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  العربي الغذائي األمن لتحقيق جديدة مقاربة نحو
  
  

  العربي الغذائي األمن تحديات – أوالً 
  

 التغذية، وسوء الجوع من للحد جهود من يبذل ما في هائلة تحديات العربي العالم يواجه  
 المنطقة دول من عدد في النزاعات إلى فباإلضافة. مستدامة بطرق الموارد إدارة على وللمحافظة

 السكاني، النمو بارتفاع تتعلق هيكلية تحديات هناك الحادة، المناخية والتقلبات الجفاف وحاالت
 بصورة اإلنتاجية وانخفاض المناخي، والتغير المياه، منها وباألخص الطبيعية، الموارد ومحدودية

 العربية الدول جميع ألن نظراً  وتقلبها، األغذية أسعار الرتفاع الشديد االنكشاف عن ناهيك عامة،
  .     احتياجاتها معظم لتأمين االستيراد على وتعتمد الغذائية والمنتجات للسلع صافية مستوردة هي
  

 في البطيء والنمو العمراني، التوسع وزيادة سنويًا، السكاني النمو معدالت ارتفاع فمع  
 أن ويرجح واالستهالك، اإلنتاج إجمالي بين الفجوة اتسعت المحلي، المستوى على األغذية إنتاج

 يجعل مما االحتياجات، لتلبية االستيراد على الشديد االعتماد يتزايد فيما االتساع، في تستمر
  .الغذاء أسعار في الحادة لالرتفاعات عرضة العربي العالم

  
 في تحدث التي الصراعات مع المزمنة الهيكلية بالصعوبات المرتبطة العوامل وتتضافر

 وقد. العربي الغذائي األمن أوضاع تدهور والى األمن انعدام إلى وتؤدي العربية الدول من عدد
 في الكثيفة النزوح وحاالت المدني األمن وانعدام والنزاعات الصراعات بسبب األمور تفاقمت
 على كما اإلنساني، المستوى على خطير حد إلى ووصلت االضطرابات، تشهد التي الدول

  .واألمنية االجتماعية المستويات
  

 فرص على االضطرابات من تعاني التي الدول في الزراعة تراجع تداعيات من ويخشى
  .البطالة معدالت ارتفاع إلى حكما يؤدي مما العمل وفرص االستثمار
  

 البنى على وجديدة شديدة ضغوطا ولدت التي النزاعات من المتولد التفاقم ضوء وفي
 أزمة تعقيد في واسعة تأثيرات من لذلك وما البنيوية، الصعوبات من زادت كما والموارد، التحتية
 األسئلة من مجموعة طرح من بد ال لها، المتوقعة المستقبلية والمخاطر العربي الغذائي األمن
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 إلى: وهي العالم، في أخرى منطقة أي من أكثر العربية الساحة على نفسها تفرض التي الملحة
 مدى أي وٕالى. الغذائي؟ األمن أوضاع على الهائلة وتداعياتها االضطرابات ستستمر مدى أي

 وما. العربي؟ العالم في الغذاء على المتزايد الطلب تواجه أن المتوفرة الزراعية الموارد تستطيع
 واإلدارة والتكنولوجيا العلم دور هو وما العربية؟ المنطقة في الغذائي األمن تحقيق فرص هي

 إمدادات تحسين في اإلقليمي التعاون دور هو وما. الصدد؟ هذا في السليمة والسياسات الجيدة
  .الغذاء؟

  
 واستخالص تحديد بهدف البحث لهذا األساسي المحور ستشكل وغيرها األسئلة تلك  

  .للمستقبل واالستعداد للمعالجة المطلوبة والسياسات التداعيات من التخفيف وسائل
  
  

  التغذية سوء مؤشرات تباين – ثانياً 
    

 دول أكثر بين من مصنفة دول على يحتوي الذي العربي العالم في واسعة تباينات هناك
 وعلى. ثراء الدول أكثر بين من دوال أيضاً  يضم حين في التغذية، سوء من تعاني التي العالم

 نحو على يتفاقم يزال ال العربي العالم في التغذية سوء من يعانون الذين عددفإن العام، المستوى
 من% 25 منهم نسمة، مليون 46 حوالي أي السكان، من% 10 تقارب نسبة عند مقلق،

  .األطفال
  

 الجارية للصراعات الجوهرية األسباب أحد شكل الغذائي األمن موضوع أن خافياً  يعد ولم  
 على الغذائي األمن انعدام بسبب العربية الدول من عدد في انفجرت والتي المنطقة، في

 كما أخرى، أقاليم في تندلع التي للثورات المسببات عكس على وذلك واألسري، المحلي المستويين
  .الحوكمة وضعف الحكم فساد بسبب تنشأ من عادة حيث مثال، الشرقية أوروبا دول حال

  
  

 التي مثال، والمغرب واليمن مصر إلى بالنسبة الحال كما العربية، الدول بعض وهناك  
 ومواجهة الغذاء على الحصول صعوبة من للتخفيف الزاوية حجر الغذاء دعم فيها يمثل

 تستفيد الذي الدعم هذا كلفة ارتفاع في هي المشكلة ولكن. األسعار تقلب عن الناشئة الصدمات
 ليوجه هيكليته في النظر يعاد أن ويجب. تجارية لغايات استخدامه يساء أو الميسورة، الفئات منه
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 الذي المجدي غير واإلنفاق الهدر من ويحد دوره يفعل بما والمحرومة، المحتاجة الفئات إلى
  . مستدامة أسس على الغذائي األمان شبكات توفير سبيل في واستخدامه توفيره يمكن

  
 على تعمل الجفاف، حاالت سّيما وال الحادة، المناخية التقلبات فإن ثانية، ناحية ومن  
 من فإنه ولذلك،. الغذائي باألمن المرتبطة المدنية االضطرابات مجال في المخاطر مضاعفة

 واألسر الزراعي المستوى على إن التقلبات، هذه من تتأقلم التي االستراتيجيات اعتماد جداً  المهم
 متنوعة مصادر خلق فرص تعزيز خالل من الدخل توزيع سياسات مستوى على أم الزراعية،

  .الدخل المتوسطة لألسر وكذلك الفقيرة لألسر للدخل
  

 أكثر حيث العربي، العالم في التغذية سوء بشأن المتوفرة المؤشرات التالي الجدول ويبّين  
  .وسوريا والعراق، وموريتانيا، واليمن، وجيبوتي، الصومال، من كل في المخاطر ترتفع ما
  

 في الجوع ومعدالت التغذية سوء أوضاع أن إلى تشير المتوفرة الحديثة المعلومات لكن
 بالنسبة خصوصاً  المذكور، الجدول في الواردة اإلحصاءات من أسوأ العربية الدول من عدد

 21 نحو هناك أن يقدر مصر، ففي. الصعبة االنتقالية الفترات أو الحروب تعاني التي للدول
. السكان عدد إجمالي من% 25.2 نحو أي التغذية، وسوء المدقع الفقر من يعانون إنسان مليون

