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“الأمن الغذائي” هو ال�سابع يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها املنتدى العربي للبيئة
والتنمية (�أفد) عن و�ضع البيئة العربية .ي�ؤكد هذا التقرير احلاجة �إىل �إدارة �أكرث كفاءة لقطاعي
الزراعة واملياه ،بهدف تعزيز �إمكانات الأمن الغذائي.
ي�أتي هذا التقرير بعد تقارير البيئة العربية – حتديات امل�ستقبل (� ،)2008أثر تغري املناخ على البلدان
العربية ( ،)2009املياه – �إدارة م�ستدامة ملورد متناق�ص ( ،)2010االقت�صاد اخل�ضر يف عامل عربي
متغري ( ،)2011خيارات البقاء – الب�صمة البيئية يف البلدان العربية ( ،)2012الطاقة امل�ستدامة
(.)2013
ي�شكل الأمن الغذائي م�صدر قلق كبري للبلدان العربية .فقد كانت ت�سعى اىل هدف حتقيق ن�سبة
�أعلى من االكتفاء الذاتي الغذائي ،لكن هذا الهدف بقي بعيد املنال .وعلى رغم حمدودية الأرا�ضي
الزراعية و�شحة املوارد املائية ،مل ت�ستخدم البلدان العربية �إمكاناتها الزراعية بطريقة فعالة وكفوءة.
و�أدت ال�سيا�سات واملمار�سات الزراعية غري املالئمة اىل انتقا�ص القدرة البيولوجية للموارد على
جتديد خدماتها ،وهي تهدد اال�ستدامة الزراعية.
دفعت �أزمة الغذاء يف ال�سنوات الأخرية واالرتفاع احلاد غري امل�سبوق يف �أ�سعار الغذاء ،مقرونني بقيود
على ال�صادرات فر�ضتها بع�ض البلدان املنتجة للغذاء ،اىل جتديد الدعوة ل�ضمان م�صادر غذائية
موثوقة يف بلدان تعتمد على واردات الغذاء مثل البلدان العربية .وال�س�ؤال هو� :إىل �أي مدى ميكن
للموارد الزراعية املتوافرة على م�ستوى البلدان منفردة واملنطقة جمتمعة �أن تفي بالطلب على الغذاء
يف العامل العربي؟ ما هي فر�ص حتقيق االكتفاء الذاتي الغذائي يف ظل التزايد ال�سكاين و�أثر تغري املناخ
على موارد الأرا�ضي واملياه؟ ما هي اخليارات البديلة املتاحة للبلدان العربية ل�ضمان �أمنها الغذائي؟
هذا التقرير هو نتيجة عمل تعاوين ،ملجموعة من اخلرباء ومنظمات وجامعات ومراكز �أبحاث �إقليمية
ودولية� .ساهم يف العمل �أكرث من  200باحث واخت�صا�صي .وعقدت اجتماعات ت�شاورية عديدة ملناق�شة
م�سودات التقرير ،تُوجت باجتماع �إقليمي ا�ست�ضافه ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية،
حيث راجع  40خبري ًا من  14بلد ًا و 21م�ؤ�س�سة م�سودات التقرير مع امل�ؤلفني.
اال�ضافة املميزة للتقرير تتمثل يف اخلرائط التي تظهر موارد املياه والأرا�ضي يف املنطقة العربية،
وقد مت �إنتاجها بالتعاون مع املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (�إيكاردا) ا�ستناد ًا
�إىل �أحدث البيانات .وتذهب هذه اخلرائط �أبعد من حتديد وفرة املوارد يف كل بلد� ،إذ تربز م�سارات
بديهية للتعاون الإقليمي مبنية على �أ�سا�س تباين الرثوات الطبيعية للبلدان.
ي�أمل “�أفد” �أن ي�ساعد هذا التقرير البلدان العربية يف تبني �سيا�سات �صحيحة وتخ�صي�ص
ا�ستثمارات طويلة الأجل ،ت�ضمن لها �إمدادات غذائية م�ستدامة تلبي احلاجات املتنامية با�ستمرار.

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أفد) هو منظمة دولية غري
حكومية ال تتوخى الربح،
يلتقي فيها قطاع الأعمال مع
اخلرباء وهيئات املجتمع املدين
وو�سائل الإعالم ،لت�شجيع
�سيا�سات وبرامج بيئية فاعلة
عرب املنطقة العربية .وت�شارك
الهيئات احلكومية يف �أعمال
املنظمة ب�صفة مراقب.
بعد ت�أ�سي�س املنتدى يف
بريوت عام  ،2006ح�صل على
الإمتيازات واحل�صانات كمنظمة
دولية غري حكومية ،ومتت
دعوته كع�ضو مراقب يف برنامج
الأمم املتحدة للبيئة وجامعة
الدول العربية.
املنتج الرئي�سي للمنتدى هو
تقرير �سنوي خمت�ص عن
البيئة العربية ،يتابع التطورات
ويحل ّلها كما يقرتح �سيا�سات
بديلة وتدابري عملية للمعاجلة.
ومن مبادرات املنتدى الأخرى
برنامج امل�س�ؤولية البيئية
لقطاع الأعمال ،وبناء قدرات
هيئات املجتمع الأهلي،
والتوعية والرتبية البيئية.

áfhÉ©àŸG äÉª¶æŸG
á«Hô©dG ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d »àjƒµdG ¥hóæ°üdG

Arab Fund
for Economic
and Social Development

Arab Forum for Environment
and Development
P.O.Box 113-5474
Beirut, Lebanon
Tel: (+961) 1 321 800
Fax: (+961) 1 321 900
e-mail: info@afedonline.org

الـبـيـئــة الـعــربــيــة  7الأمـن الغـذائي

الـبـيـئــة الـعــربــيــة  7الأمن الغذائي

2014

تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2014

الـبـيـئـة الـعربــيـة

7

الغـذائي
أمـن
ل
ا
التحــديــات والتـوقـعـــات
حترير:

عبدالكرمي �صادق
حممود ال�صلح
جنيب �صعب

الـبـيـئـة الـعربــية

الأمن الغذائي
التحديات والتوقعات

حترير

عبدالكرمي �صادق
حممود ال�صلح
جنيب �صعب

التقرير ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية – 2014

7

©  2014املنتدى العربي للبيئة والتنمية

ين�شر هذا الكتاب بالتعاون مع املن�شورات التقنية وجملة «البيئة والتنمية»
�صندوق الربيد  ،113 - 5474بريوت ،لبنان
info@afedonline.org
http://www.afedonline.org

جميع احلقوق حمفوظة .ال ي�سمح باعادة ا�ستعمال �أي جزء من هذا الكتاب ب�أية و�سيلة
مطبوعة �أو �إلكرتونية �أو م�سموعة �أو مرئية �إال بعد احل�صول على موافقة ّ
خطية من املنتدى
العربي للبيئة والتنمية.
عند ا�ستخدام هذا التقرير كمرجع ،يجب اعتماد ال�صيغة التالية:
�أفد ( .)2014البيئة العربية :الأمن الغذائي .التقرير ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أفد) 2014؛ ع� .صادق ،م .ال�صلح ،ن� .صعب (حمررون)؛ بريوت ،لبنان .املن�شورات التقنية.
اذا كان املرجع يعود �إىل ف�صل حمدد ،ي�ضاف �إىل ال�صيغة ال�سابقة رقم الف�صل وا�سم م�ؤلفه.
املنتدى العربي للبيئة والتنمية وم�ؤلفو الف�صول يتحملون امل�س�ؤولية عن الآراء الواردة يف
هذا التقرير .ت�ستند حمتويات التقرير على �أف�ضل املعلومات املتوافرة التي متّ ت اال�شارة اىل
مراجعها .ال تتحمل اجلهات الراعية واملنظمات املتعاونة �أية م�س�ؤولية عن املحتويات وال تتبنى
بال�ضرورة الآراء الواردة.
املح ّررون :عبدالكرمي �صادق ،حممود ال�صلح ،جنيب �صعب
تن�سيق الإنتاج والر�سوم البيانية� :شربل حمفو�ض
التنفيذ :ماغي �أبوجودة
الطباعة� :شمايل �أند �شمايل ،بريوت
ال�صور� :أر�شيف جملة «البيئة والتنمية» و  iStock photosو APN
ISBN: 978-9953-437-53-8

البيئة العربية :الأمن الغذائي

المحتويات
5

متهيد

7

امللخ�ص التنفيذي

12

الف�صل 1

و�ضع الأمن الغذائي واملوارد الزراعية
عبدالكرمي �صادق

44

الف�صل 2

دور العلم والتكنولوجيا يف تعزيز الأمن الغذائي
حممود ال�صلح

74

الف�صل 3

م�ساهمة الزراعة البعلية و�صغار املزارعني يف االكتفاء الغذائي
كامل �شديد� ،أحمد مزيد ،ذيب عوي�س ،مارتن فان جينكل

102

الف�صل 4

تطوير �سال�سل الغذاء

ندمي خوري ،فيديل بريينغريو

130

الف�صل 5

�أثر تغري املناخ على الأمن الغذائي
�أمين �أبوحديد

156

الف�صل 6

الرثوة احليوانية والأمن الغذائي
�شادي حمادة

173

ملحقات		

تقلب �أ�سعار الغذاء وتداعياته على الأمن الغذائي العربي ـ حافظ غامن 174
تنمية الرثوة ال�سمكية يف الوطن العربي ـ طارق الزدجايل 180

جتارة املياه االفرتا�ضية ك�أداة لل�سيا�سات ت�سهم يف حتقيق الأمن الغذائي
يف بلدان جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ـ وليد خليل الزباري 184
189
193

الك ّتاب امل�شاركون
امل�صطلحات املخت�صرة

3

4

املحتويات

�إطارات التحقيقات

العالقة التالزمية بني الطاقة واملياه والغذاء واملناخ ـ ابراهيم عبداجلليل  18
اال�سرتاتيجية املائية والزراعية يف �أبوظبي :كيف ت�سهم يف الأمن الغذائي ـ رزان خليفة املبارك 24
خيارات الأمن الغذائي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ـ خالد الروي�س  30
خمطط املغرب الأخ�ضر :ا�سرتاتيجية مبتكرة للتنمية الزراعية ـ حممد بدراوي  34
دعم اال�ستزراع املائي امل�ستدام يف �أبوظبي ـ عائ�شة البلو�شي وحممد املرزوقي  50
م�شروع تعزيز الأمن الغذائي يف البلدان العربية ـ حبيب هليلة 56
تعزيز االكتفاء الذاتي للقمح يف �سورية ـ جمد جمال  62
حت�سني الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي لل�شباب لتعزيز الأمن الغذائي الأ�سري  -مبادرة البنك الإ�سالمي للتنمية ـ نور عبدي 67
م�ؤ�س�سات البحوث الزراعية يف الدول العربية 72
حملة املليون �شجرة لدعم املزارعني الفل�سطينيني ـ مرمي اجلعجع  81
م�شروع احلفاظ على املحا�صيل التقليدية يف الأردن ـ �إرين �أدي�سون  86
حت�سني �إنتاجية الأرا�ضي الهام�شية يف بادية الأردن ـ عوده امل�شعان  90
خيارات الأمن الغذائي يف اململكة العربية ال�سعودية ـ علي بن �سعد الطخي�س 94
الزراعة احل�ضرية يف املنطقة العربية ـ �سلوى طعمه طوق و�شادي حمادة  112
تقرير للفاو :انعكا�سات الأزمة ال�سورية على الأمن الغذائي ـ الفاو  117
النزاع والالجئون وانعدام الأمن الغذائي يف املنطقة العربية ـ فيتو �إنتيني  122
الأمن الغذائي وتغيرّ املناخ :جتربة الإمارات العربية املتحدة ـ ثاين الزيودي 136
عر�ض للأثر املحتمل لتغري املناخ على الزراعة يف بلدان عربية خمتارة ـ فيديل بريينغريو 140
بذور مهند�سة وراثي ًا تتحمل ال�ضغوط املناخية :هل تق ّدم احللّ ؟ ـ �آن �صعب  146
اال�ستثمار يف املجتمعات الرعوية يف الأرا�ضي الهام�شية واجلافة يف القرن الأفريقي  -مبادرة البنك اال�سالمي للتنمية ـ نور عبدي 162
		
ر�أي
طاقة عط�شى �أم مياه جائعة؟ ـ جنيب �صعب  154
		
خرائط
خرائط املوارد املائية املتجددة ،وم�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة والأرا�ضي الرعوية يف البلدان العربية

		

البيئة العربية :الأمن الغذائي

تمهيد

الأمن الغذائي هو ال�سابع يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية عن و�ضع البيئة العربية التي ي�صدرها
املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) .الهدف الأول من تقارير «�أفد» هو تر�سيخ االعتماد على
العلم يف ال�سيا�سات البيئية واتخاذ القرارات .وهذا يتما�شى مع مهمة «�أفد» يف «دعم ال�سيا�سات
والربامج البيئية ال�ضرورية لتنمية العامل العربي ا�ستناد ًا الى العلم والتوعية».
يركز هذا التقرير على احلاجة الى �إدارة �أكرث كفاءة للموارد الزراعية واملائية ،مبا يعزز فر�ص
حتقيق الأمن الغذائي .وهو ي�أتي ك�إ�ضافـة طبيعية �إلى التقـارير ال�ستة التي �سبقته :البيئة
العربية – حتديات امل�ستقبل (� ،)2008أثر تغري املناخ على البلدان العربية ( ،)2009املياه –
�إدارة م�ستدامة ملورد متناق�ص ( ،)2010االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل عربي متغري (،)2011
خيارات البقاء – الب�صمة البيئية يف البلدان العربية ( ،)2012الطاقة امل�ستدامة (.)2013
الأمن الغذائي مو�ضوع ذو �أهمية ا�ستثنائية للبلدان العربية .ورغم �سعيها املتوا�صل لتحقيق
م�ستوى �أعلى من االكتفاء الذاتي يف الغذاء ،بقي حتقيق هذا الهدف �صعب املنال .ف�إلى جانب قلة
الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة وندرة املوارد املائية ،مل ت�ستخدم البلدان العربية �إمكاناتها الزراعية
على نحو فعال وكفوء .و�أ�سفر �ضعف ال�سيا�سات واملمار�سات الزراعية املالئمة عن تقلي�ص قدرة
املوارد واخلدمات الطبيعية على جتديد نف�سها ،مما هدد ا�ستدامة الإنتاج الزراعي.
وقد � ّأدت �أزمة الغذاء العاملية واالرتفاع غري امل�سبوق يف �أ�سعار الغذاء خالل ال�سنوات الأخرية ،مع
ما رافقها من قيود على الت�صدير فر�ضتها بع�ض البلدان املنتجة للغذاء� ،إلى جتديد الدعوة لتوفري
م�صادر م�أمونة للبلدان التي تعتمد على اال�سترياد ،كما هي حال املنطقة العربية .لذا يحاول هذا
التقرير الت�صدي لق�ضايا مثل� :إلى �أي حد ميكن للموارد الزراعية املتوافرة على امل�ستوى املحلي
والإقليمي �أن تلبي الطلب على الغذاء يف العامل العربي؟ ما هي فر�ص حتقيق االكتفاء الغذائي،
مع اعتبار الت�ضخم ال�سكاين املت�سارع و�أثر تغري املناخ على الأرا�ضي واملوارد املائية؟ ويف املح�صلة،
ما هي اخليارات البديلة التي متلكها البلدان العربية لتحقيق الأمن الغذائي؟
هذا التقرير ،الذي عملت عليه جمموعة خرباء ينتمون الى خمتلف مناطق العامل العربي،
هو نتيجة عمل جماعي تعاوين ،مت حتقيقه باال�شرتاك مع منظمات وهيئات �إقليمية ودولية
وجامعات ومراكز �أبحاث ،و�ساهم فيه �أكرث من مئتي باحث واخت�صا�صي .وعقدت اجتماعات
امل�سودات ،و�صو ًال الى االجتماع الت�شاوري
ت�شاورية متعددة على ال�صعيد الوطني لبحث
َّ
الإقليمي املو�سع الذي ا�ست�ضافه يف �أيار (مايو)  2014ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية ،مب�شاركة  40خبري ًا ينتمون �إلى  14بلد ًا و 21م�ؤ�س�سة ،حيث ناق�شوا امل�سودات قبل
النهائية للف�صول مع امل�ؤلفني.
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متهيد
ولعل الإ�ضافة الأبرز التي يقدمها هذا التقرير جمموعة من اخلرائط تبينّ موارد الأر�ض واملياه
مت �إنتاجها بالتعاون مع املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة
يف املنطقة العربيةَّ ،
(�إيكاردا) ا�ستناد ًا �إلى �أحدث البيانات .و�إذ تظهر هذه اخلرائط مواقع توافر الأرا�ضي الزراعية
واملراعي واملياه املتجددة وفق البلدان ،فهي ت�ساعد يف اال�ستدالل على م�سارات ممكنة للتعاون
الإقليمي ،تقوم على اال�ستفادة من التنوع يف الرثوات الطبيعية .وقد كان وراء فكرة �إنتاج هذه
اخلرائط م�ست�شار «�أفد» والرئي�س الأول ملجل�س �أمنائها الدكتور م�صطفى كمال طلبه ،الذي
وجد من املفيد حتديد مواقع وجود املياه والأرا�ضي املنتجة ،ملعرفة �أين يتالقى االثنان و�أين ميكن
للتعاون الإقليمي بتبادل املوارد �أن يكون ذا جدوى.
يتو�صل هذا التقرير الى ا�ستنتاج �إيجابي ،على الرغم من الواقع اخلطري املتمثل يف اعتماد
املنطقة العربية ب�شكل مقلق على ا�سترياد الغذاء لإطعام �سكانها الـذين يتزايدون با�ستمرار،
مع ما يرافق هذا من تدهور يف املوارد الطبيعية .ي�ؤكد التقرير �أنه ميكن �أن نعك�س االجتاه
الرتاجعي املظلم للو�ضع الغذائي عن طريق حزمة من التدابري ،يف طليعتها حت�سني �إنتاجية
الأرا�ضي وكفاءة الري .واالثنان اليوم �أقل كثري ًا من املعدالت العاملية يف معظم البلدان العربية.
ومن ال�ضروري دعم هذه التدابري بتعاون �إقليمي جدي يقوم على ا�ستغالل امليزات التفا�ضلية،
يف منطقة تت�صف بالتفاوت الكبري بني بلدانها يف الب�صمة البيئية واملوارد الطبيعية وم�ستويات
الدخل .ويتطلب حتقيق هذا� ،إذا �أردنا احلفاظ يف الوقت نف�سه على التنوع احليوي و�سالمة
الأنظمة البيئية ،تبدي ًال جذري ًا يف �أمناط اال�ستهالك.
قد يبدو ما يقرتحه هذا التقرير غري واقعي ،ويف �أف�ضل احلاالت مغالي ًا يف التفا�ؤل ،يف منطقة
متر عرب خما�ض وجودي .غري �أنه بعد كل احلروب والنزاعات� ،سيبقى �سكان املنطقة بحاجة
�إلى موارد كافية لي�أكلوا وي�شربوا ويتنف�سوا .ومن �أجل حتقيق نوعية حياة جيدة وم�ستدامة
جلميع �سكان املنطقة ،يجب اعتماد �آليات للتكامل االقت�صادي الإقليمي وت�شريع الأبواب �أمام
التبادل التجاري العربي ،حيث يجلب االنتقـال احلر للب�ضائع والر�ساميل والب�شر منافع جمة
لكل البلدان.
ي�شكر املنتدى العربي للبيئة والتنمية جميع الذين دعموا �إنتاج هذا التقرير وامل�ؤمتر املرافق ،خا�صة
امل�ؤ�س�سات ال�شريكة :هيئة البيئة – �أبوظبي ،ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي،
ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية ،البنك الإ�سالمي للتنمية ،م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي ،جامعة البرتاء ،املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة ،جلنة الأمم
املتحدة االجتماعية واالقت�صادية لغرب �آ�سيا ،منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة ،وجميع
هيئات القطاع اخلا�ص واجلامعات وامل�ؤ�س�سات الإعالمية التي �ساهمت يف هذا العمل.
ويبقى �شكرنا اخلا�ص ملحرري التقرير امل�شاركني ،الدكتور عبدالكرمي �صادق والدكتور حممود
م�سوداته.
ال�صلح ،وجميع امل�ؤلفني واخلرباء الذي �ساهموا يف �إعداد حمتوياته ومراجعة ّ
ي�أمل املنتدى العربي للبيئة والتنمية �أن ي�ساعد تقريره حول الأمن الغذائي الدول العربية على
اعتماد �سيا�سات مالئمة وااللتزام با�ستثمارات بعيدة املدى ،مبا ي�ضمن ا�ستدامة �إمدادات الغذاء
ا�ستجاب ًة للحاجات املتزايدة با�ستمرار.
ت�رشين الثاين (نوفمرب) 2014
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الأمن الغذائي يف البلدان العربية
التحديات والتوقعات

التقرير ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 2014
تواجه البلدان العربية يف م�سعاها �إلى تعزيز االكتفاء الذاتي الغذائي حتديات جدية ناجتة عن
املقيدة ،ت�شمل اجلفاف ،وحمدودية الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ،وندرة
جمموعة من العوامل ِّ
املوارد املائية ،وتداعيات تغري املناخ .وقد �ساهمت ال�سيا�سات غري املالئمة واال�ستثمار ال�ضئيل
يف العلوم والتكنولوجيا والتنمية الزراعية يف تدهور املوارد الزراعية� ،إلى جانب اال�ستخدام غري
الكفوء لها و�إنتاجيتها املتدنية .ومي ّثل النمو ال�سكاين ،والطلب املتزايد على الغذاء ،وتدهور املوارد
الطبيعية ،وحتويل الأرا�ضي الزراعية �إلى اال�ستخدام احل�ضري ،حتديات �إ�ضافية �أمام حت�سني
م�ستوى الأمن الغذائي يف املنطقة العربية .ويربز العجز الغذائي من خالل ن�سبة االكتفاء الذاتي
البالغة نحو  46يف املئة للحبوب ،و 37يف املئة لل�سكّ ر ،و 54يف املئة للدهون والزيوت� .أي �أن
العجز ي�صل �إلى نحو ن�صف احلاجة من املواد الغذائية الأ�سا�سية.
ويرتبط الغذاء واملاء يف �شكل غري قابل للفكاك .فاملنطقة العربية تواجه مع�ضلة ندرة املياه ،التي
مكعباً،
تعك�سها احل�صة ال�سنوية للفرد من املوارد املائية املتجددة والبالغة �أقل من  850مرت ًا ّ
مكعب .ويخفي هذا املتو�سط الإقليمي امل�ستويات
مقارنة باملتو�سط العاملي الذي يفوق  6000مرت ّ
املتفاوتة يف �شكل كبري بني البلدان ،التي تُ�ص َّنف  13منها يف فئة الندرة ال�شديدة للمياه ،بح�صة
مكعب .والو�ضع مقلق جد ًا يف �ستة من هذه البلدان ،حيث تبلغ
�سنوية للفرد تقل عن  500مرت ّ
مكعب �سنوي ًا للفرد� ،إلى درجة �أن هذا التقرير خلق فئة خا�صة
املياه املتجددة املتوافرة  100مرت ّ
بها هي فئة «الندرة اال�ستثنائية».
وتربز ندرة املياه يف املنطقة العربية من خالل ا�ستخدام نحو  85يف املئة من �إجمايل ال�سحوبات
املائية لأغرا�ض القطاع الزراعي ،املت�سم بتدين كفاءة الري و�إنتاجية املحا�صيل .وتتعر�ض املوارد
يتبي من املعدالت
املائية النادرة ،مبا فيها املياه اجلوفية غري املتجددة� ،إلى �ضغوط هائلة ،كما نّ
العالية لل�سحوبات املائية لأغرا�ض زراعية ،مبتو�سط ي�ساوي  630يف املئة من �إجمايل املياه
املتجددة يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،وي�صل �إلى  2460يف املئة يف الكويت .وترى
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) �أن البلدان تكون يف و�ضع حرج �إن ا�ستخدمت �أكرث من  40يف
املئة من مواردها املائية املتجددة للزراعة ،وميكن اعتبارها تعاين �إجهاد ًا مائي ًا �إن ا�ستخرجت �أكرث
من  20يف املئة من هذه املوارد .ووفق هذا التعريف ،ميكن ت�صنيف  19بلد ًا عربي ًا يف حال من
الإجهاد املائي ،لأن معدالت ال�سحب احلالية من مواردها املائية املتجددة لأغرا�ض زراعية تفوق
ب�أ�شواط احلدود املقبولة.
�إن حت�سني و�ضع الأمن الغذائي يف البلدان العربية من خالل الإنتاج املحلي ،يف ظل الأرا�ضي
الزراعية املحدودة ،واملوارد املائية التي تعاين اال�ستنزاف والرتاجع ،ناهيك عن افتقار القدرة
احليوية للموارد الزراعية ،مهمة �صعبة .لكن ثمة �إمكانيات جديرة باالعتبار متوافرة على �صعيد
حت�سني ن�سبة االكتفاء الذاتي الغذائي ،من خالل تبني ال�سيا�سات ال�سليمة والتقنيات الزراعية
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املح�سنة ،وخلق �سل�سلة متكاملة للقيمة الغذائية ت�ستطيع �ضمان الأمن الغذائي ا�ستناد ًا �إلى
َّ
�أ�س�س توافر الغذاء و�سهولة مناله وا�ستخدامه وا�ستقراره.
ويتطلب حت�سني ذلك اجلانب من الأمن الغذائي املتعلق باالكتفاء الذاتي مقاربة �إقليمية متكاملة
تقر بالعالقة املتالزمة بني الغذاء واملاء والطاقة ،ومنوذج ًا جديد ًا لال�ستدامة
و�شاملة للجميعّ ،
الزراعية يعتمد على اعتبارات اقت�صادية واجتماعية وبيئية .ومن �ضمن هذا الإطار ،ميكن
حتديد عدد من اخليارات لتح�سني ن�سبة االكتفاء الذاتي الغذائي ،خ�صو�ص ًا من خالل اال�ستخدام
الفاعل للموارد الزراعية املتوافرة� ،إ�ضافة �إلى موارد الرثوتني احليوانية وال�سمكية .وت�شمل هذه
اخليارات ما يلي:
عتب �إنتاج مزيد من املحا�صيل الزراعية مبياه �أقل خيار ًا يحمل �أهمية
حت�سني كفاءة الريُ :ي رَ
كربى يف تعزيز الأمن الغذائي للبلدان التي تعاين ندرة يف املياه .وهو يعتمد على اختيار النوع
ال�صحيح من القنوات لنقل املياه �إلى احلقول ،واعتماد و�سائل �أكرث فاعلية للري مثل الر�ش �أو
التنقيط ،والزراعة يف م�ساكب عري�ضة مرتفعة ،وم�ستوى التنظيم واالن�ضباط لدى املزارعني.
قدر �أن رفع هذا الرقم �إلى  70يف
ويقل متو�سط كفاءة الري يف  19بلد ًا عربي ًا عن  46يف املئة .و ُي َّ
قدر �أن الري املطلوب لكل طن من
مكعب من املياه �سنوياً .وفيما ُي َّ
املئة كفيل بتوفري  50بليون مرت ّ
مكعب ،ميكن للكمية املوفَّ رة من املياه �أن تكفي لإنتاج �أكرث من  30مليون
احلبوب يبلغ  1500مرت ّ
طن من احلبوب� ،أو  45يف املئة من واردات احلبوب بقيمة  11.25بليون دوالر وفق �أ�سعار .2011
تعزيز �إنتاجية املحا�صيل� :إن �إنتاجية احلبوب يف املنطقة العربية متدنية �إجماالً ،خ�صو�ص ًا
بالن�سبة �إلى احلبوب الرئي�سية� ،إذ تبلغ نحو  1133كيلوغرام ًا للهكتار يف خم�سة من البلدان
الرئي�سية يف �إنتاج احلبوب (اجلزائر والعراق واملغرب وال�سودان و�سورية) ،مقارنة مبتو�سط عاملي
يبلغ نحو  3619كيلوغرام ًا للهكتار .وتبينّ بحوث املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق
اجلافة (�إيكاردا) زيادات جديرة باالعتبار يف غلة القمح يف حقول جتريبية ،مقارنة بحقول
املزارعني يف كل من الأنظمة املروية واملطرية يف بلدان مثل م�صر واملغرب وال�سودان و�سورية
وتون�س .فالزراعة يف م�ساكب مرتفعة يف م�صر ،مثالً ،حققت زيادة بن�سبة  30يف املئة يف غلة
احلبوب ،وتوفري ًا بن�سبة  25يف املئة يف مياه الري ،وكفاءة يف ا�ستخدام املياه بن�سبة  72يف املئة.
وثمة �أهمية حا�سمة لتح�سني �إنتاجية املحا�صيل يف الأرا�ضي املطرية التي ت�شكل �أكرث من  75يف
املئة من الأرا�ضي املزروعة يف املنطقة العربية .وت�شري «الفاو» و«�إيكاردا» �إلى �أ�شكال خمتلفة
جلمع مياه املطر ،ت�شمل احلفظ يف املوقع الزراعي ،والري مبياه ال�سيول ،والتخزين من �أجل الري
وبينت برامج يف بع�ض البلدان النامية �أن الغالل قابلة للزيادة مبعدل �ضعفني �أو ثالثة
التكميليّ .
املجمعة ،مقارنة بالزراعة اجلافة التقليدية .وميكن لزيادة
�أ�ضعاف من خالل ا�ستخدام مياه املطر َّ
متو�سط غلة احلبوب املطرية من م�ستواها احلايل البالغ نحو  800كيلوغرام للهكتار �إلى �ضعفني
�أو ثالثة �أ�ضعاف� ،أن ت�ضيف ما بني  15و 30مليون طن من احلبوب �إلى الإنتاج ال�سنوي احلايل
البالغ نحو  51مليون طن يف املنطقة العربية.
ولتعزيز غلة احلبوب يف املناطق املروية واملطرية �إمكانية جديرة باالعتبار لتح�سني االكتفاء الذاتي
الغذائي يف املنطقة العربية ،من خالل زيادة البحوث الزراعية ،ونقل التكنولوجيا ،واال�ستثمار يف
عتب تطبيق �أف�ضل املمار�سات الزراعية حا�سماً ،وهي ت�شمل اال�ستخدام الأمثل
الزراعة املطرية .و ُي رَ
للأ�سمدة واملبيدات وغريها من املدخالت� ،إلى جانب الإدارة اجليدة للموارد الزراعية املتوافرة.
لكن ت�أثري تغري املناخ يف املنطقة العربية ُيتوقَّ ع �أن يظهر من خالل تراجع حاد يف �إنتاجية احلبوب،
وتتطلب مواجهته تبني ًا لتدابري فاعلة على �صعيد الت�أقلم مع الظاهرة والتخفيف من تداعياتها.
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حت�سني �إنتاجية املياه� :إ�ضافة �إلى زيادة كفاءة الري ،ميكن رفع �إنتاجية املياه على �أي من
ال�صعيدين االقت�صادي �أو العملي ،من خالل تخ�صي�ص املياه ملحا�صيل �أعلى قيمة �أو �إنتاج
حما�صيل �أكرث يف مقابل كمية املياه نف�سها .ويعتمد انتقاء خيار من االثنني على الأهمية التي
تعلقها البالد على قيمة املحا�صيل �أو كميتها يف ال�سياق ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي
والبيئي الأو�سع.
املح�سنة ،مثل
وميكن تعزيز �إنتاجية املياه مبزيج من العوامل التي ت�شمل املمار�سات الزراعية
َّ
املح�سن ،والزراعة احلمائية �أو الزراعة من دون حراثة ،والبذور
�أ�ساليب الري احلديثة ،والت�صريف َّ
املح�سنة املتوافرة ،واال�ستخدام الأمثل للأ�سمدة ،والتقنيات املبتكرة حلماية املحا�صيل ،وخدمات
َّ
الإر�شاد الفاعلة .وال تقت�صر فوائد ممار�سات زراعية مثل جمع املياه ،والري التكميلي والناق�ص،
وحفظ املياه ،والزراعة الع�ضوية ،على زيادة �إنتاجية املياه فح�سب ،بل تكت�سب �أي�ض ًا �أهمية كبرية
يف تعزيز اال�ستدامة الزراعية .كذلك ميكن تعزيز �إنتاجية املياه �أكرث من خالل تغيري عادات
اال�ستهالك باجتاه حما�صيل ذات ا�ستخدام �أقل كثافة للمياه وذات قيمة غذائية مماثلة.

جَ
املعالة :ال تزال مياه ال�صرف غري م�ستغلة �إلى حد كبري يف
ا�ستخدام مياه ال�صرف
لجَ
اال�ستخدام الزراعي عرب البلدان العربية .فالكمية املعا ة �سنوي ًا من مياه ال�صرف البلدي ت�ساوي
مكعب �سنوياً ،فيما الكمية الباقية تُرمى
نحو  48يف املئة فقط من نحو  14,310ماليني مرت ّ
من دون معالجَ ة .وال تتجاوز كمية مياه ال�صرف املعالجَ ة امل�ستخدمة يف الري الزراعي ت�سعة يف
املئة من الإجمايل يف بلدان مثل م�صر والأردن واملغرب وتون�س ،فيما بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي ت�ستخدم نحو  37يف املئة من مياه ال�صرف املعاجلة يف الزراعة.
ويعود ارتفاع ن�سبة مياه ال�صرف املعالجَ ة امل�ستخدمة زراعي ًا يف بلدان جمل�س التعاون مقارنة
بالبلدان العربية الأخرى �إلى الندرة احلادة يف موارد املياه العذبة ،وال�ضغط الهائل على هذه
حم�سنة للمعالجَ ة من �أجل
املوارد من خالل ال�سحب لال�ستخدام الزراعي� ،إلى جانب تبني معايري َّ
�ضمان اال�ستخدام الآمن للمياه املعالجَ ة .لكن مع امل�ستويات املختلفة للمعالجَ ة املنا�سبة ،ميكن
�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف كم�صدر لن�شاطات متعددة ،زراعية و�صناعية ومنزلية ،ما يخفف
ال�ضغط على موارد املياه العذبة والبيئة.
و�إذ يعتمد �إنتاج الغذاء يف البلدان العربية ب�شدة على الزراعة املطرية وتتناق�ص موارد املياه العذبة
ب�سرعة ،يجب ت�شجيع البديل املتمثل ب�إعادة ا�ستخدام املياه للري .وت�ؤكد «الفاو» �أن التحول من
الزراعة املطرية �إلى املروية ال يقت�صر على زيادة غالل معظم املحا�صيل بن�سبة � 100إلى  400يف
املئة فح�سب ،بل ميكن �أي�ض ًا �أن ي�سمح بزراعة حما�صيل بديلة حتقق دخ ًال �أعلى وتعطي قيمة �أكرب.
تقلي�ص خ�سائر ما بعد احل�صاد :تُعزى الأ�سباب الرئي�سية لهذه اخل�سائر �إلى و�سائل غري
منا�سبة م�ستخدمة يف ح�صاد املحا�صيل ومعاجلتها ونقلها وتخزينها� ،إلى جانب خدمات
قدر �أن اخل�سائر ال�سنوية للحبوب
لوج�ستية غري فاعلة على �صعيد �سل�سلة �إمدادات الواردات .و ُي َّ
يف البلدان العربية بلغت نحو  6.6مليون طن يف  .2012كذلك ت�صل خ�سائر القمح امل�ستورد
يف بع�ض البلدان العربية �إلى نحو  3.3مليون طن ب�سبب خدمات لوج�ستية غري فاعلة
على �صعيد اال�سترياد .وتبلغ القيمة الإجمالية خل�سائر ما بعد احل�صاد للحبوب وخ�سائر واردات
القمح �إلى نحو  3.7بليون دوالر وفق �أ�سعار  ،2011ما مي ّثل  40يف املئة من القمح املنتج يف
البلدان العربية كلها يف ح�ساب القيمة .وهذا ي�ساوي قيمة نحو �أربعة �أ�شهر من واردات القمح.
�إن لتقلي�ص اخل�سائر يف احلبوب على امتداد �سل�سلة الإمـداد الغذائي �أهميـة كربى .فخ�سائر
كهـذه مت ّثل هدر ًا يف الإمداد الغذائي وموارد طبيعية �أخرى ،ت�شمل الأر�ض واملياه والطاقة
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الملخ�ص التنفيذي
والأ�سمدة واملبيدات والعمالة .ويتفاقم الأمر ب�ضرر بيئي ي�شمل انبعاثات مفرطة من غازات
الدفيئة ت�صدر عن الن�شاطات الزراعية على امتداد ال�سل�سلة الغذائية.
عتب التعاون بني البلدان العربية على �أ�سا�س امليزات الن�سبية يف املوارد
التعاون الإقليميُ :ي رَ
الزراعية واملالية خيار ًا �أ�سا�سي ًا لتعزيز الأمن الغذائي على امل�ستوى الإقليمي .وليكون التعاون
فاع ًال فهو يتطلب مقاربة ت�ستند �إلى مواءمة اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الزراعية الوطنية،
وزيادة اال�ستثمار يف العلوم والتقنية والتنمية الزراعية ،وتنظيمات وتدابري وحوافز تف�ضي �إلى
ا�ستخدام فاعل للموارد ،وحفظ ًا للقدرة احليوية املنتجة للموارد الربية واملائية التي ت�شكل حجر
الزاوية للإنتاج الزراعي على امل�ستويات الوطنية والإقليمية الفرعية والإقليمية.
تطوير الرثوتني احليوانية وال�سمكية :متلك البلدان العربية موارد جديرة باالعتبار على
�صعيد الرثوتني احليوانية وال�سمكية .وهي �شبه مكتفية ذاتي ًا على م�ستوى الأ�سماك ،لكن نحو
 25يف املئة من الطلب على اللحوم ُي َّلبى عن طريق الواردات .و ُيتوقَّ ع �أن تزيد هذه الن�سبة يف
والتح�ضر.
امل�ستقبل ب�سبب زيادات ال�سكان والرثوة
ّ
تواجه �إنتاجية قطاع الرثوة احليوانية يف املنطقة العربية عقبات ب�سبب �ض�آلة املوارد ،خ�صو�ص ًا
تدهور املراعي وعدم كفاية الأعالف واملياه .و� ّأثر غياب الدعم عن البنية التحتية واخلدمات
وال�سيا�سات الع�شوائية و�أثارها ال�سلبية على قطاع الرثوة احليوانية .و�أدى �إنتاج الأعالف حملي ًا
�إلى تدهور املوارد املائية غري املتجددة وتراجع املراعي وموارد الأعالف ،ما �أدى �إلى فقدان التنوع
احليوي وتدهور الرتبة وبالتايل �إلى تراجع �إنتاجية الرثوة احليوانية .ويف مواجهة اجلفاف
ال�شديد وامل�ساحات الكبرية للأرا�ضي الهام�شية ،يبقى النظامان الرعوي واملطري لرتبية الرثوة
احليوانية الأكرث مرونة ،لذلك ثمة حاجة �إلى �سيا�سات تدعم حركة هذين النظامني وو�صولهما
تقدم الأنظمة املتكاملة لإنتاج املحا�صيل والرثوة احليوانية فر�ص ًا لزيادة الإنتاج
�إلى املراعي .كذلك ّ
الإجمايل والتنوع واال�ستدامة االقت�صادية للقطاعني معاً.
وتوفر الرثوات ال�سمكية يف البلدان العربية �إمكانيات كبرية ،لي�س لتلبية الطلب املحلي فح�سب
بل كذلك للت�صدير .وقد بلغت �صادرات الأ�سماك  912,460طن ًا بقيمة نحو ثالثة باليني دوالر
عام  .2013لكن ميكن زيادة هذه ال�صادرات �أكرث ،ويتطلب �إطالق العنان لإمكانيات قطاع الرثوة
ال�سمكية معاجلة امل�شاكل واالختناقات املختلفة التي تواجه تطويره .والأهم �أن ثمة حاجة �إلى
اال�ستثمار يف هذا القطاع� ،إلى جانب �أمور �أخرى ت�شمل تطبيق قوانني وت�شريعات على ال�صيد
وعلى ن�شاطات تربية الأ�سماك ،وذلك ل�ضمان ا�ستدامة القطاع وم�ساهمته يف رفاهية البالد.
ُعتب احلوكمة امل�شرتكة ملخزونات الرثوة ال�سمكية يف البلدان العربية حا�سمة �أي�ضاً ،فاحلدود
وت رَ
العابرة للبحار تت�أثر ب�سالمة جتمعات مائية كاملة.
وال تقل الأ�سماك كم�صدر للربوتني الغذائي �أهمية عن اللحوم .ويجب الت�شجيع على ا�ستهالك
الأ�سماك للحد من اال�ستهالك املفرط للحوم لأ�سباب اقت�صادية و�صحية ،وكذلك التفكري يف ت�أثري
�إنتاج الرثوة احليوانية على املوارد املائية النادرة والبيئة .وثمة حاجة عموم ًا �إلى حملة توعية
لت�شجيع امل�ستهلكني على تكييف عاداتهم على �صعيد ا�ستهالك الغذاء باجتاه �أمناط �صحية �أكرث،
ت� ّؤمن يف الوقت عينه ا�ستدامة املوارد الزراعية.
خيارات �أخرى :رغم التحفظات على مفهوم املياه االفرتا�ضية ك�إحدى الأدوات املعتمدة يف
ال�سيا�سات ملعاجلة التحديات املتعلقة برابطة امليـاه – الغـذاء ،فهـو يبقى مفيد ًا يف �سياق
الو�ضع املائي املحدد لبلد ما ،والدور الإجمايل الذي ت�ؤديه الزراعة يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية.

البيئة العربية :الأمن الغذائي
وميكن ملفهوم املياه االفرتا�ضية �أن يكون �أداة مهمة للتعاون يف الأمن الغذائي بني املناطق
وفق قربها اجلغرايف وامليزة الن�سبية يف املوارد الزراعية .وهذا قـد يعني مث ًال تو�سيع التعاون
بني البلدان العربية والأفريقية ،حيث ميكن تعوي�ض حمدودية الأرا�ضي وندرة املياه يف
البلدان العربية باال�ستفادة من امليزات الن�سبية للبلدان الأفريقية على �صعيد املوارد الطبيعية
والزراعية.

خطوات عملية
حتتاج البلدان العربية يف م�سعاها �إلى حتقيق الأمن الغذائي ،عن طريق ت�شجيع الإنتاج املحلي
للغذاء� ،إلى تبني �سيا�سات والعمل على تنفيذها من دون ت�أخري .ومن التو�صيات التي يطرحها
هذا التقرير للنقا�ش:
�أ .متتني التعاون الإقليمي بني البلدان العربية ،ا�ستناد ًا �إلى امليزات الن�سبية يف املوارد
الزراعية ور�أ�س املال القابل لال�ستثمار ،بالرتافق مع التن�سيق واملواءمة بني اال�سرتاتيجيات
والربامج الزراعية.
ب .القيام بالإجراءات ال�ضرورية لعك�س الو�ضع املتدهور للموارد الزراعية واحلفاظ على تنوعها
احليوي ،بهدف �إعادة توليد خدماتها وم�ساهمتهما يف الأمن الغذائي.
ج .النظر يف تطبيق اخليارات املتوافرة لتعزيز الأمن الغذائي وحت�سني م�ستويات االكتفاء
الذاتي ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،تعزيز �إنتاجية املحا�صيل واملياه ،وزيادة
كفاءة ا�ستخدام املياه ،وتقلي�ص خ�سائر ما بعد احل�صاد وخ�سائر �أخرى ،وتعزيز ا�ستخدام
مياه ال�صرف املعالجَ ة يف الري.
د .تخ�صي�ص ا�ستثمارات �إ�ضافية للبحث العلمي الزراعي وبرامج التطوير ،عن طريق دعمها
مبوارد مالية منا�سبة� ،إلى جانب تنمية القدرة الب�شرية وامل�ؤ�س�سية املوجهة �إلى البحث
عن مدخـالت �أكرث �إنتاجية و�أكرث حماية للبيئـة ،بهدف تعـزيز �إنتاجيـة الزراعـة املطرية
واملرويـة.
هـ .تخ�صي�ص اال�ستثمارات املطلوبة لتطوير قطاعي الرثوتني احليوانية وال�سمكية يف �شكل
م�ستدام ،مع توجه �إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب املحلي وتعزيز �إمكانيات الت�صدير.
و� .إطالق حملة توعية لتغيري �أمناط اال�ستهالك ،خ�صو�ص ًا باالعتماد على �سلع ذات قيمة
غذائية مماثلة لكنها ذات ا�ستخدام �أقل كثافة للمياه.
ز .تبني مقاربة متكاملة للأمن الغذائي ،ت�شمل عنا�صر �سل�سلة القيمة الغذائية كلها ،وتت�ضمن
احل�صاد والنقل والتخزين والت�سويق ،جلعل الغذاء متوافر ًا و�سهل املنال وقاب ًال لال�ستخدام
بنوعية جيدة ويف الوقت واملكان املنا�سبني.
ح .تطوير ا�ستجابات تواكب تهديد تغري املناخ للأمن الغذائي يف املنطقة ،من خالل
تكيف ت�ستند �إلى مناذج ذات �صلة وموثوقة للتنب�ؤ املناخي ،مع تبني
ا�سرتاتيجيات ُّ
حم�سنة ،والزراعة احلمائية ،وتنويع املحا�صيل ،واختيار
ممار�سات زراعية و�إدارة مائية
َّ
للتكيف مع
املحا�صيل والأ�صناف الأكرث مالءمة للظروف املتوقعة ،من بني تدابري �أخرى
ُّ
تغري املناخ والتخفيف من تداعياته.
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الف�صل 1
و�ضع الأمن الغذائي واملوارد الزراعية
عبدالكرمي �صادق

البيئة العربية :الأمن الغذائي

على رغم امل�ساعي لتح�سني و�ضع الأمن الغذائي من خالل الإنتاج املحلي للغذاء ،تبقى البلدان العربية على امل�ستوى القطري وامل�ستوى الإقليمي
م�ستوردة �صافية للغذاء ،خ�صو�ص ًا احلبوب ،وهي ال�سلعة الغذائية الأ�سا�سية الرئي�سية يف املنطقة .ويك�شف االعتماد الكبري للبلدان العربية على
الواردات الغذائية عن ه�شا�شة �سال�سل الإمدادات الغذائية وتقلب �أ�سعار الغذاء ،كما يتبني من الأحداث والتداعيات التي رافقت الأزمة الغذائية
العاملية يف .2008 – 2007
يف �سعيها �إلى احلد من االعتماد على الواردات الغذائية ،تواجه البلدان العربية حتديات جدية ب�سبب حمدودية الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة واملوارد
املائية النادرة ،التي تعاين �ضعف ًا يف القدرة احليوية على �إعادة �إنتاج خدماتها .ويفاقم النمو ال�سكاين والتغري املناخي التحديات ،وهذا ي�ستدعي
�إيالء عناية بالغة لإدارة املوارد الزراعية املتوافرة وا�ستخدامها ل�ضمان ا�ستدامتها.
ويحد الرابط الوثيق بني الغذاء واملاء من �إمكانات البلدان العربية ،التي تعاين نق�ص املياه ،يف الإنتاج الغذائي املحلي .لكن احتماالت تعزيز
االكتفاء الذاتي الغذائي ،كجانب من جوانب حلول ندرة الغذاء ،تعتمد على عك�س اجتاه تدهور املوارد الزراعية املتوافرة ،وعلى ا�ستخدام هذه
املوارد يف �شكل فاعل ومنتج .ويف هذا الإطار ،تت�ضمن �أولويات التخطيط والعمل خيارات مثل حت�سني �إنتاجية املحا�صيل و�إنتاجية املياه وفاعلية
الري ،وتقلي�ص اخل�سائر التالية ملرحلة احل�صاد ،وتعزيز �إعادة ا�ستخدام املياه يف الزراعة على امل�ستوى الوطني.
ومن �ش�أن متتني التعاون البيني العربي يف مواجهة خماوف ندرة الغذاء ،وفق امليزة الن�سبية يف املوارد الزراعية ور�أ�س املال القابل لال�ستثمار،
بالرتافق مع املواءمـة بني ال�سيا�سات الزراعية واال�سرتاتيجيات التنموية� ،أن ميهد الطريق �أمام تقلي�ص اعتماد املنطقة العربية على الواردات.
وخللق �سل�سلة متكاملة للق َيم الغذائية �أهمية كربى يف حتقيق اجلوانب الكاملة للأمن الغذائي ،املتمثلة يف التوافر و�سهولة املنال واال�ستقرار
واال�ستخدام.
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الف�صل 1

و�ضع الأمن الغذائي واملوارد الزراعية

 .Iمقدمة
ت�سعى البلدان العربية منذ زمن بعيد �إلى حتقيق هدف
االكتفاء الذاتي الغذائي ،معرتفة بالأهمية اال�سرتاتيجية
ل�ضمان الغذاء بعيد ًا من ح�سا�سيات امل�صادر اخلارجية.
لكن التقدم املحرز مل يواكب النمو ال�سكاين ،ومل ِ
يكف
لتقلي�ص االعتماد على الواردات الغذائية.
و�أطلقت الأزمة الغذائيـة املفاجئـة يف  2007ـ ،2008
التي ترافقت مع ارتفاع غري م�سبوق يف �أ�سعار الأغذية
وحظر لت�صدير حما�صيل غذائية رئي�سية من بع�ض
البلدان امل�صدرة ،اهتمام ًا �إ�ضافي ًا لدى كربى البلدان
امل�ستوردة للأغذية ،مثل البلدان العربية ،مل�ضاعفة
جهودها من �أجل حت�سني �أمنها الغذائي من خالل تعزيز
الإنتاج الغذائي املحلي.
وي�أتي االلتزام املتجدد للبلدان العربية بتح�سني االكتفاء
الذاتي الغذائي على خلفية عوامل مقيدة ،ت�شمل القحل
املناخي ،وحمدودية الأرا�ضي القابلة للزراعة ،و�شح املوارد
املائيةُ .ي�ضاف �إلى ذلك �إفقار املوارد الزراعية� ،إذ �أ�ضعفها
اال�ستخدام غري الكفوء ،والإنتاجية املتدنية ،وتدهور
الأرا�ضي ،وت�آكل الرتبة ،وا�ستنفاد طبقات املياه اجلوفية،
وتلوث املوارد املائية .هذه التداعيات الناجمة �إلى حد كبري
عن �سيا�سات �ضعيفة وممار�سات زراعية �سيئة ،بالرتافق
مع الت�أثري املتوقع للتغري املناخي امل�ستقبلي والنمو
ال�سكاين وازدياد الطلب على الغذاء ،تفر�ض حتديات

كبرية للأمن الغذائي يف البلدان العربية .لكن على رغم
حمدودية املوارد الزراعية وتدهورها ،ثمة �إمكانات جيدة
لتعزيز و�ضع الأمن الغذائي العربي من خالل الإنتاج
الغذائي املحلي.
يتحقق «الأمن الغذائي عندما تتاح للنا�س كافة يف كل
الأوقات فر�ص احل�صول ،مادي ًا واقت�صادياً ،على �أغذية
كافية و�سليمة ومغذية تلبي حاجاتهم و�أذواقهم الغذائية
لكي يعي�شوا حياة موفورة الن�شاط وال�صحة» (FAO,
 .)1966وا�ستناد ًا �إلى هذا التعريف ،تُعتبرَ �أربعة جوانب
مميزة ومت�شابكة �أ�سا�سية للح�صول على الأمن الغذائي،
وهي :التوافر والو�صول واال�ستخدام واال�ستقرار.
يركز هذا الف�صل يف �شكل رئي�سي على جوانب توافر الأمن
الغذائي يف البلدان العربية ،ويحدد عدد ًا من اخليارات
والإجراءات املتعلقة بال�سيا�سات ذات ال�صلة ،لتح�سني
االكتفاء الذاتي الغذائي يف ظل قيود تتعلق بالأرا�ضي
املحدودة واملوارد املائية ال�شحيحة� ،إلى جانب خيارات
�أخرى ل�ضمان جانب الإمداد يف الأمن الغذائي.

 .IIو�ضع الأمن الغذائي
حت�صل البلدان العربية على �إمداداتها الغذائية من خالل
مزيج من الإنتاج املحلي والواردات من بلدان �أخرى .وعلى
رغم م�سعاها يف العقود املا�ضية �إلى تقلي�ص اعتمادها
على امل�صادر اخلارجية ،فهي ال تزال �أكرب البلدان ا�سترياد ًا
للحبوب ،التي ت�شكّ ل الغذاء الأ�سا�سي يف املنطقة العربية.
ويختلف االكتفاء الذاتي الغذائي على امل�ستويني الوطني
وحتت الإقليمي �إلى حد بعيد يف املنطقة العربية .فعلى
امل�ستوى الوطني تراوحت الن�سبة بني  9.9يف املئة يف
قطر و 86.84يف املئة يف ال�سودان ،وعلى امل�ستوى حتت
الإقليمي تراوحت بني  29.45يف املئة يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي و 80.80يف املئة يف بلدان وادي النيل
عام � .2011أما على امل�ستوى الإقليمي ،فبلغت ن�سبة
االكتفاء الذاتي نحو  72يف املئة وفق اجلدول .1
يبينه اجلدول  ،1مل تتغري ن�سبة االكتفاء الذاتي
وفق ما ّ
الغذائي الإقليمي التي بلغت  71.69يف املئة عام 2011
كثري ًا عن م�ستواها البالغ  70.48يف املئة عام .2005
وعلى امل�ستوى الوطني ،تراجعت ن�سبة االكتفاء الذاتي
الغذائي يف البلدان العربية كلها عام  2011عن م�ستواها
عام  ،2005با�ستثناء العراق واجلزائر وال�صومال .وهذا
ي�شري �إلى �أن البلدان العربية عموم ًا مل حتقق تقدم ًا يف
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ن�سبة االكتفاء الذاتي الغذائي يف البلدان العربية
ن�سبة االكتفاء الذاتي الغذائي ()%

البلد/املنطقة
البحرين
الكويت
ُعمان
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة
جمل�س التعاون اخلليجي
اليمن
جمل�س التعاون اخلليجي واليمن
العراق
الأردن
لبنان
�سورية
فل�سطني
امل�شرق
م�رص
ال�سودان
وادي النيل
اجلزائر
ليبيا
موريتانيا
املغرب
تون�س
�شمال �أفريقيا
جزر القمر
جيبوتي
ال�صومال
القرن الأفريقي
البلدان العربية

احلبوب

�إجمايل الغذاء
2005

2011

2005

2011

12.96

12.81

0.00

0.00

28.38

21.68

3.88

2.56

45.21

34.52

1.17

9.22

12.18

9.90

3.12

0.37

44.52

34.49

26.75

11.15

21.13

18.66

0.85

1.06

37.40

29.45

20.25

9.12

51.53

31.45

22.59

10.92

39.74

29.74

20.54

9.46

75.34

82.84

55.51

95.42

56.26

53.09

5.05

3.66

73.23

61.03

18.05

10.96

85.23

80.62

74.00

57.98

81.55

72.26

19.69

10.00

77.20

75.52

54.86

56.48

83.68

78.96

69.63

56.30

91.15

86.84

75.74

70.59

85.51

80.80

70.74

59.09

53.48

70.04

29.88

31.96

44.95

43.09

10.79

7.06

68.49

70.03

19.17

36.04

89.60

80.40

46.09

58.91

71.78

68.49

47.82

46.79

66.87

71.58

35.75

43.19

-

-

-

-

4.04

2.00

0.00

0.00

69.17

74.26

32.89

33.00

64.80

63.52

28.46

26.70

70.48

71.69

49.74

45.55

امل�صدر :جمعها الكاتب ا�ستناد ًا �إىل املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب ال�سنوي للإح�صاءات الزراعية العربية

ال�سنوات العديدة املا�ضية باجتاه �سيا�ساتها املرغوبة
املتعلقة بتح�سني الأمن الغذائي ا�ستناد ًا �إلى الغذاء املنتج
حملي ًا ،خ�صو�ص ًا على �صعيد احلبوب ،التي تراجعت
ن�سبة االكتفاء الذاتي بها من نحو  50يف املئة عام 2005
�إلى نحو  46يف املئة عام ( 2011اجل��دول  .)1وعلى

و

.2012 2007

ال�صعيد الإقليمي ،كانت البلدان العربية �شبه مكتفية
ذاتي ًا من الفواكه واخل�ضار والأ�سماك ،لكنها حققت ن�سبة
اكتفاء ذاتي بلغت  45.55يف املئة من احلبوب ،و54.35
يف املئة من الزيوت والدهون ،و 36.85يف املئة من ال�سكر
عام  ،2011كما يتبينّ يف اجلدول .2
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ن�سبة االكتفـاء الذاتي بح�سب ال�سلع الغذائية يف البلدان
العربية ()%

ال�سلعة الغذائية
احلبوب
ال�سكر
الدهون والزيوت
اللحوم
الفواكه واخل�ضار
الأ�سماك
�سلع �أخرى
املتو�سط

2005

2011

49.74

45.55

38.47

36.85

28.12

54.35

80.80

76.19

98.49

106.19

103.09

98.19

.i

77.78

82.50

70.48

71.69

يتبينّ الدور احلا�سم للحبوب يف الأمن الغذائي من خالل
احل�صة املخ�ص�صة لإنتاجها من الأرا�ضي الزراعية .خالل
العقود املا�ضية ،احتلت امل�ساحة املخ�ص�صة لإنتاج احلبوب
جزء ًا كبري ًا ن�سبي ًا من الأرا�ضي الزراعية الإجمالية يف
العامل ،وكذلك الأمر يف البلدان العربية .وتذبذبت ن�سبة
الأرا�ضي املخ�ص�صة لإنتـاج احلبوب يف العامل من �ضمن
هام�ش �ضيق يف الفرتة بني  1961و ،2011فرتاجعت
من  47.3يف املئة عـام � 1961إلى نحو  45.5يف املئة عام
 .2010وعلى �سبيل املقـارنة ،ارتفعت الن�سبـة نف�سها من
نحو  38يف املئة عام � 1961إلى نحـو  47.5يف املئة عام
 2011يف املنطقـة العربيـة ،كما يتبينّ من ال�شكل .1

امل�صدر :جمعها الكاتب ا�ستناد ًا �إىل املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب ال�سنوي للإح�صاءات
الزراعية العربية  2007و.2012

وللحبوب �أهمية خا�صة للأمن الغذائي يف البلدان
العربية ،لأنها الغذاء الأ�سا�سي الرئي�سي والعلف الرئي�سي
للرثوة احليوانية ،ويتم تناولها بتف�صيل �أكرب يف الق�سم
الفرعي التايل.

�أ .احلبوب
خ�ص�صت البلدان العربية جزء ًا مهم ًا من مواردها الزراعية
لإنتاج احلبوب ،بالتوافق مع �أهمية هذه ال�سلع للأمن

ال�شكل 1

الغذائي يف ما يتعلق بالإمدادات املحلية وكلفة الواردات.
«فما زالت احلبوب� ،إلى حد بعيد� ،أهم م�صادر الغذاء يف
العامل ،على �صعيدي اال�ستهالك الب�شري املبا�شر ،ويف
�شكل غري مبا�شر كمدخالت يف الإنتاج احليواين .ولذلك
ف�إن تطورات قطاع احلبوب حا�سمة بالن�سبة �إلى الإمدادات
الغذائية العاملية» (.)FAO, 2002b

امل�ساحة املخ�ص�صة للحبوب

وفيما اختلفت ن�سب م�ساحـة الأرا�ضي الزراعية الإجمالية
املخ�ص�صة لإنتاج احلبوب خالل العقود املا�ضية ب�شكل

ح�صة امل�ساحة املخ�ص�صة للحبوب من الأرا�ضي الزراعية الإجمالية ()٪

50
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25 %
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0

1961
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العامل
امل�صدر :اقتب�سها الكاتب ا�ستناد ًا �إىل قاعدة بيانات

.(FAO, 2013a) FAOSTAT
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�إنتاجية احلبوب وغلتها

املنطقة العربية

1961

2012

1990

امل�ساحة املخ�ص�صة للحبوب (�ألف هكتار)

18,584

26,066

25,825

غالل احلبوب (كيلوغرام للهكتار)

796

1,418

1,794

�إنتاج احلبوب (�ألف طن)

14,788

36,963

46,332

العامل
امل�ساحة املخ�ص�صة للحبوب (�ألف هكتار)

647,997

708,197

703,197

غالل احلبوب (كيلوغرام للهكتار)

1,353

2,757

3,619

�إنتاج احلبوب (�ألف طن)

876,875

1,952,459

2,545,002

امل�صدر :جمعها الكاتب ا�ستناد ًا اىل قاعدة بيانات

(.(FAO, 2013a) FAOSTAT

هام�شي يف املنطقة العربية عن الن�سب العاملية ،حتققت
زيادة يف �إنتاج العامل من احلبوب ب�شكل رئي�سي من خالل
حت�سني الغالل ،فيما ت�أخر متو�سط �إنتاجية احلبوب يف
البلدان العربية ب�شكل مهم عن املتو�سط العاملي.
.ii

�إنتاجية احلبوب

ت�أخرت غالل احلبوب يف املنطقة العربية عن نظريتها
العاملية خالل العقود املا�ضية .فم�ستواها الذي بلغ نحو
 796كيلوغرام ًا للهكتار عام  1961مل ميثّل �سوى  59يف
املئة من املتو�سط العاملي الذي �سجل  1,353كيلوغرام ًا
للهكتار ،وبقي �أدنى من ن�صف املتو�سط العاملي عام
 ،2012كما يتبينّ يف اجلدول .3

اجلدول 4

وفق اجلدول  ،3حتققت الزيادة يف الإنتاج العاملي من احلبوب
�أ�سا�س ًا بتح�سن غالل احلبوب ولي�س مب�ساحة الأرا�ضي التي
ازدادت بنحو  8.5يف املئة فقط بني  1961و.2012
ويف املقابل ،ازداد �إنتاج احلبوب يف البلدان العربية بف�ضل
تو�سيـع امل�ساحـة بنحو  39يف املئة خالل الفرتة بني
 1961و.2012
لقد دفع منو غالل احلبوب ،ولي�س تو�سيع امل�ساحة املزروعة
بها ،الزيادة يف الإنتاج العاملي للحبوب خالل الفرتة بني
 1961و .2012لكن فيما منت الإنتاجية العاملية للحبوب
مبعدل نحو  2.48يف املئة بني  1961و ،1990ومبعدل
نحو  2.01يف املئة يف املنطقة العربية ،تراجع معدل النمو

معدل النمو ال�سنوي لإنتاجية
احلبوب ()%

ال�شكل 2

الفرتة

العامل

البلدان العربية

1970-1961

3.00

2.59

1980-1970

2.27

1.61

1990-1980

2.74

2.28

1

2000-1990

1.17

0.14

0.5

2012-2000

1.40

1.86

0

2012-1990

1.20

1.08

املعدل ال�سنوي لنمو غالل احلبوب

2.5
2
1.5
%

1990-1961

امل�صدر :جمعها الكاتب ا�ستناد ًا اىل قاعدة بيانات

.(FAO, 2013a) FAOSTAT
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العالقة التالزمية بني الطاقة واملياه والغذاء واملناخ
ابراهيم عبد اجلليل
املنطقة العربية كثيفة اال�ستهالك للطاقة و�شحيحة املياه وح�سا�سة
ب�شكل كبري لت�أثريات تغري املناخ .ويتفاقم حتدي �شح املياه يف املنطقة
من خالل عالقاته التالزمية املتعددة مبختلف القطاعات التنموية،
مثل املياه والبيئة ،واملياه والغذاء ،واملياه والطاقة ،التي حتمل يف
داخلها ق�ضايا متقاطعة ذات طبيعة اجتماعية واقت�صادية وقانونية
وتقنية و�سيا�سية و�أمنية .لذلك من املهم �أن تعالج مبزيد من الو�ضوح
العالقات املتنوعة لقطاع الغذاء بقطاعات �أخرى مثل الطاقة واملياه
والتنمية االقت�صادية ككل ويجب على املحرتفني يف جميع القطاعات
التفكري والت�صرف �أبعد من حدود قطاعهم ،لتحقيق تخطيط و�إدارة
فعالني ومتكاملني للموارد (.)Zubari, 2013
�إ�ضافة الى ذلك ،غالب ًا ما يت�أثر تغري املناخ بتغريات يف ا�ستهالك
الطاقة وا�ستخدامات الأرا�ضي .وت�ضيف التقلبية املناخية مزيداً من
ال�ضغوط مثل ت�سريع جفاف الأر�ض اجلافة ،وتراجع تخزين مياه
الأنهار اجلليدية ،و�أحداث مناخية متطرفة �أكرث تكراراً و�شدة (مثل
موجات اجلفاف والفي�ضانات) ،وامدادات مائية �أقل موثوقية ،ف�ض ًال
عن �إنتاجية زراعية �أقل موثوقية .وعلى ال�صعيد العاملي ،ي�ساهم
قطاع الغذاء وحده بنحو ثلث انبعاثات غازات الدفيئة العاملية من
خالل ا�ستهالك الطاقة وتغري ا�ستخدامات الأرا�ضي وانبعاثات امليثان
من تربية املوا�شي وزراعة الرز وانبعاثات �أوك�سيد النيرتوز من الرتبة
املخ�صبة (.)Sachs J. et al., 2010
ويف الوقت ذاته ،ي�ضيف تخفيف �آثار تغري املناخ طلبات جديدة على موارد
املياه والأرا�ضي ،مثل �إنتاج الوقود احليوي (بيوفيول) ،وعزل الكربون
وحجزه وتخزينه .وكثرياً ما تكون �إجراءات التكيف مع املناخ ،مثل الري
املكثف �أو التحلية الإ�ضافية للمياه املاحلة ،كثيفة اال�ستهالك للطاقة .كما
�أن ازدياد ا�ستعمال املياه اجلوفية وتخزين املياه قد يتطلب �ضخ ًا �إ�ضافياً.
لذا ميكن �أن ت�ؤثر �سيا�سات املناخ على املياه والطاقة والأمن الغذائي،
وميكن �أن تكون لإجراءات التكيف يف الواقع نتائج �سلبية ما مل تنتظم
جيداً يف نهج من العالقات املتالزمة وتنفذ من قبل م�ؤ�س�سات مت�شابكة
على نحو مالئم ( .)SEI, 2011لذلك ،ف�إن تغري املناخ يعزز ال�سياق الثالثي
للأمن املائي والأمن الغذائي والأمن الطاقوي .وبالتايل هناك حاجة ملحة
لنفهم ب�شكل �أف�ضل ملاذا تتطلب هذه العالقة التالزمية اهتمام ًا عاجالً،
خ�صو�ص ًا يف املنطقة العربية التي هي غنية بالطاقة و�شحيحة باملياه
وتعاين نق�ص ًا يف الغذاء .وبناء على فهم �أف�ضل لالعتماد املتبادل للمياه
والطاقة و�سيا�سة املناخ ،يحدد هذا النهج اجلديد اال�ستجابات املفيدة
تبادلي ًا ويوفر �إطاراً علمي ًا و�شفاف ًا لتحديد املقاي�ضات و�أوجه التعاون التي
تفي بالطلب من دون �أن تعر�ض اال�ستدامة للخطر.

الأردن مثال جيد على هذا االعتماد املتبادل للمياه والطاقة والغذاء
وتغري املناخ .فهو من البلدان الأكرث �شح ًا باملياه يف العامل ،حيث تعتمد
نحو  80يف املئة من امداداته الغذائية على واردات الغذاء ،ما ي�ستتبع
�أي�ض ًا واردات من املياه االفرتا�ضية .ومن املتوقع �أن يزيد تغري املناخ
جفاف البلد ،وي�ؤدي �إلى مزيد من موجات اجلفاف ال�شديد وزيادة
االعتماد على الري .ويفتقر الأردن �إلى احتياطات ُتذكر من الوقود
الأحفوري ،وال ميلك �إمكانات طاقة كهرمائية ،لكن بد ًال من ذلك يعتمد
على �ضخ املياه ال�سطحية واجلوفية �إلى مواقع الطلب الرئي�سية .وتبع ّا
لهذا ،ت�أخذ امدادات املياه يف االعتبار نحو  25يف املئة من الطلب الإجمايل
على الكهرباء يف الأردن ( .)Scott et al., 2003ويتم ا�ستغالل املياه
اجلوفية ب�إفراط �شديد .ومعظم ا�ستهالك املياه يف الأردن هو يف الزراعة،
يف حني �أن م�ساهمة الزراعة يف الناجت املحلي الإجمايل وجممل العمالة
تبلغ نحو  3يف املئة فقط .وبالإ�ضافة �إلى الواردات الغذائية واملياه
االفرتا�ضية املرتبطة بها ،ف�إن تركيز ا�سرتاتيجية املياه يف الأردن هو على
م�شاريع البنية التحتية الكبرية املتعلقة بالإمدادات .لكن خليارات �إدارة
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الطلب امكانات كبرية غري م�ستغلة .وت�شمل هذه اخليارات اعتماداً
�أكرب على واردات الغذاء (مع واردات املياه االفرتا�ضية املرتبطة بها)،
وتخفي�ض فقد املاء يف النظم احل�ضرية (يعي�ش  80يف املئة من �سكان
الأردن يف املدن) الذي يقارب  50يف املئة من �إجمايل االمدادات ،وا�ستبدال
ا�ستعمال املياه العذبة يف الزراعة باملياه املبتذلة املعاجلة ،وزيادة كفاءة
الطاقة يف قطاع املياه ،وا�ستعادة الطاقة من املياه املبتذلة.
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ات�ضح الرتابط الدقيق بني الأزمات
الغذائية والطاقوية واملالية� ،إ�ضافة الى الأحداث املناخية املتطرفة
مثل اجلفاف والفي�ضانات .هذه الأزمات ت�ؤثر ب�شكل كبري على ال�سكان
العرب بدرجات خمتلفة ،لكنها �أ�شد وقع ًا على الفقراء .وميكن لنهج
العالقة التالزمية �أن يعزز كفاءة املوارد والإنتاجية ،من خالل معاجلة
املظاهر اخلارجية عرب القطاعات .وعلى �سبيل املثال� ،سوف يعالج
التفكري املتعلق بالعالقة التالزمية �شدة الطاقة الالزمة لتحلية املياه
املاحلة� ،أو الطلبات على املياه والأرا�ضي �أثناء �إنتاج الطاقة املتجددة
(مثل الوقود احليوي والطاقة ال�شم�سية وبع�ض خمططات الطاقة
الكهرمائية) .ويوحد نهج العالقة التالزمية الإدارة واحلوكمة عرب
القطاعات .وميكن لنهج العالقة التالزمية �أن يدعم �أي�ض ًا التحول الى
اقت�صاد �أخ�ضر ،يهدف ،بني �أمور �أخرى ،الى حتقيق كفاءة يف ا�ستعمال
املوارد ومتا�سك �أكرب لل�سيا�سات.
�إن الرتابط القوي بني الطاقة واملياه وتغري املناخ يجعل تن�سيق �صياغة
ال�سيا�سات �أمراً ملحاً ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق بتخفيف �آثار تغري املناخ
والتكيف معها .تقليدياً ،تتطور �سيا�سات الطاقة واملياه داخل كل قطاع
بقليل من التن�سيق ،بينما هناك حاجة ملحة الى التن�سيق بينها.
ويجب ال�سعي الى تغيري من الوقود الأحفوري ،ذي االنبعاثات الكثرية
والذي يحتاج �إلى كميات كبرية من املياه ،الى م�صادر متجددة ذات حد
�أدنى من االنبعاثات وا�ستعمال املياه .لذلك ،ف�إن الطريقة التقليدية
ل�صنع ال�سيا�سات واتخاذ القرارات يف �إطارات حمدودة ،يجب �أن ت�ستبدل
بنهج يخف�ض املقاي�ضات ويبني �أوجه التعاون عرب القطاعات.
خلق هذا التطور اجلديد فر�ص ًا غري م�سبوقة لتغريات �أ�سا�سية يف
ال�سيا�سات ،وذلك ي�شمل النظم االقت�صادية وامل�ؤ�س�سية والتكنولوجية
واالجتماعية وال�سيا�سية املتنوعة .ومن املهم االعرتاف ب�أن املنطقة
العربية كانت تعاين من �ضعف �أو انعدام التن�سيق من حيث �سيا�سات
وا�سرتاتيجيات املياه والزراعة والأرا�ضي والطاقة ومعاجلة تغري املناخ.
لكن التحدي اجلديد يوفر فر�ص ًا حقيقية لأوجه التعاون ،كما ي�أتي:
•ا�ستثمارات من�سقة يف البنية التحتية املتعلقة باملياه والغذاء
والطاقة .يتطلب االبتكار لتح�سني كفاءة ا�ستعمال املوارد كثرياً
من اال�ستثمارات ومعاجلة االختالالت االقت�صادية .وت�شمل
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الأدوات االقت�صادية لتحفيز اال�ستثمار ،على �سبيل املثال ،ت�سعري
املوارد وخدمات النظم الإيكولوجية.
•تعظيم اال�ستعماالت املفيدة للمياه والطاقة و�سط طلب مناف�س،
لي�س فقط بني قطاعي الغذاء والطاقة ،لكن �أي�ض ًا يف ما يتعلق
بطلبات قطاعات �أخرى مثل ال�صناعة وم�صايد الأ�سماك واملالحة
وال�سياحة و�سواها.
•ميكن للأبحاث التطبيقية وبناء القدرات وتقا�سم اخلربات على
امل�ستويني الوطني والإقليمي ،حيث يعمل املحرتفون على �إدارة
موارد املياه ،وقطاع الزراعة وقطاع الطاقة� ،أن تعمل مع ًا بهدف
م�شرتك هو حتقيق �أمن ب�شري .ويف ما يتعلق بذلك ،ف�إن ردم
الفجوة احلالية بني العلم وال�سيا�سة هو مهمة تنطوي على ٍ
حتد.
•بناء القدرات وتقا�سم اخلربات على امل�ستويني الوطني والإقليمي،
حيث ميكن لالخت�صا�صيني العاملني على ادارة موارد املياه
والقطاع الزراعي وقطاع الطاقة العمل مع ًا بهدف م�شرتك هو
حتقيق الأمن .ويف ما يتعلق بهذا ،يعترب ردم الفجوة احلالية بني
العلوم وال�سيا�سة مهمة تنطوي على حتديات.
•اجراءات «الال ندم» اخلا�صة بالتكيف مثل الإدارة املتكاملة
للموارد املائية ،ورفع م�ستوى تكنولوجيات الطاقة املتجددة
الالمركزية ،هي �أمور حا�سمة للم�ساعدة يف توفري �سبل التكيف
�إزاء ازدياد عدد الأحداث املناخية املتطرفة.
•توحيد خطط املياه والغذاء و�أمن الطاقـة على امل�ستويني
الوطني والإقليمي ،وتوفري الظـروف لتما�سـك �أفقي وعمـودي
لل�سيا�سات ،مبا يف ذلك بناء القدرة امل�ؤ�س�سية والإرادة ال�سيا�سية
ورفع الوعي.
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الدكتور ابراهيم عبداجلليل� ،أ�ستاذ فخري يف جامعة اخلليج العربي ،مملكة
البحرين.
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الف�صل 1
اجلدول 5

و�ضع الأمن الغذائي واملوارد الزراعية
�إنتاج احلبوب يف بلدان عربية خمتارة ()2012

البلد/املنطقة

امل�ساحة املخ�ص�صة
للحبوب (هكتار)

اجلزائر
م�رص
العراق
املغرب
ال�سودان
�سورية
املجموع الفرعي
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
بلدان �أخرى
جمموع املنطقة العربية

3,062,449

11.86

3,268,112

12.65

23,755,745

2,015,790

7.81

3,513,300

6.88

5,224,630

20.23

5,311,130

10.39

1,017

5,631,780

21.80

2,660,000

5.20

472

2,798,610

10.84

4,599,397

9.00

1,644

22,001,371

85.9

44,977,027

88.0

2,044

309,784

1.20

1,676,811

3.28

5,413

3,513,617

13.61

4,457,844

8.72

1,269

25,824,772

100.00

51,111,682

100.00

1,794

امل�صدر :جمعها الكاتب ا�ستناد ًا اىل قاعدة بيانات

الن�سبة املئوية للم�ساحة
املخ�ص�صة للحبوب ()%

�إنتاج احلبوب
طن

الن�سبة املئوية
للإنتاج %

الغالل
(كيلوغرام للهكتار)

5,137,455

10.05

1,678

46.48

7,269
1,743

.(FAO, 2013a) FAOSTAT

يف الفرتة الالحقة  2012 – 1990ب�شكل كبري ،ليبلغ
نحو  1.2يف املئة عاملي ًا ونحو  1.08يف املئة يف املنطقة
العربية ،كما يتبينّ يف اجلدول  4وال�شكل .2
ي�أتي معظم �إنتاج احلبوب يف املنطقة العربية من �ستة
بلدان ،هي اجلزائر وم�صر والعراق واملغرب وال�سودان
و�سورية ،وذلك بح�صة تبلغ نحو  88يف املئة من الإنتاج
الإجمايل للحبوب يف املنطقة عام  ،2012كما يتبينّ يف
اجلدول .5
يك�شف اجلدول  5فوارق �صارخة تتعلق ب�إنتاج احلبوب
يف البلدان العربية جلهة امل�ساحة والإنتاجية .فال�سودان،
بح�صة تبلغ نحو  22يف املئة من �إجمايل امل�ساحة املخ�ص�صة
لإنتاج احلبوب يف املنطقة� ،ساهم مبجرد  5.2يف املئة من
�إجمايل �إنتاج احلبوب� .أما م�صر ،التي تبلغ ح�صتها نحو 13
يف املئة من امل�ساحة املخ�ص�صة للحبوب ،فبلغت م�ساهمتها
نحو  46.5يف املئة من �إجمايل �إنتاج احلبوب .كذلك بلغت
ح�صة بلدان جمل�س التعاون اخلليجي نحو  1.2يف املئة من
امل�ساحة املخ�ص�صة للحبوب ،فيما �ساهمت بح�صة بلغت
نحو  3.3يف املئة من �إنتاج احلبوب يف املنطقة.
هذه الن�سب املئوية غري املتنا�سبة �إلى حد كبري بني امل�ساحة
والإنتاج هي نتيجة للفجوة الكبرية يف الإنتاجية ،النا�شئة
يف �شكل رئي�سي عن مزيج وكمية مدخالت الإنتاج
الزراعي (الري والبذور والأ�سمدة واملبيدات واملكننة)� ،إلى
جانب املمار�سات والتقنية الزراعية .مث ًال ،يغطي الري

نحو  95يف املئة من امل�ساحة املزروعة يف م�صر ،و100
يف املئة يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،فيما يقت�صر
الري يف ال�سودان على �أقل من  10يف املئة من امل�ساحة
املزروعة ( )AOAD, 2012ومل يتجاوز ا�ستخدام الأ�سمدة
معدل  10.8كيلوغرام للهكتار خالل الفرتة بني 2009
و ،2011مقارنة بنحو  605كيلوغرامات للهكتار يف
م�صر (.)World Bank, 2013
و ُتعتبرَ غـالل املحا�صيـل عام ًال حا�سم ًا يف الأمن
الغذائي .وكان منو �إنتاجية احلبوب الركن الرئي�سي
للثورة اخل�ضراء يف �ستينيات القرن الع�شرين ،التي
تبنت حت�سني الري وزرع �أنواع عالية الغالل ،بالرتافق
مع ا�ستخدام �أ�سمدة ومبيدات كيميائية ،ما عزز غالل
احلبوب و�أنقذ ماليني النا�س يف �آ�سيا من اجلوع .لكن
تراجع معدل منو غالل احلبوب زاد املخاوف من منوذج
الثورة اخل�ضراء ،وحتدى ا�ستدامتها ب�سبب عواملها
اخلارجية ،مبا فيها تدهور الرتبة وا�ستنفاد املياه اجلوفية
والتلوث .وتبينّ هذه التجارب احلاجة �إلى منوذج زراعي
جديد يقوم على املدخالت واملمار�سات الزراعية املف�ضية
�إلى احلفاظ على القدرة احليوية للموارد الزراعية
وا�ستدامتها يف املدى البعيد.

ب .الواردات الغذائية
ا�ستندت تلبية الطلب على الغذاء يف البلدان العربية،
على امل�ستويات الوطنية وحتت الإقليمية والإقليمية،
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و 14.3يف املئة يف الإمارات العربية املتحدة .وميثّل
معدل منو واردات الغذاء بن�سبة  1.14يف املئة فوق معدل
النمو ال�سكاين زيادة الطلب على واردات الغذاء خالل
الفرتة نف�سها.

�إلى حد كبري على الواردات .و�أدت �أزمة الغذاء العاملية يف
 ،2008– 2007التي ترافقت مع ارتفاع غري م�سبوق يف
�أ�سعار الأغذية (ال�شكل � ،)3إلى زيادة فاتورة الواردات
الغذائية للبلدان العربية ب�أكرث من ال�ضعف .ففي حني
ا�ستوردت هذه البلدان نحو  86.5مليون طن من ال�سلع
الغذائية الأ�سا�سية بكلفة  24.94بليون دوالر ،مبا فيها
نحو  55.8مليون طن من احلبوب ،بكلفة  10.2بليون
دوالر عام  ،)AOAD, 2007( 2005قفزت الواردات
الغذائية عام � 2011إلى نحو  105.8مليون طن ،بكلفة
 55.6بليون دوالر ،مبا فيها نحو  66.8مليون طن من
احلبوب بكلفة  25بليون دوالر ( .)AOAD, 2012وهكذا
ازداد متو�سط كلفـة الواردات الغذائية من نحو 288
دوالر للطن عام � 2005إلى نحـو  525.4دوالر للطـن
عام  ،2011فيمـا ارتفع متو�سط كلفة واردات احلبوب
من  183دوالر للطن عام � 2005إلى  375دوالر للطن
عام .2011

كذلك منا الطلب على واردات احلبوب مبعـدل �سنـوي فاق
معدل النمو ال�سكـاين بنحو  0.80يف املئة .ولو ا�ستمر
هذا االجتـاه يف واردات الغذاء ،يف غياب حت�سني ن�سبة
االكتفاء الذاتي الغذائي ،ويف �ضـوء كتلـة �سكانيـة عربيـة
بلغت نحو  362مليون ن�سمة عام AOAD,( 2011
ويتوقَّ ع �أن ت�صل �إلى  619مليون ن�سمة �سنة
ُ )2012
� ،)UN, 2012( 2050ستقفز الكلفـة املتوقعـة لواردات
الغذاء يف البلدان العربيـة وفق الأ�سعـار الثابتـة للعام
 ،2011من نحو  56بليون دوالر عــام � 2011إلى نحـو
 150بليون دوالر �سنة � ،2050شاملـة نحو  60بليون
دوالر كلفـة واردات احلبوب ،كمـا يتبينّ يف ال�شكل .4

فاق منو واردات الغذاء مبعدل  3.39يف املئة �سنوي ًا النمو
ال�سكاين الذي بلغ متو�سطه نحو  2.25يف املئة �سنوي ًا
خالل الفرتة بني  2005و ،2011مع فوارق كبرية يف
املعدالت امل�شابهة ،تراوحت بني  1.0يف املئة يف لبنان

ويفر�ض النمو ال�سكاين ،خ�صو�ص ًا يف البلدان العربية
حيث معدالته مرتفعة� ،ضغوط ًا هائلة على املوارد
الزراعية املحدودة ،كما يرفع �أي�ض ًا اعتماد هذه البلدان
على الواردات الغذائية.

ال�شكل 3
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ال�شكل 4

الكلفة املتوقعة لواردات الغذاء يف البلدان العربية

ثمة م�س�ألة ت�ستدعي معاجلة ،وتتعلق باحتماالت تعزيز
االكتفاء الذاتي الغذائي ،خ�صو�ص ًا يف احلبوب ،على
�ضوء �إعطاء البلدان العربية �أولوية ق�صوى لإنتاج احلبوب
الأ�سا�سية التي �شكّ لت نحو  63يف املئة من الكمية ونحو
 45يف املئة من قيمة �إجمايل الواردات الغذائية الرئي�سية
عام .2011
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ويف هذا الإطار ،تعتمد احتماالت تعزيز االكتفاء الذاتي
من احلبوب يف البلدان العربية كثري ًا على و�ضع الأرا�ضي
الزراعية واملوارد املائية ،وقدرتها احليوية على �إعادة توليد
خدماتها ،واال�ستدامة الزراعية ب�شكل عام.
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مع ارتفاع كلفة واردات الغذاء ،وتقلبات الأ�سعار،
والغمو�ض الذي يكتنف م�ستقبل �إمدادات الغذاء يف
�أ�سواق العامل لأ�سباب منها تخ�صي�ص � ٍ
أرا�ض زراعية
لإنتاج الوقود احليوي ،وتداعيات التغري املناخي على
القدرة الإنتاجية للأرا�ضي وموارد املياه ،تتجه البلدان
العربيـة وغريها من البلدان امل�ستـوردة للغذاء �إلى البحث
عن خيارات لتعزيز �أمنها الغذائي ،خ�صو�ص ًا من خالل
االعتماد على الإنتاج املحلي للغذاء .ويف هذا املجال،

ال�شكل 5

حتظى البلدان العربية ،املوجودة يف منطقة قاحلة �أو
�شبـه قاحلة من العامل ،با�ستثناء ال�سـودان ،ب� ٍ
أرا�ض
ويعتبرَ توافر
زراعية حمدودة وموارد مائية �شحيحةُ .
هذه املوارد حا�سمـ ًا لإنتـاج الغذاء ،لكن الأهم هو احلالة
ال�صحية لهذه املوارد وقدرتها احليوية على �ضمان �أدائها
يف املدى البعيد.
قد يكون للزراعة ت�أثري كبري على الأرا�ضي وموارد املياه
وعلى البيئة الأو�سع من خالل �إنتاج املحا�صيل والإنتاج
احليواين ،وهما امل�صدران الرئي�سيان لتلوث املياه وغازات

الب�صمة البيئية والقدرة احليوية للأرا�ضي الزراعية يف البلدان العربية ()2008 – 1961
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الب�صمة البيئية

الدفيئة وخ�سارة التنوع احليوي .كذلك تهدد الزراعة
�أ�س�س ا�ستدامتها من خالل تدهور الأرا�ضي ،والتملح،
واال�ستخراج املفرط للمياه ،وتقلي�ص التنوع الوراثي يف
املحا�صيل والرثوة احليوانية (.)FAO, 2002b
وقد خ�ضعت الزراعة يف البلدان العربية خالل العقود
م�شوهة وممار�سات زراعية خاطئة،
املا�ضية ل�سيا�سات
ِّ
�أف�ضت �إلى زعزعة ا�ستدامتها البعيدة املدى .وقُ ِّيدت يف
�شكل حاد قدرة الأرا�ضي واملياه على �إعادة توليد خدماتها
مبرور الزمن نتيجة �إهمال �صحتها وحماية �أنظمتها
الإيكولوجية .وينعك�س ذلك غالب ًا يف ظواهر مثل ت�آكل
الرتبة ،وتدهور الأرا�ضي ،والتملح ،وا�ستنفاد طبقات املياه
اجلوفية ،وتلوث املياه ،وهي �أمور كانت لها ب�صمة ثقيلة
على الأرا�ضي واملوارد املائية.

�أ .و�ضع الأرا�ضي الزراعية
�أعدت �شبكة الب�صمة العاملية (Footprint
ً
 )Networkللمنتدى العربي للبيئة والتنمية م�سحا عن
الب�صمة البيئية للبلدان العربية تق�صى قيود املوارد يف
Global

القدرة احليوية

البلدان العربية من منظور قدرة الطبيعة على التجدد.
وتتبينّ قدرة الطبيعة (القدرة احليوية) والطلب الب�شري
على هذه القدرة (الب�صمة البيئية) يف الأرا�ضي املنتجة
ويعبرَّ عن متو�سط الإنتاجية
حيوي ًا واملناطق البحريةُ ،
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اال�سرتاتيجية املائية والزراعية يف �أبوظبي :كيف ت�سهم يف الأمن الغذائي
رزان خليفة املبارك
�أبوظبي «�آمنة غذائياً» ،لكن نظراً �إلى ندرة موارد املياه الطبيعية ،وق ّلة
الأرا�ضي الزراعية اخل�صبة ،والنم ّو ال�سكاين ال�سريع منذ �سبعينيات القرن
الع�شرين ،ف�إن �أبوظبي ال تتمتّع «باكتفاء ذاتي غذائي» .الأمن الغذائي
ي�ستوجب �أن يكون جميع املواطنني واملقيمني قادرين على احل�صول
على ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتهم املادية واالقت�صادية .لكن
مع ا�ستمرار منو ال�سكان العاملي ،ومعه الطلب على الغذاء واملاء ،كيف
ي�ستطيع العامل العربي �أن يحافظ على �أمنه الغذائي وكيف ميكن �أن
ت�سهم �إ�سرتاتيجياتنا املائية والزراعية املحلية يف الأمن الغذائي؟

املوارد املائية يف �أبوظبي
يوجد يف �أبوظبي ثالثة م�صادر للمياه :املياه اجلوفية التي ّ
ت�شكل  65يف
املئة من مواردنا احلالية؛ واملياه املحالة ،وهي م�صدرنا الرئي�سي ملياه
ّ
وت�شكل نحو  30يف املئة من املوارد؛ و�أخرياً املياه املعاد تدويرها
ال�شرب
التي ّ
ت�شكل نحو  5يف املئة .وعلى الرغم من �أن الإمارة تقوم بتحلية املياه،
ف�إن املياه اجلوفية ال تزال حتظى ب�أهمية �إ�سرتاتيجية يف الزراعة والنظم
الإيكولوجية الطبيعية ،وهي ال�شكل الوحيد لتخزين املاء على املدى
الطويل .وي�ستخدم حالي ًا  80يف املئة من هذه املياه اجلوفية� ،أو  58يف
املئة من �إجمايل مواردنا املائية ،للزراعة (هيئة البيئة – �أبوظبي.)2012 ،
غري �أن املياه اجلوفية يف �أبوظبي وق�سم كبري من املنطقة مورد غري متجدّد.
يف �أبوظبي ،خ ّزنت املياه اجلوفية قبل ع�شرة �آالف �سنة بعد نهاية �آخر ع�صر
جليدي ،حيث  80يف املئة من هذه املياه ماحلة و 20يف املئة عذبة �أو قليلـة
امللوحة .ن�شري �إلى املياه العذبة �أو القليلة امللوحة ب�أنها قابلة لال�ستعمال.
ّ
وي�شكل الإمداد الطبيعي ملخزون املياه اجلوفية  5يف املئة تقريبـ ًا من املياه
اجلوفية التي ت�ستهلك �سنوياً.
نظراً �إلى �أننا ن�ستخدم هذه املياه ،وب�سبب بيئتنا ال�شديدة اجلفاف وما
ينتج عنها من التدين ال�شديد ملع ّدل الإمداد الطبيعي ملخزون املياه اجلوفية،
ف�إننا ن�شهد اليوم عالمات مهمة على ا�ستنزاف مكامننا املائية .ت�شهد
مناطقنا الزراعية الأ�ش ّد كثافة يف ا�ستهالك املياه هبوط ًا يف م�ستويات املياه
اجلوفية ي�صل �إلى � 5أمتار يف ال�سنة .ومع ا�ستخدام املياه العذبة ،ت�صبح
مكامننا املائية �أكـرث ملوحة �أي�ض ًا (هيئة البيئة – �أبوظبي.)2012 ،

«عا�صفة كاملة» يف العالقة التالزمية بني املاء والغذاء
نقدّر �أنه تبقى لدينا نحو � 50سنة من املياه اجلوفية القابلة لال�ستعمال
(العذبة والقليلة امللوحة) �إذا وا�صلنا ا�ستخدامها باملعدّل احلايل .لكن

ميكن �أن يكون الإطار الزمني �أق�صر بكثري يف بع�ض املناطق الكثيفة
الري� .إذا وا�صلنا اتباع هذا امل�سار ف�ست�ستنزف املياه العذبة والقليلة
امللوحة من مكامن املياه اجلوفية لدينا يف وقت ما بني �سنتي 2060
و ،2070ويتزامن ذلك مع الوقت الذي ّ
يتوقع �أن يبلغ فيه عدد �سكان
العامل الذروة مبا يقرب من  9.5باليني ن�سمة (على الرغم من �أن بع�ض
الباحثني يعتقدون �أن �أعداد ال�سكان �ست�ستم ّر يف الزيادة لتتجاوز 9.5
باليني ن�سمة) .ال ّ
ي�شكل ذلك حتدي ًا حملي ًا فح�سب� ،إذ �إنه وفق ًا للجنة
ّ
الأمم املتحدة املعنية باملوارد املائية ،يتوقع �أن يتناق�ص توافر املياه يف
العديد من الأقاليم .ومع ذلك يق ّدر �أن الطلب على املياه للزراعة وحدها
�سيزداد مبقدار  19يف املئة بحلول �سنة  .2050ويق ّدر �أن ت�ؤدي الزيادة
يف عدد �سكان العامل وتغيرّ الأنظمة الغذائية �إلى ارتفاع الطلب على الغذاء
املرجح �أن
مبقدار  70يف املئة بحلول �سنة  .2050ونتيجة لذلك ،من ّ
يبلغ الطلب العاملي على الغذاء ذروته يف الوقت الذي ي�شهد توافر املياه
العذبة ،على امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،انخفا�ض ًا خطرياً.
هل نحن ن�شهد «عا�صفة كاملة» يف العالقة التالزمية العاملية بني املاء
والغذاء؟
�إذا كان الأمر كذلك ،ف�ست�شعر املنطقة العربية بهذه العا�صفة الكاملة
بح ّدة ،حيث ال يزال ال�سكان يزدادون ب�سرعة ،وتقل موارد املياه العذبة،
ويتدنّى م�ستوى االكتفاء الذاتي الغذائي.
ّ
لتغي املناخ على �أمناط ت�ساقط املطر وغالل
كما �أن الت�أثري
املتوقع رّ
املحا�صيل ي�ضيف متغيرّ اً �آخر .العلم لي�س دقيق ًا وثمة عدد من التوقّ عات
التي �أخذت تربز ،لكن جم ّرد عدم اليقني ب�ش�أن الدور الذي ميكن �أن ي�ؤديه
تغيرّ املناخ يوحي بوجوب �أن ّ
نتوخى احلذر يف التخطيط مل�ستقبلنا.
لو افرت�ضنا �أننا متجهون نحو هذه العا�صفة الكاملة ،فكيف ميكننا �إعداد
الع ّدة لذلك؟

بناء القدرة على التعايف
لبناء القدرة على التعايف علينا القيام مبا ن�ستطيع على الفور لتحقيق
الكفاءة املثلى ال�ستخدام املياه وتقليل الهدر .هذا لي�س احلل النهائي لكنه
يتيح لنا الوقت لإحداث تغيري يف املواقف وبناء قدرة حقيقية على التعايف
يف النظم املائية والزراعية.
لبناء قدرة حقيقية طويلة الأمد على التعايف ،يجب �أن يكون توافر املياه
نقطة االنطالق للتخطيط للم�ستقبل بد ًال من الطلب على املياه .ويعني
ذلك لغالبية البلدان يف املنطقة العربية �إحداث خف�ض ،ويف بع�ض احلاالت
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خف�ض كبري ،يف حجم املياه التي ن�ستخدمها .علينا حتديد «موازنة
مائية» م�ستدامة وتخ�صي�صها ملختلف القطاعات يف اقت�صاداتنا �آخذين يف
احل�سبان العالقة التالزمية بني املاء والغذاء والطاقة .ويف �إمارة �أبوظبي،
حيث ال يوجد لدينا �أي مياه �سطحية ،يجب �أن ت�شمل هذه املوازنة املائية
املحافظة على بع�ض املياه املخزونة يف الأر�ض ،لتكون مبثابة احتياطي
ميكننا االعتماد عليه يف �أوقات احلاجة احلقيقية يف امل�ستقبل .وينطوي
هذا التح ّول يف املواقف وحتديد الأولويات على قرارات �صعبة واحلاجة
�إلى حتديد مقاي�ضات بني قطاع و�آخر ،لكن يبدو من املعقول اتخاذ هذه
القرارات الآن حيث الفر�صة متاحة �أمامنا للتخطيط اال�ستباقي وو�ضع
حل م�ستدام وقابل للتنفيذ.

العي�ش �ضمن «موازنة مائية»–�أبوظبي كدرا�سة حالة
ميكن �أن تتك ّون املوازنة املائية امل�ستدامة ،تبع ًا للتعريفات التي
ن�ستخدمها ،من املياه املحالة التي ننتجها اليوم ،واملياه املعاد تدويرها
ّ
(ت�شكل  5يف املئة من
املتوافرة ،وحجم املياه اجلوفية املتج ّددة طبيعي ًا
املياه اجلوفية التي ن�ستهلكها اليوم) .وا�ستخدام هذا النهج يحفظ ما
تبقى من املياه اجلوفية العذبة والقليلة امللوحة لبناء القدرة على التعايف
وت�شكيل احتياطي للم�ستقبل .يرتك لنا ذلك موازنة مائية تبلغ 1460
مليون مرت مكعب �سنوي ًا .وا�ستخدامنا احلايل هو  3500مليون مرت
مكعب يف ال�سنة� ،أي �أننا نفرط اليوم يف ا�ستهالك املياه مبقدار  60يف املئة.
للحفاظ على ما تبقى من املياه اجلوفية العذبة والقليلة امللوحة ،علينا
�إدارة الإنتاج الزراعي باملياه املعاد تدويرها املتاحة ،والعن�صر املتج ّدد من
املياه اجلوفية ،وا�ستك�شاف خيار زيادة ا�ستغالل املياه اجلوفية املاحلة.
�إن املحافظة على املياه اجلوفية خيار منطقي ال من منظور مائي فح�سب،
و�إمنا من منظور غذائي �أي�ضاً .ي�سهم الإنتاج الغذائي املحلي يف �أبوظبي
حالي ًا بنحو  10يف املئة من احتياجاتها الغذائية .ويعني ذلك �أن 90
يف املئة من منتجاتها الغذائية م�ستورد ،و�سي�ستمر اعتمادنا ال�شديد
على الغذاء امل�ستورد يف امل�ستقبل .كما �أن تكلفة ا�سترياد الغذاء حالي ًا
ّ
تقل عن تكلفة �إنتاجه حملياً ،لذا من املنطقي احلفاظ على مواردنا املائية
لتمكيننا من زيادة الإنتاج الزراعي ،عند احلاجة ،يف امل�ستقبل رداً على �أي
نق�ص يف �إمدادات الغذاء العاملية ،ويف حال �أ�صبحت الواردات الغذائية �أكرث
تكلفة من الإنتاج املحلي .ولكي ّ
نتمكن من القيام بذلك ،ف�إننا ال نحتاج
�إلى توافر املياه فح�سب ،و�إمنا نحتاج �أي�ض ًا �إلى ت�صميم نظام زراعي
ي�ستخدم املياه بكفاءة وميكن زيادة حجمه يف فرتة ق�صرية ن�سبياً.
�إن حتلية مزيد من املياه لزيادة املوازنة املائية املتوافرة من اخليارات
املتاحة ،لكن ذلك يرتافق مع عواقب بيئية كبرية وتكاليف مالية باهظة.
فهو يق ّيد الطاقة على �شكل غاز وبع�ض النفط يف ال�سوق املحلية بد ًال من
�إتاحتها للت�صدير ،يف وقت يكون الطلب العاملي على الطاقة مرتفع ًا جداً.

لذا ّ
يف�ضل ا�ستك�شاف كيف ميكننا زيادة موازنتنا املائية بخف�ض حتلية
املياه وزيادة توافر املياه املعاد تدويرها ،وا�ستغالل املياه اجلوفية املاحلة.
�إن حجم املياه املحالة التي تعود �إلى نظام املجاري ملعاجلتها و�إتاحتها
لإعادة اال�ستخدام منخف�ض جداً� ،إذ يبلغ نحو  30 – 25يف املئة من
�إمدادات املياه املحالة .وخالف ًا للبلدان الواقعة يف الأقاليم املعتدلة التي
يبلغ فيها مع ّدل العودة �إلى نظام مياه املجاري نحو  90يف املئة ،ف�إن
احلدائق اخلا�صة والعامة والزراعة التجميلية يف �أبوظبي ال تعتمد
على مياه الأمطار بل تتط ّلب الري .ونظراً �إلى �أن هذه املياه ت�ستخدم
لال�ستجمام �أو يف مناطق ذات مياه جوفية ماحلة ،ف�إن املياه املحالة
ت�ستخدم يف الغالب .لزيادة مع ّدل العودة �إلى مياه املجاري ،علينا �إعادة
التفكري يف حجم املياه املحالة املخ�ص�صة للري باعتباره جزءاً من املقاي�ضة
التي ذكرناها .وميكننا �أي�ض ًا ا�ستك�شاف كيفية زيادة ا�ستخدام املياه
اجلوفية املاحلة من خالل تقنيات مثل الزراعة املروية باملياه املاحلة.
واملياه اجلوفية املاحلة مورد غري متج ّدد �أي�ض ًا لكن �أهميتها الإ�سرتاتيجية
�أقل من املياه اجلوفية العذبة ،وا�ستخداماتها املحتملة حمدودة ،كما �أن
حجم املياه اجلوفية املاحلة لدينا يبلغ �أربعة �أ�ضعاف حجم املياه اجلوفية
العذبة �أو القليلة امللوحة.

حتقيق الأمن الغذائي
ّ
�سيتحقق الأمن الغذائي يف امل�ستقبل من خالل االتفاقيات الدولية الفعالة
والعادلة واالجتار مع البلدان امل�ص ّدرة للغذاء ،بالإ�ضافة �إلى القدرة على
زيادة الإنتاج حملي ًا عندما تو�ضع قيود على واردات الغذاء من البلدان
امل�ص ّدرة.
يجب �أن تنت�شر هذه االتفاقيات والتجارة عرب عدد من البلدان والقارات
للحماية من ف�شل املح�صول يف �إحدى املناطق ب�سبب حتديات مثل
اجلفاف� ،أو الفي�ضان الذي يغمر مناطق وا�سعة� ،أو املر�ض� ،أو النزاع.
ومن املتوقّ ع �أن تزداد وترية كل ذلك مع ا�شتداد تغيرّ املناخ .وعلينا �أي�ض ًا
�أن نتن ّبه �إلى �أنه �إذا حدث نق�ص يف الغذاء يف بلد م�ص ّدر للأغذية ،ف�إنه
مييل �إلى �إطعام �سكانه قبل الت�صدير ،حتى �إذا كان بيننا اتفاقية.
ّ
يتحقق الأمن الغذائي يف �أبوظبي واملنطقة،
خال�صة القول ،ميكن �أن
بن�سب متفاوتة ،عن طريق مزيج من الإنتاج املحلي والأغذية امل�ستوردة.
و�سيزداد الطلب على الغذاء واملياه العذبة يف امل�ستقبل مع ارتفاع تعداد
ال�سكان الإقليمي والعاملي .لذا علينا �أن نعمل الآن من خالل �إ�سرتاتيجياتنا
للتو�صل �إلى النظم الزراعية املثلى وحماية احتياطياتنا
املائية والزراعية
ّ
من املياه للم�ساعدة يف �إدارة �سيناريو «العا�صفة الكاملة» �إذا ما ظهرت
يف امل�ستقبل.
رزان خليفة املبارك ،الأمني العام لهيئة البيئة ـ �أبوظبي.
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و�ضع الأمن الغذائي واملوارد الزراعية
ح�صة الفرد من املوارد املائية املتجددة الفعلية

البلد/املنطقة

2011

املوارد املائية املتجددة الفعلية

2011

2020

2030

ح�صة الفرد

(ماليني الأمتار املكعبة)

البحرين
الكويت
ُعمان
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة
جمل�س التعاون اخلليجي
اليمن
جمل�س التعاون اخلليجي واليمن
العراق
الأردن
لبنان
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�سورية
امل�شرق
م�رص
ال�سودان
وادي النيل
اجلزائر
ليبيا
موريتانيا
املغرب
تون�س
�شمال �أفريقيا
جزر القمر
جيبوتي
ال�صومال
القرن الأفريقي
البلدان العربية

2040

2050

(�أمتار مكعبة)

116

83.36

76.92

70.13

65.98

64.41

20

6.92

5.89

4.99

4.32

3.87

1,410

482.10

428.57

391.34

376.10

377.01

58

29.91

26.38

24.46

22.98

22.21

2,410

83.61

71.87

62.63

57.13

53.63

150

18.50

16.35

14.30

13.02

12.34

4,164

93.38

78.42

68.70

62.74

59.14

2,110

82.13

65.46

51.04

41.17

34.27

6,274

89.35

73.52

61.54

53.34

47.54

89,831

2,666.00

2,104.56

1,625.69

1,302.84

1,077.67

937

145.10

127.21

111.35

100.87

94.82

4,503

1,049.00

997.12

957.88

950.00

962.59

837

196.00

157.42

123.91

101.70

86.05

16,810

795.50

698.12

603.40

543.64

508.61

1,344.87

1,096.43

924.57

802.57

57,300

682.50

604.37

538.04

491.33

464.15

64,510

1,411.00

1,174.64

964.91

816.00

709.20

121,810

939.35

813.54

702.67

622.50

568.11

11,670

319.80

290.44

268.43

256.54

250.85

710

108.20

100.24

91.22

84.93

80.93

11,410

3,147.00

2,654.72

2,194.23

1,856.49

1,610.44

29,000

889.60

826.73

773.29

747.31

739.80

4,595

429.20

398.94

376.27

366.63

363.27

57,385

636.25

584.62

540.49

515.43

502.37

1,200

1,552.00

1,286.17

1,034.48

841.51

705.88

310

325.00

290.81

245.45

214.24

191.36

14,700

1,500.00

1,201.27

898.53

678.39

520.96

16,210

1,406.26

1,138.66

863.01

660.50

514.00

314,730

813.07

729.53

625.40

550.90

497.31

112,918

1,614.34

امل�صدر FAO, 2013, UN, 2012 :وح�سابات الكاتب

.

العاملية بوحدة �شائعة هي الهكتار العاملي الذي ي�سمح
مبقارنات بني البلدان .وت�شمل مكونات املناطق املنتجة
حيوي ًا الأرا�ضي الزراعية ،واملراعي ،والغابات ،ومناطق
ال�صيد البحري والنهري ،والأرا�ضي املحتجزة للكربون،
واملناطق املبنية (.)GFN/AFED, 2012

ويبينّ امل�سح املذكور الذي يغطي الفرتة بني 1961
و� 2008أن الفجوة بني القدرة احليوية للأرا�ضي الزراعية
والب�صمة البيئية التي متثل ا�ستهالك موارد الأرا�ضي
الزراعية ،تت�سع منذ  1961قيا�س ًا على ح�صة الفرد من
املناطق الإنتاجية العاملية .وفيما بلغت الفجوة بني القدرة

البيئة العربية :الأمن الغذائي
احليوية للأرا�ضي الزراعية والب�صمة البيئية  0.14هكتار
عاملي للفرد عام  ،1961تغريت باجتاه ت�صاعدي لت�صل
�إلى  0.26هكتار عاملي للفرد عام ( 2008ال�شكل ،)5
مقارنة ب�شبه توازن بني القدرة احليوية للأرا�ضي الزراعية
والب�صمة البيئية على امل�ستوى العاملي خالل الفرتة نف�سها
(ال�شكل  .)6لكن الفجوة على م�ستوى املنطقة العربية
�أخفت التنوع الكبري للفجوة نف�سها على امل�ستوى الوطني.
ففي  ،2008بلغت الب�صمة البيئية للفرد يف البحرين
وعمان وقطر واململكة العربية
وجيبوتي والأردن والكويت ُ
ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة �أ�ضعاف القدرة
احليوية للفرد (.)Sadik, 2012
من املهم الإ�شارة �إلى �أن القدرة احليوية للأرا�ضي الزراعية
على امل�ستوى الإقليمي العربي بلغت نحو  0.30هكتار
عاملي للفرد خالل الفرتة  ،2008 – 1961على رغم
ازدياد الكتلة ال�سكانية  250يف املئة تقريب ًا خالل الفرتة
ف�سر بزيادة يف القدرة احليوية للأرا�ضي
نف�سها .وهذا ُي َّ
الزراعية على �أ�س�س مطلقة ،نتيجة لتو�سع الأرا�ضي،
�إلى جانب زيادة يف الإنتاجية تُع َزى �إلى ا�ستخدام املياه
يف الري .وهذا النمط اخلا�ص با�ستقرار القدرة احليوية
للأرا�ضي الزراعية يف ال�سنوات املا�ضية غري قابل للتكرار
يف امل�ستقبل ،ب�سبب املجال املحدود �أمام تو�سيع الأرا�ضي،
وتراجع ح�صة الفرد من م�ساحة الأرا�ضي الزراعية ،والنمو
الأبط�أ يف غالل املحا�صيل� ،إلى جانب تراجع املوارد املائية
(.)GFN/AFED, 2012

ب .و�ضع املوارد املائية

يتجاوز �سحب املياه العذبة لأغرا�ض زراعية يف �سبعة
بلدان مواردها املائية ال�سنوية املتجددة الى حد كبري،
فيرتاوح بني  103يف املئة يف م�صر و 2460يف املئة
يف الكويت (اجلدول  .)8وت�شري هذه الن�سب املئوية
املرتفعة �إلى االعتماد الكبري للبلدان على املياه اجلوفية
الأحفورية ،واال�ستنفاد ال�سريع للموارد املائية املتجددة
وغري املتجددة .ويف البلدان ال�شديدة الإجهاد املائي ،مثل
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي وليبيا واليمن ،ال توجد
احتماالت لزيادة امل�ساحات املروية �أو حتى احلفاظ على
الري يف امل�ساحات احلالية.
وفق منظمة الأغذية والزراعة (فاو) تكون البلدان يف
و�ضع حرج �إن ا�ستخدمت �أكرث من  40يف املئة من مواردها
املائية املتجددة يف الزراعة ،وميكن تعريفها ب�أنها جمهدة
مائي ًا �إذا �سحبت �أكرث من  20يف املئة من هذه املوارد
(.)FAO, 2012
وعلى �أ�سا�س هذا التعريف ،ف�إن معظم البلدان العربية
هي �إما يف و�ضع مائي حرج �أو جمهدة مائي ًا .ويعود ال�سبب

ال�شكل 7

اجتاهات ح�صة الفرد من موارد املياه العذبة يف البلدان العربية

4000
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مرت مكعب للفرد

تعترب املنطقة العربية املنطقة الأفقر يف العامل باملوارد
املائية ،على امل�ستوى املطلق وعلى �صعيد ح�صة الفرد،
ويعود ال�سبب الرئي�سي �إلى املناخ القاحل والنمو ال�سكاين
الكبري ن�سبياً .ويختلف توافر املياه للفـرد يف �شكل
كبري بني البلدان العربية ،فيرتاوح من نحـو �سبعة
�أمتـار مكعبة يف الكـويت �إلى  3,147مرت ًا مكعب ًا يف
موريتانيا ،فيما بلغ املتو�سط الإقليمي  813مرت ًا مكعب ًا
عام ( 2011اجلدول  .)6وتتبينّ ح�صة الفـرد من املوارد
املائية املتجددة الفعلية يف اجلدول � ،6إذ تدنت عـن
م�ستوى ال�شح املطلق البالغ  500مرت مكعب يف  13بلداً.
ويرتبط توافر املياه للفرد يف �شكل وثيق بالنمو ال�سكاين.
و�سيفر�ض النمو ال�سكاين املتوقع يف البلدان العربية
�ضغوط ًا �أكرب على املوارد املائية ،فينخف�ض املتو�سط
الإقليمي حل�صة الفرد �إلى نحو  497مرت ًا مكعب ًا ،ويرتفـع
عدد البلدان التي تواجـه ال�شـح املطلـق �إلى  15بلد ًا �سنـة
( 2050اجلدول  6وال�شكل .)7

ا�ستُخدم اجلزء الرئي�سي من �سحوبات املياه يف املنطقة
العربية لدعم املناطق الزراعية املروية التي ال تتجاوز
م�ساحتها  14.25مليون هكتار ()AOAD, 2012
وت�ستهلك يف املتو�سط  85يف املئة من �إجمايل ال�سحوبات
املائية بكفاءة ري يبلغ معدلها باملتو�سط  51يف املئة
(اجلدول  ،)7مقارنة بن�سبة  72يف املئة يف �شمال
�أفريقيا ،و 70يف املئة يف �شرق �آ�سيا ،و 67يف املئة يف
�شرق �أوروبا ،و 57يف املئة يف �شمال �أمريكا ،ومتو�سط
عاملي قدره  56يف املئة (.)FAO, 2014b
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و�ضع الأمن الغذائي واملوارد الزراعية
ن�سبة كفاءة الري
متطلبات مياه الري

البلد/املنطقة

(ماليني الأمتار املكعبة �سنوي ًا)

البحرين
الكويت
ُعمان
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة
جمل�س التعاون اخلليجي
اليمن
جمل�س التعاون اخلليجي واليمن
العراق
الأردن
لبنان
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�سورية
امل�شرق
م�رص
ال�سودان
وادي النيل
اجلزائر
ليبيا
موريتانيا
املغرب
تون�س
�شمال �أفريقيا
جزر القمر
جيبوتي
ال�صومال
القرن الأفريقي
البلدان العربية

*

ال�سحب املائي الزراعي

(ماليني الأمتار املكعبة �سنوي ًا)

*

ن�سبة الكفاءة ()%

40

159

25.16

119

492

24.19

721

1,168

61.73

76

262

29.01

11,599

20,830

55.68

1,815

3,312

54.80

14,370

26,223

54.80

1,773

3,235

54.81

16,143

29,458

54.80

15,023

52,00

28.89

301

611

49.26

529

780

67.82

93

189

49.21

7,123

14,670

48.55

23,069

68,250

33.80

45,111

59,000

76.46

8,015

26,153

30.65

53,126

85,153

62.39

2,551

3,502

72.84

1,833

3,584

51.14

375

1,223

30.66

5,823

11,010

52.89

1,552

2,165

71.69

12,134

21,484

56.48

-

-

51

85

60.00

263

820

32.07

314

905

34.70

104,786

205,250

51.05

-

)*( تتفاوت �سنة البيانات بني البلدان ،وهي  1990للعراق و 2006للكويت.
امل�صدر.)FAO, 2014a( :

�إلى �أن ال�سحب من مواردها املائية املتجددة للزراعة يفوق
كثري ًا احلدود املحددة (اجلدول .)8
مث ًال� ،أدى اال�ستخدام املكثف للمياه اجلوفية غري املتجددة
يف الزراعة ،وا�ستنفاد طبقات املياه اجلوفية يف اململكة
العربية ال�سعودية� ،إلى تقلي�ص امل�ساحات املخ�ص�صة

لزراعة احلبوب من نحو  4.53مليون هكتار عام 1980
�إلى نحو  301,000هكتـار فقط عـام FAO,( 2012
 .)2013aونتيجة لذلك ،تبنت اململكة يف  2008قرار ًا
يقـ�ضي بالتخلـ�ص التدريجي من جميع املحا�صيل
الزراعية الكثيفـة اال�ستهـالك للمـياه بحلول 2016
(.)FAO, 2014c

البيئة العربية :الأمن الغذائي
اجلدول 8

ال�ضغط على املوارد املائية� :سحب املياه وا�ستخدامها يف الزراعة

البلد/املنطقة الفرعية
البحرين
الكويت
ُعمان
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة
جمل�س التعاون اخلليجي
اليمن
جمل�س التعاون اخلليجي واليمن
العراق
الأردن
لبنان
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�سورية
امل�شرق
م�رص
ال�سودان
وادي النيل
اجلزائر
ليبيا
موريتانيا
املغرب
تون�س
�شمال �أفريقيا
جزر القمر
جيبوتي
ال�صومال
القرن الأفريقي
البلدان العربية

�إجمايل ال�سحوب املائية

ح�صة الزراعة من �إجمايل ال�سحوب

*

(ماليني الأمتار املكعبة �سنوي ًا)

*

()%

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

357.4

44.54

137.20

913.2

53.87

2,460.00

1,321

88.42

83.43

444

59.01

451.70

23,670

88.00

867.91

3,998

82.84

2,208.00

30,703.6

85.41

629.15

3,565

90.74

154.00

34,268.6

85.96

469.53

66,000

78.79

57.87

940.9

64.96

65.23

1,310

59.54

17.32

418

45.22

22.58

16,760

87.53

87.32

85,428.9

79.89

60.44

68,300

86.38

103.00

27,590

94.78

40.54

95,890

88.80

69.90

5,723

61.19

30.01

4,326

82.85

517.00

1,350

90.59

10.73

12,610

87.31

37.97

2,851

75.94

47.12

26,860

79.99

37.74

10

47.00

0.39

19

15.79

1.00

3,298

99.48

22.32

3,327

98.85

20.29

84.48

65.97

245,774.5

)*( تتفاوت �سنة البيانات بني البلدان ،وهي  1999جلزر القمر و 2006للمملكة العربية ال�سعودية
امل�صدر)FAO, 2013( :؛ اجلدول  ،7وح�سابات الكاتب.

