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Abstract:

The problem of food deficit in the Arab world is linked to the fragmentation of the Arab world and the
lack of integrated strategic development planning at the national level, especially in the agricultural field. While
the regional and international economic bloc has become a tool for economic and social development, and even
economic and political unity, the Arab countries have not yet managed to escape from controlling the Qatari
character of their economic development plans, which has prevented the Arab world from exploitation. Full of
available natural, human and financial resources, which has resulted in poor production efficiency and increased
food gap in most Arab countries.
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:ـصملخ
حبالة التجزئة اليت يعيشها العامل العريب وانعدام التخطيط اإلستراتيجي اإلمنائي ترتبط مشكلة العجز الغذائي يف الوطن العريب  ارتباط كبري

اإلقليمي والدويل أداة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية فبينما أصبح التكتل االقتصادي . التكاملي على املستوى القومي خاصة يف امليدان الزراعي
أن تفلت من حتكم -رغم ما متتلكه من مقومات التكامل والوحدة االقتصادية-بل والوحدة االقتصادية والسياسية، مل تستطع الدول العربية حىت اآلن 

العريب من االستغالل الكامل ملا هو متاح من موارد طبيعية وبشرية ومالية وأدى الطابع القطري على خططها االقتصادية اإلمنائية، وهو ما منع الوطن
.ازدياد الفجوة الغذائية يف معظم الدول العربيةإىلضعف الكفاءة اإلنتاجية هلذه املوارد وإىل

زراعية ، تكامل زراعيتاستراتيجيامن غذائي ، استثمار زراعي ، أ:مفتاحيةكلمات 

___________________________________________________

:مقدمة 

يعيش العامل العريب حالة عجز غذائي تزداد حدة يوما بعد يوم، فحجم اإلنتاج من املواد الغذائية ال يكفي لتغطية استهالكها، وهو ما 

ذه البلدان حيث يعمل على إضعاف أرصدا من االسترياد لتغطية العجز، وهذا بدوره يشكل خطر كبريا على اقتصاديات هإىليستدعي اللجوء 

.العملة الصعبة ويعزز مديونيتها ومن ثَم تبعيتها االقتصادية والسياسية وحىت الثقافية

تلبية بعض احلاجيات األساسية للمستهلكني من شأنه أن ينمي لدى املواطن العريب منطا استهالكيا أجلإن االعتماد على االسترياد من 

.له أكثر والء وثقة يف السلع األجنبية منه يف السلع الوطنية، وهو ما قد ميتد ليصل درجة التبين والدفاع عن الثقافة الغربيةغربيا جيع

العجز الغذائي ليس فقط نتيجة لضعف االقتصاديات العربية، وإمنا قد يكون أيضا سببا رئيسيا لإلبقاء على هذه االقتصاديات أكثر ضعفا، ويعد 

و يتجلى . املوجهة السترياد املواد الغذائية لتغطية العجز تكون غالبا على حسب تلك املخصصة القتناء املواد التجهيزية الضرورية ملواصلة النموفاملوارد

ستهالك من املواد فر من ميزانية األسرة لالوهذا اخللل أساسا على مستوى أسعار املواد الغذائية، فارتفاع هذه األسعار يف اقتصاد يوجه فيه القسط األ

.له انعكاس سليب على التصنيع واإلنتاج وعلى قدرة االقتصاد على املنافسة والنمو -كما هو شأن مجيع الدول العربية-الغذائية 

:الورقة البحثية أمهية-1

اسات القطرية اليت  من خالهلا  التقليل من الفجوة مدى االهتمام من طرف الطبقة السياسية للدول العربية للسيإبرازالورقة البحثية يف أمهيةتكمن –أ 
الغذائية 

الغذائي الذي من خالله يشجع  ويساعد  على التكامل الزراعي األمنوالوسائل  اليت  يستعملها  الدول العربية  لتحقيق  األدواتإبراز–ب 
.العريب  

:مشكلة الورقة البحثية -2
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:ي وحتسني أداء القطاع الزراعي يف ظل التكامل الزراعي العريب وملناقشة اإلشكالية ميكن صياغتها يف السؤال التايلالغذائاألمنومن هنا تربز إشكالية 

الغذائي ؟األمنأي  مدى ميكن للتكامل الزراعي العريب املسامهة يف تقليص الفجوة الغذائية لتحقيق إىل

أهداف الورقة البحثية -3
وهذا من خالل عرض بعض الغذائي من خالل حتفيزه على التكامل الزراعياألمنالدور الذي يقوم به  إبرازإىلة دف هذه الورقة البحثي

