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تقديـــم
للمتغريات واملستجدات  اهتمامًا متزايدًا وغري مسبوق نتيجة  والغذاء  الزراعة  العربية ملف  الدول  تولي 
واألزمات اليت شهدتها دول العامل  خالل السنوات املاضية، مبا فيها التغريات املناخية، واستخدام احملاصيل 
الغذائية إلنتاج الوقود احليوي، وأزمة الغذاء العاملية، واألزمة املالية اليت ضاعفت من اآلثار السلبية ألزمة 
سد  يف  اإلسترياد  على  تعتمد  اليت  الدول  ويف  ضعفًا  األشد  السكانية  الفئات  على  وخباصة  الغذاء 
حاجاتها من الغذاء. وقد  أدت كل هذه التطورات إىل اجتاه الدول العربية حنو وضع برامج ومشروعات 
الغذائية،  السلع  من  احتياجاتها  لتلبية  الذات  على  االعتماد  يف  قدرتها  لزيادة  وفاعلية  طموحًا  أكثر 
حنو   إىل  تصل  أن  وُيتوقع  دوالر،  مليار   )34.3( بنحو  حاليا  تقدر  اليت  الغذائية  الفجوة  تفاقم  من  واحلد 
)63.5( مليار دوالر عام  2030م  إذا ما استمرت عمليات التنمية الزراعية يف الدول العربية يف املستقبل 
والعون  التمويل  كفاية  وعدم  الزراعية  االستثمارات  ضعف  ظل   ويف  املتواضعة،  احلالية  مبعدالتها 

االمنائي املقدم للقطاع الزراعي من املؤسسات التمويلية.  

ولعل ما صدر من قرارات بشأن التنمية الزراعية واألمن الغذائي من القمم العربية خالل الفرتة )2004 
العامة  اجلمعية  ومن  العربية،  الدول  جلامعة  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  من  وكذلك  2011م(   -
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية جيسد اإلرادة السياسية واإلهتمام العربي بقضايا التنمية الزراعية 
وشؤون األمن الغذائي، ويؤكد على أهمية إجياد مصدر عربي إضايف كاٍف ومنتظم يساهم يف تأمني 
األمن  من   عالية  معدالت  لتحقيق  العربية  بالزراعة   للنهوض  الالزمة  املالية  املتطلبات   من  األدنى  احلد 

الغذائي العربي.

واستشعارًا من املنظمة بأهمية توفري املتطلبات املالية التمويلية للربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، 
ودعم جهود الدول العربية الرامية إىل تشجيع االستثمار يف قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، أعدت حبمد من 
اهلل وتوفيق منه  هذه الدراسة  حول إحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي، 

ووافقت عليها  مجعيتها  العامة  مبوجب قرارها رقم  )32/13ج ع/2012(.

والدولي،   العربي   املستويني  على  التنموية  والقضايا  العربية،  الزراعة  مالمح   الدراسة  استعرضت   
وأوضاع الغذاء يف الدول العربية، وإسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة للعقدين القادمني، والربنامج 
الطارئ لألمن الغذائي العربي، وحتديات التنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي، ومساهمة الصناديق 
واملؤسسات اإلمنائية يف التنمية الزراعية العربية، وأخريًا تصور اآللية املقرتح  لتمويل التنمية الزراعية 

واألمن الغذائي العربي.  

 واملنظمة إذ تقدم  هذه الدراسة ال يسعها إال أن تتقدم بالشكر والعرفان إىل اخلربات العربية  اليت ساهمت 
املالئمة  التمويل  أهدافها يف توفري  سبل  آملة أن حتقق  والقومي  القطري  املستويني  يف إعدادها على 

لتشجيع االستثمار الزراعي  وإحداث نقلة نوعية يف عمليات متويل التنمية الزراعية بالدول العربية. 

واللـه ولـي التوفـيق،،

                                                                                        الدكتور/ طارق بن موسى الزدجالي
                                                                                   املديـــر العـــــام
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16-  مقدمة

27-  خلفية عن أهمية القطاع الزراعي العربي
38-  قضايا تنموية

38-1 قضايا تنموية ذات نطاق دولي
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39-1-2 أزمة الغذاء
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- مقدمة :  1
أصدرت اجلمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 2008م يف أعقاب أزمة الغذاء العاملية 
والذي   ،» العاملية  الغذاء  أزمة  ملواجهة  العربي  التعاون  لتعزيز  الرياض  »إعالن  )2007-2008م(   األخرية 
تهدف  الغذائي  لألمن  طارئ  لربنامج  مبادرة  إطالق  مقدمتها  يف  جاء  واآلليات  التدابري  من  عددا  تضمن 
والسكر.  الزيتية  والبذور  احلبوب  إنتاج  وخباصة  العربي،  الوطن  يف  الغذاء  إنتاج  واستقرار  زيادة  إىل 
ودعا اإلعالن كافة األطراف املعنية للتعاون والتنسيق إلعداد هذا الربنامج قطريًا وقوميًا، واستنهاض 
الزراعية  العام واخلاص ورجال املال واألعمال العرب للتوجه إىل االستثمار يف املشروعات  همم القطاع  
املشرتكة يف الدول املؤهلة ضمن ذلك الربنامج . كما تضمن اإلعالن التزام حكومات الدول العربية 
املستضيفة للمشروعات الزراعية العربية املشرتكة مبنح التسهيالت واالمتيازات والضمانات املشجعة 

واحملفزة على االستثمار العربي يف جمال األمن الغذائي .

ووفقا هلذا التوجه، قامت املنظمة بإعداد هذا الربنامج ، ومت عرضه على القادة العرب يف القمة العربية 
التنموية: االقتصادية واالجتماعية اليت عقدت بالكويت يف 20 يناير / كانون الثاني 2009م، حيث 
اختذت قرارًا  بإطالق الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، والطلب من املؤسسات والصناديق اإلمنائية 
العربية واإلقليمية والدولية املساهمة يف توفري املتطلبات املالية الالزمة لتنفيذ الربنامج، كما تضمن 

القرار تكليف املنظمة مبتابعة التنفيذ.

التنفيذية اإلطارية للمرحلة األوىل للربنامج  القرار، قامت املنظمة بإعداد مشروع اخلطة  وتنفيذا هلذا 
2011-2016م، وحددت املتطلبات التنفيذية الفنية واملالية واملؤسسية على مستوى كل دولة مستفيدة 
املتابعــة  إطار  ويف  للمنظمة.  العامة  واجلمعية  التنفيذي  اجمللس  من  اعتمدت  واليت  الربنامج،  من 
االقتصادية  التنموية:  الشيخ  شرم  قمة  على  الربنامج  تنفيذ  يف  العمل  سري  تطورات  املنظمة  عرضت 
تنفيذ  متابعة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  من  بالطلب  قرارًا  اختذت  حيث  واالجتماعية2011م، 
اخلطة التنفيذية اإلطارية للربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، وأن تكون املرحلة األوىل للربنامج 
خالل الفرتة )2011 - 2016م(، كما طلبت من املنظمة تكثيف جهودها بالتنسيق مع كافة اجلهات 

املعنية للرتويج للربنامج لدى املؤسسات املالية وصناديق التمويل العربية واإلقليمية.

وعلى الرغم من أن تلك القرارات صدرت على مستوى القمة واجلمعية العامة للمنظمة ، مما يؤكد 
الغذائي  األمن  لتحقيق  املشرتك  العربي  العمل  السياسية لإلنطالق إىل مرحلة جديدة من  اإلرادة  توفر 
العام  وانقضى  اآلن،  حتى  مالحمه  تتضح  مل  الربنامج  لتنفيذ  املتوقع  العربي  التمويل  أن  غري  العربي، 
التمويلية  املنظمة من املؤسسات والصناديق  للتنفيذ دون أن تتلقى  املعتمدة  املرحلة األوىل  األول  من 
أية مبادرات أو استجابات مبشرة يف هذا االجتاه إاّل بشكل حمدود. وإزاء هذا الوضع ، فقد تولدت لدى 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية القناعة الكافية لضرورة وجود آلية لتمويل التنمية الزراعية واألمن 
الغذائي يف الدول العربية خشية انقضاء باقي سنوات املرحلة األوىل  دون التوفيق يف توفري اإلسناد املالي 
انقطاع،  العمل دون  فيها  أن يتواصل  التالية، واليت جيب  املراحل  ثم  املرحلة، ومن  لتنفيذ هذه  املطلوب 
وبنفس الزخم واحلماس لتحقيق األهداف املنشودة ، والنواتج املرجوة خالل العقدين القادمني كما هو 

حمدد بالربنامج.

إن االحنسار املؤقت لتداعيات األزمة الغذائية العاملية برتاجع أسعار سلع الغذاء الرئيسية للمواطن العربي 
نسبيا ال يعين أن املنطقة العربية أصبحت آمنة غذائيًا، وأن املربرات اليت دعت إىل إعداد وإطالق الربنامج 
الطارئ لألمن الغذائي العربي قد إنتفت اآلن، ذلك أن إعالن الرياض مل يصدر للتصدي ألزمة آنية فقط، 
بل كان مشوليًا ومستشرفًا آلفاق زمنية أبعد، حيث غطى قضايا متعددة ذات آجال قصرية ومتوسطة 
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يتصدى  تنمويا،  مضمونه  يف  جاء  الربنامج  هذا  فإن  عليه،  وبناء  الطارئ.  الربنامج  إعداد  عند  روعيت 
االنتظار  أو  بالتأجيل  يسمح  ال  عاجل  منظور  من  معها  التعامل  يف  بالتعجيل  اآلوان  آن  مزمنة  لقضايا 
لتكرار حدوث أزمة غذائية عاملية جديدة يتم التصدي هلا بإعالن جديد. إن املنظمة العربية للتنمية 
الزراعية ترى أن الفرصة أصبحت مهيئة بدرجة كبرية لتحسني أوضاع األمن الغذائي العربي يف ظل 

زخم القمم التنموية االقتصادية واالجتماعية الدورية.

إن الشواهد على أر ض الواقع تؤكد على احلاجة إىل تعزيز قدرات مؤسسات التمويل التنموي القائمة ، 
وإحداث  رافد إضايف خيتص بتمويل التنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي، وذلك إزاء تراجع معدالت 
العون واإلسناد املالي املقدم من هذه املؤسسات إىل قطاع الزراعة يف السنوات األخرية، وعدم كفاية ما 
دأبت على تقدميه جمتمعة يف الفرتات السابقة . إن إحداث هذا الرافد أصبح مطلبا إسرتاتيجيًا ملحًا، 
بل أكثر إحلاحًا عن أي وقت مضى، فالفجوة التمويلية الزراعية آخذة يف التنامي ، شأنها يف ذلك شأن 

نظريتها الغذائية. 
ولقد قامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد تصور ملشروع آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية 
بشأن  القمة  مستوى  على  قرارات  من  صدر  مما  وإنطالقًا  الشواهد،  تلك  إىل  استنادًا  العربية  الدول  يف 
للعقدين  املستدامة  العربية  الزراعية  التنمية  وإسرتاتيجية  العربي  الغذائي  لألمن  الطارئ  الربنامج 
القادمني، وارتكازًا على إعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي يف مواجهة أزمة الغذاء العاملية، والذي مل 
تغفل تدابريه وآلياته عن الدعوة لتعبئة الطاقات واملوارد لزيادة القدرة على توفري الغذاء اآلمن للسكان، 
وباإلستناد إىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم )1881 – د .ع 88 – 2011/9/15م(، والذي يقرأ 
ودعوة  املرفقة،  بالصيغة  العربي  الغذائي  األمن  لتحقيق  الشامل  التصور  اعتماد   « التالي  النحو  على 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية إىل التنسيق مع اجلهات املعنية يف الدول العربية ملتابعة تنفيذ إعالن 

مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي«.

2 - خلفية عن أهمية القطاع الزراعي العربي:

 على الرغم من أهمية القطاع الزراعي يف اهليكل االقتصادي لعديد من الدول العربية ، إاّل أنه يالحظ  
، حيث أصبح   بدرجة كبرية   ، مليار دوالر   108.4 والبالغ حوالي  العربي،  الزراعي  الناتج  أهمية  تراجع 
الناتج احمللي اإلمجالي، وذلك كمتوسط للفرتة )2008-2010م(. ويبلغ  %( فقط من  يسهم بنحو )6 
%( من إمجالي حجم  عدد العاملني يف قطاع الزراعة حوالي 30 مليون نسمة ، ومبا يعادل حنو )26.8 
واملقدر   ، العربي  الوطن  %( من إمجالي عدد سكان   8.7( ، وحنو  العربي  الوطن  الكلية يف  العمالة 
يف  تراجعا  أيضا  يشهد  بذلك  وهو   ، الفرتة  لنفس  كمتوسط  وذلك  نسمة،  مليون   346.3 حبوالي 
مساهمته يف  السكان والقوى العاملة العربية . وتقدر القيمة املضافة لكل عامل يف قطاع الزراعة 

بنحو 2537 دوالر.

%( من إمجالي  وتبلغ املساحة املزروعة يف الدول العربية حوالي 71.3 مليون هكتار ، تعادل حنو )5.1 
املساحة اجلغرافية يف الوطن العربي. وتقدر املساحة املزروعة باحلبوب فقط حبوالي 29.5 مليون هكتار، 
املزروعة. وتبلغ مساحة احملاصيل املستدمية حوالي  %( من إمجالي املساحة  وبنسبة تقدر بنحو )41.4 
%( مطرية ،  5.04 مليون هكتار، أما املساحة املومسية فتبلغ حنو 45 مليون هكتار، منها حنو )77.2 
وحوالي )22.8 %( مروية ، أما املساحة املتبقية فترتك بدون زراعة. كما تبلغ مساحة املراعي يف الوطن 
العربي حوالي )331( مليون هكتار، يف حني تبلغ املساحة اإلمجالية للغابات حنو 88 مليون هكتار، 
وذلك كمتوسط للفرتة )2008-2010م(. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مساحة املراعي قد تقلصت كثريا 

بعد انفصال جنوب السودان عن مجهورية السودان.
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وتوجد مخسة مصادر للمياه يف الوطن العربي، ثالثة منها تقليدية وهي: األمطار، املياه السطحية واملياه 
اجلوفية. وإثنان غري تقليديني هما مياه التحلية ، ومياه التنقية ) إعادة االستخدام(  . وباستثناء األمطار، 
يبلغ إمجالي املوارد املائية العربية  املتاحة حوالي 257.5 مليار مرت مكعب تشمل موارد تقليدية قدرها 
245.6 مليار مرت مكعب بنسبة )95.4 %( ، وموارد غري تقليدية قدرها 11.9 مليار مرت مكعب، تعادل 
املوارد  املائية السطحية الشطر األكرب من إمجالي  املوارد  املائية. وتشكل  املوارد  %( من إمجالي   4.6(
املياه اجلوفية  %( من اإلمجالي، ومتثل   81.2( 209.2 مليار مرت مكعب ، متثل  إذ تقدر بنحو  املائية، 
%( ، أما بالنسبة للموارد غري التقليدية فتمثل كاًل من موارد إعادة االستخدام وموارد التحلية   14.1(

%( على التوالي من إمجالي املوارد املائية يف الوطن العربي. %( و)0.8   3.8(

3 - قضايا تنموية:
يستعرض اجلزء التالي بعض القضايا التنموية اليت كان هلا أثر يف مسارات التنمية بالقطاع الزراعي 
العربي يف السنوات السابقة ، وما زال هذا األثر باقيا حتى اآلن ، ومن املتوقع استمراره مستقباًل. وتنقسم 

هذه القضايا وفقًا لنطاق آثارها إىل قضايا دولية ، وقضايا إقليمية عربية .

3-1 قضايا تنموية ذات نطاق دولي:

املالية: 3-1-1 األزمة 
على  تالها،  وما  2007م  عام  أغسطس  من  بدءا  اقتصادية  أزمة  إىل  حتولت  اليت  املالية  األزمة  آثار  متتد 
االقتصاديات العاملية، ومنها االقتصاد الزراعي العربي  وحتى اليوم ، وذلك من خالل تأثريها على التنمية 
الزراعية واألمن الغذائي العربي، بسبب تباطؤ االستثمار يف القطاع الزراعي العربي واألنشطة املصاحبة 
السيولة.  املستثمرون من نقص يف  ، نتيجة ما يعانيه  أو جتارية  للغذاء سواء كانت صناعية  املنتجة 
الزراعية عمومًا   الصناعات  ، ومنتجات  الزراعية  الصادرات  اآلثار أيضًا يف اخنفاض حجم  وتتمثل هذه 
البنوك  قدرة  ناحية، وعدم  من  اعتمادات تصديرية جديدة  فتح  البنوك احمللية على  قدرة  لعدم  وذلك 

األجنبية يف الدول املستوردة على الوفاء بسداد قيمة هذه املنتجات من ناحية أخرى.

الغذاء: 3-1-2 أزمة 

 ساد العامل خالل الفرتة من مارس 2007م إىل مايو 2008م أزمة غذاء حادة تضاعفت على أثرها األسعار 
أو  بيئية  أو  اقتصادية  كانت  سواء  األزمة  هذه  أسباب  تعدد  من  الرغم  وعلى  الغذائية،  للسلع  العاملية 

دميوجرافية ، إاّل أنها جتمعت لتجعل العرض أقل من الطلب ، مما أدى يف النهاية الرتفاع أسعار الغذاء.

ولقد أدت هذه األزمة الغذائية إىل ازدياد حالة إنعدام األمن الغذائي يف معظم الدول العربية. وقد أبرزت 
هذه األزمة ضرورة توجيه املزيد من االستثمارات املقدمة لتنمية قطاع الزراعة والغذاء ، وتعزيزه بشكل 
كبري يف البلدان النامية ، ومن بينها الدول العربية . ولقد ترتب على ذلك احتياج هذه الدول إىل احلصول 
على املساعدة، واالستفادة من آليات التمويل واالستثمار املتاحة ملواجهة اآلثار السلبية  هلذه األزمة، حيث 
أن استقرار وإتاحة الغذاء يف الدول العربية يف املستقبل يعتمد يف املقام األول على تزايد االستثمار يف 
جمال الزراعة يف هذه الدول. ويتطلب األمر ضرورة البحث عن فرص االستثمار الزراعي العربي املشرتك 
إلنتاج الغذاء، استغالاًل لتوفر رأس املال يف بعض الدول ، وإلمكانات تنمية  األراضي القابلة لالستثمار 

الزراعي وتنمية وترشيد استخدام املوارد املائية ورفع كفاءة القوى العاملة يف بعض الدول األخرى.
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التغريات املناخية:  3-1-3
تؤثر التغريات املناخية على موردين طبيعيني أساسني تتميز غالبية الدول العربية فيهما بالندرة النسبية 
وهما األرض واملياه. األمر الذي يؤدي إىل التأثري املباشر وبعيد املدى على التنمية الزراعية، ومن ثم على 
وتشري   ، العربية  البلدان  معظم  يف  السائدة  هي  البعلية  الزراعة  أن  املعلوم  ومن  العربي.  الغذائي  األمن 
هذا  نهاية  مع  العربي  الوطن  يف  مئوية  درجات   7-3 من  احلرارة   درجات  ارتفاع  إمكانية  إىل  الدراسات 
القرن، وكنتيجة لذلك سوف يقل هطول األمطار ، وبالتالي اخنفاض مستويات املياه اجلوفية بنسبة 
%( يف املناطق الساحلية للبحر األمحر ، ومن املمكن زيادة حاالت اجلفاف باإلقليم ، مما  تزيد على )40 
يؤدي إىل املزيد من تدهور األرض وتصحرها. ومن املخاطر املتوقعة أيضًا حدوث آثار كارثية على اإلنتاج 
الزراعي العربي، حيث أن ازدياد درجة احلرارة يرفع كميات املياه الالزمة للمحاصيل الصيفية، فضال 
عن شح املياه يف اإلقليم العربي، ولذلك فإن الزراعة معرضة بدرجة كبرية لتأثريات تغري املناخ، مع خطر 
%(. ومن ناحية أخرى تعترب الدول العربية مستوردة صافية للغذاء ، وبالتالي  اخنفاض إنتاج الغذاء )50 
فإن التغريات املناخية ستؤثر على عرض الغذاء  ، مما يقود إىل تصاعد أسعار الغذاء العاملية ، األمر الذي 
يؤدي إىل زيادة فاتورة الغذاء العربية. وبناء على ما سبق تتضح أهمية توفر املخصصات الفنية واملالية 
العربية، لتحديد  الدول  املناخية على  للتغريات  للتأثريات احملتملة  الالزمة إلجراء تقييم أعمق وأمشل 

األولويات وكذلك لتنفيذ برامج التخفيف والتكيف مع تغري املناخ.

الوقود احليوي:  4-1-3
سواء   - احليوية  الكتلة  حتويل  على  إنتاجه  يف  ويعتمد  للنفط،  األول  البديل  احليوي  الوقود  يعترب 
منها  ويستخرج   ، السكر  وقصب  الذرة  مثل  زراعية«  وحماصيل  »حبوب  صورة  يف  ممثلة  كانت 
اإليثانول عن طريق التخمري، أو يف صورة »زيوت وشحوم حيوانية« مثل زيت فول الصويا، وزيت النخيل 
الوقود احليوي. ولقد تزايد خالل السنوات القليلة املاضية االهتمام الذي توليه العديد  - للحصول على 
من دول العامل املتقدم منها والنامي- بالوقود احليوي، حيث يتوقع أن يصل إنتاج اإليثانول إىل 160 بليون 
لرت عام 2018م. كما سيتم التحول من إنتاج قمح صاحل للخبز إىل إنتاج أقماح عالية النشا الستخراج 
الوقود احليوي. وباملثل للذرة الشامية. وهو ما يؤدي إىل انعكاسات سلبية على العامل العربي خصوصا 
%( من السكر، وذلك وفقا  %( من الزيوت النباتية، و)68.2  %( من احلبوب، و)74.2  أنه يستورد )52.6 

لبيانات متوسط الفرتة )2008-2010م(.

20.4 مليار  2000م إىل  8.3 مليار جالون يف عام  اإليثانول من حنو   إنتاج  تزايد  وتشري اإلحصاءات إىل 
جالون تقريبا يف عام 2009م، كما تضاعف إنتاج الديزل احليوي بنحو 11.6 مرة من عام 2000م حتى 
وارتفع سعر  مليار جالون.   2911 مليار جالون إىل حوالي   231 إنتاجه من حنو  ازداد  2009م، حيث  عام 
الديزل احليوي من حنو 2.12 دوالر/جالون يف عام 2000م إىل حنو 3.71 دوالر/جالون عام 2009م  بزيادة 
%( مقارنة بعام 2000م. كما ارتفع إنتاج اإليثانول من حمصول الذرة من 4.6 مليار  تقدر حبوالي )75 
إنتاج اإليثانول من  ازدادت كمية  2009م ، كما  10.2 مليار جالون عام  2005م إىل حنو  جالون عام 
حمصول القمح من حنو 0.4 مليار جالون إىل حنو 0.8 مليار جالون، وتزايد إنتاج اإليثانول من حمصول 
2009م ،  6.7 مليار جالون تقريبا يف عام  2005م إىل  4.2 مليار جالون يف عام  قصب السكر من حنو 

%( يف املتوسط مقارنة بعام  2005م. بزيادة تقدر حبوالي  )92 

الوقود  إنتاج  يف  احملاصيل  استخدام  على  الغذائية  للسلع  املنتجة  الرئيسية  الدول  إصرار  ظل  ويف  هذا 
احليوي، يتوقع أن يزداد الوضع سوءًا يف الدول العربية ، وخباصة يف ظل اخنفاض االستثمارات املوجهة 

لقطاع الزراعة إلنتاج الغذاء. 
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 3 - 1 - 6 أسعار الطاقة:

يعترب االرتفاع الكبري واملتسارع يف أسعار موارد الطاقة من أهم املتغريات اليت تؤثر يف التنمية الزراعية 
واألمن الغذائي العربي ، فقد شهد سعر النفط ارتفاعًا كبريًا منذ عام 2003م، إىل أن جتاوز السعر أكثر 
من 150 دوالر للربميل يف عام 2008م ، ثم تراجعت األسعار بعد ذلك ، ولكنها مازالت عند مستويات 
مرتفعة نسبيًا . ومع استمرار معدالت النمو االقتصادي لدول نامية هامة مثل الصني واهلند يزداد الطلب 
 ، الغذاء  وأسعار  الطاقة  أسعار  تقلبات  بني  شديد  ارتباط  ويوجد  خاص.  بشكل  والنفط  الطاقة  على 
املرتفعة ترفع من تكاليف عمليات اإلنتاج  الطاقة  الغذائي، حيث أن أسعار  التأثري على األمن  ومن ثم 
الزراعي وجتهيز األغذية ، نتيجة الرتفاع تكلفة بعض املدخالت مثل األمسدة والبذور ومبيدات اآلفات 
تعادل حصة  وبينما  التصنيع.  النقل وعمليات  ، وكذلك تكاليف  والري  الزراعية  اآلالت  واستخدام 
%( يف معظم البلدان املتقدمة فإنها على سبيل املثال، ترتاوح بني  الطاقة يف تكلفة إنتاج احملاصيل )4 
)8-20 %( يف بعض البلدان النامية األكرب حجمًا مثل الربازيل والصني واهلند ، وبالتالي يؤدي ارتفاع 
أسعار الطاقة إىل زيادات كبرية يف تكلفة إنتاج األغذية يف البلدان النامية، ومن ثم ارتفاع أسعارها.

3-2 قضايا تنموية ذات نطاق عربي إقليمي:

املائية: املوارد  3-2-1 ندرة 

تتسم املوارد املائية يف املنطقة العربية بالندرة سواء بصورة مطلقة من حيث تدني متوسط نصيب وحدة 
املساحة، أو نصيب الفرد من املياه، أو بصورة نسبية مقارنة باملناطق األخرى من العامل ، كما تتسم من 
ناحية أخرى بسوء توزيعها جغرافيًا وصعوبة استغالل املتاح منها يف كثري من املناطق . وفضاًل عن ذلك، 
تتفاقم هذه الندرة على كافة املستويات مبرور الزمن ، ففي حني تعادل مساحة الوطن العربي )10.8 %( 
العامل، فإنه حيتوي على  %( من إمجالي ســكان   4.9( اليابسة، ويعادل عدد ســكانه  من مساحة 
%( فقط من إمجالي أمطار  %( فقط من إمجالي املياه السطحية اجلارية يف العامل، ويتلقى )2.1   0.7(
الوطن  السطحية اجلارية يف  املياه  الواحد من  أن متوسط نصيب اهلكتار  اليابسة.  ويرتتب على ذلك 
العاملي يبلغ )1 :15( ، ومن حيث متوسط اهلطول املطري السنوي  العربي مقارنًا بنظرائه على املستوى 
تبلغ هذه النسبة )1 : 5( . يضاف إىل ذلك ، أن شطرًا ال بأس به من املوارد املائية املتاحة يتعرض إما للفقد 

أو لتدهور النوعية ألسباب عديدة.

املوارد األرضية: 3-2-2 حمدودية 

 ، أخرى  إىل  دولة  من  الكلية  املساحة  إىل  الزراعي  لالستثمار  والقابلة  املزروعة  املساحة  نسبة  ختتلف 
وبوجه عام تعترب املوارد األرضية إحدى حمددات اإلنتاج الزراعي العربي . ونظرًا لوقوع املنطقة العربية 
ضمن احلزام العاملي لألراضي اجلافة وشبه اجلافة اليت تتوقف فيها املساحات املزروعة على الظروف البيئية 
. هذا وتتعرض  املطرية  الزراعة  فيها  العربية تسود  الدول  فإن معظم  للزراعة،  الالزمة  املياه  توافر  ومدى 
مساحات كبرية من األراضي الزراعية يف خمتلف األقطار العربية ألحد أو بعض مظاهر التصحر ونقص 
اخلصوبة واخنفاض مستوى اإلنتاجية، كما أن حوالي ثلثي الرقعة األرضية القابلة للزراعة يف الوطن 
العربي ال تزال غري مستغلة، ويف هذا إشارة إىل الطاقات الكامنة العربية للتوسع األفقي يف األراضي 
املزروعة يف املنطقة العربية عندما تتوافر شروط ومقومات التوسع ، واليت تتطلب استثمارات كبرية. 
وتقدر املساحات املرتوكة بدون استغالل - املساحات من األراضي الزراعية اليت ال يتم استغالهلا يف أحد 
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أو بعض املواسم لعدم كفاءة مياه الري أو الستعادة قدرتها اإلنتاجية أو ألسباب أخرى - يف الوطن العربي 
حيث  بها،  يستهان  ال  مساحة  وهي  )2008-2010م(،  للفرتة  كمتوسط  هكتار  مليون   16.2 حبوالي 

%( من املساحة املزروعة خالل هذه الفرتة . متثل حوالي )22.8 

معظم  لوقوع  نظرًا  الغابات،  من  كثيفة  مساحات  وجود  إىل  العربية  املنطقة  تفتقر  آخر  جانب  وعلى 
املساحة  إمجالي  من  الغابات  مساحة  نسبة  وتتسم  اجلافة،  وشبه  اجلافة  املناطق  حزام  ضمن  أراضيها 
كما   ، 1990-2010م  للفرتة  كمتوسط  تقريبًا   )%  7( حنو  بلغت  إذ   ، النسيب  بالثبات  اجلغرافية 
تقلصت هذه النسبة كثريا بعد انفصال جنوب السودان عن مجهورية السودان يف 2011م ، وتعترب هذه 
%( يف املتوسط من املساحة  النسبة متدنية باملقارنة مع املعايري الدولية اليت حتدد مؤشرها بنسبة )20 
اإلمجالية لكل بلد. كما تتجه مساحة املراعي الطبيعية بالوطن العربي حنو االخنفاض ، ويعد هذا 
%( من حاجاتها،  االخنفاض ذا أثر كبري على اإلنتاج احليواني بالوطن العربي ، إذ أنها متده بنحو )39 
باللحوم واأللبان، كما تلعب دورا هاما يف  العربي  املواطن  إمداد  وهي بذلك تساهم بشكل فعال يف 
جمال محاية البيئة ، إذ أنها تثبت الرتبة من االجنراف وحتمي املنشآت املائية وتسهل تسرب املياه اجلوفية 

وتوفر الظروف املالئمة للحياة الربية.

التقين:  التخلف   3-2-3

تشري اإلحصاءات إىل اجتاه املساحات املزروعة بالري احلديث يف الوطن العربي حنو الزيادة املطردة ، حيث 
بلغت حواىل 4202 ألف هكتاركمتوسط  للفرتة )2008-2010م(. وعلى الرغم مما حدث من تطورات 
هامة يف جمال استخدام التقنيات اليت أثرت إجيابيا على اإلنتاجية الزراعية يف العديد من الدول العربية 
على مدار العقود الثالثة املاضية ، إاّل أنه ما زالت هناك فجوة تقنية زراعية ملحوظة ، وخباصة يف الدول 
العربية الزراعية الرئيسية اليت تسودها الزراعة املطرية ، وذلك وفق املعدالت السائدة لتطبيق التقنيات 
 9 بنحو  2010م  عام  يف  العربية  الدول  يف  الزراعية  امليكنة  استخدام  متوسط  ويقدر  التقليدية.  غري 
جرارات لكل 1000 هكتار مزروع ، بينما يبلغ هذا املتوسط حنو19  جرارا على املستوى العاملي. كما 
أن متوسط الكميات املستخدمة من األمسدة يف الدول العربية منخفض )53كجم /هكتار( باملقارنة 
 )%  30( سوى  احملسنة  والبذور  التقاوي  استخدام  يغطي  وال  هكتار(،  كجم/   94( العاملي  باملتوسط 
األساليب  تسود  حيث  الصيد،  وقطاع  احليواني  لإلنتاج  بالنسبة  احلال  كذلك   . املزروعة  املساحات  من 

التقليدية للرعي والصيد.

ويساهم بدرجة كبرية يف تفاقم الفجوة التقنية  القصور الواضح يف االستثمارات املوجهة إىل البحوث 
والتطوير التقين الزراعي يف البلدان العربية ، وضعف اإلرشاد الزراعي بصفة خاصة . وعلى ذلك ميكن 
القول أنه ال يزال اجملال متسعًا ملزيد من االهتمام لتطوير تطبيقات نقل التقنية احلديثة من أجل زيادة 
الزراعية.  وميكن أن يتم ذلك من خالل زيادة االستثمار يف هذه اجملاالت ، وتعزيز احلوافز  اإلنتاجية 
القطاع اخلاص  العربية، وإعداد إسرتاتيجيات مبتكرة لتشجيع  البلدان  الزراعية يف  للبحوث  املقدمة 

على االستثمار يف اخلدمات الزراعية بوجه عام.

3-2-4 االختالالت املؤسسية:

املؤسسات اخلدمية املساندة، شاملة جماالت  العربية تواضع دور  للزراعة  البنية املؤسسية  توضح معامل 
البحوث العلمية، اإلرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا، التمويل واالئتمان الزراعي، اخلدمات البيطرية، 
الرقابة على اجلودة.  الزراعي وأنظمة  التأمني  الزراعي،  املعامل واملختربات، احلجر  اإلحصاء واملعلومات، 
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دور  قصور  من  العربية  الزراعة  تعاني  والفنية،  املوردية  باجلوانب  املعنية  املؤسسات  هذه  إىل  وإضافة 
مؤسسات املزارعني، وخباصة صغار الزراع، شاملة مؤسسات اجملتمع املدني يف الريف ، وضعف أو غياب 
املؤسسات اليت تعنى بتنمية دور القطاع اخلاص يف التنمية الزراعية . وتؤكد املعلومات واإلحصاءات 
الزراعية على أن القاعدة األساسية لإلنتاج الزراعي العربي تتمثل يف صغار ومتوسطي املزارعني ، حيث 
العربي من  الوطن  %( مما يستثمر يف  الزراعية الصغرية واملتوسطة أكثر من )75  تشكل احليازات 

األراضي الزراعية. 

 3-2-5 قصورالتمويل واإلقراض الزراعي:

على الرغم من تعدد مصادر التمويل واإلقراض الزراعي ، سواء احمللية املتخصصة  أو نظرياتها  االمنائية 
العربية واإلقليمية والدولية ، إال أن قضية الفجوة التمويلية الزراعية مازالت تعد من أهم القضايا اليت 
تؤثر يف التنمية الزراعية على املستويات املختلفة. وبوجه عام تعترب عناصر كفاية املوارد التمويلية 
وسياسات التوزيع القطاعي واجلغرايف والزمين من أهم العوامل احلاكمة اليت تؤثر يف خمرجات ونتائج 

أعمال ودور هذه املؤسسات يف إحداث التنمية الزراعية وحتقيق األمن الغذائي الوطين و العاملي   . 

وعلى الرغم من جناحات اجلهود اإلجيابية للعديد من مؤسسات التمويل التنموية ، إاّل أن جتربة التمويل 
من  ولعل   . املشرتكة  و  اخلاصة  واملعوقات  املشاكل  من  العديد  من  تعاني  زالت  ما  الزراعي  واإلقراض 
أهم املظاهرالسلبية ماتعانيه كثري من مؤسسات اإلقراض الزراعي احمللية من ضعف يف مواردها املالية 
وضعف وصول املزارعني واملستثمرين الزراعيني إىل مصادر االئتمان يف كثري من الدول العربية الزراعية 
الزراعي احمللية إىل وجود اختالالت يف أداء  التمويل  الوضع احلالي لبعض مؤسسات  . ويشري  الرئيسة 
تلك املؤسسات ، حيث يشهد تراجعا يف التخصص االقراضي  لألنشطة الزراعية ، مما يساهم يف  إتساع 

الفجوة التمويلية يف القطاع الزراعي  .

اإلنتاجية  الطاقات  وتوسيع  بناء  متويل  يف  األجل  طويل  و  متوسط  اإلقراض  أهمية  من  الرغم  وعلى 
قصري  اإلقراض  على  ركزت  قد  الوطنية  التمويل  وصناديق  البنوك  معظم  أن  إال  األساسية،  والبنية 
ناحية  من   . القصري  املدى  يف  املال  رأس  تدوير  من  العائد  وزيادة   ، به  املرتبطة  املخاطر  الخنفاض  األجل 
أخرى مازالت بعض البنوك الزراعية املتخصصة تعمل يف إطار سياسة  إقراضية وهياكل مؤسسية ال 
تتفق مع دورها يف مواجهة املتغريات احمللية والعاملية ، ومل تقم بتعديل قوانينها وأسلوب عملها وإعادة 
هيكلها مبا يتفق مع تلك املتغريات . هذا باالضافة إىل استمرار مشاكل الضمانات كمعوق لوصول 

طاليب القروض ، وخباصة صغار املزارعني ، ملصادر االئتمان الزراعي .  

وعلى صعيد آخر ، افتقدت بعض املؤسسات الوطنية العربية املتخصصة يف اإلقراض الزراعي إىل العمل 
وفقا للمنهج التكاملي الديناميكي يف جمال اإلقراض الزراعي - وهو الذي يتضمن تقديم حزمة من 
اخلدمات املتكامله ، واليت تساعد على رفع األهلية االئتمانية للعميل وزيادة الكفاءة وضمان سداد 
القروض - حيث تقدم خدمات اإلقراض مرتبطة باستخدام تكنولوجيا متطورة - ومساعدة العميل  يف 

تسويق منتجاته.

وبوجه عام يرجع  القصور يف التمويل واإلقراض الزراعي، إضافة إىل احلاالت السابقة ، إىل العديد من 
العوامل لعل من أهمها ضآلة املخصصات املالية املتاحة ملؤسسات اإلقراض الرمسية )احلكومية ( يف الدول 
الزراعية الرئيسية ، وإحجام البنوك التجارية عن اإلسهام االجيابي يف التمويل الزراعي خشية املخاطر 
اليت تكتنف هذا النشاط ، واجتاه بعض املؤسسات اإلقراضية الزراعية املتخصصة إىل تقديم اخلدمات 
االئتمانية التجارية ، واالهتمام باألنشطة املصرفية األخرى بهدف  زيادة الربح  ،مثل جتارة مستلزمات 
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الرتكيز  دون  العائد  سريعة  أنشطة  ومتويل  الريف  يف  االستهالكية  السلع  شراء  ومتويل  اإلنتاج  
على الدور التنموي وأولوياته، وعدم الرتكيز عند متويل األنشطة على األولويات يف مشروعات األمن 
الغذائي، وبالتالي فإن  كفاءة مثل هذه املؤسسات التمويلية يف أداء دور متخصص يف التنمية الزراعية  

آخذة يف االخنفاض .

الزراعية: 3-2-6 ضعف االستثمارات 

من  املزيد  َضخ  ويعترب  كبرية،  مالية  استثمارات  الزراعية  والتنمية  الغذائي  األمن  حتقيق  يتطلب 
الزراعية  التنمية  أولويات استغالهلا ، وحتسني كفاءة توظيفها من أهم قضايا  االستثمارات وحتديد 
العربية . و تشري خريطة توزيع االستثمارات العربية القطاعية إىل ضعف االستثمارات املوجهة للزراعة 
موارده  يف  فقرا  األكثر  القطاع  هذا  جعل  مما  العربية،  الدول  معظم  يف  األخرى  بالقطاعات  مقارنة 
مما  بالرغم  هذا   ، الزراعية  اخلدمات  توفر  و  الزراعية  التنمية  مشروعات  يف  االستثمارية  وخمصصاته 
يف  واملتمثلة  املستدامة،  الزراعية  التنمية  حتقيق  على  تساعد  مقومات  من  العربية  الدول  متتلكه 
فوائض  ما متتلكه من  باإلضافة إىل  والبشرية،  الطبيعية واالقتصادية   املوارد  العديد من  امتالكها 
مالية ضخمة ميكن أن تستثمر يف الزراعة، ولكنها حتتاج فقط إىل مزيد من التنسيق والتوجيه مبا 
يعمل على االستغالل األمثل هلذه املوارد، حيث تعترب االستثمارات ضرورة ملحة للتوسع الرأسي واألفقي 

باعتبارهما مرتكزي التنمية الزراعية.

ومن ناحية أخرى يالحظ أن املشاريع الزراعية العربية املشرتكة ال تركز على احملاصيل اإلسرتاتيجية 
اليت تعاني املنطقة العربية من عجز كبري يف ميزانها السلعي كاحلبوب والسكر والزيوت ، كذلك 
احلال بالنسبة لالستثمارات األجنبية اليت ركزت على بعض السلع سريعة العائد أو التصنيع الزراعي 

احملدود.

الريف، وذلك على حساب  للحضر دون  التحيز  العربية إىل  الدول  االستثمار يف بعض  وتشري سياسات 
ضعف  عليه  ترتب  مما  احلكومية،  االستثمارات  ذلك  تعكس  كما  الريفية،  والتنمية  الزراعة 
والتسويق  باإلنتاج  املتعلقة  األساسية  البنيات  وضعف  الزراعي،  القطاع  يف  الرأمسالي  التكوين 
يف  االستثمار  يف خرائط وفرص  والقصور  الزراعي،  االستثماري  التخطيط  ضعف  أو  وغياب  والتجارة، 
هذا القطاع، وغياب نظم التأمني الزراعي واخلدمات املساندة الكفوءة ،وغريها من املشاكل واملعوقات 
املثبطة اليت ال حتفز على توجه القطاع اخلاص لالستثمار يف املشروعات الزراعية، وخباصة املشرتكة.

ولقد حظيت قضايا االستثمار الزراعي على الصعيد العربي مبزيد من االهتمام، حيث صدر عن القمة 
العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية اليت عقدت بالكويت يف يناير / كانون الثاني 2009م 
البينية،  العربية  االستثمارات  التوجيه بتشجيع   «  : اآلتي  االستثمار تنص على  بيانا تضمن فقرة عن 
وتوفري املناخ املالئم واحلماية الالزمة هلا، وتسهيل حركة رؤوس األموال العربية بني أقطار الوطن العربي، 

وتوسيع نطاق وآليات تنفيذ االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال العربية يف الدول العربية « 

كما تضمن فقرة أخرى عن التنمية الزراعية واألمن الغذائي تنص على اآلتي : » العمل على زيادة 
الالزمة  اإلجراءات  واختاذ  الزراعية،  التنمية  يف  االستثمار  وتشجيع  معدالته،  وحتسني  الزراعي  اإلنتاج 
لتوفري املناخ االستثماري املالئم لذلك، وسرعة تنفيذ إسرتاتيجية التنمية الزراعية اليت أقرتها قمة الرياض 
2007م، للمساهمة يف حتقيق األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي، باعتبارهما من أولويات األمن القومي 

العربي «.
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االستثمار  حول  ملف  إعداد  حاليًا  يتم  عام،  بوجه  االستثمار  بقضية  العربي  االهتمام  مع  وتواصاًل 
للعرض على القمة التنموية: االقتصادية واالجتماعية القادمة املزمع عقدها يف الرياض يف مطلع عام 

2013م.

الفقر واجلوع: 3-2-7 تزايد حدة 

يشكل الفقر واجلوع حلقة مفرغة ، فاجلوع يطيل أمد الفقر ؛ ألنه خيفض اإلنتاجية ، والفقر يعيق 
قدرة الفرد على اإلنتاج ، وحيول دون حصوله على احتياجاته من الغذاء من ناحية ، ويؤدي إىل اخنفاض 
الناحية  من  الزراعي  اإلنتاج  يقلل  مما  الزراعة،  يف  االستثمارات  من  مزيد  توجيه  على  املزارعني  قدرة 
العربية،  الدول  الثالثة يف  التنموية لأللفية  الفقر اهلدف األول من األهداف  القضاء على  األخرى ويعترب 
وذلك من خالل خفض نسبة األشخاص ذوي الدخل الذي يقل عن دوالر واحد يوميًا إىل النصف بني عامي 
املقام األول، ويعيش ربع سكان  العربية ظاهرة ريفية يف  البلدان  الفقر يف  1990م و2015م. وميثل 
%( من هؤالء الفقراء يف املناطق الريفية. وتتمثل  الوطن حتت خط الفقر الوطين، فيما يقيم حنو )76 
املالمح العامة لظاهرة الفقر الريفي  يف الوطن العربي يف أن أغلب الفقراء من ذوي احليازات الصغرية 
واملعدمني من غري احلائزين والعمال الزراعيني املؤقتني ، كما يقل الفقر يف املناطق الزراعية املروية 
ويزداد يف املناطق املطرية والنائية واملتدهورة بيئيًا. وترتاوح نسبة الفقر يف احلضر بني حد أدنى يقدر 
%( يف تونس وحد أقصى يقدر حبوالي )39%( يف جيبوتى، بينما يف الريف ترتاوح تلك النسبة  بنحو)2 
%( يف تونس و)85 %( يف السودان. كما ترتاوح نسبة الفقراء يف املناطق الريفية بني )%29(  بني )5 
العربية إىل ثالث  الدول  أقصى. وميكن تصنيف  اليمن كحد  %( يف   84( و  أدنى  األردن كحد  يف 
مســـتويات  فيها  تفوق  األوىل،  اجملموعة  السكان:  إمجالي  إىل  الفقراء  عدد  نسبة  حسب  جمموعات 
%(، وتشمل اليمن وموريتانيا وفلسطني والصومال والسودان وجيبوتي وجزر القمر،  الفقر عن     )40 
%(، وتضم األردن والبحرين وسوريا والعراق  واجملموعة الثانية ، ترتاوح فيها معدالت الفقر بني )25-10 
الثالثة ، تقل فيها نسبة الفقر عن )10%(، وتشمل تونس واجلزائر واملغرب ولبنان  ومصر، واجملموعة 

باإلضافة إىل بقية دول جملس التعاون اخلليجي.

ويالحظ يف السنوات األخرية تزايد ظاهرة اجلوع يف غالبية الدول العربية غري النفطية نتيجة للتدهور 
البيئي وانتشار اجلفاف وزيادة التصحر ، والذي يهدد حنو 2.87 مليون كيلو مرت مربع ، أي ما يعادل 
حنو مخس املساحة اإلمجالية لألراضي العربية، مما أدى إىل تقهقر القدرات اإلنتاجية لألراضي الزراعية 
سوء  معدالت  من  العربي  الوطن  يف  الظاهرة   هذه  رصد  وميكن  العربي.   الغذائي  األمن  حالة  وخفض 
أن  إىل  )2008-2010م(1    الفرتة  املواليد، وتشري إحصاءات متوسط  األطفال  الوزن بني  التغذية ونقص 
%( كحد أدنى يف السعودية ، و  نسبة ناقصي التغذية إىل جمموع السكان بالدولة ترتاوح بني )1 
)40 %( كد أقصى يف جيبوتي. كما تبلغ نسبة األطفال - دون سن اخلامسة -  ناقصي الوزن كنسبة 
%( يف اليمن. هذا وجتدر  %(، وأقصاها )38.6  من امجالي عدد األطفال بالدولة أدناها يف الكويت )1.7 
اإلشارة إىل أن خفض نسبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبعدل الثلث ما بني عامى 1990 ، 2015 
الثالثة يف الدول العربية. كما تعترب اليمن وجيبوتي والسودان  التنموية لأللفية  يعترب أحد األهداف 
يقدر  حيث  العربي،  الوطن  على  املستجدة  اجلوع  لظاهرة  تعرضا  العربية  الشعوب  أكثر  وموريتانيا 

%( على التوالي.   12.7( ،)%  21.5( ،)%  22.5 (،)% مؤشر اجلوع بها بنحو ) 25.4 

www.ifpri.org الغذاء  1 قدرت من بيانات املعهد الدوىل لبحوث سياسات 
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الزراعي العربي:  3-2-8 التكامل االقتصادي 
تقف املوارد الزراعية واملالية للدول العربية بصفة عامة حائال أمام تنمية اإلنتاج الزراعي على املستوى 
يف  تكمن  الزراعي  التكامل  لتعزيز  املوارد  استغالل  يف  التعاون  إمكانية  فإن  وبالتالي  القطري، 
التنمية  تواجه  اليت  واملزمنة  النمطية  املعوقات  ، وتذليل  العربية  الدول  تباين إمكانيات  االستفادة من 
الزراعية العربية . ولقد أصبح خيار اإلعتماد على تكامل املوارد الذاتية يف الدول العربية أكثر ضرورة 
دواعي  أهم  من  ولعل  املتكررة.  األزمات  ظل  يف  الغذاء  من  الذاتي  االكتفاء  من  قدر  أكرب  لتحقيق 
التنمية  معدالت  اخنفاض  مع  الغذائية  الفجوة  حجم  تزايد   ، الغذاء  إنتاج  جمال  يف  العربي  التكامل 
املتوازنة مع تكتالت احتكارية خارجية، وتباين وتنوع وتكامل  الزراعية والريفية، واملواجهة غري 
املوارد االقتصادية فيما بني األقطار العربية. ويواجه التكامل العربي بعدد من التحديات يف مقدمتها 
العربية مازال يرتكز  الدول  القومي يف مجيع  للناتج  الرئيسي  تنويع مصادر الدخل ، حيث أن املصدر 
واالجتماعي،  واالقتصادي  السياسي  االستقرار  وحتقيق  األولية،  املواد  إنتاج  قطاعات  من  قطاع  على 
وتنسيق السياسات والتشريعات االقتصادية واالستثمارية بني الدول العربية. وبوجه عام  هناك عدة 
مقومات تساعد على جناح التكامل االقتصادي العربي ، منها اختالف اإلمكانيات الزراعية والقدرات 
العربية  األمة  نطاق  على  السوق  واتساع   ، العربية  الدول  بني  اإلنتاجية  اهلياكل  واختالف  التمويلية 

حيث يتسم السوق احمللي لكل بلد عربي على حده بالضيق .

الغذاء يف الوطن العربي: - أوضاع   4

، واملتاح لالستهالك  الرئيسية  الغذائية  السلع  إنتاج وجتارة واستهالك   )1( رقم  بيانات اجلدول  تعرض 
والفجوة أو الفائض ومعدالت االكتفاء الذاتي خالل الفرتة )2010-2008م(، ومنها يتضح ما يلي:

4-1 اإلنتاج والتجارة: 

52	  مليون  إن إمجالي الكميات املنتجة يف الوطن العربي من جمموعة احلبوب قد بلغ حوالي 
طن ، ميثل القمح  والدقيق منها حنو )46.1%(، كما بلغت الكمية املنتجة من البقول حنو 
1.28 مليون طن ، ومن اخلضر والفاكهة حنو 53.8، 30.7 مليون طن على التوالي. كما بلغ 
إنتاج السكر املكرر حنو 2.68 مليون طن ، ومن اللحوم حنو 7.9 مليون طن )4.9 مليون طن 
حلوم محراء، 3 ماليني طن حلوم بيضاء(، ومن كل من األمساك ، واأللبان ومنتجاتها، والبيض 

حنو 3.9، و26.1 ، و1.51 مليون طن على التوالي.

مليون طن، بقيمة  إن كمية الصادرات العربية من اجملموعات الغذائية قد بلغت حوالي 16.3	 
العربية،  الزراعية  الصادرات  أهم  والفاكهة   ، واخلضر   ، األمساك  وتعترب  دوالر،  مليار   11.9
حيث متثل حنو )20.6%(، )18.5%(،)17.4%( من إمجالي قيمة صادرات اجملموعات الغذائية 
ومنتجاتها)%13(،  األلبان  من  كال  األهمية  يف  اجملموعات  هذه  ويلي  التوالي،  على  العربية 
اللحوم  وإمجاىل   ،)%5.4( املكرر  والسكر   ،)%.6.5( واحلبوب   ،)%12.2( النباتية  والزيوت 

)1.9%(، البقول )1.7%(، البيض )%0.6(.

بلغت كمية الواردات العربية من اجملموعات الغذائية حوالي 96.1 مليون طن ، بقيمة 47.9	  
األهمية  الواردات، ويليها يف  %( من قيمة هذه   47.3( مليار دوالر، متثل احلبوب وحدها حنو 
كل من األلبان ومنتجاتها )11.2 %(، وإمجالي اللحوم )10.5 %( ، والزيوت النباتية )10.7 %(، 
%( ، البقول  %(، اخلضر )2  %(، األســماك )2.9  %(، الفاكهة )4.7  والسكر املكرر )7.4 

.)% %(، والبيض )0.7   1.9(
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املتاح لالستهالك:  2-4
حبوالي  العربي   الوطن  يف  النباتية  الغذائية  اجملموعات  من  لالستهالك  املتاح  كمية  	 تقدر 
القمح والدقيق ، كما تقدر الكميات  %( منها من   47.7  ( )109.3( مليون طن من احلبوب 
النباتية  والزيوت   ، والفاكهة   ، ، واخلضر  البقول  املتاحة لالستهالك من كال من جمموعات 
، والسكر املكرر حبوالي )2.23( ، )52.5( ، )30.9(، )5.3(، )10.4( مليون طن على التوالي 

كمتوسط للفرتة. 

 ) تقدر كمية املتاح لالستهالك من اجملموعات الغذائية احليوانية يف الوطن العربي حبواىل )10	 
ماليني طن من إمجالي اللحوم )منها 5.5 مليون طن حلوم محراء، و4.5 مليون طن حلوم بيضاء(، 
ومنتجاتها،  واأللبان  األمساك،  جمموعات  من  طن  مليون  و)1.64(  و)35.2(،   ،  )3.57( وحنو 

والبيض على التوالي كمتوسط لنفس الفرتة.

الغذائية: 4-3 الفجوة 
	 توجد فجوة غذائية يف مجيع اجملموعات الغذائية ، باستثناء اخلضر واألمساك، تصل قيمتها 
الفجوة يف جمموعة احلبوب  . وتقدر قيمة  36 مليار دوالر سنويا  ما يربو على  اإلمجالية إىل 
%( من إمجالي قيمة الفجوة الغذائية العربية،  حبوالي )21.87( مليار دوالر، تعادل حنو )57.1 

%( من قيمة الفجوة يف احلبوب.  وميثل القمح والدقيق حوالي )48 

	 بلغت قيمة الفجوة يف جمموعة البقول ، والزيوت النباتية ، والسكر املكرر، واللحوم احلمراء، 
واللحوم البيضاء، واأللبان ومنتجاتها، والبيض حوالي )0.734 (، و)3.685(،  و )2.888(  و)2.106( 
و)2.657 (، و)3.815( ، و)0.275( مليار  دوالر سنويا على التواىل. ويف املقابل حققت جمموعة 
، و)1.104( مليار  دوالر سنويا   )1.125( اخلضر واألمساك فائضا غذائيًا بلغت قيمته حوالي 

على التوالي.

الذاتي: 4-4 معدالت االكتفاء 
2010م( إىل   - ميكن تقسيم اجملموعات الغذائية يف الوطن العربي ، كمتوسط الفرتة ) 2008 

قسمني:
 األول: جمموعات مل يتحقق منها االكتفاء الذاتي الكامل ، وهي: احلبوب ، والبقول، والسكر املكرر، 
والزيوت، واللحوم احلمراء، واللحوم البيضاء ، واأللبان ومنتجاتها، والبيض، حيث بلغت نسبة االكتفاء 
الذاتي من هذه اجملموعات حنو )47.5 %(، و)57.3 %(، و)25.7 %(، و)31.7 %(، و)88 %(،و)66.4 %(، 

%( على التوالي.  %(، و)91.9  و)74.2 
الثاني : جمموعات حتقق فيها االكتفاء الذاتي بنسبة )102.4 %(، و)108.7 %( وهي اخلضر واألمساك 
على التوالي. هذا وميكن اعتبار الفاكهة من اجملموعات اليت حتقق االكتفاء الذاتي الكامل ، إذ أنها 

.)% حتقق حنو )99.4 

2030م: 4-5 استشراف الفجوة الغذائية يف عام 
 أوضحت نتائج استشراف الفجوة الغذائية  لعام 2030م ، واملبينة باجلدول رقم )2( ما يلي:

	 ارتفاع حجم املعروض من خمتلف اجملموعات الغذائية يف الدول العربية ، وكذلك حجم الطلب 
بالنسبة  العرض  حالة  يف  منه  أكرب  بدرجة  الطلب  منو  يالحظ  ولكن   ، املنتجات  هذه  على 
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إلمجالي احلبوب والبقوليات والسكر والزيوت النباتية واللحوم  واأللبان ومنتجاتها، مما يؤدي 
إىل إتساع الفجوة الغذائية يف هذه اجملموعات. ويف املقابل حتقيق فائض غذائي يف البطاطس 
واخلضر واألمساك والبيض، يف حني حتقق معدل يقرتب من االكتفاء الذاتي بالنسبة جلملة 

. )% الفاكهة )99.4 

63.5	  مليار دوالر  الرئيسية سالفة الذكر حبوالي  الغذائية  الفجوة من اجملموعات  تقدر قيمة  
عام 2030م. 

م، حيث  متثل احلبوب النصيب األكرب يف قيمة الفجوة الغذائية العربية املتوقعة يف عام 2030	 
%(و   27.9( بنحو  األلبان ومنتجاتها  التالية كل من  املراتب  ، ويأتي يف   )%  47.6( بنحو  تسهم 
بنحو  السـكر  ومجلة   ،)%  8.3( بنحــو  اللحوم   و   ،)%  9.9( بنحــو  النباتية  الزيوت  جمموعة 

.)%  4.3(

1.98	  مليار دوالر عام  حتقيق فائض يف جمموعة اخلضر واألمساك والبيض  والبطاطس يبلغ 
2030م.

يف ضوء التقديرات السابقة ، فإنه من املتوقع  اآلتي :

البقوليات  م من   	2010-2008 2030م عن متوسط الفرتة  تراجع نسبة االكتفاء الذاتي يف عام 
 ،)% %( ، ومن جمموعة الزيوت النباتية إىل )26  %( ، ومن جمموعة السكر إىل )24  إىل )45 

.)% %(، ومن اللحوم البيضاء )61  ومن اللحوم احلمراء إىل )86 

القمح  من  م   	2010-2008 الفرتة  متوسط  عن  2030م  عام  يف  الذاتي  االكتفاء  نسبة  ارتفاع 
. )% %( ، ومن البيض )108  %(، ومن اخلضر إىل )104  والدقيق إىل )48 

	 ثبات نسيب يف نسبة االكتفاء الذاتي يف مجلة احلبوب، والبطاطس، والفاكهة، واألمساك، 
واأللبان ومنتجاتها.
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جدول رقم )2(: استشراف الفجوة الغذائية و معدل االكتفاء الذاتي للمجموعات الغذائية الرئيسية 
يف الوطن العربي لعام 2030م.

اجملموعات الغذائية

كمية 
اإلنتاج 

) ألف طن(

كمية 
االحتياجات 

االستهالكية 
) ألف طن(

الفجوة/ الفائض 
)ألف طن(

قيمة الفجوة/
الفائض )مليون 

دوالر(

 االكتفاء 
الذاتي )%(

48)30216()65914(60984126898مجلة احلبوب
48)14412()31887(2924461131القمح والدقيق

153401523210848101البطاطس
45)1031()1316(10662383مجلة البقوليات

637806122125591659104مجلة اخلضر
99)282()347(3369934046مجلة الفاكهة
مجلة السكر- 

24)2741()9828(310012928مكرر

26)6296()4759(17096468الزيوت النباتية
86)1834()931(55686499اللحوم احلمراء
61)3326()2145(33995545اللحوم البيضاء

43324024308182108األمساك
74)17734()11255(3218543440األلبان ومنتجاتها

2065191914690108البيض
األرقام بني األقواس تشري إىل قيم سالبة

املصدر: نتائج التنبؤ من خالل تقدير معادالت االجتاه الزمين املناسبة لكل جمموعة غذائية على حده خالل الفرتة 2002-2009م.

يف ضوء ما سبق ميكن القول بأن أوضاع الفجوة الغذائية واالكتفاء  الذاتي من سلع الغذاء األساسية 
واللحوم  النباتية  والزيوت  والسكر  للبقوليات  بالنسبة  وخباصة  التفاقم،  إىل  تتجه  العربي  للمواطن 
على  االعتماد  لتقليل  السلع  هلذه  الذاتية  اإلنتاجية  األوضاع  حتسني  أهمية  تأتي  هنا  ومن  بنوعيها. 
أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  العربي.  الغذئي  األمن  على  سلبية  تداعيات  من  ينطوي  ملا  املستقبل  يف  اخلارج 
استقرار وإتاحة الغذاء يف الدول العربية ، يعتمد يف املقام األول على االستثمار املتزايد يف جمال الزراعة 

وإنتاج الغذاء  يف املنطقة العربية.

القادمني: الزراعية العربية املستدامة للعقدين  التنمية  - إسرتاتيجية   5

 قامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين 
عام  يف  بالرياض  العربية  القمة  اعتمدتها  ثم  ومن   ، للمنظمة  العامة  اجلمعية  أجازتها  اليت  القادمني 
ودعت   العربي،  واالجتماعي  االقتصادي  للعمل  املشرتكة  اإلسرتاتيجية  من  جزءًا  واعتربتها  2007م، 

املنظمة  إىل الشروع يف تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع كافة األطراف ذات العالقة.

  5-1 توجهات اإلسرتاتيجية:

وللعمل   ، عامة  العربية  للزراعة  الراهنة  األداء  ومؤشرات   ، العربية  االقتصادية  البيئة  ملعطيات  وفقًا 
املستدامة  الزراعية  للتنمية  املستقبلية  التحديات  ضوء  ويف   ، خاصة  بصفة  املشرتك  العربي  الزراعي 
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الداخلية واخلارجية، واحملددات واملشاكل واملعوقات اليت تواجه برامج وخطط التنمية الزراعية يف الدول 
العربية ، وتعظيما لالستفادة من املقومات والفرص املتاحة الستشراف مستقبل أكثر ازدهارا للزراعة 
العربية ، ودفعا ملسارات التنمية الزراعية العربية حنو املزيد من التطوير والتحديث التقين ، واملواكبة 
للتنسيق  وتعزيزا   ، األصعدة  خمتلف  على  واملستقبلية  املعاصرة  والدولية  اإلقليمية  املستجدات  مع 
 ، املشرتكة  العربية  السوق  إىل  ووصوال  العربية،  الدول  بني  الزراعية  اجملاالت  خمتلف  يف  والتكامل 
القادمني  للعقدين  املستدامة  العربية  الزراعية  التنمية  إلسرتاتيجية  الرئيسية  التوجهات  اعتمدت 

لتتضمن التوجهات التالية :
	 اعتبار أن املياه هي احملدد الرئيس للتنمية الزراعية العربية .

	 تنمية ومحاية األراضي الزراعية .
	 استغالل املوارد الزراعية العربية من منظور تكاملي .

	 ضرورةالتطوير والتحديث التقين للزراعة .
	 بناء القدرات وتنمية املوارد البشرية .
	 تشجيع االستثمار الزراعي املشرتك .

	 تنشيط التجارة الزراعية العربية كمحرك للتنمية .
	 التكيف مع املتغريات اإلقليمية والدولية املعاصرة واملستقبلية .

	 مساهمة  التنمية الزراعية املستدامة يف ازدهار الريف .
	 تعظيم مشاركة اجملتمع املدني والقطاع اخلاص.

5-2  رؤية اإلسرتاتيجية:
حتددت رؤية اإلسرتاتيجية يف اآلتي :

» الوصول إىل زراعة عربية ذات كفاءة اقتصادية عالية يف استخدام املوارد، قادرة على حتقيق األمن 
الغذائي يف الوطن العربي، وتوفري سبل احلياة الكرمية للعاملني يف القطاع الزراعي “ . 

5-3  األهداف الرئيسة لإلسرتاتيجية:
العربية  الزراعية  التنمية  إلسرتاتيجية  األجل  طويلة  رئيسة  أهداف  مخسة  الرؤية  هذه  عن  إنبثقت 

املستدامة للعقدين القادمني على النحو التالي:
العربية.  انتهاج املنظور التكاملي يف استخدامات املوارد الزراعية - 1

مشرتكة.  الوصول إىل سياسة زراعية عربية - 2
للسكان.  زيادة القدرة على توفري الغذاء اآلمن - 3

العربية.  حتقيق استدامة املوارد الزراعية - 4
العربية.  حتقيق االستقرار يف اجملتمعات الريفية - 5

الرئيسية: 5-4 الربامج 

تتضمن إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة )7( برامج رئيسية، تضم )34( جمااًل تنمويًا، 
خيصص لكل جمال منها برناجمًا فرعيًا، ويندرج حتت كل برنامج فرعي جمموعة من املكونات 
التنموية اليت يبلغ عددها اإلمجالي 114 مكونًا. وقد اتسمت الربامج ومكوناتها التنموية بالتناسق 
والتكامل والرتابط مع الرؤية واألهداف اإلسرتاتيجية، مع الرتكيز على األولويات التنموية واالهتمام 

باجملاالت اليت تعاني الزراعة العربية من قصور فيها. حتددت الربامج الرئيسية السبعة بإجياز فيما يلي:
الربنامج الرئيسي لتطوير تقانات الزراعة العربية.	 
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الربنامج الرئيسي لتشجيع استثمارات الزراعة والتصنيع الزراعي يف البيئات الزراعية املالئمة.	 
الربنامج الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لنواتج الزراعة العربية.	 
الربنامج الرئيسي لتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية.	 
الربنامج الرئيسي لبناء القدرات البشرية واملؤسسية.	 
الربنامج الرئيسي للمساهمة يف ازدهار الريف.	 

الربنامج الرئيسي لتطوير نظم إدارة املوارد البيئية الزراعية.	  

التمويل ومصادره احملتملة:  5-5
هناك ثالثة مصادر متويلية لتنفيذ الربامج واملكونات التنموية املقرتحة يف إطار هذه اإلسرتاتيجية، 

وهي:

وخصوصية  التمويل القطري، والذي تدرجه الدول العربية يف خططها التنموية وفق ظروف 	 
كل دولة، وهو التمويل املطلوب للربامج واملكونات التنموية القطرية املقرتحة.

القومية  التمويل القومي واملشرتك، وهو التمويل الذي سيخصص لتنفيذ الربامج واملكونات 	 
يف املوازنات السنوية املعتمدة ملنظمات العمل العربي املشرتك ذات  ويتمثل  واملشرتكة. 

االختصاص، باإلضافة إىل العون الفين الذي ميكن هلذه املنظمات استقطابه. 
قطرية  املنح املالية، واليت ميكن استقطابها من اجلهات املاحنة، لتمويل مشروعات مشرتكة أو 	 
حمددة، وذلك بالتعاون فيما بني املنظمات العربية املختصة واملؤسسات الوطنية ذات العالقة 

يف الدول املستهدفة هلذا النوع من التمويل.

-  الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي:  6

تنفيذًا  إلعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي ملواجهة أزمة الغذاء العاملية الصادر عن اجلمعية العامة 
لألمن  طارئ  برنامج  مشروع  بإعداد  املنظمة  قامت  2008م،  عام  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة 
الغذائي العربي، الذي أطلقته القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية اليت عقدت  يف الكويت يف 

شهر يناير )كانون ثاني( 2009م بالقرار رقم ) ق . ق : 6 د.ع )1( - ج 4 - 2009/1/20م(  . 

6-1 أهداف الربنامـج: 
الغذائية  السلع  من  احتياجاتها  لتوفري  الذات  على  االعتماد  على  العربية 	  الدول  قدرة  زيادة 

الرئيسية )احلبوب، السكر، الزيوت(.

	 التخفيف من حدة التزايد املتواصل يف قيمة فاتورة الواردات من السلع املذكورة.
اخلاص  القطاع  يف  األعمال  ورجال  للشركات  اقتصادية  جدوى  ذات  استثمارية  فرص  	 إتاحة 
تعمل يف األنشطة الزراعية املباشرة واألنشطة املكملة واملرتبطة بها وذات الصلة باجملموعات 

احملصولية املستهدفة. 

	 إتاحة فرص عمل جديدة ومنتجة تسهم يف مواجهة مشكالت الفقر والبطالة، واحلفاظ على 
استقرار األوضاع السياسية واالجتماعية يف اجملتمعات العربية.
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6-2 اإلطار السلعي:
 يرتكز اهتمام املشروع على اجملموعات والسلع التالية :

والذرة  الشامية  والذرة  واألرز،  والشعري  القمح  من  كل  وخباصة  احلبوب  حاصالت  جمموعة  1 .
الرفيعة.

احملاصيل السكرية واليت تشمل كل من قصب السكر والشوندر السكري. 2 .
الشمس،  وزهرة  والسمسم  السوداني  الفول  من  كل  وخباصة  الزيتية،  البذور  حماصيل  3 .

والزيتون.
التمور.   4 .

املنتجات احليوانية. 5 .

6-3  اإلطار اجلغرايف:
يشمل الربنامج يف اجلانب اإلنتاجي كال من  تونس، واجلزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا،  والعراق، 
ومصر، واملغرب، واليمن، واألردن، وسلطنة عمان، وموريتانيا. كما خيدم مجيع الدول العربية األخرى 

باعتبارها مستفيدة من نواتج الربنامج،  وميكن هلا املساهمة يف املكون الثالث . 

الرئيسية: 6-4 اإلطار الفين واملكونات 
يف ضوء أهداف الربنامج ، يتحدد اإلطار والتصميم الفين للمشروع يف املكونات الثالثة التالية :

6-4-1 مكون حتسني مستويات اإلنتاجية يف الزراعات القائمة: 
	•احملور األول : دعم وتطوير قدرات مؤسسات البحث واإلرشاد ونقل التقانة.

	•احملور الثاني : توفري مستلزمات اإلنتاج املناسبة واحملسنة .
	•احملور الثالث : استخدام التقانات املتطورة لتعظيم االستفادة من مصادر املياه املطرية.

	•احملور الرابع : دعم وتطوير مرافق ومؤسسات اخلدمات الزراعية املساندة .
	•احملور اخلامس : تطوير مؤسسات املزارعني. 

املائية لرتشيد  العوائد  من  باالستفادة  األرضية  املوارد  من  املزيد  استثمار  مكون   2-4-6
استخدام مياه الري:

•احملور األول : تطوير مرافق ومنظومات إدارة نقل وتوزيع موارد املياه . 	
•احملور الثاني :  تطوير نظم الري احلقلي . 	

6-4-3 مكون املشروعات االستثمارية املتكاملة واملرتبطة بأنشطة الربنامج: 
تتسع دائرة املشروعات املتكاملة واملرتبطة اليت تتيح آفاقا وجماالت استثمارية هائلة لشركات 
القطاع اخلاص ورجال األعمال. وهنا أشار الربنامج إىل ثالث جمموعات رئيسية جملاالت املشروعات 

االستثمارية املتكاملة واملرتبطة بأنشطة الربنامج، وهي على النحو التالي :
•اجملموعة األوىل : مشروعات املرافق واخلدمات الزراعية املساندة :  	

وتشمل هذه اجملموعة على سبيل املثال ال احلصر ، اجملاالت التالية : 
•مرافق الطرق الرئيسية والزراعية .  	

•مشروعات شبكات الطاقة الكهربائية .  	
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•مشروعات مياه الشرب .  	
•مشروعات اخلدمات الزراعية املساندة مثل حمطات البحث واإلرشاد وغريها .  	

•اجملموعة الثانية : مشروعات إنتاج املستلزمات واملدخالت الزراعية : 	
وتشمل املشروعات يف هذا اجملال على سبيل املثال ال احلصر اجملاالت التالية : 

•مشروعات تصنيع املكائن واآلالت واملعدات الزراعية .  	
•مشروعات إنتاج التقاوي احملسنة .  	

•مشروعات إنتاج األمسدة والكيماويات الزراعية .  	
•مشروعات إنتاج مستلزمات نظم الري املتطورة .  	

•مشروعات إنتاج مواد التعبئة والتغليف . 	
•اجملموعة الثالثة : مشروعات التسويق والتصنيع الزراعي : 	

وتشمل املشروعات يف هذا اجملال على سبيل املثال ال احلصر اجملاالت التالية: 
•مشروعات النقل والتخزين .  	

•مشروع حمطات الفرز والتعبئة .  	
•مشروعات استخالص السكر .  	

•مشروعات استخالص الزيوت .  	
•مشروعات طحن احلبوب وضرب األرز .  	

يتيحها  استثمارية  فرص  مبثابة  تعترب  املشروعات  هذه  كل  فإن  احلال،  وبطبيعة 
اجلدوى  دراسات  وإعداد  بلورتها  وميكن  األعمال،  ورجال  اخلاص،  للقطاع  الربنامج 
الفنية واالقتصادية األولية هلا، وملا قبل االستثمار خالل مراحل التنفيذ املختلفة. وميتد 
النطاق اجلغرايف  )املكاني( هلذه املشروعات ليشمل كل الدول العربية وليست الدول 
وعناصر  لالستثمار  تقدم  اليت  والتسهيالت  للمزايا  ووفقا  فقط،  بالربنامج  املشمولة 

اإلنتاج األخرى يف هذه اجملاالت، وتوافر املواد األولية.

النواتج املتوقعة:  5-6

العربي،  واملواطن  العربية  الدول  اقتصاديات  منها  تستفيد  مباشرة  نتائج  الربنامج  حيقق  أن  املتوقع  من 
الغذائي  األمن  ، ومن منظور تعزيز أوضاع  الزراعية  التنمية  اإلنتاج ومعدالت  وذلك من منظور تطورات 

واحلد من األعباء االستريادية ، وأيضا من منظور استقرار األوضاع االقتصادية واالجتماعية العامة.

ويلخص اجلدول رقم )3( النواتج املباشرة املتوقعة من تنفيذ الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي ، واليت  
تشتمل على زيادة اإلنتاج من السلع الغذائية األساسية، وتوفري فرص للعمل واحلد من البطالة، وإتاحة 

فرص استثمارية  وحتقيق قيمة  مضافة من خالل األنشطة االستثمارية.
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البيان الناتج
احلبوب )52% - 93%(، احملاصيل السكرية )81%(، البذور 

الزيتية )55%( ، التمور )%115( زيادة إنتاج احملاصيل

حوالي 8.9  مليون فرصة عمل توفري فرص عمل
حتقيق قيمة مضافة حوالي 4.9 مليار دوالر )25%( من اإلنتاج االستثماري.

تشمل مجيع الدول العربية يف اجملاالت املرتبطة باحملاصيل 
املستهدفة

للقطاع  استثمارية  فرص 
اخلاص

املالية لتنفيذ  الربنامج: 6-6 املتطلبات 

 تقدر االلتزامات احلكومية االستثمارية بنحو 14.3 مليار دوالر للفرتة األوىل حتى عام 2016م، ترتفع 
إىل حنو 28.5 مليار دوالر حتى عام 2021م ، ثم إىل 31.5 مليار دوالر حتى عام 2031م، يضاف إىل هذه 
االستثمارات املطلوبة ما يقدر بنحو 840 مليون دوالر التزامات حكومية سنوية جارية حتى عام 2016م، 

تزداد إىل 1.16 مليار دوالر  ثم إىل 1.35 مليار دوالر خالل الفرتتني 2020م ،2030م على التوالي  . 

أما مساهمات القطاع اخلاص يف املتطلبات املالية لتنفيذ الربنامج ، فيقدر قيمة االستثمارات املطلوبة 
هذه  إىل  يضاف   ، للربنامج  2031م   عام  والثالثة  2021م  عام  الثانية  للمرحلتني  دوالر  مليار   12 بنحو 
املساهمات االستثمارية للقطاع اخلاص حوالي 1.11 مليار دوالر للنفقات السنوية اجلارية خالل الفرتة 
األوىل عام 2016، ترتفع إىل حنو 2.25  ثم إىل 2.65 مليار دوالر سنويًا خالل الفرتتني الثانية والثالثة 

على التوالي.

املالية الرتاكمية للربنامج تقدر يف نهاية الفرتة احملددة  ويوضح اجلدول رقم )4( أن مجلة املتطلبات 
للربنامج املقرتح، أي عام 2031م حبوالي 70.5  مليار دوالر، منها حوالي 32.9 مليار التزامات حكومية، 
وحوالي 37.6 مليار مساهمات مطلوبة من القطاع اخلاص. ويبلغ حجم االستثمارات حوالي 66.5  مليار 
دوالر متثل حوالي )94.3 %( من مجلة املتطلبات التمويلية، أما مجلة املتطلبات املالية اجلارية فتبلغ 4  

مليارات دوالر متثل حوالي )5.7%(  من مجلة التمويل املطلوب للربنامج .
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جدول رقم )4( : املتطلبات التمويلية الرتاكمية االستثمارية واجلارية للربنامج
خالل املراحل الثالث 2016م ، 2021م ، 2031م.

2031م2021م2016مالبيان
أوال : اإللتزامات احلكومية :

أ-  االلتزامات االستثمارية  :

6558.013016.013016.0-   تطوير شبكات نقل املياه

7769.015491.018533.0-  مشروعات املرافق واخلدمات املساندة

14327.028507.031549.0اجملموع الفرعي
ب- االلتزامات املالية اجلارية السنوية :

196.7390.5390.5-  اإلحالل والتجديد لشبكات نقل املياه

642.7771.2964.3-  دعم أجهزة البحث واإلرشاد الزراعي

839.41161.71354.8اجملموع الفرعي

15166.429668.732903.8مجلة االلتزامات احلكومية 

ثانيا : مساهمات القطاع اخلاص:

أ- املساهمات االستثمارية :

159.7324.3405.4-   دعم وتطوير مؤسسات املزارعني
7023.014046.021069.0-   تطوير نظم الري احلقلي

2259.64525.35403.3-   مشروعات تصنيع املستلزمات واملدخالت

2997.63867.68109.7-  مشروعات التسويق والتصنيع للمنتجات

12439.922763.234987.4اجملموع الفرعي
ب- املساهمات اجلارية السنوية :

497.31018.51423.9-   إحالل وجتديد وصيانة الرى احلقلي .

612.91225.81225.8-  تطوير احلزم التقنية لتحسني اإلنتاجية.     

1110.22244.32649.7اجملموع الفرعى

13550.125007.537637.1مجلة مساهمات القطاع اخلاص 
28716.554676.270540.9ثالثًا :إمجالي املتطلبات التمويلية للربنامج:

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، 2009م.
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التنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي: 7 - حتديات 
التنمية  على  تؤثر  واليت  خارجيا  أو  داخليا  سواء  التحديات  من  العديد  املستدامة  العربية  الزراعة  تواجه 

الزراعية، ومن ثم على األمن الغذائي العربي، وتتمثل هذه التحديات فيما يلي:

املائية واألرضية العربية وترشيد استخدامها:  املوارد  7-1 تنمية 
تعد تنمية ما متلكه بعض الدول العربية من موارد مائية ، وحتسني إدارة وكفاءة استخدام املتاح منها 
الزراعة  املائية يف  الزراعية يف الوطن العربي .وتتطلب اإلدارة املتكاملة للموارد  أهم حتديات التنمية 
ي  الر  نظم  يف  للتوسع  أو  التقليدية  الري  وشبكات  نظم  لتطوير  سواء   ، كبرية  استثمارات  العربية 

احلقلي احلديثة أو  لتعظيم االستفادة من مياه األمطار باألساليب املتطورة والتقليدية.  
وعلى الرغم من زيادة الرقعة الزراعية بالوطن العربي يف العقود األخرية ، إاّل أن معدل الزيادة السكانية 
خالل تلك الفرتة كان أكرب من معدل الزيادة يف الرقعة الزراعية ، مما أدى إىل اخنفاض نصيب الفرد 
تشكل   ، االشارة  سبقت  وكما  الزراعية،  احليازات  من  املزيد  تفتت  وبالتالي  الزراعية،  األرض  من 
العربي من أراض زراعية، و  الوطن  أرباع ما يستثمر يف  احليازات الصغرية واملتوسطة أكثر من ثالثة 
يتطلب جعل احليازات الصغرية أكثر إنتاجية ورحبية، العمل على حتسني فرص الوصول إىل اخلدمات 

املالية التمويلية واإلقراضية.

وباالضافة إىل التحديات اليت تفرضها احليازات الصغرية ، فإن املشاكل واحملددات األخرى املتعلقة بإدارة 
مقدمتها  ويف   ، املستدامة   الزراعية  للتنمية  حاكمة  عناصر  مبثابة  تعترب  املوارداألرضية  واستخدام 
القدمية ومشروعات استصالح  األراضي  برامج حتسني  وصيانة  . وتتطلب  والتصحر  والتغدق  التملح 

أراضي جديدة  استثمارات ضخمة .

التقين للزراعة العربية:  التحديث   2-7
من املالحظ أن املؤسسات واملراكز البحثية واإلرشادية الزراعية ومؤسسات املزارعني، واملناط بها إنتاج 
ونقل وتوطني وتطبيق التكنولوجيا، واالرتقاء باإلنتاج واإلنتاجية الزراعية،  تعاني يف غالبية الدول 
العربية من العديد من املعوقات واحملددات اليت حتد من قدراتها على حتقيق األهداف والسياسات التنموية 
الزراعية. ولعل من أهم ما يقف كحجر عثرة أمام االستفادة من القدرات واإلمكانات الفنية والبشرية 
املالية  كفاية املخصصات  عدم  التحديثية هو  التطويرية  ومهامها   بدورها  لالضطالع  األطراف  هلذه 
واملوازنات املعتمدة هلا . إن توفري األموال  الالزمة  للتحديث يعترب حتديا تقليديا يف الدول النامية ، ومن 
بينها الدول العربية ،  فدائما ما يرتبط  املستوى التقين للزراعة بالنسب اليت ختصص للتطوير والتحديث 
يف املوازنات العامة  للدولة  ، وهي متدنية يف هذه الدول ، كما أن مبادرات القطاع اخلاص يف هذا اجملال  

حمدودة للغاية.

7-3 توفري املوارد املالية للتمويل واالئتمان الزراعي: 
 يرتبط التحدي املتعلق بتوفري املوارد املالية للتمويل واالئتمان الزراعي يف الدول العربية بعدة جوانب 

أهمها ما يلي :
	 اإلصالح املؤسسي ملصادر التمويل الوطنية ، ويتضمن زيادة كفاءة األداء وإعادة اهليكلة 
يف  الدخول  وعدم   ، املؤسسات   تلك  وأهداف  تتفق  سياسات  وتنفيذ   ، واللوائح  النظم  وتطوير 

أنشطة فرعية . 
	 تعزيز موارد املؤسسات  اإلمنائية التمويلية القائمة  مبختلف مستوياتها ، وتعزيز دور مؤسسات 
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التمويل الزراعي الوطنية .
	 توفري مصادرمتويلية إضافية ثابتة للمشاركة يف توفري درجة مناسبة من املساهمة يف تغطية 

االحتياجات التمويلية الزراعية املستقبلية.

7-4 تفعيل دور مؤسسات املزارعني:
صغار  جعل  مما   ، الصغرية  املزارع  وانتشار  الزراعية  امللكية  حجم  صغر  العربية  الزراعة  على  يغلب 
الزراع  الزراعية العربية، وهؤالء  العاملني يف القطاعات  الغالبية العظمى من إمجالي  املزارعني ميثلون 
وحتديث  تطوير  من  جيعل  الذي  األمر  إنتاجهم،  وحتديث  لتطوير  املناسبة  اإلمكانات  إىل  يفتقرون 
املؤسسات اليت جتمعهم أمرًا حيويًا حلمايتهم وزيادة دخوهلم  الزراعية . ويالحظ أن املؤسسات احلالية 
املوجودة سواء كانت روابط مستخدمي املياه أو اجلمعيات التعاونية اإلنتاجية والتسويقية، أو إحتادات 
املنتجني وغريها، تتطلب التطوير لتكون أكثر فاعلية ومقدرة على حتقيق أهداف صغار املزارعني، 
العربي  الغذائي  لألمن  الطارئ  الربنامج  حدد  ولقد  عامة.  بصفة  العربية  الزراعية  القطاعات  خيدم  مبا 

استثمارات خاصة بهذا الغرض .

الزراعي العربي:  7-5 زيادة جاذبية االستثمار 
جذب  يف  التحدي  ويكمن   إليها.  املوجهني  والتمويل  االستثمارات  من  مبزيد  مرهونا  الزراعة  تقدم  إن 
املزيد من االستثمار والتمويل إىل القطاع الزراعي العربي إىل  اعتماد الكثري من الدول العربية على 
الدورية وضخامة  املناخية  التغريات  الزراعة  إىل اخلطر بسبب  النمط من  املطرية، وتعرض هذا  الزراعة 
االستثمارات الالزمة للتكيف معها، وإحجام رأس املال اخلاص عن التوجه لالستثمار يف الزراعة بوجه عام  
ووضع هذا شأنه يتطلب حتسني املناخ االستثماري يف القطاعات الزراعية العربية، وجعله أكثر جذبا 
لالستثمار، وهذا يتطلب خلق بيئة استثمارية مناسبة يقع العبء األساسي فيها على تلك احلكومات  
املطالبة بتوفري البنية التحتية والبيئة املؤسسية املشجعة. وتواجه الدول العربية يف هذا املضمار بتحديات 
املستثمر،  املال  رأس  على  العائد  ورفع  واألمين،  السياسي  االستقرار  خلق  يف  تتمثل  اجلوانب  متعددة 
اتفاقيات االستثمارالعربية. و يف  للحد من خماطر االستثمار، و تفعيل  ووضع سياسات خطط وبرامج 
ظل املتغريات العاملية واإلقليمية واملتمثلة يف األزمات املتتالية اليت يتعرض هلا االقتصاد العاملي ، فإنه من 
املتوقع أن تتناقص املعونات املقدمة لتمويل البنية األساسية واملشروعات الوطنية . ويفرض ذلك حتديا  
العربية من أجل دعم االستثمار بدال من االعتماد على  املشاركة  أكرب ينطوي على االعتماد على 
املساهمات من  جهات  غري عربية ، وعلى أسس اقتصادية جتارية  وليس يف إطار التكافل . وميكن 

للربنامج العربي لألمن الغذائي العربي أن يقوم بدور مهم يف هذا اإلطار .

7-6 حتسني حالة األمن الغذائي: 
العربية  والدول  طويلة  عقود  ومنذ  العربي.   الوطن  يف  الرئيسية  التحديات  من  الغذائي  األمن  يعترب 
تسعى لتحقيق أمن غذائي قومي عربي وتوفري غذاء آمن ، إال أن هذه اجلهود مل حتقق الزيادة املنشودة يف 
اإلنتاج ملقابلة الطلب املتنامي على األغذية ، على الرغم من توفر املوارد الطبيعية  واالقتصادية واملالية 
وبذلك استمر اتساع الفجوة الغذائية .  ولتقليص هذه الفجوة القائمة و املتوقعة مستقباًل،  فإن األمر 
يتطلب حتقيق نسب أعلى، وبوترية متزايدة ، يف معدالت اإلنتاج  تواكب الطلب املتزايد على األغذية  
الزراعية  املشروعات  التوسع يف تنفيذ  . وميكن أن يتحقق ذلك  من خالل  ولو بتأثري السكان فقط 
التمويل واالستثمارات  وتوفري  املناسبة،  املساندة  العربية، واخلدمات  املنطقة  واملشرتكة يف  القطرية 

الضخمة  الالزمة لتنفيذ هذه املشروعات.
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التنافسية للمنتجات الزراعية العربية يف األسواق الدولية : 7-7 زيادة القدرة 
تواجه الزراعة العربية حتديا كبريا، يتمثل يف ضرورة زيادة قدرتها على املنافسة يف األسواق العاملية، 
فلم تعد زيادة اإلنتاج وحدها كافية ، بل جيب زيادته بتكلفة أقل وجودة عالية وقدرة تسويقية 
توفري  يف  املنافسة  هذه  متطلبات  وتتمثل  العاملية.  األسواق  يف  املنافسة  خالهلا  من  ميكن  كفوءة 
االستثمارات الضرورية الستخدام األساليب اإلنتاجية املتطورة احلديثة ، مبا يؤدي إىل حتسني اإلنتاجية. 
واملبيدات،  لألمسدة  املفرط  االستخدام  من  واحلد  اجليدة،  الزراعية  املمارسات  إتباع  جانب  إىل  هذا 
القطاع اخلاص يف هذا  أمام  بالزراعة العضوية واملقاومة احليوية، وإفساح الطريق  واالهتمام الكايف 
اجملال . و يقتضي هذا العمل يف إطار حزمة متكاملة من الربامج اهلادفة إىل حتسني القدرة اإلنتاجية 
والتسويقية للعديد من املنتجات الزراعية القابلة للتداول يف السوق الدولية . وهناك العديد من الدول 
العربية اليت تتمتع مبزايا نسبية من خالل منهج سالسل القيمة العالية يف إنتاج جمموعات متعددة من 

املنتجات الزراعية ميكن دعمها بزيادة قدراتها التنافسية يف األسواق الدولية.

7-8 حتقيق االستقرار يف اجملتمعات الريفية: 
يعترب وقف ظاهرة اهلجرة من الريف إىل احلضر ، وخباصة للعمالة الزراعية املاهرة من أهم التحديات اليت 
تواجه التنمية الزراعية املستدامة وخباصة يف الريف العربي، ومنذ زمن ليس بقريب ، أصبح الريف العربي 
غري منافس  وطارد هلذه العمالة ، كما هو طارد للسكان و االستثمار  .و تؤدي زيادة االستثمارات يف 
املشروعات اإلنتاجية الزراعية ، باإلضافة إىل زيادة االستثمارات يف البنية األساسية يف املناطق الريفية ، 
إىل ختفيف حدة الفقر ، وتعزيز دور املرأة الريفية، وخلق فرص العمل ، ومن ثم احلد من اهلجرة من الريف 

إىل املدن ، وحتقيق االستقرار املنشود.
 ومتر املنطقة العربية حاليا  بتحول سياسي واجتماعي حموري غري مسبوق، ويف الوقت الذي يعتقد فيه 
البعض  بأنه يولد فرصا جديدة على املديني املتوسط والطويل، إاّل أنه يفرض يف الوقت نفسه خماطر 
وحتديات يف  املدى القصري  تتعلق بعدم االستقرار االجتماعي، ومن ثم تباطؤ  معدالت التنمية املستدامة 

واألمن الغذائي يف املدى القصري .

7-9 تعميق وزيادة الوعي بثقافة التشاركية يف العملية التنموية:

 من الصعب عدم تصور دور كبري للقطاع اخلاص و مؤسسات اجملتمع املدني خالل املرحلة القادمة  ،واليت 
جيب أن يزيد خالهلا دور ومسؤوليات هذا القطاع ، من خالل زيادة إنفاقه االستثماري للتعويض عن 
اخنفاض وترية األنشطة الزراعية  اإلنتاجية والتسويقية واخلدمية املساندة ، كما يتوقع خالهلا املزيد 
من املشاركة من تلك املؤسسات يف العملية التنموية مبراحلها املختلفة وفق سالسل القيمة. من هنا 
فمن املتوقع  مستقبال أن يقع العبء مناصفة بني  احلكومات  والقطاع اخلاص وهذه املؤسسات يف  توفري 
االستثمارات للمشروعات اإلنتاجية الزراعية، واخلدمات املساندة كال وفق جماالت إهتمامه . وبطبيعة 
احلال ، فإن زيادة الوعي بهذا التوجه كثقافة تعترب حتديا ، وخباصة أمام الربنامج الطارئ لألمن الغذائي 

العربي ، والذي يرتكز على هذا التصور ،وحيتاج برامج توعية مكثفة يف املرحلة القادمة .
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7-10 املواكبة أو املواءمة أو التكيف مع املتغريات اإلقليمية والدولية:

تفرض املتغريات احمللية واإلقلمية والدولية على الزراعة العربية حتديًا كبريًا، ويف ظل هذه املتغريات 
املتتالية ، وأبرزها ظهور األزمات االقتصادية العاملية من فرتة ألخرى يستوجب على الدول العربية اإلسراع 
مبراحل التكتل االقتصادي وصوال إىل  السوق العربية املشرتكة والكيان االقتصادي العربي املوحد 
، حيث أنه ال ميكن ألي دولة عربية أن تقف يف مواجهة مثل هذه األزمات االقتصادية مبفردها ، خاصة 

وأنها أضرت بأكرب الدول الرأمسالية يف العامل.

التنمية  يف  والدولية  واإلقليمية  العربية  اإلمنائية  واملؤسسات  الصناديق  مساهمة   -  8
الزراعية العربية:

القائمة:  الرئيسية  8-1 الصناديق واملؤسسات 

تعترب الصناديق واملؤسسات اإلمنائية التمويلية العربية واإلقليمية والدولية مصدرًا متويليًا للمشروعات 
والربامج اإلمنائية العربية يف خمتلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية مبا فيها قطاع الزراعة. ولقد 
اهتمت دول العامل، ومن بينها الدول العربية بتنمية وجتديد املوارد املالية هلذه املؤسسات وتطوير أنشطتها 
وعملياتها التنموية واإلقراضية. وميكن تصنيف أهم الصناديق واملؤسسات التمويلية املهتمة واملعنية 
بالتنمية الزراعية بدول املنطقة العربية إىل ثالث جمموعات وفقا للنطاق اجلغرايف لعملها وعضويتها 

على النحو التالي :

اجملموعة األوىل: مؤسسات وطنية عربية ، وتضم كال من:
م(.  الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية  العربية )1961-

م(.  صندوق أبو ظيب للتنمية )1971-
م(.  الصندوق السعودي للتنمية )1974-

ولقد أنشئت هذه الصناديق الثالثة من قبل دول عربية منفردة، وهي بذلك تعد مبثابة مؤسسات وطنية، 
غري أن إهتماماتها وأنشطتها التنموية متتد لتشمل دوال غري عربية، وعلى نطاق دولي عاملي. ويقارب 
عدد الدول املستفيدة من العون الذي تقدمه هذه الصناديق الوطنية حنو  130 دولة . وتتلخص أهدافها 
النامية، وذلك عن طريق  الدول  العربية وغريها من  الدول  التنمية يف  املساهمة يف متويل مشاريع  يف 
تقديم القروض امليسرة واملنح الالزمة لتمويل هذه املشاريع اليت تتوافق مع متطلبات وأولويات خطط و 

برامج التنمية يف الدول املستفيدة.

اجملموعة الثانية: مؤسسات عربية إقليمية ، وتشمل كال من:
م(.  الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي )1972-

م(.  صندوق النقد العربي )1976-
م(.  املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا )1973-

 اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي )1976م(.-
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املعنية  الوحيدة  العربية  التمويلية  املؤسسة  واالجتماعي   االقتصادي  لإلمناء  العربي  الصندوق  وُيعد 
العربية  املشاريع  وإجناز  واالجتماعي،  االقتصادي  املستويني  على  العربية  الدول  وتنمية  بدعم 
املشرتكة اليت تهدف إىل التكامل العربي. أما صندوق النقد العربي فيهدف إىل مساعدة الدول العربية 
على نهج السياسات االقتصادية السليمة وحتقيق االستقرار املالي واالقتصادي، من خالل دعم موازين 
سعيًا  واملصريف  املالي  القطاع  وخاصة  والقطاعية،  الكلية  لالصالحات  التمويل  وتوفري  املدفوعات 
لتحقيق التكامل النقدي العربي، وهو بذلك غري معٍن بتمويل أو إقراض املشروعات أو الربامج التنموية 
1989م،  العربية يف عام  التجارة  لتمويل  برناجمًا  العربي  النقد  أنشأ صندوق  ولقد  األخرى.  القطاعية 
وهو برنامج للتمويل قصري األجل، وأحيانا متوسط األجل، للتجارة البينية ولتشجيع الصادرات العربية، 
وهو موجه أساسًا إىل القطاع اخلاص مبا يشمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. وال يقدم هذا الصندوق 

متويال للقطاعات االقتصادية اإلنتاجية أو اخلدمية .

أما املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا، فقد أنشئ بهدف متويل مشاريع التنمية يف الدول 
اإلفريقية فقط، وال يقدم أي متويل حتى للدول العربية الواقعة جغرافيا يف إفريقيا.

تعنى  اليت  املتخصصة  الوحيدة  العربية  املؤسسة  الزراعي،  واإلمناء  لالستثمار  العربية  اهليئة  وتعترب 
بأغراض التمويل واالستثمار يف اجملاالت الزراعية، وهي تأتي ضمن املؤسسات اليت تساهم احلكومات 
العربية وصناديق التنمية العربية يف رأمساهلا، بهدف القيام بنشاط استثماري أو خدمي من شأنه تعزيز 

الرتابط والتكامل الزراعي العربي.

وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  املؤسسة  إىل  املؤسسات  من  اجملموعة  هذه  إطار  يف  اإلشارة  وجتدر 
اليت  والتجارية  السياسية  املخاطر  ضد  الضمان  تقديم  بغرض  1975م،  عام  أنشئت  واليت  الصادرات، 
الدول، ومبا يساعد على زيادة  العربية يف خمتلف هذه  الدول  املستثمرون واملصدرون من  يتعرض هلا 
االستثمارات والتجارة العربية البينية بتوفري آلية للضمان ضد املخاطر ، على غرار ما تقدمه الوكالة 

الدولية لضمان االستثمار متعدد األطراف يف دول العامل.

اجملموعة الثالثة: مؤسسات إقليمية ودولية ، وتضم كال من:
م(.  جمموعة البنك الدولي )1944م، 1956م، 1960م، 1988-
م(.  جمموعة بنك التنمية اإلفريقي )1964،م1973م، 1974-

م(.  البنك اإلسالمي للتنمية )1973-
م(.  صندوق األوبك للتنمية االقتصادية )1976-

م(.  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )1978-

    ،IBRD والتعمري  لإلنشاء  الدولي  وهي:البنك  مؤسسات  مخس  من  الدولي  البنك  جمموعة  تتألف 
)1944م (، والذي يقدم القروض إىل حكومات الدول متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل املتمتعة 
1956م(، اليت تقدم قروضًا ذات فوائد )تسمى   ،  IDA( باألهلية االئتمانية، واملؤسسة الدولية للتنمية
التمويل  ومؤسسة  دولة،   )81( وعددها   ، العامل  يف  فقرًا  الدول  أشد  حكومات  إىل  ومنحًا  اعتمادات( 
الدولية )IFC،1960م( ، اليت تقدم قروضًا ومساهمات يف أسهم رأس املال، ومساعدة فنية لتحقيق استثمار 
القطاع اخلاص يف الدول النامية، إضافة إىل الوكالة الدولية لضمان االستثمار ) MIGA ،1988م(، اليت 
تتيح الضمانات ضد اخلسائر النامجة عن املخاطر التجارية اليت يواجهها املستثمرون يف الدول النامية، 
واملركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار )ICSID ،1966م(، والذي يقدم تسهيالت دولية من أجل 

املصاحلة والتحكيم يف منازعات االستثمار.
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، والذى  اإلفريقي  التنمية  اإلفريقي ثالث مؤسسات حكومية هي بنك  التنمية  وتضم جمموعة بنك 
تأسس عام 1964م، ويهدف إىل اإلسهام يف حتقيق التنمية االقتصادية واملستدامة والتقدم يف دول اإلقليم 
األعضاء فيه بصورة فردية أو مجاعية، وهو بنك إقليمي متعدد األطراف ، حيث يضم يف عضويته 24 
بلدًا غري إفريقي، إضافة إىل 53 بلدًا إفريقيًا. أما صندوق التنمية اإلفريقي الذي أنشئ عام 1973م فهو 
نافذة اإلقراض امليسر لدى اجملموعة، ويهدف بصفة أساسية إىل ختفيض أعداد الفقراء يف دول اإلقليم 
1976م  ، وأنشئ  عام  للمجموعة  تابع  األعضاء. ويعترب صندوق نيجرييا االستئماني صندوقًا خاصًا 
ملساعدة جهود التنمية يف دول اإلقليم مننخفضة الدخل اليت تتطلب أحواهلا االقتصادية واالجتماعية 
30 سنة من اإلنشاء، كما هو متفق عليه، ومتت  الصندوق بعد  انتهت عمليات  متوياًل ميسرًا. ولقد 

املوافقة يف 2007م على امتداد حياة الصندوق ملدة عشر سنوات أخرى.

والتقدم  االقتصادية  التنمية  دعم  إىل  تهدف  دولية  مالية  مؤسسة  فهو  للتنمية  اإلسالمي  البنك  أما 
أو  جمتمعة  األعضاء،  غري  الدول  يف  اإلسالمية  واجملتمعات  األعضاء  العامل  دول  لشعوب  االجتماعي 
منفردة، وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية، ويعترب البنك اإلسالمي مبثابة نافذة ذات طابع متفرد من حيث 

صيغته  التمويلية.

املصدرة  الدول  يف  األعضاء  الدول  بعضوية  1976م  عام  االقتصادية  للتنمية  األوبك  صندوق  إنشاء  مت 
للبرتول OPEC حتت مسمى »الصندوق اخلاص باألوبك«، ويف عام 1980 حتول إىل منظمة حكومية 
تنموية مستقلة هلا كيانها اخلاص، وُيعرف حاليا بـ »أوفيد« )OFED(. واستفادت من الصندوق حتى 
اآلن 130 دولة يف خمتلف مناطق العامل. ويتعامل الصندوق مع كل من القطاع العام والقطاع اخلاص، 

وله برنامج ميسر جُيدد دوريًا، كما مت إنشاء برنامج لتمويل التجارة يف عام 2006م.

وأخريًا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذي يعمل مع السكان الريفيني الفقراء لتمكينهم من 
بفوائد  وقروضًا  منحًا  يقدم  وهو  1978م،  عام  منذ  دخوهلم  زيادة  بهدف  األغذية  من  املزيد  وبيع  زراعة 
متدنية للبلدان النامية. ويعترب الصندوق مؤسسة مالية ودولية ووكالة متخصصة من وكاالت األمم 
البلدان  منظمة  يف   أعضاء  دول  بينها  من  دولة   166 بني  للشراكة  منوذجًا  الصندوق  وُيعد  املتحدة. 

املصدرة للنفط، وغريها من البلدان النامية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

التمويلية التجميعية املتاحة: املالية والطاقات  املوارد   2-8

تشري سنوات إنشاء أو تأسيس املؤسسات أو الصناديق اإلمنائية املساهمة يف التنمية الزراعية العربية ، 
وخباصة العربية منها ، سواء الوطنية أو اإلقليمية اليت تعمل على نطاق عربي ، إىل حقيقة هامة مفادها 
أن فرتة الرواج أو االنتعاش االقتصادي اليت أحدثها النفط يف املنطقة العربية كانت وراء االهتمام بتوفري 
هذه  إبان  املنطقة  شهدتها  اليت  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  عملية  يف  تساهم  إمنائية  مؤسسات 
الفرتة. ومن املالحظ أن مجيع املؤسسات والصناديق اإلمنائية اليت تأسست بأموال ومساهمات عربية ، 
سواء وطنية أو متعددة األطراف تركز إنشاؤها خالل عقدي الستينات والسبعينات من القرن املاضي 
املالية  ومواردها  أعماهلا  يف  ملحوظ  لتطوير  املؤسسات  هذه  خضعت  احلال،  وبطبيعة  )1962-1978م(. 

والبشرية لتواكب التطورات يف البنيات االقتصادية واالجتماعية العربية.

ويلخص جدول رقم )5(: املوارد املالية املتاحة ألهم املؤسسات والصناديق اإلمنائية املساهمة يف التنمية 
االقتصادية واالجتماعية العربية . وكما هو موضح باجلدول ، ووفقًا للتقارير السنوية والقوائم املالية 
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بنهاية عام 2010م، فقد جتاوزت جمموع رؤوس أموال الصناديق واملؤسسات العربية الوطنية واإلقليمية 
من  املالية  املوارد  إضافة  بعد  دوالر  مليار   38.3 على  يربو  ما  إىل  املبلغ  هذا  ويرتفع  مليارا،   34 املدفوعة 
به  املصرح  املال  رأس  بني  والفرق  اإلمنائية،  املؤسسات  يف  واملساهمات  االكتتابات  من  األخرى  املصادر 
)املصدر( واملسدد. وتعرب هذه املبالغ عن املوارد املالية املتاحة لتلك املؤسسات والصناديق يف الوقت الراهن، 

ذلك أن البدايات كانت متواضعة للغاية.

أما على الصعيد العاملي ، فإن املوارد املالية املتاحة للمؤسسات والصناديق تصل إىل )14( ضعفًا لنظريتها 
املتاحة عربيا، حيث تقدر حبوالي 536.5 مليار دوالر، مما مينحها قدرات وطاقات متويلية تفوق كثريًا 
مبعدالت  التنموية  مساهمتها  من  املنطقة  هذه  دول  استفادت  ولقد  العربية.  املنطقة  يف  القائمة  تلك 
كما  واإلقليمية،  الوطنية  العربية  واملؤسسات  الصناديق  من  عليها  حصلت  اليت  تلك  كثريًا  تتجاوز 

سريد بيان ذلك الحقًا.

ميكن   ، عملها  سنوات  مدار  على  العربية  والصناديق  املؤسسات  وعمليات  أنشطة  دراسة  خالل  ومن 
استخالص بعض احلقائق اهلامة التالية:

عملها  ونطاق  املؤسسات،  هذه  أجلها  من  أنشئت  اليت  التنموية  األهداف  تتماثل  أن  	 تكاد 
اجلغرايف العاملي، وخباصة الوطين منها، أما اإلقليمي فيقتصر بطبيعة احلال على الدول العربية  

وباستثناء الصندوق العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا .

والصناديق كافة جماالت  املؤسسات  اليت تقدمها هذه  والعمليات  األنشطة واخلدمات  	 تغطي 
وقطاعات التنمية االقتصادية واخلدمية ، وتستخدم يف ذلك كافة أساليب وأشكال وصيغ 

التمويل الرئيسي املتعارف عليها ، كاإلقراض، أو املساهمة املباشرة، أو توفري الضمانات .

االعتمادات  أن  غري  األخرية،  السنوات  يف  اخلاص  القطاع  لدعم  املؤسسات  هذه  غالبية  	 توجه 
املوجهة هلذا القطاع ما زالت حمدودة مقارنة بنظرياتها املعتمدة للحكومات والقطاع العام يف 

الدول املستفيدة.

	 تلتزم هذه املؤسسات بالشروط واإلجراءات احملددة واملعلنة لالستفادة مما تقدمه من عون لربامج 
ومشروعات التنمية للدول اليت تقع يف نطاق عملها، وخباصة بالنسبة لألولويات، واليت حتددها 
الدولة وفق أولوياتها التنموية. مبعنى أن املؤسسات ليست لديها أجندة تنموية جيب االلتزام بها  

طاملا استوفت الدولة شروط األهلية للحصول على اخلدمة.
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جدول رقم )5(: املوارد املالية املتاحة ألهم املؤسسات والصناديق اإلمنائية
 املساهمة يف التنمية  االقتصادية واالجتماعية العربية.

                                                   ) مليون دوالر (

الصناديق أو املؤسسات
املساهمات يف 

رأس املال )1(
املوارد املالية 

املتاحة أو 
املستهدفة )2(

مالحظات

أ. الصناديق اإلمنائية العربية 
الوطنية:

  - الصندوق الكوييت للتنمية 
االقتصادية  العربية

  - صندوق أبو ظيب للتنمية 
  - الصندوق السعودي للتنمية

6800.0
6381.0
8266.7

7907.8
6381.0
8266.7

- تشمل املوارد واملساهمات يف 
املؤسسات األخرى

- ال توجد موارد أخرى خالف رأس 
املال

- ال توجد موارد أخرى خالف رأس 
املال

21447.722555.5جمموع فرعي
ب.الصناديق واملؤسسات اإلمنائية 

العربية:
- الصندوق العربي لإلمناء 

اإلقتصادي   واالجتماعي. 
- صندوق النقد الدوىل. 

- املصرف العربي للتنمية 
االقتصادية يف إفريقيا .

- اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء 
الزراعي.

7200.0
2808.0
2200.0

357.5

9610.9
2808.0
2800.0

534.4

- تشمل املوارد رأس املال
- املوارد املالية تعرب عن رأس املال 

املصرح به
- املوارد املالية تعرب عن رأس املال 

املصرح به

12565.515753.3جمموع فرعي

ج.الصناديق واملؤسسات اإلمنائية 
الدولية: 

- جمموعة البنك الدولي.
- جمموعة بنك التنمية اإلفريقي.

- البنك اإلسالمي للتنمية .
- صندوق األوبك للتنمية 

االقتصادية.
- الصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية.

391443.0
)3(101095.0

6207.8
2463.0
5968.1

391443.0
104754.0

26912.4
5853.5
7537.6

- املوارد شاملة املسدد من رأس 
املال املكتتب

- املوارد شاملة املسدد من رأس 
املال املكتتب

- املوارد شاملة املسدد من رأس 
املال املكتتب

- تشمل املوارد االحتياطية.
- املوارد املالية  من خمتلف 

املصادر

507176.9536500.5جمموع فرعي
541190.1574809.3اجملموع الكلي

املساهمات يف رأس املال املدفوع فقط. (1 )
إمجالي املوارد املالية ، شاملة رأس املال املدفوع أو املصرح به. (2 )

ال تشمل صندوق التنمية اإلفريقي حيث يعتمد على التعبئات. (3 )
املصدر: مجعت وحسبت من اجلزء اخلاص بكفاءة وكفاية املؤسسات والصناديق اإلمنائية العربية واإلقليمية والدولية بامللحق رقم 

)1( هلذه الدراسة.
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8-3 الطاقات التمويلية واإلقراضية  التجميعية للمؤسسات اإلمنائية:

 من خالل عمل هذه املؤسسات والصناديق لتحقيق أهدافها ساهمت بنسب ومقادير متفاوتة للغاية يف 
دعم مسارات التنمية يف الدول املستفيدة ، واليت كانت يف غالبيتها دول نامية، وكان نصيب الدول 
األقل منوا هو األوفر يف  معظم األحوال. ونظرًا ألن أيا من املؤسسات والصناديق املذكورة ليس متخصصًا 
قطاعيًا، فيما عدا اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي على الصعيد العربي ، والصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية على املستوى العاملي ، فإن املساهمات توزعت على القطاعات اإلنتاجية واخلدمية، دون 
متييز، وجاءت النتائج كيفما أتفق بني الدول واملؤسسة ، أي غري موجهة أو مشتقة من احلاجات الفعلية 
والصناديق،  املؤسسات  لتلك  التنموية  األهداف  مع  يتسق  الذي  املشرتك  التنموي  املنظور  من  للقطاع 

وخباصة ذات الطابع اإلقليمي أو الدولي.

ويلخص اجلدول رقم )6( مجلة ما قدمته أهم املؤسسات والصناديق العربية واإلقليمية والدولية املساهمة 
يف التنمية الزراعية العربية ، ونصيب الدول من هذه اجلملة، وحصة القطاع الزراعي من هذا النصيب 
خالل فرتات عمل كل مؤسسة. ولقد بلغ ما ُقدم من هذه املؤسسات والصناديق  جمتمعة لدول العامل 
على مدار حنو ستة عقود ما مجلته )1187.2( مليار دوالر ، أي بواقع حنو  )19.78( مليار دوالر  سنويا .

8-4 نصيب الدول العربية التجميعي من العون املقدم من املؤسسات اإلمنائية:

 ميثل مجلة نصيب الدول العربية من مجلة العون املقدم من املؤسسات اإلمنائية جمتمعة حوالي 167.6 
مليار دوالر، أي ما يعادل حوالي )14.1%( من إمجالي ما قدم لدول العامل. وميكن القول بأن هذا العون 
17 دولة. وبذلك  ُقدم للدول العربية النامية متوسطة الدخل واألقل منوا، وبذلك فهو يقتصر على حنو 
مليون   164.3 بواقع  أي  دوالر،  مليون   9859 حبوالي  يقدر  العقود  تلك  خالل  الدولة  نصيب  معدل  فإن 
الدولي  العون  الرقم إمجالي  . وبطبيعة احلال ال ميثل هذا  القطاعات  دوالر لكل دولة سنويًا ملختلف 
بالدراسة للمساهمة   املعنية  املؤسسات  الطاقة اإلمجالية جملموعة  العربية، بقدر ما ميثل  للدول  املقدم 
أو لتقديم العون هلذه الدول خالل الفرتة املنصرمة )1950-2012م(، واليت تعكس بدرجة كبرية قدرة 
هذه املؤسسات املستقبلية على االستمرار يف دعم برامج ومشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية 

يف الدول العربية النامية.

ويشري توزيع هذه الطاقة اإلمجالية إىل أن مساهمة املؤسسات والصناديق اإلمنائية العربية - سواء وطنية 
أو إقليمية عربية - كانت متواضعة يف اجملموع الكلي ، إذ متثل ما يقل عن )5%( من هذا اجملموع، 
وقد ُيعزى ذلك، ألن بداية هذه املؤسسات كانت متأخرة مما يقرب من عشرين عامًا من البنك الدولي، 
إضافة الخنفاض رؤوس أمواهلا مقارنة باملؤسسات اإلقليمية والدولية. أما أهمية مساهمة هذه املؤسسات 
يف نصيب الدول العربية مما قدمته املؤسسات اإلمنائية جمتمعة فتبدو أقل مما جيب أن تكون عليه، 
من  املقدم  العون  بلغ  ولقد  العربية.  للدول  املؤسسات  هذه  قدمته  ما  مجلة  من   )%27( حنو  متثل  حيث 
املؤسسات  والصناديق العربية على املستويني العربي الوطين واإلقليمي حوالي 45.6 مليار دوالر ، وهو 
ما ميثل حنو )80%( من جمموع ما قدمته هذه املؤسسات للدول العربية وغري العربية. وتعترب هذه النسبة 
متسقة مع نطاق عمل وأولويات هذه املؤسسات. ووفقا لنفس أسس التقدير فإن معدل تقديم املساعدات 
بأشكاهلا املختلفة )قروض، منح، مساهمات مع القطاع اخلاص( للدولة يقدر حبوالي 2.68 مليار دوالر، 
وبواقع 76.1 مليار دوالر سنويا على مدى أربعة عقود )1970-2010م(. ويعرب هذا املعدل سواء السنوي 
أو للدولة  عن الطاقة أو القدرة التمويلية واإلقراضية املتوسطة هلذه املؤسسات اليت سادت هذه الفرتة، 
واليت ميكن أن يستند إليها يف احلكم على الطاقات املمكنة مستقبال، حيث أنها تأخذ يف االعتبار 

التطورات االجتاهية والتذبذبات السنوية اليت شهدتها هذه القدرة خالل العقود األربعة.
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الزراعة التجميعية يف نصيب الدول العربية من العون اإلمنائي: 8-5 حصة قطاع 

صناديق  من  الزراعة  قطاع  إىل  املقدم  املختلفة  بأشكاله  اإلمنائي  للعون  الرتاكمي  اجملموع  بلغ 
 6.866 حوالي  املؤسسات  هذه  عمل  فرتات  مدار  على  واإلقليمية  الوطنية  العربية  التمويل  ومؤسسات 
. وبطبيعة  جمتمعة  العربية  للدول  املؤسسات  هذه  قدمته  ما  مجلة  من   )%15( حنو  مليار دوالر، متثل 
العربية أكرب من  الزراعية  التنمية  امُلساِهمة يف  العربية اإلقليمية  ُمَساهمة املؤسسات  احلال، كانت 
نظرياتها العربية الوطنية ، باعتبار أن أنشطة وعمليات األوىل تقتصر على الدول العربية، بينما يتسع 

نطاق الثانية ليشمل دول العامل . ويتوزع هذا اجملموع على النحو التالي:
2544.5- مليون دوالر متثل مساهمة املؤسسات العربية الوطنية.

4321.8- مليون دوالر متثل مساهمة املؤسسات العربية اإلقليمية.

للقطاع  أولوية  تعطي  أواإلقليمية  الوطنية  سواء   ، املؤسسات  هذه  أن   )6( رقم  جدول  من  الواضح  ومن 
الزراعي، حيث يرتاوح نصيب هذا القطاع يف مجلة ما قدمته للدول العربية ما بني )12%(، وحنو )%16(، 
باستثناء اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي اليت من الطبيعي أن توجه ُجّل أنشطتها االستثمارية 
357.5 مليون   البالغ  اهليئة برأمساهلا احملدد  أن هذه  الدول. ويشري واقع احلال  الزراعي يف هذه  للقطاع 
دوالر، ومبساهمتها املتواضعة للغاية يف ذلك اجملموع الرتاكمي )584 مليون دوالر(، ال توجه مواردها 
بالكامل إىل االستثمار الزراعي، بل أن حوالي )50%( منها موجه إىل احملفظة االستثمارية يف أسواق 
املال - رغم املخاطر- الرتفاع الدخل املتحقق سنويًا من هذا النشاط، مما ترتب عليه حتملها خلسائر كبرية 

إبان األزمة املالية العاملية األخرية.
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جدول رقم )6(: حصة قطاع الزراعة من نصيب الدول العربية من مجلة العون املقدم 
من أهم املؤسسات والصناديق  اإلمنائية املساهمة يف التنمية الزراعية العربية.

) مليون دوالر أمريكي (         

الصناديق أو املؤسسات
مجلة املقدم 

من املؤسسات 
والصناديق

نصيب الدول العربية
من اجلملة

حصة قطاع الزراعة من 
نصيب الدول العربية

)%(املبلغ)%(املبلغ

أ. الصناديق اإلمنائية العربية 
الوطنية:

- الصندوق الكوييت للتنمية 
االقتصادية  )1961-2012م(

  - صندوق أبو ظيب للتنمية 
           )1971-2010م(

  - الصندوق السعودي للتنمية
          )1975-2010م(

15,998.3

7,384.0

8,869.1

9,087.5

5,861.9

4,370.0

56.8

79.4

49.3

1,128.7

)1(706.8

709.0

12.4

12.1

16.2

32,251.419,319.459.92,544.513.2جمموع فرعي
اإلمنائية      واملؤسسات  الصناديق  ب. 

العربية:
- الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي   

واالجتماعي )1974-2010م( 
العربية لالستثمار واإلمناء  اهليئة   -

الزراعي )1976-2010م(

25,721.8

584.1

25,721.8

584.1
100.0

100.0

3,737.7

)2(584.1

14.5

100.0

26,305.926,305.9100.04,321.816.4جمموع فرعي
اإلمنائية  واملؤسسات  ج.الصناديق 

الدولية: 
- جمموعة البنك الدولي )1958-

2012م(
- جمموعة بنك التنمية اإلفريقي 

           )1967-2010م(
- البنك اإلسالمي للتنمية )1976-

2010م(
- صندوق األوبك للتنمية 

االقتصادية   )1976-2010م(
- الصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية  )1978-2010م(

946,000.0
86,130.0

70,320.9
13,510.3

12,649.5

62,260.0
26,000.0

30,375.1
1,674.4

1,644.0

6.6
 30.2

43.2
11.4

13.0

10,517.0
)1(2,375

)1(1,678.6
331.3

1,644.1

16.9
5.9

5.5
19.8

100.0

1,128,610.7121,953.510.816,546.013.6جمموع فرعي

1,187,168.0167,578.814.123,412.314.0 اجملموع الكلي

تقديرية. (1 )
استثمارات يف شركات زراعية وقروض مقدمة هلذه الشركات. (2 )

املصدر: مجعت وحسبت من اجلزء اخلاص بكفاية املؤسسات والصناديق اإلمنائية العربية واإلقليمية والدولية بامللحق رقم )1( هلذه الدراسة.



آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية  واألمن الغذائي العربي

36إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

وباعتبار املؤسسات اإلمنائية العربية األخرى ال ختتص بقطاع الزراعة واألنشطة املرتبطة به فقط، فإن 
األهمية النسبية اليت ميثلها هذا القطاع يف عملياتها تعرب عن أولوية متقدمة هلذا القطاع خالل فرتات 
عملها، وهو ما يعد مؤشرًا إجيابيا إلمكانية استمرار هذه املؤسسات يف دعم مسرية التنمية الزراعية 
الغذائي  لألمن  الطارئ  الربنامج  لتنفيذ  املالية  املتطلبات  ضخامة  وإزاء  العربي.  الغذائي  األمن  وحتقيق 
العربي، وما ينبثق عن إسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة للعقدين القادمني من برامج ومشروعات، 
فإن النصيب احلالي للقطاع الزراعي العربي كقيمة مطلقة وليس كنسبة مئوية ال يعترب كاٍف، 
خاصة إذا ما أخذ بعني االعتبار الفرتة الزمنية اليت تراكم فيها هذا النصيب، واليت تصل إىل ما يزيد على 
أربعة عقود، مما يدعو إىل ضرورة البحث عن مصادر عربية إضافية ومكملة ومتممة لالحتياجات 
املالية املستقبلية، وذلك عن طريق زيادة املوارد التمويلية العربية بإحداث مؤسسة )صندوق( متخصصة 
التنمية  ودعم  الفجوة،  سلع  يف  وخباصة   ، الغذائي  األمن  ومهام  أعباء  تتوىل  كاف  مال  برأس  زراعيًا 
الزراعية العربية، وال يتداخل أو يتعارض عملها مع ما هو قائم عربيًا ، بل تتكامل معه. وتستند هذه 

الضرورة إىل احلقائق التالية:

-أن طلبات الدول تنبثق من أولوياتها القطاعية ، ويف ظل قصور املوارد املالية اليت تعاني منه غالبية الدول 
العربية، وخباصة األقل منوا، فإن القطاع الزراعي عادة ال حيتل األولوية اليت يستحقها من قبل هذه 
القدرة على  الغذائي من حيث  الذاتي واألمن  واليت  تنعكس سلبًا على أوضاع االكتفاء  الدول، 

اإلنتاج ووفرة السلع بأسعار مناسبة.

-أن مساهمات املؤسسات القائمة لدعم القطاع الزراعي ليست موجهة ضمن إطار أو خطة ذات إسرتاتيجية 
وأهداف زراعية وغذائية حمددة، فهي متنح دون تنسيق عربي بناء على طلبات الدول، ومبا ال خيدم 

األمن الغذائي العربي يف كل احلاالت.

-أن هناك دواًل عربية ذات أهمية زراعية وسكانية كبرية كان طلبها حمدودًا على القروض واملنح 
استثماراتها  يف  وضعف  مواردها  يف  قصور  من  تعاني  دواًل  أن  إىل  احلال  وصل  بل  الزراعة،  لقطاع 
الزراعية مل حتصل على أية عون إمنائي من قروض أو منح أو مساهمات استثمارية من أي من هذه 
واالجتماعي  اإلقتصادي  لإلمناء  العربي  الصندوق  وخباصة  القائمة،  اإلقليمية  العربية  املؤسسات 
إىل  اإلشارة  سبقت  كما  وأولوياتها  رغبتها  على  بناء  هذا  كان   ، احلال  وبطبيعة   . القطاع  هلذا 

ذلك.

- أن املتطلبات املالية لتحسني أوضاع األمن الغذائي العربي خالل املرحلة القادمة يتجاوز املوارد املخصصة 
للمؤسسات والصناديق القائمة، مما يفرض على هذه املساهمات  أن تعتمد  خمصصات أكرب هلذا 
الغرض ، أو خيصص بعضها لتمويل التنمية الزراعية باملعدالت املطلوبة مستقبال، وهو أمر يصعب 
حتقيقه أو حتى افرتاضه مع تنامي االحتياجات املستقبلية للقطاعات االقتصادية واخلدمية األخرى، 
وخباصة قطاعات البنية األساسية واخلدمات واملرافق العامة، واليت متثل أولوية تنموية متقدمة يف 

الوقت الراهن.

-أن اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي، وهي املؤسسة العربية املعنية باالستثمار والشراكة مع 
الدول إلنشاء شركات زراعية، ال متتلك املوارد الكافية لتوسيع نطاق عملها . كما أن شركاتها 
القائمة تعاني من مشاكل ، ومن ثم ال تعكس خربة سابقة مطلوبة ومشجعة يف املرحلة القادمة 
لتكرارها، حيث االعتماد على القطاع اخلاص سيكون بالتساوي مع احلكومات، وفقا لنطاق 
اهتمام كل منهما ، وكما هو حمدد يف هذا الربنامج  الطارئ لألمن الغذائي العربي املعتمد من قمة 

الكويت . ومن ناحية أخرى ميثل هذا النمط من االستثمار   جزء ًا  من هذا الربنامج.
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م( أن املشكلة الرئيسية يف املنطقة العربية هي عدم  -2008- أثبتت أزمة الغذاء العاملية األخرية )2007م 
الرتكيز يف برامج ومشروعات التنمية الزراعية العربية، وتشتت وتبعثر اجلهود املشرتكة للتصدي 
لقضية األمن الغذائي. وعلى الرغم من صدور إعالن الرياض لتعزيز اجلهود العربية للتصدي هلذه 
األزمة، الذي انطلق منه الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، وبرنامج الغذاء العربي، إاّل أنه وبعد 
انقضاء حنو أربع سنوات على إصداره ال توجد ثـمة بادرة واحدة تبشر بالتوجه حنو تعبئة أو حشد 
املوارد املالية للشروع يف التنفيذ، بل على العكس تراجع العون اإلمنائي املوجه للقطاع الزراعي 
من غالبية املؤسسات والصناديق التمويلية العربية يف السنوات األخرية ، وخباصة عامي 2009م، 

2010م، أي عقب اإلعالن.

-أن املبالغ اليت قدمتها املؤسسات والصناديق اإلمنائية شاملة القروض واملنح للحكومات والقطاع اخلاص 
واإلصالح  الريفية  والتنمية  الري  مشروعات  على  تركز  تنموية  جماالت  يف  تستخدم  كانت 
املؤسسي والثروة احليوانية والثروة السمكية وغريها من القطاعات اخلدمية واإلنتاجية، ومل تعن 
اإلشارة  القطرية. وجتدر  االهتمامات  من  باعتبارها  السلعية،  القطاعية  بالتنمية  الالزمة  بالدرجة 
يف هذا السياق إىل أن املبالغ الكبرية اليت تستحوذ عليها مشروعات الري ال يستفيد منها القطاع 
الزراعي فقط، بل جيب النظر إليها على أنها مشروعات متعددة القطاعات وجيب أال حُتّمل على 
العربي  الغذائي  األمن  فإن  األخرية،  العاملية  الغذاء  أزمة  أفرزته  ما  ظل  ويف  الزراعة.  قطاع  نصيب 
مستقباًل، جيب أن يركز يف املرحلة القادمة على تنمية وتطوير احملاصيل احلقلية، ويف مقدمتها 
احلبوب والبذور الزيتية والسكر، أي سلع العجز الغذائي. وعلى سبيل املثال ، فإن ما قدمه البنك 
العربية يف  للدول  قدمه من مساهمات  ما  )9%( فقط من مجلة  للمحاصيل احلقلية ميثل  الدولي 

اجملال الزراعي، والبالغة 10.5 مليار دوالر.

وال تعترب املؤسسات والصناديق العربية املصدر الوحيد الذي يساهم يف برامج ومشروعات التنمية الزراعية 
واألمن الغذائي العربي، بل هناك مصادر إقليمية ودولية ، تساهم الدول العربية بنسب كبرية يف رؤوس 
أمواهلا، تقدم العون التنموى هلذه املشروعات والربامج. وكما هو موضح يف اجلدول رقم ) 6( فإن مساهمة 
الصناديق واملؤسسات اإلقليمية والدولية قد بلغت على مدار عملها الذي يرجع إىل اخلمسينات بالنسبة 
للبنك الدولي ، حوالي 16.5مليار دوالر، أي ما يربو على ضعفّي املساهمة العربية. وعلى الرغم من أن 
املؤسسات اإلقليمية والدولية جيب أن تكون رافدًا مكماًل لألصل وهو املؤسسات والصناديق العربية، 
العربية  املساهمة  لتواضع  نظرًا  العكس  إىل  السابقة يشري  األرقام  كما تعكسه  احلال  واقع  أن  إاّل 
مقارنة باإلقليمية والدولية، بالرغم من املوارد املالية الكبرية اليت متتلكها الدول العربية جمتمعة. وقد 
يعين ذلك أن الفجوة التمويلية العربية يف اجملال الزراعي يتم سدها اعتمادًا على اخلارج بدرجة أكرب، 

شأنها يف ذلك شأن الفجوة الغذائية، أي أن الدول العربية النامية واألقل منوًا تستورد املال والغذاء معًا.

املؤسسات والصناديق اإلمنائية اإلقليمية  العربي فيما قدمته  النصيب  الزراعة من  ومتثل حصة قطاع 
هلذه  بالنسبة   )%5( وحوالي   )%20( بني  ما  احلصة  هذه  وترتاوح  املتوسط،  يف   )%14( حوالي  والدولية 
6 مليارات  الزراعية ، والذي مل يتجاوز رأس ماله املدفوع  املؤسسات، باستثناء الصندوق الدولي للتنمية 
دوالر، ويركز نطاق وجماالت عمله على الزراعة والتنمية الريفية والفقر يف الريف. ولقد بلغ اإلمجالي 
ما يزيد  1644.1 مليون دوالر، وذلك خالل  العربية حوالي  للدول  الصندوق  الذي قدمه هذا  الرتاكمي 
على ثالثة عقود )34 عامًا( . وبكل املقاييس يبدو هذا املبلغ متواضعًا مقارنة باحتياج القطاع الزراعي 
املشاريع  على  تركزت  واليت   ، الصندوق  مساهمة  بأن  القول  وميكن  مستقبال.  وخباصة   ، العربي 
اجملموع  من   )%7.0( املساهمة  هذه  ومتثل  رمزية،  تبدو  الريف  يف  الفقر  حدة  من  التخفيف  يف  الرائدة 
الرغم  على  والدولية،  اإلقليمية  املؤسسات  قدمته  مما   )%  9.9( وحوالي  مجيعها،  للمؤسسات  الكلي 
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من أنه الصندوق الوحيد املتخصص يف اجملال الزراعي عامليًا، ولكن تتسق هذه النتيجة مع املوارد املالية 
املتواضعة املتاحة هلذا الصندوق. األمر الذي يشري إىل أنه حتى على مستوى املؤسسات الدولية واإلقليمية، 
باإلحتياجات  مقارنة  متواضعا  يبدو  كنسبة  وليس  كقيمة  له  واملتاح   ، الزراعة  قطاع  نصيب  فإن 
التمويلية املستقبلية، واليت تقدر حبوالي 70.5 مليار دوالر للربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي فقط 
خالل العقدين القادمني )2012-2032م(، ذلك أن مجلة ما حصل عليه القطاع الزراعي عربيًا وإقليميًا 

ودوليًا يبلغ 23.4 مليار دوالر خالل ما يناهز ستة عقود.

8-6 كفاية العون اإلمنائي املقدم للقطاع الزراعي من املؤسسات التمويلية:
فى ضوء ما سبق ، وباعتبار أن عدد الدول العربية اليت حتصل على عون إمنائي بأشكاله املختلفة يف 
حدود 17 دولة، فإن معدل نصيب الدولة خالل العقود الستة يقدر حبوالي 1376.5 مليون دوالر، وبواقع 
الغذائي، وهو  الطارئ لألمن  املالية للربنامج  22.94 مليون دوالر لكل دولة سنويًا. ووفقًا للمتطلبات 
5.9 مليار  الربنامج العربي املستقبلي لتحسني أوضاع األمن الغذائي، فإن املعدل املطلوب يقدر حبوالي 

دوالر لكل دولة، بواقع 295 مليون دوالر سنوي لكل دولة.
خمتلف  على  اإلمنائية  للمؤسسات  القائمة  التمويلية  القدرات  أو  الطاقات  بني  الشاسع  البون  هذا  إن 
املتطلبات  وبني   ، املنصرمة  الستة  العقود  خالل  الرتاكمية  احلصيلة  تعكسها  كما  مستوياتها 
التمويلية للربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي فقط خالل العقدين القادمني يؤكد مرة أخرى على 
يف  بدور  ويضطلع  واالستثمارية،  التمويلية  الفجوة  تقليص  يف  يساهم  إضايف  ملصدر  امللحة  احلاجة 
الدعم واإلسناد املالي العربي املشرتك للدول العربية احملورية يف التنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي. 
وال تعين هذه احلاجة قصور أو ضعف يف الدور الذي تقوم به هذه املؤسسات والصناديق العربية القائمة، 
املنظور  من  ولكن  الراهنة،  األوضاع  منظور  من  ليس  بالكفاية،  األوىل  بالدرجة  يتعلق  األمر  ولكن 
املستقبلي للعقدين القادمني. وال تنطلق هذه احلاجة من جمرد استنتاج أو معاجلة نظرية ، بل ترتكز 
أرض  املؤسسات عربعقودو سنوات على  الدقيقة، وممارسة عملية هلذه  األرقام  بلغة  واقع مدعم  على 

الواقع.
الغذاء،  إنتاج  على  للقدرة  احلاكم  والعنصر  الرئيسي  املكون  باعتبارها   ، الزراعة  خصوصية  إن 
على  احلال  هو  كما  القادمة،  املرحلة  يف  العربية  االهتمامات  قائمة  رأس  على  تكون  أن  تستوجب 
املنظور  فإن  تتفاوت يف هذه اخلصوصية،  العربية  الدول  ما كانت  وإذا  واإلقليمي.  العاملي  الصعيدين 

العربي املشرتك جيب أن يتفق عليها.
إن إجياد مصدر عربي إضايف كاف ومنتظم ومستقـر للمساهمـة يف تأمني احلد األدنى للمتطلبات 
املالية املستقبلية لتحقيق األمن الغذائي العربي ُيعد ضرورة قومية ، وبطبيعة احلال ، فإنه ال يفرتض 
أن هذا املصدر سيضطلع باحتياجـات قطاع الزراعة واألمن الغذائي منفردًا، بل سوف تستمر املؤسسات 
األخرى يف تقديم العون واملساعدات اإلمنائية هلذا القطاع وفق املعدالت والوترية  اليت متت يف السنوات 
السابقة، ووفق ما تتحمله مواردها املالية وطاقاتها التمويلية واإلقراضية احلالية. هذا األمر يعظم الفائدة 

من مجيع املؤسسات، ويف نفس الوقت يضمن اآلتي :
 أواًل :  تأمني مصدر متويل متخصص بالربنامج الطارئ لألمن الغذائي واإلسرتاتيجية العربية. 

أجندتها  اختالف  على  خارجية  متويلية  مصادر  على  كبرية  بدرجة  االعتماد  من  احلد  ثانيًا: 
التنموية الزراعية مع األجندة العربية. 

أوضاع  لتحسني  العربية  للدول  املتاحة  اهلائلة  املالية  املوارد  من  يسري  جزء  توظيف  وأخريًا  ثالثًا: 
األمن الغذائي العربي من خالل استثمارات زراعية يف املنطقة العربية وليس خارجها وفق 

التوجهات احلالية .
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الزراعية : التنمية  التصور املقرتح إلنشاء صندوق عربي لتمويل   -  9

9-1 متهيد:
ما  حجم  يتضح   ، زراعية  تنموية  وحتديات  قضايا  من  السابقة  األجزاء  يف  استعراضه  مت  ما  ضوء  يف 
وأزمات  ومهددات  خماطر  من  واإلقليمية  الدولية  الساحة  على  طرأت  اليت  واملستجدات  املتغريات  أفرزته 
تتعلق باملسارات املستقبلية للتنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي. ويزيد من خطورة تلك املستجدات 
القضايا  التنموية العربية املزمنة اليت تتعلق باخنفاض كفاءة استخدام املوارد، وتدني معدالت التطوير 
والتحديث التقين، وضعف االستثمارات املوجهة إىل القطاع الزراعي ، والقصور يف اإلمكانيات التمويلية 
الزراعية الذاتية الوطنية ، إضافة إىل تواضع العون واإلسناد املالي املوجه من املؤسسات التمويلية العربية 
واإلقليمية والدولية للقطاع الزراعي بصفة عامة ، ونصيب السلع الغذائية الرئيسية منه بصفة خاصة . 
األمر الذي  ساهم يف  استمرار تفاقم الفجوات اليت تعاني منها الزراعة العربية  بوجه عام ، والفجوة الغذائية 

للعديد من السلع الرئيسية  على وجه اخلصوص .

املستدامة  العربية  الزراعية  التنمية  إسرتاتيجية  بإعداد  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  قامت  وقد 
هذه  وتستهدف   . 2007م  عام  الرياض  قمة  يف  أعتمدت  واليت  )2005-2025م(،  القادمني  للعقدين 
اإلسرتاتيجية تعظيم االستفادة من املقومات والفرص املتاحة للدول العربية لدفع مسارات التنمية الزراعية 
املستدامة ، وحتقيق املزيد من التطوير والتحديث التقين ، ومواكبة التطورات اإلقليمية والدولية. كما 
قامت املنظمة بإعداد الربنامج الطارىء لألمن الغذائي العربي تنفيذًا إلعالن الرياض عام 2008م  لتعزيز 
التنموية االقتصادية واالجتماعية  القمة  العاملية، والذي أطلق يف  الغذاء  العربي ملواجهة أزمة  التعاون 
بالكويت عام 2009م ، ليساهم  أيضا يف حتقيق أهداف اإلسرتاتيجية. وبطبيعة احلال ، فإن تنفيذ هذا 

الربنامج الطارئ أو اإلسرتاتيجية يتطلب تضافر اجلهود وتعبئة املوارد العربية ، وخباصة املالية .
إن الفجوة التمويلية اليت أبرزتها الدراسة يف األجزاء السابقة ، أصبحت تفرض ضرورة إحداث آلية عربية 
إنشاء  ويعترب  األقل.  على  العربي  الغذائي  لألمن  الطارئ  للربنامج   التمويلية  املالية  املتطلبات  لتأمني 
حلل  وناجحة  مناسبة  صرحية  آلية  الربنامج  ومشروعات  أنشطة  متويل  يف  متخصص  عربي  صندوق 
املشكلة  التمويلية  اليت يتوقع أن يواجهها تنفيذه وفق املواعيد واملراحل احملددة هلا. إن قيام مثل هذا 
العام  هذا  التنفيذ  حيز  دخلت  اليت  األوىل  املرحلة  يف   الشروع  يف  اإلسراع  على  يساعد  سوف  الصندوق 
2011م ، ويضمن يف نفس  2012م وفق قرار قمة شرم الشيخ التنموية: االقتصادية واالجتماعية عام 
الوقت مصدرًا منتظمًا ومتخصصًا يف التمويل الزراعي ، كما سبقت االشارة إىل ذلك . وبطبيعة احلال 
التنمية  ومتطلبات  ومقومات  خصائص  مع  وآلياته  وسياساته  املقرتح  الصندوق  أهداف  تتفق  أن  جيب 
الزراعية يف الوطن العربي من ناحية،  ومع األهداف واآلليات والربامج املقرتحة يف الربنامج الطارىء لألمن 
الغذائي العربي من ناحية أخرى، وهو ما يتضمنه التصور املقرتح التالي  إلنشاء صندوق عربي لتمويل 

التنمية الزراعية يف الدول العربية .

9-2 املربرات:
الزراعية واألمن  للتنمية  اليت تعزز احلاجة إلنشاء صندوق متخصص  املباشرة  املربرات  العديد من  هناك 

الغذائي ، ولعل من بينها مايلي:
عمليات التنمية الزراعية يف الدول العربية يف املستقبل   تفاقم العجز الغذائي إذا ما استمرت 	 
مبعدالتها احلالية املتواضعة، إذ يتوقع أن يصل حجم الفجوة الغذائية   إىل حوالي )63.5( مليار 

دوالر عام 2030م . 
	 تركز الفجوة يف السلع الغذائية الرئيسية للمواطن العربي ، وهي جمموعة احلبوب )القمح 
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واألرز والشعري والذرة( وأيضا السكر والزيوت النباتية.
لتمويل  املتاحة  اإلمكانيات  لضعف  نتيجة  الزراعية؛  املشروعات  يف  االستثمارات  	 ضعف 

االستثمارات الزراعية.
	 قصور ما ُيقدم من مؤسسات اإلقراض والتمويل الزراعي الوطنية يف الدول الزراعية الرئيسة عن 
الوفاء باالحتياجات التمويلية الالزمة لإلسراع من معدالت التنمية الزراعية واستدامتها وحتقيق 

األمن الغذائي قطريًاوعربيًا .
نصيب  أن  إاّل   ، احلالية  العربية  التمويل  صناديق  و  مؤسسات  وكفاءة  كفاية  من  	 بالرغم 
فيما  الفعلية  االحتياجات  مع  متناسبًا  يكن  مل  املؤسسات    هذه  تقدمه  مما  الزراعي  القطاع 

مضى ،وغري كاف للمتطلبات املستقبلية .  

الرؤية:  3-9
» مصدر متويلي عربي ذاتي منتظم أكثر ختصصًا وحداثة واستدامة  و مساهمة يف توفري الغذاء اآلمن 

للشعوب  العربية ، وبناء  جمتمعات زراعية وريفية  أكثر  رفاهية واستقرارا « .

الرسالة:  4-9
تعبئة وتوظيف املوارد املالية الالزمة لتمويل الربامج واملشروعات  التنموية الزراعية اإلنتاجية واخلدمية، 
سواء منفردًا أو مبساهمات من مؤسسات إمنائية أخرى ، ومبا يساهم يف اإلسراع  مبعدالت  اإلمناء والتنمية 

الزراعية املستدامة  حتقيقا لألمن الغذائي العربي .

9-5 األهداف والوسائل:
واملشروعات  الربامج  تنفيذ  على  العربية  الدول  مساعدة  يف  الصندوق  إنشاء  من  العام  اهلدف  يتمثل 
جتاه  بالتزاماتها  الوفاء  على  احلكومات  قدرة  لزيادة  عربية   مالية  بتوفريمساندة  الزراعية  واألنشطة 
الربامج التنموية الوطنية أو العربية املشرتكة ، وجذب املستثمر العربي لالستثمار يف الزراعة والغذاء  
وخاصة القطاع اخلاص ، ومبا يساهم  يف حتقيق األمن الغذائي  ويساعد على حل مشكلة البطالة 
الفرعية  األهداف  من  جمموعة  العام  اهلدف  عن  وينبثق   . العربية  الدول  يف  الفقر  حدة  من  والتخفيف 

ووسائل حتقيقها تتمثل يف :
اإلنتاج  لوسائل  التقين  باملستوى  واالرتقاء  الزراعية  التنمية  مبعدالت  اإلسراع  يف  أ- املساهمة 
والتسويق والتصنيع الزراعي من خالل توفري القروض العينية والنقدية امليسرة بآجاهلا املختلفة 
لتمويل الربامج واملشروعات واألنشطة الزراعية يف جماالت اإلنتاج النباتي والثروة احليوانية 

والتصنيع الزراعي.
يف  واالقتصادية  اإلنتاجية  الكفاءة  وحتقيق  اإلجناز  وسرعة  املؤسسي  األداء  مستوى  ب- رفع 
األنشطة واملشروعات الزراعية من خالل تقديم الدعم الفين املتمثل يف إجراء الدراسات الفنية 
لرفع  احلديثة  التكنولوجية  واألدوات  الوسائل  وتوفري  والتدريب  للمشروعات  واالقتصادية 
الزراعية  التنمية  ومشروعات  برامج  وتنفيذ  إدارة  على  القائمة  البشرية  الكوادر  كفاءة 

واألمن الغذائي. 
ت- املساهمة يف حل املشاكل التمويلية والفنية القائمة حاليا على مدى سلسلة القيم شاملة 
مراحل اإلنتاج والتجهيز والتسويق للسلع الرئيسية واملرتبطة بتحقيق األمن الغذائي العربي ، 

بتيسري وصول خمتلف الفئات املشاركة يف هذه املراحل إىل القروض اليت يقدمها الصندوق .
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9-6 العضوية:
عضوية الصندوق مفتوحة لكل الدول العربية الراغبة يف االنضمام  للصندوق   .

9-7 رأس املال:
هناك بعض العوامل احلاكمة جيب مراعاتها عند تقدير رأس مال الصندوق أهمها:

	 ال توجد جتديدات )استعاضة( دورية لرأس املال .
	 ضمان استدامة الصندوق. 

	 سالمة إدارة احملفظة. 
ولقد مت تقدير قيمة رأس املال املدفوع يف ضوء حزمة من األسس على النحو التالي : 

املتطلبات املالية للربنامج الطارىء لألمن الغذائي العربي اإلمجالية )70.5	  مليار دوالر(.   
	 املبالغ املطلوبة سنويا خالل مراحل الربنامج الثالث:  

.) نسبة التمويل املقدم من الصندوق  يف التكلفة اإلمجالية للمشروع )%50	 
. ) النسبة االفرتاضية ملساهمة الصندوق املقرتح يف تنفيذ الربنامج ) %30	 

	 توقعات اإلقراض وفقا آلجال القروض :   
)40%( إقراض قصري األجل.   

) 30%( إقراض متوسط األجل.    
) 30%( إقراض طويل األجل . 

. ) نسب السداد املتوقعة ال تقل عن )%95	 

ووفقا ملا سبق يقرتح أن يكون رأس املال امُلصدر ) املصرح به (  للصندوق 8 مليارات دوالر أمريكي ، 
ورأس املال املدفوع 4 مليارات دوالر أمريكي.

العناصر الرئيسية لسياسة الصندوق:
	 احملافظة على أموال الصندوق وتنميتها لضمان االستدامة ، وذلك من خالل التأكد من سالمة 
العمليات والتحقق من األوضاع الفنية واملالية واإلدارية للمشاريع اليت يتم متويلها ، والتأكد 

من األهلية االئتمانية للعميل قبل اختاذ القرار االئتماني .
 وضع آلية لتنمية رأس مال الصندوق مبا يضمن االستمرارية خلدمات الصندوق .	  

إعطاء أولوية يف التمويل وتقديم اخلدمات الفنية للقطاع املطري يف الدول العربية.	  
	 الرتكيز على جماالت بناء وتطوير البنية األساسية وخلق طاقات إنتاجية جديدة.

العمل،  فرص  من  وتزيد  احلديثة،  التقنيات  واستخدام  نقل  تتبنى  اليت  باملشاريع  	 االهتمام 
وتضاعف القيمة املضافة .

الرتكيز على اإلقراض متوسط وطويل األجل .	 
( من تكلفة املشروع . عدم  جتاوز التمويل املقدم من الصندوق نسبة ) %50	 

	 عدم متويل أنشطة البحوث أو اإلرشاد أو دراسات اجلدوى للمشروعات، ولكن ميكن أن تؤخذ 
تكلفة الدراسات يف االعتبار عند حتديد حجم القرض بناء على طلب العميل.  

اخلدمات  ومشروعات  والتسويقية  والتصنيعية  اإلنتاجية  املشروعات  على  التمويل  	 اقتصار 
الزراعية اليت تعمل على أسس جتارية وعدم متويل مشروعات تنموية رائدة. 

	 مراعاة التشريعات والقوانني واألنظمة احمللية للدول املستفيدة من خدمات الصندوق .
، ومبا ال يتعارض مع فرص  الصندوق  املستفيدة من خدمات  الدول األعضاء  التمييز بني  	 عدم 

جناح املشروعات يف الدول املختلفة ويعظم املنفعة الكلية للوطن العربي . 
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	  اقتصار التيسريات اليت يقدمها  الصندوق على شروط اإلقراض خالف الفائدة، وميكن جمللس 
اإلدارة أن مينح شروط امتيازية بسعر فائدة تفضيلي يف حاالت الدول األقل منوًا ،ووفقا لكل 

حالة على حده .
خالل  من  استحقاقها  آجال  جتاوزت  اليت  القروض  بتحصيل  املتعلقة  لإلجراءات  أهمية  إعطاء    	
العملية  يف  املشاركة  املخاطر  ضمان  مؤسسات  مع  وبالتعاون   ، املستمرة  املتابعة  إجراءات 

اإلقراضية.
	 تتم  مجيع املعامالت مع الصندوق  بالدوالر  األمريكي ) عملة سداد املساهمات واملوازنة ( .

9-9 نطاق العمل واجملاالت واألولويات:
 يركز الصندوق خدماته وأنشطته على تنمية إنتاج جمموعات حمددة من السلع  الغذائية، واليت متثل 
 . value chain   أولوية يف األمن الغذائي العربي ، كما يقدم خدماته لكامل أنشطة سلسلة  القيمة
ومن ثم فإن نطاق عمل الصندوق يشمل أنشطة الزراعة والري واألنشطة املساعدة واملكملة واملرتبطة 

بتوفري الغذاء  . 

ويقوم الصندوق بتقديم خدماته التمويلية خالل املراحل التالية:
أ-   مرحلة اإلنتاج :  يتم تقديم القروض لتمويل استخدام التقنيات ، وخاصة احلديثة واملتطورة  ، 

وتوفري مستلزمات اإلنتاج .
ب- مرحلة احلصاد وما بعد احلصاد : يتم تقديم القروض لتمويل استخدام التقنيات احلديثة اليت 

تساعد على تقليل الفاقد ،  وأيضا تقنيات حتسني اجلودة وخدمات ما بعد احلصاد .
التصنيع  لتشجيع  القروض  تقديم  يتم   : النهائي  لالستهالك  السلعة  وإعداد  التصنيع  مرحلة  ج- 
فرص  وخلق  املضافة  القيمة  زيادة  على  يساعد  مبا   ، حديثة  تقنيات  واستخدام   ، الزراعي 

للتشغيل وزيادة الدخول .

ووفقًا ألهداف الصندوق ، فإن جماالت العمل وأولوياتها تتضمن جماالت سلعية وقطاعية ، وتتمثل يف 
اآلتي: 

أوال: يف اجملال السلعي: يتم الرتكيز على السلع التالية :
	 جمموعة حماصيل احلبوب وأهمها القمح واألرز والشعري والذرة الشامية والذرة الرفيعة.

القطن  وبذرة  والسمسم  السوداني  )الفول  الزيتية  البذور  وتشمل  الزيوت  حماصيل  	 جمموعة 
والزيتون وزهرة الشمس(.

	 جمموعة احملاصيل السكرية وأهمها قصب السكر  والشوندر السكري.
	 التمور.

	 اإلنتاج احليواني ويشمل مشروعات تسمني املاشية وإنتاج األلبان والدواجن واألنشطة املرتبطة 
بها واملكملة هلا.  

ثانيا: يف اجملال القطاعي  : تعطى  األولوية للقطاعات التالية :
	 استصالح واستزراع األراضي.

	 مجع ونقل وتوزيع املياه وحفر اآلبار.
	 مشاريع حتسني وترشيد نظم الري.

	 املكننة الزراعية وتشمل املكائن واملضخات واحلراثات وملحقاتها وآالت البذور واحلصاد ورش 
املبيدات وغريها.

	 مشروعات التسويق املتخصصة يف جماالت التجهيز والنقل والتخزين وغريها.
	 مشروعات التصنيع مثل مصانع السكر ومعاصر الزيت...اخل(.

	 مشروعات إكثار التقاوي.
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	 مشروعات إنتاج معدات وأدوات الري.
	 مشروعات إنتاج و توفري مستلزمات اإلنتاج الزراعي .

9-10 اجلهات املستفيدة:
يقوم الصندوق بتقديم خدماته جلميع الدول العربية ، سواء املساهمة يف رأس املال من خالل احلكومات 
للمؤسسات  وميكن   . حلصتها  املسددة  للدول  األولوية  تعطى  األحوال  كل  ويف   . اخلاص  القطاع  أو 
الوطنية والعربية املشرتكة املعنية مبشروعات وبرامج التنمية الزراعية واألمن الغذائي االستفادة من 

خدمات الصندوق  ، وتضم على سبيل املثال :
واألنشطة  الزراعية  األنشطة  يف  تعمل  اليت  العربية  الدول  يف  احلكومية  واهليئات  	 اجلهات 

املكملة بأسلوب جتاري وعلى أسس اقتصادية .
	 مؤسسات وتنظيمات املزارعني واألعمال الزراعية شاملة احتادات  املنتجني واملصنعني واملسوقني  

الزراعيني بالدول األعضاء .
	 القطاع اخلاص ويشمل املستثمرين من األفراد والشركات عربية اجلنسية.

 ، األطراف  متعددة  أو  الثنائية  املشرتكة  العربية  الزراعية  واملؤسسات  والشركات  	 اهليئات 
ويشرتط أن تكون هذه اجلهات تابعة لواحدة أو أكثر من الدول العربية وتتمتع جبنسيتها .

التمويل: 9-11 مصادر 
يتم متويل الصندوق من خالل أحد البدائل التالية :

البديل األول: مساهمات مفتوحة من الدول العربية ،وحبيث التقل مساهمة أية دولة عضو عن )%5( 
من رأس املال املدفوع .

العربية  املؤسسات  من  مساهمات  إىل  باإلضافة  العربية،  الدول  حكومات  من  متويل  الثاني:  البديل 
أو  احلكومات  سواء  اجلهات  هذه  من  أي  مساهمة  تقل  ال  وحبيث  والدولية،  واإلقليمية 
القطاع اخلاص عن )5%( من رأس املال املدفوع . ويف ظل هذا البديل ، فإن مصادر التمويل 

املقرتح مساهمتها  تشمل :

أ-  املؤسسات والصناديق اإلمنائية العربية.
ب-  املؤسسات الدولية والصناديق واهليئات التمويلية واإلمنائية اإلقليمية والدولية.

ج-  مؤسسات القطاع اخلاص وتنظيمات املزارعني .

التمويل: 9-12 طرق وآليات 
وفقًا  اإلقراض   ويتم   ، املستهدفة  واألنشطة  للفئات  متييزية  بشروط  اإلقراض  خدمات  الصندوق  يقدم 

للطرق واآلليات التالية:
أ- اإلقراض املباشر:

واإلحتادات  واملؤسسات  اجلهات  من  القروض  طاليب  إىل  الصندوق  من  مباشرة  القروض  تقديم  يتم 
ومشروعات القطاع اخلاص ، ممن تنطبق عليهم شروط التعامل مع الصندوق.

ب- اإلقراض غري املباشر:
تكون  وسيطة  متويل  مؤسسات  بواسطة  تنفيذها  يتم   ، ائتمان  خطوط  بتمويل  الصندوق  يقوم 
لألنشطة  إقراضها  تعيد  واليت   ، واالحتادات  والصناديق  البنوك  مثل  الصندوق  مع  للتعامل  مؤهلة 
إدارة  جملس  حيدد  عامة  وبصفة   . بالصندوق  اإلقراض  وشروط  وقواعد  ألهداف  وفقًا  املستهدفة 

الصندوق املعايري والشروط الالزمة لتقديم التمويل من خالل خطوط االئتمان .
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ج. التمويل وفقا للمعامالت اإلسالمية :
ذلك  كان  سواء   ، اإلسالمية  للشريعة  وفقًا  للتمويل  مستقال  فرعا  الصندوق  يتضمن  أن  يقرتح 
بنظام املشاركة أو املراحبة أو اإلجارة املقرتنة خبيار االقتناء ، على غرار ما هو متبع بالبنك اإلسالمي 

للتنمية 

العون الفين والدعم املؤسسي:  13-9
كما ميكن أن يقدم الصندوق خدمات العون الفين والدعم املؤسسي ، مثل خدمات التدريب واالستشارات 
يف جمال املعارف الفنية اإلنتاجية والتسويقية والتصنيعية والتنظيمية واإلدارية ، ويكون ذلك بطلب 
من اجلهة املستفيدة، وميكن تضمني التكلفة ضمن قيمة القرض ، وبشروط حيددها جملس إدارة 
وجناح  األنشطة  كفاءة  رفع  على  ذلك  ويساعد   . حالة  كل  وظروف  لالحتياجات  وفقا  الصندوق 

استخدام القروض وزيادة األهلية االئتمانية للمقرتض وزيادة قدرته على السداد .

9-14 ضمان خماطر االئتمان:
ميكن االستعانة مبؤسسات/صناديق ضمان خماطر االئتمان ، لضمان نسبة من التسهيالت االئتمانية 
اليت يقدمها الصندوق للفئات املستهدفة ، سواء كان ذلك من خالل اإلقراض املباشر ، أو من خالل مؤسسات 
وسيطة ، ويتم ذلك نظري نسبة مئوية من قيمة القرض حتصل عليها مؤسسات ضمان املخاطر ، وحتدد 
هذه النسبة أو يتفق عليها أطراف العملية االئتمانية . ويتم االستعانة خبدمات ضمان املخاطر اختياريا 
خاصة يف حالة عدم توفر الضمانات الكافية لدى طاليب القروض. ويف حالة متويل املشروعات املشرتكة 

ميكن االستعانة مبؤسسات ضمان االستثمار متعدد األطراف العربية والدولية.

طرق وآليات التمويل

اإلقراض غري املباشر/ الصندوقاإلقراض املباشر
مؤسسات وسيطة

مؤسسات/صناديق 
ضمان خماطر االئتمان

البنوك/ والصناديق 
واالحتادات

)الرمسية وغريالرمسية(

اهليئات/املؤسسات/االحتادات/
القطاع اخلاص

)قروض فردية ومجاعية( 
فرع للمعامالت 

اإلسالمية
خطوط 

ائتمان دوارة

املشروعات والفئات املستهدفة
)قروض فردية ومجاعية(
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9-15 معايرياألهلية لالقرتاض:
	 املشروع مملوكا كليا أو جزئيا لرعايا دولة عربية عضو يف الصندوق .

	 مؤسسة التمويل الوسيطة تكون مملوكة كليا أو جزئيا لدولة عربية مشاركة يف الصندوق.
	 سالمة املركز املالي والكفاءة اإلدارية والتنظيمية واألوضاع القانونية ملؤسسات التمويل الوسيطة .

	 املشروع له ترخيص وسند ملكية أو عقد إجيار ويتمتع بوضع قانوني وميارس نشاطه دون خمالفة 
للقوانني احمللية واالتفاقيات الدولية .

	 وجود دراسة جدوى فنية ومالية واقتصادية للمشروع .
	 وجود خطة تنفيذية للمشروع تتضمن الربنامج الزمين للتنفيذ والتشغيل يف املراحل املختلفة .

	 أن يكون للمشروع مساهمة مباشرة يف التنمية الزراعية املستدامة وحتسني مستوى األمن الغذائي 
العربي .

	 أن يتوفرللمشروعات عنصر استدامة املوارد والصداقة مع البيئة .
	 أن يكون املشروع قد قام بسداد املعامالت السابقة مع الصندوق، وأال يكون عليه التزامات مالية 

تعوق سداد قرض الصندوق.
	 عدم ممانعة الدولة املضيفة إلقامة املشروع .

التمويل: 9-16 شروط 

9-16-1 حجم القرض:
 ، من قيمة االستثمارات املطلوبة لتمويل تنفيذ الربنامج أو املشروع   %  50 ال تزيد قيمة القرض على 
ويقوم طالب القرض بتدبري النسبة الباقية ذاتيا، واليشمل القرض شراء األراضي ، بينما يقتصرعلى 
قيمة البنية األساسية من املباني واملعدات واآلالت والتجهيزات الالزمة للتشغيل ، وميكن أن يستخدم 

القرض لتغطية تكاليف التشغيل لفرتة معينة خاصة يف بداية املشروع.

9-16-2 نوع القرض:
يتم اإلقراض عينا أو نقدًا وفقا لطبيعة وخصائص كل مشروع ، حيث يقدم القرض عينا يف حاالت 
اآلالت واملعدات وماشابهها ، وذلك لضمان استخدام القروض يف األغراض اليت مت اإلقراض من أجلها. كما 

ميكن تقديم القروض النقدية لتمويل التشغيل لفرتة معينة .

الزمنية للقرض وفرتات السماح: 9-16-3 الفرتة 
يقدم الصندوق القروض التالية وفقًا للمدى الزمين :

	 قروض قصرية األجل: وتعطى هلذه القروض فرتة مساح ملدة سنة ، ويستحق السداد بعد سنتني من 
تاريخ توقيع القرض ، ويسدد القرض دفعة واحدة يف نهاية السنة الثانية.

	 قروض متوسطة األجل: وتعطى هلذه القروض فرتة مساح ملدة سنتني ، ويبدأ السداد بعد ثالث سنوات 
من تاريخ توقيع العقد ، وتسدد القروض خالل فرتة 5-7 سنوات على أقساط سنوية وفقا لنوع النشاط 

وطبيعة التدفقات النقدية للمشروع ومقدرته على السداد.
قروض طويلة األجل: وتعطى هلذه القروض فرتة مساح ترتاوح بني 2-3	  سنوات ، وفقا لطبيعة املشروع 
، والتدفقات النقدية املتوقعة من املشروع ، وقدرته على السداد ، وتسدد القروض على عشرة أقساط 

سنوية بعد فرتة السماح .
ويف كل احلاالت يتم دفع قيمة الفائدة فقط خالل فرتة السماح.
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الفائدة: 9-16-4 أسعار 
يقرتح أن يتعامل الصندوق بأسعار فائدة جتارية ، ويتم حساب الفائدة على القروض يف حالة اإلقراض 
املباشر ، حبيث يغطي على األقل مصروفات الصندوق اإلدارية وتكلفة مواجهة التضخم واملخاطر وهامش 
رحبي مقبول حيدده جملس اإلدارة ، حتى ال يتآكل رأمسال الصندوق، وتتحقق عوائد للمساهمني ، 
أما يف حالة اإلقراض من خالل وسيط مثل البنوك واالحتادات ؛ أي يف حالة خطوط االئتمان ، فإنه يضاف 

إىل سعر الفائدة جزءًا ملواجهة املصروفات والتحفيز للمؤسسة الوسيطة .

9-16-5 السقوف االئتمانية:
تتحدد السقوف االئتمانية وفقا لعدة عوامل أهمها حجم رأس املال ، ونسبة االئتمان املسموح به إىل رأس 
املال ، ونسبة السيولة إىل رأس املال ، وطبيعة وحجم املشروعات اليت ميوهلا الصندوق . ووفقا لالفرتاضات 
واألسس اليت مت يف ضوئها اقرتاح رأس املال املدفوع ، فإن الطاقة اإلقراضية السنوية املقرتحة تقدر بنحو 
870 مليون دوالر خالل سنوات املرحلة األوىل . وكقاعدة عامة بالنسبة للتمويل املباشر، ومع مراعاة 
التوازن بني الدول األعضاء، فإن سقف التمويل للمشروع الواحد املقدم من أي دولة جيب أاّل يتجــــاوز 
% من احملفظة االقراضية. ويف حالة تعدد املشروعات جيب أال يتجاوز حجم الدين للدولة الواحدة ِقَبل   5
الصندوق 10 % من إمجالي الديون الكلية للصندوق جتنبًا للمخاطر . أما بالنسبة للسقوف االئتمانية 

لطرق وآجال التمويل فيقرتح اآلتي:

أوال: يف حالة التمويل املباشر :
القروض قصرية األجل 5-10أ-  ماليني دوالر  .

القروض متوسطة األجل 10-20ب-  مليون دوالر . 
القروض طويلة األجل يف حدود 40ت-   مليون دوالر.

%( من التكاليف الرأمسالية للمشروع. ويف كل احلاالت ال تزيد هذه السقوف على )50 

ثانيا: يف حالة التمويل غري املباشر :
مليون   100 ائتمان  كخطوط  الوسيطة  للمؤسسة  الصندوق  يقدمه  الذي  التمويل  حجم  يتجاوز  ال 

دوالر.

9-16-6 الضمانات:
مؤسسات  يف  عليها  املتعارف  الكافية  الضمانات  توفري  عامة  بصفة  الصندوق  من  االقرتاض  يتطلب 
اإلقراض النظرية . ويف حاالت اإلقراض للمؤسسات احلكومية تكون الدولة هي الضامن لسداد القرض. 
ويف حالة القطاع اخلاص تقدم األفراد الضمانات العقارية واألصول الرأمسالية والضمانات البنكية ،أما 
يف حالة اقراض احتادات املنتجني واملشروعات املشرتكة فتقدم الضمانات اجلماعية. يف مجيع احلاالت 

جيب أن تغطي الضمانات املقدمة  قيمة القرض املمنوح .
وميكن يف حاالت عدم توفر الضمانات املطلوبة ، ومبوافقة جملس إدارة الصندوق قبول كل أو بعض 

من أشكال الضمانات التالية ، ومبا يتوافق يف مجيع احلاالت مع طبيعة املشروع واملخاطر املرتبطة به :
أ- ضمان أصول املشروع لصاحل الصندوق حتى انتهاء السداد.

ب- مساهمة مؤسسات ضمان خماطر االئتمان.
ت- التأمني على األصول الرأمسالية للمشروع.
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9-16-7 التحصيل والسداد:
املتبعة  األساليب  أكثر  ومن   ، عليه  املستحقة  والفوائد  القرض  أصل  لتسديد  عديدة  أساليب  هناك 

شيوعا ما يلي:
	 تسديد أصل القرض على مبالغ سنوية متساوية مع دفع الفائدة سنويا على اجلزء املتبقي غري 

املسدد من أصل القرض.
،وذلك  متساوية  سنوية  مبالغ  بدفع  عليه  املستحقة  املركبة  والفائدة  القرض  أصل  	 تسديد 

بدون فرتة مساح، حيث يتم سداد القرض من أول سنة.
	 السداد بفرض وجود فرتة مساح يتم خالهلا دفع الفائدة فقط على أصل القرض ،ثم يسدد أصل 

القرض والفائدة املركبة عليه بدفع مبالغ سنوية متساوية خالل فرتة تسديد القرض.
السماح  فرتة   خالل  القرض  أصل  على  الفائدة  دفع  وعدم  مساح  فرتة  وجود  بفرض  	 السداد 
ولكن مع تراكم هذه الفائدة أو رمسلتها  Capitalized Interestثم تسديد القرض والفائدة 

املركبة عليه بدفع مبالغ سنوية متساوية خالل فرتة تسديد القرض .
	 السداد بفرض وجود فرتتي مساح ، ويف الفرتة األوىل ال تدفع أية مبالغ سواء من أصل القرض 
الفائدة أو رمسلتها ، ويف الفرتة  الفائدة خالل فرتة السماح األوىل ولكن مع تراكم هذه  أو 
الثانية تدفع الفوائد املستحقة فقط ، أما بقية املدة فإنه يتم تسديد القرض والفائدة املركبة 

عليه بدفع مبالغ سنوية متساوية.
	 السداد يف حالة وجود فرتة مساح ال تدفع فيها أية مبالغ سواء من أصل القرض أو الفائدة املركبة 
املستحقة عليه ، مع عدم تراكم الفائدة)وهي حالة نادرا ما حتدث(، ثم يسدد القرض والفائدة 

املركبة بدفع مبالغ سنوية متساوية يف املدة املتبقية.
 ، الصندوق  لعمل  األوىل  السنوات  خالل  وخباصة   ، السنوية  السداد  تدفقات  زيادة  إىل  للحاجة  ونظرا 
ُيقرتح إنتهاج أسلوب دفع الفائدة على أصل القرض خالل فرتة السماح، ثم ُيسدد أصل القرض والفائدة 

املركبة عليه بدفع مبالغ سنوية متساوية أو متناقصة خالل فرتة تسديد القرض . 

التنظيم واإلدارة:  17-9
يضم اهليكل التنظيمي واالداري للصندوق جملس حمافظني وجملس إدارة وجهاز تنفيذي.

أ .جملس احملافظني:
يتكون جملس احملافظني من وزراء املالية والزراعة، وتعني كل دولة عضو حمافظُا ونائبًا.  ويعترب 
يفوض  أن  له  كما  اإلدارة،  سلطات  مجيع  وله  للصندوق  العمومية  اجلمعية  مبثابة  اجمللس  هذا 
اإلنشاء.  اتفاقية  اليت حتددها  السلطات  أي سلطة من سلطاته عدا بعض  اإلدارة يف ممارسة  جملس 

ولكل حمافظ عدد معني من األصوات يتناسب مع عدد أسهم الدولة اليت ميثلها يف الصندوق.
ب.  جملس اإلدارة :

جملس  ينتخبهم  منهم  لكل  املتفرغني ونائبًا  غري  املديرين  من  عدد  من  اإلدارة  جملس  يتكون 
احملافظني من اخلربات العربية املشهود هلا بالكفاءة يف اجملالني املالي والزراعي ، ويتم اختيار أعضاء 
عام،  بوجه  الصندوق  إدارة  اإلدارة  جملس  ويتوىل  حمددة.  وملدة  احملافظني،  جملس  بواسطة  اجمللس 

ويباشر السلطات املخولة له اليت حيددها جملس احملافظني.
ج. املدير العام :

رئاسة اجتماعات  يتوىل  والذي  اإلدارة،  جملس  رئيس   / العام  املدير  بتعيني  احملافظني  جملس  يقوم 
بإدارة أعمال الصندوق حتت  التنفيذي للصندوق،  املدير  العام، بصفته  املدير  اإلدارة. ويقوم  جملس 

إشراف أعضاء جملس اإلدارة. 
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د. اجلهاز التنفيذي :
يقرتح أن يضم  اإلدارات الرئيسية التالية:

	 العمليات املالية .
	 اخلدمات املعاونة.

	 اإلسرتاتيجيات وإدارة املعلومات.
	 إدارة الربامج.

املتابعة والتقييم:  18-9
يركز الصندوق على جدية املتابعة االئتمانية بغرض التقييم الدوري لألداء ، من حيث استخدام القروض 
يف املشروعات املخصصة هلا ، والنتائج املتحققة ، واملعوقات واملشاكل اليت تواجه املشروعات والصندوق، 
وااللتزام بالسداد، ومعدالت التحصيل املتحققة ، إضافة إىل رصد املخاطر احملتملة واملساعدة يف وضع 
االضطالع  يف  الصندوق  استمرار   لضمان  األعضاء  الدول  رغبات  يليب  مبا  العمل  وتطوير  هلا،  احللول 

مبهامه والقيام بأنشطته ، وتتمثل آليات املتابعة فيما يلي :

	 يتسلم الصندوق من املقرتض تقارير دورية حول تقدم العمل يف املشروع  .
بإرسال  املشروعات  تواجه  معوقات  وجود  حالة  ويف  املشروع  تنفيذ  فرتة  خالل  الصندوق  	 يقوم 

بعثة متابعة لزيارة موقع املشروع وتقديم املشورة واملقرتحات .
املتعثرة  الديون  عن  للصندوق  سنوية  ربع  تقارير  بتقديم  الوسيطة  واملؤسسات  البنوك  	 تلتزم 

وصرف املبالغ وموقف السداد.
	 يتلقى الصندوق تقارير ربع سنوية تفصيلية من املؤسسات الوسيطة تتضمن معلومات حول 

تقدم العمل يف املشروعات املمولة من الصندوق.

9-19 اجلوانب املؤسسية:
تشتمل اجلوانب املؤسسية املتعلقة بالصندوق املقرتح على اخلطوات التالية :

الصندوق  إنشاء  مقرتح  على  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  العمومية  اجلمعية  	 موافقة 
التصور  هذا  على  األعضاء  للدول  تعديالت  أو  مالحظات  أية  تتضمن  اليت  النهائية  صيغته  يف 

املقرتح.
	 أن يعرض على أول اجتماع للمجلس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية لالعتماد 

والتوجيه مبا يراه بشأن التنفيذ.
	 يف حالة املوافقة يتم إعداد النظام األساسي والنظام الداخلي للصندوق، ووضع اخلطة التنفيذية 
لإلنشاء وممارسة األنشطة. وميكن االستعانة ببيت خربة و/أو خربات الصناديق العربية يف هذا 

اجملال.
	 ويقرتح أن يتم االنتهاء من هذه اخلطوات خالل أفق زمين ال يتجاوز عامني على  أكثر تقدير ، 
حتى ال تتسع الفجوة الزمنية بني ممارسة الصندوق ألعماله بعد اعتماده وشروع الدول يف تنفيذ 

الربنامج الطارىء لألمن الغذائي العربي .
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فريق الدراسة

 املدير العام للمنظمة العربية للتنميةالدكتور/ طارق  بن موسى الزدجـــالي
الزراعية

 مستشار املدير العام للمنظمة العربيةالدكتور/ عباس عبد الرمحن أبو عوف
للتنمية الزراعية لألمن الغذائي

مستشار املنظمةالدكتور/ منيــر فــــــوده  سبــــــع

خبري اقتصاد زراعي -  الشؤون املساندةالدكتور/ صالح حممود عبد احملسن

مدير إدارة األمن الغذائي بالتكليفالدكتور/ صالح  عبد القادر عبد املاجد

خبري اقتصاد زراعيالدكتور /  ممتاز ناجــــي السباعـــي
إدارة األمن الغذائي

  مراجعة



ملحق رقــم )1(

كفاية الصناديق واملؤسسات اإلمنائية التمويلية 
املساهمة يف متويل التنمية الزراعية العربية
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حمتويــات ملحــق رقــم )1(
رقم املوضــــوع

الصفحة
-  متهيد:   154

- الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية  العربية  257
257-1 النشأة ورأس املال 

257-2 اهلدف واألنشطة ونطاق العمليات 
258-3 اجلهات املستفيدة  

258-4 أنواع املساعدات 
258-5 إمجالي أنشطة الصندوق والتوزيع اجلغرايف 

260-6 التوزيع القطاعي للقروض 
261-7 نصيب الدول العربية من القروض واملعونات واملنح املقدمة للقطاع الزراعي 

363 - صندوق أبوظيب للتنمية 
363-1 النشأة ورأس املال 

364-2 األهداف والوسائل 
364-3 جماالت العمل واألنشطة  

365-4 مشاريع صندوق أبوظيب التنموية الرتاكمية 
367-5 مساهمات واستثمارات الصندوق  

368-6 قروض ومنح حكومة أبوظيب 
370-7 نصيب قطاع الزراعة يف الدول العربية املستفيدة من إمجالي القروض واملنح

- الصندوق السعودي للتنمية   472
472-1 النشأة ورأس املال 
472-2 األهداف الرئيسة 

472-3 جماالت النشاط ونطاق العمل 
473-4 النشاط التنموي الرتاكمي للصندوق 
473-5 التوزيع اجلغرايف للقروض الرتاكمية 
473-6 التوزيع القطاعي للقروض الرتاكمية 

475-7 نصيب الدول العربية يف القروض الرتاكمية اإلمجالية والزراعية.
477-8 التمويل  املشرتك الرتاكمي

- الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي   580
580-1 النشأة ورأس املال 

580-2 أغراض الصندوق ونطاق األعمال 
580-3 أنشطة الصندوق 

581-4 مرتاكم النشاط اإلقراضي 
583-5 التوزيع القطاعي للقروض 

585-6 أنصبة الدول العربية من القروض املقدمة للقطاع الزراعي
585-7 مرتاكم املعونات 
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586-8 املعونات القطرية 
587-9 املعونات القومية 

588-10 التمويل املشرتك  
590-11 جمموعة التنسيق ملؤسسات التنمية العربية واإلقليمية 

الزراعي  -   اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء   691
691-1 النشأة ورأس املال 

691-2 األهداف والوسائل 
692-3 جماالت العمل واألولويات 

692-4 النشاط االستثماري للهيئة 
693-5 الشركات اليت تساهم فيها اهليئة

695-6 التوزيع النوعي الستثمارات اهليئة 
695-7 التوزيع اجلغرايف الستثمارات اهليئة

697-8 شراكة اهليئة يف القطاع العام واخلاص 
697-9 النشاط التمويلي واإلقراضي 

698-10 حمافظ االستثمارات املالية 
البنك اإلسالمي للتنمية   -  799

799-1 النشأة ورأس املال 
7100-2 أهداف ووظائف البنك 

7101-3 صيغ وجماالت متويل مشاريع التنمية 
7102-4 العمليات التمويلية 

7104-5  التوزيع القطاعي لتمويل املشاريع والعمليات و املساعدة الفنية. 
7105-6 نصيب الدول العربية من العمليات التمويلية 

7106-7 صندوق إعالن جدة لألمن الغذائي 
7109-8 عمليات التمويل املشرتك

8110 - صندوق األوبك للتنمية الدولية 
8110-1 النشأة واملوارد املالية 

8110-2 األهداف والوسائل 
8111-3 األنشطة الرتاكمية 

8114-4 التوزيع اإلقليمي لعمليات القطاع العام 
8114-5 التوزيع القطاعي لقروض مشروعات القطاع العام  

8115-6 نصيب الدول العربية من القروض الرتاكمية للقطاع العام 
9117 - جمموعة بنك التنمية اإلفريقي 

9117-1 النشأة واألهداف
9118-2 املوارد املالية جملموعة البنك اإلفريقي للتنمية

9119-3 أنشطة جمموعة بنك التنمية اإلفريقي الرتاكمية
9120-4 توزيع القروض واملنح على األقاليم الفرعية
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9121-5 مساهمات مؤسسات جمموعة البنك يف األنشطة
9122-6 التوزيع القطاعي لالعتمادات الرتاكمية

9126-7 نصيب الدول العربية من القروض واملنح الرتاكمية املعتمدة
9128-8 نصيب القطاع الزراعي يف الدول العربية من االعتمادات الرتاكمية

الزراعية )إيفاد(  - الصندوق الدولي للتنمية   10129
10129-1 النشأة والعضوية

10129-2 األهداف اإلسرتاتيجية ونطاق العمل
10130-3 املوارد األساسية للصندوق

10130-4 التمويل الرتاكمي للصندوق
10132-5 التوزيع اجلغرايف للعمليات التمويلية

10133-6 احلافظة اجلارية
10134-7 التمويل املشرتك للربامج واملشروعات املدعومة من الصندوق 

10136-8 التوزيع القطاعي لتمويل احلافظة اجلارية 
10137-9 نصيب الدول العربية يف التمويل الرتاكمي واحلافظة اجلارية

11139 - جمموعة البنك الدولي  
11139-1 البنك الدولي لإلنشاء والتعمري 

11140-2 املؤسسة الدولية للتنمية
11141-3 مؤسسة التمويل الدولية 

11141-4 الوكالة الدولية لضمان االستثمار 
11141-5 املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

11142-6 عمليات جمموعة البنك الدولي 
11142-6-1 تطور أنشطة البنك الدولي 

11145-6-2 التوزيع اجلغرايف لعمليات البنك الدولي 
11145-6-3 التوزيع القطاعي لعمليات البنك الدولي  

11148-6-4 حصة الدول العربية يف عمليات البنك الدولي
11-6-5 تطور اإلقراض لقطاع الزراعة يف الدول العربية يف عمليات 

البنك الدولي
149

من  الزراعة  لقطاع  املقدم  اإلقراض  يف  العربية  الدول  نصيب   6-6-11
البنك الدولي 

152

11153-7 عمليات مؤسسة التمويل الدولية
11154-7-1 تطور أنشطة املؤسسة

11155-7-2 التوزيع اجلغرايف لعمليات املؤسسة
11155-7-3 التوزيع القطاعي لعمليات املؤسسة

11156-7-4 نصيب الدول العربية من عمليات املؤسسة
11157-8 أنشطة عمليات الوكالة الدولية لضمان االستثمار

11157-8-1 تطور أنشطة الوكالة
11158-8-2 التوزيع اجلغرايف والقطاعي ألنشطة الوكالة
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1 - متهيد :

اتسمت الفرتة منذ بداية الستينات إىل ما قبل نهاية السبعينات 1962- 1978م، أي يف أعقاب الطفرة 
البرتولية اليت شهدتها املنطقة العربية على وجه اخلصوص، بالرغم من إنشاء مؤسسات إمنائية متويلية 
تعنى بالتنمية االقتصادية سواء يف هذه املنطقة، أو خارجها. وهناك جمموعة من هذه املؤسسات أنشئت 
من قبل دول عربية تعد مبثابة مؤسسات وطنية، غري أن اهتماماتها التنموية تستند إىل نطاق إقليمي 

ودولي. وتشمل هذه املؤسسات ما يلي:
م(. الصندوق   الكوييت للتنمية االقتصادية العربية )1961أ- 

م(. صندوق أبوظيب للتنمية )1971ب- 
م(. الصندوق السعودي للتنمية )1977ت- 

.) املصرف العربي اللييب اخلارجي )1974ث- 

وهناك جمموعة أخرى ذات طابع إقليمي يف األساس ، أنشئت من قبل أطراف عربية متعددة، سواء كلها 
أو بعضها، وتشمل املؤسسات التالية:

أ. الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي )1972م(.
ب. صندوق النقد العربي )1976 ( .

ج. املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا )1973 (.

واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  ومصارف  بصناديق  العربي  االهتمام  هذا  مع  ترافق  أو  تزامن  ولقد 
اهتمام مواٍز على صعيد إقليمي أو دولي أسفر عن إنشاء جمموعة أخرى من املؤسسات النظرية، لعل من 

أهمها اليت تساهم يف دعم مسرية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة العربية ومنها ما يلي: 

.) البنك اإلفريقي للتنمية )1964م	 
.) صندوق األوبك للتنمية االقتصادية )1976م	 

.) البنك اإلسالمي للتنمية )1976م	 

موقعها  إطار  يف  املؤسسات  هذه  إنشاء  يف  بعضها  أو  مجيعها  العربية  الدول  ساهمت  احلال  وبطبيعة 
اجلغرايف أو إنتمائها االقتصادي أو الديين.

وباإلضافة إىل هذه الصناديق واملصارف، أنشئت مؤسستان خمتصتان يف اجملال الزراعي أحدهما عربية 
خالصة ، واألخرى دولية تعنيان بالتنمية الزراعية وهما :

.) اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي )1976م	 
.) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )1978م	 

	 ويف إطار منظومة األمم املتحدة، أي على الصعيد الدولي، فقد سبق هذا االهتمام اإلقليمي والوطين 
املتحـــدة  لألمم  اإلمنائي  والربنامج   ، )1944م(  الدولي  البنك  هما:  مهمتني  مؤسستني  إنشاء 

)1966 (، ولقد تطور البنك الدولي ليصبح جمموعة البنك الدولي، واليت تضم املؤسسات التالية:
.  	IBRD البنك الدولي لإلنشاء والتعمري

.  	IDA مؤسسة التمويل الدولية
.  	IFC املؤسسة الدولية للتنمية

.  	MIGA الوكالة الدولية لضمان االستثمار
.  	IGSID املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار
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1974 م(، واليت  وجتدر اإلشارة إىل أن الدول العربية أنشأت أيضًا املؤسسة العربية لضمان االستثمار) 
طورت من أعماهلا ، وتعرف اآلن باملؤسسة العربية لضمان االستثمار وإئتمان الصادرات.

وبذلك ميكن القول أن هناك عددًا ال بأس به من املؤسسات والصناديق اإلمنائية والتمويلية اليت تعنى 
العربي  املصرف  وهو  واحد  باستثناء  مجيعها-  تقدم  حيث  العربية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالتنمية 
للتنمية االقتصادية يف إفريقيا- قروضًا ومنحًا ومساهمات ومعونات فنية إىل الدول العربية، وبدرجات 
متفاوته من االهتمام القطاعي. وبطبيعة احلال، فإن القطاع الزراعي، شأنه يف ذلك شأن بقية القطاعات، 
حيظى باهتمام من قبل هذه الصناديق واملؤسسات، وحيصل على نصيب متفاوت أيضًا مما تقدمه من 

قروض أو منح أو معونات أم مساهمات يف رؤوس األموال والشركات.

تنموية  بأدوار  تضطلع  اليت  احلكومية  وغري  احلكومية  املؤسسات  أيضًا  هناك  سبق،  ما  جانب  إىل 
اقتصادية واجتماعية تشمل القطاع الزراعي واألمن الغذائي ، وهي متعددة بدرجة يصعب حصرها يف 

هذا السياق .

ولقد قدمت أهم هذه الصناديق واملؤسسات اإلمنائية التمويلية جمتمعة إىل القطاع الزراعي يف الدول 
متثل   ، دوالر  مليار   22.6 حوالي  مجلته  ما  م    2010 عام  نهاية  وحتى  إنشائها،  تواريخ  منذ  العربية 
القطاعات طوال  الدول)1( ملختلف  %13.5 مما قامت بتقدميه من إسناد مالي أوعون إمنائي هلذه  حنو 
فرتات عملها املتباينة، أي على مدار حنو ستة عقود، ومبعدل سنوي يقدر بنحو 22.12  مليون دوالر 
للدولة الواحدة سنويًا وهو معدل ال يبدو متناسبًا مع االحتياجات املستقبلية لدعم متويل تنمية القطاع 
بذات  ولو  السكانية،  الغذائية  باإلحتياجات  الوفاء  يف  مبهامه  اضطالعه  يف  ليستمر  العربي  الزراعي 
املعدالت الراهنة لالكتفاء الذاتي،  سلع الغذاء الرئيسية، خاصة إذا ما أخذ يف االعتبار املعدالت املطردة 
يف النمو السكاني والتحسن يف الدخول وزيادة الوعي بالتغذية، والتداعيات املتوقعة من التغري املناخي 
واستخدامات الغذاء كوقود حيوي وانعكاساتها السلبية على مستويات اإلنتاج واملتاح لالستهالك من 

السلع الغذائية، وخباصة ذات الفجوة املتنامية يف الدول العربية.

إن تقييم أداء الصناديق واملؤسسات اإلمنائية التمويلية حمل اإلعتبار ليس من بني أهداف هذه الدراسة، 
وال يدخل يف نطاق أعماهلا، ذلك أن اهلدف الرئيسى هلا هو البحث عن آلية  متخصصة لتمويل احتياجات 
التنمية الزراعية العربية املستدامة، وبرامج األمن الغذائي اهلادفة إىل حتسني أوضاع االكتفاء الذاتي 
املهمة  املصادر  بني  من  ستظل  واملؤسسات  الصناديق  هذه  مساهمات  فإن  احلال،  وبطبيعة  املستقبلية. 
قائم  هو  ما  »هل  هو:  املقام  هذا  يف  نفسه  يطرح  الذي  املهم  السؤال  أن  غري  االحتياجات،  تلك  لتمويل 
املنظور الكلي؟ مبعنى آخر  املستدامة كاٍف من  العربية  الزراعية  للتنمية  حاليًا من مصادر متويلية  
هل ما هو متاح يف الوقت الراهن من مصادر يكفي إلمداد القطاع الزراعي والقطاعات األخرى املرتبطة 
 ، املناسبني  واملكان  التوقيت  ويف  املطلوب  بالقدر   أي  املطلوبة،  بالكفاية  التمويلية  باحتياجاتها  به 

وللمجال األمثل أو األنسب، خباصة يف حالة عجز احلكومات عن توفريها«.

ويلزم هنا التأكيد على أن هذه اآللية  اجلاري البحث يف إنشائها ال ولن تعترب بدياًل عن دور احلكومات 
ومساهماتها التنموية، غري أن اخلربة السابقة والدروس املستفادة من املمارسات العملية لتلك الصناديق 
واملؤسسات تشري إىل أهمية وحيوية دور العون واالسناد االمنائي الذي تساهم به املؤسسات والصناديق 
التمويلية العربية واإلقليمية والدولية، وخباصة يف سد الفجوة التمويلية املزمنة اليت تعاني منها غالبية 

الدول العربية الزراعية، وخباصة ذات اإلمكانات املوردية الواعدة.

العربية ، ما عدا سلطنة عمان بالنسبة لبعض املؤسسات.   1 باستثناء دول اخلليج 
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ومما الشك فيه أن هذه الفجوة التمويلية الزراعية سواًء على مستوى املشروعات الكبرية واملتوسطة، 
تزال، وستبقى عنصرًا حاكمًا وحمددًا لتحقيق  الصغري كانت وال  التقليدي  املزارع  أو على مستوى 
معدالت التنمية املستهدفة والالزمة لتجاوز الفجوات األخرى اليت تعاني منها الزراعة العربية، كالفجوة 

التقنية والغذائية واالستثمارية، .... اخل.

إن اإلجابة عن التساؤل املطروح سلفًا تستوجب فحص اإلمكانات املتاحة للمصادر التمويلية القائمة، 
هذا  مضاهاة  ثم  ومن  اإلمكانات،  هذه  من  الغذائي  واألمن  الزراعة  قطاع  عليه  حيصل  الذي  والنصيب 
النصيب املطلق وليس النسيب فيما هو مطلوب توفريه أو تأمينه يف املرحلة القادمة من مصادر متويلية 
ائتمانية تساعد الدول العربية ذات اإلمكانات والفرص الزراعية الواعدة على الوفاء بالتزاماتها الوطنية 
عامليًا،  عليه  املتفق  باملفهوم  العربي  الغذائي  األمن  وحتقيق  الزراعية،  بقطاعاتها  للنهوض  والقومية 

بإعتباره جزءًا ال يتجزأ من األمن الغذائي العاملي.

وتفرض املناقشة املوضوعية واحليادة لقضية كفاية املتاح من مؤسسات متويلية تتبع املسار التارخيي 
جلملة ما حصل عليه قطاع الزراعة واألمن الغذائي من نصيب، واألولوية اليت حُيظى بها هذا القطاع بني 

القطاعات االقتصادية واخلدمية األخرى، وذلك كميًا وليس وصفيًا.

التحليل  الدراسات حول هذا املوضوع، وهي عامة وحمدودة للغاية مل توله حقه من  القول بأن  وميكن 
والتمحيص، مما ساهم يف أن يسود االعتقاد بكفاية تلك املصادر لكل القطاعات على األصعدة 
الزراعية  بالتنمية  واملهتمة  املعنية  الدولية  باملؤسسات  املسؤولني  مناداة  من  بالرغم  العربية،  الرمسية 
عليها  حيصل  اليت  واألنصبة  املوازنات  ومضاعفة  التنمية،  أجندة  إىل  بالزراعة  االهتمام  عودة  بأهمية 
البنك  جمموعة  تتوقع  السياق  هذا  ويف   . الغذائي  األمن  لغايات  وخباصة  واملنح،  اإلئتمان  من  القطاع 
والبنك  للتنمية  الدولية  )املؤسسة  جمموعته  عناصر  بعض  من  املالي  والعون  املساندة  ازدياد  الدولي 
بلغ  من متوسط سنوي  بها  املتصلة  والقطاعات  للزراعة  التمويل(  والتعمري ومؤسسات  لإلنشاء  الدولي 
4.1 مليار دوالر يف السنوات املالية 2006 – 2008م إىل ما بني 6.2 مليار و 8.3 مليار دوالر سنويًا يف 
2010 – 2012م. ومن بني جماالت الرتكيز هلذه املساندة زيادة إنتاجية قطاع  فرتة السنوات املالية 

. Value chains الزراعة والربط بني املزارعني واألسواق وتدعيم سالسل القيمة

ويهتم اجلزء التالي من الدراسة بتحليل الوضع الراهن للصناديق واملؤسسات اإلمنائية التمويلية العربية 
واإلقليمية والدولية ذات املساهمات املالية املقدرة يف التنمية الزراعية العربية املستدامة واألمن الغذائي 
العربي، وذلك من حيث األهداف واملهام، رأس املال وتطوره، تطور الطاقات اإلقراضية واإلئتمانية الكلية، 
واملعونات  واملنح  القروض  من  األمشل  باملفهوم  الزراعي  القطاع  نصيب  القطاعية،  واألولويات  اجملاالت 
املقدمة، التوزيع اجلغرايف للتسهيالت املالية املقدمة للقطاع الزراعي يف الدول العربية، ومن ثم حتليل 
احملصلة الكلية واالستنتاجات، مع اإلشارة إىل عناصر القوة ونقاط القوة والفرص واإلمكانات .ويف 
مبثابة  تعترب  واملؤسسات  الصناديق  هذه  بأن  إليه  اإلشارة  سبقت  ما  على  التأكيد  يلزم  السياق  هذا 
العمود الفقري للتنمية االقتصادية واالجتماعية العربية مبا قدمته، وما ستظل تقدمه من مساهمات 

يف حدود ما يتاح هلا من إمكانات وموارد.
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- الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية:   2

املال: النشأة ورأس   1-2
تأسس الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية  يف 1961/12/31م، برأمسال قدره 50 مليون 
دينار كوييت، تضاعف إىل 100 مليون دينار كوييت بعد عامني. ويف عام 1974م ارتفع رأس مال 
الصندوق إىل مليار دينار كوييت. ومنذ ذلك التاريخ توسع الصندوق يف عملياته لتغطي كل البلدان 
1981م متت زيادة رأس املال لتصل إىل ملياري دينار  النامية، وليس الدول العربية وحدها. ويف مارس 

كوييت، أي ما يعادل حنو 6.8 مليار دوالر1.

وبلغت مساهمات الصندوق الكوييت امللتزم بها يف موارد املؤسسات اإلمنائية حتى 2011/3/31م حنو 
431.081 مليون دينار كوييت، دفع منها 331.764 مليون دينار كوييت . وتتوزع هذه املساهمات 

على املؤسسات اإلمنائية على النحو التالي :

املدفوعامللتزم بهاملؤسسة
169.700169.700الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

14.61614.616املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا
73.41463.006الصندوق اإلفريقي للتنمية

2.0002.000املؤسسة العربية لضمان االستثمار
32.5703.352البنك اإلفريقي للتنمية
35.38735.387مؤسسة التنمية الدولية

16.48815.323الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
13.9532.861برنامج اخلليج لدعم منظمات األمم املتحدة

72.95325.519الربنامج اخلاص ملساعدة الدول اإلفريقية
431.081331.764اجملموع

املصدر :  الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية ، التقرير السنوي )49( ، 2010- 2011م

2-2 اهلدف واألنشطة ونطاق العمليات :
يهدف الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية إىل مساعدة الدول العربية والدول النامية األخرى 

يف تطوير اقتصادياتها. ويقوم الصندوق باألنشطة التالية : 
	 تقديم القروض والنشاطات.

	 تقديم املنح على سبيل املعونة الفنية، وتوفري أنواع املعونات األخرى.
املؤسسات  من  وغريها  واإلقليمية،  الدولية  اإلمنائي  التمويل  مؤسسات  أموال  رؤوس  يف  	 اإلسهام 

اإلمنائية، ومتثيل دولة الكويت فيها.

قطاعات  على  أساسي  بشكل  عملياته  تركزت  فقد  الصندوق،  عمليات  نطاق  إىل  بالنسبة  أما 
الزراعة والري والنقل واإلتصاالت والطاقة والصناعة واملياه والصرف الصحي، ثم إضيفت إليها القطاعات 

االجتماعية لتشمل العمليات التعليمية والصحية.

الدولية )اإلنرتنت( بتاريخ  املنشورة على موقع الصندوق الكوييت على الشبكة  البيانات  3.4 دوالر أمريكي وفق  الدينار الكوييت يعادل   -  1
2012/1/9م  
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2-3 اجلهات املستفيدة: 
جيوز للصندوق الكوييت أن يقدم مساعدته إىل جهات متنوعة، وتشمل هذه اجلهات اآلتي :

	 احلكومات املركزية واإلقليمية واملرافق العامة وغريها من املؤسسات العامة.
التمويل  مؤسسات  األخص  وعلى  احمللية،  أو  اإلقليمية  أو  الدولية  منها  سواًء  التنمية  	 مؤسسات 

اإلمنائي.
	 املؤسسات اليت تضطلع مبشروعات مشرتكة بني عدد من الدول النامية واملنشآت املختلطة واخلاصة 
ذات الشخصية االعتبارية، واليت يكون هلا طابع إمنائي وال يقتصر هدفها على جمرد حتقيق الربح، 

ويشرتط أن تكون هذه املنشآت تابعة لواحدة أو أكثر من الدول النامية وتتمتع جبنسيتها.

2-4 أنواع املســاعدات :
	 القروض املباشرة والكفاالت.

	 التمويل املوازي أو املشرتك مع مؤسسات التمويل اإلمنائي الدولية أو التابعة إلحدي الدول.
الدراسات مبشروعات  تلك  واملالية واالقتصادية سواء تعلقت  الفنية  الدراسات  لتمويل  املنح  	 تقديم 
يسهم الصندوق يف متويلها أو غري ذلك. وتشمل هذه الدراسات جماالت خمتلفة منها األحباث السابقة 
وإعداد  اجلدوي  ودراسات  واملشاريع  االستثمار  فرص  باستقصاء  اخلاصة  واألحباث  االستثمار،  على 

املشاريع للتنفيذ والدراسات القطاعية.
أو  للمشاريع  والقانونية  واالقتصادية  واملالية  الفنية  باجلوانب  يتعلق  فيما  الفنية  املشورة  	 تقديم 

الربامج أو سياسات اإلمناء، أو فيما يتعلق بتقديم املساعدات يف جمال التنمية.
	 املساهمة يف رأمسال وموارد مؤسسات التنمية.

	 املساهمة يف رأمسال املؤسسات املؤهلة لذلك.

وجتدر اإلشارة إىل أن الصندوق ال يقوم بتقديم مساعدات مالية تستهدف دعم امليزانيات العامة أو دعم 
موازين املدفوعات.

2-5 إمجالي أنشطة الصندوق والتوزيع اجلغرايف :

أ ـ القروض :
 50 مدار  على  أي  ثاني(2012،  )كانون  يناير  حتى  إنشائه  منذ  للتنمية  الكوييت  الصندوق  ساهم 
عامًا، بتقديم 806 قرضًا ، بقيمة إمجالية بلغت 4617.227 مليون دينار كوييت، تعادل حنو 15.7 

مليار دوالر ، أي مبعدل 314 مليون دوالر سنويًا، وحوالي 16 قرضًا يف كل عام.
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ويبلغ عدد الدول املستفيدة من هذه القروض 102 دولة موزعة على مناطق العامل على النحو التالي :

النصيب %عدد القروضعدد الدولاملنطقة
1630654.90دول عربية

4025017.07دول إفريقية
1915419.32دول  شرق وجنوب آسيا واحمليط اهلادي

16576.30دول وسط آسيا وأوروبا
11392.41دول أمريكا الالتنية والبحر الكارييب

102806100.00اإلمجالي
 املصدر : -   الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية، التقرير السنوي )49(، 2010 -2011م

                          ـ  بيانات منشورة على موقع الصندوق الكوييت على الشبكة الدولية)اإلنرتنت( بتاريخ 2012/1/9م

ويوضح اجلدول السابق أن الدول العربية قد حظيت بالنصيب األكرب من أنشطة الصندوق الكوييت 
اإلقراضية من حيث القيمة )حوالي 54.9 %( أي حنو 2535 مليون دينار كوييت، وأيضًا من حيث العدد، 
% من إمجالي عدد القروض. كما يالحظ أن أنشطة  حيث حصلت على 306 قرضًا متثل حوالي 38 
الصندوق تغطي 16 دولًة عربيًة من بني 22 دولًة معظمها دول نامية، وذلك وفقًا للهدف من إنشائه وهو 

مساعدة الدول العربية والدول النامية األخرى.

 ب ـ املعونات الفنية واملنح :
قدم الصندوق القروض بشروط ميسرة، حيث تراوحت آجاهلا ما بني 20ـ  28 سنة، وتراوحت فرتة اإلمهال 
)السماح( يف سداد القروض من 3 إىل 6 سنوات، بينما تراوحت أسعار الفائدة على القروض ما بني %5.1 
- 5.3% ، مبا يف ذلك نسبة قدرها 5.0% كمصاريف إدارية، وقد انعكست هذه الشروط على قيمة 

املنح يف عمليات الصندوق، حيث تراوحت ما بني %39.32  - %43.34 .

يناير  حتى  تأسيسه،  منذ  الصندوق  من  املقدمة  واملنح  الفنية  املساعدات  عدد  بلغ   ، أخرى  ناحية  ومن 
)كانون ثاٍن( 2012م حنو 293 معونة/ منحة، بلغت قيمتها اإلمجالية حوالي 88 مليون دينار كوييت، 
الفرتة.  أي ما يعادل حوالي 299.2 مليون دوالر أمريكي، بواقع حنو 6 ماليني دوالر سنويًا خالل تلك 
باملشروعات.  اخلاصة  اجلدوي  دراسات  نفقات  لتغطية  واملنح  املعونات  هذه  من  هام  جزء  خصص  ولقد 
ووفقًا لسياسة الصندوق يتم حتويل املبالغ املنصرفة من معونة إىل قرض يف تلك احلاالت اليت ينجم عن 
. وبناًء عليه  64 معونة/ منحة  املعونة مشروعًا يسهم الصندوق يف متويله، واليت بلغ عددها  استخدام 
229 معونة/ منحة بلغت  إنشائه  الصندوق منذ  اليت قدمها  الفنية واملنح  املساعدات  يصبح صايف عدد 
ما قيمته حوالي 8.4 مليون دينار  أنه قد مت دمج  قيمتها اإلمجالية 79.6 مليون دينار كوييت، مبعنى 

كوييت من املعونات املقدمة مع القروض. 
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ويوضح البيان التالي توزيع هذه املعونات واملنح على مناطق العامل ونصيب كل منطقة منها:

عدد املنحالدول واملؤسسات
القيمة

مليون دينار كوييت
النصيب %

8346.30852.61الدول العربية 
244.1264.69دول شرق وجنوب آسيا واحمليط اهلادي

538.87510.08الدول اإلفريقية 
213.4083.87دول آسيا وأوروبا

60.8750.99دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
4216.05318.24املؤسسات

22979.64590.48جمموع الدول واملؤسسات
648.3819.52مساعدات فنية حتولت إىل قروض

29388.026100.00اجملموع النهائي
 املصدر : - الصندوق الكوييت للتنمية، التقرير السنوي )49(، 2010 – 2011م 

يف  )اإلنرتنت(  الدولية  الشبكة  على  العربية  االقتصادية  للتنمية  الكوييت  الصندوق  موقع   على  منشورة  بيانات   -               
2010/1/9م

واملنح،  املعونات  من  األكرب  بالنصيب  العربية  الدول  حظيت  فقد  للقروض،  بالنسبة  احلال  هو  وكما 
حيث حصلت على حنو 46.3 مليون دينار كوييت متثل حوالي 52.6 % من إمجالي املعونات واملنح 
املقدمة خالل الفرتة منذ اإلنشاء حتى 2012/1/9م، ومبا يعادل حوالي 157.45 مليون دوالر، مبعدل 

يقدر حبوالي 3.15 مليون سنويًا.

2-6 التوزيع القطاعي للقروض :
يوضح البيان التالي توزيع القروض اليت قدمها الصندوق الكوييت منذ إنشائه وحتى 2012/1/9م

عدد القروضالقطاع
 قيمة القروض

مليون دينار كوييت
النصيب  %

القيمةالعدد
3381604.81841.9334.75النقل

118553.5014.6411.99الزراعة
61337.8627.687.32الصناعة

1401228.45717.3726.61الطاقة
78429.7219.689.31املياه والصرف الصحي

14101.1221.742.19االتصاالت
23179.7502.853.89اجتماعي

18134.7892.232.92بنوك التنمية
1647.2361.981.02أخرى

8064617.227100.00100.00اجملموع
يف  )اإلنرتنت(  الدولية  الشبكة  على  العربية  االقتصادية  للتنمية  الكوييت  الصندوق  موقع   على  منشورة  بيانات   : املصدر 

2010/1/9م
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للصندوق  اإلقراضية  األولويات  بني  متقدمة  مرتبة  احتل  الزراعة  قطاع  أن  إىل  السابق  البيان  يشري 
% من إمجالي قيمة القروض املمنوحة ، وحبوالي   12 الثالث بنسبة حوالي  الكوييت، إذ كان ترتيبه 
% من إمجالي عدد القروض، ومن هذه النسب حصل قطاع الزراعة على حنو 553.5 مليون دينار   14.6
1881.9 مليون دوالر أمريكي، ومبعدل سنوي  ما يعادل حوالي  أي  املذكورة،  الفرتة  كوييت خالل 

يبلغ 37.62 مليون دوالر.

أن  يتضح  األخرية  السنوات  يف  قروض  من  الزراعي  القطاع  عليه  حصل  مبا  املتوسط  هذا  ومبقارنة 
نصيب هذا القطاع يشهد تراجعًا متواصاًل، حيث أصبح ميثل حوالي 2.2 % وفقًا لبيانات السنة املالية 
يقل عن نسبة اخلمس من املتوسط العام خالل الفرتة منذ اإلنشاء وحتى نهاية  ما  وهو  2011/2010م، 

مارس )آذار(2011م. 

2-7 نصيب الدول العربية من القروض واملعونات واملنح املقدمة للقطاع الزراعي:
الصندوق  عمل  بداية  من  الفرتة  خالل  العربية  الدول  يف  الزراعة  لقطاع   املقدمة  القروض  عدد  بلغ 
الكوييت حتى 2012/1/9م حنو 56 قرضًا متثل 47.5 % من إمجالي العدد املقدم من الصندوق هلذا 
كوييت،  دينار  مليون   331.98 حوالي  إىل  القروض  هذه  قيمة  وتصل  قرضًا.   118 والبالغ   ، القطاع 
الصندوق  املقدمة من  للقروض  السنوي  املعدل  أمريكي. وبذلك يقدر  مليون دوالر   1128.73 تعادل 
تعادل  كوييت،  دينار  مليون   6.64 حبوالي  الزراعية  اجملاالت  يف  دول(   10( جمتمعة  العربية  للدول 

22.57 مليون دوالر أمريكي.

ومتثل قيمة القروض املقدمة للقطاع الزراعي يف الدول العربية حوالي 13.1 % من مجلة القروض اليت 
2535 مليون دينار كوييت،  اإلشارة حوالي  والبالغة قيمتها كما سبقت  الدول،  حصلت عليها هذه 
الطاقة  قطاعي  بعد  الرتتيب  يف  الثالث  يعــترب  بذلك  وهو  أمريكـــي،  دوالر  مليون   8619 تعادل 
)32.1 %( والنقل )25.1 %( كما هو احلال على املستوى اإلمجالي، مع اختالف ترتيب القطاعني 

األول والثاني.

الصندوق  من  املقدمة  القروض  إمجالي  من  العربية  الدول  من  كل  نصيب   )1-1( رقم  جدول  ويوضح 
ونصيب قطاع الزراعة يف هذه القروض خالل الفرتة منذ إنشائه وحتى 2012/1/9م.

 وتتقدم املغرب الدول العربية اليت حصلت على قروض للقطاع الزراعي من حيث قيمة القروض اليت حصلت 
عليها، وذلك بإمجالي يصل إىل 125.2 مليون دينار كوييت )425.7 مليون دوالر أمريكي(، وهو ما 
يعادل 37.7 % من مجلة ما قدم من قروض للدول العربية هلذا القطاع. وتتوزع بقية القيمة بني الدول 
التسع األخرى بقيم ترتواح ما بني 4.3 إىل 52.0 مليون دينار كوييت )14.62 إىل 176.8مليون دوالر 

أمريكي(. 



آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية  واألمن الغذائي العربي

62إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

جدول رقم )1-1(: اجملموع الرتاكمي للقروض املقدمة للدول العربية ونصيب قطاع الزراعة حتى يناير 
)كانون ثان(2012م .

الدول
إمجالي القروض

القروض املقدمة
األهمية النسبية لقطاع الزراعة

لقروض قطاع 
الزراعة )%( العدد

القيمة
مليون دينار كوييت

العدد
القيمة

مليون دينار كوييت

25176.719523.82513.50األردن

0.00--16143.045البحرين

31139.475730.91822.17تونس

421.88019.00041.13اجلزائر

0.00--46.672جزر القمر

0.00--1240.237جيبوتي

22177.378521.90012.35السودان

28332.914423.8837.17سوريا

429.715213.34544.91الصومال

0.00--26.386العراق

0.00--22164.609سلطنة عمان

0.00--18166.719لبنان

34553.888352.0009.39مصر 

37392.30313125.20131.91املغرب

1688.29824.2894.86موريتانيا

3194.9531427.55829.02اليمن

3062535.19356331.94813.09اجملموع

يف  )اإلنرتنت(  الدولية  الشبكة  على  العربية  االقتصادية  للتنمية  الكوييت  الصندوق  موقع   على  منشورة  بيانات   : املصدر 
2010/1/9م.

وبوجه عام يعكس توزيع القروض على الدول العربية عدم التوافق بني أهمية الدول العربية الزراعية 
ومصر  للسودان  بالنسبة  احلال  هو  كما  املغرب،  باستثناء  الدول،  هذه  عليه  حصلت  الذي  والنصيب 
وسوريا. كما يعكس حقيقة هامة، وهي االخنفاض العام يف معدالت قيمة اإلقراض للقطاع الزراعي 

إذا ما أخذت الفرتة الزمنية يف اإلعتبار )50 عامًا(.

أما بالنسبة للمعونات واملنح املقدمة للدول العربية، واليت بلغ إمجاهلا حوالي 54.3 مليون دينار كوييت، 
فقد بلغ املوجه منها إىل قطاع الزراعة حوالي 1.9 مليون دينار كوييت، أي ما ميثل حنو 3.5 % فقط 
من  كل  تليها  األنصبة،  أعلى  على  وموريتانيا  الصومال  من  كل  حصلت  ولقد  اإلمجالي.  هذا  من 
مصر وسوريا. ويالحظ أن دواًل زراعية كربى مل يكن هلا نصيب من هذه املعونات واملنح مثل املغرب 
الزراعي  الفنية املقدمة للدول العربية، ونصيب القطاع  )1-2( املنح واملساعدات  . ويوضح اجلدول رقم 
منها كإمجالي تراكمي للفرتة منذ إنشاء الصندوق وحتى يوليو/متوز 2010، ونسبة ما ميثله هذا 
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املتحصل عليها لكل دولة، واليت تبدو متباينة بدرجة كبرية، ومبا ال  املعونات  النصيب يف إمجالي 
يتوافق مع ما ميثله القطاع الزراعي من أهمية يف غالبية هذه الدول.

للدول  املقدمة  الفنية  واملعونات  للمنح  الرتاكمي  اجملموع  من  الزراعة  قطاع  نصيب   )2-1( رقم  جدول 
العربية حتى يوليو )متوز( 2010م                                                                                         
                                                                                                                                                     ) دينار كوييت (

الدول
إمجالي املنح 

واملعونات الفنية
املنح واملعونات الفنية 

لقطاع الزراعة
األهمية النسبية %

2504258499871.99األردن

31554933700000.22البحرين

00.00-731629جزر القمر

00.00-236842جيبوتي

3328675649216.97السودان

62500030000016.00سوريا

528947528947100.00الصومال

141735141735100.00سلطنة عمان

00.0-7315430فلسطني

641127500000.78الكويت

3357839999872.98لبنان

10755403000002789مصر 

00.00-1150000املغرب

128565234395026.75موريتانيا

286394263770.22اليمن

5431874119024663.50اجملموع

              املصدر : الصندوق الكوييت للتنمية، التقرير السنوي )48(، 2009 ـ 2010م

3 صندوق أبوظيب للتنمية :

املال : النشأة ورأس   1-3
أنشيء صندوق أبوظيب للتنمية يف منتصف يوليو/ متوز 1971م، برأس مال 8 مليارات درهم إماراتي، 
يف  الصندوق  ويسهم   ، أبوظيب  حكومة  قبل  من  حمكومة  مستقل  كيان  ذات  وطنية  كمؤسسة 
الشقيقة  الدول  العديد من  أبوظيب. وترتكز نشاطاته يف  السياسة اخلارجية حلكومة  أهداف  تنفيذ 
والصديقة اليت تستفيد من القروض امليسرة اليت يقدمها الصندوق لتمويل األنشطة التنموية ، أو من 
مساهماته االستثمارية املباشرة باملشاركة مع القطاع اخلاص يف تلك الدول، أو من املنح والقروض اليت 
تقدمها حكومة أبوظيب  لتنفيذ مشاريع تنموية فيها، حيث يتوىل الصندوق إدارتها يف مقره الرئيسي 

يف مدينة أبوظيب.
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مليار درهم إماراتي، وبوجه عام   6.381 2010م حنو  ويبلغ رأس مال الصندوق املدفوع كما يف عام 
شهد رأس املال املد فوع تطورًا يكاد يكون سنويًا على مدار الفرتة منذ اإلنشاء حتى اآلن.

3-2 األهداف والوسائل :

ترتكز أهداف صندوق أبوظيب للتنمية يف اهلدفني التاليني :
- مساعدة الدول النامية لتحقيق النمو االقتصادي املستدام وتقليل الفقر.

- دعم ومساندة اجلهود اإلقليمية والدولية الرامية إىل حتقيق التنمية االقتصادية يف الدول النامية.
ولتحقيق هذين اهلدفني يتخذ الصندوق الوسائل التالية :

لتمويل	   قروض ميسرة  - يف شكل  االقتصادي  لنموها  - دعمًا  النامية  للدول  املالية  املوارد  تقديم 
مشاريع تنموية فيها.

تأسيس شركات استثمارية واملساهمة يف شركات قائمة بهدف حتقيق التنمية االقتصادية يف	  
رسالته  ملواصلة  ضمانًا  الصندوق  موارد  تعزيز  وكذلك  الشركات،  فيها  تنشأ  اليت  النامية  الدول 

التنموية.
مشاريعها	   يف  املساهمة  بغرض   ، النامية  للدول  أبوظيب  حكومة  من  املقدمة  والقروض  املنح  إدارة 

التنموية، حيث يتابع الصندوق آليات ومراحل تنفيذ تلك املشاريع.

 : 3-3 جماالت العمل واألنشطة 
يرتكز عمل الصندوق على اخلطوات العملية للقضاء على الفقر يف الدول النامية من خالل تقديم 
املساعدات يف شكل قروض ميسرة بهدف متويل مشاريع البنية التحتية مثل مشاريع الكهرباء واملياه 
التقييم  إىل  املشاريع  املستدامة. وختضع هذه  التنمية  لتحقيق  والتعليم  والزراعة  والصحة  واملواصالت 

الفين واالقتصادي، ويتم التأكد من جدواها.
ولضمان استدامة عملياته وتعزيز موارده، يسهم الصندوق يف استثمارات ذات عوائد جمدية ومضمونة 
مع مؤسسات القطاع اخلاص يف الدول النامية . باإلضافة إىل ذلك، يقوم الصندوق بإدارة املنح والقروض 

اليت تقدمها حكومة أبوظيب، حيث يلعب دورًا أساسيًا يف تقييم وتصميم وتنفيذ املشاريع املمولة.
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن أحكام وشروط اإلقراض تعتمد على عدة عوامل يتم تقييمها 
يف فرتة تقديم القرض . وترتاوح نسبة الفائدة ما بني 2 إىل 6 %، وفرتة السداد من 15 إىل 20 سنة، 
مع فرتة مساح من 3 إىل 5 سنوات. وجيب أّن ال تتجاوز قيمة متويل الصندوق عن 50 % من التكلفة 
والضرائب،  الرسوم  مجيع  من  التنموي  القرض  باعفاء  املستفيدة  الدولة  وتلتزم  للمشروع.  التقديرية 

وختضع مجيع طلبات اإلقراض للموافقة من قبل جملس إدارة الصندوق.
ولقد بلغ عدد الدول اليت استفادت من أنشطة الصندوق منذ تأسيسه حتى عام 2010 م حنو 56 دولة 
يف مجيع أحناء العامل، أقيم على أراضيها مشاريع يزيد عددها على 293 مشروعًا ، وبقيمة إمجالية 
ثالثة  القيمة  هذه  وتشمل  أمريكي.)1(  دوالر  مليار   7.384 تعادل  إماراتي،  درهم  مليار   27 تتجاوز 

مكونات رئيسية تتمثل يف اآلتي:
       -  قروض ومنح الصندوق التنموية ، وعددها 207 مشروعًا.

       -  مساهمات واستثمارات الصندوق.
       -  قروض ومنح حكومة أبوظيب ، وعددها 86 مشروعًا. 

2011م. الدوالر األمريكي كما فى يناير/ كانون ثان  3.67 درهم إماراتي مقابل  1 سعر الصرف 
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أبوظيب  وحكومة  الصندوق  التزامات  شاملة  املكونات،  هذه  إمجالي  تطور  التالي  البيان  ويلخص 
الرتاكمية خالل السنوات اخلمس األخرية )2006 ـ 2010م( باملليون درهم إماراتي :

السنة
إمجالي التزامات 
قروض الصندوق

إمجالي التزامات 
منح الصندوق

إمجالي التزامات 
قروض حكومة 

أبوظيب

إمجالي التزامات 
منح حكومة 

أبوظيب

رأس املال 
املدفوع

200611889.74527.472712.125646.872000.00
200711948.55666.503814.025661.624000.00
200811597.77722.474089.493796.826000.00
200912076.22750.593814.0210154.016000.00
201013100.88743.443796.969451.646381.00

 املصدر : صندوق أبوظيب للتنمية، التقرير السنوي 2010م، أبوظيب، 2011م.

 ويالحظ أن منح حكومة أبوظيب قد شهدت طفرة يف عام 2009م، حيث تضاعفت ثالث مرات تقريبًا 
إىل           تصل  بنسبة  اإلمجالية  الصندوق  أنشطة  من  زاد  مما  السابق،  العام  يف  عليه  كانت  مبا  مقارنة 

30 %خالل السنوات اخلمس األخرية من عمله.

التنموية الرتاكمية: 3-4 مشاريع صندوق أبوظيب 

أ- التوزيع اجلغرافـي :

تعد املشاريع التنموية حمور عمل الصندوق، حيث يقوم بتقديم القروض امليسرة إىل حكومات الدول 
العامل، حيث أصبحت  يف دول  للتنمية  أبوظيب  أنشطة صندوق  القطاعات.وتنتشر  خمتلف  يف  النامية 
النحو  املناطق اجلغرافية على  الدول على  2010م. وتتوزع هذه  دولًة كما يف نهاية عام   56 تغطي 

التالي :

عدد الدولاملنطقة
17املنطقة العربية

22إفريقيا
15آسيا

2أخرى
56اإلمجالي

وتستحوذ الدول العربية على حنو ثلثي عدد مشاريع الصندوق التنموية، فيما حتصل هذه الدول على 
هلذه  الصندوق  من  املقدمة  واملنح  القروض  قيمة  بلغت  حيث  املشاريع،  هذه  قيمة  من   %  82.1 حوالي 
الدول خالل الفرتة 1971 - 2010م حوالي 11.362 مليار درهم إماراتي، تعادل حنو 3.1 مليار دوالر 
املستفيدة من  العربية  للدول  79.4 مليون دوالر أمريكي  أمريكي، أي مبعدل سنوي يقدر حبوالي 

قروض ومنح الصندوق جمتمعة.

ويتوزع عدد وقيمة أنشطة الصندوق على بقية مناطق العامل، ويوضح اجلدول رقم )1-3( نصيب هذه 
املناطق فيما قدمه الصندوق من منح وقروض خالل فرتة عمله اليت تقارب أربعة عقود. ويالحظ من هذا 
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اجلدول أن معدل نصيب الدولة من هذه املنح والقروض متفاوت بدرجة كبرية، ويعترب نصيب الدولة يف 
املنطقة العربية هو األعلى، إذ تقدر حبوالي 668.35 مليون درهم إماراتي، مقابل 46.95 مليون درهم 
إماراتي يف إفريقيا، وحوالي 65.8 مليون درهم إماراتي يف آسيا. ويعكس ذلك التوزيع أهمية ونوعية 
املشروعات اليت ميوهلا الصندوق يف املنطقة العربية، كما يفسر ارتفاع األهمية النسبية للقيمة مقارنة 

بنظرياتها للعدد يف املنطقة العربية.

جدول رقم )1-3(:التوزيع اجلغرايف إلمجالي مشاريع الصندوق التنموية الرتاكمية حتى عام 2010م

عدد الدولاملنطقة
قيمة املشاريععدد املشاريع

%مليون درهم%العدد
1713866.71136282.1الدول العربية

224220.310337.5الدول اإلفريقية
152110.19877.1الدول اآلسيوية

262.94623.3الدول األخرى
56207100.013844100.0اجملموع

املصدر : صندوق أبوظيب للتنمية، التقرير السنوي 2010م، أبوظيب 2011م

ب- التوزيع القطاعي:

يعرض اجلدول رقم )1-4( التوزيع القطاعي إلمجالي مشاريع الصندوق التنموية والرتاكمية كما 
2010م ، ومنه يتضح أن مشاريع النقل واملواصالت تستحوذ على النصيب األكرب من  يف نهاية عام 
القروض واملنح اليت قدمها الصندوق خالل فرتة عمله سواء بالنسبة للعدد أو القيمة، ويأتي يف املرتبة 
الثانية قطاع الكهرباء واملياه، ثم قطاع الزراعة والري واستصالح األراضي، ثم قطاع الصناعة والتعدين 

بنسبة متقاربة.أما بقية القطاعات، فتأتي بعد ذلك بنسب أقل بدرجة ملحوظة. 

ويقدر نصيب قطاع الزراعة والري واالستصالح، والذي حُيظى بأولوية متقدمة، كما سبقت اإلشارة 
حبوالي 2.5 مليار درهم إماراتي، تعادل حنو 671 مليون دوالر أمريكي. هذا وقد بلغ عدد املشروعات 
16.9 % من إمجالي عدد املشروعات الرتاكمية اليت موهلا  مشروعًا، متثل حنو   35 يف هذا القطاع 

الصندوق خالل الفرتة حمل االعتبار.
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جدول رقم )1-4(:التوزيع القطاعي إلمجالي مشاريع الصندوق التنموية الرتاكمية حتى عام 2010م

) مليون درهم إماراتي (

القطاع
قيمة املشاريععدد املشاريع

%القيمة%العدد
3516.9246217.8الزراعة والري واستصالح األراضي

4521.8278020.1الكهرباء واملياه
178.210447.5اإلسكان

4622.2376627.2النقل واملواصالت
3014.5203814.7الصناعة والتعدين

178.26484.7اخلدمات االجتماعية والصحية
178.211068.0األخرى

207100.013844100.0اجملموع
املصدر : صندوق أبوظيب للتنمية، التقرير السنوي 2010م، أبوظيب، 2011م.

3-5 مساهمات واستثمارات صندوق أبو ظيب: 
يساهم ويستثمر صندوق أبوظيب للتنمية يف 13 شركًة بقيمة تقدر حبوالي 895.92 مليون درهم 

إماراتي. وقد إخنرطت هذه الشركات يف عدد من القطاعات ، كما يوضحها البيان التالي :

القطاعاسم الشركةالدولةم
نسبة متلك 
الصندوق%

100القابضةشركة أبوظيب للتنمية السودان1
82.82القابضةشركة رباباملغرب2
84.28السياحةشركة ابوظيب لالستثمارات السياحيةمصر3
60القابضةشركة اإلمارات وبنجالديش لالستثماربنجالديش4

املغرب5
للصيد  واإلمارات  املغرب  احتاد  شركة 

البحري)1(
40الزراعة والثروة السمكية

24الزراعة والثروة السمكيةمزارع العني لإلنتاج احليواني )2(اإلمارات6
33.71السياحةشركة دملا لالستثمارات السياحيةاملغرب7

تونس8
لسوسة  والتنمية  الدراسات  شركة 

الشمالية
32.31السياحة

17السياحةشركة النخيل للمغرب واإلماراتاملغرب9
15الصناعةشركة أمسنت ريسوتُعمان10
7.5العقاراتشركة مركز املؤمترات النمساويالنمسا11
5.39الصناعةشركة أمسنت املغرباملغرب12
9.3السياراتالشبكة التونسية للسيارات واخلدماتتونس13

م )2(  عام 1981( 1) عام 1989م   
املصدر : صندوق أبوظيب للتنمية، التقرير السنوي 2010م، أبوظيب ، 2011م.
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ويشري البيان السابق إىل أن نصيب قطاع الزراعة والثروة السمكية يف مساهمات واستثمارات اختصر 
على مشروعني من بني 13 شركة مت تأسيسهما عامي 1989،1981م. 

القطاعات  على  الرتاكمية  واالستثمارات  املساهمات  هذه  قيمة  توزيع   )5-1( رقم  اجلدول  ويوضح 
تبلغ  4.5 % من اإلمجالي، حيث  السمكية حبوالي  والثروة  الزراعة  املذكورة. ويقدر نصيب قطاع 
دوالر  مليون   10.94 حوالي  يعادل  ما  أي  إماراتي،  درهم  مليون   40.14 حنو  املشروعني  هذين  قيمة 
كما هو وارد يف البيان السابق   % 24 أمريكي. ومتثل نسبة مساهمة الصندوق فيهما 40 %، 

كمساهمات واستثمارات الصندوق.

جدول رقم )1-5( : التوزيع القطاعي إلمجالي مساهمات واستثمارات الصندوق الرتاكمية حتى 2010م

) باملليون درهم إماراتي (
النسبة املئوية للقيمة %قيمة املشاريعالعددالقطاع

3216.7224.2الشركات القابضة
4300.5933.5السياحة
2176.9419.8الصناعة

240.144.5الزراعة والثروة السمكية
180.068.9السيارات
181.479.1العقارات
13895.92100.0اجملموع

   املصدر : صندوق أبوظيب للتنمية، التقرير السنوي 2010م، أبوظيب، 2011م.

3-6 قروض ومنح حكومة أبوظيب:
بطبيعة احلال، متثل املنح اجلزء األكرب من مجلة ما تقدمه حكومة أبوظيب من قروض ومنح إىل دول 
العامل من خالل الصندوق، حيث متثل املنح حنو 71.3 %، مقابل حوالي 5.4 % لنظريتها اليت يقدمها 

الصندوق.

ولقد بلغ العدد اإلمجالي الرتاكمي ملشاريع حكومة أبوظيب التنموية 86 مشروعًا، مشلت عددًا من 
الدول العربية واإلفريقية واآلسيوية ودول يف مناطق أخرى من العامل. ويقدر إمجالي قيمة ما قدم هلذه 
إماراتي يف  9.452 مليار درهم  إماراتي، منها حوالي  13.248 مليار درهم  الدول من قروض ومنح حنو 

صورة منح لتنفيذ مشروعات تنموية يف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية.

  أ- التوزيع اجلغرافـي :

كما هو احلال بالنسبة لصندوق أبوظيب للتنمية، والذي يتوىل مسؤولية إدارة املنح والقروض املقدمة 
من حكومة أبوظيب للدول النامية، فقد استحوذت الدول العربية على النصيب األكرب من مجلة منح 
10.2 مليار درهم إماراتي، إلقامة عدد  وقروض حكومة أبوظيب الرتاكمية، حيث حصلت على حنو 
وحوالي  والقروض،  املنح  قيمة  من   %  76.6 حوالي  على  حصلت  أنها  أي  أراضيها،  على  مشروعًا   61
الصندوق  خالل  من  أبوظيب  حكومة  قدمته  ملا  السنوي  املعدل  فإن  لذلك،  ووفقًا  عددها.  من   %  84.5
للدول العربية املستفيدة جمتمعة يبلغ حوالي 260.3 مليون درهم إماراتي، تعادل 70.9 مليون دوالر 

أمريكي سنويًا.
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وتأتي الدول اآلسيوية يف املكانة الثانية، تليها الدول اإلفريقية بنسب يوضحها اجلدول رقم )1-6( الذي 
يعرض التوزيع اجلغرايف إلمجالي عدد وقيمة مشاريع حكومة أبوظيب الرتاكمية التنموية املقدمة 

خالل الفرتة 1971 – 2010م.

جدول رقم )1-6( التوزيع اجلغرايف إلمجالي مشاريع حكومة أبوظيب )القروض واملنح( الرتاكمية 
التنموية حتى عام 2010م 

                                                                 ) القيمة:  باملليون درهم إماراتي(

عدد املشاريعاملنطقة
اجملموع الكليإمجالي املنحإمجالي القروض

%القيمة%القيمة%القيمة
61320984.5694273.51015176.6الدول العربية

1158415.43693.99537.2الدول اإلفريقية
1340.1210322.2210715.9الدول اآلسيوية

100.0370.4370.3الدول األخرى
863797100.09451100.013248100.0اإلمجالي

املصدر : صندوق أبوظيب للتنمية، التقرير السنوي 2010 م، أبوظيب، 2011م.

ب- التوزيع القطاعي:

حتصل القطاعات األخرى غري املصنفة منفردة على أعلى نصيب من القروض واملنح اليت تقدمها حكومة 
أبوظيب للدول النامية من خالل الصندوق، حيث متثل ما يقرب من الثلث )29.6 %( . وتأتي قطاعات 
البنية التحتية جمتمعة فى املرتبة التالية، ويف مقدمتها اإلسكان، ثم النقل واملواصالت والتخزين، ثم 
تأتي الكهرباء واملياه يف ذيل القائمة. وحتصل هذه القطاعات جمتمعة على حوالي 40 % من إمجالي 
قيمة القروض واملنح. أما القطاعات اخلدمية واملتمثلة يف اخلدمات االجتماعية والصحية فقد حصلت 

على ما نسبته 10.9 % من هذا اإلمجالي، وهذا ما يوضحه اجلدول رقم )7-1(.

جدول رقم )1-7( : التوزيع القطاعي إلمجالي مشاريع حكومة أبوظيب للتنمية الرتاكمية حتى 
2010م                                                                                    

 ) القيمة:  باملليون درهم إماراتي(

القطاع
قيمة التمويلعدد املشاريع

%القيمة%العدد
910.512219.2الزراعة والري واستصالح األراضي

55.86685.1الكهرباء واملياه

1416.3275220.8اإلسكان

1315.1189514.3النقل واملواصالت والتخزين

67.0134210.1الصناعة والتعدين

2326.7144810.9اخلدمات االجتماعية والصحية

1618.6392229.6أخرى

86100.013248100.0اجملموع
        املصدر : صندوق أبوظيب للتنمية، التقرير السنوي 2010م، أبوظيب، 2011 م.



آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية  واألمن الغذائي العربي

70إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

وبالنسبة لقطاع الزراعة والري واستصالح األراضي فيأتي يف مرتبة متأخرة )قبل األخرية( بنسبة تقدر 
حوالي  أبوظيب  حكومة  من  املقدمة  واملنح  القروض  من  نصيبه  بلغ  حيث  القيمة،  من   %  9.2 حبوالي 
1.221 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل حوالي 332.7 مليون دوالر أمريكي. ولقد غطى هذا املبلغ    9 

مشروعات على مدار الفرتة 1991 ـ 2010م، أي بواقع حوالي 37 مليون دوالر للمشروع الواحد.

وبذلك تبلغ مجلة ما حصل عليه قطاع الزراعة والري واستصالح األراضي مما قدمه كل من صندوق 
مناطق  خمتلف  يف  مشروعًا   44 إلقامة  إماراتي  درهم  مليار   3.683 أبوظيب  وحكومة  للتنمية  أبوظيب 
العامل املستفيدة من القروض واملنح املقدمة منهما، أي بواقع 83.7 مليون درهم إماراتي للمشروع، تعادل 

حنو 22.8 مليون دوالر للمشروع الواحد يف املتوسط.

أما بالنسبة للمعدل السنوي جلملة القروض واملنح املقدمة لقطاع الزراعة والري واالستصالح من الصندوق 
واحلكومة فيقدر حبوالي 94.4 مليون درهم إماراتي، تعادل حوالي 25.7 مليون دوالر أمريكي سنويًا 

جلميع الدول املستفيدة منهما على مدار الفرتة 1971 – 2010م.

3-7 نصيب قطاع الزراعة يف الدول العربية املستفيدة من إمجالي القروض واملنح 1:
تعطي البيانات الواردة يف اجلدول رقم )1-8( مؤشرات أولية عن األهمية النسبية لكل من الدول العربية 
املستفيدة يف مجلة القروض واملنح اليت قدمها كل من صندوق أبوظيب للتنمية وحكومة أبوظيب معًا، 
الزراعة والري واستصالح األراضي من هذه اجلملة إلقامة مشروعات بهذه الدول  ومِلا حصل عليه قطاع 

العربية.

الدولية  الشبكة  على  للتنمية  أبوظيب  لصندوق  اإللكرتوني  املوقع  على  املنشورة  للبيانات  ووفقًا 
)اإلنرتنت( يف نهاية يناير/كانون ثاٍن 2012م، يبلغ العدد اإلمجالي للمشروعات 257 مشروعًا يف كل 
الدول وخمتلف القطاعات ومجيع األوضاع التنفيذية )جديد- منتهي- حتت التنفيذ( ومن كل األنواع 
)منحة ـ قرض( وبواسطة كل من حكومة أبوظيب أو صندوق أبوظيب للتنمية. ويبلغ عدد املشروعات 
وفق هذا اإلمجالي 180 مشروعًا، منها 31 مشروعًا متثل نصيب قطاع الزراعة والري واستصالح األراضي 

من هذا اإلمجالي. 

ويستخلص من توزيع هذه املشروعات على الدول العربية النتائج التالية: 

أبوظيب من خالل  أبوظيب وحكومة  املستفيدة مما قدمه كل من صندوق  العربية  الدول  أن عدد   -  1
أو منح ملشروعات  اليت حصلت على قروض و/  17 دولًة، إحدى عشرة دولة فقط منها هي  الصندوق 

زراعية.

2 -  أن عدد املشروعات يف الدول العربية املمولة من الصندوق و/ أو حكومة أبوظيب ميثل حوالي 70 % 
من مجلة املشروعات )جديدة ـ منتهية ـ حتت التنفيذ(، وهي نسبة مرتفعة مقارنة باألهمية النسبية 
لعدد الدول العربية يف العدد الكلي للدول املستفيدة )30.4 %(، مما يشري إىل األولوية اليت يعطيها 

الصندوق للدول العربية يف اإلقراض واملنح.

اليت قدمت خالهلا  الزمنية  - وبوجه عام مقارنة بالفرتة  للغاية   الزراعية حمدود  أن عدد املشروعات   -  3

الدول كل على حده، ويقتصر ما هو متاح على إعداد هذه املشروعات، كما ال تتطابق  1 ال تتوافر بيانات منشورة عن قيمة املشاريع املقامة يف 
األعداد على املستوى اإلمجالي بني ما هي منشورة بالتقرير السنوي لعام 2010م، وما هو متاح على املوقع اإللكرتوني للصندوق يف يناير/ كانون 

ثاٍن 2012م. 
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القروض واملنح )حنو أربعة عقود( -  حيث يبلغ حدها األقصي 7 مشروعات، كما هو احلال بالنسبة 
لليمن، وهي من الدول العربية األقل منوًا، وذلك على الرغم من ارتفاع أهمية القطاع الزراعي.

الدول  إىل  أبوظيب  وحكومة  الصندوق  من  املمولة  املشروعات  عدد  إمجالي   :  )8-1( رقم  جدول 
العربية وعدد مشروعات قطاع الزراعة حتى يناير/ كانون ثاٍن 2012م.

الدول
إمجالي

القروض واملنح )1(
القروض واملنح

األهمية النسبية لقروض لقطاع الزراعة)2(
ومنح قطاع الزراعة

%عدد%عدد
116.126.518.2األردن

--137.20اإلمارات

137.213.27.7البحرين

126.739.725.0تونس

63.313.216.7اجلزائر

--42.20جيبوتي

126.7412.933.3السودان

116.113.29.1سوريا

--21.10الصومال

158.313.26.7سلطنة عمان

--10.60فلسطني

--31.70القمر

--84.50لبنان

158.3412.926.7مصر

2715.0516.118.5املغرب

63.326.533.3موريتانيا

2111.7722.633.3اليمن

180100.031100.017.1اجملموع
( 1) تشمل الزراعة والري وإستصالح األرضي.

تشمل املشروعات اجلديدة وحتت التنفيذ واملنتهية. (2 )
املصدر : صندوق أبوظيب للتنمية، املوقع اإللكرتوني على الشبكة الدولية )اإلنرتنت( ، يناير/ كانون  الثاني  2012 م 

1 - إن توزيع املنح والقروض على الدول العربية ال يعكس غطاًء أو معيارًا يتسق مع واقع املشروعات، 
 37( أراضيها  على  مشروعات  إلقامة  واملنح  القروض  من  عددًا  أكرب  على  املغرب  حصلت  حيث 
مشروعًا(، وهي ليست الدولة األكثر كثافة سكانية أو األقل منوًا أو األعلى إمكانات تنموية 

قطاعية، تليها اليمن، ثم سلطنة عمان ومصر.

وباإلستناد إىل معدالت القروض واملنح املقدمة للمشروعات الزراعية كمتوسط عام، ميكن بالقياس 
تقدير املبالغ اليت حصلت عليها نظريتها املقامة يف الدول العربية، حيث تقدر حبوالي 706.8 مليون دوالر 
هلذه الدول جمتمعة، أي بواقع 64.25 مليون دوالر للدولة يف املتوسط خـالل الفرتة 1971- 2010 م .
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- الصندوق السعودي للتنمية :  4

النشأة ورأس املال:  1-4
تأسس الصندوق السعودي للتنمية يف 1394/8/14هـ املوافق 1974/9/1م، كمؤسسة عامة تتوىل 
تنفيذ سياسة حكومة اململكة العربية السعودية الرامية ملساعدة الدول النامية. ولقد بدأ الصندوق 
أعماله بتاريخ 1395/2/18هـ املوافق 1975/3/1م. ويتمتع الصندوق بشخصية معنوية وذمة مالية 

مستقلة، وله جملس إدارة، ويتوىل نائب رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب السلطة التنفيذية.

العربية  اململكة  حكومة  من  مقدم  سعودي  ريال  10مليارات  قدره  مال  برأس  نشاطه  الصندوق  بدأ 
السعودية، ومتت زيادته على ثالث مراحل ليصبح 31 مليار ريال سعودي.

الرئيسة: 4-2 األهداف 
يتمثل اهلدف الرئيسي للصندوق يف املساهمة يف متويل املشاريع اإلمنائية يف الدول النامية عن طريق 
منح القروض لتلك الدول، ودعم الصادرات الوطنية السعودية، غري النفطية عن طريق متويل الصادرات 

وضمانها.

4-3 جماالت النشاط ونطاق العمل :
ميارس الصندوق نشاطني رئيسيني أحدهما غري حمدد جغرافيًا، واآلخر وطين يقتصر على اململكة 

العربية السعودية، وعلى النحو التالي:

أ - متويل املشروعات اإلمنائية :
املشروعات عن طريق تقديم قروض ميسرة، ونشاطه غري حمدد من  الصندوق يف هذه  وتتم مساهمة 
املشاريع  متويل  يف  للمساهمة  النامية  الدول  حكومات  مع  مباشرة  يتعامل  وهو  اجلغرافية،  الناحية 

اإلمنائية ذات األولوية، ويعطي الصندوق األولوية للدول األقل منوًا وذات الدخل املنخفض.

