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Abstract: 

The issue of food in the world in general and the Arab world in 

particular is of great importance due to the large increases in 

population growth rates and what these increases require from an 

increase in the rates of local food production at rates parallel to the 

increase in the population preparation to reduce the food gap, as the 

size of this gap Among the most important main indicators of the 

potential for achieving food security, the provision of an appropriate 

level of food for all members of society is one of the most important 

elements for achieving the appropriate health level to which human 

development aims which is  one of the goals of sustainable 

development, from that the research problem crystallized in 

highlighting the role of development in achieving a steady increase in 

Production and per capita income and expanding the size of 

productive employment that provides greater justice in the 

distribution of the benefits of development and thus reducing the 

size of poverty and ignorance, as a result of this hypothesis that 

provides for achieving food self-sufficiency through the use of 

sustainable development and development methods especially that 

Iraq has All its components. As for the aim of the research, it came 

to the topic of plans, policies and measures required to reach food 

security and protect the state’s entity. From this the importance of 

the research emerged as the fact that Food security is one of the 

dangerous issues that society faces as a result of the effects that 

result from it, such as the social problems of delinquency, drug 
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abuse and begging, as well as the low level of health and education, 

and the research concluded with the results and recommendations.  

Key words: Sustainable Development, Food Security, Optimal Use of 

Resources, Self-Sufficiency and Food Gap. 

 
 

ي مواجهة تحديات 
 
ي  األمندور التنمية ف

 
 الغذائ

 

 3أحد كاظم خض  عبدالو 

 4 بشير ابراهيم الطيف

 

 الملخص

ي بصورة خاصة له  ي إلعالم بصورة عامة و إلوطن إلعرب 
ي أهمؤن موضوع إلغذإء ف 

ة ف  ية بالغة بسبب إلزيادإت إلكبير

ي و ماتتطلبه هذه
ي معدالت إل  معدالت إلنمو إلسكاب 

نتاج إلمحلي للغذإء بمعدالت موإزية للزيادة إلزيادإت من زيادة ف 

ي إعدإد إلسكان للحد من إلفجوة إلغذإئية، ؤذ ُيعد حجم هذه إلفجوة من 
إت إلرئيسة المكانات  أهمإلحاصلة ف  إلمؤشر

ي مناسب لجميع إفرإد إلمجتمع يعد من  إألمنتحقيق 
، ؤن توفير مستوى غذإب  ي

مقومات تحقيق إلمستوى  أهمإلغذإب 

ية إلصحي إلم إلتنمية إلمستدإمة، من ذلك جاءت مشكلة إلبحث  أحد أهدإفناسب إلذي تهدف إليه إلتنمية إلبشر

ي توفر 
ي إالنتاج و دخل إلفرد و توسيع حجم إلعمالة إالنتاجية إلت 

ي تحقيق زيادة ثابتة ف 
ي ؤبرإز دور إلتنمية ف 

متبلورة ف 

ي توزي    ع منافع إلتنمية و بالتالي خفض حجم إل
ي تنص عدإلة إكي  ف 

فقر و إلجهل، ؤذ نتجت عن هذه إلمشكلة إلفرضية إلت 

ي عن طريق إستخدإم إساليب إلتنمية وإلتنمية إلمستدإمة خاصة و ؤن إلعرإق يمتلك  
ي إلغذإب 

عل تحقيق إالكتفاء إلذإب 

ي  نإألمإلوصول إل  أجلكل مقوماتها، إما هدف إلبحث جاء لوضوع إلخطط و إلسياسات و إلتدإبير إلمطلوبة من 
إلغذإب 

ي يعد من إلموضوعات إلخطر  إألمنية إلبحث كون إن أهمو حماية كيان إلدولة، من ذلك برزت 
ي يوإجهها إلغذإب 

ة إلت 

ي تنتج عنه كإلمجتمع نتيجة لل 
نحرإف و تعاطي إلمخدرإت و إلتسول و كذلك المشاكل إالجتماعية إلمتمثلة باأل ثار إلت 

، و إ  ختتم إلبحث بالنتائج و إلتوصيات. إنخفاض إلمستوى إلصحي و إلتعليمي

، إألمن إلمستدإمة، إلتنمية :الكلمات المفتاحية ي
، إالكتفاء للموإرد، إالمثل إالستخدإم إلغذإب  ي

 .إلغذإئية إلفجوة إلذإب 

 المقدمة: 

