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الـــشكر

الرحيمالرحماناهللابسم

أَْنَعْمتَ الَِّتيِنْعَمَتكَ أَْشُكرَ أَنْ أَْوزِعِنيَربِّ َوقـاَلَ قَْوِلَهامِّنَضاِحكاً فَتََبسَّمَ {

ِعبـَاِدكَ ِفيبِرَْحَمِتكَ وَأَْدِخْلِنيَتْرَضاهُ َصالِحاً أَْعَملَ وَأَنْ وَاِلَديَّ َوَعَلىَعَليَّ 

}الصَّالِِحينَ 

"اآليةالنملسورة" 01

"قـال صلى اهللا عليه وسلم حديث صحيح:"من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا:

أن أشكر أستاذي الدكتور عبد اهللا غالم على ما مدني به   فمن الوفـاء علي ّ

.من توجيه وإرشاد وما ألزم به نفسه من رعاية وتصويب وتحقيق للبحث

وال أنسى السادة األساتذة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم االشتراك في مناقشة  

.اهللا الجميع خير جزاءفجزاهذه األطروحة والحكم عليها، 

الشكر موصول لعمالق الدبلوماسية الجزائرية األب الطيب عبد القـادر حجار  

لبحث  سفير الجزائر بتونس، وشقيقه الموقر معالي وزير التعليم العالي وا

.العلمي األستاذ الدكتور طاهر حجار حفظهما اهللا على دعمهما المستمر لي

كل من وقف بجانبي ودعمني وساندني إلنجاز هذا البحث من قريب  أشكر  و 

.أو بعيد
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اإلهــــداء

...!إلى فقراء وجوعى هذا العالم
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:الملخص

، واقتراح بعض (2015-2000)تشخیص أزمة الغذاء في الوطن العربي خالل الفترة إلىالدراسةهذهتهدف

تي تواجھ الزراعة العربیة، الحلول المستقبلیة المناسبة لحل ھذه المشكلة ومحاولة تقییمھا، باإلضافة إلى معرفة التحدیات ال

الغذائي في ظل السیاسات االقتصادیة المنتھجة، للدول العربیة أن تحقق األمنكیف یمكن :حیث جاءت اإلشكالیة كما یلي

حیث توصلت الدراسة إلى أن مقومات األمن الغذائي المتاحة في الوطن العربي غیر كافیة لتحسینھ، خاصة في ظل 

لسیاسات الزراعیة العربیة لم المشكالت التي یعاني منھا قطاع الزراعة العربي وغیاب إرادة سیاسیة عربیة قویة، كما أن ا

.تحقق األھداف المسطرة

.أمن غذائي؛ فجوة غذائیة؛ غذاء، زراعة عربیة؛ استثمار زراعي:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This study aims to diagnose the food crisis in the Arab world during the period (2000-

2015), and to propose appropriate future solutions to solve this problem and try to evaluate

them, and try to know the challenges facing the world. Arab agriculture. So the problem of

our research is to see how Arab countries can achieve food security in light of the economic

policies adopted. The study found that the food security elements available in the Arab world

are not enough to improve it, especially in light of the problems plaguing the Arab

agricultural sector and the lack of strong political will, in addition to Arab agricultural policies

have not achieved the objectives outlined.

Key words: food security, food deficit, food, Arab agriculture, agricultural investment.

Résumé:

Cette étude vise à diagnostiquer la crise alimentaire dans le monde arabe au cours de la

période (2000-2015), et de proposer des solutions futures appropriées pour résoudre ce

problème et essayer de lés évaluer, et essayer de connaitre les défis que doit relever

l'agriculture arabe. Donc la problématique de notre recherche est de voir Comment les pays

arabes peuvent atteindre la sécurité alimentaire à la lumière fait des politiques économiques

adoptées. L'étude a révélé que les éléments de sécurité alimentaire disponibles dans le monde

arabe ne suffisent pas à l’améliorer, en particulier à la lumière des problèmes qui affligent le

secteur agricole arabe et l'absence d'une forte volonté politique, en plus les politiques

agricoles arabes n'ont pas atteints les objectifs soulignés.

Mots clés: sécurité alimentaire, déficit alimentaire, alimentation, agriculture arabe,

investissement agricole.
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مقدمة

أ

I-مقدمة:

أصبحت قضیة األمن الغذائي ذات ،)2008(األخیرة مع بدایة األزمة المالیة العالمیة

ملیار هم ، حیث قارب عددأهمیة بالغة خاصة في ظل تزاید عدم الُمَؤَمِنین غذائیا في العالم

وقد عرف العالم ابتداًءا من منتصف الثمانینات أمنا غذائیا نسبیا بسبب تزاید االعتماد .نسمة

فضال عن تزاید استخدام -الوقود الحیوي–على المنتجات الزراعیة في إنتاج الطاقة 

الكیماویات في الزراعة الحدیثة، حیث أن تزاید اإلنتاجیة الزراعیة بهذه الطریقة جلب مخاوف 

.كثیرة للمستهلكین وبدأ الحدیث عن طرق جدیدة لزیادة اإلنتاجیة تكون أكثر لصحة اإلنسان

لقد تمكن القطاع الزراعي في الوطن العربي من توفیر أغلب متطلبات السكان من 

الغذاء حتى مطلع سبعینات القرن العشرین، لكن مع منتصف عقد السبعینات أصبحت 

ة الموضوعات والمشاكل التي تعاني منها األقطار العربیة، مشكلة الغذاء على رأس قائم

زیادة الطلب على إلىفالزیادة المتسارعة في وتیرة السكان وتحسن ظروف المعیشة أدى 

المواد الغذائیة مما نتج عنه عجز في تغطیة هذا الطلب محلیا، وبهذا اضطرت األقطار 

مما ال شك فیه أن قصور اإلنتاج عن .غذاءالعربیة إلى اللجوء للخارج لسد احتیاجاتها من ال

مواكبة االستهالك في مجال الغذاء في العالم العربي هو السبب الرئیسي لحدوث الفجوة 

الغذائیة التي تزداد حدة حتى وقتنا الراهن، مما جعل الشعوب العربیة تتحول إلى قوة شرائیة 

إشباع حاجاتها من الغذاء وهذا هائلة تنفق النصیب األكبر من مواردها المالیة في سبیل 

.انعكس سلبا على موازینها التجاریة

لقد انتهجت الدول العربیة أسالیب مختلفة ومتنوعة في إطار اإلصالحات الزراعیة، 

خاصة بعد تحولها من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وقیامها بتحریر تجارة منتجاتها 

ذي كانت تقدمه للمزارعین حسب متطلبات النظام التجاري الزراعیة فضال عن رفعها للدعم ال

العالمي الجدید، الشيء الذي انعكس سلبا على مردودیة القطاع الزراعي في هذه الدول 

وسبب عجزا في موازین مدفوعاتها بسبب ارتفاع فاتورة الغذاء، باإلضافة إلى تراجع الدور 
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انتقال العدوى من المجال االقتصادي إلى الریادي لدول المنطقة في المحافل الدولیة نتیجة

.السیاسي بسبب التبعیة الغذائیة للدول المتقدمة

الغذائي تزداد حدته كل یوم، خاصة في ظل العجزیعیش الوطن العربي حالة من 

عجز موازین مدفوعات غالبیة دوله، مما یضطرها للجوء إلى االستیراد لتغطیة ذلك العجز، 

من هنا یمكن صیاغة اإلشكالیة الرئیسیة .وهو ما ینتج عنه كثیر من التبعات االقتصادیة

ق األمن الغذائي في ظل كیف یمكن للدول العربیة أن تحق:للدراسة على النحو التالي

السیاسات االقتصادیة المنتهجة؟

:ةالتالیةالفرعیتندرج تحت هذه اإلشكالیة التساؤالت

ما هي عالقة األمن الغذائي بالزراعة؟ وما هي اآلثار االقتصادیة التي تترتب عن تحویل -

المنتجات الزراعیة إلى مواد طاقویة؟

لغذائي والتخلص من التبعیة الخارجیة عن طریق هل یمكن للوطن العربي تحقیق أمنه ا-

مقوماته الطبیعیة والبشریة والمالیة؟استغالل

هي آثار لجوء الدول العربیة لألسواق العالمیة بهدف الحصول على الغذاء؟ ما-

هي اآلفاق المستقبلیة لحل مشكلة األمن الغذائي في الوطن العربي السیما في ظل ما-

؟اإلقلیمیةادیةاالقتصالمتغیرات 

II-فرضیات البحث:

:تتمثل فرضیات البحث فیما یلي

فإنه ، )تأثر وتأثیر(تبادلیةالعالقة بین األمن الغذائي وقطاع الزراعة عالقة إذا كانت-

عن استغالل المنتجات الزراعیة إلنتاج المواد الطاقویة آثار سلبیة في المجالین ینجم

.االقتصادي والسیاسي
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یة التي تتوفر علیها لثروات واإلمكانیات الطبیعیة، البشریة والمالاستغلت الدول العربیة اذا إ-

االرتباطتحقیق األمن الغذائي وفك التي تحول دونتذلیل العقبات فإنها ستتمكن من

.بالخارج

الدول العربیة في طلب الغذاء من السوق العالمي، لسد متطلبات السكان إذا استمرت-

على قطاعها االقتصادي و سیادتها و على أمنها الغذائيآثار سلبیة كبیرةعلیهسیترتب

.الوطنیة

التي انتهجتها الدول العربیة لتحسین أمنها واإلجراءاتإن السیاسات االقتصادیة والتدابیر -

.تساهم في توفیر احتیاجات السكان من الغذاءسالغذائي، 

III-أهمیة البحث:

:یليتظهر أهمیة البحث من خالل ما

عالقة منتجات القطاع الزراعي بقضیة األمن الغذائي وارتباط ذلك باألمن اإلستراتیجي -1

المحلي من السلع الغذائیة لالستهالكیحتاجه ماإنتاجوالقومي العربي، فعجز بلد عن 

:االمختلفة واستیرادها من الخارج یعرضها للعدید من المخاطر أهمه

وما لذلك من آثار سلبیة على النشاط االستقرارتهدید األمن الداخلي وعدم -أ

.اإلقتصادي

.والسیاسي بالخارجاالقتصادياالرتباط-ب

تحقیق األمن الغذائي في الموارد الغذائیة الضروریة للسكان في الوطن العربي خاصة -2

.دول العربیة في مواجهة التطورات الدولیةوأن تحقیق وفرة غذائیة یؤدي الى تدعیم موقف ال

تكشف الدراسة عن طبیعة اإلنتاج الزراعي الغذائي في الوطن العربي ومدى قدرته على -3

.تحقیق األمن الغذائي وسد الفجوة الغذائیة

تحلیل المشكلة الغذائیة في الوطن العربي وتقییم السیاسات االقتصادیة المنتهجة -4

.لتحسینه
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IV-مبررات اختیار الموضوع:

:یمكن تلخیص أهم األسباب التي دفعت إلى اختیار موضوع البحث في النقاط اآلتیة

التي اإلصالحاتالتعرف على واقع األمن الغذائي في الوطن العربي خاصة بعد سلسلة -

.انتهجتها الدول العربیة مجتمعة خالل عقد التسعینات لتحسین أمنها الغذائي

األمن الغذائي لم یعد یقتصر على توفیر الغذاء للسكان من سد جوعهم بل أصبحت له -

.أبعاد اجتماعیة وسیاسیة وبیئیة، وهو ما یستدعي التعرف علیها

تسلیط الضوء على مشاكل القطاع الزراعي في الوطن العربي والكشف عن آثارها السلبیة -

.نطقةالتي تحول دون تحسین األمن الغذائي لدول الم

V-أهداف الدراسة:

:یهدف البحث الى تحقیق األهداف التالیة

تحدید األسباب الكامنة وراء مشكلة الغذاء وعدم تحقیق األمن الغذائي بالوطن العربي، -

.ومن ثم اقتراح بعض الحلول المستقبلیة المناسبة لحل هذه المشكلة

، والتي تحد من نموه وتطوره لسد معرفة التحدیات التي تواجه القطاع الزراعي العربي-

.الغذائیة للسكاناالحتیاجات

.محاولة تقییم الحلول المطروحة من طرف الدول العربیة بهدف تحسین أمنها الغذائي-

VI-المنهج العلمي المتبع:

طبیعة الموضوع واألهداف المراد الوصول إلیها جعلتنا نعتمد على المنهج الوصفي إن

لتحلیلي إذ أننا سنتناول وصفا لواقع القطاع الزراعي العربي وسنقوم بدراسة وتحلیل والمنهج ا

التي أدخلتها الدول العربیة على هذا القطاع، كما سنتناول وصفا لألمن اإلصالحاتوتقییم 
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الغذائي ومختلف المفاهیم المتعلقة به، بینما المنهج التحلیلي استخدم لتحلیل مستویات الغذاء 

.ن العربي ومختلف عناصرهفي الوط

:وقد اعتمدت الدراسة على بیانات السالسل المنشورة بواسطة عدة جهات مختلفة

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة-

.العربي الموحداالقتصاديالتقریر -صندوق النقد العربي-

).الفاو(منظمة األغذیة والزراعة -

.واالجتماعياالقتصاديالمنظمة العربیة لإلنماء -

.نشرات البنك األهلي المصري-

.المعهد القومي للتخطیط واإلحصاء-

.إحصائیات البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر-

VII-من أجل دراسة الموضوع وبلوغ األهداف المتوخاة سنرسم حدود لهذه :حدود الدراسة

:الدراسة كما یلي

).2015-2000(ل الفترة الممتدة ما بین تم دراسة الموضوع خال:الحدود الزمانیة-1

.دولة24تشمل الدراسة جمیع الدول العربیة والتي یبلغ عددها :الحدود المكانیة-2

VIII-تتمثل الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع فیما یلي:الدراسات السابقة:

، البحث عبارة عن مقال، "واقع األمن الغذائي العربي وآفاق تطوره":ناصر عبید ناصر-

، تناول المقال كل من مفهوم األمن 1998، 2، العدد 14مجلة جامعة دمشق، المجلد 

الغذائي والتنمیة الزراعیة في الوطن العربي، وتوصلت الدراسة إلى أن التوازن بین عدد 

.كل مؤشرا هاما لتشخیص أزمة الغذاء العربیةالسكان المتاح من المنتجات الغذائیة یش
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، البحث "التكامل االقتصادي العربي وتحدیات المنظمة العالمیة للتجارة":مقدم عبیرات-

عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة، معهد العلوم االقتصادیة وعلوم 

ظروف الدولیة التي تحدد مستقبل ، عالجت مشكلة البحث ال2001التسییر، جامعة الجزائر، 

التجارة العالمیة في ظل النظام االقتصادي العالمي الجدید، وموقع التكامل االقتصادي 

الزراعي العربي من ذلك، واإلمكانیات المتاحة على مستوى المنطقة العربیة، وعلى مستوى 

الدراسة إلى أن أغلب وتوصلت.خریطة التجارة العالمیة والتحدیات التي یواجهها هذا التكامل

أو إقلیمیةمحاوالت التكامل االقتصادي التي شهدتها المنطقة العربیة سواًءا كانت ثنائیة أو 

.جماعیة لم تثمر بنتائج إیجابیة، ویرجع ذلك ألسباب اقتصادیة وسیاسیة

- Adel el-beltagy,"Agricultural development and food Security in 7

constraints and opportunities",:North Africa, kambala, oughanda,

Avril 2004.

"عبارة عن دراسة مقدمة ضمن جلسة الدول االفریقیة والتي كانت تحت عنوانالبحث :

، تناولت 2004، كامباال، أوغندا، "2020عام إفریقیاضمان األمن الغذائي والتغذیة في 

الجزائر، تونس، المغرب، مصر، لیبیا، (الدراسة األمن الغذائي في بلدان شمال إفریقیا 

، حیث أبرزت الدراسة مقومات األمن الغذائي في ظل العولمة وتقلبات أسعار )موریتانیا

العلمي في المجال الزراعي الغذاء في العالم، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تشجیع البحث 

.وتطویر وتأهیل الكوادر البشریة لتحقیق استدامة األمن الغذائي

"لرقام جمیلة- ، البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه في "األمن الغذائي في الدول العربیة:

.2005العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

مشكلة البحث السیاسات الزراعیة التي تستهدف معالجة قضیة األمن الغذائي في تعالج

الدول العربیة، خاصة فیما یتعلق بالسیاسات التكاملیة على المستوى اإلقلیمي، وتوصلت 

الدراسة إلى أن الدول العربیة تعتمد بصفة شبه كلیة على الخارج لتلبیة احتیاجاتها من 

.ي اتساع الفجوة الغذائیةالغذاء، مما تسبب ف
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واقع األمن الغذائي العربي وتغیراته المحتملة في ضوء المتغیرات "رانیا ثابت الدروبي، -

، البحث عبارة عن مقال منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم "االقتصادیة الدولیة

مشق، ، كلیة االقتصاد، جامعة د2008، العدد األول 24االقتصادیة والقانونیة، المجلد 

عالجت الدراسة أزمة األمن الغذائي وترجع االكتفاء الذاتي من السلع الغذائیة الرئیسیة، 

وتوصلت الدراسة إلى أن حجم وقیمة الفجوة الغذائیة العربیة آخذة في االتساع، كما أن نسبة 

االكتفاء الذاتي من مكونات الحبوب آخذة في االنخفاض، ویترتب على ذلك تزاید اعتماد 

ل العربیة على السوق العالمیة في توفیر احتیاجاتها الغذائیة، وما یقابلها من أعباء الدو 

.اقتصادیة على موازین مدفوعاتها

دراسة حالة الجزائر، البحث عبارة عن :، العولمة واألمن الغذائي العربيأوزال عبد القادر-

، عالجت مشكلة 2009زائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة، جامعة الج

البحث اآلثار االقتصادیة للعولمة على األمن الغذائي العربي، وتوصلت الدراسة بأن المنطقة 

العربیة تستهلك أكثر مما تنتج مما تسبب لها في عجز غذائي، وأثر على مستویات التنمیة 

.ث األمن الغذائيعیة للعالم الخارجي من حین كونها من أكثر مناطق العالم تببها، فضال ع

- league of Arab states, United Nations development program,"

Development challenges for the Arab region-food security and

agriculture".marche2009.

الدراسة عبارة عن ورقة بحثیة صادرة عن جامعة الدول العربیة، في ظل برنامج األمم 

أوضاع الفقر واألمن الغذائي في الوطن العربي وآثار ارتفاع تناولتالمتحدة للتنمیة، وقد 

، وأهم السیاسات )الیمن، مصر، لبنان(أسعار الغذاء على الفقر على بعض الدول العربیة 

المیة المتبناة لتقلیل آثار السعار على االقتصاد الكلي واألمن الغذائي لهذه والعاإلقلیمیة

.الدول

االقتصاد الزراعي (أهمیة االستثمارات في األمن الغذائي العربي "، إبراهیم أحمد سعید-

، البحث عبارة عن مقال منشور في مجلة جامعة دمشق، السنة )"العربي واقعا طبیعیا وبشریا
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، كلیة االقتصاد، جامعة 2011، 27الرابع، المجلد +ثالثون، العدد الثالث السادسة وال

تدني االستثمارات العربیة في القطاعین الزراعي والغذائي، بحثدمشق، عالجت مشكلة ال

وقصورها عن رفع كفاءة القطاع الزراعي وتنشیطه لیلبي االحتیاجات العربیة من الغذاء 

وتوصلت الدراسة إلى أن أسباب أزمة الغذاء في العالم .ولیحقق األمن الغذائي العربي

والوطن العربي تتمثل أساسا في ارتفاع أسعار الغذاء والمضاربة من قبل الشركات العالمیة، 

وتراجع مستویات التنمیة خاصة في األریاف، والعزوف عن االستثمار في القطاع الزراعي، 

.من الریف إلى الحضروازدیاد أعداد السكان، باإلضافة إلى الهجرة 

تقدیر مؤشرات األمن الغذائي وتحلیلها في بلدان "، عماد حسن النجفي و لیث لؤي غازي-

، البحث عبارة عن مقال منشور في مجلة العلوم )2012-1996(عربیة مختارة للمدة 

، جامعة الموصل، العراق، عالجت 2015، 84، العدد 21، المجلد واإلداریةاالقتصادیة 

البحث عدم قدرة القطاع الزراعي في الدول العربیة على تأمین احتیاجاتها من الغذاء، مشكلة

وانخفاض وتذبذب نسبة االكتفاء الذاتي من مجموعة السلع الغذائیة الرئیسیة وزیادة الفجوة 

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فجوة غذائیة حادة في الدول العربیة في أغلب .الغذائیة

غذائیة الرئیسیة ومنها القمح، كما أن االرتفاع في الواردات الزراعیة للدول العربیة المنتجات ال

.یهدد أمنها الغذائي

- World Bank, « Food and Water Security in the Arab World »,

Proceedings of the First Arab Development Symposium, 2012.

بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمیة االقتصادیة صدرت هذه الدراسة عن البنك الدولي 

، تناولت الدراسة زیادة األمن الغذائي والتغذوي العربي في ظل ارتفاع األسعار واالجتماعیة

العالمیة للغذاء، كما تناولت استدامة المساعدات المقدمة للفئات الضعیفة خاصة تلك 

مواجهة تحدیات المیاه واألمن تناول المتواجدة في بئر توتر في الوطن العربي، فضال عن 

دور البنیة التحتیة واللوجستیات في ، و رؤى من التجربة التونسیة:الغذائي في الوطن العربي

تأثیر ،  كما تناولت تحسین سالسل تورید استیراد القمح في البلدان العربیة:األمن الغذائي
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الزراعة التمویلیة في ، ة العربیةتغیر المناخ على موارد المیاه وقطاع الزراعة في المنطق

.البلدان العربیة

-Analyse De La Performance Du Secteur Industriel Agroalimentaire

Face Au Défi De La Sécurité Alimentaire En Algerie -Cas De

Lindistrie Céréalère Algérienne-

عن أطروحة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادیة للباحث بن زروق رمزي مراد، الدراسة عبارة

، حیث 2012، 3كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

حالة الحبوب :تناولت تحلیل أداء قطاع األغذیة الزراعیة لمواجهة األمن الغذائي في الجزائر

أداء صناعة األغذیة الزراعیة، وخاصة لصناعة الحبوب، مشكلة الدراسة عالجت .الجزائریة

االقتصادیة اإلصالحاتفي الجزائر، وقد توصلت الدراسة إلى أن في مواجهة األمن الغذائي

التي انتهجتها الجزائر منذ سبعینات القرن الماضي بهدف تحقیق أمنها الغذائي والذي یعتبر 

تحقق أهدافها المسطرة، ورغم األداء الذي سجله القطاع الزراعي جزء من السیادة الوطنیة لم 

خالل السنوات األخیرة من حیث اإلنتاج واإلنتاجیة، إال أنه تمیز بالقصور كونه غیر قادر 

.لصناعة األغذیة الزراعیة بالكمیة والجودة المطلوبةالالزمةعلى تسویق المدخالت 

تصادي واستراتیجیات األمن الغذائي العربي في االندماج االق":تواتي بن علي فاطمة-

، البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، "ظل التحدیات اإلقلیمیة والدولیة

الجزائر، -كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف

القتصادي العربي في ظل التحدیات عالجت مشكلة البحث إمكانیة االندماج ا.2013

وتوصلت الدراسة إلى أن التكامل االقتصادي العربي لم یتمكن .االقتصادیة اإلقلیمیة والدولیة

من الوصول إلى المستوى الذي یسمح له بمسایرة التحدیات الدولیة واإلقلیمیة وتفادي 

.انعكاساتها السلبیة

، "یات التجارة الخارجیة الزراعیة العربیةاقتصاد":سرحان أحمد عبد اللطیف سلیمان-

البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه في العلوم الزراعیة، كلیة الزراعة، جامعة كفر الشیخ، 
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، عالجت مشكلة البحث انخفاض حجم التجارة البینیة العربیة إلى إجمالي 2013مصر، 

رجي في تغطیة احتیاجاتها، رغم التجارة العربیة، وزیادة اعتماد الدول العربیة على العالم الخا

امتالكها لمقومات اقتصادیة قادرة على تغطیة معظم تلك االحتیاجات، وتوصلت الدراسة إلى 

أن حركة التجارة العربیة ال تزال تعاني من العدید من العقبات والعراقیل، والتي كان لها أثر 

التي بذلتها الدول العربیة تاإلجراءاكبیر في خفض مستویات التجارة البینیة العربیة، رغم 

.بهدف تحسین أداء التجارة البینیة فیما بینها

حالة الركود في اقتصاد عالمي :سیاسات األمن الغذائي العربي":سالم توفیق النجفي-

، البحث عبارة عن مقال منشور في مجلة المستقبل العربي، السنة السادسة والثالثون، "متغیر

، تناول المقال مقومات األمن الغذائي العربي، 2013األول، أكتوبر ، تشرین 416العدد 

والسیاسات الزراعیة التي انتهجتها الدول العربیة لتوفیر الغذاء للمواطن العربي، وعالقة 

ارتفاع األسعار العالمیة للنفط بالحاجات األساسیة مثل الغذاء والصحة والتعلیم، وقد توصلت 

ألة األمن الغذائي العربي بصورة منفردة أمر صعب، نظرا لوجود الدراسة إلى أن معالجة مس

ترابطات أمامیة وخلفیة متعددة بین مختلف النشاطات االقتصادیة، والتي یعد إنتاج الغذاء 

لكن الدراسة لم تتطرق لالضطرابات السیاسیة األخیرة في الوطن العربي ودورها .جزء منها

.في زیادة أزمة الغذاء العربیة

حالة دول شمال (دور التنمیة الزراعیة المستدیمة في تحقیق األمن الغذائي ":راد جبارةم-

، البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة )"إفریقیا

عالجت .2014الجزائر، -والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف

لسیاسات واالستراتیجیات العربیة المستدامة المنفذة من طرف دول شمال مشكلة البحث ا

إفریقیا لتحقیق أمنها الغذائي، وتوصلت الدراسة إلى أن التنمیة الزراعیة المستدامة تتطلب 

مجموعة من المقومات والعوامل الفاعلة تتمثل في المناخ وتغیراته، الموارد المائیة، األرض 

شریة والمالیة، المواد العضویة، باإلضافة لوجوب استدامة السیاسات الزراعیة، الطاقات الب
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الزراعیة بهدف المحافظة على التنوع البیولوجي والموارد واالهتمام بالمرأة الریفیة، وبما یكفل 

.حق األجیال الحالیة والقادمة

حث عبارة عن واقع وآفاق، الب:إشكالیة األمن الغذائي المستدام في الجزائر"رزیقة غراب، -

، 2015، 13:مقال منشور في مجلة العلوم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، العدد

، عالجت مشكلة الدراسة إمكانیة ضمان الجزائر ألمنها الغذائي المستدام، 1جامعة سطیف 

وتوصلت الدراسة إلى أن اعتماد الجزائر شبه الكلي على األسواق العالمیة للحصول على 

.اء، زاد مشكلة األمن الغذائي حدة حیث أصبح یأخذ أبعاد خطیرة مع مرور الزمنالغذ

،  البحث "في تحقیق األمن الغذائي العربيدور االستثمار الزراعي":عائشة بوثلجة-

عبارة عن أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم 

عالجت مشكلة البحث .2016الجزائر، -سیبة بن بوعلي بالشلفالتسییر، جامعة ح

اإلمكانیات المتاحة لالستثمار الزراعي في الدول العربیة كمنفذ لتوفیر الغذاء الكافي وتحقیق 

وقد توصلت الدراسة إلى أن حالة العجز .األمن الغذائي العربي، والسبل الممكنة لذلك

تعود بالدرجة األولى إلى حالة التجزئة وغیاب التكامل تعیشها الدول العربیة الغذائي التي

بینها في استثمار الموارد  الزراعیة المتوفرة في المنطقة، كما أن االستثمارات في القطاع 

.الزراعي والغذائي ال تزال متدنیة وبعیدة عن المستوى المطلوب

بقة التي تناولت موضوع مختلف الدراسات السالتصفحناأثناء:ما یمیز الدراسة الحالیة

تحلیل مشكلة األمن الغذائي في الوطن العربي وتقییم الحلول المطروحة (دراساتنا

، وجدنا عدد قلیل من الباحثین الذین تناولوا هذا الموضوع، حیث تختلف دراستنا )لمواجهتها

:عن الدراسات السابقة كونها تتطرق إلى ما یلي

لت تقدم مفاوضات الزراعة في كل من االتفاقیة العامة التطرق ألهم األسباب التي عرق-

للتعریفات والتجارة، ومنظمة التجارة العالمیة، باإلضافة لمعرفة العالقة بین الزراعة واألمن 

الغذائي، فضال عن التطرق لموضع تحویل المنتجات الزراعیة الغذائیة لوقود حیوي واآلثار 

.عالم وعلى أسعار المنتجات الزراعیة والغذائیةالتي یخلفها على إمدادات الغذاء في ال
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تشخیص وضعیة القطاع الزراعي العربي والوقوف على أهم النقائص التي حالت دون -

تحقیق األهداف المسطرة من طرف دول المنطقة وتبني مقترحات من أجل تحسین وضعیة 

.إنتاجیتهالقطاع ورفع 

لدول العربیة بهدف ترقیة القطاع الزراعي ورفع تقییم السیاسات التنمویة التي انتهجتها ا-

.واجهتهاوالبحث في العراقیل والصعوبات التي إنتاجیته

رد االعتبار للقطاع الزراعي حتى تصبح أهمیته على حد السواء مع باقي القطاعات -

.خاصة قطاعي الصناعة والخدمات

الزراعي والرامیة إلى رفع كفاءة تقییم محاوالت التكتل خاصة ما تعلق منها بالجانب -

.القطاع الزراعي العربي وتحسین األمن الغذائي

IX-محتویات الدراسة:

:أربعة فصول كاآلتيإلىتم تقسیم البحث 

.الزراعة ومشكلة األمن الغذائي:الفصل األول

تناول هذا الفصل الملف الزراعي في ظل التفاوض التجاري متعدد األطراف ویوضح 

ا أسباب عرقلة التقدم في تحریر المنتجات الزراعیة وارتباط ذلك باألمن الغذائي، كما یتم لن

من خالله بیان مشكلة الغذاء واألسباب الكامنة وراء عدم تحقیق الكثیر من الدول ألمنها 

وقود حیوي على إلىاآلثار الناتجة عن تحویل المنتجات الزراعیة إبرازإلىالغذائي، إضافة 

.الغذائي العالمياألمن

).2015-2000(مقومات األمن الغذائي العربي :الفصل الثاني

تم التطرق فیه إلى واقع اإلنتاج الزراعي الغذائي العربي، وقد تم من خالله التعرف 

على المقومات الزراعیة للدول العربیة، من موارد طبیعیة وبشریة إضافة الى اإلنتاج النباتي 

.والحیواني
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.مؤشرات قیاس األمن الغذائي العربي:الثالثالفصل 

بیان تطور حركة التجارة العربیة من الغذاء، والتركیبة إلىیتعرض هذا الفصل 

الزراعة، وكذا إسهامات الزراعة العربیة في ووارداتالسلعیة ونصیب الفرد من ناتج 

تي تعاني منها التعرض ألهم المشاكل والمعوقات الإلى، إضافة االقتصادیةالمتغیرات 

.الزراعة العربیة

.مشكلة األمن الغذائي العربيحللحلول المطروحة لتقییم ا:الفصل الرابع

المستقبلیة التي یمكن االقتصادیةویتضمن هذا الفصل أهم السیاسات واإلستراتیجیات 

بتطویر السیاسات الزراعیة العربیة لدول المنطقة أن تنتهجها من أجل ضمان الغذاء للسكان

الزراعي بین الدول العربیة، االقتصاديودورها في تحسین األمن الغذائي، مرورا بالتكامل 

بعض لباإلضافةدور االستثمار الزراعي في تحسین األمن الغذائي العرب، إلىإضافة 

الزراعي مثل البرنامج لتحقیق األمن الغذائي ورفع كفاءة القطاعالرامیةالمبادرات العربیة

الطارئ لألمن الغذائي خطة التنمیة العربیة المستدیمة واللذان أطلقتهما المنظمة العربیة 

.تقدیر وتحلیل مؤشرات األمن الغذائي في بلدان عربیة مختارة، وختاما بللتنمیة الزراعیة
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:تمهید

بدأت تطفو على الساحة الدولیة في الربع األخیر من القرن الماضي مصطلحات 

اقتصادیة حدیثة لم تألفها البشریة، وأثارت جدال واسعا بین الباحثین والمفكرین االقتصادیین 

، كنتیجة 1973وعلى رأسها األمن الغذائي، حیث ظهرت أزمة الغذاء العالمیة منذ سنة 

األسعار العالمیة للسلع الغذائیة الرئیسیة وعلى رأسها الحبوب وما یقابلها من حتمیة الرتفاع 

انخفاض في اإلنتاج العالمي وظهور عجز واضح في الموازین التجاریة للدول المستوردة 

.للغذاء

لقد كان لتعثر المفاوضات بشأن الملف الزراعي في منظمة التجارة العالمیة دور فعال 

اعة العالمیة وما نتج عنها من انخفاض في األسعار والصادرات، في حدوث أزمة الزر 

واضطرار عدد كبیر من المزارعین إلى التوقف عن الزراعة نهائیا، كما كان لتحویل 

المنتجات الزراعیة إلى وقود حیوي للطاقة دور مباشر في اتساع آثار أزمة الغذاء العالمیة 

.لتشمل أغلب دول العالم

لقضیة األمن الغذائي أبعاًدا أخرى وآثاًرا أكثر عمقا من تلك في المقابل أصبح

المرتبطة أساسا بالجانب االقتصادي، حیث تعدت ذلك وأصبح لها انعكاسات على األوضاع 

وما یرتبط بها من قرارات ومسارات تنمویة، خاصة في الدول .السیاسیة والبیئیة واالجتماعیة

.مستوردا صافیا للغذاءالنامیة ومنها العربیة والتي تعتبر 

:بناًءا على ما سبق تم تقسیم هذا الفصل كما یلي

.المفاوضات بشأن الزراعة ضمن إطار االتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة:المبحث األول

مشكلة الغذاء واألسباب الكامنة وراء عدم تحقیق كثیر من الدول ألمنها :المبحث الثاني

.الغذائي

تحویل المنتجات الزراعیة إلى وقود حیوي وتأثیره على األمن الغذائي :المبحث الثالث

.العالمي
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المبحث األول

المفاوضات بشأن الزراعة ضمن إطار االتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة

ظلت السلع الزراعیة خارج إطار جوالت االتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة، حتى ولو 

آنذاك لم یتطرقوا )1(إلیها ضمنیا في بعض الجوالت، لكن الدول أعضاء الجاتتم اإلشارة 

.لهذا الملف بعمق كونه ملف حساس للغایة

محاوالت تحریر التجارة الزراعیة قبل دورة األوروجواي:أوال

قضایا الزراعة أصعب جزء من التجارة الدولیة، ولذلك تم التعامل معها كحالة كانت 

الزراعة في مفاوضات االتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة إال في إدراج، ولم یتم )2(استثنائیة

، بحیث ألزمت هذه االتفاقیة الدول على تحویل القیود غیر 1994جولة األورجواي سنة 

الجمركیة إلى تعریفات مع الحد من تلك التعریفات عبر الزمن، وحددت التزامات تخفیض دعم 

وااللتزاماتالدعم المحلي، وأنشأت مجموعة من التخفیضات الصادرات وبعض أنواع

ال تزال التجارة الزراعیة و ".معاملة خاصة وتفضیلیة للبلدان النامیة"واالستثناءات تحت عنوان 

على الرغم من أن متوسط التعریفات الجمركیة تحضى بحمایة عالیة في معظم مناطق العالم،

-1945خالل الفترة الممتدة ما بین ٪ 4٪ إلى 40على السلع الصناعیة قد انخفضت من 

.خالل نفس الفترة)3(٪62متوسط التعریفات الزراعیةفي حین لم تتجاوز ، 1995

الزراعة لقواعد الجات في الجوالت السبع السابقة لمفاوضات إخضاعلقد فشلت جهود 

األولى تحریر التجارة متعددة األطراف، إذ شمل نطاق المفاوضات خالل الجوالت الخمسة 

م، بین 1947أكتوبر /وعقدت في تشرین األول التفاقیة العامة للتعرفة الجمركیة والتجارة:GATT)(اللغة اإلنجلیزیةاختصار عنلجات، هي ا-1

وقد بنظام الحصصمثل تحدید كمیة السلعة المستوردة وهو ما یعرفالقیود الكمیةوبخاصةالتجارة الدولیةالتخفیف من قیودعدد من البلدان تستهدف 

.على عدد من السلعالرسوم الجمركیةتضمنت خفض
2- Victor Mosoti and Ambra Gobena, "International trade rules and the agriculture sector "Selected
implementation issues", FAO Legislative Study, 1998, p: 14.
3- Thomas C. Beierle, From Uruguay to Doha: "Agricultural Trade Negotiations at the World Trade
Organization "Resources for the Future, Discussion Paper 02–13", March 2002, p: 3.
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ا من جولة ، أما الملف الزراعي فقد بدأ االهتمام به ابتداءً )1(تجارة السلع الصناعیة فقط

بسبب الخالف الزراعي الناشئ بین الوالیات المتحدة ودول )1967–1963(كینیدي 

الجماعة األوروبیة على التأثیرات التمیزیة والتشوهات الخاصة بالسیاسة الزراعیة المشتركة 

، حیث تم في هذه الجولة مناقشة موضوع القیود غیر التعریفیة في CAPللدول األوروبیة 

أي تقدم یذكر، إحرازالزراعة، وتأثیرات سیاسات الزراعة المحلیة لبعض الدول ، ولكن دون 

لكن لم یتم )1979–73(أما في جولة طوكیو فقد تم إدراج القیود غیر التعریفیة بین سنتي 

بحثها بسبب تعارض المصالح واألهداف بین المجموعة األوروبیة، والوالیات المتحدة 

.)2(األمریكیة على قضایا المنتجات الزراعیة

وخالل النصف األول من الثمانینات واجهت الزراعة العالمیة أزمة كان من نتائجها 

من المزارعین إلى التوقف عن الزراعة انخفاض األسعار والصادرات، واضطرار عدد كبیر 

المباشر وغیر المباشر، وارتفاع دعم الصادرات، االستیرادنهائیا، وكنتیجة لذلك انتشرت قیود 

باإلضافة إلى ذلك واجه النظام التجاري العالمي الحر الذي نشأ بعد الحرب العالمیة الثانیة 

من الدول إلى انتهاج السیاسات مشاكل أخرى في بدایة الثمانینات، حیث اتجهت الكثیر

الحمائیة بأشكالها المختلفة، بسبب المنافسة العالمیة التي تواجهها منتجاتها عالمیا وبسبب 

المشاكل الناتجة عن توافق العمالة فضال عن ظهور مصدرین أقویاء في بعض أجزاء العالم 

یة والیابان وهذا ما أدى إلى النامي ینافسون المصدرین من الوالیات المتحدة والجماعة األوروب

.التحول في اتفاقیات التجارة الثنائیة وانكماش حجم التجارة العالمیة

، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، "اآلثار المتوقعة النضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة على القطاع الزراعي"فاتح حركاتي، -1

.22:، ص2015جمهوریة مصر العربیة، 
، المجلة العلمیة للبحوث "مشكلة التجاریة الزراعیة من نشأة الجات حتى بدایة جولة األورجوايالعوامل المؤثرة في "محمد عبد الواحد محمد، -2

.227–226:، ص ص1995والدراسات التجاریة، العدد الثالث، كلیة التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلوان، القاھرة 
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ولمواجهة هذه األزمة والمشاكل التي نجمت عنها، اجتمع وزراء مالیة الدول األعضاء 

إعالن بونتادلستي ببدء دورة جدیدة من افي الجات في بونتادلستي بأورجواي، وأصدرو 

.)1(1987تبدأ في ینایر دورة اورجواي–ات متعددة األطراف المفاوض

المختلفة داخل مفاوضات الزراعةمواقف األطراف:ثانیا

تعتبر تجارة المنتجات الزراعیة من أهم األسباب وراء عدم اكتمال الجوالت السبع 

الصناعیة فقط، ولقد السابقة لجولة األورجواي، إذ لم یتحقق تحریر التجارة إال في المنتجات 

تمثلت األقطاب الرئیسیة في المفاوضات في كل من الوالیات المتحدة األمریكیة ودول 

، وتركز جوهر الخالف )3(والدول اإلسكندنافیة والیابان)2(المجموعة األوروبیة، مجموعة كیرنز

ة سلى المناففي الدعم الذي تقدمه دول المجموعة األوروبیة لمزارعیها مما یزید من قدرتها ع

.)4(ویؤثر في الصادرات األمریكیة من السلع الزراعیة

:موقف الوالیات المتحدة األمریكیة-أ

لقد كان للوالیات المتحدة دورا بارزا في تجارة المنتجات الزراعیة، كونها من الدول 

التي تحتل الصدارة في تصدیر واستیراد الغذاء، إذ كان لها دور كبیر في مفاوضات الزراعة 

جولة األورجواي والجوالت السابقة لها حیث مارست ضغوطها في دورة كینیدي من أجل الحفاظ في 

.لحمائیة لدول المجموعة األوروبیةلى أسواق صادراتها الزراعیة والحد من سیاسة الدعم واع

وفي نهایة الستینات قوضت تكالیف البرامج المحلیة وحرب فیتنام المجهودات 

1971األمریكیة لتحسین میزان مدفوعاتها، الذي ظهر فیه عجز مزمن، إذ حققت في عام 

كانت الوالیات )1979–1973(، وأثناء جولة طوكیو 1893م عجزا تجاریا ألول مرة منذ عا

.24:، ص"تجارة العالمیة على القطاع الزراعي، مرجع سابقاآلثار المتوقعة النضمام الجزائر إلى منظمة ال"فاتح حركاتي، -1

كندا، استرالیا، نیوزلندا، تایالندا، اندونیسیا، مالیزیا، الفلبین، (دولة وهي 18مجموعة كیرنز هي الدول المصدرة الصافیة للغذاء، عددها -2

).بولیفیا، جنوب إفریقیا، غواتیماالاألرجنتین، البرازیل، كولومبیا، شیلي، أورجواي ، فیجي، المجر، باراغواي،
.55:، ص2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، "منظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة"محمد عمر حماد أبو دوح، -3
، العدد األول، كلیوة العلوم 24:والقانونیة، المجلد، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة "الفرص والتحدیات:عولمة اإلقتصاد"عبد اهللا بولناس، -4

.190:، ص2008االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، الجزائر، 
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المتحدة مصرة على معاملة الزراعة بنفس الطریقة التي تعامل بها القطاعات األخرى في 

المفاوضات، غیر أن دول المجموعة األوروبیة كانت رافضة لذلك، ألنها كانت غیر مستعدة 

المشتركة مقابل التنازل عن المجاالت للتخلي عن أي عنصر من عناصر سیاستها الزراعیة

.)1(األخرى

وهذا ما أدى بالتالي إلى وقف المفاوضات في الزراعة في المجاالت األخرى في دورة 

، حیث  تم استئناف المفاوضات وتم قبول طلب 1979حتى یولیو 1973طوكیو من 

قدمت الوالیات المجموعة األوروبیة بمفاوضات زراعیة منفصلة، وخالل جولة األورجواي 

المتحدة مقترحا أكثر تحررا یتضمن إلغاء كل السیاسات التي من شأنها أن تشوه التجارة 

الزراعیة، عرف باسم االختیار الصفري وقد ركز هذا المقترح على تقویة قواعد الجات لتعكس 

بتطبیق البیئة التجاریة في نهایة فترة التحویل، وهذا یعني أن حكومة الوالیات المتحدة نادت

.)2(كامل لمبادئ التجارة العالمیة الخاصة بالتحریر والتعددیة على النظام التجاري الزراعي

:موقف المجموعة األوروبیة-ب

لقد كان هناك اختالف في وجهات النظر بین دول المجموعة، بما جعل الموقف 

األوروبي أشد حساسیة من الموقف األمریكي، فالمالحظ أن فرنسا كان موقفها متشددا في 

مجال دعم منتجاتها الزراعیة وعدم قدرتها على إلغائه، بسبب الضغوط الداخلیة التي كانت 

لتي تمثلت في عدم تقدیم المزید من التنازالت فیما یتعلق بدعم تتلقاها من طرف المزارعین وا

الصادرات الفرنسیة من الحبوب، وكانت كل من ایرلندا وبلجیكا واسبانیا مؤیدة لموقف فرنسا، 

إذ كانت ترى أنه من الواجب اتخاذ إجراءات مماثلة في مواجهة الصادرات األمریكیة بینما 

وٕادارة األعمال، ، المؤتمر العلمي الرابع ، كلیة التجارة "النظام التجاري الزراعي العالمي  بین الجات واتفاقیة جولة أورجواي"محمد عبد الواحد، -1

.104:، ص1995ماي، 16، 15التنمیة االقتصادیة في مصر، القاهرة ىجامعة حلوان، النظام التجاري الدولي الجدید وأثره عل

، رسالة )"القمح–القطن (اآلثار االقتصادیة المتوقعة التفاقیة الجات على انتاج وتجارة السلع الزراعیة في مصر "سامح فهمي منیسي محمد، -2

.106:، ص1998، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، دكتوراه
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نهن األجدر للتوصل إلى حل وسط یرضي جمیع األطراف تري كل من بریطانیا وألمانیا، أ

.عن طریق مواصلة التفاوض

وقد كان الموقف األوروبي مغایرا لمواقف الوالیات المتحدة األمریكیة، إذ أن المجموعة 

األوروبیة كانت مركزة على حمایة القطاع الزراعي بها والعمل على استقرار أسعار الحبوب 

.)1(والسكر ومنتجات األلبان

:مجموعة كیرنزموقف–ج 

ان ما یجمع هذه الدول كمصدرین أساسین للسلع الزراعیة، هو مصلحتها المشتركة في 

المزید من تحریر تجارة السلع الزراعیة، وعلیه فقد دعت المجموعة بقوة لتخفیض إجراءات 

موقف هذه الدعم والسیاسات الحمائیة التي یتمتع بها المزارعون في البلدان المتقدمة إذ كان 

معارضة ألي إصالحات ، لكن المجموعة األوروبیة كانت لموقف الوالیات المتحدةمساندا  الدول

.)2(حداعلى ، وكانت تفضل المحادثات التي تتناول كل سلعة جذریة وشاملة

:ةاالسكندینافیف الیابان والدول موق–د 

مثل الدنمارك والنرویج إضافة إلي الیابان موقف ةاالسكندینافیقدمت بعض الدول 

عن %30آخر یتمیز بالحرص، حیث نادت بتخفیض دعم الصادرات بنسبة تصل إلى 

سنوات وقد كانت وجهة النظر 10وذلك خالل فترة زمنیة تصل إلي 1986مستواها في عام 

الفجوة بین هذه ترى أن هذا التخفیض في دعم الصادرات من شأنه أن یؤدي إلي تقلیل

األسعار المحلیة واألسعار العالمیة، كذلك عرض المقـتـرح الیابـانـي دعـم فكرة المقیاس 

.)3(الكلي

.105:محمد عبد الواحد، مرجع سابق، ص-1

، مواد تدریبیة للتخطیط الزراعي، رقم "آثار اتفاق جولة األورجواي بشأن الزراعة على البلدان النامیة"منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، -2

.9–8:، ص1998، روما 41

.28:، مرجع سابق، ص"اآلثار المتوقعة النضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة على القطاع الزراعي"فاتح حركاتي، -3
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.الخالف األوروبي األمریكي حول تحریر تجارة المنتجات الزراعیة:ثالثا

آمال كبیرة في أن تسفر هذه الجولة عن تقدم حقیقي قصد التوفیق بین كان هناك 

السیاسات الزراعیة المحلیة ومتطلبات النظام التجاري الدولي، وقد تناولت هذه الجولة 

المفاوضات بین كل من الوالیات المتحدة األمریكیة والجماعة االقتصادیة األوروبیة، واقتصرت 

الحبوب العالمیة وتخفیض الرسوم الجمركیة اتفاقعلى إنشاء النتائج التي تحققت في ظلها 

.بالنسبة لبعض المنتجات الزراعیة

إذ حققت الزراعة جدول األعمال، فيجولة طوكیو كبند مستقل خالل لزراعة حددت ا

رئیسیة اإلنجازات ال.، بسبب الصراع بین االتحاد األوروبي والوالیات المتحدةنتائج متواضعة

الوصول إلى األسواق، اتفاقیات :ثالثة مجاالت رئیسیة هيشملتجولة طوكیو للزراعة في

.ومعونات التصدیر،السلع

كانت إال أنها على الرغم من اإلنجازات التي تحققت في الزراعة خالل جولة طوكیو 

مزید من التنازالت خاصة من جانب الدول إذ كان لزاما على دول العالم تقدیم محدودة، 

وتم عقد جولة األورجواي في مدینة مراكش .)1(راعةلتحقیق تقدم حقیقي في مجال الز المتقدمة

.1994بالمغرب خالل سنة 

كان هدف مفاوضات جولة أورجواي في مجال الزراعة كما ورد في إعالن بونتاد 

هو التوصل إلى تحریر أكبر للتجارة في المنتجات )1986سبتمبر 20(یلستي 

كافة التدابیر واإلجراءات المؤثرة في نفاذ الواردات وتنافس الصادرات من الزراعیة،وٕاخضاع 

هذه المنتجات لقواعد وضوابط في االتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة تكون أكثر قوة وفعالیة 

.)2(في التطبیق

1 - Mihaela-Daniela Tancu, "US’ and EU’s Agricultural Policies in the Context of GATT/WTO", Aarhus
School of Business, Aarhus University, p:7, Denmark, Summer 2010.

.31:، ص2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، الجزء األول، ")وشهرتها الجات(اتفاقات التجارة العالمیة "أحمد جامع، -2
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إلصالحولم تتخلى الوالیات المتحدة األمریكیة عن ضغوطها على الجماعة األوروبیة 

، وكان للضغوط التي مورست على )1(الزراعیة المشتركة بل واصلت هجومها علیهاسیاستها 

دول المجموعة االقتصادیة األوروبیة دور كبیر في إعطاء مفاوضات الجات الزخم الذي 

كانت تحتاجه وتضمنت خطة ماك شیري إلصالح السیاسة الزراعیة العامة، والتي تم تبنیها 

رحات ما ساهم بشكل حاسم في وضع السیاسة الزراعیة ، من المقت1992أخیرا في مایو 

.)2(للمجموعة األوروبیة في موقع أكثر قربا من األهداف التي حددتها مسودة دنكل

وانطالقا من هذه الخلفیة عقدت سلسلة من المباحثات الثنائیة بین المفاوضین 

األوروبیة والتي قادت في النهایة إلى اتفاق بلیر االقتصادیةكیین ومفاوضي المجموعة یاألمر 

وشارك فیه إلي جانب الوالیات المتحدة 1992هاوس، هذا االتفاق عقد  في واشنطن عام 

:والمجموعة األوروبیة كل من الیابان وكندا وقد تضمن اآلتي

.تحویل القیود غیر الجمركیة إلى قیود جمركیة–1

.واق عن طریق خفض التعریفات الجمركیةالوصول إلى األسبروتوكول-2

.اتفاقیة خفض الدعم بجمیع أشكاله-3

.اتفاقیة اإلجراءات الصحیة-4

مشروع القرار الوزاري الذي أقر في مراكش والمتعلق بتعویض البلدان األقل نموا عم سیلحق بها -5

.ن أضرار جراء تحریر قطاع الزراعةم

الفرنسي وبموجبه تم استبدال االقتطاعات التي كانت لكن هذا االتفاق لم یرضي الطرف 

تفرضها المجموعة االقتصادیة األوروبیة على وارداتها من المنتجات الزراعیة بتعریفات جمركیة 

.)3(متكافئة

.32:مرجع سابق، ص، محمد عمر حماد أبو دوح-1
.10:، مرجع سابق، ص"الزراعة علي البلدان النامیةآثار اتفاق جولة األورجواي بشأن "منظمة األغذیة والزراعة، -2

، مجلة الباحث، ")omc(إلى المنظمة العالمیة للتجارة )GAAT(المبادالت الدولیة من االتفاقیة العامة حول التعریفة والتجارة "زعباط عبد الحمید، -3

.61:، ص2004، الجزائر، 03العدد 
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من تحریر تجارة وفي المقابل نجحت الوالیات المتحدة األمریكیة في تحریر الخدمات كما أن ما حققته 

قتصادیةوااله المرحلة خاصة في ظل تنامي القوى السیاسیة یعد كافیا في هذالمنتجات الزراعیة

.)1(، وفي ظل ما أصبح یمثله القطاع الزراعي لتلك الدولالجماعة األوروبیةلدول

، وما إنوض الزراعیةإزالة الجمود في مجموعة التفاوقد ساعد اتفاق بلیر هاوس على

، حتى كان هناك إجماع على 1993شارفت جولة األورجواي على الختام في دیسمبر 

المتعلقة بكیفیة تحقیق ذلك، وبذلك االلتزاماتتضمین الزراعة في هیكل الجات مقرونا بتحدید 

االتفاق النهائي الشامل لنتائج جولة األورجواي "تم تضمین االتفاق بشأن الزراعة في 

.)2(لتصبح الزراعة أحد اهتمامات الجات"دد األطراف للتفاوض التجاري متع

تغیر في الحد من الخالفات بشأن الحمائیة الزراعیة و حل اللم تكن الجولة قادرة على

لدوالر، واألزمة لعدم االستقرار النقدي باإلضافة إلى تحاد األوروبي، لإلمشتركة السیاسة ال

ها الحرب تالصدمات النفطیة والشكوك التي وضعاالقتصادیة العالمیة، واآلثار المترتبة على

عودة الحمائیة والتشاؤم بشأن استمرار تعمیق إلى حفزت السبعینات، والتيالباردة خالل 

.)3(وتوسیع عملیة التكامل األوروبي

تطور المفاوضات بشأن قضایا الزراعة في منظمة التجارة العالمیة:رابعا

،ة في منظومة التجارة العالمیةمن االتفاقیات الرئیسیاالتفاق بشأن الزراعة هي واحدة

.)4(مرفق باتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمیةنعكس أهمیته باعتباره أول اتفاق تو 

یتناول هذا العنصر الملف الزراعي في ظل منظمة التجارة العالمیة منذ بدایة المفاوضات في 

.وحتى یومنا هذا2001سنة 

.36:سابق، صمحمد عمر حماد أبو دوح، مرجع -1
.11:، مرجع سابق، ص"آثار اتفاق جولة األورجواي بشأن الزراعة علي البلدان النامیة"منظمة األغذیة والزراعة، -2

3 -Patricia Nasser, "Agriculture at the Uruguay Round: the European Union´s hindering position towards

trade liberalization", ISA-FLACSO Joint Conference Buenos Aires, July 24th, 2014, Universidade Federal do

Rio de Janeiro (UFRJ), pp: 6-7.
4 - United Nations Conference On Trade And Development, "Dispute Settlement World Trad Organization
3.15 Agriculture", United Nations, New York Ane Geneva, 2003, p: 5.
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:راعیة في إطار برنامج عمل الدوحةالمفاوضات بشأن الز -1

، والذي واصل 2001نوفمبر13و 9انعقد هذا المؤتمر بمدینة الدوحة بقطر بین 

، وقد تمیز )1(دعمه لتطبیق اتفاقیات جولة األورجواي، وشهد حضور المنظمات غیر الحكومیة

یات المتحدة األمریكیة، االتحاد األوروبي، الوال(هذا المؤتمر بمحاولة األطراف التجاریة الكبرى 

فرض رؤیتهم الكاملة في مناقشة الموضوعات المطروحة، مما أدى إلى فشل هذه )الیابان

الجولة في إحراز أي تقدم في مجال تحریر التجارة العالمیة، وعدم اتخاذ أیة قرارات ملزمة 

غیر الحكومیة عقب لألعضاء، إضافة إلى حدوث مظاهرات صاخبة من طرف المنظمات

، لذا عقدت دول العالم آنذاك كل آمالها على أهمیة )منظمة700حوالي (انعقاد المؤتمر 

.)2(المؤتمر الوزاري الرابع الذي عقد في الدوحة إنجاح

وقد نجح مؤتمر الدوحة في تناول قضایا رئیسیة في النظام التجاري متعدد األطراف، 

"ي بـوجاءت مقرراته في إطار ما سم وفي مجال تحریر تجارة "برنامج عمل الدوحة:

المنتجات الزراعیة فقد تناول القضایا الرئیسیة الثالث لالتفاقیة الزراعیة، وظهر ذلك واضحا 

20من اإلعالن الوزاري لمؤتمر الدوحة، وهو ما یعكس روح المادة 14، 13في فقرتین هما 

ل زمني خاص بالمفاوضات التي تخص قضایا من االتفاقیة، وفي ظل المؤتمر تم تحدید جدو 

، وتم 2000الزراعة،وحسب هذا الجدول فإنه ینبغي أن تبدأ المفاوضات في جانفي من عام 

، وأن یقوم أعضاء 2003مارس 31تحدید موعد نهائي للتوصل إلى طرق للمفاوضات بنهایة 

لخامس في سبتمبر المنظمة بتقدیم مسودات جداول االلتزامات بحلول المؤتمر الوزاري ا

، كما تم أیضا تحدید موعد نهائي للمفاوضات بشأن الزراعة بحلول األول من جانفي 2003

وقد تم تشكیل –الحزمة الواحدة –في إطار ما سمي آنذاك بالصفقة المتكاملة أو 2005

، وقد كان دورها 2002لجنة للمفاوضات التجاریة في منظمة التجارة العالمیة وذلك في جانفي 

.164:، ص2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "العولمة واقتصاد السوق الحرة"ضیاء مجید الموسوي، -1
.60:، ص2002الخامس والخمسون، القاهرة، المجلد، العدد األول، للبنك األهلي المصرياالقتصادیةالنشرة -2
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یمتثل في وضع آلیات للتفاوض واإلشراف على المفاوضات، وذلك تحت وصایة المجلس 

العام للمنظمة، وتم أیضا تشكیل لجان للمفاوضات من بینها لجنة المفاوضات بشأن الزراعة 

، وتناولت المفاوضات )1(تي تباشر أعمالها من خالل اجتماعات أو جلسات خاصةوال

:الزراعیة الموضوعات التالیة

:للتجارةالمشوهتخفیض الدعم المحلي -

رغم اعتراف جولة األورجواي بأن السیاسات الزراعیة المحلیة یمكنها تشویه التجارة، 

إال أن الجانب السیاسي طغى على هذا الموضوع مما أدى إلى الحیلولة دون وضع ضوابط 

للسیاسات الشائعة التي تدهم المنتجین، وهي السیاسة البیئیة وسیاسة التخفیف من أثر 

إلقلیمي وبرامج التنمیة الریفیة، وعلیه فإن اتفاقیة الدعم المحلي تعج الكوارث وسیاسة الدعم ا

.)2(بالسیاسات التي یثار حولها جدل شدید 

إشارةوفي هذا اإلطار أبدى االتحاد األوروبي رفضه الشدید لتضمین اإلعالن الوزاري أي 

ء عدم تمكن الدول إلى إلغاء اإلعانات الزراعیة على نحو تدریجي، وهذا الرفض كان سببا ورا

أعضاء االتفاق من إطالق جولة جدیدة من مباحثات تحریر التجارة العالمیة، وصرح مفوض 

االتحاد األوروبي بأنه قد یقبل التخفیف في اإلعانات الزراعیة بشرط موافقة األطراف األخرى 

ا وعلى رأسه-على خفض المساعدات التي تقدمها للقطاع الزراعي والتي تشوه التجارة 

كما أكد الناطق األوروبي بأن االتحاد األوروبي لن یبرم أي تعهدات لرفع –الوالیات المتحدة 

.المساعدات الزراعیة قبل بدء المفاوضات المستقبلیة على هذه المسألة

وفي المقابل نجد أن الدول النامیة قد طرحت في برنامج الدوحة موضوعي األمن 

رى أن األمن الغذائي أي ما ینتج محلیا یوجه لالستهالك الغذائي والتنمیة الریفیة، حیث ت

التقدم المحرز في مفاوضات جولة الدوحة الخاصة بالزراعة واآلثار المتوقعة على النفاذ إلى "اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، -1

.23:، ص 2005، األمم المتحدة، نیویورك، "األسواق بالنسبة للصادرات الزراعیة العربیة
لعمل التدریبیة لبناء القدرات في مجاالت االنضمام والتفاوض بشأن االتفاقیات المتعلقة بتحریر حلقة ا"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -2

.39:، ص.2003، الخرطوم، )األولنكانو (دیسمبر 22–20مملكة البحرین –، المنامة "التجارة الزراعیة في إطار منظمة التجارة العالمیة
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المحلي أمر حیوي بالنسبة لهذه الدول كونها ال تستطیع أن تعتمد على استیراد الغذاء لسد 

.االحتیاجات وتحقیق االكتفاء الذاتي بسبب عدم توافرها على النقد األجنبي الالزم لذلك

لنامیة تنظر إلى العمالة في الریف على أنها أما بالنسبة للتنمیة الریفیة فإن الدول ا

تمتهن هذه الحرفة كمهنة تقلیدیة متوارثة في ظل غیاب أي مهنة بدیلة وهم بذلك یسعون إلى 

توفیر دخول تمكنهم من توفیر حاجیاتهم وال یمتهنون الزراعة باعتبارها بمثابة استثمار تجاري 

فسة أجنبیة فإنهم سیتعرضون إلى الخسارة، لذلك مربح، وبالتالي فإن المزارعین إذا واجهتهم منا

فإن حمایتهم أمر ضروري، وبالتالي على برنامج العمل تفهم هذه المشاكل وٕایجاد حلول 

.)1(لها

:تحدید دعم الصادرات-

من %36في هذا المجال نص االتفاق على تخفیض قیمة دعم الصادرات بنسبة 

إلى تخفیض باإلضافةسنوات، 6على مدى 1992-1991متوسط قیمة الدعم خالل الفترة 

، ویعتبر دعم )2(من متوسط كمیات الصادرات المدعمة%2كمیات الصادرات المدعمة بنسبة 

فاقیة، والتي یثار حولها الكثیر من الجدل، ذلك ألن التصدیر من الموضوعات الشائكة في االت

أوجبت علیهما االتفاقیة أن یلتزما بإجراء –الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد األوروبي 

تخفیضات تدریجیة على دعم الصادرات خالل مرحلة التنفیذ، وبناءا على ذلك فإنه لن یسمح 

درات أما أشكال الدعم القائمة بالفعل فال بد أال ألي دولة أن تقدم أشكاال جدیدة لدعم الصا

، وٕاذا انتقلنا إلى الحدیث عن هذا الموضوع في ظل 2000تتعدى مستوى اإللتزام القائم عام 

مفاوضات الدوحة، نجد أنه قد حدث ضغط كبیر من طرف الدول إللغاء دعم الصادرات 

ز، كما أن توسع االتحاد بصفة كلیة، ومعظم هذا الضغط یأت من طرف دول مجموعة كیرن

–164:،  ص ص2009–2008، اإلسكندریة، "العالمیة وتحریر التجارة الدولیة، الدار الجامعیةمنظمة التجارة "محمد صفوت قابل، -1

165.