 عام% 32 مع مقارنة ،%44 نحو النسبة تبلغ حيث اليمن، في ذلك من ألعلى النسب ترتفع كما
 األطفال، بين العالم في التغذية سوء لمستويات بالنسبة المراتب أعلى من اليمن ويعتبر. 20091
 نحو أي سنوات، خمس عن أعمارهم تقل ممن األطفال عدد نصف عددهم يقارب والذين

 التغذية وسوء الجوع من سوريا في إنسان مليون 6 نحو يعاني كما. 2األطفال من المليونين
  .والتشرد

  
 أخرى، عربية دول عدة في التغذية سوء من يعانون الذين من مقلقة مستويات هناك كما

 في% 25و العراق، في% 26 المثال سبيل على السكان عدد إجمالي إلى نسبتهم تصل حيث
  . 3جيبوتي في% 20و موريتانيا،
  

 واألردن وجيبوتي الجزائر من كال أن إلى المتحدة لألمم واألغذية الزراعة منظمة وتشير
 1990 العام منذ النصف إلى الجياع لنسبة تخفيضا بالفعل حققت التي البلدان من هي والمغرب

  .الحالي العام لغاية
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  العربي العالم في التغذية سوء

  
 األدنى الشرق إقليم في والزراعة األغذية حالة" المتحدة، لألمم واألغذية الزراعة منظمة: من مستخلص: المصدر
  .2014 فبراير ،"أفريقيا وشمال

  

البلد

1992 - 19902013 - 20101992 - 19902013 - 2010

...71.9...4.7الصومال

0.40.270.220.5جيبوتي

3.77.429.228.8اليمن

0.30.312.97.8موريتانيا

1.88.81026.2العراق

1.71.66.75المغرب
˂6.15...0.2األردن 
˂5.55...1.4الجزائر
0.61.34.76سوريا
˂3.55...0.1لبنان

˂3.15...0.5السعودية
˂2.35...1.3مصر

˂1.15...0اإلمارات
˂0.95...0ليبيا

˂0.95...0.1تونس
˂5......0.8الكويت

...0...0السودان

...0...0البحرين

...0...0عمان

...0...0قطر

10...16.746المجموع

23.622.9...995.5البلدان النامية

أقل من 5أقل من 5...19.8البلدان المتقدمة

1015.3842.318.912العالم

نسبة نقص التغذية %عدد ناقصي التغذية (مليون)
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  العربية الغذائية الفجوة -  ثالثاً 
  

 التجاري الغذائي العجز  .أ 

  
 نسبة تصل حيث عجز، حالة في بمجموعه العربي الغذائي التجاري الميزان يعتبر  
 ومشتقاته والحليب والزيوت والسكر الحبوب من الغذائية االحتياجات من% 80 إلى االستيراد
  .الغذائية السلع من وغيرها

  

 ارتفع وقد. كبيرة بمعدالت ويتسارع حدة األساسية السلع في العربي الغذائي العجز ويزداد
 ال ما إلى ليقفز ،2011 عام دوالر مليار 34 حوالي إلى 2000 عام دوالر مليار 14 نحو من
 مليارات 5 بنحو والخاصة العامة االستثمارات تفعيل يتم لم وما. حالياً  دوالر مليار 40 عن يقل

  .2030 عام في دوالر مليار 70 بنحو غذائية فجوة سيواجه العربي الوطن فإن ،سنوياً  دوالر
  

 من الرئيسية الغذائية والمنتجات السلع من العربية الدول واردات تنمو أن المتوقع ومن
 األوضاع على سلباً  سيؤثر مما ،20204 عام بحلول دوالر مليار 85 إلى حالياً  دوالر مليار 51

 االقتصادات انكشاف زيادة إلى ستؤدي كما الدخل، والمنخفضة المتوسطة العربية للدول المالية
  .العالمية الغذائية األسواق على العربية

  
 عام لغاية الزراعية للتنمية العربية المنظمة عن الصادرة اإلحصاءات إلى واستناداً 

 يشكل حيث الفجوة، قيمة من% 50 بنحو تساهم وحدها الحبوب سلع مجموعة فإن ،2012
 من% 18.24 بنسبة اللحوم مجموعة تساهم كما. 5منها% 23.13 نسبة فقط والدقيق القمح
 ،%10.05 بنسبة النباتية والزيوت منها،% 10.61 بحوالي ومنتجاتها واأللبان الفجوة، قيمة

  .6%8.45 بنسبة المكرر والسكر
  

 القيمة، إجمالي من% 69.5 بنحو الفائض سلع الخضار مجموعة تتصدر المقابل، وفي  
  .التوالي على% 1.2و ،%9.1 ،%20.2 بنحو والفاكهة والبطاطس األسماك تساهم بينما
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  العربي العالم في الرئيسية الغذائية السلع مجموعات في الفائض/ العجز نسب

  

  
  
  

 الذاتي االكتفاء  .ب 

  
 عند بالسكر 2012 عام إلحصاءات وفقا المنخفضة الذاتي االكتفاء معدالت تتركز  

 يبين حسبما ،%47 نسبة عند والحبوب ،%41.1 نسبة عند النباتية والزيوت ،%30.4 نسبة
 2012 -  2010 الفترة خالل الذاتي االكتفاء معدل تراجع الجدول من ويالحظ. التالي الجدول
  .والحبوب النباتية الزيوت من لكل بالنسبة متواضع بشكل وتحسنه للسكر، بالنسبة
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  (%) العربي العالم في الرئيسية الغذائية السلع من الذاتي االكتفاء معدالت

2010 – 2012  
  

  
  
  

 السمكية الثروة  .ج 

  
 الداخلية، والمياه البحرية،: هي مصادر ثالثة بين العربي العالم في السمكية الثروة تتوزع

 كيلو ألف 22.4 يناهز بما العربية البحرية السواحل طول مجموع ويقدر. السمكي واالستزراع
 األطلسي، المحيط على المطلة العربية السواحل: هي رئيسية، مناطق أربع على موزعة متر

 اإلنتاج فإن ذلك، ورغم. العرب وبحر الهندي والمحيط األحمر، والبحر المتوسط، األبيض والبحر
 نصيب متوسط يبلغ حيث اإلمكانيات، من بكثير وأقل جداً  ضئيال يعتبر األسماك من العربي
 كيلو 19.2 نحو البالغ العالمي المتوسط مقابل سنويًا، غرام كيلو 11.2 نحو األسماك نم الفرد
  .7سنوياً  غرام
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  2012 -  2005 العربية، العالم في األسماك إنتاج تطور

  

  
  2014 الزراعية، للتنمية العربية المنظمة: المصدر

  
  

  والطارئة الهيكلية والمعوقات العقبات – رابعاً 
  

  الزراعية البيئة وتحديات الصعوبات أنواع  .أ 

  
 االستثمار على بالقيود ويرتبط مزمن، هيكلي هو ما منها الصعوبات، من نوعان هناك

 عن الناشئة الزراعية الموارد محدودية جانب إلى العربي، التجاري التكامل وضعف والتجارة
 إلى يصل الطبيعية الموارد على العربي الطلب وأن خصوصاً  العربي، للعالم المناخية الطبيعة
 بسبب تولدت التي الطارئة اإلنسانية بالحاالت فيرتبط الثاني، النوع أما. المتاحة الموارد ضعفي