ي  إألمنلقد شهد موضوع 
، مما جعله محط إهتمام أإلغذإب  ي وقتنا إلحاض 

 من قبل إلباحثير  وإلدإرسير  ف 
ً
إ  كبير

ً
هتماما

 من 
ً
ي بظاللها عل إلمجتمع، ما لم توضع إلحلول وإلمعالجات إلصحيحة بدءإ

لق 
ُ
عالمي لما له من إنعكاسات سلبية ت

ة بصورة عامة وعل تنمية إلقطاع إلسعي لحدإث تنمية ريفية متكاملة كمدخل أساسي للتنمية إالقتصادية وإالجتماعي

حة لموإجهة تحديات 
ّ
ورة ُمل ي إلذي  إألمنإلزرإعي بصورة خاصة، حيث أصبحت إلتنمية وإلتنمية إلمستدإمة ض 

إلغذإب 
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ي 
ي إلتنمية إلريفية )إلزرإعية( لم ُيعِط إلنتائج إلت 

 إلنهج إلتقليدي ف 
َّ
بات يشكل مشكلة لمعظم دول إلعالم إلنامي حيث ؤن

ي يجب أن تتجه ؤليهم إلتنمية بعيدين كل إلبعد عنهوضعها 
ي إلفقرإء هم إلطبقة إلت 

 . اإلمخططون حيث بق 

ي ومنها إلقطاع 
 إلعرإق عاب  من ظروف إلحروب وإلحصار إلذي ألق  بظالله عل كل قطاعات إالقتصاد إلعرإف 

َّ
كما ؤن

، فتدهورت مقومات  ، وأصبحنا نستورد إلغذإء ب إألمنإلزرإعي ي
 كنا نحن إلمنتجون له. إلغذإب 

ْ
 عد أن

 مشكلة البحث: 

ي إلنتاج ودخل إلفرد وتوسيع حجم إلعمالة إلنتاجية 
ي تحقيق زيادة ثابتة ف 

ي ؤبرإز دور إلتنمية ف 
كز مشكلة إلبحث ف  تي 

ي توزي    ع منافع إلتنمية وبالتالي خفض حجم إلفقر وإلجهل من خالل زيادة ؤنتاجية إلفقرإء وتوفير أكي  قدر 
وعدإلة أكي  ف 

ين ولل إنآن من إلسلع وإلخدمات، حيث تزإيدت معدال  ي إلعقد إألخير من إلقرن إلعشر
ي إلعرإق ال سيما ف 

ت إلفقر ف 

ي وتدهور إلوضع إالقتصادي عل إلرغم من ظهور بعض إلسياسات إلحكومية لمعالجته.  إألمننتيجة إنعدإم 
 إلغذإب 

 ية البحث: أهم

ي 
ي  إألمنية هذه إلدرإسة من أن أهمتأب 

ي يوإجهها إلمجتمع نتيجة إنآثار إلت 
ة إلت  ي ُيعد من إلموضوعات إلخطير

إلغذإب 

تنتج عنه كالمشاكل إالجتماعية من إلتسول وإالنحرإف، وتعاطي إلمخدرإت وكذلك إنخفاض إلمستوى إلصحي 

ي ب
 ؤنتاج إلغذإء وتوإفره أصبح من إلموإضيع إلت 

َّ
ها من إلمشاكل إألخرى، حيث ؤن اتت تشغل إلكثير وإلتعليمي وغير

ي  أجلومنهم ُصناع إلقرإر من 
ي إلتحكم بالدول إلتابعة غذإئًيا وإلتدخل ف 

إلتخلص من سياسات إلدول إلمنتجة ودورها ف 

 قرإرإتها إلسياسية وإالقتصادية. 

 هدف البحث: 

ي وحم إألمنإلوصول ؤل  أجليهدف إلبحث ؤل وضع إلخطط وإلسياسات وإلتدإبير إلمطلوبة من 
اية كيان إلغذإب 

 إلدولة. 

 فرضية البحث: 

 إلعرإق يمتلك كل 
ّ
ي من إلغذإء خاصة ولن

حقق إالكتفاء إلذإب 
ُ
 ت
ْ
 إعتماد أسلوب إلتنمية وإلتنمية إلمستدإمة يمكن أن

َّ
ؤن

إتيجية وإضحة توفر إلرإدة إلسياسية وإالستخدإم إألمثل للموإد  ي يمكن لو إعتمدت عل إسي 
إلمقومات إلتنموية إلت 

ي من إلغذإء. إلمتاحة 
 الستطاع إلعرإق من تحقيق إالكتفاء إلذإب 

ي تحقيق األولالمبحث 
 
:  األمن: دور اإلنتاج الزراعي ف ي

 الغذائ 

ي ومن ثمَّ يحقق 
ي تحقيق إالكتفاء إلذإب 

 ف 
ً
إ  كبير

ً
 ُيعزز  إألمنيمكن لإلنتاج إلزرإعي أن يلعب دورإ

ْ
ي إلذي من شأنِه أن

إلغذإب 

ي إلعرإق بحاجة ماسة ؤل إلتخلص من إلظوإهر  قوة إلدولة وذلك من خالل إالستخدإم إألمثل للموإرد إلمتاحة. 
ونحن ف 

