
 كامل                                                                 (2220) ,  232-222(: 3) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 

222 
ISSN 2072-3875 

 المتغيرات االقتصادية العالمية وتأثيرها على األمن الغذائي العربي

 سامره نعمة كامل

 كلية الزراعة / جامعة بابل

 الخالصة : 

تناولنا في هذا البحث عملية تحقيق األمن الغذائي العربي بمفهومه الواسع المتمثل في توفير السلع الغذائية الرئيسة وتمكين    

حصول عليها مع مراعاة نوعية وسالمة الغذاء يظل هدفا استراتيجيا للدول العربية , كما إن التطورات المواطن العربي من ال

العالمية والمتغيرات االقتصادية تشير إلى ضرورة اإلسراع في تحقيق التكامل والتكتل االقتصادي العربي لحل مشكلة الغذاء في 

ذائي العربي من خالل سياسات وبرامج اإلصالح االقتصادي لمواجهة الدول العربية , كذلك أبراز أهم مسارات األمن الغ

 المتغيرات االقتصادية العالمية .     

ABSTRACT :- 

 

   Addressed in this research process is to achieve food security in its broadest sense of the Arab 

in the provision of food commodities and to enable the President of Arab citizens from gaining 

access to them taking into account the quality and food safety remains a strategic objective of the 

Arab nation, and that the global developments and  world economic variables pointing to the 

need to accelerate the integration and economic bloc Arab solve the food problem in the Arab 

States, as well as highlight some of the main routes of the Arab food security through policies 

and programs of economic reform to cope with global economic changes. 

 -المقدمة :

يمر العالم اليوم بخطوات متسارعة على صعيد تحرير التجارة وفتح األسواق وإطالق المنافسة بعد أن أصبحت مفاهيم   

الرأسمالية واقتصاديات السوق هي السائدة في الساحة الدولية في عصر القطب الواحد , فالعالم اليوم يعيش عصر االنفتاح , 

ى جعل العالم سوق واحدة تخضع لمعايير موحدة , فاالقتصاد العالمي ينفتح على نظام العولمة عصر العولمة , الذي يهدف إل

 ليصبح خاضع للتنظيم الدولي في مجاالت التجارة والنقد والخدمات األخرى .

ظل تفرقة في السنوات األخيرة من القرن الماضي ظهرت تكتالت اقتصادية عالمية كثيرة , في حين تعيش الدول العربية في   

سياسية واقتصادية , وأن محاولة الدول العربية إلقامة تكتل اقتصادي اتصفت بالفشل وعدم الجدية وتعاني اقتصادياتها من تبعية 

وأختالالت هيكلية وبنيوية , هذا الوضع أنعكس سلبا على األمن الغذائي العربي رغم الجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال 

الغذاء إال أنها ما تزال عاجزة عن تلبية حاجات مواطنيها من السلع الغذائية عن طريق اإلنتاج المحلي , لذلك زيادة إنتاج 

ازدادت الواردات الزراعية للدول العربية ,كما أن معظم هذه الدول تعاني من عجز في ميزانها التجاري , إضافة إلى أن كل 

تكتالت االقتصادية العالمية , وأن السنوات القادمة ستشهد تطورات كثيرة في الحقائق تشير إلى إن العصر الحالي هو عصر ال

هذا المجال , وأن الدول العربية سوف تعاني من مشكالت كبيرة في مجال تأمين الغذاء للمواطنين أذا لم تضع الحكومات 

لة العجز الغذائي العربي والكثير من العربية هذه المسألة في أولويات سياستها , وأدراك أن األسلوب األمثل لمعالجة مشك

 المشاكل األخرى يكمن في تحقيق التكامل االقتصادي العربي . 

 : أهمية البحث

يستمد البحث أهميته من خالل بيان أهمية دور الزراعة في تحقيق التكامل االقتصادي العربي , والتي يمكن ان تشكل المدخل   

ة للتجارة الحرة العربية والتي يمكن ان تكون بداية الى تأسيس سوق عربية مشتركة إلقامة تكتل اقتصادي عربي وتأسيس منطق

 من اجل تحقيق عملية التنمية االقتصادية .

 -: هدف البحث  

يهدف البحث إلى التعرف على واقع الزراعة العربية وسبل تطويرها وكيفية تحقيق األمن الغذائي العربي في ظل التحديات   

 المية الحالية , وبيان برامج اإلصالح الزراعي للدول العربية وانعكاساتها على الزراعة واألمن الغذائي العربي . االقتصادية الع

 -: أسلوب البحث

يستند البحث إلى منهج التحليل الوصفي من خالل وصف المشكلة االقتصادية , إذ تم جمع المعلومات المتعلقة بها عن طريق   

 لمية والدوريات واإلحصاءات الزراعية  . وسوف نتطرق إلى الموضوع من خالل المحاور اآلتية :الرجوع إلى المراجع الع
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 المحور األول : الموارد الزراعية العربية . 

 المحور الثاني : واقع األمن الغذائي العربي . 

 بي .المحور الثالث : المتغيرات االقتصادية العالمية وانعكاساتها على الواقع الزراعي العر 

 المحور الرابع : سياسات تعزيز األمن الغذائي العربي .         

 -:  المحور األول : الموارد الزراعية العربية 

 :الموارد األرضية  -1

مليون هكتار ,  102مليون هكتار , أما المساحة القابلة للزراعة تبلغ حوالي  1.20.1تبلغ مساحة الوطن العربي الكلية حوالي   

مليون هكتار فقط موزعة إلى  02.1% من المساحة الجغرافية , وتبلغ المساحة المزروعة منها حوالي 1..1 تشكل حوالي

مليون هكتار وأراضي مزروعة بالمحاصيل المستديمة تبلغ  10.2محاصيل موسمية تزرع ريا وأراضي متروكة تبلغ حوالي 

لوطن العربي إلى انتشار الملوحة والتعرية والتصحر , أدى مليون هكتار ونتيجة لتعرض األراضي الزراعية في ا 0.00حوالي 

,  أما   2220هكتار في  2.20هكتار في بداية السبعينات إلى  2.33هذا إلى انخفاض نصيب الفرد من األراضي المزروعة من 

