  ما  المشتركة  المساھمة  الزراعیة  الشركات  من  عدد  في سوریا  وتأسست 
القلمون ـ الربیع) وقد ساھمت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة واإلصالح  و1989 وھي (غدق ـ بركة ـ سنابل ـ نماء ـ الشام ـ 
الشركات  في  المساحات  بلغت  أراٍض حیث  بتسدید حصتھا على شكل  وتقوم  الشركات،  ھذه  بنسبة 25% من رأسمال  الزراعي 

المذكورة نحو/ 8815.9 /ألف ھكتار وبمبلغ قدره / 251.4 /ملیون لیرة سوریة.
 وقد تم إعطاء ھذه الشركات بعض المیزات لتشجیعھا كاإلعفاء من الضرائب والرسوم لفترات محددة والسماح لھا باستیراد 
القطاع الزراعي، ولكنھا وحتى تاریخھ  المیزات المحفزة لالستثمار في  وتصدیر وسائل اإلنتاج دون رسوم جمركیة وغیرھا من 
تعاني من عدة صعوبات من أھمھا قلة التمویل وبعض العوائق اإلداریة والتي أدت بدورھا إلى عدم تحقیق ھذه الشركات لألھداف 

التي أنشئت من أجلھا.
وفي العراق تتعدد المشاریع الزراعیة في العراق منھا المشاریع الكبیرة مثل مشروع المسیب الكبیر، ومشروع الخالص، 
ومشروع ري وبزل اإلسحاقي، ومشروع ري كركوك، ومشروع ري الجزیرة الشمالي، ومشروع ري الجزیرة الجنوبي، ومجمع 
إنتاج  في  المشاریع  ھذه  معظم  وتعمل  ھكتار.  ملیون   3.75 مساحة  المشاریع  ھذه  وتغطي  وغیرھا.  الصناعي  الزراعي  الدجیلة 

المحاصیل الغذائیة الصیفیة والشتویة وتربیة األبقار الحلوب واألغنام.
ومن أھم الشركات الزراعیة العاملة في العراق شركة ما بین النھرین العامة إلنتاج البذور في مجال إنتاج الرتب العلیا 
لبذور القمح والشعیر وتجفیف الذرة الصفراء برأسمال یقدر بنحو 800 ملیون دینار عراقي، وساھمت في إنتاج الرتب العلیا للبذور، 
ورفع معدالت الغلة وزیادة إنتاج المحاصیل الغذائیة. والشركة العامة للتجھیزات الزراعیة وتساھم في توفیر جمیع مستلزمات اإلنتاج 
الزراعي التي ال یمكن إنتاجھا في العراق. والشركة العامة لخدمات الثروة الحیوانیة وتقوم بتقدیم خدمات اإلنتاج الحیواني وتوفیر 
المستلزمات، وإنتاج اإلصبعیات والكفیات للثروة السمكیة والحیامن للتلقیح االصطناعي وإدارة برنامج تشغیل مشاریع الدواجن. ویبلغ 
حجم رأسمال الشركة التي تم إنشاؤھا في عام 1998 نحو 1 ملیار دینار عراقي. وقد ساھمت مساھمة كبیرة في تطویر إنتاجیة األبقار 
الحلوب عن طریق التلقیح االصطناعي، وتنمیة منتجات الدواجن،و تنمیة الثروة السمكیة عن طریق إطالق اإلصبعیات والكفیات في 

المسطحات المائیة. 
وھناك الشركة العامة للبستنة والغابات وتعمل في مجال تنمیة بساتین الفاكھة وإدخال األصناف المتطورة لمحاصیل الخضر 
الالزمة  الشتالت  وإنتاج  الزیت،  عالي  الزیتون  برنامج  وإدارة  الطماطم،  تقنیات زراعة  وتطویر  البالستیكیة  البیوت  في  واإلنتاج 
وإجراء البحوث الخاصة بأنشطة البستنة إضافة إلى تنمیة الثروة الغابیة. تم إنشاء الشركة في عام 1997 ویبلغ حجم رأسمال الشركة 

نحو 300 ملیون دینار عراقي، وقد ساھمت مساھمة كبیرة في تطویر إنتاج محاصیل الخضر والفاكھة. 
وتعمل الشركة العامة للمحاصیل الصناعیة في مجال تنمیة زراعة المحاصیل الصناعیة وإجراء البحوث إلدخال محاصیل 
صناعیة جدیدة. یبلغ حجم رأسمال الشركة نحو500 ملیون دینار عراقي وساھمت في تنمیة المحاصیل الصناعیة الغذائیة كالمحاصیل 

السكریة والبذور الزیتیة.
والحیوانیة  الزراعیة  المشاریع  من  العدید  السمكیة  والثروة  الزراعة  وزارة  في  ممثلة  الحكومة  تنفذ  عمان  سلطنة  وفي 
والسمكیة في سبیل النھوض بالقطاع الزراعي والسمكي وتوفیر المنتجات الغذائیة. وتعمل بالسلطنة العدید من الشركات مثل الشركة 
الوطنیة العمانیة لمنتجات األلبان المحدودة التي تم إنشاؤھا في عام 1976 في مجال إنتاج الحلیب الطازج والحلیب طویل األمد 
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القیمة  الغذائیة ورفع  للدولة من خالل توفیر االحتیاجات  التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  الشركة في  والعصائر ومنتجاتھا، وتساھم 
الغذائیة والصحیة وجودة المنتجات الغذائیة. كمًا استطاعت الشركة تطویر منتجاتھا وإنتاج أكثر من نوع لتلبي حاجات المستھلكین. 
 ISO) ویتم تصدیر منتجات الشركة إلى أكثر من 35 دولة بما فیھا بعض الدول اآلسیویة واألفریقیة. وحصلت الشركة على شھادة

9002) في عام 1997 واستطاعت الحصول على العدید من الشھادات والجوائز المحلیة والدولیة.
وتعمل شركة ظفار للصناعات السمكیة في مجال الصناعات السمكیة برأسمال یقدر بنحو 5 مالیین ریال عماني وھي تعتبر 
من ضمن مجموعة من الشركات العالمیة العاملة في ھذا المجال حیث تنتج ما یقارب 49 ملیون علبة من التونا والساردین باإلضافة 
إلى إنتاج كمیات كبیرة من المنتجات السمكیة مثل زیت السمك واألسماك المجمدة والوجبات الغذائیة السمكیة، ویتم تصدیر منتجاتھا 

إلى عدد من الدول األوروبیة والعربیة والبلدان األخرى.
وتعمل شركة دواجن ظفار في مجال إنتاج الدواجن الطازجة والمجمدة بحجم رأسمال یقدر بنحو 3 مالیین ریال عماني، وتم 
إنشاؤھا في عام 1994وركزت على إنتاج وتسویق الدواجن الطازجة وساھمت في توفیر الغذاء للمستھلكین وحصلت على العدید من 

الجوائز والشھادات.
الغذائیة والزراعیة والحیوانیة  الصناعات  التي تعمل في مجال  الشركات  السابقة ھناك مجموعة من  للشركات  وباإلضافة 
والسمكیة لتوفیر االحتیاجات الغذائیة للسكان وزیادة القیمة المضافة وزیادة اإلنتاج وكمیة الصادرات باإلضافة إلى النھوض بقطاع 
الصناعات ومن أھم ھذه الشركات: شركة الدلفین الذھبي لألسماك، وشركة الثروة الحیوانیة، والشركة الخلیجیة إلنتاج الفطر، والشركة 
العمانیة للتنمیة الزراعیة، وشركة أعالف ظفار، وشركة األسماك العمانیة، وشركة البحار السبعة للمأكوالت البحریة، وشركة الباطنة 

الدولیة. 
وفي فلسطین تعمل الشركة الوطنیة للتفریخ برأس المال قدره 1.5 ملیون دوالر وتعتبر ھذه الشركة من الشركات الھامة 
في قطاع غزة والتي ساھمت في تطویر صناعة الدواجن بفاعلیة حیث تساھم بإنتاج ما یبلغ 60% من حجم اإلنتاج اإلجمالي للدجاج 
الالحم والبیاض. وعملت الشركة على إنشاء العدید من مزارع دواجن األمھات للتزوید ببیض الفقس بدًال من استیراده.وتبلغ الطاقة 

اإلنتاجیة القصوى لھذه الشركة 1.2 ملیون صوص شھریًا (تفقیس بیض).
وفي دولة قطر قامت العدید من المشروعات والشركات الزراعیة لتطویر اإلنتاج الغذائي في الدولة. وتشمل المشروعات 
الزراعیة مشروع تشغیل مزرعة النباتات البریة الذي یعمل على المحافظة على النظام البیئي ألراضي المراعي برأسمال یقدر بنحو3.5 
ملیون ریال قطري وقد ساھم في حمایة أراضي المراعي من عوامل التعریة وإیقاف تدھور التربة في ھذه األراضي، وزیادة معدالت 

الحصاد المائي وجودتھ مع تقویة الغطاء النباتي باإلضافة للمساھمة في حل مشكلة عدم استقرار مستویات إنتاج بذور األعالف.
أما الشركات الزراعیة فتشمل شركة قطر لألسمدة الكیماویة، وشركة قطر الوطنیة لألسماك، والشركة العربیة القطریة إلنتاج 
الدواجن، والشركة العربیة القطریة إلنتاج األلبان، والشركة العربیة القطریة لإلنتاج الزراعي، والشركة الوطنیة للتصنیع والتسویق 