اخلصائص الزراعية اليت متيز الدول العربية  وكذلك عرض واقع  للقطاع الزراعي العريب  واالستراتيجيات  املتخذة من طرف الدول العربية 
:يات الورقة البحثية فرض-4
إصداربذلت الدول العربية جهودا كبرية لتحسني واقعها الزراعي وذلك من خالل يئة كافة مستلزمات القطاع  من موارد بشرية ومالية ومادية  و-

.قوانني  مشجعة على االستثمار يف  هذا القطاع 
االهتمام بالقطاع حماولةالطاقة النفطية وهذا من خالل أسعارر  اعتماد سياسة اقتصادية مستدمية مستقرة وخاصة بعد تدهوإىلتسعى الدول العربية -

.األمن الغذائي  حمفز لهالزراعي الذي  جعل  
إلحداثتوجيه االستثمار يف القطاعات املنتجة واملستدمية أجلمن وبالتكامل الزراعي بصفة خاصة والتكامل العريب بصفة عامة التعاوناالهتمام ب-

واإلنتاجواألموالالزراعية اخلصبة األراضي(ة بالتقليل من الفجوة الغذائية واستغالل امليزة التنافسية لكل دولة من الدول العربية مثل التنمية املستدام
حسب كل  منطقة ) الزراعي 

من االحصئيات ومعاجلتها  يعتمد البحث يف حتقيق أهدافه على األسلوب التحليل الوصفي وهذا من خالل االعتماد على جمموعة: منهج البحث-5
التكامل العريب بصفة عامة وبالتكامل الزراعي العريب يف إحداثالغذائي  كمحفز ومدخل  ومسامهاته يف  األمنوحتليلها إلظهار الدور الذي  يقوم به 

.األخرىاملداخل أنوعتأثريظل  ضعف  

:التاليةراواحملإىلومن هنا مت تقسيم  الورقة البحثية : هيكل البحث-6

.الغذائي والتكامل الزراعي األمنمفهوم : ال أو

.اخلصائص الزراعية للوطن العريب: ثانيا 

.واقع القطاع الزراعي يف الدول العربية:ثالثا 

.الغذائي يف الوطن العريب األمنإستراجتية : رابعا

.الغذائي والتكامل الزراعياألمنمفهوم : الًأو

:الغذائي األمنمفهوم -1

االزدياد اإلنتاجي ألغذية يف اقتصاد معني يتم من خالله مالحقة) الطعامية(تقليص الفجوة الغذائيةحماولةبأنه : الغذائي الدائماألمنتعريف -أ

1.املستويات التغذويةراسبا بسبب االرتفاع املتالحق يفأولالزدياد املتالحق الستهالكها إما أفقيا حسب االزدياد السكاين املتالحق، معينة

املخزن السلعي ألغذية معينة أوتقليص الفجوة الغذائية يف اقتصاد معني يف جمال تغطية االزدياد اإلنتاجي، حماولةفيعين :الغذائي الطارئ األمن-ب 

2.طارئةسبابها االستريادية ألأنواعأوللعجز الناجم عن انكماش مصادرها، 

أمة معينة على توفري غذاء مواطنيها بالكم املطلوب، والنوعية املرغوبة، ولكافة أوقدرة شعب معني، : ذائي على أنهالغاألمنوهناك من يعرف 

عرب توفري عائدات كافية من مواردها أوتعيش عليها األمة، إما مصادر حملية، أومواطنيها على امتداد الرقعة اجلغرافية اليت يعيش عليها الشعب، 

3سياسية خارجية، وعلى مدار العامأواد ما حتتاج إليه من مواد غذائية غري قادرة على إنتاجها دون ضغوط اقتصادية، الذاتية، الستري
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الغذائي احلديث ينطوي على حالة نسبية من مقدرة البلد على تأمني الغذاء لسكانه مبواصفات حتدد الكم، النوع، والتوزيع جبميع األمنن مفهوم إ

العمر، واجلنس، واحلالة االجتماعية واالقتصادية، وهذا املفهوم ال يعين بأي حال مقدرة البلد على تأمني كل ما حيتاجه السكان من موارده فئات

4"الغذائي اليت يتمتع ا كل بلد يتعمد على استيفاءه أكرب عدد من الشروط األمنالزراعية الذاتية، ولكن درجة 

