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حتليل مؤشزات األمن الغذائي يف الدول اإلسالمية يف جمال إنتاج
احلبوب واللحوم (دراسة حتليلية وصفية)
 )1المقدمة :عتتن ا٧ونَ الغنذا ٟ٘يف شتتمنل البمنداُ ٔوٍّنا البمنداُ اإلصن٦وٗ,ٛ
اِتىاوننا اا ننا لض ننبمل ال نندٔر ا ّ نني لمغ ننذا ٞيف سٗ ننا ٚاإلٌض نناُ ٔ ,ننزٔر ٚزتالّ ننٛ
التشدٖات اليت ٖضببّا الٍقص فْٗ ,لغكن ااص يف عصز ا تغرلات اشلاٟمن ٛالنيت
ٖعٗغ ننّا ا٥اتص نناد الع ننا ٘ يف عص ننز العٕ ننٌٔ ,ٛغ ننٕ ٞالتك ننت٦ت ا٥اتص ننادٖ ٛال ننيت
أاننذت النندٔه ا ةتمانن ٛلاعتىادِننا لتضننّٗن التغمننمل عمنن ٜحتنندٖات العٕ نن,ٛ

ننا

ٖتطممل وَ الدٔه اإلص٦وٗ ٛالتعأُ ا٥اتصاد ٙفٗىا لٍّٗا اصٕ نا يف وٕ نٕ
ا٧وَ الغذا ٟ٘لّدف جتأس ا غك٦ت اليت تٕادّّا لّذا اجملاه.
تتىٗننش الاذننٕ ٚالغذاٟٗنن ٛيف البمننداُ اإلصنن٦وٗ ٛلالشٖنناد ٚا ضننتىز لننالز ي
وننَ الٍىننٕ الٍضننت يف اٌتنناز الغننذا ,ٞلضننبمل الشٖننادات ا ضننتىز ٚيف أعننداد الضننكاُ,
ٔاإلااااات اليت ٔادّت اإلٌتاز الشراع٘ يف العدٖد وَ الدٔه اإلص٦وٗ.ٛ
 1ـ  )2الدزاساااات الساااابقة :ل ننذلت ال نندٔه اإلص نن٦وٗ ٛدّ ننٕدا يف ا ننار الٍّ ننٕ
ا٥اتصنناد ,ٙا ٥أُ اةننٗ ٛا٧وننَ الغننذا ٟ٘عمننت تقننل عاٟق ن ا أونناً حتقٗ ن تم ن
اِ٧دافٔ ,لقد ٌااغت عدد وَ الدراصات أِىٗ ٛا٧وَ الغذا ٟ٘عمٌ ٜطاق نٗ ,
سلننن تكننت٦ت اامٗىٗنن ,ٛوننَ ِننذٓ الدراصننات وننا

تبننْ (عبدالضنن ,)1998 ,ً٦سٗننح

أعط ٜنٕر ٚعناوم ٛعنَ ا٧ونَ الغنذا ٟ٘يف النٕ َ العزلن٘ ,وضتعز ن ا

من ٛونَ

النندلاور ال٦سونن ٛلمتٍىٗنن ٛالشراعٗنن ٛعمنن ٜوضننتٕ ٝالننٕ َ العزلنن٘ٔ ,وننَ الدراصننات
الننيت تصنندت شلننذا ا ٕ ننٕ س ننح (الذل ضننتاٌ٘ ,عاعنن٘ ,لننا ٕٖ  )2006 ,س ننٕه
دندٔ ٝالتكاوننن ا٥اتصنناد ٙلنل النندٔه اإلصنن٦وٗ ,ٛاصتعز نا فّٗننا وضننال ٛا٧وننَ
الغ ننذأ ,ٟ٘دٔرِ ننا يف تعشٖ ننش التكاو ننن ا٥اتص نناد ٙل ننل تمنن

ال نندٔهٔ ,ا نند تط ننزق

النند تٕر (تننٕساٌ٘ )1986 ,اىل وٕ ننٕ ا٧وننَ الغننذا ٟ٘العزلنن٘ سننٕه وضنناِى ٛيف
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ

217

اجملمد ( )3العدد الضادظ وارظ ً2011

د .عناد – د .باطويح – د.الطاسان

حتمٗن و٤عزات ا٧وَ الغذا ٟ٘يف الدٔه اإلص٦وٗٛ

دراص ٛا ٥تاا ٞالغذا ٟ٘يف العامل العزل٘ .النذ ٙأ ند فٗنْ عمن ٜأِىٗن ٛالتكاونن
لل الدٔه العزلٗ ٛيف اٌتاز الغذأ ٞسٖاد ٚاٌتادٗٔ ٛسند ٚا ضناس ٔ ,ٛنزٔر ٚاان
منننٕ الضننكاُ اىل ِٔ % 2.5ننٕ ٖننز ٝأِىٗنن ٛا٥عتىنناد ا تبنناده لننل النندٔه العزلٗنن ٛيف
حتقٗ وضتٕ ٝأفةن وَ ا٧ونَ الغنذأ ,ٟ٘يف اصتعزا نْ لنبع

اذتمنٕه غنكمٛ

الغذا ٞأ د عم ٜث٦خ اجتاِات ِ٘:
أٔ٥ا :اصتغ٦ه أفةن ا ٕارد (ا٧ر  ,ا ا ,ٞالعىال.)ٛ
ثاٌٗاا :ا ٍتذات ا طمٕب التٕصع يف اٌتادّا.
ثالجاا :العٕاٟد اليت حتققّا ِذٓ ا ٍتذات.
ٔأ د تٕساٌ٘ عم ٜأِىٗ ٛا ٥تانا ٞالنذات٘

ةنىاُ ل٨ونَ الغنذا ٟ٘يف

البٗ ٛالضمع الشراعٗ ٛالزٟٗضٗٔ ,ٛلكٍْ مل ٖ ٤د عم ٜأِىٗ ٛا ٗش ٚالٍضنبٗ ٛالنيت
ٖتىت ع لّا لمد وعل دُٔ أاز ٔ نزٔر ٚا٥صنتااد ٚونَ ِنذٓ ا ٗنش ٚالٍضنبٗ ٛيف سٖنادٚ
اإلٌتاز الشراع٘ٔ ,لٗع الااٟ

وٍْ يف الضٕق الدٔل٘ الذ ِٕ ٙلناوط اذتادن ٛاىل

عننزا ٞالضننمع الشراعٗننٔ ,ٛتننٕفرل اوكاٌٗننات والٗنن ٛوننَ ِننذا البٗننع ٥صننترلاد سادننات
ذا ٟٗنن ٛأا ننزٍٖ ٥ ٝتذّ ننا لن ن

البم نند ٖٔعذ ننش ع ننَ حتقٗن ن ا تا ننا ٞات نن٘ يف

اصتّّ ٦أ ,لل الباسح تٕساٌ٘ أِىٗ ٛالضٕق العزلٗ ٛا غنذل  ٛالنيت مل ترّنز
ذتنند ا ٔ ,ُ٩الننمل لإلغننا ٞدعنني ا ضننتّم  ,لاعتبارِننا اسنند ٝأِنني ستننددات سٖننادٚ
اٌتاز احملا ٗن الغذا ٟٛٗالزٟٗضٗ.ٛ
ٖٔننز ٝالباسننح (عٖ٦ننْ ٔ ,اننزُٔ) ٔد ننٕد عذننش ٔا ن يف ا٧وننَ الغ ننذاٟ٘
العزل٘ ِٔذا وا ٖتٕ
الشراعٗ نن ٛون نَ ا

وَ ا ٗشاُ التذار ٙلمتباده الشراع٘ٔ ,يف ٌصٗمل النٕاردات

ننال٘ ال ننٕارداتٔ ,لع نند وٍااغ نن ٛف نناق اٌت نناز شتتمن نل احملا ننٗن

الغذا ٟٗنن ٛالزٟٗض ننٗ ٔ ,ٛف نناق اإلٌت نناز اذتٗ ننٕاٌ٘ ٔالمش ننًٕٔ ,ا٧لب نناُ ٔالشٖ ننٕت ِٔ نن٘
وٍتذننات ذا ٟٗنن ٛأصاص ننٗ ,ٛا تتص ننل اإلٌتادٗنن ٛلا٥طتا ننا ٔ ,عت نندد الب نناسجُٕ
أصباب العذش الغذا ٟ٘يف الدٔه العزلٗٔ ٛاصٕر التٍىٗ ٛالشراعٗ ٛالعزلٗ ٛعَ لمٕغ
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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أِ نندافّا ٔ ,ننعل اص ننتغ٦ه اإلوكاٌ ننات الشراعٗ نن ٛا تاس نن ٔ ,ٛننعل التىٕٖ ننن ٔام ننٛ
داننٕه ا ننشارعل ٔعنندً مكٍّننا وننَ مٕٖننن عىمٗننات اإلٌتنناز الشراعنن٘ ,ا نناف ٛاىل
اٌع ننداً التكاو ننن ل ننل ال نندٔه العزلٗ نن ٗ ٔ ٛنناب الض ننٕق العزلٗ نن ٛا غ ننذل ٖ .ٛق ننذل
الباسجُٕ سشو ٛوَ ا قذلسات اليت تذل ش يف سٖاد ٚاإلٌتادٗ ٛالشراعٗ ٛوَ ا٦ه
حتضننل البٍٗنن ٛالتشتٗنن ٛالشراعٗننٔ ٛاِ٥تىنناً لا مكٗنن ٛالشراعٗننٔ ٛعنندً جتشأتّننا اىل
وضنناسات ننغرلٔ ,ٚادانناه أصننالٗمل ددٖنند ٚيف الشراعننٔ ٛتننٕفرل وتطمب نات تغننذٗع
اإلٌتاز الشراع٘

ا ندا٦ت الشراعٗن ٛونَ وكٍٍنٔ ٛلنذٔر سراعٗن ٛستضنٍٔ ٛأصنالٗمل

سدٖج نن ٛكافش نن ٛا٩ف ننات ٔا٧و ننزا

الشراعٗ ننٔ ,ٛاعتى نناد صٗاص ننات تض ننمٗل االم ننٛ

لمتطبٗ ٖج لّا ا شارعُٕ ٔاِ٥تىاً لرزٔف تضٕٖ احملا ٗن الشراعٗٔ ,ٛعزٔف
اشٌّا  ...اخل.
ٔتٍأه (العٍناد) وٕ نٕ ا٧ونَ الغنذا ٟ٘يف عندد ونَ البشنٕخ ا ٍغنٕر ٚيف
زت٦ت عمىٗ ٛشتتما ,ٛصنم فّٗنا الةنٕ ٞعمن ٜا٧ونَ الغنذا ٟ٘لمانزد ٔاجملتىنع
ٔاإلامن ننٗي ٔا٧ون ننَ الغن ننذا ٟ٘العن ننا ٘ٔ ,ني الن ننزل يف سٕثن ننْ لن ننل أسون نن ٛالتٍىٗن ننٛ
ا٥اتصننادٖٔ ٛأسونن ٛا٧وننَ الغننذا ٔ ,ٟ٘ننذل

ٌننااػ أسونن ٛا ٗننآ ٔتاثرلاتّننا عمننٜ

ا٧وننَ الغ نذأ ,ٟ٘يف تٍألننْ ل٨وننَ الغننذا ٟ٘ننىَ البشننٕخ الننيت ٌغننزِا لننل أثننز
ا٥ستكننار النندٔل٘ لتذننار ٚالقى ن عمنن ٜا٧وننَ الغننذا ٟ٘لمبمننداُ الننيت تعنناٌ٘ وننَ
الٍقص يف اٌتاز الغذأ ٞأثز ل

عم ٜصٗاصات الدٔه ا ةتما.ٛ

ٔاد تٍأه (محداُ )1999 ,وٕ ٕ ا٧وَ الغذأ ٟ٘عزفْ لاٌْ ٖعين اندرٚ
اجملتىع عم ٜتٕفرل الغذا ٞا ٍاصنمل لمىنٕا ٍل عمن ٜا ند ٝالبعٗند ٔالقزٖنمل

ىن ا

ٌٕٔع ن نا ٔلا٧صن ننعار الن ننيت تتٍاصن ننمل ون ننع دان ننٕشلئ .ان نند سن نندد الباسن ننح ,العٍا ن ننز
ا٥صننذلاتٗذٗ ٛل٨وننَ الغننذأ ٟ٘الننيت تتىجننن لننا ٕارد الشراعٗننٔ ,ٛاإلٌتنناز الغننذا,ٟ٘
ٔا٥صتّ٦كٔ ,التذنار ٚارتاردٗنٔ ,ٛالتةنشَٖ ٔالضٗاصن ٛالغذاٟٗن ٛالعاونٔ ,ٛالبٗ٠نٛ
اذتٕٗصٗاصٗٔ ,ٛأعار اىل ٔدٕد وداان عدٖد ٚل٨وَ الغذا ِ٘ ٟ٘ا دان الازد,ٙ
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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ٔا نندان احملمنن٘ٔ ,ا نندان الننٕ ينٔ ,ا نندان اإلامٗىنن٘ ٔالنندٔل٘ٔ ,سنندد صٗاصننات
ا٧و ننَ الغ ننذا ٟ٘ننىَ الضٗاص نن ٛالشراعٗ ننٔ ,ٛصٗاص نن ٛالتض ننٕٖ الشراع نن٘ ,صٗاص ننٛ
ا٧صعار ٔالدعي ,صٗاص ٛالتذنار ٚارتاردٗن ,ٛصٗاصن ٛالتةنشَٖ ٔالتصنٍٗع ,اإلرعناد
الشراعن نن٘ ,صٗاصن نن ٛا٥صن ننتجىار ,التعن ننأُ الشراعن نن٘ ,اإلان ننزا

الشراعن نن٘ ,الضٗاصن ننٛ

الصشٗ ,ٛالتغزٖعٌ ,راً اإلٌذار ا بكزٔ ,وكافش ٛاشلندر ٔالاااند ونا لعند اذتصناد,
ىننا ٌننااػ محننداُ وٕ ننٕ ا٧وننَ الغننذا ٟ٘العزلنن٘ ٌٔضننمل ا ٥تاننا ٞالننذات٘ يف
ننن دٔلنن ٛعزلٗنن ,ٛثنني اٌتّنن ٜاٍااغنن ٛأٔ ننا ا٧وننَ الغننذا ٟ٘يف ا٧ردُ ٔالعٕاوننن
اليت ت٤ثز فّٗا.
ٔتٍن ن ننأه (عب ن ن نندالعشٖش ,دّ ن ن نناد; القطن ن ننٗ  ,ستى ن ن نند )2008 ,وٕ ن ن ننٕ
اصتذلاتٗذٗ ٛا٧وَ الغذا ٟ٘يف العامل العزل٘ وَ وٍرٕر اص٦و٘ أعنارا فٗنْ اىل
ا٧وَ الغذا ٟ٘يف اإلصن( ً٦ا ان اِٗي ن أ٧لٗنات) ٔدالن ٛا٧ونَ الغنذا ٟ٘النيت أٔ ن
فّٗننا الذلال ن لننل ا٧وننَ ٔالغننذا ٟ٘لع٦انن ٛزدٖننٔ .ٛانند ٌننااػ الٕ ننع اذتننال٘
ل٨و ننَ الغ ننذا ٟ٘لالع ننامل العزل نن٘ ست ننددا ال ننٕاردات ٔالص ننادرات الشراعٗ نن ٛالعزلٗ ننٛ
ٔالاذننٕ ٚالغذاٟٗننٔ ٛأصننبالّا,

ىننا سنندد العٍا ننز الزٟٗضننٗ ٛإلصننذلاتٗذٗ ٛا٧وننَ

الغذا ٟ٘العزل٘ اليت تةع اإلٌضاُ اشلندف ا٧صناظ ل٨ونَ الغنذأ ,ٟ٘تز نش عمنٜ
سٖاد ٚاإلٌتاز ٔتزعٗد ا٥صتّ٦كٔ ,اسٗا ٞا٧ر

ا ٕات ٔتٕفرل وٍنا اصنتجىار ٙيف

اجمل نناه الشراع نن٘ٔ ,ت ننٕفرل التكٍٕلٕدٗ ننا الشراعٗ ننٔ ,ٛأ نند عم نن ٜأِىٗ نن ٛا٥ص ننتقزار
الضٗاص٘ ٔا٥اتصادٔ ٙتقٕٖ ٛالتعأُ لل الدٔه العزلٗ.ٛ
 1ـ  )3مبسزات البحث :سضمل عمىٍا مل جتز دراصات وتةصصن ٛلتشمٗنن و٤عنزات
ا٧وننَ الغننذا ٟ٘لمنندٔه اإلصنن٦وٗ ٛيف زتنناه اٌتنناز اذتبننٕب ٔالمشننًٕ,

ىننا أعننزٌا

صننالق ا ٍِنناك العدٖنند وننَ الدراصننات ارتا نن ٛلننا٧وَ الغننذأ ٟ٘لكننَ

ننن وٍّننا

ٖعاجل ا ٕ ٕ يف صنٗاق ستندد لنبع

الندٔه ٔستندٔد ٚيف وازداتّنا ٔمل تتطنزق

لغننكن ٔا ن لتشمٗننن و٤عننزات ا٧وننَ الغننذا ٟ٘لمنندٔه اإلصنن٦وٗ ٛأٔ ستنن ٜالنندٔه
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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الزاٟد ٚيف ِذا اجملاهٔ .لالتال٘ ,فإُ ٍِاك ساد ٛواص ٛاىل دراص ٛحتمٗمٗٔ ٛافٗ ٛن
انندر اإلوكنناُ ن وننَ انن٦ه سصننز أ نندل انندر

كننَ وننَ البٗاٌننات ارتا نن ٛلننا٧وَ

الغذا ٟ٘يف الدٔه اإلص٦وٗٔ ٛاا  ٛيف زتاه اٌتاز اذتبٕب ٔالمشًٕ.
 1ـ  )4أهداف البحث :يهدف البحث إلى:

 .1التعزف عم ٜا ااِٗي ا زتبطن ٛلنا٧وَ الغنذأ ,ٟ٘وغنكم ٛا٧ونَ الغنذاٟ٘
ٔوإًّ الاذٕ ٚالغذا.ٟٛٗ
 .2حتدٖد ا٧لعاد ا٥اتصادٖٔ ٛا٥دتىاعٗٔ ٛالضٗاصٗ ٛل٨وَ الغذا.ٟ٘
 .3حتمٗن و٤عزات ا٧وَ الغذا ٟ٘لمدٔه اإلص٦وٗ.ٛ
 .4الن ننزاس دٔر ا ن ننٕارد ا تاسن نن ٛيف الن نندٔه اإلصن نن٦وٗ ٛعادتن نن ٛوغن ننكم ٛا٧ون ننَ
الغذا.ٟ٘
 ٔ .5ع ا٩لٗات ال٦سو ٛلتاعٗن لزاور التٍىٗ ٛات الصنم ٛلنا٧وَ الغنذاٟ٘
يف الدٔه اإلص٦وٗ.ٛ
 .6اص ننتة٦ص الٍت نناٟر العاو نن ٛلمبش ننح ٔاص ننتٍتاز أِىٗ نن ٛحتمٗ ننن و٤ع ننزات
ا٧وَ الغذا ٟ٘لمدٔه اإلص٦وٗ.ٛ
 1ـ  )5فسضيات البحثٖ :ضنتٍد ِنذا البشنح عمن ٜفز نٗ ٛالنيت ٖتٕانع البناسجُٕ أُ
ٖتىة

عٍّا حتمٗن و٤عزات ا٧وَ الغذا ٟ٘لمدٔه اإلصن٦وٍِٗ :ٛناك نعل يف

و٤ع ننزات ا٧و ننَ الغ ننذا ٟ٘لالٍض ننب ٛلم نندٔه اإلص نن٦وٗٔ ٛاا نن ٛيف زت نناه اٌت نناز
اذتبٕب ٔالمشًٕ ٌتٗذ ٛلضٕ ٞاصتةداً ا ٕارد ا تاس ٛلغكن أوجن.
 1ـ  )6منهجياااة البحاااث :اعتىنند الب نناسجُٕ عم نن ٜالتشمٗننن الٕ ننا٘ لبٗ نناُ ٔاا ننع
و٤عزات ا٧وَ الغذا ٟ٘يف الدٔه اإلص٦وٗٔ .ٛلقند ٔادّنت البناسجل نعٕلات يف
اذتصننٕه البٗاٌننات اإلسصننا ٟٛٗلمنندٔه اإلص نن٦وٗ ٛالننيت ختننص القطننا الشراع نن٘
ٔلنا٧اص وٕ ننٕ ا٧وننَ الغننذا ٟ٘يف زتناه اٌتنناز اذتبننٕب ٔالمشننًٕٔ ,ني اعتىنناد
اسصاٟٗات وٍرى ٛالغذأ ٞالشراع ٛالدٔلٗٔ ٛالدراصات الصادر ٚعٍّا ٔاليت ٌغنزت
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يف ا٧عننٕاً ٔ ,2008 ,2007 ,2006أ مننمل تم ن
ٔلكٍّننا لننالز ي وننَ ل ن

اإلسصنناٟٗات تٍتّنن٘ يف العنناً ,2004

تعطنن٘ و٤عننزا كننَ ا٥صننتااد ٚوٍننْ يف حتمٗننن لع ن

ا ٤عننزاتٔ ,انند اصننتةدً البنناسجُٕ اإلسصنناٟٗات اذتدٖجننٛ
دٕاٌمل

مىننا أوكننَ ل ن

يف

جرل ٚوَ البشح.

 1ن  )7اإل ار العاً لمبشحٖ :تةىَ البشح العٍا ز ا٧صاصٗ ٛالتالٗ:ٛ
 .1ا قدؤ ٛتتةىَ:
* لٗاُ وغكم ٛالبشح ٔأِىٗتْ.
* الدراصات الضالق.ٛ
* ودلرات البشح.
* أِداف البشح.
* فز ٗات البشح.
* وٍّذٗ ٛالبشح.
 .2التعزٖل لٕااع ا٧وَ الغذا ٟ٘يف الدٔه اإلص٦وٗ.ٛ
 . 3ا٧لع ن نناد ا٥اتص ن ننادٖٔ ٛا٥دتىاعٗ ن ننٔ ٛالضٗاص ن ننٗ ٛل٨و ن ننَ الغ ن ننذا ٟ٘يف ال ن نندٔه
اإلص٦وٗ.ٛ
 .4حتمٗن و٤عزات ا٧وَ الغذا ٟ٘لبع

الدٔه اإلص٦وٗ ٛالزاٟد ٚيف ِذا اجملاه.

 .5ا ٕارد ا تاس ٛعادت ٛوغكم ٛا٧وَ الغذا ٟ٘يف الدٔه اإلص٦وٗ.ٛ
 .6الٍتاٟر ٔالتٕ ٗات.
 )2وإًّ ا٧وَ الغذاٖ :ٟ٘تٍأه وإًّ ا٧وَ الغنذا ٟ٘تعنارٖل عدٖندٚ
تٍطمن أصاصنا وننَ أِىٗنن ٛا ٕ ننٕ الننذ ٙأاننذ ٖمقنن ٜاِتىاونا ٔاصننعا لعنند أُ أاننذ
الذل ٗننش عمنن ٜا٧وننَ الضٗاصنن٘ ٔالعضننكز ٙوكاٌنن ٛلننارسٔ ٚونن٤ثز ٚعم ن ٜصٗاصننات
البمداُ ات العذش الغذأ .ٟ٘ونَ ثني تطنٕرت العدٖند ونَ الدراصنات النيت عادتنت
وٕ ٕ ا٧وَ الغذأ ,ٟ٘تعددت تعارٖاْ لتااذ ا٥جتاِات التالٗ:ٛ
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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أ ) ا٧وَ الغذا ٟ٘عم ٜوضتٕ ٝالدٔل.ٛ
ب) ا٧وَ الغذا ٟ٘عم ٜوضتٕ ٝالازد.
دن) ا٧وَ الغذا ٟ٘عم ٜوضتٕ ٝاجملتىع.
د) ا٧وَ الغذا ٟ٘عم ٜوضتٕ ٝاإلامٗي.
ِن) ا٧وَ الغذا ٟ٘العا ٘.
ٔصٍشأه اعطا ٞتٕ ٗ أٔ تعزٖل ستدد لكن وٍّا.
أ ) ا٧ون ننَ الغن ننذا ٟ٘عمن نن ٜوضن ننتٕ ٝالدٔلن ننٖٔ :ٛعن ننين ان نندر ٚالدٔلن نن ٛعمن نن ٜتن ننٕفرل
ا٥ستٗادات الغذا ٟٛٗلكافن ٛالضنكاُ عمن ٜوندار الضنٍ ,ٛسٗنح تكنُٕ أصنعار الضنمع
الغذا ٟٗنن ٛوتٍاص ننٗ ٛو ننع دا ننٕه الض ننكأُٖ .ع ننين ِ ننذا التعزٖ ننل :الع ننز
لمغذا ٞيف

ا ض ننتىز

ن أٖاً الضٍ .ٛسٗح تكُٕ أصنعار الغنذا ٞوٍضنذى ٛونع دانٕه الضنكاُ

اىل داٌمل تٕفز القدر ٚعم ٜاشُ الغذا ٞيف شتاسُ وٍاصب ,ٛاىل داٌمل القدر ٚعمٜ
ٌقن الغنذا ٞونَ أونا َ ارتنشُ اىل أونا َ ا٥صنتّ٦ك لتشقٗن العنز

النداٟي

ٔالٕٗو٘ لمغذأ ٞعز ْ لمضكاُ.
ب ) ا٧وننَ الغننذا ٟ٘عمنن ٜوضننتٕ ٝالاننزدٌٔ :عننين لننْ انندر ٚالاننزد يف اذتصننٕه عمننٜ
استٗاداتننْ الغذاٟٗنن ٛالةننزٔرٖ٧ ٛدأ ٞادباتننْ ٔاحملافرنن ٛعمنن ٜننشتْ ٔاوت ٦ننْ
ا٥ستٗادات.