.

 .IVاحتماالت حت�سني الأمن الغذائي
ترتبط امليـاه و�إنتاج الغذاء ب�شكل ال فكاك له .وميثّل
�شـح م�صـادر املياه العذبة ،واال�ستخدام املكثف للمياه
يف الزراعة ،وتناف�س القطاعات املنزلية وال�صناعية على
املوارد املائية املتوافرة ،ومنو الطلب على املياه بدفع من

النمو ال�سكاين� ،إلى جانب ازدياد املداخيل ،حتديات
طاغية لالكتفاء الذاتي الغذائي يف البلدان العربية.
لكن هذه البلدان ال تـزال قـادرة على تعـزيز �أمنهـا
الغـذائي من خالل تطبيق عدد من اخليارات ،يدعمها
تبني ال�سيا�سات واملمار�سات ال�صائبة والتقنيات املنا�سبة.
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و�ضع الأمن الغذائي واملوارد الزراعية

خيارات الأمن الغذائي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
خالد الروي�س
�أدت �أزمة الغذاء العاملية التي حدثت يف � 2008-2007إلى ارتفاع
عدد املت�أثرين بنق�ص الغذاء �إلى حوايل بليون ن�سمة مما يعني تفاقم
م�شكلة �شبح اجلوع الذي يهدد  30دولة نامية ب�صورة مبا�شرة.
ومل تكن الدول العربية مبعزل عن العامل حيث �أدت تلك الأزمة �إلى
ات�ساع فجوة الغذاء بنحو  20بليون دوالر يف الوطن العربي مع
قابليتها للزيادة الكبرية بفعل ارتفاع حجم الطلب والأ�سعار ،وبالتايل
�أ�صبحت ق�ضية الأمن الغذائي العربي على ر�أ�س �أولويات هذه الدول.
وانطالقا من حر�ص حكومات دول اخلليج العربية على تفادي تلك
الأزم��ة ،فقد متثلت ر�ؤي��ة هذه ال��دول يف الت�صدي مل�شكلة الأزم��ة
الغذائية باتخاذ �إجراءات حكومية منا�سبة لت�أمني العي�ش الرغيد
للمنطقة وقاطنيها وحتقيق الأمن الغذائي لهم ،و ت ّوج ذلك ب�صدور
مبادرة امللك عبد اللـه لال�ستثمار الزراعي ال�سعودي يف اخلارج ،
وبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي ملواجهة االرتفاع يف �أ�سعار
ال�سلع واملواد الغذائية والعمل على تكوين خمزونات �إ�سرتاتيجية
�آمنة من ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية مثل :الأرز والقمح وال�شعري
والذرة وفول ال�صويا والرثوة احليوانية ،مبا يحقق الأمن الغذائي
ويحول دون ن�شوء �أزمات غذائية م�ستقب ًال ،بالإ�ضافة �إلى احلفاظ
على ا�ستقرار �أ�سعار املواد الغذائية طوال العام واحلد من امل�ضاربات
التجارية على ال�سلع الزراعية.
تربز �أهمية الأمن الغذائي يف دول املجل�س كهدف ا�سرتاتيجي ت�سعى
دوله لتحقيقه لأ�سباب عديدة ،منها ما يتعلق بالعر�ض والطلب،
�إلى جانب عوامل تتعلق بال�سيا�سة الزراعية .و�إدراك��ا من دول

املجل�س حلجم الآثار ال�سلبية ،اقت�صادي ًا واجتماعي ًا وتنموياً ،فقد
بذلت جهودا ا�ستثنائية للتقليل من فجوة الغذاء وتوفري الأمن
الغذائي .لذا من املهم �أن ت�سعى هذه ال��دول لو�ضع �إ�سرتاتيجية
م�ستقبلية م�شرتكة للأمن الغذائي تركز يف تنفيذها على التعاون
بني القطاعني احلكومي واخلا�ص وت�شخي�ص �أزمة الأمن الغذائي
و�أ�سبابها ودور القطاعني العام واخلا�ص يف ت�أمني الغذاء ومواجهة
نق�ص الغذاء والت�أثريات االجتماعية واالقت�صادية ،وذلك للو�صول �إلى
�سيا�سة خليجية م�شرتكة يف جمال الأمن الغذائي.

ا�سرتاتيجيات حتقيق الأمن الغذائي لدول اخلليج
الإن��ت��اج املحلي:من خ�لال �أهمية اعتماد دول املجل�س على
مواردها الذاتية بن�سب مت�صاعدة ،والرتكيز على املنتجات الزراعية
واحليوانية وال�سمكية ذات امليزة الن�سبية يف ا�ستهالك املياه (مثل
البيوت املحمية ،الدواجن ،الأ�سماك ،التمور)� ،إ�ضافة لتطوير �آليات
العمل الزراعي اخلليجي امل�شرتك ،و�ضرورة زي��ادة اال�ستثمارات
املوجهة للقطاع الزراعي املحلي للمنتجات ذات امليزة الن�سبية يف
ا�ستهالك املياه.
واردات دول املجل�س من ال�سلع الغذائية:وذلك من خالل حتديد
حجم الفجوة الغذائية يف دول املجل�س وفق بيانات و�إح�صائيات
دقيقة ،مع �أهمية تن�سيق ال�سيا�سة اخلليجية امل�شرتكة.
اال�ستثمار اخلارجي يف حتقيق الأمن الغذائي :من خالل الرتكيز
على ال�سلع الزراعية التي يتعذر �إنتاجها يف دول املجل�س (مثل القمح،

�أرقام حول االقت�صاد يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 2014
ال�سعودية

الكويت

عُ مان

البحرين

قطر

عدد ال�سكان (مليون)

29.0

3.8

3.1

1.2

1.8

الناجت املحلي الإجمايل (تعادل القوة ال�شرائية) (بليون دوالر)

906.8

151.0

90.1

33.1

187.9

6.80

5.10

5.00

3.90

6.60

6.60

0.80

6.30

4.00

13.10

31,275

39,889

29,166

28,744

102,211

10.60

2.10

15.00

3.40

0.50

الت�ضخم (م�ؤ�شرات الأ�سعار اال�ستهالكية)

2.90

2.90

2.90

1.20

1.90

تدفق اال�ستثمارات املبا�شرة اخلارجية (بليون دوالر)

12.2

1.9

1.5

891.2

326.9

النمو

()%

الناجت املحلي الإجمايل
النمو ال�سنوي املركب
(تعادل القوة ال�شرائية)
خالل � 5سنوات ()%
(بليون دوالر)
للفرد (دوالر)
البطالة

()%
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ال�شعري ،الذرة ،فول ال�صويا،ال�سكر ،الأرز ،احلليب املجفف و الأعالف
اخل�ضراء واللحوم احلمراء) ،و�إعداد اتفاقيات �إطارية م�شرتكة تنظم
اال�ستثمار الزراعي اخلارجي ،و�إقامة �شركة �أو �شركات خليجية
قاب�ضة تقوم باال�ستثمار الزراعي داخل وخارج دول املجل�س ،وو�ضع
الآليات التي تعمل على تو�سيع قاعدة امللكية لل�شركات الزراعية
القائمة حاليا يف دول املجل�س ،مع اهمية تقييم التوجهات اخلليجية
امل�شرتكة يف جمال اال�ستثمار و توفري الت�سهيالت االئتمانية والتمويل
املي�سر للم�ستثمرين اخلليجيني خارج دول املجل�س .وذلك �إ�ضافة
للم�ساهمة يف متويل م�شروعات البنى التحتية الالزمة يف مناطق
اال�ستثمار الزراعي اخلارجي الهامة ،وو�ضع �آليات منا�سبة تنظم
التعاقد مع ال�شركات امل�ستثمرة يف اخلارج ل�شراء منتجاتها من ال�سلع
الغذائية املرتبطة بالأمن الغذائي لدول املجل�س .كما يجب تفعيل
عمليات ال�شراء املوحد ،وحماولة ا�ستقطاب ال�شركات العاملية يف جمال
الت�صنيع الغذائي للمنطقة.

خطة طوارئ م�شرتكة ملواجهة نق�ص الغذاء يف دول املجل�س:

لتحقيق ا�ستقرار املعرو�ض من الغذاء ،ف�إن من الأهمية مبكان
و�ضع خطة طوارئ م�شرتكة ،ملواجهة احتمال نق�ص الغذاء يف �أوقات
الطوارئ ،والظروف املناخية والبيئية غري املواتية لدول املجل�س ،من
خالل بناء خمازين ا�سرتاتيجية احتياطية مع الأخذ يف االعتبار �أن
�إدارة وتكوين املخزون الإ�سرتاتيجي تتطلب تكوين هيئة عليا لإدارة
املخزون الإ�سرتاتيجي يكون لها �إطار تنظيمي وقانوين وي�شارك فيها
كل من القطاع العام (وزارات الزراعة ،وزارات التجارة وال�صناعة،
وزارات املالية ،الهيئات الإ�ستثمارية) بالإ�ضافة �إلى القطاع اخلا�ص.
وت�شكيل �إدارة بحثية تابعة لهيئة �إدارة املخزون الإ�سرتاتيجي
تخت�ص ب�إعداد درا�سات املخزون الإ�سرتاتيجي ومقدار الفائ�ض
والعجز يف املخزون الإ�سرتاتيجي ،بالإ�ضافة �إلى درا�سة الأ�سواق
اخلارجية والتخطيط الأمثل مل�صادر اال�سترياد من اخلارج وحتديد
مقدار فاتورة ال��واردات الالزمة لتكوين املخزون الإ�سرتاتيجي.
وهذا يتطلب توفري التمويل الالزم لتكوين املخزون الإ�سرتاتيجي
وفقاَ خلريطة اال�سترياد من اخلارج من ناحية وال�سلع التي يتم
توفريها من اال�ستثمار اخلارجي من ناحية �أخرى ،وبناء ال�سعات
التخزينية لأهم ال�سلع الإ�سرتاتيجية و�إعداد التجهيزات واملخازن
املالئمة لتخزين ال�سلع الغذائية وت�شجيع كبار التجار وامل�ستوردين
يف اخلليج على امل�شاركة يف عمليات التدوير والتجديد للمخزون
الإ�سرتاتيجي� .إ�ضافة لال�ستفادة من الإمكانات والطاقات التخزينية
املتوفرة يف املوانئ اخلليجية وخا�صة يف دولتي الكويت والإمارات،
�إذ ميكن لدول املجل�س �أن تلعب دورا هاما يف تن�شيط جتارة �إعادة
الت�صدير والرتانزيت يف ما يتعلق بال�سلع املختلفة التي ت�ستوردها،
وكذلك اال�ستفادة من املوقع املتميز لدول اخلليج بني قارتي �آ�سيا
و�أفريقيا .وتفعيل الربنامج امل�شرتك للإنتاج الزراعي الغذائي واملتفق
عليه يف جمل�س التعاون اخلليجي� ،إذ يت�ضمن هذا الربنامج توفري

الإ�سناد املادي وامل�ؤ�س�سي �إلى القطاع اخلا�ص لتن�شيط ورفع كفاءة
ا�ستثماراته يف جمال الإنتاج و�صناعة املدخالت الزراعية والت�سويق
والت�صنيع ال��زراع��ي ،وتوفري الظروف الالزمة ال�ستقرارها ،من
خالل �إعطاء دور �أكرب ل�صناديق التمويل و�شركات الإنتاج الزراعية
القائمة حالي ًا بدول املجل�س يف �إقامة م�شروعات زراعية يف الدول
الأع�ضاء ت�شمل الت�صنيع والت�سويق والنقل وم�ستلزمات الإنتاج
النباتي واحليواين والدواجن والأ�سماك ،وو�ضع موا�صفات قيا�سية
للمنتجات النباتية واحليوانية وال�سمكية.

�آلية حتقيق الأمن الغذائي لدول املجل�س
 .1و�ضع ا�سرتاتيجية موحدة لتحقيق الأم��ن الغذائي يف دول
املجل�س بامل�شاركة مع اجلهات احلكومية والأهلية ذات ال�صلة.
 .2امل�ساهمة يف ر�صد تطور الأمن الغذائي يف دول املجل�س على
امل�ستوي الفردي والأ�سري والإقليمي والعاملي ،وتكوين قاعدة
معلوماتية للإ�ستفادة منها من قبل جميع اجلهات البحثية
والتنفيذية ذات ال�صلة.
 .3درا�سة التداخل والعالقات الت�شابكية بني تطور الإقت�صاد
الكلي والأمن الغذائي ،مع الأخذ يف الإعتبار �أثر برامج الإ�صالح
االقت�صادي على الإنتاج واال�ستهالك وال�صادرات وال��واردات
والعمالة والفائ�ض من النقد الأجنبي وغريه ،وذلك با�ستخدام
منوذج التوازن اجلزئي.
 .4ر�صد تطورات جوانب العر�ض والطلب على �أهم ال�سلع الزراعية
وح�ساب فرتتي كفاية الإنتاج وتغطية ال��واردات لال�ستهالك
املحلي ومقدار الفائ�ض والعجز يف اال�ستهالك املحلي وتطور
ن�سبة االكتفاء الذاتي لأهم ال�سلع الغذائية الزراعية خالل الفرتة
 1990ـ  2012والتوقع لعام .2035
 .5امل�ساهمة يف تقدير حجم وموقع و�أ�سلوب �إدارة املخزون
الإ�سرتاتيجي احل��ايل واملرتقب لأه��م ال�سلع الغذائية وتقدير
فاتورة الواردات الالزمة لتكوين وتدوير هذا املخزون حتى عام
.2035
 .6درا�سة جوانب الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعاملي وجتارب
الدول الأخرى يف ال�سيا�سات والآليات امل�ستخدمة يف حتقيق الأمن
الغذائي ومقارنة ذلك مع دول جمل�س التعاون اخلليجي.
 .7درا�سة العالقات بني الأم��ن الغذائي والأم��ن املائي وكفاءة
�إ�ستغالل املوارد املائية.
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و�ضع الأمن الغذائي واملوارد الزراعية

 .8درا���س��ة اجل��وان��ب التغذوية لأمن��اط الإ�ستهالك احلالية
واملتوقعة حتي عام  2035يف دول املجل�س.
 .9درا�سة ت�أثري ال�سيا�سات الزراعية ال�سعرية والت�سويقية
والتمويلية علي حتقيق الأمن الغذائي.
 .10درا�سة �سيا�سات الدعم والإعانة احلالية واق�تراح �شبكات
حماية �إجتماعية لتدعيم الفئات الفقرية امل�ستهدفة لتحقيق
�أهداف الأمن الغذائي.
 .11درا�سة الت�أثري املتوقع للتغريات املناخية على الإنتاجية
الزراعية يف خمتلف الأن�شطة الزراعية و�أثر ذلك علي الأمن
الغذائي العائلي والوطني.
 .12درا�سة �إمكانات تطوير نظم التكافل الإجتماعي الزراعي
ونظم الإن��ذار املبكر وغريها من نظم �إدارة املخاطر لتحقيق
الأمن الغذائي.

 .13قيا�س معامالت عدم اال�ستقرار يف العوامل امل�ؤثرة على
الإن��ت��اج واال�ستهالك وال�����ص��ادرات وال����واردات لأه��م ال�سلع
الغذائية الزراعية وكذلك تباين م�ستويات الدخل بني دول
املجل�س.
 .14درا���س��ة العالقات التداخلية بني الأم��ن الغذائي والفقر
والتنمية الريفية وال�سيا�سات والآل��ي��ات املطلوبة حلماية
الفئات امل�ستهدفة.
�	.15أهمية دعم وت�شجيع التعاون بني دول املجل�س واملنظمات
والهيئات وامل��راك��ز الدولية املتخ�ص�صة مثل الفاو و�إيفاد
واملنظمة العربية للتنمية الزراعية و�إيكاردا و�أك�ساد و�سيجار.
الدكتور خالد الروي�س ،امل�رشف على كر�سي امللك عبد الـله بن عبد العزيز
للأمن الغذائي يف ق�سم االقت�صاد الزراعي يف جامعة امللك �سعود ،الريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية.

�أ .حت�سني كفاءة الري
ميثّل حت�سني كفاءة الري لإنتاج مزيد من املحا�صيل
مبياه �أقل خيار ًا ذا �أهمية كبرية لتح�سني الأمن الغذائي
يف البلدان التي تعاين �شح ًا يف املياه .وقد يكون حت�سني
كفاءة ا�ستخدام املياه مهمة معقدة تتطلب تعريف
العوامل الرئي�سية الكامنة التي ت�ؤثر يف كفاءة مكونات
نظام ت�سليم املياه ،مبا فيها نقل املياه وا�ستخدامها يف
احلقول .وت�شري «فاو» �إلى �أن فاعلية النقل تت�أثر بطول
القنوات ونوع الرتبة التي تحُ فَ ر فيها القنوات .وتعتمد
كفاءة اال�ستخدام يف احلقول ب�شكـل رئي�سي على �أ�سلوب
تقدم قيم ًا
الـري وم�ستوى ان�ضباط املزارعني .وتبعـ ًا لذلك ّ
ذات داللة عموم ًا على فاعلية النقل يف القنوات الأر�ضية
التي جترى لها �صيانة منا�سبة اعتماد ًا على نوع الرتبة
(رملية وطفالية و�صل�صالية) وطول القنوات ،ويف هذه
احلالة تراوح الفاعلية بني  60و 90يف املئة ،فيما تكون
القيمة الدالة للنقل يف القنوات املبطنة م�ستقلة عن طول
القنوات ويبلغ متو�سطها  95يف املئة (.)FAO, 1989
بالن�سبة �إلى كفاءة الري يف احلقول ،تبلغ القيم الدالة
التي تبينها «فاو»  60يف املئة وفق �أ�ساليب الري امل�صنفة
�سطحية (جانبية وثلمية وحو�ضية) ،و 75يف املئة
بالر�ش ،و 90يف املئة بالتنقيط ( .)FAO, 1989لذلك،
وبغ�ض النظر عن �صعوبة و�ضع حلول قابلة للتطبيق

ب�شكل عام مل�س�ألة كفاءة ا�ستخدام املياه ،ميكن يف �أحوال
كثرية ا�ستنتاج منافع من خالل اتخاذ القرارات ال�صائبة
يف �ش�أن ممار�سات الري ،مبا فيها اختيار نوع املح�صول،
وبرجمة الري ،و�أ�ساليب الري ،وم�صادر مياه الري
(.)AFED, 2010
والأهم �أن حت�سني كفاءة الري ،بالرتافق مع �أف�ضل
املمار�سات الزراعية وتطبيق مزيج يتم �إختياره من
املدخالت الزراعية ،ال ينتج حم�صو ًال مبياه �أقل فح�سب،
بل كمية �أكرب �أي�ض ًا ،نتيجة لتح�سني كل من كفاءة الري
و�إنتاجية املياه.
ومبا �أن املياه لي�ست العامل الوحيد يف �إنتاج املحا�صيل،
�إذ ثمة مدخالت �أخرى �أي�ض ًا مثل ا�ستهالك الطاقة املرتبط
بت�سليم املياه وعمليات �أخرى يف �إنتاج الغذاء ،ميكن
ملنافع الكفاءة يف ا�ستخدام املياه و�إنتاجية املياه �أن تكون
�أكرب كثري ًا من التوفري يف املياه بحد ذاته .وت�شمل املنافع
الأخرى تقلي�ص تكاليف الطاقة ،وتخفي�ض كلفة �إنتاج
املحا�صيل ،وتخفي�ض انبعاثات غازات الدفيئة ،و�إنتاج
حما�صيل ذات تناف�سية �سعرية �أكرب.
لذلك ت�شكّ ل حاالت االعتماد املتبادل بني املياه والطاقة
والأمن الغذائي عالقة تالزمية ت�ستدعي مقاربة متما�سكة
على �صعيد ال�سيا�سات ،عرب قطاعات خمتلفة ،ل�ضمان

البيئة العربية :الأمن الغذائي
اال�ستخدام الفاعل للموارد ال�شحيحة املكر�سة لإنتاج الغذاء.
وبا�ستثناء م�صر واجلزائر وتون�س ،تقل كفاءة الري يف
البلدان العربية الأخـرى كلها عن  70يف املئة ،وت�ستهلك
الزراعة نحو  140,580مليون مرت مكعب (اجلدول
 )7لري م�ساحة تبلغ نحو  9.32مليون هكتار (AOAD,
 .)2012ففي هذه البلدان ي�ستهلك الري ما متو�سطه
 15,084مرت مكعب للهكتـار ،وتبلغ كفاءة الـري نحو
 46يف املئة .وميكن لرفع كفـاءة الري يف هذه البلـدان
�إلى  70يف املئـة �أن يوفّ ـر نحو  50بليون مرت مكعب
من امليـاه ،وهي كميـة تكفي لإنتـاج  30مليون طن من
احلبوب� ،أو ما يعادل  45يف املئة من واردات احلبوب،
وهي ن�سبة تبلغ كلفتها نحو  11.25بليون دوالر وفـق
�أ�سعار اال�سترياد عام .2011

ب .تعزيز �إنتاجية املحا�صيل
تُعتبرَ �إنتاجية املحا�صيل يف املنطقة العربية متدنية
عموماً ،خ�صو�ص ًا احلبوب الأ�سا�سية التي تراجعت
�إنتاجيتها عن املتو�سط العاملي خالل العقود اخلم�سة
املا�ضية ،لت�صل �إلى نحو  2044كيلوغرام ًا للهكتار،
مقارنة باملتو�سط العاملي البالغ  3619كيلوغرام ًا للهكتار
عام ( 2012اجلدول .)5
وبا�ستثناء م�صر ،حيث �إنتاجية احلبوب �أعلى كثري ًا من
املتو�سط العاملي والبالغة  7269كيلوغرام ًا للهكتـار،
يدل على �أن جميع البلدان العربية الأخرى ميكن �أن
تعزز �إلى حد كبري اكتفاءها الذاتي من احلبوب من خالل
تعزيز غالل احلبوب .ولو �أن خم�سة بلدان رئي�سية منتجة
للحبوب غري م�صر (العراق واجلزائر واملغرب وال�سودان
و�سورية) حيث بلغ متو�سط غالل احلبوب 1132.8
كيلوغرام ًا للهكتار عام  ،2012متكنت لوحدها من رفع
غالل احلبوب �إلى املتو�سط العاملي ،فيمكن لإنتاجها
امل�شرتك من احلبوب �أن يرتفع من امل�ستوى احلايل البالغ
نحو  21مليون طن �إلى نحو  68مليون طن يف امل�ستقبل،
�أي بزيادة نحو  47مليون طن عن الإنتاج احلايل.
وتبينّ بحوث يجريها املركز الدويل للبحوث الزراعية يف
املناطق اجلافة (�إيكاردا) ،يدعمها متويل من م�ؤ�س�سات
تنموية وطنية و�إقليمية عربية ،هي ال�صندوق العربي
للإمناء الإقت�صادي والإجتماعي ،وال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية ،والبنك الإ�سالمي للتنمية،
و�صندوق الأوبك للتنمية الدولية (�أوفيد) ،نتائج م�شجعة
يف �ش�أن �إنتاج القمح يف بع�ض البلدان العربية .وبينّ

املو�سم الأول املكتمل ( )2012 – 2011زيادة مهمة يف
احلقول التجريبية مقارنة بحقول املزارعني يف كل من
نظم زراعة القمح القائمة على الري ونظرياتها املعتمدة
على مياه املطر .وتراوح متو�سط الزيادة بني  11يف املئة
يف املغرب و 58يف املئة يف ال�سودان يف النظم القائمة
على الري ،وبني  20يف املئة و 30يف املئة يف تون�س
يف النظم البعلية .و�أدت الزراعة يف م�ساكب مرتفعة
يف م�صر �إلى زيادة بن�سبة  30يف املئة يف غالل احلبوب،
وتوفري بن�سبة  25يف املئة يف مياه الري ،وفاعلية يف
ا�ستخدام املياه بن�سبة  72يف املئة (.)Solh, 2013
تقدم هـذه النتائج دلي ًال قوي ًا على �أهمية البحوث الزراعية
ّ
املتعلقة باالكتفاء الذاتي الغذائي يف البلدان العربية .ولو
ُع ِّممت نتائج «�إيكاردا» حول غالل القمح على املزارعني
على نطاق وا�سع ،مع تطبيق ممار�سات زراعية كتلك
املطبقة يف احلقول التجريبية ،لكانت احتماالت زيادة
الإنتاج يف البلدان العربية املنتجة للقمح واعدة جداً .وحتد
املوارد املائية ال�شحيحة يف املنطقة من تو�سع �أنظمة الري
وتتطلب تنمية �إ�ضافية للنظم املطرية.

ج .حت�سني �إنتاجية املحا�صيل املطرية
تقدم نحو  60يف املئة من غذاء
ال تزال الزراعة املطرية ّ
العامل ،وميكن لتح�سني �إنتاجيتها �أن يرتك �أثر ًا مهم ًا يف
الإنتاج الغذائي العاملي ( .)FAO, 2012bوتمُ َار�س الزراعة
البعلية يف املنطقة العربية يف نحو  75يف املئة من امل�ساحة
املزروعة ( .)AOAD, 2012وتكون �إنتاجية حما�صيل مثل
احلبوب متدنية جد ًا يف الأرا�ضي البعلية مقارنة بها يف
الأرا�ضي املروية ،وفق ما يتبينّ من ال�شكل  8املتعلق يف
�ستة بلدان عربية.
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الف�صل 1

و�ضع الأمن الغذائي واملوارد الزراعية

خمطط املغرب الأخ�ضر :ا�سرتاتيجية مبتكرة للتنمية الزراعية
حممد بدراوي
الزراعة يف املغرب قطاع ا�سرتاتيجي اقت�صادي ًا واجتماعياً .وهي ت�ؤدي
�أدواراً رئي�سية من حيث الأمن الغذائي والتغذية ،و�إمداد ال�صناعة
الزراعية ،والعمالة ،واالندماج يف الأ�سواق الدولية ،وتثبيت ال�سكان يف
املناطق الريفية ،والتنمية امل�ستدامة.

املزايا الرئي�سية للزراعة يف املغرب
تعترب �إمدادات املحا�صيل يف املغرب مكون ًا رئي�سي ًا للأمن الغذائي ،وتعتمد
�أ�سا�س ًا على هطول املطر .وفيما يواجه الإنتاج الزراعي تقلبات حادة يف
هطول الأمطار من �سنة �إلى �أخرى ،يتوافر الري لنحو  16يف املئة فقط
من الأرا���ض��ي الزراعية ،ما يعني مرونة �ضعيفة يف مواجهة الأخطار
املناخية و�صعوبة يف حت�سني املحا�صيل .ويبلغ معدل الأمطار نحو 365
مليمرتاً �سنوي ًا ،متفـاوت ًا من  198مليمرتاً كحد �أدنى �سجل خالل مو�سم
 1995 –1994الى  610مليمرتات كحد �أق�صى خالل مو�سم – 2009
 .2010ويتفاوت توزع الأمطار بني الف�صول ،نظراً �إلى �أن معظمها ي�شهد
مت�ساقطات تقل عن املعدل .وي�سقط معظم الأمطار بني �شهري ت�شرين
الأول (�أكتوبر) وني�سان (�أبريل) ،وهي فرتة ق�صرية لنمو املحا�صيل.
كما يف معظم بلدان حو�ض البحر املتو�سط ،ي�سود يف املغرب نظام �إنتاج
احلبوب والبقول .ويف املناطق القاحلة يهيمن نظام احلبوب والأرا�ضي
املراحة ،مع �إف�ساح جمال �صغري جداً للمحا�صيل الربيعية .وتغطي
�أ�شجار الزيتون م�ساحة � 980ألف هكتار� ،أي نحو  65يف املئة من
ب�ساتني الأ�شجار يف البالد.
وق��د �ساهم الناجت املحلي الإج��م��ايل ال��زراع��ي بن�سبة  18يف املئة من
الناجت املحلي الإجمايل كمعدل خالل الفـرتة ( 2010–1980بالأ�سعار
ال�سائدة) ،بحد �أعلى بلغ  23.3يف املئة عام  1991وحد �أدن��ى بلغ
 13.3يف املئة عام  .2000لكن م�ساهمة الناجت الزراعي يف الناجت املحلي
الإجمايل كانت ترتاجع منذ �أوائل ت�سعينات القرن الع�شرين ،من امل�ستوى
الذي كانت عليه خالل الفرتة  2010 – 2000وهو  16يف املئة .وتعترب
الزراعة ،مبا يف ذلك م�صايد الأ�سماك ،القطاع االقت�صادي الأول الذي يوفر
العمالة ( 38يف املئة من العمالة الوطنية و 75يف املئة من العمالة يف
املناطق الريفية) .وي�ساهم القطاع الزراعي �أي�ض ًا يف تخفي�ض الهجرة
اجلماعية من الأرياف ويف اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي.
وتقدم احلبوب ال�شتوية ،كالقمح الطري والقمح القا�سي وال�شعري ،ما
معدله  47يف املئة من القيمة الزراعية امل�ضافة ،نظراً �إلى �أنها تغطي
معظم الأرا�ضي الزراعية ( 5.1مليون هكتار يف املتو�سط) .واملوا�شي

هي امل�ساهم الثاين يف الناجت املحلي الإجمايل الزراعي ،بن�سبة  31يف املئة،
لكنها ترتبط ب�شكل وثيق بنظام احلبوب .و�أثناء املوا�سم اجلافة ،تزداد
م�ساهمة املوا�شي باملقارنة مع ن�شاطات �أخرى� ،إذ بلغت  38يف املئة عام
 ،1981و 39يف املئة عام  ،1995و 42يف املئة عام  ،2000ما ي�شهد
على دورها يف نظام �إدارة الأخطار املناخية للمزارعني.
يعتمد الناجت املحلي الإجمايل الزراعي ،ما عدا م�صايد الأ�سماك ،ب�شكل
كبري على الطق�س .ونظراً �إلى الأهمية االقت�صادية للقطاع الزراعي ،ف�إن
�أي نق�ص �أو فائ�ض يف هطول الأمطار ي�ؤثر فوراً يف االقت�صاد برمته .وي�ؤثر
الطق�س �أي�ض ًا يف واردات احلبوب ،حيث ميكن �أن ترتاوح ن�سبة الواردات
الى الإنتاج من  10يف املئة (خالل  1995 – 1994بعد املو�سم اجليد
يف � )1994 – 1993إلى  244يف املئة (خالل  2001 – 2000بعد
املو�سم اجلاف يف .)2000 – 1999
ت�شهد �إنتاجية املحا�صيل الرئي�سية حت�سن ًا يف املناطق املروية نتيجة ازدياد
ا�ستعمال املدخالت .لكن يف املناطق البعلية التي ترويها مياه الأمطار،
ما زالت الإنتاجية تتطور على نحو �شاذ ،بالتزامن مع الأحوال املناخية.
و ُتظهر الن�سبة بني غالل املحا�صيل الرئي�سية وهطول املطر �أثناء مو�سم
احل�صاد �أن اجلهود التي بذلت حتى الآن كانت لها �آثار حمدودة على
الإنتاجية البعلية يف املدى املتو�سط ،رغم التح�سن الكبري للغالل على
م�ستوى الأبحاث .والواقع �أن حت�سني �إنتاجية املحا�صيل البعلية �صعب،
ويتطلب �إجراءات جذرية للتكيف مع املناخ ال�شاذ واجلاف ،خ�صو�ص ًا من
خالل التحول �إلى التكنولوجيات الكفوءة املتوافرة يف املغرب ،وتدريب
املزارعني ،وتطوير خدمات الأر�صاد اجلوية الزراعية.

تخفي�ض الأخطار الزراعية املتعلقة بالطق�س
ا�ستهدفت تدابري اال�ستعداد واال�ستجابة لأخطار الطق�س التي اتخذتها
احلكومة املغربية التقليل من ت���أث�يرات اجلفاف وحماية �إنتاجية
املحا�صيل .وهي تدابري بنيوية (�سدود ،نظم ري ،خطط ال�ستخدامات
الأرا�ضي ،و�سواها) وتدابري غري بنيوية (�إج��راءات تكيف ،ت�أمني على
�أ�ضرار اجلفاف� ،صناديق ت�ضامن) .وميكن تلخي�صها على النحو الآتي:
•تطوير البنية التحتية لتخزين املياه وتوزيع مياه الري.
•حماية املوارد املائية يف �أعايل الأنهار.
•تو�سيع امل�ساحات املروية.
• حت�سني كفاءة ا�ستعمال مياه الري.
•حت�سني الغالل الزراعية ،من خالل حت�سني املدخالت الزراعية
(حبوب و�أ�سمدة مرخ�صة).
•ا�ستغالل موارد الأرا�ضي الى احلد الأق�صى.
•ا�ستخدام املياه غري التقليدية.

البيئة العربية :الأمن الغذائي

اجتاه املناطق اخلا�ضعة للري بالتنقيط
يف املغرب ()MAPM, 2012

•التكيف مع تغري املناخ من خالل ا�ستعمال تكنولوجيات االقت�صاد
باملياه.
•ت�أمني زراعي �ضد الأخطار املناخية.

�أطلقت احلكومة املغربية عام  2008ا�سرتاتيجية لتحفيز القطاع
الزراعي و�إ�صالحه وتعزيز اندماج الزراعة يف ال�سوق الدولية وم�ساهمتها
يف النمو امل�ستدام� .سميت هذه اال�سرتاتيجية «خمطط املغرب الأخ�ضر»،
وي�ستند تنفيذها الى دعامتني وبرامج متقاطعة متعددة .الدعامة
الأولى ذات الإنتاجية العالية واملكثفة املرتبطة بال�سوق ،وتعنى الركيزة
الثانية بتقوية املزارعني ال�صغار من خالل تعزيز تكثيف املحا�صيل
بال�شكل املنا�سب ،و�إعادة التحول الى حما�صيل �أكرث تكيف ًا مع الظروف
البيئية وطلب الأ�سواق� .أما الربامج املتقاطعة فتتعاطى االقت�صاد
باملياه ،وامتالك الأرا�ضي ،وتعبئة اال�ستثمارات .ويف املجموع ،يتكون
خمطط املغرب الأخ�ضر من  1500م�شروع يحتاج تنفيذها �إلى �أكرث
من  10باليني دوالر حتى �سنة .2020
يف ما ي�أتي عر�ض لربامج خمتارة تنفذ مبوجب خمطط املغرب الأخ�ضر
لتح�سني الإنتاجية والأمن الغذائي يف ظل تغري املناخ:

الربنامج الوطني لالقت�صاد يف مياه الري
يعترب الربنامج الوطني لالقت�صاد يف مياه الري من الربامج الرئي�سية
يف خمطط املغرب الأخ�ضر ،فما زالت  77يف املئة من املناطق املروية
تروى �سطحي ًا ( .)MAPM, 2012ويهدف هذا الربنامج �إلى االقت�صاد
يف مياه الري من خالل التحول من الري ال�سطحي الى الري بالتنقيط
على م�ساحة نحو � 550ألف هكتار حتى �سنة  ،2020با�ستثمار 4.5
بليون دوالر .وقد مت حتى العام  2012حتويل � 333أل��ف هكتار
( .)MAPM, 2012ومن املتوقع بعد �إجناز هذا الربنامج �أن ت�صبح 700
�ألف هكتار خا�ضعة لنظام الري بالتنقيط .ولتعزيز االقت�صاد باملياه،
تدعم احلكومة تكاليف معدات املزارع للري بالتنقيط وت�أمني بذور
و�شتول املحا�صيل املك َّيفة.

�إدماج تغري املناخ يف تنفيذ خمطط املغرب الأخ�ضر
�سوف ي�ؤدي تغري املناخ �إلى تقلي�ص غالل املحا�صيل الرئي�سية وازدياد
تقلب الإنتاج الزراعي .وقد �أطلق خمطط املغرب الأخ�ضر عدة م�شاريع
للتكيف مع تغري املناخ .ويهدف م�شروع �إدم��اج تغري املناخ يف تنفيذ
املخطط ( )2015 – 2011الى تعزيز التكيف مع تغري املناخ يف خم�س
مناطق يف املغرب .والتكنولوجيات الرئي�سية التي يجري تبنيها على
نطاق وا�سع هي نظام الزراعة احلافظة القائمة على عدم احلراثة،
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وا�ستعمال البذور املرخ�صة ل�سالالت عالية الإنتاجية تتحمل اجلفاف،
واعتماد املزارعني مناوبة املحا�صيل با�ستعمال القطاين �أو حما�صيل
البذور الزيتية بعد احلبوب .وي�ستهدف الربنامج  900مزارع �صغري يف
هذه املناطق ،وقد مت تقدميه كق�صة جناح يف م�ؤمتر �أطراف اتفاقية تغري
املناخ ( )COP18يف الدوحة.

برنامج �إعادة التحول من احلبوب �إىل الأ�شجار املثمرة
الغاية من هذا الربنامج حتويل  1.1مليون هكتار من الأرا�ضي التي
ت��زرع باحلبوب يف مناطق غري منا�سبة ال��ى زراع��ة �أ�شجار مثمرة،
خ�صو�ص ًا الزيتون .وت�ستعمل خرائط مالءمة الأرا�ضي الختيار املناطق
التي �ستتم �إعادة حتويلها .وينفذ الربنامج يف �أرا�ض قاحلة ومتدهورة
للت�شجيع على مزيد من احلفاظ على الرتبة واملياه .ويتم مبوجبه
تنظيم امل��زارع�ين ال�صغار يف تعاونيات وجمموعات ذات م�صلحة
اقت�صادية ،لتعزيز عالقتها بال�سوق ودخولها �إليها واحل�صول على
الفائدة الق�صوى من القيمة امل�ضافة ملنتجاتها.

الت�أمني الزراعي
برنامج «ت�أمني الكوارث املناخية» الذي �أطلقته وزارة الفالحة عام
 2011حل حمل برنامج الت�أمني على �أخطار اجلفاف الذي �أُطلق عام
 .1996وهو يهدف �إلى حماية املزارعني ال�صغار من الأخطار املناخية،
خ�صو�ص ًا من خالل:
•تخفي�ض �أخطار الطق�س على الزراعة.
•تعزيز الو�صول الى التمويل.
•زيادة اال�ستثمار وحت�سني �إنتاجية املحا�صيل.
•امل�ساهمة يف تطوير زراعة ع�صرية ذات قيمة م�ضافة عالية.
•تعزيز الت�ضامن وت�شجيع املزارعني ال�صغار.
الربوف�سور حممد بدراوي ،املدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي
( )INRAيف املغرب.
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�إنتاجية احلبوب املطرية واملروية يف بلدان عربية خمتارة
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تراوحت �إنتاجية احلبوب املطرية يف املغرب وال�سودان
و�سورية وتون�س بني  0.5طن للهكتار يف ال�سودان و0.9
طن للهكتار يف تون�س .وتراوح غالل احلبوب املروية بني
 1.9طن للهكتار يف ال�سودان و 7.5طن للهكتار يف م�صر.
ويعتمد �إنتاج احلبوب يف معظم البلدان العربية �إلى حد
كبري على النظم املطرية .ولتح�سني غالل احلبوب املطرية
�أهمية كربى يف حت�سني االكتفاء الذاتي من احلبوب.
وت�شري «فاو» �إلى �أن �إمكانية حت�سني الغالل تعتمد ب�شكل
كبري على �أمناط هطول املطر ،لكن يف املناطق اجلافة
ميكن حل�صاد مياه املطر �أن يقل�ص الأخطار ويزيد الغالل.
وتلفت �إلى �أنواع خمتلفة من ح�صاد مياه املطر ،مبا فيها
احلفاظ على املياه يف املوقع الأ�صلي ،والري مبياه الفي�ض،
والتخزين بغر�ض الري التكميلي .وبينّ العمل يف بع�ض
البلدان النامية ،مبا فيها ال�سودان� ،أن الغالل ميكن �أن
ُت َزاد �إلى �ضعفني �أو ثالثة �أ�ضعاف من خالل ح�صاد مياه
املطر ،مقارنة بالزراعة اجلافة التقليدية (.)FAO, 2002

ال�سودان

�سورية

تون�س

متو�سط

وتبينّ قاعدة البيانات  AQUASTATيف «فاو» �أن
الرقم الأحدث للم�ساحة املروية املزروعة باحلبوب يف
البلدان العربية بلغ نحو  7.5مليون هكتار (FAO,
 .)2013وبلغت امل�ساحة الإجمالية املزروعة حبوب ًا نحو
 25.8مليون هكتار عام ( 2012اجلدول  .)5وميكن
اال�ستنتاج �أن نحو  18.3مليون هكتار تنتج احلبوب
املطرية مبتو�سط غالل مقداره نحو  0.8طن للهكتار.
ويحمل حت�سني �إنتاجية احلبوب املطرية يف املنطقة
العربية بواقع �ضعفني �أو ثالثة �أ�ضعاف �إمكانية زيادة
�إنتاج احلبوب بواقع � 15إلى  30مليون طن �أو مبتو�سط
 23مليون طن .وهذا ي�ساوي زيادة  45يف املئة عن
الإنتاج احلايل للحبوب البالغ نحو  51مليون طن
(اجلدول  .)5وهذه احل�سابات التقريبية ذات داللة على
الإمكانية املهمة لتح�سني االكتفاء الذاتي باحلبوب من
خالل البحوث ،واال�ستثمار يف الزراعة املطرية ،وتطبيق
املمار�سات الزراعية الف�ضلى ،والإدارة اجليدة للموارد
الزراعية املتوافرة.

البيئة العربية :الأمن الغذائي

د .حت�سني �إنتاجية املياه
ي�شكّ ل رفع �إنتاجية املياه امل�ستخدمة يف �إنتاج الغذاء �إلى
حدها الأق�صى ،خ�صو�ص ًا يف البلدان التي تعاين �شح ًا
يف املياه ،خيار ًا ذا �أهمية كربى لتح�سني الأمن الغذائي.
وتقي�س �إنتاجية املياه حتويل املياه �إما �إلى كمية املح�صول
املنتج مبرت مكعب من املياه (كيلوغرام للمرت املكعب) �أو
�إلى القيمة النقدية للمح�صول املنتج مبرت مكعب من املياه
(دوالر للمرت املكعب) .وهكذا تُقا�س �إنتاجية املياه بقيم
�إما مادية �أو اقت�صادية.
وت�أخذ �إنتاجية املياه االقت�صادية يف االعتبار حتويل
املياه �إلى حما�صيل �أكرب قيمة ،فيما تهمل �إنتاجية املياه
املادية قيمة املح�صول لرتكز على «مزيد من املح�صول
لكل قطرة» .ويتفاوت االختيار بني هذين امل�ؤ�شرين
بح�سب البلدان ،ويعتمد على الأهمية التي يوليها بلد ما
لكمية املح�صول �أو قيمته من �ضمن اجلوانب ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والبيئية الأو�سع للأمن الغذائي.
ويعتبرَ حت�سني غالل املحا�صيل خيار ًا �أ�سا�سي ًا لتح�سني
ُ
االكتفاء الذاتي يف �أغذية �أ�سا�سية مثل احلبوب .لكن من
املهم الإ�شارة �إلى �أن رفع �إنتاجية املياه امل�ستخدمة يف �إنتاج
املحا�صيل �إلى حدها الأق�صى يتطلب جمموعة من العوامل
املكملة ،مثل تبني �أنظمة ري كفوءة وحديثة ،بالرتافق مع
ممار�سات زراعية ف�ضلى ومدخالت حم�سنة تف�ضي �إلى
ا�ستدامة زراعية« .وهناك �أنواع خمتلفة من املمار�سات
الزراعية املح�سنة ،مثل الري بالتنقيط �أو الر�ش ،والزراعة
من دون حراثة ،وحت�سني ت�صريف املياه ،وا�ستخدام
الأ�صول الوراثية الف�ضلى املتوافرة �أو �شكل �آخر من
حت�سني البذور ،وتر�شيد ا�ستخدام الأ�سمدة ،والتقنيات
املبتكرة يف جمال حماية املحا�صيل ،وخدمات التدريب
(.)FutureWater, 2011
ومن �ش�أن ممار�سات زراعية مثل ح�صاد املياه ،والري
الناق�ص ،واحلفاظ على املياه ،والزراعة الع�ضوية،
لي�س فقط زيادة �إنتاجية املياه ،بل هي �أي�ض ًا مهمة جد ًا
لال�ستدامة الزراعية.

هـ .تقلي�ص خ�سائر ما بعد احل�صاد
ت�ضيع كمية كبرية من الغذاء املنتج يف العامل لال�ستهالك
الب�شري� ،أو تُهدر ،من خالل �سل�سلة الإمدادات الغذائية.
قدر �أن نحو ثلث املكونات ال�صاحلة للأكل من الغذاء
وي َّ
ُ
املنتج لال�ستهالك الب�شري� ،أي ما يعادل نحو  1.3بليون

هدر عاملي ًا ( .)FAO, 2011و�أدى
طن �سنوياً ،ي�ضيع �أو ُي َ
النمو ال�سكاين ،وارتفاع ال�ضغط على الأرا�ضي واملوارد
املائية املحدودة ،وزيادة الطلب على الأغذية ،والقفزة يف
�أ�سعار الغذاء ب�سبب الأزمة الغذائية الأخرية� ،إلى اهتمام
�أكرب على امل�ستويات العاملية والإقليمية والوطنية بق�ضايا
الأمن الغذائي ،و�إلى الرتكيز على �أمور منها خ�سائر ما بعد
احل�صاد يف �إنتاج الغذاء.
ت�صيب خ�سائر ما بعد احل�صاد املنتجات الغذائية كلها،
بكميات وقيم خمتلفة ،لكن ت�أثريها يف الأمن الغذائي
ميكن �أن يكون �أكرب يف البلدان التي تعاين عجز ًا
غذائي ًا ويف البلـدان الرئي�سيـة امل�ستهلكة ل�سلع غذائيـة
كاحلبوب .وت�شكل احلبوب الغذاء الأ�سا�سي الرئي�سي
يف املنطقة العربية ،التي تُعتبرَ املنطقة الأكرث ا�سترياد ًا
للحبوب يف العامل.
قـدر �أن اخل�سائـر ال�سنويـة يف احلبوب يف البلدان
ُي َّ
العربية متثّل نحو  13يف املئة من �إجمايل الإنتـاج
ُرتجم هذه
الإقليمي للحبوب ( .)Al-Zadjali, 2013وت َ
الن�سبة خ�سائر تبلغ نحو  6.6مليون طن من �إنتاج احلبوب
يف املنطقة العربية ،الذي بلغ  51مليون طن عام 2012
(اجلدول .)5
�إلى ذلك ،قـد ت�صل اخل�سـائر يف القمـح امل�ستـورد يف
بع�ض البلدان العربية �إلى  5يف املئةWorld Bank( .
 .)and FAO, 2012ويبلغ متو�سط هذه اخل�سارة يف
البلدان العربية نحو  3.3مليون طن ،بقيمة تبلغ نحو 1
بليون دوالر .وتبلغ القيمة الإجمالية خل�سائر احلبوب ما
بعد احل�صاد والقمح امل�ستورد نحو  3.5بليون دوالر وفق
�أ�سعار الواردات عام .2011
تعزى الأ�سباب الرئي�سية لهذه اخل�سائر �إلى �أ�ساليب
غري منا�سبة يف ح�صاد املحا�صيل ومعاجلتها ونقلها
وتخزينها� ،إلى جانب لوج�ستيات غري فاعلة تتعلق
ب�سل�سلة الإمدادات امل�ستوردة .ويف �ضوء �أهمية احلبوب
للأمن الغذائي يف املنطقة العربية ،ال بد من اتخاذ تدابري
حازمة لتقلي�ص خ�سائر احلبوب على امتداد �سل�سلة
الإمدادات الغذائية .فهذه اخل�سائر ال متثّل جمرد هدر يف
الإمدادات الغذائية واملوارد الطبيعية ،مبا فيها الأرا�ضي
واملياه والطاقة والأ�سمدة واملبيدات والعمالة ،بل هي �أي�ض ًا
ت�سبب �ضرر ًا للبيئة ب�سبب انبعاثات غازات الدفيئة.
وقد �أثارت الأزمة الغذائية الأخرية اهتمام ًا جديد ًا
ب�إجراءات فاعلة ملكافحة خ�سائر ما بعد احل�صاد.

37

38

الف�صل 1

و�ضع الأمن الغذائي واملوارد الزراعية
فاال�ستثمار املطلوب للحد من هذه اخل�سائر متوا�ضع
ن�سبياً ،مقارنة بعائداته التي ترتفع ب�سرعة مع الزيادات
احلا�صلة يف �سعر ال�سلعة (.)World Bank et al., 2011a
ت�ستدعي الفجوة الغذائية املت�سعة يف البلدان العربية يف
ظل حمدودية الأرا�ضي ال�صاحلة واملياه ،اهتمام ًا �أكرب
بتقلي�ص اخل�سائر الغذائية يف جميع مراحل �سل�سلة
الإمدادات الغذائية ،ودمج التدابري يف مقاربة متكاملة
حتقق الإمكانات الزراعية ب�شكل تام.

و� .إعادة ا�ستخدام املياه
ت�ستخدم مياه ال�صرف يف الزراعة ب�شكل متزايد (World

 .)Bank, 2010ويف البلدان املجهدة مائياً ،كالبلدان
العربية ،ميكنها تقلي�ص �شح املياه وتو�سيع امل�ساحات
املروية لإنتاج الغذاء .لكن ما مل تُعا َلج �إلى م�ستويات
منا�سبة ،ف�إن ا�ستخدامها لأغرا�ض زراعية يفر�ض �أخطار ًا
جدية على ال�صحة العامة والبيئة.
ي�صل حجم مياه ال�صرف البلدية (املنزلية وال�صناعية)
املنتجة يف املنطقة العربية �إلى نحو  14,310ماليني مرت
مكعب �سنوياُ ،يعا َلج منها  6872مليون مرت مكعب
( ،)FAO, 2013متثّل  48يف املئة من الإنتاج الإجمايل،
ُ�ستخدم
ُ�صرف الكمية املتبقيـة من دون معاجلـة .وت
َ
فيمـا ت َّ
كمية متوا�ضعة من مياه ال�صرف املعاجلة يف الزراعة.
مثالً ،ت�ستخدم م�صر والأردن واملغرب وتون�س نحو  9يف
املئة فقط منها يف الري .وت�ستخدم بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي ال�ستة  1.4مليون مرت مكعب يومي ًا من مياه
ال�صرف املعاجلـة يف الزراعـة ( ،)World Bank, 2010ما
ي�ساوي  511مليون مرت مكعب �سنوي ًا �أو نحو  37.3يف
املئة من �إجمايل مياه ال�صرف املعاجلة البالغ حجمها نحو
 1370مليون مرت مكعب �سنوي ًا (.)FAO, 2013
ويعود ارتفاع ن�سبة املياه العادمة املعاجلة امل�ستخدمة
زراعي ًا يف بلـدان جمل�س التعـاون اخلليجي مقارنـة
ببقيـة البلدان العربية �إلى ال�شح ال�شديد يف مـواردها من
املياه العذبة ،وال�ضغط الهـائل على هذه املوارد ب�سبب
ال�سحب لال�ستخـدام الزراعي� ،إ�ضافة �إلى تبني معايري
حم�سنـة للمعاجلظة ل�ضمان اال�ستـخدام الآمن ملياه
َّ
ال�صرف املعاجلة.
لكن على رغم ال�ضغط الكبري للري على موارد املياه العذبة
يف معظم البلدان العربية ،تبقى �إمكانات مياه ال�صرف
غري م�ستغلة زراعي ًا �إلى حد كبري .فتوافر املياه للري يقل�ص

الطلب على املياه «امل�ستعادة» .فحني يتاح للمزارعني �أن
يختاروا بني املياه امل�ستعادة واملياه العذبة ،يف�ضلون الثانية
على رغم ارتفاع التكـاليف .وتدفعهم �إلى هذا اخليار
الإعتـبارات االجتماعيـة والقيود املفرو�ضة على �إعادة
ا�ستخـدام املياه يف �إنتاج املحا�صيل (.)World Bank, 2011
يف العامل العربي ،حيث يعتمد �إنتاج الغذاء يف �شكل كبري
على الزراعة املطرية وترتاجع موارد املياه العذبة ال�شحيحة
ب�سرعة ،يجب ت�شجيـع البديل املتم ّثل ب�إعادة ا�ستخدام املياه
للري ودعمـه« .فالتحول من الزراعة املطرية (املعتمدة
على ميـاه الأمطـار) �إلى الـزراعة املروية ميكن �أن يزيد
غالل معظم املحا�صيل بن�سب ترتاوح بني  100و 400يف
املئـة ،و�أن ي�سمح بـزراعة حما�صيل خمتلفة ذات قيمـة �أكرب
على �صعيد املدخول» (.)FAO, 2010
ميكن عزو حمدودية �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف يف
الزراعة ،خ�صو�ص ًا يف املنطقة العربية� ،إلى م�سائل
اقت�صادية و�صحية وم�ؤ�س�سية وبيئية .فتعزيزها يتطلب
التم�سك بخطوط توجيهية وتبني ا�سرتاتيجيات تف�ضي
�إلى �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف بطريقة م�ستدامة
وم�أمونة ،تدعمها مقاربة �إدارية تزيد الوعي العام وت�ؤ�س�س
ويذكَ ـر
للثقة ،ومواقف جديدة من �إعادة ا�ستخدام امليـاهُ .
�أن يف بع�ض البلدان التي حققت تقدم ًا مهم ًا يف �إعادة
ا�ستخـدام امليـاه ،مثـل تون�س والأردن ودول اخلليج،
حظيت الأنظمة املحلية �أو احلكومية املعنية دعم ًا من
خطوط توجيهية وطنية وفر�ض �شروط �أ�سا�سية ملعاجلة
مياه ال�صرف و�إعادة ا�ستخدامها يف �شكل �سليم (World
.)Bank, et al., 2011

ز .املياه االفرتا�ضية
امل�ضمنة يف �إنتاج املنتجات
املياه االفرتا�ضية هي تلك
َّ
الزراعية .وهي تُطرح كخيار للبلدان التي تعاين �شح ًا يف
املياه ،ملواجهة م�سائل الأمن الغذائي با�سترياد املنتجات
الغذائية التي تتطلب مياه ًا بكثافة عالية ،وا�ستخدام
مواردها املائية املحلية املحدودة يف �إنتاج �سلع ذات قيم
عالية تتطلب مياه ًا بكثافة �أقل .وهي �أ�سا�س ًا نظرية
اقت�صادية ال تقارب اجلوانب ال�سيا�سية واالجتماعية
والبيئية الأو�سع للأمن الغذائي.
يف هذا ال�صدد ،فان مبد�أ املياه االفرتا�ضية ،ك�أداة يف
�سيا�سة مقاربة العالقة التالزمية بني املياه والغذاء،
يتغا�ضى عن واقع �أن ال�سوق العاملية لي�ست ملعب ًا مت�ساوق ًا.
فهو يغفل املخاوف ب�ش�أن ال�سيا�سات التجارية الدولية
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املتعلقة باملنتجات الزراعية ،وت�أثري هذه ال�سيا�سات على
التنمية الزراعية ومعي�شة املجتمعات الزراعية يف البلدان
امل�ستوردة للأغذية.
لكن على رغم هذه التحفظـات ،يبقى مبد�أ املياه
االفرتا�ضية مفيد ًا يف �سياق الو�ضع املائي لبلد ما والـدور
الإجمـايل للـزراعة يف التنميـة االقت�صادية واالجتماعية.

ح .التكيف مع التغري املناخي
الإنتاج الغذائي يف املنطقة العربية مقيد بالأرا�ضي
املحدودة واملوارد املائية ال�شحيحة .وميكن �أن يتعر�ض ملزيد
من املتاعب ب�سبب تغري املناخ الذي يتوقع �أن ي�ؤثر يف جميع
املناطق والبلدان عرب العامل ،ولو بدرجات متفاوتة« .مل
تعد امل�س�ألة تتعلق باحتماالت ح�صول تغري املناخ �أو عدم
ح�صوله ،بل بال�شكل الذي �سيتجلى فيه �إقليمي ًا وحملي ًا
ومبا ميكن فعله �إزاء ذلك» (.)Tolba and Saab, 2009
ُيتوقَّ ع لتداعيات تغري املناخ على الأمن الغذائي ،يف
املنطقة العربية خ�صو�صاً� ،أن تظهر �أ�سا�س ًا من خالل
ت�أثريه يف الأرا�ضي واملوارد املائية .فالبلدان العربية التي
تعاين �أ�ص ًال �إجهاد ًا مائي ًا �ستواجه على الأرجح تراجعات

�إ�ضافية يف الغالل الزراعية ،مبا ي�ؤثر �سلب ًا يف املداخيل
الريفية والأمن الغذائي (.)Verner, 2013
ُتعتبرَ �إنتاجية املحا�صيل �أ�سا�سية يف حت�سني الإمدادات
الغذائية يف البلدان العربية .ووردت يف بع�ض الدرا�سات
تقديرات �أولية لت�أثري تغري املناخ يف غالل املحا�صيل.
توقع �أن ي�سبب يف م�صر تراجع ًا يف الإنتاجية
مثالًُ ،ي َّ
(طن للفدان) بواقع  11يف املئة للرز ،و 18يف املئة
لل�شعري ،و 19يف املئة للذرة ،و 18يف املئة للقمح،
بحلول  ،2030مقارنة بالعـام املرجعي AOAD,( 2006
 .)2010كذلك �صدرت حتذيرات من التداعيات اخلطرية
لتغري املناخ على الزراعـة يف البلدان العربية ،ومعظمها
توقع
مروية ترويها الأمطـار .فغالل املحا�صيل البعلية ُي َّ
�أن تتذبذب تنازلي ًا ب�شكل متزايد مع مرور الزمن،
لترتاجع مبتو�سط �إجمايل مبقدار  20يف املئة يف البلدان
العربية ونحو  40يف املئة يف اجلزائر واملغرب (World
.)Bank et al., 2009
والإنتاجية الزراعية ،خ�صو�صـ ًا يف املناطق املطرية،
حيوية لزيادة �إنتاج الغذاء .وميكن لتغري املناخ �أن ي�شكل
نك�سة جدية يف و�ضع ه�ش �أ�ص ًال للموارد الزراعية.
ويتمثّل التحدي الداهم يف البلدان العربية يف كيفية
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و�ضع الأمن الغذائي واملوارد الزراعية
�إنتاج مزيد من الغذاء بالأرا�ضي الزراعية واملوارد املائية
املتوافرة ،يف مناخ يتغري.
ال بد من الإقرار بالتالزم بني تغري املناخ والأمن الغذائي
واتخاذ التدابري املنا�سبة .فالزراعة مهددة جدي ًا بفعل
املناخ املتغري .ووا�ضح �أن على البلدان العربية تطبيق
�سيا�سات للتخفيف من ت�أثريات تغري املناخ تقوم على
بيانات مناخية مثبتة لكل بلد وعلى مناذج لالحتماالت
امل�ستقبلية.

ط .التعاون داخل الإقليم
يطرح تفاوت موارد الأر�ض واملياه يف البلدان العربية
املختلفة بدي ًال مهم ًا لتعزيز الأمن الغذائي ،ا�ستناد ًا �إلى
ا�ستغالل امليزات الن�سبية يف �إنتاج الغذاء .وقد عبرّ ت
البلدان العربية خالل العقود املا�ضية عن ا�ستعدادها
لتعزيز التعاون العربي لتح�سني الأمن الغذائي الإقليمي.
لكن املنظمة العربية للتنمية الزراعية ت�شري �إلى �أن
ال�سيا�سات االقت�صادية الزراعية يف املنطقة خالل العقود
املا�ضية ُ�ص ِّممت على امل�ستوى الوطني� ،آخذة البعد
العربي بقليل من االعتبار .وبا�ستثناء جمل�س التعاون
اخلليجي ،كان التن�سيق يف ال�سيا�سات االقت�صادية
والزراعية العربية يف حده الأدنى .و�أثبتت التجربة
�أن الزراعة العربية عانت �أ�ضرار ًا كبرية ب�سبب غياب
�سيا�سات التن�سيق على �صعيد الإنتاج وا�ستغالل
الأرا�ضي واملوارد املائية� ،إ�ضافة �إلى التن�سيق ال�ضعيف
يف ال�سيا�سات التجارية (.)AOAD and LAS, 2007
لكي يكون التعاون داخل الإقليم يف الأمن الغذائي فاع ًال،
يتطلب مقاربة تقوم على املواءمة بني اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات الزراعية املحلية ،وتطبيق ممار�سات و�أنظمة
وتدابري وحوافز زراعية تف�ضي �إلى ا�ستخدام كفوء
للموارد ،مع اهتمام خا�ص بتح�سني �إدارة املوارد املائية
وي َعد احلفاظ على القدرة احليوية
الإقليمية امل�شرتكةُ .
املنتجة للأرا�ضي واملوارد املائية �شرط ًا م�سبق ًا لال�ستدامة
الزراعية ،التي ت�شكل حجر الزاوية لإنتاج الغذاء على
امل�ستويات الوطنية وحتت الإقليمية والإقليمية.
ويف حني ُيعتبرَ توافر الغذاء �أ�سا�س ًا واحد ًا من �أ�س�س
الأمن الغذائي ،فان الو�صول �إلى الغذاء يعتمد على
ت�سهيل التجارة الزراعية داخـل الإقليم من خـالل
تقلي�ص احلواجز التجارية �أو �إزالتها ،وعلى حت�سني
املعلومات الت�سويقية ،وت�أمني البنية التحتية لالت�صاالت
والنقل.

ي .التعاون بني الأقاليم
املنطقتان العربية والأفريقية من املناطق الأكثف ا�سترياد ًا
للغـذاء ،خ�صو�ص ًا احلبوب الأ�سا�سية ،لذا متلكان �أ�س�س ًا
م�شرتكة لتعـاون فاعل يف تعزيز الأمن الغذائي .وتكمن
احتماالت تقلي�ص الفجـوة يف �أمنهما الغـذائي يف تقاربهما
يكمل بع�ضها بع�ض ًا.
اجلغرايف وميزاتهمـا الن�سبيـة التي ّ
وتتمتع املنطقـة الأفريقية ب� ٍ
أرا�ض ومـوارد مائيـة كثرية
ن�سبيـ ًا ال تزال غري م�ستغلـة �إلى حد كبري .ويف 1997
–  1999بلغ متو�سط احل�صـة امل�ستخدمة من الأرا�ضي
ال�صاحلة للزراعة يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى
 22يف املئة فقط ( 228مليون هكتار) ،ويبقى ر�صيد
مقداره  803مالين هكتار .وبلغ متو�سط امل�ساحة املروية
 5مـاليني هكتـار خـالل الفرتة نف�سهـا� ،أي  2يف املئة من
امل�ساحـة ال�صاحلـة للزراعـة امل�ستخدمـة .وبلغ ال�سحب
املائي للري  2يف املئة من �إجمايل املوارد املائية املتجددة،
البالغـة  3450بليون مرت مكعب (.)FAO, 2002a
من جهة �أخرى ،يقت�صر التو�سع يف الأرا�ضي ال�صاحلة
للزراعة يف املنطقة العربية على �أقل من ثالثة ماليني
هكتار ( ،)Solh, 2013وتعاين املوارد املائية الطبيعية
ال�شحيحة �أ�ص ًال �إجهاد ًا مفرط ًا ب�سبب الري الذي ي�ستهلك
 66يف املئة منها (اجلدول  .)8و�إذ �أدركت بع�ض البلدان
العربية التي متلك ر�أ�س مال قاب ًال لال�ستثمار حمدودية
مواردها الزراعية وتعر�ض �أمنها الغذائي له�شا�شة
الإمدادات الغذائية و�أ�سعار الغذاء يف �أ�سواق العامل يف
امل�ستقبل ،فقد عمدت �إلى الإنتـاج الزراعـي يف اخلـارج ،يف
بلدان تتمتع ب� ٍ
أرا�ض وموارد مائية وافرة ،مبا فيها بلدان
ويذكَ ر �أن البحرين وم�صر والأردن والكويت
�أفريقيةُ .
وليبيا وقطر واململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية
املتحدة ح�صلت بالفعل على � ٍ
أرا�ض يف بلدان �أخرى ،عربية
وغري عربية ،يف كلتا املنطقتني العربيـة والأفريقية.
وبلغت م�ساحة الأرا�ضي التي ح�صلت عليها هذه البلدان
ُ�ستخدم لإنتاج حما�صيل
 7.462مليون هكتار� ،ست
َ
خمتلفة ،ويكون ن�صيب احلبوب (القمح والرز والذرة)
ح�صة كربى يف امل�ساحة
املح�صلة (.)UNEP, 2011
ّ

 .Vخال�صة وتو�صيات
ت�سعى البلدان العربية �إلى االكتفاء الذاتي الغذائي منذ عقود
كثرية ،لكن �أمنها الغذائي اليوم يبقى معتمد ًا ب�شدة على
امل�صادر اخلارجية .ومبا �أنها �أكرث مناطق العامل ا�سترياد ًا
للحبوب ،التي تعترب الغذاء الأ�سا�سي الرئي�سي فيها ،فقد
�أعادت �أزمة الغذاء يف  2008 – 2007وتداعياتها �إثارة
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االهتمام بالأمن الغذائي العربي ،مع �إعطاء �أولوية ق�صوى
للإنتاج املحلي.
ويف م�سعاها �إلى تعزيز االكتفاء الذاتي الغذائي ،تواجه
البلدان العربية حتديات جدية ب�سبب حمدودية الأرا�ضي
ال�صاحلة واملوارد املائية ال�شحيحة ،املرهقة بب�صمة ثقيلة
�أ�ضعفت قدرتها احليوية على حتديد خدماتها و�ضمان
اال�ستدامة الزراعية.
وعلى رغم حمدودية املوارد الزراعية وفقرها ،ثمة �إمكانات
مهمة لتعزيز االكتفاء الذاتي الغذائي ،من خالل عدد من
اخليارات �ضمن مقاربة �شاملة تف�ضي �إلى ا�ستدامة زراعية،
�إ�ضافة �إلى النظر يف خيارات �إ�ضافية يف �سياق املنظور
الأو�سع للأمن الغذائي .ويف غياب مقاربة واحدة �صاحلة
جلميع احلاالت ،ثمة جمموعة من التو�صيات ،انبثقت من
احلاجة �إلى تعزيز الرعاية وال�سيا�سات والقرارات ال�صائبة
القائمة على العلم واملعرفة ،يف ال�سعي الى �ضمان الأمن
الغذائي .وهي الآتية:
�أ .اعتماد �سيا�سات وممار�سات زراعية ،وتكنولوجيات
مكيفة ،يف �إطار من القوانني والقواعد والأنظمة
التي ت�ؤدي �إلى اال�ستخدام الفاعل وامل�ستدام للأرا�ضي
وموارد املياه ل�ضمان جتديد خدماتها الإيكولوجية
واالقت�صادية واالجتماعية والبيئية.

ب .اعتماد نهج �شامل ومتكامل للعالقة التالزمية بني
املاء الغذاء والطاقة ،جلني �أق�صى املنافع من روابطها
املت�شابكة.
ج .االقت�صاد باملياه من خالل زيادة كفاءة الري ،عرب
�إعادة ت�أهيل نظم نقل املياه و�صيانتها ،وا�ستخدام
الطرق احلديثة للري الزراعي.
د .زيادة �إنتاجية املحا�صيل يف النظم املروية واملطرية،
خ�صو�ص ًا احلبوب ،عامل �أ�سا�سي لتعزيز االكتفاء
الذاتي من الغذاء ،وت�ستدعي ت�أمني التمويل
الكايف للم�ؤ�س�سات واملنظمات املتخ�ص�صة بالبحوث
الزراعية لتكثيف بحوثها من �أجل تطوير �أ�صناف من
املحا�صيل عالية الغلة ،ومقاومة للملوحة ،ومتحملة
للجفاف.
هـ .حت�سني �إنتاجية املياه ،من خالل �إنتاج كمية �أكرب من
املحا�صيل بكمية �أقل من املياه ،يتطلب ممار�سات
زراعية قائمة على املعرفة ،وتقيد املزارعني ب�أ�ساليب
وحوافز لالقت�صاد باملياه الزراعية ،مبا يف ذلك
الت�سعري املنا�سب ملياه الري.
و .ت�شجيع اال�ستخدام الآمن ملياه ال�صرف عن طريق
معاجلتها يف �شكل منا�سب لأغرا�ض الري ،بدعم
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و�ضع الأمن الغذائي واملوارد الزراعية
ت�أثريها يف الزراعة املحلية والدور الذي تلعبه يف
.تنمية االقت�صاد الوطني
 يتطلب تعزيز التعاون العربي �ضمن الإقليم يف جمال.ي
الأمن الغذائي املواءمـة والتن�سيق بني اال�سرتاتيجيات
 مع اهتمام خا�ص،وال�سيا�سات الزراعية الوطنية
.ب�إدارة موارد الأرا�ضي واملياه وكفاءة ا�ستخدامها
 يقت�ضي تعزيز �إمكانات الو�صول �إلى الغذاء على.ك
امل�ستوى الإقليمي ت�سهيل التجارة البينية يف املنتجات
الزراعية من خالل تقلي�ص احلواجز التجارية �أو
 وت�أمني، وحت�سني املعلومات الت�سويقية،�إلغائها
.البنية التحتية لالت�صال والنقل
 تعزيز التعاون يف جمال الأمن الغذائي بني.ل
 مثل التعاون بني البلدان العربية،بلدان اجلنوب
 نظر ًا �إلى،ً هو خيار ي�ستحق اعتبار ًا عاليا،والأفريقية
،القرب اجلغرايف بني املنطقتني العربية والأفريقية
واملزايا التكاملية يف املوارد الزراعية ور�ؤو�س الأموال
.القابلة لال�ستثمار
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�إداري وخطوط توجيهية وطنية لرفع الوعي العام
وبناء الثقة وت�شكيل مواقف جديدة من �إعادة
ا�ستخدام املياه ومنافعها االقت�صادية واالجتماعية
.والبيئية
	�إعطاء اهتمام �أكرب للحد من خ�سائر املحا�صيل بعد.ز
،احل�صاد على امتداد �سل�سلة الإمدادات الغذائية
ف�ض ًال عن اخل�سائر الناجمة عن عدم كفاءة �سل�سلة
 وثمة حاجة �إلى بنية.التوريد ولوج�ستيات اال�سترياد
 ومرافق لوج�ستية كفوءة ومنا�سبة،حتتية منا�سبة
.للحفاظ على نوعية املنتجات الغذائية وجودتها
 احلد من ت�أثري تغري املناخ على �إمدادات الغذاء.ح
ي�ستدعي �ضرورة تنفيذ �سيا�سات وتدابري تخفيف
 مبنية عن بيانات مناخية �صحيحة ومناذج،وتكيف
.للت�أثريات املتوقعة
 يتطلب احل�صول على الغذاء من خالل مفهوم «املياه.ط
االفرتا�ضية» تقييم ًا �شام ًال للتداعيات ال�سيا�سية
 خ�صو�ص ًا،واالقت�صادية واالجتماعية والبيئية
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الف�صل 2
دور العلم والتكنولوجيا يف تعزيز الأمن الغذائي
حممود ال�صلح

البيئة العربية :الأمن الغذائي

ُعتب املنطقة العربية �أكرث املناطق ا�سترياد ًا للحبوب يف العامل ،مع فجوات مت�سعة بني الطلب والإنتاج ،ما يجعلها عر�ضة يف �شكل متزايد
ت رَ
لال�ضطرابات العاملية والأ�سعار ال�سوقية املت�صاعدة للغذاء .وثمة حاجة ملحة لتغيري مقاربة بلدان املنطقة للأمن الغذائي .فاليوم ميكن للتطورات
املحققة يف البحوث الزراعية والتقدم التكنولوجي �أن تقلب االجتاه ر�أ�س ًا على عقب ،و�أن ت�ضع البلدان العربية على طريق االكتفاء الذاتي ،حتى مع
املوارد الطبيعية النادرة.
تتطلب الأنظمة البيئية الزراعية املتعددة يف املنطقة مقاربة ذات �شقني لتعزيز الإنتاجية ،ت�شمل تكثيف الإنتاج ب�شكل م�ستدام يف املناطق التي
تتوافر فيها فر�ص �أكرب ن�سبي ًا للو�صول �إلى املياه ،وبناء مرونة وقدرة على التعايف يف الأرا�ضي الهام�شية حيث يتعر�ض املزارعون �إلى اجلفاف،
الذي ي�صبح �أكرث تكرار ًا مع تغري املناخ .ويف كل من ال�شقني ،يجب �أن تكون التنمية الزراعية امل�ستدامة القوة الدافعة ل�ضمان قدرة املوارد الطبيعية
النادرة على ا�ستدامة �إنتاج غذائي بعيد الأجل .وهذا يتطلب مقاربة متكاملة لزيادة الإنتاجية ،ت�شمل حت�سني املحا�صيل والرثوة احليوانية،
وتعزيز �إدارة املوارد الطبيعية ،وتطوير �سيا�سات متكينية وقدرة م�ؤ�س�سية.
خالل العقود الثالثة املا�ضية� ،أظهرت ال�شراكات البحثية بني املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (�إيكاردا) و�أنظمة البحوث
تقدم �أ�صناف مطورة
الزراعية الوطنية ) (NARSيف البلدان ذات الأرا�ضي اجلافة ،قدرة التقنيات املح�سنة واملبتكرة على حت�سني الإنتاجية .مثالًّ ،
من القمح ،ذات �إنتاجية �أعلى وقدرة �أكرب على حتمل اجلفاف وامللوحة والآفات ،فر�صة حقيقية للبلدان العربية لزيادة �إنتاجها الغذائي ب�شكل
ملمو�س .وميكن احل�صول �أي�ض ًا على مكا�سب كبرية من جمموعة تقنيات �أثبتت قدرتها على تعزيز �إنتاجية املياه ،وا�سرتاتيجيات التكامل بني
املحا�صيل والرثوة احليوانية التي ثبتت قدرتها على تعزيز املرونة واملداخيل للمزارعني املفتقرين �إلى املوارد يف الأرا�ضي الهام�شية.
وتُعترب حالة �سورية ،التي حتولت من بلد م�ستورد للقمح �إلى بلد م�صدر له م�ستفيدة من �أنواع حم�سنة للمحا�صيل بالرتافق مع تقنيات لإدارة املياه
و�سيا�سات متكينية ،دلي ًال وا�ضح ًا على الدور الذي ي�ستطيع العلم والتكنولوجيا ت�أديته حني ُيط َّبقان يف مقاربة متكاملة.
يف ما ي�أتي بع�ض االبتكارات الواعدة للبلدان العربية:
املح�سن الرائج
•�أ�صناف حم�سنة من القمح القا�سي :تعطي غلة �أكرب بنحو  130يف املئة مقارنة بالبذار التقليدي و 40يف املئة مقارنة بالبذار ّ
�شعبي ًا يف م�صر.

•�أ�صناف من القمح تتحمل احلرارة� :أتاحت �إنتاج القمح جنوب اخلرطوم يف ال�سودان ،حيث كانت درجات احلرارة املرتفعة حتول دون زراعته.
•�آالت لزراعة امل�ساكب املرتفعةُ ،ط ِّورت لال�ستخدام يف �أرا�ض جمز�أة :وفرت ما متو�سطه  24يف املئة من مياه الري ،وزادت غالل القمح بنحو
 34يف املئة يف ملكيات زراعية �صغرية يف م�صر ،وهي تنت�شر الآن يف بلدان �أخرى مثل العراق وال�سودان واملغرب ونيجرييا.

•تقنيات للزراعة من دون تربة :تزيد �إنتاجية املياه والغالل للمحا�صيل النقدية بن�سبة  50يف املئة ،وثمة حوافز وطنية اليوم لتعزيز اعتمادها
يف ُعمان والإمارات وقطر والبحرين.

لكن ثمة فجوات كبرية تعيق التقدم امل�ستدام يف البلدان العربية .ومن �أجل �إطالق الإمكانية الكاملة للعلم والتكنولوجيا يف املنطقة ،يجب �إعطاء
�أولوية للتدابري الآتية:
•ا�ستثمار �أكرب يف العلم والتكنولوجيا
•تعزيز ال�سيا�سات التمكينية

•اال�ستثمار يف �أنظمة البحوث الزراعية الوطنية

•التكثيف امل�ستدام لأنظمة �إنتاج القمح الذي ي�ؤدي دور ًا �أ�سا�سي ًا يف الأمن الغذائي
•الإر�شاد الزراعي و�آليات فاعلة لنقل التكنولوجيا
•تنمية القدرات والدعم امل�ؤ�س�سي

•�شراكات مبتكرة ،خ�صو�ص ًا بني القطاعني العام واخلا�ص
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 .Iمقدمة
التحديات العاملية للأمن الغذائي وارتفاع �أ�سعار
ت�ؤثّ ر
ّ
الأغذية ،ال �سيما حما�صيل احلبوب الرئي�سية ،ت�أثري ًا
خطري ًا على البلدان العربية ،باعتبار �أن املنطقة هي �أكرب
م�ستورد للحبوب يف العامل .فقد ا�ستوردت البلدان العربية
 65.8مليون طن من حما�صيل احلبوب عام  ،2010يف
حني ا�ستوردت �آ�سيا  58.8مليون طن على رغم �أن عدد
ويقدر
�سكانها �أكرب بكثري من عدد �سكان البلدان العربيةّ .
�أن ي�صل اعتماد املنطقة املتزايد على واردات الغذاء �إلى
تعر�ض
 115بليون دوالر �سنة  ،2020وهو اجتاه يزيد من ّ
هذه البلدان ملخاطر تقلبات �أ�سعار الغذاء العاملية ،ناهيك
عن ت� ّأخر التنمية يف املناطق الريفية حيث ت�شكل املحا�صيل
واملوا�شي عماد مداخيل الأ�سر.
اله�شا�شة ال�شديدة للأمن الغذائي يف البلدان العربية� ،إلى
النمو ال�سريع لتعدادها ال�سكاين ،ي�س ّلطان ال�ضوء
جانب
ّ
املا�سة �إلى الرتكيز على التنمية الزراعية.
على حاجة املنطقة ّ
يزود هذه البلدان بالأدوات والقدرة
ودعم البحوث املبتكرة ّ
الالزمة لزيادة الإنتاجية والتنمية امل�ستدامة لالقت�صاد
التقدم احلا�صل يف البحوث الزراعية
الريفي .ومن �ش�أن
ّ
وتطور التكنولوجيا �أن ي�ساعد يف �إطالق �إمكانات �أنظمة
ّ
�شح املوارد الطبيعية،
مع
حتى
ة،
املناطق
يف
إنتاج
ال
اجلافّ
ّ
مما ميكّ ن البلدان العربية من حتقيق زيادة ملمو�سة يف
االكتفاء الذاتي الغذائي.

 .IIحالة البحوث الزراعية
يف البلدان العربية
نُ�شرت املراجعة الأكرث �شمو ًال عن حالة البحوث الزراعية
يف البلدان العربية عام .)Casa et al., 1999( 1999
ومنذ ذلك احلني� ،أجرت مبادرة «م� ّؤ�شرات العلوم الزراعية
والتكنولوجيا» مزيد ًا من التحليالت ،ون�شرت ملخّ �صات
عن ال�سودان ( ،)Beintema and Faki, 2003وموريتانيا
( ،)Stads et al., 2004واملغرب وتون�س (Stads and Kissi,
 ،)2005والأردن و�سورية (.)Beintema et al., 2006
جمعت مراجعة �سنة  1999بيانات عن حالة االقت�صاد
و�شددت
والزراعة يف بلدان غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقياّ ،
على الدور اال�سراتيجي املحتمل للبحوث الزراعية يف
التحديات الغذائية ال�صعبة التي تواجه هذه
التغ ّلب على
ّ
البلدان على املديني الطويل والق�صري .وراجعت �أي�ض ًا
�أنظمة البحوث الزراعية الوطنية يف  13بلد ًا عربي ًا هي:
البحرين ،واجلزائر وم�صر والعراق والأردن ولبنان وليبيا
واملغرب وال�سودان و�سورية وتون�س والإمارات العربية
املتحدة واليمن (انظر قائمة امل�ؤ�س�سات البحثية الرئي�سية
يف البلدان العربية).
تنوع بيانات �أنظمة البحوث الزراعية
�أظهرت املراجعة ّ
الوطنية من حيث الهيكلية واملوارد والأن�شطة البحثية
تنـوع البلدان ذاتهـا.
والإنتاجية ،مـا عكـ�س بدوره ّ
مع ذلك ،وجدت بع�ض اخل�صائ�ص امل�شرتكة بني هذه
الأنظمة .وبا�ستثناء املغرب وبع�ض البلدان اخلليجية،
تراجع اال�ستثمار يف البحوث الزراعية من �أجل التنمية
متخ�ضت عنها
(ال�شكل  ،)1وال تزال النتائج الآتية التي ّ
املراجعة�صحيحة:
تخ�ص�ص البلدان العربية واحد ًا من �أدنى �أرقام الإنفاق
• ّ
العام على البحث والتطوير الزراعي مقارنة بالأقاليم
الأخرى يف العامل (اجلدول .)1
•�أن�شئت معظم �أنظمة البحوث الزراعية الوطنية بعيد
للنمو
اال�ستقالل ،لذا كان �أمامها مت�سع من الوقت
ّ
والتطور .ويف �سبعينات وثمانينات القرن الع�شرين،
ّ
�شهد العديد من هذه الأنظمة يف البلدان العربية
وقدم م�ساهمات كبرية يف املعرفة .غري
منو ًا �سريع ًا ّ
ّ
�أن بع�ض املكا�سب التي حتقّ قت يف بلدان مثل لبنان
تبددت
واجلزائر وال�سودان والعراق وم�صر و�سورية ّ
امل�ستقرة
نتيجة التغيرّ ات ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�ساتية غري
ّ
التي طر�أت يف ال�سنوات الأخرية و�أثّ رت على �أدائها.
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مع ّدالت من ّو الإنفاق العام على البحوث الزراعية2000 - 1981 ،

10

8

6

معدل النمو ال�سنوي ()%
ّ

4

2

0

دخل مرتفع

دخل منخف�ض
 +متو�سط

�أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

غرب �آ�سيا
و�شمال �أفريقيا

�أفريقيا جنوب ال�صحراء

�آ�سيا واملحيط الهادئ

-2

امل�صدر:

Beintema and Stads, 2008.

81-1976

•تت�سم �أنظمة البحوث الزراعية الوطنية يف البلدان
املتميزين
العربية بال�ضعف يف اجتذاب الباحثني
ّ
واالحتفاظ بهم ،مقارنة باجلامعات البحثية حيث
الفر�ص املهنية والرواتب �أكرث تناف�سية .وال تزال
املتقدمة حت�صل على �أموال
غالبية امل�ؤ�س�سات البحثية ّ
وموارد قليلة مقارنة بكليات الزراعة.
•�شكّ ل امل�ستوى املنخف�ض ن�سبي ًا للموارد الب�شرية
واملالية واملادية ق�ضية رئي�سية للعديد من الأنظمة
الوطنية للبحوث الزراعية .فكثري من البلدان ال
متتلك القدرة على ا�ستخدام موظفني علميني
وتقنيني دائمني يف املناطق التي حتتاج �إليهم حاجة
ما�سة ،مثل املناطق البيئية الزراعية الأقل جاذبية
ّ
والأنظمة الزراعية الأقل �إنتاجية .وي�ؤثّ ر ذلك على �أداء
الأنظمة الوطنية للبحوث الزراعية يف حتقيق الأمن
الغذائي ،وي�ؤدي �إلى عدم توازن الأن�شطة البحثية
و�ضعف العالقات مع منظمات التنمية املوجودة يف
تلك املناطق .ويف حني طر�أ بع�ض
التح�سن وبد�أ
ّ
مزيد من هذه الأنظمة امل�شاركة يف �أن�شطة بعيدة
عن املركز ،ف�إن التغيري بطيء .ويتوقّ ع �أن يربز مزيد

91-1981

اجلدول 1

2000-1991

�إجمايل الإنفاق العام على البحث والتطوير الزراعي للبلدان
ذات الدخل املنخف�ض واملتو�سط وفق ًا للإقليم2000 ،

البلدان ذات الدخل
املنخف�ض واملتو�سط
وفق ًا للإقليم والبلدان

الإنفاق العام على البحث
والتطوير الزراعي
(مليون دوالر )2005

دوالر
�أمريكي

(عدد البلدان)

مكافئ القدرة
ال�شرائية
للدوالر

الن�سبة املئوية للح�صة
من الإجمايل العاملي
دوالر
�أمريكي

مكافئ القدرة
ال�شرائية
للدوالر

�أفريقيا جنوب ال�صحراء ()45

561

1,239

3

5

ال�صني

795

1,891

4

8

الهند
�آ�سيا واملحيط الهادئ ()26

433

1,301

2

6

1,848

4,758

10

20

الربازيل

674

1,209

4

5

والبحر الكاريبي ()25

1,435

2,710

8

12

613

1,412

3

6

�أمريكا الالتينية

غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا
امل�صدر:

()12

Beintema and Stads, 2008.
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الف�صل 2

دور العلم والتكنولوجيا يف تعزيز الأمن الغذائي
من التوازن يف التنمية بني املناطق مع ا�ستمرار
عمليات الالمركزية ال�سيا�سية واالقت�صادية .غري �أن
الالمركزية تتوقّ ف على اال�ستقرار ال�سيا�سي وااللتزام
ال�سيا�سي واملايل بعملية �إجراء البحوث من �أجل
التنمية.
•تعترب املوارد املالية غري الكـافية للتكـاليف الت�شغيلية
حتد من الكفاءة
والر�أ�سماليـة من �أكـرث العوامل التي ّ
البحثيـة .وميكن �أن ت�ؤدي �إعـادة الهيكلة امل�ؤ�س�سيـة،
ملعاجلـة فـائ�ض للمـوظفني وحت�سني نوعية
الباحثني وموظفـي الدعم� ،إلى تعـزيز �إنتاجيـة
البحوث.
•االفتقار �إلى الرقابة والتقييم وحمدودية التعاون
العلمي الدويل والإقليمي يزيدان من تقييد فعالية
�أنظمة البحوث الزراعية الوطنية .وتدرك معظم
املتقدمة مواطن ال�ضعف
امل�ؤ�س�سات البحثية
ّ
هذه وتعمل جاهدة للتغلّب عليها تدريجياً ،عن
طريق تعزيز القدرات الب�شرية ،و�إعداد اخلطط
الإ�سرتاتيجية الوطنية واتخاذ الإجراءات ب�ش�أنها،
وبناء �شراكات داخل العامل العربي وخارجه.
حت�سن يف ما يتعلّق بالربط بني امل�ؤ�س�سات
•طر�أ
ّ
التنموية العامة واخلا�صة ،لكن يجب �أن تويل
الأنظمة الوطنية للبحوث الزراعية مزيد ًا من الرتكيز
على الأن�شطة التي ميكن �أن تع ّزز هذه ال�شراكات،
مثل تدريب كبار املوظفني والقادة ،واالنتداب املوقت
للباحثني �إلى امل�ؤ�س�سات اخلا�صة .وميكن �أي�ض ًا �أن
ت�ساعد �إعادة النظر يف ُن ُهج البحث على �إنتاج مزيد
من العلوم املبتكرة وحتقيق فهم �أف�ضل الحتياجات
املزارعني ،مثل بحوث الأنظمة الزراعية والتنمية
الريفيةاملتكاملة.

 .IIIا�سرتاتيجيات و ُنهج
تعزيز الإنتاجية الزراعية
�أ .ت�صميم النهج بناء على الأنظمة البيئية
الزراعية
يرتبط نطاق زيادة الإنتاجية الزراعية يف �أي �أر�ض زراعية
ارتباط ًا تالزمي ًا بالنظام البيئي الزراعي للمنطقة .ويف
حالة البلدان العربية ،ميكن عموم ًا ت�صنيف الأرا�ضي
اجلافة �إلى نوعني خمتلفني من الأنظمة البيئية الزراعية.
ففي حني توجد �أجزاء من بع�ض البلدان م�ؤاتية ن�سبي ًا
للظروف الزراعية ،ف�إن م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي
والت�صحر ،وهو و�ضع
احلاد
الهام�شية متيل نحو التدهور
ّ
ّ
يهدد �سبل معي�شة ماليني املزارعني الفقراء املعتمدين
ّ
عليها .ويتفاوت هذان النظامان البيئيان الزراعيان تفاوت ًا
كبري ًا يف مواردهما الطبيعية ،ويتط ّلبان ُن ُهج ًا خمتلفة
لزيادة الإنتاجية الزراعية وفق ًا لإمكاناتهما املتاحة:

 .1املناطق ذات الإمكانات املرتفعة مع ظروف
م�ؤاتية ن�سبي ًا
تقدم املناطق التي تنعم ب�أمطار مرتفعة ن�سبي ًا �أو تتوافر فيها
ّ
مياه الري فر�صة كبرية لزيادة الإنتاجية ،وبالتايل ت�ستفيد من
ا�سرتاتيجية تطوير خيارات التكثيف امل�ستدام لأنظمة الإنتاج.
تقدم الأماكن ذات الأمطار املرتفعة ن�سبي ًا و�/أو التي تتوافر
ّ
فيها مياه الري فر�صة كبرية لزيادة الإنتاجية ،وبالتايل
ت�ستفيد من �إ�سرتاتيجية تطوير خيارات التكثيف امل�ستدام
لنظم الإنتاج.

ال�شكل 2

ي�شكل ق�صور البنية التحتية لأنظمة البحوث الزراعية
الوطنية وتدنيّ اال�ستثمارات يف التنمية الزراعية تهديد ًا
للأمن الغذائي يف البلدان العربية باعتباره اجتاه ًا �إقليمي ًا
التحديات �إلى تفاقم هذا ال�سيناريو يف
متزايداً .وت�شري
ّ
النمو ال�سكاين ،وتراجع ن�صيب الفرد من
امل�ستقبل مع
ّ
تغ
وتداعيات
الطبيعية،
املوارد
وتدهور
موارد املياه،
يرّ
(يتطرق الف�صل الأول �إلى ذلك).
املناخ
ّ

زيادة الأر�ض
ال�صاحلة
للزراعة %7

الأق�سام التالية ت�سلّط ال�ضوء على الدور احليوي الذي
ميكن �أن ي�ؤديه العلم والتكنولوجيا يف تغيري الو�ضع
وتعزيز الأمن الغذائي يف املنطقة العربية.

امل�صدر:

م�صادر الزيادة يف �إنتاج الأغذية
زيادة الكثافة
املح�صولية
%21

الزراعة املكثفة
%72

FAO.
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فجوات الغالل والتوافر الن�سبي للأر�ض يف بلدان خمتلفة من العامل

الفئة 1
�أر�ض قليلة متاحة
للتو�سع ،فجوة غالل
منخف�ضة
الفئة 2
�أر�ض مالئمة متاحة
للتو�سع ،فجوة غالل
ّ
منخف�ضة
الفئة 3
�أر�ض قليلة متاحة
للتو�سع ،فجوة غالل
مرتفعة
الفئة 4
�أر�ض مالئمة متاحة
للتو�سع ،فجوة غالل
ّ
مرتفعة

10

8

4 áÄØdG

3 áÄØdG
6

4

2 áÄØdG

1 áÄØdG

2

0

-10

0

-5

5

الأرا�ضي املالئمة مقارنة بامل�ساحة املزروعة (باللوغاريتمات)
امل�صدر:

Fischer and Shah, 2010.

�أمريكا ال�شمالية و�أوقيانيا و�أوروبا ال�شمالية
�أفريقيا
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،جنوب �آ�سيا� ،شرق �آ�سيا واملحيط الهادئ

وفق ًا ملنظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو) ،هناك ثالثة
م�سارات رئي�سية لزيادة �إنتاج املحا�صيل :تكثيف الزراعة،
وتو�سيع الأر�ض ال�صاحلة للزراعة ،وزيادة الكثافة
املح�صولية (ال�شكل  .)2ينطوي تكثيف الزراعة على
ب�سد �أي فجوة قائمة يف الغالل – الفجوة
زيادة الإنتاجية ّ
بني الغالل املحتملة يف ظل الإدارة املثلى والغالل الفعلية
التي جتنى يف املزارع .وميكن تقدير فر�صة التوافر الن�سبي
للأر�ض مبراجعة ن�سبة م�ساحة الأر�ض غري احلرجية وغري
املزروعة املالئمة للإنتاج البعلي (املروي باملطر) مقابل ما
هو مزروع فعلياً .وت�شمل زيادة الكثافة املح�صولية زيادة
حمددة باملحا�صيل.
عدد املرات التي تزرع فيها م�ساحة ّ
تتميز بها البلدان
�شح املوارد الطبيعية التي ّ
وبالنظر �إلى ّ
العربية ،ف�إن زيادة الكثافة املح�صولية لي�ست خيار ًا مالئم ًا.
تتفاوت فجوات الغالل والتوافر الن�سبي للأر�ض تفاوت ًا كبري ًا
يف بلدان العامل ،وميكن ت�صنيفها يف �أربع فئات (ال�شكل
 .)3تقع البلدان العربية يف «الفئة � – »3أر�ض حمدودة
وارتفاع فجوة الغالل .وتعترب زيادة الأر�ض القابلة
للزراعة خيار ًا حمدود ًا للبلدان العربية� ،إذ تبينّ الدرا�سـات

�أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
�أوروبا و�آ�سيا الو�سطى

�أن الأر�ض املتاحة للزراعة البعلية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
تقدر بـ � 2716ألف هكتار – وهي م�ساحة
و�شمال �أفريقيا ّ
�صغرية جد ًا مقارنة ب�أنحاء �أخرى من العامل (اجلدول .)2

اجلدول 2

�إمكانية توافر الأر�ض للزراعة املروية مبياه الأمطار
يف خمتلف الأقاليم ( 1000هكتار)
امل�ساحة
الإجمالية

امل�ساحة < 6

�ساعات

امل�ساحة > 6

�ساعات

�أفريقيا جنوب ال�صحراء
�أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
�أوروبا ال�رشقية و�آ�سيا الو�سطى
�رشق وجنوب �آ�سيا
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
بقية العامل

201,761

94,919

106,844

123,342

93,957

29,387

51,136

43,734

7,400

14,769

3,320

11,450

2,716

2,647

71

52,134

24,554

27,575

املجموع

445,858

263,131

182,727

مالحظات:
 تعك�س البيانات التوافر املحتمل للأر�ض يف املناطق التي تقل فيها الكثافية ال�سكانية عن /25كم.2 العمودان الأخريان يعر�ضان ح�صة الأر�ض بناء على الوقت امل�ستغرق لالنتقال �إىل ال�سوق.امل�صدر:

Deininger and Byerlee, 2011.
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دور العلم والتكنولوجيا يف تعزيز الأمن الغذائي

دعم اال�ستزراع املائي امل�ستدام يف �أبوظبي
عائ�شة البلو�شي وحممد املرزوقي
خالل ال�سنوات الع�شرين �أو الثالثني املقبلة� ،سيتغري �إنتاج الغذاء
العاملي ب�شكل جوهري عما نعرفه اليوم .ولن تكون م�صايد الأ�سماك
ا�ستثنا ًء من ذلك .فطلبات امل�ستهلكني ،الذين �أ�صبحوا �أكرث عدداً وثراء
وتذوقاً ،باتت اليوم تتجاوز الإمدادات التقليدية لكثري من �أنواع الغذاء.
ونتيجة لذلك ،تواجه ال��دول حتدي ًا يتمثل يف تطوير طرق جديدة
ومبتكرة لتعزيز الإم��دادات العاملية من الغذاء للأ�سواق التجارية
والأ�سواق املختلفة .ويف قطاع م�صايد الأ�سماك� ،سيكون هذا التحدي
ُملح ًا ب�شكل خا�ص نظراً لأن املخزون الطبيعي يف تناق�ص م�ستمر
ب�سبب ال�صيد املفرط والتلوث وتغري املناخ.
اال�ستزراع املائي هو عملية تربية الأحياء املائية ،مثل الأ�سماك
والرخويات والق�شريات والنباتات املائية ،ويعترب من �أ�سرع قطاعات
�إنتاج الغذاء منواً يف العامل .واليوم ،ي�أتي ما يزيد على  50يف املئة

من امل�أكوالت البحرية لال�ستهالك الب�شري من اال�ستزراع .وتتوقع
منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة (فاو) �أن ي�ساهم هذا القطاع
بحلول �سنة  2020يف توفري �أكرث من  62يف املئة من امل�أكوالت البحرية
العاملية ،ما يعك�س القدرة الفائقة لهذا القطاع .وقد �أدت املخاوف
املت�صلة بحالة املخزون ال�سمكي العاملي �إلى تطوير تكنولوجيات
اال�ستزراع املائي لتوفري م�صادر بديلة للربوتني ال�سمكي .وترتاوح هذه
التكنولوجيات من عمليات اال�ستزراع الفردية الب�سيطة� ،إلى الأقفا�ص
ال�شبكية العائمة يف املحيطات� ،إلى �أنظمة تدوير املياه العالية الكلفة
والفائقة التقدم.
للوهلة الأولى ،قد يبدو �أن �أبوظبي متتلك فر�ص ًا طبيعية �ضعيفة
لتطوير قطاع اال���س��ت��زراع امل��ائ��ي ،نظراً لطبيعتها الطبوغرافية
ال�صحراوية ومناخها اجل��اف .وم��ع ذل��ك ،فهناك ع��دد من امل��زارع
الناجحة ،وثمة بحوث جارية حول �إنتاج الأن��واع املحلية التي يكرث
الطلب عليها.

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

مزرعة «الإمارات �أكواتيك» لإنتاج الكافيار

�أكرب مزرعة مغلقة يف العامل لإنتاج الكافيار وتربية
احلف�ش بنظام تدوير املياه .القدرة االنتاجية:
 35طن من الكافيار و 400طن من حلم احلف�ش
�سنوي ًا.

مزارع ليوا

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

البيئة العربية :الأمن الغذائي

هناك ع�شرات من من�ش�آت اال�ستزراع املائي يف �إمارة �أبوظبي :نحو 25
مزرعة يف ليوا واملنطقة الغربية ،ومزرعتان يف العني ،وثماين مزارع
يف مدينة �أبوظبي و�ضواحيها ،من �ضمنها مزرعة «الإمارات �أكواتيك»
�أكرب مزرعة لإنتاج الكافيار يف العامل وم�سمكة اجلرف لإنتاج الروبيان.
وتت�ضمن الأحياء امل�ستزرعة :البلطي ،الروبيان ،ال�سيربمي ،احلف�ش
للحم والكافيار .وتنتج معظم هذه املزارع �أ�سماك البلطي على نطاق
�صغري يف برك مبطنة .لكنها ممار�سة غري حمبذة� ،إذ �إن هذه الربك
ت�سرب املياه عادة وتكون معر�ضة للتبخر املفرط بحكم �أنها مك�شوفة،
مما ي�ؤدي �إلى ا�ستخدام غري مثايل ملوارد املياه اجلوفية املحدودة.
يحقق تطوير اال�ستزراع املائي فوائد عديدة لإمارة �أبوظبي ولدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ككل� ،إذ ت�شري الدرا�سات �إلى �أن ال�صيد
اجلائر وتدمري املوائل ال�سمكيـة �أدي��ا �إلى تراجع ينذر باخلطر يف
خمزون الأ�سماك والأحياء البحرية الأخرى .ويعترب الهامور ،بني
جميع الأنواع التي قامت هيئة البيئة – �أبوظبي بتقييم و�ضعها،
الأكرث ت�أثراً بال�صيد .وهو من �أنواع الأ�سماك التي يكرث الطلب عليها
حملي ًا وحتظى ب�أهمية كبرية على نطاق املنطقة .ويقدر �أن معدالت
ا�ستغالل الهامور تزيد على امل�ستويات امل�ستدامة � 6أو � 7أ�ضعاف.
وعالوة على ذلك� ،أظهرت م�سوحات الوفرة التي �أجريت عام 2002
�أن الهامور عموم ًا ا�ستُ نفد حتى �صار ال يتعدى  13يف املئة من الوفرة
التي مت ت�سجيلها عام  .1978ومع ازدياد عدد ال�سكان يف �أبوظبي
على مر ال�سنني ،تو�سعت امل�صايد بغر�ض تلبية الطلب املتزايد على
الأ�سماك الطازجة .ولقد باتت الرتكيبة العمرية ملجموعات �أ�سماك
الهامور «خمتزلة» ب�شكل وا�ضح ،بوجود عدد قليل من الأ�سماك
الكبرية احلجم والعمر .كما �أن الإف��راط يف ا�ستثمار قطاع امل�صايد
ال�سمكية ووجود قوارب �صيد ب�أعداد كبرية جداً �أديا �إلى ا�ستنزاف
الإمدادات حيث تتناق�ص الأ�سماك مبعدالت مرتفعة .وهذا �أ�ضعف
القدرة التكاثرية للمجموعات ال�سمكية.
لذلك ،يوفر اال�ستزراع املائي امل�ستدام ،الذي يرتك �أثراً طفيف ًا �إن مل يكن
ايجابي ًا على البيئة ،فر�صة لتخفيف ال�ضغط على خمزونات الأ�سماك
الطبيعية املتناق�صة ،وفر�صة لتعافيها وجتددها ،عن طريق توفري
م�صدر رزق بديل لل�صيادين وم�صدر �آمن للم�أكوالت البحرية املنتجة
حملي ًا.
من ناحية �أخ��رى ،تتيح مبادرات جتديد املخزون اجليدة الإدارة،
عن طريق �إط�لاق �صغار الأ�سماك من املفرخات ،تعوي�ض الأن��واع
املحلية التي تعر�ضت لال�ستغالل املفرط .كما ميكن ا�ستخدام تقنيات
اال�ستزراع املائي امل�ستدام للحفاظ على التنوع البيولوجي من خالل
ا�ستزراع الأنواع املهددة باالنقرا�ض .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،هناك بع�ض
�أنواع اال�ستزراع  ،مثل ا�ستزراع حمار الل�ؤل�ؤ �أو الأحياء التي تتغذى عن
طريق تر�شيح العوالق ،تتطلب مواقع يف البحر ذات نوعية مياه عالية

اجلودة .في�ؤدي وجود هذه املزارع �إلى حماية هذه املناطق البكر ورفع
جودة املياه يف املنطقة.
تدرك حكومة �أبوظبي الفر�ص التي يقدمها اال�ستزراع امل�ستدام للأحياء
املائية يف دعم اقت�صاد متنوع وامل�ساهمة يف الأمن الغذائي واحلفاظ
على جمموعات ال�سمكية ا ُملهددة .ويجب �أن ترتكز جهود تطوير هذا
القطاع على العوامل الأ�سا�سية الثالثة للتنمية امل�ستدامة امل�س�ؤولة،
وهي الرخاء االقت�صادي وحماية البيئة والرفاه االجتماعي .وت�ستلزم
التنمية امل�ستدامة احلقيقية انعكا�س هذه العوامل الثالثة بالت�ساوي،
�إذ �إن املبادرات التي تقوم على واحد �أو اثنني منها فقط ال ميكن �أن توفر
الفوائد امل�صاحبة للتنمية امل�ستدامة.

ترتكز الإدارة احلكومية الر�شيدة على خم�سة عوامل رئي�سية
 .Iتطوير التخطيط وال�سيا�سات لتعزيز الأهداف امل�ستقبلية
 .IIاتخاذ الإجراءات والقيام بالعمليات الالزمة لتمكني القطاع من
التطور و�إدارته وفق �أهداف ال�سيا�سة.
 .IIIاملراقبة جلمع املعلومات التي متكن احلكومة من حتديد مدى
حتقيق �أهداف ال�سيا�سة وتي�سري الإدارة املتكيفة.
 .IVتباع �آليات التنفيذ لتوجيه �أو تفوي�ض م�س�ؤويل الت�شغيل بالتزام
املتطلبات كافة.
 .Vمتابعة النتائج املوجهة للأهداف لتمكني عملية تقييم مدى
جناح ال�سيا�سات يف حتقيقها.
يف هذا ال�صدد� ،أجنزت هيئة البيئة � -أبوظبي م�ؤخراً مبادرة خللق
ظروف م�ؤاتية لتنمية قطاع اال�ستزراع املائي يف الإمارة عن طريق:
•تطوير الت�شريع البيئي والإطار القانوين لال�ستزراع املائي.
•تخفيف العبء عن م�ستثمري مزارع الأحياء املائية من خالل
التن�سيق بني اجلهات املحلية املخت�صة.
•تعزيز الإدارة امل�شرتكة وت�شجيع �أف�ضل املمار�سات.
تهدف هذه املبادرة �إلى ت�شجيع التنمية الناجحة لال�ستزراع املائي
امل�ستدام يف �أبوظبي ،من �أجل تخفيف ال�ضغط على املخزون ال�سمكي،
وحتقيق توازن التجارة والأمن الغذائي ،والتنمية االقت�صادية ،وخلق
فر�ص عمل ،واملحافظة على املياه اجلوفية الثمينة.
عائ�شة يو�سف البلو�شي ،مديرة ق�سم التنوع البيولوجي البحري يف هيئة
البيئة – �أبوظبي ،وحممد ح�سن املرزوقي ،املدير بالوكالة لدائرة ا�ستزراع
الأحياء املائية يف الهيئة.
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دور العلم والتكنولوجيا يف تعزيز الأمن الغذائي
لذا ،يوفر تكثيف الزراعة �أكرب فر�صة كي تزيد البلدان
العربية �إنتاجها الغذائي عن طريق �سد الفجوات الكبرية
من الغالل .غري �أن تكثيف الزراعة ي�شكّ ل تهديد ًا خطيـر ًا
(التنوع احليوي واملاء والأر�ض
للبيئة واملوارد الطبيعية
ّ
والرتبة) ما مل ميار�س بطريقة م�ستدامة ،ال �سيما يف
ه�شة �أ� ً
صال .لذا يجب
املناطق اجلافّ ة حيث الأنظمة البيئية ّ
�أن يكون االجتاه نحو التكثيف الزراعي امل�ستدام لأنظمة
�سد فجوة الغالل .و�سي�ؤدي ذلك يف نهاية
الإنتاج من �أجل ّ
املطاف �إلى حتديث زراعي وتنمية زراعية م�ستدامة.

من الإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية ل�ضمان املحافظة
على املوارد املحدودة و�إمكانية ا�ستخدامها يف �إنتاج الغذاء
على املدى الطويل .هذا حجر الأ�سا�س يف التنمية الزراعية
امل�ستدامة.
تتط ّلب التنمية الزراعية امل�ستدامة نهج ًا متكام ًال للزراعة،
وتنطوي على جمع �شامل للحلول القائمة على املعرفة
العلمية ،من تكنولوجية وم�ؤ�س�سية واجتماعية ،كما

ال�شكل 4

 .2املناطق ذات الإمكانات املنخف�ضة
الأماكن التي ت�ضم م�ساحات قليلة الأمطار ،مبا يف ذلك
الأرا�ضي الهام�شية ،حمدودة الإنتاجية جد ًا ب�سبب ندرة
املوارد وتتط ّلب التعاي�ش مع فرتات اجلفاف الطويلة،
التكيف مع تفاقم الظروف ب�سبب تغيرّ املناخ.
بالإ�ضافة �إلى ّ
وهكذا تتط ّلب هذه الأماكن بناء املرونة يف النظام الزراعي
التعر�ض للمخاطر ومتكني املزارعني ال�صغار من
خلف�ض ّ
التعايف من «ال�صدمات».

ب .ا�ستخدام نهج متكامل لتحقيق زيادة
ق�صوى وم�ستدامة يف الإنتاجية

النهج املتكامل للتنمية
الزراعية امل�ستدامة

�إدارة املوارد
الطبيعية امل�ستدامة
ومدخالتها

التح�سني الوراثي
للمحا�صيل والرثوة
احليوانية
التكامل
على امل�ستوى امليداين
وم�ستوى املزارعني

الدعم االقت�صادي االجتماعي
وال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سي

بد
�سعي ًا لزيادة الإنتاجية الزراعية يف املنطقة العربية ،ال ّ

ّ
اجلافة :مبادرة مبتكرة
الربنامج العاملي لبحوث �أنظمة الأرا�ضي
ي�ستجيب الربنامج العاملي للبحوث�« ،أنظمة الأرا�ضي اجلافة»،
الذي و�ضعته املجموعة اال�ست�شارية للبحوث الزراعية العاملية
( )CGIARويقوده املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة
(�إيكاردا) ،لالحتياجات والإمكانات املختلفة اختالف ًا وا�سع ًا لفئتني
من الأنظمة الزراعية البيئية ال�سائدة يف املناطق اجلافة حول
العامل� .أُطلق برنامج �أنظمة الأرا�ضي اجلافة عام  ،2013ك�أول
مبادرة بحثية من نوعها ت�ستخدم نهج ًا مبتكراً و�شام ًال للت�ص ّدي
ّ
اجلافة على ال�صعيد العاملي .وخالف ًا
لأنظمة الزراعة يف املناطق
للرتكيز على عدة جوانب للزراعة كل على حدة ،ي�ستهدف الربنامج
الأنظمة البيئية الزراعية ،ويت�ص ّدى للمحا�صيل والرثوة احليوانية
واملراعي والأ�شجار والرتبة واملاء وال�سيا�سات بطريقة متكاملة.
يجمع هذا النهج الت�أثريات املنف�صلة لتح�سني �سبل عي�ش النا�س
بطريقة �أكرث ا�ستدامة ،ويف الوقت نف�سه التمكني من حتقيق الأمن
الغذائي يف البلدان ذات الأرا�ضي ّ
اجلافة على املدى الطويل.

