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 دراسة اقتصادية لواقع األمف الغذائي العربي والتجارة البينية في ظؿ االتفاقيات االقتصادية والتجارية
 دعاء سمير محمد مرسي مناؿ محمد سامي خطاب      د. ا.د سمير عطية محمد عراـ          د.

 باحث                     باحث أوؿ          رئيس بحوث متفرغ                                          
 معيد بحوث االقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية.

 
 المقدمػػػػػة:
يعد تحقيؽ األمف الغذائي لموطف العربي ككؿ مف أىـ التحديات الرئيسية التي تواجو صانعي القرارات السياسية واالقتصػادية بالػدوؿ  

والمالحػظ مػف  .دوؿ ىذا الوطف الكبير مف جية أخرى نظرًا الرتباط الحياة والبقاء بالغذاءالعربية مف جية وعمى مستوى كؿ دولة منفردة مف 
والي خالؿ الدراسات في ىذا الشأف زيادة الفجوة بيف إنتاج واستيالؾ العديد مف السمع االستيالكية الغذائية الرئيسية والتي قػدرت قيمتيػا بحػ

2151مميار دوالر عػاـ  5543ى حوالي ويتوقع زيادتيا إل 2102مميار دوالر عاـ  5,43
نظػرًا لمطمػب المتزايػد عمػى الغػذاء والػذي قػد يرجػع  (,)

إلى التزايد المستمر في عدد السكاف واختالؼ أنماط االستيالؾ بيف شعوب الوطف، باإلضافة إلى معدالت التنمية المتواضعة فػي ظػؿ ضػعؼ 
 .(5)تماني المقدـ لمقطاع الزراعي مف المؤسسات التمويميةاالستثمارات الزراعية وعدـ كفاية التمويؿ والعوف االئ

لذا فإف التنسيؽ والتكامؿ الزراعي العربي مطمب تنموي في ظؿ الظروؼ والمتغيرات الدولية الجديدة، لمحد مف سوء إدارة وتوزيع المػوارد     
الكفػػاءات ورؤوس األمػػواؿ وتحقيػػؽ التنسػػيؽ فػػي اإلنتػػاج الطبيعيػػة والبشػػرية والماليػػة بػػيف الػػدوؿ العربيػػة مػػف خػػالؿ تسػػييؿ حركػػة العمالػػة و 

والبحػػث العممػػي والتطػػور التقنػػي والحػػد مػػف تنػػافس الػػدوؿ العربيػػة فيمػػا بينيػػا عمػػى حصػػة السػػوؽ العالميػػة ولتحقيػػؽ األمػػف الغػػذائي العربػػي 
وؿ العربيػة مػف السػمع الغذائيػة الرئيسػية لػذا وتضيؽ الفجوة بيف اإلنتاج واالستيالؾ والحد مف االستيراد الذي بمغ قرابة نصػؼ احتياجػات الػد

الغػذاء البد مف استغالؿ كافة األراضي بجميع الدوؿ العربية القابمة لمزراعة والمياه المتوفرة االستغالؿ األمثؿ بػؿ وكافػة جميػع مصػادر إنتػاج 
 العربي حتى ال يكوف الغذاء ورقة ضغط تستخدميا الدوؿ األجنبية في وجو الدوؿ العربية.

كما يجب عمى الدوؿ العربية أف تفعؿ كافة االتفاقيات االقتصادية الموقعػة فيمػا بينيػا بيػدؼ تنميػة التبػادؿ التجػاري فيمػا بيػنيـ، حيػث      
الواردات العربية الكميػة، حيػث بمغػت  و تشير األرقاـ إلى انخفاض ممحوظ وتدني في قيمة الصادرات والواردات البينية مقارنة بقيمة الصادرات

% 0,4,1% مف قيمة الصادرات الكميػة، كمػا بمغػت نسػبة قيمػة الػواردات البينيػة ىػي األخػرى نحػو 01425نسبة قيمة الصادرات البينية نحو 
لػى  (,)(2105-2112فقط مف إجمالي قيمة الواردات الكمية خالؿ متوسط الفترة ) وىذا ما يشير إلى تػدني مػا يػتـ تصػديره أو اسػتيراده مػف وا 

