
 (( هـ1437 عاملل اجلغرافيا الزراعية لالختبار اذلي بعمتد عليه والهنايئ ملخيص اخلاص))

 

 التعاريف -1
 : مفهوم الزراعة

ـــــ ذ ر  ميرر ن رما   يا يتض تاج النبايت مفهوم الزراعة حال جل تمنية الان ما يقوم به املزارعو  مذ أ 

 مذ أ جل توفري متطلبات الإنسا  مذ املنتجات النباتية واحليوانية.   واحليواين وحتسينه 

نتاج / الزراعةتعريف  ،  ةاحملاصـــيل وتربية احليواوت واجوالذ لتوفري اذ   ي يه النشـــامل املوجه لإ

ضع يف اعتبارو املواد الغ ائية للبرشية  العالف س يجية. عندما نفكر ابلزراعة علينا أ   ن ، اخليومل الن

 )لساك  العامل(. 

 تعريفات بعض اجلغرافيني : 

ـــــي عل ر الزراعة واجلغرافيا ويرفض ادعا ات ف مذ فريدري   /يرى برورد أ   لغرافية الزراعة تض

   لغرافية الزراعة تنمتر فقط اإىل اجلغرافيا عىل عكس ما يرى برورد.وهترن وشلوتر اذليذ يرو  أ  

نتاج ووسائل حتسين / زي فورش ه، بني معل الزارع واجلغرايف ، فالزارع هيمت ببحث اذ حوال الفنية لالإ

نتاج مياهتا ، وهيمت بطبيعة املنتجات وطري نتاج انتباها أ ررث مذ معلية الإ قة بيامن يويل اجلغرايف نتاجئ الإ

 معيشة الزارع وس ت املناطق الريفية وتطور مظهرها.

أ   اذ رضـــية املشـــ رة بني اجلغرافيا الزراعية والاتتكـــادحت ربريس، حيث ليس هنا   / رد أ وترمبا

 رضورس لرمس حدود فاصةل بني اجلغرافيا الزراعية واجلغرافيا الاتتكادية. 

ثالثة لوانب ترتكز علهيا وهتمت هبا دراســـــة اجلغرافيا الزراعية ويه : اجلانب الإحكـــــايئ  /ويبل 

 ودتة املالحظة.واجلانب اذلي يعمتد عىل الفراسة  واجلانب البييئ

 .جول العربية ا مجيع جامعة اجول العربية هتمت بشؤو  الزراعة يف اأ نشأ هت منظ ةيه / أ وادتعريف 

نتايج/ الثورس اخلرضــــا تعريف  ــــ ت دام ت نتجت  الزراعر يه تفزس نوعية يف الإ قنيات عذ نحدس اس

ــل ــة م  ــــات خمتلف ــدات احلرشـ ــدات اذ عشـــــــا  مبي ــ ك واذ مســدس ومبي ــدس  رضو  ور ــدي ج

رضـــا  اإىل نحدس أ دت الثورس اخل .ةالثانياحلر  العاملية عالية الغةل يف العقود اليت تلت  احملاصـــيل مذ

نتاج العاملر مذ الغ ا  مما تلص مشاف اجلوع.   ربريس يف الإ

 نراعة النبااتت أ و اذ س   أ و اذ صداف حتت أ حوال يتحمك هبا الإنسا . / نراعة البحرتعريف 

 وهو مكطلح عام يقكد به نراعة املا  الع   أ و املاحل عىل حد سوا . /نراعة املا  تعريف 

للقضا  عىل اجلوع  اجولية تقود اجلهود ويه منظ ة اذ   ية والزراعة لل مم املتحدسيه  الفاو /تعريف 

دارهتا حاليا    .خوس يه غرانحنو داس يلفا يف العامل. ويقوم ابإ

نتاج احملاصيل الزراعية التجارية وتربية املاش ية./الزراعة اخملتلطة  يه منط نراعر جي ع بني اإ
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A8
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%A7


 

 ...اخل اخلكائصالامنامل/ وتش/ /وحض/أ را / أ ميرر -2
  -:أ را  العل   يف الزراعة مذ 

(  دي اكندول مذ اذ را  اجلديرس ابذلرر بشأ   اصل النبااتت املزروعة أ را  ) : )أ ( أ را  دي اكندول