مستمرةبصورةباحتياجامللوفاءالالزمتنيوالنوعيةبالكميةاتمعأفرادجلميعالغذاءتوفري" اوالفالدولية والزراعةاألغذيةمنظمةتعريفأما

." 5ةونشطصحيةحياةأجلمن

إنتاجيفوإمكاناامواردهاعلىولةالدباعتمادالذايتاالكتفاءبتحقيقيرتبطالذيالغذائيلألمنالتقليدياملفهومعنالتعريفهذاوخيتلف

رافقهاومااحلاضرة،االقتصاديةة التحوالتمعانسجاماًأآثرالفاوتعريفحسبالغذائياألمنمفهومجيعلاالختالفوهذا.حملياًالغذائيةاحتياجاا

.الغذائيةالسلعيفالدوليةللتجارةحتريرمن

:مستويني لألمن الغذائي مطلق ونسيبميكن التمييز بنينستنتج مما سبق انه 

.يفوق الطلب احملليأوالغذائي املطلق يعين إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة مبا يعادل األمن* 

.جزئياًأوجمموعة من الدول على توفري السلع واملواد الغذائية كلياً أوالغذائي النسيب يعين قدرة دولة ما األمن** 

: حندد مفهوم بعض املصطلحات منها أنالإوال يسعنا هنا 

خالل عمليات إنتاج وتصنيع وختزين -حسب منظمة الصحة العاملية  يعين كل الظروف واملعايري الضرورية الالزمة : مفهوم اآلمان الغذائي –2

فأمان الغذاء متعلق بكل املراحل من مرحلة . نساينلضمان أن يكون الغذاء آمنا وموثوقا به وصحيا ومالئما لالستهالك اإل-الغذاءإعدادوتوزيع و

.اإلنتاج الزراعي وحىت حلظة االستهالك من طرف املستهلك األخري

يعين القدرة على حتقيق االعتماد الكامل على النفس وعلى املوارد واإلمكانات الذاتية يف إنتاج كل احتياجات : االكتفاء الذايت الغذائي -3

.ة حمليااتمع الغذائي

الغذائي، والثانية سياسة التنمية التكاملية األمنتستند هذه اإلستراتيجية على سياستني إحدامها سياسة :إستراتيجية التكامل الغذائي-4

ة عن طريق بناء خمزون غذائي على تأمني الغذاء واحلد من التبعية الغذائية بتقليص الفجوة الغذائيإىلالغذائي فإا تستند األمنفأما سياسة .املستدامة

توجيه مسرية التنمية الغذائية حنو املزايا إىلوأما سياسة التنمية التكاملية املستدامة فإا تستند . املدى القصري، وتنمية اإلنتاج الغذائي على املدى البعيد

توطن مشروعات التنمية الغذائية يف أنسب املواقع املختارة هلا، لضمان الثروة احليوانية، حبيث يتم إعادة النظر يفنواعالنسبية للمحاصيل الغذائية وأل

.إجياد السلعة الغذائية املناسبة يف املكان املناسب 

حتقيق التقارب االقتصادي الزراعي بني بلدين إىل، من خالل جمموعة من التشريعات والتدابري التنظيمية، دف تدرجيياًعملية: التكامل الزراعي–5

االندماج أوالتكامل عمليةكما تسعى. ممتداًواحداًأكثر، واندماج الفضاءات االقتصادية املستقلة لكل منها لتشكل يف األخري فضاًءأو

،حىت تصبح امتدادات لبعضها بعضاً) واخلدمات والتبادل املنتجاتسواق أ( ألسواق داخل فضاء اقتصادي موحددمج مجيع اإىلالزراعي االقتصادي

إلغاء كل أشكال التمييز بني الوحدات اإلنتاجية املنتمية هلذا الفضاء بغض أي. د للسلع والعمالة ورأس املالضمان تنقل حر ومن دون قيوأجلمن 

6.موطنها الضرييب، وتوحيد السياسات االقتصادية الزراعية  املتبعة أوالنظر عن جنسيتها 

.اخلصائص الزراعية للوطن العريب: ثانيا 
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:املقومات  الزراعية -1

يوانية و موارد الثروة املائية موارد الثروة احليعية من موارد الثروة الزراعية واملقصود ا املوقع وما تتضمن املوارد الطب: أ ـ املوارد الطبيعية

.صادية واملسامهة يف ارتكاز العملية التكامليةمن عناصر التنمية االقتأساسياًاليت تشكل مبجموعها عنصراً, موارد الثروة املعدنية و