  .المنطقة في الصراعات
  

 المياه من المحدودة الموارد إدارة في المتمادي التراخي في هي األهم الثغرات لكن
 لموضوع الجدية والبرامج المشتركة والعربية المحلية والرؤى السياسات وغياب واألراضي،
  .الغذائي األمن بأهمية استراتيجي
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 ارتفاع إلى يؤدي مما الحديثة الزراعية التقنيات استخدام في واضح ضعف وهناك  
 ضعف هناك وبالتالزم. العالمية المعايير مع مقارنة والكفاءة اإلنتاجية وضعف اإلنتاج تكاليف
 القيمة تقليل إلى يؤدي مما والحيواني، الزراعي باإلنتاج المرتبطة التحويلية الصناعات في أيضاً 

  .االستثمار على العائد ثم ومن لإلنتاج، المضافة
  

الصــناعات الغذائيــة بصــورة عامــة، وباســتثناء عــدد مــن الشــركات العربيــة الكبيــرة كمــا أن 
بالنســـبة لمعـــايير الصـــحة هنـــاك نقـــاط ضـــعف أساســـية و  تعـــاني مـــن كثـــرة عـــددها وقلـــة إنتاجيتهـــا.

وال تــزال  والســالمة فــي عــدد مــن الــدول وبالنســبة لعــدد مــن الفــروع اإلنتاجيــة للصــناعات الغذائيــة.
إلى السياسات والتشريعات الداعمـة، والـى التمويـل، إلـى جانـب  الزراعة والصناعات الغذائية تفتقر

  برات.تفاوت أداء أجهزة الرقابة، وضعف الدعم البنيوي بالنسبة للمخت
  

  : 8العربي العالم في الزراعية البيئة أوضاع تلّخص التي المعلومات أبرز يلي ما وفي
  
 .الجفاف شديدة صحارى% 87 منها مربع، متر مليون 14 العربي العالم مساحة تبلغ �

 
 نحو منها يهطل سنويًا، مكعب كلم 2148 العربية المنطقة في األمطار كمية متوسط يبلغ �

 .وحده السودان في% 50
 

 دولة بين كبير اختالف مع سنوياً  مم 156 العربي العالم في األمطار هطول معدل يبلغ �
 . وأخرى

 
 من والهامشية الجافة األراضي في تهطل التي األمطار مياه من% 90 من أكثر خسارة يتم �

 . التبخر خالل
 

 من أكثر سنويًا، مكعب متر كيلو 335 بنحو العربي العالم في المتجددة المياه مصادر تقّدر �
 .الدولية األنهار طريق عن إليها وتدخل العربية المنطقة خارج من نصفها
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 سنويًا، مكعب متر 1100 بنحو المتجددة المياه مصادر من العربي الفرد نصيب يقّدر �
 هذا ينخفض أن يتوقعو . سنوياً  مكعب متر 8900 يبلغ للفرد عالمي متوسط مع بالمقارنة
 .2050 عام بحلول سنوياً  مكعب متر 547 إلى المؤشر

 
 المياه مصادر في األقل من تعتبر العالم في دولة 20 بين من فةمصنّ  عربية دولة 15 هناك �

 .المتجددة العذبة المحلية
 

% 60 منها سنويًا، مكعب متر كيلو 200 العربي العالم في المياه على الطلب حجم يتجاوز �
 .متصاعدة بوتيرة المتجددة المصادر من
 

 يزداد أن المنتظر ومن مكعب، متر كيلو 16.7 نحو المياه من المحلي العرض إجمالي يبلغ �
 .2025 عام بحلول مكعب متر كيلو 27.6 إلى الطلب لمواكبة

 
 من التقليدية غير المياه من سنوياً  مكعب متر كيلو 30 قرابة حالياً  ينتج المياه، ندرة بسبب �

 .العربي الخليج دول في أساسي وبشكل البحار، مياه تحلية
 

 قّلتها، على وهي مكعب، متر كيلو 280 بنحو العربي العالم في للسدود التخزين طاقة تقّدر �
 .الجفاف فترات خالل السكان معيشة لحماية الحيوية غاية وفي جداً  مهمة

 
 رطوبة انخفاض بسبب العربية الدول في جداً  محدودة المطرية األراضي في الزراعة تعتبر �

 المطرية األراضي من هي الزراعة من% 80 حيث العالم، باقي من العكس على التربة،
 العالم في المحاصيل زراعة تعتمد ولذلك. للغذاء العالمي اإلنتاج من% 60 من أكثر وتمثل
 االعتماد جانب إلى الجوفية، واآلبار األنهار على المرتكز الري على كبير حد إلى العربي

 .المعالجة الصرف ومياه الهامشية المياه على المتنامي
 
 بنحو يقّدر سنوي بمعدل العربي، العالم في للمياه األول األساسي المستهلك هي الزراعة إن �

 .المتاحة العذبة المياه إجمالي من% 83 يوازي بما مكعب، متر كيلو 146
 

 العالم في الزراعة في العاملين عدد في كبير انخفاض إلى الزراعية األراضي تدهور أّدى �
 إجمالي من% 47.8 عند العرب الزراعيين العاملين نسبة كانت التسعينيات ففي. العربي
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 تقريباً  يمثل بما ،2006 عام% 37 نسبة إلى انخفضت ما سرعان ولكنها الناشطة، العمالة
 بالنسبة الحال كما الدول، من عدد في عالية تبقى النسبة هذه أن على. عامل مليون 47.6
 %.50 عند لليمن

 
 الدول سكان إجمالي من% 57 حوالي 2011 عام في الحضرية المناطق سكان نسبة بلغت �

 الدول وفي ،%52 حوالي البالغة العالمي المستوى على مثيلتها من أعلى نسبة وهي العربية،
 جرت المدن إلى األرياف من الهجرة أن على مؤشر وذلك. 9%45 حوالي البالغة النامية
 لمقابلة تنموية أعباء يرّتب مما العالم، دول باقي مع مقارنة العربية الدول في أسرع بوتيرة
 .المدنية التحتية البنى على كبيرة وبسرعة المتزايد الطلب

 
 من المزيد لوتسجّ  للغاية منخفضة اإلجمالي المحلي الناتج في الزراعة مساهمة إن �

 والكويت، البحرين من لكل% 0.3و لقطر،% 0.1 بين 2012 عام وتراوحت االنخفاض،
 نسبة مع مقارنة ،2012 للعام% 5.1 نسبة العربي المتوسط ويبلغ. للسودان% 33.1 إلى

  .200010 للعام% 7.8
  

  الخارجية األزمات وتأثير النزاعات خطر  .ب 

  
  الغذائي األمن على النزاعات خطر) 1.ب

  
 جراء من كثيراً  العربية الدول من عدد في العربي الغذائي األمن أوضاع تأثرت
 أّدت والتي تتفاعل، تزال وال األخيرة السنوات خالل حدثت التي الداخلية والنزاعات االضطرابات

 تكاليفها وارتفاع المستوردة تلك تمويل في وصعوبات محلياً  المنتجة الغذائية السلع في نقص إلى
 بما واألردن لبنان مثل كثيفاً  نزوحاً  تشهد التي الدول في كثيراً  الطلب ارتفع كما. المخاطر الرتفاع