ويتم تقديم القروض اإلمنائية وفق قواعد أساسية تراعي الشروط التالية :

•ثبوت اجلدوي االقتصادية أو اإلجتماعية للمشروع املطلوب متويله من الصندوق. 	
•أن يتم دفع مبلغ القرض وإسرتداده بالريال السعودي. 	

من   • 	%  50 ونسبة   ، الصندوق  مال  رأس  من   %  5 نسبة  مشروع  ألي  القرض  مبلغ  يتجاوز  ال  أن 
التكلفة اإلمجالية للمشروع املقرتض له.

مال  رأس  من   • 	%  10 نسبة  واحد  آن  يف  بلد  ألي  املمنوحة  القروض  جمموع  يتجاوز  أن  جيوز  ال 
الصندوق.

•
ب - متويل وضمان الصادرات :

هو نشاط بدأ يف 1419/12/26 هـ املوافق 1999/4/12م ، ويقوم الصندوق من خالله مبهمة متويل 
وضمان الصادرات الوطنية غري النفطية  ، ويقتصر على اململكة العربية السعودية.
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التنموي الرتاكمي للصندوق : النشاط   4-4
عام  يف  نشاطه  بداية  منذ  للتنمية  السعودي  الصندوق  وقعها  اليت  القروض  اتفاقيات  عدد  بلغ 
اتفاقية قرض   489 مجلته  ما  )2010م(  1432هـ   /1491 نهاية  )1975م( وحتى  1395/1394هـ 
خصصت لتمويل 472 مشروعًا إمنائيًا وبرناجمًا اقتصاديًا، ساهم الصندوق يف متويلها مببلغ إمجالي 

تراكمي قدره حوالي 33.259 مليار ريال سعودي، تعادل حنو 8.87 مليار دوالر أمريكي1.

القيمة )مليون ريال(العددالنشاط
44632521.4املشاريع

26737.6الربامج

47233259.0اإلمجالي

التوزيع اجلغرايف للقروض الرتاكمية :  5-4

استفاد من القروض اليت قدمها الصندوق السعودي للتنمية على مدار فرتة عمله )1975 – 2010م( 
عدد كبري من الدول النامية يف خمتلف أحناء العامل بلغ 77 دولة. ويوضح اجلدول رقم )1-9( توزيع 
هذه الدول على مناطق العامل اجلغرافية، حيث تقع 43 دولة يف أفريقيا، 27 دولًة يف آسيا، 7 دول يف 
مناطق أخرى.  وتستحوذ آسيا على النصيب األكرب من مبالغ القروض، على الرغم من أن عدد القروض 
املقدمة هلا تقل عن تلك املقدمة للدول اإلفريقية. وقد يفسر ذلك بطبيعة املشروعات والربامج املمولة 
يف كل منهما وجماالتها التنموية. كما سيتضح من التوزيع القطاعي واجلغرايف لقروض الصندوق 

الرتاكمي والوارد باجلدول رقم )9-1(.

جدول رقم )1-9(: التوزيع اجلغرايف لقروض الصندوق السعودى للتنمية الرتاكمية خالل الفرتة 
1395/1394-1432/1431هـ )1975-2010م(.

املناطق
عدد 
الدول

إمجالي املشاريع والربامجالربامجاملشاريع

اإلمجالي %املبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدد
4324915192.7423383.0927215576.0346.8إفريقيا

2718816816.632242.0219017058.6551.3آسيا
مناطق 

أخرى
79511.811112.5010624.311.9

47233258.99100.0*7744632521.1826737.61اإلمجالي
* يبلغ عدد اتفاقيات القروض املوقعة 489 إتفاقية، ويعزى السبب يف اختالف عدد املشاريع والربامج عن القروض املوقعة إىل حصول 

عدد من املشاريع على أكثر من قرض.
املصدر : الصندوق السعودي للتنمية، التقرير السنوي 1432/1431هـ )2010م( ، الرياض .

التوزيع القطاعي للقروض الرتاكمية :  6-4
تغطي القروض اليت يقدمها الصندوق قائمة كبرية من القطاعات االقتصادية واالجتماعية، وتتفاوت 
األهمية النسبية هلذه القطاعات وفقًا لألولويات اإلقراضية اليت حتددها الدول املستفيدة، وخباصة الدول 

2012/2/14م 3.75 ريال سعودي وفقًا لألسعار بتاريخ  1  سعر الصرف للدوالر 
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النامية اليت يهتم بها الصندوق. ويعرض اجلدول رقم )1-10( توزيع القروض الرتاكمية على القطاعات 
الرئيسية والفرعية، ومنه يستخلص النتائج التالية :

جدول رقم )1-10(: التوزيع القطاعي لقروض الصندوق السعودي للتنمية الرتاكمية خالل الفرتة 
– 2010م(. 1432/1431هـ )1975  ـ   1395/1394

القطاع
اإلمجالي

%
من اإلمجالي عدد املشاريع 

والربامج
املبلغ

باملليون ريال

أـ النقل واإلتصاالت :

النقل 1 -1539802.8029.47
1016174.6518.57	 الطرق

151635.964.92	 السكك احلديدية
211600.454.81	 املواني البحرية

16391.741.17	 املطارات
االتصاالت 2 -6276.6200.83

15910079.430.30جمموع فرعي للنقل واالتصاالت
805244.5415.77ب ـ الزراعة

516780.3520.39جـ الطاقة
د ـ البنية االجتماعية

املياه والصرف الصحي 1 -342110.016.34
التعليم 2 -532871.428.63
الصحة 3 -322014.566.06

اإلسكان والتنمية احلضرية 4 -191058.743.18
1388054.7324.22جمموع فرعي البنية اإلجتماعية

181942.605.84هـ الصناعة والتعدين
261157.353.48وـ القطاعات األخرى

47233258.99100.00اإلمجالي
املصدر : الصندوق السعودي للتنمية، التقرير السنوي 1432/1431هـ )2010م( ، الرياض .

	 إن قطاع النقل منفرد، وهو من بني العناصر الرئيسية للبنية التحتية االقتصادية - حيتل مكان 
البنية  قطاع  يليه  2010م،   –1995 الفرتة  خالل  القروض  مبالغ  من   %  29.5 بنسبة  الصدارة 
القطاعات  20.4 %. ومن بني  الطاقة بنسبة  ثم قطاع   ،% 24.2 االجتماعية ككل بنسبة 

املؤخرة قطاع الصناعة والتعدين، والذي ال حيظى يف الدول النامية بأولوية متقدمة.
إن قطاع الزراعة بوجه عام حيصل على نصيب كبري نسبيًا يقدر حبوالي 15.8 %	  من إمجالي 
القروض الرتاكمية، غري أن ترتيبه يف األولوية يأتي متأخرًا مقارنة بالقطاعات الرئيسية األخرى. 
ويقدر مجلة ما حصل عليه هذا القطاع احليوي يف الدول النامية حبوالي 5.244 مليار ريال سعودي 
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على مدار 36 عامًا، أي ما يعادل حنو 1.4 مليار دوالر أمريكي وذلك لتمويل 80 مشروعًا، أي 
مبعدل يقدر حبوالي 17.5 مليون دوالر للمشروع الواحد.

إن املبلغ املقدم للتمويل يقدر حبوالي 18.8	  مليون دوالر أمريكي للمشروع الواحد كمتوسط 
الطاقة  قطاع  مشروعات  متوسط  عن  كثريًا  ويقل  الزراعي،  القطاع  يف  نظريه  يفوق  وهو  عام، 
اليت  واملبالغ  لألعداد  النسبية  األهمية  بني  فيما  االختالف  يفسر  التفاوت  هذا  النصف(،  )حوالي 

حصلت عليها القطاعات املختلفة.

وبطبيعة احلال، فإن التوزيع القطاعي للقروض املقدمة من الصندوق السعودي خيتلف فيما بني املناطق 
اجلغرافية، وفيما يلي بيان بهذا التوزيع القطاعي واجلغرايف للقروض الرتاكمية :

القطاع
مناطق أخرىآسياإفريقيا

املبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدد

934550.68625353.7441750.00النقل واالتصاالت 

--623779.23181465.31الزراعة

151693.48354975.811111.06الطاقة

703703.84644125.144225.75البنية االجتماعية

--121277.216665.39الصناعة والتعدين

20571.595473.261112.50القطاعات األخرى

27215576.0319017058.6510624.31اإلمجالي
 املصدر : الصندوق السعودي للتنمية، التقرير السنوي 1432/1431هـ )2010م( ، الرياض.

الرتتيب(  يف  )الثاني  متقدمة  بأولوية  حيظى  إفريقيا  يف  الزراعة  قطاع  أن  التوزيع  هذا  من  ويالحظ   
مقارنة باملناطق األخرى، إذا حصل على حوالي 24.3 % من املبالغ املقدمة لتمويل املشــروعات مقابل 
بذلك يلي قطاع  ، وهو  زراعية  أية قروض  املتبقية على  املناطق  آسيا، ومل حتصل  8 % يف  حـــوالي 

النقل مباشرة.
والبنية  النقل  لقطاع  إضافة  آسيا،  دول  يف  متقدمة  أولوية  حيتل  الطاقة  قطاع  أن  يالحظ  كما 
االجتماعية، وهو ما يفسر ارتفاع متوسط املبالغ اليت حتصل عليها املشروعات يف هذه املنطقة مقارنة 

بنظريه يف إفريقيا كما سبقت اإلشارة إىل ذلك.

4-7 نصيب الدول العربية يف القروض الرتاكمية اإلمجالية والزراعية:

إمجالي عدد القروض الرتاكمية:
يبلغ عدد الدول العربية املستفيدة من القروض الرتاكمية اليت قدمها الصندوق السعودي للتنمية على 
مدار فرتة عمله 15 دولة. ولقد حصلت هذه الدول جمتمعة على 198 قرضًا، متثل حوالي 42 % من 
16.4 مليار ريال سعودي تعادل حوالي  جمموع القروض الرتاكمية ، وتبلغ قيمة تلك القروض حنو 

4.37 مليار دوالر أمريكي.
ويتسق توزيع هذه القروض على الدول العربية إىل حد ما مع سياسة الصندوق بإعطاء األولوية للدول 
السودان،  العربية األقل منوًا يليها  الدول  باعتبارها من بني  الدول  اليمن يف مقدمة  النامية، حيث يأتي 
وفيما عدا ذلك ال يعكس التوزيع نوعًا من االرتباط بني درجة النمو االقتصادي والقروض اليت حصلت 

عليها الدول، باستثناء بعض الدول ذات املوارد املالية والطبيعية احملدودة .
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 124.8( سعودي  ريال  مليون   468.2 حبوالي  جمتمعة  العربية  للدول  السنوي  اإلقراض  معدل  ويقدر 
مليون دوالر أمريكي(، فيما يقدر معدل اإلقراض للمشروع الواحد حبوالي 82.8 مليون ريال سعودي 

يف املتوسط )22.1 مليون دوالر أمريكي(.

قروض قطاع الزراعة الرتاكمية:
الزراعية  الدول  بعض  من  ختلو  فقط  عربية  دولة   11 على  الزراعي  للقطاع  املقدمة  القروض  تقتصر 
تبلغ  بقيمة  قرضًا   36 على  جمتمعة  الدول  هذه  حصلت  ولقد  عمان،  وسلطنة  سوريا  مثل  الرئيسية 
حوالي 2.659 مليار ريال سعودي )حنو 709 مليون دوالر أمريكي(. وترتكز هذه القروض يف كل من 

السودان واملغرب ومصر واجلزائر وتونس والصومال، ومجيعها دول زراعية مهمة ولو بدرجات متفاوتة.

الدول  يف  الزراعي  للقطاع  املقدمة  القروض  ملبالغ  النسبية  األهمية  أيضًا   )11-1( رقم  اجلدول  ويوضح 
العربية، واليت تتفاوت بدرجة ملحوظة، حيث ترتاوح ما بني 95 % وحنو 1 % يف الدول اليت حصلت على 

هذه القروض، وتتسق هذه األهمية مع أهمية القطاع الزراعي يف هذه الدول بصورة واضحة.

جدول رقم )1-11(: نصيب الدول العربية من إمجالي القروض وقروض القطاع الزراعي الرتاكمية 
املقدمة من الصندوق السعودي للتنمية خالل الفرتة 1395/1394هـ– 1432/1431 

هـ )1975–2010م(.

الدولة
إمجالي القروض

قروض
قطاع الزراعة )1(

الرتكيز القطري ملبالغ 
األهمية القروض

النسبية ملبالغ 
قروض الزراعة العدد

املبلغ
مليون ريال

العدد
املبلغ

مليون ريال
اإلمجالي 

%
قطاع 

الزراعة %

181183.63112.707.20.51.1األردن
--3.8--6623.76البحرين 

201371.555306.978.411.622.4تونس 
181408.094357.008.613.425.4اجلزائر 

7232.73115.001.40.66.4جيبوتي 
181943.158573.7611.921.629.5السودان 

--11.8--131928.85سوريا

4352.593317.292.111.990.0الصومال 
--1.7--5274.17سلطنة عمان 

--0.3--244.00جزر القمر

211020.00137.56.21.43.7لبنان 
121362.533378.648.314.227.8مصر 

191483.005455.429.017.130.7املغرب 
111017.352119.106.24.511.7موريتانيا 

242140.09385.2913.13.24.0اليمن 
19816385.49362658.67100.0100.016.2اإلمجالي 

تشمل القروض املقدمة إلقامة السدود ومشاريع الري ومصانع السكر والتنمية الريفية. (1 )
املصدر: الصندوق السعودي للتنمية ، التقرير السنوي 1432/1431 هـ)2010( م ، الرياض.
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 ومن واقع البيانات الواردة يف اجلدول املذكور، فإن املعدل السنوي إلقراض القطاع الزراعي خالل الفرتة 
1975 – 2010 يقدر حبوالي 76 مليون ريال سعودي، تعادل 20.3 مليون دوالر أمريكي، أما معدل 
اإلقراض للمشروع الزراعي فيقدر حبوالي 73.85 مليون ريال سعودي يف املتوسط )19.7 مليون دوالر 

أمريكي( ويعترب هذا املعدل منخفضًا نسبيًا مقارنة باملتوسط العام إلمجالي القروض.

التمويل املشرتك الرتاكمي:  8-4
 /  1394 الفرتة  خالل  للتنمية  السعودي  الصندوق  مع  التمويل  يف  املشاركة  اجلهات  قائمة  تضم 
1395هـ – 1432/1431هـ )1975- 2010م( عددُا كبريًا من املؤسسات والصناديق والوكاالت 

والبنوك والربامج اإلمنائية والتمويلية العربية واإلقليمية والدولية.

 ويعرض البيان التالي هذه اجلهات:

	 الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي

	 بنك التسليف اإليطالي 

	 البنك اليوغساليف للتعاون االقتصادي 	 صندوق أبو ظيب للتنمية 
	 بنك التنمية اإلفريقي	 الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية 

	 البنك اإلسالمي للتنمية	 الصندوق العراقي للتنمية اخلارجية 
	 صندوق التعاون االقتصادي ملا وراء البحار 

)اليابان( 
	 البنك اآلسيوي للتنمية 

	 بنك التنمية الكارييب	 صندوق املساعدات والتعاون الفرنسي 
	 بنك التنمية لألمريكتني 	 صندوق التصنيع يف الدول النامية )الدمنارك(

	 بنك غرب إفريقيا للتنمية 	 صندوق التنمية اإلفريقي 
	 الصندوق احليوي لتنمية االحتاد االقتصادي 

لدول غرب إفريقيا 
	 بنك التنمية لدول غرب إفريقيا 

الوسطى

	 بنك شرق وجنوب إفريقيا للتجارة 	 صندوق األوبك للتنمية الدولية 
والتنمية 

	 بنك انسكليدا االسكندنايف	 الصندوق األوروبي للتنمية 
	 بنك االستثمار األوروبي	 صندوق النقد الدولي 

	 البنك الدولي لإلنشاء والتعمري 	 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

	 املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف 	 املساعدات الربيطانية ملا وراء البحار
إفريقيا

	 مؤسسة تنمية دول الكومنولث 	 الوكالة الكندية للتنمية الدولية 

	 املؤسسة اخلريية األمريكية لتحديات 	 وكالة التنمية السويدية 
األلفية

	 شركة التنمية السويسرية	 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
	 اجملموعة االقتصادية األوروبية	 هيئة تنمية الصادرات  )كندا(

	 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي	 هيئة التنمية الدولية 

	 بنك الغذاء العاملي 	 اخلزانة املركزية للتعاون االقتصادي )فرنسا(
	 بنك اإلعمار األملاني
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)1-12( القروض املمولة متوياًل مشرتكًا من بني القروض املوقعة من الصندوق  ويلخص اجلدول رقم 
السعودي للتنمية ونسبة التمويل املشرتك يف هذه القروض على مستوى املناطق اجلغرافية.

جدول رقم )1-12(: التمويل املشرتك الرتاكمي خالل الفرتة 1432/1431هـ )1975-2010م(

املنطقة
القروض املوقعة

القروض املمولة متوياًل 
التمويل املشرتك )%(مشرتكًا

املبلغالعدداملبلغالعدد

27215576.021971063068.25إفريقيا 

19017058.651009948.9758.32آسيا 

10624.315260.1041.66مناطق أخرى 

47233258.9830220839.0762.66اإلمجالي 
املصدر: الصندوق السعودي للتنمية، التقرير السنوي 1432/1431هـ )2010م(، الرياض .

بقيمة  قرضًا   302 مشرتكًا  متوياًل  املمولة  القروض  عدد  يبلغ  السابق  باجلدول  موضح  هو  وكما 
إمجالية تراكمية مببلغ حنو 20.84 مليار ريال سعودي، متثل حوالي 62.6 % من إمجالي القروض 
الرتاكمية املوقعة، وتتفاوت هذه النسبة بني املناطق املختلفة.  وبذلك ميكن القول بأن إمجالي قيمة 
القروض اليت ساهم الصندوق يف متويلها منفردًا يبلغ حوالي 12.42 مليار ريال سعودي )3.312 مليار 

دوالر أمريكي(، قدمت إىل 170 قرضًا.

 1394/1394 الفرتة  املوقعة خالل  القروض  الرتاكمية من  وجتدر اإلشارة إىل أن إمجالي املسحوبات 
دوالر  مليون   6.705( سعودى  ريال  مليار   25.143 يبلغ  )1975-2010م(  1432/1431هـ   –
السعودي  الصندوق  من  املوقعة  القروض  قيمة  إمجالي  من   %  75.6 حوالي  ميثل  ما  وهو  أمريكى(، 
 427 لتمويل  املبالغ  هذه  سحبت  وقد  النامية،  الدول  يف  تنموية  مشروعات  يف  للمساهمة  للتنمية 
مشروع وبرامج يف هذه الدول، أي ما يعادل حوالي 90.5 % من العدد اإلمجالي الرتاكمي للمشروعات 

والربامج.

وبطبيعة احلال ختتلف نسبة املسحوبات الرتاكمية يف املناطق اجلغرافية عن النسبة املذكورة سواء 
للعدد أو املبالغ، حيث ترتاوح هذه النسبة بالنسبة للمبالغ ما بني حنو 65 % وحوالي 77.2 %.

مناطق  خمتلف  يف  النامية  الدول  مساعدة  يف  للتنمية  السعودي  الصندوق  دور  استعراض  سياق  ويف 
العامل كمؤسسة حكومية، فإنه يلزم التنويه إىل ما قدمته اململكة العربية السعودية من مساهمات 
يف املؤسسات التنموية العربية واإلقليمية والدولية حتى 2010/12/31م، ويعرض البيان التالي هذه 

املساهمات :
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املؤسسات
رأس املال

باملليون دوالر

مساهمة اململكة

املبلغ
باملليون دوالر

%

2808.000416.28614.83صندوق النقد العربي

6993.0421677.69323.99الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

2800.000684.95224.46املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا

194.48113.1116.80املؤسسة العربية لضمان االستثمار

27846.0006574.13123.60البنك اإلسالمي للتنمية

3435.0081033.28030.00صندوق األوبك للتنمية الدولية

189943.0005403.8002.84البنك الدولي لإلنشاء والتعمري

334844.81810757.6703.21صندوق النقد الدولي

199130.9102348.5201.18هيئة التنمية الدولية

2369.39630.0621.27مؤسسة التمويل الدولية

3652.0004439.77812.04الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

1912.82559.8133.13الوكالة الدولية لضمان االستثمار

101095.283188.0500.19بنك التنمية اإلفريقي

8326.3180.47-صندوق التنمية اإلفريقي )1(

350.35078.67122.47اهليئة العربية لإلستثمار واإلمناء الزراعي

232.0520.8859.00املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وإئتمان الصادرات

1000.00076.2407.62املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص

750.000120.00016.00املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

10000.0001000.00010.00صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

اخلاصة  القطاعات  مشروعات  لدعم  اخلاص  احلساب 
الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية

2000.000500.00025.00

)1( ليس للصندوق رأس مال، ويعتمد الصندوق على التعبئات املدفوعة من الدول املاحنة
املصدر : الصندوق السعودى للتنمية، املوقع اإللكرتوني على الشبكة الدولية )اإلنرتنت(، 2012/2/14م.
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5 الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي :

املال : النشأة ورأس   1-5
إقليمية  مؤسسة  كأول  العربي(  )الصندوق  واالجتماعي  االقتصادي  لإلمناء  العربي  الصندوق  أنشئ 
برأمسال  العربي، وذلك  والتكامل  التعاون  بهدف دفع مسرية  1972م،  اإلمنائي عام  للتمويل  عربية 
1973م،  اعتبارًا من عام  بزيادات سنوية  املال  15.4 مليون دينار كوييت. وتطور بعد ذلك رأس  قدره 
حتى بلغ 663 مليون دينار كوييت يف عام 1989م. ولقد استقر رأس املال عند هذا احلد إىل أن متت 
زيادته إىل 2 مليار دينار كوييت عام 2008م، أي ما يعادل حوالي 7.2 مليار دوالر أمريكي)1(. ولقد 
وصل جمموع موارد الصندوق العربي بنهاية عام 2010م حنو 2669.7 مليون دينار كوييت، فيما بلغ 

فائض دخل الصندوق العربي 2233.7 مليون دينار كوييت.

5-2 أغراض الصندوق ونطاق األعمال:
تتمثل أهم أغراض الصندوق يف متويل املشاريع اليت تعود بالنفع االقتصادي واالجتماعي على الدول 

األعضاء. ولتحقيق أغراضه يقوم الصندوق باملهام التالية :

	 متويل املشاريع االقتصادية ذات الطابع االستثماري بقروض تتضمن شروط ميسرة للحكومات 
العربي  للكيان  احليوية  االقتصادية  للمشاريع  األفضلية  منح  مع  العامة،  واملؤسسات  واهليئات 

وللمشاريع العربية املشرتكة.
	 تشجيع توظيف األموال العامة واخلاصة بطريق مباشر أو غري مباشر ، مبا يكفل تطوير وتنمية 

االقتصاد العربي.
	 توفري اخلربات والعون الفين يف خمتلف جماالت التنمية االقتصادية.

العربي،  الصندوق  وأغراض  تتفق  معينة  أغراض  حتقيق  إىل  تهدف  خاصة  صناديق  وإدارة  	 إنشاء 
ويتم متويلها من موارده وأية موارد أخرى، وحتدد وثائق إنشاء تلك الصناديق أغراضها وصالحياتها 

وإدارتها والقواعد املنظمة لعملياتها.
	 إنشاء أو املساهمة يف رؤوس أموال املؤسسات ذات الشخصية االعتبارية اليت تهدف إىل تنفيذ ومتويل 
والفنية  املالية  اخلدمات  ومتويل  توفري  ذلك  يف  مبا   ، األعضاء  الدول  يف  اخلاص  القطاع  مشاريع 

واالستثمارية الالزمة.
على  والضمانات  القروض  تقديم  طريق  عن  األعضاء  الدول  يف  اخلاص  القطاع  مشاريع  	 متويل 
أمواهلا،  رؤوس  يف  واملساهمة  اإلعتبارية،  الشخصية  ذات  واملنشآت  للمؤسسات  أنواعها  اختالف 
وتوفري عمليات التمويل األخرى واخلدمات املالية والفنية واالستثمارية الالزمة، وذلك وفقا للقواعد 
الصندوق  إنشاء  اتفاقية  من   )22( املادة  يف  عليه  املنصوص  اإلدارة  جملس  حيددها  اليت  والشروط 

العربي.

5-3 أنشطة الصندوق :
تستند أنشطة الصندوق العربي إىل عدة مبادئ مستوحاه  من أحكام اتفاقية اإلنشاء، لعل من أهمها:   

•أن تكون املشاريع املمولة ذات أولوية ضمن خطط وبرامج التنمية. 	
•أن يتم التأكد من خالل الدراسات من جدوى املشاريع الفنية االقتصادية. 	

•أن يتم وضع األطر القانونية والتنظيمية والفنية الكفيلة بضمان سالمة املشاريع، ومبا حيقق  	

. 2010م  العربي بنهاية  3.6 دوالر أمريكي ، وفقًا لبيانات الصندوق  الدينار الكوييت  1 سعر صرف 
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أهدافها.
•أن تسهم اجلهة املستفيدة بنصيب معقول يف متويل املشروع. 	

•مراعاة التوازن يف توزيع القروض على الدول طبقًا للمعايري املقررة. 	
بني  االقتصادي  والتكامل  التعاون  تعضد  التى  املشرتكة  العربية  للمشاريع  األولوية  •إعطاء  	

الدول األعضاء.
•وضع ضوابط لتنفيذ املشاريع مبا يكفل حتقيقها ألهدافها واحلصول على أفضل الشروط الفنية  	

واملالية لتنفيذها.

االقتصادية  التنمية  مشاريع  متويل  يف  املساهمة  خالل  من  أنشطته  العربي  الصندوق  وميارس 
واالجتماعية يف الدول العربية حتديدًا، وذلك عن طريق تقديم القروض لتهيئة املناخ املناسب لتشجيع 
االستثمارات املباشرة وغري املباشرة اجلديدة، وتطوير املشاريع القائمة. كما يقوم الصندوق بتقديم 
الدراسات  وإعداد  املهارات  وتطوير  والتدريب  املؤسسي  الدعم  توفري  بهدف  والقومية  القطرية  املعونات 
الطارئة يف بعض  الربامج  اإلسهام يف متويل  باإلضافة إىل  والندوات،  املؤمترات  والبحوث، وعقد  العامة 

الدول العربية.

ويف ضوء تنامي احلاجة إىل تعزيز دور القطاع اخلاص يف إجنازات مشاريع التنمية، قرر جملس حمافظي 
الصندوق يف عام  1977م تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق العربي على حنو خيّول للصندوق املساهمة 
يف  العربي  الصندوق  مدخالت  وتأخذ  العربية.  الدول  يف  اإلمنائية  اخلاص  القطاع  مشاريع  متويل  يف 
القروض  وضمان  واإلقراض  املال  رأس  يف  املساهمة  منها  أشكال  عدة  اخلاص  القطاع  مشاريع  متويل 
وتقديم خطوط إئتمان ، وذلك باإلضافة إىل تقديم الدعم املؤسسي واخلدمات الفنية، واعتبارا من ذلك 

التاريخ أضيفت هذه املهمة إىل أغراض الصندوق العربي.

كما أنشئ مؤخرًا لدى الصندوق العربي حساب خاص مببلغ ملياري دوالر أمريكي يهدف إىل متويل 
القمة  العربية، وذلك تنفيذًا لقرار  بالدول  العائدة للقطاع اخلاص  املتوسطة والصغرية  املشاريع  ودعم 
2009م.  ثاٍن  كانون  يناير/  يف  بالكويت  عقدت  اليت  واالجتماعية  والتنموية  االقتصادية  العربية 

وساهم الصندوق يف هذا احلساب مببلغ 100 مليون دوالر أمريكي.

النشاط اإلقراضي : 5-4 مرتاكم 

أ- القطاع العام :
قدمها  اليت  القروض  لعدد  الرتاكمي  اجملموع  بلغ  ولقد  1974م،  عام  عملياته  العربي  الصندوق  بدأ 
568 قرضًا تقدر قيمتها اإلمجالية حبوالي  2010م حنو  نهاية عام  التاريخ وحتى  الصندوق منذ ذلك 
هذه  ساهمت  ولقد  أمريكي1.  دوالر  مليار   24.765 حنو  تعادل  كوييت،  دينار  مليون   6879.1
القروض يف متويل 480 مشروعًا يف 17 دولة عربية، وغطت حنو 26.2 % من التكلفة اإلمجالية 

للمشاريع املمولة.
)1-13( نصيب كل من الدول العربية من القروض املقدمة من الصندوق العربي  ويوضح اجلدول رقم 
خالل الفرتة 1974 – 2010م، حيث كانت املغرب ومصر يف مقدمة هذه الدول بنسب تقدر حبوالي 
15 % و14.4 % على الرتتيب، تليها كل من سوريا واليمن بنسبة تبلغ حوالي 9.5 % ، وتتوزع 
يف  املنشود  التوازن  كبري  حد  إىل  يعكس  ومبا  متفاوتة،  بنسب  العربية  الدول  بقية  على  القروض 

سياسة الصندوق اإلقراضية، والوزن النسيب للدول املقرتضة يف اجلانبني التنموي والسكاني.

3.6 دوالر أمريكي 2012م ، والذي يقدر حبوالي  الدنيار الكوييت يف يناير/ كانون ثاٍن  1  وفقًا  لسعر صرف 
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ووفقًا ملا سبق، فإن املعدل السنوي لإلقراض خالل الفرتة 1974-2010م يقدر حبوالي 185.9 مليون 
وملختلف  املستفيدة  الدول  جملموع  وذلك  املتوسط،  يف  أمريكي  دوالر   669.3 يعادل  كوييت  دينار 

القطاعات.

ب- القطاع اخلاص :
عام  منذ  اخلاص  القطاع  مشروعات  متويل  عمليات  العربي  الصندوق  بدأ  فقد  اإلشارة،  سبقت  كما 
48.3 مليون دينار  قرضًا بقيمة إمجالية تصل إىل   12 2010م حنو  2001م، وقدم حتى  نهاية عام 
كوييت، تعادل حنو 163.9 مليون دوالر أمريكي. وقد استخدمت هذه القروض يف متويل 10 مشاريع 
يف مخس دول عربية، ليست من بينها مشاريع زراعية، وغطت حوالي %16.2 من إمجالي تكاليف 
 23.6 مببلغ  خاص  قطاع  شركات   )5( مال  رأس  يف  العربي  الصندوق  ساهم  كما  املمولة.  املشاريع 

مليون دينار كوييت، يعادل حنو 85 مليون دوالر أمريكي.

العربية  للدول  العربي  الصندوق  من  املقدمة  للقروض  الرتاكمي  اجملموع   :)13-1( رقم  جدول 
ونصيب  القطاع الزراعي خالل الفرتة 1974 - 2010م   

 ) القيمة: الف دينار كوييت(

الدول املستفيدة
مجلة القروض

القروض املقدمة 
األهمية النسبية لقيمة القروض للقطاع الزراعي

للقطاع الزراعي
القيمةالعددالقيمةالعدد

43477.711121.425.4األردن
---19271.5البحرين

47578.813144.024.9تونس
26395.3677.319.6اجلزائر

1853.011.93.6جيبوتي
32428.88115.526.9السودان

50667.0986.112.9سوريا
1240.739.523.3الصومال

1059.718.013.4العراق
24317.513.00.9سلطنة عمان

517.026.035.3فلسطني 
25393.0131.07.9لبنان
---9175.7ليبيا

---49993.2مصر

631030.927347.533.7املغرب
45317.7410.33.2موريتانيا

90661.71663.39.6اليمن
1031025100 2. 5676879اجملموع

املصدر :- الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، التقرير السنوي 2010م  ،الكويت 2011م.
               - بيانات منشورة على موقع الصندوق العربي على الشبكة الدولية )إنرتنت(، يناير/ كانون الثاني 2012م
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ويوضح البيان التالي توزيع هذه القروض واملساهمات على الدول املستفيدة خالل الفرتة حمل اإلعتبار 
)2001 - 2010م(:

العددالدول
القيمة

)ألف دينار كوييت(
أ ـ القروض املوقعة:

14500األردن

13000البحرين

12778السودان

11000موريتانيا

837050اليمن

1248328اجملموع
ب ـ املساهمة يف رأس املال)1( 

11641.40السعودية

1365.63مصر

17107.39اليمن

17236.25السودان

17250.00أخرى

523600.67اجملموع
)1( املبلغ املعادل بالدينار الكوييت وفقًا لسعر التمويل عند السداد .

املصدر :    -  الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، التقرير السنوي 2010م، الكويت،2011م
        - قاعدة بيانات املشاريع على موقع الصندوق العربي على الشبكة الدولية )اإلنرتنت( يناير/ كانون الثاني 2012م 

التوزيع القطاعي للقروض:  5-5
تتوزع القروض املقدمة من الصندوق العربي خالل الفرتة منذ ممارسة عملياته عام 1974م وحتى نهاية 

عام 2010م على ثالثة قطاعات رئيسية على النحو التالي :

• مشروعات البنية األساسية بنسبة 69 %.	
• مشروعات القطاعات اإلنتاجية بنسبة 21.3 %.	

 • مشروعات قطاع اخلدمات االجتماعية بنسبة 7.8 %.	
• باإلضافة إىل مشروعات القطاعات األخرى )غري املصنفة( بنسبة 2.3 %.	

وتضم قطاعات البنى األساسية كل من النقل واملواصالت، والطاقة والكهرباء، واملياه والصرف الصحي. 
الصناعة  وقطاع  الريفية  والتنمية  والري  الزراعة  قطاع  من  كاًل  فتشمل  اإلنتاجية  القطاعات  أما 

والتعدين، فيما تضم اخلدمات بصفة أساسية قطاعات  التعليم والصحة واإلسكان.

التوزيع واألهمية النسبية لنصيب كل قطاع فرعي من القطاعات  )1-14( هذا  ويوضح اجلدول رقم 
الرئيسية، وذلك خالل عام 2010م، وعلى امتداد الفرتة 1974 – 2010م. ومن هذا اجلدول ميكن 

استخالص النتائج التالية :
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جدول رقم )1-14( : التوزيع القطاعي للقروض املقدمة من الصندوق العربي يف عام 2010م، وخالل 
الفرتة  -1974 2010م.

القطاعات االقتصادية
خالل الفرتة 1974 – 2010مخالل عام 2010م

%املبلغ%املبلغ
قطاعات البنى األساسية : 1 -

135.0037.51761.9025.6النقل واملواصالت

142.0039.42271.7533.0الطاقة والكهرباء

30.008.3712.2510.4املياه والصرف الصحي

307.0085.24745.9069.0جمموع فرعي

القطاعات اإلنتاجية 2 -
34.509.6440.056.4الصناعات والتعدين

12.003.31024.8014.9الزراعة والري والتنمية الريفية

46.5012.91464.8521.3جمموع فرعي

قطاع اخلدمات االجتماعية 3 --0.0506.507.4

القطاعات األخرى 4 -7.001.9161.802.3

360.50100.06879.05100.0اجملموع الكلي
)1( تشمل بصفة أساسية قطاعات التعليم والصحة واالسكان

)2( تشمل القروض اليت قدمت لتمويل مشروعات طارئة
املصدر : الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، التقرير السنوي 2010م، الكويت 2011م.

من  يقرب  بنصيب  املشروعات،  قائمة  يتصدران  واملواصالت  والنقل  والكهرباء،  الطاقة  قطاعي  إن 
الثلثني، ويشهد هذا النصيب تزايدًا يف األهمية خالل السنوات األخرية، حيث حصال على نصيب يفوق 

ثالثة أرباع قيمة ما قدمه الصندوق العربي من قروض عام 2010م )76.9 %(.

احتل قطاع الزراعة أولوية متقدمة )املرتبة الثالثة( من حيث قيمة القروض اليت حصل عليها من الصندوق 
العربي خالل الفرتة حمل الدراسة، ومبتوسط عام ميثل حوالي 14.9 %من اجملموع الرتاكمي لقيمة 
القرض. بصفة عامة تعترب هذه األولوية متقدمة ، غري أنها تراجعت بصفة مستمرة،  وبدرجة ملحوظة 
عام  الريفية  والتنمية  والري  الزراعة  قطاع  عليه  حصل  ما  نسبة  قدرت  حتى  األخرية،  السنوات  خالل 
2009 حبوالي 4.5 %، وعام 2010م حبوالي 3.3 % فقط ، وبهذه النسبة يأتي هذا القطاع يف آخر 
قائمة القطاعات املصنفة، ومبا يتناقض مع الدعوات القائمة خالل هذه السنوات إلعطاء أولوية مطلقة 

لقطاع الزراعة واألمن الغذائي العربي.

الصندوق  قدمها  اليت  القروض  من  السنوي  الريفية  والتنمية  والري  الزراعة  قطاع  نصيب  متوسط  يقدر 
العربي على مدار 37 عامًا من اإلقراض حبوالي 27.7 مليون دينار كوييت سنويًاً،  أي ما يعادل حوالي 
متفاوتة  بأنصبة  املستفيدة  العربية  الدول  على  املتوسط  هذا  ويتوزع  أمريكي.  دوالر  مليون   99.7

كما سريد بيان ذلك الحقًا. 
وبصفة عامة، تتصف قروض الصندوق العربى بشروط ميسرة ملساعدة الدول العربية يف تنفيذ خططها 
اإلمنائية، حيث حرص الصندوق على زيادة وتطوير درجة اليسر يف قروضه على مدار عمله، وذلك من 
3.0 % للدول  2.5 % للدول العربية ذات الدخل املنخفض،  خالل ختفيض أسعار الفائدة لتصل إىل 

العربية األخرى، وزيادة فرتة السماح والسداد اليت ترتاوح بني 22 و25 عاما.
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الزراعي: 5-6 أنصبة الدول العربية من القروض املقدمة للقطاع 
بلغ عدد القروض املقدمة لقطاع الزراعة والري والتنمية الريفية 103 مشروٍع ، وهو ما ميثل18.1 % 
م،   2010-1974 الفرتة   خالل  العربية  للدول  العربى  الصندوق  من  املقدمة  القروض  أعداد  مجلة  من 
والبالغ عددها 568 قرضًا، تقدر قيمتها حبوالي 1024.8 مليون دينار كوييت، أي ما يعادل حنو 3.7 

مليار دوالر أمريكي.
ولقد حصل على هذا العدد )14( دولة عربية من بني الدول املستفيدة من قروض الصندوق خالل هذه 
الفرتة، ولكن بأنصبة متباينة بدرجة كبرية، حيث ترتاوح بني قرض واحد و 27 قرضًا، ومن ثم تتفاوت 
أهمية هذه القروض فى إمجالي ما حصلت عليه كل دولة من قروض، وأيضًا بدرجة كبرية، مما يشري 
إىل درجة عالية من الرتكز املكاني للقروض املقدمة للقطاع الزراعى والري والتنمية الريفية، وفيما 

يلي أهم معامل النتائج املستخلصة من توزيع القروض الزراعية على الدول العربية:

حصلت )4( دول عربية هى كل من املغرب وتونس والسودان واألردن على حنو 71.1 %	  من قيمة 
القروض املقدمة من الصندوق لقطاع الزراعة والري والتنمية الريفية.

من  املقدمة  القروض  من  املستفيدة  الدول  صدارة  فى  رئيسية(،  زراعية  دولة  )وهى  املغرب  	 تاتي 
الكلية  القيمة  ثلث  حوالي  يعادل  وبنصيب  القيمة،  حيث  من  الزراعة  لقطاع  العربي  الصندوق 

للقروض)33.9 %(.
	 مل حتصل دولة عربية ذات ثقل زراعى وسكاني )مصر( على أية قروض ألغراض تنموية زراعية أو 
ريفية بوجه عام. وبطبيعة احلال ، فإن الدول هي اليت حتدد جمال اإلقرتاض، حيث ال يضع الصندوق 
قيودًا أو ينتهج سياسة تتدخل فى االختيار أو حتديد جمال االقرتاض للدول املقرتضة.  وبوجه عام 
حيث  من  العربية  الدول  يف  القطاع  هذا  أهمية  مع  متوافقة  الزراعي  للقطاع  القروض  قيمة  تبدو 

األهمية النسبية ، باستثناء حاالت حمددة مثل مصر.
	 تواضع أعداد وقيم القروض اليت حصلت عليها الدول العربية بوجه عام من الناحية القيمية، وطول 
2.8 قرضًا  بنحو  للعدد  السنوي  املتوسط  إذ يقدر  )37 عامًا(،  القروض  فيها هذه  اليت قدمت  الفرتة 
جلميع الدول، وللقيمة حبوالي 27.7 مليون دينار كوييت  لنفس الدول. وإذا ما أخذ عدد الدول اليت 
حصلت على هذه املتوسطات يف االعتبار، فإن ذلك يشري إىل أن تكرار حصول الدول العربية على 
قروض لتنمية قطاع الزراعة والري والريف الحيدث سنويًا جلميع الدول، بل على فرتات لكل دولة، 
وهو أمر ال يتسق مع احلاجة املستمرة واملتجددة سنويًا للتمويل الزراعي املساند للتنمية الزراعية يف 
املنطقة العربية، وخباصة يف الدول ذات الثقل الزراعي كالسودان ومصر واملغرب والعراق وسوريا.

5-7 مرتاكم املعونات :
بلغ العدد الرتاكمي للمعونات اليت قدمها الصندوق العربي منذ بداية نشاطه عام 1974م وحتى نهاية 
عام 2010م ما مجلته 946 معونة بقيمة إمجالية تقدر حبوالي 161.8 مليون دينار كوييت )582.5 
مليون دوالر أمريكي(. ولقد استفادت من هذه املعونات كافة الدول العربية، باستثناء جزر القمر اليت 
انضمت مؤخرا جلامعة الدول العربية. وميكن التميز بني مستويني أو نوعني من املعونات اليت يقدمها 

الصندوق على النحو التالي :
•معونات قطرية، وهي اليت تقدم إىل الدول األعضاء. 	

• معونات قومية، وهي اليت يقدمها الصندوق إىل املؤسسات اإلمنائية على خمتلف مستوياتها.	

5-8 املعونات القطريـة:
يوضح اجلدول رقم )1-15( توزيع املعونات القطرية من حيث العدد والقيمة ، وما ميثله هذا املستوى من 

املعونات بالنسبة لإلمجالي املقدم من الصندوق العربي خالل الفرتة 1974 – 2010م.



آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية  واألمن الغذائي العربي

86إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

ولعل من أبرز مالمح هذا التوزيع ما يلي :

للدول  العربي  الصندوق  من  املقدمة  املعتمدة  للمعونات  الرتاكمي  اجملموع   :)15-1( رقم  جدول 
العربية ونصيب قطاع الزراعة خالل الفرتة 1974 – 2010م

الدول املستفيدة

مجلة املعونات املقدمة
املعونات املقدمة
األهمية النسبية للقطاع الزراعي

ملعونات القطاع 
الزراعي العدد

القيمة
)ألف دينار كوييت(

العدد
القيمة

)ألف دينار 
كوييت(

3865445117017.9األردن
---7194اإلمارات
101510234022.5البحرين

913401806.0تونس
---91635اجلزائر

71150217014.8جيبوتي
---6270السعودية

2112622511058.8السودان
1638204130034.0سوريا

3320112037.5الصومال
5820110012.2العراق

14472511403.0سلطنة عمان
1712848512484017.0فلسطني

---150قطر
162575130011.6الكويت

281415128005.7لبنان
---2345ليبيا
---3810505مصر

---234910املغرب
2760258177029.4موريتانيا

42787511122015.5اليمن
493109871561345512.2اجملموع اجلزئي

45351966معونات قومية
946161837اإلمجالي قطري وقومي

الربنامج العاجل لدعم فلسطني 97761 )1(
)1( قيمة الدعم املقرر من قبل جملس حمافظي الصندوق العربي لصاحل الشعب الفلسطيين الذي بدأ عام 2001م حتى 2010م.

املصدر : - الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واإلجتماعي، التقرير السنوي 2010م، الكويت،2011م

     - بيانات منشورة على موقع الصندوق العربي على الشبكة الدولية )اإلنرتنت( يناير/ كانون ثان 2012م.

مليون دينار  إن الدول/ حتصل على النصيب األكرب من املعونات، حيث يقدر نصيبها حبوالي 109.9 	•
كوييت )395.6 مليون دوالر أمريكي(، ميثل حنو 68 % من مجلة املعونات املقدمة من الصندوق 

أي أكثر من الثلثني ، خالل الفرتة حمل االعتبار.
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إن دولة فلسطني حصلت على أكرب قدر من الدعم القطري عددًا وقيمًة ، وبنصيب ميثل 25.9	• % 
من إمجالي قيمة الدعم املقدم من الصندوق، أي الربع تقريبًا، هذا خبالف الربنامج العاجل لدعم فلسطني 
الذي بدأ منذ عام 2001م. ويصل مقدار الدعم الرتاكمي املقدم من خالل هذا الربنامج لفلسطني حتى 

نهاية عام 2010م إىل حوالي 97.8 مليون دينار كوييت )352 مليون دوالر أمريكي(.

لبنان،  هي  أخرى  دول   )3( حتصل  حيث  القطري،  الدعم  يف  نسيب  تركز  هناك  القروض،  غرار  على 
السودان، مصر على ما جمموعه 37.3 مليون، والذي ميثل 33.9 % من مجلة ما قدم من معونات. أما 
الباقي فيتوزع بتفاوت ملحوظ على الدول األخرى، ويرتبط التوزيع إىل حد كبري بدرجة النمو االقتصادي 

)مستوى الدخل(، وهو ما يعكسه اجلدول املذكور.

أما نصيب القطاع الزراعي من الدعم املقدم من الصندوق للدول العربية فقد بلغ 56 معونة، تصل قيمته 
اإلمجالية إىل حوالي 13.46 مليون دينار كوييت )حوالي 48.5 مليون دوالر أمريكي(، متثل حوالي 
12.2 % من اجملموع الرتاكمي للمعونات خالل الفرتة حمل اإلعتبار. وقد حصلت على هذه املعونات 
)14( دولة عربية تأتي يف مقدمتها دولة فلسطني بنسبة تبلغ حوالي 36 %. ويتوزع الباقي بني الدول 
األخرى بدرجة واضحة من التباين، مع بعض الرتكيز على الدول الزراعية وذات الدخل املنخفض مثل 
موريتانيا وسوريا واليمن والسودان واألردن. وكما هو احلال بالنسبة للقروض، مل حتصل مصر على 
معونات موجهة للقطاع الزراعي، على عكس احلال بالنسبة للمغرب أوىل الدول احلاصلة على القروض، 
فلم حتصل على أية معونات لقطاعها الزراعي. هذا وترتاوح األهمية النسبية للمعونات املقدمة للقطاع 

الزراعي يف مجلة املعونات املقدمة لكل من الدول املستفيدة ما بني 3 %    و 34 %.

5-9 املعونات القومية:
قدم الصندوق العربي على مدار 37 عامًا 453 معونة قومية تبلغ قيمتها حوالي 51.97 مليون دينار 
كوييت )187.1 مليون دوالر أمريكي(. وتضم قائمة املؤسسات الوطنية العربية واإلقليمية والدولية 
العاملة  املؤسسات  من   كبريًا  عددًا  األعوام  هذه  خالل  معونات  من  الصندوق  قدمه  مما  استفادت  اليت 
جمموعة  املعونات  هذه  من  إستفادت  ولقد  واإلجتماعية.  واالقتصادية  التنموية  اجملاالت  خمتلف  يف 
الريفية يف  الزراعية والري والتنمية  املعنية باجملاالت  أو  العالقة  العربية واإلقليمية ذات  من املؤسسات 
املنطقة العربية. وبلغ عدد املعونات القومية اليت حصلت عليها هذه املؤسسات 71 معونة تقدر قيمتها 

الكلية حبوالي 15.96 مليون دينار كوييت )57.5 مليون دوالر أمريكي(.

ولقد جاء يف مقدمة املؤسسات اإلقليمية اليت حصلت على معونات من الصندوق العربي خلدمة التنمية 
هذه  من  األكرب  بالنصيب  حظي  والذي  اجلافة،  للمناطق  الزراعية  للبحوث  الدولي  املركز  الزراعية 
 36( كوييت  دينار  ماليني   10 حنو  إىل  تصل  كلية  بقيمة  معونة   45 عددها  بلغ  حيث   ، املعونات 
العربية  املنظمة  القومية.وحتتل  املعونات  19.1 % من إمجالي  مليون دوالر أمريكي(، متثل حوالي 
للتنمية الزراعية املرتبة الثانية بعدد يبلغ )11( معونة تقدر قيمتها حبوالي 4.3 مليون دينار كوييت 

)15.39 مليون دوالر(، متثل حوالي 2.8 % من اإلمجالي.
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)1-16(، تضم قائمة املؤسسات حمل االعتبار أيضا كاًل من املركز  وكما هو موضح باجلدول رقم 
العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة، واملركز الدولي للزراعة امللحية، واملنظمة اإلقليمية 
حلماية البيئة البحرية، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا. ويعرض هذا اجلدول نصيب كل 

من هذه املؤسسات من املعونات القومية اليت قدمها الصندوق العربي خالل الفرتة 1974 – 2010م.

جدول رقم )1-16( : اجملموع الرتاكمي للمعونات القومية املعتمدة واجلهات املستفيدة منها ذات                      
العالقة بقطاع الزراعة والري والتنمية الريفية خالل الفرتة 1974 – 2010م

اجلهة املستفيدة
املعونات املقدمة

األهمية النسبية 
من مجلة املعونات العدد

القيمة
)دينار كوييت(

اجلافة  للمناطق  الزراعية  للبحوث  الدولي  املركز 
)إيكاردا(

45995519.1

1142758.2املنظمة العربية للتنمية الزراعية

38251.6املركز الدولي للزراعة امللحية

املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة 
)أكساد(

34550.9

23040.6املنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية

71470.3اللجنة االقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا )إستوا(

711596130.7اجملموع الفرعي

3823600569.3اجلهات األخرى القومية

45351966100.0مجلة املعونات القومية
املصدر:الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واإلجتماعي، التقرير السنوي 2010م، الكويت،2011م

املشاريع العربية املشرتكة :
االتصال  وسائل  وتقوية  األساسية  اهلياكل  وبناء  املشرتكة  العربية  املشاريع  لدعم  اجلهود  إطار  يف 
والرتابط فيما بني الدول األعضاء، قدم الصندوق العربي منذ بدء نشاطه وحتى نهاية 2010م، وإضافة 
كوييت  دينار  مليون   349.1 تبلغ  إمجالية  بقيمة  قرضًا   67 العربية،  للدول  قروض  من  قدمه  ملا 
جماالت  يف  مشرتكًا  عربيًا  مشروعًا   31 متويل  يف  أسهمت  أمريكي(،  دوالر  )1257.72مليون 
القروض  هذه  تتضمن  ال  وبذلك  الدولية،  والطرق  الطبيعي  والغاز  الكهربائي  والربط  االتصاالت 

مشروعات عربية يف جماالت الزراعة والري والتنمية الريفية.

التمويل املشرتك:   10-5
يف إطار تنسيق مداخالته مع مؤسسات التنمية العربية الوطنية واإلقليمية والدولية يف جمال التمويل 
املشرتك للمشاريع العربية، بلغ مرتاكم مساهمات الصندوق العربي يف هذا اجملال حوالي 3.4 مليار 
التمويل  إمجالي  من   %  33.6 حوالي  نسبته  ما  أي   أمريكي(،  دوالر  مليار   12.24( كوييت  دينار 
املشرتك البالغ 10.1 مليار دينار كوييت خالل الفرتة 1974 – 2010م. ويعرض اجلدول رقم )17-1( 

مساهمات املؤسسات املذكورة يف هذا التمويل خالل هذه الفرتة.
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جدول رقم )1-17( : أنشطة الصندوق العربي يف التمويل املشرتك خالل الفرتة 1974 – 2010م

  ) باملليون دينار كوييت (

املؤسساتم
قيمة املساهمات يف 

التمويل املشرتك
نسبة املساهمة %

-1

)أ( مؤسسات التنمية العربية الوطنية واإلقليمية :
3406.033.6الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

1080.210.7الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية

267.72.6صندوق أبوظيب للتنمية

390.63.9الصندوق السعودي للتنمية

740.87.3البنك اإلسالمي للتنمية

94.50.9صندوق األوبك للتنمية الدولية

5.00.05الصندوق العراقي للتنمية اخلارجية

3.00.03املصرف العربي اللييب اخلارجي

5987.859.1اجملموع الفرعي

466.84.6)ب( متويل عربي آخر

-2

مؤسسات التمويل الدولية :
719.77.1البنك الدولي

54.30.6الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

652.16.4البنك اإلفريقي للتنمية

1426.114.1اجملموع الفرعي

2253.722.2احلكومات األجنبية ومؤسساتها التمويلية3-

10134.4100.0اإلمجالي
املصدر : الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واإلجتماعي، التقرير السنوي 2010م، الكويت،2011م

التمويل  يف  العربي  الصندوق  ملساهمات  القطاعي  التوزيع  فيوضح   )18-1( رقم  التالي  اجلدول  أما 
حوالي  على  حصل  قد  العربية  الدول  يف  الزراعة  قطاع  أن  إىل  يشري  والذي  الفرتة،  تلك  خالل  املشرتك 
هذه  ومتثل  أمريكي.  دوالر  مليار   1.858 حوالي  القيمة  هذه  تعادل  كوييت  دينار  مليون   516
القيمــة حنو 15.2 % من قيمة املساهمات املقدمة من الصندوق العربي للتمويل املشرتك للمشاريع 
يف الدول العربية. ويأتي القطاع الزراعي يف املرتبة الثالثة بعد كل من قطاع الطاقة والكهرباء وقطاع 
أو  للدول  اإلقراضية  أنشطته  القطاع سواًء يف  بهذا  الصندوق  اهتمام  النقل واالتصاالت، مما يشري إىل 

للمشروعات املشرتكة، وبدرجة تكاد تكون متساوية.
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جدول رقم )1-18(: التوزيع القطاعي ملساهمة الصندوق العربي يف التمويل املشرتك
                                       خالل الفرتة 1974–2010م

القطاع
قيمة املساهمات للصندوق العربي يف التمويل املشرتك

%مليون دينار كوييت
77722.8النقل واإلتصاالت
145942.8الطاقة والكهرباء

2898.5املياه والصرف
1715.0الصناعة والتعدين

51615.2الزراعة والري
1845.4اخلدمات االجتماعية

100.3قطاعات أخرى
3406100.0اإلمجالي

              املصدر : الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، التقرير السنوي 2010م، الكويت،2011م

5-11 جمموعة التنسيق ملؤسسات التنمية العربية واإلقليمية :
إىل  ويهدف  املساعدات،  لتنسيق  منتدى  مبثابة  يعترب  مجاعي  كيان  وهي  1975م،  عام  يف  أنشئت 
حتقيق املزيد من الفعالية يف تقديم العون عن طريق االستخدام األمثل للكفاءات والقدرات املتوافرة لدى 
مؤسسات اجملموعة، وبتنسيق التمويل واإلجراءات املصاحبة، خصوصًا فيما يتعلق باملشاريع والربامج 
الكربى اليت تتجاوز قدرات أية مؤسسة مبفردها، باإلضافة إىل حتقيق أهداف مشرتكة وإرساء صلة 

واضحة بني املساعدة التنموية والعالقات االقتصادية األخرى بالبلدان املستفيدة.

وتضم جمموعة التنسيق مؤسسات التنمية العربية ذات األطراف الثنائية واملتعددة، إىل جانب مؤسستني 
وهي  مؤسسات،  تسع  من  حاليًا  اجملموعة  وتتألف  كبرية.  حبصص  فيها  العربية  الدول  تسهم  أخرتني 

حسب الرتتيب األجبدي كما يلي : 

•برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية )أجفند(. 	
•البنك اإلسالمي للتنمية. 	
•صندوق أبوظيب للتنمية. 	

•صندوق األوبك للتنمية الدولية )أوفيد(. 	
•الصندوق السعودي للتنمية. 	

•الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي. 	
•الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية. 	

•صندوق النقد العربي. 	
•املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا )باديا(. 	

ويرتكز التنسيق بشكل عام على املعامالت ال السياسات، كما ينصب الرتكيز على التكامل 
بني املعونات املقدمة.
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أعضاء  املؤسسات  بني  التنسيق  مهام  حاليًا  واالجتماعي  االقتصادي  لإلمناء  العربي  الصندوق  ويتوىل 
عدة  مؤخرًا  اجملموعة  عقدت  ولقد  العام.  يف  مرتني  تعقد  اليت  الدورية  الجتماعاتها  واإلعداد  اللجنة، 
اإلفريقي  البنك  الدولي،   البنك  منها  والقطرية،  واإلقليمية  الدولية  املؤسسات  من  عدد  مع  اجتماعات 
للتنمية، جلنة مساعدات التنمية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  اهليئة العربية لالستثمار 
واإلمناء الزراعي، والوكالة الفرنسية للتنمية. واستهدفت هذه اإلجتماعات دراسة سبل تقوية التعاون 
والتنسيق لتعزيز آليات دعم التنمية يف املنطقة العربية، وخاصة جماالت األمن الغذائي واملائي، والطاقة 

والكهرباء يف املناطق العربية.

وجتدر اإلشارة إىل أن هناك اتفاقًا بني رؤساء جمموعة التنسيق والبنك الدولي يقتضي القيام بنشاطات 
مشرتكة ترتكز بشكل أساسي يف مخسة جماالت يأتي يف مقدمتها املياه واألمن الغذائي.

الزراعي: 6  اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء 

املال : النشأة ورأس   1-6

تأسست   اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي عام 1976 كمؤسسة مالية واستثمارية عربية 
نفاذ  وعلى  القانونية،  الوثائق  على  عربية  دولة  عشرة  اثنتا  ووقعت  اعتبارية،  قانونية  شخصيه  ذات 
اهليئة  لعضوية  الحقة  تواريخ  يف  وانضمت   .1977 مارس/آذار  يف  للهيئة  األساسي  والنظام  االتفاقية 

ثـماني دول عربية أخرى، ليصبح عدد الدول املساهمة )20( دولًة عربيًة 1.

يبلغ رأس املال املصرح به 150 مليون دينار كوييت، يف حني بلغ رأس مال اهليئة املدفوع حنو 100.35 
مليون دينار كوييت، أي ما يعادل حوالي 357.5 مليون دوالر، كما يف 2012/12/31م، وتساهم يف 
رأس مال اهليئة حكومات الدول األعضاء فقط، أما استثمارات اهليئة فيمكن أن يساهم فيها القطاع 

اخلاص أيضًا.

6-2 األهداف والوسائل:
تتمثل األهداف الرئيسية للهيئة يف اآلتي :

•املساهمة يف تعزيز األمن الغذائي العربي . 	
•تنمية املوارد الزراعية يف الدول األعضاء ، مع مراعاة توفري أكرب  قدر  من املواد الغذائية. 	

•زيادة تبادل املنتجات الزراعية ومستلزمات اإلنتاج الزراعي بني الدول األعضاء. 	
وتتخذ اهليئة الوسائل التالية لتحقيق أهدافها:

•االستثمار يف كافة جماالت اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي واحليواني والتصنيع الزراعي واجملاالت  	
املرتبطة به، واملتفرعة عنه.

لذلك  واملكملة  واإلمنائي،  االستثماري  لنشاطها  الالزمة  األخرى  واألنشطة  املشروعات  •تنفيذ  	
النشاط مع مراعاة األساليب التجارية املستقرة ومقتضيات السالمة املالية.

•إجراء األحباث الزراعية التطبيقية. 	
• التعاون مع املنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية العاملة يف جمال االستثمار واإلمناء.	

1  فقط ليبيا وجيبوتى ليست أعضاء حاليًا باهليئة
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6-3 جماالت العمل واألولويات :
وفقًا لألهداف، يغطي نشاط اهليئة الزراعي القطاعات التالية :

•إنتاج نباتي. 	
•إنتاج حيواني. 	

•تصنيع زراعي. 	
•أحباث زراعية. 	

•خدمات ومستلزمات زراعية. 	
•تسويق وجتارة بينية زراعية. 	

الفجوة  حلجم  وفقًا  اإلسرتاتيجية،  السلع  إنتاج  يف  تساهم  اليت  للمشروعات  أسبقية  اهليئة  وتعطي 
الغذائية يف الوطن العربي وللميزات النسبية يف اجملاالت التالية :

•احلبوب وخباصة القمح. 	
•الزيوت النباتية، وخباصة زيوت زهرة الشمس والسمسم والفول السوداني وبذرة القطن والزيتون  	

.... إخل
•السكر. 	

•األلبان ومشتقاتها. 	
•اللحوم احلمراء. 	

•الدواجن. 	
•األمساك. 	

•اخلضر والفاكهة. 	
•السلع املساندة أو املكملة، وخباصة األمسدة واألدوية البيطرية ... أخل. 	

النشاط االستثماري للهيئة :  4-6
على  أنشطة  أربعة  تضم  وهي  اهليئة،  عمل  أساس  هي  واإلمنائية  املالية  االستثمارية  األنشطة  تعترب 

النحو التالي :

الشركات  أموال  رؤوس  يف  اهليئة  مساهمة  خالل  من  والتصنيع  اإلنتاج  يف  املباشر  •االستثمار  	
الزراعية.

•متويل وإقراض الشركات اليت تساهم فيها اهليئة. 	
•االستثمار يف احملافظ املالية. 	

•الربامج التنموية. 	

وتتوىل اهليئة من خالل اإلدارة املختصة اإلشراف على دورة املشروع بداية من  بلورة الفرص االستثمارية 
وإعداد الدراسات األولية ودراسات اجلدوي النهائية ، وتأسيس املشروع وتنفيذه حتى دخوله مرحلة اإلنتاج 

التجاري ، فضاًل عن املتابعة والدعم الفين للشركات.



آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية  واألمن الغذائي العربي

93إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

6-5 الشركات اليت تساهم فيها اهليئة:
بلغ عدد الشركات واملؤسسات القائمة اليت تساهم فيها اهليئة يف 2012/12/31م عدد )25( شركة1، 
حتت  الشركات  عدد  بلغ  فيما  الصادرات،  وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  املؤسسة  إىل  باإلضافة 
التأسيس والتنفيذ )8( شركات، وتتوزع هذه الشركات على 12 دولًة عربيًة فقط مساهمة يف اهليئة 

بطبيعة احلال.

ويبلغ حجم استثمارات اهليئة يف الشركات القائمة ، وتلك اليت قيد التنفيذ حنو  99.85 مليون دينار 
كوييت، أي ما يعادل حوالي  357.5 مليون دوالر أمريكي، تعادل  حنو 99.6 % من رأس مال اهليئة 
املدفوع حيت 2012/12/31م، وتشمل هذه االستثمارات املساهمات يف رؤوس أموال الشركات، وبرنامج 
اجلدوالن  الصادرات.ويعرض  وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  واملؤسسة  العربية،  التجارة  متويل 
رقمي )1-19( ، )1-20( قائمة الشركات القائمة، والشركات حتت التأسيس والتنفيذ على الرتتيب 
تاريخ  للشركة،  املضيفة  الدولة  عملها،  جمال  حتدد  اليت  الشركات  أمساء  اجلدولني  بيانات  وتوضح 
التأسيس، قيمة رأس املال املصرح به بالعملة الوطنية، و/ أو الدوالر األمريكي ونسبة مساهمة اهليئة 

يف رأس مال هذه الشركات.

العربي، والذي ساهمت اهليئة فيه، ويدرج هذا يف وثائق اهليئة على أنه أحد األنشطة  النقد  العربية لصندوق  التجارة  1  تتضمن برنامج متويل 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، على الرغم من أنه برنامج عربي قومي. 
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جدول رقم )1-19(:  قائمة الشركات القائمة )1( والدول املضيفة ومساهمة  اهليئة العربية 
لالستثمار واإلمناء الزراعي حتى نهاية 2010م

الدولةالشركة
تاريخ 

التأسيس
قيمة رأس املال املصرح به 

باملليون
مساهمة 
اهليئة %

مالحظات

183.755.6 جينه سوداني1975السودانشركة سكر كنانة
قطاع خاص81.5339.0 ريال سعودي1979السعوديةالشركة العربية ملصايد األمساك

للزيوت  السودانية  العربية  الشركة 
النباتية

9.0051.0 جينه سوداني1982السودان

للزراعة  السودانية  العربية  الشركة 
بالنيل األزرق

قطاع خاص4.4551.0 جينه سوداني1982السودان

وتنمية  املاشية  لرتبية  املرجي  شركة 
الزراعة

قطاع خاص7.8741.0 دينار تونسي1982تونس

0.59622.0 دينار كوييت1985الكويتشركة بوبيان لألمساك
14.5050 دينار عراقي1986العراقالشركة العربية العراقية إلنتاج األلبان

لتنمية  السورية  العربية  الشركة 
املنتجات الزراعية )غدق(

440.050 لرية سورية1987سوريا

والتسويق  لإلنتاج  العربية  الشركة 
الزراعي

7.442.5 دينار سوداني1987السودان

لإلنتاج  القطرية  العربية  الشركة 
الزراعي

47.050.0 ريال قطري1989قطر

معدات  لتصنيع  العربية  الشركة 
الدواجن واملاشية

50.0027.5 درهم إماراتي1992اإلمارات

6.025.0 دينار تونسي1995تونسشركة أقروزيتاكس
الري  معدات  لتصنيع  العربية  الشركة 

املتطورة
190.025.0 لرية سورية1996سوريا

1500.040.0 لرية سورية1996سورياالشركة األهلية للزيوت النباتية
الشركة العمانية األوروبية للصناعات 

الغذائية 
سلطنة 

عمان
5.130.69 ريااًل عمانيًا1996

12.025.0 دوالر أمريكي1997السودانالشركة العربية السودانية للبذور
445.9326.9 جنيه مصري1997مصر شركة الفيوم لصناعة السكر

91.030.0 درهم مغربي1999املغربشركة منافذ احلبوب
وتصنيع  حلفظ  العربية  الشركة 

احلاصالت الزراعية
قطاع خاص52.6525.8 جنيه مصري1999مصر

400.027.6 درهم إماراتي2001اإلماراتشركة روابي اإلماراتية
سلطنة شركة مزارع دواجنٍٍٍ الصفا

عمان
قطاع خاص5.030.9 ريااًل عمانيًا2001

قطاع خاص10.052.8 دوالر أمريكي2003السودانالشركة العربية إلنتاج احملاصيل
0.142.5 جنيه سوداني2004السودانشركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي

اخلضر  إلنتاج  املتميزة  الشركة 
واحملاصيل والزراعة

0.142.5 جنيه سوداني2007السودان

باإلضافة إىل كل من برنامج متويل التجارة العربية بصندوق النقد العربي باإلمارات والذي أنشئ عام 1989 مبساهمة قدرها 676.98 
مليون دوالر أمريكي وتسهم اهليئة بنحو 0.7 % من قيمة رأس املال ، واملؤسسة العربية لضمان االستثمار بالكويت واليت تأسست عام 

1974 وساهمت اهليئة فيها بنحو 390 ألف دوالر أمريكي. 
املصدر :   اهليئة العربية لالستثمار  واإلمناء الزراعي، التقرير السنوي 2010م ، اخلرطوم .
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التأسيس والتنفيذ والدول املضيفة ومساهمة  جدول رقم )1-20(:  قائمة الشركات حتت 
اهليئة يف رأس املال بنهاية عام 2010م

الشركةم
الدولة 

املضيفة
سنة 

التأسيس
رأس املال املصرح به 

باملليون
مساهمة 
اهليئة%

33.7745 ريال سعودي2004السعوديةشركة الروبيان العربي1

)دواجن 2 العربية  التعاونية  الشركة 
عسري(

160.030 ريال سعودي2007السعودية

180.020 ريال سعودي2010السعوديةالشركة الزراعية القابضة3

الوراثية 4 للهندسة  العربي  املركز 
والتقانات احليوية

6.5033.3 دوالر أمريكي2007اإلمارات

األدوية 5 إلنتاج  العربية  الشركة 
البيطرية

33.0014.5 دوالر أمريكي2006السودان

351.013.88 دوالر أمريكي2003السودانشركة سكر النيل األبيض احملدودة6

)املزدانة 7 الزراعية  اخلدمات  شركة 
للزراعة بدون حرث(

5.0016.0 دوالر أمريكي2010السودان

1.4046.7 دوالر أمريكي..موريتانياشركة اخلدمات الزراعية8
املصدر :   اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي، التقرير السنوي 2010م ، اخلرطوم .

النوعي الستثمارات اهليئة : التوزيع   6-6
تصنف استثمارات اهليئة يف الشركات القائمة والشركات حتت التأسيس والتنفيذ إىل مخسة أنواع 

وفقا جملاالت عملها ، ويلخص البيان التالي األهمية النسبية لألنواع اخلمسة :

النسبة املئويةاجملال

44التصنيع الزراعي
30اإلنتاج النباتي

20اإلنتاج احليواني
3التسويق والتجارة البينية العربية

3اخلدمات واملستلزمات الزراعية
100اجملموع

وعلى الرغم من أن األولويات املشار إليها سلفًا ترتكز على إنتاج السلع اإلسرتاتيجية وفقًا حلجم الفجوة 
الغذائية العربية، غري أن هذا التوزيع النوعي ال يبدو متسقًا مع هذه األسس اإلسرتاتيجية .

التوزيع اجلغرايف الستثمارات اهليئة:  7-6
اليت ساهمت فيها  الدول املستضيفة للشركات  توزيع االستثمارات على   )21-1( يوضح اجلدول رقم 
  %  57 حنو  نسبته  ما  على  السودان  تستحوذ   - 2009م  عام  بنهاية  املتاحة  للبيانات  ووفقًا  اهليئة. 
الواضح  الرتكز  مبعنى  بأنواعها،  الزراعية  الشركات  يف  اهليئة  الستثمارات  الرتاكمي  اجملموع  من 
لالستثمارات يف هذه الدول الزراعية األساسية. ومن بني الدول ذات األهمية كل من مصر  والعراق ، حيث 
تقدرالنسبة اليت ميثلها نصيب كل منهما بنحو 9.53 %، 7.03 %. أما بقية الدول فيقل نصيبها عن 
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5 %، ويقل نصيب كل من املغرب وموريتانيا  عن 1 %. ولقد حصلت دول اخلليج العربية )باستثناء 
البحرين ( على ما مجلته حوالي 20.1 % من استثمارات اهليئة الرتاكمية خالل فرتة عملها.

جدول رقم )1-21( : التوزيع اجلغرايف الستثمارات اهليئة يف الدول العربية بنهاية عام 
2009م )1(

الدولة
عدد الشركات 

)2(
املساهمات املدفوعة )2( 
)مليون دينار كوييت(

األهمية النسبية %

47.317.71اإلمارات
21.331.40تونس

34.654.90السعودية
1054.0056.91السودان

34.144.36سوريا
16.677.03العراق

23.723.92سلطنة عمان
11.891.99قطر

21.101.16الكويت
29.049.53مصر

10.860.91املغرب
10.170.18موريتانيا

94.88100.00 )3(32اجملموع
العربي  النقد  لصندوق  العربية  التجارة  متويل  وبرنامج  الشركات  أموال  رؤوس  يف  املساهمات  االستثمارات  هذه  تشمل  (1 )
باإلمارات، واملؤسسة العربية لضمان االستثمار وإئتمان الصادرات بالكويت، واملركز العربي للتقانة احليوية واهلندسة 

الوراثية باإلمارات، ومشروع مبوريتانيا.
يبلغ عدد شركات القطاع اخلاص يف هذه القائمة )19( 2) شركة(، ويقدر إمجالي مساهمات اهليئة يف هذه الشركات  بـ 

32.184 مليون دوالر.
م. تعادل حنو 332 مليون دوالر كما يف 2009/12/31( 3)

املصدر :  اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي، التقرير السنوي 2009م

ويالحظ إضافة هلذا الرتكز، أن حجم االستثمارات الرتاكمية ، اليت تقدر حبوالي 332 مليون دوالر 
بنهاية 2009م، وحنو 357.5 مليون دوالر بنهاية عام 2010م1، يتعادل تقريبًا مع رأس املال املدفوع، 
املال هذا  رأس  . وقد تفسر حمدودية  للهيئة  بها  املناط  واألهداف  املهام  متواضعًا يف ضوء  قد يبدو  والذي 
الرتكز النسيب، والذي يشري لعدم كفاية احملفظة االستثمارية املباشرة لتغطية اهليئة جلميع الدول 

األعضاء ذات الثقل الزراعي بشكل متوازن.

القائمة واليت مت  ارتفاع نصيب السودان، إال أن مجلة مساهمات اهليئة يف الشركات  الرغم من  وعلى 
تأسيسها وتنفيذها فيه تقدر  حبوالي 189 مليون دوالر خالل 32 عامًا، أي مبعدل يقل عن 6 ماليني 
سنويًا، وهي مساهمة متواضعة للغاية باملقارنة واحتياجات القطاع الزراعي يف السودان، الذي ميتلك 
إمكانات كبرية لتحسني أوضاع األمن الغذائي العربي . وبطبيعة احلال، فإن الوضع يف بقية الدول 

2010م يف كل من السعودية والسودان ال تتوافر بيانات عن قيمة  1  تشري بيانات جدول رقم )1-20   ( أن هناك مشروعني مت تأسيسهما عام 
مساهمة اهليئة فيها.
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الزراعية والدول ذات الثقل االستهالكي السكاني يبدو أقل تواضعًا، حيث تقل مساهمة اهليئة يف 
االستثمار الزراعي عن هذا املعدل كثريًا ، إذ بلغت هذه املساهمة يف املغرب حنو 3 ماليني دوالر، ويف 

موريتانيا حوالي 595 ألف دوالر خالل نفس الفرتة 1978 -  2010 م.

6-8 شراكة اهليئة يف القطاع العام واخلاص :
تقدر مجلة االستثمارات الرتاكمية يف الشركات القائمة والشركات حتت التأسيس والتنفيذ اليت 
ساهمت فيها اهليئة مبا جمموعه 651 مليون دينار كوييت، تعادل حوالي 2.32 مليار دوالر أمريكي، 

ولقد كانت مساهمة األطراف الثالثة املساهمة يف هذه الشركات بالنسب التالية :

%اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي   15
%القطاع العام )احلكومات(  55

%القطاع اخلاص  30

وبطبيعة احلال، فإن مساهمة اهليئة يف الشركات املذكورة متباينة، وحتكمها اعتبارات كثرية 
تتعلق بالسالمة املالية، وكما هو موضح باجلدول رقم )1-19( ترتواح  مساهمات اهليئة ما بني حوالي 
52.8 % كحد أعلى، وحوالي 5.6 % كحد أدنى، وذلك باستثناء مساهمتها يف كل من برنامج 
متويل التجارة العربية لصندوق النقد العربي، واملؤسسة العربية لضمان االستثمار وإئتمان الصادرات  
العام واخلاص  القطاعني  اليت تساهم فيها اهليئة وشركاؤها من  هذا ويقدر إمجالي أصول الشركات 

بنهاية عام  2009م حنو 3.8 مليار دوالر.

6-9 النشاط التمويلي واإلقراضي:

أ- احملفظة اإلقراضية : 

يهدف النشاط التمويلي واإلقراضي إىل توفري التمويل قصري ومتوسط األجل لتلبية احتياجات شركات 
اإلنتاجية  طاقاتها  لزيادة  والتوسعة  والتأهيل  التحديث  برنامج  لتنفيذ  للشركات  يقدم  حيث  اهليئة، 
االحتياجات  لتوفري  األجل  قصري  التمويل  يقدم  كما  جديدة.  إنتاجية  طاقات  إضافة  أو  القائمة، 
أدوات  وتتنوع  األخرى.  التشغيل  تكاليف  ومقابلة  اإلنتاج  كمدخالت  اهليئة  لشركات  التشغيلية 
املالية  املؤسسات  من  متويل  على  للحصول  للشركات  ضمانات  تقديم  عرب  التمويل  توفري  يف  اهليئة 

احمللية واالقليمية بشروط مناسبة.

وتقوم اهليئة بتخصيص مواردها املالية لتغطية إحتياجات هذا النشاط ، مع تعبئة موارد مالية إضافية 
من خالل احلصول على خطوط متويل من البنوك واملؤسسات املالية اليت تتعامل معها، وإعادة إقراضها 

للشركات.
يف  لشركاتها  اهليئة  قدمتها  اليت  )تراكمية(  املباشرة  اإلقراضية  احملفظة   إمجالي  بلغ  ولقد 
2010/12/31م حنو 226.63 مليون دوالر أمريكي، مقارنة بنحو 215.02 مليون دوالر يف العام 
. أما ضمانات القروض، فقد قدمت اهليئة لعدد من   % 5 2009م، بنسبة زيادة تقدر حبوالي  السابق 
حوالي  الســودان  يف  لشـــركاتها  اهليئة  قروض  ومتثل  دوالر.  مليون   69 بنحو  ضمانات  الشركات 

91.7 %، ملا يواجه بعضها من مشاكل مالية تتعلق بالديون.
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ب- خطوط التمويل اإلقراضي :
يف إطار السعي لتوفري موارد مالية إضافية تتناسب آجاهلا واحتياجات شركات اهليئة، حصلت اهليئة 
على خطوط متويل مباشرة متوسطة األجل، وخط متويل سلعي بضمان القوائم املالية للهيئة، وتتلخص 

هذه اخلطوط يف اآلتي :

•خطوط متويل متوسطة األجل من بنك اخلليج الدولي: 	
    حصلت اهليئة على خطوط متويل من بنك اخلليج العربي مببلغ 160 مليون دوالر، إستخدم منه 45 
115 مليون مت تصفيته الرتفاع تكلفته،  مليون دوالر مت سدادها، والرصيد القائم املتبقي مببلغ 

واستبداله خبط متويل من احلفيظ املالي للهيئة بنفس القيمة وبشروط أيسر.

•خط متويل سلعي من الصندوق السعودي للتنمية ـ برنامج تنمية الصادرات السعودية:  	
5 ماليني دوالر، ومتت زيادة اخلط  حصلت اهليئة على خط متويل سلعي من هذا الصندوق مببلغ 
إىل 10 ماليني دوالر، ينفذ وفقًا لصيغة املراحبة اإلسالمية. وترتاوح آجال سداد التمويل بني سنة 
واحدة وسبع سنوات ، وفقًا لطبيعة السلع املمولة . وقد تبنت اهليئة جمموعات من التوجهات اجلديدة 
إلدارة االستثمار، تهدف يف جمملها إىل إصالح اختالالت أو تشوهات قائمة ترى اإلدارة أهمية التصدي 

هلا، لعل من أهمها :

• مليون دوالر، تساهم اهليئة  إنشاء صندوق القروض الدوارة لتمويل صغار املنتجني برأس مال 100	
فيه  بنحو 10 ماليني دوالر، ويتم حاليًا الرتويج هلذا الصندوق لدى املؤسسات املالية.

املطلوب  التمويل  لتوفري  دوالر  مليون   • 	40 بنحو  الدوارة  التشغيلية  القروض  صندوق  إنشاء 
من  باالستفادة  أقل  للشركات بتكاليف متويل  املتاحة  اإلنتاجية  الطاقات  الستغالل كامل 

عالقات اهليئة باملؤسسات التمويلية.
•حتديث نظام إدارة القروض، هذا املوضوع ما زال قيد املتابعة. 	

•حتديث السياسة التمويلية واإلقراضية بتنويع مصادر متويل اهليئة، وتنويع احملفظة اإلقراضية  	
للحصول  وشروط  ضوابط  ووضع  اجلودة،  لضمان  الرتكيز  نسبة  وتقليل  وجغرافيًا،  قطاعيًا 

على خطوط التمويل وطريقة توظيفها.
•تطويرسياسة إلدارة االستثمار، من أهم عناصرها إعادة هيكلة مساهمة اهليئة يف الشركات  	
بالتخلص من املساهمة يف بعض الشركات مبا خيدم أهداف اهليئة، والعمل على زيادة مردود 

احملافظ املالية.

املالية: 6-10 حمافظ االستثمارات 
تقوم اهليئة باالحتفاظ بالسيولة املتاحة لديها يف حمافظ مالية بغرض استثمارها وحتقيق عوائد جمزية 
منها ومبعدالت خماطر معقولة ، ويتم اإلشراف على عملية االستثمار من قبل اللجنة املالية جمللس إدارة 
اهليئة، وفق معايري وأسس حيددها جملس اإلدارة. ولقد كانت هذه االستثمارات مصدرًا مهمًا يف توفري 
األرباح والسيولة لتمويل الربنامج االستثماري السنوي للهيئة حتت الظروف العادية، حيث تعرضت هذه 
احملافظ خلسائر غري مسبوقة خالل األزمة املالية العاملية األخرية . ولقد بلغت قيمة خسائر اهليئة من هذه 
2007م  118.4 مليون دوالر، مقابل دخل يف عام  2008م حوالي  احملافظ إبان هذه األزمة بنهاية عام 
وصل إىل 50.79 مليون دوالر، وهذا ما يشري إىل خضوع حمافظ االستثمارات املالية هلزات، جيعلها ال 

تتسم باالستقرار املنشود.
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مدراء  تعيني  ومت  دوالر،  مليون   310.9 حوالي  2010/12/31م،  يف  املالية  احملافظ  إمجالي  بلغ  ولقد 
الذي بلغ  العائد من احملافظ االستثمارية  2010م ، سعيا لتحسني ورفع  جدد حملافظ اهليئة خالل عام 
عام 2010م حوالي 21.88 مليون دوالر مقابل 55.52 مليون دوالر عام 2009م. وقد بلغ السحب من 
احملافظ االستثمارية خالل عام 2010م حنو 34.1 مليون دوالر أمريكي ملقابلة متطلبات التدفقات 
النقدية للهيئة . وبوجه عام تعتمد سياسة السحب من احملافظ على التقليل من تأثري السحب على األداء 
اإلمجالي للمحافظ قدر اإلمكان. هذا وتتأثر احملفظة االستثمارية للهيئة باحلظر األمريكي املفروض 

على دولة املقر، فيما يتعلق بالتعامل يف األسواق العاملية بالدوالر األمريكي.

ومن خالل استعراض عناصر الدخل السنوي للهيئة يتبني حمورية احملافظ االستثمارية يف هذا الدخل، 
وعلى النحو الذي ميكن استخالصه من البيانات التالية :

  مليون دوالر
2007200820092010مصدرالدخل

11.838.875.657.11الدخل من الشركات
5.425.1285.215.47الدخل من القروض

1.191.0121.363.93مصادر أخرى
55.5221.88)118.4(50.79الدخل من االستثمارات )احملافظ(

67.7438.39)103.39(69.23إمجالي الدخل
                األرقام بني األقواس تعرب عن قيم سالبة.

وتتأكد هذه احملورية إذا ما أخذ يف اإلعتبار أن احملافظ االستثمارية املالية )310.9 مليون دوالر بنهاية 
أي  الشركات،  يف  الرتاكمية  االستثمارات  حجم  مع  القيمة  حيث  من  تتعادل  تكاد  2010م(  عام 
احملفظة  قيمتها  يف  وتفوق  الفرتة(،  نفس  خالل  دوالر  مليون   357.5( املباشرة  االستثمارية  احملفظة 
2010م أيضًا(. األمر الذي ينطوي على درجة من التحيز إىل  اإلقراضية )226.63 مليون دوالر بنهاية 

الوسائل ذات العوائد األعلى، وهو ما ال يتفق مع األهداف الرئيسية الثالثة للهيئة.

البنك اإلسالمي للتنمية :  -  7

النشأة ورأس املال :  1-7
البنك اإلسالمي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية أنشئ مبوجب قرار صادر عن مؤمتر وزراء مالية الدول 
وافتتح  )1973م(،  هـ   1393 السعودية يف عام  العربية  باململكة  املنعقد يف مدينة جدة  اإلسالمية 
البنك رمسيا يف اخلامس من شهر شوال 1395هـ املوافق العشرين من أكتوبر / تشرين أول 1975م .ولقد 
زاد عدد األعضاء أكثر من الضعف ، حيث زاد من 22 دولة يف بدايته إىل أن وصل إىل 56 دولة عام 
1431هـ )2010م(. وتتوزع هذه الدول على القارات األربع )إفريقيا، آسيا، أوروبا وأمريكا الالتينية(.
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وعلى صعيد آخر تطور البنك من كيان واحد ليصبح اآلن مخسة كيانات هي:

- 1 البنك اإلسالمي للتنمية )البنك(.
.)  املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب )املعهد(، 1401 هـ )1981م- 2

 املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات ، 1415هـ )1994- 3 م(.
.)  املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص ،1420 هـ )1999م- 4
.)  املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ،1429هـ )2008م- 5

 ، مليار دينار إسالمي1   2  )1992 )يونيو  1412هـ  نهاية عام  به حتى  املصرح  البنك  بلغ حجم رأمسال 
مليارات دينار إسالمي ، وبلغ رأس املال املصدر )املكتتب به(    6 1413هـ )1992م( إىل  ارتفع يف عام 
4.1 مليار دينار إسالمي . ويف عام 1422هـ )2001( ارتفع مرة أخرى رأمسال البنك املصرح به إىل 15 
مليار دينار إسالمي ، ورأس املال املصدر إىل 8.1 مليار دينار إسالمي. وأخريا متت زيادة رأس املال املصرح 
به للبنك ليصبح 30 مليار دينار إسالمي ، واملكتتب به ليصبح حوالي 16 مليار دينار إسالمي،  وذلك 

منذ عام 1427هـ )2006م(.

 ، إسالمي  دينار  ألف   4031071 املدفوع  املال  رأس  بلغ   )2010( 1431هـ  للعام  املالية  للقوائم  ووفقا 
أي ما يعادل حنو 6.2 مليار دوالر أمريكي . ورأس املال املكتتب به 15.864 مليار دينار إسالمي ، 
تعادل حوالي 26.9 مليار دوالر، ولقد بلغت قيمة املسحوبات الرتاكمية خالل الفرتة 1396-1431هـ 
دوالر  مليون   36719.1 حوالي  مقابل  أمريكي،  دوالر  مليون   46929 حوالي  )1976-2010م( 

أمريكي  للمدفوعات خالل نفس الفرتة .

البنك : 7-2 أهداف ووظائف 
الدول  شعوب  إىل  االجتماعي  والتقدم  االقتصادية  التنمية  دعم  إىل  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يهدف 
الشريعة  ملبادئ  وفقا  ومنفردة،  جمتمعة   ، األعضاء  غري  الدول  يف  اإلسالمية  واجملتمعات  األعضاء 

اإلسالمية وتشمل وظائف البنك اآلتي:

 • خالل	 من  الفقر  ومكافحة  التجارة  لتمويل  اإلمنائية  املساعدة  من  خمتلفة  أشكال  تقديم 
االقتصادية  التنمية  يف  اإلسالمي  التمويل  دور  وتعزيز  االقتصادي  والتعاون  البشرية،  التنمية 

واالجتماعية.
. • إنشاء وإدارة صناديق خاصة ألغراض معينة	

. • تعبئة املوارد املالية بالوسائل اليت توافق أحكام الشريعة اإلسالمية	
 • يف	 وخباصة  بينها،  التجاري  التبادل  وتعزيز  األعضاء  للدول  اخلارجية  التجارة  تنمية  يف  املساعدة 

السلع اإلنتاجية.
 • واملالي	 االقتصادي  النشاط  يتولون  الذين  للموظفني  التدريب  وتوفري  الفنية،  املساعدة  تقديم 

واملصريف يف الدول اإلسالمية.

1.54 دوالر  النقد الدولي ، وتعادل يف حدود  الدينار اإلسالمي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب اخلاصة بصندوق    1
أمريكي ، وفقا لتقديرات عامي 1430هـ و1431هـ .
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7-3 صيغ وجماالت متويل مشاريع التنمية :
تصنف الصيغ اليت يتبعها البنك اإلسالمي لتمويل مشاريع التنمية يف الدول األعضاء إىل فئتني رئيستني 
. أما التمويل امليسر فهو التمويل بالقروض أو  هما : صيغة التمويل امليسر ، وصيغة التمويل العادي 
املساعدة الفنية ، بينما التمويل العادي يشمل التمويل وصيغة اإلجارة، البيع باألجل،  واالستصناع 
وخطط التمويل . وهناك صيغ أخرى تشمل املساهمة يف رأس املال واملشاركة يف األرباح . وبصفة عامة 

تستفيد كافة الدول األعضاء من متويالت البنك . وفيما يلي عرض هلذه الصيغ :

أ- التمويل بالقروض:
قطاع  يف  والسيما  التنمية،  مشاريع  لتنفيذ  طويل  ألجل  متوياًل  البنك  يقدم  الصيغة  هذه  خالل  من 
إمدادات  الصغرية، ومشاريع  والتنمية يف احليازات  الطرق  والري، وشبكات  األراضي،  )تنمية  الزراعة 
واملستشفيات  كاملدارس  االجتماعية  واملرافق  )النقل  األساسية  البنية  وقطاع  الريف....اخل(،  يف  املياه 

وحنو ذلك(.

ب- املساعدة الفنية :
املشروع  ذلك  إعداد  يف  املساعدة  السياسات  لوضع  أو   ، املشاريع  ألحد  الفنية  اخلربة  تقديم  بها  يقصد 
وتنفيذه. كما تقدم املساعدة الفنية لتعني على تنمية املؤسسات واملوارد البشرية . وهناك نوعان من 

املساعدة الفنية، األوىل تتعلق مباشرة بأحد املشاريع، والثانية ذات الطابع االستشاري .

ج- صيغ التمويل العادي:

ومن. 1  الشريعة.  ألحكام  موافقة  وتكون  األجل  وطويلة  متوسطة  التمويل  صيغ  إحدى  اإلجارة: 
ثابتة  أصول  أو  رأمسالية  معدات  لتمويل  ترتيبات  تعين  وهي  منفعة.  بيع  فهي  القانونية  الناحية 
يقدمها البنك اإلسالمي )املؤجر( لفرتة معينة من الزمن نظري سداد أقساط إجارة دورية ، وحيتفظ 

البنك مبلكية هذه األصول .
البيع باألجل: وهو متويل متوسط املدة استحدثه البنك ، وهو مياثل البيع ألجل/ الشراء عن طريق. 2 

االستئجار،  ولكن تنقل امللكية للمشرتك.
االستصناع: وهو عقد يتعهد مبوجبه أحد األطراف يف إنتاج شئ معني وفقا ملواصفات يتم االتفاق. 3 

بشأنها وبسعر وتاريخ  حمددين، ويشمل هذا التعهد كل خطوات اإلنتاج والتجهيز.
خطوط التمويل: يقدمها البنك اإلسالمي للمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي والبنوك اإلسالمية. 4 
يف الدول األعضاء، وخباصة لتعزيز وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة يف القطاعات الصناعية 
والزراعية والصناعات التحويلية، ويف مشاريع البنية األساسية، ويستثنى من ذلك املشاريع اليت ال 

تكون موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية.

د- صيغ التمويل األخرى:
 • املساهمة يف رأس املال: ومن خالهلا يساهم البنك يف رؤوس أموال الشركات واملؤسسات احملققة	
الدول  اقتصاد  على  تنموي  أثر  هلا  يكون  أن  يتوقع  واليت  اإلسالمية،  للشريعة  املوافقة  للربح 

األعضاء.
  • املشاركة يف األرباح : وهي أحد أشكال الشراكة لتجميع األموال بواسطة البنك وطرف آخر	
لتمويل مشروع حمدد، وحيصل كل شريك على نسبة من األرباح أو يتحمل نسبة حصته 
من اخلسائر بالتناسب مع حصته، وتكون هذه الصيغة مناسبة للمشاريع اليت يتوقع أن حتقق 

معدالت عائد مالي عالية.
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ويوضح البيان التالي األهمية النسبية لصيغ متويل املشاريع يف العمليات الرتاكمية جملموعة البنك 
اإلسالمي خالل الفرتة 1396هـ  - 1431هـ )1976-2010م(:

)القيمة:  مليون دينار إسالمي(

البند
1430هـ
)2009م(

1431هـ
)2010م(

1396هـ ـ 1431هـ
1976 – 2010م

القيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعدد
36235.043245.48374039.1القروض 

43290.327175.13151956.8املساهمة يف رأس املال

36568.725744.24166296.9اإلجارة

9337.0329.02382648.0البيع باألجل

438.5166.736462.5اعتمادات متويل خمتلط

11147.2----املشاركة يف األرباح

261063.1301350.11965443.7االستصناع

93529.322183.22111318.9أخرى

24730621512794226022313اإلمجالي

4738430132316إمجالي القيمة بالدوالر األمريكي
املصدر : البنك اإلسالمي للتنمية، التقرير السنوي 1431هـ )2010م(، جده، 2011م.

ومن الواضح أن القروض هي أكثر الصيغ إقبااًل من حيث األعداد املقدمة من البنك، غري أن صيغة اإلجارة 
للقيمة  الرتاكمي  اجملموع  من   %  28.2 حوالي  متثل  إذ  األخرى،  بالصيغ  مقارنة  قيمة  األعلى  هي 
بنســبة  القروض  ثم   ،%  24.45 بنســـبة  االسـتصناع  صيغة  تليها   ، املمولة  للمشاريع  اإلمجالية 
18.1 % وتعترب األخرية الصيغة املناسبة لإلقراض للمشاريع الزراعية كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، 
إضافة إىل خطوط التمويل اليت ميكن أن يستفيد منها صغار املزارعني من خالل املؤسسات الوطنية 

للتمويل الزراعي.

التمويلية : 7-4 العمليات 
يف  واخلاص  العام  القطاعني  من  لكل  إمنائية  مساعدات  نشأته  منذ  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يقدم 

الدول األعضاء من خالل العمليات الثالث الرئيسة ، وهي :

•العمليات العادية ، وتشمل متويل املشاريع واملعونة الفنية . 	
•متويل التجارة . 	

•عمليات صندوق الوقف )املعونة اخلاصة (. 	

العمليات املذكورة حتى  الثالثة من  البنك من متويل صاٍف تراكمي لألنواع  وقد بلغ مجلة ما قدمه 
نهاية عام 1431هـ )2010م( حوالي 49.7 مليار دينار إسالمي تعادل حنو 70.3 مليار دوالر أمريكي 
، وذلك لتمويل ما مجلته 6895 عملية. ويرتكز أغلب ما يقوم به البنك من أنشطة متويلية يف جمال 
متويل التجارة ، والذي استحوذ على حنو 54 % من إمجالي قيمة التمويل. يليه متويل املشاريع بنسبة 

تصل إىل حوالي 44.5 %، ثم عمليات املعونة اخلاصة 1 %  فاملساعدة الفنية 0.5 %.
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الكربى  التمويل  فئات  حبسب  البنك  جملموعة  الرتاكمية  العمليات   )23-1( رقم  اجلدول  ويلخص 
/ ديسمرب   6  -1976 ثاني  /كانون  يناير   1( 1431هـ  عام  نهاية  إىل  هـ   1396 عام  من  )الرئيسة( 
كانون أول 2010(، وذلك من حيث إعداد العمليات وقيمتها من الدينار اإلسالمي وما يعادهلا بالدوالر 

األمريكي لكل من صايف أو إمجالي االعتمادات .  

البنك اإلسالمي للتنمية حبسب فئات  جدول رقم )1-23(: العمليات الرتاكمية جملموعة 
التمويل الكربى من عام 1396هـ إىل نهاية عام 1431هـ )يناير/ كانون 

ثاني 1976 ـ 6 ديسمرب/ كانون أول 2010م

العددالبند
األهمية النسبية القيمة باملليون

للتنمية بالدينار 
اإلسالمي )%( دوالر أمريكيالدينار اإلسالمي

متويل املشروعات :

226022313.032315.944.91صايف االعتمادات

256224955.535860.044.62إمجالي االعتمادات

املساعدة الفنية :

1063246.1343.60.49صايف االعتمادات

1126261.0364.10.47إمجالي االعتمادات

عمليات متويل التجارة :

223126583.436959.353.50صايف االعتمادات

273830159.741920.453.93إمجالي االعتمادات

عمليات املعونة اخلاصة :

1341541.9702.11.01صايف االعتمادات

1374547.7710.10.98إمجالي اإلعتمادات

689549684.370320.9100.00جمموع صايف االعتمادات

780055923.978854.6100.00جمموع إمجالي االعتمادات
 املصدر : البنك اإلسالمي للتنمية، التقرير السنوي 1431هـ )2010م(، جدة، 2011م

املوارد  من  إما  السابق  اجلدول  من  والثاني  األول  البندين  يف  الواردة  والعمليات  املشاريع  متويل  ويتم 
البنك واليت تشمل صندوق  العادية، أو من الصناديق أو الكيانات اليت تشكل جمموعة  الرأمسالية 
حصص االستثمار، وحمفظة البنوك اإلسالمية، وصندوق االستثمار يف ممتلكات األوقاف، واملؤسسة 
اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص واخلزانة. وتعترب املوارد الرأمسالية العادية هي املصدر الرئيس لتمويل 
الزراعة بطبيعة احلال. ولقد  املشروعات من خمتلف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية، مبا يف ذلك قطاع 
بلغ مجلة ما سحب من املوارد الرأمسالية العادية لتمويل املشاريع، فيما بني عامي 1396 هـ ـ 1431هـ 
املساعدة  شاملة  أمريكي(،  دوالر  مليار   25.3( إسالمي   دينار  مليار   17.5 حوالي   )2010-1976(
والكيانات  الصناديق  من   والعمليات  املشاريع  متويل  أما  إسالمي(.  دينار  مليون   246.1( الفنية 
  7.4( إسالمي  دينار  مليار   5.02 حوالي  الفرتة  تلك  خالل  مجلته  بلغت   فقد   ، سبق  فيما  املذكورة 

مليار دوالر  أمريكي( .

ومتثل قيمة متويل املشاريع أو العمليات من املوارد الرأمسالية العادية شاملة املساعدة الفنية، حوالي 
35.3 % من اإلمجالي الرتاكمي للتمويل املقدم من » جمموعة البنك « على مدار فرتة عمله ، والبالغ 
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السنوي  املعدل  وبذلك يقدر   . أمريكي(  مليار دوالر    70.3( دينار  إسالمي  مليار   49.7 قيمته حنو 
 486.1 العمليات ملختلف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية بالدول األعضاء حبوالي  أو  لتمويل املشاريع 

مليون دينار سنويا )702.8 مليون دوالر أمريكي(.

الفنية: التوزيع القطاعي لتمويل املشاريع والعمليات و املساعدة    5-7
يوضح اجلدول رقم )1-24( التوزيع القطاعي لصايف املبالغ  املعتمدة للمشاريع والعمليات واملساعدة 
الفرتة  وخالل  )2010م(  )2009م(،1431هـ  1430هـ  عامي  يف  العادية  الرأمسالية  املوارد  من  الفنية 

1396 هـ - 1431هـ  ، )1976- 2010 م (.
1431هـ  عام  يف  شهد  قد  العادية  الرأمسالية  املوارد  من  املشاريع  متويل  أن  إىل  اجلدول  هذا  ويشري 
)2010م( زيادة بنسبة 10.2 % مقارنة بالعام السابق له، حيث بلغت قيمته حوالي 2396.6 مليون 
األكثر  القطاع  الطاقة  ظلت  القطاعي  املستوى  وعلى  أمريكي(.  دوالر   3702.6( إسالمي  دينار 
استفادة من خمصصات املوارد الرأمسالية العادية، يليها النقل. ويأتي قطاع الزراعة الثالث أوالرابع يف 
الرتتيب، وهي أولية متقدمة، حيث كان نصيبه 289، 242 مليون دينار إسالمي يف عامي 1430 هـ، 
1431 هـ على الرتتيب. وتعكس هذه القيم توجهًا إىل تراجع أهمية  قطاع الزراعة من حيث القيمة ، 

على الرغم من األولوية املتقدمة اليت حيظى بها يف تلك املخصصات  سنويا.

أما نصيب القطاعات من العمليات الرتاكمية للبنك على مدار 36 عاما فيشري إىل أن قطاعي الطاقة 
السابقة، حيث حصل  للسنوات  امتدادًا  العامني اآلخرين كانا  أن  أي  املقدمة دائمًا،  والنقل يأتيان يف 
بنســبة   املصرفية    والصرف  واخلدمات  املياه  ، يليها قطاع  القيمة  23 % من  كل منهما على حنو 
الفرتة حمل االعتبار  القروض خالل  ، والذي حصل على أكرب عدد من  الزراعة  أما قطاع   .  % 12.5
)493 معاملة متثل 18.6 % من العدد اإلمجالي( فقد كان ترتيبه الرابع من حيث القيمة ، حيث حصل 
القيمة  )2.572 مليار دوالر أمريكي(، متثل هذه  مليار دينار إسالمي   1.81 على ما قيمته حوالي 
حنو 10.3 % من اجملموع الكلي لصايف املبالغ املعتمدة للمشاريع والعمليات طوال فرتة عمل البنك 
، وتعترب هذه املكانة متقدمة باملقارنة مع بقية القطاعات. هذا ويقدر املعدل السنوي للقروض املقدمة 
من البنك للدول األعضاء جمتمعة طوال فرتة عمله حبوالي 50.33 مليون دينار إسالمي سنويا، تعادل 
الدول  اليت حصلت عليها  القروض  بيانات  تتوافر  . وال   أمريكي  مليون دوالر   71.5 القيمة حنو  هذه 

العربية منفردة من البنك اإلسالمي للقطاع الزراعي لتقدير مثل هذا املعدل.
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جدول رقم )1-24(: التوزيع القطاعي لصايف املبالغ املعتمدة للمشاريع والعمليات واملساعدات 
الفنية من املوارد الرأمسالية يف عامي 1430 ـ 1431هـ )2009 – 2010م(، 

وخالل الفرتة 1396 ـ 1431هـ )1976 – 2010م(.

القطاعات

1396 ـ 1431هـ )1976 1431هـ )2010م(1430هـ )2009م(
األهمية – 2010م(

النسبية 
للقيمة 

)%(
العدد

القيمة
بالدينار 
اإلسالمي

العدد
القيمة

بالدينار 
اإلسالمي

العدد
القيمة

بالدينار 
اإلسالمي

47289.029242.24931811.910.3الزراعة

2780.91980.24221537.78.8التعليم

11650.914792.42014089.123.3الطاقة

28108.14893.9255797.24.5املالية

2642.92698.0259906.75.2الصحة

1173.48212.42081764.610.1الصناعة والتعدين

70.454205.41.2-1املعلومات واإلتصاالت

10.16840.70.2-1اإلدارة العامة

3536.60.2--41.8التجارة

20600.511659.93904152.923.7النقل

املياه والصرف الصحي 
واخلدمات احلضرية

16327.116224.13622200.512.5

1922174.61792396.6264717543.3100.0اجملموع

جمموع القيمة 
-25270.3-3702.6-3343.6-بالدوالر األمريكي

املصدر : البنك اإلسالمي للتنمية، التقرير السنوي 1431هـ )2010م(، جدة، 2011م .

7-6 نصيب الدول العربية من العمليات التمويلية:
الرتاكمية  املبالغ   صايف  من  دولة(   22( العربية  الدول  عليه  حصلت  ما  جمموع  التالي  البيان  يلخص 
املعتمدة لتمويل العمليات مصنفة وفقا لفئات التمويل الكربى خالل فرتة عمل البنك  1396 هـ  - 

1431هـ    )1976- 2010 م (.

العددالبند
القيمة

بالدينار 
اإلسالمي

القيمة
بالدوالر 

األمريكي

األهمية النسبية 
للقيمة بالدينار 

اإلسالمي )%(
101710465.815063.548.34متويل املشاريع
30372.6101.10.34املساعدة الفنية

106710986.815056.750.76عمليات متويل التجارة
197121.1153.80.56عمليات املعونة اخلاصة

258421646.430375.1100.0جمموع الدول العربية
689549684.370320.9إمجالي صايف االعتمادات

املصدر : مجعت وحسبت من بيانات اجلدول رقم )1-25 ( بامللحق.

القيمة باملليون دينار اسالمي

القيمة باملليون دينار اسالمي/ دوالر امريكي
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ويستخلص من هذا البيان النتائج الرئيسية التالية :
مليار    	21.6 يبلغ  االعتبار  حمل  الفرتة  خالل  جمتمعة  العربية  الدول  عليه  حصلت  ما  جمموع  أن 
دينار إسالمي )30.4 مليار دوالر أمريكي( ، والذي ميثل حنو %43.6 من قيمة إمجالي صايف 
مليون   601.3 بنحو  يقدر  التمويلية  للعمليات  السنوي  املعدل  أن  أي   ، األعضاء  للدول  االعتماد 

دينار إسالمي يف املتوسط سنويا.
العمليات  من  النصيب األكرب  املشاريع يستحوذ على  يليها متويل   ، التجارة  	 أن عمليات متويل 
التمويلية للدول العربية ) حنو99%(، وهو ما يتطابق إىل حد كبري مع الوضع العام للدول األعضاء 

بالبنك فيما يتعلق بفئات التمويل الكربى.
دينار  مليار    	10.54 حوالي  يبلغ  الفنية  واملساعدة  املشاريع  متويل  يف  العربية  الدول  نصيب  أن 
القطاعات  عليها  حتصل  اليت  هي  التمويل  من  الفئة  هذه  أن  إىل  اإلشارة  سبقت  ولقد  إسالمي. 
اإلنتاجية واخلدمية . وبناًء عليه، فإن املعدل السنوي لنصيب هذه القطاعات يقدر حبوالي 292.8 

مليون دينار إسالمي 421.2 مليون دوالر أمريكي.
	 بافرتاض أن قطاع الزراعة حيصل على نفس النسبة من صايف املبالغ املعتمدة للمشاريع والعمليات 
نصيب  يقدر  أن  ميكن  بالقياس  فإنه   ،  )1()%  10.3( والبالغة   ، العام  املستوى  على  املساعدات 
القطاع الزراعي يف الدول العربية مبا قيمته 1.09 مليار دينار إسالمي خالل الفرتة حمل االختبار ، 
أي مبعدل سنوي قد يبلغ 30.16 مليون دينار إسالمي تعادل حنو 43.52 مليون دوالر أمريكي 

للدول العربية جمتمعة يف املتوسط .

وبطبيعة احلال تتباين الدول العربية ، ومجيعها مستفيدة مما يقدمه البنك من خمتلف فئات التمويل، 
نصيب  وبالتالي  فئة،  لكل  عليها  املتحصل  اإلمجالية  واملبالغ  الفئات،  هذه  أهمية  حيث  من  وذلك 
)1-25( نصيب كل من  القطاعات اإلنتاجية واخلدمية ، مبا فيها قطاع الزراعة .ويوضح اجلدول رقم 
 ، الكربى  التمويل  فئات  حبسب  البنك  جملموعة  الرتاكمية  العمليات  من  دولة(   22( العربية  الدول 

واجملموع الكلي هلذه العمليات خالل فرتة عمل البنك ، أي على مدار 36 عاما.

7-7 صندوق إعالن جدة لألمن الغذائي:

يف مايو /أيار 2008م ، وأثناء أزمة الغذاء العاملية ، اعتمد البنك اإلسالمي للتنمية حزمة متويلية لربنامج 
األمن الغذائي يف إطار » إعالن جدة » مببلغ 1.5 مليار دوالر يوزع على مخس سنوات ، أي بواقع 300 

مليون سنويا ، يتم متويلها على النحو التالي:

1.050	  مليار دوالر من موارد البنك العادية .
250	  مليون دوالر من املؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة .

200	  مليون دوالر من املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص .
طريق  عن  للربنامج  الصادرات  وإئتمان  االستثمار  لتأمني  اإلسالمية  املؤسسة  من  دعم  ذلك  ويصاحب 
منوًا،  األقل  األعضاء  للدول  األولوية  الربنامج  ويعطي   . الزراعي  القطاع  يف  االستثمار  وتعزيز  التأمني 
كما ميكن للدول األخرى املتضررة من األزمة االستفادة من تلك احلزمة. ويشمل نطاق احلزمة التدابري 

قصرية املدى ومتوسطة املدى ذات الصلة باألمن الغذائي.

1 ال تتوفر بيانات تفصيلية عن العمليات التمويلية على مستوى كل قطاع يف كل دولة ، سواء يف  التقارير السنوية ، أو على موقع البنك على 
الشبكة الدولية ) االنرتنت(.
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جدول رقم )1-25(: نصيب الدولة العربية من العمليات الرتاكمية جملموعة البنك حبسب 
الثاني  كانون  )يناير/  1431هـ  ـ   1396 عام  من  الكربي  التمويل  فئات 

2010م( 6 ديسمرب/ كانون األول  ـ   1976

الدول
املساعدات الفنيةمتويل املشاريع

العدد
دينار 

إسالمي
دوالر 

أمريكي
العدد

دينار 
إسالمي

دوالر 
أمريكي

65654.3917.7234.86.5األردن

90504.3756.080.70.9اإلمارات

91950.91385.860.91.3البحرين

53757.21107.091.72.5تونس

40446.9591.7113.04.0اجلزائر

48.811.1133.44.9جزر القمر

31160.1242.9162.73.7جيبوتي

911115.91654.9232.63.7السعودية

95728.41065.8253.85.4السودان

38643.3921.271.11.6سوريا

619.324.1152.94.0الصومال

753.468.280.91.3العراق

36450.7598.171.82.4سلطنة عمان

2258.382.0114.66.7فلسطني

32389.3590.010.10.1قطر

27185.2268.571.21.6الكويت

51587.8825.983.95.7لبنان

17280.9386.042.43.3ليبيا

44637.8907.8132.83.9مصر 

591113.31619.7213.95.5املغرب

60359.9523.43916.623.0موريتانيا

58359.8515.7286.89.1اليمن

101710465.815063.530372.6101.1جمموع الدول العربية

226022313.032315.91063246.1343.7صايف االعتمادات

%4546.946.628.529.529.4
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تابع جدول رقم )1-25(:              ) املبالغ باملليون(

الدول
اجملموع الكليعمليات املعونة اخلاصةعمليات متويل التجارة

العدد
دينار 

إسالمي
دوالر 

أمريكي
العدد

دينار 
إسالمي

دوالر 
أمريكي

العدد
دينار 

إسالمي
دوالر 

أمريكي

69678.9824.810.20.31581338.21749.3األردن
117834.51226.6---19329.5469.7اإلمارات
1161155.31673.6---19203.5286.5البحرين

160803.91094.943.34.22261566.12208.6تونس
18814901887.774.55.62461944.42489.0اجلزائر

35.97.530.91.12319.024.6جزر القمر
17.612.0101.72.358172.1260.9جيبوتي

1621879.42750.920.10.12782998.04409.6السعودية
29264.4372.42019.423.51691016.01467.1السودان

25108.8130.510.20.371753.41053.6سوريا
436.146.2439.613.36867.887.6الصومال

35264.9301.3124.05.562323.3376.3العراق
سلطنة 

عمان
11.42.020.40.546454.3603.0

4241.353.375104.2142.0---فلسطني
33389.4590.1------قطر

48763.11131.546.57.586956.01409.1الكويت
11157.9221.5217.09.891756.61062.9لبنان
10280.0299.822.93.833516.2692.9ليبيا
1181626.92323.441.11.51792268.63236.6مصر 

1171721.92389.341.21.52012840.34016.0املغرب
760.884.577.711.1113447.0642.0موريتانيا

41351.9420.387.18.6135725.7953.7اليمن
جمموع 

الدول 
العربية

106710986.8150567197121.1153.82584521646.430375.1

صايف 
االعتمادات

223126583.436959.31341541.9702.068949684.370320.9

)%(47.841.340.714.722.321.937.543.643.2
املصدر : البنك اإلسالمي للتنمية، التقرير السنوي 1431هـ )2010م(، جدة، 2011م .

)2010م( بلغ إمجالي االعتمادات يف إطار » مبادرة إعالن جدة« أكثر من  1431هـ  ويف نهاية عام 
47 % من إمجالي موارد هذه املبادرة. ويتضمن ذلك  692 مليون دوالر أمريكي ، وهو ما ميثل حنو 
اعتمادات قدرها 472 مليون دوالر أمريكي قدمها البنك من باب املساعدة ذات األمد القصري واملتوسط 

والطويل موزعة على أعضاء »جمموعة البنك « املذكورة آنفا. 
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التمويل املشرتك: 7-8 عمليات 
يشارك البنك بصفته عضوًا يف جمموعة التنسيق العربية يف أنشطة متويلية مشرتكة مع املؤسسات 
اجملموعة  هذه  أعضاء  مع  للبنك  املشرتك  التمويل  عمليات  التالي  البيان  ويلخص   . العربية  التنموية 

خالل فرتة عمله:
)مليار دوالر أمريكي(

املؤسسة
عدد 

املشاريع
املبلغ 

اإلمجالي
القطاعمنطقة املشروعات

إفريقيا، والشرق األوسط 2710صندوق أبوظيب للتنمية
ومشال أفريقيا، وسط آسيا

البنية التحتية

الصندوق الكوييت 
للتنمية االقتصادية 

العربية
إفريقيا، الشرق األوسط 894

ومشال إفريقيا
البنية التحتية والصناعة

الصندوق السعودي 
للتنمية

إفريقيا، والشرق األوسط 7514
ومشال أفريقيا

البنية التحتية، التنمية 
الزراعية والريفية، والصحة 

والتعليم
الصندوق العربي 

للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية

الطاقة، والنقل، واملياهدول عربية7518

املصرف العربي للتنمية 
االقتصادية يف إفريقيا

الدول اإلفريقية543.7
النقل، والتنمية الزراعية 

والريفية
صندوق أالوبك للتنمية 

الدولية
الدول األعضاء األقل منوًا1022.5

الطاقة، والنقل، والتنمية 
الزراعية والريفية، والصحة

42252.2اجملموع

مشرتكة  متويلية  بأنشطة  البنك  يقوم   ، التنسيق  جمموعة  أعضاء  مع  املشرتك  للتمويل  إضافة 
هذه  أهم  مع  الرتاكمي  األنشطة  هذه  حجم  التالي  البيان  ويوضح  واإلقليمية.  العاملية  املؤسسات  مع 

املؤسسات:
)مليار دوالر أمريكي(

املؤسسة
عدد 

املشاريع
املبلغ 

اإلمجالي
القطاعمنطقة املشروعات

األوسط 6015البنك الدولي والشرق  إفريقيا، 
ومشال إفريقيا، وسط آسيا

الصحة   ، التحتية  البنية 
والتعليم

جنوب، وجنوب شرقي آسيا205بنك التنمية اآلسيوي
والسيما  التحتية  البنية 

الطاقة

األوسط 469بنك التنمية اإلفريقي الشرق  إفريقيا، 
ومشال إفريقيا

املياه  الطاقة،  التحتية،  البنية 
والنقل

البنية التحتية، والصناعةإفريقيا ، وآسيا2411بنك االستثمار األوروبي
15040اجملموع

وفقًا ملا سبق، فإن مجلة األنشطة املشرتكة اليت ساهم البنك اإلسالمي يف متويلها يبلغ عددها 497 
مشروعا، تقدر قيمتها حبوالي 92.2 مليار دوالر أمريكي، وترتكز املشروعات الزراعية املشرتكة يف 

تلك األنشطة مع كل من الصندوق السعودي للتنمية وصندوق األوبك للتنمية الدولية )أوفيد( .
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8 - صندوق األوبك للتنمية الدولية:

املالية: النشأة واملوارد   1  -  8

1976م، إثر مؤمتر عقده وزراء  أنشئ صندوق األوبك للتنمية الدولية )أوفيد( يف يناير/ كانون ثاٍن 
دولًة.   13 آنذاك  عددها  وكان  )أوبك(،  للبرتول  املصدرة  الدول  منظمة  يف  األعضاء  الدول  يف  املالية 
أطلق عليه عند اإلنشاء الصندوق اخلاص باألوبك، إنطالقًا من فكرة إنشاء صندوق مشرتك لتقديم 
من  العديد  خالل  من  األوبك  دول  تقدمها  اليت  املوارد  تلك  إىل  إضافية  موارده  تكون  أن  على  املعونات، 

املؤسسات الثنائية واملتعددة األطراف.
الدول األعضاء بتحويل الصندوق إىل منظمة حكومية تنموية مستقلة هلا  1980م، قامت  ويف عام 
فيينا  مدينة  يف  ومقره  الدولية«،  للتنمية  األوبك  »صندوق  الرمسي  بإمسه  وعرف  اخلاص،  كيانها 

بالنمسا. وحصل الصندوق على صفة مراقب لدى األمم املتحدة.

800 مليون دوالر. وقد  1976م مبوارد أولية بلغت قيمتها  ولقد بدأ أوفيد عملياته يف أغسطس/ آب 
ُجددت هذه املوارد ثالث مرات. ويبلغ إمجالي موارد » األوفيد« كما يف بداية عام 2011م حنو 5853 

مليون دوالر موزعة على النحو التالي1 :
2463 مليون دوالراملساهمة املدفوعة 

3390 مليون دوالراإلحتياطي
5853 مليون دوالرإمجالي املوارد

وتتكون موارد أوفيد بوجه عام من املساهمة الطوعية اليت تتربع بها البلدان األعضاء يف األوبك، إضافة 
إىل الدخل العائد على االستثمارات والقروض.

2 األهداف والوسائل:  -  8

بناء  حول  املتمركزة  املستدامة،  التنمية  فيه  تكون  عامل  إىل  التطلع  يف  رؤيته  األوبك  صندوق  حدد 
القدرات البشرية، واقعًا يعيشه اجلميع. أما رسالته فتتمثل يف تعزيز شراكة بلدان اجلنوب مع سائر 

البلدان النامية يف العامل قاطبة بغية القضاء على الفقر.

وترتكز األهداف الرئيسية لألوفيد يف اآلتي:
	 تعزيز التعاون بني البلدان األعضاء يف األوبك وسائر البلدان النامية ، تعبريًا عن التضامن فيما بني 

بلدان اجلنوب.
	 تقديم املساعدة، وعلى وجه اخلصوص، إىل البلدان الفقرية منخفضة الدخل يف سعيها حنو التقدم 

االجتماعي واالقتصادي.
وحيق لصندوق األوبك للتنمية الدولية املشاركة يف مجيع املهام الضرورية والطارئة لتحقيق أهدافه، 

وذلك بالوسائل التالية:
املالية بشروط ميسرة على شكل قروض للمشاريع والربامج اإلمنائية ولدعم  	 تقديم املساعدات 

موازين املدفوعات، وكذلك متويل التجارة.
	 املشاركة يف متويل أنشطة القطاع اخلاص يف البلدان النامية.

الدول األعضاء  9.72 مليون دوالر، واليت قدمتها  البلدان األعضاء يف األوبك، واليت تبلغ قيمتها اإلمجالية  املبلغ مساهمات  1   ال يشمل هذا 
للصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( وصندوق النقد الدولي عن طريق »أوفيد« .
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	 تقديم املنح دعمًا للمساعدات التقنية، واملعونات الغذائية، والبحوث واألنشطة املماثلة، واإلمنائية 
اإلنسانية يف حاالت الطوارئ.