لمدان ا ٍاصمل الذ ٙعتق عزا ٞتم

د نن) ا٧وننَ الغننذا ٟ٘عمنن ٜوضننتٕ ٝاجملتىننعٌٔ :عننين لننْ انندر ٚاجملتىننع الٕاسنند يف
تنٕفرل أ نندل انندر

كننَ وننَ الغننذا٧ ٞلٍاٟننْ ٔتمبٗنن ٛاستٗادنناتّي الغذاٟٗنن ٛلصننٕرٚ

تتٍاصنمل ٔوندا٦تّئٍِ .نا ٌعنين أُ اجملتىنع ٖنٕفز الغنذا ٞلا٥عتىناد عمن ٜونٕاردٓ
الذاتٗ ٛوَ ان٦ه اصنتغ٦ه ا٧وجنن لتمن

ا نٕارد ,لاإل ناف ٛاىل تمبٗن ٛالنٍقص يف

اإلٌتنناز وننَ انن٦ه ا٥صننترلاد وننَ الضننٕق النندٔل٘ عننَ زٖ ن وبادلنن ٛالانناٟ

يف

اإلٌت نناز الشراع نن٘ احملم نن٘ يف سال نن ٛحتقق ننْ أٔ ل نندفع وب ننال أا ننز ٝوص نندرِا ننرل
القطا الشراع٘.
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د ) ا٧وَ الغذا ٟ٘عم ٜوضنتٕ ٝاإلامنٗئٖ :قصند لنْ اٗناً لمنداُ عدٖند ٚيف اامنٗي
ٔاسد لإسداخ عىمٗ ٛالتكاون يف اإلٌتاز الشراع٘ سٗح ٖتي تباده الضمع الشراعٗٛ
لل لعةّا البع

لتشقٗ ا٧وَ الغذا ٟ٘ا طمٕب ٧لٍاِ ٞذا اإلامٗي.

ِن) ا٧وَ الغذا ٟ٘العا ٌ٘ٔ :عين لنْ اِتىناً العنامل ونَ ان٦ه ا ٍرىنات الدٔلٗنٛ
ا ةتما ٛلتٕفز ا٧وَ الغذا ٟ٘لمبغزٖٔ ٛاانذلا الندلاور ال٦سون ٛلنذل ٔ ,العىنن
عم ٜتٕفرل التىٕٖن ال٦سً شلأ ,القٗاً لالدراصات اليت تضاعد الكنجرل ونَ البمنداُ
يف حتدٖد صبن جتأس وغك٦ت أونَ الغنذا ٞفّٗنأٖ .عنزف ا٧ونَ الغنذا ٟ٘العنا ٘,
سضمل تعزٖل و٤مز الغذا ٞالعا ٘ ٖتشق ا٧وَ الغذا ٟ٘العا ٘ عٍدوا ٖتىتنع
البغن ننز

افن ننٔ ٛيف

ٗ ن ننع أ٧ان ننات لان ننزص اذتص ن ننٕه و ن نَ الٍن نناسٗتل ا ادٖ ن ننٛ

ٔا٥اتص ننادٖ ٛعم نن ٜأ ذٖ ننٛ
ٔتٍاصننمل أ ٔااّ نني

افٗ ننٔ ٛص ننمٗىٔ ٛوغذٖ نن ٛتم ننت ساد نناتّي التغذٖٔ ننٛ

نن٘ ٖعٗغ ننٕا سٗ ننا ٚوٕف ننٕر ٚالٍغ ننا ٔالص ننش( ٛالا ننأ.)2007 ,

ٖٔاا ننذ واّ ننًٕ ا٧و ننَ الغ ننذا ٟ٘لع نندا ااتص ننادٖا ٖة ننع لع ننل ا٥عتب ننار أُ العذ ننش
الغذا ٟ٘يف دٔل ٛوا ,تكُٕ لْ اٌعكاصات صمبٗ ٛعم ٜا ٗشاُ التذار ٙلتم

الدٔل,ٛ

وَ ا٦ه سٖادٌ ٚصٗمل الٕاردات الشراعٗ ٛيف زتىن الٕاردات الكمٗ.ٛ
ٖٔ٤د ٙالعذش الغذا ٟ٘ا صنشٕب لةنعل اإلوكاٌٗنات ا٥اتصنادٖ ٛلمدٔلنٛ
اىل تاننااي وغننكم ٛا٧وننَ الغننذأ ٟ٘سٖنناد ٚتاثرلاتّننا الضننمبٗ ٛعمنن ٜااتصنناد الدٔلننٛ
ا عٍٗ نن,ٛ

ننا ٖتطم ننمل العى ننن لاص ننتىزار لٕ ننع الضٗاص ننات الشراعٗ نن ٛاشلادف نن ٛاىل

البشننح عننَ اوكاٌٗنن ٛا ٥تاننا ٞالننذات٘ انندر اإلوكنناُ عننَ زٖ ن اصننتغ٦ه ا ننٕارد
ا تاسنن ٛلتٌتنناز الشراعنن٘ يف تم ن

الدٔلنن ٛلافةننن

سٖننادٔ ٚتٍن النٕ ا٥ستٗادننات الغذاٟٗننٔ ,ٛتصنندٖز الانناٟ

انناٚٞ

كٍنن ,ٛتضننتذٗمل اىل

وننَ الضننمع الشراعٗنن ٛالننيت

تتص ننل اٗ ننشٌ ٚض ننبٗ ٛيف اٌتادّ ننأ ,ا٥ص ننتااد ٚو ننَ وٕاردِ ننا ا الٗ نن ٛا تشقق نن ٛيف
اصننترلاد الننٍقص الننذ ٙمل ٖننتىكَ اجملتىننع وننَ اٌتادننْ ستمٗ ناأِ ,ننذا وننا صتنندٓ
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وتشققن نا يف سال نن ٛوالٗشٖ ننا ٔاٌدٌٔٗض ننٗا ٔتز ٗ ننا لغ ننكن ا نناص و ننَ ل ننل ال نندٔه
اإلص٦وٗ.ٛ
اُ حتقٗ ا ٥تاا ٞالذات٘ ٖ ٥عنين عندً التعاونن ونع العنامل ارتنارد٘,
لننن ٖعننين تٍىٗنن ٛا ننٕارد الشراعٗننٔ ٛتطننٕٖز اإلٌتنناز الشراعنن٘ لافةننن سالننٛ
ٔا ٥تاا ٞالذات٘ ٖرن سالٌ ٛضبٗ ٛتتىجن لتٕفرل أ دل ادر

كٍنن.ٛ

كَ وَ ا ٍتذات

الشراعٗ نن ٛا ٍتذ نن ٛستمٗن ناا ِٔ ,ننٕ ٖ ٥ع ننين ا٥عتى نناد عم نن ٜال ننذات يف ت ننٕفرل

اف ننٛ

ا٥ستٗاد ننات الغذا ٟٗنن ٛستمٗن ناا ,ا ٕٖ ٥د نند لم نند ٔاس نند ٖتىت ننع لّ ننذٓ الص ننا ,ٛا
تضتٕرد

ٗنع البمنداُ الكنجرل ونَ الضنمع الشراعٗنٛ

ةنزٔرات ذاٟٗن ٛومشن ٛونَ

الضٕق الدٔل٘ ,ر ي مٗالشِا يف اٌتاز الكجرل وَ الضنمع الشراعٗنٔ ٛتصندٖز الاناٟ
وٍّا اىل ِذا الضٕقٔ ,لذل

ٖكُٕ وٗشاٌّا التذار ٙالشراع٘ وٕدباا.

ٖٔع ننين ا اّ ننًٕ ا طمن ن ل ٦تا ننا ٞال ننذات٘ ا نندر ٚاجملتى ننع عم نن ٜحتقٗن ن
ا٥عتىاد الكاون عم ٜالذات ٔعم ٜا ٕارد ٔاإلوكاٌٗات الذاتٗ ٛا تاس ٛيف اٌتاز

ن

استٗاداتْ الغذاٟٗن ٛستمٗناا .نرل أُ ا ٥تانا ٞالنذات٘ لّنذا ا عٍنٖ ٜرنن وإّون ا
ٌرزٖنا فقن ا ٔ ٥دننٕد لننْ عمنن ٜأر

الٕااننعٍِٔ ,ننا تنندلس لعن

التضننا٥٣ت سٕلننْ

ٔوٍّا:
أِ .ن كَ  ٙ٧لمد وَ البمداُ حتقٗ ِذا الٍٕ وَ اإل تاا ٞالذات٘ ؟
ب .وا ٌضب ٛحتقٗ ا٧وَ الغذا ٟ٘؟
دن .وا ِ٘ بٗع ٛالرزٔف ا ٍااٗ ٛاليت حتدد وٕزلٗ ٛاإلٌتناز الشراعن٘ لا قارٌنٛ
وع بٗع ٛا٥صتّ٦ك ا ضتىز لمغذا ٞعم ٜودار الضٍ ٛ؟
اُ اإلدال نن ٛعم نن ِ ٜننذٓ التض ننا٥٣ت تغ ننرل لع نندً ٔد ننٕد لم نند و ننَ البم ننداُ
ٖضتطٗع أُ عتق ا ٥تاا ٞالذات٘ يف تمبٗ ٛاستٗاداتْ الغذا ٟٛٗلا٥عتىاد عمنٜ
اوكاٌٗاتننْ الشراعٗنن ٛالذاتٗنن ٛلننا عٍ ٜا طم ن الننذ ٙأعننزٌا الٗننْٔ ,لكٍننْ ٖضننتطٗع أُ
ٍٖننتر أ نندل انند

كننَ وننَ استٗاداتننْ الغذاٟٗننٔ ,ٛعمنن ٜأصنناظ لن  ,فننإُ القننٕه
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لتشقٗ ا٧وَ الغذا ٙ٧ ٟ٘لمد وَ البمنداُ لا٥عتىناد عمن ٜونٕاردٓ ا تاسنٖ ٛرنن
ل

ٌضبٗا ٖٔزتب

لاإلدال ٛعم ٜالتضا٣ه الجالح ,سٗنح تن٤ثز الرنزٔف ا ٍااٗنٛ

يف أ ٙلمنند وننَ البمننداُ يف حتدٖنند

ىٗننٌٕٔ ٛعٗنن ٛاإلٌتنناز الشراعنن٘ لتنناثرل العاوننن

ا ننٕزل٘ سٗ ننح ٍٖ ننتر ستص ننٕه وع ننل يف وٕص نني يف الض ننٍ ٛدُٔ ا ٕاص نني ا٧ا ننز,ٝ
فإٌتنناز القى ن ٍٖننتر يف فصننن ٔاسنند وننَ الضننٍ,ٛ

ننذل

ا٧رسِٔ ,كننذا لالٍضننبٛ

لبقٗنن ٛاحملا ننٗن الشراعٗنن ٛيف سننل ٖكننُٕ اصننتّ٦ك ارتبننش ٔا٧رس ٔلقٗنن ٛاحملا ننٗن
الشراعٗ ٛعم ٜودار الضٍ,ٛ

ا ٖتطممل اِ٥تىاً لتطٕٖز ٔسٖاد ٚاإلٌتاز الشراع٘ يف

ا ٕصنني احملنندد لكننن ستصننٕهٔ ,سٖننادٔ ٚحتضننل اننشُ ا ٍتذننات الشراعٗنن ٛاةنناسُ
حتننافع عمنن ٜإا ننّا الغذاٟٗننٔ ٛمكبننَ وننَ تمبٗنن ٛا٥ستٗادننات ا٥صننتّ ٛٗ ٦يف
ن أٖاً الضٍ.ٛ
اُ عنندً انندر ٚالبمنند عمنن ٜحتقٗ ن ا ٥تاننا ٞالننذات٘ لتمبٗنن ٛاذتادنن ٛوننَ
ٗع احملا ٗن الشراعٗ ٛاعٍآ ا طم ٖتطممل اصترلاد الٍقص النذ ٙعتصنن يف
لعن

الضننمع الشراعٗنن ٛوننَ لمننداُ أاننزٔ ٝاااونن ٛع٦اننات جتارٖنن ٛوضننتقز ٚتةننىَ

اصتىزار تدف الضمع الشراعٗ ٛاليت عتتادّأ .عمْٗ ,فإٌْ ٔ ٥دٕد  ٥تاا ٞاتن٘
وطم ن عتق ن أوننَ ننذا ٟ٘وطم ن  ,لننن كننَ القننٕه لٕدننٕد ا تاننا ٞاتنن٘ ٌضننت,
عتق ن أوننَ ننذاٌ ٟ٘ض ننتٔ .وننَ ٍِننا صتنند أُ لإوك نناُ النندٔه اإلصنن٦وٗ ٛاعتى نناد
الغاٖ ,ٛاصٕ ا يف عنن ٔدنٕد عنزٔف

التعأُ ا غذلك فٗىا لٍّٗا لتشقٗ تم

وٍااٗنن ٛوتباٍٖننٔ ٛوٕاصنني اٌتادٗنن ٛشتتمانن ,ٛسٗننح ٖقننع الكننجرل وٍّننا يف ا ٍطقننٛ
ا عتدل نن ٛالغ ننىالٗٔ ٛأا ننز ٝتق ننع يف وٍطق نن ٛان ن ا٥ص ننتٕأ ٞأا ننز ٝيف ا ٍطق ننٛ
ا عتدل نن ٛادتٍٕلٗ ننٔ .ٛتع ننأُ البم ننداُ اإلص نن٦وٖٗ ٛة ننع س نندا لمتبعٗ نن ٛالقاٟى نن ٛيف
زتاه اصترلاد الغذا ٞوَ الدٔه الكدل.ٝ
ٔوَ ِذا ا ٍطم  ,فإٌْ لتشقٗ ا٧وَ الغذا ٙ٧ ٟ٘لمد وَ البمداُ  ٥لد
وَ تٕافز الغزٔ ا٧صاصٗ ٛالتالٗ:ٛ
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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ٔ .1فز ٚالضمع الشراعٗ ٛاليت عتتادّا ألٍا ٞاجملتىع.
 .2اصتىزارٖ ٛعز

الضمع يف الضٕق عم ٜودار الضٍ.ٛ

 .3أُ ٖضننتطٗع ا ننٕا َ عننزا ٞساداتننْ وننَ الضننمع لتننٕفرل داننن وٍاصننمل لننْ
كبٍْ وَ ل
ٔيف وتٍأه

أ ٙأُ تكُٕ أصعار الغذا ٟٛٗوتٍاصب ٛونع الندان الانزدٙ
ن عةص.

ٌٔتٗذ ٛاِ٥تىاً لا٧وَ الغذا ٟ٘عّد اإلٌتاز الشراع٘ يف العامل تطٕرات
ن برل ٚد ننداا ,سٗننح تٕص ننع واّننًٕ ا٧و ننَ الغننذا ٟ٘لٗتذ ننأس اِ٥تىنناً لالكىٗ ننات
ا ٍتذن نن ٛاىل اِ٥تىن نناً لن ننادتٕدٔ ٚالٍٕعٗن نن ٔ ٛن ننىاُ الغن ننزٔ الصن ننشٗ ٛا طمن ننٕب
تٕافزِننا يف الغننذا ,ٞسٗننح أ ننبشت مجننن دننٕاس وننزٔر لمضننمع الغذاٟٗنن ٛيف الضننٕق
النندٔل٘ٔ ,أ ننب اِ٥تىنناً لاونناُ الغننذا ٞعتتننن أ٧لٕٖنن ٛيف صٗاصننات

ٗننع دٔه

العامل ,اليت أاذ العدٖد وٍّا ٖتذأس اصتعىاه ا ةصالبات الصنٍاعٗٛ

ا٧زلندٚ

الكٗىأٖ ننٔ ,ٛاص ننتةداً ا بٗ نندات اذتغ ننزٖٔ ,ٛستا ننشات الٍى ننٕٔ ,لاحملافر نن ٛعم ننٜ
العمنل اذتٗنٕاٌ٘ لصنااتْ العةنٕٖٔ .ٛاند أجتّنت لمنداُ

نجرل ٚاىل سٖناد ٚاإلٌتناز

الشراع٘ ٔحتضل اات الضمع الشراعٗ ٛا ٍتذٔ ٛاعتىاد أصمٕب الشراع ٛالعةٕٖٛ
اليت تعتىد ا٧صط العمىٗ ٛالتالٗ:ٛ
أ .اعتىاد ٌراً الدٔرات الشراعٖٗٔ ,ٛعين تعاامل سراع ٛستصٕه وغذ ٙلمذللن ٛلعند
ستصٕه زتّند شلنأٌ ,رناً الندٔرات الشراعٗن ٛالنذ ٙاند ٖكنُٕ لنج٦خ أٔ
صننبع صننٍٕات ٔلعةننّا ٖصننن اىل اثٍنن ٜعغننز صننٍ,ٛ

نط أٔ

ننا ٖضنناعد يف ننىاُ اصننتىزار

اصٕل ٛالذلل.ٛ
ب .اعنناع ٛاصننتةداً شتماننات احملا ننٗن ٔالضننىاد اذتٗننٕاٌ٘ٔ ,الٍباتننات البقٕلٗنن,ٛ
ٔا٧زلد ٚارتةزأ ,ٞا ةماات العةٕٖ ٛيف اإلٌتاز الشراع٘ ,لاعتبارِا شتصنبات
لدٖمن ٛعنَ ا٧زلنند ٚالكٗىأٖن ٛاندر اإلوكنناُ نرل أُ لن

ٖ ٥عننين ا٥صنتغٍا ٞعننَ

ا٧زلد ٚالكٗىأٖ ٛيف اإلٌتاز الشراع٘ يف الٕات اذتا ز ٌّاٟٗاا.
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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دن .اصتةداً ا٧صالٗمل البٕٗلٕدٗ ٛيف وكافش ٛا٩فات ٔا٧وزا
لذل

الٍباتٗٔ ,ٛتنشداد

اصٕل ٛالذللٔ ,ٛاحملافر ٛعم ٜالعٍا ز الغذأ ٟٛٗاذتد وَ تناثرل ا٩فنات

اذتغزٖٔ ٛا٧وزا

الٍباتٗ.ٛ

ٔوَ ا٧صنالٗمل ا٧انز ٝا ضنتةدو ٛيف سٖناد ٚاإلٌتناز الشراعنِ٘ ,نٕ أصنمٕب
التكجٗننل الشراعننٖ٘ٔ :عننين ا٧صننمٕب الننذٖ ٙةننىَ تكجٗننل العاٟنند لضننبمل تز ٗننش
اصتةداً عٍا ز اإلٌتناز الشراعن٘ يف ٔسند ٚا ضناسٛ
ِذٓ الٕسد ٚسٖادٚ

نا ٖن٤د ٙاىل سٖناد ٚاٌتادٗنٛ

برل.ٚ

 )1 – 2تع ننارٖل ا٧و ننَ الغ ننذا :ٟ٘لق نند عّ ننزت تع ننارٖل عدٖ نند ٚل٨و ننَ الغ ننذاٟ٘
اٌطمقت

ٗعّا وَ سقٗقٛ

ُٕ اذتصٕه عمن ٜالغنذا ٞونَ أِني ا غنا ن النيت

تٕادننْ البغننزٖ ٛننٕاه سٗاتّننا وٍننذ لنند ٞارتمٗقننٔ ٛذتنند ا ,ُ٩فكنناُ اشلنني الننزٟٗط
لتٌضنناُ ,اذتصننٕه عمنن ٜالغننذا ٞلغننقْٗ الٍبننات٘ ٔاذتٗننٕاٌ٘ ا٧وننز الننذ ٙأد ٝاىل
ا تغاف الشراع ٛيف ٔاد ٙالزافدَٖ ابن تضع٥ ٛف صٍ ٛابن ا ٗ٦د ,لعدِا تٕدْ
اإلٌضاُ اىل رعاٖ ٛاذتٕٗاٌات ا٩لٗأ ٛتزلٗتّنا ,لّندف نىاُ أوٍنْ الغنذا ,ٟ٘ا ٥
ٖضتطٗع اإلٌضاُ العٗػ لدُٔ ذأ .ٞعمْٗ فإُ ٌقص الغذا ٞجن وغكم ٛتٕادْ
البغننزٖ ٛيف ا ا نن٘ ٔاذتا ننزٔ ,أ ننبشت وننَ أِنني ا غننا ن الننيت تٕادننْ شتتمننل
اذتكٕ وات ٔالدٔه ,فّن٘ ستن اِتىناً ادتىٗنع ٔوصندر لت نطزالات ٔا غنا ن
الننيت تٕادننْ شتتمننل اجملتىعننات الننيت تعنناٌ٘ وننَ وغننا ن ا٧وننَ الغننذأ .ٟ٘وننَ
التعارٖل الزٟٗض ٛل٨وَ الغذا ٟ٘ا٧ت٘:
 اُ ا٧وَ الغذاٖ ٟ٘عين اندر ٚاجملتىنع عمن ٜتنٕفرل ا٥ستٗادنات ا٧صاصنٗٛ
وَ الغذا ٞلمىٕا ٍل ٔ ,ىاُ سد أدٌ ٜوَ تم

ا٥ستٗادات ٔلاٌتراً

عننَ زٖ ن اٌتنناز الضننمع الغذاٟٗنن ٛستمٗ ناأ ,تننٕفرل سصننٗمٛ

افٗنن ٛوننَ

عا ٟنندات الص ننادرات ٥ص ننتةداوّا يف اص ننترلاد و ننا ٖم ننشً لض نند ال ننٍقص يف
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اإلٌتنناز احملمنن٘ (الننذات٘) لنندُٔ أ ٙتعقٗنندات أٔ ننغٕ ات وننَ أ ٙوصنندر
اُ (الصٕرٖ .)1990 ,ٙتةىَ ِذا التعزٖل وا ٖم٘:
 .1اِ٥تىنناً لتشضننل اإلٌتنناز الشراعنن٘ احملمنن٘ لتننٕفرل الكننجرل وننَ
ا٥ستٗادن ننات الغذاٟٗن نن ٛاصٕ ن نا ا٧صاصن ننٗٔ ,ٛحتقٗ ن ن فن نناٟ
بادلتْ لالضٕق الدٔل٘ لالضمع الشراعٗ ٛاليت  ٥تٍتر ستمٗاا.
 .2اُ تٕفرل الٍقص يف الغذا ٞعَ زٖ ا٥صترلاد ٖتطمنمل اٌضنٗاب
وٍتري ٔسزالٖ ٛدُٔ أ ٙتّدٖد وَ دٔه أاز.ٝ
ٌٔر ننزا ض ننٔ٤لٗ ٛالدٔل نن ٛيف ننىاُ ا٧و ننَ الغ ننذإ ٟ٘ا ٍّٗ ننا فق نند ع ننزالف
ا٧وَ الغذا ٟ٘لا٩ت٘:
 ادر ٚالدٔل ٛعم ٜتٕفرل ا٥ستٗادات الغذا ٟٛٗالةزٔرٖ ٛلكاف ٛالضنكاُ يف
اذتا٥ت اذتزدٔ ٛالطار ٟٛا٥صتجٍا.ٟٛٗ
 اندر ٚالدٔلن ٛعمنن ٜتنٕفرل أِنني الضنمع الغذاٟٗنن ٛا٥صنتذلاتٗذٗ ٛلمضننكاُ يف
ٔات اذتاد ٛلالكىٗٔ ٛا٧صعار ا ٍاصبل (عبند العشٖنش; القطنٗ ,)2008 ,
أٔ ٖعنزف لاٌننْ (سضنمل ا صنندر ٌاضنْ) :تننٕفرل الغنذا ٞالكننايف لةنىاُ سٗنناٚ
ننشٗٔ ٛوٍتذ نن ٛدتىٗ ننع ا ننٕا ٍل يف