تتعامل �شراكة بني م�ؤ�س�سات بحثية و 28بلداً ،برنامج بحوث
ّ
اجلافـة ،مع نتـائج �أعمـال البحوث من �أجل
�أنظمـة الأرا�ضي
التنمية يف امل��زارع التي قامت بها �إيكـاردا يف �أكرث من  40بلداً
يف ال�سنوات ال�ست والثالثني املا�ضية لتحديد عدد من �أف�ضل
التقنيات وجمموعات ال�سيا�سات التي ت�ساعد البلدان يف حف�ض
املخاطر وحت�سني الأم��ن الغذائي الوطني .وي�ستهدف هـذا
الربنامج خم�سة �أقاليم لإحداث ت�أثريات على املدى الطويل)i( :
غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا )ii( ،غرب �أفريقيا ومناطق ال�سفانا
ّ
اجلافة (� )iiiشرق �أفريقيا وجنوبها� )iv( ،آ�سيا الو�سطى)v( ،
جنوب �آ�سيا.
بوجود عدد من مواقع الأعمال التي �أن�شئت يف املنطقة العربية،
ف�إن الربنامج �سيق ّدم جمموعة مثبتة من التدخالت العلمية
حتو ًال يف الإنتاج الزراعي والأمن
والتقنية التي ميكن �أن حتدث ّ
الغذائي يف البلدان العربية (.)drylandsystems.cgiar.org

البيئة العربية :الأمن الغذائي
ت�شري �إليها ركائزها الثالث :حت�سني املحا�صيل والرثوة
احليوانية� ،إدارة املوارد الطبيعية ،تطوير ال�سيا�سات
والقدرات امل�ؤ�س�سية (ال�شكل .)4
 .1التح�سني الوراثي للمحا�صيل والرثوة احليوانية لتعزيز
الإنتاجية ،وا�ستقرار الإنتاج ،ونوعية املخرجات.
ميكن حتقيق ذلك من خالل ا�ستنباط حما�صيل
وتتحمل الإجهاد ،وثروة حيوانية نوعية
عالية املردود
ّ
ذات خ�صائ�ص من�شودة لزيادة الربحية.
 .2الإدارة املتكاملة للمياه والأرا�ضي لتح�سني �إنتاجية
املياه ،والإدارة امل�ستدامة ملوارد املياه يف �أنظمة
املكون �أ�سا�سي ل�ضمان
الإنتاج البعلية واملروية .هذا ّ
الإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية ،الالزمة على
وجه اخل�صو�ص ملكافحة تدهور الأرا�ضي والتكيف مع
ت�أثريات التغريات املناخية مبا يوافق املزارعني ال�صغار.
 .3البحوث االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�ساتية
املحركة للفقر يف الأرياف وتوفري
لتحليل العوامل
ّ
�أفكار ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات الرثوة احليوانية البديلة،
بحيث ميكن توجيه البحوث على نحو �أف�ضل وحتقيق
املكون يف
ت�أثريات �أو�سع على الأر�ض .ي�ساعد هذا ّ
حتديد معوقات اعتماد التقنيات وطرق جتاوزها عرب
الدعم امل�ؤ�س�سي وال�سيا�سات املالئمة ،وهي حلقة مهمة
�أخرى يف التنمية امل�ستدامة للإنتاجية و�سبل العي�ش
الريفية.
بناء على جتربة �إيكاردا يف املناطق اجلافّ ة حول العامل
خالل ال�سنوات ال�ست والثالثني املا�ضية ،ثبت �أن تكامل
املخرجات الناجتة عن التدابري الواردة �أعاله يحقق ت�أثري ًا
م�ضاعف ًا على م�ستويي احلقل واملزرعة ،لتحقيق مكا�سب
كبرية وم�ستدامة يف �أنظمة الإنتاج.
التحديات التي تواجهها
لي�س هناك حل �سهل للتعامل مع
ّ
البلدان العربية يف تعزيز الأمن الغذائي .غري �أن العلوم
والتقنيات املبتكرة حالي ًا متاحة لزيادة م�ستدامة يف �إنتاج
املحا�صيل والرثوة احليوانية .لكن لكي حتدث هذه التقنيات
فعالة لنقل
ت�أثري ًا ،ال ّ
بد من وجود �سيا�سات داعمة و�أ�ساليب ّ
يقدموا احلوافز
التقنيات .وعلى �صانعي ال�سيا�سات �أن ّ
�أي�ض ًا لت�شجيع املزارعني على اال�ستثمار يف التكنولوجيات
اجلديدة .كما �أن االلتزام باال�ستثمار يف البحوث على املدى
الطويل مهم جد ًا لتكامل الركائز الثالث للزراعة امل�ستدامة
التدخالت
فعال على امل�ستوى احلقلي ،وتعميم
ّ
ب�شكل ّ
املختربة يف نهاية املطاف.

 .IVقدرة العلم والتكنولوجيا
على تعزيز الأمن الغذائي
الت�أثريات الناجتة عن بحوث «�إيكاردا» بالتعاون مع
الأنظمة الوطنية للبحوث الزراعية تبينّ بو�ضوح الدور
احليوي للعلم والتكنولوجيا يف تعزيز الأمن الغذائي.
وملجاراة الطلب املتنامي على موارد الغذاء مع تزايد ال�سكان
ويف مواجهة تغري املناخ ،ال ميكن حتقيق الأمن الغذائي �إال
با�ستمرار البحوث التي تركّ ز على الت�أثريات على امل�ستوى
املحلي وتعزيز املعرفة املت�أتية بوا�سطة العلم والتكنولوجيا
على الأنظمة البيئية الزراعية املماثلة ،لن�شر الفوائد يف
املجتمعاتالريفيةالعربية.

�أ .التح�سني الوراثي للمحا�صيل لرفع الغالل
حتمل الإجهاد
وزيادة ّ
مع ارتفاع عدد ال�سكان يف العامل ،يظل حت�سني قدرات
نباتات املحا�صيل الو�سيلة الأقوى والأقل كلفة لتحقيق
الأمن الغذائي ،خ�صو�ص ًا يف املناطق اجلافّ ة .وينطوي
ذلك على ا�ستمرار البحوث يف علم وراثة النبات بقوة،
وحت�سني املحا�صيل لزيادة الإنتاج املحتمل� ،إلى جانب
حماية املحا�صيل من تعزيز اخل�صائ�ص التي تتيح لها
وحتمل الإجهادات الالحيوية (مثل اجلفاف،
مقاومة
ّ
املتطرفة ،امللوحة) والإجهادات احليوية
درجات احلرارة
ّ
(الأمرا�ض ،احل�شرات ،الآفات ،والأع�شاب الطفيلية).
ت�ستخدم �إيكاردا ،بالتعاون مع �شركائها ،جمموعة من
�أدوات البيوتكنولوجيا �أي التقانة احليوية – املجينات �أو
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اجلينومات ( ،)genomicsاالنتخاب مب�ساعدة املعلمات،
ال�صيغة ال�صبغية املختزلة امل�ضاعفة� ،إنقاذ الأج ّنة،
زراعة الأن�سجة ،الب�صمة الوراثية – ال�ستنباط �أ�صناف
حم�سنة �أو خطوط تربية ذات مردود �أعلى و�أكرث مقاومة
للآفات والأمرا�ض واملحددات البيئية يف املناطق اجلافّ ة.
وت�ستخدم البيوتكنولوجيا املح�سنة �أي�ض ًا لتحديد املورثات
حمددة ،مثل الن�ضوج املبكّ ر لتج ّنب
التي متنح خ�صائ�ص ّ
اجلفاف� ،أو حت�سني اجلودة الغذائية للمحا�صيل .كما
املتقدمة مع الطرق
�أن تكامل �أ�ساليب البيوتكنولوجيا
ّ
ي�سرع ب�شكل كبري عملية تطوير
التقليدية لرتبية النباتات ّ
حتديات
�أ�صناف م�ستنبطة جديدة ،وي�ساعد يف جماراة ّ
زيادة الطلب على الغذاء.

 .1العلم خلف التح�سني الوراثي للمحا�صيل
 .iجمع املادة الوراثية وبنك الأ�صول الوراثية النباتية
�إحدى نقاط االنطالق احلا�سمة لتح�سني املحا�صيل
الو�صول الى جمموعة غنية من امل�صادر الوراثية املنوعة
للمحا�صيل ،ميكن ا�ستخدامها للح�صول علة اخل�صائ�ص
املن�شودة التي ميكن ا�ستخدامها ال�ستنباط حما�صيل
حم�سنة .وي�ؤدي بنك الأ�صول الوراثية النباتية التابع
ّ
لإيكاردا ،الذي �أن�شئ عام  ،1983دور ًا حا�سم ًا باعتباره
م�صدر ًا �إقليمي ًا وعاملي ًا للم�صادر الوراثية ،حيث جمعت
املواد عرب مئات بعثات اجلمع يف العقود الأربعة املا�ضية.
وت�شمل هذه �سالالت برية فريدة و�أقارب برية للحبوب
والبقوليات والأعالف ،مت جمعها من �أقاليم يف خمتلف
�أنحاء العامل حيث ح�صلت بع�ض �أبكر ممار�سات التدجني
املعروفة للمحا�صيل .ومبا �أن املحا�صيل يف هذه الأقاليم
طورت ب�صورة طبيعية مورثات من�شودة قوية عرب
والتكيف والتطور ،ف�إنها ت�شكل
�آالف ال�سنني من البقاء
ّ
قيم ًا لربامج اال�ستنباط الدولية والوطنية التي
م�صدر ًا ّ
ت�سعى لتطوير �أ�صناف من املحا�صيل تتحمل تغري املنـاخ
والأمرا�ض والآفات و�أحوال الطق�س القا�سية.
يوجد اليوم يف بنك الأ�صول الوراثية النباتية يف �إيكاردا
�أكرث من � 133,000صنف 65 ،يف املئة منها �سالالت
برية فريدة و�أقارب برية للحبوب والبقوليات والأعالف،
جمعت من املناطق الربية اجلافّ ة يف �أنحاء العامل (اجلدول
 .)3ويعترب بنك الأ�صول النباتية الوراثية ،الذي ي�ضم �أي�ض ًا
�أكرث من  1,450عينة من �سالالت الريزوبيوم ،مرفق ًا
عامـ ًا جماني ًا يحفظ م�صادر املورثات وتت�شارك فيها مع
بلدان و�شركاء بحوث يف �أنحاء العامل .ويف حني تركّ زت
جهود اجلمع يف املا�ضي على ال�سالالت الربية والأقارب
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موجودات بنك جينات �إيكاردا
()2010

املح�صول
�شعري
قمح
حبوب برية
قرنيات غذائية
قرنيات غذائية برية
قرنيات علفية
واملكمالت الرعوية
العلف
ّ
املجموع

املدخالت
24,975
34,227
7,671
33,313
857
28,469
5,744
135,259

متنوعة ،فمن املزمع
الربية من مناطق بيئية جغرافية
ّ
وجه �أعمال اجلمع يف امل�ستقبل عرب حتليل الفجوات
�أن ُت ّ
واال�ستناد �إلى �أنظمة املعلومات اجلغرافية احلديثة،
وا�ستهداف ال�سالالت ذات القيمة املرتفعة.

 .iiالبحث عن املورثات ذات اخل�صائ�ص املن�شودة
توزع �إيكاردا ما معدله  25,000عينة يف ال�سنة على
ّ
البلدان ال�شريكة واملنظمات املتعاونة لتحديد ال�سالالت
ذات القيمة املرتفعة ،وهي عملية ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال
حد كبري .وهناك ابتكار علمي
وتعتمد على التجربة �إلى ّ
1
حديث هو ا�سرتاتيجية التحديد املركّ ز للمادة الوراثيـة ،
( ،)FIGSيتيح خيـار ًا قويـ ًا لإجراء بحث �سريع يف بنك
الأ�صول الوراثية النباتية عن اخل�صائ�ص املفيـدة.
وت�ستخدم هذه اال�سرتاتيجية مزيج ًا من الريا�ضيات
املتقدمة وعلم الوراثة النباتي ،لتحديد اخل�صائ�ص الوراثية
ّ
املالئمة لظروف الزراعة املحلية ب�سرعة (ال�شكل  ،)5وقد
�أ�صبحت �أداة �ضرورية للباحثني والبلدان يف ا�ستيالد
حم�سنة بكفـاءة عاليـة جـداً ،مـا يوفّ ر الوقت
�أ�صناف
ّ
والكلفة التي تنطوي عليها الطريقة التقليدية لتحديد
املورثات املن�شودة.

 .iiiحتديد املورثات ذات اخل�صائ�ص املن�شودة من
خالل التهجني الوا�سع الذي ي�شمل الأقارب الربية
تقدم تقنيات التهجني للمربني يف املنطقـة العربيـة
ّ
و�سواها م�سار ًا مبتكر ًا لتطوير �أ�صناف جديدة ب�إدخال
خ�صائ�ص من�شودة م�ستخل�صة من نبات �إلى نبات �آخر.
وميكن ا�ستغالل هذه التقنيـة لإنتاج غالل مرتفعـة
وم�ستقرة تقاوم �أي�ض ًا الأمرا�ض واحل�شرات الرئي�سية،
ّ
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ا�سرتاتيجية التحديد ّ
للمادة الوراثية
املركز ّ

اجلواز
(مواقع اجلمع)
الأتربة
املناخ
احلرارة
االرتفاع
الت�ضاري�س
ا�سرتاتيجية التحديد ّ
املركز للمادّ ة الوراثية ( )FIGSهي �أداة قوية للبحث ب�رسعة يف بنوك
اجلينات الزراعية ،ويتوقع �أن حتدث ثورة يف اال�ستجابة لتغيرّ املناخ من �أجل الأمن الغذائي
يف املناطق اجلافّ ة .وهي تتيح ا�ستهداف اخل�صائ�ص الوراثية للبذور ورفع جودة الأ�صناف
من �أجل حتقيق الأداء الأمثل يف ظل الإجهادات ال�سائدة حملي ًا يف الأنظمة الزراعية.

وتتحمل اجلفاف واحلرارة وامللوحة ،وحتتوي على
ّ
خ�صائ�ص مفيدة �أخرى مثل زيادة ن�سبة العنا�صر الغذائية
النزرة ذات القيمة العالية .ومن املتوقّ ع �أن ي�ؤدي هذا النهج
دور ًا متزايد الأهمية يف تعزيز الأمن الغذائي .على �سبيل
تنوع وراثي
املثال ،حققت �إيكاردا جناح ًا كبري ًا يف حتديد ّ
للقمح من خالل التهجني املتقاطع (ال�شكل .)6

ال�شكل 6

�أدى التهجني املتقاطـع يف برنامج تربية القمح ،الذي
ي�شتمل على �أقارب برية وحتديد ًا  TriticumboeoticumوT.
 ،uratuو T. dicoccoidesو� ،Aegilopsspeltoidesإلى حتديد
اخل�صائ�ص املن�شودة لزيادة الغـالل ،مثل اال�شطاءات
وحتمل الإجهادات
العالية الإنتاجية ،وال�سنابل الكبرية،
ّ
الالحيوية مثل اجلفاف ،ومقاومة الإجهادات احليوية

خ�صائ�ص من�شودة مت حتديدها يف القمح عرب التهجني املتقاطع مع الأقارب الربية
مقاومة ال�صد�أ الأ�صفر
مقاومة �صد�أ الأوراق

Triticum boeoticum
Triticum urartu
Triticum dicoccoides
رمبا خمتلفة عن Yr15

Aegilops speltoides

التبكري
اال�شطاءات العالية الإنتاج
�إنتاجية ال�سنابل
�إنتاجية النبتة
ارتفاع النبتة
حتمل اجلفاف
ّ
حتمل �آفة ال�سونة
ّ
من القمح الرو�سي
مقاومة ّ
مقاومة تبقع �أوراق القمح
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م�شروع تعزيز الأمن الغذائي يف البلدان العربية
حبيب هليلة
ّ
يركز «م�شروع تعزيز الأمن الغذائي يف البلدان العربية» بالدرجة الأولى
على حت�سني �إنتاج القمح والغ ّلة يف النظم الزراعية القائمة على القمح.
املح�سنة واملثبتة،
وهو ي�شمل ثالثة �أن�شطة رئي�سية�( :أ) ن�شر التقنيات ّ
(ب) الأبحاث التطبيقية( ،ج) بناء قدرة الربامج الوطنية مبا يف ذلك
تدريب العلماء الزراعيني ال�شبان.
بد�أ امل�شروع يف �سنة  2010بتمويل من ال�صندوق العربي للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،وال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية ،وبنك التنمية الإ�سالمي ،و�صندوق �أوبك للتنمية الدولية.
�أجريت الأن�شطة يف  14موقع ًا جتريبي ًا يف ت�سعة بلدان :اجلزائر ،وم�صر،
والعراق ،والأردن ،واملغرب ،وال�سودان ،و�سورية ،وتون�س ،واليمن.
يقوم امل�شروع على ا�ستمرارية البحث والتطوير ،وبالتايل �ضمان ا�ستغالل
نتائج الأبحاث بفعالية مل�صلحة املجتمعات الزراعية .ومبا �أن امل�شروع
ّ
يرتكز على القمح ،ف�إنه ي�ستفيد من جتربة املركز الدويل للبحوث الزراعية
يف املناطق القاحلة (�إيكاردا) بالإ�ضافة �إلى �أنظمة البحوث الزراعية
الوطنية يف ا�ستخدام منجزات البحوث الرئي�سية للو�صول �إلى االكتفاء
الذاتي يف القمح باتباع التكثيف امل�ستدام لإنتاج القمح .ويعترب تعاون
�إيكاردا مع �سوريا من �أو�ضح الأمثلة يف هذا الإط��ار .يف �سورية ،ترافق
حم�سنة من القمح� ،أدخلها الربنامج الوطني بالتعاون مع
ا�ستخدام �أنواع ّ
�إيكاردا ،مع حت�سني �إدارة املياه مبا يف ذلك الري التكميلي ،وا�ستخدام
مدخالت الإنتاج يف الوقت املنا�سب ،وال�سيا�سات املالئمة ،ما �أدى �إلى
ارتفاع غالل القمح الوطنية من  1.25طن/هكتار يف ظل ظروف الري
باملطر �إلى  3.0طن/هكتار يف ظل الري التكميلي .ونتيجة لذلك ،ارتفع
�إنتاج القمح القا�سي �أربعة �أ�ضعاف خالل � 28سنة من دون زيادة كبرية
يف م�ساحة الأرا�ضي املزروعة بالقمح ،ما �أدى �إلى تعزيز الأمن الغذائي
على امل�ستويني الأ�سري والوطني .يف ال�سنوات الثالث الأخرية بلغ �إجمايل
املزارعني الذين ي�شملهم امل�شروع  17,500مزارع ،منهم  2,000مزارع
يعملون ب�صورة مبا�شرة يف �أن�شطة الن�شر امليداين للم�شروع.

متو�سط الت�أثري على م�ستوى ّ
غلة القمح يف حقول املزارعني
�أظهرت �أن�شطة الن�شر املك ّثف با�ستخدام البيانات العملية على نطاق وا�سع
يف حقول املزارعني ومب�شاركتهم الفاعلة ت�أثرياً وا�ضح ًا على غالل املزارعني
من القمح .وك�شفت نتائج غالل املزارعني امل�شاركني عن �إمكانية زيادة غ ّلة
املح�سنة
القمح يف كل البلدان يف ظل جميع �أنظمة الإنتاج با�ستخدام التقنيات ّ
مقارنة با�ستخدام ممار�سات املزارعني .فقد ّ
متو�سط مقداره
حتقق ارتفاع ّ
 27يف املئة يف حقول املزارعني يف جميع البلدان املعنية .وعند �أخذ هذه

متو�سط االرتفاع الأق�صى لكل هكتار ّ
حتقق يف
البلدان كل على حدة جند �أن ّ
متو�سط االرتفاع
ال�سودان ( 68يف املئة يف �أنظمة القمح املروية) ،فيما ّ
�سجل ّ
الأدنى يف املغرب ( 8يف املئة يف �أنظمة القمح املروية مبياه املطر).

الت�أثري الإجمايل على م�ستوى مواقع منتقاة للم�شروع:

 .1م�صر
تبينّ البيانات الإح�صائية املنتقاة وامل� ّؤ�شرات املجموعة من موقع حمافظة
ال�شرقية حدوث ارتفاع يف �إجمايل امل�ساحة املزروعة بالقمح ( +8يف
ومتو�سط
املئة) ،و�إجمايل كمية القمح املبيعة للحكومة ( +36يف املئة)،
ّ
الإنتاجية ( +16يف املئة) ،وامل�ساحة املزروعة بالقمح ب�أ�سلوب الأحوا�ض
الزراعية املرتفعة ،واملقدار الإجمايل للبذور امل�ص ّدقة املبيعة للمزارعني
( +21يف املئة) .وقد ارتفعت غ ّلة القمح من  6.2طن/هكتار �إلى 7.2
التح�سن يف الغ ّلة �إلى ارتفاع �إجمايل
طن/هكتار ( +16يف املئة) .و�أدى هذا
ّ
القمح الذي تبيعه ال�شرقية �إلى وزارة التموين .فقد ارتفعت الكمية من
 557,030طن يف �سنة � 2009إلى  755,496يف �سنة 2013
( +36يف املئة) .وتبلغ قيمة هذه الزيادة نحو  36,000,000دوالر
�أمريكي باعتماد �سعر متح ّفظ للقمح يبلغ  180دوالراً للطن الواحد
(ات�صال �شخ�صي بال�شركاء الوطنيني).

 .2تون�س
ك�شفت الأرقام الإح�صائية املجموعة من �أ�صحاب العالقة �أن اعتماد �أنواع
املح�سنة يف الأنظمة املروية مبياه الأمطار
القمح واملمار�سات الزراعية
ّ
يف فرنانة �أدى �إلى ارتفاع يف �إنتاج القمح بلغت قيمته نحو 433,171
دوالر �أمريكي* .وعلى نحو ذل��ك ،اعتمد امل��زارع��ون يف موقع القريوان
حم�سن ًا من القمح ،وممار�سات ثقافية
(�شبيكا) املروي تكميلي ًا نوع ًا ّ
مالئمة ،وتقنيات �إدارة الري .وقد �أتاح ذلك ارتفاع �إنتاج القمح مبا قيمته
 1,106,236دوالر �أمريكي*.

 .3الأردن
املح�سنة يف مواقع �إربد م�ستويات الغالل
رفع ن�شر تقنيات �إنتاج القمح ّ
ّ
من  1.66طن/هكتار من دون تدخل امل�شروع �إلى  1.83طن/هكتار
مبوجب البيانات العملية امليدانية .مع ذلك ف�إن الزيادة املحتملة ال تزال
�أعلى كما تظهر النتائج التي مت احل�صول عليها يف البيانات العملية
للقمح ( 2.85طن/هكتار) .وبلغت قيمة الزيادة الإ�ضافية يف الإنتاج
بعد �سنة واحدة فقط من ّ
تدخالت امل�شروع يف منطقة �صغرية لزراعة
*
القمح  207,000دوالر �أمريكي .
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متو�سط
غلة القمح (طن/هكتار) التي مت احل�صول عليها يف حقول البيانات العملية مقابل
ّ
حقول املزارعني يف موا�سم 2013/2012 – 2012/2011

البلدان
نظام الإنتاج

م�صر

الأردن

املزارعون امل�شاركون
املزارعون غري امل�شاركني
متو�سط االرتفاع )(%
الغ ّلة الق�صوى

8.23

2.59

4.00

6.56

2.08

3.72

4.93

25

25

8

18

9.87

3.68

6.90

7.45

متو�سط ارتفاع الغلّة = ٪ 27
ّ

ري
كامل

مروي
باملطر

املغرب

ال�سودان

�سورية

مروي
باملطر

ري
تكميلي

ري
كامل

5.79

3.60

2.77

2.14

2.45

5.16

68

13

13

5.89

4.05

6.90

االرتفاع الأق�صى للغلّة = .٪ 78

 .4املغرب
يف تادال يف املغرب ،حيث ميار�س الري التكميلي� ،أ�شارت نتائج امل�شروع
�إلى �أن تكنولوجيا الري التكميلي عند العجز ميكن �أن ت�ؤدي �إلى وفر
املتو�سط.
كبري يف مياه الري ي�صل �إلى  644مرت مكعب للهكتـار يف
ّ
ّ
ويتوقع �أن ت�شمل تكنولوجيا الري التكميلي عند العجز يف ال�سنتني
التاليتني  20يف املئة على الأقل من منطقة تادال املزروعة باحلبوب.
ويتوقّ ع �أن يبلغ الوفر الناجت يف املياه نحو  1.5مليون مرت مكعب ،ميكن
�أن ي�ستخدم لري  400هكتار �إ�ضافية با�ستخدام تكنولوجيا الري
التكميلي عند العجز .ومن ثم ّ
يتوقع �أن يبلغ الإنتاج الإ�ضايف من القمح
 3000طن ،عند م�ستوى غلة يبلغ  7.40طن/هكتار .ووفق ال�سعر
احلايل للقمح يف املغرب البالغ  365دوالراً للطن (توا�صل �شخ�صي،
�شركاء وطنيون) ،ف�إن ثمن  3000طن الإ�ضافية من القمح �سيكون
 1,095,000دوالر.
املح�سنة وا�ستيعابها ،عمل �إيكاردا و�شركا�ؤه من
لتعزيز ن�شر التقنيات ّ
الأنظمة الوطنية للبحوث الزراعية مع ًا لتحديد وتب�سيط منهجيات
الإر�شاد الزراعي التي ميكن اعتبارها �إبداعية ن�سبياً ،و�أخذ يف احل�سبان
خ�صو�صية كل بلد وطريقة الأبحاث .وتعمل معاهد التطوير والإر�شاد
الزراعي مع ًا على امل�ستوى املحلي .يف ما يلي و�صف موجز لهذه املنهجيات.

•نهج الن�شر اجلماعي (م�صر)

تون�س

اليمن*

مروي
باملطر

ري
تكميلي

مروي
باملطر

ري
تكميلي

ري
تكميلي

5.81

2.92

5.79

4.20

2.32

4.46

2.90

26

30

45

4.04

8.62

5.10

* بيانات مو�سم

.2013-2012

كما يخ�ضع كل  10 – 8حقول لإ�شراف وثيق من باحث يف فريق
ي�ضم اخت�صا�صيي حت�سني ،واخت�صا�صيني يف
امل�شروع ال��ذي
ّ
الباتولوجيا ،وعلماء تربة/اخت�صا�صيي تغذية نباتات.

الرواد والتابعني (تون�س واملغرب)
•نهج املزارعني ّ

رواد يف منطقة ما .يتم �إجراء
يقوم هذا النهج على اختيار مزارعني ّ
املح�سن يف قطع �أر�ض كبرية يف حقول املزارعني
بيان عملي لإنتاج القمح ّ
ت�سمى هذه الأرا�ضي من�صات يف املغرب .وينتقى حول كل
املختارينّ .
م��زارع رائ��د (من�صة) جمموعة من  10 – 8مزارعني تابعني .يتم
حم�سنة للقمح ،ب�إجراء بيان
تدريب املزارعني التابعني على تقنيات ّ
عملي ب�سيط حلل امل�شاكل (تون�س) �أو عرب الن�صح التقني الذي يقدمه
اخت�صا�صيو الإر�شاد الزراعي والباحثون يف امل�شروع يف مدار�س املزارعني
امليدانية ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات امل�ستخدمة (املغرب).
كما ا�ستخدم نهج مبتكر ،م�ستلهم من التجربة الهندية ،لأول مرة يف
تون�س لتزويد املزراعني بفر�صة الو�صول الفوري للمعلومات والإر�شاد
التقني .وي�ستند النهج �إلى تقنيتي الهاتف املحمول وخدمة الر�سائل
الن�صية الق�صرية .ويظهر تقييم الت�أثري الأويل لهذا النهج �أن املزارعني
رحبوا بتقنية الر�سائل الن�صية الق�صرية وتق ّبلوها.
ّ

•نهج الن�شر املتع ّدد الأدوات (اجلزائر ،وال�سودان ،و�سورية،
والأردن ،واليمن ،والعراق)

يتك ّون هذا النهج من تنفيذ �أكرب عدد ممكن من �أرا�ضي البيان العملي يف
حقول املزارعني ،يف موقع/قرية ما ،لت�شمل خمتلف املناطق ،و�أنواع
الرتبات ،و�أنظمة �إدارة مياه الري .ي�شرف على كل �أر�ض اخت�صا�صي
�إر�شاد زراعي يف القرية مرتبط باخت�صا�صي �إر�شاد زراعة القمح ويعمل
حتت �إ�شراف اخت�صا�صي الإر�شاد الزراعي يف املحافظة.

يقوم هذا النهج على منهجية النقل الكال�سيكي للتكنولوجيا.
ويتك ّون من تنفيذ عدد حمدود من البيانات العملية يف قطع الأرا�ضي
مبوجب �شروط املزارعني املوزّعني ع�شوائي ًا يف املنطقة �أو املوقع.
وت�شكّ ل مدار�س املزارعني امليدانية ،والأيام املفتوحة ،وور�ش العمل
املح�سنة وتعميمها.
املتنقلة الأدوات الرئي�سية لن�شر التقنيات
ّ

* يبلغ ثمن الطن الواحد من القمح  350دوالر ًا �أمريكي ًا يف تون�س ،و 518دوالر ًا
�أمريكي ًا يف الأردن (ات�صال �شخ�صي بال�رشكاء الوطنيني).

من�سق م�رشوع «تعزيز الأم��ن الغذائي يف البلدان
حبيب هليلة،
ّ
العربية».
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الف�صل 2

دور العلم والتكنولوجيا يف تعزيز الأمن الغذائي

ومن القمح
مثل ال�صـد�أ الأ�صفـر و�صد�أ الأوراق و�آفة ال�سونة ّ
الرو�سي.

ارتفع املردود املحتمل للأمناط الوراثية للقمح الطري،
طورتها �إيكاردا م� ّؤخراً ،مثل اخلطوط ذات النمط
التي ّ
الوراثي «�أتيال»� ،إلى  11.1طن للهكتار يف م�صر ،يف حني
ارتفعت مردودات القمح القا�سي �إلى  14طن ًا للهكتار يف
�أ�صناف مثل «ميكي ( »1ال�شكل .)7

 .iتعزيز املردود املحتمل للمحا�صيل

مت �أي�ض ًا تطوير عدد من �أ�صناف البقوليات واع ُتمدت
على نطاق وا�سع ،و�ساهمت يف ارتفاع دخل املزارع
وحت�سني التغذية .و�أطلق الربنامج الوطني امل�صري
ع�شرين �صنف ًا من الفول بالتعاون مع �إيكـاردا،
زادت الإنتاجية بن�سبة � 20إلى  30يف املئـة مقارنـة
املح�سنة .وعلى نحو مماثل،
بالأ�صنـاف املحلية �أو
ّ
ترواحت �أف�ضليات مردود العد�س واحلم�ص الكابويل
باحلم�ص
الكبري البذور بني  20و 30يف املئة مقارنة
ّ
املح�سنة الأخرى .وقد
املحلي والأ�صناف امل�ستنبطة
ّ
طور �إيكاردا وعلماء �أتراك �ساللة من احلم�ص تدعى
ّ
غوكي ،من نوع كابويل ،يتم زرعهـا اليوم يف نحو 70
يف املئـة من امل�ساحة املزروعـة باحلم�ص يف تركيـا
والتي تزيد على  550,000هكتار .وهي تتيح زيادة
يف املردود تبلغ  300كيلوغرام يف الهكتار على
الأ�صناف الأخرى ،ما يحقّ ق زيادة كبرية يف الإنتاجية
واملداخيل.

 .2املنجزات يف جمال التح�سني الوراثي
للمحا�صيل
يجب �أن يزداد الإنتـاج العاملي للقمح  2يف املئـة �سنوي ًا حتى
�سنة  2020لتلبية الطلبات امل�ستقبلية .لذا ف�إن تطويـر
منط وراثي للقمح عايل املردود ويت�سم بزيادة يف كفـاءة
وحتمل احلرارة ،وجودة اال�ستخدام
ا�ستهالك املياه،
ّ
النهائي ،واملقاومة الدائمة للأمرا�ض والآفـات ،يعترب حيوي ًا
لتلبية هذه احلاجة .وقـد مت تطوير العديد من �أ�صناف
القمح امل�ستنبطة العالية املـردود واملقاومـة لالجهـاد
احلراري ،وهي �شائعـة يف معظم �أمـاكن الإنتـاج يف
املنطقـة العربيـة ،وقـد حقّ قت عمليـ ًا جناحـ ًا ملحوظاً.
يف العقود الثالثة املا�ضيـة� ،أدت بحوث �إيكـاردا ،بالتعاون
مع �أنظمة البحوث الزراعية الوطنية� ،إلى �إطالق وتوزيع
�أكرث من � 900صنف من احلبوب (القمح وال�شعري)
والبقوليات (احلم�ص والفول والعد�س واجللبان
والبازيالء) ،اعتمدها املزارعون ال�صغار يف البلدان ذات
الأرا�ضي اجلافة مب�ساعدة الأنظمة الوطنية للبحوث
الزراعية يف كل منها .وي�شمل ذلك � 111صنف ًا حم�سن ًا
من القمح القا�سي و� 230صنف ًا حم�سن ًا من القمـح الطـري
وحتم ًال
الال �أعلى،
�أطلقت يف البلدان الناميـة .وهي توفّ ر غـ ً
ّ
�أف�ضل للجفاف واحلرارة والبـرد وامللوحـة ،ومقاومة
ال�ضارة واحل�شرات والآفات.
حم�سنة للأمرا�ض والأع�شاب
ّ
ّ
املح�سنة بنحو 850
وتقدر الفوائد الإجمالية للأ�صناف
ّ
ّ
مليون دوالر يف ال�سنة.

حتمل اجلفاف
 .iiبناء قدرة املحا�صيل على ّ
واحلرارة والربودة
املرتتبة على تغيرّ املناخ يف البلدان
بالنظر �إلى التبعات
ّ
العربية ،تواجه الزراعة مزيد ًا من التغيرّ ات يف الطق�س
املتطرفة ،مثل تزايد وترية اجلفاف ودرجات
والأحداث
ّ
املتطرفة ،وبخا�صة درجات احلرارة املرتفعة.
احلرارة
ّ
حتمل الإجهادات
على
املحا�صيل
قدرة
بناء
اكت�سب
لذا
ّ
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املردود املحتمل للأمناط اجلينية للقمح القا�سي املط ّورة حديث ًا يف �إيكاردا
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حتمل اجلفاف واحلرارة ،قيمة مرتفعة
الالحيوية ،ال �سيما ّ
يف تعزيز الأمن الغذائي وم�ساعدة البلدان يف تكييف
زراعتها مع تغيرّ املناخ.
�أظهر تطوير القمح الرتكيبي ،عن طريق التهجني املتقاطع
للقمح الرباعي ال�صيغة ال�صبغية  tetraploidsمع قريبه الربي
حتمل اجلفاف .ويف العام
 ،Triticumurartuقدرة كبرية على ّ
 ،2007غلت خطوط القمح الرتكيبي ما بني  1.5و 1.6طن
يف الهكتار (اجلدول  )4يف �سورية عندما تعر�ضت جلفاف
حاد ،مع �أن كمية من املطر ال�شحيحة التي بلغت 211
ّ
مليمرت ًا تلك ال�سنة كادت تكون غري كافية حتى ملح�صول
ال�شعري املتحمل .وتراوحت �أف�ضلية مردود القمح الرتكيبي
بني  15و 45يف املئة زيادة على ال�صنفني امل�ستنبطني
املح�سنني �شام  6و�أتيال .7
ّ
�إن جناح الأ�صناف امل�ستنبطة للقمح ذات املردود املرتفع
واملقاومة لإجهادات احلرارة يظهر بو�ضوح يف ال�سودان،
حتد درجات احلرارة املرتفعة كثري ًا من �إمكانية زراعة
حيث ّ
القمح .فقد جعل هذا االبتكار العلمي من القمح حم�صو ًال
جذّاب ًا يف جنوب اخلرطوم حيث حال االجهاد احلراري
تتحمل
�سابق ًا دون زراعته .واليوم تزرع �أ�صناف القمح التي
ّ
احلرارة وذات املو�سم الق�صري يف م�شروع اجلزيرة جنوب
اخلرطوم .كما �أُدخلت ومت تقييمها يف نيجرييا يف مو�سم
 ،2013/2012وتبينّ �أن ثالثة �أ�صناف منها عالية
و�ستوزع على املزارعني
التكيف وذات مردود حمتمل واعد،
ّ
ّ
بعد تثبيت مردود � 8-6أطنان يف الهكتار.
ثمة مثال �آخر هو جناح احلم�ص ال�شتوي الذي زُرع مبثابة

Ouaserl-2

Aghrass-2

اجلدول 4

Amedakul-1

Haurani
)(Landrace

Korifla
)(Impr

«امل�شتقات الرتكيبية» مقارنة مبردود ال�صنف الأب
مردود
ّ
حتت �إجهاد اجلفاف (تل حديان� ،سورية ،2008 ،املطر
املت�ساقط نحو  211مليمرتاً)
املردود (طن/هكتار)

 %للأب الراجع

ال�صنف الأب
�شام / 2*6ق ت ( 2قمح تركيبي)

1.6

147

�شام / 2*6ق ت ( 2قمح تركيبي)

1.5

138

�شام ـ ( 6حم�سن)

1.1

100

�أتيال ـ ( 7حم�سن)

1.3

-

حم�صول ربيعي يف غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا .فطاملا
واجه احلم�ص الربيعي جفاف ًا حدي ًا �شديد ًا لأنه يعي�ش على
الرطوبة املتبقية .غري �أن احلم�ص ال�شتوي ،الذي يحتمل
الربودة ويقاوم مر�ض �آفة �أ�سكوكيتا ،يتج ّنب اجلفاف
وي�ستفيد من املطر يف ال�شتاء مل�ضاعفة �إنتاجيته وم�ضاعفة
مداخيل املزارعني.
كذلك حققت �سالالت العد�س املتحملة للجفاف زيادة يف
املحا�صيل واملداخيل للمزارعني يف املناخات اجلافة ال�سائدة
يف الأردن وليبيا و�سورية.

 .iiiمكافحة الآفات والأمرا�ض
للعلم دور �أ�سا�سي يف مكافحة الآفات والأمرا�ض التي تعرب
احلدود الوطنية �أو تن�ش�أ يف مناطق مل ت�شهدها من قبل .ومن
الأمثلة على ذلك �ساللة جديدة من مر�ض �صد�أ ال�ساق الذي
ي�صيب القمح ،تدعى  ،Ug99ت�شكـل تهديد ًا للمعي�شة
الريفيـة والأمن الغذائي الإقليمي.
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دور العلم والتكنولوجيا يف تعزيز الأمن الغذائي
مت حتديد  Ug99يف �أوغندا يف مو�سم ،1999/1998
وهو ي�شكّ ل تهديد ًا خطري ًا لأنه يفتك بالنبتة بكاملها ،بد ًال
من �إ�صابة �أجزاء منها بالعدوى .وال ت�ساعد البيئة احلالية يف
املنطقة العربية كثري ًا يف ظهور  .Ug99غري �أن املناخ املتغيرّ
معر�ضة لآفة  Ug99ويتيح انت�شار
يجعل البيئات املحلية ّ
ّ
�أنواع عديدة من �صد�أ القمح ب�سرعة �إلى مناطق مل تت�أثر بها
�سابقاً ،ما يزيد من �صعوبة �إدارة حما�صيل القمح وحمايتها.
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أخذت تربز �أنواع هجومية جديدة من
تف�ضل املناخات الدافئة وتزيد انت�شار هذا املر�ض.
ال�صد�أّ ،

•ا�ستنباط حما�صيل مقاومة
للأمرا�ض والآفات
�إحدى طرق مكافحة الأمرا�ض ا�ستنباط �أ�صناف �أو �سالالت
مقاومة من القمح ،بغربلة املادة الوراثية وا�ستنباط خطوط
للمقاومة الدائمة (ال�شكل  .)8يلقّ ح العلماء النباتات ب�أبواغ
ٍ
متعاف
منو
ال�صد�أ ،وير�صدون �أي منط وراثي يحقق �أكرث ّ
للنبتة يف مرحلتي البادرة والنبات الكامل .وجميع �أ�صناف
القمح املقاومة التي يتم �إطالقها الآن يف البلدان العربية
تقاوم ال�صد�أ املخطط والأ�صفر و�صد�أ ال�ساق الأ�سود (�ساللة
 .)Ug99وقد ت�ضاعفت هذه الأ�صناف املقاومة عرب برنامج
ووزعت البذور املقاومة على املزارعني
�إكثار البذور ال�سريعّ ،
عن طريق القطاع العام غالباً ،مع �أن القطاع اخلا�ص ي�ؤدي
�أي�ض ًا دور ًا مهم ًا يف هذا ال�صدد.
من الأمثلة العديدة على اال�ستنباط ملقاومة املر�ض �أن
ح�سنتها �إيكاردا ملقاومة
�أ�صناف القمح امل�ستنبطة التي ّ
ذبابة هي�س ت�ضمن ا�ستقرار مردود حقول القمح يف
مدمرة كربى للقمح يف
املغرب .وذبابة هي�س �آفة
ّ
�شمال �أفريقيا وجنوب �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�شمال

ال�شكل 8

�أ.

املح�سنة للمزارعني
كازاخ�ستان .وقد مت منح ال�سالالت
ّ
املغاربة ملكافحة الذبابة اله�سية ،من خالل عرو�ض
ميدانية يف حقول املزارعني ومبادرات لبناء القدرات
يحددون الأمرا�ض والوقت الأمثل
وتعليم املنتجني كيف ّ
لر�ش مبيدات الآفات.
من الأمثلة الأخرى مبادرة �إيكاردا يف �إثيوبيا لتطوير
وتوزيع �أ�صناف القمح العالية املردود واملقاومة لل�صد�أ،
املدمر ملر�ض ال�صد�أ
وحلماية املزارعني ال�صغار من الت�أثري ّ
املخطط .فقد ّ
تف�شي املر�ض عام � 2010إنتاج القمح يف
�شل ّ
البلد ،تارك ًا الكثري من املزاعني من دون م�صدر رزق.
تظهر هذه الأمثلة احلاجة �إلى ا�ستنباط حما�صيل مقاومة
للأمرا�ض و�ضرورة �أن ت�ستثمر البلدان العربية يف مثل هذه
املح�سنة ال حتمي املحا�صيل فح�سب،
الربامج .فالأ�صناف
ّ
و�إمنا تزيد مداخيل املزارعني �أي�ض ًا من خالل ارتفاع املردود.
لكنعندماتظهر�ساللةجديدةمنمر�ضما،فرمباي�ستغرق
ا�ستنباط �صنف مقاوم لها عدة �سنوات .لذا ،من ال�ضروري
تزويد املزارعني با�سرتايجيات ق�صرية املدى .ونتيجة لذلك
يعمل �إيكاردا عن كثب مع املزارعني يف البلدان العربية
تف�شي ال�صد�أ وتطوير �أنظمة �إنذار مبكّ ر.
و�سواها ملراقبة ّ
الر�ش الفوري ،وهي
تطلق هذه الأنظمة الإنذار لتنفيذ برامج ّ
�ضرورية للتعامل مع التف�شيات ال�سريعة لل�صد�أ.

•الإدارة املتكاملة للآفات
ت�سبب الآفات احل�شرية تلف ًا وا�سع ًا للمحا�صيل يف �أنحاء
ّ
عديدة من املنطقة العربية .والإدارة املتكاملة للآفات نهج
�صديق للبيئة يكافح الآفات وي�شمل جمموعة وا�سعة من
التقنيات الع�ضوية لل�سيطرة على �أعداد الآفات ومنع منوها

حتم ًال وحم�صو ًال
�أ�صناف حم�سنة من القمح مقاومة للأمرا�ض �أ� .صنف القمح املقاوم ملر�ض ال�صد�أ املخطط (يف الو�سط) يظهر ّ
معافى مقارنة بالأ�صناف التقليدية (ال�صفان الأي�رس والأمين) ب� .صنف من القمح مقاوم لذبابة هي�س

ب.

البيئة العربية :الأمن الغذائي
ي�شدد على ا�ستخدام العمليات الزراعية
وانت�شارها .وهو ّ
والبيولوجية ،وال يدعم اال�ستخدام امل�ستهدف ملبيدات الآفات
�إال عندما ت�ستنفد الطرق البديلة الأخرى .وهذه الإدارة غري
تهدد الأنظمة البيئية الزراعية القائمة.
مكلفة وال ّ
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�آفة ال�سونة يف القمح وخيارات الإدارة املتكاملة للآفات
ملكافحة املر�ض
�آفة ال�سونة تهاجم
�سنبلة قمح

رغيف خبز من قمح
معافى (ميني) ومن قمح
مت�أثّ ر ب�آفة ال�سونة (ي�سار)

من الأمثلة �آفة ال�سونة التي ت�ؤثّ ر على �أكرث من  15مليون
هكتار من القمح �سنوي ًا يف غرب �آ�سيا و�آ�سيا الو�سطى
احلادة �إلى خف�ض
و�أوروبا ال�شرقية .ت� ّؤدي الإ�صابة
ّ
مردود القمح مبا بني  50و 90يف املئة يف بع�ض املناطق.
ومبوجب برنامح �إيكاردا للإدارة املتكاملة للآفات ،يركّ ز
مكونات ،مثل مكافحة �آفة ال�سونة
الباحثون على عدة ّ
يف مواقع الت�شتية ،وا�ستخدام الفطر القاتل للح�شرات
يف هذه املواقع ،واملحافظة على طفيليات البي�ض (egg
 )parasitoidsوت�شجيعها ،واملقاومة الوراثية يف املرحلة
اخل�ضرية (ال�شكل .)9
با�ستخدام الإدارة املتكاملة للآفات ،تعمل البيو�ض
والفطريات مبثابة عوامل �سيطرة حيوية على مر�ض �آفة
ال�سونة بطريقة �صديقة للبيئة وقليلة الكلفة.

ب .زيادة �إنتاجية املياه ومتكني الإدارة
امل�ستدامة للموارد الطبيعية يف املناطق اجلافّ ة
تعترب الزيادات امل�ستدامة لإنتاجية املياه ـ على م�ستويي
املزرعة والأحوا�ض ـ من االهتمامات الكربى يف البلدان
العربية .وت�شكّ ل م�شاركة املجتمع جزء ًا ال يتج ّز�أ من
م�ساعي �إدارة املياه� ،إلى جانب اال�ستخدام الكفوء للموارد
وا�ستخدام التكنولوجيات التي تزيد �إنتاجية املياه.
حت�سن
�أظهرت عدة تكنولوجيات و ُنهج مبتكـرة �أنها
ّ
�إنتاجيـة امليـاه تبع ًا لنوع النظـام البيئي الـزراعي يف
الأرا�ضي البعلية واملروية والهام�شية .وهي ت�شمل:
•حتديث �أنظمة الري وحت�سني كفاءة الري ال�سطحي

با�ستخدام الإدارة املتكاملة للآفات ،تعمل البيو�ض والفطر مبثابة عوامل �سيطرة بيولوجية،
وتوفّ ر طريقة مالئمة للبيئة وقليلة التكلفة لل�سيطرة على املر�ض.

ال�شكل 10

تر�ش ملكافحة �آفة ال�سونة يف �سورية
انخفا�ض امل�ساحة التي ّ
وفر على املزارعني تكاليف املبيدات
منذ العام  ،2005ما ّ
الباهظة الثمن

300

امل�ساحات املر�شو�شة ( 1000هكتار)

�إن ا�ستخدام الأعداء الطبيعيني (الطفيليات التي تهاجم
بيو�ض �آفة ال�سونة) يق ّلل �أعداد الآفة من دون حاجة �إلى
جرعات مفرطة من املبيدات ،ما يق ّلل التكاليف على
املزارعني ويحمي البيئة .وقد �ساعدت بحوث �إيكاردا
ب�ش�أن �آفة ال�سونة يف تغيري ال�سيا�سات الوطنية يف غرب
�آ�سيا .فح ّلت التطبيقات الأر�ضية امل�ستهدفة حمل الر�ش
اجلوي املدعوم من احلكومات يف �أكرث من ثالثة ماليني
هكتار .كما طبقت «عتبات اقت�صادية» خمف�ضة ،مما
�أحدث خف�ض ًا كبري ًا يف ا�ستخدام املبيدات (ال�شكل .)10

طفيليات تتغذى
على بيو�ض
�آفة ال�سونة

فطر املي�سيليوم
يقتل ح�رشة

250
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امل�صدر:

�إيكاردا.

•تعديل �أمناط زراعة املحا�صيل لتعزيز �إنتاجية املياه
والدخل
•الري التكميلي (الأنظمة والإدارة)
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تعزيز االكتفاء الذاتي بالقمح يف �سورية
جمد جمال
تعترب الزراعة من القطاعات املهمة جدا يف االقت�صاد الوطني ال�سوري،
اذ �ساهمت على مدى العقد املا�ضي يف الناجت املحلي الإجمايل الوطني
بن�سبة تراوحت بني  24يف املئة يف عام  2006وانخف�ضت الى 16
يف املئة يف عام  2010ب�سبب تطور م�ساهمة القطاعات الأخ��رى.
يقدر جمموع القوى العاملة يف جمال الزراعة بحدود  20يف املئة ،كما
ت�ساهم الزراعة يف �إجمايل التجارة الوطنية بن�سبة ت�صل �إلى  14يف
املئة  ،ا�ضافة الى توفري املواد اخلام لل�صناعة.
ي�شكل القمح املح�صول الزراعي الرئي�سي يف �سوريا  ،و ي�ساهم �إلى
حد كبري يف حتقيق الأمن الغذائي الوطني � ،شهدت �سوريا �صعوبات
يف توفري دقيق القمح للمواطنني ال�سوريني يف �أواخر الثمانينات من
القرن املا�ضي .وقد مت اتخاذ قرار على م�ستوى �سيا�سي رفيع بعد
هذه الأزم��ة  ،ين�ص على �أن �سوريا يجب �أن تنتج احتياجاتها من
القمح وعلى احلكومة �ضمان توفر املوارد الطبيعية والزراعية الالزمة
واحلد من �آثار الظروف البيئية واملناخية  ،بالإ�ضافة �إلى ت�أمني جميع
املتطلبات يف الوقت املنا�سب و ب�أ�سعار معقولة لتنفيذ هذا القرار.

مناق�شتها يف امل�ستويات االعلى �أثناء عملية ال�صياغة ،التي يتم بعد ذلك
اقرارها على امل�ستوى املركزي ومن ثم تطبيقها يف جميع �أنحاء البالد.
منحت تراخي�ص للمزارعني لزراعة القمح و املحا�صيل الرئي�سية
الأخرى .ادت اخلطط اخلم�سية املتتالية الى زيادة امل�ساحة املخ�ص�صة
النتاج القمح يف البالد من  1,449,000هكتار يف عام � 1980إلى
 1,603,000هكتار يف عام  .2012وزاد االنتاج طوال تلك الفرتة
كما هو مبني يف ال�شكل �أدناه .و�صل �إنتاج القمح ال�سنوي يف �سورية
يف عام � 2000إلى حوايل  5ماليني طن ،حيث يتم تخ�صي�ص نحو
 3.5مليون طن لال�ستهالك املحلي ،اما الفائ�ض فيخ�ص�ص للت�صدير
�أو ك�أحتياطي ا�سرتاتيجي.
انتاج القمح يف �سورية (�ألف طن)
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�سيا�سة التخطيط :تطبيق �سيا�سة اعداد اخلطة على امل�ستوى
املحلي االدنى ومنه الى امل�ستوى املركزي االعلى عند اعداد خطة الإنتاج
الزراعي ال�سنوي التي �أخذت يف االعتبار املناق�شة املحلية للخطة ومن ثم

2006

تركزت ال�سيا�سة ال�سورية لتحقيق االكتفاء الذاتي يف �إنتاج القمح على
التغيريات التالية:

2008

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

2010

تواجه �سوريا كما البلدان الأخرى يف املناطق اجلافة حتديات كثرية
يف قطاع ال��زراع��ة ،وه��ي ب�شكل رئي�سي :النمو ال�سكاين املرتفع،
واحليازات الزراعية املجز�أة ،وحمدودية امل��وارد املائية املنا�سبة،
ونق�ص املوارد املالية واال�ستثمارات املحدودة ب�سبب عدم التيقن من
مردودية اال�ستثمار الزراعي .بالإ�ضافة �إلى ذلك كانت هناك تغيريات
اقت�صادية دولية (حترير التجارة واالتفاقيات التجارية ،واالمتيازات
اجلمركية)� .إ�ضافة �إلى الدعم الزراعي يف البلدان الغنية واملناف�سة
القوية و�أخريا ولي�س �آخرا �سيا�سات م�شاكل يف ال�سيا�سات االقت�صادية
الكلية مثل ال�سيا�سات ال�ضريبية واملالية والفائدة و�أ�سعار ال�صرف،
الت�سعري ،والدعم.

2012

التحديات التي تواجه الزراعة يف �سورية

.

املدخالت وال�سيا�سات االئتمانية :مت تطبيق �سيا�سة االقرو�ض
االئتمانية من خالل امل�صرف الزراعي التعاوين ( )ACBحيث كان
�سعر الفائدة املدعومة ما بني  8 - 6يف املئة .وبالإ�ضافة �إلى القرو�ض
النقدية للهكتار الواحد ،مت منح قرو�ض عينية مثل البذار املح�سن
واملبيدات والأ�سمدة �أو حتى �شبكات الري.
مت انتاج وتوزيع البذار املح�سن املعتمد على املزارعني من قبل امل�ؤ�س�سة
العامة لإكثار البذار ( )GOSMمبا�شرة �أو عن طريق امل�صرف الزراعي
التعاوين .وقد و�صلت الكمية املوزعة من البذور املح�سنة واملعتمدة
على تغطية �إلى حوايل ثلث امل�ساحات املزروعة يف البالد �سنويا.

.

�سيا�سة الري :اعتمدت اخلطة اخلم�سية العا�شرة ال�سيا�سات
والطرق املتعلقة ب�إدارة وا�ستثمار املوارد املائية .اعتمد الري التكميلي
لزيادة الإنتاجية كما ،مت احل�صول على املوارد املائية من �شبكات الري
احلكومية واملياه اجلوفية والتي كانت ذات جدوى اقت�صادية نظرا
لدعم الطاقة يف �ضخ املياه .ادى الإف��راط يف �ضخ املياه اجلوفية الى
انخفا�ض يف من�سوب املياه اجلوفية يف العديد من املناطق على الرغم
من زيادة �إنتاجية القمح.
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ت�أثري التقنيات الزراعية على زي��ادة �إنتاجية القمح � :أجريت
درا�سة يف �أواخر الت�سعينيات من القرن املا�ضي بالتعاون بني البحوث
الزراعية يف وزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي و�إيكاردا حول اعتماد
التقانات الزراعية احلديثة و�أثرها على �إنتاج القمح يف �سورية� ،أ�شارت
الدرا�سة �إلى �أن هناك حتوال يف ال�سيا�سات الزراعية يف �سورية؛ و�أن

2006

مت عر�ض نتائج البحوث ،مبا يف ذلك الأ�صناف اجلديدة املعتمدة،
والتو�صيات ال�سمادية و طرق ال��ري التكميلي وجمموعة احلزم
التقانية الزراعية بالتعاون مع املزارعني ال��رواد من خالل وحدات
الإر�شاد الزراعي التي غطت معظم �أنحاء البالد (�أكرث من  850وحدة
ار�شادية يف عام  .) 2011مب�ساعدة من �إيكاردا واملنظمات االخرى مت
تنفيذ �أيام حقلية ون�شر التقانات اجلديدة بني املزارعني .

2008

.

�سيا�سات البحوث والإر�شاد الزراعي :كان للتعاون بني النظام
الوطني للبحوث والعديد من املنظمات الدولية والإقليمية وخا�صة
�إيكاردا دورا رئي�سي يف تطوير القدرات و اج��راء البحوث امل�شرتكة
العتماد �أ�صناف جديدة للقمح وتعترب�سل�سلة �أ�صناف �شام ال�شهرية
واحدة من �سال�سل اال�صناف الأكرث ت�أقلما مع �إنتاجية عالية� ،سواء
بالن�سبة للمناطق البعلية �أواملناطق املروية  .كانت تلك الأ�صناف
املعتمدة حديثا (ما جمموعه �أك�ثر من � 28صنف قمح) متحملة
لالجهادات احليوية وغري احليوية  ،و�أدت �إلى زيادة عالية يف الإنتاجية
وخا�صة يف املناطق املروية.

2010

.

�سيا�سة وقاية النبات :قدمت جمان ًا اخلدمات اخلا�صة مبكافحة
الآفات من خالل مديريات الإر�شاد الزراعي و وقاية النبات .مت منح
القرو�ض العينية كمبيدات من امل�صرف التعاوين الزراعي مع ن�سب
دعم عالية .مت تطبيق برامج الر�ش احلكومة للآفات الرئي�سية
با�ستخدام الطائرات يف بع�ض املناطق جمانا �أو مع ر�سوم رمزية.

انتاجية القمح يف الأرا�ضي املروية

2012

زادت امل�ساحة املرويـة من 12يف املئة يف عام � 1980إلى  50يف املئة يف
عام  2012من �إجمايل م�ساحة القمح املزروعة.
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انتاجية القمح يف الأرا�ضي البعلية

تاريخ اطالق ا�صناف «�شام»

االهتمام قد تركز على تعزيز �إنتاجية القمح القا�سي والقمح الطري
على حد �سواء من خالل ا�ستخدام �أ�صناف عالية الغلة مع ا�ستخدام
للأ�سمدة الكيماوية واجراءات مكافحة للآفات متنا�سبة مع الظروف
املحلية .لوحظ حت�سن يف البنية التحتية للري ،وتوفرت خدمات
الإر�شاد الزراعي و والقرو�ض املي�سرة مع ت�شجيع للمكننة الزراعية.
كانت النتيجة ملحوظة اعتبارا من عام  1993عندما جتاوز �إنتاج
القمح الطلب على القمح يف البالد .وجدت الدرا�سة �أن حوايل  32يف
املئة من هذه الزيادة يرجع �إلى ت�أثري ا�ستخدام الأ�صناف املح�سنة،
و 18يف املئة نتيجة ا�ستخدام اال�سمدة ،و 27يف املئة نتيجة الري،
و 23يف املئة نتيجة لتح�سني ممار�سات �إدارة الأرا�ضي و املحا�صيل.
حتقق ما يقارب من  30يف املئة من هذه الزيادة من مناطق الري
التكميلي ،و 33يف املئة من امل�ساحات املروية ب�شكل كامل ،و 38يف
املئة من املناطق البعلية.

.

الت�سويق وال�سيا�سات ال�سعرية :انح�صر ت�سويق القمح باجلهات
احلكومية ،ومت ت�سعري القمح للمزارعني ب�أ�سعار مربحة كانت يف
الغالب فوق �أ�سعار ال�سوق العاملية لتعزيز �إنتاج القمح يف البالد.

.

ال�سيا�سات التجارية� :سيطرت احلكومة يف الغالب على
التجارة اخلارجية .مت ا�سترياد كميات �صغرية فقط من قبل القطاع
اخلا�ص للطحن وبع�ض ال�صناعات الغذائية الأخرى .بد�أ يف بداية
الت�سعينيات من القرن املا�ضي حتقيق االكتفاء الذاتي و مت ت�صدير
بع�ض الكميات .يف بع�ض ال�سنوات اجلافة مت ا�سترياد القمح وخا�صة
يف مو�سم  2009-2008حيث كانت �سنة جافة جدا .الأح��داث
حلالية يف �سوريا منعت بع�ض املزارعني من ت�سليم القمح للحكومة
مما ادى ال�سترياد بع�ض الكميات.
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الف�صل 2

ا�سترياد وت�صدير القمح يف �سوريا (�ألف طن)

•الري الناق�ص لإدارة املاء يف املناطق ال�شحيحة املياه
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•م�ستجمعات املياه الكربى وال�صغرى (فالرياين
و�أنواع �أخرى)

ال�صادرات اخلطية

حتليل نتائج ال�سيا�سات
كان ت�أثري ال�سيا�سات الزراعية التي مت اعتمادها خالل ال�سنوات
الع�شرين املا�ضية �إيجابي ًا على زيادة �إنتاج القمح ،ويرجع ذلك �إلى
التطوير على كافة امل�ستويات الأفقية والر�أ�سية .زاد االنتاج بني
عامي  1990و 2012بن�سبة  74يف املئة ،ويعود ذلك �ضمن تلك
الن�سبة الى  74يف املئة نتيجة لتح�سني الإنتاجية و 26يف املئة ب�سبب
التو�سع يف امل�ساحات .تبني الإح�صاءات �أن متو�سط ن�سبة امل�ساحة
املزروعة �إلى ن�سبة امل�ساحة املخططة من القمح بني عامي 1996
و 2013هو  104يف املئة .كانت الن�سبة االعلى  124يف املئة يف عام
 ،2001والن�سبة االدنى  82يف املئة يف عام .2013

الآثار الإيجابية وال�سلبية لل�سيا�سات الزراعية
كانت الآث��ار الإيجابية لل�سيا�سات الزراعية املعتمدة هي :زيادة
اامل�ساحة املزروعة يف املناطق املروية والبعلية  ،حتقيق االكتفاء الذاتي
يف العديد من املنتجات الزراعية ،وزيادة ن�صيب الفرد من ال�سعرات
احلرارية ،و زيادة القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي ،وزيادة ح�صة
املواد اخلام الزراعية واملنتجات الزراعية امل�صنعة من �إجمايل ال�صادرات
وتطوير البنية التحتية يف املناطق الريفية مثل الطرق الزراعية
والكهرباء واملياه و االت�صاالت والتخزين والنقل.
�أما الت�أثريات ال�سلبية لل�سيا�سات الزراعية املعتمدة فكانت  :تدهور
خ�صوبة الرتبة و تلوث الرتبة و املياه ب�سبب اال�ستخدام املفرط للري ،
ونق�ص �إمدادات املياه وخا�صة املياه اجلوفية ب�سبب احلفر الع�شوائي
للآبار واال�ستخدام غري الر�شيد للمياه ،وملكية الأر�ض املجز�أة املعيق
للمكننة الزراعية ب�سبب نظام الإرث وغياب �أنظمة اال�ستثمار يف
امللكيات امل�شرتكة ،وعدم تال�ؤم �أن�شطة الت�سويق والت�صدير والت�صنيع
مع زيادة الإنتاج الزراعي.
جمد جمال ،م�ساعد املدير العام للتوا�صل احلكومي ،املركز الدويل للبحوث الزراعية
يف املناطق اجلافة ( �إيكاردا).

�أدت نُهج �أخرى لإنتاج الكثري من القليل �إلى ابتكارات
ذات ت�أثري كبري ،فزادت مداخيل املزارعني ال�صغار يف
املناطق اجلافّ ة وا�ستحدثت عائدات جديدة لهم .هنا
بع�ض الأمثلة.

 .1ا�ستغالل املياه الرمادية للري
�أجنزت �إيكارادا واملركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي
التدخالت القائمة يف املجتمع
يف الأردن م�شروع ًا لتطوير
ّ
وتعزيزها من �أجل اال�ستخدام املنتج للمياه الرمادية.
واملياه الرمادية هي خمرجات مياه اال�ستحمام واملغا�سل
والغ�ساالت التي ميكن ا�ستخدامها لري
وامل�صارف الأر�ضية
ّ
النباتات ،بقليل من املعاجلة �أو من دونها .وقد ركّ ز امل�شروع
على هذه املياه الرمادية باعتبارها م�صدر ًا بدي ًال للري يف
احلدائق واملزارع ال�صغرية .ونتيجة لهذا امل�شروعُ ،ركّ بت
حتى الآن  13وحدة ملعاجلة املياه الرمادية يف حمافظة
مادبا يف الأردن .وزارت جمتمعات �أخرى موقع امل�شروع
لتتع ّلم املزيد عن وحدات معاجلة املياه ،و�سيتم نقل هذه
التقنية �إلى لبنان وفل�سطني.

 .2ا�ستخدام القليل لإنتاج الكثري
يف الزراعة بال تربة
�أنظمة الإنتاج بال تربة و�سيلة مثبتة وعاليـة الكفاءة
لتح�سني �إنتاجيـة املياه وال�سماد �ضمن بيئة حممية .وقد
ركّ زت �إيكاردا و�شركا�ؤها على �إدخال �أنظمة الزراعة بال
تربة ،مبا يف ذلك يف �شبه اجلزيرة العربية .ومعلوم �أن املياه
حتد كثري ًا من الزراعة يف �شبه اجلزيرة العربية،
ال�شحيحة ّ
لكن املزارعني زادوا غاللهم و�إنتاجيـة املياه مبعدل  50يف
املئة با�ستخدام «حزم» تقانة الزراعـة املحمية والزراعـة
املائية (هيدروبونيك�س �أي الزراعة بال تربة).
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،عمل علماء �إيكاردا مع املزراعني ال�صغار
يف ُعمان والكويت وقطر والإمارات لإدخال تقنيات مب�سطة
وحم�سنة للزراعة بال تربة ،لإنتاج حما�صيل ذات قيمة
عالية مثل اخليار والبندورة (الطماطم) والفراولة واخل�س
و�سواها .وباجلمع بني عدة ابتكارات ،مثل ت�صميم الدفيئة
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لتحمل درجات احلرارة املرتفعة،
حم�سن
الزراعية ب�شكل
ّ
ّ
وممار�سـات الإدارة املتكاملـة للآفـات التي تخفّ �ض
امل�ضرة ،و�أنظمة الزراعة املائية ذات
ا�ستخدام املبيدات
ّ
ال�ضبط الأوتوماتيكي للمياه واملغذّ يات النباتية ،متكّ نت
املبادرات البحثية من تعظيم الإنتاجية لكل وحدة ماء
و�أر�ض يف الزراعية املحمية (ال�شكل .)11
�شجعت العائدات الكبرية ُعمان والإمرات وقطر
ّ
والبحرين على تنفيذ �سيا�سة حتفيزية لت�شجيع
التحول من زراعة الرتبة التقليدية �إلى
املزارعني على
ّ
الزراعة بال تربة واعتماد الإنتاج املتكامل وتكنولوجيات
�إدارة الآفات.

 .3زيادة �إنتاجية املياه
عرب ري الأحوا�ض املرتفعة
زراعة الأحوا�ض املرتفعة ممار�سة زراعية قدمية يف م�صر
تت�سم باالقت�صاد يف املياه والعديد من فوائد املحافظة
على البيئة .فهي تخفّ �ض ا�ستعمال املاء على الأر�ض،
ما يق ّلل فقد املاء بالرت�شيح .وينتج عن ذلك تهوئة جيدة
للجذور ،وا�ستخدام كـفوء لل�سماد ،وال�سيطرة ب�سهولـة
ال�ضارة .غري �أن املزارعني ال�صغـار واجهـوا
على الأع�شاب
ّ
تاريخيـ ًا �صعوبة يف اال�ستفادة من هذه التكنولوجيا،
لأن الآالت الالزمة للزراعة يف الأحوا�ض مكلفة وال تالئم
الأرا�ضي املج ّز�أة.
طور علمـاء �إيكاردا م� ّؤخراً ،بال�شراكة مع املركز الوطني
ّ
للبحث والإر�شـاد الزراعي ،تكييف ًا مبتكر ًا للآالت املطلوبة
للزراعة يف الأحوا�ض املرتفعة .وقد �أخذ ذلك يغيرّ اللعبة
عند املزارعني ال�صغار يف منطقـة دلتـا النيـل يف م�صر.
فقد � ّأدت زراعة القمـح يف الأحوا�ض املرتفعة �إلى توفري 24
يف املئة يف ميـاه الري ،وزيادة  34يف املئة يف حم�صول
وحت�سن مبقدار  78يف املئة يف كفاءة ا�ستخـدام
القمح،
ّ
املـاء لدى املزارعني يف حمافظة ال�شرقية (ال�شكل .)12
وبالنظر �إلى ب�ساطة هذه التكنولوجيا ونتائجهـا املثرية
للإعجاب ،فقد اكت�سبت زخم ًا ب�سرعة يف م�صر ،و ُنقلت �إلى
بلدان مثل ال�سـودان و�إثيوبيا و�إرتريا ونيجرييا والعـراق
واملغـرب.

ج� .إدارة امللوحة لتعزيز الأمن الغذائي
ي�ؤثّ ر تراكم الأمالح يف الرتبة على الأرا�ضي الزراعية حول
حدة يف املناطق اجلافّ ة .ت�ؤثّ ر امللوحة
أ�شد ّ
العامل ،لكنه � ّ
فت�ضر مبدخول املزارعني
املحا�صيل،
مردودات
�سلب ًا على
ّ

ال�شكل 11
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زيادة �إنتاجية املياه للطماطم يف �أنظمة الإنتاج املائية

3Ω/≠c 46
3Ω/≠c 28

3Ω/≠c 3
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ّ
احلظ هناك
�أو جتربهم على ترك �أرا�ضيهم .ولكن ل�سوء
ا�سرتاتيجيات حمـدودة خلف�ض امللوحة �أو �إدارتهـا يف
العديد من البلدان املت�أثّ رة .وتقوم �إيكاردا ،عرب �شراكاتهـا
مع م�صر والعراق و�إيران ،بو�ضع ا�سرتاتيجيات معاجلة
ت�ستند�إلىالبحوثللمزارعنيومدراءاملياهالذينيتعاملون
مع تزايد ملوحة الرتبة.
امللوحة منت�شرة جد ًا يف بع�ض �أنحاء العراق �إلى حد �أن
ت�أثريها على الأنظمة الزراعية بات عام ًال رئي�سي ًا مقيد ًا
للإنتاجية الزراعية .وقد تناول بحث �إيكاردا يف �سهل ما بني
النهرين يف العراق امل�شاكل الناجمة عن حمدوديـة توافر
املياه ،وت� ّأثر مياه الري بامللوحة ،وممار�سات الري القدمية

ال�شكل 12

ري الأحوا�ض املرتفعة يف م�صر �أدى �إلى توفري  24يف املئة
من مياه الري وزيادة  34يف املئة يف حم�صول القمح
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دور العلم والتكنولوجيا يف تعزيز الأمن الغذائي
التي ت�ؤدي �إلى تراكم امللح على نطاق وا�سع يف الرتبة واملياه
حدد البحث عدد ًا من التو�صيات ملعاجلة مت ّلح
اجلوفيةّ .
الرتبة من �أجل �ضمان الأمن الغذائي يف امل�ستقبل .ون�صح
على وجه التحديد بتح�سني من�ش�آت الت�صريف ،باعتباره
اخلطوة الأولى ل�ضمان متكّ ن املزارعني العراقيني من
طورت �إيكاردا نهج ًا مبتكر ًا
موا�صلة الإنتاج بنجاح .كما ّ
وو�ضع خرائط لها با�ستخدام اال�ست�شعار من بعد وامل�سح
امليداين ،ما ي�ساهم يف القرارات الإدارية املتع ّلقة مبوا�ضيع
تطوير الزراعة يف البلد.

�سورية والعراق ،انخفا�ض ًا كبري ًا يف التكاليف وزيادة يف
املكا�سب للمزارعني ال�صغار الذين يعتمدون عدم احلرث
والبذر املبكّ ر يف البلدان النامية .وبناء على نتائج التجارب
يف احلقل وخربات املزارعني �أثبتت الـزراعة احلافظـة
زيادة الدخل من القمح مبا ي�صل �إلى  200دوالر/هكتار يف
�سورية و 300دوالر/هكتار يف العراق (ال�شكل .)13

هـ .تعزيز الإنتاجية الزراعية وحت�سني
املعي�شة يف الأرا�ضي الهام�شية

يعترب تكامل املحا�صيل والرثوة احليوانية عن�صر ًا حا�سم ًا يف
د .تعزيز الفالحة امل�ستدامة عرب الزراعة
احلافظة للموارد
�أنظمة زراعة الأرا�ضي اجلافّ ة ي�سمح باال�ستغالل امل�شرتك
طورت �إيكاردا و�شركا�ؤها
واملفيد للموارد املتاحة .وقد ّ
وح�سنوها لإحداث تكامل فعال بني
الزراعة احلافظة هي ممار�سة عدم حرث الأر�ض الزراعية جمموعة من الطرق ّ
وترك بقايا املح�صول يف احلقل لتح�سني خ�صوبة الرتبة �أنظمة �إنتاج املحا�صيل والرثوة احليوانية واملراعي.
واملحافظة على املاء .يف الأنظمة البيئية الزراعية اجلافّ ة يف
العامل ،ميكن �أن تعـود الزراعة احلافظة بفوائد مبا�شـرة على ت�شمل هذه:
املزارعني ال�صغار ،ال �سيما يف املناطق الزراعية الهام�شية
•�إنتاج ال�شعري بزراعته يف ممرات بني �صفوف من
للبلـدان املنخف�ضـة الدخـل .ثمة عامالن �ضروريان
ال�شجريات
لنجاح اعتماد الزراعة احلافظة يف الأرا�ضي اجلافة ،وهما
التكنولوجيات املالئمة والبيئة امل�ؤاتية لل�سيا�سات .ولكي
• �إنتاج العلف يف املزارع
بد
حتدث الزراعة احلافظة ت�أثري ًا يف البلدان العربية ،ال ّ
من �إحداث تغيري يف مفاهيم �ص ّناع القرار ب�ش�أن فوائد هذه
•�أكدا�س علف من املنتجات اجلانبية لل�صناعة
التقنية .وتركّ ز �إيكاردا على �إظهار فوائد الزراعة احلافظة
الزراعية
مبا�شـرة �أمـام املجتمعات .ونتيجـة لذلك ،ف�إن املزارعني
يتحولـون �إلى الزراعـة بال حـرث ال يعودون �إلى
الذين
ّ
�صبار بال �شوك و�شجريات للعلف
احلراثـة �إال نادراً.
• ّ
�أظهر العمل الذي جتريه �إيكاردا و�شركا�ؤها ،ال �سيما يف

ال�شكل 13

•تعزيز املراعي الطبيعية و�إدارة املراعي

ت�شجيع الزراعة احلافظة من خالل عر�ض التجربة النموذجيـة وابتكـار بذّارة بال حرث منخف�ضة الكلفة
م�صنوعة حملي ًا ( �إلى اليمني)� ( .إلى الي�سار) :قمح ينمو على بقايا املح�صول

البيئة العربية :الأمن الغذائي

حت�سني الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي لل�شباب لتعزيز الأمن الغذائي الأ�سري
للحفاظ على م�ستويات مقبولة من الأمن الغذائي الأ�سري� .أما
مبادرة البنك الإ�سالمي للتنمية

الذين يهاجرون الى املناطق احل�ضرية فغالب ًا ما يكونون غري
قادرين على ك�سب دخل كاف لتحقيق الأمن الغذائي.

نور عبدي
مل يخلق النمو االقت�صادي احلديث يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا العدد املطلوب من الوظائف ال�ستيعاب تنامي
القوة العاملة والبطالة ،خ�صو�ص ًا يف �صفوف ال�شباب ،وهذا حتد
جدي تواجهه املنطقة.
وفق ًا ملنظمة العمل الدولية للأمم املتحدة ،بطالة ال�شباب هي
الأعلى يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا حيث واحد من
كل �أربعة �شبان عاطل عن العمل� ،أي نحو �ضعفي املعدل العاملي.
وبحث ًا عن العمل ،تزداد هجرة ال�شباب من املناطق الريفية الى
املدن احل�ضرية يف العامل العربي .هذا الدفق احل�ضري لل�شباب
ناجت عن عدد من العوامل ،منها عدم اهتمام ال�شباب باملهن
الزراعية ،ما ي�ؤثر مبا�شرة بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ومنو
االقت�صاد الريفي يف املنطقة .وال�شباب الذين يبقون يف املناطق
الريفية غالب ًا ما تنق�صهم الو�سائل املالية والتعليم والتدريب
والو�صول الى الأ�سواق ،وهي عوامل �ضرورية لتوليد دخل كاف
•زيادة �إنتاجية احليوانات� :صحة احليوانات
وتغذيتها ،اال�ستخدام الأف�ضل للموارد الوراثية مبا
يف ذلك ال�سالالت الربية ،حت�سني �إدارة القطعان،
حت�سني الو�صول �إلى الأ�سواق واملنتجات
•�إعادة ت�أهيل املراعي املتدهورة وحت�سني �إدارة الرعي.
مكون
ال�سالالت البلدية من احليوانات املجرتة ال�صغرية هي ّ
يتميز بالقدرة العالية
مهم يف هذا النظام املتكامل للإنتاجّ ،
التكيف مع التغيرّ ات التي تطر�أ على البيئة .وقد �أثمرت
على ّ
�سنوات من بحوث الرثوة احليوانية يف �إيكاردا عن ت�صنيف
كامل جلميع �سالالت املج ّرتات البلدية يف �آ�سيا الو�سطى
وغرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا ،وهي متاحة جمان ًا مبثابة مورد
دويل.
تعترب �إنتاجية املياه ق�ضية �أ�سا�سية �أي�ض ًا يف �أنظمة املحا�صيل
والرثوة احليوانية .وقد ُط ّورت تكنولوجيات لتعزيز �إنتاجية
املياه يف زراعة العلف ،عن طريق اختيار العلف ،وا�ستخدام
املخلفات املتبقية ،و�إدارة مياه العلف ،واال�ستخدامات
املتعددة للمياهُ .
وك ّيفت الأنظمة التقليدية مع املمار�سات
ّ

يف �أوا�سط العام � 2012أطلق البنك الإ�سالمي للتنمية برنامج دعم
عمالة ال�شباب بتمويل اجمايل مقداره  250مليون دوالر للت�صدي
للتحديات التي �سبق ذكرها .ويجري تنفيذ الربنامج يف �أربعة
بلدان يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،هي م�صر وتون�س
وليبيا واليمن .وعند �إجناز الربنامج ُيتوقع �أن يخف�ض البطالة 15
يف املئة والفقر  10يف املئة يف مواقع امل�شاريع امل�ستهدفة.
ومي��ول الربنامج امل�شاريع املولدة للعمالة يف املناطق الريفية،
ون�شاطات بناء القدرات لتعزيز مهارات ال�شباب وان�سجامها مع
حاجات ال�سوق .ويف ظل توليد العمالة ،ميول الربنامج �سل�سلة
م�شاريع نوعيةقيم يف الب�ستنة وال�سلع ذات القيمة العالية مثل النب
والع�سل .وا�ضافة الى ذلك ،يقدم الربنامج التمويل مبقادير قليلة
لدعم �إقامة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف القطاع الزراعي.
نور عبدي ،اخت�صا�صي زراعة �أول يف البنك الإ�سالمي للتنمية ،جدة.

الأكرث ا�ستدامة ،مثل تكييف نظامي «الطابية» و«اجل�سور»
يف تون�س لإدارة ح�صاد املاء وامل�ساقط املائية .وميكن �أن
ت�ساعد تعديالت �أخرى يف خف�ض ال�ضغط عن املراعي ،مثل
�أنظمة ال�شعري/الرثوة احليوانية والنظر يف اعتماد املراعي/
الرثوة احليوانية مقابل التغذية املح�صورة.

ل�سد «فارق الغالل» من �أجل
 .Vفر�صة ّ
تعزيز الأمن الغذائي
متو�سط غلة املزارعني
ي�شري حتليل فارق الغالل بني
ّ
وغلة التجارب العملية النموذجية يف حمطة البحث �إلى
وجود فر�صة كبرية لزيادة الإنتاجية يف البلدان العربية.
وبا�ستخدام �إنتاج القمح يف املغرب و�سورية كمثال ،مت
متو�سط فارق الغالل بنحو  45يف املئة للأنظمة
ح�ساب
ّ
املروية يف املغرب و 82يف املئة للأنظمة البعلية يف �سورية
(ال�شكل .)14
�إن فهم الأ�سـباب التي تقف خلف فارق الغالل خطوة
و�سـد الفارق
مهمـة لتحديد �أف�ضل احللول املالئمـة
ّ
بنجـاح .وبناء على بحوث �إيكاردا ،قد يكون للفارق بني
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الغلة املحتملـة والغلة الفعليـة عدة �أ�سباب كما يبني
ال�شكل  .15لذا ت�شمل اال�سرتاتيجيات الرئي�سية خلف�ض
فارق الغالل:
•زيادة كفاءة نقل التكنولوجيا
معدل
•ا�ستخدام املمار�سات املو�صى بها :تاريخ البذارّ ،
البذار ،مقدار ال�سماد ،الدورة الزراعية ،ا�ستخدام
�آالت املزرعة املالئمة� ،إدارة الأمرا�ض والآفات
•اال�ستهداف املالئم للأ�صناف وفق ًا ملنطقة الإنتاج
•توافر املدخالت يف الوقت املنا�سب :البذور النوعية،
املياه ،الأ�سمدة
التدخل احلكومي و�سيا�سات تقوية توافر املدخالت
• ّ
وت�سويق املحا�صيل

 .VIالدور احليوي لل�شراكات
�أثبتت عقود من البحوث الزراعية الإمكانات التحويلية
للعلم والتكنولوجيا .وال�سـ�ؤال الكبري هو كيف ميكن
التقدم
حتقيق �إمكانات التكنولوجيـات املتاحة وموا�صلـة
ّ
ال�ضـروري جد ًا ملجاراة احتياجات العامل ال�سريع التغيرّ .
الفعالة
يكمن مفتاح ذلك يف �إقامة ال�شراكـات البحثيـة ّ
التي تتيح للفاعلني ا�ستغـالل امل�صالح امل�شرتكة والتكامل
لتحقيق �أو�سـع املكا�سب.
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حتليل فارق غالل القمح يف املغرب و�سورية
()2004 – 1995
متو�سط غلة املزارعني

�سورية

غلة حمطة البحث /التجربة
النموذجية يف املزرعة

املغرب
(بعلية)

الغلة املحتملة املحاكاة

املغرب
(مروية)
0

6,000

3,000

كغ/هكتار
امل�صدر:

Pala et al., 2011.

9,000

�أ� .شراكات �أ�صحاب العالقة لربط البحوث
بالتنمية
التقدم يف العلم والتكنولوجيا ،يجب
لال�ستفادة الكاملة من ّ
ربط البحوث بالتنمية .ويعترب ا�ستيعاب تكنولوجيات
الزراعة اجلديدة وتعميمها على املجتمعات حيوي ًا لتحقيق
فعالة بني
�أبلغ الأثر واملنافع ،مما يحتاج �إلى �إقامة �شراكة ّ
جميع �أ�صحاب العالقة.
ل�ضمان جناح مبادرات البحث من �أجل التنمية ،وجدت
فعالية هي ال�شراكة مع املركز
�إيكاردا �أن الطريقة الأكرث ّ
الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي ،واجلامعات املحلية،
وامل�ؤ�س�سات البحثية ،وجمموعات املزارعني .يعمل
الربنامج الإقليمي ل�شبه اجلزيرة العربية ،بدعم من
ال�صندوق العربي للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
وال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية ،مبثابة مثال يحتذى
به حيث ُتعتمد نتائجه لتعميمها على البلد ب�أكمله
وحتقيق حت�سني كبري يف �سبل معي�شة املزارعني من
خالل ال�شراكات القوية .ويعمل علماء �إيكاردا يد ًا بيد
مع املراكز الوطنية للبحث والإر�شاد الزراعي يف �سبعة
بلدان م�ستفيدة ،واجلامعات املحلية ومعاهد الأبحاث،
وجمموعاتاملزارعنيالتجريبية،لتطويرحزمالتكنولوجيا
و�إثباتها عملي ًا والتحقّ ق منها من �أجل حت�سني �سبل املعي�شة
الريفية وتعزيز املمار�سات امل�ستدامة عن طريق تعظيم
كفاءة ا�ستخدام املياه – وهو مقيا�س �أ�سا�سي للأداء يف
املنطقة ال�شحيحة جد ًا باملياه.
من النجاحات العديدة لل�شراكة �أن الربنامج الإقليمي
حـدد الأعالف العالية الكفـاءة يف
ل�شبه اجلزيرة العربية ّ
ويروج له للحلول حمل
ا�ستخدام املياه ،مثل ع�شب «بافل» ّ
العلف الذي ت�شيع زراعته .ومع �أن ذلك ميكن �أن يخفّ �ض
متو�سط الـماء املطلـوب �إلى الن�صف ،ف�إن املزارعني
ّ
ي�شهدون �أي�ض ًا زيادة يف �إنتاج العلف .ففي ُعمان ،يوفّ ر
املزارعون  55يف املئة من املاء باعتماد ع�شب بافل مكان
ع�شب رود�س ال�شائع .ويف الإمارات ،يوفّ ر املزارعون نحو
 850مـرت ًا مكعب ًا من املـاء لكل طن من املـادة اجلافـة
املنتجة مقارنة بع�شب رود�س ،ما يرتجم �إلى زيادة �سنوية
قـررت دولة
مبعدل  545دوالر ًا للهكتـار .وبالتايل ّ
الإمارات حظر زراعة ع�شب رود�س وا�ستبدالـه بع�شب
بافل العايل الكفاءة يف ا�ستخدام امليـاه  ،وهي تقدم قرو�ض ًا
مي�سرة للمزارعني مع منح حتفيزية �ضمنية .وعلى نحـو
ّ
مماثل ،تقوم ُعمان والإمـارات وقطر والبحـرين ب�إدخال
حوافـز لت�شجيـع اعتماد حزمة تقنية الزراعة بال تربة التي
تثبتت منها املبادرة وعممتها (الق�سم  .IVب.)2.
ّ

البيئة العربية :الأمن الغذائي

النهج املتكامل لتح�سني الإنتاجية :تعظيم مردود احلبوب
تعادل هذه الزيادة يف الإنتاج زيادة �سنوية يف املداخيل الوطنية
بنحو  350مليون دوالر.

املح�سنة التي
يف �سورية ،مت اجلمع بني ا�ستخدام �أ�صناف القمح
ّ
املح�سنة
�أطلقها الربنامج الوطني بالتعاون مع �إيكاردا ،الإدارة
ّ
للمياه ،وتوفري املدخالت يف الوقت املنا�سب ،وال�سيا�سات املالئمة.
و�أُدخل الري التكميلي باعتباره جزءاً من احلزمة الزراعية يف
املناطق البعلية حيث املياه عامل مق ّيد.

تطورت �سورية من بلد م�ستورد للقمح �إلى بلد م�ص ّدر .ومن
ّ
املثري لالهتمام ،وخالف ًا لتجربة العديد من البلدان الأخرى
(حيث املزارعون الكبار هم �أكرث امل�ستفيدين)� ،شملت فوائد
هذه البحوث يف �سورية جميع املزارعني – ال�صغار واملتو�سطني
والكبار.

ارتفعت غالل القمح على امل�ستوى الوطني من  1.25طن/هكتار
يف الظروف البعلية �إلى  3طن/هكتار نتيجة الري التكميلي ويف
التحول امل�ؤاتي يف
وجود �أ�صناف م�ستنبطة مالئمة .وبدعم من
ّ
ال�سيا�سة الوطنية ،ارتفع الإنتاج ال�سنوي للقمح القا�سي يف
�سورية �أربعة ا�ضعاف خالل � 28سنة املا�ضية من دون زيادة
كبرية يف م�ساحة الأر�ض املزروعة بالقمح ،ما �أدى �إلى تعزيز الأمن
الغذائي على امل�ستويني الأ�سري والوطني.

ب� .شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف
لإجراء بحوث وا�سعة النطاق وحتقيق فوائد
وا�سعة النطاق
ومتعـددة الأطراف بغيـة دعم
يعد العمل يف �شراكات ثنائية
ّ
ّ
البحوث الواعدة ذا قيمـة كبرية للبـلدان امل�شـاركة واملنطقة،
الت�صدي للتحديات
لأنه يبني التعاون بني العلماء يف
ّ

ال�شكل 15

تظهر ق�صة النجاح هذه �إمكانات تعزيز الأمن الغذائي الوطني عن طريق
النهج املتكامل� ،أي حت�سني املحا�صيل مع �إدارة املوارد الطبيعية يف بيئة
�سيا�سات متكينية.

املماثلة وال�سعي لإيجاد حلول تقنية للأمن الغذائي.
ويعترب م�شروع الأمن الغذائي يف البلدان العربية ،املدعوم
من ال�صندوق العربي للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
وال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية وبنك التنمية
ويقدم
الإ�سالمي ،مثا ًال على ت�أثري مثل هذه ال�شراكاتّ ،
كدرا�سة حالة يف هذا الف�صل.

حتليل فارق غالل القمح يف تون�س
القيود البيولوجية

10
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•	
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•	
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غلة حمطة االختبار
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II

ال�ساللة
املاء
ال�ضارة
الأع�شاب
ّ
الأمرا�ض والآفات احل�شرية
خ�صوبة الرتبة
م�شاكل الرتبة مثل امللوحة

القيود االجتماعية االقت�صادية
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

توافر املدخالت
التكاليف والعائدات
الت�سليف
الأ�سعار
التقاليد وال�سلوكيات
املعرفة
توافر املدخالت
امل�ؤ�س�سات وال�سيا�سات
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دور العلم والتكنولوجيا يف تعزيز الأمن الغذائي
من الأمثلـة الأخرى على هذه ال�شراكة مبادرة �إيكاردا
للمياه وحت�سني م�ستوى املعي�شة .وهي ثمرة �شراكة بني
�إيكاردا واملراكز الوطنية للبحث والإر�شاد الزراعي يف �سبعة
وتقدم
بلدان عربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةّ ،
فر�صة فريدة لبلدان الأرا�ضي اجلافّ ة كي تلتقي لتداول
البحوث الوا�سعة النطـاق الالزمة لتطوير حلول تدهور
الأر�ض وندرة املياه.
مبادرة املياه وحت�سني م�ستوى املعي�شة مبادرة معيارية
تطور التكنولوجيات وتختربها يف
قائمة على املوقعّ ،
تعممها على �أنظمة بيئية زراعية مماثلة
موقع واحد ثم ّ
�ضمن مواقع ال�شراكة .وي�ضمن التعاون العلمي �إتاحة
جمموعة قوية من البيانات والتحليالت من خمتلف فروع
املعرفة ،لتقييم ت�أثريات تكنولوجيات �إدارة الأرا�ضي واملياه
ومالءمتها للتعميم على الأنظمة البيئية الزراعية املماثلة.
تقوم املبادرة بو�ضع ا�سرتاتيجية متكاملة للمياه وا�ستخدام
الأرا�ضي وحت�سني م�ستوى املعي�شة يف �أنظمة �إيكولوجية
زراعية خمتلفة ،واختبارها جتريبياً ،بحيث ت�ستهدف
الأرا�ضي البعلية يف لبنان وتون�س و�سورية ،والأرا�ضي
املروية يف اليمن والعراق وتون�س وم�صر ،واملراعي يف
الأردن وفل�سطني .واعتبار ًا من العام  ،2012ا�ستك�شف
فريق املبادرة  40تكنولوجيا خمتلفة للإدارة امل�ستدامة
للمياه والأرا�ضي يف مواقع معيارية .بع�ض هذه
التكنولوجيات ال يزال يف مرحلة التجربة ،يف حني
�أن تكنولوجيات �أخرى ،مثل ري الأحوا�ض املرتفعة الذي
اخ ُترب يف م�صر ومتخ�ض عن �إثبات عملي قوي للنتائج ،هو
يف طريقه للتعميم يف العراق وال�سودان وتون�س و�إثيوبيا.
ويف ا�سرتاتيجية �أخرى لتح�سني �سبل معي�شة املزارعني،
وتتثبت
حم�سنة للزراعة املحمية
تخترب املبادرة �أ�ساليب
ّ
ّ
منها من �أجل حتقيق �إنتاجية مياه ق�صوى يف املواقع
املعيارية يف العراق.

ج� .شراكات القطاعني العام واخلا�ص
كعوامل حتفيز ومتكني
غالب ًا ما تعمل ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص
مبثابة عوامل حمفزة ،وت�شكّ ل يف بع�ض احلاالت عوامل
التمكني الرئي�سية لتجاوز املرحلة الأخ�يرة يف تعميم
يقدم هذا النهج ح ًال
التكنولوجيات و�إحداث تغيري رئي�سيّ .
يك�سب فيه اجلميع ،بامل�ساعدة يف التوفيق بني االحتياجات
العامة واخلا�صة لدفع امل�شاريع احليوية �إلى الأمام ،ويف
ن�شرالتكنولوجياتاجلديدة.
على �سبيل املثال ،ك�شفت بحوث �إيكاردا �أن اال�ستفادة

املنخف�ضة من ممار�سات الزراعة احلافظة يف بلدان �آ�سيا
الو�سطى وغرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا ترجع �إلى �أن البذّ ارات
مكيفة مع االحتياجات املحلية وغري حمتملة
بال حرث غري ّ
التكاليف .فالبذّ ارات امل�صنوعة يف الربازيل �أو �أوروبا �أو
�أمريكا ال�شمالية تك ّلف ما بني 30,000و 60,000دوالر،
وال تالئم ملكيات �صغار املزارعني.
للخروج من عنق الزجاجة� ،شاركت �إيكاردا م�ص ّنعي
املاكينات املحليني يف �شمال �سورية و�شمال العراق
(املو�صل) والأردن ،لتكييف البذّ ارات التقليدية املوجودة
يف ال�سوق مع �آلية ال��زراع��ة بال ح��رث ،بحيث يحتمل
املزارعون ال�صغار تكاليفها .قبل امل�شاركة يف هذا امل�شروع،
املحليون يعرفون تكنولوجيا الزراعة
مل يكن ال�صناعيون
ّ
بال حرث .فعمل علماء من �إيكاردا وجامعة �ساوث ويلز
الأو�سرتاليةمعم�ص ّنعياملاكيناتالزراعيةاملحلينيلتطوير
و�إنتاج منوذج �أويل طوله � 3.6أمتار .واخ ُتربت البذّ ارة
املحولة للزراعة بال حرث يف حمطة مرو للبحوث التابعة
ّ
لإيكاردا يف �إربد (الأردن) خالل مو�سم ،2013/2012
وجاءت النتائج واعدة .وهكذا ،ف� ً
ضال عن نقل املمار�سات
هي�أت ال�شراكة م�صدر ايرادات
امل�ستدامة �إلى املزارعنيّ ،
جديد لل�صناعيني املحليني ،ما ي�ستحدث وظائف جديدة
لإ�صالحاملاكيناتو�صيانتها.
ركّ ��زت �شراكـة �أخ��رى بني �إي��ك��اردا و�شركة �إمبل�سورا
�أغريكوال املك�سيكية ( )IASAعلى حتويل ال�شعري �إلى مولت
لتعزيز دخل فقراء امل��وارد .ومن خالل برنامج حت�سني
متقدمة
ال�شعري ،ت�سلّم �إيكاردا �إلى «�إيا�سا» �أمناط ًا وراثية ّ
للتكيف مع
من ال�شعري الذي يحظى ب�أف�ضل الإمكانات
ّ
الظروف املك�سيكية .وتخترب �إيا�سا هذه الأمناط الوراثية
وتقدم البيانات �إلى �إيكاردا
جلودة الت�صنيع �إلى مولتّ ،
لت�شارك املولت العايل اجلودة مع �شركاء وطنيني مثل
�إثيوبيا حيث تنتج الن�ساء الريفيات اخلمائر املحلية.
ومن خالل هذه ال�شراكـة مع �إيا�سا ،ت�سعى �إيكـاردا �إلى
ا�ستغـالل فر�صة بحث جديد لتح�سني �شعري املولت ،ويف
الـوقت نف�سه زي��ادة مداخيـل الريفيات واملزارعني يف
املناطقاجلافّ ـة.

 .VIIخال�صة وتو�صيات
تتيح �أدوات وموارد العلم والتكنولوجيـا القائمـة القـدرة
على زيادة الإنتاج يف البلدان العربية .لكن يجب �أن
تكون الإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية حجر الأ�سا�س
اله�شة
للممار�سات الزراعية يف الأنظمة البيئية الزراعية ّ
يف املنطقة.
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•ال�شراكات املبتكرة والت�شبيك
كثيـر من املزارعني ال�صغار يف املنطقة عـالقون يف �شرك
 وندرة، و�ضعف مردود املحا�صيل،حلقـة دائمة من الفقر
 واالفتقـار �إلى ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات،املوارد الطبيعية
والتعر�ض ملخاطر
 كما �أن التزايد ال�سكاين ال�سريع.الداعمة
ّ
،تغيرّ املناخ ب�شكـل يزيد كثري ًا عما يف �أنحاء �أخرى من العامل
.التحديات التي تواجهها املجتمعات املحليـة
�سيفاقمـان
ّ
 يعترب اال�ستثمـار يف العلم والتكنولوجيـا،ونتيجـة لذلك
.لدعم التنمية الزراعية يف البلدان �أمر ًا حا�سم ًا
غري �أن فائـدة العلم والبحث ترتبط ارتباطـ ًا وثيقـ ًا بقوة
 ف�إن، وا�ستناد ًا �إلى جتـربة ثالثة عقود.ال�شراكـات
 وبينهـا وبني،ال�شراكات اال�سرتاتيجية بني البلدان العربية
 ت�شكّ ـل عامـ ًال حـا�سمـ ًا لنجـاح البحوث من،بقيـة العالـم
 وتتيـح مثـل هذه ال�شراكــات ربط البحوث.�أجل التنمية
 وتوا�صل العلمـاء ب�شـ�أن التحديـات الكـربى من،بالتنمية
–  و�إفادة جميع �أ�صحـاب العالقـة،التقـدم
�أجل ا�ستمـرار
ّ
.ًاملزارعني واملجتمعـات الريفيـة والدول عمومـا

:ويجب الت�شديد على ما ي�أتي
•متكني بيئة ال�سيا�سات والدعم ال�سيا�سي
 وبحوث حت�سني،•اال�ستثمار يف العلم والتكنولوجيا
 و�إدارة املحا�صيل،القمح
•اال�ستثمار يف التنمية الزراعية
•التكثيف امل�ستدام لأنظمة �إنتاج القمح
•حت�سني �إدارة املياه والأ�سمدة
 على م�ستوى،•نظام فعال لإنتاج البذور وت�سليمها
ر�سمي وغري ر�سمي
•تو�سيع �آليات نقل التكنولوجيا وتفعيلها
•تطوير القدرات والدعم امل�ؤ�س�سي
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مالحظة
 طورتها �إيكاردا بال�رشاكة مع معهد فافيلوف.1
 و�رشكة بحوث احلبوب،لل�صناعة النباتية يف رو�سيا
.وتطويرها يف �أو�سرتاليا
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الف�صل 2

مراكز الأبحاث الزراعية يف البلدان العربية
املنطقة/البلد

ا�سم املنظمة

(الئحة خمتارة)

الـربيد الإلكرتوين

املـوقع الإلكرتوين

جمل�س التعاون اخلليجي
البحرين
الكويت

جامعة اخلليج العربي
الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة و الرثوة ال�سمكية
 ق�سم البحوث الزراعية و امل�شاتلجامعة الكويت
معهد الكويت للأبحاث العلمية
هيئة البحث العلمي
جامعة ال�سلطان قابو�س
ال�صندوق القطري لرعاية البحث العلمي
مركز التكنولوجيا احليوية  -وزارة البيئة

اململكة العربية
ال�سعودية

كلية العلوم الزراعية و الغذاء
مركز �أبحاث تطوير الب�ستنة مبنطقة جنران
جامعة امللك �سعود
جهاز �أبو ظبي للرقابة الغذائية
هيئة البيئة – �أبو ظبي
كلية الزراعة و الغذاء
حمطة البحوث الزراعية  -حكومة ال�شارقة
جممع دبي للتقنية احليوية والبحوث
الهيئة العامة للبحوث و االر�شاد الزراعي

ُعمان
قطر

الإمارات
العربية املتحدة

اليمن

جامعة ح�ضر موت للعلوم و التكنولوجيا
كلية الزراعة  -جامعة �صنعاء

layla@agu.edu.bh

www.agu.edu.bh

salwa@paaf.gov.kw

www.paaf.gov.kw

info@paaf.gov.kw
president@hu.edu.kw

www.kuniv.edu

public_relations@kisr.edu.kw

www.kisr.edu.kw

trc@trc.gov.om

https://home.trc.gov.om

vcoffice@squ.edu.om

www.squ.edu.om

aaltaie@qf.org.qa

www.qnrf.org

mjmmarri@moe.gov.qa

www.moe.gov.qa/

sddasmal@moe.gov.qa
hkahtani@ksu.edu.sa

colleges.ksu.edu.sa

bstanh@awalnet.net

www.moa.gov.sa/najres/portal

info@ksu.edu.sa

ksu.edu.sa

Rashed_alshariqi@adfca.ae

www.adfca.ae

aayyash@ead.ae

www.ead.ae

cfa@uaeu.ac.ae

www.cfa.uaeu.ac.ae

dlindsay@sharjah.ac.ae

www.moew.gov.ae

info@dubiotech.com

www.dubiotech.ae

aprp-yemen@cgiar.org

www.area.gov.ye

alaqil55@hotmail.com
hadhramoutuni@y.net.ye

www.hist.edu.ye

ribbon_co@yahoo.com

www.su.edu.ye

ال�شرق االو�سط
العراق

الأردن

لبنـان

كلية الزراعة  -جامعة بغداد
مديرية البحوث الزراعية – وزارة الزراعة
كلية الزراعة والغابات – جامعة املو�صل
املركز الوطني للبحث و االر�شاد الزراعي
كلية الزراعة  -جامعة االردن
كلية الزراعة  -جامعة الأردن للعلوم و التكنولوجيا
املجل�س االعلى للعلوم و التكنولوجيا
م�صلحة الأبحاث العلمية الزراعية
كلية الزراعة وعلم الغذاء  -اجلامعة االمريكية
يف بريوت
املجل�س الوطني للبحوث العلمية
معهد البحوث ال�صناعية

info@uobaghdad.edu.iq

www.coagri.uobaghdad.edu.iq

agro_sbar@moagr.org

www.zeraa.gov.iq

agriculture@uomosul.edu.iq

agriculture.uomosul.edu.iq

Director@ncare.gov.jo

www.ncare.gov.jo

admin@ju.edu.jo

agriculture.ju.edu.jo

deanagr@just.edu.jo

www.just.edu.jo

info-sg@hcst.gov.jo

hcst.gov.jo

lari@lari.gov.lb

www.lari.gov.lb

fafs@aub.edu.lb

www.aub.edu.lb

nahla@aub.edu.lb
hamze@cnrs.edu.lb

www.cnrs.edu.lb

pr@iri.org.lb

www.iri.org.lb
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املـوقع الإلكرتوين

الـربيد الإلكرتوين

ا�سم املنظمة

البلد/املنطقة

www.arij.org

pmaster@arij.org

فل�سطني

www.lrcj.org

lrc@palnet.com

wesi.najah.edu

wesi@najah.edu

www.gcsar.gov.sy

gcsar-dir@live.com

www.napcsyr.net

usama.saadi@napcsyr.net

www.gosm.gov.sy

info@gosm.gov.sy

 القد�س- معهد البحوث التطبيقية
مركز �أبحاث الأرا�ضي
معهد الدرا�سات البيئبة و املائية
 جامعة النجاح الوطنيةالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
املركز الوطني لل�سيا�سات الزراعية
امل�ؤ�س�سة العامة لإكثار البذار

�سورية

وادي النيل
www.arc.sci.eg

nabilomarster@gmail.com

www.nwrc-egypt.org

nwrc@nwrc-egypt.org
motaleb@nwrcegypt.org

www.nrc.sci.org

info@nrc.sci.org

www.asrt.sci.eg

info@asrt.sci.eg

www.arcsudan.sd

arcdg@sudanmail.net

مركز الأبحاث الزراعية
املركز القومي لبحوث املياه
مركز البحث العلمي
�أكادميية البحث العلمي و التكنولوجيا
هيئة البحوث الزراعية

م�صر

ال�سودان

�شمال �أفريقيا
www.inraa.dz

fchehat02@yahoo.fr

www.itgc.entreprises-dz.com

itgc@entreprises-dz.com

www.ensa.dz

dfcre@ensa.dz

www.cnrs.fr

crstra@crstra.dz
crstra_biskra@yahoo.fr

www.arc-icarda-libya.org

alhendawiramadan@hotmail.com

www.asti.cgiar.org

cnrada@mauritel.mr
cnrada@gmail.com

www.inra.org.ma

mohamedbadraoui@gmail.
com

www.iav.ac.ma

dg@iav.ac.ma

www.enameknes.ma

DF@enameknes.ac.ma

www.iresa.agrinet.tn

bo.iresa@iresa.agrinet.tn
damaziz@yahoo.fr

www.ira.agrinet.tn

houcine.khatteli@ira.rnrt.tn
ira.med@ira.rnrt.tn

www.inrat.agrinet.tn

bo.inrat@iresa.agrinet.tn

www.ucar.rnu.tn

djemali.mnaouer@inat.
agrinet.tn

www.esamograne.agrinet.tn esamograne@iresa.agrinet.tn
www.ingc.com.tn

oussamkh@gmail.com

املعهد الوطني للبحوث الزراعية
املعهد التقني للمحا�صيل الزراعية
املدر�سة الوطنية العليا للفالحة
املركز الوطني للبحث العلمي

اجلزائر

مركز البحث الزراعي

ليبيـا

م�ؤ�شرات العلوم و التكنولوجيا الزراعية

موريتانيا

املعهد الوطني للبحث الزراعي

املغرب

معهد احل�سن الثاين للزراعة و البيطرة
 مكنا�س- املدر�سة الوطنية للزراعة
م�ؤ�س�سة البحث و التعليم العايل الفالحي

تون�س

 مدنني- معهد املناطق القاحلة
املعهد الوطني للبحوث الزراعية بتون�س
املعهد الوطني للعلوم الفالحية بتون�س
املدر�سة العليا للفالحة باملقرن
املعهد الوطني للزراعات الكربى
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كامل �شديد
�أحمد مزيد
ذيب عوي�س
مارتن فان جينكل

البيئة العربية :الأمن الغذائي

عددهم بنحو  870مليون ًا ،يف مناطق ريفية ،حيث يعتمدون يف معي�شتهم غالب ًا على الزراعة
قد ُر ُ
يعي�ش نحو  70يف املئة من جوعى العامل ،و ُي َّ
وين�سحب ذلك على الدول العربية ،حيث ت�شري الإح�صاءات �إلى �أن ن�سبة الفقراء تبلغ  25يف املئة ،يعي�ش  76يف املئة منهم يف
و�إنتاج الغذاء.
ُ
تزداد �شد ُة الفقر .وي�شكل �سكان الأرياف يف
مناطق ريفية .ويعي�ش قرابة  44يف املئة من �سكان الدول العربية يف مناطق ريفية ،حيث
ُ
ُعد الزراعة امل�صدر الرئي�سي لتوفري فر�ص العمل و�سبل العي�ش
م�صر وال�سودان نحو ثلثي جممل عدد ال�سكان ،ويف اليمن نحو  70يف املئة .وت ُّ
يف هذه الدول� ،إ�ضاف ًة �إلى املغرب ،كما متثل �سوق عمل كبرية يف بلدان �أخرى يف املنطقة ،مثل تون�س واجلزائر و�سورية والعراق .وت�ستقطب
الزراعة يف جميع الدول العربية نحو ثلث �إجمايل القوى العاملة.
الدول العربية هي الأكرث �ضعف ًا بني دول العامل من حيث �أمنها الغذائي ،حيث تبلغ ن�سبة اعتمادها كمجموعة على ا�سترياد احلبوب  74يف املئة
تقريب ًا ،بح�سب املتو�سط الذي �شهدته الفرتة من � 1990إلى  ،2011وهي الأعلى على ال�صعيد العاملي .واملعروف �أن ن�سبة االعتماد على ا�سترياد
احلبوب يف العامل هي  16يف املئة تقريب ًا ،ويف الدول النامية  15.5يف املئة ،الأمر الذي يجعل الدول العربية الأكرث تعر�ض ًا للت�أثر ب�أحوال
النق�ص يف عر�ض املواد الغذائية ،وبتقلبات �أ�سعار الغذاء يف الأ�سواق العاملية.
وثمة جمموعة كبرية من احللول التكنولوجية ا ُملج َّر َبة ،متاحة �أمام الدول العربية للأخذ بها يف معاجلة هذه امل�سائل .غري �أن معدالت تبني
ٍ
غياب البيئة ال�سيا�سية امل�ؤاتية لتعزيز الأخذ بتلك التكنولوجيات
تكنولوجيات ثبتت �صالحيتها ال تزال متدنية ،ب�سبب معوقات عديدة� ،أبرزها ُ
وتبنيها على نطاق وا�سع .وتعترب ال�سيا�سات احل�سنة الإعداد والتنفيذ نقطة االنطالق �إلى كفاءة ا�ستخدام املوارد ال�شحيحة ومنو املردود الزراعي،
وهما عامالن ي�ساعدان يف �ضمان حت�سني الأمن الغذائي الوطني.
والثابت �أن العامل الرئي�سي الكامن وراء جناح بع�ض الدول يف حتقيق من ٍو م�ستدام وطويل الأجل يف الإنتاجية الزراعية هو توفر م�ستوى عال من
ُ
ُ
املقدرة الوطنية يف قطاع البحث والتنمية الزراعيني .وتبني درا�سات �أجريت على عامل الإنتاجية الكلي (� )TFPأن اال�ستثمارات العامة يف جمال
البحث والتنمية الزراعيني هي �أحد املحددات القوية لنمو الإنتاجية الزراعية يف الدول املتقدمة والنامية ،بينما متثل ال�سيا�سة التمكينية والبيئات
امل�ؤ�س�سية عن�صر ًا �آخر يف حتقيق عامل الإنتاجية الكلي.
يركز هذا الف�صل على الزراعة البعلية ،املعتمدة على الأمطار ،التي ت�شكل �أكرث من  80يف املئة من الأرا�ضي الزراعية يف املنطقة العربية� ،أي ما
ميثل اجلانب الأكرب من املواد الغذائية الأ�سا�سية لل�سكان.
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 .Iمقدمة
انخف�ض م�ؤ�شر اجلوع العاملي ( )GHIبنحو  34يف املئة
بني العامني  1990و ،2013ومع ذلك ال يزال نحو
 870مليون ًا من الب�شر يعانون �سوء التغذية املزمن (Welt
.)Hunger Hilfe, IFPRI & Concern Worldwide, 2013
كما �أن العامل ال يزال يواجه حتدي ًا �شديـد ًا جتاه الوفـاء
باالحتياجـات الغذائية ل�سكانه ،الذين ُينتظر �أن ي�صلَ
تعدادهم �إلى ت�سعة باليني ن�سمة بحلول �سنة ،2050
ُ
وذلك على رغم حتقق منو ملحوظ يف الإنتاج الزراعي
على امتداد ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية .من هنا ،ف�إن ما
ي�ستهدفه قطاع الزراعة مل يعد جمرد تعظيم الإنتاجية،
بل حتقيق احلد الأق�صى لها ،من خالل مزيج معقد من
الإنتاج الزراعي ،والتنمية الريفية ،ومراعاة ال�ش�أن البيئي،
والعدالة االجتماعية ،ومردودات اال�ستهالك الغذائي
(.)Pretty et al., 2010
�إن حتقيق هذا الهدف يف املناطق اجلافة ،حيث ميثل املاء
العامل املحدد الغالب� ،سوف يتطلب عم ًال من�سق ًا يف عدة
م�سارات :منها حتقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد املائية
ال�شحيحة ،وو�ضع �سيا�سات �أنظمة تدعم �إنتـاج غـذائي �أكرث
�إنتاجية وا�ستدامة ،وت�ضييق الفجوة بني غالل املحا�صيل
املتوقعة والفعلية ،وتوفري �أنظمة زراعية متنوعة مع اتباع
�أ�ساليب �إنتاج ُمكثف وم�ستدام.
ويجب �أن ي�أتي النمو يف �إنتاج الغذاء م�ستقب ًال ،ب�صفة
�أ�سا�سية ،من زيادة الإنتاجية وتكثيفها ،ولي�س من التو�سع
يف امل�ساحات املزروعـة .ومن الأولويات يف هـذا اخل�صو�ص
ت�ضييق الفـارق بني الغالل املمكنة والغالل الفعلية

املتحققة يف املزرعة حالياً .وت�شكل الغالل الفعلية  60يف
املئة من الغالل املمكنة ،كما هو ثابت بالن�سبة ملجموعة
من الأنظمة الزراعية املختلفة يف جنوب �شرق وو�سط
�آ�سيا ويف �أمريكا الالتينية (.)Godfray et al., 2010
وتت�ضمن عملية ت�ضييق الفارق يف الغالل َ
نقل املتاح من
تكنولوجيات وممار�سات �إلى املزارعني ،واال�ستخدام
الأمثل للبنية امل�ؤ�س�ساتية ،التي تت�سع لت�شمل الأ�سواق
والتمويـل و�إدارة املخاطر ،وهي �أمور ال غنى للمزارعني
عنها للأخذ بالتكنولوجيا (.)Keating et al., 2010
ولقد تدنت اال�ستثمارات يف جمال البحوث الزراعية وبرامج
تطوير الزراعة تدني ًا حقيقي ًا يف معظم البلدان العربية ،مما
�أوجد حاجة ملحة ال�ستعـادة اال�ستثمار العام يف البحوث
الزراعية .وعلى هـذه البحوث �أن تت�صدى الآن ملجموعة من
ُ
تدخل فيها �إدارة املوارد الطبيعية،
التحديات �أكرث تعقيداً،
ضال عن الأهداف التقليدية املتمثلة يف زيادة
وتغري املناخ ،ف� ً
�إنتاج الغذاء والإنتاجية الزراعية.