:املوقع اجلغرايف -2

اخلليج العريب شرقاً، ومن إىليعترب موقع الوطن العريب جغرافياً من أهم مناطق العامل إستراتيجية، من احمليط األطلسي غرباً حيث يقع املغرب العريب 

من % 10.2متثل حوايل كيلومتر مربع و 13،487،814، وتبلغ مساحته حوايل االًسط مشاملتواألبيضوالبحر حبر العرب جنوباً حىت تركيا 

حيث ميتاز مناخ .كيلومتر22.828يف أفريقيا، وتبلغ السواحل العربية حوايل % 78يقع يف آسيا، و% 22، ومن هذه املساحة مساحة العامل

وميتد الوطن العريب من مضيق جبل طارق ، بسبب العوامل املؤثرة فيهعتدل أيضاًفبعضه جاف وبعضه رطب وم, الوطن العريب بالتنوع حسب املكان

.أقصى امتداد له يف آسياإىلاحمليط اهلندي جنوباًإىلومن جبال زاغروس وطوروس مشاالً ،يف أقصى امتداد له يف إفريقيار السنغال جنوباًإىلمشاالً

7:  املناطق التالية إىلوميكن تقسيمها 

).ليبيا وتونس و اجلزائر واملغرب األقصى وموريتانيا(من الدول اخلمسة تتكون :منطقة املغرب العريب –أ 

).مصر والسودان (تشمل الدولتني :منطقة وادي النيل-ب 

).الصومال وجيبويت وجزر القمر(تضم الدولتني :منطقة القرن اإلفريقي-ج 

.اخلليجي الستة واليمنالتعاونجندها تتكون من دول جملس :ةمنطقة شبه اجلزيرة العربي-د 

).األردن وسوريا ولبنان وفلسطني والعراق( تشمل الدول اخلمس :منطقة اهلالل اخلصيب -هـ 

أوللسياحة أواألفراد للعمل ية يف أمور مثل التبادل التجاري وانتقالالتعاونمن خالل املوقع اجلغرايف يظهر أثر التالصق اجلغرايف يف تيسري التفاعالت 

.األمينالتعاونطلب العلم وكذلك بعض مظاهر 

:تشكل الدول العربية وحدة واحدة بأجزاء متكاملة هلا خصائصها اجلغرافية اليت متيزها عن باقي البلدان األخرى حبيث كما 

.ني صناعينيحبرا،بتوسطها القارات الثالثة وبني عاملأومتثل حلقة اتصال جتاري برا - أ

.تنوع بنيتها اجليولوجية اليت انعكست يف تنوع املوارد الطبيعية -ب

.غنية بالثروات الطبيعية وخاصة البترول والغاز الطبيعي-ج

.كثرية كاللؤلؤ واملرجانأخرىمتلك ساحل ذو ثروة مائية ومسكية ،كما تتوفر على خريات حبرية -د

:الثروة الزراعية –3

ن العريب موارد زراعية من أراضي ومياه وبيئات زراعية متنوعة وعمالة زراعية تؤهله لتحقيق ضة زراعية شاملة قادرة على توفري متتلك الوط

ل االحتياجات الغذائية من السلع الغذائية األساسية للمواطن العريب ، حيث تنتشر األراضي الزراعية يف الوطن العريب حول األار الداخلية الكربى مث

وذلك لتوافر املناخ املناسب واملياه الغزيرة يف املناطق املذكورة، خبالف املناطق .النيل والفرات ودجلة، ويف املناطق الساحلية املتوسطية واألطلسية

: ملستغلة  ينب نسبة املساحة الزراعية ا01اليت ال متتلك تلك املزايا املناسبة للزراعة ؛ واجلدول التايل رقم يةاووالصحرالداخلية 
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)2013–2010.(يف الدول العربيةالكليةالزراعية األراضيمساحة ) : 01( اجلدول رقم 

2010201120122013السنة
68.48675.28677.49078.311)هكتارألف(املساحة 

2014ر صندوق النقد العريب الباحثني بناءا على تقريإعدادمن :املصدر

كما حيض الوطن العريب بتنوع واسع يف احملاصيل الزراعية من احلبوب واخلضر والفواكه واألعالف والسكر والزيوت على مدار املواسم الزراعية 

وكذلك تربية وإنتاج األنعام واألغنام والدواجن واألمساك

:الثروة املائية -4

تتدفقواليتسطحيةمياه) % 81.2 (  وجوفية،مياه) % 14.1 (منهامكعب،مترمليار)257.5( حنو العربيةولبالداملياهمواردمجلةتبلغ

