
التقرير الذي تطرق إلى تجربة املخطط 
األخضر املغربي ودور العلم والتكنولوجيا 
في تعزيز األمن الغذائي، ومساهمة الزراعة 
ال��ب��ع��ل��ي��ة وص����غ����ار امل�����زارع�����ن ف����ي االك���ت���ف���اء 
ال���غ���ذائ���ي، وت��ط��وي��ر س���اس���ل ال����غ����داء، وأث���ر 
ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ ع��ل��ى األم����ن ال��غ��ذائ��ي وال���ث���روة 
يهتدي  دل��ي��ا  يشكل  أن  يمكن  ال��ح��ي��وان��ي��ة، 
ب���ه ذوو ال���ق���رار وي��س��اع��د امل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي  
ل����ان����ت����ص����ار ع����ل����ى ال������ج������وع  واالس����ت����ج����اب����ة 
الكرامة  تحفظ  لقمة  نحو  املشرئبة  لألفواه 
االن���س���ان���ي���ة. ذل�����ك م����ا أك�����د ع��ل��ي��ه د. ن��ج��ي��ب 
ص����ع����ب،  أم�����ن ع�����ام امل���ن���ت���دى، ف����ي ت��م��ه��ي��ده 
للتقرير مشيرا أن الهدف األول هو ترسيخ 
البيئية  السياسات  العلم في  االعتماد على 
واتخاذ القرارات، وهو ما يتماشى مع مهمة 
»أفد« في »دعم السياسات والبرامج البيئية 
استنادًا  العربي  العالم  لتنمية  ال��ض��روري��ة 

الى العلم والتوعية«.
 وي���ع���د األم������ن ال����غ����ذائ����ي م���وض���وع���ا ذا 
فرغم  ال��ع��رب��ي��ة.  ل��ل��ب��ل��دان  استثنائية  أه��م��ي��ة 
أعلى  م��س��ت��وى  لتحقيق  امل��ت��واص��ل  سعيها 
من االكتفاء الذاتي في الغذاء، بقي تحقيق 
ه��ذا ال��ه��دف صعب امل��ن��ال. وإل���ى ج��ان��ب قلة 
األراض����ي ال��ص��ال��ح��ة ل��ل��زراع��ة ون����درة امل���وارد 
امل����ائ����ي����ة، ل�����م ت���س���ت���خ���دم ال����ب����ل����دان ال���ع���رب���ي���ة 
الزراعية على نحو فعال وكفء.  إمكاناتها 
وأس����ف����ر ض���ع���ف ال���س���ي���اس���ات وامل����م����ارس����ات 
ال��زراع��ي��ة املائمة ع��ن تقليص ق���درة امل���وارد 
نفسها،  تجديد  على  الطبيعية  وال��خ��دم��ات 

مما هدد استدامة اإلنتاج الزراعي.
وي��ق��ول ص��ع��ب أن أزم���ة ال��غ��ذاء العاملية 
واالرت���ف���اع غير امل��س��ب��وق ف��ي أس��ع��ار ال��غ��ذاء 
خ�����ال ال���س���ن���وات األخ�����ي�����رة، م����ع م����ا راف��ق��ه��ا 
م���ن ق��ي��ود ع��ل��ى ال��ت��ص��دي��ر ف��رض��ت��ه��ا بعض 
إل���ى تجديد  ل��ل��غ��ذاء، أدت  ال��ب��ل��دان امل��ن��ت��ج��ة 
الدعوة لتوفير مصادر مأمونة للبلدان التي 
تعتمد على االستيراد، كما هي حال املنطقة 
التصدي  التقرير  ه��ذا  ي��ح��اول  ل��ذا  العربية. 
ل��ق��ض��اي��ا م��ث��ل: إل���ى أي ح���د ي��م��ك��ن ل��ل��م��وارد 
ال���زراع���ي���ة امل���ت���واف���رة ع��ل��ى امل��س��ت��وى املحلي 
واإلق���ل���ي���م���ي أن ت��ل��ب��ي ال���ط���ل���ب ع���ل���ى ال���غ���ذاء 
ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي؟ م��ا ه��ي ف���رص تحقيق 
االك���ت���ف���اء ال����غ����ذائ����ي، م����ع اع���ت���ب���ار ال��ت��ض��خ��م 
ال��س��ك��ان��ي امل��ت��س��ارع وأث���ر تغير امل��ن��اخ على 
األراضي واملوارد املائية؟ وفي املحصلة، ما 
البلدان  تملكها  التي  البديلة  الخيارات  هي 

العربية لتحقيق األمن الغذائي؟
وح�������رر  ال���ت���ق���ري���ر خ����ب����راء ي��ن��ت��م��ون ال���ى 
م���خ���ت���ل���ف م���ن���اط���ق ال����ع����ال����م ال����ع����رب����ي، وه���و 
تحقيقه  ت��م  ت��ع��اون��ي،  جماعي  عمل  نتيجة 
إقليمية  وه��ي��ئ��ات  م��ع منظمات  ب��االش��ت��راك 
وساهم  أبحاث،  ومراكز  وجامعات  ودولية 
ف��ي��ه أك��ث��ر م��ن م��ائ��ت��ي ب��اح��ث واخ��ت��ص��اص��ي. 
على  متعددة  تشاورية  اجتماعات  وع��ق��دت 
امل��س��ّودات، وصواًل  الوطني لبحث  الصعيد 
ال��ت��ش��اوري اإلقليمي املوسع  ال��ى االج��ت��م��اع 
ال���ذي اس��ت��ض��اف��ه ف��ي م���اي 2014 ال��ص��ن��دوق 
ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االق���ت���ص���ادي���ة ال��ع��رب��ي��ة، 
ب��م��ش��ارك��ة 40 خ��ب��ي��رًا ي��ن��ت��م��ون إل���ى 14 بلدًا 
امل��س��ودات قبل  و21 مؤسسة، حيث ناقشوا 