 .IIحمددات الإنتاج الزراعي
يف املناطق اجلافة
تغطي املناطق اجلافة ما يزيد على  40يف املئة من �إجمايل
م�ساحات الأرا�ضي يف العامل ،وهي مواطن  2.5بليون من
الب�شر ميثلون �أكرث من ثلث �سكان العامل ،ويعتمد الثلث
منهم على �أنظمة الإنتاج الزراعي يف الأرا�ضي اجلافة لتوفري
و�س ُبل العي�ش.
الأمن الغذائي ُ
يف ظل هذه الظروف ،يعترب تنوع الأنظمة الزراعية من
خالل الدورة الزراعية ،وتطبيق بع�ض املمار�سات مثل
الزراعة احلافظة ،وزيادة فعالية وكفاءة ا�ستخدام املياه،
وغري ذلك من ُمدخالت زراعية� ،أمور ًا �أكَّ د جمتمع التنمية
والأبحاث على �أولويتها العالية بالن�سبة للعمل من �أجل تعزيز
الأمن الغذائي وتقليل الت�ضرر من تغري املناخ (Amman
.)Declaration, Feb. 2010
وثمة خماوف حول و�ضع �صغار املزارعني يف مواجهة
التحديث والعوملة .ففي غالب الأحوال ،ينتقل ما يطر�أ على
الأ�سـواق الدولية من تغريات يف الأ�سعـار �إلى الأ�سواق
املحلية ،فيطال ت�أثريها َّ
كل م�ستهلك ،وميكن �أن يكون لها
ت�أثري �سلبي كبري ن�سبي ًا على �صغار املزارعني (Huang,
.)Wang & Qui, 2012
ومن الأ�سباب الرئي�سية الباعثة على القلق �أ�سعار املواد
الغذائية املتزايدة والآخذة يف التقلب .وقد �أدى ارتفاع

البيئة العربية :الأمن الغذائي
�أ�سعار املواد الغذائية عام � 2008إلى انخفا�ض ملمو�س يف
القوة ال�شرائية للفقراء يف بلدان العامل النامي .وو�صل ذلك
االنخفا�ض يف الدول العربية �إلى  32يف املئة (Shideed,
 .)2008ومن املحتمل �أن ي�شهد امل�ستقبل تكرار مثل هذه
االرتفاعات يف الأ�سعار.
وتو�ضح درا�سة حديثة عن «الب�صمة املائية للب�شرية»� 1أن
نحو  92يف املئة من املياه العذبة التي ي�ستهلكها العامل �سنوي ًا
تذهب �إلى قطاع الزراعة ،ومتثل ب�صمة «املياه اخل�ضراء» �أكرب
ن�سبة فيها وقدرها  74يف املئة (Hoekstra & Mekonnon,
 .)2012وي�ساهم الإنتاج ال�صناعي بن�سبـة  4.4يف املئة
من �إجمايل الب�صمة املائيـة ،والإمـدادات املائية للأغرا�ض
املنزلية بن�سبة  3.6يف املئة .ويتوزع املعدل العاملي ال�سنوي
للب�صمة املائيـة يف القطاعات املختلفة (الإمدادات الزراعية
وال�صناعية واملنزلية) كالآتي 74 :يف املئة مياه خ�ضـراء11 ،
يف املئة مياه زرقـاء 15 ،يف املئة مياه رماديـة.
وينحو املزارعون عموم ًا �إلى الإ�سراف يف الري ،ا�ستجاب ًة
ملا علق يف �أذهانهم عن الكميات ال�ضرورية من املياه،
ولتوقعاتهم يف ما يخ�ص هطـول الأمطار و�أ�سعار
ال�سوق .وكان املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق
اجلافة ( )ICARDAومفو�ضية الأمم املتحدة االقت�صادية
واالجتماعية يف و�سط وغرب �أفريقيا ،قد �أجريا درا�سات يف
كل من �سورية والعراق والأردن وم�صر� ،أظهرت �أن �إفراط
املزارعني يف ري حقول القمح يرتاوح بني  20و 60يف املئة
وينظر املنتجون �إلى املاء على �أنه
(.)Shideed et al., 2005
ُ
ُمدخل ثابت يف املدى الزمني الق�صري ،غري �أنه قابل للتوزيع
بني املحا�صيل املتناف�سة يف املزرعة ـ وال يت�أثر هذا التوزيع
ت�أثر ًا كبري ًا عندما تكون �أ�سعار املياه مدعومة ب�صورة كبرية.
وتت�سم كفاءة ا�ستخدام املياه باالنخفا�ض يف مناطق كثرية،
وهي ترتاوح بني  40و 60يف املئة للزراعة املروية يف �سورية،
على �سبيل املثال ( .)Munla Hasan, 2007وتُعزى هذه
الن�سبة املنخف�ضة �إلى اال�ستخدام الوا�سع النطاق لو�سائل
الري ال�سطحي التقليدية ،املعروفة بانخفا�ض كفاءتها،
والت�سرب العايل ،وارتفاع اخل�سائر املرتتبة على التبخر،
وعدم ا�ستواء احلقول الزراعية .وقد اهتمت درا�سة حديثة
( )Yigezu et al., 2011 bبتق�صي الآثار االقت�صادية والبيئية
على مزارعي القمح يف ثالث حمافظات �سورية ،وما �إذا كانوا
�سوف يتحولون من �أ�سلوب الـري التكميلي التقليدي �إلى
طور .وي�ساعد الأ�سلوب املطور على
�أ�سلوب الري التكميلي ا ُمل َّ
توفري  120مليون مرت مكعب من املياه �سنوي ًا على الأقل
يف الوقت الراهن حيث ال تزيد ن�سبة اعتماده عن  22.3يف
املئة .وميكن زيادة هذه الن�سبة لتقارب الن�سبة العاملية ،فتقلل

من هدر كمية �إ�ضافية من املياه تبلغ  46مليون مرت مكعب
يف ال�سنة ،وذلك �إذا مت فر�ض ر�سم  0.2دوالر على كل مرت
مكعب يزيد عن معدل اال�ستخدام املو�صى به (Yigezu et
 .)al., 2011aكما �أن تطبيق مثل هذه ال�سيا�سة كـفيل بزيادة
الأربـاح الإجماليـة للمزارع مبا قيمتـه  16.14مليون دوالر
يف ال�سنـة ،و�إحداث ت�أثري �سنـوي يرتاوح جمموعـه بني 36
و 90مليون دوالر.
ومن �ش�أن تغري املناخ ت�ضخيم التحديات املت�صلة بالأمن
الغـذائي� ،إذ ان ت�أثريه يطـال كـلَّ جوانب الأمـن الغذائي ،من
غالل املحا�صيل� ،إلى توافر املياه العذبة والأمطار وتوزعهما،
�إلى �أ�سعار املواد الغذائية (.)Vermeulen, 2014
وميكن القول اخت�صار ًا ب�أن امل�شكلة التي تواجه النا�س
والبلدان يف املناطق اجلافة تتجاوز �إلى ما هو �أكرث من ندرة
املوارد .فهي مزيج من �شحة املوارد ،وتدهـور نوعية الأرا�ضي
واملياه ،وانخفا�ض كفاءة ا�ستخـدام املوارد .و�إن نحن �أخذنا يف
االعتبار ما تعرفه املناطق اجلافة من حمدودية يف املوارد،
خ�صو�ص ًا املياه ،ف�إن حتقيق زيادات يف �إنتاجية الأرا�ضي
و�إنتاج املحا�صيل م�ستقب ًال ،لإدخال حت�سينات على و�ضعية
الأمن الغذائي ول�ضمان اجلودة البيئية ،ينبغي �أن ي�أتي من
تعزيز كفـاءة ا�ستخـدام املوارد ،ولي�س من ا�ستخـدام مزيد
من ا ُملدخالت �أو زيادة م�ساحة �إنتاج الغذاء.
وثمة طيف وا�سع من احللول التكنولوجيـة املتوافرة .كما �أن
ال�سيا�سات التمكينيـة التي ت�شجـع على تو�سيـع دائرة تبني
هذه التقنيات ،مع الو�صول �إلى كفاءة �أعلى يف ا�ستخدام
املوارد ،يعدان عاملني حا�سمني لتحقيق منو الإنتاجية
و�أهداف الأمن الغذائي.

 .IIIحالة الأمن الغذائي وم�ساهمة الزراعة
البعليـة يف �إجمـايل الإنتـاج الغـذائي يف
الدول العربية
ُي�ص َّنف معظم الدول العربية يف قائمة الدول «املنخف�ضة»
من حيث �شدة اجلوع ،حيث يقلُّ م�ؤ�ش ُر اجلوع العاملي فيها
عن � .4.9أما ال�سودان واليمن ،في�أتي ت�صنيفهما يف فئة
الدول «ذات الأحوال املقلقة» حيث يرتاوح م�ؤ�شر اجلوع
العاملي بني  20و .29.9وميكن القـول �إجمـا ًال بوجود
�أكرث من  15مليون �شخ�ص يعانون من نق�ص الغذاء يف
الدول العربية.
ويقع معظم الإنتاج الغذائي للدول العربية يف مناطق
الزراعة البعلية ،التي ترويهـا الأمطار� ،إذ ان قرابة 83
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الف�صل 3
اجلدول 1

م�ساهمة الزراعة البعلية و�صغار املزارعني يف االكتفاء الغذائي
ن�سبة م�ساحة املحا�صيل املو�سمية البعلية

الدولة

الأردن
تون�س
اجلزائر
ال�سودان
�سورية
ال�صومال
العراق
لبنان
ليبيا
املغرب
موريتانيا
اليمن

املعدل العام

()%

2010

2011

67
83
87
92
70
86
35
34
89
87
94
64

69
83
88
93
66
86
34
34
89
79
94
52

املعدل

68
83
87.5
92.5
68
86
34.5
34
89
83
94
58

83

82

82.5

�إح�صائيات �أخرى ذات �صلة (مليون هكتار)
م�ساحات املحا�صيل املو�سمية املروية
م�ساحات املحا�صيل املو�سمية البعلية
م�ساحات املحا�صيل الدائمة املروية
م�ساحات املحا�صيل الدائمة البعلية

6.99
35.31

7.89
35.63

7.44
35.47

2.69
5.02

2.96
5.14

2.82
5.08

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

يف املئة من م�ساحات زراعـة املحا�صيل املو�سميـة يعتمد
على هذا النمط من الزراعة (اجلدول  .)1وكان �إجمايل
هذه امل�ساحات يربو على  35مليون هكتار عام ،2011
بينما كانت م�ساحة زراعة املحا�صيل املو�سمية باالعتماد
على الري  7.9مليون هكتار .وبالإ�ضافـة �إلى ذلك ،هناك
ما يزيد على خم�سة ماليني هكتار من املحا�صيل الدائمة
يف نطاق م�ساحات الزراعة البعلية ،ونحو ثالثة ماليني
هكتار حتت الزراعة املرويـة .ومعظم املزارعني يف مناطق
الزراعة البعلية هم من �صغار ا ُملالَّك الذين متثل الزراعة
و�أعمال الفالحة امل�صدر الرئي�سي لأرزاقهم.
وقد ترتب على التغريات التي تطر�أ على نظام هطول
الأمطار ،والتقلبات يف درجات احلرارة ،وتكرارية موجات
اجلفاف� ،أن �أ�صبحت الزراعة يف املناطق البعلية حمفوفة
باملخاطر �إلى حـد بعيد ،وال تخ�ضع للتنب�ؤات ،مما يعني
�أن �إنتاج الغذاء يف الدول العربية غري �آمن .ويبـدو ذلك
وا�ضح ًا يف م�ؤ�شرات الأمن الغذائي التي تعدها منظمة
الأغذية والزراعة ( ،)FAO, 2013ومن بينها م�ؤ�شران
يخ�صان تقلبات حال الأمن الغذائي ،هما ن�سبة
مهمان
َّ
االعتماد على ا�سترياد احلبوب ،وقيمة الواردات الغذائية
يف �إجمايل ال�صادرات ال�سلعية .ويلخِّ �ص اجلدول 2
بيانات خا�صة مب�ؤ�شر االعتماد على ا�سترياد احلبوب

يف �صورة رقمية ،تبني �أن معدل االعتماد على ا�سترياد
احلبوب لكل الدول العربية بلغ  73.9يف املئة خالل الفرتة
املمتدة بني عامي  1990و ،2011وهي الن�سبة الأعلى
عاملي ًا� ،إذ يبلغ املعدل العاملي  15.7يف املئة ،واملعدل
للمناطق النامية  15.5يف املئة.
يتبني لنا بو�ضوح من خـالل هذه البيانات �أن الدول العربية
هي الأكرث تقلب ًا يف �أحوال �أمنها الغذائي على ال�صعيد
العاملي ،ويرتتب على ذلك كونها الأكرث تعر�ض ًا للعجز
يف الإمدادات الغذائيـة ،وللتقلبات يف �أ�سعار الغذاء يف
الأ�سواق الدوليـة .ويزداد هذا الو�ضـع تعقيد ًا باعتبار �أن
قيمة الواردات الغذائية متثل نحو ثلث �إجمايل �صادرات
الدول العربية ،بينما ال متثل �إال  5.6يف املئة من �إجمايل
�صادرات العامل.
وتقرتب م�ساحة الأرا�ضي املزروعة بالنظام البعلي يف
العامل من  80يف املئة ،وتنتج  62يف املئة من املواد الغذائيـة
الرئي�سية ( .)Haddad et al., 2011وباملثل ،ف�إن الدول
تعتمد ب�صفة �أ�سا�سية على الزراعة البعلية التي
العربية
ُ
تنتج معظم حم�صول احلبوب ،مع �أن الأموال امل�ستثمـرة
فيها ال تتنا�سب مع ما للزراعة البعلية من �أهمية كبرية
متزايدة يف �إنتاج الغذاء .لقد �أُهملت الزراعة البعليـة على
امتداد خم�سـة عقود م�ضت ،مل�صلحـة الزراعـة املروية.
من املمكن �إدخال حت�سينات جوهرية على م�ساهمـة
الزراعة البعليـة يف حتقيق الأمن الغذائي يف
الدول العربية ،وذلك من خالل زيادة االعتماد على
التكنولوجيات املتاحة حالي ًا والتي تدعمها �سيا�سة متكينية
وبيئات م�ؤ�س�ساتية (Khouri, Shideed & Kherallah,
 .)2011فب�إمكان الزراعة البعلية امل�ساهمة ب�شكل �أكرث
ت�أثرياً ،من �أجل حتقيق �أهداف جديدة للأمن الغذائي،
�شرط �أن تتوافر لها امل�ستويات املطلوبة من اال�ستثمار.
وتظهر النتائج احلقلية ما ل�صغـار ُم ّالك الأرا�ضي املزروعـة
بالنظام البعلي من �إمكانات �ضخمة يف حت�سني �إنتاجيـة
وربحية الأر�ض واملياه.

 .IVم�صادر منو الإنتاج الغذائي
يف الدول العربية
منو الإنتاجية الزراعية على ال�صعيدين
�أّ .
العاملي والعربي
لطاملا اعتُمدت زيادة الإنتاجية الزراعية كا�سرتاتيجية
عاملية لتعزيز الأمـن الغـذائي ،ا�ستجابـة للزيادة يف

البيئة العربية :الأمن الغذائي
الطلب على الغذاء نتيجة لتزايد عدد �سكان العـامل.
وكانت الأ�سعار احلقيقية (املعدلة للت�ضخم) للمنتجـات
الزراعيـة قد انخف�ضت على امتداد القرن الع�شرين ،مما
ي�ؤ�شـر �إلى �إزدياد املعرو�ض من ال�سلع الزراعيـة مقارنـة
بالطلب عليها ،يف حني ت�ضاعف عـدد �سكـان العامل
 3.7مرة .لقد كان ذلك هو واقع احلال ،لأن النجاح
يف زيادة الإنتـاج الزراعي يف القرن الع�شرين مل يكـن
نتيجـة للتو�سع يف املوارد الزراعية .وعلى �أي حال ،فقد
�شهدت ت�سعينات القرن الع�شرين حتو ًال يف هذه الناحية،
وارتفعت �أ�سعار ال�سلع الغذائية املعدلة مل�ستويات الت�ضخم
بن�سبة  63يف املئة بني العامني  2000و ،2011وفق ًا
ل�صندوق النقد الدويل .وقد �أثار طلب قطاع الطاقة
للمنتجات الزراعية ،وارتفاع م�ستوى ال�ضوابط البيئية،
ت�سا�ؤالت حول حدود منو الإنتاجية الزراعية .وكان
ال�شاغل الرئي�سي يف املو�ضوع ما �إذا كانت املكا�سب
التي حتققت يف القرن الع�شرين ميكن �أن ي�شهدها
القرن احلادي والع�شرون .مع الأخذ بنظر الإعتبار ب�أن
حماوالت تكثيف الإنتاج الزراعي يجب �أن يرافقها التقليل
يف ا�ستخدام موارد الأر�ض وامليـاه وعنا�صر الإنتاج
الأخرى لتجنب �أي �آثار �سلبية على البيئة .وامل�ستهدف
�أي�ض ًا هو حماولة زيادة الإنتاجيـة يف املناطق الفقرية،
حيث يعي�ش املزارعون �أنف�سهم .ويف هذا ال�سياق ،ف�إن
مناطق الزراعة البعلية متثل هدف ًا وا�ضحـاً ،ولذلك من
امل�ستح�سن �أن تخدم زيادة الإنتاجية احتياجات ال�سكان
الفقراء وال�ضعفاء.
وتُقا�س الإنتاجية الزراعية يف �صورة �إجمايل عامل
الإنتاجية الكلي ) 2(TPFللقطاع .ويو�ضح ال�شكل  1التوجه
الطويل املدى يف �إنتاجية الأر�ض وموارد العمالة.
وكانت الدول ال�صناعية متكنت خالل ن�صف القرن
عرف ب�أنه
املن�صرم من زيادة (�أفق التكنولوجيا) الذي ُي َّ
�أعلى قيمة المتزاج �إنتاجية الأر�ض والعمالة معاً .وقد
خل�صت درا�سات �سابقة الطريقة التي يعمل بها منو
�إجمايل عامل الإنتاجية الكلي ) (TPFكالآتي (Fuglie,
:)Wang & Ball, 2012
•ت�أ�سي�س ًا على «�آفـاق التكنولوجيا» التي حتققت
خالل الفرتتني  1961/1965و،2009/2006
كان منو �إنتاجية العمالة �أ�سرع من منو �إنتاجية
الأر�ض يف معظم املناطق .وكانت املناطق التي
�شهدت ارتفاع ًا يف �أفقهـا التكنولوجي خالل القرن
الع�شرين هي تلك التي منت فيها �إنتاجية العمالة
�أ�سرع من �إنتاجيـة الأر�ض مع ارتفـاع متو�سط

اجلدول 2
املنطقة  /الدولة

العامل
الدول النامية
�أفريقيا
�شمال �أفريقيا
اجلزائر
م�رص
ليبيا
املغرب
تون�س
جنوب ال�صحراء الكربى
�آ�سيا
القوقاز و�آ�سيا الو�سطى
جنوب �آ�سيا
غرب �آ�سيا
العراق
الأردن
لبنان
فل�سطني
ال�سعودية
�سورية
اليمن
كل الدول العربية
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متو�سط معدالت االعتماد على ا�سترياد احلبوب
خالل الفرتة 2009 - 2007
معدل االعتماد ()%
15.7
15.5
30.1
49.9
70.9
35.5
91.8
53.6
60.2
21.5
10.0
19.2
5.6
82.6
61.5
100.0
88.5
96.1
82.9
49.1
82.5
73.9

امل�صدر :مت جتميع بيانات هذا اجلدول من م�ؤ�رشات الأمن الغذائي ،ال�صادرة عن الفاو يف  20كانون
الأول (دي�سمرب) .2013
مالحظة :معدل االعتماد على ا�سترياد احلبوب = واردات احلبوب مق�سوم ًا على (�إنتاج احلبوب +
ا�سترياد احلبوب – ت�صدير احلبوب).

(ي�ستثنى من ذلك
امل�ساحة املخ�ص�صة لكل عامل ُ
جنوب �آ�سيا وجنوب ال�صحراء الكربى الأفريقية).
•كان لال�ستثمار العام� ،سواء املحلي �أو اخلارجي ،يف
جمال البحوث والتنمية الزراعية ( )R&Dدور رئي�سي
يف حفز منو الإنتاجية.
•لنمو الإنتاجية الزراعية تبعاته على م�ستوى
الرفاهية االقت�صادية ،وعلى القدرة التناف�سية
التجارية ،والتخفيف من حدة الفقر ،والبيئة .وقد
�أثبتت درا�سات �أُجريت يف كل من الهند و�إقليم
جنوب ال�صحراء الكربى يف �أفريقيا �أن منو الإنتاجية
الزراعية �أدى �إلى احلد من الفقر يف هذه املناطق.
•�أُجريت خالل الفرتة من � 1993إلى  2005قيا�سات
للإنتاجية الزراعية يف ال�صني� ،أظهرت �أن منو
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الف�صل 3

م�ساهمة الزراعة البعلية و�صغار املزارعني يف االكتفاء الغذائي
الإنتاجية قد حقق معدالت عالية بلغ متو�سطها نحو
 4يف املئة يف ال�سنة.
•يف حالة الهند ،ظلت الزراعة هي القطاع الرئي�سي
للتوظيف خالل الفرتة بني عامي  1961و،2009
على رغم �أن �إ�سهامها يف الناجت املحلي الإجمايل
انخف�ض ب�شكل ملحوظ خالل تلك الفرتة .ويعترب
احل�صول على عمل يف املجال الزراعي م�س�ألة مهمة
جد ًا للعمال الفقراء وحمدودي التعليم يف الهند ،فال
�سبيل �أمامهم لاللتحاق بقطاعات �أخرى.
•ثمة اعتقاد ب�أن معدالت النمو الزراعي املنخف�ضة
تف�سر الفقر ال�شديد وانعدام الأمن الغذائي اللذين
يعاين منهما جانب كبري من �إقليم جنوب ال�صحراء
يف �أفريقيا ،حيث �أظهرت تقديرات عامل الإنتاجية
الكلي ثبات ًا �أو انخفا�ض ًا من �ستينات �إلى �أوائل ثمانينات

ال�شكل 2

القرن الع�شرين .ثم مل يلبث ذلك العامل �أن طر�أ عليه
منو ات�سم بالثبات واالعتدال .وكان ذلك االنتعا�ش يف
منو الإنتاجية الزراعية نتيج ًة لإ�صالحات يف التكيف
عدد من دول جنوب ال�صحراء،
الهيكلي �شهدها ٌ
وكانت بدايتها يف ذلك التوقيت تقريب ًا وا�ستمرت يف
الت�سعينات.
•بالن�سبة �إلى الدول العربية� ،شهد عامل الإنتاجية
الكلي تقلبات على امتداد عقود (اجلدول .)3
واحتفظت م�صر وليبيا وتون�س وال�سعودية بنمو
�إيجابي يف الإنتاجية الزراعية خالل العقود اخلم�سة
الأخرية ،على رغم من تقلبه .وحافظت م�صر على
منو �سنوي يف الإنتاجية يزيد على  2.7يف املئة،
خالل العقود الثالثة املنق�ضية .وواظبت ليبيا على
حتقيق عامل �إنتاجية كلي يزيد على  3يف املئة
�سنوي ًا خالل العقود اخلم�سة الأخرية� .أما الأردن

منحى �إنتاجية الأر�ض والعمالة يف املدى البعيد

 10هكتار/عامل

 0.1هكتار/عامل

 1هكتار/عامل

10,000

�شمال �شرق �آ�سيا
(متطور)
جنوب �شرق �آ�سيا

�أوروبا

 100هكتار/عامل

�أمريكا الالتينية

 1,000هكتار/عامل

�أوقيانيا

09/2006

جنوب �آ�سيا

االحتاد
ال�سوفياتي �سابق ًا

�أمريكا ال�شمالية

ح ّد االنتاجية،

العامل

جنوب افريقيا

1,000

ال�صني
غرب �آ�سيا
و�شمال افريقيا

100

االنتاج الزراعي
لكل هكتار من الأرا�ضي
(الأ�سعار العاملية
بالدوالر للعام ،2005
مقيا�س لوغاريتمي)

جنوب ال�صحراء
الكربى الأفريقية

ح ّد االنتاجية،
65/1961

100,000

10,000

1,000

10
100

االنتاج الزراعي لكل عامل
(الأ�سعار العاملية بالدوالر للعام  ،2005مقيا�س لوغاريتمي)
1961/65 66/70 71/75 76/80 81/85 86/90 91/95 96/00 01/05 06/09

مالحظة :يتكون الناجت الزراعي من � 190سلعة حم�صولية وحيوانيةُ ،حددت قيمتها ح�سب الأ�سعار العاملية للعام  .2005والأر�ض الزراعية هي جممل �أرا�ضي املحا�صيل والرعي
الدائم .والعمالة الزراعية هي عدد من لهم ن�شاط اقت�صادي من البالغني ال�شاغلني وظائف زراعية .القيم الواقعة على املحورين ال�سيني وال�صادي باملنحنى هي قيم لوغاريتمية.
امل�صدر:

Fuglie, Kheith O.; Wang, Sun Ling; and Ball, V. Eldon. 2012. Introduction to productivity Growth in Agriculture
Chapter 1 in Productivity Growth in Agriculture: An International Perspective (eds. Fuglie et al.), CAB International 2012

البيئة العربية :الأمن الغذائي

حملة املليون �شجرة لدعم املزارعني الفل�سطينيني
مرمي اجلعجع

حملة املليون �شجرة هي حركة �شعبية نا�شطة يف جمال الأمن
الغذائي ،ت�سعى الى دعم ارتباط املزارعني الفل�سطينيني ب�أر�ضهم
من خالل زراعة الأ�شجار على نطاق وا�سع .وتعترب �أحد برامج عمل
منظمة «العربية حلماية الطبيعة» ،التي ت�أ�س�ست عام 2003
لتعزيز قدرات ال�شعوب العربية على حتقيق ا�ستدامة مواردها
الطبيعية وتكري�س �سيادتها عليها ،خ�صو�ص ًا يف املناطق التي تعاين
من احلروب واالحتالالت (.)www.apnature.org
تعمل احلملة على �إع��ادة زراع��ة الأ�شجار املثمرة يف فل�سطني،
كو�سيلة ملواجهة الأ�ضرار الناجمة عن االحتالل الإ�سرائيلي يف
جوار املناطق التي يتم فيها بناء امل�ستوطنات والطرق االلتفافية
واجل��دار العازل .فمنذ العام � ،2001أدت ممار�سات االحتالل
التدمريية �إلى اقتالع  2.5مليون �شجرة كانت ت�شكل م�صدراً هام ًا
للغذاء والدخل.
ي�ساهم يف تنفيذ احلملة �شركاء من فل�سطني ،مبا يف ذلك جلان
الإغاثة الزراعية الفل�سطينية واحتاد املزارعني الفل�سطينيني.
ومنذ انطالقها عام � ،2000أكملت غر�س �أول مليون من الأ�شجار
يف ني�سان (�أبريل)  .2008وتبع ذلك �إطالق احلملة الثانية يف العام
ذاته ،ومتت زراعة � 983ألف �شجرة �أخرى بحلول �شهر حزيران
(يونيو) .2014

�شكلت �أ�شجار الزيتون الن�سبة الأكرب من الأ�شجار املزروعة ،نظراً
لأهميتها يف الرتاث الغذائي واالقت�صاد الفل�سطينيني .كما زرعت
�أ�شجار �أخ��رى كاحلم�ضيات والتفاح والعنب والرمان والتني،
و�أنواع من الفاكهة ذات النواة كامل�شم�ش والدراق واخلوخ واللوز.
ومت تو�سيع احلملة لت�شمل �إعادة بناء و�إعادة ت�أهيل مرافق املياه
كالآبار التجميعية و�أنظمة الري.
بلغ عدد امل�ستفيدين �أكرث من � 17ألف مزارع يعيلون نحو � 85ألف
فرد يف �أ�سرهم .وا�ستطاعت احلملة تزويدهم بالدخل والطعام،
وم�ساعدتهم يف احلفاظ على ملكيتهم للأرا�ضي التي بزراعتها
ت�صبح �أقل عر�ضة للم�صادرة من االحتالل الإ�سرائيلي.
وا�ستكما ًال حلملتها ال�شعبية� ،أدت املجموعة العربية حلماية
الطبيعة دوراً رئي�سي ًا يف �صياغة �سيا�سات عاملية ل�ضمان حق
ال�شعوب الرازحة حتت االحتالل يف احل�صول على الغذاء ،ولردع
املخالفات البيئية يف زمن ال�صراعات .والهدف الرئي�سي �إدم��اج
مبادئ حقوق الإن�سان يف هذه ال�سيا�سات مع معاجلة العوامل
امل�سببة النعدام الأمن الغذائي.
مرمي اجلعجع ،املديرة العامة ملنظمة «العربية حلماية الطبيعة» يف
الأردن.
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الف�صل 3
اجلدول 3
الدولة

اجلزائر
م�رص
ليبيا
موريتانيا
املغرب
تون�س
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ُعمان
ال�سعودية
ال�صومال
ال�سودان
�سورية
الإمارات
اليمن

م�ساهمة الزراعة البعلية و�صغار املزارعني يف االكتفاء الغذائي
منو الإنتاجية الزراعية (عامل الإنتاجية الكلي) يف الدول العربية
1970-1961
-1.29
1.30
8.00
-0.95
3.70
0.75
0.85
-8.84
-0.74
3.44
-1.29
0.06
0.40
-1.12
-0.19
2.71
-2.94

امل�صدر :مت جتميع بيانات هذا اجلدول من:

1980-1971
-0.93
1.41
3.48
0.53
-0.71
1.48
2.85
3.94
2.04
2.01
2.40
1.68
1.30
1.07
6.15
3.93
1.31

معدل النمو ال�سنوي ()%
1990-1981
3.07
2.71
3.60
-0.52
4.14
3.51
1.45
3.80
0.08
8.83
-2.64
6.35
-0.32
0.54
-2.45
-0.51
1.44

2000-1991
0.72
2.82
4.46
0.39
0.58
0.38
0.39
2.12
7.05
-1.43
3.92
2.12
1.55
1.94
2.65
8.20
1.72

2009-2000
4.12
2.76
3.02
0.57
4.11
1.34
-0.23
5.87
-0.23
3.83
-2.25
5.12
0.41
0.04
-0.12
-4.73
2.24
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وال�سعودية ،فقد حتقق لهما �أعلى عامل �إنتاجية
كلي بني الدول العربية ،يزيد على  5يف املئة ،خالل
الفرتة من � 2000إلى  .2009وباملثل� ،شهدت
اجلزائر واملغرب منو ًا �سنوي ًا عالي ًا يف الإنتاجية جتاوز
 4يف املئة خالل العقد املا�ضي .وقد احتفظت اجلزائر
وم�صر وليبيا واملغرب والأردن وال�سعودية واليمن
بقيم �إيجابية �أو متزايدة للنمو يف عامل الإنتاجية
الكلي خالل العقدين املا�ضيني .و�شهدت الدول
العربية الأخرى تقلبات كبرية يف منو الإنتاجية
الزراعية خالل ن�صف القرن املا�ضي ،وعلى نحو
خا�ص خالل العقدين املا�ضيني .و�سجل بع�ض
هذه الدول معدالت منو �سلبية خالل العقد الفائت.
ولي�ست هذه بالتوجهات امل�شجعة يف الت�صدي مل�س�ألة
انعدام الأمن الغذائي يف الدول العربية.
•تظهر النتائج ال�سابقة تزايد ًا يف منو عامل الإنتاجية
الكلي على ال�صعيد العاملي ،كنتيجة لتح�سن
�أداء الإنتاجية يف الدول النامية .وميكن تعليل
االختالف الكبري يف معدالت منو عامل الإنتاجية
الكلي بني الدول بالتباينات احلا�صلة يف القدرات
الوطنية يف جمال البحوث الزراعية وال�صناعية.

البيئة العربية :الأمن الغذائي
عد املقدرة الوطنية على الأخذ مببد�أ تكامل
و ُت ُّ
البحث العلمي والتنمية يف املجال الزراعي ،العامل
الأهم الذي يف�سر ا�ستدامة النمو الطويل الأمد
ٍ
لدول بعينها دون غريها.
يف الإنتاجية الزراعية
وب�صفة عامة ،ف�إن الدول التي متتلك �أنظمة وطنية
للبحث العلمي قادرة على �إنتاج تكنولوجيات حديثة
قابلة للتكيف مع الأنظمة الزراعية املحلية ،هي
التي حتقق �أعلى معدالت النمو يف عامل الإنتاجية
الكلي الزراعيُ .ي�ضاف �إلى ذلك �أن التعاون الفعال
لهذه الدول مع م�ؤ�س�سات البحث العلمي الدولية
ثم ي�ضيف
ي�سهل ن�شر التكنولوجيا احلديثة ،ومن َّ
مردودات �إلى اال�ستثمارات الوطنية يف البحوث
الزراعية .ويوجد عامل �آخر يف�سر االختالف بني
الدول يف عامل الإنتاجية الكلي الزراعي ،هو توافر
بيئة م�ؤاتية تعمل على ت�شجيع متثُّل التكنولوجيات
واملمار�سات اجلديدة وتبنيها.
بلغ حا�صل النمو الزراعي العاملي ذروته بتحقيق ن�سبة 2.7
يف املئة �سنوي ًا خالل �ستينات القرن الع�شرين ،وداوم على
منوه مبعدل  2.1يف املئة يف ال�سنة و 2.5يف املئة لكل
عقد خالل ال�سنني الأربعني الأخرية (اجلدول .)5
وثمة مالحظة مهمة ارتبطت بهذا النمو ،هي التحول

اجلدول 5
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ملخ�ص لأحوال منو عامل الإنتاجية الكلي يف مناطق
خمتلفة منذ منت�صف الت�سعينات

اجلدول 4

حالة منو الإنتاجية

الدولة
ال�صني

قوي جد ًا (مرتفع) يف املقاطعات ال�ساحلية ،ولكن منخف�ض
يف بقية الدولة.

الربازيل

�شهدت منو ًا قوي ًا ومرتفع ًا يف الإنتاجية الزراعية.

كان منو الإنتاجية قوي ًا باعتدال يف واليات حزام الذرة والبحريات،
الواليات
املتحدة الأمريكية ومنخف�ض ًا يف واليات ال�سهل الأدنى و�أباال�شيا وكاليفورنيا وفلوريدا.
�أو�سرتاليا

�شهد عامل الإنتاجية الكلي الزراعي للأرا�ضي اجلافة حالة ركود على
امل�ستوى الوطني.

�إقليم
جنوب ال�صحراء
الأفريقية

حقق عدد من دول هذا الإقليم منو ًا جيد ًا يف الإنتاجية ،ويعود بع�ض هذا
النجاح �إىل النهو�ض من تدين عامل الإنتاجية الكلي يف �سنوات �سابقة.
ويظل هذا الإقليم يج�سد يج�سد التحدي الأكرب يف حتقيق منو يف الإنتاجية
م�ستدام وطويل الأمد يف قطاعه الزراعي .ويحافظ الإقليم على منو
منخف�ض يف عامل الإنتاجية الكلي.

الدول العربية

الغالب هو معدل �سنوي منخف�ض �أو متو�سط يف عامل الإنتاجية الكلي.

مرتفع = معدل منو �سنوي يف عامل الإنتاجية الكلي �أكرب من  3يف املئة.
متو�سط = معدل منو �سنوي يف عامل الإنتاجية الكلي �أكرب من  3-1يف املئة.
منخف�ض = معدل منو �سنوي يف عامل الإنتاجية الكلي �أ�صغر من  1يف املئة.

منو الإنتاج الزراعي والإنتاجية الكلية خالل الفرتتني  1970-1961و 2009-2001
الن�سبة املئوية �سنوي ًا
1970-1961

1980-1971

1990-1981

منو الإنتاج معدل
الإنتاجية
الكلية

2009-2001

2000-1991

املنطقة

منو الإنتاج

معدل
الإنتاجية
الكلية

كل الدول النامية

3.15

0.69

2.97

جنوب ال�صحراء الأفريقية

2.95

0.17

1.19

-0.05

غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا

2.87

1.40

3.05

1.66

3.64

�شمال �أفريقيا

2.62

1.32

1.58

0.48

4.53

3.09

غرب �آ�سيا

2.98

1.21

3.65

2.21

3.29

0.95

2.60

و�سط �آ�سيا والقوقاز

3.41

-0.36

0.71

2.02

0.56

-0.89

0.08

0.65

كل الدول املتقدمة

2.05

0.99

1.93

1.64

0.72

1.36

1.32

2.23

0.58

العامل

2.74

0.18

2.30

0.60

2.21

0.62

2.21

1.65

2.49

امل�صدر :مت جتميعه من:
�شمال �أفريقيا = اجلزائر ـ م�رص ـ ليبيا ـ املغرب ـ تون�س.
غرب �آ�سيا = البحرين ـ �إيران ـ العراق ـ الأردن ـ الكويت.

منو الإنتاج

معدل
الإنتاجية
الكلية

منو الإنتاج

معدل
الإنتاجية
الكلية

منو الإنتاج

معدل
الإنتاجية
الكلية

0.93

3.43

1.12

3.64

2.2

3.34

2.21

2.82

0.76

3.05

0.99

2.69

0.51

1.63

2.82

1.74

2.35

1.88

3.34

2.03

3.57

3.04

1.70

1.77

1.34

4.33

2.45
2.44
1.84
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الف�صل 3

م�ساهمة الزراعة البعلية و�صغار املزارعني يف االكتفاء الغذائي
يف م�صدر منو الناجت من حالة الت�أثر باملدخالت �أ�سا�س ًا
�إلى الت�أثر بالإنتاجية ( .)Fuglie, 2012وقد تراجع النمو
يف �إجمايل املدخالت من  2.5يف املئة خالل ال�ستينات �إلى
 0.7يف املئة يف العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين،
بينما ارتفع النمو ال�سنوي لعامل الإنتاجية الكلي من 0.2
يف املئة يف ال�ستينات �إلى  1.7يف املئة منذ العام 1990
(.)Fuglie, 2012
وقد حتكم النمو املطرد يف الإنتاجية الكلية ،الذي بلغ
 2.1يف املئة �سنوي ًا خالل العقود اخلم�سة املا�ضية ،يف
حتديد االجتاه العام لنمو الإنتاج ال�سنوي .ومع ذلك ،فقد
تباط�أ معدل النمو يف �إنتاجية احلبوب بعد العام ،1990
وكان معدل منوه ال�سنوي قد تناق�ص من  2.5يف املئة يف
ال�سبعينات والثمانينات� ،إلى  1.3يف املئة خالل الفرتة
من � 1991إلى  .2009غري �أن هذا الهبوط يف �إنتاجية
احلبوب ال ي�ؤثر ب�شكل كبري يف منو الزراعة� ،إذ مت
تعوي�ضه ب�إدخال حت�سينات على الإنتاجية يف جمموعات
�أخرى من ال�سلع الزراعية.
قام فيوجلي ( )Fuglie, 2012بتفكيك النمو يف الناجت
العاملي �إلى مدخالت وم�صادر معدل الإنتاجية الكلي،
وو�ضع تعريف ًا ملعدل الإنتاجية الكلي ب�أنه الفارق بني
منو الناجت ومنو املدخالت .وت�شري تقديراته �إلى �أن عامل
الإنتاجية الكلي هو امل�س�ؤول عن  40يف املئة من �إجمايل
منو الناجت ،و�أن املدخالت متثل  60يف املئة .وقد حدث
يف العقد الأخري ،املمتد من � 2001إلى � 2009أن

ال�شكل 2

ت�سارع منو عامل الإنتاجية الكلي ،ليكون م�س�ؤو ًال عن
 74يف املئة من الإنتاج الزراعي العاملي .وقد �شهدت
البلدان النامية االجتاه ذاته ،حيث ت�ضاعف منو الإنتاجية
خالل العقدين املا�ضيني فو�صل �إلى  2يف املئة �سنوياً� .أما
بلدان ال�شمال الأفريقي (اجلزائر وم�صر وليبيا واملغرب
ٍ
بلدان نامية ت�سارع ًا
وتون�س) فقد �شهدت مع غريها من
يف منو عامل الإنتاجية الكلي يف الت�سعينات والعقد الأول
من القرن  .21وباملثل ،ف�إن منطقة غرب �آ�سيا ،التي ت�ضم
�أربع دول عربية هي البحرين والعراق والأردن والكويت،
احتفظت بنمو �إيجابي يف الإنتاجية ،و�إن كان متذبذباً،
خالل العقدين املا�ضيني .وكان النمو يف عامل الإنتاجية
الكلي قد بلغ الذروة يف دول �آ�سيا الو�سطى والقوقاز خالل
الفرتة بني عامي  2001و ،2009حمققـ ًا  2.45يف املئـة
�سنوياً ،مقارنة بن�سبة  0.65يف املئة يف الت�سعينات.
وال ُي�ستثنى من هذا االجتاه �إال دول جنوب ال�صحراء
الأفريقية ،التي ظلت حمتفظة مبعدل منو منخف�ض يف
عامل الإنتاجية الكلي يقل عن  1يف املئة �سنوياً.
النمو يف الناجت وعامل الإنتاجية
ويعر�ض ال�شكالن  2و3
َّ
الكلي للعامل �أجمع ،وللدول النامية ،ومنطقة �شمال
�أفريقيا ،ومنطقة غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا ،حيث جند �أن
الإنتاجية يف كل احلاالت كانت امل�صدر الرئي�سي لنمو الناجت
خالل العقد الأول من القرن  .21كما يظهر يف ال�شكل
ذاته �أن اقرتان النمو يف عامل الإنتاجية الكلي بالنمو يف
الناجت يت�ضح على نحو �أكرب يف منطقة �شمال �أفريقيا� ،إذ
كان متو�سط منو عامل الإنتاجية الكلي يف هذه املنطقة
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هو الأعلى خالل العقد املا�ضي ،مقارن ًة بنمو الإنتاجية يف
البلدان النامية ويف العامل �أجمع.

يف املئة)� .أما يف حالة العد�س ،فقد منا كلٌّ من الإنتاجية
وامل�ساحة املزروعة بن�سبة  1يف املئة خالل العقد املا�ضي،
الأم ُر الذي ميثل تعافي ًا من منو �سلبي �ساد عقد الت�سعينات.
وبناء على ذلك ،ميكن القول ب�أن �إنتاج العد�س قد منا بن�سبة
 2.1يف املئة �سنوي ًا بني عامي  2001و.2012

ازداد �إنتاج القمح يف الدول العربية خالل الفرتة من 1961
قدره  3يف املئة ،وذلك يف الدرجة
�إلى  2012مبعدل �سنوي ُ
الأولى نتيجة للت�أثر بنمو الإنتاجية الذي كان قد حتقق
قبل ( 1990اجلدول  .)6ثم عاد معدل منو ناجت القمح
لي�شهد انخفا�ض ًا حاد ًا بعد ذلك ،ب�سبب االنخفا�ض ال�شديد
يف �إنتاجية القمح منذ  .1991وهذا م�ؤ�شر ُينذر باخلطر،
نظر ًا لأهمية القمح بالن�سبة للأمن الغذائي العربي� .أما ناجت
املحا�صيل الغذائية البقولية (احلم�ص ،الفول ،العد�س)
فقد كان منوه متوا�ضع ًا على امتداد ال�سنوات اخلم�سني
املنق�ضية ،وكان م�صدره الأ�سا�سي منو الإنتاجية .وقد
انعك�ست التقلبات يف الإنتاجية وامل�ساحات املزروعة بهذه
املحا�صيل الغذائية الثالثة على معدل منو الناجت .وكان
�إنتاج الفول تدهور يف الت�سعينات والعقد الأول من القرن
 21نتيج ًة لالنخفا�ض يف امل�ساحة املزروعة ،الذي كان
يعو�ضه جزئي ًا منو الإنتاجية.

و�شهدت �أعداد املا�شية والأغنام و�إنتاج حلوم الأغنام خالل
ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية معدل منو �سنوي بلغ  2.1يف
املئة ،فيما بلغ معدل منو �إنتاج حلوم الأغنام  2.9يف املئة.
وقدر معدل منو �أعداد املاعز بنحو  1.6يف املئة ،و�إنتاج
حلومها بنحو  2.1يف املئة ،خالل الفرتة .2012 - 1961
وكانت معدالت منو كل من الأغنام واملاعز يف العقد الأول
من القرن � 21أقل مما كانت عليه يف العقد ال�سابق.

ب .م�صادر منو ناجت ال�سلع الغذائية الرئي�سية
يف الدول العربية

وقد حققت �إنتاجية احلم�ص منو ًا بن�سبة  4يف املئة �سنوي ًا
خالل الفرتة  ،2012-2001غري �أن هذا التقدم الكبري
قابله انخفا�ض بن�سبة  4.4يف املئة يف منو امل�ساحة املزروعة،
الأم ُر الذي ترتب عليه معدل منو �سلبي يف الإنتاج (-0.6

وتدل املعلومات يف هذا ال�سياق �إلى �أن معدالت منو �سلع
القمح والبقوليات الغذائية واملجرتات ال�صغرية خالل
العقدين املا�ضيني هي �أقل من معدالت النمو التي �سجلت
خالل الفرتتني  1970 - 1961و .1990 - 1981وثمة
عوامل عديدة تف�سر هذا الن�سق من النمو غري امل�ستدام،
تقلبات الطق�س ،واجلفاف ،وانخفا�ض معدالت
ي�أتي بينها
ُ
تبني التكنولوجيا املح�سنة ،والأمرا�ض واحل�شرات،
واالفتقار �إلى �سيا�سات متكينية تعمل على رفد املزارعني
مبا يكفي من حوافز لت�شجيع اال�ستثمار يف التكنولوجيات
واملدخالت الكفيلة بتعزيز الإنتاجية.
�إن ال�سبيل �إلى عك�س االجتاهات احلالية للنمو املنخف�ض

2009-2001
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م�ساهمة الزراعة البعلية و�صغار املزارعني يف االكتفاء الغذائي

م�شروع احلفاظ على املحا�صيل التقليدية يف الأردن
�إرين �أدي�سون
يعترب الأردن بني �أفقر ع�شر دول من حيث املخزون املائي يف العامل،
وي�ستورد ما يعادل  87يف املئة من احتياجه الغذائي .الأرا�ضي
الزراعية يف املناطق التي ت�شهد �أعلى معدالت الأمطار تتناق�ص
ب�سرعة ب�سبب الزحف العمراين ،والرتبة ال�سطحية تتدهور يف �أنحاء
الإقليم .وقد �أدى احلرث املبالغ فيه ،ف�ض ًال عن انخفا�ض املوارد املائية
والرعي اجلائر و�إزالة النباتات ،الى ا�ستنزاف املواد الع�ضوية يف الرتبة
ال�سطحية وعر�ضها للتعرية بفعل الرياح واملياه .وت�ضاءلت قدرة
الرتبة على احتجاز مياه الأمطار ،مع �أن معدل الهطول �أ�صبح �أقل
تكراراً ولكن �أكرث غزارة.
�أدت املمار�سات الزراعية الغربية الكثيفة اال�ستهالك للموارد التي
�أدخلت يف منت�صف القرن الع�شرين �إلى زيادة املح�صول ،ولكنها
ا�ستنزفت املياه اجلوفية و�أدت �إل��ى مت ُّلح الرتبة ،ولوثت املياه
ال�سطحية باملبيدات .وجعلت الزراعة ذات املح�صول املرتفع من
الغذاء الرخي�ص متاح ًا على نطاق وا�سع ،لكنها جلبت معها ما
ي�سمى بـ»الأمرا�ض الغربية» مثل :مر�ض القلب والأوعية الدموية
وال�سكري الذي ي�صيب كبار ال�سن وال�سرطان.
ال تزال الأرا�ضي يف املرتفعات اجلنوبية يف الأردن عبارة عن ف�سيف�ساء
من امل��زارع ال�صغرية ،وهي تنتج القمح القا�سي وال�شعري ب�شكل
رئي�سي من �أ�صناف حملية مقاومة للجفاف .ثمة مواقع يف جنوب
جبال ال�شراة ،حول البرتاء ،تُ عترب من بني �أول املواقع املعروفة
بتدجني القمح وال�شعري خالل الع�صر احلجري احلديث املبكر.
وا�ستمرارية التقاليد الزراعية الرا�سخة وا�ضحة يف جبال ال�شراة،
وحتتفظ الأجيال الأكرب �سن ًا مبعلومات قيمة عن الزراعة على نطاق
�ضيق يف الأرا�ضي القاحلة .ومع ابتعاد الأجيال ال�شابة عن الزراعة
باعتبارها مهنة و�ضيعة ،باتت ال�سبل الغذائية واملمار�سات الزراعية
التقليدية عر�ضة لالندثار.
«احل��م��ى» ،وه��ي م�ؤ�س�سـة مك َّر�سـة ل�صون البيئة الطبيعية
والثقافية يف الأردن ،ت�شجع «الزراعة املتعددة الوظائف» للحفاظ
على الرتبة واملياه والتنوع احليوي وال�صحة العامة .بد�أ «م�شروع
احلفاظ على املحا�صيل التقليدية» عام  ،2012لت�شجيع زراعة
احليازات ال�صغرية امل�ستدامة لإنتاج حما�صيل رئي�سية� .إن �أهداف
امل�شروع هي:
•زراعة حما�صيل رئي�سية على نحو م�ستدام ،من دون ا�ستخدام
مدخالت كيميائية �أو ري.

•ت�شجيع �صغار املزارعني على موا�صلة ال��زراع��ة ،من خالل
اجلمع بني الأ�ساليب الزراعية التقليدية يف الأرا�ضي اجلافة
والزراعة احلافظة املتقدمة.
•احلفاظ على الأ�صناف املحلية من املحا�صيل الرئي�سية لتعزيز
التنوع احليوي.
•الت�صدي لداء ال�سكري يف الأردن من خالل توفري احلبوب
والبقوليات الكاملة ب�أ�سعار معقولة للأردنيني العاديني.
ت�شجيع املزارع ال�صغرية املنخف�ضة املدخالت يعزز الأمن الغذائي
يف الأردن من خالل �إنتاج �إم��دادات م�ستدامة من امل��واد الغذائية
الرئي�سية .م��زارع احلمى م��زارع بعلية ح�صراً .وامل��زارع ال�صغرية
ت�ضم مزيج ًا من
التقليدية مد َّرجة ومع ّلمة بقطع �أر�ض حمددة
ّ
التنوع احليوي ،وهي حتيط �أك��وام احلجارة التي تكونت نتيجة
تنظيف احلقول على مدى قرون .قطع التنوع احليوي هذه حتتجز
املياه ومتنع اجنراف الرتبة .وي�صان التنوع احليوي ب�شكل �أكرب
من خالل حفظ وزراعة �أ�صناف متنوعة من البذور املحلية .املوارد
الوراثية ذات �أهمية حا�سمة يف الت�صدي للتحديات احليوية (مثل
الآف��ات والأمرا�ض) وغري احليوية (مثل اجلفاف) يف مواجهة تغري
املناخ� .أخرياً ،ف�إن التنب وبقايا احل�صاد توفر علف ًا للحيوانات ،مما
يقلل ال�ضغط على الرعي يف املراعي ،وي�شجع التنوع احليوي،
وي�سمح باحلفاظ على الرتبة واحتجاز مياه الأمطار.
ت�شغل احلمى املزارعني من مواليد ثالثينات و�أربعينات القرن
الع�شرين ،قبل �أن يتم ا�سترياد البذور املهجنة على نطاق وا�سع،
كم�ست�شارين للموافقة على عينات البذور للمزارع .املحا�صيل
املزروعة حالي ًا هي القمح القا�سي و�أن��واع حملية مثل «ملقوطة»
و«قطمة» (�صفراء �أي�ضاً) وال�شعري ذو ال�صفني والعد�س الأحمر
واحلم�ص .ح�صة املزارع ال�شريكة هي  2.5هكتار �أو �أقل ،وتعطى
الأولوية للمزارع التي ت�شغلها ن�ساء و�شباب .توفر «احلمى» البذور
املعتمدة وتتحمل تكاليف جميع املاكينات خالل ال�سنة الأولى من
ال�شراكة لت�شجيع املزارعني على �إبقاء احلقول مزروعة .يف املقابل،
يوافق املزارعون على عدم ري احلقول �أو ا�ستعمال مدخالت كيميائية
فيها وعلى ح�صادها ب�أنف�سهم (بدل ا�ستئجار عمالة �أجنبية غري
�شرعية) .وت�ضمن «احلمى» �شراء املح�صول ب�أكمله .ويقدر حم�صول
العام  2014بنحو  290كيلوغرام ًا للهكتار ،بكلفة تناف�سية مع
القمح املزروع تقليدياً .يف حني �أن الزراعة التقليدية العاملية تكون
منخف�ضة املح�صول ،ف�إن هذا املح�صول نادراً ما يكلف �شيئاً� ،سواء
للمزارع �أو البيئة ،و�إمنا ي�ؤتي ثماره من حيث جودة البيئة والتغذية.
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الغذاء املنخف�ض اجلودة هو م�صدر قلق لل�صحة العامة :انت�شار
ال�سن يف الأردن هو من �أعلى املعدالت
مر�ض ال�سكري الذي ي�صيب كبار ّ
يف العامل .وقد بلغت الكلفة االقت�صادية لوباء ال�سكري  654مليون
دينار عام  ،2008وت�ستمر يف االزدياد ب�شكل حاد .ويعزو اخلرباء
الكثري من هذه الزيادة الى وفرة الأطعمة الرخي�صة املتدنية اجلودة.
وت�شري بحوث حديثة �إلى عالقة �سببية بني ا�ستهالك الكربوهيدرات
املكررة وال�سكري من النوع  .2على مر اجليلني املا�ضيني حل الر ّز
الأبي�ض املق�شور واخلبز املدعوم امل�صنوع من الدقيق املكرر مكان
امل�أكوالت التي كانت يف ما م�ضى غنية باحلبوب والبقول الكاملة.
عمان بدقيق
هذا العام �سيزود م�شروع املحا�صيل التقليدية �سوق ّ
القمح الكامل املطحون على البارد وال�شعري املق�شور اللذين يناف�سان
املنتجات الع�ضوية امل�ستوردة .يتم طحن احلبوب يف وادي مو�سى
وتتولى ن�ساء حمليات تعبئة الدقيق.
خالل العامني  2013و 2014كان لدى «احلمى»  100هكتار
خا�ضعة للزراعة يف حمافظة معان ،و�ست�ضيف  100هكتار �أخرى
�سنوي ًا .ان التحدي الذي نواجهه هو تثقيف املزارعني لتح�سني

الرتبة واملحا�صيل عرب تطبيق مبد�أ عدم حرث احلقول وا�ستعمال
ال�سماد الع�ضوي.
تت�ضمن الدرا�سة التي �أجراها ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية
(�إيفاد) وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة (يونيب) بعنوان «مزارع
احليازات ال�صغرية والأم��ن الغذائي والبيئة» ( )2013خرائط
مفيدة ومعلومات ت�ؤكد على �أهمية احلفاظ على زراعة احليازات
ال�صغرية .وهي بب�ساطة ال ت�أخذ العامل العربي يف احل�سبان� .إن ثروة
من املعارف التقليدية عن زراعة الأرا�ضي اجلافة تو�شك �أن ت�ضيع.
ين�شط م�شروع املحا�صيل التقليدية هذه اال�سرتاتيجيات املقت�صدة
ِّ
لبناء الرتبة واحتجاز املياه ،وحماية التنوع احليوي ،ومكافحة
الأمرا�ض املزمنة التي ميكن جتنبها ،وتن�شيط ال�سبل الغذائية
التقليدية وت�أمني دخل للأ�سر يف املناطق الفقرية .يف عملية احلفاظ
على املحا�صيل املت�أقلمة حملي ًا نقوم باحلفاظ على الأر�ض والرثوة
و�سالمة الرتاث الثقايف العربي.
عمان ،الأردن.
�إرين �أدي�سون ،مديرة م�رشوع «احلمى»ّ ،
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اجلدول 6

م�ساهمة الزراعة البعلية و�صغار املزارعني يف االكتفاء الغذائي
م�صادر النمو يف ناجت ال�سلع الرئي�سية يف الدول العربية)2012 – 1961( ،

� 6أ :معدالت النمو ال�سنوي للقمح يف الدول العربية خالل الفرتة )%( 2012 - 1961
الفرتة الزمنية

امل�ساحة

الغلة (االنتاجية)

الإنتاج

1970-1961
1980-1971
1990-1981
2000-1991
2012-2001

1.8
-0.3
0.0
0.1
0.6

2.1
3.1
3.6
-0.2
0.4

4.0
2.8
3.6
0.1
1.0

2012-1961

0.6

2.4

3.1

 6ب :معدالت النمو ال�سنوي للحم�ص يف الدول العربية)%( 2012 - 1961 ،
1970-1961
1980-1971
1990-1981
2000-1991
2012-2001

امل�ساحة
1.6
2.5
-1.8
2.7
-4.4

الغلة (االنتاجية)

الإنتاج

الفرتة الزمنية

2012-1961

-0.1

1.9

1.9

 6ج :معدالت النمو ال�سنوي للعد�س يف الدول العربية )%( 2012 - 1961

7.8
-1.9
2.1
-1.5
4.0

الفرتة الزمنية

امل�ساحة

1970-1961
1980-1971
1990-1981
2000-1991
2012-2001

5.5
-4.2
2.9
-2.0
1.0

-2.5
4.4
0.9
-5.0
1.0

2012-1961

0.6

0.3

9.4
0.6
0.2
1.1
-0.6

الغلة (االنتاجية)

الإنتاج
2.9
0.0
3.9
-6.9
2.1
0.9

هو الأخذ ب�أوجه التقدم املعا�صرة يف العلوم واملتاح من
تكنولوجيات حم�سنة .كما �أن زيادة اال�ستثمارات يف
البحث العلمي والتنمية يف املجال الزراعي كفيلة بتوفري
فر�ص جديدة لتعزيز الأمن الغذائي يف الدول العربية.

ويجب �أن يكون الرتكيز على تطوير �أنظمة �إنتاج وا�ستهالك
للأغذية يتوفر لها القبول االجتماعي واال�ستدامـة البيئيـة.
كمـا ثبتت احلاجة �إلى تطبيق نظم احلزمة البيئية الزراعية
املتكاملة يف عمليات تطوير نظم �إنتاج الغذاء.

 .Vكيف يت�سنى متكني �صغار املزارعني يف
مناطق الزراعات البعلية من �أجل حت�سني
�إ�سهامهم يف حتقيق الأمن الغذائي؟

وت�ضطلع منظمـات البحث العلمي من �أجل التنمية
( )R-4-Dالوطنية والإقليمية والدولية بدور �أ�سا�سي يف
الت�صدي لهذه التحديات ،وذلك من خالل م�شاركتها
يف تقلي�ص حجم فجوة الأمن الغذائي و�سوء التغذية،
والإ�سراع يف حتويل وتبني الأنظمة امل�ستدامة لإنتاج
الغذاء وا�ستهالكه .فكيف لهذه املنظمات �أن ت�ساهم عملي ًا
يف التعاطي مع هذه التحديات العاملية و�إيجـاد حلول لها؟

ينبغي ،قبل مواجهة حتديات الغذاء واملياه والأمن
الغذائي ،االهتمام بتحويل عملية �إنتاج الغذاء احلالية �إلى
ن ُُظم م�ستدامة.

البيئة العربية :الأمن الغذائي

 6د :معدالت النمو ال�سنوي للفول يف الدول العربية )%( 2012 - 1961
الفرتة الزمنية

امل�ساحة

1970-1961

1.0

1980-1971

0.1

الغلة (االنتاجية)

الإنتاج

-1.8

-1.7

8.1

7.1

1990-1981

1.8

2.3

4.1

2000-1991

-2.4

0.9

-1.6

2012-2001

-0.6

0.4

-0.2

2012-1961

0.2

1.5

1.8

 6هـ :معدالت النمو ال�سنوي يف �أعداد الأغنام وحلومها يف الدول العربية)%( 2011 - 1961 ،
الفرتة الزمنية

�أعداد الأغنام

كمية حلوم الأغنام

1970-1961

3.6

1980-1971

2.2

2.8

1990-1981

1.6

3.8

2000-1991

2.5

4.5

2011-2001

1.1

1.0

2011-1961

2.1

2.9

 6و :معدالت النمو ال�سنوي يف �أعداد املاعز وحلومها يف الدول العربية)%( 2011 - 1961 ،
الفرتة الزمنية

�أعداد املاعز

2.1

كمية حلوم املاعز

1970-1961

2.1

1980-1971

1.4

2.0

1990-1981

1.4

0.7

2000-1991

3.2

3.2

2011-2001

1.2

2.3

2011-1961

1.6

2.1

يتعذر الت�صدي ب�صورة م�ؤثرة لهذه التحديات يف
�أ.
ُ
غياب من�صات �شراكة بني �أنظمة البحوث الزراعية
الوطنية ( )NARSواملنظمات الدولية ،من �ش�أنها
ت�سهيل عملية تبادل اخلربة واملعرفة لتحقيق الت�أثري
ال�شامل والتهيئة حلدوث تكامل �إقليمي بني املنظمات
املهتمة بق�ضية البحث العلمي من �أجل التنمية.
جر َبة واملثبتة من خالل
ب .الرتويج للتكنولوجيات ا ُمل َّ
التو�سع التدريجي يف الأخذ بالتكنولوجيات
املح�سنة ون�شرها على نطاق وا�سع ،لت�ضييق الفجوة
املح�صولية ،وزيادة كفـاءة ا�ستخدام املوارد واملدخالت،
وخ�صو�ص ًا موارد املياه والأر�ض ،على م�ستوى املزرعة.

2.1

ج .اتباع وترويج نهج احلزمة البيئية الزراعية املتكاملة
الذي يتميز بتعددية االخت�صا�صات وال�شركاء
ويت�ضمن امل�شاركة املجتمعية ،من �أجل تعزيز
االبتكارات التكنولوجية .و�شمل ذلك� :أنظمة
قائمة على احلبوب والبقوليات ،و�أنظمة قائمة على
التكامل بني املحا�صيل والرثوة احليوانية واملراعي،
و�أنظمة �أخرى لإنتاج الغذاء .وتظهر احلاجة ملثل هذا
النهج ،على نحو خا�ص ،لتحقيق معايري الكفـاءة
البيئية لنظم الإنتاج الغذائي امل�ستدامة.
د .تطوير واختبار تكنولوجيات وممار�سات جديدة
حتقيق ًا ال�ستدامة حت�سني الإنتاجية والإنتاج .ومن
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م�ساهمة الزراعة البعلية و�صغار املزارعني يف االكتفاء الغذائي

حت�سني �إنتاجية الأرا�ضي الهام�شية يف بادية الأردن
عوده امل�شعان
البادية جزء من املناطق العربية (تعرف ب�أنها منطقة �شبه قاحلة
يف الأردن) وت�شكل جزءاً هام ًا من الأردن وت�شمل مناطق �شا�سعة
�شديدة القحولة .ونتيجة لذلك ،مت تعريف البادية على �أ�سا�س
م�ؤ�شرات القحولة ،وهي ت�صنف ب�أنها � ٍ
أرا�ض لال�ستعمال الرعوي
امل�شاع (مراع) .وتقع يف اجلزء ال�شرقي من الأردن وتعترب موئ ًال
للبدو .ومتتد البادية من مرتفعات الأردن يف الغرب� ،إلى ال�شرق،
وحتدها يف ال�شمال �سورية ،ويف ال�شرق العراق ،ويف اجلنوب اململكة
العربية ال�سعودية ،ويف الغرب املنطقة الهام�شية .حتتل منطقة
البادية معظم امل�ساحة ال�شرقية للأردن� ،أي  85يف املئة من م�ساحة
الأردن االجمالية ( 76,500كيلومرت مربع) ،وت�سود فيها �أحوال
مناخية جافة .ومن هذه امل�ساحة ،ت�صنف  11,000كيلومرت
مربع ب�أنها منطقة �شبه قاحلة ( 200 – 100مليمرت يف ال�سنة)
وتعترب �أي�ض ًا منطقة هام�شية .املنطقة الهام�شية ،التي تقع حول
املرتفعات والى ال�شرق منها ،هي �أرا�ض م�سطحة ن�سبي ًا مع انحدار
تدريجي نحو ال�شرق حيث تقع منطقة البادية.
وكما هي حال املناطق القاحلة العربية ،تواجه بادية الأردن حالي ًا
حتديات طبيعية كبرية ،خ�صو�ص ًا ا�ستنزاف املوارد املائية ومتلحها،
والتنوع البيولوجي ،وتدهور املراعي .وت�شرف �أنواع نباتية كثرية
على االنقرا�ض نتيجة للرعي اجلائر وموجات اجلفاف املتكررة،
واختفت حيوانات برية كثرية .ومن العوامل امل�ساهمة يف ذلك:
االفراط يف ا�ستخراج املياه اجلوفية ،وتو�سيع الزراعة املكثفة
(التي حت ّد من م�ساحة املراعي املتوافرة مما يت�سبب يف احت�شاد
مفرط للقطعان على امل�ساحة املتبقية) ،وا�ستنفاد جودة الرتبة،
وا�ستعمال املركبات لنقل احليوانات الى مراع نائية للرعي ،وزيادات
يف عدد احليوانات لدى كل مالك قطيع ،واحت�شاد مفرط للقطعان
يف املراعي ،ونقل ملكية الأرا�ضي من القبيلة �أو الدولة الى الأفراد،
وغياب �سيا�سة وا�ضحة ال�ستخدام الأرا�ضي.
ايكولوجياً ،ي�ستعمل م�صطلح «املناطق الهام�شية» تبادلي ًا وتكراراً
�ضمن بادية الأردن ،خ�صو�ص ًا عند االنتقال تدريجي ًا من مناطق
تعاين من هطول �أمطار قليلة ومتقلبة الى مناطق تنعم مبزيد من

املت�ساقطات وبن�شاطات و�إنتاجية زراعية .لكن املناطق الهام�شية
ميكن تعريفها ب�أنها منطقة انتقالية بني مرتفعات الأردن ومناطق
� ّ
أجف �أو �شديدة االنحدار يف ال�شرق.
عموم ًا ،ت�صنف املناطق الهام�شية ب�أنها � ٍ
أرا�ض �صاحلة لزراعة
حما�صيل مو�سمية مثل القمح وال�شعري ،تعتمد على هطول �أمطار
متقلبة ومتقطعة .ومع ذلك ،وخالل العقود الأربعة املا�ضية ،تغريت
الأمور ب�شكل دراماتيكي حيث حدث ا�ستثمار �ضخم يف الزراعة املروية
املكثفة مثل �إنتاج الفواكه واخل�ضار با�ستعمال املياه اجلوفية .وعلى
رغم ذلك ،ما زالت املنطقة تعاين من فجوة كبرية بني خمرجات
�إنتاج الأرا�ضي واالحتياجات اال�ستهالكية للمجتمعات املحلية.
املياه اجلوفية يف املناطق الهام�شية هي من �أكرب التحديات البيئية
التي يواجهها القطاع الزراعي ،لي�س فقط يف هذه املناطق ولكن يف ما
يتعلق ب�إنتاج املحا�صيل يف البالد قاطبة .كان اال�ستثمار خالل العقود
الثالثة املا�ضية يتم من قبل مئات مزارعي القطاع اخلا�ص ،معظمهم
من خارج منطقة البادية ،ومن احلكومة ،وذلك لل�شرب واال�ستعماالت
ال�صناعية ،خ�صو�ص ًا يف املدن الكربى .حدث ذلك غالب ًا من دون تخطيط
�أو ا�شراف على عواقب هذا العمل� .إن تداخل و�ضع امتالك الأرا�ضي
واملناطق القبلية يعقّ د تنمية املناطق الهام�شية من حيث املمار�سات
الزراعية ،خ�صو�ص ًا من خالل اال�ستعمال الع�شوائي لأرا�ضي الدولة.
العقبات البيوفيزيائية مثل ال�شح احلاد للمياه ،وموجات اجلفاف
املتكررة ،وانخفا�ض خ�صوبة الرتبة ،وامللوحة ،والت�صحر هي العوامل
املقيدة الرئي�سية يف املناطق الهام�شية .ومن املتوقع �أن تواجه
املناطق الهام�شية يف امل�ستقبل تدهوراً حاداً ب�سبب ت�أثريات تغري املناخ
والعاملني االجتماعي واالقت�صادي مثل النمو ال�سكاين ،وازدياد
�أعداد الالجئني من البلدان املجاورة (امل�ست�أ�صلني) ،باال�ضافة الى
ا�ستمرار اال�ستثمار الزراعي .ويالزم كال العاملني تو�سع جيوب
الفقر ،وانعدام ال�سيا�سات ِّ
املمكنة التي ت�ساهم يف اال�ستعمال غري
امل�ستدام للموارد ،والبطالة ،والهجرة من املناطق الريفية.
مع �أخذ هذه الأمور يف االعتبار ،يزيد ا�ستخدام الأرا�ضي يف هذه املناطق
الهام�شية �صعوبات ا�ستخدام الأرا�ضي وتعقيداتها .مثالً ،يجب

�أمثلة ذلك ا�ستنباط �أ�صناف جديدة من املحا�صيل
العالية الغلة ،التي يتم تعديلها لتتحمل ال�ضغوط
احليوية وغري احليوية ،جنب ًا �إلى جنب مع تكنولوجيات
وممار�سات حم�سنة لإدارة الرتبـة واملياه ،تدخل فيها
�أ�ساليب الري التكميلي ،وح�صاد املياه ،وغريها من

تكنولوجيات توفري املياه .وتدعو احلاجة �أي�ضـ ًا �إلى
الرتويج للبقوليات الغذائية والعلفية ،وذلك لإ�ضفاء
قوة وا�ستدامة على الأنظمة املعتمدة على احلبوب.
هـ .تطوير �إدارة املخاطر ،ونظم ملرونة الإنتاج ،وخطط

البيئة العربية :الأمن الغذائي

اختيار نوع املحا�صيل التي تزرع بناء على ان�سجامها مع البيئة من
حيث ا�ستعمال املياه على جميع املراحل الثالث يف �إنتاج املحا�صيل،
قبل الزرع وخالل الزرع وبعد الزرع ،للتقليل من ا�ستهالك املياه،
وتخفي�ض الكلفة وحت�سني �سبل عي�ش املجتمعات املحلية.
لتحقيق �أمن غذائي ب�شكل �أف�ضل يف الأرا�ضي اجلافة الهام�شية،
يجب �أن يكون الرتكيز على تنويع وحت�سني �سبل العي�ش الريفية من
خالل حت�سني و�صول ال�سكان الريفيني الى التكنولوجيا املتوافرة
واملح َّولة .وهذا ميكن احل�صول عليه من خالل معاجلة املوا�ضيع
الآتية )1( :حتقيق تنمية زراعية م�ستدامة يف الأبعاد االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية )2( ،اال�ستعمال الأمثل للموارد الطبيعية
مثل املياه والرتبة )3( ،جعل اخلدمات املالية والت�سويقية الريفية
متوافرة للأ�سر الزراعية )4( ،ت�شجيع املزارعني على �إنتاج منتجات
ع�ضوية وحتويل جزء من الإنتاج الأردين نحو هذه ال�سوق لزيادة
املردود� ،سواء يف الإنتاج احليواين �أو النباتات �أو حتى يف املنتجات
امل�صنَّعة حيث هوام�ش الربح قد تكون �أعلى )5( ،تطوير دور
الن�ساء الريفيات يف ا�ستخدام مهاراتهن لتح�سني مداخيل الأ�سرة
من خالل الت�صدي لغياب الت�سهيالت املطلوبة لتطوير القدرات يف
جمايل الإنتاج والت�سويق )6( ،حت�سني ت�سويق املنتجات الزراعية
التي تعاين من �ضعف الراوبط بني العر�ض والطلب ،وارتفاع
خ�سائر ما قبل احل�صاد ،وانخفا�ض الأ�سعار ،وغياب �ضبط النوعية
وتوحيد املقايي�س ،لتح�سني هوام�ش الربح ونوعية احلياة جلميع
الذين يعي�شون يف هذه املناطق.

مقاربة �شاملة لتعزيز تطوير املناطق الهام�شية:
•�إدارة جريان مياه الأمطار من خالل �إن�شاء �سدود وم�صاطب
ترابية �صغرية لإقامة نظم حل�صاد املياه ميكن �أن تروي
املزروعات وتوفر املياه لال�ستهالك املنزيل املحلي وت�ساهم يف
جتديد املياه اجلوفية املحلية.
•نظام �إعادة زرع يجمع بني �إنبات �أنواع متوطنة و�إعادة نرث
بذورها وي�ستخدم تقنيات حل�صاد املياه على نطاقني كبري
و�صغري وخمططات الحتجاز املياه وتخزينها و�إعادة توزيعها
لري هذه املزروعات.
•التحول من الرتبية املو�سعة للحيوانات الى الرتبية املكثفة
لزيادة الإنتاجية وتوفري الدعم للمزارعني ال�صغار.

•ت�شجيع �صغار مالكي املوا�شي بتخفي�ض عدد احليوانات لكل
�أ�سرة.
•التخلي عن الأرا�ضي اخلا�ضعة للدولة ،ووقف امللكية اخلا�صة،
وحل ق�ضايا امتالك الأرا�ضي خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق بالأرا�ضي
القبلية �أو الأرا�ضي اخلا�ضعة الدعاءات.
•ا�ستعادة النظام الإيكولوجي للمراعي من خـالل غر�س
�شجريات و�أ�شجار و�أع�لاف متوطنة منا�سبة مثل الأن��واع
 Atriplexو Acaciaو Salsolaو.Juncos
•برامج �إع��ادة ت�أهيل من خالل تبني نظام بديل تقليدي/
حملي حلماية املراعي .ويف هذه احلالة ،ف�إن «مفهوم احلمى»
هو املقاربة الأكرث انطباق ًا ونفع ًا كخيار يعك�س اجتاه النظام
الإيكولوجي املتدهور الى الو�ضع الأ�صلي ،وهو �أي�ض ًا مفهوم
جذاب ال�ستخدام منوذج ممكن لإ�شراك املجتمعات يف جهد �أكرث
تركيزاً يف�ضي �إلى «تنظيم ذاتي» لإدارة م�ستدامة للموارد.
•متكني املجتمعات املحلية من خالل تزويد املعنيني باملعرفة
واملهارات ل�ضمان �إ�شراك جميع ذوي ال�صلة يف �إدارة العملية
وتخطيطها.
•ا�ستعمال تقنيات نظم الري التقليدية ،وفهم التفاعل بني
الإنتاج احليواين والنباتي ،واال�ستفادة من خربة املزارعني
القدماء ،واالعتماد على منظمات املزارعني ،والتعاون والبناء
على املعرفة ال�سائدة.
•و�ضع خطة ال�ستخدام الأرا�ضي وقاعدة بيانات جلميع املناطق
يف البادية .وا�ستخدامات الأرا�ضي هي �أ�سا�س ًا للإنتاج الزراعي.
•ا�ست�شارة املعنيني وتخطيط ت�شاركي من خالل �إ�شراك جميع
املعنيني ذوي ال�صلة على خمتلف امل�ستويات .و�سوف ي�ضمن
هذا تزويد عمليات التخطيط و�صنع القرارات على امل�ستويني
الوطني واحلكومي من �أجل ا�ستخدام الأرا�ضي و�إدارة املياه
ب�أف�ضل املعلومات من خالل حقائق حملية ،ت�ؤدي �إلى �أطر
�سيا�سات تدعم �صنع القرارات على م�ستويات �أدنى .وبذلك
�ستتاح للم�ستخدمني النهائيني فر�صة �أف�ضل المتالك املوارد
املائية املحلية وحتمل امل�س�ؤولية عن �إدارتها .وهذا ممكن من
خالل دعم �شبكات خمتلف املعنيني من املجتمع �إلى م�ستوى
ال�سيا�سات الوطنية.
عمان ،الأردن.
الدكتور عوده امل�شعان ،مدير برنامج بحوث الباديةّ ،

للتخفيف من �آثار اجلفاف ،ورفع قدرات تكيف
الزراعة يف مواجهة تغري املناخ.

من �أجـل خلق بيئـة ل�سيا�سـة �أكرث متكين ًا لتعزيز فهم
التكنولوجيات املح�سنة واعتمادها.

و .تطوير �سيا�سات زراعية وم�ؤ�س�ساتية بديلة وممكنة
التطبيق والعمل على اي�صالها �إلى �صانعي ال�سيا�سات،

ز .م�ساعدة الدول يف تبديل ا�سرتاتيجياتها املائية،
ليكون تركيزها على اال�ستخدام امل�ستدام للمياه،
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ورفع الإنتاجية الزراعية لكل وحدة من املياه املتاحة،
وتعديل �أنظمة زراعة املحا�صيل و�أنواعها لتكون
منا�سبة ملا هو متوافر فع ًال من مياه.
ح .تنمية قدرات الباحثني واملر�شدين الزراعيني ال�شباب
عن طريق منح الدرجات العلمية ،وبرامج التدريب
التطبيقية ،وغري ذلك من طرق التدريب.
�إن التقدم يف العلوم والتكنولوجيا هو الأ�سا�س اال�سرتاتيجي
يف الت�صدي لتحديات الأمن الغذائي وحمدودية املوارد
الطبيعية يف الدول العربية .وقد �أظهرت اخلربة الدولية �أن
�أوجه التقدم يف تربية النبات ،ل�سلع احلبوب الرئي�سية مثالً،
بني عامي  1965و� ،2004أنقذت م�ساحة ترتاوح بني 18
و 27مليون هكتار من الأرا�ضي اجلديدة من اال�ستغالل يف
الزراعة تلبي ًة ل ٍ
أهداف �إنتاجية (.)Ortiz & Jones, 2014
ويف الوقت نف�سه ،ف�إن التبني الوا�سع لأ�صناف عالية
الإنتاجية �أدى �إلى �صون املوارد الطبيعية من حتويلها من
الغابات واملراعي الطبيعية �إلى �إنتاج املحا�صيل.

� .VIإطالق �إمكانات الزراعة البعلية
يف البيئات اجلافة
ت�شغل الزراعة البعلية نحو  80يف املئة من م�ساحة الأرا�ضي
الزراعية يف العامل ،وال يقل �إ�سهامها يف �إنتاج ما يحتاج �إليه
العامل من غذاء عن الثلثني .وعلى رغم ارتفاع املخاطر التي
تكتنفها ،ف�إنها حمل ر�ضى كبري ،لدرجة �أن اجلانب الأكرب
من غذاء العامل �سي�ستمر باالعتماد على مناطق الإنتاج
الزراعي البعلي .وعلى رغم �أهمية املناطق البعلية بالن�سبة
لإنتاج احلبوب ،ف�إن �إمكانية منو الإنتاج يف هذه املناطق مل
َ
حتظ باهتمام كاف لت�ضطلع بدور �أكرب يف الوفاء بالطلب
على الغذاء م�ستقب ًال (.)Rockstrom et al., 2007
وال يح�صل املزارعون يف مناطق الزراعة البعلية يف الدول
النامية �إال على �إنتاجية منخف�ضة ،مع ما للزراعة البعلية
من �إمكانات كبرية غري م�ستغلة كفيلة بزيادة �إنتاج الغذاء،
خا�صة يف �آ�سيا و�أفريقيا حيث يعي�ش اجلانب الأكرب من
فقراء العامل .والو�سيلة الأ�سا�سية لتحقيق امل�أمول من
قدرات الزراعة البعلية يف املناطق اجلافة هي زيادة فعالية
الأمطار وحت�سني �إدارة املياه للتغلب على نوبات اجلفاف
(.)Oweis & Hachum, 2012
وحتدث فرتات �إجهاد الرطوبة يف املناطق اجلافة غالب ًا
خالل مرحلة �أو �أكرث من مراحل منو املح�صول ،فت�ؤدي �إلى
انخفا�ض كبري يف الغالل .كما يت�سبب التباين يف كميات

ٍ
تقلبات كبرية
الأمطار ،ويف توزيعها من عام �إلى �آخر ،يف
يف الإنتاج ،ك�أن يرتاوح �إنتاج القمح مث ًال من � 0.3إلى 2.0
طن/هكتار .وهذا و�ضع يخلق حالة من عدم اال�ستقرار،
وله �آثاره االجتماعية واالقت�صادية ال�سلبية.
ويبلغ معدل �إنتاج الزراعة البعلية من احلبوب ،على
ال�صعيد العاملي ،نحو  2.2طن مرتي للهكتار ،وهو يقرتب
من  65يف املئة من غلة الزراعة املرويةُّ .
ويقل هذا املعدل
بالن�سبة للدول النامية ،ليكون  1.5طن مرتي لكل هكتار،
وهذا �شديد االنخفا�ض مقارنة باملعدل يف الدول املتقدمة
(.)Oweis & Hachum, 2011

�أ .الري التكميلي :ا�ستجابة �إدارة املوارد املائية
يحدث النق�ص يف رطوبة الرتبـة باملناطق البعلية اجلافة
غالب ًا خالل مراحـل منو املحا�صيل الأ�شـد ح�سا�سيـة.
وذلك هو �سبب �ضعف منو حما�صيل الزراعة البعلية ،ومن
ثم انخفا�ض غلتها .وميكن تعريف الري التكميلي ب�أنه
َّ
«�إ�ضافة كميات �صغرية من املياه للمحا�صيل املزروعة يف
الأرا�ضي البعلية حني تعجز الأمطار عن توفري الرطوبة
الكافية لينمو النبات منو ًا طبيعياً ،وذلك من �أجل حت�سني
الغالل واحلد من تقلباتها» .ومبقدور الري التكميلي
با�ستخدام كمية حمدودة من املياه� ،إذا ما مت تطبيقه خالل
املراحل احلرجة من منو املح�صول� ،أن ي�ؤدي �إلى حت�سني
جوهري يف الغلـة ويف �إنتاجيـة املياه .وعلى ذلك ،فـ�إن
الـري التكميلي هو مبثابـة ا�ستجابة فعالة من �ش�أنها
تخفيف الآثار ال�ضارة للإجهاد املرتتب على نق�ص رطوبة
الرتبة خالل نوبات اجلفاف ،والتي تطال غ َّلة املحا�صيل
البعلية .كما �أن هذا النوع من الري يعمل ،بالإ�ضافة �إلى
زيادة الغلة ،على حتقيق اال�ستقرار لإنتاج املحا�صيل
البعلية �سنة بعد �أخرى (.)Oweis & Hachum, 2012
الري التكميلي يف مناطق الزراعة البعلية على
يقوم ُّ
ثالثة جوانب �أ�سا�سية ،هي )1( :يتم تخ�صي�ص املياه
لأحد املحا�صيل البعلية التي تنتج عادة بع�ض ًا من الغلة
من دون ري )2( ،ملا كانت الأمطار هي امل�صدر الرئي�سي
الذي حت�صل منه املحا�صيل البعلية على املياه ،فال يكون
اللجوء �إلى الري التكميلي �إال حني تعجز الأمطار عن توفري
الرطوبة ال�ضروريـة للح�صول على �إنتـاج حم�سن وم�ستقر،
( )3ال يتم حتديد كمية الري التكميلي وتوقيته من �أجل
توفري ظروف خالية من �إجهاد الرطوبة على امتداد مو�سم
منو املحا�صيل البعلية ،ولكن من �أجل �ضمان احلد الأدنى
من املياه املتي�سرة خالل املراحل احلرجة من منو املح�صول،
التي من �ش�أنها تهيئة غ َّلة ُمثلى عو�ض ًا عن غلة ق�صوى.

البيئة العربية :الأمن الغذائي

وقد �أظهرت نتائج ح�صاد من حقول املزارعني حدوث
ٍ
كمردود ال�ستعمال
زيادات جوهرية يف غلة املحا�صيل
كميات �صغرية ن�سبي ًا من مياه الري .و�شملت هذه الزيادة
يف الغلة مناطق تتمتع بهطول �أمطار �سنوية منخف�ضة،
و�أخرى مرتفعة .وازدادت م�ساحة الأرا�ضي املزروعة
قمح ًا والتي تخ�ضع لنظام الري التكميلي يف �شمال وغرب
�سورية ،حيث يتجاوز معدل الهطول ال�سنوي 300
مليمرت� ،إلى � 418ألف هكتار عام  2000بعدما كانت 74
�ألف ًا عام  ،1980بن�سبة زيادة قدرها  470يف املئة .ويقدر
متو�سط الزيادة ال�سنوية يف كلفة �إنتاج القمح بعد �إدخال
الري التكميلي ،باملقارنة مع النظام البعلي ،بنحو 150
دوالر ًا للهكتار ،بينما يقدر متو�سط الزيادة يف العائد
ال�صايف  300دوالر للهكتار .وتقدر زيادة العائد ال�صايف
ال�سنوي بالن�سبة �إلى فارق التكاليف ال�سنوية بني النظام
البعلي ونظام الري التكميلي بنحو  200يف املئة.
وقد دفع الري التكميلي �إنتاجية مياه الأمطار �إلى االرتفاع
من  0.84كيلوغرام من احلبوب للمرت املكعب �إلى 2.14
كيلوغرام للمرت املكعب يف �شمال غرب �سورية .كذلك الأمر
بالن�سبة لإنتاجية املياه من الكتلة احليوية� ،إذ كان متو�سط
القيمة املتح�صل عليها  3.9كيلوغرام للمرت املكعب لنق�ص
الري التكميلي .وحتتاج اخلطوط التوجيهية التي تو�صي
بجداول الري ،يف ظروف عادية لتوافر املياه� ،إلى مراجعة
عند تطبيقها يف املناطق التي تعاين ندرة املياه.
وال يزيد متو�سط غلة حم�صول القمح املزروع يف ظروف
الزراعة البعلية يف �سورية عن  1.5طن/هكتار ،و ُيعد
من �أعلى املعدالت يف املنطقة .وكان متو�سط غلة احلبوب
املزروعة بالري التكميلي نحو  3طن/هكتار .ويف عام

� 1996أ�صبح �أكرث من  40يف املئة من م�ساحات الري
البعلي خا�ضع ًا لنظام الري التكميلي ،و�ساهم هذا التحول
مبا يزيد عن ن�صف الإنتاج الوطني من احلبوب البالغ �أربعة
ماليني طن .وبالإ�ضافة �إلى �أثره يف زيادة الغلة ،يعمل
الري التكميلي على حتقيق اال�ستقرار لإنتاج املزارعني.
وقد انخف�ضت درجة االنحراف لإنتاج الأرا�ضي البعلية يف
�سورية من  100يف املئة �إلى  10يف املئة بعد الأخذ بنظام
الري التكميلي (.)Haddad et al., 2011
ويرتاوح متو�سط �إنتاجية مياه الأمطار للقمح يف املناطق
اجلافة من غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا من قرابة � 0.35إلى
 1.00كيلوغرام من احلبوب للمرت املكعب .وعلى �أي حال،
ف�إن املياه امل�ستخدمة يف الري التكميلي ميكن �أن تكون ذات
كفاءة �أكرب .وقد تو�صل املركز الدويل للبحوث الزراعية يف
املناطق اجلافة (�إيكاردا) �إلى �أن املرت املكعب من املياه ميكن
�أن ينتج  2.5كيلوغرام من احلبوب �أكرث من �إنتاج الزراعة
البعلية� ،إن مت ا�ستخدامه يف الوقت املنا�سب مع توافر
الإدارة اجليدة .وتعزى الكفاءة العالية يف ا�ستخدام املياه
�أ�سا�س ًا �إلى فعالية كمية �صغرية من املاء يف التخفيف من
حدة �إجهاد نق�ص الرطوبة خالل �أكرث املراحل ح�سا�سية يف
منو املح�صول.
الري الناق�ص هو ا�سرتاتيجية تعزيزية تبقي املحا�صيل يف
درجة معينة من نق�ص املياه وانخفا�ض الغلة بغية تعظيم
قيمة الإنتاجية لكل وحدة من املياه امل�ستخدمة .وت�شري
نتائج جتارب �أجريت على القمح يف حقول خا�صة مبزارعني
يف مناخ البحر املتو�سط يف �شمال �سورية� ،إلى حت�سن كبري
يف �إنتاجية مياه الري التكميلي عند معدالت التطبيق
املنخف�ضة� ،أكرث منها يف حالة الري الكامل .و�سجلت �أعلى

93

94

الف�صل 3

م�ساهمة الزراعة البعلية و�صغار املزارعني يف االكتفاء الغذائي

خيارات الأمن الغذائي يف اململكة العربية ال�سعودية
علي بن �سعد الطخي�س
تقع اململكة العربية ال�سعودية يف جنوب غرب قارة �آ�سيا ،وت�صنف
ب�أنها �ضمن نطاق احلزام ال�صحراوي اجلاف الذي يعاين من ندرة
�شديدة يف م�صادر املياه املتجددة ،حيث ال توجد �أنهار جارية وال
بحريات عذبة ومعدل الهطول املطري ال�سنوي  60مليمرتاً .وتواجه
اململكة حتديات كبرية يف توفري الغذاء ملواطنيها واملقيمني على �أر�ضها
الذين بلغ عددهم نحو  28مليون ن�سمة عام .2012
رغم حمدودية م�صادر املياه املتجددة ،فقد كان ن�صيب القطاع
الزراعي من املياه عام  2012نحو  17.5بليون مرت مكعب� ،أي ما
ن�سبته  84يف املئة من �إجمايل اال�ستهالك ،معظمه من املياه اجلوفية
غري املتجددة .ويتم ا�ستخدام نحو  80يف املئة من هذه الكمية يف زراعة
ثالثة حما�صيل فقط هي احلبوب والأعالف والنخيل .وكان لل�سحب
اجلائر للمياه اجلوفية خالل العقود الأربعة املا�ضية �آثار �سلبية،
�أهمها ا�ستمرار هبوط منا�سيب املياه اجلوفية يف الطبقات الرئي�سية،
حيث و�صلت يف بع�ض املناطق �إلى م�ستويات حرجة قد ي�صبح ال�ضخ
منها م�ستقب ًال غري جمد اقت�صادياً .كما �أن نوعية املياه اجلوفية يف
الغالب ازدادت ملوحة وازدادت الأمالح الذائبة فيها بزيادة الأعماق،
وتقدمت مياه البحر باجتاه املياه اجلوفية ،و�أ�صبحت معاجلتها
لأغرا�ض ال�شرب مكلفة �أي�ضاً.
هناك فر�ص لتطوير القطاع الزراعي يف اململكة العربية ال�سعودية
تتالءم مع اخلطط الهادفة للمحافظة على م�صادر املياه اجلوفية.
�أهمها تعظيم اال�ستفادة من مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ،بلغت
كمياتها عام  2012نحو  3.6مليون مرت مكعب يومي ًا �أعيد ا�ستخدام
 17يف املئة منها �أي  0.6مليون مرت مكعب يومي ًا فقط .وتعد جتربة
هيئة الري وال�صرف يف الأح�ساء من التجارب الرائدة يف اال�ستفادة
من مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ،بعد �أن ن�ضبت العيون الطبيعية
التي كانت تغذي واحة الأح�ساء لقرون طويلة .وت�شرف الهيئة يف
الوقت احلا�ضر على توزيع  145,000مرت مكعب يومي ًا من مياه
ال�صرف ال�صحي املعاجلة �إلى الدرجة الثالثية ،ومتثل  60يف املئة
من جمموع مياه الري يف الهيئة ،لزراعة  8,200هكتار من النخيل
تنتج  120,000طن من التمور �سنوياً ،بالإ�ضافة �إلى حما�صيل
الليمون .ومن املتوقع �أن ت�صل هذه الكمية �إلى  450,000مرت
مكعب يومي ًا بعد �أن تكتمل امل�شاريع التي هي حتت التنفيذ حالي ًا.
�أما الن�سبة املتبقية من مياه الري يف الهيئة� ،أي  40يف املئة ،فهي
من املياه اجلوفية ومن مياه ال�صرف الزراعي .ومن امل�ؤكد �أن تزيد
كميات مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة م�ستقب ًال مع زيادة �إمدادات
املياه البلدية تبع ًا لتزايد عدد ال�سكان.

مت حتى عام  2012ت�شييد وبناء � 420سداً تبلغ �سعتها التخزينية
االجمالية نحو  1.9بليون مرت مكعب ،وهي م�صممة �إما لتغذية
طبقات املياه اجلوفية �أو حلماية املدن والقرى واملزارع واملمتلكات
من الفي�ضانات �أو لتوفري جزء من مياه ال�شرب للمجتمعات القريبة
منها �أو للري .وهناك �إمكانية جيدة لتعظيم اال�ستفادة من املياه
ال�سطحية التي تختزنها ال�سدود لو �أمكن عمل درا�سة تقييمية لها
من قبل مكاتب ا�ست�شارية متخ�ص�صة يف ت�صميم م�شاريع ح�صاد
الأمطار ،وتنفيذ م�شاريع زراعية تنا�سب بيئة املنطقة وظروفها
املناخية .وال تتوافر درا�سات علمية موثقة عن التغريات املناخية
العاملية ومدى ت�أثريها على الواقع الزراعي يف اململكة ،و�إن بد�أت تظهر
يف ال�سنوات الأخ�يرة ظواهر مناخية قد تكون �شاذة ،مثل ح�صول
موجات من الغبار ت�ستمر لفرتات طويلة وزواب��ع مطرية ق�صرية
و�شديدة ت�صاحبها في�ضانات قوية ومدمرة.
قامت �شركة من القطاع اخلا�ص قبل نحو ع�شرين عام ًا بتجربة
فريدة هي زراعة حم�صول ال�سليكورنيا على مياه البحر ،وقدمت
لها الت�سهيالت والقرو�ض املي�سرة ،وجنحت التجربة� ،إال �أن ال�شركة
حادت عن هدفها الأ�سا�س وتعرث امل�شروع .هذه التجربة قد تفتح �آما ًال
عري�ضة يف امل�ستقبل على تطوير الزراعة مبياه البحر واختيار �أن�سب
املحا�صيل التي تتحمل امللوحة.
تواجه الدول ال�صحراوية القاحلة هاج�س الأمن الغذائي ل�شعوبها،
وتعد اخلطط واال�سرتاتيجيات لتوفري ال�سلع الغذائية ،كل دولة
ح�سب ظروفها املناخية واملائية واالقت�صادية .وت�سعى اململكة
العربية ال�سعودية �إلى حتقيق م�ستوى معني من الأمن الغذائي
عن طريق االحتفاظ مبخزون ا�سرتاتيجي من ال�سلع الغذائية يكفي
االحتياجات اال�ستهالكية ملدة �ستة �أ�شهر على الأقل .وقد در�ست
اململكة عدة خيارات لتحقيق الأمن الغذائي فيها ،واختارت امل�ضي يف
ثالثة م�سارات يف الوقت نف�سه� :أولها �إنتاج جزء من ال�سلع الغذائية
حملي ًا مع مراعاة حمدودية م�صادر املياه واال�ستفادة من امليزة
الن�سبية لكل منطقة ،وثانيها ا�ستمرار قيام القطاع اخلا�ص با�سترياد
ال�سلع الغذائية من اخلارج وبيعها تبع ًا لآليات العر�ض والطلب،
وثالثها تبني مبادرة امللك عبداللـه لال�ستثمار الزراعي يف اخلارج.
يف ما يتعلق بالإنتاج املحلي ،حققت اململكة ن�سبة ال ب�أ�س بها من
االكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية املحلية .ويو�ضح اجلدول املرفق
ن�سب االكتفاء الذاتي من هذه املنتجات .عام  2012بلغت ن�سبة
االكتفاء الذاتي من حم�صول القمح  26.6يف املئة ،وهذه الن�سبة يف
انخفا�ض ،ومن املتوقع �أن ت�صل قريبة من ال�صفر �سنة  .2016وهذا
�إجراء اتخذته احلكومة للمحافظة على م�صادر املياه ،لأن حم�صول

البيئة العربية :الأمن الغذائي

95

ن�سب االكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية املحلية عام )%( 2012
خ�ضر

حبوب

منتجات حيوانية

فواكه

املح�صول

٪

املح�صول

٪

املح�صول

٪

املح�صول

٪

املح�صول

٪

قمح

27.6

بطاطا

119

خيار

103

متور

106.7

بي�ض املائدة

117.7

�شعري

0.2

طماطم

73.3

�شمام

97.6

حم�ضيات

16.5

حليب طازج

112.4

ذرة رفيعة

88.1

ب�صل جاف

26.9

بطيخ

107.3

عنب

78.2

حلوم حمراء

34.1

دخن

55.3

جزر

70.7

بامياء

100.6

غريها

34.5

حلوم دواجن

44.6

حبوب �أخرى

3

باذجنان

110.3

غريها

112.5

�أ�سماك

37.9

�إجمايل احلبوب

7.4

�إجمايل اخل�ضر

�إجمايل اللحوم

41.2

88

�إجمايل الفواكه

57.4

امل�صدر :م�ؤ�رشات اح�صائية زراعية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وزارة الزراعة ،العدد .2014 - 26

القمح يعتمد على املياه اجلوفية غري املتجددة .وب�صفة عامة ،بلغت
ن�سبة االكتفاء الذاتي من حما�صيل احلبوب  7.4يف املئة ،كما بلغت
من اخل�ضروات  88يف املئة ،ومن �إجمايل الفاكهة  57.4يف املئة ،ومن
بي�ض املائدة  117.7يف املئة ،ومن احلليب الطازج  112.4يف املئة،
ومن اللحوم احلمراء  34يف املئة ،ومن حلوم الدواجن  44.6يف
املئة ،ومن الأ�سماك  37.9يف املئة.
وثمة مبادرات جادة للنهو�ض بالقطاع الزراعي وحتويله من الزراعة
التقليدية التي تعتمد على املياه اجلوفية غري املتجددة �إلى ما يعرف
بالزراعة امل�ستدامة التي تعتمد �إلى حد كبري على املياه املتجددة.
وت�شمل املبادرات تقدمي الت�سهيالت والإعانات والقرو�ض املي�سرة.
و�إذا مل تتخذ الإج��راءات املطلوبة لنجاح هذا التحول ،ومل يوجه
املزارعون التوجيه ال�صحيح نحو �إر�شاده لزراعة املحا�صيل املنا�سبة
�آخذاً باالعتبار القيمة االقت�صادية لوحدة املياه والرتكيز على املحا�صيل
ذات اال�ستهالك املنخف�ض من املاء وذات القيمة االقت�صادية العالية،
فمن املتوقع �أن تواجه اململكة م�ستقب ًال �صعوبة يف املحافظة على هذه
الن�سب يف ظل �سعيها اجلاد نحو الو�صول �إلى زراعة م�ستدامة.
لعب القطاع اخلا�ص خالل العقود املا�ضية ،وما يزال ،دوراً هام ًا يف
توفري ال�سلع الغذائية عن طريق اال�سترياد من اخلارج� .شملت هذه
ال�سلع الرز واملعكرونة وال�سكر واخل�ضار والفاكهة والزيوت النباتية
واللحوم احلمراء وحلوم الدواجن والأ�سماك وغريها.
وقام العديد من رجال الأعمال ال�سعوديني وبع�ض ال�شركات الزراعية
بعقد �شراكات مع جهات حكومية و�شركات متخ�ص�صة يف بع�ض
الدول الغنية مب�صادر املياه ،لإنتاج حما�صيل حمددة مثل احلبوب
والرز والأعالف وغريها من ال�سلع الغذائية وت�صديرها �إلى اململكة.
وقد حققت هذه ال�شراكات جناحات كبرية على رغم املخاطر الكبرية.

تت�أثر اململكة العربية ال�سعودية ،ب�صفتها دولة م�ستوردة للغذاء،
مبا ي�سود العامل وخا�صة الدول املنتجة لل�سلع الزراعية من ظروف
�سيا�سية واقت�صادية وتغريات يف املناخ ،من جفاف وفي�ضانات
و�صقيع وكوراث طبيعية ت�ضرب مناطق الإنتاج الغذائي وت�ؤدي �إلى
�إتالف الكثري من املحا�صيل الزراعية وانخفا�ض املخزونات العاملية من
الغذاء .وت�ؤدي هذه �أو تلك بالتايل �إلى رفع الأ�سعار العاملية للغذاء كما
ح�صل عام  .2008وملواجهة مثل هذه التقلبات ،تبنت ال�سعودية
مبادرة امللك عبداللـه لال�ستثمار الزراعي يف اخلارج ،من �أجل توفري
ال�سلع الغذائية للم�ستهلك ب�أ�سعار متوازنة ،وكذلك لإيجاد خمزون
ا�سرتاتيجي �آمن من ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية ،ومبا يحقق الأمن
الغذائي للمملكة وي�ضمن ا�ستمرار تدفق ال�سلع �إلى الأ�سواق املحلية
ومن ثم ا�ستقرار الأ�سعار طوال العام .وت�شمل ال�سلع الغذائية القمح
وال�شعري والرز وال�سكر والزيوت النباتية واللحوم احلمراء وحلوم
الدواجن والأ�سماك .وتعد مبادرة امللك عبداللـه لال�ستثمار الزراعي
يف اخل��ارج من املبادرات العاملية الطموحة التي ت�أخذ ب�صمة عقد
�شراكات ا�ستثمارية زراعية على م�ستوى احلكومات بعد درا�سة
اجلدوى الفنية واالقت�صادية .وقد قام امل�س�ؤولون عن القطاع الزراعي
والتجاري واملايل بزيارات �إلى العديد من الدول ذات الطابع الزراعي
التي تتوافر فيها امل�صادر املائية والرتبة الزراعية والعمالة املدربة.
و�أمكن عقد اتفاقات كثرية مع دول يف �شرق �آ�سيا و�أفريقيا و�شمال
�أوروبا ويف الأرجنتني والربازيل وغريها .و�ستقدم الدولة ت�سهيالت
متنوعة وقرو�ض ًا مي�سرة للم�ستثمرين يف القطاع الزراعي يف اخلارج.
وح�سب املعلومات املتاحة ،ف�إن نتائج هذه املبـادرة �ستكون م�شجعة
وجاذبة لال�ستثمار الزراعي و�ستحقق الطموحـات الهادفة �إلى
حتقيق الأمن الغذائي للمملكة .ويتبقى العن�صر الأ�سا�س لنجاح
هذه املبادرة وجناح رجال الأعمال الذين ي�ستوردون ال�سلع الغذائيـة
قبـل املبادرة وبعدها ،وهو توفري خمـزون ا�سرتاتيجي حلفظ هذه
ال�سلع لفرتات كافية.
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الف�صل 3

م�ساهمة الزراعة البعلية و�صغار املزارعني يف االكتفاء الغذائي

ا�ستنتاج وتو�صيات
1.1يالحظ �أن ن�سب االكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية يف اململكة
العربية ال�سعودية متدنية جداً مقارنة بكميات املياه اجلوفية
غري املتجددة التي ت�ستخرج من الطبقات املائية العميقة.
ومن خالل التحليل الكمي والنوعي لكميات املياه امل�ستهلكة يف
القطاع الزراعي ونوعية املحا�صيل املزروعة ،جند �أن حما�صيل
احلبوب والأعالف والنخيل وحدها ت�ستهلك نحو  80يف املئة
من املياه الزراعية.
2.2باال�ضافة �إلى ما �سبق ،يوجد حتد �آخر هو تدين كفاءة الري
التي تقدر بنحو  50يف املئة .وهذه الن�سب تدل على ا�ستهالك
كميات كبرية جداً من مياه الري �أكرث من حاجة النباتات الفعلية
للمياه ،وتعد من امل�شاكل التحديات التي تواجه كيفية احلد
من النق�ص امل�ستمر يف م�صادر املياه اجلوفية يف بيئة �صحراوية
قاحلة.
3.3الأم��ر ي�ستوجب �سرعة �إع��ادة النظر يف الرتكيبة املح�صولية
وا�ستبعاد املحا�صيل ذات االحتياجات املائية العالية و�إبدالها
مبحا�صيل قليلة اال�ستهالك للمياه وذات قيمة اقت�صادية
وغذائية منا�سبة ،مع �ضرورة الرتكيز على نوعية �أنظمة الري
ذات الكفاءة العالية.
4.4النمط الغذائي الذي نتبعه يف حياتنا اليومية ينطوي على
�إ�سراف وهدر �شديدين يرتتب عليهما ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة هدر مائي ،لذا يجب �إعادة النظر يف منط الغذاء الكمي
والنوعي.
5.5جاء الوقت الذي يفرت�ض فيه مراجعة الإعانات التي تقدم للقطاع
الزراعي ،بحيث يتم ت�شجيع املزارعني الذين ي�ستخدمون
�أنظمة الري احلديثة ذات الكفاءة العالية مثل �أنظمة الري

بالتنقيط .كما يجب �إعادة النظر يف �أ�سعار الوقود املتدنية التي
�ساهمت ب�شكل كبري يف ا�ستنزاف املياه اجلوفية غري املتجددة
لري احلقول املفتوحة املخ�ص�صة لزراعة احلبوب والأعالف.
�6.6ضرورة تعظيم اال�ستفادة من كل وحدة مياه ،وحتديد العائد
من كل مرت مكعب من املياه اجلوفية للمحا�صيل املختلفة.
7.7ت�شجيع اال�ستفادة من وح��دة املياه املتجددة ،مثل �إع��ادة
ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة واملياه ال�سطحية
املحتجزة خلف ال�سدود ،وكذلك البحث عن م�صادر مائية
جديدة مثل ح�صاد الأمطار.
8.8الرتكيز على تعزيز الأمن الغذائي بتقدمي الت�سهيالت والإعانات
كلما �أمكن ذل��ك لإقامة مزيد من م�شاريع ال��دواج��ن و�صيد
الأ�سماك ،باعتبار هذه النوعية من امل�شاريع جزءاً ال يتجز�أ من
الزراعة وال ت�شكل خطراً على م�صادر املياه ،وال تزال اململكة
بعيدة عن حتقيق االكتفاء الغذائي يف حلوم الدواجن واللحوم
البي�ضاء.
9.9درا�سة العالقة بني الأمن املائي والأمن الغذائي والطاقة يف ظل
الظروف املناخية املتغرية واالقت�صاد العاملي املتذبذب وعدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي يف كثري من دول العامل.
1010يعد اخلزن اال�سرتاتيجي من �أ�سا�سيات الأمن الغذائي وعامل
ا�ستقرار �أمني و�إجتماعي .لذا يجب �إعطاء تنفيذ م�شاريع
اخلزن اال�سرتاتيجي �أولوية ق�صوى ،خلزن ال�سلع الغذائية
املختلفة ولأطول فرتة زمنية ممكنة ال تقل ب�أي حال من الأحوال
عن عام كامل.
الدكتور علي الطخي�س ،ع�ضو جلنة املياه وع�ضو جمل�س �شورى الدولة
ال�سعودي ،ووكيـل وزارة امليـاه والكهرباء ل�ش�ؤون املياه �سابق ًا يف اململكة
العربية ال�سعودية.

البيئة العربية :الأمن الغذائي
�إنتاجية للمياه امل�ستخدمة عند معدالت تقع بني ثلث وثلثي
متطلبات الري التكميلي التام� ،إ�ضافة �إلى هطول الأمطار.

يتطلب التخل�ص من نواحي النق�ص هذه لتحقيق �أف�ضل
حم�صول ممكن.

ومتثل الزراعة املبكرة ا�سرتاتيجية �أخرى للري التكميلي.
ففي الأرا�ضي املرتفعة من �إقليم غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا،
ت�شهد الفرتة بني كانون الأول (دي�سمرب) و�آذار (مار�س)
ظروف �صقيع جتعل املحا�صيل احلقلية يف �سبات عميق،
وغالب ًا ما ت�أتي �أول �أمطار كافية لإنبات البذور يف توقيت
مت�أخر ،لينتج حم�صول قائم �صغري عندما يحدث ال�صقيع
يف كانون الأول (دي�سمرب) .لذلك تكون الغلة البعلية
�أقل بكثري منها عندما يكون املح�صول القائم جيد ًا قبل
ال�صقيع .وميكن �ضمان حم�صول قائم جيد يف كانون الأول
(دي�سمرب) ،وذلك عن طريق البذار املبكر وا�ستخدام كمية
�صغرية من الري التكميلي يف ت�شرين الأول (�أكتوبر).
ونظر ًا لأن الري التكميلي ُيجرى عند البذار املبكر ،ف�إنه
يزيد غلة القمح و�إنتاجية املياه ب�شكل كبري .فقد ُوجد �أن
ا�ستخدام  50مليمرت ًا من الري التكميلي مع القمح الذي
مت بذره يف وقت مبكر رفع حم�صول احلبوب ب�أكرث من 60
يف املئة ،مما �أ�ضاف �أكرث من  2طن/هكتار �إلى متو�سط
غلة الزراعة البعلية ،البالغ  3.2طن/هكتار (Ilbeyi et
 ،)al., 2006لتبلغ �إنتاجية املياه  4.4كيلوغرام من احلبوب
للمرت املكعب من املياه امل�ستخدمة ،مقارن ًة ب�إنتاجية مياه
(يف حالة القمح) تراوح من � 1إلى  2كيلوغرام للمرت املكعب
من املياه يف املمار�سات التقليدية.

توقيت البذار :من امل�سائل العملية املت�صلة بالري التكميلي
�أن تكون كل احلقول بحاجة للري يف وقت واحد خالل
ف�صل الربيع .وقد ُوجد �أن ا�سرتتيجية التوقيت املتعدد
البذار تخف�ض ذروة معدل الطلب على مياه الزراعة مبا
يتجاوز  20يف املئة ،وتهيئ بالتايل �إمكانية خف�ض حجم
وكلفة نظام الري ( .)Oweis & Hachum, 2001كما ميكن
تلبية احلاجات املائية مل�ساحة �أكرب بالإمدادات املائية ذاتها.

ويتيح الري التكميلي اتخاذ قرار ب�ش�أن موعد بذار املحا�صيل
البعلية ،من دون حاجة النتظار بداية املطر املو�سمي ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إلى مو�سم منو �أطول ،والتبكري يف الن�ضج،
في�ساعد املح�صول على جتنب جفاف مهلك.

ب .احلزمة املطلوبة لتعظيم منافع
الري التكميلي
لي�س مبقدور الري التكميلي منفرد ًا �أن ي�ضمن �إنتاجية
النظام الزراعي البعلي على �أعلى م�ستوى ،على رغم �أنه
يخفف من وقع �إجهاد نق�ص الرطوبة .ولكي يتحقق ذلك
امل�ستوى ،من ال�ضروري �أن ُيدمـج الـري التكميلي مع غريه
من ممار�سات جيدة لإدارة املزرعة ،ومن بينها:
خ�صوبة الرتبة :املعروف عن �إقليم البحر املتو�سط عادة
نق�ص نيرتوجني الرتبة ،ف�إن زال هذا النق�ص يف املغذيات
حت�سن املح�صول وارتفعت كفاءة ا�ستخدام املياه �إلى حد
َّ
كبري .وقد تت�سم مناطق �أخرى مب�ستويات خمتلفة من
نق�ص النيرتوجني �أو نق�ص يف عنا�صر �أخرى ،الأمر الذي

�أ�صناف محُ �سنة :للح�صول على �أف�ضل النتائج من الري
التكميلي يجب �أن يحدث تغري متزامن يف املمار�سات
الإدارية والأ�صناف امل�ستجيبة لأحوال املياه .وحتتاج
الأ�صناف املنا�سبة �أو ًال �إلى �إظهار ا�ستجابة قوية جتاه
اال�ستخدامات املحدودة للمياه ،ويعني ذلك �ضرورة �أن تكون
لديها قدرات �إنتاجية عالية ن�سبياً ،و�أن حتتفظ يف الوقت
ذاته بدرجة من القدرة على مقاومة اجلفاف ،ومن ثم تبدي
درجة جيدة من املرونة .وميكن تطوير �أ�صناف جديدة من
املحا�صيل با�ستخدام تقنيات الرتبية التقليدية والهند�سة
الوراثية احلديثة ،وتكون لهذه الأ�صناف قدرة على زيادة
كفاءة ا�ستخدام املياه ،مع املحافظة على م�ستويات الغالل
�أو حتى رفعها .وقد جاءت عمليات الرتبية ،على �سبيل
املثال ،ب�أ�صناف من احلم�ص ال�شتوي وال�شعري املقاوم
للجفاف ت�ستهلك مياه ًا �أقل بكثري من ا�ستهالك الأ�صناف
العادية .وتبد�أ زراعة احلم�ص كما جرت العادة يف ف�صل
الربيع ،فيرتتب على ذلك حدوث �إجهاد جفاف مهلك،
يت�سبب يف انخفا�ض املح�صول .ولتاليف ذلك ،تتم الزراعة
يف وقت مبكر ،با�ستخدام �أ�صناف تتحمل الربد .وقد �أثبتت
التجارب املختربية واحلقلية �إمكانية احل�صول على زيادات
يف املح�صول و�إنتاجية املياه ،ترتاوح بني  30و 70يف املئة
عند اتباع البذار املبكر .والثابت حالي ًا �أن احلم�ص ال�شتوي
ينت�شر ب�سرعة بني املزارعني يف �إقليم غرب �آ�سيا و�شمال
�أفريقيا ( .)Oweis & Hachum, 2012وت�شري بيانات الغلة
الزراعية با�ستخدام الري التكميلي يف �شمال العراق �إلى �أن
هذا النمط من الري يزداد ت�أثريه على �أ�صناف القمح الطري
مقارنة ب�أ�صناف القمح القا�سي� ،إذ عمل على زيادة غلة
الأول ب�أكرث من  100يف املئة ،بينما تراوحت الزيادة يف
الثاين بني  58و 81يف املئة.