مكعبمتر)790(حنواملتاحةاملياهإمجايلمنالعريبالفردنصيبمتوسطويقدر.العريبالوطنخارجمصادرمن) % 69.9( إىلتصلبنسبة

.سنوياًمكعبمتر1000 بنحوعاملياًاحملددئياملاالفقرخطعنيقلوهو

العربية حيث الدولخارجمنهياملواردهذهوثلثيمياه  جوفية % 14مياه سطحية و%81تعترب مياه تقليدية منها % 95غلب املوارد املائية أ

، ويبلغ لسودان والعراق واملغرب واجلزائراملروية يف مصر وامليون هكتار ، وتتركز الزراعة15من املياه سنويا لري 3مليار  م 178يستخدم حوايل 

وعلى الرغم من ان 2013إحصائياتمن املساحة املروية يف الدول العربية وهذا حسب % 8.5جمموع املساحة املروية يف هذه البلدان حوايل  

الزراعياإلنتاجمن قيمة % 60تساهم حبوايل أاإالزروعة  فقط من مجلة املساحة امل% 22الساحة املروية يف الدول العربية تشكل حوايل 

.واقع القطاع الزراعي يف الدول العربية: ثالثا 

.بعض مؤشرات القطاع الزراعي -1

.املؤشرات القطاع الزراعي يف الدول العربية) :02( اجلدول رقم 

20102011201220132014املؤشر                    السنة                                                                                                   

6.25.64.95.25.3%مسامهة الزراعة يف الناتج احمللي    

لعاملة نسبة العمالة يف القطاع الزراعي من القوى ا
%ة   مجالياإل

22.922.221.820.6---

---0.270.240.230.25%الكفاءة االقتصادية الزراعية   

نصيب الفرد من الناتج الزراعي 

)دوالر( 
363378372394399

2014الباحثني بناءا على تقرير صندوق النقد العريب إعدادمن :املصدر

رغم املوارد الزراعية املتوفرة يف الوطن العريب لكنها غري كافية لسد احلاجات الضرورية لسكانه ) 02(نستنتج من اجلدول السابق رقم

حيث من  خالله يتم التقليل من الفجوة الغذائية  وهذا ما يتضح من املؤشرات  املتدنية امثالًويرجع ذلك لعدم استغالل تلك املوارد استغالالً

.سامهة الناتج الزراعي يف الناتج احملليمل) 2014–2010(للسنوات 
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ال ان الريف بصفة عامة يعاين من ضعف االهتمام  والرعاية إية من االهتمام الزراعة الريفية اليت  جتنيها الدول العربمهيةبالرغم من األ

واالجتماعية والتعليمةة الصحية مثل البىن التحية والرعايساسية إىل اخلدمات األخطط وبرامج التنمية يف الدول العربية، كما انه يفتقر إطارالرمسية يف 

. الزراعي والنقل والتخزين والتربيد والتعبئة اإلرشادضعف خدمات إىلباإلضافة

، تشمل فئة الفقراء يف تلك املنطقمن الفقراء يف الدول العربية باملناطق الريفية  حيث% 75انه يعيش حوايل  اإلحصائياتحيث تشري 

.زارعني ذوي احليازات  الصغرية  والذين يعانون من البطالة املقنعة امل

:النباتيةالغذائيةالسلعإنتاجضاعأو-2

اهلطولوتذبذبشحمنتعاين)مطرية ( بعليةزراعاتعنعبارةالعريبالوطنيفباحلبوباملزروعةاملساحاتمناألكرباجلزءإن

إنتاجيةنتيجتهاتكوناجتمعتإنعواملوهذهاحلاالت،هذهمثليفاملطبقةالتقنيةاحلزمضعفأوغيابإىلاإلضافةباألخريةالسنواتيفاملطري

.احلبوبإنتاجيظهر يف كمية ونسبة  وهذا ما.متدنية

)مليون طن(النباتية   الغذائيةالسلعإنتاجضاعأو) : 03( اجلدول رقم 

النوع       السنة          
للفترةاإلنتاجمتوسط 

)2002-2011(
2013اإلنتاج2012اإلنتاج

25.226.227.5القمح

5.85.46.6الشعري

7.58.98.8الذرة الشامية

6.56.66.7األرز

7.75.75.9أخرى

52.752.855.5احلبوبإمجايل

2013 ،33الدالعربية،الزراعيةلإلحصاءاتيالسنوالكتابالزراعية،للتنميةالعربيةاملنظمة:املصدر
النباتية   الغذائيةالسلعنسبة  إنتاج)  :04( اجلدول رقم 