واذلي اعمتد فيه عىل اذ دةل    م1882 ( اذلي نرشه س نة  أ صل النبااتت املزروعة يف رتابه )

  ، وعىل فقه اللغة جراسة أ صول أ س   النبااتت. اذ ثرية والتارخي

 ( ثالث خطوات بني مرحةل مجع الطعام والزراعة عىل النحو التايل: دي اكندول مزي )  

 .لبد مذ سهوةل احلكول عىل النبااتت  

 .لبد أ   تكو  البيئة مالمئة للزراعة  

 .نتاج مزيد مذ الطعام   لبد أ   يكو  هنا  ضغط وحاجة لإ

  فافليوف وهمود احملاصيل الزراعية :) ( 

ـــــيل الزراعية مذ  Nicolai Vavilov(  نيكولي فافيلوف تعد أ را  ) يف جمال حتديد همود احملاص

أ ررث اذ را  تداول  بني الباح ني. وفافيلوف مذ أ حســـذ الباح ني يف جمال لغرافية النبااتت. وتد تام 

( رئيســـــا   وففافيل ذ أ تطار العامل اخملتلفة ، ومعل )جب ع أ عداد عظمية مذ خمتلف أ نواع النبااتت م

 .ذ اكد ية لينني للزراعة، ومديرا  ملعهد عمل النبات التطبيقر

 ؟ذ ول مرس ومىت نشأ ت ؟ وريف نشأ تنشأ ت الزراعة 

ت ر اإ  أ صــل ه ه النباات  فيدستال ))مهبولت(( : حنذ ل نعرف شــيئا  عذ مكــادر نبااتتنا امل 

  وحىت بداية ه ا القر  اكنت أ را  ترى الزراعة مذ حيث نشأ هتا ميات أ صل أ ورويب ل يكشف.

منا و   ومل يكذ ميك شـيئا  غريبا  أ و حتزيا  مذ جانب الباح ني اذ وربيني  أ ي أ هنا نشـأ ت يف أ وراب اإ

ســـ يا ولكنه رعا  ما وجدت أ اثر يف افريقيا وأ    يرلع اإىل عثورمه عىل شـــواهد رثريس يف أ وراب

 تثبت س بقه  يف جمال الزراعة.

 

 

 

 

 



 -يتفق مجيع البحثني عىل أ   هنا  عدس مناجه للبحث واجراسة يف لغرافية الزراعة ويه : ياكد

 : املهنج املوضوعر -1

ما اختيار حمكــــول نراعر ما يدرســــه الباحث أ و يدر  النوا    -: له ا املهنج طريقتا  متبعتا  اإ

 الاتتكادية املرتبطة هب ا احملكول يف منطقة معينة.

تلمير-2  : املهنج الإ

وعند  ، يتضــ ذ ه ا املهنج تقســ ح ســطح الارق أ و تارس مذ القارات أ و دوةل ما اىل أ تالح نراعية

فقد تكو  ه ه  ، ا اىل أ تالح نراعية فاإ  الباحث يرمس احلدود اليت تفكل اتلح وأ خرتقس ح دوةل م

 تية أ و حدودا تتكل مبظاهر السطح.احلدود مناخية أ و نبا

 : املهنج اذ صويل -3

هيمت ه ا املهنج بدراسة الاصول الرئيسة اليت تؤثر يف الانتاج وأ ولها : معرفة أ ثر العوامل الطبيعية ) 

(. يف رمس حدود املاك  اذلي  كذ  ، مياه ، تربة ، مناخ ، تضـــــار س تكويذ ليولويج،  موتع

نسا  أ   يعيش ويزاول نشاطه يف نطاته.  لالإ

 ت رز اجراســـة تبعا له ا املهنج عىل العوامل اجلغرافية اليت تؤثر يف النشـــامل الزراعر واليت مذ بيهنا

 العوامل البرشيةو  العوامل الطبيعية

 : املهنج الوظيفر-4 

ـــــامل  ـــــة يف اجلغرافيا الزراعية وهيدف اىل حتليل ال ريب الوظيفر للنش يعد أ حدث مناجه اجراس

ـــــ فالره يف خمتلف  نتاج الزراعر واس الزراعر الســـــائد مع الاالا  يف الاعتبار التطور التارإر لالإ

 مناطق العامل مبا يف ميك العامل البرشي املؤثر يف ميك الانتاج.