الصياغة النهائية للفصول مع املؤلفن.
ويتفرد التقرير بمجموعة من الخرائط 
امل��ن��ط��ق��ة  ف����ي  ت���ب���ن م�������وارد األرض وامل����ي����اه 
ال��ع��رب��ي��ة، ت��م إن��ت��اج��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز 
الدولي للبحوث الزراعية في املناطق الجافة 
)إيكاردا( استنادا إلى أحدث البيانات. وإذ 
األراض��ي  الخرائط مواقع توافر  ه��ذه  تظهر 
ال���زراع���ي���ة وامل���راع���ي وامل���ي���اه امل��ت��ج��ددة وف��ق 
ال��ب��ل��دان، ف��ه��ي ت��س��اع��د ف��ي االس���ت���دالل على 
اإلق��ل��ي��م��ي، تقوم  ل��ل��ت��ع��اون  م���س���ارات ممكنة 
ع��ل��ى االس���ت���ف���ادة م���ن ال���ت���ن���وع ف���ي ال���ث���روات 

الطبيعية. 
بمستقبل  خ���ي���را  ال��ت��ق��ري��ر  وي��س��ت��ب��ش��ر 
الوضع الغذائي الحالي، رغم الواقع الخطير 
بشكل  العربية  املنطقة  اعتماد  ف��ي  املتمثل 
الغذاء إلطعام سكانها  استيراد  مقلق على 
الذين يتزايدون باستمرار، مع ما يرافق هذا 
من تدهور في املوارد الطبيعية،  مؤكدا أنه 
املظلم  ال��ت��راج��ع��ي  االت��ج��اه  أن نعكس  يمكن 
للوضع ع��ن ط��ري��ق ح��زم��ة م��ن ال��ت��داب��ي��ر، في 
طليعتها تحسن إنتاجية األراضي وكفاءة 
الري، واالثنان اليوم أقل كثيرًا من املعدالت 

العاملية. 
وب����ذل����ك ت����واج����ه ال����ب����ل����دان ال���ع���رب���ي���ة ف��ي 
مسعاها إلى تعزيز االكتفاء الذاتي الغذائي 
ت���ح���دي���ات ج���دي���ة ن��ات��ج��ة ع���ن م��ج��م��وع��ة من 
العوامل املقيدة، تشمل الجفاف، ومحدودية 
األراض���ي الصالحة ل��ل��زراع��ة، ون���درة امل��وارد 
املائية، وتداعيات تغير املناخ. وقد ساهمت 
السياسات غير املائمة واالستثمار الضئيل 
في العلوم والتكنولوجيا والتنمية الزراعية 
ف���ي ت���ده���ور امل�������وارد ال����زراع����ي����ة، إل����ى ج��ان��ب 
االس���ت���خ���دام غ��ي��ر ال���ك���فء ل��ه��ا وإن��ت��اج��ي��ت��ه��ا 
والطلب  ال��س��ك��ان��ي،  النمو  ويمثل  امل��ت��دن��ي��ة. 
امل����ت����زاي����د ع���ل���ى ال������غ������ذاء، وت�����ده�����ور امل�������وارد 
إلى  الزراعية  األراض��ي  وتحويل  الطبيعية، 
االستخدام الحضري، تحديات إضافية أمام 
تحسن مستوى األم��ن الغذائي في املنطقة 
ال��ع��رب��ي��ة. وي��ب��رز ال��ع��ج��ز ال��غ��ذائ��ي م��ن خ��ال 
البالغة نحو 46 في  ال��ذات��ي  االك��ت��ف��اء  نسبة 
املئة للحبوب، و37 في املائة للسكر، و54 في 
املائة للدهون والزيوت. أي أن العجز يصل 
إلى نحو نصف الحاجة من امل��واد الغذائية 

األساسية.
ال��غ��ذاء وامل���اء بشكل غير قابل  ويرتبط 
ت��واج��ه معضلة  ال��ع��رب��ي��ة  فاملنطقة  ل��ل��ف��ك��اك. 
ندرة املياه، التي تعكسها الحصة السنوية 
والبالغة  املتجددة  املائية  امل���وارد  من  للفرد 

أقل من 850 مترًا مكّعبًا، مقارنة باملتوسط 
م���ك���ّع���ب.  م���ت���ر  ي����ف����وق 6000  ال�������ذي  ال���ع���امل���ي 
املستويات  اإلقليمي  املتوسط  ه��ذا  ويخفي 
التي  ال��ب��ل��دان،  ب��ن  ف��ي شكل كبير  املتفاوتة 
��ف 13 منها ف��ي ف��ئ��ة ال��ن��درة ال��ش��دي��دة  ُت��ص��نَّ
 500 ع��ن  تقل  للفرد  للمياه، بحصة سنوية 
م��ت��ر م��ك��ّع��ب. وال���وض���ع م��ق��ل��ق ج���دًا ف��ي ستة 
من هذه البلدان، حيث تبلغ املياه املتجددة 
املتوافرة 100 متر مكّعب سنويًا للفرد، إلى 
درج��ة أن ه��ذا التقرير خلق فئة خاصة بها 

