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 :ملخص

، حيث تقوم بتوفَت األمن الغذائي من خالل التنمية العربية البلدانتلعب التنمية الزراعية دورا مهما يف اقتصادايت 

تقابل ىذه الزايدة الزايدة السكانية و توجيو  كماادلستدامة، حيث ترتبط ىذه األخَتة بزايدة االنتاج و ربسينو كما و نوعا،  

 .الفائض للتصدير إن وجد، و أيضا رلاهبة ادلنافسة العادلية

التنمية الزراعية ادلستدامة لتحقيق االكتفاء الذايت، و اعتماد سياسات زراعية مفادىا ذلذا أصبح من الضروري استخدام 

 رفع االنتاج و توفَت الغذاء و بذلك ربقيق االكتفاء الذايت

 .التنمية ادلستدامة، االكتفاء الذايت، األمن الغذائي، التنمية الزراعية: الكلمات ادلفتاحية

 

Abstrat:  

Agricultural development plays an important role in the economy of the Arab countries, it provides food 

security through sustainable development, where the latter is linked to an increase in production and 

improved the quantity and quality, it also met this increase of population increase and redirect surplus for 

export. And also face the global competition. 

This has become necessary to use sustainable agricultural development to achieve self-sufficiency, and 

the adoption of agricultural policies that increase the production and provision of food and self-

sufficiency. 

Keys word: Agricultural development, sustainable development, self-sufficiency, food security. 
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 مقدمة:

حيث ابتت مشكلة الغذاء من أىم ادلشاكل اليت تواجو البلدان  تلقى قضية األمن الغذائي اىتماما واسعا عادليا و عربيا،
اليت ترمي إىل العربية، و يتجلى ذلك من خالل قضية األمن الغذائي. و قد ارتبط مفهوم ىذا األخَت دبفهوم التنمية ادلستدامة 

 اج الغذاء و استدامتو.عدم اخنفاض سلزون رأس ادلال الطبيعي أو تدىوره أو آتكلو مع الزمن و من مث يؤثر على انت

حظيت قضية التنمية الزراعية ادلستدامة و األمن الغذائي العريب أببعادىا السياسية، االقتصادية و االجتماعية،  لذا 
ابىتمام واسع يف بداية األلفية الثالثة، و ىذا راجع للدور اذلام الذي يلعبو ادللف الزراعي يف التعامل مع التطورات االقليمية و 

ولية ادلتتابعة. ىذا ما جعل من الضروري التصدي لكافة معوقات مسَتة التنمية الزراعية و األمن الغذائي يف الوطن العريب، شلا الد
 يؤدي لشحن الطاقات و ادلوارد العربية لرفع االنتاج الغذائي العريب يف ظل ادلنافسة الدولية، و رفع معدالت التجارة الزراعية البيئية

 ء و ربقيق أىداف التنمية الزراعية ادلستدامة على مستوى التكامل الزراعي العريب.بغية االرتقا

 ادلطروح ىو: فاإلشكالو عليو 

 مدى مسامهة التنمية ادلستدامة  يف ربقيق األمن الغذائي؟ما 

 و تندرج ربت ىذه االشكالية األسئلة الفرعية التالية:

 ماىية التنمية الزراعية ادلستدامة؟ .1
 ربدايت التنمية الزراعية ادلستدامة يف الوطن العريب؟ما ىي  .2
 ما ىي سياسات التنمية الزراعية ادلستدامة؟ .3

 

 

 

 

 

 



I. :ماىية التنمية الزراعية ادلستدامة 
 مفهوم التنمية الزراعية ادلستدامة: .1

ثقافية، اليت ذبسد مفهوم إن ربديد مفهوم التنمية الزراعية يتوقف على عدة معايَت، ايكولوجية، اقتصادية، اجتماعية و 
 1التنمية ادلستدامة، و من منظور أمشل فهي العملية اليت يتم عربىا:

 األساسية لؤلجيال احلالية و ادلستقبلية مع إنتاج و توفَت منتجات زراعية أخرى؛ ضمان مقابلة ادلتطلبات الغذائية -
 الزراعي؛ ابإلنتاجفرص عمل مستمر و دخل كاف دبا يضمن بيئة عمل و حياة كرمية لكل ادلرتبطُت  توفَت -
حفظ و صيانة القدرات االنتاجية لقاعدة ادلوارد الطبيعية و ادلوارد ادلتجددة من غَت اإلخالل ابلدورات االيكولوجية  -

 قافية للمجتمعات الريفية و التلوث البيئي؛األساسية، التوازن الطبيعي، تدمَت ادلورواثت االجتماعية و الث
تقليل ىشاشة القطاع الزراعي للعوامل الطبيعية، االقتصادية السيئة و ادلخاطر األخرى و ذلك لتقليل اآلاثر السلبية و  -

 من مث دعم و تنمية االعتماد على الذات.