ج .التكيف مع تغري املناخ
�ستكون الأنظمة البيئية للزراعة البعلية عر�ضة ملزيد من
الإجهاد الناجت عن ارتفاع درجة احلرارة وانخفا�ض معدالت
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الف�صل 3

م�ساهمة الزراعة البعلية و�صغار املزارعني يف االكتفاء الغذائي

هطول الأمطار وا�ستطالة نوبات اجلفاف .واملتوقع �أن
يكون لذلك ت�أثريات على �إنتاجية املح�صول ،وعلى املوارد
املائية ،وعلى اخلدمات التي يوفرها النظام البيئي.
وما دام الأمر كذلك ،فمن ال�ضروري تهيئة �إجراءات
التكيف م�سبقاً ،للتغلب على التبعات التي �سيواجهها قطاع
الزراعة ،والتي �ستقع على عاتق ُ�س ُبل العي�ش ملن يعتمدون
على الزراعة البعلية .هنا ،ميكن للري التكميلي اال�ضطالع
بدور مهم يف جهود التكيف مع تغري املناخ يف الأنظمة
البيئية للزراعة البعلية.
و�إذ يتعذر التنب�ؤ بهطول الأمطار ،ي�صبح الري التكاملي
�أف�ضل املمار�سات للتخفيف من �إجهاد نق�ص الرطوبة
الناجم عن ارتفاع درجة احلرارة .وثمة خيار �آخر للتخفيف
من �إجهاد نق�ص الرطوبة ،هو �إمكانية تغيري مواعيد
الزراعة ،الذي ميكنه – مع الري التكميلي – �أن ي�ساعد
يف التكيف مع االحرتار العاملي� ،إذ ي�ساعد الري التكميلي
على جعل الزراعة املبكرة ممكنة ،فت�أتي بداية مو�سم النمو
مبكرة ن�سبياً.
ترتبط خ�سائر غالل املحا�صيل و�إنتاجية املياه ارتباط ًا
�أ�سا�سي ًا ب�إجهاد نق�ص رطوبة الرتبة خالل هذه النوبات
من اجلفاف التي من �ش�أنها ،يف حالة امتداد زمن حدوثها
خالل املوا�سم املمطرة نتيجة االحرتار العاملي� ،أن جتعل

و�ضعية املح�صول �أكرث �سوء ًا ،الأمر الذي ينتهي �إلى توقع
حدوث مزيد من االنخفا�ض يف الغالل .ومن تعريف الري
التكميلي ،فهو يتعامل مع حالتني :ي�ضيف قلي ًال من املياه
لتعوي�ض انخفا�ض معدل هطول الأمطار وقلة الرطوبة
املختزنة يف الرتبة ،ويخفف من الإجهاد املائي للرتبة خالل
موجات اجلفاف .وعلى �أي حال ،من املهم �إجـراء تقدير
كمي للتغريات يف خ�صائ�ص هطول الأمطار ،وفرتات
ا�ستمرار نوبات اجلفاف املحتملة ،وذلك لإعداد جداول للري
التكميلي كي يكون النظام قادر ًا على التكيف مع تغري املناخ.
ومن املتوقع �أي�ض ًا هبوب عوا�صف ممطرة �أقوى ،لي�س فقط
يف املنطقة اجلافة ولكن �أي�ض ًا يف �إقليم جنوب ال�صحراء
الكربى الأفريقية وعلى ال�صعيد العاملي .ومن طبيعة هذه
العوا�صف الت�سبب يف مزيد من مياه اجلريان ال�سطحي،
ومن اجنراف الرتبة يف املناطق البعلية ،وخ�صو�ص ًا على
الأرا�ضي املنحدرة .وميكن للري التكميلي ،متالزم ًا مع
ح�صاد املياه ،توفري حلول عملية لهذه امل�شكلة .وتعد
م�ستجمعات املياه الكربى وال�صغرى من اال�سرتاتيجيات
الفعالة العرتا�ض جريان املياه ال�سطحي ،واالحتفاظ باملاء
خمتزن ًا� ،إما يف نطاق الرتبة �أو يف املكامن املائية ال�سطحية
واجلوفية .ورمبا �أمكن للمياه املختزنة يف الرتبة دعم
النباتات مبا�شرة� ،أو قد ت�ستخدم للري التكميلي خالل
نوبات اجلفاف �إن كانت خمتزنة يف خزانات �صغرية �أو يف
املكامن اجلوفية .ويجري الآن يف مواقع عديدة بحث هذا

البيئة العربية :الأمن الغذائي
النموذج واختباره ،ولعله يوفر خطة جيدة للتغلب على �آثار
تغري املناخ يف اجلريان ال�سطحي للمياه (Oweis et al.,
.)2012

املزارعون ،ي�صبح لإدارة املياه يف الزراعة البعلية �إمكانات
واحلد من الفقر ،وحتافظ يف
كبرية لزيادة الإنتاج الغذائي
ِّ
الوقت نف�سه على ما يقدمه النظام البيئي من خدمات.

د .موارد مائية للري التكميلي

ويف ما ي�أتي خطوات رئي�سية يجب اتباعها عند ا�ستغالل
�إمكانات مياه الأمطار ،من �أجل زيادة الغالل واملداخيل
(:)Rockstrom et al., 2007

مل�س�ألة توافر املياه للري التكميلي يف املناطق البعلية �أهمية
بالغة .فاملياه اجلوفية هي امل�صدر الأكرث �شيوع ًا لهذا النوع
من الري ،وت�ستخدم يف �أكرث من  90يف املئة من املناطق
البعلية التي تعرف الري التكميلي .ومع ذلك ف�إن هذا
املورد الطبيعي الثمني يعاين م�شكلة اال�ستغالل املفرط،
ف�ضخ املياه اجلوفية �إلى حد الإفراط الذي يتجاوز التغذية
الطبيعية يهدد ا�ستدامة التنمية .وعلى �أي حال ،ففي
�أحوا�ض الأنهار ،حيث جتري ممار�سة الري الدائم يف
مو�سم ال�صيف غري املطري ،ميكن ا�ستخدام م�صادر املياه
ومرافق الري ذاتها للري التكميلي خالل مو�سم الأمطار.
ميكن لعملية ح�صاد �أو ا�ستجماع املياه �أن تكون مفيدة جد ًا
يف توفري املياه ال�ضرورية للري التكميلي ،حيث ميكن جمع
املياه ال�سطحية اجلارية يف موقع تخزين �سطحي �أو حتت
ال�سطح ،ميكن �أن يتم يف �سدود �صغرية �أو برك �أو �صهاريج
�أو خزانات �صغرية احلجم ( .)Oweis et al., 2012وثمة
العديد من الق�ضايا التقنية واالجتماعية االقت�صادية التي
ينبغي النظر فيها من �أجل �أن يكون تنفيذ نظام ح�صاد املياه
يف �صورته املثلى .ومن الوارد �أن يكون �سد ما بني نوبات
اجلفاف ،من خالل ري املحا�صيل البعلية ري ًا تكميلي ًا
با�ستخدام مياه الأمطار امل�ستجمعة ،خيار ًا جدير ًا باالعتبار
لزيادة الغلة و�إنتاجية املياه.
وي�ستخدم املزارعون للري التكميلي يف املناطق ال�شحيحة
املياه موارد مائية ذات نوعية حدية ،حتتاج عند ا�ستخدامها
�أو حتى �إهدارها �إلى معاجلة خا�صة ،و�إلى التخل�ص منها
ب�أ�سلوب متوافق مع البيئة .وذلك لأن حماية ال�صحة العامة
والبيئة هي ال�شاغل الرئي�سي املرتبط ب�إعادة ا�ستخدام مثل
هذه املياه املبتذلة .كما �أن ا�ستخدام موارد املياه القليلة
امللوحة �آخذ يف التزايد وي�ستوجب االهتمام ،من �أجل
التعامل مع ما ميكن �أن يتخلف عنه من زيادة ال مفر منها
يف امللوحة .وقد �أ�صبحت مياه ال�صرف الزراعي خيار ًا جذاب ًا
يف كثري من الدول ،وميكن عند التعامل معها كمورد
ولي�س كنفاية �أن ت�ساهم يف تخفيف حدة ندرة املياه.
وغالب ًا ما يكون تطبيق نظام الري التكميلي عن�صر ًا مهم ًا
يف تطوير الزراعة البعلية .و�إذا توافرت احلوافز والتدابري
ال�صحيحة للحد من املخاطر التي قد يتعر�ض لها �أفراد

� .iإتاحة املزيد من مياه املطر للمحا�صيل املزروعة عندما
ت�شتد احلاجة لها .وميكن تنفيذ ذلك من خالل ح�صاد املزيد
من مياه الأمطار وتخزينها لت�ستخدم عند احلاجة �إليها،
و�إ�ضافة الري �إلى الأنظمة البعلية مع ا�ستخدامه بدرجة كفاءة
�أعلى وخف�ض كمية املياه التي تتبخر من دون �أن ت�ستخدم.
وقد ثبت جدوى خيارات مثل ح�صاد املياه ،والري التكميلي،
واحلرث احلافظ ،والتكنولوجيات ال�صغرية النطاق.
 .iiبناء القدرات .على وا�ضعي اخلطط وال�سيا�سات املائية
العملعلى �إيجادوتطبيقا�سرتاتيجياتلإدارةمياهالأمطار.
وحتتاج اخلدمات الإر�شادية �إلى مهارات والتزام ،للخروج
بتقنيات ا�ستغالل مياه الأمطار �إلى املزارعني ،وم�شاركتهم
العمل على التكيف معها واالبتكار يف �سياقها املميز.
 .iiiتو�سيع دائرة ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات املائية والزراعية.
ومن ال�ضروري �أن ت�شتمل خطط الإدارة على كيفية �إدارة
مياه الأمطار يف م�ستجمعات املياه العليا ويف املزارع ،كما
ت�ستدعي احلاجة دعم امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال املياه.

 .VIIخال�صة وتو�صيات
ت�شري درا�سة حديثة �إلى �أن غالل املحا�صيل بلغت طور ًا
من �أطوار اال�ستقرار يف �شرق �آ�سيا (بالن�سبة للرز) ،ويف
�شمال غرب �أوروبا (بالن�سبة للقمح) ،وهما �أهم منطقتني
يف العامل لإنتاج الغذاء (.)MacMillan & Benton, 2014
وت�ؤكد هذه الدرا�سة على �أنه لتعزيز الأمن الغذائي يجب �أن
تركز اال�ستثمارات امل�ستقبلية يف البحوث والتنمية على
برامج «االبتكار املركز على املزارع» التي ت�ؤدي �إلى ابتكارات
زراعية حمدودة ،ملقاربة خ�صو�صيات �أنظمة الإنتاج
املختلفة واالبتكارات الزراعية .وي�ستدعي هذا النهج حتقق
الالمركزية والتنوع يف برامج البحوث املرتبطة بالتنمية،
حيث يكون املزارعون هم الالعبون الأ�سا�سيون يف �أنظمة
االبتكار الزراعية .وتتمتع «�إيكاردا» مع �شركائها بخربة
جيدة يف مثل هذه املقاربات الالمركزية ،مثل الرتبية
الت�شاركية للنبات ،و�شركات البذور املجتمعية ،ومن�صات
�أنظمة االبتكار ،وجتارب عملية جترى مبعرفة املزارعني.
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الف�صل 3

م�ساهمة الزراعة البعلية و�صغار املزارعني يف االكتفاء الغذائي
وهذه كلهـا مقاربات متت تهيئتها وممار�ستها بنجاح يف
�إطار بيئات زراعية خمتلفة تقع يف مناطق جافـة ،بينهـا
دول عربية.
َ
التو�صل �إلى حلول علمية ملا تعانيه الدول النامية من
وبعد
احتياجات زراعية ومعوقات ،يتم تقدمي حلول تعتمد على
تكنولوجيا مفردة يف غالب الأحوال .ففي مواجهة التعقيد،
تتعاطى هذه اجلهود البحثية مع مكون واحد من مكونات
امل�شكلة ،ولي�س مع كل جوانبها .ويخربنا التاريخ ب�إمكانية
ح�صول االبتكار الناجح وامل�ستدام يف البحوث الزراعية
التي ت�ستخدم هذا النهج .وقد حدث يف �أوائل ال�ستينات،
بعد توافر الأ�صناف اجلديدة �شبه القزمية من القمح والرز،
ا�ستطاعت احلكومة الهندية تفادي املجاعة ،وهذا ما �أ�صبح
يعرف با�سم “الثورة اخل�ضراء” .وعلى �أي حال� ،إذا دققنا يف
الأمر وجدنا �أن هذا الإجناز اتبع نهج ًا �شامالً ،و�أنه �إلى جانب
الأ�صناف املح�سنة ت�ضمن ممار�سات مطورة يف الهند�سة
الزراعية ،ودعم ًا �سيا�سي ًا قوي ًا من احلكومة الهندية.
�إن مقاربة متكاملة للأنظمة البيئية الزراعية بهدف
حت�سني �سبل املعي�شة �سوف ت�سمح بتحديد �أوجه التعاون
احلديث الن�ش�أة بني خمتلف التكنولوجيات وال�سيا�سات،
لرتفع احللول �إلى م�ستوى جديد من الت�أثري .وميثل واقع
احلياة اليومية للمزارعني� ،أو الرعاة الزراعيني� ،أو الرعاة
العاديني ،نظام ًا بيئي ًا زراعي ًا معقد ًا .وهذا النوع من الفكر
املت�صل بالأنظمة البيئية الزراعية املتكاملة هو مبثابة
اخلطوة التالية يف طريق البحوث الزراعية من �أجل التنمية.
وميكن �صياغة م�س�ألة البحث العلمي بب�ساطة ب�أنها «تهيئة
املزيج على نحو �صحيح» .وتوافر معاجلة التعقيد الزراعي
مبا�شرة منوذج ًا جديد ًا ينتظر له �أن يتجاوز الأ�سلوب
االختزايل املح�ض .فعند معاجلة ما يبدو م�شاكل «معقدة»،
لي�س من ال�ضروري �أن ت�أتي احللول «معقدة» ،لكنها تتطلب
غالب ًا تغري ًا يف العقلية عند الباحثني.
وت�ضع مقاربة الأنظمة البيئية الزراعية املتكاملة للبحوث
الزراعية َّ
كل عنا�صر الأنظمة يف ح�سبانها .فهي تبد�أ بتتبع
م�سار الت�أثري خلفي ًا ،بدء ًا بالت�أثري املطلوب يف املجتمعات
الزراعية وانتهاء بت�أ�سي�س البحوث الالزمة ،ولي�س العك�س.
وي�ستدعي ذلك �أن تتوافر بحوث �إبتكارية ت�شتمل على منذجة
الأنظمة ،و�صو ًال �إلى الإثبات على �أر�ض الواقع وك�شف ردود
الفعل ب�ش�أن النتائج ،ليبد�أ جمتمع البحث العلمي دورة
جديدة من البحوث املت�صلة بالأنظمة .فالتحديات املركبة
ت�ستدعي حلو ًال متكاملة.
�إن �أحببنا �أن ن�ست�شهد مبثال واحد فقط ،ميكن �أن نذكر

التكامل بني الرعي يف ممر تكتنفه �شجريات علفية
(الدغل امللحي وال�صبار) ونظم الرثوة احليوانية املختلطة
القائمة على ال�شعري يف �شمال �أفريقيا ،وهو جاء بحلول
م�ستدامة للمجتمعات املعنية .وتتعاطى هذه املقارنة يف
الوقت ذاته مع عدم انتظام هطول الأمطار ال�شحيحة �أ�صالً،
واجنراف الرتبة ،وانخفا�ض خ�صوبتها ،ونق�ص علف
املا�شية .وتت�ضمن تقنية ممر ال�شجريات العلفية غر�س
الدغل امللحي وال�صبار الال�شوكي الذي يتحمل اجلفاف
بني �صفوف من ال�شعري ،لرتعى عليها الأغنام واملاعز.
يعول عليها من علف
وهكذا ،ميكن توفري �إمدادات متزايدة َّ
املا�شية ،ويف الوقت ذاته التقليل من حجم اجنراف الرتبة
واجلريان ال�سطحي ملياه الأمطار ،الأمر الذي يهيئ توافر ًا
�أعظم للمياه يف النظام.
و�إذا كان معدل هطول الأمطار �أعلى قليالً� ،أمكن رفع
املداخيل بزراعة حما�صيل ذات قيمة �أعلى ،مثل النباتات
الع�شبية والطبية والعطرية� ،أو حما�صيل الزراعة املحمية،
بالري الناق�ص باملياه التي توفرها تكنولوجيات جتميع املياه،
فيت�سنى للإنتاج �أن يح�صل على �أ�سعار ممتازة يف الأ�سواق.
وميكن ملثل نظم الإنتاج املتكاملة هذه �أي�ض ًا تعزيز و�ضعية
الن�ساء وال�شباب.
ٍ
ٍ
خيارات متكاملة بد ًال من زراعة
بحاجة للبحث عن
�إننا
الكفاف ،توفري ًا ل�سبل عي�ش م�ستدامة يف املناطق اجلافة.
وال ميكن جتاهل ال�سيا�سات التمكينية ،فهي �أ�سا�سية �إلى
جانب دمج االبتكارات احليوية الفيزيائية .ومن �أمثلة ذلك
�سيا�سات حيازة الأر�ض ،واحلد من جتزئة الأرا�ضي ،و�إتاحة
املقاربات املتكاملة ب�أ�سعار معقولة وت�سهيل احل�صول عليها،
واال�ستثمار يف التمكني للخدمات الإر�شادية احلديثة،
وتعزيز الدخول �إلى الأ�سواق ،ودعم تعاونيات املزارعني
التي تتعامل مع املدخالت واملخرجات الزراعية ،وتب�سيط
�إجراءات احل�صول على قرو�ض ،وتعزيز ا�ستدامة �إدارة
املوارد الطبيعية.
و�سيكون من ال�ضروري �أن يحل حمل الإدارة العمودية بني
املنظمات تن�سيق �أفقي بني كل اجلهات الفاعلة على امتداد
م�سار الت�أثري ،تهيئة للأنظمة البيئية الزراعية املتكاملة
لتعمل يف الزراعة ،ولي�شمل عملها منذ اللحظة الأولى
�إ�شراك �صانعي ال�سيا�سات.
ويجب �أن تكون �أولوية الدول العربية على املدى الطويل
ا�ستثمارات متوا�صلة ومتزايدة يف العلوم والتكنولوجيا،
لدفع عجلة التنمية الزراعية امل�ستدامة وتعزيز الأمن الغذائي
والتنمية الريفية.

 الأمن الغذائي:البيئة العربية
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مالحظات
الب�صمة املائية قيا�س ال�ستخدام الب�رشية موارد1 .1
 الزرقاء: ولها ثالثة مكونات،املياه العذبة
 ت�شري الب�صمة املائية الزرقاء.واخل�رضاء والرمادية
 والب�صمة.اىل ا�ستهالك املياه ال�سطحية واجلوفية
املائية اخل�رضاء هي حجم مياه الأمطار امل�ستخدمة
 �أما الب�صمة املائية.لإنتاج املحا�صيل ب�شكل خا�ص
الرمادية فهي م�ؤ�رش لدرجة تلوث املياه العذبة
.)Hoekstra and Mekonnen, 2012(
) مقيا�سTFP( عامل الإنتاجية الكلي االجمايل2 .2
عام ملعدل �إنتاجية جميع املوارد التي لها قيمة
 املوارد، ر�أ�س املال، العمل،�سوقية (الأر�ض
الأخرى) امل�ستخدمة يف �إنتاج جميع املحا�صيل
 مع �إهمال املوارد واملنتجات،وال�سلع احليوانية
غري املعروفة القيمة يف ال�سوق مثل التغريات يف
.اخلدمات البيئية نتيجة الأن�شطة الزراعية
:هناك طريقتان لقيا�س النواجت الزراعية
 الذي يح�سب بطرح قيمة موارد: الناجت الإجمايل.�أ
) من قيمة الناجتintermediate( االنتاج العر�ضية
.الإجمايل
 ال تختلف طريقتها كثري ًا عن: القيمة امل�ضافة.ب
 وعليه ف�إن معظم البحوث.طريقة الناجت الإجمايل
التطبيقية حول الإنتاجية الزراعية تعتمد حالي ًا على
.ا�ستعمال الناجت الإجمايل كمقيا�س للإنتاج الزراعي
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تطوير �سال�سل الغذاء

تطوير �سال�سل الغذاء
ندمي خوري
فيديل بريينغريو

1

البيئة العربية :الأمن الغذائي

الإطار اال�سرتاتيجي العاملي للأمن الغذائي والتغذية للعام � 2012سلط االهتمام على دور �سال�سل القيمة الغذائية يف �ضمان الأمن الغذائي و�إنهاء
اجلوع حول العامل .ويف املنطقة العربية ،تعترب النزاعات واملوارد املائية ال�شحيحة الأولويتني الأكرث و�ضوح ًا لتعزيز الأمن الغذائي .لكن هذا الف�صل
يفرت�ض �أن املنطقة� ،إن مل تُعالج امل�سائل البنيوية الأعمق� ،ستفوت فر�ص ًا كثرية ال�ستخدام �سال�سل القيمة الغذائية كو�سيلة لتحقيق الأمن الغذائي
وزيادة النمو املتوازن .فال�سال�سل ال�ضعيفة يف املنطقة العربية تعك�س فجوات �أو�سع يف �أمناط التنمية املحلية والوطنية الوا�سعة النطاق ،كما
تعك�س حمدودية التكامل االقت�صادي الإقليمي.
كثرية هي العوائق �أمام تنمية �سال�سل القيمة الغذائية يف املنطقة العربية .ففي مقدور �سوق �إقليمية للغذاء و�سل�سلة مرافقة للقيمة� ،إن ُط ِّورتا يف
�شكل منا�سب ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق ب�سلع غذائية رئي�سية ا�سرتاتيجية ،حفز تناف�سية القطاع الزراعي وحت�سني �شروط التجارة الزراعية اخلا�صة
ُقدر ب�أكرث من  50بليون دوالر �سنوياً ،ما مي ّثل تدفق ًا حمتم ًال
باملنطقة .وتبني بيانات التجارة البينية العربية �أن قيمة �صادرات البلدان العربية ت َّ
للعائدات على البلدان العربية لو ُط ِّورت �سال�سل الزراعة ومعاجلة الغذاء وت�صنيعه ب�شكل �أكمل داخل املنطقة .وميكن لهذه القيمة �أن تت�ضاعف
مرتني �أو ثالث مرات لو �أن الأ�سواق �أكرث تطور ًا وتكامالً ،ما �سي�ساهم يف خلق فر�ص �أف�ضل للعمل و�أمن غذائي �أف�ضل وتقلي�ص �أكرب للفقر .وهذا
يتطلب تدخالت منا�سبة على �صعيد ال�سيا�سات – مثل حترير التجارة الإقليمية ،وتنويع فر�ص التمويل والت�أمني ،واحلد من هدر الغذاء و�ضياعه
 يف حلقات ال�سل�سلة ،مبا يف ذلك مراحل الإنتاج واملعاجلة والت�صنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة.حتقق زيادة اال�ستثمار يف ال�سال�سل الإقليمية للقيمة الغذائية منافع اقت�صادية واجتماعية مهمة للبلدان العربية ،لي�س فقط من خالل �ضمان
توافر �أكرب للغذاء ،بل �أي�ض ًا من خالل حت�سني الو�صول �إلى الغذاء ،واال�ستقرار الغذائي ،وا�ستخدام الغذاء ،ناهيك عن حت�سني النوعية وال�سالمة.
ويقرتح هذا الف�صل �إجراءات حمددة ذات �أولوية.
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 .Iمقدمة
من �إجنازات «الإطار اال�سرتاتيجي العاملي للأمن الغذائي
والتغذية» ( )GSFل�سنة � 2012إدخال منظور ال�سل�سلة
القيمية يف اتفاقية عاملية ب�ش�أن الق�ضاء على اجلوع وتوفري
الأمن الغذائي (Committee on World Food Security,
 .)2012ومن العنا�صر الرئي�سية التي مت الإجماع حولها
فكرة �أن �أي «نظام جديد» للأمن الغذائي �سي�ضمن �أن
تكون اجلهات الفاعلة املعنية ب�إنتاج الغذاء وتخزينه وتوزيعه
ومعاجلته وبيعه بالتجزئة و�إعداده وا�ستهالكه (امل�سار «من
املزرعة �إلى املائدة») مرتبطة ارتباط ًا جيد ًا وتعمل بكفاءة
وا�ستدامة.
ي�شهد القطاعان الزراعي والغذائي يف املنطقة العربية تغ ً
يرّا
�سريع ًا نتيجة عوامل متداخلة .ومن �أبرز هذه العوامل
والتو�سع احل�ضري يف
النمو ال�سكاين ال�سريعة
معدالت
ّ
ّ
ّ
تطور رغبات امل�ستهلكني
إلى
�
إ�ضافة
ل
با
البلدان،
معظم
ّ
نتيجة تغيرّ �أمناط التوظيف والأهمية املتزايدة لقطاعي
املعلومات واخلدمات .وي� ّؤدي هذا امل�شهد املتغيرّ �إلى ن�شوء
طرق جديدة لإنتاج الغذاء ومعاجلته وتوزيعه ،ال �سيما يف
قطاعات معينة مثل الفاكهة واخل�ضر .ونتيجة لذلك ،ثمة
ملحة �إلى جعل ال�سال�سل القيمية ()value chains
دعوة ّ
الزراعية والغذائية �أكرث كفاءة و�إنتاجية ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي
منتجات �أكرث جودة و�سالمة.
�إن االفتقار �إلى �سال�سل قوية للقيمة الزراعية والغذائية يف
املنطقة العربية يعك�س فجوات وا�سعة يف التنمية املحلية

والوطنية ذات القاعدة الوا�سعة والتكامل االقت�صادي
الإقليمي .وهو ي�س ّلط ال�ضوء على غياب امليزة التناف�سية
الإقليمية القوية يف الإنتاج �أو املعاجلة �أو التوزيع من
خالل ال�سال�سل القيمية القائمة يف العديد من القطاعات
( .)UN ESCWA, 2014ينتج عن ذلك خ�سارة العديد
من الفر�ص ،ما يعرقل جهود البلدان لتح�سني الدخل
وا�ستحداث الرثوة وبناء القدارت من �أجل النمو واالبتكار.
كما ميثّل فر�ص ًا ال ح�صر لها ،بالنظر �إلى الدور الهام الذي
ميكن �أن ت�ؤديه ال�سال�سل القيمية الزراعية والغذائية يف
تنمية املنطقة العربية ،وخ�صو�ص ًا يف ما يتع ّلق ب�سلع
خمتارة مثل القطن وال�سكر وزيت الزيتون والتمر الرثوة
منوعة من الفاكهة واخل�ضر والأغذية
احليوانية وجمموعة ّ
الرئي�سيةكالقمح.
ثمة قيود عديدة تعوق تطوير ال�سل�سلة القيمية الزراعية
والغذائيةيفاملنطقةالعربية.منهاجتزئةالأ�سواق،و�ضعف
البنية التحتية ،واالفتقار �إلى التكنولوجيا املالئمة ،و�ضعف
ال�سيا�سات والأطر امل�ؤ�س�سية التي حتكم القطاعني الزراعي
والغذائي .غري �أن عدم التكامل اجليد للأ�سواق الزراعية
املحلية والوطنية مع الأ�سواق الإقليمية والدولية ،على رغم
تزايد تدفّ ق ال�سلع الزراعية على امل�ستوى الإقليمي ،يعترب
تطورها .ويف معظم احلاالت،
�أي�ض ًا عقبة كـربى �أمام ّ
ت�ستند ا�سرتاتيجيات التنمية الزراعية �إلى �أولويات وطنية
خا�صة ،مثل �ضمان االكتفاء الذاتي الغذائي �أو �إن�شاء قطاع
ت�صنيع زراعي وطني قوي ،من دون حماولة بناء اقت�صادات
على امل�ستوى الإقليمي يف الإنتاج �أو اال�ستهالك .كما �أن
معظم ال�صادرات الزراعية والغذائية من املنطقـة غري
م�ص ّنعة عـادة ،ومن ثم ف�إن املنطقـة ال ت�ستغـل الفائدة
املحتملة لإ�ضافة القيمة حملياً.
�إن زيادة اال�ستثمارات يف ال�سال�سل القيمية الزراعية
والغذائية الإقليمية ميكن �أن تعود على البلدان العربية
بفوائد اقت�صادية واجتماعية كبرية ،ال ب�ضمان توافر �أكرب
للغذاء فح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا بتح�سني الو�صول �إلى الغذاء
واال�ستقرار الغذائي وا�ستخدام الغذاء ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز
اجلودة وال�سالمة .مع ذلك ،ف�إن اجلهود احلالية مل ت�صل
التحول التي ت�سمح للبلدان برت�شيد وتقوية
بعد �إلى نقطة
ّ
قدراتها الإجمالية يف ال�سل�سة القيمية الزراعية والغذائية
(.)UN-ESCWA, 2014
الفر�ضية املركزية التي يطرحها هذا الف�صل هي �أنه ميكن
حت�سني الأمن الغذائي يف املنطقة العربية بتقوية حلقات
ال�سال�سل القيمية الغذائية على امل�ستويات املحلية والوطنية
والإقليمية .فجميع الأغذية� ،سواء �أنتجت �أو جمعت على
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ال�شكل 1

�سال�سل القيمة الغذائية يف املنطقة العربية� :إطار مفهومي
امل�ستوى الوطني

امل�ستوى اخلارجي

مدخالت الإنتاج
والتوريد الداخليني
حملياً/وطني ًا

الإنتاج
والتوريد اخلارجيان

اال�ستثمار يف الأر�ض
على نطاق وا�سع
اال�ستئجار
البيع

الإنتاج املحلي/الوطني
امل�ستدام للغذاء
من �أجل اال�ستهالك
واملعاجلة

بيع الأغذية الأولية باجلملة ،ومناولتها ،وتخزينها ،ونقلها ،وت�سويقها

معاجلة الأغذية

بيع الأغذية باجلملة ،وتوزيعها ،ونقلها ،واالجتار بها ،وت�سويقها

بيع الأغذية بالتجزئة وخدمات الأغذية اجلاهزة

توافر
الغذاء

ا�ستقرار
الغذاء

الو�صول
�إلى الغذاء

الأمن الغذائي

ا�ستخدام
الغذاء

105

106

الف�صل 4

تطوير �سال�سل الغذاء

�سل�سلة توريد الأ�سمدة العربية
تتخذ معظم ال�صادرات العربية �شكل الفو�سفات ال�صخري امل�ص ّدر من �أجل
مزيد من الت�صنيع يف �شرق �آ�سيا (خ�صو�ص ًا الهند وال�صني و�إندوني�سيا)
والربازيل وتركيا والواليات املتحدة .ميكن �إدخال مزيد من التو�سيع
على من�ش�آت الت�صنيع يف املغرب والأردن وم�صر لإنتاج مزيد من الأ�سمدة
الفو�سفاتية .على �سبيل املثال ،ي�ص ّدر الأردن ن�سبة مئوية كبرية من �إنتاجه
من حم�ض الفو�سفوريك �إلى امل�صانع يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث
يعالج لتحويله �إلى �أ�سمدة فو�سفاتية وي�ص ّدر �إلى ال�صني وغريها .ومتتلك
ال�سعودية وبلدان اخلليج الأخرى عالقات جتارية جيدة مع �شرق �آ�سيا الذي
ت�ص ّدر �إليه �أ�سمدتها النيرتوجينية.
لي�س هناك �إ�شارات على وجود تعاون بني البلدان الغنية بالفو�سفات يف
املنطقة .على �سبيل املثال ،ا�شرتكت تون�س مع �شركة هندية كبرية من �أجل
�إنتاج حم�ض الفو�سفوريك وثنائي فو�سفات الأمونيوم ،ما ّ
ميكنها من �أداء دور
عاملي يف ال�سل�سلة القيمية مع �أن مواردها اخلام حمدودة.
ميكن �أي�ض ًا تعزيز التجارة مع �أفريقيا ،التي تربز باعتبارها �سوقـ ًا قوية
ّ
ويتوقع
ت�سعى وراء فر�ص احل�صول على حلول الأ�سمدة املنخف�ضة التكاليف.
تقرير منظمة الأغذية والزراعة (� )FAO, 2011أن يبلغ مع ّدل النم ّو ال�سنوي
ّ
املركب للأ�سمـدة الفو�سفاتيـة يف �أفريقيـا نحـو  3.4يف املئة خالل الفرتة
.2015 – 2011
ويجب اال�ستفادة من جهود البحث والتطوير املك ّثفة يف خف�ض النفايات،
وا�ستغالل قدرات املنتجات اجلانبية ،و�إعادة تدوير الفو�سفات ال�صخري ،من
�أجل �ضمان ا�ستدامة حياة هذا املنتج.
امل�صدر :حتليل مركز الإ�سكوا للتكنولوجيا وبناء على تقرير منظمة الأغذية والزراعة
( )FAO, 2011املتوافر على الرابط ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/cwfto11.pdf

الياب�سة (املحا�صيل ،الرثوة احليوانية ،م�صايد ال�سمك
الداخلية) �أم يف البحر (�صيد ال�سمك) ،تتبع �سل�سلة من
اخلطــوات �أو احللقـات قبـل الو�صــول �إلى امل�ستهـلك
(ال�شكل  .)1ويف الغالب ،ت�ضاف القيمة عند كل حلقة
�إلى الإنتاج �أو الغذاء املنتج (مثل تنظيف ال�سمك وجتميده،
وع�صر الفاكهة) ،بينما يتم الإعداد للخطوة التالية (مثل
وتتكون
باملفرق).
النقل ،ومزيد من املعاجلة ،والبيع
ّ
ّ
ال�سل�سلة ب�أكملها من جمموعة من اجلهات الفاعلة ت�شمل
خمتلف القطاعات (الزراعة ،ال�صناعة ،النقل ،التجارة،
ال�صحة ،البيئة) ،وامل�ؤ�س�سات (العامة والتجارية وغري
احلكومية) ،وامل�ستويات (املحلية والإقليمية والعاملية).
كما �أن للمنطقـة العربية خ�صو�صيات �إ�ضافية يربزها

ال�شكل  ،1منها )i( :احل�صول على الغذاء من الأ�سواق
الدولية� )ii( ،شراء الأر�ض �أو ا�ستئجارها يف اخلارج لتو�سيع
قاعدة الإنتاج.
يركّ ز هذا الف�صل على ال�سال�سل القيمية الغذائية يف البلدان
العربية ،وي�س ّلط ال�ضوء على املجاالت ذات الأولوية التي
ت�ؤدي �إلى حت�سني الأمن الغذائي ب�أبعاده كافة – التوافر،
قابلية الو�صول ،اال�ستقرار ،اال�ستغالل.

 .IIاحللقات الرئي�سية يف ال�سال�سل
القيمية الغذائية
يحدد الإط��ار املرفق «نقاط ال�ضغط» التي ميكن فيها
ّ
املحافظة على �إ�شارات ال�سيا�سة العامة� ،أو زيادتها� ،أو
�إنقا�صها� ،أو تغيريها ،لإح��داث �أق�صى ت�أثري على الأمن
الغذائي بطريقة م�ستدامة يف املنطقة العربية.

�أ .الإنتاج
مر ال�سنني �إلى
�سعت البلدان يف املنطقة العربية على ّ
حت�سني �أمنها الغذائي عرب و�سائل �شتى ،مبا يف ذلك
اال�ستعا�ضة بواردات املنتجات الغذائية بغية زيادة م�ستويات
االكتفاء الذاتي الغذائي .ونتيجة لذلك� ،أدخلت �أنواع عديدة
من برامج الدعم الزراعي مع ت�شديد على برامج دعم
املدخالت .وحظيت هذه الربامج مبزيد من التقوية يف �أعقاب
�أزمة ارتفاع �أ�سعار الغذاء خالل الفرتة .2008 – 2007
و�أكرث هذه الربامج �شيوع ًا تقدمي الأ�سمدة والبذور جمان ًا �أو
ب�أ�سعار مدعومة ،كما يف ال�سودان وم�صر و�سورية واليمن
( .)Maetz et al., 2011و�شملت برامج الدعم الأخرى البارزة
�سيا�سات �شراء املنتجات ب�أ�سعار م�ؤاتية ،وتقدمي قرو�ض
مدعومة ،وتنفيذ برامج ا�ستثمار زراعي خمتارة.
مع �أن برامج الدعم هذه حممودة ،وحتديد ًا لقدرتها على
تعزيز الإنتاجية ،ميكن حتقيق ت�أثريات �إيجابية �أعظم عرب
تكامل�أف�ضللأ�سواقاملدخالتمعال�سل�سلةالقيميةالزراعية
على امل�ستويني الوطني والإقليمي ،لتعزيز التناف�سية وقدرة
املنتجات امل�شرتاة حملي ًا على توليد الإيرادات (انظر الإطار:
�سل�سلة توريد الأ�سمدة) .ونتيجة لذلك ،وكما هو موثّ ق يف
�أماكن �أخرى من العامل� ،أعاق الق�صور يف ال�سال�سل القيمية
الزراعية قدرة معظم �أ�صحاب العالقة الزراعيني ،ال �سيما
منتجي املدخالت ،على اال�ستفادة من االرتفاعات التي
طر�أت م� ّؤخر ًا على �أ�سعار ال�سلع يف العامل.
مع ذلك� ،ساعدت برامج الدعم هذه يف تخفيف العبء عن
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املنتجني ،ب�ضمان ح�صولهم على و�سائل كافية ملوا�صلة
الإنتاج على املدى الق�صري �إلى املتو�سط .وعلى رغم عدم
معدل االكتفاء
وجود بيانات لقيا�س الزيادة الناجتة يف ّ
التدخالت ،ف�إن �أي زيادة مل
الذاتي الذي �أحدثته هذه
ّ
ترتجم �إلى ارتفاع كبري يف توافر الغذاء بالو�سائل املحلية.
وقد ك�شفت بيانات حديثة �أن معظم البلدان ال تزال
تعتمد اعتماد ًا �شديد ًا على الواردات لتلبية احتياجاتها
الغذائية (انظر اجلدول  .)1ال ميكن حتقيق االكتفاء
الذاتي الكامل بالأغذية الأ�سا�سية يف املنطقـة� ،سواء على
امل�ستوى الإقليمي الإجمايل �أو على م�ستوى البلدان .لكن
ثمة �إجماع ًا على �أن لزيادة م�ستوى الإنتاج املحلي �أهمية
اقت�صادية واجتماعية على ال�سواء.
حتدي
للمزراعني يف املنطقة دور بارز يف الرد على ّ
العجز يف توريد الغذاء .غري �أنهم بحاجة �إلى دعم �إ�ضايف
لتمكينهم من �أن ي�صبحوا فاعلني رئي�سيني يف ال�سل�سلة
القيمية للغذاء .هناك حاجة �إلى حتويل الزراعة من عمل
يحقّ ق عي�شة الكفاف ومردود ًا منخف�ض ًا �إلى عمل رفيع
الأداء قادر على اال�ستجابة لطلبات ال�سوق واحتياجاتها.
ال يزال العديد من �أق�سام ال�سل�سلة القيمية الغذائية ابتدائي ًا
تطوراً ،مثل اليمن وال�سودان .ويف
يف بلدان املنطقة الأقل ّ
املتو�سطة الدخل –الأردن وتون�س واجلزائر و�سورية
البلدان
ّ

املحدد
ولبنان وم�صر واملغرب – ي�شكل االفتقار �إلى الدعم ّ
واخلدمات ذات ال�صلة مثل التكنولوجيا املالئمة� ،أو �أدوات
التمويل املالئمة� ،أو الربامج الهادفة لبناء القدرات ،عائق ًا
كبري ًا (انظر الف�صلني الثاين والثالث) .ويف البلدان ذات
الدخل املرتفع ،مثل معظم بلدان جمل�س التعاون اخلليجي،
يفتقر املزارعون �إلى املوارد الطبيعية الكافية (الأر�ض
واملاء) .ونتيجة لذلك ،ف�إن القطاع الزراعي يف املنطقة
عالق يف حلقة مفرغة من انخفا�ض الإنتاجية وانخفا�ض
الو�سائل ،ما يحول دون اال�ستثمارات الإ�ضافية لرفع الإنتاج.
غري �أن الأداء جيد ن�سبي ًا يف بع�ض القطاعات الفرعية –
متنوعة (اللحوم
الفاكهة واخل�ضر ،منتجات حيوانية
ّ
والبي�ض واحلليب) ،الزيتون وزيت الزيتون ،القطن – حيث
تتعدى ن�سب االكتفاء الذاتي  80يف املئة (كما تبينّ يف
ّ
الف�صل الأول) .وتتط ّلب هـذه القطاعـات موارد واهتمامـ ًا
قلي ًال ن�سبي ًا من القطاع العام لتح�سني �أدائها �ضمن ال�سل�سلة
القيمية الزراعية املتكاملة .لكن يجب ت�شجيع م�شاركة القطاع
اخلا�ص يف قدرات الإنتاج �أو املعاجلة لإ�ضافة القيمة �إلى
املنتجات الزراعية امل�شرتاة حملياً ،ما ي�ؤدي �أي�ض ًا �إلى زيادة
العمالة املحلية .وميكن دعم وت�سهيل م�شاركة القطاع اخلا�ص
متنوعة ،منها على �سبيل املثال ال احل�صر :بناء
بو�سائل ّ
القدرات ،البحث والتطوير ،تعزيز جودة املنتجات ومعايريها.
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لقد و�ضعت البلدان املختارة يف املنطقة �سيا�سات زراعية
وطنية ترمي �إلى الت�شجيع على رفـع الإنتاج من �أجل
الت�صدير �أو تعزيز الأمن الغذائي (مثل خمطط املغرب
الأخ�ضر ،والتعاقد مع املزارعني ال�صغار يف م�صر لزراعة
املحا�صيل العالية القيمة وت�صدير املنتجات الع�ضوية).
وعلى رغم االجتاه العام الذي توفره ا�سرتاتيجيات التنمية
الزراعية الإقليمية – مثل ا�سرتاتيجية التنمية الزراعية
العربية امل�ستدامة للعقدين املقبلني 2025 - 2005
ال�صادرة عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية – فال

يزال هناك ق�صور يف ات�ساق ال�سيا�سات الزراعية ال�شاملة
حتدد املحا�صيل اال�سرتاتيجيـة التي يجب ت�شجيعها
التي ّ
�أو دعمها على امل�ستوى الإقليمي والو�سائل ال�ضرورية
لتنفيذها .ومن �ش�أن ال�سيا�سـة الزراعية الإقليمية
املحـدد
ال�شاملة �أن تقطع �شوطـ ًا طوي ًال يف توفري التوجيـه
ّ
للمنتجـات الأ�سا�سية املختارة (مثل القمـح واحلبوب
الأخرى والدرنات) والفاكهة واخل�ضر ،واحليوانات املختارة
ذات القيمة املرتفعة ،واملنتجات اجلانبية ذات ال�صلة� ،ضمن
الإطار العام ال�سرتاتيجية التنميـة العربية.

البيئة العربية :الأمن الغذائي

ب .التجارة
�إن ح�صة املنطقة العربية يف التجارة الزراعية العاملية
منخف�ضـة ن�سبيـ ًا .ويتوقّ ـع �أن ترتفـع الواردات الغذائيـة
التو�سع
للنمو ال�سكاين ،وزيادة
ب�سبب الت�أثري امل�شرتك
ّ
ّ
احل�ضري ،وارتفاع املداخيل ،وتدين الإنتاج الزراعي املحلي.
مر ال�سنني لي�صل العجز
وقد ارتفع ا�سترياد احلبوب على ّ
ال�صايف احلايل �إلى نحو  70مليون طن يف ال�سنة (انظر
ال�شكل  ،)2حيث ي�أتي عدد من بلدان املنطقة ،و�أبرزها م�صر

واململكـة العربيـة ال�سعوديـة (انظر ال�شكل  ،)3يف عـداد
�أعلى امل�ستوردين ال�صافني للحبوب يف العامل (UN ESCWA,
.)2013a
حد كبري عن الأ�سواق
املزارعون العرب منقطعون �إلى ّ
الإقليمية والعاملية ،ب�سبب عدم كفاية البنية التحتية
الداعمة ونظام العمل الزراعي ذي ال�صلة .غري �أن تطوير
�سوق غذائية �إقليمية و�سل�سلة قيمية ذات �صلة على نحو
مالئم – خ�صو�صـ ًا لل�سلـع الأ�سا�سية اال�سرتاتيجية –
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ي�ساعـد يف حفز تناف�سية القطاع الزراعي وحت�سني �شروط
التجارة الزراعية يف املنطقة .و�سي�ستفيد قطاعا الزراعة
والأغذية كثري ًا من زيادة التكامل ،ما ي�ساعد بدوره يف
حمدد لل�سعر ويخفّ �ض يف الوقت
حتويل املنطقة �إلى
ّ
حت�سن هوام�ش الت�سويق
نف�سه تكاليف ال�صفقات ب�سبب ّ
(.)Conforti and Sarris, 2007
ت�سيطر جتـارة الأغذية الأ�سا�سية على الأ�سواق الزراعية
الوطنية والإقليمية حالي ًا ( .)IFPRI, 2010وتبينّ بيانات
التجارة العربية البينية �أن قيمة ال�صادرات �إلى البلدان
العربية تزيد كثري ًا عـلى  50بليون دوالر (انظر اجلدول ،)1
مـا يعني تدفّ قـ ًا حمتمـ ًال للعائـدات على البلدان العربيـة
تطـور ًا
لو كانت �سال�سل الزراعة وال�صناعة الغذائية �أكرث
ّ
يف املنطقـة .وميكن �أن تت�ضـاعف هذه القيمـة مرتني �أو

اجلدول 1

تطور ًا وتكامالً،
ثالث مرات لو كانت �أ�سـواق املنطقـة �أكرث ّ
ما ي�ساهم يف تعزيز ا�ستحـداث الوظائف والأمن الغذائي
وخف�ضالفقر.
توحي الأدلة ب�أن حترير التجارة العاملية مبوجب جولة
الدوحة الإمنائية للمفاو�ضات التجارية �سي�ؤدي �إلى
ارتفاع الأ�سعار الزراعية العاملية نتيجة خف�ض الدعم
واملعونات الأخرى .ونظر ًا �إلى �أن معظم البلدان العربية
م�ستوردة �صافية للأغذية ،فثمة ما يدعو للقلق ب�ش�أن
االرتفاع امل�ستقبلي املحتمل لأ�سعار القمح والرز وال�سكر
والقطن ومنتجات الألبان وت�أثريه على الو�ضع الغذائي
يف املنطقة .وتك�شف التقديرات �أن ارتفاع �أ�سعار الغذاء
قدر م� ّؤخر ًا
العاملية بن�سبة ترتاوح بني  3و 20يف املئة (كما ّ
لبع�ض املنتجات) �سي�ؤدي �إلى عجز �إ�ضايف مقداره 10.8

التجارة الزراعية يف منطقة الإ�سكوا

البلدان

ال�صادرات �إلى
املنطقة ()%

اجلزائر
البحرين
جزر القمر
جيبوتي
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ليبيا
موريتانيا
املغرب
عمان
فل�سطني
قطر
ال�سعودية
ال�صومال
ال�سودان
�سورية
تون�س
الإمارات
اليمن
امل�صدر :مت ح�سابها من �إح�صاءات الفاو

(.)2014

ال�صادرات �إلى جميع
الوجهات
(ماليني الدوالرات)

الواردات من
املنطقة ()%

الواردات من جميع
الوجهات
(ماليني الدوالرات)

19

107

2

6,598

90

54

26

989

1

9

3

13

87

3

2

66

55

4,568

4

7,738

33

5,429

48

4,525

81

515

29

2,410

91

44

19

1,470

66

436

17

2,429

30

119

6

1,100

6

8

6

372

9

1,840

6

3,985

66

103

16

1,562

73

189

90

72

74

14

34

1,720

88

774

17

10,600

98

35

23

444

71

540

42

1,271

95

2,400

14

3,516

30

1,227

5

1,647

60

176

10

2,659

74

112

15

2,572
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بليون دوالر يف البلدان العربية بحلول �سنة UN( 2020

 ،)ESCWA, 2014وهو ما كان يعادل نحو  0.4يف املئة من
�إجمايل الناجت املحلي العربي عام UN ESCWA,( 2010
.)2013b; Minot et al., 2010
الفوائد االقت�صادية لتكامل �أكرب للأ�سواق العربية ،يف
�إطار منطقة التجارة احلرة العربية ،كانت حمدودة حتى
هذا التاريخ� ،إذ تبينّ �أن االتفاقية التي تقوم عليها املنطقة
تتوخى الأف�ضل دائماً .وقد �سمح ذلك
�شديدة املرونة وال ّ
على �سبيل املثال ب�إ�صدار العديد من اال�ستثناءات على
احل�سا�سة» ،ال �سيما يف القطاعني الزراعي
�أ�سا�س «ال�سلع ّ
والغذائي ،وا�ستخدام تدابري متعددة غري متع ّلقة بالتعرفة.
وكان لهذه اال�ستثناءات ت�أثريات �سلبية كبرية على املكا�سب
املحتملة التي ميكن حتقيقها عرب حترير التجارة .وهكذا
�شدة يف ما يتع ّلق
يجب االتفاق على قواعد ومعايري �أكرث ّ
با�ستخدام اال�ستثناءات وحواجز التعرفة واحلواجز غري
املتع ّلقةبالتعرفةو�إنفاذها.
ي�شكّ ل �إن�شاء االحتاد اجلمركي العربي املقرتح حتدي ًا مهم ًا
�آخر للمنطقة .و�إ�ضافة الى التباين ال�شديد للتعرفات على
الواردات الزراعية يف �أنحاء البلدان العربية ،ف�إن حترير هذه
الواردات من دون �إدخال �إ�صالحات مهمة على ال�سيا�سات
الزراعية املحلية يف االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة
اله�شة للقطاعات الزراعية يف
�سي�ؤثّ ر �سلب ًا على احلالة ّ
معظم البلدان العربية .و�سيكون ال�ضرر املحتمل حاد ًا على

وجه اخل�صو�ص يف البلدان التي ال تزال الزراعة ت�ؤدي فيها
دور ًا اقت�صادي ًا واجتماعي ًا مهماً .ويف هـذا الإطار ،ميكن
�أن حتقّ ق �سورية وم�صر وتون�س واملغرب خ�سارة �صافية
�إذا �أدخلت املنتجات الزراعية يف االحتاد اجلمركي العربي،
والتو�صل
قبل االتفـاق مبوجب جولة مفاو�ضـات الدوحـة
ّ
�إلى ان�سجام كبري بني ال�سيا�سات الزراعية يف البلدان
العربية و�شركائهـا الرئي�سيني.
�إناعتماداملنطقةعلىالأغذيةامل�ستوردةوا�ضح،يفاحلا�ضر
وامل�ستقبل ،على رغم �أن تبعاته على كل بلد خمتلفة تبع ًا
لو�ضعه املايل .فبلدان جمل�س التعاون اخلليجي والعراق
وليبيا واجلزائر ت�ستفيد جميع ًا من �إيرادات النفط املرتفعة،
ما يجعلها �أقل ت�أثّ ر ًا من معظم البلدان الأخرى بثقل فواتري
الواردات على املاليات العامة وميازين املدفوعات .وتواجه
تعر�ض ا�ستقرارها
معظم البلدان الأخرى ارتفاع خماطر ّ
املايل واالجتماعي لالهتزاز (.)World Bank, 2009
فا�ستمرار ارتفاع حجم الواردات الغذائية ،م�صحوب ًا بارتفاع
الأ�سعار العاملية وانخفا�ض قيمة العملة الوطنية ،ي�ؤثّ ر �سلب ًا
على املاليات العامة يف العديد من البلدان العربية ،ال �سيما
تقدم دعم ًا للأغذية (مرونة
تلك التي ال تزال حكوماتها ّ
انتقال ال�سعر هي �صفر تقريباً) .وهذا هو الو�ضع القائم يف
تون�س وم�صر واليمن ،حيث الدعم الغذائي ميت�ص ب�شكل
متزايد ح�صة كبرية من املوارد العامة .لذا ال ميكن ت�أخري
الإ�صالح ،ويجب و�ضع �آليات دعم هادفة ل�ضمان مزيد من
الإن�صاف يف ا�ستخدام املوارد العامة.
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الزراعة احل�ضرية يف املنطقة العربية
�سلوى طعمه طوق و�شادي ك .حمادة
يتعزز دور الزراعة يف املناطق احل�ضرية حول العامل ،يف مواجهة الفقر
املتزايد يف املدن وانعدام الأمن الغذائي و�شح املوارد الطبيعية .ويقدر
معدل �سكان العامل الذين يعي�شون يف مناطق ح�ضرية بنحو  51يف
املئة ،وتزداد �أعداد فقراء املدن �سريع ًا.
ومن املتوقع �أن يت�ضاعف عدد �سكان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا بحلول �سنة  2050لي�صل �إلى �أكرث من  650مليون ن�سمة.
وتعـاين املنطقة من ن�سبة بطالة مرتفعة ويف ازدياد ،فيما يواجه
الإنتاج الزراعي قيوداً حـادة يف املوارد الطبيعيـة (.)IFPRI, 2010
�إ�ضافـة �إلى ذلك ،تعترب املنطقة الأكـرث اعتماداً على الواردات الغذائيـة
يف العامل� ،إذ ت�ستورد  50يف املئة من اال�ستهالك الـغذائي الإقليمي
(.)FAO, 2008
الو�ضع احل�ضري يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا هو اليوم حتت
وط�أة �ضعط �شديد ،نتيجة حل�ضرنة �سريعة جداً خالل ال�سنني
الع�شر املن�صرمة .ومن �أ�صل  380مليون ن�سمة ،يعي�ش  200مليون
يف مناطق ح�ضرية ،وت�شري توقعات الأمم املتحدة الى �أن عدد �سكان
املنطقة �سوف ي�صل الى  430مليون ًا بحلول �سنة  ،2020يعي�ش
 280مليون ًا منهم يف املدن ( .)IFPRI, 2010وينخرط  6يف املئة من
ال�سكان يف الزراعة احل�ضرية ،مقارنة مبعدل  2يف املئة يف مناطق �أخرى
من العامل ( .)FAO, 2001والزراعة احل�ضرية م�صدر مهم للدخل
واالدخار ،وميكن �أن تكون لها ت�أثري كبري يف االقت�صاد املحلي .ويعترب
الإنتاج الزراعي داخل املدن وحولها ن�شاط ًا قدمي ًا يف املنطقة .وعلى
رغم ازدياد الطلب على الأرا�ضي واملياه لتلبية الن�شاطات احل�ضرية،
ي�شيع �إنتاج املحا�صيل واملوا�شي يف مدن املنطقة (Nasr J.Padilla
 .)M. 2004وما زالت هناك م�ساحات كبرية من الأرا�ضي اخل�صبة غري
املبنية داخل املدن وحولها ،وهي تبقى خلواً من التعمري لعدة �سنوات
قبل تنفيذ م�شاريع البناء ،ما يوفر م�صدراً هام ًا للدخل وفر�ص العمل.
عمان.
مثال على مكان حُتدث فيه الزراعة احل�ضرية ت�أثرياً هو ّ
ففي عا�صمة الأردن ،يبلغ معدل الفقر  8.5يف املئة ،ومعدل البطالة
 12.7يف املئة (مديرية الإح�صاءات .)2010 ،ويعي�ش نحو 196
�ألف �شخ�ص يف فقر ،ميثلون  9.43يف املئة من جمموع فقراء الأردن
( ،)World Bank, 2009يف حني يبلغ عدد الأ�شخا�ص غري الآمنني
غذائي ًا  2.4يف املئة ( .)WFP, 2012وميكن للزراعة احل�ضرية �أن ت�ؤثر
�إيجاب ًا يف �سبل معي�شة فقراء عمان ،لأن م�ساحة كبرية من الأرا�ضي ما
زالت تُ �ستغل زراعي ًا ( 42يف املئة من �إجمايل م�ساحة الأرا�ضي املتوافرة
كانت قيد اال�ستعمال الزراعي وفق ًا ملديرية الإح�صاءات.)2002 ،

ويف �صنعاء ،عا�صمة اليمن ،كان يتوافر  9,300هكتار من الأرا�ضي
الزراعية عام  .)YASAD, 2007( 2007وهناك نحو  100من
حدائق امل�ساجد و «املقا�شم»� ،أي احلدائق الرتاثية و�سط التجمعات
ال�سكنية� ،ضمن ال�سور املح�صن ل�صنعاء القدمية امل�صنفة موقع ًا
ويروى كثري من هذه احلدائق باملياه
للرتاث العاملي لدى اليون�سكوُ .
الرمادية املعاجلة التي تنتجها امل�ساجد.
ثمة قيود متعددة حت ّد من تطوير زراعة ح�ضرية م�ستدامة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وقد جتاهلت ال�سيا�سات احل�ضرية
و�أنظمة ت�صنيف الأرا�ضي ب�شكـل خا�ص امكانات الزراعة احل�ضرية
كم�صدر غذاء وباب رزق لفقراء املدن .ورغم قدرتها على تخفيف
وط�أة الفقر ،ما زال ينق�صها اعرتاف من املخططني و�صانعي ال�سيا�سة
( .)Van Veenhuizen, R. and G. Danso, 2007وال وجود يذكر
للأبحاث والإر�شـاد الزراعي واملـوارد وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
املتعلقـة بالأرا�ضي الزراعية القائمة وغريها من الأرا�ضي اخل�صبة
يف املدن ( .)Nasr J., Padilla M., 2004لذلك ،تعترب ال�سيا�سات
وامل�ؤ�س�سات الإ�صالحية هامـة لت�أمني الغذاء وتخفيف وط�أة الفقر.
وتهـدف اال�سرتاتيجية ال�شاملة ملنطقـة ال�شرق الأو�سـط و�شمال
�أفريقيا ،كمـا حددها املعهـد الدويل لأبحاث �سيا�سات الغذاء (IFRRI,
� ،)2010إلى تعزيز احلوار وال�شراكات و�شبكات االت�صال بني الأفراد
وامل�ؤ�س�سات املنخرطة يف الأبحاث ،والقطاع اخلا�ص ،واملجتمع املدين،
واحلكومات .وهي تركز على احلوكمة وال�سيا�سات املتعلقة بالغذاء
والتغذية والزراعة ،وعلى بناء امل�ؤ�س�سات ،ك�أحد املحاور الت�سعة
يف اال�سـرتاتيجية .لذلك ف�إن تطـوير ال�سيا�سات وتخطيط العمل يف
ما يتعلق بالزراعة احل�ضرية يجب �أن ي�شمال خمتلف القطاعات
واالخت�صا�صات .و�إ�ضافة الى ذلك ،على املـزارعني واملنظمات االنخراط
يف عملية التخطيط احل�ضري اال�سرتاتيجي وحتليل الو�ضع وحتديد
الأولويات ( .)Ruaf, 2014هذه العمليات اال�ست�شاريـة �ستجعل نتائـج
تطوير ال�سيا�سـات وتخطيط الأداء �شاملـة ومقبولـة وم�ستدامـة.
وحدة البيئة والتنمية امل�ستدامة ( )ESDUيف اجلامعة الأمريكية يف
بريوت هي املركز ال�سابع ل�شبكة مراكز املوارد املعنية بالزراعة احل�ضرية
والأمن الغذائي ( )RUAFالعاملة يف منطقة ال�شرق الأو�سط .وقد
�أطلقت خطة ت�شاركية متعددة اجلهات ل�صياغة ال�سيا�سات وتخطيط
العمل ( ،)MPAPحيث تتعاون ال�سلطات احل�ضرية مع املواطنني
واملزارعني واملنظمات املدنية و�شركات القطاع اخلا�ص والهيئات
احلكومية يف �إعداد وتنفيذ وتقييم ال�سيا�سات وخطط العمل .وقد دعم
الربنامج دمج الزراعة احل�ضرية يف ال�سيا�سات والتخطيط املدين يف
عمان و�صنعاء منذ العام
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،خ�صو�ص ًا يف ّ
 2007عندما �أجرى درا�سة ا�ستك�شافية حول الزراعة احل�ضرية.
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ودربت وحدة البيئة والتنمية امل�ستدامة فـرق ًا لإجراء الدرا�سـة
وتطـوير �أجندة ا�سرتاتيجية للمدينة ( )CSAوت�أ�سي�س منتدى متعدد
اجلهـات املعنيـة ( ،)MSFبهدف دعم التنمية امل�ستدامة للزراعة
احل�ضرية .وقادت فريق  MPAPيف كل مدينة وحدة متثل الإدارات
البلدية واملزارعني واجلامعة.
يف كلتا املدينتني ،مت حتديد اخلطوط الرئي�سية لعمل الأجندة
اال�سرتاتيجية للمدينة ،وحتديداً :الو�صول الى موارد مائية موثوقة
ومنخف�ضة الكلفة ،موارد ب�شرية ت�ستهدف التعليم وبناء املهارات
والدعم من خالل املدخالت ال�ضرورية ،الت�شريع من م�ؤ�س�سات
حكومية حملية و�إقليمية ووطنية ،الت�سويق الفعال ،احل�صول على
الت�سليف وعلى الدعم والن�صح املتعلقني بالت�سليف .ووافق �أع�ضاء
منتدى اجلهات املعنية على �أن يكونوا م�س�ؤولني عن تنفيذ الأجندة
اال�سرتاتيجية للمدينة ،من خالل ح�شد امل�ساعدة التقنية والدعم
العيني والتمويل.
وتوجت جهودهم ب�إ�شراك ال�سلطات العامة يف دعم الزراعة احل�ضرية.
عمان الكربى �إلى �إقامة مكتب متخ�ص�ص
عمان ،بادرت بلدية ّ
ففي ّ
بالزراعة احل�ضرية ُكر�ست له موارد ب�شرية ومالية (Tohmé et al.,
 ،)2011ما يوفر للأجندة �إمكانات اال�ستدامة وامل�أ�س�سة .كما تبنت
البلدية وجهات معنية وم�ؤثرة �أخرى الأجندة اال�سرتاتيجية كجزء من
ا�سرتاتيجية املدينة لتطوير الزراعة عام  .2009ويف موازاة ذلك ،مت
تنفيذ م�شاريع جتريبية .فقامت البلدية ب�إن�شاء حدائق على ال�سطوح
يف �أحياء فقرية .ونفذت وحدة البيئة والتنمية امل�ستدامة م�شروع ًا
جتريبي ًا مع جمعية تعاونية ن�سائية حملية لتح�سني �سل�سلة �إنتاج
حما�صيل خمتارة مثل اخل�ضار الورقية .ومت االعرتاف باملزارعني
احل�ضريني من قبل م�ؤ�س�سات ت�سليف زراعي ،ما �أتاح لهم فر�ص ًا
جديدة لت�سليفات �صغرية .وقدمت �إدارة الإر�شاد الزراعي يف وزارة
الزراعة خدمات التدريب والدعم العيني الى املنتجني احل�ضريني.
وحققت م�أ�س�سة الزراعة احل�ضرية جناح ًا �إ�ضافي ًا من خالل منتدى
عمان التابع للبلدية لدى
اجلهات املعنية املتعددة .وتدخل معهد ّ
مكتب الزراعة احل�ضرية يف البلدية لإدخال الزراعة احل�ضرية كجزء
رئي�سي من مبادرات التخ�ضري و�إعادة ت�صنيف الأرا�ضي.
ويف �صنعاء� ،أطلقت اجلمعية اليمنية للزراعة والتنمية امل�ستدامة
( ،)YASADخطة ت�شاركية مماثلة بالتعاون مع بلدية �صنعاء ممثلة
بالإدارة العامة للحدائق ومكتب الزراعة .وهما تعمالن على �إعادة
�صياغة القوانني والأنظمة للحفاظ على الن�شاطات الزراعية وتعزيز
الو�صول الى الأرا�ضي ،خ�صو�ص ًا تلك املخ�ص�صة للرعي.
لقد كانت مقاربة اجلهات املعنية املتعددة فعالة يف ترويج الزراعة
عمان و�صنعاء .وت�شكل الدرو�س امل�ستفادة من هاتني
احل�ضرية يف ّ
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التجربتني معارف قيمة ملدن �أخرى حيث ميكن �إطالق العنان
لإمكانات الزراعة احل�ضرية.
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الدكتورة �سلوى طعمه طوق والدكتور �شادي ك .حمادة من وحدة البيئة
والتنمية امل�ستدامـة يف كليـة العلـوم الزراعية والغذائية باجلامعـة الأمريكية
يف بريوت.
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ج .اال�ستثمار الوا�سع النطاق يف الأر�ض
يف �إط��ار نهج �آخر لت�أمني املتطلبات الغذائية على املدى
الطويل ،يجري عدد من البلدان يف املنطقة مفاو�ضات
ال�ستئجار �أو �شراء � ٍ
أرا���ض زراعيـة خ�صبة يف املنطقة ويف
مناطق �أخرى .وتبينّ التقديرات �أن ما يقرب من 30-20
بليون دوالر تنفق �سنوي ًا على ا�ستئجار الأرا�ضي على نطاق
كبري يف بلدان �أجنبية ( .)UN ESCWA, 2010ومن بني
البلدان العربية� ،شهد ال�سودان �أكرب م�ستوى من اال�ستثمار
الوا�سع النطاق يف الأر�ض ،لكن عقدت اتفاقات حمدودة على
الأرا�ضي يف بلدان �أخرى منها م�صر ولبنان والأردن واملغرب.
مدونات قواعد ال�سلوك اخلا�صة بحيازة � ٍ
أرا�ض
تعترب ّ
�أجنبية عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا ل�ضمان عدم الإ�ضرار بال�سكان
الذين ي�ستفيدون من تعاظم الإنتاج الزراعي لال�ستهالك
املحلي ،من جراء �إنتاج الأغذية املخ�ص�صة لأ�سواق الت�صدير
فح�سب .وقد دعت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) �إلى
زيادة امل�شاريع امل�شرتكة بني امل�ستثمرين واملزارعني
املحليني يف البلدان امل�ضيفة ،باعتباره بدي ًال ال�ستئجار

الأر�ض �أو �شرائها .ويتيح هذا النهج للمزارعني ا�ستمرار
ال�سيطرة على �أرا�ضيهم ،وي�ضمن يف الوقت نف�سه عدم
تعر�ض الأمن الغذائي يف البلد امل�ضيف للخطر .وقد تزيد
ّ
الزراعة التعاقدية وخمططات املزارعني اخلارجيني التي
ت�شرك املزارعني ال�صغار من فر�ص ه�ؤالء يف اال�ستفادة
تقدم عادة
من اال�ستثمارات الأجنبية .فمثل هذه امل�شاريع ّ
املدخالت والقرو�ض وامل�ساعدة التقنية من قبل امل�ستثمرين
�إلى املزارعني ال�صغار مقابل الإنتاج ،ما ي�ؤدي �إلى تعميم
الفائدة على الطرفني ( .)UN ESCWA, 2010وثمة حاجة
�إلى مزيد من تقييم املخاطر املالية املحتملة واخل�سائر التي
تتحملها مثل هذه العمليات ،معرفة ما �إذا كان التحديد
ّ
امل�سبق للمنتجات �سي�ستمر يف �إنتاج �أغذية تناف�سية يف
ال�سوق العاملية .وعلى �أي حال� ،إذا مل يكن هناك �سال�سل
قيمية زراعية تعمل جيداً ،ف�إن البلدان امل�ضيفة وامل�ستثمرة
�ستواجه عقبات كربى ل�ضمان و�صول الأغذية املنتجة �إلى
ِ
امل�ستثمرة.
امل�ستهلك النهائي يف البلدان
معمقة حليازة
يف العام � ،2011أ�صدر البنك الدويل درا�سة ّ
حقوق الأرا�ضي على نطاق وا�سع لال�ستخدام الزراعي �أو
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وحت�سن
ت�ؤدي ال�سال�سل القيمية الزراعية والغذائية دورها
ّ
معينة .ومن
الو�ضع الغذائي الإجمايل �إذا ما حتقّ قت ظروف ّ
�أبرز هذه الظروف احلاجة �إلى بنية حتتية وافية بحيث تكون
خمتلف عنا�صر ال�سل�سلة مرتبطة جيداً ،ما يتيح لتدفّ قات
ال�سلع والعائدات التي تو ّلدها ال�سل�سلة القيمية �أداء وظيفتها
على نحو مالئم .لكن ال تزال هناك يف �أنحاء من املنطقة ،ال
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حتديات كبرية تواجه البنية التحتية املادية
�سيما الأريافّ ،
الداعمة لل�سال�سل القيمية الزراعية والغذائية.
تكاليف عمليات املنتجات الزراعية هي يف العادة مرتفعة
ن�سبياً ،ويرجع ذلك �إلى كرب حجمها وقابليتها للتلف .وي� ّؤدي
الت� ّأخر وعدم اليقني �إلى التلف ،ما ي�ستدعي املحافظة على
خمزونات ت�شغيلية كبرية .وت�ضيف ق�ضايا �أخرى مثل اقتفاء
الأثر وال�شهادات ال�صحية و�سواها� ،إلى الت�أخري وبالتايل زيادة
التكاليف الإجمالية التي ميكن �أن تعيق ال�سال�سل القيمية
الغذائية وت�صدير بع�ض ال�سلع الزراعية.
التلف عامل مهم من عوامل خ�سـارة الأغذية �ضمن ال�سل�سلة
القيمية الغذائية ،لكنه لي�س الوحيد ب�أي حال من الأحوال.
املتقدمة يقع على م�ستويي
فمعظم التبديد يف البلدان
ّ
بائع التجزئة وامل�ستهلك ،يف حني �أنه يقع يف مرحلتي ما
بعد احل�صاد واملعاجلة يف البلدان النامية نتيجة املناخات
الدافئة والرطبة والنواق�ص يف البنية التحتية احلديثة
للنقل والتخزين (George Morris Center and Value
 .)Chain Management, 2012ويف البلدان العربية ،يبلغ
تبديد الغـذاء وفقده ،من مرحلـة الإنتاج �إلى مرحلـة البيع
بالتجزئـة ،نحو  57كيلوغرام ًا يف ال�سنة للفرد ،وهو �أدنى
املتو�سط العاملي البالغ  76كيلوغرام ًا يف ال�سنة
بكثري من
ّ
للفرد (ال�شكل  .)4لكن كما يبينّ ال�شكل  ،5ثمة اجتاه
ت�صاعدي يف املنطقة يف �إجمايل �إهدار/فقد الغذاء يف
جمموعاتال�سلعالأ�سا�سية.
يجب ا�شرتاك القطاعني العام واخلا�ص يف خف�ض فقد
متعدد القطاعات،
الأغذية و�إهدارها .ويتط ّلب ذلك نهج ًا
ّ

املك�سيك

على رغم �أن البلدان العربية هي �أكرب م�ستورد للقمح ،ف�إنها
مل حتتفظ عام � 2010إال بن�سبة  10يف املئة من احتياطات
القمح العاملية ( .)FAO, 2012ومع تنامي املخاوف� ،أخذت
احلكومات تراجع االحتياطات اال�سرتاتيجية ،وتتط ّلع
�إلى زيادة املخزون احلايل من القمح .غري �أن زيادة ال�سعة
ال تت�أتى من دون كلفة .فثمة ا�ستثمارات مطلوبة لبناء
ال�صوامع ،وحت�سني البنية التحتية ،وتدريب املوظفني على
�إدارة االحتياطات ،وبناء �سعة تخزينية جديدة ل�ضمان نظام
فعال .وتهدف االحتياطات اال�سرتاتيجية لأن تكون
تخزين ّ
�شبكات �أمان ،لذا يجب �أن ت�ضع احلكومات �سيا�سات حتفز
مث ًال على م�شاركة القطاع اخلا�ص.
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كوريا

ّ
حمـل اهتمـام متزايد،
�أ�صبح التخزين اال�سرتاتيجي
خ�صو�ص ًا للمنتجات ذات الأهمية اخلا�صة يف املنطقة مثل
القمح ،باعتبـاره و�سيلة لتقليل املخاطر املرتبطة بالإمدادات
امل�ستوردة و�صدمات الأ�سعار ( .)FAO, 2012على �سبيل
املثال ،يف �أعقاب ارتفاع �أ�سعار الأغذية خالل الفرتة – 2007
عدلت بع�ض البلدان العربية ا�سرتاتيجيات التخزين
ّ ،2008
مقررة االحتفاظ ب�إمـدادات من القمح ت�سـاوي احتياجات
ّ
�سنة واحدة .والقمح من املنتجات الأ�سا�سية يف النظام
الغذائي للبلدان العربية ،والطلب عليه غري مرن �أ�سا�ساً،
ما يجعل ا�سرتاتيجيـات التخزين �ضروريـة لت�أمني بدائل
للتوريد يف �أوقات تق ّلب الأ�سعار �أو الأزمات (.)FAO, 2012
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م�رص

د .التخزين والنقل

جتار احلبوب الكبار( 2010 ،ماليني الأطنان)

الأردن

التو�صل
اال�ستخدام القائم على امل��وارد الطبيعية ،بغية
ّ
�إلى دليل جتريبي ب�ش�أن �أطر ال�سيا�سة املحتملة والت�أثريات
املحددة ( .)World Bank, 2011bويف
املرتبطة باحلاالت ّ
�إطار هذا العمل ،والعمل مع �شركاء �آخرين ،مبا يف ذلك
الفاو وال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية وم�ؤمتر الأمم
املتحدة للتجارة والتنمية (�أونكتاد) ،مت اقرتاح جمموعة
من املبادئ املو�صى بها ب�ش�أن اال�ستثمار الزراعي امل�س�ؤول،
مع تركيز على احرتام احلقوق ،و�سبل املعي�شة واملوارد.
وجتـرى حالي ًا م�شاورات ومراجعة عاملية ملجموعة املبادئ
التي يعتزم الت�صديق عليها �سنة FAO et al.,( 2014
.)2010
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حيث تركّ ز جهود احلكومات على �سيا�سات التعاون
للتقليل من الفقد والهدر ،بني خمتلف اجلهات الفاعلة
يف ال�سل�سلة القيمية الغذائية (Gustavsson et al.,
 .)2012ورمبا يتط ّلب ذلك �أي�ض ًا ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية
يف جماالت ت�ساعد يف جت ّنب فقد الأغذية و�إهدارها ،مثل
البنيـة التحتية للإنتاج والتخـزين ،بالإ�ضافة حت�سني
�أنظمة معلومات ال�سوق .ويركّ ز القطاع اخلا�ص على فر�ص
اال�ستثمار امللمو�س يف �أجزاء خمتلفة من �سل�سلة توريد
الأغذية (.)Gustavsson et al., 2012

هـ .املعاجلة والت�سويق
ت�ضاف معظم القيمة يف ال�سل�سلة الغذائية ،عاملي ًا ويف
جميع �أنواع الأغذية ،يف مرحلة معاجلة املنتجات الغذائية

وت�سويقها من قبل �شركات الأغذية ،حيث ت�صل الإيرادات
�إلى  20يف املئة تقريب ًا (مماثلة يف القيمة امل�ضافة فقط
للمدخالت التي ي�ضيفها الفاعلون �إلى ال�سل�سلة القيمية
الغذائية) ( .)Henriksen et al., 2010وينطبق ذلك على
ال�سال�سل القيمية للأغذية الأ�سا�سية يف البلدان النامية
( .)Reardon et al., 2012ويف املنطقة ،يعترب املغرب
وتون�س بلدين ت�ساهم فيهما �صناعات معاجلة املنتجات
الزراعية يف الأمن الغذائي بطريقة مبا�شرة عرب توفري
املنتجات الغذائية ،وبطريقة غري مبا�شرة عرب زيادة الدخل
من خالل فر�ص العمل ( .)Breisinger et al, 2012يف
تتوجه معظم �صادرات املنتجات
حالة بلدان املغرب العربيّ ،
الزراعية �إلى �أوروبا .ولكن ،على م�ستوى املنطقة ككل ،يتم
االجتار بغالبية املنتجات الزراعية (مبا يف ذلك امل�ص ّنعة)
داخل املنطقة .وتعترب ال�صناعة الزراعية �أكرث القطاعات

فقد الأغذية وتبديدها( 2011 ،كغ�/سنة/ن�سمة)
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تقرير للفاو :انعكا�سات الأزمة ال�سورية على الأمن الغذائي

منذ بدء الأزمة ال�سورية عام  ،2011تفاقم و�ضع الأمن الغذائي،
وانخف�ض �إنتاج احلبوب �أكرث من  50يف املئة ،وتعطلت الأ�سواق،
وت�ضررت البنى التحتية الزراعية كقنوات الري وال�سدود والطرق
الزراعية والكهرباء .وهجر مزارعون كثريون �أرا�ضيهم .و�أدت الأزمة
الى خ�سائر ج�سيمة يف موارد املا�شية ،كما ت�سببت بانتقال ع�شوائي
وغري مراقب للبقر واملاعز والغنم عرب احلدود ال�سورية.
وا�ستناداً �إلى بيانات اال�ست�شعار عن بعد وم�ؤ�شر الإجهاد الزراعي
( ،)ASIقدرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) كميات الغالل بحدود
 1.5طن للهكتار� ،أي دون املتو�سط االعتيادي البالغ  2.4طن بفارق
ملحوظ .ودفع نق�ص الغذاء مبتطلبات اال�سترياد و�أ�سعار احلبوب
وغريها من الأغذية �إلى االرتفاع احلاد بن�سبة  108يف املئة يف �شهر
ت�شرين الثاين (نوفمرب)  ،2013مقارنة بال�سنة ال�سابقة.
و�أ�شارت التقديرات امل�شرتكة للفاو وبرنامـج الأغذية العاملي (حتى
�أيار  /مايو � )2014إلى �أن  6.5مليون ن�سمة يعانون من انعدام
الأمن الغذائي داخل �سورية ،ومن املرجح �أن تتفاقم الأزمة يف ظل
ظروف اجلفاف ال�سائدة.
ويف البلدان املجاورة ،ي�ؤدي تدفق الالجئني املتزايد على املناطق
اله�شة عند احلدود اللبنانية والأردنية والرتكية والعراقية �إلى زيادة
حدة ال�ضغط على الظروف االقت�صادية والأمن الغذائي املتزعزع يف
املجتمعات امل�ضيفة الفقرية �أ�صالً.
ويعي�ش  60يف املئة من الالجئني يف املناطق الريفية ،حيث ي�شكلون
يداً عاملة رخي�صة غري ر�سمية ،في�ساهمون بذلك يف انخفا�ض حاد يف
�أجور املزارعني ي�صل �إلى نحو  30يف املئة يف بع�ض املناطق .وت�شكل

حركة املا�شية غري اخلا�ضعة للرقابة وغري امللقحة تهديداً لل�صحة
احليوانية والب�شرية يف �آن .وقد �شهدت جميع الدول املجاورة تف�شي ًا
حملي ًا للأمرا�ض احليوانية.
يف مواجهة ذلك ،ت�سعى الفاو جلمع مبلغ  280مليون دوالر� ،أي
نحو ع�شر قيمة اخل�سائر الزراعية املتكبدة يف �سورية ،من �أجل
تنفيذ ا�سرتاتيجية �إقليمية مدتها خم�س �سنوات لتعزيز �سبل
العي�ش والنظم الزراعية يف املناطق املت�أثرة يف �سورية والأردن
ولبنان والعراق .ت�ستهدف هذه اال�سرتاتيجية بناء قدرات املجتمعات
املت�ضررة ملواجهة ت�أثريات النزاع والتكيف معها على املدى الطويل.
و�أ�شار عبدال�سالم ولد �أحمد ،املدير العام امل�ساعد واملمثل الإقليمي
للفاو يف ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا� ،إلى �أنه «وراء كل عائلة
برمتها وهي بحاجة
دُ فعت نحو الفقر واجلوع ثمة �أنظمة تنهار ّ
للحماية والت�أهيل والتعزيز .ال ميكن اعتبار الزراعة م�س�ألة ثانوية.
فاملجتمعات املت�أثرة يف املنطقة بحاجة �إلى مواجهة فعالة للتحديات
التي تهدد �أمنها الغذائي ومعي�شتها».
وت�شري تقارير دولية �إلى �أن موجة اجلفاف التي تعر�ضت لها �سورية
ابتداء من العام  ،2007وكانت الأ�سو�أ منذ خم�سينات القرن املا�ضي،
كانت من الأ�سباب امل�ؤدية �إلى الأزمة االقت�صادية االجتماعية التي
تفجرت الحقاً .وذكرت تقديرات احلكومة ال�سورية وبعثة تقييم
االحتياجات املوفدة من الأمم املتحدة �إلى �أن �أكرث من � 800ألف �شخ�ص
من الذين ت�أثروا باجلفاف كانوا يعي�شون يف �ضنك �شديد .و�أدى اجلفاف
�إلى هجرة ما بني  40و� 60ألف �أ�سرة من �أرا�ضيهم �إلى �ضواحي املدن
الكربى بعد �أن فقدوا معظم �أرزاقهم .وترافق اجلفاف الكارثي مع
تراجع العوائد النفطية ،وفر�ض دول اخلليج حظراً على ا�سترياد الأغنام
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ال�سورية براً ب�سبب ظهور مر�ض احلمى القالعية يف املوا�شي الأردنية،
وكانت تلك �ضربة قا�صمة ملربي الأغنام يف �سورية نتيجة اجلفاف وارتفاع
�أ�سعار الأعالف .و�أدت هذه الأو�ضاع �إلى الإ�ضرار ب�أمن �سورية الغذائي،
خ�صو�ص ًا بعدما كانت بني قلة من الدول املكتفية ذاتي ًا مبح�صولها من
القمح لأكرث من ع�شرين عام ًا .ويف  2008و�صف ممثل الفاو الو�ضع
�أنه «العا�صفة الكاملة» التي اجتمعت فيها ظروف اجلفاف مع ال�ضغوط
االقت�صادية واالجتماعية ،مماغ قد ي�ؤدي �إلى تقوي�ض اال�ستقرار.

الأثر على الزراعة يف لبنان
بلغ عدد الالجئني ال�سوريني يف لبنان حتى �أيار (مايو)  2014نحو
مليون ون�صف مليون الجئ� ،أي  34يف املئة من عدد �سكان البلد ما قبل
الأزمة .ويتواجد معظمهم يف املناطق احلدودية الفقرية ،ما يزيد ال�ضغط
على الغذاء والنظم الزراعية فيها .كما ي�ؤدي اعتماد الالجئني ب�شكل كبري
على امل�ساعدات الى ارتفاع نفقات احلكومة ب�شكل هائل يف جمال دعم
�أ�سعار املواد الغذائية ،ما ي�شكل عبئ ًا كبرياً على االقت�صاد الوطني.
ويت�أثر االقت�صاد الزراعي يف املناطق احلدودية ،يف الهرمل وبعلبك وعكار،
بالتداعيات االقت�صادية للأزمة الطويلة .ففي هذه املناطق ،ي�صعب
على املزارعني حتى الو�صول �إلى �أرا�ضيهم الزراعية ،ويكافحون من �أجل
اال�ستمرار يف الإنتاج .ويتخلى املربون ب�شكل متزايد عن ما�شيتهم ،لأنهم
عاجزون عن حتمل �أ�سعار العلف وانخفا�ض �أ�سعار منتجاتهم احليوانية
مع ت�ضا�ؤل فر�ص الت�سويق .وبات ي�صعب �إيجاد املدخالت الزراعية ،التي
كان يتم �شرا�ؤها �سابق ًا من �سورية ب�أ�سعار متدنية ،وعند تواجدها تكون
�أ�سعارها مرتفعة جداً.
يف هذا الإطار ،ازدادت كلفة بع�ض بذور اخل�ضر ثالثة �أ�ضعاف خالل
ال�سنتني املا�ضيتني ،وارتفع �سعر الكربيت الذي ي�ستعمل ملكافحة الآفات
من  4.5دوالر للكي�س الذي يبلغ وزنه كيلوغرام ًا �إلى  25دوالراً .وباتت
امل�صانع جمربة على �إيجاد م�صادر بديلة ملنتجاتها الزراعية.
هذا التدهور �أدى الى ت�ضا�ؤل م�ساهمة القطاع الزراعي يف االقت�صاد الوطني
اللبناين ،و�إلى خ�سائر يف النواجت والأجور والأرباح واال�ستثمارات الزراعية.
وقد �أعدت الفاو بالتعاون مع احلكومة اللبنانية خطة عمل وطنية ملدة
خم�س �سنوات من �أجل دعم �سبل العي�ش الريفية يف املناطق املت�أثرة
وتعزيز قدرات املجتمعات املحلية للتكيف مع الأزمة وتعزيز تنمية
القطاع الزراعي.
الأرقام واال�ستنتاجات الواردة يف هذا الن�ص منقولة من تقارير عن املو�ضوع
�صدرت عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) يف �أيار (مايو) .2014

الفرعية تكام ًال يف املنطقة ،وي�شكّ ل ذلك �أ�سا�س ًا قوي ًا
لتربير زيادة اال�ستثمارات ( .)UN-ESCWA, 2014وقد
التدخل احلكومي على م�ستوى
تبينّ �أن بع�ض م�ستويات
ّ
املعاجلة يف ال�سل�سلـة القيميـة ي�سـاهم �إيجاب ًا يف توليد
الدخـل والأمن الغذائي ،ما يجعل ذلك جما ًال �أولوي ًا ل�ص ّناع
ال�سيا�سات يف املنطقة (.)Ohrstrom, 2013
وميكن �أن ت�أتي املكـا�سب املاليـة يف املدى الق�صري على
ح�ساب الفوائد االقت�صادية واالجتماعية والبيئية الطويلة
املدى .على �سبيل املثال ،اال�ستخدام املفرط «للمياه
الأحفورية» لإنتاج القمح وغايات �أخرى غري اقت�صادية
هو �أحد الأمثلة التاريخية املوثّ قـة جيداً ،ال يف منطقـة
اخلليج العربي اجلافة فح�سب و�إمنا يف جميع �أنحاء العامل
( .)Pakalolo, 2014فاالعتماد على الأ�سواق العاملية
للح�صول على القمح هو �إحدى اخلطوات ل�ضمان ان�سجام
�إ�شارات ال�سيا�سة مع املحافظة على املياه ،لكن يجب فعل
املزيد يف حلقة معاجلة الأغذية ل�ضمان اال�ستدامة.
ومن الأمثلـة على ذلك قطـاع الألبـان ،حيث ت�ستند
جهـود حتقيق االكتفاء الذاتي يف منتجات الألبان غالب ًا
�إلى �سيا�سات ت�سمح لل�صناعات الزراعية الكبرية بتجاوز
االحتياجات الوطنية ،وبالتايل «حلب ال�صحراء» من
�أجل �إيرادات ال�صـادرات الـزهيدة ،ما يـ�ؤدي بـدوره �إلى
الت�صدي
ا�ستنزاف املوارد املائية ال�شحيحة .ويجري م� ّؤخر ًا
ّ
املح�سنة
لذلك عن طريق ا�سرتاتيجيات الأمن الغذائي
ّ
(.)Dagestani et al., 2011
تتع ّزز �إمدادات املنتجات الغذائية الآمنة وذات اجلودة
العالية عرب الإدارة الفعالة للمخاطر يف كل مرحلة من
مراحل ال�سل�سلة الغذائية ،من الإنتاج �إلى النقل واملعاجلة
والتوزيع والبيع بالتجزئة �إلى امل�ستهلكني (Piñeiro and
 .)Díaz Ríos, 2007ويف الوقت احلايل ،ال توجد يف معظم
حمددة جيد ًا �أو وافية جلودة
بلدان املنطقة العربية معايري ّ
الأغذية ،كما �أن م�ؤ�س�سات التنظيم والإنفـاذ �ضعيفـة
ال عن يحيى (Yahia,
( .)UN-ESCWA, 2013aونق ً
طورت بع�ض البلدان العربية يف ال�سنوات الأخرية
ّ ،)2005
�أنظمة جديدة للرقابة على الأغذية ،للمنتجات الغذائية
املحلية وامل�ستوردة ( .)UN-ESCWA, 2013aمن الناحية
النظرية ،ميكـن �أن تكـون املعايري اجلديدة –التي تدخل يف
الغالب �إلى ال�سال�سل القيميـة الغذائيـة املحلية والإقليميـة
نتيجـة فر�ص الت�صدير املحتملة – مفيدة للأ�سواق املحلية
حت�سن �سالمة الأغذية وجودتها .لكن هذه املعايري
و�أن ّ
حتددها �أ�سواق ال�صادرات ،قد ال تفيد
اجلديدة ،التي ّ
عملي ًا امل�ستهلكني املحليني (Piñeiro and Díaz Ríos,
 .)2007وقد �أثبتت بحوث �أنه ميكن �أن تكـون لها ت�أثريات
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واملتو�سطني الذين
�سلبيـة على املنتجني املحليني ال�صغار
ّ
ال ميتثلون لها.
ت�شمل اال�سرتاتيجيات الأكرث ا�ستدامة جت ّنب امل�شاركة
املبا�شرة للقطاع العام يف ال�صناعات الغذائية ،بالإ�ضافة
والتحيز
الت�صدي مل�شاكل النمو غري املتوازن،
�إلى جهود
ّ
ّ
معدالت
وارتفاع
بالبيئة،
ة
امل�ضر
أثريات
�
والت
الن�ساء،
�ضد
ّ
ّ
النفايات وانعدام الكفاءة ،وم�شكلة احلوافـز امللتويـة
املتعـددة اجلوانب .يف م�صر على �سببيل املثـال ،تتم
ّ
متابعة ذلك عرب جهود التنمية ال�صناعية ال�شاملة
وامل�ستدامة املدعومة من منظمة الأمم املتحدة للتنمية
ال�صناعية (يونيدو) يف قطاع ال�صناعة الزراعية ،وقد مت
تقدم ( .)UNIDO, 2014وبالإ�ضافة �إلى
الإبالغ عن حدوث ّ
ت�شجع الأمن الغذائي
تتوجه ال�سيا�سات التي ّ
اال�ستدامةّ ،
والتغذية يف البلدان العربية �إلى حت�سني االمتثال ومنح
ال�شهادات (جودة املنتجات و�سالمتها) ،وخف�ض النفايات،
وت�شجيع الزراعة التعاقدية و�إنفاذها ،واالبتكار وتطوير
التكنولوجيا (.)FAO & UNIDO, 2012

و .الأ�سواق املحلية
ثمة نقا�ش عاملي� ،شبه نظري ،ب�ش�أن ما �إذا كان على
ال�ضيق �أو الوا�سع
احلكومات ت�شجيع الإنتاج الزراعي
ّ
النطاق من �أجل مزيد من الكفـاءة والفعالية يف حتقيق
الأمن الغذائي العاملي .وتدعو ال�سيا�سات التنمويـة غالب ًا
ال�ضيقة النطاق و�إيجاد
�إلى االعتماد على العمليات الزراعية ّ
طرق لربطها بال�سال�سل القيمية الغذائية الوطنية ورمبا
الدولية ( .)Rota and Sperandini, 2010غري �أن املعاجلة
واخلطوات الأخرى يف ال�سل�سلة القيمية الغذائية متيل
التو�سع لأ�سباب وجيهة تتعلق باقت�صاديات الإنتاج
�إلى
ّ
الوا�سع النطاق ،ومكا�سب الكفاءة ،و�أ�سباب تعظيم الأرباح
الأخرى.
يثري ذلك ق�ضيتني رئي�سيتني تتعلقان بال�سيا�سة� :أوالً،
ال�ضيقة النطاق ،وعلم ًا �أن
ات�ساق ًا مع الرتكيز على الزراعة
ّ
القطاع املحلي غري الر�سمي مهم جد ًا يف العديد من البلدان
يقدر �أنه ّ
يوظف  67يف املئة
العربية غري املنتجة للنفط – ّ
من �إجمايل القوة العاملة يف بلد منوذجي يف املنطقة –
هل يجب على احلكومات �أن تفعل املزيد لت�شجيع �إ�ضفاء
تقدم خدمات
ال�صبغة الر�سمية على �شركات الأعمال التي ّ
للأ�سواق املحلية؟ Angel-Urdinola and Tanabe,(2
 .)2012 and UN ESCWA, 2013aثانياً ،ما التدابري
امل�صاحبة التي يجب اتخاذها ل�ضمان �أن تزيد هذه الأعمال
فعاليتها باعتبارها جزء ًا من اال�سرتاتيجية العامة للأمن

الغذائي؟ يحتاج كال التدبريين املالئمني لل�سوق �إلى مل�سة
ال�سيا�سات اخلفيفة ل�ضمان منح الأهمية ملجاالت التنمية
�ضيق ،تركيز عام على التنمية
املهملة على العموم (نطاق ّ
الريفية) ،بالإ�ضافة �إلى �ضمان �أال ت�ؤدي �أنواع �أخرى من
الدعم احلكومي �إلى �إثباط الأ�سواق املحلية.
تواجه الأ�سواق املحلية حتديات عديدة لتح�سني الكفاءة
والتكامل مع ال�سال�سل القيمية .فهي ،على �سبيل املثال،
تعاين تقليدي ًا من انخفا�ض م�ستويات �سالمة الغذاء،
وتدنيّ جودة البذور ،واال�ستخدام غري امل�ستدام �أو غري
الكفوء للموارد ،والبعد اجلغرايف (.)Arias et al., 2013
وتعترب حوافز حت�سني ال�سل�سلة القيمية على امل�ستوى
املحلي مهمة ،لكن يجب تقدميها يف املناطق التي حتظى
ب�أف�ضلية ن�سبية .على �سبيل املثال ،بينّ مارتنز وزمال�ؤه
(� )Maertens et al., 2011أن تزايد تكامل الأ�سواق املحلية
مع ال�سال�سل القيمية على امل�ستويني الإقليمي �أو العاملي
لي�س له بال�ضرورة ت�أثريات �إيجابية على معي�شة ورفاه
�صغار مالك الأرا�ضي – لأن ال�شركات الزراعية الكبرية
ميكن �أن تخفّ �ض الأ�سعار بالت�صرف بطريقة احتكارية –
ويف الوقت نف�سه ميكن �أن ي�ستفيد �صغار مالك الأرا�ضي
وحت�سن فر�ص الو�صول �إلى
من خالل الزراعة التعاقدية،
ّ
املدخالت ،وانخفا�ض خماطر الإنتاج والت�سويق ،وارتفاع
الإنتاجية ،وارتفاع الدخل يف نهاية املطاف.
تبع ًا لل�سل�سلة ،ميكن �أن تت�ضرر الأ�سواق املحلية املعر�ضة
لل�سال�سل القيمية العاملية ،لأ�سباب عديدة� .أوالً ،ميكن
�أن ي�ؤدي رفع الإنتاج ومعايري املعاجلة �إلى خف�ض فر�ص
ت�صدير املنتجات امل�ص ّنعة حملياً .ثانيا ،عبرّ البع�ض عن
القلق من �أن ي�ؤدي الدمج واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف
قطاعي الزراعة والأغذية �إلى عدم ت�ساوي قدرات امل�ساومة
داخل �سال�سل التوريد ،حيث ميكن �أن يكون املزارعون
ال�صغار �أكرب اخلا�سرين (.)Maertens et al., 2011

ز .بيع الأغذية بالتجزئة
تعدد احللقات يف ال�سل�سلة القيمية الغذائية ،يتم
نظر ًا �إلى ّ
يف بع�ض الأحيان �إغفال املعلومات املتعلقة بامل�ستهلكني
النهائيني وال يعرف عن احتياجاتهم �إال قليالً .ومبا �أن
امل�ستهلكني ال ي�ضيفون القيمـة �أو يخلقونهـا ،ف�إنهم فاعلون
مميزون يف �سل�سلة التوريد ،مع �أنهم بتعبريهم عن
ّ
�أف�ضلياتهـم ي�صبحون حمكّ مني يف �أداء ال�سل�سلة .وكما
�أ�شار هوك�س ورول ( )Hawkes and Ruel, 2011: 15لي�س
نهج ال�سل�سلة القيمية التي ت�شمل امل�ستهلكني
مفاجئ ًا �أن ُ
ت�ص ّنفهم على العموم ب�أنهم �أ�سواق نهائية لي�س �إال.
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الف�صل 4

تطوير �سال�سل الغذاء
ميكن ا�ستخدام ال�سل�سلة القيمية للم�ساعدة يف زيادة
الطلب �أو خلقه ،بالإ�ضافة �إلى توفيق املنتجات لتتالءم مع
�أف�ضليات خمتلف جمموعات امل�ستهلكني .هنا ي�ستفيد
امل�شاركون يف ال�سل�سلة القيمية من املعرفة الأف�ضل للعوامل
التي ت�ؤثّ ر على الطلب (مثل االهتمامات الغذائية وال�صحية
�أو القوة ال�شرائية)� ،إذ �إنها متكّ نهم من امل�ساهمة يف ت�صميم
�سال�سل قيمية �أكرث جتاوب ًا ميكن �أن ت�ستجيب على نحو
�أف�ضل الحتياجات امل�ستهلكني وبالتايل تخلق الطلب �أو
تزيده (.)Hawkes & Ruel, 2011
ت�ساعد ال�سال�سل القيمية الزراعية ،من الناحية النظرية،
يف معاجلـة �ضعف الو�صول �إلى الغذاء ،بال�سماح مب�شاركة
املعر�ضة للمخاطر من خالل الأن�شطة املولّدة للدخل
الفئات ّ
وحت�سني قابلية و�صول هذه الفئات �إلى الأغذية بكلفة
معقولة .وتوحي الأدلة امل�ستقاة من برامج التنمية الزراعية
ب�أن الإجراءات املتخذة يف هذا املجال ميكن �أن ت�ؤدي
�إلى حت�سني و�ضع الأمن الغذائي على امل�ستويات املحلية
 .)Hawkes & Ruel, 2011(3ويظل الإنتاج لال�ستهالك
الأ�سري و�أ�سواق البيع بالتجزئة املحلية مهم ًا يف العديد من
الأماكن ،يف حني �أن ال�سيا�سات الزراعية ال�سائدة متنح
يتوجهون لل�سوق (& Hawkes
الأف�ضلية للمزارعني الذين ّ
.)Ruel, 2011
التغذية عن�صر مهم يف حلقة امل�ستهلكني يف ال�سل�سلة
القيمية الغذائية .وقـد وجـد غوميز وريكت�س (Gomez
 ،)and Rickets, 2013وفق ًا ملراجعتهما ما كتب حول
املو�ضوع� ،أن من ال�صعب �إطـالق التعميمات يف ما يتع ّلق
بت�أثري ال�سال�سل القيمية على التغذية ،م�ستخدمني
معيارهما الت�صنيفي لأربعة �أنواع من ال�سال�سل القيمية
املختلفة (التقليدية واحلديثـة ونوعني هجينني) .ووجدا
�أن ال�سال�سل الأكرث حداثـة تع ّزز التغذيـة املفرطـة ،يف
بع�ض الأحيان ،يف حني تخفّ �ض نق�ص املغذيات الدقيقة
لدى بع�ض ال�شرائح ال�سكانية يف البلد .من ناحية �أخرى،
يبدو �أن ال�سال�سل القيمية الغذائية التقليدية مهمة يف
تقدمي الأغذية الغنية باملغذيات الدقيقة لفئات الدخل
املنخف�ض ،لكن «االفتقار �إلى البنية التحتية ملا بعد احل�صاد
يحد من قدرة ال�سال�سل القيمية الغذائية
والتوزيع ميكن �أن ّ
التقليدية على امل�ساعدة يف خف�ض نق�ص املغذيات الدقيقة
على مدار ال�سنة ،وميكن �أن ي�ؤدي �إلى ارتفاع تكاليف
ت�ضيع فوائد البيع بالتجزئة» (& Gomez
التو�سط التي ّ
ّ
.)Ricketts, 2013
بناء على املعرفة املحدودة ،يجب القيام مبزيد من العمل
على االرتباطات بني تطوير ال�سال�سل القيمية والتغذية

( .)Hawkes & Ruel, 2011ويبدو �أن الأنواع املختلفة
لل�سال�سل القيمية الغذائية ،وفق ًا لبع�ض التحاليل التي
�أجريت ،ميكن �أن تكون ذات ت�أثريات خمتلفة على الفئات
ال�سكانية املختلفة ،ما ينتج تباينات حتى �ضمن املجموعات
الفرعية للفئات ال�سكانية (مث ًال ،قد ي�ؤدي التوزيع املكثف
للأغذية املعاجلة �أو املو�ضبة عرب القنوات التقليدية للبيع
بالتجزئة �إلى ا�ستهالك مفرط يف املناطق احل�ضرية ،لكنه
يحول دون نق�ص اال�ستهالك يف املناطق الريفية) (Gomez
 .)& Ricketts, 2013كما �أن ت�أثريات التغذية ميكن
معينة من
�أن حتدث كنتيجـة غري مبا�شرة
لتطور �أنواع ّ
ّ
ال�سال�سل القيمية .على �سبيل املثال ،ميكن �أن ي�ؤدي تكامل
املزارعني ال�صغار والتجار مع ال�سال�سل احلديثة للبيـع
بالتجزئة ،على منط ال�سوبرماركت� ،إلى انتفاع بع�ض الأ�سر
من خالل رفع املداخيل و�/أو توليد فر�ص عمل ريفية خارج
املزارع (.)Gomez & Ricketts, 2013

ح .املخاطر و�سيا�سات التخفيف منها
من ال�ضروري خف�ض املخاطر التي تواجه الأ�سر الفقرية
لتح�سني �أمنها الغذائي .متيل الأ�سر الفقرية ،التي غالب ًا ما
معر�ضة لل�صدمات ،لأن تكون �أكرث نفور ًا من املخاطر
تكون ّ
معر�ضة لل�صدمات .وبالنظر
يف تخ�صي�ص الأ�صول �إذا كانت ّ
وتعر�ض الفقراء الريفيني للت�أثريات ال�سلبية
�إلى هذا ال�ضعف ّ
للأحداث الطبيعية (مثل تقلبات الطق�س) والأحداث
التي ي�صنعها الإن�سان (مثل النزاعات) يف املنطقة ،ف�إن
تطوير الأ�سواق املحلية التي ت�ستهدف على وجه اخل�صو�ص
املهم�شة
حت�سنيم�ستوياتاملعي�شةللفقراءالريفينيوالفئات ّ
ورفاههم ،ميكن �أن ي�ساعد يف زيادة الأمن الغذائي يف
املنطقة (.)Losacco & Khouri, 2012
ذلك ممكن من خالل جمموعة وا�سعة من الإجراءات ،مبا
يف ذلك التمويل ال�صغري واالئتمان ،وا�ستحداث فر�ص
العمل خارج املزارع لل�شباب ،والإدارة امل�ستدامة للأر�ض
واملاء ،وا�سرتاتيجيات خف�ض الآثار ال�سلبية لتغيرّ املناخ .يف
املجتمعات الريفية حيث تنت�شر زراعة الأرا�ضي ال�صغرية،
التعر�ض لل�صدمات �إلى تخلّي
ميكن �أن ت�ؤدي قابلية
ّ
املزارعني عن الأن�شطة املربحة التي قد تنطوي على عنا�صر
خطر (مثل �إنتاج املحا�صيل ذات القيمة املرتفعة) .وت�ستطيع
قيمة للقطاع الزراعي يف
�أ�سواق الت�أمني �أن ّ
تقدم خدمات ّ
املنطقة بت�شجيع زيادة اال�ستثمار من خالل تعزيز �إمكانية
فعالة
التوقّ ع .وال �شك يف �أن خمططات الت�أمني ت�شكّ ل بدائل ّ
حمتملة لربامج دعم املدخالت التي تخ ّلت عنها حكومات
كثرية يف املنطقة على مراحل �أو هي يف �صدد التخ ّلي عنها
(.)UN-ESCWA, 2010

البيئة العربية :الأمن الغذائي
حتد مماثل هو االفتقار �إلى �أ�سـواق ائتمان زراعي
ثمة ّ
متطورة جيداً .فتوافر االئتمان املحلي يف القطاع اخلا�ص
ّ
م� ّؤ�شر مهم للإنتاجية الزراعية .فعلى �سبيل املثال ،يرتبط
توافر االئتمان املحلي ارتباط ًا قوي ًا و�إيجابي ًا مبردود احلبوب
وا�ستخدام الأ�سمدة (.)UN ESCWA, 2010
واملتو�سطون يف املنطقة �إلى
يفتقر املزارعون ال�صغـار
ّ
�أ�صول ي�ستخدمونها مبثابة �ضمان ل�شراء املدخالت
والآالت والأدوات التي متكّ نهم من تطـوير مزارعهم ونقـل
منتجاتهم �إلى ال�سوق .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال يزال القطاع
الزراعي يعترب جما ًال عايل املخاطر يف االقت�صاد ،بالنظر
التنب�ؤ بها،
�إلى تقلب �أحداث الطق�س الطبيعية وتعذر
ّ
وتق ّلبات املردودات والأ�سعار ،ومناف�سة املزارعني الأجانب،
والإنتاج الفائ�ض لبع�ض املحا�صيـل ب�سبب عـدم التن�سيق،
وانخفا�ض م�ستويات البحث والتطوير الزراعيني (UN
.)ESCWA, 2010
�إن اخرتاق ال�سـوق من قبل مقر�ضي التمويل ال�صغري
الر�سمي يف املنطقة العربية ال يزال منخف�ضاً .فعلى �سبيل
املثال ،وفق ًا لتحليل خطة عمل مرفق تطوير التمويل
ال�صغري يف ال�سودان ،ال ي�شكل االخرتاق يف جنوب
ال�سودان �إال نحو  8يف املئة من الطلب الإجمايل و 1يف
املئة من ال�سوق املحتملة ( .)UN-ESCWA, 2010وال
يزال ينظر �إلى املزارعني كزبائن مرتفعي املخاطر .كما �أن
املناطق الريفية قليلـة ال�سكـان ،ما يعني �أن الزبائن �شديدي
التبعرث ،وبالتايل ف�إن و�صـول مقر�ضي التمويـل ال�صغري
�إليهم �أكرث كلفة.
ا�ستخدمت خالل ال�سنوات الأخرية �أدوات مالية جديدة
(مثل العقود الآجلة ،والعقود امل�ستقبلية ،واخليارات،
واملبادالت) لإن�شـاء خمزونات احتياطية افرتا�ضية
معين ًا للحبوب من دون التكاليف
ميكن �أن ت�ضمن �سعر ًا ّ
املرتبطة باملخزونات املاديـة .تتج ّنب هـذه الأ�ساليب
الكلفة العالية لتخزين و�صيانة املخزونات املادية �أو املواد
القابلة للتلف .وثمة �أداة حمتملة لتحقيق ا�ستقرار قدرة
الإنتاج يف بلد ما اقرتحتها درا�سة جلنة الأمم املتحدة
االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا (UN ESCWA,
 )2010وهي �إن�شاء �صندوق خا�ص بال�ضمـان الإقليمي.
يجمع م�شـروع ال�ضمـان خمتلف الفاعلني للح�صول
على �أق�صى الفوائد ،مبن فيهم احلكومات وامل�ستثمرون
واملقر�ضون .وثمـة �سـوابق ملثل هـذه امل�شـاريع يف املنطقة،
مبا يف ذلك ت�سهيالت ال�ضمان التي يقدمها البنك الإ�سالمي
للتنمية وامل�ؤ�س�سـة العربيـة ل�ضمان اال�ستثمـار وائتمـان
ال�صـادرات.