هي فئة »الندرة االستثنائية«.
وت��ب��رز ن��درة امل��ي��اه ف��ي املنطقة العربية 
م�����ن خ�������ال اس�����ت�����خ�����دام ن����ح����و 85 ف�����ي امل���ئ���ة 
م���ن إج��م��ال��ي ال��س��ح��وب��ات امل��ائ��ي��ة ألغ����راض 
الري  كفاءة  بتدني  املتسم  الزراعي،  القطاع 
وإن��ت��اج��ي��ة امل��ح��اص��ي��ل. وت��ت��ع��رض امل�����وارد 
املائية النادرة، بما فيها املياه الجوفية غير 
املتجددة، إلى ضغوط هائلة، كما يتبن من 
املعدالت العالية للسحوبات املائية ألغراض 
زراعية، بمتوسط يساوي 630 في املئة من 
إج��م��ال��ي امل��ي��اه امل��ت��ج��ددة ف��ي ب��ل��دان مجلس 
ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي، وي��ص��ل إل���ى 2460 في 
امل���ئ���ة ف���ي ال���ك���وي���ت. وت�����رى م��ن��ظ��م��ة األغ���ذي���ة 
والزراعة )الفاو( أن البلدان تكون في وضع 
ح���رج إن اس��ت��خ��دم��ت أك��ث��ر م��ن 40 ف��ي امل��ائ��ة 
م����ن م�����وارده�����ا امل���ائ���ي���ة امل���ت���ج���ددة ل���ل���زراع���ة، 
إن  مائيا  إج��ه��ادا  تعاني  اع��ت��ب��اره��ا  ويمكن 
استخرجت أك��ث��ر م��ن 20 ف��ي امل��ائ��ة م��ن هذه 
املوارد. ووفق هذا التعريف، يمكن تصنيف 
19 بلدًا عربيًا في ح��ال من اإلج��ه��اد املائي، 
م��وارده��ا  م��ن  الحالية  السحب  م��ع��دالت  ألن 
امل���ائ���ي���ة امل���ت���ج���ددة ألغ������راض زراع����ي����ة ت��ف��وق 

بأشواط الحدود املقبولة.
إن ت��ح��س��ن وض����ع األم�����ن ال���غ���ذائ���ي في 
ال��ب��ل��دان العربية م��ن خ��ال اإلن��ت��اج املحلي، 
في ظل األراضي الزراعية املحدودة، واملوارد 
امل��ائ��ي��ة ال��ت��ي تعاني االس��ت��ن��زاف وال��ت��راج��ع، 
للموارد  الحيوية  ال��ق��درة  افتقار  عن  ناهيك 
إمكانيات  ثمة  لكن  مهمة صعبة.  الزراعية، 
ج���دي���رة ب���االع���ت���ب���ار م���ت���واف���رة ع��ل��ى صعيد 
الغذائي، من  الذاتي  االكتفاء  تحسن نسبة 
خال تبني السياسات السليمة والتقنيات 
متكاملة  سلسلة  وخلق  نة،  املحسَّ الزراعية 
ل��ل��ق��ي��م��ة ال���غ���ذائ���ي���ة ت��س��ت��ط��ي��ع ض���م���ان األم���ن 
ال��غ��ذائ��ي اس��ت��ن��ادًا إل���ى أس���س ت��واف��ر ال��غ��ذاء 

وسهولة مناله واستقراره واستخدامه.
وي���ت���ط���ل���ب ت���ح���س���ن ذل������ك ال����ج����ان����ب م��ن 
األم����ن ال���غ���ذائ���ي امل��ت��ع��ل��ق ب��االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي 
للجميع،  وشاملة  متكاملة  إقليمية  مقاربة 
ت��ق��ر ب��ال��ع��اق��ة امل���ت���ازم���ة ب���ن ال���غ���ذاء وامل����اء 
وال����ط����اق����ة، ون���م���وذج���ا ج����دي����دا ل��اس��ت��دام��ة 
اقتصادية  اع��ت��ب��ارات  على  يعتمد  ال��زراع��ي��ة 
واجتماعية وبيئية. ومن ضمن هذا اإلطار، 
يمكن ت��ح��دي��د ع���دد م��ن ال��خ��ي��ارات لتحسن 
نسبة االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي ال��غ��ذائ��ي، خصوصًا 
م�����ن خ������ال االس�����ت�����خ�����دام ال����ف����اع����ل ل���ل���م���وارد 
ال����زراع����ي����ة امل����ت����واف����رة، إض����اف����ة إل�����ى م�����وارد 
ال��ث��روت��ن ال��ح��ي��وان��ي��ة وال��س��م��ك��ي��ة. وتشمل 

هذه الخيارات ما يلي:

إنتاج  ال���ري: يعتبر  ك��ف��اءة  >< تحسن 
م��زي��د م��ن امل��ح��اص��ي��ل ال��زراع��ي��ة ب��م��ي��اه أق��ل، 
األمن  تعزيز  في  كبرى  أهمية  خيارا يحمل 
الغذائي للبلدان التي تعاني ندرة في املياه. 
وهو يعتمد على اختيار النوع الصحيح من 
ال��ق��ن��وات لنقل امل��ي��اه إل��ى ال��ح��ق��ول، واعتماد 
وس���ائ���ل أك���ث���ر ف��اع��ل��ي��ة ل���ل���ري م��ث��ل ال�����رش أو 
ال��ت��ن��ق��ي��ط، وال����زراع����ة ف���ي م��س��اك��ب ع��ري��ض��ة 

م��رت��ف��ع��ة، وم��س��ت��وى ال��ت��ن��ظ��ي��م واالن��ض��ب��اط 
لدى املزارعن.