للوطن العربي مليون هكتار , وتشكل نسبة مرتفعة من المساحة الجغرافية  02.3.بنسبة ألراضي المراعي فتبلغ حوالي 

% , إال إن قلة اإلمطار وانتشار ظاهرة الرعي الجائر أدى إلى ضعف إنتاجية وحدة المساحة , وقد مساحة الغابات  32.0حوالي

 ( .2222مليون هكتار )المنظمة العربية للتنمية الزراعية , 022بحدود 

 :الموارد المائية  -2

 ر متنوعة منها : تتكون الموارد المائية في الوطن العربي من مصاد  

 مليار متر مكعب في السنة .   0..22المياه السطحية : تقدر المياه السطحية حوالي  - أ

 مليار متر مكعب . 30المياه الجوفية : ويقدر المتاح لالستغالل من المياه الجوفية حوالي  - ب

ب في السنة يتركز القسم األكبر مليار متر مكع 2222.0األمطار : تقدر كمية األمطار السنوية في الوطن العربي حوالي  - ت

% من أراضي الوطن العربي تقل فيها كمية 00مليار متر مكعب( , أن حوالي  1222منها في السودان ) أكثر من 

% من األراضي الزراعية تعتمد على اإلمطار وهذا يجعل تأثير هطول اإلمطار 22ملم سنويا وأن  1222األمطار عن 

باإلضافة إلى ذلك إن الموارد السطحية في الوطن العربي في غالبيتها مشتركة بين دولتين  كبيرا على اإلنتاج الزراعي ,

او أكثر بعضها يقع خارج الوطن العربي , ونتيجة الستحواذ دول المنبع غير العربية ) كتركيا مثال ( على كميات كبيرة 

متر مكعب في السنوات األخيرة )  1222 من المياه , فقد أدى ذلك الى تناقص نصيب الفرد منها حيث بلغ أقل من

 ( .   2222المنظمة العربية للتنمية الزراعية , 

 :الموارد البشرية  -3

% وهذا المعدل 2.2مليون نسمة , حيث يبلغ معدل النمو السنوي للسكان  322يبلغ عدد سكان الوطن العربي أكثر من  

% , أن ارتفاع هذا المعدل يدل على ارتفاع 2.0دول المتقدمة % والمعدل في ال1.0عالي كثيرا مقارنة بالمعدل العالمي 

نسبة الوالدات في الوطن العربي وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة األطفال وهذا يشكل عبئا كبيرا ويعيق عملية التنمية 

ي , إضافة إلى ذلك % من أجمالي القوة العاملة في الوطن العرب32.0االقتصادية , وتشكل نسبة القوة العاملة في الزراعة 

ارتفاع نسبة األمية في العاملين في الزراعة وخاصة بين اإلناث , حيث تبلغ هذه النسبة بين النساء في الوطن العربي 

 2222% من مجموع النساء وهذا ينعكس سلبا على إنتاجية العمل الزراعي )المنظمة العربية للتنمية الزراعية , .0حوالي 

. ) 

 :والسمكية  الموارد الحيوانية -.

 02مليون رأس من الماعز و 2..2مليون رأس من األغنام و 102.0قدرت الثروة الحيوانية في الوطن العربي بحوالي    

مليون رأس من الجاموس , تربى غالبيتها وفق األنماط التقليدية ,  ..3مليون رأس من الجمال و 12مليون رأس من األبقار و

ت محلية تتميز بضعف اإلنتاجية من األلبان واللحوم , تتركز معظم الثروة الحيوانية في باإلضافة  إلى ذلك هي من سالال

 السودان , مصر , المغرب , سوريا , الجزائر , موريتانيا , السعودية , العراق واليمن .

تر , ومساحة الجرف ألف كيلو م ..22إما بنسبة للثروة السمكية فتبلغ أطول الشواطئ البحرية في الوطن العربي حوالي    

ألف كيلو متر مربع , ولكن استغالل الثروة السمكية يتصف بالتواضع والبطء الشديد رغم وفرة المخزون السمكي  .02القاري 

مليون طن سنويا بينما يبلغ اإلنتاج  0.0مليون طن يمكن إن يعطي في حالة االستغالل الكامل أكثر من  2.2الذي يقدر بحوالي 

مليون طن , وقد تتعرض السواحل العربية إلى توغل أساطيل الصيد الدولية وهذا ما  2.000من األسماك حوالي  العربي الحالي

 ( . 2222يؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية العربية )المنظمة العربية للتنمية الزراعية , 
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 -: المحور الثاني : واقع األمن الغذائي العربي

 :مفهوم األمن الغذائي  -1

من أكثر المؤشرات أهمية لنجاح السياسات االقتصادية واالجتماعية لبلد ما هو تأمين الغذاء لمواطني ذلك البلد , وأن عدم أن   

القدرة على تأمين الغذاء للسكان يجعلهم يعيشون في حالة من الخوف والقلق شأنهم شأن المواطنين الذين تهدد حياتهم الحروب 

, لهذا نشأ مصطلح األمن الغذائي ليترافق مع المصطلحات األخرى مثل األمن القومي أو األمن أو اإلمراض أو السرقات .. الخ 

 االجتماعي أو األمن المائي ..وغيرها من األخطار التي يجب على الدول مواجهتها .

ت األسعار ( حيث تضاعف.102-1021ظهر االهتمام بموضوعات األمن الغذائي في فترة نشوء األزمة العالمية للغذاء )  

خاللها عدة مرات وتعرض ماليين البشر لخطر الموت جوعا , لذلك تطورت الدراسات في هذا المجال وأنتقل االهتمام بتأمين 

 ( .2222الغذاء من المستوى العالمي إلى المستوى الوطني )يحيى بكور , 

وكذلك على مستوى األسرة واإلفراد , باإلضافة أذن مفهوم األمن الغذائي يعني توفير الغذاء على مستوى العالمي والوطني   

إلى ذلك إن مفهوم األمن الغذائي يمثل جانبا أخر وهو أمكانية إيصال الغذاء إلى حيث تكون الحاجة إليه وبشكل تجعل المواطن 

بأنه )قدرة بلد ما قادرا على تلبية تلك الحاجة ليتمكن من ممارسة نشاطاته , في ضوء ما تقدم نستطيع إن نعرف األمن الغذائي 

 على تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء من المصادر الداخلية والخارجية وجعله في متناول جميع أفراد المجتمع ( .