، جامعة محمد خیضر، اإلنسانیة، مجلة العلوم "تحلیل اآلثار المتوقعة التفاقیة الزراعة على التجارة الزراعیة للجزائر"مولحسان آیات اهللا، -2

.45:، ص2012، 27/28:بسكرة، العدد
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، مما یجعله مضطرا إلى میزانیتها شدیدة على األوروبي في ضم أعضاء جدد إلیه یضع أعباءً 

إجراء تخفیضات كبیرة في مخصصات دعم الصادرات، ولعل أحد الطرق البدیلة هو عمل 

مجموعة ر للدول مرونة اختیاإلغاء انتقاء السلع التي یطبق علیها دعم الصادرات، حیث یكون 

، لكن مع خفض كبیر في المیزانیة المخصصة لذلك كما یالحظ محدودة من السلع لدعمها

أیضا أن االتحاد األوروبي یعبر عن تحفظه على استخدام معیارین لقیاس مدى تحقیق 

المطلب أن یكون (، وهما معیار الكمیة ومعیار القیمة المطلوبة لتحریر التجارةلتزاماتاال

، وقد یكون هناك )د إجراء تخفیض على دعم الصادراتن الحجم والقیمة عنمتمشیا مع كل م

.)1(في معادلة واحدةوسیلة لتطویر مقیاس یتضمن كال من الكمیة والقیمة

:النفاذ إلى األسواق-

التي نتجت عن جولة األورجواي الجمركیةالمتتبع للمفاوضات بشأن تخفیض التعریفة 

یجد أنها لم تحرز أي تقدم، وانقسم المفاوضون إلى فریقین، فریق بقیادة الوالیات المتحدة 

األمریكیة یطالب باستخدام صیغة یطلق علیها اسم الصیغة السویسریة لتخفیض التعریفة 

ریفات بحیث ال الجمركیة على السلع الزراعیة، ومضمونها أنه یتم إجراء خفض جذري للتع

سنوات، أما الفریق الثاني فهو بقیادة 05بعد مرور %25یتجاوز الحد األقصى للتعریفة 

التي أوروجواياالتحاد األوروبي، هذا الفریق یرى أنه من األرجح واألفضل استخدام صیغة 

على متوسط %36كانت مستخدمة في جولة األوروجواي، وتقضي بتخفیض التعریفة بنحو 

.)2(على األقل لكل منتج خاضع للرسوم %15یفة مع خفض التعر 

ومن أجل التقریب في وجهات النظر والمصالح بین الطرفین جاءت مسودة هاربنسون، 

على دفعات سنویة متساویة %60وتضمنت تلك المسودة أن یتم تخفیض الدعم الكلي بنسبة 

حلقة العمل التدریبیة لبناء القدرات في مجاالت االنضمام والتفاوض بشأن االتفاقیات المتعلقة بتحریر "المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،-1

.42–40:، مرجع سابق، ص ص"منظمة التجارة العالمیةإطارالتجارة الزراعیة في 
التقدم المحرز في مفاوضات جولة الدوحة الخاصة بالزراعة واآلثار المتوقعة على النفاذ إلى "اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، -2

.29–28:، مرجع سابق، ص ص"األسواق بالنسبة للصادرات الزراعیة العربیة
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سنوات في الدول 10ترة خالل ف%40سنوات في الدول المتقدمة، وبنسبة 5خالل فترة 

النامیة، وقد حدث انقسام جدید بین المتفاوضین حول هذه المسودة، ولم یتم التوصل إلى أي 

.)1(اتفاق جدید بین الدول النامیة والدول المتقدمة

وفیما یخص الحصص التعریفیة فقد طالب الجانب األمریكي بإلغاء التعریفات 

، وجاءت مقترحات قوبل بالرفض من طرف الیابانبه، إال أن طلمفروضة داخل الحصصال

عریفات مخفضة أو زیادة حجم الحصص، وجاءت مقـتـرحـاتباستبدال الحصص التعریفیة بت

وهي تلك التي تقل عن (هاربنسون بزیادة حجم أو قیمة الحصص التعریفیة النهائیة المفروضة 

.)2(ك المحلي لكل منتج في المائة من حجم االستهال10إلى )من حجم االستهالك10%

.2003لع الزراعیة في جولة كانكون التفاوض حول الس-2

انطلقت جولة جدیدة من مفاوضات المنظمة العالمیة للتجارة في مدینة كانكون 

وسط تنبؤات قویة بحدوث خالف 2003سبتمبر 14إلى 10المكسیكیة خالل الفترة من 

هذه الجولة إطالقلدعم الزراعي، والهدف من عمیق حول عدة قضایا أساسیة أهمها قضیة ا

، مع 2003–2001هو الوقوف على آخر التطورات التي تحققت في الفترة الممتدة ما بین 

محاولة الوصول إلى حلول وسط بشأن القضایا الشائكة بین الدول المتقدمة والنامیة في ظل 

.)3()2001الدوحة(ما یعرف بجولة التنمیة 

كانون بالفشل، ویعتبر الملف الزراعي من أهم أسباب فشله نظرا وقد مني مؤتمر 

الختالف الدول األعضاء في تحدید صیغة تخفیض التعریفات الجمركیة، وكذلك الدور الذي 

.)4(لعبته مجموعة العشرین والدول اإلفریقیة من خالل إثارتها لقضیة القطن

، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، "إلى منظمة التجارة العالمیةتحدیات الزراعة السوریة في إطار االنضمام "عدنان سلیمان، -1

.35:، ص2007، سوریا، )1(،العدد )29(سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة المجلد 

ار المتوقعة على النفاذ إلى التقدم المحرز في مفاوضات جولة الدوحة الخاصة بالزراعة واآلث"اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، -2

.30:المرجع السابق، ص، "األسواق بالنسبة للصادرات الزراعیة العربیة

.60-59:، ص ص2003، العدد الثالث، المجلد السادس والخمسون، القاهرة "للبنك األهلي المصرياالقتصادیةالنشرة "-3

.368:، ص2004، جامعة الجزائر، الجزائر، دكتوراه، رسالة "التجاري العالمي الجدیدالمنظمة العالمیة للتجارة والنظام "كمال بن موسى، -4
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.2004صفقة یولیو -3

تجاریة بعد فشل مؤتمر كانكون، تم التفاوض على في محاولة إلحیاء المفاوضات ال

ومبادئ عامة لحكم العملیة التفاوضیة، وهذا هو األساس الذي قام علیه ما یعرف إطاروضع 

بعد أقل من (2004بصفقة یولیو التي تمخضت عن اجتماع مجلس الشئون العامة في یولیو 

.)1()على فشل كانكون أشهر10

أیه اتفاقیات جدیدة، إذ تعتبر استئنافا للمفاوضات السابقة، لم تسفر هذه الجولة عن 

.وأنها لم تحقق أي تقدم ملموس وخاصة في مجال إلغاء الدعم وتخفیض الرسوم الجمركیة

.2005مفاوضات هونج كونج -4

، وكان هدفها التوصل إلى اتفاق بتنفیذ 2005بدأت محادثات هونج كونج في دیسمبر 

حة بمنح المزید من األهمیة لمطالب الدول الفقیرة الخاصة بالتجارة ما أوصت به جولة الدو 

.الدولیة، إضافة إلى التوصل التفاق یخص الملف الزراعي

وقد أحدث الملف الزراعي جدال كبیرا في هذه الجولة، إذ بدأت االجتماعات وسط 

حات جدیدة خالفات عمیقة بشأنه، إذ صدر عن المفوض األوروبي أنه سوف لن یقدم أي مقتر 

بشأن تحریر قطاع الزراعة العالمي خالل االجتماع، وذلك ردا على طلب الممثل التجاري 

األمریكي المتمثل في أن یقدم اإلتحاد األوروبي عرضا جدیدا حول الملف الزراعي، وفي 

المقابل قدم وزیر التجارة البرازیلي مقترحا یقضي فیه بأن یقدم االتحاد األوروبي عرضا أفضل 

یمكن أن تنجح دون ذلك ووجه تهمة للدول ول المنتجات الزراعیة، فدورة الدوحة الح

من مزارعي العالم في الدول النامیة من أجل مجموعة %70الصناعیة بأنها أهملت مصالح 

صغیرة في مجتمعاتهم، وقد عرض االتحاد األوروبي خفض الرسوم الجمركیة على الواردات 

.174:محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص-1
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معدال بذلك أول اقتراحا بخفض الرسوم بین %60إلى %35بین من المنتجات الزراعیة ما 

.)1(لكن ذلك لم یكن كافیا في نظر واشنطن وعدد من الدول النامیة%50و 20%

:2005تطور قضایا الزراعة في مؤتمر هونج كونغ 

:أسفرت المباحثات في اجتماع هونج كونغ حول قضایا الزراعة على ما یلي

:محليالدعم ال-أ

أن تكون هناك ثالثة نطاقات للتخفیضات في مجموع مقیاس "تم االتفاق في المؤتمر على 

الدعم الكلي النهائي المقید والتخفیض العام للدعم المحلي الذي یؤدي إلى تشویه التجارة، مع 

إجراء تخفیضات خطیة في النطاقات األعلى، وفي الحالتین تندرج البلدان األعضاء التي 

ین الثاني والثالث من حیث ارتفاع الدعم ضمن النطاق المتوسط، وتندرج جمیع تطبق المستوی

البلدان األعضاء األخرى بما في ذلك كل البلدان النامیة األعضاء ضمن النطاق األدنى 

وٕاضافة إلى ذلك فإن البلدان المتقدمة األعضاء والتي تندرج ضمن النطاقات الدنیا وتطبق 

یتعلق بمجموع مقیاس الدعم الكلي النهائي المربوط جهودا مستویات مرتفعة نسبیا فیما

، وتعفى البلدان النامیة األعضاء التي تلتزم "إضافیة من أجل تخفیض مقیاس الدعم الكلي

بمقیاس الدعم الكلي النهائي المربوط من إجراء أي تخفیضات في مستوى الحد األدنى 

لدعم الذي یؤدي إلى تشویه التجارة، وقد المسموح به للدعم، ومن إجراء تخفیضات عامة في ا

تضمن اإلعالن أیضا أن معاییر الصندوق األخضر سیعاد النظر فیها لضمان شمولها لبرامج 

.)2(البلدان النامیة األعضاء التي ال تتسبب في أكثر من الحد األدنى من تشویه التجارة 

:المنافسة في أسواق التصدیر-2

في مجال تنافسیة الصادرات، بحیث حدد التاریخ النهائي كان التقدم المحرز محدودا

، وكانت هناك بعض الوعود بالتحرك في )2010خالفا لطلب تحدیده بعام (2013لها بعام 

.180:محمد صفوت قابل، نفس المرجع سابق، ص-1
الراهنة في بیئة التجارة العالمیة واإلقلیمیة انعكاسات التطورات "منظمة األغذیة والزراعة، المؤتمر اإلقلیمي الثامن والعشرون للشرق األدنى، -2

.3-2:، ص ص2006مارس 16-12، صنعاء، الجمهوریة الیمنیة، "على األمن الغذائي والتنمیة الزراعیة في الشرق األدنى



الزراعة ومشكلة األمن الغذائي:الفصل األول

18

االلتزام، وهذا "تحقیق جزء كبیر بحلول النصف األول من فترة التنفیذ"وقت مبكر حتى یتسنى

وبي مشروط بالتخصصات المطلوبة التي یتعین سیلقى مهمة التنفیذ على عاتق االتحاد األور 

من أخرىشكال أعلى بلدان كأسترالیا مثال والوالیات المتحدة األمریكیة، وكندا أن توفرها بشأن 

.)1(المنافسة التصدیریة، كاإلئتمانات، والمعونة الغذائیة والكیانات التجاریة التابعة للدولة

:النفاذ إلى األسواق-3

في ظل هذا االجتماع الحظ وزراء الدول أعضاء منظمة التجارة العالمیة بصفة خاصة التقدم 

الذي تم تحقیقه فیما یتصل بمكافئ الرسوم الجمركیة بحسب القیمة واتفقوا على األخذ بأربعة 

بالحاجة إلى التوصل التفاق بشأن االعترافنطاقات لتخفیض التعریفات الجمركیة، مع 

بما في ذلك الحدود التي تطبق على البلدان النامیة األعضاء، وأدرك –سبة الحدود المنا

أعضاء التفاوض وجوب الوصول إلى اتفاق بشأن معاملة المنتجات الحساسة، وعلى مراعاة 

على إتاحة الفرصة االتفاقتدخل في ذلك، باإلضافة إلى ذلك فقد تم التيجمیع العناصر 

د عدد مناسب من بنود التعریفة الجمركیة، حیث أن المنتجات للبلدان النامیة كي تقوم بتحدی

الخاصة مسترشدة بالمؤشرات التي تستند إلى معاییر األمن الغذائي، واألمن المعیشي والتنمیة 

الریفیة، كما سیكون من حق البلدان النامیة األعضاء االستفادة من آلیة التدابیر الوقائیة 

والسعر، مع زیادة تحدید الترتیبات الدقیقة الالزمة الخاصة، على أساس كمیة الواردات

.)2(لذلك

:بالنسبة للملف الزراعي)2005(نغ نتائج مباحثات مؤتمر هونج كو 

على الرغم من أن هذا الملف یعد أهم الملفات التفاوضیة في هذه الجولة، إال أن 

إعدادلتوصل بعد إلى النتائج بشأنه كانت متواضعة بعد خمس سنوات من التفاوض، ولم یتم ا

النماذج  التفاوضیة، إذ نجد أن معادلة التخفیض الزالت بحاجة إلى أرقام حقیقة لتطبیقها، 

وجینیف، نیویورك، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة، األمم المتحدة، "التطورات والقضایا في برنامج عمل الدوحة"منى مشایخي وآخرون، -1

.85:، ص2006

.04:، مرجع سابق، صالمؤتمر اإلقلیمي الثامن والعشرون للشرق األدنىمنظمة األغذیة والزراعة، -2
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والموقف متشابه بالنسبة إلى الدعم المحلي، والنفاذ إلى األسواق، حیث تظهر الحاجة ماسة 

لوضع أرقام لنسب التخفیض، وفیما یتعلق بدعم الصادرات فإن األمر مختلف نوعا ما، حیث 

، 2013وبصورة فعلیة على إزالة الدعم التصدیري خالل تاریخ محدد بحلول عام االتفاقتم 

التطرق إلى الفترات الزمنیة ونسب التخفیض، بل تم ربط تاریخ إزالة الدعم، بمدى ولكن لم یتم 

التقدم في المسارات التفاوضیة األخرى في إطار التفاوض حول الدعم التصدیري، إال أنه ال 

یمكن إغفال ما تم التوصل إلیه بالنسبة إلى االتفاق على إزالة الدعم التصدیري للقطن كأحد 

.)1(2006ة للدول النامیة واألقل نموا وذلك في نهایة عام المكاسب الهام

وبناءا على الطرح السابق یمكن القول أن هذا المؤتمر لم یحرز تقدما جذریا في مجال 

المفاوضات الزراعیة، التي جرت سابقا في مؤتمر الدوحة، أو في صفقة تموز، وقد انتهج هذا 

ؤتمرات التي سبقته فقد جدد التأكید على ضرورة المؤتمر نفس السبیل الذي سارت علیه الم

، وبدال من االنتهاء من وضع طرائق 2004تحقیق أهداف مؤتمر الدوحة، وصفقة جویلیة 

.)2(جدیدة ومختلفة للمفاوضات فقد أعاد إعالن هونج كونغ العدید من نصوص صفقة تموز

.)2005(یا الزراعة بعد هونج كونغ تطور المفاوضات بشأن قضا-6

لقد طالب المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمیة والذي عقد في هونغ كونغ 

بالصین باستئناف مفاوضات جولة الدوحة، وعقد عقب المؤتمر أربعة اجتماعات رسمیة للجنة 

قدم المفاوضون 2006الثالث الذي عقد في ماي االجتماعالمفاوضات التجاریة، وفي 

ان مقترحاتهم، إال أن الهوة كانت سحیقة بینهم، مما أدى إلى تعلیق األوروبیون واألمریك

المفاوضات، وبعد ذلك جرت مداوالت غیر رسمیة كان أبرزها وأهمها ذلك االجتماع الذي 

دولة عضو في منظمة التجارة العالمیة على هامش المنتدى االقتصادي العالمي 26عقدته 

لمفاوضات التجاریة المجمدة، ولم یتم إحراز أي ، في محاولة لتحریك ا2007في مطلع عام 

، األمم "یة المتعددة األطراف على أجندة الدوحة للتنمیةالتقدم المحرز في المفاوضات التجار "واإلجتماعیة لغرب آسیا، االقتصادیةاللجنة -1

.15:، ص2007المتحدة، 

.37:عدنان سلیمان، مرجع سابق، ص-2
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تقدم في هذا الشأن، وخاصة البد وأن یكون هناك عرض أمریكي جدید بشأن تعویضات 

الزراعة، وعرض آخر جدید من طرف اإلتحاد األوروبي یخص الرسوم الزراعیة، وعرض 

.)1(برازیلي بشأن المنتجات الصناعیة والخدمات–جدید هندي 

انطلقت مفاوضات جنیف حول تحریر المبادالت التجاریة على 2008في جویلیة 

لم تصل البلدان المشاركة التفاق حول تخفیض الدعم إذالمستوى العالمي ودامت تسعة أیام، 

وقد .عین وحول تخفیض الرسوم الجمركیة على المنتجات الزراعیة والصناعیةر المقدم للمزا

أن التدابیر الوقائیة الخاصة كانت السبب الرئیسي في فشل اتفقت الدول المشاركة على

المفاوضات، وهذا ما عرقل التفاوض بشأن النزاعات حول المسائل األخرى خاصة تلك 

.)2(المتعلقة بالدعم المقدم للقطن

، خالل المؤتمر الوزاري السابع 2008وقد تم التشدید على تفعیل أجندة جویلیة 

عام االندونیسیةالمؤتمر التاسع الذي انعقد في مدینة بالي ، كما ركز)2009دیسمبر (

، على سرعة االنتهاء من تنفیذ الضوابط الزمنیة والكمیة والصیغ الجدیدة للدعم 2013

الزراعي التي أقرها مؤتمر هونغ كونغ وتضییق مفهوم الدعم األخضر، وتحویل المدفوعات 

مشوه للتجارة، وطالب المؤتمر بخفض كمیة غیر المباشرة لإلنتاج إلى الصندوق األصفر ال

-2003(إلى متوط الكمیة الفعلیة خالل الفترة 2013الصادرات المدعمة في نهایة عام 

.)3(التصدیريلالئتمان، ووضع حدود تقییدیة )2005

:تحریر تجارة المنتجات الزراعیة وعالقته باألمن الغذائي-

التجاریة هي أداة ناجعة لمكافحة الجوع وتوفیر یتبادر إلى أذهان الكثیرین بأن السیاسة 

الغذاء للسكان، لكن في بعض األحیان یصبح التخلص من القیود الحمائیة المكلفة أحد 

.188–187:محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص ص-1
، الدورة الخامسة والعشرون للجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتعاون "المسائل المتعلقة بأنشطة منظمة التجارة العالمیة"تقریر حول -2

.14:، ص ص 2009ماي 14-12، المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، )الكومسیك(والتجاري لمنظمة المؤتمر اإلسالمي االقتصادي
، مجلة "لعالمیة وأثرها المتوقع في الصادرات الزراعیة إلى الدول النامیةضوابط الدعم الزراعي في إطار منظمة التجارة ا"نیفین محمد طریح، -3

.67:، ص2014ربیع -66:بحوث اقتصادیة عربیة، العدد
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الخیارات الهامة لوضع الطعام على مائدة الفقراء، ویتوسع الجدل القائم حول العالقة بین 

ذائي في الدول النامیة ومنها العربیة سیاسات تحریر التجارة الدولیة من جهة وتحقیق األمن الغ

هل یمثل تحریر :من جهة أخرى بین متشائم ومتفائل، والسؤال الذي یمكن طرحه هنا

المنتجات الزراعیة تهدیدا لألمن الغذائي؟

أي بلد على تحریر تجارته الخارجیة سیؤدي إلى خفض أسعار الواردات في إقدامإن 

ر بلدان أخرى سیاستها التجاریة سیؤثر ذلك في أسعار السوق على حدود البلد، وعندما تحر 

.)1(الواردات وصادرات البلد األول على الحدود

على المستوى النظري یمكن رؤیة العالقة بین تحریر التجارة الدولیة واألمن الغذائي 

فبتوفر مجموعة معینة من الظروف األساسیة ولنأخذ -ستجابةاال–ضمن إطار اإلصالح 

القدرات الوظیفیة للسوق وخصائص العمل والهبات، فمن :على سبیل الحصر وهيثالثة منها

شأن تحریر التجارة الدولیة أن یغیر األسعار النسبیة، وٕالى المدى الذي تتغیر فیه األسعار 

واالستهالك من قبل األسر، اإلنتاجوبالتالي الحوافز فإن ذلك سیظهر استجابة على صعید 

.نتیجة األمن الغذائيوهذه االستجابة تحدد 

ففي حین یرى دعاة تحریر التجارة أن هذا التحریر لیس سوى أحد األسلحة في ترسانة 

محاربة الجوع له أهمیة من خالل توفیر طعام رخیص في البلدان التي تأخذ بالحمایة، وتعزیز 

ذا الرأي ، یرى منتقدي ه)2(االقتصاد العالمي والمساعدة في انتشال مالیین البشر من الفقر

بأنه ال یراعي بدرجة كافیة نقائص السوق، كما أنه غیر منصف في عالقات القوة التي تحكم 

عملیة التفاوض التجاري متعدد األطراف، فضال عن كونه یلحق الضرر باألمن الغذائي كون 

.6:ص، 2005، روما، "التجارة الزراعیة والفقر"منظمة األغذیة والزراعة، حالة األغذیة والزراعة -1
:، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، مجلد"للتجارة األكثر حریة أن تساعد في إطعام الفقراءكیف یمكن "جون ناش و دونالد میشل، -2

.34:، ص2005، مارس، 1:، العدد42
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، تحریر التجارة الدولیة ال یرجع بالنفع إال على كبار المزارعین الذین ینتجون بهدف التصدیر

.)1(في حین یهمش صغار المزارعین، ویخلق البطالة والفقر

وخالل المؤتمر الوزاري التجاري التاسع لمنظمة التجارة العالمیة الذي عقد في بالي في 

، شددت مجموعة الثالث والثالثین بقیادة الهند على االتفاق الحالي لمنظمة 2013دیسمبر 

المقدمة ضمن إطار المخزون اإلعاناتة قیود على التجارة العالمیة وأنه ال یجب أن یفرض أی

الحكومي ألغراض األمن الغذائي إلى صغار المزارعین بحجة أن هذا االتفاق ال یوفر للبلدان 

النامیة مساحة سیاساتیة كافیة ألغراض األمن الغذائي، في حین یمكن للدول المتقدمة 

.)2(األعضاء االستمرار في ممارسات تشویه التجارة بأقل القیود

:الثانيالمبحث 

مشكلة الغذاء وأسباب عدم تحقیق كثیر من الدول ألمنها الغذائي

على مدى العقود القلیلة الماضیة، حقق العالم تقدما ملحوظا في الحد من نقص 

، فقد انخفض عدد األشخاص )FAO(التغذیة، ووفقا لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة 

1980ملیون شخص في سنة 920ان النامیة من الذین یعانون من نقص التغذیة في البلد

، في حین أن نسبة السكان الذین یعیشون في ظل هذه 2001ملیونا في سنة 798إلى 

، بفضل النمو االقتصادي، باإلضافة %17إلى %28الظروف انخفض إلى حد كبیر، من 

.)3(التقدمإلى البرامج الموجهة للفقراء في بعض البلدان، والتي ساهمت إلى حد كبیر في

وتشیر أحدث تقدیرات منظمة األغذیة والزراعة، بأن عدد الجوعى في العالم في 

2014-2012ملیون شخص خالل الفترة 100تناقص مستمر، بحیث انخفض بأكثر من 

مالیین 209مالیین شخص، وانخفض بأقل من 805التي بلغ فیها عدد جیاع العالم حوالي 

.3:مرجع سابق، ص، "التجارة الزراعیة والفقر"منظمة األغذیة والزراعة، -1
.2:، ص2014، الدورة السبعون، روما، "المفاوضات الزراعیة لمنظمة التجارة العالمیةآخر المستجدات بشأن "منظمة األغذیة والزراعة،-2

3- Jaachim Von Broun and others, "New Risks and Opportunities for Food Security "Scenarion Analyses for
2015 and 2050", International Food Policy Research Institute, Washington, usa, Februqry 2005, p: 1.
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، ورغم هذه المؤشرات التي تعتبر ایجابیة فإن قرابة 1992-1990عما كان علیه في الفترة 

واحد من بین كل تسعة أشخاص في العالم ال یحصل على غذاء كاف یمكنه من عیش حیاة 

نشطة وصحیة، ویعیش أغلب سكان العالم الذین یعانون جوعا مزمنا في الدول النامیة إذ 

.)1(2014-2012ملیون شخص خالل الفترة 791قدروا بحوالي 

مفهوم األمن الغذائي :أوال

قرر المجتمع الدولي إبان الحرب العالمیة الثانیة تأسیس منظمة متخصصة لألمن 

Food(الغذائي العالمي سیمت  & Agriculture Organization( وتضمن دستور ،

تحسین مستویات التغذیة والمعیشة، :المنظمة السعي إلى تحقیق مجموعة أهداف أهمها

.ظروف سكان الریفتحسین

، انعقد على 1974-1972ثم تعرض العالم إلى أزمة غذاء عالمیة، خالل الفترة 

، وركز على أولویة األمن الغذائي العالمي من 1974مؤتمر الغذاء العالمي في عام أثرها

تم توسیع مفهوم األمن الغذائي لیشمل مفهوم 1983، وفي عام اإلنتاجخالل زیادة واستقرار 

1992قدرة على الحصول على الغذاء باإلضافة إلى مفهومي التوفر واالستقرار، وفي عام ال

عقد المؤتمر العالمي حول التغذیة وأضاف مفهوما جدیدا لألمن الغذائي وهو كفاءة استخدام 

في غذاء مناسب ضمن حقوق اإلنسان التي أقرها المجتمع اإلنسانحق وأصبحالغذاء، 

.)2(الدولي

لك الحین أصبح المفهوم المتفق علیه عالمیا لألمن الغذائي یدور حول المفهوم ومنذ ذ

:وهو كالتالي)الفاو(الذي استقرت علیه منظمة األغذیة والزراعة 

:، ص2014، روما، "تعزیز البیئة التمكینیة لتحقیق األمن الغذائي والتغذیة–حالة انعدام األمن الغذائي في العالم "منظمة األغذیة والزراعة، -1

8.
، "ى دول منظمة األوبك وبعض الدول النامیةأثر الطاقة الحیویة كبدیل للنفط على األمن الغذائي العالمي بالتطبیق عل"فاطمة أحمد محمد، -2

.98:، ص2013رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 
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یتحقق األمن الغذائي عندما یكون كل األفراد في كل األوقات لهم القدرة على الحصول على "

لتلبیة احتیاجاتهم وفق تفضیالتهم، من أجل قدر كاف وآمن وذي قیمة غذائیة من الطعام 

.)1("حیاة تتسم بالصحة والنشاط

المحاور الرئیسیة لمفهوم األمن الغذائي:ثانیا

من حیث الكم والنوع، تأخذ الدولة بعین ، )Availability(كفایة اإلمدادات الغذائیة -1

محلیا أو خارجیا،خاصة في االعتبار كیفیة توفیر حاجة السكان من الغذاء سواءا كان ذلك 

.ظل الزیادة العالمیة في معدالت النمو السكاني

، تعتبر من المحاور الهامة في )Accessibility(القدرة على الحصول على األغذیة -2

تحقیق األمن الغذائي، ألنه حتى إذا توافرت كمیات كافیة من األغذیة فإن أفراد المجتمع 

.)2(ذه األغذیة من الناحیة المادیة واالقتصادیةیحتاجون إلى فرص للحصول على ه

یتمثل في االعتبارات المتعلقة بالنوعیة والمواصفات التي تضمن ):Safty(األمان -3

.سالمة الغذاء

كفایة (یتمثل في االستدامة والتوصل لألبعاد الثالثة السابقة ):Stability(االستقرار -4

عبر مختلف الفترات الزمنیة دون )الحصول األغذیة، األماناإلمدادات الغذائیة، القدرة على 

التعرض للتقلبات أو األزمات، وذلك وفق ما یتبع من السیاسات والبرامج والتدابیر ذات 

.)3(العالقة

، جامعة الدول العربیة، ورشة العمل التدریبیة "الجهود الدولیة لحل أزمة الغذاء في العالم، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة"عطیة الهندي، -1

.7/8/2008-3القومیة، 

http://www.napcsyr.org/dwnld-files/workshops/awad/effores_elhindi.
، 2006، الخرطوم "دراسة سیاسات ونظم توزیع الغذاء في الوطن العربي وانعكاساتها على األمن الغذائي"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -2

.26:ص
بدون ، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الخرطوم،"اإلتاحة والقدرة على الحصول على الغذاءاألمن الغذائي من منظور "وحید علي مجاهد، -3

.29:صسنة نشر،
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توصیف األزمة الغذائیة:ثالثا

):1(أهم مظاهر األزمة/أ

ارتفاع كبیر ومستمر في أسعار السلع الغذائیة الرئیسیة في السنوات األخیرة، مع التراجع -1

.المستمر في حجم المخزون العالمي من السلع الغذائیة في السنوات األخیرة

انتشار أشكال متعددة من موجات الغضب واالضطرابات التي تهدد االستقرار في دول -2

.اءعدیدة بسبب مشكالت نقص الغذ

:أهم أسباب األزمة/ب

استنزاف للمخزونات الغذائیة وارتفاعات ضخمة لألسعار، خاصة أسعار المحاصیل -1

(األساسیة مثل منذ %40، حیث ارتفعت أسعارها بأكثر من )القمح واألرز و فول الصویا:

.)2(2007مطلع عام 

على ارتفاع تكلفة النقل ارتفاع أسعار النفط، حیث ال تقتصر آثار ارتفاع أسعار النفط -2

والوقود فقط بل تمتد أیضا إلى ارتفاع تكلفة المواد البتروكیماویة الداخلة في عملیة الزراعة 

%.70كاألسمدة والتي ارتفعت أسعارها بحوالي 

تزاید الطلب على الحبوب في بعض الدول خاصة الدول اآلسیویة التي عرفت معدالت -3

.)3(حدوث تغیر هیكلي في الطلبنمو اقتصادي سریعة، مما إلى 

استخدام المنتجات الزراعیة في صناعة الوقود الحیوي إنالوقود الحیوي، إنتاجزیادة -4

، )4(أدى إلى زیادة الطلب علیها من جهة وٕالى انخفاض المعروض منها لالستهالك الغذائي

.99:فاطمة أحمد محمد، مرجع سابق، ص-1
واالستثمار والسلع في ضمان دور السیاسات األساسیة للتجارة –معالجة األزمة الغذائیة العالمیة "مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة، -2

.5:، ص2008، األمم المتحدة، نیویورك وجنیف "األمن الغذائي المستدام والتخفیف من وطأة الفقر
، "استجابة الصندوق للزیادات في أسعار األغذیة–تمكین السكان الریفیین الفقراء من التغلب على الفقر "الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، -3

.3:، ص2008جویلیة 9-8شاورات الخاصة بالتجدید الثامن لموارد الصندوق، الدورة الثالثة، روما، هیئة الم
بالمحاصیل الغذائیة للبشر منها بعض أنواع اإلضرارجدیر باإلشارة أن هناك مصادر أخرى یمكن استخدامها النتاج الوقود الحیوي بدون -4

.ناهیك عن المخلفات البشریة والحیوانیة والزراعیة،)الجوجوبا(الطحالب والنباتات الصحراویة 
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إنتاجشنة إلى ملیون طن من القمح والحبوب الخ93حیث تشیر التقدیرات بأنه تم تحویل 

.2007)1(الحیوي سنة لاإلیثانو 

تغیر المناخ، الجفاف الذي ضرب استرالیا ودرجات الحرارة المرتفعة في أوروبا -5

تغیر المناخ یمثل كارثة متزایدة أصبح، وقد )2(واألعاصیر في عدة مناطق أخرىوالفیضانات

المواد الغذائیة واألمن باإلضافة ذات أبعاد اقتصادیة وصحیة وأبعاد تتعلق بالسالمة وٕانتاج 

.)3(إلى أبعاد أخرى

المضاربة، والقیود على الصادرات في قطاع السلع الغذائیة، بحیث أن قیام المؤسسات -6

المالیة بتعویض خسائر األسهم وخسائر أزمة الرهن العقاري عن طریق المضاربة أدت إلى 

.رفع األسعار في القطاع الزراعي

اریة المتعددة األطراف وعلى رأسها الدعم الزراعي الذي تقدمه الدول المتقدمة القواعد التج-7

لمزارعیها، بحیث یتم تصدیر المنتجات المدعمة إلى أسواق الدول النامیة فیتم إغراقها مما 

المحلي لهذه الدول خاصة وأن معظمها ینتهج برامج التكیف اإلنتاجیؤثر سلبا على 

.)4(الهیكلي

تراجع الدوالر األمریكي أمام مجموعة واسعة من العمالت، فقد تراجع هذا األخیر مقابل -8

، بنحو )، الیورو، والین الیابانياإلسترلینيالجنیه (العمالت لحقوق السحب الخاصة األخرى 

وطالما أن المعامالت التجاریة للسلع تتم بالدوالر األمریكي، .2002منذ بدایة عام 30%

األسعار ستكون أقل بكثیر في حدتها إذا ما قیست بعملة أخرى، وكمثال على ذلك، فارتفاع

إذا ما قیست %25نجد أن الزیادة في األسعار االسمیة للمواد الغذائیة األساسیة تقل بنحو 

أثر صناعة الوقود الحیوي على اسعار المواد الغذائیة، الملتقى الدولي السادس حول اشكالیة األمن الغذائي "بودخدوخ كریم و حناش الیاس، -1

.14-13:، ص ص2011دیسمبر 8-7، جامعة سكیكدة، "في العالم العربي
.99:محمد، مرجع سابق، صفاطمة أحمد-2

.21:، ص2009، "علوم وتطورات جدیدة في بیئتنا المتغیرة"برنامج األمم المتحدة للبیئة، الكتاب السنوي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة،-3
.16:، مرجع سابق، ص"معالجة األزمة الغذائیة العالمیة"مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة،-4
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بالیورو، وتتساوى تقریبا في حالة قیاسها بالجنیه البریطاني أو الین الیاباني، وعلیه فإن 

.لدوالر األمریكي هو أحد أسباب األزمة الغذائیةانخفاض قیمة ا

النمو القوي في الطلب وخاصة في كل من الصین والهند، فعدد هاتین الدولتین یزید عن -9

ملیار نسمة، فضال عن ارتفاع مداخیل شریحة كبیرة من السكان، مما أتاح ارتفاع الطلب 2

بر تغیر أنماط االستهالك في الصین والهند العالمي على الغذاء والموارد األخرى، وبالتالي یعت

.من أهم أسباب أزمة الغذاء العالمیة، وخاصة النمو السریع في استهالك اللحوم والخضار

كما ساهم الطلب المتزاید على النفط من قبل الصین في ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي یعتبر 

.)1(الطلب الصیني من المتغیرات التفسیریة الهامة

:أهم الجهود المبذولة لمواجهة أزمة الغذاء العالمیة/ب

:هناك مجموعة من الجهود والمقترحات یمكن حصر أهمها في اآلتي

حلول لها إیجادالتعمق في البحث عن األسباب المؤدیة لحدوث هذه األزمة ومحاولة -1

ت المیاه عن طریق عقد مزید من المؤتمرات، وٕاجراء األبحاث العلمیة التي تناقش مشكال

والطاقة، عبر توجیه الدراسات واألبحاث العلمیة نحو إیجاد الحلول لمشكالت ندرة الموارد 

المائیة، ألن المیاه هي أساس ما یعرف بالزراعة المستدامة، واالهتمام بوضع لجان في 

الغرف التجاریة المختصة في المیاه على غرار اللجان الزراعیة حتى تتمكن من اإلطالع 

ضاع المیاه، وتوجیه القطاع الزراعي إلى أخذ مبدأ الزراعة المستدامة كأساس ألي على أو 

.)2(مشروع زراعي

، رسالة دكتوراه، "دراسة اقتصادیة لواقع ومستقبل أزمة الغذاء العالمیة على التجارة الخارجیة الزراعیة المصریة"محمد عبد القادر محمد، -1

.106-94:، ص ص2013جامعة عین شمس، كلیة الزراعة، جمهوریة مصر العربیة، 
:ص، ، بدون سنة نشر"زمات األمنیة العربیة، مركز الخلیج للدراسات اإلستراتیجیةأزمة الغذاء بند جدید في قائمة األ "أمل عبد اللطیف أحمد، -2

10.
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اتخاذ مزید من التدابیر لضمان الحصول على إمدادات الغذاء وٕایصالها بأقل -2

التكالیف، كما یمكن تنفیذ تلك التدابیر من خالل دعم الحكومات في سیاسات وممارسات 

استیراد األغذیة ویمكن للبلدان النامیة التي تعاني من حاالت نقص في األغذیة األساسیة 

(مثل ي تستهلك على نطاق واسع ولكنها ال تزرع محلیا أو بالكمیات الت)األرز، القمح:

الكافیة ویتعین استیرادها بأسعار مرتفعة أن تنظر في اتخاذ اإلجراءات لخفض تكالیف 

.)1(معامالت استیراد األغذیة وذلك بجلبها مباشرة من البلدان المنتجة 

تساعد في تحفیز هذا الجهد تتبوأ منظومة األمم المتحدة موقعا فریدا یمكنها من أن -3

العالمي وتنسیقه، وبإمكانها أیضا أن تساند البلدان النامیة في التصدي آلثار ارتفاع األسعار 

على أمنها الغذائي، بمساعدتها على اغتنام الفرص التي تتیحها زیادة الطلب كي توسع حجم 

.)2(زراعتها وتكافح الفقر الریفي وتشجع التنمیة المستدامة

سین استخدام الغذاء من خالل إحداث التكامل بین سیاسات التنمیة واألمن الغذائي تح-4

ولون مع عملیات التنمیة الریفیة ككل، فبتضافر مجهودات كل الهیئات ئالتي یضعها المس

والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة یمكن عمل خطط شاملة تمكن من القضاء على الجوع 

.ذیة في أغلب دول العالم وخاصة النامیة منها، وارتفاع أسعار األغ)3(والفقر

في العاصمة اإلیطالیة روما خالل عام قمة )FAO(عقدت منظمة األغذیة والزراعة -5

دولة عضو في األمم المتحدة، استمرت 193لمناقشة أزمة الغذاء العالمیة بمشاركة 2008

المعونة والتجارة والتكنولوجیا :القمة ثالثة أیام وبحث المشاركون فیها موضوعات منها

دور السیاسات األساسیة للتجارة واالستثمار والسلع في ضمان األمن الغذائي :معالجة األزمة الغذائیة العالمیة"مؤتمر األمم المتحدة، -1

.23:، ص2008نیویورك وجنیف، ، األمم المتحدة،"المستدام والتخفیف من وطأة الفقر
الصندوق للزیادات في أسعار األغذیة، استجابة، "تمكین السكان الریفیین الفقراء من التغلب على الفقر"الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، -2

.8:، ص2008جویلیة 9-8الدورة الثالثة، روما، -هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید الثامن لموارد الصندوق
:، المؤتمر الدولي لجامعة الزقازیق تحت عنوان"رؤیة مستقبلیة للمجتمع المصري:األمن الغذائي قضیة أمن قومي"مهدي محمد القصاص، -3

.13:، جامعة المنصورة، مصر، ص2009أفریل 5-4العلوم االجتماعیة وصورة مستقبل المجتمع، 
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"عن المؤتمر والذي الالزمة لتحسین المحاصیل الزراعیة، ونص اإلعالن النهائي الصادر

أكد مجددا على دور الزراعة واألمن الغذائي كأولویتین في عالم التنمیة وعنصرین رئیسیین 

، ویأت هذا اإلعالن عقب ثالث عقود من "مطروحین على جدول األعمال السیاسي الدولي

1980عام %17الزمن على األقل من تضائل المعونات الرسمیة لقطاع الزراعة مما یبلغ 

.)1(2006عام %3إلى 

اإلفادة من توظیف الطاقة النوویة ومصادر الطاقة المتجددة بقصد مواجهة الطلب -6

المتزاید على الطاقة بدال من االتجاه لتعویض النقص عن طریق استخدام المحاصیل 

.)2(الزراعیة في تصنیع الوقود الحیوي

عن 2008میة الزراعیة في أفریل على المدى القصیر أعلن الصندوق الدولي للتن-7

ملیون دوالر أمریكي من القروض والمنح 200استعداده إلعادة تخصیص ما یصل إلى 

الموجودة أصال من أجل تقدیم دعم فوري لإلنتاج الزراعي في العالم النامي، في مواجهة 

راء من ارتفاع أسعار األغذیة وانخفاض مخزوناتها، وستمكن هذه األموال المزارعین الفق

البذور واألسمدة لمساعدتهم في االستعداد للموسم :الحصول على المدخالت األساسیة مثل

الزراعي المقبل، ولوضع أساس لتحقیق زیادات مستمرة في اإلنتاج في المواسم الالحقة 

وتعتبر المساعدة من خالل هذه األموال مختلفة عن اإلغاثة في حاالت الطوارئ، والمعونة 

وشبكات األمان االجتماعي، ولكن یمكنها أن تصاحب وتستكمل التدابیر التي الغذائیة، 

.یتخذها الشركاء اآلخرون في حالة الطوارئ

یتفق الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة مع المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم -8

مال في العقود البد من معالجة ما لحق بالزراعة في البلدان النامیة من إه"المتحد في أنه 

األخیرة، ومن القیام بزیادة كبیرة في المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المقدمة للزراعة بغیة تحقیق 

.21:أسامة بدیر، مرجع سابق، ص-1
.10:اللطیف أحمد، مرجع سابق، صأمل عبد -2
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، ویتمشى ذلك بوضوح مع اإلطار "نمو كبیر في اإلنتاجیة والدخل الصافي لصغار المزارعین

.)1(لحالیةاإلستراتیجي للصندوق واستجابته المتوسطة والطویلة األجل لألزمة الغذائیة ا

تكاتفت مجموعة من األسباب التي دعت الرغبة الدولیة في االستمرار في النقاش -9

:الجاد لمواجهة األزمة الغذائیة، ومن أهم تلك األسباب ما یلي

.)2(االرتفاع الكبیر في أسعار معظم المنتجات الزراعیة-

ارتفاعا كبیرا نظرا لالنفتاح التجاري وبالنسبة للدول العربیة فقد شهدت األسعار المحلیة -

واالرتباط في استیراد العدید من السلع ومستلزمات اإلنتاج باألسعار العالمیة، واالعتماد على 

لتوفیر األمن الغذائي وزیادة الواردات فیها لتلبیة الطلب ةبعض السلع المستوردة كسلٍع أساسی

.الخارجي

ان توفیقي تم من خالله التأكید على متابعة تنفیذ وفي نهایة المؤتمر تم التوصل إلى بی

وعدم استخدام الغذاء للضغط السیاسي 1996التزامات مؤتمر القمة العالمي المنعقد في عام 

واالقتصادي، االلتزام بمساعدة البلدان النامیة لترسیخ األمن الغذائي، تقدیم الدعم الفوري 

.)3(عیةلإلنتاج الزراعي والتجارة بالمنتجات الزرا

.11:، مرجع سابق، ص"تمكین السكان الریفیین الفقراء من التغلب على الفقر"الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، -1
%189والذرة %226والصلب %2,9القمح الطري :ألهم السلع على النحو التالي2008-2007بلغ الرقم القیاسي لألسعار فوب بین عامي -2

وزادت عن هذه النسب بالنسبة للحبوب الزیتیة %160وطحین فول الصویا %161والموز %135ولحوم األبقار %123والسكر %163واألرز 

.والزیوت النباتیة

3
.104-103:فاطمة أحمد محمد، مرجع سابق، ص ص-
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:المبحث الثالث

تحویل المنتجات الزراعیة إلى وقود حیوي وتأثیره على األمن الغذائي

الوقود الحیوي من السلع الزراعیة األساسیة بسرعة خالل السنوات إنتاجلقد ازداد 

األخیرة، وهذا یرجع إلى ارتفاع أسعار النفط ومشاكل التلوث البیئي وتزاید االنبعاث الحراري، 

باإلضافة إلى سیاسات الدعم التي تنتهجها الدول المتقدمة تجاه مزارعیها عن طریق زیادة 

.نتجونهاالطلب على المحاصیل التي ی

"بأن-مخترع محرك دیزل–"رودلف دیزل"صرح األلماني 1912في عام  استخدام :

زیوت الخضروات في تشغیل المحركات یبدو شیًئا غیر مألوف في هذه األیام، إال أن هذه 

، كانت هذه "الزیوت ستصبح ذات یوم في مثل أهمیة منتجات ومشتقات البترول والفحم

حظ في وقتنا الحالي تحقق هذه التوقعات، لتصبح الزیوت النباتیة في توقعاته آنذاك ویال

أهمیة مشتقات البترول، رغم عدم احتوائها ألي مشتقات بترولیة، ویمكن استخدامها بمفردها 

.أو بخلطها مع البنزین، وهي زیوت طبیعیة وغیر سامة وخالیة من الكبریت

اإلیثانول والدیزل الحیوي، ففیما یخص إلنتاجویتم استخدام محاصیل مختلفة 

قصب السكر، الكسافا، األرز، وبنجر (اإلیثانول یتم انتاجه من محاصیل أكثرها شیوعا 

بذور اللفت، فول (، أما بالنسبة للدیزل الحیوي فینتج من مواد وسیطة لعل أهمها )السكر

).الصویا، النخیل وجوز الهند والخروع

العالمي على هذه المنتجات إلى ارتفاع أسعارها مما تسبب في لقد أدى زیادة الطلب 

ارتفاع فاتورة واردات الدول المستوردة للغذاء وزیادة العجز في موازین مدفوعاتها، مما أثر 

.سلبا على برامج وخطط التنمیة فیها

نشأة وتاریخ استخدام أنواع الوقود الحیوي:أوال

منذ القدم، ولو في أبسط أشكاله، -قود الحیويالو –الطاقة الحیویة اإلنسانعرف 

خاصة لدى سكان األریاف الذین یعتمدون علیه في الطهي، التسخین واإلضاءة بحرق 
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من %95الحطب والمخلفات العضویة، إذ ال یزال الوقود الحیوي التقلیدي یساهم بحوالي 

ملیار 2,4لنحو أي أنها تعتبر مصدر طاقةاحتیاجات الطاقة في دول العالم النامي،

واستعمل الوقود الحیوي السائل منذ ظهر صناعات السیارات، وقد صمم محرك ، )1(شخص

محركه للعمل بزیت الفول السوداني، وصمم األمریكي "رودلف دیزل"االحتراق األلماني 

-1903وهي السیارة التي أنتجت خالل الفترة "تي"نموذج سیارته األصلي نوع "هنري فورد"

للعمل كلیا باإلیثانول، وبعد اكتشاف النفط الرخیص واستخراجه في والیة بنسلفانیا 1962

من اإلنسانلیصبح قادرا على تلبیة حاجات )2(1859بالوالیات المتحدة األمریكیة عام 

.)3(مختلف مصادر الطاقة

، بینما كانت الوالیات المتحدة األمریكیة تعاني من تبعات خطر 1974وخالل سنة 

تدفق النفط الذي فرضته دول منظمة األوبك على النفط، أقدم الكونغرس آنذاك على إصدار 

بعض التشریعات للترویج لإلیثانول المصنوع من الذرة كوقود بدیل، وقد أعطى االستغناء 

بعینات وثمانینات القرن الماضي دفعة إضافیة لصناعة التدریجي عن الرصاص في س

.والدعمةالضریبیاإلعفاءاتاإلیثانول، وساعدت في هذا المجال سلسلة من 

Archerوقد عملت شركة  Daniels Midland على خلق الستیناتمنذ أواخر ،

الل سنة قیمة السلع السائبة بتحویلها إلى منتجات منعة یمكنها فرض أسعار عالیة، وخ

ملیون غالون إیثانول سنویا، بحیث استطاعت هذه الشركة 175وصل انتاج الشركة 1980

.)4(كأكبر منتج لإلیثانول2006أن تحتل الصدارة في الوالیات المتحدة األمریكیة خالل عام 

أدى ذلك إلى اهتمام متزاید بالوقود 1979و سنة 1973ومع حدوث أزمتي النفط سنة 

، شباط 432:، مجلة المستقبل العربي، عدد"في دول حوض النیلصناعة الوقود الحیوي وأسعار المواد الغذائیة "نهلة أحمد أبو العز، -1

.63:، ص2015
المجلس الوطني للثقافة (،ترجمة عدنان عباس عليبل،التدابیر الضروریة لمواجهة المستق–نهایة عصر البترول "، كولن كوبسیل وآخرون-2

.40:، ص2004والفنون واآلداب، الكویت، سبتمبر 
.3:، ص1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "محاضرات في االقتصاد البترولي"ري، محمد أحمد الدو -3
، المؤتمر الرابع حول التقنیات الحدیثة في الزراعة، كلیة الزراعة، "الوقود الحیوي وتحدیات الزراعة والغذاء والطاقة"محمد عصام الیماني، -4

.898:، ص2009الجامعة األردنیة، عمان، األردن، 



الزراعة ومشكلة األمن الغذائي:الفصل األول

33

إلى انخفاض 1986من قبل الحكومات واألكادیمیین، كما أدت األزمة العكسیة سنة الحیوي 

.أسعار النفط وانخفاض االهتمام بالوقود الحیوي

، وتزاید 2000لكن مع سلوك أسعار النفط اتجاها تصاعدیا منذ منتصف سنة 

، فضال )المارتفاع درجة حرارة الع(المخاوف بشأن ما یعرف بإشعاعات الصوبة الزجاجیة 

عن عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط، فقد دفعت تلك األسباب آنذاك لالهتمام مجددا 

.)1(بالوقود الحیوي

دالرا للبرمیل في منتصف 40وتزاید هذا االهتمام بحدة منذ أن بلغت أسعار النفط 

الجدوى بدأت، حیث 2010دوالر منذ عام 100، لیقفز إلى أكثر من 2004سنة 

.)2(من بعض اآلبار في التزاید مع تصاعد أسعارهإنتاجهاالقتصادیة في 

مفهوم الوقود الحیوي وأنواعه:ثانیا

:مفهوم الوقود الحیوي-1

یمكن تعریف الوقود الحیوي على أنه الوقود المستخرج من الكتلة الحیویة سواًءا للنقل 

تجات الزراعیة والحرجیة، أو من النفایات أو ألغراض الحرق، ویمكن أن ینتج من المن

وهو أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة على خالف غیرها من ،)3(والمخلفات الصناعیة

.)4(الموارد الطبیعیة مثل النفط والفحم الحجري وكافة أنواع الوقود األحفوري والوقود النووي

المواد والمحاصیل الوسیطة وهناك طرق عدیدة إلنتاج الوقود الحیوي تختلف باختالف

من تحلل أو تخمیر كیمیائي، إذ أنه من الممكن ان یكون مشتقا إلنتاجهأو العملیات الالزمة 

وغیرها، ...من المنتجات الزراعیة أو النفایات أو من مخلفات المدن ومخلفات الصناعة

.، طرابلس، لیبیا2007، دراسة من إعداد فریق من خبراء الشركة الوطنیة العامة للمطاحن واألعالف اللیبیة، مارس "الوقود الحیوي"-1

http://matahan.com/online/usere/pdf/Biofuel.pdf
.63:فاطمة أحمد محمد، مرجع سابق، ص-2

3- Annie Du Fey, Biofuels Production, Trade and Sustainable Development: Emerging Issues,
Environmentabl Economics Programme/Sustainable Markets Group, UK, London, 2006, p: 3.

األردنیة ، المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي، المملكة "اآلفاق والمخاطر والفرص:الوقود الحیوي"موسى الفیاض وعبیر أبو مازن، -4

.1:، ص2009الھاشمیة، 
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في مخلفات وعموما یأخذ الوقود الحیوي عدة أشكال لعل أهمها ثالثة، إما صلب ویتمثل

النباتات كافة، أو سائل مثل اإلیثانول والدیزل والزیوت النباتیة، أو غازي ویتمثل في غاز 

.)1(المیثان المستخرج من تحلل النباتات والمخلفات وروث الحیوانات

:أنواع الوقود الحیوي-2

صنیفه كا سبقت اإلشارة أثناء تناول مفهوم الوقود الحیوي ومشتقاته، فقد یكون ت

أو ثانوي )غیر مصنع(أوليحسب المصدر والنوع، وقد یكون صلبا، أو سائال، وقد یكون 

).مصنع(

:وقود أولي وثانوي2-1

مثل خشب الوقود والرقائق والكریات الخشبیة، وفي هذا النوع :وقود حیوي أولي2-1-1

أي تغییرات علیها وهذا إدخالمن الوقود تستخدم المادة العضویة بشكلها الطبیعي، دون 

.الوقود ُیحرق مباشرة، ویستخدم عادة في الطهي والتدفئة أو الكهرباء

ویأخذ أحد شكلین إما صلب أو سائل، أما الصلب مثل :وقود حیوي ثانوي2-1-2

الفحم النباتي، أو على شكل سائل مثل اإلیثانول وزیت الدیزل الحیوي والنفط الحیوي، أو على 

مثل الغاز الحیوي والغاز التركیبي، والهیدروجین، ومن الممكن استخدامه على شكل غازي

.)2(نطاق واسع من التطبیقات، مثل النقل والعملیات الصناعیة ذات درجات الحرارة العالیة

:اإلیثانول2-2

ُیصنع اإلیثانول من قصب السكر والذرة والقمح والشمندر ویستعمل كوقود لوسائل النقل 

اإلیثانول من قصب إنتاجفي الوقت الحاضر، وتعتبر البرازیل الدولة األولى عالمیا في 

السكر، تلیها الوالیات المتحدة األمریكیة التي تستخلصه من الذرة، وبالرغم من أن المنتج واحد 

1-IEA, International Energy Agency, "Energy Essentials Biofuel Production",2007, pp: 1-2.
Avaible at: www.iea.org/techno/issentials2.pdf

.11:، ص2008، حالة األغذیة والزراعة، "االفاق والمخاطر والفرص:الوقود الحیوي"منظمة األغذیة والزراعة، -2
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واالستعمال واآلثار اإلنتاج أن هناك فروقات في طرق التصنیع وتباین في اقتصادیات إال

.البیئیة واالجتماعیة

اإلیثانول والتي تقدر بحوالي إلنتاجویستعمل في البرازیل نصف كمیات قصب السكر 

بلیون لتر وهو ما یمثل 22,5أنتجت نحو 2012، وخالل سنة )1(من المنتوج العالمي10%

العالمي، وتسعى البرازیل لتزوید السوق المحلیة بالسكر والحفاظ اإلنتاجمن %29حوالي 

على حصتها الحالیة من السكر واإلیثانول الحیوي في السوق العالمیة من العرض لحوالي 

من أسطول المركبات وتورید الكمیات المطلوبة التي حددتها الوالیات المتحدة األمریكیة 50%

أثبت منتجي اإلیثانول األمریكیین أن 2014وخالل عام .)2(2020لمتجدد عام من الوقود ا

سجالت صناعة اإلیثانول غیر مطابقة للواقع وال بد أن تلغى رًدا على االستخدام المحلي غیر 

29المسبوق من جهة وارتفاع الطلب العالمي من جهة أخرى، كما أن مصانع اإلیثانول في 

، وهذا یفوق 2014ملیار غالون من اإلیثانول عام 14,3خروج والیة قیدت في السجالت 

وبعد الظروف .ملیار غالون13,9:والمقدر بـ2011الرقم القیاسي المنصوص علیه في عام 

بوفرة 2014، یتمتع منتجو اإلیثانول خالل سنة 2013و 2012المناخیة القاسیة لسنتي 

أدت إلى انخفاض أسعاره مع ظهور عمالء إنتاجهالحبوب وبأسعار معتدلة، كما أن زیادة 

اإلیثانول من إنتاججدد في السوق العالمیة، واألكثر من ذلك وألول مرة بدأت مرافق 

وربحیة في تاریخ وٕاثارةواحدة من السنوات األكثر نجاحا 2014السلیولوز، مما جعل سنة 

.)3(صناعة اإلیثانول

.898:محمد عصام الیماني، مرجع سابق، ص-1
2- Sergio Barros, "USDA Foreign Agricultural Service", Global Agricultural Information Network, Biofuels
Annual, Annual Report 2012, Brazil, 2012.
Avaible at: gain.fas.usda.gov
3- RFA, Renwable Fuels Association, "Ethanol Industry Outlook", Going Global, 2015, p: 2.
Avaible at: www.ethanol rfa.org
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:الدیزل الحیوي2-3

من إنتاجهیستخرج هذا النوع من الوقود من الحبوب الزیتیة أو زیت النخیل، حیث یتم 

خالل مزج الزیت النباتي أو الدهون الحیوانیة بكحول وعامل مساعد من خالل عملیة كیمیائیة 

تعرف باسم األسترة المتعدیة والمصادر األكثر شیوعا هي اللفت في أوروبا وفول الصویا في 

مریكا ومن جوز النخیل وجوز الهند والجاتروفا في البلدان االستوائیة وشبه البرازیل وأ

.)1(االستوائیة

:الزیت النباتي المباشر2-4

یمكن انتاج هذا النوع من الوقود من مصادر متنوعة من بینها محاصیل البذور الزیتیة 

أیضا استخدام مثل بذور اللفت، وزهرة عباد الشمس، وفول الصویا، والنخیل، كما یمكن

.)2(الدهون الحیوانیة المستخلصة من صناعات تجهیز اللحوم كوقود لمركبات الدیزل

دوافع توجه دول العالم نحو انتاج الوقود الحیوي:ثالثا

:تراوحت تلك الدوافع ما بین اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وبیئیة وأخالقیة، وهي كما یلي

، فالوقود الحیوي ینتمي لمصادر الطاقة البدیلة التي لبوالمستقأمن الطاقة في الحاضر -1

یمكن أن تساهم جزئیا في تأمین مصادر الطاقة ومواجهة التقلبات المستمرة في أسعار النفط 

.والتمهید لمرحلة ما بعد النفط

النهوض بالقطاع الزراعي وتنمیة المجتمعات الریفیة، إذ أن الترویج إلنتاج الوقود یفترض -2

اهم في إعادة صیاغة هیاكل القطاعات الزراعیة من حیث إمدادات المواد األولیة أن یس

، وزیادة فرص العمل وتولید الدخول والتخفیف من حدة الهجرة من إلنتاجهالزراعیة الالزمة 

.6:، ص2010والعشرون، السودان، ، سلسلة دراسات وتقاریر نقطة التجارة السودانیة، التقریر الرابع "الوقود الحیوي"هالة أحمد األمین، -1
.13:، مرجع سابق، ص"الوقود الحیوي والزراعة"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -2
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اإلنتاجاألریاف إلى المدن، مع إمكانیة تأمین الحصول على الطاقة المستدامة من خالل 

.)1(واالستخدام المحلي للوقود الحیوي على نطاق المجتمعات الریفیة

التلوث البیئي وتأثیرات التغیرات المناخیة وظاهرة االحتباس الحراري وذوبان الجلید، والتي -3

تؤثر سلبا على البیئة وتحمل البلدان النامیة والمتقدمة على حد سواء لتكالیف باهضة للتكیف 

ط ومحروقاته بأنها السبب وراء تلك المشاكل، وما قدرت أمانة سر اتفاقیة معها، واتهام النف

و 49سیحتاج العالم ما بین 2030األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ أنه بحلول عام 

ملیار دوالر أمریكي سنویا لتغطیة تكالیف التكیف مع تغیر المناخ، بحیث ستكون حصة 171

.)2(ملیار دوالر أمریكي68و 28ا بین البلدان النامیة منها م

أما من الناحیة الفنیة والهندسیة، فقد أثبتت الدراسات الفنیة والمیكانیكیة أن استخدام الوقود -4

الحیوي یطیل من عمر المحرك، ویوفر التشحیم الذاتي ألجزاء المحرك كونه ملین للحركة، 

وأنه آمن لالستخدام المباشر وسهل في كما أثبتت األبحاث بثباته تحت اي ظروف مناخیة 

.)3(النقل

مخاطر انتاج الوقود الحیوي:رابعا

هناك كثیر من المخاطر التي تعتبر نتیجة مباشرة الستخدام المحاصیل الغذائیة 

:خاصة الذرة والقمح وفول الصویا في انتاج الوقود الحیوي منها

ي لآلالت بدل االستهالك اآلدمي، یعتبر في إطار توجیه كثیر من الدول إنتاجها الزراع-1

هذه تهدیدا واضحا لألمن الغذائي خاصة في المدى القصیر، كما یالحظ أن الوالیات 

اإلیثانول، في حین یوجه االتحاد إلنتاجمن الذرة إنتاجهاالمتحدة األمریكیة توجه ثلث 

البیودیزل خالل العقد األول من األلفیة إلنتاجمن الزیوت النباتیة إنتاجهاألوروبي نصف 

، 64-63، بحوث اقتصادیة عربیة، العددان "العالمي مع إشارة خاصة بالحالة المصریةاالقتصادنتاج الوقود الحیوي في إطار إ"دینا جالل، -1

.36:ص، 2013خریف -صیف
، "مفهومه وآثاره مع إشارة إلى دولة اإلمارات العربیة المتحدة:الوقود الحیوي السائل بدیل النفط"محمد راضي جعفر وعقیل عبد محمد، -2

.26:، ص2013العربي للعلوم االقتصادیة واإلداریة، السنة التاسعة، العدد التاسع والعشرون، 
.10-9:هالة أحمد األمین، مرجع سابق، ص-3
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في المقابل قامت قامت اندونیسیا بجرف وحرق العدید من المناطق البریة من أجل .)1(الثانیة

زیت الدیزل الحیوي، كما قامت مالیزیا إنتاجأشجار زیت النخیل التي تستخدم في إنتاج

، حیث أصبحت تعاني من انحسار زیت النخیلإلنتاجبتحویل العدید من الغابات إلى مزارع 

مساحات األراضي غیر المستصلحة، أما في البرازیل نجد تعدیالت على نهر األمازون 

.)2(لزارعة قصب السكر الذي یوفر الوقود لمعظم السیارات هناك

رغم محدودیة أهمیة الوقود الحیوي من حیث إمدادات الطاقة العالمیة، إال أن له تأثیرات -2

یتیح فرصا للطلب إنتاجهأسواق السلع الزراعیة األساسیة العالمیة، ورغم أن واسعة على 

على السلع األساسیة الزراعیة، لكن ینتج عنه في المقابل مخاطر لقطاع األغذیة والزراعة، 

ففي كثیر من األحیان من الممكن أن یؤدي الطلب على الوقود إلى انحسار االتجاه المتدني 

للسلع األساسیة، الذي أدى إلى انخفاض النمو الزراعي في كثیر من في األسعار الحقیقیة 

مناطق العالم النامي خالل العقود األخیرة، وقد یتیح الوقود الحیوي بصفته هذه فرصة للبلدان 

ویمكن أن .من فقراء العالم على الزراعة لكسب عیهم%75النامیة، حیث یعتمد حوالي 

األسعار الزراعیة واإلنتاج والناتج المحلي اإلجمالي، یسفر الطلب على الطاقة عن ارتفاع

باإلضافة إلى إمكانیة الحصول على الطاقة في المناطق الریفیة، مما یؤدي إلى زیادة دعم 

.)3(وٕادخال تحسینات طویلة األجل على األمن الغذائياالقتصاديالنمو 

المیاه ربما تفوق في أهمیتها الوقود والمیاه، خاصة وأن أزمةإنتاجكما توجد عالقة بین -3

أزمة إمدادات الطاقة، ونتیجة لذلك تتولد لدینا أزمة المیاه الصالحة لالستعمال ولعل وآثارها

أهم الجوانب السلبیة المتوقعة لهذه األزمة تصاعد النزاعات حول الموارد المائیة بسبب تزاید 

وقصب السكر المنتجة للطاقة، أو الحاجة للمیاه، سواًءا الستخدامها في ري محاصیل الذرة 

الوقود الحیوي ذاتها، إذ یتطلب ري محاصیل الوقود الحیوي كمیات كبیرة إنتاجفي عملیة 

.47:دینا جالل، مرجع سابق، ص-1
.10:، مرجع سابق، صھالة أحمد األمین-2
.7-6:، مرجع سابق، ص ص"اآلفاق والمخاطر والفرص:الوقود الحیوي"منظمة األغذیة والزراعة، -3
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غالونات 6إلى 3,5غالون من اإلیثانول من الذرة یتطلب ما بین إنتاج:من المیاه، فمثال

غالون إلنتاجلتي تكفي الذرة اإلنتاجأما االحتیاج من المیاه .من المیاه الصالحة للشرب

المعهد العالمي إلدارة "بناًءا على هذا یتوقع ، )1(غالون870واحد من اإلیثانول فتقدر بحوالي 

موارد المیاه في دراسة حدیثة له، ان تواجه كل من الصین والهند على سبیل المثال شحا من 

الوقود إلنتاجفي خططهما الحالیة استمرتا، إذا ما 2030مصادر المیاه بحلول عام 

.)2(الحیوي

التوقعات المستقبلیة لقطاع الوقود الحیوي:خامسا

IEA(International(تتوقع وكالة الطاقة الدولیة  Energy Agency أن یحدث توسع

كبیر في دور الوقود الحیوي السائل في إجمالي قطاع النقل، رغم أنه إذا نظرنا إلى الوقود 

الحیوي السائل من حیث إجمالي االستخدام الكلي للطاقة وكذلك االستخدام الكلي ألغراض 

بنسبة بحیث أن الطلب العالمي على الطاقة یتوقع أن ینمو.)3(النقل فإنه یظل محدودا نسبیا

على مدى العقدین %2بحلول عام، ولكنه متباطئ بشكل ملحوظ بحیث انخفض من 37%

، وهذا نتیجة كل من التقلبات 2025سنویا بعد عام %1الماضیین ویتوقع أن ینحفض إلى 

في أسعار الطاقة، والتحول الهیكلي في االقتصاد العالمي نحو الخدمات والقطاعات 

لتغیرات الطلب على الطاقة وتوزیعها عالمیا، مع استخدام ثابت ةباإلضافالصناعیة الخفیفة 

للطاقة في معظم أنحاء أوروبا والیابان وكوریا وأمریكا الشمالیة، وارتفاع استهالكها في بقیة 

، وأبرز ما ةالالتینیوالشرق األوسط وأمریكا وٕافریقیا).العالمياإلجماليمن %60(قارة آسیا 

تصبح الصین أكبر دولة مستهلكة للنفط، لتسلك نفس نهج الوالیات عندما 2030یمیز عام 

المتحدة األمریكیة، حیث ینخفض استخدام النفط إلى مستویات لم تشهدها منذ عقود، ولكن 

1 – Koplow & Track, Doug, Earth (2007), "Biofuels-at what cost?, Gouvernement Support for Ethanol and
Biodiesl in the United states": Geneva, the International Institute for Sustainable Development (IISD), 2007, p:
26.

.10:موسى الفیاض وعبیر أبو مازن، مرجع سابق، ص-2
3 – IEA, International Energy Agency,"world Energy outlook", paris, 2009, p: 622.
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في مثل هذا الوقت من المتوقع أن تصبح كل من الهند وجنوب شرق آسیا والشرق األوسط 

.الطلب العالمي على الطاقةوجنوب الصحراء الكبرى كمحرك لنمووٕافریقیا

یتوقع أن یكون لدینا مزیج من إمدادات الطاقة في العالم یقسم 2040وبحلول عام 

النفط والغاز والفحم ومصادر منخفضة الكربون، :إلى أربعة أجزاء متساویة تقریبا وهي

مجموعة والموارد لیست عائقا خالل هذه الفترة، ولكن كل من هذه األركان األربعة سیواجه 

متمیزة من التحدیات، منها خیارات السیاسات وتطورات السوق التي تجلب حصة الوقود 

، وهي 2040األحفوري في الطلب على الطاقة األولیة وصوال إلى نحو ثالثة أرباع في عام 

لیست كافیة لكبح ارتفاع ثاني أكسید الكربون ذوا الصلة بانبعاثات الطاقة، وهذا یضع العالم 

3,6ر ثابت مع زیادة متوسط درجات الحرارة العالمیة على المدى الطویل بحوالي على مسا

.)1(درجة مئویة

الوقود الحیوي طویلة األجل، حدوث إنتاجكما تتوقع ذات الوكالة لتحقیق سیناریوهات 

المواد الوسیطة إلنتاجزیادة في حصة األراضي المخصصة لزراعة المحاصیل التي تستعمل 

في ظل االعتماد على 2030بحلول عام %3,8إلى 2004عام %1للوقود الحیوي من 

في إطار سیناریو یصبح فیه الجیل الثاني من %4,2الجیل األول من الوقود الحیوي، وٕالى 

التكنولوجیات متوفرا، وفي إطار هذه السیناریوهات المختلفة ستزید األراضي التي تستخدم 

من أراضي %14,515,7ة في إنتاج الوقود الحیوي، حیث تصل إلى ما یتراوح بین مباشر 

في الوالیات المتحدة األمریكیة %10,2و 9,2المحاصیل في االتحاد األوروبي، وبین 

(وكندا )1:أنظر الجدول رقم.

حینها سیواجه العالم حیال إنتاج الوقود الحیوي تحول األراضي الزراعیة الخصبة إلى 

أراضي منتجة لمحاصیل غذائیة تحرق من أجل الوقود الحیوي ولیس من أجل غذاء 

لتر 13الوقود الحیوي سیزید من ارتفاع عدد جیاع العالم، فإنتاج إنتاج، كما أن )2(اإلنسان

1 – IEA, International Energy Agency,"world Energy outlook, paris", 2014, pp: 1-2.
.153:حنان محمود عجبو، مرجع سابق، ص-2
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كغ من الذرة، في حین أن هذه الكمیة تكفي إلطعام طفل 231إیثانول یحتاج إلى حوالي 

.)1(قیرة لمدة عام كاملجائع في إحدى الدول الف

من األراضي إلنتاج الوقود الحیوياالحتیاجات):1(جدول رقم 

20042030الدول

النسبة المئویة من األراضي الصالحة للزراعة

0,20,4-افریقیا والشرق األدنى

3,52,8-الدول النامیة في آسیا

1,214,515,7االتحاد األوروبي

0,93,92,4الالتینیةأمریكا 

بلدان منظمة التعاون والتنمیة 

-في المیدان االقتصادي

المحیط الهادي

-3,12

11-الدول التي تمر بمرحلة تحول

الوالیات المتحدة األمریكیة 

وكندا

1,99,210,2

13,84,3العالم

Source: IEA International Energy Agency,"World Energy

Outlook",Paris, 2006, PP: 414-416.

:اإلنتاج العالمي المتوقع من اإلیثانول-1

، ویرجع 2000ألول مرة منذ عام 2012اإلیثانول العالمي خالل عام إنتاجانخفض 

في كل من الوالیات المتحدة األمریكیة والبرازیل، بحیث یتوقع زیادة اإلنتاجذلك إلى انخفاض 

%70، ومن المتوقع أن تزید بنسبة 2022كبیرة في اإلنتاج في كال البلدین بحلول عام 

بلیون غالون من 168والوصول إلى انتاج نحو 2012-2010تقریبا مقارنة بمتوسط الفترة 

، ومن المتوقع أن تظل الوالیات المتحدة األمریكیة 2022اإلیثانول في العالم بحلول عام 

.والبرازیل، االتحاد األوروبي المنتجین الرئیسیین الثالثة في العالم

، الخرطوم، دیسمبر "إنتاج الوقود الحیويدراسة تحلیلیة تقییمیة آلثار استخدام المحاصیل الزراعیة في "المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1

.94:، ص2009
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اإلیثانول في الدول النامیة، ویرجع ذلك إنتاجحصل ركود في 2012وخالل عام 

ألرجنتین، ا(أساسا إلى تخفیض المعروض منه في البرازیل وغیرها من الدول النامیة مثل 

بلیون 42، ومن المتوقع أن یزید من )وغیرها من دول أمریكا الجنوبیةةاإلفریقیالهند والبلدان 

من هذه الزیادة %80في البرازیل، 2022بلیون غالون عام 72إلى 2012غالون عام 

.)1(یمثلها جانب العرض وجزء كبیر مما تبقى قادمة من الصین

:من الدیزل الحیوياإلنتاج العالمي المتوقع-2

)، تایالند ومالیزیاااندونیسیالبرازیل، (الوقود الحیوي في البلدان النامیة إنتاجعرف 

القوي الذي لالنخفاضزیادة طفیفة خالل السنوات األخیرة عكس اإلیثانول مع هذا األخیر 

2013عام الدیزل الحیوي من المتوقع أن یبقى ثابتا خالل إنتاجإجمالي.2011عرفه سنة 

، وسیظل )2(2022بلیون غالون بحلول عام 14بلیون غالون، لیرتفع بعد ذلك إلى 10بنحو 

االتحاد األوروبي یسیطر على اإلنتاج، تلیه الوالیات المتحدة األمریكیة، مع حدوث نمو كبیر 

.)3(ومالیزیااندونیسیافي كل من البرازیل، األرجنتین، أیضا

الوقود الحیوي بطریقة مستدامة بیئیا واقتصادیا واجتماعیا إنتاجبصفة عامة یتطلب 

:)4(تدابیر على صعید السیاسات في المجاالت العامة التالیة

حمایة الفقراء وعدیمي األمن الغذائي، كون السیاسات المتبعة باهضة التكلفة، بل إن -1

مدادات العالمیة كونه الوقود الحیوي السائدة مرتفعة مقارنة بدوره في اإلإعاناتتقدیرات 

مازال محدودا نسبیا، وحتى مع ارتفاع أسعار النفط یبدوا أن ایثانول قصب السكر البرازیلي، 

بالنسبة للمنتجین الرئیسیین، هو وحده القادر على المنافسة مع أنواع الوقود األحفوري 

.المناظرة له بدون إعانات

1– OECD, FAO, Agricultural Outlook, 2013, pp: 109-110.
2– OECD, FAO, Agricultural Outlook, op cit, p: 110.

، الخرطوم، دیسمبر "إنتاج الوقود الحیويدراسة تحلیلیة تقییمیة آلثار استخدام المحاصیل الزراعیة في "المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -3

.94:، ص2009
.5-4:موسى الفیاض وعبیر أبو مازن، مرجع سابق، ص ص-4
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ئیة التي یمكن أن تحققها الطاقة الحیویة، ضمان االستدامة البیئیة، فرغم المكاسب البی-2

ینطوي أیضا على إمكانیة تضرر البیئة، وتأثیر التوسع في إنتاج الوقود الحیوي إنتاجهافإن 

على األراضي والموارد المائیة، وعلى التنوع البیولوجي هو محور تركیز اهتمام متزاید، فضال 

.عن مسألة كیفیة ضمان استدامة البیئة

.ادة من فرص التنمیة الزراعیة والریفیةاالستف-3

.القائمة بشأن الوقود الحیويالسیاساتالنظر في إعادة-4

.الوقود الحیوي تنمیة مستدامةلتنمیةجعل النظام الدولي نظاما داعما -5

الوقود الحیويٕانتاج تحلیل العالقة بین األمن الغذائي و :ساساد

ة منها لتحسین أمنها الغذائي إذ یعتبر هدفا تسعى مختلف دول العالم خاصة النامی

أساسیا في سیاساتها وبرامجها التنمویة، خاصة في ظل ارتباطه ببعض المفاهیم األخرى 

سیاسیة كانت أو اجتماعیة أو بیئیة، وما لبث األمن الغذائي حتى اقترن باألمن الطاقوي، 

وال یجدون ما یسدون به رمق عدد جیاع العالم الملیار نسمة،-أو یتعدى–ففي حیت یقارب 

من المنتجات الزراعیة لتحویلها إلى األطنانجوعهم، هناك كثیر من دول العالم تحرق آالف 

وقود حیوي بحجة ارتفاع أسعار المواد الطاقویة األحفوریة وتسببها في أضرار للبیئة، وتحت 

الطاقة الحیویة بهدف ضمان استدامة اقتصادیة وتحقیق دینامیكیة إلنتاجتلك الذریعة تنتقل 

.النمو االقتصادي على المدى الطویل

الوقود الحیوي والزراعة-1

یعتبر القطاع الزراعي قطاع استراتیجي هام یقع علیه عبء ضخم في تحقیق األمن 

یة حاجة االستهالك للقطاعات األخرى، ومسئول عن تغطاإلنتاجالغذائي، وتوفیر مستلزمات 

ویرتبط الوقود الحیوي ارتباطا .)1(المحلي من الغذاء وتحقیق فائض یمكن تصدیره للخارج

، مؤتمر نحو وضع سیاسات جدیدة "التركیب المحصولي المصري في ظل المخاطر والمتغیرات المحلیة الدولیة"محمود السید منصور وآخرون، -1

أكتوبر 4ر، مركز البحوث والدراسات االقتصادیة والمالیة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، للنهوض بالقطاع الزراعي في مص

.2:، ص2009
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وثیقا بالقطاع الزراعي وخاصة الجیل األول منه، وتتراوح تقدیرات الطلب ألغراض إنتاج 

بي مثال ، ففي االتحاد األورو )1(من المنتجات الزراعیة عالمیا%30إلى 3الوقود الحیوي من 

یحتل القمح الصدارة في المواد الزراعیة الوسیطة المستعملة في إنتاج اإلیثانول الحیوي بنسبة 

، أما %5یلیها الجاودار بنسبة %10ثم الذرة بنسبة %15، یلیه الشعیر بنسبة 70%

، %79بنسبة تقدر بنحو إنتاجهالدیزل الحیوي تحتل بذور اللفت الصدارة في إلنتاجبالنسبة 

.)2(%3، ثم زهرة عباد الشمس بنسبة %18لیها فول الصویا بنسبة ی

من الذرة %97بالنسبة للوالیات المتحدة األمریكیة، ینتج اإلیثانول الحیوي بنسبة 

والباقي من مواد زراعیة وسیطة أخرى، أما الدیزل الحیوي ینتج من فول الصویا بنسبة 

یستخلص من زیوت أخرى، أما في البرازیل والباقي%13، یلیه زیت الكالونا بنسبة 8,2%

.)3(فیعتمد إنتاج اإلیثانول الحیوي بالدرجة األولى على قصب السكر

ونتیجة لذلك الترابط فإن صناعة الوقود الحیوي بدأت تلقي بظاللها على القطاع 

الزراعي في مختلف دول العالم خاصة الدول الرائدة في صناعته، بحیث أصبح القطاع 

عي یحظى باهتمام بالغ من حیث تطویره، ورفع الحصص التمویلیة المخصصة له الزرا

فضال عن تطویر التكنولوجیات المستخدمة في عملیاته، خاصة وأن الوقود الحیوي یزید من 

حجم الضغوط المفروضة على القطاع الزراعي والمتمثلة في توفیر الغذاء لألسر والعائالت 

وظهور .ائیة الوسیطة المستعملة في صناعة الوقود الحیويإلى ضرورة توفیر المواد الغذ

الوقود الحیوي وارتفاعه المستمر یزید من حجم الطلب إلنتاجالطلب على المواد الزراعیة 

.)4(یؤدي إلى زیادة االضطرابات في أسواق المواد الزراعیة العالمیةمماالكلي علیها، 

.36:محمد راضي جعفر، مرجع سابق، ص-1
2 - Amela Ajanovic : "Biofuels versus food production: Does biofuels production increase food prices?",
2010, p: 2.
http://www.eeg.tuwien.ac.at/eeg.tuwien.ac.at_pages/publications/pdf/AJA_PAP_2010_3.pdf
3 - www.globalrfa.org

األمن الغذائي في إشكالیة، الملتقى الدولي السادس حول "ثر صناعة الوقود الحیوي على أسعار المواد الغذائیةأ"كریم بودخدوخ والیاس حناش، -4

.12:، ص2011دیسمبر 8-7العالم العربي، جامعة سكیكدة، 
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الوقود الحیوي السائل من محاصیل زراعیة، وكمثال توضیحي حول ما یتطلبه انتاج 

كغ من األرز أو 233لتر من اإلیثانول 100یتطلب مأل خزان سیارة رباعیة الدفع سعة 

غ من القمح، أما من المحاصیل األخرى قد نحتاج إلى لك294كلغ من الذرة أو 250

دة عام كامل في أضعاف من الكمیات السابقة وهي كمیات قد تكفي أو تزید إلطعام جائع لم

()1(دولة فقیرة )2:أنظر الجدول رقم.