ويقل متوسط ك��ف��اءة ال��ري ف��ي 19 بلدًا 
ر أن رف��ع هذا  عربيًا عن 46 في امل��ائ��ة. وُي��ق��دَّ
الرقم إلى 70 في املئة كفيل بتوفير 50 بليون 
ر أن  متر مكّعب من املياه سنويًا. وفيما ُيقدَّ
ال����ري امل��ط��ل��وب ل��ك��ل ط���ن م���ن ال��ح��ب��وب يبلغ 
رة من  املوفَّ للكمية  1500 متر مكّعب، يمكن 
امل��ي��اه أن تكفي إلن��ت��اج أك��ث��ر م��ن 30 مليون 
طن من الحبوب، أو 45 في املئة من واردات 
وف��ق  ب��ل��ي��ون دوالر   11.25 ب��ق��ي��م��ة  ال��ح��ب��وب 

أسعار 2011.

امل���ح���اص���ي���ل: إن  إن���ت���اج���ي���ة  ت���ع���زي���ز   ><
إن���ت���اج���ي���ة ال���ح���ب���وب ف����ي امل���ن���ط���ق���ة ال��ع��رب��ي��ة 
م��ت��دن��ي��ة إج����م����ااًل، خ��ص��وص��ًا ب��ال��ن��س��ب��ة إل��ى 
ال��رئ��ي��س��ي��ة، إذ ت��ب��ل��غ ن��ح��و 1133  ال���ح���ب���وب 
البلدان  م��ن  خمسة  ف��ي  للهكتار  كيلوغرامًا 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ف����ي إن����ت����اج ال���ح���ب���وب )ال���ج���زائ���ر 
وال����ع����راق وامل����غ����رب وال�����س�����ودان وس����وري����ة(، 
م��ق��ارن��ة ب��م��ت��وس��ط ع��امل��ي ي��ب��ل��غ ن��ح��و 3619 
ك��ي��ل��وغ��رام��ًا ل��ل��ه��ك��ت��ار. وت��ب��ّن ب��ح��وث امل��رك��ز 
ال�����دول�����ي ل���ل���ب���ح���وث ال����زراع����ي����ة ف����ي امل��ن��اط��ق 
زي��ادات جديرة باالعتبار  )إي��ك��اردا(  الجافة 
مقارنة  القمح في حقول تجريبية،  غلة  في 
بحقول املزارعن في كل من األنظمة املروية 
وامل���ط���ري���ة ف����ي ب����ل����دان م���ث���ل م���ص���ر وامل���غ���رب 
وال��س��ودان وس��وري��ة وت��ون��س. ف��ال��زراع��ة في 
م��س��اك��ب م��رت��ف��ع��ة ف���ي م��ص��ر، م���ث���ًا، حققت 
زي��ادة بنسبة 30 في املئة في غلة الحبوب، 
الري،  وتوفيرًا بنسبة 25 في املئة في مياه 
وك��ف��اءة ف��ي اس��ت��خ��دام امل��ي��اه بنسبة 72 في 

املئة.
وثمة أهمية حاسمة لتحسن إنتاجية 
املحاصيل في األراض��ي املطرية التي تشكل 
املزروعة  املئة من األراض���ي  أكثر من 75 في 
ف�����ي امل���ن���ط���ق���ة ال����ع����رب����ي����ة. وت���ش���ي���ر »ال�����ف�����او« 
و«إي��ك��اردا« إلى أشكال مختلفة لجمع مياه 
امل���ط���ر، ت��ش��م��ل ال��ح��ف��ظ ف���ي امل���وق���ع ال���زراع���ي، 
وال���ري بمياه ال��س��ي��ول، وال��ت��خ��زي��ن م��ن أجل 
ف��ي بعض  ب��رام��ج  التكميلي. وب��ّي��ن��ت  ال���ري 
ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة أن ال���غ���ال ق��اب��ل��ة ل��ل��زي��ادة 
بمعدل ضعفن أو ثاثة أضعاف من خال 
���ع���ة، م��ق��ارن��ة  اس���ت���خ���دام م���ي���اه امل���ط���ر امل���ج���مَّ
لزيادة  ويمكن  التقليدية.  الجافة  بالزراعة 
متوسط غلة الحبوب املطرية من مستواها 
للهكتار  كيلوغرام  البالغ نحو 800  الحالي 
إل��ى ضعفن أو ث��اث��ة أض��ع��اف، أن تضيف 
ما بن 15 و30 مليون طن من الحبوب إلى 
اإلن���ت���اج ال��س��ن��وي ال��ح��ال��ي ال��ب��ال��غ ن��ح��و 51 