ٗ ننع أ٧ا نناتٔ .و ننَ التع ننارٖل

ا ّىنن ٛل٨وننَ الغننذا ,ٟ٘تعزٖننل وٍرىنن ٛالغننذأ ٞالشراعنن ٛالدٔلٗنن( ٛالاننأ,
 ِٔ )2007ن ننٕ :أُ ا٧و ن ننَ الغن ن ننذاٖ ٟ٘ع ن ننين تن ن ننٕفز اإلوكاٌٗ ن نن ٛالاٗشٖأٖن ن ننٛ
ٔا٥اتصننادٖٔ ٛا٥دتىاعٗنن ٛلكافنن ٛالبغننز لمشصننٕه عمنن ٜالغننذا ٞالكننايف
ٔالص ننش٘ ال ننذ ٖ ٙنن٤وَ العٍا ننز الغذا ٟٗنن ٛالة ننزٔرٖ ٛلمقٗ نناً لاعالٗ ننات
اذتٗا ٚالصشٗ.ٛ
لقنند أثبت ننت ا٧س ننداخ ٔالتذننارب ا تتالٗ نن ٛلع نندً اوكاٌٗنن ٛحتقٗنن ا٧و ننَ
الغذا ٟ٘لبمد وعل لا٥عتىاد عم ٜلمد از ٔ .ىا فغمت
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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يف ا ننار وٍرىنن ٛالتذننار ٚالعا ٗنن ٛذتنند ا ُ٩يف ننىاُ ا٧وننَ الغننذا ٟ٘أٔ وضنناعدٚ
البمداُ الٍاوٗن ٛات العذنش الغنذأ ,ٟ٘عمنت ا اأ نات ا تعمقن ٛلتشزٖنز التذنارٚ
الشراعٗ ٛوضتىز ٚاىل ٔاتٍا ِذا دُٔ أُ حتق أِدافّا.
 )2 – 2ا٧وننَ الغننذا ٟ٘اإلصنن٦و٘ :اُ تٍننأه ا٧وننَ الغننذا ٟ٘اإلصنن٦و٘ ٖ ٥عننين
ٔ ع تعزٖاات اا  ٛعَ ا٧وَ الغذا ٟ٘لعٗد ٚعَ تمن
الاقننز ٚالضننالقٔ ٛلكٍٍننا ضتننأه أُ ٌمقنن٘ لع ن

التعنارٖل النيت ٔردت يف

الةننٕ ٞانندر تعم ن ا٧وننز لٍرننزٚ

اإلص ً٦اىل أوَ الغذأ ٞأثزٓ يف سٗا ٚاجملتىع اإلص٦و٘.
لقد أثار الكجرل وَ ا اكزَٖ ا٥اتصادٖل وٍنذ عّند ا درصن ٛا٥اتصنادٖٛ
الك٦صٗكٗٔ ٛستٕٖ ٜوٍا ِذا اىل وغكمٌ ٛقص الغذأ ٞاوكاٌٗن ٛونٕت ا ٖ٦نل ونَ
البغز لضبمل ِنذا النٍقصٔ ,تعند ٌرزٖن ٛالضنكاُ النيت ٔ نعّا الكناَِ الدلٖطناٌ٘
والج ٕظ يف القنزُ الجناوَ عغنز ونَ الٍرزٖنات النيت تٍألنت لن ٔ .يف عناً 1968
ت ننمل الع ننامل الب نناٖٕلٕد٘ ا ع ننزٔف (ل ننٕه اٖ ننزجل) يف

تال ننْ الغ ننّرل (القٍبم ننٛ

الضننكاٌٗ )ٛلقنند اٌتّننت وعز نن ٛتننٕفرل الغننذا ٞلمذىٗننع لالاغننن التنناً ٔصننٗعاٌ٘
العننامل يف الضننبعٍٗٗات وننَ القننزُ العغننزَٖ وننَ اجملاعننات ٔوننٕت وٖ٦ننل البغننز
لضننبمل ,عمنن ٜالننز ي وننَ أ ٙلزٌنناور انند ٌبنندأٓ الٗننًٕ لتانناد ٙل ن

ٔ .اصننتىزت

ٗشات ِذا العامل لغاُ ِذا ا ٕ نٕ ستن ٜأٌنْ يف  1970سنذر ونَ استىناه ونٕت
 65ومٗنُٕ ونَ البغنز (اونزٖكٗل لالتشدٖند ٔأرلعنن ٛلٖ٦نل ونَ لقٗن ٛصنكاُ العننامل
لل صٍيت (ٔ ,)1989 – 1980مل حتدخ أ ٙوَ تٕاعات ِذا العامل ا تغاٟى,ٛ

ىنا

اُ اذتاه وع تٕاعنات ونالجٕظ ا تغناٟىْ أٖةناا .فبنالز ي ونَ أُ صنكاُ العنامل
اد تةاعإا وٍذ اذتزب العا ٗ ٛالجاٌٗ ٛاىل الٗنًٕ ,فنإُ اٌتناز الغنذا ٞاند تةناعل
ث٦خ وزات.
ٔيف ِذٓ اٖ٧اً تٍطم ٌاط الصٗشات ٔلكٍّا أان تغا٣وا ونَ الصنٗشات
الضالق ,ٛسٗح تغرل دراصات وٍرى ٛالغذأ ٞالشراع ٛالدٔلٗ ٛاىل أُ:
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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 .1ضتٕ  25ومُٕٗ َ وَ الذلل ٛارتصب ٛتتعنز

لمنشٔاه صنٍٕٖا لاعنن

عٕاون التعزٖ.ٛ
 .2لضن ننبمل سٖن ننادات الضن ننكاُ ٔستدٔدٖن نن ٛا٧را ن نن٘ الصن نناذت ٛلمشراع ن ننٛ
ص ننتٍكىػ سص نن ٛالا ننزد و ننَ ا٧را نن٘ الص نناذت ٛلمشراع نن ٛو ننَ 0.85
ِكتار اىل ِ 0.4كتار سمٕه عاً .2010
 .3اُ ارتاننا ا٧ص ننعار الشراعٗ نن ٛيف الض ننٍٕات ا٧ا ننرل ٚص ننتكُٕ ل ننْ ٌت نناٟر
ص ننمبٗ ٛعم نن ٜا نندر ٙٔ ٚال نندان احمل نندٔد يف اذتص ننٕه عم نن ٜالض ننمع
الغذا.ٟٛٗ
 .4اُ تٕد ننْ الك ننجرل و ننَ البم ننداُ ,اصٕ ن نا البم ننداُ ا تقدو نن ٛسراعٗن نا
الٕ ٖ٥ننات ا تش نندٔ ٚالدلاسٖ ننن ٔالص ننل ٔاشلٍ نند ٔ رلِ ننا اىل اٌت نناز
الٕا ننٕد اذتٗ ننٕ ٙص ننٗ٤د ٙاىل الت نناثرل الض ننمت عم نن ٜا٧و ننَ الغ ننذاٟ٘
العا ٘.
ٔلالز ي

ا صب اإلعار ٚالْٗ وَ تغا٣وات ٔتصنٕرات صنمبٗ ٛجتنآ ا٧ونَ

الغ ننذا ٟ٘يف دٔه الع ننامل ا ةتما نن ٛظت ننمل أٌٍ ٥ض نن ٜأُ ا٧رساق وق نندر ٚو ننَ ارت ننال
صبشاٌْ ٔتعاىل لكن شتمٕااتْ ٔوٍّا البغز ,سٗنح دعنن ارتنال عنش ٔدنن ا٧ر
وضتقزا لتٌضاُ اىل سل لقٕلْ تعاىلٔ( :امٍا أِبطٕا لعةنكي لنبع
يف ا٧ر

وضتقزا اىل سل) (صٕر ٚالبقز ,ٚأ .)36 ٖٛ٩يف ِذٓ ا٧ر

صبشاٌْ ٔتعاىل ا٧إات يف أرلع ٛأٖاً فق تكا٘ البغنزٖٛ

عندٔ ٔلكني
ادر ارتال

ٗعنا اىل ونا عنا ٞا

صبشاٌْ ٔتعاىلٔ :دعن فّٗا رٔاص٘ وَ فٕاّا ٔلارك فّٗأ ,اندر فّٗنا أإاتّنا يف
أرلعنن ٛأٖنناً صننٕا ئ ٞلمضنناٟمل (صننٕر ٚفصننمت ,اٖ٩ننٔ .)10 ٛيف ِننذٓ ا٧ر
ا٧رساق لمٍاظ لقٕلْ تعاىلٔ( :دعمٍا لكي ا٧ر

أاننزز ا

وعاعا ٔالضىا ٞلٍاٞئٔ ,أٌشلٍا ونَ

الضننىا ٞو نناٞئ ,فاازدٍ ننا لننْ و ننَ الجىننزات رسا نا لك نني ف نن ٦جتعمننٕا

أٌ نندادا ٔأٌ ننتي

تعمىُٕ(ص ننٕر ٚالبق ننز ,ٚا ٖ٩نن .)22 ٛاىل إل ننْ تع نناىل يف ص ننٕر ٚتب نناركٔ( :دع ننن لك نني
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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لننٕ٥ا فاوغننٕا يف وٍا بّننا ٔ مننٕا وننَ رساننْ ٔالٗننْ الٍغٕر(صننٕر ٚتبننارك,

ا.)7 ٖٛ٩
ٔانند سرننت الضننٍ ٛالٍبٕٖنن ٛالغننزٖا ٛعمنن ٜاِ٥تىنناً لالشراعننٔ ٛحتضننٍّٗا,
سٗح ٖقٕه الزصٕه م ٜا عمْٗ ٔصمي (وا وَ وضمي ٖشر سرعنا أٔ ٖغنزظ زصنا
فٗا ن وٍْ رل أٔ اٌضاُ أٔ لّٗى ٛا٥

اُ لْ لْ دا ( )ٛنشٗ وضنمي.)215 ,

ٔإلْ م ٜا عمْٗ ٔصمي (فٖ ٦غزظ ا ضمي زصناا ,فٗا نن وٍنْ اٌضناُ ٔ ٥دالنٛ
ٔ ٥رل ا٥

اُ لْ دا ٛاىل ًٖٕ القٗاو( )ٛعٗض.)2005 ,ٜ

ٔاد اِتي ارتماا ٞالزاعدُٔ لالشراعٔ ٛتطٕٖزِنا ٔاسٗنا ٞا٧ر
ارتمٗانن ٛعىننز لننَ ارتطنناب ر نن٘ ا عٍننْ يف تٕدّٗاتننْ لننبع

سٗنح ٖقنٕه

ٔ٥تننْ (أُ ا انند

اصتةماٍا عم ٜامقْ لٍضد شلي دٕعتّئٌ ,ضذل عٕرتّي ٌٕٔ ,فز شلي سزفتّي)...
(الٍالمض٘ .)2009 ,فإُ ِذا القٕه ٖده ماوا عم ٜاِتىاً اإلص ً٦لا٧وَ الغذاٟ٘
ٔاِ٥تىنناً لنناوَ الكضننأ ٞتننٕفرل فننزص العىننن لمىضننمىل لتننٕفرل النندان الننذٙ
ٖمننشوّي لٌ٦انناقٔ .لتغننذٗع التٕصننع يف سراعنن ٛا٧ر

ٔا٥صننتااد ٚوٍّننا يف اٌتنناز

احملا ٗن الشراعٖٗ ٛقٕه الزصٕه م ٜا عمْٗ ٔصمي (وَ أسٗا أر نا وٗتنْ فّن٘
لننْ) (ا٧سادٖننح الٍبٕٖنن .)215 ,ٛفاذتنندٖح ٖننده عمنن ٜأُ ا٧سٗننأ ٞحتقٗن التٍىٗننٛ
ٔعىنار ٚا٧ر

امننا ِنٕ ِندف ونَ أِنداف ا ضنمىل لغنز

سٖناد ٚاإلٌتناز الشراعن٘

ٔتطٕٖزٓ لةىاُ أوَ ذا ٞا ضمىل ٔتٕفرل فزص العىن ال٦سو ٛشلي.
اُ اصتعزا ٍا نا ٔرد أعن ٓ٦ونَ اِتىناً القنز ُ ٔالضنٍ ٛالٍبٕٖنٔ ٛارتماناٞ
الزاعدَٖ لتطٕٖز الشراعٔ ٛسٖاد ٚراع ٛا٧را ن٘ الشراعٗن ٛلةنىاُ ا٧ونَ الغنذا,ٟ٘
ٔيف الٕات النذ ٤ٖ ٙند فٗنْ اإلصن ً٦عمن ٜأُ ا٧رساق لٗند ا صنبشاٌْ ٔتعناىل ,ا٥
أُ لن

ٖ ٥عننين عنندً اِتىاوٍننا لالعىننن ٔتطننٕٖزٓ ,فننا ٖب نارك يف العىننن ٔعتننح

عمْٗ ,سٗح ا ُ اِ٥تىناً لالعىنن ٔالعىنن الشراعن٘ ٔتطنٕٖز اإلٌتناز الشراعن٘ ٔسٖنادٚ
ىٗاتْ ٔحتضل ٌٕعٗاتْ ٔتٕفرل الغذا ٞلمىضمىل جن ٔادبا دٍٖٗا وَ ٔادبات
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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ا ض ننمىل جت ننآ لعة ننّي ال ننبع ,

ننا ٖتطم ننمل و ننَ ا ض ننمىل التع ننأُ ٔالتكاو ننن

ا٥اتصنناد ٙلننل دٔشلنني ذتننن وغننك٦ت الغننذا ٔ ٞننىاُ أوننٍّي الغننذا ٟ٘دُٔ التنناثز
لضٗاصننات استكننار تصنندٖز الغننذا ٞوننَ النندٔه الزأزلالٗنن ٛالكنندلٔ ٝارتةننٕ اىل
عزٔ تم

الدٔه اليت  ٥تٍاصمل تطمعات ٔصٗاصات البمداُ اإلص٦وٗ.ٛ

اُ وغن ننكم ٛالعذن ننش يف اٌتن نناز الغن ننذا ٞا تٍاوٗن نن ٛيف العن ننامل اإلصن نن٦و٘ لن ننْ
اٌعك نناظ ص ننمت عم نن ٜالتٕدّ ننات التٍىٕٖ نن٥ ٛاتص ننادٖات ال نندٔه اإلص نن٦وٗٔ ٛع نندً
ا نندرتّا عم ننٔ ٜل ننٕز التص ننٍٗع ٔالتكٍٕلٕدٗ ننا اذتدٖج ننٔ ,ٛا ننعاف ااتص ننادٖاتّا يف
ا ٍافضننٔ ٛالٍىننٕٔ ,تننزتب وغننكم ٛالعذننش لغٗنناب التعننأُ ا٥اتصنناد ٙلننل النندٔه
اإلص٦وٗٔ ٛاات٦ف صٗاصاتّا ا ةتما ,ٛاصٕ ا الضٗاص ٛا٥اتصادٖٔ ٛلةىٍّا
صٗاصننات التٍىٗنن ٛا٥اتصننادٖٔ ٛا٥دتىاعٗنن ٛيف العننامل اإلصنن٦و٘ ,ر نني أُ ا٧وننٛ
اإلصنن٦وِٗ ٛنن٘ أو ننٔ ٛاسنند ِٔ ,ٚنن٘ اننرل أو نن ٛأازدننت لمٍ نناظ ,دعننن ا ص ننبشاٌْ
ٔتعاىل التعأُ لل ألٍاِٞا يف احل ا٧عىاه ِدفا ٔأصمٕلا لمشٗنا ,ٚلقٕلنْ تعناىل
(ٔتعإٌٔا عم ٜالدل ٔالتقٕ ٥ٔ ٝتعإٌٔا عم ٜاإلثي ٔالعندٔاُ) (صنٕر ٚا اٟند ,ٚاٖ٩نٛ
ٔ ,)2التعأُ لل ا ضمىل يف سن وغكم ٛالغذا ٞأٔ التقمٗن وَ سدتّا ,امننا جنن
تعأٌ ن ا عمنن ٜعىننن ارتننرل ,فّننٕ ٖعننين تننٕفرل اننٕت ا ضننمىل الننذِ ٙننٕ وننَ أعرنني
اِ٧ننداف الننيت صننعت الّٗننا الدٔلنن ٛاإلصنن٦وٗ ٛيف لداٖنن ٛعّنندِا الزاعنندٔ ٙعمننت
مجن ِادضا وضتىزا لكاف ٛالدٔه اإلص٦وٗ.ٛ
ٔلمتن ننذ رل ,اُ تكمان نن ٛالاذن ننٕ ٚالغذاٟٗن نن ٛيف الن نندٔه اإلصن نن٦وٗ ٥ ٛتن ننشاه
وزتاعن نن ٛدن ننداا ,فقن نند ٔ ن ننمت اٗىن نن ٛالاذن ننٕ ٚالغذاٟٗن نن ٛيف الن نندٔه اإلصن نن٦وٗ ٛاىل
( )30.879ومٗار دٔ٥ر يف عناً ( 2004لغنرلٔ .)2006 ,لنذل
وٕاسٌننات النندٔه اإلصنن٦وٗ,ٛ

فّن٘ تغنكن عب٠نا عمنٜ

ننا ٖتطمننمل تغننذٗع ا٥صننتجىارات يف زتنناه اإلٌتنناز

الشراعن نن٘ يف حتضن ننل ٔاصتصن نن ٦ا٧را ن نن٘ الشراعٗن ننٔ ,ٛتٍرن ننٗي اصن ننتغ٦ه ا ٗن ننآ
ٔاحملافرنن ٛعمّٗننا ٔ ,ننٗا  ٛاصننذلاتٗذٗ ٛعنناوم ٛلةننىاُ ا٧وننَ الغننذا ٟ٘لإٌتّنناز
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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اصننذلاتٗذٗ ٛالتٍىٗنن ٛا ضننتداؤ ٛتطننٕٖز وزا ننش البشننٕخٔ ,التنندرٖملٔ ,اصننتغ٦ه
رأظ ا نناه البغ ننزٔ ٙا ننال٘ لافة ننن

ا نناٚٞ

كٍ ننٔ ,ٛتط ننٕٖز ا ٤صض ننات الشراعٗ ننٛ

الصغرلٔ ٚا تٕصطٔ ٛاصتغ٦ه التكٍٕلٕدٗا الشراعٗٔ ,ٛتبناده ارتندلات لنل الندٔه
اإلص٦وٗ ٛيف اةاٖا ا٧ونَ الغنذاٗ ٔ ٟ٘اٗن ٛوٕادّن ٛحتدٖاتنْٔ ,الغنا ٞاذتنٕادش
ادتىز ٗ ٛعم ٜالضمع الشراعٗٔ ,ٛتطٕٖز أٌرىِ ٛذنز ٚوعا ضن ٛونَ ا دٍٖن ٛاىل
الزٖل لعد تٕفرل صبن العٗػ ٔحتضل ارتدوات يف الزٖل.
 ) 3اإلوكاٌٗ ننات ا تاس نن ٛلتٌت نناز الشراع نن٘ يف ال نندٔه اإلص نن٦وٗ :ٛتٍتغ ننز البم ننداُ
اإلص نن٦وٗ ٛعم نن ٜوض نناسات ٔاص ننع ٛو ننَ الع نناً ٔتق ننع يف وٍ ننا

ٔأا ننالٗي وٍااٗ ننٛ

وتباٍٖ ننٔ ,ٛتت ننٕفز يف العدٖ نند و ننَ البم ننداُ اإلص نن٦وٗ ٛوقٕو ننات لتط ننٕٖز اإلٌتن ناز
الشراع٘ ٔوَ ِذٓ ا قٕوات:
 ) 1- 3ا٧را ن نن٘ الشراعٗن نن :ٛتتبن نناَٖ الن نندٔه اإلصن نن٦وٗ ٛيف وضن نناسات ا٧را ن نن٘
الشراعٗٔ ٛلكٍّا متم

أرا ٘ سراعٗ ٛكَ أُ تضتغن يف سٖناد ٚا٧را ن٘ ا شرٔعنٛ

فعن٦ا ,ا ا وننا تّٗننات اإلوكاٌٗننات الننيت تضنناعد عمنن ٜلن ٔ ,وننَ أِىّننا اإلوكاٌٗننات
ا الٗ.ٛ
ٔيف عىنًٕ البمننداُ اإلصنن٦وٗ ٛتبمن وضنناسات ا٧را نن٘ الصنناذت ٛلمشراعننٛ
 )37999( ٦ألننل ِكتننار(الٕ َ,)2008 ,
( )226977ألننل ِكتننار ٖننشر وٍّننا فع ن ا
ٖعننين ٔدننٕد وضنناسات

ننبرل ٚدنندا  ٥سالننت دُٔ اصننتغ٦ه سراعنن٘ٔ .تتىٗننش لع ن

الدٔه اإلص٦وٗ ٛلكدل ا ضاسات الشراعٗ ٛا تٕفز لدّٖا,

ىا ِٕ وٕ

ددٔه راي (ٌ )1ضب ٛا ضاسات ا شرٔع / ٛا ضاس ٛالكمٗ ٛيف لع
البمد اإلص٦و٘

أدٌآ.

الدٔه اإلص٦وٗٛ

ا ضاس ٛالشراعٗ/ ٛ

ا ضاس ٛا شرٔع ٛفع٦ا

ألل ِكتار

 /ألل ِكتار

ٌٗذزٖا

28200

2650

% 9.4

تز ٗا

23826

2553

% 10.7

اساضتاُ

21535

136

% 0.64

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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لا ضتاُ

21302

658

%3

اٌدٌٔضٗا

20500

13100

% 64

الضٕداُ

16223

420

% 2.6

اٖزاُ

14234

2002

% 14

ا صدر :ادتدٔه وَ اعداد الباسجل.
ٗنع البمننداُ اإلصن٦وٗٔ ٛلنندُٔ اصننتجٍاٞ

سٗنح ٖغننرل ادتندٔه أعنن ,ٓ٦اُ

مل تضتطع لعد اصتغ٦ه اوكاٌٗاتّا الشراعٗ ٛا تاس ٛلدّٖا ,سٗح  ٥سالت ٍِالن
ننبرل ٚلمتٕصننع يف اصتصننٔ ٦سراعنن ٛأرا نن٘ ددٖندٔ ٚوننَ أِنني البمننداُ

اوكاٌٗننات

اإلص٦وٗ ٛا٩ت٘:
ددٔه راي (ٌ )2ضب ٛا٧را ٘ الشراعٗ ٛا شرٔع ٛفع٦ا/زتىٕ وضاس ٛا٧را ٘
الصاذت ٛلمشراع ٛيف لمداُ اص٦وٗ ٛشتتار.ٚ
الدٔلٛ

وضاس ٛا٧را ٘ الصاذتٛ

وضاس ٛا٧را ٘ ا شرٔع ٛفع٦ا

اإلص٦وٗٛ

لمشراع ٛألل ِكتار

ألل ِكتار

لٍغ٦دٖػ

8084

400

%5

أفغاٌضتاُ

7910

130

% 1.6

ا غزب

7867

885

% 11.2

ادتشاٟز

7662

530

%7

العزاق

5300

290

% 5.5

وال٘

4634

40

% 0.86

صٕرٖا

4542

810

% 17.8

أٔسلكضتاُ

4475

350

% 7.8

الضعٕدٖٛ

3592

193

% 5.4

الضٍغاه

2355

45

% 1.9

تز ىا صتاُ

1850

65

% 3.5

تز ٗضتاُ

1325

55

% 4.1

الصٕواه

1022

20

% 1.9

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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حتمٗن و٤عزات ا٧وَ الغذا ٟ٘يف الدٔه اإلص٦وٗٛ

ادتدٔه وَ اعداد الباسجل.
ٌ٦س ن ننع
اإلص نن٦وٗٔ ,ٛاُ

ن ننذل  ,و ن ننَ ادت ن نندٔه را ن نني ( ,)2أُ العدٖ ن نند و ن ننَ البم ن ننداُ
اٌ ننت متمن ن

وض نناسات  ٥ل نناظ لّ ننا و ننَ ا٧را نن٘ الص نناذتٛ

لمشراع ن ,ٛا ٥أُ ا٧را نن٘ ا ضننتغم ٛفع ن٦ا يف عىمٗننات اإلٌتنناز الشراعنن٘ ,مجننن ٌضننبٛ
ٗ٠م ٛددا ونَ تمن

ا ضناسات ,سٗنح أُ ِنذٓ الٍضنب ٛالةنٗ٠م ٛاند تزأسنت لنل

 % 0.86يف وال٘ % 1.9ٔ ,يف الضٍغاه ٔالصٕواه % 3.5ٔ ,يف تز ىٍضتاُ % 4.1ٔ ,يف
از ٗضتاُ ٔٔ ,مت يف صنٕرٖا اىل ,% 17.8

نا ٖعنين ٔدنٕد اوكاٌٗنات

نبرل ٚدندا

وننَ ا٧را نن٘ الصنناذت ٛلمشراعنن ٛمل تضننتغن لعنندٔ ,اُ لاإلوكنناُ اصننتغ٦ه وضنناسات
ا افٗ ٛددٖد ٚوَ ا٦ه التعأُ ا٥اتصناد ٙلنل البمنداُ اإلصن٦وٗ ,ٛفبند٥ا ونَ
التٕدْ اىل لمداُ رل اص٦وٗ ٛلغزا ٞا٧را ٘ ٔسراعتّا وَ ابن الدٔه اإلص٦وٗٛ
ات الإاٟ
الاننٕاٟ

ا الٗ .ٛفا٧فةنن ا٥صنتجىار ا باعنز ونَ ابنن الندٔه اإلصن٦وٗ ٛات

ا الٗنن ٛيف اجملنناه الشراعنن٘ ,أٔ اٌغننا ٞالصننٍادٖ التٍىٕٖنن ٛلغننز

تٕصننٗع

راعنن ٛا٧را نن٘ ٔاصننتغ٦شلا لاصننالٗمل سراعٗنن ٛسدٖجنن ٛوننَ عنناٌْ ا ضنناعد ٚيف تطننٕٖز
الشراعنن ٛيف البمنند الننذ ٙعتصننن فٗننْ ا٥صننتجىارٔ ,تغننغٗن أعننداد لٗضننت امٗمنن ٛوننَ
العننا مل عننَ العىننن ٔ ,ننىاُ انندر وٍاصننمل وننَ الضننمع الشراعٗنن ٛلمبمنند ا ضننتجىز
سصننٕلْ عمنن ٜتمن

الضننمع وننَ اصننتجىاراتْ يف لن

البمنند لمىضنناعد ٚيف ننىاُ

أوٍْ الغذا.ٟ٘
 )2 – 3اص ننتةداوات ا ٗ ننآ ٔا٧را نن٘ الشراعٗ نن ٛيف ال نندٔه اإلص نن٦وٗ :ٛاُ ال نندٔه
اإلص٦وٗ ٛتتالل يف
ا زٖٔ ٛلدّٖا ,فٍّال

ىٗات ا ٗآ ا ٕدٕد ٚلدّٖا ٔ ذل
لمداُ تتىتع لٕدٕد

أ مبّا لمٍغا الشراع٘ٔ ,أان وَ ل

يف وضاسات ا٧را ٘

ىٗات دٗد ٚوَ ا ٗآ اليت غتصص

يف الٍغا ا ٍشل٘ أٔ الٍغنا الصنٍاع٘.