عبارة عن رلموعة السياسات و االجراءات  و من جهة أخرى صلد، أن  ىناك من يرى أن التنمية الزراعية ادلستدامة ىي
و ىيكل القطاع الزراعي، دبا يؤدي إىل ربقيق االستخدام األمثل للموارد الزراعية و ربقيق زايدة يف االنتاج   اليت تقدم لتغيَت بنيان

عرب األجيال ادلختلفة دون و االنتاجية، هبدف رفع معدل الزايدة يف الدخل القومي و ربقيق مستوى معيشة مرتفعة ألفراد اجملتمع 
 2اإلضرار ابلبيئة، دبا يعٍت ربقيق الكفاءة االقتصادية يف إطار العدالة بُت األجيال و داخل اجليل نفسو.

ايدة انتاج األغذية بطريقة مستدامة و تعزيز األمن الغذائي، و يشمل ذلك كما أن التنمية الزراعية الريفية ادلستدامة ىي ز 
و استخدام احلوافز االقتصادية، و استحداث تكنولوجيا مالئمة و جديدة شلا يضمن استقرار امدادات الطعام  مبادرات تثقيفية،

الكايف و وصول الفئات الضعيفة إىل تلك االمدادات،  االنتاج لؤلسواق، توليد فرص العمل و الدخل لتخفيف من حدة الفقر 
 3، إدارة ادلوارد الطبيعية و محاية البيئة.

نمية الزراعية و الريفية ادلستدامة مرتبطة ابستدامة السلسلة الغذائية بدءا من ادلنتجُت حىت ادلستهلكُت، مع مجيع إن الت
اخلطوات و التفاعالت ادلتعلقة ابإلمدادات، ادلدخالت و التسويق فضال عن انتاج ادلواد األولية، استدامة استخدام األراضي و 

 4ن ادلناسبُت.ادلوارد ادلائية يف الوقت و ادلكا
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التعاريف السابقة، تتسم التنمية الزراعية و الريفية ابالستدامة عندما تعاجل العديد من القطاعات )التنوع  لمن خال
 التكنولوجي، الطاقة، ادلياه و الصحة( فهي ال تشمل الزراعة فقط.

 معايري الفاو لالستدامة الزراعية: .1

 5( معايَت لالستدامة كمايلي:07على سبعة ) FAOنصت منظمة األغذية و الزراعة 

يف الدول الفقَتة ليس ذلم  مساعدة الدول و اجملموعات األكثر فقرا لتبٍت أساليب زراعية مستدامة، ألن ادلزراعُتالعدالة: -
اخليار سوى االستخدام ادلكثف و غَت العقالين لؤلراضي من أجل تلبية احتياجاهتم الرئيسية من الغذاء شلا يدخلهم يف 

 حلقة مفرغة من خالل الفقر و البيئة؛
الغَت متوقعة   خلارجية وقدرة النظام الزراعي يف احملافظة على بنيتو و مناذج سلوكو يف مواجهة االضطراابت ا ادلرونة: -

 كالفيضاانت و اصلراف الًتبة و التصحر؛
ربقيق أكرب قدر شلكن من القيمة و الفوائد نتيجة استخدام أحد ادلوارد )ادلاء، الًتبة(  الكفائة يف استخدام ادلوارد: -

ليات ادلراقبة ادلالية ابستعمال رلموعة من السياسات و ىآلليات اذلادفة إىل ربقيق الكفاءة كاألسعار و الضرائب و آ
 األخرى كتقدير التكاليف؛

ربقيق متطلبات التغذية األساسية لؤلجيال احلاضرة و ادلستقبلية من الناحية الكمية و النوعية و توفَت عدد من ادلنتجات  -
نبات دبا جيب االعتماد على طرق الزراعة ادلستدامة من استخدام طرق الري الفعالة و اليت تزود الالزراعية األخرى: 

حيتاجو فقط من ادلاء دون اسراف، و االعتماد على أساليب الزراعة العضوية و الصونية و ذلك من أجل نقل تربة و 
 أرض قادرة على مواكبة حاجات األجيال القادمة من منتجات زراعية الزمة لغذاء االنسان؛

ادلالئم جلميع من يعمل ابالنتاج الزراعي: ال توفَت فرص العمل الدائمة و الدخل الكايف و مستوى ادلعيشة و العمل  -
جيب على الزراعة أن تبقى عمل مومسي ذات الدخل الضعيف الذي ال يليب احلاجيات األساسية للعاملُت فيها بل جيب 

ة أن تتماثل مع منو انتاجها و ارتفاع ذبارهتا يف األسواق الدولية، إذ أهنا اآلن أصبحت تعتمد على اليد العاملة ادلاىر 
ذات األجر العايل نتيجة استخدامها لتقنيات جديدة و متطورة يف الري و الزراعة و الرش و احلصاد و حىت يف التسويق 

 الذي أصبح من الضرورايت لنجاح العمل الزراعي؛
د و جيب احملافظة على قاعدة ادلوارد الطبيعية بشكل عام و ايضا طاقة التجد احملافظة على تعزيز القدرة االنتاجية: -