الزراعي، والشركة القطریة التونسیة للصناعات الغذائیة.
وتقوم الشركة الوطنیة للتصنیع والتسویق الغذائي والزراعي بتجمیع المنتجات الغذائیة الزراعیة وتعبئتھا وتصنیعھا وتسویقھا، 
تصدیر الفائض عن حاجة األسواق المحلیة من المنتجات الغذائیة الزراعیة باإلضافة لالستثمار في المشاریع الزراعیة الغذائیة واستیراد 
التونسیة للصناعات الغذائیة بتعبئة زیت الزیتون  الموارد األولیة والموارد الغذائیة والمستلزمات الزراعیة. وتقوم الشركة القطریة 

التونسي والمواد الغذائیة األخرى وتصدیر الفائض عن حاجة السوق المحلي من زیت الزیتون والمنتجات الغذائیة.
وفي لبنان تم تنفیذ مشروع التنمیة الزراعیة في بدایة عام 2005. ومجال عمل المشروع ھو اإلنتاج والتسویق الزراعي 
ودعم تجمعات المزارعین، ویبلغ حجم رأسمال المشروع نحو 10 مالیین یورو. ھذا إلى جانب مشروع مزارع الحریري إلنتاج 
الفاكھة والخضر وتربیة الدواجن واألبقار الحلوب برأسمال ال یزید على 3 مالیین دوالر أمریكي. ویركز المشروع على إنتاج فاكھة 
باكوریة خاصة من النكتارین، الدراق، العنب، الموز (خاصة في البیوت المحمیة التي تمیزت بإنتاج باكوري جید جدًا مقارنة مع 
اإلنتاج العادي). وقد تم تصدیر أكثر من 40% من اإلنتاج إلى األسواق العربیة بخاصة دول الخلیج العربي. وقد تم تأمین مصنع 

لأللبان واألجبان وإنتاج بیض المائدة. 
 ومن النتائج التي حققھا المشروع تأمین سلعة الجبنة (العكاوي) للسوق المحلي، وتأمین بیض لألكل على مدار السنة تقریبًا 
وإنتاج أصناف باكوریة من الدراق والنكتارین والعنب والموز (خاصة خالل أشھر نیسان وأیار) وإنتاج البندورة المعروفة بالبندورة 
الجبلیة (في البیوت المحمیة) بعد أن كان إنتاجھا یقتصر على الصیف فقط وتالقي ھذه السلعة رواجًا في الفنادق والمطاعم. زیادة إنتاجیة 

األبقار الحلوب باستعمال العلف األخضر ضمن تربیة حدیثة جدًا.
وتعمل في لبنان وفي قطاع إنتاج األلبان واألجبان ثالث شركات زراعیة كبرى وھي: لیبان لیھ ودیري داي ودالیا. أما في 
مجال تربیة الدواجن فھناك أیضًا شركات كبرى أھمھا: تنمیة، ھوا تشیكن، شومان، وویلكو. باإلضافة إلى شركات أخرى صغرى 

تعمل في ھذا المجال وتساھم أسوة بالشركات الكبرى بتنمیة اإلنتاج الحیواني. 
إكثار  في  المتخصصة  (صوناكوس)  البذور  لتسویق  الوطنیة  الشركة  بالمغرب  العاملة  الزراعیة  الشركات  أھم  بین  من 
وتسویق البذور المختارة، شركة صودیا وشركة صوجیطا. كما تجدر اإلشارة إلى الدور اإلیجابي الذي یلعبھ المعھد الوطني للبحث 
الموارد  على  والحفاظ  الزراعي  اإلنتاج  زیادة  بھدف  الزراعیة  المشروعات  من  العدید  قامت  وقد  الخاص.  القطاع  وكذا  الزراعي 
الطبیعیة والمساھمة في تحقیق األمن الغذائي. ومن ھذه المشاریع مشروع تحسین المراعي بالمنطقة الشرقیة الذي یعمل على تنمیة 
المناطق الھامشیة واألراضي المتروكة وتحسین المراعي. ومشروع التنمیة القرویة المندمجة في المناطق الجبلیة للحوز. ومن أھم 
إنجازات المشروع تھیئة األراضي والمحافظة على المیاه والتربة واستصالح األراضي على مساحة 1415 ھكتار وتحسین المراعي 
على مساحة 460 ھكتارًا وتشیید 32 نقطة للتزود بالماء الصالح للشرب تھیئة الطرق الزراعیة. ھذا بجانب مشروع التنمیة القرویة 
وتدبیر الموارد الطبیعیة بشمال المغرب ویعمل في مجال المحافظة على التربة واستصالح السواقي، والمشاریع النموذجیة لتنمیة قطاع 

الزیتون في إطار المخطط الوطني للزیتون. ومشروع تنمیة قطاع النخیل.
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إنتاجھ  القطاع الزراعي، وفي الرفع من  العاملة في المغرب والتي لعبت دورًا كبیرًا في تنمیة  ومن الشركات الزراعیة 
المنتجات  إنتاج وتسویق  التي تعمل في مجال  التنمیة الزراعیة  القروي، شركة  بالعالم  الغذائي والنھوض  وتنافسیتھ وتحقیق األمن 
الزراعیة برأسمال یقدر بنحو672.5 ملیون درھم مغربي وتلعب دورًا مھمًا في تطویر تقنیات اإلنتاج وتحدیثھا ونقل التكنولوجیا. 

كما أن الشركة تعتبر من أھم وحدات إنتاج الشتول المحسنة للخضر والفاكھة والحبوب.
وفي موریتانیا تضم المشروعات الزراعیة المشروعات الزراعیة الخاصة التي یمتلكھا المستثمرون الوطنیون وتعمل في 
التي حققتھا المشروعات الزراعیة  النتائج  التحویل والتصنیع. وتعتبر  النباتیة والحیوانیة، وفي مجال  الغذائیة  إنتاج السلع  مجاالت 
الخاصة ھامة جدًا لما لھا من آثار ایجابیة على األمن الغذائي وتتمثل في عاملین ھما إنتاج مواد غذائیة كاألرز والخضروات وتعلیب 

الحلیب وتوفیر فرص العمل والحد من الھجرة من الریف إلى الحضر. 
أما الشركات الزراعیة في موریتانیا فتشمل شركات الھیئة العربیة لالستثمار واإلنماء الزراعي وتعمل في مجال األبحاث 

واإلنتاج الزراعي، وشركات فرنسیة تعمل متخصصة في إنتاج الخضر وتصدیرھا إلى األسواق األوروبیة.

2 - 2 - 3 نماذج من البرامج الخاصة لألمن الغذائي:

إنتاج السلع  التي تشمل تطویر  الغذائي بمختلف مكوناتھا  البرامج الخاصة لألمن  الدول العربیة إلى إعداد وتنفیذ  اتجھت 
الغذائیة ورفع كفاءة استغالل الموارد وتحسین دخول صغار المنتجین واألسر الریفیة وتحسین مستویات التغذیة. وفیما یلي استعراضًا 

لھذه البرامج في بعض الدول العربیة.
في األردن تم إعداد برنامج األمن الغذائي المرحلة األولى ومكوناتھ (إدارة موارد المیاه، تكثیف اإلنتاج، تنویع نظم اإلنتاج، 
ملیون  نحو 33  (17) مشروعًا  یضم  الذي  البرنامج  تنفیذ  تكالیف  وتقدر  عام 2005.  في  البرنامج  إعداد  تم  المشاركة).  ومنھج 

دینار. 
ویتوقع أن یساھم المشروع مساھمة فاعلة في توفیر السلع الغذائیة وزیادة إنتاجھا وبالتالي تضییق الفجوة الغذائیة والتمكن 
من الحصول على السلع الغذائیة وزیادة الدخول وتوفیر فرص العمل. ھذا إلى جانب البرنامج الوطني لألمن الغذائي الذي یستھدف 
تحسین مستوى األمن الغذائي لألسر الریفیة الزراعیة من خالل تحقیق زیادة مستدامة في إنتاجیة وإنتاج السلع الغذائیة والعمل على 
استقرار ھذا اإلنتاج على أساس استقرار األوضاع االقتصادیة والبیئیة. كما یھدف البرنامج إلى تعظیم درجة االعتماد على الذات 
وتوفیر فرص للعمل ومصادر للدخل من خالل تفعیل دور األسرة والحوافز الناشئة عن زیادة اإلنتاج في إطار االقتصاد الوطني 

والمحلي. وتبلغ الموازنة التقدیریة للبرنامج: نحو (33) ملیون دینار. 
ومن البرامج الخاصة لألمن الغذائي التي یتم تنفیذھا في تونس البرامج الجھویة وتھدف ھذه البرامج إلى تحسین ظروف 
التنمیة الحضریة  المندمجة، وبرنامج  الریفیة  التنمیة  للتنمیة وبرنامج  الجھوي  البرنامج  العمل ومنھا  السكان وتوفیر فرص  معیشة 
المندمجة، برامج العائلة المنتجة، وبرامج الصندوق الوطني للتضامن. وقد ساعدت تلك البرامج في تقلیل نسبة الفقر التي وصلت إلى 

3.9% عام 2005 مقابل4.2% عام 2000.
وفي السودان تم تنفیذ البرنامج الخاص لألمن الغذائي الذي یستھدف تنمیة وتطویر المناطق الفقیرة ذات الدخل المنخفض 
والعجز الغذائي المتكرر عبر السنوات وذلك بغرض تحسین أوضاع األمن الغذائي بھا عن طریق رفع اإلنتاجیة وزیادة إنتاج الغذاء 
واستقرار وسالمتھ وزیادة فرص الحصول علیھ بزیادة الدخل ، من خالل إتباع منھج المشاركة وتبنى حزم تقنیة. وتتمثل مكونات 
البرنامج في نظم إدارة وحصاد المیاه، التكثیف المحصولي، التنوع اإلنتاجي، تحلیل وإزالة المعوقات. وبدأ تنفیذ البرنامج في عام 