  %.30 - 25 عن يقلّ  ال
  

 في خطير نحو على سنوات عدة منذ العربية المنطقة في تحدث التي الصراعات وتساهم
 الغربية والضفة وسوريا والسودان العراق من كل في سّيما وال الغذائي، األمن انعدام هوة توسيع
 يحتاجون إنسان مليون 6.3 عن يقلّ  ال ما هناك فقط سوريا وفي. والصومال واليمن غزة وقطاع

 المنشآت أصاب الذي التدمير عن ناهيك عن وذلك. 11متواصل نحو على غذائية مساعدات إلى
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 مع االستثمار في التراجع عن فضالً  الزراعية، األراضي عن النزوح إلى أّدت التي والحروب
  .اليقين عدم حاالت ارتفاع

  
   الخارجية األزمات تأثير) 2.ب

  
 نشأت جديدة مخاطر هناك العربية، المنطقة في تحدث التي االضطرابات جانب إلى

 وأسعار مصادر على وتوسعها استفحالها حال في تؤّثر أن يمكن والتي أوكرانيا، أزمة عن
 يتعلق فيما واألردن، ولبنان واليمن مصر منها سّيما وال العربية، الدول من لعدد االستيراد
  .وأوكرانيا روسيا من كل من والذرة والحبوب القمح من بالواردات
  

 لبنان، ذلك في ويليها الروسي، القمح من األقل على% 50 نحو تستورد مصر أن ذلك
 من% 50 عن يقل ال بما أوكرانيا على تعتمد الدول هذه أن كما. 12اليمن ثم األردن، ثم

  .13االستيراد احتياجات
  

 العالم مناطق أكثر تعتبر إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة أن إلى اإلشارة وتجدر
  .اإلفريقية الصحراء شبه بعد القمح من االحتياجات لتأمين االستيراد على اعتمادا

  
  الموارد إدارة في الخلل  .ج 

  
 الموارد إدارة سوء) 1.ج
  

 سوء إلى األولى بالدرجة مرده العربي العالم في الذاتي االكتفاء معدالت في التدهور إن
 إلى االفتقار عن ناجم وذلك. للزراعة الصالحة واألراضي المياه من المحدود الموارد إدارة

 القدرات من الحدّ  إلى أّدى مما الماضية، العقود مدى على رشيدة زراعية وممارسات سياسات
 سواء للخطر، الزراعية االستدامة فرص تعريض وٕالى خدماتها، إنتاج إلعادة للموارد الحيوية

  .للمستقبل أم للحاضر
 

 للحبوب بالنسبة وتقدر. متدنية تعتبر عموماً  العربي العالم في الزراعية اإلنتاجية أن كما  
  .14العالمي المعدل من% 56 بنحو المثال سبيل على
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 اإلمدادات سلسلة مدى على الغذائي اإلنتاج من% 30 نحو خسارة يتم ثانية، ناحية ومن  
 الغذاء توافر لزيادة مهدورة فرصاً  يعد وذلك. التخزين وسوء الهدر بسبب عام كل في 15الغذائية

 الموارد على يؤثر أنه كما. سكانها احتياجات لتلبية الواردات على كبير بشكل تعتمد منطقة في
 هدر عن ناشئة إضافية ومادية مالية وتكاليف الربحية إضعاف إلى ويؤدي والبيئية الطبيعية
  .اإلنتاج في استخدمت التي الموارد
 

 الزراعية الموارد ندرة) 2.ج
  

 ندرة عن أساساً  الناجم الغذائي، اإلنتاج في النمو معدل بانخفاض العربي العالم يتصف  
 اإلنتاجية وبانخفاض والمياه، باألراضي يتعلق ما خصوصاً  الطبيعية، الموارد قواعد وتدهور
  .األساسيين الموردين لهذين

  
 المعدالت أدنى من العربي العالم في للزراعة الصالحة األراضي من الفرد نصيب ويعتبر  

 في للفرد هكتار 0.54 من انخفض حيث كبيرًا، تراجعاً  يشهد المعدل هذا أن علماً  العالم، في
  .16حالياً  للفرد هكتار 0.19 إلى 1961 عام
  

. العالمي المتوسط من% 10 نحو المتاحة العذبة المياه موارد من الفرد نصيف ويبلغ  
 في الحالية االتجاهات استمرت حال في ،2050 عام بحلول النصف إلى ينخفض أن ويتوقع

  .الوتيرة نفس على االستهالك وأنماط السكان نمو
  

 المياه أزمة  .د 
  

 المياه من حصة مقابل العالم، سكان إجمالي من% 5 نحو العربي العالم سكان يشّكل
 شحّ  تفاقم إلى المناخي التغير أّدى وقد. المياه من العالمية المصادر إجمالي من% 1 عن تقلّ 

 في فجوة إلى يؤّدي بما القادمة، السنوات خالل تتواصل أن يرجح والتي العربي، العالم في المياه
 الضغط من مزيد إلى السكاني التزايد سيؤدي حيث ،%50 بنحو تقّدر المتجددة المياه إمدادات

 يرتفع أن المنتظر ومن. 17لالستنزاف أصالً  تتعرض التي الطبيعية المائية والنظم اآلبار على
 وبشكل الحالية، المئوية بنهاية مئوية درجات 4 - 3 بين يتراوح بما المنطقة في الحرارة معدل
 اشتداد بسبب الزراعي اإلنتاج على مؤذية انعكاسات لذلك وسيكون. 18العالمي المعدل من أسرع
 اآلفات وتكاثر المحاصيل، فشل إلى وستؤّدي تكرارها، وتيرة وزيادة الجفاف حاالت حدة



16 
 

 لمخاطر عرضة األكثر المنخفضة الساحلية الزراعية المناطق وستكون. الزراعية واألمراض
 سيؤّدي لوحدها، مصر وفي. الزراعية األراضي في الملوحة وترسب البحار مستويات ارتفاع
  .19الخطر إلى الزراعية األراضي من% 12 نسبة تعريض إلى دواح بمتر البحر مستوى ارتفاع

  

 العذبة، المياه شحّ  في حادة أزمات نحو بسرعة تتجه العربية الدول غالبية فإن ولذلك،  
 أن يقّدر ،2025 عام وبحلول. باالنخفاض تتسارع تزال ال المياه من اإلمدادات وأن خصوصاً 

 في المعدل عليه كان عّما% 15 بنسبة أي سنويًا، مكعب متر 500 نحو الفرد حصة معدل يبلغ
  .20للسنة مكعب متر 3300 الفرد حصة تبلغ كانت عندما ،1960 عام
  

  2025 لعام والمتوقعة ،1999 -  1960 سنوياً  المتاحة المياه
 )مكعب متر( للفرد

  
 Fighting water scarcity in the Arab countries إيفاد،: المصدر

  
  

 االستثمار معوقات - خامساً 
  

عانت الشركات العربية والعاملة في المجاالت الزراعية والغذائية بشكل خاص، خالل 
بشكل غير مباشر في الدول  أيضاً فترة األحداث في الدول التي شهدت التغيير، كما عانت 