ويمكن أن نقول أن باإلمكان تحقيق األمن الغذائي على نطاق الوطن العربي بسبب التباين في توزيع الموارد االقتصادية في   

هذا فأن إمكانيات التكامل االقتصادي العربي كبيرا جدا , ويمكن إن نعتبر إن تحقيق األمن الغذائي العربي الدول العربية ول

مدخال لتحقيق تكامل اقتصادي عربي شامل , وأيضا وسيلة الستخدام الموارد بكفاءة اقتصادية عالية , ووسيلة فعالة لمواجهة 

 .الضغوط السياسية التي تمارس ضد الدول العربية 

 :واقع أنتاج السلع الغذائية في الوطن العربي  -2

يتمتع الوطن العربي بموارد اقتصادية وطبيعية مكنته من أنتاج سلع غذائية تختلف أنواعها وكمياتها باختالف الظروف   

والسكرية ,  المناخية لكل دولة من الدول العربية , من هذه السلع الحبوب والبقوليات والخضر والفواكه والمحاصيل الزيتية

 (.1إضافة إلى اللحوم واأللبان واألسماك )جدول رقم 

                                           

 (1جدول رقم )                                                

 ( باالف طن2002 – 2220تطور اإلنتاج لمجموعة من السلع الغذائية في الوطن العربي خالل الفترة )
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المصدر : جمعت البيانات من: المنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية  / الخرطوم / 

   2222/ 22المجلد 

% من أجمالي المساحة المحصولية في 21مليون هكتار وشغلت حوالي  32بنسبة للحبوب فبلغت المساحة المزروعة حوالي    

مليون طن , وتعتبر مصر أهم الدول  02ليصل الى  2220مليون طن عام  02الوطن العربي , أما بنسبة لإلنتاج فقد أرتفع من 

% من 20هكتارية , تليها سوريا فالمغرب فالسودان حيث تساهم هذه الدول بأكثر من المنتجة للحبوب بسبب ارتفاع اإلنتاجية اال

 جملة أنتاج الحبوب في الوطن العربي .

ويمثل القمح المحصول الرئيسي بين أنواع الحبوب حيث يعتبر أهم السلع اإلستراتيجية , اال أن المساحة المزروعة  بقيت ثابتة 

ألف هكتار , وتنتج مصر وسوريا  1122بة للبقوليات فكانت المساحة المزروعة منها حوالي خالل العقود األخيرة , أما بنس

 % من مجموع أنتاج البقوليات في الوطن العربي ..02.1والمغرب والسودان حوالي 
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% 20.0وتأتي المحاصيل الزيتية في المركز الثاني من حيث المساحة المزروعة بعد الحبوب , حيث تزرع السودان حوالي  

% من جملة اإلنتاج بسبب ضعف إنتاجية 0.من جملة المحاصيل الزيتية  في الدول العربية , اال أن أنتاجها ال يعادل سوى 

 وحدة المساحة .

نوع من  32وبنسبة للخضار والفاكهة فأن العوامل المناخية في الوطن العربي مناسبة إلنتاجها على مدار العام وهناك أكثر من   

همها التمور والموز والزيتون والعنب والموالح , وتتصدر مصر الدول العربية باإلنتاج تليها المغرب وسورية الفاكهة أ

 % من اإلنتاج العربي .22.22والسودان والجزائر وتونس ولبنان حيث تساهم هذه مجتمعة بإنتاج حوالي 

تبر توفرها وبأسعار مناسبة من عوامل االستقرار السياسي أما بنسبة للمحاصيل السكرية فهي تعتبر من السلع الرئيسية والتي يع 

 % من أجمالي أنتاج السكر في الوطن العربي . 0..0واالجتماعي في الدولة , حيث تنتج والسودان والغرب حوالي 

, اال ان تلك الثروة  وبنسبة للمنتجات الحيوانية واللحوم الحمراء والبيضاء واأللبان , فالوطن العربي يمتلك ثروة حيوانية كبيرة  

لم يتم استغاللها واستثمارها بطريقة فعالة لغرض سد الحاجة واالكتفاء الذاتي منها , أما كذلك بنسبة لألسماك فأن الوطن العربي 

يمتلك إمكانات كبيرة اال أنها دون المستوى وتأتي المغرب وموريتانيا بالمقدمة وبعدها تأتي مصر وعمان واإلمارات والجزائر 

. 

 :اإلنتاجية الزراعية لوحدة المساحة  -3

يتأثر مستوى اإلنتاجية الهكتارية في الوطن العربي بشكل كبير بالعوامل المناخية , وهي بشكل عام منخفضة بالمقارنة مع   

المستويات العالمية باستثناء مصر كون الزراعة فيها مروية بالكامل وتستخدم أسلوب الزراعة المكثف , فعلى مستوى 

% من إنتاجية الحبوب في أوربا , أما 30كغم وهي تعادل  3..1لوطن العربي بلغت اإلنتاجية الهكتارية من الحبوب ا

بنسبة لإلنتاجية الهكتارية لبقية المحاصيل فهي أيضا منخفضة مقارنة مع المستويات العالمية , أما بنسبة إلنتاجية الوحدة 

% من .1كغم/رأس , وتشكل  000لهكتارية للحبوب , فبلغ متوسط إدرار األبقار الحيوانية فهي أكثر تخلفا من اإلنتاجية ا

إنتاجية األبقار في أوربا , وكذلك الحال بالنسبة إلنتاجية اللحوم فتوسط وزن الذبيحة أيضا منخفض )صندوق النقد العربي , 

2220. ) 

 -لعوامل المناخية تعود الى:أن أهم أسباب انخفاض اإلنتاجية الزراعية في الوطن العربي إضافة ل  

 ضعف مستوى التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة . - أ

 قلة البحوث العلمية في المجاالت الزراعية . - ب

% من متوسط نصيب العامل على مستوى االقتصاد 2.انخفاض إنتاجية العامل الزراعي فهي ال تشكل أكثر من  - ت

 % من إنتاجية العامل الصناعي 32الوطني و

 :الطلب الكلي على السلع الغذائية في الوطن العربي معدل نمو  -.