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؟ أ منامل الزراعة

 :  ه و  تنقسي الزراعة اإىل تس ني رئيسني مذ حيث اذ سلو  واملس توى

 أ وَل : الزراعة البدائية 

 اثنيا  : الزراعة الراتية 

 الزراعة البدائية :  -أ ول  

  الزراعة البدائية املتنقةل .أ  

 .الزراعة البدائية املس تقرس . 

 :  وفق املساحة وعدد الساك الراتية  أ نواع الزراعة -1 -اثنيا  

 الزراعة الك يفة -أ  

 الزراعة الواسعة -  

نتاجأ نواع و  -2  -:أ منامل الزراعة وفق الغرق مذ الإ

 الزراعة املعاش ية أ و نراعة الارتفا  اذلايت -أ  

 الزراعة التجارية   -  

 الزراعة اخملتلطةج _ 

ىل أ منامل م ل :  -3   تكنف الزراعة وفق نظام الري اإ

 جافة(  –نراعة عىل املطر )بعلية  .1

 أ و ري منظي بقنوات(  -مروية  –ونراعة عىل مياه اذ هنار )فيضا   .2

 ونراعة عىل مياه اذ ابر .3

 ونراعة عىل مياه العيو .  .4

ىل وفق الفكول الزراعةو كذ تكنيف  -4   : اإ

 نراعة ش توية  .1

 ونراعة صيفية.  .2

ىل أ منامل وفق اذ تالح  -5  ، فنقول : املناخيةتكنف الزراعة اإ

 نراعة مدارية .1

 نراعة مومسية .2

  نراعة حبر متوسط. .3

 

 



 عالتة لغرافية الزراعة بفرع اجلغرافيا وبعض العلوم اذ خرى؟

 : ية تارإ يا ال عة ابجلغراف ية الزرا يا  عالت عالتة لغراف ية وب تارإ حداث ال عة اذ  فا رشح طبي

نتاج الزراعر.   ابلظروف الطبيعية تتيح لنا فرصة وتعطينا صورا واحضة ملا اك  عليه الإ

 ة يكو  رتفضيل الساك  لبعض املنتجات الزراعي التة لغرافية الزراعة ابجلغرافيا الالامتعية :ع

دافعا أ ســاســ يا لزحدس انتاج ميك احملكــول. وحىت فق يتعلق يف عزوف بعض اامتعات البرشــية 

 عذ اس فال  انتاج معني يكو  سببا يف اه ل نراعة تكل الغةل. 

 : س ية س يا لعاملية املرتبط شاف اطبيعة العالتات اجولية وامل  عالتة لغرافية الزراعة ابجلغرافيا ال

ضافة لنف ت نراعية اكذ مذ اج س ياسابنوا  اتتكادية والتأ ثري يف بنا  العالتات الس ياس ية  اإ

 الغ ايئ.

 أ مه اخلكائص املتعلقة بزراعة حماصيل احلبو  يف العامل؟ 

لهيا.  الإنسا  اإ  -1   البدايئ اك  تد تعود عىل مجيع أ صناف تد ة تنمتر اإ

نه مذ السهل مجع احلبو  وخزهنا. -2   اإ

ـــــعرات حرارية ، ر  حتتوي عىل  -3 ية اليت تعطر س حتتوي احلبو  عىل املواد الكربوهيدرات

الربوتينات وبعض الفيتامينات واجهو  واملعاد  ، ذلا فاإ  احلبو  مبفردها تعد   ا   اكفيا  

  نسا  أ ررث مذ أ ي نوع أ خر مذ احملاصيل.لالإ 

نتاج  -4 ــ بة الإ ميا ما تورنت بمكية احلبو  الكــغريس اليت تب ر ، مبعأ أ   نس نتاجا  ربريا  اإ تعطر اإ

ميا ما تورنت مبا نرع.   ربريس جدا  اإ

سالمية، ومذ أ مه  مشلكة اجلوع يه تامس مش   بني معظي اجول النامية ومذ بيهنا  البية اجول الإ

  :مظاهر ه ه املشلكة يف بدلا  العامل الإساليم ما ييل

ــل ني بتكل  400-300يوجد عدد ي اوح ما بني  .1 ــ ة، أ ي حنو نكــف عدد املس مليو  نس