لقوة الطلب على الغذاء. ومن أهم  نظراً العربية األخرى، وٕان بنسبة أقل من القطاعات األخرى 
التداعيات التي حصلت توقف األعمال، حيث كانت الشركات مضطرة ألن تستمر بتمويل 
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عملياتها التشغيلية في دول التغيير حتى في أحلك الظروف، على الرغم من تراجع المبيعات 
بة إلى الدول العربية واإليرادات والتأخير الكبير في استالم المدفوعات والتحويالت. أما بالنس

  في التجارة والمدفوعات المالية. وتأخيراً  األخرى، فشهدت الشركات تقطعاً 
    
 الدول في الغذائي التصنيع وقطاعات الزراعية القطاعات في الخاص االستثمار ويواجه

 عامة وبصورة. الخصبة الزراعية اإلمكانيات ذات الدول في سّيما وال المعوقات، من عدداً  العربية
  :يلي بما الصعوبات أبرز تحديد يمكن

  
لمصـلحة النشـاطات االقتصـادية الريعيـة، فـي ظــل  المحابـاة فـي السياسـات والـنظم الضــريبية .1

وهنـاك تفـاوت فـي  .الالزمة لتوفير األرضية التشريعية المناسـبة نقص في التشريعات والقوانين
ى ســبيل المثــال، مــن الــدول التــي هــذا المجــال بــين الــدول العربيــة، حيــث تعتبــر اإلمــارات، علــ

تــوفر البيئــة االســتثمارية والتجاريــة المناســبة للقطــاع الخــاص، والســيما فــي قطــاع الصــناعات 
 الغذائية بشكل خاص.

 

 التنميـة متطلبـات غياب ظل في الزراعي اإلرشاد قصور، و والداعمة ضعف البنى المؤسسية .2
 والمختبـــــرات والمعـــــايير للجـــــودة بالنســـــبة المناســـــب الـــــدعم إلـــــى واالفتقـــــار المتكاملـــــة، الريفيـــــة

وهنـــاك ثغـــرة أساســـية فـــي مجـــال دعـــم االرتقـــاء بالمعـــايير والمواصـــفات  .والمطابقـــة واالعتمـــاد
، 9000األساســــــية للصــــــحة والســــــالمة والقــــــدرة علــــــى المنافســــــة والتصــــــدير، بمــــــا فيــــــه أيــــــزو 

أن هنـاك تسـارع فـي  علمـاً ، واالعتماد، واالختبارات. وذلـك Codex، ودستور الفاو HACCPو
ومعايير ومواصفات جديـدة. كمـا أن عمليـة الوفـاء  التطور في هذا المجال بما يتطلب شروطاً 

باالختبــارات والمعــايير هــي عمليــة مكلفــة ال قبــل للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة علــى تحمــل 
إقامــة بينــت أن تكلفــة  2005تكاليفهــا. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن دراســة أعــدتها اإلســكوا عــام 

. وهذه األمور تحتاج إلى دعم من 21مليون دوالر 1.5مختبر للحليب ومنتجاته في لبنان تبلغ 
 وأن مثل هذه األنواع من الدعم مسموحة في إطار منظمة التجارة العالمية. خصوصاً الدول، 

  
 .تكاليفها ويرفع المكننة إمكانيات يصعب بما الزراعية الحيازات حجم صغر .3

  
ــات .4 ــة العقب  الماليــة القيــود ،والمتوســطة الصــغيرة للمشــروعات التمويــل قصــور جــراء مــن المالي

 تعـــدد بســـبب المرتفعـــة الكلفـــة هـــوامشو  التحويـــل، عمليـــات وعلـــى الزراعيـــة اتاالســـتثمار  علـــى
  .والرشوة الضرائب
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 عقبات وجود واستمرار ،البينية العربية التجارة لتحرير الوطنية التجارية القوانين تأهيل عدم .5
 العـام لالتحـاد حـديث تقريـر ويحـدد. الكبـرى العربيـة الحـرة التجارة منطقة تطبيق تواجه أساسية
 الشـــركات آراء يرصـــد اســـتبيان إلـــى يســـتند العربيـــة للـــبالد والزراعـــة والصـــناعة التجـــارة لغـــرف
 عشر أحد الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة إطار في البينية العربية بالتجارة المعنية العربية

 علـى أساسـية، معوقـات وجـود اسـتمرار النتـائج وتظهر. 22التجارة وحرية انسيابية تعترض قيداً 
 والمنتجــات، للســلع العبــور مــدة طــول المعوقــات هــذه ويتصــدر. الســابقة الســنوات منــوال نفــس

 للتجـــار العربيـــة الـــدول إلـــى الـــدخول ســـمات علـــى الحصـــول وصـــعوبة النقـــل، تكـــاليف وارتفـــاع
 مجال في تتركز التي القيود من غيرها جانب إلى والمنتجات، للسلع الناقلة الشاحنات وسائقي
  .الجمركية غير القيود

  

  ا�ھمية النسبية للقيود على التجارة العربية البينية
  (نسبة الردود السلبية)

  

  
  .2013/2014استبيان اتحاد الغرف العربية لعام  المصدر:
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  النهوض مرتكزات - سادساً 
  

  السياسات المناسبة  .أ 

  
إن األوان لم يفت بعـد لتـدارك التفـاقم فـي مـا لـو تـوفرت اإلرادة السياسـية الوطنيـة والعربيـة   

المشــتركة إلخــراج قضــية األمــن الغــذائي مــن دائــرة التهمــيش. وال يــزال حلــم األمــن الغــذائي العربــي 
للتحقيــــق، ســــواء بتحســــين اســــتخدام األراضــــي الزراعيــــة ووســــائل الــــري، أو بزيــــادة مســــاحة  قــــابالً 

ـــة التـــي تشـــكّ  ل األراضـــي القابلـــة للزراعـــة، أو بـــالتركيز علـــى تطـــوير قطاعـــات الصـــناعات الغذائي
في مواكبة االحتياجات من  أساسياً  في هذا اإلطار. فالصناعات الغذائية تلعب دوراً  رئيسياً  مفتاحاً 
ع الغذائيـــة، وفـــي كونهـــا بحـــد ذاتهـــا الســـوق األهـــم لتصـــريف اإلنتـــاج الزراعـــي وٕاضـــافة قيمـــة الســـل

مضــافة إليــه تســاهم فــي تحقيــق التنــوع واالرتقــاء بالصــناعات التحويليــة فــي المنطقــة العربيــة، إلــى 
  جانب دورها األساسي في توفير فرص العمل الكريمة والمستدامة.