يتأثر معدل النمو في الطلب الكلي على المنتجات الغذائية بمعدل النمو السكاني ومعدل الزيادة في الطلب الفردي على تلك   

-) الوارداتالمنتجات , وان مجموع الطلب الفردي على الغذاء يساوي اإلنتاج مضافا إليه صافي الواردات الغذائية 

الصادرات ( , ويحسب المتاح لالستهالك من خالل الوضع الغذائي الراهن دون التطرق إلى تحديد الكميات الواجب تناولها 

من الغذاء وفقا للمعدالت الموصى بها عالميا , لذلك يجب التفريق بين ما هو متاح لالستهالك وبين ما يحتاجه الجسم , ومن 

تطيع أن نقول بان نصيب الفرد في معظم األقطار العربية من السعرات الحرارية والبروتين خالل تحليل اإلحصاءات نس

سعره  2212غرام وهي تفوق نظيرتها على المستوى العالمي المقدرة بحوالي  22سعره حرارية و 2032يقدر بحوالي 

 غرام .  20لمي البالغ غرام و يقل عن نظيره العا 00غرام , أما المتوسط العربي للدهون فهو  23حرارية 

( إلى تفاوت الدول العربية فيما يتصل بكميات نصيب الفرد من السعرات الحرارية والبروتين  2ويشير الجدول )رقم   

والدهون , ففيما يتصل بالسعرات الحرارية فهناك مجموعة من الدول تجاوز فيها متوسط الفرد اليومي السعرات الحرارية 

ردن والسعودية والخليج العربي والمغرب العربي نظيره العالمي , في حين إن المتوسط يتدنى نسبيا المتوسط العام مثل األ

 في بعض الدول العربية مثل فلسطين وموريتانيا واليمن .

وفيما يتصل بمصادر تلك المكونات فتشير اإلحصاءات أن المستهلك في الوطن العربي يعتمد على المصادر النباتية   

% من احتياجاته من البروتين وحوالي 02.3% من احتياجاته اليومية من السعرات الحرارية ونحو 0..2و لتوفير نح

% من احتياجاته اليومية من السعرات 32.2% و31.2% و10.0% من الدهون , وتوفر المصادر الحيوانية نحو 00.2

ترتفع مساهمة المصادر الحيوانية في توفير الغذاء الحرارية والبروتين والدهون على التوالي , أما على المستوى العالمي ف

% من 0...% من البروتين وحوالي 32.1% من السعرات الحرارية ونحو 10.2مقارنة بالوطن العربي حيث توفر 

 الدهون . 
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وتين والدهون في الوطن العربي والعالم خالل متوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية والبر ( 5جدول ) رقم 

 5005-5002الفترة 

 

 الدهون ) جرام للفرد / اليوم ( البروتين ) جرام للفرد/ اليوم ( السعرات الحرارية لدولةا

5002 5006 5005 5002 5006 5005 5002 5006 5005 

 816. .51. 615. 210. 215. .5.1 50.2 5025 5005 األردن

 5.15 5.12 5612 12.. 12.. 5. 50.5 5066 5026 السعودية

 6518 6515  .681 .651  58.216 .555  فلسطين

 6510   65   5600   المغرب

 66 66 66 52 52 52 .526 .526 .526 موريتانيا
 62 62  2. 2. 2. 5280  5280 المغرب العربي
 62 62  6. 6.  5.50  5.50 الخليج العربي
 2.    ..  5.50   الوطن العربي

 56   5.  5. 5.20  5.20 العالم
 

 2222المصدر : التقارير القطرية ألوضاع األمن الغذائي  

% من أجمالي البروتين 20ولكن هذه المؤشرات تبقى عامة خاصة أذا عملنا إن البروتين الحيواني ال يشكل أكثر من   

صيب الفرد العربي يحصل على نسبة أكبر من احتياجاته بالنسبة المستهلك في الوطن العربي , وبشكل عام يمكن القول أن ن

للحبوب والبقول , بينما ال يحصل على حاجته من الغذاء المتوازن بالنسبة للحوم أو البروتين الحيواني , إضافة إلى إن متوسط 

ل كل فرد على احتياجاته الفعلية من ما يستهلكه الفرد من العناصر أو المواد الغذائية ال يعتبر مؤشرا كافيا للداللة على حصو

العناصر الغذائية , خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة أو في البلدان التي تشكو من تفاوت شديد في توزيع الدخول , وإذا أخذنا ظاهرة 

مد السيد , التفاوت في توزيع الدخل ألدركنا حجم المأساة الغذائية التي يعاني منها ذوي الدخول المنخفضة )عبد السالم مح

2220.) 

أما بنسبة لمؤشرات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع الغذائية حيث أنها تأثرت باالرتفاع المستمر باألسعار , حيث ارتفعت    

, أي  2220مليار دوالر عام  2.30إلى حوالي  2220مليار دوالر عام  0.22قيمة الصادرات العربية من السلع الغذائية حوالي 

% 12.2مليار دوالر وبزيادة تصل إلى نحو  2.31إلى حوالي  2222% بينما ارتفعت قيمتها عام 2بية تصل إلى نحو بزيادة نس

إلى نحو  2220مليار دوالر عام  00..2, كما ارتفعت الواردات العربية من السلع الغذائية من حوالي  2220عن قيمتها عام 

, وتشير  2220% عن عام 0.2بزيادة تقدر بنحو  2222مليار دوالر عام  22.02والى حوالي  2220مليار دوالر عام  20.01

إلى معدالت التغير النسبي  2222و 2220معدالت التغير النسبي للتجارة الخارجية من الصادرات والواردات فيما بين عامي 

أسعارها العالمية ) المنظمة العربية  لقيمة الواردات والصادرات تفوق معدل التغير النسبي في كمياتها وذلك كأثر مباشر الرتفاع

 ( . 2222للتنمية الزراعية ,

إن زيادة واردات الدول العربية من السلع الغذائية والزيادات الكبيرة في األسعار العالمية للسلع الغذائية شكل عبئا ثقيال على   

ن : األولى ازدياد الطلب على سلع االستهالك الحكومات المستوردة للغذاء وخاصة الفقيرة منها , حيث تقع الدولة في مشكلتي