 االستيعاب لدى ادلوارد ادلتجددة من خالل عدم االخالل ابلتوازانت البيئية أو التسبب يف تلوثها؛
االجتماعية، االقتصادية و ادلخاطر األخرى و تعزيز االعتماد على  زبفيض حساسية القطاع الزراعي للعوامل الطبيعية، -

جيب على القطاع الزراعي أن يصبح قادرا على األقل ربييد ادلتغَتات اخلارجية اليت تؤثر على منوه و استمراره،  الذات:
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خاصة مع ظهور ربدايت زللية و عادلية جديدة و أكثر خطورة كالنمو الدميغرايف اذلائل و ظاىرة التغَتات ادلناخية اليت 
 ة، إضافة إىل اخنفاض ادلوارد ادلائية نتيجة ارتفاع درجة حرارة األرض.أصبحت هتدد مساحات كبَتة من األراضي الزراعي

 أىداف التنمية الزراعية ادلستدامة: .2

 6من بُت أىم أىداف التنمية الزراعية ادلستدامة مايلي:

 ربقيق األمن الغذائي و أتسيس احلق يف غذاء صحي و متوازن؛ -
 ادلسامهة يف التنمية االقتصادية؛ -
 نيب من خالل زايدة الصادرات؛توفَت النقد األج -
 زبطيط مستقبلي لتلبية احتياجات السكان، دبا يف ذلك األجيال الالحقة؛ -
 احملافظة على ادلوارد ادلائية، -
 احملافظة على ادلوارد الطبيعية. -

ة من خالل األىداف ادلذكورة، نالحظ أن التنمية الزراعية ادلستدامة ربمي و ربافظ على ادلوارد الطبيعية لتلبي
 االحتياجات ادلستقبلية.

 أمهية التنمية الزراعية ادلستدامة: .3

 تكمن أمهية التنمية الزراعية ادلستدامة يف مواجهة رلموعة من التهديدات

  :7و تتمثل يف:التهديدات البيئية 
% 75% من مصادر داخلية و 43سنواي، منها  3مليار م 277مثال ادلياه يف البلدان العربية بنحو  ندرة ادلياه: -

مصادر خارجية و ىو األمر الذي يعرض البلدان العربية إىل سلاطر كبَتة يف ادلرحلة القادمة، و قد دفع ىذا الواقع 
 البعض إىل استنزاف مصادر ادلياه اجلوفية؛

و اليت ذلا آاثر وخيمة على  Co2و خاصة االحتباس احلراري و انبعاث غاز اثين أكسيد الكربون  التغريات ادلناخية: -
 لتوازن البيئي؛ا

تدىور األراضي بسبب الزراعة غَت ادلستدامة و تعود أسباب تفاقم ىذا التدىور إىل تصميم ادلزراعُت على ربقيق أقصى  -
قدر من االنتاجية، و اليت تشمل احملاصيل ادلزروعة يف ادلناطق ذات سلاطر جفاف عالية، تقصَت دورات احملاصيل و احلد 

                                           
 .225ص – 2007 –االسكندرية  –الدار اجلامعية  –اقتصادايت ادلوارد و البيئة  –السيدة ابراىيم مصطفى و آخرون  6
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 .4-3ص  – 2009 –األوىل 



عدم استخدام األمسدة بعد احلصاد استخداما كافيا، و عدم تناوب احملاصيل، االفراط يف من فًتات راحة األراضي، و 
 الًتبية و الرعي مع ضغط ادلاشية على الًتبة و الغطاء النبايت؛

 ارتفاع نسبة التلوث اجوي و الربي و البحري؛ -
نتجات الزراعية و الكوارث الناذبة عن الكوارث الطبيعية ادلختلفة مثل الزالزل، الفياضاانت، التصحر و أتثَتىا على ادل -

 الصراعات السياسية.
 :8و تتمثل فيمايلي: التهديدات االجتماعية 
 الضغوط السكانية اليت تؤدي غلى تقلص مساحات الراضي الزراعية؛ -
 اذلجرة السكانية من الريف إىل ادلدينة؛ -
 سوء التوزيع و عدم ربقيق العدالة االجتماعية؛ -
 ادلؤسسية و قصور التنمية البشرية؛ استمرارية ضعف البٌت -
 ارتفاع مستوى و معدالت البطالة. -
 :9تشمل مايلي: التهديدات اخلارجية 
 ادلتغَتات النامجة عن العودلة و تدويل النشاط االقتصادي؛ -
 التقنيات و التكنولوجيا احلديثة و ادلتطورة يف اجملال الزراعي؛ -
اجلنسيات شلا تسببو من هنب ادلوارد و تلويث يف سلتلف ادلستوايت متعددة   االستثمارات األجنبية و خاصة شركات -

 )ادلياه، اجلو،الًتبة...(؛
منظمة التجارة الدولية و ما تقدمو من رخص و استثناءات يف سلتلف جوالت التفاوض كالوالايت ادلتحدة األمريكية  -

 ابلنسبة ألغلب السلع الزراعية.