  

بالعمل الفعلي على كافة  الطموحات والقراراتقرن تهو أن  حقاً  البالد العربية حتاجهتما و   
المستويات. فكيف نتوقع لقرارات القمم العربية أن تحقـق نتـائج فعليـة علـى أرض الواقـع فيمـا نراهـا 
تفتقر إلى آليات عملية للتنفيذ. ها هو "البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي"، الذي اعتمد غداة 

 2009وأقــر فــي مــؤتمري القمــة االقتصــادية العربيــة لعــامي  2008الميــة عــام األزمــة الغذائيــة الع
  ، ال يزال بعيدا عن التحقيق ألنه لم يدعم بالتمويل المناسب. 2011و
  

ومـــاذا عـــن المعوقـــات التـــي ال تـــزال تواجـــه التجـــارة العربيـــة البينيـــة فـــي المنتجـــات والســـلع   
ارتفـاع  طـول مـدة العبـور، أم الكبـرى، سـواء بسـبب الغذائية في إطـار منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة

  ؟. وغيرها من القيودصعوبة الحصول على تأشيرات السفر، ، أم القيود الفنية،أم تكاليف النقل
  

لالستيراد من خـارج منطقتنـا، فيمـا  وعلى مستوى آخر، كيف يعقل أن نفتح أسواقنا جميعاً 
  نضع القيود والعوائق تجاه تجارتنا البينية؟. 

  
وهــل مــن الممكــن أن نســتطيع تطــوير تجارتنــا البينيــة مــن دون أن تكــون القــوانين الوطنيــة 
مؤهلة لعملية التحرير التجاري بين دولنا؟. وهل أن السياسات الضـريبية المعتمـدة مناسـبة لتشـجيع 
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االســتثمار فــي قطاعــات التصــنيع الغــذائي بالمقارنــة مــع االســتثمار فــي القطاعــات الريعيــة حيــث 
  أكبر والضرائب أقل؟ الربح

  
وماذا عن البحث العلمي في قطاعات الصناعات الزراعية والغذائية؟، بل ماذا عن البنية 
الداعمة من المختبرات التي تحتاجها هذه الصناعات، وعـن دعـم التطـوير واالبتكـار؟، وهـل تكفـي 

  المة؟.مخصصاتها، هذا إن وجدت أصال، لكي تتماشى مع العصر ومتطلبات المنافسة والس
  

وهنــاك بارقــة أمــل تتمثــل بالمبــادرة التــي أطلقهــا الســودان فــي الــدورة الثالثــة للقمــة العربيــة   
التنموية: االقتصادية واالجتماعية التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خالل 

 ."ملمــوسلتحويــل األمــن الغــذائي العربــي إلــى واقــع تحــت مســمى "مشــروع الســودان  2013ينــاير 
 تـــأمين ســـبيل فـــي الخطـــوات مـــن عـــدداً إلـــى أنهـــا اتخـــذت  23وتشـــير المصـــادر الرســـمية الســـودانية

  :يلي ما المبادرة،وأهمها هذه لتفعيل المناسبة األرضية
  
 .2014 لعام العربية الدول في االستثمار منازعات تسوية اتفاقية على المصادقة .1

 
 هي التي العربية الدول في العربية األموال رؤوس الستثمار المعدلة االتفاقية على الموافقة .2

 .التصديق طور في
 

 .الموضوع حول دراسة إلعداد عالمي استشاري تكليف .3
 

 فدان مليون 9 بمساحة السودان في الزراعي لالستثمار جاهزة منتقاة مشروعات خمسة تحديد .4
 بالوالية العليا والتروس الهواد وادي ومشروع وستيت، مروى وسدي والرهد، كنانه ترعتي في

 .وغيرها والسكر الزيتية والحبوب القمح زراعة مقومات فيها تتوفر التي الشمالية
 
 وشبكات والري والكهرباء والجسور كالطرق التحتية، للبنى المشروعات من العديد إنجاز .5

  .االتصاالت
  

كما لقيت المبـادرة تجاوبـا مـن قبـل االتحـاد العـام لغـرف التجـارة والصـناعة والزراعـة للـبالد   
، 2014، وســـبتمبر 2013العربيــة الـــذي قـــام بعقـــد مـــؤتمر فـــي الخرطــوم لهـــذه الغايـــة خـــالل مـــايو 
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وبالفعــل نجحــت هــذه المــؤتمرات فــي فضــًال عــن المــؤتمرات التــي تــم عقــدها فــي الســنوات الســابقة. 
  د من المشروعات والمبادرات العملية.إطالق عد

  
ولكــن التقــدم بالشــكل المناســب لتحقيــق المبــادرة علــى أرض الواقــع يحتــاج إلــى المزيــد مــن   

  الجهود، وال سّيما من قبل دولة السودان، وباألخص في المجاالت األساسية التالية:
  
إجـراءات االسـتيراد  تحسين التشريعات والسياسات الضـريبية فـي المجـال االسـتثماري، وتسـهيل - 

والتصـــدير، واعتمـــاد قـــانون النافـــذة الواحـــدة التـــي تســـهل علـــى المســـتثمر اإلجـــراءات والوقـــت، 
 خصوصًا بالنسبة لتأسيس المشروعات.

 

توفير الضمانات الكافية للمستثمرين، ووضع اآلليات التي تضمن حرية نقـل وتحويـل األمـوال  - 
 واألرباح للمستثمرين العرب واألجانب.

 

رتقــــاء بالبنيــــة التحتيــــة ارتكــــازًا علــــى الشــــراكات بــــين القطــــاع العــــام والقطــــاع الخــــاص فــــي اال - 
المشــــروعات الحيويــــة المتصــــلة باستصــــالح األراضــــي، والطاقــــة الكهربائيــــة، ووســــائل النقــــل، 

  وٕامدادات الري، وغيرها من البنى التحتية المهمة للقطاع الزراعي.
    

  المياه استخدام ترشيد  .ب 
  

% 83 من أكثر يستهلك ألنه نظراً  المياه، ندرة بتزايد تأثراً  األكثر الزراعي القطاع سيكون  
 جذري بشكل النظر إعادة جداً  الضروري من ولذلك. 24العربي العالم في المتاحة المياه من

 وأكثر الموارد، مع التعامل في كفاءة أكثر وغذائي زراعي إنتاج لتوفير التقليدية اإلنتاج بأساليب
  . االستيراد فواتي في المتواصل االرتفاع من والحد الطلب توسع مواكبة على قدرة
  

 يعــزز بمــا واألفقــي، العــامودي االســتثماري التوســع علــى للتركيــز الزراعيــة التنميــة وتحتــاج  
ـــدى. المزروعـــة لألراضـــي اإلجماليـــة والمســـاحة الهكتـــار إنتاجيـــة ـــة الـــدول ول  المصـــادر مـــن العربي

 مصـــادر هنـــاك كمـــا. بـــذلك للقيـــام يؤهلهـــا مـــا للزراعـــة القابلـــة المســـاحاتو  والمهـــارات والتكنولوجيـــا
 علـى المتزايـد للطلـب ونظـراً . عالية بكفاءة استخدامها حال في منها االستفادة يمكن للمياه محدودة
 علـــى ســـيكون ،2025 عـــام بحلـــول يتضـــاعف أن ينتظـــر الـــذي المحلـــي لالســـتخدام العذبـــة الميـــاه

 الميـاه استخدام إعادة على فأكثر أكثر مزروعاتهم لري يعتمدوا أن الزراعيين والمطورين المزارعين
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 دول فـــي حاليـــاً  الحــال كمـــا نســـبيًا، عاليــة بكلفـــة ولكـــن التحليــة ميـــاه اســـتخدام يمكــن كمـــا المكــررة،
  .الخليجي التعاون مجلس