2004. وتقدر تكالیفھ بحوالي 1.9 ملیون دوالر و147 ملیون دینار سوداني كمكون محلي. 
وتشمل  الدولة،  في  الغذائي  باألمن  الخاصة  البرامج  الغذائي ضمن  األمن  انعدام  إعداد خرائط  یقع مشروع  وفي سوریا 
الفقر  بیانات ووضع مؤشرات  التغذویة ونفقات األسر على األغذیة، وإنشاء قاعدة  الحالة  البرنامج مسوحات میدانیة عن  مكونات 
الالزمة والمناسبة للقطر السوري استخدام نظام خرائط عن توزع الفقر في المناطق. تم إعداد البرنامج: خالل الفترة من حزیران 

2004 إلى كانون األول 2005. وتقدر تكالیف إعداد وتنفیذ البرنامج حوالي 330 ألف دوالر أمریكي.
وترتكز البرامج الخاصة لألمن الغذائي المقترحة في سوریا على الخطة الوطنیة لمكافحة الجوع والتخفیف من حدة الفقر 
وتشمل تلك البرامج: برنامج تخفیض نسبة السكان الذین یقل دخلھم الیومي عن دوالر واحد إلى النصف وذلك حتى عام 2015. 
برنامج تخفیض نسبة السكان الذین یعانون من الجوع إلى النصف حتى عام 2015. مشاریع توصیف ورسم خارطة الجوع والتأكد 

من تحقیق مكونات األمن الغذائي.
الزراعي  اإلنتاج  زیادة  في مجال  السمكیة تصب  والثروة  الزراعة  تنفذھا وزارة  ھنـاك عدة مشاریع  وفي سلطنة عمان 
والسمكي ویشمل ذلك االستراتیجیة الوطنیة للنھوض بنخیل التمور، وبرنامج إدخال الصوب الزراعیة (البیوت المحمیة)، ومشروع 

البرنامج الوقائي المتكامل للثروة الحیوانیة (التحصین القومي والعالج).
ونتیجـة للجھود التي بذلتھا الدولة في النھوض بقطاعي الزراعة وصید األسماك سواء عن طریق المشاریع والبرامج التي 
تنفذھا وزارة الزراعة والثروة السمكیة أو عن طریق القطاع الخاص الذي عملت الدولة على تشجیعھ وتحفیزه للدخول في المشاریع 
المتعلقة بھذه المجاالت عن طریق سیاسات الدعم المالي وتھیئة البیئة المناسبة لالستثمار كان من نتیجة ذلك حدوث نمو في مختلف 

ھذه القطاعات والتي تم التطرق لھا سابقًا من خالل تطور اإلنتاج النباتي والحیواني والسمكي خالل السنوات الماضیة. 
وفي فلسطین ھناك برامج خاصة باألمن الغذائي تضمنتھا خطة التنمیة الزراعیة متوسطة المدى (ثالثیة) 2008-2006 
وكانت تحتوي على 20 مشروعًا خاصة باألمن الغذائي وقیمة ھذه المشاریع حوالي مائة ملیون دوالر تم تنفیذ جزء من ھذه المشاریع 

مثل:
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بتربیة سالالت  األغنام  قطاع  الحمضیات، وتحسین  قطاع  الزیتون وتطویر  األغوار وتحسین جودة زیت  تطویر منطقة   
محسنة، واالستزراع السمكي، وإنتاج األعالف الخضراء، والمكافحة الحیویة المتكاملة، ومكافحة مرض الحمى المالطیة. 

وفي المغرب وضعت وزارة الفالحة والتنمیة القرویة إستراتیجیة للتنمیة الفالحیة على المدى البعید. ومن بین أھداف ھذه 
اإلستراتیجیة، الھدف اإلستراتیجي لألمن الغذائي. 

وفي موریتانیا تشمل البرامج برنامج الغذاء مقابل العمل والبرنامج الخاص لألمن الغذائي. وتتمثل مكونات برنامج الغذاء 
مقابل العمل إقامة الطرق في المناطق الوعرة لفك العزلة عنھا، إقامة السدود الترابیة على بعض الودیان، إقامة مزارع ضیقة إلنتاج 
بالتعاون مع  تنفیذه  فقرًا. ویتم  األكثر  الریفیة  المناطق  للفقر وسكان  التي تصنف كجیوب  الریفیة  المناطق  البرنامج  الخضر. یغطي 
الجھات المانحة وتشمل برنامج الغذاء العالمي، - اإلتحاد األوروبي ودول إیطالیا والیابان وفرنسا. وتتمثل آثار برنامج الغذاء مقابل 
العمل في توفیر الغذاء بصورة مباشرة وتحسین اإلنتاج الزراعي، فضًال عن كمیات األغذیة الھامة التي یتم توزیعھا على المشاركین 
في العمل. أما اآلثار غیر المباشرة فتتمثل في تسھیل وصول الغذاء إلى بعض المناطق المعزولة بفضل طرق وممرات فك العزلة التي 
تقام في إطار البرنامج. ویساھم البرنامج في زیادة إنتاج السلع الغذائیة ولكن بكمیات محدودة بسبب محدودیة المساحات وعدم كفاءة 
أسالیب اإلنتاج المتبعة. كما یساھم البرنامج في توفیر فرص العمل وزیادة الدخول بالنسبة للعاملین في تنفیذ األنشطة وللمجموعات 

المستفیدة من المزارع والسدود التي تقام في إطار البرنامج. 
تنمیة زراعیة مستدامة.  إطار  في  الغذائي  األمن  الفقر وتحسین  الحد من  إلى  فیھدف  الغذائي  لألمن  الخاص  البرنامج  أما 
المنتجین. ووضع نظام تسییر  التحتیة وتجھیزات الري من طرف تجمعات  الُبنى  المزارع وتسییر  لتحدیث  واختبار طرق ووسائل 
ذاتي للمدخالت والقرض والتسویق. وتشمل مكونات البرنامج: إعادة استصالح بعض مزارع األرز المتدھورة، وتحسین طرق الري، 

وتوفیر المدخالت الزراعیة.
وتشمل  اإلحصائیة  والبیانات  المعلومات  توفیر  إلى  ویھدف  الغذائي  واألمن  الزراعي  التعداد  برنامج  إعداد  تم  الیمن  وفي 
مكوناتھ إمداد الجھات ذات العالقة بالمعلومات الصحیحة للقطاع الزراعي للجھات ذات العالقة والمانحین. وتنفیذ ومراقبة المشاریع في 
المناطق الریفیة والتطور الزراعي واألمن الغذائي في المناطق الریفیة. وتحلیل وإصدار البیانات التي تم تجمیعھا بمساعدة العملیات 

اإلحصائیة الصحیحة. وتقدر موازنة البرنامج بنحو 250 ملیون ریال یمني.

2 - 3 نماذج من الجھود القطریة لتعزیز األمن الغذائي العربي: 

الباب نماذج من الجھود المبذولة على المستویات القطریة لتعزیز مسارات األمن الغذائي العربي. وتشمل  استعرض ھذا 
من  الطوارئ  ومخزون  االستراتیجي  المخزون  بناء  الغذاء،  وتوفیر  توزیع  الغذاء،  وعرض  إنتاج  زیادة  مجاالت  القطریة  الجھود 
السلع الغذائیة، وتوفیر الغذاء للمناطق والمجموعات السكانیة األكثر تعرضًا للنقص الغذائي، إطار (7). ویعتمد الباب على البیانات 

والمعلومات التي تضمنتھا تقاریر الدول العربیة حول أوضاع األمن الغذائي لعام 2005.

2 - 3 - 1 الجھود القطریة في مجال زیادة إنتاج وعرض الغذاء: 

في األردن تعمل الدولة من خالل برامج ومشاریع وزارة الزراعة على زیادة إنتاج الغذاء حیث تم إنفاق ما یقارب من 5 
مالیین دینار لھذه الغایة في عام 2005، كما تم إنفاق حوالي 160 ملیون دینار من الخزینة والقروض والمنح لتمویل مشاریع زراعیة 
خالل األعوام العشر األخیرة لتنمیة وتطویر القطاع الزراعي وزیادة اإلنتاج، وبالمقابل استثمر القطاع الخاص ضعف ھذا المبلغ لنفس 
الغایة. وقررت الحكومة شراء محاصیل الحبوب (القمح والشعیر) من المزارعین لموسم 2005 وبأسعار تشجیعیة وقد بلغت مجمل 
الكمیات المشتراة مـن المزارعین حوالي 40 ألف طن، وبقیمة بلغت نحو 8 مالیین دینار. ویتمتع األردن باالكتفاء الذاتي في لحوم 
الدواجن والبیض والفواكھ والخضار. إال أن اإلنتاج من السلع الغذائیة األساسیة ال یغطي سوى نسبة محدودة من إجمالي االستھالك 
المحلي حیث شكل نحو 15% بالنسبة للقمح، و25% بالنسبة للبقولیات، و37% بالنسبة للحوم الحمراء، و46% بالنسبة لمنتجات 