ي 
ف تلك إلموإرد وإلعمل عل تحقيق أكي  فائدة من خالل تحقيق إلتنوع إالقتصادي إلذي يسهم ف  ي تستي  

إلسلبية إلت 

 إنخفاض بناء إقتصاد ق
َّ
ي إلشارة ؤل أن

ي للسكان، وهنا ينبع 
وي يساعد عل رفع إلقدرة إالنتاجية ورفع إلمستوى إلمعاسر

ي موقف 
ي توفير إلغذإء وتنامي إلفجوة إلغذإئية يجعل إلعرإق ف 

إد من إلخارج ف  إلنتاج إلزرإعي وتزإيد إالعتماد عل إالستير

 إلعرإق يستورد أكير من إلضعف من قبل إلدول إلمنتجة للغذإء، ؤذ تشير 
َّ
% من حاجة إلسوق 77إلدرإسات ؤل أن
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َّ
، فإن ي

إلمحلية للموإد إلغذإئية وهذإ ما أكدته ؤحصائيات إلجهاز إلمركزي لإلحصاء من وزإرة إلتخطيط وإلتعاون إلنماب 

 رب  ع سكان إلعرإق عل أقل تقدير يعيشون تحت خط إلفقر. 

 مشكلة إلغذإء أصبحت ؤشكالية سي
َّ
اسية وإقعية تهدد أمن وسيادة إلدولة وقوتها ألنها تعتمد عل إلخارج من توفير ؤن

ي إلجابة عن إلتساؤل إلتالي 
 :إلغذإء للسكان، وهنا ينبع 

إت إلمتاحة وقلة إلموإرد إلمائية وإلتصحر إلمفرط  إألمنهل باستطاعة إلعرإق أن يحقق  ي أمام إلتحديات وإلتغير
إلغذإب 