النوع
النسبة      

أخرىاألرزالذرة الشاميةالشعريالقمح

للفترة

)2002-2011(
47.8211.0014.23

12.3314.61

201249.6210.2216.8512.510.79

201349.5511.8915.8512.0710.63

03الباحثني بناءا على معطيات اجلدول رقم إعدادمن :املصدر
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يفالغذاءمبحاصيلاملزروعةاملساحةمن% 65.6  حنو شغلتاحلبوبحماصيلإن04و 03نستنتج من اجلدولني السابقني رقم 

50  تقارببنسبةاحلبوبجمموعةيفاإلنتاجالقمححيث يتصدر.طنمليون55.5حنو  إنتاجهاإمجايلبلغو،م2013 عاميفالعربيةالدول

إىلواألرزالقمححمصويلإنتاجيفالزيادةوترجعالتوايلعلى% 11.9 و،% 12 و  ،% 15.8بنسبة الشعريوواألرزالشاميةالذرةمث%

.إنتاجهمازيادةيفوالشعريالشاميةالذرةحمصويليفاإلنتاجيةوسامهت ارتفاعاحملصولني،ذيناملزروعةاملساحاتيفوالتوسعاإلنتاجيةارتفاع

البينية العربيةالتجارة الزراعيةواقع-3

دول العربية يف السلع الزراعية حيث تتباين الدول ة للمجاليعشر التجارة اإلزاوتتجال إذالزراعية نسبة ضئيلة املنتجاتمتثل التجارة العربية البينية يف 

عدد من االعتبارات املرتبطة مبدى توفر إىلالتجارة الكلية ويرجع ذلك  إمجايلالنسبية للتجارة البينية الزراعية من مهيةالعربية فيما بينها بالنسبة لأل

ة احملددة حلركة التجارة واالتفاقات املوقعة بني الدول لتنظيم حركة جتارة وجود عجز فيها،  وكذلك للسياسات التسويقيأوفائض من السلع للتصدير 

.السلع الزراعية فيما بينها 

العربيةالبينية الزراعية التجارة)  :05( اجلدول رقم 

السنوات             
البيان

2011201220132014

8.611.4813.5516.32)مليار دوالر( البينية الزراعية الصادرات

18.0120.6324.624.93)مليار دوالر( العربية الصادرات الزراعية إمجايل

الصادرات الزراعية إمجايلالصادرات البينية الزراعية من نسبة
%العربية 

47.7555.6455.0836.61

6.89.6612.2613.80)مليار دوالر( البينية العربيةالواردات

84.2992.9093.1390.86)مليار دوالر( لواردات الزراعية العربية اإمجايل

العربية  الواردات الزراعية إمجايلنسبة الواردات البينية الزراعية من
%

8.0610.3913.1615.18

15.3821.1425.8130.12التجارة البينية الزراعية العربيةإمجايل

التجارة الزراعية إمجايللعربية من نسبة التجارة البينية الزراعية ا
%العربية  

15.0319.4421.9226.01

2014املوحد ،العريباالقتصاديالتقريرالباحثني بناء عن إعدادمن :املصدر 
البينية العربية زيادة يف سنة الغذائي وقد شهدت قيمة التجارة الزراعية األمنللتجارة الزراعية العربية البينية دورا هاما يف  حتقيق أنكما 

05مليار دوالر وذلك من خالل اجلدول 25.81حوايل  2013كانت يف سنة مليار دوالر بعد ما30.12إىللتصل % 16.7بنسبة 2014

يف سنة %  36.6نسبة إىل2011يف سنة %  48اخنفاض يف الصادرات البينية الزراعية  تقريبا من نسبة 05نستنتج  من اجلدول رقم  

زيادة يف نسبة الواردات لكن  إىلالزراعة العربية  وراجع ذك إمجايليف املقابل نالحظ زيادة نسبية يف التجارة البينية الزراعية من  أنناإال2014

يدل  نقص التبادل الزراعي العريب البيين وراجع اة العربية مممجاليمستوى الزراعة البينية مازالت ضعيفة جدا مقارنتها بالزراعة اإلأنإالرغم  ذلك  

.من بينها عدم االستقرار يف بعض الدول العربية منها اليمن وسوريا وليبيا أسبابذلك لعدة 