ٌٔ٦سع يف ادتدٔه أٖةن ا عنش ٛا ٗنآ يف عندد ونَ الندٔه اإلصن٦وٗٔ ,ٛلكنَ ا ا ونا

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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ني تٍرٗي اصتغ٦ه ا ٗآ ٔاحملافر ٛعمّٗا ٔاصتغ٦ه زق الز ٙاذتدٖج ٛكَ أُ
يف تٕصٗع راع ٛا٧را ٘ الشراعٗ ٛا ضتغم ٛفع٦ا.

ٖضاعد ل

ٖٔغرل ادتدٔه وَ دّ ٛأاز ٝاىل أُ ا٧را ن٘ الشراعٗن ٛا زٖٔن ٛيف البمنداُ
اإلص٦وٗ ٛلمضٍٕات ( 2001ن  )2003تكاد تكُٕ وضاستّا ثالت ٛمل تنتغرلٔ ,اُ سندخ
تغرل يف وضاس ٛا٧را ٘ ا زٖٔ ٛيف الدٔه اإلص٦وٗ ,ٛفّٕ لضٗ ددا ٖٔرّز عندً
اِ٥تىاً لتطٕٖز القطا الشراع٘ ٔسٖاد ٚا ضاسات الشراعٗ ٛا زٖٔ ٛاليت كنَ ونَ
ا٦ه اصتغ٦شلا ٔ ,ع ارتط ٔالدلاور الشراعٗ ٛوةىٌٕ ٛالتٍاٗذ ,فقند اسدادت
وَ سٕال٘  64.5ومٗنُٕ ِكتنار يف  2001اىل ضتنٕ  65.5ومٗنُٕ ِكتنار يف ٔ ,2002اىل
ضت ننٕ  67.1ومٗ ننُٕ ِكت ننار يف ( 2003الا ننأ ,)2007 ,أٌ ٙض ننب ٛسٖ نناد % 2.2 ٚيف ,2003
ٔلننالز ي وننَ

ننُٕ ٌضننب ٛالشٖنناد ٚيف ا٧را نن٘ الشراعٗنن ٛا زٖٔنن ٛامٗمنن ٛيف البمننداُ

اإلص٦وٗ ٛا ٥أٌّا أفةنن ونَ ا ضنتٕ ٝالعنا ٘ ,النذ ٙسادت فٗنْ وضناسات ا٧را ن٘
ا زٖٔ ٛيف  2002لٍضب ,% 0.78 ٛثي تٍااصت يف  2003لٍضب ٛن .% 0.05
 )3 – 3الضننكاُ ٔالضننكاُ الشراعٗننُٕٖ :بم ن عنندد صننكاُ النندٔه اإلصنن٦وٗ( ٛالاننأ,
 )2008يف  2004سدٔد  1.4ومٗار ٌضىٔ .ٛاد لمن عندد الضنكاُ النشراعٗل يف العناً
ٌاضننْ  459.280ومٗننُٕ ٌضننىٔ .ٛلننذل

تكننُٕ ٌضننب ٛالضننكاُ الننشراعٗل يف العنندد

اإل

ننال٘ لمضننكاُ سنندٔد ِٔ .% 37ننذا ٖعننين ارتاننا ٌضننب ٛالضننكاُ الننشراعٗل اىل

ا

ال٘ الضنكاُ يف الندٔه اإلصن٦وٗ ٛوقارٌن ٛلالندٔه ا تقدون ٛالنيت ٖ ٥شٖند فّٗنا

عدد الضكاُ الشراعٗل عَ  % 4.3يف اصنذلالٗا % 2ٔ ,يف ا اٌٗنا ٔ % 2.7يف فزٌضنأ ,يف
ٍدا ٔ ,% 2.2يف الٕٖ٥ات ا تشد.% 1.965 ٚ

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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ددٔه راي (ٌ )3ضب ٛالضكاُ الشراعٗل اىل ا

ال٘ عدد الضكاُ يف لمداُ وصدرٚ

الغذاٞ
العدد اإل

اصي الدٔلٛ

ال٘

عدد الضكاُ

ٌضب ٛعدد الضكاُ
ال٘ عدد

الشراعٗل/ا

لمداُ وتقدوٛ

لمضكاُ لا٩لل

الشراعٗل لا٩لل

اصذلالٗا

19913

853

4.2

ا اٌٗا

82526

1724

2

فزٌضا

60434

1659

2.7

ٍدا

31744

710

2.2

297043

8528

1.96

ا٧ردٍتل

38871

3585

9.2

الدلاسٖن

180645

25869

14.3

ٌٕٗسٖمٍدا

3904

325

8.3

الٕٖ٥ات ا تشدٚ
ا٧وزٖكٗٛ

الضكاُ %

لمداُ اذٓ لالٍىٕ

ا صنندر :ادتنندٔه وننَ اعننداد البنناسجل لا٥عتىنناد عمنن ٜاسصنناٟٗات وٍرىنن ٛالغننذاٞ
ٔالشراع ٛالدٔلٗ ٛن ددٔه الل 1ن سال ٛالغذا ٞيف العامل.
ٔا ن نناف ٛاىل لن ن ن

ف ن ننإُ الٍض ن ننب ٛيف لعن ن ن

ننا٧ردٍتل ٔالدلاسٖننن ٔثٕٗسٖمٍنندا

البم ن ننداُ ا٩ا ن ننذٓ ل ن ننالٍىٕ

اٌننت  % 8.3 ,% 14.3 ,% 9.4عمنن ٜالتننٕال٘ .اُ

ِذٓ البمنداُ النيت أعنار الّٗنا ادتندٔه راني ( )3أعنِ ,ٓ٦ن٘ أ جنز البمنداُ ا صندرٚ
لمضمع الشراعٗ ٛا٧صاصٗٛ

اذتبٕب ٔا٧رس ٔالضكز ٔالمشًٕ … اخل.

 .1اجملىٕعنن ٛأ٧ىلٔ :تكننُٕ فّٗننا ٌضننب ٛعنندد الضننكاُ الشراعٗل/العنندد اإل

ننال٘

لمضننكاُ سنندٔد تننذلٔا وننَ  %0.8ن ٔ %4.1تغننىن البشننزَٖ ,اطننز ,الكٕٖننت ,لبٍنناُ,

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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البٕصن ننٍ ,ٛلٗض ن ننأ ,لٍض ن ننب ,% 4.1ٔ % 2.8ٔ % 1.5ٔ % 0.9 ٔ % 0.8 ٛلك ن ننن وٍّ ن ننا عم ن ننٜ
التٕال٘.
 .2اجملىٕع نن ٛالجاٌٗ ننٔ :ٛتك ننُٕ فّٗ ننا ٌض ننب ٛع نندد الض ننكاُ الشراعٗل/ا
الضكاُ سدٔد  % 10أٔ أان ٔتةني

ننال٘ ع نندد

ن٦ا ونَ الضنعٕدٖ ,ٛا٧ردُ ,فمضنطلٔ ,الٍضنبٛ

 % 10.1ٔ ,%10ٔ ,% 7.6لكن وٍّا عم ٜالتٕال٘.
 .3اجملىٕعنن ٛالجالجننٔ :ٛتكننُٕ فّٗننا ٌضننب ٛعنندد الضننكاُ الننشراعٗل  /ا
الض ننكاُ س نندٔد  % 23ن ٔ ,% 25تغ ننىن

ننال٘ عنندد

نن٦ا و ننَ والٗشٖ ننا ٔ اسااض ننتاُ ٔت ننٌٕط

ٔادتشاٟننز ٔاز ٗشصننتاُ ٔاٖننزاُ ٔأ رلٗذنناُ ٔأٔسلكضننتأُ ,لٍضننمل ,% 23 ,% 18 ,% 15
 % 25 ,% 25 ,% 24.5 , % 23.4عم ٜالتٕال٘.
 .4اجملىٕعنن ٛالزالعننٔ :ٛتكننُٕ فّٗننا عنندد الضننكاُ الشراعٗل/ا
سن نندٔد ( % 26ن ٔ )% 35تةن نني

ننال٘ عنندد الضننكاُ

ن ن٦ا ون ننَ البمن ننداُ التالٗن نن ,ٛصن ننٕرٖا ,تز ٗن ننا,

ادٗكض ننتاُ ,تز ىاص ننتاُ ,ا غ ننزب ,وص ننزٔ ,لٍض ننب,% 31.8 ,% 31 ,% 28.3 ,% 26 ٛ
 % 34 ,% 33.5 ,% 33.4عم ٜالتٕال٘.
 .5اجملىٕعنن ٛارتاوضننٔ :ٛتكننُٕ فّٗننا ٌضننب ٛعنندد الضننكاُ الشراعٗل/ا
الضكاُ سدٔد تذلأ لنل ا جنز ونَ  % 36اىل ٔ ,% 50تغنىن

ننال٘ عنندد

ن٦ا ونَ وٕرٖتاٌٗنا,

أٌدٌٔضٗا ,الٗىَ ,لا ضتأُ ,لٍضب % 48.9 ,% 46.3 ,% 41.5 ,% 38.8 ٛعمن ٜالتنٕال٘
لكن وٍّا.
 .6اجملىٕع ٛا لضادصنٔ :ٛفّٗنا تكنُٕ ٌضنب ٛعندد الضنكاُ النشراعٗل أ جنز ونَ % 50
ٔتغىن

٦ا وَ لٍغ٦دٖػ ,اٌا ,الضٕداُ ,الضٍغاه ,والٍ٘ٗٗ ٔ ,ا ٔلٍضنب51.75 ٛ

 % 82 ,% 78.7 ,% 73 ,% 57.4 ,% 55 ,%عم ٜالتٕال٘.
ٔعمْٗ ,فإُ الضٗاصات الشراعٗ ٛاليت كَ ااذلاسّا شلذٓ البمداُ تتطمنمل
اعتىاد أصمٕب الشراعٛ

جٗا ٛالعىن ,سٗح اُ ل

ٖ ٥عنين عندً ا٥صنتااد ٚونَ

التكٍٕلٕدٗننا الشراعٗنن ٛا تطننٕر ٚيف سٖننادٔ ٚحتضننل وضننتٕٖات اإلٌتنناز الشراعنن٘ يف
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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الن نندٔه اإلصن نن٦وٗ,ٛ

حتمٗن و٤عزات ا٧وَ الغذا ٟ٘يف الدٔه اإلص٦وٗٛ

اصن ننتعىاه البن ننذٔر احملضالن ننٍ ٛلشراعن نن ٛاحملا ن ننٗن ا ةتمان ننٛ

ٔاصتةداً اٍ ٧اف ات اإلٌتادٗن ٛالعالٗن ,ٛصنٕاٞئ

ناُ لن

يف اإلٌتناز الٍبنات٘

أٔ اإلٌتاز اذتٕٗاٌ٘.
 )4 – 3اِ٥تىن نناً لاصن ننتةداً ٔتطن ننٕٖز التكٍٕلٕدٗن ننا الشراعٗن ننٖ :ٛرن ننن اِ٥تىن نناً
لاص ننتةداً التكٍٕلٕدٗ ننا الشراعٗ نن ِ ٛنندف ا أصاص ننٗ ا و ننَ أِ ننداف

ننن اجملتىع ننات

الشراعٗن نن ٛيف تٍىٗن نن ٛااتصن ننادٖاتّا .اُ ون ننَ عن نناُ ا٥صن ننتشٕا عمن نن ٜالتكٍٕلٕدٗن ننا
الشراعٗننٔ ٛاصننتةداوّا يف عىمٗننات اإلٌتنناز ٔالتضننٕٖ ٔالتصننٍٗع الشراعنن٘ تطننٕٖز
اإلٌتادٗٔ ٛاإلٌتاز الشراع٘ لغقْٗ الٍبات٘ ٔاذتٕٗاٌ٘ ٔ ىاُ وضتٕ ٝوناوُٕ ونَ
ا٧و ننَ الغ ننذا ٟ٘و ننَ ا نن٦ه اص ننتةداً ا٧ص ننالٗمل الشراعٗ نن ٛاذتدٖج ننٔ ٛاص ننتةداً
قٕٖنات ٔالبننذٔر احملضالننٍٔ ,ٛاعتىنناد أصنالٗمل النندٔرات الشراعٗننٔ ,ٛتٕصننٗع اصننتةداً
ا ال
ا كٍٍنن ٛالشراعٗننٔ ,ٛاعتىنناد ا٧صننالٗمل اذتدٖجنن ٛيف الننز ٙالننذٖ ٙةننىَ ا٥صننتةداً
ا٧وجننن لمىٗننآٔ ,حتقٗن اِ٧ننداف اإلٌتادٗنن ٛالشراعٗنن .ٛاصننتاادت النندٔه ا تقدوننٛ
وَ تز ٗش اصتةداً التكٍٕلٕدٗنا الشراعٗن ٛيف سٖناد ٚاٌتادٗن ٛاشلكتنار الٕاسند ونَ
شتتمننل أٌننٕا احملا ننٗن ا شرٔعنن ,ٛسٖننادات

ننبرل ,ٚوكبٍّننا وننَ حتقٗ ن فنناٟ

يف

اإلٌتنناز الشراعنن٘ ٔتصنندٖزٓ اىل ا٧صننٕاق العا ٗنن ,ٛلعنند أُ ننىٍت أوٍّننا الغننذاٟ٘
الٕ ين.
ٔلكَ أ ممل الندٔه اإلصن٦وٗ ٥ ٛسالنت تعناٌ٘ ونَ ختمنل
البشننح العمىنن٘ الشراعنن٘ ٖٔعننٕد صننبمل لن
الشراعٗ,ٛ

نبرل يف وٗنداُ

اىل امنن ٛا٧وننٕاه ا ةصصنن ٛلمبشننٕخ

ا عطن وَ تٕصٗع ا٧را ٘ الشراعٗ ٛا ضتغمٔ ,ٛعدً حتضنل اٌتادٗنٛ

ا٧را ٘ الشراعٗن ٛا ضنتغمٔ ,ٛختمنل اٌتادٗن ٛاذتٕٗاٌنات الشراعٗن ٛيف زتناه اٌتناز
المش ننًٕ ٔا٧لب نناُ ٔ ننرل لن ن

و ننَ ا ٍتذ ننات اذتٕٗاٌٗ نن ٛا٧ا ننزٔ .ٝع ننن التٕص ننع

الزأص٘ يف عىمٗات اإلٌتاز الشراع٘ يف الدٔه اإلص٦وٗ ٛوتةمااا ,ا ناف ٛاىل لن ٞ
عىمٗات اصتص ٦ا٧را ٘.
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ٔتزتكنش الشراعنن ٛيف النندٔه اإلصن٦وٗ ٛيف ا ٧مننمل عمنن ٜصنٗادٌ ٚرنناً وشرعننٛ
العاٟمنن ٛات ا ضنناسٔ ٛاإلوكاٌٗننات احملنندٔدٗ ٔ ,ٚنناب عننز ات اإلٌتنناز الشراعنن٘ ,يف
أ ممل الدٔه اإلص٦وٗ,ٛ

ا سدَّ وَ تٕصٗع ٌٔغز اصتغ٦ه التكٍٕلٕدٗا الشراعٗن,ٛ

إلرتاا التكالٗل اليت ٖ ٥ضنتطٗع أُ ٖتشىمنّا ا نشار لةنابل ٛدامنْ.

نا ٖتطمنمل

اصّاً الدٔل ٛا باعز يف ٌغز ٔاصنتةداً التكٍٕلٕدٗنا يف ا ٗنداُ الشراعن٘ٔ ,اعتىناد
صٗاصننات وٍاصننب ٛلمبشننح العمىنن٘ الشراعنن٘ ٔ ,ننٗا  ٛارتط ن ٔالنندلاور ال٦سوننٛ
لذل  ,ا اف ٛاىل تٕفرل التضّٗ٦ت ٔاإلوكاٌٗات ا الٗ ٛلمكٕادر البشجٗٔ ٛحتضل
وضتٕ ٝدإشلي.
اُ اِ٥تى نناً لالبش ننح العمى نن٘ الشراع نن٘ ٌٔغ ننز ٔاص ننتةداً تطبٗقات ننْ يف
وٗنادَٖ اإلٌتنناز الشراعنن٘ ا ةتمانن ٛوننَ عناٌْ ا ضنناعد ٚيف حتضننل اإلٌتنناز الشراعنن٘
وَ سٗح الكي ٔالٍنٕ ٔ نىاُ وضنتٕ ٝوٍاصنمل ونَ ا٧ونَ الغنذأ ,ٟ٘ونَ العٕاونن
الضمبٗ ٛاليت ت٤ثز يف ِذا اجملاه ا٩ت٘:
 - 1ام نن ٛأع ننداد الب نناسجل ٔا ةت نندلات البشجٗ نن ٛالشراعٗ نن ٛيف أ م ننمل ال نندٔه
اإلص٦وٗ.ٛ
 - 2اطتاننا

ختصٗصننات البشننح العمىنن٘ ٔوٍننْ البشننح العمىنن٘ الشراعنن٘

ىَ ا ٕاسٌات ا الٗ ٛيف الدٔه اإلص٦وٗ.ٛ
 - 3عدً وضاِى ٛالقطا ارتاص يف وٗداُ البشٕخ الشراعٗ.ٛ
ٗ - 4اب ا٥صتجىار يف وٗداُ البشٕخ الشراعٗ.ٛ
 - 5اٌعداً التٍضٗ لل ا زا ش البشجٗ ٛالشراعٗ ٛيف الدٔه اإلص٦وٗ.ٛ
 )5 – 3التىٕٖن ا٥صتجىار الشراعٖ٘ :تىٗش القطنا الشراعن٘ لةنعل اِ٥تىناً لنْ
و ننَ اب ننن ا ض ننتجىزَٖ ٔ لن ن

لة ننةاو ٛرأظ ا نناه الجال ننت يف اإلٌت نناز الشراع نن٘,

ٔاةننٕ ِ ننذا اإلٌتنناز لمر ننزٔف الطبٗعٗنن ٛوباع ننز ,ٚيف الٕاننت ال ننذ ٙحتتنناز فٗ ننْ
عىمٗات اإلٌتاز الشراعن٘ لغنقْٗ الٍبنات٘ ٔاذتٗنٕاٌ٘ اىل التىٕٖنن النذٖ ٙضناعد يف
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اصتن نناس ٔتٍاٗن ننذ ِن ننذٓ العىمٗن نناتٌٔ .رن ننزا ٥طتان ننا

دان ننٕه ا ن ننشارعل يف الن نندٔه

اإلص٦وٗ ,ٛفإٌّي رل اادرَٖ عم ٜمٕٖنن عىمٗناتّي اإلٌتادٗنٔ ,ٛحتضنل وضنتٕٝ
ا٧دا ٞالشراع٘ ٔاٌ٥ااق عم ٜوتطمبات تٕفرل التكٍٕلٕدٗا الشراعٗ ٛاذتدٖجن,ٛ

نا

ٖعين ختمل اإلٌتاز الشراع٘ ٔعندً ادرتنْ عمن ٜتمبٗن ٛوتطمبنات ا٧ونَ الغنذا ٟ٘يف
الدٔه اإلص٦وٗ,ٛ

ا ٖتطممل ا٩ت٘:

 .1اٌغا ٞلٍٕك شتتص ٛلاإلازا

الشراع٘ٔ ,وٍ القزٔ

لإاٟند روشٖن ٛأٔ

ل نندُٔ فٕا ٟنند تاا ننذ عم نن ٜعاتقّ ننا تض ننمٗل ا ننشارعل ل ننالقزٔ

ال٦سو ننٛ

لتىٕٖن ٌغا اتّي اإلٌتادٗ ٛالشراعٗ.ٛ
 .2تعشٖننش اوكاٌٗننات البٍن

اإلصنن٦و٘ لمتٍىٗننٔ ٛو٤صضننات اإلاننزا

التالعننٛ

لن ننْٔ ,دعن نني تٕدّاتن ننْ يف ا ضن نناِى ٛيف لٍن ننا ٞا غن ننارٖع التٍىٕٖن نن ٛيف الن نندٔه
اإلص٦وٗ.ٛ
 .3اعتى نناد صٗاص نن ٛاا ننزا

يف اجمل نناه الشراع نن٘ و ننَ ع نناٌّا تعشٖ ننش ٔحتض ننل

ا ِ٧ننداف اإلٌتادٗ ننٔ ٛالتض ننٕٖقٗ ٛالشراعٗ ننٔ ٛوتالع نن ٛاٌا نناق أٔ اص ننتةداً
تم

القزٔ

يف تٍاٗذ ا ٧زا

اليت ااذل ت وَ أدمّا.