مليون طن في املنطقة العربية.
ول���ت���ع���زي���ز غ���ل���ة ال���ح���ب���وب ف����ي امل��ن��اط��ق 
باالعتبار  جديرة  إمكانية  واملطرية  املروية 
لتحسن االكتفاء الذاتي الغذائي في املنطقة 
العربية، من خال زيادة البحوث الزراعية، 
ونقل التكنولوجيا، واالستثمار في الزراعة 
املمارسات  أفضل  تطبيق  ويعتبر  املطرية. 
ال��زراع��ي��ة ح��اس��م��ا، وه��ي تشمل االس��ت��خ��دام 
األم���ث���ل ل���ألس���م���دة وامل���ب���ي���دات وغ���ي���ره���ا من 
املدخات، إلى جانب اإلدارة الجيدة للموارد 
املناخ  تأثير تغير  لكن  امل��ت��واف��رة.  ال��زراع��ي��ة 
ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ي��ت��وق��ع أن ي��ظ��ه��ر من 
خ���ال ت���راج���ع ح���اد ف���ي إن��ت��اج��ي��ة ال��ح��ب��وب، 
وتتطلب مواجهته تبنيًا لتدابير فاعلة على 
من  والتخفيف  الظاهرة  مع  التأقلم  صعيد 

تداعياتها.

>< ت��ح��س��ن إن���ت���اج���ي���ة امل����ي����اه: إض���اف���ة 

إل��ى زي��ادة كفاءة ال��ري، يمكن رف��ع إنتاجية 
امل��ي��اه ع��ل��ى أي م��ن الصعيدين االق��ت��ص��ادي 
أو ال���ع���م���ل���ي، م����ن خ�����ال ت��خ��ص��ي��ص امل���ي���اه 
إن��ت��اج محاصيل  أو  قيمة  أع��ل��ى  مل��ح��اص��ي��ل 
أكثر في مقابل كمية املياه نفسها. ويعتمد 
التي  األهمية  على  االثنن  من  خيار  انتقاء 
ت��ع��ل��ق��ه��ا ال����ب����اد ع���ل���ى ق��ي��م��ة امل���ح���اص���ي���ل أو 
كميتها في السياق السياسي واالقتصادي 

واالجتماعي والبيئي األوسع.
وي��م��ك��ن ت��ع��زي��ز إن��ت��اج��ي��ة امل��ي��اه بمزيج 
من العوامل التي تشمل املمارسات الزراعية 
���ن���ة، م���ث���ل أس���ال���ي���ب ال������ري ال��ح��دي��ث��ة،  امل���ح���سَّ
أو  الحمائية  والزراعة  ن،  املحسَّ والتصريف 
نة  ال��زراع��ة م��ن دون ح��راث��ة، وال��ب��ذور املحسَّ
امل���ت���واف���رة، واالس���ت���خ���دام األم���ث���ل ل��ألس��م��دة، 
وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ب��ت��ك��رة ل��ح��م��اي��ة امل��ح��اص��ي��ل، 
وخ����دم����ات اإلرش��������اد ال���ف���اع���ل���ة. وال ت��ق��ت��ص��ر 
ف��وائ��د م��م��ارس��ات زراع��ي��ة مثل جمع امل��ي��اه، 
وال���ري التكميلي وال��ن��اق��ص، وح��ف��ظ امل��ي��اه، 
وال���زراع���ة ال��ع��ض��وي��ة، ع��ل��ى زي����ادة إنتاجية 
امل���ي���اه ف��ح��س��ب، ب���ل ت��ك��ت��س��ب أي���ض���ًا أه��م��ي��ة 
الزراعية. كذلك  كبيرة في تعزيز االستدامة 
م��ن خال  أكثر  امل��ي��اه  إنتاجية  يمكن تعزيز 
تغيير ع��ادات االستهاك باتجاه محاصيل 
ذات استخدام أقل كثافة للمياه وذات قيمة 

غذائية مماثلة.

املعالجة:  ال��ص��رف  م��ي��اه  اس��ت��خ��دام   ><
ال ت��زال مياه الصرف غير مستغلة إل��ى حد 
البلدان  ال��زراع��ي عبر  االس��ت��خ��دام  ف��ي  كبير 
املعاَلجة سنويًا من مياه  فالكمية  العربية. 
ال��ص��رف ال��ب��ل��دي ت��س��اوي ن��ح��و 48 ف��ي املئة 
ن��ح��و 14.310 م��اي��ن م��ت��ر مكّعب  ف��ق��ط م��ن 
سنويا، فيما الكمية الباقية ترمى من دون 
م��ع��ال��ج��ة. وال ت��ت��ج��اوز كمية م��ي��اه ال��ص��رف 
امل���ع���ال���ج���ة امل��س��ت��خ��دم��ة ف����ي ال������ري ال����زراع����ي 
تسعة في املئة من اإلجمالي في بلدان مثل 
مصر واألردن واملغرب وتونس، فيما بلدان 
نحو  تستخدم  الخليجي  ال��ت��ع��اون  مجلس 
37 ف��ي امل��ئ��ة م��ن م��ي��اه ال��ص��رف املعالجة في 

الزراعة.
وي����ع����ود ارت����ف����اع ن��س��ب��ة م���ي���اه ال���ص���رف 
امل���ع���اَل���ج���ة امل��س��ت��خ��دم��ة زراع����ي����ا ف����ي ب���ل���دان 
العربية  بالبلدان  م��ق��ارن��ة  ال��ت��ع��اون  مجلس 
األخ��رى إل��ى الندرة الحادة في م��وارد املياه 
امل��وارد  الهائل على ه��ذه  ال��ع��ذب��ة، والضغط 
من خال السحب لاستخدام الزراعي، إلى 
��ن��ة ل��ل��م��ع��اَل��ج��ة  ج��ان��ب ت��ب��ن��ي م��ع��اي��ي��ر م��ح��سَّ
م���ن أج���ل ض��م��ان االس���ت���خ���دام اآلم����ن للمياه 
امل���ع���اَل���ج���ة. ل���ك���ن م����ع امل���س���ت���وي���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة 
استخدام  إع��ادة  يمكن  املناسبة،  للمعالجة 
متعددة،  لنشاطات  كمصدر  ال��ص��رف  م��ي��اه 
زراع����ي����ة وص���ن���اع���ي���ة وم���ن���زل���ي���ة، م����ا ي��خ��ف��ف 