ا؟ وإالعتماد إلكبير عل
ً
ي ذكره الحق

 عن إلحروب وإلمديونية كما سيأب 
ً
 إلفوإئد إلنفطية دون إلقطاعات إألخرى فضال

 عدم إلقدرة عل تحقيق 
ّ
ي ال يمكن تجاهلها ومنها:  إألمنؤن

ي يؤدي إل إلكثير من إلمخاطر إلت 
 إلغذإب 

 إلمخاطر إالجتماعية وإلصحية.  .1

 إلمخاطر إالقتصادية من خالل إنخفاض إلدخل إلفردي.  .2

ي هي  .3
 لممارسة إلضغوط إلمختلفة عل سلطات إلدول إلت 

ً
 سياسيا

ً
إلمخاطر إلسياسية حيث أصبح إلعرإق سالحا

إد للغذإء من إلمصادر إلخارجية.  ي حالة إستير
 ف 

ي مّرت عل إلعرإق بعد إالحتالل إألمريكي للعرإق عام)
 إلظروف إلت 

َّ
ي 2773ؤن

( أدت ؤل ظهور بعض إلممارسات إلت 

ي تأهمس
ي جميع قطاعاته وخاصة إلقطاع إلزرإعي حيث إزدإدت كميات إلمحاصيل ت ف 

ي ف 
دهور إالقتصاد إلعرإف 

 ما من بعض تلك إلمحاصيل 
ً
 نوعا

ً
ي يستوردها إلعرإق من إلخارج بعد أن كان إلعرإق مكتفيا

وإت إلت  إلزرإعية وإلخض 

ي مؤسسات إلدولة مما أدت ؤ
ت ظاهرة إلفساد إلدإري وإلمالي ف 

ي مستوى إالنتاج إالقتصادي، ويمكن حيث إنتشر
ل تدب 

 : (46-45: 2711)عبود،  تصنيف إلفساد ؤل

1.  :
ً
 فساد يرجع ؤل أسباب إقتصادية منها مثال

 إلفقر وإلعوز كحافز لتعاطي إلرشوة.  . أ

 تفاقم إلوضع إالقتصادي.  . ب

 .إرتفاع نسبة إلبطالة . ت

وقرإطية إلحكومية.  . ث ي إلبير
 تفشر

 إالقتصادية. هيمنة إلقطاع إلعام عل إلحياة  . ج

 فساد يرجع ؤل أسباب سياسية.  .2

 فساد يرجع ؤل أسباب ثقافية نتيجة إلوالت إألشية وإلقبلية وإلعرقية.  .3

: الحروب وأثرها عىل  ي
:  األمنالمبحث الثائ  ي

 الغذائ 

 من 
َّ
 سوء توزي    ع إلموإرد بير  إلدول يقود ؤل تسارع بعض إلدول  أهمؤن

َّ
دوإفع إلحروب هي إلسيطرة عل إلموإرد، كما ؤن

ي خاضها إلعرإق منذ عام 
 إلحروب إلت 

ّ
ي مجال  2773ؤل 1987للسيطرة عل موإرد إلدول إألخرى، ولن

أدت ؤل تدهور ف 

ي نتيجة تدهور مستلزمات إالنتاج إلزرإعي  إألمن
ي ؤل حد أصبحت إلحكومات إلمتعاقبة  إألمنعامة ومنها إلغذإب 

إلغذإب 

ي ؤذ تمادت هذه إلحروب ؤل مشكالت متعددة إألمنغير قادرة عل تعزيز 
مشكالت إلحروب وإلحصار  ها أهم إلغذإب 

 :(118-117: 1995) إلنضإوي،  إالقتصادي وتتمثل بما يلي 

ي  .1
ية إلعاملة ف   إلمهارإت وإلتخصصات إلمختلفة. تعميق مشكلة نقص إلقوة إلبشر

2.  .  ركود إلقطاع إلزرإعي

 تزإيد إلسكان وتصاعد إلهجرة من إلريف.  .3

 إلتضخم إلمستمر.  .4

إد إلموإد إلغذإئية  .5  إالعتماد إلوإسع عل إستير
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ي تعرض لها إلعرإق منذ عام 
ي 2773_1988سيتم مناقشة تلك إلمشكالت إلت 

م وما هي إنعكاساتها عل إلنقص إلحاصل ف 

إكم آثار هذه إلمشكالت ونتائجها إلمدمرة عل إلوإقع إلزرإعي  إألمناج إلزرإعي وعدم إلقدرة عل تحقيق إالنت ي لتي 
إلغذإب 

ية لجبهات إلقتال خالل إلحرب إلعرإقية  توجه إلقوة إلبشر
ّ
، حيث ؤن ي

إليرإنية أدت ؤل تضخم مشكلة نقص  -إلعرإف 

ي من إلوقت 
ي إالقتصاد إلمدب 

 إأليدي إلعاملة ف 
ً
إلذي قرر فيه إلمقاولون إألجانب ترحيل إلعاملير  لديهم من إلعرإق نظرإ

 إلحرب إلعرإقية
ّ
ي إلعرإق كما  -ألوضاع إلحرب وباختصار شديد فإن

إليرإنية أدت ؤل تفاقم مشكلة نقص إلعمالة ف 

 
ً
ي إلعرإق تعد (113: 1995) إلنضإوي، جعلها أكير سوءإ

 تخلف إلتنمية إلزرإعية ف 
ّ
ي . كما ؤن

ؤحدى إالختالالت إلبنيوية إلت 

ي وأصابت هياكله إألساسية خالل إلعقود إلثالثة نتيجة لضعف إلنظام إالقتصادي وإلتأثر 
وإجهها إالقتصاد إلعرإف 

ت إلقطاع إلزرإعي كقطاع ثانوي وظيفته إألساسية ؤمدإد إلقطاع إلصناعي باأليدي إلعاملة  ي إعتي 
باألخطار إلتنموية إلت 

 ر بعض إلمدإدإت إلغذإئية وإلموإد إلخام له مما جعل إلقطاع إلزرإعي يوإجه نوعير  من إلتحديات: إلرخيصة وتوإف

ي   . أ
ي مجال تقنيات إلنتاج إلزرإعي إلت 

ي شاعت ف 
إلتحديات إلخارجية: وتتمثل بالتطورإت إلعلمية وإلتكنلوجية إلت 

 عنها. 
ً
 كان إلعرإق بعيدإ

ي أصبحت من   . ب
ي مّر بها إلعرإق وإلت 

إلعقبات أمام إلتنمية وتحديث  أهمإلتحديات إلدإخلية: وترتبط بالظروف إلت 

 إلمستغل منها لم 
ّ
، كما أن

ً
 كامال

ً
ي إلزرإعية غير مستغلة إستغالال

،  حيث ما زإلت إلكثير من إألرإص  إلعرإق إلزرإعي

 نسبة إالكتفاء 
ّ
ي للعديد من إلسلع إلغذإئية متدنية بشكل كبير يستغل إالستغالل إألمثل، ؤذ ؤن

، إلذإب  ي )إلخفاي 

2779 :67-68) . 