 ) 6 - 3اااونن ٛع٦اننات جتارٖنن ٛوضننتقز ٚوننع البمننداُ ا صنندر ٚلمغننذا :ٞاُ اااوننٛ
ع٦اننات جتارٖنن ٛوضننتقزٖ ,ٚعتنندل وننَ ا قٕوننات ا٧صاصننٗ ٛلةننىاُ ا٧وننَ الغننذاٟ٘
عم ٜأ ٥ختةع لمرزٔف ل٨سداخ الضٗاصٗ ٛاليت تٍغنا لنل فنذلٔ ٚأانز ٔ ,ٝلن
لةىاُ ا ودادات ذا ٟٛٗوضنتقز ٚونَ الندٔه ا ٍتذن ٛلمغنذأ ,ٞعندً تعنز

ا٧ونَ

الغذا ٖٛ٧ ٟ٘تّدٖداتِ ,ذا ونَ دّنٔ ,ٛونَ دّن ٛأانز ٝتتطمنمل الةنزٔر ٚتغنذٗع
التذار ٚالبٍٗٗٔ ٛوٍّا التذار ٚالشراعٗ ٛلل الدٔه اإلص٦وٗ ٛا ةتمان ,ٛا  ٥تنشاه
التذار ٚالبٍٗٗ ٛلل الدٔه اإلص٦وٗ ٛمل تتعد لعند ٌضنب %8 ٛونَ ا

نال٘ التذنارٚ

ارتاردٗ ٛاإلص٦وٗ.ٛ
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اُ الةزٔر ٚا ٕ ٕعٗ ٛتقتة٘ اِتىاً البمداُ اإلص٦وٗ ٛلتطنٕر التبناده
التذار ٙفٗىا لٍّٗا ,اصٕ ا يف اجملاه الشراع٘ .وَ ا٦ه التا ٗد عم ٜا٩ت٘:
أ .سٖ نناد ٚالق نندر ٚالتٍافض ننٗ ٛلمىٍتذ ننات الشراعٗ نن ٛاإلص نن٦وٗ ٛيف ا٧ص ننٕاق احملمٗ ننٛ
العا ٗنن ٛعننَ زٖ ن تطننٕٖز اإلٌتنناز الشراعنن٘ لاعتىنناد تكٍٕلٕدٗننا سراعٗنن ٛوتطننٕرٚ
ٔا٥صتااد ٚوَ وبدأ ا ٗش ٚالٍضبٗ ٛيف ِذا اجملاه.
ب .ا٥رتقننا ٞلالع٦اننات ا٥اتصننادٖ ٛا تبادلنن ٛلننل النندٔه اإلصنن٦وٗ ٛاىل وضننتٕٝ
أفةن ٔاعتىاد أصمٕب التعأُ ا٥اتصاد ٙلل ِذٓ البمنداُ لةنىاُ وصناذتّا يف
عصننز التكننت٦ت ا٥اتصننادٖ ٛالعا ٗننٔ ,ٛالننتاكرل يف اوكاٌٗنن ٛاٌغننا ٞصننٕق اصنن٦وٗٛ
لتعشٖش ِذا التٕدْ.
د نن .الغنناٞ

افنن ٛالقٗننٕد ٔاذتننٕادش ادتىز ٗنن ٛالننيت تعٗ ن وننَ تنندف أٔ داننٕه

الضمع الشراعٗ ٛلل البمداُ اإلص٦وٗ.ٛ
 )4اإلٌتاز الشراع٘ (اٌتاز اذتبٕب ٔالمشًٕ) :سق اإلٌتاز الشراع٘ العا ٘ (ٔوٍنْ
اإلٌتاز الشراع٘ يف الدٔه اإلص٦وٗ )ٛمننٕا ومشٕعنا يف الٍصنل الجناٌ٘ ونَ القنزُ
العغننزَٖٔ .اطتاةننت أعننداد الننذَٖ ٖعننإٌُ ادتننٕ اىل الٍصننل وٍننذ صننبعٍٗٗات
القننزُ ا ا نن٘ (ا ٍرىنن ٛالعزلٗنن ٛلمتٍىٗنن ٛالشراعٗننٔ .)2008 ,ٛلقنند تباٍٖننت النندٔه
اإلصن٦وٗ ٛيف مننٕ اٌتادّنا الشراعن٘ لنل دٔلنٔ ٛأاننز ٝن ا ٥أُ ا٥جتنآ العناً ٖاانذ
ضتننٕ الشٖنناد ,ٚفالنندٔه الٍاوٗنن ٔ ٛننىٍّا النندٔه اإلصنن٦وٗ ٛانند سققننت أ مننمل ٌضننمل
الٍىننٕ يف اإلٌتنناز الشراعنن٘ ةتمننل الضننمع الشراعٗنن.ٛ

ىننا ٖغننرل اىل لن

دنندٔه

راي (.)4
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ددٔه راي ( )4وعده الٍىٕ العا ٗ ٛيف اإلٌتاز ةتمل الضمع الشراعٗٛ
لماذل 1961( ٚن )2005
الٍضمل ا  ٖٕٛ٠الضٍٕٖٛ

الضمع الشراعٗٛ

1976- 1961

1991- 1997

2005- 1992

2005- 1961

العامل

3.5

1.8

1.3

2.2

البمداُ الٍاوٗٛ

3.9

2.8

1.5

2.8

احملا ٗن

العامل

2.9

4.8

4.2

4.00

الشٖتْٗ

البمداُ الٍاوٗٛ

2.1

5.00

4.9

4.4

العامل

3.4

2.3

0.8

2.2

البمداُ الٍاوٗٛ

3.1

3.5

1.2

2.6

العامل

0.8

1.5

0.9

1.1

البمداُ الٍاوٗٛ

0.5

1.00

1.4

1.00

ادتذٔر

العامل

1.3

0.5

1.5

1.1

ٔالدٔرٌات

البمداُ الٍاوٗٛ

3.0

1.6

2.2

2.3

العامل

1.8

3.2

4.7

3.2

البمداُ الٍاوٗٛ

1.9

4.4

6.1

4.1

العامل

3.00

3.4

3.6

3.4

البمداُ الٍاوٗٛ

4.6

7

6

5.9

العامل

3.5

3.00

2.6

3

البمداُ الٍاوٗٛ

4.3

5.3

4.8

4.8

العامل

1.6

1.4

1.2

1.4

البمداُ الٍاوٗٛ

2.7

3.3

3.8

3.2

اذتبٕب

الضكز
البقٕه

ارتةز
البٗ
المشًٕ
ا٧لباُ

ا صدر :ا٥صتعزا

العا ٘ ٔاإلامٗى٘ ن وٍرٕر ٕٖن ا٩دن ن وٍرى ٛا ٧ذأٖ ٛالشراعنٛ

الدٔلٗ ٛن .2007
ٔانند مجم ننت ٌض ننمل الٍىننٕ ا تىٗ ننش ٚيف اٌت نناز البمننداُ الٍاوٗ نن ٛو ننَ الض ننمع
الشراعٗن ٛيف اٌتنناز البننٗ

النذ ٙلمن مننٕٓ  % 5.9لماننذل 1961( ٚن ٖ ,)2005مٗننْ منننٕ
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اٌتاز المشًٕ الذ ٙلمغت ٌضب ٛمنٕ اٌتادْ  %4.8لٍاط الاذل ,ٚثني ٌضنب ٛالٍىنٕ يف
اٌتنناز ارتةننز الننيت لمغننت  %4.1لماننذل ٚا ننذ ٕر ٚأعنن ٔ ,ٓ٦اٌننت ٌضننب ٛالٍىننٕ وننَ
اٌتاز

ن وَ احملا ٗن الشٖتٗٔ ٛاذتبٕبٔ ,الضنكزٔ ,الندرٌٗات لنٍاط الانذلِ ٚن٘

 % 2.3 ,%2.6 ,%4.4عمنن ٜالتننٕال٘ يف سننل
البمداُ الٍاوٗ ِ٘ ٛا٧ان ,ا

اٌننت ٌضننب ٛالٍىننٕ يف اٌتنناز البقننٕه يف

اٌت ٌضبٔ %1 ٛامت عَ وعده ٌضب ٛالٍىنٕ العنا ٘

احملا ٗن البقٕه الذ ,%1.1 ٙر ي أُ الازق امٗن ددا (.)%0.1
ٔوننَ سٗننح ٌضننمل الٍىننٕ يف اٌتنناز اذتبننٕب ٔالمشننًٕ يف النندٔه اإلصنن٦وٗٛ
ٌ٦سع ,أٌّا لمغت يف اٌتاز اذتبٕب

ىعده عاً يف الدٔه اإلصن٦وٗٔ ,%17.7 ٛيف

اٌتاز المشًٕ لمغت ٌضنب ٛالٍىنٕ جملىنٕ البمنداُ اإلصن٦وٗ ٔ ,%10.3 ٛلن
( 2001ن  )2004ا

لمانذلٚ

اٌ ننت الشٖ نناد ٚيف اٌت نناز اذتب ننٕب  46.738ومٗ ننُٕ ننَ2.182ٔ ,

ومُٕٗ َ ا٦ه ِذٓ الاذلٔ ,ٚاد تباٍٖت ٌضمل الٍىٕ لل لمد اص٦و٘ ٔ از
ٖم٘:

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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ددٔه راي (ٌ )5ضب ٛالٍىٕ يف اٌتاز اذتبٕب ٔالمشًٕ يف الدٔه اإلص٦وٗٛ
لماذل 2001( ٚن )2004
ٌضب ٛالٍىٕ ( )%يف اٌتاز

ٌضب ٛالٍىٕ ( )%يف اٌتاز

اصي البمد اإلص٦و٘

اذتبٕب (لا٩لل اٍ ٧اُ)

المشًٕ (لا٩لل اٍ ٧اُ )

أ رلٗذاُ

38.4

32.1

فمضطل احملتمْ

55

43.5

ا٧ردُ

20

4.76

أفغاٌضتاُ

ن

ن

ا٧وارات العزلٗ ٛا تشدٚ

ن

8.6

اٌدٌٔٗضٗا

8

38.9

أٔسلكضتاُ

43

19.1

اٖزاُ

127

5.6

لا ضتاُ

6.6

13

البشزَٖ

ن

لٍغ٦دٖػ

8.1

4.9

البٕصٍْ

2.55

از

تز ىاصتاُ

62

53

تز ٗا

12.6

17

تٌٕط

48.7

0.4

ادتشاٟز

113.5

4.6

7.7 -

لٗبٗا

1.3 -

5.3 -

صٕرٖا

14.6

14

الضٍغاه

4.3 -

1.2

الضٕداُ

6.3 -

7

ادٗكضتاُ

73

63

ا ٦سرات

صالمل

صالمل الٍىٕ
الٍىٕ صالمل يف
اٌتاز اذتبٕب

العزاق

ن

عىاُ

از
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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اٌا

16

10.6

ٍٗٗا

12.5

14.2

اطز

16.6

8.3

از ٗضتاُ

3.3

4.56 -

11.9 -

15.7

الكٕٖت

از

1.35

لبٍاُ

17.9

16.9

وال٘

9.6

21

والٗشٖا

5.3

25.5

وصز

10

9.3

ا غزب

146.9

1.35

الضعٕدٖٛ

16

2.2

وٕرٖتاٌٗا

24.7 -

14

اسااضتاُ

ٌٗذرلٖا

7

الٗىَ

10
21

27.9 -

الٍىٕ صالمل يف
اٌتاز اذتبٕب

ا صندر :ني اعنداد ادتندٔه ونَ ابنن البناسجل لا٥عتىناد عمن ٜدندٔه راني ( )3ونَ
ا ٦س اإلسصاٟٛٗ
وَ ادتدٔه راي ( )5أع٦ٌ ٓ٦سع ا٩ت٘:
أ – يف زتنناه اٌتنناز اذتبننٕب :كننَ أُ تصننٍل البمننداُ اإلصنن٦وٗ ٛسضننمل وضننتٕٝ
ٌضب ٛالٍىٕ ا ةتما ٛسٗح تٕدد لمداُ سققت ٌضب ٛمنٕ يف زتناه اٌتناز اذتبنٕب
لٍضننمل منننٕ سادت عننَ ٔ ,%100تةنني

ن٦ا وننَ ا غننزب ٔاٖننزاُ ٔادتشاٟننز ,سٗننح لمغننت

ٌضمل الٍىنٕ فّٗنا  %113.5 ,%127 ,%146.9عمن ٜالتنٕال٘ لمانذل 2001( ٚنٔ ,)2004دٔه
أاز ٝسققت ٌضب ٛمنٕ لمغت  %73ان٦ه الانذلٌ ٚاضنّا وجنن ادٗكضنتاُ .لٍٗىنا
دٔه أاننز ٝتزأسننت فّٗننا ٌضننب ٛالٍىننٕ يف زتنناه اٌتنناز اذتبننٕب لننل ( %25ن )%50
ٔتغننىن

ن٦ا وننَ ا رلٗذننأُ ,فمضننطل احملتمننٔ ٛأٔسلكضننتاُ ٔالبٕصننٍٔ ,ٛتننٌٕط,
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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ٔوٕرٖتاٌٗنا ,يف ٌانط الاننذل ٚأعنٔ .ٓ٦زتىٕعنن ٛأانز ٝسققنت ٌضننمل مننٕ يف زتنناه
اٌتنناز اذتبننٕب تننذلأ لننل ( %1ن ٔ )%25تغننىن لقٗنن ٛالنندٔه اإلصنن٦وٗ ٛلاصننتجٍاٞ
البمنداُ النيت سققنت ٌضنمل مننٕ صنالب ٛلمانذل 2001( ٚن ٔ .)2004اجملىٕعن ٛا٧انرلٚ
ِن٘ الننيت سققنت ٌضننب ٛمننٕ صننالمل يف زتنناه اٌتناز اذتبننٕب لنٍاط الاننذلٔ ,ٚتةنني
٦ا وَ لٗبٗأ ,الضٕداُ ٔ ,اسااضتأُ ,وٕرٖتاٌٗأ ,الٗىَ ٔ ,اٌت ٌضمل الٍىنٕ
فّٗا

ا٩ت٘ %27.9 –ٔ ,%24.7 –ٔ ,%11.9 - ,%6.3 - ,%%1.3 - :عم ٜالتنٕال٘

ٔلٍاط الاذل.ٚ
ب – يف زتاه اٌتاز المشنًٕ :سققنت
الضٕداُ,

ٗنع البمنداُ اإلصن٦وٗ( ٛلإصنتجٍا ,ٞلٗبٗنا,

اسااضتاُ ,وٕرٖتاٌٗأ ,الٗىَ) ٌضمل منٕ وتباٍٖ ٛيف منٕ اٌتاز المشًٕ

ٔ كَ أُ تصٍل

ا٩ت٘:

 اجملىٕعنن ٛأ٧ىلٔ :تغننىن البمننداُ اإلصنن٦وٗ ٛالننيت سققننت ٌضننمل منننٕ يف
اٌتاز المشًٕ لماذل 2001( ٚن  )2004سادت عَ ٔ %50تةني

ن٦ا ونَ عىناُ,

ادكٗضتاُ ,تز ىاٌٗضتاُ ,سٗح سققت ٌضب ٛمنٕ  %53 ,%63 ,%78لكنن
وٍّا عم ٜالتٕال٘.
 اجملىٕعن ٛالجاٌٗننٔ :ٛتغنىن البمننداُ اإلصن٦وٗ ٛالننيت سققنت ٌضننب ٛمنننٕ يف
اٌتنناز المشننًٕ تزأسننت لننل ( %21ن  )%38.9لماننذل 2001( ٚن ٔ )2004تةنني
٦ا وَ أٌدٌٕٖضٗا ,أ رلٗذاُ ,والٗشٖنا ,النٗىَ ,لٍضنمل مننٕ لمغنت ,%38.9
 %21 ,%25.5 , %32.1لكن وٍّا عم ٜالتٕال٘.
 اجملىٕعن ٛالجالجنٔ : ٛتغنىن أ منمل البمنداُ اإلصن٦وٗ ٛسٗنح سققنت ٌضنمل
منٕ يف اٌتاز المشًٕ تزأست لل ( %1ن  )%20لماذلٌ ٚاضّا.
 اجملىٕعنن ٛالزالعننٔ :ٛتغننىن أ مننمل البمننداُ اإلصنن٦وٗ ٛالننيت
ٌضننمل الٍىننٕ يف اٌتنناز المشننًٕ ٌضننمل صننمبٗٔ ٛتغننىن

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ

248

اٌننت فّٗننا

نن٦ئ وننَ :البشننزَٖ,

اجملمد ( )3العدد الضادظ وارظ ً2011

د .عناد – د .باطويح – د.الطاسان

لٗبٗا,

حتمٗن و٤عزات ا٧وَ الغذا ٟ٘يف الدٔه اإلص٦وٗٛ

رل ٗضنتاُ ,ا لمغنت ٌضنمل الٍىنٕ الضنمبٗ ٛفّٗنا لنٍاط الانذل– ٚ

 %4.56 - ,%5.3 - ,%7.1عم ٜالتٕال٘.
ٔ لٍننا ٞعمنن ٜل ن ٦ٌ ,سننع أُ ٍِال ن

تشاٖنندا وضننتىزا يف اٌتنناز اذتبننٕب

ٔالمشًٕ يف الدٔه اإلص٦وٗ ,ٛلاعتبارِا وَ وتطمبات الغذا ٞالزٟٗضٗ ٛيف العنامل,
سٗح ٖشداد اصتّ٦ك المشًٕ سٖادات

برل ٚددا لصٕر تتٍاصمل ٔالشٖاد ٚيف دانٕه

ا٧فزادٔ .لالز ي وَ ِنذٓ الشٖنادات يف اٌتناز الضنمع الشراعٗن,ٛ

ىنا  ٥سرٍنا ,فنإُ

ِ ننذا اإلٌت نناز  ٖ ٥ننشاه دُٔ ا ض ننتٕ ٝا طم ننٕب لتمبٗ نن ٛا٥ستٗاد ننات ا تشاٖ نند ٚعم ننٜ
الغننذاٖ ٥ٔ ,ٞننشاه ِننذا جننن ٌضننب ٛامٗمنن ٛوننَ ا
ٔالمشًٕ ,سٗح
وَ اإلٌتاز العا ٘

ننال٘ اإلٌتنناد٘ العننا ٘ لمشبننٕب

اٌت ٌضمل اٌتاز اذتبٕب ٔاٌتناز المشنًٕ لمضنٍٕات ( 2001ن )2004
ىا ٖم٘:

ددٔه راي (ٌ )6ضمل اإلٌتاز اذتبٕب ٔالمشًٕ اىل اإلٌتاز العا ٘ ()%
اإلٌتاز

2001

2003

2004

اذتبٕب

12.6

14.3

13.6

المشًٕ

7

7

7

عمىننا لنناُ ٌض ننب ٛالض ننكاُ ا ض ننمىل تبمنن  %19.3و ننَ ص ننكاُ الع نناملٔ ,تبمنن ٌض ننبٛ
ا٧را نن٘ الص نناذت ٛلمشراع نن %16.2 ٛو ننَ زتى ننٕ ا٧را نن٘ الص نناذت ٛلمشراع نن ٛيف
العامل,

ا ٖتطمنمل لنذه ا شٖند ونَ ادتّنٕد لتطنٕٖز الشراعن ٛيف الندٔه اإلصن٦وٗٛ

ٔسٖاد ٚاإلٌتاز الشراع٘ لغقْٗ الٍبات٘ ٔاذتٕٗاٌ٘.
 )5اٌتاز ٔ ٗد ا٧زلاك :تغكن الجزٔ ٚالضىكٗ ٛر ٍا وّىنا ونَ أر ناُ الشراعنٛ
يف الدٔه اإلص٦وٗٔ ,ٛتعتدل وقٕوا وّىا ونَ وقٕونات ا٧ونَ الغنذا ٟ٘فّٗنا ,ا أُ
تكالٗل اذتصٕه عم ٜالدلٔتل اذتٕٗاٌ٘ وَ ا٧زلاك تعد وٍةاة ٛوقارٌ ٛونع
ا صننادر ا٧اننز ٝيف أ مننمل تم ن

النندٔه ,اصٕ نا تم ن

البمننداُ الننيت تاتقننز اىل

ٔدٕد ثزٔ ٚسٕٗاٌٗ ,ٛحتد وَ ادرتّا عم ٜاٌتاز المشًٕ.
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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تتعنندد وصننادر الجننزٔ ٚالضننىكٗ ٛيف النندٔه اإلصنن٦وٗ ,ٛفٍّال ن

ا صننادر

البشزٖ ننٔ ٛا صن ننادر الٍّزٖن ننٔ ,ٛتزلٗن نن ٛا٧زلن نناك يف سن ننرلات أٔ وضن ننطشات واٟٗن ننٛ
ننٍاعٖٗ ,ٛقنندر اٌتنناز ا٧زلنناك يف النندٔه اإلصنن٦وٗ ٛيف عنناً  2004سنندٔد 14.148
ومُٕٗ َٖ ,ةاف الّٗا  1.579ومُٕٗ َ سٕٗاٌات واٟٗن ٛأانز ,ٝلٗكنُٕ اجملىنٕ
 15.727ومُٕٗ نَِٔ ,نٕ جنن  %11.3ونَ زتىنٕ اإلٌتناز العنا ٘ ,لنالز ي ونَ أُ
البٗنن ٛالنندٔه اإلصنن٦وٗ ٛتقننع عمنن ٜعننٕا  ١البشننار ٔاحملٗطنناتٔ ,لعةننّا عتتننن
إاعننْ أفةننن وصنناٟد ا٧زلنناك يف العننامل ٔعىنناُ ,سٗننح تٍتغننز صنناَ الصننٗد
العا ٗ ٛلالقزب وَ عٕا  ١تم

البمداُ ل٦صتااد ٚونَ مٗشِنا

نٗد

ىٍنا

ٍٗ ٛلا٧زلاك.
تعتدل ا ٕارد الضىكٗ ٛوَ ا ٗادَٖ ا ّى ٛاليت ظتمل اٌ٥تبآ الّٗا,

ٌّٕا

مجننن وصنندرا بٗعٗ ندا ٔوتذننددا لمنندلٔتل اذتٗننٕاٌ٘ ٔا ضنناِى ٛيف ننىاُ ا٧وننَ
الغذا ٟ٘لمدٔه اإلص٦وٗ .ٛاُ اِ٥تىاً لّذٓ ا ٕارد ٔسٖاد ٚاٌتناز ا٧زلناك ٖتطمنمل
رفع

اا ٚٞا صاٟد الطبٗعٗٔ ٛاصتشرا ا صاٟدٔ ,رفع

انا ٚٞالكنٕادر العاومن ٛيف

زتاه تزلٗ ٛا٧زلاك ٔيف زتاه ٗد ا٧زلاك البشزٖٔ ,ٛتٕصنٗع سنرلات تزلٗنٛ
ا٧زلنناك يف النندٔه اإلصنن٦وٗٔ ,ٛتغننذٗع التعننأُ فٗىننا لننل ِننذٓ النندٔهٔ ,ادننزاٞ
البشن ننٕخ التطبٗقٗن ننٔ ٛا٥صن ننتااد ٚوٍّن ننا يف زتن ننا٥ت تزلٗن نن ٛا٧زلن نناك ٔتٕصن ننٗع
اص ننتةداً ا لتقٍٗ نن ٛا ٟ٦ى نن ٛلر ننزٔف ال نندٔه اإلص نن٦وٗٔ ٛااتٗ ننار ا ٧ن ننٍاف ات
اإلٌتادٗ ٛالعالٗ ٛلٍغز تزلٗتّا.
 )6الص ننادرات ٔال ننٕاردات الشراعٗ نن:ٛ

اٌ ننت أ م ننمل البم ننداُ اإلص نن٦وٗ ٛيف ل ننداٖات

القننزُ العغننزَٖ وننَ البمننداُ ات الانناٟ

يف اإلٌتنناز الشراعنن٘ ,أصننٕ ٚلغرلِننا وننَ

العدٖد ونَ البمنداُ الٍاوٗنٔ ٛاند سققنت فاٟةن ا يف التذنار ٚالشراعٗن ٛلمن  7ومٗنار
دٔ٥ر صٍٕٖاا ,ثي لدأ ِنذا الاناٟ

لا٥طتانا

التندرظت٘ اىل أُ ااتان ٜيف ٌّاٖنٛ

الجىاٌٗن ننات ٔحتٕلن ننت البمن ننداُ الٍاوٗن ننٔ ٛوٍّن ننا الن نندٔه اإلصن نن٦وٗ ٛيف أ مبّن ننا اىل
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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وضتٕرد ٚافٗ ٛلمغذا ٞيف تضعٍٗٗات القزُ ا ا ٘ ٔأٔاٟن ِنذا القنزُٔ .يف الٕانت
الننذ ٙتٍىننٕ فٗننْ الصننادرات الشراعٗنن ٛلمنندٔه اإلصنن٦وٗ ,ٛلمن وعننده الٍىننٕ ا ز ننمل
لماننذل )2004 – 2001( ٚسنندٔد  ,% 17سٗننح اسدادت وننَ  25.263ومٗننار اىل 40.929
ومٗار دٔ٥ر ا٦ه ِنذٓ الانذل( ٚلٍضنب ٛمننٕ صنٍٕ ٙوقندارٓ  %15صنٍٕٖاا) ,فنإُ ٌضنبٛ
الشٖنناد ٚيف الننٕاردات الغذاٟٗنن ٛاإلصنن٦وٗ ٛلننٍاط الاننذل ٚلمغننت ٔ %3لٍضننب ٛصننٍٕٖٛ
ا ٖعين سٖادٌ ٚضب ٛمنٕ الصنادرات عمنٌ ٜضنب ٛمننٕ النٕاردات ِٔنذا

وقدارٓ ,%0.75

جن سال ٛاظتالٗٔ ,ٛلكنَ عٍند الٍرنز اىل ا٧راناً ا طمقن ٛصتند أُ اٗىن ٛالنٕاردات
٥سالت ِ٘ ا ٧دل سٗح تصن اىل  61.476ومٗار دٔ٥ر يف عاً ,2004

ىا ٖتٕ

يف ددٔه راي (.)7
ددٔه راي ( )7الصادرات ٔالٕاردات الشراعٗ ٛيف الدٔه اإلص٦وٗٛ
وعده الٍىٕ الضٍٕٙ
البٗاُ

2001

2003

2004

25563

34774

40929

10.8

10.3

10

59723

51901

61476

18

16.5

16.1

42

67

66.5

ا ز مل
2004 – 2001

الصادرات الشراعٗٛ
(وٖ٦ل الدٔ٥رات)
ٌضب ٛالصادرات الشراعٗٛ
اىل ا

ال٘ الصادرات

الٕاردات الشراعٗٛ
( وٖ٦ل الدٔ٥رات )
ٌضب ٛالٕاردات الشراعٗ ٛاىل
ا

ال٘ الٕاردات

ٌضب ٛالصادرات الشراعٗ/ٛالٕاردات
الشراعٗٛ
ا ٗشاُ التذار ٙالشراع٘ لمدٔه
اإلص٦وٗ( ٛوٖ٦ل الدٔ٥رات)

34160

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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ا صدر :ادتدٔه وَ اعداد الباسجل لا٥عتىناد عمن ٜدندٔه راني (ٔ )5دندٔه راني
( )6وَ ا ٦س اإلسصا.ٟٛٗ
ون ننَ ادتن نندٔه أعن ننٖ ٓ٦تة ن ن  ,أُ ٌضن ننب ٛالصن ننادرات الشراعٗن نن ٛيف ال ن نندٔه
اإلصنن٦وٗ/ٛالٕاردات الشراعٗنن ٛفّٗننا
 2004عمنن ٜال تننٕال٘.

