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مقدمـة:
علىىى الىىرن مىىن وىىدامة متعىىدت ال ججىىوتا فىىى مجىىال
التعىىىامال اصاتىىىىاتب العربىىىىف مانىىى تىىىوفر ال ىىىواات ال يعيىىىة
مال شىىىرفة فىىىى ال ل قىىىة العربيىىىةف اص اال مشىىى لة الغىىىذا

ا ىىى

ممازال ت ثل صعوبة ل ثير من الدمل العربية تتضى مىن خىلل
معىىدص

ىىو اص تىىاا الغىىذائى فىىى الىىدمل العربيىىة مالتىىى مازال ى

تمال ال ستوب فى موا ة الزفاتة ال ض رتة فى و اصستجلك
(م ا فتس ب فى زفاتة فاتواة الوااتا الغذائية).
هذا ماد بلغ اي ة الفجوة الغذائية فى العال العربى حو
3ف 3,ملياا تمصااً أمرف يىا ً عىا  1122مقاا ىة بلحىو  ,مليىاا
تمصااً أمرف ي ىا ً عىىا  .2791متشىىير التواعىىا الىىى زفىىاتة اي ىىة
هىىذا الفجىىوة الىىى حىىو  15مليىىاا تمصااً أمرف ي ىا ً عىىا 1111ف
تزفد الى حو  55ملياا تمصااً امرف يا ً عا ( 1131مذلك علىى
أساس الفرق بىين اص تىاا ممىاهو متىاس للسىتجلك (أب صىافى
اصستيرات مىن السىل الغذائيىة) بىافتراد عىد ممىوت مدزم ىا
مرحلة مبىدمال تضى ين تجىااة السىل الغذائيىة ال يليىة العربيىة)ف
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مسىىوت تواصىىل هىىذا الفجىىوة اصتسىىاس اذا مىىا اسىىت ر ع ليىىا
التل ية الزااعية فى الدمل العربية ب عىدصتجا ال تواوىعة حاليىاًف
مبقىىىىا اصسىىىىتث ااا ال ومجىىىىة لل شىىىىرمعا الزااعيىىىىة علىىىىى
وعفجا ان ت تى الىدمل العربيىة ب ىواات ماليىة مة يعيىة مفيىرة
لو احسن توزفعجا فإ جا تدلق ت املً بىين هىذا الىدمل مموااتهىا
ال تلوعىىة م ىىا ف للىىا مىىن تحقيىىق أمىىن الىىدمل العربيىىة الغىىذائى
ماصاتىاتب مهو ما تسعى اليه هذا الدااسة.
م ظرا ل ا تعا يه ال لت العربية من عجز

ير ممتزافد

في إ تاا ال حاصيل الغذائية خاصة الح وب مالزفو مالس رف
فإال الجز األ ر ملجا اد اتجه إلى اعتلاق م دأ اص تفا الذاتي
مزفاتة إ تامجا عن ةرفق زفاتة إ تامية الوحدة األاوية بجا أم
زفاتة ال ساحا ال زامعة .إص أال تحقيق هذا الجدت ف ات ف وال
صعب ال لا لف خاصة إذا ما اعت د

ل تملة عربية علي

موااتها الزااعية فقطف ظرا لعد توافرها بش ل مت امل في ل
تملة على حدةف بيل ا تتوافر في ال لت العربية

ل .ماد أمص

الدااسة التى اا بجا ال جلس العربى ( )112,إلى ورماة
ال حث عن أسلوب ملاسب لحل مش لة هذا العجزف عن ةرفق
استراتيجية عربية للع ل ال شترك في مجال إ تاا ال حاصيل
الغذائيةف مبالتالي تقدفر إم ا يا
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الت امل العربي من خلل

الس اس با تقال علاصر اإل تاا بين الدمل العربية مبعضجا
ال عض مالدخول في مشااف

إ تامية مشتر ة .م ذلك فإال

اصتجاا إلي تشجي اصستث ااا

ال حلية العا ملجا مالداص

باإلوافة إلي اصستث ااا

األمل ية أمر أص ح

تفروه

الضرماةف مان القلاعة التامة بحسن ال قىد إص أال هذا
اصستث ااا

في نالب األحياال فلقىجا التد يط مالتوميه

ال لاسب مالذي فجب أال فعت د بالدامة األملي علي تااسا
عل ية ااتىاتفة مفلية ذا

تامة عالية من الداة مالوووس

مال ىداايةف بحيث تتي لل ستث ر أ سب الفرص اصستث اافة
في ال اال ال لاسب مبالحج اصاتىاتي ال لوب.
األهــدات:
)2

موىىى اسىىىتراتيجيا مسياسىىىا مبىىىرامو تقليىىىل الفجىىىوة
الغذائيىىة بىىالوةن العربىىى فىىى مجىىاص  :ال ىىواات ال ائيىىة ف
ال ىىواات األاوىىية ف ال ىىواات ال شىىرفة الزااعيىىة ف تقا ىىا
الت لولوميا الحيوفة ف السياسا اصاتىاتفة الزااعية.