ط .احلوكمة
ُو�صفت حوكمة الأمن الغذائي ب�أنها «القواعد الر�سمية وغري
الر�سمية والعمليات التي يعبرّ من خاللها عن امل�صالح ،وتتخذ
وتطبق ويتم
القرارات ذات ال�صلـة بالأمـن الغذائي يف بلد ما ّ
�إنفاذها ل�صالح �أع�ضاء املجتمع» (� .)FAO, 2011إن تعزيز
احلوكمة الر�شيدة للأنظمـة الغذائيـة من �أجل حت�سني
الأمن الغذائي لي�س مهمة ي�سرية ،نظـر ًا �إلى جمموعـة
التطورات واالجتاهات العاملية التي ت� ّؤثر
متزايدة التعقيد من
ّ
على امل�ستوى املحلي – الكـوارث الطبيعيـة وتغيرّ املنـاخ،
املطولة ،ندرة املوارد ،التجارة الدولية
والنزاعات والأزمات ّ
والتدفّ قات املالية ،و�سواها .وخالف ًا حلالة املياه ،يرتاوح �إطار
حوكمة الأمن الغذائي من الناحية النموذجية من امل�ستويات
العاملية �إلى املحلية ،وي�شمل العر�ض والطلب العامليني،
والتجارة الدولية ،وقواعد ال�سالمة الغذائية ،واملعونة الغذائية
(.)Lele et al., 2012
النموالقائمعلىال�صادرات،وتوجيهالتحويالت
تتطلبرعاية ّ
�إلى املزارعني ،حت�سينات كبرية يف امل�ؤ�س�سات والأطر
القانونية ال�سائدة .يجب �إغالق «فجوة احلوكمة» القائمة
يف املنطقة بتعزيز الإدارة العامة وامل�ساءلة .وباال�ستفادة
التحوالت على امل�ستوى الكلي يف العالقات بني الدولة
من
ّ
التحرر
ومبادرات
التعبئة
عمليات
من
انطلقت
التي
واملجتمع،
ّ
احلديثة ،ف�إن الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية املبتكرة على امل�ستوى
وحت�سن �شفافية
املحلي ميكن �أن تزيد من م�شاركة املواطنني
ّ
الهيئات العامة .ومن املهم بناء م�ؤ�س�سات تت�سم بالكفاءة يف
لرواد
املنطقة وتكون قادرة على توفري الفر�ص وحت�سينها ّ
الأعمال العرب (.)Breisinger et al., 2012
هناك وفرة يف املعرفة حول الدور احليوي للم�ؤ�س�سات يف
التخفيف من حدوث نق�ص غذائي وجماعة .وقد ر�أى هومر
 ديك�سون (� ،)Homer-Dixon, 1999أن العوامل امل�ؤ�س�سيةحتدد يف نهاية املطاف درجة ا�ستجابة البلدان بفعالية
ّ
حتول الأزمات االجتماعية واخلالفات
بينما
الندرة،
لتزايد
ّ
�إلى عنف .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كانت الدولة عاجزة �أو غري
راغبة يف تقدمي حـد �أدنى من الأمن ملواطنيها ،ف�سيكون
لال�ستثمارات يف البنية التحتية واخلدمات العامة ت�أثريات
حمدودة ( .)Birner, 2009بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجب �أن ت�شمل
هذه اال�ستثمارات �أدوات ال�سيا�سات والأنظمـة احلكوميـة
النمو االقت�صادي ،وت�أخذ يف احل�سبان ت�أثرياتها
التي تعزز
ّ
على الفئـات الأفقر والأكـرث حرمان ًا يف املجتمع .وقـد تكون
الآليات الت�شاركيـة مفيدة ل�ضمان الأخذ يف احل�سبان
خماوف املزارعني ال�صغار واجلهات الفاعلة وال�شركات
ال�صغرية يف ال�سل�سلة القيمية الغذائية.
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النزاع والالجئون وانعدام الأمن الغذائي يف املنطقة العربية
فيتو �إنتيني
للنزاع �أثر مبا�شر وغري مبا�شر على الأمن الغذائي ،وهو يقو�ضه من خالل
قنوات متنوعة .و�آثاره املبا�شرة متعددة ،ومنها تدمري البنية التحتية
واملعدات ،ونفوق املوا�شي ،و�إتالف الأرا�ضي الزراعية ،ومنع املنتجني
واملوزعني وامل�ستهلكني من الو�صول �إلى الأ�سواق .ويثبط النزاع ب�شكل
غري مبا�شر اال�ستثمار املنتج يف الزراعة ،وبذلك يخف�ض توافر الغذاء.
وهو يحرم احلكومة من العائدات ال�ضريبية ما مينع �إقامة �شبكات �أمان
اجتماعي تعزز الأمن الغذائي .كما �أن العواقب ال�سيا�سية واالقت�صادية
للنزاع خارج حدوده اجلغرافية هي �أثر غري مبا�شر هام ،يتجلى يف نزوح
الالجئني وتدهور املناخات اال�ستثمارية الإقليمية.
وانعدام الأمن الغذائي هو م�صدر للنزاع ونتيجة له يف �آن .وقد حدد
باحثون حمركات متنوعة للنزاع ،منها
 ،)and Sergenti, 2004; Blattman and Miguel, 2010وبطالة
ال�شباب (;De Soysa et al. 1999, Collier and Hoeffler; 2004
 ،)Taeb, 2004والتفاوت يف الدخل ،والو�صول �إلى الأرا�ضي واملوارد
الطبيعية (;Auvinen and Nafziger, 1999; Stewart, 2000
 ،)Macours, 2011وال�ضغوط ال�سكانية (،)Ostby et al., 2011
واخل�صائ�ص اجلغرافية ،ووجود موارد طبيعية (Dube and Vargas
 ،)2013; Maystadt et al., 2013وحوكمة �ضعيفة (Collier and
 .)Hoeffler, 2004; Fearon, 2010وتعني نظم احلوكمة ال�ضعيفة،
ب�شكل خا�ص� ،أن هناك �آليات قليلة ميكن من خاللها احل ّد من عواقب
النزاعات و�إدارتها وهناك تكاليف �أعلى ترتبط باجراءات جماعية ،ت�سفر
بدورها عن �أخطار �أعلى لنتائج عنيفة.
الفقر (Miguel, Satyanath,

مت حتديد انعدام الأمن الغذائي م�ؤخراً ب�أنه م�صدر للنزاع ،خ�صو�ص ًا
يف وجود مقومات اقت�صادية واجتماعية متزامنة معينة ،مثل توقف
التطور االقت�صادي ،والتفاوت الأفقي املرتفع (بني اجلماعات) ،ووجود
انتفاخ «�شبابي» (Brinkman and Hendrix, 2011; Pinstrup-
 .)Andersen and Shimokawa, 2008وتبني �أن الزيادات يف �أ�سعار
الغذاء ،ب�شكل خا�ص ،تفاقم بقوة خطر حدوث ا�ضطرابات �سيا�سية
ونزاعات (.)Arezki and Brückner, 2011; Bellemare, 2011
على �سبيل املثال ،غالب ًا ما حتدث �أعمال ال�شغب املتعلقة بالغذاء كرد
فعل الرتفاع �أ�سعار الغذاء ،كما حدث يف م�صر خالل �سبعينات القرن
الع�شرين ويف الأردن واملغرب خالل ثمنينات وت�سعينات القرن الع�شرين
(McDermott, 1992; Walton and Seddon, 1994; Adoni

 .)and Jillian, 1996و�أفيد م�ؤخراً �أن �أزمة الغذاء العاملية خالل الفرتة
� 2008 – 2007أثارت �أعمال �شغب يف  48بلداً .وقبل وقت ق�صري من
االنتفا�ضات العربية� ،شهدت البحرين واليمن والأردن وم�صر واملغرب

مظاهرات تتعلق بالغذاء عام  .)The Economist, 2012( 2008وقد
يكون انعدام الأمن الغذائي �أدى دوراً عند انطالق �أزمة دارفور.
لكن يف املمار�سة ،يعمل انعدام الأمن الغذائي ،خ�صو�ص ًا يف املنطقة
العربية ،كـ «م�ضاعف للتهديدات» من خالل �إ�ضافة �ضغط على ال�سكان
الذين يعانون �أ�ص ًال من بطالة وتهمي�ش وكبت وتاريخ من النزاعات.
ونتيجة لذلك ،وفيما انعدام الأمن الغذائي مل يكن تاريخي ًا م�صدراً مركزي ًا
للنزاعات يف املنطقة ،ف�إن توفري �أمن غذائي �أكرب ،كجزء من برنامج فعال
لتخفي�ض وط�أة الفقر ،ميكن �أن يكون م�صدراً جيداً لتخفيف النزاعات.
يف ال�سنوات الأخرية ،واجهت �ستة بلدان عربية �سل�سلة من النزاعات
امل�سلحة والعنف ال�سيا�سي التي �أثرت مبا�شرة على الأمن الغذائي ،وهي
العراق ولبنان وفل�سطني وال�سودان و�سورية واليمن .وثبت �أن الو�ضع
خطري خ�صو�ص ًا يف �أماكن خمتلفة من فل�سطني وال�سودان واليمن ،حيث
انعدام الأمن الغذائي منهجي يف بع�ض الأوقات .ونتيجة للنزاع امل�ستمر،
تتحول �سورية باطراد من انعدام �أمن غذائي حاد الى منهجي .وتعر�ض
العراق مل�شاكل خطرية يف نقاط معينة ت�شهد حالي ًا مزيداً من التدهور.
ويواجه لبنان الآن كارثة ب�شرية غري م�سبوقة ب�سبب الأزمة ال�سورية،
وتتعر�ض الآن بلدان �أخرى يف املنطقة مثل الأردن ب�شكل متزايد النعدام
الأمن الغذائي نتيجة للأزمة ال�سورية.
العالقة بني النزاع وانعدام الأمن الغذائي والفقر قوية جداً يف املنطقة.
يف اليمن وال�سودان و�سورية متثل الزراعة و�سيلة العي�ش الرئي�سية
لغالبية ال�سكان الريفيني .ويف اليمن ،ارتفع الت�ضخم عام  2011كما
قي�س وفق م�ؤ�شر الأ�سعار اال�ستهالكية بن�سبة  22.7يف املئة ،مدفوع ًا
ب�شكل كبري بارتفاع �أ�سعار الغذاء ،يف وقت �شهد عدم ا�ستقرار �سيا�سي
كبري ب�شكل خا�ص باملقارنة مع  10.5يف املئة عام  .2010حتى �أن
منط ًا �أكرث تطرف ًا بات وا�ضح ًا نتيجة الأزمة ال�سورية عام  ،2012فبلغ
الت�ضخم  32يف املئة ،وا�ستمر عام  .2013هذه االرتفاعات يف �أ�سعار
الغذاء فاقمها انتقال وتوزع الفو�ضى نتيجة املخاوف الأمنية وت�آكل
البنى التحتية املادية .ويف ال�سودان ،زادت �أ�سعار ال�سرغوم والدخن
خالل الربع الأول من العام  2014ب�أكرث من  100يف املئة من اخلط
الت�صاعدي ملعدل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،نتيجة �أمور هامة تتعلق
بالعر�ض ،ف�ض ًال عن انخفا�ض قيمة اجلنيه ال�سوداين واالرتفاع الأخري يف
دعم �أ�سعار الوقود .ويف ال�سودان ،قدر �أن نحو  30يف املئة من تكاليف
الغذاء الإجمالية �أُنفقت على حواجز التفتي�ش وكتكاليف نقل .وت�أثر
التجار ال�صغار ب�شكل متفاوت .وقد �أفيد ب�أن �أ�سعار الدخن وال�سرغوم
يف دارفور هي من الأعلى يف البالد ككل .و�أ�سعار الغذاء يف العراق مهي�أة
لالرتفاع دراماتيكي ًا ب�سبب التدهور الأمني اخلطري خالل عام .2014
وت�صاعد الت�ضخم �أي�ض ًا يف بع�ض البلدان التي ت�أثرت بالثورات العربية،

البيئة العربية :الأمن الغذائي

كما هي احلال يف م�صر حيث بلغ �سنة بعد �أخرى �أكرث من  18يف املئة يف
كانون الأول (دي�سمرب) .2013
ونتيجة لذلك ،بلغت م�ستويات انعدام الأمن الغذائي يف اليمن  45يف
املئة من ال�سكان عام  2011مقابل  32يف املئة عام  ،2009ويف العام
 2013ت�أرجحت حول  42يف املئة ،بالإ�ضافة الى  47يف املئة من الأطفال
ال�سيئي التغذية حتت �سن اخلام�سة� .أما يف ال�سودان ،فم�ستويات
انعدام الأمن الغذائي هي حتى �أ�سو�أ مما يف اليمن ،واحلال �إلى مزيد
من التدهور .و�إ�ضافة الى ذلك ،ت�شري الأدلة الأولية على م�ستويات الفقر
يف كثري من البلدان املت�أثرة بالثورات الى نزعة تدهورية ،وفق ما يثبته
تقرير لربنامج الغذاء العاملي حول م�صر �أ�شار الى �أن  25.2يف املئة من
ال�سكان كانوا حتت خط الفقر عام  2011باملقارنة مع  21.6يف املئة
عام .2009
النازحون داخلي ًا والالجئون غالب ًا ما يواجهون انعدام الأمن الغذائي
الأكرث تطرف ًا ،وفق ما تو�ضحه �أمثلة من فل�سطني وال�سودان و�سورية.
ويف بع�ض احلاالت� ،أعاقت احلكومات و�/أو املتمردون العمليات
االن�سانية يف مناطق النزاع ،ما فاقم و�ضع ال�سكان املدنيني املحليني
وزاد عدد النازحني حملي ًا والالجئني .ووفق بيانات املفو�ضية العليا
ل�ش�ؤون الالجئني التابعة للأمم املتحدة ل�سنة  ،2014فاملنطقة م�صدر

وم�ضيف لأكرث من ن�صف الالجئني امل�سجلني ر�سمي ًا يف العامل� ،أي
 8.8ماليني من �أ�صل ما جمموعه  16.7مليون ،ونحو  40يف املئة
من النازحني حملي ًا يف العامل� ،أي نحو  9.7مليون من �أ�صل حوالى
 23.9مليون يف �أنحاء العامل .ن�صف الالجئني تقريب ًا هم من الأطفال.
الأزمة ال�سورية وحدها خلقت ،حتى اليوم� ،أكرث من  3مليون نازح
وهجرت حوالى  6.5مليون �شخ�ص .وخالل �أ�سابيع فقط يف حزيران
(يونيو) � ،2014أدت الأزمة العراقية الى نزوح �أكرث من مليون �شخ�ص.
وتوحي التوقعات ل�سنة  2014بزيادة �إ�ضافية لالجئني والنازحني
حملي ًا يف املنطقة .وبوجود نحو  22يف املئة من عدد ال�سكان م�سجلني
حملي ًا كالجئني لدى املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني التابعة للأمم
املتحدة ،ي�ؤوي لبنان �أعلى ن�سبة يف العامل .و�إذا �أ�ضيف الالجئون غري
امل�سجلني ،ويف الدرجة الأولى الالجئون الفل�سطينيون� ،إلى احل�ساب،
تعدت الن�سبة ربع عدد ال�سكان .وبوجود نحو  8.7يف املئة ،ي�أتي الأردن
يف املرتبة الثانية عاملي ًا وفق بيانات املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني
التابعة للأمم املتحدة ،من دون الأخذ باالعتبار الالجئني الفل�سطينيني
الدائمني املقيمني يف البلد.1
حتركت امل�ساعدات االن�سانية ب�شكل متزايد بهدف ت�سهيل التكيف يف
املناطق املت�أثرة بالنزاعات .فعلى �سبيل املثال ،اعتمد برنامج الغذاء
العاملي �سندات قيد يف حني تقوم بتو�سيع امل�ساعدات امل�ستندة الى

123

124

الف�صل 4

تطوير �سال�سل الغذاء

ال�سوق يف دارفور والالجئني ال�سوريني يف الأردن (من خالل االعتماد
احلديث ل�سندات القيد الإلكرتونية) .هذا مهم ب�شكل خا�ص نظراً
�إلى �أن امل�ساعدات الغذائية متثل معظم امل�ساعدات الإجمالية التي
مت احل�صول عليها يف كثري من احلاالت الطارئة الإن�سانية يف املنطقة،
مثل ال�سودان.
يف كثري من هذه الأو�ضاع ،يبدو �أن �أحد النماذج ال�شائعة �سيكون
ت�آكل احلوكمة ،على الأقل كما يت�صوره عموم ال�سكان .على �سبيل
املثال ،الثقة يف اليمن يف معظم م�ؤ�س�سات الدولة هي �أدنى من 40
يف املئة وفق �إح�صاء «غالوب» عام  .2011وتتمتع امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية والدينية ب�أعلى م�ستويات الثقة .و�ضعف نظم احلوكمة
قد ي�سمح بتطور النزاعات الطائفية الى نزاعات مدنية ،كما يف حالة
دارفور والعراق ،خ�صو�ص ًا عندما يبدو �أن احلكومات ت�ؤيد جمموعة
طائفية معينة.
ينبغي �أن تهدف برامج الأمن الغذائي الى تقوية مرونة اجلماعات
املحلية وامل�ؤ�س�سات الوطنية .وهذا ميكن حتقيقه من خالل املبادئ
الآتية لتدخل ال�سيا�سات والربامج:

وتكامل التجارة ،و�أدوات مالية قليلة� .أوالً ،احللول الإقليمية للم�شاكل
�سوف ت�ضمن للمنطقة ملكية احلل .ثانياً ،الأ�صوات واملخاوف و�أفكار
حل امل�شاكل يف املنطقة تُ �سمع بو�ضوح �أكرث �أثناء تطور احللول .ثالثاً،
القدرة امل�ؤ�س�سية لها �أ�سا�س يف املنطقة .لكن من �أجل االنتقال الى
تن�سيق �إقليمي �أوثق ،ف�إن الإ�صالحات الرئي�سية للحوكمة املبنية على
امل�شاركة واملحا�سبة وال�شفافية وحكم القانون �ستكون �أمراً حا�سماً.
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اجلذور والدرنات

البذور الزيتية
والبقوليات

2004

•على رغم من االعتقاد ب�أن اجلوع ال�صريح حم�صور
ب�أماكن النزاع يف املنطقة ،فمن امل�ستح�سن �إن�شاء
برنامج �إقليمي للق�ضاء على اجلوع ()Zero-Hunger
ان�سجام ًا مع برنامج الق�ضاء على اجلوع الذي �أطلقته
الفاو والأمني العام للأمم املتحدة عام  2012يف
م�ؤمتر التنمية امل�ستدامة ريو  .20 +ي�شمل التحدي
الذي يواجه برنامج الق�ضاء على اجلوع خم�سة
�أهداف )i( :احل�صول على الغـذاء الكايف طوال
ال�سنة بن�سبة  100يف املئة )ii( ،الق�ضاء على
تق ّزم الأطفال دون ال�سنتني )iii( ،ا�ستدامة النظم
الغذائية )iv( ،م�ضاعفة �إنتاجية ودخل �صغار املالك
بن�سبة  100يف املئة )v( ،الق�ضاء على فقد الأغذية
حمددة،
و�إهدارها ( .).UN, n.dوت�ستطيع برامج ّ
يتم تطويرها بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص� ،ضمان
م�ساهمة ال�سل�سلة القيمية للنظم الغذائية يف برنامج
الق�ضاء على اجلوع.

18

الفاكهة
واخل�ضر

(.)2014

•باال�ستفادة من الدرو�س ال�سابقة امل�ستقاة من تطبيق
برنامج الق�ضاء على اجلوع على امل�ستويني الوطني
واملحلي ،ميكن �أن تكون اخلطوة الأولى مراجعة
وحتديث «الربنامج الطارئ للأمن الغذائي» الذي
�أطلقته جامعة الدول العربية واع ُتمد يف القمة
العربية االقت�صادية والتنموية واالجتماعية الأولى يف
الكويت عام  .2009على رغم طموح الربنامج وت�أمني
التزامات تبلغ  15بليون دوالر من القطاعني اخلا�ص
تقدم ًا بطيئ ًا .وثمة
والعام ،فقد �شهد التنفيذ الفعلي ّ
حاجة �إلى ت�سليط مزيد من ال�ضوء على بع�ض
العنا�صر املحتملة يف برنامج الق�ضاء على اجلوع،
مثل التحويالت النقدية املبا�شرة �إلى الأ�شخا�ص
الأ�شد فقراً ،والتكامل املن�صف ل�صغار املزارعني مع
ال�سال�سل القيمية الإقليمية والعاملية ،يف الربنامج
الطارئ املنقّ ح ،ما ي�ؤدي �إلى تقوية ال�سال�سل القيمية
الغذائيةاملحلية.
•�ستكون القمة العربية االقت�صادية والتنموية
واالجتماعية التالية ،التي تنظمها جامعة الدول
العربية (على �أن تعقد يف تون�س يف كانون الثاين/
يناير  )2015فر�صة جيدة لتجديد التعبئة الإقليمية
ملكافحة اجلوع .و�سي�ؤدي اعتماد برنامج �إقليمي
للق�ضاءعلىاملجاعة�إلى�إعادةتن�شيطالتنفيذالعملي
لربامج الق�ضاء على املجاعة يف املنطقة العربية.

2007

التو�صية  :1منح الأولوية لإنهاء �سوء التغذية
احلاد يف املنطقة
ّ

20

2010

�إنلتح�سني�أداءال�سال�سلالقيميةالزراعيةوتعزيزم�شاركتها
يف الأ�سواق املحلية والإقليمية والعاملية ت�أثريات اجتماعية
واقت�صادية وبيئية �إيجابية .فيمكن �أن ي�ساعد يف ا�ستحداث
الوظائف ،ورفع الدخل ،وخف�ض الفقر ،و�إبطاء الأمناط غري
امل�ستدامة للإنتاج واال�ستهالك .وقد اقرتحت درا�سات �أخرى
متخ�ص�صة تو�صيات ت�شغيلية و�سيا�سات مف�صلة لتح�سني
ّ
حمددة يف ال�سل�سلة القيمية الغذائية .ويف حني �أن
حلقات ّ
التقدم يف تنفيذها ال يزال حمدود ًا،
متي�سرة ،ف�إن ّ
التو�صيات ّ
بل �إن الأمن الغذائي تدهور يف املنطقة العربية ،وفق ًا لعدد من
املعايري ( .)Breisinger et al., 2012يف الق�سم التايل ،ن�س ّلط
تدخالت خمتارة لل�سيا�سات العامة ت�ستفيد من
ال�ضوء على ّ
تقدم ويجب اتباعها على الفور.
البحث الذي ّ

فقد الأغذية ( 2010 – 1980مليون طن)

ال�شكل 5

مليون طن

غالب ًا ما تكون الق�ضايا املتع ّلقة باحلوكمة يف �صلب عدم
امل�ساواة يف الو�صول �إلى املوارد الطبيعية ،مثل الأر�ض ،و�إلى
اخلدمات الأ�سا�سية ،وهو ما ميكن �أن يطلق بدوره انعدام
اال�ستقرار �أو النزاع ،مع ما ي�ستتبعه من ت�أثريات �سلبية على
الأمن الغذائي ( .)UN-ESCWA, 2010وعندما ينخرط
العديد من �أ�صحاب العالقة بال�سل�سلة القيمية الغذائية يف
الإنتاج الزراعي ،ت�صبح حوكمة املوارد الطبيعية (املاء والرتبة
والغابات) �ضرورية ل�ضمان ا�ستدامة ا�سرتاتيجيات تطوير
ال�سل�سلة القيمية (.)Birner, 2009

125

احلليب
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الف�صل 4

تطوير �سال�سل الغذاء
•�إن «ا�سرتاتيجية التنمية الزراعية العربية امل�ستدامة
ت�شدد على احلاجة
للعقدين  ،»2025 - 2005التي ّ
�إلى �إقامة توازن �أف�ضل بني الإنتاج والت�سويق،
فعالية امل�ؤ�س�سات واملزارعني ،ال
بالإ�ضافة �إلى زيادة ّ
�سيما املزارعني ال�صغار ميكن �أن توفّ ر �أ�سا�س ًا جيد ًا
لدمج الفوائد املت�أتية من التجـارة والتكامـل القطـاعي.
وللقيام بذلك ،على املنطقة �أن ترفع من تناف�سية
منتجاتها الزراعية يف ال�سوق الدولية وتعيد تن�شيط
حمرك ًا للتنمية (UN
التجارة الزراعية باعتبارها
ّ
)ESCWA, 2013a

التو�صية  :3اعتماد خطوط توجيهية طوعية
لال�ستثمارات الأجنبية الوا�سعة النطاق يف الأر�ض
يف غياب الإدارة املالئمة ،ميكن �أن ت�شكّ ل هذه اال�ستثمارات
املت�صورة �أو احلقيقية يف
خماطر نتيجة انعدام امل�ساواة
ّ
القدرة على امل�ساومة بني الدولة امل�ستثمرة �أو اجلهات الفاعلة
املكونني من �صغار امل ّالك بالدرجة
وال�سكـان املحلينيّ ،
الأولى ،الذين قد ت�شكّ ل �أر�ضهم جزء ًا من ال�صفقة .ول�ضمان
اتبـاع نهج م�ستدام و�أخالقي للتعامل مع اال�ستثمارات
الأجنبية الوا�سعة النطاق ،يجب �أن ت�ستند االتفاقيات �إلى:

التو�صية  :2حترير التجارة الإقليمية
•ثمةاتفاقوا�سععلى�أنه،نتيجةالرتفاعالأ�سعارالعاملية،
يتطلب حت�سني الأمن الغذائي �إجراءات مالئمة خلف�ض
حد ما
�ضغوط �أ�سعار الأغذية .وميكن حتقيق ذلك �إلى ّ
حمددة
بالت�صدي للق�ضايا املحلية ،من خالل �سيا�سات ّ
ّ
تهدف �إلى حت�سني امل�شرتيات ،واخلدمات اللوج�ستية،
والتخزين ،وممار�سات التخطيط ،واال�ستثمارات
اال�سرتاتيجية يف البنية التحتية للأ�سواق املحلية.
تطور �سال�سل قيمية زراعية متكاملة �إقليمياً،
ولدعم ّ
ميكن �أن ت�ستفيد املنطقة من الأطر الإقليمية القائمة
التي تدعو �إلى تعزيز الأ�سواق وتكاملها على امل�ستويات
الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية.
•لتعزيز �سال�سل توريد الأغذية العربية ،من املهم تعزيز
احلرة العربية من
الت�أثري االقت�صادي ملنطقة التجارة ّ
خالل ت�سهيل التجارة .وي�شمل ذلك تدابري خلف�ض
تكاليف املعامالت ،مبا فيها متطلبـات التوثيق
متعددة ،واملعايري
املفرطة ،والرتاخي�ص من هيئات
ّ
غري الوا�ضحة �أو الذاتية لتطبيق الر�سوم ،والت�أخر
والغمو�ضاملتع ّلقبالتخلي�صاجلمركي.

�أ	.ال�شفافية وامل�شاركة يف املفاو�ضات.
ب .التن�سيق العمودي والأفقي الوثيق جلميع الوزارات
وامل�ؤ�س�سات الوطنية املعنية.
ج .توخي العناية الالزمة قبل �أي اتفاق لإي�ضاح حقوق
الأرا�ضي ،وتكاليف التعوي�ضات ،ومتطلبات البنية
التحتية.
د .احرتام احلقوق القائمة املتعارف عليها يف الأر�ض
واملوارد الطبيعية.
هـ .النظر يف الق�ضايا التوزيعية يف بداية العملية ،على
�أن تكون الفوائد العائدة على املجتمعات املحلية من
اال�ستثمار قابلة للقيا�س بو�ضوح.
و .اال�ستدامة البيئية.
ز .منح الأولوية للأمن الغذائي املحلي والوطني مقابل
طلبات امل�ستثمرين الأجانب ،خ�صو�ص ًا يف �أوقات
احلادة (FAO et al., 2010 and UN
الأزمات الغذائية ّ
.)ESCWA, 2010
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التو�صية � :4إدماج ال�سال�سل القيمية يف خطط
الأمن الغذائي الوطنية واملحلية
•يجب �أن ت�ضمن اخلطط �أن تكون �إ�شارات وت�أثريات
ال�سيا�سات فعالة و�أن ت�ؤدي �إلى الإن�صاف والتنمية
واال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية .وبا�ستثناء
بع�ض الأمثلة امللحوظة (اليمن واململكة العربية
ال�سعودية وم�صر وقطر) ،ال يوجد لدى البلدان
العربية عامة خطط �أمن غذائي �صريحة ومدعومة
�سيا�سي ًا .ومبا �أن هذه اخلطط حت ّتم ان�سجام �سيا�سات
خمتلف القطاعات والوزارات ،بالإ�ضافة �إلى التن�سيق
بني خمتلف امل�ستويات احلكومية ،ف�إن ثمة حاجة
�إلى ا�سرتاتيجيات �شاملة ت�ستوعب على نحو مت�سق
الأولويات احليوية جلميع �أ�صحاب العالقة .وثمة
حاجة على وجه اخل�صو�ص �إلى مبادرات �شاملة
ت�ضم القطاع اخلا�ص (تركّ ز خا�صة على املنتجني
ّ
ال�صغار) ،بالإ�ضافـة �إلى فئات املجتمع املدين املعنية
بالدفاع وتقدمي اخلدمات على امل�ستوى املحلي.
وميكن خ�صو�صـ ًا حتديد عن�صر رئي�سي واحد من
عنا�صر تطوير ال�سل�سلة القيمية يحظى بالأولوية يف
البلدان العربية ،وهو تطوير �أ�سواق املخرجات ،املحلية
واخلارجية على ال�سواء (Ministry of Foreign Affairs
.)of the Netherlands, 2011; World Bank, 2011a
•يف ما يتع ّلق بالدعم ،تنتهي نقا�شات ال�سيا�سات عادة
�إلى حدوث ا�ستقطاب ،بينما ثبت �أن دعم الأغذية
الت�سرب وب�سبب �أخطاء
والوقود مكلف ب�سبب
ّ
حول من ي�شملهم الدعم .وميكن لتدابري احلماية
االجتماعية الأف�ضل ا�ستهداف ًا �أن تكون �أكرث فعالية
وكفاءة يف خف�ض الفقر ،على رغم �أنها تتطلب بناء
القدرات لتحديد الفئات امل�ستحقة والفوائد املالئمة على
نحو ديناميكي (.)Breisinger et al., 2012
•منح الأولوية واحلماية للأ�سواق املحلية ،الر�سمية
�أو غري الر�سمية ،وتقدمي امل�ساعدة لتح�سني الإنتاج
و�إ�ضافة القيمة �إلى املنتجات .وللأ�سواق غري الر�سمية
دور مهم يف الأمـن الغذائي ،ال �سيمـا للفقراء
الريفيني .وبا�ستثناء الق�ضايا املتعلقة بحماية حقوق
الإن�سان والنظافة وال�صحة ذات الت�أثريات ال�سلبية
الوا�ضحة ،يجب �أن يقت�صر دور ال�سلطات العامة على
رعاية هذه الرتتيبات غري الر�سمية ،حيثما �أمكن
ذلك .وميكن �إقامة �صلة بني الأ�سواق الر�سمية وغري
الر�سمية من خالل حت�سني البيئة امل�ؤ�س�سية وهياكل
احلوكمة القائمة.

•تقدمي حوافز مل�شاركة القطـاع اخلا�ص ،من خالل
تنفيذ مبادرات التنمية املحليـة التي تهدف �إلى
حمدد يف ال�سل�سلة القيمية .وميكن
ت�شجيع ن�شاط ّ
جتمعي ل�سل�سلة قيمية غذائية
نهج
�أن ي�ؤدي اعتماد
ّ
مركّ زة �إلى تعزيز تناف�سية ال�سل�سلة القيمية ب�أكملها
وتناف�سيـة الأفراد الفاعلني املعنيني .وميكن �أن
الفيوم مب�صر،
يحدث
التجمع ع�ضوياً ،كما يف واحة ّ
ّ
حيث مت تطوير م�شاريع قائمة على احلرف وامل�شاغل
اخلزفية� ،أو ميكن حتفيزه من خالل التخطيط
والدعم ،كما يف العديد من بلدان �شرق �آ�سيا �أو
وادي ال�سيليكون يف الواليات املتحدة (كومبيوتر،
�إلكرتونيات ،برجميات)� .أما ال�سال�سل القيمية
الغذائية التي ُت�ستهـدف فهي تلك التي ميكـن �أن
توفّ ر �أكرث احتماالت التنمية املحلية ب�سبب �إمكانات
ا�ستحداث الوظائف� ،أو كفاءة الإنتاج� ،أو ظروف
الطلب� ،أو توافر املوارد� ،أو كلفة �إقامة الأعمال ،على
�سبيل املثال ال احل�صر (.)UN ESCWA, 2011
حتدد
•حت�سني البنية التحتية للتخزين والنقل.
ّ
جودة البنية التحتية �أداء ال�سل�سلة القيمية الغذائية،
مبا يف ذلك خف�ض الهدر وتعزيز الأمن الغذائي.
وتقع م�س�ؤولية البنية التحتية الوا�سعة النطاق ،مثل
النقل والتخزين واملـاء والطاقـة ،على احلكومـات،
لأنها �سلـع عامـة .ولكن يجب �إ�شراك القطاع اخلا�ص
خلف�ض الفجـوات ال�سائدة يف البنية التحتية ،من
خالل اعتماد التقنيات املالئمة وتوفري اال�ستثمارات
و�إقامةال�شراكات.

التو�صية  :5تنويع فر�ص التمويل والت�أمني
•لكي توفر ال�سال�سل القيمية الغذائية ال�سلع واخلدمات
املنتظرة ،يجب �أن تتمكّ ن جميع اجلهات الفاعلة من
الو�صول �إلى �آليات التمويل و�إدارة املخاطر املالئمة.
ويحتاجمعظمالفاعلنييفال�سل�سلة�إلىر�أ�سمالعامل
وا�ستثمـاري كاف .لكن يف حني ميتلك امل�شغّ لون
موردو املدخالت
الكبار والأكرث تنظيماً ،مبن فيهم ّ
وامل�صدرون وكبار بائعي
واملعاجلون وبائعو اجلملة
ّ
التجزئة ،القدرة على الو�صول �إلى اخلدمات املالية
ال�سائدة (مثل االئتمانات التجارية والقرو�ض) ،ف�إن
احلـال لي�ست كـذلك للم�شغّ لني ال�صغـار وخ�صو�ص ًا
املزارعني والتجار .وبناء على ذلك ،ف�إن مثل هذه
الطرق املبتكرة توفر اخلدمات املالية الالزمة عند
احلاجة ،وميكن حتقيقها بتقويـة الربامج الر�سمية
وغري الر�سمية القائمة.
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تطوير �سال�سل الغذاء
حتددها �أ�سواق ال�صادرات وكيف ي�ستطيع
ّ التي
.امل�ستهلكوناملحلّيوناال�ستفادةمنها
•اال�ستثمـار �ضروري يف القطاعني العام واخلا�ص
 على القطاع العام �أن.خلف�ض فقد الأغذيـة وهدرها
 مثل تقوية،يركز على اال�ستثمار يف ال�سلع العامة
 وعلى القطاع.البنية التحتية واخلدمات اللوج�ستية
اخلا�ص �أن يركز على فر�ص اال�ستثمار امللمو�سة
يف خمتلف مراحل �سل�سلة التوريد التي ميكن �أن
 وميكن الرتكيز على الت�صديـر.تعطي عائدات كافية
 بالإ�ضافـة �إلى �سال�سل توريد الأغذيـة،واال�ستيـراد
 نظـر ًا �إلى �أن املنطقـة العربيـة كثيفة،املحلية
.اال�سترياد

4 الف�صل

 يف املئة50  حتقيق خف�ض مبقدار:6 التو�صية
يف فقد الأغذية وهدرها يف املنطقة بحلول �سنة
 ان�سجام ًا مع م�ؤمتر الفاو الإقليمي لل�شرق،2024
2014 الأدنى عام
•ثمة حاجة �إلى مزيد من الوعي و�إدارة املخاطر على
 وخ�صو�ص ًا،جميع م�ستويات �سل�سلة توريد الأغذية
يف ما يتعلّق مبمار�سات وتكنولوجيات املحافظة
 وميكن �إجراء.على جـودة الأغذية و�سالمتها
حمالت توعيـة ون�شرها من خالل االت�صـال املبا�شـر
 مع،باملزارعني وال�صناعة الزراعية وامل�ستهلكني
توجيه اهتمام خا�ص لكيفية قيام املنتجني املحليني
يف ال�سال�سل القيمية الغذائية بتطبيق املعايري
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1

�أمين ف� .أبو حديد

البيئة العربية :الأمن الغذائي

ت�شري �أحدث الدرا�سات و�إ�سقاطات النمذجة و�أعمال الر�صد �إلى �أن تغري املناخ �سيكون �إحدى القوى الرئي�سية الدافعة �إلى انخفا�ض م�ستويات
الأمن الغذائي يف العامل العربي خالل العقود القليلة املقبلة .و�ستنجم الت�أثريات الرئي�سية من تدين الإنتاجية الزراعية ،وارتفاع درجات احلرارة،
وانخفا�ض املت�ساقطات ،وزيادة خطر الأحوال اجلوية احلادة وموجات احلر.
وقد ا�ستنتج التقرير التقييمي اخلام�س ( )2014للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ (� )IPCCأن املناطق القاحلة و�شبه القاحلة هي عر�ضة
ب�شكل كبري لتغري املناخ .وبحلول نهاية القرن احلادي والع�شرين� ،ستواجه املنطقة العربية زيادة بواقع � 0.9إلى  4.1درجة مئوية يف معدالت درجات
احلرارة ال�سطحية .و�سترتافق هذه الزيادة مع انخفا�ضات حادة يف املت�ساقطات وزيادات يف التبخر ،ما قد يقل�ص املياه املتوافرة �إلى الن�صف بحلول �سنة
 .2100و�ستف�ضي هذه التغريات املتوقعة �إلى ف�صول �شتاء �أق�صر و�أجف ،وف�صول �صيف �أحر ،وموجات حر بوترية �أعلى ،و�أحوال جوية �أكرث تقلب ًاوحدة.
وتقدم غالبية مناذج الدورة العامة ( )GCMsنظرة مت�شائمة �إلى املنطقة العربية على �صعيد ح�صول تراجع كبري يف املت�ساقطات ،وزيادة يف
التبخر ،وتراجع بالتايل يف جماري املياه ال�سطحية ورطوبة الرتبة .و ُيتوقَّ ع �أن ترتاجع املت�ساقطات بن�سبة ت�صل �إلى  25يف املئة .و�إذا �أُ�ضيف ذلك
رتجم الأمر تراجع ًا حاد ًا بن�سبة  50يف املئة يف جماري املياه ال�سطحية بحلول نهاية القرن.
�إلى زيادة متوقعة يف التبخر بن�سبة  25يف املئة� ،س ُي َ
و�ستكون النتيجة ال�صافية تراجع ًا كبري ًا يف املوارد املائية املتوافرة ،ما يفاقم الظروف احلالية ل�شح املياه.
الزراعة البعلية هي النظام الزراعي املهيمن يف البلدان العربية ،حيث تقل امل�ساحة املروية الإجمالية يف العامل العربي عن  28يف املئة .لذلك
ثمة ترابط وثيق بني الإنتاجية الزراعية ال�سنوية والأمن الغذائي من جهة والتقلب ال�سنوي يف املت�ساقطات من جهة �أخرى ،علم ًا �أن املت�ساقطات
�شهدت تقلبات كبرية يف العقود الأخرية.
وزاد متو�سط درجات احلرارة ال�سطحية يف �شمال �أفريقيا بواقع درجة �إلى درجتني مئويتني بني  1970و 2004بح�سب تقرير  .IPCCوتتعر�ض
املنطقة ب�شكل متزايد حلاالت نق�ص يف املياه .ويف �شمال �أفريقيا ،حيث ُيتوقَّ ع ارتفاع معدل درجات احلرارة بواقع ثالث درجات مئوية �إ�ضافية ،قد
يعاين ما بني  155و 600مليون �شخ�ص �إ�ضايف �إجهاد ًا مائياً ،وترتاجع غالل الذرة مث ًال بني  15و 25يف املئة.
ت�شري التوقعات �أي�ض ًا �إلى �أن تغري املناخ �سيدفع �أ�سعار الغذاء العاملية �إلى االرتفاع ،مع ما لذلك من تداعيات �سلبية على الأمن الغذائي .وتتوقع
م�صر �أن تخ�سر  15يف املئة من حما�صيل القمح اخلا�صة بها �إذا زاد معدل درجات احلرارة درجتني مئويتني ،و 36يف املئة �إذا بلغت الزيادة �أربع
درجات .ويتوقع املغرب �أن تبقى حما�صيله ثابتة حتى �سنة  2030لتنخف�ض بعدئذ ب�سرعة .وت�ستورد غالبية بلدان �شمال �أفريقيا القمح ،وهي
لذلك معر�ضة جد ًا ل�صدمات الأ�سعار وموجات اجلفاف يف بلدان �أخرى .وت�شري نتائج منذجة املحا�صيل �إلى �أن تغري املناخ �سيرتك تداعيات �سلبية
على غالل املحا�صيل يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بحلول �سنة  .2050و�ستواجه املنطقة تراجعات يف الغالل قد ت�صل �إلى  30يف املئة للرز
و 47يف املئة للذرة و 20يف املئة للقمح.
ميكن للعامل العربي �أن يطور جمموعة من اال�ستجابات يف مواجهة تهديد تغري املناخ للأمن الغذائي يف املنطقة .وت�شمل هذه التدابري:
 حت�سني املعرفة مبدى الت�أثر بتغري املناخ وانعكا�ساته على الأمن الغذائي.	�إدخال اعتبارات الت�أثر بتغري املناخ و�إجراءات التكيف يف اال�سرتاتيجيات الزراعية القطاعية. حتقيق التكامل بني تدابري التكيف يف الأمن الزراعي/الغذائي وتدابري التكيف يف القطاع املائي ،مع ربط االثنني بخيارات التخفيف منا�ستهالك الطاقة من خالل العالقة التالزمية بني املياه والطاقة والغذاء.
 -تقدمي حوافز و�أدوات �إدارية منا�سبة للتحول من حما�صيل �شديدة اال�ستهالك للمياه �إلى حما�صيل ذات ب�صمة مائية متدنية.
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�أثر تغري املناخ على الأمن الغذائي

 .Iمقدمة
تغري املناخ يخف�ض توافر املياه ،ويزيد الطلب على املياه
�سيحد كثري ًا من �إنتاجية املحا�صيل يف
من �أجل الري ،مما
ّ
املناطق املت�أثرة .وقد توقعت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)
�أنه نتيجة االحرتار العاملي� ،سوف تت�سارع الدورة املائية �إذ
يزيد ارتفاع درجات احلرارة ن�سبة التبخر من الأر�ض والبحر.
لذلك من املتوقع �أن يرتفع هطول الأمطار يف املناطق املدارية
واملناطق البعيدة عن خط اال�ستواء ،و�أن ينخف�ض يف املناطق
اجلافة �أ�ص ًال ،وهي �شبه القاحلة والقاحلة املتو�سطة البعد عن
خط اال�ستواء ،ويف املناطق الداخلية من القارات الكبرية� .أما
املناطق ال�شحيحة املياه يف العامل ف�سوف ت�صبح عموم ًا �أكرث
جفاف ًا و�أكرث حراً .و�سوف ت�ؤدي انخفا�ضات �صغرية ن�سبي ًا
يف هطول الأمطار �إلى انخفا�ضات �أكرب كثري ًا يف جريان مياه
الأمطار .فعلى �سبيل املثال ،من املتوقع �أن ي�سفر انخفا�ض
املت�ساقطات  5يف املئة يف املغرب عن انخفا�ض يف تدفق املياه
ال�سطحية بن�سبة  25يف املئة (.)FAO, 2011
�شهد الأمن الغذائي يف العامل العربي تاريخ ًا طوي ًال من
ال�ضغوط البيئية واالجتماعية واالقت�صادية .وت�شكل ظروف
القحل ال�سائدة ،واملوارد املائية املحدودة ،والأمناط الزراعية
ال�شاذة،وامل�ستوياتاملتدنيةللمعرفةوالتكنولوجيا ،واالعتماد
على ال�سلع الغذائية امل�ستوردة ،العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر
على نظم الإنتاج الغذائي وتوزعه يف املنطقة العربية.

وقد خل�صت معظم عمليات التقييم احلديثة �إلى �أن املناطق
القاحلة و�شبه القاحلة ح�سا�سة �إلى حد كبري (.)IPCC, 2014
من جهة �أخرى ،ويف م�ؤمتر رفيع امل�ستوى ملنظمة الأغذية
والزراعة ُعقد يف روما يف حزيران (يونيو) � ،2008أكد
املندوبون على �أن الزراعة ال ت�شكـل فقط ن�شاط ًا ب�شري ًا
�أ�سا�سي ًا معر�ض ًا لتغري املناخ ،بل �أي�ض ًا حمرك ًا رئي�سي ًا للتغري
البيئي واملناخي بحد ذاته .وتعترب التغريات املناخية املتوقعة
من بني التحديات الأكرث �أهمية للزراعة يف القرن احلادي
والع�شرين ،ال �سيما بالن�سبة �إلى البلدان النامية واملناطق
القاحلة (.)IPCC, 2014
مع نهاية القرن احلادي والع�شرين� ،سوف تواجه املنطقة
العربية ارتفاع ًا يف حرارة �سطح الأر�ض يرتاوح بني 0.9
و 4.1درجات مئوية .ويرتافق هذا االرتفاع مع انخفا�ضات
حادة يف املت�ساقطات وزيادات يف التبخر ،من املتوقع
�أن تخف�ض املياه املتوافرة مبقدار الن�صف مع حلول �سنة
 .2100و�سوف ت�ؤدي هذه التغريات املتوقعة �إلى ف�صول
أجف ،وف�صول �صيف �أكرث حراً ،وحدوث
�شتاء �أق�صر و� ّ
موجات حر �أكرث تكرار ًا وظواهر مناخية �أكرث تقلب ًا وق�سوة
(.)IPCC, 2013

 .IIالآثار الأ�سا�سية و�أوجه ت�أثر قطاع الزراعة
يف العامل العربي
تن�ش�أ املخاطر املت�صلة بالزراعة وتغري املناخ عن روابط قوية
ومعقدة قائمة بني الزراعة والنظام املناخي ،بالإ�ضافة
�إلى اعتماد الزراعة �إلى حد كبري على املوارد الطبيعية
املحدودة ( .)Abou-Hadid, 2009كما �أن التوزيع ال�سنوي
وال�شهري واليومي للتقلبات املناخية (مثل احلرارة والأ�شعة
واملت�ساقطات و�ضغط بخار املاء يف الهواء و�سرعة الرياح) ي�ؤثر
على عدد من العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية
التي توجه �إنتاجية نظم الزراعة والغابات وم�صايد الأ�سماك
( .)IPCC, 2014وبالن�سبة �إلى نظم الغابات وامل�صايد،
ترتبط درجة الت�أثر مب�ستوى التعر�ض واحل�سا�سية للظروف
املناخية ،وبالقدرة على التكيف مع ظروف متغرية.
ويف ال�سياق ذاته� ،أ�شار ماركو�س ماركـتانر و�آخرون
(� )Marcus Marktanner et al., 2011إلى �أن العالقة
التالزمية بني تغري املناخ والأمن الغذائي معقدة .ويحدد
تقرير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) للعام � 2008أكرث
 100رابط بني تغري املناخ وانعدام الأمن الغذائي .وعلى
وجه اخل�صو�ص ،تتفح�ص «فاو» ت�أثريات الت�سميد بثاين
�أوك�سيد الكربون على تغري املناخ ،والزيادة يف متو�سط درجة
احلرارة العاملية ،وتغريات املت�ساقطات ،والأحداث املناخية
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ملخ�ص الت�أثريات املتوقعة لتغري املناخ على الأمن الغذائي العاملي كما حددها التقرير
التقييمي اخلام�س للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ عام 2014
1.1بناء على كثري من الدرا�سات التي تغطي عدداً كبرياً من املناطق
واملحا�صيل ،كانت الت�أثريات ال�سلبية لتغري املناخ على الغالل
الزراعية �أكرث �شيوع ًا من الت�أثريات الإيجابية.
�2.2أثر تغري املناخ �سلبي ًا على غالل القمح والذرة �إقليمي ًا وعاملياً.
3.3منذ التقرير التقييمي الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ ،ت�شري فرتات متعددة من الزيادات ال�سريعة يف
�أ�سعار الغذاء واحلبوب� ،إثر ظروف مناخية قا�سية يف مناطق
�إنتاج رئي�سية� ،إلى ح�سا�سية الأ�سواق احلالية للظروف
املناخية القا�سية ،بني عوامل �أخرى.
4.4هناك خطر انعدام الأمن الغذائي وانهيار النظم الغذائية
املرتبط باالحرتار واجلفاف والفي�ضانات وتقلبات املت�ساقطات
وق�ساوتها ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة �إلى �أفقر ال�سكان يف املناطق
احل�ضرية والريفية .وهناك �أي�ض ًا خطر خ�سارة �سبل العي�ش
والدخل يف الأرياف نتيجة عدم كفاية الو�صول �إلى مياه ال�شرب
والري وانخفا�ض الإنتاجية الزراعية ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة �إلى
املزارعني والرعاة الذين لديهم ر�أ�س مال زهيد يف املناطق �شبه
القاحلة.
5.5تختلف الت�أثريات املتوقعة بالن�سبة �إلى املحا�صيل واملناطق
و�سيناريوهات التكيف .ويظهر نحو  10يف املئة من التوقعات
للفرتة  2049 – 2030ارتفاع ًا يف الغالل يزيد على  10يف
املئة ،يف حني يظهر نحو  10يف املئة من التوقعات انخفا�ض ًا
يف الغالل يزيد على  25يف املئة ،باملقارنة مع �أواخر القرن
الع�شرين .وبعد �سنة  2050يزداد خطر حدوث ت�أثريات �أكرث
حدة على الغالل ،ويتوقف ذلك على م�ستوى االحرتار.
6.6من املحتمل �أن تت�أثر جميع �أوجه الأمن الغذائي بتغري املناخ،
مبا يف ذلك الو�صول �إلى الغذاء وا�ستخدامه وا�ستقرار �أ�سعاره.
7.7يف �أفريقيا :من املتوقع �أن تنخف�ض �إنتاجية املحا�صيل املرتبطة
بالإجهاد الناجم عن موجات احلر واجلفاف ،ف�ض ًال عن ت�أثريات
�شديدة ال�ضرر على �سبل العي�ش الإقليمية والوطنية والأ�سرية
والأمن الغذائي .وهناك �أثر متوقع �آخر هو ازدياد ال�ضرر الناجت

عن الآفات والأمرا�ض ،وت�أثريات الفي�ضانات على البنية التحتية
للنظام الغذائي.
8.8ما مل تتخذ تدابري للتكيف ،فان �أي زيادة يف درجة احلرارة
املحلية تتعدى درجة مئوية واحدة فوق م�ستواها قبل الثورة
ال�صناعية ُيتوقع �أن تكون لها ت�أثريات �سلبية على الغالل
الرئي�سية (القمح والرز والذرة) يف املناطق املدارية واملعتدلة
على ح ّد �سواء.
�9.9ستحدث هذه الت�أثريات يف �سياق ارتفاع الطلب على املحا�صيل،
الذي ُيتوقع �أن يزداد بنحو  14يف املئة يف كل عقد حتى �سنة
 .2050و�سيت�أثر �إنتاج املحا�صيل بتغري املناخ يف امل�ستقبل ب�شكل
مت�سق و�سلبي يف البلدان القريبة من خط اال�ستواء ،يف حني قد
تكون لتغري املناخ ت�أثريات �إيجابية �أو �سلبية يف املناطق ال�شمالية.
�1010ست�ساهم التغريات يف درجة احلرارة واملت�ساقطات ،من دون
�أخذ ت�أثريات ثاين �أوك�سيد الكربون يف االعتبار ،يف ازدياد الأ�سعار
العاملية للغذاء بحلول �سنة  ،2050وتراوح الزيادات املقدرة
بني  3و 84يف املئة.
1111وفق �سيناريوهات م�ستويات مرتفعة من االحرتار ،ت�ؤدي
�إلى زيادات يف متو�سط درجة احلرارة املحلية تراوح بني 3
و 4درجات مئوية �أو �أكرث ،تفرت�ض النماذج املبنية على النظم
الزراعية احلالية ت�أثريات �سلبية كبرية على الإنتاجية الزراعية
وخماطر كبرية على الإنتاج والأمن الغذائيني العامليي.
1212الفوائد املتوقعة للتكيف مع تغري املناخ هي �أكرب للمحا�صيل
يف املناطق املعتدلة مما يف املناطق املدارية �أو القاحلة .والنظم
الزراعية القائمة على القمح هي �أكرث تكيف ًا من املحا�صيل الأخرى.
ُ 1313يعتقد على نطاق وا�سع �أي�ض ًا �أن التقلبات واالجتاهات يف �إنتاج
الغذاء �أدت دوراً يف تغريات الأ�سعار الأخرية ،علم ًا �أن ارتفاعات
الأ�سعار احلادة غالب ًا ما تلت ظروف ًا مناخية قا�سية يف البلدان
املنتجة الرئي�سية .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،ازداد احتمال وقوع بع�ض
هذه الأحداث املناخية القا�سية نتيجة االجتاهات املناخية
(.)IPCC, 2014
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•قد يفاقم التفـاوت االجتماعي القائم بني ال�سكان
الأغنياء وال�سكان املهم�شني.
•ي�ؤثر يف �صحة املوا�شي و�إنتاجيتها.
•ي�ؤثر �سلب ًا على �إمدادات الأ�سماك.
•يقلل من توافر مياه ال�شرب وجودتها (خ�صو�ص ًا يف
بلدان مثل اليمن والأردن وليبيا).

ويف ما يتعلق بالو�صول اىل الغذاء،
ف�إن تغري املناخ:
•قد يقلل من فر�ص الو�صول �إلى الغذاء للنا�س الذين
تعتمد �سبل عي�شهم على الزراعة واملوا�شي والغابات
وم�صايد الأ�سماك (خ�صو�ص ًا �صغار مالكي الأرا�ضي
ومزارعي الكفاف واملزارعني الذين يعتمدون على
مياه الأمطار والرعاة).
•ي�ؤدي �إلى فقدان �سبل العي�ش لدى �سكان املدن
(الظروف املناخية القا�سية واجنـراف الرتبة
ال�ساحلية والفي�ضانات) ،ونتيجة لذلك قد يقلل من
فر�ص و�صول �سكان املدن املت�أثرين �إلى الغذاء.
•قد يقلل من الو�صول �إلى مياه ال�شرب.

الأكرث ق�ساوة على �أ�صول النظم الغذائية ،والن�شاطات
املتعلقة بالنظم الغذائية ،ونتائج الأمن الغذائي ،والرفاهية
( .)FAO 2008, p. 14-19ويف ما ي�أتي جمموعة خمتارة من
الروابط بني تغري املناخ والأمن الغذائي:

يف ما يتعلق بتوافر الغذاء ،ف�إن تغري املناخ:

•ي�ؤدي الى اجتاه ت�صاعدي لأ�سعار الغذاء ويزيد درجة
تقلبها.
• يخلق فقر ًا لدى املجتمعات الريفية.
•قد يثري نزاع ًا داخلي ًا وخارجي ًا يعيق الو�صول الى
الأ�سواق.

ويف ما يتعلق با�ستخدام الغذاء ،ف�إن تغري املناخ:

•ي�ؤثر �سلب ًا على قواعد املعي�شة الريفية من خالل
انخفا�ض توافر املياه ،وتعرية الرتبة ،والت�صحر والتملح
(خ�صو�ص ًا بالن�سبة �إلى الأرا�ضي الزراعية ال�ساحلية)،
وموجات اجلفاف ،والفي�ضانات ،وحرائق الغابات.

يقو�ض توافر الغذاء وكفـاءة ا�ستخدامه من خالل
• ّ
عوامل مثل الإجهاد احلـراري والأمـرا�ض و�سوء
التغذية وتدهور الأو�ضاع ال�صحية.

•يزيد م�شاكل الآفات والأمرا�ض (اجلراد وال�صد�أ الأ�صفر
وما �شابه ذلك).

•يزيد التناف�س على اخلدمات ال�صحية العامة
ال�ضئيلة.

•قد يخف�ض الإنتاج الزراعي.

•يزيد احتمال تف�شي الأمرا�ض ب�سبب الأوبئة الناجتة
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عن �أمرا�ض التي ينقلها الغذاء واملاء ،مثل الكولريا
واملالريا والديزنطاريا و�سواها.

ويف ما يتعلق با�ستقرار الإمدادات الغذائية
وا�ستمرارها ،ف�إن تغري املناخ:
•يعيق التوافر املتوا�صل من خالل القيود التجارية التي
تُفر�ض ا�ستجابة للكوارث التي ي�سببها تغري املناخ.
•ي�ؤدي �إلى انهيـار �شبكات الأمـان االجتماعي �إذا
مل يتكاف�أ ا�ستحداث حيز مـايل مع ارتفاع حاجات
امل�ساعداتاالجتماعية.
�أ�شارت «فاو» (� )2011إلى �أن تغري املناخ يتجلى يف
املنطقة العربية من خالل�( :أ) ارتفاع درجات احلرارة،
(ب) انخفا�ض املت�ساقطات( ،ج) ارتفاع م�ستوى البحر،
(د) ازدياد تكرار وا�شتداد الأحداث املناخية القا�سية مثل
اجلفاف والفي�ضانات .فقد ازداد معدل درجات احلرارة
ال�سطحية يف �شمال �أفريقيا ما بني درجة ودرجتني
مئويتني بني عامي  1970و.)IPCC, 2007( 2004
وتتعر�ض املنطقة ب�شكل خا�ص لنواق�ص مائية .يف �شمال
�أفريقيا ،مع ارتفاع احلرارة  3درجات مئوية ،قد يعاين
� 155إلى  600مليون �شخ�ص �إ�ضايف زيادة يف الإجهاد
املائي ،يف حني قد تهبط غالل الذرة بن�سبة ترتاوح بني
 15و 25يف املئة ( .)FAO, March 2008وي�ؤثر تغري
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املناخ على م�ستويني )1( :احلاالت الطارئة التي يخلقها
ازدياد حدوث موجات جفاف وفي�ضانات )2( ،البداية
البطيئة ،لكن التدريجية ،للتغري يف متو�سط درجات
احلرارة واملت�ساقطات الذي ي�سفر عن انخفا�ض الغالل
ال�سنوية ،مما ي�ضغط �إلى حد �أبعد على �آليات التكيف
املجهدة �أ�ص ًال لدى املزارعني والرعاة الذين يكافحون من
�أجل البقاء .وباال�ضافة �إلى متليح الأرا�ضي اخل�صبة ،ف�إن
ارتفاع م�ستويات البحار �سوف يخف�ض الإنتاجية الزراعية
يف مناطق دلتا النيل ب�سبب ازدياد ملوحة املياه .فمنطقة
الدلتا ،التي توفر  60يف املئة من الإنتاج الزراعي يف م�صر،
معر�ضة �إلى حد كبري الرتفاع م�ستوى البحر يف امل�ستقبل
( .)IPCC, 2007وجهود التكثيف والتو�سع الإ�ضافية التي
تقوم بها م�صر �سوف تعرت�ضها عوامل �أخرى اعتربت «فاو»
حتد من احتماالت ازدياد الإنتاجية الزراعية (WFP,
�أنها ّ
 .)2008وت�شري بيانات املنظمة العاملية للأر�صاد �إلى �أن 80
يف املئة من الكوارث يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لها
عالقة باملناخ ( .)IASC, 2009وميكن تلخي�ص التغري يف
معدل درجات احلرارة والإنتاج الزراعي يف بع�ض البلدان
العربية يف اجلدول .1
ي�شكلجمموعامل�ساحةاملزروعةحالي ًايفاملنطقةالعربيةنحو
 5يف املئة من جمموع امل�ساحة املزروعة يف العامل ،كما ميثل
نحو  5يف املئة من جمموع م�ساحة العامل العربي (FAO,
 .)2008bوت�ص َّنف معظم الأرا�ضي العربية كمناطق قاحلة
جد ًا و�شبه قاحلة وقاحلة (� .)WRI, 2002أما العالقة بني

التغري يف معدل درجات احلرارة والإنتاج الزراعي
التغري يف معدل درجات احلرارة(درجة مئوية)

البلد

حالي ًا

يف امل�ستقبل

1990-1961

2099-2070

التغري يف الإنتاج ()٪
2080

التغري
من دون ت�سميد
كربوين

مع ت�سميد
كربوين

اجلزائر

22.67

27.81

5.14

–36.0

–26.4

�إيران

17.26

22.63

5.37

–28.9

–18.2

العراق

20.86

26.16

5.30

–41.1

–32.2

ال�سعودية

24.57

29.3

4.73

–21.9

–10.2

�سورية

17.48

22.19

4.71

–27.0

–16.0

اليمن

23.77

27.72

3.95

–28.2

–17.0

املغرب

17.43

21.91

4.48

–39.0

–29.9

امل�صدر:

Cline (2007).
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�أثر تغري املناخ على الأمن الغذائي

وتغي املناخ :جتربة الإمارات العربية املتحدة
الأمن الغذائي رّ
ثاين الزيودي
يواجه العامل العربي حتديات حرجة يف �ضمان �أمنه الغذائي .فهو
امل�ستورد ال�صايف الأكرب يف العامل للمنتجات الأ�سا�سية مثل احلبوب
التو�سع يف الإنتاج
وال�سكر ،وانخفا�ض موارد املياه يف املنطقة يعني �أن
ّ
الزراعي �صعب ،كما �أن النم ّو ال�سكاين يعني وجوب �إطعام املزيد من
ال�سكان كل عام .ت�شكل دولة الإمارات العربية املتحدة حالة مثالية لهذا
التح ّدي من ع ّدة وجوه .ف�إمكانات الإنتاج الزراعي منخف�ضة يف الدولة،
وت�شكّ ل الأمطار التي ميكنها االعتماد عليها �أقل من واحد يف املئة من
احتياجاتها املائية .وذلك يعني �أن �أمنها الغذائي يعتمد على الأ�سواق
العاملية .ويعترب الأمن الغذائي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ق�ض ّية
�سيا�سة خارجية.
و�ضعت دولة الإمارات العربية املتحدة يف ال�سنوات الأخرية جمموعة
وا�سعة من ال�سيا�سات والتدابري ل�ضمان ا�ستقرار االمدادات الغذائية
ب�أ�سعار حمتملة على املدى الطويل ،ترتاوح بني زيادة الإنتاج الزراعي
املحلي وحيازة � ٍ
أرا�ض زراعية �أجنبية .ويف الوقت نف�سه ي�ؤثّر تغيرّ املناخ
على الإنتاج الزراعي العاملي ،ويتوقّ ع �أن يزداد �سوءاً يف العقود القادمة.
لذا على دولة الإمارات العربية املتحدة �أن تت�ص ّدى لهذه التح ّديات من
الفعالة يف املفاو�ضات
خالل اتباع نهج �إ�سرتاتيجي متوازن ،وامل�شاركة ّ
الدولية ذات ال�صلة.

حدود الإنتاج املحلي
ت�ستورد دولة الإم��ارات العربية املتحدة حالي ًا نحو  90يف املئة من
احتياجاتها من املنتجات الغذائية .ويرجع ذلك �أ�سا�س ًا �إلى وجود الدولة
يف بيئة �شديدة اجلفاف ال تالئم الإنتاج الزراعي .فاالفتقار �إلى موارد
متو�سط ت�ساقط الأمطار عن  100مم
املياه العذبة ال�سطحية (يقل
ّ
�سنوياً) ،وارتفاع درجات احلرارة يف �أ�شهر ال�صيف ،وقلّة توافر الأرا�ضي
الزراعية املالئمة للزراعة ،عوامل حت ّد الإنتاج الزراعي املحلي ب�أقل من
 1يف املئة من �إجمايل الناجت املحلي .ويتوقّ ع �أن تُ �ستنزف املياه اجلوفية،
وهي امل�صدر الرئي�سي امل�ستخدم للزراعة ،يف �أوا�سط القرن احلادي
والع�شرين �إذا ا�ستم ّر مع ّدل اال�ستخراج احلايل .وال يعترب �إدخال زيادة
كبرية يف ا�ستخدام م�صادر املياه الأخرى ،مثل املياه املحالة ،يف الزراعة
خياراً قاب ًال للتطبيق من الناحيتني االقت�صادية والبيئية .لقد اتخذت
دولة الإمارت العربية املتحدة العديد من اخلطوات املهمة لتح�سني
الإنتاج الزراعي املحلي من خالل االنتقاء الأف�ضل للمحا�صيل (كالإنهاء
التدريجي لزراعة ع�شب الرود�س الكثيف اال�ستهالك للمياه باعتباره
علف ًا للحيوانات) ،وزي��ادة كفاءة املياه (كتعزيز الري بالتنقيط)،
و�إدخال تقنيات جديدة (ك�إدخال الزراعة املائية) .وتقوم جهات مثل

م�صدر با�ستك�شاف خيارات جديدة كالطاقة املتج ّددة لتحلية املياه من
�أجل حت�سني اجلدوى االقت�صادية والب�صمة البيئية املرتبطة بعمليات
حتلية املياه .وعلى الرغم من فائدة هذه اجلهود ،ف�إن الإنتاج الزراعي
املحلي ال ميكن �أن يرتفع �إلى م�ستوى االكتفاء الذاتي .و�ست�ستمر
دولة الإمارات العربية املتحدة يف االعتماد ال�شديد على واردات الغذاء
يف امل�ستقبل املنظور ،وعليها اتخاذ تدابري �إ�سرتاتيجية للتخفيف من
املخاطر امل�صاحبة.

تغي املناخ
املوارد الغذائية العاملية وت�أثريات رّ
لدولة الإمارات العربية املتحـدة قاعـدة توريد وا�سعة ومتوازنـة نوع ًا
ما يف جميع املناطق اجلغرافية .وت�ست�أثر البلدان امل��و ّردة اخلم�سة
الكربى ب�أقل من ن�صف الواردات الغذائية الإجمالية تقريب ًا .الهند على
�سبيل املثال هي من املو ّردين الغذائيني الرئي�سيني لدولة الإمارات
العربية املتحدة ،وت�تراوح ح�صتها تقريب ًا بني  15و 20يف املئة من
الإجمايل ،متفاوتة بني �سنة و�أخرى .وقد مت اال�ستحواذ على � ٍ
أرا�ض �أو
ا�ستئجارها ،يف بلدان مثل ال�سودان واملغرب وباك�ستان ،لتوفري مورد
غذائي م�ضمون لدولة الإمارات العربية املتحدة .لكن ب�صرف النظر
عن م�صادر املنتجات الغذائية ،ف�إن جميع املناطق �ستت أ�ثّر بتبعات تغيرّ
املناخ ،مبا يف ذلك انخفا�ض املحا�صيل ب�سبب تزايد اجلفاف والفي�ضانات،
تف�شي احل�شرات .على �سبيـل
بالإ�ضافة �إلى تلف املحا�صيل الناجم عن ّ
غ
بت
املعني
الدويل
احلكومي
املثال ،يتوقّ ـع تقريـر �صـادر عن الفريق
يرّ
املناخ ب�أن يتع ّر�ض الإنتاج الزراعي يف العديد من البلدان الأفريقية
«خلطر �شديد» و�أن تنخف�ض املحا�صيل الزراعية املروية مبياه الأمطار
�إلى الن�صف يف بع�ض البلدان بحلول �سنة .)IPCC, 2007( 2020
ويتوقّ ع على نحو مماثل �أن تنخف�ض املحا�صيل يف �آ�سيا الو�سطى
وجنوب �آ�سيا بنحو  30يف املئة بحلول �سنة .)IPCC, 2007( 2050
وقد ت�أثّرت بع�ض املناطق بالفعل ،كما تبينّ بتك ّرر الفي�ضانات يف الهند
وباك�ستان يف ال�سنوات الأخرية .وت�شري بع�ض التقديرات �إلى �أن تغيرّ
املناخ �سيت�س ّبب بنحو ن�صف االرتفاعـات املقـ ّدرة يف �أ�سعار منتجات
غذائية �أ�سا�سية بحلول �سنة  2050مثل ال��ذرة والأرز والقمح
( .)Nelson et al., 2010وبالنظر �إلى ارتفاع الطلب على الغذاء حمليـ ًا
وعامليـ ًا ب�سبب النمـ ّو ال�سكـاين ،بالإ�ضافة �إلى ارتفاع الطلب العاملي على
املنتجات الغذائية الكثيفة املوارد (كاللحم) ،ف�سرتتفـع حت ّديـات الأمن
الغذائي التي تواجههـا دولة الإمـارات العربيـة املتحـدة.

وتغي املناخ
العوامل الرئي�سية
ّ
للت�صدي للأمن الغذائي رّ
هناك عدد من العوامل الرئي�سية ل�ضمان الأمن الغذائي يف مواجهة
تغيرّ املناخ� .أوالً ،على جميع البلدان بذل اجلهود للح ّد من انبعاثات
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غازات الدفيئة والتك ّيف مع ت�أثريات تغيرّ املناخ ،ال �سيما حيث يتوقّ ع
�أن يت�أثر الإنتاج الزراعي .ويجب �أن تكون االتفاقية الدولية للمناخ،
التي �ستفتح للمفاو�ضات يف �سنة  2015با�سم اتفاقية الأمم
فعالة وطموحة .ثانياً ،على
املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغيرّ املناخّ ،
دولة الإمارات العربية املتحدة �أن ت�ستثمر �إ�سرتاتيجي ًا لتنويع املوارد
الغذائية وحت�صينها� ،آخذة يف احل�سبان الت�أثريات املحتملة لتغيرّ املناخ
والعوامل الأخرى .ثالثاً� ،ستوا�صل دولة الإمارات العربية املتحدة
دعم نظام جتاري منفتح متع ّدد الأطراف وقائم على القوانني ،ودعم
البلدان النامية امل�ص ّدرة للمنتجات الزراعية يف امل�ساواة يف حرية
الو�صول �إلى الأ�سواق واحل�صول على امل�ساعدة التقنية الالزمة.
رابعاً ،حتديد الأهداف العاملية مهم يف �إن�شاء �أر�ضية م�شرتكة .وعندما
يتم االتفاق على جمموعة «�أهداف التنمية امل�ستدامة» ال�شاملة التي
ت�ضعها الأمم املتحدة ،ف�إنها �ست�ساعد البلدان يف الت�ص ّدي اجلماعي
لق�ضايا مهمة مثل الأمن الغذائي وتغيرّ املناخ يف العقود القادمة.

تو�صيات
لقد فعلت الإمارات العربية املتحدة الكثري يف ما يتعلّق بالنقاط
الواردة �أعاله .وهي نا�شطة يف �إطار الأمم املتحدة يف الدعوة �إلى
اتفاقية للمناخ و�أهداف التنمية امل�ستدامة .وت� ّؤدي دوراً رئي�سي ًا يف
تطوير التكنولوجيا النظيفة وا�ستخدامها من خالل جهات فاعلة
رائدة مثل م�صدر .كما �أنها اعتمدت جمموعة وا�سعة من امل�سارات
يف اال�ستثمارات الزراعية اخلارجية ،ودعمت املباحثات التجارية
حت�صن دولة
الثنائية واملتع ّددة الأطراف .لكن يجب بذل املزيد كي ّ
الإمارات العربية املتحدة �أمنها الغذائي .وال ب ّد من و�ضع �إ�سرتاتيجية
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وطنية للأمن الغذائي قائمة على االتفاقيات واال�ستثمارات الدولية.
ووزارة اخلارجية ،بالتعاون الوثيق مع ال�شركاء املحل ّيني والدوليني،
ٍ
متنام يف تعزيز الأمن الغذائي للدولة يف ال�سنوات
م�ستع ّدة لأداء دور
املقبلة.
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�أثر تغري املناخ على الأمن الغذائي
امل�ساحة املزروعة وال�سكان فهي من التحديات الأ�سا�سية التي
تواجه الإنتاج الغذائي يف املنطقة .وترتاجع ح�صة الأر�ض
للفرد الواحد �سنوي ًا كنتيجة ملعدالت النمو ال�سكاين ال�سريعة
وللتح�ضر ( .)AOAD, 2008ومع حلول العام  ،2007كان
معدل ح�صة الأرا�ضي الزراعية يف املنطقة العربية نحو
 0.23هكتار للفرد الواحد ،وهو معدل �أدنى قلي ًالمناملعدل
العاملي البالغ  0.24هكتار للفرد الواحد.
�أما النظام الزراعي ال�سائد يف البلدان العربية فهو الزراعة
البعلية ،حيث يقل جمموع امل�ساحة املروية عن  28يف
املئة ( .)FAO, 2008bوبالتايل ،ف�إن الإنتاجية الزراعية
ال�سنوية والأمن الغذائي مرتبطان �إلى حد كبري بالتقلب
ال�سنوي للمت�ساقطات ،التي �أظهرت تغيرّ ات كربى يف
العقود الأخرية ( .)Abou-Hadid, 2006وتتمثل الزراعة
املروية ب�شكل وا�سع يف بلدان �شبه اجلزيرة العربية وم�صر،
حيث ت�شكل الزراعة املروية بالكامل ن�سبة  100يف املئة من
جمموع امل�ساحة املزروعة يف الأولى و 95يف املئة يف الثانية.
و�أظهرت الإنتاجية الزراعية ملعظم املحا�صيل زيادات ملحوظة
خالل ال�سنوات الأخرية .وي�شري م�ؤ�شر الإنتاج الغذائي للفرد
(� )PCFPIإلى ا ُملخرج الغذائي ،با�ستثناء علف احليوانات،
لقطاع الزراعة يف بلد ما ،بالن�سبة �إلى الفرتة الأ�سا�س 1999
–  .)FAO, 2008b( 2001وقد تبني �أن قيمة م�ؤ�شر الإنتاج
الغذائي للفرد يف املنطقة العربية ارتفعت من  99.8عام
� 2003إلى  112.3عام  ،2005وهي زيادة بن�سبة  13يف
املئة ،بينما ارتفعت القيم العاملية للم�ؤ�شر خالل ال�سنوات
نف�سها بن�سبة  20يف املئة ( .)AOAD, 2008وقد حت�سنت
�إنتاجيات حما�صيل الزراعة املروية يف املنطقة العربية بفعل
التحول �إلى �أ�صناف م�ستنبتة جديدة ،وتطبيق تكنولوجيات
حديثة ،وحت�سني برامج الإدارة .وحتقق بع�ض البلدان
العربية مثل م�صر الآن بع�ض �أعلى الإنتاجيات يف العامل.
ومع ذلك ،ف�إن غالبية البلدان العربية تعاين من م�شاكل
جدية يف الإنتاج الزراعي نتيجة حمدودية املوارد االقت�صادية،
وانخفا�ض م�ستويات التكنولوجيا ،و�أمناط املحا�صيل
املحدودة ،والقيود وال�ضغوط البيئية (.)Agoumi, 2001
وتتوقع الفاو (� )2005أن ترتاجع معدالت منو الإنتاج
الزراعي العاملي من  2.2يف املئة �سنوي ًا خالل ال�سنوات
الثالثني املا�ضية �إلى  1.6يف املئة �سنوي ًا خالل الفرتة بني
 2000و ،2015و 1.3يف املئـة �سنوي ًابني2015و،2030
و 0.8يف املئة �سنوي ًا بني  2030و .2050لكن هـذا يعني
زيادة بن�سبـة  55يف املئة يف �إنتاج املح�صول العاملي مع
حلول  2030وزيادة بن�سبة  80يف املئة حتى �سنة 2050
(باملقارنة مع الفرتة بني  1999و .)2001ولت�سهيل هذا

النمو يف الإنتاج عاملي ًا ،يجب �إدخال  185مليون هكتار
من �أرا�ضي املحا�صيل البعلية ( +19يف املئة) و 60مليون
هكتار من الأرا�ضي املروية ( +30يف املئة) �إلى دائرة
الإنتاج .وي�شكّ ل ا�ستخدام الأرا�ضي املو�سع والتكنولوجيا
املح�سنة ال�سببني الأ�سا�سيني يف امل�ساهمة باالرتفاع املتوقع
َّ
يف الغالل .ويتوقع �أن ترتفع غالل احلبوب يف البلدان
النامية من  2.7طن  /هكتار حالي ًا �إلى  3.8طن  /هكتار
�سنة  .)FAO, 2005( 2050وبالرغم من هذه التح�سينات
الإجمالية ،تبقى م�شاكل هامة تتعلق بالأمن الغذائي بحاجة
�إلى معاجلة على امل�ستويني املحلي والوطني .فاملناطق التي
وتردي ًا يف املوارد الطبيعية
ت�شهد معدالت منو �سكاين عالية ّ
�سوف ت�ستمر على الأرجح يف مواجهة معدالت عالية من
الفقر وانعدام الأمن الغذائي (.)Alexandratos, 2005
وي�شدد كا�سمان و�آخرون ( )Cassman et al., 2003على
�أن تغيرّ املناخ �سوف يزيد التحدي املزدوج املتمثل يف تلبية
الطلب على الغذاء ويف الوقت نف�سه ا�ستمرار اجلهود حلماية
املوارد الطبيعية وحت�سني النوعية البيئية يف هذه املناطق.
ح�سن �إنتاج جداول بالتوقعات املناخية املو�سمية ون�شرها
َّ
قدرة الكثري من مديري املوارد على ا�ستباق التقلبية املناخية
والتخطيط لها (� .)Harrison, 2005إال �أن امل�شاكل املت�صلة
بالأمرا�ض املعدية والنزاعات والعوامل املجتمعية الأخرى،
قد تخفّ �ض القدرة على اال�ستجابة �إلى التقلبية املناخية
وتغيرّ املناخ على امل�ستوى املحلي ،مما يزيد من درجة الت�أثر
متت على
احلالية .كما �أن ال�سيا�سات واال�ستجابات التي ّ
التكيفات املحلية
امل�ستويني الوطني والدويل ت�ؤثر �أي�ض ًا على ّ
( .)Salinger, et al., 2005فال�سيا�سات الزراعية الوطنية
غالب ًا ما تو�ضع على �أ�سا�س املخاطر واحلاجات والقدرات
املحلية ،وعلى �أ�سا�س الأ�سواق الدولية والتعريفات والدعم
واالتفاقات التجارية (.)Burton and Lim, 2005
يعترب التوازن املائي والظواهر املناخية القا�سية عاملني
�أ�سا�سيني لكثري من الت�أثريات على الزراعة والغابات.
فمعظم البلدان العربية تت�سم مبوارد مائية حمدودة
ويقدر جمموع املوارد املائية
وبطلبات عالية على املياه.
َّ
املتجددة ال�سنوية يف العامل العربي بنحو  460كيلومرت ًا
مكعباً� ،أو ما يقارب  0.9يف املئة من موارد املياه املتجددة
�سنوي ًا يف العامل .فعلى �أ�سا�س املوارد املائية ال�سنوية للفرد
الواحد ،تواجه البلدان العربية كلها حالة مائية ح�سا�سة،
با�ستثناء موريتانيا والعراق وجزر القمر وال�صومال التي
تتمتع مبوارد مائية متجددة تفوق  1500مرت مكعب
للفرد يف ال�سنة .ويواجه ال�سودان ولبنان يف الوقت
احلا�ضر �إجهاد ًا مائي ًا (� 1000إلى  1500مرت مكعب
للفرد يف ال�سنة) ،بينما تعاين بقية البلدان العربية �شح ًا
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يف املياه (�أقل من  1000مرت مكعب للفرد يف ال�سنة)
(تقرير «�أفد»  ،2010واجلدول  6يف الف�صل الأول من
تقرير «�أفد»  .)2014وي�ست�أثر قطـاع الزراعـة بنحو 80
يف املئـة من جمموع املوارد املائية يف العامل العربي� .إال �أن
فعالية ا�ستخدام املياه يف قطاع الزراعة منخف�ضة يف معظم
البلدان العربية (.)Montazar et al., 2007
يتوقع العلماء �أن النظام الريحي املناخي الذي يجلب
املت�ساقطات �إلى �شمال �أفريقيا و�شرق البحر املتو�سط �سوف
ينحرف �شماالً ،ما ي�ستبعد جزء ًا كبري ًا من املت�ساقطات
ال�ضعيفة �أ�صالً .هذا املنظور ال�سيئ يجعل من ال�ضروري
للبلدان العربية �أن تتخذ �إجراءات فعالة وطويلة املدى لردم
الفجوة املت�سعة بني الطلبات املرتفعة على املياه واملوارد
املائية امل�ستنزفة واملتال�شية (.)AFED, 2010
وت�شري توقعات الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
( )IPCCللقرن احلادي والع�شرين �إلى مزيد من االحرتار
يف جميع الف�صول ،يف حني تظهر املت�ساقطات بع�ض
التغريات الإقليمية الفرعية املميزة واملتوقفة على الف�صول،
والتي تت�سم بتبعرث يف النماذج .ويف ال�شتاء (من ت�شرين
الأول � /أكتوبر �إلى �آذار  /مار�س) وال�صيف (من ني�سان

� /أبريل �إلى �أيلول � /سبتمرب) على حد �سواء ،من املتوقع
�أن تنخف�ض املت�ساقطات عموماً .لكن يبدو �أن املناطق
الواقعة على البحر املتو�سط قد ت�صبح �أجف ،و�أن التغريات
املحتملة يف املت�ساقطات بالن�سبة �إلى الأرا�ضي الداخلية هي
�أقل و�ضوحاً ،و�أن االنحراف ال�شديد نحو ال�شمال قد ينطوي
على زيادة يف املت�ساقطات يف �أق�صى جنوب �شبه اجلزيرة
العربيـة .وعموماً ،ت�شري التوقعـات مع نهايـة القرن
(� )2100 – 2081إلى تغري اجمايل قليل ،لكن مع ميل
�إلى مت�ساقطات منخف�ضة ،خ�صو�ص ًا يف �سيناريوهات احلد
العايل (.)IPCC, 2013
تتوقع غالبية مناذج الدورة العاملية ( )GCMsم�ستقب ًال �سيئ ًا
للمنطقة العربية ،يتمثل يف انخفا�ض كبري يف املت�ساقطات،
وزيادة يف التبخر ،وانخفا�ض الحق يف تدفق املياه ال�سطحية
ورطوبة الرتبـة .ومن املتوقـع �أن تنخف�ض املت�ساقطـات
بن�سبة ت�صل �إلى  25يف املئة وترتجم انخفا�ض ًا كبري ًا يف
اجلريان ال�سطحي ن�سبته  50يف املئة بحلول نهاية القرن.
و�سيكون الأثـر ال�صايف انخفا�ض ًا كبري ًا يف املوارد املائية
املتوافرة يفاقم ظروف ال�شح املائي احلايل (.)AFED, 2010
�أبرزت درا�سـات حديثة ت�أثريات �سلبيـة كثـرية لتغيـر

139

140

الف�صل 5

�أثر تغري املناخ على الأمن الغذائي

عر�ض للأثر املحتمل لتغري املناخ على الزراعة يف بلدان عربية خمتارة
فيديل بريينغريو
ُيتوقع �أن ي�ؤثر تغري املناخ على الزراعة يف املنطقة بطريقة �أو �أخرى .يف
ما ي�أتي عر�ض موجز للأثر املتوقع لتغري املناخ على الزراعة يف بلدان
عربية خمتارة.
يف م�صرُ ،يتوقع �أن ي�ؤدي تغري املناخ الى تخفي�ض الغالل الزراعية
ملعظم املحا�صيل .ويتوقع �أن تكون غالل القمح �أدنى مبا ي�صل الى 9
يف املئة بحلول �سنة  2030وبنحو  20يف املئة بحلول �سنة .2060
وعلى رغم هذا االنخفا�ض يف م�ستويات الغالل ،يتوقع �أن يرتفع
الدخل ال�شامل للمزارع نتيجة لالرتفاع املتوقع يف الأ�سعار العاملية
لل�سلع ،الذي �سوف ي�ستفيد منه املزارعون املعتمدون على ال�سوق
فيما ي�سوء و�ضع مزارعي الكفاف وفقراء املدن والو�ضع ال�شامل للأمن
الغذائي يف م�صر (.)Smith et al., 2013

يف الأردن ،يتوقـع ارتفاع م�ستويات ا�ستهالك امليـاه بحلول �سنة
 2030نتيجة النمو ال�سكاين .لكن البلد هو من الأكرث �شح ًا باملياه
يف العامل ولذلك ف�إن التو�سع يف الري حمـدود ب�شكـل كبري ما مل يتم
تطوير م�صـادر جديدة للمياه (مثل معاجلـة املياه املبتذلة و�/أو
حتلية املياه املاحلة) .ومع �أن الغالل الزراعية قد ترتفع قلي ًال ب�سبب
الت�أثريات الإيجابية الزدي��اد تركيز ثاين �أوك�سيد الكربون نتيجة
تغري املناخ ،ف�إن القيود املائية ال�صارمة �ستكون املحدد الرئي�سي
للأنتاج الزراعي والغذائي ،خ�صو�ص ًا �أن الأردن بلغ فع ًال ح ّد قدرته
التكنولوجية نظراً الى �أن النظم احلديثة املكيفة ال�ضغط مت تركيبها
يف جزء كبري من م�ساحتـه املرويـة (;Varela-Ortega et al., 2013
.)Verner et al., 2013
يف لبنان ،يتوقع �أن ترتفع درجات احلرارة وتنخف�ض املت�ساقطات
ويرتاجع الغطاء الثلجي ،ما قد يزيد حدوث موجات جفاف وحر
وحرائق .وهذه �سوف ت�ؤثر �سلب ًا على الغالل الزراعية حيث حتدد
بع�ض التقييمات ،على �سبيل املثال ،انخفا�ضات يف بع�ض الغالل ت�صل
�إلى  80يف املئة خ�صو�ص ًا بالن�سبة الى املحا�صيل الأكرث ه�شا�شة مثل
ال�شمندر ال�سكري والكرز والعنب لكن �أي�ض ًا القمح .وقد ي�ؤدي ارتفاع
درجات احلرارة �أي�ض ًا الى انقطاع �إنتاج حما�صيل املناطق املعتدلة
التي �ستحل مكانها حما�صيل مدارية (.)Verner et al., 2013
يف املغـرب ،تظهـر التقييمات �أن تغري املنـاخ �سيعدل الى حـد كبري
�أمناط الإنتـاج الإقليمي ويحدث �صـدمات للغـالل (غالب ًا ما تكون
�سلبية) فيما يرفع �أ�سعار ال�سلع .ويتوقع �أن ينخف�ض الإنتاج الزراعي
بن�سبة ت�صل �إلى  5يف املئة يف �أ�سو�أ �سيناريو (Ouraich & Tyner,
 .)2012حو�ض نهر �أم الربيع ،الذي يحوي ن�صف �إمكانات الري يف
املغرب ،وحيث يتم �إنتاج  60يف املئة من ال�شمندر ال�سكري و 40يف
املئة من الزيتون و 40يف املئة من احلليب ،يعاين فع ًال من هطور
�أمطار �أدنى من املتوقع منذ عقد �أو �أكرث ،ما خف�ض املياه املخ�ص�صة
للري مبقدار الن�صف .ونتيجة لذلك ،بلغ �ضخ املياه اجلوفية
�أعلى م�ستوى ،ما خف�ض من�سوب املياه مبا يزيد على � 5أمتار
(.)World Bank, 2014

املنـاخ على نظم املياه العذبة .وهذه الآثار عائدة ب�صورة
�أ�سا�سية �إلى االرتفاعات املر�صودة واملتوقعة يف درجات
احلرارة والتبخر وم�ستوى البحر وتقلبية املت�ساقطات
(.)IPCC, 2007 and IPCC, 2014
تعترب التغريات يف املعدل الو�سطي ال�سنوي للجريان

ال�سطحي م�ؤ�شر ًا للمعدل الو�سطي لتوافر املياه للنبات.
وت�شري التغريات املتوقعة بني الآن و�سنة � 2100إلى �أمناط
جريان متجان�سة :ارتفاعات يف املناطق البعيدة عن خط
اال�ستواء ويف املناطق املدارية الرطبة ،وانخفا�ضات يف
املناطق املتو�سطة البعد عن خط اال�ستواء وبع�ض املناطق
املدارية اجلافة .وبالتايل ،يتوقع �أن ت�ؤثر الرتاجعات يف
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يف ال�سعودية ،يتوقع �أن يكون لتغري املناخ �أثر كبري على الزراعة
والإنتاج الغذائي ،و�سبب ذلك الى حد كبري انخفا�ض توافر املياه.
ويتوقع �أن يتجلى �أثر تغري املناخ من خالل ارتفاع درجات احلرارة،
بزيادة ت�صل �إلى  3درجات مئوية مع حلول �سنة  ،2040وازدياد
تقلبية هطول الأمطار وارتفاع م�ستوى البحر .ويتوقع �أن ت�ؤثر
هذه دراماتيكي ًا على الإنتاج الزراعي والغذائي ،الذي يت�أثر فع ًال �إلى
حد كبري بانخفا�ض منا�سيب املياه اجلوفية .وعندما يكون هناك
انخفا�ض يف املت�ساقطات ،غالب ًا ما جتف الآبار م�سببة تقلب ًا كبرية يف
الغالل الزراعية (.)Darfaoui & Al Assiri, 2010
يف ال�سودان ،ت�شري التوقعات ال��ى تقلبية �أك�بر يف �إنتاج وغالل
القمح وفق �سيناريوات متنوعة لتغري املناخ ،ف�ض ًال عن انخفا�ض
يف امل�ساحة املزروعة نتيجة �أث��ر ارتفاع درج��ات احل��رارة وازدي��اد
�شح املياه .لكن ت�شري التوقعات ذاتها ال��ى زي��ادات حمتملة يف
�إنتاج ال�سرغوم والدخن .لذلك ،ف ��إن الأث��ر على الأم��ن الغذائي
ال�شامل يف ال�����س��ودان �سيكون خمتلط ًا يف �أح�����س��ن الأح���وال
(.)Taha, Thomas & Waithaka, 2012
يف �سورية ،من املتوقع �أن تزداد �أ�سعار الغذاء نتيجة تغري املناخ ،ما
ُيفيد القطاع الزراعي على رغم �أن هذه الأ�سعار املرتفعة �سوف تعوق
النمو االقت�صادي ال�شامل .لكن يف املدى الطويل ،يجب �أن يبدي
معدل النمو الزراعي اجتاه ًا تراجعياً ،ويعود ذلك يف �شكل كبري الى
الأثر امل�شرتك النخفا�ض املت�ساقطات وارتفاع درجات احلرارة ،ما ي�ؤثر
�سلب ًا على الغالل الزراعية حتى مع التقليل من �أهمية ت�أثري النزاع
الدائر (.)Al-Riffai et al., 2013
ويف اليمن ،ي�شكل تغري املناخ قلق ًا حقيقي ًا� .إن انخفا�ض ًا يف م�ستوى
املت�ساقطات �سيعر�ض الزراعة البعلية للخطر ويفاقم و�ضع الأمن
الغذائي املتقلقل فع ًال .ويتوقع �أن تتفاوت الغالل ب�سبب تغري املناخ،
فتزداد غالل ال�سرغوم والدخن يف حني تنخف�ض غالل الذرة والقمح.
لكن الأثر ال�شامل لتغري املناخ على الناجت الإجمايل املحلي الزراعي
�سيكون �إيجابي ًا ب�سبب االرتفاع املتوقع يف الأ�سعار العاملية ،ولو �أن
معظم املزارعني قد ال ي�ستفيدون من هذه الأ�سعار املرتفعة لأنهم
لي�سوا مرتبطني بال�سوق (.)Breisinger et al., 2011
توافر املياه على بع�ض املناطق التي تنا�سب حالي ًا الزراعات
البعلية ،كما يف حو�ض البحر املتو�سط ومناطق جنوب
املدار (.)Christensen et al., 2007
ت�ضمن تقرير «�أفد» حول املياه ( )AFED, 2010مقاربة
حتليلية لت�أثريات تغري املناخ على املوارد املائية يف البلدان
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فيديل بريينغريو ،م�س�ؤول ال�ش�ؤون االقت�صادية يف الإ�سكوا ،بريوت.

العربية .تقع البلدان العربية يف مناطق تت�أثر �سلب ًا
بتغري املنـاخ ،حيث يتوقع �أن ت�سفر انخفا�ضات كبرية يف
وتعرق
املت�ساقطات م�صحوبة بزيادات يف التبخر من الرتبة ّ
النباتات ( )evapotranspirationعن مزيد من االختالل
يف التوازن املائي .وقد �شرعت بلدان عربية كثرية يف �إعادة
تكييف �سيا�ساتها الغذائية ،من خالل االعتماد على الواردات
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�أثر تغري املناخ على الأمن الغذائي
وح�صر الري بالزراعات ذات القيمـة العالية ،يف مواجهة
ال�شح املائي الطبيعي ،وزيادات حـادة يف تكاليف ال�ضـخ
مدفوعـة بارتفاع �أ�سعار الطاقة ،وانخفا�ض م�ستويات طبقات
املياه اجلوفية اال�سرتاتيجية.
�سوف ي�ؤدي تغري املنـاخ �إلى زيادة ا�ستهالك امليـاه يف
قطاعات �أ�سا�سية يف امل�ستقبل ،ال �سيما يف البلدان التي لديها
موارد مائية حمدودة ومنو �سكاين مرتفع ومعدالت تنمية
عالية .وي�شري ماعانو و�آخرون (� )Magano et al., 2007إلى
�أن طلبات الري �سوف ترتفع ،وت�صبح فرتة الري الإ�ضافية
�أطول يف ظل التغريات املناخية املتوقعة .على �سبيل املثال،
يتوقع �أن يرتفع جمموع طلبات الري املرجعية ال�سنوية
يف م�صر بن�سبة � 6إلى  16يف املئة مع حلول �سنة ،2100
بفعل ارتفاع القيم املرجعية للتبخر من الرتبة والنباتات ،ما
�سي�ؤدي �إلى ارتفاع عام يف الطلب الزراعي على املياه.
ت�شري «زراعة �صغار املالكني» هنا �إلى املنتجني الريفيني
الذين ي�ستخدمون الأيدي العاملة العائلية ب�صورة �أ�سا�سية
والذين ت�شكل املزرعة م�صدر دخلهم الأ�سا�سي (Cornish,
 .)1998وت�شمل هذه الفئة �أي�ض ًا الرعاة والأ�شخا�ص
املعتمدين على م�صايد الأ�سماك احلرفية وامل�ؤ�س�سات
العائلية التي تعنى برتبية الأحياء املائية (Allison and
 .)Ellis, 2001و�صغار املالكني يف معظم البلدان العربية
هم من الفقراء ،ويعانون بدرجات متفاوتة من م�شاكل
مت�صلة ب�إنتاج الكفاف (موقع معزول وهام�شي ،حجم
�صغري للمزرعـة ،حيازة غري نظاميـة للأرا�ضي ،وم�ستويات
متدنية للتكنولوجيا) ،وبانفتاح غري مت�ساو ومتقلب
على الأ�سواق العاملية ،التي ُ�صنفت ب�أنها «معقدة ومنوعة
ومعر�ضة للمخاطر» ( .)Chambers et al., 1989كما �أن
املخاطر متنوعة (جفاف وفي�ضانات� ،أمرا�ض املحا�صيل
واحليوانات� ،أزمات ال�سوق) وقد ت�شعر بها �أ�سر فردية �أو
جماعات كاملة ( .)Scoones et al., 1996ويف الوقت
احلا�ضر تواجه نظم زراعات الكفاف و�سبل املعي�شة ل�صغار
املالكني عدد ًا من عوامل ال�ضغط املت�شابكة ،غري تغري املناخ
ويرجح �أن يرتاجع
والتقلبية املناخية (.)Iglesias, 2002
ّ
عدد الأ�سر من �صغار املالكني ومزارعي الكفاف ،اذ تجُ ذب
�أو تُدفع �إلى �سبل معي�شـة �أخرى ،و�أن يتعر�ض الباقون لت�أثري
متزايد وفقر متزايد (.)Lipton, 2004
وت�شمل �آثار تغري املناخ على زراعة الكفاف و�صغار املالكني
واملراعي وم�صايد الأ�سماك احلرفية ما ي�أتي )1( :الت�أثريات
املبا�شرة لتغريات درجة احلرارة وثاين �أوك�سيد الكربون
واملت�ساقطات على حما�صيل زراعات غذائية ونقديـة
حمددة ،وعلى �إنتاجية نظم املوا�شي وامل�صـايد ،وعلى ال�صحة

احليوانية )2( ،ت�أثريات مادية �أخرى لتغري املناخ تهم
�صغار املالكني ،مثل تراجـع �إمدادات امليـاه لأنظمـة الري،
وت�أثريات ارتفاع م�ستوى البحار على املناطق ال�ساحلية،
وازدياد وترية العوا�صف املدارية ( ،)Adger, 1999و�أ�شكال
�أخرى من الت�أثري البيئي مازالت قيد التحديد ،مثل ازدياد
خطر حرائق الغابات ( )Agrawala et al., 2003وتغري
جتمع الكثبان )Thomas et al., 2005) (3( ،الت�أثريات
على ال�صحة الب�شرية ،مثل خطر الإ�صابة باملالريا.

� .IIIأثر تغري املناخ على �إنتاج
املحا�صيل الزراعية
تعترب ا�ستجابة النباتات الرتفاع م�ستوى ثاين �أوك�سيد
الكربون وحده ،من دون تغري املناخ� ،إيجابية ،وقد متت
مراجعتها ب�شكل وا�سع يف عدد كبري من الدرا�سات،
التي �أكدت �أن ت�أثريات ارتفاع ثاين �أوك�سيد الكربون على
منو النبات وعلى الغالل �سيعتمد على م�سارات التمثيل
ال�ضوئي ،والنوع ومرحلة النمو والأنظمة الإدارية مثل
e.g Ainsworth
ا�ستخدام املياه والنيرتوجني (and
 .)Long, 2005ويف املعدل ،عرب �أنـواع متعـددة ويف
ظروف غري �ضاغطة ،ت�شري حتاليل حديثة للبيانات �إلى
�أنه ،باملقارنة مع تركيزات ثاين �أوك�سيد الكربون احلالية
يف الغالف اجلوي ،يرتفع �إنتاج املحا�صيل يف تركـيز
 550جـزء ًا يف املليون مبا يراوح بني  10و 20فـي املئـة
ملحا�صيل  C32وبن�سبة  10يف املئة ملحا�صيل C43
(.)Ainsworth et al., 2004, Long et al., 2004
وت�شري بع�ض الدرا�سات التي ت�ستخدم طريقة �إعادة حتليل
تخ�صيب الهواء بالكربون (� )FACEإلى �أن ا�ستجابة املحا�صيل
الرتفاع تركيز ثاين �أوك�سيد الكربون ميكن �أن تكون �أدنى
مما ُظن �سابقاً ،مع عواقب على منذجة املحا�صيل وتوقعات
امدادات الغذاء ( .)Long et al., 2006ووجدت درا�سات �أن
التغريات يف درجة احلرارة واملت�ساقطات يف العقود املقبلة
�سوف تعدل ،وغالب ًا ما حتد ،من الت�أثريات املبا�شرة لثاين
�أوك�سيد الكربون على النباتات .وعلى �سبيل املثال ،قـد ت�ؤدي
درجات احلرارة املرتفعة خالل فرتة الإزهار �إلى تخفي�ض
ت�أثريات ثاين �أوك�سيد الكـربون عن طريق تخفي�ض عدد
احلبوب وحجمها وجودتها ( .)Caldwell et al., 2005كما
�أن درجات احلرارة املتزايدة ميكن �أن تخف�ض من ت�أثريات
ثاين �أوك�سيد الكربون بطريقة غري مبا�شرة من خالل زيادة
الطلب على املياه (.)Xiao et al., 2005
وقد ت�ؤدي م�ستويات ثاين �أوك�سيـد الكـربون يف امل�ستقبـل
�إلى تف�ضيل نباتات  C3على نباتات ،)Ziska,2003) C4
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�إال �أن العك�س يتوقع �أن يح�صـل يف ظل ارتفاعات يف درجات
احلرارة تكون مت�صلة بذلك� ،أما الت�أثريات ال�صافية فتبقى
غري �أكيدة .وب�صورة خا�صة ،مبا �أن �أكرث من  80يف املئة
من جمموع الأرا�ضي الزراعية ،وما يقارب  100يف املئة من
�أرا�ضي الرعي ،هي بعلية ،ف�إن التغريات يف املت�ساقطات
املعتمدة على منوذج الدورة العامة (� )GCMسوف تر�سم غالب ًا
اجتاه الت�أثريات الإجمالية ونطاقها (.)Reilly et al., 2003

ويتوقع
والوطنية والأ�سرية والأمن الغذائي يف �أفريقياُ .
�أي�ض ًا ازدياد تف�شي الآفات والأمرا�ض وت�أثريات الفي�ضانات
على البنية التحتية للنظام الغذائي .وي�شري التقرير ذاته �إلى
ازدياد خطر حـدوث نق�ص مائي وغـذائي يرتبط باجلفاف،
ما ي�سبب �سوء تغذية يف �آ�سيا.
بالن�سبة �إلى العامل العربي ،ت�شري خال�صة معظم الدرا�سات
�إلى توجه عام نحو انخفا�ض يف معظم املحا�صيل احلقلية
الأ�سا�سية .وخل�صت درا�سة ال�شاعر و�آخرين (El-Shaer et
� )al., 1997إلى �أن تغري املناخ ميكن �أن يحدث �ضرر ًا حاد ًا يف
للتكيف.
الإنتاجية الزراعية يف حال مل تتخذ �أي �إجراءات ّ

ذكرت الهيئة احلكوميـة الدولية املعنيـة بتغري املناخ
(� )IPCC, 2007aأن الإنتاج الزراعي يف كثري من البلدان
الأفريقية يتوقَّ ع �أن يتعر�ض ب�شكل كبري للخطر بفعل
التقلبية املناخية وتغري املناخ .وميكن �أن تنخف�ض غالل
الزراعـة البعليـة يف �أفريقيـا بن�سبة ت�صل �إلى  50يف املئة
مع حلول �سنة  ،2020كما �أن االرتفاع املتوقع يف م�ستوى
مياه البحر �سوف ي�ؤثر على املناطق ال�ساحلية املنخف�ضة
ذات الكثافة ال�سكانية العالية ،ما �سوف ي�ستلزم كلفة
للتكيف ميكن �أن تبلغ على الأقل  10 – 5يف املئة
�إجمالية
ّ
من الناجت املحلي الإجمايل.

يبني ال�شكالن  1و 2التغري يف ن�سبة �إنتاجية املحا�صيل
واالحتياجات املائية لبع�ض املحا�صيل الرئي�سية يف م�صر
يف ظل ظروف تغري املناخ باملقارنة مع الظروف احلالية (El-
 .)Marsafawy, 2011وت�شري النتائج �إلى �أن تغري املناخ ميكن �أن
يخف�ض الإنتاج الوطني للمحا�صيل الرئي�سية يف م�صر (ما عدا
القطن) ويزيد االحتياجات املائية بن�سبة ت�صل �إلى  16يف املئة.

عالوة على ذلك� ،أ�شارت الهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ (� )IPCC, 2014aإلى �أن انخفا�ض �إنتاجية
املحا�صيل يرتبط ب�إجهاد ناجت عن احلرارة واجلفاف ،مبا
لذلك من �آثار �سلبية قوية على �سبل املعي�شة الإقليمية

هناك ت�أثريات �سلبية �إ�ضافية للتقلبية املناخية املتزايدة
على الإنتاج النباتي بفعل تغري املناخ .ويعترب فهم الروابط
القائمة بني الوترية املتزايدة للظواهر املناخية القا�سية
وا�ضطراب النظام الإيكولوجي (حرائق ،تف�شي الآفات،
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�أثر تغري املناخ على الأمن الغذائي
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وغـريها) يف غاية الأهمية للتمكن من قيا�س الت�أثريات
كمي (.)Hogg and Bernier 2005
ب�شكل ّ

التفاعالت بني ثاين �أوك�سيد الكربون واملت�ساقطات �ستكون
هامة �أي�ض ًا (.)Zvereva and Kozlov, 2006

بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تعترب التفاعالت بني ثاين �أوك�سيد
الكربون ودرجة احلرارة عوامل رئي�سية يف حتديد ال�ضرر
الذي يلحق بالنباتات ب�سبب الآفات يف العقود املقبلة ،مع
الكمية التي متت حتى اليوم قليلة .وكذلك
�أن التحاليل ّ

توقع املعهد الدويل لبحوث �سيا�سات الغذاء ( )IFPRIب�أن
االحرتار يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،مقرتن ًا
باحتمال قوي حلدوث انخفا�ضات �شاملة يف املت�ساقطات،
يجعل املنطقة معر�ضة ب�شكل خا�ص لتغري املناخ .وت�شري
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التوقعات �أي�ض ًا �إلى �أن املناخ �سيت�سبب يف رفع �أ�سعار الغذاء
العاملية ،مبا لذلك من �آثار �سلبية على الأمن الغذائي .وتتوقع
م�صر �أن تخ�سر  15يف املئة من حما�صيل القمح �إذا ارتفع
معدل درجات احلرارة درجتني مئويتني ،و 36يف املئة �إذا
بلغت الزيادة �أربع درجات مئوية .ويتوقع املغرب �أن تبقى
املحا�صيل م�ستقرة حتى قرابة �سنة  ،2030لتنخف�ض
ب�سرعة الحقاً .ومبا �أن معظم بلدان �شمال �أفريقيا ت�ستورد
القمح ،فهي معر�ضة ب�شكل كبري ل�صدمات الأ�سعار وموجات
اجلفاف يف �أماكن �أخرى .وت�شري نتائج منذجـة املحا�صيل
�إلى �أن تغري املناخ �سيكون له �أثر �سلبي على املحا�صيل
الزراعية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �سنة .2050
و�سوف تواجه املنطقة انخفا�ضات يف الغالل ت�صل �إلى 30
يف املئة بالن�سبة �إلى الرز ،ونحو  47يف املئة للذرة ،و 20يف
املئة للقمح (.)IFPRI, 2009

وترتاوح م�ستلزمات احليوانات من الربوتينات اخلام يف
املراعي بني  7و 8يف املئة من املادة اجلافة املبتلعة ،حتى
 24يف املئة للأبقار التي تنتج �أكرب كميات من احلليب.
ويف حاالت التدين الكبري للنيرتوجني يف املراعي يف
ظل ظروف قاحلة و�شبه قاحلة ،من �ش�أن االنخفا�ضات
املمكنة يف الربوتينات اخلام ،لدى ارتفاع ثاين �أوك�سيد
الكربون� ،أن ت�ضعف قدرة النظام على االحتمال للأداء
احليواين ( .)Milchunas et al., 2005كما �أن تراجع
�أع�شاب  C4التي تعترب م�صدر طعام �أقل تغذية من ،C3
( )Ehleringer et al., 2002يف ظل م�ستويات مرتفعة
لثاين �أوك�سيد الكربون ( ،)Polley et al., 2003ميكن
يعو�ض �أي�ض ًا عن حمتوى الربوتني املخفّ �ض يف ظل
�أن ّ
ارتفاع ثاين �أوك�سيد الكربون .وب�صورة عامة ،ف�إن الإجهاد
احل��راري يحد من معدالت الإنتاجية والتوالد ،وهو قد
يحمل تهديد ًا للحياة بالن�سبة �إلى املوا�شي .ومبا �أن ابتالع
الطعام والعلف مت�صل ب�شكل مبا�شر ب�إنتاج احلرارة ،ف�إن
�أي تراجع يف كمية اال�ستهالك العلفي و�/أو كثافة الطاقة
يف النظام الغذائي من �ش�أنه �أن يخف�ض كمية احلرارة التي
يطلقها احليوان .وي�ؤكد مادر وديفي�س (Mader and
� )Davis, 2004أن االرتفاع املفرط يف احلرارة غالب ًا ما تنتج
عنه تراجعات يف الن�شاط اجل�سدي مع تراجعات مماثلة يف
�أن�شطة الأكل والرعي (بالن�سبة �إلى القوار�ض وحيوانات
نباتية �أخرى) .و�أظهرت مناذج جديدة عن �أحوال الطاقة
والتغذية احليوانية (� )Parsons et at., 2001أن درجات
احلرارة العالية ت�ضع �سقف ًا لغالل احلليب وم�شتقاته بغ�ض
النظر عن كمية اال�ستهالك العلفي .وقد ت�ؤثر الزيادات يف
حرارة و�/أو رطوبة الهواء على معدالت توالد احليوانات
الداجنة غري املتكيفة مع تلك الظروف .وهذه هي احلال
خ�صو�ص ًا بالن�سبة �إلى الأبقار التي تتوالد ب�شكل رئي�سي
يف �أ�شهر الربيع وال�صيف .وب ّلغ �أموند�سون و�آخ��رون
( )Amundson et al. 2005عن تراجعات يف معدالت حمل
الأبقار يف درجات حرارة تفوق  23.4درجة مئوية وم�ؤ�شر
حراري مرتفع.

وتتواجد املراعي و�أنظمة �إنتاج املوا�شي يف معظم املناخات،
وترتاوح بني الأنظمة الرعوية املو�سعة لرتبية احليوانات
التي ترعى نباتات املراعي ،والأنظمة املكثفة القائمة على
املحا�صيل العلفية وحما�صيل احلبوب حيث ُيبقى على
احليوانات غالب ًا يف الداخل .ويرجح �أن ي�ؤدي مزيج االرتفاع
يف تركيز ثاين �أوك�سيد الكربون والتغريات يف هطول املطر
ودرجة احلرارة �إلى ت�أثريات كبرية على املروج الع�شبية
واملراعي غري الع�شبية ،مع ارتفاعات يف الإنتاج يف املروج
الع�شبية املعتدلة الرطبة ،ولكن مع انخفا�ضات يف املناطق
القاحلة و�شبه القاحلة (.)IPCC 2007a

بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يرجـح �أن تكون الت�أثريات على الإنتاجيـة
احليوانية بفعل التقلبية املتزايدة يف �أمناط الطق�س �أكرب من
الت�أثريات املرتبطة مبعدل تغري الظروف املناخية .وغالب ًا
ما ي�ؤدي نق�ص التكيف امل�سبق مع الظواهر الطق�سية �إلى
خ�سائر كارثية يف معالف الأبقار (،)Hahn et al., 2001
مع خ�سائر اقت�صادية ناجمة عن �أداء منخف�ض للأبقار
تتخطى ب�أ�ضعاف تلك املرتبطة بخ�سائر نفوق احليوانات
( .)Mader, 2003ويف املناطق اجلافة ،تربز خماطر
�أن ي�ؤدي التدهور احلاد يف الغطاء النباتي �إلى مفاعيل
متالزمة بني تدهور الرتبة وانخفا�ض الغطاء النباتي

متت درا�سة ت�أثري تغري املناخ على بع�ض الآفات والأمرا�ض
الهامة على امل�ستوى الوطني ،مثل اللفحة املبكرة للإجا�ص
واللفحة املت�أخرة للبطاطا ( ،)Fahim, et al., 2007و�أمرا�ض
�صد�أ القمح ( .)Abo Elmaaty et al., 2007املهم �أن ازدياد
الظواهر املناخية القا�سية ميكن �أن يعزز انت�شار الأمرا�ض
و�آفات النبات (.)Gan, 2004

تغي املناخ على املوا�شي والرعي
� .IVأثر رّ
ت�شتمل ت�شتمل املراعي على �أنظمة بيئية للمروج الع�شبية
واملراعي غري الع�شبية .وتتواجد املراعي غري الع�شبية يف
كل قارة ،وعادة يف املناطق حيث حتد قيود درجات احلرارة
والرطوبة من وجود �أنواع �أخرى من النباتات ،وت�شمل
ال�صحارى (الباردة واحلارة والتوندرا) و�أرا�ضي الأ�شجار
اخلفي�ضة والأجمات وال�سافانا .وحتتل املراعي  33يف املئة
من جمموع م�ساحة املنطقة العربية .لكن هذه امل�ساحة
معر�ضة للمخاطر ب�سبب الظواهر املت�صلة بالتقلبية املناخية
(كاجلفاف والفي�ضانات) وب�سبب الت�صحر (.)AOAD, 2008
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الف�صل 5

�أثر تغري املناخ على الأمن الغذائي

تقدم ّ
احلل؟
بذور مهند�سة وراثي ًا تتحمل ال�ضغوط املناخية :هل ّ
�آن �صعب
من املتوقع �أن تكون لتغري املناخ ت�أثريات دراماتيكية على الإنتاج
الزراعي عاملي ًا .وعلى رغم �أن �إنتاج الغذاء يف بع�ض بلدان العامل قد
ي�ستفيد من ارتفاع معدل درجات احلرارة ،ف�إن معظم العامل �سيواجه
حتديات خطرية يف تكييف النظم الزراعية مع التغريات املناخية
املتوقعة .و�ستكون املنطقة العربية من الأكرث ت�أثراً� ،إذ يقدر �أن
تنخف�ض املت�ساقطات بن�سبة  25يف املئة و�أن يزيد التبخر بن�سبة 25
يف املئة قبل �سنة  .2100و�إ�ضافة الى ارتفاع معدل درجات احلرارة،
�سوف ت�ؤثر موجات اجلفاف وارتفاع ملوحة الرتبة على الإنتاج الزراعي
والغذائي .والزراعة تعتمد ب�شكل كبري على املناخ ولذلك ت�ؤثر التغريات
يف الأحوال املناخية على غالل املحا�صيل املخ�ص�صة للإنتاج الغذائي.
ي�شدد التقرير التقييمي الأخ�ير للهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ ( )IPCCعلى الت�أثريات اخلطرية لتغري املناخ على الإنتاج
الغذائي .الأمن الغذائي يف خطر وطرق الإنتاج الغذائي يجب �أن تتكيف
مع تغري املناخ من �أجل احلفاظ على م�ستويات كافية من الإمدادات
الغذائية .وبالن�سبة الى جميع الت�أثريات الأخرى لتغري املناخ ،فالأمن
الغذائي هو الأكرث تعر�ض ًا للخطر يف تلك املناطق من العامل التي هي

�أكرث ح�سا�سية .و�سبب ذلك جزئي ًا �أن هذه املناطق احل�سا�سة ،مبا يف
ذلك جنوب ال�صحراء الأفريقية و�أجزاء من �آ�سيا والعامل العربي ،تواجه
حالي ًا مناخات �أدف�أ و�أجف وتعاين من موجات جفاف وفي�ضانات �أكرث
من مناطق �أخرى من العامل .وهناك �سبب مهم �آخر الزدياد ت�أثر هذه
املناطق باملقارنة مع العامل املتقدم ،هو االفتقار لقدرة التكيف .وما مل
يتم تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيات تكيف فعالة ،ف�إن هذا الإنخفا�ض يف
املحا�صيل الزراعية والإنتاج الغذائي ميكن �أن يت�سبب يف جعل ماليني
�أخرى من النا�س تواجه انعدام الأمن الغذائي .وقد قدر برنامج الغذاء
العاملي �أن عدد الأ�شخا�ص املعر�ضني للجوع وانعدام الأمن الغذائي
�سوف يزداد بن�سبة تراوح بني  10و 20يف املئة بحلول �سنة 2050
نتيجة تغري املناخ.
الزراعة يف العامل العربي ح�سا�سة ب�شكل خا�ص لتغري املناخ .وكما
يو�ضح هذا التقرير عن الأمن الغذائي من املنتدى العربي للبيئة
والتنمية ،تعاين البلدان العربية غالب ًا من مناخات قاحلة مع ارتفاع يف
درجة احلرارة وانخفا�ض يف م�ستويات املت�ساقطات .و�إ�ضافة �إلى ذلك،
ف�إن القدرة التكيفية غري كافية حالي ًا للتعامل مع هذه التحديات.
واالفتقار الى املياه هو م�شكلة خا�صة للزراعة يف العامل العربي .ويتم
ا�ستنباط ا�سرتاتيجيات تكيف يف امليدان الدويل قد ت�ساهم يف تكييف
الزراعة مع ت�أثريات تغري املناخ ومعاجلة م�شاكل انعدام الأمن الغذائي.
ومن هذه اال�سرتاتيجيات تطوير وا�ستعمال بذور مهند�سة وراثي ًا
�أُعدت للتكيف مع �أحوال مناخية معينة.
منذ �آالف ال�سنني ،تكيف املزارعون مع تغريات يف املناخ من خالل
عملية اختيار البذور .على �سبيل املثال ،يتم حفظ بذور املحا�صيل
التي ميكن �أن تنمو بقليل من املياه ،ويعاد زرعها �أثناء فرتات اجلفاف.
لكن عملية االختيار واال�ستيالد الطبيعيني هذه هي عملية بطيئة،
وقد ت�ستغرق البذور املنا�سبة �سنوات �أو حتى عقوداً لكي تغل
حما�صيل كافية بال�شكل املنا�سب .وقد وجهت التكنولوجيا احليوية
الزراعية ،وخ�صو�ص ًا الهند�سة الوراثية ،االنتباه يف ال�سنوات الأخرية
الى تطوير بذور وحما�صيل تتحمل ال�ضغوط املناخية .املق�صود من
ا�ستعمال تقنيات الهند�سة الوراثية ت�سريع عملية االختيار الطبيعي
هذه .وهي متكن من نقل �سالالت وراثية معينة من بذرة الى �أخرى،
بهدف تطوير بذور ذات �سالالت مقاومة.
عمدت كربى �شركات البذور يف العامل ،مبا فيها مون�سانتو و�سنجنتا
ودوبون وباير و  BASFالى تركيز جهودهـا البحثية على تطوير بذور
مقاومة للجفاف ،نظراً الى �أن املياه من العوامل الرئي�سية املحددة
للزراعة .وتقدم البذور التي تتحمل ال�ضغوط املناخية كا�سرتاتيجية
تكيف حمتملة مع تغري املناخ .على �سبيل املثال ،ميكن للبذور التي
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تتم هند�ستها وراثي ًا لتحتاج الى مياه �أقل لنمو املحا�صيل �أن تكون
مفيدة يف احلفاظ على �إنتاج غذائي كاف خالل فرتات اجلفاف.
وبالن�سبة �إلى البلدان العربية التي ت�سود فيها مناخات جافة وتعاين
زراعتها من ت�أثريات تغري املناخ ،ف�إن هذه البذور التي تتحمل ال�ضغوط
املناخية قد تثبت �أنها �أداة تكيف مفيدة جداً.

لكن احلقوق املمنوحة برباءة اخرتاع متنع �أي�ض ًا الو�صول �إلى البذور
من قبل ال�سكان املت�أثرين� ،إذ �أنهم غري قادرين على حتمل دفع ر�سوم
للح�صول عليها .لذلك ف�إن االنتقاد لي�س موجه ًا يف املقام الأول �ضد
تطوير هذه البذور بذاتها ،بل الى م�س�ألة قدرة هذه البذور على
التحمل وقدرتها على الو�صول الى مزارعني «من غري ال�شركات».

يتولى كثري من احلكومات و�صانعي ال�سيا�سة وال�شركات وحتى
منظمات املجتمع املدين الرتويج ب�شكل متزايد ال�ستعمال التكنولوجيا
احليوية وخ�صو�ص ًا الهند�سة الوراثية يف الزراعة .وتعترب ت�أثريات
تغري املناخ غري م�سبوقة وخطرية مبا يكفي للبحث عن اجراءات تكيف
جديدة و�أكرث فعالية تتعدى تقنيات اال�ستيالد التقليدية .وعلى
رغم الأمل ب�أن البذور التي تتحمل ال�ضغوط املناخية وتتم هند�ستها
وراثي ًا قد ت�صمد ،هناك �أي�ض ًا قدر كبري من االنتقاد املوجه �ضد هذه
البذور كا�سرتاتيجية تكيف مع تغري املناخ .وت ّدعي الأ�صوات الناقدة
�أن �شركات البذور الكربى ت�ستغل الأزم��ات املناخية والغذائية من
�أجل مكا�سبها التجارية .فمجموعة  ،ETCوهي من منظمات املجتمع
املدين امل�ؤثرة ،و�صفت ترويج البذور «اجلاهزة لتغري املناخ» من قبل
ال�شركات ب�أنه «ا�ستغالل مناخي».

قد يكون االنتقاد الأ�سا�سي للبذور التي تتحمل ال�ضغوط املناخية
كا�سرتاتيجية لتكييف الزراعة مع تغري املناخ ومنع انعدام الأمن
الغذائي هو ذلك الذي ي�شك يف ما �إذا كانت زيادة الإنتاج الغذائي
كافية .و�إذا كانت البذور التي تتحمل ال�ضغوط املناخية قادرة على
زيادة الإنتاج الغذائي يف مواجهة تغري املناخ ،فهل يكون ال�سكان الأكرث
تعر�ض ًا النعدام الأمن الغذائي والذين يحتاجون هذه البذور ب�أق�صى
قدر من الإحلاح قادرون على اال�ستفادة منها؟ �إن الأمن الغذائي
يعتمد لي�س فقط على توافر كاف للغذاء ،و�إمنا �أي�ضاً ،ومن الأهمية
مبكان ،على الو�صول الكايف �إلى الغذاء .و�إذا مت تطوير البذور التي
تتم هند�ستها وراثي ًا وتتحمل ال�ضغوط املناخية بنجاح ،ف�إن ال�سكان
يف العامل العربي قد ال ينتفعون مع ذلك من �أداة التكيف هذه �إذا كان
املزارعون غري قادرين على حتمل نفقات هذه البذور.