اٌننت  %66.5 ,%67 ,%42ل٨عننٕاً ,2003 ,2001

ىننا ٖننبل ادتنندٔه ٔااننع ا ٗننشاُ التذننار ٙالشراعنن٘ لمنندٔه

اإلصنن٦وٗ ٛالننذٖ ٙتىٗننش لاصننتىزار العذننش لمضننٍٕات ا ننذ ٕر ٚيف ادت ندٔه أعننٓ٦
ٔاعده منٕ صٍٕ ٙوقدارٓ –  .%10سٗح ٌ٦سع أُ الصادرات الشراعٗ ٛتتذْ ضتٕ
الشٖاد ٚلاصتىزار ا٦ه الانذل 2001( ٚن  )2004يف سنل ٌ٦سنع اطتانا

النٕاردات

يف عاً  2003ثي ارتااعّا ثاٌٗ ٛيف عاً ٔ .2004عم ٜوضتٕ ٝالصنادرات الشراعٗن ٛيف
الدٔه اإلص٦وٗ ٛصتند أٌّنا يف أ منمل الندٔه اإلصن٦وٗ ٛأانن ونَ النٕاردات الشراعٗنٛ
لاصتجٍاٞ

٦ا وَ أٌدٌٔٗضنٗأ ,أٔسلكضنتأُ ,تز ٗنا ٔ ,ادٗكضنتأُ ,از ٗضنتاُ,

ٔوال٘ٔ ,والٗشٖا ,سٗح أعارت الصادرات الشراعٗ ٛفّٗا سٖاد ٚعم ٜالٕاردات ٔسققت
تم

البمداُ فاٟةا يف وٗشاٌّا التذار ٙالشراع٘.
ٔيف زتاه الٕاردات الشراعٗ ٛيف الدٔه اإلص٦وٗ ٛفقند لمغنت ٔاردات

٦
نا

و ن ننَ الض ن ننعٕدٖٔ ,ٛوالٗشٖ ن ننأ ,اٌدٌٔٗض ن ننٗأ ,ا٧و ن نناراتٔ ,تز ٗ ن ننأ ,وص ن ننز ٔاٖ ن ننزاُ,
ٔالبا ضتأُ ,ا غزب ,أ جنز ونَ ثمجن٘ النٕاردات الشراعٗن ٛيف الندٔه اإلصن٦وٗ ,ٛا
لمغت سدٔد  41.090ومٗار دٔ٥ر ,عمىا أُ والٗشٖا ٔأٌدٌٔٗضٗأ ,تز ٗا ات وٗشاُ
جتار ٙسراع٘ وٕدمل ٔ ل

ُٕ ادراتّا الشراعٗ ٛأ جز وَ ٔارداتّا الشراعٗن,ٛ

ا لم ا ٗشاُ التذار ٙالشراع٘ لكن وٍّا  ,1299 + ,4220 + ,4075 +عم ٜالتٕال٘.
 )7الاذٕ ٚالغذا ٟٛٗاإلص٦وٗ :ٛاُ تبا  ٤التٍىٗ ٛالشراعٗ ٛيف العدٖد ونَ الندٔه
اإلصنن٦وٗ ٔ ٛننعل اِ٥تىنناً لالقطننا الشراع نن٘ يف ِننذٓ البمننداُ تضننبمل يف سٖ ننادٚ
العذننش يف الغننذا ٞوننَ الضننمع الزٟٗضننٗٛ

نناذتبٕب ٔالمشننًٕ

ننا ساد وننَ ا٥عتىنناد

عم ٜالضٕق ارتارد٘ ٥صترلاد الٍقص يف الغذأ ,ٞأثز صنمبا عمن ٜنىاُ وضنتٕٝ
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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وعقننٕه وننَ ا٧وننَ الغننذا ٟ٘اإلصنن٦و٘ٔ ,ساد وننَ اٗىنن ٛالاذننٕ ٚالغذاٟٗنن ٛيف النندٔه
اإلص٦وٗ ٛاصٕ ا ٔأُ أصعار ا ٕاد الغذا ٟٛٗيف ارتاا وضتىز.
اُ وزادع ٛوتاٌٗ ٛلقٗى ٛالاذٕ ٚالغذا ٟٛٗاإلص٦وٗ٦ٌ ٛسنع أُ ا ٧منمل
ا٧عي وَ الدٔه اإلص٦وٗ ِ٘ ٛدٔه عذش ذاٖ ٥ٔ .ٟ٘ضتجٍ ٜوَ لن

ا ٥العندد

القمٗننن دنندا وٍّننا (أٌدٖٔضننٗأ ,أٔسلكضننتاُ ٔ ,ادكٗضننتأُ ,تز ٗننأ ,از ٗضننتاُ,
ٔوال٘ٔ ,والٗشٖا) اليت اصتطاعت حتقٗ فاٟ
سل أُ

يف وٗشاٌّنا التذنار ٙالشراعن٘ ,يف

ن الدٔه اإلص٦وٗ ٛا٧از ٝتعاٌ٘ وَ عذش وتانااي يف أوٍّنا الغنذا,ٟ٘

ٔ ات وٗننشاُ جتننار ٙسراعنن٘ صننالمل .سٗننح لمن زتىننٕ العذننش يف الاذننٕ ٚالغذاٟٗننٛ
 29.25ومٗننار دٔ٥ر يف عنناً ِٔ ,2004ننٕ يف تٍنناو٘ ٔتصنناعد ,ا ٕٖ ٥دنند يف ا٧فن وننا
ٖغرل اىل اوكاٌٗات ااةْ.
ٔعمٗننْ ,فننإُ الاذننٕ ٚالغذاٟٗنن ٛتعكننط التطننٕرات الننيت حتصننن يف اإلٌتنناز
الشراع ٘ احملمن٘ صنٕاٞئ
الغذاٟٗنن ٛعٍنندوا ٖننٍةا
لن

اٌنت تمن

التطنٕرات صنمبٗ ٛأٔ اظتالٗن ,ٛفذلتانع الاذنٕٚ

وضننتٕ ٝاإلٌتنناز احملمنن٘ٔ ,تننٍةا

لارتاننا وضننتٕٖات

اإلٌتننازٖٔ ,عتنندل اصننتىزار الاذننٕ ٚالغذاٟٗنن ٛوننَ العٕاوننن الزٟٗضننٗ ٛإلرلنناك

عىمٗ ٛالتٍىٗ ٛا٥اتصادٖٔ ٛعدً صتاسّا يف الكنجرل ونَ البمنداُ نرل الغٍٗن ٛالنيت
ٖتطم ننمل وٍّ ننا ت ننٕفرل ا٧و ننٕاه ال٦سو نن٥ ٛص ننترلاد ال ننٍقص يف الغ ننذا ,ٞل نند٥ا و ننَ
ختصٗصْ يف تٍىٗ ٛا٥اتصاد الٕ ينٖٔ .عٕد تانااي الاذنٕ ٚالغذاٟٗن ٛاىل عٕاونن
عدٖد ٚتزتب اند ٝتنٕفز اإلوكاٌٗنات ا تاسن ٛلتٌتناز الشراعن٘ ٔ بٗعن ٛاصنتغ٦ه
تم

اإلوكاٌٗات لالكاا ٚٞا طمٕل ٔ ٛكَ حتدٖد أِي ِذٓ العٕاون لالتال٘:
 .1ستدٔدٖن ٛا ننٕارد الشراعٗنن ٛالطبٗعٗنٛ

ا٧را نن٘ الصنناذت ٛلمشراعنن,ٛ

ٔا ٗننآ الةننزٔرٖ ٛلننز ٙاحملا ننٗن الشراعٗنن ,ٛسٗننح تاتقننز العدٖنند وننَ
الدٔه اإلص٦وٗ ٛاىل ا٧ر

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ

الصاذت ٛلمشراعٔ ٛا ٗآ.
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 .2تبا  ٤عىمٗات اصتصن ٦ا٧را ن٘ الشراعٗنٔ ٛاصنتغ٦شلا ,لضنبمل امنٛ
ا ٕارد ا الٗ ٛال٦سو ٛلذل .
ننعل اصننتةداً التكٍٕلٕدٗننا الشراعٗننٔ ٛعنندً تننٕفز القنندرات ا الٗننٛ

.3

الةزٔرٖ٥ ٛصترلادِا أٔ تطٕٖزِا ستمٗاا.
 .4الشٖننادات الضننكاٌٗ ٛالننيت تشٖنند وننَ ا٥صننتّ٦كٖ ,قالننن ل ن
وضن ننتٕ ٝاإلٌتن نناز الشراعن نن٘ أٔ اطتان ننا

ثبننات

ٌضن ننب ٛمنن ننٕٓ دُٔ وضن ننتٕٝ

الشٖادات الضكاٌٗ.ٛ
ٌ .5در ٚا٧وٕاه يف أ ممل الدٔه اإلص٦وٗ ٔ ٛعل ا٥صتجىار يف القطا
الشراع٘ .
 .6التص نناعد ا ض ننتىز يف أص ننعار ا ننٕاد الغذا ٟٗنن ٛعم نن ٜا ض ننتٕ ٝال نندٔل٘
ٔاٌعكنناظ ل ن

عم نن ٜا نندر ٚال نندٔه اإلص نن٦وٗ ٛيف اص ننترلاد الكىٗ ننات

ا طمٕل ٛوَ الضمع الشراعٗ.ٛ
ٔتتباَٖ اٗى ٛالاذٕ ٚالغذا ٟٛٗلل دٔل ٛاص٦وٗٔ ٛأاز ,ٝفتتضع الاذٕٚ
يف دٔه اص ن نن٦وٗ ٛلض ن ننبمل اطتا ن ننا
ٔتنٍةا

اٌتادّ ن ننا الشراع ن نن٘ وقارٌ ن نن ٛلاص ن ننتّّ ٦ا,

يف دٔه أانزٔ ,ٝتٍعندً يف عندد ستنندٔد دندا ونَ لنل الندٔه اإلصنن٦وٗٛ

ىننا أعننزٌا اىل ل ن ٔ .وننَ النندٔه اإلصنن٦وٗ ٛالننيت تتاننااي فّٗننا اٗىنن ٛالاذننٕٚ
الغذاٟٗنن :ٛالضننعٕدٖٔ ,ٛا٧ونناراتٔ ,ادتشاٟننزٔ ,لننٍغ٦دٖػٔ ,وصننزٔ ,ا غننزبٔ ,لٗبٗننا,
ٔأاطننار ارتمننٗر العزلنن٘ٔ ,لبٍننأُ ,اٖننزاُ .يف الٕاننت الننذ ٙتتىتننع فٗننْ الضننعٕدٖ,ٛ
ٔلمداُ ارتمنٗر العزلن٘ ٔلٗبٗنا ٔادتشاٟنز ٔاٖنزاُ انٕارد والٗنْ مكبٍّنا ونَ اصنترلاد
استٗاداتّننا وننَ ا ننٕاد الغذاٟٗننٛ

ااطننار ٌاطٗنن ,ٛفنإُ ٍِالن

دٔه أاننز ٝتعنناٌ٘

لاصننتىزار وننَ العذننش ا ننالٍ٘ ,ننع عمّٗننا تننٕفرل ساداتّننا الغذاٟٗنن ٛلضننبمل ننعل
وٕاردِا ا الٗ.ٛ
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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ددٔه راي ( )8اٗى ٛالاذٕ ٚالغذا ٟٛٗاإلص٦وٗ ٛلماذل)2004- 2001( ٚ
وٖ٦ل الدٔ٥رات

لٗاُ
2001

2003

2004

اٗى ٛالٕاردات الشراعٗٛ

59723

51901

61476

اٗى ٛالصادرات الشراعٗٛ

25563

34774

40929

اٗى ٛالاذٕ ٚالغذاٟٛٗ

34160

17127

20545

ا ص نندر :ني اع ننداد ادت نندٔه و ننَ اب ننن الب نناسجل لا٥عتى نناد عم نن ٜد نندٔه را نني ()5
ٔددٔه راي ( )6وَ ا ٦س اإلسصا.ٟٛٗ
ٖٕ

اٌنت وزتاعنٛ

ادتدٔه راي ( ,)8أُ اٗى ٛالاذٕ ٚالغذاٟٗنٛ

نجرلا يف عناً

 ,2001ا لمغ ننت س نندٔد  34.160ومٗ ننار دٔ٥ر ,اطتاة ننت يف ع نناً  2003اىل 17.127
ومٗار دٔ٥ر ٔعادت لذلتاع اىل  20.545ومٗار دٔ٥ر يف عاً .2004
 )8حتدٖات ا٧وَ الغذا ٟ٘اإلص٦وٕٖ٘ :ادْ ا٧وَ الغذا ٟ٘عددا ونَ التشندٖات
الننيت تنن٤ثز يف ااتص نادٖات البمننداُ اإلصنن٦وٗٔ ٛتتطمننمل اٌا ناق ا شٖنند وننَ ا٧وننٕاه
لغز

اصترلاد الٍقص ٔتمبٗ ٛوتطمبات ا٧وَ الغنذأ ,ٟ٘تعطٗنن عىمٗن ٛالتٍىٗنٛ

ا٥اتصنادٖٔ ٛا٥دتىاعٗنن ٛيف ِننذٓ البمننداُ ٔسٖنناد ٚسنند ٚالاقننز ٔالبطالننٔ ٛاصننتىزار
تبعٗتّا الغذا ٟٛٗاىل البمداُ ا صدر ٚلمغذا ٔ ,ٞكَ حتدٖند أِني التشندٖات النيت
تٕادْ ا٧وَ الغذا ٟ٘يف الدٔه اإلص٦وٗ ٛلا٩ت٘:
 8ن  )1فغننن الضٗاصننات الشراعٗنن ٛيف وعادتنن ٛوغننك٦ت ا٧وننَ الغننذا :ٟ٘الضٗاصننٛ
الشراعٗ ٛتعنين زتىٕعن ٛاإلدنزاٞات النيت تتةنذِا الدٔلنٔ ٛفن تغنزٖعات ٔانٕاٌل
حتقٗ ن أِننداف القطننا الشراعنن٘ الننيت يف وقنندوتّا سٖننادٔ ٚتطننٕٖز

تعتىنند لغننز
اإلٌتاز الشراع٘

ى ا ٌٕٔعا ٔ ىاُ أ دل اندر

اىل دعننن الغننذا ٞيف وتٍننأه

ٗننع الضننكاُ يف تم ن

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ

٥
كنَ ونَ ا٧ونَ الغنذا ٔ ٟ٘نٕ ا
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اإلٌتناز ٔاذتند ونَ العٕاونن الضنمبٗ ٛالنيت

ت٤ثز يف تطٕرٓ.
تتةنىَ الضٗاصن ٛالشراعٗنن ,ٛصٗاصنات فزعٗنن ٛتتكاونن وننع لعةنّا الننبع
لتكُٕ ِذٓ الضٗاص ٛالشراعٗٔ ,ٛوَ الضٗاصات الشراعٗ ٛالازعٗ ٛا٩ت٘:
 صٗاصات اإلٌتناز الشراعن٘ النيت تتةنىَ اٌتناز احملا نٗن الشراعٗنٔ ٛتزلٗنٛ
اذتٕٗاٌات الشراعٗٔ ,ٛاصتص ٦ا٧را ٘ ٔالتكٍٕلٕدٗا الشراعٗ.ٛ
 صٗاصات التىٕٖن الشراع٘ ال٦سً لتىٕٖن ٌغا ات القطا الشراع٘.
 صٗاصات التصٍٗع الشراع٘.
 صٗاصات ارتشَٖ وَ ا ٕاد الغذا ٟٛٗالشراعٗ.ٛ
لق نند و ننزت الضٗاص نن ٛالشراعٗ نن ٛيف البم ننداُ اإلص نن٦وٗ ٛازاس ننن شتتما نن,ٛ
ٔاةنعت لعقاٟند وتباٍٖن ٛونع لعةنّا النبع  ,سٗنح اعتىندت العدٖند ونَ النندٔه
اإلصنن٦وٗ ٛا ننٍّر الغننىٕل٘ يف ادار ٚا٥اتص نناد ال نٕ ين ,يف سننل اعتىنندت أع ننداد
أا ننز ٝوٍّ ننا ا ننٍّر المٗدلال نن٘ أٔ الزأزل ننال٘ ا ض ننتٍد اىل لٗ نن ٛالض ننٕق ٔاذتزٖ ننٛ
ا٥اتص ننادٖ .ٛفق نند أد ٝاعتى نناد ا ننٍّر الغ ننىٕل٘ يف ادار ٚا٥اتص نناد ال ننٕ ين اىل
اعتى نناد صٗاص ننات سراعٗ نن ٛتعتى نند عم نن ٜتاتٗ ننت ا مكٗ نن ٛالشراعٗ ننٔ ٛتٕسٖ ننع ا٧را نن٘
الشراعٗ ٛعم ٜعكن سٗاسات نغرل ٚأ نعات ونَ اوكاٌٗنات اصنتةداً التكٍٕلٕدٗنا
الشراعٗ ٛعمٌ ٜطاق ٔاصع يف عىمٗنات اإلٌتناز الشراعن٘ٔ ,أدت اىل ختمنل وضنتٕٖات
اإلٌتاز ٔاإلٌتادٗ ٛالشراعٗٔ ,ٛسادت ونَ وغنك٦ت النٍقص يف اٌتناز الغنذأ ٞالعذنش
عننَ تمبٗنن ٛوتطمبننات ا٧وننَ الغننذا ٟ٘الننٕ ين ,لعنند أُ
اإلص٦وٗ ٛدٔ٥ا وصدرٓ لمغذأ ,ٞلذل

اٌننت الكننجرل وننَ النندٔه

سادت اٗى ٛالاذٕ ٚالغذأ ,ٟٛٗساد الضنكاُ

فقننزا اننا فننّٗي الضننكاُ الننشراعٗل الننذَٖ تنناثزت داننٕشلي أ جننز وننَ رلِنني وننَ
الضكاُ فقزا اا فّٗي الضكاُ الشراعٗل الذَٖ تاثزت دانٕشلي أ جنز ونَ رلِني
وننَ الضننكاُ

ننا دمعّنني ننرل اننادرَٖ عمنن ٜمٕٖننن اٌتننادّي الشراعنن٘ ,لننن ِننادزت
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برل ٚوٍّي ضتٕ ا دُ لعد أُ تز ت ا٧ر

التىم ٔعدً ٦سٗاتّا لمشراعنٔ , ٛلنذل

الشراعٗ ٛلٕرا

سادت اشلنٕٓ

ا عز ّا اىل

نجرلا لنل منمل ٔعنز

الضمع الشراعٗ ٛا ٍتذ ٛستمٗاا.
ٔلعند اٌّٗننار الٍىننٕ ز اإلعننذلا ٘ الضننٕفٗيت ٔعّننٕر تٗننار العٕ نن ٛحتٕلننت
لم ننداُ ا ننٍّر الغن ننىٕل٘ اىل اعتى نناد لٗن ننات الض ننٕق ٔاعتىن نندت صٗاص ننات ا ن نن٦
ااتص ننادٔ ٙسأل ننت تكٗٗ ننل ااتص ننادٖاتّا لت ننتٟ٦ي ٔوتطمب ننات ااتص نناد الض ننٕق,
ٔاة ننعت لغ ننزٔ البٍن ن

ال نندٔل٘ ٔ ,ننٍدٔق الٍق نند ال نندٔل٘ٔ ,أا ننرلا لغ ننزٔ

وٍرى ٛالتذار ٚالعا ٗٔ ,ٛلكٍّا لالز ي ونَ ِنذٓ التٕدّنات مل تضنتطع ذتند اُ٩
اذتد وَ تدِٕر الشراعٔ ٛختماّا لضبمل عل وٕاردِا ا الٗ ٛال٦سو ٛلذل .
لقد اضتاست الدٔه ا ضتقم ٛلعد اذتزب العا ٗ ٛالجاٌٗٔ ٛوٍّا العدٖد وَ
الدٔه اإلص٦وٗ ٛاىل تطٕٖز القطا الصٍاع٘ عم ٜسضاب القطنا الشراعن٘ النذٙ
مٗ نا أٔ دش ٟٗنا التىٕٖننن النن٦سً

مل عتصننن عمنن ٜاِ٥تىنناً النن٦سً لننْ ٔ ,نناب عٍننْ

لعىمٗننات اإلٌتنناز الشراعنن٘ٔ ,مل تننتىكَ النندٔه اإلصنن٦وِٗ ٛننذٓ ,وننَ تطننٕٖز ٌرنناً
تعننأٌ٘ ٖضنناعد ا ننشراعل يف عىمٗننات التىٕٖننن ٔالتضننٕٖ ٔاصننتةداً تكٍٕلٕدٗننا
سراعٗنن ٛوٍاصننب .ٛتقننع أ مننمل ا٧را نن٘ الشراعٗنن ٛيف النندٔه اإلصنن٦وٗ ٛننىَ سنندٔد
البم ننداُ ال ننيت أٌتّذ ننت ال ننٍّر الغ ننىٕل٘ وج ننن وص ننز ,ص ننٕرٖا ,الض ننٕداُ ,الع ننزاق,
ادتشاٟز ,أٌدٌٔٗضنٗا ,الندٔه ا ضنتقم ٛسندٖج ا عنَ رٔصنٗا ,اٌناٍٗٗ ,نا ٔ ,رلِنا

نا

أد ٝاىل عدً صتا الضٗاصات الشراعٗ ٛاشلادف ٛاىل سٖادٔ ٚحتضنل اإلٌتناز الشراعن٘
ٔتطٕٖزٓ.
اُ ت نندان الدٔل نن ٛيف تٍرن نٗي القط ننا الشراع نن٘ ٔاعتى نناد صٗاص ننات سراعٗ ننٛ
سكٕوٗ ٛتدامٗ ٛيف أ ممل البمداُ اإلص٦وٗ ,ٛأصاَٞ

جرلا شلذا القطا ٔتضبمل يف

تزادننع اإلٌتادٗننٔ ٛاإلٌتنناز الشراعنن٘ ,فكاٌننت الدٔلنن ٛالغننىٕلٗ ٛتتنندان يف ا مكٗنن,ٛ
ٔاإلٌتنناز الشراعنن٘ٔ ,ا٧صننعار الشراعٗننٔ ,ٛالتضننٕٖ الشراعنن٘ٔ ,تعتىنند أصننعار سراعٗننٛ
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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لٗضنت يف نناحل ا ٍنتذل الننشراعٗل ٔ ,كنَ حتدٖنند أِني أصننباب فغنن الضٗاصننات
الشراعٗ ٛيف أ ممل الدٔه اإلص٦وٗ ٛلا٩ت٘:
 .1تاتٗ ننت ا مكٗ نن ٛالشراعٗ نن ٛعم ننٌ ٜط نناق ٔاص ننع

ننا أد ٝاىل ٌغ ننٕٔ ٞس نندات

سراعٗ ٛغرلٖ ٚصعمل فّٗا اداناه تكٍٕلٕدٗنا سراعٗن ٛوتطنٕر ٚلا٥عتىناد
فق عم ٜاوكاٌٗات اسمل ا مكٗ ٛالشراعٗ ٛادتدٖد.ٚ
 .2اُ تاتٗ ننت ا مكٗ نن ٛاىل ٔس نندات اٌتادٗ نن ٛننغرل ٚأد ٝاىل ٗ نناب اإلٌت نناز
الشراعنن٘ الكننبرل

ننا وٍننع ا٥صننتااد ٚوننَ وشاٖننا اإلٌتنناز الكننبرل ٔرفننع وننَ

تكالٗل اإلٌتاز الشراع٘.
 .3مل ٖغذع القطا ارتاص لعند تاتٗنت ا مكٗن ٛالشراعٗن ٛلإٌغنا ٞعنز ات
سراعٗ ٛمارظ عىمٗات اإلٌتاز الكبرل ٔلاصط عمىٗن ٛسدٖجن,ٛ

نا صناِي

يف ا عاف ٔختمل وضتٕٖات اإلٌتاز ٔاإلٌتادٗ ٛالشراعٗ.ٛ
.4

ننعل

اننا ٚٞادار ٚالقطننا الشراعنن٘ .مل تع ن أ مننمل النندٔه اإلصنن٦وٗٛ

اإلدار ٚالشراعٗ نن ٛاِتىاون نا وٍاص ننبا ٔمل تض ننتةدً ا٧ص ننالٗمل اذتدٖج نن ٛيف
اإلدار ٚالشراعٗ نن ,ٛسٗ ننح عم ننت أ م ننمل ا ٤صض ننات الشراعٗ نن ٛت نندار و ننَ اب ننن
أعننةاص لٗضننت لنندّٖي انندل ٚيف وٗننداُ القطننا الشراعنن٘,
فغن تم
.5

ننا أد ٝاىل

ا ٤صضات ٔتعطن دٔرِا يف تطٕٖز القطا الشراع٘.