والثانية مشكلة تأمين منتجات تلبي الطلب االستهالكي األمر الذي يوقع سياسة البلدان النامية في حيرة تأمين مصادر تمويل 

 ( .2222لتلبية متطلبات االستهالك من جهة ولمتطلبات عملية التنمية ذاتها من جهة أخرى )خالد الحامض , 

 :تطور قيمة الفجوة الغذائية  -0

مع بداية أزمة الغذاء وارتفاع األسعار العالمية للسع الغذائية , ارتفعت قيمة الفجوة الغذائية في الوطن العربي لتصل إلى   

% , وتساهم قيمة الفجوة التجارية للحبوب وحدها بنحو 2.2بزيادة نسبية تقدر بحوالي  2222مليار دوالر عام  10.2حوالي 

مليار دوالر عام  .0.2فقد ارتفعت قيمة فجوة الحبوب من حوالي  2222% من قيمة الفجوة الكلية للسلع الغذائية عام 02.0

% , أما القمح الذي يمثل نحو نصف قيمة فجوة 2..1بزيادة نسبية قدرت بنحو  2222مليار دوالر عام  12.32الى  2220

% , وبالمثل ارتفعت قيمة الفجوة التجارية من باقي الحبوب وبمعدالت متزايدة 12.2الحبوب فقد قدرت زيادته النسبية بحوالي 

 يشير الى ذلك . 3والجدول رقم 
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( األرقام مليون 5005-5006تطور الفجوة الغذائية للمجموعات الغذائية الرئيسية في الوطن العربي للفترة ) (5جدول ) رقم 

 ردوال

 

 المجموعة

 السنوات

 الحبوب

 

 الزيوت الخضار البقوليات القمح

 النباتية

 السكر

 الخام

 اللحوم

 الحمراء

 اللحوم

 البيضاء

 األلبان

 ومنتجاتها

 األسماك

5006 .108 8155 5.2 50 5122 5108 2155 2122 5102 215. 

5005 20155 8156 802 50215 5182 21.5 2125 2152 5150 2155 

 2222جمعت البيانات من: المنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية / الخرطوم /المصدر : 

 . 

% من قيمة الفجوة الكلية للسلع الغذائية األساسية , كما ارتفعت ..12أما مجموعة الزيوت النباتية فتساهم بنصيب يصل إلى    

بزيادة نسبية  2222مليون دوالر عام  21.إلى  2220مليون دوالر عام  301يات من قيمة الفجوة التجارية من مجموعة البقول

% من القيمة الكلية للفجوة قد شهد ارتفاعا في قيمة 0.2% , وعلى الرغم من إن السكر المكرر الذي يساهم بنحو 2.2تقدر نحو 

بزيادة قدرت بنحو  2220ار دوالر عام ملي .2.2إلى حوالي  2220مليار دوالر عام  1.30فجوته التجارية من حوالي 

% 0.0مليار دوالر بتراجع نسبي يقدر بنحو  1.02لتصل إلى نحو  2222% , أال أن قيمة هذه الفجوة تراجعت قليال عام 0.2.

. 

مليون  22بنحو 2220وتحقق مجموعة الخضر وحدها ضمن المجموعات الغذائية النباتية فائضا تجاريا قدرت قيمته عام   

% في قيمة الفوائض العربية من السلع الغذائية , 12.0مليون دوالر ليساهم بنحو  221.2إلى حوالي  2222ر ارتفع عام دوال

مليار دوالر  1.22إلى حوالي  2220مليار دوالر عام  1.30ومثلها مجموعة األسماك حققت فائض تجاري ارتفعت قيمته من 

 (  . 2222للتنمية الزراعية , % ) المنظمة العربية23.0بزيادة نسبية قدرها 

وشهدت مجموعة المنتجات الحيوانية ارتفاعا ملحوظا في قيمة فجوتها التجارية حيث تساهم اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء   

وة % من القيمة الكلية لفجوة مجموعات سلع الغذاء الرئيسية , كما تساهم مجموعة األلبان ومنتجاتها في قيمة الفج 12.2بنحو 

 % على الرغم من الزيادة في حجم أنتاجها وصادراتها , أال أن وارداتها مازالت في أارتفاع مستمر .                       2..1الكلية الغذائية بنحو 

 المتغيرات االقتصادية العالمية وانعكاساتها على الواقع الزراعي العربي : -المحور الثالث :

 :ها على الزراعة العربية التكتالت االقتصادية وتأثير -1

بعد الحرب العالمية الثانية شهد العالم تغييرات ومفاهيم اقتصادية جديدة , حيث ظهرت الدول الصناعية الكبرى التي تسعى   

إلى الحصول على أكبر الحصص في األسواق العالمية لتصريف منتجاتها وكذلك الحصول على مصادر المواد األولية لدعم 

 صناعتها .

ففي نهاية القرن الماضي بدأ مصطلح العولمة يشغل حيزا في األدبيات السياسية واالقتصادية والثقافية , وخاصة بعد عام   

عندما ولدت منظمة التجارة العالمية والتي تعتبر أحد األقطاب المهمة للعولمة حيث يتكامل دورها مع المنظمات الدولية  .100

قد الدولي لتكوين نظام اقتصادي عالمي جديد تقوده وتضبط حركاته االتفاقيات العالمية األخرى كالبنك الدولي وصندوق الن

الصادرة عن المؤسسات للدولية , ويهدف هذا النظام إلى أعادة ترتيب األوضاع االقتصادية في كل دولة وفق قوانين السوق 

الحواجز بين األسواق المختلفة لدمجها جميعا في بحيث يتضاءل دور الدولة االقتصادي ويتزايد دور القطاع الخاص , وتزال 

 ( .2222اقتصاد عالمي واحد )عبد المنعم السيد علي , 

وفي عصر العولمة ظهرت تكتالت اقتصادية عالمية كبيرة منها منظمة التجارة العالمية والتحاد األوربي وتكتل جنوب شرق   

نبين ما هي اآلثار االيجابية والسلبية لبعض هذه التكتالت  على  أسيا ) مجموعة آسيان ( وغيرها من التكتالت والتي سوف

 الواقع االقتصادي العربي وباألخص الجانب الزراعي .