ل عىل القليل مذ الطعام ويتعرضـــو  دامئا  لل جاعة، والااصـــة يف اجول  اجول ل حيكـــلو  اإ

 .اذ فريقية

يتســــبب النقص يف التغ ية يف وفاس عدد ربري مذ اذ طفال املســــل ني طبقا  لالإحكــــا ات  .2

 .والبياوت اجولية

ـــالمية مذ وحية النقص يف الغ ا ،  .3 املعاوس الشـــديدس اليت يعيش فهيا عدد مذ البدلا  الإس

 .وارث الطبيعية اكجلفاف والفيضاوتوالااصة تكل اليت تتعرق للك

ـــــ بة ربريس مذ اجالال ا .4 ـــــالمية يف مزيانياهتا نس وطين لتتح ل حكومات معظي اجول الإس

  لس ترياد الطعام مذ اخلارج

 



 : تؤثر يف حرفة صيد اذ س   مهنا اليت عواملال
  -ويه التايل: الظروف الطبيعية : أ ول  

 الضو  واحلرارس. .1

 املياه الضحةل. .2

 أ شاكل السواحل. .3

 حررة املياه. .4

 الرواسب الهنرية. .5

 فكول الس نة. .6

 خكائص املناطق اااورس.  .7

 -ويه التايل: العوامل البرشية : اثنيا  

 جحي الساك  وعادهتي. .1

 التقدم العل ر والتكنولويج. .2

 وسائل املواصالت والتكال. .3

 أ سعار اللحوم. .4

 التفاتات اجولية. .5

 احلرو  واملشاف الس ياس ية. .6

 ؟مناطق صيد اذ س   الكربى
منطقة  27يد اذ ســ   مذ تبل منظ ة اذ   ية والزراعة يف العامل اىل صــ مت تقســ ح مناطق  -1

مي اسه ت املناطق اجاالالية بأ ررث مذ   8رئيسة اليت تش ل أ يضا  عىل مثاين مناطق داالالية اإ

  م.1999مليو  طذ عام 

 361أ ما املناطق التســـع عرشـــس الرئيســـة فتمتثل يف املكـــائد البحرية اليت تغطر أ ررث مذ  -2

مليو  مك مربع مذ مياه احمليطات وتش ل احمليط اذ طليس والهادي والهندي وما جاورها مذ 

 مذ مساحة البحار واحمليطات(.  % 30.5حبار )

 

 

 

 

 

 



 ؟ يف لوانب عديده مهنا الزراعةتمكذ حرفه 
شار لغرافيا  .1 سعة الانت كادية يف العامل وتمتزي بأ هنا حرفة عاملية وا شطة الاتت تعد مذ أ مه اذ ن

عىل عكس ف مذ الكــــناعة والتعديذ حيث يتطلبا  رشوطا الااصــــة لقيامهي  عالوس عىل 

 متررزه  احملدود يف مناطق ودول العامل.

متار  الزراعة يف ف ماك  وعند اكفة بين البرش. و كذ الاس تدلل عىل أ مهية ه ه احلرفة  .2

بعدس معايري مذ بيهنا عدد العاملني فهيا ، مكية الانتاج  ومدى املســـــامهة يف حررة التجارس 

 اجولية والتبادل التجاري ويف اجالال القويم لدلول.

مذ ســاك  العامل يع لو  ابلزراعة وتربية احليوا   وه ه نســ بة ل  % 45ل نال يف حدود  .3

 ســــ فا  هبا الااصــــة يف دول العامل اذ تل تطورا واليت تعمتد اتتكــــادحهتا ودالالها عىل ه ه 

 احلرفة.

  ة ؟متنوع بأ شاكل الزراعيةاجول اىل س ياسه تعزيز اسعار املنتجات  أ  تلج

لص مذ ولو اتتىضــــ اذ مر الت  لتعزيز اذ ســــعار املعروضــــة للبيعتقليل مكيات احملاصــــيل  -1

هئا يف احمليط ر  فعلت الربانيل حيامن ناد  قا ل ئدس ابلإحراق أ و الإتالف ، أ و ابإ المكيات الزا

ـــــطرت احلكومة اإىل رزيذ مقادير ربريس وحرق لز  مذ  فاض ـــــول الة نحدس ربريس،  حمك

 احملكول واتتالع ماليني اذ جشار . 