	 اإلسهام يف موارد املؤسسات اإلمنائية األخرى اليت يعود نشاطها بالنفع على البلدان النامية.
	 خدمة البلدان األعضاء يف األوبك بصفتها عنصرًا فاعاًل يف الساحة املالية الدولية، حيثما يرى أن من 

املناسب القيام بعمل مجاعي.

8-3 األنشطة الرتاكمية :
من حيث املبدأ، حيق جلميع البلدان النامية، باستثناء البلدان األعضاء يف األوبك، احلصول على مساعدات 
أوفيد، بيد أن أقل البلدان منوًا حتظى بأولوية أعلى. وقد استفاد من مساعدات أوفيد املالية حتى نوفمرب/ 
تشرين الثاني 2011م عدد من الدول يصل إىل 130 بلدًا ، موزعة على مناطق العامل على النحو التالي 

:

51	  إفريقيا    
41	 آسيا واحمليط اهلادي           

31	 أمريكا الالتينية والكارييب          
7	 أوروبا      

13.510 مليار دوالر  2916 عملية، تبلغ قيمتها  1976م وحتى ذلك التاريخ أجنز األوفيد  ومنذ عام 
رئيسية،   أمناط  أو  فئات  أربع  املساعدات  هذه  تضم  و   . املناطق  هذه  لدول  اإلمنائية  للمساعدات  قدمت 
الزراعية  للتنمية  الدولي  الصندوق  للمنظمات وعددها منظمتان  هما  اليت قدمت  للمساعدات  إضافة 

وصندوق النقد الدولي ، ويوضح البيان التالي نصيب كل فئة من إمجالي هذه العمليات: 

%العددالنشاط
132445.4	 عمليات القطاع العام

692.4	 عمليات متويل التجارة
1615.5	 عمليات القطاع اخلاص

136246.7	 عمليات املنح
2916100.0اجملموع

ويوضح اجلدول )1-26( توزيع هذا املبلغ على أنشطة أوفيد املختلفة .

إقراضيًا  برناجمًا  عشر  سبعة  بتنفيذ  أوفيد  قام  العام،  القطاع  صعيد  على  أنه  إىل  اجلدول  هذا  ويشري 
منذ نشأته حتى التاريخ املذكور فيما سبق ، وأصبح الربنامج اإلقراضي امليسر الثامن عشر ساريًا منذ 
قرضا للقطاع   1324 الـ  التعهد به لدعم  الذي مت  . ولقد بلغ اإلمجالي الرتاكمي  2011م1  بداية عام 
العام مبلغًا قدره حوالي 9.5 مليار دوالر، صرف منها ما نسبته 61.7 %، أي بواقع 167.11 مليون دوالر 
أمريكي سنويًا يف املتوسط. وبذلك يكون نصيب كل دولة من املبالغ املنصرفة حوالي 1.29 مليون 

دوالر سنويًا يف املتوسط يف خمتلف اجملاالت والقطاعات. 

1  يستمر أجل الربنامج ثالث سنوات . 
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املمنوحة  امليسرة  القروض  مثلت  حيث  الدول،  بني  بالتساوي  يتم  ال  التوزيع  فإن  أوفيد،  ألهداف  ووفقًا 
للبلدان ذات الدخل املنخفض حنو 70 % من إمجالي القروض املقدمة للقطاع العام. وتستحوذإفريقيا 

على نصف التعهدات املذكورة، ويوجه معظمها إىل جنوب الصحراء يف إفريقيا.

جدول رقم )1-26(:األنشطة الرتاكمية لصندوق األوبك للتنمية الدولية حتى 30 نوفمرب/
تشرين الثاني 2011م

النشاط
عدد 

العمليات
املصروفاتالتعهدات

األهمية 
النسبية 

للتعهدات %
1. عمليات القطاع العام :

10578104452059.99   - متويل املشاريع

1857247145.36   - دعم ميزان املدفوعات

443333122.47   - متويل الربامج

املثقلة  الفقرية  بالبلدان  اخلاصة  املبادرة   -    
بالديون

372702532.00

الفقر  من  احلد  ملرفق  اإلئتماني  الصندوق   -
وحتقيق النمو

150500.37

13249481584970.19اجملموع الفرعي

26910418077.71.عمليات متويل التجارة

3161148982411.02.عمليات القطاع اخلاص

4. عمليات املنح :
  -املساعدات التقنية 

1451291.07

67650.50  - معونات اإلغاثة يف حاالت الطورئ

17150.13  - األحباث واألنشطة املماثلة

78630.58  - احلساب اخلاص مبكافحة األيدز

0.30.10.00  - احلساب اخلاص مبكافحة فقر الطاقة

20200.14  - حساب املنح اخلاص باملعونات الغذائية

96770.71  - احلساب اخلاص بفلسطني

20200.14  - املساهمة اخلاصة املقدمة لإليفاد 

84410.62  - الصندوق املشرتك للسلع األساسية

1362527.3430.13.89  - اجملموع الفرعي

8617326.37- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(

1111110.82- صندوق اإلئتمان اخلاص بصندوق النقد الدولي

291613510.38753.1100.00اإلمجالي

املصدر: صندوق األوبك للتنمية الدولية : حملة عامة 1976 – 2011م، فيينا، النمسا، ديسمرب/ كانون أول 2011م.

القيمة باملليون دوالر
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أما بالنسبة للقطاع اخلاص، فقد أسس أوفيد مرفق القطاع اخلاص كإطار لدعم هذا القطاع، وذلك عام 
1988م. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية نوفمرب/ تشرين الثاني 2011م، متت املوافقة على 161 عملية 
نســبته  ما  منها  صرف  أمريكي،  دوالر  مليون   1489 حنو  التعهدات  حجم  وبلغ  املناطق،  خمتلف  يف 

.% 55.3

ولقد مت إنشاء برنامج متويل التجارة يف األوفيد عام 2006م، وقدم خالل هذا الربنامج تسهيالت إئتمانية 
لنحو 69 متعاماًل، بلغت قيمتها اإلمجالية 1041 مليون دوالر أمريكي، كما قدم ضمانات اقتسام 

املخاطرة مببلغ 1750 مليون دوالر. وتقدر نسبة ما صرف من التسهيالت حوالي 77.5 %.

االجتماعية  اإلمنائية  العمليات  لدعم  أوفيد  يقدمها  مساعدات  عن  عبارة  فهي  باملنح،  يتعلق  وفيما 
واإلنسانية من خالل ثالثة برامج منتظمة رئيسية تتمثل يف اآلتي :

	 املساعدات التقنية.
	 األحباث واألنشطة املماثلة.

	 اإلغاثة اإلنسانية يف حاالت الطواريء.

كما أسس الصندوق حسابات خاصة للمنح من أجل االستجابة العاجلة إىل اإلحتياجات العاملية امللحة، 
وكما هو موضح يف اجلدول رقم )1-26(. كما مت تأسيس كل من برنامج املنح الدراسية السنوية 
2001م، وصل عدد  الثاني  2006م. وبنهاية نوفمرب/ تشرين  للتنمية يف عام  السنوية  أوفيد  وجائزة 

املنح املقدمة إىل 1362 منحة تبلغ قيمتها اإلمجالية 527.3 مليون دوالر أمريكي.

إضافة ملا سبق، فقد ساعد أوفيد يف توفري ما جمموعه 972 مليون دوالر أمريكي الثنتني من املؤسسات 
الدولية، إحداهما مؤسسة زراعية هي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مببلغ 861 مليون دوالر.

 ويستخلص من العرض السابق النتائج الرئيسية التالية :

	 إن متويل مشاريع القطاع العام يستحوذ على أعلى نسبة سواًء يف قيمة التعهدات أو املصروفات، 
الفرعي  اإلمجالي  من   %  85.5 وحوالي  التعهدات،  إمجالي  من   %  60 حوالي  إىل  تصل  واليت 

لعمليات القطاع العام. ويأتي نصيب القطاع الزراعي ضمن هذا اإلمجالي الفرعي.
	 إن قيمة املنح املقدمة إىل املساعدات التقنية تأتي يف مقدمة عمليات املنح، وبنسبة تقدر حبوالي 

27.6 %، يليها احلساب اخلاص بفلسطني. وبوجه عام ال تتعدى قيمة املنح 11 %.
وهي بذلك  إن املساعدات املقدمة للمنظمات الدولية متثل نسبة ال بأس بها، تقدر حبوالي 7.2 %، 	 

تتفوق على مجلة عمليات املنح املقدمة يف خمتلف اجملاالت.
هذا  عمر  االعتبار  بعني  أخذ  ما  إذا  خاصة  نسبيًا،  كبري  يعترب  اخلاص  القطاع  مرفق  نصيب  	 أن 

املرفق، حيث حصل على ما نسبته حنو 11 %.

تبدو متنوعة، وتغطي جماالت وقطاعات عريضة، مما قد حيول دون  األنشطة  قائمة  فإن  وبوجه عام 
يف  القطاعات  هلذه  مرتفعة  متويلية  معدالت  إىل  احلاجة  اقتضت  إذا  بعينها  قطاعات  على  الرتكيز 
أهدافه ومهامه  تنبثق عن  اليت  األوفيد  التنوع مع سياسة  القريب. وبطبيعة احلال يتسق هذا  املستقبل 

احملددة منذ إنشائه، وعرب مسرية عمله.
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العام : التوزيع اإلقليمي لعمليات القطاع   4-8
كما سبقت اإلشارة، تأتي إفريقيا يف مقدمة املناطق من حيث النصيب الذي حصلت عليه من عمليات 
القطاع العام بفئاتها املختلفة ، يليها إقليم أمريكا الالتينية والكارييب، وهما اإلقليمان األقل منوًا 

وأدنى دخاًل. 

ويعرض اجلدول رقم )1-27( التوزيع اإلقليمي لعمليات القطاع  العام املتعهد بها حتى نهاية نوفمرب/ 
ونتائج  اإلقراضية  األوفيد  التوافق بني سياسات  هذا اجلدول  بيانات  2011م. وتعكس  الثاني  تشرين 
العمليات التمويلية التنموية ، حيث حصلت إفريقيا على حوالي 81 % من قروض دعم البلدان الفقرية 
املثقلة بالديون، واليت ترتكز يف هذا اإلقليم. كما استحوذ نفس اإلقليم على حنو 59 % من قروض 
اإلقليم،   هذا  يف  تقع  عربية  دول   8 أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  والربامج.  املدفوعات  موازين  دعم  من  كل 

واستفادت كل من جزر القمر والصومال من هذه القروض اخلاصة،  كما سيوضح ذلك الحقًا.

نوفمرب/ حتى30  بها  املتعهد  العام  القطاع  لعمليات  اإلقليمي  التوزيع  رقم)27-1(:  جدول 
تشرين الثاني 2011م .

) مليون دوالر أمريكي(

اإلقليم
قروض املشاريع

قروض دعم 
موازين 

املدفوعات
قروض الربامج

قروض دعم 
البلدان الفقرية 
املثقلة بالديون

اإلمجالي

%القيمة%القيمة%القيمة%القيمة%القيمة
387247.843059.419558.621981.1471650.0إفريقيا

315433.4-291335.917624.36419.20آسيا
أمريكا الالتينية 

115814.311816.37422.25118.9140114.9والكارييب

1601.7-0-0--1602.0أوروبا
81041007241003331002701009431100اإلمجالي

املصدر : صندوق األوبك للتنمية الدولية، حملة عامة 1976، فيينا، النمسا، ديسمرب/ كانون أول 2011م .

العام:  التوزيع القطاعي لقروض مشروعات القطاع   5-8
يعرض البيان التالي األهمية النسبية لقروض القطاع العام اليت قدمت من األوفيد ملشروعات القطاعات 

االقتصادية واالجتماعية :

%القطاع%القطاع
8شبكات املياه والصرف الصحي19الطاقة
2البنوك التنموية32النقل

1الصناعة واإلتصاالت16الزراعة
7القطاعات املتعددة9التعليم
6الصحة

100اإلمجالي
املصدر: صندوق األوبك للتنمية الدولية، حملة عامة 1976 ـ 2011 فيينا، النمسا، ديسمرب/ كانون أول2011م
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ويشري هذا التوزيع إىل استحواذ قطاع النقل على النصيب األكرب، يليه قطاع الطاقة ، وهما من قطاعات 
البنية التحتية املهمة، ثم قطاع الزراعة الذي حيتل املرتبة الثالثة بنسبة تقدر حبوالي 16 %، وهي مرتبة 
متقدمة. وقد يعزى ذلك إىل إرتباط نشاط الزراعة بالدول األقل منوًا، ومن ثم جاء ترتيبها متقدمًا من حيث 

النسبة.

القروض الرتاكمية للقطاع العام: 6 نصيب الدول العربية من   -  8

يلخص اجلدول رقم )1-28( ما حصلت عليه الدول العربية من قروض لتمويل املشروعات، ونصيب قطاع 
الزراعة والتصنيع الزراعي فيها كما يف 17 يونيو/ حزيران 2011م. ولعل من أبرز املالحظات على ما 

ورد يف اجلدول من بيانات ما يلي :

	 إن نصيب الدول العربية يف اإلمجالي الرتاكمي للقروض اليت قدمها األوفيد للقطاع العام لتمويل 
املشروعات ميثل حوالي اخلمس، بينما عدد الدول اليت حصلت على هذه القروض )13 دولة( ميثل 
عشر العدد اإلمجالي للدول املستفيدة من قروض األوفيد، مما يشري إىل ارتفاع نصيب هذه الدول 

بوجه عام.

العام كما يف   للقطاع  الرتاكمية  القروض  العربية يف  الدول  )1-28(: نصيب  جدول رقم 
2011م 17يونيو/حزيران 

الدول

جمموع قروض متويل املشروعات
قروض الزراعة 

والتصنيع الزراعي
األهمية 
النسبية 

لقروض الزراعة 
والتصنيع 

الزراعي

القيمة
باملليون دوالر

%
القيمة

باملليون 
دوالر 

%

68.924.1216.925.1124.6األردن
125.907.5213.003.9210.3تونس

---45.552.72جيبوتي
235.9214.09151.8245.8219.4السودان

133.407.9723.006.9417.2سوريا
39.212.345.501.664.2الصومال)1(

---18.001.08فلسطني
---11.250.67جزر القمر)2(

72.404.3313.404.0418.5لبنان
330.6319.7545.0013.5813.6مصر

227.3913.5841.3912.4918.2املغرب
130.807.8121.306.4316.3موريتانيا

---234.7714.02اليمن
1674.14100.0331.33100.019.79اجملموع الكلي للدول العربية
الرتاكمية  القروض  إمجالي 

للمشروعات
8104.00100.01296.6416.016.0

%20.66-25.55--
باإلضافة إىل قرض لدعم ميزان املدفوعات بقيمة 31.05( 1) مليون دوالر أمريكي.

باإلضافة إىل قرض لدعم ميزان املدفوعات بقيمة 3 ماليني دوالر أمريكي ، وآخر لتمويل الربامج بقيمة 2( 2) مليون دوالر.
ثاٍن   كانون  يناير/  يف  كما  )اإلنرتنت(،  الدولية  الشبكة  على  اإللكرتوني  املوقع  الدولية،  للتنمية  األوبك  صندوق   : املصدر 

2012م.
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 –  1976 الفرتة  خالل  دوالر  مليون   128.8 حبوالي  القروض  هذه  من  دولة  كل  نصيب  معدل  يقدر 
2011، أي على مدار 35 عامًا. وبذلك يبلغ املعدل السنوي للدولة حنو 3.68 مليون دوالر أمريكي، 

وهو معدل يفوق املتوسط العام .

	 تعترب أنصبة الدول العربية األكثر سكانًا واألقل منوًا األعلى، وباستثناء اليمن، فإن مجيع هذه 
الدول تقع يف إقليم إفريقيا وهي مصر والسودان واملغرب وتونس وموريتانيا على الرتتيب. وعلى أية 
حال، فإن أنصبة الدول العربية ترتواح بني ما يقرب من 20 % )مصر(، وأقل من 1 % )جزر القمر(.

331.3	  مليون  يبلغ إمجالي ما حصل عليه القطاع الزراعي من قروض لتمويل املشروعات حوالي 
دوالر، متثل حنو 20 % من إمجالي القروض اليت قدمت للقطاع العام بالدول العريبة، وهي نسبة 

مرتفعة، مقارنة باملعدل العام على مستوى مجيع الدول املستفيدة )16 %(.
	 بالرغم من ارتفاع األهمية النسبية لقروض متويل املشروعات الزراعية، إال أن معدل نصيب الدول 
يعترب متواضعًا، حيث يبلغ حوالي 36.81 مليون دوالر للدولة، أي بواقع 1.05 مليون دوالر سنويًا 
لكل دولة . ولقد اقتصر عدد الدول العربية اليت حصلت على قروضًا ملشاريع زراعية على )9( دول 
فقط من )13( دولة  عربية تعاملت مع األوفيد على مدار سنوات العمل، ولقد خلت هذه الدول من 

دول زراعية مثل اليمن.
أنها  غري  العربية،  الدول  بني  فيما  الزراعي،  للقطاع  املوجهة  للقروض  النسبية  األهمية  	 تتفاوت 
باستثناء الصومال - حيث األوضاع غري مستقرة- تتجاوز 10 %، وتصل إىل مستويات عالية نسبيًا 
يف حالة كل من األردن والسودان واملغرب ولبنان وسوريا، حيث تراوحت بني 17 % و 25 % . ولقد 
حصل السودان منفردًا على حنو 46 % من مجلة ما حصلت عليه الدول العربية جمتمعة، وذلك 

بإعتبارها من الدول األقل منوًا.

الريفية،  املناطق  إىل  إمنائية  مساعدات  من  يقدمه  مما  األكرب  اجلزء  يوجه  األوفيد  فإن  عام،  وبوجه 
فضاًل عن توفري الدعم املباشر للزراعة، مبا يف ذلك إنتاج الثروة احليوانية واألمساك.  وتشمل املساعدات 
االستثمار يف البنى التحتية الريفية ويف اجملاالت اليت تعزز تنمية املشاريع اخلاصة سواء من داخل املزرعة 
أو خارجها. ومن ناحية أخرى، يقدم أوفيد التمويل املنتظم إىل البحوث الزراعية، ونقل املمارسات الزراعية 
اجليدة إىل أصحاب املزارع الصغرية. وعلى صعيد آخر يقدم أوفيد دعمًا منتظمًا ألنشطة برنامج الغذاء 

العاملي ، كما هو موضح باجلدول رقم )26-1(.

الزراعية،  والتنمية  الزراعة  بقطاع  اهتمامًا  يولي  األوفيد  أن  يالحظ  فإنه  سبق،  ما  كل  ضوء  ويف 
ويؤكد ذلك األولوية اليت حيتلها القطاع فيما تقدمه من مساعدات إئتمانية، غري أن املعدالت السنوية 
أو اليت حتصل عليها الدول، وهي األعلى، تبدو متواضعة إذا ما أخذ يف االعتبار االحتياجات التمويلية 
الزراعية العربية املستدامة، وحتسني أوضاع األمن الغذائي يف  التنمية  املستقبلية الالزمة لدفع عجلة 

ظل إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة والربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي.
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التنمية اإلفريقـي: 9 جمموعة بنك 

النشأة واألهداف:  1-9-1

تضم جمموعة بنك التنمية اإلفريقي ثالث مؤسسات حكومية هي:
	 بنك التنمية اإلفريقي.

	 صندوق التنمية اإلفريقي.
	 صندوق نيجرييا االئتماني.

يف  االجتماعي  والتقدم  املستدامة  االقتصادية  التنمية  حتفيز  يف  للمجموعة  األمسى  اهلدف  ويتمثل 
بلدان اإلقليم األعضاء ، مما يسهم يف ختفيض أعداد الفقراء بها . وتسعى جمموعة البنك لتحقيق هذا 

اهلدف عن طريق:

	 حشد وختصيص املوارد للنهوض باالستثمار يف بلدان اإلقليم األعضاء.
	 تزويد هذه البلدان باملساعدة التقنية، وكذلك املشورة بشأن السياسة لدعم جهود التنمية.

)أ( بنك التنمية اإلفريقي:

بنك التنمية اإلفريقي هو بنك تنمية إقليمي متعدد األطراف، تأسس البنك عام 1964م، وبدأ عملياته 
رمسيًا يف 1967م، ومقره احلالي املؤقت يف تونس العاصمة بعد نقله من كوت ديفوار )أبيدجان( عام 
2003م. يضم املساهمون فيه )53( دولة إفريقية )بلدان اإلقليم األعضاء(، إضافة إىل )24( دولة غري 

إفريقية )البلدان من خارج اإلقليم(.

ويتحقق املشار إليه فيما سبق بتمويل املشروعات والربامج التنموية، من خالل:

للقطاع  والقروض  لسياسة،  املستندة  القروض  ذلك  يف  مبا   ، العام  للقطاع  القروض  	 تقديم 
اخلاص واالستثمار يف أسهم رأس املال.

	 تقديم املساعدة الفنية للمشروعات والربامج اليت تقدم الدعم املؤسسي.
	 استثمار رأس املال العام واخلاص.

	 املساعدة يف تنسيق سياسات وخطط التنمية لبلدان اإلقليم األعضاء.
	 تقديم منح تصل إىل مليون دوالر يف كل عملية للمساعدات اإلنسانية يف حاالت الطوارئ، 

وحبد أقصى عمليتان كل سنة واحدة.

التعاون  تدعم  اليت  اجلنسيات  واملتعددة  الوطنية  والربامج  للمشروعات  عالية  أولوية  البنك  ويولي 
والتكامل االقتصادي اإلقليمي. 

1997م خيضع سعر الفائدة لرتتيبات  ويقدم البنك القروض لعمالئه بشروط غري ميسرة. ومنذ عام 
خاصة للوفاء حباجة العمالء. وتتحدد فرتة السداد وفق الشروط التالية:

سنوات بالنسبة لقروض القطاع العام. فرتة سداد حتى )20( سنة، منها فرتة مساح ال تتجاوز )5( 	 
التسهيالت  حلدود  بالنسبة  سنوات    	)4( تتجاوز  ال  مساح  فرتة  منها  سنة،   )14( حتى  سداد  فرتة 

االئتمانية املضمونة من سلطة عامة.
سنوات  وثالث  سنة  بني  ترتاوح  مساح  فرتة  منها  سنة  و)20(	   سنوات   )5( بني  ترتاوح  سداد  فرتة 

ملشروعات القطاع اخلاص.
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)ب( صندوق التنمية اإلفريقي:

أنشئ صندوق التنمية اإلفريقي، الذي يضم البنك والدول املشاركة  يف عام 1973م ، وبدأ عملياته 
يف 1974م. ويهدف الصندوق إىل ختفيض أعداد الفقراء يف بلدان اإلقليم، وذلك بتقديم القروض واملنح 
بشروط ميسرة ملشروعات وبرامج بلدان اإلقليم األعضاء منخفضة الدخل، وأيضا املساعدات التقنية من 

أجل الدراسات وأنشطة بناء القدرات.

وال حُتمل قروض الصندوق بأعباء الفوائد، ولكنها حُتمل برسوم خدمة يبلغ )0.75 %( سنويًا على 
الرصيد القائم، وبعمولة ارتباط قدرها 0.50 % سنويًا على االرتباطات غري املنصرفة. ومتتد فرتة سداد 
التسهيالت  تبلغ فرتة سداد حدود  سنوات فرتة مساح، يف حني   10 منها  50 عامًا،  املشروعات  قروض 
االئتمانية 20 سنة، منها 5 سنوات فرتة مساح. كما يقدم الصندوق منحًا إىل بلدان اإلقليم األعضاء، 

وهذه املنح تقدم بدون أي أعباء للفائدة.

)ج( صندوق نيجرييا االئتماني:

وهو صندوق خاص تابع لبنك التنمية اإلفريقي مت إنشاؤه يف 1976م مبقتضى اتفاقية بني جمموعة 
للبنك وحكومة نيجرييا، وأصبح الصندوق ساري املفعول يف إبريل/ نيسان 1976م. ومبوجب شروط 
اإلنشاء انتهت عمليات الصندوق بعد 30 عامًا من تاريخ السريان. ويف نوفمرب/ تشرين الثاني 2006م 
مت التعاقد لتقييم نشاط الصندوق، ووفقًا لنتائج وتوصيات التقييم، وافقت السلطات النيجريية على 

امتداد حياة الصندوق ملدة عشر سنوات أخرى. ولقد بدأ برنامج اإلقراض من جديد يف 2009م.

البنك اإلفريقي للتنمية: املالية جملموعة  املوارد   2-9

حتى نهاية عام 2009م كان رأس املال املصرح به للبنك اإلفريقي للتنمية 22.12 مليار وحدة حسابية. 
مليار وحدة حسـابية، أي بنســـبة   67.69 2010م زاد البنك موارد رأمساله ثالثة أمثال إىل  ويف عام 
200 %، أي ما يربو على 100 مليار دوالر أمريكي. وتعترب هذه الزيادة العامة هي السادسة لزيادة 
عام  يف  حسابية  وحدة  مليار   21.818 من  فيه  املكتتب  املال  رأس  ارتفع  كما  به.  املصرح  املال  رأس 
2009م، إىل 23.95 مليار وحدة حسابية يف عام 2010م. أما رأس املال املدفوع من املكتتب به فقد بلغ 

يف نهاية هذا العام 2.376 مليار وحدة حسابية )3.659 مليار دوالر أمريكي(.

وحيشد البنك متوياًل إضافيًا من خالل شراكاته على الصعيدين الدولي واإلقليمي على حد سواء، ولقد 
وصل التمويل املشرتك يف عام 2009م إىل 9.16 مليار وحدة حسابية )14.1 مليار دوالر أمريكي(، 
 8.41 التمويل املشرتك  2010م بلغت قيمة مشروعات  20.3 %. ويف عام  البنك فيها بنسبة  ساهم 

مليار وحدة حسابية )12.95 مليار دوالر(، ساهم البنك فيها بنسبة 15.2 %.

التنمية اإلفريقي فتتكون من االشرتاكات واالستعاضات )التجديدات(  صندوق  أما بالنسبة ملوارد 
الثانية عشرة  3 سنوات. ومبوجب االستعاضة  الدول املشاركة اليت جتري عادة كل  الدورية من قبل 
اليت تغطي الفرتة 2011-2013م، متت املوافقة على مبلغ 4.1 مليار وحدة حسابية )6.31 مليار دوالر 

أمريكي(، ميثل 10.6 % من مستوى االستعاضة احلادية عشرة.

كذلك احلال بالنسبة لصندوق نيجرييا االئتماني، حيث متت يف 2010م استعاضة رأس ماله املبدئي 
البالغ 80 مليون دوالر أمريكي يف 1981م مببلغ 71 مليون دوالر أمريكي.
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9-3 أنشطة جمموعة بنك التنمية اإلفريقي الرتاكمية:

شكلت اإلسرتاتيجية متوسطة األجل 2008 - 2012م جملموعة البنك حمور تركيز عمليات جمموعة 
البنك احلالي. وقد تواكب إطالق هذه اإلسرتاتيجية يف 2008م مع بدء أزمات الوقود والغذاء واملال اليت 
كان هلا تأثري كبري على دول اإلقليم األعضاء وتصدى البنك سريعًا، وعلى حنو مرن لتلبية احتياجات 
عمالئه خالل هذه األزمة ، كما سيتضح ذلك من عرض أنشطة جمموعة البنك خالل السنوات األخرية، 

وعلى مدار فرتات عمل كل من مؤسسات هذه اجملموعة.

3526 قرضًا ومنحة، بقيمة  1967-2010م ما جمموعه  الفرتة  البنك خالل  ولقد اعتمدت جمموعة 
إمجالية تبلغ 55.93 مليار وحدة حسابية، تعادل وفقًا ألسعار الصرف يف عام 2010م حوالي 86.13 

مليار دوالر أمريكي  ،موزعة على مؤسسات اجملموعة الثالث على النحو املوضح يف البيان التالي:

املؤسسة
عدد العمليات

املبلغ )باملليون 
وحدة حسابية(

% لنصيب 
املؤسسة من 

املبلغ
الفرتة

1967-114432890.558.82010بنك التنمية اإلفريقي

*صندوق التنمية اإلفريقي  230922731.346.62010-1974

1976-73310.30.62010صندوق نيجرييا االئتماني

* منها 842 منحة.
املصدر: جمموعة البنك اإلفريقي للتنمية، التقرير السنوي 2010م، تونس، 2011م.

خالهلا  من  متول  واليت    ، البنك  جمموعة  يف  امليسر  غري  اإلقراض  نافذة  اإلفريقي  التنمية  بنك  ويعترب 
إفريقيا  جمال  يف  الواقعة  الست  العربية  الدول  بينها  من  الدخل  متوسطة  دولة   13 يف  التنمية  أنشطة 
أيضًا  أن حتصل  واليت تستطيع  املغرب وموريتانيا(، وثالث دول خليط،  ليبيا، مصر،  تونس،  )اجلزائر، 
على موارد صندوق التنمية اإلفريقي لتمويل املشروعات والربامج )الرأس األخضر، نيجرييا وزميبابوي(. 
وإضافة لذلك، فإن من األهداف الرئيسية لنافذة البنك تقديم املوارد للقطاع اخلاص يف كل بلدان اإلقليم 
األعضاء )53 دولة( من خالل تقديم قروض مباشرة، وخطوط ائتمانية، ومشاركة يف أسهم رأس املال 
وضمانات للمشروعات اخلاصة السليمة القادرة على البقاء من الناحية املالية، وللمشروعات متعددة 
التنمية اإلفريقي فهو نافذة اإلقراض امليسر لدى  اجلنسيات اليت تدعم التكامل اإلقليمي.أما صندوق 
جمموعة البنك بالنسبة للدول اليت ال تستطيع احلصول على أموال نافذة البنك، إاّل بالنسبة ملشروعات 
القطاع اخلاص. ويتم ختصيص موارد الصندوق على أساس اجلدارة االئتمانية للدولة ونصيب الفرد من 
الدخل القومي اإلمجالي.ويقدم صندوق نيجرييا االئتماني موارد ميسرة إضافية للمشروعات يف شتى 

القطاعات. خاصة يف الدول منخفضة الدخل.
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9-4 توزيع القروض واملنح على األقاليم الفرعية:

يعرض اجلدول رقم )1-29( توزيع القروض واملنح املقدمة من جمموعة البنك على األقاليم الفرعية خالل 
الفرتة 1967-2010م. ويالحظ من البيانات الواردة يف هذا اجلدول اآلتي:

	 أن إقليم مشال إفريقيا حصل على أعلى نصيب، وذلك على الرغم أنه يشمل أقل عددًا من الدول. 
ويضم هذا اإلقليم ست دول كلها عربية. ويبلغ نصيب هذه الدول جمتمعة حوالي 16.25 مليار 

وحدة حسابية.
-  	2006 األخرية  اخلمس  السنوات  خالل  متزايدًا  اجتاهًا  يأخذ  إفريقيا  مشال  إقليم  نصيب  أن 

2010م.
أن عام 2009م	  يعترب عام من الطلب االستثنائي ملوارد جمموعة البنك، ويبدو من اجلدول املذكور 
أن دول إقليم جنوب إفريقيا كانت أكثر الدول استفادة من هذا الوضع االستثنائي، يليه إقليم 

غرب إفريقيا، فالعمليات متعددة اجلنسيات.

جدول رقم )1-29(: قروض ومنح البنك املعتمدة والرتاكمية حسب اإلقليم الفرعي، خالل 
الفرتة 2010-1967

                             )مليون وحدة حسابية(

اإلقليم
عدد 
الدول

200620072008)1(20092010
2010-1967

متوسط %املبلغ
نصيب الدولة

7160.3429.574.0274.9234.64733.08.5676.1وسط إفريقيا

12528.7576.3569.9515.6560.38376.715.0698.1شرق إفريقيا

6668.9591.9819.91050.41471.916250.429.02708.4مشال إفريقيا

12260.4539.6475.93395.2492.810902.219.5908.5جنوب إفريقيا

16271.8251.6633.51242.0595.811962.821.4747.7غرب إفريقيا

-417.9193.3597.01027.0319.13706.86.6-متعدد اجلنسيات

القروض  جمموع 
واملنح

532308.12582.331707505.73674.555932.01001055.3

3801)2(137100133181139-عدد العمليات

)1( عام من الطلب االستثنائي ملوارد البنك نظرًا لألزمة املالية العاملية.
)2( يبلغ العدد الرتاكمي للقروض واملنح 3525 قرضًا ومنحة، متثل الفروق عمليات أخرى.

املصدر: جمموعة البنك اإلفريقي للتنمية، التقرير السنوي 2010م، تونس، 2011م. 

وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل احلقائق التالية:

إن مجيع دول إقليم مشال إفريقيا وعددها )6(	  دول من بلدان بنك التنمية اإلفريقي )دول متوسطة 
إاّل  التنمية اإلفريقي،  إاّل من موارد صندوق  الدخل(، فيما عدا موريتانيا فال تستطيع أن تقرتض 

بالنسبة للقطاع اخلاص كما سبق التنويه إىل ذلك.
إن دول غرب إفريقيا وعددها 16	  دولة مؤهلة للحصول على موارد صندوق التنمية اإلفريقي فقط، 
إاّل بالنسبة ملشروعات القطاع اخلاص، وهناك دولتان هما )نيجرييا والرأس األخضر( وباعتبارهما 

بلدين خليط، ميكن هلما االقرتاض من كل من نافذة البنك والصندوق.
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دول عربية )جيبوتي، مجهورية القمر املتحدة،  إن دول شرق إفريقيا وعددها 12 دولة، ومن بينها 4 	 
السودان، الصومال( غري مؤهلة إال للحصول على موارد الصندوق فقط، باستثناء القطاع اخلاص 

كاملعتاد، ويستثنى من هذه الدول سيشل فقط.
البنك، وست دول  لنافذة  دولة، فإن مخس منها مؤهلة   	 12 إفريقيا وعددها  بالنسبة لدول جنوب 

مؤهلة لنافذة الصندوق، ودولة واحدة خليط )زميبابوي( أي مؤهلة للنافذتني.
دول إىل جمموعتني أيضا، اثنتني منها مؤهلة لنافذة  تصنف دول إقليم وسط إفريقيا وعددها )7( 	 
البنك، والباقي مؤهل لنافذة الصندوق فقط، وبطبيعة احلال فإن القطاع اخلاص يف مجيع الدول 

مؤهل لنافذة البنك.

وفيما يلي عرض ملساهمات مؤسسات جمموعة البنك يف ظل هذه املعطيات:

البنك يف األنشطة: 9-5 مساهمات مؤسسات جمموعة 
 أ- البنك اإلفريقي للتنمية:

سبقت اإلفادة بأن عدد العمليات الرتاكمية اليت قام بها البنك خالل فرتة عمله املمتدة )45 عامًا( قد 
بلغ 1144 عملية منها 154 عملية خاصة. وقد غطت هذه العمليات املناطق الفرعية املختلفة بنسب 

متفاوتة على النحو التالي:

مشال إفريقيا   47.7 % )تضم دول عربية فقط(
جنوب إفريقيا   22.3 %
غرب إفريقيا   14.6 %
إفريقيا الوسطى                    8.0 %

شرق إفريقيا   3.7 % )من بينها 4 دول عربية(.
متعددة األقاليم                   3.0 %

الدخل،  متوسطة  دول  أنها  باعتبار  إفريقيا،  وجنوب  مشال  دول  يف  البنك  نشاط  تركيز  ويالحظ 
وحبسبان أن البنك نافذة غري ميسرة لإلقراض. كما سيالحظ أنه املؤسسة الوحيدة ضمن اجملموعة 

اليت تتعامل مع القطاع اخلاص يف إطار توزيع األدوار داخل اجملموعة ، كما هو موضح فيما سبق. 

ب- الصندوق اإلفريقي للتنمية:
باعتبار الصندوق النافذة امليسرة لإلقراض يف جمموعة البنك، فقد قدم 842 منحة متثل 36.5 % من 
جمموع عمليات الصندوق. ويالحظ أن هذه العمليات هي األكرب عددًا يف اجملموعة، بالرغم من أنه 
ليس باألقدم )37 عامًا(. وترتكز أنشطة الصندوق يف البلدان منخفضة الدخل، ويعكس ذلك توزيع 

عملياته على املناطق الفرعية:

غرب إفريقيا   31.1

شرق إفريقيا   31.0 )من بينها 4 دول عربية(
جنوب إفريقيا   15.3
متعددة األطراف   11.0
وسط إفريقيا   6.2

مشال إفريقيا   2.4 )تضم دول عربية فقط(
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ويعكس هذا العدد األكرب اإلقبال على النافذة امليسرة يف اجملموعة، غري أن مبالغ القروض اليت قدمها 
البنك تفوق نظريتها اليت قدمها الصندوق بنسبة 44.7 %، حيث أن الضوابط والشروط على اإلقراض 
امليسر تضع بعض القيود على مبالغ القروض وتكرارها. وبوجه عام تتسق األرقام اجملمعة سواء بالبنك 
الدخل  منخفضة  البلدان  يف  للعمليات  الصندوق  موارد  توجيه  يف  اجملموعة  سياسة  مع  الصندوق  أو 

والبلدان اخلليط.

ج- صندوق نيجرييا االئتماني:
نافذة  وباعتباره  البنك،  جمموعة  يف  األعضاء  الدول  بني  من  دولة   32 مع  الصندوق  تعامل  يقتصر 
إضافية لإلقراض امليسر بدون املنح، يعمل هذا الصندوق برتكيز أكثر على البلدان املنخفضة، وهو 

ما يعكسه التوزيع التالي للعمليات على األقاليم الفرعية:
41.9 غرب إفريقيا  

25.7 )من بينها 4 دول عربية( شرق إفريقيا  
24.6 جنوب إفريقيا  

3.3 )تضم دول عربية فقط( مشال إفريقيا  
متعددة األقاليم                   4.5

كماتوقفت   ،)1976( األحدث  فهو  والقيمة،  العدد  حيث  من  حمدودة  الصندوق  هذا  معامالت  وتعترب 
أنشطته منذ عام 2006 حتى استعيدت بتواضع يف 2009، ومن ثم فهو ميثل أقل من 1 % من أنشطة 

وعمليات جمموعة البنك )0.6 %(.

ومن ذلك التوزيع، والتوزيعني السابقني يف حاليت البنك والصندوق يبدو واضحًا أن املعامالت االقرتاضية 
املعامالت مع  البنك(، وأن  )47.7 % من معامالت  للتنمية  البنك اإلفريقي  العربية ترتكز يف  للدول 
كل من الصندوقني حمدودة )2.4 % من الصندوق اإلفريقي، 3.3 % من صندوق نيجرييا(، وهي تهم 

الدول العربية األربع ذات الدخل املنخفض، واليت تعترب حمدودة للغاية كما سريد بيان ذلك الحقًا.

التوزيع القطاعي لالعتماد الرتاكمية:  6-9
يوضح اجلدول رقم )1-30( التوزيع القطاعي للقروض واملنح املعتمدة الرتاكمية املقدمة من جمموعة 
البنك اإلفريقي للتنمية خالل الفرتة 1967-2010م. ووفقًا للبيانات الواردة يف هذا اجلدول فقد اجتذبت 
عناصر البنية التحتية نصيب األسد مبا مجلته 19.7 مليار وحدة حسابية )30.35 مليار دوالر(، وتشمل 
هذه العناصر اإلمدادات بالكهرباء واالتصـاالت والنقل. وميثل هذا املبلغ حـــوالي 35.2 %، من القيمة 

اإلمجالية الرتاكمية للمنح والقروض. 
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جدول رقم )1-30(: التوزيع القطاعي إلمجالي القروض واملنح املعتمدة الرتاكمية املقدمة 
من جمموعة البنك اإلفريقي للتنمية خالل الفرتة )1967-2010م(:

                      باملليون وحدة حسابية

20092010)1 (200620072008القطاع
2010-1967

%املبلغ
الزراعة والتنمية 

240.7178.8163.8218.068.37506.913.42الريفية

244.3119.7224.2228.6193.65303.39.48القطاع االجتماعي
•التعليم 	65.028.6119.11981.648.32808.55.02
•الصحة 	80.0-89.69.21.21589.82.84

•أخرى 	99.391.215.520.7144.2905.01.62
اإلمداد باملياه والصرف 

227.7211.5236.8297.4444.14236.77.57الصحي

167.2930.0535.52233.5887.68218.014.69اإلمداد بالكهرباء
84.332.41061.01.90-33.0-االتصاالت

462.8756.9641.11292.71239.410429.218.65النقل
495.187.8297.9808.4319.96904.312.34التمويل

العمليات متعددة 
414.3120.5728.52186.5301.29299.016.63القطاعات

الصناعة والتعدين 
55.9162.7274.3111.7188.02754.34.92واحملاجر

)2(2.5-0.6---التنمية احلضرية

216.50.40-9.870.044.0-البيئة
2308.12582.33170.27505.73674.555932.0100.00اإلمجالي

)1( عام من الطلب االستثنائي ملوارد البنك نظرًا لالزمة املالية العاملية.

.% )2(  أقل من  0.01 

املصدر: جمموعة البنك اإلفريقي للتنمية، التقرير السنوي 2010م، تونس، 2011م

حبــوالي  تقدر  بنســـبة  والتنمية  الزراعة  قطاع  فهو  الرتتيب  يف  تاليًا  يأتي  الذي  املنفـــرد  القطاع  أما 
بنســــبة  التمويل  قطاع  يأتي  ثم  حســــابية،  وحدة  مليار   7.5 حوالي  على  حصل  %،حيث   13.4
12.34 %.وحتظى العمليات متعددة القطاعات بنســـبة كبرية تصل إىل حوالي 14.7 %، وهي 

تفوق القطاعني السابقني كل على حده.

القطاعات االقتصادية  النسبية فيما بني  الريفية يف األهمية  الزراعة والتنمية  وختتلف أهمية قطاع 
واالجتماعية سواء على مستوى األقاليم الفرعية ، أو على مستوى مؤسسات جمموعة  البنك .  ويوضح 
السنوات    خالل  الثالث  املؤسسات    هذه  من  املقدمة  الرتاكمية  واملنح  القروض   )31-1( رقم  اجلدول 

2008 - 2010م، وعلى مدار فرتات العمل لكل مؤسسة كما يف نهاية عام 2010م. 
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ويالحظ من هذا اجلدول ما يلي :

	 أن القروض واملنح اليت قدمها صندوق التنمية اإلفريقي للقطاع الزراعي باعتباره النافذة امليسرة ، 
متثل النسبة األعلى يف كل الفرتات والسنوات الواردة يف اجلدول مقارنة مبا يقدمه كل من البنك 
اإلفريقي للتنمية وصندوق نيجرييا االئتماني، فقد بلغت قيمة هذه القروض واملنح الرتاكمية 
حوالي 4.65 مليار وحدة حسابية مقابل 2.79 مليار وحدة حسابية للصندوق اإلفريقي للتنمية، 

وحنو 62.3 مليون وحدة حسابية لصندوق نيجرييا.
حنو  ميثل  الريفــية  والتنمـــية  الزراعة  لقطاع  للتنمــية  اإلفريقي  الصندوق  قدمه  ما  نسبة  	 أن 
20.5 % من إمجالي عملياته اإلقراضية واملنح، فيما تبلغ هذه النسبة من البنك اإلفريقي للتنمية 
حوالي 8.5 % فقط. وقد يفسر ذلك بأن القروض امليسرة واملنح اليت يقدمها هذا الصندوق تعترب 
أولوية  القطاع  فيها هذا  اليت حيتل  الدخل  الدول منخفضة  من  ، وخباصة  الزراعي  للقطاع  جاذبة 

متقدمة.
	 أن هناك تراجعًا ملحوظًا يف السنوات األخرية بوجه عام للمبالغ اليت حصل عليها القطاع الزراعي، 
وخباصة بالنسبة للبنك اإلفريقي للتنمية، حيث كانت األولوية لقطاعات البنية األساسية خالل، 
2009م طلبًا استثنائيًا على كل من قطاعات  ويف أعقاب األزمة املالية العاملية، ولقد شهد عام 
على  ذلك  بعد  االهتمام  واستمر  القطاعات،  متعددة  والعمليات  والنقل  الكهربائية  اإلمدادات 

حساب بقية القطاعات، ويف مقدمتها قطاع الزراعة، جدول رقم )30-1(.

على  أولويته  ختتلف  والتنمية  الزراعة  قطاع  وبرامج  ملشروعات  اإلقراض  فإن   ، اإلشارة  سبقت  وكما 
الدول منخفضة  اليت تضم  النمو، فاألقاليم  التباين واالختالف يف درجة  الفرعية، حيث  األقاليم  مستوى 
الريفية، كما هو احلال يف إقليمي شرق  الزراعة والتنمية  الدخل واخلليط يرتفع فيها نصيب قطاع 
وغرب إفريقيا، وكذا إفريقيا الوسطى، على عكس احلال يف إقليم مشال إفريقيا وجنوب إفريقيا 

على الرتتيب.
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ويوضح اجلدول رقم )1-32( مصفوفة التوزيع القطاعي للعمليات الرتاكمية املعتمدة جملموعة البنك 
على مستوى األقاليم الفرعية خالل الفرتة 1967 - 2010م. وتؤكد بيانات هذا اجلدول العالقة بني 

درجة النمو االقتصادي وجماالت االقرتاض للدول األعضاء، وعلى النحو التالي :
البنية التحتية  	 إن كل الدول اإلفريقية األعضاء يف جمموعة البنك دول نامية، ومن ثم فإن جماالت 
الثلث والنصف  النصيب األكرب يف كل األقاليم بنسب ترتاوح بني حوالي  األساسية تستحوذ على 

تقريبا.
باملقارنة بنظريه يف  إفريقيا وجنوبها حيصل على نصيب منخفض  الزراعة يف دول مشال  	 إن قطاع 

األقاليم الفرعية األخرى، إذ يرتاوح بني حوالي 8 - 10 %.
إىل  التمويل  نصيب  يصل  حيث  الدخل،  متوسطة  إفريقيا  مشال  دول  يف  أهمية  ميثل  التمويل  	 إن 
اخلمس )20 %(، وهو بذلك يعترب القطاع الثاني يف ترتيب األهمية . ووفقًا للمعايري املشار إليها فيما 
سلف، فإن دول هذا اإلقليم ومجيعها دول عربية مؤهلة لالقرتاض من البنك وليس الصندوق )باستثناء 
موريتانيا(، وهي بذلك حتصل على قروض غري ميسرة من البنك فقط، ومن ثم فإن قطاع الزراعة يبدو 

أنه ال يأتي يف أولوية متقدمة، كما هو واضح من اجلدول املذكور.

جدول رقم )1-32(: التوزيع القطاعي للقروض واملنح الرتاكمية املقدمة من جمموعة البنك 
على مستوى األقاليم الفرعية خالل الفرتة 1967 - 2010م

مشالالقطاع /اإلقليم
إفريقيا )%(

جنوب 
إفريقيا)%(

شرق 
إفريقيا)%(

غرب 
إفريقيا)%(

إفريقيا 
الوسطى)%(

43.044.845.333.446.7البنية التحتية
الزراعة والتنمية 

8.510.120.818.814.5الريفية

15.822.416.016.518.1متعدد القطاعات
7.17.111.713.812.5القطاع االجتماعي

الصناعة والتعدين 
5.44.63.16.76.5واحملاجر

20.010.92.810.31.3التمويل
---0.20.1البيئة

0.30.50.1--أخرى
100.0100.0100.0100.0100.0اجملموع

املصدر: جمموعة البنك اإلفريقي للتنمية، التقرير السنوي 2010، تونس، 2011 .

9-7 نصيب الدول العربية من القروض واملنح الرتاكمية املعتمدة:
 4( إفريقيا  )6 دول(، وشرق  إفريقيا  إقليمني هما مشال  العربية يف  الدول  اإلشارة، تقع  كما سبقت 
دول(. وتصنف هذه الدول وفق معايري جمموعة البنك على أنها دول متوسطة الدخل )دول مشال إفريقيا( 
مشال  الواقعة  العربية  الدول  جمموعة  فإن  لذلك  ووفقا  إفريقيا(.  شرق  )دول  الدخل  منخفضة  ودول 
النافذة  وهو  للتنمية،  اإلفريقي  البنك  من  قروضها  للحصول على  مؤهلة  موريتانيا،  باستثناء  إفريقيا، 
غري امليسرة. أما نظريتيها يف شرق إفريقيا  فهي مؤهلة للقروض واملنح اليت يقدمها الصندوق اإلفريقي 
للتنمية وصندوق نيجرييا االستئماني . أما القطاع اخلاص فيتعامل مع البنك وليس الصندوق يف كل 

من اإلقليمني. 
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وتوضح البيانات الواردة يف اجلدول رقم )1-33( احلقائق التالية :
	  يعترب نصيب أربع من الدول العربية هو األعلى مقارنة بالدول األعضاء األخرى يف جمموعة البنك، 

ذلك أن ليبيا تكاد ال تقرتض . 
متواضع نسبيا.  أن نصيب بقية الدول العربية وعددها )5( 	 

يبلغ إمجالي ما حصلت عليه الدول العربية جمتمعة حوالي 17	  مليار وحدة حسابية ، تعادل حوالي 
26.2 مليار دوالر أمريكي. ويعترب هذا النصيب األعلى مقارنة بأي مصدر آخر من املؤسسات التنموية 
بالدرجة  املستفيدة، واليت ترتكز  الدول  إذا ما أخذ يف االعتبار عدد  العربية واإلقليمية،  التمويلية 
األوىل يف كل من املغرب وتونس ومصر واجلزائر على الرتتيب. وميثل هذا املبلغ حـوالي 30.4 % مما 

قدمته جمموعة البنك من قروض ومنح بصفة تراكمية خالل الفرتة 1967- 2010م.
العربية  بالدول  مقارنة  متدنيًا  القمر  وجزر  وجيبوتي  والصومال  السودان  من  كل  نصيب  	 يعترب 
1.4 % من اإلمجالي الكــلي ، وال يتعدى  اإلفريقية األخرى، حيث ال يصل نصيبها جمتمعة إىل 
10 % من حصة إقليم شرق إفريقيا، كذلك احلال بالنسبة ملوريتانيا اليت ال يتجاوز نصيبها 1 % 

من اإلمجالي، وحوالي 3 % من مبلغ إقليم مشال إفريقيا.
 إن نصيب  الدول العربية  يأخذ إجتاهًا عامًا متزايدًا  زيادة  مطردة . خالل السنوات   اخلمس   2006	  

- 2010م، على الرغم من الرتاجع الواضح ملا حتصل عليه الدول العربية  

جدول رقم )1-33(: نصيب الدول العربية من إمجالي القروض واملنح الرتاكمية املقدمة من 
2010م  - جمموعة البنك اإلفريقي للتنمية خالل الفرتة 1967 

)املبالغ: مليون وحدة حسابية(

20062007200820092010اإلقليم/ البلد
2010-1967

%املبلغ
دول شرق إفريقيا:

1.515.90.682.70.15--جزر القمر
179.20.32-0.36.557.80.3جيبوتي
0.7361.50.65--0.39.6السودان
151.40.27----0.3الصومال

0.916.169.316.21.3774.81.39جمموع فرعي الدول العربية
528.7576.3569.9515.6560.38376.714.98اعتمادات شرق إفريقيا

دول مشال إفريقيا:
14.787.8282.7276.7296.64460.37.97تونس

1890.23.38-0.9-0.6-اجلزائر
398.5316.7302.477.9651.43760.96.71مصر
*0.60.6----ليبيا

245.9180.8217.0583.0519.75637.510.08املغرب
9.76.017.7112.43.6500.80.90موريتانيا

668.9591.9819.91050.41471.916250.429.05جمموع فرعي الدول العربية
668.9591.9819.91050.41471.916250.429.05اعتمادات مشال إفريقيا

669.8608.0889.21066.61473.217025.230.44إمجالي الدول العربية
2308.12582.33170.27505.73674.555932.0100.0اإلمجالي العام

-29.023.528.014.240.130.4نصيب الدول العربية )%(

.% *أقل من 0.01  
املصدر: جمموعة البنك اإلفريقي للتنمية، التقرير السنوي 2010،م تونس، 2011م.
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املنتمية إلقليم شرق إفريقيا، وأيضا موريتانيا. وقد يعزى السبب يف الرتاجع إىل توقف صندوق نيجرييا 
للدول  املديونية  مشاكل  جانب  إىل  2009م،  عام  وحتى  2006م،  عام  منذ  العمل  عن  االستئماني 
املنخفضة الدخل بوجه عام. حيث مل حيصل بعض هذه الدول على قروض، أو أن قيمة ما حصل عليه 

كان متدنيا للغاية.

الزراعي يف الدول العربية من االعتمادات الرتاكمية: 9-8 نصيب القطاع 
ميثل نصيب قطاع الزراعة يف إقليم مشال إفريقيا حوالي 8.5 % من إمجالي ما حصل عليه هذا اإلقليم 
)2.127 مليار دوالر(، وذلك    % 38.1 من قروض ومنح تراكمية، وبذلك يبلغ هذا النصيب حوالي 
باعتبار أن دول اإلقليم عربية فقط. هذا باإلضافة إىل نصيب القطاع يف الدول العربية الواقعة يف إقليم 

شرق إفريقيا، وعددها 4 دول.

)20.8 %(، فإن  الزراعة والتنمية املستدامة يف إقليم شرق إفريقيا،  ووفقًا للنسبة اليت ميثلها قطاع 
نصيب هذا القطاع يف اإلقليم يقدر حبوالي 1.742 مليار وحدة حسابية، ويقدر نصيب الدول العربية 
منه حبوالي 161 مليون وحدة حسابية1. وبذلك يقدر إمجالي نصيب قطاع الزراعة والتنمية الريفية يف 
الدول العربية من االعتمادات اإلمجالية الرتاكمية حبوالي 1.542 مليار وحدة حسابية )2.375 مليار 
دوالر( على مدار 45 عامًا من التعامل مع جمموعة البنك. وبناًء عليه، فإن املعدل السنوي للقروض واملنح  
اليت حصلت عليها الدول العربية األعضاء بهذه اجملموعة من مؤسساتها جمتمعة يقدر حبوالي 34.27 

مليون وحدة حسابية، تعادل حوالي 52.77 مليون دوالر سنويًا.

وميثل هذا املعدل حوالي 9.1 % من املعدل السنوي إلمجالي القروض واملنح املقدمة من جمموعة البنك 
دوالر  مليون   582.7( حسابية  وحدة  مليون   378.3 حبوالي  واملقدر  1967-2010م،  الفرتة  خالل 

أمريكي(.

-1967 % من مجلة ما حصل عليه إقليم شرق إفريقيا من اعتمادات تراكمية خالل الفرتة   9.0 العربية ميثل حوالي  الدول  1  باعتبار أن نصيب 
.2010



آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية  واألمن الغذائي العربي

129إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( :  10

النشأة والعضوية:  1-10
وكاالت  من  متخصصة  ووكالة  دولية  مالية  هومؤسسة  )إيفاد(  الزراعية  للتنمية  الدولي  الصندوق 

األمم املتحدة ، غايتها استئصال الفقر واجلوع من املناطق الريفية من البلدان النامية.

يف  السكان  ماليني  على  أثرت  اليت  الغذاء  وأزمة  اجلفاف  ملوجات  التصدي  بغية  الصندوق  أنشئ  وقد 
إفريقيا وآسيا يف مطلع السبعينيات، حيث اتفق يف مؤمتر الغذاء العاملي الذي عقد عام 1974م على أن 
ينشأ  صندوق دولي لتمويل مشروعات التنمية  الزراعية يف الدول النامية. ولقد بدأ الصندوق عملياته 
وممارسة أنشطته يف عام 1978م. ويعترب الصندوق ثـمرة شراكة فريدة جتمع بني الدول األعضاء يف 
منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك(، ودول نامية أخرى، والدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي.

وتعتربالعضوية يف اإليفاد مفتوحة ألي دولة عضو يف األمم املتحدة أو وكاالتها املتخصصة . ويضم 
الصندوق يف عضويته 167 دولة، ومتتد عملياته وأنشطته إىل 163 دولة موزعة على مناطق العامل 

على النحوالتالي:

• دولة(.    إفريقيا الغربية والوسطى ) 24	
• دولة(.    إفريقيا الشرقية و اجلنوبية )21	

• دولة(.    آسيا واحمليط اهلندي  )54	
• دولة(.    أمريكا الالتينية والكارييب )33	

دولة(. •    الشرق األدنى ومشال إفريقيا  وأوروبا الوسطى والشرقية والدول املستقلة حديثا )31 	

وتقع الدول العربية يف منطقة الشرق األدنى ومشال إفريقيا و أوروبا، ماعدا موريتانيا فتقع يف منطقة 
إفريقيا الوسطى والغربية، وجزر القمر وتقع يف منطقة إفريقيا الشرقية واجلنوبية.

10-2 األهداف اإلسرتاتيجية ونطاق العمل:
حصول  لضمان  أهمية  ذات  رئيسية  جماالت  ستة  يف  الزراعية  للتنمية  الدولي  الصندوق   يستثمر 

السكان الريفيني الفقراء على ما يلزمهم من تنظيم ومهارات بصورة أفضل ليستفيدوا من :
•املوارد الطبيعية والسيما األراضي واملياه. 	

•التقنيات الزراعية  واخلدمات اإلنتاجية األفضل. 	
•جمموعة واسعة من اخلدمات املالية الريفية. 	

•أسواق للمدخالت واملنتجات الزراعية تتسم بالشفافية والتنافس. 	
•فرص العمالة وتنمية املشروعات غري الزراعية. 	

•عمليات وضع الربامج والسياسات على املستويني احمللي والقطري. 	

ويقدم الصندوق القروض واملنح إىل الدول النامية لتمويل برامج ومشروعات مبتكرة للتنمية الزراعية 
والريفية، تصل إىل الفئات الفقرية واملهمشة والضعيفة من السكان يف املناطق الريفية.
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املالية للصندوق: املوارد   3-10
يستمد الصندوق متويله من عدة مصادر تشمل اآلتي:

•رأس مال الصندوق. 	
•إيرادات االستثمارات. 	

•تدفقات القروض العائدة ) السداد(. 	
•مساهمات املؤسسات املتعددة األطراف. 	

ووفقًا التفاقية اإلنشاء، بلغت املساهمات األساسية امللتزم بها من الدول املؤهلة للعضوية األساسية آنذاك 
)يونيو/حزيران 1976م( وعددها 92 دولة، ما يعادل حوالي 1011.776 مليون دوالر أمريكي1، على 
أن تتم املراجعة للتجديد ثالث سنوات. ولقد شهدت موارد الصندوق ثـمانية جتديدات 2، حيث بدأ التجديد 
التعهد بالتجديد حتى نهاية هذا  2010م،  والذي يستغرق ثالث سنوات، وكان  الثامن مع بداية عام 
العام مبا جمموعه 1076.8 مليون  .ويف ضوء التجديدات املستمرة وصلت مجلة مساهمات الصندوق 
5968.1 مليون دوالر، أما مجلة املساهمات يف املوارد املالية من خمتلف املصادر فتصل قيمتها 7537.6 
مليون دوالر. وكان من املقرر أن تبدأ مشاورات التجديد التاسع ملوارد الصندوق )2013 – 2015م( يف 

فرباير شباط 2011م.

ولقد بلغت مجلة املبالغ املصروفة على القروض 7667.2 مليون دوالر أمريكي، فيما وصلت مدفوعات 
سداد القروض إىل حوالي 2522.3 مليون دوالر أمريكي .

التمويل الرتاكمي للصندوق:  4-10
منذ بداية عملياته عام 1978 وحتى نهاية عام 2010م ، استثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
ما مجلته حوالي 11.9 مليار دوالر يف 829 مشروعًا وبرناجمًا، واليت وصلت إىل حوالي 405 مليون من 
115 دولة يف  8 دول )سنة البداية( ويصل إىل  فقراء الريف يف دو ل العامل، والذي يرتاوح عددها بني 
 11 95 دولة، من بينها  املتلقية للقروض واملنح  الدول  2010م بلغ عدد  ، وبنهاية عام  السنوات  بعض 

دولة عربية.

أما املنح املقدمة للمشروعات والربامج فقد بلغ عددها الرتاكمي خالل الفرتة املذكورة 2315 معونة،  
من  الصندوق  قدمه  ملا  الرتاكمي  اجملموع  أن  أي  دوالر،  مليون   749.5 حوالي  اإلمجالية  قيمتها  تبلغ 

قروض ومنح يصل بنهاية عام 2010 إىل حوالي 12.65 مليار دوالر .

ويوضح اجلدول رقم )1-34( تطور القروض واملنح املقدمة من الصندوق خالل الفرتة 1978 – 2010م، 
ومن أهم النتائج املستقاة من هذا اجلدول ما يلي:

، حيث ارتفع عدد القروض السنوية   تطور عدد القروض بالزيادة خالل سنوات الفرتة 1978 -2010	•
من 22 قرضا يف املتوسط خالل السنوات العشر األوىل من العمل 1978- 1988م ليصل حاليًا إىل 33 

قرضًا يف كل من العامني األخريين.

1976م . 1 القيمة كما يف يونيو/ حزيران 

. 2010م  الثامن للموارد حتى نهاية ديسمرب/ كانون أول  الدول بالتجديد  2 تعهدت 



آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية  واألمن الغذائي العربي

131إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

جدول رقم )1-34(: القروض واملنح املعتمدة املقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
خالل الفرتة 1978 - 2010م .

الفرتات  
والسنوات

إمجالي قيمة املنحالقروض
القروض واملنح

عدد الدول املتلقية 
للقروض واملنح )1(

سنويا القيمةالعددالقيمةالعدد

1988-19782422666.7260132.12798.889- 8
1998 -19892753310.3953190.43500.7114-91
2003 -19991301990.1505137.42127.5115
2008 -20041462494.8410185.12679.9115- 85

200933670.59947.0717.591
201033794.28851.2845.491

2010 -197885911926.62315749.512676.1115-)2( 8
)1( عدد الدول املستفيدة من بني الدول األعضاء من القروض واملنح سنويًا خالل الفرتة كحد أدنى وحد أقصى.

)2( عام 1978 بداية عمل الصندوق.
املصدر: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،التقرير السنوي، أعداد خمتلفة، من 1997 إىل 2010.  

• مليون دوالر كمتوسط  ارتفاع معدل اإلقراض السنوي تدرجييا وبصفة مطردة من حوالي 242.4	
للفرتة 1978- 1988م ، ليبلغ يف عام 2010 م حوالي 794.2 مليون دوالر.

• منحة ،  يف ذات االجتاه تطور عدد وقيمة املنح  املقدمة من الصندوق للدول األقل منوًا، ليصل إىل 88	
يبلغ قيمتها حنو 512 مليون.

• دولة يف كل من     هنالك تراجع يف عدد الدول املستقبلة لقروض ومنح الصندوق  ، حيث أصبح 91	
عامي 2009، 2010م، بينما كان 115 دولة سنويا خالل الفرتة 1999- 2003م، مما يشري إىل 
اجتاه الصندوق إىل الرتكيز، وبصفة خاصة على الدول األقل منوًا منخفضة الدخل، وذلك يف ظل 

تزايد قيمة القروض السنوية.

ويقدم الصندوق اجلزء األكرب من التمويل على شكل قروض بشروط تيسريية للغاية، وهي قروض 
ال حُيمل عليها أي فائدة، وال يفرض عليها سوى رسم خدمة قليل، ويسرتد على مدى 40 سنة، وتتضمن 

فرتة مساح لعشر سنوات ، ويقدم الصندوق أيضًا قروضا بشروط متوسطة وعادية.

ولقد أحدث الصندوق مؤخرًا إطارًا جديدًا ُيطلق عليه »إطار القدرة على حتمل الديون«، والذي مبوجبه 
غري  الفقرية  البلدان  يف  واملشروعات  الربامج  لتمويل  القروض  من  بداًل  املنح  يستخدم  الصندوق  أصبح 
القادرة على حتمل عبء ديونها. أما الدول ذات  القدرة املتوسطة على حتمل الديون فتتلقى التمويل 

مناصفة بنسبة 50 % على شكل قروض، والنصف اآلخر )50 %( على شكل منح.

القدرة على  اإلقراض، ومنح  الصندوق حسب شروط  )1-35( توزيع عمليات  رقم  ويستعرض اجلدول 
يف  للغاية  تيسريية  بشــروط  املقدمة  القروض  وتأتي  1978-2010م.  الفرتة  خالل  الديون  حتمل 
متوسطة  املقــدمة بشروط  تلك  تليها   ، القــروض  هذه  قيمة  من   %  70 تقدر حبوالي  بنسبة  املقدمة 
بنســبة 15.2 %، ثم قروض الشروط العادية  بنسبة )  10.2 %(  . وعلى الرغم من حداثة منح إطار 
القدرة على حتمل القروض، فهي متثل حوالي 4.7 % من قيمة العمليات خالل هذه الفرتة ،  ومل يقدم 

الصندوق إال قرضا واحدًا بشروط متشددة.
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جدول رقم )1-35(: توزيع عمليات الصندوق حسب شروط اإلقراض، ومنح القدرة على 
حتمل الديون خالل الفرتة 1978 – 2010م.

2004- 1999-19782003-1998الفئة
200820092010

2010 -1978
%القيم

منح إطار القدرة على حتمل الدين :

211.7193.8149.6555.14.65--املبلغ
232114586.31--عدد املنح

قروض بشروط تيسريية للغاية :

4052.91612.51861.1281.0526.88334.369.88املبلغ
367105113182262568.01عدد القروض

بشروط  قروض 
متشددة

13.513.50.12----املبلغ
110.11----عدد القروض

قروض بشروط متوسطة :

1354.7171.3172.187.627.31813.115.20املبلغ
11612114114.415.67عدد القروض

قروض بشروط عادية :

625.8172.3227.4108.177.01210.610.15املبلغ
51101596919.90عدد القروض
6033.51956.12472.4670.4794.211926.6100.00جمموع املبلغ

جمموع أعداد 
5341271625244919100.00املنح والقروض)1(

أن عدد  ما يفسر  ، وهو  الديون  القدرة على حتمل  أو أكثر من منحة من منح   القروض  الربنامج من أكثر من نوع من  )1( قد ميول 
القروض  واملنح قد خيتلف عن عدد املشروعات الواردة يف جداول أخرى ، وال يشمل اجلدول  القروض اليت ألغيت أو أبطلت متامًا.

املصدر : الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التقرير السنوي 2010م، روما، 2011م

التوزيع اجلغرايف للعمليات التمويلية:  5-10

سلفًا.  إليها  املشار  اخلمس  املناطق  على  الزراعية  للتنمية  الدولي  الصندوق  من  املقدم  التمويل  يتوزع 
ويعترب نصيب منطقة آسيا واحمليط اهلندي األكرب من حيث العدد والقيمة، يف حني حتصل منطقة 
الواردة يف اجلدول رقم  البيانات  أمريكا الالتينية والكارييب على أقل نصيب عددًا وقيمة. وتوضح 
)1-36( هذا التوزيع منذ بداية عمل الصندوق عام 1978م وحتى نهاية عام 2010م .  ومن املالحظ 
أن نصيب املناطق مما يقدمه الصندوق من متويل يتأثر بالوزن النسيب للسكان املستفيدين ، وحدة 
الفقر يف اإلقليم ، وهو ما يفسر ارتفاع نصيب كل من آسيا واحمليط اهلندي، وإفريقيا بأقاليمها األربعة. 
ويبلغ مجلة ما قدمه الصندوق إىل منطقة الشرق األدنى ومشال إفريقيا وأوروبا خالل هذه الفرتة ، واليت 
148 مشروعًا  1.94 مليار دوالر أمريكي لتمويل  تقع فيها معظم الدول العربية )20 دولة(، حوالي 

وبرناجمًا.
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جدول رقم )1-36( : التمويل املقدم من الصندوق للمشروعات والربامج حسب األقاليم 
خالل الفرتة 1978 – 2010م

                                                                                                                                                                                          ) مليون دوالر أمربكي(

املنطقة
عدد الدول 
باملنطقة)1(

-1978
1998

-1999
2003

 -2004
200820092010

2010 -1978
%القيم

إفريقيا الغربية 
24والوسطى

1041.3398.7377.7113.6152.42083.817.4جمموع  املبلغ
عدد الربامج 

13332298518721.8واملشروعات

إفريقيا الشرقية 
21واجلنوبية

1008.1423.7545.7140.1266.42384.019.8جمموع  املبلغ
عدد الربامج 

9327304816218.8واملشروعات

آسيا واحمليط 
34اهلندي

2044.2509.7895.1217.5194.23860.632.1جمموع  املبلغ
عدد الربامج 

13526409721725.3واملشروعات

أمريكا الالتينية  
33والكارييب

960.2321.1286.7102.069.01739.014.5جمموع  املبلغ
عدد الربامج 

9419206614516.9واملشروعات

الشرق األدنى 
ومشال أفريقيا

31

1035.9307.8368.3104.0125.41941.416.2جمموع  املبلغ
عدد الربامج 

8624256714817.2واملشروعات

جمموع التمويل 
املقدم  من 

الصندوق
6089.81961.02473.4677.1807.412008.7100

جمموع عدد 
5211281443333859100الربامج واملشروعات 

) 1 ( ال يتشرط أن يكون لكل دول املنطقة مشروع أو برنامج
املصدر: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التقرير السنوي 2010 م روما، 2011م.
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 10-6 احلافظة اجلارية:

متثل احلافظة  اجلارية استثمارات الصندوق يف املشروعات والربامج الرتاكمية بنهاية العام . وتعرب هذه 
الربامج واملشروعات عن املشروعات اجلاري تنفيذها سواء اجلديد أو اليت مل يكتمل تنفيذها من السنوات 
السابقة. وبنهاية عام 2010، بلغ عدد برامج ومشروعات احلافظة اجلارية 234، مقارنة مبا عدده 218 
برناجمًا ومشروعًا يف  العام السابق )2009(.  ولقد وصلت االستثمارات يف احلافظة اجلارية عام 2010  
إىل حوالي 4234.2 مليون دوالر، مقارنة بنحو 3.9 مليار دوالر يف العام السابق. أي بنسبة زيادة تقدر 
حبوالي 8.7 %  .وتتسق هذه الزيادة مع ما سبقت اإلشارة إليه من زيادات سواء يف قيمة القروض  واملنح 

املقدمة يف عام 2010، أو للتجديدات اليت تتم دوريًا يف املوارد املالية األساسية للصندوق.

وتغطي برامج مشروعات احلافظة اجلارية لعام 2010م خمتلف املناطق اجلغرافية املشمولة بعمليات 
الصندوق، ويبلغ عدد الدول اإلمجالي هلذه احلافظة 91 دولة. ويوضح البيان التالي توزيع أعداد الربامج 

واملشروعات على هذه الدول وقيمتها يف كل منطقة: 

عدد الدولاملنطقة
عدد الربامج 
واملشروعات

املبلغ باملليون دوالر

2254777.7إفريقيا الوسطى

16501010.3إفريقيا الشرقية واجلنوبية

18581336.5آسيا  واحمليط اهلندي

1930487.8أمريكا الالتينية والكارييب

1642622.6الشرق األدنى و مشال إفريقيا وأوروبا

912344234.9اجملموع
املصدر: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التقرير السنوي 2010، روما 2011.

وجتدر اإلشارة إىل أن دول منطقة الشرق األدنى ومشال إفريقيا وأوروبا تضم 9 دول عربية بها ، كما تضم 
دول منطقيت إفريقيا دولتني عربيتني هما جزر القمر وموريتانيا وفق التقسيم اجلغرايف هلذه املناطق. 
الرتاكمي  العدد  مجلة  من   %  27 حنو  جمملها  يف  اجلارية  واملشروعات  الربامج  حافظة  ومتثل  هذا 

للقروض اليت قدمها الصندوق خالل الفرتة 1978-2010، وحوالي 35.5 % من القيمة الرتاكمية.

التمويل املشرتك للربامج واملشروعات املدعومة من الصندوق:   7-10
سبقت اإلشارة إىل أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعمل مع حكومات البلدان النامية، ومنظمات 
السكان الريفيني الفقراء  ، واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص لتصميم الربامج  واملشروعات. 
األغذية  منظمة  وخباصة  األخرى  املتحدة  األمم  وكاالت  مع  وثيقة  بصورة  الصندوق  يعمل  كما 
يعمل  آخر،  صعيد  وعلى  األطراف.  املتعددة  املالية  واملؤسسات  العاملي،  األغذية  وبرنامج  والزراعة، 
الشركاء  مع  وبالعمل  الدولي.  اإلمنائي  اجملتمع  يف  والشركاء  األخرى  املاحنة  اجلهات  مع  الصندوق 

جيمع الصندوق بني اخلربة واملعرفة وحتقيق األثر األقصى للجهود اإلمنائية.

ويوضح اجلدول رقم )1-37( التمويل املشرتك لربامج ومشروعات الصندوق خالل الفرتة 1978-2010م 
من املصادر الثالثة الرئيسية، وهـي مساهمات الصندوق واملصادر احمللية واجلهات اخلارجية.
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جدول رقم )1-37(: التمويل املشرتك لربامج ومشروعات الصندوق)1( خالل الفرتة 1978 – 2010م

الفرتات والسنوات
عدد الربامج 
واملشروعات

جمموع 
التمويل

متويل مشرتكمساهمة الصندوق
متويل حملي )مليون 

دوالر أمريكي(

%املبلغ%املبلغ%املبلغ
1998 -197852118622.16089.832.75747.230.967851.136.4
2003 -19991284190.71961.046.8917.521.91312.131.3
2008 -20041445015.62473.449.31117.122.31425.128.4

20093313625677.149.7313.423.0372.027.3
2010332427.4807.433.3691.728.5928.338.2

2010 -197885931618.212008.738.08786.727.810822.634.2

)1( ترجع أي فروق يف اجملاميع عن الواردة يف جداول أخرى إىل تقريب األرقام .
املصدر: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التقرير السنوي 2010م ، روما، 2011م.

 ،%.38 بنسبة  الصندوق  فيها  يساهم  دوالر،  مليار   31.6 حوالي  إىل  التمويل  هذا  مجلة  وتصل 
والتمويل   ،%  27.8 بنســبة  املاحنــة  والدول  واجلهات  والدولية  اإلقليمــية  اإلمنائية  واملؤسسات 
34.2 % يف املتوسط . ويالحظ من هذا اجلدول تطور نسب مساهمة كل من اجلهات  احمللي بنسبة 
الثالث خالل سنوات هذه الفرتة صعودًا وهبوطًا، غري أن مساهمة التمويل احمللي بدأت يف االرتفاع بعد 
تراجع مساهمة الصندوق بنسبة كبرية يف العام األخري)2010م(. ومن النتائج اهلامة اليت يعكسها هذا 
اجلدول أن الصندوق حقق جناحًا يف تعبئة موارد مالية من اجلهات املشاركة )الداعمة الستثماراته يف 

الدول األعضاء( يصل جمموعها ما يقرب من 20 مليار دوالر.

ويوضح اجلدول رقم )1-38( اجلهات متعددة األطراف اخلمس عشره  األوىل  املشاركة يف متويل الربامج 
واملشروعات اليت تعود إىل مبادرة من الصندوق حتى نهاية عام 2010م. ومن بني اجلهات مؤسسات تنموية 
)اوفيد(،  الدولية  للتنمية  األوبك  صندوق  مقدمتها  ويف   ، العربية  الدول  فيها  تساهم  وإقليمية،  عربية 

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ، والبنك اإلسالمي للتنمية.

إمجالي  من   %  3.6 بنحو  مساهمتها  تقدرمجلة  واليت  اجلدول  هذا  يف  الواردة  األخرى  اجلهات  وتشمل 
التمويل  املشرتك خالل  الفرتة 1978 -2010 م  كاًل من  اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي 
للتنمية،  االنديز  ومؤسسات  إفريقيا،  يف  االقتصادية  للتنمية  العربي  واملصرف  إفريقيا،  وصندوق 
إفريقيا،  غرب  لدول  االقتصادية  للجماعة  والتنمية  االستثمار  ومصرف  الكارييب،  التنمية  ومصرف 
األمريكية  البلدان  ومعهد  لألغذية،  العاملي  والربنامج   ، املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة 
للتعاون يف ميدان الزراعة، وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، وبرنامج األمم املتحدة للمراقبة 
املتحدة  املخدرات، وصندوق األمم  املتحدة ملكافحة إرساء استعمال  الدولية للمخدرات، وصندوق األمم 

للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة.

أما الدول املاحنة ، واليت ساهمت بنسبة 21 % من مساهمة التمويل املشرتك الوارد يف اجلدول املذكور 
املتحدة،  واململكة  وأملانيا  وفرنسا  وهولندا  بلجيكا  من  كاًل  األهمية  ترتيب  حسب  فتضم  بعاليه، 
السويد، كندا، النرويج، الدمنارك، والواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا وسويسرا ولكسمبورج 

وإيطاليا وإيرلندا وفنلندا واليابان ونيوزيلندا ومجهورية فنزويال البوليفارية.
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جدول رقم )1-38(: التمويل املشرتك من اجلهات أو الدول األعضاء املاحنة الثنائية أو 
املتعددة األطراف للربامج واملشروعات اليت تعود ملبادرة الصندوق خالل 

الفرتة 1978– 2010
%املبلغ )1( )مليون دوالر أمريكي(املؤسسة

468.514.6صندوق األوبك للتنمية الدولية )أوفيد(
416.813.0مصرف التنمية اإلفريقي

259.98.1البنك الدولي لإلنشاء والتعمري
236.17.4الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

214.96.7برنامج الغذاء العاملي
123.83.8املؤسسة الدولية للتنمية

119.33.7البنك اإلسالمي للتنمية
108.83.4مصرف التنمية لغرب إفريقيا

106.43.3مصرف التنمية اآلسيوي
101.63.2االحتاد األوروبي

80.02.5مصرف أمريكا الوسطى للتكامل االقتصادي
70.32.2برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

56.81.8مصرف التنمية للبلدان األمريكية
53.71.7مرفق البيئة العاملية

117.23.6جهات أخرى  )2(
2534.179.0جمموع فرعي 

673.421.0الدول األعضاء املاحنة
3207.5100.0إمجالي التمويل املشرتك

)1( ترجع أي فروق يف اجملاميع إىل تقريب األرقام
)2(ال تشمل األرقام مشاركة اجلهات متعددة األطراف يف التمويل اجلماعي  أو ترتيبات التمويل املماثلة

املصدر: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التقرير السنوي 2010م، روما، 2011م.

التوزيع القطاعي لتمويل احلافظة اجلارية :  8-10
وفقًا لألهداف اإلسرتاتيجية وجماالت العمل احملددة للصندوق جاءت األولويات القطاعية الفرعية، حيث 
حيتل متويل جمال الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية مكان الصدارة يف متويل حافظة الصندوق اجلارية، 
قيمة  بلغت  م   2010 عام  نهاية  ويف   . -2010م   1978 الفرتة  طوال  املمتدة  عمله  فرتة  خالل  وذلك 
املشروعات يف هذا اجملال حوالي 1.14 مليون دوالر، متثل حنو 27 % من احملفظة اجلارية بهذا التاريخ .  
وتأتي اخلدمات املالية أو الريفية يف املركز الثاني من حيث األموال املستثمرة، وتليها مباشرة يف املركز 
الثالث األسواق والبنية األساسية ذات الصلة. ومتثل هذه الفئات أولوية متقدمة يف عمل الصندوق من 
أجل حتقيق منو اقتصادي يف املناطق الريفية ، ومتكني صغار املنتجني من الوصول إىل األسواق اجملزية 

والشفافية. 
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ويوضح اجلدول رقم )1-39( األهمية النسبية للمجاالت الفرعية  للقطاعات الثالثة اليت حتتل الصدارة، 
وبقية القطاعات وفق ترتيب تنازلي.

جدول رقم )1-39(: توزيع حافظة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية اجلارية حسب 
القطاع الفرعي بنهاية عام 2010م

األهمية النسبية )%(املبلغ باملليون دوالرالقطاع

1143.427الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية )1(
677.616اخلدمات املالية الريفية

592.914األسواق والبنية األساسية ذات الصلة
508.212التنمية اجملتمعية والبشرية

465.811السياسات والدعم املؤسسي
254.16املشروعات الصغرية والصغرى

592.914أخرى )2(
4234.9100اإلمجالي

)1( تشمل الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية الري والثروة احليوانية واملراعي ومصايد األمساك والبحوث واإلرشاد والتدريب
واإلدارة  والتقييم  والرصد  الطاقة  وإنتاج  الكوارث  من  والتخفيف  والرتاث  والثقافة  االتصال  األخرى  القطاعات  تشمل   )2(

والتنسيق وإدارة ما بعد األزمات.
املصدر: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التقرير السنوي 2010م، روما، 2011م.

التمويل الرتاكمي واحلافظة اجلارية: 10-9 نصيب الدول العربية يف 

ساهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يف متويل ما نسبته حوالي 31.5 % من التكلفة الكلية 
لقيمة  الرتاكمي  اجملموع  بلغ  حيث  للتمويل،  العربية  الدول  بها  تقدمت  اليت  والربامج  للمشروعات 
القروض اليت حصلت عليها هذه الدول من الصندوق حوالي 1.644 مليار دوالر. ومتثل هذه القيمة حوالي 

12.97 % من مجلة ما قدمه الصندوق من قروض ومنح خالل الفرتة 1978-2010م.
متثل  ومشــروعًا،  برناجمًا   127 متويلها  يف  الصندوق  ســاهم  اليت  واملشــروعات  الربامج  عدد  ويبلغ 
واملشروعات  الربامج  هذه  بني  ومن  الفرتة.  هذه  طوال  الصندوق  من  املقدم  العدد  من إمجالي   %  14.8
هنالك 36 برناجما ومشروعًا مازالت جارية التنفيذ، أي حوالي 15.7 % من احلافظة االستثمارية اجلارية 
للصندوق. وتقدر قيمة هذه املنح واملشروعات حبوالي 604.65 مليون دوالر، متثل حوالي 14.3 % من 

إمجالي قيمة احلافظة اجلارية.

ويوضح اجلدول رقم )1-40( عدد الدول العربية املتلقية لقروض ومنح الصندوق، وعدد وقيمة الربامج 
واملشرعات اليت يساهم الصندوق يف متويلها يف كل دولة عربية. ومن الواضح أنه ليست كل الدول 
كان هلا نصيب من التمويل املقدم من الصندوق، حيث يبلغ العدد الكلي خالل كامل الفرتة حمل 
االعتبار 14 دولة، منها 12 دولة ما زالت بها برامج ومشروعات قيد التنفيذ باحلافظة اجلارية. وبطبيعة 
احلال ، ختلو قائمة الدول العربية من دول اخلليج العربي وليبيا، باعتبارها دول نفطية ذات دخل مرتفع. 
وبوجه عام تأتي مصر يف صدارة الدول من حيث نصيبها فيما يقدمه الصندوق من متويل للدول العربية، 
كما يالحظ أن الدول العربية األقل منوًا هي من بني الدول األعلى نصيبا من الربامج واملشروعات اليت 
موهلا الصندوق، وهي كل من اليمن والسودان وموريتانيا على الرتتيب.  من ناحية أخرى يرتفع نصيب 

كل من مصر واملغرب وسوريا وتونس باعتبارها  إمادول ذات ثقل زراعي  أو سكاني.
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جدول رقم )1-40(: اجملموع الرتاكمي للتمويل املقدم من الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية إىل الدول العربية خالل الفرتة 1978 – 2011م )1(  .

                                                                                         ) القيمة:  باملليون دوالر(

الدولة
التكلفة الكلية احلافظة اجلاريةالتمويل الرتاكمي

للمشروعات 
والربامج

نسبة مساهمة 
الصندوق % القيمةالعددالقيمةالعدد

771.40111.80189.5037.7األردن

10139.70234.20343.3040.7تونس

124.8052.6--565.60اجلزائر

519.1014.7032.3059.1جزر ا لقمر

56.5324.7023.5027.8جيبوتي

19251.408132.85596.2042.2السودان

8159.1365.66538.2029.6سوريا

123.9024.5--430.30الصومال

314.7018.8043.8033.6فلسطني

138.4110.5--314.53لبنان

11323.104153.65653.4049.5مصر

12200.60570.791524.3013.2املغرب

13115.10341.20287.3040.1موريتانيا

22232.70776.30727.4032.0اليمن

1271643.8637604.655346.3131.5جمموع الدول العربية

12676.12344234.931618.20 )2(859اإلمجالي العام

)1( حتى تاريخ 2011/12/13 م
)2( جمموع العمليات املمولة من قروض ومنح الصندوق فقط

يناير/ )اإلنرتنت(،  الدولية  الشبكة  على  الزراعية  للتنمية   الدولي  الصندوق  موقع  على  املنشودة  العمليات  بيانات  قاعدة  املصدر: 
كانون ثاٍن 2012م .

ويستخلص من اجلدول رقم )1-40( النتائج التالية:
 • أن املعدل السنوي لنصيب الدول العربية جمتمعة خالل فرتة عمل الصندوق يقدر حبوالي 49.8	

مليون دور أمريكي يف املتوسط سنويًا.
• مليون دوالر  أن معدل نصيب الدولة فيما قدمه الصندوق خالل هذه الفرتة يبلغ يف حدود 117.4	
أمريكي، أي مبعدل يقدر حبوالي 3.56 مليون دوالر سنويا يف املتوسط، ومبدى يرتاوح ما بني 
9.6 مليون كحد أعلى )مصر( ، و 197.9 ألف دوالر أمريكي سنويا كحد أدنى ) جيبوتي 

.)
بدرجة  تتفاوت  والربامج  للمشروعات  الكلية  التكلفة  يف  الصندوق  مساهمة  نسبة  •أن  	
كبرية، غري أنها تعكس يف بعض احلاالت ارتباطًا بني هذه النسبة ومستوى النمو االقتصادي 

للدولة، مثل السودان وموريتانيا وجزر القمر.
وجتدر اإلشارة إىل أن عددًا من الدول العربية استفادت من منح إطار القدرة على حتمل الديون، ومن بينها 

مصر وفلسطني واألردن واملغرب والسودان وسوريا  واليمن وموريتانيا وجزر القمر.
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البنك الدولي:  11 - جمموعة 

•تتألف جمموعة البنك الدولي من مخس مؤسسات، وهي: 	
. • 	IBRD البنك الدولي لإلنشاء والتعمري

. • 	IDA املؤسسة الدولية للتنمية
. • 	IFC مؤسسة التمويل الدولية

. • 	MIGA الوكالة الدولية لضمان االستثمار
. • 	ICSID املركز الدولي لتسوية املنازعات

وفيما يلي عرض موجز لنشأة وأهداف دور كل من هذه املؤسسات، ومصادر مواردها املالية وعضويتها : 

البنك الدولي لإلنشاء والتعمري :  1-11
والبالغ عددها  املساهمة،  البلدان  تعاونية متلكها  والتعمري هو مؤسسة عاملية  الدولي لإلنشاء  البنك 
1944م ملساعدة أوروبا على االنتعاش واستعادة عافيتها من اآلثار  186بلدًا . ولقد أنشيء البنك عام 
املدمرة اليت خلفتها احلرب العاملية الثانية، ثم حتول البنك يف غضون سنوات قليلة إىل البلدان النامية. 
اقتصادياتها  يف  ومنصف  مستدام  اقتصادي  منو  لتحقيق  األعضاء  البلدان  مع  حاليًا  البنك  ويعمل 
الوطنية، وإجياد حلول للمشكالت اإلقليمية والعاملية امُللحة اليت تواجه عملية التنمية االقتصادية، 

ويف جماالت أخرى مهمة مثل حتقيق االستدامة البيئية.

ويستهدف البنك الدولي لإلنشاء والتعمري ختفيض أعداد الفقراء يف البلدان متوسطة الدخل والبلدان 
األفقر املتمتعة باألهلية االئتمانية وحتسني مستويات املعيشة عن طريق تقديم القروض وأدوات إدارة 

املخاطر واخلدمات التحليلية واالستشارية.

العاملية بإصدار السندات يف أسواق  املالية  املالية عن طريق األسواق  البنك على معظم موارده  وحيصل 
رؤوس األموال الدولية. ويعترب البنك إحدى أكثر اجلهات املقرضة ثباتًا منذ إصداره أول سند له يف عام 
األنشطة اإلمنائية، ويضمن  له بتمويل  السنوات  مر  البنك على  الذي حققه  الدخل  1947م، ويسمح 
له القوة املالية اليت متكنه من االقرتاض من أسواق رأس املال بتكلفة منخفضة وتقديم شروط جيدة 
متزايدة  بصورة  وتقدمًا  تطورًا  األكثر  الطلبات  تلبية  له  يتسنى  وحتى  معه.  املتعاملني  للمقرتضني 
من الدول متوسطة الدخل، يقوم البنك الدولي لإلنشاء والتعمري يف الوقت احلالي بإجراء إصالح شامل 
لألدوات املالية وأدوات إدارة املخاطر وزيادة سهولة التعامل مع البنك. وقد ارتفع صايف دخل البنك القابل 
للتخصيص إىل 966 مليون دوالر يف السنة املالية 2011م ، مقابل 764 مليون دوالر يف السنة املالية 

السابقة 2010م.

ولتعزيز القدرة املالية للبنك الدولي لإلنشاء والتعمري، وافقت جلنة التنمية على حزمة من التدابري، منها 
زيادة عامة وانتقائية يف رأس املال بقيمة 86.2 مليار دوالر، مع 5.1 مليار دوالر من رأس املال املدفوع، 

ووافق جملس احملافظني يف مارس/ آذار/2011م على املقررات اخلاصة بزيادة رأس املال .

وتعترب نسبة املساهمات يف رأس املال إىل قروض البنك واستثماراته طويلة األجل مقياسًا موجزًا لصورة 
املخاطر اليت يتحملها البنك، وهي نسبة تتم إدارتها بإحكام. ولقد بلغت هذه النسبة 28.7 % يف نهاية 
السنة املالية 2011م. ويبلغ رأس املال القابل لالستخدام واالحتياطات يف ذلك العام حوالي 36.7 مليار 

دوالر أمريكي.
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11-2 املؤسسة الدولية للتنمية :
متثل املؤسسة الدولية للتنمية ذراع البنك الدولي الذي يضطلع مبساعدة أشد بلدان العامل فقرًا. وتهدف 
فائدة،  بدون  اعتمادات  تقديم  خالل  من  الفقراء  أعداد  ختفيض  1960م،  عام  أنشئت  واليت  املؤسسة، 
ومنح  لربامج  تستهدف  تعزيز  النمو االقتصادي، وختفيف حدة التفاوت وعدم املساواة، وحتسني األحوال 
اآلخر  اإلقراض  فرع  وهو  والتعمري،  لإلنشاء  الدولي  البنك  عمل  املؤسسة  وتكمل  للشعوب.  املعيشية 
التابع للبنك الدولي، والذي يقدم للدول املتوسطة الدخل خدماته االستشارية، وتلك املتعلقة باالستثمار 
الرأمسالي. وُتعد املؤسسة واحدة من أكرب مصادر املساعدة املقدمة إىل أشد بلدان العامل فقرًا، والبالغ 
املاحنة  اجلهات  ألموال  منفردًا  مصدرًا  أكرب  أنها  كما  إفريقيا.  يف  دولة   39 بينها  دولة،   81 عددها 

لتمويل اخلدمات االجتماعية واألساسية يف الدول األشد فقرًا.
وتقوم املؤسسة بإقراض األموال )االعتمادات( بشروط ميسرة، أي بدون فوائد. ومتتد فرتة سدادها إىل ما 
بني 25 إىل 40 سنة، وتشمل فرتة مساح مدتها 10 – 15 سنة . كما تقدم املؤسسة منحًا إىل الدول اليت 

تعاني ارتفاعًا يف أعباء مديونيتها.
وتركز املؤسسة على حتقيق النمو الشامل، ويشمل ذلك:

•السياسات االقتصادية السليمة، والتنمية الريفية، وأنشطة أعمال القطاع اخلاص، واملمارسات  	
البيئية املستدامة.

•االستثمار يف العنصر البشري والتعليم والرعاية الصحية. 	
•توسيع نطاق قدرات الدول املقرتضة لتقديم اخلدمات األساسية. 	

•حتقيق االنتعاش من آثار احلروب األهلية واالضطرابات املدنية والصراعات املسلحة والكوارث  	
الطبيعية.

•تشجيع التكامل التجاري واإلقليمي. 	
بصفة  املالية  مواردها  على  املؤسسة  وحتصل  دولة،   169 حاليًا  املؤسسة  يف  األعضاء  الدول  عدد  يبلغ 
رئيسية عن طريق املساهمات اليت تقدمها حكومات الدول األعضاء األكثر غين بالبنك الدولي. كما 
حتصل املؤسسة على أموال إضافية من صايف دخل البنك الدولي لإلنشاء والتعمري، ومن مدفوعات سداد 

االعتمادات السابقة اليت حصلت عليها البلدان املقرتضة منها.
وختضع موارد املؤسسة للتجديد كل ثالث سنوات. ويف إطار العملية اخلامسة عشرة لتجديد املوارد 
43.7 مليار دوالر،  -2011م، بلغ جمموع املوارد املالية املخصصة ما قيمته   2009 اليت تغطي السنوات 
منها مساهمات جديدة من املاحنني قدرها 25.7 مليار دوالر، وتعويضات من املاحنني عن شطب الديون 
مناقشات  ختتمت 

ُ
أ ولقد  دوالر.  مليار   4.9 قدرها  الديون   لتخفيض  األطراف  متعددة  املبادرة  إطار  يف 

عن  وأسفرت  2010م،  ثاٍن/  كانون  ديسمرب/  يف  املؤسسة  موارد  لتجديد  عشرة  السادسة  العملية 
49.3 مليار دوالر أمريكي(.  32.8 مليار دوالر وحدة سحب خاصة )ما يعادل  حصيلة قياسية بلغت 

وتشمل مصادر التمويل اخلاصة بهذه العملية اليت تغطي السنوات املالية 2012 – 2014م ما يلي:
• مليار دوالر أمريكي. موارد ماحنني )52 دولة منها 7 دول جدد( مببلغ 26.4	

مليار دوالر أمريكي. • تعويضات من املاحنني   عن شطب الديون مببلغ 5.3 	
• مليار دوالر أمريكي. حصيلة سداد االعتمادات مببلغ 14.6	

• مليارات دورالر من الدخل املتحقق من االستثمارات. حتويالت من جمموعة البنك الدولي، منها 3	
وقضايا  لألزمات  التصدي  تشمل  األخرية  العملية  هلذه  اخلاصة  الرتكيز  حماور  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
للتنمية  أولوية  تعطي  ال  أي  بالصراعات،  واملتأثرة  اهلشة  والبلدان  املناخ  وتغيري  اجلنسني  بني  املساواة 
الزراعية واألمن الغذائي. وتعتمد أهلية احلصول على مساندة املؤسسة على معدل الفقر النسيب السائد 

يف البلد املعين، بأن يكون نصيب الفرد من إمجالي الدخل القومي أقل من حد معني1 .

1165 دوالر أمريكي  2011م حنو  املالية  1 بلغ هذا احلد يف السنة 
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التمويل الدولية : 11-3 مؤسسة 
تعترب مؤسسة التمويل الدولية ذراع جمموعة البنك الدولي املعين بالتعامل مع القطاع اخلاص. وتتمثل 
النامية، مما يساعد على  البلدان  املستدامة يف  القطاع اخلاص  املؤسسة يف تشجيع استثمارات  رسالة 
ختفيض أعداد الفقراء وحتسني أحوال الناس املعيشية. أنشئت املؤسسة عام 1956م كخطوة أوىل من 
قبل اجملتمع الدولي لتعزيز استثمارات هذا القطاع اهلام. وتقوم املؤسسة بتقديم القروض ومساهمات 
 . اخلاص  للقطاع  الالزمة  االستشارية  واخلدمات  املخاطر،  وإدارة  املنظم  التمويل  وأدوات  األموال  رؤوس 
وتضم املؤسسة 182 بلدًا عضوًا، ويشرتط أن يكون البلد عضوًا يف البنك الدولي لإلنشاء والتعمري 

لكي ينضم إىل هذه املؤسسة.

رؤوس  على  احلصول  على  قدرتها  اليت  والبلدان  املناطق  يف  الشركات  إىل  للوصول  املؤسسة  وتسعى 
من  أكرب  بقدر  حمفوفة  التجاريون  املستثمرون  يعتربها  واليت  احملدودة،  األسواق  إىل  والوصول  األموال 
الالزم من املخاطر يف حالة عدم مشاركة املؤسسة. وهي تقوم بتقديم تلك اخلدمات بدون قبول ضمانات 

من احلكومات.

ولقد بلغ جمموع رأس املال للمؤسسة يف عام 2009م حنو 16.122 مليار دوالر أمريكي، مقارنة بنحو 
18.261 مليار يف العام السابق له. وقد شهد هذا اجملموع تدرجًا متزايدًا على الفرتة 2005 – 2009م.

11-4 الوكالة الدولية لضمان االستثمار :
أنشئت الوكالة الدولية لضمان االستثمار يف عام 1988م، ويبلغ عدد أعضائها 174 عضوًا. وتتيح 
املباشر  األجنيب  االستثمار  تشجيع  بهدف  وذلك  السياسية،  املخاطر  ضد  الضمانات  أو  التأمني  الوكالة 
ً على تسوية   )Foreign Direct Investment )DFIيف البلدان النامية .وتعمل الوكالة أيضا
املنازعات بني املستثمرين واحلكومات املضيفة لالستثمارات ،وبذلك حتافظ على االستثمارات ومنافعها 
يف مسارها الصحيح .وتساعد أنشطة الوكالة يف جماالت تبادل املعرفة وتقديم املساعدات الفنية 
للبلدان النامية يف حتديد وتنفيذ إسرتاتيجيات لتشجيع االستثمار ، وتتيح الوكالة أيضاً املعلومات 

عن فرص االستثمار ،وأوضاع مناخ أنشطة األعمال التجارية ،والتأمني ضد املخاطر السياسية.

وتبلغ الضمانات املصدرة املتجمعة20.9  مليار دوالر، وتشمل هذه املبالغ األموال اليت متت تعبئتها من 
خالل الربنامج التعاوني لضمان االكتتابات، وذلك حتى 2009م.

ووفقًا للمؤشرات املالية الرئيسية للوكالة عام 2009م، وصل رأس املال العامل إىل 1.044 مليار دوالر، 
وهو يشمل كاًل من رأس املال املدفوع واألرباح احملتجزة واحتياطي حافظة التأمني، ما عدا املبالغ املعادلة 

للمسرتدات من إعادة التأمني.

11-5 املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار :
143 دولة. يقوم  1966م، ويضم يف عضويته  أنشئ املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار عام 
املركز بإتاحة تسهيالت للتوفيق والتحكيم يف منازعات االستثمار الدولية بني املستثمرين األجانب 
والتنمية  الدولي  االستثمار  تنمية  جمال  يف  هام  بدور  املركز  ويسهم  الستثماراتهم.  املضيفة  والدول 
االقتصادية. ولقد بلغ العدد الكلي للقضايا املسجلة 292 قضية كما يف عام 2009م، كما يقوم 

املركز ببحوث وأنشطة نشر يف جمالي قانون التحكيم الدولي وقانون االستثمار األجنيب.
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البنك الدولي : 11-6 عمليات جمموعة 
ارتبطت جمموعة البنك الدولي يف السنة املالية 2011م بتقديم 573 مليار دوالر أمريكي يف جماالت 
األساسية،  والبنية  والتعليم،  الفقر،  ومكافحة  الصحية,  والرعاية  والتمويل،  والتجارة,  الزراعة, 

واحلوكمة، وتغري املناخ، وجماالت أخرى يف البلدان النامية.

ولقد ارتبط البنك الدولي، الذي يضم كاًل من املؤسسة الدولية للتنمية )IDA( والبنك الدولي لإلنشاء 
والتعمري )IBRD( بتقديم مبلغ 43 مليار دوالر من القروض واملنح للبلدان األعضاء فيه. ومن أصل ذلك 
، وإرتبطت  16.3 مليار دوالر  العامل فقرًا  للتنمية ألشد دول  الدولية  ارتباطات املؤسسة  اجملموع بلغت 
مؤسسة التمويل الدولية )IFC( بتقديم ما جمموعه 12.2 مليار دوالر، وعبأت مبلغًا إضافيًا قدره 6.5 
مليار دوالر من أجل تنمية القطاع اخلاص يف الدول النامية. ولقد توجه من ذلك اجملموع مبلغ 4.9 مليار 
االستثمار  لضمان  الدولية  الوكالة  أصدرت  كما  املؤسسة.  هذه  من  لالقرتاض  مؤهلة  دول  إىل  دوالر 

MIGA ضمانات مببلغ 2.1 دوالر ملساندة استثمارات يف دول العامل النامية.
ويعرض اجلزء التالي تفاصيل موجزة حول تطور عمليات مؤسسات جمموعة البنك الدولي، وما قدمته 

منها إىل الدول العربية، ونصيب قطاع الزراعة فيها.

البنك الدولي : 1 تطور أنشطة   -  6-11
يوضح اجلدول رقم )1-41( تطور جمموع القروض واملنح املقدمة من البنك الدولي مبؤسستيه على مدار 
سنوات الفرتة 1958 – 2012م. ويشري هذا التطور إىل البداية املتواضعة لعمليات البنك الدولي، واليت 

استمرت خالل اخلمسينيات والستينات، وحتى بعد إنشاء املؤسسة الدولية للتنمية يف عام 1960م.
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جدول رقم )1-41( : تطور االرتباطات اإلقراضية للبنك الدولي خالل الفرتة 1958 - 2012م

االرتباطات باملليار السنة
االرتباطات باملليار السنةدوالر

دوالر
19580.71198616.33
19590.70198717.62
19600.66198819.17
19610.71198921.37
19621.02199020.69
19630.71199122.62
19641.09199221.70
19651.33199323.52
19661.12199420.79
19671.13199522.52
19680.95199621.33
19691.78199719.15
19702.19199828.59
19712.51199929.15
19722.97200015.28
19733.37200117.25
19744.31200219.52
19755.89200318.51
19766.63200420.08
19777.04200522.31
19788.41200623.64
19799.99200724.70
198011.51200824.70
198112.29200946.91
198213.02201058.75
198314.48201143.01
198415.48)1(201212.55
798.10اجملموع198514.34

م حتى نهاية فرباير/ شباط 2012( 1)
                               املصدر : البنك الدولي، املوقع اإللكرتوني على الشبكة الدولية )اإلنرتنت(، كما يف 2012/2/29

حنو بلغت  حتى  السبعينات،  حقبة  يف  وخباصة  التضاعف،  يف  البنك  عمليات  أخذت   ولقد 
 10 مليارات دوالر بنهايتها. وتضاعفت تلك العمليات مرة أخرى بنهاية الثمانينات لتصل إىل حوالي 
21.4 مليار دوالر يف عام 1989م. وخالل العقدين التاليني شهدت العمليات صعودًا وهبوطًا، ولكنها 
املالية العاملية األخرية  كانت يف املتوسط تفوق نظريتها اليت سادت يف الثمانينات. ويف أعقاب األزمة 
)2008م( سجلت عمليات البنك الدولي زيادات قياسية يف األعوام الالحقة، حيث بلغت حوالي 46.91، 
وحوالي52.75 مليار يف عامي 2009، 2010م  على التوالي. وظلت عند حدود هذا املستوى اجلديد يف 

عام 2011م كما سبقت اإلشارة. 
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ولقدساهم تعزيز القدرة املالية ملؤسسيت البنك الدولي يف السنوات األخرية على تنشيط عملياتها  يف 
مواجهة األزمة املالية العاملية وإنعكاساتها السلبية على دول العامل، وخباصة الدول النامية، واألقل منوًا 
منها. وتبلغ االرتباطات اإلقراضية واملنح الرتاكمية املقدمة من مؤسسيت البنك الدولي ما يقرب من 800 
مليار دوالر، وذلك منذ بداية عمل كٍل منهما وحتى نهاية فرباير/ شباط 2012م، استفاد منها 168 
دولة يف خمتلف أرجاء العامل، وخباصة الدول األقل منوًا يف إفريقيا واملناطق األخرى. ولقد بلغت حافظة 

املشروعات يف عام 2011م حوالي 171.2 مليار دوالر.

الدولية  واملؤسسة  والتعمري  لإلنشاء  الدولي  البنك  من  كٍل  عمليات   )42-1( رقم  اجلدول  ويلخص 
للتنمية خالل السنوات اخلمس األخرية 2006–2011م، والذي يوضح االرتباطات ، واملدفوعات، وسداد 
واالحتياجات،  لالستخدام،  القابل  املال  ورأس   ، املدفوعة  غري  والقروض   ، القائمة  والقروض  القروض، 
ونسبة املساهمات يف رأس مال البنك الدولي لإلنشاء والتعمري إىل القروض، إضافة لالعتمادات القائمة، 
واالعتمادات غري املدفوعة. واملنح غري املدفوعة ، وذلك بالنسبة للمؤسسة الدولية للتنمية، فضال عن 

املشروعات السنوية خالل هذه الفرتة لكل من املؤسستني.

جدول رقم )1-42(: موجز عمليات البنك الدولي لإلنشاء والتعمري واملؤسسة الدولية 
للتنمية خالل الفرتة 2006 – 2011م

             ) مليون دوالر(
200620072008200920102011املؤسسة العملية

البنك الدولي لإلنشاء والتعمري :

141351282913468329114419726737االرتباطات

11311299126164132عدد املشروعات اجلديدة

118331105510490185652885521879إمجالي املدفوعات
136001723112610102171162413885سداد أصل القروض)1(

1030049780599050105698120103132459القروض القائمة

349383544038176511256357464435القروض غري املدفوعة

1740165922715728001023دخل العمليات

333393375436888363283610638689رأس املال القابل لالستخدام واالحتياجات

إىل  البنك  مال  رأس  يف  املساهمات  نسبة 
القروض)%(

333538342929

من املؤسسة الدولية للتنمية : 

95061186711235140411455016269االرتباطات

غ م173188199176190عدد املشروعات اجلديدة

89108579916092191146010282إمجالي املدفوعات

168017532182220923492501سداد أصل القروض)1()االعتمادات(

127028102457113542112894113474125287االعتمادات غري املسددة )القائمة(

220262451727539299033069638059االعتمادات غري املدفوعة

363046425522565258376830املنح غري املدفوعة

)1( شاماًل السداد قبل مواعيد االستحقاق.                           غ.م : غري متاحة   
.DC  املصدر : البنك الدولي، التقرير السنوي 2011، 2012م، واشنطن
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البنك الدولي : التوزيع اجلغرايف لعمليات   2-6-11
العامل وبنسب متفاوتة حيكمها  الدولي مبؤسستيه على مناطق  البنك  تتوزع عمليات ومشروعات 
عدد الدول املؤهلة لالقرتاض من كل منهما يف كل منطقة، والعدد الكلي للدول الواقعة من النطاق 
التفاوت يتحدد حجم حافظة املشروعات املخصصة لكل إقليم  الفرعي. ووفقًا هلذا  اجلغرايف لإلقليم 

جغرايف، وكما هو موضح بالبيانات التالية الرتباطات البنك اجلديدة عام 2011م : 

املنطقة
البنك الدولي 

لإلنشاء 
والتعمري

املؤسسة 
الدولية 
للتنمية

%اجملموع
حافظة 

املشروعات
)مليار دوالر(

19427.31230.820654.89.4الشرق األوسط ومشال إفريقيا
547020.56554.0612514.222.6أوروبا وآسيا الوسطى

637023.8162710.0799718.629.9شرق آسيا واحمليط اهلادي
373013.9640039.31013023.638.1جنوب آسيا

560.2700443.1706016.438.7إفريقيا
أمريكا الالتينية والبحر 

916934.34602.8962922.432.5الكارييب

267371001626910043006100171.2اإلمجالي

ويعطي هذا التوزيع اجلغرايف  مؤشرًا عن نشاط مؤسسيت البنك الدولي يف أقاليم العامل، حيث يالحظ 
أن دول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ومن بينها غالبية الدول العربية متوسطة الدخل، مؤهلة 
املؤسسة  من  لالقرتاض  املؤهلة  الدول  أكثر  تقع  بينما  والتعمري،  لإلنشاء  الدولي  البنك  من  لالقرتاض 
األكرب  العدد  بينها  ومن  فقراًً  األشد  العامل  دول  ترتكز  حيث  إفريقيا،  منطقة  يف  للتنمية  الدولية 
املؤسسة حنو نصف  العربية األقل منوًا، كما سريد بيان ذلك الحقًا. وبوجه عام توجه هذه  الدول  من 

ارتباطاتها اإلقراضية امليسرة واملنح إىل منطقة إفريقيا.

ومتثل املنح حوالي 17.3 % من عمليات املؤسسة الدولية للتنمية اليت  تصل عام 2011 م إىل16.27 
مليار دوالر، حيث بلغت قيمتها حوالي 2.82 مليار دوالر، فيما بلغت قيمة القروض امليسرة املقدمة منها 

حوالي 13.45 مليار دوالر.

 : البنك الدولي  التوزيع القطاعي لعمليات   3-6-11
حيتل قطاع القانون والعدالة واإلدارة العامة، وهي جماالت ترتبط بالسياسات العامة واإلصالح مكان 
الصدارة يف سلم أولويات البنك الدولي اإلقراضية، يليه قطاع النقل، ثم قطاع الطاقة والتعدين، وبنسب 
 –  2005 للفرتة  كمتوسط  وذلك  التوالي،  على   %  13.4  ،%  16.4  ،%  21.4 حبوالي  تقدر 
والصرف  املياه  إمدادات  جمال  ثم  األخرى،  االجتماعية  واخلدمات  الصحة  جمال  ذلك  بعد  يأتي  2011م. 
الصحي والوقاية من الفيضانات، فمجال التمويل، فالتعليم بنسب ترتاوح بني 11.7 % و 7.4 % . أما 
قطاع الزراعة والصيد واحلراجة ، فتقدر حصته يف املتوسط حبوالي 61 % ، يليه الصناعة والتعدين، ثم 
يأتي يف ذيل القائمة قطاع املعلومات واالتصاالت، وبذلك فإن جماالت الزراعة حتتل مرتبة متأخرة، حيث 

تأتي الثامنة بني عشرة قطاعات رئيسية كما يوضح الرتتيب السابق اإلشارة إليه.
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)1-43( أن قيمة حصة قطاع  وعلى الرغم من هذه األولوية املتأخرة نسبيًا، إاًل أنه يالحظ من اجلدول 
عام  من  اعتبارًا  تضاعفت  قد  الدولي  البنك  مؤسسيت  من  املقدم  اإلقراض  يف  واحلراجة  والصيد  الزراعة 
2009، أي يف أعقاب أزمة الغذاء العاملية )2007 – 2008م( واألزمة املالية العاملية )2008م(، وذلك 

يف ظل الدعوة بعودة االهتمام بهذا القطاع يف أجندة البنك الدولي. 

     جدول رقم )1-43( : التوزيع القطاعي لإلقراض خالل السنوات املالية -2005 2011م. 
                                                                                 )  القيمة : مليون  دوالر (

2005200620072008200920102011البيانالقطاع

الزراعة والصيد واحلراجة
1934175217171361340026182128القيمة 

%8.77.47.0557.34.45.0

التعليم 
1951199120221927344549451733القيمة 

%8.78.48.27.87.38.44.0

الطاقة والتعدين
1823303017844180626792955807القيمة 

%8.212.87.216.913.416.913.5

التمويل 
167529201416154142369157897القيمة 

%7.59.86.66.29.015.62.1
الرعاية الصحية 

واخلدمات االجتماعية 
األخرى

2216213227521608630567926707القيمة 

%9.99.011.16.513.411.615.6

الصناعة والتجارة
1630154211811544280612512167القيمة 

%7.36.54.86.36.02.15.0

املعلومات واالتصاالت
1918114957329146640القيمة 

%0.80.40.60.20.70.31.5

القانون والعدالة واإلدارة 
العامة

55695858546852969492108289673القيمة 
%25.024.822.121.420.218.422.5

النقل
3138321549494830626190022638القيمة 

%14.113.620.019.613.415.320.1
امدادات املياه والصرف 

الصحي والوقاية من 
الفيضانات

2180172130592860436541034617القيمة 

%9.87.312.49.69.37.010.7

جمموع القطاعات
22307236412469624702469065874743006القيمة 

%100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
إمجالي قيمة القروض من البنك 

الدولي لإلنشاء والتعمري
13611144351282913467329114419726737

إمجالي قيمة القروض من املؤسسة 
الدولية  للتنمية

869695061186711235139951455016269

.DC املصدر البنك الدولي لإلنشاء والتعمري/ البنك الدولي، التقرير السنوي للبنك، 2009 ،2011 واشنطن
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العاملية بغرض  الغذاء  التصدي ألزمة  برنامج  2008م  أنشأ يف عام  الدولي  البنك  أن  اإلشارة إىل  وجتدر 
تقديم إغاثة فورية للبلدان األشد تأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء، وارتفع الدعم املقدم من هذا الربنامج مبقدار 
86 مليون دوالر ليصل إىل 1.24 مليار دوالر يف تلك السنة املالية، مقابل 1.15 مليار دوالر يف السنة 
املالية 2009.  ولقد جاء مبلغ 202 مليون دوالر من الصندوق االستئماني لربامج التصدي ألزمة الغذاء 
العاملية، وحنو 878.8 مليون من املؤسسة الدولية للتنمية، وحنو 200 مليون من البنك الدولي لإلنشاء 
والتعمري. وبنهاية عام 2010 م بلغت قيمة األموال اليت عبأها البنك أكثر من 352 مليون دوالر من 

أجل مساندة خمتلف أنواع اإلجراءات التدخلية يف إطار برنامج التصدي ألزمة الغذاء العاملية.

ويف يوليو متوز 2009م، اعتمد البنك خطة عمل جديدة للزراعة بعنوان » تنفيذ برامج الزراعة من أجل 
التنمية خطة عمل جمموعة البنك الدولي املعنية بالزراعة للسنوات 2010 -2012م«.  وتغطي هذه 

اخلطة جماالت رئيسية هي:

•زيادة إنتاجية قطاع الزراعة. 	
•الربط بني املزارعني واألسواق وتدعيم سالسل القيمة. 	

•ختفيض املخاطر ونقاط الضعف. 	
•تسهيل الدخول إىل قطاع الزراعة واخلروج منه. 	

•الدخل غري الزراعي يف املناطق الريفية. 	
•تعزيز استدامة البيئة واخلدمات البيئية. 	

لتقديرات  ووفقا  العامل.  مناطق  بني  وفيما  سنويًا،  ختتلف  الزراعة  قطاع  أهمية  فإن  احلال،  وبطبيعة 
ارتباطات  5.0 % من جمموع   ،%  4.4 املتوسط  القطاع يف  2011،2010م، حيث ميثل هذا  عامى 
البنك الدولي هلذين العامني، كان نصيب الزراعة والصيد واحلراجة على مستوى مناطق العامل على 

النحو الوارد يف البيان التالي:

2011م 2010م   املنطقة     
12   3 الشرق األوسط ومشال إفريقيا  

4   7 حنوب آسيا    
 2 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب               1  
2   2 أوروبا وآسيا الوسطى   
4   10 شرق آسيا واحمليط اهلادي   

12   5 أفريقيا     

الدول  تقدرها  اليت  لألولوية  وختضع  مستقرة،  غري  الزراعة  قطاع  حصة  أن  البيان  هذا  من  الواضح  ومن 
سنويٌا يف ضوء متطلبات التنمية يف القطاعات األخرى، ففي حني كانت 3 % يف عام 2010م بالنسبة 
ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ارتفعت إىل 12 % يف عام 2011م . كذلك احلال يف إفريقيا، 
والعكس صحيح بالنسبة ملنطقة شرق آسيا واحمليط اهلادي، وما يهم هو الدول العربية، واليت تنتمي 
بقطاع  لالهتمام  عودة  هناك  أن  يبدو  حيث  إفريقيا،  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  إىل  معظمها  يف 

الزراعة.
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البنك الدولي: 11-6-4 حصة الدول العربية يف عمليات 
تصنف الدول العربية حاليًا وفقًا ألهليتها القرتاض األموال من مؤسسيت البنك الدولي إىل ثالث فئات على 

النحو التالي:

األردن  وتضم  والتعمري،  لإلنشاء  الدولي  البنك  أموال  من  لإلقرتاض  مؤهلة  دول  األوىل:  الفئة  1 -
وتونس واجلزائر وسوريا وسلطنة عمان وفلسطني )الضفة الغربية وقطاع غزة( لبنان وليبيا 

ومصر واملغرب.

القمر  للتنمية وتضم مجهورية جزر  الدولية  املؤسسة  الثانية: دول مؤهلة لإلقرتاض من  الفئة  2 -
االحتادية وموريتانيا واليمن.

الفئة الثالثة: دول مؤهلة لإلقرتاض من املؤسسة الدولية للتنمية وغري مقرتضة يف الوقت الراهن  3 -
وهي جيبوتي والسودان والصومال.

وهناك فئة رابعة ال تتلقى أموااًل من البنك الدولي، وتضم دول اخلليج العربية فيما عدا سلطنة عمان. 
أما الدول املؤهلة لإلقرتاض من املؤسستني فال تضم أي دول عربية حتى اآلن.

الدول  إىل  الدولي  البنك  مؤسسيت  من  املقدمة  الرتاكمية  واملنح  واالئتمان  القروض  مجلة  بلغت  ولقد 
العربية، وفق التصنيف السابق،  يف نهاية فرباير/شباط/ 2012م حوالي 51.96 مليار دوالر.

وأهميتها  ومصدرها  املستفيدة،  العربية  الدول  على  اجلملة  هذه  توزيع   )44-1( رقم  اجلدول  ويوضح 
النسبية ومنه نستخلص النتائج التالية:

مليار دوالر كقروض غري ميسرة إىل الدول  • 	 41.12 أن البنك الدولي لإلنشاء والتعمري قدم حنو 
العربية، وبنسبة 79.1 % مما حصلت عليه هذه الدول من البنك الدولي مبؤسستيه، وتتسق هذه 
النتيجة مع أهلية الدول العربية للتعامل مع البنك، حيث أن غالبية الدول العربية مؤهلة للتعامل 

معه.

• مليار دوالر، وقد استفادت  أن القروض امليسرة اليت قدمتها املؤسسة الدولية للتنمية تبلغ حوالي 8.62	
منها كل الدول العربية وفق شروط فيما عدا اجلزائر وسلطنة عمان ولبنان وليبيا.

• فقط من إمجالي اإلقراض، استفادت  متثل املنح املقدمة من املؤسسة الدولية للتنمية حوالي 1.2 %	
منها الدول العربية األقل منوًا وهي جيبوتي ومجهورية القمر وموريتانيا واليمن ، أما السودان فهي 

اآلن من بني الدول غري املقرتضة.