تتخذ انتقادات البذور التي تتحمل ال�ضغوط املناخية عدة �أ�شكال.
فبع�ض العلماء يجادلون ب�أنه مل يثبت �أن هذه البذور تنتج حما�صيل
زراعية �أكرث من البذور التي تتم هند�ستها ال وراثياً .فمثالً ،الحظ
«احتاد العلماء املهتمني» �أن بذور الذرة املقاومة للجفاف مل يثبت
�أنها تنتج ذرة �أكرث من �أ�صناف �أخرى من بذور الذرة .وي�ؤكد العلماء
�أنه من ال�صعب جداً تطوير �سالالت من البذور تتحمل ال�ضغوط
املناخية ،نظراً لتعقيد هذه ال�سالالت الوراثية .و�إ�ضافة الى ذلك ،هم
يجادلون ب�أنه من امل�ستحيل تقريب ًا تطوير مقاومة �ضد �أحوال مناخية
مثل اجلفاف ،و�سبب ذلك �أ�سا�س ًا �أن الأحوال املناخية ال ميكن التنب�ؤ
بها .فكل حادثة جفاف تختلف عن حادثة اجلفاف التالية ،وتطوير
مقاومة �ضد �إحداها ال ي�ضمن املقاومة �ضد الأخرى.

حتمل البذور التي تتم هند�ستها وراثي ًا وتتحمل ال�ضغوط املناخية
�أم ًال كبرياً وجد ًال كبرياً يف �آن .وب�إمكانها �أن تقدم م�ساهمة قيمة يف
تكييف الزراعة يف العامل مع ت�أثريات تغري املناخ وحماربة انعدام الأمن
الغذائي .ويف الوقت ذاته ،يجب �أي�ض ًا �أن ت�ؤخذ االنتقادات املعرب عنها
على حممل اجلد .هذه املع�ضلة تنطبق على جميع ا�سرتاتيجيات
التكيف مع تغري املناخ وتقدم حتديات �صعبة الى �صانعي ال�سيا�سة.
لذلك ف�إن ت�أثريات تغري املناخ على املجتمع على م�ستويات خمتلفة
كثرية ،بيئية واجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية وثقافية و�سواها،
واحللول املمكنة يجب �أن ت�أخذ �أي�ض ًا جميع هذه الأبعاد يف احل�سبان.
ويجب �أي�ض ًا �أخذ الإطار القانوين يف احل�سبان .والقانون الدويل املعني
بالتكيف مع تغري املناخ ،واحلقوق التي متنح برباءات ،وحقوق
الإن�سان يف �شكل احلق يف الغذاء ،هي جميع ًا وثيقة ال�صلة باملو�ضوع
يف نقا�شات حول البذور اجلاهزة لتغري املناخ .و�إ�ضافة �إلى القانون
الدويل ،تنطبق �أي�ض ًا القوانني الإقليمية واملحلية .ولي�س وا�ضح ًا
دائم ًا كيف ميكن ا�ستعمال هذه القوانني على �أف�ضل وجه لتحقيق
نتائج التكيف الأكرث فعالية .قد يكون حتديد التعقيدات واالعرتاف
بها مكان ًا جيداً للبدء.

ومن االنتقادات القوية الأخرى �أن �شركات البذور تركز �أبحاثها على
املحا�صيل الرائجة جتارياً ،مثل الذرة .لكن املحا�صيل الرائجة جتاري ًا
لي�ست بال�ضرورة املحا�صيل الالزمة لإطعام العامل املتقدم .ويف املنطقة
العربية ،الرز من املحا�صيل الرئي�سية .لكن �إنتاج الرز يتطلب مقداراً
كبرياً من املياه .وبد ًال من الرز الذي تتم هند�سته وراثي ًا لكي يكون قادراً
على النمو بقليل من املياه ،قد يكون من املفيد �أكرث التحول الى �إنتاج
حما�صيل �أخرى تتطلب طبيعي ًا مياه ًا �أقل .وهناك انتقاد �إ�ضايف هو
�أن البذور التي تتم هند�ستها وراثي ًا وتتحمل ال�ضغوط املناخية غالب ًا
ما ترخ�ص لها �شركات البذور برباءات .ومبا �أن ما تقوم به من �أبحاث
وتطوير يحتاج الى ا�ستثمارات كبريةُ ،ينظر �إلى احلقوق املمنوحة
برباءة اخرتاع على �أنها مكاف�أة مالئمة وحافز لتلك ال�شركات.

�آن �صعب باحثة دكتوراه يف دائرة القانون يف كلية االقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية  LSEيف جامعة لندن وزميلة باحثة يف دائرة القانون الدويل يف
جامعة �أم�سرتدام .تركز �أبحاثها على الإطار القانوين الدويل املحيط بتطوير
وا�ستعمال بذور جاهزة لتغري املناخ يف �إطار �أثر تغري املناخ على حق النا�س
بال�صحة والغذاء.
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�أثر تغري املناخ على �إنتاج الغذاء يف م�صر
م�صر ،البلد العربي الأكرث اكتظاظ ًا �سكانياً ،هو الأكرث تعر�ض ًا للآثار
والأخطار املحتملة لتغري املناخ .وت�شمل ت�أثريات تغري املناخ التي مت
تفح�صها :تغريات يف تدفق مياه نهر النيل ،املتطلبات املائية للري،
املحا�صيل الزراعية ،فقدان الأرا�ضي نتيجة ارتفاع م�ستوى البحر� ،أداء
املوا�شي ،ازدياد ا�ستخدام املياه على ال�صعيدين البلدي وال�صناعي.
ت�شري نتـائج

((2013

 Bruce McCart et al.الى ما ي�أتي:

•ي�ضر تغري املناخ بالقطاع الزراعي امل�صري وتزداد الأ�ضرار مع الوقت
(.)2060 – 2030
•تزداد �أ�سعار ال�سلع الزراعية ولهذا �أثر �سلبي على املنتجني.
•قد تخف�ض م�صر هذه الأ�ضرار عن طريق التكيف ،من خالل
ا�سرتاتيجيات تخفي�ض النمو يف الطلب ،ورفع م�ستوى التقدم
التكنولوجي والزراعي ،واحلماية من ارتفاع م�ستوى البحر،
واالقت�صاد باملياه.
•مت حتديث منوذج القطاع الزراعي ( )ASMEلي�شمل معظم البيانات
الزراعية امل�صرية الأخرية ،ومنوذج ًا لتدفق املياه ،وا�ستخدام املياه
على ال�صعيدين البلدي وال�صناعي.
•بالن�سبة �إلى تغري املناخ �سنة  ،2030يتوقع �أن ينخف�ض الإنتاج
الزراعي بن�سبة  6يف املئة ،وتزداد الأ�سعار بن�سبة  19يف املئة ،مع
ارتفاع يف العائدات الزراعية بن�سبة  15يف املئة .وي�ستفيد املزارعون
من هذه الزيادة يف الأ�سعار .ويعاين امل�ستهلكون من خ�سارة يف
الرفاهية بن�سبة  1.7يف املئة نظـراً حلـدوث انخفا�ض يف الإنتـاج
وزيادة يف الأ�سعار .وترتفع الواردات بن�سبة  23يف املئة .ويزداد
ا�ستخدام امليـاه الزراعية بن�سبة  8يف املئة .وتزداد العمالة الزراعية
بن�سبة  4يف املئة .ويتم ا�ست�صالح املزيد من الأرا�ضي ال�صحراوية من
�أجل الإنتاج الزراعي.
•بالن�سبة �إلى تغري املناخ �سنة  ،2060يتوقع �أن ينخف�ض الإنتاج
الزراعي بن�سبة  6يف املئة ،وتزداد الأ�سعار بن�سبة  19يف املئة،
�إ�ضافة �إلى زيادة يف الواردات بن�سبة  19يف املئة .وتنخف�ض الأرا�ضي
املخ�ص�صة للزراعة بن�سبة  19يف املئة مع انخفا�ض يف ا�ستخدام املياه
الزراعية بن�سبة  17يف املئة والعمالـة الزراعية بن�سبة  13يف املئة.
وهنـاك زيادة يف ا�ستخدام املياه اجلوفية بن�سبة  12يف املئة .كما
�أن القيمة الزراعية للإنتاج تزداد بن�سبة  15يف املئة ،فيما تنخف�ض
الرفاهية بن�سبة  6يف املئة لأن امل�ستهلكني ينفقون املزيد على الغذاء.

وتدين هطول الأمطار ،مع ما يتبع هذا من خ�سائر تلحق
باملناطق الرعوية والأرا�ضي الزراعية (Zheng et al.,
 .)2002ويظهر عـدد من الدرا�سات التي �أجريت يف �أفريقيا
( )Batima, 2003عالقة قوية بني موجات اجلفاف ونفوق
احليوانات .كما �أن االرتفاعات املتوقعة يف درجات احلرارة
مقرونة مبت�ساقطـات منخف�ضـة يف �شمال �أفريقيا ،من
�ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى خ�سارة متزايدة يف احليوانات الداجنة
العا�شبة خالل ظواهـر مناخيـة قا�سية يف مناطق معر�ضة
للجفاف .ومع ازدياد الإجهـاد احلراري يف امل�ستقبل� ،سوف
ترتفع م�ستلزمات املياه للموا�شي �إلى حد كبري باملقارنة مع
الظروف احلالية ،فيتو�سع الرعي اجلائر قرب مراكـز توزيع
املياه (.)Batima et al., 2005

تغي املناخ على �صيد الأ�سماك
� .Vأثر رّ
وتربية الأحياء املائية
تربية الأحياء املائية �شبيهة بالرتبية احليوانية الربية،
وبالتايل ت�شارك ذاك القطاع الكثري من جوانب الت�أثر
والتكيف مع تغري املناخ .وت�شمل �أوجه ال�شبه نوعية امللكية،
و�ضبط املدخالت ،والأمرا�ض واملفرت�سات ،وا�ستخدام
الأرا�ضي واملياه .كما تعتمد بع�ض �أنواع تربية الأحياء املائية،
ال �سيما النباتات ،على مغذيات تن�ش�أ طبيعياً� .أما تربية
الأ�سماك فت�ستلزم عادة �إ�ضافة الغذاء املنا�سب .وتعتمد
امل�صايد الطبيعية على �إنتاجية الأنظمة البيئية الطبيعية،
وهي بالتايل معر�ضة للتغريات النا�شئة عن تغري املناخ والتي
ت�ؤثر على الإنتاج يف الأنظمة املائية الطبيعية.
وقد �أ�شارت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
(� )IPCC, 2007aإلى عدد من الت�أثريات ال�سلبية الأ�سا�سية
لتغري املناخ على تربية الأحياء املائية وم�صايد �أ�سماك املياه
العذبة ،مبا يف ذلك )1( :الإجهاد النا�شئ عن ارتفاع احلرارة
والطلب على الأوك�سيجني وارتفاع احلمو�ضة (� pHأدنى)،
(� )2إمدادات مياه غري �أكيدة يف امل�ستقبل� )3( ،أحداث
مناخية قا�سية )4( ،ارتفاع وترية الأمرا�ض والظواهر
ال�سمية )5( ،ارتفاع م�ستوى مياه البحر وت�ضارب م�صالح مع
ّ
�ضرورات حماية ال�شواطئ )6( ،توافر غري �أكيد يف امل�ستقبل
لعلف ال�سمك والزيوت من امل�صايد الطبيعية .وت�شمل
الت�أثريات الإيجابية معدالت مرتفعة للنمو وكفاءة حتويل
وتو�سع امل�ساحة ،وا�ستخدام
الأغذية ،و�إطالة مو�سم الرتبيةّ ،
م�ساحات جديدة بفعل انح�سار الغطاء اجلليدي.
ومن �ش�أن االرتفاعات يف درجات احلرارة �أن تت�سبب
بارتفاعات مو�سمية يف النمو ،لكنها قد ت�ؤثر �أي�ض ًا على
جمموعات الأ�سمـاك يف الطرف الأعلى من منطقة حتملها

البيئة العربية :الأمن الغذائي
احلراري .وتتفاعل احلرارة املتزايدة مع تغريات �أخرى ،مبا
يف ذلك تراجع درجـة  pHوازدياد النيرتوجني والن�شادر
(�أمونيا) ،فتزداد التكاليف الأي�ضية� .أما نتائج هذه
التفاعالت فتعترب فر�ضية ومعقدة (.)Morgan et al., 2001
�سيكون للتغريات يف الإنتاج الأويل والتحول عرب ال�سل�سلة
الغذائية بفعل املنـاخ ت�أثري كبري على امل�صايـد .وقـد تكون
هذه التغريات �إيجابية �أو �سلبية ،والت�أثري ال�شامل على
امل�ستوى العاملي ما زال غري معروف (� .)IPCC, 2014إال �أن
التغري املناخي كان �سبب ًا يف حدوث حاالت نفوق جماعي
لكثري من الأنواع املائية ،مبا يف ذلك النباتات والأ�سماك
املنمطة
واملرجان والثدييات .لكن نق�ص البيانات الوبائية ّ
ي�صعب عملية
واملعلومات عن الكائنات امل�سببة للأمرا�ض
ّ
حتديد الأ�سباب (.)Harvell et al., 1999

التغي املناخ على �إنتاجية الغابات
� .VIأثر رّ
تغطي الغابات نحو � 928ألف هكتار ت�شكل  6.6يف املئة
من م�ساحة العامل العربي .ويقع ثلث هذه امل�ساحة تقريب ًا
يف ال�سودان .وفيما تتوقع درا�سات النمذجة ارتفاع ًا يف
�إنتاج اخل�شب على ال�صعيد العاملي مع تغري املناخ� ،سوف
ي�شهد الإنتاج الإقليمي تقلبية وا�سعة� ،شبيهة بتلك املذكورة
ب�ش�أن املحا�صيل .كما �أن تغري املناخ �سوف ي�ؤثر �أي�ض ًا �إلى
حد كبري على خدمات �أخرى ،مثل البذور واجلوز والأ�صماغ
و�صيد احليوانات ،والنباتات امل�ستعملة يف الأدوية والطب
النباتي و�صناعـة م�ستح�ضرات التجميل .كمـا �ستتميز
هـذه الت�أثريات بدرجة عالية من التنوع والتوزع املناطقي.
وتقرتح درا�سات حديثة �أن ت�أثريات ثاين �أوك�سيد الكربون
املبا�شرة على منو الأ�شجار ميكن �أن تُراجع لتعتمد قيم ًا
�أدنى من تلك املفرت�ضة �سابق ًا يف مناذج منو الغابات .و�أ�شار
عدد من درا�سات � FACEإلى �أن متو�سط �صايف الإنتاجية
الأولية ( )NPPيرتفع بن�سبة  23يف املئـة يف �أغرا�س الأ�شجار
اليافعـة عند تركيز  550جـزء ًا يف املليون من ثاين �أوك�سيد
الكربون ( .)Norby et al., 2005ولكن يف غر�سة �شجرة
قدمية عمرها  100عام ،وجد كورنر و�آخرون ( Korner
 )et al., 2005حافز ًا �شام ًال �ضعيف ًا لنمو ال�ساق على فرتة
�أربع �سنوات� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن تقييد االرتفاع الأويل
وملوثات الهـواء وقيود
يف النمو بفعل املناف�سة واال�ضطراب ّ
املغذيات وعوامل �أخرى ( ،)Karnosky, 2003وتعتمد
اال�ستجابة على املوقع والنوع.
�أجري يف ال�سنوات الأخرية عدد من الدرا�سات الطويلـة الأمد
عن العر�ض والطلب على منتجات الغابات (.)IPCC, 2007a
وتتوقع هذه الدرا�سات حتو ًال يف احل�صاد من الغابات الطبيعية

�إلى الغابات املزروعة ( .)Hagler, 1998و�أخري ًا ،مع �أن تغري
املنـاخ �سوف ي�ؤثر على توافر املوارد احلرجية ،ف�إن الت�أثري
الب�شري،ال �سيما التغيري يف ا�ستخدام الأرا�ضي و�إزالـة الغابات،
يرجـح �أن يكون يف غايـة الأهمية (.)Zhao, et al., 2005
ّ

 .VIIتكييف الزراعة يف العامل العربي
عرفت الهيئة احلكومية الدولية املعنية
يف العام ّ ،2001
«التكيف» ب�أنها تعني �أي تعديل يحدث
بتغيرّ املناخ كلمة
ّ
يف الأنظمة البيئية �أو االجتماعية �أو االقت�صادية ا�ستجابة
للحوافز املناخية الفعلية �أو املتوقعة ومفاعيلها وت�أثرياتها.
وت�شري هذه الكلمة �إلى التغريات يف العمليات �أو املمار�سات
�أو البنى للتخفيف من الأ�ضرار املمكنة �أو منعها �أو اال�ستفادة
من الفر�ص املت�صلة بالتغريات يف املناخ .وهي تنطوي على
تعديالت للتخفيف من ت�أثر اجلماعات �أو املناطق �أو الأن�شطة
بتغري املناخ وتقلبه (.)IPCC, 2001
درجة الت�أثر العالية للقطـاع الزراعي يف البلدان النامية
التكيف.
يجب �أن ت�ضعـه يف �أعلى لوائح �أولويات خطط
ّ
جدية على
ومع �أن تغيرّ املناخ يتوقّ ع �أن تكون له ت�أثريات ّ
القطاع الزراعي يف العامل العربي ،ال ُتبذل حالي ًا �إال جهود
وخطوات متوا�ضعة يف جماالت البحث العلمي والتخفيف
والتكيف.
ّ
تاريخياً ،لطاملا �أظهرت الزراعة م�ستويات عالية من
التكيف مع التقلبات املناخية .وبالن�سبة �إلى �أنظمة
قابلية ّ
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املحـا�صيل ،تربز طرق ممكنـة عديدة لتغيري �أ�ساليب
الإدارة من �أجل التعامل مع التغريات املناخية واجلوية
املتوقعة ( .)Challinor et al., 2007وت�شمـل هذه
التكييفات ما ي�أتي:
واملخ�صبات
�أ .تغيري املدخالت ،مثل الأ�صناف والأنواع
ّ
وكميات الري وتوقيته وممار�سات �أخرى لإدارة املياه.
ب .ا�ستخدام �أو�سع للتكنولوجيات الب�سيطة املالئمة.
الت�شبع باملاء،
التغدق� ،أي
ج�	.إدارة مائية للح�ؤول دون
ّ
ّ
واحلد من اجنراف الرتبة ور�شح املغذيات يف مناطق
ت�شهد ارتفاعات يف هطول املطر.
د .تغيري توقيت �أن�شطة زراعة املحا�صيل �أو مواقعها.
هـ .تنويع الدخل بدمج �أن�شطة زراعية �أخرى مثل تربية
املوا�شي.
و .حت�سني فعالية ممار�سات �إدارة الآفات والأمرا�ض
والأع�شابال�ضارة.
ز .ا�ستخدام التوقعات املناخية املو�سمية للتخفيف من
خماطر الإنتاج.
يف تقريرها �سنة  ،2014اقرتحت الهيئة احلكومية الدولية
التكيف الآتية بالن�سبة �إلى
املعنية بتغيرّ املناخ �إجراءات
ّ
�أفريقيا و�آ�سيا (:)IPCC, 2014
�أ .ا�ستجابات تكنولوجية للتكيف (مثل �أنواع املحا�صيل
التي تتحمل الإجهاد ،والري ،ونظم املراقبة املعززة).
ب .تعزيز و�صول �صغار املالكني �إلى الت�سليف وموارد
الإنتاج احلا�سمة الأخرى.
ج .تقوية امل�ؤ�س�سات على امل�ستويات املحلية والوطنية
والإقليمية لدعم الزراعة (مبا يف ذلك نظم الإنذار
املبكر) وال�سيا�سات املوجهة �إلى الن�ساء.
التكيف الزراعي (مثل الغابات املزروعة
د .ا�ستجابات
ّ
والزراعة احلافظة).
هـ .ا�ستخدام �أكرث كفاءة للمياه (مثل املمار�سات الزراعية
املح�سنة ،و�إدارة الري ،والزراعة املرنة).

للتكيف مع تغيرّ املناخ على
لقد مت حتديد خيارات كثرية
ّ
�أ�سا�س ال�سيا�سات ،وذلك بالن�سبة �إلى الزراعة والغابات
وم�صايد الأ�سماك ( .)Easterling et al., 2004وميكن �أن
ت�شملهذهاخليارات�أن�شطةتكيفمثلتطويرالبنيةالتحتية
التكيف يف �إطار جماعة وم�ؤ�س�سات
�أو بناء القدرة على
ّ
ِ
ً
م�ستخدمة �أو�سع .وغالبا ما يتم ذلك بتغيري بيئة �صنع
القرارات التي حت�صل �ضمنها �أن�شطة التكيف على م�ستوى
الإدارة .وتواجه عملية ت�صميم ا�سرتاتيجيات التكيف
الوطنية وتطبيقها على قطاع الزراعة عدد ًا من احلواجز ،مبا
فيها قيود القاعدة العلمية القائمة ،واال�ست�شعارات اخلا�صة
بال�سيا�سات يف ظل الظروف وال�ضغوط احلالية ،والقدرة
التكيفية ال�ضعيفة للجماعات الريفية ،وانعدام الدعم املايل،
وغياب �إطار م�ؤ�س�سي منا�سب.
�أ�شار تقرير «�أفد» عام � 2010إلى �أن التغريات اال�سرتاتيجية
يف �سيا�سات املياه نتيجة لتغيرّ املناخ �أحدثت توازن ًا مائي ًا
افرتا�ضي ًا �إيجابي ًا  ،نظر ًا �إلى �أن املياه �أ�صبحت جزء ًا ال يتجز�أ من
املح�صول الزراعي امل�ستورد .وهذا دفع عدد ًا من بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي �إلى ال�سعي ال�ستمالك �أرا�ض زراعية وحتى
حقوق ل�صيد الأ�سماك يف بلدان نامية يف �أفريقيـا و�آ�سيـا،
لت�أمني الغذاء لل�سكان الذين تتنامى �أعدادهم ب�سرعة.

 .VIIIخامتة وتو�صيات
الأمن الغذائي هو حتد دويل متنام ُيلم�س ب�شكل خا�ص يف
العامل العربي .والعوامل التي ت�ؤثر فيه هي النمو ال�سكاين
املطرد ،وحمدودية املوارد املائية ،والظروف املناخية غري
املالئمة ،وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي .و�أ�ضاف
تغري املناخ �إلى ذلك حتدي ًا رئي�سي ًا جديد ًا وغمو�ضاً .لذلك
التكيف مع تغيرّ املناخ مطلوب �إلى حد كبري .ويجب
ف�إن
ّ
التكيف على مزيج من املرياث املحلي
ا�سرتاتيجيات
بناء
ّ
التكيف يف هذه املنطقة
والتكنولوجيات احلديثة .وهدف
ّ
موجه �أ�سا�س ًا نحو حت�سني كفاءة ا�ستخدام املياه والقدرة
على حتمل احلرارة والإجهاد ،وتخفي�ض مدخالت الطاقة
امل�ستخدمةلإنتاجاملحا�صيل.
بالتكيف
وبناء القدرات �شرط رئي�سي التخاذ �إجراء يتعلق
ّ
مع تغيرّ املناخ ،لتح�سني قدرة املجتمع على االنتفاع بالعلوم
والتكنولوجيا والرتاث لدى و�ضع اخلطط وتنفيذها .والوعي
والدعم مطلوبان �أي�ض ًا لتحديد �أولويات املجتمع وو�ضع
ال�سيا�سات املنا�سبة .كما �أن تفاعل املجتمع مع �إجراءات
التكيف م�س�ألة حيوية .لذلك يجب ت�صميم برامج التدريب
التكيف يف الوقت
والتوعية بعناية لتح�سني تنفيذ خمططات ّ
املنا�سب.
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مالحظات
هذا الف�صل مبني على الف�صل الذي كتبه الدكتور1 .1
ون�رش يف تقرير
ُ �أمين �أبو حديد حول �إنتاج الغذاء
 حول �أثر تغري املناخ يف البلدان2009 «�أفد» ل�سنة
.)AFED, 2009( العربية
 هو �سبيل �أي�ضي لتثبيتC3 تثبيت الكربون2 .2
 فهذه العملية.الكربون يف التمثيل ال�ضوئي
حتول ثاين �أوك�سيد الكربون والروبولوز
ّ
 كربون) �إىل5  �سكّ ر من، RuBP( بيفو�سفات
:ـ فو�سفوغلي�سريات من خالل املعادلة التالية3.2
وحتدث هذه املعادلة يف كافة النباتات كخطوة �أوىل من
.دورة كالفن
CO2 + RuBP → 2,3-phosphoglycerate

 هو واحدة من ثالث �آلياتC4 تثبيت الكربون3 .3
 والتمثيل ال�ضوئيC3  �إىل جانب الـ،بيوكيميائية
» تعمل يف النباتات الأر�ضية لـ «تثبيت،CAM
ثاين �أوك�سيد الكربون (ربط اجلزيئات الغازية
مبركّ بات حملولة داخل النبتة) لإنتاج ال�سكر
 �إىل جانب التمثيل.من خالل التمثيل ال�ضوئي
كتقدم على
C4 يعتب تثبيت
ّ
َ ر،CAM ال�ضوئي
 العاملة يفC3 �آلية تثبيت الكربون القدمية
 وكلتا الآليتان تتخطيان ميل.معظم النباتات
) (الأنزمية الأوىل يف دورةRuBisCO( الروبي�سكو
تبدد طاقة
ّ  �أو،كالفن) �إىل التنف�س املحفّ ز بال�ضوء
من خالل ا�ستعمال الأوك�سيجني للتخفي�ض من
ّ �إال.مركّ بات الكربون �إىل ثاين �أوك�سيد الكربون
دخ ًال �أكرب من الطاقة
َ  ي�ستلزم ُمC4 � ّأن تثبيت
C4  فنباتات الـ.ATP  ب�شكلC3 منه يف الـ
) عن �أوك�سيجنيRuBisCO( تف�صل الروبي�سكو
مثبت ًة الكربون يف خاليا امليزوفيل
ّ ،الغالف اجلوي
وم�ستخدم ًة الأوك�سالو�أ�سيتات واملاالت لنقل
املثبت �إىل الروبي�سكو و�سائر �أنزميات
َّ الكربون
 واملركّ بان.دورة كالفن املعزولة يف اخلاليا املحزمة
الو�سيطان يحتويان كالهما على �أربع ذرات
.C4  �أو4  من هنا ت�سمية الكربون،كربون
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ر�أي

طاقة عط�شى �أم مياه جائعة؟
جنيب �صعب
«الطاقة العط�شى» عنوان تقرير للبنك الدويل عن ال�ضغط الذي ي�سببه
�إنتاج الطاقة عاملي ًا على املوارد املائية .ت�ستخدم املياه يف �إنتاج الطاقة
ب�أنواعها كافة� ،أكانت من النفط والغاز �أم الألواح ال�شم�سية كما الغاز
احليوي والطاقة النووية� .سنة � ،2035سريتفع ا�ستهالك الطاقة 50
يف املئة ،بينما يرتفع ا�ستهالك املياه  85يف املئة.
�إذا �أردنا �إ�صدار تقرير عن املو�ضوع خا�ص باملنطقة العربية ،فمن الأ�صح
�أن نطلق عليه عنوان «املياه اجلائعة»� ،إذ �إن حتلية املياه و�ضخها
وتوزيعها ت�أكل ن�صف ا�ستهالك الطاقة يف بع�ض البلدان العربية،
مقارنة مع  8يف املئة على م�ستوى العامل.
ال توجد منطقة �أخرى يف العامل ترتبط فيها موارد الطاقة واملياه على
نحو ح�سا�س كما يف املنطقة العربية .فهذه املنطقة ،التي هي الأكرث
جفاف ًا وفقراً يف موارد املياه على وجه الأر�ض ،تختزن يف الوقت ذاته
معظم احتياطي النفط العاملي .ويلعب النفط دوراً �أ�سا�سي ًا يف توفري
حاجة العرب الى املياه والغذاء ،خا�صة لتحلية مياه البحر يف منطقة
تنتج ن�صف املياه املحالة على م�ستوى العامل ،وتعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
على �ضخ املياه اجلوفية للري.
تغري املناخ �سيزيد م�شكلة املياه تفاقم ًا ،فمع نهاية القرن احلادي
والع�شرين �ستخف كمية الأمطار يف املنطقة العربية مبعدل  25يف املئة
ويزداد التبخر مبعدل  25يف املئة .رغم هذا ،ف�إن كفاءة الري هي بني
الأدنى يف العامل ،يف حني يتجاوز اال�ستهالك الفردي للمياه يف بع�ض
الدول العربية الأكرث جفاف ًا �أعلى املعدالت العاملية .ن�صف املياه العادمة
يتم ت�صريفها �أر�ض ًا وبحراً بال معاجلة ،بينما ال يعاد ا�ستخدام �أكرث من
 20يف املئة من املياه املعاجلة.
وقد وجد تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية حول الطاقة امل�ستدامة
�أن �إدارة قطاع الطاقة العربي ال تقل �سوءاً عن �إدارة قطاع املياه .فمع
�أن كثافة ا�ستخدام الطاقة وانبعاثات الكربون للفرد هي بني الأعلى يف
العامل ،يعاين �أكرث من  50مليون عربي فقراً يف خدمات الطاقة .وبينما
ينمو ا�ستهالك الطاقة بن�سبة  8يف املئة �سنوياً ،ال يتجاوز معدل النمو
االقت�صادي  4يف املئة .وهذا يعك�س انعدام الكفاءة يف �إنتاج الطاقة
وا�ستهالكها ،بحيث تقدر الدرا�سات �أن  50يف املئة منها يذهب هدراً.
لهذا ،ف�إن مزيج ًا من تدابري كفاءة الطاقة واملياه ميكن �أن يوفر ن�صف
اال�ستهالك ،مع الإبقاء على م�ستويات الإنتاج االقت�صادي احلالية.
حتولهما �إلى
يف �ضوء التجارب العاملية ،ف�إن جمانية املياه والطاقة ّ

موردين مهدورين .فالأ�سعار املتدنية والدعم غري املحدود هي يف
�أ�سا�س عدم الكفاءة والهدر والتلويث والتدهور البيئي يف املنطقة
العربية .على �سبيل املثال ،معدل ال�سعر الذي يدفعه امل�ستهلك
للمياه ال يتجاوز  35يف املئة من كلفة �إنتاجها ،ويف حالة املياه املحالة
فهو  10يف املئة فقط .الدعم غري املن�ضبط لأ�سعـار املياه والطاقة،
الذي ي�صل الى  95يف املئة يف بع�ض البلدان العربية ،هو العقبة
الرئي�سية يف وجه حتقيق نتائج ملمو�سة لرت�شيد اال�ستهالك .فهذه
ت�شجع على الهدر وال ت�ساعد الفقراء� ،إذ �إن �أكرث من 90
املمار�سة ّ
يف املئة من مبالغ دعم الأ�سعار تذهب �إلى الأغنياء� .إنه عمل �شبيه
باالنتحار اجلماعي �أن تهدر املياه اجلوفية لزراعة الأعالف مث ًال،
ال�ستخدامها يف �إنتاج الألبان وت�صديرها ،و�أن ت�ستخدم املياه املحالة
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لري احلدائق ،يف حني يتم التخل�ص من مياه ال�صرف املعاجلة يف
البحر وال�صحراء.
الإدارة ال�سليمة للمياه والطاقة تتطلب اعتماد �أنظمة ت�سعري حتظى
بقبول املجتمعات املحلية ،وت�ؤمن الكفاءة االقت�صادية وت�سرتجع
الكلفة ،مع �ضمان العدالة .والإدارة احلكيمة للمياه والطاقة يف العامل
العربي لي�ست جمرد رفاهية بل �ضرورة وجودية تتوقف عليها حياة
املنطقة .ويكفي لإثبات هذا �أن نعرف �أنه اذا ا�ستمرت م�ستويات
اال�ستهالك على ما هي عليه ،ف�ست�ضطر معظم دول اخلليج امل�صدرة
للنفط اليوم �إلى ا�ستخدام كل �إنتاجها النفطي حملي ًا بعد ع�شر �سنوات،
ما يحرمها مداخيل كبرية.

يف املقابل ،برزت م�ؤ�شرات �إيجابية خالل الفرتة الأخرية ،حيث با�شرت
بع�ض الدول العربية �إجـراءات جدية ،عن طـريق تعزيز الكفـاءة
و�إعـادة النظر يف برامج الدعم احلالية وتنويع م�صادر الطاقة ب�إدخال
الطاقة املتجددة والطاقة النووية يف عمليات �إنتاج الكهرباء .يبدو
�أن �صانعي ال�سيا�سـات �أيقنـوا �أخـرياً �أن اعتماد �إدارة ر�شيـدة للميـاه
والطاقـة مهمـة ال حتتمـل االنتظـار.
جنيب �صعب� ،أمني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفـد) ،نا�رش
ورئي�س حترير «البيئة والتنمية» .هذا الر�أي م�أخوذ من كلمة �ألقاها يف الأمم
املتحدة يف �شباط (فرباير)  2014بدعوة من رئي�س اجلمعية العمومية.
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�شادي حمادة
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تُعترب تربيـة املا�شيـة يف العامل العربي ن�شاطـ ًا تقليدي ًا ي�ساهـم يف �أرزاق ماليني النا�س يف املجتمعات الريفية .وترعى املوا�شي الأعالف
قيمة غذائي ًا واقت�صادياً.
ال�شحيحة يف الأرا�ضي القاحلة بغالبيتها ،لتحويلها �إلى منتجات ّ
ُلبى معظم حاجاتها من خالل اال�سترياد .لكن �أمناط اال�ستهـالك واال�سترياد
والبلدان العربية �شديدة اال�ستهالك للمنتجات احليوانيـة ،وت َّ
لي�ست مت�سقة ،وهي ت�سجل م�ستويات مرتفعة يف منطقة اخلليج ،حيث قُ َّدر ا�سترياد املنتجات احليوانيـة بنحو  8.6بليون دوالر عام .2011
ويتوقَّ ع �أن يزداد هـذا اال�ستهالك يف امل�ستقبل ،تدفعه ثالث قوى :منو
مقارنـة بـ 7.8بليون دوالر يف بقية البلدان العربية جمتمعة عام ُ .2011
ال�سكان ،ومنو الرثوة ،ومنو التح�ضر.
وتواجـه �إنتاجيـة قطـاع الرثوة احليوانيـة حتدي ًا يتمثل يف ندرة املوارد الطبيعيـة على �صعيد الأعـالف وامليـاه ،وغياب البنيـة التحتيـة
واخلدمات الداعمـة ،وتاريخ من ال�سيا�سات الع�شوائية التي �أثرت �سلب ًا يف القطاع .وتواجه البلدان العربيـة اعتماد ًا ثقي ًال على واردات الأعالف،
املقدرة بنحو  10.4بليون دوالر (لأربعة �أعـالف رئي�سيـة فقط عام  ،)2012بعدما �أدت حماوالت لزراعـة الأعـالف حملي ًا �إلى ا�ستنفـاد
احتياطات مائية غري متجددة .كـذلك تعر�ضت املـراعي ،وهي امل�صدر الطبيعي للأعـالف يف الأنظمـة املختلطـة والرعويـة� ،إلى تدهور كبري
�أدى �إلى خ�سارة التنوع احليوي وت�آكل الرتبة وتراجع قدرة املراعي على التحمل ،ما خف�ض بالتايل �إنتاجية الرثوة احليوانية.
لكن ال�صورة قابلة للتح�سني ،عن طريق تكامل اجلهـود ومعاجلة امل�شاكل التي تواجـه القطاع داخل كل نظـام �إنتاجي .وقـد ثبتت قـدرة
الأنظمـة املكثفـة على تلبية الطلب احل�ضري املتزايد با�ستمرار ،لكن ثمـة حاجـة �إلى �إطـار تنظيمي ل�ضبط ت�أثريها ال�سلبي على املوارد
الطبيعيـة وال�صحة العامة و�أرزاق املنتجني ال�صغار .وت�شكـل الأنظمة املختلطة �أكرب جـزء من القطاع ،حيث تعترب املوا�شي مورد ًا ي�سد الفجوة
الغذائية �أو املالية للعائلة حني تدعو احلاجة .و�سوف ي�ستفيد هذا النظام كثري ًا من خدمات العناية ال�صحية احليوانية الهادفـة ومن خدمات
ماليـة و�أخرى متعلقة بالبنية التحتية� ،إلى جانب الو�صـول �إلى مـوارد بديلة للأعالف �أرخ�ص ثمناً ،مثل املنتجات اجلانبية لقطاع ال�صناعة
الغذائية� .أخرياً ،يبقى الإنتاج احليواين الرعوي والبعلي هو الأكـرث مرونـة يف وجـه اجلفاف ال�شديد ،لكن احلاجة تقت�ضي �سيا�سات داعمة
حلركة املوا�شي وو�صولها �إلى املراعي.
هناك �أهمية كربى للتعاون البيئي العربي من �أجل حت�سني ا�ستخدام املوارد امل�شرتكـة للإنتاج احليواين و�سد الثغرات يف حاجات كل بلد من
خالل الدعم املتبادل واملن�سق.
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 .Iمقدمة
�أدت الرثوة احليوانية دور ًا تقليدي ًا يف خمتلف نواحي الأمن
الغذائي العربي :الإنتاج ،وا�ستقرار الإمدادات ،والو�صول،
والنوعية .كذلك هي م��ورد مهم للمدخول بالن�سبة �إلى
املالكني ال�صغار ،وم�ساهم اقت�صادي يف الناجت املحلي
الإجمايل .ومت ّثل الرثوة احليوانية �أحد الأ�صول الفاعلة على
مدار ال�سنة ،وم�صدر ًا متوافر ًا للغذاء �أو املدخول ،وم�صدر ًا
للفخر والقيم واملكانة االجتماعية (Rota and Thieme,
.)2009; Otte et al., 2012; Hassane, 2013
وقد �أعادت االجتاهات العاملية ت�شكيل قطاع الرثوة احليوانية
بطلب وا�ستهالك مرتفعني ،تدفعهمـا املداخيل املتزايدة
ومنو ال�سكان الذين ي��زدادون حت�ضراً .وا�ستجابة لذلك،
تعر�ض التكثيف املتزايد للقطاع ،بدفع من الطلب املتزايد،
النتقادات تتعلق بتداعيات بيئية و�صحية �سلبية وا�سعة
النطاق .ويف املقابل ،يتعر�ض املربون ال�صغار يف املناطق
الريفية و�شبه احل�ضرية والرعاة يف الأرا�ضي اجلافة لتهمي�ش
متزايد ،وعليهم مواجهة حتدي تغري املناخ والفقر .وتفاقمت
هذه االجتاهات العاملية يف املنطقة العربية التي تعاين �شح ًا
يف املوارد الطبيعية.
يعر�ض هذا الف�صل التطور املتوقع للقطاع ،و�إمكاناته
وحتدياته ،مع تركيز خا�ص على ال�صفات اخلا�صة لنظم
الرثوة احليوانية .ويختتم هذا الف�صل بتو�صيات خم�ص�صة
لكل نظام ،تهدف �إلى �ضمان ا�ستدامة القطاع وتوفري الأمن
الغذائي املتعلق بالرثوة احليوانية عرب العامل العربي.

يعالـج هذا الف�صل الأ�سئلة الآتية:
•ما هو دور �إنتاج ال�ثروة احليوانية العربية يف تلبية
الطلب املتزايد؟ وب�أي كلفة؟
•ما دور الرثوة احليوانية يف ا�ستدامة �أ�سباب العي�ش
للعرب الفقراء يف املناطق القاحلة؟
•ما دور ال�ثروة احليوانية يف التخفيف من الفجوات
الغذائية املو�سمية وحت�سني الو�ضع الغذائي للعائالت؟

 .IIحتليل قطاعي
�أ .العر�ض والطلب
لوحظ منو م�ستمر يف الطلب على الرثوة احليوانية يف
البلدان العربية خالل العقد املا�ضي ،كما يتبينّ من �أمناط
قدر �أن مكافئ احلليب الكامل الد�سم للفرد
اال�ستهالكُ :ي َّ
بالكيلوغرام زاد من � 72إل��ى  81بني العامني 2000
و ،2014فيما ازداد ا�ستهالك اللحوم (مكافئ وزن الذبيحة
للفرد بالكيلوغرام) من � 21إلى .)FAO, 2013( 28
و�إذ ا�ستطلع  Musaiger et al., 2011العادات الغذائية
للعرب� ،أ�شاروا �إلى �أن تناول ال�سعرات احلرارية ازداد خالل
ال�سنوات الثالثني املا�ضية .وكان الدهن احليواين امل�صدر
الرئي�سي لل�سعرات احلرارية يف البلدان العربية الرثية ،فيما
كانت امل�صادر النباتية امل�ساهم الأبرز يف البلدان ذات املداخيل
املتدنية واملتو�سطة ،با�ستثناء ال�صومال وال�سودان حيث
تبينّ وجود ا�ستهالك عال للمنتجات احليوانية .ولفتوا يف
تقريرهم �إلى �أن العرب ،اعتماد ًا على هذه العادات الغذائية
والتغريات يف �أمناط العي�ش ،يواجهون م�شكلتني �صحيتني
خطرتني متعار�ضتني ،هما التغذية الناق�صة والنواق�ص
التغذوية من جهة ،والأمرا�ض املزمنة املرتبطة بالتغذية
مثل البدانة وال�سكري وال�ضغط املرتفع والأمرا�ض القلبية
الوعائية وبع�ض �أنواع ال�سرطان من جهة �أخرى .و�أ�شاروا �إلى
�أن دعم �أ�سعار اللحوم احلمراء والدهون احليوانية يف بع�ض
البلدان قد ي�ساهم يف زيادة انت�شار الأمرا�ض القلبية التاجية
وبع�ض �أنواع ال�سرطان� ،إذا كان ا�ستهالك هذه اللحوم عالي ًا
ولفرتة طويلة .يف املقابل ،يبدو �أن العرب الفقراء يعي�شون
على نظام غذائي �أكرث نباتية ،ويواجهون عموم ًا فقر الدم
ب�سبب اال�ستهالك غري الكايف للحديد.
هذه النظرة املخت�صرة ت�سلط ال�ضوء على الدور الذي ميكن
�أن ت�ؤديه املنتجات احليوانية يف حت�سني الو�ضع الغذائي
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يف البلدان العربية .ويبدو �أن امل�ستوى العايل من ا�ستهالك
الدهن احليواين يف البلدان الغنية �سيكون قيد امل�ساءلة يف
الأجل البعيد ب�سبب ت�أثريه ال�صحي ال�سلبي ،فيما تفتقر
غالبية العرب الفقراء �إلى تناول كاف للربوتني احليواين.
ويف �ضوء النمو ال�سكاين املرتفع وانت�شار الفقر ،خ�صو�ص ًا
رجح �أن ت�ستمر
يف املناطق الريفية و�شبه احل�ضريةُ ،ي َّ
احلاجة �إلى منتجات حيوانية يف االرتفاع.
وتدفع الطلب املتزايد عوامل بنيوية �أوردها تقرير للبنك
الدويل ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وال�صندوق الدويل
للتنمية الزراعية (�إيفاد) يهدف �إل��ى «حت�سني الأمن
الغذائي يف البلدان العربية» (World Bank, FAO and
.)IFAD, 2009
ُعتب البلدان العربية من �أكرث البلدان ا�سترياد ًا �صافي ًا
ت رَ
للغذاء ،فن�صف حاجاتها من ال�سعرات احلرارية الغذائية
قدر معدل النمو ال�سكاين يف
وي َّ
تعتمد على ال��وارداتُ .
البلدان العربية بنحو  1.7يف املئة ،وهو رقم يفوق املتو�سط

ال�شكل 1

وعلى �صعيد العر�ض ،مل تكن الزيادة يف �إنتاج الرثوة
تلب الطلب
احليوانية مت�ساوية عرب البلدان العربية ،ومل ِّ
على رغم من وجود �أعداد مهمة من احليوانات.

ُّ
توزع نظم الإنتاج احليواين يف البلدان العربية

نظام يقوم على املراعي�/شديد القحولة
نظام يقوم على املراعي/قاحل – �شبه قاحل
نظام يقوم على املراعي/رطب – �شبه رطب
نظام خمتلط بعلي�/شديد القحولة
نظام خمتلط بعلي/قاحل – �شبه قاحل
امل�صدر:

العاملي البالغ  1.1يف املئة� ،إلى جانب زيادة �سريعة يف
معدل منو املدخول املقدر بنحو  3.4يف املئة ،مقارنة
باملتو�سط العاملي البالغ  3يف املئة .ويف الوقت نف�سه،
تواجه البلدان العربية حت�ضر ًا متزايداً ،قُ ِّدر منوه بنحو 3
يف املئة بني  1990و ،2006مقارنة باملتو�سط العاملي
الذي �سجل  2.2يف املئة .ويبدو �أن منو القطاع الزراعي،
مبا فيه الرثوة احليوانية ،ا�ستجابة للطلب املتزايد ،معاق
جزئي ًا بالنمو البطيء للأرا�ضي الزراعية املقدر بنحو 1.7
يف املئة ،مقارنة بنحو  2.3يف املئة عاملياً ،بني 1995
و ،2005ما ي�ؤثر يف �إنتاج احلبوب كغذاء وعلف .ولأن
البلدان العربية ذات مناخ قاحل عموماً ،يربز �شح املياه
كعقبة �أخرى ،مع الأخذ يف االعتبار االعتماد الكثيف على
ا�ستغالل موارد املياه املتجددة بن�سبة  75يف املئة ،مقارنة
بنحو  30يف املئة يف مناطق �أخرى.

ARABSPATIAL, 2014.

نظام خمتلط بعلي/رطب – �شبه رطب
نظام خمتلط بعلي/مرتفعات معتدلة – ا�ستوائية
نظام خمتلط مروي�/شديد القحولة
نظام خمتلط مروي/قاحل – �شبه قاحل
مناطق ح�رضية

159

160

الف�صل 6

الرثوة احليوانية والأمن الغذائي
ويحد �أي�ض ًا من �إنتاج الرثوة احليوانية يف البلدان العربية
توزع النظم الإنتاجية (ال�شكل ARABSPATIAL,( )1
 .)2014ومن نافل القول �إن الغالبية ال�ساحقة من الأرا�ضي
كمراع ،وبن�سبة ت�صل الى  90يف املئة ،تقع يف
امل�صنفة
ٍ
مناطق قاحلة �أو �شبه قاحلة .وتتعر�ض هذه املناطق القاحلة
ال�شا�سعة �إلى انت�شار وا�سع للفقر ،ا�ستناد ًا �إلى تقديرات
لتوزع الفقر وفق النظم الإنتاجية قُ ِّدمت يف تقرير «النظم
الزراعية والفقر» الذي �أعدته «فاو» (FAO and World
 ،)Bank, 2001ما يجعلها بالتايل من �ضمن املناطق
ذات الأمن الغذائي الأدنى .واليوم يعتمد  75يف املئة من
الفقراء يف املناطق الريفية العربية ب�شكل جزئي على الرثوة
احليوانية لت�أمني �أ�سباب العي�ش ،وي�أتي منها  60يف املئة
من املدخول من النظم الرعوية والزراعية – الرعوية ،فيما
ت�ستخدمها مزارع خمتلطة �صغرية للغذاء والروث والنقل
والتخفيف من الفجوات الغذائية املو�سمية ،كما ت� ّؤمن
م�صدر دخل للن�ساء .ويف املناطق �شبه احل�ضرية عدد
متزايد من ممتهني الزراعة املختلطة الذين ال ميلكون �أر�ض ًا
يطعمون حيواناتهم بقايا املحا�صيل ومنتجاتها اجلانبية
( .)Fresco and Steinfeld, 1998ويف املقابل ،تلبي الطلب
يف املناطق احل�ضرية �إلى حد كبري نظم مكثفة ال تعتمد على
الأرا�ضي ،مثل املزارع الكربى للدواجن والأبقار.
وبينت مقارنة �أعداد احليوانات وم�ستويات الإنتاج بني
ّ
�أربعة بلدان عربية ذات داللة (ال�صومال و�سورية واملغرب
واململكة العربية ال�سعودية) فارق ًا ب��ارز ًا (اجل��دول .)1
فالبيانات ت�شري بو�ضوح �إلى تكثيف ٍ
عال يف اململكة العربية
ال�سعودية ،يتجلى يف الإنتاجية العالية من املا�شية والدجاج
ُربى عموم ًا وفق مدخالت حديثة ونظم تعتمد على
التي ت َّ

اجلدول 1

ر�أ�س املال .ويف املقابل� ،أظهرت الأعداد الكبرية للأبقار
اللبونة يف ال�صومال �إنتاجية متدنية ،وبقي �إنتاج الدواجن
قليالً ،ما ي�شري �إل��ى هيمنة نظم الإنتاجية غري املكثفة
وح ِ
وفظ على �أعداد احليوانات والإنتاج ن�سبي ًا
والتقليديةُ .
يف �سورية ،فيما بدت �إنتاجية احليوانات يف املغرب تتزايد
ب�شكل ملحوظ بني  2000و .2012وتربز هذه املقارنة
الفوارق عرب البلدان العربية� ،إل��ى جانب ت�أثري الو�ضع
االقت�صادي يف �إنتاج الرثوة احليوانية.
و�أدى ارتفاع الطلب والنمو البطيء ن�سبي ًا يف الإنتاج �إلى
اعتماد كبري على ال��واردات واملنتجات احليوانية .ويبينّ
ال�شكل  2الفارق يف ميزان واردات املنتجات احليوانية يف
مقابل �صادراتها يف البلدان العربية ،مع �إ�شارة خا�صة �إلى
الفوارق بني بلدان جمل�س التعاون اخلليجي و�سائر البلدان
العربية .وعلى خلفية �أع��داد ال�سكان ،تبينّ الأرق��ام �أن
الطلب على املنتجات احليوانية يف بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي يتجاوز ب�شكل كبري الطلب يف البلدان الأخرى،
يف �ضوء الأع��داد املتدنية ن�سبي ًا ل�سكان تلك البلدان.
وج ِمع ال�شكل  2من بيانات متوافرة يف موقع FAOSTAT
ُ
وتوزع
الإلكرتوين .وهذا انعكا�س للعامل االقت�صادي
ُّ
القدرة ال�شرائية داخل البلدان العربية ،فالنمو االقت�صادي
ينعك�س مبا�شرة على ا�ستهالك املنتجات احليوانية والطلب
عليها (.)UNEP, 2012

ب .موارد العلف
ي�شكل العلف الكلفة الرئي�سية لعمليات الرثوة احليوانية،
خ�صو�ص ًا يف البلدان العربية حيث الإنتاج املحلي للعلف

(ج ِمع من ) FAOSTAT 2014
�إنتاج حليب الأبقار وحلوم الدجاج يف �أربعة بلدان عربية متثيلية ،و�أعداد احليوانات ُ
�سورية

ال�صومال
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2012

ما�شية لبونة
(ر�ؤو�س)

1,150,000

1,235,000

458,947

�إنتاج احلليب
(�أطنان)

430,000

480,000
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1,604,349

4,000
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106,602

102,000

310,000

3,600
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138,202

250,000

حلوم الدجاج
(�آالف الطيور)
�إنتاج حلوم
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3,200
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619,665

1,308,000

1,555,000

84,286
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1,184,500

2,500,000

710,000

1,750,000

500,000

483,000

567,000

560,000

483,000

567,000

البيئة العربية :الأمن الغذائي

ال�شكل 1

�صادرات املنتجات احليوانية ووارداتها يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،ويف بقية البلدان العربية،
ويف البلدان العربية كلها (مباليني الدوالرات) .وت�شري الأرقام بالأحمر �إلى �أعداد ال�سكان عام .2011
(بيـانات م�أخـودة من )FAOSTAT, 2014
20000
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�إجمايل �صادرات البلدان العربية
واردات بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
واردات البلدان العربية الأخرى
�إجمايل واردات البلدان العربية

1750
310,000,000

875
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حمدود ومكلف .ويف �ضوء ندرة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة
يف معظم البلدان العربية ،ثمة اختيار يحمل حتدياً ،بني
ا�ستخدام الأر�ض لإنتاج الغذاء الب�شري �أو لإنتاج العلف
احليواين .و�إنتاج العلف يف املنطقة يقوم يف معظمه
على الزراعة البعلية ،وهو منخف�ض الإنتاجية .و�أدت
حماوالت زيادته بالري �إلى ا�ستنزاف كبري للموارد املائية
غري املتجددة ،مـا �أدى �إلى �إنهـاء برامج كهذه يف بلدان
ا�ست ِ
ُنفدت احتياطاتها املائية.
ومت ّثل حالتا اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية
املتحدة دلي ًال وا�ضح ًا على ت�أثري �إنتاج العلف يف املوارد
املائية (حتليل مقتب�س من تقريرين ل��وزارة الزراعة
الأمريكيةSaudi Arabia, Grain and Feed Annual, ،
 ,Report, 2013وU.S. Hay Exports to the UAE on the
.)Rise, 2012

اململكة العربية ال�سعودية:
يف الت�سعينات ،و�ضعت ال�سعودية هدف ًا يتم ّثل يف حتقيق
االكتفاء الذاتي من القمح ،ما �أدى �إلى زراعته يف مناطق

2011

كبرية كانت تروى بن�سبة  100يف املئة .لكن مع مرور
الوقت ،برز قلق متزايد من ا�ستنفاد امل��وارد املائية غري
املتجددة للبلد .وتبع ًا لذلك ،بد�أت احلكومة مبنع ت�صدير
العلف املزروع حملي ًا .ويف � ،2008أطلقت �سيا�سة جديدة
للتخل�ص تدريجيـ ًا من �إنتاج القمـح بحلول .2016
در�س تدبري مماثل يف �ش�أن �إنتاج حبوب و�أعالف �أخرى
و ُي َ
هي �أي�ض ًا متطلبة جد ًا للمياه.

الإمارات العربية املتحدة:
تكررت الق�صة ال�سعودية يف الإم��ارات العربية املتحدة،
التي كانت متلك بع�ض الإن��ت��اج املحلي للعلف وتلبي
حاجاتهـا الباقيـة باال�سترياد ،خ�صو�ص ًا من اململكـة
العربية ال�سعودية .ومع احلظر ال�سعودي على ال�صادرات،
عمد املزارعون الإماراتيون �إلى زرع ما يحتاجونه من
�أع�لاف .لكن هنا �أي�ض ًا تنبهت حكومة �أبوظبي �إلى �أن
املوارد املائية غري املتجددة تدنت �إلى م�ستويات حرجة،
وقررت التخل�ص تدريجي ًا من الإنتاج التجاري للأعالف
ودع��م تكاليف العلف امل�ستورد للمزارعني املحليني،
خ�صو�ص ًا يف �أبوظبي.
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اال�ستثمار يف املجتمعات الرعوية يف الأرا�ضي الهام�شية واجلافة يف القرن الأفريقي:
مبادرة البنك الإ�سالمي للتنمية
نور عبدي
تتكون الأرا�ضي اجلافة يف �شرق �أفريقيا من املناطق القاحلة و�شبه
القاحلة التي تتميز مبت�ساقطات منخف�ضة ومتقلبة (تقل عن
املعدل ال�سنوي البالغ  400مليمرت) .وغالبية الأرا�ضي اجلافة
يف �شرق �أفريقيا هي موئل رعوي ي�ؤوي �أكرب جتمع ملربي املوا�شي
التقليديني يف العامل ،يقدر ب�أكرث من  40مليون من الرعاة الريفيني
والزراعيني .يف جيبوتي وال�صومال تعمل �أكرب ن�سبة من ال�سكان
يف نظم �إنتاج قائمة على املراعي ( 71يف املئة و 76يف املئة يف املئة
من عدد ال�سكان على التوايل) ،يف حني �أن لدى ال�سودان �أكرب عدد
من الرعاة الريفيني والزراعيني ( 7.4يف املئة) .وبلدان جمل�س
التعاون اخلليجي وبلدان عربية �أخرى (مثل م�صر) هي الأ�سواق
الرئي�سية ل�صادرات هذه البلدان الثالثة من املوا�شي.
�إنتاج املوا�شي هو الو�سيلة الرئي�سية لك�سب الرزق داخل الأرا�ضي

اجلافة يف منطقة �شرق �أفريقيا .ويحافظ الرعاة على مقاربة
تقليدية للحيوانات ،معتربينها خزان ًا للقيم وم�صدراً للربوتني.

رجح �أن يتكرر ال�سيناريو
ويف كثري من البلدان العربيةُ ،ي َّ
نف�سه يف ظل ه�شا�شة موارد املياه .لذلك ال ميكن جتنب
واردات العلف ،بل ُيتوقَّ ع �أن ت��زداد ب�شكل مطرد مع
التكثيف .ففي  ،2014 – 2013كانت اململكة العربية
ال�سعودية �أكرب م�ستورد لل�شعري من االحتاد الأوروب��ي،
�إذ ا�شرتت  46يف املئة من �إجمايل �صادرات االحتاد �أو ما
قدر بنحو  6.8مليون طن .وكانت م�صر �أكرب م�ستورد
ُي َّ
للذرة من االحت��اد الأوروب��ي ،بح�صة بلغت  19يف املئة
من �صادراته وقدرت بنحو  2.5مليون طن (.)EU, 2014
وبالنظر يف قيمة ال��واردات من �أربعة مكونات رئي�سية
للعلف فقط ،هي الرب�سيم والذرة وال�شعري وفول ال�صويا،
ا�ستوردت البلدان العربية ما قيمته  10.4بليون دوالر
من العلف عام  ،2012ارتفاع ًا من  2.8بليون دوالر عام
 .)FAOSTAT, 2014( 2000ولتخفيف االعتماد على
الواردات الأجنبية ،يتم تبني �سيا�سات ت�ضمن احلفاظ على
خمزونات من احلبوب ،للتحوط من �أي تراجع غري متوقَّ ع
يف الإمدادات .كذلك �أطلقت احلكومة ال�سعوديـة مبادرة
امللك عبدالـله لال�ستثمار الزراعي ال�سعودي يف اخلارج،
م�شجعة املزارعني الكبار على اال�ستثمار يف بلدان �أجنبيـة
ل�ضمـان الإم���دادات من العلف واحلبوب (Al-Obaid,
 .)2010وتتوافر مبادرات م�شابهة يف بلدان عربية غنية
�أخرى.

يف ���ض��وء ه��ذه ال��ظ��روف ،ي�صبح الإن��ت��اج احل��ي��واين
ال�صناعي يف البلدان العربية مكلفاً ،مالي ًا و�إيكولوجياً،
مقارنة باملنتجات احليوانية امل�ستوردة .وتتم ّثل الكلفة
الإيكولوجية غالب ًا بالب�صمة املائية االفرتا�ضية لنظم
الإنتاج هذه ،حيث «املحتوى املائي االفرتا�ضي ل�سلعة ما
هو حجم املياه امل�ستخدمة يف �إنتاج هذه ال�سلعة» .ويف
حالة احليوانات احلية ،يعني هذا «املحتوى املائي لعلفها
و�أحجام مياه ال�شرب واخلدمة ،امل�ستهلكة خالل حياتها»
( .)Chapagain and Hoekstra, 2003مثالً ،يبلغ
املتو�سط العاملي املقدر ملحتوى املياه االفرتا�ضية للأبقار
اللبونة ،املرباة يف نظم �صناعية ،لدى بلوغها �سن الذبح،
 85,955مرت ًا مكعب ًا للطن ،فيما يبلغ للأغنام واملاعز
املرباة يف نظم رعوية  6,435و 6,692مرت ًا مكعب ًا للطن
ُعتب بلدان ال�شرق الأو�سط بلدان ًا
على التوايل .وعموم ًا ت رَ
م�ستوردة بكثافة للمياه االفرتا�ضية يف ما يتعلق بتجارة
قدر بنحو  13.6مرت
الرثوة احليوانية ،مبيزان ا�سترياد ُي َّ
مكعب عاملي يف ال�سنة.
وتت�صدر م�صر الئحة البلدان العربية امل�صنفة م�ستوردة
�صافية ،بنحو  2.9مرت مكعب عاملي يف ال�سنة (وفق
بيانات  1999 – 1995التي �أوردها Chapagain and
 .)Hoekstra, 2003ولدى تفنيد الب�صمة املائية هذه ،يبدو
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وبالن�سبة الى الرعاة يف �شرق �أفريقيا� ،أ�صبح الفقر واملجاعة
واحلرب و�سيلة للحياة .وتواجه هذه املجتمعات الرعوية التي
تعاين من القحل م�شاكل جدية :جفاف ،ت�صحر ،نزاع ،و�صول غري
كاف الى مياه ال�شرب ،نواق�ص غذائية ،وبنية حتتية غري كافية
ت�شمل املدار�س وامل�ست�شفيات والطرق .وعندما ي�ضرب اجلفاف
يف املجتمعات الرعوية ،ي�صبح الغذاء نادراً ويزداد عدد احليوانات
املطلوبة ل�شراء الغذاء .وبالتزامن مع ذلك ،ت�صبح احليوانات نحيلة
وتفقد قيمتها �أو تنفق .ومن دون �أي و�سيلة �أخرى لالنقاذ ،ومن
دون �أ�صول �أخرى ،قد تتحول ت�أثريات اجلفاف �إلى جماعة و�سرعان
ما ت�شلّ جمتمعات بكاملها.
ومن �أجل الت�صدي لهذه التحديات� ،أطلق البنك الإ�سالمي للتنمية
عام  2012برنامج الأرا�ضي اجلافة يف �شرق �أفريقيا الذي يغطي
ثالثة بلدان هي ال�صومال وجيبوتي و�أوغندا .والهدف ال�شامل
للربنامج التقليل من ت�أثر ال�سكان الذين يعي�شون يف املناطق
الرعوية التي يغطيها الربنامج وبناء املرونة لديهم .وينفذ الربنامج
تدخالت تقوي �سبل العي�ش وحت�سن خدمات ال�صحة والتعليم
وتربية املوا�شي والإن��ت��اج ال��زراع��ي يف الأرا���ض��ي اجلافة والطب
البيطري ومقاربات م�ستندة الى املجتمع لإدارة املوارد الطبيعية.
�إنتاج الأعالف امل�ساهم الأكرب يف الب�صمـة العامليـة لإنتاج
الرثوة احليوانية ،مقارنـة باحلاجـات املائيـة الرعويـة
واملبا�شرة .ويتبينّ ذل��ك من اجلـدول  2املقتب�س من
.Mekonnen and Hoekstra
ُعتب املـراعي م�صدر ًا قيمـ ًا للعلف قـادر ًا
من جهة �أخـرى ،ت رَ
ُ
على �ضمان ا�ستدامة الإنتـاج احليواين لو �أدير بحكمة.
لكن التدخالت املتكررة من خالل ال�سيا�سات �أدت �إلى
تدهور املراعي ب�سبب الرعي املفرط ،كما يتبينّ من الت�صحر
املتزايـد البالـغ  80يف املئـة يف بع�ض املنـاطق واملف�ضي
�إلى خ�سارة فادحة يف التنوع احليوي (.)Kassas, 2008

اجلدول 2

2
3
4

وهم يعتمدون على القوانني وامل�ؤ�س�سات التقليدية ،بحيث ميكن
جلميع املعنيني املحليني امل�شاركة يف الإدارة البيئية امل�ستدامة
واال�ستفادة منها.
يبلغ اال�ستثمار الإج��م��ايل للربنامج  71مليون دوالر ،متول
جمموعة وا�سعة من التدخالت التي ت�شمل :تربية املوا�شي
وزراعة الأرا�ضي اجلافة� ،إدارة املوارد البيئية والطبيعية ،ال�صحة
والتغذية ،التعليم ،البنية التحتية الريفية ،املياه والنظافة
ال�صحية ،تطوير العمل داخ��ل املجتمعات .وي�ؤثر الربنامج يف
حيـاة �أكرث من مليون �شخ�ص ،ميثلون  25يف املئة من جمموع
ال�سكان الرعويني يف البلدان الثالثة .ومن �ش�أن الربنامج ،عند
اجن��ازه �سنة � ،2018أن ( )1يزيد م�ستوى وتنوع وا�ستقرار
مداخيل و�أ���ص��ول �أ�سر الرعـاة امل�ستهدفني )2( ،يزيد معدل
الإلتحاق بالتعليم الإبتدائي )3( ،يح�سن و�صول املجتمعات �إلى
اخلدمات ال�صحية واال�ستفـادة منها )4( ،يح�سن فهم وممار�سة
يح�سن
املجتمعات لال�ستعمال اجليد للموارد الطبيعية و()5
ّ
ق��درات املجتمعـات يف جم��ال الأعمـال وم�شاركتهـا يف ال�سوق.
نور عبدي ،اخت�صا�صي زراعـة �أول يف البنك الإ�سالمي للتنمية ،جدة.

ويلخ�ص ( )Neely et al., 2010تداعيات هذه اخل�سارة
باعتبارها ت�ؤدي �إلى ه�شا�شـة متزايدة �أمام التغري املنـاخي
وانخفـا�ض يف الأم��ن الغذائي .ويف ما ي�أتي ملخ�ص
لتداعيـات فقدان التنوع احليوي ا�ستناد ًا �إلى (Neely et
 al., (2010و (:Kassas (2008
•خ�سارة غطاء الرتبة املف�ضي �إلى ت�آكلها.
(يعتقَ د �أن ما ي�صل �إلى 1700
•خ�سارة الأنواع املرنة ُ
ن��وع مهددة ب�سبب الإدارة غري امل�ستدامة للرثوة
احليوانية).

الب�صمة املائية العاملية للإنتاج احليواين خالل الفرتة ( 2005 – 1996مرت مكعب عاملي يف ال�سنة)

الب�صمة املائية للإنتاج احليواين

خ�ضراء

الب�صمة املائية لإنتاج حما�صيل الأعالف

1199

105

الب�صمة املائية للرعي

913

_

_

46

الب�صمة املائية املبا�رشة للرثوة احليوانية
1

163

1

4

حجم املياه امل�ستخدمة من املوارد املائية اخل�رضاء العاملية :املياه املخزنة يف الرتبة كرطوبة.
حجم املياه امل�سحوبة من املوارد املائية الزرقاء العاملية :املياه ال�سطحية واملياه اجلوفية.
حجم املياه العذبة املطلوبة المت�صا�ص امللوثات.
الب�صمة املائية لل�رشب واخلدمة وخلط العلف.

زرقاء

2

رمادية

159

1463

_

913

_

46

3

املجموع
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الرثوة احليوانية والأمن الغذائي
•خ�سارة املوئل ،وبالتايل خ�سارة �أنواع حيوانية و�/أو
نباتية �أخرى.
•خ�سارة نباتات ذات �صفات �صيدالنية وطبية.
•تراجع الإنتاجية وبالتايل القدرة على دعم الرعي.

ج .ت�أثري ال�سيا�سات
ت�أثر قطاع الرثوة احليوانية بتاريخ طويل من ال�سيا�سات
الع�شوائية التي �أجهدته و�أدت �إلى تدهور املوارد الطبيعية
ال�شحيحة املتوافـرة لدعمـه .وتفـاقمت �سل�سلـة الأحداث
التي �أدت �إل��ى هذا الو�ضع ب�سبب تغريات مهمة خـالل
الن�صف الثاين من القـرن املا�ضي� ،أهمهـا الزيادة ال�سريعة
يف الرثوة و�أع��داد ال�سكان ،مـا �أدى �إلى طلب عـال على
املنتجات احليوانية .لذلك طبقت البلدان العربية �سيا�سات
لزيادة الإنتاج بهدف تلبية الطلب املتزايد .لكن هذه
ال�سيا�سات تركزت على ت�أمني الغذاء الرخي�ص ل�سكان
احلوا�ضر ،ما �أدى �إل��ى تدخالت كانت «منحازة �إلى
احل�ضر» ،من دون اعتبار حاجات املـزارعني الريفيـني

وت�أثريات هـذه التدخـالت عليهم وعلى املوارد الطبيعية
( .)Dixon et al., 2001وكـان احلافز الإ�ضايف ل�سيا�سات
هم التخفيف من �أثر موجات اجلفاف والأمرا�ض
�أخرى ّ
الدورية على املنتجني الأكرث ه�شا�شة ،ولكنهـا ف�شلت يف
حتقيق الهـدف املبتغى .وميكن تلخي�ص هـذه التدخـالت
كما يـ�أتي (جممعة من  Oram 1998وAl Rowaily 1999
و )Bourn 2003

.1

دعم �أ�سعار ال�ثروة احليوانية� :أدى هذا �إلى زيادة
ع��دد احليوانات من دون اعتبار امل��وارد املتوافرة
ال�ستدامتها ،باعتماد كبري على الدعم احلكومي .كما
�أدى الدعم غري امل�ستهدف الى تراكم كبري للرثوة لدى
مربي املا�شية الكبار �أ�صالً ،فيما كان املالكون ال�صغار
الأقل ا�ستفادة.

.2

دعم �أ�سعار احلبوب� :أدى هذا �إلى تو�سع الإنتاج �إلى
�أرا���ض هام�شية من دون �أي تدبري حلفظ الرتبة،
الأمر الذي تفاقم ب�سبب دعم الوقود واملكننة ،ما �سمح
بتو�سع زراعي �إلى مراعٍ كانت غري مطروقة �سابق ًا
وو�سع رعي املوا�شي.
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.3

ت�أميم املراعي وحمـاوالت توطني البدو :فُ ِتحت
املراعي ال�ستخدام مـالكي الرثوة احليوانية ومزارعي
احلبوب و�سوء ا�ستغـاللهم ،ما �أدى �إل��ى تراجع
�إنتاجية الرتبة وفقدان التنوع احليوي ونزاعات على
ملكية الأرا�ضي.

.4

دعم اللقاحات :على رغم الثمن املرتفع ،اختارت
بع�ض احلكومات التدخل للق�ضاء على �أمرا�ض
حيوانية معينة من خالل التلقيح .و�ساعد هذا يف
احلفاظ على �أعداد كبرية من احليوانات.

.5

تعتمد على التنوع احليوي :بهدف معاجلة الو�ضع
املتدهور للأرا�ضي ،ثمة اهتمام متزايد بتخ�صي�ص
�أرا�ض وا�سعة كمحميات طبيعية لتعزيز جتدد التنوع
َّ
ويحظر الرعي يف هذه املناطق.
احليوي.

�أ�سفرت �سيا�سات كهذه عن الو�ضع احلايل الذي تواجهه
البلدان العربية ،وهو وجود عدد كبري من احليوانات
املتدنية الإنتاجية وم��وارد طبيعية متدهورة ال تكفي
لدعم هذه احليوانات ،ما �أدى �إلى اعتمـاد كبري على الدعم
احلكومي �أو االنتقـال �إلى ن�شاطات �أخرى ،خ�صو�ص ًا يف
املناطق احل�ضرية .ويفاقم هـذا الو�ضع ه�شا�شـة مربي
احليوانات الريفيني �إزاء الفقر وانعدام الأمن الغذائي،
ويخلق توازن ًا اقت�صادي ًا واجتماعي ًا ه�شاً ،مع تهديد م�ستمر
بنزاع على موارد املياه والأرا�ضي داخل البلدان وعربها.

د� .آفاق 2030
بعد عر�ض و�ضع قطاع الرثوة احليوانية يف العامل العربي
يقدم الق�سم الآتي الآفاق املرتقبة لل�سنوات
حتى اليومّ ،
الع�شرين �إلى الثالثني املقبلة.
ُيتوقَّ ع �أن يحافظ �سكان البلدان العربية على معدل
منوهم املرتفع ،و�أن ي�صبحوا ح�ضريني ب�شكل متزايد
وم�ستهلكني ملزيد من املنتجات احليوانية« .و�سيزداد
ا�ستهالك اللحوم بن�سبة  104يف املئة وا�ستهالك احلليب
بن�سبة  82يف املئة .و�ستكون الزيادات يف ا�ستهالك
املنتجات احليوانية �أكرث بروز ًا يف البلدان الغنية بالنفط،
حيث �ستت�ضاعف تقريب ًا بني  2000و ،2030بدفع من
املدخول املرتفع جد ًا والنمو ال�سكاين» ،وفق تقرير البنك
الدويل و«فاو» و«�إيفاد» (.)2009
لكن ازدياد الإنتاج لتلبية هذا الطلب �سوف ينطوي على
مزيد من التحدي ،ا�ستناد ًا الى التفاقم املتوقع يف عملية

الت�صحر والتو�سع احل�ضري على الأرا���ض��ي ال�صاحلة
للزراعة .ويف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
يقدر �أن تكون امليـاه املتجددة املتوافـرة متدنية بحيث ال
تتجاوز  500مرت مكعب للفرد ،و�أن تتقل�ص الأرا�ضي
ال�صاحلة للزراعة الى  0.12هكتار للفرد بحلول �سنة
 ،2050كما ورد يف تقـرير البنـك ال��دويل و«ف��او»
و«�إيفاد» (.)2009
و�ستعاين املنطقة ب�شدة من تداعيات االح�ترار العاملي،
و ُيتوقَّ ع �أن يكون ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيـا الأكرث
ت�أثر ًا ( .)Brown and Crawford, 2009وي�صف (Elasha,
 )2010النتائج املتوقعة لالحرتار العاملي يف البلدان العربية
كما ي�أتي :قد يرتفع معدل درجات احلرارة �أربع درجات
مئوية يف بع�ض البلدان ،مع تراجع يف هطول املطر ب�أكرث
من  30يف املئة ،ما يجعل املنطقة مهددة باجلفاف.
و�سي�ؤثر ذلك طبع ًا يف الغالل الزراعية املتوقع �أن ترتاجع
بن�سبة  21يف املئة ومبا ي�صل �إلى  40يف املئة يف بع�ض
البلدان العربية.

 .IIIثورة حيوانية جديدة
تبدو �آف��اق امل�ستقبل مقلقة مع التحديات املتزايدة التي
تواجه قطاع ال�ثروة احليوانية .فالطلب مدفوع بعوامل
بنيوية مثل املعدل املتزايد للنمو ال�سكاين والتح�ضر ،فيما
ُيعاق الإنتاج بالت�صحر واالحرتار العاملي .ويف هذا ال�سياق،
ال ميكن جتنب االجتاهات �إلى مزيد من التكثيف لتلبية
الطلب احل�ضري ،فيما النظم غري املكثفة املعتمدة على
امل��وارد ،وذات الإمكانيات املحدودة للنمو ،ال تزال قادرة
على دعم عي�ش ماليني العرب الفقراء من الأرا�ضي القاحلة
ُقدم هذه التطورات يف
التي لي�س لها ا�ستخدام بديل .و�ست َّ
ما ي�أتي ،مبيزاتها ونواق�صها الن�سبية ،مع الرتكيز ب�شكل
خا�ص على ت�أثريها يف حت�سني الأمن الغذائي وال�سيادة
الغذائية يف البلدان العربية.

�أ .التكثيف امل�ستدام
�ستبقى زي��ادة الإنتـاج بهدف تلبيـة الطلب املتزايد
مدفوعـة �إجما ًال بالإنتاج املكثف والوا�سع النطاق يف
�سمى «ثورة الرثوة احليوانية» .وي�صف
املزارع ،يف ما ُي َّ
( )Rota and Thieme, 2009هذه امل��زارع ب�أنها غالب ًا
ذات ملكيات خا�صة واعتماد ٍ
عال على املدخالت ور�ؤو�س
الأمـوال والتكنولوجيـا .ومل يكـن منـو هـذا النظـام
منظم ًا عموماً ،وهو �ساهم يف الآف��اق ال�سلبيـة لقطاع
الرثوة احليوانية� ،إذ ُي ّت َهم بالت�سبب يف ال�ضـرر البيئي،
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الرثوة احليوانية والأمن الغذائي
ملخ�ص نتائج برنامج الكفاءة املائية يف مرفق لإنتاج الألبان
 160,000مرت مكعب يف ال�سنة

التوفري يف املياه
التوفري املايل

 153,000دوالر يف ال�سنة

املقاربات امل�ستخدمة

تقليل اال�ستهالك و�إعادة اال�ستخدام

العوامل
الأ�سا�سية للنجاح

دعم �إداري ٍ
عال ،مقاربة هام�شية ،مراقبة فاعلة،
انخراط املوظفني

وغ��ازات الدفيئـة ،وتدهور الأرا���ض��ي وامل��وارد املائيـة،
و�إزالة الغابات ،والت�صحر ،والأمرا�ض احليوانية املن�ش�أ،
واال�ضطرابات الغذائية ،و�سواها يف البلدان العربية� ،أرخى
هذا النظام بثقلـه الأكرب على موارد امليـاه .وقد يكون هذا
الت�أثري مبا�شر ًا من خالل املياه العذبـة واملتطلبات اخلدمية
للحيوانات ،وب�شكل غري مبا�شر �أكرث من خالل متطلبات
الأعـالف �سواء املنتجـة حملي ًا �أو امل�ستوردة.
وت�ضغط احلاجات املائية العالية لنظام الرثوة احليوانية
املكثف على املوارد املائية ال�شحيحة ،لكنها تفر�ض �أي�ض ًا
تكاليف عالية على هذا النظام .لذلك تبحث ال�شركات
الكربى عن طرق لتح�سني كفاءة ا�ستخدامها للمياه،
وبالتايل احلد من التكاليف املرتتبة عليها ،كما هي
احلال يف مزرعة �ألبان مكثفة كربى يف اململكة العربية
ال�سعودية قُ ّدمت يف «دليل كفاءة املياه» الذي �أنتجه
املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أف��د) (اجل��دول .)3
عتب مقاربات كهذه �ضرورية جد ًا و�إن تكن غري كافية.
و ُت رَ
ولفت � Chapagain and Hoekstra 2003إلى �أن الت�أثري
املائي الأكرب لنظم الإنتاج احليواين املكثفة هو ت�أثري غري
مبا�شر ،من خـالل االعتماد الكبري لهذه النظم على
الأغذية املكثفة ،فيما نظام الإنتاج احليواين الذي يفر�ض
�أقل �ضغط على م��وارد املياه العذبة يقوم على �إطعام
ُقدر
بقايا املحا�صيل واملخلفات والعلف اخل�شن .مثالً ،ت َّ
الب�صمة املائية الزرقاء والرمادية للحم البقر بنحو 1001
مرت مكعب للطن ،فيما تبلغ للحم الغنم واملاعز � 510أمتار
مكعبة للطن (.)Mekonnen and Hoekstra, 2010
وهذا يجعل االعتماد على حلم البقر يف املناطق القاحلة
و�شبه القاحلة خيار ًا ثقي ًال على املوارد املائية غري املتجددة.
كذلك ف���إن منو الإنتاج احليواين ال�صناعي ،ال��ذي ملأ
فراغ ًا مهم ًا على �صعيد الطلب لدى ال�سكان احل�ضريني
والأغنياء ن�سبياً ،جتاوز غالب ًا املنتجني ال�صغار والفقراء
الريفيني .وثمة حاجة �إلى �إطار تنظيمي ،ينخرط فيه
القطاع العام ب�شكل كبري ،ملعاجلة تداعيات هذا النظام

على البيئة وال�صحة العامة� ،إلى جانب حاجات امل�ستهلكني
احل�ضريني الفقراء (.)Dijkman, 2009
�أما النظم الإنتاجية والرعوية املختلطة املنت�شرة على
نطاق وا�سع يف البلدان العربية فتحركها امل��وارد ،مع
اعتماد على توافر الأرا�ضي والعلف .وتخ�ضع لهذه النظم
الغالبية ال�ساحقة للكتل ال�سكانية الزراعية يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وتتميز النظم املختلطة بتفاعل
ُزرع غالب ًا
قوي بني الزراعة والرثوة احليوانية .فالأعالف ت َ
لأغرا�ض الرعي �أو احل�صاد حني تكون الغلة منا�سبة،
وت�ستفيد الرثوة احليوانية من العلف املنتَج ومن خالل
رعي بقايا املحا�صيل املختلفة ( .)Gibbon, 2001وت�ؤدي
يح�سن
احليوانات �أي�ض ًا دور ًا يف �إثراء الرتبة بالروث مبا ّ
جر حلراثة الأر���ض .وتوفر النظم
الإنتاجية ،وكقوة ّ
املختلطة م�صدر ًا متنوع ًا للدخل ،فتخف�ض بالتايل
وحت�سن
املخاطرة املتعلقة باملوارد الطبيعية �أو بالأ�سواق،
ّ
ا�ستخدام العمالة ،وت�ضيف قيمة �إلى املحا�صيل وبقاياها
ُ�ستهدف هذه النظم مب�شاريع
( .)Blackburn, 1998وت
َ
تكنولوجية تقودها البحوث منذ ال�سبعينات والثمانينات،
لكن هـذه امل�شاريـع ف�شلت �إلى حد كبري ب�سبب انحيازها
�إلى املنتجني الكبار (.)Rota and Thieme, 2009
كذلك جتاوزت ال�سيا�سات الوطنية هذه النظم �إلى حد
كبري مل�صلحة تلبية طلب ال�سكان احل�ضريني املتزايدين.
ويعتمد حت�سني ا�ستدامة ه��ذه النظم واحلفاظ على
دورها يف مكافحة الفقر ويف الأمن الغذائي على و�ضع
ا�سرتاتيجيات ت�ستهدف اال�ستخدام امل�ستدام للموارد،
والإنتاجية املح�سنة من خالل الو�صول �إلى التكنولوجيا
واال�ستثمار املنا�سبني ،ودعم ال�سيا�سات ،و�إقامة �إطار
م�ؤ�س�سي للو�صول املفتوح �إلى الأ�سواق وحماية القطاع،
والو�صول �إلى اخلدمات ال�صحية وغريها (Van de Steeg
 .)et al., 2009وللبلدان العربية هام�ش وا�سع للتح�سني
املمكن عند هذا امل�ستوى ،برتكيز اال�سرتاتيجيات اجلديدة
على امليزة الن�سبية لكل بلد على �صعيد املوارد الطبيعية
والر�أ�سمالية والتقنية ،لتنمية قطاع م�ستدام للرثوة
احليوانية كجزء ال يتجز�أ من ا�سرتاتيجية عربية �أو�سع
للأمن الغذائي.

ب .تقاليد للم�ستقبل
النظم الرعوية املتنقلـة هي من النظـم الأكـرث مرونـة
للرثوة احليوانية �إزاء التغري املناخي .فهي متلك هام�ش ًا
وا�سع ًا من الطواعيـة للتكيف مـع قيود جديدة ،من خالل
القدرة على االنتقال ،وتعديل �أعداد القطعان ،وتنويع
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م�صادر الدخل
 .)2008ويف قلب ه��ذه النظم تقع ال�سالالت املحلية
للجمال والأغنام واملاعـز املت�أقلمة ب�شكل ممتاز (Warde

�أن لنظم الرعي ب�صمات مائية �أكرب اجماالً ،لكنها ال تزال
الأف�ضل من منظور املوارد املائية ،فهي تعتمد ب�شكل �أقل
على املياه الزرقاء والرمادية مقارنة بنظم الإنتاج ال�صناعي.

 ،)2013وي�صح ذلك �إلى حد �أقل مع الأبقار ،ناهيك عن
املعرفة املحلية واملجربة للمربني والرعاة املحليني.

ٍ
لتحد متزايد من القيود
لكن بقاء تلك النظم يتعر�ض
البيئية ،وقوى الأ�سواق العاملية ،وال�سيا�سات غري املنا�سبة،
تعد على املراعي ب�سبب النمو ال�سكاين
ما ي���ؤدي �إل��ى ّ
وتو�سع الزراعة وازدي��اد �أع��داد احليوانات الذي ي�ؤدي
ٍ
مـراع تتقل�ص با�ستمرار ،ناهيك عن
�إلى رعي مفرط يف
تراجع القدرة على االنتقال ،ما ي�ؤدي �إلى تدهور الأرا�ضي
املحدودة املتوافرة للرعي (.)Haan et. al, 1996

(Dick, Ghanem and Hamadeh,

and Dawa, 2005; Jaber, Chedid and Hamadeh,

تعترب حياة الرتحال يف البلدان العربية تقليد ًا قدمي ًا يقوم
على نقل القطعان من مناطق قليلة املياه والنباتات �إلى
مناطق �أغنى ( )Kassas, 2008اعتماد ًا على اال�ستخدام
املتناوب امل�ستدام للأر�ض املعروف بنظام «احلمى».
وحافظت نظم رعوية كهذه تقليدي ًا على التنوع احليوي،
ب�سبب امل�صلحة املبا�شرة للرعاة يف احلفاظ على تنوع وا�سع
من املنتجات حليواناتهم� ،إلى جانب ا�ستخدامهم لأ�صماغ
ونباتات طبية ( .)Haan et al., 1996وهذه النظم هي
�أي�ض ًا الأقل كلفة جلهة االعتماد على امل��وارد املائية غري
املتجددة .و�أ�شار � Mekonnen and Hoekstra, 2010إلى
�أن �أهم الب�صمات املائيـة الواجب �أخذها يف االعتبار هي
املياه الزرقاء والرمادية ،لأن املياه اخل�ضراء ذات ت�أثري �أقل
على م�شاكل املياه العذبة عموماً .لذلك ي�ستنتج امل�ؤلفان

من جهة �أخ��رى ،ي�شري � Neely et al. 2010إلى الدور
الإيجابي الذي ميكن �أن ت�ؤديه نظم املوا�شي املرتحلة
يف احلفاظ على التنوع احليوي للمراعي ،من خالل
تركيبة الأن��واع ،وتراكم الروث� ،إلى جانب امل�ساعدة يف
حجز الكربون� ،شرط �أن تتوافر لها مرونة كافية على
�صعيد احلركة ،ا�ستناد ًا �إلى الأ�ساليب التقليدية املختربة
عرب الزمن .وحلماية امل��وارد اجلينية للرثوة احليوانية
وحت�سينها ،مع احلفاظ على اخلربة التقليدية ملربيها من
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الف�صل 6

الرثوة احليوانية والأمن الغذائي
يقدمه
خالل �إدارة م�ستدامة ال�ستخدام الأرا�ضي وفق ما ّ
نظام احلمى� ،أهمية ق�صوى يف حتويل الكتلة احليوية
للمناطق القاحلة و�شبه القاحلة �إلى منتجات مغذية جداً.
كذلك ،على ال�سيا�سات الوطنية التي ت�ستهدف زيادة
الإنتاج �أن توفر �أي�ض ًا و�صو ًال �آمن ًا �إلى املوارد الطبيعية،
وتدابري للتخفيف من �آث��ار التغري املناخي ،مع تعزيز
القدرة على احلركة الرعوية وحت�سني الو�صول �إلى ال�سوق
واخلدمات البيطرية (.)Nouala, 2009

احليوانية من منظور �أنظمـة الإنتاج املختلفة .ويف ما
ي�أتي تو�صيات لنقل قطاع الرثوة احليوانية يف البلدان
العربية باجتاه القرن احلادي والع�شرين الآمن غذائياً:

.1

تنظيم نظم الإنتاج املكثف من خالل ال�سيا�سات
العامة .من �أجل �أن تكون نظم الإنتاج املكثفة امل�ستندة
�إلى الطلب م�ستدامة ،يجب �أن تكون م�س�ؤولة عن
الأثر البيئي لن�شاطاتها .وهذه ت�شمل:

من احلاالت الالفتة حالة موريتانيا .التي حتولت البالد
من الإنتاج البعلي للحبوب �إلى الإنتاج الرعوي للرثوة
احليوانية ،مبا فيها اجلمال والأغنام واملاعز و�أبقار الفوالين
ي�صف ( .)Ficarelli, 2009وباتت �صادرات اللحوم اليوم
متثّل  20يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل للبالد.
كذلك �أ�صبح احلليب والربوتني غذاء �أ�سا�سي ًا للفقراء.
وي�ؤكد امل�ؤلف �أهمية النظر يف ق�ص�ص جناح كهذه يف
�ضوء االحرتار العاملي وزيادة متوقعة يف درجات احلرارة
مبقدار �أربع درجات مئوية ،ما يجعل �إنتاج املحا�صيل �شبه
م�ستحيل يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة ،يف حني
ميكن ل�سالالت املوا�شي املتكيفة �أن حتافظ على الإنتاج
والتكاثر من خالل النباتات القليلة املتوافرة وحتويلها
�إلى منتجات مغذية جد ًا لال�ستهالك والتجارة .لكن هذا
التحول «الرجعي» �إلى الرعويـة ،كما يف موريتانيا،
يحتاج �إطار ًا داعم ًا و�سيا�سات كما ورد �أعاله.

وهناك حاجة �إلى قوانني و�سيا�سات عامة لتنفيذ ما ورد �أعاله.

 .IVخال�صة وتو�صيات

.2

كما ورد يف الق�سم ال�سابق ،تعتمد «الثورة احليوانية
اجلديدة» ب�شكل كبري على �إط��ار تنظيمي و�سيا�سات
وخدمات داعمة ،هي مطلوبة ل�ضمـان منو من�صف للقطاع
ي�ستهدف تلبية الطلب املتزايد و�ضمان �سبل العي�ش
والأمن الغذائي لفقراء احل�ضر والريف .وجرى البحث
يف �أ�سا�س �إطار كهذا من خالل ن�شرات الفاو من �ضمن
«مبادرة �سيا�سات الرثوة احليوانيـة امل�ؤيدة للفقراء» التي
�أُط ِلقت يف  2001من �أجل «و�ضع �سيا�سات تتعلق بقطاع
الرثوة احليوانية و�سيا�سات مرتبطة بها وتطبيق خطط
تقل�ص الفقر ،مع �إدارة لأخطار البيئة وال�صحة العامة»
(.)FAO, Pro-Poor Livestock Policy Initiative, 2014
وهذه الن�شرات �أداة مفيدة للممار�سني و�صناع ال�سيا�سات،
تقدم خيار ًا وا�سع ًا على �صعيد اعتبارات ال�سيا�سات
�إذ ّ
التي ميكن تكييفها مع الو�ضع اخلا�ص بكل بلد .كذلك
يف�صل ( Gibbon )2001احلاجات اخلا�صة مبنطقة
ّ
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيـا على �صعيد ال�سيا�سات
والتدخالت ملعاجلة امل�سائل املتعلقة بالزراعة والرثوة

�أ .تخفيف التلوث البيئي من خالل الإدارة ال�سليمة
للنفايات.
ب .تعزيز كفاءة ا�ستخدام املياه لتح�سني الناجت لكل ليرت
من املياه امل�ستخدمة.
ج .تعزيز الرقابة ال�صارمة على املمار�سات ال�صحية
والنظافة ملنع تف�شي الأمرا�ض احليوانية.
د .مراقبة جودة املنتجات.
هـ .اال�ستخدام امل�ستدام للأرا�ضي ،مع اعتبارات خا�صة
للو�صول العادل ل�صغار املالكني �إلى مناطق الرعي.

دعم �أ�صحاب املزارع املختلطة .يواجه �أ�صحاب املزارع
املختلطة با�ستمرار حتدي انخفا�ض الإنتاجية،
واملناف�سة والو�صول املتذبذب �إلى املوارد واخلدمات.
وهناك حاجة �إلى �سيا�سات تنظيمية وتدخالت داعمة
من �أجل:

�أ .ت�أمني الو�صول �إلى ال�سوق .وميكن حتقيق ذلك من
خالل مبادرات جلمع املنتجات ونقلها يف مركبات
مربدة ،وو�ضع بطاقات تعريف على املنتجات املحلية،
ومبادرات الرتويج ،والت�سعري العادل
ب .حت�سني الإنتاجية .هذا يتطلب توفري تقنيات و�إجراء
بحوث ت�ستهدف تلبية احتياجات هذا القطاع .وهناك
حاجة �أي�ض ًا �إلى مبادرات للتدريب والتعليم مل�ساعدة
املزارعني على اال�ستفادة املثلى من مواردهم املتاحة
للإنتاج احليواين.
ج� .صحة احليوانات .اخلدمات البيطرية غري متوافرة �إلى
حد كبري لأ�صحاب املزارع املختلطة ال�صغرية ،الذين ال
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ي�ستطيعون الو�صول �إلى االخت�صا�صيني �أو حتمل
تكاليفهم .وينبغي ت�صحيح ذلك من خالل خدمات
خم�ص�صة من القطاع العام.
د .احل�صول على ر�أ�س املال� .سي�ستفيد �صغار املزارعني
كثري ًا من اخليارات اال�ستثمارية امل�ستهدفة واملي�سرة
التي من �ش�أنها منحهم الدعم الالزم لتح�سني و�ضعهم
وتكييفه يف �ضوء القيود املتغرية با�ستمرار.
تنبغي الإ�شارة ب�شكل خا�ص �إلى حالة املزارعني يف املناطق
�شبه احل�ضرية ،الذين يتعزز و�ضعهم نظر ًا �إلى ازدياد
التح�ضر .فله�ؤالء املزارعني ميزة ،كونهم �أقرب �إلى ال�سوق
من نظرائهم يف املناطق الريفية ،وغالب ًا ما يعتمدون على
املنتجات اجلانبية للمواد الغذائية كعلف حليواناتهم.
و�ستكون �سيا�سات ت�سهيل ح�صول ه�ؤالء على املنتجات
اجلانبية لل�صناعة الغذائية مفيدة ،بالإ�ضافة �إلى حت�سني
الإ�شراف البيطري والبيئي من قبل القطاع العام ل�ضمان
اندماجهم الآمن يف مواقعهم يف املناطق احل�ضرية القريبة
من جتمعات �سكنية كبرية.
 .3ت�سهيل الرعي .غني عن القول �إن الرعاة �سي�ستفيدون
من كل اخلدمات و�أوجه الدعم املذكورة �أعاله واملقرتحة
لأ�صحاب امل��زارع املختلطة .وهم يحتاجون �أي�ض ًا �إلى
�سيا�سات خا�صة لدعم قدرتهم على التنقل والو�صول
�إلى مناطق الرعي .وا�ستناد ًا �إلى معارفهم وخربتهم،
هم جمهـزون جتهيز ًا جيد ًا لتحقيق �أف�ضل ا�ستخدام
للأر�ض �إذا ما �أُعطوا حرية كافية لتحريك قطعانهم
بني املواقع املتاحة للرعي .وينبغي �أي�ض ًا بذل جهد
وطني للحفاظ على ال�سالالت املحلية واملوارد الوراثية
وحت�سينها ،فهي يف قلب هذا النظام الإنتاجي املتكيف
للغاية.
 .4الأم��ن الغذائي العربي املتكامل امل�ستند �إلى امليزات
املقارنة .كما ورد �سابق ًا ،ف���إن البلدان العربية هي
م�ستوردة رئي�سية للمنتجات احليوانية .ويبدو �أن
املوردين الرئي�سيني هم من بلدان غري عربيـة .ومع
ذلك ،فتجارة احليوانات احلية بني البلدان العربية
هي �أكرث ديناميكيـة ،خ�صو�ص ًا بني البلدان العربية
الأفريقية وغري الأفريقية .ويبدو �أن بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي هي حمرك هذه التجارة ،بواردات
الأغنام واملاعـز والأبقـار احلية من اليمن وال�سودان
والأردن و�سوريـة والعـراق وبلدان �أخـرى غري عربيـة،
على الرغم من �صعوبة التحقق من الإح�صائيات الفعلية
لتحركات احليوانات عرب احلدود (.)Bourn, 2003

وثمة عوامل كثرية جتعل هذا القطاع التجاري ه�ش ًا ،ما
يهدد �سبل العي�ش والأمن الغذائي للمجتمعات الرعوية
والزراعية ـ الرعوية املعنيـة .و ُيو�صَ ف ذلك يف تقارير
كثرية ،منها «التقرير التقييمي للتجارة العابرة للحدود
يف الرثوة احليوانية» ( ،)FEWS, 2010و»تعزيز التجارة
البينية الأفريقية يف احليوانات واملنتجات احليوانية»
( ،)Mankor, 2013و«تعزيز �صناعة ال�ثروة احليوانية
لتحقيق الأم��ن الغذائي يف �أفريقيا والبلدان العربية»
( .)Hassane, 2013وميكن تلخي�ص هذه العوامل على
النحو الآتي:
•التقلب املناخي وموجات اجلفاف ت�ؤدي �إلى انخفا�ض
الإنتاج.
•تف�شي الأمرا�ض و�ضعف اخلدمات البيطرية وخدمات
�إ�صدار ال�شهادات ،اللذان ي�ؤديان �إلى �صعوبات يف
اال�ستريادوالت�صدير.
•االعتماد على منافذ حمدودة لل�سوق ،وغياب معلومات
عن ال�سوق.
•غياب املعاجلة والتنويع يف املنتجات احليوانية القابلة
للت�صدير.
•�سيا�سات مقيدة وغياب اال�ستقرار ال�سيا�سي.
•نق�ص امل�سالخ والبنية التحتية للنقل.
تتفق التقارير على �أن معاجلة هذه العقبات �ضرورية
لتح�سني التجارة بالرثوة احليوانية.
لقد �ساعدت ه��ذه النظرة العامـة �إل��ى قطـاع ال�ثروة
احليوانية يف البلدان العربية يف ت�سليط ال�ضوء على
الفوارق الكبرية يف الإنتاج والطلب ونظم اال�سترياد
والت�صدير عرب البلدان .وللبلدان العربية جمتمعة
�إمكانات كبرية ل�ضمان �أمنها الغذائي احليواين .فاملناخ
القا�سي تعو�ضه غالبـ ًا ال�ثروة الكبرية ،فيمـا ميكن
تخفيف ال�صعوبات االقت�صادية بوجود �أرا���ض وا�سعة
�صاحلة للزراعة و�أعداد كبرية للحيوانات .وثمة حاجة
ف�ضل �أن
وي َّ
ملحة �إلى مقاربة م�شرتكة للأمن الغذائيُ ،
تكون من خالل جهاز حكومي متخ�ص�ص .ويف �سياق
ي�سهل
قطاع الرثوة احليوانية ،ميكن لتعاون كهذا �أن ّ
التجارة التف�ضيلية يف املنتجات بني البلدان العربية
ويو�سع و�صول املنتجني املحليني �إلى الأ�سواق .ولأن
ّ
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 وم��ع هذه.ًالعربية بوترية �سريعة وتتزايد حت�ضرا
 يزداد الطلب كثري ًا على املنتجات والأعالف،التغريات
 خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق بزيادة ال�ثروة يف،احليوانية
 وبهدف حت�سني الأمن.بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
. من املهم احلد من االعتماد على ال��واردات،الغذائي
وميكن حتقيق ذلك بزيادة الإنتاج من خالل مدخالت
 ومن خالل النظم،مكثفة ونظم تعتمد على ر�أ�س املال
 و�سيعتمد النجاح.الزراعية املختلطة والرعوية التقليدية
يف حتقيق الأمن الغذائي على تطبيق �سيا�سات جيدة
 ت�ستهدف تنظيم املالكني الكبار يف قطاع الإنتاج،الإعداد
 وتوفري الدعم واخلدمات للمالكني ال�صغار،املكثف
 وللتعاون العربي �أهمية كربى يف حت�سني.والرعاة
ا�ستخدام املوارد امل�شرتكة للإنتاج احليواين وامل�ساعدة
 من خالل الدعم،يف �سد فجوات االحتياجات يف كل بلد
.امل�شرتك واملن�سق

6 الف�صل

 ففي �إمكانها،للبلدان العربية تف�ضيالت غذائية م�شرتكة
تلبية حاجات بع�ضها بع�ض ًا واحلفاظ على �سوق املنتجات
 وميكن لال�ستثمار املنظم يف بحوث.احليوانية التقليدية
وخدمات م�ستهدفة �أن يح�سن الإنتاج والنوعية ب�شكل
 للم�ساعدة يف احل��د من االعتماد الكبري على،كبري
 وميكن لتعاون.ال��واردات يف معظم البلدان العربية
 و�أخري ًا. ٍكهذا �أن ي�ساعد الرعـاة يف التحرك بحث ًا عن مراع
 ثمة حاجة �إلى تعاون عربي يف احلفاظ على،ًولي�س �آخرا
 حيث �أدت احليوانات دور ًا مركزي ًا،الرتاث البدوي الغني
القيمـة التي جنحت يف
ّ يف تعزيز التقـاليد الغذائية
.اختبـار الـزمن
عتب ال�ثروة احليوانية م�ساهم ًا �أ�سا�سي ًا يف الأمن
َُت ر
 خ�صو�ص ًا يف البلدان العربية حيث تنت�شر،الغذائي
 وتنمو الكتلة ال�سكانية.الأرا�ضي القاحلة و�شبه القاحلة
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ملحق 1

تقلب �أ�سعار الغذاء وتداعياته على الأمن الغذائي العربي
حافظ غامن
�شهدت الفرتة منذ العام � 2006إحدى �أعلى تقلبات �أ�سعار الغذاء،
ويتوقع معظم املراقبني �أن ي�ستمر اجتاه �أ�سعار الغذاء املرتفعة والأكرث
تقلب ًا على املدى املتو�سط .وتت�أثر البلدان العربية خ�صو�ص ًا بهذا التقلب
لأنها م�ستوردة رئي�سية للغذاء وتعتمد ب�شكل كبري على الأ�سواق العاملية
من �أجل �أمنها الغذائي والتغذية .وتبني هذه املالحظة تداعيات تقلب
الأ�سعار على الأمن الغذائي العربي وتقرتح بع�ض خيارات ال�سيا�سات
للم�ساعدة يف التعامل مع هذا التقلب .هذه اخليارات ت�شمل)1( :
ا�سرتاتيجيات الواردات واالحتياطيات الغذائية ،و( )2زيادة الإنتاج
الغذائي املحلي من خالل دعم �صغار املزارعني واملزارعني على امل�ستوى
العائلي ،و( )3زيادة اال�ستثمار الدويل يف الزراعة.

�أ�سعار الغذاء العاملية هي �أكرث تقلب ًا
يبني ال�شكل � 1أنه بعد فرتة طويلة �شهدت خاللها �أ�سعار الغذاء انخفا�ض ًا
وا�ستقرار ًا ن�سبي ًا بد�أت الأم��ور تتغري منذ نحو مطلع القرن احلادي
والع�شرين حيث ارتفعت الأ�سعار العامليـة و�أ�صبحت �أكرث تقلباً .هذا
التغيري عك�س حتو ًال يف �أ�سا�سيات الأ�سواق .وباتت �أ�سواق الغذاء
العاملية �أكرث تناف�سية لأن ن�سبة الزيادة يف املحا�صيل الزراعية تباط�أت
نتيجة انخفا�ض اال�ستثمارات .وهبطت الن�سبة ال�سنوية لنمو �أ�سهم ر�أ�س
املال العاملية يف الزراعة الأولية من  1.1يف املئة خالل الفرتة – 1975
� 1990إلى  0.5يف املئة بني  .2007– 1991ونتيجة لذلك ،تراجع منو
الإنتاجية .فعلى �سبيل املثال ،انخف�ضت ن�سبة منو حما�صيل احلبوب
من  3.2يف املئة �سنوي ًا خالل �ستينات و�سبعينات القرن الع�شرين الى
 1.5يف املئة عام  .2000ويف الوقت ذاته ،ازداد الطلب على الغذاء

ال�شكل 1

م�ؤ�شر �أ�سعار الغذاء يف «فاو» 2013 – 1990
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نتيجة الزيادة يف عدد ال�سكان وارتفاع املداخيل اللذين �أديا �إلى حتول
نحو ا�ستهالك املزيد من اللحوم ،وهذا �أدى الى زيادة يف الطلب على
العلف احليواين وما ا�ستتبع ذلك من طلب على احلبوب.
تعترب �إن ا�ستمرار انخفا�ض م�ستوى املخزونات الغذائية حول العامل
�ساهم �أي�ض ًا يف ازدياد تقلب الأ�سعار .وقد خف�ض كثري من امل�شاركني يف
الأ�سواق العامة واخلا�صة كمية املخزونات التي يحتفظون بها كمخزون
م�ضمون من �أجل تخفي�ض التكاليف .هذا يعني �أن جميع التعديالت
تقريب ًا يف خمزونات الإنتاج يجب �أن تكون من خالل تخفي�ضات يف
اال�ستهالك ،عن طريق رفع الأ�سعار ،بد ًال من تخفي�ضات يف املخزونات
كما كانت احلال عادة يف املا�ضي.
تتوقع «فاو» ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية �أن ت�ستمر �أ�سعار
الغذاء يف االرتفاع والتقلب على املدى املتو�سط .وهما تقدمان ثالثة
�أ�سباب رئي�سية لهـذا� .أوالً ،االرتباط بني �أ�سـواق الغذاء والوقـود يزداد
قـوة نتيجة تطوير الوقود احليوي (بيوفيول) .ومبا �أن �أ�سعار الوقود
العاملية تتجه �إلى �أن تكون �أكرث تقلبـاً ،وهذا يعني �أن �أ�سعار الغذاء
�ستكون �أكرث تقلب ًا �أي�ضاً .ثانياً ،يقت�ضي تغري املناخ وازدياد تكرار الأحداث
املناخية القا�سية مزيد ًا من خمزونات االمدادات وما ي�ستتبع ذلك من
ازدياد تقلب الأ�سعار .ثالثاً ،ينتقل الإنتاج نحو مناطق رمبا تكون �أكرث
ه�شا�شة ،وت�صبح الأ�سواق العاملية �أكرث اعتماد ًا على االمدادات من هذه
املناطق (مثل منطقة البحر الأ�سود) .الغالل من هذه املناطق هي �أقل
ا�ستقرار ًا وهذا يت�سبب يف مزيد من تقلب الأ�سعار العاملية.
يرى كثري من املراقبني �أي�ض ًا �أن ازدياد «متويل» �أ�سواق ال�سلع واالرتفاع
يف امل�ضاربة هما �سبب رئي�سي الزدياد تقلب �أ�سعار الغذاء .ويبدو �أن
العائدات على العمليات امل�ستقبلية لل�سلع ترتبط �سلب ًا بالعائدات على
الأ�سهم وال�سندات .لذلك هي �أداة جذابة لتنويع حمفظة اال�ستثمارات.
وقد �ضاعفت اجلهات الفاعلة غري التجارية (مثل اجلهات الفاعلة غري
امل�شاركة يف املنتج املادي) ح�صتها يف مراكز اال�ستثمار املك�شوفـة يف
العمليات امل�ستقبلية للقمح والذرة وفول ال�صويا بني العامني 2006
و .2011وقد اعتُرب ميل �أولئك امل�ستثمرين الى الت�صرف كـ«قطيع»
ي�شرتي �أو يبيع كميات كبرية يف الوقت ذات��ه م�س�ؤو ًال عن تعظيم
التغريات يف �أ�سعار الأغذية وبذلك ي�ساهم يف تقلب �أكرب.
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وباال�ضافة الى ذلك ،ف�إن االجراءات التي يتخذها عدد من احلكومات
يف ما يتعلق بال�سيا�سات يف �أوقات الأزم��ات (مثل قيود الت�صدير �أو
التخزين) تزيد تقلب الأ�سعار الدولية .على �سبيل املثال� ،أفاد حتليل

البيئة العربية :الأمن الغذائي
�أجرته الفاو �أن الزيادة احلادة يف �أ�سعار الرز عام  2008ميكن �أن تعزى
�أ�سا�س ًا الى �سيا�سات احلكومات .والتغريات يف �أ�سا�سيات ال�سوق ال
ميكن �أن تف�سر ملاذا ت�ضاعفت �أ�سعار الرز عام  .2008وعملي ًا لي�س ثمة
�أ�سواق �آجلة للرز لذلك ال ميكن حتميل امل�ضاربني م�س�ؤولية هذا احلدث.

ت�أثريات تقلب �أ�سعار الأغذية على البلدان العربية
تت�أثر البلدان العربية على وجه اخل�صو�ص بتلك التطورات الدولية.
وهي �أكرب م�ستوردي احلبوب يف العامل وتعتمد على الأ�سواق العاملية
لتلبية  50يف املئة من حاجتها لل�سعرات احلرارية .اجلدول  1ميثل
�أر�صدة �إنتاج وا�ستهالك ال�سلع الغذائية الرئي�سية يف املنطقة العربية
ككل عام  .2011وهو يظهر �أن العامل العربي يعاين ،باال�ضافة الى
احلبوب ،من عجز هائل يف البقوليات وال�سكر والدهون والزيوت.
وباال�ضافة الى ذلك ،وب�سبب ازدياد عدد ال�سكان وقيود الأرا�ضي واملياه
املفرو�ضة على الزراعة العربيةُ ،يتوقع �أن يزداد هذا االعتماد على
الواردات بحيث �سيتم ا�سترياد نحو ثلثي الغذاء امل�ستهلك يف البلدان
العربية بحلول �سنة .2030

اجلدول  1ال�سلع الغذائية الرئي�سية يف البلدان العربية 2011 ،
�صنف الغذاء

الإنتاج
()%

اال�ستهالك
()%

ن�سبة االكتفاء
الذاتي ()%

حبوب

54.5

119.6

45.6

بقوليات

1.4

2.4

58.3

خ�ضار

51.8

48.1

107.7

فواكه

33.2

31.9

104.1

�سكر مكرر

3.2

8.7

36.8

دهون وزيوت

2.2

4.0

55.0

حلوم

8.4

11.0

76.4

�أ�سماك

3.9

4.0

97.5

بي�ض

1.6

1.7

94.1

حليب ومنتجات �ألبان

27.8

37.5

74.1

امل�صدر :املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب ال�سنوي الإح�صائي.

جميع البلدان العربية تقريب ًا تعتمد �إلى حد كبري على الواردات من
�أجل �أمنها الغذائي والتغذية .وهذا ي�ستدعي حتديات معينة خالل
فرتات التقلب الكبري يف الأ�سواق العاملية .وتواجه البلدان امل�ستوردة
نوعني من املخاطر :خطر االرتفاعات احل��ادة يف الأ�سعار وخطر
حدوث ا�ضطراب يف االمداد املادي .والطلب يف البلدان العربية على
واردات الأغذية ،وخ�صو�ص ًا احلبوب ،لي�س مرن ًا الى حد كبري ،ما يعني
�أنها غري قادرة على تخفي�ض الواردات رد ًا على زيادة الأ�سعار ولذلك

ينبغي �أن تتحمل الأثر الكامل الرتفاع الأ�سعار .وا�ضافة الى ذلك ،ويف
�أوقات النواق�ص تفر�ض البلدان �أحيان ًا حظر ًا على ال�صادرات .لذلك،
ف�إن البلدان العربية قد تكون غري قادرة على الو�صول �إلى واردات
الأغذية ب�أي �سعر .كما �أن واردات الأغذية قد تتوقف ب�سبب احلرب �أو
النزاع املدين �أو الكوارث الطبيعية.
وبالن�سبة الى الت�أثر بتقلب �أ�سعار الغذاء ،ميكن تق�سيم البلدان العربية
الى ثالث جمموعات :املجموعة الأول��ى هي الأك�ثر ت�أثر ًا ب�صدمات
الأ�سعار والإم��دادات .وهذه جمموعة من البلدان ال�شديدة االعتماد
على الواردات وتواجه يف الوقت ذاته قيود ًا ملزمة على املوارد املالية
والعملة الأجنبية .هذه املجموعة ت�شمل بلدان ًا مثل م�صر �أو الأردن
�أو لبنان �أو تون�س .واملجموعة الثانية �أقل ت�أثر ًا ب�صدمات الأ�سعار
لأن لديها م��وارد مالية واحتياطيات دولية كافية ،لكنها عر�ضة
ل�صدمات االمدادات لأنها تعتمد الى حد كبري على الغذاء امل�ستورد.
هذه املجموعة ت�شمل بلدان ًا مثل الكويت �أو ال�سعودية �أو الإمارات.
واملجموعة الثالثة هي �أقل ما يكون ت�أثر ًا لأنها �أقل اعتماد ًا على ال�سوق
الدولية من �أجل الأمن الغذائي .هذه املجموعة ميكن �أن ت�شمل املغرب
و�سورية (يف �أزمنة ال�سلم املدين).