ــع الزراعر تتبع -2 عاوت للزراعيني لتشــجيع التوس عانة ، وت بعض اجول تقدمي الإ د تقترصــ الإ

عىل بعض احملاصــيل املعينة، ومذ أ برن اذ م ةل عىل ميك دول منطقة اخلليج العريب وبكــفة 

 . الااصة امل لكة العربية السعودية

يف ه ا الس ياق  كذ لنا اس تعراق أ مه وأ برن املقومات والعوامل البرشية املؤثرس يف الزراعة 

 عىل النحو اذ يت: 

  امجلاعات البرشية وظروفها الثقافية والالامتعية .1

 احلاةل الثقافية والكحية  .2

 العقيدس اجينية  .3

 النظي الالامتعية  .4

 العوامل الاتتكادية  .5

 الس ياسات احلكومية  .6

 الادارس العل ية  .7

 



  :الظروف والعوامل الطبيعية وأ ثرها يف الزراعة 

 البنا  اجليولويج والتضار س وأ ثره  يف الزراعة   -1

 ونس يج ال بةعامل ال بة  -2

 أ ثر املناخ  -3

  العوامل البيولولية -4

 املوارد املائية -5

 الغطا  النبايت -6

 ملشالكت اليت تواجه نراعة البحارأ مه ا

 ارتفاع التاكليف -1

 انشا  املوائن ومس تودعاهتا -2

 اذ رايضارتفاع أ سعار  -3

 تلوث مياه البحر -4

 ة ؟تاج الزراعر يف الاتالح املداريخكائص الان 
نتاج الزراعر بني حماصيل جتارية هامة اكملطامل والشاي والاكاكو ، وحماصيل  -1 تنوع الإ

معاش ية م ل اذلرس بنوعهيا حيث يعمتد علهيا يف الغ ا  يف رثري مذ اذ تطار الفقريس، وهنا  

  أ يضا  احملاصيل الزراعية الكناعية م ل اجلوت والقطذ وتكب السكر.

تايج يف الزراعة -2 ن ية ونراعة جتارية تعمتد عىل  تنوع الهدف الإ ـــــ  املدارية بني نراعة معاش

رؤو  أ موال ربريس ر  يه احلال ابلنســ بة ملزارع املطامل اليت حتتاج اإىل عدس ســ نوات حىت 

  تنتج وتدر عائدا .

ـــــ بة ملزارع الة يف جاوه ومزارع  -3 رثريا  ما تتعرق الزراعة املدارية لل فات ر  حدث ابلنس

  املطامل يف ليربح.

 

 

 

 

 

 



 :  النحو التايل ( فهير عىل فافيلوف ا النبااتت املزروعة ر  يراها )املهود الامثنية اليت نشأ ت فهي

 الكني منطقة  -1

 منطقة الهند  -2

 منطقة وسط أ س يا   -3

 منطقة الرشق اذ دىن  -4

 منطقة البحر املتوسط  -5

 منطقة احلبشة  -6

 ة لنويب املكس ي  وأ مرياك الوسطى منطق -7

 منطقة أ مرياك اجلنوبية  -8

 الرعر التقليدي املتنقل ؟

ـــعة ويتضـــح ا  مناطق الرعر املتنقل التقليدي حتتل تنترشـــ  اتالح الرعر التقليدي يف مناطق واس

 اريت اســ يا وأ فريقيا ور ك يضــاف الهيا شــ ل اســ يا وأ وروابمعظي اجلهات اجلافة وشــ به اجلافة يف ت

و كذ حتديد مناطق الرعر املتنقل التقليدي يف تارس اســـ يا وتارس افريقيا واملناطق وأ مرياك الشـــ لية. 

  الباردس ابملناطق التالية:

ـــ يا .1 ـــط اس ـــحاري املعتدةل يف أ واس وليا حيث ينترشـــ يف ف منغ : الرعر التقليدي يف الك

  والتبت وبعض امجلهورحت الاسالمية يف اواسط أ س يا.

ــ يا .2 : ينتظي نطاق الرعر ه ا يف هضــا  ايرا  وترريا وشــ به  الرعر التقليدي يف لنو  اس

  اجلزيرس العربية وبالد الشام.