 و اليت تتمثل امجاال يف  عوقات اليت تواجو االنتاج الزراعي يف الدول العربيةأىم ادلشاكل و ادل 01يبُت اجلدول رقم 
ت عارالزاإلنتاجية في ت اتدني مستويا، عيةرالزاضي راألاملوحة ه، دلياارد امووعية رالزاضي راألاية ودمحد، دلناخيةوف الظرا
ر لتسويق لصغاوالتمويل ت اصعوبا، نيةاحليوف األعالانقص ، نياحليوالنباتي التكامل اضعف ، تفتتهازرات وحليااصغر ، لبعليةا
 دلطبقة.اعية رالزت الى جانب مشاكل تتعلق بالسياساا إعُت ىذاردلزا
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 أىم امل ادلشاكل و ادلعوقات اليت تواجو االنتاج الزراعي يف الدول العربية 01جدول رقم 

 ادلشاكل الدولة
 ى. تذبذبها من سنة ألخرر وألمطااقلة  - األردن

 حلجم. امتوسطة ة سرأصبحت غير كافية في معظمها إلعاشة ألتي ا زاتحليااصغر  -
 لبعلية . ت اعارالزامن دي القتصاالعائد اتدني  -
 ن. تقليديون عوارلبعلية ىم مزاعة رالزاعُت في مناطق اردلزامعظم  -
 منها. ح دلتات اجع كميااتره ودلياارد اية موودمحد -
 دلرتفعة. اضي راألافي ي لره املوحة مياد ياازد -
 حملليًةاق األسواعلى حاجة ء بناد شارإلت اماضعف خد -
 ني .احليووالنباتي القطاعُت ابُت ج إلنتاالتكامل في اضعف  -
 ق.لسوابالطلب في ج إلنتاط اتبام ارعد -

 عية .رالزاضي راألاية ودمحد - البحرين
 ي. لره ادللوحة في مياع اتفاار -
 خ.دلنااطبيعة  -
 لسن. ر اعية من كبارالزالعمالة امعظم  -
 ج . إلنتااعالقة وعية رالزا زةحليام انظا -
 لتسويق. امشاكل  -
 نية. احليواألغذية ف واألعالالنقص في ا -
 جلائر.الصيد ا -

 جلوية. ادلناخية ارث الكوا - اجلزائر
 لفالحي. ع األىمية للقطاالعدمية النتائج ا -
 للتمويل. ل لوصوائق اعو -
 ج. إلنتاالتقني لنظم التأخر ا -
 دلعيشية.الفالحة ة اسيطر -

 حلديثة . ت التقانااام ستخداضعف  - السودان
 ي. لبشردر الكاب اغيا -
 ر. ألسعاافي ب لتذبذا -
 ارث.لكوف ادلنتج في ظراربمي ت سياساد جوم وعد -

 دلناخية. وف الظرا - سوراي



 عية. رالززة احليااتفتيت  -
 دلائية.ارد ادلواضعف  -
 عة . رالزع الة عن قطاودلسؤت اجلهاد اتعد -
 لعادلي. د االقتصاافي ات دلتغيرا -
اق ألسوالى إدلنافسة السلع غير ل اصوص وتقلص فرودلنافسة ى امستوع تفاار -

 لعادلية. ا
 جلوفية. ه ادلياابخاصة درادلختلفة ودلصاه انقص في ميا -
 لتصحر. احف وزية دلباالطبيعية في اعي ادلرر اتدىو -
 سالمتها.ولطبيعية ارد ادلواحملافظة على امة في االستدوالبيئي األخذ بالبعد م اعد -

 دلستخدمة. اعية رالزادلكننة اقلة ولتقليدية اإلنتاجية األساليب ا دةسيا - العراق
 لتربة . اطبيعة ودلناخية وف الظرا -
 ية. ودلرل احلقور اتدىواق ، ولعرالبيئي في اعي رالزر التدىوار استمرا -
معلوماتية شاملة حديثة ة لى قاعدإعي تفتقر رالزع القطاا دلستخدمة  فيالنظم ا -

 متخصصة.  
 ت.دماخلت والسياسااضعف   -

 لطبيعية. ارده اموإدارة لفلسطيني من الشعب اسبكُت م عد - فلسطني
 عي. رالزع التحتية للقطاالبنية اتدمير  -
 لسلع. احلد من حرية حركة ا -
 دلنافسة عليها. دة اياوزعية رالزاضي راأله وادليااية ودمحد -
 عية.رالزث األساسية للبحوالبنية اضعف  -

 ر. ألمطاوادلائية ارد ادلواقلة  - عمان
 عية. رالزاض األمرت والرئيسية لآلفااحملاصيل ابعض  ضتعر -
 عية. رالزاضي راألادللوحة في بعض انسبة ع تفاار -
 بة. ردلدوالعاملة الوطنية ي األيداقلة  -
 عة. رالزاحلديثة في الوسائل ام استخداتكثيف م عد -
 عية.رالزايع ردلوجهة للمشاادلالية رات االستثمااقلة  -