واجلزائر  تونس  ثم  املغرب،  تليها  الدولي،  البنك  مع  املتعاملة  العربية  الدول  مقدمة  يف  مصر  •تأتي  	
من إمجالي اإلقراض   % 77.4 الدول اخلمس حوالي  واألردن ويبلغ جمموع ما حصلت عليه هذه 
 )12( فموزع بنسب متباينة بني بقية الدول وعددها   % 22.6 املقدم للدول العربية ، أما الباقي 

دولة. 
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الدولي  البنك  املقدمة من  الرتاكمية  القروض واالئتمان واملنح  )1-44(: مجلة  جدول رقم 
للدول العربية يف نهاية فرباير/شباط 2012م

                                                                                          ) مليون دوالر أمريكي(

الدولة
البنك الدولي لإلنشاء 

IBRD والتعمري
IDA املؤسسة الدولية للتنمية

األهمية النسبية للدولاإلمجالي
منحقروض

3297.846.3-3210.2087.64األردن
6749.9313.0-6670.1379.80تونس

5911.8311.4--5911.83اجلزائر 
158.8541.96200.810.4-جيبوتي
1521.412.9-166.001355.41السودان

661.941.3-613.2048.74سوريا
526.521.0-526.52-الصومال

914.701.8-406.20508.50العراق
157.050.3--157.05س.عمان
1576.863.0--1576.86 )2(فلسطني
132.4515.11147.560.3-ج. القمر 

1595.183.1--1595.18لبنان 
*3.00--3.00)2(ليبيا )1(

12526.5024.1-10542.051984.45مصر 
11758.1122.6-11704.6553.46املغرب 

146.001035.8521.001202.852.3موريتانيا
2647.01557.933204.946.2-اليمن

42702.358618.68636.0051957.03100.0اجملموع

* أقل من 0.01 %
)1( أول عملية متت بتاريخ 2011/12/11 م ملساعدة مرحلة االنتقال  )2( القيمة غري مصنفة من حيث اجلهة املقدمة هلا.

املصدر: البنك الدولي، املوقع اإللكرتوني على الشبكة الدولية )اإلنرتنت( فرباير/شباط 2010م.

بدرجة  للحكومات  اإلقراضيتني  مبؤسستيه  الدولي  البنك  مع  تعاملها  يف  العربية  الدول  •تتفاوت  	
كبرية ، خاصة يف ظل حالة الرتكز الشديد املشار إليها يف الفقرة السابقة، حيث ترتاوح عمليات 
)مجهورية  دوالر،  مليون   147.6 )مصر(  دوالر  مليار   12.5 بني  الدول  هذه  يف  البنك  ومشروعات 
جزر القمر(، باستثناء حالة ليبيا اليت بدأت التعامل مع البنك يف نهاية عام 2011م فقط. وعلى أية 
حال، فإن االقرتاض من البنك الدولي خيضع لشروط ومعايري دولية اقتصادية واجتماعية وسياسية 

تؤهل الدول لالقرتاض من أمواله ملشروعات أو احلصول على ائتمان أو منح.

الزراعة يف الدول العربية يف عمليات البنك الدولي: 11-6-5 تطور اإلقراض لقطاع 
شهد نصيب قطاع الزراعة والصيد واحلراجة يف الدول العربية من العمليات اإلقراضية والتمويلية واملنح 
اليت قدمها البنك الدولي مبؤسستيه تطورات كبرية ارتبطت بالتطورات يف عمليات هاتني املؤسستني 
الدول  أولويات  فإن   احلال،  وبطبيعة  اخلمسينات.  حقبة  إىل  ترجع  واليت  عملهما،  سنوات  مدار  على 
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القطاعية متثل حجر الزاوية يف هذا اجملال . وتعكس البيانات الواردة يف اجلدول رقم )1 - 45( تطورات 
1950– 2012م1.  وميكن من خالل هذه التطورات استخالص  اإلقراض لقطاع الزراعة خالل الفرتة 

املؤشرات التالية:

•أن هناك إجتاهًا عامًا متزايدًا يف معدالت اإلقراض السنوية للقطاع الزراعي يف الدول العربية على مدار  	
األربعة عقود األوىل من الفرتة 1950 - 2012م، أي من الستينيات وحتى نهاية التسعينيات.

ملحوظًابسبب  وتذبذبًا  كبريًا  تراجعًا  شهدت  م  • 	2008–2000 الفرتة  خالل  اإلقراض  معدالت  أن 
العودة،  الزراعة يف  2009م بدأ االهتمام بقطاع  الزراعة. واعتبارًا من عام  تراجع االهتمام بقطاع 
وتضاعفت قيمة القروض املقدمة له لتصل إىل ما يقرب من 400 مليون يف عام 2010م، وحوالي 

227 مليون خالل شهرين فقط من عام 2012م.

قدم  • يعترب عقد الثمانينات األكثر زمخاً يف التعامل مع البنك الدولي لصاحل القطاع الزراعي ،إذ 	
خالل هذا العقد فقط حوالي34  % من مجلة ما حصل عليه القطاع طوال الفرتة حمل االعتبار، أي 
أكثر من الثلث. وبطبيعة احلال، فقد شهد هذا القطاع اهتمامًا ملحوظًا خالل تلك الفرتة، سواًء من 

النواحي الفنية أو من النواحي السياسية املتعلقة بإعادة هيكلة القطاع.

العربية  الدول  يف  الدولي  البنك  من  املمولة  الزراعية  واملشروعات  العمليات  لعدد  األقصى  احلد  •أن  	
بلغ 15 مشروعًا عامي 1985، 2010، أي إبان فرتة الزخم وعودة االهتمام يف السنوات األخرية . 

ويرتاوح هذا العدد بني مشروع واحد و)13( مشروعًا فيما عدا هذين العامني.

اجملال  يف   • 1950–2012م	 الفرتة  سنوات  خالل  الدولي  البنك  مع  املتعاملة  العربية  الدول  عدد  أن 
الزراعي مل تتجاوز )8( دول يف أي من هذه السنوات، ويصل إمجالي عدد الدول العربية اليت حصلت 

على قروض ألغراض زراعية 15 دولة، موضحة باجلدول رقم )1 - 45( 

12.8 مليون دوالر وهو أول  العراق وتركيا وتايالند، وتبلغ قيمة القرض املقدم للعراق  1950 لكل من  البنك الدولي )3( قروض يف عام  1  قدم 
قرض يقدم لدولة عربية يف هذا اجملال.
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جدول رقم )1-45(: القروض املقدمة من جمموعة البنك الدولي للدول العربية يف اجملاالت 
التنموية الزراعية

السنة

العدد
القيمة املرتبطة بها

السنةمليون دوالر

العدد
القيمة 

املرتبط بها 
مليون دوالر القروض

الدول 
العربية 

املستفيدة
القروض

الدول 
العربية 

املستفيدة

19501112.80198743132.40
19601115.501988116569.80
19611132.501989107582.25
1963113.00199044105.00
19641117.50199165285.60
19651110.00199244337.60
19672221.00199395620.50
1968115.00199455397.40
19691146.00199553193.00
19701126.00199663446.20
19713214.20199764223.70
19723385.30199853391.00
197354132.40199922300.74
197477164.50200033174.30
19756472.1020012253.90
1976104193.0020026556.03
197744121.50200365168.32
197885237.00200433105.00
1979117299.00200522126.31
1980137386.70200665182.70
198174142.90200796284.26
198295168.5020085547.68
198386393.20200975140.20
19845492.002010156399.02
1985158471.90201154226.11
1510084.31)2(279اإلمجالي198686437.90

م  ، واملؤسسة الدولية للتنمية اعتبارًامن  تشمل القروض واملنح املقدمة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمري اعتبارا من عام  1950( 1)
عام 1960م.

جمموع الدول العربية املستفيدة خالل الفرتة. (2 )
املصدر: جمموعة البنك الدولي، املوقع اإللكرتوني على الشبكة الدولية واإلنرتنت، يف 2012/2/15م.
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األهمية  زراعية عديدة، وتتفاوت  الدولي جماالت  البنك  من  املقدمة  واملنح  واالئتمان  القروض  وتغطي 
النسبية هلذه اجملاالت ،  وعلى النحو املوضح يف البيان التالي:

النسبة املئوية %القطاع

16.3	 اإلرشاد الزراعي والبحوث 
9.0	 احملاصيل احلقلية

31.5	 الزراعة والصيد واحلراجة العامة
7.3	 اإلنتاج احليواني

12.7	 الغابات
23.2	 الري

100.0اإلمجالي 

ويشري هذا التوزيع إىل أن كاًل من اإلنتاج احليواني واحملاصيل احلقلية حيتالن أولوية متأخرة، بينما 
حيتاج إنتاج احملاصيل احلقلية، وخباصة احلبوب والزيوت والسكر إىل املزيد من العناية واالهتمام يف 

ظل ما أفرزته أزمة الغذاء العاملية من تداعيات سلبية على أسعار هذه السلع.

11-6-6 نصيب الدول العربية يف اإلقراض املقدم لقطاع الزراعة من البنك الدولي :
حوالي  العربية  الدول  يف  والتنموية  الفنية  مبجاالته  الزراعة  لقطاع  املوجه  اإلقراض  قيمة  إمجالي  بلغ 
كما  بيانها  عربية  دولة   15   - اإلشارة  سبقت  كما    - منها  استفاد  أمريكي،  دوالر  مليار   10.52
هو وارد يف اجلدول رقم )1-46( ، الذي يلخص نصيب كل من هذه الدول فيما قدمته مؤسستا البنك 
الدولي من قروض ومنح وائتمان لقطاع الزراعة، وأهمية هذا النصيب   يف مجلة ما قدم هلما خالل   الفرتة   

1950 – 2012م. ويستخلص من هذا اجلدول ما يلي :

س مجلة ما قدمه البنك الدولي إىل الدول العربية من إقراض  •أن قطاع الزراعة حصل على حنو مخُُ 	
عدديًا وقيميًا وهو نصيب مرتفع نسبيًا. ولقد تأثر هذا النصيب باملعدالت العالية لالقراض اليت حصل 
وخباصة  األخرية،  للسنوات  بنظريه  وليس  والتسعينات،  الثمانينات  عقدي  خالل  القطاع  عليها 

خالل العقد األول من القرن احلالي، وقبل أزمة الغذاء العاملية األخرية )2006 – 2008م(.

األهمية  • أن األهمية النسبية للقطاع تفوق النصف يف حالة السودان والصومال ،وبوجه عام فإن هذه 	
عالية يف الدول العربية ،وخباصة الزراعية الرئيسية مثل املغرب وسوريا ومصر وغريها.

 • 	12.7 حوالي  بواقع  أي  دوالر،  مليون  ً حبوالي672   يقدر متوسط نصيب الدولة الواحدة كميا
متواضعًا  املعدل  هذا  ويعترب  1950-2012م.  الفرتة  مدار  على  دولة  لكل  سنويًا  دوالر  مليون 
بزيادة  املتعلقة  الفنية  أو  التنموية،  سواء  للقطاع  املستقبلية  االحتياجات  االعتبار  يف  أخذ  ما  إذا 
الطارئ  الربنامج  يوضحها  وكما  العربية،  املنطقة  يف  الغذائية  الفجوة  لسلع  واالنتاجية  اإلنتاج 
التمويلية العربية  القادمة، ويف ظل ما يقدم من املؤسسات  الغذائي العربي للعشرين عامًا  لألمن 

واإلقليمية والدولية األخرى.
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جدول رقم )1-46(: نصيب الدول العربية من القروض واملنح املعتمدة الرتاكمية اإلمجالية 
املقدمة للقطاع الزراعي خالل الفرتة 1950 – 2012م  .

الدولة
العدد الكلي 

للمشروعات
قيمة ارتباطات 

القروض واملنح
)مليون دوالر(

مشروعات قطاع الزراعة 
والصيد واحلراجة

األهمية النسبية 
لقطاع الزراعة 

والصيد واحلراجة 
)%(

القيمةالعددالقيمةالعدد

1083297.87109.656.53.3األردن
1686749.9361288.5021.419.1تونس

845911.8181123.0721.419.0اجلزائر 
39200.8217.035.18.5جيبوتي
931521.438860.5940.956.6السودان

30661.97172.3223.326.0سوريا
54526.518267.6433.350.8الصومال

42914.75138.8011.915.2العراق
----11157.1س.عمان

871576.9216.002.31.0فلسطني
26147.6312.9311.58.8ج. القمر 

501595.2288.204.05.5لبنان 
----13.0ليبيا 

16012526.5352137.0621.917.1مصر 
18611758.1423062.7522.626.0املغرب 

841202.915185.2317.915.4موريتانيا
1893204.949604.5425.918.9اليمن

جمموع الدول 
141251957.027910084.3119.819.4العربية

م  . حتى نهاية فرباير/ شباط 2012( 1)
تشمل املشروعات اجلارية واملنتهية املعتمدة  . (2 )

املصدر : البنك الدولي، املوقع اإللكرتوني على الشبكة الدولية )اإلنرتنت(، املشروعات والعمليات، يف 2012/2/29م.

التمويل الدولية : 11-7 عمليات مؤسسة 
سبقت اإلشارة إىل أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة جملموعة البنك الدولي تستثمر وتعيبء رأس املال، 
وتقدم املشورة ملساعدة القطاع اخلاص على حتسني أوضاعه يف البلدان األشد فقرًا وغريها. ولقد قامت 
املؤسسة باستثمار ما مجلته الرتاكمية حنو 147.9 مليار دوالر يف 4732 مشروعًا تغطي غالبية 
اإلمجالي،  أرباع  ثالثة  حنو  ميثل  ما  أي  اخلاص،  حسابها  من  دوالر  مليار   111.1 حوالي  منها  األعضاء، 
وذلك طوال فرتة عملها، كما يف 2011/6/30م. وميثل الفرق، والذي يبلغ حوالي 36.8 مليار دوالر، 
اخلدمات  إىل  باإلضافة  هذا  املالية.  مواردهم  بتعبئة  املؤسسة   قامت  آخرين  مستثمرين  من  مشاركات 
االستشارية اليت قدمتها املؤسسة للمستثمرين من القطاع اخلاص، واليت وصل معدهلا السنوي ما يناهز 

900 مليون دوالر مؤخرًا.
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11-7-1 تطور أنشطة املؤسسة:
يلخص اجلدول رقم )1-47( أنشطة عمليات مؤسسة التمويل الدولية خالل السنوات اخلمس األخرية 
2007 – 2011م. ويشري هذا املوجز إىل تطور عدد املشروعات من 299 مشروعًا إىل 528 مشروعًا، 
وبنسبة تصل حوالي 177 %، وذلك التساع نطاق عمل املؤسسة، حيث غطت استثماراتها حنو 103 

دولة منذ عام 2009م، أي بزيادة تقدر نسبتها حبوالي 50 % مقارنة بعام 2007م.

وعلى صعيد آخر، تنامت قدرة املؤسسة على تعبئة املوارد من مستثمرين آخرين، إذ  ازداد جمموع املوارد 
هذه  خالل  دوالر  مليار   6.5 من  يقرب  ما  إىل  دوالر،  مليار   3.86 حوالي  من  تدرجييًا  تعبئتها  متت  اليت 
الفرتة. كما شهدت حافظة االرتباطات منوًا مماثاًل، حيث ارتفعت قيمة احلافظة من احلساب اخلاص 
2011م. وشهد  مليار دوالر عام   42.8 2007م إىل حوالي  مليار دوالر عام   25.4 باملؤسسة من حوالي 
النشاط املوازي اخلاص بتعبئة املوارد يف هذا اجملال إجتاهًا مماثاًل، حيث ارتفعت قيمة حافظة هذه املوارد 

من 5.5 مليار إىل 12.4 مليار  دوالر  أمريكي خالل نفس الفرتة.

املعتمدة،  القيمة  فلم يشهد تطورات جوهرية يف  للنشاط اخلاص باخلدمات االستشارية،  بالنسبة  أما 
حمل  الفرتة  خالل  مشروعًا   642 إىل   1018 من  املشروعات،  عدد  يف  ملحوظًا  تراجعًا  هناك  ولكن 
االعتبار. وترتاوح القيمة املعتمدة ما بني 820 و 941 مليون دوالر خالل السنوات اخلمس األخرية من 

عمل املؤسسة 2007 – 2011م.

جدول رقم )1-47(: أنشطة عمليات مؤسسة التمويل الدولية خالل الفرتة 2007 – 2011م.
)القيمة : باملليون دوالر(

20072008200920102011النشاط

ارتباطات استثمار جديدة:

299372447528518عدد املشروعات
6985103103102عدد الدول

822011399105471266412186من حساب املؤسسة اخلاص
38584653396253776474جمموع املوارد اليت متت تعبئتها

حافظة ارتباطات املؤسسة:

14101490157916561737عدد الشركات
2541132366345023886442828من حساب املؤسسة اخلاص

554375258299930212387جمموع املوارد اليت متت تعبئتها
اخلدمات االستشارية:

1018862872736642عدد املشروعات
846919941859820القيمة املعتمدة

)1( تشمل القروض املشرتكة، التمويل املنظم ) اهليكل(، مبادرات املؤسسة وغريها، شركة إدارة األصول.
. DC املصدر: مؤسسة التمويل الدولية، التقرير السنوي 2011م، واشنطن

وتتبنى املؤسسة أدوات مالية بشكل متجدد متكن الشركات من إدارة املخاطر وتوسيع نطاق وصوهلا 
إىل أسواق رأس املال األجنبية واحمللية. ومن بني أدوات املؤسسة املالية اآلتي :
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•قروض حلساب مؤسسة التمويل الدولية •خدمات الوساطة	 	
•قروض مجاعية •أدوات إدارة املخاطر	 	

•متويل أسهم رأس املال •التمويل بالعملة احمللية	 	
•متويل أشباه أسهم رأس املال •متويل البلديات	 	

•صناديق األسهم والديون •متويل التجارة	 	
•التمويل املنظم )املهيكل( 	

التوزيع اجلغرايف لعمليات املؤسسة:  2-7-11
تغطي أنشطة وعمليات مؤسسة التمويل الدولية الصعيد العاملي، ويعكس البيان التالي حصة أقاليم 

العامل املختلفة  وأهميتها النسبية يف العمليات اخلاصة باملؤسسة يف عام 2011م:

املنطقة
حافظة االرتباطاتالعمليات

%باملليون دوالر%باملليون دوالر
2150.1517.64590013.78إفريقيا جنوب الصحراء

1925.9215.80618814.45شرق آسيا واحمليط اهلادي

742.456.09435310.16جنوب آسيا

2682.4522.011106425.83أوروبا وآسيا الوسطى

3031.1324.871014423.69أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

1603.2613.16475011.09الشرق األوسط ومشال إفريقيا

50.320.414291.00على الصعيد العاملي

12185.67100.0042828100.00اإلمجالي

. DC املصدر: مؤسسة التمويل الدولية، التقرير السنوي 2011، واشنطن

واملؤسسة  والتعمري   لإلنشاء  الدولي  )البنك  الدولي  البنك  ملؤسسيت  نظريه  عن  التوزيع  هذا  وخيتلف 
الدولية للتنمية( من حيث األهمية النسبية لعمليات املؤسسة واحلافظة االستثمارية إذ يرتبط بالقطاع 
اخلاص وليس باحلكومات، ومن ثم فهو ال يركز على املناطق األشد فقرًا، حيث حتصل الدول ذات املوارد 
املالية على خدمات املؤسسة ، كما سريد بيان ذلك عند استعراض الدول العربية املتعاملة مع مؤسسة 

التمويل الدولية .

التوزيع القطاعي لعمليات املؤسسة:  3-7-11
عادة ما ينجذب القطاع اخلاص إىل األنشطة التجارية االقتصادية واملالية ذات العوائد املرتفعة نسبيًا، 
الدولية  التمويل  االستثمارية ملؤسسة  للعمليات واحلوافظ  القطاعي  التوزيع  ما ينعكس على  وهو 

لعام 2011م  املوضح يف البيان التالي:
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القطاع
حافظة االرتباطاتالعمليات

%باملليون دوالر%باملليون دوالر
512.104.2030957.26الصناعات الزراعية والغابات

445.293.6530717.17املستهلكون واخلدمات االجتماعية
3088.0325.341409532.90األسواق املالية

434.493.5731377.32صناديق االستثمار
337.212.7716353.82تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

1620.8713.3749217.49البنية التحتية
4653.4438.1924245.65متويل التجارة

229.271.8821695.06النفط والغاز والتعدين
830.206.81509511.90التصنيع

34.770.296151.43قطاعات أخرى
12185.69100.0042828100.00اإلمجالي

وكما هو واضح  من  هذا البيان ال حيتل قطاع األعمال الزراعية أولوية متقدمة للقطاع اخلاص بالنسبة 
للعمليات ومن ثم احلافظة االستثمارية، حيث قطاع متويل التجارة يف املقدمة، يليه قطاع األسواق املالية 
مبا جمموعه 63.5 % من جمموع العمليات، وتستحوذ األسواق املالية على حوالي ثلث احلافظة، تليها 

البنية األساسية والتصنيع وبنفس النسبة تقريبا.

11-7-4 نصيب الدول العربية من عمليات املؤسسة:
يعرض اجلدول رقم  )1-48( اإلمجالي الرتاكمي ملا حصلت عليه الدول العربية من استثمارات سواء من 
احلساب اخلاص ملؤسسة التمويل الدولية، أو ما جنحت املؤسسة يف تعبئته من مشاركات يف القروض 
7 % من  ما ميثل حنو  مليار، وهو   10.3 بلغ هذا اإلمجالي حوالي  ولقد  أخرى.  أطراف  والضمانات من 
من   %  76.7 حوالي  يعادل  ما  أي  اخلاص،  املؤسسة  حساب  من   %  7.9 حوالي  منه   ، العام  اإلمجالي 

إمجالي ما حصلت عليه الدول العربية جمتمعة .
وتضم قائمة الدول العربية املتعاملة مع املؤسسة )18( دولة، منها )12( دولة فقط استفادت من املوارد 

اليت قامت املؤسسة بتعبئتها وقدمت كقروض ملوارد إضافية للمؤسسة .
ويالحظ أن هناك درجة من الرتكيز يف عمليات املؤسسة يف املنطقة العربية، حيث حصلت )5( دول 
عربية هي: مصر ولبنان واملغرب واألردن وتونس على الرتتيب، على ما مجلته 76.0 %، أي أكثر من 
على  العربي  اخلليج  دول  بعض  يف  اخلاص  القطاع  حصل  كما  االستثمارية،  العمليات  أرباع  ثالثة 

نصيب، ولو حمدود من هذه العمليات، وهي كل من السعودية واإلمارات والبحرين وسلطنة ُعمان.
وكما سبقت االشارة، فإن مؤسسة التمويل الدولية تتوجه إىل الدول النامية، وليس األقل منوًا كما هو 
احلال بالنسبة للمؤسسة الدولية للتنمية، مما يفسر هذا التنوع يف الدول العربية.  ميكن القول، بأن 
ما حصلت عليه الدول العربية ال ُيعطي أولوية لألعمال التجارية الزراعية نسبة الخنفاض حصة الدول 
الرئيسية يف مجلة العمليات الرتاكمية هلذه الدول مثل السودان وسوريا واليمن ، ولكنه  الزراعية 
العربي  من خالل احلافظة املخصصة  الزراعي  القطاع  الوصول إىل متويل استثمارات  حيسن من فرص 

لألسواق املالية  ، اليت بلغت عام 2011م حوالي 17 مليار دوالر.
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ملؤسسة  الرتاكمية  االرتباطات  إمجالي  من  العربية  الدول  نصيب   :)48-1( رقم  جدول   
التمويل الدولية)1(   كما يف 2011/6/30م.

عدد الدولة
املشروعات

من حساب 
مؤسسة التمويل 
الدولية )مليون 

دوالر(

مشاركات 
يف القروض 
والضمانات 

)مليون دوالر(

اإلمجالي
)مليون دوالر(

%
للدول

املستفيدة

42884.184380.3841264.56812.27األردن
75.0000.73-375.000األمارات

216.2742.10-1216.274البحرين
26438.066417.228855.2948.30تونس

14248.4045.557253.9612.46اجلزائر
4.0000.04-14.000جيبوتي

183.4861.78-7183.486السعودية
627.2686.48933.7570.33السودان

24.7320.24-424.732سوريا
0.9750.01-20.975الصومال

4269.01050.00319.0103.10العراق
7230.86057.000287.8602.79سلطنة عمان

331207.680230.4301438.11013.96لبنان
852401.275664.8713066.14629.76مصر

37691.110515.01412061.4611.71املغرب
12110.1829.503119.6851.16موريتانيا

14206.00456.105262.1092.54اليمن
27688.8943.000691.9846.72استثمارات إقليمية

الدول  جمموع 
3257907.4042395.58110302.985100.00العربية

-4732111091.92336832.996147924.919اإلمجالي العام

%6.877.126.506.96-

)1( تتكون التعهدات الرتاكمية من موارد مالية يتم تقدميها من حساب مؤسسة التمويل الدولية اخلاص، وأخرى يتم تقدميها من 
مشاركني من خالل شراء فائدة يف استثمارات املؤسسة.

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية، املوقع اإللكرتوني على الشبكة الدولية )اإلنرتنت(، فرباير/شباط 2012م.  
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1-11-8 عمليات الوكالة الدولية لضمان االستثمار:

1-11-8-1 تطور أنشطة الوكالة:
تطورت أنشطة الوكالة الدولية لضمان االستثمار بشكل متدرج حتى بلغ جمموع مبالغ الضمانات 
اليت أصدرتها الوكالة بشأن مشروعات يف البلدان النامية األعضاء فيها 2.1 مليار دوالر أمريكي، وهو 
رقم قياسي للوكالة، ويشكل زيادة كبرية عن اإلصدارات اجلديدة يف السنة املاضية البالغة 1.5 
مليار دوالر. كما استهدفت الوكالة إزديادًا كبريًا يف التنوع يف خمتلف املناطق والقطاعات من حيث 
املشروعات اجلديدة اليت ساندتها الوكالة يف هذه السنة. ولقد كانت العراق ضمن أربعة بلدان مضيفة 

لعمليات جديدة، وذلك  لصناعات حتويلية.

األخرية  اخلمس  السنوات  خالل  الوكالة  من  املصدرة  الضمانات  تطور   )49-1( رقم  اجلدول  ويعرض 
بلغ  ولقد  )1990–2011م(.  الوكالة  عمل  فرتة  خالل  الرتاكمية  والعمليات  2007–2011م، 
651 مشروعًا، أما عدد عقود الضمانات  جمموع املشروعات اليت ساندتها الضمانات خالل هذه الفرتة 
املصدرة الرتاكمية فقد بلغ 1030 عقدًا. ويصل جمموع إصدارات الضمانات اجلديدة الرتاكمي إىل 
128.4 % من  عام2011م حوالي  4.5 مليار. وميثل عدد املشروعات اليت ساندتها الضمانات يف  حنو 
متوسط الفرتة املذكورة ، كما ميثل مبلغ اإلصدارات يف هذا العام حنو 189 % من متوسط القيمة 

لنفس الفرتة . 

الدولية لضمان االستثمار سنويًا  الوكالة  )1-49(: عددالضمانات املصدرة من  جدول رقم 
خالل الفرتة 2007-2011م ، وتراكميًا خالل الفرتة 1990-2011م

20072008200920102011الضمانات املصدرة
السنوات املالية 

 2011–1990

2924261938651عدد املشروعات اليت ساندتها الضمانات  :

) • -2623201635املشروعات اجلديدة)1	

•املشروعات اليت سبقت     	
مساندتها)2( 

31633-

45383028501030عدد عقود الضمان املصدرة

1.42.11.41.52.123.8مبلغ إصدار الضمانات اجلديدة   ، إمجالي

مبلغ إصدار الضمانات اجلديدة  ، 
جمموع)3(

1.42.11.41.52.124.5

-5.36.57.37.191إمجالي التغطية الضمانية)4(

صايف التغطية الضمانية مطروحا منه 
مبلغ إعادة اإلصدار)4(

3.23.64.04.352

)1(  مشروعات حصلت على املساندة من الوكالة ألول مرة يف السنة املالية 2011م ) شاملة التوسعات(.
)2(  مشروعات ساندتها الوكالة يف السنة املالية 2011م ويف سنوات سابقة .

)3(  يشمل املبالغ املعبأة من خالل الربنامج التعاوني لضمان االكتتابات .
)4( إمجالي التغطيات الضمانية  هو احلد األقصى إلمجالي املسؤولية الضمانية ، وصايف التغطيات الضمانية هو إمجالي التغطيات 

الضمانية مطروحًا منه إعادة التأمني .
. DC املصدر: الوكالة الدولية لضمان الصادرات، التقرير السنوي 2011 م، واشنطن
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املتأثرة  والبلدان  فقرًا  العامل  بلدان  أكثر  يف  االستثمار  تعبئة  الوكالة  أولويات  من  فإن  عام،  وبوجه 
بالصراعات، وتسهيل املشروعات املعقدة ، ومساندة االستثمار فيما بني بلدان اجلنوب .

التوزيع اجلغرايف والقطاعي ألنشطة الوكالة:   2-8-11
يلخص البيان التالي أبرز أنشطة العمليات اليت قامت بها الوكالة يف عام 2011م موزعة وفقًا للمجاالت 

ذات األولوية واملنطقة والقطاع:

البيـــــــــــــــــــــــان

عدد 
املشروعات 

اليت متت 
مساندتها

نسبة 
املشروعات اليت 
متت مساندتها 

%

مبلغ الضمانات 
املصدرة

)مليون دوالر(

نسبة قيمة 
املشروعات

%

اجملال ذو األولوية: )1(

املؤسسة  من  لإلقرتاض  املؤهلة  البلدان 
)2( IFC 2155421.420.1الدولية للتنمية

38468.522.3االستثمارات فيما بني بلدان اجلنوب
924237.511.3البلدان املتأثرة بالصراعات

513971.646.3املشروعات املعقدة )3(
املنطقة:

38752.136آسيا واحمليط اهلادي
16421077.251أوروبا وآسيا الوسطي

3821.81أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
-135.0الشرق األوسط ومشال إفريقيا

1539242.912إفريقيا جنوب الصحراء
القطاع:

والصناعات  الزراعية  الصناعات 
1539471.523التحويلية واخلدمات

1745512.524القطاع املالي
513907.943البنية األساسية 

13207.010الضغط والغاز والتعدين
382099.0اجملموع:

بعض املشروعات تتناول أكثر من جمال من بني اجملاالت ذات األولوية. (1 )
أشد بلدان العامل فقرًا. (2 )

مشروع معقد يف قطاع البنية األساسية أو الصناعات االستخراجية. (3 )
. DC املصدر: الوكالة الدولية لضمان االستثمار، التقرير السنوي 2011م ، واشنطن



ملحق رقــم )2(

الوضع الراهن للتنمية الزراعية واألمن الغذائي 
فـي الوطن العربي
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رقم الصفحةاملوضـــوع
1163 - مقدمة:

2. املتغريات الدولية والعربية املعاصرة املؤثرة على املسارات التنموية الزراعية 
164واألمن الغذائي

2164-1 األزمات املالية واالقتصادية
2166-2 أزمة الغذاء العاملية

2167-3 التغري املناخي 
2168-4 الوقود احليوي

2171-5 تقلبات أسعار الطاقة
2172-6 البحوث الزراعية والتطوير

2174-7 اإلصالح االقتصادي واملؤسسي
2174-8 مهددات اجلوع

2177-9 تفاقم حدة الفقر يف الريف
الزراعي يف الدول العربية التنموية للقطاع  الرئيسية واملؤشرات  3179. املعامل 

3179-1 متهيد
3180-2 املعامل الرئيسية للقطاع الزراعي يف الدول العربية

3180-2-1 بدائية منط الزراعة
3181-2-2 ندرة أو حمدودية املوارد

3182-2-3 التخلف التقين
3182-2-4 االختالالت املؤسسية

3183-3 املؤشرات التنموية للقطاع الزراعي يف الوطن العربي
-3-1 املؤشرات االقتصادية   3183

3185-3-2 املؤشرات املوردية
3189-3-3 املؤشرات اإلنتاجية

3191-3-4 املؤشرات التقنية
الزراعي يف الدول العربية التمويل واإلقراض   .4193

4193-1 مفهوم التنمية والتمويل الزراعي
4194-2 دور التمويل يف التنمية الزراعية

4194-3 الوضع الراهن للتمويل واإلقراض الزراعي يف الدول العربية
4195-3-1 التمويل واإلقراض الزراعي يف مصر

حمـــتويات ملحق رقــم )2(
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4197-3-2  التمويل واإلقراض الزراعي يف اململكة العربية السعودية 
4198-3-3 التمويل واإلقراض الزراعي يف سوريا 
4199-3-4 التمويل واإلقراض الزراعي يف اليمن  

4200-3-5 التمويل واإلقراض الزراعي يف السودان  
4204-3-6 التمويل واإلقراض الزراعي يف األردن  

4-4 أهم املشاكل واملعوقات املشرتكة اليت تواجه املؤسسات الوطنية للتمويل 
الزراعي يف الدول العربية  

205

الزراعي يف الدول العربية 5206. االستثمار 
5206-1 واقع االستثمار الزراعي 

5207-2  املعامل الرئيسية لسياسات االستثمار الزراعي
5207-3 االهتمامات الوطنية واإلقليمية والدولية بقضية االستثمار الزراعي

واألمن الغذائي  الزراعية  التنمية  لتمويل  كآلية  االستثمار  صناديق   4-5
العربي

209

الراهنة واملتوقعة 6211. أوضاع األمن الغذائي العربي 
6211-1 متهيد

6211-2 أوضاع األمن الغذائي العربي الراهنة
6211-2-1 إنتاج جمموعات الغذاء الرئيسية يف الدول العربية 

6211-2-1-1 اإلنتاج النباتي
6215-2-1-2 اإلنتاج احليواني ومنتجاته

6216-2-2 جتارة جمموعات الغذاء الرئيسية يف الدول العربية
6216-2-2-1 الصادرات الغذائية العربية

6220-2-2-2 الواردات الغذائية العربية
6221-2-3 املتاح لالستهالك من جمموعات الغذاء الرئيسية يف الدول العربية

6221-2-3-1 املتاح لالستهالك من اجملموعات الغذائية النباتية
6223-2-3-2 املتاح لالستهالك من اجملموعات الغذائية احليوانية

6224-2-4 الفجوة من السلع الغذائية يف الدول العربية
6224-2-4-1 كمية الفجوة من السلع الغذائية يف الدول العربية

6226-2-4-2 قيمة الفجوة من السلع الغذائية يف الدول العربية
الدول  يف  الرئيسية  الغذائية  اجملموعات  من  الذاتي  االكتفاء  نسبة   5-2-6

العربية
228

6230-3 أوضاع األمن الغذائي العربي املستقبلية
6230-3-1 حجم العرض والطلب املتوقع
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الغذائية  الفجوة والفائض املستقبلية من اجملموعات  6-3-2 تقديرات حجم 
بالوطن العربي

231

الزراعية العربية املستدامة 7233. التحديات املستقبلية للتنمية 
7233-1 حتديات اقتصادية

7233-1-1 حتسني حالة األمن الغذائي 
7234-1-2 زيادة جاذبية االستثمار الزراعي العربي للقطاع اخلاص

7236-1-3 املواكبة واملواءمة مع املتغريات اإلقليمية والدولية
7236-1-4 التكامل االقتصادي الزراعي العربي

زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية يف األسواق   5-1-7
الدولية 

237

7238-2 حتديات موردية وفنية ومؤسسية
7238-2-1 تنمية املوارد املائية وترشيد استخدامها
7238-2-2 تنمية وصيانة املوارد األرضية العربية

7239-2-3 تنمية املوارد البشرية واالرتقاء باملهارات التقنية الزراعية العربية
7239-2-3-1 التعليم الزراعي

7239-2-3-2 اإلرشاد
7240-2-3-3 التدريب 

7240-2-4 توفري املوارد املالية للتمويل واالئتمان الزراعي
7241-2-5 التحديث التقين للزراعة العربية 

7241-2-5-1 املؤسسات البحثية
7242-2-5-2 املؤسسات اإلرشادية

7242-2-6 تفعيل دور مؤسسات املزارعني 
7243-2-7 تعزيز دور القطاع اخلاص يف العملية التنموية

7244-3 حتديات اجتماعية
7244-3-1 احلد من الفقر يف الريف العربي

7244-3-2 حتقيق االستقرار يف اجملتمعات الريفية
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1. مقدمة:

طرأت على العامل يف السنوات األخرية جمموعة من املستجدات االقتصادية والسياسة ، واليت  يتوقع أن 
الدول،  والزراعية يف كافة  االقتصادية واالجتماعية  التنمية  تأثري كبري على مستقبل  يكون هلا 
املالية واالقتصادية،   النامية ،ومنها الدول العربية. لعل من أهم هذه املستجدات األزمات  وخباصة  الدول 
الزراعية  والبحوث   ، الطاقة  أسعار  وتقلبات  احليوي،  والوقود   ، املناخي  والتغري   ، العاملية  الغذاء  وأزمة 

والتطوير ، واإلصالح االقتصادي واملؤسسي ، ومهددات اجلوع، وتفاقم حدة الفقر يف الريف.

ويتسم القطاع الزراعي يف غالبية الدول العربية بالتخلف وضعف معدالت التنمية ، واخنفاض كفاءة 
تنميتها  مؤشرات  يف  ضعف  من  العربية  الزراعة  تواجهه  ما  صورة  وتتضح  عام.  بوجه  املوارد  استخدام 
الزراعية عند مقارنة هذه املؤشرات العربية بنظريتها يف الدول املتقدمة ، أو حتى ببعض الدول النامية، 
الدخل،  توليد  على  الزراعة  قطاع  وقدرة  املوارد  استخدام  كفاءة  على  التعرف  يف  املقارنة  هذه  وتفيد 
وبالتالي فإن حتديات التنمية ال ختلقها فقط ما متلكه الدول العربية من موارد، وإمنا أيضًا املستويات 
اليت حققتها العديد من دول العامل يف استثمار ما متلكه من موارد ومقارنتها باملستويات اليت حققتها 

الدول العربية.

ظل  يف  األهمية  تلك  وتتزايد   ، الغذائي  األمن  حتقيق  يف  هام  بدور  العربي  الزراعي  القطاع  ويضطلع 
املتغريات الدولية العميقة واملتسارعة اليت أدت إىل تزايد أثر عوامل عدم التأكد والاليقني على االقتصاد 
العاملي ، ومن ثم على هذا القطاع. وقد جتلى هذا األمر بوضوح مع حدوث أزمة الغذاء العاملية خالل الفرتة 
)2007-2008م( وما صاحبها من اجتاه صعودي يف أسعار السلع الزراعية مع توقعات – حينئٍذ–  للخرباء 
باستمرار ذلك االرتفاع حتى عام 2014م. ثم تكرر مرة أخرى إبان تفجر األزمة املالية العاملية، واليت أعقبها 
حدوث اجتاه عكسي باخنفاض األسعار لفرتة حمدودة، بعدها بدأت أسعار السلع الزراعية يف االرتفاع 
ارتفاع قيمة  ، تتولد املخاوف من  ارتفاع أكثر يف األسعار  التوقعات حبدوث  تدرجييًا. ومع اجتاه أغلب 
فاتورة استرياد الغذاء يف الدول العربية خالل الفرتة القادمة. ويزيد من حدة هذه املخاوف العوامل األخرى 
ذات األثر املماثل، واملتمثلة يف التحول إىل استخدام احملاصيل الزراعية إلنتاج الوقود احليوي والتغريات 
املناخية، والتغريات يف أسعار الطاقة، وتزايد نسب الفقر واجلوع يف العامل بصفة عامة والدول النامية 

بصفة خاصة ومنها الدول العربية.

وتعترب الدول العربية مستوردة صافية للغذاء من معظم اجملموعات الغذائية، خاصة احلبوب ، والسكر، 
والزيوت ، وتشري التوقعات إىل تفاقم أوضاع الغذاء يف هذه الدول نتيجة اتساع قيمة الفجوة الغذائية من 

هذه اجملموعات. 

وتشري البيانات املتاحة إىل ضعف االستثمارات املوجهة إىل الزراعة مقارنة بالقطاعات األخرى يف معظم 
الدول العربية ، وذلك على الرغم مما هو متاح للمنطقة العربية من موارد طبيعية وقوى بشرية ، وما 
يتوافر هلا من املوارد املالية الالزمة والكافية لضخ االستثمارات املطلوبة لتطوير الزراعة وضمان استدامة 
تنميتها لتحقيق معدالت عالية لألمن الغذائي العربي على املستويني الوطين والعربي، ومبا يساهم يف 

إسراع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية.  

ومن ناحية أخرى، يالحظ أن املشاريع املشرتكة أو اخلاصة املمولة من األموال العربية يف بعض الدول 
العربية ال تركز على احملاصيل اإلسرتاتيجية اليت تعاني املنطقة من عجز كبري يف ميزانها السلعي 
كاحلبوب والسكر والزيوت ، بل ركزت يف أغلب األحيان على املشاريع ذات العائد السريع واملخاطرة 
األقل مثل مشروعات الدواجن بأنواعها واأللبان، إضافة للخضر واملنتجات احلقلية ذات القيمة العالية . 
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كذلك احلال بالنسبة لالستثمارات األجنبية اليت ركزت على بعض السلع سريعة العائد أو التصنيع 
الزراعي احملدود.

وتواجه الزراعة العربية املستدامة العديد من التحديات سواء داخليا أو خارجيا، واليت تؤثر على التنمية 
الزراعية ، ومن ثم على األمن الغذائي العربي. وال تتمثل تلك التحديات فقط يف حمدودية ما متلكه 
الدول األعضاء من موارد زراعية ، وإمنا يف القدرة على استغالهلا بفعالية وتنميتها قياسًا باملستويات 
اليت حققتها العديد من دول العامل اخلارجي. فعلي الرغم من توافر املوارد الطبيعية من أرض ومياه وموارد 
بشرية ، إاًل أن الزراعة العربية مل حتقق الزيادة املستهدفة يف اإلنتاج ملقابلة النمو بالطلب على االغذية 
نصف  على  يزيد  ملا  العربية  الدول  استرياد  من  عنه  جنم  وما   ، الغذائية  الفجوة  اتساع  إىل  أدى  مما   ،

احتياجاتها من السلع الغذائية .

ومن أهم هذه التحديات ، زيادة نسبة األراضي الصاحلة للزراعة ، وتنمية مصادر املياه وحتسني استغالهلا 
والتحول من الزراعة املطرية إىل الزراعة املروية ، باإلضافة إىل تنمية املوارد البشرية ، كذلك العمل على 
رفع مستوى التقنيات املستخدمة يف اإلنتاج الزراعي العربي ، وزيادة الرتكيز على دور القطاع اخلاص 
يف التنمية الزراعية واألمن الغذائي مع كل صور الدعم والتشجيع له ،وتوفري التمويل الالزم والكايف 
وبشروط ميسرة وموجهة للتنمية الزراعية ومن ثم األمن الغذائي . ويعترب التحدي احلقيقي هو مضاعفة 
اإلنتاج الزراعي على نفس قاعدة األرض الزراعية املتاحة حاليًا، مع احملافظة على قاعدة املوارد الطبيعية 
وحتسينها كلما أمكن ذلك. وهذه التحديات ليست باملستجدة  على الزراعة العربية ،فهي قائمة منذ 
عقود، وأصبحت مبثابة معضالت تنموية أساسية  مزمنة يصعب وضع حلول شافية هلا يف املدى القصري،  

وحتتاج لسياسات وبرامج ذات أمدية أطول ، بفرض توافر املوارد الالزمة . 

واألمن  الزراعية  التنموية  املسارات  على  املؤثرة  املعاصرة  والعربية  الدولية  املتغريات   .2
الغذائي:

املالية واالقتصادية: 2-1 األزمات 

ُتعد األزمة املالية العاملية اليت شهدها العامل يف السنوات املاضية ومتتد آثارها حتى اليوم من أكثر األزمات 
اليت شهدها االقتصاد العاملي حدة منذ أزمة الكساد العاملي العظيم خالل الفرتة )1929-1933م(، وأزمة 
النفط عام 1974م ، وأزمة أواسط الثمانينات عام 1983م. ولقد كان لألزمة املالية اليت حتولت إىل أزمة 
االقتصاد  العاملية ومنها  االقتصاديات  آثارها على   ، 2007م وما تالها  بدءًا من أغسطس عام  اقتصادية 

الزراعي العربي.

هذه  وتتمثل  العربي،  الغذائي  واألمن  الزراعية  التنمية  على  تؤثر  سوف  االقتصادية  األزمة  أن  شك  وال 
لعدم قدرة  الزراعية عمومًا وذلك  الصناعات  الزراعية ومنتجات  الصادرات  التأثريات يف اخنفاض حجم 
البنوك احمللية على فتح اعتمادات تصديرية جديدة، وعدم قدرة البنوك األجنبية يف الدول املستوردة 
على الوفاء بسداد قيمة هذه املنتجات ، أيضًا عدم قدرة الدول النامية والفقرية على سداد التزاماتها املالية 
واخلسائر  السيولة  ألزمة  نتيجة  الناشئة  لصناعاتها  الالزمة  اخلام  املواد  أو  الغذائية  السلع  من  لوارداتها 
الكبرية اليت أصابت بنوكها والبورصات الوليدة بها، باإلضافة إىل تباطؤ االستثمار يف القطاع الزراعي 
العربي واألنشطة املصاحبة املنتجة للغذاء سواء كانت صناعية أو جتارية نتيجة ما يعانيه املستثمرون 

من نقص يف السيولة.

كما تنعكس طبيعة آثار األزمة االقتصادية على القطاع الزراعي العربي يف املدى القصري من خالل 
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نقص إتاحة اإلقراض الزراعي ، حيث يتم تقييد إجراءات النظم اليت حتكم اإلقراض الزراعي بسبب اخلوف 
من تأثر أرباح املنتجني الزراعيني ؛ وبالتالي عدم قدرتهم على سداد هذه القروض. كما تأثرت العالقة 
الزراعية  السلع  على  الطلب  مستوى  منو  من  قلل  مما   ، الزراعية   السلع  وأسعار  املالي  االنكماش  بني 
النهائية والوسيطة . ويؤدي اخنفاض أسعار السلع الزراعية إىل التأثري على قرارات التأمني ومدفوعات 

التأمني على احملاصيل.

وعمومًا ميكن حصر بعض التأثريات لألزمة االقتصادية واليت تؤثر يف النهاية على االقتصاد الزراعي 
العربي بصورة مباشرة أو غرية مباشرة ، وهي: 

•اخنفاض حجم االستثمارات اخلارجية األجنبية ومنها االستثمارات املوجهة للقطاع الزراعي يف الدول  	
.)% العربية، وقد توقعت إحدى الدراسات )1( اخنفاض هذه االستثمارات بنحو )30 

الزراعية. ويقدر  أو إلقامة املشروعات االستثمارية  العرب إىل ذويهم  •اخنفاض حتويالت املغرتبني  	
مليار دوالر   25 من  األصلية مبا يقرب  بالدهم  إىل  النقدية  العرب  العمال  حتويالت  الدولي  البنك 

سنويا)2(.
•فقدان عدد كبري من العمالة العربية العاملة يف بعض األقطار العربية أو يف دول أخرى، والعودة  	
ألوطانهم، وما يتولد عن ذلك من ضغوط واحلاجة لتأمني فرص عمل ويضيف أعباء جديدة على 

سوق العمل احمللية. 
•اخنفاض املساعدات املالية والغذائية والفنية من الدول املاحنة واملصارف الدولية واليت تستفيد منها  	

بعض الدول العربية.
•كابد عدد من صناديق الثروة السيادية خسائر كبرية ، وذلك من جراء هبوط قيمة استثماراتها  	
االستثمارات  تدّفقات  اخنفاض  إىل  العاملية  املالية  األزمة  أّدت  أخرى،  ناحية  ومن  املالية.  األوراق  يف 

%( يف عام 2008م)3(. األجنبّية املباشرة إىل البلدان العربية حبوالي )21 
مما سبق ميكن  القول بأن قطاع الزراعة يبدو القطاع األكثر أمنًا لالستثمار الناجح يف ظل األزمات، 
ويأتي استغالل هذه الفرصة بتوجيه مزيد من االستثمارات لقطاع الزراعة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية 
واألمن الغذائي بصفة خاصة وجتدر اإلشارة إىل أنه من الصعب احلديث عن آثار األزمة االقتصادية العاملية 
ً الختالف اهليكل االقتصادي لكل دولة،   على االقتصاديات العربية كلها يف بوتقة واحدة نظرا
وطبيعة صادراتها أو مستورداتها،  ومدى قدرتها على االستفادة من العوائد لتكوين اقتصاديات منتجة   
وختفيف أثر الصدمات اخلارجية ،  وتعزيز القدرة على التكيف مع املستجدات ، وبالتالي تتحدد درجة 
تأثري األزمة االقتصادية يف قدرة كل دولة عربية على االستفادة من نقاط القوة ، وكذا قدرتها على 

احلد من تأثريات نقاط الضعف يف قطاعها الزراعي.

1 جاسم املناعي )دكتور(، » األزمة املالية العاملية.... وقفة مراجعة« ، صندوق النقد العربي، 2008م.

االستخدام  استجابة سياسات  العربية: أفكار بشأن  البلدان  املالية واالقتصادية على  األزمة  آثار   « نورا كامل،   ، برنت، طارق احلق  2 كريستينا 
واحلماية االجتماعية« ، منظمة العمل الدولية ، املكتب اإلقليمى للدول العربية، مذكرة سياسات، نيسان/ إبريل 2009م.

االقتصادية  اللجنة  واالجتماعي،  االقتصادي  اجمللس   املناخ«،  وتغرّي  الغذائي،  واألمن  املالية،  األزمة  والعاملية:  اإلقليمية  »األولويات   ، املتحدة  األمم   3
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، اللجنة الفنية، االجتماع الثالث، بريوت، 21-22 متوز/يوليو 2009م.
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العاملية: الغذاء  2-2 أزمة 
أثرها األسعار  أزمة غذاء حادة تضاعفت على  2008م  مايو   - 2007م  الفرتة من مارس  العامل خالل  ساد 
أو  البيئية  أو  االقتصادية  سواء  الغذائية  األزمة  أسباب  تعدد  من  الرغم  وعلى  الغذائية،  للسلع  العاملية 
الغذاء، وهناك  إاّل أنها جتمعت لتجعل العرض أقل من الطلب ، وبالتالي ارتفعت أسعار   ، الدميوجرافية 
والزيوت،  والذرة،  )القمح  األساسية  الغذائية  السلع  من  املعروض  نقص  إىل  أدت  رئيسة  أسباب  ثالثة 

والسكر( وهذه األسباب هي)1(:

اليت  اجلفاف  كموجة  املناخي  التغري  بسبب  الغذاء  من  العاملي  اإلنتاج  وبالتالي   ، اإلنتاجية  	•اخنفاض 
العامل،  يف  للقمح  ُمصدر  أكرب  ثاني  تعترب  اليت   ، أسرتاليا  ومنها   ، األرض  من  كبرية  بأجزاء  حلقت 
حيث واجهت أكثر حاالت اجلفاف خطورة يف تارخيها، وتعرضت دول أخرى للفيضانات كما حدث 
يف األجزاء اجلنوبية والوسطى والغربية من إفريقيا، ويف آسيا ومنها اهلند وبنغالديش بصفة خاصة، 

كما حدثت أيضًا أعاصري يف أمريكا الالتينية ويف البحر الكارييب. 
 - الصويا   وفول  السكر  وقصب  والذرة  القمح  حملاصيل  املصدرة  الرئيسية  الدول  من  كثري  	•حتول 
الواليات املتحدة، والربازيل، واالحتاد األوروبي ، الصني- إىل استخدامها يف إنتاج الوقود احليوي، وذلك 
هربا من دفع فاتورة نفطية تضاعفت مع وصول سعر برميل النفط إىل أرقام غري مسبوقة بتسجيله 
أكثر من 140 دوالرًا يف بعض الفرتات أثناء األزمة، واملثري للقلق العاملي على مسار املعروض من السلع 
الوقود  إنتاج  مضاعفة  إىل  الغربية  الطاقة  شركات  بعض  َتَوجه   ، وأسعارها  واحتياطياتها  الغذائية 
احليوي والذي يصل حاليا إىل أكثر من 10 ماليني طن ، ومن املقرر أن يرتفع إىل 21 مليون طن قبل 

عام 2016م.
	•تقليص أراضي اإلنتاج الزراعي لصاحل الصناعات التحويلية يف عدد من الدول املنتجة للحبوب كما 

حيدث يف الصني واهلند.
إضافة إىل ما سبق فإن هناك أسبابًا أخرى هامة تسببت بال شك يف أزمة الغذاء، مثل:

أ. االحتكارات واملضاربات يف أسواق السلع العاملية على أسعار احلبوب عرب عقود تراهن على صعود 
األسعار مستقباًل.

ب. اعتماد أساليب الزراعة احلديثة واملعاصرة على الطاقة إلنتاج األمسدة الكيماوية، وتشغيل آالت 
احلرث واحلصاد، فضاًل عن وسائل نقل احملصول، مما يؤدي إىل ارتفاع تكلفة الطاقة ، و يدفع يف 

النهاية أسعار املواد الغذائية إىل االرتفاع. 
وباقي  واهلند،  الصني  من  كٌل  تشهده  الذي  الغذاء  استهالك  زيادة  ثم  ومن   ، االقتصادي  النمو  ج. 
االقتصاديات الناشئة يف العامل، حيث دخلت سواء بشكل مباشر  أو غري مباشر يف منافسة حممومة 
مع باقي دول العامل على املوارد الطبيعية النادرة  ، مبا فيها النفط واألراضي الزراعية، وهو ما يدفع يف 

النهاية إىل ارتفاع أسعار مجيع أنواع املواد اخلام .
%(  يف عام  د. االرتفاع امللحوظ يف تكاليف النقل  إثر ارتفاع أسعار النفط العاملّية بنسبة تناهز )90 
2008م، وذلك من 64 دوالرًا أمريكيًا يف مايو  2007م إىل أكثر من 135 دوالرًا يف الشهر نفسه عام 

2008م . وعلى جانب آخر أدى ارتفاع أسعار النفط العاملّية إىل زيادة تكاليف املدخالت الزراعّية.  

يف ضوء ما سبق من تداعيات لألزمة الغذائية العاملية برزت احلاجة الستعراض الدعم املقدم لتنمية قطاع 
الزراعة واألغذية يف الدول العربية وتعزيزه بقدر كبري ، ونظرًا ألن الطلب على الغذاء آخذ يف االرتفاع 
وألن العرض ال يزال حمدودًا أو أنه ال يتزايد إال تدرجييًا، فال ميكن التغلب على األزمة الغذائية الراهنة 

http://www.nodhoob.com/index. 1  مت االعتماد يف صياغة هذه األسباب باالطالع على عديد من التقارير الواردة باملوقع اإللكرتوني
php/food
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وقد أدى ارتفاع  خصوصًا   ، املزيد من االستثمارات يف اإلنتاج الزراعي  العربية من دون ضخ  الدول  يف 
األسعار واستمرار منو الطلب على الغذاء إىل جعل االستثمار يف الزراعة مرحبًا يف املدى املتوسط والطويل  
مما يدعو  وضع السياسات التمكينية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية للقيام على حنو 
أفضل حبشد االستثمارات احمللية واألجنبية على حد سواء، لزيادة تعزيز إنتاج الغذاء لتغطية الفجوة 

الغذائية العربية ، وخاصة يف احلبوب والزيوت والسكر وغريها من املنتجات الغذائية .

التغري املناخي:  3  -  2
تتمثل التغريات املناخية يف الزيادات الكبرية يف اإلنبعاثات الكربونية -  بدأت إبان الثورة الصناعية 
يف أوروبا واملستمرة إىل اآلن -  واليت تؤدي لظاهرة االحتباس احلراري ، مما يؤدي للجفاف الشديد واألمطار 
الغزيرة املسببة للفياضانات والسيول املدمرة. ومن أهم مالمح التغريات املناخية أيضًا زيادة ذوبان اجلليد 
يف القطبني الشماىل واجلنوبي، وبالتالي زيادة منسوب مستوى املياه يف البحار واحمليطات ، األمر الذي 
ينطوي على احتمال غرق أجزاء من العامل خاصة املناطق املنخفضة. والشك أن الدول العربية ميكن أن 
تتأثر بتلك التغريات املناخية على نطاق واسع. ويعترب قطاع الزراعة والغذاء أكثر القطاعات تأثرا بهذه 

التغريات من خالل تأثري االنبعاثات الكربونية على اإلنتاجية احملصولية.

إىل  طفيفة  بزياداٍت  احلرارة  درجات  يف  املعتدل  االرتفاع  الغذائية  املواد  أسعار  تواِكب  أن  ر  املقدَّ ومن 
احلرارة،  درجات  يف  الالحقة  الزيادات  نتيجة  الصورة  ستتبّدل  2050م،  عام  أعقاب  ويف  2050م.  عام 
مما سيرتتب عليه تناقُص حمسوس يف طاقة اإلنتاج الزراعي لدى اُلبلدان النامية ، ومنها الدول العربية. 
وترتبط التغريات املناخية إرتباطًا وثيقا بقضية األمن الغذائي ، حيث يؤثر تغري املناخ على إتاحة وقدرة 
الوصول واستقرار إمدادات الغذاء. فمن أهم مسات التغريات املناخية زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون ، وزيادة درجات احلرارة سواء العظمى أو الصغرى. وهذه التغريات تؤدي إىل إحداث تغري يف 
أصول النظام الغذائي ، هذا التغري يف أصول النظام الغذائي يؤدي إىل تغري يف أنشطة النظام الغذائي 
مثل التغري يف إنتاج الغذاء وختزينه وتوزيعه واستهالكه، هذه املكونات تؤثر وحتدث تغريًا يف حماور 
األمن الغذائي، وهي إتاحة الغذاء ووصول الغذاء إىل كافة فئات اجملتمع وفى كافة األماكن يف داخل 
يف  التغري  ويؤدي  الغذاء.  استهالك  وأخريًا   ، الغذاء  ذلك  وصول  يف  االستمرارية  يف  وكذلك  اإلقيلم، 
إنتاج احلبوب  الغذاء من خالل خفض  استهالك  التغري يف نظام  الغذائي إىل إمكانية  األمن  حمتويات 
لإلنتاج احليواني، وتغري يف نسب اإلنتاج احمللي للغذاء ، وبالتالي التغري يف أمناط استهالك الغذاء، ومن 
ثم تغري يف نوعية الغذاء املستهلك، الذي بدوره يؤدي إىل التأثري على الصحة البشرية من خالل التأثري 
على نسب االكتفاء من الطاقة، وتغري يف القيم التغذوية، األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل تغري يف أنواع 

األمراض وشدة األمراض املوجودة وخطورة ظهور أمراض جديدة. 

ف القطاع الزراعي العربي ملواجهة تغري املناخ ، وإن كان ينطوي  يف ضوء ما سبق ميكن القول أن تكيُّ
على تكاليف باهظة ، فإنه يعد أمرًا حامسا لألمن الغذائي، واحلّد من الفقر. ومن هنا، فإن الزخم الراهن 
لالستثمار يف السياسات الزراعية احملّسنة واملؤسسات والتقنيات ُيعد أمرًا ضروريًا حتقيقًا لغاية األمن 
الغذائي وأمن الطاقة، وعلى ذلك جيب إدراج إجراءات احلد من التغري املناخي والتخفيف من آثاره يف صلب 

األولويات اإلسرتاتيجية خلدمة القطاع الزراعي يف الدول العربية .

خنلص مما سبق أن التغريات املناخية ستؤثر على موردين طبيعيني أساسني تتميز الدول العربية فيهما 
بالندرة النسبية ، وهما موردا األرض واملياه. األمر الذي يؤدي إىل التأثري املباشر وبعيد املدى على قطاع 
صافية  مستوردة  العربية  الدول  تعترب  أخرى  ناحية  ومن   . العربي  الغذائي  األمن  على  ثم  ومن  الزراعة، 
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للغذاء وبالتالي ستؤثر تلك التغريات املناخية بالتالي على عرض الغذاء يف الوطن العربي ، مما يقود إىل 
تصاعد أسعار الغذاء العاملية  ،األمر الذي يؤدى إىل زيادة فاتورة الغذاء العربية، وبالتالي زيادة الضغوط 

على املوازنة العامة العربية، وانكشاف الوطن العربي غذائيا للمخاطر اخلارجية.

الوقود احليوي:  4  -  2
)النباتية  احلية  الكائنات  من  املستخرجة  املستقبلية  الطاقة  مصادر  أهم  أحد  احليوي  الوقود  يعترب 
نظيف  وقود  وهو   . للنفط  احليوي  األول  البديل  تعد  حيث  املتجددة،  الطاقة  مصادر  وأهم  واحليوانية(، 
»حبوب  صورة  يف  ممثلة  كانت  سواء  احليوية  الكتلة  حتويل  على  األساس  يف  إنتاجه  يف  يعتمد 
وحماصيل زراعية« مثل الذرة وقصب السكر ويستخرج منها اإليثانول عن طريق التخمري، أو يف صورة  
»زيوت وشحوم حيوانية«  مثل زيت فول الصويا، وزيت النخيل للحصول على الديزل احليوي ، واستخدامه 

يف اإلنارة وتسيري املركبات وإدارة املولدات.

ولقد تزايد خالل السنوات القليلة املاضية االهتمام الذي توليه العديد من دول العامل -املتقدم منها والنامي 
بالوقود احليوي، حيث قامت العديد من الدول بوضع خطط طموحة للتوسع يف إنتاجه يف غضون السنوات 
القادمة. فعلى سبيل املثال ، حدد قانون سياسة الطاقة األمريكى الصادر يف عام 2005م هدفًا يتمثل 
جمموع  من   )%  10 حنو  أي   ، 2012م  عام  حبلول  جالون  مليار   7.5 إىل  املتجدد  الوقود  أنواع  وصول  يف 
املنتظر أن يتم حتقيق معظم هذا اهلدف باالعتماد  . ومن  املتحدة  الواليات  املتوقع يف  البنزين  استهالك 
على اإليثانول املصنع حمليًا واملستخرج من الذرة. كما قام االحتاد األوروبي بوضع هدف إلزامي للدول 
%( حبلول عام 2020م. ومت التخطيط يف  األعضاء باإلحتاد للوصول بالوقود احليوي إىل ما نسبته )20 
دول آخرى نامية أبرزها ماليزيا وأندونيسيا لزيادة االعتماد على الوقود احليوي باالعتماد على خنيل 
الزيت ، والذي يتم إنتاجه يف البلدين. )1(. كما أنه من املتوقع أن يصل إنتاج اإليثانول من 40 بليون لرت 
إىل 160 بليون لرت عام 2018م. وسيتم التحول من إنتاج قمح صاحل للخبز إىل إنتاج أقماح عالية النشا 
الستخراج الوقود احليوي، وباملثل للذرة وغريها من احلبوب املنتجة للوقود. وميكن ختيل انعكاسات 
%( من الزيوت النباتية،  %( من احلبوب، و)74.2  ذلك على العامل العربي خصوصًا، وهو يستورد )52.6 

%( من السكر، وذلك وفقًا لبيانات متوسط الفرتة )2008-2010م(. و)68.2 

وتتمثل الدوافع  الستخدام احملاصيل الزراعية يف إنتاج الوقود احليوي فيما يلى)2(:

املنتجات  أسعار  ارتفعت  فكلما   ، األخرية  الفرتة  خالل  النفط  أسعار  يف  الكبري  •االرتفاع  	
الناحية  من  جدوى  أكثر  احليوي  الوقود  إنتاج  أصبح  كلما  العاملية  األسواق  يف  البرتولية 

االقتصادية.
•البحث عن مصادر متجددة مع النضوب املتوقع ملصادر الطاقة غري املتجددة مثل البرتول والغاز  	

الطبيعي.
قبل  من  وخباصة   ، مستقباًل  االجتاه  هذا  استخدام  وتوقع  الطاقة  على  العاملي  الطلب  •منو  	

االقتصاديات الناشئة مثل اهلند والصني.
•حماولة االستفادة من امليزة النسبية املتمثلة يف توافر احملاصيل اليت ميكن االعتماد عليها يف  	
إنتاج الطاقة، حيث اجتهت العديد من الدول إىل تقييد صادراتها من هذه احملاصيل وتوجيهها 

حنو تلبية الطلب احمللي من الغذاء وإنتاج الطاقة.
•البحث عن مصادر نظيفة أقل إضرارًا  بالبيئة. 	

. القاهرة  2008م،  النشرة االقتصادية، اجمللد احلادى والستون، العدد األول  البنك األهلى املصرى،    1

2008م. العامل،  التنمية يف  البنك الدولي، تقرير عن   - النشرة االقتصادية، مرجع سابق،      البنك األهلي املصري،   2
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	•املساهمة يف إجياد أسواق جديدة للمزارعني ، فضاًل عن ارتفاع أسعار احملاصيل الزراعية لزيادة 
الطلب الستخدامات الطاقة ، مما يؤدي إىل رفع مستويات دخول صغار املزارعني.

•التوسع يف إنتاج الوقود احليوي ميكن أن يقود إىل حدوث تنمية اقتصادية واحلد من الفقر يف  	
املناطق الريفية، إذ يؤدي إىل جذب االستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للشركات الصغرية 
واملتوسطة احلجم يف جماالت إنتاج الوقود احليوي وإعداده واملتاجرة يف استعماله، باإلضافة إىل 
أن إنتاج الكهرباء احليوية خيلق أضعاف فرص العمل اليت خيلقها إنتاج الكهرباء باستخدام 

املصادر التقليدية.
ويوضح اجلدول رقم )2-1( أن إنتاج اإليثانول قد تزايد من حنو  8.3 مليار جالون يف عام 2000م إىل 20.4 
مليار جالون تقريبًا يف عام 2009م، أي مبعدل زيادة بلغ حوالي )145.8 %( سنويا ، وأن  سعر اإليثانول  
زيادة  نهايتها، مبعدل  1.8 دوالر/ جالون يف  الفرتة إىل حنو  أول  0.91 دوالر/ جالون يف  تزايد من حنو 
سنوية قدر حبوالي )97.8 %( مقارنة بعام 2000م. كما يوضح نفس اجلدول أن إنتاج الديزل احليوي 
تضاعف بنحو 11.6 مرة من عام 2000م حتى عام 2009م، فقد ازداد إنتاجه من حنو 231 مليار جالون 
إىل حوالي 2911 مليار جالون، مبعدل زيادة قدر بنحو )1160.2 %( مقارنة بعام 2000. ولقد ارتفع سعر 
الديزل احليوي من حنو 2.12 دوالر/جالون يف عام 2000 إىل حنو 3.71 دوالر/جالون عام 2009م ، مبعدل 

زيادة سنوية تقدر حبوالي )75 %( مقارنة بعام 2000م.

جدول )2-1(: تطور إنتاج وسعر اإليثانول والبيوديزل خالل الفرتة )-2000 2009م(.

بيوديزلإيثانولالبيان

السنة
سعرإنتاجسعرإنتاج

دوالر/جالونمليون جالوندوالر/جالونمليار جالون

20008.30.912132.12
20019.00.812652.93

200210.30.743832.64م
200310.71.015102.64
200411.71.056142.89
200510.81.461,0323.18
200611.71.871,7793.34
200713.61.612,6793.57
200817.01.724,1103.63
200920.41.804,3903.71

املصدر: مجعت وحسبت من:
Janet Larsen, Growth food Insecurity, Food-to- Fuel and other challenges, Earth 1. 
Policy Institute, 2008.
Jacinto Fabiosa, High commodity prices: Are they here to say? Food and Agricultural 2. 
Policy Research institute, 2008.

www.imf.org/extemal/data.htmاملوقع اإللكرتوني لصندوق النقد الدولي. 3
  http://www.earth-policy.orgاملوقع اإللكرتوني ملنظمة سياسة األرض. 4 

 .http://www.fao.org املوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة. 5
 .http://www.oecd.org  املوقع اإللكرتوني ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 6 
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4.6 مليار جالون  ويوضح اجلدول رقم )2-2( أن كمية إنتاج اإليثانول من حمصول الذرة قد ارتفع من 
%( يف  عام 2005م إىل حنو 10.2 مليار جالون عام 2009م، مبعدل زيادة سنوية تقدر حبوالي )44.8 
املتوسط، بينما ازدادت كمية إنتاج اإليثانول من حمصول القمح من حنو 0.4 مليار جالون إىل حنو 0.8 
%( كمتوسط لنفس الفرتة،  يف حني تزايد  مليار جالون، مبعدل زيادة سنوية تقدر مبا يعادل )35 
إنتاج اإليثانول من حمصول قصب السكر من حنو 4.2 مليار جالون يف عام 2005م إىل 6.7 مليار جالون 

%( يف املتوسط. تقريبًا يف عام 2009م ، مبعدل زيادة سنوية تقدر حبوالي )29 

إن ما يعرتي العامل من خوف فيما خيص التوسع يف إنتاج الوقود احليوي هو أن يتصارع املنتجون لقطع 
الغابات لزراعة احملاصيل اليت تستخدم الستخراج اإليثانول والبيوديزل ، وهذ ما حدث فعال يف الربازيل 
وغابات األمازون وماليزيا، وهنا تكون اخلسائر البيئية خسارتني أوهلما قطع الغابات، اليت هي بالوعة 
الكربون األساسية واملستدامة، وزراعة حماصيل تستخدم الستخراج الوقود احليوي بداًل منها ، وثانيهما 

ما يرتتب على الزراعة من سوء إدارة عنصري السماد واملياه وأثرهما على اإلخالل بالبيئة)1(.

جدول رقم )2-2(: تطور اإلنتاج العاملي من اإليثانول املنتج من كل من الذرة والقمح وقصب 
السكر باملليار جالون خالل الفرتة )2005-2009م(.

السنة
إمجالي 
اإلنتاج

اإلنتاج من 
الذرة

اإلنتاج من 
القمح

اإلنتاج من 
قصب السكر

أخرى )*(

200510.84.60.44.21.6
200611.74.90.44.51.9
200713.66.00.55.22.0
200817.07.60.66.52.3
200920.410.20.86.72.7

)*( تشمل األرز والشعري والراي وبنجر السكر.
املصدر: 

 www.imf.org/extemal/data.htmاملوقع اإللكرتوني لصندوق النقد الدولي. 1
 http://www.earth-policy.orgاملوقع اإللكرتوني ملنظمة سياسة األرض. 2 

 . http://www.fao.orgاملوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة. 3
. http://www.oecd.org املوقع اإللكرتوني ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 4 

خالصة القول أن التحول حنو االستخدامات البديلة للسلع الزراعية يف إنتاج الوقود احليوي له تداعيات 
على الزراعة والغذاء، حيث يتوقع أن يؤدي إىل:

 ، الزيتية  الصويا واحملاصيل  وفول  والذرة  القمح  مثل  الزراعية  الطلب على بعض احملاصيل  	•ارتفاع 
وبالتالي ارتفاع أسعارها، مما يؤدي يف النهاية إىل زيادة فاتورة الواردات الغذائية واألعباء على الدول 
النامية والفقرية -ومنها غالبية الدول العربية - املستوردة هلذه احملاصيل من ناحية، ومن ناحية أخرى 
ارتفاع تكلفة إنتاج الوقود احليوي ، حيث أن احملاصيل املستخدمة يف اإلنتاج ُتعد العنصر األكرب 

يف تكاليف اإلنتاج، مما يؤدي يف النهاية إىل تالشي امليزة السعرية للوقود احليوي.
املزروعة  املساحة  تزداد  واملياه، حيث  الزراعية  األراضي  الطبيعية وخباصة  املوارد  	•حدوث ضغط على 

1 البنك األهلي املصري، النشرة االقتصادية، مرجع سابق،     - البنك الدولي، تقرير عن التنمية يف العامل، 2008م.
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باحملاصيل اليت تسهم يف إنتاج الوقود احليوي ، مع حدوث ضغط على املوارد املائية نتيجة للتوسع يف 
زراعة األراضي اهلامشية والغابات باحملاصيل اليت تنتج الوقود احليوي، باإلضافة إىل أن عمليات إنتاج 

الوقود احليوي حتتاج إىل كميات كبرية من املياه.
- عمال(، حيث  - رأس مال  -  مياه  )أراٍض  الوقود احليوي  املوجهة إلنتاج  املوارد  	•عدم كفاءة ختصيص 
تقدم الدول املنتجة للوقود احليوي دعمًا كبريا إلنتاجه لكي يتمكن من منافسة البنزين والديزل 
سعريًا، ويشمل هذا الدعم حوافز لالستهالك )ختفيضات ضرائب على الوقود(، وحوافز لإلنتاج )حوافز 
والواليات  األوروبية  الدول  يف  املنتجون  حيصل  كما  مباشرة(،  إعانات  قروض-  ضمانات  ضريبية، 
أو  اإليثانول  استرياد  على  املفروضة  العالية  اجلمركية  الرسوم  خالل  من  إضايف  دعم  على  املتحدة 

املواد اخلام الالزمة لتصنيعه.
	•تركز امللكيات الزراعية مبا يضر بصغار املزارعني إذ يتطلب إنتاج الوقود احليوي جتاريًا زراعات 

واسعة ذات استثمارات ورؤوس أموال ضخمة.

ووضع هذا شأنه حيتم على الدول العربية ضرورة العمل على مواجهة مثل هذه اآلثار من خالل التنسيق 
والتعاون يف جمال السياسات الزراعية، وتوجيه املوارد الزراعية، والتسويق والتجارة، واخلدمات املساندة 
مبا حُيد من اآلثار السلبية لذلك التحول على أوضاع األمن الغذائي والتنمية الزراعية يف الوطن العربي، 

وال شك أن هذا حيتاج إىل رأس مال كبري لتمويل املشروعات اليت متكنها من ذلك الغرض.

املياه  من  حمدودة  موارد  من  متلكه  مبا  العربية  للدول  ميكن  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر  السياق  هذا  ويف 
، وكذلك حتملها  العالية  احلرارة  لقدرته على حتمل  البلوبانيك)1(  الصحراء بعشب  لزراعة  تتوجه  أن 
من  جالون  ألف   60 ينتج  العشب  هذا  من  واحد  هكتار  إنتاج  أن  ،حيث  املياه  بها  اليت تتميز  للملوحة 

اإليثانول،  ومن املمكن عند زراعته بصورة جيدة يصل إىل 100 ألف جالون.

5 تقلبات أسعار الطاقة:  -  2
ال شك أن من أهم املتغريات اليت تؤثر يف التنمية الزراعية واألمن الغذائي  االرتفاع الكبري واملتسارع يف 
أسعار موارد الطاقة ، وقد شهد سعر النفط ارتفاعا كبريًا منذ عام 2003 م إىل أن جتاوز السعر أكثر 
مستويات  إىل  ولكن  ذلك،  بعد  الرتاجع  يف  أخذ  ثم  2008م،  عام  منتصف  من 135 دوالر للربميل يف 
مرتفعة نسبيا . ومع استمرار معدالت النمو االقتصادي لدول نامية هامة مثل الصني واهلند ملدة أكثر من 
ثالثة عقود إزداد الطلب على الطاقة والنفط بشكل خاص، هذا يف الوقت الذي وصلت الطاقة اإلنتاجية 
للدول املصدرة للنفط إىل أقصاها تقريبًا ، مما ساهم يف ارتفاعات كبرية ومستمرة يف أسعار النفط  ، 
انعكست يف ارتفاعات مماثلة لكثري من املنتجات واخلدمات ، وخباصة تلك اليت تعتمد على البرتول 
وعلى املنتجات النفطية . وينطبق هذا الوضع على أسعار املواد الغذائية واألساسية منها بشكل خاص 

مثل األرز والقمح والذرة وغريها واليت ارتفعت أسعارها مؤخـرًا بشكل غري مسبوق.

ومع ذلك ، يعتقد من وجهة نظر أخرى أنه ال خوف من تأثري احتماالت ارتفاع أسعار الطاقة، وخاصة النفط 
الزراعية ، وذلك؛ ألنه على املستوى العاملي ُيعترب القطاع الزراعي مستهلكا متواضعًا  على التنمية 
للطاقة بالنسبة لالستهالك الكلي ، إذ يستهلك حنو ) 3.5%( فقط من الطاقة الكلية املستهلكة 
يف الدول الصناعية ، وحنو ) 4%( يف الدول النامية ، ومن ثم فعندما توجد إسرتاتيجية مضاعفة اإلنتاج 
الزراعي يف الدول النامية من خالل زيادة استخدام األمسدة واملبيدات احلشرية والري وامليكنة، فإنها 
ستضيف فقط نسبة متواضعة للغاية ال تشكل إال جزءًا صغريًا من االستهالك الكلي العاملي ميكن 
توفريها بسهولة من خالل حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف القطاعات األخرى. على أنه على املستوى 

1 الوقود احليوي وأثره يف أزمة الغذاء ، جريدة الوسط البحرينية،9 يوليو 2009م.
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للطاقة، سواء احمللية أو اليت ميكن احلصول عليها عن طريق االستريا،  احمللي فإن عدم توافر مصادر 
ميكن أن يؤثر سلبًا يف استدامة التنمية الزراعية . ومعظم األقطار العربية منتجة للطاقة ، وحتى تلك 
أو بأخرى توفري احتياجاتها. وميكن أن يساعد على  ميكنها بطريقة  اليت تعاني عجزًا يف إنتاجها 
حتقيق هذا اهلدف االهتمام  مبصادر الطاقة البديلة، وتطوير املعامالت الزراعية لتصبح أكثر كفاءة 

يف استخدام الطاقة.

ومييل الواقع احلالي إىل االعتقاد بوجود ارتباط شديد بني تقلبات أسعار الطاقة وأسعار الغذاء ، وبالتالي 
على األمن الغذائي، ويؤكد ذلك ما يلي: 

 أواًل ـ ارتباط تقلبات أسعار املواد الغذائية مع تقلبات أسعار البرتول سلبا وإجيابا ، إذ ارتفعت أسعار 
نهاية  2006م، وحتى  اعتبارا من عام  والزيوت والسكر  وأهمها احلبوب واحلليب  الغذائية,  املواد 
إىل  نزلت  ثم  2008م,  العام  منتصف  يف  دوالر   500 إىل  مثال  القمح  أسعار  ووصلت  2008م،  عام 
حوالي 200 دوالر للطن الواحد، يف الثلث األخري من العام نفسه، وارتبط هذا االرتفاع بربميل النفط، 
50 دوالراًً مع نهاية  2008م, ولينخفض إىل أقل من  147 دوالرًا يف الربع الثالث من عام  ليصل إىل 

عام  2008م.

يف  كما  االرتفاع  يف   ، النفط  بأسعار  ارتبطت  أيضًا،  واسعة  تقلبات  األمسدة  أسعار  عرفت  ثانيًاـ 
االخنفاض، وذلك يف  ذات العام 2008م.   

ثالثًا ـ توجهت العديد من الدول املصدرة للحبوب، ال سيما القمح والذرة الصفراء والشعري، مثل أمريكا 
وكندا والربازيل، لتوليد مادة اإليثانول عندما ارتفعت أسعار النفط، األمر الذي أدى إىل ارتفاع 

أسعار احلبوب، اليت تشكل أهم واردات معظم البلدان العربية من احلبوب.
رابعاًً ـ جعلت أسعار الطاقة املرتفعة عمليات اإلنتاج الزراعي وجتهيز األغذية وتوزيعها أكثر تكلفة 
واستخدام  اآلفات  ومبيدات  والبذور  األمسدة  قبيل  من  املدخالت  بعض  تكلفة  الرتفاع  نتيجة 
اآلالت الزراعية والري ، وكذلك تكاليف النقل وعمليات التصنيع. وبينما تعادل حصة الطاقة 
%( يف معظم البلدان املتقدمة فإنها، على سبيل املثال، ترتاوح  يف تكلفة إنتاج احملاصيل )4 
الربازيل والصني واهلند، وبالتالي  النامية األكرب حجمًا مثل  البلدان  %( يف بعض   20-8( بني 
يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إىل زيادات كبرية يف تكلفة إنتاج األغذية يف البلدان النامية، 

ومن ثم ارتفاع أسعارها.

الزراعية والتطوير: البحوث   6-2
اليت  أثرت على اإلنتاجية  تطورات هامة يف جمال التقنية  من  شهدته السنوات األخرية  مما  الرغم  على 
الزراعية يف العديد من الدول العربية، إاّل أنها تعترب غري كافية يف ضوء النتائج الكمية اليت حتققت 
القول أنه ال يزال اجملال متسعًا ملزيد من االهتمام لتطوير تطبيقات نقل التقنية  . وعلى ذلك ميكن 
احلديثة والبحوث الزراعية يف املنطقة العربية من أجل زيادة اإلنتاجية الزراعية وميكن أن يتم ذلك من 

خالل التوجهات التالية)1(:

1  العشب ميكنه أن ينمو يف ظروف حرارة مرتفعة واحتياجاته املائية قليلة، بصرف النظر عن جودة املياه، حيث إنه يتحمل ملوحة املياه لدرجة 
تصل إىل 10 آالف جزء من املليون ، وهي تعين نسبة ملوحه عالية . وميكن أن ينمو بصورة مثلى باتباع الري بالتنقيط. وقد مت زراعته بنجاح يف 
البحرين والكويت والسعودية أيضًا، ويتم جتديده كل 8 سنوات. وينتج اهلكتار الواحد 200 طن عشب خالل السنة الواحدة. وميكن أيضًا 
%، وهي نسبة الربوتني نفسها يف  أن يستخدم كعلف للحيوان وبديل جيد للربسيم ملا حيتويه من نسبة عالية من الربوتني تصل من 16 إىل 18 

الربسيم. وينتج هذا العشب كميات كبرية من اإليثانول ، ولكن باستخدام طريقة استخالص خمتلفة عن استخالص اإليثانول من احلبوب.
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•زيادة االستثمار يف البحوث الزراعية والتطوير: 	
%( من إمجالي  تستثمر البلدان العربية يف البحوث الزراعية والتطوير سنويا  ما يعادل حنو )0.66 
%( من  الناتج احمللي الزراعي،  وهذه النسبة أقل بكثري عن مستوى االستثمار املوصى به، وهو )2 

إمجالي الناتج احمللي الزراعي.

•تعزيز احلوافز املقدمة للبحوث الزراعية يف البلدان العربية: 	
يعترب عدد البحوث الزراعية يف البلدان العربية مرتفعًا نسبيا ، إاّل أنه يفتقر إىل التمويل واألجهزة 
البلدان  الريفية يف  100 ألف فرد يف املناطق  14 باحثًا زراعيًا متفرغًا لكل  الالزمة، حيث يوجد 
العربية. وهذه النسبة تقارب الدول اليت تتميز بوجود تنمية زراعية عالية مثل األرجنتني ،  ومع ذلك 
فإن التمويل لكل باحث يف البلدان العربية منخفض بدرجة كبرية. وعلى ذلك فإن رفع مرتبات 
الباحثني وزيادة احلوافز سيجذبان أفضل الباحثني وأكثرهم خربة يف الزراعة، وسيدفع االبتكار 

واإلبداع يف جمال الزراعة إىل األمام حبيث تتحقق زيادة اإلنتاجية الزراعية.

الزراعية  البحوث  يف  االستثمار  على  اخلاص  القطاع  لتشجيع  مبتكرة  إسرتاتيجيات  •إعداد  	
والتطوير: 

العسري جذب االستثمار اخلاص، ومع ذلك  الزراعي ينتج أساسًا سلعًا عامة، فمن  البحث  نظرًا ألن 
ومن  االستثمار،  مناخ  لتعزيز  اختاذها  للحكومات  ميكن  عليها  متعارف  خطوات   عدة  فهناك 
هذه اخلطوات تعزيز حقوق امللكية الفكرية بالنسبة لألنواع احملسنة واالبتكارات الزراعية . 
كما ميكن تقديم مكافآت للقطاع اخلاص  مقابل ابتكارات مفيدة مثل إنتاج أصناف قمح 
مقاوم للجفاف . وخالصة القول إن وجود شراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص فيما يتعلق 
يف  والتطوير  البحوث  لتعزيز  مطلوبة  ستكون  املزارع  يقودها  اليت  البحوث  وكذلك  بالبحوث، 

البلدان العربية.
•إنشاء صندوق عربى للبحوث والتطوير : 	

إقليمى  صندوق  إنشاء  يتم  بأن  املتحدة  لألمم  اإلمنائي  والربنامج  العربية  الدول  جامعة  توصى 
للبحوث والتطوير ، على أن ختصص له موازنة طويلة األجل. ونظرًا ألن كثريًا من البلدان العربية 
املناخ( فإن  املياه وتغري  التحديات )ندرة  الغذائي(، ونفس  الزراعية )حتقيق األمن  هلا نفس األهداف 

عددًا كبريًا من الدول العربية سيستفيد من هذا الصندوق.
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2-7 اإلصالح االقتصادي واملؤسسي:
حققت برامج اإلصالح االقتصادي يف العديد من الدول العربية خاصة تلك اليت عقدت اتفاقات مساندة 
مع صندوق النقد الدولي نتائج طيبة على صعيد تقوية األوضاع املالية الداخلية واخلارجية واستعادة 
التوازن الكلي، وعلى صعيد ترشيد هيكل احلوافز وحتسني ختصيص املوارد ورفع كفاءة استخدامها. 
وعلى الرغم من أن هذه الدول اهتمت اهتمامًا كبريًا بربامج اخلصخصة وتزايد دور القطاع اخلاص ، إاّل 
أنه من املالحظ أنها مل تعط االستثمار الزراعي االهتمام الكايف مقارنة بالقطاعات األخرى ، إذ خصص 

اجلزء األكرب لقطاعات التجارة واخلدمات والصناعة)1(.

إن هناك من الشواهد أن املنطقة العربية  حتتاج إىل إعادة بناء وتطوير وتقوية املؤسسات اليت من شأنها 
إن تأخر إصالح االقتصاد أو االندماج  االقتصادي .  املساعدة على سرعة وجناح التحّول حنو اإلصالح 
يف االقتصاد العاملي أو ضعف الشفافية واإلفصاح وتواضع ممارسات احلكم الصاحل ال يرجع إىل عدم 
التوّجهات بقدر ما يرتبط بضعف أو غياب املؤسسات اليت من  العربية هلذه  الدول  من  قناعة أو مقاومة 
شأنها ترمجة هذه التوّجهات إىل ممارسات عملية وواقع ملموس ، وخباصة يف القطاع الزراعي الذي شهد 
املؤسسات املالية  جوهرية .وقد يكون من املفيد يف هذه املناسبة دعوة خمتلف  هيكلية  تعديالت 
اإلقليمية والعاملية إىل إعادة النظر يف أولويات الدعم واملساعدة اليت تقدمها لدوهلا األعضاء يف ضوء 
تزايد االحتياجات التمويلية للقطاع. إن مثل هذه التطورات ال تقلل من أهمية ودور مؤسسات التنمية 
الزراعية بقدر ما تقتضي إعادة ترتيب أولويات العمل والرتكيز بشكل أكرب على املعونات الفنية 

اليت ترتبط ببناء وتقوية هذه املؤسسات وتطوير القدرات البشرية الذاتية لتطبيق هذه اإلصالحات .

2-8 مهددات اجلوع:
التغذية  وسوء  واجلوع  التغذية  نقص  من  احلالي  الوقت  يف  العامل  يف  شخص  مليار   1.02 حنو  يعاني 
للجوع  الرئيسية  املسببات  العامل. ومن بني  اإلنسان يف مجيع أحناء  الذي يهدد صحة  األول  هما اخلطر 
الكوارث الطبيعية، والصراعات، والفقر، وضعف البنية التحتية الزراعية، واالستغالل املفرط للبيئة. 

ويف اآلونة األخرية، دفعت األزمات املالية واالقتصادية املزيد من األشخاص للدخول يف فئة اجلياع.

ولقد أدى ارتفاع أسعار األغذية خالل سنوات أزمة الغذاء العاملية واألزمة املالية اليت أعقبتها إىل زيادة 
اجلوع يف كافة أرجاء العامل، حيث ُبلغ عدد ناقصي التغذية يف عام2007 م حنو)923(   معدالت 
مليون شخص، وارتفع إىل حنو )926( مليون شخص يف عام2010 م ، ويزيد هذا األمر من صعوبة مهمة 
2015 م ، وخاصًة يف ظل ارتفاع  240 مليوًن حبلول عام  ختفيض عدد من يعانون نقص التغذية إىل 
أسعار األغذية، واألوضاع املناخية واالقتصادية املتغرية)2(. وتشري تقارير األمم املتحدة حول األمن الغذائي 
% يف أسعار املواد الغذائية األساسية، يضيف حوالي 16 مليونًا إىل قائمة  إىل ان كل ارتفاع بنسبة 1 
2025م فإن عدد سكان العامل الذين سيعانون اجملاعة  املتضّررين من اجملاعة ، وهذا يعين أنه يف عام 

سوف يصل إىل 1.2 مليار نسمة. 

ويتصدر قائمة األهداف اإلمنائية لأللفية اليت وضعتها األمم املتحدة للقرن احلادي والعشرين خفض نسبة 
اجلوعى يف العامل مبقدار النصف حبلول عام  2015 م، وحتى لو حتقق هذا اهلدف اإلمنائي لأللفية حبلول 

1  ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل : منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
 » حتسني األمن الغذائي يف البلدان العربية« ، يناير 2009م.

2  عمر عبد اهلل كامل )دكتور( ، »برامج اإلصالح االقتصادي يف الدول العربية- االجيابيات والسلبيات مقارنة بالتجارب العاملية« ، الندوة العربية 
حول التجارة واالستثمار، جامعة الدول العربية ، مايو 1997م.
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عام 2015 م سيكون هناك قرابة 600 مليون شخص يف البلدان النامية يعانون من نقص التغذية، ولن 
يكون مقبواًل بأي حال من األحوال وجود 600 مليون شخص يعانون ويالت اجلوع يوميا)1(.

وميكن مالحظة اجلوع يف الوطن العربي من معدالت سوء التغذية ونقص الوزن بني األطفال املواليد، 
ومن املؤكد أنها معاناة ليس سببها يف معظم األحيان -إن مل يكن مجيعها- الفقر أو نقص املوارد ألن 
الدول اليت تشري إحصاءاتها الرمسية إىل سوء التغذية ونقص وزن األطفال ليست دوال فقرية  أو األقل منوًا. 
ويرجع تزايد ظاهرة اجلوع يف الوطن العربي، خاصة يف البلدان غري النفطية  ، نتيجة للتدهور البيئي 
2.87 مليون كم2 ، أي ُمخس املساحة اإلمجالية  وانتشار اجلفاف والتصحر ، والذي  أصبح يهدد حنو 
لألراضي العربية؛ مما أدى إىل تقهقر القدرات اإلنتاجية لألراضي الزراعية . هذا فضاًل عن ازدياد عدد 
واستهالكه،  الطعام  إنتاج  بني  الفجوة  وزيادة  الواحد،  للفرد  االستهالك  معدالت  وارتفاع  السكان 

وزيادة االعتماد على استرياد الطعام.

ويوضح جدول رقم )2-3( مؤشرات اجلوع يف الوطن العربي والدول النامية، ومنه يتبني ما يلي:

•أن عدد ناقصي التغذية يف الدول النامية بصفة عامة يف تزايد ، ولكن بنسبة منخفضة . 	
•هناك ثبات يف عدد ناقصي التغذية يف كل من األردن وموريتانيا ، بينما هناك اخنفاض يف أعداد  	
ناقصى التغذية يف كل من الكويت والسودان، حيث اخنفض عدد ناقصي التغذية من حوالي 
0.4 ، 10.8 مليون شخص يف متوسط الفرتة 1990-1992م إىل 0.1 ، 8.8 مليون شخص كمتوسط 

للفرتة 2006-2008م لكل من الدولتني السابقتني على الرتتيب.
•ارتفاع نسبة من يعانون نقص التغذية إىل إمجالي عدد السكان يف غالبية الدول العربية، إاّل أن  	
هذه النسبة تتسم بالثبات عرب العقدين اآلخريين وبصفة خاصة يف كل من مصر وليبيا وتونس 

واليمن.
• هناك حتسن ملحوظ يف اخنفاض نسبة من يعانون من نقص التغذية إلمجالي عدد السكان يف  	
كل من جيبوتي وموريتانيا والسودان من حنو )60 %(، )12 %(، )39 %( يف متوسط الفرتة 1990-
السابقة  الدول  من  2006-2008م لكل  الفرتة  %( يف متوسط   22(  ،)%  7(  ،)%  28( 1992م إىل 
على الرتتيب، وعلى الرغم من ذلك تظل هذه النسب مرتفعة يف هذه الدول نظرا لتأثرها باألوضاع 
التغذوية فيها سلباًً إما بارتفاع األسعار أو بالكوارث الطبيعية أو بالصراعات وعدم االستقرار 
السياسى ، ويؤكد ذلك أن هذه الدول- باإلضافة إىل اليمن- تأتى يف املراتب األوىل من حيث مؤشر 

الفقر على مستوى الدول العربية. 

1  املنظمة العربية للتنمية الزراعية » أوضاع األمن الغذائي العربي« ، 2010م.
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م  • يعترب خفض نسبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبعدل الثلث ما بني عامي 1990م ، 2015	
)2-3( اجتاه نسبة  العربية. ويتبني من اجلدول رقم  الدول  الثالثة يف  التنموية لأللفية  أحد األهداف 
السن حنو االخنفاض  الوزن إىل إمجالي عدد األطفال يف هذه  ناقصي  األطفال دون سن اخلامسة 
يف الدول العربية ،باستثناء جيبوتي وليبيا واملغرب ، وكان هذا االخنفاض بدرجة أكرب يف كٍل 
من: األردن، والكويت، وعمان، السعودية، وتونس ، وذلك ما بني متوسط الفرتتني 1988-1992م  
الفرتة  يف   )%  8.5(  ،)%  11.2(  ،)%  21.4(  ،)%  6.1(  ،)%  4.8 حنو)  بلغت  حيث  2004-2009م، 
على  السابقة  الدول  من  لكل   )%  3.3(  ،)%  5.3(  ،)%  8.6(  ،)%  1.7(،)%  1.9( وحنو  األوىل، 
الرتتيب، وقد ترتب على هذا التحسن اخنفاض يف نسبة وفيات األطفال يف هذه الفئة العمرية يف 
 ، ناحية  الدول من  الصحة يف هذه  برامج  استثناء، ويرجع ذلك إىل حتسن  العربية بال  الدول  مجيع 
، والذي مت استخدامه لتحسني قطاع الصحة ،  العربي  العون االمنائي  واستفادة بعضها من برنامج 

وخاصة يف دول لبنان وعمان واليمن.
الرغم من حتسن مؤشر اجلوع يف كل من جيبوتي وموريتانيا والسودان واليمن ما بني عام  •على  	
1990م و 2011م ، إاّل أنها تبقى أكثر الدول معاناة من ظاهرة اجلوع يف الوطن العربي، بينما أقلها 

األردن ولبنان وليبيا والسعودية وتونس.

9 تفاقم حدة الفقر يف الريف:   -  2
ميثل الفقر يف البلدان العربية ظاهرة ريفية يف املقام األول. ويعيش ربع سكان اإلقليم  حتت خط الفقر 
الوطين، فيما يقيم حنو )76 %( )1( من هؤالء الفقراء يف املناطق الريفية. ويتمثل اهلدف األمسى لتمويل 
برامج التنمية الزراعية يف متكني فقراء الريف من التغلب على الفقر ، وذلك بتقديم القروض واملنح 
هلذه الربامج  ، واليت تستهدف القضاء على الفقر من خالل إنشاء شراكات مع احلكومات والوكاالت 

متعددة األطراف واجلهات املاحنة واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات احمللية واإلقليمية.

ويساهم ارتفاع أسعار الغذاء يف زيادة انتشار وحدة الفقر، حيث يعترب فقراء الريف األكثر تأثرًا بارتفاع 
ارتفاع  أدى  مثاًل  املغرب  ففي  األغذية،  على  الدخل  من   )%  65-35( حنو  ينفقون  حيث  الغذاء،  أسعار 
%(. ويف جيبوتي أدت الزيادة يف مؤشر  %( إىل زيادة معدالت الفقر بـنحو ) 4  أسعار الغذاء بنسبة )14 
%(. كما يؤدي تركز  %( إىل ارتفاع معدالت الفقر بـحوالي )14  أسعار استهالك الغذاء بنسبة )21 
السكان بصورة كبرية نسبيًا حول خط الفقر إىل جعل الفقراء أكثر حساسية للزيادة الضئيلة يف 

تكلفة املعيشة .

ومع تراجع حجم املساعدات الرمسية للدول األقل منوًا ، أدت األزمة االقتصادية إىل تباطؤ عملية احلد من 
الفقر حول العامل . ومبا أن الدول الفقرية ، ومنها كثري من الدول العربية تعتمد بشكل رئيسي على  
تصدير املواد األولية واخلام والسلع املصنعة يف توفري املوارد املالية ، فإن تراجع حجم الطلب العاملي على 

مثل هذه السلع يؤثر بشكل كبري على العوائد املالية فيها. 

وتتمثل املالمح العامة لظاهرة الفقر الريفي  يف الوطن العربي فيما يلي: 
- أغلب الفقراء من ذوي احليازات الصغرية واملعدمني من غري احلائزين والعمال الزراعيني املؤقتني .

األسر  نسب  ارتفاع   ، العمل  عن  والعاطلني  واألميني  املدارس  من  املتسربني  صفوف  يف  الفقر  تفشي   -
الفقرية اليت تعوهلا النساء .

- يقل الفقر يف املناطق الزراعية املروية ويزداد يف املناطق النائية واحلدية واملتدهورة بيئيًا .      

1  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، »حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل- كيف يؤثر تقلب األسعار الدولية على االقتصاديات احمللية واألمن 
الغذائي«، روما 2011م.
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- يصل الفقر أعلى مستوياته يف املناطق األكثر بعدًا عن العواصم واملدن الكربى . 
أما الظواهر املرتبطة بالفقر الريفي يف الدول العربية فتتمثل يف اآلتي : 

-   ضعف قاعدة املوارد الطبيعية وتدهورها. 
-   التقلبات املناخية املتكررة . 

-   التدني النسيب لقيمة الناتج احمللي الزراعي.
-   التدني النسيب لدخل املرأة الريفية . 

-   هشاشة أوضاع األمن الغذائي. 
-   ضعف اخلدمات العامة.

-   ضعف منهجيات وآليات التصدي للظواهر املرتبطة بالفقر يف الريف العربي .
إمكانات  من  يقلل  القريب   املستقبل  يف  استمراره  وتوقع  املاضية  الفرتة  يف  الغذاء  أسعار  ارتفاع  إن 
ختفيف حدة الفقر يف العامل العربي، والذي يعتمد على الواردات الغذائية يف سد عجز اإلنتاج عن الوفاء 
باالستهالك. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي املنشورة حول فقر الدخل يف سبع دول عربية باالستناد إىل 
%( من السكان يف األردن وتونس،  خطوط الفقر الوطنية، فإن آخر األرقام تشري إىل أن الفقر يطال )10 
%( يف موريتانيا.  ويوضح اجلدول رقم  %( يف اليمن ، و) 60  %( من اجلزائر ومصر واملغرب ، و )40  و)20 
%( يف جيبوتي. وأن نسبة الفقر يف  %( يف تونس و)39  )2-4( أن نسبة الفقر يف احلضر ترتواح بني )2 
الريف ترتاوح بني ) 8 %( يف تونس و)85 %( يف السودان. كما ترتاوح نسبة الفقراء يف املناطق الريفية 

%( يف اليمن. %( يف األردن و )84  بني )29 

جدول رقم )2-4(: توزيع الفقر يف ريف وحضر الدول العربية

النسبة املئوية لفقراء البيان
املناطق احلضرية

النسبة املئوية 
للريفيني الفقراء

النسبة املئوية للفقراء 
املقيمني يف  املناطق الريفية

214084اليمن
398331جيبوتي

102778مصر
278581السودان

215567غزة
121929األردن
81562سوريا

101552اجلزائر
305078موريتانيا

51568املغرب
2875تونس

        املصدر: البنك الدولي )2008م(، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، ومنظمة األغذية والزراعة – األمم املتحدة )2007م(.

وبناًء على البيانات املتوفرة حول مؤشرات الفقر   واستنادًا إىل خطوط الفقر الوطنية، ميكن تصنيف 
الدول العربية إىل ثالث جمموعات حسب نسبة عدد الفقراء إىل إمجالي السكان .تضم اجملموعة األوىل  
%(، وتشمل اليمن وموريتانيا وفلسطني والصومال والسودان  الدول اليت تفوق فيها مستويات الفقر )40 
 )% وجيبوتي وجزر القمر .وتتكون اجملموعة الثانية من الدول اليت ترتاوح فيها معدالت الفقر بني  )10 
و) 25 %(، وتضم األردن والبحرين وسوريا والعراق ومصر . وتضم اجملموعة الثالثة الدول اليت تقل فيها 
نسبة الفقر عن ) 10%(، وتشمل تونس واجلزائر واملغرب ولبنان باإلضافة إىل بقية دول جملس التعاون 

اخلليجي.
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الزراعي يف الدول العربية: التنموية للقطاع  الرئيسية واملؤشرات  3. املعامل 

3-1 متهيد:
مر االقتصاد العربي منذ عقدين وحتى اآلن مبراحل تنموية خمتلفة تباينت فيما بينها وفقًا للنهج  املتبع 
فيما يتعلق  املراحل  تلك  اختلفت  وقد   . دولة  ، ويف كل  االقتصاد يف كل مرحلة  وإدارة  أسلوب  يف 
التفاعالت  وألن   ، جهة  من  ذاته  الزراعي  القطاع  طبيعة  بسبب  إجيابًا  أو  سلبًا  الزراعي  القطاع  بتطور 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية املتداخلة قد أثرت على إجنازات الزراعة خالل تلك املرحلة الزمنية 

املتباينة لكل دولة من جهة أخرى . 

إن مؤشرات قصور التنمية الزراعية يف الوطن العربي متعددة ومتنوعة، فتطور مساحات األراضي املزروعة 
خالل العقدين األخريين، وذلك نتيجة للتباطؤ النسيب يف التوسع باستصالح  كان بطيئًا نسبيًا 
واستزراع أراٍض جديدة من جهة، ولتآكل بعض أجود األراضي املزروعة وضياعها بفعل عوامل متعددة 
أهمها التوسع العمراني العشوائي  . فلقد ازدادت املساحات املزروعة يف الدول العربية من حنو 59 مليون 
هكتار يف عام 1990 م إىل حوالي 71.4مليون هكتار يف عام 2010 م ، أي مبعدل زيادة تقدر بنحو 
%( ، وترتب على ذلك اخنفاض متوسط نصيب  %(، مقابل منو سكاني سنوي بلغ حوالي )2.4   1.21(
الفرد من األرض املزروعة ، و يكشف هذا املؤشر عن أحد  أهم أسباب العجز الغذائي العربي . ويعترب 
منط الزراعة املنتشر يف معظم الدول العربية العامل املباشر وراء تباين متوسط الغلة يف الزراعة املطرية 
يف أساليب الزراعة والعوامل املناخية، والبنى التحتية املتاحة، ومدى كفاءة  ، نظرًا للتفاوت  واملروية 

وقدرة املزارع على استخدام احلزم التكنولوجية احلديثة.

وتعترب إنتاجية العمل الزراعي يف الدول العربية ضعيفة باملقارنة مع الدول املتقدمة، ويرتبط اتساع هذا 
%( يف احلبــوب وحـــوالي  التباين واحنساره بنوعية احملصول، إذ متثل تلك اإلنتاجية حــــوالي )18 
)16 %( يف اخلضر وحوالي )20 %( يف الفاكهة وحوالي )60%( يف الدرنيات .ويرجع سبب ذلك إىل تأثري 
العوامل املناخية والطبيعية غري املواتية، والضعف النسيب لالستثمار يف القطاع الزراعي، وما يرتتب 
عليه من ضعف يف البنى األساسية وحمدودية استخدام التقنيات الزراعية احلديثة . ومن جانب آخر، 
تعترب إنتاجية األراضي الزراعية يف الدول العربية ضعيفة باملقارنة مع الدول النامية يف بعض احملاصيل 
الزراعية اإلسرتاتيجية كاحلبوب، وهي اجملموعة األكثر أهمية من حيث املساحة احملصولية ، أو من 

حيث أهميتها االقتصادية والغذائية.

وتتطلب مواجهة معوقات ضعف أداء اإلنتاج الزراعي تطوير وتبين إسرتاتيجية تنموية زراعية إنتاجية 
ردة، عادلة اجتماعيًا، متجددة  على التخطيط املرن الفعال، وعلى تنمية بشرية مطَّ عربية تعتمد 
تقنيًا، وحريصة بيئيًا .كما ينبغي أن تركز هذه اإلسرتاتيجية على محاية املوارد املتاحة واستغالل 
واالستفادة من منجزات التقنية احليوية يف  املهدور منها وضمان ترشيد استغالهلا وحسن توظيفها، 
جمال استنباط األصناف ذات اإلنتاجية العالية اليت تتواءم مع الظروف املناخية والبيئية للدول العربية ، 

واحملافظة على املوارد املائية وتنميتها ورفع كفاءة استغالهلا.
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2 املعامل الرئيسية للقطاع الزراعي يف الدول العربية :  -  3

1 بدائية منط الزراعة:  -  2  -  3
تتميز الزراعة يف غالبية الدول الزراعية الرئيسة بكونها زراعة بدائية، تعتمد على التغريات املومسية، 
الوسائل  استخدام  مستويات  وضعف  القدمية،  البسيطة  اآلالت  باستعمال  املصحوب  الفردي  واجلهد 

احلديثة يف اإلنتاج كامليكنة الزراعية واألمسدة الكيميائية وعالج الرتبة.

%(  من إمجالي مساحة  الوطن العربي  )14  ومتثل مساحة األراضي الزراعية يف الوطن العربي حنو )5.1 
مليون كيلو مرت مربع( . ويرجع اخنفاض هذه املساحة إىل وجود مساحات كبرية من األراضي اجلافة 
معظم  وتعتمد  التبخر.  معدالت  ارتفاع  وأيضًا   ، األمطار  سقوط  انتظام  لعدم  باإلضافة   ، اجلافة  وشبه 
األراضي الزراعية يف الوطن العربي على مياه األمطار ) زراعة مطرية( . أما املساحة اليت تعتمد على الري 
%( من مساحة األراضي الزراعية العربية ، ويرتتب على ذلك تذبذب  )الزراعة املروية( فال تزيد على )20 
الدخل  واستقرار  ثبات  ، عدم  الزراعية  األراضي  ، وضآلة مساحة  األمطار  تذبذب  الزراعي بسبب  اإلنتاج 

الزراعي .

وتتمثل أمناط الزراعة العربية يف اآلتي:

•زراعة بدائية : وهي توجد حيث تسود حرفة الرعي ، ويقتصر اإلنتاج على سد حاجة املنتج ، وتزرع  	
، ونادرًا ما تستخدم آالت زراعية متطورة. كما يف مناطق  األرض مرة واحدة كل سنة أو سنتني 

البدو يف السودان والعراق وسوريا ودول املغرب العربي. 
•زراعة واسعة: وتتميز بكرب مساحة املزرعة ، وقلة استخدام األيدي العاملة واستخدام اآلالت املتطورة  	
العراق  . كما يف مناطق زراعة القمح والشعري يف املغرب ، وهضبة الشطوط يف اجلزائر ، ومشال 

وسوريا.   
•زراعة كثيفة : وهي تتميز بصغر مساحة املزرعة نسبيا ، وكثرة استخدام األيدي العاملة، واستخدام  	
أساليب اإلنتاج البسيطة . كما يف مناطق زراعة القطن واألرز يف مصر والسودان ، ومناطق زراعة 

الكروم والزيتون يف املغرب العربي ، وغور األردن.
•زراعة خمتلطة: ويتميز هذا النوع بأنه ينتج املزارعون فيه حماصيل متنوعة ، كما يربون احليوانات  	
دولة   ، وعمان  اليمن  مرتفعات   ، دمشق  غوطة   ، النيل  دلتا  يف:  النوع  هذا  وينتشر  الدخل.  لزيادة 

اإلمارات.

يف ضوء ما سبق ، يعترب التحول بنمط الزراعة السائد  يف الوطن العربي ـ   وهو خليط من الزراعة التقليدية 
إحداث تنمية  الزجاجة من أجل  املتسارعة مبثابة عنق  التنمية الزراعية  ـ  إىل منط  والزراعة احلديثة  
زراعية مستدامة ، ومن ثم حتقيق األمن الغذائي للوطن العربي ، وهذا التحول ليس باألمر املستحيل، وإمنا 
حيتاج إىل إسرتاتيجية طويلة املدى ، وهي متاحة ومعتمدة يف القمة العربية اليت عقدت يف الرياض عام 

2007م.
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3-2-2 ندرة أو حمدودية املوارد:
تتسم املوارد املائية يف املنطقة العربية بالندرة ، سواء بصورة مطلقة من حيث تدني متوسط نصيب وحدة 
املساحة، أو نصيب الفرد من املياه، أو بصورة نسبية مقارنة باملناطق األخرى من العامل . كما تتسم بسوء 
توزيعها جغرافيًا وصعوبة استغالل املتاح منها يف كثري من املناطق، وفضاًل عن ذلك تتفاقم هذه الندرة 
على كافة املستويات مبرور الزمن . ويف حني تعادل مساحة الوطن العربي  )10.8 %( من مساحة اليابسة، 
%( فقط من إمجالي  %( من إمجالي سكان العامل، فإنه حيتوي على )0.7  ويعادل عدد سكانه )4.9 
%( فقط من إمجالي أمطار اليابسة . ويرتتب على ذلك  املياه السطحية اجلارية يف العامل، ويتلقى )2.1 
أن متوسط نصيب اهلكتار الواحد من املياه السطحية اجلارية يف الوطن العربي مقارنًا بنظرائه على 
املستوى العاملي يبلغ 15:1 ، ومن حيث متوسط اهلطول املطري السنوي تبلغ هذه النسبة 1 : 5  يضاف إىل 

ذلك أن شطرًا ال بأس به من املوارد املائية املتاحة يتعرض إما للفقد أو لتدهور النوعية ألسباب عديدة.

األمطار، واملياه السطحية،  وهناك مخسة مصادر للمياه يف الوطن العربي، ثالثة منها تقليدية وهي 
واملياه اجلوفية . واثنان غري تقليديني هما مياه التحلية، ومياه التنقية ) إعادة االستخدام( . وباستثناء 
األمطار، يبلغ إمجالي املوارد املائية العربية يف الوضع الراهن 257.5 مليار مرت مكعب ، تشمل موارد 
تقليدية قدرها  245.6 مليار مرت مكعب بنسبة  )95.4 %(، وموارد غري تقليدية قدرها 11.9 مليار مرت 
%( من إمجالي املوارد املائية. وتشكل املوارد املائية السطحية الشطر األكرب من  مكعب ، تعادل )4.6 
إمجالي املوارد املائية،إذ تقدر بنحو 209.2 مليار مرت مكعب متثل )81.2 %( من اإلمجالي، ومتثل املياه 
%( . أما بالنسبة للموارد غري التقليدية فتمثل كاًل من موارد إعادة االستخدام وموارد  اجلوفية )14.1 
املائية يف الوطن العربي. وعلى املستوى  %( على الرتتيب من إمجالي املوارد   0.8(  ،)%  3.8( التحلية 
%( من إمجالي املوارد املائية، بينما يستحوذ إقليم  اإلقليمي، يستحوذ اإلقليم األوسط على حنو  )40 
%( على التوالي   6( ،)%  23( ،)% املشرق، وإقليم املغرب العربي، وإقليم شبه اجلزيرة العربية بنسب )31 

من إمجالي املوارد املائية العربية. 

ويف ضوء هذه التقديرات ، يقل متوسط نصيب الفرد من املوارد املائية على مستوى الوطن العربي عن 
خط الفقر املائي احملدد عامليا بنحو 1000مرٍت مكعٍب سنويًا، ومع ذلك فإنه يزيد عنه يف عدد قليل من 
الدول العربية وهي : سوريا والعراق ولبنان والصومال واملغرب وموريتانيا ويقل عن 500 مرت مكعب يف 
دول كاألردن وفلسطني وجيبوتي وتونس ودول شبه اجلزيرة العربية باستثناء سلطنة عمان، ويرتاوح 

بني 500 - 1000مرت مكعب يف بقية الدول العربية.

يوجد تباين واضح يف توزيع املوارد املائية املتاحة بني األقطار العربية، فبينما  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر 
تشكل املوارد املائية السطحية اجلزء األكرب من املوارد املائية بالنسبة لكل من إقاليم املشرق العربي 
واألوسط واملغرب العربي، فإنها ال تشكل نفس الدرجة من األهمية بالنسبة إلقليم شبه اجلزيرة العربية   
الذي يعتمد بشكل رئيسي على املوارد املائية اجلوفية إىل جانب التحلية ،إذ يستحوذ هذا اإلقليم على 
الناجتة عن التحلية يف الوطن العربي. ويف حني تعترب إعادة  من مجلة املوارد املائية   )%  82.7( حنو  
ال سيما يف سوريا  املشرق العربي واإلقليم األوسط،  االستخدام مصدرًا مهمًا للموارد املائية يف إقليم 

والعراق، وإنها تعترب مصدرًا هامشيًا بالنسبة لإلقليمني اآلخرين.
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التقين: التخلف   3-2-3
يعترب املستوى التقين للزراعة العربية متواضعًا، فعلى الرغم مما حتقق من إجناز يف جماالت التطوير 
التقين للزراعة العربية، إاّل أنه كان حمدودا يف القدر واألثر التنموي ، وذلك مبا ميكن حتقيقه، وقد 
كانت العلة دائما تكمن يف ضعف أداء املثلث املناط بهذا التطوير سواء كانت من مؤسسات البحث 
أواإلرشاد أو التمويل الزراعي، هذا إىل جانب شبه غياب ملؤسسات صغار الزراع، األمر الذي يعين أن املدخل 
العاملة يف  النجاح يف إصالح املؤسسات  احلقيقى إلحراز تقدم ملموس يف هذا املضمار ينبع عادة من 
واملتواصل  املكثف  التدريب  أوهلا   ، رئيسية  جوانب  ثالثة  اإلصالح  هذا  ويتضمن  الزراعي،  القطاع 
للعاملني وإتاحة فرص االحتكاك والتفاعل اخلارجي هلم، أما ثانيها فيتمثل يف وضع خطط وإجراءات 
ونظم عمل واقعية تتسم بدرجة عالية من املرونة والتناسق فيما بينها، وأن تتم متابعتها وتطويرها أواًل 
بأول، أما ثالثها فيتمثل يف ختصيص االعتمادات املالية الكفيلة بتحقيق األهداف املرجوة وبواقعية)1(.

هذا ويقدر متوسط استخدام امليكنة الزراعية يف الدول العربية يف عام2010 م بنحو 9 جرارات لكل 
1000 هكتار مزروع ، بينما يبلغ حنو 19 جرارًا على املستوى العاملي . كما أن متوسط الكميات 
املستخدمة من األمسدة  يف الدول العربية  منخفض )53كجم/ هكتار(  باملقارنة  باملتوسط   العاملي 
)94 كجم/ هكتار( . وجتدر اإلشارة إىل التفاوت يف الكميات املستخدمة من األمسدة الكيمائية 
بني الدول العربية ، حيث يبلغ املعدل )368(،)314( ، )292( كجم/ هكتار يف مصر واألردن وسلطنة 
عمان على التوالي . وهو أعلى بكثري من املتوسط العاملي ، بينما ينخفض إىل أقل من )10 كجم/ 

هكتار( يف كِل من السودان واليمن وقطر والصومال.
%( من املساحات املزروعة، هذا  وعلى صعيد آخر ، ال يغطي استخدام التقاوي والبذور احملسنة سوى )30 
إىل جانب اخنفاض معدالت استخدام أساليب الوقاية واملكافحة احليوية،والرعاية البيطرية، وشيوع 
التقليدية للقطعان احليوانية، وبدائية أساليب الصيد واالستزراع السمكي يف غالبية  نظم الرتبية 
من   )%  25( حوالي  احلصاد  بعد  ما  فاقد  ميثل  حيث  احلصاد،  بعد  ما  معامالت  لضعف  إضافة  الدول، 
اإلنتاج، فضاًل عن حمدودية استخدام األساليب املتطورة للخدمات التسويقية. ولقد انعكس ذلك سلبا 

على مستوى اإلنتاجية اهلكتارية وإنتاجية الوحدة احليوانية وحصيلة الصيد من املصادر املختلفة.

بأن تطوير إنتاج احملاصيل الزراعية يف الدول العربية يواجه العديد من  القول  ميكن  وبصفة عامة 
املعوقات ، لعل من أهمها  نقص البذور والتقاوي احملسنة، وارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج مبا فيها 
الدول ذات  أسعار البذور احملسنة واألمسدة الكيماوية وامليكنة الزراعية، وضعف االستثمارات يف 
اإلمكانات املوردية، وضعف موازنات البحث العلمي الزراعي يف معظم الدول العربية .هذا، باإلضافة 
إىل تأثريات الظروف املناخية غري املالئمة ، كاليت تأثرت بها أجزاء واسعة من املساحات املزروعة بالدول 

العربية يف املومسني الزراعيني السابقني ملوسم 2010/2009م.

3-2-4 االختالالت املؤسسية:
املؤسسات اخلدمية املساندة، شاملة جماالت  العربية تواضع دور  للزراعة  البنية املؤسسية  توضح معامل 
واخلدمات  الزراعي،  واالئتمان  التمويل  التكنولوجيا،  ونقل  الزراعي  واإلرشاد  العلمية،  البحوث 
البيطرية، واإلحصاء واملعلومات، واملعامل واملختربات، واحلجر الزراعي، والتأمني الزراعي وأنظمة الرقابة 
على اجلودة وغريها. وإضافة إىل األوضاع املؤسسية املوردية والفنية، تعاني الزراعة العربية من قصور دور 
مؤسسات املزارعني، وخباصة صغار الزراع، شاملة مؤسسات اجملتمع املدني. وضعف أو غياب املؤسسات 

اليت تعين بتنمية دور القطاع اخلاص يف التنمية الزراعية.

منظمة األغذية والزراعة لالمم املتحدة ، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  » حتسني األمن الغذائي يف البلدان العربية« ، مرجع سابق.  1
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يف  تتمثل  الزراعيني  للمنتجني  األساسية  القاعدة  أن  على  الزراعية  واإلحصاءات  املعلومات  وتؤكد 
صغار ومتوسطي املزارعني، حيث تشكل احليازات الزراعية الصغرية واملتوسطة أكثر من )75 %( مما 
يستثمر يف الوطن العربي من أراٍض زراعية. ثم جاءت سياسات اإلصالح االقتصادى والتعديل اهليكلي 
لتضفي بعدا آخرًا ملا تعانيه الزراعة من اختالل مؤسسي ، حيث تقلصت األدوار اليت كانت تؤديها ولو 
بكفاءة حمدودة  مثل التعاونيات الزراعية، وتركت صغار ومتوسطي الزراع يف مواجهة حقيقية مع 
كما  الزراعية.  أنشطتهم  نواتج  تصريف  يف  أو  إنتاجهم  مستلزمات  توفري  يف  سواء   ، األسواق  تقلبات 

تضاعفت فوائد القروض الزراعية يف العديد من الدول الزراعية. 