يغطر ه ا  : الرعر التقليدي يف شــ ل افريقيا والســاحل اجلنويب الغريب مذ القارس الافريقية .3

النطاق الكــحرا  الافريقية الكربى وهوامشــها الشــ لية واجلنوبية والكــحاري الســاحلية يف 

  لنو  غر  القارس الافريقية.

:  شــ ل ه ا النطاق اتلكــ ف مذ تارس اورواب واســ يا  الرعر التقليدي يف مناطق التندرا .4

  وأ مرياك الش لية )بشلك الااص يف ولية أ لساك(.

 

 

 



الاكئنات احلية الكبريس و  ل بة يف الاكئنات احلية اجتيقةتمتثل العوامل البيولولية املؤثرس يف تكويذ ا

س   مجيع الاكئنات احلية ش ل ه ا  الق حيواوت مذ بكتريح وحرشات و  الكبريس ( –) اجتيقة  و 

نسا .   ونبات واإ

  : : الاكئنات احلية اجتيقة وتمتثل يف أ ول

  أ ررث احليواوت اجتيقة يف اذ رق عددا  ونوعا . : الربوتونوا -1

  مذ النبااتت اجتيقة وتسهي يف تكويذ املادس العضوية يف ال بة. : الطحالب -2

  تع ل عىل حتليل البقاح العضوية يف ال بة. : الفطرحت -3

هنا مبعرففا وتمت  الإنســــــا يه أ ررث اكئنات ال بة اجتيقة اليت أ همت  : البك ح -4 ثل أ مهيفا يف أ 

  تسهي يف التحولت العضوية احليوية الرضورية لكالحية منو النبااتت يف ال بة.

نتاليةدرج  -رتايل : دراسة لبعض أ نواع ال ابتو  ات ال بة وفق القدرات الإ
  وليست له ه ال بة سوى أ مهية نراعية بس يطة. : تربة التندرا -1

  تمتزي مناطق ه ه ال بة ب امك سطحر لل واد العضوية. : تربة البودنول -2

سود نتيجة جت ع املاد : تربة الاس تبس -3 س يه تربة سودا  تعرف ابمس تربة الترشنونم ولوهنا أ 

 العضوية وحتللها بسبب الظروف املناخية

ــحراوية -4 دنية. عتمتزي بأ هنا تربة واســعة الانتشــار فقريس يف عنااها العضــوية وامل : ال بة الك

ىل   وتنقسي أ حياو  ال بة الكحراوية اإ

 .سريونم  

 . تربة حصراوية محرا  

حيث تتعرق  ، تتكو  ه ه ال ابت يف اذ تالح املدارية الغزيرس اذ مطار : ترابت الالتوسول -5

  لل مطار الغزيرس واحلرارس الشديدس.

 ها. تنشأ  ه ه ال ابت نتيجة لإرساابت اذ هنار، وتمتزي خبكوبفا ومسك  : ال ابت الفيضية -6

د والكنج ، وسهول الس ن ، وسهول دجةل والفرات تربة وادي النيل واجلتا : ومذ أ م ةل ه ه ال ابت

 . وجدير ابذلرر أ   الس يول الفيضية اكنت املهود اذ وىل للحضارات الإنسانية القد ة. وهواجنهو

 

 

 

 

 

 



 عذ اجلوع يف العامل احلقائق املفيدس واذ شاكل تامئة مذ
نا  حنو  -1 يأ لكوه، ويعيش حنو  925ه ما يكفر مذ الطعام ل  98مليو  خشص ليس جهيي 

  (.2010سبمترب  14، بيا  حصفر مذ الفاو البدلا  النامية. ) املكدر:يف ابملائة مهني 

ــا حنو  -2 ــاك  العامل، وهبا أ يض ــ يا واحمليط الهادم موطذ ذ ررث مذ نكــف س منطقة لنو  أ س

  (2010، بيا  حصفر مذ الفاوثليث اجلوعر يف العامل. )املكدر: 

النســا  ما يزيد تليال  عذ نكــف ســاك  العامل، ولكذ هذ أ يضــا  شــلكذ أ ررث مذ تشــلك  -3

تقرير تعزيز اجلهود الرامية اإىل القضـــا  عىل اجلوع، مذ اجلوعى يف العامل. )املكـــدر:  60%

  (2007، االس الاتتكادي والالامتعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )دعواتمك لنا مجيعا  ابلتوفيق والنجاح اخومك أ بو اإحد حيىي العلييل(
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