ة فيما بينيا عمى الرغـ مػف كثػرة االتفاقيػات التجاريػة الموقعػة بيػنيـ مثػؿ )منظمػة التجػارة الحػرة العربيػة، مجمػس التعػاوف لػدوؿ الدوؿ العربي
الخميج العربي، اتحاد المغرب العربي ودوؿ اتفػاؽ أغػادير، والسػوؽ العربيػة المشػتركة( األمػر الػذي يتطمػب أىميػة إجػراء مثػؿ ىػذه الدراسػات 

أسباب تدني مستوي االمف الغذائي العربي مف جية وضعؼ حجـ التجارة البينيػة )الصػادرات والػواردات( بػيف الػدوؿ العربيػة  لمتعرؼ عمى أىـ
 وكيفية زيادتيا مف جية أخري.
 خصائص االقتصاد العربي:

فر الما ارد الطبيعياة  خاصاة مصاادر تتميز االقتصاديات العربية ببعض الخصائص المشتركة نظرًا لطبيعة االقتصاد العربي الذي يمتااز بتا      
  -الطاقة  الثر ات المعدنية،  فيما يمي أىم الخصائص المشتركة في الد ل العربية:

حيث تعاني الد ل العربية من التبعياة االقتصاادية لماد ل الصانامية مناذ حصا ليا مماي االلاتاسل الليالاي،  تعتماد فاي  التبعية االقتصادية:-1
ر الماا اد ال ليااة تالبتاار لي  الااتيراد اللاامة االلااتيسكية،  ىااذا مااا يااربط اقتصااادىا باللاا اد العالميااة  منااو زياااد  در ااة اقتصااادياتيا ممااي تصاادي

لعال  االمتماد ممي الا ي االقتصادية الخار ية خاصة في م ال اإلنتاج  الت ار ،  ير ة الخمل في اليياكل االقتصادية العربياة إلاي ماد  ألابا 
 ضة الح ا ز ال مركية بين القطار العربية،  م ز الميزان الت اري لمعظم  ر نة اليياكل االقتصادية لمد ل العربية،  التمرامن أىميا مدم مر 

 ناص الغذاء لبعض الد ل مما ي عميا تابعة غذائيًا لمخارج.   الد ل،  التثمار مائد البتر ل في الد ل الغربية
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ت ااار  العربيااة البينيااة بالماارنااة بنلاابة الت ااار  العربيااة الخار يااة  ىااذا را ااة إلااي ضااع  العسقااات انخفاااض نلاابة الضػػعؼ التبػػادؿ التجػػاري: -2
 .فيما بينيما مما يؤدي إلي زياد  التنافس الت اري الت ارية النا مة من الح ا ز ال مركية الاائمة بينيا  تماثل منت اتيا المصدر 

تمتااة الااد ل العربيااة بماا ارد اقتصااادية ىامااة إال أنيااا غياار ملااتغمة  يظياار ذلاا  فااي ناااص  : بااالرغم ماانسػػوء اسػػتغالؿ المػػوارد االقتصػػادية-3
رتفاع ملت ي البطالةالتغسل الراضي الصالحة   باإلضافة إلي ل ء التخدام اإليرادات  الع ائد النفطية.،  لمزرامة  ا 

لماد ل المتادماة  ىاذا للا ء تم يمياا لممشاارية العممياة،  مادم تشا ية : تعااني أيضاا الاد ل العربياة مان التبعياة التكن ل  ياة التخمؼ التكنولوجي-4
ىماليم مما ش ة ممي الي ر  لمخارج.هالبحث العممي  تط ير   ، باإلضافة إلي ل ء التغسل أصحا  الميارات العممية  ا 

 : الموقعة فيما بينيـ صور االتفاقيات التجارية العربيةأىـ 
 ال حاد  االقتصاادية باين مصار  1999 بين ل ريا  الماارات ماام  1951مثل االتفاقية بين مصر  لبنان مام  االتفاقيات التجارية الثنائية:-1