أما اإلرشاد الزراعي، والذي ما زالت األقطار العربية تؤكد حرصها على اإِلشراف عليه اقتناعا منها بأنه 
إىل جانب أجهزة البحث الزراعي يعد أداة التغيري األساسية، فإنه يعاني هو اآلخر يف العديد من األقطار 
وبالتالي  الزراعي،  البحث  مبؤسسات  صلته  تضعف  حيث  األداء،  معدالت  يف  واضح  تدني  من  العربية 
تضعف مصادر إمداده باملعرفة اجلديدة يف احلقل الزراعي، وينعكس ذلك على أداء املرشدين الذين 
يعملون أيضًا يف ظروف غري مالئمة وال تتوافر هلم اإلمكانيات اليت تيسر هلم أداء واجباتهم بكفاءة. 
اإلرشادية  األجهزة  وبني  ناحية  من  الزراعيني  واملنتجني  اإلرشاد  أجهزة  بني  اتصال  عدم  حيدث  هنا  ومن 

ومؤسسات البحث الزراعي من ناحية أخرى. 

وتقع على عاتق مؤسسات البحث الزراعي مهام تقديم احللول العملية ملا تعانيه الزراعة من مشاكل، 
وانتقاء األمناط التكنولوجية األجدى أثرًا واألكثر رقيًا ومالءمة للبيئات الزراعية واملوازنات البحثية، 
الواحدة،  الدولة  يف  حتى  الزراعي  البحث  أجهزة  وحدات  بني  األداء  يف  التنسيق  ضعف  جانب  إىل  هذا 
وكذلك فيما بينها وبني أجهزة اإلرشاد الزراعي ، األمر الذي أضعف دور هذه املؤسسات يف وضع احللول 

املالئمة ملشاكل التطبيق احلقلي)1(.

الزراعي يف الوطن العربي: التنموية للقطاع  3-3 املؤشرات 

3-3-1 املؤشرات االقتصادية:

يعرض اجلدول رقم )2-5( أهم املؤشرات االقتصادية للتنمية الزراعية يف الوطن العربي مقارنة بنظرياتها 
من    والثالثة   ، )2000-2002م(  من   والثانية    ، )1990-1992م(   من   األوىل  فرتات،  ثالث  خالل  العاملية 

)2008-2010م(، وفيما يلي ما ميكن استخالصه من نتائج :

أغسطس   ، 2005-2025م«  للعقدين  العربية  املستدامة  الزراعية  التنمية  إلسرتاتيجية  الرئيسية  »التوجهات  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة    1
2007م.
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جدول رقم )2-5(: تطور بعض املؤشرات االقتصادية اخلاصة بالتنمية الزراعية يف الوطن 
العربي ومقارنتها باملؤشرات العاملية خالل الفرتة )1990-2010م(

العاملالوطن العربيالبيان / السنوات

املؤشر
1990-
1992

2000-
2002

2008-
2010

1990-
1992

2000-
2002

2008-
2010

443.8720.11821.5231543253060839الناتج احمللي اإلمجالي )مليار دوالر(
الناتج الزراعي اإلمجالي )مليار 

56.980.7108.4146414542823دوالر(
الناتج الزراعي)نسبة من الناتج 

12.811.26.06.34.54.6اإلمجالي(
متوسط نصيب الفرد من الناتج 

194324745262207425145491احمللي اإلمجالي )دوالر(
متوسط نصيب الفرد من الناتج 

249277313481445839الزراعي )دوالر(
القيمة املضافة يف قطاع الزراعة 
حبسب العامل  )باألسعار الثابتة 

للدوالر األمريكي يف عام 
1703209025377959201054)2000م(

القيمة املضافة يف قطاع الزراعة 
11.79.17.75.13.52.9)%( من إمجالي الناتج احمللي

واردات املواد اخلام الزراعية )%( من 
2.281.691.193.001.931.33واردات السلع

صادرات املواد اخلام الزراعية )%( 
0.540.380.152.821.761.58من صادرات السلع

http://data.albankaldawli.org/topic/agriculture	and	rural	development :المصدر

أ- الناتج الزراعي العربي:
بلغ متوسط قيمة الناتج الزراعي العربي حنو 80.7 ، 108.4	  مليار دوالر يف الفرتتني الثانية والثالثة، 
الناتج  الزيادة يف  %( مقارنة بالفرتة األوىل. وترجع   90.5(  ،  )%  41.8( وبنسبة زيادة تقدر بنحو 
السنوات  يف  الزراعية  العربية  الدول  من  عدد  يف  الزراعي  اإلنتاج  يف  التحسن  إىل  العربي  الزراعي 
األخرية مثل: مصر واملغرب والسودان واجلزائر وسوريا ، واليت يشكل ناجتها الزراعي كمجموعة 
%( من إمجالي الناتج الزراعي العربي. وعلى الرغم من هذه الزيادة إاّل أّن هناك تناقصًا  حوالي )71 
هذا  تناقص  حيث   ، اإلمجالي  احمللي  الناتج  قيمة  يف  الزراعي  للقطاع  النسيب  اإلسهام  يف  مستمرًا 
%( للفرتتني الثانية والثالثة.   6.0( ،)% %( كمتوسط للفرتة األوىل إىل )11.2  اإلسهام من )12.8 
ويرجع ذلك إىل أن معدل منو الناتج الزراعي العربي كان أقل من معدل منو الناتج اإلمجالي العربي 

يف القطاعات االقتصادية األخرى.
	 ترتب على هذا االخنفاض ارتفاع أسعار السلع واخلدمات، واخنفاض فرص العمل يف جمال الزراعة، 
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واخنفاض الطاقة االدخارية لتمويل االستثمارات الزراعية للحفاظ على الطاقات اإلنتاجية الزراعية 
التنمية واستقرارها  لدفع عجلة  الالزمة  اإلنتاجية اجلديدة  الطاقات  القائمة، فضاًل عن اخنفاض 

واستمرارها.
	 اخنفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي العربي مقارنة مبثيله العاملي خالل فرتات الدراسة، 
حيث بلغ على سبيل املثال حنو 313 دوالر يف الوطن العربي ، وحنو 839 دوالر يف العامل خالل الفرتة 

)2008-2010م(. 

ب- القيمة املضافة:
1.7	  ألف  يتجه متوسط القيمة املضافة للعامل يف قطاع الزراعة العربي)1( حنو االرتفاع من حوالي 
دوالر يف الفرتة األوىل إىل 2.5 ألف دوالر يف الفرتة الثالثة . ويرتفع هذا املؤشر مقارنة مبثيله على 
والثالثة  الفرتتني األوىل  ألف دوالر أمريكي خالل   1.05  ،  0.79 بلغ حوالي  العامل، والذي  مستوى 

على التوالي. 
	 يتجه متوسط القيمة املضافة يف قطاع الزراعة كنسبة من إمجالي الناتج احمللي يف الوطن العربي  
%( خالل فرتات الدراسة الثالث، ويرجع  %(، ثم إىل )7.7  %(، إىل )9.1  حنو االخنفاض من )11.7 
ذلك إىل أسباب عديدة ومتنوعة ، منها حمدودية التوسع يف املساحة األرضية املنزرعة إىل جانب صغر 
معدالت النمو يف إنتاجية املوارد الزراعية املستغلة ، مما أدى إىل تناقص الوزن النسيب لالستثمارات 
املوجهة للنشاط الزراعي يف إمجالي االستثمارات القومية، والذي ُترجم يف النهاية يف اخنفاض نسبة 

القيمة املضافة يف قطاع الزراعة من إمجالي الناتج احمللي يف الوطن العربي خالل فرتات الدراسة.

ج– الواردات والصادرات الزراعية:
( يف الفرتة  بلغت قيمة واردات املواد اخلام الزراعية كنسبة من واردات السلع الزراعية حنو ) 2.28 %	 
األوىل تراجعت إىل )1.69 %(، )1.19 %( يف الفرتتني الثانية والثالثة ، وتعترب هذه النسب منخفضة 
%( خالل فرتات   1.33( ، )%  1.9( ، )% مقارنة مبثيلتها على مستوى العامل  ، واليت بلغت حوالي )3 

الدراسة على التوالي. 
حنو    الزراعية   السلع  صادرات   من  كنسبة  الزراعية  اخلام  املواد  صادرات  قيمة  بلغت  املقابل  	 يف 
%( يف الفرتتني الثانية والثالثة ، وتعترب   0.15( ،)% %( يف الفرتة األوىل تراجعت إىل )0.38   0.54(
 ،)%  2.82( حوالي  بلغت  واليت   ، العامل   مستــوى  على  مبثيلتها  مقارنة  منخفضة  النســــب  هذه 

%( خالل فرتات الدراسة على التوالي.  1.58( ،)%  1.76(

3-3-2 املؤشرات املوردية:
الزراعية يف العامل العربي ومقارنتها  يعرض اجلدول رقم )2-6( أهم املؤشرات املوردية اخلاصة بالتنمية 
بنظريتها العاملية خالل ثالث فرتات، األوىل من )1990-1992م(، والثانية من )2000-2002م(، والثالثة  من 

)2008-2010م(، وفيما يلي ما ميكن استخالصه من نتائج :

أ -  استخدامات املوارد األرضية :
•على الرغم من زيادة املساحة املزروعة وزيادة نسبتها من إمجالي املساحة اجلغرافية يف الوطن العربي  	
خالل فرتات الدراسة ، إاّل أنها زيادة طفيفة حتول دون حتقيق االكتفاء الذاتي من جمموعات الغذاء 

الرئيسية.
• مليون هكتار ، وتبلغ املساحة املزروعة  تبلغ مساحة الرقعة اجلغرافية للوطن العربي حوالي 1406	

1  املنظمة العربية للتنمية الزراعية »التوجهات الرئيسية إلسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة العربية للعقدين 2005-2025م« ، مرجع سابق.
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 ، الثالثة  الفرتة  يف  هكتار  مليون   71.3 إىل  ارتفعت   ، األوىل  الفرتة  يف  هكتار  مليون   60 حوالي 
%( يف الفرتة األوىل إىل  وبذلك ارتفعت معها نسبة األراضي املزروعة من املساحة اجلغرافية من )4.3 
)5.2 %( يف الفرتة الثالثة.  ويف املقابل ارتفعت هذه النســبة على مســتوى العامل من حنو )12.3 %( 

%( خالل نفس الفرتتني على التوالي. إىل )13.5 
على  مبثيله  مقارنة  االخنفاض  حنو  العربي  الوطن  يف  املزروعة  األراضي  من  الفرد  نصيب  •يتجه  	
0.206( هكتار يف الوطن العربي خالل فرتات   ، 0.225 مستوى العامل ، حيث بلغ حوالي )0.262 ، 
الدراسة الثالث ، يف حني بلغت حوالي )0.308 ، 0.272 ، 0.268( هكتار لكل شخص على مستوى 

العامل خالل نفس الفرتات.  
 • بلغت مساحة احملاصيل املستدمية حنو 5.86 مليون هكتار يف الفرتة األوىل ، اخنفضت إىل 5.04	
املساحة  إمجالي  من  املروية  املساحة  نسبة  اجتاه  ويالحظ  هذا  الثالثة،  الفرتة  يف  هكتار  مليون 
الثالثة  وُيعد هذا مؤشرًا  الفرتة  %( يف   71( الثانية إىل حنو  الفرتة  %( يف   48( املستدمية من حنو 

جيدًا يتبعه ارتفاع اإلنتاجية، ومن ثم اإلنتاج الزراعي.
الزيادة  حنو  العربي  الوطن  يف  املومسية  املساحة  إمجالي  من  املروية  املومسية  املساحة  نسبة  •إجتاه  	
%( خالل الفرتات الثالث على التوالي، يف الوقت الذي تراجعت   22.8 ( ،)%  22.4( ،)% وبنحو )20.2 
حوالي  إىل  العربي  الوطن  يف  املومسية  املساحة  إمجالي  من  كنسبة  املطرية  املومسية  املساحة  فيه 

%( خالل نفس الفرتات السابقة على التوالي.  77.2( ،)%  77.6( ،)%  79.8(
 • تزايدت املساحات املرتوكة)1( يف الوطن العربي بدرجة كبرية ، حيث بلغت هذه املساحة حوالي 9.66	
الثالثة، وبنسبة  تقدر  الفرتة  16.2 مليون هكتار يف  ، زادت إىل  الفرتة األوىل  مليون هكتار يف 

. )% بنحو )67.7 
ضمن  • الغابات ، نظرًا لوقوع معظم أراضيها 	 تفتقر املنطقة العربية إىل وجود مساحات كثيفة من 
خالل  الرتاجع  العربي حنو  بالوطن  الغابات  مساحة  تتجه  حزام املناطق اجلافة وشبه اجلافة، لذلك 
العقدين األخريين حيث بلغت 96،  89،  88 مليون هكتار خالل فرتات الدراسة على الرتتيب ، إاّل أن 
نسبة مساحة الغابات من إمجالي املساحة اجلغـــرافية تتســـم بالثبات النســـيب ، إذ بلغت حنــــو 
)7 %( تقريبًا خالل الفرتة )1990-2010م( ، وهي نسبة متدنية باملقارنة مع املعايري الدولية اليت حتدد 
%( من املساحة اإلمجالية لكل بلد ، هذا وقد تراوحت نسبة مساحة الغابات من  مؤشرها بنسبة ) 20 

%( يف املتوسط خالل فرتات الدراسة.  إمجالي مساحة األراضي على مستوى العامل حول )31 
• مليون هكتار يف الفرتة األوىل إىل  اجتاه املراعي الطبيعية بالوطن العربي حنو االخنفاض من 377	

 .)% 331 مليون هكتار يف الفرتة الثالثة ، وبنسبة اخنفاض تقدر بنحو )12.2 

1  باألسعار الثابتة وفقًا لقيمة الدوالر األمريكي عام 2000م
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العربي  الوطن  يف  الزراعية  بالتنمية  اخلاصة  املوردية  املؤشرات  تطور   :)6-2( رقم  جدول 
ومقارنتها باملؤشرات العاملية خالل الفرتة )1990-2010م(

العاملالوطن العربيالبيان / السنوات

-1990املؤشر
1992

2000-
2002

2008-
2010

1990-
1992

2000-
2002

2008-
2010

املساحة اجلغرافية )مليون 
هكتار(

140614061406   

املساحة املزروعة )مليون 
هكتار(

59.965.671.3165116741816

مساحة األراضي )مليون 
هكتار(

138013801380134101341013430

املساحة  املزروعة )%( من 
مساحة األراضي

4.34.85.212.312.513.5

األراضي املنتجة للحبوب 
)مليون هكتار(

29.026.329.5627.4666.5702.8

أراضي احملاصيل الدائمة )%( 
من مساحة األراضي

0.420.420.371.021.041.17

املساحة املزروعة )%( من 
املساحة اجلغرافية

4.34.75.1 --  -

نصيب الفرد من املساحة 
اجلغرافية )هكتار(

6.154.834.1-  -- 

نصيب الفرد من املساحة 
املزروعة )هكتار(

0.2620.2250.2060.3080.2720.268

مساحة احملاصيل املستدمية 
)ألف هكتار(

585857895044 - - -

مساحة احملاصيل املستدمية 
)املروية( )ألف هكتار(

-27613578 - - -

مساحة احملاصيل 
املومسية)املطرية( )ألف 

هكتار(
351143286234866 - - -

مساحة احملاصيل املومسية 
)املروية( )ألف هكتار(

8898946710297   

املساحة املرتوكة  )ألف 
هكتار(

96621672616176   



آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية  واألمن الغذائي العربي

188إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

العاملالوطن العربيالبيان / السنوات

-1990املؤشر
1992

2000-
2002

2008-
2010

1990-
1992

2000-
2002

2008-
2010

مساحة الغابات )مليون 
هكتار(

968988416040704020

مساحة الغابات )%( من مساحة 
األراضي

7.06.46.431.030.429.9

مساحة املراعي )مليون 
هكتار(

377368331 -- - 

إمجالي عدد السكان )مليون 
نسمة(

228.3291.2346.35356.46156.56763.7

عدد السكان الريفيني 
)مليون نسمة(

111130153304532683365

السكان الريفيون )%( من 
عدد السكان

48.644.644.256.752.949.6

القوة العاملة الكلية )مليون 
نسمة(

6486110 --  -

القوة العاملة الزراعية )مليون 
نسمة(

222830 - - -

العمالة الزراعية )%( من 
العمالة الكلية

34.331.926.8 -37.1- 

)-( بيانات غري متاحة
http://data.albankaldawli.org/topic/agriculture-and-rural-development :املصدر

%( من  ويعد هذا االخنفاض ذا أثر كبري على اإلنتاج احليواني بالوطن العربي ، إذ أنها متده بنحو )39 
احتياجاته . كما تلعب املراعي دورًا هامًا يف جمال محاية البيئة، إذ أنها تثبت الرتبة من االجنراف وحتمي 

املنشآت املائية وتسهل تسرب املياه اجلوفية وتوفر الظروف املالئمة للحياة الربية والتنوع احليوي . 

ب – املوارد البشرية:
 ،  )  	%  50( تبلغ حنو أكثر من  العقدين األخريين بنسبة  العربي خالل  الوطن  تزايد عدد سكان 
حيث بلغ )228.3 ، 346.3( مليون نسمة كمتوسط للفرتة األوىل والثالثة على التوالي، وبنسبة 

زيادة تبلغ 5 أضعاف الزيادة السكانية على مستوى العامل خالل نفس الفرتتني. 
الدراسة  فرتات  خالل  االخنفاض  حنو  السكان  عدد  إمجالي  من  الريفيني  السكان  نسبة  	 اجتاه 
وتعتمد   ، التوالي  على  الثالثة  والفرتة  األوىل  للفرتة  كمتوسط   )%  44.2(  ،)%  48.6( حبوالي 
الغالبية العظمى من هؤالء السكان يف نشاطها االقتصادي على الزراعة ، ورمبا يعزى تراجع هذه 
النسبة إىل تزايد اهلجرة من الريف إىل املدينة بسبب ضعف اخلدمات األساسية يف الريف العربي ، 

وتدني عوائد القطاع الزراعي باملقارنة مع القطاعات االقتصادية األخرى.
	 على الرغم من تزايد حجم العمالة الزراعية بالوطن العربي جلميع فرتات الدراسة ، إاّل أنه يالحظ 
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كمتوسط   )%  34.3( من  اإلمجالية  العمالة  حجم  يف  الزراعية  للعمالة  النسيب  اإلسهام  تناقص 
الزراعية  العمالة  انتقال  إىل  ذلك  ويرجع  الثالثة.  للفرتة  كمتوسط   )%  26.8( إىل  األوىل  للفرتة 
العربية إىل قطاعات اقتصادية حملية أخرى سعيًا وراء مستويات أعلى من األجور ، وأيضًا للهجرة 
اخلارجية يف حماولة لتحسني مستويات دخوهلم ، هذا فضال عن التوسع يف استخدام اآلالت واملعدات 
الزراعية امليكانيكية. ويؤدي التوسع يف القطاع الصناعي والقطاعات االقتصادية األخرى إىل 
خلق املزيد من فرص العمل بالقطاعات غري الزراعية ، مع ضعف معدالت االستثمار يف قطاع الزراعة 

بالقياس إىل هذه القطاعات ، مما أدى إىل ضعف الطاقة االستيعابية لقطاع الزراعة للعمالة . 
 ، الزراعية  العمالة  والطلب يف سوق  العرض  التوازن بني  العربية من مشكلة عدم  الزراعة  	 تعاني 
إذ تواجه بعض البلدان مشكلة الفائض يف هذه القوى، مما يؤدي إىل بطالة مقنعة ، فيما تواجه 
اإلنتاج  وبالتالي يف تكلفة  األجور،  ارتفاع يف  إىل  ، مما يؤدي  القوى  أخرى نقصًا يف هذه  بلدان 
وإىل  الزراعة،  هلا  تقدمها  اليت  احلوافز  انعدام  إىل  العاملة  القوى  يف  النقص  هذا  ويعود  الزراعي.   
معاناتها من مشاكل اقتصادية واجتماعية بسبب اخنفاض اإلنتاجية والدخل واملستوى املعيشي 
الزراعة والريف بشكل عام ، بفعل السياسات االقتصادية واالجتماعية التهميشية للريف،  يف 
مما يؤدي غالبًا إىل النزوح واهلجرة هربًا من الظروف املعيشية القاسية . وقد ساعد على هذه اهلجرة 
الثورة النفطية العربية يف أواسط السبعينيات حيث استقطبت البلدان املنتجة للنفط اليد العاملة 

، حتى العاملة منها يف الزراعة )1(. 
	 أما من حيث املستوى املهاري لليد العاملة الزراعية العربية ، فهي تعاني نقصًا يف معرفتها ألساليب 
فرص  على  حصوهلا  عدم  بسبب  وذلك   ، استخدامها  وكيفية  احلديثة  ووسائله  العملية  اإلنتاج 
التعليم والتدريب الفين والزراعي ، وغياب اإلرشاد الزراعي الفعال ، وانتشار األمية واتباع التقليد ، 

مما يؤثر سلبًا يف مستوى اإلنتاجية . 

3-3-3 املؤشرات اإلنتاجية:
مقارنة  العربي  العامل  الزراعية يف  بالتنمية  اإلنتاجية اخلاصة  املؤشرات  أهم   )7-2( رقم  يعرض اجلدول 
والثالثة   )2000-2002م(،  والثانية من  )1990-1992م(،  العاملية خالل ثالث فرتات، األوىل من  بنظرياتها 

من )2008-2010م(، وفيما يلي ما ميكن استخالصه من نتائج:

1 املساحات من االراضي الزراعية اليت ال يتم استغالهلا يف أحد أو بعض املواسم لعدم كفاءة مياه الري أو الستعادة قدرتها اإلنتاجية أو ألسباب أخرى .
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العربي  الوطن  الزراعية يف  بالتنمية  اإلنتاجية اخلاصة  املؤشرات  )2-7(: تطور  رقم  جدول 
ومقارنتها باملؤشرات العاملية  خالل الفرتة )1990-2010م(

العاملالوطن العربيالبيان / السنوات

املؤشر
1990-
1992

2000-
2002

2008-
2010

1990-
1992

2000-
2002

2008-
2010

مؤشر إنتاج احملاصيل )2001-1999 
)100 =

78.8102.6121.380.4101.2122.3

مؤشر إنتاج الغذاء )2001-1999 = 
)10075.4102.9124.478.5101.4122.8

مؤشر إنتاج املاشية )2001-1999 = 
)10070.2103.4127.878.1101.8119.9

1.431.621.732.853.093.52حمصول احلبوب )طن للهكتار(
385964115011531229األبقار )مليون رأس(

2.63.74.3151166191جاموس )مليون رأس(
121157182118410411089أغنام )مليون رأس(
63102116598760906ماعز )مليون رأس(

10.313.315.7192124مجال )مليون رأس(
http://data.albankaldawli.org/topic/agriculture	and	rural	development املصدر: املوقع اإللكرتوني للبنك الدولي

أ – األرقام القياسية لالنتاج الزراعي :

حوالي  إىل  ارتفـع   ، األوىل  الفرتة  يف   )  	%  78.8( حوالي  احملاصيل  إنتاج  ملؤشر  القياسي  الرقم  بلغ 
بلغ حوالي  والذي   ، العاملي  املؤشر حلد كبري مبثيله  ، ويقرتب هذا  الثالثة  الفرتة  %( يف   121.3(

%( خالل الفرتتني السابق ذكرهما.  122.3( ،)%  80.4(

حـــوالي  إىل  ارتفع   ، األوىل  الفرتة  يف   )  	%  75.4( حوالي  الغــذاء   إنتاج  ملؤشر  القياسى  الرقم  بلغ 
%( يف الفرتة الثالثة ، ويقرتب هذا املؤشر حلد كبري أيضًا مبثيله العـــاملي ، والذي بلغ   124.4(

%( خالل الفرتتني السابق ذكرهما.  122.8( ،)% حوالي )78.5 

على الرغم من ارتفاع إنتاجية اهلكتار من احلبوب يف الوطن العربي من حنو 1.43 إىل 1.73	  طن/ 
هكتار، فيما بني الفرتتني األوىل والثالثة، إاّل أن هذه الزيادة مل تستطع تغطية فجوة احلبوب يف 
الوطن العربي . ومن الواضح أن هذه اإلنتاجية ال تزال بعيدة جدا عن متوسطها العاملي واملقدر بنحو 
2.58 ، 3.52 طن/ هكتار يف خالل نفس الفرتتني السابق ذكرهما. ورمبا يكون يف هذا إشارة 

إىل أنه ما زالت هناك ممكنات كبرية لزيادة إنتاجية احلبوب يف الوطن العربي.

 	



آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية  واألمن الغذائي العربي

191إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

القياسية لإلنتاج احليواني: ب – األرقام 

	 زيادة مؤشر الرقم القياسي إلنتاج املاشية يف الوطن العربي بدرجة أكرب منها على مستوى العامل، 
 ، والثالثة  الثانية  الفرتتني  يف   )%  82.1(  ،)%  47.3( حنو  العربي  العامل  يف  الزيادة   بلغت  حيث  
%( خالل نفس الفرتتني على التوالي.   53.6( ،)% مقارنة بالفرتة األوىل ، و يف العامل حنو )30.4 
ويرجع ذلك إىل ضخامة الثروة احليوانية يف الوطن العربي وضخامة إمكاناتها اإلنتاجية، وعلى 

الرغم من ذلك فهي ال تفي باإلحتياجات املتزايدة لسكان الوطن العربي.
واأللبان، ويالحظ  تلعب  هذه الثروة احليوانية دوراً هامًا يف تلبية احتياجات املواطن العربي من اللحوم 	 
فرتتي  خالل  بالعامل  مقارنة  العربي  الوطن  يف  احليوانات  رؤوس  خمتلف  يف  الزيادة  نسبة  ارتفاع 
%( بالنسبة  الدراسة الثانية والثالثة مقارنة بالفرتة األوىل ، إذ بلغت هذه الزيادة أدناها حنو )29.1 
%( بالنسبة للماعز يف الوطن العربي، وعلى مستوى  العامل بلغت أدناها  للجمال ، وأقصاها )84.5 
بالنسبة لألبقار )0.3 %(، وأقصاها بالنسبة للماعز )51.6 %( ، وإجتهت أعداد األغنام على مستوى 

العامل  للتناقص خالل فرتات الدراسة. 
الذي  ورغم هذه املؤشرات  تلجأ معظم الدول العربية إىل استرياد املنتجات احليوانية من اخلارج، األمر 	 
اإلنتاجية  القطيع، وإمنا يف تدني كفاءتها  نقص يف حجم  بسبب  ، ليس  يشري إىل وجود خلل 
والناتج عن إدارة الثروة احليوانية وسياسات اإلنتاج احليواني سواء على املستوى القطري أو القومي. 
ويواجه اإلنتاج احليواني العديد من املعوقات األساسية ، ويأتي يف مقدمتها نقص املوارد العلفية 
وتقلباتها وفقًا ملعدالت األمطار،  وتدني إنتاجية السالالت احليوانية ، واستخدام أساليب تقليدية 

يف الرتبية ، إىل جانب وجود معوقات ذات عالقة بالسياسات والنظم املؤسسية.

3-3-4 املؤشرات التقنية:
باستعراض  أهم املؤشرات  التقنية الواردة باجلدول رقم )2-8(  ميكن استخالص ما يلي:

م(، إىل  تراجع الزراعات احملمية بالوطن العربي من حوالي 152 ألف هكتار يف الفرتة )2002-2000	 
134 ألف هكتار يف الفرتة )2008-2010م(.

	 اجتاه املساحات املزروعة بالري احلديث يف الوطن العربي حنو الزيادة املطردة حيث تزايدت من حنو 
818 ألف هكتار يف الفرتة )2000-2002م(، إىل 4202 ألف هكتار يف الفرتة )2008-2010م(.

بلغ عدد اجلرارات املستخدمة على اختالف قدراتها يف الوطن العربي 426	  ألف جرار يف الفرتة األوىل، 
%(، ووفقًا للبيانات  ارتفع إىل 594 ألف هكتار يف الفرتة الثالثة وبنسبة زيادة تقدر بنحو )39.5 
املتاحة ، فإن متوسط عدد اجلرارات الذي خيدم 100 كم2 من األراضي الصاحلة للزراعة يقدر بنحو 
99 جرارًا/100 كم2، يف حني يبلغ هذا املعدل على مستوى العامل حوالي 185 جرار/100 كيلو مرت 

مربع.
حوالي  اإلنــتاج  متوســـط  بلغ  حيث   ، االرتفـــاع  حنو  والفوسفاتية  اآلزوتية  األمسدة  إنتاج  	 اجتاه 
)3.27 (،)2.52( مليون طن من األمسدة اآلزوتية والفوسفاتية على التوالي يف الفرتة )1990-1992م(، 
إىل حوالي )17.4 ، 7.8( مليون طن بنفس الرتتيب يف الفرتة )2008-2010م(، وبنسبة زيادة تقدر 
%( لكال النوعني من األمسدة على التوالي. وعلى الرغم من هذه الزيادة إاّل   209( ،)% بنحو )433 
أن معدل استهالك األمسدة على مستوى الوطن العربي ما زال أقل بكثري من املتوسط العاملي ، حيث 
بلغ هذا املعدل حوالي )30 ، 64.1( كجم/ هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة بالنسبة للسماد 
)94.5،119.4( كجم/ هكتار على  العربية ، وحنو  الدول  التوالي يف  اآلزوتي والفوسفاتي على 

املستوى العاملي وذلك وفقا لبيانات الفرتة )2008-2010م(.
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بصورة  العربية  الزراعة  يف  الكيماوية  األمسدة  من  املستهلكة  الكميات  متوسط  	 ارتفاع 
160 ألف طن من األمسدة اآلزوتية والفوسفاتية   ،836  ، 1747 ملحوظة،  حيث ارتفعت من حوالي 
والبوتاسية على التوالي يف الفرتة )1990-2010م(، إىل حوالي 9484 ، 6220، 355 ألف طن لنفس 

األنواع السابق ذكرها على التوالي يف الفرتة )2008-2010م(.
	 تشري اإلحصاءات املتاحة  أن هناك تزايد يف قيمة إنتاجية العامل الزراعي يف الوطن العربي جلميع 
فرتات الدراسة. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه اإلنتاجية ما زالت منخفضة ، وتعكس هذه احلقيقة 
التنمية بها من حتقيق زيادة ملموسة يف الكفاءة  العربية مل تتمكن من خالل جهود  الدول  أن 
الزراعي بصفة عامة،  إنتاجية العامل  كفاءة  اخنفاض  إىل  أدى  مما  الزراعي،  للعامل  اإلنتاجية 

والكفاءة التكنولوجية لقطاع الزراعة بصفة خاصة.

جدول رقم )2-8(: تطور بعض مؤشرات التقنية اخلاصة بالتنمية الزراعية يف الوطن العربي 
ومقارنتها باملؤشرات العاملية خالل الفرتة )1990-2010م(

العاملالوطن العربيالبيان / السنوات

املؤشر
1990-
1992م

2000-
2002م

2008-
2010م

1990-
1992م

2000-
2002م

2008-
2010م

- - - 0152134الزراعة احملمية )ألف هكتار(

- - - 08184202الري احلديث )ألف هكتار(
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بوتاسيوم صاٍف(

160282355---

استهالك السماد )كجم/هكتار من 
األراضي الصاحلة للزراعة(

 -31.730.0-95.394.9

استهالك السماد )كجم/ هكتار من 
األراضي الصاحلة للزراعة(

 -56.264.1 -106.1119.4

http://data.albankaldawli.org/topic/agriculture-and-rural-development   :املصدر  
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خنلص من استعراض املؤشرات اخلاصة بالتنمية الزراعية يف الوطن العربي أن معظم املعطيات ونتائج 
املؤشرات توضح أن هناك ممكنات لتطوير وتنمية قطاع الزراعة ليقوم بدوره األمثل يف عملية التنمية 
التنمية  لتمويل  مصادر  وتوفري  الزراعي  االستثمار  تطوير  طريق  عن  تطبيقه  وهذا ميكن  الزراعية، 

الزراعية ، واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية وخباصة املوارد املائية وترشيد استخدامها يف الزراعة. 

ويف هذا السياق جيدر التأكيد على بعض احلقائق عن التنمية الزراعية العربية ، لعل من أهمها :

 • حتتاج الدول العربية اليت تعاني فجوات غذائية إىل احلصول على املساعدة لدخول األسواق واالستفادة	
من آليات التمويل املتاحة للتنمية الزراعية . فالدعم املالي من أجل تنمية قطاع األغذية والقطاع 

الزراعي أصبح أساسيًا على حنو ما أكدته األزمة الغذائية األخرية.
 • واإلنتاج	 االستثمار، سواء العام أو اخلاص ، شرطًا أساسيًا ومتحفزًا مهمًا للتنمية الزراعية  يعترب 

الغذائي يف الدول العربية ، فضاًل عما تشتد احلاجة إليه من حتسينات يف اإلنتاجية.
 • من أجل األمن	 ضرورة تغيري املوقف املهمل للزراعة، وإعطاؤه املزيد من االهتمام لتمويل الزراعة 
الغذائي.  ولقد أصبحت زيادة التمويل الزراعي من أجل التنمية الزراعية يف الدول العربية ضرورة 
ملحة لدعم وضع وتنفيذ السياسات الزراعية، ولدعم املؤسسات مبا يف ذلك املصارف اإلمنائية الزراعية 
اليت توفر التمويل الريفي لإلنتاج الغذائي، ولالضطالع بأنشطة حبث وتطوير يف اجملال الزراعي، 
وال سيما من خالل دعم املؤسسات احمللية للبحث والتطوير يف اجملال الزراعي يف تعزيز حبوثها ونشر 
وللتشجيع على توفري معلومات آنية تتعلق باإلمدادات الغذائية، ومنها  ختلص إليها،  النتائج اليت 

السلع األساسية.

الزراعي يف الدول العربية: التمويل واإلقراض   .4

الزراعي: التنمية والتمويل  4-1 مفهوم 

أصدرت اللجنة الدولية عن البيئة والتنمية باألمم املتحدة يف عام 1987م يف تقريرها بعنوان  »مستقبلنا 
اليت تواجه احتياجات احلاضر دون  التنمية   “ املستدامة بأنها  املتواصلة أو  التنمية  املشرتك«  تعريف 

اإلجحاف بقدرة األجيال القادمة على مواجهة احتياجاتهم اخلاصة«)1(.

اإلدارة الناجحة ملوارد   «  : بأنها  املستدامة املتواصلة  وتعرف اللجنة االستشارية للتكنولوجيا الزراعة 
الزراعة للوفاء باالحتياجات املتغرية لإلنسان مع احملافظة على نوعية البيئة أو حتسينها وصيانة املوارد 

الطبيعية« )2(.  
تقدم  اليت  واإلجراءات  السياسات  »جمموعة  بأنها  املستدامة  الزراعية  التنمية  تعريف  ميكن  وعموما 
لتغري بنيان وهيكل القطاع الزراعي مبا يؤدي إىل حتقيق االستخدام األمثل للموارد الزراعية، وحتقيق 
زيادة يف اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية، بهدف رفع معدل الزيادة يف الدخل القومي وحتقيق مستوى معيشة 

مرتفعة ألفراد اجملتمع يف األجيال املختلفة دون اإلضرار بالبيئة«)3(.

1  بهجت حممد أبو النصر )دكتور(، » دور االستثمار يف حتقيق التنمية الزراعية املستدامة يف املنطقة العربية » ، املؤمتر الدولي للتنمية الزراعية 
املستدامة والبيئة يف الوطن العربي، األردن، أكتوبر 2003م.

)1( World Commission on Environment and Development )1987( “Our Common Future“, New York,  2

  )2( FAO )1989(. “Sustainable Agricultural Production: Implications for International Agricultural  3
Research“. Tech. Advis. Com., Consultative Group on Int. Agric. Res., Rome.,
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املختلفة.  الزراعية  واألنشطة  للعمليات  الالزمة  األموال  بتدبري  القيام  الزراعي  التمويل  عملية  وتعنى 
وتتم عملية التمويل على املستوى املزرعي من خالل مصادر وطرق خمتلفة ، فقد تكون من املدخرات 
الذاتية ، أو من خالل التأجري أو املشاركة أو عقود الشراء ، أو من خالل اإلقرتاض من مصادر وطنية أو 
خارجية، وهو من أكثر طرق التمويل شيوعًا نظرًا لتضاؤل األهمية النسبية للمصادر األخرى. ويعترب 
االئتمان على مستوى القطاع الزراعي من األدوات الرئيسية لتمويل املشروعات االستثمارية اجلديدة 
وحتسني  الزراعية  املوارد  استخدام  كفاءة  لرفع  املزارعني  قدرات  ولدعم  املشرتكة،  أو  القطرية  سواء 

اإلنتاجية على املستوى املزرعي ، ومبا يساهم يف النهوض باإلنتاج الزراعي على املستوى الوطين.

التنمية الزراعية: التمويل يف  4-2 دور 
من  به  يتصف  وما  الزراعي  اإلنتاج  طبيعة  إىل  للمزارع  بالنسبة  االئتماني  التمويل  دور  أهمية  ترجع 
خصائص مميزة، حيث يعتمد اإلنتاج الزراعي بدرجة كبرية على الظروف الطبيعية السائدة، كما 
يتصف  ذلك،  إىل  باإلضافة  أيضًا.  باملومسية  يتصف  الزراعي  الدخل  فإن  ثم  ومن  باملومسية،  يتصف 
الرتكيب احليازي يف معظم الدول النامية ومنها الدول العربية بضآلة السعة املزرعية ، وبالتالي ضآلة 
الدخول املزرعية ، ومن ثم ضعف املقدرة االدخارية أو إمكانية التمويل الذاتي لدى معظم الزراع ، مما 
التمويلية  احتياجاتهم  مواجهة  يف  الزراع  عليها  يعتمد  اليت  األساسية  الوسيلة  يعترب  االقرتاض  جعل 
االئتمانية  القروض  التمويل من خالل  أن وظيفة  . كما  العام  مدار  املستمرة على  املزرعية  التنموية 
مل تعد قاصرة على متويل العمليات الزراعية التقليدية ، ولكنها أصبحت أداة هامة لتحديث وتطوير 

الزراعة، ومبا يساهم يف اإلسراع مبعدالت التنمية الزراعية، ومن ثم حتسني اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج.

ويتسم قطاع التمويل الزراعي يف غالبية الدول العربية مبجموعة من اخلصائص، لعل من أهمها:

•قصور املوارد املالية بسبب عدم مقدرة هذه الدول على توفري التمويل الكايف هلذه املؤسسات بصورة  	
مستمرة، مما يرتتب عليه عدم كفاية القروض املخصصة لتغطية التكاليف الفعلية لألنشطة 

االستثمارية .
•تتدخل الدولة يف سياسة املؤسسات التمويلية وتستخدمها يف حتقيق أغراض سياسية دون النظر  	
إىل الكفاءة االقتصادية وعنصر االستدامة هلذه املؤسسات ، وذلك من خالل  ختفيض سعر الفائدة 
وإلغاء الديون على املتعثرين دون تعويضها عن هذه األعباء ، مما يقلل من قدرتها التمويلية وقدرتها 

على االستدامة يف تقديم خدمات جيدة .
•ضعف وصول عدد كبري من املزارعني واملستثمرين الزراعيني إىل مصادر االئتمان الرمسية، بسبب  	
عدم توفر الضمانات الالزمة للحصول على القروض من هذه املؤسسات االقراضية الرمسية ، باإلضافة 

إىل تعدد اإلجراءات الالزمة للحصول على القروض.
املصادر  من  العديد  يف  املزارعني  لدى  املدخرات  وجذب  املدخرات  لتنمية  الواضحة  السياسة  •غياب  	

التمويلية الزراعية ، وعدم توظيف األموال يف فرص حقيقية لالستثمار الزراعي .
•عدم وجود دور متويلي لتنظيمات املزارعني ، كما هو احلال بالنسبة للتعاونيات الزراعية يف بعض  	

الدول العربية .

الزراعي يف الدول العربية: الراهن للتمويل واإلقراض  4-3 الوضع 
تشري الدراسات والتقارير إىل وجود عدد كبري من مؤسسات التمويل الزراعية والعامة الوطنية املنتشرة 
الزراعية غري كافية يف معظم  يف األقطار العربية ، وأن مساهمة هذه املؤسسات يف متويل األنشطة 
األحوال باملستوى الذي حيقق معدالت التنمية املطلوبة ، واليت تؤدي إىل حتقيق األمن الغذائي العربي ، 
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وذلك بسبب العديد من املشاكل  واملعوقات اليت تواجه هذه املؤسسات.  وتستعرض الدراسة فيما يلي 
الوضع احلالي للتمويل الزراعي يف بعض الدول العربية، وأهم املؤسسات املتخصصة واملعنية باإلقراض 
و التمويل الزراعي يف هذه الدول كحاالت دراسية، يعترب بعضها مناذج ناجحة ، والبعض اآلخر حيتاج 
إىل تطوير أو إعادة نظر يف سياساته. وبوجه عام تلعب املوارد املالية املتاحة للدولة، وما خيصص منها 

لتنمية القطاع الزراعي الدور الرئيس يف مدى النجاح الذي حتققه هذه املؤسسات.

الزراعي يف مصر: التمويل واإلقراض   1-3-4

أ. مصادر  التمويل واإلقراض الزراعي  :

تتعدد مصادر التمويل الزراعي والريفي يف مصر، غري أن دور كل مصدر يف متويل النشاط الزراعي 
يتباين وفقًا للهدف من إنشاء كل مؤسسة ، وطبيعة نشاطها ، والسياسات اليت تتبعها هذه املصادر ، 
وإمكانياتها املادية واإلدارية، ومدى االنتشار اجلغرايف لفروعها وغريها من العوامل األخرى .وميكن 
للرقابة من  اليت ختضع  املؤسسات  الرمسي، وتشمل مجيع  التمويل  املصادر إىل مؤسسات  تقسيم هذه 
البنك املركزي واإلشراف النقدي للدولة ، واملؤسسات املصرفية واملؤسسات غري املصرفية ، ثم مؤسسات 

التمويل غري الرمسية. وميكن إجياز طبيعة عمل  ونوعية هذه املؤسسات  فيما يلي:

مؤسسات التمويل الرمسية املصرفية	  :
التنمية  بنك  ويعترب  املتخصصة.  والبنوك  واألعمال  االستثمار  وبنوك  التجارية  البنوك  كافة  وتضم 
والريفي  الزراعي  اإلقراض  مصادر  أهم  من  والقرى   واملراكز  باحملافظات  وفروعه  الزراعي  واالئتمان 
، واملصرف اإلسالمي  البنوك األخرى مثل بنك فيصل اإلسالمي املصري  الرمسي يف مصر. كما توجد 

الدولي لالستثمار والتنمية ، وبنك ناصر االجتماعي .

	 مؤسسات التمويل الرمسية غري املصرفية :
وتشمل املؤسسات اليت أنشئت مبوجب قانون خاص حيدد أهدافها وكيفية إدارتها ، وعادة يكون هلذه 
املؤسسات كيان مالي مستقل  منفصل عن الكيان املالي  للدولة ، وقد متنحها  الدولة  بعض االمتيازات 
 : الرمسي  االئتمان شبه  أمثلة مصادر  . ومن  املزارعني  أداء رسالتها يف خدمة  للمساعدة على  الدعم  أو 
غري  واملنظمات   ، التعاونية  واجلمعيات  احمللية،  التنمية  وصندوق   ، للتنمية  االجتماعي  الصندوق 
احلكومية األخرى، وصناديق التأمني وجلان الزكاة وبيوت املال. ومن مميزات تلك املصادر االئتمانية 
غري الرمسية أن أسعار الفائدة اليت تتقاضاها عادة ما تكون أقل من تلك اليت تتقاضاها مصادر التمويل 

احلكومية. 

  مؤسسات التمويل غري الرمسية :	 

عمليات  يف  احلكومي  التدخل  غياب  يف  وتعمل   ، املركزي  البنك  لرقابة  ختضع  ال  مؤسسات  وهي 
اإلقراض واإلقرتاض ، ومن ثم فإن مثل هذه املؤسسات لديها من املرونة حبيث ميكن اختاذ أية إجراءات من 
شأنها تعديل النظام االئتماني من حيث حجم القروض وأسعار الفائدة . وميكن تصنيفها إىل مؤسسات 

تستهدف حتقيق الربح من وراء العملية االئتمانية كالتجار والوسطاء والشركات الزراعية .

ب- البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي:
الزراعي الرمسي يف مصر، وهو  الزراعي أهم مصادر اإلقراض  للتنمية واالئتمان  الرئيسي  البنك  يعترب 
لتغطي  والقرى  واملراكز  الزراعي وتنتشر فروعه على مستوى احملافظات  اإلقراض  بنك متخصص يف 
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مجيع أحناء مصر، وهذه أحد أهم مميزاته كمؤسسة إقراضية زراعية. ويقدم البنك اخلدمات املصرفية 
املختلفة، كما يقدم جمموعة من خدمات  الزراعية  لتلبية متطلبات األنشطة  للمزارعني  والتمويلية 
التجزئة املصرفية يف املناطق الريفية واحلضرية ، باإلضافة إىل متويل املشروعات املتناهية يف الصغر 

واملتوسطة والصغرية. وتشتمل األنشطة االئتمانية اليت يقوم بها البنك على ما يلي:

• %( ملدة عام. 	 تقديم القروض الزراعية لتمويل مجيع أنواع احملاصيل الزراعية بسعر فائدة مدعم )5 
 • تقديم القروض االستثمارية قصرية ومتوسطة وطويلة األجل  بسعر الفائدة التجاري ، والذي يرتاوح	

%( حاليًا ، و ذلك لتمويل اجملاالت الزراعية التالية : مابني )14-12 
والثروة   ، الزراعية  الصوب 	  مشروعات  وتطوير  إنشاء  لتمويل  األجل  وطويلة  متوسطة  القروض    
واملناحل،  التصنيع الزراعي،  ومشروعات  السمكية،  والثروة  الداجنة،  والثروة  احليوانية، 
تنموية وريفية  الزراعية، وأنشطة  الري، واملكينة  األراضي، وتطوير نظم  واستصالح وحتسني 

وبيئية وخدمية وقروض استهالكية لالستخدام الشخصي .
احليوانية، والثروة    القروض االستثمارية قصرية األجل لتمويل مصروفات تشغيل مشروعات الثروة 	 
العسل،  إلنتاج  ومشروعات املناحل  الزراعي،  التصنيع  ومشروعات  السمكية،  والثروة  الداجنة، 
املتعلقة  التجارية  الزراعي واألنشطة  التسويق  الريفية والبيئية ومشروعات  التنمية  ومشروعات 

بها.    
والنقل  واألجرة  اخلاصة  السيارات  شراء  لتمويل  قروض  • مثل  	 املصرفية  التجزئة  قروض  البنك  يقدم 
اليت يوافق عليها  أنواعها والقروض االستهالكية لتمويل كافة االحتياجات الشخصية  مبختلف 

البنك.
وبرغم أن البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي هو املصدر الرئيسي للتمويل الزراعي يف مصر ، إاّل 
أن البنك يواجه العديد من املشاكل اليت تؤثر سلبا على أدائه يف تقديم خدمة متويلية جيدة وكافية 
ناحية  . ومن  املصرية  الزراعة  االئتمان يف  املتزايد على  بالطلب  ، وتفي  التمويلية  االحتياجات  ملواجهة 
أخرى فإن هذه املشاكل تؤثر سلبا على قدرة البنك على االستدامة . ولعل من أهم املشاكل اليت تواجه 

البنك ما يلي :
•اخنفاض معدالت السداد وخاصة للقروض االستثمارية نتيجة عدم تنفيذ ضوابط وشروط اإلقراض  	
وعدم تنفيذ املتابعة االئتمانية للعمالء ، مما أدى إىل عدم استخدام القروض يف األغراض املخصصة 

من أجلها يف العديد من احلاالت ، ومن ثم حيدث التعثر وعدم السداد من جانب املقرتضني .
أعباء  البنك  ، واليت حتمل  العديد من اجملاالت  البنك تبعات تنفيذ سياسات احلكومة يف  •يتحمل  	
مالية مرتفعة مثل إلغاء الديون أو تقسيطها ، كما يتحمل البنك األعباء الناجتة عن ختفيض سعر 
العامة  امليزانية  لدى  للبنك  تراكم حقوق  أدى إىل  الذي  األمر  ، وهو  الزراعية  القروض  الفائدة على 

للدولة . 
•اخنفاض نسب األرحبية ، بل أن البنك يف العديد من السنوات حيقق خسائر  . 	

ج- أهم املشاكل املرتبطة باالقرتاض الزراعي يف مصر :
وأهمها   ، التقليدية  الضمانات  طلب  على  البنوك  جانب  من  إصرار  هناك  الرمسية  للمصادر  بالنسبة 
الضمانات العقارية، واليت ال تتوفر للعديد من املزارعني أو أصحاب املشروعات الزراعية خاصة الصغرية 
واملتوسطة، وهم ميثلون األغلبية العظمى يف الزراعة املصرية، هذا باإلضافة إىل كثرة اإلجراءات وتعدد 

املستندات املطلوبة وطول الفرتة الالزمة للحصول على القرض. 
وهناك مشاكل مرتبطة باالقرتاض من املصادر غري الرمسية ، حيث غالبًا ما تكون تكلفة االقرتاض 
من هذه املصادر أكرب باملقارنة باملصادر الرمسية، فيما عدا االقرتاض من األقارب واألصدقاء واجلمعيات 
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اخلريية ، حيث يفرض التجار والشركات والوسطاء فائدة عالية قد تكون صرحية أو ضمنية ، تتمثل 
يف التعاقد على أن يتم  تسليم املنتج الزراعي بأسعار منخفضة وغري ذلك من الشروط ، واليت قد يضطر 
املزارع أو صاحب املشروع لقبوهلا حلاجته للتمويل وعدم توفر الضمانات الكافية لديه . وال تهتم هذه 
واإلرشاد  النصح  خدمات  بتقديم  تقوم  ال  أنها  كما  القرض،  يف  املقرتض  تصرف  بكيفية  املصادر 

والتدريب للمقرتضني، ومن ثم  فهي ال تستهدف حتقيق التنمية  . 

ومن مشاكل التمويل األخرى أن معظم املنتفعني باألراضي اجلديدة املستصلحة ، وخاصة اخلرجيني 
وصغار املستثمرين يعانون من مشكلة ضعف قدرتهم على التمويل الذاتي لألنشطة املزرعية، وعدم 
توفر مصادر لتقديم القروض امليسرة وبضمانات تتفق وإمكانياتهم   ويؤدي هذا العجز يف التمويل إىل 
اخنفاض اإلنتاجية والدخول املزرعية للمزارعني يف األراضي اجلديدة . هذا باإلضافة إىل عدم كفاية 
املصادر لتقديم قروض طويلة األجل لتمويل أنشطة االستصالح والستكمال البنية األساسية وجتهيز 

املزرعة باآلالت واملعدات الالزمة. 

الزراعي يف اململكة العربية السعودية : التمويل واإلقراض    2-3-4

أ- مصادر التمويل :
الزراعية  التنمية  لتحقيق  احلكومي  والتمويل  الدعم   من  مبزيد  باململكة  الزراعي  القطاع  حظي   
املتاحة  الزراعية  املوارد  استخدام  كفاءة  وتعظيم  الزراعي  اإلنتاج  هيكل  يف  تغريات  وإحداث  املرجوة 
أن  باعتبار  وذلك  املستمر،  وتدفقها  انسيابها  وتأمني  واستقرارها  الغذائية  السلع  توفري  يف  يسهم  مبا 
الغذاء يشكل جزءًا أساسيًا حلياة األفراد ويسهم يف حتسني جودة حياتهم، باإلضافة لتحسني األحوال 
االقتصادية للمنتجني الزراعيني. خاصة يف ظل ما يواجه القطاع من حمددات ومعوقات إنتاجية أدت إىل 
اخنفاض مساهمة القطاع اخلاص يف اإلنتاج الزراعي، ووجود فجوة زراعية قدرت قيمتها ملتوسط الفرتة 

2004 - 2008م بنحو 26122 مليون ريال.

السعودية،  العربية  اململكة  يف  الزراعية  بالتنمية  تهتم  اليت  اإلقراضية  أو  التمويلية  املصادر  وتتعدد 
ومن بينها صندوق التنمية الزراعية، والبنك السعودي للتسليف واالدخار، وصندوق التنمية العقارية ، 
وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق االستثمارات العامة ، وبرنامج القروض احمللية وتتبناه الدولة من 
خالل وزارة املالية. ويعترب أهم هذه املؤسسات صندوق التنمية الزراعية ، باعتباره املؤسسة املتخصصة 

واملعنية بالقطاع الزراعي باململكة .

-  صندوق التنمية الزراعية: 
مت إنشاء البنك الزراعي العربي السعودي عام 1384هـ )1962م( وتغري مسماه عام 1429هـ )2009م( إىل 
الصندوق كمؤسسة  ائتمانية حكومية متخصصة يف متويل  . ويعمل  الزراعية  التنمية  صندوق 
خمتلف جماالت النشاط الزراعي يف مجيع مناطق اململكة، للمساعدة يف تنمية القطاع الزراعي ورفع 
قروض  بتقديم  الصندوق  ويقوم  احلديثة،  والتقنية  العلمية  األساليب  باستخدام  اإلنتاجية  كفاءته 
الزراعية  واآلالت  واملضخات  املكائن  مثل   ، النشاط  هذا  يلزم  ما  لتأمني  للمزارعني  فوائد  بدون  ميسرة 
ومعدات تربية األبقار والدواجن واألغنام ومعدات تربية النحل واألمساك وغريها. هذا باإلضافة إىل دعم 
وزارة الزراعة لزيادة قدرة القطاع اخلاص على متويل خمتلف عمليات اإلنتاج الزراعي ، بهدف حتسني 

أوضاعه وتنميته وحتقيق االستغالل األمثل للموارد الزراعية ، خاصة املائية. 
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ولقد قدم البنك )الصندوق حاليًا(  القروض للمزارعني بشقيها القصرية ومتوسطة األجل بفائدة بنكية 
%( ومت إلغاء تلك الفائدة عام 1973م . كما قام البنك بتقديم إعانات غري مسرتدة، وذلك  ال تتجاوز )3 
واملعدات  الزراعية،  واملعدات  واآلليات  الري  ومضخات  ملكائن  1393-1394هـ  اهلجري  املالي  العام  منذ 
ختفيض  بهدف   ، املنشأ  بلد  من  املستوردة  األبقار  نقل  وتكلفة  احليواني،  اإلنتاج  ملشاريع  املستوردة 

تكاليف اإلنتاج على املزارعني واملستثمرين ، والتخفيف عن كاهلهم يف هذا القطاع احليوي . 

كما يقدم الصندوق قروضًا أخرى تستمر فرتة سدادها إىل 15 عامًا ، ومتنح بغرض استصالح األراضي 
من  الصندوق  منحه  إمجالي ما  وبلغ  الكبرية.  الزراعية  واملشروعات  الواسعة  املساحات  ذات  الزراعية 
قروض منذ إنشائه حتى نهاية العام املالي 1429 / 1430هـ حنو433411  قرضًا، قيمتها اإلمجالية أكثر 
من )41.6( مليار ريال ، إضافة إىل تقديم صندوق التنمية الزراعية جملموعة من اإلعانات بلغت أكثر من 
13 مليار ريال. وفى إطار ما سبق فإن صندوق التنمية الزراعية يعد أحد الركائز األساسية يف التنمية 

الزراعية يف اململكة العربية السعودية . 

الزراعي يف سوريا: التمويل واإلقراض   3-3-4

أ- املصرف الزراعي التعاوني:
يعترب املصرف الزراعي التعاوني هو مصدر اإلقراض الزراعي الرئيسي يف سوريا. ولقد ختصص املصرف 
والذي   ، 2005/4/30م  بتاريخ  اجلديد  قانونه  صدور  حتى  الزراعي  التمويل  عملية  يف  تأسيسه  منذ 
استهدف حتويله إىل مصرف ريفي، شاماًل مجيع األنشطة الزراعية والصناعية والتجارية بالريف السوري، 
وتستند سياسته اإلقراضية إىل متويل عمليات القروض القصرية األجل ، وحتديد مقاديرها ومواعيدها 
املمولة. وانتهجت  املشاريع  احتياج، وحبسب مومسية وطبيعة  ومدتها وتاريخ استحقاقها ضمن جداول 
حجم  زيادة  حيث  من  وذلك   ، ما  حلد  توسعية  سياسة  التعاوني  الزراعي  للمصرف  االئتمانية  السياسة 
القروض املخصصة للقطاع الزراعي ، وركزت على القروض القصرية األجل كما سبقت اإلشارة، يف 
حني مل حتظ القروض االستثمارية ، وبصورة خاصة الطويلة األجل بالقدر الكايف من االهتمام بالرغم 
من أهميتها يف دفع عجلة التنمية الزراعية. كما اهتمت السياسة االئتمانية للمصرف بالقطاع اخلاص 
حيث حيصل على أكثر من نصف إمجالي قيمة القروض املنصرفة، يليه قروض القطاع التعاوني ما 
نوع  يعترب  و    .)%  2( عن  تقل  حيث  متدنية  فنسبته  واملشرتك  العام  القطاع  أما   .)%  40( على  يزيد 

الضمانات اليت يطلبها املصرف من أهم العوامل املؤثرة على حصول املزارعني على القروض.

ب- تطور أنشطة املصرف الزراعي التعاوني:
 أوضحت دراسة تناولت نشاط البنك خالل الفرتة 1982-2006 م النتائج واملؤشرات التالية :

• أخذت قيمة القروض القصرية األجل وإمجالي قيمة القروض اجتاهًا عامًا متزايدًا مبعدل منو سنوي  	
%( ، وأخذت قيمة القروض املتوسطة  اجتاهًا عامًا متزايدًا مبعدل منو بلغ   1.49( ،)% بلغ حنو )1.8 
%( ، بينما أخذت قيمة القروض الطويلة األجل اجتاهَا عامًا متناقصًا مبعدل تناقص بلغ  حنو )1.34 

 . )% حنو)9.8 

• تصدرت القروض القصرية األجل املرتبة األوىل تلتها كل من القروض املتوسطة ، ثم طويلة األجل  	
%( لتلك اآلجال على الرتتيب.  2.9( ،)%  21.6( ،)% بأهمية نسبية قدرت بنحو )75.5 

•اجتهت أعداد القروض الزراعية املنصرفة من املصرف الزراعي التعاوني اجتاها عاما متزايدا،  ومبعدل  	
%(، من متوسط الفرتة البالغ 342207 قرضًا.  منو بلغ حنو )0.83 
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•أخذت قيمة القروض النباتية واحليوانية املنصرفة من املصرف اجتاهًا عامًا متزايدًا ومبعدل منو سنوي  	
بلغ حنو )1.23 %(،)3.8 %( على الرتتيب، وتصدرت قروض اإلنتاج النباتي املرتبة األوىل تلتها قروض 

%( على الرتتيب .  7.8 (،)% اإلنتاج احليواني، بأهمية نسبية قدرت بنحو )92.2 

( من إمجالي قيمة القروض املنصرفة خالل الفرتة املشار إليها   • 	% حصل القطاع اخلاص على )54.3 
بنحو  قدرت  نسبية  بأهمية  واملشرتك،  العـــام  القطاع  ثم   ، التعــاوني  القــطاع  قروض  ذلك  يلي 

%( لتلك القطاعات على الرتتيب .  1.6( ،)%  44.1(

م  • 	2006-1982 الفرتة  التحصيل خالل  بلغ متوسط نسبة  وقد  التناقص  التحصيل يف  أخذت نسبة   
حنو )85.1 %(، ويرجع اخنفاضها يف بعض السنوات إىل قرارات احلكومة القاضية بتأجيل تسديد 

القروض املستحقة بسبب الظروف املناخية غري املواتية، واالكتفاء بدفع الفوائد على القروض. 
•هناك تنوع يف الضمانات املقدمة إىل املصرف للحصول على القروض القصرية األجل، أهمها الكفالة  	
%( من تلك الضمانات، بينما مثلت الضمانة العقارية أهم الضمانات  الشخصية حيث مثلت )44.7 

املقدمة للمصرف للحصول على القروض املتوسطة والطويلة األجل. 

الزراعي يف اليمن: التمويل واإلقراض   4-3-4

أ- بنك التسليف التعاوني والزراعي:
البنك  ، ويتسم  اليمن  الرئيس يف  الزراعي  التعاوني والزراعي هو مصدر اإلقراض  التسليف  يعترب بنك 
بضآلة املخصصات املالية املتاحة لديه )حمدودية رأمساله( منذ إنشائه وحتى مطلع عام 2005م. ومل يقم 
البنك بتعديل قانونه رغم حدوث الكثري من املتغريات االقتصادية احمللية والعاملية ، كما ومل حيدث 
أو يطور من سياسته اإلقراضية الزراعية منذ أكثر من عقد من الزمن، وإمنا على العكس اجته البنك 
إىل استحداث سياسة ائتمانية جتارية منذ مطلع عام 2005م بدال من إعطاء املزيد من االهتمام بتنمية 
القطاع الزراعي ، حيث مت الرتكيز على منح االئتمان التجاري بصورة رئيسة مسايرًا يف ذلك البنوك 

التجارية املوجودة على الساحة اليمنية  وقام  برفع سعر الفائدة على القروض .

ومن ناحية أخرى خرج البنك  بالكامل من عملية املتاجرة باآلالت واملعدات ومستلزمات اإلنتاج األخرى 
خالل النصف الثاني من عقد التسعينيات ، وأعطى الفرصة بشكل كامل للقطاع اخلاص  ، مما أدى 
إىل إضافة أعباء جديدة تكبدها املزارعون جراء رفع أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعي، وبالتالي عزوف 
. ومل حيظ صغار  املطلوبة منهم  املساهمة  ارتفاع نسبة  البنك بسبب  املزارعني عن االقرتاض من  بعض 
املزارعني باالهتمام الكايف من قبل السياسة االئتمانية للبنك ،  على الرغم من أنهم ميثلون الشرحية 
العظمى من املزارعني، ويعزى ذلك إىل عدم قدرة أولئك املزارعني على تقديم الضمانات الالزمة للحصول 

على القروض، وإىل عسرهم املالي يف إمكانية حتمل تكاليف االقرتاض األخرى.

ب- تطورات أنشطة بنك التسليف التعاوني والزراعي :
أوضحت دراسة تناولت تطورات أنشطة بنك التسليف التعاوني والزراعي يف اليمن خالل الفرتة 1982-

2006م النتائج التالية :

حنو  بلغ  سنوي  مبعدل   وذلك   ، االخنفاض  إىل  البنك  من  املنصرفة  الزراعية  القروض  أعداد  •اجتاه  	
 .   )%5.6(

•أخذت قيمة القروض القصرية واملتوسطة وإمجالي القروض املنصرفة من البنك اجتاهًا عامًا متناقصًا،  	
اجتهت  بينما  الفرتة،  متوسط  %(من   6.76(  ،)%  7.82(  ،)%  10.9( حنو  بلغ  سنوي  مبعدل  وذلك 

 .)% القروض الطويلة األجل إىل الزيادة مبعدل منو سنوي بلغ حنو )3.92 
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بأهمية نسبية  الطويلة األجل،  ثم  القصرية  تلتها  األوىل  املرتبة  املتوسطة األجل  القروض  •تصدرت  	
%( لتلك اآلجال على الرتتيب. ويعزى االخنفاض احلاصل   8.8( ،)%  28.9( ،)% قدرت بنحو )62.3 
األموال  اسرتداد  اخنفاض  منها  األسباب  من  جمموعة  إىل  البنك  من  املنصرفة  القروض  حجم  يف 

املستحقة أي اخنفاض نسب السداد. 

•مل يكن القطاع التعاوني رغم أهميته حمورًا الهتمام البنك منذ تأسيسه حيث مل متثل القروض  	
%( من متوسط إمجالي القروض املنصرفة من البنك، يف حني مثلت قروض  املوجهة إليه سوى )4.1 

.)% القطاع اخلاص حنو )95.9 

م حنو  • وفيما يتعلق بنسبة التحصيل فقد بلغ متوسط نسبة التحصيل خالل الفرتة 2006-1982	
%( وهي نسبة منخفضة ومؤشر سليب إلمكانية االستمرارية للبنك يف أداء دوره االئتماني   47.5(

يف القطاع الزراعي. ويعزى ذلك االخنفاض إىل عدة أسباب لعل من أهمها: 

	 عدم االلتزام بضوابط السياسة اإلقراضية للبنك من حيث  اجلدارة االئتمانية للمقرتض، جدولة 
وبعد  وأثناء  قبل  واملتابعة  الرقابة  والتسويق،  اإلنتاج  مواعيد  مع  يتناسب  مبا  القروض  سداد 

تنفيذ املشروع وضعف الضمانات املقدمة.

	 عدم استخدام األساليب العلمية يف دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع املمولة، باإلضافة إىل 
عدم كفاية القروض املقدمة وارتفاع تكاليف االقرتاض .

•تزايد معدل الودائع واملدخرات إىل القروض املمنوحة خالل العام ، ويشري هذا املؤشر إىل أن التمويل  	
الزراعي مل يكن ميثل اهلدف األساسي للبنك ملقابلة جتميع تلك الودائع واحلسابات اجلارية ، بل 
اهتم البنك بتقديم تسهيالت ائتمانية جتارية، باإلضافة إىل استثمارها يف أذونات اخلزانة وشهادات 

ادخار وأرصدة لدى بنوك أخرى مضمونة العائد ودون أية خماطر.

•فيما يتعلق بآراء  املزارعني  ومشاكلهم مع البنك ، كانت الضمانات التجارية والعقارية ، واليت  	
هي أكثر الضمانات قبواًل من البنك ، غري مناسبة لظروف املزارعني وخاصة صغار املزارعني ، هذا 
على  الفائدة  سعر  ارتفاع  وأيضًا   ، البنك  يف  املطولة  الروتينية  اإلجراءات  مشكلة  إىل  باإلضافة 

القروض.

الزراعي يف السودان:  التمويل واإلقراض   5-3-4

أ-  مصادر وحمددات التمويل :

تتم عملية التمويل الزراعي يف السودان من خالل املصادر التالية:

“اجلزيرة  املروية  للمشاريع  السودان  وبنك  املالية  وزارة  طريق  عن  مؤسسي  زراعي  	 متويل 
والرهد“ يف السابق ، وحاليًا عن طريق احملافظ اليت تدار بواسطة أحد البنوك املتخصصة مثل 

البنك الزراعي.
	 متويل زراعي مباشر لألفراد واجملموعات عن طريق بيوت التمويل املختلفة.

	 متويل ذاتي باالعتماد على الذات دون اللجوء إىل االستدانة .
	 متويل باالستدانة من أشخاص آخرين ، مبا يعرف جمازًا بنظام الشيل الذي تالشى تقريبًا يف 

اآلونة األخرية.
وتعزف مؤسسات التمويل يف السودان عن الدخول يف التمويل الزراعي لعدة أسباب أهمها:

•إن معظم املصارف السودانية مملوكة لألفراد وتعتمد يف مواردها على ودائع اجلمهور “ودائع  	
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حتت الطلب“ وتكاد الودائع االستثمارية يف بعض هذه املصارف أن تكون معدومة. 
يف  الدخول  اخلاصة  التمويل  مؤسسات  على  يصعب  عدة  خماطر  يواجه  الزراعي  القطاع  •إن  	
متويله، حيث أن خماطر هذا القطاع ممتدة من بداية العملية اإلنتاجية حتى تسويق املنتجات 

الزراعية ، ولعل من أهمها ما يلي :  
 - خماطر تشغيل “ إدارية“.

 -  خماطر قانونية، مثل قضية مالك األراضي ، وخباصة داخل مشروع اجلزيرة.
-  خماطر سيولة تتطلب توفري املال الالزم ، وهو ليس باحلجم الصغري، يف وقت قصري بسرعة  

 مطلوبة.
 - خماطر كوارث طبيعية مثل اآلفات، اجلفاف، السيول والفيضانات.

 - خماطر التخزين.
- خماطر التسويق.

الزراعية يف  املشروعات  ، وهو أكرب  الزراعي، وخباصة يف مشروع اجلزيرة  القطاع  وبوجه عام يواجه 
السودان، مشاكل متويلية من أهمها :

•ضعف اإلنتاجية الناجم عن عدم توفر وتطبيق احلزم التقنية الالزمة. 	
•ارتفاع تكلفة الوحدة املنتجة  ، مما يقلل من العائدات ، وبالتالي عزوف املزارعني عن الزراعة ،  	

بل التفكري يف أنشطة أخرى أقل خماطرة وأكثر رحبية.

•عدم ربط التمويل بالتسويق، ففي املشاريع املروية “اجلزيرة -  الرهد“ مل يكن هناك يف السابق  	
وقبل صدور قانون 2005م ربط بني التمويل والتحصيل ، مما جنم عنه ارتفاع مديونية بعض 
أصحاب احلواشات )املزارع( لفرتات طويلة ، وحاليًا يتم معاجلته بالتمويل الفردي املباشر، حبيث 

تكون العالقة مباشرة بني مؤسسات التمويل واملزارع.

ب- البنك الزراعي السوداني :
 تأسس البنك الزراعي يف 1957/6/17م مبوجب قانون خاص لسنة 1957م والذي مازال ساريًا مع إدخال 

بعض التعديالت.

%( وبنك الســــودان  حددت املادة )6( من قانون البنـك رأس املال 7 آالف جنية, متتلك وزارة املالية )40 
%( ويف عام 1997م مت زيادة رأس املال إىل 2.900 مليون جنيه.  60(

استمرت زيادة رأس املال ورمسلة بعض القروض ليصل رأس املال املدفوع بنهاية 2007م مبلغ 295.512 
%( لوزارة املالية وبنك السودان على التوالي.  45(، )% مليون جنيه بنسبة )55 

التعديالت  بعض  عليه  أجريت  والذي  الزراعي لعام1957 م  البنك  لقانون  وفقًا  حاليًا  البنك  ويعمل 
ملواكبة التغيريات اليت حدثت وكان أهمها أسلمة العمل املصريف وحاكمية قانون العمل املصريف 
استيعاب  جمال  يف  خصوصًا  التعديالت  لبعض  وحيتاج  كقانون  حاجة البنك  يليب  مازال  ولكنه 
متطلبات تفعيل دور املالكني يف إدارة البنك،  صدر قانون تأسيس البنك يف عام 1957م وباشر نشاطه 

يف عام 1959 م.

ولقد تطور رأس مال البنك من  70ألف دينار عام 1960م إىل 15 مليار دينار يف عام 2005م  ثم إىل290  
مليون جنيـه خالل عام 2008 م ، ومن املخطط أن يصل فـــي العام2011 م إىل 500 مليون جنيه.
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وتتمثل األهداف الرئيسية للبنك فيما يلي:

• متويل النشاط الزراعي وتشمل:	
- متويل االحتياجات التشغيلية من حتضريات - توفري مدخالت.

- متويل االحتياجات الرأمسالية للنشاط الزراعي )بشقيه النباتي واحليواني(- طلمبات الري، التقاوي، 
السالالت احملسنة، اآلالت واملعدات الزراعية، ويتبع البنك صيغ التمويل اإلسالمي.

متويل النشاط التجاري : يشكل التمويل التجاري حلقة هامة من حلقات التمويل الزراعي املتكامل	• 
من خالل عمليات االسترياد والتصدير وتوفري مدخالت التمويل الزراعي ومستلزمات اإلنتاج.

 • النشاط املصريف : ميتلك البنك أكرب شبكة فروع على مستوى القطر ويشمل النشاط املصريف	
العمل املصريف  الزراعي وممارسة  املاعون االئتماني والتسليف  استيعاب مدخرات املزارعني لتوسيع 
املتكامل )فتح خطابات االعتماد ، وقبول الودائع بالنقد األجنيب واستقطاب ودائع االستثمار املقيدة 

لتمويل نشاطات البنك التجارية(.

أنشأ البنك قطاعًا للتمويل الصغري مستقاًل مبوافقة البنك املركزي، ومواكبة إلسرتاتيجيات املنظمات 
الدولية والطوعية باعتباره أداة قوية لزيادة دخول قطاعات املواطنني.

الزراعي هو  النشاط  ـ ويعد متويل  النباتي واحليواني  الزراعي بشقية  للنشاط  التمويل  البنك  ويقدم 
العمل األساسي للبنك ـ وجيوز للفرع تقديم التمويل لألنشطة األخرى واليت تشمل األسر املنتجة ، املهن 
احلرفية ، وقطاع الصناعة والنقل والتجارة احمللية وغري ذلك من األنشطة اليت يسمح بنك السودان يف 
متويلها بشرط أن ال يكون ذلك خصمًا على دور البنك يف متويل النشاط الزراعي. وتعطي األولوية 

يف التمويل للنشاط الزراعي خاصة خالل املوسم الزراعي. 

البنك واليت حتدد مساهمة العميل والبنود املمولة  التمويل الصادرة من  التمويل وفقًا لسياسات  ويتم 
متويل  يف  الفرع  رغبة  حالة  يف  التمويل.  منح  وشروط  الضمانات  ونوع  التمويل  وأجل  النشاط  يف 
للنشاط ومدى  النقدية  التدفقات  أن يقوم برفع مقرتحات تشمل  له سياسة متويل عليه  نشاط ليس 
توفر مقومات اإلنتاج والتسويق باملنطقة حتى يتسنى للرئاسة دراسة إمكانية متويل النشاط وإصدار 

سياسة متويل له.

ويشمل متويل النشاط الزراعي اجملاالت التالية:

  • متويل االحتياجات التشغيلية املباشرة من جتهيز األرض للزراعة،  توفري املدخالت ومقاومة االفآت	
وحصاد...اخل يف خمتلف القطاعات مروي ومطري وآلي ومطري وتقليدي.

 • واآلبار	 الرتع  وحفر  الطلمبات  ويشمل  واحليواني  النباتي  بشقيها  التشغيلية  االحتياجات  متويل 
وإنشاء احلظائر ومتويل اآلليات واملعدات الزراعية..اخل.

. • متويل احتياجات التسويق الزراعي كالتخزين والرتحيل واملناولة والتخليص	
. • متويل اإلنتاج احليواني كاأللبان والتسمني والدواجن واألمساك	

. • متويل تطوير الغابات الشعبية وإنتاج الصمغ العربي	
. • متويل األسر املنتجة واألشغال الريفية	

 . • متويل التصنيع الزراعي والصناعات الزراعية التحويلية	
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الوسائل واآلليات اليت يستخدمها البنك يف ممارسة نشاطه :

: • التمويل قصري األجل : وهو التمويل الذي ال يزيد أجله على15 شهرًا ، ويشمل	
وأنشطة	   املختلفة  الزراعية  العمليات  لتكاليف  التشغيلية  التكاليف  ملقابلة  نقدي  متويل 

اإلنتاج احليواني والتصنيع الزراعي والنشاطات الريفية املختلفة.
. متويل عيين يشمل توفري مدخالت اإلنتاج الزراعي من أمسدة وبذور حمسنة وخيش..اخل	 

متويل تسويق احملاصيل واهلدف من هذا التمويل مساعدة صغار املزارعني على متديد فرتة زمنية	  
معقولة محاية هلم من تدني أسعار املنتجات الزراعية يف بداية موسم احلصاد.

• سنوات، ويشمل : التمويل املتوسط األجل : وهو التمويل الذي يزيد أجله عن 15 شهرًا وحتى 5	
	 متويل اإلنتاج النباتي مثل متويل الربسيم وإنشاء البساتني.

الدواجن  وإنشاء مشروعات  األلبان  املاشية إلنتاج  اإلنتاج احليواني ويشمل متويل رؤوس  	 متويل 
وإنشاء  الصيد  ومراكب  وماكينة  وأدوات  شباك  وشراء  املختلفة  السمكية  املزارع  وإنشاء 

وتطوير املناحل...اخل.
واملعدات  اآلالت  وعمرات  الزراعية  واملعدات  اآلالت  متويل  يف  ويتمثل  الزراعية  املاكينة  	 متويل 

الزراعية.
	 متويل األعمال املرتبطة بالزراعة ويتمثل يف :

	التسويق الزراعي ويشمل متويل إنشاء املربدات ومتويل إنشاء وتطوير الصيدليات واملستلزمات 
البيطرية...اخل.

	متويل إنشاء وجتهيز وحدات التصنيع الزراعي.
	متويل وإنشاء وتطوير وحدات مراكز اخلدمات الزراعية وورش صيانة اآلالت.

	متويل حفر اآلبار.
	متويل وحدات إنتاج املعدات الزراعية.

•متويل طويل األجل : وهو التمويل الذي يزيد أجله على مخس سنوات ، ويشمل : 	
	 متويل استصالح وتطوير األراضي. 

	 تطوير نظم الري.
	 شق الرتع والقنوات.

ويتم متويل صغار املزارعني بعدة أمناط بقصد تطويع اإلجراءات وتبسيطها حتى تتالءم وظروف صغار 
املزارعني يف القطاعات واملناطق املختلفة وأهم هذه األمناط :

 -   متويل األفراد .
 -   متويل صغار املزارعني عن طريق إحتاد املزارعني .

 -   متويل صغار املزارعني عن طريق جمالس القرى .
 -   متويل أندية صغار املزارعني .

-   متويل اجلمعيات التعاونية الزراعية.

وينتهج البنك الصيغ التالية يف التمويل: 

	 املقاولة . 
	 املراحبة.
	 السلم . 

	 املضاربة . 
	 املشاركة.
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الزراعي يف األردن : التمويل و اإلقراض   6-3-4

 أ- تطور مؤسسات اإلقراض الزراعي: 
تأسس املصرف الزراعي األردني عام 1922م ، ثم تأسس مكتب اإلقراض الزراعي عام 1952م، الذي كان 
تابعًا جمللس اإلعمار األردني ملد القرى األمامية يف الضفة الغربية بقروض زراعية. كما تأسست دائرة 
التعاونية  للمنظمة  النواة  كانت  واليت  الزراعية،  التعاونية  للجمعيات  ملنح قروض  التعاوني  اإلنشاء 

األردنية.ويف عام 1959م، مت دمج املصادر السابقة يف جهة واحدة وهي مؤسسة اإلقراض الزراعي. 

العام  املؤسسة واالحتياطي  مال  رأس  مثل  الذاتي  التمويل  يف  املؤسسة  هذه  متويل  مصادر  وتتمثل 
والتحصيالت السنوية ، باإلضافة إىل مصادر التمويل غري الذاتية مثل القروض والتسهيالت االئتمانية 

من املصادر احمللية و القروض اخلارجية من مصادر التمويل العربية والدولية. 
زيادة  حيث  من  سواء  الشاملة  الزراعية  التنمية  حتقيق  أساس  على  للمؤسسة  العامة  السياسة  وتقوم 
الالزم  التمويل  توفري  خالل  من  وذلك  املزارعني  معيشة  مستوى  ورفع  ونوعًا  كمًا  اإلنتاجية  أو  اإلنتاج 
للمشاريع الزراعية املختلفة.وتسعى املؤسسة إىل حتقيق أهدافها من خالل عدد من الربامج واإلجراءات 

واألدوات اليت ميكن إجيازها على النحو التالي:
الشرائح  الوصول إىل كافة  بهدف  التمويل  وفقًا ملختلف صيغ  الزراعي  التمويل  توفري  •التوسع يف  	
مدخالت  شراء  جمال  ويف  الزراعية،  األراضي  واستغالل  إعمار  جمال  يف  املشاريع  أنواع  وملختلف 
اإلنتاج الزراعي، وجمال تنمية وتطوير الثروة احليوانية والدواجن ويف جمال تنمية وتطوير مصادر 

املياه واستغالهلا ويف جمال امليكنة والتصنيع الزراعي.
واإلداري  املالي  واالستقالل  الديناميكية  من  املزيد  ومنحها  املؤسسة  هيكلة  إعادة  على  •العمل  	
وزيادة دور القطاع اخلاص يف رسم السياسات التمويلية للمؤسسة، وكذلك العمل على رفع رأس 
مال املؤسسة وإعادة هيكلة أسعار الفائدة وحتسني مستوى رحبيتها ومبا يتفق مع هدف احملافظة 
على استدامتها وتطورها ومنوها املضطرد ملواجهة الطلب املتزايد على التمويل الزراعي خصوصًا يف 

املدى املتوسط والطويل األجل.
•العمل وفق منهج اإلقراض املراقب واملوجه وتقديم املشورة الفنية واملالية للمزارعني وإصدار النشرات  	
وأدلة التكاليف الزراعية وإعداد دراسات اجلدوى املالية مبا حيقق االستخدام األمثل للموارد املالية 

املتاحة وحيسن من القدرة التسديدية للمشروعات املمولة ومبا يضمن استدامة املؤسسة.
• العمل مع احلكومة على ختفيف آثار املخاطر اليت تعرض هلا القطاع الزراعي نتيجة اجلفاف الذي  	

قد تتعرض له اململكة سواء من خالل اإلقراض املباشر أو إعادة جدولة األقساط والفوائد. 
•رفع الكفاءة اإلدارية واملالية للمؤسسة من خالل العمل على رفع قدرتها التنافسية وحوسبة كافة  	

أعماهلا إلكرتونيا، شاماًل بذلك كافة فروعها.

ب- أنشطة مؤسسة اإلقراض الزراعي :

تعترب مؤسسة اإلقراض الزراعي املصدر الرئيس املتخصص للتمويل واإلقراض الزراعي باألردن. وتغطي 
فروع املؤسسة مناطق اململكة حيث يبلغ عدد فروع املؤسسة )20( فرعًا إضافة إىل )3( إدارات إقليمية 
قامت   ، سلفًا  إليها  واملشار  للمؤسسة  العامة  السياسة  إطار  اململكة .وفى  وجنوب  ووسط  مشال  يف 
التمويل  ، سواء كان  إقراضية متخصصة وموجهة لفئات مستهدفة  املؤسسة بتبين برامج ومشروعات 
من مصادرها التمويلية الذاتية أو بالتنسيق والتعاون مع املؤسسات احمللية والدولية، وذلك على النحو 

التالي:
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ويهدف هذا الربنامج إىل حتسني املستويات املعيشية لألسر الريفية  • برنامج إقراض األسر الريفية:  	
الفقرية يف اململكة، وإىل تنشيط دور املرأة يف تنويع مصادر دخل األسرة، واحلد من ظاهرتي الفقر 
الريفية قروضًا زراعية ملختلف  الربنامج على منح األسر  الريف األردني. ويشتمل هذا  والبطالة يف 

اجملاالت الزراعية اليت متوهلا املؤسسة يف كافة مناطق اململكة. 
ويساهم يف متويل هذا الربنامج كل من الصندوق الدولي للتنمية  • مشروع تنويع مصادر الدخل:  	
الزراعية )إيفاد( والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي. ويهدف املشروع إىل متويل صغار 
وتنشيط  تفعيل  إىل  باإلضافة  املعيشية  مستوياتهم  حتسني  بهدف  املتدنية  الدخول  ذوي  املزارعني 
متعددة  جماالت  لتمويل  القروض  املشروع  هذا  ويقدم  األسري.  الدخل  مصادر  تنويع  يف  املرأة  دور 
الزراعي،  الزراعات احملمية وإنتاج األعالف والتصنيع  البساتني وإنشاء  مثل تسمني األغنام وإنشاء 

باإلضافة إىل إقامة مشاريع إكثار وحتسني إنتاج املاعز الشامي وأغنام العواسي.
• تقوم املؤسسة ببيع اجلرارات واملعدات الزراعية واألمسدة الكيماوية  مشروع زيادة إنتاج الغذاء:	
لدى  املعتمدة  اإلقراض  وقواعد  ألسس  وفقًا  قروض،  شكل  على  أو  نقدًا  الزراعة،  وزارة  لصاحل 

املؤسسة. 
ويهدف املشروع إىل حتقيق عدة غايات مثل حفظ الرتبة واالستخدام  • مشروع إدارة املصادر الزراعية: 	
الريف  يف  الفقر  ظاهرة  من  واحلد  احليوانية  الثروة  وتربية  املتاحة  املائية  واملصادر  لألراضي  األمثل 
الدخول  ذات  الريفية  واألسر  املزارعني  صغار  لفئة  التمويل  تقديم  املشروع  هذا  ويستهدف  األردني. 

املتدنية .
ويقوم الربنامج بتمويل املشروعات  • برنامج إقراض ذوي االحتياجات اخلاصة من العسكريني: 	
الفردية واجلماعية ألعضاء اجلمعية اهلامشية من ذوي االحتياجات اخلاصة بهدف حتسني أوضاعهم 

املعيشية عن طريق تنويع مصادر دخلهم .
القروض ملشاريع حتسني  • ويهدف إىل تقديم  الريموك:	 الزراعية يف حوض  املوارد  مشروع تطوير 
مدرة  أخرى  مشاريع  متويل  إىل  باإلضافة  املياه  على  واحملافظة  الرتبة  اجنراف  ومنع  الزراعي  اإلنتاج 

للدخل.
ويهدف املشروع إىل تعزيز مبادئ الرعاية الصحية األولية لسكان القرى  • مشروع القرى الصحية: 	

وحتسني ظروفهم االجتماعية.

4-4 أهم املشاكل واملعوقات املشرتكة اليت تواجه املؤسسات الوطنية للتمويل الزراعي يف 
الدول العربية  : 

	 يشري االستعراض السابق للمؤسسات الوطنية للتمويل الزراعي يف الدول العربية إىل أن معظمها 
التنموي، واالضطالع  أداء دورها   اليت حتد من كفاءتها يف  العديد من املشاكل واملعوقات  يواجه 

مبهامها اإلقراضية واالئتمانية ، ومن أهمها ما يلي : 
	 ال يتم منح القروض يف معظم املؤسسات املقرضة وفقا ألسس الكفاءة املالية واالقتصادية، وإمنا 
تعطى  يف كثري من األحيان وفق قرارات سياسية وإدارية تكون بعيدة عن أسس التقييم العملي 

املبنى على دراسات اجلدوى املالية واالقتصادية.
اإلجناز  عدم توفر الكوادر املؤهلة والتقنيات احلديثة لدى املؤسسات املقرضة اليت تساعد على سرعة 	 

وحتسني األداء. 
 ، االئتمانية  املتابعة  وضعف  أجلها،  من  املخصصة  األغراض  يف  القروض  من  كثري  استخدام  	 عدم 
وعدم االلتزام بتنفيذ شروط اإلقراض يف كثري من حاالت اإلقراض اليت تتم ،  ويؤدي  ذلك يف كثري 

من احلاالت إىل التعثر وعدم السداد.
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	 زيادة حاالت التعثر للمشروعات اليت يتم متويلها بسبب ضعف املتابعة االئتمانية وعدم التدقيق يف 
شروط اإلقراض، وفى مقدمتها تقديم دراسات جدوى فنية واقتصادية دقيقة هلذه املشروعات، بل إن 

بعض الدراسات امليدانية أشارت بعدم وجود فعلي لكثري من املشروعات املمولة  يف بعض الدول. 
	 ليس هناك تركيز من جانب معظم املؤسسات التمويلية الوطنية على متويل السلع الرئيسية لألمن 

الغذائي العربي، حيث تتعامل مع كافة احملاصيل بنفس السياسة االئتمانية.
	 تراجع يف التخصص اإلقراضي للزراعة من جانب بعض هذه املؤسسات، واالجتاه حنو متويل األنشطة 

التجارية والريفية املختلفة واالهتمام باألنشطة املصرفية األخرى.
	 عدم االهتمام بالقطاع التعاوني من جانب مؤسسات التمويل الزراعي، ومن ثم تراجع دور التعاونيات 

يف جمال تقديم اخلدمات التمويلية والتسويقية للمزارعني، كما هو احلال يف مصر وسوريا.  
	 الرتكيز من جانب معظم البنوك واملصارف الزراعية على القروض قصرية األجل، واليت تنخفض فيها 
املخاطرة ، وعدم الرتكيز على القروض املتوسطة والطويلة ، واليت تساعد على خلق طاقات إنتاجية 

جديدة أو حتسينها وحتسني البنية األساسية للقطاع الزراعي .
	 استمرار مشاكل الضمانات كمعوق لوصول طاليب القروض ، وخاصة صغار املزارعني إىل اخلدمات 
االئتمانية. وتوصي الدراسة يف هذا الصدد بأن تغري املؤسسات اإلقراضية الزراعية من سياساتها جتاه 

نوع الضمانات ، باعتباره من العناصر احلاكمة  للتمويل الزراعي  يف غالبية الدول العربية . 
طاليب  عدم وجود دور واضح ملؤسسات ضمان خماطر االئتمان  الزراعي لتقليل عبء الضمانات على 	 

القروض ممن ال ميلكون ضمانات لالقرتاض.
واالئتمان  القروض  تقديم  عن  التجارية  البنوك  خاصة  األخرى  التمويلية  املؤسسات  بعض  	 إحجام 

للزراعة .
يف ضوء ما سبق ، فإنه يلزم العمل على تعزيز مشاركة املؤسسات التمويلية احلالية ورفع كفاءتها، 
حبيث تزداد مساهمتها ودورها يف إقراض األنشطة الزراعية لإلسراع يف حتقيق التنمية الزراعية واألمن 

الغذائي يف املنطقة العربية .

الزراعي يف الدول العربية: 5. االستثمار 

الزراعي: 1 واقع االستثمار   -  5

يتسم القطاع الزراعي بضعف االستثمارات املوجهة إليه مبا ال يتناسب مع األهمية النسبية لقيمة الناتج 
الزراعي يف قيمة الناتج احمللي اإلمجالي يف كثري من الدول العربية، خاصة الدول الزراعية الرئيسية.  

ومن املالحظ بوجه عام أن البيانات حول االستثمارات الزراعية  تتسم بالقصور من ناحية ، وعدم التكامل 
والوضوح من ناحية أخرى، وذلك يف غالبية الدول العربية . ووفقًا ملا هو متاح من بيانات حول عدد من الدول 
100 مليون  913 مليون، وأقل من  العربية املنتجة الرئيسية، فإن حجم هذه االستثمارات يرتاوح ما بني 
دوالر، بإمجالي يبلغ حنو 1719 مليون دوالر لعشر دول فقط عام 2006م، من بينها : تونس - السودان 
- سوريا- مصر - املغرب - اليمن ، ويصنف القطاع الزراعي يف هذه الدول على أنه ذو  ثقل من حيث قيمة 
إنتاجه . وجتدر اإلشارة إىل أن القطاع اخلاص قد ساهم حبوالي 686 مليون دوالر يف هذه االستثمارات، 
%( للقطاع احلكومي. وتأتي  بقية االستثمارات من  %( منها ، مقابل حنو )46  أي ما يعادل حنو )40 

.)% %( ، واألجنيب )5  املصادر التمويلية األخرى، وهي التمويل املشرتك )9 

أما بالنسبة لالستثمارات البينية العربية يف قطاع الزراعة، فإن البيانات املتاحة عنها أكثر ندرة وأقل 
مشولية من حيث عدد الدول. ولقد تراجعت هذه االستثمارات بدرجة غري مسبوقة، حيث بلغت قيمتها 
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-  اليمن، متثل  -  السودان  - تونس  735.5 مليون دوالر ألربع دول فقط هي : األردن  2006م حوالي  عام 
%( من إمجالي االستثمارات العربية البينية ، والبالغة حنو 6.3 مليار دوالر إلحدى عشرة  حوالي )11.6 

دولة .

ووفقًا للبيانات املتاحة، اقتصرت االستثمارات البينية املوجهة لقطاع الزراعة يف عام 2009م على دولتني 
%( من اإلمجالي، الذي يصل إىل  هما األردن واليمن، وبقيمة تبلغ حوالي 3.7 مليون دوالر، متثل )0.23 

حوالي 1.62 مليار دوالر ألربع دول عربية فقط هي: تونس ، ليبيا ،  باإلضافة إىل األردن واليمن.  

 5 - 2 املعامل الرئيسية لسياسات االستثمار الزراعي:
تشري سياسات االستثمار يف بعض الدول العربية إىل التحيز للحضر دون الريف، وذلك على حساب الزراعة 
التكوين  ضعف  عليه  مما ترتب  احلكومية،  االستثمارات  تلك  تعكس  كما  الريفية،  والتنمية 
الرأمسالي يف القطاع الزراعي، وضعف البنيات األساسية املتعلقة باإلنتاج والتسويق والتجارة، وغياب 
أو ضعف التخطيط االستثماري الزراعي، والقصور يف خرائط وفرص االستثمار يف هذا القطاع، وغياب 
على  حتفز  ال  اليت  واملعوقات  املشاكل  من  وغريها  الكفوءة  املساندة  الزراعي واخلدمات  التأمني  نظم 

توجه القطاع اخلاص لالستثمار يف املشروعات الزراعية، وخباصة املشرتكة.  

 5 - 3   االهتمامات الوطنية واإلقليمية والدولية بقضية االستثمار الزراعي:
حظيت قضايا االستثمار الزراعي باهتمام على الصعيدين الدولي واإلقليمي، واحتلت التنمية الزراعية 
املستدامة واألمن الغذائي مكانة وأولوية متقدمة يف أجندة الدول واملؤسسات والصناديق اإلمنائية ، 
وذلك يف أعقاب أزمة الغذاء العاملية األخرية، واملستويات غري املسبوقة اليت سجلتها أسعار السلع الغذائية 
وبعد  جمددًا،  تأكدت  وبذلك   ، الغذاء  من  صادراتها  على  الدول  بعض  اليت فرضتها  والقيود  الرئيسية، 
املزيد من  العربية إليالء  الدول  الزراعي، ولتنعش توجهات  الرتاجع، أهمية االستثمار  سنوات طويلة من 
االهتمام والعناية بقضايا االستثمار الزراعي والذي بلغ ذروته لدرجة توجه بعض الدول العربية الزراعية 
النسبية للموارد  الوفرة  حيث   ، العامل  يف  عربية  غري  أخرى  بلدان   يف  الزراعي  إىل االستثمار  الرئيسية 
الزراعية الطبيعية، وذلك كجزء من سياسات االستثمار زراعياًً لتوفري الغذاء . كما شهد التوجه حنو 
األخرية،  اآلونة  يف  مسبوق  غري  زمخًا  األرضية واملائية  املوارد  ذات  العربية  الدول  يف  الزراعي  االستثمار 

وخباصة يف السودان. 

وجتدر اإلشارة إىل أن دولة اإلمارات العربية قامت بتطوير أكثر من 70 ألف فدان من األراضي الزراعية يف 
السودان، وشراء 400 ألف هكتار يف باكستان . كما تفاوضت السعودية مع السودان من أجل تنفيذ 
مشروعات زراعية، إىل جانب استثمار 1.6 مليون هكتار من األراضي الزراعية يف إندونيسيا . وقامت 
2.9 مليون هكتار يف كمبوديا، كما أنشأت دولة قطر صندوق لالستثمار  دولة الكويت بشراء 
الزراعي خارج الدولة . وتقوم سلطنة ُعمان حاليًا بدراسة جدوى قيام شركة قابضة لالستثمار الزراعي 
داخل أو خارج السلطنة. و ترمي مجيع هذه السياسات املستحدثة يف االستثمار الزراعي إىل إنتاج الغذاء 
لتأمني املواطنني من تداعيات األزمات الغذائية، اليت أصبحت متكررة، وتفادي الوقوع حتت أي ضغوط 

إذا ما جلأت أي من دول العامل الستخدام الغذاء كسالح أو أداة  ضغط سياسي أو اقتصادي.  

ولقد بدأ هذا االهتمام باالستثمار الزراعي على الصعيد العاملي عام 1996م، حيث إحتل مكانة بارزة 
يف إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي الصادر عن قمة الغذاء العاملي اليت عقدت يف نوفمرب/ تشرين 
القادة املشاركني  العام، حيث ورد يف هذا اإلعالن يف غري موقع تأكيدات والتزامات من  ثاٍن من ذلك 
األساسية  والبنية  والبحوث  البشرية  املوارد  تنمية  يف  االستثمار  سياسات تيسري  بتبين  املؤمتر  هذا  يف 
بغية حتقيق األمن الغذائي، وتشجيع ختصص واستخدام استثمارات القطاعني العام واخلاص من أجل 
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تعزيز النظم الغذائية والزراعية والسمكية واحلراجية املستدامة، والتنمية الريفية يف كل املناطق.  
وجتددت هذه التعهدات وااللتزامات من قادة العامل يف مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي ، والذي عقد 
16-18 نوفمرب /تشرين الثاني2009 م ، أي يف أعقاب أزمة الغذاء العاملية األخرية   يف روما خالل الفرتة 
القــادة،  الصادرة عن  االلتزامات واإلجـراءات  الصادر عن هذا املؤمتر جمموعة من  فلقد تضمن اإلعالن 

وهـي مبنيـة على مخسة مـبادئ ، أطـلق عليـها:  
زيادة  على  العمل  االلتزامات املعلنة  هذه  ومن   .“ املستدام  العاملي  الغذائي  لألمن  اخلمسة  روما   “مبادئ 
للبنى  بأنفسها  البلدان  تعدها   اخلطط اليت  يف  اخلاصة  االستثمارات  وتشجيع  العامة  االستثمارات 
األساسية  والبنى  والري،  التخزين،  ومرافق  ذلك الطرق،  يف  مبا   ، الدعم  وخدمات  الريفية  األساسية 

لالتصاالت، والتعليم، والدعم التقين، والصحة على سبيل املثال ال احلصر.  
ويف موقع آخر من هذا اإلعالن تعهد القادة بإحداث حتول حاسم وقاطع حنو زيادة االستثمار يف القطاع 
الزراعي يف البلدان النامية يف اآلجال القصرية واملتوسطة والطويلة. وحثوا األقاليم اجلغرافية على زيادة 
%( أسوة   15  ( الريفية من مصروفات ميزانيات بلدانهم  إىل نسبة ال تقل عن  الزراعة والتنمية  نصيب 
على  اإلعالن  ذلك  يف  االهتمام  يقتصر  األفارقة. ومل  القادة  عن  الصادر  مابوتو“  إعالن   “ يف  حدث  مبا 
املساعدات  من  الغذائي  واألمن  للزراعة  املكرس  النصيب  بزيادة  تضمن التزامًا  بل  الزراعي،  االستثمار 

اإلمنائية الرمسية بناء على طلبات الدول.  
2050م“، الذي  وعلى صعيد آخر، فقد نادى منتدى اخلرباء الرفيع املستوى حول “ إطعام العامل يف  عام 
زيادة  إحداث  إىل  2009م،  تشرين أول   / أكتوبر  يف  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  عقدته 
ملحوظة يف االستثمارات يف القطاع الزراعي يف البلدان النامية. ولقد أخذ مؤمتر روما 2009 م علمًا بهذا 

النداء.  
ويف هذا السياق دعم القادة يف نفس املؤمتر التعاون بني القطاعني العام واخلاص واالستثمارات اخلاصة، 
اخلارجية واحمللية، يف الزراعة واألمن الغذائي يف البلدان النامية، ووافقوا على إرساء تشريعات وطنية 

لتيسري ودعم االستثمارات اخلاصة يف الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية.  
وعلى صعيد املنطقة العربية، فإن هناك اهتمامًا أيضًا من القادة بقضايا االستثمار عامة ، واالستثمار 
الزراعي على وجه اخلصوص ، حيث تضمن إعالن الكويت املعنون: » االرتقاء مبستوى معيشة املواطن 
يف  بالكويت  عقدت  اليت  واالجتماعية  والتنموية  العربية االقتصادية  القمة  عن  والصادر  العربي«، 

يناير / كانون الثاني 2009م، فقرة عن االستثمار تنص على اآلتي:  
وتسهيل  هلا،  واحلماية الالزمة  املالئم  املناخ  وتوفري  البينية،  العربية  االستثمارات  بتشجيع  »التوجيه 
حركة رؤوس األموال العربية بني أقطار الوطن العربي، وتوسيع نطاق وآليات تنفيذ االتفاقية املوحدة 

الستثمار رؤوس األموال العربية يف الدول العربية. «  
كما تضمن فقرة أخرى عن التنمية الزراعية واألمن الغذائي تنص على اآلتي:  

» العمل على زيادة اإلنتاج الزراعي وحتسني معدالته، وتشجيع االستثمار يف التنمية الزراعية، واختاذ 
اإلجراءات الالزمة لتوفري املناخ االستثماري املالئم لذلك، وسرعة تنفيذ إسرتاتيجية التنمية الزراعية اليت 
باعتبارهما من  الذاتي،  الغذائي واالكتفاء  للمساهمة يف حتقيق األمن   ، 2007م  الرياض  أقرتها قمة 

أولويات األمن القومي العربي. «  
ولقد صدر عن هذه القمة برنامج للعمل حُيدد اخلطوات التنفيذية إلعالن الكويت، اشتمل على بند 

خاص بالتنمية الزراعية واألمن الغذائي، تضمن فقرة تنص على اآلتي:   
السيما  السلع الغذائية،  إنتاج  مشروعات  يف  االستثمار  تشجيع  الغذائي يتطلب:  األمن  حتقيق  »إن 
الزراعي  اإلنتاج  يف   “ النسبية التنافسية  املزايا  ذات   « العربية  الدول  يف  خاص  حنو  وعلى  احلبوب، 

واملشروعات املرتبطة بها. «  
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 كما اشتمل  على بند خاص باالستثمار تضمن فقرة تنص على ما يلي:  
جلعل السوق العربية أكثر جذبًا لالستثمارات العربية يتطلب ذلك:  

 • قيام الدول العربية بتهيئة املناخ االستثماري. 	
• تعزيز االستفادة من االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال العربية يف الدول العربية. 	
• تشجيع االستثمار اخلاص يف اجملاالت الزراعية والصناعية ، ويف البنية األساسية. 	
• تعزيز دور حمكمة االستثمار العربية . 	

العربية  يف الدول  االستثمار  قضية  حول  ملف  إعداد  حاليًا  يتم  االستثمار  بقضية  لالهتمام  وتوصالًً 
للعرض على القمة االقتصادية واالجتماعية املقرر عقدها يف مطلع العام القادم 2013م بالرياض. 

 5 - 4 صناديق االستثمار كآلية لتمويل التنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي: 
النمو  هامًا وحموريًا يف  الزراعة دورًا  تلعب  الناتج احمللي اإلمجالي،  الزراعي يف  القطاع  إضافة ألهمية 
االقتصادي والتنمية يف الدول النامية. وعلى الرغم من إعادة اكتشاف أهمية تنمية القطاع الزراعي 
لتحقيق األمن الغذائي، واحلد من الفقر والنمو االقتصادي، غري أن العديد  من الدول النامية، ومن بينها 
الدول العربية، ما زالت تواجه مشاكل حادة يف جمال توفري االستثمارات الالزمة للتنمية، وذلك نتيجة 
العقود السابقة، فضاًل عن  التنمية اليت مل تأخذ يف االعتبار االستدامة، واليت طبقت يف  إسرتاتيجيات 

الصدمات اخلارجية، سواء يف صورة أزمات اقتصادية أو أزمات غذائية، أو كوارث وغريها. 

يف  التنمية  هلذه  املنهجية الشاملة  فإن  االقتصادية،  التنمية  يف  الزراعة  قطاع  ودور  أهمية  ضوء  ويف 
الدول النامية قد طورت منهجية أكثر مشولية لتنمية  القطاع الزراعي بناًء على الطلب السوقي على 
االستثمار الزراعي يف تلك الدول، ومن ثم فإن احلاجة إىل االستثمار الزراعي أنعشت املنافسة مرة أخرى 
العام  القطاعني  الفرص االستثمارية ملستثمري  التوقف، وأصبحت تعرض مدى واسع من  بعد فرتة من 

واخلاص على امتداد سلسلة القيم الزراعية، وليس فقط اإلنتاج أو التسويق.  

ومن املتوقع أن يستفيد املستثمرون من االستثمار يف قطاع الزراعة، ومبعدالت متزايدة، ملواجهة الطلب 
الزراعية األخرى يف األجلني املتوسط والطويل. وتعترب  الذي يتوقع زيادته أيضًا على الغذاء واملنتجات 
القائمني على  صناديق االستثمار وسيلة هامة لتجميع أصول املستثمرين مبختلف أمناطها، وتزويد 
الزراعة برأس املال ، إذ ميكن هلذه  الصناديق  أن ختلق أو تنشئ حمفظة عامة لالستثمار يف الزراعة 

لتحقيق عوائد مالية  ، وأيضًا آثارًا  تنموية.  

ومع  الزراعية،  سلسلة القيم  امتداد  على  الزراعية  القطاعات  ملختلف  املال  رأس  احتياجات  إىل  وبالنظر 
القطاع  فيهم  مبا  املستثمرين،  مجيع فئات  على  تشتمل  اليت  االستثمار  صناديق  االعتبار  بعني  األخذ 
اخلاص والقطاع العام واملبادرات املشرتكة، وأيضًا تضم خمتلف األهداف االستثمارية ، ميكن القول 
بأن هناك مدى أو نطاق واسع من صناديق االستثمار تستهدف جماالت زراعية ميكن إحداثها يف الدول 
النامية ، والدول اليت يف املرحلة االنتقالية من النمو االقتصادي ، واليت من بينها العديد من الدول العربية. 

األخرية،  الثالث  خالل السنوات  االستثمار  صناديق  إلقامة  واضح  تصاعدي  اجتاه  إىل  الدراسات  وتشري 
التوزيع  حيث  ومن  زراعيًا.  صندوقًا استثماريًا   )31( هناك  2009م،  عام  حتى  املتاحة  للبيانات  ووفقًا 
اجلغرايف ، ترتكز غالبية هذه الصناديق يف إفريقيا جنوب الصحراء ، كما يوجد أيضا تركز عددي 

للصناديق اليت تعمل  على نطاق شامل )عاملي(، إضافة لعدد حمدود منتشر يف دول العامل.  
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وميكن تقسيم هذه الصناديق، وفقًا جملموعة معايري منها على سبيل املثال:  
 • حجم رأس املال. 	

 • أدوات االستثمار.	
 • الفئة املستهدفة اليت خيدمها الصندوق. 	

• اهليكل التنظيمي والتشغيلي. 	
• األداء املالي. 	

 ويبلغ رأس املال األساسي املستهدف اإلمجالي للصناديق املذكورة حنو 4.0 مليار دوالر، خبالف خطوط 
صناديق  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  هذه الصناديق.  ضمن  للمضاربة  وصندوق  الصغر،  متناهية  للتمويل 
املشاركة ) األسهم ( متثل النصيب األكرب من هذه اآللية التمويلية لالستثمار الزراعي، سواء من حيث 
العدد ورأس املال األساسي. ومن ناحية أخرى ، فإن حوالي ثلث الصناديق اليت مت إنشاؤها يف الثالث سنوات 

األخرية ممولة من رأس مال خاص، مما يعكس تزايد اهتمام مستثمري القطاع اخلاص بالزراعة.  

ومن الواضح أنه كان ألزمة الغذاء األخرية واألزمة املالية واالقتصادية احلالية انعكاسات إجيابية على 
القول  أنه ميكن  األخرى. كما  آثارها على القطاعات  الزراعي، على عكس  القطاع  االستثمار يف 
بأن صناديق االستثمار الزراعية ميكن أن تلعب دورًا حيويًا يف اإلسراع من تنمية القطاع الزراعي يف 
أو  املنهجية  اليت اجتهت إىل هذه  النامية  الدول  نتائج إجيابية يف  ما حققته من  العربية، يف ضوء  الدول 
الزراعي. وتشري الدراسات إىل أن مثل هذه  اآللية لتجميع األصول الرأمسالية اخلاصة لصاحل االستثمار 
الصناديق ميكن أن تساهم أيضا يف النمو، وزيادة اإلنتاجية واحلد من الفقر ، ومن ثم إحداث تنمية 

مستدامة.  

وبالنسبة للتجربة العربية يف هذا املضمار، فإن العدد املذكور يتضمن ثالثة صناديق استثمار أنشئت 
باسم   استثمار   صندوق  2006م  أول  عام  أنشئ   مصر  ففي   . واملغرب  مصر  هما  عربيتني،  دولتني  يف 
50 مليون دوالر، وهو صندوق مشاركة يستهدف  الزراعية برأمسال  للغذاء واألعمال  صندوق حورس 
تصنيع الغذاء،  ويشارك يف الصندوق )10( مستثمرين من القطاعني العام واخلاص ،والشركات اليت 

عادة ما تصدر إىل األسواق األوروبية. 

ويف املغرب أنشئ ثاني صندوق استثمار عام 2007م باسم»Olea Capital Fund« ، يعنى بصناعة 
الزيتون، وبرأس مال يبلغ )1.8( مليار درهم، أي ما يعادل 225.3 مليون دوالر، ويساهم فيه 3 شركاء 

رئيسيني.  

   Food UNIDO & Agribusiness Equityأما الصندوق الثالث، فأنشئ يف مصر عام 2008م باسم
 Fund، برأمسال قدره 500 مليون دوالر. وتقوم فكرة هذا الصندوق على خفض خسائر ما بعد احلصاد 

%( ، وهو صندوق مشاركة.   يف مصر العليا ) صعيد مصر(، واليت قد تصل إىل )70 

وأخذًا بعني االعتبار جناح صناديق املشاركة بني القطاع العام واخلاص، أو ما يطلق عليه الشراكة 
العامة ـ اخلاصةPPP( Public-Private Partnership( ، فإن دور احلكومات واملاحنني الدوليني يف 
االستثمار  قضايا  تكون  أن  جيب  اعتبار، كما  حمل  يكون  أن  جيب  الزراعي  االستثمار  صناديق 
الزراعي حمل دراسة متعمقة من قبل كافة األطراف، ويف مقدمتها االحتادات العربية النوعية املتخصصة 
اليت تضم رجال األعمال واملستثمرين من القطاع اخلاص ، وذلك بغرض حتفيز االستثمارات يف الزراعة، 
وتشجيع قيام صناديق االستثمار، وصياغة السياسات والنظم املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي، وتطوير البيئة 

القانونية لالستثمار، إضافة لتحسني مناخ االستثمار .  
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6. أوضاع األمن الغذائي العربي الراهنة واملتوقعة:

6-1 متهيد:

على الرغم من كثرة املشاكل واألزمات اليت يعاني منها العامل العربي هذه األيام ، سواء اقتصادية أو 
، ولكن  العناية واالهتمام  أن بعضها أصبح يطغى على غريه وحيظى بقدر أكرب من  إاّل  سياسية، 
مشكلة  الغذاء قد  طفت على السطح يف اآلونة األخرية بشكل واضح ، إاّل أنه من اإلنصاف أن نذكر 
أن مشكلة الغذاء ليست حديثة وإمنا هي أقدم من ذلك طاملا إنها تعترب نتيجة لعدم التوازن بني املوارد 

الطبيعية من ناحية وبني السكان من ناحية أخرى .

اليت  املزمنة  الغذائية  واألزمات  العجز  تفاقم  العربي،  الوطن  يف  الغذائي  واألمن  الزراعة  أوضاع  وتؤكد 
تعاني منها غالبية الدول العربية ، باإلضافة لتكرار األزمات الغذائية االقتصادية العاملية، على أن املرحلة 
الغذائية  الغذائية اخلاصة باألزمات  املساعدات  القادمة حتتاج ملصدر مستقر وقادر على تقديم أمناط 
القطرية املزمنة، ويعمل كآلية عربية لضمان تأمني اإلمكانات واملوارد الكافية للتحوط  لألزمات 
الغذائية العاملية أو القطرية الطارئة، ودعم الدول العربية للتصدي آلثارها وتداعياتها السلبية وخباصة 
يف الدول األكثر تضررًا، ويف املناطق والتجمعات السكانية والفئات احلساسة األكثر تأثرًا وتضررًا، 
إضافة إىل مساهماته يف دعم اجلهود التنموية القطرية للنهوض بالقطاعات الزراعية، باعتبارها املصدر 
الرئيسي للغذاء، سواء يف إطار إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني، أو يف 

إطار الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي.

العربي الراهنة: 6-2 أوضاع األمن الغذائي 

الرئيسية يف الدول العربية: الغذاء  6-2-1 إنتاج جمموعات 

تشري البيانات الواردة باجلدول رقم )2-9( إىل متوسط إنتاج جمموعات الغذاء النباتية الرئيسية يف الوطن 
العربي خالل الفرتة )1990-2010م(، ومن اجلدول يتضح ما يلي:

النباتي: 6-2-1-1 اإلنتاج 

أ. جمموعة حماصيل احلبوب: 

تعترب حماصيل احلبوب من أهم احملاصيل الزراعية يف الوطن العربي ، بل يف العامل بأكمله. وقد بلغ 
حنو  تعادل  زيادة  وبنسبة   ، )2008-2010م(  للفرتة  كمتوسط  طن  مليون   52 حوالي  احلبوب  إنتاج 
%( عن متوسط الفرتة )1990-1992م( ، كما ازدادت املساحة املزروعة باحلبوب من 28.1 مليون   29.5(
-2008( الفرتة  متوسط  يف  هكتار  مليون   28.37 إىل  )1990-1992م(،  للفرتة  كمتوسط  هكتار 
وبالتالي  احلبوب،  مشكلة  وخطورة  بأهمية  العربي  الوطن  من  إدراكًا  الزيادة  هذه  وتأتي  2010م(. 

ضرورة العمل على مواجهتها.
من القمح واألرز  وتضم جمموعة حماصيل احلبوب املزروعة يف الوطن العربي بشكل رئيسي كاًل 
والذرة الشامية والذرة الرفيعة والشعري، حيث متثل الرقعة املزروعة بهذه احملاصيل جمتمعة حنو28.23  
مليون هكتار ، وهي بذلك متثل حنو )39.7 %( من إمجالي املساحة املزروعة يف الوطن العربي . وتتباين 
هذه املساحة فيما بني الدول العربية ، وتعترب اجلزائر والسودان وسوريا والعراق ومصر واملغرب من أهم 
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وإنتاج  مساحة  إمجالي  من   )%  87.7(  ،)%  90.6( حنو  متثل  حيث   ، احلبوب  إنتاج  يف  العربية  الدول 
احلبوب يف الدول العربية ، وذلك كمتوسط للفرتة )2007-2009م(. وجتدر اإلشارة إىل التطور امللحوظ 

يف املساحة املزروعة باحلبوب يف املغرب، وإىل الرتاجع الواضح يف السودان. 

الوطن  يف  الرئيسية  النباتية  الغذائية  والسلع  اجملموعات  إنتاج  تطور   :)9-2( رقم  جدول 
العربي باأللف طن خالل الفرتة )1990-2010م(:       

الفرتة
اجملموعات الغذائية

متوسط الفرتة
1990-1992م

متوسط الفرتة
2000-2002م

التغري
)%(

متوسط الفرتة
2008-2010م

التغري
)%(

40085.543998.49.85191929.5مجلة احلبوب
19394.920582.96.12407724.1القمح والدقيق

5252.97311.039.211247114.1البطاطس
-1291.71367.25.812761.2مجلة البقوليات

26602.139231.947.553832102.4مجلة اخلضر
18554.727352.947.43073565.6مجلة الفاكهة

1996.62609.830.7267634.0مجلة السكر- مكرر
1061.51647.055.2168358.5الزيوت النباتية
34136552.691.97874130.7إمجالي اللحوم
23623883.464.44890107.0اللحوم احلمراء
10512669.2154.02984183.9اللحوم البيضاء

1927.43300.671.23879101.3األمساك
128691977053.626122103.0األلبان ومنتجاتها

8661223.741.3150774.0البيض
1- املنظمة العربية للتنمية الزراعية »التوجهات الرئيسية إلسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة العربية للعقدين )2005- املصدر: 

2025( ، أغسطس 2007.
            2- املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوى لإلحصاءات الزراعية ، جملدات 14، 22 ، 23.

            3- املنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير األمن الغذائي، 2010م.

ونظرًا التساع الرقعة بالدول العربية وامتدادها اجلغرايف الكبري فإنها تنتج سبعة من حماصيل احلبوب 
الثمانية، إاّل أنه، وكما يتضح من الشكل رقم )1( يعترب القمح أهم حماصيل احلبوب ، حيث ميثل 
)48.6 %( من إمجالي إنتاج احلبوب بالدول العربية ، تليه الذرة الشامية)15.7 %(، ثم األرز)12.9 %(، ثم 

%(، وذلك كمتوسط للفرتة )2008-2010م(. %(، وأخريا الذرة الرفيعة والدخن )11.3  الشعري )11.5 
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وجتدر اإلشارة هنا إىل اخنفاض إنتاجية حماصيل احلبوب بالدول العربية، وهذا النقص يف اإلنتاجية، 
أنه يعين أن أمام الدول العربية فرصة كبرية لزيادة اإلنتاج الكلي من احلبوب من  إاّل  رغم سلبيته ، 
خالل االرتقاء باإلنتاجية والوصول بها إىل املتوسطات العاملية ، وهذا بال شك حيتاج إىل برامج حديثة 
ميكن  فإذاما حتقق ذلك  الربامج.   هلذه  كبري  متويل  توفري  معه  يتطلب  ما  وهو   ، اإلنتاجية  لزيادة 
االرتقاء مبتوسط ما خيص الفرد من احلبوب إىل املتوسط العاملي ، مبا ميثل خطوة كبرية حنو حتقيق 

األمن الغذائي.  

ب. جمموعة حماصيل البقول:
على الرغم من تزايد إنتاج البقوليات من حنو 1292 ألف طن كمتوسط للفرتة )1990-1992م( إىل حنو 
1367 ألف طن كمتوسط للفرتة )2000-2002م(، إاّل أنه عاود االخنفاض يف الفرتة  الثالثة  )2008-
2010م( وبلغ حنو 1276 ألف طن، منخفضًا بنسبة )1.2 %( عن متوسط الفرتة  )1990-1992م(  ويعزى 
 ، آخر   ثالث سنوات  اإلنتاجية اهلكتارية هلذه اجملموعة من احملاصيل  يف  تراجع  هذا االخنفاض إىل 
ثباتها يف مصر والصومال  باإلضافة إىل  والعراق،  والسودان  األردن وتونس  وبصفة خاصة يف كل من 

وموريتانيا واليمن. 

اجلاف  من: الفول  كاًل  وتضم جمموعة حماصيل البقول املزروعة يف الوطن العربي بشكل رئيسي 
احملاصيل  بهذه  املزروعة  ، حيث بلغت الرقعة  واحلمص  والعدس  اجلافة  والبازالء  اجلافة  والفاصوليا 
%( من إمجالي املساحة املزروعة يف  جمتمعة حنو 1.31 مليون هكتار، وهي بذلك متثل حنو )1.85 

الوطن العربي . 