لتر من الوقود الحیوي100االحتیاجات من المواد الغذائیة النتاج ):2(جدول رقم 

الوقود الحیوي تقدیرات عالمیة وقطریةاسم المحصول

المستخلص

االحتیاج من المحصول طن/كفاءة التحویل لتر

)كغ(

110909اإلیثانولعالمیةبنجر السكر

701429اإلیثانولعالمیةقصب السكر

74,51342اإلیثانولالبرازیلقصب السكر

400250اإلیثانولعالمیةالذرة

399251اإلیثانولالوالیات المتحدةالذرة

380263اإلیثانولعالمیةالذرة الرفیعة

430233اإلیثانولعالمیةاألرز

340294اإلیثانولعالمیةالقمح

230435الدیزل الحیويمالیزیازیت النخیل

230435الدیزل الحیويأندونیسیازیت النخیل

205488الدیزل الحیويالوالیات المتحدةفول الصویا

205488الدیزل الحیويالبرازیلفول الصویا

:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر

، التقریر "اآلفاق والمخاطر والفرص:الوقود الحیوي"منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، -

.16:، ص2008السنوي حالة األغذیة والزراعة، 

مفهومه وآثاره مع :الوقود الحیوي السائل بدیل النفط"محمد راضي جعفر وعقیل عبد محمد، -

العربي للعلوم االقتصادیة واإلداریة، السنة التاسعة، ، "إشارة إلى دولة اإلمارات العربیة المتحدة

.36:، ص2013العدد التاسع والعشرون، 

.36-35:محمد راضي جعفر، مرجع سابق، ص ص-1
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:دور الوقود الحیوي في ارتفاع أسعار المواد الغذائیة-2

شهد العالم ارتفاعا غیر مسبوق في أسعار كل المواد الغذائیة كانت بدایاته في 

، حیث وصلت األسعار )1(2008األولى من وامتد حتى الشهور 2007النصف الثاني من 

فإن الرقم القیاسي ألسعار الغذاء )FAO(إلى أرقام قیاسیة، ووفقا لمنظمة األغذیة والزراعة 

بین عامي %24، وبنسبة %8بنسبة 2006و 2005ارتفع في المتوسط بین عامي 

2008ى من عام ، وتقدر الزیادة لمتوسط الرقم القیاسي لألشهر الثالثة األول2006-2007

، وقد قدرت نسبة الزیادة في األسعار خالل 2007مقارنة بنفس الفترة من عام %53بحوالي 

لأللبان %58للحبوب، %87للزیوت النباتیة، %97الربع األول من هذا العام بنحو 

.ومشتقاتها، كما استمرت أسعار اللحوم والسكر في الزیادة ولكن بنسب أقل

والسكر والزیوت النباتیة من السلع التي شهدت ارتفاعا مستمرا وتعتبر سلع الحبوب

وأسعار%90، حیث ازدادت أسعار القمح بنسبة 2006في أسعارها نسبیا منذ أواخر عام 

، ویشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائیة تهدیدا خطیرا لغرض )2(%80فول الصویا بنسبة 

خاصة في البلدان المستورد الصافیة الحصول على األغذیة األساسیة والسیما الحبوب

.)3(لألغذیة

الوقود الحیوي، حیث إنتاجزیادة حادة في 2008-2006في المقابل شهدت الفترة 

ملیار لتر، 80من أكثرملیار لتر إلى 60ملیار لتر سنویا، من أكثر من 20بلغت نحو 

ئیة، وسرعان ما صاحبتها وتزامنت هذه الزیادة مع االرتفاع الحاد في أسعار السلع الغذا

.احتجاجات في كثیر من دول العالم النامي

.901:عصام الیماني، مرجع سابق، ص-1
، "تداعیات ارتفاع األسعار العالمیة للمواد الغذائیة األساسیة وتأثیرها على مستوى معیشة المواطن العربي"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -2

.2:، ص2009الخرطوم، جانفي 
أسواق السلع األساسیة، والخیارات السیاسیة المتاحة لتحقیق نمو شامل وتنمیة التطورات األخیرة والتحدیات الجدیدة في "األمم المتحدة، -3

الدورة الخامسة، -، مجلس التجارة والتنمیة، اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن السلع األساسیة والتنمیة"مستدامة قائمین على السلع األساسیة

.26:، ص2013مارس، 21-20جنیف، 
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ازداد اإلنتاج العالمي للوقود الحیوي بمقدار خمسة أضعاف، من 2001وخالل الفترة 

ملیار لتر سنویا في عام 100إلى أكثر من 2001ملیار لتر سنویا في عام 20أقل من 

، وأدى الحظر المفروض على میثیل ثالث بوتیل اإلیثیر في الوالیات المتحدة 2011

الذرة كبدیل عن الوقود المعزز لألوكتان الذي تتوفر له األمریكیة إلى استخدام إیثانول

إلى توقع )2020(أهداف االتحاد األوروبي المتوسطة األجل وأفضتمقومات االستدامة، 

استخدام الدیزل الحیوي من البذور الزیتیة واستیراده على نطاق واسع، وأدى استخدام 

البرازیل إلى توسیع  سریع في سوق المحركات المتعددة الوقود في السیاسات الجدیدة في

.)1(اإلیثانول الحیوي

د الحیوي یستهلك و ویرتبط ملف الوقود الحیوي ارتباطا وثیقا بملف الغذاء، فإنتاج الوق

كمیات هائلة من المحاصیل الزراعیة التي كان یفترض أن توجه لتغذیة البشر، فبحلول عام 

العالمي للحبوب الخشنة، وأكثر من من اإلنتاج%13تخدم ما ال یقل عن سسی2021

من اإلنتاج العالمي من قصب السكر، في %30من إنتاج الزیوت النباتیة، ونحو 15%

.)2(الوقود الحیويإنتاج

كما تؤكد العدید من الدراسات كیف أن التحول من في استخدام المنتجات الزراعیة 

ا من جهة، وانخفاض المعروض منها الوقود الحیوي أدى إلى ارتفاع الطلب علیهإنتاجإلى 

93أنه تم تحویل نحو 2007الغذائي من جهة أخرى، إذ تشیر تقدیرات سنة لالستهالك

اإلیثانول الحیوي بما یعادل ضعف ما تم تحویله إنتاجملیون من القمح والحبوب الخشنة إلى 

الذرة الموجهة وحضیت الوالیات المتحدة األمریكیة بالنصیب األكبر من 2005خالل سنة 

.)3(2007ملیون طن سنة 81لصناعة اإلیثانول الحیوي التي قدرت آنذاك بنحو 

، تقریر مقدم من فریق الخبراء الرفیع المستوى المعني "الوقود الحیوي واألمن الغذائي"والزراعة، لجنة األمن الغذائي العالمي، منظمة األغذیة -1

.83:، روما، ص2013باألمن الغذائي والتغذیة، جوان 
دراسة -لتجاري في السوق العالمیةاألمن الغذائي واقتصادیات الطاقة الحیویة في ظل االحتباس ا"نور الدین جوادي وعمر عزاوي، -2

.183:، ص2014، 14:، مجلة الباحث، عدد"2030-2000االستراتیجیة الدولیة للفترة بین عامي 
3- Govinda Timilsina and Ashish Shrestha, "Biofuels : Markets, Targets and Impacts", the world bank
policy research working paper, N° 5364,2010, pp:18-19.
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ونظرا الختالف النماذج المستعملة في الحصول على التقدیرات الموضحة ألثر 

الوقود الحیوي على أسعارها في األسواق العالمیة، فقد إلنتاجتحویل المنتجات الزراعیة 

الوقود إنتاجاختلفت النتائج حول هذا األثر، إال أن معظمها في النهایة كان یؤكد دور 

الحیوي في ارتفاع أسعار المواد الغذائیة، وهناك خمس خصائص تفسر أسباب صعوبة 

:ذیة واألمن الغذائي وهيتحلیل الروابط بین الوقود الحیوي وارتفاع أسعار األغ

بعد اآلثار جغرافیا عن العوامل، بحیث ینتج جزء كبیر من الوقود الحیوي في البلدان -1

اآلمنة غذائیا مثل الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد األوروبي والبرازیل، في حین تظل 

بتقلبات األسعار باقي دول العالم النامي التي توصف بكونها مستوردا صافیا للغذاء تتأثر

.العالمیة لألغذیة

الوقود الوقود الحیوي خاصة إنتاجنتیجة لتنوع المواد الزراعیة الوسیطة التي تدخل في -2

في الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد األوروبي والبرازیل، فمن الصعب التوصل إلى 

.استنتاجات بشأن سوق معینة عن طریق استقرائها من سوق أخرى

من الصعب إجراء تقییم مشترك للتأثیرات على األجلین القصیر والبعید، ففي حین تزامن -3

الوقود الحیوي إنتاجمع االرتفاع الحاد في 2008-2007ارتفاع أسعار األغذیة في الفترة 

یشیر إلى آثار ایجابیة مثل تحفیز االستثمار الزراعي، وزیادة الدخل الزراعي وزیادة فرص 

.السكان الریفیینالعمل لدى 

الوقود الحیوي عامال وحیدا مسئوال عن ارتفاع أسعار المواد الغذائیة إذ إنتاجال یعتبر -4

.أن هناك عوامل أخرى تساهم في ذلك ولعل أهمها المضاربة في أسواق السلع الغذائیة

الزیادة في تأثیر الوقود الحیوي على استهالك األغذیة بین الفقراء ال یتركز فقط على قوة -5

األسعار المنخفضة یمكن أن تخفي ورائها تأثیرا على الجوع ألن التأثیر الضعیف لألسعار 

.)1(یمكن ببساطة أن یعكس انخفاضا كبیرا في استهالك األغذیة

.85-84:، مرجع سابق، ص ص"الوقود الحیوي واألمن الغذائي"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1
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وقد أدى ارتفاع أسعار األغذیة إلى حدوث احتجاجات سیاسیة وأعمال شغب في عدة 

(مثلبلدان من العالم خاصة النامیة منها  هایتي، غینیا، اندونیسیا، موریتانیا، المغرب و :

المكسیك، الفلبین والسنغال والیمن، وردا على ذلك أقدمت حكومات عدة دول إلى زیادة 

اإلعانات الغذائیة وفرض الرقابة على األسعار والقیود على الصادرات، وتخفیض الرسوم 

درات، أي عملیا وقف للصادرات، على صا%40على الواردات الغذائیة، وقد فرضت روسیا 

لصادرات بالرغم من أنها عادة مصدر رئیسي للقمح، وضعت فیتنام وهي ااألرجنتین وبطأت

عادة ثاني أكبر مصدر لألرز بعد تایالند، صادرات األرز، على األقل حتى وصول 

ي المحصول الجدید إلى السوق، تؤدي هذه القیود التجاریة إلى تخفیض العرض المتوفر ف

السوق العالمي وتدفع األسعار العالمیة لهذه الحبوب لألعلى، مما یؤدي إلى تفاقم أزمة عدم 

.)1(استقرار األسعار العالمیة

.903:عصام الیماني، مرجع سابق، ص-2
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:خالصة الفصل األول

:من خالل استعراضنا لهذا الفصل تم استخالص النتائج التالیة

االتفاقیة العامة والتعریفات تعثر المفاوضات بشأن الملف الزراعي في مختلف جوالت-

والتجارة، بسبب استمرار الدول الكبرى مثل الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد األوروبي في 

دعم مزارعیها وفي فرض الحمائیة على منتجاتها الزراعیة وهو ما یتنافى مع مبادئ هذه 

كس مباشرة على إمدادات المنظمة، ویساهم في تصاعد األزمة الزراعیة في العالم والتي تنع

الغذاء، إذ تساهم في انخفاض المعروض من السلع الزراعیة األساسیة وما یعقبه من تقلیص 

في الصادرات وارتفاع في أسعار المنتجات الغذائیة؛

استمرار حدة أزمة الغذاء العالمیة سیكون له آثار سلبیة على الدول النامیة، فمن الناحیة -

واتیر استیراد الغذاء لهذه الدول، مما یجعلها تعاني من تبعیة اقتصادیة االقتصادیة سترتفع ف

للدول المتقدمة؛

تصاعد أزمة الغذاء العالمیة، یؤثر على القرارات السیادیة للدول خاصة في ظل -

االنخفاض الحاد لألسعار العالمیة للنفط، ولجوء أغلب الدول للسحب من احتیاطاتها الدولیة؛ 

على رأسها انتشار الجوع والفقر؛اجتماعیةء العالمیة آثار ألزمة الغذا-

توجیه جزء من المنتجات الزراعیة لآلالت بدل االستهالك البشري، یعتبر تهدیدا واضحا -

لألمن الغذائي خاصة في المدى القصیر، وسیصبح العالم آنذاك ینتج ألغراض الطاقة ولیس 

رتفاع عدد جیاع العالم وما یترتب علیه من من أجل غذاء اإلنسان، مما یساهم حتما في ا

.أزمات حادة تنجم عنها حروب أهلیة خاصة في دول العالم النامي
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:تمهید

یعتبر القطاع الزراعي في أي دولة هو المصدر األساسي للغذاء، وتتربع الدول 

العربیة مجتمعة على رقعة جغرافیة واسعة، كما تتمیز بمواردها الطبیعیة الوفیرة، وبوفرة نسبیة 

في العمالة، وهي مقومات تساهم في تحسین األمن الغذائي العربي وتقلیل فاتورة استیراد 

.الغذاء

المحلي لتلبیة الطلب المتزاید على اإلنتاجتسعى الدول العربیة جاهدة عن طریق 

ها ٕانتاجواالستهالك، فهناك دول تمتاز بخصوبة أراضیها و اإلنتاجالغذاء، بهدف سد فجوة 

الوفیر مثل السودان والجزائر والمغرب ومصر، ودول أخرى تمتاز بوفرتها المالیة مثل الدول 

ورغم ذلك ال یزال هناك قصور واضح من طرف الدول العربیة للنهوض بقطاعها النفطیة،

.الزراعي لتوفیر متطلبات السكان من الغذاء

اإلنتاجفتطویر القطاع الزراعي وتحدیثه وٕادخال المكننة والطرق العلمیة الحدیثة في 

اءة المورد البشري سیساهم في رفع كفاءته، كما أن االعتماد على البحوث والتطویر سیرفع كف

، ولعل من األسباب الرئیسیة وراء االضطرابات السیاسیة األخیرة التي إنتاجیةویجعلها أكثر 

اجتاحت المنطقة العربیة هو انخفاض مستویات المعیشة وما صاحبه من جوع وفقر، 

:ولتشخیص وضعیة القطاع الزراعي العربي ارتأینا أن نعتمد على النقاط التالیة

.المقومات الطبیعیة والبشریة:ألولالمبحث ا

.النباتي في الوطن العربياإلنتاج:المبحث الثاني

.الحیواني في الوطن العربياإلنتاج:المبحث الثالث
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:المبحث األول

المقومات الطبیعیة والبشریة

األول من الدراسة تحت عنوان الزراعة ومشكلة األمن الغذائي وهو عبارة جاء الفصل

عن دراسة نظریة تمهیدیة تم التطرق من خاللها إلى الملف الزراعي في ظل المفاوضات 

التجاریة متعددة األطراف، فضال عن بیان مشكلة الغذاء وأسباب حدوثها، باإلضافة إلى 

نتجات الزراعیة إلى وقود حیوي على األمن الغذائي إبراز اآلثار الناتجة عن تحویل الم

.العالمي

یعد القطاع الزراعي من األنشطة االقتصادیة المهمة في معظم الدول العربیة من 

، وتوظیف الید العاملة، باإلضافة إلى كونه اإلجماليحیث مدى مساهمته في الناتج المحلي 

عد هذا القطاع المصدر الرئیسي لتوفیر مصدرا رئیسیا لمعیشة نسبة كبیرة من السكان، وی

.)1(المواد األولیة للعدید من الصناعات التحویلیة

الموارد الطبیعیة:أوال

والتي تختلف من دولة ألخرى، یزخر الوطن العربي بعدة مؤشرات لألمن الغذائي 

.بقلیل من الشرح والتحلیل غیر المخلوسیتم لهذه التطرق لها

2014قدرت مساحة األراضي القابلة للزراعة في الدول العربیة عام :األراضي الزراعیة-1

، وتقدر مساحة )2(اإلجمالیةمن المساحة %11ملیون هكتار أي ما یقارب 140بحوالي 

.ملیون هكتار70,1بحوالي 2014األراضي المزروعة خالل سنة 

9,6لي بحوا2015قدرت مساحة األراضي الخاصة بالمحاصیل المستدیمة عام 

، في حین بلغت 2014مقارنة بسنة %2,2ملیون هكتار، أي بمعدل انخفاض یقدر بنحو 

.1:، ص2005، قطاع الزراعة والمیاه،الموحدالتقریر االقتصادي العربي -1

.75:، ص2016،قطاع الزراعة والمیاه، التقریر االقتصادي العربي الموحد-2
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أي بانخفاض قدره )1(ملیون هكتار17بنحو )بور(مساحة األراضي المتروكة دون استغالل 

بالمقارنة مع العام السابق، ویرجع السبب في ذلك إلى عدم كفایة میاه الري أو 2,4%

، ویتركز حوالي اإلنتاجك المساحات الستعادة خصائصها وقدرتها على األمطار أو ترك تل

من مساحة األراضي الزراعیة المطریة في الوطن العربي في أربع دول عربیة وهي 85%

من مساحة األراضي المرویة %81الجزائر والمغرب والسودان وسوریا، في حین ینحصر 

لسعودیة والمغرب وسوریا وتساهم في ست دول عربیة وهي مصر والعراق والسودان وا

مساحة األراضي الزراعیة المرویة بالجزء األكبر من الناتج الزراعي والذي یقدر بحوالي 

الزراعي العربي، إذ تعتمد هذه الزراعة على أسالیب ومدخالت اإلنتاجمن قیمة )2(60%

ى األساسیة الزراعي األكثر تطورا كما تحظى بمستوى أفضل من المرافق والبناإلنتاج

والخدمات الزراعیة مقارنة بالزراعات المطریة التي تتمیز بكونها ضعیفة في تقاناتها كما أنها 

االستثماري والنشاط البحثي واإلنفاقال تحظى باالهتمام الالزم في إطار جهود التنمیة 

.واإلرشادي

كونها توفر النصیب تعتبر المراعي ذات أهمیة بالغة في الوطن العربي :المراعي:ثانیا

األكبر من الموارد العلفیة للماشیة، باإلضافة لمساهمتها في توظیف نسبة كبیرة من العمالة 

الزراعیة، فضال عن كونها تلعب دورا أساسیا في المحافظة على البیئة وحمایتها، هذا 

.مناخيباإلضافة إلى دورها في الحفاظ على الموارد الطبیعیة والمیاه وتحقیق التوازن ال

35,26إلى االستواءشرق وبین خط 1700یتمركز الوطن العربي بین خطي 

والجزء الجنوبي الغربي من آسیا، أما الموارد الرعویة إفریقیاشماال، أي أنه یشغل شمال 

.7:، ص2016، ، الخرطوم36، مجلد الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة، منظمة العربیة للتنمیة الزراعیةال-1

.52:، ص2014، قطاع الزراعة والمیاه، التقریر االقتصادي العربي الموحد-2
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-100الطبیعیة فتنحصر في المناطق الجافة وشبه الجافة التي تتراوح معدالت أمطارها بین 

.1تعتبر هامشیة وال تصلح للزراعةمم وهذه المناطق 400

ملیون هكتار أي ما 425حوالي 2012تبلغ مساحة المراعي في الدول العربیة 

من المساحة اإلجمالیة للدول العربیة، تتمیز هذه المراعي بكونها فقیرة وذات %32یعادل 

افة إلى تعریة محدودة إذ تعاني من التدهور الحاد بسبب الجفاف ونقص المیاه باإلضإنتاجیة

و 70التربة وملوحتها والرعي الجائر والمبكر، وتستأثر كل من السودان والسعودیة بحوالي 

من مساحة المراعي في الدول العربیة على التوالي في المقابل ال تتجاوز متوسط 75%

كلغ في الدول 15كلغ من اللحوم للهكتار مقابل 5المراعي في الدول العربیة إنتاجیة

.2امیة، ویزداد التباین إذا ما قورنت بالدول المتقدمةالن

وتتمثل مجاالت تطویر وتجدید المراعي الطبیعیة في حمایة مساحات محدودة من 

األراضي الرعویة في مواقع مختلفة یمنع فیها الرعي لفترات معینة لحین تحسین غطائها 

، 3، بالحموالت الحیوانیة المناسبةالنباتي، ثم یسمح برعیها دوریا في مواسم وسنوات الجفاف

كما أن استخدام نظم إدارة الرعي كما ینبغي إقامة منظمات رعویة لتعزیز القدرات 

وعلى السیاسة الرعویة أن تسعى وبكل الطرق الفنیة 4والمسؤولیات المحلیة في مجال اإلدارة

والقانونیة لتأمین حمایة أراضي وبیئة المراعي من التجاوزات المختلفة، وذلك عن طریق 

تشكیل لجان قمع التجاوزات ومتابعة تنفیذ القوانین والتشریعات الناظمة ومصادرة األدوات 

باإلضافة إلى البحث عن سبل التغلب عن ، وهذا 5واآللیات المستخدمة في عملیة التجاوز

تشرین (الخرطوم، أكتوبر ، "العربي والمشروعات المقترحة للتطویردراسة حول المراعي المتدهوة في الوطن "،منظمة العربیة للتنمیة الزراعیةال-1

.17:، ص1995)أول

.75:، مرجع سابق، ص2016، قطاع الزراعة والمیاه، تقریر االقتصادي العربي الموحدال-2
.7:، ص1996)ماي(الخرطوم، ، "العربيالندوة القومیة حول تطویر المراعي وحمایة البیئة في الوطن"،منظمة العربیة للتنمیة الزراعیةال-3
الدراسة القومیة حول تعزیز دور المجتمعات الریفیة في حمایة وصیانة المراعي والغابات في الوطن "،منظمة العربیة للتنمیة الزراعیةال-4

.20:، ص2000)أیلول(الخرطوم، سبتمبر ، "العربي
قاء القومي لمسئولي تطویر دور المجتمعات الریفیة في حمایة وصیانة المراعي والغابات في الدول الل"،منظمة العربیة للتنمیة الزراعیةال-5

.50:، ص2000)أیلول(الخرطوم، سبتمبر ، "العربیة
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مختلف العقبات التي تواجه التطویر والتحدیث والتطبیق السلیم والفعال لحمایة الموارد 

.1الرعویة وتنمیتها بصورة مستدامة

یحتل الوطن العربي موقعا جغرافیا ممیزا في الكرة األرضیة، بحیث یضم :الغابات:ثالثا

ذ نجد المناخ الصحراوي وشبه الجاف والجاف وشبه الرطب بیئات ومناخات متنوعة، إ

والمناخ االستوائي، وقد ساعد هذا التنوع على وجود غطاء نباتي متنوع وفرید، على شكل 

غابات ومراعي ونباتات بریة وزراعیة بالرغم من انحسار مساحات الغابات في أغلب الدول 

اف النباتیة الغابویة التي تأقلمت عبر العربیة إال أن هناك كم هائل من األنواع واألصن

.2السنین مع البیئات المختلفة والمناخات المتنوعة في وطننا العربي

ملیون هكتار أي ما 48,8حوالي 2014عامتبلغ مساحة الغابات في الدول العربیة

من المساحة اإلجمالیة، ویعود السبب في إلى انفصال جنوب السودان حیث3%3,6نسبته 

ثم الجزائر %6,5من تلك المساحة في السودان، یلیها المغرب بنسبة %86یتركز حوالي 

، وتساهم الغابات في إبطاء انجراف التربة وحمایة التنوع البیولوجي وخفض %1,8بنسبة 

انبعاثات الكربون، وتواجه الغابات العدید من االنتهاكات مثل التحول نحو الزراعة قطع 

مات األخرى لألراضي، مما یؤدي إلى تراجع مساحات الغابات وقدرتها األشجار واالستخدا

.4على الحفاظ على التنوع الحیوي

تتمثل مجاالت تطویر الغابات والحفاظ علیها من خالل إعادة تأهیل المجاالت الغابیة 

والرعویة، األمر الذي یفرض تعزیز دور المجتمعات الریفیة ومشاركتهم في العمل على 

، كذلك یتطلب األمر 5التنمیة الریفیة المستدامة عموما والغابیة على الخصوصتحقیق

لى ضوء تنسیق وتطویر السیاسات والنظم التشریعیة الخاصة بالمراعي والغابات في الوطن العربي ع"،منظمة العربیة للتنمیة الزراعیةال-1

.122:، ص2002)سبتمبر(الخرطوم، كانون أول ، "المتغیرات واالتفاقیات اإلقلیمیة والدولیة
الوضع الراهن للغابات وأهم األنواع الشجریة في المنطقة "المجلد األول، ، "أطلس الغابات في الوطن العربي"،منظمة العربیة للتنمیة الزراعیةال-2

.1:، ص2010الخرطوم، العربیة، الطبعة األولى، 
.76:، مرجع سابق، ص2016، قطاع الزراعة والمیاه، تقریر االقتصادي العربي الموحدال-3
.55:، ص، مرجع سابق 2014،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-4
.54:، ص، مرجع سابق2014،"قطاع الزراعة والغابات"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-5
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حمالت توعیة في أوساط سكان الریف لوقف التعدي على المراعي والغابات وتشجیع زراعة 

األصناف البدیلة التي تتكیف مع الظروف البیئیة، والتوسع في زراعة األشجار ذات 

المرتفعة، ومنع الرعي في مراحل اإلنتاجیةاألصناف التي تتكیف مع الظروف المناخیة ذات 

.2المزید من األراضي المناسبة الستغاللها كغابات، واستصالح 1التشجیر

تلعب وفرة المیاه في أي منطقة من العالم دورا كبیرا في تحدید أنشطة البشریة :المیاه:رابعا

ت أو اقتصادیة وتؤثر في كل من االستیطان والنمو، كما هو الشأن في ناجتماعیة كا

وفقا لمتطلبات المصنفةمن المنطقة %90عل المنطقة العربیة، فمحدودیة الموارد المائیة یج

المیاه قاحلة وشدیدة الجفاف، ونصیب الفرد من معدالت االستهالك هي األدنى في العالم، 

وتشیر الدراسات أنه من المتوقع أن یتضاعف لضعفین أو ثالثة أضعاف على مدى السنوات 

المیاه قد یمنع أي تنمیة القادمة، حیث ستعاني المنطقة بأكملها ندرة في المیاه، وحاجز

.3اقتصادیة واجتماعیة

، وتقدر الموارد 4ملیار متر مكعب350یبلغ مجوع الموارد المائیة المتاحة حوالي 

ملیار متر مكعب، وتتمیز المنطقة العربیة بكونها أكثر مناطق العالم 297المتجددة بحوالي 

كما تتمیز معدالت .تواجدها في منطقة مناخیة جافةُشح�ا في الموارد المائیة المتجددة بحكم 

متر مكعب 750هطول األمطار بالتذبذب وتفاوت كمیاتها، إذ ال تتعدى نصیب الفرد منها 

آالف متر مكعب في الدول 4في السنة، في المقابل یبلغ متوسط نصیب الفرد عالمیا حوالي 

.5فریقیةول اإلآالف متر مكعب في الد5اآلسیویة وما یقارب أو یفوق 

.51:، ص2013،"قطاع الزراعة والغابات"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-1
.53:، ص2012،"قطاع الزراعة والغابات"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-2

3- Arab Water Council, "State of the Water Report in the Arab Region" , December 2004, WWW.arab water
council.org/administrator/modules/CMS/Sow.pdf

.79:، ص، مرجع سابق2016القطاع الزراعي، ،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-4
.55:، ص، مرجع سابق2014،"قطاع الزراعة والغابات"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-5
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تتوزع الموارد المائیة في الدول العربیة بین المیاه السطحیة المتجددة، والمیاه الجوفیة 

التي تتجدد بكمیات قلیلة سنویا، وكمیات محدودو من الموارد المائیة غیر التقلیدیة كمیاه 

).3:أنظر الجدول رقم(التحلیة ومیاه التنقیة، 

:3(الجدول رقم  2012المائیة المتاحة في الدول العربیة حسب مصادرها خالل الموارد)

(الوحدة )3ملیار م:

الموارد المائیة 

السطحیة

مجموع الموارد الموارد المائیة الجوفیة

المائیة المتجددة 

السطحیة والجوفیة

مجموع الموارد الموارد المائیة غیر التقلیدیة

المائیة المتاحة التغذیة المخزون

السنویة

میاه التحلیةمیاه التنقیةالمتاح

232773442352744,56,9285,4

.56:، ص2014التقریر االقتصادي العربي الموحد، قطاع الزراعة والمیاه، :المصدر

المتاحة في المنطقة العربیة خالل عام قدرت المیاه السطحیة :استغالل المیاه السطحیة/أ

من %60سنویا، تحصل الدول العربیة على ما یربو عن 3ملیار م232بحوالي 2012

3ملیار م204تلك الموارد من خارج نطاقها الجغرافي، ال یستغل منها في وقتنا الحالي سوى 

ن الموارد المائیة م%88أثر الزراعة بحوالي تمن اإلجمالي المتاح، تس%88أي ما نسبته 

ثم االستعماالت ألغراض %7المستغلة تلیها االستخدامات المنزلیة بما نسبته حوالي 

، ونظرا لنقص الموارد المائیة السطحیة، والظروف المناخیة %5صناعیة بنسبة تقدر بحوالي 

المائیة والبیئیة غیر المواتیة یتم اللجوء للمیاه الجوفیة لسد وتغطیة العجز من االحتیاجات 

.1الزراعياإلنتاجالتي یحتاجها 

المخزون المائي الجوفي في الدول العربیة بحوالي إجماليیقدر :استغالل المیاه الجوفیة/ب

42، بینما یقدر حجم التغذیة السنویة لهذا المخزون بحوالي 2ألف ملیار متر مكعب7,7

.55:، ص، مرجع سابق2014،"قطاع الزراعة والغابات"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-1
.49:، ص2007،"قطاع الزراعة والغابات"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-2
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ویتواجد ,31ملیار م35منها حوالي ، في حین تبلغ الكمیات الممكن استغاللها 3ملیار م

األوسط الذي یضم السودان ومص ویقدر بحوالي اإلقلیمأكبر مخزون للمیاه الجوفیة في 

.2من الحجم الكلي83%

تتعرض المیاه الجوفیة والسطحیة على حد سواء إلى كثیر من المشاكل لعل أهمها 

السنویة، وعدم توفیر القیاسات الدوریة الدقیقة االستنزاف الجائر والزائد عن حجم تغذیتها 

لحجم المخزون المتاح مقارنة بالكمیات المسحوبة، كما أن بلدان عربیة عدة تفتقر إلى 

سیاسة تسعیر سلیمة للمیاه، فضال عن تعرض الموراد المائیة للتلوث والتي ترجع أساسا إلى 

نة والطب البیطري التي تترك آثارا استخدام األسمدة الكیماویة والمبیدات وعالجات البست

طویلة األمد وتجد طریقها إلى المیاه في المیاه في نهایة المطاف، وقد ترفع تدفق المیاه 

.3القادمة من المصانع والمنازل من درجة تلوث المیاه بشكل ملموس

حجم القوى العاملة في قطاع الزراعة العربیة:خامسا

ضر ینتج عنها آثار اقتصادیة واجتماعیة سلبیة تحدث الهجرة من الریف إلى الحإن

وهات تصادات العربیة، فضال عن حدوث تشقتشوهات في نمط توزیع الموارد البشریة في اإل

في سوق العمل الزراعي العربي، وتعود هاتین الظاهرتین إلى انحراف معدل األجور االسمیة 

ین أیضا تحدیات ال ترتبط باألمن عن قیمتها الحقیقیة، وینجم عن الظاهرتین المذكورت

الغذائي العربي بل تتعدى إلى قضیة األمن القومي العربي أیضا، كما حدث في كل من 

الربیع العربي والتي كانت ثوراتعرفت باسم جتاحتتونس ومصر ولیبیا وسوریا والیمن من ا

.4أغلب أسبابها منحصرة في كل من الفقر والجوع والحرمان

.52:ص، 2010،"قطاع الزراعة والغابات"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-1
.54:ص، 2013،"قطاع الزراعة والغابات"،الموحدتقریر االقتصادي العربيال-2
المیاه الملتقى العلمي الدولي إلدارة ، "اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة والتحدیات التي تواجهها في المنطقة العربیة"رشید بوكساني وآخرون، -3

.16:ص، 2015أفریل 05-1، الحمامات، تونس، "والتصحر
4- ،مركز دراسات الوحدة ،)رؤیة للمستقبل(حالة الركود في اقتصاد عالمي متغیر –"سیاسات األمن الغذائي العربي"سالم توفیق النجفي

.54:ص،2013، )أغسطس(العربیة، الطبعة األولى، بیروت، آب 
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السكاني المذهل الذي عرفه الوطن العربي في العقود الماضیة من یعد التزاید

المبررات التي تصاغ لمشكلة الغذاء في المنطقة، فقد شهد حجم القوى العاملة الكلیة تسارعا 

.ملیون نسمة103حوالي 2000ملحوظا حیث بلغ سنة 

ي حوالي ملیون نسمة أ33بحوالي 2000تقدر القوى العاملة الزراعیة خالل سنة 

ملیون نسمة وأخذت 103ثلث القوى العاملة الكلیة والتي قدرت خالل نفس السنة بحوالي 

، وأدنى مستوى لها 2003اتجاها تنازلیا طیلة فترة الدراسة، حیث بلغت أعلى مستویاتها سنة 

ملیون نسمة، بنسبة تراجع قدرت بحوالي 26و 35، حیث حققت على التوالي 2011سنة 

لى التوالي، ویعود هذا التراجع المطرد إلى استمرار هجرة قوى العمل من ع%22و 30

القطاع الزراعي إلى القطاعات األخرى وخاصة في المدن، لكونها مراكز جذب ألبناء الریف 

).4(لتحسین أوضاعهم المعیشیة وزیادة دخولهم، كما هو موضح في الجدول رقم 

:4(جدول رقم  )2015-2000(الزراعیة خالل الفترة القوى العاملة الكلیة و )

ملیون نسمة:الوحدة

(%)نسبة القوى العاملة الزراعیة للكلیة القوى العاملة الزراعیةالقوى العاملة الكلیةالسنة

20001033332

20011063432

20021093432

20031133530

20041103128

20051143228

20061093229

20071042826

20081072927

20091123026

20101153026

20111172622

20121172723

20131202722
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20141252721

20151282922

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.أعداد مختلفةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة، -

:عدد السكان الكلي والمساحة الجغرافیة والمزروعة في الوطن العربي-2

یتزاید عدد سكان الوطن العربي كل سنة بنسب عالیة مقارنة بالمساحات المزروعة 

تین ض الحاد في نصیب الفرد من المساحالتي تتناقص كل سنة، فضال عن االنخفا

).5(ه الجدول الجغرافیة والمزروعة حسب ما یوضح

:5(جدول رقم  عدد السكان الكلي والمساحة الجغرافیة والمزروعة في الوطن العربي خالل الفترة )

)2000-2015(

ملیون نسمة  :عدد السكان

ملیون هكتار:المساحة

نصیب الفرد من المساحةالمساحة المزروعةالمساحة الجغرافیةعدد السكانإجماليالسنوات

المزروعةالجغرافیة

2000282140640,480,23

2001290140650,480,22

2002297140680,470,23

2003298140680,480,23

2004308140690,450,23

2005311140700,460,22

2006317140700,430,22

2007333140710,420,21

2008342140710,410,21

2009352140680,390,19

2010361140680,380,19
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2011361140690,370,19

2012370140690,360,19

2013380140690,350,18

2014377134690,350,19

2015387134700,340,18

المساحة المزروعة تشمل أیضا المساحة المتروكة)1(

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.، أعداد مختلفةالكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،-

:یتضح)5(من خالل معطیات الجدول رقم 

، بصورة )2006-2000(أخذ عدد السكان یزید بین سنتي :بالنسبة إلجمالي عدد السكان

16ارتفعت بمعدل 2007، لكن خالل سنة %2,50و %2,30منتظمة تتراوح ما بین 

، ویعود هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى المستوى المرتفع من %5ملیون نسمة أي بنحو 

إلیجابي لتحسن الخدمات معدالت الخصوبة في غالبیة الدول العربیة، باإلضافة إلى التأثیر ا

بحوالي 2008السكان خالل سنة إجماليالصحیة، والمستویات المعیشیة، وقد ارتفع 

مقارنة بالسنة %2,55بحوالي 2009، لیرتفع خالل سنة 2007مقارنة بسنة 2,29%

مقارنة بالسنة السابقة أما خالل سنة %2,55ارتفع بنسبة 2010السابقة، وخالل سنة 

وهي %0,17ألف نسمة أي بنحو 624عدد السكان بحوالي إجماليتفع فقد ار 2011

السنة الوحیدة التي تعرف معدل منخفض من الزیادة في إجمالي عدد السكان خالل فترة 

ضطرابات السیاسیة التي عرفتها المنطقة العربیة وربما یعود السبب في ذلك إلى االالدراسة، 

من حروب والتي كان من تبعاتها كل من الهجرة خالل هذه السنة وما عرفته بعض الدول

عدد السكان بحوالي إجماليارتفع 2013و 2012والفقر والجوع والموت، وخالل سنتي 

، لیعاود االرتفاع %0,79بنحو 2014على التوالي، لینخفض سنة %2,70و 2,49%

2009وحسب التقریر االقتصادي العربي الموحد لسنة%2,65بنحو 2015خالل سنة 
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فإن بعض الدول نجحت في تحقیق معدالت مقبولة للنمو السكاني من خالل تنفیذ سیاسات 

، كما %2تنظیم النسل، فمثال نجد أن مصر تمكنت من تحقیق معدل نمو سكاني أقل من 

، تونس %)1,59(، والمغرب %)1,73(استمر انخفاض هذا المؤشر في كل من الجزائر 

%).0,64(، لبنان %)1,0(

، )2008-2000(فقد أخذت في االرتفاع طیلة الفترة مزروعة، لنسبة للمساحة البا

ملیون هكتار مقارنة 7ملیون هكتار بزیادة قدرت بحوالي 71إلى 2008حیث ارتفعت سنة 

، وربما یرجع ذلك للسیاسات التنمویة التي %11، أي بنسبة قدرت بنحو 2000بسنة 

زراعيدایة األلفیة الجدیدة بهدف تطویر قطاعها الانتهجتها أغلب الدول العربیة خالل ب

یالحظ أن المساحة 2010و 2009وصوال إلى تحسین أمنها الغذائي، وخالل سنتي  

لتستقر خالل باقي السنوات 2008مقارنة بسنة %4,41المزروعة انخفضت بما نسبته 

غیر المواتیة وقلة ، ویرجع سبب هذا التراجع إلى الظروف المناخیة%1,47محققة ما نسبته 

.األمطار والجفاف في عدد من الدول العربیة مثل المغرب وتونس والجزائر وسوریا

نسبة بال، فنصیب الفرد من كل من المساحة الجغرافیة و المزروعةأما فیما یخص 

هكتار سنة 0,48للمساحة الجغرافیة عرف انخفاضا طیلة فترة الدراسة، حیث انخفض من 

، أما بالنسبة لنصیب الفرد من %36,26، أي بنحو 2015هكتار سنة 0,47إلى 2000

المساحة المزروعة فقد عرفت تذبذبا بین االرتفاع واالنخفاض طیلة فترة الدراسة بحیث ظلت 

هكتار، بحیث حققت أعلى معدالتها خالل السنوات 0,23و 0,18تتراوح بین معدالت 

هكتار، وحققت أدنى مستوى 0,23لي ، والتي قدرت بحوا2004، 2003، 2002، 2000

.هكتار0,18والتي قدرت بحوالي 2015و 2013لها خالل سنة  و 

:وضع العمالة في الریف-3

، ومن المتوقع أن %80یعیش أغلب سكان العالم في المدن، بحیث تقارب نسبتهم 

، إفریقیاتلیها 2030تحتل آسیا المرتبة األولى في عدد سكان المناطق الحضریة بحلول سنة 
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ولعل السبب األساسي في نزوح السكان من الریف إلى المدینة یتمثل في المشقة االقتصادیة 

التي تتسم بها الحیاة في المناطق الریفیة وقلة فرص العمل باإلضافة النتشار الفقر، كلها 

.1عوامل دفع رئیسیة محركة لعملیة التحضر

تعد ظاهرة الهجرة ظاهرة جغرافیة واجتماعیة قدیمة جدا :الهجرة من الریف إلى المدن-أ

منذ ظهوره على وجه األرض، فاإلنسان منذ القدم كان یهاجر من مكان اإلنسانالزمت 

.2آلخر سعیا وراء لقمة العیش، بهدف تحسین ظروفه المعیشیة وتأمین احتیاجاته الیومیة

نف الزراعة العربیة منذ عدة عقود، الریفیة إلى المدن ظاهرة مقلقة تكتتعتبر الهجرة

ومن آثارها أنها تؤدي إلى ارتفاع كبیر في أجور العمال الزراعیین، وهذا یؤدي إلى زیادة 

، وتتسم الهجرة الریفیة في الدول بتسارع مسارها وحجمها 3وتراجع االستثماراإلنتاجتكالیف 

الكبیر، حیث یتجاوز فرص العمل المتاح في القطاعات االقتصادیة األخرى، كما أنها 

القائمة في الدول العربیة، ویؤدي إلى تفاقم البطالة بین النازحین االستیعابتتجاوز إمكانات 

فإن متوسط معدل نمو 2013الموحد لسنة من الریف وحسب التقریر االقتصادي العربي 

، في %0,3، مقابل تراجع السكان الزراعیین بنسبة %5سكان المدن العربیة یبلغ حوالي 

، وهذا التفاوت بین 4سنویا%2,3حین یبلغ معدل النمو السكاني في الدول العربیة حوالي 

القطاعات األخرى المعدلین أكبر داللة على معدالت النزوح من القطاع الزراعي إلى

.5المرتكزة في المدن

وتمثل برامج التنمیة الریفیة المتكاملة والمستدیمة أحد المداخل الهامة للحد من ظاهرة 

الهجرة الریفیة، حیث تركز على تطویر الخدمات األساسیة التي تساهم في رفع مستویات 

.2:ص،2008الطبعة األولى، جنیف، ، التقریر الرابع، "تعزیز العمالة الریفیة للحد من الفقر"مؤتمر العمل الدولي، -1
المجلة ، "محددات اتجاه الشباب في األسرة الریفیة نحو الهجرة للمناطق الحضریة ببعض قرى محافظة االسكندریة"محمد علي أبو سعدة، -2

.358:ص،2015، الجزء األول، 93المصریة للبحوث الزراعیة، عدد 
.50:ص، مرجع سابق،2007، "قطاع الزراعة والمیاه"، التقریر االقتصادي العربي الموحد-3
.56:صمرجع سابق، ،2013، "قطاع الزراعة والمیاه"، التقریر االقتصادي العربي الموحد-4
.79:صمرجع سابق، ،2016،"القطاع الزراعي"، التقریر االقتصادي العربي الموحد-5
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تعتمد على عمالة كثیفة في الرفاهیة لدى المجتمعات الریفیة، وفي توطین المشاریع التي 

في وساهمتهذه البرامج نجاعتها في عدید من الدول العربیة، أثبتتاألوساط الریفیة، وقد 

.1مالزمة سكان األریاف للریف كما عملت على تحسین مستوى دخولهم

:المبحث الثاني

)2015-2000(النباتي في الوطن العربي اإلنتاج

منتجات زراعیة نباتیة مختلفة تختلف أنواعها وكمیاتها باختالف تنتج الدول العربیة

اإلنتاجوقد سجل .الظروف المناخیة والموارد الطبیعیة واالقتصادیة الموجودة في كل منها

ویرجع السبب في ذلك 2014مقارنة بسنة %3نموا بنسبة قدرت بنحو 2015النباتي عام 

یوضح لنا تطور المساحة )6(، والجدول رقم 2%2لزیادة المساحة المحصولیة بحوالي 

-2000(المحصولیة في الوطن العربي خالل الفترة المنتجاتألهم اإلنتاجیةو واإلنتاج

، والذي سنعتمد علیه في تحلیلنا لمختلف البیانات اإلحصائیة التي تخص المنتجات )2015

.النباتياإلنتاجالتي تندرج تحت مظلة 

:6(جدول رقم  ألهم المنتوجات المحصولیة في الوطن العربي خالل الفترة اإلنتاجو جملة المساحة )

)2000-2015(

ألف هكتار:المساحة

ألف طن:اإلنتاج

المجموعات

متوسط الفترة

)2000-2004(

متوسط الفترة

)2005-2009(

معدل التغیر بین 

(%)الفترتین 

متوسط الفترة

)2010-2015(

اإلنتاجالمساحةاإلنتاجالمساحةاإلنتاجالمساحةاإلنتاجالمساحة

300114883530232525780,737,66334525422الحبوب

.59-58:صصمرجع سابق، ،2014، "الزراعة والمیاهقطاع "، التقریر االقتصادي العربي الموحد-1
.82:صمرجع سابق، ،2016، "القطاع الزراعي"، التقریر االقتصادي العربي الموحد-2
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43885755611155528,0834,7563810103الدرنات

م.غ472م.غ8,53م.غ407م.غ375المحاصیل السكریة

5,4514331375-13081448127613692,44البقولیات

64576269678266245,035,6685306775البذور الزیتیة

21684043224284966211,9922,82241453301الخضر

31822م.غ-10,78م.غ23998م.غ26898م.غالفواكه

:م.غ( .غیر متاح)

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة، أعداد مختلفةالمنظمة العربیة للتنمیة-

یعتمد غالبیة السكان العرب في غذائهم على الحبوب وهي من أهم :الحبوبإنتاج:أوال

المنتجات الزراعیة التي تنتجها الدول العربیة، وتضم مجموعة الحبوب الرئیسیة في الدول 

(العربیة كل من  ، ویزرع القمح في )القمح، الشعیر، الذرة الشامیة، الذرة الرفیعة، األرز:

في مصر هإنتاجر والذرة، أما األرز فیكاد ینحصر معظم الدول العربیة، وكذلك الشعی

.والعراق ولبنان

یتضح لنا أن الحبوب حققت خالل متوسط الفترة )6(من خالل تحلیل بیانات الجدول 

-2005(ملیون طن، لیرتفع خالل الفترة 48,02مقدرا بحوالي اإنتاج)2000-2004(

الحبوب إنتاجقدر 2011سنة ، وخالل %9,47محققا معدل نمو ایجابي قدره )2009

، ویرجع ذلك للظروف 2010مقارنة بسنة %7,82ملیون طن لیرتفع بنسبة 54,59بحوالي 

المناخیة المواتیة في الدول العربیة الزراعیة الرئیسیة، والسیاسات الزراعیة في تلك الدول التي 

بنسبة اإلنتاجانخفض 2012تهدف إلى تحقیق تنمیة زراعیة مستدامة، وخالل سنة 

ملیون طن 60,75مقدرا بحوالي إنتاجا2013، لتحقق سنة 2011مقارنة بسنة 3,89%

إنتاجویرجع ذلك إلى اهتمام الدول العربیة بزیادة %14,85بمعدل نمو ایجابي نسبته 

المرتفعة والمقاومة اإلنتاجیةالحبوب من خالل التوسع في استخدام البذور المحسنة ذات 

مع الظروف البیئیة والمناخیة السائدة في الدول العربیة، لینخفض سنة تتالءملتي للجفاف وا
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2015مقارنة بالعام السابق، لیعاود االرتفاع خالل سنة %5,57بنسبة قدرت بنحو 2014

.مقارنة بالعام السابق%1.57محققا نموا قدر بنحو 

بإنتاجل العربیة من مجموعة الحبوب على مستوى الدو إنتاجوتحقق مصر أقصى 

العربي من الحبوب، ویلیها اإلنتاجمن 39,90ملیون طن تعادل نحو 23,24یقدر بحوالي 

من 19,88ملیون بنسبة تقدر بحوالي 11,58یقدر بنحو بإنتاجفي الترتیب المغرب 

ا ملیون طن أي م7,38یقدر بحوالي بإنتاجالعربي، یلیهما العراق في المرتبة الثالثة اإلنتاج

العربي، ثم تلیهم سوریا والجزائر ثم السودان اإلنتاجالعربي، من اإلنتاجمن 12,67نسبته 

، %8ملیون طن تعادل نحو 4,93و 6,45و 7,90یقدر على التوالي بحوالي بإنتاج

ملیون طن، 1,36بینما تحقق تونس حوالي .العربياإلنتاجمن 7,60%، 6,45%

على التوالي %1,73، %2,34طن وبنسب بلغت حوالي ملیون 1,01والسعودیة حوالي 

ملیون طن في كل 1الحبوب عن إنتاجالعربي من الحبوب ویقل اإلنتاجوذلك من إجمالي 

.من األردن، اإلمارات، عمان، فلسطین، قطر، الكویت، لبنان، لیبیا، موریتانیا، الیمن

لحبوب زادت زیادة اإنتاجویوضح نفس الجدول أن معدالت التغیر النسبي في 

، مع تباین واضح فیما 2015و 2010ملحوظة في عدد كبیر من الدول العربیة بین عامي 

بینهم، حیث شهد البعض تغیرات موجبة والبعض اآلخر شهد تغیرات سالبة، وعلى مستوى 

الحبوب في االرتفاع عام إنتاجالدول المنتجة الرئیسیة لهذه المجموعة یالحظ استمرار 

، المغرب بنحو %19,22، ومنها مصر بنحو 2010بمعدالت موجبة بالنسبة لعام و 2015

في الدول األخرى اإلنتاج، بینما تراجع %16,67، سوریا %69,94، العراق 48,10%

مقارنة بسنة -%51,43خالل العام ذاته مثل السودان حیث حقق معدل نمو سالب قدره 

مقارنة بسنة -%17,50الجزائر ،2010مقارنة بسنة -%35,66، السعودیة 2010

.-%14,46، الیمن 2010
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الحبوب في الوطن العربي بین الفترتین إنتاجوبصفة عامة فإن معدل التغیر في 

بین %14,54ثم ارتفع إلى نحو %9,47قدر بنحو )2005-2009(، )2000-2004(

).2015-2010(عامي 

:7(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترة الحبوبإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى 201020112012201320142015

جملة

الوطن 

%العربي

معدل 

التغیر

بین 

%الفترتین

معدل التغیر بین

)2010-

2015(

%

44-%70,0665,2387,383,47243,93102,52120,44126,470,216األردن

0,1921,9621,9623,4723,4762,8452,6352,630,101145139اإلمارات

137018911079234223422342231713662,3438,0226,59تونس

-304236204558372751374912343537606,451917,5الجزائر

-35,66-374626181570141810881088101010101,7330,11السعودیة 

-449054255922592326145947287628764,9320,8251,43السودان

16,70-561749023946482446054605460446047,9012,72سوریا

61,86-467353236271,60271,60382,75382,74382,750,6524,41الصومال

3103322043614269478968787093738812,673,7769,41العراق

9,3616,5827,3156,3846,0510,0023,6632,750,0177,1318,51عمان 

100-79,8469,7537,4434,5044,5758,1458,1475,700,0912,63فلسطین

7,86-5,562,592,671,701,902,262,462,460,0053,41قطر

157-18,0915,3721,3022,1928,1623,9854,0754,070,0115,03الكویت

172179,52177,5120,67188,45188,45188,45188,450,314,376,21لبنان

43,77-302283,42217,90220,43312,40312,40312,40312,400,516,15لیبیا

200552289519500218802366524044237132324839,9014,1619,22,30مصر

56636108782586216114986398891158919,887,8548,10المغرب

155,32160,74275,66202,07297,55297,55373,29339,890,583,4823,27موریتانیا

-600,08727,931009,95816,55909,74909,74864863,931,3821,2114,46الیمن

4802752578508785485952723607595737158276100,009,4714,54الوطن العربي

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة-
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مجموعة الحبوب إنتاجمن %48محصول القمح حوالي إنتاجیمثل :محصول القمح-1

%13,93بنسبة 2011من هذا المحصول خالل سنة اإلنتاجفي الوطن العربي وقد ارتفع 

، وقد تحققت تلك 1%3,8، ویرجع ذلك إلى زیادة مستویات الغلة بنسبة 2010مقارنة بسنة 

6,0ملیون طن، والمغرب 3,8الزیادة في عدد من الدول العربیة مثل سوریا التي حققت 

على التوالي، وخالل %23,40و %25,13ملیون طن بمعدالت نمو ایجابیة قدرت بنسبة 

و %9,04و %34,37كل من الجزائر والعراق ومصر بنسبة إنتاج، ارتفع 2012سنة 

و -%6,45كل من سوریا والمغرب بنسبة إنتاجلي، بینما انخفض على التوا5,07%

، 2012سنة %5,10على التوالي، وحققت تونس معدل نمو سلبي قدر بنحو -35,54%

ملیون طن ومن بینها 1ما مقداره 2012باقي الدول العربیة خالل سنة إنتاجوال یفوق 

من محصول إنتاجلمغرب أعلى السعودیة، السودان، لیبیا، قطر، وتحقق كل من مصر وا

6,9ملیون طن، 9,4بنحو 2013القمح على مستوى الدول العربیة، وبكمیات تقدر عام 

الوطن العربي على إنتاجمن إجمالي %23,55و %32,14ملیون طن، تمثل حوالي 

ملیون طن، وسوریا 3,2ملیون طن كل من الجزائر 3التوالي، یلیها في الترتیب وبأكثر من 

.ملیون طن3,0

مقارنة %8,82القمح في الوطن العربي إلى نحو إنتاجانخفض 2014وخالل سنة 

، ویرجع السبب في ذلك إلى بعض المشاكل التي یعاني منعا القطاع الزراعي 2013بسنة 

العربي وعلى رأسها تدني كفاءة الري، وضعف استخدام التقانة الحدیثة، باإلضافة إلى 

ة للبحوث الزراعیة، من القطاعین الحكومي والخاص، وضعف ضعف الموارد الموجه

االستثمار في قطاع الزراعة، وعدم توفر البنى األساسیة والخدمات الزراعیة المالئمة وارتفاع 

.)الحصاد(حجم الفاقد من المحاصیل في مرحلة ما بعد الدرس 

.59:ص، مرجع سابق، 2012،"قطاع الزراعة والمیاه"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-1
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، ویرجع ذلك إلى %4,7القمح نموا قدر بنحو إنتاج، عرف 2015وخالل سنة 

نتیجة للتوسع في الزراعات المرویة واستخدام البذور المحسنة %3,8تحسن الغلة بنسبة 

زت رك، وت1الزراعي بین المزارعیناإلرشادیتها المرتفعة، وتوفیر خدمات إنتاجالتي تتمیز ب

مصر والمغرب والعراق والجزائر، والتي هذه الزیادة في الدول العربیة المنتجة الرئیسیة مثل 

.على التوالي2,6و 2,6و 8,0و 9,8ا قدر بنحو إنتاجحققت 

القمح نتاجإل2015-2010تغیرا نسبیا ایجابیا بین عامي )8(ویالحظ من الجدول 

، %81,81، %88,67في كل من لیبیا، األردن، المغرب، موریتانیا، مصر بنحو 

بینما شهد تغیرا سلبیا بین نفس .، لكل منها على الترتیب36,53%، 43,15%، 65,38%

-%34,34، سوریا -%45,25، السعودیة -%81,25العامین في دول أخرى مثل الكویت 

.-%34,02، السودان 

و )2004-2000(القمح بین الفترتین إنتاجوبصفة عامة فإن معدل التغیر في 

)2015-2010(زیادة بین سنتي ، أما معدل ال%21,04، زاد بمعدل )2005-2009(

، ویرجع ذلك إلى الجفاف الذي تعرفه المنطقة %15,85فكان منخفض نسبیا حیث بلغ 

.العربیة عامة، وتركزت تلك الزراعة في مصر حیث یزرع القمح مرویا

:8(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترة قمحالإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى 201020112012201320142015

جملة

الوطن 

العربي

(%)

معدل التغیر

بین الفترتین

(%)

معدل التغیر 

بین

)2010-

2015((%)

81,81-33,6819,6222,1319,8019,2728,5238,7940,720,1441,47األردن

0,00-0,190,140,040,040,040,040,040,040,002631اإلمارات

11331378821160515239761513912,363,3021,6210,97تونس

.82:ص، مرجع سابق، 2016،"يالقطاع الزراع"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-1
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-195323302952255434323299243626569,6119,3010,02الجزائر

-2068219413491184854600739739,042,676,0945,21السعودیة 

-282586,202912922792651921920,6910734,02السودان

-284538963083385836093067202420247,3236,9434,34سوریا

0,240,990,991,051,001,001,061,060,00312,56,06الصومال

-17,1118942748280830624178505526459,5710,693,74العراق

-20,44-1,401,113,182,121,421,093,042,530,0020,71عمان 

53-56,037,7617,3817,8426,6741,7241,7226,320,1432,57فلسطین

-25-0,040,030,040,030,050,090,030,030,0025,00قطر

-81,25-4,141,280,321,711,161,800,060,060,0069,08الكویت

-1,44-10814213890,01501401401400,6731,04لبنان

46,50108,401061112002002002000,7213388,67لیبیا

6699805871698370879595619279978835,4220,2836,53مصر

3748398148766017387869335115806429,186,2165,38المغرب

1,151,822,412,893,502,907,053,450,0158,2643,15موریتانیا

-142164,65265232250232,79192,92192,920,6915,9512,29الیمن

الوطن 

العربي

204952480923847271702686294302697927629100,0021,0415,85

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة-

محصول الشعیر في الوطن العربي ضئیل جدا بالنسبة إنتاجیعتبر :محصول الشعیر-2

، حیث تعاني %11,37لمجموعة الحبوب إذا ما قورن بالقمح حیث ال تتعدى نسبته نحو 

حیث )8(أغلب الدول العربیة من عجز في المنتج من هذا المحصول، كما یوضح الجدول 

حیث حقق ، %6,61بنحو 2012، 2010محصول القمح ارتفاعا طفیفا بین عامي 

ویرجع ذلك إلى 2010مقارنة بسنة 2011سنة %8,31قدر بحوالي اإلنتاجانخفاضا في 

، نظرا للتوسع في زراعته في المناطق الهامشیة 1%1,7تراجع مستویات الغلة بنسبة 

نظرا %8,51بما نسبته حوالي 2012محدودة األمطار، لیعاود االنخفاض خالل سنة 

.59:ص، مرجع سابق، 2012،"قطاع الزراعة والمیاه"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-1
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، وقد انحصر ذلك االنخفاض في عدد من الدول 1%5,7بة لتراجع مستوى الغلة بنس

ملیون 1,11قدر بحوالي اإلنتاجالمنتجة الرئیسیة مثل المغرب والذي حقق انخفاضا في 

%.48,16طن أي ما نسبته 

محصول الشعیر في الوطن العربي حیث حقق زیادة إنتاجارتفع 2013خالل سنة 

إنتاج، وقد حقق الوطن العربي أعلى مستویات 2012مقارنة بسنة 26,83قدرت بحوالي 

ملیون طن طیلة فترة الدراسة، وبنسبة قدرت بنحو 9، قدر بنحو 2015الشعیر خالل سنة 

هذا المحصول إنتاجوتتصدر المغرب الدول العربیة في .2010مقارنة بسنة 40,26%

العربي ثم إلنتاجامن إجمالي %37,45ملیون طن أي ما نسبته 3,3قدر بحوالي إنتاجب

اإلنتاجمن إجمالي %36,39ملیون طن أي ما نسبته 3,2قدر بحوالي إنتاجتلیها العراق ب

ملیون طن وبنسبة 1,03قدره حوالي إنتاجالعربي ثم تلیها الجزائر في المرتبة الثالثة ب

سنویا ها دون الملیون طن إنتاجالعربي، أما باقي الدول العربیة فإن اإلنتاجمن 11,37%

.ملیون طن0,66ملیون طن، سوریا 0,02ملیون طن، السعودیة 0,35مثل تونس 

نتاجإل)2015-2010(یالحظ أیضا أن هناك تغیر نسبي إیجابي بین عامي 

، %147,7، %175، %340الشعیر في كل من فلسطین، األردن، فلسطین، الكویت بنحو 

على التوالي، بینما شهد تغیرا سلبیا في دول أخرى مثل الجزائر، سوریا، الیمن بنحو 

.على التوالي%23,62و -13,16%، -31,47%

.59:ص، مرجع سابق، 2013،"قطاع الزراعة والمیاه"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-1
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:9(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترة الشعیرإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى جملة201020112012201320142015

الوطن العربي

(%)

معدل التغیر

بین الفترتین

(%)

معدل التغیر بین

)2010-

2015(

(%)

340-26,8818,3410,7029,2832,1540,9242,5444,670,4831,77األردن

419492236680723289772,5359,243,9617,4252,11تونس

-84012091503110415911498939,4103011,3743,9231,47الجزائر

37,5-11130,1816,0016,0013,0016,5022,022,00,2472,81السعودیة 

-9387726796667289936006006,6217,6913,16سوریا

190-754665113782083210031278329736,3911,80العراق

7,44-3,713,102,152,072,943,892,162,310,0716,44عمان 

175-17,2515,718,705,778,2916,3816,3822,80,208,92فلسطین

-15,49-4,021,520,710,540,570,600,580,580,0062,18قطر

147,7-2,292,052,201,732,862,005,455,450,0110,48الكویت

-16,6930,8235,0024,0035,0035,0033,033,00,4684,665,71لبنان

-6,86-21510010298,1310197,0095,095,01,3853,48لیبیا

119159119122108131102,2121,61,8533,612,18مصر

1734190725662317120127221638339337,459,9732,22المغرب

1,001,121,301,351,401,401,431,430,020,1210,0موریتانیا

-5333,5327,9727,970,4824,8723,62‘35,5826,7336,6230,0033الیمن

الوطن 

العربي

52425436645859216885688555769058100,003,7040,26

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة-

، )2004-2000(الشعیر بین الفترتین إنتاجعامة فإن معدل التغیر في بصفة

، أما معدل الزیادة بین %3,70كان قد زاد بمعدل طفیف قدر بحوالي )2005-2009(

%.40,26فقد عرف تحسنا إذ وصل إلى )2015-2010(سنتي 
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األرز في الوطن العربي على مجموعة قلیلة من الدول، إنتاجیقتصر :محصول األرز-3

الحبوب في الوطن العربي، وحسب بیانات إنتاجمن مجموع %11,13إذ یمثل ما نسبة 

6,1بحوالي 2011الوطن العربي من محصول األرز قدر سنة إنتاجفإن )8(الجدول رقم 

كل من السودان والصومال إنتاجارتفع %30,6ملیون طن حیث حقق ارتفاعا بنسبة 

، كما 2010قارنة بسنة على التوالي، م%50,64و %50,13، %0,04والعراق بنحو 

حققت كل من مصر وموریتانیا معدالت نمو ایجابیة خالل السنة ذاتها قدرت بنحو 

، بینما حققت المغرب معدل نمو 2010على التوالي مقارنة بسنة %20,14و 31,15%

حققت كل من 2012، وخالل سنة 2010مقارنة بسنة %)64,75-(سلبي قدر بحوالي 

و %290,44تانیا معدالت نمو ایجابیة مرتفعة قدرت بنحو المغرب والعراق وموری

، في السنة ذاتها حققت الصومال 2011على التوالي مقارنة بسنة %50,93و 53,61%

حققت 2013، وخالل سنة 2011، مقارنة بسنة %)8,75-(معدل نمو سلبي قدر بحوالي 

باقي الدول معدالت ، فیما حققت%130,19العراق معدل نمو ایجابي عالي قدر بحوالي 

-(، %)90,15-(سلبیة وهي الصومال، المغرب، موریتانیا، مصر، بنحو إنتاج

، أما بالنسبة للدول العربیة مجتمعة فقد ارتفع %)3,16-(، %)25,10-(، %)45,75

.2012مقارنة بسنة %9,18خالل نفس السنة بنحو هاإنتاج
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:10(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترة األرزإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى 201020112012201320142015

جملة

الوطن 

(%)العربي

معدل التغیر

بین الفترتین

(%)

معدل التغیر بین

)2010-

2015((%)

11,0024,0024,0025,0025,0025,0020,0028,000,45118,1816,66السودان

-13,2017,0214,6021,9220,001,972,002,000,0228,9313,60الصومال

101297156235361831403109217,62194,05600العراق

6159650643275675591157245467481777,765,6311,32مصر

-27,5447,5050,5017,869,5037,7033,0533,050,5372,4734المغرب

77,1579,42134161243182293,2221,73,572,9479,80موریتانیا

الوطن 

العربي

63896971470661356629680162266194100,009,1031,61

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة-

4,8محصول األرز في الوطن العربي بمكیة تقدر بنحو إنتاجتحتل مصر الصدارة في 

في الوطن العربي، تلیها كل من اإلنتاجمن إجمالي %77,67ملیون طن، تمثل حوالي 

ملیون طن على 0,22ملیون طن و 1,09تقدر بحوالي إنتاجالعراق وموریتانیا بكمیات 

.العربياإلنتاجمن إجمالي %3,57، %17,62التوالي، تمثل حوالي 

األرز نتاجإل2015، 2010، تغیرا نسبیا ایجابیا بین عامي )10(یالحظ من الجدول 

%16,66و %79,80و %600والسودان، المغرب بنحو موریتانیالعراق وافي كل من

.على التوالي

-2000(األرز في الدول العربیة بین الفترتین إنتاجبصفة عامة فإن معدل التغیر في 

، أما معدل الزیادة %9,10عرف تطورا ملحوظا حیث زاد بنحو )2005-2009(، )2004

محصول إنتاج، ویعد ذلك تغیرا نوعیا في %31,61قدر بنسبة )2015-2010(بین 



مقومات األمن الغذائي العربي:الفصل الثاني

76

، ویرجع السبب في تحسن محصول األرز خالل السنوات األخیرة إلى زیادة المساحة األرز

.1%6,9المحصولیة الخاصة به والتي قدرت بنحو 

:)البطاطا(البطاطس إنتاج:ثانیا

البطاطس مصدر جید للطاقة الغذائیة وبعض المغذیات الدقیقة، كما أنها تحتوي على 

ذا ما قورنت بمحتوى الجذور والدرنات األخرى، وهي منخفضة إنسبة عالیة جدا من البروتین 

مجموعة إنتاجالمحصول الرئیسي في )البطاطا(، ویعتبر محصول البطاطس 2الدهن

.الدرنات في الوطن العربي، كما أنها تحظى باستهالك واسع في أوساط المجتمعات العربیة

محصول البطاطس قد عرف إنتاجیتضح لنا أن )11(بیانات الجدول من خالل تحلیل 

، %31,47، قدر بنحو )2009-2005(، )2004-2000(نموا ایجابیا بین الفترتین 

ملیون طن محققا زیادة قدرت بنسبة 1,3البطاطس بحوالي تاجإنقدر 2011وخالل سنة 

ویرجع %14,17بنسبة 2012، لتعاود االرتفاع خالل سنة 2010مقارنة بسنة 19,98%

بنسبة اإلنتاجارتفع 2013، وخالل سنة 3%27,7ذلك لتحسن مستوى الغلة بنسبة 

4%9,0ولیة بنسبة ، ویرجع ذلك لزیادة المساحة المحص2012مقارنة بسنة 1,59%
أما ، 

مقارنة بالعام الماضي، %2,49نموا طفیفا قدر بنحواإلنتاجفقد عرف 2014خالل سنة 

ملیون طن أي 16,2البطاطس نموا ملحوظا قدر بنحو إنتاجحقق 2015وخالل سنة 

.2014مقارنة بسنة %9,90بنسبة نمو قدرت بنحو 

في الوطن العربي عرف معدل نمو اإلنتاجفإن )2015-2010(أما خالل عامي 

اإلنتاج، وبالتالي فإن تصنیفها على أنها من السلع المتناقصة %41,55ایجابي قدر بنحو 

.ال ینطبق على تلك الفترة

.83:ص، مرجع سابق، 2016،"يالزراعالقطاع "،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-1
، سلسلة تقاریر ودراسات نقطة التجارة السودانیة، التقریر الخامس والعشرون، نقطة التجارة السودانیة، "البطاطس"،سمیة حاج علي حمودة-2