 دلائية. ارد ادلواشح في وعالية ارة حرت جادرمن  دلناخيةوالطبيعية وف الظرا - قطر
 ضحة. واعية زراسياسة د جوم وعد -
 عية.رالزالكافي لؤلنشطة دي ادلاالدعم اتوفر م عد -
 دلتخصصة. الفنية ادر الكوانقص  -
 عية.رالززات احليااصغر حجم  -



 لقاسية. ادلناخية وف الظرا - الكويت
 ضي. راألء إدارة اسو -
 ة.صغيرت لى ملكيارض إألاتفتيت  -
 جلوفية.ه ادلرشد للميااغير ل الستغالا -

 حلقلي. ف الصرء اسووضي رألء ادلاى امستوع تفاار - مصر
 ي. لره امياام ستخدء اسو -
 لتربة. اخصوبة ر تدىوونقص  -
 لسلبي. التأثير وادلساحة اية ودمحد -
 رض.ألامناسيب سطح ف ختالع واتفاار -

 ر. ألمطات امعدالب تذبذ - موريتانيا
 ت. إلستصالحاانوعية  لتحسُتب دلطلول ادلارأس انقص  -
 ض.لبيوض امرر نتشاه وادلياانقص  -
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II.  العريب:حتدايت التنمية الزراعية ادلستدامة يف الوطن 

تعًتض الزراعة العربية رلموعة من التحدايت، كمحدوجية ادلوارد الزراعية، القدرة على استغالذلا بفاعلية و تنميتها لتبلغ 
مستوايت دول العامل. و دلواجهة ىذه التحدايت ابت من الضروري الوقوف على أسباهبا الفعلية و ربديد األساليب الناجعة و 

 .د من آاثرىا السلبيةاحلديثة دلعاجلتها و احل

 زايدة القدرة على تنمية ادلوارد: .1

إن زلدودية ما سبلكو بعض الدول العربية من موارد و التدين الواضح يف كفاءة ادلستخدم منها، يشكل ربداي شديد 
يتسم ادلعروض منها الوطأة على برامج تنمية الزراعة العربية، و تتضح ىذه احلقيقة جليا عند تناول أوضاع موارد ادلياه، اليت 

ابجلمود الشديد و لزايدة ىذا ادلعروض جيب التوسع يف تقنيات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي و الصرف الصحي، أو 
توجيو استثمارات ابىضة لتحسُت ادلعروض من ىذه ادلوارد يف بعض ادلشروعات ادلائية. و بطبيعة احلال فإن النجاح يف ىذه 

اح التعاون العريب يف رلاالت تطوير تقنيات غعادة استخدام ادلياه و تنقيتها، أو التعاون يف رلاالت تنمية ادلشروعات مرىون بنج
موارد األحواض ادلائية ادلشًتكة، و إذا كانت ىذه ادلشاريع صعبة التنفيذ و ابىضة التكلفة فإن تنظيم إدارة الطلب على ادلياه عن 

 10العمل اذلادفة إىل ترشيد استخدامها يعد أمرا شلكنا. مجطريق زبطيط و تنفيذ السياسات و برا

 ادلواءمة مع ادلتغريات الدولية و االقليمية: .2

من أىم  سبثل ادلتغَتات االقتصادية، التجارية و السياسية ادلعاصرة و ادلتالحقة على الساحتُت االقليمية و الدولية ربداي
التحدايت أمام مسَتة التنمية الزراعية ادلستدامة يف الوطن العريب، و يتطلب ذلك بذل مزيد من اجلهود للتفاعل معها و احلد من 
آاثرىا السلبية و تعظيم االستفادة من آاثرىا االجيابية. و يشهد العامل تيارا مستمرا من التقدم العلمي، و ربرير ذبارة السلع و 

و يشهد ايضا قيم التكتالت االقتصادية العمالقة اليت تسيطر على األسواق و تتحكم يف التكنولوجيا و توجيهها، و اخلدمات، 
شلا الشك فيو فإن من أىم التوجهات يف ىذا الصدد ىو تطوير برانمج الوعي و ادلعرفة دبتطلبات ادلواءمة مع تلك ادلتغَتات، و 

عربية، و تعزيز قدرات ادلنتجات الزراعية، تنسيق التجارة الزراعية العربية و تبادل ادلعلومات تنسيق ادلواقف العربية حول ادلصاحل ال
 11التجارية الزراعية العربية و تطوير نظمها.
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 اللحاق ابلتطورات التكنولوجية ادلتسارعة: .3

ربية، حيث أن تطور البحث الزراعي سبثل التطورات التكنولوجية ادلتالحقة على الصعيد العادلي ربداي كبَتا أمام الزراعة الع
أدى إىل قفزات يف االنتاج و اإلنتاجية كما أصبح انتاج التقاوي ادلنتقاة صناعة دخلت رلال براءات االخًتاع و من األسرار 

دلناخية و األقل استنباط السالالت عالية االنتاج و اجلودة ادلتالئمة مع الظروف البيئية و االتكنولوجية للدول ادلنتجة ذلا، و يعترب 
على الدول العربية إحداث ثورة زراعية مشولية دلواكبة و منافسة الزراعة احلديثة يف  احتياجا للمياه مسة من مسات العصر احلديث.