ي زيادة إلطلب عل إلغذإء وهنا تتفاقم إلمشكلة خاصة ؤذإ كان معدل إلزيادة بالسكان أكي  من 
 زيادة إلسكان تعت 

ّ
ؤن

بارتفاع نسبة نموهم إلسنوي حيث  معدل إلزيادة بإنتاج إلغذإء، كما هو إلحال بالنسبة للعرإق حيث يتسم سكان إلعرإق

ي بغدإد عام 
ي 2.3نسبة  1978-1977بلغت ف 

ي إلتعدإد إنآب 
% ورغم ذلك تعد 2.8ؤل  1997-1987% ثم إنخفضت ف 

 29.677ؤل نحو  1997مليون نسمة عام  22.717هذه إلنسبة من إلمعدالت إلمرتفعة، ؤذ إرتفع سكان إلعرإق من 

، كما ؤن هجرة إلسكان إلريفيير  إل إلمناطق بحسب تقدي 2777مليون نسمة عام  ي
رإت وزإرة إلتخطيط وإلتعاون إلنماب 

ت هذه إلهجرة عل تغير  إده، ؤذ أثرَّ  أم من إستير
ً
ية يزيد من أعباء عمليات توفير إلغذإء سوإء من إنتاجه محليا إلحض 

 
ً
 ونوعا

ً
 . (45: 1999) إلرإوي، نمط إلغذإء إلمطلوب كما

ّ
ي ال إلقطأهمكما أن

ة إلروإج إلنفطي ف  اع إلزرإعي خالل في 

ي أدى ؤل تدهور ؤنتاجية هذإ إلقطاع، ؤذ 
ي إلقرن إلماص 

ي فرضتها إألمم إلمتحدة عل إلعرإق ف 
إلسبعينات وإلعقوبات إلت 

 وإنخفض متوسط إلناتج للفرد من 1.1إنخفض إالنتاج إلزرإعي خالل إلسنوإت إلخمسة عشر إلماضية بمعدل 
ً
% سنويا

ي إلسنة كما إنخفضت بشدة ملحوظة ؤنتاج إلحبوب)إلقمح وإلشعير وإلرز( ؤذ تستورد إلدولة 3.9بوإقع  إلزرإعة
% ف 

ورية 77أكير من  ي إلمدخالت إلزرإعية إلض 
% من إحتياجاتها إلغذإئية وكان إلسبب إلرئيشي لهذإ إلتدهور هو إلنقص ف 

صة شبكات إلري، وقد إزدإدت إألزمة بعد عام ونقص إلخدمات إلمساعدة فأصبحت إلبنية إلتحتية مستهلكة وخا

، من خالل تهدم أو فقدإن معدإت إلنتاج إلزرإعي إلمملوكة للدولة وللقطاع إلخاص 2773  . (97: 2775) إلنعيمي
َّ
ؤن

ي ويعتمد تحقيق  إألمنتوفير إلغذإء يعتي  قاعدة أساسية لبنية 
وة  إألمنإلغذإب  ي إلسياق إألوسع عل إلير

ي ف 
إلغذإب 

وة بطريقة كفوءة ومستدإمة، ويتحقق إلغ ي حال حصول إألفرإد  إألمنذإئية للدولة وقدرإتها عل ؤدإرة تلك إلير
ي ف 
إلغذإب 

ي إلذي يحقق إحتياجاتهم إلغذإئية، ويستند 
ي جميع إألوقات عل إلقدرة إالقتصادية وإلمادية للوصول ؤل إلغذإء إلكاف 

ف 

ي عل ثالثة قوإعد وهي  إألمنتعريف 
إئه وإستخدإمه إلغذإب  )صندوق توفير إلغذإء ولمكانية إلوصول ؤليه وإلقدرة عل شر

ي ،   .(71-77: 2714إلنقد إلعرب 

ي تثير إلقلق حول مستقبل 
ي زيادة  إألمنكما أن هناك مجموعة من إلعوإمل إلت 

ي منها زيادة إلسكان حيث تعت 
إلغذإب 

 زيادة إلطلب عل إلغذإء وتتفاقم إلمشكلة ؤذإ كان معدل إلزيادة 
ّ
بالسكان أكي  من معدل إلزيادة بإنتاج إلغذإء، كما أن

إت إلبيئية إلناجمة عن إلتوسع بالنشاط إلزرإعي تعد من  ي وإلتأثير
إلضغوط عل إلموإرد إلمحددة من إلمياه وإألرإص 

ة للقلق.   إلعوإمل إلمثير
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ي إلعرإق أد
ي مشاري    ع إلتنمية إلزرإعية ف 