  
 وتنميـة تطـوير وتسـتهدف األطـراف، جميـع فيها يتعاون متكاملة مقاربة إلى يحتاج واألمر  

 الميـــاه اســـتخدام ولترشـــيد الهـــدر، مـــن للحـــدّ  إجـــراءات باعتمـــاد وااللتـــزام لهـــا، التحتيـــة والبنـــى الميـــاه
 المكـررة، الميـاه اسـتخدام تشـجيع مـع والتجـدد، االسـتدامة تعزيـز فـي يسـاهم بمـا والجوفيـة السطحية

  .المياه حصاد وتقنيات للمياه، المقننة الري ومعدات وتكنولوجيات
  

  تعزيز االستثمار الزراعي   .ج 
  

إن المتغيرات الجديدة تطرح تحديات تستدعي تعزيز االسـتثمار الزراعـي مـن اجـل تطـوير 
رفــع مســتوى األمــن الغــذائي للــبالد العربيــة. والتحــوالت  بهــدفاإلنتــاج الزراعــي والكفــاءة التســويقية 

الدوليــة التــي تــأتي فــي ظــل تزايــد محدوديــة القواعــد الموارديــة للزراعــة فــي الــبالد العربيــة تســتوجب 
انتهاج أنماط جديدة لالستثمار تنسـجم مـع االحتياجـات وتسـتفيد مـن الفـرص الجديـدة التـي أتاحتهـا 

فــي مجــال التحريــر التجــاري وفــي مجــال العلــوم البيولوجيــة  وصــاً خصالتطــورات المحليــة والدوليــة، 
  وتكنولوجيا االتصاالت. 

  
ويتعين على االستثمارات الجديدة أن تواكب احتياجات الطلب المتصاعدة وان تركز على 
رفع الكفـاءة التنافسـية لإلنتـاج وتراعـي شـروط التنميـة الزراعيـة المسـتدامة. ويـأتي التعلـيم والتـدريب 

االســتثمارات  لفنــون الزراعيــة الحديثــة فــي طليعــة األولويــات التــي يجــب أن تحظــى باهتمــامعلــى ا
  حد كبير. إلى ن زيادة القدرة اإلنتاجية والكفاءة تعتمد عليهما الحكومية والخاصة، أل

  
وسيكون االعتماد األكبر في المستقبل على االستثمار في استخدام مـزيج مـن التكنولوجيـا 

اعتمــــاد أســــاليب  ال ســــّيماات األراضــــي المحــــدودة والمــــوارد المائيــــة الشــــحيحة، المتكيفــــة مــــع طاقــــ
وتكنولوجيــات الــري التــي ترشــد وتقــنن اســتخدام الميــاه واالســتثمار فــي مشــاريع التنميــة المائيــة مــن 

اســتخدام المــوارد غيــر التقليديــة كالطاقــة إلــى  الســدود ومشــاريع الــري والصــرف. وثمــة حاجــة أكيــدة
كالف منخفضـــة لتـــأمين مصـــادر جديـــدة مـــن الميـــاه. اح فـــي مجـــال تحليـــة الميـــاه بـــأوالريـــ الشمســـية

تكثيــف اسـتخدام المكننـة الزراعيـة فــي الحراثـة والحصـاد وفـي صــيانة إلـى ويحتـاج تحـديث الزراعـة 
  المزروعات.
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ومـــن المهـــم أن تطـــور شـــركات األســـمدة العربيـــة أســـاليبها التســـويقية بإنشـــاء آليـــة تمويليـــة 

ير القـــروض للمـــزارعين مـــن اجـــل تشـــجيعهم علـــى شـــراء احتياجـــاتهم مـــن األســـمدة. مشـــتركة لتـــوف
وســيكون مفتــاح خــدمات اإلرشــاد المســتقبلية فــي تفعيــل مشــاركة القطــاع الخــاص فــي هــذا النشــاط. 

زيادة االستثمار في قطاع ما بعد الحصاد لتلبية الطلب المتنامي للسكان. إلى كما ستبرز الحاجة 
سـتفادة مــن التطـورات العلميـة والتكنولوجيـة فــي إقامـة مشـاريع جديـدة لصــيد وهنـاك فـرص هائلـة لال

وتصنيع األسماك وفي تحديث المشاريع القائمة. ومن الضروري إقامـة الشـركات المتخصصـة فـي 
مجال الترويج والدعاية لتسويق اإلنتاج الزراعي والسمكي تسـاهم فيهـا الجمعيـات والتعاونيـات كمـا 

  ون.يساهم فيها المزارع
  

وسيكون على الحكومات أن تلتزم بسياسات زراعية واستثمارية مناسـبة، وان تزيـد اإلنفـاق 
ن تـولي التنميـة الريفيـة أهميـة كبيـرة مـن اجـل تحسـين مسـتوى أو  األريـافعلى البنى األساسـية فـي 

األمــن الغــذائي للســكان وتحفيــز القطــاع الخــاص علــى االســتثمار فــي الزراعــة، كمــا ســيكون علــى 
واألسعار ببرامج اجتماعية تنسجم  اإلصالحية لتحرير األسواق أن ترفد إجراءاتها ومات أيضاً الحك

بـالتزام  الوطنيـةمع االحتياجات التي تفرزها عمليات التحول والتغيير. وال بد من اسـتكمال الجهـود 
 ل أمـــامالحكومـــات العربيـــة إقامـــة منطقـــة التجـــارة العربيـــة الحـــرة التزامـــا جـــديا مـــن اجـــل فـــتح المجـــا

  أسواقه الطبيعية.إلى اإلنتاج الزراعي العربي للوصول 
  

وال بــد مــن اإلشــارة فــي هــذا المجــال إلــى الــدور الــذي يقــوم بــه االتحــاد العــام لغــرف التجــارة   
والصــناعة والزراعــة للــبالد العربيــة لحشــد االســـتثمار فــي النشــاطات االقتصــادية التــي تصــب فـــي 

ل اآلونة األخيرة كثـف االتحـاد نشـاطاته لهـذه الغايـة، سـواء مـن خدمة األمن الغذائي العربي. فخال
خـــالل عقـــد مـــؤتمرات ألصـــحاب األعمـــال والمســـتثمرين العـــرب فـــي الســـودان خصصـــت لموضـــوع 

علــــى التــــوالي، ونجحــــت فــــي تحقيــــق  2014، و2013، و2011األمــــن الغــــذائي خــــالل األعــــوام 
م مــن خــالل الجهــود التــي يقــوم بهــا اســتثمارات جديــدة وعربيــة مشــتركة مهمــة فــي هــذا المجــال، أ

لتشجيع المستثمرين المحتملين على إقامة الشراكات والمشروعات الجديدة، كما الحال بالنسبة إلـى 
جهـــوده التـــي تكللـــت بتأســـيس الشـــركة العربيـــة المشـــتركة القابضـــة لألســـماك بالتعـــاون مـــع االتحـــاد 