األلبان، و57% بالنسبة للزیوت والدھون.
وفي البحرین تعمل الدولة على تشجیع اإلنتاج المحلي من السلع الغذائیة وذلك من خالل توفیر الدعم والحوافز والخدمات 
الفنیة للمزارعین وتوفیر البنیة األساسیة للقطاع الزراعي، وتوفیر مخزون استراتیجي من األغذیة األساسیة، وتأمین حریة االستیراد 
للقطاع الخاص وتوفیر التسھیالت لضمان انسیاب السلع المستوردة. ھذا إلى جانب مساھمة الدولة مع القطاع الخاص في شركات 
تعمل في مجاالت إنتاج وتسویق وتصنیع واستیراد السلع الغذائي، وعدم فرض ضرائب أو رسوم جمركیة تذكر على السلع الغذائیة 

المستوردة أو المنتجة محلیًا.
وفي اإلمارات تشجع الدولة إقامة المعارض الزراعیة والغذائیة للشركات والمؤسسات المحلیة واألجنبیة، وتشجع اإلنتاج المحلي عن 
طریق دعم المزارعین والصیادین ومربي الماشیة، إضافة إلى تشجیع الزراعة تحت البیوت المحمیة لزیادة إنتاجھا وقلة استھالكھا 
للمیاه والتحكم في الظروف الجویة وسھولة مقاومة اآلفات والحشرات وغیرھا. وتعمل الدولة على تطویر تسویق المنتجات الزراعیة 
وبخاصة التمور وبعض الخضر وإنشاء مصانع لتغلیف التمور وتعبئتھا، وإجراء البحوث الزراعیة إلنتاج أصناف مقاومة للملوحة 

والجفاف وذات احتیاجات مائیة قلیلة. 
وفي تونس تتضمن التوجھات العامة للسیاسة الفالحیة لتحقیق األمن الغذائي تنمیة اإلنتاج الوطني وخاصة من المواد األساسیة 
كالقمح الصلب والشعیر وللحوم الحمراء واأللبان والبطاطا والطماطم بالكمیات الكافیة إلى جانب تنمیة المواد الغذائیة المعدة للتصدیر. 
وقد تم في ھذا المجال وضع وتنفیذ خطط قطاعیة لتكثیف اإلنتاج والنھوض بالمواد االستراتیجیة واألساسیة منھا: استراتیجیة الحبوب، 
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اللحوم  واستراتیجیة  البحري،  الصید  قطاع  واستراتیجیة  األلبان،  واستراتیجیة  البطاطا،  واستراتیجیة  الزیتون،  قطاع  استراتیجیة 
الحمراء واستراتیجیة قطاع الدواجن. 

الھادفة إلى تنوع وتكثیف اإلنتاج  التنمویة  إنتاج وعرض الغذاء من خالل الخطط  وفي الجزائر تعمل الدولة على زیادة 
الفالحي في المناطق المالئمة لتحسین األمن الغذائي. كما تعمل الدولة على توسیع رقعة المساحة الفالحیة عن طریق عملیات استصالح 
األراضي الفالحیة، وتكییف األنظمة اإلنتاجیة مع الشروط الفیزیائیة والمناخیة لمختلف مناطق البالد والتوسیع التدریجي للمساحات 
الصالحة للزراعة والمساحات وتنظیم مسارات التسویق الزراعي وإعادة ھیكلة وتقویة المنشآت المتخصصة في مجاالت التخزین 
والتعلیب والتسویق. وتعمل السیاسة الزراعیة على مساعدة الفالحین للتوجھ نحو إنتاج سلع زراعیة بنوعیة جیدة واستعمال وسائل 
وتقنیات إنتاج جدیدة للمحاصیل الزراعیة والثروة الحیوانیة المبنیة على أسس علمیة ھدفھا تطویر اإلنتاج وتحسین واقع الفالحین 
االقتصادي واالجتماعي. وفي السودان عملت الدولة على زیادة إنتاج السلع الغذائیة أفقیًا بزیادة المساحة ورأسیًا بزیادة اإلنتاجیة 
الحبوب والمنتجات  إنتاج  العاملة في  الخاصة  الشركات  لعمل  المجال والتسھیالت  التقنیة. وفتح  الحدیثة والحزم  التقانات  باستخدام 
الحیوانیة والسمكیة عمومًا. واالھتمام بتوفیر البذور المحسنة، وتمكین صغار المزارعین من الحصول على مدخالت اإلنتاج ودعم 

وتطویر مؤسسات التمویل الزراعي. 

إطار (7): إمدادات الطاقة وحالة نقص األغذیة على المستوى العالمي

(أ): متوسط إمدادات الطاقة الغذائیة للفرد
1990 - 19691992 - 1971البلدان

2010(سعر حراري/فرد/یوم)

244027202900العالم
319033503390البلدان المتقدمة
214025202770البلدان النامیة

(ب): فئات السكان بحسب متوسط إمدادات الطاقة الغذائیة للفرد
فئات البلدان

1990 - 19691992 - 1971(متوسط إمدادات الطاقة الغذائیة للفرد)
2010(بالمالیین)

1747411286أقل من 2100
2500 - 21006441537736
2700 - 2500763381933
14518212738أكثر من 2700

(ج): السكان ناقصو التغذیة
19902010 - 19691992 - 1971السكان الذین تقل قدرتھم عن العتبة التغذویة

920840680العدد (بالمالیین) 
352012كنسبة مئویة من المجموع

وفي السعودیة تتمثل جھود المملكة في زیادة اإلنتاج وتوفیر الغذاء في تقدیم قروض بدون فوائد تصل إلى عشر سنوات، 
الزراعیة  الخدمات  تقدیم  إلى جانب  القمح والتمور. ھذا  للسلع اإلستراتیجیة وھي  وشراء جزء من اإلنتاج بأسعار تشجیعیة وذلك 

المجانیة للمزارعین وتشمل اإلرشاد والتدریب الزراعي والخدمات الوقائیة والبیطریة.
وفي سوریا أولت برامج استراتیجیة التنمیة الزراعیة األھداف العامة المستقبلیة للقطاع الزراعي وفق زیادة مساھمة القطاع 
الزراعي في الناتج القومي وتحسین دخول المزارعین المنتجین وتوفیر االستقرار لھم، والتوسع في رقعة األراضي المزروعة سنویًا 
التقانات  وخاصة األراضي المرویة. ھذا إلى جانب االستثمار األمثل للموارد الطبیعیة مع ضمان استدامتھا والتوسع في استخدام 

المتطورة. وتشجیع قطاع الصناعات الغذائیة المساھمة في زیادة القیمة المضافة لمنتجات الصناعات الزراعیة.
 وفي فلسطین یشتمل برنامج األمن الغذائي على 20 مشروعًا منھا مشروعات تطویر منطقة األغوار وتحسین جودة زیت 
األلبان  للدخل إلنتاج  السمكي وإنشاء مصانع صغیره مدرة  النحل واالستزراع  تربیة  الحمضیات وتطویر  الزیتون وتطویر قطاع 

وتحسین قطاع األغنام إضافة إلى مشروعات تجمیع وتسویق الحلیب وإنتاج األعالف.
وفى عام 2005 تم إقرار االستراتیجیة الوطنیة لألمن الغذائي. وتھدف ھذه االستراتیجیة إلى إیجاد حل دائم لمشكلة الفقر 

في المناطق.
وفي العراق تستھدف خطة التنمیة اإلستراتیجیة أھدافھا زیادة إنتاج السلع الغذائیة من خالل التوسع األفقي ورفع معدالت 
اإلنتاجیة عن طریق استنباط أصناف جدیدة واستخدام الحزم التقنیة المتكاملة واستصالح األراضي وإتباع دورات زراعیة مالئمة، 

إلى جانب تنمیة أعداد الثروة الحیوانیة والتوسع في تربیة األسماك.
وفي سلطنة عمان تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكیة على تحسین أوضاع األمن الغذائي في البالد من واقع مسئولیتھا 
عن اإلشراف على ثالثة قطاعات مھمة تساھم في تحقیق األمن الغذائي للمواطنین وھي الزراعة والثروة الحیوانیة والثروة السمكیة. 
وتبذل جھود في سبیل االرتقاء والنھوض بقطاعي الزراعة والثروة السمكیة بغیة زیادة اإلنتاج في ھذین القطاعین والسعي نحو تحقیق 
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أكبر نسبة ممكنة من تغطیة االحتیاجات الغذائیة للمواطنین. وقد حفلت الخطة الخمسیة السادسة 2001-2005 التي تم تنفیذھا بعدة 
برامج ومشاریع تھدف إلى النھوض بقطاعي الزراعة وصید األسماك.