الضغط على موارد املياه العذبة والبيئة.
وإذ ي��ع��ت��م��د إن���ت���اج ال���غ���ذاء ف���ي ال��ب��ل��دان 
ال����ع����رب����ي����ة ب�����ش�����دة ع����ل����ى ال�������زراع�������ة امل���ط���ري���ة 
وتتناقص موارد املياه العذبة بسرعة، يجب 
تشجيع ال��ب��دي��ل امل��ت��م��ث��ل ب���إع���ادة اس��ت��خ��دام 
امل��ي��اه ل��ل��ري. وت��ؤك��د »ال��ف��او« أن التحول من 
إل��ى املروية ال يقتصر على  ال��زراع��ة املطرية 
امل��ح��اص��ي��ل بنسبة 100  غ���ال معظم  زي����ادة 
إلى 400 في املئة فحسب، بل يمكن أيضًا أن 
يسمح بزراعة محاصيل بديلة تحقق دخًا 

أعلى وتعطي قيمة أكبر.

الحصاد:  بعد  م��ا  خسائر  تقليص   ><
ُت��ع��زى األس���ب���اب ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ه��ذه الخسائر 
إل����ى وس���ائ���ل غ��ي��ر م��ن��اس��ب��ة م��س��ت��خ��دم��ة في 

ح���ص���اد امل���ح���اص���ي���ل وم��ع��ال��ج��ت��ه��ا ون��ق��ل��ه��ا 
لوجستية  خ��دم��ات  ج��ان��ب  إل��ى  وتخزينها، 
غ��ي��ر ف��اع��ل��ة ع��ل��ى ص��ع��ي��د س��ل��س��ل��ة إم�����دادات 
ال����������واردات. وي���ق���در أن ال��خ��س��ائ��ر ال��س��ن��وي��ة 
ل��ل��ح��ب��وب ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ب��ل��غ��ت نحو 
ت��ص��ل  ك����ذل����ك   .2012 ف����ي  ط����ن  م���ل���ي���ون   6.6
البلدان  بعض  في  املستورد  القمح  خسائر 
ال��ع��رب��ي��ة إل���ى ن��ح��و 3.3 م��ل��ي��ون ط���ن بسبب 
صعيد  على  فاعلة  غير  لوجستية  خ��دم��ات 
االستيراد. وتبلغ القيمة اإلجمالية لخسائر 
ما بعد الحصاد للحبوب وخسائر واردات 
القمح إلى نحو 3.7 بليون دوالر وفق أسعار 
2011، ما يمثل 40 في املائة من القمح املنتج 
في البلدان العربية كلها في حساب القيمة. 
وه���ذا ي��س��اوي قيمة ن��ح��و أرب��ع��ة أش��ه��ر من 

واردات القمح.
إن ل��ت��ق��ل��ي��ص ال���خ���س���ائ���ر ف����ي ال��ح��ب��وب 
الغذائي أهمية  على امتداد سلسلة اإلم��داد 
كبرى. فخسائر كهذه تمثل هدرا في اإلمداد 
ال���غ���ذائ���ي وم�������وارد ط��ب��ي��ع��ي��ة أخ������رى، تشمل 
األرض واملياه والطاقة واألسمدة واملبيدات 
وال���ع���م���ال���ة. وي���ت���ف���اق���م األم������ر ب���ض���رر ب��ي��ئ��ي 
الدفيئة  غ��ازات  انبعاثات مفرطة من  يشمل 
امتداد  على  الزراعية  النشاطات  عن  تصدر 

السلسلة الغذائية.

التعاون  يعتبر  اإلقليمي:  التعاون   ><
ب���ن ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى أس����اس امل��ي��زات 
ال���ن���س���ب���ي���ة ف����ي امل���������وارد ال����زراع����ي����ة وامل���ال���ي���ة 
على  الغذائي  األم��ن  لتعزيز  أساسيا  خيارا 
فاعا  التعاون  وليكون  اإلقليمي.  املستوى 
ف��ه��و ي��ت��ط��ل��ب م��ق��ارب��ة ت��س��ت��ن��د إل����ى م��واءم��ة 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ات وال���س���ي���اس���ات ال���زراع���ي���ة 
ال��وط��ن��ي��ة، وزي������ادة االس��ت��ث��م��ار ف���ي ال��ع��ل��وم 
ال��زراع��ي��ة، وتنظيمات  وال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
وتدابير وحوافز تفضي إلى استخدام فاعل 
املنتجة  الحيوية  للقدرة  وحفظًا  ل��ل��م��وارد، 
ل��ل��م��وارد ال��ب��ري��ة وامل��ائ��ي��ة ال��ت��ي تشكل حجر 
ال���زاوي���ة ل��إن��ت��اج ال���زراع���ي ع��ل��ى املستويات 

الوطنية واإلقليمية الفرعية واإلقليمية.