 عدم ؤحدإث طفرإت ؤنتاجية ف 
َّ
ي ووصوله ؤن

ت ؤل إستمرإر تفاقم إلعجز إلغذإب 

ي مقدمتها إلحبوب بشكٍل خاص، حيث توإجه إلتنمية 
ي بعض إلسلع إلغذإئية إلرئيسة وف 

ؤل مستويات مرتفعة مقلقة ف 

ي مجال إلنتاجية وتوليد إلوظائف وكذلك 
ة بسبب إألدإء إلمتوإضع للقطاع إلزرإعي ف  ي إلعرإق تحديات كبير

إلريفية ف 

ورة إتباع سياسات تنموية لمعالجة إلسكا ي إلشارة ؤل ض 
ي إلريف، وهنا ينبع 

ن غير إلمالئم وإلبت  إلتحتية إلضعيفة ف 

إت  كير  عل إلزرإعة لتوفر إلموإد إلغذإئية إألساسية منها كون إلعرإق يمتلك من إلخي 
مشكلة إلغذإء تتم من خالل إلي 

ي إلزرإعية ومصادر إل
إد إلغذإء وإأليدي إلعاملة وإألرإص   مشكلة ،مياه ما يؤهله لسد حاجة إلبلد وتقليل إستير

َّ
 إألمنؤن

ي هذإ 
ي منها إلعرإق فحسب بل هي مشكلة توإجه معظم إلدول إلعربية، وقد حط 

ي ليست مشكلة محلية يعاب 
إلغذإب 

ي عقدت بالمملكة إلعربية إلسعودية 
 2776عام إلموضوع باهتمام إلقمم إلعربية، حيث أقرت إلقمة إلعربية إلت 

إتيجية إلتنمية إلزرإعية إلعربية إلمستدإمة، وقد تضمنت برإمج محددة لتحقيق  ي ويمكن  إألمنإسي  ي إلعرب 
إلغذإب 

، كما أقرت إلقمة  ي ي إلعرب 
ي إلغذإب 

ك لتعزيز إالكتفاء إلذإب  ي إلمشي  إتيجية كإطار للعمل إلعرب 
إعتماد هذه إالسي 

ي  2779إالقتصادية وإلتنموية وإالجتماعية عام  ي إلعرب 
ي إلطارئ للمن إلغذإب  وع إلعرب 

)صندوق بالكويت إطالق إلمشر

ي ،  ي إلتنمية إلزرإعية إلعربية وعدم ؤحدإث  .(2714إلنقد إلعرب 
 إلقصور ف 

ّ
ي إلموحد أن فقد أكد إلتقرير إالقتصادي إلعرب 

ي بعض
ي ووصوله ؤل مستويات مقلقة خاصة ف 

إلسلع إلغذإئية إألساسية  طفرإت ؤنتاجية أدى ؤل تفاقم إلعجز إلغذإب 

ي هذه إلسلع 
ي مقدمتها إلحبوب بشكل خاص)إلقمح، إلزيوت إلنباتية، إلسكر( وقد بلغت نسبة إلفجوة إلغذإئية ف 

وف 

ي زيادة قيمة إلفجوة إلغذإئية حيث بلغت عام 73% و58% و54%و57حوإلي 
، وقد أسهم ذلك ف   2712% عل إلتوإلي

مليون  84، وتتضح زيادة إستغالل إلحبوب من 2711% بالمقارنة مع عام 1.2ة بلغت مليار دوالر أي بزياد 34.8حوإلي 

ة من  56مليون طن ؤل حوإلي  35مليون طن، وإلقمح من  118طن ؤل  ، 2712_2777مليون طن وذلك خالل إلفي 

ي إلدول إلعربية )مليون طن(. 
 وإلجدول إلتالي يبير  إزدياد كميات إلفجوة إلغذإئية ف 

  
 إلسلعة

             2777            2712 

ي  إالنتاج
صاف 

 إلوإردإت
نسبة  إالستهالك

 إلفجوة%
نسبة 

 إالكتفاء%
ي  إالنتاج

صاف 
 إلوإردإت

نسبة  إالستهالك
 إلفجوة%

نسبة 
 إالكتفاء%

 43.3 56.7 117.9 66.9 51.7 24.7 55.3 84.1 46.5 27.6 إلحبوب

 46.4 53.6 56.2 37.1 26.1 47.7 52.3 35.4 18.5 16.9 إلقمح

إلزيوت 
 إلنباتية

1.7 2.1 3.8 55.7 44.3 2.1 2.9 5.7 58.4 42.6 

إلسكر 
 إلخام

2.4 4.6 7.7 65.7 34.3 3.2 8.7 11.9 73.7 27.7 

 72.7 28.7 11.9 3.3 8.6 85.4 14.6 7.5 1.1 6.4 إللحوم

 71.4 28.6 29.2 11.2 28.7 71.4 28.6 26.2 7.5 7.7 إأللبان

 وضع 
َّ
ي ظل زيادة إلفجوة بشكل كبير تطلب إلتوجه نحو مشاري    ع إلتنمية وإلتنمية  إألمنؤن