 :منظمة التجارة العالمية  - أ

دولة  1.0وهي تمثل الثالوث للمؤسسات الدولية الحالية ) البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ( , تضم هذه المنظمة حاليا   

نه لن يكون هناك بديل من االنضمام إليها الن عدم االنضمام يعني االنعزال عن مجريات االقتصاد والتجارة العالمية , ويبدو أ

ففي مجال الزراعة تعتبر هذه المنظمة أن تحرير تجارة المنتجات الزراعية هو اإلطار العام لعملية اإلصالح االقتصادي طويل 

السياسات الزراعية وعلى األمن الغذائي وعلى تعزيز اقتصاديات السوق عن طريق  األجل , حيث يكون لها أثر كبير على

تحويل القيود الغير جمركية إلى رسوم جمركية والتخفيض التدريجي لها , وتخفيف الدعم , إضافة إلى اإلجراءات الخاصة 

 (.2222لمية )موسى الضرير,بدخول األسواق العالمية وكيفية التعامل مع الدول األقل نموا ومع التكتالت العا
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من اآلثار االيجابية للمنظمة : تشجيع توجيه االستثمارات نحو القطاع الزراعي نتيجة الرتفاع أسعار المنتجات الزراعية   

وزيادة ربحية المشروعات الزراعية , وإمكانية نفاذ المنتجات الزراعية إلى األسواق الخارجية , وخاصة تلك القادرة على 

ة بسبب المزايا النسبية التي تملكها بعض الدول العربية في أنتاج بعض السلع الزراعية مما يؤدي إلى زيادة أنتاجها , المنافس

باإلضافة إلى أمكانية تدفق االستثمارات األجنبية نحو البلدان العربية , وهو موضوع غير مؤكد حيث أن االستثمارات األجنبية 

 الوفير والخروج السـريع عند انخفاض الربح . تمتاز بالدخول السريع حيث الربح

أما اآلثار السلبية : فيتوقع عدم قدرة الدول العربية على تخصيص الموارد الزراعية بسرعة لتتالءم مع التطورات في األسعار   

معدالت التبادل  مما يؤدي في المدى القصير إلى زيادة صافي الواردات من السلع الزراعية وأتساع الفجوة الغذائية وتدهور

التجاري , وهذا يتطلب الحاجة إلى المزيد من العملة الصعبة لشراء السلع الغذائية المستوردة مما يشكل ضغطا على الميزان 

 ( .2222التجاري وميزان المدفوعات في الدول العربية ) عبد المنعم السيد علي , 

 :االتحاد األوربي  -ب  

ول أوربية لتشكل كتلة اقتصادية ذات نفوذ كبير مبني على أسس واضحة وعلمية ويخضع من ست د 1001تأسس االتحاد عام 

أصبح  .222لنظام عادل ومدعم بعملة موحدة هي اليورو ,  واستمرت الدول األوربية باالنضمام إلى هذا االتحاد ففي عام 

من السوق العالمية )أحسان هندي ,  %2.مليون نسمة ويسيطر على أكثر من  022دولة بعدد سكان يتجاوز  20مؤلفا من 

2222 . ) 

لذلك فاآلثار االيجابية للشراكة العربية األوربية هي : أمكانية النفاذ إلى األسواق األوربية , واإلسراع في تطبيق برامج   

 وربية .اإلصالح االقتصادي في الدول العربية , واالستفادة من المساعدات المالية والفنية , ومن االستثمارات األ

إما اآلثار السلبية : هي ارتباط المعونات االقتصادية بالشروط السياسية , وعدم التكافؤ في القدرة التفاوضية بين الدول   

العربية المنفردة مقابل التحضير الجماعي للمجموعة األوربية , باإلضافة إلى ذلك التعامل المزدوج وخاصة بين السلع 

 (. .222ر صالح السلع الزراعية )محمد جمال طقطق , الصناعية والزراعية في غي

 :التكتالت االقتصادية العربية  -ج  

أن مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي هما أحد أنواع التكتالت االقتصادية بشكل جزئي , فال يوجد تكتل   

ول العربية بشكل منفرد حتى الدول األعضاء في اقتصادي عربي يستطيع أن يفاوض دولة أجنبية أو أوربية وإنما تفاوض الد

مجلس التعاون الخليجي أو اتحاد المغاربة ال تفاوض من خالل تجمعاتها , فالبحرين تقيم منطقة تجارة حرة مع الواليات 

ذا يؤدي المتحدة األمريكية , وهذا يعني تسرب البضائع األمريكية إلى دول المجلس والدول العربية دون ضوابط جمركية , وه

الى إنعاش االقتصاد األمريكي على حساب اقتصاديات الدول العربية , لذلك يجب على الدول العربية أن تضع تصور مقبول 

من أجل أقامة تكتل اقتصادي عربي , وهو بالطبع يبدأ بقرار سياسي , ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يمكن أن تعتبر 

ا وااللتزام بمقرراتها , ومن ثم االنتقال بالسرعة الممكنة إلنشاء سوق عربية مشتركة )محمد جمال نقطة البداية في حالة تفعيله

 (.      .222طقطق , 

 

 المحور الرابع : سياسات تعزيز األمن الغذائي العربي : 

ائي من السلع الغذائية ومن توجد هناك عدة سياسات وبرامج يمكن إن تقلص الفجوة الغذائية العربية وترفع نسبة االكتفاء الغذ  

 -أهم هذه السياسات هي :

 :سياسات اإلصالح االقتصادي  - أ

 أن معظم الدول العربية تطبق برامج اإلصالح االقتصادي في القطاع الزراعي من خالل عدة نقاط أهمها : 

سعار , وتطبيق برامج إلغاء أو تخفيض الدعم على المنتجات الزراعية والغذائية وعلى مدخالت الزراعة , وتحرير األ

الخصخصة وتقليص دور القطاع الحكومي , وفي معظم األحيان ينتج عن هذه البرامج أثار ايجابية كزيادة الدخول , وارتفاع 

الكفاءة اإلنتاجية واإلدارية , وتشجيع االستثمار , ومواكبة المتغيرات العالمية , أما أهم اآلثار السلبية فهي أتساع دائرة الفقر 