البیئیة  بالبذور والشتالت المالئمة للظروف  إنتاج وعرض الغذاء بإمداد المزارعین  الدولة من أجل زیادة  وفي قطر تقوم 
والمناخیة، وتقوم بتوزیع المبیدات لمكافحة اآلفات واألمراض النباتیة وتوفیر الخدمات اآللیة والرعایة البیطریة لحمایة الثروة الحیوانیة. 
كما یتم تقدیم المشورة الفنیة الالزمة من خالل مراكز البحوث والمرشدین الزراعیین. ھذا إلى جانب إقامة المشاریع الزراعیة وتشجیع 
االستثمار في القطاع الزراعي وزیادة المشاركة الشعبیة في التنمیة الزراعیة ومنح القروض الزراعیة وإعفاء مستلزمات اإلنتاج من 

الرسوم الجمركیة.
وفي لبنان تنصب الجھود الرسمیة المبذولة نحو رفع جودة المنتجات الزراعیة بھدف تصریفھا وتصدیرھا إلى الخارج وذلك 
من خالل مشاریع تنمویة ممولة من جھات خارجیة كمشروع"إنتاج وتعمیم المواد النباتیة المصدقة" الممول من الحكومة اإلیطالیة 
ومشروع "التنمیة الزراعیة" الممول من االتحاد األوروبي. وقد ساھمت ھذه المشاریع في إشراك القطاع الخاص في العمل التنموي 

من خالل تجمعات المزارعین، أصحاب المشاتل والتعاونیات الزراعیة.
إلى  مباشرة  لبیعھ  إنتاجھ  المزارع  فیھا  یعرض  التي  للمزارعین  األسبوعیة  األسواق  إنشاء  الدولة  تشجع  ذلك  إلى  إضافة 

للمستھلك. ھذا باإلضافة إلى وضع استراتیجیة زراعیة سیبدأ العمل بھا قریبًا.
تنمیة  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة  تستھدف  مصر  في  اإلستراتیجیة  الزراعیة  الحاصالت  بإنتاجیة  وللنھوض 
المحاصیل الحقلیة والبستانیة من خالل وضع سیاسة طویلة األمد تستھدف تنمیة المحاصیل الحقلیة والبستانیة واإلنتاج الحیواني من 
المحلیة واألجنبیة في  الوراثیة  المصادر  الغذائیة لألصناف والتوسع في استخدام  القیمة  المحاصیل وتحسین  إنتاج  خالل رفع كفاءة 
تحسین المحاصیل الحقلیة والتوسع في استخدام الھندسة الوراثیة إلنتاج أصناف عالیة اإلنتاج ذات احتیاجات مائیة قلیلة ومبكرة النضج 
ومقاومة لألمراض والحشرات وتتحمل الظروف القاسیة سواء الحرارة العالیة أو البرودة أو الجفاف أو الملوحة. وتعمل الدولة على 
تعبئة الموارد الزراعیة وتخصیصھا بالصورة التي تحقق كفاءة استخدامھا، وتقوم بتوجیھ االستثمارات بحیث تعطي أولویة لمشروعات 
التوسع في إنتاج محاصیل األمن الغذائي، وزیادة نسبة التغطیة من البذور المحسنة، كما تعمل على تضییق الفجوة من السلع الغذائیة، 

وحمایة الموارد وتحسین السالالت وتوفیر األعالف الحیوانیة.
وفي المغرب تستھدف الجھود المبذولة في ھذا المیدان التحكم في اآلثار السلبیة لظاھرة الجفاف، مع الرفع من نسبة التغطیة 
المتوسطة لالستھالك المحلي الغذائي من القمح الطري من 52%، والحفاظ على نسبة التغطیة الحالیة لباقي الحبوب الطریة. والرفع 
من مردودیة زراعة السلع الغذائیة في إطار تطویر دورات زراعیة متوازنة. تحسین المراعي، وتحسین إنتاجیة الماشیة عبر تحسین 
النسل، وتحسین شبكة تسویق اللحوم الحمراء والبیضاء. والدعم الفني إلنجاز المخطط المدیري للمجازر ومذابح الدواجن. وتعطي 
الدولة أھمیة قصوى لسیاسات تطویر وزیادة اإلنتاج الوطني وتنویعھ والرفع من جودتھ وتنافسیتھ، وذلك عبر تشجیع االستثمار مع 

الحفاظ على البیئة وترشید استغالل للموارد الطبیعیة وبخاصة الموارد المائیة واألرضیة. 
وفي موریتانیا تشجع الدولة االستثمار في مجاالت اإلنتاج النباتي والحیواني من أجل زیادة إنتاج وعرض الغذاء، إضافة 

الھتمامھا باستیراد السلع الغذائیة لمقابلة النقص في اإلنتاج المحلي.
وفي الیمن تبذل جھود كبیرة لتحسین األمن الغذائي وذلك لتوفیر الغذاء سواء أكان من خالل اإلنتاج المحلي أو االستیراد 
للسلع الغذائیة من الخارج. ویتم تحقیق درجات عالیة من االكتفاء الذاتي في محاصیل الخضر والفاكھة،بینما یتم استیراد الحبوب، بینما 

یتحقق اكتفاًء ذاتیًا من األسماك بل ویتم تصدیره إلى الخارج.

2 - 3 - 2 الجھود في مجال توزیع وتوفیر الغذاء:

في األردن تعنى وزارة الصناعة والتجارة بموضوع توزیع وتوفیر الغذاء في المملكة وذلك من خالل مدیریاتھا المنتشرة في 
المحافظات، وھناك لجان رقابیة على األسواق تضم موظفین من غرف الصناعة والتجارة ووزارة الداخلیة ومراقبي الوزارة لتغطیة 

جمیع أسواق المملكة وأحكام الرقابة على األسعار، والمخزون االستراتیجي للمواد الغذائیة والسلع األساسیة. 
وقد تقوم الدولة بتوفیر مخزون استراتیجي من السلع األساسیة مثل القمح واألرز والحیوانات الحیة. كما تقدم الدعم المباشر 
للحوم الدواجن المحلیة ودقیق القمح كما تتیح الدولة للمستوردین حریة استیراد السلع الغذائیة بدون جمارك أو رسوم أخرى وكل ذلك 

لضمان توفیر السلع الغذائیة للمستھلك في الوقت المناسب وبالسعر المناسب.
وفي اإلمارات یتم استیراد ما یكفي سد االحتیاجات الغذائیة بجانب المنتج المحلي الذي یعرض مباشرة في األسواق، ویتمكن 

جمیع المواطنین والمقیمین بالدولة من الحصول على احتیاجاتھم من الغذاء نظرًا لتوفره بأسعار مناسبة تتفق مع دخول المستھلكین. 
البالد  تزوید  إحكام  على  الجھود  وترتكز  التجاریة.  لألنشطة  المنظمة  والقوانین  التشریعات  إصدار  یتواصل  تونس  وفي 
بمختلف المنتجات من خالل تدعیم الھیاكل المعنیة بالوسائل الالزمة للمتابعة والتقویم والتخزین. وقد شھد عام 2005 انتھاء المرحلة 
األولى للدراسة المتعلقة بجدوى إرساء سوق جملة بتونس ویؤمل انتھاء مرحلتھا األخیرة خالل عام 2006 واستغالل نتائجھا. وبصفة 
عامة تتوجھ السیاسات والبرامج الزراعیة نحو توفیر المزید من السلع الغذائیة الرئیسیة وضمان حصول المستھلكین علیھا بصورة 

مستمرة.
وفي الجزائر تبذل الدولة جھدًا كبیرًا من أجل توفیر الغذاء وتوزیعھ لیصل للمستھلكین بأسعار مناسبة، وركزت جھودھا من 
أجل تحقیق األمن الغذائي في العمل على توفیر السلع الغذائیة في األسواق بأسعار مناسبة عن طریق االستیراد لتغطیة عجز اإلنتاج 

المحلي وبناء مخزون استراتیجي كما تستمر في دعم السلع الغذائیة األساسیة.
وفي السعودیة تبذل الدولة جھودًا متواصلة لتطویر توزیع وتوفیر الغذاء حیث تقوم الدولة بإنشاء األسواق المركزیة لبیع 
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المنتجات الزراعیة في المدن الرئیسیة وإنشاء الطرق الحدیثة لتسھیل تنقل السلع الزراعیة بین جمیع المناطق. وتقوم بتقدیم قروض 
لشراء سیارات النقل المبردة وبدون فوائد. إضافة إلى تخفیض التعریفة الجمركیة على الواردات من السلع الغذائیة الضروریة مما ساھم 

في تخفیض أسعار ھذه السلع وجعلھا في متناول جمیع المستھلكین.
وفي السودان تسعى الدولة لتوفیر الغذاء عن طریق اإلنتاج واالستیراد لكثیر من السلع الغذائیة أھمھا القمح. أما في المناطق 
المتأثرة بالحرب والجفاف تقوم بعض الجھات كجھاز المخزون االستراتیجي ودیوان الزكاة وبعض من المنظمات العالمیة والمحلیة 

بتوفیر جزء من الغذاء واإلشراف على توزیعھ. 
في سوریا یتم تطویر آلیة تسویق وتصنیع المنتجات الزراعیة بما یتناسب مع متطلبات المرحلة المستقبلیة للتنمیة. ویتم توزیع 
السكر واألرز والطحین والخبز من خالل منافذ البیع الرسمیة والخاصة في كافة محافظات ومناطق ونواحي القطر، إضافة لبیع مختلف 

المنتجات والمواد الغذائیة باألسعار الرسمیة كالمعلبات الغذائیة وغیرھا. 
وفي سلطنة عمان تھتم الدولة بإقامة الھیاكل والمرافق والتسھیالت الالزمة لتسھیل عملیات توزیع وتوفیر الغذاء وقامت الدولة 
بالتنسیق بین وزارة الزراعة والثروة السمكیة وبلدیة مسقط وجھات حكومیة أخرى بإنشاء سوق الموالح للخضار والفواكھ بمحافظة 
مسقط ویعتبر ھذا السوق في األساس سوق للجملة ویدار حالیًا من قبل بلدیة مسقط. وتعنى الدولة بإقامة التسھیالت الالزمة لبیع وتداول 

المنتجات الزراعیة والسمكیة بكافة الوالیات ویتولى القطاع الخاص عملیات البیع وتداول ھذه المنتجات. 
وفي قطر یتم استیراد المنتجات والمواد الغذائیة عن طریق الدولة لتغطیة العجز في اإلنتاج المحلي وبناء المخزون االستراتیجي 

من السلع التموینیة الرئیسیة.
وفي مصر تعمل الدولة على توفیر احتیاجات السكان من السلع الغذائیة الرئیسیة وبالسعر المناسب من خالل توزیع البطاقات 

التموینیة لمحدودي الدخل، توفیر السلع الغذائیة بمنافذ الدولة (الجمعیات التعاونیة االستھالكیة).
وفي المغرب تتحقق معدالت عالیة من االكتفاء من المواد الغذائیة وشھد قطاع نقل البضائع تطورًا ملحوظًا في ظل تحسین 
شبكات النقـل البري والسكك الحدیدیة، وسیاسات التحریر االقتصادي لألسواق وتحریر قطاع النقل مما أدى إلى تحسن ملحوظ في توزیع 

وتوفیر المواد الغذائیة في كل أنحاء المملكة.
وفي موریتانیا تنقسم جھود توزیع وتوفیر الغذاء وجعلھ في متناول المستھلكین إلى قسمین متكاملین ھما: أنشطة المصالح 

الحكومیة التي تقوم بالبرمجة والتخطیط والتأطیر، وأنشطة القطاع الخاص في تطویر إنتاج السلع الغذائیة وتوفیرھا.
القمح والتي كانت آخر سلعة  الدعم عن سلعة  بعد رفع  الغذاء وخصوصًا  بتوفیر وتوزیع  الخاص  القطاع  یقوم  الیمن  وفي 

مدعومة. وأصبحت مھمة توفیر وتوزیع الغذاء على القطاع الخاص سواء في مجال اإلنتاج أو التسویق أو االستیراد.