)1

حىىىىر متىىىىليض األااوىىىى القابلىىىة للزااعىىىة فىىىى الىىىوةن
العربىىى متااسىىة ام ا ىىا تحوفلجىىا الىىى أااوىىى زااعيىىة
ملتجة فى وو ال واات ال ائيىة ماألاوىيةف مذلىك بجىدت
تقليل الفجوة الغذائية.
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)3

ت ىىىوفر ظىىى تعىىى القىىىراا ( Decision Support
(DSS

 Systemsفي ىىىىا فدىىىى

تواعىىىىا اإل تاميىىىىة

لل حاصىىيل الزااعيىىىة ال دتلفىىىة علىىى ال سىىىتوب الق ىىىري
لتت ثىىىل فىىىي إةىىىاا ت ىىىاملي علىىىى مسىىىتوب الىىىدمل العربيىىىة
لت ىىين صىىلاس القىىراا مىىن الع ىىل لتقليىىل الفجىىوة الغذائيىىة
مذلك من خلل ت ين التجااة ال يئية ة قا ً للتواعىا علىى
ال ستوب اإلالي ي.
),

تااسىىىة ام ا ىىىا الت امىىىل العربىىىى فىىىى الدىىىدما ال حثيىىىة
الزااعية مصلاعة متجىااة ال ىدخل الزااعيىة مالتجىااة
ال يلية بين األا اا العربية متحدفد ال يىزة التلافسىية التىى
تت

)1

بجا األا اا العربية لل حاصيل الغذائية األساسية.

تحفيىىز اصسىىتث ااا العربيىىة مالدمليىىة تجىىاا مجىىال األمىىن
الغذائى العربى.

ال دب الزملى لل شرمس:
خ س سلوا على اللحو التالى:
 ال رحلىىة األملىىى :عىىامين لتحقيىىق الجىىدفين األمل
مالثا ى
 ال رحلىىة الثا يىىة :ثلثىىة أعىىوا لتحقيىىق اصهىىدات
الثالث مالراب مالدامس
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ال ؤسسىىىا العربيىىىة مالجامعىىىا مال را ىىىز ال حثيىىىة ال قتىىىرس
مشاا تجا:
 .2مامعا  :القاهرة ف عين ش س
 .1مامعة القدفس فوسض
 .3ال را ز ال حثية الزااعية العربية
 .,الجامعا العربية التى ترنب فى ال شاا ة
ال ــرامــ العل يـة
 استراتيجية التل ية الزااعية العربية ال سىتدامة للعقىدفنالقىىاتمين  – 1111 – 1111ال لظ ىىة العربيىىة للتل يىىة
الزااعية 1119
 مجلىىة اصسىىتث اا الزااعىىي – العىىدت السىىاتس ( ) 1115عدت خاص (التجىااة ال يليىة العربيىة لل لتجىا الزااعيىة
فى اةاا التلافسية الدملية)
 ال تىىىاب السىىىلوي للحىىىىا ا الزااعيىىىة مجلىىىد (– )31ال لظ ة العربية للتل ية الزااعية – الدرةو 1121
 تىىيثير ال لىىال مالتقل ىىا ال لاخيىىة علىىى ال لىىداال العربيىىةال لظ ة العربية للتل ية الزااعية ف رافر .1121
 أمواس األمن الغذائي العربى – ال لظ ىة العربيىة للتل يىةالزااعية 1122
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 ال تاب السلوي لإلحىا ا الزااعيىة مجلىد ( 32ف )31– ال لظ ة العربية للتل ية الزااعية – الدرةو 1121
 ال تىىاب اصحىىىائى السىىلوب ل لظ ىىة األنذفىىة مالزااعىىة1121 FAO
 صىىىلدمق اللقىىىد العربىىىي ( التقرفىىىر اصاتىىىىاتي العربىىىيال وحد ) 1121
 الجيئة العربية للستث اا م اإل ا الزااعي 1121 خ ة الع ل القومية حول حىات ال يىاا مالتغذفىة الجوفيىةاصصىىى لاعية فىىىي الىىىوةن العربىىىي – ال لظ ىىىة العربيىىىة
للتل ية الزااعية 1123
 األمىىىن الغىىىذائى العربىىىى االدرف ىىىة الزااعيىىىة مام ا ىىىاالت امىىىىىل اصاتىىىىىىاتب العربىىىىىىا – ال جلىىىىىس العربىىىىىى
للدااسا العليا مال حث العل ى 1123 -
 -ملظ ة األنذفة م الزااعة ( الـفـام ) ش ة اص تر
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