ال���ح���ي���وان���ي���ة  ال�����ث�����روت�����ن  ت����ط����وي����ر   ><
وال��س��م��ك��ي��ة: ت��م��ل��ك ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة م���وارد 
ج���دي���رة ب��االع��ت��ب��ار ع��ل��ى ص��ع��ي��د ال��ث��روت��ن 
ال��ح��ي��وان��ي��ة وال��س��م��ك��ي��ة. وه���ي ش��ب��ه مكتفية 
ذات���ي���ًا ع��ل��ى م��س��ت��وى األس����م����اك، ل��ك��ن نحو 
ى  25 ف��ي امل��ئ��ة م��ن ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ل��ح��وم ُيلبَّ
��ع أن تزيد هذه  ع��ن طريق ال����واردات. وُي��ت��وقَّ
النسبة في املستقبل بسبب زيادات السكان 

والثروة والتحّضر.
تواجه إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية 
ف��ي امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ق��ب��ات ب��س��ب��ب ضآلة 
امل�������وارد، خ��ص��وص��ا ت���ده���ور امل���راع���ي وع���دم 
ك��ف��اي��ة األع����اف وامل���ي���اه. وأّث����ر غ��ي��اب ال��دع��م 
عن البنية التحتية والخدمات والسياسات 
ال��ع��ش��وائ��ي��ة وأث����اره����ا ال��س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى ق��ط��اع 
ال���ث���روة ال��ح��ي��وان��ي��ة. وأدى إن���ت���اج األع����اف 
م��ح��ل��ي��ًا إل�����ى ت����ده����ور امل���������وارد امل���ائ���ي���ة غ��ي��ر 
املراعي وم��وارد األعاف،  املتجددة وتراجع 
ما أدى إلى فقدان التنوع الحيوي وتدهور 
التربة وبالتالي إلى تراجع إنتاجية الثروة 
الشديد  الجفاف  مواجهة  وف��ي  الحيوانية. 
الهامشية،  ل��ألراض��ي  ال��ك��ب��ي��رة  وامل��س��اح��ات 
ي��ب��ق��ى ال��ن��ظ��ام��ان ال���رع���وي وامل���ط���ري لتربية 
ال��ث��روة الحيوانية األك��ث��ر م��رون��ة، لذلك ثمة 
ح���اج���ة إل����ى س���ي���اس���ات ت���دع���م ح���رك���ة ه��ذي��ن 
ال��ن��ظ��ام��ن ووص��ول��ه��م��ا إل���ى امل���راع���ي. كذلك 

املحاصيل  إلن��ت��اج  املتكاملة  األن��ظ��م��ة  ت��ق��ّدم 
وال���ث���روة ال��ح��ي��وان��ي��ة ف��رص��ًا ل��زي��ادة اإلن��ت��اج 
االقتصادية  والتنوع واالستدامة  اإلجمالي 

للقطاعن معًا.
وت��وف��ر ال���ث���روات ال��س��م��ك��ي��ة ف��ي ال��ب��ل��دان 
ل��ي��س لتلبية  ك���ب���ي���رة،  إم���ك���ان���ي���ات  ال��ع��رب��ي��ة 
للتصدير.   كذلك  ب��ل  فحسب  املحلي  الطلب 
 912.460 األس����م����اك  ب��ل��غ��ت ص��������ادرات  وق�����د 
ط��ن��ًا ب��ق��ي��م��ة ن��ح��و ث��اث��ة ب��اي��ن دوالر ع��ام 
ال����ص����ادرات  ل��ك��ن ي��م��ك��ن زي������ادة ه����ذه   .2013
أك���ث���ر، وي��ت��ط��ل��ب إط����اق ال��ع��ن��ان إلم��ك��ان��ي��ات 
ق���ط���اع ال���ث���روة ال��س��م��ك��ي��ة م��ع��ال��ج��ة امل��ش��اك��ل 
واالختناقات املختلفة التي تواجه تطويره. 
واأله�����م أن ث��م��ة ح��اج��ة إل����ى االس��ت��ث��م��ار في 
ه��ذا القطاع، إل��ى جانب أم��ور أخ��رى تشمل 
ت��ط��ب��ي��ق ق���وان���ن وت��ش��ري��ع��ات ع��ل��ى ال��ص��ي��د 
وع���ل���ى ن���ش���اط���ات ت���رب���ي���ة األس�����م�����اك، وذل����ك 
ل��ض��م��ان اس��ت��دام��ة ال��ق��ط��اع وم��س��اه��م��ت��ه في 
املشتركة  الحوكمة  وُتعتَبر  ال��ب��اد.  رفاهية 
مل���خ���زون���ات ال����ث����روة ال��س��م��ك��ي��ة ف����ي ال���ب���ل���دان 
ال��ع��رب��ي��ة ح��اس��م��ة أي��ض��ًا، ف��ال��ح��دود ال��ع��اب��رة 
ل��ل��ب��ح��ار ت���ت���أث���ر ب���س���ام���ة ت��ج��م��ع��ات م��ائ��ي��ة 

كاملة.
وال ت��ق��ل األس����م����اك ك��م��ص��در ل��ل��ب��روت��ن 
ال�����غ�����ذائ�����ي أه����م����ي����ة ع������ن ال�����ل�����ح�����وم. وي���ج���ب 
التشجيع على استهاك األسماك للحد من 
االستهاك املفرط للحوم ألسباب اقتصادية 
إنتاج  تأثير  ف��ي  التفكير  وك��ذل��ك  وص��ح��ي��ة، 
الثروة الحيوانية على املوارد املائية النادرة 
وال��ب��ي��ئ��ة. وث���م���ة ح���اج���ة ع��م��وم��ا إل����ى حملة 
تكييف  ع��ل��ى  املستهلكن  لتشجيع  ت��وع��ي��ة 
ع����ادات����ه����م ع���ل���ى ص���ع���ي���د اس���ت���ه���اك ال����غ����ذاء 
باتجاه أنماط صحية أكثر، تؤّمن في الوقت 

عينه استدامة املوارد الزراعية.