ي إلعرإق وف 
ي ف 
إلغذإب 

ي إلقيام بمجموعة من إلسياسات 
ي إلعرإق وهنا ينبع 

ي ف 
ي يتعرض لها إلوضع إلغذإب 

إلمستدإمة لموإجهة إلتحديات إلت 
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لعجز إقصور تنمية إلنتاج إلزرإعي وبالتالي موإجهة إجتماعية تعالج  -وإلجرإءإت إلفاعلة لبناء منظومة إقتصادية 

ي منها
، إلغذإب  ي  :(77: 2714)صندوق إلنقد إلعرب 

ي إستخدإم  .1
تطوير إستخدإم إلموإرد إلتكنلوجية سوإء إلميكانيكية أو إلبيولوجية أو إلكيميائية وإلتوسع ف 

إتها إلعربية وإلدولية.  أجلإلتكنلوجيا إلورإثية من   إالرتقاء بإنتاجية إألرض ؤل مستويات قريبة من نظير

ي إلزرإعية ومكافحة إلتصحر  .2
ية إلزرإعية وإستصالح إألرإص  تطوير إلعمل إلزرإعي من خالل تنمية إلقدرإت إلبشر

ي إلزرإعية. 
ي نحو إألرإص 

 وإلحد من إلزحف إلعمرإب 

يعات زرإعية تنظم إست .3  مع إلعمل عل تقليص ظاهرة إلهجرة من إلريف إلعمل عل وضع تشر
ً
خدإم إلمياه محليا

ي إلمجتمعات إلريفية  وذلك بتطوير إلبت  إلتحتية. 
 ؤل إلمدينة من خالل خلق بنية إالستقرإر ف 

ي إلريف ومعالجة إلحاالت إلمحتملة لظاهرة إلجوع من خالل شبكة  .4
إلعمل عل تفعيل برإمج خفض إلفقر ف 

 .إلضمان إالجتماعي 

ي إلذي يعتمد عل 
 بالقدرة عل تحقيق إلتطور إلتقت 

ً
 عملية تطوير إلنتاج إلزرإعي ترتبط أساسا

ّ
مما سبق يتضح لنا أن

ي أهمؤنتاج إلبحوث إلعلمية إلزرإعية إلتطبيقية بمختلف أنوإعها، وتزدإد 
إت إلشيعة ف   للتغير

ً
ية إلبحوث إلزرإعية نظرإ

عوإمل إلتطور وإلنماء إلزرإعي وتتصدر إلتقانة  أحد أهمثة، وتعتي  إلتقانة إلزرإعية إلمعلومات وإلممارسات إلتقنية إلحدي

ها من إلتقانات  يا وإألنزيمات وغير
ي تشمل إلهندسة إلورإثية وإلجينات وإستخدإم إلبكي 

إلحيوية تلك إلتقانات وإلت 

، ك ي معظم إلمجاالت إلمتعلقة بالنتاج إلزرإعي
ي أخذت تتوسع ف 

ما تلعب تقنية نظم إلمعلومات إلجغرإفية إلحديثة إلت 

GIs  إت إلبيئية ومسح إلموإرد إألرضية وإلمائية ي رصد إلعوإمل إلمناخية وإلتغير
 ف 
ً
 فاعال

ً
و إالستشعار عن بعد دورإ

ي إلتكيف مع تغير إلمناخ 
ي من إلجفاف وإلتصحر ؤذ تسهم ف 

ي تعاب 
إلسطحية وإلجوفية، وكذلك رصد إلمساحات إلت 

 بؤإت إلمبكرة للجفاف وبالتالي تجنب إلكثير من إلتكاليف إالقتصادية إلمرتبطة بعوإمل إلمناخ. وتوفير إلتن

 :االستنتاجات

ي  .1
ي من خالل تحقيق إلتنوع إالقتصادي إلذي يسهم ف 

ي تحقيق إالكتفاء إلذإب 
 ف 
ً
 مهما

ً
يلعب إلنتاج إلزرإعي دورإ

ي للسكان. بناء إقتصاد قوي يساعد عل رفع إلقدرة إالنتاجية ورفع 
 إلمستوى إلمعاسر

ي مستوى إلنتاج  .2
ي تدهور إلوضع إالقتصادي من خالل تدب 

ي مرت عل إلعرإق سأهمت ف 
ؤن إلظروف إلت 

ي معظم مفاصل إلدولة ليدفع أدوإت إلدولة ؤل قبول 
ى ف  ، مما أدى ؤل فساد مالي ولدإري قد إستشر إلزرإعي

 إلرشوة بسبب سوء إلوضع إالقتصادي. 