حيث أن التكنولوجيا ال تتوقف على استنباط األصناف و تطوير أساليب االنتاج بل سبتد إىل نظم الري احلديثة و التسويق  العامل،
 12و االرشاد الزراعي.

 زايدة جاذبية االستثمار الزراعي العريب يف البيئات ادلالئمة: .4

إن الزراعة العربية يف حاجة إىل مزيد من االستثمارات و ضخ رأس مال كبَت لتنتقل إىل وضع جيعلها قادرة على 
ادلنافسة، كما يستوجب ربسُت ادلناخ االستثماري يف القطاعات الزراعية العربية و جعلها أكثر جذاب لالستثمار، و ىذا خبلق بيئة 

 13احلكومات العربية ادلطالبة بتوفَت البنية التحتية و ادلؤسسات الداعمة.استثمارية مناسبة يقع العبء فيها على 

 زايدة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يف األسواق الدولية: .5

تواجو الزراعة العربية ربد كبَت، يتجلى يف ضرورة رفع قدرهتا على ادلنافسة يف األسواق العادلية، و لتحقيق ذلك جيب 
النتاجية ادلتطورة و احلديثة، و التخلي عن استخدام األمسدة و ادلبيدات و االىتمام الكايف ابلزراعة العضوية استخدام الساليب ا

و ادلقاومة احليوية. لذا ابت من الضروري العمل يف إطار رلموعة متكاملة من الربامج اذلادفة إىل ربسُت القدرة االنتاجية و 
 14القابلة للتدوال يف األسواق الدولية. التسويقية للعديد من ادلنتجات الزراعية
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III. :سياسات التنمية الزراعية ادلستدامة 

حيث تتمثل السياسة الزراعية يف رلموع القرارات و التوجهات اليت  ىناك العديد من السياسات يف إطار االستدامة ،
 تتخذىا الدول دبوجب القوانُت و التشريعات من أجل توفَت الغذاء و ربديد أمناط احلياة و سياسات االنتاج و تركيب احملاصيل.

 سياسة الدعم و محاية الزراعة: .1

دخلهم و ضمان عدم تذبذبو لتحقيق صاحل ادلزارعُت، تطوير من اذلداف األساسية للدول ادلتقدمة ىو احلفاظ على م
االكتفاء الذايت يف انتاج الغذاء و توفَت استقرار نسيب يف السعار لكل من ادلنتجُت و ادلستهلكُت، كبح عملية اذلجرة الريفية و 

النتاج الزراعي و تفرض سيطرهتا احليلولة دون االضرار ابلبيئة، و لتحقيق تلك اذلداف جيب على الدول أن تتحكم يف عوامل ا
 15على األسعار الزراعية، على التجارة الدولية و كذا ادلنتوجات و ادلوارد الزراعية. و ىذا من خالل:

إجراءات داخلية: تتضمن حصص االنتاج )أي حق ادلنتج يف بيع كمية معينة من انتاجو بسعر زلدد و مضمون من قبل  -
اج و أسعار التدخل )استعداد الدولة للشراء هبذا السعر( و األسعار ادلستهدفة و دعم الدولة( و التحكم يف عوامل االنت

 ادلستهلك، إضافة إىل القيود غَت الكمية.
إجراءات أو حواجز احلدود: و تتناول تنظيم أو تقنُت الواردات و الصادرات الزراعية من خالل التعريفة اجلمركية الثابتة  -

 درات.و ادلتغَتة و ىذا لدعم الصا
 سياسة إدارة ادلوارد ادلائية: .2

% يف بعض 90ادلوارد ادلائية تعترب دبثابة ادلورد الزراعي األكثر أمهية و األكثر ندرة حيث تستهلك الزراعة ما يقارب 
حة إلدارة البلدان من اسنهالك ادلياه الكلي، إن سلتلف ادلشاكل ادلتعلقة دبورد ادلياه أدت إىل التفكَت اجلدي يف اسًتاتيجية واض

سلتلف ادلستوايت اليت تتطلب ادلوارد ادلائية، و تعد التنمية ادلستدامة االجتماعية و االقتصادية من أوليات األلفية احلالية على 
ابلدرجة األوىل تنمية زراعية مستدامة و اليت تتطلب موارد مالية لتنفيذىا بشكل مستدام، و بسبب مشاكل ادلياه مل يبقى سوى 

زايدة كفاءة استخدام ادلوارد ادلائية و ترشيد استهالكها و خاصة يف رلال الزراعة إذ البد من البحث عن كل  العمل على
األساليب ادلالئمة لزايدة انتاجية ادلياه الزراعية وىذا دلواجهة زايدة السكان و زايدة الطلب على الغذاء و تعويض أضرار الًتبة من 

نة ادلوارد ادلائية من خالل تطوير كفاءة استخدام مياه الري عن طريق، سياسات أتكيد خالل، ربسُت إدارة و محاية و صيا
ادلنظور االقتصادي الستخدام ادلياه، حبوث مشًتكة لتطوير استخدامات ادلياه، تنمية التعاون العريب للتوسع يف استخدام الطاقة 
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ض التكلفة، التوعية ادلائية من خالل نشر ثقافة ترشيد استخدام ادلتجددة يف ربلية ادلياه و تطوير البحوث يف ىذا اجملال لتخفي
 16ادلياه يف الزراعة العربية.