ازدي��اد االحتياطيات الغذائية وا�ستعمال الأ�سواق
املالية لتخفي�ض املخاطر
يجب �أن تطور البلدان العربية ا�سرتاتيجيات حلماية �أمنها الغذائي يف
عامل يعاين من ارتفاع الأ�سعار وتقلبها .واالحتفاظ باحتياطيات غذائية
مادية �أكرب هو خيار ممكن .وعلى البلدان �أن حتافظ على احتياطيات
طوارئ تتعلق بالأمن الغذائي مل�ساعدة الأكرث تعر�ض ًا من دون �إعاقة
التطور العادي ل�سوق القطاع اخلا�ص املطلوب من �أجل الأمن الغذائي
على امل��دى الطويل .ويعتمد حجم احتياطيات الطوارئ هذه على
الظروف اخلا�صة بكل بلد.
يظهر اجلدول � 2أنه على رغم �أن البلدان العربية هي �أكرب م�ستوردي
القمح يف العامل ،يبدو �أن ال واح��دة منها ،ما عدا م�صر ،من الدول
الع�شر الأوائل يف امتالك احتياطيات قمح عام  .2010ذلك يتغري لأن
بلدان ًا عربية عدة ت�ستثمر يف �إهراءات من �أجل االحتفاظ بكميات �أكرب
من خمزونات الطوارئ .لكن االحتفاظ مبخزونات غذائية ميكن �أن
يكون مكلف ًا .وتقدر فاو والبنك الدويل �أن تخزين طن واحد من القمح
يكلف  2.15دوالر يف ال�شهر .لذلك هناك حاجة لتقييم تكاليف وفوائد
االحتفاظ باحتياطيات طوارئ �أكرب.
ثمة جمال �آخر ي�ستحق عناية خا�صة من قبل م�ستوردي الغذاء العرب
هو ا�ستعمال الأ�سواق املالية من �أجل خف�ض املخاطر .وت�ستعمل بلدان
حول العامل ب�شكل متزايد �أدوات �إعاقة املخاطر املالية لت�ؤمن �ضد
التقلب .فقد ا�ستعملت املك�سيك مث ًال هذه الأدوات لتثبيت �سعر وارداتها
من الذرة وجتنب «�أزمة تورتيا» �أخرى .والعقود الآجلة هي �إحدى
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تقلب �أ�سعار الغذاء وتداعياته على الأمن الغذائي العربي

اجلدول  2الدول الع�شر الأوائل يف امتالك خمزونات
القمح2010 ،

اجلدول  3الأهمية الن�سبية للحيازات التي تقل عن خم�سة
هكتارات

ال�صني
الواليات املتحدة
الهند
رو�سيا
االحتاد الأوروبي

الن�سبة املئوية ملخزونات
القمح العاملية

الن�سبة املئوية لواردات
القمح العاملية

البلد

احل�صة يف جممل
احليازات ()%

احل�صة يف م�ساحة
الأرا�ضي ()%

31
12
8
7
6

0.7
2.0
0.2
0.1
3.5

اجلزائر
م�رص

55.4

11.3

98.2

70.7

الأردن

78.9

23.8

كندا
م�رص
�إيران
�أو�سرتاليا
�أوكرانيا

3
3
3
2
2

0.5
8.1
0.4
0.1
0.1

لبنان
املغرب

96.7

60.1

69.8

23.9

73.3

3.4

53.5

10.9

93.0

43.9

البلد

امل�صدر :فاو والبنك الدويل.2012 ،

و�سائل �إدارة خماطر �أ�سعار ال�سلع .وهي تطلب من امل�شرتي �أن ي�شرتي
كمية ثابتة ب�سعر حمدد يف تاريخ �آجل مقرر �سلفاً .وعلى امل�شرتين
احل�صول على �إئتمانات �أو �ضمانات لتغطية قيمة هذا العقد.
وهناك بديل �آخر جذاب ب�شكل خا�ص للبلدان التي حت�صل ب�سهولة �أقل
على ائتمان ،هو ا�ستعمال عقود اخليار .هذه العقود تعطي امل�شرتي
احلق ،لكن ال تلزمه ،يف �شراء كمية ثابتة من ال�سلع ب�سعر حمدد يف
تاريخ �آجل معني .وهي تعمل كت�أمني �ضد ارتفاع الأ�سعار لأن الأ�سعار
�إذا هبطت ،ميكن للم�شرتي �أن يقرر عدم ا�ستعمال اخليار وبذلك يخ�سر
فقط ق�سط الت�أمني الذي يدفع مقدم ًا نقداً .وثمة مثال �شهري على
ا�ستعمال اخليارات ي�أتي من مالوي التي ا�شرتت عقود خيار ل�شراء ذرة
عام  .2005فقد ازداد �سعر الذرة ومار�ست مالوي حق اختيار ،فوفرت
نحو خم�سة ماليني دوالر.

زيادة الإنتاج املحلي بدعم �صغار املزارعني
ميكن �أي�ض ًا التقليل من التعر�ض لتقلب الأ�سواق الدولية بخف�ض
االعتماد عليها من خالل زيادة الإنتاج املحلي .لكن �إنتاج الغذاء يف
البلدان العربية حمدود بندرة الأرا�ضي واملوارد املائية .ويزداد ال�ضغط
على الأرا�ضي مع ا�ستمرار النمو ال�سكاين ،بحيث �ستبلغ الأرا�ضي
ال�صاحلة للزراعة لكل فرد �سنة  2050نحو  0.12هكتار فقط ،وهذا
ي�شكل هبوط ًا بن�سبة نحو  60يف املئة عن م�ستوياتها يف نهاية القرن
الع�شرين .وللمقارنة ،تبلغ ح�صة الفرد من الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة
اليوم يف �أوروبا (حيث ال ي�شهد عدد ال�سكان منواً)  0.4هكتار .ومن
العام  1950حتى الآن ،هبطت ح�صة الفرد من املوارد املائية املتجددة
يف العامل العربي بنحو  75يف املئة .ومن املتوقع �أن تنخف�ض بن�سبة
�إ�ضافية مقدارها  40يف املئة بحلول �سنة ( 2050حتى من دون حتليل
عوامل الأثر املحتمل لتغري املناخ) .والآن تبلغ ح�صة الفرد من املياه يف

قطر
تون�س
اليمن
املعدل

84.2

25.3

امل�صدر :فاو ،بيانات الإح�صاء الزراعي.

العامل العربي نحو  850مرت مكعب ،باملقارنة مع معدل عاملي مقداره
 6,300مرت مكعب.
ومع ذلك ،ما زال يف الإمكان �إدخال حت�سينات على الأمن الغذائي من
خالل دعم الإنتاج املحلي للغذاء ،خ�صو�ص ًا من قبل �صغار املزارعني
واملزارعني العائليني .الزراعة عامل مهم يف العامل العربي :ففيها
يعمل نحو  25يف املئة من القوة العاملة .ويعي�ش نحو  40يف املئة من
ال�سكان يف مناطق ريفية ،ولذلك تت�أثر م�صادر رزقهم بالزراعة بطريقة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .وتوفر الزراعة م�صدر رزق للفقراء والأ�شخا�ص
غري الآمنني غذائياً .وتزيد معدالت الفقر يف �أرياف م�صر واملغرب
ثالثة �أ�ضعاف عن معدالت الفقر يف املدن .و�أكرث من  57يف املئة من
ال�سودانيني الذين يعي�شون يف مناطق ريفية هم فقراء ،وكذلك �أكرث
من  40يف املئة من اليمنيني الريفيني.
تعتمد غالبية الزراعة العربية على �صغار املزارعني .ويبني اجلدول 3
الأهمية الن�سبية للمزارع العائلية ال�صغرية (�أقل من خم�سة هكتارات)
يف عينة من البلدان العربية .وهو يظهر �أن نحو  84يف املئة من جميع
احليازات تخ�ضع للزراعة العائلية .ويبدو �أن �أهمية الزراعة العائلية
متماثلة جد ًا يف مناطق خمتلفة من العامل العربي .على �سبيل املثال،
يخ�ضع  73يف املئة من حيازات الأرا�ضي الزراعية يف قطر الغنية
باملوارد الطبيعية للزراعة العائلية ،وكذلك حال نحو  70يف املئة من
احليازات يف املغرب� .أما البلدان التي لديها دخل فردي منخف�ض ،مثل
م�صر �أو اليمن ،ففيها عادة ن�سبة �أكرب من �صغار املزارعني .ويخ�ضع
نحو  98يف املئة من احليازات يف م�صر و 93يف املئة يف اليمن للزراعة
العائلية.
يظهر اجلدول � 3أي�ض ًا �أنه ،فيما يخ�ضع  84يف املئة من احليازات
للزراعة العائلية ،فهي ال ت�شكل �إال  25يف املئة من امل�ساحة املزروعة.

البيئة العربية :الأمن الغذائي

هذا يعني �أن نحو ثالثة �أرباع الأرا�ضي تخ�ضع للزراعة التي يتوالها كبار
املزارعني �أو �شركات كربى .هذا يعك�س الطبيعة املزدوجة للزراعة
يف العامل العربي ،حيث تعمل �أعداد كبرية من املزارع العائلية �إلى
جانب هيئات كبرية و�أكرث حداثة .ويف حني ينتج املزارعون العائليون
ال�ستهالكهم اخلا�ص (زراعة الكفاف) وللبيع الى الأ�سواق املحلية،
تنتج املزارع الع�صرية الكبرية للأ�سواق الوطنية والدولية ،وتكون عادة
�أعلى �إنتاج ًا و�أكرث ربحية من املزارع العائلية ال�صغرية.
هناك خ�شية من �أن تكون احلكومات العربية �أهملت الزراعة العائلية
وركزت على تطوير الزراعة الع�صرية الوا�سعة النطاق .فعلى �سبيل
املثال ،ا�ستثمرت احلكومة امل�صرية مبالغ �ضخمة يف م�شروع الوادي
اجلديد (تو�شكى) الذي يهدف �إلى ري نحو ربع مليون هكتار من
الأرا�ضي ال�صحراوية من خالل بناء قناة بطول  150كيلومرت ًا من
بحرية نا�صر ،جنوب �أ�سوان .وغالب ًا ما يكون لهذه امل�شاريع الكربى
ت�أثريات اقت�صادية واجتماعية وبيئية ملتب�سة� .صحيح �أن تطوير
الزراعة الع�صرية هدف وطني �شرعي ،لكن يجب �أال يكون على ح�ساب
�صغار املزارعني واملزارعني العائليني الذين هم عن�صر �أ�سا�سي يف
الأمن الغذائي وتخفي�ض وط�أة الفقر.

نظر ًا ال��ى �أهمية �صغار املزارعـني واملزارعـني العـائليني يف
املجتمعات واالقت�صادات العربية ،يجب �أن يكون دعمهم عن�صر ًا
رئي�سي ًا يف �أي حزمة �سيا�سات تهدف الى حتقيق �أمن غذائي وخف�ض
لوط�أة الفقر .ويبدو �أن معظم املـراقبني يوافقون على �أن هنـاك
حاجـة لو�ضع �سيا�سات وبرامج من �ش�أنها )1( :ت�سهيل ح�صول
املزارعني على موارد ائتمانيـة وا�ستثمارية )2( ،ت�أمينهم �ضد �أحوال
الطق�س القا�سية والكوارث الأخرى )3( ،متكينهم من اال�ستخدام
الآمن للأر�ض ،ويف�ضل �أن يكـون ذلك من خالل �سندات ملكية،
( )4امل�ساعدة يف زيادة ح�صة املزارعني من القيمة امل�ضافة)5( ،
حت�سني نوعية خدمات الأبحاث والإر�شاد الزراعي وتكييفها مع
الأو�ضاع اخلا�صة ل�صغار املزارعني العائليني .وت�ضمن منظمات
املنتجني امل�ستقلني وجمعياتهم التعاونية �سماع �أ�صوات املزارعني
العائليني يف مباحثات ال�سيا�سات .ال ت�ستطيـع احلكومات وحـدها
تـوفري جميع اخلدمات ال�ضرورية للمزارعني العائليني .لذلك ،على
احلكومات العربية �أن تدعم تطوير منظمات املنتجني امل�ستقلني
وجمعياتهم التعاونية ،و�أن تعمل بال�شراكة معها ،ومع منظمات
املجتمع املدين الأخرى ،لتقدمي اخلدمات التي يحتاج �إليها املزارعون
العائليون.
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ملحق 1
اجلدول 4

واردات الغذاء يف العامل العربي عام 2011
(ماليني الدوالرات)

اجمايل واردات الغذاء

64,874

منها:
احلبوب والدقيق

23,382

اللحوم واملوا�شي

9,822

الزيوت والبذور الزيتية

8,616

احلليب ومنتجاته

6,595

�سكر

6,085

فاكهة

3,782

خ�ضار

1,844

امل�صدر :املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب ال�سنوي الإح�صائي .2011

اال�ستثمار الدويل
اال�ستثمار يف زراعة بلدان �أخرى ميكن �أن ت�شكل عن�صر ًا مهم ًا يف
ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي العربي .وثمة �أثر وا�ضح لهذه اال�ستثمارات
هو �أنها �ستزيد �إنتاج الغذاء العاملي وبذلك كمية الغذاء املتوافر يف ال�سوق
الدولية ،التي �ست�ساعد يف تثبيت الأ�سعار و�ضمان امدادات م�ستمرة.
و�إ�ضافة �إلى ذلك ،من ال�ضروري �أن ينوع الأمن الغذائي العربي م�صادر
الواردات ،بحيث ال يكون لإحدى ال�صدمات (مثل اجلفاف) يف جزء
من العامل �أثر كبري غري مالئم على و�صولها الى ال�سوق والأ�سعار التي
تدفعها .وميكن �أن ي�شكل اال�ستثمار بالزراعة يف البلدان النامية،
الذي قد يوفر لها و�صو ًال ذا امتيازات الى الورادات من هذه البلدان،
طريقة لتحقيق هذا التنوع.
يوفر اال�ستثمار الزراعي �أي�ض ًا فر�ص ربح جديدة للقطاع اخلا�ص
العربي .ويبني اجلدول � 4أن قيمة واردات الغذاء �إلى العامل العربي
بلغت نحو  65بليون دوالر عام  .2011وهذا ي�شمل نحو  23بليون
دوالر لواردات احلبوب ،و 10باليني دوالر لواردات اللحوم (مبا يف
ذلك اللحوم احلمراء والدواجن) ،و 8.6باليني دوالر لواردات الزيوت
والبذور الزيتية ،و 6.6باليني دوالر ل��واردات احلليب ومنتجات
الألبان ،و 6باليني دوالر لواردات ال�سكر ،و 3.8باليني دوالر لواردات
الفواكه ،و 1.8بليون دوالر لواردات اخل�ضار .هذا يعني �أن البلدان
العربية متثل �سوق ًا �ضخمة للمنتجات الغذائية واملنتجات الزراعية
الأخ��رى مع �إمكانية �ضخمة لتحقيق �أرب��اح .ومن خالل اال�ستثمار
بالزراعة يف البلدان النامية والبيع الى �أ�سواقها املحلية ،ميكن للقطاع
اخلا�ص العربي اال�ستفادة من الطلب ال�ضخم واالمكانية الكبرية
لتحقيق �أرباح.
لكي تكون اال�ستثمارات الزراعية م�ستدامة يجب �أن تُ�صمم بحيث
حتقق منفعة جلميع الأط��راف .وبالإ�ضافة الى امل�ستثمرين ،يجب

�أن ي�ستفيد البلد امل�ضيف واملجتمع املحلي من امل�شروع .وقد بينت
التجربة �أنه ميكن لأي من هذه اجلهات املعنية الثالث وقف �أي م�شروع
�إذا �شعرت �أن م�صاحلها مل ت�ؤخذ يف احل�سبان بال�شكل املالئم .ومن
جهة �أخرى ،ف�إن وجود �شعور قوي مبلكية امل�شروع من قبل احلكومة
واملجتمع املحلي ي�ضمن جناحه وا�ستدامته .لذلك ،على امل�ستثمرين
املحتملني �أن ي�أخذوا يف االعتبار كيف �ستُفيد م�شاريعهم البلدان
امل�ضيفة ،وخ�صو�ص ًا �صغار املزارعني الذين يعي�شون ويعملون يف
منطقة امل�شروع.
ثمة فائدة رئي�سية للبلدان امل�ضيفة هي الزيادة يف اال�ستثمار الزراعي،
التي ت�ؤثر �إيجاب ًا يف الأمن الغذائي وخف�ض وط�أة الفقر يف الأرياف .لقد
بد�أ ا�ستثمار القطاع العام يف الزراعة باالرتفـاع نتيجـة الأزمات الغذائية
خالل العقد الأخري والإدراك املتنامي ب�أن انخفا�ض اال�ستثمار الزراعي
هو ال�سبب الرئي�سي ال�ستمرار اجلوع يف العامل .لكن يف ع�صر املوازنات
احلكومية املقيدة ،ف�إن معظم اال�ستثمارات اجلديدة يجب �أن ت�أتي من
القطاع اخلا�ص .وهذا هـو ال�سبب الذي جعل كثري ًا من البلدان النامية
تفتح قطاعاتها الزراعية مل�ستثمري القطاع اخلا�ص الأجانب.
�إحدى امل�شاكل الكربى مع املوجـة الأولى من اال�ستثمارات الزراعيـة
هي �أنهـا مل تُعر اهتمامـ ًا كـافيـ ًا الحتياجات املجتمعـات املحليـة،
وخ�صو�صـ ًا �صغار املزارعني يف منطقة امل�شروع .فقد باعت احلكومات
�أرا�ضي الى م�ستثمرين ،مفرت�ضة �أنها مل تكن قيد اال�ستغالل �أو
مملوكة لأحد .ويف الواقع ،قد يكون ا�ستعمال الأرا�ضي يف معظم
البلدان النامية قا�صراً ،لكنها لي�ست غري م�ستعملة متاماً .و�إ�ضافة
الى ذلك ،ف�إن حيازة �سندات ملكية للأرا�ضي يف كثري من البلدان
لي�س وا�سع االنت�شار بال�شكل الكايف ،والنا�س يعتمدون على القوانني
العرفية لتوزيع الأرا�ضي .وهكذا ،ف�إن تلك احليازات املبكرة للأرا�ضي
(�سواء عن طريق ال�شراء �أو الإي��ج��ارات الطويلة الأج��ل) من قبل
م�ستثمرين �أجانب وحمليني حرمت �سكان الأرياف الفقراء من م�صدر
رزقهم الـوحيد و�أغ�ضبت املجتمعات التي �شعرت �أن قوانينها العرفية
قد انتهكت.
من �ش�أن ا�ستثمارات جيدة الت�صميم ،حترتم حقوق املجتمع املحلي
يف �أرا�ضيه ويف موارده الطبيعية� ،أن جتلب فوائد هامة للمجتمع،
وخ�صو�ص ًا �إلى �صغار املزارعني .وينطوي نقل التكنولوجيا على فائدة
حمتملة هامة .وميكن للم�ستثمرين �أن ي�ساعدوا �صغار املزارعني
لزيادة الإنتاجية من خالل و�صول �أف�ضل الى تقنيات الإنتاج اجلديدة،
�إ�ضافة الى املدخالت املطلوبة لتنفيذها .وي�ؤدي االرتفاع الناجم يف
الإنتاج �إلى حت�سني دخل �صغار املزارعني والأمن الغذائي يف البلد
امل�ضيف .وميكن للم�ستثمرين �أي�ض ًا امل�ساعدة يف ربط �صغار املزارعني
بالأ�سواق الوطنية والدولية .وهم يفعلون ذلك بامل�ساعدة يف �ضمان
ي�صدرون جزء ًا من الإنتاج الى بلدانهم.
النوعية والت�سويق ،وغالب ًا
ّ
وهكذا يح�صل املزارعون املحليون على �أف�ضل �سعر ملنتجاتهم .ويك�سب
اجلميع من هذا النوع من اال�ستثمار.

البيئة العربية :الأمن الغذائي

خامتة
يبدو �أن هناك �إجماع ًا يف الدرا�سات ذات ال�صلة باملو�ضوع على �أن
�أ�سعار الغذاء الدولية �ستبقى مرتفعة ومتقلبة يف امل�ستقبل املنظور.
هذا �سي�ؤثر بالت�أكيد على الأمن الغذائي العربي ،وقد اتخذت غالبية
احلكومات خطوات حلماية الأم��ن الغذائي ملواطنيها يف مواجهة
تقلب �أكرب .يف هذا البحث قدمت ثالثة اج��راءات ممكنة لتخفي�ض
�أثر تقلب الأ�سعار على الأمن الغذائي العربي :زيادة االحتياطات
الغذائية واال�ستفادة على �أف�ضل وجه من الأ�سواق املالية لتقليل
خماطر الأ�سعار ،وزيادة الإنتاج الغذائي املحلي بدعم �صغار املزارعني
واملزارعني العائليني ،وزيادة اال�ستثمار الدويل يف الزراعة.
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يركز هذا البحث على زيادة االمدادت الغذائية ،لكن الأمن الغذائي
والتغذية ميكن �أن يتح�سن �أي�ض ًا برت�شيد اال�ستهالك وتخفي�ض الهدر.
وفيما يعاين بع�ض العرب من اجلوع وانعدام الأمن الغذائي ،يعاين
�آخرون من اال�ستهالك املفرط لأطعمة غري �صحية مثل اخلبز الأبي�ض
وال�سكر والدهون والزيوت .البدانة وارتفاع تناول الدهن احليواين
وانخفا�ض تناول الألياف الغذائية هي عوامل خطر حدوث �أمرا�ض
مزمنة غري معدية مثل الأمرا�ض التاجية وال�سكري و�سرطان الثدي.
�إن ن�سبة البدانة يف م�صر ،على �سبيل املثال ،تبلغ  45يف املئة ،وهذه
حتى �أعلى مما يف الواليات املتحدة ( 32يف املئة) .على احلكومات
العربية �أن تنفذ �سيا�سات لتح�سني التغذية ،وهذه يجب �أن ت�شمل
جهود ًا لتثبيط اال�ستهالك املفرط.
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الدكتور حافظ غامن ،باحث رئي�سي يف معهد
بروكينغز .وهو كان املدير العام امل�ساعد يف «الفاو».
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ملحق 2

تنمية الرثوة ال�سمكية يف الوطن العربي
طارق الزدجايل
يعترب الأمن الغذائي مبحاوره املتعددة من �أهم الق�ضايا التي يجب �أن
تواجهها ال��دول العربية كمجوعة ،وذلك بتكثيف التن�سيق وتعزيز
التعاون يف �إطار الربنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وا�سرتاتيجية
التنمية الزراعية امل�ستدامة للعقدين  .2025 - 2005وي�شتمل
الربنامج الطارئ على �إطار �سلعي يتمثل يف احلبوب (القمح ،ال�شعري،
الأرز ،الذرة ال�صفراء ،الذرة الرفيعة) واملحا�صيل ال�سكرية (ق�صب
ال�سكر� ،شمندر ال�سكر) واملحا�صيل الزيتية (الفول ال�سوداين ،ال�سم�سم،
زهرة ال�شم�س ،وزيت الزيتون) واملنتجات احليوانية وال�سمكية بالإ�ضافة
�إلى التمور.
ويزخر الوطن العربي مب��وارد كبرية من ال�ثروة ال�سمكية التي توفر
بروتين ًا �صحي ًا ورخي�ص ًا للمواطن العربي �إذا ما قورن بالربوتني احليواين
من امل�صادر الأخرى .ومبا �أن الوطن العربي يعاين من نق�ص يف املوارد
الرعوية والعلفية يحد من �إمكانية التو�سع يف �إنتاج اللحوم ،ف�إنه من
الأهمية مبكان احلفاظ على م�ستوى م�ساهمة الرثوة ال�سمكية يف توفري
الربوتني احليواين يف �سلة الغذاء العربية ،بل يجب العمل على تنمية
هذا القطاع مبا يزيد من م�ساهمته على نحو م�ستدام يف منظومة الأمن
الغذائي العربي.

�أوالً� :أو�ضاع الرثوة ال�سمكية يف الوطن العربي
 .1الإنتاج ال�سمكي
يقدر الإنتاج العربي من الأ�سماك بحوايل  4.2مليون طن ،ينتج نحو 75
يف املئة منه يف ثالث دول (م�صر ،واملغرب ،وموريتانيا) .وي�شكل الإنتاج
من اال�ستزراع ال�سمكي نحو  25يف املئة من الإنتاج الكلي يف الوطن
العربي ،وهي ن�سبة تقل عن مثيلتها العاملية املقدرة بنحو  43.8يف املئة.
ويرتكز ن�شاط اال�ستزراع ال�سمكي يف م�صر ب�صفة رئي�سية (جدول .)1

 .2ال�صادرات العربية من الأ�سماك
حقق قطاع الرثوة ال�سمكية يف الوطن العربي فائ�ض ًا بلغ نحو 638.4
مليون دوالر يف عام  ،2012وقدر بنحو  862.58مليون دوالر يف
عام  .2013وقد �ساهمت �ست دول عربية جمتمعة بنحو  94.8يف
املئة من قيمة �صادرات الأ�سماك العربية يف عام  ،2013وهي املغرب
( 59.9يف املئة) ،واليمن ( 11.2يف املئة) ،و�سلطنة عمان ( 9.8يف
املئة) ،وتون�س ( 7.7يف املئة) ،وموريتانيا ( 4.4يف املئة) وال�سعودية
( 1.8يف املئة).

 .3واردات الأ�سماك
على الرغم من وجـود فائ�ض ت�صـديري من الأ�سماك ومنتجاتهـا
يف الوطن العربي� ،إال �أن هناك عـدد ًا من الدول العربيـة تعتمد على
اال�سترياد ملقابلـة النق�ص يف �إنتاجهـا املحلي من الأ�سمـاك ومنتجاتها.
وتتمثل واردات تلك الدول يف الأ�سمـاك الطـازجة واملبـردة واملجمـدة،
�إ�ضافة �إلى الأ�سمـاك اململحة واملدخنة واملعلبة .وتقدر واردات الدول
العربيـة من الأ�سمـاك يف  2013بنحو � 950.24ألف طن بقيمة
 2.09مليار دوالر (جدول  ،)3وبزيادة قدرهـا  3.4يف املئة عن
قيمتهـا يف  .2012وتت�صـدر م�صـر ( 26.5يف املئة) والإمـارات
( 19.3يف املئـة) وال�سعوديـة ( 16.0يف املئة) الــواردات العربيـة
من الأ�سمـاك.

 .4الأنظمة الت�سويقية للأ�سماك ومنتجاتها
يتم الت�سويق املحلي للأ�سماك ومنتجاتها يف الدول العربية من خالل
عدة حلقات ت�سويقية ،من �أهمها التعاونيات و�أ�سواق اجلملة والأ�سواق
املفتوحة (مواقع الإنزال) ،والتي يتم من خاللها بيع املنتجات ال�سمكية
�إلى جتار اجلملة الذين يقومون بدورهم ببيعها �إلى الو�سطاء وجتار
التجزئة ومنها �إلى امل�ستهلكني النهائيني .ويف بع�ض الدول يتم بيع
املنتجات مبا�شرة من املنتجني �إلى امل�ستهلكي.
وتت�صف العديد من �أ�سواق الأ�سماك يف ال��دول العربية بالبدائية
وافتقارها �إلى البنى التحتية واخلدمات الأ�سا�سية وت�سهيالت التداول
واحلفظ ،وهذه �أمور تنعك�س �سلب ًا على جودة وقيمة الأ�سماك .وتعاين
النظم الت�سويقية للأ�سماك ومنتجاتها يف الوطن العربي من �صعوبات
وم�شاكل وحمددات تتمثل �أهمها يف:
•�ضعف الأنظمة الت�سويقية وع��دم تطويرها ب�شكل يتالءم مع
التطورات الإنتاجية ومتطلبات الأ�سواق املحلية واخلارجية.
•�ضعف الت�شريعات الوطنية املنظمة لعمليات ت�سويق وجتارة
الأ�سماك.
•ارتفاع الهوام�ش الت�سويقية نتيجة لتعدد احللقات وامل�سالك
الت�سويقية و�سيطرة بع�ض التجار.
•غياب املعلومات املتعلقة بالعر�ض والطلب يف الأ�سواق املحلية.
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�إنتاج الأ�سماك يف الدول العربية (�ألف طن)

البلد
م�رص
املغرب
موريتانيا
ُعمان
اليمن
تون�س
اجلزائر
ال�سعودية
البلدان العربية الأخرى
البلدان العربية
العامل

ن�سبة من الإنتاج الكلي ()%

2013

ا�ستزراع

املجموع

م�صايد
434.9

1,017.7

1,452.6

33.9

1,169.4

0.4

1,169.8

27.3

646.7

0.0

646.7

15.1

195.5

0.2

195.6

4.6

146.1

11.8

157.8

3.7

112.8

4.4

117.2

2.7

100.4

1.8

102.2

2.4

66.0

26.4

92.3

2.2

312.5

36.6

349.1

8.1
100.0

3,183.2

1,100.1

4,283.3

90,500.0

70,500.0

161,000.0

امل�صادر :املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب ال�سنوي للإح�صاءات الزراعية العربية ،املجلد ( 33عربي) .موقع «فاو» االلكرتوين.

•عدم انتظام الإنتاج الذي يحد من �إمكانات امل�صدرين ويعيق الوفاء
بالتزامات التبادل التجاري.
•�ضعف وتهالك البنيات الأ�سا�سية لتداول وحفظ وتخزين املنتجات
يف مواقع الإنزال وموانئ ال�صيد والأ�سواق ومنافذ البيع.
•حمدودية الكوادر امل�ؤهلة و�ضعف برامج التدريب املوجهة نحو
القطاعات الإنتاجية والرتويجية والت�سويقية والرقابية.
•�ضعف االهتمام بالدرا�سات واملعلومات الت�سويقية.

 .5ت�صنيع الأ�سماك
يق�سم ت�صنيع الأ�سماك يف ال��دول العربية وفق ًا لأمن��اط التقنيات
امل�ستخدمة �إلى ثالثة �أنواع متباينة هي:

اجلدول � 2صادرات الدول العربية من الأ�سماك
2013

2012

القيمة
الكمية
القيمة
الكمية
(�ألف طن) (مليون دوالر) (�ألف طن) (مليون دوالر)
املغرب
اليمن
ُعمان
تون�س
موريتانيا
ال�سعودية

�إجمايل
الدول العربية

383.0

1,641.0

361.0

1,769.8

115.3

291.9

130.7

331.1

114.9

237.6

141.1

289.8

25.3

182.7

32.7

226.8

143.0

119.7

159.5

130.2

28.0

62.1

30.0

54.6

851.5

2,662.6

912.4

2,956.4

امل�صدر :املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب ال�سنوي للإح�صاءات الزراعية
العربية ،املجلد ( 33عربي).

•النمط التقليدي :وفيه تتم معاجلة الأ�سماك على القارب �أو بالقرب
من مواقع الإنزال بطريقة التمليح والتجفيف.

املتطورة يف ظل نظام �إداري وفني خا�ص ،وتطبيق نظم متطورة
ملراقبة اجلودة.

•النمط �شبه ال�صناعي :وي�ضم وحدات ت�صنيع الأ�سماك اململحة
واملجففة واملدخنة ،وت�صنيع الأ�سماك املعلبة واملجمدة وم�شتقات
الأ�سماك (م�سحوق وزيت ال�سمك) .ويعمل هذا النمط يف ظروف
�صحية مالئمة وب�شكل �أكرث تركيز ًا يف �أفران تدخني �أو معدات
جتفيف ومتليح مغلقة �أو تعليب �أو م�سحوق �سمك.

ومن �أهم امل�شاكل واملحددات املت�صلة بالت�صنيع ال�سمكي يف الدول
العربية:

•النمط ال�صناعي :حيث ت�ستخدم الأ�ساليب ال�صناعية واملعدات

•بدائية م�صانع التعليب ووحدات التجميد يف العديد من الدول.
• ِقدم التكنولوجيا امل�ستخدمة يف ال�صناعة ،ونق�ص العمالة املدربة
واخلربات الفنية.
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واردات الدول العربية من الأ�سماك
2013

2012

القيمة
الكمية
القيمة
الكمية
(�ألف طن) (مليون دوالر) (�ألف طن) (مليون دوالر)
م�صر
الإمارات
ال�سعودية
لبنان
املغرب
اجلزائر
الكويت

�إجمايل
الدول العربية

•حمدودية املعلومات والإح�صاءات اخلا�صة بال�صيد واملخزون
ال�سمكي �أو عدم دقتها.
•ال�صيد اجلائر وتدهور املخزونات ال�سمكية.

224.6

512.5

249.3

554.6

151.8

361.5

169.4

403.4

•حمدودية �أعداد موانئ ال�صيد ومواقع الإنزال.

217.9

363.0

216.0

335.21

27.3

132.5

27.7

142.2

•افتقار قطاع ال�صيد �إلى البنيات الأ�سا�سية يف املوانئ مثل ور�ش
ال�صيانة وخمازن التربيد وغريها.

49.7

148.3

36.3

122.8

36.1

86.9

42.0

107.8

22.8

74.4

30.8

100.6

918.1

2,024.1

950.24

2,093.81

امل�صدر :املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب ال�سنوي للإح�صاءات الزراعية
العربية ،املجلد ( 33عربي).

•نق�ص املواد الأولية الالزمة للت�صنيع كما وكيفا (�أ�سماك و�أحياء
بحرية).
•عدم تطبيق نظام نقاط حتديد املخاطر والرقابة (.)HACCP
•�ضعف �أو عدم وجود خمتربات �ضبط اجلودة.
•نق�ص الكوادر الفنية املدربة.
• نق�ص �أو عدم انتظام التمويل للم�صانع.
ولتطوير عمليات ت�صنيع الأ�سماك وم�ستلزماتها ،ف�إن الأمر يتطلب
العمل بنظم املوا�صفات القيا�سية و�ضبط اجلودة وتطوير ال�صناعات
ال�سمكية الريفية ،وتكثيف التدريب الفني يف جمال حفظ وت�صنيع
الأ�سماك لرتقية النمط التقليدي ،والعمل على حتديث ال�صناعات
القائمة.

ثانياً :حتديات قطاع الرثوة ال�سمكية
تت�شابه التحديات التي تواجه تنمية الرثوة ال�سمكية يف الدول العربية،
وميكن ح�صر �أهمها يف التايل:
•�سيادة طرق ال�صيد التقليدية والفجوة التقنية.
•الرتكيز على ال�صيد ال�ساحلي ل�ضعف قدرة �أ�سطول ال�صيد العربي
يف املياه العميقة.

•�ضعف ال��ق��درات امل�ؤ�س�سية والإداري����ة وحم��دودي��ة اخلطط
اال�سرتاتيجية لقطاع الرثوة ال�سمكية.
•حمدودية القدرات يف الت�صنيع ال�سمكي.
•�ضعف القدرات يف ما يخت�ص ب�ضبط جودة الأ�سماك ،وتربية
الأحياء املائية ،وبناء القدرات الب�شرية يف قطاع الرثوة ال�سمكية.
•�ضعف البحوث ونقل التقانة واخلدمات يف جميع املجاالت ذات
العالقة بتنمية وا�ستغالل الرثوة ال�سمكية (ال�صيد ،اال�ستزراع
ال�سمكي ،النقل والتداول ،الت�صنيع� ،ضبط اجلودة ،الت�سويق)...
•�ضعف قدرات تنظيمات ال�صيادين من النواحي املادية والفنية
والتنظيمية.
•حمدودية الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لل�صيادين من امل�صادر
التمويلية.
•حمدودية اال�ستثمارات احلكومية والقطاع اخلا�ص املوجهة لقطاع
الرثوة ال�سمكية.

ثالث ًا :التنمية واال�ستثمار يف قطاع الرثوة ال�سمكية
يف الوطن العربي
نظر ًا ملحدودية فر�ص تنمية ال�صيد يف امل�صائد الطبيعية يف الوطن
العربي ،ف�إن �آفاق تنمية الرثوة ال�سمكية قد ترتكز يف تربية الأحياء
املائية البحرية ويف امل�سطحات املائية الداخلية ،حيث �أن هناك �إمكانات
لزيادة �إنتاج الوطن العربي من الأ�سماك بحلول عام  2030مبا ال يقل
عن مليوين طن �سنوياً .فلدى اململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة
عمان  -على �سبيل املثال ولي�س احل�صر خطط ًا وبرامج طموحة تتوفر
لها الأموال موجهة لزيادة قدرة البلدين يف �إنتاج الأ�سماك ،كما تتمتع
ال�سودان مب�ساحات كبرية من امل�سطحات املائية الداخلية بحاجة لو�ضع
خطة ا�سرتاتيجية لإ�ستغاللها للإنتاج ال�سمكي ،مع الرتويج لال�ستثمار
يف تربية الآحياء املائية بغية �إنتاج مليون طن من الأ�سماك.
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وترتبط تنمية الرثوة ال�سمكية وت�شجيع اال�ستثمار يف قطاع الرثوة
:ال�سمكية يف الوطن العربي بالتايل
 تطوير وتفعيل القوانني والت�شريعات اخلا�صة بال�صيد وتربية.الأحياء املائية يف الدول العربية التي ت�ضمن اال�ستدامة
	�إ�صدار قوانني ب�ش�أن اال�ستثمار يف جميع جماالت تنمية الرثوة.ال�سمكية يف امل�صايد الطبيعية واال�ستزراع ال�سمكي
، زيادة معتربة حلجم ر�أ�س املال امل�ستثمر يف قطاع الرثوة ال�سمكية. وبخا�صة يف البنيات التحتية واال�ستزراع ال�سمكي والت�صنيع
 تطوير ال�صيد يف امل�سطحات الداخلية واال�ستزراع ال�سمكي يف.املياه العذبة
 تهيئة مناخ ا�ستثماري منا�سب مع حتديد فر�ص اال�ستثمار جلذب.ر�ؤو�س االموال �إلى اال�ستثمار يف قطاع الرثوة ال�سمكية
	�إحداث �آلية عربية �أو �إقليمية لتمويل تنمية قطاع الرثوة ال�سمكية.يف الوطن العربي
 االهتمام ب�آليات وتقنيات الرتويج لال�ستثمار يف قطاع الرثوة.ال�سمكية
 بناء القدرات وتنمية املهارات يف جماالت امل�صايد الطبيعية وتربية.الأحياء املائية

 توفري قاعدة بيانات معتمدة عن القطاع تت�ضمن حجم املوارد.املتاحة ومدى ا�ستدامتها

 ت�شجيع �إن�شاء ال�شركات الإنتاجية والت�صنيعية والت�سويقية.العربية امل�شرتكة يف قطاع الرثوة ال�سمكية

 توفري البنيات التحتية واخلدمات الداعمة وت�سهيالت النقل.والتخزين والت�صنيع والأ�سواق

املراجع
AOAD (2014), The Arab Organization for Agricultural

AOAD (2010a), The Arab Organization for Agricultural

AOAD (2007b), The Arab Organization for Agricultural

Development, Arab Food Security Con-ditions, Khartoum,

Development, Document of a Consul-tative Meeting for

Development, Document on the Meeting of High-Ranking

2014 (Arabic).

Experts and the Private Sector about Developing Fish

Officials on Enhancing Capabilities in Fish Processing

Stocks in the Arab World, 2010 (Arabic).

and Market-ing, Rabat, June 25-27, 2007 (Arabic).

Development, Arab Agricultural Statis-tics Yearbook,

AOAD (2010b), The Arab Organization for Agricultural

FAO (2012), Food and Agriculture Organization, The

Volume 33, Khartoum, 2013 (Arabic).

Development, Document of a Project on Assessing

State of World Fisheries and Aquacul-ture, 2012.

AOAD (2013), The Arab Organization for Agricultural

Fish Stocks in Inland Lakes in Sudan, (Jebel Aulia Dam,
AOAD (2011), The Arab Organization for Agricultural

Sennar Lake, Nubia Lake), Khartoum, 2010 (Arabic).

Development, Document of the First Periodical Meeting
of Officials and Experts in Research and Transfer of

AOAD (2007a), The Arab Organization for Agricultural

Fishing Techniques in the Arab World, Muscat, December

Development, The National Study on Processing and

18-21, 2011 (Arabic).

Marketing Fish Products in the Arab World, 2007 (Arabic).
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جتارة املياه االفرتا�ضية ك�أداة لل�سيا�سات ت�سهم يف حتقيق الأمن الغذائي
يف بلدان جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
وليد خليل الزباري
�أدخل طوين �ألن مفهوم «املياه االفرتا�ضية» يف �أوائل الت�سعينيات من
القرن املا�ضي ( .)Allan, 1993; 1994غري �أن الإقرار ب�أهمية املفهوم
يف حتقيق الأمن املائي الإقليمي والعاملي ا�ستغرق ما يقرب من عقد
يعرف حمتوى املنتج من «املياه االفرتا�ضية» يف الغالب
من الزمنّ .
ب�أنه حجم املياه امل�ستخدم يف �إنتاج ذلك املنتج مقا�س ًا يف مكان �إنتاجه
(�أي التعريف متعلق مبوقع الإنتاج) .وميكن �أي�ضـ ًا تعريف حمتوى
املنتج من املياه االفرتا�ضية ب�أنه حجم املاء املطلوب لإنتاج املنتج حيث
ي�ستهلك (�أي التعـريف متعلق مبوقـع اال�ستهـالك) (Hoekstra and
.)Chapagain, 2004
غالب ًا ما ي�شار �إلى �أن �صايف واردات املياه االفرتا�ضية يف بلد تندر فيه املياه
ميكن �أن يخفّ ف ال�ضغط على موارد امليـاه يف ذلك البلد ،وب�أنه ميكن
ال للمياه (Hoekstra,
النظر �إلى املياه االفرتا�ضيـة باعتبـارها مـورد ًا بديـ ً
 .)2003وال �شك ف�أن ا�ستخدام هذا املورد الإ�ضايف ميكن �أن يكون �أداة
يف تخطيط املوارد املائية و�إدارتها .كما ميكن �أن ينظـر �إلى جتارة امليـاه
عن لنقل املياه بني
االفرتا�ضية بني البلدان �أو يف داخلها باعتباره بديال ً
الأحوا�ض املائية .وي�شري رينو (� )Renault, 2003إلى �أن ق�ضيـة الإنتاج
الأمثـل لي�ست م�س�ألة اختيار حكيم ملواقع الإنتاج فح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا
م�س�ألة التوقيت املالئم للإنتاج .وهكذا ميكن حماولة التغ ّلب على فرتات
�شح املياه بتخزين املياه يف �شكلها االفرتا�ضي ،مثل التخزين الغذائي.
ّ
وقد يكون ذلك طريقة �أكرث كفـاءة و�أكرث مالءمة للبيئة للتعامل مع
فرتات اجلفاف من ،على �سبيل املثـال ،بناء ال�سدود ال�ضخمـة للتخزين
املـ�ؤقّ ت للميـاه.
احلجة االقت�صادية خلف جتارة املياه االفرتا�ضية ،وفق ًا لنظرية التجارة
ّ
ت�صدر املنتجات التي متتلك ميزة ن�سبية
الدولية ،هي �أن على البلدان �أن ّ
يف �إنتاجها ،يف حني �أن عليها ا�سترياد املنتجات التي متتلك ميزة ن�سبية
يف �إنتاجها ( .)Wichelns, 2001ويرى هوك�سرتا وهنغ (Hoekstra and
� )Hung, 2003أن جتارة املياه االفرتا�ضية بني البلدان ميكن �أن تكون
�أداة لزيادة «كفاءة اال�ستخدام العاملي للمياه» .فمن املنطقي من منظور
اقت�صادي �إنتاج املنتجات الكثيفة اال�ستخدام للمياه التي يتط ّلبها العامل
يف الأماكن التي تتم ّتع بوفرة يف املياه .فاملياه يف تلك الأماكن غري مكلفة
ن�سبي ًا ،وثمة �آثار خارجية �سلبية �ضئيلة ال�ستخدام املياه ،وغالب ًا ما تكون
املياه الالزمة يف وحدة الإنتاج قليلة .وهكذا ف�إن جتارة املياه االفرتا�ضية
من بلد ذي انتاجية مرتفعة للمياه �إلى بلد ذي �إنتاجية منخف�ضة ن�سبي ًا
للمياه تعني �ضمن ًا حتقيق وفورات مائية عاملية حقيقية.

تكمن قوة مفهوم املياه االفرتا�ضية يف �أنه ي�شمل �إدارة املياه ب�أكملها
يف بلد �أو حو�ض ويتيح فهم ًا �أعمق ال�ستخدام املياه من خالل و�صف
النظام الغذائي ،على �سبيل املثال� ،أو التخ�صي�ص الأمثل للمياه على
نطاق وا�سع بني خمتلف ا�ستخدامات املياه عن طريق اعتماد الو�صول
�إلى موارد املياه اخلارجية من خالل جتارة املياه االفرتا�ضية (WWC,
يقدم هذا املفهوم باعتباره �أداة عملية لل�سيا�سات ميكن
ّ .)2004
املف�صل لإدارة موارد املياه ،بالإ�ضافة �إلى
التحليل
لت�شمل
تو�سيعها
ّ
ال�سيا�سات البيئية والزراعية والتجارية .لقد ح ّلت حتى الآن العديد
من ق�ضايا ال�سيا�سات جتريبي ًا من خالل ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات
الغذائية املنطقية يف العديد من بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
والبلدان العربية .على �سبيل املثال ،اختار الأردن �سيا�سات خلف�ض
�صادرات املنتجات املحلية من املحا�صيل الكثيفة اال�ستخدام للمياه �أو
التخلي عنها و�إحالل بالواردات �أو زراعة حما�صيل ذات عوائد عالية
لإتاحة اال�ستخدام الأمثل للمياه.
على الرغم من ا�ستمـرار تبادل املياه االفرتا�ضية يف املنطقة� ،سواء �أكان
بني بلدان جمل�س التعاون اخلليجي� ،أو بني جمل�س التعاون اخلليجي
والبلدان العربية الأخرى� ،أو بني جمل�س التعاون اخلليجي والبلدان
العربية والعامل (ال�شكل) ،ف�إنه يجب النظر فيه باعتباره من خيارات
ال�سيا�سات يف التخطيط ملوارد املياه وتوزيع احل�ص�ص املائية.
مع �أن الزراعة يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ت�ست�أثر بنحو 85
يف املئة من �إجمايل ا�ستهالك املياه ،امل�ستخرجة �أ�سا�س ًا من موارد املياه
املتجددة ،ف�إنها مل ِ
جتار الطلب على الغذاء املتزايد ب�سرعة،
اجلوفية غري
ّ
ما �أدى �إلى ات�ساع الفجوة الغذائية التي يتم تغطيتها بالواردات .لذا
ف�أن اعتماد بلدان جمل�س التعاون اخلليجي على املنتجات الغذائية
امل�ستوردة يف تزايد م�ستمر .وتعتمد بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
حالي ًا اعتماد ًا كبري ًا على الواردات الغذائية (اجلدول  ،)1ومن
وحت�سن
املتوقع �أن ترتفع املعدالت نتيجة التزايد ال�سريع لل�سكان
ّ
م�ستويات املعي�شة والتنمية االقت�صادية وال�صناعية امل�ستمرة من جهة،
وحمدودية/ا�ستنزاف املوارد املائية الطبيعية وحمدودية الأرا�ضي
الزراعية من جهة �أخرى .كما �أنه من املتوقّ ع �أن يكون لتغيرّ املناخ ت�أثري
كبري على املنطقة من حيث الإنتاج الزراعي.
بلغت حركة جتارة املياه االفرتا�ضية يف البلدان اخلليجية (1996
–  )2005نحو  33بليون مرت مكعب يف ال�سنة �أو نحو 1,100
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توازن املياه االفرتا�ضية وفق ًا لكل بلد يف ما يتعلق بتجارة املنتجات الزراعية وال�صناعية يف الفرتة املمتدة بني �سنتي 1996
و .2005يظهر امل�صدّرون ال�صافون باللون الأخ�ضر وامل�ستوردون ال�صافون بالأحمر .وت�شري الأ�سهم �إلى �أكرب احلركات الإجمالية
الدولية للمياه االفرتا�ضية (>  15جيغا مرت مكعب� /سنة) ،كلما ازدادت �سماكة ال�سهم كربت حركة املياه االفرتا�ضية.

ال�شكل

كندا

ال�سويد

رو�سيا

�أملانيا

كوريا �ش
اليابان
كوريا ج
تايوان

�إ�سبانيا

ال�صني

اجلزائر

الواليات
املتحدة

املك�سيك

�صايف واردات املياه
االفرتا�ضية
(جيغا م�/3سنة)

� 95إىل 75-� 75إىل 35-� 35إىل 15-� 15إىل 5-� 5إىل 0� 0إىل 5
� 5إىل 10
� 10إىل 15
� 15إىل 50
� 50إىل 115

�إيران
اململكة
العربية
ال�سعودية

الهند

ج الكونغو
البريو

الربازيل

�أو�سرتاليا
جنوب �أفريقيا
امل�صدر:

الأرجنتني

�إجمايل احلركات الكربى فقط
(>  15جيغا م�/3سنة)

Mekonnen and Hoekstra, 2011.

مرت مكعب/ن�سمة�/سنة ،و�أكرب ح�صة من هذه احلركات للمياه
االفرتا�ضية هي التجارة الدولية يف املنتجات املت�صلة بالزراعة ( 96يف
املئة) ،يف حني م ّثلت التجارة يف املنتجات ال�صناعية الن�سبة املئوية
املتبقية (Mekonnen and Hoekstra, 2011؛ اجلدول� .)2إذا �أخذ يف
احلاد البالغة
ال�شح املائي
ّ
احل�سبان �أن البلدان اخلليجية تقع دون عتبة ّ
مكعب�/سنة/ن�سمة
مكعب�/سنة/ن�سمة بكثري ( 155مرت ّ
 500مرت ّ

اجلدول 1

املتو�سط) ،ف�إن �أهمية املياه االفرتا�ضية يف املنطقة ت�صبح وا�ضحة
يف
ّ
قدر حجم �إجمايل جتارة املياه االفرتا�ضية بني االبلدان
جلية .باملقابلّ ،
مكعب يف �سنة Al-Otaibi, et( 2006
اخلليجية بنحو  1.1بليون مرت ّ
 .)al., 2013وي�شري هذا االختالف الكبري بني الرقمني بو�ضوح �إلى �أن
الأمن الغذائي يف البلدان اخلليجية ال ميكن �أن يتحقّ ق عرب التكامل
فيما بينها يف الإنتاج الزراعي فقط� ،إذ لي�س لأي من هذه البلدان ميزة

التوازن الغذائي يف جمل�س التعاون اخلليجي ،2008 ،ب�آالف الأطنان املرتية (مع ّدل نق ًال عن

البند
احلبوب (�إجمايل)
البقول (�إجمايل)
اخل�رضاوات (�إجمايل)
الفاكهة (�إجمايل)
اللحم (�إجمايل)
ال�سمك
البي�ض
منتجات احلليب والألبان

)Khouri, et al., 2013

ال�صادرات

(%) SSR

الإنتاج

الواردات

15.9

2,509.3

13,798.0

547.6

1.7

2.2

147.3

21.6

70.3

3,421.7

1,664.5

198.9

65.1

2,794.0

1,8521.0

351.3

44.4

857.8

1,153.0

75.9

81.7

376.9

202.6

118.4

89.6

232.8

59.9

32.9

25.1

1,229.8

5,052.6

1,382.8

املحلي(/الإنتاج املحلي – ال�صادرات  +الواردات)
امل�صدر = SSR :ن�سبة االكتفاء الذاتي (الإنتاج
ِ

* .100
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ملحق 3

جتارة املياه االفرتا�ضية

اجلدول  2املياه االفرتا�ضية يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
()2005 – 1996
الزراعة

املحا�صيل

الرثوة
احليوانية

ال�صناعة

الإجمايل

1,082.3

280.7

127.7

1,490.7

50.9

80.5

398.5

229.8

47.2

1,092.2

واردات املياه
(م�/3سنة/ن�سمة)
�صادرات املياه
267.1
(م�/3سنة/ن�سمة)
الر�صيد
815.2
(م�/3سنة/ن�سمة)
امل�صدر:

Mekonnen and Hoekstra, 2011.

ن�سبية يف الإنتاج الزراعي .كما ي�شري ذلك �إلى �ضرورة النظر يف التكامل
الأو�سع للدوائر ،وحتديد ًا دائرتي العامل العربي والعامل الإ�سالمي.
غري �أن لتجارة املياه االفرتا�ضية العـديد من القيود واملخاطر امل�صاحبة،
معر�ضة
�أهمها تق ّلب الأ�سعار .فمنطقة جمل�س التعاون اخلليجي ّ
لالرتفاعات احلادة لأ�سعار العاملية لل�سلع الغذائية ،باعتبارها منطقـة
م�ستوردة للغذاء ،كتلك التي حدثت يف �سنة  .12008وكان لتلك
الزيادة يف الأ�سعار ت�أثري قوي على ال�سيا�سة الغذائية والزراعية
للمنطقة ،و�سي�ستمر ت�أثريها يف العقود التالية .وي�شري ارتفـاع ال�سكان
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي �إلى تزايد االعتماد على ا�سترياد
املنتجات الغذائية الأ�سا�سية .ويتوقّ ـع �أن ترتفع الواردات الغذائية من
 18.1مليار دوالر يف �سنة � 2007إلى  53.1مليار دوالر يف �سنة
 ،2020بن�سبة  8يف املئة من جميـع ال��واردات من حيث القيمة.
ويعترب �ضمان ا�ستمرار توافر الواردات الغذائية ب�أ�سعار ميكن حتملها
من الأولويات الإ�سرتاتيجية الرئي�سيـة ملجل�س التعـاون اخلليجي
(.EIU, (2010
يف �أعقاب �أزمة �أ�سعار الغذاء ،در�ست حكومات جمل�س التعـاون
اخلليجي وامل�ستثمرون يف املنطقة طرق ًا بديلة ل�ضمان الواردات
الغذائية بالتحكّ م يف م�صدر التوريد .وتقوم الإ�سرتاتيجيات الرئي�سية
على �شراء الأرا�ضي يف البلدان النامية �أو ا�ستئجارها لأمد طويل من
املوجهة نحو الت�صدير .ويجري حالي ًا النظر
�أجل ا�ستخدامها للزراعة ّ
يف م�شاريع 2زراعية �أو التفاو�ض عليها �أو تنفيذها يف �شمال �أفريقيا،
و�أفريقيا جنوب ال�صحراء ،و�آ�سيا الو�سطى ،وجنوب �آ�سيا ،و�أوروبا
ال�شرقية ،مبا يف ذلك ال�سودان ،وكينيا ،وباك�ستان ،و�إندوني�سيا،
وبلدان �أخرى .غري �أن هذه الإ�سرتاتيجية تنطوي على العديد من
املخاطر 3وتتط ّلب �إدارة حري�صة وم�ستمرة و�ضمان ا�شرتاك اجلانبني
يف املنافع .4وت�شمل الإ�سرتاتيجيات املقرتحة الأخرى ،ولكن امل�ساوية
التعر�ض لتق ّلبات �أ�سعار ال�سوق �أدوات �إدارة
يف الأهمية ،خلف�ض
ّ
خماطر االحتياطيات الغذائية الإ�سرتاتيجية الإقليمية ونهج ال�شراء
الإقليمي (.)Khouri, et al., 2013

الرد الوحيد املتاح للبلدان
غري �أن ا�سترياد الغذاء يجب �أال يكون ّ
اخلليجية ال�شحيحة املياه لتحقيق الأمن الغذائي .ف�أنظمة الري الكفء
ت� ّؤدي دور ًا حيوي ًا يف املحافظة على موارد املياه وا�ستدامتها ،بالإ�ضافة
بد من
�إلى ا�ستدامة �إنتاج الغذاء والتنمية الزراعية يف امل�ستقبل .وال ّ
االنتقال �إلى �أ�ساليب الري والزراعة احلديثة و�أدوات �إدارة الطلب لزيادة
الإنتاجية الزراعية واملحافظة على املاء .كما �أن زيادة كفاءة ا�ستخدام
املياه وتطبيق �إدارة الطلب وتدابري املحافظة على البيئة يف القطاع
الزراعي ،حيث ت�ستخدم �أكرب ن�سبة من املوارد املائية وتنخف�ض كفاءة
فعالة وحقيقية يف املياه .ويجب �أن يتوازى
الري ،ت�ؤدي �إلى وفورات ّ
ذلك مع تعـزيز الإنتاج الزراعي عن طريق البحث والتطـوير الزراعي يف
املنطقة (.)Khouri, et al., 2013
ما يتم طرحه هنا هو وجوب �أن تكون �إ�سرتاتيجية املياه االفرتا�ضية
جزء ًا متمم �ضمن الإدارة املتكاملة ملوارد املياه ،و�أن توفّ ق ال�سيا�سات
الزراعية مع ال�سيا�سات املائية وتدجما مع ًا لتحقيق الأمن الغذائي واملائي
حد �سواء .كما �أن البعد املتعلق بالطاقة للعالقة املتداخلة بني املاء
على ٍّ
والغذاء ي�شاهد هنا بو�ضوح ـ با�سترياد املحا�صيل الكثيفة اال�ستهالك
للمياه ال توفّ ر املياه فح�سب ،و�إمنا توفّ ر الطاقة �أي�ض ًا عن طريق خف�ض
ا�ستخراج مياه الري من املكامن املائية العميقة (Siddiqi and Anadon,
 ،)2011وهو �أمر مهم يف البلدان اخلليجية التي يكرث فيها ا�ستخراج
املياه اجلوفية الكثيف اال�ستهالك للطاقة.
غري �أن �إدخال مفهوم املياه االفرتا�ضية باعتباره خيار ًا من خيارات
ال�سيا�سات يف البلدان اخلليجية واملنطقة العربية على العموم ما زال
معمقة ،وتقييم للجدوى .وعلى
بحاجة �إلى حتقيقات وا�سعة ،و�أبحاث ّ
الرغم من �أن ا�سترياد املياه االفرتا�ضية يخفّ ف ال�ضغط عن موارد املياه
الوطنية ،ف�إن �إدراج هذا املفهوم اجلديد باعتباره من خيارات ال�سيا�سات
يتط ّلب مزيد ًا من الأبحاث وفهم الت�أثريات على الو�ضع املحلي
االجتماعي واالقت�صادي والبيئي والثقايف والطبيعي وال�سيا�سي.
يف اخلتـام� ،إن واردات الغـذاء يف البلدان اخلليجيـة �ضروريـة لتوفيـر
ما ال ت�ستطيع املنطقة �إنتاجه ب�سبب نق�ص موارد املياه ،ويجب �أن يعترب
متممـ ًا ل�صيغـة الأمن الغذائي .ميكن لل�سيا�سات الزراعية �أن
جزء ًا ّ
ت�ستفيد من ا�ستخدام مفهوم «امليـاه االفرتا�ضية» من حيث �إمكانية
توفري املياه عندما ت�ستخـدم مبثابة �أداة �سيا�سات عملية .ويف حني
ي�ستمر ا�سترياد الغذاء يف املنطقة ،ف�إنه يجب �أن ي�ستخدم باعتباره �أداة
لل�سيا�سات ويدرج �ضمن ال�سيا�سات املائية والغذائية .وميكن �أن ي�ساعد
مفهوم املياه االفرتا�ضية يف �صنع ال�سيا�سات الزراعية بتوفري املعلومات
عما يجب �أن ينتج داخليـ ًا وما يجب �أن ي�ستورد ،مع �أخذ العوامـل
ال�سيا�سيـة واالجتماعية واالقت�صاديـة والبيئيـة يف احل�سبان.
�أخري ًا ،ميكن حتقيق الأمن الغذائي يف البلدان اخلليجية باعتماد مزيج
املتممة واملتوازنة بني الزراعة املحلية التي ت�أخذ
من ال�سيا�سات الزراعية ّ
يف احل�سبان حمدودية املوارد املائية يف املنطقة ،والواردات الغذائية،
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 وت�ستطيع البلدان العربية من. واملوارد املالية، واملوارد الب�شرية،املائية
خالل مناذج ال�شراكـة بني القطـاعني العام واخلا�ص �أن جتتمـع مع ًا
يف م�شاريع زراعية تهدف �إلى حتقيق الأمن الغذائي للمنطقة ب�أكملها
متقدمة يدعمها البحث والتطوير الفاعل يف
ّ با�ستخدام �أ�ساليب زراعية
.الإنتاج الزراعي

.واال�ستثمار الزراعي يف اخلارج يف ال�سلع الغذائية الإ�سرتاتيجية
ومن الوا�ضح �أي�ض ًا �أن غالبية البلدان العربية ال ت�ستطيع توفري جميع
 غري �أن الأمن.احتياجاتها الغذائية ب�سبب نق�ص القدرة الزراعية فيها
الغذائي العربي ميكن �أن يتحقّ ق من خالل التكامل الزراعي الإقليمي
 مثل الأر�ض واملوارد،الذي يجمع امليزات الن�سبية للبلدان العربية
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مثل ا�ستثمار جمل�س التعاون اخلليجي وتوفري4 .4
الأموال لتح�سني الإنتاجية الزراعية يف البلدان
 وان�سجام امل�ساعدات اخلارجية اخلليجية،النامية
ان�سجام ًا وثيق ًا مع �أهداف الأمن الغذائي مب�ساعدة
 وتقدمي،البلدان يف �إن�شاء فائ�ض غذائي للت�صدير
.امل�شورة للمزارعني املحليني والتفاو�ض معهم
 من�سق برنامج �إدارة،الدكتور وليد خليل الزباري
املوارد املائية بكلية الدرا�سات العليا يف جامعة اخلليج
. البحرين،العربي
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ّ
الكتاب امل�شاركون

د� .أمين �أبو حديد

وزير �أ�سبق للزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي يف م�صر مرتني� .شغل من�صب مدير املعمل املركزي
لبحوث املناخ الزراعي يف وزارة الزراعة يف م�صر� .أ�س�س معهد الدرا�سات العليا والبحوث
الزراعية يف املناطق القاحلة يف جامعة عني �شم�س و�شغل من�صب املدير التنفيذي جلهاز
�ش�ؤون البيئة يف م�صر .له �أكرث من  250ورقة علمية من�شورة ،وهو من�سق م�شاريع بحثية
متنوعة حول الزراعة وتغري املناخ.

فيديل بريينغريو

م�س�ؤول ال�ش�ؤون االقت�صادية يف اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا (�إ�سكوا)
ومتخ�ص�ص يف ق�ضايا تتعلق بالزراعة والغذاء والتنمية الريفية .عمل على هذه الق�ضايا طوال
ال�سنوات اخلم�س ع�شرة الأخرية م�ضطلع ًا مبهمات متنوعة يف �أفريقيا واملنطقة العربية،
ومنتج ًا من�شورات و�أوراق م�ؤمترات متعددة.

مارتن فان جينكل

نائب مدير عام الأبحاث يف املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (�إيكاردا) .در�س
منذ العام  2007علم الوراثة لدى النباتات واال�ستيالد وعلم الأمرا�ض يف هولندا والواليات
املتحدة .عمل مدة  22عام ًا لدى املركز الدويل لتح�سني الذرة والقمح كخبري يف ا�ستيالد
القمح ،ورئي�س برنامج قمح ُ
اخلبز ،ورئي�س بنك جينات القمح يف بلدان متعددة .طور �أو �شارك
يف تطوير �أكرث من  100نوع من القمح مت تبنيها ،ون�شر  85مقا ًال ملعهد املعلومات العلمية حول
موا�ضيع مثل مقاومة الأمرا�ض ،والقمح اال�صطناعي ،وحتفيز اال�ستيالد وتكييفه.

د� .شادي حمادة

رئي�س دائرة الزراعة يف كلية العلوم الزراعية والغذائية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت.
تركزت �أبحاثه على �أنظمة املوا�شي امل�ستدامة .يقود وحدة البيئة والتنمية امل�ستدامة يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت ،وهي مركز �إقليمي للأبحاث والتطوير ب�ش�أن �سبل العي�ش الريفية ،وهو
ع�ضو يف جمل�س �إدارة مراكز املعلومات يف م�ؤ�س�سة الزراعة احل�ضرية والأمن الغذائي.

د .ندمي خوري

نائب الأمني التنفيذي للجنة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا (�إ�سكوا) .قبل االن�ضمام
الى الإ�سكوا� ،شغل من�صب مدير ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا و�أوروبا يف ال�صندوق الدويل
للتنمية الزراعية (�إيفاد) ،بعد �أكرث من � 20سنة من العمل يف البنك الدويل .حائز على درجة
دكتوراه يف الهند�سة الزراعية من جامعة ما�سات�شو�ست�س يف الواليات املتحدة.
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د .وليد خليل الزباري

من�سق برنامج �إدارة املوارد املائية يف جامعة اخلليـج العربي يف البحرين .ح�صل على درجة
دكتوراه عام  1990من جامعة والية كـولورادو يف النمذجة الريا�ضية للمياه اجلوفية.
وا�شتملت اهتماماته البحثية على العالقة التالزمية بني املياه والطاقة والغـذاء وا�ستعمال
النمذجـة الديناميكيـة يف تخطيط و�إدارة �أنظمـة املوارد املائيـة .ن�شر �أكـرث من  90ورقـة
بحثية.

د .طارق مو�سى الزدجايل

مدير عـام املنظمة العربية للتنميـة الزراعيـة .رئي�س اللجنـة التوجيهية خلطة العمل
امل�شرتكة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي يف �أفريقيا والعامل العربي ،وع�ضو يف كثري من
الهيئات الإقليمية .يحمل درجة الدكتوراه يف الزراعة وله العديد من الأوراق البحثية يف
املو�ضوع .عمـل مدير ًا عامـ ًا للبحوث الزراعية ورئي�سـ ًا ملكتب وزير الزراعـة والرثوة ال�سمكيـة
يف �سلطنة ُعمان.

د .كامل �شديد

مدير عام م�ساعـد للتن�سيق واالت�صاالت الدوليـة يف املركـز الدويل للبحوث الزراعيـة يف
املناطق اجلافة (�إيكاردا) ،بعد عمله كمدير لربنامج البحوث االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية يف املركز نف�سه .ح�صل على درجة دكتوراه يف االقت�صاد الزراعي من جامعة والية
مي�سي�سيبي بالواليات املتحدة� .ألف و�شارك يف ت�أليف �أكرث من  130ورقة.

د .عبدالكرمي �صادق

م�ست�شار اقت�صادي يف ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية لأكرث من خم�سة
وع�شرين عاماً ،مبا يف ذلك ثماين �سنوات كمدير تنفيذي لدولة الكويت يف ال�صندوق الدويل
للتنمية الزراعية (�إيفاد) ،وم�ست�شار املدير التنفيذي يف البنك الدويل .له مئات الأوراق
املن�شورة ب�ش�أن ق�ضايا خمتلفة تتعلق بالبيئة ،مبا يف ذلك اقت�صاديات املياه وم�شاكل املياه
والأمن والغذائي يف الدول العربية.

جنيب �صعب

�أمني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) ،ونا�شر ورئي�س حترير جملة «البيئة
والتنمية» .مهند�س معماري ،ح�صل على جائزة «العامليون اخلم�سمئة» ()Global 500
ل�سنة  2003من برنامج الأمم املتحدة للبيئة (يونيب) ،وجائزة ال�شيخ زايد الدولية للبيئة
ل�سنة  .2011املحرر امل�شارك ملجموعة تقارير «�أفد» ال�سنوية حول البيئة العربية.

د .حممود ال�صلح

مدير عام املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (�إيكاردا) .له خربة تزيد على
� 30سنة يف الأبحاث والتنمية الزراعية الدولية يف البلدان النامية ،خ�صو�صـ ًا يف املناطق
اجلافة ،لدى فـورد فاوندي�شن واجلامعة الأمريكية يف بريوت والفاو .يحمل درجـة دكتوراه
يف علم الوراثة من جامعة كاليفورنيا بالواليات املتحدة ،وله �أكرث من  120من�شوراً .مت تقديـر
م�ساهمته يف الأبحاث والتنمية الزراعية من خالل العديد من اجلوائز والأو�سمة الرفيعة.

د .ذيب عوي�س

مدير برنامـج الإدارة املتكاملـة للميـاه والأرا�ضي يف املركـز الدويل للبحوث الزراعيـة يف املناطق
اجلافة (�إيكاردا) ،حيث عمل منذ العام  1991يف وظائف متعددة كعامل وعامل رئي�سي وقائـد
فريق ومدير .ويف وقت �سابق ع َّلم هند�سـة الري وال�صرف يف اجلامعـة الأردنية .يحمل درجـة
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دكتوراه يف الهند�سـة الزراعيـة والري من جامعة والية يوتاه يف الواليات املتحدة .م�ؤلف
وم�ؤلف م�شارك لأكرث من  200من�شور.

د .حافظ غامن

زميل �أعلى يف م�شروع برنامج االقت�صـاد والتنميـة العاملي يف معهد بروكينغز .عمل يف
منظمة الأغذية والزراعة (فاو) كمدير عام م�ساعد م�س�ؤول عن دائرة التنمية االقت�صادية
واالجتماعية .يحمل درجة دكتوراه يف االقت�صاد من جامعة كاليفورنيا يف ديفي�س .له
من�شورات كثرية وكان ع�ضو ًا يف الفريق الأ�سا�سي الذي �أنتج تقرير التنمية العاملي عام .1995

د� .أحمد مزيد

خبري يف االقت�صـاد الزراعي يف املركز الدويل للبحوث الزراعيـة يف املناطق اجلافـة (�إيكاردا)،
حيث �شارك و�/أو قاد فرق ًا متعددة االخت�صا�صات يف ن�شاطات بحثية كثرية حول تبني
تكنولوجيات زراعية حديثة وتقييم �أثرها ،وحتليل الأنظمة الزراعية ،وتوليد تكنولوجيات
وتقييمها ،واقت�صاديات الإنتاج .ح�صل على درجة دكتوراه يف االقت�صاد الزراعي من جامعة
نوتينغهام يف بريطانيا� .ألف نحو  120ورقة �أو �ساهم يف ت�أليفها.

اللجنة امل�شرفة

�أع�ضاء جمل�س �أمناء �أفد
د .عدنان بدران ،رئي�س جامعة البرتا ورئي�س وزراء الأردن ال�سابق ورئي�س جمل�س �أمناء «�أفد».
د .عدنان �شهاب الدين ،مدير عام م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ومدير الأبحاث ال�سابق لدى
«�أوبيك» ،فيينا.
جنيب �صعب ،نا�شر ورئي�س حترير جملة «البيئة والتنمية» ،و�أمني عام املنتدى العربي للبيئة
والتنمية.
د .م�صطفى كمال طلبه ،املدير التنفيذي ال�سابق لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ورئي�س جمل�س
الأمناء امل�ؤ�س�س لـ«�أفد».
د .حممد الع�شري ،زميل رئي�سي يف م�ؤ�س�سة الأمم املتحدة والرئي�س التنفيذي ال�سابق ملرفق
البيئة العاملي.
د .عبد الرحمن العو�ضي ،الأمني التنفيذي للمنظمة االقليمية حلماية البيئة البحرية ووزير
ال�صحة ال�سابق يف الكويت .رئي�س اللجنة التنفيذية لـ«�أفد».
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امل�شاركون يف االجتماعات الت�شاورية واملراجعون لإعداد تقرير «�أفد» ل�سنة 2014
(بالرتتيب الأبجدي ح�سب الإ�سم الأول)
الدكتور �إبراهيم عبداجلليل (جامعة اخلليج العربي)� ،آن �صعب (جامعة لندن)� ،أمين هالل
(جريدة احلياة) ،باتر وردم (م�ست�شار)� ،آ�سيا امليهي (الإ�سكوا) ،جا�سم ب�شارة (غرفة التجارة
وال�صناعة ،الكويت) ،جهينة احلمدان (م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي) ،الدكتور خالد الروي�س
(جامعة امللك �سعود) ،الدكتور ذيب عوي�س (ايكاردا) ،راجيتا ماجمدار (�إيكاردا) ،را�شيل �آن
بان (اجلامعة الأمريكية يف بريوت) ،راغدة حداد (�أفد) ،الدكتورة �سامية املر�صفاوي (وزارة
الزراعة ،م�رص)� ،سمر جعفر (الإ�سكوا)� ،سمري جراد (ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية)� ،سو�سن بو فخر الدين (جمعية الرثوة احلرجية والتنمية)� ،سيمون بري�سون (هيئة
البيئة � -أبوظبي) ،الدكتور �شادي حمادة (اجلامعة الأمريكية يف بريوت) ،الدكتور طارق
العاطي (معهد الكويت للأبحاث العلمية) ،عبدالـله ال�صقر (ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية) ،عبري املليفي (م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي) ،الدكتور علي الطخي�س
(جمل�س ال�شورى ال�سعودي) ،غريغوري بارت (الإ�سكوا) ،فوزي احلنيف (ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية) ،فيتو انتيني (الإ�سكوا) ،فيديل بريينغريو (الإ�سكوا) ،الدكتور
كامل �شديد (�إيكاردا) ،كمال نا�رص (ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية) ،الدكتورة
فتال (�إيكاردا) ،لينا جابر (اجلامعة الأمريكية يف بريوت) ،الدكتور جمد جمال (�إيكاردا)،
مليا ّ
حممد ال�شمنجي (الإ�سكوا) ،حممد �صادقي (ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية)،
الدكتور حممد عبدالرحمن (ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية) ،حممد املنيفي
(الهيئة العامة لال�ستثمار ،الكويت) ،منري �أبوفا�ضل (الإ�سكوا) ،نبيلة اخلليل (الهيئة العامة
ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية ،الكويت) ،الدكتور ندمي خوري (الإ�سكوا) ،الدكتورة نهلة
حول (اجلامعة الأمريكية يف بريوت) ،نور عبدي (البنك الإ�سالمي للتنمية) ،وجدان العقاب
اّ
(اجلمعية الكويتية حلماية البيئة) ،الدكتور وليد الزباري (جامعة اخلليج العربي).
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الم�صطلحات المخت�صرة

AAAID
ABSP
AC
AC
ACSAD
ACU
ADA
ADCO
ADEREE
ADFD
ADR
ADWEA
AED
AEPC
AEPS
AEWA
AFED
AFESD
AG
AGDP
AGERI
AGP
AGU
AHD
AHDR
AIA
AIDS
AIECGC
AKTC
Al
ALBA
ALECSO
ALMEE
ALOA
AMCEN
AMF
AMU
ANME
AoA
AOAD
AP
AP

Arab Authority for Agricultural Investment and Development
Agricultural Biotechnology Support Programme
Air-Conditioning
Alternating Current
Arabic Centre for the Studies of Arid Zones and Drylands
Arab Custom Union
Arriyadh Development Authority (Riyadh)
Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations
The National Agency for Energy Efficiency and the Development of Renewable Energy
Abu Dhabi Fund for Development
Alternative Disputes Resolution
Abu Dhabi Water & Electricity Authority
United Arab Emirates Dirham
African Environmental Protection Commission
Arctic Environmental Protection Strategy
African-Eurasian Waterbird Agreement
Arab Forum for Environment and Development
Arab Fund for Economic and Social Development
Associated Gas
Agricultural Gross Domestic Product
Agricultural Genetic Engineering Institute
Arab Gas Pipeline
Arabian Gulf University
Aswan High Dam
Arab Human Development Report
Advance Informed Agreement
Acquired Immunodeficiency Syndrome
Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation
Aga Khan Trust for Culture
Aluminum
Aluminium Bahrain
Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization
Lebanese Association for Energy Saving & Environment
Association for Lebanese Organic Agriculture
African Ministerial Conference on the Environment
Arab Monetary Fund
Arab Maghreb Union
National Agency for Energy Management
Agreement on Agriculture (WTO Uruguay Round)
Arab Organization for Agricultural Development
Advanced Passive reactor
Additional Protocol

امل�صطلحات املخت�صرة
API
APR
APRUE
AREE
ARWR
ASABE
ASDRR
ASR
AU
AUB
AUM
AWA
AWC
AWCUA
b/d
BADEA
BAU
Bbl
BCH
Bcm
BCWUA
BDB
BDL
BGR
BMP
BMZ
BNEF
BOD
boe
BOO
BOOT
BOT
BP
BREEAM
BRO
BRS
BU
C&D
C&I
CA
CAB
CAGR
CAIP
CAMP
CAMRE
CAN
CBC
CBD
CBO
CBSE
CCA
CCGT
CCS
CCS
CCS CO2
CD

Arab Planning Institute
Advanced Power Reactor
National Agency for the Promotion and Rationalization of Use of Energy
Aqaba Residence Energy Efficiency
Actual Renewable Water Resources
American Society of Agricultural and Biological Engineers
Arab Strategy for Disaster Risk Reduction
Aquifer Storage and Recovery
African Union
American University of Beirut
American University of Madaba (Jordan)
Arab Water Academy
Arab Water Council
Arab Water Countries Utilities Association
Barrels per Day
Arab Bank for Economic Development in Africa
Business as Usual
Oil Barrel
Biosafety Clearing House
Billion cubic meters
Branch Canal Water User Association
Beyond Design Basis
Central Bank of Lebanon
German Geological Survey
Best Management Practices
German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development
Bloomberg New Energy Finance
Biological Oxygen Demand
Barrels of Oil Equivalent
Build-Own-Operate
Build Own Operate Transfer
Build Operate Transfer
British Petroleum
Building Research Establishment Environmental Assessment Method
Brackish Water Reverse Osmosis
ARZ Building Rating System
Boston University
Construction and Demolition
Commercial and Industrial
Conservation Agriculture
Centre for Agriculture and Biosciences
Compound Annual Growth Rate
Cairo Air Improvement Project
Coastal Area Management Project
Council of Arab Ministers Responsible for the Environment
Competent National Authority
Community-Based Conservation
Convention on Biological Diversity
Community-Based Organization
Center for the Study of the Built Environment (Jordan)
Climate Change Adaptation
Combined Cycle Gas Turbine
Carbon Capture and Sequestration
Carbon Capture and Storage
Capture and Storage
Compact Disk
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CDM
CDRs
CEDARE
CEDRO
CEIT
CEO
CEP
CERES
CERs
CFA
CFC
CFL
CFL
CGIAR
CH4
CHN
CHP
CILSS
CIRAD
CITES
CIWM
ClHEAM
CLO
CLRTAP
CM
CMI
CMS
CNA
CNCA
CNG (CNS)
CO
CO2
CO2e/eq
COD
COP
CPB
CPC
CRS
CSA
CSD
CSEM
CSP
CSR
CTAB
cum
CZIMP
DALYs
DBFO
DBO
DC
DED
DEFRA
DEM
DESA
DEWA

Clean Development Mechanism
Certified Emissions Reductions
Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe
Country Energy Efficiency and Renewable Energy Demonstration Project for the Recovery
of Lebanon
Countries with Economies in Transition
Chief Executive Officer
Coefficient of Performance
Coalition for Environmentally Responsible Economics
Credits
Cooperative Framework Agreement
Chloro-Fluoro-Carbon
Compact Fluorescent Light
Compact Fluorescent Lamp
Consultative Group on International Agricultural Research
Methane
Centre Hospitalier du Nord -Lebanon
Combined Heat and Power
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel
Agricultural Research for Development
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Chartered Institution of Wastes Management
International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies
Compost-Like-Output
Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
Carbon Management
Community Marketing, Inc.
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
Competent National Authority
Public Agricultural Bank
Compressed Natural Gas
Carbon Monoxide
Carbon Dioxide
CO2 equivalent
Chemical Oxygen Demand
Conference of the Parties
Cartagena Protocol on Biosafety
Calcined Petroleum Coke
Center for Remote Sensing
City Strategic Agenda
Commission on Sustainable Development
Centre Suisse d›Electronique et de Microtechnique
Concentrated Solar Power
Corporate Social Responsibility
Technical Center of Organic Agriculture
Cubic meters
Coastal Zone Integrated Management Plan
Disability-Adjusted Life Years
Design Build Finance Operate
Design-Build-Operate
Direct current
Dubai Economic Department
Department for Environment, Food and Rural Affairs (UK)
Digital Elevation Model
Department of Economic and Social Affairs
Dubai Electricity and Water Authority

امل�صطلحات املخت�صرة
DFID
DHW
DII
DMN
DNE
DOE
DRM
DRR
DSIRE
DTCM
DTIE
DTO
DUBAL
E3G
EAD
ECA
ECAs
ECE
ED
EDCO
EDF
EDL
EE
EEAA
EEHC
EF
EGBC
EGPC
EGS
EIA
EIA
EITI
EMA
EMAL
EMAS
EMS
ENEC
ENPI
ENSO
EOR
EPA
EPC
EPD
EPDRB
EPI
EPSA
ESAUN
ESBM
ESCOs
ESCWA
ESDU
ESI
ESMAP
ETM
EU
EU ETS

UK Department for International Development
Domestic Hot Water
DESERTEC Industrial Initiative
Moroccan National Meteorological Office
Daily News Egypt
United States Department of Energy
Disaster Risk Management
Disaster Risk Reduction
Database of State Incentives for Renewables & Efficiency
Dubai Department for Tourism and Commerce Marketing
UNEP Division of Technology, Industry, and Economics
Dublin Transportation Office
Dubai Aluminum Company Limited
Third Generation Environmentalism
Environment Agency AbuDhabi
Economic Commission for Africa
Energy Conversion Agreements
Economic Commission for Europe
Electrodialysis
Electricity Distribution Company
Environmental Defense Fund
Electricité du Liban
Energy Efficiency
Egyptian Environmental Affairs Agency
Egyptian Electricity Holding Company
Ecological Footprint
Egyptian Green Building Council
Egyptian General Petroleum Corporation
Environmental Goods and Services
Energy Information Administration
Environmental Impact Assessment
Extractive Industries Transparency Initiative
Europe, the Middle East, and Africa
Emirates Aluminium Company Limited
Eco-Management and Audit Scheme
Environmental Management System
Emirates Nuclear Energy Corporation
European Neighborhood and Partnership Instrument
El Niño-Southern Oscillation
Enhanced Oil Recovery
US Environmental Protection Agency
Engineering Procurement and Construction
European Patent Office
Environmental Program for the Danube River Basin
Environment Performance Index
Exploration and Production Sharing Agreement
Department of Economic and Social Affairs
Ecosystem-Based Management
Energy Service Companies
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia
Environment and Sustainable Development Unit
Environment Sustainability Index
World Bank Energy Sector Management Assistance Program
Enhanced Thematic Mapper
European Union
European Union Emission Trading System

196

197

 الأمن الغذائي:البيئة العربية
EVI
EWRA
EWS
FACE
FANR
FAO
FDI
FEMIP
FFEM
FiBL
FIFA
FIT
FOEME
FSU
F-T
FTIAB
G7
G8
GAM
GAPs
GAS
GATT
GBC
GBIF
GCC
GCM
GCOS
GDP
GE
GECF
GEF
GEMS
GEO
GERD
GFEI
GFU
Gha
GHGs
GIPB
GIS
GIWA
GJ
GLASOD
GLCA
GM
GME
GMEF
GMO
GMP
GNI
GNP
GPC
GPRS
GRI
GRID

Environmental Vulnerability Index
Egyptian Water Regulatory Agency
Emirates Wildlife Society
Free Air Carbon Enrichment
The Federal Authority for Nuclear Regulation (UAE)
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Foreign Direct Investment
Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership
French Fund for Global Environment
Research Institute of Organic Agriculture
Fédération Internationale de Football Association
Feed-in-Tariff
Friends of the Earth Middle East
Former Soviet Union
Fischer-Tropsch process
Packaging and Newspaper Collection Service (Sweden)
Group of Seven: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States
Group of Eight: Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russian Federation,United Kingdom,
United States
Greater Amman Municipality
Good Agricultural Practices
Guarani Aquifer System
General Agreement on Tariffs and Trade
Green Building Council
Global Biodiversity Information Facility
Gulf Cooperation Council
General Circulation Model
Global Climate Observing System
Gross Domestic Product
General Electric
Gas Exporting Countries Forum
Global Environment Facility
Global Environment Monitoring System
Global Environment Outlook
Gross Domestic Expenditure on Research and Development
Global Fuel Economy Initiative
Global Facilitation Unit for Underutilized Species
Global hectare
Greenhouse Gases
Global Partnership Initiative for Plant Breeding Capacity Building
Geographical Information Systems
Global International Waters Assessment
GigaJoule
Global Assessment of Soil Degradation
Global Leadership for Climate Action
Genetically Modified
Gazoduc Maghreb Europe
Global Ministerial Environment Forum
Genetically Modified Organism
Green Moroccan Plan
Gross National Income
Gross National Product
Green petroleum Coke
Green Pyramid Rating System
Global Reporting Initiative
Global Resource Information Database

امل�صطلحات املخت�صرة
GSDP
GSI IISD
GSLAS
GSR
Gt
GTZ
GVC
GW
GW
GWe
GWI
GWP
GWP
GWth
ha
HACCP
HDI
HFA
HFCs
HFO
HIV
HLW
HNWI
HVAC
I/M
IAASTD
IAEA
IAS
IC
ICAM
ICARDA
ICBA
ICC
ICGEB
ICLDC
ICM
ICPDR
ICT
ICZM
IDA
IDB
IDECO
IDRC
IDSC
IEA
IEADSM
IEEE
IFA
IFAD
IFOAM
IFPRI
IGCC
IHP
IIED
IIIEE
IIIP

General Secretariat for Development planning-Qatar
Global Subsidies Initiative
General Secretariat of League of Arab States
Global Status Report
Gigaton
German Technical Cooperation (Gesellschaft für Technische Zusamm)
Civil Volunteers’ Group (Italy)
Gigawatt
Greywater
Gigawatt electrical
Global Water Intelligence
Global Warming Potential
Global Water Partnership
Gigawatt-thermal
Hectares
Hazardous Analysis and Critical Control Points
Human Development Index
Hyogo Framework for Action
Hydrofluorocarbons
Heavy Fuel Oil
Human Immunodeficiency Virus
High Level Waste
High Net Worth Individuals
Heating, Ventilation, and Air-Conditioning
Inspection and Maintenance
International Assessment of Agricultural Knowledge Science and Technology for Development
International Atomic Energy Agency
Irrigation Advisory Service
Irrigation Council
Integrated Coastal Area Management
International Center for Agricultural Research in Dry Areas
International Center for Biosaline Agriculture
International Chamber of Commerce
International Center for Genetic Engineering and Biotechnology
Imperial College London Diabetes Centre
Integrated Coastal Management
International Commission for the Protection of the Danube River
Information and Communication Technology
Integrated Coastal Zone Management
International Desalination Association
Islamic Development Bank
Irbid District Electricity Company
International Development Research Center
Information and Decision Support Center
International Energy Agency
International Energy Agency Demand-side Management
Institute of Electrical and Electronic Engineers
International Fertilizer Industry Association
International Fund for Agricultural Development
International Federation of Organic Agriculture Movements
International Food Policy Research Institute
Integrated Gasifier Combined Cycle
International Hydrology Program
International Institute for Environment and Development
Lund University International Institute for Industrial Environmental Economics
Integrated Irrigation Improvement Project
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IIP
IISD
ILO
ILW
IMC
IMF
IMO
InWEnt
IO
IOC
IPCC
IPF
IPM
IPP
IPR
IPTRID
IRENA
IRESEN
IRR
ISCC
ISESCO
ISIC
ISO
ISWM
ITC
ITC
ITSAM
IUCN
IUCN
IWMI
IWPP
IWRB
IWRM
JAEC
JBAW
JD
JEPCO
JI
JMWI
JNRC
JVA
KA-CARE
KACST
KAUST
KEPCO
KFAED
KFUPM
KfW
KISR
KSA
KW
kWh
LADA
LAS
LATA

Irrigation Improvement Project
International Institute for Sustainable Development
International Labour Organization
Intermediate Level waste
Istituto Mediterraneo Di Certificazione
International Monetary Fund
International Maritime Organization
Capacity Building International-Germany
Input-Output
International Oil Companies
Intergovernmental Panel on Climate Change
Intergovernmental Panel on Forests
Integrated Pest Management
Independent Power Producer
Intellectual Property Rights
International Program for Technology and Research in Irrigation and Drainage
International Renewable Energy Agency
Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles
Internal Rate Of Return
Integrated Solar Combined Cycle
Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization
UN International Standard Industrial Classification
International Organization for Standardization
Integrated Solid Waste Management
Integrated Tourism Centers
International Trade Center
Integrated Transport System in the Arab Mashreq
International Union for Conservation of Nature
World Conservation Union (International Union for the Conservation of Nature and
Natural Resources)
International Water Management Institute
Independent Water And Power Producer
International Waterfowl and Wetlands Research Bureau
Integrated Water Resources Management
Jordan Atomic Energy Commission
Jordan Business Alliance on Water
Jordanian Dinar
Jordan Electric Power Company
Joint Implementation
Jordan Ministry for Water and Irrigation
Jordan Nuclear Regulatory Commission
Jordan Valley Authority
King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy
King Abdulaziz City for Science and Technology
King Abdullah University of Science and Technology
Korea Electric Power Corporation
Kuwait Fund for Arab Economic Development
King Fahd University of Petroleum and Minerals
German Development Bank
Kuwait Institute for Scientific Research
Kingdom of Saudi Arabia
Kilowatt
Kilowatt-hour
Land Degradation Assessment of Drylands
League of Arab States
Lebanese Appropriate Technology Association

امل�صطلحات املخت�صرة
LAU
LBNL
LCC
LCEC
LCOE
LDCs
LED
LEED
LEMA
LEU
LGBC
LLW
LMBAs
LMEs
LMG
LMO
LNG
LowCVP
LPG
LRA
LV
MAAR
MAD
MALR
MAP
MARPOL
MASEN
mb/d
MBT
MCM
MD
MDGs
MEA
MECTAT
MED
MED WWR WG
MED-ENEC
MEES
MEMAC
MENA
MEPS
METAP
MEW
MGD
MHT
MICE
MIST
MMBTU
MMCP
MNA
MOQ
MOU
MOX
MPA
MPAP
MSF

Lebanese American University
Lawrence Berkeley National Laboratory
Life Cycle Costing
Lebanese Center for Energy Conservation
Levelized Costs of Electricity
Least Developed Countries
Light-Emitted Diode
Leadership in Environmental Design
Suez Lyonnaise des Eaux, Montgomery Watson and Arabtech Jardaneh
Low-enriched Uranium
Lebanon Green Building Council
Low Level Waste
Land and Marine Based Activities
Large Marine Ecosystems
Like Minded Group
Living Modified Organism
Liquefied Natural Gas
Low Carbon Vehicle Partnership
Liquefied Petroleum Gas
Litani River Authority
Low Voltage
Syrian Ministry of Agriculture and Agrarian Reform
Moroccan Dirham
Ministry of Agriculture and Land Reclamation
UNEP Mediterranean Action Plan
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
Moroccan Agency for Solar Electricity
million barrels per day
Mechanical-biological treatment
Million Cubic Meters
Membrane Distillation
Millennium Development Goals
Multilateral Environmental Agreement
Middle East Centre for the Transfer of Appropriate Technology
Multiple-Effect Distillation
Mediterranean Wastewater Reuse Working Group
Energy Efficiency in the Construction Sector in the Mediterranean
Middle East Economic Survey
Marine Emergency Mutual Aid Centre
Middle East and North Africa
Minimum Energy Performance Standards
UNEP Mediterranean Environmental Technical Assistance Program
Lebanese Ministry of Energy and Water
Million Gallon per Day
Mechanical Heat Treatment
Meetings, Incentives, Conferences, And Events
Masdar Institute of Science and Technology
One Million British Thermal Units
Making the Most of Commodities Programme
Multinational Approaches
Maersk Oil Qatar
Memorandum of Understanding
Mixed-Oxide
Marine Protected Area
Multi-Stakeholder Policy Formulation and Action Planning
Multi-Stage Flash
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MSF
MSP
MSW
Mt
MT
Mt
MtCO2
Mtoe
MTPY
MV
MW
MWh
MWp
MWRI
MWth
N2O
NAMA
NARI
NARS
NASA
NBC
NBDF
NBF
NBI
NBM
NC
NCSR
ND
NDW
NEA
NEAP
NEEAP
NEEP
NEEREA
NERC
NF
NFC
NFP
NGCCs
NGO
NGV
NGWA
NIF
NOAA
NOC
NOEC
NOGA
NOIC
NORDEN
NOx
NPK
NPP
NPP
NPPA
NPT
NRC

Multi-Stakeholder Forum
Mediterranean Solar Plan
Municipal Solid Waste
Metric tons
Million ton
Megatons
Million tons of CO2
Million tons of oil equivalent
Metric Tons Per Year
Medium Voltage
Megawatt
Megawatt-hour
Megawatt-peak
Ministry of Water Resources and Irrigation
Megawatt-thermal
Nitrous Oxide
Nationally Appropriate Mitigation Actions
National Agricultural Research Institutes
National Agricultural Research Systems
National Aeronautics and Space Administration
National Biosafety Committee
Nile Basin Discourse Forum
National Biosafety Framework
Nile Basin Initiative
Nile Basin Management
National Communication
Lebanese National Council of Scientific Research
Neighborhood Development
Moroccan National Drought Watch
Nuclear Energy Agency
National Environmental Action Plan
National Energy Efficiency Action Plan
National Energy Efficiency Program
National Energy Efficiency and Renewable Energy Action (Lebanon)
National Energy Research Centre
Nano-Filtration
Nile Forecast Center
National Focal Point
Natural-Gas-Fired Combined Cycles
Non-Governmental Organization
Natural Gas Vehicles
Northern Governorates Water Authority (Jordan)
Neighborhood Investment Facility
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Oil Company
Net Oil Exporting Countries
National Oil and Gas Authority (Bahrain)
Net Oil Importing Countries
Nordic Council of Ministers
Nitrogen Oxides
Nitrogen, Phosphates and Potash
Nuclear Power Plant
Net Primary Productivity
Nuclear Power Plant Authority
Non-Proliferation treaty of nuclear weapons
National Research Council

امل�صطلحات املخت�صرة
NREL
NRW
NSAS
NSR
NUS
NWRC
NWSAS
O&M
OAPEC
OAU
ODA
ODS
OECD
OFID
OIES
OME
OMW
ONA
ONE
ONEP
OPEC
OSS
PACD
PC
PCB
PCFPI
PCFV
PEA
PERG
PERSGA
PFCs
PICs
PIM
PM
PMU
PNA
PNEEI
POPs
PPA
PPIAF
PPM
PPM
PPP
PPP
PPP
PRM
PRY
PTSs
PV
PWA
QNFSP
QP
QSAS
R&D
RA
RADEEMA

National Renewable Energy Laboratory
Non-Revenue Water
Nubian Sandstone Aquifer System
North-South Railway project
Neglected and underutilized species
National Water Research Center (Egypt)
North Western Sahara Aquifer System
Operation and Maintenance
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries
Organization for African Unity
Official Development Assistance
Ozone-Depleting Substance
Organization for Economic Co-operation and Development
OPEC Fund for International Development
Oxford Institute for Energy Studies
Observatoire Méditerranéen de l’Energie
Olive Mills Wastewater
Omnium Nord-Africain
National Electricity Office
National Office of Potable Water
Organization of Petroleum Exporting Countries
Sahara and Sahel Observatory (Observatoire du Sahara et du Sahel)
Plan of Action to Combat Desertification
Personal Computer
Polychlorinated Biphenyls
Per Capita Food Production Index
Partnership for Clean Fuels and Vehicles
Palestinian Energy and Natural Resources Authority
Global Rural Electrification Program
Protection of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden
Perfluorocarbons
Pacific Island Countries
Participatory Irrigation Management
Particulate Matter
Program Management Unit
Palestinian National Authority
Tunisian National Program of Irrigation Water Conservation
Persistent Organic Pollutants
Power Purchase Agreement
Public-Private Infrastructure Advisory Facility
Parts Per Million
Process and Production Methods
Public-Private Partnership
Purchasing Power Parity
Public-Private Partnership
Persons with Reduced Mobility
Potential Researcher Year
Persistent Toxic Substances
Photovoltaic
Palestinian Water Authority
Qatar National Food Security Programme
Qatar Petroleum
Qatar Sustainable Assessment System
Research and Development
Risk Assessment
Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité de Marrakech
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RBO
RBP
RCM
RCREEE
RDF
RE
REC
REMPEC
REN21
Rep
RM
RO
ROPME
RPS
RSA
RSC
RSCN
RSGA
RUAF
S&T
SAIC
SAP
SCP
SCPI
SD
SEA
SFD
SHS
SIR
SIWI
SL
SLR
SME
SMS
SoE
SONEDE
SOx
SPD
SPM
SRES
SRTM
SSA
SSR
SWCC
SWH
SWRO
T&D
TAC
TAR
Tcm
TDM
TDS
TES
TFP
TIES

River Basin Organization
Restrictive Business Practices
Regional Circulation Model
Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency
Refuse Derived Fuel
Renewable Energy
Renewable Energy Credits
Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century
Republic
Risk Management
Reverse Osmosis
Regional Organization for the Protection of the Marine Environment of the sea area surrounded
by Bahrain, I.R. Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates
Renewable Portfolio Standard
ROPME Sea Area
Royal Society of Chemistry (UK)
Royal Society for the Conservation of Nature
Red Sea and Gulf of Aden
Resource Centers Network on Urban Agriculture and Food Security
Science and Technology
Science Applications International Corporation
Strategic Action Program
Sustainable Consumption and Production
Sustainable Crop Production Intensification
Sustainable Development
Strategic Environmental Assessment
Saudi Fund for Development
Solar Home System
Shuttle Imaging Radar
Stockholm International Water Institute
Syrian Pound
Sea Level Rise
Small and Medium-Size Enterprises
Short Messaging Service
State of the Environment
Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux
Sulfur Oxides
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Suspended Particulate Matter
Special Report on Emission Scenarios
Shuttle Radar Topography Mission
Sub-Saharan Africa
Self-Sufficiency Ratio
Saline Water Conversion Corporation
Solar Water Heating
Seawater Reverse Osmosis
Transmission and Distribution
Technical Advisory Committee
Third Assessment Report
Trillion cubic meters
Transportation Demand Management
Total Dissolved Solids
Thermal Energy Storage
Total Factor Productivity
The International Ecotourism Society

امل�صطلحات املخت�صرة
TII
Toe
TPES
TRAFFIC
TRI
TRIPs
TRMM
tU
TWh
UA
UAE
UCLA
UCS
UF
UfM
UHCPV
UHI
UIS
UK
UMA
UN
UNCBD
UNCCD
UNCED
UNCHS
UNCLOS
UNCOD
UNCTAD
UNDAF
UNDP
UNEP
UNESCO
UNESCO-ROSTAS
UNFCCC
UNFPA
UNHCR
UNICE
UNIDO
UNISDR
UNWTO
UPC
UPI
USA
USAID
USCCSP
USEK
USEPA
USJ
USPTO
UV
VAT
VC
VCM
VMT
VOC
VRS

Thermal Insulation Implementation
Tons of Oil Equivalent
Total Primary Energy Supply
Trade Records Analysis for Flora and Fauna in International Commerce
Toxics Release Inventory
Trade-Related Aspects of International Property Rights
Tropical Rainfall Measuring Mission
tones of Uranium
Terawatt-hour
Urban Agriculture
United Arab Emirates
University of California at Los Angeles
Union of Concerned Scientists
Ultrafiltration
Union for the Mediterranean
Ultra-High Concentration Photovoltaic
Urban Heat Island
UNESCO Institute for Statistics
United Kingdom
Union du Maghreb Arabe (Arab Maghreb Union)
United Nations
United Nations Convention on Biological Diversity
United Nations Convention to Combat Desertification
United Nations Conference on Environment and Development
United Nations Centre for Human Settlements (now UN-Habitat)
United Nations Convention on the Law of the Sea
United Nations Conference on Desertification
United Nations Conference on Trade and Development
United Nations Development Assistance Framework
United Nations Development Programme
United Nations Environment Programme
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO Regional Office for Science and Technology for the Arab States
United Nations Framework Convention on Climate Change
United Nations Population Fund
United Nations High Commission for Refugees
United Nations Children’s Fund
United Nations Industrial Development Organization
United Nations International Strategy for Disaster Reduction
United Nations World Tourism Organization
Abu Dhabi Urban Planning Council
United Press International
United States of America
United States Agency for International Development
United States Climate Change Science Program
Université Saint-Esprit De Kaslik
United States Environmental Protection Agency
Saint Joseph University
United States Patent and Trademark Office
Ultraviolet (A and B)
Value-Added Tax
Vapor Compression
Volatile Combustible Matter
Vehicle Miles Traveled
Volatile Organic Compound
Vapor Recovery System
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WACC
WaDImena
WAJ
WALIR
WANA
WB
WBCSD
WBGU
WCD
WCED
WCMC
WCP
WCS
WDM
WDPA
WEEE
WEF
WEI
WETC
WF
WFN
WFP
WGP-AS
WHO
WIPP
WMO
WNA
Wp
WRI
WSSCC
WSSD
WTO
WTTC
WUA
WUE
WWAP
WWC
WWF
WWF
WWI
WWII
YASAD
YR

Weighted Average Cost of Capital
Water Demand Initiative for the Middle East and North Africa
Water Authority of Jordan
Water Law and Indigenous Rights
West Asia and North Africa Region
West Bank
World Business Council for Sustainable Development
German Advisory Council on Global Change
World Commission on Dams
World Commission on Environment and Development
UNEP World Conservation Monitoring Center
World Climate Programme
World Conservation Strategy
Water Demand Management
World Database on Protected Areas
Waste of Electronic and Electrical Equipment
World Economic Forum
Water Exploitation Index
Wind Energy Technology Centre
Water Footprint
Water Footprint Network
World Food Programme
Water Governance Program in the Arab States
World Health Organization
Waste Isolation Pilot Plant
World Meteorological Organization
World Nuclear Association
Watt-peak
World Resources Institute
Water Supply and Sanitation Collaborative Council
World Summit on Sustainable Development
World Trade Organization
World Travel and Tourism Council
Water User Association
WUE Water Use Efficiency
World Water Assessment Program
World Water Council
World Wide Fund for Nature
World Water Forum
First World War
Second World War
Yemenite Association for Sustainable Agriculture and Development
Year

البيئة العربية :حتديات امل�ستقبل

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2008

البيئة العربية :املياه

البيئة العربية :تغري املناخ

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2009

الـبـيـئــة الـعــربــيــة :الــمــيــــــاه

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010

الـبـيـئـة الـعربــية

الــمــيــــــاه

اإدارة مـ�ستدامــة لــمـورد مـتـناقـ�ص
حترير :حممد الع�سري
جنيب �سعب
ب�سار زيتون

2010

Arab Forum for Environment
and Development
P.O.Box 113-5474
Beirut, Lebanon
Tel: (+961) 1 321800
Fax: (+961) 1 321900
e-mail: info@afedonline.org

للمرة الأولى يو�ضع قيد النقا�ش العام تقرير �شامل
وم�ستقل حول البيئة العربية« .البيئة العربية:
حتديات امل�ستقبل» �أعده املنتدى العربي للبيئة
والتنمية بالتعاون مع بع�ض �أبرز اخلرباء العرب.
يعر�ض التقرير حالة البيئة العربية ،ا�ستناداً �إلى
�أحدث املعلومات املتوافرة .لكنه يذهب �أبعد من
هذا �إذ يجري تقييم ًا للتقدم احلا�صل يف حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،ويحلل ال�سيا�سات
الراهنة متفح�ص ًا فعالية امل�ساهمات العربية يف
امل�ساعي البيئية الدولية .ويف املح�صلة ،يقرتح
التقرير �سيا�سات بديلة وحل ً
وال عملية لال�صالح.

«�أثر تغري املناخ على البلدان العربية» هو الثاين يف
�سل�سلة التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها املنتدى
العربي للبيئة والتنمية .وقد مت ت�صميم التقرير
لتوفري معلومات موثوقة للحكومات وقطاع
الأعمال واالكادمييني واجلمهور عامة حول �آثار
تغيرّ املناخ على الدول العربية ،وال�سبل املتاحة
ملواجهة التحدي .ويحلل التقرير م�ستوى التعامل
العربي مع التحدي العاجل التخاذ تدابري التك ّيف
مع �آثار التغريات املناخية .وهو ي�ستخدم �آخر ما
تو�صلت اليه الأبحاث العلمية لي�صف مواطن
ال�ضعف يف الأنظمة الطبيعية جتاه تغيرّ املناخ،
و�أثر هذا على االن�سان .ويف حماولة للم�ساعدة يف
تطوير �سيا�سات منا�سبة ،يبحث التقرير اخليارات
املتاحة للدول العربية يف املفاو�ضات اجلارية
لالتفاق على اطار دويل ملا بعد بروتوكول كيوتو.

«املياه� :إدارة م�ستدامة ملورد متناق�ص» هو الثالث
يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها املنتدى
العربي للبيئة والتنمية «�أفد» .وهو يلي تقريري
«البيئة العربية :حتديات امل�ستقبل» و«�أثر تغري
املناخ على البلدان العربية».
لقد مت ت�صميم تقرير  2010للم�ساهمة يف
النقا�ش حول االدارة امل�ستدامة للموارد املائية
يف العامل العربي ،وهو يوفر فهم ًا نقدي ًا للمياه
يف املنطقة من دون �أن يكون تقني ًا �أو اكادميي ًا يف
طبيعته �أكرث مما ينبغي.
التقرير يقدم ا�صالحات يف ال�سيا�سات واالدارة
لتطوير قطاع مائي م�ستدام يف البلدان العربية،
كما ي�س ّلط ال�ضوء على درا�سات حاالت ،حتتوي
على ق�ص�ص جناح وف�شل ،لتعميم الفائدة.
من امل�أمول �أن ي�ساهم تقرير «�أفد»  2010يف
فتح حوار حول م�ستقبل املياه ويحفز على اجراء
ا�صالحات م�ؤ�س�ساتية و� ً
صوال الى اتخاذ �إجراءات
فاعلة لو�ضع �سيا�سات مائية م�ستدامة يف البلدان
العربية.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر البيئة العربية :خيارات البقاء

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2011

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2012

«االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل عربي متغيرّ » هو الرابع
يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية للمنتدى العربي
للبيئة والتنمية (�أفد).
ي�ستهدف تقرير  2011ثمانية قطاعات اقت�صادية
حيث يتوقع اخلرباء «حتوالت خ�ضراء» ،وهي
الزراعة ،املياه ،الطاقة ،ال�صناعة ،النقل ،املدن
واملباين� ،إدارة النفايات ،ال�سياحة .ويعر�ض
التقرير درا�سات حالة ،مبا فيها ق�ص�ص جناح
وف�شل ،لتعميم اخلربات واال�ستفادة من التجارب.
ي�ساهم التقرير يف احلوار اجلاري حول االقت�صاد
الأخ�ضر ،ويح ّفز الإ�صالحات امل�ؤ�س�ساتية التي
ت�ؤدي �إلى العمل احلازم العتماد �سيا�سات
اقت�صادية م�ستدامة يف الدول العربية.

«خيارات البقاء» هو اخلام�س يف �سل�سلة التقارير
ال�سنوية التي ي�صدرها املنتدى العربي للبيئة
والتنمية (�أفد) حول و�ضع البيئة العربية.
يتفح�ص هذا التقرير خيارات اال�ستدامة يف البلدان
العربية ،ا�ستناداً الى حجم الطلب على املوارد
الطبيعية مقارنة مع االمدادات املتجددة املتوافرة.
يبحث التقرير يف امل�سارات املمكنة لتحقيق
اال�ستدامة ،ا�ستناداً �إلى حمدوديات النظم
الطبيعية .وقد �أوكل املنتدى الى �شبكة الب�صمة
البيئية العاملية ،الرائدة يف هذا املجال على م�ستوى
العامل� ،إعداد �أطل�س للب�صمة البيئية واملوارد يف
العامل العربي ،با�ستخدام �أحدث البيانات املتاحة،
ليكون �أ�سا�س ًا يبني عليه حتليله .ويغطي الأطل�س
البلدان الـ 22الأع�ضاء يف جامعة الدول العربية،
وذلك على م�ستوى املنطقة كلها واملجموعات
الإقليمية وكل بلد على حدة.
ا�ستناداً الى �أرقام الأطل�س ،والنتائج التي تو�صلت
اليها تقارير املنتدى ال�سابقة ،قامت جمموعة من
اخلرباء بتحليل م�ستفي�ض ،يتجاوز �سرد الأرقام
التي ت�ؤكد التدهور ليقرتح م�سارات بديلة للتنمية
بروح �إيجابية .و�إذ يركز التحليل على حتديات
الأمن الغذائي واملياه والطاقة ،يتطرق الى عوامل
�أخرى م�ؤثرة مثل النمو ال�سكاين و�أمناط االنتاج
واال�ستهالك.

البيئة العربية :الطاقة امل�ستدامة

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2013

«الطاقة امل�ستدامة» هو ال�ساد�س يف �سل�سلة
التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها املنتدى العربي
للبيئة والتنمية (�أفد) عن و�ضع البيئة العربية.
ي�ؤكد التقرير على احلاجة �إلى �إدارة فعالة لقطاع
الطاقة ،تعزّز م�ساهمته يف التنمية امل�ستدامة يف
املنطقة العربية.
يتوخى تقرير «�أفد»  2013تقدمي عر�ض عن
و�ضع الطاقة الراهن يف املنطقة العربية .وهو
يطرح �أبرز التحديات ويناق�ش خيارات متنوعة
ل�سيا�سات الطاقة ،و� ً
صوال �إلى اقرتاح خطوات
ت�سهل التح ّول ال�سل�س �إلى م�ستقبل
بديلة
ّ
م�ستدام للطاقة.
ولتحقيق �أهدافه ،يعالج تقرير «�أفد» 2013
املوا�ضيع التالية :النفط وما بعده ،الغاز الطبيعي
كوقود ي�ساهم يف التحول �إلى طاقة �أنظف ،فر�ص
الطاقة املتجددة ،اخليار النووي ،كفاءة الطاقة،
العالقة بني الطاقة واملياه والغذاء ،خيارات
التخفيف من م�سببات تغري املناخ ،ا�ستجابة قطاع
الطاقة خلطر التغري املناخي ،دور القطاع اخلا�ص
يف متويل الطاقة امل�ستدامة.

www.afedonline.org
info@afedonline.org
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“الأمن الغذائي” هو ال�سابع يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها املنتدى العربي للبيئة
والتنمية (�أفد) عن و�ضع البيئة العربية .ي�ؤكد هذا التقرير احلاجة �إىل �إدارة �أكرث كفاءة لقطاعي
الزراعة واملياه ،بهدف تعزيز �إمكانات الأمن الغذائي.
ي�أتي هذا التقرير بعد تقارير البيئة العربية – حتديات امل�ستقبل (� ،)2008أثر تغري املناخ على البلدان
العربية ( ،)2009املياه – �إدارة م�ستدامة ملورد متناق�ص ( ،)2010االقت�صاد اخل�ضر يف عامل عربي
متغري ( ،)2011خيارات البقاء – الب�صمة البيئية يف البلدان العربية ( ،)2012الطاقة امل�ستدامة
(.)2013
ي�شكل الأمن الغذائي م�صدر قلق كبري للبلدان العربية .فقد كانت ت�سعى اىل هدف حتقيق ن�سبة
�أعلى من االكتفاء الذاتي الغذائي ،لكن هذا الهدف بقي بعيد املنال .وعلى رغم حمدودية الأرا�ضي
الزراعية و�شحة املوارد املائية ،مل ت�ستخدم البلدان العربية �إمكاناتها الزراعية بطريقة فعالة وكفوءة.
و�أدت ال�سيا�سات واملمار�سات الزراعية غري املالئمة اىل انتقا�ص القدرة البيولوجية للموارد على
جتديد خدماتها ،وهي تهدد اال�ستدامة الزراعية.
دفعت �أزمة الغذاء يف ال�سنوات الأخرية واالرتفاع احلاد غري امل�سبوق يف �أ�سعار الغذاء ،مقرونني بقيود
على ال�صادرات فر�ضتها بع�ض البلدان املنتجة للغذاء ،اىل جتديد الدعوة ل�ضمان م�صادر غذائية
موثوقة يف بلدان تعتمد على واردات الغذاء مثل البلدان العربية .وال�س�ؤال هو� :إىل �أي مدى ميكن
للموارد الزراعية املتوافرة على م�ستوى البلدان منفردة واملنطقة جمتمعة �أن تفي بالطلب على الغذاء
يف العامل العربي؟ ما هي فر�ص حتقيق االكتفاء الذاتي الغذائي يف ظل التزايد ال�سكاين و�أثر تغري املناخ
على موارد الأرا�ضي واملياه؟ ما هي اخليارات البديلة املتاحة للبلدان العربية ل�ضمان �أمنها الغذائي؟
هذا التقرير هو نتيجة عمل تعاوين ،ملجموعة من اخلرباء ومنظمات وجامعات ومراكز �أبحاث �إقليمية
ودولية� .ساهم يف العمل �أكرث من  200باحث واخت�صا�صي .وعقدت اجتماعات ت�شاورية عديدة ملناق�شة
م�سودات التقرير ،تُوجت باجتماع �إقليمي ا�ست�ضافه ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية،
حيث راجع  40خبري ًا من  14بلد ًا و 21م�ؤ�س�سة م�سودات التقرير مع امل�ؤلفني.
اال�ضافة املميزة للتقرير تتمثل يف اخلرائط التي تظهر موارد املياه والأرا�ضي يف املنطقة العربية،
وقد مت �إنتاجها بالتعاون مع املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (�إيكاردا) ا�ستناد ًا
�إىل �أحدث البيانات .وتذهب هذه اخلرائط �أبعد من حتديد وفرة املوارد يف كل بلد� ،إذ تربز م�سارات
بديهية للتعاون الإقليمي مبنية على �أ�سا�س تباين الرثوات الطبيعية للبلدان.
ي�أمل “�أفد” �أن ي�ساعد هذا التقرير البلدان العربية يف تبني �سيا�سات �صحيحة وتخ�صي�ص
ا�ستثمارات طويلة الأجل ،ت�ضمن لها �إمدادات غذائية م�ستدامة تلبي احلاجات املتنامية با�ستمرار.

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أفد) هو منظمة دولية غري
حكومية ال تتوخى الربح،
يلتقي فيها قطاع الأعمال مع
اخلرباء وهيئات املجتمع املدين
وو�سائل الإعالم ،لت�شجيع
�سيا�سات وبرامج بيئية فاعلة
عرب املنطقة العربية .وت�شارك
الهيئات احلكومية يف �أعمال
املنظمة ب�صفة مراقب.
بعد ت�أ�سي�س املنتدى يف
بريوت عام  ،2006ح�صل على
الإمتيازات واحل�صانات كمنظمة
دولية غري حكومية ،ومتت
دعوته كع�ضو مراقب يف برنامج
الأمم املتحدة للبيئة وجامعة
الدول العربية.
املنتج الرئي�سي للمنتدى هو
تقرير �سنوي خمت�ص عن
البيئة العربية ،يتابع التطورات
ويحل ّلها كما يقرتح �سيا�سات
بديلة وتدابري عملية للمعاجلة.
ومن مبادرات املنتدى الأخرى
برنامج امل�س�ؤولية البيئية
لقطاع الأعمال ،وبناء قدرات
هيئات املجتمع الأهلي،
والتوعية والرتبية البيئية.
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