:الفجوة يف التجارة البينية العربيةواقع –4
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يف % 0.52قيمة الفجوة الغذائية العربية بنسبة ضئيلة بلغت  رغم اخنفاضتدىن حجم التجارة البينية العربيةإىلتشري النتائج واإلحصاءات 

عدم إىلوهذا يؤشر %  7.3الذي بلغ ) 2014-2005(ويعترب ذلك مؤشر اجيايب مقابل متوسط ارتفاع قيمة الفجوة الغذائية للفترة 2014عام 

األمنمستوى عال من االكتفاء وحتقيق إىللدول العربية وصوال الاومتنيف أمرتقليص الفجوة وهو إىلجناعة  خطط التنمية العربية اليت دف 

.األمثلوخطط التكامل العريب ومت استثمار املوارد الزراعية ، املالية والبشرية  بالشكل ةالزراعيالغذائي العريب يف حال طبقت  السياسات 

.الغذائي يف الوطن العريب األمنإستراجتية : رابعا

يضغط على ميزانيات ثقيالًالوطن العريب يعاين من عجز غذائي يزداد حدة  وهذا يشكل عبئاًأنائج واإلحصائيات السابقة نالحظ من خالل النت

ال تستطيع موارد تلك الدول توفريها ضمن بنية أرقاماتشكل العاليةعائق مينع التطوير والتنمية  وخاصة يف الدول ذات الكثافة السكانيةإىلالدول 

عملية التنمية وتلبية حاجيات  التوسع السكاين ، ويؤدي كل ذلك احلالية وهذا لزيادة نسبة الفقر والبطالة، مع عجز اخلدمات عن تسيريااقتصاديا

.اجتماعية واقتصادية عميقةتاضطراباإىل

للتقليل من  الفجوة الغذائية  وحتقيق قدر ةاملسامهبية البينية يف  نظرا للعالقة املتالزمة بني  تطور القطاع الزراعي العريب بشكل عام  وجتارة الزراعة العر

يؤمن للمواطن العريب االكتفاء الذايت ونوع من االستقرار يف التنمية الشاملة وعلى              األمنمن   تبين جمموعة إىلالبعيد وهذا حيتاج األمدالغذائي  الذي  

:فيما يلي إجيازهافجوة الغذائية وميكن التقليل من  الاألقلعلى أومن االستراتيجيات لسد 

حتديد سلع الفجوة العربية من السلع اليت تنتج بالوطن العريب ولكن اإلنتاج العريب ال يكفى حاجة االستهالك العريب وبالتايل يتم استرياد سلع -1

.الفجوة العربية من اخلارج

خارج الدول العربية، وىف نفس الوقت حتديد حجم العجز يف الدول العربية إىلوتصدر حتديد حجم السلع اليت ا فائض يف بعض الدول العربية-2

.من نفس السلع وتستورد من خارج الوطن العريب

ع حتديد سلع الفجوة العربية من السلع اليت تنتج بالوطن العريب ولكن اإلنتاج العريب ال يكفى حاجة االستهالك العريب وبالتايل يتم استرياد سل-3

.الفجوة العربية من اخلارج

.التشريعيةأوالتسويقية أواملؤسسية أوالتجارية أوحتديد معوقات تنمية التجارة العربية البينية سواء املعوقات الفنية -4

ات التجارية للدول العربية ودراسة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية يتطلب األمر دراسة البيانات التفصيلية للتجارة العربية البينية ودراسة السياس-5

.إجراءات دخول السلع واخلدمات املساعدة للتجارة اخلارجية العربية

وحتديد هذه الغاية ينطلق من ،مية الزراعية املستدمية غاية هلاالغذائي يف الوطن العريب البد أن تتخذ من التناألمنأي إستراتيجية تنموية لتحقيق -6

.الغذائي العريب والرغبة يف إجياد حل جذري ودائم هلااألمنامنة وراء مشكلة الكسبابمعرفة األ

ةاالرتفاع املتزايد لعدد السكان، وحمدودية املوارد الطبيعية الزراعية وسوء استخدامها، وضعف اإلنتاجية الزراعية، كلها عوامل زادت من مشكل-7

بعية االقتصادية للبلدان العربية، وهو ما جعل اخليار اإلستراتيجي للخروج من املأزق يستوجب حتقيق من الفجوة الغذائية والتالغذاء يف الوطن العريب و