 ، البقوليات  العربية يف إنتاج  الدول  وتعترب اجلزائر والسودان وسوريا والصومال ومصر واملغرب من أهم 
%( من كل من إمجالي مساحة وإنتاج البقول يف الدول العربية وذلك كمتوسط  حيث متثل حنو ) 77 
للفرتة )2007-2009م(. وجتدر اإلشارة إىل إمكانية التوسع باملساحات املزروعة بالبقوليات باألراضي 

السودانية ؛ نظرًا الرتفاع اإلنتاجية بهذه األراضي. 
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ج. جمموعة الزيوت النباتية:

العشر  النسيب يف  ثباته  الرغم من  -  على  العربي  بالوطن  النباتية  الزيوت  إنتاج  هناك تطور ملحوظ يف 
سنوات األخرية - حيث بلغ حوالي 1.65 ، 1.68 مليون طن كمتوسط للفرتتني )2000-2002م( ، )2008-

%( مقارنة مبتوسط الفرتة )1990-1992م(.  58.5( ،)% 2010م( وبنسبة زيادة تقدر بنحو )55.2 
%( من  وتبلغ املساحة املزروعة بالبذور الزيتية يف الوطن العربي حنو 6.85 مليون هكتار  تعادل )9.63 
إمجالي املساحة املزروعة بالوطن العربي كمتوسط للفرتة )2007-2009م(. وعلى الرغم من الزيادات 
املتحققة يف إنتاج الزيوت النباتية بالدول العربية إاّل أنها تعترب منخفضة مقارنة باالحتياجات املطلوبة. 

حنو  متثل  حيث  والســـودان ومصر واملغرب،  تونس  إنــتاج البذور الزيتية يف كــــِل من  ويرتكز 
%( من إمجالي مساحة وإنتاج البذور الزيتية يف الوطن العربي، ومن املالحظ اخنفاض   63.4(،)%  77.7(
اخنفاض مستويات إنتاجية  إىل  إشارة  هذا  وفى  للمساحة،  بالنسبة  عنها  لإلنتاج  النسبية  األهمية 
حماصيل البذور الزيتية يف الوطن العربي ؛ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إىل أن معظم اإلنتاج يتم يف 
الزراعات البعلية التقليدية. هذا وجتدر اإلشارة إىل اخنفاض املساحة يف كل من سوريا ولبنان ومصر، 

وزيادتها يف كل من ليبيا واملغرب.

د. جمموعة حماصيل اخلضر:

تواجه مشكلة فيما يتعلق  العربية  الغذائية األخرى، ال يبدو أن الدول  على النقيض من اجملموعات 
باخلضر ، بل أن لديها إمكانيات كبرية لزيادة معدالت ما خيص الفرد من معظم أنواع اخلضر  ويؤكد 
ذلك التطور امللحوظ يف إنتاج اخلضر بالوطن العربي، حيث بلغ حوالي 39.2 ، 53.8 مليون طن كمتوسط 
للفـرتتني )2000-2002م( ، )2008-2010م( وبنســـبة زيادة تقدر بنحو )47.5 %(، )102.4 %( مقارنة 

مبتوسط الفرتة )1990-1992م(.
وتبلغ املساحة املزروعة باخلضر حنو 2.48 مليون هكتار   تعادل )3.48 %( من إمجالي املساحة املزروعة 
بالوطن العربي كمتوسط للفرتة )2007-2009م( . وتعترب اجلزائر والعراق ومصر واملغرب من أهم الدول 
وإنتاج  مساحة  إمجالي  من  كل  من   )%  68.5(،)%  65.6( حنو  متثل  حيث  اخلضر،  إنتاج  يف  العربية 
اخلضر يف الدول العربية وذلك كمتوسط للفرتة )2007-2009م(. وجتدر اإلشارة إىل الرتاجع امللحوظ 

باملساحات املزروعة باخلضر يف العراق، وزيادة هذه املساحات يف كل من السودان ومصر. 

بذلك  وهو   ، )2008-2010م(  الفرتة  متوسط  يف  طن،  مليون   11.28 حوالي  البطاطس  إنتاج  بلغ  كما 
%( - ما كانت عليه يف الفرتة )1990-1992م(. وتعترب اجلزائر  يصل إىل أكثر من ضعف - )114.1 
 ،)%  67( حنو  متثل  حيث  العربي،  بالوطن  للبطاطس  املنتجة  الدول  أهم  من  واملغرب  ومصر  وســـوريا 

%( من إمجالي املساحة واإلنتاج على التوالي يف الفرتة 2007-2009م.  72.5(

هـ. جمموعة حماصيل الفاكهة:

-2008(  ، )2000-2002م(  للفرتتني  كمتوسط  طن  مليون   30.7  ،  27.3 حوالي  الفاكهة  إنتاج  بلغ 
%( مقارنة مبتوسط الفرتة )1990-1992م(.  65.6( ،)% 2010م( بنسبة زيادة  تقدر بنحو )47.4 

املساحة  إمجالي  من   )%  5.88( تعادل  هكتار   مليون   4.19 حنو  بالفاكهة  املزروعة  املساحة  وتبلغ 
وسوريا  اجلزائر  إنتاج الفاكهة  يف كِل من  ويرتكز  )2007-2009م(.  للفرتة  كمتوسط  املزروعة 
%( من إمجالي مساحة وإنتاج الفاكهة بالوطن العربي   65( ، )% ومصر واملغرب، حيث متثل حنو )60 
السعودية  من  كٍل  يف  الفاكهة  مساحة  يف  امللحوظة  الزيادة  إىل  اإلشارة  وجتدر  هذا  الرتتيب.  على 

وسوريا ومصر.
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و. إنتاج السكر:

بلغ إنتاج السكر حوالي 2.61 ، 2.68 مليون طن كمتوسط للفرتتني )2000-2002م( ، )2008-2010م( 
%( مقارنة مبتوسط الفرتة )1990-1992م(.   34( ،)% وبنسبة زيادة تقدر بنحو )30.7 

ويقدر متوسط إنتاج السكر السنوي خالل الفرتة )  2008-   2010 م( بنحو 2.68 مليون طن استخرجت 
مليون طن من الشمندر السكري(. ويبلغ متوسط  من )24.9 مليون طن من قصب السكر  و83.8 
إنتاجية قصب السكر بالوطن العربي حنو 107.6 طن للهكتار، وينتج بصفة رئيسية يف كٍل من 
مصر والسودان، وبنسبة )67 %( و)24.3 %( على التوالي من إنتاج الوطن العربي. أما الشمندر السكري 
فينتح بصفة رئيسية يف مصر واملغرب وسوريا بنسب تبلغ )54.2 %(،) 32.5 %(،) 12.7 %( على التوالي 

وذلك كمتوسط للفرتة )2008-2010م(.

6-2-1-2 اإلنتاج احليواني ومنتجاته:

أ. إنتاج اللحوم:

تتسم الثروة احليوانية يف الوطن العربي باخنفاض إنتاجيتها من اللحوم واأللبان؛ حيث أن النمط السائد 
تربية الثروة احليوانية يعتمد على النظام الرعوي التقليدي يف مراٍع ضعيفة اإلنتاج تعاني من  يف 
الرعي اجلائر ، وهي بذلك حباجة إىل تأهيل وتطوير، ولذلك فإن حجم املنتج من اللحوم احلمراء واأللبان 
2010 م بنحو 387 مليون  ال يتناسب مع حجم القطيع العربي من احليوانات املزرعية، والذي يقدر عام 
واألغنام واملاعز واإلبل، ويعترب تدهور املراعي وزيادة احلمولة عليها، وشح  رأس من األبقار واجلاموس 
احليوانات الزراعية واالهتمام بها، وضعف  امليزانيات املخصصة لإلنفاق على حبوث حتسني سالالت 
تطوير الثروة احليوانية بالوطن  املوارد املخصصة لالستثمار يف البحث العلمي عامة من أهم حمددات 

العربي)1(. 

 )% اللحوم احلمراء )60  حيصل العامل العربي على حاجته من اللحوم من مصدرين رئيسيني، أحدهما 
الدواجن  وتشمل   ،)% واألغنام واملاعز ، والثاني هو اللحوم البيضاء)40   ، األبقار واجلاموس  وتشمل: 

وغريها. 

%( يف متوسط الفرتة )2008- حقق الوطن العربي تقدمًا كبريًا يف إنتاج اللحوم ، إذ زاد بنحو )130.7 
2010م( مقارنة بالفرتة )1990-1992م( ، وتعترب اللحوم البيضاء املصدر الرئيسي هلذه الزيادة حيث زادت 
الفرتتني  بني  فيما  وذلك  احلمراء  اللحوم  إلنتاج  بالنسبة   )%  107( بنحو  باملقارنة   ،  )%  183.9( بنحو 
السابق ذكرهما. وهذا يعين توجه األقطار العربية بدرجة أكرب حنو اللحوم البيضاء لسد العجز الذي 
تعانيه ، وهو األسلوب الذي سوف يتبع يف املستقبل املنظور ، وذلك الرتفاع أسعار اللحوم احلمراء لطائفة 
كبرية من السكان، إاّل أن ذلك يعين اعتمادًا أكثر على احلبوب وكذلك فول الصويا واليت من املعلوم 

أن إنتاجها يف الوطن العربي يعاني عجزًا. 

ومصر   ،  )%  41.6( رئيســــية يف الســودان  اللحوم احلمراء يف الوطن العربي بصفة  ويرتكز إنتاج 
)17.4 %( ، وذلك كمتوسط الفرتة )2007-2009م(. أما بالنسبة للحوم البيضاء فترتكز يف ثالث دول 

.)% %(، ثم املغرب )14.3  %(، تليها السعودية )19.3  وتأتي مصر يف املقدمة  )21.1 

1 بهجت حممد أبو النصر )دكتور(، ) دور االستثمار يف حتقيق التنمية الزراعية املستدامة يف املنطقة العربية ( ، مرجع سابق.
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ب- إنتاج األمساك:

على الرغم من اإلمكانيات الكبرية بالوطن العربي إلنتاج األمساك ، إال أن هذا اإلنتاج ال يزال متواضــعا 
 )%  101.3(  ،)%  71.2  ( بنحو  األســماك  إنتاج  زاد  وقد  الذاتي.  االكتفــاء  حتقيقه  من  الرغم  على 
واملغرب  مصر  وتعترب  )1990-1992م(.  بالفرتة  مقارنة  )2000-2002م(،)2008-2010م(  الفرتتني  يف 
%( من مجلة إنتاج األمساك  وموريتانيا أكرب األقطار العربية صيدًا لألمساك ، حيث ميثلون حنو )73 

بالوطن العربي خالل الفرتة )2007-2009م(. 

ويواجه قطاع الثروة السمكية يف الوطن العربي معوقات عديدة كمحدودية االستثمارات املوجهة 
لتطويره، وعدم توفر البيانات واملعلومات حول املخزونات السمكية أو عدم دقتها، والصيد اجلائر 
واالستغالل غري الرشيد للثروة السمكية، وسيادة نظم الصيد التقليدية لدى صغار الصيادين الذين 
من مجلة العاملني يف قطاع الصيد، باإلضافة إىل ضعف البنيات التحتية   )%  80( يشكلون حنو 

واخلدمات املساندة الالزمة للقطاع)1(.

ج. إنتاج األلبان ومنتجاتها:

%( يف الفرتتني )2000-2002م(،)2008-2010م(   103(  ،)% ازداد إنتاج األلبان ومنتجاتها بنحو )53.6 
مقارنة بالفرتة )1990-1992م(. وتعترب السودان ومصر وسوريا واملغرب واجلزائر والسعودية من أكرب 
%( من مجلة إنتاج   75.8( حنو  إنتاجهم  مجلة  بلغت  حيث  ومنتجاتها،  لأللبان  األقطار العربية إنتاجًا 

األلبان بالوطن العربي للفرتة )2007-2009م(. 

ويالحظ أن هناك تفاوتًا كبريًا يف إنتاجية الرأس من املاشية املنتجة لأللبان من دولة إىل أخرى، وهذا 
يوضح أن العربة ليست بعدد رؤوس املاشية، ولكن بالساللة وظروف اإلنتاج اليت تهيئ حتقيق إنتاجية 
عالية ، ومن ثم فإن االرتقاء باإلنتاج الكلي ميكن حتقيقه أساسا من خالل حتسني السالالت وتوفري 

ظروف إنتاج مناسبة.

د. إنتاج البيض :

مقارنة  )2000-2002م(،)2008-2010م(  الفرتتني  يف    )%  74  (  ،)%  41.3( بنحو  البيض  إنتاج  ازداد 
%( من مجلة   68.8( حنو  والسعودية وسوريا  واملغرب  واجلزائر  مصر  وميثل  )1990-1992م(.  بالفرتة 

إنتاج البيض بالوطن العربي كمتوسط للفرتة )2007-2009م(. 

الرئيسية يف الدول العربية: الغذاء  6-2-2 جتارة جمموعات 
العجز بفعل  ، وقد تفاقم هذا  الغذائي  التجاري  العربية من عجز مزمن ومتزايد يف ميزانها  الدول  تعاني 
ارتفاع األسعار يف أثناء أزمة الغذاء عام 2008م، ومعاودتها لالرتفاع مرة أخرى يف عام 2010م ، ومن خالل 
بيانات اجلدولني رقمي )2-10(،)2-11( يتبني أن هذا العجز قد بلغ حوالي 10.17، 14.21 ، 36.04 مليار 

دوالر ، كمتوسط للفرتات )1990-1992م( ، )2000-2002م(، )2008-2010م( على التوالي.

6-2-2-1 الصادرات الغذائية العربية :
يف  الرئيسية  الغذائية  والسلع  اجملموعات  صادرات  وقيمة  كمية  تطور  إىل   )10-2( رقم  جدول  يشري 

الوطن العربي خالل الفرتة )1990-2010م(، ومنه يتبني ما يلي:

1  املنظمة العربية للتنمية الزراعية » أوضاع األمن الغذائي العربي« ، 2010م.
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	 على الرغم من تزايد كمية وقيمة الصادرات الغذائية العربية خالل العقدين األخريين، إاّل أن 
هذه الزيادة مل تتحقق إاّل خالل الفرتة )2008-2010م(، حيث بلغ متوسط كمية الصادرات من 
اجملموعات الغذائية حوالي 6 ، 7.4 ، 16.3 مليون طن ، يبلغ متوسط قيمتها 3.07 ، 3.3 ، 11.9 

مليون دوالر خالل الفرتات )1990-1992م( ، )2000-2002م( ، )2008-2010م( على التوالي.

	 على الرغم من اجتاه متوسط كمية وقيمة صادرات اخلضر والفاكهة حنو االخنفاض ، إاّل 
%( ، وحنو    42  (  ،   )%  38( العربية ، حيث مثال حنو  الغذائية  الصــادرات  أنهما يظالن أهم 
-1990( الفرتتني  خالل  العربية  الغذائية  الصادرات  وقيمة  كمية  من   )%  35.9(،)%  35.4(

1992م(، )2008-2010م( على التوالي.
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تراجع أهمية صادرات احلبوب يف إمجالي الصادرات الغذائية العربية ، حيث تراجع متوسط نصيبها يف 
الكمية من حنو )32.7 %( إىل )10.8 %( ، اخنفض على أثرها نصيبها يف القيمة من )10.1 %( إىل 
)6.5 %( خالل الفرتتني )1990-1992م(، )2008-2010م( على التوالي. وفى املقابل وعلى الرغم من أن 
صادرات األمساك مثلت حنو )8 %( من كمية الصادرات الغذائية العربية ، إال أنها متثل حنو)31.3 %( 
من القيمة، ورمبا يرجع ذلك إىل أن الدول العربية تقوم بتصدير األصناف الفاخرة من األمساك مرتفعة 
الثمن. إاّل أن هذه األهمية تراجعت بنحو )5.7 %(، )20.6 %( لكل من الكمية والقيمة خالل الفرتة 

)2008-2010م( مقارنة بالفرتة )1990-1992م(.

منو قيمة الصادرات بدرجة أكرب من الكمية ؛ ويرجع ذلك إىل ارتفاع األسعار كنتيجة ألزمة الغذاء 
اليت حدثت عام 2008م، فعلى سبيل املثال على الرغم من اخنفاض كمية صادرات احلبوب )أغلبها قمح 
ودقيق( من 1.96 إىل 1.76 مليون طن فيما بني الفرتتني )1990-1992م( ، )2008-2010م(، إاّل أن قيمة 

الصادرات ارتفعت من 311 ، إىل 767 مليون دوالر خالل نفس الفرتتني على التوالي.

%( خالل   20.5( %( إىل   5( األلبان ومنتجاتها من حنو  تزايد بصورة ملحوظة نصيب كمية صادرات 
 ،)% الزيادة ارتفع نصيبها يف القيمة من )2  الفرتتني )1990-1992م( ، )2008-2010م(، ونتيجة هلذه 
إىل )13 %( خالل نفس الفرتتني السابقتني، وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع اإلنتاج من األلبان خالل 

هذه الفرتة.

الواردات الغذائية العربية :  2-2-2-6
رقم جدول  ويشري   . لسلع الغذاء الرئيسية   تعترب الدول العربية يف معظمها دواًل مستوردة 
)2-11( إىل تطور كمية وقيمة واردات اجملموعات والسلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي خالل 

الفرتة )1990-2010م(، ومنه تستخلص النتائج التالية:

- باستبعاد  العربية  الغذائية  العربية من مجيع اجملموعات والسلع  الواردات  	 اجتاه متوسط كمية 
-1990( بالفرتة  مقارنة  )2008-2010م(  )2000-2002م(،  الفرتات  يف  الزيادة  حنو   - البطاطس 
 ،)% و)41.3   ، الثانــية  الفــــرتة  يف   )%  112.4(  ،)%  4.8( بني  ما  ترتاوح  وبنســـب  1992م(،  
%( يف الفرتة الثالثة مقارنة بالفرتة األوىل. وينطبق الوضع على قيمة الواردات -  باستثناء   287.3(
 ،)%  9.2( - وبنسب ترتاوح ما بني  الثانية فقط  الفرتة  قيمة واردات السكر والزيوت والبيض يف 
%( يف الفرتة الثالثة مقارنة بالفرتة األوىل.   511.9  (، )% %( يف الفرتة الثانية ، و)72.2   117.7(
ويتضح من هذه النسب تفاقم قيمة فاتورة الغذاء يف السنوات األخرية، وهو ما ينذر بأزمة حقيقية 
تواجه الدول العربية، وخباصة ذات املوارد املالية احملدودة. ويزداد الوضع سوءًا مع احتماالت تكرار 

األزمات االقتصادية والغذائية مرة أخرى.

وحنو   ،  )  	%  61.6  (،)%  59.6( حنو  متثل  حيث   ، العربية  الغذائية  الواردات  أهــــم  احلبوب  تعترب 
العربية خالل الفرتتني األوىل  الغذائية  الواردات  %( من إمجالي كمية وقيمة   47.3  (،)%  37.5(
%( ، وحنو )15.4   13( ،)% والثالثة على التوالي ، تليها األلبان ومنتجاتها ، حيث متثل حنو)17.8 

%( خالل  نفس الفرتتني.  11.2( ،)%

 )  	% %( من إمجالي كمية الواردات ، إاّل أنها متثل )11  على الرغم من أن جمموعة الزيوت متثل )5 
من إمجالي قيمة الواردات ، ويرجع ذلك إىل ارتفاع أسعار حماصيل هذه اجملموعة نظرًا الخنفاض 
املعروض منها الستخدامه يف الوقود احليوي من قبل الدول املصدرة. وينطبق الوضع بالنسبة جملموعة 

اللحوم ، ويرجع ذلك الرتفاع أسعار األعالف احليوانية.
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املتاح لالستهالك من جمموعات الغذاء الرئيسية يف الدول العربية:  3-2-6

يعرف املتاح لالستهالك من السلع الغذائية على أنه جمموع اإلنتاج احمللي مطروحًا منه الصادرات ومضاًفا 
املتاح  متوسط   )12-2( رقم  اجلدول  بيانات  وتوضح  املخزون.  يف  تغري  وجود  عدم  وبفرض  الواردات،  إليه 
لالستهالك من إمجالي السلع واجملموعات الغذائية النباتية واحليوانية، وكذلك متوسط نصيب الفرد 

منها يف الوطن العربي خالل الفرتة )1990-2010م( ، ومنه يتضح ما يلي :

النباتية: املتاح لالستهالك من اجملموعات الغذائية   1-3-2-6
- %(، خالل الفرتتني )2000	   61.6( ،)% تزايد متوسط املتاح لالستهالك من احلبوب بنسبة )35.2 
2002م(، )2008-2010م( على التوالي مقارنة بالفرتة )1990-1992م( ، وعلى الرغم من هذه الزيادة 
إاّل أن متوسط نصيب الفرد  مل  يزدد بنفس املعدالت بل ظل ثابتًا خالل العشر سنوات األخرية )3.14 
كجم/ سنة( ، وهو ما يعين زيادة السكان مبعدالت أعلى من الزيادة يف املتاح لالستهالك. وقد 
%( من  بلغ متوسط نصيب الفرد من احلبوب والدقيق حوالي 313.3 كجم/ سنة تعادل حنو )33.7 
إمجالي الغذاء الذي حيصل عليه الفرد كمتوسط للفرتة )2008-2010م(. ويعترب القمح والدقيق 
احلبوب،  إمجالي  من  لالستهالك  املتاح  من   )%  47.6( حنو  متثل  حيث  احلبوب،  جمموعات  أهم 
%( من  %( من السعرات احلرارية وحنو )53.7  كما مُيد القمح والدقيق جسم اإلنسان بنحو )46.4 
%( من الدهون وذلك من إمجالي متوسط نصيب الفرد يف اليوم وفقًا لبيانات  الربوتني وحنو )12.8 

عام 2010م)1(.
- %(، خالل الفرتتني )2000	   27.4( ،)% تزايد متوسط املتاح لالستهالك من البقوليات بنسبة )26.8 
أن  إاّل   ، الزيادة  هذه  من  الرغم  وعلى   ، )1990-1992م(  بالفرتة  مقارنة  )2008-2010م(  2002م(، 
-1990( بالفرتة  مقارنة  الرتتيب  على   )%  16.9(  ،)%  0.6( بنحو  اخنفض  الفرد  نصيب  متوسط 
1992م(، ويرجع ذلك الخنفاض اإلنتاج من البقوليات يف الوطن العربي ؛ كنتيجة لرتاجع املساحات 
البقوليات حنــو  الفرد من  . وميثل ما حيصل عليه  السودان وســـوريا ومصر  املزروعة بكل من 

%( من إمجالي الغذاء الذي حيصل عليه كمتوسط للفرتة )2008-2010م(.  0.7(

تزايد متوسط املتاح لالستهالك من اخلضر– كنتيجة لزيادة اإلنتاج- حيث وصل إىل حوالي 52.5	  
%( عن الفرتة )1990-1992م(، وكنتيجة  مليون طن يف الفرتة )2008-2010م( وبزيادة حنو )94 
هلذه الزيادة ، ارتفع متوسط نصيب الفرد من حوالي 118.7 كجم/ سنة يف الفرتة )1990-1992م(، 
إىل حنو 150 كجم/ سنة يف الفرتة )2008-2010م(، وميثل ما حيصل عليه الفرد من اخلضر حنو 

%( من إمجالي الغذاء الذي حيصل عليه  كمتوسط للفرتة )2008-2010م( .  16.1(

 ،)  	%  52.1( ، وبنســـبة زيادة تقدر بنحو  الفاكهة  املتاح لالستهالك من جمموعة  تزايد متوسط 
-1990( بالفرتة  مقارنة  التوالي  على  )2008-2010م(  )2000-2002م(،  الفرتتني  خالل   )%  65.8(
1992م( ، وعلى الرغم من هذه الزيادة إاّل أن متوسط نصيب الفرد شهد تذبذبًا إذ بلغ حوالي 81.7، 
على  )2008-2010م(  )2000-2002م(،  )1990-1992م(،  الفرتات  خالل  سنة  كجم/   88.7  ،97.4
%( من إمجالي الغذاء الذي حيصل  التوالي ، وميثل ما حيصل عليه الفرد من الفاكهة حنو )9.5 

عليه كمتوسط للفرتة )2008-2010م(.
 

1املنظمة العربية للتنمية الزراعية » أوضاع األمن الغذائي العربي« ، مرجع سابق.
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 ،)  	%  42.7( بنحو  تقدر  زيادة  وبنسبة   ، املكرر  السكر  جمموعة  من  لالستهالك  املتاح  تزايد 
-1990( بالفرتة  مقارنة  التوالي  على  )2008-2010م(  )2000-2002م(،  الفرتتني  خالل   )%  94.1(
1992م( ، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من 23.5، إىل 29 كجم/سنة ، خالل الفرتتني )1990-
حنو  املكرر  الســـكر  من  الفرد  عليه  حيصل  ما  وميثل  التوالي،  على  1992م(،)2008-2010م( 
ويعترب  هذا   . )2008-2010م(  للفرتة  كمتوسط  عليه  حيصل  الذي  الغذاء  إمجالي  من   )%  3.1(
%( مما حيصل عليه اإلنسان من  السكر مصدرًا جيدًا للسعرات احلرارية حيث ميثل حنو )10.63 

السعرات احلرارية يوميا.
 ،)  	%  15.1( بنحــو  تقدر  زيادة  وبنســـبة   ، النباتية  الزيوت  جمموعة  من  لالستهالك  املتاح  تزايد 
-1990( بالفرتة  مقارنة  التوالي  على  )2008-2010م(  )2000-2002م(،  الفرتتني  خالل   )%  57.7(
1992م( ، وعلى الرغم من هذه الزيادة إاّل أن متوسط نصيب الفرد يعترب ثابتًا نسبيًا خالل العقدين 
األخريين )من 13.4-15 كجم/ سنة(، وميثل ما حيصل عليه الفرد من الزيوت النباتية حنو )1.6 %( 
من إمجالي الغذاء الذي حيصل عليه كمتوسط للفرتة )2008-2010م( . وتعترب الزيوت النباتية 

%( مما حيصل عليه اإلنسان من الدهون يوميًا. مصدرًا جيدًا للدهون، حيث متثل حنو )42.2 

املتاح لالستهالك من اجملموعات الغذائية احليوانية:  2-3-2-6
مليون    	10 إىل   4.2 حوالي  من  ملحوظة  بصورة  اللحوم  إمجالي  من  لالستهالك  املتاح  متوسط  ازداد 
طن للفرتتني )1990-1992م(، )2008-2010م( على الرتتيب وبنسبة زيادة تقدر بنحو )138.1 %(، 
وارتفع متوسط نصيب الفرد من 18.4، إىل 28.7 كجم/ سنة خالل نفس الفرتتني السابقتني على 
%( من إمجالي ما حيصل عليه الفرد  التوالي. ومُتثل اللحوم بنوعيها )احلمراء والبيضاء( حنو )3.3 
6.1 من السعرات احلرارية والربوتني   ،7.6  ،  107  ، من الغذاء، هذا ومُتد اللحوم جسم اإلنسان بنحو 
البيضاء ، وذلك  اللحوم  املواطن العربي حنو استهالك  والدهون على الرتتيب. كما يالحظ حتول 
اللحوم  من  الفرد  نصيب  متوسط  ميثل  حيث  احلمراء،  اللحوم  عن  نسبيا  رخيصًا  بدياًل  باعتبارها 
اللحـــوم يف الفرتة )2008-2010م(، مقـابل  %( من إمجالي   56( ،)% احلمراء والبيضاء حنو )44 

%( يف الفرتة )1990-1992م(.  66( ،)%  34(
 )  	% الوطن العربي يبلغ حنو )49  ومن اجلدير باملالحظة أن متوسط استهالك الفرد من اللحوم يف 
%(من املتوسط العاملي  من املتوسط العاملي يف حالة االعتماد على اإلنتاج احمللي فقط، و حنو )69 
ومن ثم سوف يلزم خالل  اإلنتاج احمللي واالسترياد عند مستواه احلالي .  يف حالة االعتماد على 
العقود القادمة، مضاعفة اإلنتاج احمللي  ، واالستمرار يف االسترياد فقط  ملواجهة احتياجات الزيادة 
السكانية لإلبقاء على الوضع احلالي كما هو .أما إذا حتقق حتسن يف مستوى املعيشة نتيجة 
أن   فيتوقع  وكذلك زيادة نسبة سكان احلضر ،  لعمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية ، 
إما بتحقيق زيادات أكرب يف  تزداد االحتياجات من اللحوم، ومن ثم سوف تواجه األقطار العربية 

اإلنتاج مبعدالت تتجاوز معدالت الزيادة السكانية ، أو اللجوء إىل مزيد من االسترياد. 
	 ال تواجه الدول العربية مشكلة فيما خيتص باملتاح لالستهالك من األمساك ، حيث بلغ متوسطه 
)2008-2010م(  طن  مليون   3.57 إىل  ارتفع  )1990-1992م(،  الفرتة  يف  طن  مليون   1.65 حوالي 
 7.2 %( عن الفرتة األوىل. ويبلغ متوسط نصيب الفرد من األمساك حوالي  وبنسبة زيادة )116.1 
-2008( الفرتة  يف  كجم/سنة   10.3 حوالي  إىل  ارتفع  )1990-1992م(،  الفرتة  يف  سنة  كجم/ 
%( مما هو متاح لالستهالك من اإلنتاج احليواني ومنتجاته  2010م(. هذا ومتثل األمساك حنو )7.1 
يف الوطن العربي خالل متوسط الفرتة )2008-2010م(. كما أنها متثل )3 %( من إمجالي ما حيصل 

عليه املواطن العربي من بروتينات يوميا.
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- 21.4 مليون طن يف الفرتة )1990	  بلغ متوسط املتاح لالستهالك من األلبان ومنتجاتها حوالي 
1992م(، ارتفع إىل حوالي 28.4 ، 35.2 مليون طن يف الفرتتني )2000-2002م(، )2008-2010م( 
%( عن الفرتة األوىل. وبلغ متوسط نصيب   64.7( ،)% على التوالي، أي بزيادة تقدر بنحو )33 
بنسبة  ارتفع  )1990-1992م(  الفرتة  يف  كجم/سنة   93.7 حوالي  ومنتجاتها  األلبان  من  الفرد 
طفيفة تقدر بنحو )4.3 %(، )8.2 %( يف الفرتتني )2000-2002م(، )2008-2010م(. هذا ومتثل 
%( مما هو متاح لالستهالك من اإلنتاج احليواني ومنتجاته يف الوطن العربي  األلبان حنو ) 70 
 ،)% خالل متوسط الفرتة )2008-2010م(. كما أنها متد جســم املواطن العربي بنحــو )10.9 
)13.8 %(، )16.9 %( من إمجالي ما حيصل عليه يوميًا من السعرات احلرارية والربوتني والدهون 

على التوالي.
	 نظرًا للتحول لإلنتاج الداجين كمصدر للربوتني ، فقد ازداد متوسط املتاح لالستهالك من البيض 
%( يف الفرتتني )2000-2002م(،)2008-2010م( على التوالي مقارنة   82.2( ،)% بنحو )40.4 
بالفرتة )1990-1992م( . ونتيجة هلذه الزيادة ارتفع متوسط نصيب الفرد سنويًا من البيض إىل 
حوالي 4.3 ، 4.7 كجم يف الفرتتني )2000-2002م(،)2008-2010م( مقارنة بـنحو 3.9 كجم 

يف الفرتة )1990-1992م(.

6-2-4 الفجوة من السلع الغذائية يف الدول العربية:

6-2-4-1 كمية الفجوة من السلع الغذائية يف الدول العربية:

اجملموعات  من  الفجوة  كمية  إىل  يشري  والذي   )13-2( رقم  باجلدول  الواردة  النتائج  باستعراض 
والسلع الغذائية يف الوطن العربي خالل الفرتة )1990-2010م( ، يتبني أن الوطن العربي يعاني من 
فجوة غذائية دائمة خالل العقدين األخريين يف أغلب اجملموعات الغذائية ، وميكن تقسيم الدول 

العربية من حيث الفجوة الغذائية الكمية إىل أربع جمموعات على النحو التالي:

األوىل : جمموعات غذائية تزداد بها الفجوة :
تعترب احلبوب أهم هذه اجملموعات ، حيث ارتفعت الفجوة من حوالي 27.5	  مليون طن يف الفرتة 
حنو  تعادل  زيادة  وبنسبة  )2008-2010م(  الفرتة   يف  طن  مليون   57.4 إىل  )1990-1992م( 
   ،  )%  48( تقريبًا  الفجوة  هذه  نصف  بنحو  والدقيق  القمح  ويسهم  الفرتتني،  بني   )%  108.4(

%( للفرتتني السابقتني على التوالي.  49(
ارتفعت الفجوة من البقوليات من حوالي 455.1 ألف طن يف الفرتة )1990-1992م(، إىل 847.7	  
)2008-2010م(. كما  الفرتة  949.7 ألف طن يف  )2000-2002م(، ثم إىل  الفرتة  ألف طن يف 
تزايدت فجوة السكر بصورة ملحوظة ، حيث بلغت 7.72 مليون طن يف الفرتة )2000-2010م(، 
مقابل 3.36 مليون طن يف الفرتة )1990-1992م(. أما بالنسبة حلجم الفجوة الغذائية من الزيوت 
%( عما كانت عليه يف  النباتية فقد اخنفضت نسبيا يف الفرتة )2000-2002م( وبنحو )3.2 
الفرتة )1990-1992م(، إاُل أنها عاودت االرتفاع يف الفرتة )2008-2010م( وبلغت 3.63 مليون 

%( عن الفرتة األوىل.  طن وبنسبة زيادة تقدر بنحو )56 
- ازداد حجم الفجوة من اللحوم احلمراء - بصورة كبرية - من حوالي 792 ألف طن يف الفرتة )1990	 
1992م( إىل 2.17 مليون طن يف الفرتة )2008-2010م(، ومتثل اللحوم البيضاء النسبة األكرب 
كمتوسط   )%  69.4( حنو  متثل  حيث   ، األخرية  الفرتة  يف  وخصوصا  الفجوة  هذه  حجم  من 
%( كمتوسط للفرتة )1990- 1992م( ، ورمبا  للفرتة )2008-2010م(، بعد أن كانت )50.1 

يرجع ذلك إىل انتشار مرض إنفلونزا الطيور يف بعض الدول العربية خالل هذه الفرتة.



آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية  واألمن الغذائي العربي

225إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

جدول رقم )2-13(: تطور كمية الفجوة / الفائض من اجملموعات والسلع الغذائية الرئيسية 
يف الوطن العربي خالل الفرتة )1990-2010م(.

الفرتة

اجملموعات الغذائية

كمية الفجوة/ الفائض  )باأللف طن(
متوسط 

الفرتة
1990-1992م

متوسط 
الفرتة

2000-2002م

التغري
)%(

متوسط الفرتة
2008-2010م

التغري
)%(

108.4)57374.5(72.2)47420.6()27530.6(مجلة احلبوب

114.7)28003.2(83.0)23862()13040.5(القمح والدقيق

-29.3)82.6(-1.9)114.7()116.9(البطاطس

108.7)949.7(86.3)847.7()455.1(مجلة البقوليات

-1285.3357.9-45.5)271.8()498.3(مجلة اخلضر

86.4)190.5(895.9)1017.8()102.2(مجلة الفاكهة

مجلة السكر- 
مكرر

)3358.7()5030.0(49.8)7720.1(129.9

56.0)3631(-3.2)2254.0()2327.8(الزيوت النباتية

68.5)665.4(20.7)477()395(اللحوم احلمراء

279.7)1507.3(60.5)637()397(اللحوم البيضاء

311.012.4-276.617835.6األمساك

6.8)9101.6(1.8)8673.1()8518.7(األلبان ومنتجاتها

310.9)131.5(20.9)38.7()32(البيض
  )  ( األرقام بني القوسني تشري إىل قيم سالبة وتعرب عن حجم  الفجوة

 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، جملدات خمتلفة.

	 أما بالنسبة للبيض فيعترب من أكرب اجملموعات الغذائية اليت ازدادحجم الفجوة الغذائية منه خالل 
-1990( بالفرتة  مقارنة  )2008-2010م(  الفرتة  يف   )%  311( بنسبة  ارتفعت  إذ   ، الدراسة  فرتات 

1992م(.
	 متيزت الفجوة الغذائية الكمية من األلبان ومنتجاتها بالثبات النسيب خالل فرتات الدراسة، إذ بلغت 

حنو 8.5 ، 8.7، 9.1 مليون طن خالل فرتات الدراسة الثالث على الرتتيب.
الثانية: جمموعات تنخفض بها الفجوة :

خالل  املتتالي  االخنفاض  يف  البطاطس  حمصول  ميثلها  واليت  الدرنات  من  الغذائية  الفجوة  	 أخذت 
فرتات الدراسة، حيث بلغت 116.9، 114.7، 82.6 ألف طن يف فرتات الدراسة الثالث على التوالي. 

	 ميكن اعتبار الفاكهة ضمن هذه اجملموعة ، إذ أنه على الرغم من ارتفاع حجم الفجوة  الغذائية 
ارتفاع  ) وذلك بسبب  الثانية  الفرتة  1.02 مليون طن يف  الفرتة األوىل إىل  ألف طن يف   102.2 من 
)2008-2010م(،  الفرتة  أنها عاودت االخنفاض وبصورة ملحوظة يف  إاّل  الفرتة(،  الواردات يف هذه 

حيث بلغت 191 ألف طن.
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 الثالثة: جمموعات حتولت من الفجوة إىل حتقيق فائض: 

م(،  يقع يف هذه اجملموعة اخلضر ، حيث حققت فائضًا  قدره 1.28 مليون طن يف الفرتة )2010-2008	 
)1990-1992م(،)2000- الفرتتني  يف  طن  ألف   271.8  ،498.3 بلغ  عجزًا  حققت  كانت  أن  بعد 

2002م( على التوالي.
 الرابعة: جمموعات حتقق فائضًا متزايدًا :

تضم هذه اجملموعة األمساك، إذ بلغ حجم الفائض منها حوالي 311 ألف طن يف الفرتة )2008-2010م( 
%( مقارنة بالفرتة )1990-1992م(. وبنسبة زيادة ) 12.4 

6-2-4-2 قيمة الفجوة من السلع الغذائية يف الدول العربية:
تشري بيانات اجلدول رقم )2-14( إىل قيمة الفجوة / الفائض يف اجملموعات الغذائية الرئيسية يف الوطن 

العربي خالل الفرتة )1990-2010م( ، حيث تبني ما يلي:
م(،  ارتفع متوسط قيمة الفجوة الغذائية العربية  من حنو 10.17 مليار دوالر يف الفرتة )1992-1990	 
-2008( الفرتة  يف  ملحوظة   بصورة  ازداد  ثم   ، )2000-2002م(  الفرتة  يف  دوالر  مليار   14.21 إىل 
2010م( إىل أن بلغ 36.04 مليار دوالر . وترجع الزيادة يف السنوات األخرية إىل ارتفاع أسعار الواردات 

من ناحية ، وحدوث أزمة الغذاء العاملية يف هذه الفرتة من ناحية أخرى. 
	 تعترب احلبوب هي السبب الرئيس يف تزايد قيمة فجوة الغذاء خالل فرتات الدراسة، حيث مثلت حنو 
)42.3 %(، )48.7 %(، )55.6 %( كمتوسط للفرتات السابق ذكرها على التوالي .  ويعترب القمح 
%( من  والدقيق املسئول األول عن قيمة فجوة احلبوب يف الوطن العربي، حيث ميثالن معًا حنو )48 

فجوة احلبوب يف الفرتة )2008-2010م(.
	 ارتفع متوسط قيمة الفجوة لكل من احلبوب، والبقوليات، والسكر، والزيوت النباتية، وإمجالي 
  ،)%  219( ،)% اللحوم، واأللبان ومنتجاتها والبيض يف الفرتة الثالثة )2008-2010م( بنسبة )363 
-1990( األوىل  بالفرتة  مقارنة  التوالي  على   )%  277(  ،)%  90(  ،)%  313(  ،)%  211(  ،)%  107(

1992م(. 
م(  حتولت قيمة الفجوة يف اخلضراوات من حوالي 127 مليون دوالر يف متوسط الفرتة )1992-1990	 

إىل فائض بلغ حوالي 1125 مليون دوالر كمتوسط للفرتة )2008-2010م(.
م( إىل  حتولت قيمة الفائض يف الفاكهة من حوالي 33 مليون دوالر يف متوسط الفرتة )1992-1990	 

فجوة بلغت حوالي 83 مليون دوالر كمتوسط للفرتة )2008-2010م(.
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جدول رقم )2-14(: تطور قيمة الفجوة / الفائض من اجملموعات والسلع الغذائية الرئيسية 
يف الوطن العربي خالل الفرتة )1990-2010م(.

قيمة الفجوة/ الفائض )باملليون دوالر(الفرتة

اجملموعات 
الغذائية

متوسط الفرتة
1990-1992م

متوسط الفرتة
2000-2002م

التغري
)%(

متوسط الفرتة
2008-2010م

التغري
)%(

472873445521868363مجلة احلبوب
204137838510483414القمح والدقيق

36107197155331البطاطس
23037161734219مجلة البقوليات

-986 )1125(12723081مجلة اخلضر
453147383152)33(مجلة الفاكهة

2888107-139212976.8السكر - مكرر
3685211-1183105811الزيوت النباتية
627875402106236اللحوم احلمراء
527661252657404اللحوم البيضاء

50 ) 1104(-60 )295( )735(األمساك
201320250.6381590األلبان ومنتجاتها

738212275277البيض
101681420836037اإلمجالي

   )  ( األرقام بني القوسني تشري إىل قيم موجبة وتعرب عن قيمة  الفائض.
    املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، جملدات خمتلفة.

	 رغم ارتفاع متوسط قيمة الفجوة الغذائية لكل من السكر واأللبان ومنتجاتها والزيوت النباتية 
فيما بني الفرتتني )1990-1992م(،)2008-2010م(، إاّل أن نسبة مساهمة هذه اجملموعات يف قيمة 
%(  ولأللبان   8( ،)% الفجوة تراجعت خالل هاتني الفرتتني، حيث بلغت هذه النسبة للسكر )13.7 

%(، وللزيوت النباتية، )%11.6(، )%10.2(   10.6( ،)% ومنتجاتها  )19.8 
	 تزايدت  نسبة مساهمة اللحوم بنوعيها )احلمراء والبيضاء( يف قيمة الفجوة الغذائية العربية خالل 

.)%13.2( ،)% الفرتتني، حيث بلغت  هذه النسبة حنو  )11.3 
	 ظلت نسبة مساهمة البطاطس والبيض يف قيمة الفجوة الغذائــية العربية ثابتة خالل الفرتتني، 

%( للبيض.  0.8( ،)% %( للبطاطس، )0.7   0.43( ،)% حيث بلغت )0.35 
  	1104  ،295  ،  735 قيمته  بلغت  األخريين  العقدين  طوال  جتاريًا  فائضًا  وحدها  األمساك  حققت 

مليون دوالر يف متوسط الفرتات )1990-1992م(، )2000-2002م(، )2008-2010م( على التوالي.
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أربع دول عربية ما نسبته  أنه على املستوى القطري تشكل قيمة الفجوة يف  هذا وجتدر اإلشارة إىل 
قيمة الفجوة لعام2010 م وتتوزع على كل من السعودية، ومصر،  %( من إمجالي تقديرات   57.2(
%( ،)  11.3%( على التوالي . وترتفع النسبة   11.6(  ،) %  13.3(، )% واجلزائر، واإلمارات حبوالي )21 
%( ، وســوريا  %(، والعراق )5.2  %( ، واليمن )5.3  %(  بإضافة مساهمة كل من املغرب )7  إىل)86.9  

.)1( )% %( ، واألردن )3.9  %( ، وتونس )4.2   4.2(
يف ضوء ما سبق يتضح تفاقم قيمة العجز الغذائي بالدول العربية عرب السنوات ، ويعزى ذلك إىل ضعف 
القطاع، واليت ميكن إجياز  العربي بسبب احملددات واملشكالت املزمنة يف هذا  أداء القطاع الزراعي 

أهمها فيما يلي:
 • تدني كفاءة استغالل املوارد املائية لدرجة باتت تنذر بأخطار فادحة على مستقبل األمن الغذائي	

والتنمية الزراعية والريفية مبجملها.
• تعاقب فرتات اجلفاف ونقص األمطار. 	

. • ِكن من إقامة تنمية زراعية فعلية	 الفجوة الواسعة يف اخلدمات الزراعية املساندة بشكل ال ميَُ
. • ضعف اإلنتاجية الزراعية مقارنة مبثيالتها يف العامل	

• ختلف البحوث الزراعية وحمدودية استخدام التقنية احلديثة. 	
 • ضعف االستثمارات املوجهة للزراعة وضعف مشاركة القطاع اخلاص بشكل فعال يف التنمية	

الزراعية. 
. • ضعف البين األساسية	

زيادة الضغوط  على موازنات الدول العربية  األوضاع  سيؤدي إىل  هذه  استمرار  بأن  القول  وميكن 
املالية لتأمني الغذاء، وحتّمل الشرحية األوسع من السكان أعباًء  من املوارد  وحتويل القسم األكرب 
زيادة حدة الفقر وتدني األوضاع  يساهم يف  مما   ، كبريًة جراء االرتفاع املستمر يف أسعار األغذية 

الصحية، وما لذلك من آثار  سلبية  على جممل األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية.

6-2-5 نسبة االكتفاء الذاتي من اجملموعات الغذائية الرئيسية يف الدول العربية:
الزراعي العربي من زيادة يف اإلنتاج احمللى من خمتلف  على الرغم من حدوث تطور كبري يف القطاع 
الزروع النباتية واحليوانية، إاّل أن الزيادة املطردة يف السكان تعمل على زيادة الطلب وتزايد االستهالك 
احمللي بنسبة أكرب من زيادة اإلنتاج الزراعي، مما يؤدي  إىل اخنفاض نسبة االكتفاء الذاتي لكثري 

من السلع الغذائية الضرورية.
الغذائية بالوطن  الذاتي من اجملموعات  الواردة باجلدول رقم )2-15( إىل نسب االكتفاء  البيانات  تشري 

العربي خالل الفرتة )1990-2010م(، ومنه يتبني ما يلي:
هذه  فإن  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  اهلامة  الغذائية  اجملموعات  من  الذاتي  	 تدني نسب االكتفاء 
الفرتات  خالل  اجملموعات  هلذه  الذاتي  االكتفاء  نسب  متوسط  وبتتبع  الزمن.  عرب  ترتاجع  النسب 
حنو  للحبوب  بالنســــبة  بلغــت  أنها  تبني  )2008-2010م(   ، )2000-2002م(   ، )1990-1992م( 
)59.3 %( ، )48 %(، )47.4 %( ، وبلغت بالنسبة للبقوليات حنو )73.9 %(، )61.8 %(، )57.3 %(، 
يف حني بلغت بالنسبة للزيوت النباتية حنو )31.3 %(، )40.8 %(، )31.7 %( ، بينما بلغت بالنسبة 

%( خالل الثالث فرتات السابقة على التوالي.  66.5( ،)%  80.7( ،)% للحوم البيضاء حنو )72.6 
	 حافظت بعض اجملموعات الغذائية - بنسبة كبرية - على نسب االكتفاء الذاتي منها خالل فرتات 
 ،)%  96.4(  ،)%  99.5( والفاكهة   ،)%  99.3(  ،)%  98.5(  ،)%  97.8( البطاطس   : وهي  الدراسة 

. )%  88 (،)%  89( ،)% %( ، اللحوم احلمراء )86   99.4(

1  املنظمة العربية للتنمية الزراعية » أوضاع األمن الغذائي العربي« ، مرجع سابق.
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 ،)  	%  99.3( ،)% حتسنت نسبة االكتفاء الذاتي يف بعض اجملموعات الغذائية مثل: اخلضر )98.2 
.)%  74.2 ( ،)%  69.6( ،)% %(، واأللبان ومنتجاتها )60.2   102.4(

	 على الرغم من حتقق االكتفاء الذاتي يف الوطن العربي يف جمموعة األمساك ، إاّل أن هذه النسبة 
الفرتات  خالل   )%  108.7  (،)%  105.8(  ،)%  116.8( حنو  بلغت  حيث   ، نسبيًا  تراجعًا  شهدت  قد 

الثالث السابق اإلشارة إليها على التوالي.

جدول رقم )2-15(: تطور نسبة االكتفاء الذاتي من اجملموعات والسلع الغذائية الرئيسية 
يف الوطن العربي خالل الفرتة )1990-2010م(:

نسبة االكتفاء الذاتي )%(الفرتة

اجملموعات الغذائية
متوسط الفرتة
1990-1992م

متوسط الفرتة
2000-2002م

التغري
)%(

متوسط الفرتة
2008-2010م

التغري
)%(

-47.420.1-59.348.019.1مجلة احلبوب
-46.122.9-59.846.322.6القمح والدقيق

97.898.50.799.31.5البطاطس
-57.322.5-73.961.816.4مجلة البقوليات

98.299.31.1102.44.3مجلة اخلضر
-99.40.1-99.596.43.1مجلة الفاكهة

-25.830.8-37.334.08.8السكر - مكرر
31.340.830.431.71.28الزيوت النباتية
85.689.14.188.02.8اللحوم احلمراء
-72.680.711.266.58.4اللحوم البيضاء

-108.76.9-116.8105.89.4األمساك
60.269.615.674.223.3األلبان ومنتجاتها

-96.496.90.592.04.6البيض
 املصدر: 1- املنظمة العربية للتنمية الزراعية » التوجهات الرئيسية إلسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة العربية للعقدين )2005-

2025( ، أغسطس 2007.
             2- املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ، جملدات خمتلفة.

             3- املنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير األمن الغذائي، 2010م.

يف ضوء النتائج السابقة يتضح أنه يستوجب على الدول العربية بذل الكثري من اجلهد لتنمية القطاع 
القطاع  أن تطوير  الذاتي، خاصة  واالقرتاب من االكتفاء  الغذائية  الفجوة  لتقليل  الزراعي واحليواني 
بواقع  العربي يرتبطان  الغذائي  األمن  بات يشكل ضرورة؛ لكون حاضر ومستقبل  العربي  الزراعي 
ومستقبل الزراعة باعتبار اإلقليم وحدة اقتصادية متكاملة. كما يتضح أن هناك ممكنات لزيادة 
اإلنتاج الزراعي والوصول إىل مرحلة االكتفاء الذاتي، إاّل أن ذلك يتطلب زيادة االستثمارات يف القطاع 
الزراعي العربي، من خالل توفري التمويل إلقامة مشروعات لتنمية اإلنتاج من اجملموعات والسلع الغذائية 

اليت تعاني منها الدول العربية يف فجوة دائمة. 
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العربي املستقبلية: 6-3 أوضاع األمن الغذائي 

املتوقع : 6-3-1 حجم العرض والطلب 

	 هناك اتفاق تام بني خمتلف اخلرباء واهليئات واملنظمات الدولية حول توقعات االجتاه املتزايد واملستمر 
 87.5 حبوالي  العربية  الغذائية  الواردات  فاتورة  الدراسات  إحدى  قدرت  فقد  للغذاء.  العاملية  لألسعار 
بنسـبة                          للغذاء  العاملية  لألسعار  العام  للمتوسط  السنوي  التزايد  بافرتاض  2020م،  عـام  دوالر  مليار 
نتيجة  الواردات  زيادة  وبإضافة  2007م،  عام  يف  لألسعار  العام  املستوى  على  )بناًء   سنويًا   )%  10(
الزيادة السكانية فقط ومبعدل حنو )2.1 %(، فإن قيمة فاتورة واردات الغذاء ُيقدر هلا أن تصل إىل 
تبلغ حنو ستة أضعاف قيمة الفجوة الفعلية لعام  األخرية  ، وهذه  م   2020 مليار دوالر عام  حنو 114 
2006م ، ووفق سيناريو أكثر تفاؤاًل فإن زيادة األسعار العاملية بنسبة )5 %( سنويا تصل بتقديرات 

الفجوة إىل حوالي 63 مليار دوالر عام 2020م ، أي ما يقرب من )350 %( من نظريتها لعام 2006م )1(.
حجم  أن  توضح  االقتصادية  النماذج  أن  إاّل   ، معروف  غري  للغذاء  العاملية  األسعار  مستقبل  أن  	 ورغم 
الطلب على الغذاء سوف يتجاوز العرض يف البلدان العربية، مما جيعله أكثر عرضة لتقلبات أسعار 
على  االعتماد  زيادة  إىل  يؤدي  مبا  واللحوم  احلبوب  يف  خاصة  وبصفة  األخرى،  األقاليم  من  الغذاء 
الواردات الغذائية. وتتضمن إسرتاتيجية حتقيق األمن الغذائي العربي ثالث ركائز وهي: )1( مسايرة 
املعيشة  سبل  وحتسني  الزراعية  اإلنتاجية  جمال  يف  فعالة  استثمارات  إجراء   )2( املتزايد،  االستهالك 

الريفية، )3( احلد من التعرض للتقلبات العاملية يف أسعار الغذاء.
	 وباستعراض أهم النماذج اليت توقعت حبجم العرض والطلب على الغذاء يف خمتلف دول العامل وهى: 
منظمة  ومنوذج  2008م(،  الغذاء  لبحوث  الدولي  املعهد  قبل  من  استخدامه  )مت   Impact األثر  منوذج 

األغذية والزراعة )2006م، أو 2008م( وجاءت أهم النتائج فيما خيص الدول العربية كاآلتي:
م وما بعد ذلك، وأن اإلنتاج لن يتمكن  زيادة حجم الطلب على الغذاء بصورة كبرية حتى عام 2030	 
املستوردة،  األغذية  على  االعتماد  زيادة  إىل  يؤدى  مبا  الطلب،  حجم  يف  الزيادات  تلك  مسايرة  من 
ويوحي ذلك بأنه ما مل يتم تبين تدابري للتخفيف من حدة املخاطر،  سوف تصبح البلدان العربية أكثر 

عرضة لالرتفاع  يف أسعار الغذاء  العاملية.
طن  مليون  سوف يزداد االعتماد على واردات احلبوب بنحو )64 %( ، وسوف يصل حجم الطلب 142	  
عام 2030م، ومن خالل زيادة االستثمار املتزايد يف الزراعة والتطور التكنولوجي سيزداد اإلنتاج إىل 

69 مليون طن ، كما ستصل كمية الواردات إىل 73 مليون طن حبلول عام 2030م.
الزيادة  وستكون   ،) • 	%  82( بنسبة  واأللبان   ،)%  104( بنسبة  واأللبان  اللحوم  استهالك  زيادة 
أكثر يف البلدان الغنية بالبرتول، وسيكون لديها املوارد الطبيعية الالزمة لالحتفاظ بالواردات 

عند معدالتها احلالية تقريبًا.
( من األراضي العربية الصاحلة للزراعة، ولكنها أبعد  • 	% على الرغم من أن السودان حتظى بـ )30 
ما تكون عن  أن تصبح سلة خبز لإلقليم، وذلك العتماد السودان على مياه األمطار يف الزراعة، 
اإلنتاج بصورة كبرية من  الرغم من ذلك ميكن من خالل زيادة االستثمار األجنيب زيادة  وعلى 

خالل التوسع األفقي والرأسي.
•ويف النهاية اقرتحت التوقعات اخلاصة مبستقبل التوازن الغذائي بالبلدان العربية ثالث إسرتاتيجيات  	
هامة تستطيع كل دولة االستعانة بها من أجل استحداث خطة للتخفيف من حدة التعرض الرتفاع 

أسعار الغذاء وتعزيز األمن الغذائي وهذه الركائز هي:

1  املنظمة العربية للتنمية الزراعية » أوضاع األمن الغذائي العربي« ، مرجع سابق.
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أ- تقوية شبكات األمان وتقديم فرص أفضل للوصول إىل خدمات تنظيم األسرة ودعم التعليم.
ب- توفري استثمارات فعالة يف جمال اإلنتاجية الزراعية وسبل املعيشة الريفية.

ج- التخفيف من حدة التعرض ملخاطر التقلبات العاملية يف أسعار األغذية.

بالوطن  الغذائية  اجملموعات  من  املستقبلية  والفائض  الفجوة  حجم  تقديرات   2-3-6
العربي:

مت االعتماد يف التنبؤ بالفجوة للمجموعات الغذائية الرئيسية  بالوطن العربي يف عامي 2020م،  2030م 
على ما يلي:

•تقدير أنسب صور رياضية ملعادالت االجتاه الزمين لكل جمموعة غذائية على حده خالل الفرتة  	
اختيار  مت  حيث  لالستهالك،  املتاحة  والكميات   ، اإلنتاج  كمية  من  لكٍل  2009م    - 2002م 
أفضل هذه الصور بناًء على قيمة معامل التحديدR 2 و قيم  t ملعامالت الدوال الرياضية يف صورها 

املختلفة.
•عند حساب قيمة الفجوة مت اعتبار اآلتي: 	

الغذائية يف  للمجموعات  الواردات  املرجح ألسعار  املتوسط  	 سعر االسترياد يف سنة األساس هو 
)متوسط الفرتات )1990-1992م(، )2000-2002م(، )2008-2010م( 

م( عن  معدل الزيادة يف أسعار الواردات هو متوسط زيادة أسعار متوسط الفرتة )2008- 2010	 
السعر املرجح السابق.

ويف ضوء االفرتاضات السابقة ومن خالل النتائج الواردة باجلدول رقم )2-16( تبني ما يلي:

العربي وكذلك حجم الطلب على  الوطن  الغذائية يف  	 ارتفاع حجم املعروض من خمتلف اجملموعات 
هذه املنتجات ، ولكن يالحظ منو الطلب بدرجة أكرب منها يف حالة العرض بالنسبة إلمجالي احلبوب 
والبقوليات والسكر والزيوت النباتية واأللبان ومنتجاتها واللحوم ، مما يؤدي إىل حدوث فجوة غذائية 
يف هذه اجملموعات. وفى املقابل حتقيق فائض غذائي يف البطاطس واخلضر واألمساك والبيض وذلك 

فيما بني عامي 2020م، 2030م.
 )  	59.5( حوالي  قيمته  طن،  مليون   90.8 حوالي  بلغ  حيث  التزايد،  يف  الغذائية  الفجوة  حجم  تواصل 
عام  يف  دوالر  مليار   )63.5( حوالي  قيمته   ، طن  مليون   96.5 إىل  يصل  2020م،  عام  يف  دوالر  مليار 
، من كمية وقيمة الفجوة   )%68.3(  ،)%68.8(  ،  )%47.6( 2030م. ومتثل احلبوب حنو )%47.9(، 
الغذائية العربية يف العامني 2020م، 2030م على التوالي ، وتأتي يف املراتب التالية كل من جمموعة 
%( ، والزيوت وتسهم بنحو   11.7  (،)%  12( ،)%  27.9(،)% األلبان ومنتجاتها وتســــهم بنحو)28.7 
 ،  )%  10.2(،)%  9.8( ، وجمموعة السكر وتسهم بنحو   )%  9.9(،)%  9.8(  ،  )%  4.93(،)%  4.89(
 ، )%  5.2( ، )%  4.8(،)%  2.2 (،)% %( ، وجمموعة اللحوم البيضاء وتسهم بنحو  )2   4.3(،)%  4.1(
وجمموعة اللحوم احلمراء وتســهم بنحو )0.9 %(، )1.0 %(،)2.9 %(،) 2.8 %(، والبقوليــات وتســهم 
 ،)%  0.48( بنحو  الفاكهة وتسهم  ، وأخريًا جمموعة   )%  1.6(،)%  1.3(  ،  )%  1.4  (،)%  1.1( بنحو 
العربية يف  الغذائية  الفجوة  %(، وذلك يف كل من كمية وقيمة   0.44  (،  )%  0.59( ،  )%  0.36(

عامي 2020م، 2030م على التوالي.



آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية  واألمن الغذائي العربي

232إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

ف 
ي )باألل

طن العرب
يف الو

ة 
سي

ة الرئي
سلع الغذائي

ت وال
جملموعا

ة من ا
ض املتوقع

جوة / الفائ
ة الف

ة وقيم
كمي

جدول رقم )16-2(: 
ي 2020م و2030م.

الل عام
خ

ي                       
كتفاء الذات

ة اال
سب

طن( ، ون

البيان
كمية اإلنتاج 

كمية املتاح 
ك

ال
السته

ل
كمية الفجوة/ 

ض
الفائ

ض
قيمة الفجوة/ الفائ

ي )%(
كتفاء الذات

اال

ت 
جملموعا

ا
الغذائية

2020
2030

2020
2030

2020
2030

2020
2030

2020
2030

ب
ي حبو

مجال
إ

58731.4
60984

120926
126898

)62194(
)65914(

28510.5(
)30216(

48.6
48.1

ق
قمح ودقي

28115.9
29244

58352.3
61131

)30236.4(
)31887(

)13665.8(
)14412(

48.2
47.8

س
ط

طا
ب

13876.9
15340

13808.7
15232

68.2
108

30.1
48

100.5
100.7

ت
البقوليا

1383.7
1066

2349.6
2383

)965.9(
)1316(

)756.3(
)1031(

58.9
44.8

ضر
خل

ا
59632.7

63780
57628.9

61221
2003.8

2559
1298.9

1659
103.5

104.2
كهة

الفا
32578.1

33699
33010.7

34046
)432.6(

)347(
)352.3(

)282(
98.7

99.0
كر

س
ال

3013.5
3100

11824.9
12928

)8811.3(
)9828(

)2457.6(
)2741(

25.5
24.0

ت النباتية
الزيو

1695.2
1709

6108.6
6468

)4413.4(
)4759(

)5839.6(
)6296(

27.8
26.4

حلمراء
اللحوم ا

5243.9
5568

6099.9
6499

)856(
)931(

)1686.7(
)1834(

86
85.7

ضاء
اللحوم  البي

3251.8
3399

5093
5545

)1841.2(
)2145(

)2854.1(
)3326(

63.8
61.3

ك
مسا

األ
4144.1

4332
3870.5

4024
273.6

308
161.2

182
107.1

107.7
األلبان ومنتجاتها

30067.2
32185

40891
43440

)10823.9(
)11255(

)17055.8(
)17734(

73.5
74.1

ض
البي

1916.4
2065

1800.1
1919

116.3
147

71.6
90

106.5
107.6

ىل العجز
ري إ

ش
ني ت

ني القوس
األرقام ب

ض الدراسة
صدر: نتائج فرو

امل

ة باملليون دوالر
القيم



آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية  واألمن الغذائي العربي

233إعداد املنظمة العربية للتنمية الزراعية

حتقيق فائض يف كل من البطاطس واخلضر والبيض واألمساك يبلغ 2.46	  مليون طن تقدر قيمتها 
1.98 مليار  3.12 مليون طن تقدر قيمتها حبوالي  ، ترتفع إىل  2020م  1.56 مليار دوالر عام  حبوالي 
تسهم  حيث  املتوقع،  الفائض  وقيمة  كمية  يف  األكرب  النصيب  اخلضر  ومتثل  2030م.  عام  دوالر 
%( يف القيمة يف العامني 2020م،   83.8 (،)% %( يف الكمية ، وبنحو )83.1   82( ،)% بنحو)81.3 
2030 م علــــى التوالي، ويأتي يف املراتب التالية كـــل من جمموعــة األســماك. وتســـهم بنحـــو 
 2.4(،)%  1.9( ،)%  3.4( ،)% %(. والبطاطس وتسهم بنحو)2.8   9.2(،)%  10.3(،)9.9%( ،)%  11.1(
%(. يف كل من   4.55 (، )%  4.58( ، )%  4.69( ،)% %(. وأخريًا جمموعة البيض وتسهم بنحو )4.72 

كمية وقيمة الفجوة الغذائية العربية يف عامي 2020م، 2030م على التوالي.

نسبة  تبلغ  أن  املتوقع  من  فإنه   ،  )16-2( رقم  اجلدول  من  يتضح  وكما  السابقة  التقديرات  ضوء  يف 
 ،)%  100.5( إىل  والبطــاطس   ،  )%  48.1(  ،)%  48.6( احلبوب  جممـــوعة  من  الذاتي  االكـــتفاء 
 ،  )%  104.2(  ،  )%  103.5( واخلضــــر   ،  )%  44.8(  ،)%  58.9( البقوليات  وجممــوعة   ،)%  100.7(
 )%  26.4(،)% %(، والزيوت النباتية )27.8   24( ،)% %(، والسكر )25.5   99 (،)% والفاكهة )98.7 
 ،)% %(، واألســـماك )107.1   61.3(،)% %(  واللحوم البيضاء )63.8   85.7( ،)% ،واللحوم احلمراء )86 
)107.7 %( ، واأللبان ومنتجاتها إىل )73.5 %(، )74.1 %( ، والبيض )106.5 %( ، )107.6 %(، وذلك يف 

عامي 2020م، 2030م على التوالي.

الزراعية العربية املستدامة: 7. التحديات املستقبلية للتنمية 

التنمية  اإلسراع مبعدالت   تواجه  اليت  املعاصرة  التحديات  أهم  الدراسة بإجياز  يستعرض هذا اجلزء من 
الزراعية العربية ، وحتقيق األمن الغذائي العربي.

 7-1 حتديات اقتصادية : 

7-1-1 حتسني حالة األمن الغذائي :

يعترب األمن الغذائي من التحديات الرئيسية يف الوطن العربي، فعلى الرغم من توفر املوارد الطبيعية من 
األرض واملياه واملوارد البشرية، فإن الزراعة العربية مل حتقق الزيادة املستهدفة يف اإلنتاج ملقابلة الطلب 
الفجوة الغذائية وأصبحت الدول العربية تستورد حوالي نصف احتياجاتها من  على األغذية، واتسعت 
تالحظ ازدياد  الدراسة. وقد  من  سابقة  أجزاء  يف  ذلك  توضيح  سبق  كما  السلع الغذائية الرئيسية،  
اهتمام  الدول العربية بتوفري احتياجاتها من األغذية يف أعقاب األزمة الغذائية العاملية احلادة اليت بلغت 

ذروتها يف عام  2008م.

ومنذ عقود طويلة والدول العربية تستهدف حتقيق أمن غذائي قومي عربي وتوفري الغذاء اآلمن للشعوب 
العربية. وإذا كانت الدول العربية قد حققت بعض النجاحات يف جمال رفع معدالت االكتفاء الذاتي  
زالت احلاجة  ماسة إىل سياسات عربية مشرتكة مدعومة بسياسات  الرئيسية، فما  السلع  من بعض 
قطرية حتقق أمنا غذائيًا جبودة مناسبة، وما زال هذا اهلدف مل يتحقق بالكامل ، وهو صعب املنال بدون 

تنسيق عربي حقيقي وفاعل.

وتعترب زيادة إنتاج احملاصيل الزراعية لتلبية احتياجات االستهالك احمللي من السلع الغذائية إحدى 
املقومات الرئيسية  لألمن الغذائي املستقبلي، وقد متكنت الدول العربية من حتقيق االكتفاء وفائض 
رغم حتقيق زيادة يف إنتاج احلبوب  واألمساك.  اخلضروات  مثل  تصديري يف بعض السلع الغذائية  
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واحملاصيل األخرى، إال أن قيمة الفجوة للسلع الغذائية الرئيسية استمرت يف االرتفاع  ، واستمر العجز 
تقديرات   أوضحت  كما  املستقبل  يف  استمراره  أيضا  املتوقع  ومن  يف عدد من احملاصيل الرئيسية، 

الدراسة يف جزء سابق.

و يتطلب حتقيق األمن الغذائي العمل على أربعة حماور رئيسية تتمثل يف اآلتي :

	تنمية القطاع الزراعي ، حيث أن هذا القطاع هو املعين بتحقيق األمن الغذائي يف املقام األول.
	أن تصبح التنمية الزراعية املستدامة الغاية األساسية لإلسرتاتيجية التنموية لتحقيق األمن الغذائي 

يف الوطن العربي.
	االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية واملالية لزيادة اإلنتاجية الزراعية.

 ، إنتاج احملاصيل  املتبعة يف  الزراعية  األساليب  لتطوير  الزراعية  التقانات  إىل  الوصول  قدرات  	تعزيز 
وخباصة لصغار املزارعني.

الزراعي العربي للقطاع اخلاص : 7-1-2 زيادة جاذبية االستثمار 
إنه من الصعوبة مبكان تطوير أو حتديث الزراعة العربية بدون توفري االستثمارات الالزمة هلذا التطوير، 
غري  القطاعات  من  الزراعة  قطاع  ويعترب  إليها،  املوجهة  االستثمارات  من  مبزيد  مرهونًا  الزراعة  فتقدم 
اجلاذبة لالستثمار ، وذلك لعدة أسباب تتمثل يف اخنفاض العائد على رأس املال املستثمر، وطول دورة 
رأس املال يف بعض األنشطة الزراعية، وتعرض االستثمار إىل خماطر عالية . وترجع أهمية جذب املزيد من 

االستثمار للدول  العربية إىل العوامل التالية: )1(

أ. اعتماد الكثري من الدول العربية على الزراعة اليت تروى مطريًا: 
الزراعة اعتمادًا على األمطار يف أكثر من نصف األراضي الصاحلة يف كل من اجلزائر والعراق   تتم 
واألردن ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب والسودان وسوريا وتونس واليمن، كما أن )80 %( على األقل 
من إنتاج احلبوب يف دول املغرب العربي، ويف السودان واليمن يتم عن طريق الري مبياه األمطار، بينما 

ترتاوح النسبة يف دول املشرق العربي إىل الثلثني.

1 وحيد على جماهد )دكتور(، األمن الغذائي من منظور اإلتاحة والقدرة على احلصول على الغذاء ، اهليئة العربية لإلمناء الزراعي، 2007م.
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ب. تعرض الزراعة املطرية إىل املخاطر بسبب التغريات املناخية: 
%( يف  تشري مناذج تغري املناخ إىل أن متوسط سقوط األمطار السنوي ميكن أن ينخفض بنسبة )10 
الدورات  تسارع  مع  أكرب  بدرجة  احلارة  واملوجات  اجلفاف  مرات  عدد  وسيزيد  القادمة،  سنة  اخلمسني 
متوسط  وسيبدأ  الوقت،  مبرور  باألمطار  تروى  اليت  األراضي  إنتاج  يتأرجح  سوف  لذلك  ونتيجة  املناخية، 
%( يف البلدان العربية إمجااًل، وبنسبة تصل  اإلنتاج يف االجتاه حنو االحندار، حبيث يقل بنسبة )20 
%( يف اجلزائر واملغرب . وجدير بالذكر أن املزارعني والرعاة األكثر تهميشا هم عادة الذين  إىل  )40 
يعتمدون على الزراعة املروية باألمطار، وخاصة يف املناطق األكثر جفافًا، علمًا بأن هذه اجملموعات 

ستتعرض إىل مزيد من التهميش والعوز بسبب التأثريات السلبية لتغري املناخ.

ج. مساعدة مزارعي املناطق املطرية يف التكيف مع تغري املناخ :
 إن البحوث يف احملاصيل املختلفة بالطرق التقليدية، واحملاصيل املعدلة وراثيًا ، واليت تقاوم اجلفاف ُتعد 
متارس  اليت  احلرث  فعمليات  لالستمرارية،  قابلة  املطرية  الزراعات  تكون  أن  على  للمحافظة  ضرورة 
بغرض احملافظة )احلرث التحفظي( تتميز بإمكانية زيادة الغالت الزراعية وحتقق ثباتها يف مواجهة 
موجات اجلفاف املتكررة، ورغم ذلك فإن هناك بعض اخلرباء يرون أن البحوث الزراعية لن تواكب تغري 

املناخ ، ويفضل صرف املوارد العامة يف جماالت أخرى توفر للناس معيشة بديلة عن الزراعة.

ومن املالحظ أن رأس املال اخلاص ما زال حُيجم عن التوجه للزراعة. ووضع هذا شأنه يتطلب حتسني املناخ 
بيئة  خلق  يتطلب  وهذا  لالستثمار،  جذبًا  أكثر  وجعله  العربية،  الزراعية  القطاعات  يف  االستثماري 
التحتية  البنية  املطالبة بتوفري  العربية  العبء األساسي فيها على احلكومات  استثمارية مناسبة يقع 

واملؤسسات الداعمة.

وتشري املعلومات إىل ضخامة األموال العربية، سواء للمواطنني أو احلكومات، يف اخلارج، وهذه األموال 
املربح واآلمن.  وميكن هلذه االستثمارات أن تعود  - وال يزال غريها خيرج - حبثا عن االستثمار  خرجت 
الشرط األول -ضرورة   ، إذا ما توافر شرطان  أو على األقل سيتوقف خروج غريها  ولكن   ، إىل أوطانها 
توافر العديد من دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية للعديد من مشروعات التنمية الزراعية والرتويج 
اليت  السياسات  تبين  الثاني: حث احلكومات على  للمشروعات ذات اجلدارة الرحبية العالية ،والشرط 
العاملي  . وال شك يف أن األحداث احلالية واملتمثلة يف تعرض االقتصاد  توفر األمن والثقة للمستثمرين 

ألزمات يوضح أن االستثمار يف اخلارج ليس بالضرورة آمنًا بدرجة أكرب منه داخل الوطن العربي.

وعليه فإن الدول العربية أمام حتديات متعددة اجلوانب؛ حتٍد يف خلق االستقرار السياسي واألمين، وحتٍد 
لرفع العائد على رأس املال املستثمر، وحتٍد يف ختطيط سياسات وبرامج للحد من خماطر االستثمار، ثم 
حتٍد يف تفعيل اتفاقيات االستثمار ، وفى مقدمتها االتفاقية املوحدة الستثمار األموال العربية يف الدول 

العربية املربمة يف إطار جامعة الدول العربية.

وجتدر اإلشارة إىل أنه  يف ظل املتغريات العاملية واإلقليمية واملتمثلة يف األزمات املتتالية اليت يتعرض 
هلا االقتصاد العاملي ، فإنه من احملتمل أن العون اإلمنائي  املقدم  لتمويل البنية األساسية واملشروعات 
التوجه إىل االعتماد على املشاركة من أجل االستثمار ،  الوطنية أن يتناقص كثريًا، لذا فإنه جيب  
بداًل من االعتماد على العون اخلارجي كما اتضح من دراسة  كفاية املؤسسات والصناديق اإلمنائية 
العربية  - ملحق رقم )1( - على أن تكون املشاركة بني األقطار العربية يف االستثمار يف مشروعات 
زراعية مرحبة تساهم يف حتقيق التنمية الزراعية ، وحتسن من حالة األمن الغذائي يف الوطن العربي، 

وميكن للربنامج العربي لألمن الغذائي أن يقوم بدور مهم يف هذا اإلطار .
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املواءمة مع املتغريات اإلقليمية والدولية : 7-1-3 املواكبة و 
ال تعمل املنظومة العربية مبعزل عن العامل  ، ففي ظل العوملة وتصارع القوى وتالحق املتغريات،  فإن 
الدول العربية إما أن تكون جزءا من هذا العامل وشريكة فيه، أو تكون هامشية وتكتفي مبا قد يتاح 
هلا. وهذه املتغريات جتعل الزراعة العربية يف حتٍد مفروض عليها، إذ أنها ليس مبقدورها أن توقف تيار 
التقدم العاملي حنو حترير جتارة سواء السلع أو اخلدمات ، أو وضع قواعد حلماية امللكية الفكرية، أو 
جتاوز التكتالت االقتصادية العاملية العمالقة اليت تسيطر على األسواق وتتحكم يف التكنولوجيا 
اليت  الدولية  واألمنية  السياسية  االعتبارات  جتاوز  على  قادرة  ليست  العربية  الدول  أن  وتوجيهها.كما 

ميثل االقتصاد فيها أداة مهمة، وميثل الغذاء أحد األركان يف هذا االقتصاد. 

وعلى صعيد األمة العربية ، فبعد أن اكتملت منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، وانتهى العمل 
العربية  التجارية  السياسات  تنسيق  عدم  يف  واملتمثلة  القائمة  املشكالت  أن  إاّل  الزراعية،  بالرزنامة 
وعدم التوصل التفاق بشأن جتارة اخلدمات وقواعد املنشأ التفصيلية للسلع الزراعية العربية واملواصفات 
التفاعل  على  قدرتها  حيث  من  العربية  الزراعية  السلع  يواجه  الذي  التحدي  ضخامة  من  تزيد  املوحدة، 

واالستجابة للمتغريات الدولية واإلقليمية. 

وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه يف ظل التغريات اإلقليمية والدولية املتتالية ، وأبرزها ظهور األزمات االقتصادية 
العاملية من فرتة ألخرى ، فإنه يستوجب على الدول العربية اإلسراع  باستكمال مراحل السوق العربية 
العرب  يتوحد  أاٌل  الطبيعي  أو  املنطق  من  ليس  أنه  إذ   ، املوحد  العربي  االقتصادي  والكيان  املشرتكة 
يف مواجهة األزمات االقتصادية ، حيث أنه ال ميكن ألية دولة  أن تقف يف مواجهة األزمة االقتصادية 

مبفردها، خاصة وأن هذه األزمات أضرت بأكرب الدول الرأمسالية يف العامل.

الزراعي العربي : 7-1-4 التكامل االقتصادي 
تتباين الدول العربية يف إمكانياتها ومواردها الزراعية، حيث تتوافر املوارد املائية واألرضية والبشرية 
يف بعض الدول، بينما يعيق شح املوارد املالية للتمويل الزراعي التوسع يف اإلنتاج. ويف دول أخرى يتوافر 
التعاون يف  الزراعي، وبالتالي فإن إمكانية  الزراعية حائال لإلنتاج  املوارد  البشرية وتقف  املال واملوارد 
العربية   الدول  إمكانيات  تباين  من  االستفادة  يف  تكمن  الزراعي  التكامل  لتعزيز  املوارد  استغالل 
االعتماد  خيار  أصبح  لقد   . املختلفة  الدول  يف  الزراعية  التنمية  تواجه  اليت  النمطية  املعوقات  وتذليل 
على تكامل املوارد الذاتية يف الدول العربية أكثر ضرورة من أي وقت مضى لتحقيق أكرب قدر من 
االكتفاء الذاتي من الغذاء . ولعل من أهم دواعي التكامل العربي يف جمال إنتاج الغذاء - املواجهة غري 
املتوازنة مع التكتالت االحتكارية التجارية العاملية، وتباين وتنوع وتكامل املوارد االقتصادية فيما 

بني األقطار العربية.
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ويواجه  حتقيق التكامل العربي بعدد من التحديات أهمها:

	 عدم االستقرار السياسي واالقتصادي ، حيث تشهد املنطقة العربية حاالت من عدم االستقرار، كما 
املعامل، مما  السابقة كانت غري واضحة  العاملية يف األعوام  األزمة  التوجهات االقتصادية خالل  أن 
ترتب عليه إحجام الكثري من رجال األعمال واملستثمرين وختوفهم من التورط باستثمارات كبرية 

يف مناخ غري مستقر. 
التعريفات  بني  والتباين   ، العربية  الدول  بني  واالستثمارية  االقتصادية   التشريعات  يف  	 التناقض 
اجلمركية مع العامل اخلارجي وقوانني انتقال رؤوس األموال . ولعل من أهم التحديات أمام التوصل 
ترى  فبينما   ، التباين  هذا  هو  العربي  اجلمركي  االحتاد  إطار  يف  موحدة  مجركية  تعريفة  إىل 
بعض الدول فرض ضرائب مجركية مرتفعة على بعض الواردات ، ترى بعض دول اخلليج العربي 

مثاًل فرض ضرائب رمزية.

اختالف  همها  العربي،  االقتصادي  التكامل  جناح  على  يساعدان  رئيسني  مقومني  هناك  ولكن 
اهلياكل اإلنتاجية بني الدول العربية ، واتساع السوق على نطاق الوطن العربي ، حيث يتسم السوق 

احمللي لكل بلد عربي على حدة  بالضيق .

الزراعية العربية يف األسواق الدولية : التنافسية للمنتجات  7-1-5 زيادة القدرة 
 ، ، يتمثل يف ضرورة زيادة قدرتها على املنافسة يف األسواق  تواجه الزراعة العربية حتديًا  كبريًا 
فلم تعد زيادة اإلنتاج وحدها كافية ، بل جيب زيادته بتكلفة أقل وجودة عالية وقدرة تسويقية 
كفوءة ميكن من خالهلا املنافسة يف األسواق سواء العاملية أو احمللية يف ظل حترير التجارة العاملية . 
وتتمثل متطلبات هذه املنافسة يف توفري االستثمارات الضرورية الستخدام األساليب اإلنتاجية املتطورة 
احلديثة ، مبا يؤدي إىل حتسني اإلنتاجية. هذا إىل جانب إتباع املمارسات الزراعية اجليدة املطلوبة عامليا، 
واحلد من استخدام األمسدة واملبيدات واالهتمام الكايف بالزراعة العضوية واملقاومة احليوية، وإفساح 
إىل  حزمة متكاملة من الربامج اهلادفة  إطار  ذلك العمل يف  ويقتضي   . أمام القطاع اخلاص  الطريق 
الدولية  السوق  القابلة للتداول يف  الزراعية  املنتجات  حتسني القدرة اإلنتاجية والتسويقية للعديد من 
عرب سالسل القيمة. وهناك العديد من الدول العربية اليت تتمتع مبزايا نسبية عالية يف إنتاج جمموعات 

متعددة من املنتجات الزراعية ميكن دعمها بزيادة قدراتها التنافسية يف األسواق الدولية.

وميكن للدول العربية أن تقوم بدور حمسوس يف عملية التنمية االقتصادية من خالل قيامها مبجموعة 
من اإلجراءات اليت تعزز القدرة التنافسية العربية ، ولعل من أهمها إعادة هيكلة االستثمارات العربية 
يف املستقبل ، وإيالء االستثمار يف قطاع الزراعة أولوية متقدمة وتغيري طريقة تعامل القطاع العام مع 

القطاع اخلاص وتنمية املبادرات اجلماعية والتعاون اإلقليمي يف هذا اجملال.
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2 حتديات موردية وفنية ومؤسسية:  -  7

املائية العربية وترشيد استخدامها : املوارد  1 تنمية   -  2  -  7
تعد حمدودية ما متلكه بعض الدول العربية من موارد مائية مع االخنفاض الواضح يف كفاءة استخدام 
املتاح منها حتديًا كبريًا أمام برامج التنمية الزراعية العربية . وتتضح هذه احلقيقية جبالء عند تناول 
أوضاع موارد املياه اليت يتسم املعروض منها باجلمود الشديد حيث يصعب، بل يتعذر يف بعض احلاالت 
زيادة املعروض من هذه املوارد إال يف حدود ضيقة ، تتمثل يف التوسع يف تقنيات إعادة استخدام مياه 
الصرف الزراعي والصرف الصحي، أو توجيه استثمارات باهظة لتحسني املعروض من هذه املوارد يف بعض 

املشروعات املائية، كما هو احلال يف بعض مشروعات أعالي نهر النيل. 
وبطبيعة احلال فإن النجاح يف املشروعات املستهدفة تنمية املعروض من املياه هو يف احلقيقة رهن جناح 
آخر ومواٍز يتمثل يف التعاون العربي يف جماالت تطوير تقانات إعادة استخدام املياه، أو حصاد املياه أو 
تنميتها ، أو التعاون يف جماالت تنمية موارد األحواض املائية املشرتكة، هذا باإلضافة إىل النجاح العربي 
يف جمال تنسيق التعاون فيما بني الدول العربية وغريها من دول اجلوار غري العربية واملتشاطئة معها 
يف جماري األنهار. وبصفة عامة فإن تنمية املتاح من املوارد وحتسني إدارتها واستخدامها يعد يف الواقع 
وقد يكون من املناسب أن تتبين الدول العربية جمتمعة  من أهم حتديات التنمية يف الوطن العربي، 
برامج وخططًا مشرتكة للتعاون يف جمال تنمية واستغالل املوارد الزراعية العربية وخباصة موارد املياه 

واألراضي. 

وإذا ما كانت تنمية املعروض من املياه تعد أمرًا أكثر صعوبة وأعلى تكلفة، فإن تنظيم إدارة الطلب 
على املياه عن طريق ختطيط وتنفيذ السياسات وبرامج العمل اهلادفة إىل ترشيد استخدامها يعد أمرا 
ممكنا ، شريطة أن تؤخذ هذه األمور جبدية عالية من االهتمام لتحتل موضعها املناسب يف سلم أولويات 

االهتمام التنموي على املستويني القطري والعربي.

املوارد األرضية العربية: 2  تنمية وصيانة   -  2  -  7
على الرغم من زيادة الرقعة الزراعية بالوطن العربي يف العقود األخرية ، إاّل أن معدل الزيادة السكانية 
خالل تلك الفرتة كان أكرب من معدل الزيادة يف الرقعة الزراعية، مما أدى إىل اخنفاض نصيب الفرد 
إن   . الزراعية  الدول  غالبية  يف  الزراعية  احليازات  تفتت  ظاهرة  تفاقم   وبالتالي  الزراعية،  األراضي  من 
 ، واملتنوعة  اخلفيفة  الزراعات  ذات  الصغرية  احليازات  بسيادة  يتسم  العربية  الزراعية  احليازات  توزيع 
أي املخصصة بالدرجة األوىل لالستهالك العائلي أكثر مما هو للسوق ، مع ما يرافق ذلك من مشاكل 
تتعلق بعدم حصر احليازات وحتديدها ، ومبا تفرضه حقوق االستغالل العائلي والقبلي على األراضي 
واملياه من تعقيدات اجتماعية وسياسية حتول دون التوصل إىل الطاقات اإلنتاجية املنشودة . وتشكل 

احليازات الصغرية واملتوسطة أكثر من ثالثة أرباع ما يستثمر يف الوطن العربي من أراضى زراعية )1(
وتعاني مزارع الدولة احملدودة واجلمعيات التعاونية الزراعية ، واليت تشكل وحدات إنتاجية كربى ، 
تبعات مشاكل اإلدارة اليت تنقصها الكفاءة ويغلب عليها الطابع الروتيين والبريوقراطي ، مما يؤدي 

إىل ضعف إنتاجيتها على رغم جتهيزاتها الفنية والتقنية.
وميكن احلد من ظاهرة تفتت احليازات الزراعية من خالل تبين سياسات تتوجه إىل تفعيل دور التعاونيات 
الزراعية من خالل استقالل التعاونيات عن اجلهات اإلدارية املختلفة، وتطوير هيكلها اإلداري  واملؤسسي 

1  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، »حتسني األمن الغذائي يف البلدان العربية« ، يناير 2009م.
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والتمويلي، باإلضافة إىل ضرورة تغيري نظرة الدولة واجملتمع جتاه التعاونيات الزراعية، وتشجيع إنشاء 
شركات لإلنتاج الزراعي بهدف الوصول به إىل اقتصاديات السعة وحتقيق االستغالل األمثل للموارد، 

والزراعة التعاقدية.

الزراعية العربية: التقنية  البشرية واالرتقاء باملهارات  املوارد  3 تنمية   -  2  -  7
يلعب التعليم الزراعي واإلرشاد والتدريب دورًا بالغ األهمية يف إعداد الزراع للتعامل مع التكنولوجيا  
أو  تقدم  كل  يف  الفاعل  العنصر  اإلنسان  ويعترب   . عقالنية  بطريقة  والبيئية  الطبيعية  املوارد  ومع 
التنمية أو عدم حتقيقها.  وهكذا فإن إنشاء برامج تعليم زراعي وإرشاد زراعي  ختلف، ويف حتقيق 
استدامة  على  تعمل  حمسنة  تكنولوجيات  وتبين  ونشر  تطوير  الستمرار  ضروري  أمر  قوي  وتدريب 

التنمية الزراعية.

الزراعي: التعليم   1  -  3  -  2  -  7
إن تدني مستوى التعليم الزراعي يتأتى من عدم اهتمام الدولة به  ، وانقراض بعض التخصصات اهلامة 
منه مثل اإلرشاد الزراعي الذي يعترب احللقة الرئيسية يف توصيل نتائج البحوث إىل الزراع . كما أن 
املستوى التعليمي حيتاج إىل إعادة النظر فيه ليتماشى مع متطلبات العصر من إدخال التقنيات احلديثة 

والتكنولوجيا املتقدمة. 
واملهارات  واملعارف  اخلربات  نقل  خالل  من  الزراعية  باملهنة  االرتقاء  يف  الزراعي  التعليم  أهداف  وتتمثل 
اإلنتاج  وحتسني   ، املهنة  ممارسة  يف  املزارعني  ومنط  سلوك  وتعديل   ، احلديثة  العلوم  من  واالستفادة 
اهلجرة  الريف مبا يسهم يف احلد من  املساهمة يف خلق فرص عمل لسكان  و  الزراعي كمًا ونوعًا، 
الريفية ،  وتعليم اإلدارة املزرعية ، وتعليم كبار السن يف الريف وحتسني مستوياتهم املهارية ،  حيث 

يشكلون الشرحية الكربى يف القطاع الزراعي ، وهذا يقود بالتالي إىل حتسني مستواهم املعيشي.

2 اإلرشاد:  -  3  -   2  -  7
يلعب اإلرشاد الزراعي دورًا مهمًا جدًا يف رفع معدالت اإلنتاج الزراعي وجودته ، إاّل أنه حيتاج إىل تنمية 
بشرية من خالل تنمية القدرات والتوعية الشاملة للمخاطر واملشكالت اليت تتعرض هلا الدول العربية 
من جراء نقص اإلنتاج الزراعي. وهنا جيب اإلشارة إىل أن أي خطة مقرتحة لن تؤتي ثـمارها بدون االهتمام 
والوعي  الزراعي  اإلرشاد  طريق  عن  احلقيقية  باملشكلة  لشعوره  قدراته  وتنمية  وتوعيته  باملزارع 

املستمر.
وجيب أن يتوفر يف املرشد الزراعي  القدرات التالية : 

إذا  • الختبار التكنولوجيات اجلديدة واحلكم على ما 	 القدرة على إجراء التجارب الزراعية 
كانت  ممكنة التطبيق حتت ظروف منطقية ومفيدة للمزارعني.

االختيارات  • التكاليف والعائد وتقدير األرباح من 	 يف حساب  القدرة على مساعدة املزارعني 
املختلفة ، مثل مكونات مدخالت اإلنتاج واملعامالت الزراعية وطرق تربية احليوان واألسواق 

البديلة...اخل. 
املزارعني وبكفاءة.  • القدرة على إجراء مجيع العمليات اإلنتاجية اليت يقوم بها 	

الذي  • والتعامل معهم، وعلى نقل املعلومات إليهم باألسلوب 	 القدرة على االتصال باملزارعني 
يفهمونه بسهولة، وعلى مساعدتهم على تقبل األفكار اجلديدة.

• الدافع املعنوي القوي خلدمة املزارعني واالرتقاء مبستواهم.	
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  7 - 2 - 3 - 3 التدريب : 
يعترب إعداد وتدريب الكوادر البشرية مطلبًا أساسيًا لتحقيق القدرة على االستحواذ على التكنولوجيا 
وإجناز التنمية الزراعية.  وقد تلقت الدول النامية بوجه عام قدرًا كبريًا من العون يف هذا اجملال بدءاًً من 
إتاحة الفرص ملواطين هذه الدول النامية للدراسة يف جامعات الدول املتقدمة يف جماالت الزراعة والغذاء 
تطوير  يف  للمشاركة  تؤهلهم  اليت  ودكتوراه(  )ماجستري  العلمية  الدرجات  على  للحصول  املختلفة 

القدرات البحثية يف بالدهم، وانتهاًء بتدريب الفنيني يف املؤسسات التدريبية املتخصصة. 
ولقد ساهمت املؤسسات الدولية يف هذا الصدد، ولكن رمبا كانت املساهمة األكرب من خالل اتفاقيات 
إجنازات  يف  ملحوظًا  دورًا  الفين  العون  لعب  ولقد  النامية،   والدول  املتقدمة  الدول  بني  الثنائي  التعاون 
التنمية اليت حتققت يف الدول العربية، خالل األربعني عامًا املاضية. وعلى أية حال ، ما زالت الدول العربية  
األقل  منواًً يف حاجة إىل استمرار هذا العون الفين، بل ومبستويات أعلى، لعقدين أو ثالثة عقود، حتى 

تستطيع تأسيس قدراتها الوطنية واكتساب قوة الدفع الالزمة لتواصل التنمية الزراعية.
يف ضوء ما سبق ميكن اإلشارة إىل أن قوة العالقة بني التعليم الزراعي والتدريب واإلرشاد  الزراعي تأتي 
من خالل زيادة تفاعل املؤسسات الزراعية وبرامج اإلرشاد الزراعي الريفي، وهذا يعتمد على  حتديث 
وتعزيز دور املعاهد والكليات الزراعية لتتفاعل مباشرة مع البحث واإلرشاد، وتشجيع العمل عن قرب 
تطوير  يف  اخلربة  ذات  احلكومية  واملؤسسات  التعليمية  الزراعية  املؤسسات  بني  العالقة  خالل  من 
الريف ، وإعطاء املؤسسات التعليمية الزراعية صالحيات واستقاللية لتطوير الربامج  مبا خيص البيئة 
اليت متارس نشاطها بها من خالل حتديد األولويات يف اختيار الربامج والبحث عن مصادر التمويل هلذه 

الربامج.

4 توفري املوارد املالية للتمويل واالئتمان الزراعي:  -  2  -  7
يعترب توفري التمويل عصب التنمية الزراعية املستدامة يف الوطن العربي، كما أن التمويل الذاتي هو 
العنصر الفعال واملأمون، أما العون األجنيب فيجب أن يكون عنصرًا مكماًل وثانويًا ميكن االستغناء 
عنه عندما يستلزم األمر ،وأالّ يشكل عامالً ضاغطًا أو معوقًا  إذا  انقطع ألي سبب من األسباب  .وميكن 
تدبري التمويل الذاتي الكايف لقطاع الزراعة من خالل عدة مصادر ،لعل من أهمها زيادة اإلعتمادات 
املدرجة يف ميزانية الدول العربية ، وبقدر ما تسمح به موارد الدولة ، وإنشاء/أو تفعيل دور الوحدات ذات 
الطابع اخلاص باملؤسسات الزراعية التمويلية  واملراكز البحثية احلكومية اليت ميكن أن تعمل يف 
جماالت شتى. كما يعتمد التمويل يف الوطن العربي يف أكثر األحوال على مصارف متخصصة تابعة 
املدعومة يف  القروض  البسيط، وتقديم  املومسي واالستثماري  الزراعي  النشاط  لتمويل  العام  للقطاع 

بعض احلاالت لتسهيل انسياب املدخالت الزراعية وتسويق احملاصيل الزراعية.
املغرب بتخصيص نسبة  فتقوم  الزراعي،  للقطاع  املقدم  التمويل  تدني مستوى  اإلحصاءات إىل  وتشري 
%( من الناتج احمللي ملقابلة ميزانيات املصارف الزراعية  %(والسودان نسبة )1  %(، ومصر نسبة )25   5(
املتخصصة ، وهذه النسبة قد تعترب ضعيفة نسبيًا إذا ما قورنت مبا ختصصه بعض الدول اآلسيوية  حيث 
تقوم اهلند بتخصيص نسبة )8 %( ، تايالند )5 %(  ،بنغالديش نسبة )14 %(،  وترتفع هذه النسبة إىل 

%( يف حالة كوريا، وهذا يعد عائقًا أساسيًا أمام التنمية الزراعية العربية.   25(
وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه ، إذا كان توفري التمويل ضرورة أوىل ، وحسن استثمار هذا التمويل ضرورة 
الزمة ، فإن حسن االستثمار يستلزم قدرًا ملحوظًا من املرونة يف اإلنفاق  ، مبا يسمح بسرعة وكفاءة 

األداء.
يف ضوء ما سبق فإن االقرتاح بإنشاء صندوق جديد للتنمية الزراعية يتكامل مع مؤسسات التمويل 
، ويكون  أساسيًا  ُيعد مطلبًا  الغذائي  األمن  الزراعية وسبل حتقيق  التنمية  بوترية  القائمة لإلسراع 
الغذائي  األمن  وبرامج  الزراعية  التنمية  مشروعات  لتمويل  املوارد  تعبئة  هو  للصندوق  األساسي  اهلدف 

العربي .
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التحديث التقين للزراعة العربية :  5-2-7

البحثية : 7-2-5-1 املؤسسات 

وإنتاج التقانات الالزمة حلل املشاكل القائمة  واملناط بها توليد   - تعاني املؤسسات البحثية الزراعية 
وصيانة املوارد الطبيعية - من العديد من احملددات اليت تقيد من قدراتها على حتقيق اآلمال املعلقة عليها 
يف كثري من الدول العربية . ولعل من أهم هذه احملددات عدم كفاية التمويل، وعجز العديد منها على 
، ونقص الكوادر البشرية املدربة، واالفتقار إىل أسلوب  مواجهة مشاكل التنمية دون عون خارجي 
وموجهة  املوارد البشرية واملادية املتاحة ، يف إطار برامج حبثية مرتبطة حبل املشاكل  سليم إلدارة 

للتنمية والبحث العلمي املرتبط باإلنتاج الزراعي، ومن ثم التنمية الزراعية .
ويتطلب قيام البحوث الزراعية بدورها بفعالية  أن تركز على أربع وظائف رئيسية )1(:

لالرتفاع باإلنتاجية الزراعية وبالرحبية من استثمار املوارد  استكشاف وحتديد الفرص املتاحة  أواًل- 
الطبيعية والبشرية واملوقع اجلغرايف والظروف االقتصادية واالجتماعية املتاحة يف الوطن العربي 
املعلومات املكتسبة يف صورة مناسبة ولغة سهلة واضحة ودقيقة  وتقدير طاقاتها ، ثم إعداد 

وواقعية ووضعها يف متناول السلطات املختصة . 

ثانيًا-  حتديد األهداف اإلسرتاتيجية من خالل فحص ودراسة مستويات اإلنتاج باملناطق  املختلفة بعناية ، 
ثم املقارنة باملستويات اليت ينبغي أن تكون عليها يف ضوء التكنولوجيا املتاحة. كما أن حتديد 

أهداف طويلة ومتوسطة وقصرية املدى هو املعيار الذي ميكن اعتماده يف قياس مدى التقدم. 

ثالثًا -  توليد فيض مستمر من تكنولوجيات زراعية جديدة ومتطورة ومتوائمة مع االحتياجات املتجددة 
للمجتمع املتطور، تعاجل مشاكل حمددة قائمة وتتوصل إىل حلول عملية. 

رابعًا-  بلورة نظم إنتاج حملية متكاملة ومتطورة، حيث إن اهلدف النهائي من البحوث هو تطوير العملية 
تتكامل البحوث اليت تعاجل العمليات اإلنتاجية وتتبلور إىل نظام  اإلنتاجية ، ومن ثم جيب أن 
إنتاجي أو نظام مزرعي كامل لسلعة زراعية معينة أو منطقة معينة . ويستلزم هذا األمر التضافر 

بني أجهزة البحث الزراعي واإلرشاد الزراعي وتنظيمات املزارعني.

حتقيق  يف  العربية  الدول  رغبت  إذا   -  )2( رئيسية  موضوعات  بأربعة  االهتمام  جيب   ، السياق  هذا  ويف 
االستخدام الفعال لقدرات العلم والتكنولوجيا بهدف دفع عجلة التنمية الزراعية املستدامة - تتمثل يف 

اآلتي :

من	   مستمر  فيض  توليد  على  قادر   ، الزراعية  التنمية  بقضايا  مرتبط  علمي  حبث  جهاز  بناء 
التكنولوجيات والنظم الزراعية احملسنة.

العلم	   منجزات  نقل  على  قادر   ، فعالة  بصورة  البحثي  باجلهاز  ومرتبط  قوي،  إرشادي  جهاز  بناء 
على  والعمل  اإلنتاج  مواقع  إىل   ، احملسنة  الزراعية  والنظم  التكنولوجيات  أي  والتكنولوجيا، 

تطبيقها بنجاح.
املوارد	   حشد  بهدف  الزراعية،  وللموارد  واإلرشادية،  البحثية  للمؤسسات  اإلسرتاتيجية  اإلدارة 

لتحقيق األهداف الوطنية.

1  املنظمة العربية للتنمية الزراعية »التوجهات الرئيسية إلسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة العربية للعقدين 2005-2025« ، مرجع سابق.

2  ميكن الرجوع إىل مزيد من التفاصيل حول هذه الوظائف إىل : حممد السيد عبد السالم )دكتور(، » الغذاء لسبعني مليون -  حتدي الزراعة 
املصرية عام 2000م« ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة. 1991م.
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التعليم	   أمشل  وبعبارة   ، سليمًا  إعدادًا  هلا  واملستخدم  للتكنولوجيا  املستقبل  اإلنسان  إعداد 
إنتاج  مع   هل   ، ذلك  من  العربي  املوقف  حتديد  بداية  يلزم  أنه  على  البشرية.  للموارد  والتدريب 

التكنولوجيا حمليا ؟ أو استريادها ؟

7-2-5-2 املؤسسات اإلرشادية :
 تنشأ وتنمو احلاجة إىل اخلدمة اإلرشادية يف النشاط الزراعي لنقل املنجزات البحثية التقنية إىل الزراع 
واملنتجني ، وبطبيعة احلال يتعاظم دور هذه اخلدمة بتعاظم احلاجة إىل االعتماد على التكنولوجيا 
يف التنمية الزراعية .  و تقوم بالعملية اإلرشادية  مؤسسات حكومية ، مثل مراكز البحوث وكليات 
مؤسسات القطاع اخلاص  أو  أو مؤسسات اإلرشاد الزراعي،   ، الزراعة وكليات الطب البيطري...اخل 

املتخصصة. 

الكادر  األول  عنصرين:  ويعتمد أداء املؤسسة اإلرشادية لدورها احليوي بالكفاءة الواجبة على 
اإلرشادي باملؤسسة اإلرشادية الذي يوازي متامًا يف أهميته الكادر البحثي باملؤسسة البحثية ، والثاني 
كفاءة وفعالية الربط بني املؤسسة اإلرشادية واملؤسسة البحثية من جهة ، واملؤسسة اإلرشادية وقطاع 

اإلنتاج، أي الزراع واملنتجني ، من جهة ثانية)1(.

7-2-6 تفعيل دور مؤسسات املزارعني :
سبقت اإلشارة إىل أن الزراعة العربية يغلب عليها صغر حجم امللكية الزراعية وانتشار املزارع الصغرية، 
مما جعل صغار املزارعني ميثلون األغلبية العظمى من إمجالي العاملني يف القطاعات الزراعية العربية، 
ويفتقر هؤالء املزارعون  إىل اإلمكانات املناسبة لتطوير وحتديث إنتاجهم، األمر الذي جيعل من تطوير 
وحتديث املؤسسات اليت جتمعهم أمراً حيويًا حلمايتهم وزيادة  دخوهلم  بزيادة اإلنتاج وتسويقه . ويالحظ 
اإلنتاجية  التعاونية  اجلمعيات  أو  املياه  املوجودة سواء كانت روابط مستخدمي  احلالية  املؤسسات  أن 
والتسويقية، أو احتادات املنتجني وغريها، تتطلب التطوير لتكون أكثر فاعلية ومقدرة على حتقيق 

أهداف صغار املزارعني ، مبا خيدم القطاعات الزراعية العربية بصفة عامة.

وميكن تفعيل دور مؤسسات املزارعني سواء كانت من منظمات اجملتمع املدني أو من القطاع اخلاص 
أو من جهة أخرى من خالل ما يلي)2(:

زيادة دور ومساهمة القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني يف برامج ومشروعات التنمية الزراعية	  
العربية املستدامة، وفق مبدأ التشاركية يف العملية التنموية ، وخباصة يف جماالت توفري مستلزمات 
واإلرشاد  والتقييم،  واملتابعة  والتخطيط  والتسويق،  لإلنتاج  املساندة  اخلدمات  وتقديم  اإلنتاج، 

الزراعي.
القطاع	   يف  العاملة  املدني  اجملتمع  منظمات  ملشاركة  املنظمة  العربية  التشريعات  سن  تطوير/أو 

الزراعي يف جهود التنمية الزراعية العربية املستدامة.
يف	   بدورها  لالضطالع  العربية  الزراعية  القطاعات  يف  العاملة  املدني  اجملتمع  منظمات  قدرات  رفع 

اجملاالت املناسبة خلدمة العملية التنموية الزراعية العربية.
تبين مبدأ التعاقد مع منظمات اجملتمع املدني يف تنفيذ برامج املشروعات التنموية الزراعية والريفية	  

العربية.

1 حممد السيد عبد السالم )دكتور( ، » األمن الغذائي للوطن العربي«، جملة عامل املعرفة، رقم 230، فرباير 1998م.

2 حممد السيد عبد السالم )دكتور( ، » األمن الغذائي للوطن العربي«، مرجع سابق.
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7-2-7 تعزيز دور القطاع اخلاص يف العملية التنموية:
تغريت البيئة االقتصادية اليت يسعى فقراء الريف إىل كسب عيشهم فيها تغريًا كبريًا خالل العشرين 
سنة األخرية، فقد أصبح القطاع اخلاص يف معظم البلدان النامية هو املسؤول عن معظم فرص توليد 
العمل والدخل، وأصبح القوة احملركة من أجل احلد من الفقر. وميثل املنتجون الريفيون الفقراء جزءًا 

كبريًا من القطاع اخلاص يف البلدان النامية، مبا فيها الدول العربية  .  

التنمية  مبسؤولية  مبفرده  القيام  العام  القطاع  على  يصعب  أنه  تارخييًا  املستفادة  الدروس  وتؤكد 
اخلاص  للقطاع  أكرب  دور  هناك  يكون  أن  جيب  لذلك   ، املطلوبة  وبالكفاءة  الزراعية  االقتصادية 
ممثاًل باملبادرات الفردية، واالستثمارات، واخلربة واإلدارة والتسويق على املستوى احمللي والعاملي. كما 
أن احلصول على التمويل ، كما يبدو من خالل الدراسة ،  ميثل مشكلة كبرية ، وخباصة املؤسسات 
على  احلصول  يف  كبرية  صعوبات  جتد  املؤسسات  هذه  من   )%  70( فحوالي  واملتوسطة،  الصغرية 
التمويل ، ليس بالضرورة لعدم توفر األموال والسيولة ، بقدر ما يرجع هذا األمر إىل عدم تطور التشريعات 
والبنية التحتية املالية يف الدول العربية ، بالشكل الذي يسمح ويسهل من حصول هذه املؤسسات على 

التمويل املطلوب.

املرحلة  هذه  خالل  اخلاص  للقطاع  كبري  دور  تصور  الصعب  من  يكون  فقد  سبق  مما  الرغم  وعلى 
االنتقالية من عمر الثورات العربية ، واليت يتوقع أن تزيد من خالهلا مسؤوليات القطاع العام بسبب  حالة 
القطاع  ملشاركة  حمفزة  ستكون  وهل  اجلديدة  االقتصادية  للتوجهات  بالنسبة  الرؤية  وضوح  عدم 
اخلاص احمللي والعربي والدولي، أم أنها ستكون متأثرة باملمارسات االقتصادية خالل الفرتة السابقة ، 
وبالتالي ستكون متشككة يف منهج االقتصاد احلر ، ومن ثم  ستضع مزيدًا من القيود على حركة 

القطاع اخلاص بشكل يقلص من دوره وجيعل مشاركته يف احلياة االقتصادية أكثر تواضعًا. 

وفيما خيص التعاون بني القطاعني العام واخلاص من أجل التنمية الزراعية، فإن السياسات التمكينية 
وبساطة من أجل  العمل أكثر شفافية  أن تشمل العمل على جعل قواعد  جيب  اخلاص  للقطاع 
الشركات احمللية واألجنبية على السواءً ، وذلك فيما يتعلق جبملة أمور منها حيازة األراضي واستخدامها 
وإنشاء الشركات وتشغيلها، واحلصول على تراخيص لألعمال التجارية واالمتثال لألنظمة البيئية.  
كما ميكن تقديم املساعدة إىل الدول العربية األقل منوًا لتعزيز قدراتها اإلنتاجية يف القطاع الزراعي، 
املشاريع اهلادفة إىل اإلنتاج الزراعي، واألنشطة ذات الصلة. وُيعدُّ إعطاء حمفزات إىل  من خالل تنمية 
القطاع اخلاص لالستثمار يف اإلنتاج الزراعي والتسويق، وتبين مشروعات تشجع التكامل بني الزراعة 

والصناعة، شرطًا ضروريًا لتحقيق األمن الغذائي  يف املنطقة العربية.

7-3 حتديات اجتماعية:

الفقر يف الريف العربي: 7-3-1 احلد من 

يعترب احلد من الفقر يف الريف من أهم التحديات اليت تواجه التنمية الزراعية يف الدول العربية ، كما 
يعترب القضاء على الفقر اهلدف األول لألهداف التنموية لأللفية الثالثة يف الدول العربية ، وذلك من خالل 
1990م و  خفض نسبة األشخاص ذوي الدخل الذي يقل عن دوالر واحد يوميًا ، إىل النصف بني عامي 
2015م. كما أن احلد من الفقر ميثل ضرورة لتحقيق التنمية الزراعية املستدامة ، حيث يؤدي احلد من 
املزارع على االستثمار، ويسهل له احلصول على الغذاء. وميكن احلد من الفقر  الفقر إىل زيادة قدرة 
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الريفي من خالل اآلليات التالية:
. • استحداث برامج وطنية وإقليمية عربية متكاملة موجهة للحد من الفقر يف الريف	

 • االهتمام باألنشطة الريفية االقتصادية املولدة للدخل يف الدول العربية، مع الرتكيز على تطوير	
تقانات مناسبة لالستفادة من النواتج الثانوية للمنتجات الزراعية.

 • وبصفة	 الصغر،  ومتناهية  الصغرية  للمشروعات  العربية  واإلسناد  الدعم  مؤسسات  أداء  تطوير 
خاصة يف جماالت التمويل، والتسويق، والتدريب وتنمية املهارات، وتقديم الدعم املباشر يف حاالت 

الكوارث.
. • خلق وزيادة فرص العمل بالريف العربي، والتصدي لظاهرة البطالة املومسية يف الزراعة	

. • دعم مشروعات التنمية الريفية املتكاملة و االرتقاء مبستوى املرافق واخلدمات يف الريف العربي	
. • استحداث برامج أكثر فعالية لتحقيق األمان االجتماعي بالريف العربي	

 • االرتقاء مبستوى التعليم األساسي يف الريف العربي، وإحداث برامج للقضاء على األمية يف الدول	
العربية.

 • تصميم وتنفيذ جمموعة من الربامج التنموية املتكاملة القائمة على املشاركة الشعبية بالدول	
العربية.

• دعم وزيادة فعالية مشاركة املرأة الريفية يف التنمية الزراعية العربية املستدامة. 	

 7 - 3 - 2  حتقيق االستقرار يف اجملتمعات الريفية :
سكانه  لطرد  عاماًل  الريف  من  جتعل  واحلضر  الريف  يف  احلياة  مستويات  بني  الكبرية  الفوارق  إن 
الدخل ينخفض  .  ففي جانب  العربية  الريفية  وعماله، وختلق حالة من عدم االستقرار يف اجملتمعات 
سكان  بني  ملحوظ  بشكل  الفقر  معدالت  وترتفع  احلضر،  سكان  دخل  عن  الريف  سكان  دخل 
%( من سكان الريف العربي )12 دولة عربية(  الريف واحلضر، حيث أوضحت الدراسات أن حنو )44.6 
يعيشون حتت خط الفقر. ويف جانب اخلدمات األساسية من صحة وتعليم وغريها من اخلدمات الضرورية 

الستقرار احلياة يف الريف فإنها مجيعها ليست متوفرة بشكل مناسب يف كثري من البلدان العربية. 

ومن ناحية أخرى، ما زالت املرأة يف الريف تعاني من مشاكل األمية وضعف املشاركة الفعلية يف جهود 
التنمية. وإذا ما أضيف إىل ما سبق تدني فرص العمل يف الريف ، مما يرفع معدالت البطالة ويف نفس 
مقدمتها  يف  عديدة  مشاكل  عنها  وينجم  تعقيدا  تزداد  املسألة  فإن  األجور،  مستوى  اخنفاض  الوقت 
اهلجرة من الريف إىل احلضر ، وما متثله من ضغوط اقتصادية واجتماعية، حيث تعترب اهلجرة من القرى 

حنو املدن من الظواهر االجتماعية املشاهدة يف العديد من الدول. 

الفئات  أكثر  مالئمة  وظيفية  فرص  عن  والباحثني  العمل  على  القادرين  الشباب  يكون  ما  وغالبًا 
هجر  ذلك  على  يرتتب  ومما  املدن.  إىل  الريفية  وجمتمعاتهم  قراهم  من  االنتقال  حنو  مياًل  االجتماعية 
احمللي  الزراعي  الناتج  اخنفاض  يف  يتسبب  مما   ، الطويل   املدى  على  الزراعة  وإهمال  الزراعي  العمل 

للقرى املنتجة زراعيًا. 

وعلى ذلك فإن التحدي الذي يقع على كاهل التنمية الزراعية هو احلد من هذا النوع من اهلجرة، وذلك 
إىل  ذلك  وسيؤدي    ، العمل  عن  الباحثني  الشباب  بعض  بها  يلتحق  عمل  فرص  من  سيتوفر  ما  بسبب 
احتفاظ القرى جبزء مهم من سكانها  ، وكذلك احتفاظها بوظيفتها الزراعية لتبقى قرى منتجة زراعيًا. 
هذا إضافة إىل عدم االستقرار وما ينجم عنه من مشاكل اجتماعية ترفع معدالت الطالق والتفكك 

األسرى  ، وترفع من نوبات القلق لدى الريفيني مما ينعكس سلبًا على اجملتمع ككل.
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وإذا كان اجملتمع الريفي العربي هو عصب الزراعة العربية، فإن الزراعة ذاتها تتأثر بشدة بأحوال اجملتمع 
احتياجاته  وتوفري  والرعاية  االجتماعي  باألمان  يستشعر  الريفي  اجملتمع  كان  فكلما   . الريفي 
 ، الزراعة  استقرار  حتقق  كلما  للدخل،  متنوعة  مصادر  وخلق  مناسبة  عمل  فرص  وتوفري  األساسية 

ومتهدت السبل إىل تطورها وتقدمها.

من  العربية  الدول  على  يتعني  العربية،  الزراعية  التنمية  تواجه  حتديات  من  عرضه  سبق  ما  ضوء  يف 
إعادة النظر يف خططها وبراجمها التنموية  االقتصادية واالجتماعية ، وإعطاء القطاع الزراعي األهمية 
الضرورية ، ومضاعفة االستثمارات يف هذا القطاع لتحقيق  معدالت  التنمية الزراعية املستدامة املنشودة 
وحتقيق األمن الغذائي املستهدف عربيًا وقطريًا ، وهذا يتطلب بالضرورة الرتكيز على العناصر الثالثة 

التالية:

والصرف. 1   الري  أنظمة  وحتسني  الزراعية  مشاريع التنمية  يف  لالستثمار  العربي  املال  رأس  توجيه 
صاحبة  العربية  للدول  فوائد  حيقق  مما   ، احلديثة   العلمية  واألساليب  واستخدام التكنولوجيا 
االقتصادي  ويعزز التنسيق  منوًا،  األقل  العربية  للدول  الزراعية  املشاريع  متويل  ويؤمن  املال  رأس 

والتكامل بني أقطار الوطن العربي .
االهتمام بإنتاج املواد الغذائية ذات الفجوة ، وخباصة احلبوب والزيوت والسكر ، وتطوير الثروة. 2 
من  تزيد  اليت  والسبل  الوسائل  كافة  من  وعملية لالستفادة  علمية  برامج  ووضع   ، احليوانية 

اإلنتاجية ، وتعطي حماصيل وفرية ، وخباصة حتت ظروف الزراعة املطرية . 
الزراعة وتعزيز. 3  قطاع  يف  املشرتكة  العربية  املشاريع  وتشجيع  املشرتك  العربي  تطوير العمل 
الزراعية بني أقطار الوطن العربي ، وتقديم كافة التسهيالت والدراسات  التجاري للمواد  التبادل 

بينها لالستفادة القصوى يف جمال تنمية املشاريع الزراعية العربية القطرية واملشرتكة .



ملحق رقــم )3(

اجلهود والربامج العربية اجلارية لتعزيز مسارات التنمية 
الزراعية املستدامة وحتقيق األمن الغذائي العربي
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حمتويــات ملحــق رقــم )3(

املوضـــوع
رقم 

الصفحة
1248- مقدمة:

2248- إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني
2248-1 توجهات اإلسرتاتيجية

2249-2  رؤية اإلسرتاتيجية
2249-3 الربامج واملكونات التنموية الرئيسة

2250-4 أولويات العمل التنموي الزراعي العربي املشرتك
االقتصادي  التكامل  ملسارات  املعززة  التنموية  واملكونات  اجملاالت   1-4-2

العربي
250

2250-4-2 اجملاالت واملكونات التنموية ذات الفاعلية التنموية العالية
2-4-3 اجملاالت واملكونات التنموية الداعمة لألداء املؤسسي للوفاء مبتطلبات 

تنفيذ اإلسرتاتيجية
250

2251-5 شركاء التنفيذ
2251-6 التمويل ومصادره احملتملة

2252-7 اإلطار الزمين لتنفيذ أهداف وبرامج اإلسرتاتيجية
-  الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي  3252

3252-1 املربرات األساسية
3253-2 اإلطار السلعي واجلغرايف والزمين

3253-2-1 اإلطار السلعي
3253-2-2 اإلطار اجلغرايف

3254-2-3 اإلطار الزمين
3255-3 األهداف الرئيسية

3255-4 اإلطار الفين واملكونات الرئيسية
3255-4-1 مكون حتسني مستويات اإلنتاجية يف الزراعات القائمة 

3-4-2 مكون استثمار املزيد من املوارد األرضية باالستفادة من العوائد املائية 
لرتشيد استخدام مياه الري 

255

بأنشطة  واملرتبطة  املتكاملة  االستثمارية  املشروعات  مكون    3-4-3
الربنامج 

255

3256-5 النواتج املتوقعة
3257-6 املتطلبات األساسية للتنفيذ 
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3257-6-1 املتطلبات املالية 
3257-6-1-1 االلتزامات احلكومية 

3258-6-1-2 مساهمات القطاع اخلاص 
3260-6-2 املتطلبات اإلجرائية 

- الربنامج العربي للغذاء  4260
4260-1 إطار إعداد الربنامج

4260-2  مربرات الربنامج
4261-3 أهداف الربنامج

4261-4 املكونات واألنشطة
4261-4-1 مكون الغذاء والتغذية

4262-4-2 مكون الزراعة والتنمية
4262-4-3 مكون التنمية البشرية واملؤسسية

4262-5  مهام  ونطاق وجماالت عمل الربنامج
4265-6  الفئات املستفيدة
4265-7 شركاء الربنامج

4265-8 آليات التنفيذ
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1 - مقدمة:

أولت الدول العربية يف السنوات األخرية اهتمامًا بالغًا بواقع ومستقبل الزراعة والغذاء يف الوطن العربي، 
ولقد جتسد هذا االهتمام يف توفر اإلرادة السياسية لدى الدول العربية لتعزيز وتفعيل العمل العربي 
اجلمعية  خالل  من  العرب  الزراعة  وزراء  املعالي  أصحاب  من  ومببادرة  الزراعية.  اجملاالت  يف  املشرتك 
2005م  اجلزائر  قمة  يف  العرب  القادة  من  وبتوجيه   ، الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  العمومية 
بعنوان  2007م  الرياض عام  قمة  اعتمدت يف  واليت  العربية،  الزراعية  للتنمية  أول إسرتاتيجية  أعدت 
2025“ ، لتدعيم مسارات   - “ إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني 2005 
االقتصادي  العمل  إسرتاتيجية  من  جزءًا  اإلسرتاتيجية  هذه  اعتربت  ولقد  العربي.  الزراعي  التكامل 

واالجتماعي العربي املشرتك.