توصيات
تحتاج البلدان العربية في مسعاها إلى 
ال��غ��ذائ��ي، ع��ن طريق تشجيع  تحقيق األم��ن 
إلى تبني سياسات  اإلنتاج املحلي للغذاء، 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا م����ن دون ت��أخ��ي��ر. 
ومن التوصيات التي يطرحها هذا التقرير 
للنقاش: تمتن التعاون اإلقليمي بن البلدان 
ال���ع���رب���ي���ة، اس���ت���ن���ادا إل����ى امل����ي����زات ال��ن��س��ب��ي��ة 
ف����ي امل��������وارد ال����زراع����ي����ة ورأس امل������ال ال��ق��اب��ل 
الضرورية  باإلجراءات  والقيام  لاستثمار- 
ل��ل��م��وارد الزراعية  امل��ت��ده��ور  ال��وض��ع  لعكس 
وال���ح���ف���اظ ع��ل��ى ت��ن��وع��ه��ا ال���ح���ي���وي، ب��ه��دف 
في  خ��دم��ات��ه��ا ومساهمتهما  ت��ول��ي��د  إع����ادة 
األمن الغذائي-  النظر في تطبيق الخيارات 
ال��غ��ذائ��ي وتحسن  األم���ن  لتعزيز  امل��ت��واف��رة 
م��س��ت��وي��ات االك���ت���ف���اء ال����ذات����ي- وت��خ��ص��ي��ص 
استثمارات إضافية للبحث العلمي الزراعي 
وبرامج التطوير، عن طريق دعمها بموارد 
م��ال��ي��ة م��ن��اس��ب��ة، إل���ى ج��ان��ب ت��ن��م��ي��ة ال��ق��درة 
البشرية واملؤسسية املوجهة إلى البحث عن 
مدخات أكثر إنتاجية وأكثر حماية للبيئة- 
وتخصيص االستثمارات املطلوبة لتطوير 
ق��ط��اع��ي ال���ث���روت���ن ال��ح��ي��وان��ي��ة وال��س��م��ك��ي��ة 
ف���ي ش��ك��ل م���س���ت���دام- وإط�����اق ح��م��ل��ة ت��وع��ي��ة 
مقاربة  وتبني  االس��ت��ه��اك-  أن��م��اط  لتغيير 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ألم��ن ال���غ���ذائ���ي، ت��ش��م��ل ع��ن��اص��ر 
سلسلة القيمة الغذائية كلها، لجعل الغذاء 
استجابات  وتطوير  املنال-  وسهل  متوافرًا 
تواكب تهديد تغير املناخ لألمن الغذائي في 

املنطقة.
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»إن ت��ح��س��ن وض���ع األم����ن ال��غ��ذائ��ي ف���ي ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة م���ن خ��ال 
اإلنتاج املحلي، في ظل األراضي الزراعية املحدودة، واملوارد املائية التي 
تعاني االستنزاف والتراجع، ناهيك عن افتقار القدرة الحيوية للموارد 

الزراعية، مهمة صعبة.«

التقرير السنوي ملنتدى »أفد« يكشف ندرة املوارد املائية والزراعية

الدول العربية تواجه عجزا بنسبة النصف في توفير حاجياتها من املواد الغذائية األساسية 
أضحى احتواء الجوع في البلدان النامية أحد اإلشكاالت املؤرقة للحكومات في تلك الدول، فرغم أن الجوع ينكمش في العالم، واستمرار األمل في بلوغ هدف األلفية اإلنمائي لخفض نسبة الجياع إلى النصف قبيل نهاية 2015 )63 من البلدان النامية نجحت في بلوغ 

الهدف اإلنمائي لأللفية، و6 أخرى في طريقها للوصول إليه بحلول عام 2015(، إال أن 805 ماليني شخص لم ينفكوا يعانون نقص تغذية مزمن. ومن ثم تأتي أهمية الرفع من الجهود املبذولة، على نحو مالئم وعلى الفور، من أجل تجاوز هذا التفاوت الكبير. 
من هنا أبى املنتدى العربي للبيئة والتنمية إال أن يسبر أغوار شبح الجوع وتحدي تأمني الغداء بالوطن العربي وفق الظروف واملوارد املتوفرة، ويستجمع أبحاثا رصينة ودقيقة قاربت وضع األمن الغذائي واملوارد الغذائية، وذلك ضمن التقرير السابع عن وضع البيئة 

< عمان : محمد التفراوتيالعربية الذي أعده املنتدى وتم عرضه ضمن أشغال مؤتمر منتدى )أفد( املنعقد بعمان خالل األسبوع املاضي.

 خريطة تظهر مستوى وفرة املوارد املائية املتجددة كمؤشر أساسي في األمن الغذائي. ويظهر املغرب مصنفا ضمن الدول 
التي تعاني من ندرة هذه املوارد بنسبة 500 إلى 999 مترا مكعبا للفرد سنويا.