.2:ص، 2012السودان، سبتمبر
.59:صمرجع سابق، ،2013،"قطاع الزراعة والمیاه"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-3
.60:ص، مرجع سابق، 2014،"قطاع الزراعة والمیاه"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-4
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اإلنتاجمصر الجزائر و المغرب و العراق في مقدمة البطاطس في كل منإنتاجویأتي 

1,6ملیون طن و 1,8ملیون طن و 4,5یون و مل4,9العربي، وبكمیات تقدر بنحو 

%10,04، %11,18، %28، %30,54ملیون طن، لكل منها على التوالي، تمثل حوالي 

ألف 650-400العربي من البطاطس على التوالي، ثم بكمیات تتراوح بین اإلنتاجمن جملة 

350عن نتاجاإلطن في كل من تونس و ، السعودیة و سوریا، على التوالي، بینما یقل 

.ألف طن في باقي الدول العربیة

:11(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترة البطاطسإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى 201020112012201320142015

جملة

الوطن 

(%)العربي

التغیرمعدل 

بین الفترتین 

(%)

معدل التغیر بین

)2010-

2015(%) (

1311371752161411033663772,324,58115األردن

37,5-10,267,257,909,509,5010,0010,0610,060,0629,33اإلمارات

3193613703673403403854002,4613,168,10تونس

145621303300386242194928467345392846,2937,54الجزائر

3504523994054054604714712,900,299,84السعودیة 

2723333153363363393463462,3422,427,61السودان

-20,64-4956496739426986505395393,3215,28سوریا

694-713604205557586647402162910,0411,80العراق

6,338,247,198,058,0410,005,2123,140,1430,17228عمان 

51,8265,5846,8748,5533,7883,988465,070,4026,5540,42فلسطین

0,020,070,050,020,000,030,030,000,0071,420,00قطر

19,5025,9336,7644,6245,6046,8047,5547,550,2832,9730,55الكویت

3684952602752804124514512,7834,5173,46لبنان

-1942942903523602952842841,7551,542,06لیبیا

2047309336344338475842654611495530,5451,0936,35مصر

1292155914341721165715261814181411,1820,6626,49المغرب

0,00-24,8515,762,201,832,002,202,222,220,0136,57موریتانیا

2112473032642942812652651,6317,0612,54الیمن

الوطن 

العربي

796610473114601375014175144011476016222100,0031,4741,55

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة-
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تزایدت الكمیات المنتجة من محصول السكر الخام من حوالي :السكر الخامإنتاج:ثالثا

ملیون طن كمتوسط للفترة 3,0إلى )2004-2000(ملیون طن كمتوسط للفترة 2,8

السكر الخام إنتاج، ویرتبط )12(كما یتضح من الجدول %8,53بنسبة )2005-2009(

على توافر الموارد المائیة بالمساحات المزروعة من المحاصیل السكریة والتي تتوقف بدورها 

خاصة بالنسبة لمحصول قصب السكر الذي تقتصر زراعته تقریبا في مصر، باإلضافة إلى 

الذي یزرع في كل من المغرب ومصر، ویتضح من )البنجر(محصول الشمندر السكري 

محدود في المنطقة العربیة وال یغطي سوى نحو ثلث إنتاجالسكر الخام هو إنتاجذلك أن 

.یاجات سكانهااحت

عند 2013، 2012، 2011السكر الخام استقرارا نسبیا طیلة السنوات إنتاجلقد شهد 

ملیون طن، ویرجع السبب 3,2إلى حوالي 2014ملیون طن، لینخفض سنة 3,5حوالي 

في ذلك إلى الجفاف الذي تشهده الدول العربیة عامة والدول المنتجة الرئیسیة لهذا المحصول 

اصة، ووفقا للموارد المائیة المتاحة تأتي مصر في مقدمة الدول العربیة المنتجة بصفة خ

من إجمالي %66,61ملیون طن تمثل حوالي 2,7بما یقدر بنحو 2015للسكر الخام عام 

اإلنتاجمن %19,06ألف طن تمثل نحو 800العربي، تلیها السودان بنحو اإلنتاج

ألف طن، ویساهم بما 405قدر بحوالي إنتاجالثالثة بالعربي، یلیها المغرب في المترتبة

باقي الدول إنتاجالعربي، في حین ال یتعدى باقي اإلنتاجمن إجمالي %9,64نسبته 

.آالف طن سنویا5العربیة مثل العراق ولبنان 

ها بین عامي إنتاجحققت كل من السودان وسوریا ومصر والمغرب زیادة في حجم 

على التوالي، %9,16، %29,16، %36,58و %24,00قدرت بنحو )2010-2015(

).-%0,69(في العراق إذ حقق معدل نمو سلبي قدر بنحو اإلنتاجبینما تراجع 
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السكر الخام في الدول العربیة زیادة بین إنتاجبصفة عامة لقد شهد معدل التغیر في 

، وقد حقق ارتفاعا إیجابیا %8,15بمقدار )2009، 2005(، )2004-2000(الفترتین 

%.24,79قدر بنحو )2013-2010(خالل الفترة 

:12(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترة السكر الخامإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى 201020112012201320142015

جملة

الوطن العربي

(%)

معدل التغیر

بین الفترتین

(%)

معدل التغیر 

بین

)2010-

2015((%)

69175867969268084284280019,0617,8224,00السودان

93,13160123180180180571684,0071,8036,58سوریا

21,8922,4023,0023,0022,0022,0022,0021,910,522,324,73الصومال

-2,002,002,001,081,101,100,901,380,050,000,69العراق

0,00-9,833,753,753,753,753,753,753,800,1061,85لبنان

1501166521612236223620572298279666,6110,9229,38مصر

5114503714004003984054059,6411,939,16المغرب

الوطن 

العربي

28313062336335373523350432834197100,008,1524,79

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة-

نحوتناقص مناإلنتاجیالحظ أن ، )13(تحلیل بیانات الجدولمن:البقولیاتإنتاج:رابعا

ملیون طن خالل الفترة 1,3نحوإلى)2004-2000(ملیون طن خالل الفترة 1,4

ملیون طن خالل 1,4لیستقر نسبیا عند %-5,45قدرت بنحو بنسبة )2005-2009(

).2015-2010(الفترة 

لحمص والفاصولیا الجافة في مقدمة محاصیل وتأتي محاصیل الفول الجاف والعدس وا

ألف 200ا یزید عن إنتاجالبقولیات التي تزرع في الدول العربیة، وتحقق أربع دول عربیة 
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ألف طن 297یقدر بنحو إنتاجطن سنویا من هذه المجموعة، تأت في مقدمتها المغرب ب

وسوریا والسودان العربي، یلیها كل من مصر اإلنتاجمن إجمالي %21,63یعادل نحو 

ألف طن على التوالي یعادل 212ألف طن و و 213ألف طن و  255یقدر بنحو إنتاجب

الوطن العربي من البقولیات، إنتاجمن إجمالي %14,44و %16,44و %18,07نحو 

ألف 87ألف طن في الیمن، 95في باقي الدول العربیة إلى حوالي اإلنتاجبینما یتراجع 

ألف طن في موریتانیا، بینما یقل عن معدل 54ألف طن في تونس و 59طن في الجزائر، 

9آالف طن سنویا في كل من لیبیا والعراق وفلسطین واللواتي حققن على التوالي نحو  10

.ألف طن2ألف طن و 6ألف طن و 

البقولیات في الوطن العربي عرف نموا سلبیا إنتاجة عامة فإن معدل التغیر في بصف

وكان معدل الزیادة %-5,45بنحو )2009-2005(، )2004-2000(بین الفترتین 

%.10,05حیث قدر بنحو )2015-2010(مرتفعا نسبیا بین عامي 

:13(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترةالبقولیاتإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى جملة201020112012201320142015

الوطن العربي

(%)

معدل التغیر

بین الفترتین

(%)

معدل التغیر بین

)2010-

2015((%)

458,13-3,793,084,302,2433,7719,1022231,6718,73األردن

-47,1276,6776,6775,2075,2079,6571594,2962,7132,38تونس

45,2751,3572,3278,8284,2995,8394876,3313,4320,83الجزائر

25321111815818219521221214,4416,6079,66السودان

26422417422423223221521316,4415,1518,30سوریا

13,15-43,6638,3643,1243,1243,1243,1243433,0512,13الصومال

-72,7-53,3443,6822,2023,2020,2023,10660,4318,11العراق

83,09-4,743,261,091,092,692,25220,1431,22فلسطین

94,64-6,555,355,689,819,8111,2311110,7818,32لبنان

2,10-8,367,978,568,959,538,74990,614,66لیبیا

-16,39-46036530529521925526725518,7520,65مصر
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19023528133729329229729721,6323,685,69المغرب

9,7920,7420,5048,0048,0055,9056563,9653,13273,17موریتانیا

53,9780,3598,1699,7496,0195,7795956,7848,873,06الیمن

الوطن 

العربي

14481369123514081351141114041373100,005,45-10,05

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.أعداد مختلفةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، -

:الخضر والفواكهإنتاج:خامسا

49,66ملیون طن إلى 40,43من الخضر من اإلنتاجتزاید حجم :مجموعة الخضر-أ

-2005(، )2004-2000(ملیون طن خالل الفترات الثالث 52,37ملیون طن إلى 

ملیون هكتار إلى 2,16نتیجة زیادة المساحة المزروعة من )2010-2013(، )2009

ملیون هكتار خالل نفس الفترات الثالث، وتزرع محاصیل 2,44ملیون هكتار إلى 2,42

إنتاجیةضر بأنواعها المختلفة في معظم الدول العربیة في مساحات متباینة وفي نظم الخ

حدیثة وأخرى تقلیدیة، ومحاصیل الخضر من المحاصیل النقدیة الهامة التي یدخل جزء منها 

في التجارة العربیة، وقد شهدت هذه المجموعة تذبذبا ما بین االرتفاع واالنخفاض حیث 

، 2010، مقارنة بسنة %5,37ملیون طن بنسبة 5,1إلى نحو 2011سنة اإلنتاجانخفض 

%4,18ملیون طن محققا معدل نمو ایجابي قدر بنسبة 5,3إلى نحو 2012لیرتفع سنة 

ملیون طن محققا نموا 5,2إلى حوالي 2013، لینخفض مرة أخرى سنة 2012مقارنة بسنة 

).14(موضح في الجدول كما هو .2012مقارنة بسنة %-1,49سلبیا قدر بنسبة 
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:14(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترة الخضرإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى 201020112012201320142015

جملة

الوطن 

العربي 

(%)

معدل 

التغیر

بین 

الفترتین 

(%)

معدل 

التغیر بین

)2010-

2013(

(%)

112613921615162315681845312334276,4723,62112,19األردن

-48,84-7013022602472471191331330,2556,91اإلمارات

8,7514,5710,2310,3910,3910,3910,3910,530,0266,512,93البحرین

205924432834256625472547293930035,9718,645,96تونس

32295401864095691040211866122971246923,5767,2644,33الجزائر

207525261715178117781778181318133,4221,735,71السعودیة 

-17,68-295928493251257032392625267626765,053,71السودان

-245530342984217519961996199619963,7723,5833,10سوریا

36,0071,9471,9471,9471,9471,9471,9471,940,1399,830,00الصومال

-9,63-40,2039653496376534573858299731595,971,36العراق

53,03-1581362641841593133104040,7613,92عمان 

2363402132801713863534780,9044,06124,41فلسطین

30,1035,3551,0633,5343,7843,5351,5958,080,1014,4413,72قطر

35,67-2041811712171921922102320,4311,27الكویت

13,34-8087707578188428428558581,624,70لبنان

723100610691069106910697857851,4839,1426,56لیبیا

-146221904419937174121803417191180681537329,0630,2422,89مصر

-430252405700597965744957515151519,7321,809,63المغرب

59,7257,4057,5057,5057,5057,505757,500,103,880,00موریتانیا

-6148489647268377307307301,3938,1124,27الیمن

الوطن 

العربي

4043249662540665116053301525035463652892100,0022,822,17-

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.أعداد مختلفةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، -
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الدول العربیة من مجموعة محاصیل الخضر وفقا للمساحات إنتاجیختلف 

المتبعة، وتنتج مصر وحدها ما یعادل اإلنتاجالمزروعة منها في كل دولة وفقا لنظم 

15,37العربي من محاصیل الخضر وبكمیات تقدر بنحو اإلنتاجمن إجمالي 29,06%

اإلنتاجمن %23,57ملیون طن وبنسبة 12,4، تلیها الجزائر بنحو 2015ملیون طن عام 

.العربي

ملیون طن في كل من 2,5و 5,1من محاصیل الخضر اإلنتاجیتراوح حجم 

العربي اإلنتاجتة من إجمالي المغرب، العراق، السودان، تونس، األردن محققا نسبا متفاو 

%5,97في السودان، %5,05في العراق، %5,95في المغرب و %7,3تتراوح ما بین 

قدر إنتاجفي األردن بینما حققت كل كل من سوریا والسعودیة حجم %6,47في تونس، 

1إلى أقل من اإلنتاجملیون طن على التوالي، في حین یصل إجمالي 1,8و 1,9بنحو 

.طن في باقي الدول العربیة مثل اإلمارات والبحرین وفلسطینملیون

كمحصلة لمعدالت 2015العربي من محاصیل الخضر عام اإلنتاجویأتي انخفاض 

في بعض الدول المنتجة الرئیسیة خاصة 2015-2010التغیر النسبي السلبیة بین عامي 

في دول اإلنتاجنخفاض ، باإلضافة ال)-9,63(، المغرب %)-22,89(في كل من مصر 

أخرى وبنسب عالیة مثل سوریا، والسودان والعراق والتي حققت معدالت نمو سلبیة بنسبة 

)33,10-(% ،)17,68-( ،)9,63-.(%

، )2004-2000(الخضر بین الفترتین إنتاجبصفة عامة فإن معدل الزیادة في 

نحو )2015-2010(، وكان معدل التغیر بین %22,82قدر بنحو )2005-2009(

)2,17-.(%

الفواكه تطورا مستمرا خالل السنوات منتجالعربي من اإلنتاجعرف :مجموعة الفواكه-ب

األخیرة لما لهذه المجموعة من أهمیة تصدیریة لبعض الدول العربیة التي تتمتع صادراتها 

25,4حوالي العربي من اإلنتاجبمیزة في بعض الدول العربیة واألوروبیة، وقد ارتفع حجم 
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بنسبة قدرت بنحو 2011ملیون طن سنة 26,7إلى حوالي 2010ملیون طن سنة 

سنة اإلنتاج، لیرتفع 1%3,0، ویرجع ذلك إلى زیادة المساحة المحصولیة بنسبة 5,26%

مقارنة %2,87ملیون طن مسجال معدل نمو ایجابي قدر بنسبة 27,5إلى حوالي 2012

محصول الفاكهة في الوطن العربي ارتفاعا إنتاجعرف 2013، وخالل سنة 2011بسنة 

، ویرجع ذلك لزیادة %21,04ملیون طن بنسبة قدرت بنحو 33,3ملحوظا حیث بلغ 

أعلى معدالته طیلة اإلنتاجحقق 2014وخالل سنة.2%16,6المساحة المحصولیة بنسبة 

).15(كما هو موضح بالجدول .فترة الدراسة

:15(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترة الفاكهةإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى 201020112012201320142015

جملة

الوطن 

(%)العربي

معدل التغیر

بین 

الفترتین

(%)

معدل التغیر 

بین

)2010-

2015((%)

-48,61-4933702652914863251301670,4524,94األردن

-4,03-7907878432629409808098092,210,37اإلمارات

15,0914,1013,447,196,7821,7814,7514,750,246,560,92البحرین

63,23-1239918971138913951585158515854,3325,90تونس

20,51-217420882705293330674231494032608,913,95الجزائر

59,89-1291620556601608163913068892,4351,97السعودیة 

36,22-240418711993209621092675284427157,4222,17السودان

268828473242349932393242332034159,335,555,33سوریا

-24,14-94,2562,382942232232232232230,6031,87الصومال

19557555615666321418141814183,8761,38152,76العراق

64,04-31549,5388,8094,0988,543952211464,084,27عمان 

120,65-30021191,991761041193522015,4929,66فلسطین

16,9521,1521,5022,1221,3832,9927290,3724,7735,71قطر

23,94-13,3013,1013,672,933,0137,6137,9137,610,941,50الكویت

-1048114811488077777777557770,979,5432,31لبنان

1-59:، مرجع سابق،ص2012، قطاع الزراعة والمیاه، التقریر االقتصادي العربي الموحد.
2-60:مرجع سابق،ص، 2014، قطاع الزراعة والمیاه، التقریر االقتصادي العربي الموحد.
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151,7-5782282252362324025885741,5660,55لیبیا

7794852486088988976011012122751287435,199,3649,55مصر

2962339436673802378238923792379510,3714,583,49المغرب

485,40-21,2012,324,103,042,4824,4821,2624,90,0041,88موریتانیا

69985098293795710009399770,0821,600,50الیمن

الوطن 

العربي

2689823998254442674827518333094831036580100,0010,78-43,76

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -

فیما بینها وفقا اإلنتاجتزرع محاصیل الفاكهة في معظم الدول العربیة، ویختلف حجم 

للمساحة المزروعة في كل منها ووفقا للنظم الزراعیة السائدة، ووفقا لألصناف المنزرعة 

والتي تختلف وفقا للظروف المناخیة السائدة ووفقا للموارد األرضیة والمائیة المتاحة في كل 

عربیة منها، وتأتي كل من مصر والجزائر، المغرب، سوریا والسودان في مقدمة الدول ال

بعض األنواع منها، وتأتي في مقدمة إنتاجوتتمتع بمیزة نسبیة في .المنتجة لهذه المجموعة

من إجمالي %35,19ملیون طن تمثل نحو 11,28یقدر بنحو إنتاجهذه الدول مصر ب

ملیون طن یمثل 3,7یقدر بحوالي إنتاجالعربي من محاصیل الفاكهة، یلیها الجزائر باإلنتاج

ملیون طن 3,8یقدر بحوالي إنتاجالعربي، تلیها المغرب باإلنتاجمن %10,37حوالي 

2,7و 3,2قدر بنحو إنتاجالعربي ثم الجزائر والسودان باإلنتاجمن %9,83یمثل حوالي 

العربي اإلنتاجمن إجمالي %7,42و 8,91ملیون طن على التوالي وبمساهمة قدرت بنحو 

إلى التراجع في باقي دول هذه المجموعة لیصل إلى حوالي اإلنتاجعلى التوالي، ثم یتجه 

1,4العربي، ولیقدر بحوالي اإلنتاجمن إجمالي %4,33ملیون طن في تونس وبنسبة 1,5

ملیون 1أقل من اإلنتاجالعربي، ویبلغ اإلنتاجمن 3,87ملیون طن بالسودان یمثل حوالي 

.طن في باقي الدول العربیة

في كل الدول 2015-2010بین عامي نتاجع معدل التغیر النسبي لإلوقد أدى ارتفا

، حیث ارتفع 2015العربي من محاصیل الفاكهة عام اإلنتاجالمنتجة الرئیسیة إلى ارتفاع 
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، %20,51، الجزائر بنحو %49,55بمعدالت موجبة مقدرة في كل من مصر بنحو اإلنتاج

معدالت إیجابیة اإلنتاجكما عرف ، %36,22، السودان بنحو %3,49المغرب بنحو 

، %485,40قدرت بحوالي اإلنتاجخاصة في كل من موریتانیا التي حققت زیادة مرتفعة في 

، بینما تراجع في كل من األردن واإلمارات %151,70، لیبیا بنحو %152,76العراق بنحو 

و %-4,03و %-48,61والصومال والكویت محققا معدالت نمو سلبیة قدرت بحوالي 

.على التوالي%-32,31و %-24,14

الفاكهة في الوطن العربي عرف انخفاضا بین إنتاجبصفة عامة فإن معدل التغیر في 

، وكان معدل %-10,78بمقدار قدر بنحو )2009-2005(، )2004-2000(الفترتین 

%.43,76مقداره )2015-2010(التغیر بین 

محاصیل البذور الزیتیة خاصة السنویة منها ذات تعتبر:البذور الزیتیةإنتاج:سادسا

في الوطن العربي ألنها تلعب دورا هاما في غذاء اإلنسان إستراتیجیةأهمیة اقتصادیة 

والحیوان لما تحتویه بذورها من زیت وبروتینات وفیتامینات وأمالح معدنیة، فضال عن كونها 

ذات طاقة مركزة، وتأت البذور الزیتیة في المرتبة الثانیة بعد محاصیل الحبوب في األهمیة 

ملیون هكتار 9,2، وبلغت مساحتها 1تي تشغلهافي الوطن العربي من حیث المساحات ال

، وتأت محاصیل الزیوت والفول السوداني والسمسم وزهرة )2014-2010(كمتوسط للفترة 

الشمس وفول الصویا وبذرة القطن في مقدمة محاصیل البذور الزیتیة المنتجة في المنتجة، 

).16(ا هو موضح في جدول وتنتج معظم الدول العربیة أنواع مختلفة من هذه البذور، كم

كانون (، الخرطوم، دیسمبر "الدراسة القومیة لتحسین انتاجیة محاصیل البذور الزیتیة في الوطن العربي"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1

.7:، ص2000، )أول
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:16(جدول رقم  )2014-2000(في الوطن العربي خالل الفترة البذور الزیتیةإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى جملة20102011201220132014

الوطن العربي

(%)

معدل التغیر

الفترتینبین 

(%)

معدل التغیر بین

)2010-

2014(

(%)

-19,71-1841231711311551281552,1833,15األردن

729882758871972972110915,6420,9846,30تونس

2572221784212504062773,9013,6155,61الجزائر

2,985,125,003,002,004,504,750,052,145,00السعودیة 

22,97-134612541636163614952500132918,746,83السودان

-25,36-14201270130115551479147997111,3410,56سوریا

51,5354,1880,6592,7192,7192,711021,435,1427,27الصومال

-8,77-13882,8980,6678,4757,5546,0073,921,0439,93العراق

-12,5-13385,1511211511760,9898,31,3835,97فلسطین

0,010,040,050,060,040,060,070,003004,00الكویت

25,14-12583,5098,7799,7799,7799,771131,5933,20لبنان

1955365365395395395397,60174,870,55لیبیا

10141047916977959996101314,283,2510,58مصر

-6299371552149213691239125717,7348,9619,00المغرب

-21,31-5,161,221,220,960,960,960,960,0076,35موریتانیا

-31,9438,9243,4240,1740,1626,7740,920,586,9816,74الیمن

الوطن 

العربي

6269662474728056763385937089100,005,665,12-

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة-

البذور الزیتیة في الوطن العربي قد إنتاج، یتضح أن )16(من تحلیل بیانات جدول 

ملیون طن 8,0ملیون ینتقل في السنة الموالیة إلى 7,4ما یقدر بحوالي 2010سجل سنة 

7,6إلى حوالي 2012سنة اإلنتاج، لینخفض %7,81محققا معدل نمو إیجابي نسبته 

ى حوالي إل2013، لیعاود اإلرتفاع سنة 2011مقارنة بسنة %-5,52ملیون طن أي بنحو 

7,0إلى نحو اإلنتاج، لینخفض 2012مقارنة بسنة %12,57ملیون طن أي بنسبة 8,5

.2013مقارنة بسنة %17,50أي بنسبة 2014ملیون طن سنة 
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البذور الزیتیة في كل من السودان، والمغرب وتونس ومصر على إنتاجیتركز 

العربي من البذور الزیتیة نتاجاإلمن إجمالي %60الترتیب، حیث تنتج هذه الدول أزید من 

ألف طن في كل من  الجزائر ولیبیا 900-200ما بین اإلنتاج، بینما یتراوح 2014عام 

ألف طن، وتساهم 971ألف طن، 539ألف طن، 277وسوریا والتي تنتج على التوالي 

العربي، بینما تنتجاإلنتاج، على التوالي من إجمالي %11,34، %7,6، %3,90بنسبة 

.ألف طن سنویا مثل األردن، األردن ولبنان و فلسطین160باقي الدول العربیة أقل من 

هذا النوع من المحاصیل تذبذبا بین إنتاجعرف )2014-2010(وخالل سنتي 

االرتفاع واالنخفاض ففي حین سجلت دول عربیة معدالت نمو ایجابیة مثل تونس والجزائر 

على التوالي، في %22,97، %55,61و %46,30الي ها بحو إنتاجوالسودان والتي قدر 

المقابل سجلت دول أخرى معدالت نمو منخفضة مثل األردن وسوریا والعراق والتي قدرت 

.، على التوالي%-8,77، %-25,36، %-19,71بنحو 

البذور الزیتیة كان قد شهد ارتفاعا بین الفترتین إنتاجبصفة عامة فإن معدل 

، ویرجع ذلك إلى زیادة المساحة %5,66بمقدار )2005-2009(، )2000-2004(

ملیون 6,7إلى )2004-2000(ملیون هكتار خالل الفترة 6,4لمحصول من حوالي 

، لیسلك اتجاها تنازلیا نحو االنخفاض خالل الفترة )2009-2005(هكتار خالل الفترة 

%.-5,12قدر بنحو )2010-2014(
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:المبحث الثالث

الحیواني في الوطن العربياإلنتاج

تعتبر الثروة الحیوانیة في الوطن العربي وفیرة نسبیة من الناحیة العددیة، رغم أن 

، إذ ال یزال جزء كبیر اإلنتاجیةقیمتها االقتصادیة متدنیة نوعا ما من ناحیة الكفاءة والنوعیة و 

ة الكفاءة، حیث تفتقر متدنیإنتاجیةمن هذه الثروة عبارة عن قطعان مرتحلة ذات سالالت 

هذه الثروة للرعابة الصحة والمتابعة البیطریة من فترة ألخرى، كما أن أسالیب التربیة 

.الحدیثةاإلنتاجیةالمعتمدة لهذه الثروة تعتبر تقلیدیة وال تعتمد على اإلدارة و 

وقد حققت معدالت نمو 353حوالي 2015بلغ عدد الوحدات الحیوانیة عام 

في %0,6في عدد األبقار والجاموس، في حین بلغت نحو %0,8ت بنحو متواضعة قدر 

یبین )17(والجدول ،20151في عدد اإلبل خالل عام %1,6عدد األغنام والماعز، و 

).2015-2000(تطور الثروة الحیوانیة في الوطن العربي خالل الفترة 

:17(جدول  )2015-2000(الحیواني في الوطن العربي خالل الفترة اإلنتاجكمیة )

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الفترةالمجموعات

)2000-2004(

متوسط الفترة

)2005-2009(

معدل التغیر بین 

الفترتین

متوسط التغیر

)2010-2015(

3834450517,504367اللحوم الحمراء

269328566,053980اللحوم البیضاء

205182497421,7126748األلبان

128013888,431747البیض

337436728,834463األسماك

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة-

العربي من اللحوم الحمراء والتي تشمل لحوم اإلنتاجعرف :اللحوم الحمراءإنتاج:أوال

األبقار والجاموس واألغنام والماعز واإلبل تذبذبا في النمو بین االرتفاع واالنخفاض، ففي 

.85:ص، مرجع سابق، 2016،"القطاع الزراعي"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال-1
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4,8إلى 2011ملیون طن انخفض سنة 4,9ما مقداره 2010سنة اإلنتاجحین حقق 

عرف 2012علفیة، وخالل سنة ، ویرجع ذلك لتراجع الطاقة ال%1,43ملیون طن أي بنسبة 

معدل 2013، لیحقق سنة 2011مقارنة بسنة %0,71ارتفاعا طفیفا قدر بنسبة اإلنتاج

، لینخفض 2012مقارنة بسنة %3,89ملیون طن أي بنسبة 5,0نمو إیجابي قدر بحوالي 

و %20,91ملیون طن، أي ما نسبته 4,1و 4,0إألى نحو 2015و 2014سنتي 

، ویرجع ذلك إلى الظروف المناخیة غیر المواتیة باإلضافة 2013نة بسنة ، مقار 18,75%

.إلى الجفاف وما ترتب عنهما من نفوق في األصول الحیوانیة

2015قدر عام إنتاجوتأتي السودان في مقدمة الدول العربیة المنتجة للحوم الحمراء ب

ي من اللحوم الحمراء، العرباإلنتاجمن حجم %23,54ألف طن یعادل نحو 974بحوالي 

اإلنتاجمن إجمالي %15,78ألف طن یعادل نحو 797قدر بحوالي إنتاجتلیها مصر ب

ألف طن یعادل نحو 387قدر بحوالي إنتاجالعربي، تلیها المغرب في المرتبة الثالثة ب

ألف طن وبما یعادل 260-130بین اإلنتاجالعربي، ویتراوح اإلنتاجمن إجمالي 9,35%

العربي في كل من سوریا، السعودیة، الجزائر، موریتانیا، اإلنتاجمن إجمالي %28نحو 

ألف طن مثل لبنان، 100في دول عربیة أخرى اإلنتاجالصومال، لیبیا، فیما ال یتعدى 

).18(كما هو موضح في جدول .تونس، الیمن

:18(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترة اللحوم الحمراءإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى جملة201020112012201320142015

الوطن العربي

(%)

معدل التغیر

بین الفترتین

(%)

معدل التغیر بین

)2010-2015(

(%)

-12,6031,8834,4135,2744,5220,1023,6421,410,5115338,23األردن

-85,49-24,556,7046,4846,7147,606,736,746,740,1372,70اإلمارات

-9,0515,2116,5718,2418,3421,2916,3916,400,3968,061,02البحرین

-1121171211171161161221172,824,463,30تونس
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-2,66-2872352632672402422522566,1818,11الجزائر

21,49-1671051071341161111301303,1437,12السعودیة 

-15191875200819301962199597497423,5423,4351,49السودان

2092592292592552502502504,9123,929,17سوریا

1791881981981982012012013,945,021,51الصومال

42,9962,2366,0063,0063,0095,001662365,7044,75257العراق

6,9611,179,0511,0314,1316,9020,9123,490,5660,48159,5عمان 

18,4217,806,857,309,498,9511,839,550,233,3639,41فلسطین

5,127,663,073,653,6513,6114,7813,640,2749,60344قطر

40,7342,5340,9541,0442,4143,1743,3345,390,894,4110,60الكویت

23,3025,5896,511121141521161393,369,7844,04لبنان

88,581661621601601631631643,9686,832,46لیبیا

-61073683677278079577679715,7820,614,66مصر

2772973543513734903883879,357,229,32المغرب

1142082272262272332332325,6082,452,20موریتانیا

70,0982,3397,0797,2798,5899,7099,2499,322,4017,462,31الیمن

38344505493648654900509140264136100,0017,5016,20الوطن العربي

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة-

اللحوم تذبذبا بین االرتفاع واالنخفاض في إنتاجعرف )2015-2010(بین عامي 

دول الوطن العربي، ففي حین سجل معدالت نمو ایجابیة مرتفعة في عدد من الدول مثل 

، سجل معدالت %344، %257، %44,04، %159,5عمان، لبنان، العراق، قطر بنحو 

و %-85,49نمو سالبة في عدد من الدول مثل اإلمارات والسودان واألردن قدرت بنحو 

.وعلى التوالي%-38,23و %-51,49

اللحوم الحمراء زاد بنسبة معتبرة بین الفترتین إنتاجبصفة عامة فإن معدل التغیر في 

-2010(، وكان معدل الزیادة بین %17,50بمعدل )2009-2005(و )2000-2004(

%.16,20مقدرا بنحو )2015

واجن في الدول العربیة على نطاق واسع، تنتشر تربیة الد:اللحوم البیضاءإنتاج:ثانیا

بشكل ملحوظ في إسهامهوعرف هذا القطاع خالل السنوات األخیرة نتائج إیجابیة أهمها 
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لحوم الدواجن إنتاج، وقد عرف 1تغطیة االستهالك والحد من العجز في المنتجات الغذائیة

ملیون 2,6من حوالي اإلنتاج، حیث زاد )2015-2000(ارتفاعا مستمرا طیلة فترة الدراسة 

-2005(ملیون طن كمتوسط للفترة 2,8إلى حوالي )2004-2000(طن كمتوسط للفترة 

ملیون طن كمتوسط بین سنتي 3,8، وٕالى حوالي %6,5بنسبة نمو قدرت بنحو )2009

العربي اإلنتاج، في المقابل یالحظ أن %31,36بنسبة نمو قدرت بنحو )2000-2013(

ملیون طن سنة 3,6إلى 2010ملیون طن سنة 3,3البیضاء قد ارتفع من من اللحوم 

3,7إلى حوالي 2012، لیرتفع سنة %9,15محققا معدل نمو إیجابي قدر بنحو 2011

2013، لیعرف استقرارا نسبیا خالل سنة 2011مقارنة بسنة %2,85ملیون طن بنحو 

2014، لیحقق خالل سنتي 2012مقارنة بسنة %2,05حیث حقق نموا ضعیفا قدر بنحو 

.على التوالي%14,65و %11,39ملیون طن، أي ما نسبته 4,4و 4,2نحو 2015و 

).19(كما هو موضح في جدول 

:19(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترة اللحوم البیضاءإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى جملة201020112012201320142015

الوطن العربي

(%)

معدل التغیر

بین الفترتین

(%)

معدل التغیر بین

)2010-

2015(

(%)

1191452482562442462702756,3421,8410,88األردن

-33,2146,1278,7978,7978,7978,7951,7750,001,1539,4036,54اإلمارات

5,475,766,106,306,456,456,456,550,180,057,37البحرین

116-89,6688,521011081271272132195,051,27تونس

42,18-17515529633036541846351211,8111,42الجزائر

48850744752958858857657613,283,895,30السعودیة 

18,2029,6030,0040,0045,0055,0060.0055,001,2661,1183,33السودان

-1341741891791381381071062,4422,3843,91سوریا

3,683,903,904,404,504,503,603,600,875,977,69الصومال

.63:ص، مرجع سابق، 2014،"قطاع الزراعة والمیاه"،االقتصادي العربي الموحدتقریرال-1
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64,6075,2053,0087,0090,0090,0070,0074,001,7017,1835,84العراق

13,8822,9222,7042,1041,8041,8041,0065,501,5169,23195عمان 

102-66,6052,5343,5851,1753,5853,5856,0087,002,0015,15فلسطین

-5,646,3611,1012,2410,468,128,128,500,1912,7623,63قطر

35,5737,4237,4244,2948,4246,2240,0046,191,065,724,54الكویت

12413480,0095,001001001001002,648,0625,00لبنان

1041101201231241241251202,765,760,00لیبیا

75,39-8247097528098598591287131930,4213,95مصر

-29439862065062066060261014,0735,371,61المغرب

-5,876,906,904,524,564,564,564,660,1017,5432,64موریتانیا

-85,351271511511551311311323,4649,4014,56الیمن

الوطن 

العربي

26932856330036023705378142124335100,006,0531,36

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة-

وتأتي كل من مصر، المغرب، السعودیة والجزائر في مقدمة الدول العربیة المنتجة 

ألف طن سنویا وبنسبة تقدر بنحو 420-860ها ما بین إنتاجللحوم البیضاء والتي ینحصر 

كل منها على التوالي إنتاجالعربي من اللحوم البیضاء، فقد قدر اإلنتاجلي من إجما60%

العربي، ویتراوح اإلنتاج، من إجمالي %11,81، %13,28، %14,07، %30,42بنحو 

ألف طن سنویا وهي لبنان، 250-100اللحوم البیضاء في دول عربیة أخرى ما بین إنتاج

106ألف طن، 100ها على التوالي، إنتاجالتي كان سوریا، لیبیا، الیمن، تونس، األردن، و 

ألف طن، وتساهم هذه 275ألف طن، 219ألف طن، 132ألف طن، 120ألف طن، 

العربي من اللحوم البیضاء، في حین ال اإلنتاجمن إجمالي %23الدول مجتمعة بنحو 

ویقل عن معدل ألف طن في دول أخرى مثل العراق واإلمارات والسودان، 90اإلنتاجیتعدى 

.ألف طن سنویا في باقي الدول العربیة50

، ارتفاع حجم )2015-2010(بین عامي نتاجویوضح معدل التغیر النسبي لإل

في كل الدول المنتجة الرئیسیة وهي مصر والسعودیة والجزائر، وبمعدالت تغیر اإلنتاج
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ي، بینما حققت ، لكل منها على التوال%42,18، %5,30، %75,39موجبة قدرت بنحو 

، %195دول عربیة أخرى مثل عمان، السودان وفلسطین معدالت تغیر أعلى قدرت بنحو 

، بینما حققت دول عربیة اخرى معدالت نمو سالبة مثل اإلمارات 102%، 83,33%

.على التوالي%-32,64، %-43,91، %-36,54وسوریا وموریتانیا قدرت بنحو 

اللحوم البیضاء في الدول العربیة بین الفترتین إنتاجبصفة عامة فإن معدل الزیادة في 

-2010(، وكان معدل التغیر بین %6,05قدر بنحو )2005-2009(، )2000-2004(

%.31,36نحو )2015

ملیون طن خالل الفترة 20,00زادت الكمیة المنتجة من األلبان من :األلبانإنتاج:ثالثا

ملیون 26,2إلى )2009-2005(ملیون طن خالل الفترة 24,9إلى )2000-2004(

سنة إنتاج، وحققت صناعة األلبان أقصى )2013-2015(طن كمتوسط بین عامي 

ى مستوى له سنة ملیون طن، وأدن27,0والذي قدر بنحو -خالل فترة الدراسة–2010

إلى حوالي اإلنتاجانخفض 2011ملیون طن، وخالل سنة 26,1والذي قدر بنحو 2013

إلى 2012سنة االنخفاض، لیعاود 2010مقارنة بسنة %-0,81ملیون طن بنسبة 26,2

مرة أخرى خالل انخفض، ثم 2011مقارنة بسنة %-0,54ملیون طن بنسبة 26,1حوالي 

إلىاإلنتاج، تراجع 2015، وخالل سنة 2012مقارنة بسنة %-0,05بنحو 2013سنة 

، ویرجع السبب في ذلك إلى تراجع مشاریع صناعة األلبان وعدم توفیر قنوات %0,1نحو 

جمعه وتسویقه وفق مواصفات صحیة، باإلضافة إلى عدم التوسع في شراء الثروة الحیوانیة 

.ألغراض التسمین

ملیون طن 6,3یقدر بنحو إنتاجالمنتجة لأللبان، وبوتأتي السودان في مقدمة الدول

، تلیها كل من مصر والجزائر 2015العربي عام اإلنتاجمن إجمالي 23,29یمثل حوالي 

ملیون طن على التوالي، وبمساهمة قدرت بحوالي 3,8ملیون طن، 5,5قدر بحوالي إنتاجب

اإلنتاجلعربي، كما بلغ حجم ااإلنتاجملیون طن من إجمالي 14,37ملیون طن و 20,65
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العربي، والمغرب اإلنتاجمن إجمالي %9,38ملیون طن في سوریا أي بنحو 2,4حوالي 

قدر إنتاجالعربي، ثم تونس باإلنتاجمن إجمالي %8,89ملیون طن أي بنحو 2,4بحوالي 

من اإلجمالي العربي، وفي %4,60ملیون طن وبمساهمة قدرت بنحو 1,2بحوالي 

العربي، اإلنتاجمن إجمالي %4,02ملیون طن یمثل حوالي 1,0اإلنتاجالصومال بلغ 

ألف طن، وهي على التوالي 260-400في بعض الدول العربیة ما بین اإلنتاجویبلغ 

و %0,98و %0,96ریتانیا والتي تساهم على التوالي األردن، لبنان، الیمن، العراق، مو 

في اإلنتاجالعربي، بینما ال یتجاوز اإلنتاجمن إجمالي %1,51و %1,16و 1,15%

ألف طن سنویا، بینما ینخفض ألقل فأقل في 240دول أخرى مثل لیبیا، اإلمارات، نحو 

).20(كما هو موضح في جدول.باقي الدول مثل لبنان، عمان والبحرین

:20(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترة األلبانإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى 201020112012201320142015

جملة

الوطن العربي

(%)

معدل التغیر

بین الفترتین

(%)

بینمعدل التغیر 

)2010-

2015(

(%)

-2123373492833562901822610,9658,9625,21األردن

1041621391461521521501530,5655,7610,07اإلمارات

7,32-18,3411,509,699,8910,4010,4010,4010,400,0337,29البحرین

9049891057108811241124121812474,609,4018,0تونس

1504191228543165306334003648389514,3727,1236,47الجزائر

114313861603167817121712172217226,3521,256,79السعودیة 

-7212737374716211624062856213631223,292,2315,51السودان

180424812241255824522452245024529,3837,529,41سوریا

52310531053105310531053135010534,02101,330,00الصومال

2822832822872922983043151,160,3511,70العراق

42,7849,8074,4075,8876,8088,7560,6579,460,2916,666,75عمان 

-1581782653202612615012170,8012,6518,11فلسطین

222-27,4723,4135,6137,8441,4647,8390,801160,4214,81قطر

38,1244,9459,5459,8665,4556,7156,7156,710,2017,905,09الكویت

2332382381171171173112680,982,1412,60لبنان
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2463102222262322322322320,8526,014,50لیبیا

-4224574957745799571955545601559820,6536,103,04مصر

120016822100250025002300240024108,8940,1614,76المغرب

4374633913913943943943951,515,940,77موریتانیا

1992432832802802993003001,1522,115,66الیمن

الوطن 

العربي

2051824974265062629026174261322700127099100,0021,712,23

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة-

، حققت الدول المنتجة الرئیسیة عدا )2015-2010(خالل الفترة ما بین عامي 

في كل من مصر والسودان بنحو اإلنتاج، حیث حققت انخفض اإلنتاجالجزائر تراجعا في 

األلبان في الجزائر بنحو إنتاجعلى التوالي، بینما ارتفع %-15,51و %-3,04

معدالت نمو إیجابیة مثل العراق ، وخالل نفس الفترة حققت دول أخرى36,47%

، في %6,79، السعودیة %10,07، اإلمارات %9,41، سوریا %222، قطر 11,70%

وهي األردن وفلسطین والتي حققتا معدالت نمو اإلنتاجفي انخفاضاحین عرفت دول أخرى 

.، على التوالي%-18,11، %-25,11سالبة قدرت بنحو 

األلبان ومشتقاتها في الوطن العربي بنسبة إنتاجبصفة عامة ارتفع معدل التغیر في 

، وعرف ارتفاعا في عام )2009-2005(، )2004-2000(في الفترتین 21,71%

%.2,23قدرت بنسبة 2010عن عام 2015

ملیون طن 1,2من البیض في الوطن العربي من اإلنتاجتزاید حجم :البیضإنتاج:رابعا

، )2004-2000(ملیون طن خالل الفترات الثالث 1,7ملیون طن إلى 1,3إلى 

، ویرجع السبب في ذلك إلى اتساع مشاریع التربیة )2010-2015(، )2005-2009(
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الكبیرة والتفریخ الحدیثة، باإلضافة إلى تشجیع الحكومة للقطاع الخاص على إقامة المشاریع 

.1یة للبیض مثل مصر والمغربسفي هذا المجال في الدول المنتجة األسا

البیض تطورا إیجابیا خالل السنوات األخیرة بحیث ارتفع من حوالي إنتاجلقد شهد 

جابي قدر یمحققا معدل نمو إ2011ملیون طن سنة 1,7إلى 2010ملیون طن سنة 1,6

ملیون طن بمعدل نمو 1,8قدر بنحو 2012سنة ، لیحقق ارتفاعا خالل %7,27بنسبة 

نسبیا عند نفس 2013، لیستقر سنة 2011مقارنة بسنة %4,15إیجابي قدر بنسبة 

، وخالل سنتي %0,11محققا معدل نمو ضعیف قدر بنحو 2012سنة إنتاجمستوى 

كما .على التوالي%-0,83و %-5,09تدنیا قدر بنحو اإلنتاجعرف 2015و 2014

).21(موضح في الجدول هو 

:21(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترة البیضإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى جملة201020112012201320142015

الوطن العربي

(%)

معدل التغیر

بین الفترتین

(%)

معدل التغیر بین

)2010-

2015(

(%)

-53,4137,6444,9243,1163,5034,7647,4743,202,4130,183,82األردن

15,0025,2126,1026,1026,1026,1044,3044,302,4768,0069,73اإلمارات

0,00-2,502,413,003,003,003,003,003,000,163,6البحرین

-72,5978,701341671671671011176,537,0212,68تونس

14318422422926629930333518,7025,8749,55الجزائر

12516219920020020022222512,5629,6013,06السعودیة 

23,6032,4035,0038,0040,0045,0050,0052,002,9037,2848,57السودان

-1591651631721481481121126,253,7731,28سوریا

1,361,451,452,402,402,402,452,450,136,6168,96الصومال

-40,5746,8646,3048,5055,2066,9015,0833,871,8915,5026,84العراق

7,589,029,2410,6516,8011,8011,8014,250,7918,9954,22عمان 

28,5733,8730,9025,2029,0335,6529,0035,001,9518,5513,00فلسطین

2,752,893,774,033,353,393,453,390,2218,999,54قطر

1-61:ص، مرجع سابق، 2013،"قطاع الزراعة والمیاه"،تقریر االقتصادي العربي الموحدال.
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19,1122,0022,0039,9047,2547,4043,0043,002,4015,1195,45الكویت

-37,6044,8949,2654,7460,8260,8223,6523,651,3219,3852,00لبنان

0,00-57,0054,6460,0062,5062,5062,5060,0060,003,354,14لیبیا

6,56-30325227428829729529529216,3016,83مصر

15917722525525027527527815,5211,3257,06المغرب

120-4,442,642,642,702,702,705,805,810,3240,54موریتانیا

33,5151,5059,7559,7561,1064,8065,0067,303,7554,5412,63الیمن

الوطن 

العربي

12801388161517321804180617141791100,008,4310,89

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي -

الدول العربیة من البیض وفقا لمدى تطور أسالیب تربیة الدواجن ومدى إنتاجیختلف 

اإلنتاجمن إجمالي %18,70أهمیة هذه الثروة في البالد، وتنتج الجزائر وحدها ما یعادل 

، تلیها مصر بحوالي 2015ألف طن عام 335العربي من البیض وبكمیات تقدر بحوالي 

إنتاجالعربي، ثم تلیها المغرب بواقع اإلنتاجمن إجمالي %16,30ألف طن وبنسبة 292

من اإلجمالي العربي، ثم تأت %15,52ألف طن وبمساهمة نسبتها 278یقدر بنحو 

ألف طن وبمساهمة نسبتها 225قدر بنحو إنتاجالسعودیة في المرتبة الرابعة بواقع 

.إلجمالي العربي من البیضمن ا12,56%

ألف طن في كل من تونس وسوریا، حیث 120البیض بین إنتاجفي حین ال یتعدى 

من إجمالي %8,19و %9,24ملیون طن على التوالي أي بنسب 112و 117حققتا 

ألف طن في كل من السودان، 70-50ما بین حوالي اإلنتاجالعربي، بینما یتراوح اإلنتاج

العربي قدرت على التوالي بنحو اإلنتاجن، والتي حققت نسبة مساهمة في لیبیا، الیم

ألف طن فأقل في دول 45إلى نحو اإلنتاجبینما یصل حجم 3,75%، 3,35%، 2,90%

ألف 44,30ألف طن، اإلمارات 43,20ألف طن،  األردن 43,00أخرى مثل الكویت 

.طن سنویاألف35طن، بینما ال یتعدى في باقي الدول العربیة 
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نتاج، رغم وجود دول حققت معدالت تغیر مرتفعة لإل)2015-2010(ما بین عامي 

، %54,22، عمان %68,69، الصومال %69,73، االمارات %95,45مثل الكویت 

، %-12,68، تونس %-3,82هناك دول أخرى حققت معدالت تغیر سالبة وهي األردن 

%.-52,00، لبنان %-26,84، العراق %-31,28سوریا 

تعتبر األسماك من السلع التصدیریة األساسیة في الوطن العربي، :األسماكإنتاج:خامسا

، 20161ملیون طن عام 5,02قدر بحوالي إنتاجحیث حققت الدول العربیة مجتمعة 

السمكي عن طریق استخدام التقنیات الحدیثة في اإلنتاجوتسعى الدول العربیة لزیادة 

.االستزراع السمكي، وذلك في كل من السعودیة وعمان وتونس والعراق باإلضافة إلى مصر

إلى )2004-2000(ملیون طن كمتوسط للفترة 3,3السمكي من اإلنتاجزاد حجم 

ثم ارتفع ،%8,83بنسبة زیادة قدرها )2009-2005(ملیون طن كمتوسط للفترة 3,6

، كما یوضحة %12,80بزیادة قدرها )2015-2010(خالل الفترة 4,6إلى اإلنتاج

).22(الجدول 

:22(جدول رقم  )2015-2000(في الوطن العربي خالل الفترة األسماكإنتاج)

(الوحدة )ألف طن:

متوسط الدول

الفترة

)2000-

2004(

متوسط 

الفترة

)2005-

2009(

نسبة إلى جملة201020112012201320142015

الوطن العربي

(%)

معدل التغیر

بین الفترتین

(%)

معدل التغیر بین

)2010-

2015(

(%)

70,10-1,080,970,971,081,311,311,451,650,0710,18األردن

-5,80-10087,9377,7177,7177,7173,2073,2073,201,6312,07اإلمارات

-12,5215,5516,3316,212,3212,3215,8615,860,3423,882,87البحرین

99,201051021141171231271322,835,8430,00تونس

-10914413095,171031041011062,2732,1118,46الجزائر

-59,8785,3612675,5190,0090,0097,597,52,0942,5722,61السعودیة 

59,6063,4779,0074,0087,0089,001011012,166,4927,84السودان

-15,2116,4012,677,127,047,047,047,040,157,8244,43سوریا

1-20:ص، 2016،"أوضاع األمن الغذائي العربي"،منظمة العربیة للتنیمة الزراعیةال.
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0,00-56,4530,0030,0030,0030,0030,0030,0030,000,6446,85الصومال

65,47-23,605,9842,0037,0051,0082,8787,5069,51,4974,66العراق

1371501641581912062122575,519,4856,70عمان 

2,032,511,701,402,062,703,13,510,0723,64106,47فلسطین

8,7215,6013,7612,9811,2712,0716,2715,260,3278,8910,90قطر

209-5,754,8112,2016,3011,3412,0715,1714,880,3216,34الكویت

-7,948,5110,0010,0011,2010,204,104,100,237,1760,00لبنان

-99,29-45,6038,9947,3547,3547,3547,353,883,880,0914,71لیبیا

802100013041294137113741481151932,5824,6816,48مصر

9719921135966116512461369136929,372,1620,61المغرب

65865164464464464464464413,811,060,00موریتانیا

1962061941621591581961964,205,101,03الیمن

الوطن 

العربي

33743672413238884185432145874661100,008,8312,80

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة-

ملیون طن، 4,1ا قدر بنحو إنتاج2010العربي من األسماك سنة اإلنتاجحقق 

-5,90محققا معدل نمو سالب قدر بنحو 2011ملیون طن سنة 3,8لینخفض إلى حوالي 

ملیون طن محققا معدل نمو إیجابي نسبته 4,1إلى حوالي 2012، لیرتفع سنة %

ملیون طن مقارنة بسنة 3,24معدل نمو إیجابي قدر بحوالي 2013، لیسجل سنة 7,63%

معدالت نمو إیجابیة قدرت بنحو اإلنتاج، حقق 2015و 2014نتي ، وخالل س2012

.على التوالي2013مقارنة بسنة %7,86و %6,15ملیون طن، أي بنسب 4,6و 4,5

الدول إنتاجالسمكي حسب مجموعات الدول العربیة المنتجة، إذ یقدر اإلنتاجیتفاوت 

بحوالي 2015مغرب وموریتانیا عام العربیة ذات الموارد السمكیة المرتفعة مثل مصر وال

االكتفاءالدول العربي ذات إنتاجالدول العربیة، بینما بلغ إنتاجمن إجمالي 75,76%

من إجمالي %12,24الذاتي من األسماك وهي عمان واإلمارات والجزائر وتونس حوالي 

لمتوسطة والضعیفة الدول العربیة األخرى ذات الموارد السمكیة اإنتاجالعربي، وبلغ اإلنتاج

%.11,80حوالي 
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ها بین عامي إنتاجلقد شهدت الدول العربیة المنتجة الرئیسیة تغیرا إیجابیا في حجم 

في المغرب، وفي الدول %29,37في مصر، %16,84، قدر بنحو )2010-2015(

تغیرا إیجابیا بمعدالت متفاوتة في كل من العراق، فلسطین، عمان، اإلنتاجاألخرى شهد 

في دول أخرى مثل سوریا والسعودیة، الجزائر، السودان اإلنتاجألردن وتونس، وتراجع ا

.ولیبیا

األسماك في الوطن العربي بنسبة قدرت إنتاجبصفة عامة ارتفع معدل الزیادة في 

في %12,80، وبنحو )2009-2005(، )2004-2000(خالل الفترتین %8,83بنحو 

.2010عن عام 2015عام 
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:خالصة الفصل الثاني

:من خالل استعراضنا لهذا الفصل تم استخالص النتائج التالیة

النباتي والحیواني، تعتبر الركیزة األساسیة اإلنتاجإن توافر الموارد الطبیعیة والبشریة و -

لألمن الغذائي العربي، وعدم الوفرة في عامل من هذه العوامل سیؤثر سلبا على احتیاجات 

كان من الغذاء؛الس

اعتماد الزراعة في الوطن العربي على األمطار والتي بفضلها تسقى ثلثي األراضي -

الزراعیة؛

تراجع أو انعدام استخدام اآلالت والوسائل الحدیثة في الزراعة واتساع نسبة األراضي -

ساهمت بالسلب في توفیر الغذاء اآلمن والصحي للسكان؛اإلنتاجیةو اإلنتاجالمتروكة وتدني 

النباتي والحیواني كلها مقومات ساهمت في اإلنتاجعدم كفاءة الكوادر البشریة وتراجع -

اتساع الفجوة الغذائیة، وفوق هذا كله وعلى سبیل التمثیل ال الحصر دول الخلیج تتمتع بوفرة 

مالیة إذا یساوي ناتجها اإلجمالي أو یفوق أحیانا نصف الناتج العربي، ولو استغل جزء من 

العربي بدل استیراد الغذاء لحققت الدول تلك الموارد في تطویر ورفع كفاءة القطاع الزراعي 

.العربیة قاطبة أمنها الغذائي، لكن غیاب إرادة سیاسیة عربیة قویة حال دون ذلك
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:تمهید

تستورد أغلب الدول العربیة السلع الغذائیة الرئیسیة وعلى رأسها مجموعة الحبوب 

واأللبان ومشتقاتها، اللحوم، السكر، باإلضافة للزیوت النباتیة والبقولیات، بینما باقي 

المجموعات الغذائیة تحقق عدد من الدول فائضا ملموسا منها، رغم أنها كانت تحقق عجزا 

المستوى القومي فیما عدا مجموعة األسماك والتي تحقق منها فائضا على صافیا على

.المستوى القومي

یعتبر الصور في التنمیة الزراعیة العربیة من أهم األسباب التي أدت إلى وجود عجز 

متفاقم في الغذاء عرف مستویات عالیة نسبیا في بعض السلع الغذائیة األساسیة وفي مقدمته 

صبح تمویل استیراد الغذاء عبًئا تئن تحت وطأته معظم الموازنات المالیة الحبوب، حیث أ

لغالبیة الدول العربیة، ویستنزف قسطا وفیرا من الدخل القومي العربي الذي یتجه نحو 

.األسواق العالمیة لسد حاجیات الشعوب العربیة من الغذاء

ون ترقیته والنهوض یعاني قطاع الزراعة العربي من عدة معوقات ومشكالت تحول د

وصوال لتحسین األمن الغذائي اإلنتاجیةورفع معدالت اإلنتاجبه وتطویره، بهدف زیادة 

.العربي

:بناًءا على ما سبق تم تقسیم هذا الفصل إلى العناصر التالیة

.تطور حركة التجارة العربیة من الغذاء:المبحث األول

.فرد من الناتج الزراعيالتركیبة السلعیة ونصیب ال:المبحث الثاني

.مشكالت الزراعة العربیة:المبحث الثالث
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:المبحث األول

تطور حركة التجارة العربیة من الغذاء

تناول الفصل الثاني من الدراسة واقع القطاع الزراعي في الوطن العربي، بحیث تم 

الدول العربیة، فضال عن التطرق من خالله إلى اإلمكانات الطبیعیة والبشریة التي تزخر بها 

الثروة النباتیة والحیوانیة، أما الفصل الحالي فهو ُیعنى بمؤشرات قیاس األمن الغذائي في 

.الوطن العربي

تمثل التجارة الخارجیة أحد القطاعات الهامة في االقتصاد الوطني ألي دولة، وتعتبر 

العام، وتحضى االقتصاديألداء الموازین التجاریة من أهم مؤشرات القوة أو الضعف لكفاءة ا

همیة الرتباطها بالقضیة الحیویة لألمن الغذائي للدول األالموازین التجاریة بقدر كبیر من 

الغذاء وتحقیق انجازات تصدیریة من إنتاجومدى قدرتها على االعتماد على الذات في 

.بعض المنتجات الزراعیة

الصادرات والواردات الزراعیة:أوال

:راتالصاد-1

في الدول المتقدمة والنامیة اتاالقتصادیأدى انتعاش السوق النفطیة وتحسن أداء 

حیث .)1(، إلى زیادة قیمة التجارة العربیة مع دول العالم)2004-2000(خالل الفترة 

مقارنة بسنة %33,74بنحو 2004ارتفاعا خالل سنة الصادرات الكلیةسجلت قیمة 

، حیث 2007، 2006، 2005، واستمر ارتفاع الصادرات الكلیة خالل السنوات 2000

ملیار دوالر، حیث حققت 780ملیار دوالر، 647ملیار دوالر، 592سجلت على التوالي 

على 2004مقارنة بسنة %140,00، %99,07، %82,15معدل نمو إیجابي قدر بنحو 

التوالي، ویرجع ذلك إلى ارتفاع قیمة الصادرات النفطیة الناجم عن الزیادة المطردة في 

.77:، ص2008، الجزائر، 5، عدد إفریقیامجلة اقتصادیات شمال ، )"2004-2000(أداء التجارة العربیة والبینیة "، سمیة كبیر-1
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%-1,02انخفضت الصادرات الكلیة بحوالي 2008، وخالل سنة )1(األسعار العالمیة للنفط

، وربما یرجع ذلك أساسا إلى التراجع الملحوظ في نمو االقتصاد العالمي 2007مقارنة بسنة 

857إلى حوالي 2008عقاب األزمة المالیة العالمیة، لترتفع الصادرات العربیة سنة في أ

، وخالل سنة 2008مقارنة بسنة %11,01ملیار دوالر محققة معدل نمو إیجابي قدر بنحو 

مقارنة بسنة %17,96عرفت الصادرات العربیة الكلیة انخفاضا ملحوظا قدر بنحو 2010

محققة معدالت نمو 2013، 2012، 2011ت الثالثة الموالیة ، لترتفع خالل السنوا2009

، 2010على التوالي مقارنة بسنة %39,68، %36,13و %16,64إیجابیة قدرت بنحو 

سلكت الصادرات العربیة اتجاها تنازلیا حیث حققت على 2015و 2014وخالل سنتي 

.على التوالي%36,25و %5,39ملیار دوالر بنسب قدرت بنحو 626و 929التوالي، 

، )2007-2000(فقد عرفت ارتفاعا مستمرا طیلة الفترة للصادرات الزراعیةبالنسبة 

، ویرجع السبب في ذلك %106,06معدل نمو إیجابي قدر بنحو 2007حیث حققت سنة 

إلى زیادة الصادرات الزراعیة لكل من سوریا واألردن وتونس والمغرب والتي بلغت مجتمعة 

ما یرجع السبب أیضا إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعیة في األسواق ، ك%63حوالي 

، لینخفض )2(العالمیة، وٕازالة القیود المفروضة في الدول المستوردة على بعض الصادرات

مقارنة بسنة %-18,01ملیار دوالر بمعدل نمو سالب قدر بنحو 11,8إلى 2008سنة 

، حیث حققت قیمة 2013وحتى سنة 2009ا من سنة ، لتعاود االرتفاع ابتداءً 2007

ملیار دوالر بمعدل نمو قدر بنحو 31حوالي 2013الصادرات الزراعیة خالل سنة 

، ویرجع السبب في 2000مقارنة بسنة %358,57، ونحو 2009مقارنة بسنة 82,35%

ذلك إلى ارتفاع عائدات الصادرات الزراعیة لكل من المغرب واإلمارات ومصر والسعودیة، 

من عوائد الصادرات الزراعیة العربیة، محققة %60,2لتي تمثل صادراتها الزراعیة حوالي ا

.141:، ص2008التجارة الخارجیة للدول العربیة، "، العربي الموحداالقتصاديالتقریر -1

.60:، مرجع سابق، ص2008الخارجیة للدول العربیة، التجارة "، العربي الموحداالقتصاديالتقریر -2
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على التوالي، في حین سجلت الصادرات الزراعیة %3,7، %12,5و %15,2زیادة بنسبة 

2012على التوالي خالل عام %2,9و %17,0لكل من السودان وتونس تراجعا بلغ 

، انخفضت 2014حداث الداخلیة في تلك الدول، وخالل سنة مقارنة بالعام السابق نظرا لأل

، لتعاود االرتفاع %-25,8ملیار دوالر أي بنسبة 23,08الصادرات الزراعیة إألى نحو 

.ملیار دوالر27، محققة ما قیمته 2015سنة 

فإنها ظلت ضئیلة نسبة تغطیة الصادرات الزراعیة للواردات الزراعیةأما فیما یخص 

إذ قدرت بنحو 2008التفاوت الكبیر بینهما حیث عرفت أدنى مستوى لها سنة جدا بسبب 

، وقد أدى %33,69إذ قدرت بنحو   2006، وعرفت أعلى مستوى لها سنة 17,56%

التفاوت الكبیر بین الصادرات والواردات الزراعیة إلى استمرار تفاقم العجز في المیزان 

ملیار دوالر 71,0إلى حوالي 2000والر عام ملیار د22,2التجاري الزراعي من حوالي 

.2015عام 

5,67ما مقداره 2000فقد بلغت سنة للصادرات من السلع الغذائیةأما بالنسبة 

ملیار دوالر بمعدل نمو سالب قدر بنحو 3,74ملیار دوالر لتنخفض في السنة الموالیة إلى 

و %24,3قدرت بنحو بنسبة 2004، 2003، 2002، لترتفع خالل سنوات %-34,03

على التوالي، واستمر ارتفاع معدل نمو الصادرات الغذائیة بین سنتي 79,67%، 45,9%

2009ملیار دوالر لیرتفع سنة 8,53ما مقداره 2005، حیث حقق سنة )2005-2009(

حققت الصادرات 2011، وخالل سنة %58,49ملیار دوالر أي بنسبة 13,52إلى 

، ثم ارتفعت خالل سنة 2010مقارنة بسنة %21,21جابي قدر بنسبة الغذائیة معدل نمو إی

، لتعاود االرتفاع سنة 2011و مقارنة بسنة %13,11بمعدل نمو إیجابي قدر بنحو 2012

و 2014ملیار دوالر، لتسلك اتجاها تنازلیا خالل سنتي 23,46، حیث حققت نحو 2013

.ملیار دوالر-16,63و -16,98، حیث حققت على التوالي نحو 2015
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بصفة عامة فقد ارتفعت الصادرات الكلیة والصادرات الزراعیة خالل الفترتین 

على التوالي، وخالل %71,13و %180بنحو )2005-2009(، )2000-2004(

، في حین ارتفعت %-11,0انخفضت الصادرات الكلیة بنحو )2015-2010(سنتي 

بة للصادرات الزراعیة إلى الصادرات الكلیة فقد ، وبالنس%28,57الصادرات الزراعیة بنحو 

، وخالل %64,28بنحو )2009-2005(، )2004-2000(انخفضت خالل الفترتین 

، أما الصادرات الغذائیة فقد ارتفعت %43,33ارتفعت إلى نحو )2015-2010(سنتي 

انخفاضا ، وحققت%92,23بنحو )2009-2005(، )2004-2000(خالل الفترتین 

).23(كما یوضحه جدول ).2015-2010(خالل سنتي %-1,71درت بنحو بنسبة ق

:23(جدول  )2015-2000(الصادرات والواردات الكلیة والزراعیة والغذائیة للدول العربیة خالل الفترة )

ملیار دوالر:الوحدة

الصادرات السنة

الكلیة

الواردات 

الكلیة

الصادرات 

الزراعیة

الواردات 

الزراعیة

الصادرات نسبة 

الزراعیة إلى 

الصادرات الكلیة

نسبة الواردات 

الزراعیة إلى 

الواردات الكلیة

نسبة الصادرات 

الزراعیة إلى 

الورادات الزراعیة

الصادرات 

الغذائیة

الواردات 

الغذائیة

20002431526,76292,7819,0723,315,6723

20012211556,82263,0816,7726,333,7420

20022411767,05282,9215,9025,174,6522

20032691847,97292,9615,7627,485,4624

200432521310,31353,1716,4329,456,7227

2601767,78292,9916,4726,825,2423متوسط

200559231811,18391,8812,2628,668,5332

200664733613,14392,0311,6033,699,5232

200778049613,93461,789,2730,2810,5137

200877257611,42651,4711,2817,568,3255

200985756617,00641,9811,3026,5613,5254

72945813,33501,8210,9126,6610,0842متوسط

201070359021,17693,0111,6930,6816,9259

201182072225,66773,1210,6633,3220,5164

201295775226,65962,7812,7627,7623,2079
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201398277031,00963,1512,4632,2923,4679

201492980823,081082,4813,3621,3716,9860

201562676627,00984,3112,7927,5516,6357

80676025,40963,0111,8631,0921,0270متوسط

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة، أعداد مختلفة-

فقد عرفت واردات الدول العربیة ارتفاعا مستمرا طیلة بالنسبة للواردات الكلیة:الواردات-2

ملیار 213إلى حوالي 2000ملیار دوالر سنة 152فترة الدراسة، حیث ارتفعت من حوالي 

ویعزي جزء كبیر من ذلك  إلى تراجع سعر %40,13بمعدل قدر بنحو 2004دوالر سنة 

تعاود االرتفاع مرة أخرى سنة ، ل)1(صرف الدوالر مقابل معظم العمالت الرئیسیة األخرى

قدرت 2009، وخالل سنة 2004مقارنة بسنة %49,29بمعدل قدر بنحو 2005

%78,00ملیار دوالر أي بمعدل نمو قدر بنحو 566الواردات الكلیة للوطن العربي بحوالي 

سنة ، وخالل )2(، ویرجع ذلك إلى الزیادة الكبیرة في أسعار السلع الغذائیة2005مقارنة بسنة 

مقارنة بسنة %22,37ملیار دوالر أي بنسبة 722ارتفعت الواردات الكلیة إلى 2011

ملیار 752فقد ارتفعت قیمة الواردات إلى نحو 2013، 2012، أما خالل سنتي 2010

على التوالي مقارنة بسنة %%6,64، %4,15ملیار دوالر أي بنسبة 770دوالر و 

التي شهدت فیها الواردات العربیة أعلى مستویاتها هي السنة 2014، وتعتبر سنة 2011

، فقد 2015ملیار دوالر، أما خالل سنة 808طیلة فترة الدراسة، والتي قدرت بنحو 

مقارنة %-5,19ملیار دوالر، أي بنسبة 766انخفضت واردات الدول العربیة إلى نحو 

.2014بسنة 

.1:، ص2005التجارة الخارجیة للدول العربیة، "، العربي الموحداالقتصاديالتقریر -1

.45:، ص2010التجارة الخارجیة للدول العربیة، "، العربي الموحداالقتصاديالتقریر -2
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%10,34بنحو 2001خالل سنة فقد عرفت انخفاضا ، بالنسبة للواردات الزراعیة

، وخالل سنة 2001مقارنة بسنة %3,44بنحو 2002، لترتفع سنة 2000مقارنة بسنة 

%20,68ملیار دوالر أي بنسبة 35حققت الواردات العربیة قیمة قدرت بمقدار 2004

تذبذبا في قیمة الواردات )2009-2005(، وعرفت الفترة بین سنتي 2000مقارنة بسنة 

ملیار دوالر، 65والتي قدرت بحوالي 2008یة حیث عرفت أعلى قیمة لها سنة الزراع

وتعود هذه الزیادة الكبیرة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائیة بشكل غیر مسبوق في األسواق 

، أما بالنسبة ألقل قیمة لها )1(العالمیة وازدیاد الطلب على السلع الغذائیة في الدول العربیة

.ملیار دوالر29والتي قدرت بنحو 2006و 2005ي فقد عرفتها سنت

ملیار 69بلغت قیمة الواردات الزراعیة العربیة ما یقدر بنحو 2010خالل سنة 

، 2012مقارنة بسنة 11,59ملیار دوالر أي بنسبة 77إلى 2011دوالر لترتفع سنة 

سبیا بحیث قدرت عرفت الواردات الزراعیة العربیة ارتفاعا ن2013و 2012وخالل سنتي 

.2011مقارنة بسنة %24,67ملیار دوالر وبنسبة 96بنحو 

طیلة فترة الدراسة حیث %20نسبة الواردات الزراعیة إلى الواردات الكلیةلم تتجاوز 

، أما أدنى نسبة لها فقد %19,07والتي قدرت بنحو 2000عرفت أعلى نسبة لها سنة 

ارتفعت قیمة 2014، وخالل سنة %10,66و والتي قدرت بنح2011عرفتها خالل سنة 

ملیار 108الواردات الزراعیة لتحقق أعلى مستویاتها طیلة فترة الدراسة والتي قدرت بنحو 

مقارنة بسنة %9,25ملیار دوالر، أي بنسبة 96إلى نحو 2015دوالر، لتنخفض سنة 

2014.