2008م( بادر أصحاب املعالي وزراء   - ويف أعقاب األزمة الغذائية اليت اجتاحت العامل خالل الفرتة )2007 
الزراعة العرب مرة أخرى بإصدار إعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي يف مواجهة أزمة الغذاء العاملية، 
والذي تضمن إطالق مبادرة لربنامج طارئ لألمن الغذائي العربي، وتبين  برنامج غذاء عربي لدعم الدول 
عد الربنامج الطارئ 

ُ
العربية األكثر تضررًا من نقص املتاح من الغذاء وارتفاع أسعاره. ويف هذا اإلطار أ

لألمن الغذائي العربي ، وحظي بتأييد من القادة العرب، حيث مت إطالقه بقرار من أول قمة اقتصادية 
عربية ، واليت عقدت يف الكويت يف مطلع عام 2009م .

كما وافقت اجلمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على الربنامج العربي للغذاء ، وهو 
عد يف نفس اإلطار، والذي اعتمده اجمللس االقتصادي واالجتماعي بالقرار رقم 1838 يف دورته 86 يف 

ُ
أ

سبتمرب/ أيلول عام 2010م ، كما اعتمد اآلليات اخلاصة بإدارة موارد هذا الربنامج بالقرار رقم 1864 
يف دورته 87 يف مايو/ آيار 2011م.

االقتصادي  اجمللس  من  بتكليف  الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة  أعدت  آخر  صعيد  وعلى 
واالجتماعي، تصورًا شاماًل لتحقيق األمن الغذائي العربي يف إطار إعالن مؤمتر القمة العاملي حول األمن 

الغذائي الصادر عن قمة روما ، اليت عقدت يف نوفمرب - تشرين ثاٍن 2009م. 

ولقد متت موافقة اجمللس االقتصادي واالجتماعي على الصيغة النهائية هلذا التصور يف دورته 88 ، واليت 
عقدت يف سبتمرب - أيلول2011م ، وذلك مبوجب القرار رقم 1881. ويستعرض هذا امللحق تلك اجلهود 

والربامج العربية اجلارية لتعزيز مسارات التنمية الزراعية املستدامة وحتقيق األمن الغذائي العربي .

القادمني: الزراعية العربية املستدامة للعقدين  التنمية  - إسرتاتيجية   2

قامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية العربية بإعداد إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة 
للعقدين القادمني اليت أجازتها اجلمعية العامة للمنظمة ، ومن ثم اعتمدتها القمة العربية بالرياض يف 
عام 2007م، واعتربتها جزءًا من اإلسرتاتيجية املشرتكة للعمل االقتصادي واالجتماعي العربي، ودعت 

املنظمة إىل الشروع يف تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع كافة األطراف ذات العالقة.  

2-1 توجهات اإلسرتاتيجية:
وللعمل   ، عامة  العربية  للزراعة  الراهنة  األداء  ومؤشرات   ، العربية  االقتصادية  البيئة  ملعطيات  وفقًا 
املستدامة  الزراعية  للتنمية  املستقبلية  التحديات  ضوء  ويف   ، خاصة  بصفة  املشرتك  العربي  الزراعي 
يف  الزراعية  التنمية  وخطط  برامج  تواجه  اليت  واملعوقات  واملشاكل  واحملددات  واخلارجية،  الداخلية 
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ازدهارًا  املتاحة الستشراف مستقبل أكثر  والفرص  املقومات  من  ، وتعظيمًا لالستفادة  العربية  الدول 
 ، التقين  والتحديث  التطوير  من  املزيد  حنو  العربية  الزراعية  التنمية  ملسارات  ودفعًا   ، العربية  للزراعة 
وتعزيزًا   ، األصعدة  خمتلف  على  واملستقبلية  املعاصرة  والدولية  اإلقليمية  املستجدات  مع  واملواكبة 
العربية  السوق  إىل  ووصواًل  العربية،  الدول  بني  الزراعية  اجملاالت  خمتلف  يف  والتكامل  للتنسيق 
للعقدين  املستدامة  العربية  الزراعية  التنمية  إلسرتاتيجية  الرئيسية  التوجهات  عتمدت 

ُُ
أ املشرتكة، 

القادمني لتتضمن التوجهات التالية :

•اعتبار أن املياه احملدد الرئيسي للتنمية الزراعية العربية . 	
•تنمية ومحاية األراضي الزراعية.  	

•استغالل املوارد الزراعية العربية من منظور تكاملي.  	
•ضرورة التطوير والتحديث التقين للزراعة . 	

•بناء القدرات وتنمية املوارد البشرية.  	
•تشجيع االستثمار الزراعي املشرتك.  	

•تنشيط التجارة الزراعية العربية كمحرك للتنمية.  	
•التكيف مع املتغريات اإلقليمية والدولية املعاصرة واملستقبلية . 	

•مساهمة  التنمية الزراعية املستدامة يف ازدهار الريف.  	
•تعظيم مشاركة اجملتمع املدني والقطاع اخلاص. 	

2-2  رؤية اإلسرتاتيجية:
حتددت رؤية اإلسرتاتيجية يف اآلتي :

) الوصول إىل زراعة عربية ذات كفاءة اقتصادية عالية يف استخدام املوارد، قادرة على حتقيق األمن 
الغذائي يف الوطن العربي، وتوفري سبل احلياة الكرمية للعاملني يف القطاع الزراعي ( . 

الرئيسة: التنموية  2-3 الربامج واملكونات 

تتضمن إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة )7( برامج رئيسية، تضم  )34( جمااًل تنمويًا، 
فرعي، ويندرج حتت كل برنامج فرعي جمموعة من املكونات  خيصص لكل جماٍل منها برنامج 
التنموية اليت يبلغ عددها اإلمجالي 114 مكونًا. وقد اتسمت الربامج ومكوناتها التنموية بالتناسق 
والتكامل والرتابط مع الرؤية واألهداف اإلسرتاتيجية، مع الرتكيز على األولويات التنموية واالهتمام 
هذا وقد حتددت الربامج الرئيسية السبعة كما  باجملاالت اليت تعاني الزراعة العربية من قصور فيها. 

يلي:

الربنامج الرئيسي لتطوير تقانات الزراعة العربية.	 
الربنامج الرئيسي لتشجيع استثمارات الزراعة والتصنيع الزراعي يف البيئات الزراعية املالئمة.	 
الربنامج الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لنواتج الزراعة العربية.	 
الربنامج الرئيسي لتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية.	 
الربنامج الرئيسي لبناء القدر ات  البشرية واملؤسسية.	 
الربنامج الرئيسي للمساهمة يف ازدهار الريف.	 

الربنامج الرئيسي لتطوير نظم إدارة املوارد البيئية الزراعية.	  
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الزراعي العربي املشرتك: التنموي  2-4 أولويات العمل 

مت حتديد اجملاالت واملكونات التنموية اليت متثل جمااًل خصبًا للعمل العربي املشرتك ذات األسبقية 
أو األولوية التنفيذية خالل العقد األول من املدى الزمين إلسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة 

ويبلغ عددها )29( مكونًا تنمويًا، تقسم إىل ثالث جمموعات رئيسية كما يلي:

التنموية  املعززة ملسارات التكامل االقتصادي العربي: 2-4-1 اجملاالت واملكونات 
وتشمل هذه اجملموعة أحد عشر مكونًا تنمويًا يقع معظمها ضمن الربنامج الرئيسي لتنسيق 

السياسات الزراعية العربية، وبيانها كالتالي:
تنسيق تشريعات وإجراءت االسترياد والتصدير.	 
تنسيق سياسات املواصفات واملقاييس.	 
تنسيق سياسات وإجراءات سالمة الغذاء.	 
تنسيق إجراءات املؤسسات اجلمركية.	 
تنسيق سياسات التجارة الزراعية البينية.	 
تنسيق إجراءات قواعد املنشأ التفصيلية.	 
تنسيق سياسات متويل التجارة وحوافز التصدير.	 
تنسيق سياسات االستثمار.	 
تنسيق سياسات وإجراءات مكافحة األمراض واألوبئة العابرة.	 
تنسيق إجراءات احلجر الزراعي والبيطري.	 
تنسيق سياسات الدعم.	 

التنموية العالية: الفاعلية  التنموية ذات  2-4-2 اجملاالت واملكونات 
تضم هذه اجملموعة سبعة مكونات تنموية تقع ضمن الربامج الرئيسية والفرعية، وخباصة برنامج 

تطوير التقانات وبيانها كالتالي:

تقانات حصاد املياه. تطوير 	 
	 تطوير تقانات األصناف النباتية واحليوانية عالية اإلنتاج.

	 تطوير تقانات اهلندسة الوراثية.
	 تطوير تقانات االستزراع السمكي.

	 تطوير ونشر تقانات النظم اخلبرية.
	 إدارة املخزونات واملسطحات املائية املشرتكة.

	 سياسات اسرتداد تكاليف إتاحة مياه الري.

تنفيذ  مبتطلبات  للوفاء  املؤسسي  لألداء  الداعمة  التنموية  واملكونات  اجملاالت   3-4-2
اإلسرتاتيجية:

تضم هذه اجملموعة أحد عشر مكونًا موزعة ضمن عدد من الربامج الرئيسية، وبيانها كالتالي:

	 حتليل ومتابعة قرارات منظمة التجارة العاملية.
	 متابعة وحتليل وتقويم السياسات الزراعية والتجارية.

	 تطوير تقانات مجع وحتليل اإلحصاءات واملعلومات الزراعية.
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	 بناء قواعد املعلومات الزراعية.
	 نشر املعلومات الزراعية.

	 تنمية القدرات واملهارات يف جماالت التفاوض والتحكيم الدولي.
	 تطوير آليات الرصد والتنبؤ بالكوارث الطبيعية.

	 تسجيل األصناف ومحاية حقوق امللكية الفكرية العربية.
	 تطوير سياسات التعليم والتأهيل يف القطاعات الزراعية.

	 حتديد فرص االستثمار والرتويج هلا.
احلد من خماطر االستثمار الزراعي.	 

التنفيذ: 2-5 شركاء 

هناك تنوع وتعدد لشركاء التنفيذ املعنيني بقضايا التنمية الزراعية يف املنطقة العربية، سواء كان 
هؤالء الشركاء مؤسسات قطرية أو مؤسسات قومية أو مشرتكة عربية أو إقليمية أو دولية، وميكن 
النحو  على  وذلك  متجانسة،  جمموعات  عدة  إىل  مصنفني  الشركاء  هؤالء  أهم  إىل  بإجياز  اإلشارة 

التالي:

واإلرشاد  التطبيقي،  الزراعي  البحث  مؤسسات  املثال:  سبيل  على  تشمل  القطرية:  	 املؤسسات 
الزراعي والتطوير التكنولوجي، ومؤسسات املسوحات والتقديرات اإلحصائية الزراعية، ومؤسسات 
إدارة وتطوير الثروة السمكية، ومؤسسات إدارة املوارد املائية، ومؤسسات االستثمار، وتنظيمات 

القطاع اخلاص ورجال األعمال.
	 مؤسسات ومنظمات العمل العربي املشرتك املعنية بالقطاعات الزراعية العربية: وتشمل شركاء 
التنفيذ احملتملني، من التجمعات القومية واإلقليمية العربية، واملنظمات الفنية العربية املتخصصة، 
العربية  والشركات  واهليئات  واإلسالمية،  العربية  والتمويلية  اإلمنائية  والصناديق  واملؤسسات 

املعنية باالستثمار الزراعي واجملالس واإلحتادات واملؤسسات العربية ذات العالقة.

التنفيذ  شركاء  يف  وتتمثل  العربية:  باملنطقة  املعنية  والدولية  اإلقليمية  التنموية  	 املؤسسات 
احملتملني من املنظمات واملؤسسات الفنية املعنية بالقطاعات الزراعية العربية، واهليئات والصناديق 

اإلمنائية اإلقليمية والدولية.

التمويل ومصادره احملتملة:   6-2
هناك ثالثة مصادر متويلية حمتملة لتنفيذ الربامج واملكونات التنموية املقرتحة يف إطار هذه 

اإلسرتاتيجية، وهي:
كل  التمويل القطري، والذي تدرجه الدول العربية يف خططها التنموية وفق ظروف وخصوصية 	 

دولة، وهو التمويل املطلوب للربامج واملكونات التنموية القطرية املقرتحة.
القومية  وهو التمويل الذي سيخصص لتنفيذ الربامج واملكونات 	  التمويل القومي واملشرتك، 
يف املوازنات السنوية املعتمدة ملنظمات العمل العربي املشرتك ذات  ويتمثل  واملشرتكة. 

االختصاص، باإلضافة إىل العون الفين الذي ميكن هلذه املنظمات استقطابه. 
قطرية  املنح املالية، واليت ميكن استقطابها من اجلهات املاحنة، لتمويل مشروعات مشرتكة أو 	 
حمددة، وذلك بالتعاون فيما بني املنظمات العربية املختصة واملؤسسات الوطنية ذات العالقة يف 

الدول املستهدفة هلذا النوع من التمويل.
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الزمين لتنفيذ أهداف وبرامج اإلسرتاتيجية: 2-7 اإلطار 

اإلطار اإلسرتاتيجي العام:

حددت اإلسرتاجتية رؤية مستقبلية لبلوغ آمال وتطلعات الشعوب العربية يف حتقيق التنمية الزراعية 
املستدامة، وتوفري الغذاء اآلمن. وفقًا لألفق الزمين لإلسرتاتيجية، فإن الزمن احملدد هلذه الرؤية هو20  

عاما.

اخلطط متوسطة األجل:

تشتمل هذه اخلطط على أهداف متوسطة األجل تساعد على حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية طويلة 
وتقرتح اخلطط متوسطة األجل الربامج املناسبة لتحقيق كل هدف من أهداف اإلسرتاتيجية،  األجل. 
حبيث تشتمل على بيانات حول النتائج واملخرجات املتوقع حتقيقها. ويفضل أن تكون اخلطط 
متوسطة األجل متتابعة ومتجددة، حبيث جيري حتديثها كل سنتني حتى تكون أكثر تفاعاًل مع 

املستجدات اإلقليمية والدولية.

- الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي:  3

اتساقًا مع إعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي ملواجهة أزمة الغذاء العاملية الصادر عن اجلمعية العمومية 
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يف دورتها )30( املنعقدة يف إبريل )نيسان( 2008م، فقد كلفت 

جلنة التنسيق العليا املنظمة بإعداد برنامج طارئ وإسرتاتيجية بعيدة املدى لألمن الغذائي العربي.

3-1 املربرات األساسية:
ميكن إجياز أهم مربرات هذا الربنامج من منظور مستجدات األزمة الغذائية العاملية, وأيضًا من منظور 

املشكالت املزمنة ألوضاع األمن الغذائي العربي فيما يلي :

أواًل: املستجدات على الساحة الدولية :

-  االرتفاع احلاد لألسعار العاملية للغذاء. 
-  تزايد استخدامات الغذاء إلنتاج الوقود احليوي .

-  املخاطر املتزايدة ألزمة الغذاء على األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

ثانيا: املستجدات على الساحة العربية:

-  املشكالت املزمنة يف أوضاع األمن الغذائي العربي. 
-  العجز املتزايد عن توفري االحتياجات الغذائية األساسية .

-  تفاقم قيمة الفجوة الغذائية العربية .
-  ضعف املستوى التقين يف الزراعة العربية. 

-  حمدودية وضعف كفاءة استغالل املوارد الزراعية املائية واألرضية.
-  ضعف االستثمار يف املشروعات الزراعية واملشروعات املتكاملة واملرتبطة .
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3-2 اإلطار السلعي واجلغرايف والزمين:

3-2-1 اإلطار السلعي:
يرتكز اهتمام املشروع على اجملموعات والسلع التالية :

	 جمموعة حاصالت احلبوب وخباصة كل من القمح والشعري واألرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة.
	 احملاصيل السكرية واليت تشمل كاًل من قصب السكر والشوندر السكري.

	 حماصيل البذور الزيتية، وخباصة من الفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس والزيتون.
	 جمموعة املنتجات احليوانية ) حلوم دواجن ، حلوم محراء ، منتجات األلبان(.

	 التمور.  

وإىل جانب األهمية الغذائية هلذه اجملموعات باعتبارها من بني سلع الغذاء الرئيسية للطبقات العريضة 
من السكان يف كل الدول العربية، فإنها من املنظور اإلنتاجي ومن منظور أوضاع الفجوة واالكتفاء 

الذاتي متثل أهم اجملموعات إنتاجًا واستريادًا.

2-2-3 اإلطار اجلغرايف:
يشتمل هذا املشروع يف إطاره اجلغرايف على جمموعة من الدول العربية اليت مت حتديدها وفق جمموعة 
 - اجلزائر   - تونس  من  كاًل  اجملموعة  هذه  مشلت  وقد  واملوضوعية،  العلمية  واالعتبارات  األسس  من 
السعودية - السودان  - سوريا - العراق - مصر - املغرب - اليمن - األردن  -  موريتانيا  وسلطنة عمان . وقد 

حتددت هذه الدول يف ضوء األسس واالعتبارات التالية :

 % األهمية النسبية للسكان : )من منظور استهالكي(، حيث ميثل سكان هذه الدول جمتمعة 88 
من سكان الوطن العربي.

الدول يف  الزراعية، حيث حتوز هذه  األراضي  )من منظور موردي(، مقدرة مبساحة   : الزراعية  األهمية 
%من مجلة مساحة األراضي الزراعية. جمموعها حنو 92.5 

األهمية النسبية  يف الزراعات املروية واملطرية: )من منظور موردي(، حيث متثل مساحات هذه احملاصيل 
% من مساحة الزراعات املطرية. % من مساحة الزراعات املروية، وحنو 94  يف جمموعها حنو 90 

األهمية النسبية يف زراعة اجملموعات احملصولية :  )من منظور سلعي(، حيث متثل هذه احملاصيل 
 % % من مساحة احملاصيل السكرية، 93  % من مساحة احلبوب، 80  موضع االهتمام يف جمموعها 94 

من مساحة حماصيل البذور الزيتية.

توافرت  إقراره، وطاملا  الربنامج حال  املشاركة يف هذا  األخرى حرية  العربية  الدول  من  فإن ألي  ومع هذا 
لديها اإلرادة السياسية والتنفيذية هلذه املشاركة، ومبا يعزز أوضاع األمن الغذائي على مستوى الوطن 

العربي.

الزمين: 3-2-3 اإلطار 
يضم اإلطار الزمين هلذا  الربنامج ثالث مراحل على النحو التالي :

املرحلة األوىل : 
وهي مرحلة عاجلة ذات مدى زمين قصري ميتد خلمس سنوات منذ بدء تنفيذ الربنامج، وذلك ما بني عامي 
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2016م. وتضم هذه املرحلة األنشطة والعناصر التنموية ذات الطبيعة العاجلة لزيادة القدرات   -  2011
اإلنتاجية مبعدالت مستهدفة تساهم يف دعم األمن الغذائي العربي. ومتثل هذه األنشطة والعناصر أساسًا 

لالنطالق آلفاق تنموية أكرب يف املراحل التالية للربنامج حتقق االستقرار يف اإلنتاج.

املرحلة الثانية : 
وهي مرحلة متوسطة املدى ومتتد خلمس سنوات تالية بعد املرحلة األوىل، وذلك حتى عام 2021م، وتتطور 
فيها األنشطة والعناصر لتمتد إىل جماالت تنموية أوسع  نطاقًا لتحقيق مستويات إنتاجية  أعلى من 

سابقتها، ووفق أسس فنية.

املرحلة الثالثة : 
إسرتاتيجية  طبيعة  ذات  مرحلة  وهي  2031م.  عام  حتى  الزمين  أفقها  ميتد  املدى،  طويلة  مرحلة  وهي 

تكتسب جماالت التنمية خالهلا صفة االستمرارية واالستدامة.

الرئيسية: 3-3 األهداف 
يف ضوء ما تضمنته املربرات سواء من متغريات ومستجدات أو من مشكالت مزمنة، واتساقا مع ما اختذته 
آثار  من  للحد  قرارات  من  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  العامة  اجلمعية  يف  ممثلة  العربية  الدول 

األزمة الغذائية الراهنة، تتحدد األهداف الرئيسية هلذا الربنامج فيما يلي:

	•زيادة قدرة الدول املشمولة بهذا الربنامج يف االعتماد على الذات لتوفري احتياجاتها من السلع الغذائية 
يف  االستقرار  حتقيق  ثم  ومن  والتمور(،  احليوانية  املنتجات  الزيوت،  السكر،  )احلبوب،  الرئيسية 

اإلمدادات من هذه السلع للمنطقة العربية.
منها  جانب  وتوفري  الغذائية،  السلع  من  الواردات  فاتورة  قيمة  يف  املتواصل  التزايد  حدة  من  	•التخفيف 

لدعم وتعزيز االستثمار يف مشروعات حتسني أوضاع األمن الغذائي من تلك السلع. 
القطاع اخلاص تعمل  اقتصادية للشركات ورجال األعمال يف  	•إتاحة فرص استثمارية ذات جدوى 
يف األنشطة الزراعية املباشرة واألنشطة املكملة واملرتبطة بها وذات الصلة باجملموعات احملصولية 

املستهدفة.
	•خلق فرص عمل جديدة ومنتجة تسهم يف مواجهة مشكالت الفقر والبطالة، واليت تتزايد حدتها يف 

بعض الدول العربية الغنية يف مواردها الطبيعية واحملددة يف قدرتها على استثمارها.
	•احلفاظ على استقرار األوضاع السياسية واالجتماعية يف اجملتمعات العربية وذلك بتحقيق االستقرار 

يف إمدادات الغذاء لكافة فئات السكان، وإتاحته بأسعار مالئمة.

الرئيسية: 4 اإلطار الفين واملكونات   -  3
يف ضوء أهداف الربنامج ، يتحدد اإلطار والتصميم الفين للمشروع يف املكونات الثالثة التالية :

القائمة : الزراعات  1 مكون حتسني مستويات اإلنتاجية يف   -  4  -  3
•احملور األول : دعم وتطوير قدرات مؤسسات البحث واإلرشاد ونقل التقانة. 	

•احملور الثاني : توفري مستلزمات اإلنتاج املناسبة واحملسنة . 	
•احملور الثالث : استخدام التقانات املتطورة لتعظيم االستفادة من مصادر املياه املطرية. 	

•احملور الرابع : دعم وتطوير مرافق ومؤسسات اخلدمات الزراعية املساندة . 	
•احملور اخلامس : تطوير مؤسسات املزارعني. 	
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العوائد املائية لرتشيد  املوارد األرضية باالستفادة من  املزيد من  استثمار  2  مكون   -  4  -  3
استخدام مياه الري :

•احملور األول : تطوير مرافق ومنظومات إدارة نقل وتوزيع موارد املياه . 	
• احملور الثاني :  تطوير نظم الري احلقلي .	

3  مكون املشروعات االستثمارية املتكاملة واملرتبطة بأنشطة الربنامج:   -  4  -  3
تتسع دائرة املشروعات املتكاملة واملرتبطة اليت تتيح آفاقًا وجماالت استثمارية هائلة لشركات القطاع 
اخلاص ورجال األعمال. وهنا أشار الربنامج إىل ثالث جمموعات رئيسية جملاالت املشروعات االستثمارية 

املتكاملة واملرتبطة بأنشطة الربنامج، وهي على النحو التالي :

	•اجملموعة األوىل : مشروعات املرافق واخلدمات الزراعية املساندة : 
وتشمل هذه اجملموعة على سبيل املثال ال احلصر ، اجملاالت التالية : 

	•مرافق الطرق الرئيسية والزراعية . 
	•مشروعات شبكات الطاقة الكهربائية . 

	•مشروعات مياه الشرب . 
	•مشروعات اخلدمات الزراعية املساندة مثل حمطات البحث واإلرشاد وغريها . 

	•اجملموعة الثانية : مشروعات إنتاج املستلزمات واملدخالت الزراعية :

وتشمل املشروعات يف هذا اجملال على سبيل املثال ال احلصر اجملاالت التالية : 
	•مشروعات تصنيع املكائن واآلالت واملعدات الزراعية . 

	•مشروعات إنتاج التقاوي احملسنة . 
	•مشروعات إنتاج األمسدة والكيماويات الزراعية . 

	•مشروعات إنتاج مستلزمات نظم الري املتطورة . 
	•مشروعات إنتاج مواد التعبئة والتغليف .

	•اجملموعة الثالثة : مشروعات التسويق والتصنيع الزراعي :

وتشمل املشروعات يف هذا اجملال على سبيل املثال ال احلصر اجملاالت التالية: 
	•مشروعات النقل والتخزين . 

	•مشروع حمطات الفرز والتعبئة . 
	•مشروعات استخالص السكر . 

	•مشروعات استخالص الزيوت . 
	•مشروعات طحن احلبوب وضرب األرز . 

للقطاع  الربنامج  يتيحها  استثمارية  فرص  مبثابة  تعترب  املشروعات  هذه  كل  فإن  احلال،  وبطبيعة 
اخلاص، ورجال األعمال، وميكن بلورتها وإعداد دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية األولية، وملا قبل 
املشروعات ليشمل  )املكاني( هلذه  النطاق اجلغرايف  املختلفة. وميتد  التنفيذ  االستثمار خالل مراحل 
تقدم  اليت  والتسهيالت  للمزايا  ووفقًا  فقط،  بالربنامج  املشمولة  الدول  وليست  العربية  الدول  كل 

لالستثمار وعناصر اإلنتاج األخرى يف هذه اجملاالت، وتوافر املواد األولية.
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النواتج املتوقعة:  5-3
العربي،  واملواطن  العربية  الدول  اقتصاديات  منها  تستفيد  مباشرة  نتائج  الربنامج  حيقق  أن  املتوقع  من 
الغذائي  األمن  ، ومن منظور تعزيز أوضاع  الزراعية  التنمية  اإلنتاج ومعدالت  وذلك من منظور تطورات 

واحلد من األعباء االستريادية ، وأيضًا من منظور استقرار األوضاع االقتصادية واالجتماعية العامة.

النواتج املباشرة املتوقعة من تنفيذ الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي ،  ويلخص اجلدول رقم )1-3( 
واليت  تشتمل على زيادة اإلنتاج من السلع الغذائية األساسية، وتوفري فرص للعمل واحلد من البطالة، 

وإتاحة فرص استثمارية وحتقيق قيمة  مضافة من خالل األنشطة االستثمارية.  

جدول رقم )3-1(:  النواتج املتوقعة للربنامج:

البيان الناتج
احلبوب )52 % - 93 %(، احملاصيل السكرية )81 %(، البذور 

.)% %( ، التمور )115  الزيتية )55 
زيادة يف  إنتاج احملاصيل

8.9  مليون فرصة عمل. توفري  يف فرص العمل
%( من اإلنتاج االستثماري. حتقيق قيمة مضافة 4.9  مليار دوالر )25 

باحملاصيل  املرتبطة  اجملاالت  يف  العربية  الدول  مجيع  تشمل 
املستهدفة.

فرص استثمارية للقطاع اخلاص

3-6 املتطلبات األساسية للتنفيذ:
اجملموعة  ختتص  رئيسيتني،  جمموعتني  إىل  الربنامج  لتنفيذ  األساسية  املتطلبات  تصنيف  ميكن 

األوىل باملتطلبات املالية، أما الثانية فتختص باجلوانب اإلجرائية.

املالية : 3-6-1 املتطلبات 
فإن   ، الربنامج  هلذا  الثالثة  الرئيسية  الفنية  باملكونات  املتضمنة  واملشروعات  األنشطة  جملاالت  وفقا 
املتطلبات املالية للربنامج تتوزع أعباؤها  فيما بني قطاع احلكومة والقطاع اخلاص االستثماري. كما 
جارية  طبيعة  ذات  وأخرى   ، استثمارية  طبيعة  ذات  متطلبات  إىل  لطبيعتها،  وفقا  منها  كل  تتوزع 

سنوية .   

3-6-1-1 االلتزامات احلكومية :
أواًل :  االلتزامات احلكومية االستثمارية :

وهذه االلتزامات تتعلق بصفة أساسية مبتطلبات األنشطة واملشروعات التالية : 
	•أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة وشبكات نقل وتوزيع املياه . 

	•مشروعات املرافق واخلدمات املساندة )البنية التحتية( يف املناطق املشمولة بأنشطة الربنامج. 

ثانيًا :  االلتزامات احلكومية السنوية:
وتتعلق هذه االلتزامات مبتطلبات األنشطة واملشروعات التالية :

	•متطلبات اإلنفاق اجلاري على أعمال اإلحالل  والتجديد  والصيانة  لشبكات نقل وتوزيع املياه. 
دعم اإلنفاق اجلاري السنوي )املومسي( على أنشطة البحث واإلرشاد الزراعي .	•
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2 مساهمات القطاع اخلاص :  -  1  -  6  -  3

أواًل :   املساهمات ذات الطبيعة االستثمارية :

وتتعلق هذه املساهمات بصفة أساسية باملتطلبات االستثمارية لألنشطة واملشروعات اليت يناط القطاع 
اخلاص بتنفيذها، وتشمل االستثمارات املطلوبة يف املشروعات التالية :

	•مشروعات دعم وتطوير مؤسسات املزارعني . 
	•مشروعات وأعمال تطوير نظم الري احلقلي . 

	•مشروعات تصنيع املستلزمات واملدخالت الزراعية . 
	•مشروعات التسويق والتصنيع للمنتجات الزراعية . 

ثانيًا : املساهمات ذات الطبيعة اجلارية سنويا : 

تتمثل اجملاالت الرئيسية اليت تتطلب هذا النوع من مساهمات القطاع اخلاص فيما يلي : 

•النفقات السنوية اجلارية ألعمال اإلحالل والتجديد والصيانة لنظم الري احلقلي املتطورة .  	
•املستلزمات الزراعية اليت تتضمنها احلزم التقنية لتحسني اإلنتاجية. 	

وتقدر االلتزامات احلكومية االستثمارية بنحو 14.3 مليار دوالر للفرتة األوىل حتى عام 2016م، ترتفع 
إىل حنو 28.5 مليار دوالر حتى عام 2021م، ثم إىل 31.5 مليار دوالر حتى عام 2031م، يضاف إىل هذه 
االستثمارات املطلوبة ما يقدر بنحو 840 مليون دوالر التزامات حكومية سنوية جارية حتى عام 2016م، 

تزداد إىل 1.16 مليار دوالر  ثم إىل 1.35 مليار دوالر خالل الفرتتني2020 م ،2030م على الرتتيب. 

أما مساهمات القطاع اخلاص  يف املتطلبات املالية لتنفيذ الربنامج ، فيقدر حجم االستثمارات املطلوبة 
بنحو 12.4 مليار دوالر للفرتة األوىل حتى عام 2016م، ترتفع إىل حنو 22.8 مليار دوالر حتى عام 2021م، 
ثم إىل 35 مليار دوالر حتى عام 2031م، يضاف إىل هذه املساهمات االستثمارية للقطاع اخلاص حوالي 
1.11 مليار دوالر للنفقات السنوية اجلارية خالل الفرتة األوىل عام 2016م ، ترتفع إىل حنو  2.25  ثم 

إىل 2.65 مليار دوالر سنويًا خالل الفرتتني الثانية والثالثة على الرتتيب.

ويوضح اجلدول رقم )3-2( املتطلبات التمويلية الرتاكمية االستثمارية واجلارية للربنامج خالل املراحل 
للقطاع  أو مساهمات  القطاع احلكومي  2031م موزعة كالتزامات على   ، 2021م   ، 2016م  الثالث 

اخلاص.
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جدول رقم )3-2(: املتطلبات التمويلية الرتاكمية  لتنفيذ الربنامج خالل املراحل الثالث 
2031م.  ، 2021م   ، 2016م 

2031م2021م2016مالبيان
أواًل: االلتزامات احلكومية :

أ-  االلتزامات االستثمارية  :

6558.013016.013016.0	 تطوير شبكات نقل املياه

7769.015491.018533.0	 مشروعات املرافق واخلدمات املساندة
14327.028507.031549.0اجملموع الفرعي

ب- االلتزامات املالية اجلارية السنوية :

196.7390.5390.5	 اإلحالل والتجديد لشبكات نقل املياه
642.7771.2964.3	 دعم أجهزة البحث واإلرشاد الزراعي

839.41161.71354.8اجملموع الفرعى:
15166.429668.732903.8مجلة االلتزامات احلكومية 

ثانيًا : مساهمات القطاع اخلاص:
أ- املساهمات االستثمارية :

159.7324.3405.4	 دعم وتطوير مؤسسات املزارعني
7023.014046.021069.0	 تطوير نظم الري احلقلي

2259.64525.35403.3	 مشروعات تصنيع املستلزمات واملدخالت
2997.63867.68109.7	 مشروعات التسويق والتصنيع للمنتجات

12439.922763.234987.4اجملموع الفرعى:
ب- املساهمات اجلارية السنوية :

497.31018.51423.9	 إحالل وجتديد وصيانة الري احلقلى .
612.91225.81225.8	 تطوير احلزم التقنية لتحسني اإلنتاجية.

1110.22244.32649.7اجملموع الفرعى:
13550.125007.537637.1مجلة مساهمات القطاع اخلاص 

28716.554676.270540.9ثالثًا :إمجالي املتطلبات التمويلية للربنامج

الفرتة احملددة  الرتاكمية للربنامج تقدر يف نهاية  املالية  املتطلبات  السابق أن مجلة  ويوضح اجلدول 
للربنامج املقرتح، أي عام 2031 حبوالي 70.5  مليار دوالر، منها حوالي 32.9 مليار التزامات حكومية، 
وحوالي 37.6 مليار مساهمات مطلوبة من القطاع اخلاص. ويبلغ حجم االستثمارات حوالي 66.5  مليار 
  4 املالية اجلارية فتبلغ  التمويلية، أما مجلة املتطلبات  % من مجلة املتطلبات   94.3 دوالر متثل حوالي 

مليارات دوالر متثل حوالي 5.7 % من مجلة التمويل املطلوب للربنامج.
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2 املتطلبات اإلجرائية :  -  6  -  3
تتضمن هذه املتطلبات جمموعة من السياسات والتشريعات واإلجراءات الضرورية لتوفري الظروف املواتية 
واملالئمة لتنفيذ مكونات الربنامج من األنشطة واملشروعات املختلفة اليت يتضمنها، سواء تلك اليت تقع 
مسؤوليتها على عاتق احلكومات ، أو تلك اليت يساهم بها القطاع اخلاص.  ويف هذا اإلطار،  يتطلب األمر 
ضرورة التزام حكومات الدول املشمولة بالربنامج مبنح مزايا تفضيلية خاصة وأكثر جاذبية لالستثمار 
يف املشروعات الزراعية واملشروعات املتكاملة واملرتبطة، وذلك يف إطار مناخ أكثر خصوصية ومتيزًا 

لالستثمار يف جماالت التنمية الزراعية واألمن الغذائي . ويدخل يف إطار تلك االلتزامات ما يلي: 

	 تطوير التشريعات والسياسات االستثمارية، ومراجعة وتطوير وتبسيط إجراءات ختصيص وتوزيع 
األراضي اجلديدة واملستصلحة ، وسياسات االئتمان الزراعي . 

	 تذليل العقبات وتيسري اإلجراءات املرتبطة بإقامة املشروعات الزراعية واملشروعات املتكاملة معها،  
مبا يف ذلك إجراءات التأسيس للشركات وختصيص األراضي وإمداد املشروعات باملرافق األساسية . 

جماالت  يف  والتأهيل  املتخصص  والتدريب  البشرية  املهارات  بتنمية  خاصة  لربامج  احلكومات  	 تبين 
الزراعة احلديثة ونظم الري املتطورة . 

- الربنامج العربي للغذاء:  4

4-1 إطار إعداد الربنامج:
عن  واملسؤولون  الزراعة  وزراء  املعالي  أصحاب  بها  التزم  اليت  واآلليات  التدابري  ضمن  الربنامج  هذا  يأتي 
إعالن  إطار  يف  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  العامة  اجلمعية  أعضاء  العربية  الزراعية  الشئون 
اليت   )30( العادية  الدورة  عن  الصادر  العاملية،  الغذاء  أزمة  جمابهة  يف  العربي  التعاون  لتعزيز  الرياض 
الربنامج  أن  كما  26-2008/4/30م،  الفرتة  خالل  السعودية  العربية  باململكة  الرياض  يف  عقدت 
الزراعية العربية  وفقا للتصور املقرتح يف هذه الوثيقة، يساهم يف حتقيق أهداف إسرتاتيجية التنمية 
املستدامة للعقدين القادمني اليت وافقت عليها القمة العربية بالرياض يف مارس عام 2007م واعتربتها 
براجمها  مع  ويتسق  العربي،  واالجتماعي  االقتصادي  للعمل  املشرتكة  اإلسرتاتيجية  من  جزءا 
ومكوناتها التنموية، حيث ميكن اعتباره أحد الربامج املتخصصة للربامج التنموية الرئيسة السبعة 
لإلسرتاتيجية، اليت تساهم يف حتقيق اهلدفني من اإلسرتاتيجية اخلاصني بزيادة القدرة على توفري الغذاء 

اآلمن للسكان، وحتقيق االستقرار يف اجملتمعات الريفية.

4-2  مربرات الربنامج:
تتلخص املربرات اليت دعت إىل إحداث الربنامج العربي للغذاء فيما يلي:

	 تراجع حجم املساعدات الغذائية العاملية.
	 تنامي عدد ناقصي التغذية.

	 ازدياد حدة الفقر.
	 األزمات الغذائية الطارئة واملزمنة.

	 عدم انتظام واستقرار املساعدات الغذائية العاملية.
	 تكرار حاالت موجات اجلفاف.
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4-3 أهداف الربنامج:
تتحدد أهداف الربنامج يف اآلتي:

مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية واألزمات الغذائية الطارئة، وخباصة يف الدول العربية األكثر  1 -
تضررًا.

الدخول  وذات  منوًا  األقل  الدول  يف  وخباصة  العربية،  الدول  يف  التغذية  ناقصي  أعداد  ختفيض  2 -
املنخفضة.

حتسني األوضاع التغذوية يف الدول العربية، وخباصة يف املناطق الريفية. 3 -
والتصدي  الطارئة،  واحلاالت  املخاطر  ملواجهة  واملؤسسية  البشرية  العربية  الدول  قدرات  زيادة  4 -
ضعفًا                                    واألشد  تعرضًا  األكثر  السكانية  اجملموعات  على  وتداعياتها  السلبية  آلثارها 

. )Vulnerable groups(
للسكان،  اآلمن  الغذاء  لتوفري  املستدامة  الزراعية  التنمية  جماالت  يف  العربية  الدول  جهود  تعزيز  5 -

والنهوض باجملتمعات الريفية.

4-4 املكونات واألنشطة:

حتقيقًا لألهداف املنشودة، يشتمل الربنامج على ثالثة مكونات تندرج حتت كل منها جمموعة من 
األنشطة واملشروعات، وهي على النحو التالي :

الغذاء والتغذية: 4-4-1 مكون 
	•تقديم مساعدات غذائية عينية يف حاالت األزمات والطوارئ.

	•إعداد وصياغة سياسات الغذاء.
	•إجراء حبوث ودراسات حول تعديل أمناط وعادات استهالك الغذاء.

واملنتجات  للسلع  جودة  وضبط  القياسية  املواصفات  يشمل  عربي  غذائي  دستور  مشروع  	•إعداد 
الغذائية.

	•إصدار تقارير دورية حول أوضاع األمن الغذائي.
	•إعداد دراسات استشرافية حول حالة الزراعة والغذاء على املستويات القطرية واملستوى العام للوطن 

العربي.
	•إعداد برامج ومواد إعالمية وإرشادية يف جماالت التوعية التغذوية.

	•أنشطة تشجيع وتعزيز دور اجملتمع املدني يف جمال محاية املستهلك.
	•إعداد وتنفيذ برامج متخصصة يف سالمة وجودة الغذاء، خاصة فيما يتعلق مبتبقيات الكيماويات، 

والتحوير الوراثي والتلوث الغذائي.
	•أنشطة تشجيع تطوير الصناعات الغذائية على املستويني التجاري عامة، واألسري يف الريف.

	•حبوث واستقصاءات ميزانية األسرة .
	•إنشاء أنظمة املعلومات واإلنذار املبكر حباالت إنتاج الغذاء واملخاطر واملهددات الطبيعية والبيئية.
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الزراعة والتنمية: 4-4-2 مكون 
	•إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قطرية ممولة ذاتيًا لنقل وتوطني التقانات الزراعية إلنتاج السلع 

الغذائية )النباتية واحليوانية والسمكية(.
	•تقديم مستلزمات اإلنتاج الالزمة لتبين ونشر استخدام التقانات احلديثة أو املتطورة، وخباصة لدى 

صغار املنتجني من خمتلف القطاعات الزراعية على نطاق ريادي و/ أو اسرتشادي.
	•إجراء حبوث ودراسات حول إدارة واستخدام املوارد الزراعية العربية يف ظل حمددات وحتديات الزراعة 
واملزايا  احملصولية  والرتاكيب  املياه،  استخدامات  برتشيد  يتصل  فيما  وخباصة  العربي،  بالوطن 

النسبية والتنافسية إلنتاج السلع الغذائية.
	•إصدار  تقارير دورية حول تطورات التنمية الزراعية والسمكية بالدول العربية.

ووفقًا   التنموية،  اجملاالت  خمتلف  يف  الفنية  واملعونات  االستشارات  خالل  من  اخلربة  	•تقديم 
للخصوصية واالحتياجات القطرية، وعلى مستوى املشروعات والربامج التنموية املشرتكة.

	•تشجيع قيام تنظيمات املزارعني وتعزيز دورها يف جماالت اإلنتاج والتسويق يف خمتلف القطاعات 
)نباتي، حيواني، ومسكي(، وتوفري املستلزمات واخلدمات املساندة الالزمة.

	•إعداد وتنفيذ برامج مشرتكة للبحوث يف اجملاالت التنموية املتصلة بعمل الربنامج.
	•بلورة مشروعات مشرتكة للتكامل اإلنتاجي والتصنيعي الزراعي والغذائي.

التنمية البشرية واملؤسسية: 4-4-3 مكون 
يتم يف إطار هذا املكون إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة للتدريب وتبادل اخلربات على املستويات القطرية 
ورفع  تدريب  ذلك  ويشمل  اخلاص.  والقطاع  احلكومية  األجهزة  يف  للعاملني  املشرتكة  والعربية 
عمل  جماالت  يف  املتخصص  والتدريب  املدربني،  وتدريب  الفنية،  واخلربات  الكوادر  وتأهيل  كفاءة 
الربنامج سواء الغذائية أو التنموية. ويتم حتديد األولويات التدريبية وفقا الحتياجات الدول، وبالتنسيق 

والتعاون التام مع األطراف املعنية بالدول العربية.
ومن جماالت التدريب وتبادل اخلربات ذات األولوية اليت يعنى بها الربنامج ما يلي:

	•التوعية واإلرشاد التغذوي.
	•تطبيق مواصفات ومقاييس ضبط اجلودة للسلع الغذائية.

	•تطوير اخلدمات املساندة لإلنتاج النباتي واحليواني والسمكي.
	•تبين ونقل وتوطني التقانات الزراعية بأنواعها.

	•استخدام األساليب املطورة لالستزراع السمكي.
	•التصنيع الغذائي الريفي.

	•تعزيز ورفع القدرات التسويقية.
. •	Micro-Finance التمويل متناهي الصغر

4-5  مهام ونطاق وجماالت عمل الربنامج:
ناقصي  عدد  خلفض  الرامية  العربية  للدول  التنموية  اجلهود  لدعم  التدخل  يف  الربنامج  مهام  ترتكز 
التغذية املزمن والفقراء املعوزين، إضافة لتقديم املساعدة للمتضررين من األزمات الغذائية والكوارث، 

وخباصة الطبيعية يف الدول األكثر تضررًا.

ويتدخل الربنامج العربي للغذاء لتقديم املساعدة العينية و/ أو العون الفين و/ أو اخلربة املتخصصة للدول 
العربية يف احلاالت التالية:
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قبل  من  السريعة  االستجابة  تستدعي  اليت  الطبيعية  الكوارث  عن  النامجة  الطوارئ  حاالت  أواًل: 
الدول األكثر  السلبية على  آثارها  ملواجهة  الربنامج بعمليات طارئة عاجلة  احلكومات، وقيام 
املتاح من األغذية، وتشمل احلاالت  اليت يرتتب عليها نقص حاد يف  تضررًا، وخباصة الكوارث 

التالية:

•اجلفاف املتكرر. 	
•اإلصابة باآلفات واألمراض على نطاق وبائي. 	

•الفيضانات واألعاصري املدمرة وغريها من الكوارث الطبيعية. 	
مواتية  غري  مناخية  عوامل  بتأثري  جغرافيًا  حمدود  أو  شامل  نطاق  على  احملصولي  •الفشل  	

كالربد والصقيع ونقص األمطار وارتفاع احلرارة وغريها.

ثانيًا: األزمات الغذائية ذات الصبغة القطرية أو اإلقليمية أو العاملية، اليت تؤثر على استقرار اإلمدادات 
الغذائية وإمكانية حصول الفئات األشد ضعفًا عليها، والناجتة عن واحد أو  أكثر من األسباب 

التالية:

•االرتفاع احلاد يف األسعار سواء يف األسواق احمللية أو العاملية. 	
•االخنفاض يف املخزونات العاملية إىل املستويات اليت تؤثر يف املعروض من الغذاء. 	

•الظروف االقتصادية غري املواتية أو األزمات املالية احلادة الطارئة أو املزمنة ذات االنعكاسات  	
من  يعانون  والذين  تضررًا،  األكثر  الفئات  من  للمواطنني  املعيشية  األحوال  على  السلبية 

نقص التغذية.
•االختالل يف السياسات الغذائية ونظم توزيع وسالمة الغذاء املؤثرة على إمكانية حصول  	

الفئات احلساسة واألشد ضعفًا على الغذاء اآلمن.

ثالثا: احلاالت اخلاصة بفئات من املزارعني واملربني والصيادين يف إطار الربامج التنموية القطرية للقضاء 
وحتسني  املهارات  وإكساب  القدرات  وبناء  الدخل،  وتوليد  والبطالة  الفقر  من  احلد  أو  و/  على 
األوضاع التغذوية والصحية والتعليمية هلذه الفئات، ومبا يساهم يف استقرار اجملتمعات الريفية 

وحتقيق األمن الغذائي.

وبذلك، فإن عمل الربنامج املقرتح ال يقتصر فقط على احلاالت اليت يتعرض فيها األمن الغذائي للدول 
الطبيعية  الكوارث  نتيجة    Food Insecurity اإلنعدام   من  حلالة  ومؤقتة  طارئة  بصفة  العربية 
العربية  الدول  يف  وخباصة  الغذائي،  األمن  أوضاع  على  السلبية  اآلثار  ذات  الطارئة  الغذائية  واألزمات 
األقل منوًا واألكثر تضررًا من مثل هذه احلاالت واألزمات، بل ميتد ليشمل اجملاالت ذات الصلة بتحقيق 
األهداف طويلة األجل إلسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني املعتمدة يف 

قمة الرياض 2007م، كما سبقت اإلشارة لذلك وهما:

•زيادة القدرة على توفري الغذاء اآلمن للسكان. 	
•حتقيق االستقرار يف اجملتمعات الريفية. 	

ويف هذا اإلطار التغذوي - التنموي الذي ميكن أن مييز هذا الربنامج، فإن نطاق عمله الذي ينبثق عن 
احلاالت الثالث املذكورة يغطي اجملاالت الرئيسة التالية:

الغذائية بتقديم املساعدات  الطبيعية واألزمات  الطارئة نتيجة الكوارث  •التدخل يف احلاالت  	
الغذائية العينية.

•نشر التوعية التغذوية، وثقافة ترشيد االستهالك وتعديل تفضيالت املستهلك، ومبا يتواءم مع  	
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اجلهود الرامية ملعاجلة حالة العجز أو االنكشاف الغذائي العربي.
•ضبط إجراءات سالمة الغذاء ومحاية املستهلك، وتطبيق املواصفات واملعايري القياسية. 	

•اإلدارة الرشيدة للموارد، مع الرتكيز على املوارد ذات الندرة النسبية يف الدول العربية، وخباصة  	
املياه.

•نقل التكنولوجيات الزراعية والتصنيعية الزراعية والغذائية احلديثة واملتطورة، مع الرتكيز  	
على توفري اخلربة )Know How( للمؤسسات املعنية بهذه اجملاالت، وخباصة مراكز البحوث 
وأجهزة اإلرشاد، وتنظيمات املزارعني، وخباصة صغار املزارعني، والقطاع اخلاص والشركات 

. R&D الكربى املهتمة ببحوث التطوير
•االرتقاء بالتصنيع الغذائي للحد من الفاقد وتنظيم املعروض من الغذاء، وزيادة القيمة املضافة  	

للقطاع الزراعي.
الزراعية،  اخلارجية  والتجارة  للتسويق  التحتية  والبنية  احلصاد،  بعد  ما  معامالت  •تطوير  	
التجارة وغريها، مع الرتكيز  التجهيز والتخزين والتمويل والنقل وكفاءة  وخباصة جماالت 
يف هذا اجملال على صغار املزارعني واملربني والصيادين للحد من نسب الفاقد والتالف، ومن ثم 
الزراعية  للمنتجات  العربية، وفتح أسواق وفرص تصديرية  للدول  الزراعي  الناتج  زيادة قيمة 

العربية.
•املعلوماتية واإلحصاء ونظم اإلنذار املبكر واالستشعار عن بعد وتطبيقاتها احلديثة، وخباصة  	
والتنبؤ  املناخية،  التغريات  ومراقبة  رصد  من  فيها  مبا  البيئية،  واإلدارة  القرار  صنع  جماالت  يف 

وإدارة املخاطر.
يف  للعاملني  سواء  العربية،  للدول  الزراعية  القطاعات  يف  واملؤسسية  البشرية  القدرات  •بناء  	
اخلدمة باألجهزة، أو للشركات واألفراد من القطاع اخلاص، باالستفادة من اخلربة واخلدمات اليت 
ميكن أن تقدمها الربامج والوحدات املختصة اليت أحدثتها املنظمة مؤخرًا يف هيكلها التنظيمي، 
وهي املكتب العربي لصحة احليوان، الربنامج العربي للتدريب الزراعي والسمكي، الربنامج 
الزراعية  العربية  العربي والشبكة  الوطن  العذبة  يف  املياه  العربي لالستزراع السمكي يف 

والسمكية للبحوث ونقل التكنولوجيا .

اليت  واألزمات  الكوارث  األحوال  مجيع  ويف  املقرتح،  للغذاء  العربي  الربنامج  عمل  نطاق  يف  تدخل  وال 
تداعياتها  أنواعها ومسبباتها، ومهما كانت  والنزاعات مبختلف  اإلنسان، كالصراعات  هي من صنع 
أو  إقليمية  مشروعات  أو  برامج  مع  واالختصاصات   املهام  يف  التداخل  عدم  يضمن  الذي  األمر  وآثارها. 
عاملية قائمة، وخباصة مع برنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة، الذي أصبح يولي اهتمامًا أكرب ملثل 
هذه الكوارث واألزمات، ووفقًا لتقرير الربنامج لعام 2009م. فلقد جتاوزت املساهمات املؤكدة املقدمة 
من اجلهات املاحنة يف عام 2008م ما قيمته 5.042 مليار دوالر، وتشمل هذه القيمة املساهمات اليت مت 
والوقود.  الغذاء  أسعار  ارتفاع  ملواجهة  الربنامج  أطلقه  الذي  االستثنائي  للنداء  استجابة  عليها  احلصول 
% من مجلة  ومتثل املساهمات املقدمة للحاالت الطارئة والعمليات املمتدة لإلغاثة واإلنعاش حوالي 76 

هذه املساهمات.
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الفئات املستفيدة:   6-4
وفقا ألهداف وطبيعة عمل الربنامج املقرتح، تضم قائمة الفئات اليت ميكن أن تستفيد من املساعدات 
الغذائية واخلدمات التنموية اليت سيقدمها الربنامج مبختلف أمناطها الدول العربية، وخباصة ذات الدخل 
الطارئة  احلاالت  من  تضررًا  األكثر  والدول  املزمن،  الغذائي   العجز  من  معاناة  األكثر  أو  و/  املنخفض، 

احملددة يف نطاق عمله، الفئات التالية:
•ضحايا الكوارث الطبيعية من جفاف وفيضانات وأوبئة وغريها من الذين حيتاجون إىل عمليات  	

طوارئ واستجابة عاجلة.
واألزمات  التحوالت  ومن  الطارئة،  الغذائية  األزمات  من  تضررًا  األكثر  السكانية  •اجملموعات  	
االقتصادية أو املالية الطارئة أو املزمنة. ويتم حتديد املستفيدين من هذه اجملموعات بالتشاور 
ووفقًا  املعنية،  بالقطاعات  القطرية  واألجهزة  الوطنية  احلكومات  مع  والتنسيق  والتعاون 

لسياسة وإسرتاتيجية عمل الربنامج املقرتح.
يعانون  والذين  املعدمني،  الفقراء  من  والفقر  اجلوع  حلقة  من  بأنفسهم  اخلروج  عن  •العاجزون  	
من نقص حاد ومزمن يف الغذاء. ويتم حتديد املستفيدين من هذه الفئة وفقا لألسس واملعايري 
وإسرتاتيجية  سياسة  ضوء  يف  حتدد  بالربنامج  خاصة  معايري  وفق  أو  دوليا،  عليها  املتعارف 

العمل.
الصغرية  الزراعية  والشركات  املشروعات  وأصحاب  والصيادين،  واملربني  املزارعني  •صغار  	
اإلنتاج  جماالت  يف  متخصصة  تنموية  وطنية  ومشروعات  برامج  يف  املستهدفني  واملتوسطة 
والتسويق واخلدمات الزراعية املساندة، إضافة للمستهدفني من هذه الفئة واألنشطة اليت يقوم 

الربنامج بتنفيذها ضمن مكوناته التنموية الزراعية.
•العاملون يف األجهزة احلكومية ممن حيتاجون إىل اكتساب مهارات أو تدريب لتحسني أو رفع  	

كفاءة األداء يف جماالت متخصصة، ونظراؤهم  من العاملني لدى القطاع اخلاص.

4-7 شركاء الربنامج:
املقرتح  الربنامج  معهم  يعمل  أن  يتوقع  العربية  املنطقة  مستوى  على  رئيسيني  شركاء  أربعة  هناك 
بطاقات وأطر خمتلفة، وهم احلكومات، مؤسسات العمل العربي املشرتك واملنظمات اإلقليمية والدولية  

ذات الصلة، املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص سواء شركات أو أفراد.

4-8 آليات التنفيذ:
تطوير  يتم  وحبيث  للمنظمة،  التنظيمي  اهليكل  ضمن  اخلاصة  الربامج  كأحد  الربنامج  عمل  بدأ 
عملية  من  املستفادة  والدروس  املكتسبة  واخلربة  املتحققة  والنتائج  املتاحة  املوارد  وفق  به  العمل 
التقييم املستمرة لتحقيق أقصى كفاءة يف األداء . ويتطلب تنفيذ أنشطة ومشروعات الربنامج املقرتح 
تبين آليات تنفيذية  خاصة تتواءم مع املنهجية اليت تفرضها طبيعة وجماالت العمل، واإلطار املؤسسي  
للربنامج  ، وتتواكب يف نفس الوقت مع متطلبات مصادر التمويل احملتملة. وتقتضي طبيعة ونطاق 
عمل الربنامج يف غالبية األحوال أن يكون هناك شركاء يف التنفيذ، وخباصة  من الدول املستفيدة 

من خدمات الربنامج . 
من  حزمة  إحداث  على  ينطوي  ومشروعاته  أنشطته  يف  العمل  وتنظيم  الربنامج  إدارة  فإن  عليه  وبناًء 
اآلليات اخلاصة بالربنامج ، أو تفعيل أو االستفادة من أطر مؤسسية قائمة يف الدول املستفيدة كآليات 

داعمة لتنفيذالربنامج . و لعل من أهم عناصراآلليات التنفيذية  املقرتحة ما يلي :
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الزراعية،  للتنمية  العربية  العام للمنظمة  املدير  الربنامج فنيًا وإداريًا وماليًا، برئاسة  أ- هيئة تسيري 
وعضوية جمموعة من العناصر وفقًا ملناصبهم، وليس بصفتهم الشخصية، وعلى أساس العضوية 

املفتوحة من قبل الدول ، كما يلي:
•وكالء وزارات الزراعة واملال واالقتصاد والتجارة يف الدول األعضاء . 	

•مستشار املنظمة العربية للتنمية الزراعية لشؤون األمن الغذائي. 	
•رؤساء األجهزة الفنية ذات العالقة يف الدول األعضاء . 	

•كبار مسؤولني من اجلهات املشاركة يف التنفيذ. 	
•ممثلون عن اجلهات املاحنة املعنية فنيون وماليون. 	

•منسق الربنامج )من املنظمة العربية للتنمية الزراعية ( . 	
•أمانة فنية. 	

ب- فرق عمل وطنية من خربات حملية . وتتعدد اجلهات الفنية املشاركة يف هذه الفرق وفقًا للمجاالت 
مع  والتعاون  بالتنسيق  الفرق  هذه  وتعمل  الدولة.  يف  املنفذة  املشروعات  أو  األنشطة  تغطيها  اليت 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية، باعتبارها املسؤولة إداريًا وماليًا وتنظيميًا عن الربنامج، وأيضًا 

مع شركاء التنفيذ املعنيني.

يف  الزراعية  الشؤون  عن  املسؤولني  أو  الزراعة  وزارات  قبل  من  حتديدها  يتم  قطرية  اتصال  ت- نقاط 
هذه الدول تكون مبثابة املرجعيات القطرية يف الدول األعضاء، وذلك بالتنسيق مع هذه الوزارات 
واجلهات األخرى املعنية بتنفيذ أنشطة ومشروعات الربنامج، وخباصة يف حاالت األزمات والطوارئ 

يف املكون اخلاص بالغذاء والتغذية.

ث-  مكاتب املنظمة يف الدول العربية، مبا يتوافر لديها من إمكانيات مادية وبشرية ميكن تفعيلها 
وتنظيميًا،  إداريًا  الربنامج  مشروعات  أنشطة  لتنفيذ  اللوجسيت  الدعم  تقديم  يف  منها  لإلستفادة 
ملقتضيات عمل  وفقًا  التنفيذ،  بدورها يف  لتضطلع  فنيًا  املكاتب  هذه  تأهيل بعض  املقرتح  ومن 

الربنامج يف هذه الدول.
هـ- جمموعة من األجهزة واملراكز والربامج  الوطنية يف الدول املستفيدة من خدمات الربنامج  لإلستفادة 
من البنية التحتية القائمة  يف  هذه الدول ، خاصة يف ظل عدم توافر املوارد املالية لتحمل تكاليف 
يف  وخباصة  الربنامج،  ومشروعات  أنشطة  تنفيذ  حيتاجها  خدمية  مرافق  إنشاء  أو  أصول  اقتناء 
احلاالت الطارئة. ولعل من أهم هذه اجلهات واخلدمات  واملرافق اليت ميكن اعتبارها روافد للخربة أو 

البنية التحتية املطلوبة للتنفيذ يف هذه الدول ما يلي:
•مراكز وحمطات البحوث الزراعية واحليوانية والسمكية الوطنية واإلقليمية والدولية. 	

•أجهزة اإلرشاد الزراعي. 	
•اخلدمات البيطرية الوطنية. 	

•اهليئات واألجهزة الصحية. 	
•مراكز التميز يف جماالت بناء القدرات البشرية واملؤسسية. 	

•املؤسسات التعليمية األكادميية. 	
•حمطات التجهيز والتعبئة والتغليف . 	

•مصانع األغذية الوطنية. 	
•حمطات اخلدمة اآللية. 	

•املخازن بأنواعها وصوامع احلبوب ووسائل النقل والتوزيع بأنواعها اخلاصة والعامة. 	
•وسائل اإلعالم احمللية والعربية. 	



ملحق رقــم )4(

التصور الشامل حول ما ورد يف إعالن مؤمتر القمة 
العاملي حول األمن الغذائي الصادر عن قمة روما -16 

2009/11/18م
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1 -  التصور الشامل لتحقيق األمن الغذائي العربي يف إطار إعالن قمة روما 2009م:

متهيد:

اجتمع رؤوساء الدول واحلكومات، أو ممثلوهم، وممثل اجلماعة األوروبية يف إطار مؤمتر القمة العاملي 
أجل  من  2009م  الثاني(  )تشرين  نوفمرب   18-16 الفرتة  خالل  روما  يف  عقد  والذي  الغذائي،  األمن  حول 
اختاذ إجراء فوري للقضاء على اجلوع يف العامل، وذلك يف أعقاب أزمة الغذاء اليت اجتاحت دول العامل إبان 
) إعالن مؤمتر القمة العاملي حول  2008م. ولقد صدر بهذه املناسبة إعالن أطلق عليه  2007 و  عامي 

األمن الغذائي ( .

اتفاقًا من جانب احلضور على اختاذ كل اإلجراءات الالزمة  ولقد تضمن هذا اإلعالن يف فقرته األوىل 
واملطلوبة من كافة الدول واحلكومات لوضع حد فوري للزيادة يف عدد من يعانون اجلوع وسوء التغذية 
، ومؤمتري    MDG's اإلمنائية لأللفية  األهداف  )1( من  رقم  اهلدف  لبلوغ غايات  الغذائي  األمن  وانعدام 
القمة العامليني لألغذية. كما تضمنت هذه الفقرة التزامًا منهم باختاذ التدابري الالزمة للقضاء على 

اجلوع بصورة مستدامة يف أقرب موعد ممكن.

- مفهوم األمن الغذائي:  2

حدد اإلعالن مفهوم األمن الغذائي على النحو التالي :

واالجتماعية  املادية  الفرص  األوقات،  كل  يف  الناس،  جلميع  تتوافر  عندما  الغذائي  األمن  يتحقق   (
الغذائية  وأذواقهم  التغذوية  احتياجاتهم  يليب  ومغٍذ  ومأمون  كاٍف  غذاء  على  للحصول  واالقتصادية 

ويكفل هلم أن يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة ( . 

وتتمثل الركائز األربع لألمن الغذائي اليت حددها اإلعالن يف توافر األغذية، واستقرار اإلمدادات منها، 
األمن  مفهوم  من  يتجزأ  ال  جزءا  التغذوي  الُبعد  اعترب  كما  واستخدامها،  عليها،  احلصول  وإمكانية 

الغذائي.

3 - قضايا حمورية:

من  بالرغم  القضايا  هذه  العاملي.  الغذائي  باألمن  الصلة  ذات  احملورية  القضايا   من  عددًا  اإلعالن  أبرز 
مشوليتها العاملية، إال أنها جديرة باالهتمام على مستوى املنطقة العربية، باعتبارها مؤثرة على مستقبل 

األمن الغذائي العربي، ولعل من أهمها :
يف  الريفية  والتنمية  •	(1) والزراعة  الغذائي  األمن  يف  االستثمارات  كفاية  عدم  تأثريات  تفاقم  تزايد 

الفرتة األخرية، وذلك بفعل األزمات الغذائية واملالية واالقتصادية املتعاقبة واملتزامنة أحيانًا.
الصغرية  احليازات  أصحاب  ويعترب  الزراعي.  والقطاع  الغذائي  األمن  على  املناخ  تغري  خماطر  	•زيادة 
من املزارعني، وال سيما يف الدول العربية األقل منوًا، والفئات السكانية الضعيفة يف األساس، واليت 
تشهد تناميًا ملحوظًا يف اآلونة األخرية، أكثر الفئات تعرضًا للتأثريات السلبية املتوقعة، واليت تتزايد 

خماطرها ويتسع نطاق تأثريها.

1  يقصد بالزراعة يف سياق اإلعالن حمل االعتبار كل من احملاصيل النباتية والثروة احليوانية واحلراجية ومصايد األمساك.
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	•استخدام الغذاء كأداة ضغط سياسي واقتصادي من قبل بعض الدول الكربى، مما قد يقضي لتبين 
سياسات لالعتماد على الذات يف توفري االحتياجات الغذائية األساسية.

	•أهمية توثيق التعاون الدولي والتضامن العربي للتصدي حملاوالت إختاذ تدابري من طرف واحد تتعلق 
بالغذاء ال تتماشى مع القانون الدولي وميثاق األمم املتحدة وتهدد األمن الغذائي العربي والعاملي.

	•فتح األسواق ، حيث إنها تشكل عنصرًا رئيسيًا يف االستجابة ملتطلبات حتقيق األمن الغذائي العربي، 
واحلاجة إىل اإلسراع من اكتمال مراحل التكتل والتكامل االقتصادي العربي.

	•مواكبة اإلرادة السياسية ملا يصدر من قرارات أو إعالنات، ومبا يكفل االنتقال من االلتزام  باهلدف 
املنشود إىل حتقيق هذا اهلدف، وضرورة اختاذ تدابري إضافية عاجلة وحامسة يف هذا االجتاه من خالل 

القمم العربية والعاملية الدورية واملتخصصة يف املرحلة القادمة.
)وقت صدور  •	 % يقتضي توفري الغذاء لسكان العامل يف عام 2050م زيادة اإلنتاج الزراعي بنسبة 70 
اإلعالن( وحتى ذلك التاريخ ، أي خالل حنو 40 عاما. وهي تعادل ضعف أجل الربنامج الطارئ لألمن 
السكر(  الزيوت،  )احلبوب،  الغذائي  العجز  حماصيل  إنتاج  زيادة  إىل  يهدف  الذي  العربي،  الغذائي 
% باإلضافة إىل التمور واملنتجات احليوانية، وفقًا لإلمكانات واملوارد   93 ،% بنسب ترتاوح بني 57 
 % املتاحة عربيًا، وذلك لتوفري الغذاء للزيادات املتوقعة يف السكان عام 2030م، واملقدرة بنحو 63.3 

من التعداد احلالي.

- األهداف اإلسرتاتيجية :  4

النحو  ، وهي باجياز على  اإلسرتاتيجية«  األهداف   « أطلق عليها  رئيسية  أهداف  أربعة   اإلعالن  حدد 
التالي   :

خفض نسبة وعدد من يعانون من اجلوع وسوء التغذية إىل النصف على التوالي، وذلك حبلول عام  1 -
2015م.

والتغذية،  الغذائي  واألمن  الزراعة  أجل  من  العاملية  الشراكة  ضمن  للعمل  واخلربات  اجلهود  ضم  2 -
والعمل على توطيد التنسيق على الصعيد العاملي واملستويات اإلقليمية والوطنية.

عكس االخنفاض يف التمويل احمللي والدولي للزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية يف الدول  3 -
النامية بالزيادة، وتشجيع االستثمارات اجلديدة من أجل زيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية على حنو 
مستدام، واحلد من الفقر، والعمل على حتقيق األمن الغذائي ومتتع اجلميع بفرص احلصول على 

األغذية.
الغذائي  لألمن  بالنسبة  املناخ  تغري  عن  الناشئة  التحديات  مواجهة  على  استباقي  بشكل  العمل  4 -

وضرورة مواءمة  الزراعة له واحلد من وطأة تأثرياته، وزيادة قدرة املنتجني الزراعيني على جمابهته.

للعامل  ومشوليتها  عموميتها  رغم  مضمونها،  يف  روما  إلعالن  اإلسرتاتيجية  األهداف  هذه  ختتلف  وال 
بأسره ، عن األهداف احملددة بإسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني، 
والربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي  اللذين أعدتهما املنظمة العربية للتنمية الزراعية واعتمدتهما 
مجعيتها العمومية ووافقت على األوىل القمة العربية  بالرياض يف عام 2007م، واآلخرى أطلقته قمة 
الكويت االقتصادية يف عام 2009م , وخباصة فيما يتعلق باستهداف زيادة اإلنتاج واإلنتاجية واحلد 
للقطاع اخلاص، والرتكيز على صغار  أو  الزراعية سواء احلكومية  الفقر وتشجيع االستثمارات  من 

املنتجني الزراعيني والفئات السكانية الضعيفة.
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وباعتبار أن املنطقة العربية من مناطق العامل اليت تعاني من سوء التغذية وليس من انتشار اجلوع كما 
هو احلال يف املناطق األكثر فقرًا واألقل منوًا يف العامل، فإن األهداف اإلسرتاتيجية للدول العربية ترتكز 
على حتقيق األمن الغذائي من سلع الغذاء اليت تعاني من فجوة تتسع وتتفاقم باطراد، وخباصة يف األونة 
للعقدين  املستدامة  العربية  الزراعية  التنمية  إلسرتاتيجية  الرئيسية  األهداف  ذلك  عن  وتعرب  األخرية. 

القادمني والربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي واليت تتمثل يف اآلتي:

أواًل ـ األهداف الرئيسية إلسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة  للعقدين القادمني:

انتهاج املنظور التكاملي يف استخدامات املوارد الزراعية العربية. 1 -
الوصول إىل سياسة زراعية عربية مشرتكة. 2 -

زيادة القدرة على إنتاج الغذاء اآلمن للسكان. 3 -
حتقيق استدامة املوارد الزراعية العربية. 4 -

حتقيق االستقرار يف اجملتمعات الريفية العربية. 5 -

ثانيًا ـ األهداف الرئيسية للربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي :

السلع  من  إحتياجاتها  لتوفري  الذات  على  االعتماد  يف  بالربنامج  املشمولة  الدول  قدرة  زيادة  1 -
الغذائية الرئيسية )احلبوب، السكر، الزيوت النباتية، التمور، واملنتجات احليوانية(، ومن ثم 

حتقيق االستقرار يف اإلمدادات الغذائية.
التخفيض من حدة التزايد املتواصل يف قيمة فاتورة الواردات من السلع املذكورة، وتوفري جانب  2 -

منها لدعم وتعزيز االستثمار يف مشروعات حتسني أوضاع األمن الغذائي من تلك السلع.
إتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للشركات ورجال األعمال يف القطاع اخلاص  3 -
تعمل يف األنشطة الزراعية املباشرة واألنشطة املكملة واملرتبطة بها وذات الصلة باجملموعات 

احملصولية املستهدفة.
واليت  والبطالة،  الفقر  مشكالت  مواجهة  يف  تسهم  ومنتجة  جديدة  عمل  فرص  توفري  4 -
الطبيعية واحملددة يف قدرتها على  الغنية يف مواردها  العربية  الدول  تتزايد حدتها يف بعض 

استثمارها.
احلفاظ على استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية يف اجملتمعات العربية، وذلك بتحقيق  5 -

االستقرار يف إمدادات الغذاء لكافة فئات السكان، وإتاحته بأسعار مالئمة.

العاملي: - مبادئ روما لألمن الغذائي   5

مبادئ  اإلسرتاتيجية إىل مخسة  األهداف  لتحقيق  روما  اليت حددها إعالن  واإلجراءات  االلتزامات  تستند 
وليست  منهجية  مبادئ  فهي   احلال،  وبطبيعة   ) العاملي  الغذائي  لألمن  روما  مبادئ   ( عليها  أطلق 
تنفيذية،  باعتبارها مبادئ سوف تلتزم بها كل دول العامل  رغم اختالف وضعياتها الغذائية ومتطلباتها 

وإمكاناتها ومواردها وخصوصيتها الوطنية . وتنص هذه املبادئ اخلمسة على اآلتي :

1-    ) املبدأ )1( : االستثمار يف اخلطط ذات امللكية القطرية )اململوكة لألقطار( والرامية إىل توجيه 
املوارد إىل برامج وشراكات جيدة )حسنة( التصميم ومبنية )مستندة( إىل النتائج ( .
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هذا املبدأ تبنته الدول العربية بالفعل ، وأخذت به عمليًا عند إعداد اخلطة التنفيذية اإلطارية للربنامج 
عام  واالجتماعية  والتنموية  االقتصادية  الكويت  قمة  يف  املعتمد  العربي  الغذائي  لألمن  الطارئ 
2009م، ذلك أن كل دولة تقوم بإعداد املخطط الرئيسي للتنفيذ وفقًا خلصوصيتها القطرية، كما 
أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتقها مبا فيها توفري االستثمارات الالزمة سواء حمليًا أو باالقرتاض من 

املصادر التمويلية واملؤسسات اإلمنائية سواء الوطنية أو العربية أو االقليمية أو الدولية.

2 - املبدأ )2( : تعزيز التنسيق اإلسرتاتيجي على املستويني الوطين واإلقليمي والصعيد العاملي لتحسني 
على  الثغرات  وحتديد  اجلهود  يف  االزدواجية  وجتنب  أفضل  حنو  على  املوارد  توزيع  ودعم  احلوكمة 

صعيد االستجابة.

- املبدأ )3(: بذل قصارى اجلهد التباع منهج مزدوج وشامل لألمن الغذائي يتألف مما يلي : )1( إجراءات   3
مباشرة للمعاجلة الفورية حلدة اجلوع يف صفوف فئات السكان األضعف، )2( برامج متوسطة وطويلة 
الريفية الستئصال األسباب  الغذائي، والتغذية، والتنمية  املستدامة، واألمن  الزراعة  اآلجال يف جماالت 

العميقة للجوع والفقر، من خالل اإلدراك املطرد للحق يف غذاء كاٍف.

القادمني، والربنامج  الزراعية العربية للعقدين  التنمية  الرغم من أن كاًل من إسرتاتيجية  على 
الطارئ لألمن الغذائي العربي قد أعدا  قبل صدور إعالن روما ومبادئه اخلمسة، إال أنهما يتبعان 
العربي  الغذائي  الطارئ  لألمن  فالربنامج   . العربي  الغذائي  األمن  لتحقيق  الشامل  املزدوج  املنهج  هذا 
املنبثق عن إعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي يف مواجهة أزمة الغذاء العاملية يعترب مبثابة معاجلة 
آفاق زمنية حمددة ، يف حماصيل  إنتاجيته مبعدالت كمية حمددة وفق  الغذاء وزيادة  لتأمني  فورية 
الربامج  من  جمموعة  للربنامج  اإلطارية  التنفيذية  اخلطة  تضمنت  ولقد  بعينها.  ودول  غذائية  وسلع 

الداعمة لتنفيذه يف جماالت حمددة ومنها على سبيل املثال ال احلصر اجملاالت التالية :
•توفري وتوزيع التقاوي والبذور احملسنة واألصناف املالئمة حمليًا. 	

•تأمني وتوزيع األمسدة والكيماويات. 	
•دعم وتطوير قدرات املؤسسات البحثية ونقل التقانة وخباصة يف جمال استنباط األصناف عالية  	

اإلنتاجية واملقاومة للجفاف واحلرارة، وحتديد احلزم التقنية املالئمة.
•نشر حمطات اخلدمة اآللية يف مناطق تنفيذ الربنامج . 	

•دعم وتطوير مؤسسات وتنظيمات املزارعني لتعزيز دورها يف نقل التقانة لدى صغار املزارعني. 	
الزراعة  املتخصصة، وخباصة يف  اإلرشادية  اإلرشاد وتوسيع نطاق تقديم اخلدمات  •تطوير نظم  	

املطرية.
•تطوير اخلدمات التسويقية يف األسواق. 	

•تطبيق نظم الري احلقلي األعلى كفاءة. 	
•اإلقراض امليسر لصغار املزارعني املشاركني يف الربنامج. 	
•نشر استخدام نظم املعلومات اجلغرافية واإلنذار املبكر. 	

عتمدت بقرار من قمة الرياض يف مارس من عام 2007م ، فهي تتضمن الربامج 
ُ
أما اإلسرتاتيجية اليت أ

املتوسطة والطويلة األجل يف امليادين اليت حددها هذا املبدأ واليت تعتمد اجملاالت ذات األولويات 
التنموية يف الدول العربية. وتغطي الربامج الرئيسية لإلسرتاتيجية اجملاالت التالية :

الربنامج الرئيسي لتطوير تقانات الزراعة العربية. 1 -
الربنامج الرئيسي لتشجيع استثمارات الزراعة والتصنيع الزراعي يف البيئات الزراعية املالئمة. 2 -
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الربنامج الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لنواتج الزراعة العربية. 3 -
الربنامج الرئيسي لتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية. 4 -

الربنامج الرئيسي لبناء القدرات البشرية واملؤسسية. 5 -
الربنامج الرئيسي للمساهمة يف ازدهار الريف واحلد من الفقر. 6 -

الربنامج الرئيسي لتطوير نظم إدارة املوارد البيئية والزراعية. 7 -

ولقد تضمن املبدأ )3( من إعالن روما عددًا من اإلجراءات  وااللتزامات ذات الطبيعة الشمولية والعمومية 
من  كل  تضمنتها  منها  وكثري  العربي،  الغذائي  األمن  لتحقيق  ضروري  هو  ما  بينها  من   ، املهمة 
أو  أو داعمة  برامج عاجلة  العربي سواء يف صورة  الغذائي  الطارئ لألمن  والربنامج  اإلسرتاتيجية 

تنموية متوسطة وطويلة األجل، وكما سريد بيان ذلك الحقًا.

املبدأ )4( : ضمان أن يؤدي النظام املتعدد األطراف دورًا أقوى من خالل إدخال حتسينات مستدامة   (  -  4
على صعيد كفاءة املؤسسات متعددة األطراف وقدرتها على االستجابة والتنسيق وفعاليتها ( .

بتوطيد  االلتزام  على  مجيعها  تركز  واإلجراءات  االلتزامات  من  حمدودًا  عددًا  املبدأ  هذا  حتت  ويندرج 
الدولية.  التمويل  ومؤسسات  املتحدة  األمم  وكاالت  بني  التعاون  تكثيف  وتشجيع  الدولي،  التعاون 
كما تؤكد من ناحية أخرى على تعددية األطراف املعنية بقضايا األمن الغذائي واجلوع، وتتضمن 
تعهدًا بتعزيز قدرات وكاالت األمم املتحدة )منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والصندوق الدولي 
الصعيد  على  األخرى  األطراف  املتعددة  املنظمات  وأيضًا  العاملي(،  األغذية  وبرنامج  الزراعية،  للتنمية 
وإعداد  القضايا،  هلذه  العميقة  األسباب  فهم  يف  بدورها  تضطلع  لكي  والوطين  واالقليمي  العاملي 

اإلجراءات املناسبة للتصدي.

العربية  املنظمات  على  تنسحب  واإلجراءات  االلتزامات  هذه  مثل  فإن  العربية،  املنطقة  إىل  وبالنظر 
وسوء  الغذائي  األمن  بقضايا  تضطلع  اليت  الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة  بينها  ومن  املتخصصة، 
من  االستفادة  تعظيم  الضروري،  ومن  بل   ، املناسب  من  يكون  وعليه  الريفية.  والتنمية  التغذية 
االلتزامات واإلجراءات املدرجة حتت هذا املبدأ )4( وذلك بدعم املنظمة العربية للتنمية الزراعية 
ملكافحة  والعربي  القطري  الصعيدين  على  املناسبة  العربية  السياسات  ووضع  التطبيق  لضمان 
سوء التغذية قبل أن تتفاقم األوضاع ، وخباصة يف الدول العربية األقل منوًا اليت حتتاج إىل برامج 
هلذه  والكافية  الالزمة  املوارد  لتوجيه  األطراف  خمتلف  باهتمام  حتظى  اجملال  هذا  يف  خاصة 

الغاية.

: ضمان التزام مجيع الشركاء التزامًا مستدامًا وكبريًا باالستثمار يف الزراعة، واألمن   )5( املبدأ   (  -  5
والربامج  للخطط  موثوقة  وبصورة  املناسب  التوقيت  يف  الكافية  املوارد  توفري  مع   ، والتغذية   ، الغذائي 

متعددة السنوات ( .

من  ما يندرج حتته  أن  العربي، حيث  الغذائي  األمن  املبادئ اخلمسة يف حتقيق  أهم   من  املبدأ  يعد هذا 
االستثمارات  زيادة  بإحداث حتول حاسم وقاطع حنو  تعهدًا واضحًاوحامسًا  وإجراءات يتضمن  التزامات 
يف القطاع الزراعي يف الدول النامية يف اآلجال القصرية واملتوسطة والطويلة، وهو ما حتتاجه الزراعة 
الذات وفقًا لنسب حتقق  الغذائي باالعتماد على  املقام األول لالنطالق حنو حتقيق األمن  العربية يف 
الدول  لغالبية  السنوية  املوازنات  ، وتثقل كاهل  قيمتها  اليت تتضاعف  الغذاء  فاتورة  من  األمان وحتد 
العربية، إن مل يكن مجيعها بالنسبة لسلع الغذاء األساسية . كما تتضمن االلتزامات تأكيدًا على 
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الوفاء باملساعدات اإلمنائية الرمسية وخباصة من الدول املتقدمة إىل الدول النامية ، وحبيث تصل نسبة 
% من الناتج القومي اإلمجالي  هذه املساعدات حبلول عام 2015م إىل النسبة املستهدفة واليت تبلغ 0.7 
هلذه الدول، وتتضمن أيضًا التزامًا بزيادة النصيب املكرس للزراعة واألمن الغذائي من هذه املساعدات 
، إضافة إىل حث  % يف عام 1980م  % يف عام 2006م بعد أن بلغ 19  إزاء تناقص هذا النصيب إىل 3.2 
ببيان   الوفاء   إىل  ودعوة   ، باملثل  تقوم  أن  على  اإلقليمية  التنمية  ومصارف  الدولية   املالية   املؤسسات 
)كويال ( املشرتك حول األمن الغذائي العاملي الصادر يف شهر يوليو / متوز 2009م، مبا يف ذلك االلتزامات 

بتعبئة 20 مليار دوالر أمريكي على مدى ثالث سنوات.

ومن االلتزامات اهلامة اليت يتضمنها هذا املبدأ، وتهم كثريًا الدول العربية، ذلك االلتزام الذي ينص على 
دعم التعاون بني القطاعني العام واخلاص، واالستثمارات اخلاصة اخلارجية والداخلية يف الزراعة واألمن 
الغذائي وإرساء تشريعات وطنية، ذلك أن القطاع اخلاص يضطلع بدور حموري وحيوي يف حتقيق األمن 
الغذائي العربي من خالل استثماراته ومشروعاته إلنتاج الغذاء وتوفري مستلزمات اإلنتاج واملساهمة يف 

حتسني البنية التحتية للخدمات الزراعية.

الرئيسية لتحقيق األمن الغذائي العربي : - احملاور   6

هناك إطاران إقليميان عربيان تفصيليان للعمل لتحقيق األمن الغذائي معتمدان بقرارات صادرة من 
قمم عربية، أحدهما إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة )2005-2025م( املعتمدة يف قمة 
2007م، والثاني الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي املنبثق عن إعالن الرياض لتعزيز  الرياض عام 
التعاون العربي ملواجهة أزمة الغذاء العاملية الصادر عن اجلمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية 
يف إبريل / نيسان 2008م ، والذي أطلق بقرار من قمة الكويت االقتصادية التنموية واالجتماعية يف 
يناير / كانون الثاني 2009م. ويضيف إعالن روما الصادر عن مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي 
يف نوفمرب / تشرين الثاني 2009م إطارًا عامليًا )دوليًا( عامًا لتحقيق األمن الغذائي العاملي مبا يتضمنه 
القضايا  للعديد من  أبعاد وطنية وإقليمية ودولية تطرقت  والتزامات وإجراءات ذات  من أهداف ومبادئ 
واألولويات ذات االهتمام العربي ، غري أن اإلعالن ال يتضمن برامج حمددة، وميكن بلورة تصور شامل 
لتحقيق األمن الغذائي العربي باالستفادة من األهداف واملبادئ وااللتزامات واإلجراءات الواردة يف إعالن 
روما، ومبا يكرس تعزيز التنسيق اإلسرتاتيجي على الصعيد العاملي، ويدعم توزيع املوارد على حنو 
أفضل ، وجتنب االزدواجية يف اجلهود، ذلك أن املنطقة العربية حباجة إىل هذا النمط من التنسيق والدعم  
املستدامة  العربية  الزراعية  التنمية  إسرتاتيجية  ومكونات  برامج  تطبيق  يف  انطلقت  أنها  باعتبار 
العربي  الغذائي  الطارئ لألمن  الربنامج  املرحلة األوىل من  القادمني، كما ستشرع يف تنفيذ  للعقدين 

)2011 – 2016م( .

إعالن  يف  الواردة  واإلجراءات  التدابري  جمموعة  العربي  الغذائي  األمن  لتحقيق  الشامل  التصور  وحيدد 
العربي  العمل  منظومة  إطار  يف  وذلك  العربية  الدول  قبل  من  بها  االلتزام  على  التأكيد  املقرتح  روما 
الذي  الدعم  وتنسيق  الدولي  التعاون  توطيد  على  الدول  هذه  حرص  التأكيد  هذا  املشرتك،يعكس 
ميكن تقدميه للزراعة واألمن الغذائي العربي وفق إطار إسرتاتيجي عاملي لألمن الغذائي والتغذية، يف 

إطار  تبنيها لربنامج عمل طارئ يف إطار إسرتاتيجية إقليمية ذات خصوصية عربية .

 وتقع جمموعة التدابري واإلجراءات الشمولية ضمن مخسة حماور مصنفة وفقا لطبيعة جماالت العمل 
بها، وجتدر اإلشارة إىل أن هذا التصور الشامل يعترب متعدد األطراف متشيا مع املبدأ رقم )4( من إعالن 
من  ورد  ما  االعتبار  بعني  يأخذ  أنه  ذلك  العربي،  الغذائي  لألمن  الطارئ  الربنامج  مكونات  ومع  روما، 
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املؤسسات  املتخصصة وبعض  العربية  املنظمات  العربية ومن  الدول  من  مالحظات وأفكار ومقرتحات 
املخصصة  السياسات  وتشجيع  املوارد  توجيه  يعزز  ومبا  واإلقليمية)1(،  العربية  اإلمنائية  والصناديق 

ملكافحة سوء التغذية يف العامل العربي. 
إعداد  يف  العربية  الدول  مع  بالتنسيق  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  بذلتها  اليت  للجهود  ونتيجة 
العاملي حول األمن  القمة  الغذائي واحلد من اجلوع، مت تضمني إعالن  العربية لتحقيق األمن  املقرتحات 
إقرار وتأييد قادة دول العامل إلعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي ملواجهة أزمة الغذاء  الغذائي 
العاملية، وتضمني تصور اجلانب العربي حول هذا اإلعالن وخاصة فيما يتعلق بتغري املناخ وتأثرياته 
املتوقعة، وضرورة التعاون إلختاذ اإلجراءات الالزمة للتخفيف من وطأتها والتكييف معها، وأهمية 
تشجيع االستثمار الزراعي لزيادة إنتاج الغذاء، وتشجيع تنفيذ اإلسرتاتيجيات اإلقليمية للتنمية 
القادمني،  للعقدين  املستدامة  العربية  الزراعية  التنمية  إسرتاتيجية  مثل  املستدامة  الزراعية 
والربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف إفريقيا، هذا جبانب أهمية عدم استخدام الغذاء كسالح 

وعدم تسييس قضية األمن الغذائي، وتتمثل احملاور اخلمسة فيما يلي : 

أواًل: احملور اإلنتاجي التقين:
ويندرج حتت هذا احملور اجملاالت ذات الطبيعة التقنية املتعلقة باجلوانب اإلنتاجية، وااللتزامات واإلجراءات 

لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية، واليت تشتمل على اآلتي:
تهيئة األوضاع املناسبة لزيادة اإلنتاج، مبا يف ذلك فرص احلصول على بذور ومدخالت حمسنة،  1 -

ومواءمة الزراعة لتغري املناخ، وأيضا فرص احلصول على األراضي واملياه، واملوارد الوراثية.
دعم زيادة إنتاج القطاع الزراعي وحتسني  مستويات اإلنتاجية يف الزراعات القائمة يف القطاعني  2 -

املروي واملطري، وتنفيذ املمارسات املستدامة، شاملة اآلتي:
	 حتسني استخدام املوارد، وخباصة األراضي واملياه.

	 محاية البيئة.
	 صون )صيانة( قاعدة املوارد الطبيعية واملوارد الوراثية.

	 تعزيز استخدام خدمات النظام األيكولوجي.
	 حتسني إدارة التنوع البيولوجي املرتبطة باألغذية والزراعة.

	 احملافظة على سالمة مجيع النظم األيكولوجية وإنتاجيتها.
	 الصيد الرشيد.

والتطبيقات  املياه  بتوفري  املتصلة  البحوث  فيها  مبا  والزراعة،  باألغذية  اخلاصة  البحوث  تشجيع  3 -
الوطنية،  البحوث  أثره، وتنشيط نظم  والتخفيف من  املناخ  التكنولوجية، والتكيف مع تغري 

وتيسري نشر النتائج واإلطالع عليها.
واملستجدات  التحديات  ملواجهة  استباقي  بشكل  يعمل  برنامج  إنشاء  أو  بتطوير  املنظمة  قيام  4 -

النامجة عن التغريات املناخية وارتفاع أسعار السلع الزراعية العاملية واألزمات املالية العاملية )2( 
البيولوجية،  التكنولوجيا  استخدام  ذلك  يف  مبا  اإلنتاجية،  لزيادة  واملالية  الفنية  املوارد  حشد  5 -
الناحية  من  واملستدامة  والفعالة  املأمونة  واالبتكارات  التكنولوجيا اجلديدة  أنواع  من  وغريها 

البيئية، واملالئمة لظروف الزراعة املروية واملطرية العربية.
دراسة الفرص والتحديات الناشئة عن استخدام الوقود احليوي )البيولوجي( يف ضوء االحتياجات  6 -

1  تسلمت املنظمة العربية للتنمية الزراعية ردودا ومقرتحات من )12( دولة عربية و من كل من البنك اإلسالمي للتنمية، الصندوق العربي لإلمناء 
االقتصادي واالجتماعي، احتاد جمالس البحث العلمي العربية، منظمة املرأة العربية ومنظمة العمل العربية، أخذت مجيعها يف االعتبار عند إعداد 

هذا التصور.

  2مقرتح من وزارة الزراعة باململكة العربية السعودية.
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الشأن،  املستدامة، وتبادل اخلربات يف هذا  الغذائي والطاقة والتنمية  األمن  العربية على صعيد 
اخلاص  والقطاع  والشراكات  الوطنية  احلكومات  مبشاركة  البناء  احلوار  أمام  اجملال  وفتح 

واجملتمع املدني.
األحياء  وتربية  األمساك  ومصايد  احليوانية  والرتبية  احملاصيل  إنتاج  لنظم  خاص  اهتمام  إيالء  7 -

املائية، مع الرتكيز على قطاع أصحاب احليازات الصغرية .
العمل على توحيد املفاهيم واملصطلحات البيئية، واملؤشرات اخلاصة جبمع ورصد البيانات ذات  8 -

الصلة فيما بني الدول العربية.
النهوض بنوعية اإلحصاءات الزراعية الوطنية، ونظم التنبؤ واإلنذار املبكر بانعدام األمن الغذائي  9 -

والتعرض للمخاطر واالستفادة من التعاون واخلربات العربية والدولية يف هذا اجملال.
ملواكبة  الزراع،  صغار  فئة  وخباصة  الزراعيني،  العمال  إنتاجية  برفع  الكفيلة  الربامج  وضع  10 -
اجملاالت  خمتلف  يف  املستخدمة  واألجهزة  واملعدات  واآلليات  التقانات  يف  املتالحقة  التطورات 

الزراعية.
ثانيًا: احملور املؤسسي/ التنسيقي:

خيتص هذا احملور باجلوانب املؤسسية، وخباصة ذات الطبيعة التنسيقية، واليت تشتمل على ما يلي:

تعزيز القدرات املؤسسية لألجهزة الزراعية املعنية من أجل رسم وتنفيذ سياسات فعالة تكفل  1 -
فرص احلصول على الغذاء للمواطنني، وتعاجل قضية سوء التغذية، ومتكن أصحاب احليازات 

الصغرية من التمتع بفرص احلصول على كل من:
	 التكنولوجيا الزراعية بأنواعها )آلية، كيمائية، حيوية(.

	 املدخالت )بذور وتقاوي، أمسدة، مبيدات أعالف، أدوية بيطرية، ... إخل(.
	 السلع الرأمسالية )مبيدات، آالت، جتهيزات، ... إخل(.

	 القروض االئتمانية، مع ختصيص خطوط لتمويل املدخالت الزراعية.
إعطاء  مع  الزراعية،  اجملاالت  خمتلف  يف  واملادية  البشرية  العلمي  البحث  مؤسسات  قدرات  دعم  2 -
االعتمادات  وختصيص  العربية،  الزراعة  تسود  اليت  املطرية  الزراعة  يف  للبحوث  متقدمة  أولوية 

املالية الكافية للنهوض بالقطاع البحثي الزراعي.
والتغذية، من  الغذائي  واألمن  الزراعة  برامج حبثية عربية مشرتكة يف جماالت  إعداد وتنفيذ  3 -
خالل الروابط العلمية القائمة، أو تلك اجلاري استحداثها يف إطار احتاد جمالس البحث العلمي 

العربية.
تطوير وتفعيل أجهزة اإلرشاد الزراعي من خالل إعداد حزم إرشادية متخصصة وموجهة. 4 -

الفين  العون  تكثيف  على  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  اإلمنائية  والصناديق  املؤسسات  حث  5 -
واملنح لدعم البحث الزراعي واإلرشاد من أجل حتسني وزيادة اإلنتاجية كمًا ونوعًا.

التنسيق بني املؤسسات املتخصصة يف القطاع الزراعي لبلورة مشاريع تعين بكل جوانب التنمية  6 -
الزراعية العربية، وخباصة حتسني التكنولوجيات الزراعية، مع الرتكيز على اجملاالت التالية:

	 البنية األساسية.
	 الري.

	 البذور احملسنة.
	 امليكنة الزراعية.
	 التسويق الزراعي.
	 التصنيع الزراعي.
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تعزيز قدرات املزارعني ومنظماتهم، وفقًا للخصوصية القطرية، وتشجيع العمل مع اجملتمعات  7 -
احمللية، واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية لتحفيز اإلنتاج الزراعي.

تدعيم التعاون بني القطاع العام واخلاص واالستثمارات اخلاصة، اخلارجية والداخلية يف الزراعة  8 -
واألمن الغذائي والتنمية الريفية، وإرساء تشريعات وطنية، وفقًا للخصوصية القطرية، لتيسري 

دعم االستثمارات اخلاصة يف هذه اجملاالت.

على  قائم  نظام  وجود  وفعالية  جدوى  ودراسة  العربي،  الغذائي  لألمن  إسرتاتيجي  خمزون  توفري  9 -
تكوين خمزونات للتصدي حلاالت الطوارئ اإلنسانية، أو كأداة للحد من تقلب األسعار للسلع 

الغذائية.

اآلفات واألمراض احليوانية  الوقاية من  والنبات، مبا يف ذلك  الغذاء وصحة احليوان  حتسني سالمة  10 -
لسالمة  فعالة  وطنية  وتنظيمات  نظم  قيام  وتشجيع  ومكافحتها،  للحدود  العابرة  والنباتية 

الغذاء يشارك فيها مجيع األطراف.

تعزيز وتوطيد التعاون الدولي لتوجيه املوارد ملكافحة سوء التغذية يف املنطقة العربية، والعمل  11 -
والغذاء،  بالزراعة  املعنية  املتحدة  األمم  وكاالت  بني  والعالقات  الروابط  وتوثيق  إقامة  على 
ونظريتها العربية ليتواصل التنسيق فيما بينهما للعمل سويًا كمنظومة واحدة كل حسب 
واليته )اختصاصاته ومهامه املوكلة إليه( من أجل زيادة كفاءة كل منها لكي تقوم باألدوار 

املسندة إليها وفقًا ملا يتطلبه الدوران العاملي واإلقليمي ملسألة األمن الغذائي والتغذية.

مع  اجلهود  لتكثيف  العربية  والتمويلية  اإلمنائية  والصناديق  املؤسسات  بني  التنسيق  تعزيز  12 -
العاملي  املالي  الدعم  الستقطاب  والدولي  اإلقليمي  املستويني  على  التنمية   متويل  مؤسسات 
املتاح للمساهمة يف متويل برامج ومشروعات التنمية ا لزراعية واألمن الغذائي العربي، وخباصة 
املنبثقة عن إسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني والربنامج الطارئ 

لألمن الغذائي العربي.

ثالثًا: احملور االستثماري/ املالي:

ويأتي يف إطار هذا احملور القضايا املتعلقة باالستثمار واملوارد املالية الالزمة لتمويل االستثمارات العربية 
يف اجملاالت الزراعية، واليت تشتمل على ما يلي:

زيادة االستثمارات يف القطاع الزراعي،وخباصة يف الدول ذات املوارد والبيئات الزراعية املالئمة،  1 -
يف اآلجال القصرية واملتوسطة والطويلة،وبنسبة ال تقل عن 10% أسوة بإعالن مابوتو الصادر عن 
القادة األفارقة، وااللتزام القاضي بزيادة نصيب الزراعة والتنمية الريفية يف مصروفات ميزانيات 

دوهلم. 
زيادة النصيب املخصص للزراعة واألمن الغذائي من املساعدات االمنائية الرمسية مبا ال يقل عن  2 -
بهذه  االلتزام  التنمية على  والدولية، ومصارف  العربية واإلقليمية  املالية  املؤسسات  20%، وحث 

النسبة.
زيادة االستثمارات العامة، وتشجيع االستثمارات اخلاصة يف إطار اخلطط اليت تعدها الدول العربية  3 -

بأنفسها للبنى األساسية الريفية وخدمات الدعم، شاملة اآلتي على سبيل املثال ال احلصر:
	 الري.
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	 مرافق التخزين.
	 الطرق.

	 التعليم.
	 الصحة.

	 البنى األساسية لالتصاالت.
حتسني واستحداث آليات التمويل وغريها من التدابري املالئمة ملساندة التكيف مع تغري املناخ  4 -
والتخفيف من وطأته، وحبيث تكون ميسرة سهلة املنال بالنسبة للمزارعني من أصحاب احليازات 

الصغرية.
بلورة فرص استثمارية زراعية إلنتاج الغذاء، ودعم وتشجيع املبادرات العامة واخلاصة باالستثمار  5 -
يف هذا اجملال، وتنظيم مؤمترات للرتويج للمشروعات الزراعية اليت يتم إعدادها يف هذا اإلطار، 
مع العمل على تأمني شراكات مع القطاع اخلاص يف الدول العربية الواعدة وخارجها لالستثمار  

يف جماالت األمن الغذائي، إضافة إىل تشجيع االستثمارات البينية العربية .
وتطور  البنوك،  من  متول  أن  ميكن  اليت  اإلقليمية  املشاريع  إلعداد  آلية  بتطوير  املنظمة  قيام  6 -
مشاريع  إعداد  أو  القطرية  الغذائي  األمن  مشاريع  إلعداد  احلال  دعا  إذ  قطرية  آلية  تنشيء  أو 
لالستثمار اخلارجي، على أن تدعم املنظمة ذلك بتقديم التدريب واملشورة لتعزيز القدرات الفنية 

واألجهزة املعنية العاملة يف هذا اجملال)1( .

رابعًا: احملور التشريعي/ القانوني:

والقانونية  التشريعية  باجلوانب  الصلة  ذات  وااللتزامات  والتدابري  اإلجراءات  على  احملور  هذا  ويشتمل 
املتعلقة بتحقيق األمن الغذائي، ولعل من أهمها ما يلي:

األغذية  على  املفروضة  العادية  غري  الضرائب  أو  األغذية  تصدير  على  املفروضة  القيود  إزالة  1 -
وخباصة اليت تشرتى لألغراض اإلنسانية غري التجارية، وعدم فرض أي قيود جديدة بدون التشاور 

بني الدول.

العاملية، واليت ختلف تأثريات  التجارة  اليت ال تتسق مع قواعد منظمة  التدابري  االمتناع عن اختاذ  2 -
سلبية على األمن الغذائي، سواء اإلقليمي أو الوطين.

توفري احلماية االجتماعية والتشريعية املناسبة للعمالة الزراعية، وخباصة فئات صغار املزارعني،  3 -
واليت تشكل عامل جذب الستمرار العمل يف القطاع الزراعي الذي أصبح طاردًا للعمالة، ويعاني 

من البطالة.

العمل على تطوير أطر تشريعية وقانونية لتحسني فرص املرأة يف االستفادة من املوارد الطبيعية،  4 -
وأخرى حلماية البيئة تأخذ يف االعتبار املرأة والطفل.

القيود  على  التغلب  من  واملنتجني  املزارعني  لتمكني  التجارة  أجل  من  املعونة  مبادرة  تدعيم  5 -
الواردة عليهم يف جمال الزراعة على مستوى العرض، وزيادة قدرتهم على إنتاج املنتجات الزراعية، 

وجتهيزها، واالجتار بها.

من  املتأتية  للمنافع  واملنصف  العادل  واالقتسام  عليها  احلصول  وفرص  الوراثية  املوارد  صيانة  6 -
استخدامها، وفقًا للقوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية.

1 مقرتح من وزارة الزراعة يف اململكة العربية السعودية
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حتسني  إىل  يؤدي  مبا  والدولية،  العربية  واملواصفات  للمعايري  الغذائية  املنتجات  امتثال  ضمان  7 -
سالمة األغذية وجودتها لصاحل املواطنني.

يف  اخلاصة  االستثمارات  ودعم  لتيسري  القطرية،  للخصوصية  وفقًا  وطنية،  تشريعات  إرساء  8 -
الزراعة والتغذية واألمن الغذائي والتنمية الريفية.

خامسًا: احملور االقتصادي/ االجتماعي:
ويضم هذا احملور أهم اجلوانب االقتصادية واالجتماعية التنموية املتعلقة بتحقيق األمن الغذائي العربي، 

واليت تشتمل على ما يلي:
اآلمنة  األغذية  على  احلصول  بفرص  ضعفًا  األشد  الفئات  سيما  وال  املواطنني،  متتع  كفالة   1 -
والكافية واملغذية بأسعار حمتملة، وتعزيز تدابري وبرامج احلماية االجتماعية، ويشمل ذلك 

شبكات األمان اليت حتمي استهالك الغذاء.
التشجيع على اختاذ إجراءات إلدارة آثار التقلب املفرط يف األسعار، والظروف املناخية القاسية. 2 -

للفئات  الدعم  وتقديم  الطارئة،  اإلنسانية  واملساعدات  اآلمنة  الغذائية  اإلمدادات  بتوفري  االلتزام  3 -
السكانية األشد ضعفًا، وشراء اإلمدادات الغذائية )يف حال توافرها( لتدعيم األسواق حمليًا.

من  املناخ،  لتغري  تعرضًا  األشد  الدول  يف  الصغرية  احليازات  وأصحاب  املزارعني،  كل  متكني  4 -
التكيف مع تغري املناح والتخفيف من وطأته باستخدام التكنولوجيات واملمارسات املالئمة اليت 

تزيد من مرونة النظم الزراعية.
العمل على رفع قدرة املرأة على التكيف مع التغريات البيئية، وما هلا من آثار على األمن الغذائي،  5 -
وتزويدها باملعلومات وإكسابها املهارات اليت تساعدها على توسيع خياراتها االقتصادية، وتنويع 

مصادر دخلها من تلك اخليارات.
توفري بيانات ومعلومات عن أوضاع األمن الغذائي والتغذية، تأخذ بعني االعتبار النوع االجتماعي،  6 -
الغذاء  وتوفري  والفقر  التغذية  بسوء  املعنية  السياسات  ورسم  لتخطيط  علميًا  أساسا  يوفر  ومبا 

اآلمن للمواطنني من النوعني )رجال ونساء(.
النساء  بتوعية  اخلاصة  والتشريعات  والربامج  السياسات  وضع  يف  املرأة  إشراك  على  العمل  7 -
باألطر  املرتبطة  اليومية  السلوكيات  من  األخص  على  والناجتة  املختلفة،  الزراعية  باملخاطر 

الثقافية السائدة يف الدول العربية.

-  املتطلبات:  7

إقليمية،  العاملي أن اجلهود اإلمجالية )وطنية،  الغذاء  الصادر عن قمة  الواضح من إعالن روما  لعله من 
دولية( مل تنجح يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وحتقيق التزامات مؤمتري قمة الغذاء العامليني لعام 
املليار نسمة يف عام  التغذية حتى جتاوز ربع  2003م واليت ازدادت بعدها أعداد ناقصي  1996م  وعام 
بعدم  يتعلق  أحدهما  رئيسيني  عنصرين  لغياب  أو  لضعف  اإلخفاق  هذا  يعزى  أن  وميكن  2010م، 
ختصيص املوارد املالية الالزمة لتنفيذ مقررات اإلعالنني، أما اآلخر فيختص باملتابعة الدقيقة للتنفيذ 
على خمتلف املستويات، ومن ثم جاء هذا اإلعالن األخري عام 2009م للتأكيد على ضرورة اختاذ تدابري 
عاجلة وحامسة إضافية ملا سبق ، وليؤكد بشكل واضح وصريح على أنه البد أن تواكب التدابري 

اإلرادة السياسية الالزمة لالنتقال من االلتزام باهلدف املنشود إىل حتقيق هذا اهلدف.
بتوفري  يتعلق  فيما  معه  خيتلف  ال  بل  العاملي،  الصعيد  على  نظريه  عن  العربي  الوضع  نفصل  وال 
االعتمادات املالية ملا يصدر من قرارات، حيث يكتفي يف معظم األحيان، كما هو بالنسبة إلسرتاتيجية 
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التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني، والربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، مبطالبة 
للتنفيذ،  املالية  املتطلبات  يف  باملساهمة  والدولية  واإلقليمية  العربية  االمنائية  والصناديق  املؤسسات 
على الرغم من اجتاه الفجوة الغذائية العربية حنو التزايد، حيث تتجاوز 35 مليار دوالر جملموعات السلع 

الغذائية الرئيسية فقط.
ويقرتح هذا التصور الشامل اختاذ القرارات والتدابري املناسبة العاملة واحلامسة لكل من املسألة 

املالية، ومسألة املتابعة لتنفيذ قرارات القمة، ويتضمن هذا املقرتح اآلتي:
أواًل: التمويل:

تنطلق املقرتحات يف هذا الشأن مما ورد يف إعالن روما الصادر عن القمة العاملية األخرية للغذاء 2009م، 
ذلك أن األمر أصبح يتعلق مبكافحة اجلوع وسوء التغذية، إضافة لدفع مسارات التنمية الزراعية على 

خمتلف األصعدة. 
 وبالنسبة للمنطقة العربية، فإن األمر يتعلق بالفجوة الغذائية املتفاقمة، وتزايد أعداد ناقصي التغذية، 
االحتياجات  يف  املطرد  التزايد  مواكبة  على  التقليدي  العربي  الزراعي  القطاع  قدرة  عدم  إىل  إضافة 
الغذائية العربية بتأثري تنامي عدد السكان مبعدالت مرتفعة، وكذلك التحسن امللحوظ يف مستويات 

الدخول والتحضر.
ولقد تباينت اآلراء حول احلاجة إىل إحداث آليات متويلية متخصصة لتمويل التنمية الزراعية العربية 
أفرزتها  اليت  للربامج  املطلوب  العاجل  التمويل  اتفاقًا حول ضرورة  هناك  أن  كعملية مستمرة، كما 

أزمات الغذاء. 
تستند وجهة النظر األوىل إىل كفاية وكفاءة املؤسسات والصناديق اإلمنائية العربية واإلقليمية، ومن 
ثم فال حاجة للحديث عن إحداث آليات متويلية متخصصة لتمويل التنمية الزراعية العربية وبراجمها 
ومشروعاتها العاجلة، فقط املطلوب أن توجه هذه اجلهات ما يكفي للقطاع الزراعي،من خالل إعادة 

اهليكلة لألولويات التنموية بناء على طلب من الدول املستفيدة.
للممارسة  السابقة  التجارب  من  املستفادة  الدروس  على  فرتكز  الثانية،  أي  املخالفة،  النظر  وجهة  أما 
املؤسسات والصناديق  ما تقدمه هذه  الزراعية، ومبا يشري إىل عدم كفاية  التنمية  لتمويل  العملية 
بالرغم من كفاءتها يف إدارة املوارد املالية املتاحة لتحقيق األهداف التنموية للدول العربية يف خمتلف 

القطاعات.
هذا التباين يقضي بأن خيضع املوضوع للدراسة العلمية احملايدة للتوصل إىل التصور األمثل واألنسب 
يف هذا الشأن، وذلك حلسم األمر والفصل بني وجهيت النظر املتعارضتني لصاحل األمن الغذائي العربي، 

وليست ألي من الفريقني. 
إن التقديرات العلمية والعملية لالحتياجات التمويلية املستمرة واملطلوبة  يف السنوات القادمة 
للتنمية الزراعية قد تفوق كثريًا ما تستطيع أن تقدمه املؤسسات والصناديق اإلمنائية القائمة، 
فنصيب قطاع الزراعة ال يتجاوز 15 % مما تقدمه، وهو  ما ال يتناسب مع هذه التقديرات، وعلى 
أية حال، ودون الدخول يف التفصيالت اليت قد تعطي االنطباع بالتحيز إىل وجهة نظر ما يف هذه 
املرحلة، فإنه قد يكون من األنسب اختاذ التدابري الالزمة إلعداد دراسة تفصيلية معمقة حول 
للتنمية  العربية  املنظمة  أن تكلف  العربي. وميكن  الغذائي  الزراعية واألمن  التنمية  متويل 
التنسيق مع جهات متخصصة ذات عالقة، إلثراء هذه  أو  بالتعاون  الدراسة  الزراعية بإعداد هذه 

الدراسة)1(.

1  وافقت )5( دول هي : اجلزائر، السعودية، السودان، سلطنة عمان وفلسطني على أهمية قيام املنظمة بإعداد دراسة تفصيلية حول متويل التنمية 
الزراعية واألمن الغذائي، كما وافقت كل من قطر وموريتانيا على ما جاء بالتصور الشامل الذي أعدته املنظمة.
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ومن املتوقع أن تنتهي هذه الدراسة إىل تقديم احللول الناجحة للتمويل ، مع تقدير االحتياجـــات املتوقعــة 
الفنيـــة  القضايا  مـــن  وغريها  الفين  والعون  والتسهيالت  الزراعي  والتأمني  واإلقراض   اإلئتمان  مـــن 
املتعلقة بتمويل التنمية الزراعية العربية وبراجمها ومشروعاتهــا على الصعيدين القطري واملشرتك. 
االحتياجات،  هذه  لتوفري  للتطبيق  قابلـة  آليات  عن  حمددة  مقرتحات  الدراسة  تقدم  أن  يتوقع  كما 
والسياسات واإلجراءات والقرارات املمكنة القابلة للتنفيذ، مبا يف ذلك إحداث آليات جديدة متخصصة 
زراعيًا و/ أو ريفيًا لألمن الغذائي العربي، يف أية صيغة قابلة لالتفاق بشأنها سواء صندوقًا أو برناجمًا 
متويليًا خاصًا أو طارئًا  أو غريها وفق ما تقتضيه املصلحة العامة للشعوب العربية اليت ما زالت على حافة 

اجلوع ويف مرحلة سوء التغذية.

وأما فيما يتصل بالتمويل العاجل املطلوب للربامج اليت أفرزتها أزمات الغذاء، فإنه يعترب ضرورة ملحة 
لألمن  الطارئ  الربنامج  مقدمتها  ويف  الربامج  تلك  تنفيذ  يف  قدمًا  املضي  من  العربية  الدول  لتمكني 
الغذائي العربي الذي يشكل أحد التدابري اليت تضمنها إعالن الرياض لتعزيز التعاون العربي جملابهة 

أزمة الغذاء العاملية.

ففي جماالت األنشطة واملشروعات املضمنة يف املكونات الفنية الرئيسية للربنامج، فإن املتطلبات املالية 
للربنامج تتوزع أعباؤها فيما بني القطاع احلكومي والقطاع اخلاص االستثماري، كما تتوزع كل 

منها وفقًا لطبيعتها، إىل متطلبات ذات طبيعة استثمارية، وأخرى ذات طبيعة جارية سنوية.

28.7 مليار دوالر،  املالية للربنامج خالل مرحلته األوىل )2011-2016م( حبوالي  وتقدر مجلة املتطلبات 
منها حوالي 15.1 مليار التزامات حكومية )52.6 %(، وحوالي 13.6 مليار مساهمات مطلوبة من القطاع 
26.8 مليار دوالر متثل حوالي  %(، ويبلغ حجم االستثمارات خالل املرحلة األوىل حوالي  اخلاص )47.4 
% من مجلة املتطلبات التمويلية هلذه املرحلة، أما مجلة املتطلبات املالية اجلارية فتبلغ 1.95 مليار   93.2

% من مجلة التمويل املطلوب للمرحلة األوىل. دوالر متثل حوالي 6.8 

أما مجلة املتطلبات املالية الرتاكمية للربنامج فتقدر يف نهاية الفرتة احملددة للربنامج املقرتح، أي عام 
%(، وحوالي 37.6  2031م حبوالي 70.5 مليار دوالر، منها حوالي 32.9 مليار التزامات حكومية )46.7 
مليار مساهمات مطلوبة من القطاع اخلاص )53.3 %(. ويبلغ حجم االستثمارات حوالي 66.5 مليار دوالر 
% من مجلة املتطلبات التمويلية، أما مجلة املتطلبات املالية اجلارية فتبلغ 4 مليارات  متثل حوالي 94.3 

% من مجلة التمويل املطلوب للربنامج. دوالر متثل حوالي 5.7 

ثانيًا: املتابعة:

تعترب املتابعة والتقييم ملا مت إجنازه أو تنفيذه من تكليفات أو التزامات عملية ضرورية على خمتلف 
املستويات ، وهذه املتابعة جيب أن تكون مقننة وحمددة املسؤوليات خاصة عند تعدد األطراف.

وتدرك املنظمة العربية للتنمية الزراعية هذه احلقيقة شأنها يف ذلك شأن األمانة العامة للجامعة، وأمانة 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي، واملنظمات واملؤسسات العربية واإلقليمية والدولية والدول يف حد ذاتها 
األطراف  تعددت  وكلما   . بذاتها  بالتنفيذ  معنية  أو  التنفيذ،  مبتابعة  مكلفة  جهات  إما  باعتبارها 

املعنية ازدادت عملية املتابعة والتقييم تنفيذًا.

وبالنسبة للتكليفات والقرارات الصادرة عن اجلامعة مبختلف أجهزتها وجمالسها الوزارية، فقد أصبحت 
تتضمن آليات املتابعة، وتولي األمانة العامة للجامعة واملنظمات العربية املتخصصة اهتمامًا كبريًا بها، 
حيث حتدد هذه بقرارات األطراف املشاركة أو املعنية بالتنفيذ ودور كل منها. ولقد اعتمدت اجلمعية 
العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يف دورتها األخرية اليت عقدت يف اجلزائر يف إبريل / نيسان 
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 –  2011 األوىل  )املرحلة  العربي  الغذائي  لألمن  الطارئ  للربنامج  اإلطارية  التنفيذية  اخلطة  2010م 
يناير  يف  الشيخ  شرم  يف  عقدت  اليت  واالجتماعية  االقتصادية  التنموية  القمة  أقرت  كما  2016م(، 
2011م  املرحلة األوىل للخطة، وكلفت املنظمة مبتابعة تنفيذ اخلطة التنفيذية  اإلطارية  للربنامج 

الطارئ لألمن الغذائي العربي .

ولقد أفردت هذه اخلطة جزءًا خاصًا لشركاء التنفيذ واملتابعة والتقييم، وهم األطراف املشاركون يف 
تنفيذه،  أو  ذو الصلة بتنفيذه واليت تتمثل يف اآلتي :

•حكومات الدول العربية. 	
•القطاع اخلاص. 	

•املؤسسات والصناديق اإلمنائية العربية واإلقليمية والدولية. 	
•املنظمة العربية للتنمية الزراعية. 	

ووفقًا لتعميم الربنامج الطارئ تضطلع احلكومات والقطاع اخلاص بالتنفيذ املباشر ، أما بقية اجلهات 
فحددت اخلطة التنفيذية أدوارها  .

فقد  الغذائي،  األمن  حول  العاملي  القمة  إعالن  يف  ورد  فيما  العربية  الدول  خيص  ما  متابعة  وألغراض 
يكون من املناسب تبين منهجية مماثلة لتلك اليت اعتمدتها اجلمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية 
الزراعية ملتابعة وتقييم تنفيذ الربنامج الطارئ لألمن الغذائي، تناط بها املنظمات العربية املتخصصة 
الزراعية مبقرتحاتها إلعداد التصور الشامل حمل  األخرى، وخباصة اليت وافت املنظمة العربية للتنمية 
العربية،  العلمي  البحث  جمالس  احتاد  العربية،  املرأة  منظمة  العربية،  العمل  منظمة  وهي  االعتبار 
الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي والبنك اإلسالمي للتنمية، وبطبيعية احلال، يضاف 
إىل هذه القائمة منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، وبرنامج 
الغذاء العاملي باعتبارها جهات اختصاص. ومن املقرتح يف ظل هذه التعددية ، وعلى غرار اآللية املعتمدة 

من اجلمعية العامة للمنظمة ، أن يسند إليها ثالث مهام رئيسية تتعلق باآلتي :

•تقديم العون الفين العيين للدول. 	
هذه  مع  األدوار  يف  املتكامل  التجميعي  الشمولي  التنسيق  أي  األطراف،  خمتلف  مع  •التنسيق  	

األطراف.
•املتابعة والتقييم ملا يتم إحرازه من تقدم يف سري العمل دوريا، ووفقًا لآللية اليت اتفق بشأنها بني  	
العامة،  اجلمعية  من  واعتمدت  املستدامة،  العربية  الزراعية  التنمية  إسرتاتيجية  تنفيذ  شركاء 
الغذائي  لألمن  الطارئ  للربنامج  اإلطارية  التنفيذية  اخلطة  يف  احملددة  وفعالياتها  وعناصرها 

العربي.
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