ننعل دّنناس اإلرعنناد الشراعنن٘ ٔ ٗنناب منننا ز ا شرعنن ٛالزاٟنند ٚا٥رعننادٖ,ٛ
اليت ٖتعمي وٍّنا ا شارعنُٕ صنبن الشراعن ٛاذتدٖجن ٔ ,ٛنعل دّناس البشنح
الشراع٘ ٔفغمْ يف اٖصاه ا عزف ٛاذتدٖج ٛلمىشارعل.

 .6مل عت ننع القط ننا الشراع نن٘ لا٥ص ننتجىارات ا ٍاص ننب ٛفٗ ننْ

ننا ألق ننآ دُٔ

التطٕٖز ا طمٕب.
 .7تعاٌ٘ أ ممل الدٔه اإلص٦وٗ ٛوَ أسوات وٗآ مٍنع التٕصنع يف اصتصن٦
ٔسراع ٛا٧را ٘ الشراعٗٔ ٛسٖاد ٚوضاساتّا ا شرٔع.ٛ
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ن ِذٓ العٕاون صاِىت يف تزادع وضنتٕٖات اإلٌتناز ٔاإلٌتادٗنٛ
نا

يف القطا الشراع٘ ٔدعمتْ عادشا عَ الٕفا ٞاتطمبات ا٥صنتّ٦ك الغنذاٟ٘
ساد وَ وغكم ٛا٧وَ الغذا ٟ٘يف الغالبٗ ٛالعرى ٜوَ الدٔه اإلص٦وٗ.ٛ

 8ن  ) 2ا٥رتاا ا ضتىز يف أصعار الضمع الشراعٖٗ :ٛغّد العامل ارتااعات وتتالٗٛ
يف أصننعار ا ٧ذٖنن ٛسلمننت

ٗننع البمننداُ ٔ نناُ تاثرلِننا عمنن ٜالبمننداُ الٍاوٗنن,ٛ

ٔوٍّا البمداُ اإلصن٦وٗ ٛأعند ٔ نا ,ٚاصٕ ن ا يف البمنداُ ات الندان ا نٍةا ,
ٔسضننمل تقنندٖزات وٍرىنن ٛالغننذأ ٞالشراعنن ٛالدٔلٗنن( ٛالاننأ) ,فننإُ الننزاي القٗاصنن٘
٧صننعار ا ٧ذٖ ن ٛعننّد يف عننّز وننارظ وننَ عنناً  2008سٖنناد ٚلٍضننب %57 ٛعىننا

نناُ

عمْٗ يف وارظ وَ عاً  ,2007فقد سادت أصنعار القىن يف ا٧صنٕاق الدٔلٗن ٛلنا جز
وَ ث٦ث ٛأ عافٔ ,تةاعات أصعار الذرٔ ٚارتاعت أصنعار ا٧رس اىل وضنتٕٖات نرل
وضبٕا.ٛ
اُ سٖاد ٚأصعار ا ٕاد الغذاٟٗن ٛلّنذا ا٥جتنآ التصناعد ٙلنْ تناثرل ٔاصنع
عم ٜادر ٚالبمداُ الاقنرل ٚيف اذتصنٕه عمن ٜالغنذأ ,ٞتمبٗن ٛاستٗادنات ا نٕا ٍل
فّٗا اصٕ ا الاقزا ٞوٍّي ٔ ,جن تصاعد ا٧صعار سٕال٘  %60ن  %80وَ اٌ٥ااق
ا٥صن ننتّ ٘ ٦يف الن نندٔه اإلصن نن٦وٗ ٛالاقن ننرل ,ٚوقارٌن نن ٛلن ن ن  %10ن  %20يف الن نندٔه
الصٍاعٗ ٛا تطٕر ٚلضبمل ارتاا الدإه يف ِذٓ البمنداُ عٍّنا يف الندٔه الٍاوٗن.ٛ
لقنند أاننذت أصننعار الغننذأ ٞوٍّننا اذتبننٕب تزتاننع لغننكن وتٕا ننن ارتااع نا
اصٕ ا لعد عاً 2004

ىا ٖغِرل اىل ل

ننبرلا

ادتدٔه التال٘:

ددٔه راي ( )9و٤عزات أصعار الغذأ ٞو٤عزات أصعار اذتبٕب لمىد- 2000( ٚ
)2007
الضٍٛ

و٤عز أصعار الغذاٞ

و٤عز أصعار اذتبٕب

2000

92.7

87

2001

94.5

89

2002

94.1

97

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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2003

102.3

101

2004

114.4

111

2005

117.3

106

2006

127.3

124

2007

157.4

172

ا صدر :وٍرى ٛالغذأ ٞالشراع ٛالدٔلٗ( ٛالاأ) ن سال ٛاٌعداً ا٧وَ الغذا ٟ٘يف
العامل ن .2008
ٔ اٌت ا ٤عزات يف أعّز عاً ٔ 2007ا٧رلع ٛا٧عّز أ٧ىل وَ عاً 2008

ىا

ٖم٘:
ددٔه راي ( )10و٤عزات أصعار الغذأ ٞأصعار اذتبٕب
الغّز

و٤عز أصعار الغذاٞ

و٤عز أصعار اذتبٕب

ألزٖن

141.7

148

واٖٕ

144.4

150

ٌٖٕٕٗ

151.2

159

ٖٕلٕٗ

155.8

160

أ ضطط

161.6

171

صبتىدل

171.6

195

أ تٕلز

175.3

201

ٌٕفىدل

180.6

203

دٖضىدل

187.3

224

ٍٖاٖز 2008

196.3

238

فدلاٖز 2008

215.8

281

وارظ 2008

218.4

280

ألزٖن2008

218.2

284

ا صدرٌ :اط ا صدر الضال .
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سٗح ٖغرل ادتندٔه راني ( )10اىل تٕا نن ارتانا و٤عنز أصنعار الغنذاٞ
يف عنناً  ٔ 2007- 2001ننذل

اذت نناه يف تٕا ننن ارتاننا و٤ع ننز أصننعار اذتب ننٕب

لٍاط الاذلٔ ٚلدأ ِذا ا٥رتاا لا٥جتآ التصاعد ٙالٕاصع لعد عناً  ,2004سٗنح
ارتاننع وننَ  14.4يف ِننذا العنناً اىل  157.4يف  ٔ ,2007ننذل

اذتنناه فٗىننا غتننص

ارتا ننا و٤ع ننز أص ننعار اذتب ننٕب ل ننٍاط الا ننذل ٚو ننَ  111يف  2004اىل  172يف .2007
ىننا ٌ٦سننع أُ أصننعار ا ننٕاد الغذاٟٗنن ٛيف  2008ٔ 2007أرتاعننت

ننجرلاا ,ا أرتاننع

و٤عز أصعار الغذا ٞيف عاً  2007ونَ  141.7يف عنّز ألزٖنن اىل أُ ٔ نن اىل 187.3
يف عننّز دٖض نىدل ,أوننا و٤عننز أصننعار اذتبننٕب فقنند ارتاننع وننَ  148اىل  224لننٍاط
ننبرلا انن٦ه

الاننذل ٚوننَ ِننذا العننأً .يف عنناً  ,2008فقنند أرتاننع ا ٤عننزاُ ارتااعنا

عنّز فدلاٖنز ا لمن و٤عنز أصننعار الغنذاٌ 215.8 ٞقطنن ٛيف سنل ٔ ننن و٤عنز أصننعار
اذتبٕب اىل  281يف ٌاط الغّز ٔاىل ٌ 284قط ٛيف عّز ألزٖن وَ .2008
لقند تضنببت عٕاونن عدٖند ٚيف التصناعد ا ضنتىز يف أصنعار ا نٕاد الغذاٟٗنٛ
ٔوٍّا أصعار اذتبٕب ٔوَ أِي ِذٓ العٕاون ا٩ت٘:
 .1صٕ ٞا٧سٕاه الطبٗعٗ ٛاليت تعز ت شلا لعن
لمغذا ,ٞفقد تعز ت وٍا

البمنداُ ا صندر ٚالزٟٗضنٛ

اإلٌتاز الشراع٘ يف اصذلالٗا ٔالصنل ٔأفزٖقٗنا

اىل ادتانناف الننذ ٙأثننز صننمبا يف سراعنن ٛاحملا ننٗن الشراعٗنن.ٛ
وٍا

ىننا تعز ننت

جرل ٚوَ زب أفزٖقٗا اىل الضٕٗه ٔالاٗةناٌاتٔ ,تعنز

وٍنا

اإلٌتاز الشراع٘ يف أٔرلا ٔدٍٕب الصل اىل الصقٗع.
 .2سٖاد ٚالطممل عم ٜالغذا ٞلضبمل سٖاد ٚالضكاُ يف الندٔه اإلصن٦وٖٗ .ٛقالنن
لن

عننش ٛا ةشٌٔننات العا ٗنن ٛو ننَ ا ننٕاد الغذاٟٗنن ,ٛاصٕ ن ا يف البم ننداُ

 ٦وَ رل البمداُ الٍاطٗ.ٛ
اإلص٦وٗ ٛا٧ان دا ا
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 .3اصتةداً ستا ٗن اذتبٕب

الذر ٚالصازا ٞيف اٌتاز الٕانٕد اذتٗنٕ ٙأٔ

اٖ٥جإٌه يف البمداُ ا ٍتذ ٛالزٟٗضٗ ٛلمغذاٞ
أ٧رل٘ ٔاصتةداوْ

الٕٖ٥ات ا تشدٔ ٚا٥حتناد

بدٖن لمبٍشَٖ سذ ٛاحملافر ٛعم ٜالبٗ.ٛ٠

 .4ا رتاا أصنعار النٍا يف تمن

الانذل,ٚ

نا ساد ونَ الصنعٕلات ا الٗن ٛالنيت

تٕاد ننْ البم ننداُ اإلص نن٦وٗ ٛننرل الٍاطٗ ننٔ ٛأ ننعل ا نندرتّا عم نن ٜاص ننترلاد
الغذا.ٞ
 )3 – 8اٌتنناز الٕاننٕد اذتٗننٕٖ :ٙعنند اٌتنناز الٕاننٕد اذتٗننٕ ٙالننذ ٙتقننًٕ لننْ البمننداُ
ا ٍتذ ٛالزٟٗضٗ ٛلمغذا ٞوَ أِي التشدٖات الكبرل ٚاليت تٕادْ ا٧وَ الغنذا ٟ٘يف
العاملٔ ,وٍْ العامل اإلص٦و٘ ,سٗح ٖعتىد يف اٌتاز ِذا الٕإد عم ٜسبٕب الذرٚ
الصازا ٞلالدرد ٛا٧صاظ يف الٕٖ٥ات ا تشدٔ ٚا٥حتاد أ٧رل٘ ٔالدلاسٖنن ٔاشلٍند
ٔالصننلٔ .تضننتةدً الٕٖ٥ننات ا تشنند ٚا٧وزٖكٗنن ٛسالٗنا  85ومٗننُٕ ننَ وننَ الننذرٚ
الصازا ٞيف اٌتاز اٖ٥جإٌه ,سٗح لمن ا٥صنتّ٦ك الضنٍٕ ٙوٍنْ عناً  2007لٍضنبٛ
 %3.5وَ سذي ا٥صتّ٦ك الكم٘ لٖ٦جإٌه فّٗا ,فّ٘ ختط لمٕ ٕه اىل ٌضبٛ
 % 15و ننَ سذ نني ا٥ص ننتّ٦ك الض ننٍٕ ٙشل ننذٓ ا ننادٔ .ٚأد ٝتٕد ننْ الٕ ٖ٥ننات ا تش نندٚ
ا٧وزٖكٗ نن ٛاىل اٌت نناز اٖ٥ج ننإٌه اذتٗ ننٕ ٙاىل حتٕشل ننا و ننَ أ نندل وص نندر لم ننذرٚ
الصننازا ٞيف العننامل اىل أ نندل وضننتٕرد شلننا,
ٔحتٕٖن سراع ٛوضاسات

ننا أد ٝاىل ارتاننا أصننعارِا عا ٗ ناا,

برل ٚوَ القى اىل سراع ٛالنذر ٚالصنازأ ,ٞلنذل

أثنز

عمنن ٜالكىٗننات ا ٍتذنن ٛوننَ القىن عا ٗناأ ,ساد وننَ تّدٖنندات ا٧وننَ الغننذأِ ,ٟ٘نن٘
وضنتىز ٚيف دّٕدِنا يف سٖنناد ٚاٌتناز الٕانٕد اذتٗننٕ ,ٙسٗنح سادت ستطنات التكزٖننز
ارتا  ٛلذل

ونَ  120ستطن ٛاىل  195ستطن ٛتكزٖنز .لقند لمن اٌتناز الٕٖ٥نات

ا تشنند ٚوننَ الٕاننٕد اذتٗننٕ( ٙاٖ٥جننإٌه) يف ا٧رلعنن ٛأعننّز أ٧ىل وننَ عنناً 2008
سنندٔد  2733822ومٗننار ننالُٕ (ا ٍرىنن ٛالعزلٗنن ٛلمتٍىٗنن ٛالشراعٗننٔ .)2008 ,ٛوننَ
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و٦سر نن ٛادت نندٔه را نني (ٖ )11تٕ ن ن الٍى ننٕ ا تشاٖ نند يف اٌتن ناز الٕا ننٕد اذتٗ ننٕٙ
(اٖ٥جإٌه).
ددٔه راي ( )11تٕسٖع اٌتاز اٖ٥جإٌه اذتٕٗ ٙيف العامل ٌٔضبٛ

ن لمد

وَ ِذا اإلٌتاز لماذل)2006- 2004( ٚ
الٍضب ٛوَ اإلٌتاز

البمد

2004

2005

2006

ا عده

الدلاسٖن

15118

16020

17021

16053

34.9

الٕٖ٥ات ا تشدٚ

13398

16161

18400

15986

34.8

العا ٘ %

ا٧وزٖكٗٛ
الصل

3654

3805

3854

3771

8.2

اشلٍد

1751

1702

1903

1785

3.9

فزٌضا

830

910

951

897

2

رٔصٗا

750

750

648

716

1.6

دٍٕب أفزٖقٗا

417

390

387

398

0.9

ا ىمك ٛا تشدٚ

402

349

280

344

0.7

العزلٗ ٛالضعٕدٖٛ

299

121

197

206

0.4

أازٝ

4199

5840

7481

5840

12.7

اجملىٕ

20818

46049

51123

4599

100

ا صدر :ا ٍرى ٛالعزلٗن ٛلمتٍىٗن ٛالشراعٗن ,ٛأثنز اٌتناز الٕانٕد اذتٗنٕ ٙعمن ٜا٧ونَ
الغذا ٟ٘عزلٗا ٔعا ٗا ن ارتز ًٕ .2008
وَ ادتدٔه أع٦ٌ ٓ٦سع أُ الدلاسٖن تعد يف  2006أ دل لمد وٍنتر لٖ٦جنإٌه يف
الع ننامل ,تمّٗ ننا الٕ ٖ٥ننات ا تش نند ٚا٧وزٖكٗ نن ٛث نني الص ننل تمّٗ ننا البم ننداُ ا٧ا ننزٝ
ا ٕ ش ٛيف ادتدٔه أعٔ .ٓ٦تتىجن الندٔافع ٔرا ٞاِ٥تىناً لإٌتناز الٕانٕد اذتٗنٕٙ
لا٩ت٘:
 تقمٗن ا٥عتىاد عم ٜالٍا ا ضتٕرد.
ٌ راف ٛالبٗ ٛ٠وَ الغاسات الضاو ٛاليت تضبمل ا٥ستباظ اذتزار.ٙ
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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 تعشٖش الشراع ٛاحملمٗٔ ٛتطٕٖزِا.


ىاُ أوَ الطاا.ٛ
مل ٖقتصز اٌتناز الٕانٕد اذتٗنٕ ٙعمن ٜاٖ٥جنإٌه فقن ٔامننا اٌتناز الندٖشه

اذتٕٗٔ ,ٙاد مٗالشت لمداُ ا٥حتاد أ٧رل٘ لإٌتاز الدٖشه اذتٕٗ ,ٙا لم اٌتادّنا
سدٔد  % 75ونَ اإلٌتناز العنا ٘ ,تمٗنْ الٕٖ٥نات ا تشند ٚا٧وزٖكٗن ٛلٍضنب ,%13 ٛثني
لمداُ أاز ٝلٍضب( %12 ٛا ٍرى ٛالعزلٗ ٛلمتٍىٗ ٛالشراعٗ.)2008 ,ٛ
اُ تٕدْ البمداُ الزٟٗضٗ ٛا صدر ٚلمغذا ٞاىل اٌتناز الٕانٕد اذتٗنٕ ٙونَ
عنناٌْ التنناثرل الضننمت عمنن ٜاٌتنناز القى ن عا ٗ ناا ,لضننبمل سٖنناد ٚا ضنناسات ا شرٔعننٛ
لالذر ٚالصازا ٞعمن ٜسضناب ا ضناسات ا شرٔعن ٛلنالقى
ٔلالت ننال٘ ٌقص نناُ الكىٗ ننات ا ٍتذ نن ٛوٍّ ننا,

نا ٖن٤د ٙاىل ٌقصناٌّا.

ى ننا أُ اٌت نناز اٖ٥ج ننإٌه و ننَ ال ننذرٚ

الصازا ٞصٗ٤ثز عم ٜالكىٗات الكبرل ٚوٍّا ا ضتةدو ٛيف الغذأ ٞاليت تمت دنشٞ
وننَ الطمننمل العننا ٘ عمٗننْٔ ,لننذل

صننٗكُٕ لننْ تنناثرل صننمت عمنن ٜا٧وننَ الغننذاٟ٘
ىا ٖم٘:

العا ٘ ٔوٍْ ا٧وَ الغذا ٟ٘اإلص٦و٘
 سٖاد ٚأصعار الذر ٚالصازا.ٞ
 سٖاد ٚأصعار القى لضبمل اطتانا

اٌتادنْ لعند حتٕٖنن وضناسات ٔاصنعٛ

شتصص ٛلشراع ٛالقى اىل سراع ٛالذر ٚالصازا.ٞ
 سٖاد ٚسد ٚوغكم ٛالغذا ٞيف العامل.
اُ وا ٖشٖد ا غكم ٛتعقٗدا ٔأثزا صمبٗا عمن ٜا٧ونَ الغنذاٖ ٟ٘تىجنن لناُ
النندٔه الننيت ٔصننعت وننَ اٌتنناز الٕاننٕد اذتٗننٕ ,ٙامنننا ِنن٘ النندٔه الزٟٗضنن ٛا صنندرٚ
لمشبٕب يف العامل.
 )4 – 8سٖاد ٚأعداد ٌااص٘ التغذٖ ٛيف العامل اإلص٦و٘ :تغنرل اسصناٟٗات ا٧وني
ا تشنند ٚن عننعب ٛالضننكاُ يف عنناً  ,2006اىل أُ ٍِال ن

سٖنناد ٚوتصنناعد ٚيف أعننداد

ٌااص نن٘ التغذٖ نن ٛيف الع نناملٔ ,لال ننذات يف البم ننداُ الٍاوٗ نن ,ٛال ننيت اسداد فّٗ ننا ع نندد
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ٌااص٘ التغذٖ ٛسدٔد  169ومُٕٗ يف ( 1990ن ٔ )1992سدٔد  206ومُٕٗ ٌضى ٛيف
الا ننذل ,)2003- 2001( ٚأ ٙلشٖ ننادات تص نناعدٖ .ٛسٗ ننح ٖع نناٌ٘ أ ج ننز و ننَ 832.2
ومُٕٗ ٌضى ٛوَ صكاُ البمداُ الٍاوٗ( ٛالبال عددِي  5.141ومٗنار ٌضنى ٛيف عناً
 )2005وَ ٌقص يف التغذٖٔ ,ٛونٍّي صنكاُ البمنداُ اإلصن٦وٗ ٔ ,ٛناُ النٍقص يف
ىا ٖم٘:

التغذٖ ٛيف البمداُ اإلص٦وٗ ٛيف عاً 2005

ددٔه راي (ٌ )12ضب ٛعدد ٌااص٘ التغذٖ ٛاىل زتىٕ الضكاُ يف الدٔه
اإلص٦وٗٛ
عدد الضكاُ

عدد ٌااص٘

ٌضب ٛعدد ٌااص٘ التغذٖٛ

البمد اإلص٦و٘

الكن لا مُٕٗ

التغذٖ ٛلا مُٕٗ

اىل العدد الكم٘ %

أٌدٌٔٗضٗا

223.2

37.1

16.6

لٍغ٦دٖػ

150.5

40.1

26.6

لا ضتاُ

155.4

35 -

22.5

ادٗكضتاُ

6.5

2.3

35.3

تز ىاٌضتاُ

4.8

0.3

6.25

أٔسلكضتاُ

26.2

3.6

13.7

الغزق ا٧دٌ)*( ٜ

270.1

28.4

10.5

الٗىَ

20.5

6.5

31.7

سلن أفزٖقٗا

149.9

4.6

3

الضٕداُ

36.2

7.4

20.4

اٌا

23.1

1.9

8.2

ٍٗٗا

8.8

1.5

17

وٕرٖتاٌٗا

11.3

0.2

1.77

تٗذرلٖا

138

12.5

9

صٍغاه

11.5

3

26

اجملىٕ

1.238.6

179.4

14.5
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ا ص نندر :ادت نندٔه و ننَ اع ننداد الب نناسجل لا٥عتى نناد عم نن ٜاسص ننا ٟٛٗوٍرى نن ٛالغ ننذاٞ
ٔالشراع ٛالدٔلٗ( ٛالاأ) ن .2007
(*) تغىن

٦ا وَ تز ٗا ,اٖنزاُ ,العنزاق ,صنٕرٖا ,ا٧ردُ ,الضنعٕدٖ ,ٛا٧ونارات ,اطنز,

البشزَٖ ,الكٕٖت ,عىاُ.
وَ ادتدٔه أع٦ٌ ٓ٦سع أُ عندد ٌااصن٘ التغذٖنٖ ٛغنكمُٕ ٌضنبٖ ٥ ٛضنتّاُ
لّننا وننَ العنندد الكمنن٘ لمضننكاُ يف

ننن دٔلنن ٛاصنن٦وِٗٔ ,ٛنن٘ تتبنناَٖ لننل دٔلنن٧ ٛاننز,ٝ

ٔ اٌ ننت أعم ننٌ ٜض ننب ٛيف ادٗكض ننتاُ س نندٔد ٔ %35.3يف ال ننٗىَ ٔ %31.7يف الض ننٕداُ
ٔ ,%20.4يف لا ضتاُ ٔ %22.5يف لٍغ٦دٖػ  ٔ %26.6اٌت الٍضب ٛعم ٜوضتٕ ٝالعامل
اإلص نن٦و٘ س نندٔد ٔ ,%14.5أُ تا ننااي ِ ننذٓ ا غ ننكمٖ ٛتطم ننمل ل ننذه وشٖ نند و ننَ ادتّ ننٕد
إلس ننداخ التٍىٗ نن ٛا٥اتص ننادٖٔ ٛتط ننٕٖز القط ننا الشراع نن٘ اصٕ ننا ٔأُ أ م ننمل س ننا٥ت
ٌقص التغذٖ ٛتٍتغز لل الضكاُ الزٖاٗلِٔ ,ني ٔ ٙالندإه ا ٍةاةنٔ .ٛعمٗنْ فنإُ
سٖاد ٚدان ِ ٞ٥٤الضكاُ  ٥تتشق ا ٥لتطٕٖز القطا الشراع٘ الذ ٙصٗشق ِندفل
يف ُ ٔاسندِ ,ىننا سٖناد ٚداننٕه الضنكاُ الننزٖاٗلٔ ,سٖناد ٚاإلٌتنناز الشراعن٘ الننذٖ ٙعكننط
اظتالٗا يف ا ضاعد ٚعم ٜاا

سد ٚا٧وَ الغذا.ٟ٘

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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أثز ارتاا ا٧صعار