بیة تعتبر مستورد صافي ، مما ال شك فیه أن الدول العر الواردات الغذائیةفیما یخص 

للغذاء، فهي تستورد أغلب المجموعات الغذائیة خاصة الرئیسیة منها، وقد عرفت الواردات 

، حیث حققت سنة )2004-2000(الغذائیة تذبذبا بین االرتفاع واالنخفاض بین سنتي 

.65:مرجع سابق، ص2008، "قطاع الزراعة والمیاه"، العربي الموحداالقتصاديالتقریر -1
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، وخالل 2001مقارنة بسنة %17,39ملیار دوالر بارتفاع قدر بنسبة 27ما مقداره 2004

ملیار دوالر بارتفاع نسبته 32قدرت الواردات الغذائیة العربیة بحوالي 2005سنة 

ملیار دوالر بنسبة زیادة قدرت 37إلى حوالي 2007، لیرتفع سنة 2004مقارنة 18,51%

عرفت الواردات الغذائیة ارتفاعا 2008، وخالل سنة 2006مقارنة بسنة %15,62بحوالي 

، لینخفض سنة 2007مقارنة بسنة %48,64ر دوالر أي بنحو ملیا55كبیرا قدر بحوالي 

، وخالل السنوات 2008عن سنة %1,81ملیار دوالر أي بنحو 54إلى حوالي 2009

سلكت الواردات الغذائیة اتجاها تصاعدیا حیث قدرت قیمتها على 2012، 2011، 2010

الر وبنسبة قدرت بنحو ملیار دو 79ملیار دوالر، 64ملیار دوالر، 59التوالي بحوالي 

استقرت قیمة 2013، وخالل سنة 2009مقارنة بسنة 46,29%، 18,51%، 9,25%

60ملیار دوالر،لتنخفض خالل العامین الموالیین إلى نحو 79الواردات الغذائیة عند حوالي 

.ملیار دوالر على التوالي57و 

، )2004-2000(ن بصفة عامة، فقد عرفت الواردات الكلیة زیادة بین الفترتی

-2010(بین الفترتین %30,50، وبنسبة %175,56قدرت بنحو )2005-2009(

، أما الواردات الزراعیة فقد عرفت هي األخرى ارتفاعا كبیرا خالل الفترتین )2013

بین سنتي %29,83، وبنسبة %72,41قدرت بنحو )2005-2009(، )2000-2004(

اعیة إلى الواردات الكلیة فقد انخفضت خالل الزر الواردات، أما نسبة )2010-2013(

-2010(، أما بین سنتي %50,96بنحو )2009-2005(، )2004-2000(الفترتین 

، أما الواردات الغذائیة فقد عرفت ارتفاعا %9,40فقد عرفت ارتفاعا قدر بنحو )2015

، %82,60، حیث قدرت بنحو )2009-2005(، )2004-2000(خالل الفترتین 

%.-3,38إلى نحو )2015-2010(ى التوالي، لتنخفض بین سنتي   عل68,75%
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:تجارة مجموعات السلع الغذائیة الرئیسیة:ثانیا

تعتبر معظم الدول العربیة مستورد صافي لبعض المجموعات الغذائیة التي تعتبر 

مجموعات عجز غذائي سواًءا على المستوى القومي أو القطري، وتمثلها مجموعات الحبوب،

األلبان ومشتقاتها، اللحوم، السكر، الزیوت النباتیة والبقولیات، بینما باقي المجموعات 

الغذائیة تحقق عدد من الدول العربیة فائضا ملموسا منها وٕان كانت تحقق عجزا صافیا على 

.المستوى القومي فیما عدا مجموعة األسماك التي تحقق فائضا على المستوى القومي

انخفضت الصادرات من 2015خالل سنة :السلع الغذائیة الرئیسیةمن الصادرات-1

من حیث الكمیة، وانخفضت قیمتها %-5,62السلع الغذائیة الرئیسیة بنسبة تقدر بحوالي 

، ویعود ذلك إلى انخفاض كمیة الصادرات من السلع 2014مقارنة بسنة %-1,81بنسبة 

الناجم عن سوء اإلنتاجبسبب تراجع واللحوم، والفواكهالغذائیة، كالبطاطس والخضر 

.الظروف المناخیة وعلى رأسها الجفاف الذي تعاني منه الدول العربیة

انخفضت قیمة الواردات من السلع الغذائیة :واردات من السلع الغذائیة الرئیسیةال-2

ملیار دوالر إلى 60من حوالي (2014بالمقارنة مع %-4,76بنسبة 2015الرئیسیة عام 

، ویعود االرتفاع في كمیة %0,13بینما ارتفعت كمیاتها بنسبة ).ملیار دوالر57,2الي حو 

الدول إنتاجالواردات من السلع الغذائیة الرئیسیة بشكل رئیسي إلى انخفاض مستویات 

العربیة من هذه السلع مقارنة بمستویات الطلب علیها، وتمثل قیمة السلع الغذائیة الرئیسیة 

، وشكلت قیمة واردات 2015الزراعیة سنة الوارداتإجمالي قیمة من %80حوالي 

من قیمة واردات %90,1الحبوب، الفواكه، الزیوت والشحوم، السكر، اللحوم واأللبان حوالي 

السلع الغذائیة الرئیسیة ویالحظ أن معظم السلع الغذائیة الرئیسیة المستوردة قد شهدت زیادة 

، وهو ما یؤشر إلى زیادة االختالل في 2015ما خالل عام في كمیاتها أو قیمتها أو كلیه

.بنیة هیكل الصادرات والواردات الزراعیة بشكل كبیر
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نالحظ أن المیزان التجاري ألهم السلع الغذائیة الرئیسیة في الوطن :المیزان التجاري-3

حقق ، باستثناء البطاطس التي 2014العربي حقق فائضا في جمیع هذه السلع خالل سنة 

ملیون دوالر باإلضافة للخضر والتي قدر فیها عجز المیزان 92فیها عجز یقدر بنحو 

واكه فقدر فیها فملیار دوالر، أما ال1,4ملیار دوالر واألسماك بنحو 1,8التجاري بنحو 

حقق المیزان التجاري 2015ملیون دوالر، أما خالل سنة 892عجز المیزان التجاري بنحو 

لسلع الغذائیة محل الدراسة باستثناء البطاطس التي حقق فیها عجز قدر فائض في جمیع ا

ملیار دوالر، ثم الفواكه التي 1,9ملیون دوالر، باإلضافة للخضر بنحو بنحو 74بنحو 

1,3ملیار دوالر، باإلضافة لألسماك بنحو 1,1حقق فیها المیزان التجاري عجزا قدر بنحو 

2015ن التجاري إلجمالي السلع الغذائیة خالل سنة ملیار دوالر، وعموما حقق المیزا

.2014مقارنة بسنة %2,13انخفاضا قدر بنحو 

:24(جدول  )2015-2014(المیزان التجاري ألهم السلع الغذائیة في الوطن العربي خالل الفترة )

(القیمة /ملیون دوالر: (الكمیة) )ألف طن:

البیان

20142015

المیزانالوارداتالصادراتالمیزانالوارداتالصادرات

قیمةكمیةقیمةكمیةقیمةكمیةقیمةكمیةقیمةكمیةقیمةكمیةالسلعة

جملة 

الحبوب

107849472111241046861722806196682173080219426842220321

)74()79(9043531075513)110()92(106444812112627البطاطس

جملة 

البقولیات

28437813511260953788231271141213441002911

جملة 

الخضر

3966297725631438)1880()2060(3652282725921353)1435()1996(

جملة 

الفواكه

45813588483135173157)892(4380350150793658)5014()1130(

السكر 

)مكرر(

270315349895590658603561201813499437524261733239

11351600517346363169238396718664189464623111994جملة 
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الزیوت 

والشحوم

1342702814342227668591814723409877431067991جملة اللحوم

)1308()97(97129079031995)1420()26(98129489611868األسماك

103143224468962586112317839689209البیض

األلبان 

ومنتجاتها

30422598134497903403320562655214213380734068953341

1907116982114583600723423017986166731147345720933499اإلجمالي

.34، 33:الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة، مجلدالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،:المصدر

:الفجوة الغذائیة العربیة الراهنة ودرجة االكتفاء الذاتي:ثالثا

یعتبر القصور في التنمیة الزراعیة العربیة من أهم األسباب التي أدت إلى وجود 

ساسیة وفي عجز متفاقم في الغذاء عرف مستویات عالیة نسبیا في بعض السلع الغذائیة األ

.مقدمتها الحبوب

، اإلنتاجتطور الفجوة الغذائیة هو محصلة لتفوق معدالت نمو إن:الفجوة الغذائیة-1

عن مواكبة االستهالك في مجال الغذاء في العالم العربي أدى إلى عجز اإلنتاجوقصور 

.)1(كبیر في المیزان التجاري لجمیع السلع الغذائیة الهامة

الموازنات المالیة استیراد الغذاء عبئا تئن تحت وطأته معظمحیث أصبح تمویل 

من الدخل القومي العربي الذي یتجه نحو معتبرالمعظم الدول العربیة ویستنزف جزًءا 

.)2(األسواق العالمیة لسد الحاجة المتناقصة من الغذاء في الوطن العربي

عجز متفاقم في الغذاء بلغ لقد أدى القصور في التنمیة الزراعیة العربیة إلى وجود 

مستویات مرتفعة نسبیا في بعض السلع الغذائیة األساسیة وفي مقدمتها الحبوب وبشكل 

"، المؤتمر التاسع لالقتصادیین الزراعیین"تحدیات األمن الغذائي العربي"، إمام محمود الجسمي-1 -"حول مستقبل تجارة السلع الزراعیة المصریة:

.8:، ص2001سبتمبر سنة 27-26الجمعیة المصریة لالقتصاد الزراعي، 

، 1999سنة 100، رقم "التحلیل الجغرافي لدرجة االكتفاء الذاتي وحجم فجوة الغذاء في الوطن العربي، شؤون عربیة"، فاضل السعديعباس -2

.147:ص
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ما 2000خاص القمح والزیوت والسكر، إذ بلغت نسبة الفجوة في هذه السلع خالل سنة 

على التوالي، أما نسبة الفجوة لكل %65,7و %55,7و %52,3و %55,3مقداره نحو 

.على التوالي%2,86و %14,6للحوم واأللبان ومنتجاتها قدرت بنحو من ا

انخفضت نسبة الفجوة الغذائیة لكل من القمح والزیوت والشحوم 2015خالل سنة 

، 2000مقارنة بسنة %23,8و %53,0و %49,2واأللبان ومنتجاتها، حیث قدرت بنحو 

یة وهي الحبوب والتي قدرت بنحو في حین زادت الفجوة في باقي السلع الغذائیة الرئیس

، واتساع الفجوة الغذائیة أثر سلبا على األمن الغذائي العربي، كما %87,9، السكر 68,5%

).25(یوضحه الجدول 

:25(جدول  )2015-2000(االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائیة في الوطن العربي خالل الفترة )

(الوحدة )ملیون طن:

السلعة

20002015

صافي اإلنتاج

الواردات

نسبة االستهالك

الفجوة 

(%)

نسبة 

االكتفاء 

(%)

صافي اإلنتاج

الواردات

نسبة االستهالك

الفجوة 

(%)

نسبة 

االكتفاء 

(%)

37,646,584,155,344,754,960,087,668,549,58مجموعة الحبوب

16,918,535,452,347,726,732,465,149,241,0القمح

2,44,26,564,637,73,18,09,187,934,2)مكرر(السكر 

جملة الزیوت 

والشحوم

1,72,63,868,454,71,72,64,953,035,7

6,41,17,514,385,48,12,510,523,877,4اللحوم

18,77,526,228,671,427,68,033,523,883,6األلبان ومنتجاتها

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.36، 22:المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة، مجلد-

.2014العربي الموحد، قطاع الزراعة والمیاه، االقتصاديالتقریر -
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=االكتفاء الذاتي
االستھالك

اإلنتاج
100

=نسبة الفجوة
االستھالك

الواردات
100

:تطور نسب االكتفاء الذاتي الغذائي العربي-2

الزراعي منها إلى انخفاض مستویات اإلنتاجأدى التفاوت بین الطلب على السلع الزراعیة و 

االكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائیة وفي مقدمتها الزیوت، القمح والسكر والزیوت واللحوم، 

%34,7إلى 2000سنة %37,7نسبة االكتفاء الذاتي من القمح من نحو انخفضتحیث 

سنة %85,4حوالي ، أما اللحوم فقد انخفضت نسبة االكتفاء الذاتي منها من 2015سنة 

، فیما انخفضت نسبة االكتفاء الذاتي من الزیوت من 2015سنة %77,4إلى حوالي 2000

، في المقابل حافظت بعض السلع 2015سنة %35,7إلى حوالي 2000سنة %54,7حوالي 

وهي 2000مقارنة بسنة 2015على مستویات مرتفعة نسبیا من االكتفاء الذاتي خالل سنة 

على التوالي، ورغم %83,6و %47,5بوب، واأللبان ومنتجاتها إذ تراوحت بین مجموعة الح

تحقیق هذه المنتجات لنسب اكتفاء ذاتي معقولة إال أن أغلب اقتصادیات الوطن العربي تعتمد 

.بشكل كلي على الخارج لتوفیر الغذاء للمواطنین

یادة الطلب على األغذیة ترجع األسباب الرئیسیة لتفاقم العجز العربي من الغذاء إلى ز 

بسبب الزیادة السكانیة، فضال عن ارتفاع مستویات الدخول لشرائح واسعة من السكان، وهجرة 

الناجم عن اإلنتاجیةو اإلنتاجالسكان الریفیین إلى المدن وما یقابله من تدني في مستویات 

المیكنة والتقنیات الحدیثة استخدام الوسائل التقلیدیة، واستبعاد البحوث والتطویر، وعدم استخدام

.اإلنتاجیةفي العملیات 
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:المبحث الثاني

التركیبة السلعیة ونصیب الفرد من الناتج الزراعي

العربیة باإلضافة لنصیب الفرد من والوارداتیوضح هذه المبحث تركیبة الصادرات 

الناتج المحلي اإلجمالي وناتج وواردات الزراعة،  باإلضافة إلى القیمة المضافة ونسبة 

نمو السكان ونصیب الفرد من اتجاهالزراعة منها، كما سیتم من خالله تسلیط الضوء على 

.السعرات الحراریة

اإلجماليمساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي:أوال

یتصدر قطاع السلع األولیة منذ عقود الهیكل القطاعي للناتج المحلي العربي وتأتي 

الصناعات االستخراجیة على رأس قطاع السلع األولیة الذي یشكل نحو ثلث الناتج المحلي 

اإلجمالي العربي أو یزید عن ذلك، ویلعب هذا القطاع دورا جوهریا كبیرا في اقتصادیات 

ل العربیة والتي تسمى بالدول النفطیة، هذه الدول التي تتأثر اقتصاداتها تأثرا أغلب الدو 

مباشرا بالتقلبات الخارجیة الناتجة عن التذبذب في أسعار الطاقة العالمیة وغالبا ما تكون هذه 

.)1(االقتصادات عرضة للصدمات الخارجیة

:26(جدول  ).2015-2000(للدول العربیة خالل الفترة الهیكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي )

(%).الوحدة :

*معدل النمو السنوي باألسعار الجاریةهیكل الناتج المحلي اإلجماليالبیان

20002005201020152000-20052011-20122014-2015

-55,660,157,948,412,011,025:السلعي منهااإلنتاجقطاعات 

7,86,15,85,04,83,01,3الزراعة

-30,237,734,422,615,310,041,8الصناعات االستخراجیة

-10,69,59,611,07,98,90,6الصناعات التحویلیة

7,06,77,89,09,524,71,1اإلنتاجباقي قطاعات 

41,939,041,451,48,79,86,1:إجمالي قطاع الخدمات منها

.27:، ص2014، "ة واالجتماعیةاالقتصادیالتطورات "،العربي الموحداالقتصاديالتقریر -1
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11,510,311,415,37,913,89,6الخدمات الحكومیة

-136,7-164,6-2,61,10,80,227,7صافي الضرائب غیر المباشرة

-100,0100,0100,0100,010,310,210,9الناتج المحلي اإلجمالي

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.2016، 2014، "واالجتماعیةة االقتصادیالتطورات "العربي الموحد، االقتصاديالتقریر -

.معدل النمو السنوي للقیمة المضافة*

السلعي ساهم بحوالي اإلنتاج، یتضح لنا أن قطاع )26(من تحلیل بیانات جدول 

مقارنة بنسبة قدرت 2015من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي العربي خالل عام 48,4%

، ویرجع %-25بنسبة بلغت حوالي ةفي ناتجنخفاضا، وب2010في عام %58,9بحوالي 

االستخراجیة في الناتج المحلي اإلجمالي سبب هذا التراجع إلى انخفاض مساهمة الصناعات

بانكماش نسبته 2015عام %22,6إلى حوالي 2010عام %34,4العربي من حوالي 

النفط في عدة دول عربیة، خاصة إنتاجإلى تراجع االنخفاض، ویعود سبب هذا 35,4%

.في لیبیا والسودان بسبب االضطرابات السیاسیة واألمنیة التي یمر بها البلدان

من %11,1في المقابل استقرت مساهمة قطاع الصناعة التحویلیة عند مستوى 

مقارنة بمعدل نمو %-0,6وبمعدل نمو بلغ 2015الناتج المحلي اإلجمالي العربي لعام 

من الناتج المحلي اإلجمالي %5زراعة بنسبة ، وساهم قطاع ال2012عام %8,9بلغ نحو 

%.1,3وبمعدل نمو قدر بحوالي 2015العربي لعام 

من الناتج المحلي %9,8السلعي بنسبة بلغت حوالي اإلنتاجساهمت باقي قطاعات 

%.1,1وبمعدل نمو بلغ نحو 2015اإلجمالي لعام 

ناتج المحلي اإلجمالي السلعي في الاإلنتاجكنتیجة النخفاض نسبة مساهمة قطاع 

إلى 2010عام %11,4، ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الخدمات من حوالي 2015عام 

مقابل 2015عام %19,6، وسجل القطاع معدل نمو بلغ نحو 2015عام %15,3حوالي 

، وفي إطارها ساهمت الخدمات الحكومیة في الهیكل القطاعي 2012عام %13,8حوالي 
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في %13,8مقارنة بنحو %9,6بمعدل نمو قدر بنحو 2015عام ل%15,3للناتج بنحو 

.2012عام 

:الناتج المحلي اإلجمالي:ثانیا

هناك تباین واضح في األداء بین مختلف الدول العربیة بالنسبة لنمو الناتج المحلي 

تفوق 2015اإلجمالي، فقد حققت أغلب الدول العربیة معدالت نمو سالبة خالل سنة 

، باستثناء كل من السودان ولبنان ومصر، وتنقسم 2014المعدالت المحققة خالل عام 

إلى ثالث مجموعات تتكون المجموعة األولى من 2015الدول العربیة وفق أدائها عام 

عمان ومصر والسودان، وهي الدول التي حققت معدالت نمو حقیقي مرتفعة تجاوز 

الث دول وهي األردن واإلمارات والبحرین اللواتي ، وتتكون المجموعة الثانیة من ث10,0%

، أما المجموعة األخیرة فتتكون من الدول %5و %0,50حققن معدل نمو حقیقي یقع بین 

التي حققت معدالت نمو سلبیة وهذه الدول هي تونس، الجزائر، جیبوتي، السعودیة، العراق، 

).27(كما یوضحه جدول .قطر، الكویت، لیبیا، لبنان، المغرب، موریتانیا، الیمن

-2000(لدول العربیة خالل السنوات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة ل):27(جدول 

2015.(

(الوحدة )ملیون دوالر:

%التغیر 200020052009201020112012201320142015البیان

8,4612,5823,5826,4628,8830,9833,6435,8737,574,73األردن

1041802532863473724023993750,74اإلمارات

8,0213,4522,9325,7129,0430,6632,7833,8532,244,75البحرین

-21,4532,2543,4344,0145,9445,2447,1143,4242,073,10تونس

-54,7710313716119920425521318115,02الجزائر

-0,550,701,041,121,241,351,451,851,736,48جیبوتي

-18932842952666973374875364314,60السعودیة

13,3735,1859,9271,8469,6968,1161,9778,9190,2314,34السودان

------18,9328,4953,9660,03سوریا
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-20,9636,2494,2711715718419519214325,52العراق

19,531,8048,3858,6469,5277,4979,6581,7970,2514,10عمان

-17,7644,5397,7912516918920221016620,95قطر

-37,7080,7910611515417417516211429,62الكویت

17,2621,2835,1438,0140,0742,7645,1146,4746,5000,00لبنان

-34,5747,6362,1073,8236,6883,1964,4324,3020,6515,02لیبیا

59,6089,5218821823526227130133210,29مصر

-36,9559,5290,5590,7199,2796,18105107998,41المغرب

-1,071,853,033,624,063,914,164,504,372,88موریتانیا

-10,8619,0528,4530,9031,0732,0735,9534,0124,0429,41الیمن 

-7151166177920752389263327342727242910,92الوطن العربي

:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر

.العربي الموحد، أعداد مختلفةاالقتصاديالتقریر -

باألسعار الجاریة للدول العربیة عرف بصفة عامة فإن الناتج المحلي اإلجمالي 

مقارنة بسنة %63,0بنسبة قدرت بنحو 2005ارتفاعا طیلة فترة الدراسة، حیث ارتفع سنة 

، أما %52,5ملیار دوالر أي بنسبة قدرت بنحو 1,7ما مقداره 2009، لیحقق سنة 2000

، لیحقق 2009مقارنة بسنة %16,63فقد عرف معدل نمو قدر بنسبة 2010خالل سنة 

حقق 2012، وخالل سنة 2010مقارنة بسنة %15,1معدل نمو قدر بنحو 2011سنة 

مقارنة بسنة %10,21ملیار دوالر أي بنسبة 2,6الناتج المحلي العربي قیمة قدرت بنحو 

، أما 2012مقارنة بسنة 2013خالل سنة %3,83، لیحقق نسبة قدرت بنحو 2011

فقد حقق الناتج معدالت نمو سالبة حیث حقق على التوالي،2015و 2014خالل سنتي 

على التوالي مقارنة %-11,15و %-0,25ملیار دوالر، أي بنسب 2,4و 2,7نحو 

.2013بسنة 

:مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي-1

مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي عرفت تدني طیلة فترة الدراسة حیث 

، 2006و 2005سنتي %6,1إلى حوالي 2000سنة %7,8خفضت من حوالي ان
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إلى 2013، ثم انخفض سنة %5,1عند حوالي 2012و 2011لیستقر خالل سنتي 

كما یوضحه %.5,8و %5,1إلى نحو 2015و 2014، لیرتفع سنتي %5,0حوالي 

).28(جدول 

:28(جدول  مالي في الوطن العربي خالل الفترة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلج)

)2000-2015(

(%)الوحدة :

20002005201020112012201320142015البیان

2,02,83,02,92,83,03,33,7األردن

2,31,40,90,70,70,70,70,7اإلمارات

0,80,40,30,30,30,30,30,3البحرین

10,09,27,38,28,28,09,09,7تونس

8,47,78,48,18,29,310,311,5الجزائر

3,13,23,43,33,43,43,43,4جیبوتي

4,93,22,41,91,91,81,92,2السعودیة

35,833,233,934,133,133,831,931,4السودان

---24,620,719,620,319,4سوریا

5,89,55,94,64,54,75,65,4العراق

2,11,51,31,21,11,31,31,6عمان

0,40,10,10,10,10,10,10,1قطر

48,651,039,637,134,731,833,332,5القمر

0,40,30,20,30,30,40,40,7الكویت

6,25,35,55,35,23,83,93,9لبنان

8,12,32,71,90,91,42,82,8لیبیا

15,514,013,313,914,113,911,511,3مصر

13,313,213,814,312,714,614,314,7المغرب

25,815,715,813,815,314,114,214,1موریتانیا

12,09,511,913,814,415,013,417,9الیمن

7,86,16,15,15,15,05,15,8اإلجمالي

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.أعداد مختلفةالعربي الموحد، االقتصاديالتقریر -
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زراعة في الناتج المحلي اإلجمالي في الوطن العربي، حیث تعرف تتفاوت مساهمة ال

، تلیها السودان بنسبة قدرت بنحو %32,5أعلى مستویاتها في جزر القمر بنسبة تقدر بنحو 

المغرب وموریتانیا والجزائر ومصر على التوالي ، ثم %17,9، ثم الیمن بنحو 31,4%

، لینخفض في باقي الدول %11,3و %11,3و %14,1و %14,7بنسب تقدر بنحو 

.2015خالل سنة %10العربیة مثل الجزائر، تونس، العراق واألردن بحیث ال یتعدى 

ي ما یالحظ من خالل بیانات الجدول أن نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحل

في أغلب دول شبه الجزیرة العربیة باستثناء كل من السعودیة %1,0اإلجمالي ال تتعدى 

و %2,2وعمان والتي بلغت فیهما نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 

على التوالي، ویرجع السبب في تدني مساهمة الزراعیة في الناتج المحلي اإلجمالي 1,6%

.إلى كونها دول تعتمد في اقتصادها بالدرجة األولى على الریع النفطيفي هذه الدول 

)2015-2000(اتجاه نمو السكان والناتج الزراعي خالل الفترة :ثالثا

:اتجاه نمو عدد السكان في الوطن العربي-1

یعتبر عدد السكان ومعدل نموهم من العوامل الهامة المؤثرة على حجم الطلب على 

الغذاء وٕامكانیة الحصول علیه، وفي ظل الزیادة المستمرة في أعداد سكان الدول العربیة وارتفاع 

معدالت نموها مقارنة بالمعدالت العالمیة، مع عدم االستقرار النسبي للمعروض من الغذاء 

محدودیة الموارد الطبیعیة والزراعیة المتاحة في المنطقة العربیة، فإن ذلك یعني استمرار نتیجة 

الزیادة النسبیة في حجم الطلب على الغذاء مقارنة بالمعروض من السلع الغذائیة، وبالتالي یؤدي 

.ذلك إلى استمرار اإلرتفاع النسبي ألسعار تلك السلع وصعوبة إتاحتها للمستهلك
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:29(جدول  )2015-2000(اتجاه نمو السكان والناتج الزراعي خالل الفترة )

الدولة

(%)معدل التغیر )ملیون نسمة(السكان 

)2010-2015(

(%)معدل التغیر )دوالرارملی(الناتج الزراعي 

)2010-2015(

20002005201020152000200520102015

4,855,476,116,8211,620,170,340,791,3814,8األردن

2,994,108,268,715,442,362,522,442,801,1اإلمارت

0,630,881,221,3813,110,060,050,070,096,3البحرین

9,5610,0210,5511,155,682,142,953,254,163,5تونس

30,4132,9035,9739,9511,064,597,9213,6420,9110,2الجزائر

0,680,790,920,964,340,010,020,030,059,9جیبوتي

20,4723,3227,5631,5214,369,3210,5712,5514,623,3السعودیة

31,0835,3941,7038,447,814,7911,6824,3528,359,3السودان

--16,3218,2620,6122,569,464,665,9011,77سوریا

24,0827,9632,4836,9313,701,203,437,157,758,5العراق

2,402,502,774,1549,810,430,500,811,118,3عمان

0,610,901,712,4241,520,060,050,140,2214,4قطر

0,550,610,690,7711,590,090,190,200,242,1القمر

2,212,993,584,2318,150,130,240,270,7812,1الكویت

3,763,753,773,790,521,070,751,461,808,9لبنان

-5,646,627,779,1117,242,811,100,570,576,3لیبیا

63,3070,0078,6888,9513,0515,4712,5129,1337,5811,6مصر

28,4630,1731,8933,655,224,907,8412,5314,596,4المغرب

2,642,983,363,7912,790,270,290,570,617,8موریتانیا

17,4620,0023,1526,6815,241,301,803,714,309,1الیمن

2773093533879,6355,9470,751271427,20اإلجمالي

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.أعداد مختلفةالعربي الموحد، االقتصاديالتقریر -

2015و 2010، أن نمو السكان في الوطن العربي بین عامي )29(تشیر بیانات الجدول 

إلى 2010ملیون نسمة عام 353سلك اتجاها تصاعدیا، حیث ارتفع عدد السكان من حوالي 

هو معدل نمو مرتفع و %7,20، وبزیادة نسبیة تقدر بنحو 2015ملیون نسمة عام 387حوالي 

نسبیا إذا ما قورن بمعدل نمو السكان على مستوى العالم المستقر عند حدود تقدر بحوالي 

، ویشكل النمو السكاني العالي عبئا على اقتصادیات معظم الدول العربیة ومعوقا 1,6%

شكل كبیر لجهودها اإلنمائیة، ومساهما في زیادة معدالت البطالة والفقر، ویتفاوت حجم السكان ب

ملیون نسمة، ویبلغ نصف 88,95فیما بین الدول العربیة حیث یصل في مصر إلى حوالي 
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ذلك تقریبا في كل من من الجزائر والسودان، وال یتعدى الملیون نسمة في جزر القمر، وتختلف 

الدول العربیة في معدالت نمو سكانها، وتعتبر معدالت النمو السكاني في دول مجلس التعاون 

األعلى مقارنة بالدول العربیة األخرى بسبب النمو السریع للعمالة )فیما عدا البحرین(خلیجي ال

.الوافدة وتحسن الرعایة الصحیة

كما یتضح لنا أیضا التباین الواضح في معدل التغیر النسبي للسكان على مستوى 

دول مثل ، حیث تحقق أقصى معدل لها في 2015و 2010الدول العربیة فیما بین عامي 

عمان، قطر، لیبیا، السعودیة، مصر، الجزائر، العراق، بینما تصل ألقل معدل لها في كل من 

.لبنان وموریتانیا، بالرغم من زیادة أعداد السكان بمعدالت نمو مرتفعة وثابتة تقریبا

مقارنة بسنة %11,55بنحو 2005بصفة عامة یالحظ نمو عدد السكان سنة 

، 2005مقارنة بسنة %14,23بنسبة قدرت بنحو 2010ل سنة ، بینما ارتفع خال2000

.2010مقارنة بسنة 9,20ارتفع بمقدار 2015وخالل سنة 

:الناتج الزراعي في الوطن العربي-2

ملیار دوالر أي 142حوالي 2015بلغت قیمة الناتج الزراعي باألسعار الجاریة خالل سنة 

)1(%5,8بالمقارنة مع العام السابق، وأصبح یمثل حوالي %1,3بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 

خالل الفترة %7,2من الناتج المحلي اإلجمالي، في حین سجل زیادة متوسطة بنسبة قدرها 

)2000-2015.(

2015تشیر التغیرات التي طرأت على الناتج الزراعي في الدول العربیة خالل سنة 

الدول العربیة حققت زیادة في ناتجها الزراعي مثل ، إلى أن مجموعة من 2010مقارنة بسنة 

و %10,2و %4,8و %6,4و %20,00المغرب، األردن، الجزائر والیمن حیث بلغت و 

على التوالي، كما كانت متواضعة نوعا ما في عدد من الدول العربیة مثل اإلمارات 11,6%

.431:مرجع سابق، ص2016، "القطاع الزراعي"، العربي الموحداالقتصاديالتقریر -1
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نخفض الناتج الزراعي في في المقابل ا%.4,0و %1,1والسعودیة وتونس إذ تراوحت بین 

.بسبب األحداث الداخلیة في هذه الدولة%-6,3لیبیا حیث سجل معدال سلبیا قدر بنحو 

بصفة عامة یالحظ نمو معدل الناتج الزراعي طیلة فترة الدراسة بحیث ارتفع من 

أي بنحو 2005ملیون دوالر سنة 70,75إلى 2000ملیون دوالر سنة 55,94حوالي 

ملیون دوالر محققا معدل نمو قدر بنحو 127إلى حوالي 2010تفع سنة ، لیر 26,47%

سجل الناتج الزراعي نموا قدر بنحو 2015، وخالل سنة 2005مقارنة بسنة 79,50%

.2010مقارنة بسنة 7,20%

نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي والناتج الزراعي وصافي الواردات والقیمة :رابعا

قطاع الزراعيالمضافة في ال

مما ال شك فیه أن إمكانیة الحصول على الغذاء من عدمه تشكل جانیا هاما جدا من 

المشكلة الغذائیة في الوطن العربي، حیث یتوقف بشكل كبیر بمؤشرات الدخول المتفاوتة بشكل 

.كبیر بین دول العالم العربي

مكونة لسلتهم الغذائیة بمستوى یرتبط مستوى معیشة األفراد وأنواع كمیات السلع الغذائیة ال

دخول األفراد أحد العوامل الرئیسیة التي تؤثر على إمكانیة حصولهم على الغذاء بأنواعه 

المختلفة وكمیاته، حیث یرتبط استهالك السلع الغذائیة وٕامكانیة الحصول علیها بمستویات 

.الدخول ومستویات أسعار السلع الغذائیة

:المحلي اإلجمالينصیب الفرد من الناتج -1

تطور )30(نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، یوضح الجدول اتجاهفیما یخص 

-2000(نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى الدول العربیة خالل الفترة 

2015.(
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:30(جدول  )2015-2000(متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )

(الوحدة )دوالر للفرد:

%نسبة التغیر20002005201020112012201320142015الدولة

)2014-2015(

-167723044328462148485157538249547,95األردن

-22717354413435240320403504243743962436220,77اإلمارات

-11535190382092923628235232177024722244481,10البحرین

-202028934203435043084199297128105,41تونس

-1757310045355458554254685454417623,43الجزائر

-88310391269136613402025166216710,54جیبوتي

9051135551941323593249112433224252240600,79السعودیة

-3579361695205919501430212620732,49السودان

115013772450239923442254320632531,46سوریا

1111019998971231202,43-الصومال

-347211483762490661476525620760512,51العراق

-82531232921205212352130120576198481675615,57عمان

-11901847176726272845276226812,93-فلسطین

2840847794729709896394431100992940706916126,47قطر

-16361281833077140138373843959531002300453,08الكویت

50244663761181128918909310155804920,73لبنان

-678874691161657125651555910295102630,31لیبیا

152412662773292829972866352837014,90مصر

-114619542870290175897508280527561,74المغرب

-37263711271232120212251245110011,64موریتانیا

5088481343131713071375132512932,41الیمن

-258734565783679169857036746470795,15المتوسط العام

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة، أعداد مختلفة-

، إلى أن متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي على )30(تشیر بیانات الجدول 

-2000دوالًرا بین عامي 3456دوالًرا إلى حوالي 2587مستوى الوطن العربي قد زاد من 

، وانخفض من 2011-2010دوالًرا بین عامي 6797دوالًرا إلى نحو 5783، ثم نحو 2005
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أي بنسبة قدرت بنحو 53و 2014امي دوالًرا بین ع7079دوالًرا إلى نحو 7464نحو 

5,15-.%

یتباین نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي فیما بین الدول العربیة وفقا لتنوع مصادر 

ة بالدولة وعدد السكان، حیث یصل متوسط نصیب الفرد من االقتصادیالدخل وحجم القطاعات 

على قطاعات اقتصادیاتهاالناتج المحلي أقصاه في الدول النفطیة، ویتدنى في الدول التي تعتمد 

یالحظ أن نصیب الفرد من الناتج المحلي 2015ذات العائد المحدود كالزراعة، وخالل سنة 

ن العربي في ثماني دول هي اإلمارات، البحرین، اإلجمالي یزید على المتوسط العام للوط

السعودیة، عمان، قطر، الكویت، لبنان، لیبیا، أما باقي الدول العربیة فإنه یقل عن المتوسط 

.العام للوطن العربي

تشیر البیانات إلى االتجاه المتناقص لمتوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي في نصف 

كان معدل التغیر سالبا في أغلب الدول العربیة، 2013و 2012الدول العربیة، فبین عامي 

%.-5,15والذي رافقه انخفاض في المتوسط العام بنحو 

:نصیب الفرد من الناتج الزراعي في الوطن العربي-2

یوضح متوسط نصیب الفرد من الناتج الزراعي مدى كفاءة هذا القطاع لسد االحتیاجات 

للسكان، وقد بلغ نصیب الفرد من قیمة الناتج الزراعي على مستوى االستهالكیة من الغذاء 

، ثم إلى 2005دوالًرا عام 237دوالًرا، ازداد إلى نحو 208حوالي 2000الوطن العربي عام 

دوالًرا عام 392، وٕالى نحو 2011دوالًرا عام 385، لیرتفع إلى 2010دوالًرا عام 371

إلى 2014، لیعاود االرتفاع خالل سنة 2013عام دوالًرا389، لینخفض إلى نحو 2012

دوالًرا أي بنسبة 390إلى نحو 2015لینخفض مرة أخرى خالل سنة دوالًرا،397نحو 

).31(كما یوضحه جدول .مقارنة بالعام الماضي1,76%
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:31(جدول  ).2015-2000(اتجاه نصیب الفرد من الناتج الزراعي في الوطن العربي خالل الفترة )

(الوحدة )دوالر للفرد:

%معدل التغیر 20002005201020112012201320142015البیان

)2014-2015(

35631291351331541781822,24األردن

-7886142963053343112982951,00اإلمارات

-95596270787168671,47البحرین

2252953083563473482672721,87تونس

-15124137943945255056149312,12الجزائر

25294142474855550,00جیبوتي

-4554574554534554594654610,86السعودیة

-1543305675546445806716542,53السودان

2863235715794646326516601,38سوریا

-501232202262512632592532,31العراق

-1681902792492392621411420,70عمان

108658694981041081090,92قطر

-601111041341361561381342,89الكویت

-28629550852554941942232423,22لبنان

-49916725885881031411400,70لبیبا

2421773704064414453914135,62مصر

-1722603964153844684354281,60المغرب

104981711621821622582590,38موریتانیا

-75911601821932141951912,05الیمن

2082373713853923893973901,76اإلجمالي

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.، أعداد مختلفةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة-

مدى التباین في متوسط نصیب  الفرد من )31(من جانب آخر یتضح من بیانات الجدول 

دوالًرا 272دوالًرا في السودان وتراوح بین 654الناتج الزراعي بین الدول العربیة، إذ بلغ حوالي 

ولبنان، مصر والسعودیة، المغرب والجزائر وسوریا دوالًرا في كل من اإلمارات وتونس600و 
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دوالًرا في كل من الیمن واألردن، عمان 260دوالًرا و 190ومویتانیا، في حین تراوح بین 

.دوالًرا في جیبوتي والبحرین ولیبیا وقطر والكویت170دوالًرا و 55والعراق ، كما تراوح ما بین 

الزراعیةوارداتالمتوسط نصیب الفرد من صافي :خامسا

على صعید متوسط نصیب الفرد من صافي الواردات الزراعیة، فقد انخفض المتوسط بنسبة 

دوالًرا، وقد تفاوت متوسط نصیب الفرد من صافي 183لیبلغ 2014في عام %-4,18

1100دوالًرا و 400، حیث تراوح بین 2014واردات الزراعة في الدول العربیة فرادى في عام 

100دوالًرا في كل من الكویت واألردن، السعودیة واإلمارات، قطر ولبنان، في حین بلغ بین 

دوالاًرا في كل من تونس والجزائر، جیبوتي ولیبیا، مصر والیمن والعراق، بینما 300دوالًرا و 

.لعراقدوالًرا فأقل في باقي الدول العربیة مثل، السودان والمغرب، موریتانیا والیمن وا85كان 

).32(كما هو موضح في جدول 

:32(جدول  -2000(متوسط نصیب الفرد من صافي الواردات الزراعیة في الوطن العربي خالل الفترة )

2015.(

(الوحدة ).دوالر للفرد:

)2014-2013(نسبة التغیر 2000200520102011201220132014البیان

-1121372152272454254080,04األردن

-6253071021104510677146893,50اإلمارات

3,76-193-610669755760763186البحرین

-3421931301401071024,67تونس

-841161691811963012913,32الجزائر

-2012444334234681081016,48جیبوتي

-2413234985806177377074,07السعودیة

0,00-16-11030262616السودان

134156342775761,33سوریا

-8010818620120436352,77العراق

4,87-86-30125355723622382عمان

-6307341110123712751159103410,78قطر
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18459010310181854,93القمر

-54664779471060345140111,08الكویت

-252277551561588111810872,77لبنان

-2041902863052292432353,29لبیبا

-474011877781121074,46مصر

-34317010711085814,70المغرب

-5953899110220195,00موریتانیا

-425910699991241194,03الیمن

-82951851861951911834,18اإلجمالي

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.أعداد مختلفةالعربي الموحد، االقتصاديالتقریر -

حققت بعض الدول العربیة معدالت نمو ایجابیة في متوسط نصیب الفرد 2014خالل سنة 

البحرین وسوریا، عمان والقمر، والتي قدرت مثل 2013من الورادات الزراعیة مقارنة بسنة 

، بینما حققت باقي الدول العربیة معدالت %4,93و %4,87و %1,33و %3,76بنحو 

%.-11,08و %-10,78نمو سالبة مثل قطر والكویت والتي حققتا على التوالي نحو 

العربي من بصفة عامة ارتفع متوسط نصیب الفرد من صافي الواردات الزراعیة في الوطن 

أي بزیادة قدرت بنحو 2005دوالًرا سنة 95إلى حوالي 2000دوالًرا خالل سنة 82حوالي 

%94,73دوالًرا محققا معدل نمو قدر بنحو 185إلى حوالي 2010، لیصل سنة 15,85%

مقارنة بسنة %0,54حقق معدل نمو قدر بحوالي 2011، وخالل سنة 2005مقارنة بسنة 

حقق متوسط نصیب الفرد من صافي الواردات الزراعیة نموا 2012سنة ، أما خالل 2010

%2,05إلى نحو 2014و 2013، لینخفض سنتي 2011مقارنة بسنة %4,83قدر بحوالي 

.2012مقارنة بسنة %6,15و 

متوسط نصیب الفرد من القیمة المضافة في القطاع الزراعي:سادسا

ط العامل الزراعي من القیمة المضافة في القطاع إلى أن متوس)33(تشیر بیانات الجدول

، 2005و 2000دوالًرا بین عامي 2,72دوالًرا إلى حوالي 2,24الزراعي قد زاد من حوالي 
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دوالًرا محققا نموا قدر بنحو 5,39، إلى حوالي 2014دوالًرا خالل سنة 5,24ومن حوالي 

.2013مقارنة بسنة 2,86%

اعي من القیمة المضافة في القطاع الزراعي بین الدول العربیة یتباین نصیب العامل الزر 

دوالًرا في كل من لبنان والكویت والعراق والسعودیة 23,46دوالًرا و 66,52حیث یتراوح ما بین 

دوالًرا في كل من األردن ولیبیا وقطر 17,13دوالًرا إلى 10,02والبحرین، ویتراوح ما بین 

.دوالرا فأقل في باقي الدول العربیة6,46واإلمارات في حین یصل إلى

تشیر البیانات إلى اإلتجاه المتزاید لمتوسط نصیب العامل الزراعي طیلة فترة الدراسة، فبین 

كان معدل التغیر موجبا في معظم الدول العربیة حیث زاد المتوسط 2014و 2013عامي 

%.2,86العام بنحو 

:33(جدول  -2000(من القیمة المضافة في القطاع الزراعي خالل الفترة نصیب العامل الزراعي )

2014.(

(الوحدة )دوالر للفرد:

)2014-2013(نسبة التغیر 2000200520102011201220132014الدول

1,443,016,947,537,168,4510,0218,34األردن

27,1325,4516,5417,2015,5516,4117,134,38اإلمارات

20,2117,4519,1320,9221,1922,3523,464,96البحرین

2,843,784,034,704,755,045,203,17تونس

1,692,644,295,055,446,106,465,90الجزائر

0,070,080,130,130,160,170,185,88جیبوتي

26,7229,7729,3229,9327,7930,0532,066,68السعودیة

0,771,773,313,293,074,054,142,22السودان

---4,184,678,809,107,14سوریا

-2,257,1716,4017,5021,6027,4226,891,93العراق

1,371,682,432,562,422,292,363,05عمان

16,5511,8618,4420,2619,5621,2123,239,52قطر

0,571,010,940,950,910,901,0112,22القمر

12,1720,2919,9222,1332,4636,3842,2216,05الكویت
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22,4331,0372,9478,6658,3265,5766,521,44لبنان

-27,3112,8428,2210,2312,2813,3312,270,48لبیبا

2,441,904,404,945,755,175,547,15مصر

-1,452,444,194,504,385,415,321,47المغرب

0,480,440,770,730,680,690,747,24موریتانیا

-0,690,841,601,842,142,312,0610,82الیمن

2,242,724,664,945,085,245,392,86اإلجمالي

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.أعداد مختلفةالعربي الموحد، االقتصاديالتقریر -

في الوطن العربيلالستهالكالمتاح :سابعا

ا محلیا أو إنتاجمن السلع الغذائیة أن المعروض سواًءا كان مصدره لالستهالكیعتبر المتاح 

عبارة عن واردات أو كالهما معا فضال عن التغیر في المخزون، وقد عرف المتاح من 

قدر بنسبة 2016انخفاضا في الوطن العربي خالل سنة الغذائیةاالستهالك من السلع 

من جملة %38,4ملیون طن، تشكل مجموعة الحبوب نحو 306,0وبلغ نحو %)-0,64(

، ثم %12,3، والفاكهة  بنسبة قدرت بنحو %18,8االستهالك تلیها الخضر بنسبة قدرت بنحو 

%.11,8تلیها األلبان ومنتجاتها بنسبة قدرت بنحو 

بحوالي 2013من السلع الغذائیة قد ارتفع خالل سنة لالستهالكبصفة عامة فإن المتاح 

فقد سجل المتاح 2014، أما خالل سنة )2012-2007(، مقارنة بمتوسط الفترة 2,65%

، وخالل سنتي 2013مقارنة بسنة %3,34من المواد الغذائیة ارتفاعا قدر بنحو لالستهالك

308,7ح من االستهالك من المواد الغذائیة الرئیسیة نحو سجل المتا2016و 2015

).34(كما یوضحه الجدول .ملیون طن على التوالي306,0و
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:34(جدول  -2007(المتاح لالستهالك من السلع الغذائیة الرئیسیة في الوطن العربي خالل الفترة )

2016.(

(الوحدة ).ملیون طن:

السلعة

متوسط الفترة

)2007-2012(2013201420152016

إجمالي المتاح النسبة من

(%)2016لعام لإلستهالك 

53,953,058,258,658,619,4القمح والدقیق

22,421,923,725,725,78,4الذرة الشامیة

9,710,711,210,910,93,5األرز

15,520,921,212,112,13,9الشعیر

109,8116,8123,2129,3117,338,4مجموعة الحبوب

11,714,114,916,315,04,9البطاطس

2,32,22,42,52,50,8البقولیات

50,749,749,751,858,018,9الخضر

30,731,031,837,937,212,3الفاكهة

9,88,88,811,213,44,3)مكرر(السكر 

5,16,36,25,16,92,2الزیوت والشحوم

10,411,412,411,711,73,8جملة اللحوم

5,76,26,45,45,21,7اللحوم الحمراء

4,75,36,06,26,52,1اللحوم البیضاء

3,94,24,44,54,81,5األسماك

1,71,82,01,91,90,6البیض

34,831,731,637,836,311,8األلبان ومنتجاتها

270,9278,1187,4308,7306,0100,0اإلجمالي

:علىباالعتمادمن إعداد الباحث :المصدر

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة، أعداد مختلفة-
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:في الوطن العربيلالستهالكمتوسط نصیب الفرد من المتاح -1

الفرد من جملة الحبوب في الوطن العربي ، إلى أن متوسط نصیب)35(تشیر بیانات جدول 

كیلو غرام على المستوى 149كیلو غرام، مقارنة بحوالي 278,8بحوالي 2016یقدر في عام 

بنسبة قدرت بنحو 2016العالمي وقد انخفض متوسط نصیب الفرد من هذه السلعة خالل سنة 

متوسط نصیب الفرد العربي وبالنسبة لسلعة القمح والدقیق فإن .2015مقارنة بسنة 14,21%

كیلو غرام، ویزید كثیرا عن 142,2عند نحو 2016و 2015منها ظل مستقرا خالل سنتي 

وفیما یخص سلعة األرز فإن نصیب %.111نظیره العالمي بأكثر من الضعف أي بنحو 

م الفرد منها في الوطن العربي یقل كثیرا عن المتوسط على المستوى العالمي، إذ بلغ في عا

من نظیره العالمي، وتوضح بیانات %51كیلو غرام بما یعادل نحو 26,6حوالي 2016

).2014-2007(الجدول استقرار متوسط الفرد من سلعة األرز خالل سنوات الفترة 

:35(جدول  في الوطن والنباتیةمن السلع الغذائیةلالستهالكمتوسط نصیب الفرد من المتاح )

(الوحدة).2016-2010(العربي خالل الفترة  ).سنة/كیلو غرام:

متوسط الفترةالسلعة

)2010-2014(

المتوسط العالمي20152016

198,8325,0278,8149,0جملة الحبوب

100,4142,2142,267,2القمح والدقیق

16,326,626,654,2األرز

21,740,936,432,0البطاطس

-3,56,136,13البقولیات

81,8140,8140,8136,0الخضر

58,4105,5105,574,0الفاكهة

15,832,532,525,3)مكرر(السكر 

9,1716,916,922,8الزیوت النباتیة

.27:، ص2016، العربيأوضاع األمن الغذائي المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، :المصدر
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بالنسبة لمتوسط نصیب الفرد من السلع النباتیة األخرى والتي تشمل البقولیات، البطاطس، 

، الزیوت النباتیة، یقدر متوسط نصیب الفرد من البقولیات في )مكرر(الخضر، الفاكهة، السكر 

ف متوسط الفرد كیلو غرام، وبالنسبة للبطاطس فقد عر 6,13بنحو 2016الوطن العربي عام 

وتزید %-11,00بنسبة تقدر بنحو 2015مقارنة بسنة 2016منها استقرارا نسبیا خالل سنة 

، وترتفع معدالت استهالك الخضر والفواكه في الوطن %12,08عن نظیرها العالمي بنحو 

بلغ متوسط نصیب الفرد في الوطن العربي 2016العربي مقارنة بالمستوى العالمي، ففي عام 

%2,84كیلو غرام من الفواكه بزیادة قدرت بنحو 105,5كیلو غرام من الخضر ونحو 140,8

.من نظیرتها على المستوى العالمي على التوالي%29,85و 

أما بالنسبة للسكر والزیوت النباتیة، وبالمقارنة مع المستوى العالمي فإن متوسط نصیب الفرد 

، في %22,15ستوى العالمي في حالة السكر بنحو في الوطن العربي تزید عن نظیره على الم

، وقد بلغ المتوسط في الوطن العربي عامي %25,87حین یقل في حالة الزیوت النباتیة بنحو 

كیلو غرام من السكر،  وبالنسبة للزیوت النباتیة فقد بلغ المتوسط 32,5نحو 2016و 2015

.2016و 2015كیلو غرام خالل عامي 16,9نحو 

:دالت استهالك الفرد من مكونات الطاقة والبروتین والدهون في الوطن العربيمع-2

، قدرت متوسطات كمیات السعرات الحراریة والبروتین والدهون للمستهلك 2016خالل سنة 

غرام دهون، وتزید عن 47,04غرام بروتین، 119كیلو كالوري و 3957,06العربي بنحو 

2870في حالة السعرات الحراریة والبروتین التي تقدر بنحو نظیراتها من المعدالت العالمیة

82,6غرام بروتین، وتقل عن المتوسط العالمي للدهون المقدر بنحو 80,5كیلو كالوري و 

.)1(غرام دهون

.29:مرجع سابق، ص2016، تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة-1
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:36(جدول  .2014متوسط نصیب الفرد من السعرات الحراریة والبروتین خالل سنة )

السعرات الحراریةالدول

)یوم/كالوريكیلو (

یوم/غرام:دهونیوم/غرام:بروتین

314982,9101,1األردن

321598,2102,7اإلمارات

3321105,087,0البحرین

336298,087,1تونس

329692,076,6الجزائر

252663,559,9جیبوتي

312287,096,2السعودیة

234675,069,2السودان

156856,018,0الصومال

248961,469,0العراق

314388,390,4عمان

239262,041,0فلسطین

316090,085,0قطر

3471104,4115,8الكویت

318180,3106,1لبنان

3517104,262,4مصر

333495,665,2المغرب

279180,179,6موریتانیا

296584,778,5الوطن العربي

287080,582,0العالم

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة، مجلد :المصدر

34 ،2014.

.منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، موقع المنظمة على الشبكة العنكبوتیة-

، یتضح أن المتوسط الیومي لنصیب الفرد العربي من )36(من واقع بیانات الجدول 

غراما، وهي تفوق 84,7سعرة حراریة ونحو 2965السعرات الحراریة والبروتین یقدر بنحو 

غراما من 80,5سعرة حراریة وحوالي 2870نظیراتها على المستوى العالمي المقدرة بنحو 
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غراما یقل عن نظیره 78,5المقدر بنحو البروتین، أما بالنسبة للدهون فإن المتوسط العربي 

.غراما82,0العالمي البالغ نحو 

تشیر بیانات الجدول إلى تفاوت الدول العربیة فیما یتصل بكمیات نصیب الفرد الیومیة من 

السعرات الحراریة والبروتین والدهون، ففیما یتصل بالسعرات الحراریة فهناك مجموعة من الدول 

یب الفرد من السعرات الحراریة المتوسط العام للوطن العربي والعالم، ففي تجاوز فیها متوسط نص

المشرق العربي نجد كل من األردن ومصر ولبنان، وفي المغرب العربي نجد تونس، الجزائر 

والمغرب، وشبه الجزیرة العربیة نجد كل من اإلمارات والبحرین والسعودیة، عمان، قطر 

.ى نسبیا في بعض الدول مثل الصومال وفلسطین والسودانوالكویت، غیر أن المتوسط یتدن

أما بالنسبة للبروتین فهناك دول یبلغ متوسط نصیب الفرد أعلى درجاته مثل البحرین 

غرام، في 104,2غرام و 104,4غرام، 105,0والكویت ومصر، حیث بلغ على التوالي نحو 

عراق وفلسطین، حیث بلغ على التوالي حین یبلغ مستویات دنیا في دول أخرى مثل الصومال وال

.غرام62,0غرام و 16,4غرام و 56,0نحو 

بالنسبة للدهون هناك مجموعة من الدول تجاوز فیها متوسط نصیب الفرد المتوسط العام 

األردن، اإلمارات، البحرین، تونس، السعودیة، قطر، الكویت، (للوطن العربي والعالم وهي 

.المتوسط نسبیا في بعض الدول مثل الصومال وجیبوتي، فیما یتدنى )لبنان
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المبحث الثالث

مشكالت الزراعة العربیة

هناك عدة معوقات تحول دون تحقیق القطاع الزراعي العربي ألهدافه، وعلى رأسها زیادة 

اإلنتاجوصوال لتحسین األمن الغذائي، وهذه المعوقات والمشاكل منها ما هو متعلق باإلنتاج

الزراعي، ومنها مشاكل خاصة بالموارد الزراعیة وأخرى متعلقة بالتسویق أما األخیرة فتتعلق 

.بالسیاسات الزراعیة ویتم التطرق لها في هذا المبحث بقلیل من التفصیل

في مجال الموارد الزراعیة:أوال

و متعلق یحوي هذا العنصر عدة نقاط فرعیة منها على سبیل التمثیل ال الحصر منها ما ه

، اإلنتاجیتها باإلضافة لمشاكل الهدر في إنتاجباألراضي الزراعیة ونقص العمالة الزراعیة وتدني 

.ومشاكل خاصة بالموارد المائیة

:المعوقات المتعلقة باألراضي الزراعیة-1

فقط %5ملیون هكتار منها حوالي 1406تبلغ المساحة الجغرافیة لألراضي الزراعیة نحو 

من األراضي القابلة %35ملیون هكتار، والتي تمثل 69,5روعة أي ما یعادل تقریبا أراضي مز 

، ومع توسع النشاط العمراني )1(من األراضي القابلة للزراعة غیر مستغلة%65للزراعة أي 

بطریقة عشوائیة على حساب األراضي لمختلف األغراض أدى إلى تراجع وتآكل األراضي 

.)2(الوطن العربيالزراعیة على مستوى 

كما تعاني األراضي العربیة من ارتفاع ملوحة التربة في األراضي المرویة ویرجع السبب في 

ذلك إلى طبیعة المناخ الحار صیفا، ونتیجة الرتفاع مستوى ماء األراضي وتركز األمالح في 

، وانخفاض سطح التربة، مما یؤدي إلى انخفاض مردود وحدة المساحة وتقلص الرقعة الزراعیة

، مجلة جامعة دمشق للعلوم "ة الدولیةاالقتصادیواقع األمن الغذائي العربي وتغیراته المحتملة في ضوء المتغیرات "، رانیة ثابت الدروبي-1

.300:، ص2008العدد األول، –24ة، المجلد االقتصادی

، الخرطوم، جمهوریة السودان، "دراسة مشاكل ومعوقات رفع كفاءة استخدام األراضي في الدول العربیة"، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة-2

.45:، ص2007)كانون أول(دیسمبر 



مؤشرات قیاس األمن الغذائي العربي:الفصل الثالث

139

في نسبة التكثیف الزراعي، وتتركز المناطق التي تعرف بملوحتها في العراق، حیث تقدر مساحة 

ملیون هكتار، وتأثرت أیضا األراضي في مصر بالتملح بنسبة 2,25األراضي المملحة بنحو 

.)1(من أراضي الدلتا32%

في الدول العربیة یمثل تصحر األراضي إحدى المشكالت األساسیة:تصحر األراضي-2

خاصة في ظل الظروف المناخیة الجافة وشبه الجافة، وقد زادت اآلثار السلبیة لهذه الظاهرة 

خالل العقدین األخیرین بسبب توسع النسیج الحضري على حساب األراضي الزراعیة، مما 

.عربیةمن مساحة الیابسة الكلیة للدول ال%5یجعل مساحة األراضي الزراعیة تنخفض إلى نحو 

من %25أي بنسبة 2ملیون كلم3,6كما تقدر مساحة األراضي المهددة بالتصحر بحوالي 

.)2(المساحة اإلجمالیة للدول العربیة

:)3(وتصنف األقطار العربیة من حیث نسبة المساحة المتصحرة وفق الفئات التالیة

من مساحتها الكلیة وتشمل %90األقطار التي ترتفع نسبة التصحر فیها إلى أكثر من *

.اإلمارات والبحرین، وجیبوتي والسعودیة والكویت ومصر

وتشمل األردن والجزائر %90و %76األقطار التي تتراوح نسبة التصحر فیها ما بین *

.وعمان ولیبیا

وتشمل تونس والمغرب %70و %50ها ما بین األقطار التي تتراوح نسبة التصحر فی*

.وموریتانیا والیمن

من مساحتها الكلیة وتشمل السودان وسوریا %50األقطار التي تقل فیها نسبة التصحر عن *

.والصومال والعراق وفلسطین

.121:مرجع سابق، ص2014، 88، مجلة شؤون اقتصادیة عربیة، العدد "المحددات الراهنة وٕاشكالیة المستقبل"، النجفيسالم توفیق -1

http://www.amf.org.ae/ar/jontrep:موقع صندوق النقد العربي على موقع األنترنیت-2

، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات "-التصحر نموذجا–أثر التوجیه الجغرافي في خطط التنمیة في الوطن العربي "، محمود جمیل الجندي-3

.62:، ص2013)دیسمبر(، كانون األول 418الوحدة العربیة، عدد 
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من منطقة إلى أخرى حسب درجة التدهور البیئي، تختلف حالة التصحر ودرجة خطورته

تدهور المناطق النباتیة من جراء التصحر في نطاقات السافانا في جنوب حیث ترتفع درجة 

ن وفي إقلیم االستبس وسط الجزائر، ووسط الیمالصومال، ووسط السودان وجنوبه وفي نطاقات

ظفار في عمان، وكامل العراق واألردن وشمال السعودیة، وشمال غرب الكویت، وجنوب 

.)1(لیبیاسوریة، وفي لبنان ومصر وتونس وشمال 

عند إدراك الدول العربیة خطورة هذه الظاهرة شرعت في تنفیذ عدد من مشروعات التنمیة في 

المناطق الجافة وشبه الجافة بهدف الوصول إلى استدامة التنمیة، كما أطلقت برامج الستصالح 

األراضي والمراعي الطبیعیة والغابات، فضال عن تطبیق الدراسات العلمیة والمسح البیئي لتقدیر 

لطاقة الحیویة لألراضي ومراقبة التصحر، وتطویر محطات األرصاد الجویة، وترشید الرعي ا

المائیة، ونشر الوعي البیئي، هادفة من خالل ذلك إلى معالجة مشكلة المواردواستخدام 

.التصحر

إنتاجتفتت الملكیات الزراعیة وتشتتها وتحولها إلى وحدات إن:تفتت الملكیات الزراعیة-3

ة، أدى إلى إهمال زراعة مساحات شاسعة منها سنویا، االقتصادیصغیرة ال تتناسب والزراعة 

بصفة عامة والملكیات زراعيكما أن إطالق بعض الحكومات لتشریعات تخص القطاع ال

.)2(الزراعي، فضال عن التشتت في الملكیاتاإلنتاجالزراعیة وٕالى خروجها من 

:وتركیز السیاسات على تنمیة العرض دون ترشید الطلبندرة الموارد المائیة -4

تتصف الموارد المائیة العربیة بالمحدودیة والشح بدرجة كبیرة، وتتسم كفاءة استخدامها أیضا 

الواضح، وقد ركزت السیاسات العربیة خالل العقدین الماضیین على إدارة عرض باالنخفاض

في كفاءة انخفاضجانب الطلب علیها، مما نتاج عنه مماثل لاهتمامالموارد المائیة دون توجیه 

.07:نشر،القاهرة، ص، دار حموقة للتوزیع، الطبعة األولى، بدون سنة"التخطیط لتنیمة المجتمع"، مختار عبد العزیز-1

.46-45:، مرجع سابق، ص"دراسة مشاكل ومعوقات رفع كفاءة استخدامات األراضي في الدول العربیة"، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة-2
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استخدام المیاه، ونتج عن إهمال ترشید الطلب إلى إهدار جزء مما أضافته سیاسة إدارة العرض 

.)1(إلى الموارد المائیة العربیة

:قصور التوسع األفقي في األراضي الزراعیة-5

جدیدة یتطلب استثمارات ضخمة ان التوسع الزراعي األفقي في األراضي والمشاریع ال

الستصالح األراضي وزراعتها، وتوفیر البنیة األساسیة من طرقات وجسور وشبكات ري 

15بحیث تراوح ما بین .وصرف صحي، إذ تتفاوت تكالیف االستصالح من منطقة إلى أخرى

1500دوالًرا و 1000ألف دوالًرا لكل هكتار في المناطق المرویة وبین 30ألف دوالر و 

دوالًرا لكل هكتار في المناطق غیر المرویة، ویعتبر االستغالل الكفء لألراضي الجدیدة ذوا 

أهمیة كبیرة ألنه یتیح إمكانیة ضمان عائد اقتصادي مناسب، وتجدر بنا اإلشارة إلى أن جدوى 

.)2(والبیئیةة لتشمل أیضا العوائد االجتماعیة االقتصادیالتوسع األفقي تتعدى منافعه العوائد 

الزراعياإلنتاجمشاكل خاصة ب:ثانیا

یتها، إنتاجیشمل هذا العنصر على عدة نقاط فرعیة مثل نقص العمالة الزراعیة وتدني 

.الحیوانياإلنتاج، ومشاكل خاصة باإلنتاجومشاكل الهدر في 

سبق اإلشارة في الفصل الثاني من الدراسة إلى :یتهاإنتاجنقص العمالة الزراعیة وتدني -1

من العمالة %25أن العمالة الزراعیة في الوطن العربي في تراجع مستمر وأنها ال تتعدى 

الكلیة، وأن نصیب العامل الزراعي من الناتج الزراعي ضئیل جدا، وأن السبب في ذلك راجع 

ة في العامل في تحسین ظروفه المعیشیة بالدرجة األولى إلى الهجرة من الریف إلى المدینة رغب

ورفع مستوى دخله، باإلضافة إلى اختالل التوازن التنموي بین المناطق الحضریة والریفیة، 

وتختلف نسبة القوى العاملة الزراعیة إلى إجمالي القوى العاملة الكلیة بین الدول العربیة حیث 

في %38و %30راوح بین في كل من جیبوتي والصومال، وتت%50ترتفع ألكثر من 

السیاسات الزراعیة في الدول ، دراسة شاملة لتوثیق "دراسات اتجاهات ومؤشرات الفقر في الدول العربیة"، المنظمة العربیة للتنیمة الزراعیة-1

.20:، ص2009العربیة خالل العقد األول من األلفیة الثالثة، الخرطوم، 

.53:، مرجع سابق، ص2014، "قطاع الزراعیة والمیاه"،العربي الموحداالقتصاديالتقریر -2
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في الجزائر وتونس وسوریا %29و %10موریتانیا والسودان والیمن ومصر والمغرب، وبین 

.)1(في باقي الدول العربیة%10والعراق والكویت وسلطنة عمان وتتراجع هذه النسبة ألقل من 

معظمها إذ تتراوح یة العامل الزراعي فیما بین الدول العربیة، فهي منخفضة فينتاجوبالنسبة إل

7141دوالًرا و 3077في كل من السودان والمغرب والجزائر وتونس ومصر وسوریا، ما بین 

وانخفاض اإلنتاجویرجع السبب في ذلك إلى هیمنة الزراعة المطریة حیث تذبذب كمیات .دوالًرا

تثماریة، ووفرة معدالته نظرا لتحكم العوامل المناخیة في ذلك، إضافة للسیاسات الزراعیة االس

، وكل األسباب سالفة الذكر أدت إلى )2(الزراعي الحدیث في أوساط المزارعیناإلنتاجمدخالت 

.یة العامل الزراعيإنتاجتراجع العمالة الزراعیة سنة بعد األخرى وٕالى تدني 

یقصد بالفاقد الغذائي االنخفاض في كمیة الغذاء الصالحة :اإلنتاجمشاكل الهدر في -2

وما بعد اإلنتاجلألكل والمخصصة لالستهالك اآلدمي، ویحصل الفاقد الغذائي في مراحل 

ما بعد اإلنتاج، وتعاني الزراعة العربیة من الفاقد من )3(الحصاد والتجهیز في السلسلة الغذائیة

%30، وتعادل هذه الكمیات ما نسبته 2014طن عام ملیون85,98الحصاد الذي بلغ حوالي 

وتشكل نسبة الفاقد من )37جدول (من إجمالي المتاح لالستهالك من السلع الغذائیة الرئیسیة 

من إجمالي كمیة فاقد %22و %36و %22,4مجموعة الحبوب والخضر والفاكهة نحو 

ته تشكل تحدیا كبیرا لدول المنطقة ومن هذا المنطلق فإن مواجه.السلع الغذائیة على التوالي

.العربیة، والتي تعاني من فجوة غذائیة تزداد توسعا مع مرور الزمن

.أعداد مختلفة، "الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،-1

.58:، مرجع سابق، ص2014، "قطاع الزراعیة والمیاه"،العربي الموحداالقتصاديالتقریر -2

.2:، ص2014، روما، "الفاقد الغذائي والهدر الغذائي في العالم"منظمة األغذیة والزراعة،-3



مؤشرات قیاس األمن الغذائي العربي:الفصل الثالث

143

:37(جدول  ).ملیون طن(فاقد وهدر الغذاء في الوطن العربي )

المجموعات السلعیة

اإلنتاج

الفـــــاقــــــــــــــد

مرحلة 

اإلنتاج

مابعد 

الحصاد

التصنیع 

والتعبئة

نسبة من إجمالي اإلجمالياالستهالكالتوزیع

(%)الفاقد 

64,083,845,131,282,566,4119,2322,4الحبوب

15,120,761,211,510,600,914,995,8البطاطس

1,390,170,080,100,030,030,400,5البقولیات

8,731,330,520,610,170,172,813,3البذور الزیتیة

56,197,304,505,627,306,1830,9035,9الخضر

34,304,342,933,494,343,7718,8721,9الفاكهة

9,400,560,020,470,470,662,182,5اللحوم

4,530,270,180,360,360,181,361,6األسماك

26,230,791,570,521,840,525,256,1األلبان ومنتجاتها

219,9720,3416,8114,5318,7619,3885,98100,0اإلجمالي

.12:، ص2014المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، أوضاع األمن الغذائي العربي، :المصدر

تشكل الثروة الحیوانیة ركنا ومقوما أساسیا من القطاع :الحیواني والسمكياإلنتاجمشاكل -3

الزراعي التي تؤدي دورا مهما في تحقیق األمن الغذائي العربي وتلبیة االحتیاجات الغذائیة 

في الفصل الثاني من الدراسة إلى هذا العنصر بقلیل من التفصیل اإلشارةاألساسیة، ولقد تم 

غیر المخل، وتشغل الثروة الحیوانیة حیزا واسعا من النشاط الزراعي، حیث بلغ عدد الوحدات 

ملیون رأس من األبقار والجاموس واألغنام والماعز )1(345,3حوالي 2013الحیوانیة عام 

والتي یمكن ذكر اإلنتاجبقى من عدة مشاكل تحول دون زیادة ، لكن الثروة الحیوانیة تبغالوال

أهمها مثل نقص التغذیة الكافیة والمستدیمة على مدار السنة والتربیة على أسس علمیة 

.واقتصادیة مدروسة، باإلضافة إلى محدودیة الرعایة الصحیة ونقص الكوادر الفنیة الالزمة

اني إذ یمثل عنصرا مهما في تعزیز األمن الغذائي الحیو اإلنتاجالسمكي ضمن اإلنتاجیندرج 

العربي، وتنوع مصادر الثروة السمكیة في الدول العربیة، حیث المصادر البحریة تمتد على 

.64:مرجع سابق، ص،2014، "قطاع الزراعیة والمیاه"،العربي الموحداالقتصاديالتقریر -1
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، والمسطحات المائیة الداخلیة كاألنهار )1(ألف كم23السواحل العربیة والتي یبلغ طولها حوالي 

الحیواني اإلنتاجیة من نفس المشاكل التي یعاني منها والبحیرات والمجاري، وتعاني الثروة السمك

.والتي ذكرناها آنفا

تنطوي تحت ظل هذا العنصر عدة عناصر جزئیة :مشاكل خاصة بالسیاسات الزراعیة:ثالثا

الزراعي، والتسویق الزراعي، باإلضافة إلى تواضع التقدم اإلرشادمثل فشل سیاسات البحث و 

.الزراعي العربي وضعف الخدمات الزراعیة المساندةاإلنتاجالتقني في 

نشر واستخدام التكنولوجیا الزراعیة المحسنة إن:الزراعياإلرشادفشل سیاسات البحث و -1

والممارسات الزراعیة الجیدة في مناطق مختلفة من العالم یعود آلالف السنین، حیث ظهرت في 

الزراعي إلى اإلرشادألمریكتین، ویعود أصل عدة دول منها الصین وبالد الرافدین ومصر وا

والمملكة المتحدة خالل منتصف القرن التاسع عشر، وفي الوالیات المتحدة األمریكیة تم أیرلندا

توسیع عمل الجامعات خارج الحرم الجامعي وداخل المجتمعات المجاورة، حیث تم منح 

، وأضیفت 1860الل العام أصال من مؤسسات تعلیمیة خأنشأتاألراضي للجامعات التي 

ثم أضیفت رسمیا في 1890بدأت في اإلرشاد، وكانت أنشطة 1887أنشطة البحوث في عام 

.)2(، لتصبح جزًءا من مهام الجامعة الرسمیة1914عام 

الزراعي إلى تدریب العمالة الزراعیة على أسس علمیة حدیثة ترتكز اإلرشادیهدف 

اإلنتاجیةأساسا على تبني النماذج والتقنیات الزراعیة الحدیثة، بهدف تخفیض التكالیف وتحسین 

النوعیة، باإلضافة إلى التعرف على العقبات التي یصادفها المنتجون الزراعیون ومحاولة 

الزراعي لدراستها وتحدید الطرق المناسبة للتعامل اإلرشادالبحث و تشخیصها، ونقلها إلى مراكز

ویعتبر دعم البحث الزراعي سالحا ذوا حدین فمن جهة یساهم في تحسین األمن الغذائي .معها

العربي الذي تزداد حدته كل یوم، ومن جهة ثانیة له دور فعال في تطویر القطاع الزراعي، 

.64:نفس المرجع السابق، ص-1

، ترجمة جمال محمد الرشیدات "اإلرشاداجراءات تحدید وتحویل وتقییم نظم :الزراعي والخدمات االستشاریةاإلرشادتقویة "البنك الدولي،-2

.2-1:، ص ص2014وآخرون، 
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یرة في هذا الشأن حیث فتحت أغلبها معاهد ومخابر مختصة في وبذلت الدول العربیة جهودا كب

.)1(الزراعي غیر أنها لم تصل إلى مستوى تحقیق أهدافها المرجوةاإلرشادالبحث و 

:الزراعي العربي وضعف الخدمات الزراعیة المساندةاإلنتاجتواضع التقدم التقني في -2

یتمثل التحدي الحقیقي للزراعة العربیة في القدرات على التوسع في استخدام التقانات 

الزراعي، ولمواجهة الفجوة الغذائیة المتزایدة الناجمة عن عجز اإلنتاجالزراعیة الحدیثة لزیادة 

، حیث بلغ )2(الزراعي عن تغطیة االحتیاجات االستهالكیة من سلع الغذاء الرئیسیةاإلنتاج

11بحوالي )هكتار1000/جرار:الوحدة(2014معدل استخدام المیكنة الزراعیة لعام 

141,3مقابل 84,4بحوالي )هكتار/كلغ:الوحدة(عالمیا، أما استخدام األسمدة 20مقابل 

مقابل 1,82حوالي )هكتار/طن:الوحدة(التي بلغت اإلنتاجیةعالمیا وهذا ما أثر على 

.)3(یاعالم3,85

مما یزید من اتساع الفجوة التقنیة القصور الواضح في االستثمارات الموجهة للبحوث 

الزراعي بصفة خاصة، ویمكن اإلرشادوالتطویر التقني الزراعي في البلدان العربیة، وضعف 

الزراعیة عن طریق تطویر اإلنتاجیةالقول أنه من الممكن أن تزید الدول العربیة من 

التقنیة الحدیثة ویتم ذلك من خالل زیادة االستثمار في هذه المجاالت وتعزیز تطبیقات نقل

الحوافز المقدمة للبحوث الزراعیة في البلدان العربیة، وٕاشراك القطاع الخاص في االستثمار 

.)4(في الخدمات الزراعیة

"یعرف التسویق الزراعي على أنه :مشاكل التسویق الزراعي-3 تجاریة انجاز لألنشطة ال:

التي تتضمن تدفق السلع والخدمات من نقطة ظهور المحاصیل والمنتجات لغایة وصولها 

، أطروحة دكتوراه "والدولیةاإلقلیمیةواستراتیجیات تحقیق األمن الغذائي العربي في ظل التحدیات االقتصادياالندماج "،تواتي بن علي فاطمة-1

.214:، ص2014ة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، االقتصادیفي العلوم 

.93:سابق، ص، مرجع"دراسة اتجاهات ومؤشرات الفقر في الدول العربیة"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،-2

.2:، ص2014، "أوضاع األمن الغذائي العربي"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،-3

.10:، مرجع سابق، ص"آلیة عربیة لتمویل التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي العربي"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،-4
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، ویهدف التسویق الزراعي إلى تسهیل تبادل السلع )1(وبأس شكل كان إلى المستهلك األخیر

الزراعیة والغذائیة والخدمات المرتبطة بها باألسعار والنوعیات المناسبة والمقبولة من كافة 

.)2(العملیة الزراعیةأطراف

الزراعي منها أن هذا اإلنتاجدراسة التسویق الزراعي مهم لعدة اعتبارات تكتنف إن

وخضوعه للعوامل الطبیعیة كنوعیة التربة التي تفرض اإلنتاجاألخیر یتمیز بالتخصص في 

الزراعي ال اإلنتاج، كما أن اإلنتاجیةمنتج زراعي معین، باإلضافة إلى التأثر بالموسمیة 

یعرف النمطیة الموجودة في الصناعة، فبالنسبة للمنتج الواحد توجد اختالفات كبیرة نتیجة 

الشيء الذي یتطلب عملیة اإلنتاجاختالف التربة والمناخ باإلضافة إلى اختالف وسائل 

.)3(الزراعي معرض للتلفاإلنتاجالفرز، كما أن 

تجات الزراعیة العربیة في تقدم ملحوظ، حیث على الرغم من أن التجارة البینیة للمن

من حجم التبادل التجاري العربي، إال أنها ومع ذلك 15,5حوالي 1997بلغت خالل عام 

، وفي الواقع )4(%21,7حوالي 2013لم تحقق الطموحات المرجوة منها، رغم تحقیقها سنة 

الخارجي، سواًءا في شكل أصبحت كثیر من أسواق الدول العربیة منفتحة على أسواق العالم 

تكتالت ثنائیة، أو عن طریق انضمامها لمناطق تجارة حرة أو انضمامها لتكتالت دولیة 

وٕاقلیمیة، بحیث ساهم ذلك في سهولة انسیاب السلع الزراعیة منها وٕالیها، وهي سلع تمتلك 

اسبة، عملیات التسویق المنأو فياإلنتاجمواصفات تنافسیة كبیرة، سواًءا في مدخالت 

عالمیة تمتلك القدرة والمرونة الالزمتین للتسویق الناجح إنتاجذا كانت تابعة لشركات إسیما ال

.واكتساح األسواق بالشروط المناسبة لها

1- Khols, R.L and Downey, Marketing of Agricultural, Products, 4th ed, Macmillanpublishing CO, I nc, New
York, 1972, p: 8.