2 - 3 - 3 الجھود في مجال التمكین من الحصول على الغذاء:

ویشمل ذلك توفیر الغذاء للمناطق والمجموعات السكانیة األكثر تعرضًا للنقص الغذائي في بعض حاالت الدول العربیة إذ یتأثر 
األمن الغذائي على مستوى األسرة بمستوى الدخل والتغیر في األسعار،وتعمل الدول العربیة على التمكین من الحصول على الغذاء بشتى 
السبل. ففي األردن قامت وزارة التنمیة االجتماعیة بإعداد االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفقر وحددت المناطق األقل فقرًا في المملكة 
وتم العمل على استمرار تنفیذ أحد المشاریع الممولة من المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة وبالتعاون مع التحالف الوطني لتحقیق األمن 
الغذائي. وھذا المشروع یعنى بتوزیع المواشي على األسر الفقیرة لتربیتھا واالستفادة من منتجاتھا وبخاصة الحلیب. ویجري البحث 
على مصادر تمویل لمشاریع تنمویة مشابھة للنھوض وخدمة المناطق األكثر فقرًا، كذلك تمت مشاركة القطاع الخاص بھذه المھمة. 
كما أن ھناك العدید من المشاریع والبرامج الخاصة بتوفیر الغذاء والتمكین من الحصول علیھ. كما تقوم وزارة الزراعة بتوزیع األغذیة 
مثل القمح والبقولیات والزیت للمزارعین على ضوء األنشطة الزراعیة التي یقومون بھا وبالتعاون مع مشروع دعم تطویر األراضي 

بالمشاركة وبرنامج األغذیة العالمي. 
وفي البحرین تقوم الدولة بتھیئة المناخ المالئم لتوفیر السلع الغذائیة المستوردة في السوق المحلي، وتوفیر الدعم المباشر لبعض 

السلع الغذائیة. كما تقدم الدولة المساعدة المالیة لألسر المحتاجة. 
وفي تونس قامت الدولة بوضع استراتیجیات ووضع نموذج متوازن للنمو والتطور االقتصادي واالجتماعي بین كل الجھات 
ذات الطاقات والقدرات القویة والضعیفة بدون أي تمییز. وقد أدت ھذه االستراتیجیات إلى تحقیق إنجازات ھامة في مجال توفیر األغذیة 
والخدمات الصحیة واالجتماعیة. كما أعدت تونس إستراتیجیات للنھوض بإنتاج أھم المحاصیل وأنجزت برامج اقتصادیة واجتماعیة 
تستھدف القضاء على الفقر منھا التعدیل المتواصل للرواتب، وبرامج اإلعانات المالیة، ودعم التضامن االجتماعي ووضع آلیات لتوفیر 

العمل لطالبیھ.
وفي السعودیة تھیئ الدولة المناخ المالئم لتوفیر السلع الغذائیة وتمكین المواطن من الحصول علیھا، وتقوم بالدعم المباشر 
لبعض السلع الغذائیة مثل بیع سلعة الغذاء الرئیسیة (القمح) بأسعار مخفضة ومحددة من قبل الدولة لتمكین جمیع المستھلكین من الحصول 

علیھا. 
وفي السودان تقوم الدولة بنقل الغذاء من مناطق الوفرة إلى مناطق العجز، كما تقوم بتوزیع الغذاء مجانًا للشرائح الفقیرة عن 
طریق دیوان الزكاة ووزارة المالیة أو المنظمات الطوعیة، إضافة إلى تحسین مرتبات الشرائح الضعیفة لتمكینھم من الحصول على 
الغذاء. وفي ھذا الصدد تعمل الدولة على ترحیل الغذاء مجانًا من مناطق الوفرة لمناطق العجز وتعمل على ضمان عدالة توزیعھ بین 

مناطق النازحین والمتأثرین بالجفاف والحرب والعائدین. 
وفي سوریا، وبھدف المساعدة على تمكین المواطنین من الحصول على األغذیة تعمل الدولة على رفع المستویات المعاشیة 
للمواطنین والسیما ذوي الدخل المحدود عن طریق زیادة الرواتب الشھریة. ومازالت الدولة (وزارة االقتصاد والتجارة) تؤمن جزءًا 
من احتیاجات المواطنین من مادتي السكر واألرز عن طریق البطاقات التموینیة. وبھدف إیصال السلع الزراعیة والغذائیة إلى الموطن 
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مباشرة تعمل الدولة على فتح منافذ بیع مباشر عن طریق مؤسستھا حیث توفر مواد من اللحوم واألسماك والخضر والفاكھة والزیوت 
والدھون والحبوب والبقولیات وغیرھا.

وفي العراق اتخذت الدولة مجموعة من اإلجراءات من أجل تمكین المواطن من الحصول على الغذاء وتوفیر السلع الغذائیة 
للمناطق والمجموعات السكانیة األكثر تعرضًا للنقص الغذائي. وقد اشتملت تلك اإلجراءات إعادة آالف المفصولین إلى العمل وتوفیر 

فرص عمل لعشرات اآلالف من العاطلین عن العمل ورفع رواتب الموظفین والمتقاعدین.
وفي سلطنة عمان وبالرغم من عدم وجود مناطق أو مجموعات سكانیة تتعرض للنقص الغذائي، ھناك بعض الجھات في 
السلطنة مثل الھیئة العامة لألعمال الخیریة تقدم معونات غذائیة واستھالكیة بخاصة في شھر رمضان المبارك للمواطنین ذوي الدخل 
المنخفض وكذلك أثناء حاالت الطوارئ مثل الكوارث الطبیعیة. ھذا إلى جانب وزارة التنمیة االجتماعیة التي تساھـم تحسین أوضاع 
األمن الغذائي للمواطنین عن طریق تمكین محدودي الدخل من توفیر احتیاجاتھم األساسیة من السلع الغذائیة ویتم ذلك عن طریق 

صرف معاشات الضمان االجتماعي للشرائح المستحقة.
وتساھـم وزارة الزراعة والثروة السمكیة في تحسین أوضاع األمن الغذائي في البالد من واقع مسئولیتھا عن اإلشراف على 
قطاعات الزراعة والثروة الحیوانیة والثروة السمكیة. وقـد بذلت جھودًا كثیرة في إطار سعیھا لتنمیة ھذه القطاعات مما ساھم بال شك 
في زیادة اإلنتاج الزراعي والسمكي األمر الذي أسھم إسھامًا جیدًا في تحسین األمن الغذائي. وھناك ثالثة أجھزة من أجھزة الدولة على 
األقل تعمل لتحسین أوضاع األمن الغذائي وتمكین المواطن العماني من الحصول على احتیاجاتھ الغذائیة ھي الھیئة العامة للمخازن 

واالحتیاطي الغذائي التابعة لوزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمیة االجتماعیة ووزارة الزراعة والثروة السمكیة.
وفي قطر تقوم الدولة بدعم المواد التموینیة لتخفیف العبء على المواطنین، كما تقوم بمراقبة أسعار السلع الغذائیة، باإلضافة 
إلى توزع نقاط بیع السلع الغذائیة والزراعیة في المناطق السكنیة والتي تتمثل في الجمعیات التعاونیة االستھالكیة ومجال بیع وتوزیع 

السلع االستھالكیة.
وفي فلسطین تبذل السلطة الوطنیة جھودًا كثیفة من أجل أن توفر الغذاء لكل المواطنین الفلسطینیین سواء من خالل الجھود 
المحلیة أو بالتعاون مع المنظمات الدولیة واإلنسانیة. وبسبب عدم االستقرار األمني في األراضي الفلسطینیة كان من الصعب على 
السلطة تنفیذ أي برامج تنمویة یمكن أن تساھم في تحسین حالة المواطن الفلسطیني. ولذلك اعتمد المجتمع الفلسطیني الذي یعاني من 
ارتفاع معدالت البطالة والفقر على المساعدات اإلنسانیة لتلبیة احتیاجاتھم من الغذاء وأیضًا خالل تعزیز جھود المنظمات األھلیة. ولكن 

الخطر الذي یھدد حیاة المواطن الفلسطیني یتمثل في كون ھذه المساعدات غیر مستدامة في المدى المتوسط والبعید.
وفي مصر تعمل الدولة على مراعاة وتدعیم الجوانب االجتماعیة وتوفیر الغذاء للمواطنین حیث تصل نسبة المنفق على التعلیم 
والصحة ودعم المستھلك حوالي 35% من الموازنة العامة للدولة. كمًا أنشأت الدولة الصندوق االجتماعي للتنمیة للمساعدة في توفیر 

فرص عمل وتولید الدخول عن طریق قیام المشروعات الصغیرة والمتوسطة.
وفي المغرب تھتم الدولة بتوزیع المواد الغذائیة وضمان وصولھا للمناطق الحضریة والریفیة على حد السواء. كما یساھم 

القطاع الخاص مساھمة فاعلة في ھذا المجال. 
ومن جھة أخرى، قامت وزارة الفالحة بإجراء دراسة استشرافیة في السنوات األخیرة تتعلق بتقدیر مستوى الطلب والعرض 

من المواد الغذائیة األساسیة حتى عام 2020. 
وفي الیمن تقوم الدولة بتطویر الزراعات المطریة وتحسین دخول المعتمدین علیھا، وتأمین مصادر دخل ثابتة واستثمار 
األراضي الھامشیة. وتعمل الدولة على توفیر االستقرار للبدو الرحل عن طریق وضع برامج تنمویة تساعد على توفیر دخول ثابتة. 