  العربي لمنتجي األسماك، إلى جانب غيرها من الشركات. 
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 السمكية الثروة استثمار  .د 

  
 من عليه تنطوي لما العربي العالم في السمكية الثروة في االستثمار تعزيز جداً  المهم من

 بالشكل تستغل وال للغذاء أساسيا مصدرا تمثل الثروة وهذه. هامة وغذائية استثمارية إمكانيات
 الغذائية للصحة أهميتها رغم ضئيلة، منها البينية العربية التجارية المبادالت أن كما الكافي،

 من األجنبي النقد من والعائدات العمل فرص ولتوفير المجدي لالستثمار توفرها التي والمجاالت
  . السمكية المنتجات من الفائض تصدير

  
 مسؤولية الشركات   .ه 

  
إن تطــور األســواق وتنــامي تعقــد المتطلبــات الفنيــة تضــع مســؤوليات أساســية علــى عــاتق   

  الشركات لتطوير أعمالها. وتتضمن هذه المسؤوليات األمور األساسية التالية:
  
 .والشروط الفنية متطلبات األسواق، بما فيه معايير السالمة والجودة أهمية مواكبة - 

 

اســتخدام الوســائل والمعــدات الحديثــة لتحــديث المشــروعات الزراعيــة ولتصــنيع الغــذاء ولترشــيد  - 
 البيئة والمحافظة على استدامة الموارد.استخدام المياه وحماية 

 

 حيازة المهارات والتكنولوجيا المناسبين. - 

 

 ابتكار منتجات وأساليب إنتاجية جديدة. - 

 

 إعادة هيكلة عمليات التصنيع والتسويق للتماشي مع األسواق. - 

 

 االستمرار بتحديث األساليب والتكنولوجيا المستخدمة. - 

 

 إنتاج سلع ومنتجات بنوعية عالية. - 

 

الدخول في تحالفات وشراكات مع الشركات العربية بهدف تعزيز مجاالت االسـتثمار والتطـوير  - 
  والتسويق.
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 بناء القدرات احتياجات   .و 

  
تعزيــز وصــول أصــحاب الحيــازات الصــغيرة إلــى التكنولوجيــات، وٕاقامــة شــبكات األمــان لهــم،  .1

 وٕامدادهم بفرص التعليم والخدمات المالية.

 

العنقودي بـين الشـركات الوطنيـة والعربيـة، بهـدف تعزيـز التنافسـية فـي  التشابكتشجيع إقامة  .2
مــــات ومختلــــف ترتيبــــات التعــــاون بــــين بــــادل الخبــــرة والمعلو األســــواق المحليــــة والخارجيــــة، وت

 الشركات.

 

اضــطالع القطــاع الخــاص بــدور أساســي فــي تشــكيل السياســات التجاريــة الوطنيــة والعربيـــة  .3
 المشتركة. 

 

 والمقاييس للسلع والمنتجات الغذائية العربية. توحيد المواصفات  .4

 

لصــــناعات الغذائيــــة لتعزيــــز إنتاجيتهــــا ومجــــاالت للزراعــــة وا تــــوفير الــــدعم البنيــــوي والمــــالي .5
 مساهمتها في التجارة البينية والخارجية. 

 

 إزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. .6

 

ــــى تخفــــيض تكــــاليف .7 ــــى المعــــابر  خصوصــــاً النقــــل التجــــاري بكافــــة أشــــكاله، و  العمــــل عل عل
الحدوديــــة، وتخفـــــيض الضـــــرائب والرســـــوم بـــــاألخص علـــــى الســـــلع التموينيـــــة والمـــــواد الخـــــام 

 والمدخالت اإلنتاجية.

 

 .والتكنولوجيا االستثمار في العلوم .8

 

 ئية.الصناعات الغذاالزراعة و  تشجيع ريادة األعمال واالبتكار للشباب في مجال مشروعات .9

 

ـــا  .10 ـــى تأشـــيرات الســـفر لرجـــال األعمـــال وســـائقي الشـــاحنات، ومـــنح مزاي تســـهيل الحصـــول عل
 خاصة عن طريق الغرف التجارية.

 

زيادة الثقة بالمنتجات العربية، وٕاقامة معارض للترويج لها، وتشجيع االستثمار فـي إنتاجهـا،  .11
  والحد من االحتكار في عمليات اإلنتاج والتجارة.
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 المشتركة العربية المقاربة  .ز 

  
 تحتاج العربي العالم في الغذائي األمن ألزمة الواقعية المعالجة إن: العربي التنسيق تفعيل .1

 وسياسة لرؤية وفقا العربية الدول بين والقطاعات الجوانب والمتعدد المناسب التنسيق إلى
 الضعف، مواطن ومعالجة الطويل، المدى على القدرات بناء تستهدف مشتركة، عربية

 نظم ولتطوير الغذائي، لألمن فعالة مؤسسات لبناء منسقة وبرامج سياسات على وترتكز
 .األزمات تجاه والصمود المتغيرات، مع التأقلم على وقادرة الةفعّ  وأسواق إنتاج

 
 العربية، والقيادات المشترك العربي االقتصادي العمل مؤسسات قبل من المحرز التقدم ورغم

 من المقدمة الغذائي األمن إستراتيجية بإقرار والمتمثلة اإلدارية، النواحي من خصوصاً 
 المسألة ولكن الغذائي، لألمن الطارئ البرنامج وكذلك الزراعية، للتنمية العربية المنظمة
. المناسب بالتمويل تدعم أفعل خطوات هو المطلوب حيث الواقع، أرض على كثيراً  مختلفة

 األهمية مع ينسجم وال الفعلية، االحتياجات من بكثير أقل اآلن لغاية تحقيقه يتم فما
  .الغذائي األمن لموضوع اإلستراتيجية

  
 تكوين في الفّعال العربي للتعاون اإلستراتيجية لألهمية نظراً : للتخزين عربية شراكات بناء .2

 في األسعار في الحادة التقلبات ضوء في األساسية الغذائية السلع من مشترك احتياطي
 عبر اإلمدادات وحركة المشترك، الشراء في تتحقق التي الكبيرة وللفوائد العالمية، األسواق
 جداً  المفيد ومن. األسعار في نسبي استقرار وتحقيق للمخزون، الحجم واقتصاديات الحدود،
 بها يتمتع التي للكفاءة نظراً  العمليات، لهذه اإلدارية النواحي في الخاص القطاع إشراك
 من الحد في ذلك من واألهم والتكنولوجيا، التمويل إلى الوصول في وقدراته الخاص القطاع
 مالية تكاليف يرتب مما ،%25 عن يقل ال ما إلى ويصل منه، نعاني الذي والهدر الفاقد

 في استخدمت التي الموارد هدر عن الناشئة التكاليف عن فضالً  اإلمدادات، في ونقص
 .اإلنتاج

 
 المستوى على األساسية الغذائية للمواد األسواق معلومات لنظم مشتركة عربية شبكة بناء .3

 على والحكومات والمستهلكين والمنتجين المستثمرين من كل يساعد بما اإلقليمي، العربي
 .األزمات فترات خالل وخصوصاً  مدروسة، خيارات اتخاذ
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