.17:، ص2000األردن،، دار وائل للنشر، عمان،"التسویق الزراعي"محمد عبیدات،-2

.149-147:، ص1977، مدیریة الكتب الجامعیة، دمشق، "-التسویق–إدارة المزارع –االقتصاد الزراعي "محمود یاسین، -3

.أعداد مختلفة،العربي الموحداالقتصاديالتقریر -4
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:خالصة الفصل الثالث

:من خالل استعراضنا لهذا الفصل تم استخالص النتائج التالیة

الناجم اإلنتاجانخفضت صادرات الدول العربیة من السلع الغذائیة الرئیسیة بسبب تراجع -

عن سوء الظروف المناخیة وعلى رأسها الجفاف؛

ارتفعت كمیة الواردات من السلع الغذائیة الرئیسیة، ویعود السبب في ذلك إلى انخفاض -

ة بمستویات الطلب علیها؛الدول العربیة من هذه السلع مقارنإنتاجمستویات كمیات 

حقق المیزان التجاري فائضا في جمیع السلع الغذائیة الرئیسیة باستثناء الخضر والفواكه -

واألسماك؛

بالنسبة للفجوة الغذائیة فقد أدى التفاوت بین المعروض من السلع الغذائیة والطلب علیها -

ائیة وفي مقدمتها الزیوت، القمح إلى انخفاض مستویات االكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذ

والسكر واللحوم، ویرجع السبب في ذلك إلى الزیادة السكانیة، وارتفاع مستویات الدخول وما 

قابله من هجرة من الریف إلى الحضر؛

، في حین %5لم تتعدى مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي العربي ما نسبته -

یكل القطاعي للناتج العربي، إذ یساهم بنحو الثلث؛ یتصدر قطاع السلع األولیة اله

یتباین نصیب المواطن العربي من الناتج الزراعي من دولة إلى أخرى، إذ نجده مرتفعا في -

الدول النفطیة ومنخفضا في باقي الدول؛

ظل قطاع الزراعة العربي یتخبط في عدة مشكالت ویعاني من عدة عقبات طیلة عقود -

الزراعي، أو تلك اإلنتاجاًءا تعلق ذلك بالموارد الزراعیة أو بالمشاكل المتعلقة بمن الزمن، سو 

.الخاصة بالسیاسات الزراعیة



مشكلة األمن الغذائي حللحلول المطروحة لاتقییم 

العربي
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:تمهید

اإلصالحاتانتهجت الدول العربیة منذ مطلع القرن الحالي حزمة من السیاسات و 

التي مست قطاعها الزراعي، والتي كانت تهدف أساسا إلى تحقیق تنمیة زراعیة مستدیمة 

الذاتي، ورفع االكتفاءمرورا إلى تحقیق األمن الغذائي، وصوال إلى تحقیق درجات علیا من 

.معدالت تغطیة الصادرات للواردات، وما یقابلها من تضییق للفجوة الغذائیة

كما اتجهت الدول العربیة نحو إقامة تكتالت وٕابرام اتفاقیات فیما بینها من أجل 

، رغم أن هذه المحاوالت مني أغلبها إما بالفشل أو عدم اإلقلیميالتكامل الزراعي والتعاون 

.سباب أو ألخرى ولم تجسد على أرض الواقعاالكتمال أل

في المقابل وباعتبار أن االستثمار هو المحرك الرئیسي للتنمیة الزراعیة المستدامة، 

باإلضافة لمساهمته بصفة مباشرة في تحسین األمن الغذائي واالستغالل األمثل للموارد 

، وتكوین الكوادر البشریة جاإلنتاالزراعیة، وٕاقامة مشروعات جدیدة تساهم في رفع مستویات 

بكفاءة عالیة، فقد سعت حكومات الدول العربیة جاهدة إلى تطویر منظومة االستثمار بها 

.خاصة المتعلق بالقطاع الزراعي

:بناًءا على ما سبق تم تقسیم هذا الفصل كالتالي

.السیاسات الزراعیة العربیة ودورها في تحسین األمن الغذائي:المبحث األول

.التكامل الزراعي العربي:مبحث الثانيال

.دور االستثمار الزراعي في تحسین األمن الغذائي العربي:المبحث الثالث

.مبادرات عربیة أخرى لرفع كفاءة القطاع الزراعي وتحقیق األمن الغذائي:المبحث الرابع

مختارة للفترة تقدیر وتحلیل مؤشرات األمن الغذائي في بلدان عربیة :خامسالمبحث ال

)2000-2015(.
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:المبحث األول

السیاسات الزراعیة العربیة ودورها في تحسین األمن الغذائي العربي

ن الغذائي في الوطن العربي، السابق إلى مؤشرات قیاس األمالفصل م التطرق في ت

التركیبة ، والذي تم من خالله التعرف على يالزراعي الغذائي العرباإلنتاجعرض واقع حیث 

السلعیة ونصیب الفرد من ناتج وواردات الزراعة باإلضافة إلسهامات الزراعة العربیة في 

المتغیرات االقتصادیة، إضافة إلى التعرض ألهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها 

.الزراعة العربیة

ت التي والتشریعااإلجراءاتتتجسد السیاسات الزراعیة العربیة في حزمة متكاملة من 

، هذه األهداف )1(تسنها الدولة لتحقیق أهداف محددة تتضمنها الخطط التنمویة الزراعیة

لتحسین األمن الغذائي وصوال إلى تحقیق درجات اإلنتاجتسعى في أغلب األحیان إلى زیادة 

الذاتي ورفع معدالت تغطیة الصادرات للواردات بالتوازي مع تضییق الهوة االكتفاءعلیا من 

دت السیاسات الزراعیة العربیة خالل مطلع وقد اعتم.)2(هٕانتاجالطلب على الغذاء و بین

القرن الحالي على آلیات السوق، إذ تم تنفیذ سیاسات وٕاصالحات زراعیة متدرجة تمثلت في 

تحریر التجارة الزراعیة في أغلب األقطار العربیة، والتي تهدف في مجملها إلى تحقیق 

.)3(أ العدالة في توزیع الدخول، وتقلیل التباین بین الریف والحضرالرفاهیة وتطبیق مبد

الزراعیة في البلدان العربیة التي تنتهج نظاما لیبرالیا بتدخالت اإلصالحاتلقد قامت 

بسیطة على شكل حوافز للمستثمرین الذین تتطابق مشاریعهم مع أهداف اإلصالح الزراعي، 

، 1990مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق، ،"السیاسة االقتصادیة الزراعیة"سالم توفیق النجفي وعبد الرزاق الحمید شریف، -1

.95:ص

األولى، بیروت، ، الطبعة )36(، مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسلة أطروحات الدكتوراه "السیاسات الزراعیة في البلدان العربیة"منى رحمة، -2

.24:، ص2000لبنان، 

، مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسلة "العربیةبعض الدولفي وأثرها على األمن الغذائي الزراعیة السیاسة"رقیة خلف محمد الجبوري، -3

.38:، ص2013أطروحات الدكتوراه ، بیروت، لبنان، 
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بأنها ال تمارس نزع االشتراكیةعن نظیرتها ةلیبرالیالالزراعیة اإلصالحاتوتتمیز هذه 

.)1(الملكیة

تطور السیاسات الزراعیة العربیة:أوال

مرت السیاسات الزراعیة في الوطن العربي بمرحلتین مختلفتین، تمتد المرحلة األولى 

ات ر ، اتسمت بكونها كانت ثنائیة في التوجهات والخیا)1970-1950(بین الفترة 

االقتصادیة، أما المرحلة الثانیة تمیزت بانتهاجها مبدأ اقتصاد السوق، خاصة بعد سلسلة 

ات نالمحلي، وتقلیل اإلعااإلنتاجاالقتصادیة التي كانت تهدف إلى زیادة اإلصالحات

.)2(االستهالكیةالموجهة لألغذیة 

:، هناك توجهان)1970-1950(السیاسات الزراعیة في البلدان العربیة -1

في كل من مصر وسوریا والعراق والجزائر، وكانت اشتراكيسیاسة زراعیة ذات توجه /أ

:أبرز مالمحها ما یلي

تحدید سقف الملكیة الزراعیة ووضع ید الدولة على الفائض، وتوزیع األراضي على -

.الفالحین

.تعاوني ینخرط فیه الفالحونوضع نظام-

لكنها لم تبلغ األهداف المسطرة، وكان من أسباب فشلها سوء التسییر الذي تعاني منه 

المزارع التي تدیرها الدولة، وكذلك التعاونیات الزراعیة باإلضافة إلى السیاسة السعریة التي 

.)3(كانت على حساب المنتجین

من سد الفجوة بین الطلب اإلصالحاتن هذه المشاكل وغیرها أدت إلى عدم تمك

.على الغذاء والمعروض منه

.38:رقیة خلف محمد الجبوري، مرجع سابق، ص-1

.177:نى رحمة، مرجع سابق، صم-2

، الملتقى العلمي الدولي الثالث "في رفع اإلنتاج الزراعي وتحقیق األمن الغذائيالزراعیة حدود فعالیة السیاسات"جبارة مراد ولیاس یحیاوي، -3

.4:مدیة، الجزائر، ص، جامعة ال2014أكتوبر 29-28، "القطاع الفالحي ومتطلبات تحقیق األمن الغذائي بالدول العربیة"حول 
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ع لیبرالي،اتسمت هذه السیاسة بتدخالت بسیطة على شكل سیاسة زراعیة ذات طاب/ب

حوافز للمستثمرین وتمیزت عن سابقاتها بأنها ال تمارس نزع الملكیة وطبقت في كل من 

.)1(السعودیة واألردن والمغرب وتونس

یقاف نموها واتساعهاإسات لم تفلح أیضا في سد فجوة الغذاء بل وحتى هذه السیا

بصورة اإلصالحاتنظرا لكون هذه السیاسات غیر مدروسة من جمیع جوانبها، وقد نفذت 

:تدریجیة في العدید من الدول العربیة، ویمكن اإلشارة ألهمها

الزراعة في مصرإستراتیجیة:

یلعب القطاع الزراعي دورا مهما في االقتصاد المصري حیث یساهم في توفیر الغذاء 

من إجمالي %30، كما یساهم بنحو )2(للقطاعات األخرىاإلنتاجللسكان، وتوفیر مستلزمات 

الصادرات السلعیة للعالم خالل سنة %20القوة العاملة، وتساهم الصادرات الزراعیة بنحو 

2014)3(.

كإطار عام للتوجهات من أجل تحقیق أهداف تتطلب أفقا اإلستراتیجیاتتتبنى مصر 

زمانیا طویال، مع تحدید واضح للسیاسات واآللیات الواجب اتباعها لتحقیق هذه األهداف، 

:)4(وبناًءا علیه فقد عرفت الزراعة المصریة استراتیجیتین مطلع األلفیة الحالیة

).2007-2003(اعیة التنمیة الزر إستراتیجیة-1

).2030-2007(التنمیة الزراعیة المستدامة إستراتیجیة-2

.179-178:منى رحمة، مرجع سابق، ص-1

مؤتمر نحو وضع سیاسات "، "التركیب المحصولي المصري في ظل المخاطر والمتغیرات المحلیة والدولیة"فوزي عبد العزیز الشاذلي وآخرون، -2

4مالیة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، جدیدة للنهوض بالقطاع الزراعي في مصر، مركز البحوث والدراسات االقتصادیة وال

.2:، ص2009أكتوبر، مصر، 

.579-576:، ص ص2015، المدونة اإلحصائیة، التقریر االقتصادي العربي الموحد-3

egypt.gov.eg-www.agrراجع وزراة الزراعة واستصالح األراضي المصریة     -4
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الفالحیة في المغرباإلستراتیجیة:

یعتبر القطاع الفالحي في المغرب قطاعا مهما في االقتصاد حیث یساهم بفعالیة في 

باإلضافة إلى ملیون من العمالة، 2مختلف المؤشرات االقتصادیة، إذ یستوعب ما یقارب 

من فرص العمل، وقد أطلقت %20من الناتج المحلي، ویوفر نحو %15مساهمته بنحو 

متكاملة ومندمجة لتنمیة القطاع الفالحي منذإستراتیجیةالمغرب مخطط المغرب األخضر ك

، والذي یهدف إلى المساهمة في نمو االقتصاد المغربي وذلك بالرفع من الناتج 2009سنة 

ام، وخلق فرص الشغل باإلضافة إلى محاربة الفقر ودعم القدرة الشرائیة الداخلي الخ

للمستهلك المغربي، فضال عن ضمان األمن الغذائي على المدى الطویل، وجعله المحرك 

.)1(سنة القادمة15األساسي للنمو خالل 

السیاسات الزراعیة في تونس:

لتونسیة هي األخرى حزمة من على غرار باقي الدول العربیة انتهجت الجمهوریة ا

االقتصادیة والتي تهدف إلى دعم القطاع الفالحي وتنمیة المناطق غیر اإلصالحات

،وتعتمد السیاسة الفالحیة في تونس على مخططات تنمویة تتضمن )2(المالئمة والمهمشة

:السیاسة الفالحیة المتبعة وهي كالتالي

:2006-2002(المخطط العاشر للتنمیة -1 هذا المخطط تم تنفیذ جملة من بف)

اإلنتاجوالبرامج التي أدت إلى تحقیق نتائج ایجابیة على المستوى كل من اإلصالحات

والتصدیر واالستثمار والشغل، حیث بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي نحو 

strategie-www.agriculture.gov.ma/ar/pages/laراجع وزراة الفالحة والصید البحري المغربیة       -1

.6:جبارة مراد ولیاس یحیاوي، مرجع سابق، ص-2
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وما ،%10,1نحو االستثماراتوفي إجمالي %9,6، وفي إجمالي الصادرات نحو 12,6%

.)1(من توظیف الید العاملة%16نسبته 

:2009-2007(المخطط الحادي عاشر للتنمیة -2 كان هذا المخطط یهدف إلى )

تطویر القطاع الفالحي وعصرنته والرفع من قدرته التنافسیة وتعزیز األمن الغذائي الوطني 

.والمحافظة علیهاباإلضافة إلى مواصلة تعبئة وٕاحكام استغالل الموارد الطبیعیة المتاحة

:2014-2010(المخطط الثاني عاشر للتنمیة -3 ارتكز هذا المخطط على أربع )

محاور أساسیة وهي تعزیز األمن الغذائي والرفع من القدرة التنافسیة للقطاع الفالحي، 

.)2(وتطویر الصادرات والنهوض بالموارد الطبیعیة

یعتبر قطاع الزراعة قطاعا رائدا في االقتصاد األردني، :السیاسة الزراعیة في األردن

حیث یلعب دورا مهما في المنظومة التنمویة خاصة للمجتمعات الریفیة ویساهم في تحقیق 

األمن الغذائي، كما یشكل نسبة كبیرة من الصادرات األردنیة، فضال عن كونه یعتبر مصدر 

من الناتج المحلي %3,4قطاع بنحو دخل أساسي للعدید من األسر، إًذا یساهم هذا ال

خالل %1,54اإلجمالي، كما أن نسبة العمالة الزراعیة بالنسبة لمجموع العمالة تقدر بنحو 

.2016)3(سنة 

وطنیة للتنمیة الزراعیة لعقد من الزمن، إستراتیجیةصیاغة 2011تم خالل سنة 

قوانین الداعمة للقطاع وزیادة والتي ارتكزت على محاور أساسیة تمثلت في متابعة مشاریع ال

الزراعي، اإلنتاجالمحلي، استغالل المیاه غیر التقلیدیة، إجراءات دعم لخفض كلفة اإلنتاج

.)4(الزراعياإلقراض، دعم مؤسسات واإلرشادتطویر البحث 

، 2007، المجلد الثاني، المحتوى القطاعي تونس، جویلیة "المخطط الحادي عشر للتنمیة"رة التنمیة والتعاون الدولي، الجمهوریة التونسیة، وزا-1

.3:ص

، تقریر اللجنة القطاعیة "2014-2010المخطط الثاني عشر للتنمیة "الجمهوریة التونسیة، وزارة الفالحة والموارد المائیة والصید البحري، -2

.1:، ص2010حیة والصید البحري والموارد الطبیعیة، تونس، جوان للتنمیة الفال

www.gov.jo/Home.aspxراجع وزراة الزراعة األردنیة            -3

jo/agriinformationar/agriculturalinformatioراجع وزراة الزراعة األردنیة            -4 request.aspx-www.gov.jo/ar
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السیاسة الزراعیة في المملكة العربیة السعودیة:

القطاع الزراعي أحد القطاعات االقتصادیة الهامة في منظومة االقتصاد یعتبر

السعودي، إذ یساهم في تحسین األمن الغذائي ودعم الدخل الوطني، وقد لقي االهتمام 

لهذا القطاع والهادفة إلى تحسین الظروف االقتصادیة األوفر بإعداد الخطط الخمسیة

بشقیه الحیواني والنباتي مع المحافظة على الموارد تاجاإلنواالجتماعیة للعاملین فیه وزیادة 

امج تنمویة هذه األهداف فقد رسمت سیاسات وبر الطبیعیة والعمل على تنمیتها، ولتحقیق 

:)1(اشتملت على

.توزیع األراضي-1

.اإلنتاجالدعم المباشر وغیر المباشر لمدخالت -2

.اإلنتاجیةتوفیر الخدمات المساندة للعملیات -3

.إنشاء البنیة التحتیة مثل الطرق والسدود ومراكز األبحاث والتدریب-4

.دعم األسعار النهائیة لبعض المنتجات-5

الكبیرة تشجیع قیام المشاریع المتخصصة والشركات المساهمة ذات الكثافة الرأسمالیة-6

.الزراعياإلنتاجسالیب الزراعیة والتقنیات العالمیة في والتي تستخدم أحدث األ

غیر أن المعوقات التي یواجهها القطاع الزراعي، وتفضیل العمالة السعودیة العمل 

في قطاعات خارج الزراعة، فضال عن التحدیات الداخلیة والخارجیة، قد أدت إلى تهمیش 

.)2(دور القطاع الزراعي في االقتصاد السعودي

org/-http://fakeih.4:، ص1997، "معوقات التنمیة الزراعیة بالمملكة العربیة السعودیة"مركز فقیه لألبحاث والتطویر، -1

366، مجلة المستقبل العربي، العدد "مقوماتها وٕامكاناتها والتحدیات التي تواجهها:الزراعة السعودیة"أحمد صدام عبد الصاحب الشبیبي، -2

.110:، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ص2009أغسطس /لشهر آب
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السیاسات الفالحیة في الجزائر:

منذ مطلع األلفیة الجدیدة حزمة من السیاسات التنمویة لتأهیل انتهجت الجزائر

قطاعها الزراعي وتطویره بهدف رفع معدل مساهمته في النمو والتنمیة االقتصادیة وتحسین 

:، بحیث اعتمدت على مجموعة من المخططات التنمویة وهي كالتالي)1(األمن الغذائي

).2004-2000(البرنامج الوطني للتنمیة الفالحیة -

).2009-2005(البرنامج التكمیلي لدعم النمو-

).2014-2010(برنامج توطید النمو االقتصادي -

یهدف البرنامج إلى تحسین ):2004-2000(البرنامج الوطني للتنمیة الفالحیة -1

الوطني، باإلضافة إلى اإلنتاجمستوى األمن الغذائي وتحسین مستوى تغطیة االستهالك ب

، باإلضافة إلى توسیع المساحات الصالحة للزراعة )2(للمدخالت الزراعیةتاجاإلنتنمیة قدرات 

.)3(من خالل عملیة استصالح األراضي الزراعیة وترقیة التشغیل ورفع مداخیل المزارعین

یطلق علیه أیضا المخطط الخماسي ):2009-2005(البرنامج التكمیلي لدعم النمو -2

المحلیة والفالحیة الحیویة المنتجاتالفالحیة والسیما األول، ویهدف إلى ترقیة الصادرات

، باإلضافة إلى استحداث مناصب الشغل في القطاع الفالحي من خالل دعم )البیولوجیة(

الفعلي للتشغیل الفالحي ضمن ترتیب الحمایة اإلدماجاندماج الشباب ذوي الشهادات وكذلك 

االجتماعیة، فضال عن تطویر وسائل مكافحة اآلفات الزراعیة بما فیها الجراد والطفیلیات 

.)4(والوقایة منها، بما في ذلك رد االعتبار لوسائل العمل الجوي

-العدد الرابع-28، المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة، المجلد "اسهامات الزراعة في التنمیة االقتصادیة في الجزائر"حركاتي فاتح، -1

.341:، ص2014الجزء األول، كلیة التجارة وٕادارة األعمال، 

.72-71:ص ص،2000،"طریق الصندوق للضبط والتنمیة الفالحیةنظام الدعم عن"، "المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة"وزارة الفالحة، -2

.48:، ص2001، جویلیة 18، الدورة "التنمیة الفالحیةإستراتیجیةمشروع دراسي حول "المجلس الوطني االقتصادي االجتماعي، -3

، أبحاث اقتصادیة وٕاداریة، العدد )"2009-2001(التنمیة المستدامة في الجزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي "زرمان كریم، -4

.209:المركز الجامعي خنشلة، ص،2010السابع جوان 
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یطلق علیه أیضا المخطط ):2014-2010(برنامج توطید النمو االقتصادي -3

اسي الثاني، وهي عبارة عن محاولة الوصول إلى استدامة األمن الغذائي الوطني من الخم

خالل استراتیجیات تعتبر محور هذه السیاسة، ففي المدى المتوسط تبحث في المتغیرات 

واآلثار المهمة في البنیة التحتیة التي تؤسس دعامة األمن الغذائي وتؤسس شراكة بین 

أثیر جمیع الفاعلین في عملیة التنمیة وبروز حوكمة جدیدة القطاع العام والخاص، مع ت

.)1(للفالحة واألقالیم الریفیة

ملیار دینار سنویا 300خصصت له الحكومة):2019-2015(المخطط الخماسي -4

لتطویر ودعم المكننة المتخصصة ووسائل القطف والغرس والري من أجل عصرنة 

من الغذائي، وتعتزم الجزائر من خالل هذا المخطط المستثمرات الزراعیة كمدخل لتحقیق األ

ألف طن من األسماك 200إنتاجكما تعتزم الوصول لملیوني هكتار من األراضي المسقیة

.)2(2019في المزارع المائیة مع مطلع عام 

السیاسات الزراعیة في سوریا:

ُیعتقد أنه الموطن یحظى القطاع الزراعي بأهمیة بالغة في سوریا منذ القدم، كما 

األصلي لزراعة الحبوب، وهو حتى یومنا هذا تعتلي فیه الزراعة بقیة القطاعات 

من إجمالي الناتج المحلي، إذ %20-16، حیث یساهم بنسبة تتراوح ما بین )3(االقتصادیة

قوة ألف شخص، ویعد القطاع الزراعي أحد أسباب721العمالة في هذا القطاع بنحو تقدر

.)4(الذاتي من معظم المنتجات الزراعیةاالكتفاءد السوري وتحقیقه األمن الغذائي و االقتصا

.325:، مرجع سابق، ص"اسهامات الزراعة في التنمیة االقتصادیة في الجزائر"حركاتي فاتح، -1

www.aps.dz."نتجةاألولویة للقطاعات الم2019-2015البرنامج الخماسي "وكالة األنباء الجزائریة، -2

، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة،  "دراسة تحلیلیة–)الخصائص، الواقع، اآلفاق(القطاع الزراعي في سوریة "فادي خلیل، -3

.11:، ص2009، 1، العدد 31سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 

.8:، ص2014، ، سوریا، 48، مجلة الزراعة،  العدد "سوریا بالمراتب األولى زراعیا"وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، -4
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سوریا مثلها مثل أغلب الدول العربیة حزمة من السیاسات الزراعیة التي تانتهج

الغذائي المستدام كأحد االكتفاءالغذاء لتحقیق إنتاجتركز في أغلبها على التشجیع على 

الطرق لتحقیق األمن الغذائي، وفي الوقت ذاته تسعى تلك السیاسات إلى دعم المجتمع 

الزراعي من خالل تحدید األسعار الثابتة، باإلضافة للتوجه نحو التصدیر وتقلیل 

:، واعتمدت سوریا على استراتیجیات وسیاسات زراعیة هي كالتالي)1(الواردات

دت على ثالث خطوات اعتم):2010-2001(التنمیة الزراعیة ةإستراتیجی-1

:)2(أساسیة

تحدید وتقییم السمات الرئیسیة للهیكل القطاعي وتسلیط الضوء على العوامل الممثلة -أ

.لكل من الفرص والعوائق التنمویة

تحدید األهداف القطاعیة لالقتصاد الزراعي الذي یأخذ بعین االعتبار البعد -ب

.االجتماعي والذي یجب أن یساهم في متابعة التغیرات على المستوى العالمي

وضع األولویات العریضة لمجموعة بدائل السیاسات والمؤسسات المتوافقة مع -ج

.األهداف واألطر

:في النقاط التالیةاإلستراتیجیةوقد انحصرت أهداف هذه 

.لهمتحسین دخول المنتجین الزراعیین وتوفیر االستقرار-

.زیادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي-

الفعلیةالتوسع في المساحة المزروعة عن طریق زیادة مساحة األراضي المستثمرة -

.والمرویة

.االستثمار األمثل للموارد الطبیعیة والحفاظ علیها وضمان استدامتها-

، سوریا، "النظم الزراعیة في الجمهوریة العربیة السوریة"، )NAPC(وزارة الزراعة واالصالح الزراعي، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة -1

.2:، ص2006آذار 

إستراتیجیةدراسة حول مراجعة نصف الفترة لتوجهات "، )NAPC(وزارة الزراعة واالصالح الزراعي، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة -2

.17-16:، ص ص2006، سوریا، تشرین األول "التنمیة الزراعیة
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لغذائي مع اعتماد الذاتي من المحاصیل الرئیسیة وتوفیر األمن ااالكتفاءضمان -

المحاصیل وتوفیر القدرة التنافسیة لها، إضافة إلدخال إنتاجالمیزة النسبیة في 

.زراعات بدیلة

.والتوسع في استخدام التقنیات المتطورةاإلنتاجتحدیث وسائل -

تطویر آلیة تصنیع وتسویق المنتجات الزراعیة، وبالتالي یمكن زیادة القیمة المضافة -

.توزیادة الصادرا

:)1(تركزت هذه الخطة على ما یلي):2015-2011(الخطة الخمسیة الحادي عشر -2

.تحقیق األمن الغذائي وتوفیر السلع الغذائیة األساسیة بما یلبي حاجة الطلب المحلي-

ضمان استدامة الموارد الطبیعیة وترشید استخدامها وحفظها من التدهور واالستخدام -

.المفرط والتلوث

الفقر من خالل تبني تنمیة ریفیة شاملة تهدف إلى تحسین الدخل تخفیض معدالت-

.وتوزیعه وتضمن التكامل بین القطاع الریفي وقطاعات االقتصاد الوطني األخرى

.اإلنتاجیةو الغذاء إنتاجتحسین -

.تحسین سیاسات الزراعة والغذاء، والقدرات المؤسساتیة، والقدرات الداعمة-

.ء وأنشطة إدارة المخاطرتحسین استقرار أسواق الغذا-

.تحسین إمكانیة الوصول إلى الغذاء ونوعیة الغذاء وسالمته-

:تقییم السیاسات الزراعیة ودورها في تحقیق األمن الغذائي العربي:ثانیا

إن محاوالت اإلصالح الزراعي التي قامت بها البلدان العربیة ومختلف السیاسات 

للنهوض بالتنمیة الزراعیة العربیة وتقلیص الفجوة الغذائیة الزراعیة لم تحقق النتائج المرجوة 

:)1(ویرجع ذلك لمجموعة من األسباب یمكن ذكر أهمها

الزراعة واإلصالح الزراعي، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة ، وزارة "األمن الغذائي وآفاق تطوره في سوریا"سمیر جرادي وآخرون، -1

)NAPC( ،4:، ص2013، سوریا.
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:ضعف الكفاءة االقتصادیة في تطبیق السیاسات الزراعیة-1

الزراعیة التي تبنتها الدول العربیة اإلصالحاتشرات االقتصادیة تبین أن ؤ إن الم

، )2(سنویا%0,2لم تحقق تقدما یذكر، إذ لم تزد إال بمعدل لم یتجاوز مطلع األلفیة الجدیدة 

34,1أما على مستوى الفجوة الغذائیة العربیة فنجدها في تزاید مستمر حیث بلغت ما نسبته 

، وترجع أسباب ذلك إلى سوء إدارة القطاع الزراعي باإلضافة إلى )3(2014ملیار دوالر سنة 

لسیاسیة على حساب األهداف االقتصادیة، فضال عن عدم كفایة باألهداف ااالهتمامإیالء 

.األیدي العاملة المؤهلة والمدربة

:الموجهة للقطاع الزراعياالستثماراتضآلة -2

تتطلب الزراعة الحدیثة استثمارات رأسمالیة ومعرفیة كثیفة وعمالة مدربة لتحقق 

عالیة، وهذا ما ال نالحظه في الزراعات العربیة، إذ أن نصیبها من حجم یةإنتاج

ضئیل جدا، ورغم أهمیة االستثمار في قطاع الزراعة في تحقیق األمن الغذائي االستثمارات

العربیة ویرجع االستثمارات، إلى إجمالي )4(%9إال أنه لم یتجاوز في أحسن حاالته نسبة 

الزراعي اإلقراضت سواًءا تلك المتعلقة بسوء تسییر مؤسسات ذلك إلى مجموعة من المعوقا

والنقص في اعتمادات المصارف المختصة باإلقراض الزراعي وارتفاع فوائد المصارف 

خطة شاملة للسیاسات االقراضیة المؤسسیة وعدم موضوعیة معاییر توزیع وغیابالتجاریة 

.)5(ین بتسدید القروض الممنوحةالقروض على المزارعین إضافة إلى عدم وفاء المزارع

.102:منى رحمة، مرجع سابق، ص-1

.44:، ص2008، "تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -2

.27:، ص2014، "ألمن الغذائي العربيتقریر أوضاع ا"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -3

، األكادیمیة للدراسات االجتماعیة "الزراعي في الدول العربیة في ظل أزمة الغذاء العالمیةاالستثمارأهمیة "بوثلجة عائشة ومحمد راتول، -4

.103:، الجزائر، ص2016، جانفي 15، قسم العلوم االقتصادیة والقانونیة، العدد واإلنسانیة

.26:، ص28، عدد 2008، لتقریر االقتصادي العربي الموحدا-5
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:غیاب التخطیط الجید في استصالح األراضي-3

تهدف سیاسات االستصالح إلى تهیئة األرض وذلك باستخدام اآلالت الضروریة لشق 

وتمهید الطرق الزراعیة وبناء السدود وحفر اآلبار وتخلیص التربة من الملوحة وغیر ذلك من 

الضروریة لتتم الزراعة في أحسن الظروف ورغم الجهود التي بذلت فإن عملیات اإلجراءات

الزراعي وذلك نتیجة اإلنتاجاالستصالح لم تعط النتائج المرجوة منها مما أثر سلبا على 

:)1(العوامل التالیة

.غیاب تحدید أهداف استصالح األراضي في كثیر من األحیان-

.عدم تكامل مراحل االستصالح-

.اختیار بعض مناطق االستصالحسوء-

.عدم االلتزام بالشروط الفنیة للزراعة في المشاریع المتحصلة-

:عدم مالئمة السیاسات السعریة العربیة-4

تؤدي السیاسات السعریة الزراعیة دورا فاعال في التأثیر على توزیع الموارد الزراعیة 

من كون التغیر في األسعار النسبیة مجموعات مختلفة من المحاصیل وتظهر أهمیتها نتاجإل

یعد في مقدمة العوامل التي تتحكم في تغیر الدخل الحقیقي )الغذائیة(للمحاصیل الزراعیة 

ألفراد المجتمع، والسیما ذوي الدخول المنخفضة سواًءا في القطاع الزراعي أو غیر 

.)2(الزراعي

:، ص2002، عمان، األردن، "خلق الفرص لألجیال القادمة-2002تقریر التنمیة العربیة اإلنسانیة للعام "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، -1

27.

الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة، المجلد الرابع، بیروت، ، "السیاسات االقتصادیة الزراعیة في البلدان العربیة"سالم النجفي، -2

.245-244:، ص ص2007لبنان، 
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:)1(االنتقاداتیة العربیة مجموعة من لسعر وقد وجهت للسیاسات ا

وجود سیاسات جزئیة ال تشمل كل األسعار الزراعیة تناول سعر المحصول الواحد -

.دون ربطه باألسعار األخرى

.تحیز السیاسات الزراعیة لحساب المستهلك على حساب المزارعین-

.وجود فوارق كبیرة بین األسعار الفعلیة واألسعار المحددة من طرف الدولة-

.ة أساسا لتحدید أسعار السلع الزراعیةعدم اعتبار التكلف-

.هذه األساب أدت إلى ضعف مردود القطاع الزراعي وعدم قدرته على تأمین الغذاء

:إهمال البلدان العربیة للصناعات الزراعیة الغذائیة-5

تعد الصناعات الغذائیة أهم أهم قطاعات الصناعات التحویلیة الرئیسیة الهامة ومن 

اسیة لتكوین البعد االقتصادي االستراتیجي، حیث أنها تساهم بشكل فعال ومن الدعائم األس

الذاتي من المنتجات االكتفاءفي تأمین الغذاء لإلنسان، وتعمل على تحقیق أكبر قدر من 

.)2(الغذائیة

لقد رسمت بعض البلدان العربیة كالجزائر ومصر وسوریا سیاسات للصناعات 

قطاعات الحبوب والزیوت النباتیة واأللبان والسكر والحلویات الزراعیة الغذائیة تتضمن 

والمعلبات الغذائیة واللحوم والمشروبات الغازیة والمیاه المعدنیة والتمور، وعملت الحكومات 

العربیة على دعم هذه الصناعات الغذائیة وتقدیم القروض والتسهیالت المصرفیة ورغم ذلك 

:)3(المطلوب وذلك لجملة من األسباب أهمهافإن هذه الصناعات لم تحقق النجاح

.نقص الكوادر المتخصصة في الصناعات الغذائیة-

.27:، ص2014، "تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1

، 2007، 109، عدد 28، مجلة آفاق اقتصادیة، مجلد "ألمن الغذائيالصناعات الغذائیة بدولة اإلمارات بین الواقع وتحقیق ا"إنعام قرشي، -2

.17:ص

.29:، مرجع سابق، ص"خلق الفرص لألجیال القادمة-2002تقریر التنمیة العربیة اإلنسانیة للعام "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، -3
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ضعف الطاقة االستیعابیة لمعامل الصناعات الغذائیة الزراعیة خصوصا في بعض -

.المواسم

.تلف المواد الغذائیة في المخازن غیر المجهزة-

:البحث العلمي الزراعيإهمال-6

العلمي دورا فعاال في عملیة التقدم االقتصادي واالجتماعي یلعب البحث  

والمساهمة في دعم خطط التنمیة باختالف أبعادها، خاصة إذا تعلق األمر بالشق 

الزراعي وتحسین األمن الغذائي، إال أن البحث العلمي الزراعي یعاني من التهمیش 

ومي في حین یصل ما من الناتج الق%0,2بحیث ال یتعدى ما ینفق علیه ما نسبته 

، كما أن مساهمة الباحثین العرب )1(من دخلها القومي%2,8تنفقه الدول المتقدمة إلى 

، في حین نجد %0,3الزراعي ال تشكل أكثر من اإلنتاجفي تطویر التقانة الزراعیة و 

، )2(%31، ونصیب الوالیات المتحدة األمریكیة یقدر بنحو %10نصیب الدول النامیة 

یؤثر سلبا على مردودیة القطاع الزراعي في الوطن العربي ویساهم في تدني وهذا ما 

.، مما ینتج عنه تراجع في مستویات األمن الغذائي العربياإلنتاجیةو اإلنتاج

مشكالت القطاع ملیار دوالر سنویا، وهذا المبلغ یكفي لحل30عادل من الدخل القومي، أي ما ی%3یبلغ نصیب البحث العلمي في الیابان -1

.الزراعي كلها في الوطن العربي

، مجلة جامعة دمشق، المجلد "االقتصاد الزراعي العربي واقعا طبیعیا وبشریا(في األمن الغذائي العربي االستثماراتأهمیة "أحمد سعید، إبراهیم-2

.586-585:، ص ص2011ریا، ، العدد الثالث والرابع، سو 27
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:المبحث الثاني

التكامل الزراعي العربي

ول والسیاسات الزراعیة التي انتهجتها الداإلستراتیجیاتتناول المبحث السابق 

العربیة مطلع األلفیة الحالیة بهدف فع مستویات القطاع الزراعي وصوال إلى تحسین األمن 

تحسین الغذائي، أما المبحث الحالي سیتناول دور التكامل الزراعي بین الدول العربیة في

.األمن الغذائي

بمكانة متمیزة في االهتمامات اإلقلیميحضي موضوع التكامل االقتصادي 

التي حاولت تحقیق تكامل اإلقلیمیةالعامة للدول العربیة، إذ تعتبر من بین أولى التجمعات 

اقتصادي فیما بینها، وامتد ذلك عبر مراحل تاریخیة تعدت نصف قرن إذ تبلور ذلك من 

في مجملها إلى خالل التوقیع على عدد من االتفاقیات متعددة األطراف والتي كانت تهدف

تحریر التجارة العربیة وتوحید السیاسات المالیة والنقدیة والضرائب وتشریعات العمل وحریة 

.)1(تنقل األشخاص

اإلقلیمیةتعتبر الزراعة قطاعا حساسا لذلك نادرا ما تتعامل االتفاقیات التجاریة 

لقطاعات التجاریة معها بشكل شامل، ویرجع السبب في ذلك إلى كون الزراعة من أكثر ا

تشوها سواًءا من ناحیة كمیة الدعم المحلي التي تحظى بها مقارنة بالقطاعات األخرى أو 

.)2(الحمایة المرتفعة في بعض الدول

:التجارب العربیة في مجال التنسیق والتكامل الزراعي:أوال

یة اتحادات اقتصادیة وٕابرام اتفاقیات دولإنشاءاتجهت الدول العربیة نحو 

شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم، انطالقا من أهمیة التعاون االقتصادي العربي فیما 

بینها، وذلك في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، حیث أنشأت جامعة الدول العربیة والتي نص 

، جامعة )15/1(، مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة، المجلد الثامن، العدد "قیاس التكامل االقتصادي العربي وتحلیل آلیاتھ"عبد المالك بوضیاف، -1

.701:،ص2004الموصل، العراق، 
، المركز الوطني للسیاسات الوراعیة، القاهرة، اإلقلیمیة، ملخص سیاسات االتفاقیات التجاریة "اإلقلیمیةالزراعة في االتفاقیات "محمود ببیلي، -2

.58:، ص2008مصر، 
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میثاقها صراحة على التعاون االقتصادي، وتم توقیع عدة اتفاقیات لتحقیق هذه الهدف ومن 

:أبرزها

:)1(اتفاقیة تسهیل التبادل التجاري وتنظیم تجارة الترانزیت بین دول الجامعة العربیة-1

سوریا، وتم -ةالسعودی-األردن لبنان-العراق-وقعت االتفاقیة من قبل كل من مصر

تعدیلها أربع مرات من اجل إنشاء نظام تجاري قادر على العمل بشكل جید من خالل وضع 

قواعد الترانزیت، وهدفت تلك االتفاقیة إلى إلغاء الرسوم الجمركیة على الكثیر من السلع 

من أجل ضمان %25الزراعیة وتخفیضها على بعض المنتجات الصناعیة والزراعیة بنسبة 

.التجاریةاإلجراءاتلة غیر التمییزیة بین السلع المحلیة والسلع العربیة وتبسیط المعام

وافق المجلس االقتصادي لجامعة الدول :1957اتفاقیة الوحدة االقتصادیة العربیة عام -2

، وقد 3/6/1957العربیة علیها في دور انعقاده العادي الرابع بجلسته الثالثة بتاریخ 

بمنطقة تجارة حرة وصوال إلى وحدة اقتصادیة كاملة وكانت أهداف االتفاقیة استهدفت البدء 

:)2(تتمثل فیما یلي

.حریة انتقال األشخاص ورؤوس األموال-

.حریة تبادل البضائع والمنتجات الوطنیة واألجنبیة-

.اإلقامة والعمل واالستخدام وممارسة النشاط االقتصادي-

.وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنیةواستعمالحریة النقل والترانزیت -

.یصاء واإلرثحریة التملك واال-

ومما الشك فیه أن الحریات السابقة التي أوردتها االتفاقیة هي القادرة على تحقیق تعاون 

اقتصادي عربي فاعل، إال أن هذه االتفاقیة ظلت تراوح مكانها لدواعي سیاسیة واقتصادیة 

منتدى السیاسات الزراعیة حول منطقة التجارة العربیة الحرة "، )NAPC(وزارة الزراعة واالصالح الزراعي، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة -1

.1:، ص2003تشرین األول، 22، دمشق "یات العربیةوأثرها على االقتصاد

".اتفاقیة الوحدة االقتصادیة بین دول جامعة الدول العربیة"إدارة الشؤون القانونیة، –جامعة الدول العربیة، األمانة العامة -2

=www.Lasportal.org/ar/legalnetwork/pages/agreements_details.aspx?15RID



تقییم الحلول المطروحة لحل مشكلة األمن الغذائي العربي:الفصل الرابع

166

یة وعربیة، ومع إنشاء مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة كان هو اإلطار دولیة وٕاقلیم

.)1(المؤسسي لتنفیذ هذه االتفاقیة

13عقد مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة اتفاقیة بتاریخ :السوق العربیة المشتركة-3

، تضمنت االتفاقیة برنامجا زمنیا اشتمل على عدة مراحل یتم في ظلها )2(1964أوت 

ریر التجارة من كافة الرسوم والقواعد المفروضة على الواردات، وأطلق على هذه االتفاقیة تح

وهي مصر، سوریا، 1964إلیها أربع دول سنة ، وانضم"السوق العربیة المشتركةاتفاقیة"

األردن والعراق،وكانت أهداف السوق المشتركة هي نفسها أهداف اتفاقیة الوحدة االقتصادیة 

ما خص المنتجات الزراعیة، والحیوانیة والثروات الطبیعیة التي منشأها أحد أبرزهاومن 

سنویا اعتبارا من %20الدول األطراف أنها معفاة بالكامل من الرسوم الجمركیة بواقع 

%20ائب األخرى ذات األثر المماثل بواقع ر ، كما تم تخفیض الرسوم والض1/1/1965

.)3(1974أما باقي السلع عام ،1/1/1969سنویا لتزال بالكامل في 

خالل البدایات األولى لهذه السوق لم تكن سوى منطقة تجارة حرة، ولم تتطور إلى 

اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، ورغم العثرات اعتبرت هذه االتفاقیة من أهم االنجازات 

التجارة الهادفة إلى تحقیق الوحدة االقتصادیة، حیث حققت في حینها زیادة واضحة في حجم 

حینما تم تجمید عضویة 1980البینیة للدول الموقعة علیها، ثم ظلت السوق قائمة حتى عام 

مصر بجامعة الدول العربیة، بعد توقیعها لمعاهدة السالم مع إسرائیل، فتوقفت الدول 

األعضاء األخرى في السوق عن تطبیق االتفاقیة المبرمة بعد خروج أكبر سوق من حیث 

.)4(تفاقیةالحجم من اال

.264:دینا فاروق محمود عناني، مرجع سابق، ص-1

.93:، ص2004، الطبعة الثانیة، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، "ر العولمةالسوق العربیة المشتركة في عص"المنذري سلیمان، -2

:، ص2010، المؤتمر العربي االفریقي للتنمیة الزراعیة، "التكامل االقتصادي العربي"جامعة الدول العربیة، مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة، -3

87.

، 2005، السنة الثالثة عشر، صیف 35-34، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العددان "المشتركةتقویم السوق العربیة "حجازي المرسي السید، -4

.9:ص
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مع اختالف النظم االقتصادیة للدول األعضاء وغیبا اإلدارة السیاسیة الزالت هذه 

االتفاقیة على ما هي علیه ولم تتمكن دول المجلس من الوصول إلى منطقة تجارة حرة فیما 

بینها، كما ساهمت األحداث األخیرة التي شهدتها المنطقة العربیة في ظل ما أطلق علیه 

.ربیع العربي في تذكیة الفرقة والشتات بین دول المنطقة قاطبةثورات ال

:اتفاقیة تیسییر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة-4

تم عقد اتفاقیة تیسییر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة في فبرایر عام 

، ومن أبرز ما جاء فیها في الجانب 1953وكانت هذه االتفاقیة تطویرا التفاقیة عام 1981

الزراعي وبموجب المادة السادسة إعفاء السلع الزراعیة والحیوانیة سواًءا في شكلها األولي أو 

من كافة الرسوم الجمركیة والرسوم لالستهالكتغییرات علیها لجعلها صالحة بعد إحداث

والضرائب المماثلة، ونصت االتفاقیة على عدم إمكانیة منح میزة تفضیلیة لدولة غیر عربیة 

وهي اتفاقیة 1982تفوق تلك الممنوحة للدول األطراف، كما أبرمت اتفاقیة أخرى سنة 

ل العربیة، ووقع علیها إحدى وعشرون دولة وتنص على منح موحدة الستثمار رؤوس األموا

.)1(األموال العربیة ضمانات أساسیة یمكن دعمها بامتیازات أخرى عن طریق اتفاقیات ثنائیة

من بنود وقضایا مهمة إال أن معظمها حال دون التطبیق ةاالتفاقیرغم ما ورد في 

السیاسیة، وٕالى أسباب تاریخیة مرت بها الفعلي، ویرجع ذلك إلى حزمة العقبات التجاریة و 

.الدول العربیة في عقد الثمانینات والنصف األول من التسعینات

هي منظمة عربیة متخصصة في مجاالت التنمیة :المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة-5

وتعنى بمجاالت 1970الزراعیة، تم إنشائها بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربیة سنة 

، وقد أكدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في )2(نمیة الزراعیة واألمن الغذائي العربیینالت

على العمل لتحقیق األمن الغذائي العربي باعتباره أكثر ضرورة وذلك 1980قمة عمان عام 

.30:، الجزائر، ص2010، 5، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، عدد "التكامل االقتصادي العربي واقع وآفاق"جمیلة الجوزي، -1

www.aoad.orgاألنترنیت راجع موقع المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة على شبكة -2
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في إطار العمل العربي المشترك، والسبیل إلى ذلك یكمن في تحقیق التكامل الزراعي بین 

العربیة، حیث أن تنسیق الجهود بین القطاعات االقتصادیة بما فیها القطاع الزراعي األقطار 

.یعتبر البوابة الرئیسیة لتحقیق األمن الغذائي العربي

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالعدید من الدراسات بهدف تحسین األمن متاوقد ق

مستقبل اقتصاد الغذاء في البالد العربیة الغذائي العربي منها على سبیل التمثیل ال الحصر، 

، إضافة إلى العدید من 2014، والبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي سنة 1979سنة 

.المشاریع المشتركة بین األقطار العربیة

یعتبر إنشاء منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى :منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى-6

التي شهدتها الساحة العربیة في نهایة تسعینات القرن الماضي، حیث من أهم األحداث

اعتمدت هذه االتفاقیة كأساس لها على تحریر التجارة بین الدول العربیة كخطوة أولى باتجاه 

قرر مؤتمر القمة العربیة في القاهرة وضع 1996، ففي عام )1(التكامل االقتصادي العربي

دي واجتماعي متكامل یتیح لكل الدول العربیة التعاون معا استراتیجیات وخطط لعمل اقتصا

اإلقلیمیةلخدمة المصالح االقتصادیة العلیا والقدرة على التعامل مع التكتالت االقتصادیة 

العربي قراره في عام واالجتماعياألخرى، وتحقیقا لذلك فقد أصدر المجلس االقتصادي 

ء منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، وتضمن ، بالموافقة على برنامج تنفیذي إلنشا1997

البرنامج خطة عمل زمني إلنشاء هذه المنطقة، حددت فترته بعشر سنوات تبدأ في ینایر عام 

، ویتم خالل هذه الفترة تخفیض الرسوم الجمركیة 2007، وتنتهي في بدابة عام 1998

السلع العربیة بنسب سنویة والرسوم األخرى والضرائب ذات األثر المماثل المفروضة على 

، وبعد تجربة )2(31/12/1997من تلك الرسوم التي كانت مطبقة في %10متساویة تبلغ 

، مجلة الباحث، "والعالمیةاإلقلیمیةمستقبل منطقة التجارة الحرة العربیة العربیة الكبرى في ظل التحدیات االقتصادیة "تواتي بن علي فاطمة، -1

.186:، ص2008، الجزائر، 6عدد 

، المجلس االقتصادي واالجتماعي، الدورة العادیة رقم "األمانة العامة حول منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرىتقریر "جامعة الدول العربیة، -2

.140-120:، ص ص2005، القاهرة، مصر، 76
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إلى استكمال سراعاإلتطبیق هذا البرنامج لمدة أربع سنوات، ورغبة من الدول العربیة في 

إقامة هذه المنطقة، فقد أدخل المجلس االقتصادي تعدیال على البرنامج التنفیذي للمنطقة، 

، بتطبیق نسب تخفیض على الرسوم الجمركیة والرسوم 2005لیبدأ تنفیذها مع بدایة عام 

في كل منهما، %20تبلغ 2005و 2004األخرى الضرائب ذات األثر المماثل عامي 

المتبادل بین أصبحت السلع الصناعیة والزراعیة ذات المنشأ العربي 2005عام ومنذ بدایة

نطقة غیر خاضعة للرسوم الجمركیة والضرائب ذات األثر المماثل، الدول األعضاء بالم

.)1(األمر الذي یساهم في زیادة التبادل البیني بین الدول العربیة

إعدادبرنامج التنفیذي، حیث تم تجات الزراعیة واضحا في النكان االهتمام بالم

رزنامة زراعیة عربیة مشتركة، تتضمن هذه الرزنامة عدد من السلع الزراعیة التي ترغب كل 

أعضاء المنطقة عدم إخضاعها للتخفیض التدریجي المطبق خالل فترة زمنیة دولة من الدول

ا مع تطبیق الرسم ، وذلك دون منع دخول السلعة، وٕانما دخوله)اإلنتاجموسم ذروة (محددة 

الجمركي الكامل علیها، وهناك ضوابط لهذه الرزنامة تتمثل في تحدید عدد السلع التي تطلب 

الدولة إدخالها في الرزنامة وأال تتعدى عشر سلع كحد أقصى، وتحدید إجمالي الفترة الزمنیة 

عیة ابتداًءا من أسبوعیا، وتم وقف العمل بالرزنامة الزرا35للسلع العشر مجتمعة بأال تتعدى 

إال أن ثمة قید ال یزال ساري المفعول أال وهو حظر استیراد السلع الزراعیة .)2(1/1/2005

.)3(أو تداولها ألسباب صحیة أو بیئیة أو لقواعد الحجر الزراعي والبیطري

تعتبر قواعد المنشأ من أبرز المعوقات التي تحول دون تنفیذ منطقة التجارة الحرة 

الكبرى إذ تم العمل بقواعد منشأ مرحلیة تم اعتمادها من قبل الدول أعضاء المنطقة، العربیة 

.وتستند على معیار القیمة المضافة والمنشأ التراكمي

.213:، ص2007اهرة، ، الق"التقریر االقتصادي العربي الموحد"الجامعة الدول العربیة، األمانة العامة، اإلدارة العامة للشؤون االقتصادیة، -1

دیسمبر 22-19، "والدولیةاإلقلیمیةالمؤتمر القومي حول التكامل الزراعي العربي في ظل المتغیرات "المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -2

.345-344:، ص ص2004، القاهرة، مصر، )كانون األول(

.267-266:دینا محمد فاروق عناني، مرجع سابق، ص-3
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یعتبر مجلس التعاون الخلیجي النموذج األنجح بین :العربي المشتركاإلقلیميالتعاون -7

السعودیة، اإلمارات، (ستة دول هي العربي، ویضم هذا المجلساإلقلیميتجارب التعاون 

، وقد ساعدت مستویات التنمیة المحققة فیها وتقارب )الكویت، سلطنة عمان، قطر، البحرین

اقتصادیاتها فضال عن اإلرادة السیاسیة لهاته الدول للوصول إلى مرحلة االتحاد الجمركي، 

الدول العربیة إذا ما توفرت ونجاح هذه التجربة یعتبر مؤشرا إیجابیا إلنشاء تكتل یضم جمیع 

الشروط الالزمة لذلك، وفي هذا السیاق نذكر تجربة كل من اتحاد دول المغرب العربي ودول 

.مجلس التعاون الخلیجي في التكامل

، عقد قمة اإلعالن الخاص بقیام 1989فبرایر 17في :اتحاد دول المغرب العربي/أ

ینة مراكش د، في م)موریتانیا، المغرب، الجزائر، لیبیا، تونس(االتحاد المغاربي بین كل من 

، وحسب المادة )1(بین رؤساء وملوك تلك الدول)معاهدة اإلنشاء(المغربیة، وتم التوقیع على 

األولى من هذه االتفاقیة فإنه اتفق على تسمیة االتحاد بین البلدان المغاربیة كما أشرنا سابقا 

االتحاد بنفسها تظهر كحل توفیقي بین دعاة الوحدة الشاملة وكلمة "باتحاد المغرب العربي"

.)2(اآلنیة ودعاة اإلطار الوظیفي للتعاون المؤسساتي

:)3(أهداف التكامل االقتصادي المغاربي

.تمتین روابط األخوة التي تربط الدول األعضاء وشعوبها-

.تحقیق تقدم ورفاهیة مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها-

.صیانة السالم القائم على العدل واإلنصافالمساهمة في -

.سیاسة مشتركة في مختلف المیادینإتباع-

.5:، ص2005، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، "جغرافیا الجزائر والمغرب العربي"، محمد بوطالب وآخرون-1
، دار الحامد للنشر والتوزیع، )2007-1989بین دوافع التكامل االقتصادي والمعوقات السیاسیة (اتحاد المغرب العربي "صبیحة بخوش، -2

.220:، ص2011الطبعة األولى، عمان، األردن، 

.6:محمد بوطالب وآخرون، مرجع سابق، ص-3
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.العمل تدریجیا على تحقیق حریة تنقل األشخاص، السلع ورؤوس األموال فیما بینها-

هناك عدة عراقیل تعوق عملیة التكامل االقتصادي :)1(عوائق التكامل االقتصادي المغاربي

:أهمها في النقاط التالیةالمغاربي یمكن إیجاز 

.تباعد وتعقد السیاسات التجاریة واالقتصادیة-

.ضعف منشآت النقل-

.عدم اكتمال اإلطار المؤسساتي-

.نقص المعلومات حول النظام التفضیلي-

دفعت الظروف االقتصادیة واألحداث السیاسیة في سبعینات :مجلس التعاون الخلیجي/ب

خاذ خطوات عاجلة ومدروسة واجتماعات متالحقة لبلورة القرن الماضي بدول الخلیج إلى ات

إطار عمل جماعي قابل للتطبیق، بهدف حمایتها من التهدیدات والتحدیات المشتركة التي 

.)2(تواجهها، ویحفظ األمن واالستقرار في المنطقة

توصل قادة دول مجلس التعاون الخلیجي الست في اجتماع 1981ماي 25ففي 

إلى صیغة تعاونیة تظم تلك الدول، )أبو ظبي(عقد بالعاصمة السیاسیة لدولة اإلمارات 

من عمق انطالقاتهدف إلى تحقیق التناسق والتكامل والترابط بین دولهم في جمیع المیادین، 

التمازج السري بین مواطنیها باإلضافة إلى تقارب الرقعة الجغرافیة الروابط الدینیة والثقافیة و 

.)3(والحدود المشتركة بین هاته الدول

.268:دینا محمد  فاروق عناني، مرجع سابق، ص-1

، مركز "2005-1990دراسة في التطورات الداخلیة والعالقات الخارجیة :دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر"عبید نایف علي، -2

.281:، ص2007الخلیج لألبحاث، دبي، اإلمارات، 

، جامعة شلف، الجزائر، 5، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، عدد "تحدیات اإلندماج االقتصادي الخلیجي"عباس بلغاطمي وجمال بلخباط، -3

.46:، ص2008
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:)1(أهداف مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

والترابط والصالت بین الدول األعضاء في جمیع المیادین تحقیق التنمیة والتكامل-

.وصوال إلى وحدتها

والصالت وأوجه التعاون القائمة بین شعوبها في مختلف تعمیق وتوثیق الروابط-

.المجاالت

وضع أنظمة متماثلة في مختلف المیادین بما في ذلك الشؤون االقتصادیة والمالیة، -

والتجاریة والجمارك والمواصالت والشؤون التعلیمیة والثقافیة، والشؤون االجتماعیة 

.والسیاحیةاإلعالمیةوالصحیة، والشؤون 

عجلة التقدم العلمي والتقني في مجاالت الصناعة والتعدین والزراعة وٕانشاء دفع -

.مراكز بحوث علمیة مشتركة

:2004اتفاقیة أغادیر (االتفاقیة العربیة المتوسطیة للتبادل الحر -8 تم التوقیع )

من طرف أربع دول عربیة من جنوب 25/2/2004على اتفاقیة أغادیر بالمغرب في 

، بشأن إقامة منطقة تجارة حرة، والتي )واألردن-مصر-المغرب-تونس(المتوسط هي 

:)2(،وتهدف هذه االتفاقیة إلى27/3/2007دخلت حیز النفاذ بتاریخ

إنشاء منطقة التبادل الحر من أجل تطویر النشاط االقتصادي ودعم التشغیل، وزیادة -

.وتحسین المستوى المعیشي داخل الدول األطرافاإلنتاجیة

تنسیق السیاسات االقتصادیة الكلیة والقطاعیة في الدول األطراف فیما یخص التجارة -

، والصناعة والنظام الضریبي والمجال المالي والخدمات )الزراعة(الخارجیة والفالحة 

.والجمارك، وبما یوفر المنافسة الموضوعیة بین الدول األطراف

".النظام األساسي"موقع مجلس التعاون الخلیجي على شبكة األنترنیت، -1

sa/about GCC/pages/primary Law.aspx-sg.org/ar-www.gcc
".نص االتفاقیة"االتفاقیة العربیة المتوسطیة للتبادل الحر، الوحدة الفنیة التفاقیة أغادیر، -2

agadiragreement.org/pages/viewpage.aspx?pageID=185
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ت االقتصادیة بهدف توفیر مناخ التقریب بین تشریعات الدول األطراف في المجاال-

.مواتي لشروط االندماج بین الدول األطراف

:عالقات التعاون االقتصادي بین الدول العربیة والعالم الخارجي:ثانیا

لقد دخلت الدول العربیة في عالقات شراكة مع دول أخرى خارج القطر العربي 

ت النمو والتنمیة االقتصادیة بها، ، بهدف رفع كفاءة اقتصادیاتها ورفع مستویاواإلفریقي

.فضال عن تعزیز تجارتها الخارجیة مرورا بتحسین أمنها الغذائي

:الشراكة العربیة األوروبیة-1

أدت مجموعة من المتغیرات السیاسیة واالقتصادیة واألمنیة باالتحاد األوروبي إلى 

مهمة في تاریخها على التوجه نحو تبني سیاسة متوسطیة جدیدة، إذ دخلت أوروبا مرحلة

، أطلق علیها 1992اختالف أبعادها حیث وقعت معاهدة جدیدة للوحدة في مارس 

ت، والتي تعكس في مضمونها رغبة الطرف األوروبي في الربط بین یخمعاهدة ماستر 

تقدم على صعید الوحدة االقتصادیة والسوق الواحدة وبین التقدم على صعید إحراز

.)1(شتركةالسیاسة الخارجیة الم

، دعا المجلس الوزاري 1993ت حیز النفاذ في نوفمبر یخبمجرد ولوج اتفاقیة ماستر 

، اللجنة 1994األوروبي في اجتماعه الذي انعقد في كورفو بالیونان في جویلیة 

األوروبیة لوضع ورقة عمل حول المبادئ األساسیة لسیاسة أورومتوسطیة، والفرص 

.)2(السیاسة على المدیین القصیر والمتوسطالمتاحة لتطویر وتعمیق هذه 

جوان 27-26وبناًءا علیه عقد مؤتمر للمجلس األوروبي في مدینة كان یومي 

المتوسطي متعدد األطراف ودعا البلدان اإلقلیمي، أشار إلى أهمیة التعاون 1995

أن األوروبیة وبلدان جنوب وشرق المتوسط إلى العمل معا على مدى اكبر لتأمین على 

المؤسسة االقتصادیة الجزائریة وتحدیات :، الملتقى الوطني األول حول"الجزائریة–الشراكة األورومتوسطیة "یوسف سعداوي وبوعرعور عمار، -1

.11:، ص2003أفریل 23-22المناخ االقتصادي الجدید، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة، 

.243:سابق، صسلیمان المنذري، مرجع -2
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یصبح حوض المتوسط منطقة تبادل وحوار ضامن للسالم واالستقرار والرفاهیة واصفا 

سیاسة تعاون طموحة نحو الجنوب تشكل مقابال لسیاسة االنفتاح نحو الشرق "ذلك بأنه 

.)1(وتعطي العمل الخارجي لإلتحاد األوروبي تماسكه الجیوسیاسي

، 1995نوفمبر 28-27طي یومي من ثم انعقد مؤتمر برشلونة األوروبي المتوس

، وقد تضمن )2(عشر دولة متوسطیةواثنيبمشاركة جمیع دول االتحاد األوروبي، 

المؤتمر إلى جانب األهداف االقتصادیة والمالیة برامج عمل وأهداف أمنیة بین كل من 

االتحاد األوروبي ودول المتوسط، هذا التكتل سیكون له دور استراتیجي في لعبة 

ات الدولیة الجدیدة التي بدأت في التشكل عقب تفكك االتحاد السوفیتي كظهور التوازن

التكتالت االقتصادیة الدولیة والتي تراها الدول األوروبیة تهدیدا مباشًرا لمصالحها خاصة 

.)3(االقتصادیة منها في السوق الدولیة

:عربیة-أهداف الشراكة األورو-2

الجانبین األوروبي والمتوسطي، حیث وٕان كانت في تختلف أهداف الشراكة بین كال 

.ظاهرها تخدم مصالح الطرفین، إال أنها في باطنها تخدم اقتصادیات الدول األوروبیة

تتمثل األهداف الحقیقیة :أهداف الشراكة من منظور دول االتحاد األوروبي-أ

:)4(لمجموعة دول االتحاد األوروبي فیما یلي

في إطار التنافس مع القوى الكبرى األخرى، خاصة الوالیات ذها العالميتوسیع نفو -

.المتحدة األمریكیة التي انفردت بثروات الشرق األوسط

المؤسسة االقتصادیة الجزائریة :، الملتقى الوطني األول حول"توقعات وتجارب:األوروبیة–الشراكة االقتصادیة العربیة "مهدي الحافظ، -1

.11:، ص2003أفریل 23-22وتحدیات المناخ االقتصادي الجدید، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة، 

، أطروحة دكتوراه دولة غیر "حالة دول المغرب العربي:متوسطیة-دراسة تحلیلیة لواقع وآفاق الشراكة االقتصادیة األورو"ابد شریط، ع-2

.100:، ص2003منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

المؤسسة االقتصادیة الجزائریة وتحدیات :، الملتقى الوطني األول حول"ئریةالجزا–الشراكة األورومتوسطیة "یوسف سعداوي وبوعرعور عمار، -3

.11:، ص2003أفریل 23-22المناخ االقتصادي الجدید، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة، 
4 -Bernard Hockman and Patrick Messerlis, “Intial Condition For Arab Economic Integration:Can The

European community’s success Be Emulated?” The World Bank, Policy Research warking paper, W.P: No:

2921? October 2002, P: 8.
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.تقویة اقتصادها بضمان سوق أوسع لمنتجاتها-

الحد من معدالت الهجرة غیر الشرعیة وغیر المرغوب فیها من دول الجنوب -

.جاالت االقتصادیة واالجتماعیةالمتوسط، والحد من انعكاساتها السلبیة في الم

إضافة إلى ما سبق ترى دول االتحاد األوروبي أن هذا التعاون یمثل استثمارا استراتیجیا 

لمواجهة أوروبا للتحدیات القادمة من الجزء الجنوبي للمتوسط نتیجة للزیادة السكانیة، والفقر 

.والهجرة والتطرف

تتمثل أهداف الشراكة من وجهة نظر الدول :)1(أهداف الشراكة من المنظور العربي-ب

:العربیة فیما یلي

من االنعكاسات السلبیة إلقامة مناطق تبادل حرة بین االتحاد األوروبي التخفیف-

وأمریكا الالتینیة وآسیا ودول المحیط الهادي، والتي ستؤدي إلى تكوین أقطاب جدیدة 

.للتجارة ورؤوس األموال والمنتجات التي ستجذبها األسواق الناشئة

األوروبي للدول األعضاء معه في االستفادة من البرامج العدیدة التي سیقدمها االتحاد-

المشاركة مثل برامج التحویل المسیرة من المؤسسات المالیة األوروبیة، وبرامج 

التدریب المتطورة، وبرامج المعلومات والتسویق ومواصفات الجودة، وأیضا الحصول 

.على الخبرة العالیة والتكنولوجیا المتطورة

یعتبر االتحاد األوروبي أهم شریك تجاري للدول :مزایا اتفاقیات الشراكة األوروبیة-ج

العربیة المطلة على جنوب البحر األبیض المتوسط، لكنها شراكة غیر متوازنة بسبب 

وجود فوارق كبیرة في مستویات التنمیة بید الدول األوروبیة ودول جنوب البحر األبیض 

ألوروبیة أمرا غایة في المتوسط، مما جعل ارتقاء هذه األخیرة إلى مستوى التنافسیة ا

.)2(الصعوبة

1-Simon Neaime, “South- South Trad, Monetary And Financial Integration And The Euro- Mediterranean

Partnership, An Empirical Investigation”, Institute Of Financial Economics, Amirican University Of Beirut,

Research N° FME 22-39, Lebanon, June 2005,P: 9.
.275:دینا محمد فاروق عناني، مرجع سابق، ص-2
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من وراداتها فإنه %60لهاته الدول أكثر من فبینما یصدر االتحاد األوروبي

من إجمالي مبادالته التجاریة الخارجیة، والتي %3في المقابل یستورد منها أقل من 

.)1(تعتبر في معظمها مواد خام

تجارة المنتجات الزراعیة فإننا یمكننا إذا أردنا اإلشارة إلى مزایا االتفاقیة على 

:أن نحصرها في النقاط التالیة

ستضع الشراكة المتوقعة قیودا على ولوج المنتجات الزراعیة إلى أسواق االتحاد -

-1األوروبي، وفي المقابل ستعرف أسعار المنتجات الزراعیة ارتفاعا یقدر ما بین 

.)2(لدعم عنهاحسب نوع المنتج بسبب تحریر التجارة ورفع ا4%

.)3(النفاذ المحدود للسلع الزراعیة إلى االتحاد األوروبي-

لقد صادفت مسیرة التكامل الزراعي :معوقات التكامل االقتصادي الزراعي العربي:ثالثا

العربي عدة معوقات عرقلت تقدمه، وحالت دون نمو في حجم التجارة العربیة البینیة، والتي 

:ر أهمها فیما یليكیمكن ذ

إن النتائج المتواضعة التي تحققت في إطار العمل العربي :المعوقات السیاسیة-1

المشترك لدلیل واضح على غیاب اإلرادة السیاسیة، رغم كونها الدافع والمنطلق األساسي 

، إذ نالحظ أن هناك عدید من النزاعات السیاسیة العربیة العربیة مثل حربي )4(لعملیة التكامل

الخلیج األولى والثانیة، فضال عن النزاعات السیاسیة بین كل من الجزائر والمغرب حول 

قضیة الصحراء الغربیة، إذ یتطلب التكامل نوعا من االتفاق السیاسي على األهداف الكبرى 

مع التركیز على تجارة المنتجات (شراكة اقتصادیة حقیقیة أم شراكة واردات :عربیة–شراكة األورواتفاقیات ال"عالوي محمد لحسن، -1

.147:، الجزائر، ص2012، 16، مجلة الواحات للبحوث والدراسات،العدد )"الزراعیة

، 03/01الخالصات المركزة، السنة الرابعة، إصدار ، سلسلة "الدوافع والمنافع:األوروبیة–الشراكة العربیة"، االستثمارالمؤسسة العربیة لضمان -2

.5:، ص2005الكویت،

.148:عالوي محمد لحسن، مرجع سابق، ص-3

، المؤتمر العلمي السنوي "المحددات االقتصادیة الختیار منطقة التكامل االقتصادي المثلى بین مجموعة البلدان العربیة"باسم فیاض، -4

.3:،القاهرة، ص1995عشر، دیسمبر لالقتصادیین المصریین التاسع
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یاسي حتى ال یؤثر اختالف النظم السیاسیة على عملیة التكامل، للدول أیا كان نظامها الس

أثر سلبا على إمكانیات )1(كما أن ضعف دور الشعوب والمنظمات األهلیة في صنع القرار

التكامل االقتصادي الزراعي العربي، كما أن عدم االستقرار السیاسي والصراعات 

تات بین دول وشعوب المنطقة ولعل خیر ، أدت أیضا إلى مزید من الفرقة والش)2(اإلقلیمیة

، وسقوط بغداد ودخول البالد في 2004دلیل على ذلك االحتالل األمریكي للعراق سنة 

.حروب أهلیة طائفیة إلى یومنا هذا

منذ إعالن قیام دولة من الواجب علینا أیضا أن نشیر إلى الصراع العربي اإلسرائیلي

، وآثاره السلبیة على بعض الدول العربیة 1948ة إسرائیل على األراضي الفلسطینیة سن

واتجاه أغلبها إلى السباق نحو التسلح وٕانفاق أموال طائلة على القطاع العسكري مما انعكس 

.)3(سلبا على التنمیة االقتصادیة بهذه الدول، وأدى إلى تعطیل المشاریع التنمویة بها

ت االقتصادیة للتكامل العربي والتي هناك العدید من المعوقا:المعوقات االقتصادیة-2

:یمكن إیجاز أهمها في النقاط التالیة

تباین مستویات الناتج القومي والدخول في الوطن العربي، فبسبب هذا التعاون یصبح -

، إذ أنه من غیر )4(التعاون بین الدول العربیة أمر مخیف ومقلق للدول الغنیة

قلیلة ومستویات دخول عالیة في تكامل المنطقي أن تنصهر دول ذات كثافة سكانیة 

.مع دول تتمیز بكثافة سكانیة عالیة ودخول منخفضة

والدولیة اإلقلیمیةمتطلبات إقامة السوق العربیة المشتركة في المجال الزراعي في ظل المتغیرات "المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1

.94:، ص2000،نوفمبر "المعاصرة

:، القاهرة، مصر، ص123، مجلة السیاسة الدولیة، العدد "ق المستقبلالتحدیات وآفا-أزمة الغذاء في الوطن العربي"حسن حمدان العلكیم، -2

23.