ي توفير إلغذإء وتنامي إلفجوة إلغذإئية ؤن إنخفاض إلن .3
إد من إلخارج ف  تاج إلزرإعي وتزإيد إالعتماد عل إالستير

ي موقف إلضعف من قبل إلدول إلمنتجة للغذإء. 
 يجعل إلعرإق ف 

ي إلعرإق مشكلة تثير قلقا إتجاه  .4
ي ف 
ي ظل إلتدهور إلحاصل، كما أكد  إألمنؤن إزدياد نسبة إلنمو إلسكاب 

ي ف 
إلغذإب 

ي إلتنمية إلزرإعية إلعربية وعدم ؤحدإث طفرإت ؤنتاجية أدى ؤل إلتقر 
 إلقصور ف 

ّ
ي إلموحد أن ير إالقتصادي إلعرب 

 . ي
 تفاقم إلعجز إلغذإب 

 التوصيات:   

توصي إلدرإسة بدعم إلبحوث إلزرإعية إلعلمية وتطوير إلنتاج إلزرإعي من خالل إلتقانات إلزرإعية إلحديثة،  .1

ي 
ي ورفع إنتاجية إلفرد وإلبلد. فاالهتمام بالزرإعة يغت 

ي ؤنعاش إالقتصاد إلعرإف 
 عن إالقتصاد إلريعي ويسهم ف 
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إبط بير  إالنظمة إالقتصادية و إلقوإنير  بما  .2
إلعمل عل زيادة معدالت إلنمو إالقتصادي من خالل خلق إلي 

 .جليكفل تحقيق إلنمو إالقتصادي طويل إأل 

ي دعم إلقطاع إل .3
، إلتأكيد عل إلدور إلحكومي ف  ي

ي مجاالت إالنتاج إلزرإعي بما يحقق مبدأ إالكتفاء إلذإب 
خاص ف 

 ؤذ يتم ذلك من خالل دعم مشاري    ع إلري و إلحد من ظوإهر إلتصحر. 

ي تساعد عل زيادة إالنتاج إلمحلي  .4
إلعمل عل وضع إلخطط إلتنموية إلزرإعية و إتباع إالنظمة إلزرإعية إلت 

ي إعدإد إلسكان.  
 بصورة موإزية للزيادة إلحاصلة ف 

 

 : مصادرال

ي للمكافحة، (، 2711سالم دمحم، )عبود،  إتيح   ، جامعة بغدإد، إلعرإق.  2طظاهرة إلفساد إالدإري و إلمالي مدخل سي 
ي إلنفط إلتنمية إلحروب إلتدمير إالفاق  (،1995عباس، ) إلنضإوي،

ترجمة عبدإلعزيز،  م،2717-1957إالقتصاد إلعرإف 
وت1دمحم سعيد، ط    .لبنان -، دإر إلكنوز إالدبية، بير

، ي ي جميل هليل، ) إلخفاي  ي إالقتصاد قياس و تحليل ظاهرة إلفقر و عالقته بالت (، 2779رإي 
ي توزي    ع إلدخلق 

فاوت ف 
ي للمدة 

، مقدمة إل كلية إالدإرة و إالقتصاد، إلجامعة إلمستنضية، م،2777-1987إلعرإف   رسالة ماجستير
 . إلعرإق

   ، ة من (، 2775سامي عبد دمحم، )إلنعيمي ي و سياسات إالصالح إالقتصادي للفي 
-1988تحليل وإقع إالقتصاد إلعرإف 

  إلعرإق. إلبضة، جامعة  تورإه، مقدمة إل كلية إالدإرة و إالقتصاد،إطروحة دك م،2774
ها عل م(1999، )إلرإويإحمد عمر  كية و تأثير

ي ظل إلسياسة إلمائية إلي 
ي  إألمن، مشكالت إلمياه بالعرإق ف 

، إلغذإب 
 إطروحة كتورإه، مقدمة إل كلية إالدإرة و إالقتصاد، جامعة بغدإد، إلعرإق. 

، صندو  ي ي إلتقرير إالقتصادي م(، 2714ق إلنقد، )إلعرب  ، إالمارإت إلعربية إلمتحدة34إلعدد  إلموحد،إلعرب  ي  . ، إبو ظت 
 

 

 

 

 

 

 