 صفوف صغار المزارعين , وأزدياد التباين في توزيع الدخول , وانتشار البطالة .في 

أال انه يمكن التخفيف من حدة اآلثار السلبية أو التخفيف من حدتها من خالل : إقامة المشروعات التنموية الكبرى المتكاملة ,   

تأهيل القوى العاملة التي تم االستغناء عنها , باإلضافة أو تنمية المشروعات اإلنتاجية والخدمية الصغيرة , من خالل تدريب و

إلى ذلك تشجيع القطاع الخاص , وتحرير األسعار , وإلغاء القيود على التجارة , ومواكبة إجراءات اإلصالح في مجال 

الت الحادة مع التسويق خصوصا اإلجراءات الخاصة باإلصالحات السعرية , وعدم تطبيق إلغاء الدعم مباشرة , وتفادي التحو
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مراعاة خصوصية كل دولة عربية , واالستفادة من تجارب الدول األخرى وتقييم ومتابعة برامج اإلصالح االقتصادي )محمد 

 ( .2223جمال طقطق , 

 :تنمية الموارد المائية  - ب

مسألة المياه , لذلك يجب بعد مواسم الجفاف التي تعرضت لها الدول العربية في السنوات األخيرة , بدأ االهتمام يتزايد ب  

 االهتمام بتنمية الموارد المائية وذلك من خالل :

زراعة المحاصيل ذات االحتياجات المائية األقل وفرض ضوابط لتحديد مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل  -

 المستهلكة للمياه .

 استخدام تقنيات اإلرواء الحديثة . -

 رة مياه الري وتحقيق الالمركزية على مستوى المشروع .إتباع األساليب التي تؤدي إلى تحسين أدا -

 تبني السياسات الخاصة السترداد تكلفة إتاحة مياه الري وذلك من أجل استخدام أفضل ومستدام للموارد المائية . -

 مراعاة حقوق األجيال القادمة من المياه . -

المياه وحل المشكالت المتعلقة بها )محمد جمال  العمل على التعاون مع الدول المجاورة والمشاركة للدول العربية في -

 ( .2222طقطق, 

 :تطوير البنية التحتية الزراعية ت _  

يعاني القطاع الزراعي في معظم الدول العربية من تخلف البنية التحتية بشكل عام وبالمقارنة مع القطاعات بشكل خاص ,   

ربط مناطق اإلنتاج الزراعي بطرق جيدة , وتوفير الكهرباء , والهاتف , لذلك يجب االهتمام بتطوير المناطق الريفية , وخاصة 

والخدمات الصحية , والتعليمية , وهذا يؤدي إلى تشجيع عمليات االستثمار في الزراعة وتطوير القطاع الزراعي في الوطن 

 (   .1000العربي )محمد عبد السالم السيد , 

 :سياسات ترشيد استهالك الغذاء  -ث

برامج اإلرشاد االستهالكي والتوعية الغذائية وتطوير الوعي الغذائي والثقافة الغذائية , تعتبر من العوامل المساهمة في أن   

ترشيد استهالك الغذاء , وعند محاولة تغيير النمط االستهالكي السائد في منطقة ما أو تعديله يجب االهتمام بحساب كلفة النمط 

بكلفة النمط البديل مع مراعاة أن هذا التعديل يخضع العتبارات اقتصادية وتغذوية واجتماعية)  االستهالكي القائم ومقارنته

 ( .2222تحسين علي خالد ,

 

 

 :سياسات تكوين المخزون االستراتيجي  –ج 

قيق تعاني معظم الدول العربية من فجوة غذائية من محاصيل عديدة لذلك البد من بناء مخزون استراتيجي يهدف إلى تح  

سهولة انسياب السلع الغذائية الرئيسية إلى المستهلكين , من أحل استخدامه في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية , وكذلك 

لغرض توفره على مدار العام في األسواق وبدون اختناقات وكذلك من أجل استقرار األسعار , باإلضافة إلى ذلك إن سياسة بناء 

تتكامل مع السياسات األخرى التي تشجع على أنتاج المحاصيل الرئيسية وسياسة ترشيد  المخزون االستراتيجي يجب أن

 (.1000االستهالك ومحاربة االحتكار) خالد الحامض , 

 :سياسة التصنيع الغذائي  -د

الزراعية  تهدف السياسة االقتصادية في معظم الدول العربية في مجال التصنيع الغذائي إلى امتصاص الفوائض من المنتجات  

, في حين إن الصناعات الزراعية الغذائية يمكن أن تقوم بدور كبير في المحافظة على استقرار أسعار المنتجات الزراعية , 

وضمان أسواق دائمة لها , وإشباع السوق الداخلية بالمنتجات الغذائية المصنعة , وتحقيق األمن الغذائي وتطوير الزراعة , لذلك 

ة زراعية تهدف إلى أنتاج بعض المنتجات الزراعية من أجل تصنيعها , وليس الهدف تصنيع الفائض , يجب أن توضع سياس

وعند القيام بعمليات التصنيع في الدول العربية يجب مراعاة عدة عوامل لجعلها قادرة على المنافسة في األسواق العالمية )محمد 

 ( .1000عبد السالم السيد , 

 :السياسات السكانية  –ه 

ان تخفيض معدالت النمو السكاني في الدول العربية يجب أن تشكل احد المحاور الرئيسية إلستراتيجية األمن الغذائي , ولقد   

حاولت بعض الحكومات العربية تخفيض معدالت النمو السكاني من خالل إجراءات معينة ولكنها لم تنجح في ذلك وخاصة 

تحقيق التطور االقتصادي سوف يؤثر بشكل كبير في خفض معدالت النمو السكاني  بالنسبة للطبقات الفقيرة , في حين أن

 المرتفعة .  
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 -: االستنتاجات والتوصيات

أن األقطار العربية تمتلك إمكانيات وموارد زراعية ضخمة , اال أنها تعاني من عجز غذائي مزمن لمعظم السلع الغذائية  

اع الغذائية المقلقة , وما يحدث من تكتالت اقتصادية إقليمية ودولية في عصر العولمة وخاصة اإلستراتيجية منها , وهذه األوض

تبرهن على أن الطريق األمثل والوحيد أمام الدول العربية هو التكامل العربي حيث أصبح ضرورة لمواجهة التحديات الدولية 

يمكن أن تشكل المدخل لتحقيق هذا التكامل لمواجهة  وخاصة أن التكتالت العالمية تسيطر على األسواق الدولية , فالزراعة 

التحديات الدولية , وفيما يلي بعض التوصيات التي تساهم في تحقيق األمن الغذائي العربي وتطور القطاع الزراعي في الدول 

 العربية في ظل العولمة االقتصادية :

مشروعات العربية المشتركة لتقوم بدورها التكاملي على تفعيل عملية تكوين السوق العربية المشتركة وتطوير وتدعيم ال -1

 الصعيد العربي مما يتيح للدول العربية مكانة اقتصادية أفضل في األسواق العالمية .