 السياسة السعرية الزراعية: .3

تلعب السياسة السعرية الزراعية دورا ىاما يف ربقيق االستقرار السعري يف أسواق السلع الزراعية و ما يًتتب عليها من 
ادلزراعُت، فضال عن دورىا يف توجيو االستهالك من السلع الزراعية و توزيع الدخل و زايدة ايرادات ربقيق االستقرار يف دخول 

الدولة و توفَت احتياجات التصدير. و يعد ربديد أسعار السلع الزراعية من أىم ادلشكالت اليت تواجو قطاع الزراعة، حيث 
 17اذلا فيمايلي:تتعدد طرق و أساليب تسعَت احلاصالت الزراعية و ميكن امج

 :حيث تتحدد أسعار السلع الزراعية وفقا لتفاعل قوى العرض و الطلب يف السوق احمللي و على  التسعري السوقي
اعتبار أن االنتاج الزراعي مومسي و االستهالك متواصل، فإن زبزين السلع الزراعية يلعب دورا يف تكوين سعر السوق 

ع الزراعية من موسم آلخر، ففي ظل التسعَت احلر حيصل صغار ادلزارعُت على أسعار السوق احلرة للسل احلر، و زبتلف
سعر أقل إلنتاجهم ألهنم مييلون إىل بيعها يف فًتات احلصاد مقارنة بكبار ادلزارعُت الذين يفضلون بيع زلاصليهم يف 

 مواسم أخرى خارج موسم احلصاد من أجل تعظيم األرابح.
 :األسعار من خالل التدخل احلكومي، فالدولة هتدف إىل ربقيق استقرار األسعار و و يتم ربديد  التسعري احلكومي

الدخول الزراعية و محاية ادلزراعُت من االحتكار و ربقيق االكتفاء الذايت من السلع الغذائية و تنظيم حركة التجارة 
 الداخلية للسلع الزراعية.

 سياسة االئتمان و االستثمار الزراعي: .4

ت التمويلية من أىم دعائم النمو االقتصادي يف قطاع الزراعة كما تعد أيضا من أىم السياسات ادلؤثرة يف تعترب السياسا
االنتاجية و النمو واالستقرار يف االنتاج الزراعي، و لكي يتطور االستثمار جيب أن يتوفر مناخ استثماري مالئم و مستقر جلذب 

راعية، و إعداد خريطة لالستثمارات الزراعية الواعدة و تنفيذ برامج للًتويج لفرص اىتمامات القطاع اخلاص لؤلنشطة التنموية الز 
االستثمار و تقدمي ادلساعدة يف إعداد ىذه الفرص اقتصاداي و فنيا و ذلك ابلتعاون مع القطاع اخلاص، إضافة إىل أتمُت سلاطر 

 18االستثمار الزراعي ادلشًتك.
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 السياسة التسويقية الزراعية: .5

السياسة التسويقية جزاء ىاما من السياسة االقتصادية االجتماعية، حيث يقصد ابلسياسات التسويقية الزراعية  سبثل
رلموعة الربامج التسويقية الزراعية ادلتناسقة اليت ترسم لتحقيق ىدف معُت خالل فًتة زمنية معينة، و زبتلف طبيعة الربامج 

 19قيقو.الذي تسعى إىل ربالتسويقية ابختالف اذلدف 

 سياسة الزراعة العضوية: .6

تشكل الزراعة ادلكثفة أو ادلركزة خطرا ال يستهان بو على البيئة و التنوع احليوي و اليت هتدف للحصول على أعلى كمية 
من االنتاج عن طريق استخدام نوع واحد أو أنواع زلدودت من احلاصالت الزراعية و اليت تًتبع على مساحات شاسعة مع 

سع و مكثف للكيمياوايت الزراعية و ذباىل تدىور البيئة و سالمة مكوانهتا شلا أثر على صحة االنسان، و ذلذا استخدام وا
جيب أن يكون االنتاج خاليا من أي مواد كيماوية و من ىذا ادلنطلق جاء مفهوم الزراعة العضوية، و اليت تعٍت انتاج الغذاء 

كما الكيماوايت الزراعية كاألمسدة و ادلبيدات و العقاقَت البيطرية و ادلواد احلافظة.  بطريقة ال تلحق الضرر ابلبيئة و ذلك بتجنب 
يعرف االختصاصيون الزراعة العضوية أبهنا منهج أو مناىج زراعية هتدف إىل خلق نظم انتاج مستدامة تعتمد بشكل رئيسي 

هبدف ربقيق مستوايت مقبولة من االنتاج احليواين و النبايت  على ادلوارد القابلة للتجدد، و على إدارة العمليات احليوية و البيئة،
كما تتجنب 20و التغذية البشرية و احلماية من الطفيليات و األمراض، وربقيق العائد ادلناسب لليد العاملة و ادلوارد األخرى،

 21الزراعة العضوية بعض التطبيقات احلديثة للهندسة الوراثية و ادلنتجات ادلعدلة وراثيا.