الغذا ٟٛٗعم ٜصمٕك ا٧صز ٔتكٗاّا

سٖاد ٚا تٍأه وَ اذتبٕب

اطتاا

سِٗد ٚا٧صعار أٔ الضمع

ا تٍأه

الٍغٕٖٛ

وَ الطااٛ

سٖادٚ

ٔالدلٔتل

صٕٞ
التغذٖٛ

اطتاا
ارتاا

اطتاا

أصعار

الدان

ا ٧ذٖٛ

الاعم٘

ا تٍأه

اطتاا

وَ ا ٧ذٖ ٛا٧صاصٗٛ

ا تٍأه وَ

ا عتادٚ

ا غذٖات

الٍادي
عَ ٌقص
الدلٔتل

الداٗقٛ
ا تٍأه وَ

اطتاا

ٌقص

ا ٧ذٖٛ
رل ا٧صاصٗٛ

اطتاا

ا غذٖات

الزعاٖٛ

الداٗقٛ

ا٥دتىاعٗٛ

سٖاد ٚالٕات ا ٍا يف العىن يف
اٌ٧غط ٛا ٕلدٚ
لمدان

سٖادٚ
اطتاا

اٌ٥ااق عم ٜالصشٛ

سدٚ

ٔالتعمٗي ٔالبٍٕد

ا٧وزا

رل الغاٟٛٗ

ا صدر :وٍرى ٛالغذأ ٞالشراع ٛالدٔلٗن( ٛالانأ) ن سالن ٛاٌعنداً ا٧ونَ الغنذا ٟ٘يف
العامل ن .2008
ٖٕ ن الغننكن أعنن ,ٓ٦لنناُ ارتاننا أصننعار ا ٧ذٖنن ٛصننٗ٤د ٙاىل اسننداخ تغننرلات يف
ىٌٕٗٔ ٛعٗ ٛالغذا ٞلضبمل اطتاا

القٕ ٚالغزا ٟٛٗل٨صز الاقرل ,ٚسٗح ٖتذنْ

ا تنناثزُٔ وننَ الاقننزا ٞاىل اصننتّ٦ك أ ذٖنن ٛأاننن دننٕد ٔ ٚات أصننعار سِٗنند ٔ ,ٚات
اٗى ٛذا ٟٛٗوٍةاة,ٛ

اُ ٖضنتبده ا٧رس عٍند ارتانا أصنعارٓ لالنداَ أٔ النذرٚ

الزفٗع ٛات القٗى ٛالغذا ٟٛٗا٧انٔ ,عٍد اصتىزار تاثرلِنا لإرتانا ا٧صنعار فإٌّنا
صتقمن وَ اصتّ٦ك ستِ ٜذٓ ا ٧ذٖ ٛالزاٗصٔ ٛصتقمن وَ الٕدبات الغذاٟٗنٛ
ال ننيت تتٍأشل ننا يف الٗ ننًٕ الٕاس نند ,ا  ٥مم ن

اٗ ننار ا ننز,

ى ننا أٌّ ننا ا نند تقم ننص

اٌ٥ااق عم ٜالزعاٖن ٛالصنشٗٔ ,ٛتشٖند ونَ صناعات عىمنّا يف تمن
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اد تضاعد يف سٖناد ٚوندااٗن ا٧صنز الاقنرلٔ ,ٚلنذل

فإٌّنا تزِن

اااتّنا ٔتشٖند

وَ ام ٛوقأوتّا ل٨وزا .
تغرل دراصات وٍرىن ٛالغنذأ ٞالشراعن ٛالدٔلٗن( ٛالانأ) وجنن دراصن ٛسالنٛ
اٌعداً ا٧وَ الغذا ٟ٘يف العامل لعاً  2008لاُ ٌضنب %60 ٛونَ الضنكاُ ات الندان
ا ننٍةا

ٖت نناثزُٔ لارتا ننا أص ننعار ا ننٕاد الغذا ٟٗننٖ ,ٛقالم ننّا  %15و ننَ الض ننكاُ يف

البمداُ ات الدان ا زتاعٔ ,ختتمل أٖةنا بٗعن ٛالغنذا ٞا ضنتّم

ٔتٍٕعنْ لنل

البمداُ ات الدان ا ٍةا ٔ ,البمداُ ات الدان ا زتاع.
 )9ا٥صتٍتادات ٔالتٕ ٗات :لٍا ٞعم ٜوا ٔردَ يف ونت البشح كَ حتدٖد لعن
ا٥صتٍتادات ا٧صاصٗٔ ٛااذلا لع

التٕ ٗات ا ٍاصب ٛاليت كَ أُ تضناعد يف

وعادت ٛوغكم ٛا٧وَ الغذا ٟ٘اإلص٦و٘.
 )1 – 9ا٥صتٍتادات :اُ أِي ا٥صتٍتادات اليت كَ حتدٖدِا تتىجن لا٩ت٘:
 ) 1تعنددت تعنارٖل ا٧ونَ الغنذأ ٟ٘لكٍّنا تتان

ٗعّنا يف حتدٖند دنِٕز ا٧ونَ

الغذا ٟ٘لاٌْ:
أ .تمبٗ ٛاذتادات ا٧صاصٗ ٛوَ الغذا ٞلمضكاُ.
ب .اُ تمن ن

ِ نن ٞ٥٤الض ننكاُ دان ن٦ا ك ننٍّي و ننَ ع ننزا ٞا ننٕاد الغذا ٟٗنن ٛال ننيت

عتتادٌّٕا.
دن .اُ ا٧وَ الغذاٖ ٟ٘زتب لقدر ٚاجملتىع عم:ٜ
 سٖادٔ ٚحتضل اإلٌتاز الشراع٘.
 الق نندر ٚعم نن ٜا ننشُ ا ٍتذ ننات الشراعٗ نن ٛسٗ ننح حت ننافع عم نن ٜإا ننّا
الغذا.ٟٛٗ
 اونت٦ك القندر ٚعمن ٜتصنٍٗع ا ٍتذننات الشراعٗن ٛلةنىاُ عز نّا ا ضننتىز
ا٦ه الضٍ.ٛ

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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حتمٗن و٤عزات ا٧وَ الغذا ٟ٘يف الدٔه اإلص٦وٗٛ

ٌ )2رزا ِ٧ىٗ ٛوٕ نٕ ا٧ونَ الغنذأ ٟ٘تّدٖندٓ ذتٗنا ٚا ٖ٦نل ونَ البغنز ,فقند
اِتىننت شتتمننل البمننداُ ٔشتتمننل ا ٍرىننات الدٔلٗننٔ ٛاإلامٗىٗنن ٛلننْ لتنناثرلٓ يف
اذتٗا ٚا٥اتصادٖٔ ٛا٥دتىاعٗٔ ٛالصشٗ ٛل٨فزاد.
 ٥ )3كننَ  ٙ٧لمنند وننَ البمننداُ أُ عتقن أوٍننْ الغننذاٟ٘

نناو٦ا لا٥عتىنناد عمننٜ

اوكاٌٗاتنْ الذاتٗنن ,ٛوّىننا لمن سذنني اإلٌتنناز الشراعنن٘ فٗننْ ٔ ,لن

٧اننت٦ف ا ٍننا

لل اإلاالٗي الشراعٗ ٛا ةتمأ ٛتباٍّٖا يف اٌتاز إٌٔا احملا ٗن الشراعٗ.ٛ
 )4مل تعتىد الدٔه اإلص٦وٗ ٛصٗاصات سراعٗ ٛتكاومٗ ٛر ي ٔإعّنا يف
ا٧سٗاُ يف أامٗي ٔاسد ,فكن دٔل ٛاص٦وٗ ٛختط
وضننتقم ٛعننَ رلِننا وننَ النندٔه اإلصنن٦وٗ,ٛ

نجرل ونَ

عادت ٛأوٍّا الغنذا ٟ٘لصنٕرٚ

ننا ٖٕلنند ننعٕلٛ

ننبرل ٚيف تمبٗننٛ

اذتادننات ا تٍاوٗنن ٛلمضننكاُ وننَ الغننذأ ٞعنندً ننىاُ وضننتٕ ٝوٍاصننمل وننَ ا٧وننَ
الغذا.ٟ٘
 )5اِتي القز ُ الكزٖي ٔالضٍ ٛالٍبٕٖ ٛلإٌتاز الغذأ ٞالتغذٗع عم ٜسٖاد ٚاإلٌتناز
الشراعنن٘ وننَ انن٦ه التٕصننع لإسٗننا ٞا٧ر

ا ننٕات ٔسراعتّننأ ,سننح اإلصنن ً٦عمننٜ

تعننأُ ا ضننمىل يف وننا لٗننٍّي ٔ ,ننىاُ ننذاِٞي ٔ ضنناِٞئ ,تننٕفرل فننزص العىننن
ال٦سونن ٛشلننئ ,مل ٖكننَ اإلصنن ً٦وتغنناٟىا جتننآ انندر ٚارتننال صننبشاٌْ ٔتعنناىل يف
ننىاُ ا ٧رساق ٔوننَ أِىّننا الغننذا ,ٞعمنن ٜأُ ل ن

ٖتطمننمل العىننن ادتنناد ٔا جننالز

لتشضل ٔتطٕٖز اإلٌتاز الشراع٘.
 ) 6تع نناٌ٘ أ م ننمل ال نندٔه اإلص نن٦وٗ ٛو ننَ وغ ننك٦ت ا٧و ننَ الغ ننذأ ٟ٘ارتا ننا اٗى ننٛ
الاذن ننٕ ٚالغذاٟٗن نن ٛستن نن ٔ ٜن ننمت اىل  30.879ومٗن ننار دٔ٥ر يف عن نناً  ,2004يف سن ننل
اصتطاعت أعداد امٗم ٛوَ الدٔه اإلصن٦وٗ ٛجتنأس وغنكم ٛا٧ونَ الغنذأ ٟ٘سٖنادٚ
الصادرات الشراعٗ ٛعم ٜالٕاردات الشراعٗ.ٛ
 )7متم

الدٔه اإلص٦وٗ ٛا قٕوات ال٦سون ٛلتشضنل ٔتطنٕٖز اٌتادّنا الشراعن٘

ٔ ىاُ أوٍّا الغذا ٟ٘فّ٘ متم :
زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ
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ا٧ر
وٍا

حتمٗن و٤عزات ا٧وَ الغذا ٟ٘يف الدٔه اإلص٦وٗٛ

الص نناذت ٛلمشراع ننٔ ٛاض نناسات ٔاص ننع,ٛ
وطزٖٔ ٛمتم

ى ننا أُ الك ننجرل وٍ ننْ تق ننع يف

وٗآ مكٍّا وَ التٕصع يف اإلٌتناز الشراعن٘ .لنذل

كننَ لمعدٖنند وننَ النندٔه اإلصنن٦وٗ ٛاعتىنناد التٕصننع ا٧فقنن٘ ٔالعىننٕد ٙوننَ
اإلٌتاز الشراع٘

ا كٍّا وَ سٖاد ٚاإلٌتاز الشراع٘ ٔتطٕٖزٓ.

كننَ أُ تتعننأُ وننع لعةننّا الننبع

يف تننٕفرل ا ننٕارد ا الٗنن ٛا ٍاصننبٔ ٛتبنناده

لع ن

البمننداُ اإلصنن٦وٗ( ٛا صنندر ٚلمننٍا )

ارتنندل ٚالةننزٔرٖ .ٛا متم ن

وننٕارد والٗنن ٛفاٟةنن ٛكننَ أُ ٖٕدننْ دننش ٞوٍّننا ل٦صننتجىار الشراعنن٘ يف النندٔه
اإلص٦وٗ ٛا٧از ٝاليت حتتاز اىل ِذٓ ا٧وٕاه.
ٖ ٥ )8شاه اِ٥تىاً لالبشح العمى٘ الشراع٘ ٔاصنتةداً التكٍٕلٕدٗنا الشراعٗن ٛيف
أ م ننمل ال نندٔه اإلص نن٦وٗ ٛننعٗاااٖ ٥ٔ ,ن ننشاه تب نناده ارت نندلات الشراعٗ نن ٛالعمىٗن ننٛ
ٔالتطبٗقٗ ٛدُٔ ا ضتٕ ٝا طمٕب.
 )9سققننت البمننداُ اإلصنن٦وٗ ٛمنننٕا ومشٕع نا يف اٌتنناز اذتبننٕب (لإصننتجٍا ٞالعنندد
القمٗ ننن وٍّ ننا) ٔ ننذا اذت نناه يف اٌت نناز المش ننًٕٔ ,لكٍّ ننا مل تض ننتطع الٕ ننٕه اىل
حتقٗ وضتٕ ٝوٍاصمل وَ أوٍّا الغذا ,ٟ٘ا لمغت ٌضب ٛاٌتناز اذتبنٕب يف الندٔه
اإلصنن٦وٗ %13.6 ٛوننَ اإلٌتنناز العننا ٌ٘ٔ ,ضننب ٛاٌتنناز المشننًٕ ٌضننب %7 ٛوننَ اإلٌتنناز
العا ٘.

ىا أُ نٗد ا٧زلناك يف الندٔه اإلصن٦وٗ ٥ ٛساه دُٔ ا ضنتٕ ٝا ٍاصنمل

ر ي اإلوكاٌٗات الٕاصع ٛصاٟد ا٧زلاك فّٗا.
 )10سققن ننت الص ننادرات الشراعٗن نن ٛاإلصن نن٦وٗ ٛمنن ننٕا اضن ننتٕ %60 ٝان نن٦ه الان ننذلٚ
( )2004- 2001وقالن منٕ ٗ٠ن لمٕاردات الشراعٗ ,ٛلالز ي ونَ أُ النزاي ا طمن
لمٕاردات الشراعٖٗ ٥ ٛشاه ٖإق الزاي ا طم لمصادرات الشراعٗ.ٛ
ٕٖ )11ادْ ا٧وَ الغذا ٟ٘اإلص٦و٘ عددا وَ التشدٖات ٔوَ أِىّا:
فغن الضٗاصات الشراعٗ ٛيف أ ممل الدٔه اإلص٦وٗ.ٛ

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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ا٥رتاننا ا ضننتىز يف أصننعار الضننمع الشراعٗنن ٛوقزٌٔننْ لشٖنناد ٚالطمننمل عمّٗننا
لضبمل سٖاد ٚالضكاُ.
التٕدْ العا ٘ إلٌتاز الٕإد اذتٕٗ ٙلا٥عتىاد عمن ٜاحملا نٗن الشراعٗنٛ
ات الع٦ا ٛلا٧وَ الغذاٟ٘

ا ٖشٖد ونَ وغنكم ٛا٧ونَ الغنذا ٟ٘لمندٔه

اليت تعاٌ٘ وَ ٌقص اٌتاز الغذا.ٞ
تشاٖنند أعننداد ٌااصنن٘ التغذٖنن ٛيف النندٔه اإلصنن٦وٗ ,ٛا لم ن ٌضننبتْ %14.5
وَ ا

ال٘ عدد الضكاُ ا ضمىل.

 )2 – 9التٕ ننٗات :لٍنناٞئ عمنن ٜوننا ٔردَ وننَ اصننتٍتادات ,كننَ اإلعننار ٚاىل لع ن
التٕ ٗات اليت كَ أُ تضناعد عمن ٜنىاُ وضنتٕ ٝوٍاصنمل ونَ ا٧ونَ الغنذاٟ٘
اإلص٦و٘ ٔعم ٜالٍشٕ التال٘:
 .1اِ٥تىاً لالضٗاصات الشراعٗنٔ ٛتطٕٖزِنا عادتن ٛوغنكم ٛا٧ونَ الغنذاٟ٘
يف ال نندٔه اإلص نن٦وٗٔ ٛاذت نند و ننَ التش نندٖات ال ننيت تٕاد ننْ ننىاُ ا٧و ننَ
الغذا ٟ٘وَ ان٦ه اعتىناد صٗاصنات تٕصنعٗ ٛأفقٗنٔ ٛعىٕدٖن ٛونَ اإلٌتناز
الشراع٘.
 .2التعننأُ ٔالتٍضننٗ ل نل النندٔه اإلصنن٦وٗ ٛا ةتمانن ٛيف زتنناه اصننتةداً
ا ننٕارد الشراعٗنن ٛا تننٕفز ٚلنندّٖا ,وننَ انن٦ه العىننن عمنن ٜمٕٖننن وغننزٔعات
سراعٗ ٛوغذل  ٛلنل الندٔه ات اإلوكاٌٗنات الشراعٗنٔ ٛالندٔه اإلصن٦وٗٛ
ات اإلوكاٌٗات ا الٗٔ ,ٛيف ِنذا اإل نار صتند أُ تٕدنْ لعن
التع ننأُ ارتمٗذ نن٘ ٖغن نكن تٕدّن نا د ننادا يف لن ن

دٔه زتمنط

ٖتطم ننمل اِ٥تى نناً ل ننْ

ٔتٕصٗعْ.
.3

ننزٔر ٚاِتى نناً ا ص ننارف اإلص نن٦وٗ ٛا ٍتغ ننز ٚيف دٔه الع ننامل اإلص نن٦و٘
لا ض نناعد ٚيف مٕٖ ننن ا غ ننزٔعات الشراعٗ نن ٛال ننيت تض نناِي يف سٖ نناد ٚاإلٌت نناز
الشراعنن٘ ٔتطننٕٖزٓ

ى نا ٌٕٔعنا ٔ ننىاُ سالنن ٛأفةننن وننَ ا٧وننَ الغننذاٟ٘

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
ٔالتطبٗقٗٛ

271

اجملمد ( )3العدد الضادظ وارظ ً2011

د .عناد – د .باطويح – د.الطاسان

حتمٗن و٤عزات ا٧وَ الغذا ٟ٘يف الدٔه اإلص٦وٗٛ

ٔجتننأس وغننك٦ت ٌقننص الغننذأ ,ٞا ضنناعد ٚأٖة نا يف اسٗننا ٞا٧ر

البننٕر

عى٦ا لاسكاً الغزٖع ٛاإلص٦وٗ.ٛ
 .4اعتىنناد أصننمٕب التٍىٗنن ٛالشراعٗنن ٛا ضننتداو ٛلاعتبارِننا ا٧صننمٕب ا٧وجننن
لةننىاُ ا٧وننَ الغننذا ٟ٘يف العننامل اإلصنن٦و٘ ,وننع ا٧اننذ لعننل ا٥عتبننار
التعأُ ا٥اتصاد ٙلل الدٔه اإلصن٦وٗ ٛا نارا شلنا ٔ ,نٕ٥ا اىل التكاونن
ا٥اتصاد ٙلٍّٗا.
 .5امن ن لٗ ٠نن ٛوٍاص ننب ٛلمتىٕٖ ننن ٔا٥ص ننتجىار يف عىمٗ ننات اإلٌت نناز الشراع نن٘
لتغننذٗع القطننا ارتنناص اإلصنن٦و٘ لإٌغننا ٞالغننز ات الشراعٗنن ٛالننيت
تعتى ن نند أص ن ننمٕب اإلٌت ن نناز الشراع ن نن٘ الك ن ننبرل ٔا٥ص ن ننتااد ٚو ن ننَ التط ن ننٕرات
التكٍٕلٕدٗ ٛالشراعٗ ٛيف سٖاد ٚاإلٌتادٗٔ ٛاإلٌتاز الشراع٘.
 .6العىن عم ٜام ادارات

إ ٚٞيف القطا الشراعن٘ ٖ ٥قنن وضنتٕاِا عنَ

رلِ ننا و ننَ اإلدارات يف القطاع ننات ا٧ا ننز ٝو ننَ سٗ ننح الكا ننا ٔ ٚٞننٗا ٛ
ا ِ٧ننداف اإلٌتادٗ ننٔ ٛتٍاٗ ننذِا ٔالق نندر ٚعم نن ٜتعب ٠نن ٛا ننٕارد الة ننزٔرٖٛ
لتط ننٕٖز القط ننا الشراع نن٘ٔ ,البش ننح ع ننَ ف ننزص أفة ننن ل٦ص ننتجىار فٗ ننْ,
ٔدم ننمل ا٥ص ننتجىارات و ننَ ا ننارز القط ننا لمىض نناِى ٛيف تط ننٕٖزٓ لة ننىاُ
وضتٕ ٝأفةن وَ ا٧وَ الغذا ٟ٘اإلص٦و٘.
 .7لٍا ٞشتنشُٔ اصنتذلاتٗذ٘ اصن٦و٘ ونَ ستا نٗن اذتبنٕب لمىضناعد ٚيف
جتأس أسوات الغذا ٞاصٕ ا الطار ٟٛوٍّا ,وع احملافر ٛعم ٜاصتىزارٖٛ
عز

الغذا.ٞ

 .8اٌط٦انا وننَ

ننُٕ الدٔلنن ٛاإلصنن٦وٗ ٛدٔلنن ٛوضننتةما ٛعمنن ٜتٍرننٗي أوننٕر

الٍنناظ فنن ٦لنند أُ ٖكننُٕ شلننا دٔر يف زتنناه ننىاُ ا٧وننَ الغننذأ ٟ٘تٕدٗننْ
الضٗاصات الشراعٗ ٛلّذا ا٥جتآ ٔلذل

زتم ٛاٌ٧دلط لمعمًٕ ا٥دتىاعٗٛ
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اع نناد ٚالٍر ننز لاص ننتىزار يف الضٗاص ننات الشراعٗ ننٔ ٛا٥ص ننتااد ٚو ننَ ا ٗ ننشٚ
الٍض ننبٗ ٛال ننيت تتىٗ ننش لّ ننا ال نندٔه اإلص نن٦وٗ ٛيف زت نناه اإلٌت نناز الشراع نن٘,
لشٖادِ ٚذا اإلٌتاز

ىا ٌٕٔعاا.

اِ٥تىاً لالبشح العمى٘ الشراع٘ ٔتطبٗقاتْ يف ا ٗداُ الشراع٘.
اِ٥تىاً لشراع ٛاحملا نٗن النيت شلنا تناثرل يف ا٧ونَ الغنذأ ٟ٘اعطاِٞنا
أ٧لٕٖ ن نن ٔ ٛن ننذل

حتض ن ننل وض ن ننتٕ ٝأدا ٞاإلرع ن نناد الشراع ن نن٘ ٔا ن ننشار

اإلرعادٖ.ٛ
حتض ننل ٔتط ننٕٖز اٌ٥ا نناق عم نن ٜالبٍ نن ٜا٥رتكاسٖ نن ٛالشراعٗ ننٛ

الض نندٔد

ٔارتشاٌ ننات ٔادت نندأه ٔاع نناعٔ ٛتٕص ننٗع ٌر نني ال ننز ٙاذتدٖج نن ٛلتشقٗن ن
ا٥صتغ٦ه ا٧وجن لمىٗآ.
فاإلصٖ ً٦ةىَ لمازد ل

القدر وَ ا٥ستٗادات الغذا ٟٛٗالةنزٔرٖٛ

ذتٗاتن ننْ ٔا٧صاصن ننٗ ٛلٕدن ننٕدٓ لٗن ننٍعي لٍّن ننا ٞالعن ننٗػ ٍٖٔذن ننش وضن ننٔ٤لٗاتْ
اذتٗاتٗ ٛا٧از ٝفادتاٟع عٗل ااتصادٖا ٔ شٗا ٖٔ ٥ضنتطٗع اإللندا
ٔيف ل ن

ٖقننٕه الزصننٕه ننم ٜا عمٗننْ ٔصننمي( :وننَ ٔ ٓ٥ا عننش ٔدننن

عن ننٗ٠ا ون ننَ أون ننٕر ا ضن ننمىل فاستذن ننمل دُٔ سن ننادتّي ٔامن ننتّي ٔفقن ننزِي,
استذمل ا عٍْ دُٔ سادتْ ٔامتْ ٔفقزٓ) (ا٧سادٖح الٍبٕٖ.)ٛ
 .9تزعٗد ا٥صنتّ٦ك ٔوٍنع اإلصنزاف ٔالتبنذٖزٖ :تىٗنش ا٥صنتّ٦ك الغنذاٟ٘
يف الك ننجرل و ننَ ال نندٔه اإلص نن٦وٗ ٛلاإلص ننزاف ٔالتب ننذٖز ٔجت ننأس اذت نندٔد
ا قبٕلٔ ,ٛاٌااق الكجرل وَ ا٧وٕاه يف نرل ستمنّا ٔانا ٖتٍناا

ٔأسكناً

ٔتٕدٗ ننْ تم ن

ا٧و ننٕاه

الغ ننزٖع ٛاإلص نن٦وٗ ,ٛل ننذا ف ننإُ اذت نند و ننَ لنن

رتدوننٔ ٛتطننٕٖز اإلٌتنناز الشراعنن٘ ,كننَ أُ ٖضنناعد يف حتضننل وض ننتٕٝ
ا٧وننَ الغننذا ٟ٘لمىض ننمىل .فارتننال صننبشاٌْ ٔتع نناىل ٖقننٕه يف ستك نني
تالْ ( :مٕا ٔأعزلٕا أٌْ  ٥عتمل ا ضزفل) (صٕر ٚا٧عنزاف ,اٖ٩ن,)31 ٛ
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ٔإل ننْ تع نناىل ٥ٔ( :جتع ننن ٖ نندك وغمٕل نن ٛاىل عٍقن ن

ٔ ٥تبض ننطّا

ننن

البض فتقعد ومٕوا ستضنٕراا) (صنٕر ٚا٧صنزا ,ٞاٖ٩نٔ .)29 ٛإلنْ تعناىل:
(اُ ا بذرَٖ

إٌا اإاُ الغٗا ل) (صٕر ٚا٧صزا ,ٞا.)27 ٖٛ٩
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