رسالة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، ،"التكامل االقتصادي الزراعي العربي وتحدیات المنظمة العالمیة للتجارة"مقدم عبیرات، -3

.162:، ص2002جامعة الجزائر، 

.18:، ص2001الزراعیین، القاهرة، مصر، سبتمبر لالقتصادیین، المؤتمر التاسع "محددات األمن الغذائي العربي"إمام محمود الجسمي،-4
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االستثماراتضعف البنیة األساسیة في الدول العربیة مما یؤثر على تدفق مزید من -

العربیة البینیة داخل المنطقة، وهذا ما انعكس سلبا االستثماراتاألجنبیة المباشرة و 

.)1(على التجارة العربیة البینیة

:االرتباط بالخارج(التبعیة األجنبیة - ترتبط الدول العربیة مجتمعة بالعالم الخارجي )

في مختلف المجاالت وعلى رأسها المجال الغذائي، إذ تعتبر مستوردا صافیا للغذاء، 

شكل إذ یؤثر على سیادة هذه الدول وله أبعاد أخرى اجتماعیة ویعتبر هذا أخطر م

.واقتصادیة

یعتبر هذا النوع من المعوقات ذوا تأثیر بالغ على القطاع الزراعي :المعوقات البیئیة-3

وتنحصر هذه اإلنتاجیةو اإلنتاجفي الوطن العربي، حیث ینعكس سلبا على معدالت 

وملوحة التربة، وافتقارها إلى بعض المركبات المعوقات في مشاكل الجفاف، والتصحر

التي تساعد على التسمید، إلى جانب مشكل المیاه والبیئة بصفة عامة، وتتطلب مكافحة 

مثل هذا النوع من األخطار مجهودا عربیا مشتركا وموحدا على مستوى المنطقة العربیة 

.)2(ألن المجهودات الفردیة ال تؤدي لتحقیق األهداف المرجوة

تعتبر الدول العربیة دوال متخلفة :التفاوت في المستویات التعلیمیة وانتشار األمیة-4

في مجال تطور المهارات التكنولوجیة مقارنة بالدول المتقدمة، ورغم هذا التعمیم إال أنه 

، كما )3(توجد فروقات شاسعة من قطر عربي آلخر من حیث نسبة المتعلمین والمهنیین

لیمیة عدة تحدیات أهمها القدرة على تلبیة االحتیاجات المتزایدة من تواجه النظم التع

التعلیم لألجیال الجدیدة، خاصة في ظل النمو المتواصل للفئات العمریة الصغیرة 

.والشابة، مما یتطلب استثمارات متعددة الستیعاب المتدفقین الجدد للنظم التعلیمیة

.263:، ص1993، دیسمبر "تجربة الماضي ونظرة المستقبل-التكامل الزراعي العربي"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1

.169-166:مقدم عبیرات، مرجع سابق، ص ص-2

.161:، مرجع سابق، ص"التكامل االقتصادي العربي"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -3



تقییم الحلول المطروحة لحل مشكلة األمن الغذائي العربي:الفصل الرابع

179

، وهي بذلك 2012خالل سنة %22,5بالنسبة لألمیة فإن نسبتها تقدر بنحو 

تفوق مثیالتها في جمیع أقالیم العالم، بحیث تصل إلى مستویات تقارب أو تفوق ما 

في كل من الیمن وموریتانیا والمغرب وجیبوتي، في حین ینخفض هذا %30نسبته 

، )1(أو أقل في كل من األردن والبحرین وفلسطین وقطر والكویت%5المعدل إلى نحو 

النمو في هذه الدول ونجاح عتبر عائقا قویا أمام تسریع وتیرة التنمیة ورفع معدالت وهذا ی

.فیهااإلنتاجیةفحة الفقر ورفع خطط مكا

:المبحث الثالث

دور االستثمار الزراعي في تحسین األمن الغذائي العربي

تتخبط أغلب الدول العربیة في عدة أزمات اقتصادیة، لعل أبرزها أزمة الغذاء، وما 

ینجم عنها من اتساع في فجوة العرض والطلب من الغذاء، وازدیاد تبعیتها للخارج، فضال 

عن ارتفاع فاتورة استیراد المواد الغذائیة ویرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها نقص 

راعي، رغم امتالكها لعدید من المقومات التي تؤهلها لتحسین في المجال الز االستثمارات

.مناخها االستثماري وصوال لتحقیق أمنها الغذائي

:واقع مناخ االستثمار في الدول العربیة:أوال

یقصد بمناخ االستثمار حزمة العوامل والظروف الداعمة لتدفق رأس المال وتوظیفه، 

ووجود بنیة تشریعیة شفافة وثابتة، باإلضافة إذ یساهم كل من االستقرار السیاسي، 

األجنبیة، االستثماراتالتساع السوق ومدى انفتاحه على العالم الخارجي في تدفق 

.)2(والمحلیة داخل حدود الدولة وخارجها

.50-47:، ص ص2014، التطورات االقتصادیة واالجتماعیة، التقریر االقتصادي العربي الموحد-1

، مؤتمر العلوم المالیة والمصرفیة األول، كلیة العلوم "في الوطن العربي مع إشارة خاصة عن األردناالستثمارواقع مناخ "حربي عریقات، -2

في الدول العربیة في ضوء المتغیرات السیاسیة االستثمارمناخ "حول 25/11/1998-23، جامعة الیرموك، اإلداریةاالقتصادیة والعلوم 

.504:، اربد، األردن، ص"واالقتصادیة في المنطقة



تقییم الحلول المطروحة لحل مشكلة األمن الغذائي العربي:الفصل الرابع

180

هذا العنصر سیتم استعراض أهم األوضاع المؤثرة على من خالل:مقومات االستثمار-1

مناخ االستثمار في الوطن العربي، سواًءا كانت اقتصادیة أو سیاسیة أو إداریة أو قانونیة 

.االستثماراتوالتي تعتبر الدعامة الحقیقیة لجذب وتشجیع 

، ویلعب یقصد باالستقرار السیاسي استقرار األوضاع األمنیة:األوضاع السیاسیة1-1

، ویؤثر االستثماراتاستقرار الوضع السیاسي في بلد ما دورا هاما في استقطاب مزید من 

على مدى الثقة التي یولیها قطاع األعمال، إذ أن البلد الذي یعاني من توترات سیاسیة 

.)1(محلیة كانت أو أجنبیةاالستثماراتینعكس ذلك سلبا على تدفق مزید من 

یة فإن المتتبع لألحداث السیاسیة خالل الفترة األخیرة یالحظ أن الساحة العرببالنسبة للدول 

(العربیة شهدت توترات أمنیة وسیاسیة عرفت بـ ، حیث عرفت دول )ثورات الربیع العربي:

مثل، الیمن، مصر، تونس، لیبیا، سوریا، اضطرابات سیاسیة نجم عنها حروب أهلیة وشتات 

ن انتشار للفقر والجوع، مما انعكس سلبا على اقتصادیاتها في هیاكل تلك الدول وما سببته م

.نحوها عامةاالستثماراتعامة وعلى تدفق 

األمیة، (تشترك الدول العربیة في عدة خصائص اقتصادیة منها :األوضاع االقتصادیة1-2

ل ال ، وعلى سبیل التمثی)الفقر، البطالة، انعدام األمن الغذائي، التضخم، التبعیة االقتصادیة

، أما معدالت %19,5الحصر بلغت نسبة األمیة بین البالغین في الدول العربیة نحو 

، أما بالنسبة لمؤشرات الفقر فقد تعدت ما %6,1نحو 2014التضخم فقد بلغت خالل عام 

، في كل من %10في كل من جیبوتي والسودان، والصومال وبلغت أقل من %40نسبته 

، أما )2(%16,5یج، وقدرت نسبة البطالة خالل العام ذاته بنحو الجزائر والمغرب، ودول الخل

.)3(2015ملیار دوالر في عام 208,5المدیونیة الخارجیة فقد بلغت نحو 

، 2000ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، جمهوریة مصر العربیة، ،"قتصادي لألسواق المالیةالتحلیل المالي واال"صبح محمود، -1

.90:ص

.67-31:، ص ص2016التطورات االقتصادیة واالجتماعیة، –التقریر االقتصادي العربي الموحد "صندوق النقد العربي، -2

.184:التطورات المالیة، نفس المرجع السابق، ص–ادي العربي الموحد التقریر االقتص"صندوق النقد العربي، -3
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هناك جملة من المقومات القانونیة التي یجب أن تتوفر علیها بیئة :األوضاع القانونیة1-3

االستثمار، إذ أن توافر إطار تشریعي وتنظیمي واضح وشفاف یساهم في جذب مزید من 

، كما أن استقاللیة القوانین والتشریعات الحاكمة لالستثمار تساهم في توفیر االستثمارات

.)1(اولة نشاطه في مأمن، وبعیدا عن أي اضطراباتالبیئة المناسبة للمستثمر األجنبي لمز 

مما ال شك فیه أن البیئة العربیة بیئة طاردة لالستثمار أكثر من كونها جاذبة، إذ نجد 

تضاربا وتعارضا في القوانین الحاكمة لمجال االستثمار من إدارة ألخرى، مع عدم شفافیتها 

نحو االستثماراتستقطاب مزید من ووضوحها، وهذا ما یخلق بیئة مضطربة غیر مهیأة ال

.الداخل

إن توافر بنیة تحتیة متمثلة في الطرق البریة والسكك الحدیدیة، :التحتیةنیةالب1-4

إلى البلد االستثمارات، واالتصاالت، یساهم في تشجیع وتدفق مزید من ئوالمطارات، والموان

رص استقطاب هذا النوع من المضیف، والعكس صحیح فعدم توفر هذه األخیرة سیقلل من ف

.)2(االستثمارات

تعاني أغلب الدول العربیة من ترهل البنى التحتیة وعدم مطابقتها للمواصفات الدولیة 

.، مما یجعلها بیئة غیر مستقبلة وال محفزة لالستثمار...وتخلف شبكة االتصاالت

یعتبر حجم السوق متمثال في كل من الناتج الداخلي الخام، والكثافة :حجم السوق1-4

السكانیة باإلضافة للدخل الفردي محددا هاما للشركات متعدیة الجنسیة لالستثمار في بلد ما، 

إذ یلعب الناتج الداخلي الخام دورا مهما في النفاذ ألسواق الدول المضیفة أو فتح أسواق 

عكس االستثماراتالكثافة السكانیة المرتفعة تستقطب مزیدا من جدیدة، كما أن الدول ذات 

تلك الدول قلیلة الكثافة السكانیة، فكلما زاد عدد السكان كلما زاد االستهالك وبالتالي یزید 

:، ص ص2006، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، "المعوقات والضمانات القانونیة-األجنبياالستثمار"درید محمد السامرائي، -1

145-146.

دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق آسیا مع (األجنبي المباشر في عصر العولمة االستثمارمحددات "رضا عبد السالم، -2

.106:، ص2007المكتبة العصریة، جمهوریة مصر العربیة، ، )"التطبیق على مصر
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حجم السوق، كما یعتبر الدخل الفردي مؤشرا لحجم السوق، فكلما كان دخل الفرد مرتفعا 

.)1(بة ومحفزة للمستثمر األجنبيكلما كانت البیئة االقتصادیة جاذ

تتمیز بعض الدول العربیة على غرار، الجزائر، مصر، المغرب، العراق، السعودیة 

بكثافة سكانیة مرتفعة نسبیا عكس دول عربیة أخرى مثل قطر والكویت وتونس، وهذا ما 

العربیة یساعد في اتساع حجم السوق، فبالنسبة لنصیب الفرد من الناتج تعتبر جمیع الدول 

باستثناء دول الخلیج العربي بمعدالت منخفضة لنصیب الفرد من الناتج، مما یجعل بیئتها 

طاردة لالستثمار، بالنسبة للناتج الداخلي الخام یالحظ أن دول الخلیج العربي تتمیز بنواتج 

مرتفعة مقارنة بنظیرتها من الدول العربیة األخرى، وهذا یساهم في كبر حجم السوق فیها 

.عكس باقي الدول

:واقع االستثمار الزراعي العربي:ثانیا

یعتبر االستثمار المحرك الرئیسي للتنمیة الزراعیة المستدامة، إذ یساهم في تحسین 

واالستهالك، فضال عن االستغالل األمثل اإلنتاجاألمن الغذائي للدولة، وفي تضییق فجوة 

راعي إلى إقامة مشروعات جدیدة تساهم في رفع للموارد المتاحة، كما یؤدي االستثمار الز 

.)2(والبشریة، كما یساهم في رفع معدالت النمو وتحقیق الرفاهیة االقتصادیةاإلنتاجیةالقدرة 

تشیر اإلحصائیات الصادرة عن المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة أن نسبة 

في أحسن حاالتها، وتدني %9الزراعیة في الدول العربیة لم تتعدى ما مقداره االستثمارات

في قطاع الزراعة یحول دون تحقیق األهداف المسطرة للقطاع الزراعي االستثمارات

.)3(العربي

كتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة ، رسالة د"العربیة المباشرة البینیة ودورها في تعزیز التكامل االقتصادي العربياالستثمارات"سهام ریاش، -1

.18-17:، ص ص2015، 03والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

مركز البحوث الزراعیة، القاهرة، جمهوریة –، معهد بحوث األراضي والمیاه والبیئة "الزراعي في مصراالستثمار"نبیل فتحي السید قندیل، -2

.11:، ص2014مصر العربیة، 

، األكادیمیة للدراسات اإلنسانیة "الزراعي في الدول العربیة في ظل أزمة الغذاء العالمیةاالستثمارأهمیة "بوثلجة ومحمد راتول، عائشة -3

.103:، شلف، الجزائر، ص2016، جانفي 15، قسم العلوم االقتصادیة والقانونیة، العدد واالجتماعیة
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تشیر إحصائیات الهیئة العربیة لضمان االستثمار أن قطاع الخدمات قد استحوذ في 

من التدفقات %84,4لعراق ومصر والمغرب على نحو كل من الجزائر واألردن وا

، ثم %15,4، یلیه قطاع الصناعة بنسبة قدرت بنحو 2015االستثماریة العربیة خالل عام 

.)1(%0,2یأت قطاع الزراعة في ذیل الترتیب بنسبة ضئیلة جدا تقدر بنحو 

األهمیة الالزمة لم تولي حكومات الدول العربیة قاطبة :االستثمار الزراعي البیني2-2

لالستثمار الزراعیة البینیة، رغم دورها الفعال ف تحسین األمن الغذائي وصوال إلى تحقیق 

.الذاتي من الغذاءاالكتفاء

:38(جدول ملیون دوالر:الوحدةالزراعیة العربیة البینیة      االستثماراتتطور )

%البینیة االستثماراتالزراعیة العربیة إلى جملة االستثماراتنسبة الزراعیة البینیةاالستثماراتتدفق السنة

20051601,94

200673511,6

2007131430,5

200810004,0

200916203,8

201010502,9

201110094,9

20121020,3

2014000,0

، رسالة دكتوراه، "الزراعي في تحقیق األمن الغذائي العربيدور االستثمار "عائشة بوثلجة، :المصدر

.280:، ص2016كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الشلف، الجزائر، 

الزراعیة العربیة البینیة االستثمارات، أن )38(یتضح لنا من تحلیل بیانات الجدول 

، حیث حققت على التوالي 2007، 2006، 2005سلكت اتجاها تصاعدیا طیلة السنوات، 

2008ملیون دوالر على التوالي، لتنخفض خالل سنة 1314و 735و 160ما مقداره 

محققة ما مقداره 2009ملیون دوالر، ثم عاودت االرتفاع خالل سنة 1000إلى نحو 

، ثم2012و 2011و 2010ملیون دوالر، لتسلك اتجاها تنازلیا خالل السنوات 1620

.2014لتساوي الصفر تماما خالل سنة 

، 2017مؤشر ضمان لجاذبیة االستثمار، –، مناخ االستثمار في الدول العربیة "وائتمان الصادراتاالستثمارتقریر المؤسسة العربیة لضمان "-1

.82:ص

Dhaman.net/ar/wp-content/upload/sites/2/2017/05/Annual 2016-A.pdf
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البینیة، االستثماراتالزراعیة العربیة إلى مجموع االستثماراتفیما یخص نسبة 

، ویرجع %30,5بنسبة قدرت بنحو 2007فیالحظ أنها حققت أعلى مستوى لها خالل سنة 

عض الدول السبب في ذلك إلى ارتفاع استثمارات كل من السعودیة واإلمارات والكویت في ب

التنمیة التي اعتمدتها المنظمة العربیة ستراتیجیةالعربیة وعلى رأسها مصر والسودان كدعم إل

للتنمیة الزراعیة، لتسلك اتجاها تنازلیا خالل السنوات الموالیة، ولعل السبب الرئیس في ذلك 

سلبا على المنطقة العربیة والتي انعكست عرفتهاهو االضطرابات السیاسیة واألمنیة التي 

.اقتصادیات الدول العربیة

التنمیة المستدامة كمدخل من مداخل االستثمار في القطاع الزراعي والمجتمعات 2-3

:الریفیة

"تعرف التنمیة المستدامة على أنها تلك التنمیة التي تعنى بتحقیق العدالة بین :

، ولها أبعاد )1("وعدم هدرهااألجیال الحالیة، واألجیال المستقبلیة من خالل استدامة الموارد

اقتصادیة، واجتماعیة وبیئیة، وتعني استدامة التنمیة من منظورها االقتصادي، إجراء 

، )2(تخفیضات مضطردة في مستویات االستهالك وأنماطه المبددة للطاقة والموارد الطبیعیة

ل على فهي تهتم بالرفاهیة البشریة، وتحسین سبل الحصو االجتماعيأما من منظورها 

، وأما التنمیة المستدامة من بعدها )3(الخدمات الصحیة والتعلیمیة واحترام حقوق اإلنسان

للموارد الزراعیة البیئي فیقصد بها الحفاظ على الموارد البیولوجیة، بمعنى االستخدام األمثل

، المملكة 2003أكتوبر 16-14، "طن العربيالمؤتمر الدولي للتنمیة الزراعیة المستدامة والبیئة في الو "المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1

.288:األردنیة الهاشمیة، ص

، مكتبة حسین العصریة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى "التنمیة المستدامة في البلدان العربیة بین النظریة والتطبیق"قادري محمد الطاهر، -2

.81:، ص2013

، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم "في االستجابة لتحدیات الحاضر والمستقبلحدود التنمیة المستدامة"حمداني محي الدین، -3

.70:، ص2010التسییر، جامعة الجزائر، 
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تیعاب والموارد المائیة في العالم، ومراعاة أن ال تتعدى مخلفات النشاط االقتصادي قدرت اس

.)1(األرض لهذه المخلفات

سواًءا اإلنتاجیةأما التنمیة الزراعیة المستدامة فیقصد بها القدرة على المحافظة على 

في المزارع أو على مستوى الدولة في مواجهة الهزات واألزمات والمتمثلة أساسا في ارتفاع 

.)2(في الجفافأسعار المواد األولیة متمثلة في المشاتل والبذور واألسمدة أو 

عربیا ورغبة من الدول العربیة في تطبیق التنمیة المستدامة في المجتمعات الریفیة 

:)3(وجب علیها التركیز على النقاط التالیة

توصیف الظاهرة، المضمون ویعبر عنه بماذا؟ المكان الجغرافي ویعبر عنه بأین؟ -1

مجتمع التنمیة المقصود ویعبر عنه بمن؟

الكبیرة واألهداف المرحلیة للتنمیة المستدامة اإلستراتیجیاتالهدف، وهو تحدید -2

ویعبر عنه بلماذا؟

العملیات والخطوات اإلجرائیة، ویعبر عنها بكیف؟ -3

المدة الزمنیة، یعد الزمن العامل األكثر حیویة في أیة عملیة تنمویة، فمن خالله تتحدد بدایة 

یذها والتكالیف والتمویل، ویعبر عنه بمتى؟العمل والخطوات الواجب تنف

كما تم اإلشارة إلیها في الفصل الثاني (یتوفر الوطن العربي على مقومات طبیعیة معتبرة 

األمثل، ویظهر ذلك من خالل التدهور البیئي لالستغالل، غیر أنها تفتقر )من الدراسة

الحمالت التوعویة المتعلقة المستمر بسبب االستخدام الالعقالني لها، إضافة إلى قلة 

بالمحافظة على البیئة، ما نتج عنه اتساع في رقعة األراضي المتصحرة، مما أدى إلى 

، أبحاث اقتصادیة "دراسة حالة والیة بسكرة-الزراعي في تحقیق التنمیة المستدامة من جانب البعد البیئياالستثماردور "أسماء حدانة، -1

.177:، ص2016یة، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، وٕادار 

.62:، ص2006، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة، دمشق، سوریا، "االقتصاد البیئي والتنمیة المستدامة"دوناتو تورمانو، -2

.70:أحمد سعید، مرجع سابق، صإبراهیم-3
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تدهور بیئي مستمر، هذا األخیر سیؤثر سلبا على حقوق األجیال القادمة، ویساهم في زعزعة 

.)1(االستقرار وتراجع معدالت التنمیة االقتصادیة

عات الریفیة من تدني مستمر في مستویات المعیشة بحیث في المقابل تعاني المجتم

، بأن معدالت الفقر قد زادت في عدة 2016تشیر إحصائیات صندوق النقد العربي لسنة 

دول عربیة بسبب االضطرابات السیاسیة والحروب األهلیة مثل سوریا والعراق والیمن ولیبیا 

لي، وبالنسبة للرعایة الصحیة تعرف ملیون نسمة على التوا0,4و 2,5و 3,2و 6,6بنحو 

أغلب الدول العربیة تدني كبیر في مثل هذه الخدمات، مما یحول دون وصول الفقراء إلى 

المراكز االستشفائیة حال إصابتهم بأمراض مستعصیة ومكلفة، أما بالنسبة لمؤشرات األمیة 

والیمن والمغرب في كل من موریتانیا%35في الوطن العربي فقد بلغت في المتوسط نحو 

وجیبوتي، لتسجل تراجعا ملحوظا في باقي الدول العربیة مثل فلسطین وقطر والكویت، حیث 

.)2(في هذه الدول%4انخفضت معدالت األمیة ألقل من 

، یوجد ما یعرف ببنك الفقراء، هذا واندونیسیافي دول مثل بنغالدش والهند ومالیزیا 

ویسهم في تسویق منتجاتها، وبفضله تم تحقیق نتائج األخیر یمول األسر دون هامش ربح،

مبهرة ونجاحات كبیرة، أمنت للسكان دخولهم ووفرت لهم حاجیاتهم من الغذاء وساهمت في 

.)3(استقرار السكان في أوطانهم، فضال عن الحفاظ على استدامة الموارد البیئیة

:استخدام التكنولوجیا الزراعیة واألسمدة الكیماویة2-4

استخدام المیكنة الزراعیة واألسمدة الكیماویة في النشاط الزراعي، یعكس درجة إن

، كما أن استخدام التقانة )4(االستثمار فیه، وبین خصائص المدخالت في النشاط الزراعي

الزراعي یعتبر حجرة عثرة أمام الدول العربیة لتحقیق أمنها الغذائي اإلنتاجالحدیثة في مجال 

:، ص2007)آب(، أغسطس "2025-2005التنمیة الزراعیة المستدامة للعقدین القادمین إستراتیجیة"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1

20.

.66-49:، ص ص2016،  التطورات االقتصادیة واالجتماعیة، "التقریر االقتصادي العربي الموحد"صندوق النقد العربي، -2

.603:سعید، مرجع سابق، صابراهیم أحمد -3

.598:نفس المرجع السابق، ص،أحمد سعیدإبراهیم-4
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اإلنتاجیةنامي الفجوة الغذائیة ولدورها الناجع في تغطیة مراحل العملیة خاصة في ظل ت

انطالقا من رصد العوامل المناخیة والبیئیة والموارد األرضیة والمائیة، ووصوال إلى حفظ 

الذاتي االكتفاءالمحاصیل وتسویقها وتصنیعها، ویمكن للتقانة الحدیثة أن تسهم في تحقیق 

.)1(ما تتوفر علیه الدول العربیة من موارد طبیعیة ومائیةمن الغذاء اعتمادا على

ویسبب ضعف التقنیات الحدیثة واستخدام المخصبات الزراعیة في الدول العربیة 

، باإلضافة النتشار األوبئة واألمراض التي تقضي على المحصول قبل اإلنتاجمحدودیة في 

.والتجمید بسبب خلل في نموهانضجه، وأحیانا تصبح تلك المحاصیل غیر صالحة للحفظ 

:الزراعیة في الوطن العربياالستثماراتمشاكل ومعوقات :ثالثا

في القطاع الزراعي بالوطن العربي جملة من المشاكل والمعوقات، االستثماراتتشهد 

:)2(یمكن حصر أهمها في النقاط التالیة

الزراعي مقارنة بالقطاعات عزوف القطاع الخاص عن الولوج في استثمارات في القطاع -

.االقتصادیة األخرى

تضارب التشریعات والقوانین الحاكمة لبیئة االستثمار في أغلب الدول العربیة عامة، وفي -

.المجال الزراعي بصفة خاصة

الطرق، القنوات المائیة، السدود، الخدمات المساندة (ضعف مشاریع البنیة األساسیة -

.كس سلبا على االستثمار في هذا القطاع الحساس، مما ینع)الخ...األخرى

تغیر مناخ االستثمار على المستوى الدولي بسبب األزمات العالمیة التي عرفها العالم مثل -

.، وانعكاس ذلك بالسلب على االستثمار في القطاع الزراعي العربي2014و 2008أزمتي 

والدولي، اإلقلیميتسویقیة، على المستویین الزراعیة العربیة بالریعیة الاالستثماراتارتباط -

مما یفرض على المنتجات الزراعیة العربیة الدخول في سوق المنافسة الدولیة، وهذا ال یرجح 

.92:، ص2014، "قطاع الزراعة والمیاه"، التقریر االقتصادي العربي الموحد-1
.590-589:إبراھیم أحمد سعید، مرجع سابق، ص ص-2
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كفة المنافسة في كثر من األحیان لصالح المنتجات الزراعیة العربیة لجملة من االعتبارات 

.االقتصادیة والبیئیة

:الزراعیة العربیة البینیةاالستثماراتسبل تشجیع وتحفیز :رابعا

إلى أهم الطرق والتقنیات التي یمكن لمتخذي القرار في الدول العربیة االعتماد اإلشارةیمكن 

:الزراعیة البینیة كما یلياالستثماراتعلیها بهدف تشجیع وتحفیز 

اتفاقیات تشجیع تطویر وتفعیل األطر الحاكمة للتعاون العربي في مجال االستثمار، سیما *

االستثمار العربي البیني وعلى رأسها اتفاقیة استثمار رؤوس األموال العربیة واتفاقیات تسویة 

.منازعات االستثمار في الدول العربیة

االستثماراتتشجیع الشركات العربیة العابرة للقومیات على مواصلة دورها في تعزیز *

.ت العربیة المشتركة الكبرىالعربیة البینیة من خالل إنشاء المشروعا

حث الدول العربیة على توفیر بیانات االستثمار األجنبي بهدف إثراء تقریر مناخ *

.)1(االستثمار في الدول العربیة

االهتمام بالبنیة التحتیة في المجتمعات الریفیة العربیة خاصة تلك التي تملك خصائص *

الخاصة، مثل الماء والمساحات الزراعیة الواسعة العربیة االستثماراتاستثماریة ممیزة لجذب 

.والعمالة الرخیصة

سن القوانین والتشریعات الخاصة باالستثمار الزراعي، والتي تتناسب مع  التنمیة الزراعیة *

المستدامة من جهة، وتضمن حقوق المستثمرین من جهة أخرى، بما یحافظ على الموارد 

.البیئیة وتوازن منظومتها

جزء من االستثمار نحو تصنیع اآلالت والمعدات الزراعیة التي تخدم النشاط توجیه*

الزراعي والتصنیع الزراعي، لما لها من دور كبیر في تسریع وتیرة التنمیة وضخ مزید من 

.، كما هو الشأن في الدول المتقدمةاالستثمارات

.140-139:، ص ص2011، "تثمار في الدول العربیةتقریر مناخ االس"المؤسسة العربیة لالستثمار وضمان الصادرات، -1
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والمؤثرة في اإلستراتیجیةتوجیه االهتمام نحو المشاریع الزراعیة التكاملیة ذات المیزات *

الحبوب والسكر والزیوت، أي التوجه نحو المشاریع ذات إنتاجاألمن الغذائي العربي ك

.)1(الكبیراإلنتاج

:المبحث الرابع

الغذائيمجهودات عربیة أخرى لرفع كفاءة القطاع الزراعي وتحقیق األمن

تناول المبحث السابق بالدراسة والتحلیل االستثمار في القطاع الزراعي ودوره في 

تحسین األمن الغذائي في الدول العربیة، في حین سیعنى هذا المبحث بعرض سیاسات 

.عربیة أخرى في مجال الزراعة واألمن الغذائي

2025-2005التنمیة الزراعیة المستدیمة للعقدین إستراتیجیة:أوال

في ظل التغیرات الدولیة الراهنة خاصة تلك المتعلقة بأزمة الغذاء العالمیة واألزمة 

المالیة العالمیة، أصبحت قضایا التنمیة الزراعیة العربیة واألمن الغذائي العربي تحتالن 

، وتلعب الزراعة )2(والسیاسیة العربیةاألولویات األولى على سلم االهتمامات االقتصادیة

العربیة دورا هاما في توفیر االحتیاجات الضروریة من الغذاء للسكان فضال عن إمداد باقي 

، )3(القطاعات سواًءا كانت صناعیة أو خدمیة بمستلزماتها من المنتجات الزراعیة الخام

تعنى إستراتیجیةتم إعداد 2005وخالل اجتماع وزراء الزراعة العرب في قمة الجزائر سنة 

، هدفها تعزیز القدرة التنافسیة للمنتجات 2025-2005بالتنمیة الزراعیة تمتد ما بین 

.610-609:ابراهیم أحمد سعید، مرجع سابق، ص ص-1

.6:، ص2009، الخرطوم، دیسمبر "دراسة قومیة حول سیاسات الدعم المحلي الزراعي في الدول العربیة"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -2

.1:، ص2009، الخرطوم، دیسمبر "دراسة شاملة لتوثیق السیاسات الزراعیة في الدول العربیة"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -3
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الزراعیة العربیة لتسهیل نفاذها لألسواق العالمیة، إضافة إلى دعم مسیرة التكامل الزراعي، 

.)1(وصوال إلى تحسین األمن الغذائي العربي

:مرتكزات وأهداف التنمیة الزراعیة المستدیمة-1

2025-2005العربیة للتنمیة الزراعیة المستدیمة للعقدین اإلستراتیجیةتمحورت 

حول تحقیق األمن الغذائي العربي، وزیادة القدرة على توفیر الغذاء اآلمن للسكان، خاصة 

االكتفاءواطن العربي ومعدالت واستهالك السلع الغذائیة للمنتاجفي ظل األوضاع الراهنة إل

في زیادة القدرة على توفیر اإلستراتیجیةمن السلع األساسیة، ویتمثل الهدف األساسي لهذه 

، وتتمثل الرؤیة )2(أكبر قدر من الغذاء اعتمادا على الذات وفقا لمعاییر الكفاءة االقتصادیة

في خمسة أهداف طویلة المدى للتنمیة الزراعیة العربیة المستدامةاإلستراتیجیةواألهداف 

:)3(على النحو التالي

:انتهاج المنظور التكاملي في استخدامات الموارد الزراعیة العربیة1-1

تتمیز الدول العربیة باتساع رقعتها الجغرافیة وتباین مناخها، هذا التباین جعل عدید 

محاصیل زراعیة متنوعة مقارنة بنظیراتها، إنتاجمن الدول العربیة تتمتع بمیزة نسبیة في 

وفي ظل محدودیة الموارد الزراعیة أصبح لزاما استخدام المتاح من الموارد الزراعیة في 

إطار قومي متكامل، بحیث یتقاسم كل قطر عربي أعباء التنمیة بالتساوي وتكون نتائجها 

.متالئمة مع اإلمكانیات والموارد الذاتیة لهذا القطر

:ل إلى سیاسة زراعیة عربیة مشتركةالوصو1-2

، الخرطوم، السودان، "2025-2005التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین القادمین إستراتیجیة"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1

.1:، ص2007)آب(طس أغس

، رسالة دكتوراه، كلیة التجارة وٕادارة األعمال، جامعة "دراسة تحلیلیة للفجوة الغذائیة في البلدان العربیة"محمد بن محسن بن صالح العولقي، -2

.82:، ص2009حلوان، جمهوریة مصر العربیة، 

:، مرجع سابق، ص"2025-2005التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین القادمین إستراتیجیة"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -3

20.
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سبق اإلشارة بأن السیاسات الزراعیة العربیة تعاني من ضعف وقصور كبیرین، وفي 

ظل المتغیرات الحالیة ذات األثر البلیغ على قطاع الزراعة العربي، أصبح لزاما على الدول 

ي متكامل لمواجهتها، المناسبة الكفیلة بإنشاء كیان عرباإلجراءاتالعربیة اتخاذ الخطوات و 

وذلك عن طریق وضع األطر والنماذج التنسیقیة بین أنماط السیاسات الزراعیة المطبقة في 

الدول العربیة، على أن ترتكز هذه األنماط التنسیقیة على االعتبارات القومیة وصال إلى 

.اإلستراتیجیةسیاسة زراعیة عربیة مشتركة مطلع نهایة اإلطار الزماني لهذه 

:زیادة القدرة على توفیر الغذاء اآلمن للسكان1-3

في ظل تمیز أغلب الدول العربیة بكونها مستوردا صافیا للغذاء، وما یتبعه من شح 

تسعى جاهدة لتوفیر أكبر قدر من اإلستراتیجیة، واتساع الفجوة الغذائیة، فإن هذه اإلنتاجفي 

البیئیة، شریطة أن یتصف هذا الغذاء الغذاء بما ال یتنافى ومعاییر الكفاءة االقتصادیة أو

.بكونه صالحا لالستهالك اآلدمي

:الموارد الزراعیة العربیةاستدامةتحقیق 1-4

رغم كون الدول العربیة تتربع على مساحة شاسعة ومناخ متنوع، إال أن عدم 

استغاللها بطریقة رشیدة، باإلضافة إلى ممارسات الرعي الجائر في عدة دول عربیة، فضال 

ضعف السیاسات المتعلقة بالمحافظة على البیئة، هذا كله أدى إلى اتساع رقعة عن

األراضي المتصحرة في تلك الدول، وفي ظل ما سبق وجب على الدول العربیة استخدام 

الموارد الزراعیة بصورة عقالنیة حفاظا على حقوق األجیال القادمة، ودعما الستدامة نتائج 

.التنمیة

:في المجتمعات الریفیة العربیةتحقیق االستقرار 1-5

یعاني سكان األریاف في الوطن العربي من ظروف معیشیة قاسیة، وعلى رأسها 

تظهر الضرورة ملحة الفقر، والبطالة، وتدني المستوى التعلیمي، وتدني الخدمات الصحیة، و 
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من لتحسین ظروف حیاة المواطن العربي القاطن بالریف من جوانبه المختلفة، انطالقا 

مشاریع البنیة األساسیة واالجتماعیة، ووصوال إلى تطویر قدرة األنشطة الریفیة زراعیة كانت 

.أو غیر ذلك على تولید مستویات مناسبة من الدخول لسكان األریاف تكفل لهم عیشا كریما

:)1(التنمیة الزراعیة المستدیمةستراتیجیةالبرامج الرئیسیة إل-2

:فیما یليستراتیجیةلإلتتمثل البرامج الرئیسیة 

یهدف هذا البرنامج إلى زیادة القدرة على توفیر :تطویر تقانات الزراعة العربیة2-1

الغذاء، ورفع الكفاءة التنافسیة للمنتجات الزراعیة العربیة، وترشید استخدام المیاه، باإلضافة 

ومن ثم تحسین دخول الفالحین، اإلنتاجالزراعیة، وتخفیض تكالیف اإلنتاجیةإلى زیادة 

.والمساهمة في الحفاظ على البیئة

كما :تشجیع استثمارات الزراعة والتصنیع الزراعي في البیئات الزراعیة المالئمة2-2

االستثماراتسبق اإلشارة في المبحث السابق بأن قطاع الزراعة العربي یعاني من ضعف 

اعیة الموجهة من القطاع الخاص، وعلیه یسعى هذا الزر االستثماراتفیه باإلضافة إلى تدني 

البرنامج إلى تهیئة وتحسین مناخ االستثمار في القطاعات الزراعیة العربیة عامة، وفي 

المناطق الغنیة بموارد االستثمار الزراعي وٕامكانات التصنیع الزراعي خاصة، باإلضافة إلى 

المناخ المالئم لالستثمار تهیئةة، فضال عن زیادة القدرة االستیعابیة لقطاعات الزراعة العربی

.وخلق مزید من فرص العمل

یعتبر انخفاض القدرة التنافسیة لنواتج :تعزیز القدرة التنافسیة لنواتج الزراعة العربیة2-3

الزراعة العربیة نتیجة حتمیة لتبني سیاسات طویلة المدى ترتكز على إحالل الواردات بدرجة 

درات، ویهدف هذا البرنامج إلى زیادة تدعیم تنافسیة المنتجات الزراعیة أكبر من تنمیة الصا

:، مرجع سابق، ص ص"2025-2005التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین القادمین إستراتیجیة"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1

.، بتصرف21-51
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على المستویین العربي والدولي، فضال عن زیادة قدرة الزراعات العربیة على اإلندماج في 

.اإلقلیمیةاالقتصاد العالمي والتكتالت االقتصادیة 

والبرامج التنمویة من ال تخلو الخطط:تهیئة بنیة التشریعات والسیاسات الزراعیة3-4

التشریعات والسیاسات الزراعیة، إذا تعتبر هذه األخیرة الحلقة األهم في عملیة الربط بین 

استراتیجیات التنمیة في الدول العربیة وبین الخطط التنفیذیة الضروریة لتحقیق األهداف 

ورفع القدرة التنافسیة التنمویة ویهدف هذا البرنامج أساسا إلى زیادة القدرة على توفیر الغذاء،

.للمنتجات الزراعیة، باإلضافة إلى تنسیق السیاسات الزراعیة

یهدف هذا البرنامج إلى تعزیز تنافسیة الصادرات :بناء القدرات البشریة والمؤسسیة3-5

الزراعیة العربیة، والعمل على استدامة الموارد الزراعیة، فضال عن توفیر الغذاء في المنطقة 

.العربیة

یدعم هذا البرنامج االستقرار في المجتمعات الریفیة، :المساهمة في ازدهار الریف3-6

باإلضافة إلى استدامة الموارد الزراعیة، كما یهدف إلى تخفیف حدة الفقر، والحد من 

البطالة، باإلضافة إلى زیادة دور المرأة الریفیة في عملیة التنمیة، وتحسین المستوى المعیشي 

.ریفیین، باإلضافة إلى الحد من ظاهرة الهجرة من الریف إلى الحضرللسكان ال

یهدف هذا البرنامج باإلضافة إلى توفیر :تطویر نظم إدارة الموارد البیئیة والزراعیة3-7

الغذاء واستدامة الموارد الزراعیة وتحقیق االستقرار في المجتمعات الریفیة إلى مكافحة 

.المائیة وتنظیم إدارة الموارد الرعویة والغابیةالتصحر، والحفاظ على الموارد 

:التنمیة الزراعیة المستدامةإستراتیجیةتقییم نتائج -4

ستراتیجیةعقدت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة االجتماع األول للجنة التوجیهیة إل

، /13/8-12، بالخرطوم یومي 2025-2005التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین 

.اإلستراتیجیةمن أجل الوقوف على أهم اإلنجازات التي أفرزت عنها هذه 2015



تقییم الحلول المطروحة لحل مشكلة األمن الغذائي العربي:الفصل الرابع

194

سیتم عرض :2014-2011خالل الفترة اإلستراتیجیةاإلنجازات على مستوى برامج 4-1

:)1(ستراتیجیةسیة لإلهذه اإلنجازات وفقا للبرامج الرئی

بلغ عدد المشروعات والدراسات :البرنامج الرئیسي لتطویر تقانات الزراعة العربیة4-1.1

األردن، تونس، الجزائر، السعودیة، السودان (المنفذة والجاري تنفیذها في الدول العربیة 

-2011ة ، خالل الفتر )العراق، سلطنة عمان، فلسطین، قطر، لبنان، لیبیا، مصر الیمن

مشروعا في مجال استصالح األراضي والتنمیة الزراعیة، تطویر تقانات 272نحو 2014

یة الوحدة إنتاجیة المحاصیل، تطویر إنتاجموارد المیاه، تهیئة األحواض والسدود، تحسین 

الحیوانیة، تطویر تصنیع األسمدة العضویة، تطویر منتجات الصید السمكي، بتكلفة إجمالیة 

ملیار دوالر، باإلضافة إلى مشروعات الخطة االستثماریة في لیبیا التي 2,05قدرت بنحو

.ملیار دوالر64تقدر تكلفتها بنحو 

البیئات البرنامج الرئیسي لتشجیع استثمارات الزراعة والتصنیع الزراعي في4-1.2

-2011مشروعا في إطار هذا البرنامج خالل الفترة 14تم تنفیذ نحو :الزراعیة المالئمة

تونس، الجزائر، السعودیة، السودان، العراق، قطر، لبنان، (في تسع دول عربیة 2014

الحبوب إنتاج، في مجاالت تطویر التنمیة الزراعیة وفرص االستثمار، )مصر، الیمن

ملیار 2والسمكیة والتصنیع الغذائي بتكلفة تقارب والبذور الزیتیة والسكر والمنتجات الحیوانیة

.دوالر

في إطار هذا :عزیز القدرة التنافسیة لنواتج الزراعیة العربیةالبرنامج الرئیسي لت4-2.2

األردن، (مشروعا في تسع دول عربیة 27البرنامج وخالل نفس الفترة الزمنیة تم تنفیذ نحو 

، وفي مجاالت إقامة )ق، فلسطین، قطر، لبنان، مصرالجزائر، السعودیة، السودان، العرا

التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین القادمین ستراتیجیةاالجتماع األول للجنة التوجیهیة، تقییم إل"زراعیة، المنظمة العربیة للتنمیة ال-1

.57-56:، ص ص2015أوت 13-12، الخرطوم، السودان، "2005-2025
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أسواق وجمعیات تعاونیة، وتطویر المختبرات وتعزیز القدرات التصدیریة للمزارعین، بتكلفة 

.ملیون دوالر180قدرت بنحو 

لبناء القدرات البشریة والمؤسسیة في القطاع الزراعي البرنامج الرئیسي 4-3.2

األردن، (مشروعا في تسع دول عربیة 87مج تم تنفیذ نحو في إطار هذا البرنا:والسمكي

، في مجاالت بناء القدرات )الجزائر، السعودیة، العراق، فلسطین، قطر، لبنان، مصر، الیمن

عن طریق الدورات التدریبیة الداخلیة والخارجیة، تطویر نظام المتابعة والتقییم للقطاع 

جاالت تصمیم ورصد التجارب، تطویر التعلیم الزراعي، تطویر اإلحصاءات الزراعیة في م

.ملیون دوالر8الفني الزراعي، وذلك بتكلفة تفوق 

مشروعا في 75تم تنفیذ نحو :للمساهمة في ازدهار الریفالبرنامج الرئیسي 4-4.2

األردن، الجزائر، السعودیة، السودان، العراق، (إطار هذا البرنامج في عشر دول عربیة 

، في مجاالت التخفیف من معدالت الفقر في الریف )لبنان، مصر، الیمن فلسطین، قطر، 

وتعزیز دور المرأة الریفیة في التنمیة، توفیر فرص العمل، تحسین مستویات الرعایة الصحیة 

في الریف، تحسین مستویات الدخول، مراعاة منح الریف مكانة متقدمة في التوزیع الجغرافي 

.ملیار دوالر1رت بنحو لمشاریع التنمیة، بتكلفة قد

في إطار هذا :لتطویر نظم إدارة الموارد البیئیة الزراعیةالبرنامج الرئیسي 4-5.2

دولة وهي 14مشروعا، تنفذ في 79البرنامج بلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفیذها 

طر، األردن، تونس، الجزائر، السعودیة، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطین، ق(

من باالستفادة، بهدف استثمار المزید من الموارد األرضیة )لبنان، لیبیا، مصر، الیمن 

العوائد المالیة لترشید استخدام میاه الري ومصادر المیاه غیر التقلیدیة، حیث بلغت الموازنة 

.ملیون دوالر550اإلجمالیة لهاته المشروعات نحو 
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الغذائي العربيالبرنامج الطارئ لألمن :ثانیا

عن إطالق 20/1/2009-19تمخضت قمة الكویت التي عقدت خالل الفترة 

، ویهدف هذا البرنامج إلى زیادة قدرة الدول العربیة )1(البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي

المشمولة في االعتماد على الذات لتوفیر احتیاجاتها من السلع الغذائیة الرئیسیة، إضافة إلى 

في االستثماریص فاتورة الواردات الغذائیة، ومن ثم توفیر جانب منها لدعم وتعزیز تقل

مشروعات تحسین أوضاع األمن الغذائي من تلك السلع، باإلضافة إلشراك القطاع الخاص 

الزراعیة، وخلق فرص عمل جدیدة ومنتجة تساهم في مواجهة مشكالت االستثماراتفي 

اظ على استقرار األوضاع السیاسیة واالجتماعیة في الفقر والبطالة، فضال عن الحف

المجتمعات العربیة عن طریق االستقرار في إمدادات الغذاء لجمیع شرائح السكان وبأسعار 

.)2(مناسبة

تعتبر متضمنات هذا البرنامج بمثابة األساس لوضع اإلطار العام :محتوى البرنامج-1

یطلق علیه الخطة اإلطاریة لتنفیذ البرنامج الطارئ للخطة التنفیذیة المقترحة، أو ما یمكن أن

.لألمن الغذائي العربي

یمنح البرنامج أولویة لمجموعة من السلع یطلق علیها سلع :اإلطار السلعي للبرنامج1-1

:العجز الغذائي والتي تتمثل فیما یلي

شامیة والذرة مجموعات حاصالت الحبوب، وعلى رأسها القمح والشعیر واألرز والذرة ال-أ

.الرفیعة

.المحاصیل السكریة، والتي تشمل كل من قصب السكر والشوندر السكري-ب

.محاصیل البذور الزیتیة، وعلى رأسها الفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس والزیوت-ج

).لحوم بیضاء، لحوم حمراء، منتجات األلبان(مجموعة المنتجات الحیوانیة -د

:، ص)"2016-2011المرحلة األولى (الغذائي العربي الخطة التنفیذیة اإلطاریة للبرنامج الطارئ لألمن "المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1

2.

.7-6:، ص ص2009أوت 13-12، الخرطوم، السودان، "البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -2



تقییم الحلول المطروحة لحل مشكلة األمن الغذائي العربي:الفصل الرابع

197

.التمور-هـ

تونس، الجزائر، (دولة عربیة هي 11یشمل البرنامج :اإلطار الجغرافي للبرنامج1-2

السعودیة، السودان، سوریا، العراق، مصر، المغرب، الیمن، األردن، موریتانیا، سلطنة 

، وفقا للمزایا النسبیة لكل دولة، وقد أشار البرنامج أنه بإمكان الدول العربیة األخرى )عمان

البرنامج حال إقراره، خاصة إذا توافرت لدیها اإلرادة السیاسیة والتنفیذیة لهذه المشاركة في

.)1(المشاركة، وبما یعزز أوضاع األمن الغذائي على مستوى الوطن العربي

یمتد اإلطار الزمني للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي عبر ثالث :اإلطار الزمني للبرنامج-2

:)2(مراحل على النحو التالي

، وهي مرحلة عاجلة تظم 2016-2011تمتد هذه المرحلة ما بین الفترة :المرحلة األولى*

األنشطة والعناصر التنمویة ذات الطبیعة العاجلة لزیادة القدرات بمعدالت مستهدفة تساهم 

.في دعم األمن الغذائي العربي

تمتد حتى عام تمتد هذه المرحلة عبر خمس سنوات هي األخرى، إذ :المرحلة الثانیة*

، وتتطور فیها األنشطة والعناصر لتمتد إلى مجاالت تنمویة أوسع نطاقا لتحقیق 2021

.یة أعلى من سابقتها ووفق أسس فنیةإنتاجمستویات 

سنوات حتى أفق عام 10تعتبر هذه المرحلة طویلة المدى إذ تمتد عبر :المرحلة الثالثة*

.التنمیة صفة االستمراریة واالستدامة، وخالل هذه المرحلة تكتسب مجاالت 2031

، )"2016-2011المرحلة األولى (لألمن الغذائي العربي الخطة التنفیذیة اإلطاریة للبرنامج الطارئ "المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1

.4-3:مرجع سابق، ص ص

.6:، مرجع سابق، ص"البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -2
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:)1(تتمثل األهداف الرئیسیة للبرنامج فیما یلي:األهداف الرئیسیة للبرنامج-3

الذاتي من السلع الغذائیة االكتفاءزیادة قدرة الدول المطبقة لهذا البرنامج على تحقیق -أ

، ومن ثم تحقیق االستقرار )التمورالحبوب، السكر، الزیوت، المنتجات الحیوانیة، (الرئیسیة 

.في اإلمدادات من هذه السلع للمنطقة العربیة

الحد من االرتفاع المتزاید لفاتورة الواردات الغذائیة، مع توفیر جانب منها لدعم وتعزیز -ب

.االستثمار في المشاریع التي تساهم في تحسین أوضاع األمن الغذائي من تلك السلع

خاص في األنشطة الزراعیة، واألنشطة ذات الصلة بالمجهودات إشراك القطاع ال-ج

.السلعیة الرئیسیة

، والتي تساهم في التقلیص من زراعيتوفیر المزید من فرص العمل خاصة في القطاع ال-د

مشكلتي الفقر والبطالة، في عدید من الدول العربیة خاصة تلك الغنیة بمواردها الطبیعیة 

.ة على استثمارهاوالتي تملك قدرات محدود

العمل على إمداد سكان الوطن العربي بالغذاء بانتظام، وبأسعار مناسبة لجمیع فئاته، -ج

.مما سیسهم في استقرار األوضاع االجتماعیة والسیاسیة

یقوم البرنامج على أربع مرتكزات أساسیة تتمثل فیما :)2(المرتكزات األساسیة للبرنامج-4

:یلي

بهدف استثمار الفائض منها في التوسع :بكفاءة استخدام موارد المیاه المتاحةاالرتقاء -أ

.في الزراعات المرویة سواًءا كانت أراضي متروكة أو أراضي جدیدة مستصلحة

عن طریق تكوین :تدعیم مؤسسات البحث ونقل وتوطین التقانات الزراعیة المتطورة-ب

.یتهإنتاجرفهم لرفع كفاءة القطاع الزراعي وزیادة وتأطیر المزارعین بهدف رفع مهاراتهم ومعا

في لالستثمارلجذب رؤوس األموال العربیة :تحسین مناخ االستثمار الزراعي-ج

المشروعات الزراعیة والمشروعات المكملة والمرتبطة ذات العالقة بتنمیة المجموعات 

.7-6:ص ص، مرجع سابق، "البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1
.7:نفس المرجع السابق، ص-2
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األسمدة ٕانتاجو المستهدفة، عن طریق مشروعات إكثار التقاوي )السلع(المحصولیة 

والكیماویات الزراعیة، وتصنیع المعدات واآلالت الزراعیة، ومشروعات التسویق والتصنیع 

.الزراعي

اإلنتاجذلك لكونها أداة هامة لتحدیث الزراعة وتطویر :تطویر مؤسسات المزارعین-د

.اإلنتاجیةو 

:إنجازات الدول العربیة المعنیة بالبرنامج الطارئ لألمن الغذائي-5

لقد أوكلت مهمة متابعة إعداد وتنفیذ الخطة الخاصة بالبرنامج الطارئ لألمن الغذائي 

العربي، ومتابعة سیر العمل فیه للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، بموجب قرارات قمة 

خالل المرحلة األولى انطالقهل المعنیة بالبرنامج منذ ، وقد نفذت الدو )1(2009الكویت 

3193مشروعا منها نحو 1881مشروعا، حیث بلغت تكلفة 1989نحو 2011-2016

حاجة إلى تمویل تضم وبملیار دوالر، وهناك قائمة إضافیة من المشروعات المعدة للتنفیذ 

.)2(ملیار دوالر1513مشروعا بتكلفة إجمالیة تبلغ نحو 150

، قامت المنظمة العربیة 2021-2016وخالل المرحلة الثانیة من خطة البرنامج 

للتنمیة الزراعیة بإعداد استمارة خاصة لجمع البیانات الالزمة وتمت موافاة الدول العربیة 

المعنیة بهذا البرنامج بهدف الوقوف على ما تم تحقیقه من انجازات، فضال عن ذلك ستقوم 

سناد الفني الالزم لمساعدة الدول العربیة في تنفیذ مكونات البرنامج عن المنظمة بتقدیم اإل

طریق إعداد وتنفیذ المشروعات الریادیة والتنمویة، باإلضافة إلى تنفیذ األنشطة األخرى التي 

.)3(تشمل الدراسات والدورات التدریبیة، والترویج لالستثمار الزراعي

، الخرطوم، "التنسیقي الرابع لضباط اتصال الدول األعضاء للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربياالجتماع"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -1

.5:، ص2015السودان، أكتوبر 

.39:، ص2016، "غذائي العربيأوضاع األمن ال"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -2
.39:نفس المرجع السابق، ص-3
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األولى للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، رغم مرور الفترة المحددة للمرحلة 

ورغم الغالف المالي الضخم الذي تم تخصیصه لهذه الخطة، إال أن المالحظ أن النتائج 

المحققة في هذا المجال جد محتشمة مقارنة باألهداف المرجوة، بدلیل أن هناك مشروعات 

ائي العربي لم یعرف تحسنا ملموسا معدة للتنفیذ ولكنها تحتاج إلى تمویل، كما أن األمن الغذ

في عدة دول عربیة، وربما یرجع ذلك في كثیر من األحیان إلى غیاب إرادة سیاسیة عربیة 

.قویة حیال هذا الشأن فضال عن عزوف القطاع الخاص عن االستثمار في هذا المجال

:خامسلمبحث الا

)2015-2000(ة للفترة تقدیر وتحلیل مؤشرات األمن الغذائي في بلدان عربیة مختار 

لتحدید الخصائص أصبح استخدام طرق القیاس الكمیة ووسائل اإلقناع اإلحصائیة

وٕابراز االتجاهات العامة للظواهر االقتصادیة في وقتنا الحاضر ضرورة ملحة، ویسعى 

اإلحصاء إلى استقطاب المعلومات وجمعها بهدف وصفها وتفسیرها وتحلیلها، وفي ظل 

محاولتنا لقیاس مؤشرات األمن الغذائي العربي وتحلیلها سنعتمد على السالسل الزمنیة، والتي 

بر من أهم األسالیب التي یستخدمها الباحثون االقتصادیون للتنبؤ بالمستقبل من خالل تعت

.وقائع األمس والیوم

تعریف السلسلة الزمنیة ومكوناتها:أوال

هذه الجزئیة سیتم التطرق إلى تعریف السلسلة الزمنیة وأنواعها، باإلضافة من خالل 

.السالسل الزمنیةإلى مكونات
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:هناك عدة تعاریف للسلسلة الزمنیة نذكر بعضا منها:السلسلة الزمنیةتعریف-1

مجموعة من القیم لمؤشر إحصائي معین مرتبة حسب تسلسل :السلسلة الزمنیة هي-

زمني، حیث یقابل كل فترة زمنیة قیمة عددیة للمؤشر تسمى مستوى السلسلة، أو بمعنى آخر 

.)1(المرتب ترتیبا تصاعدیاهي مجموعة من المعطیات ممثلة عبر الزمن

"تعرف السلسلة الزمنیة بأنها- مجموعة من القیم المشاهدة لظاهرة ما خالل فترات زمنیة :

.)2(، وتكون الفترة الزمنیة عادة إما أسبوعیة أو شهریة، أو فصلیة، أو سنویة"متساویة

تعبر السلسلة الزمنیة عن مجموعة أخذت على فترات زمنیة متالحقة، ویستحسن أن تكون -

.)3(هذه الفترات الزمنیة التي تأخذ فیها المشاهدات متساویة

:استقراریة السالسل الزمنیة-2

قبل دراسة ظاهرة اقتصادیة معینة وجب علینا التأكد أوال من وجود اتجاه للسلسة، 

.بین نوعین من السالسل الزمنیة، سالسل زمنیة مستقرة وأخرى غیر مستقرةویمكننا التمییز

:السالسل الزمنیة المستقرة2-1

تعتبر دراسة االستقراریة أحد أهم األعمال التي ینبغي القیام بها في الدراسات القیاسیة 

یكون وسطها التي تعتمد على السالسل الزمنیة، والسلسلة الزمنیة المستقرة هي السلسلة التي 

الحسابي، تباینها وتباینها المشترك منتهیة ومستقلة عن الزمن، فإذا تعرضت لصدمة فإنها 

.)4(تعود دائما لقیمتها المتوسطة

�وXtإذا كانت لدینا السلسلة الزمنیة ∈ sT=R,zحیث أن � ou N

.195:، ص2011، عمان، األردن، دار الحامد للنشر والتوزیع، ")محاضرات وتطبیقات(طرق االقتصاد القیاسي "، شیخي محمد-1

.329:ص، 2008، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، اإلحصاء التطبیقي "، النعیمي محمد وطعمة حسن-2

.227:، ص2013، عمان، األردن، دار المناهج للنشر والتوزیع، "اإلحصاء"، كامل فلیفل وفتحي حمدان-3

كلیة ، رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادیة،")دراسة حالة االقتصاد الجزائري(وفرة الموارد الطبیعیة والنمو االقتصادي "، شكوري سید محمد-4

.120:، ص2011، علوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائرالعلوم االقتصادیة و 
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بالستقرار بالمعنى نقول عن هذه السلسلة الزمنیة مستقرة من الدرجة الثانیة أي أنها تتمیز 

:)1(الواسع إذا كان

E � � = m " � ∈ �

V � � =s� " � ∈ �

Cov [ � � , � � � � ]= � � [ � ] " � ∈ �

یشیر كل من الشرطین األول والثاني إلى ثبات كل من متوسط وتباین السلسلة 

المتغیر یعتمد على الزمنیة، أما الشرط الثالث فیبین أن التباین المشترك بین قیمتین لنفس 

الفجوة الزمنیة بین القیمتین ولیس على القیمة الفعلیة للزمن الذي یحسب عند التباین 

.المشترك

�باختصار تكون السلسلة الزمنیة  بالمعنى الواسع إذا كان متوسطها، تباینها مستقرة�

.، وتباینها المشترك مستقلة عن الزمن)منتهیان(

:غیر مستقرةالسالسل الزمنیة ال2-2

إن اختبارات الجذر الوحدوي ال تعمل فقط على كشف مركبة االتجاه العام، بل تساهم 

في تحدید الطریقة المثلى لجعل السلسلة مستقرة، ولفهم هذه االختبارات من الواجب التفریق 

.بین نوعین من السالسل الزمنیة الغیر مستقرة

:TSمن نوع السالسل الزمنیة الغیر مستقرة2-2-1

هي سالسل غیر مستقرة لها معادلة اتجاه عام محددة فضال عن سیاق عشوائي 

=وتأخذ الشكل،)2(مستقر توقعه الریاضي یساوي الصفر وتباینه ثابت � (� ) + � �� �

�حیث (� �و )خطیة أو غیر خطیة(دالة كثیر حدود للزمن ( وأكثر هذه تشویش أبیض،�

�+tمنالنماذج انتشارا یأخذ شكل كثیر الحدود من الدرجة األولى، ویكتب �� �+=� �� �.

1 - Bourbounnais R. et Teraza M, "Analyse des Séries Temporelles en Économie", presse Universitaires de

France, premiere edition, 1998, p: 80.
دراسة تطبیقیة على أعداد تالمیذ الصف األول -في تحلیل السالسل الزمنیة والتنبؤJenkins-Boxمنهجیة "، عثمان نقار ومنذر العواد-2

.129، 2011، العدد الثالث، سوریا، 27مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد ،"من التعلیم األساسي في سوریا
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E(نموذج غیر مستقر، ألن متوسطه هذا ال ( � مرتبط بالزمن، لكننا نجعله مستقرا بتقدیر �

�	,المعالم ��� :وطرح المقدار،)1(بطریقة المربعات الصغرى العادیة��

t� ��+	� �من �� �t، أي � ��+	� ��� � -

:DSالسالسل الزمنیة الغیر مستقرة من نوع 2-2

طریقة وتستعمل عادة، TSاستعمال هذا النوع من السالسل مقارنة بسالسل یشیع

، ویتمیز هذا النوع من السالسل، الفروق من أجل إعادة االستقرار لهذا النوع من السالسل

في لحظة معینة ینتج عنه انعكاس مستمر ومتناقص على السلسلة كون أثر أي صدمة له 

+وتأخذ هذه السالسل الشكل ، )2(الزمنیة � �β+=	� � � �� في βیسمح إدخال الثابت �

:)3(بالتمییز بین نوعین مختلفینDSالسیرورة 

�وتكتب على الشكل،بدون انحرافDSتسمى بالسلسلة :β=0إذا كان - �+= � � � �� � ،

t=وهي غیر مستقرة من حیث التباین ألن تباینها یرتبط بالزمن � �
�v[ � � ، وبتطبیق الفروق [

.على الصیغة السابقة یمكن الحصول على صیغة مستقرة

�:بانحراف، وتكتب على الشكلDS، تسمى بالسلسلة β≠0إذا كان - �+β+= � � � �

� =+tβمن حیث وسطها الحسابي ، وهي سالسل زمنیة غیر مستقرة� � �E[ � � ، ومن [

t=حیث تباینها  � �
�v[ � � .، وتحول إلى سلسلة مستقرة بتطبیق طریقة الفروق األولى[

تتكون السلسلة الزمنیة من مجموعة من المركبات التي :مكونات السلسلة الزمنیة-4

طبیعتها واتجاهها حتى تساعدنا على معرفة سلوك السلسلة وتحدید مقدار تغیراتها، وٕادراك 

:)4(نتمكن من القیام بالتقدیرات الالزمة والتنبؤات الضروریة، وهذه العناصر هي

.206:، صمرجع سابق،شیخي محمد-1

2 - Isabelle Cadoret et autres, " Econométrie Appliquée méthodes- application- corrigés", 1er édition, Paris,

2004, pp : 309-311.
.121:، صمرجع سابق،شكوري سیدي محمد-3

.198-196:ص، صمرجع سابق،شیخي محمد-4
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یشیر إلى النمو الطبیعي للظاهرة، حیث یعبر عن تطور متغیر :Trendاالتجاه العام 4-1

ما عبر الزمن، سواء كان هذا التطور بمیل موجب أو سالب، إال أن هذا التطور ال یالحظ 

�في الفترات القصیرة، بینما یكون واضحا في الفترات الطویلة ویرمز له بالرمز  تكون .�

مشاهدات السلسلة الزمنیة تابعة للزمن الذي یحدد خاصیتها وهذه العالقة قد تأخذ أشكاال 

.مختلفة

Seasonatالتغیرات الموسمیة 4-2 Variations: تحدث بانتظام في وحدات وهي تغیرات

�زمنیة متعاقبة، والتي تنجم عن تأثیر عوامل خارجیة، ویرمز لها بـ  �.

Cyclicalالتغیرات الدوریة 4-3 Variations: تنعكس هذه المركبة في السالسل طویلة

یصعب التعرف المدى والتي تتراوح عادة ما بین ثالث سنوات إلى عشر سنوات، وبالتالي 

سواء من حیث الدوریة ومقادیرها ألنها تختلف اختالفا كبیرا من دورة ألخرىعلى التقلبات 

�طول الفترة الزمنیة للدورة أو اتساع تقلباتها ومداه، ونرمز  �.

Randomالتغیرات العشوائیة 4-4 or Stochastic Variations: وتعبر هذه التغیرات عن

التذبذبات غیر المنتظمة والتي تنشأ عن أسباب عارضة وغیر متوقعة مثل الزالزل، إضرابات 

�العمال، ویرمز لها بالرمز  �.