أنشاء مركز عربي للمياه يتولى صالحية الوصول إلى اتفاقيات دولية مع دول الجوار لتقسيم المياه المشتركة , والحفاظ  -2 

 لمائية العربية وتطوير البحوث والدراسات المائية في الوطن العربي .على الموارد ا

 تحريك آليات التمويل العربية من صناديق ومؤسسات مالية ومصرفية لتوسيع نشاطها ليشمل القطاع الخاص . -3

 إعادة النظر بالتشريعات والقوانين واألنظمة باستقطاب االستثمارات األجنبية .  -.

 ات المالية والنقدية العربية وفقا للتطورات االقتصادية والعالمية والمحلية .تنسيق السياس -0

إنشاء صندوق استثمارات عربي مشترك تموله الدول العربية بنسبة يتم اعتمادها من الناتج القومي لكل قطر عربي للعمل  -0

 على استثمار الموارد االقتصادية العربية كما ونوعا . 

ي موحد على مستوى عالي يقع على عاتقه توفير المناخ المالئم لالستثمار من خالل توفير كافة إنشاء جهاز إعالم -2

 المعلومات عن المشاريع االستثمارية .

دعم تكاليف اإلنتاج الزراعي ومنح المساعدات للمزارعين وفق دراسات علمية وأجهزة متخصصة رفيعة المستوى وذات  -2

 نزاهة عالية تشرف على ذلك .

تشجيع االستثمارات في الريف والزراعة العربية من خالل منح القروض قليلة الفوائد مع فترات سداد مريحة إلقامة  -0

 المشاريع الزراعية الضرورية وفق دراسات علمية متخصصة , لكي تنعش الريف والزراعة وتساهم في تخفيف حدة البطالة .

 مانية بما يحقق التسهيالت المناسبة للمنتجين الزراعيين .تطوير السياسات والبرامج التمويلية واالئت -12

التعاون بين األقطار العربية في مجال تبادل الخبرات والدراسات في مواضيع برامج اإلصالح االقتصادي وسياسات  -11

 الخصخصة .

 ليين واألجانب .االهتمام بالتصنيع الزراعي والغذائي ألنه يمكن أن يكون موضوع اهتمام المستثمرين المح -12

 وضع سياسات زراعية عربية متكاملة تواجه المتغيرات االقتصادية العالمية . -13

التأكيد على أهمية إعداد وتنفيذ برامج التقويم والمتابعة والمراجعة للسياسات المطبقة في الزراعة وتوفير الديناميكية  -.1

 الالزمة لها . 

ذاء في الوطن العربي ليست نقص أو شح في الموارد المتاحة وال نموا سكانيا مرتفعا او وفي الختام يمكن القول أن أزمة الغ  

عجزا في اإلمكانات المالية وإنما هي بالدرجة األولى مسألة سوء استغالل لما هو متاح للوطن العربي من موارد , وخلل في 

دية العالمية التي تفرض على األقطار العربية ضرورة السياسات الزراعية التي إلتراعي األوضاع المحلية والتطورات االقتصا

 التالحم والتماسك من اجل بناء تنميتها على أساس تكتالت اقتصادية عربية واالتجاه نحو تحقيق الوحدة االقتصادية العربية .

           -المصادر :

لومات دولية , مركز المعلومات القومي , أحسان هندي , التكتالت االقتصادية العالمية ) االتحاد األوربي نموذجا ( مع -

 . 03-3., ص 2222دمشق , 

, الخرطوم  22المنظمة العربية للتنمية الزراعية , الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية في الوطن العربي , مجلد رقم  -

 . 2., 12-0,10, ص  2222

( , دراسات 1سلة كتب المستقبل العربي )تحسين علي خالد , تطورات مقلقة ألوضاع الغذاء في الوطن العربي , سل -

 . 3..-20., ص 2222للتنمية والتكامل االقتصادي العربي , مركز دراسات الوحدة العربية , 

 . .20, ص 1000خالد الحامض , التخطيط االقتصادي , جامعة حلب , -

 . 212,  1000صندوق النقد العربي , التقرير السنوي الموحد , أبو ظبي ,  -
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م السيد علي , العرب في مواجهة العولمة بين التبعية واالحتواء , مؤتمر االقتصاد الثاني جامعة أربد , األردن , عبد المنع -

 . 02, ص 2222

,  20محمد جمال طقطق , األمن الغذائي وأفاق تطويره , مجلة بحوث جامعة حلب , سلسلة العلوم االقتصادية , العدد  -

 . 32, ص 2222سوريا , 

قطق , أثر برامج اإلصالح االقتصادي وسياسات الخصخصة على المناخ االستثماري في الزراعة في محمد جمال ط -

 . .2, ص  2223,  .3األقطار العربية , مجلة بحوث جامعة حلب , العدد 

محمد جمال طقطق , انعكاسات التكتالت االقتصادية العالمية على أوضاع  الزراعة في الوطن العربي , مجلة بحوث  -

 . 22, ص  .222,  2.عة حلب , سلسلة العلوم االقتصادية , العدد جام

محمد عبد السالم السيد , التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربي , سلسلة عالم المعرفة ، المجلس  -

 . 3.2, ص 1000,  02الوطني للثقافة والفنون واآلداب , الكويت , العدد 

ت االقتصادية الدولية : منظمة التجارة العالمية أنموذجا , مركز المعلومات القومي , دمشق , موسى الضرير , المنظما -

 . 03-3., ص 2222

 .      022, ص 2222,  22يحيى بكور , األمن الغذائي العربي : الواقع وأفاق تطويره , مجلة شؤون عربية , العدد  -

 

 