ویتم تقدیم المعونات الغذائیة عن طریق الجمعیات الخیریة والمنظمات الدولیة. 

2 - 3 - 4 الجھود في مجال الرقابة على الغذاء وحمایة المستھلك:

ینتج عن البیئة المحیطة بالغذاء أنواعًا عدیدة من العناصر الملوثة التي قد تصل إلى الغذاء في مختلف مراحل تداولھ. فعلى 
سبیل المثال فقد تغیرت الخصائص الطبیعیة للكثیر من أنواع األغذیة نتیجة لالستعمال غیر المقنن للمبیدات الكیمائیة والتسابق نحو 
استعمال األسمدة الكیمائیة واستعمال المضافات الغذائیة كالمواد الملونة ومواد الحفظ وغیرھا. كما قادت اتفاقیات التجارة الدولیة إلى 
زیادة تنافس الدول على األسواق، وإلى سھولة تبادل السلع بین كافة دول العالم، وتحول بذلك المستھلك من مستھلك محلي إلى مستھلك 

عالمي یحصل على السلع الغذائیة من أسواق مفتوحة ویختار منھا ما یتناسب مع متطلباتھ واحتیاجاتھ وقدراتھ الشرائیة.
التلوث بأنواعھ المختلفة والتي تشمل  الغذائیة إلى  المنتجات  الناتجة عن تعرض  للكثیر من المخاطر  ویتعرض المستھلك 
التلوث الحیوي، والتلوث الكیمائي، والتلوث باإلشعاع، والتلوث بالسمیات الفطریة. ومن المخاطر األخرى التي یتعرض لھا المستھلك 

تلك الناتجة عن الغش التجاري والتدلیس، خاصة فیما یتصل بمطابقة المواصفات والجودة والوزن والمكونات.
وتعتبر الرقابة على األغذیة من أھم الوسائل التي تحقق سالمة الغذاء وتضمن حمایة المستھلك. وتتمثل المقومات األساسیة 
القائمة على التفتیش وأجھزة المختبرات والتوعیة  للرقابة الغذائیة في القوانین والتشریعات والمواصفات القیاسیة، واألجھزة الفنیة 

والرقابة الشعبیة.
ویزداد اھتمام الدول العربیة بحمایة المستھلك وتسعى لتطویر النظم واألجھزة المتصلة بذلك، وتولى اھتمامًا خاصًا بالرقابة 
على األغذیة والتوعیة الغذائیة. وتبذل جھودًا متصلة في ھذا الصدد وخاصة خالل السنوات القلیلة الماضیة. وفیما یلي استعراضًا 

لنماذج من بعض تلك الجھود:
في األردن إلى جانب دور المؤسسات غیر الحكومیة مثل جمعیة حمایة المستھلك والتي أنشئت في األردن منذ بدایة التسعینات، 
تقوم وزارات الزراعة والصحة ومؤسسات المواصفات والمقاییس بتقدیم برامج التوعیة الغذائیة للمستھلك عبر مختلف وسائل اإلعالم، 
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كما تقوم وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بتطبیق القواعد الفنیة وتدابیر الصحة على الغذاء وفحص األغذیة وتقییم 
مطابقتھا للمواصفات القیاسیة والقواعد الفنیة ومنع تداول أي غذاء أو إدخالھ للدولة للمملكة قبل فحصھ وثبوت صالحیتھ لالستھالك 

البشري ومطابقتھ للشروط المعتمدة لسالمة الغذاء. ھذا باإلضافة للرقابة على الغذاء من حیث نوعیتھ وصالحیتھ.
وتوجد في األردن جمعیة لحمایة المستھلك تعمل على دراسة مشاكل المستھلك وتحدیدھا، والعمل مع الجھات الرسمیة 
واألھلیة والمؤسسات العلمیة للتغلب علیھا، وتنمیة الوعي العام لدى الجمھور بكافة الوسائل في التعامل مع المواد والسلع االستھالكیة 

بأنواعھا من حیث الكم والنوع، ومحاربة الغش في النوعیة والتالعب في األسعار ومحاربة الغالء واالحتكار.
وفي اإلمارات تمثل وزارة الزراعة والثروة السمكیة واألمانة العامة للبلدیات الجھات الرقابیة الرسمیة التي تقوم بفحص 
الحدیثة  المختبرات  من  العدید  بالبلدیات  وتوجد  لذلك.  المخصصة  الرسمیة  المنافذ  عبر  المستوردة  الغذائیة  السلع  جمیع  ومراقبة 
والمجھزة بأحدث األجھزة لفحص المواد الغذائیة وتحدید صالحیتھا. تصدر وزارة الزراعة كلما دعت الحاجة العدید من القرارات 
والتشریعات التي تمنع استیراد بعض المواد الغذائیة غیر المصنعة من الدول التي تظھر بھا بعض األمراض واألوبئة حسب توصیات 
المنظمات الدولیة. وھناك مراقبة دائمة ومستمرة على السلع الموجودة والمعروضة للمستھلك من ناحیة التخزین وطرق العرض 

وصالحیة المنشأة لممارسة النشاط وتاریخ الصالحیة. 
ومن أجل المحافظة على صحة األفراد ھناك توجھ كبیر نحو التقلیل من استخدام المبیدات الحشریة واألسمدة الكیماویة 

واستبدالھا بالمكافحة الحیویة واألسمدة العضویة في قطاع الزراعة بالدولة. 
وعلى صعید الجھود الشعبیة توجد جمعیة اإلمارات لحمایة المستھلك وتقوم بنشر الثقافة االستھالكیة ونشر الوعي حول 
التعامل مع السلع والخدمات وترشید االستھالك، حیث تقوم في ھذا الصدد بتنظیم برنامج للتوعیة والتثقیف الصحي من خالل عمل 
معارض للمواد الغذائیة بالتعاون مع الجھات األخرى ذات العالقة بالدولة بغرض حمایة المستھلك وتوعیتھ بأھم مقومات الغذاء السلیم 
وتمكینھ من التمییز بین األغذیة الصالحة وغیر الصالحة لالستھالك والحرص على اقتناء الغذاء الصحي متكامل العناصر والتعرف 
المستھلك  لحمایة  اإلمارات  بأھداف جمعیة  الطالب  بربط  الجمعیة  تقوم  وكذلك  واستخدامھا.  لتجنب شرائھا  الفاسدة  األغذیة  على 
الجمعیات  من  العدید  وتوجد  والتعاون.  التواصل  یدوم  األعضاء حتى  بیانات  بتحدیث  حالیًا  الجمعیة  تقوم  كما  المستھلك.  وحقوق 
األخرى ذات العالقة مثل جمعیة الصیادین والجمعیات التعاونیة االستھالكیة وھي كثیرة ومنتشرة على مستوى الدولة وتقوم بتقدیم 

خدماتھا ألعضائھا وغیرھم من أفراد المجتمع. 
وتقوم الدولة ممثلة في وزارة الصحة والبلدیات بعمل العدید من برامج الوعي التغذوي والثقافة الغذائیة من خالل الندوات 
التي تعقدھا والمؤتمرات وكذلك من خالل المنشورات والصحف والمجالت واإلعالنات بالتلفزیون واإلذاعة والملصقات وغیرھا. 