:اختبارات جذور الوحدة:ثانیا

وقبل القیام بهذه تعتبر عملیة التقدیر إحدى مراحل بناء نموذج القیاس االقتصادي، 

الخاصة بالمتغیرات محل الدراسة، المرحلة یتوجب على الباحث اختبار استقراریة المعطیات 

،)1(في المعطیات یمكن أن تكون له نتائج على المستوى اإلحصائيألن وجود جذر الوحدة 

:)2(فكرة اختبارات جذر الوحدة على المعادلة اآلتیةوترتكز 

1- Michel LUBRANO, "cours des séries temporelles, chapitre IV: tests de racine unitaire", Université

de Paris, Septembre 2005, P 02.
المجلة العراقیة للعلوم ،"دراسة مقارنة في طرائق تقدیر انحدار التكامل المشترك مع تطبیق عملي"،كنعان عبد اللطیف وأنسام خالد-2

.153:، ص2013العدد الثالث، العراق، -االقتصادیة، السنة العاشرة
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� � = � � � � � + � �

�تمثل إذ والذي یتصف بالتشویش حد االضطراب �t( ،ε(المتغیر في المدة �

�=1(وتباین ثابت )μ=0(األبیض بوسط حسابي یساوي صفرا  covو )� ()=0 � � ،

مقبولة إحصائیا فإن ذلك یدل على عدم االستقرار وأن التباینات تعاني (σ=1)عندما تكون 

.من الجذر األحادي

)(معالجة كل سلسلة زمنیة غیر مستقرة، وذلك بأخذ الفروق لمعالجةوالبد من  � إذا �

لجعلها مستقرة وبذلك (d,..…1,2)كانت غیر مستقرة، حیث تأخذ بصفة الفروق للدرجة 

، ونشیر لها بالرمز d، من الدرجة (Intgrated)نقول عن السلسلة الزمنیة أنها متكاملة 

� � ~I(d).

ADF(Augmented(فولر -اختبار جذر الوحدة لدیكي-1 Dickey Fuller:

فولر من أهم االختبارات المستخدمة واألكثر شیوعا الختبار -اختبار دیكيیعتبر

:)1(استقرار السالسل الزمنیة وتحدید درجة تكاملها، ویقوم هذا االختبار على المعادلة التالیة

∆ � � =� � +� � t+δYt-1+∑ � �
�
� � � ∆� � � � +εt

:أنحیث

�للسلسلة الزمنیةاألولالفرق إلىتشیر ∆ �

� سلسلتة الزمنیة، ستقراریةاالمتغیر الذي یتم اختبار إلىتشیر �

),etc� � � �−� � � �(=� � � �),� � � �−(� � � �=� � � �∆،δ معلمـــــــــــــــــــــــــة المتغیـــــــــــــــــــــــــر

.العشوائيالخطأحد εtاالتجاة الزمني  و tالمتباطى،

هـي الفتـرة الزمنیـة التـي (Pالمثلـى اإلبطـاءتتوقف علـى فتـرة أعالهالصیغة المقدرة للمعادلة 

والتي یتم الحصول علیها بتطبیـق االختبـار الـذي )تضمن عدم وجود ارتباط ذاتي بین البواقي

)2k+)AIC=nlog:الذي یحسب كما یليAkaikeیعطي اقل قیمه لمعیار
� � �

�

:حیث

العدد الثاني، جامعة المثنى، -مجلة المثنى، المجلد السادس،"أثر العمق المالي ومعدل سعر الصرف على التضخم في العراق"،دریبي عباس-1

.6:، ص2016العراق، أیلول 
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n: ،عدد المالحظات في العینةSSR: ،مجموع مربعـات حـدود الخطـأk: عـدد المعـامالت

.في المعادلة

-PP(Phillips(بیرون -اختبار جذر الوحدة لفلیب-2 Perron:

للبـواقي وعـدم ثبـات التبـاین على تجاوز مشكلتي االرتبـاط الـذاتي)PP(یساعدنا اختبار 

العــادي ویجــري هــذا االختبــار فــي أربعــة ، )ADF(للخطــأ العشــوائي التــي یعــاني منهــا اختبــار 

:)1(مراحل

التقدیر بواسطة طریقـة المربعـات الصـغرى النمـاذج الثالثـة القدیمـة الختبـار دیكـي فـولر 2-1

.وحساب اإلحصائیات المرافقة

بالقصـیر األجـلتقـدیر التبـاین المسـمى 2-2
�

�
∑ � �

��
� � �=� eحیـث یمثـل ، � البـاقي �

.المقدر

�تقـــدیر المعامـــل الصـــحیح 2-3 �
المســـمى بالتبـــاین طویـــل األجـــل، والمســـتخرج مـــن هیكلـــة �

:التباینات المشتركة، لبواقي النماذج السابقة، حیث

� �
� =

�

�
∑ � �

��
� � � + 2∑ (1 −

�

� � �

�
� � � )

�

�
∑ � �
�
� � � � � � � � �

المقدرة بعدد Iمن أجل تقدیر هذا التباین طویل األجل، وجب تعریف عدد التأخرات 

.nالمشاھدات الكلیة 

�	)PP(حساب إحصائیة فیلیبس وبیرون 2-4 ∅�
∗ = √� x

(∅� � � � )

� � ∅ �
+

� ( � � � ) � � ∅ �

√�

=kمع العلم أن  
� � �

� �
�إذا كان -الذي یساوي الواحد في الحالة التقاربیة(� یمثل تشویشا �

.Mackinnonثم یتم مقارنة هذه اإلحصائیة مع القیمة الحرجة لجدول .أبیضا

یتم استخدام اختبار مضاعف الغرانج، الختبار فرضیة :)KPSS(اختبار جذر الوحدة -3

:)2(على المراحل التالیةKPSSالعدم التي تقرر االستقراریة للسلسلة، ویمر اختبار 

∑بعد تقدیر النماذج، نحسب المجموع الجزئي للبواقي3-1 � ̂�
�
� � �=� �

.123:، صمرجع سابق،شكوري سیدي محمد-1

.213:، صمرجع سابق،شیخي محمد-2



تقییم الحلول المطروحة لحل مشكلة األمن الغذائي العربي:الفصل الرابع

207

�نقدر التباین طویل األجل 3-2 �
.بنفس طریقة اختبار فیلیبس وبیرون�

من العالقة  KPSSنحسب إحصائیة اختبار 3-3
∑ � �

��
� � �

� �
LM=

�

� �
�

:فرضیة االستقرار(نرفض فرضیة العدم * أكبر من LMإذا كانت اإلحصائیة المحسوبة )

.)KPSS(القیمة الحرجة المستخرجة من الجدول المعد من طرف 

.أصغر من القیمة الحرجةLMإذا كانت اإلحصائیة:نقبل بفرضیة االستقرار*

الناتج الزراعي والعوامل المؤثر علیهماالنموذج القیاسي لدالة إنتاج القمح و كذا :ثالثا

:بناء النموذج-1

یعرف النموذج االقتصادي بأنه مجموعة من العالقات بین المتغیرات االقتصادیة "

لتمثیل ظاهرة معینة بصورة خالیة من التفاصیل و التعقیدات و لكنها ممثلة للواقع بهدف 

د یكون الهدف من النموذج هو تقدیر قیم ، و ق...تعلیلها أو التنبؤ بها و السیطرة علیها،

عددیة لمعلمات عالقة بین متغیرات اقتصادیة بغیة التنبؤ أو تحلیل هیكل اقتصادي أو تقییم 

.1"سیاسة اقتصادیة 

تستند الّدراسة القیاسیة هذه على عدد من الّدراسات السابقة التي اهتمت بموضوع 

هذه الظاهرة، لمتغّیرات التي تعكس و تفّسرالبحث، و انطالقا منها قمنا باختیار أهم ا

سنقوم كمرحلة أولى بصیاغة نموذج قیاسي یعكس أهم العوامل التي تحكم دالة إنتاج القمح و 

إن من أهم مراحل أي نموذج اقتصادي .و كذا الناتج الزراعي في عدد من الدول العربیة

هذه المتغیرات التابعة التي قیاسي وأصعبها هو تحدید المتغیرات التي یمكن أن تأثر على

.تعكس األمن الغذائي

إن العالقة االقتصادیة بین دالة إنتاج القمح، الناتج الزراعي أو االكتفاء الذاتي من 

:بالنماذج القیاسیة اآلتیةالقمح كمتغیرات تابعة وعالقتها بالمتغیرات المستقلة یمكن تمثیلها

.7:، ص2007،  دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، عمان،االقتصاد القیاسيحسین علي بخیت، سحر فتح اهللا، -1
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)1(
4321 sup   gdpconimpBle

)2(
4321 supPr   gdpconimpa

)3(
4321 sup   gdpconimpAts

:حيث

 ، ،: قاطعأو المقدار ثابت.

Ble:ألف طن:الوحدة(من القمح، اإلنتاج(

imp: ،ألف طن:الوحدة(كمیة الواردات من القمح(

sup: ،الوحدة ألف هكتار(المساحة المحصولیة(

con: ،ألف طن:الوحدة(المتاح لالستهالك من القمح(

pop: ،ملیون نسمة:الوحدة(عدد السكان في الوطن العربي(

cap: ،الوحدة(الكفاءة االقتصادیة الزراعیة:(%

Ats:الوحدة(، االكتفاء الذاتي من القمح(% :

gdp: ،ملیار دوالر:الوحدة(الناتج المحلي اإلجمالي(

aPr: ،ملیار دوالر:الوحدة(الناتج الزراعي(

:حد الخطأ العشوائي.

54321 ,,,, : األولمعلمات النموذج.

54321 ,,,, : الثانيمعلمات النموذج.

54321 ,,,, : الثالثمعلمات النموذج.

5في  هذا المبحث من الجانب القیاسي سنحاول تقدیر النماذج القیاسیة المقترحة بالنسبة لــ 

.2015و حتى سنة 2000دول عربیة و خالل الفترة الزمنیة 
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.الخاصة بالجزائر-لمتغّیرات الّدراسة القیاسیةالخصائص اإلحصائیة):39(الجدول 

aPr gdp Ats cap cons sup imp Ble pop

12.08375 137.3350 29.62250 0.449375 7470.555 12.08375 5582.348 2516.127 5582.348 الوسط الحسابي

10.75500 136.5750 33.46000 0.425000 7852.040 10.75500 5120.080 2604.315 5120.080 الوسيط

21.99000 255.0000 40.62000 0.710000 9853.230 21.99000 8504.860 3432.200 8504.860 الحّد األعلى

4.590000 54.70000 4.720000 0.330000 1158.480 4.590000 4147.000 1278.700 4147.000 الحّد األدنى 

6.065292 63.63939 9.220172 0.094267 1975.905 6.065292 1140.259 588.8747 1140.259

االنحراف 

المعياري

0.415652 0.147822
-

1.393486 1.286921 -2.049572 0.415652 1.196747 -0.553393 1.196747
االلتواء

1.766279 1.871227 4.373479 4.633214 7.753551 1.766279 3.877702 2.782306 3.877702 التفرطح

1.475421 0.907689 6.435769 6.194702 26.26615 1.475421 4.332784 0.848244 4.332784

إحصائية جارك 

بيرا

0.478207 0.635181 0.040040 0.045169 0.000002 0.478207 0.114590 0.654344 0.114590 اإلحتمال

193.3400 2197.360 473.9600 7.190000 119528.9 193.3400 89317.56 40258.03 2197.360 المجموع

551.8166 60749.58 1275.174 0.133294 58563003 551.8166 19502873 5201601. 60749.58

مجموع 

االنحرافات 

المربعة

16 16 16 16 16 16 16 16
16 المشاهدات

.الخاصة بمصر-لمتغّیرات الّدراسة القیاسیةالخصائص اإلحصائیة):40(الجدول 

aPr gdp Ats cap cons sup imp Ble pop

22.64938 171.1919 56.86875 0.462500 13732.45 1224.569 6341.606 7950.879 75.06625 الوسط الحسابي

18.55000 146.4100 56.62000 0.460000 12957.30 1257.200 5863.975 8059.005 74.43000 الوسيط

37.67000 332.0000 68.85000 0.910000 18424.85 1457.530 9800.060 9979.800 88.95000 الحّد األعلى

11.13000 78.62000 42.99000 0.140000 10668.52 983.5500 3949.780 6254.580 63.86000 الحّد األدنى 

10.30928 87.41558 6.529246 0.179759 2576.294 152.1435 2075.092 1176.566 8.031813

االنحراف 

المعياري

0.373869 0.479621
-

0.244159 0.349189 0.673317 -0.111935 0.410461 0.247671 0.217444
االلتواء

1.444597 1.772114 3.118434 4.342874 2.058778 1.798386 1.735948 1.963720 1.852700 التفرطح

1.985592 1.618565 0.168321 1.527363 1.799550 0.995996 1.514495 0.879493 1.003617

إحصائية جارك 

بيرا

0.370539 0.445177 0.919284 0.465948 0.406661 0.607746 0.468955 0.644200 0.605435 اإلحتمال

362.3900 2739.070 909.9000 7.400000 219719.3 19593.11 101465.7 127214.1 1201.060 المجموع
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1594.220 114622.3 639.4658 0.484700 99559336 347214.7 64590092 20764611 967.6504

مجموع 

االنحرافات 

المربعة

16 16 16 16 16 16 16 16
16 المشاهدات

.باألردنالخاصة -لمتغّیرات الّدراسة القیاسیةالخصائص اإلحصائیة):41(جدول ال

aPr gdp Ats cap cons sup imp Ble pop

0.593125 20.78563 4.766875 0.362500 778.4294 26.57563 720.4975 28.53438 6.043125 الوسط الحسابي

0.490000 19.55000 3.280000 0.320000 741.5100 26.91000 647.5650 26.36000 5.785000 الوسيط

1.380000 37.57000 18.36000 0.610000 1348.090 40.00000 1307.200 50.00000 8.710000 الحّد األعلى

0.170000 8.460000 0.740000 0.180000 397.7700 12.46000 320.5800 7.900000 4.850000 الحّد األدنى 

0.380819 10.38702 4.525031 0.150798 248.7566 7.088021 261.8204 12.05053 1.138518

االنحراف 

المعياري

0.618089 0.267186 1.985355 0.340245 0.550163 0.165364 0.620164 0.150866 1.458118 االلتواء

2.246600 1.583421 6.203683 1.696140 3.063195 2.865670 2.977807 2.045924 4.221834 التفرطح

1.397164 1.528167 17.35342 1.442079 0.809809 0.084951 1.025936 0.667535 6.664875

إحصائية جارك 

بيرا

0.497290 0.465761 0.000171 0.486247 0.667041 0.958414 0.598716 0.716220 0.035706 اإلحتمال

9.490000 332.5700 76.27000 5.800000 12454.87 425.2100 11527.96 456.5500 96.69000 المجموع

2.175344 1618.353 307.1385 0.341100 928197.9 753.6006 1028249. 2178.229 19.44334

مجموع 

االنحرافات 

المربعة

16 16 16 16 16 16 16 16
16 المشاهدات

.بالسودانالخاصة -لمتغّیرات الّدراسة القیاسیةالخصائص اإلحصائیة):42(الجدول 

aPr gdp Ats cap cons sup imp Ble pop

15.80313 49.20938 20.32000 0.648125 1995.904 190.9950 1506.304 378.8125 36.32875 الوسط الحسابي

17.09000 55.61000 20.20000 0.660000 2042.230 174.0900 1542.990 327.5000 36.22500 الوسيط

28.35000 90.23000 33.74000 0.730000 2724.000 400.2600 2371.140 803.0000 43.04000 الحّد األعلى

4.670000 13.37000 9.820000 0.550000 1275.110 115.5000 798.1000 192.0000 31.08000 الحّد األدنى 

7.888190 24.61980 7.832616 0.047640 450.0248 80.14476 498.6580 178.4897 3.565245 االنحراف 
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المعياري

-0.073391 -0.108263 0.250432 -0.785430 -0.141309 1.322679 0.136845 1.177248 0.256145 االلتواء

1.601986 1.735245 2.110197 3.002389 1.970189 4.012285 2.063442 3.331256 2.144784 التفرطح

1.317326 1.097660 0.695077 1.645070 0.760255 5.348423 0.634698 3.768924 0.662557

إحصائية جارك 

بيرا

0.517543 0.577625 0.706425 0.439317 0.683774 0.068961 0.728077 0.151911 0.718005 اإلحتمال

252.8500 787.3500 325.1200 10.37000 31934.46 3055.920 24100.86 6061.000 581.2600 المجموع

933.3531 9092.020 920.2480 0.034044 3037835. 96347.74 3729897. 477878.4 190.6646

مجموع 

االنحرافات 

المربعة

16 16 16 16 16 16 16 16
16 المشاهدات

.بالسعودیةالخاصة -لمتغّیرات الّدراسة القیاسیةالخصائص اإلحصائیة):43(دول الج

aPr gdp Ats cap cons sup imp Ble pop

11.31000 466.2981 69.94625 0.502500 2802.057 336.0113 921.3150 1769.341 25.73000 الوسط الحسابي

10.83500 430.5700 91.45500 0.480000 2756.500 373.1000 125.8050 1986.000 25.36000 الوسيط

14.82000 753.0000 100.0400 0.720000 4125.910 523.0000 3237.660 3775.900 31.52000 الحّد األعلى

9.320000 183.0100 12.85000 0.400000 1786.360 102.6000 0.060000 660.0000 20.37000 الحّد األدنى 

1.832532 209.2650 35.23490 0.085596 607.5161 161.4619 1214.324 908.9234 3.533063

االنحراف 

المعياري

0.835985 0.061953
-

0.577431 1.106191 0.523662 -0.296011 0.759193 0.427625 0.176689
االلتواء

2.333136 1.524833 1.506248 3.596411 3.022943 1.436327 1.921095 2.435323 1.755245 التفرطح

2.160130 1.460980 2.376668 3.500226 0.731608 1.863708 2.313022 0.700207 1.116194

إحصائية جارك 

بيرا

0.339574 0.481673 0.304729 0.173754 0.693639 0.393823 0.314582 0.704615 0.572297 اإلحتمال

180.9600 7460.770 1119.140 8.040000 44832.91 5376.180 14741.04 28309.45 411.6800 المجموع

50.37260 656877.8 18622.48 0.109900 5536137. 391049.3 22118755 12392125 187.2380

مجموع 

االنحرافات 

المربعة

16 16 16 16 16 16 16 16
16 المشاهدات
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:تقدیر النموذج القیاسي-2

:حالة الجزائر2-1

)1(
4321 lgsup   dplconlimpplBle

)3(
4321 lgsup   dplconlimpplAts

.حالة الجزائر–تقدیر النموذج القیاسي ):44(الجدول 

مؤشرات جودة النموذجالثابتgdpconsupimpنوع الدالة املقدرة

(1)النموذج 

لوغاريتمية مزدوجة 

Ble:املتغري التابع

-1.1240.0541.527-1.02917.974502.02 R
F= 4.79

Pro= 0.017

Prob (t)
0.018

Prob (t)
0.64

Prob (t)
0.004

Prob (t)
0.015

Prob (t)
0.0005

(3)النموذج 

لوغاريتمية مزدوجة 

Ats:املتغري التابع

- 0.6370.7560.874-1.73712.56695.02 R
F= 73.02
Pro=0.00

Prob (t)
0.02

Prob (t)
0.00

Prob (t)
0.007

Prob (t)
0.00

Prob (t)
0.0002

في 12.56في النموذج األول و17.97:الحد الثابت لنموذجین جاء على التوالي

، أي أن الحد %1و نالحظ معنویة الحد الثابت عند مستوى .النموذج الثالث وبإشارة موجبة

.الثابت یؤثر على المتغیر التابع أي حجم اإلنتاج من القمح

النموذج 1.029-:معلمة الواردات من القمح جاءت سالبة في النموذجین على التوالي

ففي النموذج .و هذا یعني أنها مطابقة لفرضیة الّدراسةلثالنموذج الثا1.73-األول، و 

على أن هناك عالقة عكسیة بین إنتاج القمح و كمیة نصول الفرضیة التي انطلقنا منها تاأل

الواردات من هذا األخیر، أي أنه كلما زادت قیمة الواردات من مادة القمح انخفض و تراجع 

هذه العالقة العكسیة .األمن الغذائي في البلدحجم اإلنتاج منه في الجزائر و هذا یهدد

ألف طن سیؤدي 1000تؤكدها أیضا تقدیرات النموذج الثالث، حیث أن ارتفاع الواردات بـــ 

و كال المعلمتین .وحدة1.73لتراجع نسبة االكتفاء الذاتي للقمح في الجزائر بما نسبته 

أن الواردات كمتغیر مستقل له أثر على التوالي، أي %1و %5جاءت معنویتین عند حدود 

.معنوي على حجم اإلنتاج من القمح و كذا االكتفاء الذاتي
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 1.52معلمة المساحة المحصولیة من القمح جاءت موجبة في النموذجین على التوالي

وجاءت مطابقة أیضا لفرضیات الدراسة التي تبین للنموذج الثالث0.87للنموذج األول و 

بین المساحة المزروعة وبین حجم اإلنتاج من القمح، فارتفاع الرقعة العالقة الموجبة 

المزروعة من القمح ستساهم في تحقیق األمن الغذائي و ذلك و من خالل رفع حجم اإلنتاج 

أیضا المعلمتین .في النموذج األول و كذا زیادة نسبة االكتفاء الذاتي في النموذج الثاني

التوالي، أي أن المساحة المحصولیة كمتغیر مستقل على%1جاءت معنویتین عند حدود 

.ثاني له أثر معنوي على حجم اإلنتاج من القمح و كذا االكتفاء الذاتي

0.054معلمة المتاح لالستهالك من القمح جاءت موجبة في النموذجین على التوالي

النتائج جاءت مطابقة للفرضیات في النموذجین .للنموذج الثالث0.75للنموذج األول و 

التي قامت علیها الدراسة والتي تعكس أیضا العالقة الموجبة بین المتاح لالستهالك من 

إال أن النتیجة في النموذج األول جاءت صغیرة جدا .القمح و تحقیق األمن الغذائي في البلد

في النموذج الثالث جاءت جیدة و معنویة عند مستوى و غیر معنویة، في حین أن النتیجة 

، أي أن المتاح لالستهالك في النموذج الثالث یؤثر معنویا على نسبة االكتفاء الذاتي 1%

.من القمح

 توضح النتائج أن معلمة الناتج المحلي اإلجمالي في كال النموذجین جاءت سالبة، و قد

و 30الجزائر حیث تشكل عائدات النفط بین نقبل هذه الفرضیة خاصة في بلد ریعي مثل 

فوفرة الموارد أصبح له آثارا سلبیة على قطاعات مختلفة .من الناتج المحلي اإلجمالي40%

دا مع بدایة تحسن أسعار اباألخص القطاع الزراعي و الصناعي و الذین شهدا تراجعا ح

مالزما لمصطلح "مة المواردنق"أو "لعنة الموارد"فأصبح مصطلح .النفط نهایة التسعینات

-في النموذج األول و1.124-:ین على النحو التاليتو جاءت المعلم.الدولة الریعیة

على التوالي، أي أن الناتج %5و كال المعلمتین جاءت معنویتین عند حدود .0.637
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ذا المحلي اإلجمالي كمتغیر مستقل له أثر عكسي ومعنوي على حجم اإلنتاج من القمح و ك

.االكتفاء الذاتي، أي له أثر سلبي على تحقیق األمن الغذائي في بلد ریعي مثل الجزائر

و بعد اختبار جودة النموذجین باستخدام عدة مؤشرات، تبّین أن النموذج الثالث أحسن من 

أن معامل التحدید المصّحح في النموذج األول جاء عند حدود:النموذج األول حیث

،و هذا أما معامل التحدید المصّحح في النموذج الثالث فكانت نتیجته

من %95معناه أن المتغیرات المستقلة في النموذج الثالث استطاعت أن تفسر ما قیمته 

في حین .التغیرات التي تحدث في المتغیر التابع أي في نسبة االكتفاء الذاتي من القمح

في التغیرات التي طرأت %50.2ول فسرت فقط ما قیمته المتغیرات المستقلة في النموذج األ

على حجم إنتاج القمح في حین أنه توجد متغیرات مستقلة أخرى لم تدرج في النموذج  و 

.%49.8تفسر ما قیمته 

Fأیضا فیما یخص اختیار شكل النموذج فإن اختبار فیشر  test جاء معنوي في كال

، أي أن اختیار الصیغة الخطیة اللوغاریتمیة المزدوجة %1یة النموذجین و عند مستوى معنو 

.كانت جیدة في تمثیل العالقة بین متغیرات الدراسة القیاسیة

كمرحلة ثانیة نقوم بإجراء بعض االختبارات األساسیة التي تقوم علیها طریقة 

بإجراء االختبارات المربعات الصغرى العادیة والتي اخترناها كطریقة للتقدیر، حیث سنبدأ 

:على النحو التاليالخاصة بفحص البواقي بالنسبة لتقدیر النموذجین األول و الثالث

.حالة الجزائر–نتائج فحص بواقي النماذج المقدرة):45(الجدول 

االرتباط الذاتياختبار 

LM Test (2)

ختبار عدم ثبات التباينا

ARCH (..)

Jaque-Beraالتوزيع الطبيعي

F-statistic(1)النموذج  =0.946ARCH (2)
F-statistic = 0.124

Jarque-Bera = 1.099

Prob. F(2,9) = 0.42Prob. F(2,9) = 0.88Probability = 0.57

F-statistic(3)النموذج  = 0.649ARCH (1)
F-statistic = 0.005

Jarque-Bera = 0.935

Prob. F(2,9) = 0.54Prob. F(2,9) = 0.94Probability = 0.62
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LMللكشف على مشكلة االرتباط الذاتي بین بواقي التقدیر نلجأ الختبار  test والذي

".غیاب االرتباط الذاتي بین بواقي النموذج المقدر"یعتمد على الفرضیة الصفریة وهي 

.Fisherإحصائیةوسنستخدم 

أما الكشف على مشكلة ثبات التباین بین األخطاء فسیدفعنا لالعتماد على اختبار 

ARCH Test الذي یقیس العالقة بین مربع البواقي كمتغیر تابع ومربع البواقي المبطأة

و یقوم هذا االختبار سواء على ".بثبات التباین"لفترتین الختبار الفرض الصفري القائل 

.(LM)سیكي أو اختبار مضاعف الغرانج الكال(F)اختبار فیشر 

اختبار أما االختبار الثالث فیتعلق بالتوزیع الطبیعي لألخطاء و سوف نعتمد على 

Jaque-Bera األخطاء العشوائیة مّوزعة توزیعا "حیث فرضیة العدم في هذا االختبار هي أن

الثالثة بالنسبة للنموذجین على و جاءت نتائج االختبارات .في النموذج محّل التقدیر"طبیعیا

:النحو التالي

التقدیرمشكلة االرتباط الذاتي بین بواقياجتازا(3)النموذج و(1)النموذج أن

یعني مّما .المحسوبة في النموذجین أقل من القیمة الجدولیة المقابل لهاFisherفإحصائیة 

.في كال النموذجین"التقدیرعدم وجود ارتباط ذاتي بین بواقي"أي قبول فرض العدم، 

ARCHاختبار أیضا من خالل نتائج  Test یالحظ من خالل القیمة االحتمالیة

ثبات "أي أن القیم المحسوبة أقل من القیم الجدولیة و منه سنقبل الفرض العدم Fstatبالنسبة 

).2(و )1(وهذا في النموذجین المقدرین "تباین بواقي التقدیر

أكبر من القیم المعنویة یشیر إلى أن القیمة االحتمالیة Jaque-Beraكما أن اختبار 

مع إحصائیة Jarque-Beraند مقارنة قیمة إحصائیة أي ع%10و%5، %1عند مستوى 
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χ2 ، أقل من الثانیة فإن األولى)χ2(،مّما یعني قبول فرض في النموذجین األول و الثالث

".التقدیر تتبع توزیعا طبیعیابواقي "العدم وهو أن 

:حالة مصر2-2

بعد عدة محاوالت للتقدیر استطعنا الحصول على النماذج الثالثة في حالة مصر و 

تم اختیار نموذجین .جاءت المتغیرات المستقلة مختلفة على النماذج في حالة الجزائر

بالصیغة اللوغارتمیة المزدوجة أما النموذج األخیر بالصیغة الخطیة و هي على النحو 

:التالي

)1(
321 suplim   lpoplplBle

)2(
321 suplimPr   lconlpal

)3(
321 sup   gdpimpAts

.حالة مصر–تقدیر النموذج القیاسي ):46(الجدول 

مؤشرات جودة النموذجالثابتgdpconpopsupimpنوع الدالة املقدرة

(1)النموذج 

لوغاريتمية مزدوجة 

Ble:املتغري التابع

0.4630.875-0.0781.44191.02 R
F = 54.18

Pro = 0.000 Prob
(t)

0.210

Prob
(t)

0.005

Prob
(t)

0.145

Prob
(t)

0.078

(2)النموذج 

لوغاريتمية مزدوجة 

Pra:املتغري التابع

-0.0750.492-0.3934.67586.02 R
F= 33.48

Pro = 0.000
Prob
(t)

0.642

Prob
(t)

0.002

Prob
(t)

0.000

Prob
(t)

0.000

(3)النموذج 

عالقة خطية

Ats:املتغري التابع

0.0300.011-0.00464.19893.02 R
F= 70.06

Pro = 0.000
0.026Prob

(t)
0.063

Prob
(t)

0.000

Prob
(t)

0.000

ن أحسن النماذج التي و اقتصادیا، تبّین أإحصائیابعد فحص النماذج الثالثة المقدرة 

ة بین المتغیرات التي تعكس األمن الغذائي و المتغیرات المفسرة لها هي تعكس العالق

.لوغاریتمیة مزدوجةةو یأخذان صیغالنموذج األول و الثاني
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یتضح أن إنتاج القمح في مصر یتأثر بعدة عوامل أهمها حجم الواردات من :النموذج األول

وجاءت كل معلمات النموذج تتوافق مع .القمح، المساحة المزروعة منه و كذا حجم السكان

فرضیات الدراسة، فالواردات لها أثر سلبي على إنتاج القمح ولو نسبیا وجاءت المعلمة غیر 

في الرفع من حجم %1أثر موجب و معنوي عند لهاانالمساحة المزروعة ك.معنویة

ألف 875اإلنتاج، فارتفاع المساحة المزروعة بــألف هكتار سیؤدي الرتفاع حجم اإلنتاج بــ 

.طن من القمح

أما ارتفاع حجم السكان فسیكون له أثر موجب ولو أنه غیر معنوي في التأثیر على 

.و الجانب النظريإال أنه یتوافق.حجم اإلنتاج من القمح

91.02و یشیر معامل التحدید المصّحح R من التغیرات في حجم اإلنتاج %91أن

تعود للتغیر في كل من حجم الواردات من القمح، المساحة المزروعة و كذا حجم السكان 

، أي أن الصیغة %1كما اختبار فیشر جاء معنوي و عند .على التوالي في مصر

اریتمیة المزدوجة و المقترحة صالحة و جیدة لتمثیل العالقة بین المتغیر التابع و اللوغ

.المتغیرات المستقلة

ضمن المتغیرات المستقلة تم اختیار متغیر آخر و هو المتاح لالستهالك و :النموذج الثاني

الذي عوض حجم السكان باإلضافة إلى باقي المتغیرات السابقة وهي حجم الواردات من 

في حین أن المتغیر التابع یعبر عن الكفاءة االقتصادیة .القمح و كذا المساحة المزروعة

و %1تتفق مع الطرح النظري وأغلبها معنوي عند حدود وجاءت أغلب المتغیرات.الزراعیة

كما أن معامل التحدید المصّحح قّدر بــ .تتفق مع النتائج السابقة ماعدا المتاح لالستهالك

86.02 R من التغّیر في الكفاءة االقتصادیة الزراعیة ترجع للمتغیرات %86أي أن

و اختیار الصیغة اللوغاریتمیة المزدوجة كان مناسبا .تفعةالمستقلة المذكورة و هي نسبة مر 

فیشر و التي جاءت معنویة إحصائیةو اقتصادیا و یشیر إلى ذلك إحصائیالتمثیل العالقة 

.%1عند مستوى 
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.حالة مصر–نتائج فحص بواقي النماذج المقدرة):47(الجدول 

االرتباط الذاتياالختبار 

LM Test (2)

عدم ثبات التباينختبار ا

ARCH (..)

Jaque-Beraالتوزيع الطبيعي

(1)النموذج 

F-statistic = 0.405ARCH (2)
F-statistic = 0.064

Jarque-Bera = 10.80

Prob. F(2,10) = 0.67Prob. F(2,11) = 0.93Probability = 0.004

(2)النموذج 

F-statistic = 0.748ARCH (2)
F-statistic = 0.906

Jarque-Bera = 2.635

Prob. F(2,10) = 0.49Prob. F(2,11) = 0.43Probability = 0.26

من خالل نتائج اختبارات الكشف عن المشاكل القیاسیة التي قد تعترض طریقة المربعات 

:الصغرى العادیة جاءت النتائج على النحو التالي

حیث أن التقدیر،االرتباط الذاتي بین بواقيمشكلةاجتازا(2)و(1)النموذجینأن-

مّما .المحسوبة في النموذجین كانت أقل من القیمة الجدولیة المقابل لهاFisherإحصائیة 

أي أن سلسلة بواقي النموذجین ال تعاني من مشكلة االرتباط یعني قبول الفرض العدم، 

".الذاتي بین بواقي التقدیر

ARCHاختبار نتائج - Testأن القیمة االحتمالیة بالنسبة في كال النموذجین بینت أیضا

Fstat وهذا "ثبات تباین بواقي التقدیر"أي أقل من القیم الجدولیة و منه سنقبل الفرض العدم

.في النموذجین المقدرین األول و الثاني

عند مستوى أصغر من القیم المعنویة یشیر إلى أن القیمة االحتمالیة Jaque-Beraاختبار -

فإن ، χ2مع إحصائیة Jarque-Beraند مقارنة قیمة إحصائیة أي ع%10و5%، 1%

بواقي "مّما یعني رفض الفرض العدم أي أن في النموذج األول )χ2(أكبر من الثانیة األولى 

".التقدیر ال تتبع التوزیع الطبیعي
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أكبر من القیم Jaque-Beraختبار أن القیمة االحتمالیة الأما النموذج الثاني، فإن-

مّما )χ2(أصغر من الثانیة Jarque-Beraقیمة إحصائیة أي المعنویة عند كل المستویات 

".بواقي التقدیر تتبع التوزیع الطبیعي"یعني قبول الفرض العدم أي أن 

و اقتصادیا و أیضا بعض الكشف عن إحصائیاومنه بعد الفحص النهائي للنماذج الثالثة -

)2(المشاكل القیاسیة التي تعترض طرق التقدیر تبین أن النموذج األمثل هو النموذج الثاني 

:أي

)2(
321 suplimPr   lconlpal

یؤثران سلبا على و أیضا المتاح لالستهالك من القمحومنه فإن كمیة الواردات من القمح-

المساحة المحصولیة قد تساهم في تحصین األمن األمن الغذائي في حالة مصر، أما زیادة 

.الغذائي في هذا البلد

:حالة األردن2-3

تم .نفس الشيء بالنسبة لحالة األردن قد قمت بمحاوالت الختیار النماذج المثلى

بالصیغة اللوغارتمیة المزدوجة و جاءت اختیار نموذجین واحد بالصیغة الخطیة و اآلخر 

:على النحو التالي

)2(
321Pr   gdppopimpa

)3(
21 lim   lpopplAts

.حالة األردن–تقدیر النموذج القیاسي ):48(الجدول 

مؤشرات جودة النموذجالثابتgdpconpopsupimpنوع الدالة املقدرة

(2)النموذج 

عالقة خطية

Pra:املتغري التابع

0.027.1100-
0.0001

-0.55899.02 R
F = 718.39
Pro = 0.000 Prob (t)

0.000
Prob (t)

0.000
Prob (t)

0.015
Prob (t)

0.000

(3)نموذج ال

لوغاريتمية مزدوجة 

Ats:املتغري التابع

3.379-2.51211.5976.02 R
F = 25.05

Pro = 0.000
Prob
(t)

0.000

Prob
(t)

0.000

Prob
(t)

0.000
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)3(هو النموذج و اقتصادیا، تبّین أن أحسنهاإحصائیابعد فحص النموذجین 

المفسرة لها بین المتغیرات التي تعكس األمن الغذائي و المتغیرات العالقةو التي تعكس 

معنویة الثاني بالرغم من )2(أما النموذج .لوغاریتمیة مزدوجةویأخذ هذا النموذج صیاغة 

.كل معلماته إال أن النتائج جاءت ال تتوافق و النظریة االقتصادیة

یتضح أن االكتفاء الذاتي من إنتاج القمح في األردن یتأثر بعاملین ):3(النموذج الثالث 

وجاءت معلمات .حسب النموذج و هما حجم الواردات من القمح، و كذا حجم السكان

ة، فالواردات لها أثر سلبي على تحقیق االكتفاء الذاتي النموذج تتوافق مع فرضیات الدراس

، فارتفاع حجم الواردات من .%1من إنتاج القمح وجاءت المعلمة معنویة عند مستوى 

.%2.51بــ االكتفاء الذاتي من القمح، سیؤدي النخفاض %1القمح بــ 

لى حجم االكتفاء أما ارتفاع حجم السكان فكان له األثر الطردي والمعنوي في التأثیر ع

و قد یتوافق وبعض الدراسات النظریة بالنسبة للبلدان النامیة .الذاتي من إنتاج من القمح

.التي تعتبر أن العمالة في القطاع الفالحي هي األكبر

من التغیرات في االكتفاء %76أن معامل التحدید المصّححلبالنسبة

الذاتي من القمح تعود للتغیر في كل من حجم الواردات من القمح، وكذا حجم السكان في 

منه فأن الصیغة اللوغاریتمیة المزدوجة ، أو%1جاء معنوي و عند Fاختبار فیشر .األردن

ح  كمتغیر تابع و المقترحة لحالة األردن صالحة لتمثیل العالقة بین االكتفاء الذاتي من القم

).حجم الواردات من القمح، وكذا حجم السكان(المتغیرات المستقلة 
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.حالة األردن–اذج المقدرة نتائج فحص بواقي النم):49(الجدول 

االرتباط الذاتياالختبار 

LM Test (2)

ختبار عدم ثبات التباين

ARCH (..)

Jaque-Beraالتوزيع الطبيعي

(3)النموذج 

F-statistic = 0.971ARCH (2)
F-statistic = 0.008

Jarque-Bera = 0.431

Prob. F(2,11) = 0.40Prob. F(2,11) = 0.99Probability = 0.80

LM:من خالل نتائج االختبارات الثالثة test ،Arch Test وJaque-Bera جاءت النتائج

:على النحو التالي

سلسلة بواقي النموذج ال تعاني من ف،اجتاز االختبارات الثالثة(3)النموذج المختارأن-

Fisherحیث أن إحصائیة .مشكلة االرتباط الذاتي بین بواقي التقدیر حیث أن اختبار 

.المحسوبة أقل من القیمة الجدولیة المقابل لها أي قبول الفرض العدم

ARCHاختبار كذلك - Testفي النموذج لبواقي التقدیرثبات في التباین "أظهر أن هناك

.أقل من القیم الجدولیة و منه سنقبل الفرض العدمFstatالقیمة االحتمالیة بالنسبة ف

أكبر من القیم Jaque-Beraختبار أن القیمة االحتمالیة الفإنJaque-Beraأیضا اختبار -

مّما )χ2(الثانیة أصغر من Jarque-Beraقیمة إحصائیة أي المعنویة عند كل المستویات 

".بواقي التقدیر تتبع التوزیع الطبیعي"یعني قبول الفرض العدم أي أن 

:حالة السودان2-4

)1(
321 suplim   lpoplplBle

)2(321 supPr   gdpimpa

)3(
321 sup   popimpAts
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.حالة السودان–تقدیر النموذج القیاسي ):50(الجدول 

مؤشرات جودة النموذجالثابتgdpconpopsupimpنوع الدالة المقدرة

(1)النموذج 

لوغاريتمية مزدوجة 

Ble:املتغري التابع

-1.371.210-0.1585.64585.02 R
F = 30.84

Pro = 0.000
Prob (t)
0.097

Prob (t)
0.000

Prob (t)
0.435

Prob (t)
0.005

(2)النموذج 

عالقة خطية

Pra:املتغري التابع

0.294-0.00570.0016-0.12599.02 R
F = 1249.86
Pro = 0.000

Prob (t)
0.000

Prob (t)
0.004

Prob (t)
0.003

Prob (t)
0.798

(3)النموذج 

عالقة خطية

Ats:املتغري التابع

-0.5160.825-0.8266.51270.02 R
F = 13.08

Pro = 0.000

Prob (t)
0.635

Prob (t)
0.000

Prob (t)
0.010

Prob (t)
0.01

من إعداد الباحث باالعتماد على إحصائیات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة والتقریر :المصدر

.االقتصادي العربي الموحد

و االقتصادي للنماذج اإلحصائيفي حالة جمهوریة السودان العربیة فإن الفحص 

بین المتغیرات التي تعكس األمن العالقةالثالثة، أظهر أن أحسن النماذج التي تعكس 

و یأخذ النموذج ،)3(والثالث )1(النموذج األول الغذائي و المتغیرات المفسرة لها هي 

.األول الصیاغة اللوغاریتمیة المزدوجة أما النموذج الثالث فیأخذ الصیاغة الخطیة

أن معلماته ، فبالرغم من ارتفاع معامل التحدید المصحح إال)2(أما النموذج الثاني 

.المقدرة جاءت ال تتوافق والطرح النظري و الفرضیات المعتمدة في الدراسة

یتضح أن إنتاج القمح في جمهوریة السودان العربیة یتأثر بعدة عوامل أهمها :النموذج األول

وجاءت كل معلمات .حجم الواردات من القمح، المساحة المزروعة منه و كذا حجم السكان

فق مع فرضیات الّدراسة بالنسبة لهذا البلد، فالواردات لها أثر سلبي على إنتاج النموذج تتوا

المساحة المزروعة لها كان أثر موجب و .القمح ولو نسبیا وجاءت المعلمة غیر معنویة

في الرفع من حجم اإلنتاج، فارتفاع المساحة المزروعة بــألف هكتار سیؤدي %1معنوي عند 

وأیضا النتیجة تتوافق مع الطرح النظري .ألف طن من القمح1210ــ الرتفاع حجم اإلنتاج ب
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النیل األبیض قد یساهم في الرفع من ضفاففتوسیع المساحات المزروعة باألخص على 

.حجم اإلنتاج من القمح

أما ارتفاع حجم السكان فسیكون له األثر السلبي و جاءت النتیجة معنویة عند 

و تتوافق هذه النتیجة و حالة .حجم اإلنتاج من القمحفي التأثیر على%10مستوى 

السودان الذي یعرف ارتفاع كبیر في معّدالت الفقر والمجاعة و الصراعات والنزاعات 

.القبلیة، فزیادة عدد السكان قد یؤثر سلبا على األمن الغذائي في هذا البلد

اإلنتاج من التغیرات في حجم %85أن یشیر معامل التحدید المصّحح 

من القمح تعود للتغیر في كل من حجم الواردات من القمح، المساحة المزروعة و كذا حجم 

، فالصیغة %1فیشر جاءت معنویة و عند إحصائیةاختبار .السكان في السودان

.اللوغاریتمیة المزدوجة صالحة لتمثیل العالقة بین المتغیر التابع و المتغیرات المستقلة

.األولبالنسبة للنموذج

فقط االختالف )3(نفس المتغیرات المستقلة تم اختیارها في النموذج ):3(النموذج الثالث 

في صیغة عرض النموذج و الذي أخذ الشكل الخطي و جاءت تقریبا نتائجه تتوافق و نتائج 

.النموذج األول، فتقریبا معلماته المقدرة ال تختلف كثیرا على معلمات النموذج األول المقدر

و منه فإن االكتفاء الذاتي من القمح یتأثر بنفس المتغیرات .و جاءت أغلبها معنویة و جیدة

وهو أقل من معامل إال أن معامل التحدید المصّحح قّدر بــ.و بنفس اإلشارة

.التحدید في النموذج األول

التابع ومنه فإن الصیغة الخطیة المزدوجة هي األحسن في تمثیل العالقة بین المتغیر

الذي یعكس األمن الغذائي في السودان و هو حجم إنتاج القمح و المتغیرات المستقلة متمثلة 

.في حجم الواردات من القمح، المساحة المزروعة منه و كذا حجم السكان



تقییم الحلول المطروحة لحل مشكلة األمن الغذائي العربي:الفصل الرابع

224

.حالة السودان–المقدرة نتائج فحص بواقي النموذج ):51(الجدول 

االرتباط الذاتياالختبار 

LM Test (2)

ختبار عدم ثبات التباين

ARCH (..)

Jaque-Beraالتوزيع الطبيعي

(1)النموذج 

F-statistic = 0.620ARCH (2)
F-statistic = 0.946

Jarque-Bera = 0.373

Prob. F(2,10) = 0.55Prob. F(2,11) = 0.41Probability = 0.82

(3)النموذج 

F-statistic = 0.120ARCH (2)
F-statistic = 0.770

Jarque-Bera = 3.427

Prob. F(2,10) = 0.88Prob. F(2,11) = 0.48Probability = 0.18

LM:نتائج االختبارات الثالثة test ،Arch Test وJaque-Beraاءت بالنسبة للنموذجین ج

:على النحو التالي

و )1(سلسلة بواقي النموذج حیث أن ،اجتاز االختبارات الثالثة)3(و (1)النموذج أن-

المحسوبة Fisherإحصائیة (ال تعاني من مشكلة االرتباط الذاتي بین بواقي التقدیر )3(

).أقل من القیمة الجدولیة المقابل لها  ومنه قبول الفرض العدم

ARCHاختبار - Testثبات "یشیر إلى أن سلسلة بواقي التقدیر في النموذجین أیضا بها

أقل من القیم الجدولیة و منه سنقبل الفرض Fstatالقیمة االحتمالیة بالنسبة ف("التباینفي 

).العدم

-Jaqueاختبار في النموذجین، حیث أن "بواقي التقدیر تتبع التوزیع الطبیعي"كما أن -

Beraأكبر من القیم المعنویة عند كل المستویاتختبار أن القیمة االحتمالیة لالیظهر)

).مّما یعني قبول الفرض العدم)χ2(أصغر من الثانیة Jarque-Beraقیمة إحصائیة 

:حالة المملكة العربیة السعودیة-5

)1(
321 suplim   lpoplplBle

)2(4321 lgsuplimPr   dplpoplpal

)3(
321 sup   popimpAts
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.عودیةحالة الس–تقدیر النموذج القیاسي ):52(الجدول 

مؤشرات جودة النموذجالثابتgdpconpopsupimpنوع الدالة املقدرة

(1)النموذج 

لوغاريتمية مزدوجة 

Ble:املتغري التابع

-4.1730.7120.13216.36376.02 R
F = 17.15

Pro = 0.000 Prob
(t)

0.048

Prob
(t)

0.025

Prob
(t)

0.031

Prob
(t)

0.037

(2)النموذج 

لوغاريتمية مزدوجة 

Pra:املتغري التابع

- 0.0971.500-0.093-0.016-1.27097.02 R
F = 142.5

Pro = 0.000
Prob
(t)

0.041

Prob
(t)

0.000

Prob
(t)

0.006

Prob
(t)

0.007

Prob
(t)

0.112

(3)النموذج 

عالقة خطية

Ats: التابعاملتغري

-0.7210.059-0.01986.2598.02 R
F = 368.99
Pro = 0.000

Prob (t)
0.399

Prob (t)
0.015

Prob (t)
0.000

Prob (t)
0.004

بعد الحصول على نتائج تقدیر النماذج الثالثة بالنسبة للمملكة العربیة السعودیة وبعد 

واالقتصادي لها، أظهرت النتائج أن وضع المملكة حالة خاصة، فحتى اإلحصائيالفحص 

ا جاءت التي بینت النتائج أن معلماتها تتوافق مع الجانب النظري إال أنه)3(و )1(النماذج 

.معلماته اقتصادیا ال تتوافق و الطرح النظري)2(في حین النموذج الثاني .ضعیفة جدا

العربیةالمملكةن إنتاج القمح في یتضح أ:)الصیغة اللوغاریتمیة المزدوجة(النموذج األول 

یتأثر بعدة عوامل أهمها حجم الواردات من القمح، المساحة المزروعة منه و كذا السعودیة

وجاءت معلمات النموذج تتوافق مع فرضیات الّدراسة، فالواردات لها أثر سلبي .حجم السكان

المساحة المزروعة لها كان أثر موجب .على إنتاج القمح ولو نسبیا وجاءت المعلمة معنویة

الرفع من حجم اإلنتاج، فارتفاع المساحة المزروعة بــألف هكتار في%1و معنوي عند 

.ألف طن من القمح712سیؤدي الرتفاع حجم اإلنتاج بــ 

أما ارتفاع حجم السكان فسیكون له األثر السلبي و جاءت النتیجة معنویة عند 

ع الطرح و قد تتوافق هذه النتیجة م.في التأثیر على حجم اإلنتاج من القمح%5مستوى 

.النظري
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من التغیرات في حجم %76أن و یشیر معامل التحدید المصّحح 

اإلنتاج من القمح تعود للتغیر في كل من حجم الواردات من القمح، المساحة المزروعة و 

، فالصیغة %1فیشر جاءت معنویة و عند إحصائیةاختبار .كذا حجم السكان في المملكة

.صالحة لتمثیل العالقة بین المتغیر التابع و المتغیرات المستقلةاللوغاریتمیة المزدوجة 

.بالنسبة للنموذج األول

فقط االختالف )3(نفس المتغیرات المستقلة تم اختیارها في النموذج ):3(النموذج الثالث 

أیضا في صیغة عرض النموذج و الذي أخذ الشكل الخطي و جاءت نتائجه تختلف و نتائج 

ل، فتقریبا معلماته المقدرة جاءت ضعیفة و تختلف كثیرا على معلمات النموذج النموذج األو 

و بالرغم من أن معامل .األول المقدر، و جاءت أغلبها معنویة ماعدا معلمة حجم السكان

إال .وهو أكبر من معامل التحدید في النموذج األولالتحدید المصّحح قّدر بــ 

.صادیا أحین منهو اقتإحصائیاأن النموذج األول 

ومنه فإن النموذج األول أي الصیغة الخطیة المزدوجة هو األحسن في تمثیل العالقة 

بین المتغیر التابع الذي یعكس األمن الغذائي في المملكة و المتغیرات المستقلة متمثلة في 

.حجم الواردات من القمح، المساحة المزروعة منه و كذا حجم السكان

.حالة السعودیة–اذج المقدرة بواقي النمنتائج فحص ):53(الجدول 

االرتباط الذاتياالختبار 

LM Test (2)

ختبار عدم ثبات التباين

ARCH (..)

Jaque-Beraالتوزيع الطبيعي

(1)النموذج 

F-statistic = 0.200ARCH (2)
F-statistic = 0.116

Jarque-Bera = 2.669

Prob. F(2,10) = 0.82Prob. F(2,11) = 0.89Probability = 0.26

(3)النموذج 

F-statistic = 1.476ARCH (2)
F-statistic = 0.908

Jarque-Bera = 0.821

Prob. F(2,10) = 0.27Prob. F(2,11) = 0.43Probability = 0.66



تقییم الحلول المطروحة لحل مشكلة األمن الغذائي العربي:الفصل الرابع

227

LM:نتائج االختبارات الخاصة بــ test ،Arch Test وJaque-Bera و )1(بالنسبة للنموذجي

:على النحو التاليتجاء)2(

و )1(سلسلة بواقي النموذج حیث أن ،اجتاز االختبارات الثالثة)3(و (1)النموذج أن-

المحسوبة أقل Fisherإحصائیة (ال تعاني من مشكلة االرتباط الذاتي بین بواقي التقدیر )3(

).لها  ومنه قبول الفرض العدممن القیمة الجدولیة المقابل 

ARCHاختبار - Testثبات "یشیر إلى أن سلسلة بواقي التقدیر في النموذجین أیضا بها

أقل من القیم الجدولیة و منه سنقبل الفرض Fstatالقیمة االحتمالیة بالنسبة ف("في التباین

).العدم

-Jaqueاختبار في النموذجین، حیث أن "بواقي التقدیر تتبع التوزیع الطبیعي"كما أن -

Beraأكبر من القیم المعنویة عند كل المستویاتختبار أن القیمة االحتمالیة لالیظهر)

).مّما یعني قبول الفرض العدم)χ2(أصغر من الثانیةJarque-Beraقیمة إحصائیة 

:نتائج الدراسة القیاسیة

:بناًءا على الدراسة القیاسیة تم استخالص النتائج التالیة

نتیجة مستمرأن هناك فجوة غذائیة في عدد من الدول العربیة و هي في توسعنالحظ-

تضاعف استهالك بعض السلع األساسیة على ، باإلضافة إلى لضعف حجم اإلنتاج المحلي

.ة السكان في هذه الدولغرار القمح بسبب تغّیر أنماط االستهالك لدى غالبی

.عربیةأن ارتفاع معّدالت نمو السكان كان له األثر السلبي في أغلب البلدان النالحظ-

قد یساهم في زیادتهاحالیا غیر كافیة و أن أكّدت كل النتائج أن المساحات المزروعة-

.تأمین األمن الغذائي في أغلب الدول العربیة
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تحقیق األمن الغذائي في هذه الدول یبقى مرتبطا ارتباطا وثیقا أكبر عائق أمام أن نالحظ -

و باألخص حجم الواردات من إنتاج المواد االستهالكیة األساسیة على ،بالعالم الخارجي

.غرار القمح التي تظل وارداته عند مستویات مرتفعة

األراضي الزراعیة في الدول العربیة و الغیر مستغلة قد یقودنا إلى زیادة توسیع رقعةإّن -

و قد ،)تصدیر المنتجات الزراعیةأي (من خالل التجارة الخارجیة الوصول لتحقیق فوائد

.تفوق التكالیف من حیث األمن الغذائي الوطني
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:خالصة الفصل الرابع

:استخالص النتائج التالیةمن خالل هذا الفصل تم 

إن السیاسات الزراعیة العربیة لم تحقق أهدافها المسطرة إما ألسباب اقتصادیة على رأسها -

نقص التمویل الالزم للمشروعات الزراعیة، وتهمیش القطاع الزراعي كونه حسب اعتقادهم 

ویة تهدف قطاع غیر ربحي، وٕاما ألسباب أخرى على رأسها غیاب إرادة سیاسیة عربیة ق

وتقلیص فاتورة اإلنتاجأساسا إلى رفع كفاءة هذا القطاع الحساس بهدف تحقیق كفایة 

الواردات الغذائیة؛

بالنسبة للتكامل الزراعي العربي في إطار جامعة الدول العربیة، فعلى قدر ما هنالك -

ي عزیمة وٕاصرار من طرف بعض الدول لتحقیق هذه الخطوة بهدف تحسین أمنها الغذائ

هناك دول أخرى تدیر ظهرها لهذه المبادرة، وتسعى لتحقیق تحالفات خارج اإلطار العربي، 

ما ساهم في التفرقة والشتات بین الدول العربیة؛

زادت األوضاع المتردیة في الوطن العربي خالل السنوات األخیرة سواًءا ما تعلق منها -

ألسعار النفط، وما تبعه من هزات بالجانب االقتصادي وعلى رأسها االنخفاض العالمي

القتصادیات الدول العربیة وآثار سلبیة على جمیع مناحي الحیاة، أو سیاسیة بسبب اندالع 

حروب أهلیة وانتشار الخراب والقتل والدمار في عدة دول كالیمن وسوریا والعراق، وما خلفته 

اطن العربي، وتراجع هذه األخیرة من تهجیر وفقر وجوع، إلى تدني مستوى معیشة المو 

.نصیبه من الغذاء والطاقة والبروتین
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:خاتمةال

تعتبر مشكلة الغذاء العربیة جزء من مشكلة الغذاء العالمیة والتي تتخبط فیها معظم 

الدول النامیة، إذ تتمثل أساسا في قصور اإلنتاج المحلي العربي عن مواكبة متطلبات 

السكان، باإلضافة إلى انخفاض نسب االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعیة الغذائیة 

وعلى رأسها الحبوب، وقد أصبحت قضیة األمن الغذائي في العالم العربي على األساسیة 

.رأس القضایا التي تؤرق حكومات الدول العربیة في اآلونة األخیرة

حاولنا من خالل هذه األطروحة معالجة مشكلة البحث التي تمحورت حول كیفیة تحقیق 

یة المنتهجة، وقد هدفت هذه الدراسة الدول العربیة ألمنها الغذائي في ظل السیاسات الزراع

إلى تشخیص أزمة الغذاء في الوطن العربي، وٕابرار الدور الذي تلعبه السیاسات الزراعیة 

العربیة خاصة على المستوى الكلي في توفیر الغذاء لسكان المنطقة، مع تقییم لتلك 

قطاع الزراعة السیاسات، فضال عن محاولة التطرق ألهم العقبات التي تعرقل مسیرة نمو

العربي وتحد من كفاءته، وتم تناول الموضوع من خالل أربع فصول وبناًءا على المشكلة 

:التي طرحناها والفرضیات التي بنیناها توصلنا إلى النتائج التالیة

:اختبار الفرضیات-

توصلنا من خالل بحثنا إلى النتائج حول الفرضیات التي انطلقنا منها على النحو 

:ليالتا

تأثر (تعتبر العالقة بین األمن الغذائي وقطاع الزراعة عالقة طردیة :الفرضیة األولى

، وینجم عن استغالل المنتجات الزراعیة إلنتاج المواد الطاقویة آثار سلبیة في )وتأثیر

تعتبر هذه الفرضیة صحیحة، حیث توصلنا من خالل بحثنا .المجالین االقتصادي والسیاسي

تاج الزراعي هو المصدر األساسي والوحید لتحقیق الغذاء للسكان، وأن أي إخالل إلى أن اإلن

به أو تراجع في مستویاته سیؤثر سلبا على األمن الغذائي، حیث سیتناقص هذا األخیر 



الخاتمة

232

اإلنتاج الزراعي مثل استخدامویؤثر بصفة مباشرة على إمدادات الغذاء في العالم، كما أن 

أو المخلفات الزراعیة في إنتاج الوقود أو غیره من المنتجات بعض الحبوب كالذرى مثال 

الطاقویة سیساهم في تراجع كمیات الغذاء الصالحة لالستهالك اآلدمي والحیواني على حد 

.السواء

إن االستغالل األمثل للثروات واإلمكانیات الطبیعیة، البشریة والمالیة التي :الفرضیة الثانیة

فقد .بي تمكنه من تحقیق األمن الغذائي وفك االرتباط بالخارجیتوفر علیها الوطن العر 

توصلنا من خالل بحثنا أن االستغالل األمثل لهذه الثروات لن یكون كافیا لتحقیق األمن 

.الغذائي وفك االرتباط بالخارج خاصة في ظل غیاب إرادة سیاسیة عربیة قویة

ب الغذاء من السوق العالمي، لسد إن استمرار الدول العربیة في طل:الفرضیة الثالثة

تعتبر .متطلبات السكان له آثار سلبیة كبیرة على قطاعها االقتصادي وعلى سیادتها الوطنیة

هذه الفرضیة صحیحة، وقد توصلنا من خالل بحثنا أن الدول العربیة باعتبار أنها دول 

عالمیة للحصول استهالكیة وعلى أنها مستورد صافي للغذاء ستظل تتجه نحو األسواق ال

على الغذاء، مما سیؤثر على موازینها التجاریة وسیادتها الوطنیة وعلى قراراتها السیاسیة، 

"بناًءا على المثل الذي یقول  ".من ال یملك رغیفه ال یملك قراره:

إن السیاسات االقتصادیة التي انتهجتها الدول العربیة لتحسین أمنها :رابعةالفرضیة ال

تعتبر هذه الفرضیة صحیحة رغم أن .في توفیر احتیاجات السكان من الغذاءالغذائي تساهم

المحاوالت التي قامت بها الدول العربیة في إطار جامعة الدول العربیة، وما أطلقته منظماتها 

المتخصصة من مبادرات مثل العمل العربي المشترك، ومنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، 

الزراعي العربي، والبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، إال أنها والتكامل االقتصادي

.الزالت تعاني من القصور والضعف ولم تحقق أهدافها المرجوة
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:تتمثل نتائج الدراسة فیما یلي، بناًءا على ما تطرقنا إلیه في البحث:النتائج

ریة ووفرة في اإلنتاج النباتي مقومات األمن الغذائي العربي من موارد طبیعیة وبشإن توافر -

، وتساهم في تقلیص الفجوة الغذائیة واالعتماد لتحقیقهوالحیواني، تعتبر الركیزة األساسیة 

.على اإلنتاج المحلي لتلبیة حاجات السكان من الغذاء

إن تقلبات الظروف المناخیة التي تعاني منها المنطقة العربیة، وما نتج عنها من شح في -

ملیون هكتار طیلة فترة 71التي لم تتعدى ساهم في تراجع المساحات المنزرعةاألمطار، 

، وانخفاض مستویات اإلنتاج، باإلضافة إلى تدني متوسط نصیب الفرد العربي من الدراسة

مقارنة بالمتوسط العالميمتر مكعب في السنة750إذ ال تتعدى نصیب الفرد منها المیاه 

.متر مكعبآالف4الذي یقارب أو یفوق 

،2015القمح خالل سنة منتجمن %49,5والتي بلغت اتساع حجم الفجوة الغذائیة-

ومن بینها جملة انخفاض مستویات االكتفاء الذاتي لعدد من السلع الزراعیةفضال عن 

، بسبب الزیادة السكانیة، على التوالي%77,4و %41,0الحبوب واللحوم والتي بلغت نحو 

ات الدخول لفئة من سكان الوطن العربي خاصة في دول الخلیج، وما قابله وارتفاع مستوی

.من هجرة من األریاف إلى المدن

تدني نسبة مساهمة قطاع الزراعة العربي في الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بالقطاعات -

عزوف في ذلك إلى سبب ویرجع ال، طیلة فترة الدراسة%7,8، حیث لم تتعدى األخرى

.ثمرین عن االستثمار في هذا القطاع ألسباب متعددةالمست

دوالر طیلة فترة الدراسة، 400لم یتعدى متوسط نصیب الفرد العربي من الناتج الزراعي -

.وهذا یوضح عدم كفاءة هذا القطاع لسد االحتیاجات االستهالكیة من الغذاء للسكان

إن العقبات والمشكالت التي تعاني منها الزراعة العربیة طیلة عقود من الزمن، سواًءا -

تعلق ذلك بالموارد الزراعیة، أو باإلنتاج الزراعي، أو تلك المتعلقة بالسیاسات الزراعیة، تحد 
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من تطور القطاع الزراعي العربي ومن آفاق تحقیق فائض في اإلنتاج المحلي لتغطیة 

.كما تساهم في زیادة ارتباط الدول العربیة بالخارج لطلب الغذاءاالستهالك،

نظرا لغیاب إرادة سیاسیة عربیة قویة ظلت السیاسات الزراعیة العربیة تتمیز بالقصور، مع -

عدم تحقیقها ألهدافها المرجوة، كما كان لنقص التمویل أثر واضح في عدم اكتمال 

لطارئ لألمن الغذائي العربي وفي ظل إستراتیجیة المشروعات الزراعیة في ظل البرنامج ا

.التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة

في إطار جامعة الدول العربیة، تم إنشاء المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، والتي یمكن -

اعتبارها كمنفذ لتحقیق األهداف الزراعیة المشتركة والنهوض بالقطاع الزراعي العربي وصوال 

ین األمن الغذائي، وتحقیق االكتفاء الذاتي في السلع الزراعیة الرئیسیة وعلى رأسها لتحس

الحبوب، لكن تظل اإلرادة السیاسیة العربیة مغیبة وهذا ما حال دون تحقیقها ألغلب 

.مبادراتها

بیئة االستثمار في الوطن العربي ظلت غامضة، خاصة في ظل  تضارب القوانین -

ثر سلبا على مناخ االستثمار عامة واالستثمار الزراعي بصفة خاصة، الحاكمة لها، مما أ

واتجاه المستثمرین عربا كانوا أم أجانب لالستثمار في قطاعات أخرى خاصة تلك المتعلقة 

.بالصناعات االستخراجیة

تهمیش البحث العلمي الزراعي، وعدم إدخال التقانة الحدیثة في القطاع أثر سلبا على -

وساهم في تدني اإلنتاج واإلنتاجیة، مما نتج عنه تراجع في مستویات األمن مردودیته، 

.الغذائي العربي
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بناًءا على النتائج المتوصل لها في البحث، خلص الباحث إلى جملة من :مقترحات

:المقترحات كالتالي

یجب على الدول العربیة وضع القطاع الزراعي ضمن استراتیجیات التنمیة العمالقة كما -

هو الشأن لقطاعي السلع األولیة والخدمات، وتدعیمه بكل الوسائل المادیة والبشریة 

والمحافظة على الموارد الطبیعیة والتي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمیة االقتصادیة عن 

بحث والتطویر في المجال الزراعي، واالستخدام األمثل للتقنیة عنصر الإدخالطریق 

.الحدیثة

دقیقة إستراتیجیةأسس سلیمة ووضع سیاسات زراعیة إتباعیجب على الدول العربیة -

ومحددة وذات أهداف واقعیة وعقالنیة ولها خلفیات إستراتیجیة یترتب عنها تحسین أمنها 

.الصادرات خارج اإلطار النفطيالغذائي والمساهمة في ترقیة وتطویر

إطالق مزید من برامج التنمیة الریفیة بامتیازات عالیة للحد من ظاهرة الهجرة الریفیة -

بهدف إعادة إعمار الریف العربي وبعث روح زراعة األرض من جدید، هذا ما یؤدي إلى 

.إعطاء مكانة مناسبة للقطاع الزراعي ضمن باقي القطاعات االقتصادیة

، خاصة إیجاد توازن بین تنمیة اإلنتاج وخدمات التسویق من أجل تقلیل الفاقد من اإلنتاج-

.وأننا الحظنا أثناء دراستنا هذه أن جزء كبیر من اإلنتاج العربي یتعرض للهدر واإلتالف

مع بذل مجهودات ، یجب أن توازن الدول العربیة بین السیاسات الزراعیة المحلیة والقطریة-

.سبیل تحقیق انسیاب آمن وسلس لعناصر اإلنتاج والمنتجات الزراعیة فیما بینهاأكثر في

إذا كانت الدول العربیة ترغب في تطویر قطاعها الزراعي ورفع كفاءته لیواكب متطلبات -

العولمة والتكنولوجیا الحدیثة، وجب علیها االلتزام بتنفیذ بنود مبادرة المنظمة العربیة للتنمیة 

والمتعلقة أساسا بالبرنامج الطارئ لألمن الغذائي باإلضافة إلى دعم خطة المنظمة الزراعیة،

لتحقیق تنمیة زراعیة مستدیمة، فضال عن االلتزام بتنفیذ جدول أعمال الزراعة من أجل 

.2008التنمیة، والذي أطلقه البنك الدولي سنة 
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عربیة للسحب من في ظل انخفاض األسعار العالمیة للنفط ولجوء بعض الدول ال-

احتیاطاتها للوفاء بالتزاماتها تجاه العالم الخارجي والتي من بینها سداد فاتورة الواردات 

الغذائیة، وجب على هذه الدول البحث عن سیاسات بدیلة للریع النفطي وعلى رأسها إیالء 

.االهتمام الالزم للقطاع الزراعي بهدف تحقیق اكتفائها الذاتي

لخاص في االستثمارات الزراعیة وتثمین دوره، مع تهیئة األرضیة المناسبة إشراك القطاع ا-

لمناخ االستثمار العربي، وتوحید القوانین الحاكمة لبیئة االستثمار في الوطن العربي، بهدف 

.تنشیط االستثمارات البینیة العربیة

، والتي أطلقت ضرورة اإلسراع في تفعیل مبادرة السودان لتحسین األمن الغذائي العربي-

.قبل قرابة سنتین وظلت حبیسة الصحف والجرائد والمجالت غیر األكادیمیة

ینبغي للحكومات أن تولي اهتماما وثیقا ألنظمة اإلنذار المبكر الخاصة باألمن الغذائي -

بغیة الحد من آثار الجفاف والظواهر المناخیة األخرى على األمن الغذائي باألخص للسكان 

.المتضررین

ینبغي أن تهدف استثمارات القطاع العام إلى مساعدة المزارعین للزیادة و الرفع من -

وكذلك تحسین إدارة المیاه ونظم الري، فضال عن المساعدة لزراعة .المساحات المزروعة

أصناف لألغذیة األساسیة المقاومة للجفاف، و یجب أن تأخذ دورا محوریا لتأمین إنتاج 

.القاحلةاألغذیة في المناطق

:آفاق البحث

یمكن في الدراسات والبحوث المستقبلیة التطرق مثال للعالقة السببیة التي تنطلق من -

االنفتاح التجاري نحو األمن الغذائي، وٕادراج المتغیرات التي تفرض قیودا مناخیة محددة 

والخصائص اإلقلیمیة والقطریة، فضال عن إدراج )مثل الخصائص المتعلقة بالطقس(

.ضافیة التي تجتذب بیئة السیاسات المحلیةمجموعة من المتغیرات اإل
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كما یمكن إدراج بعض المؤشرات الخاصة بالعولمة والتجارة الخارجیة مثل التدابیر -

وقد بینت بعض الدراسات أن االنفتاح ،بشكل عام على األمن الغذائيتؤثرالحمائیة التي قد 

یشكل االنفتاح على التجارة ولذلك ینبغي أن .لألمن الغذائيااالقتصادي قد یكون مفید

الدولیة عنصرا أساسیا من عناصر مزیج السیاسات لتعزیز األمن الغذائي، كما أن تحریر 

التجارة بمعنى التخفیض التدریجي في مستویات الحمایة والقضاء على السیاسات التي تشوه 

مكمل لسیاسات وینبغي النظر إلیه على أنه .التجارة یمكن أن تكون أداة فعالة لهذا الغرض

التنمیة المحلیة الرامیة إلى الحد من انخفاض األمن الغذائي، على سبیل المثال، االستثمارات 

في القطاع الزراعي المحلي، فضال عن السیاسات التكمیلیة لضمان استفادة المزارعین من 

:التالیةوبناًءا على ما سبق یمكن طرح التساؤالت .تحریر التجارة و حمایة الفئات الضعیفة

ما هي البدائل الناجعة التي یمكن أن تستغلها الدول العربیة لتحسین أمنها الغذائي في -1

ظل النزاعات البینیة واإلقلیمیة والدولیة؟

البرنامج كل من هل یمكن للدول العربیة أن تصل لمرحلة االكتفاء الذاتي في ظل -2

العربیة األحادیة والمشتركة؟والسیاسات الزراعیةالطارئ لألمن الغذائي العربي 

السبل التي یمكن أن تسلكها الدول العربیة لخلق إرادة سیاسیة عربیة قویة، تغلب ما هي -3

فیها المصلحة العامة على الخاصة، بهدف بناء نموذج اقتصادي عربي زراعي مشترك 

لتحقیق األمن الغذائي العربي والتخفیف من حدة التبعیة للخارج؟
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