247تضاعف عدد سكان الوطن العريب يف فترة تقل عن ربع قرن، فقد ارتفع عدد السكان من إىلإذ تشري اإلحصائيات ،تنمية زراعية مستدمية

مليون نسمة ومن املتوقع أن يتضاعف العدد مرة 387بلغ  تقريبا 2014ويف سنة 2008عام مليونا 334.5ليصل 1995مليون نسمة عام 

8.م 2030مليون نسمة حبلول عام 480إىلأخرى ليصل 

ة القطاع من جهة أخرى فإن ضعف املستوى التقين للعمالة الزراعية وعدم التحكم يف التكنولوجيا الزراعية، يعد من العوامل اليت حدت من فعالي-8

9.الزراعي يف مواجهة العجز الغذائي يف الوطن العريب
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يف ضوء ما سبق ميكن القول إن االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية واملالية لزيادة اإلنتاجية يف الزراعة ميثل املدخل األساسي لتطوير -9

ويتطلب حتقيق ذلك تعزيز القدرة العربية عن طريق التكامل والتنسيق بني السياسات ،ق وضع أفضل لألمن الغذائي العريبالقطاع الزراعي العريب وحتقي

والتنسيق بني مؤسسات البحوث الزراعية وتوظيفها لصاحل التنمية الزراعية التعاونالتنموية يف البلدان العربية خاصة يف امليدان الزراعي، وعرب تعزيز 

.العربية

تعزيز جهود حتديث الزراعة العربية وتنمية قدرا اإلنتاجية "الغذائي يف الوطن العريب ميكن إمجاهلا يف األمنيجية من هنا فإن غاية إسترات-10

والتنافسية، وتنمية وصيانة املوارد الطبيعية واحملافظة على البيئة مبا يكفل حتقيق أهداف اجليل احلايل واألجيال القادمة يف إطار متكامل حيقق مصاحل مجيع 

10. ، وهذا ما ميكن التعبري عنه بتحقيق التنمية الزراعية املستدمية"ألقطار العربيةا

:اخلامتــة والتوصيات

الغذائي يف الوطن العريب، وأنّ حتقيق هذا املطلب يستدعي األمننستنج مما سبق عرضه أن التنمية الزراعية املستدمية تعد مطلبا أساسيا لتحقيق -

ادي الزراعي العريب، وخلق مناخ حمفز لالستثمار الزراعي، والتمكن من االستحواذ على التكنولوجيا الزراعية والتحكم يف حتقيق التكامل االقتص

.العوامل احملددة للتبادل التجاري وما ينجر عنه من تنمية للصادرات الزراعية العربية

زيادة اإلنتاج كما وكيفا ليتماشى مع طبيعة حجم (التنمية الزراعية من أهداف ي رأينا أن فعالية هذه الوسائل يف حتقيق ما تصبو إليهوفي

االستهالك، حتسني املستوى املعيشي للسكان خاصة على مستوى الريف، استدامة اإلنتاج الزراعي املرشد بيئيا، زيادة العائد من الصادرات 

حتقيق التنمية الزراعية إىلملتطلبات اليت نعتربها عناصر أساسية إلجناح اجلهود الساعية حد كبري مبدى توافر بعض املبادئ واإىلترتبط ...) الزراعية

:الغذائي يف الوطن العريب ولعل أهم هذه املتطلباتاألمناملستدمية و

:اإلدارة احملكمة* 

, الفعالية يف التخطيط :خذ بعني االعتبار املبادئ التاليةأي اإلدارة احملكمة لعملية التنمية الزراعية على املستويني القومي والقطري وذلك عن طريق األ

.العمل اجلماعي، العدالة ,الفعالية يف التنفـيذ 

:تعزيز التكامل والتكتل االقتصادي العريب** 

إن تنشيط العمل . تركةعن طريق التنسيق بني السياسات االقتصادية وتنشيط العمل العريب املشترك خاصة يف امليدان الزراعي وخلق سوق عربية مش

: العريب املشترك يف امليدان الزراعي ميكن أن يتحقق من خالل

إقامة شبكات متطورة لرصد املياه السطحية ,حتديث خارطة موحدة لألراضي الزراعية أووضع وتطوير , وضع وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة 

وضع وتنفيذ وتطور اخلطط والسياسات , جماالت البحث والتطوير التقين الزراعيإقامة مشروعات مشتركة على املستوى القومي يف بعض , واجلوفية

.لتسهيل حركة عوامل اإلنتاج بني األقطار العربية 
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اهلوامش و املراجــع
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