وفي تونس تواصل الحكومة تنفیذ برامج ترمي إلى تحسین مستویات التغذیة واألمن الغذائي األسري والتوعیة التغذویة من خالل 
بذور وشتالت  من  الفالحیة  المدخالت  بمجاالت  تھتم  وتم وضع خطة  المحلیة.  والتجمعات  المشاركة  على  القائمة  التغذیة  برامج 
ومبیدات وغیرھا وإرساء نظام تثبیت ومتابعة الحالة الصحیة للمنتجات الفالحیة وخاصة منھا المعدة للتصدیر، وإرساء شبكة لتبادل 
المعلومات بین مختلف المتدخلین في میدان حمایة ومراقبة جودة المدخالت الفالحیة، ودعم البنیة األساسیة بالتجھیزات والمعدات 

الالزمة ودعم الرصید البشري باإلضافة إلى تطویر التشریعات.
وفي الجزائر تولى الدولة أھمیة كبیرة بالرقابة الغذائیة والتوعیة الصحیة والغذائیة للمواطن. ویتم تنفیذ برامج عدیدة عبر 
التجاري  الغش  الصحي والحمایة ضد  المستوى  العامة ورفع  الخدمات  إلى تحسین  التي تھدف  العلمیة  والمتلقیات  أجھزة اإلعالم 
البحث  إمكانیات  المتخصصة وتطویر  المؤسسات  وتقویة  األغذیة  للرقابة على  إدارة  إنشاء  تم  وقد  الغذائیة.  السلع  وضمان جودة 

والتحلیل في ھذا المجال.
وفي السودان تم وضع استراتیجیة خاصة بالتوعیة التغذویة وحمایة المستھلك تتضمن عدة جوانب منھا الجانب التثقیفي 
الغذائي والجانب التدریبي والجانب الرقابي. ونظام الرقابة الغذائیة في السودان نظام متعدد الجھات تشارك فیھ ست جھات رئیسیة 
المواصفات  ھیئة  العدل،  وزارة  والتقانة،  العلوم  وزارة  الحیوانیة،  الثروة  وزارة  الصحة،  وزارة  والغابات،  الزراعة  وزارة  ھي 

والمقاییس، إدارة الجمارك، باإلضافة إلى جمعیة حمایة المستھلك السودانیة.
وفي سوریا تقوم بإجراءات الرقابة على األغذیة كل من وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ووزارة االقتصاد والتجارة 
والتوعیة  الصحة  لوزارة  التابعة  الصحیة  الرعایة  مدیریة  مھام  وتتضمن  والمقاییس.  للموصفات  العامة  والھیئة  الصحة  ووزارة 
والترویج لألنماط التغذویة الصحیحة. كما تقوم التنظیمات الشعبیة بدور مھم في التوعیة الغذائیة وحمایة المستھلك. ھذا إلى جانب 
الدور المھم الذي تقوم بھ مختلف أجھزة اإلعالم في الدولة. وتقوم وزارة التربیة بتضمین مقررات التالمیذ في جمیع فصول مرحلة 
األساس موضوعات حول التوعیة الغذائیة. وتقوم الوزارات األخرى ذات العالقة بدورھا في نشر الوعي التغذوي والرقابة الغذائیة. 

وتم مؤخرًا تقدیم مشروع قانون الغذاء في سوریا ویھدف إلى ضمان سالمة الغذاء المنتج والمتداول. 
وفي سلطنة عمان تقوم بإجراءات الرقابة على سالمة األغذیة كل من وزارة الزراعة والثروة السمكیة (المحاجر الزراعیة 
والمحاجر البیطریة)، ووزارة التجارة والصناعة (المدیریة العامة للمواصفات والمقاییس)، ودائرة حمایة المستھلك. وتلعب البلدیات 
المنتشرة بجمیع والیات السلطنة دورًا كبیرًا في الرقابة على المواد الغذائیة المستوردة والمنتجة محلیًا حیث توجد بھذه البلدیات أقسام 
للتفتیش وسالمة األغذیة تقوم بالتفتیش على األسواق ومحالت بیع المواد الغذائیة. وتوجـد بالسلطنة الجمعیة العمانیة لحمایة المستھلك 
ولھا فروع نشطة بمحافظات ومناطق السلطنة المختلفة، تعمل على نشر الوعي الغذائي واالستھالكي لدى المواطن ودراسة المشاكل 

التي تواجھ المستھلك.
وفي قطر تقوم بإجراءات الرقابة على سالمة األغذیة كل من وزارة الصحة العامة، ووزارة الشؤون البلدیة والزراعة، 
والھیئة العامة القطریة للمواصفات والمقاییس. ویتم فحص ومراقبة األغذیة والمواد الزراعیة ومدخالت اإلنتاج الزراعي الواردة 
إلى الدولة، إضافة للكشف عن اإلرسالیات الزراعیة الصادرة، وإعداد واعتماد ونشر المواصفات القیاسیة القطریة للسلع والمنتجات 

68



تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام 2005

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

وطرق التشغیل والفحص ومتابعة السلع والمنتجات المحلیة والمستوردة للتحقق من مطابقتھا للمواصفات القیاسیة المعتمدة، التوعیة 
بأنشطة المواصفات والمقاییس لدى جمیع الجھات المعنیة واإلعالم عّما یجري بشأنھا على الصعیدین اإلقلیمي والدولي.

وفي لبنان تختلف المؤسسات الحكومیة المسؤولة عن رقابة األغذیة في لبنان بحسب السلع وتشمل وزارة االقتصاد والتجارة 
(مصلحة حمایة المستھلك)، وزارة الزراعة (المراكز الحدودیة)، ووزارة الصحة (المیاه). ویجري العمل حالیًا على تحدیث قانون 
حمایة المستھلك، كما تقوم بعض المنظمات غیر الحكومیة بمراقبة األسواق االستھالكیة وتقوم بنشر الوعي لدى المواطنین حول الغذاء 

والتغذیة. وتقوم البلدیات بالرقابة على األغذیة السیما المؤسسات المصنعة ومراقبة المصالح وغیرھا. 
وفي جمھوریة مصر العربیة تبذل الدولة جھودًا كبیرة للقیام بحمالت التوعیة واإلرشاد الغذائي والرقابة على األغذیة، فعلى 
سبیل المثال تقوم وزارة الزراعة واستصالح األراضي بدمج برامج الثقافة السكانیة في برامج اإلرشاد الزراعي مما یؤدي إلى تحسین 
نوعیة الحیاة الریفیة. كما تقوم وزارة التجارة والتموین بتنفیذ برنامج إعالمي لزیادة الوعي االستھالكي. ھذا إلى جانب برامج الدولة 
الخاصة بالرقابة على األغذیة وحمایة المستھلك، واألدوار الھامة التي تقوم بھا التنظیمات الشعبیة في البالد في ھذا الصدد. ویزداد 
االھتمام بتعزیز األنشطة الرقابیة والتشریعیة في مجاالت صحة اإلنسان والحیوان والنبات. وتمشیًا مع االتجاه العالمي نحو الزراعة 
النظیفة یتم في مصر إنتاج المخصبات ذات التأثیر الحیوي للتربة والتقلیل من استخدام األسمدة والمبیدات الكیماویة. وتتم الرقابة على 
األغذیة بواسطة وزارة الزراعة واستصالح األراضي والھیئة العامة للخدمات البیطریة ووزارة الصحة وھیئة الطاقة الذریة، ھذا 

بجانب جمعیات حمایة المستھلك والعدید من التنظیمات الشعبیة.
الجودة.  ومراقبة  الغذاء  وسالمة  حمایة  مجال  في  سیاسات  عدة  وانتھجت  مؤسساتیة  آلیات  الدولة  وضعت  المغرب  وفي 
وقد أسندت مھمة الرقابة على األغذیة إلى مصالح وزارة الفالحة والتنمیة القرویة والصید البحري، وخاصة مدیریة وقایة النباتات 
والمراقبات التقنیة وزجر الغش التي تقوم ضمن مھامھا بتطبیق السیاسة العمومیة في مجال حمایة السالمة الغذائیة وزجر كل المخالفات 
التي تضبط في ھذا المجال، كما أنھا تعمل على تطبیق االتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا المغرب وكذلك المقتضیات الخاصة بالصحة 
إنشاء عدة  العالقة. وتم  للتجارة، واالتفاقیات األخرى ذات  العالمیة  المنظمة  الزراعي في إطار  النباتیة والحجر  الحیوانیة والصحة 

جمعیات وطنیة ومحلیة تھتم بالسالمة الغذائیة وحمایة المستھلك، من بینھا الجمعیات المغربیة لحمایة المستھلك.
وفي موریتانیا تتوزع مھام الرقابة على سالمة الغذاء مصالح البیطرة التابعة لوزارة التنمیة الریفیة والبیئة والتي تتولى رقابة 
اللحوم على مستوى المجازر، ومصلحة الرقابة الصحیة التي تھتم بمراقبة سالمة المواد الغذائیة. وفي مجال التوعیة والتثقیف الغذائي 
تنظم مراكز الترقیة النسویة التابعة لكتابة الدولة لشؤون المرأة دورات تدریبیة خاصة حول التغذیة وسالمة الغذاء ویقوم الھالل األحمر 
الموریتاني، بالتعاون مع بعض المنظمات الخیریة ومراكز األمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والشؤون االجتماعیة ومفوضیة 

األمن الغذائي بإنشاء مراكز لتغذیة األطفال المتأثرین بأعراض سوء التغذیة وإرشاد األمھات حول قواعد التغذیة السلیمة لألطفال. 
وفي الیمن تولي الحكومة اھتمامًا خاصًا بالرقابة على األغذیة لضمان جودتھا ومطابقتھا للمواصفات وخلوھا من الملوثات، 
إضافة إلى اھتمامھا بالمرأة الریفیة وتوعیتھا وتثقیفھا في  مجال الغذاء والتغذیة. كما تقوم جمعیة حمایة المستھلك بتقدیم برامج توعیة 
تغذویة عبر أجھزة اإلعالم. ومن ضمن الجھود التي تبذلھا الجھات الحكومیة ھي الرقابة على المواصفات والجودة للمواد الغذائیة 
ومدى صالحیتھا لالستھالك اآلدمي، وإصدار التشریعات والقوانین مثل قانون المواصفات والمقاییس الذي تم إصداره حدیثًا. وتوجد 
جمعیة حمایة المستھلك التي تقوم بإرشاد المستھلكین حول الغذاء والتغذیة واستھالك السلع الغذائیة. ومن األجھزة الفنیة المؤسسیة 
القائمة على الرقابة على سالمة الغذاء في الیمن ھناك الھیئة العامة للمواصفات والمقاییس واإلدارة العامة للثروة الحیوانیة ووزارة 

الصحة والبیئة.
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