و للزراعة العضوية دورا ىاما يف محاية االنسان و البيئة و ذلك ابستخدام سللفات ادلزرعة و فضالت احليواانت كسماد، و من مث 
فهي تقلل من تلوث ادلاء و اذلواء، ربسن من التنوع احليوي النبايت و احليواين، تقلل أيضا من ارتفاع درجة حرارة األرض ألهنا 

 22لكربون من احملصول. و تًتكز الزراعة العضوية على أسس و مبادئ تتمثل يف:ربد من انبعاث أكسيد ا

 ابط التوازن الطبيعي بُت الًتبة و النبات؛احًتام صارم لرو  -
 منع التعديل الوراثي؛ -
 تساىم يف استخدام اليد العاملة؛ -
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22 G,Allard et les autres – l’agriculture biologique face à son développement les enjeux futures – édition INRA – Lyon – France – 
1999 – P42. 



 تقوم إىل االستثمار يف الفنيات االقتصادية. -
 
 الغاابت:سياسة محاية التنوع احليوي و  .7

من خالل تشجيع دعم دويل ملموس إلقامة شركات للمحافظة على التنوع البيولوجي و استخدامو ادلستدام دلل يف 
ذلك التنوع البيولوجي يف النظام االيكولوجي و يف مواقع الًتاث العادلي و محاية األنواع ادلهددة ابالنقراض السيما من خالل 

لوجيا يف البلدان النامية، و التفاوض يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي و كذا إنشاء نظام التوفَت ادلالئم للموارد ادلائية و التكنو 
كذلك تعزيز االلتزام  دويل لتشجيع ادلشاركة العادلة و ادلنصفة بشكل فعال يف الفوائد ادلتاحة من استخدام ادلوارد البشرية.

ا بوصفها أولوية يف جدول األعمال العادلي مع ادلراعاة التامة للصالت السياسي لبلوغ اإلدارة ادلستدامة للغاابت من خالل أتييدى
 23بُت قطاع الغاابت و غَته من القطاعات عن طريق اتباع هنج متكامل.

 سياسة تعزيز دور ادلرأة يف االنتاج الزراعي: .8

الريفية الناجحة ىي تلك اليت  للمرأة دور ابرز يف االنتاج الزراعي حيث تقوم دبعظم األعمال الزراعية، لذلك فإن التنمية
تستهدف ابلدرجة األوىل تعليم ادلرأة من أجل زايدة االنتاجية الزراعية، و كذلك من خالل توجيو ذلك القدر الكايف من التمويل 

متيازات و كذا امتالك األراضي من أجل تفعيل دور ادلرأة يف التنمية الزراعية ادلستدامة و جعلو أكثر كفاءة من خالل منحها اال
 24اليت سبنح للرجل، و يتم ذلك من خالل:

 توفَت ادلقومات الفنية و اإلدارية و التنظيمية و اإلرشادية و التدريبية الالزمة إلصلاح مشروعات تنمية ادلرأة الريفية؛ -
ابدلرأة تشجيع عالقات التعاون بُت فروع اجملالس و اجلمعيات األىلية و النقاابت من أجل جهد مشًتك منسق للنهوض  -

 الريفية؛
 زبصيص رأمسال واضح يف ادليزانية العامة للدولة لتنمية ادلرأة الريفية. -
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 خامتة:

ال يزال االقتصاد العريب عاجزا عن تلبية االحتياجات الغذائية للسكان، حيث ال زال األمن الغذائي يشكل أكرب 
وتبقى العقبات التكنولوجية و عدو فعالية السياسات الزراعية من أىم ادلعوقات اليت تواجو الزراعة التحدايت اليت تواجهو، 

العربية، و للوصول إىل مرحلة االكتفاء الذايت و ربقيق األمن الغذائي جيب العمل دببادئ التنمية الزراعية ادلستدامة اليت أصبحت 
لتحقيق تقدم اقتصادي تقٍت حيافظ على رأس ادلال الطبيعي الذي يشمل  أحد األىداف الرئيسية للعمل ادلشًتك، و مرادف

ادلوارد الطبيعية و البيئية، و ىذا ما يستدعي توفَت مؤسسات البٌت التحتية و إدارة مالئمة للمخاطر و التقلبات ونقص ادلعرفة 
بيعية. إن استخدام التنمية الزراعية ادلستدامة يف للمعلومات و ىذا دعما لرأس ادلال البشري و احملافظة على ادلوارد الزراعية الط

ميدان السياسات الزراعية سيوفر فرصا قادرة على مواجهة ربدي ادلستقبل، من خالل االستخدام األمثل لؤلرض و التخطيط 
 الستخدام ادلياه و التكنولوجيا احلديثة.
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