 تيااد  إلحااداث إمفاااءات  تخفيضااات  1989،  التكاماال الميبااي اللاا داني مااام 1982،  التكاماال المصااري اللاا داني مااام 1957 لاا ريا مااام 
إلمفاء من تصاريح االلتيراد،  منيا اتفاقيات تش ية التبادل الت اري د ن إحداث تخفايض %  ا40 مركية للمة معينة ذات منشأ محمي بنلبة 

 في الرل م ال مركية.
 التجمعات اإلقميمية العربية مثؿ:-2
دية، بين لتة د ل مربية  ىاي اللاع   1981الذي أممن ميسده بالامة الخمي ية بالرياض في فبراير مام مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربي -أ

  البحرين،  المارات العربية المتحد ،  لمطنة ممان،  قطر،  الك يت.
فااي قمااة بغااداد بااين أربعااة د ل مربيااة  ىااي الردن ،  مصاار،  العااراد،  1989الااذي أمماان ماايسده فااي فبراياار مااام  مجمػػس التعػػاوف العربػػي-ب

  اليمن.
م ريتانياا.  ىاذه  ضام فاي مضا يتو تا نس،  ال زائار،  ليبياا،  المغار ،   ي 1989 الاذي أممان مايسده فاي مطماة ماام  اتحاد المغرب العربي-ج

اإلقميمية الفرمية المغماة داخل الا طن العرباي يصابح مان المضاي قادما مان طرياد ال حاد  العربياة الشااممة  التنلايد الملاتمر  انتيااج   التكتست 
 االقتصادي العربي الشامل. فكر مرحمي قائم ممي مبدأ التدرج في بناء النم ذج المسئم لمتكامل 

تام مان خاسل ال امعاة العربياة التاي مان باين أىادافيا التعاا ن باين القطاار فاي مادد مان الشائ ن مان االتفاقيات التجارية الجماعية العربيػة: -3
اياد الىادا  االقتصاادية  منياا بينيا الشئ ن االقتصاادية  التاي أنشاأتيا اإلدار  العاماة لمشائ ن االقتصاادية،  م ماس اقتصاادي ياتارح ماا ياراه لتح

،  التي تضمنت إنشاء م مس ال حد  االقتصاادية، ثام اللا د 1957،  اتفاقية ال حد  االقتصادية مام 1953اتفاقية تلييل التبادل الت اري مام 
 .ي13ت1964العربية المشتركة مام 

 مشكهت اندراست 3

و الػػدوؿ العربيػػة مػػف مػػوارد طبيعيػػة أرضػػية ومائيػػة ومػػوارد بشػػرية قػػادرة عمػػى تتمثػػؿ مشػػكمة الدراسػػة فػػي أنػػو عمػػى الػػرغـ ممػػا تمتمكػػ      
 االستخداـ األمثؿ لتمؾ الموارد الطبيعية لتحقيؽ أعمى نسبة مف االكتفاء الذاتي خاصة مف أىـ المجموعػات السػمعية الغذائيػة والتػي تػنخفض

% 141,%، 045,%، ,514%، 545,لزيوت، والبقوؿ حيث بمغػت نحػو بيا نسبة االكتفاء الذاتي مثؿ مجموعة الحبوب والدقيؽ، والسكر، وا
2102عػػاـ 

% مػػف تمػػؾ المجموعػػات سػػابقة الػػذكر وبػػنفس 3042%،,314 ،  %5245%، 3545عمػػى الترتيػػب أي أنيػػا تسػػتورد حػػوالي  (,)
 الترتيب.
أمنيػا القػومي معػرض لمضػغط السياسػي مػف  وىذا ما يشير إلى عجز اإلنتاج المحمي عف تحقيؽ األمػف الغػذائي لمػدوؿ العربيػة بػؿ وأف     

ارة خالؿ ورقة الغذاء مف قبؿ الدوؿ األجنبية المالكة لو مع أف الدوؿ العربية يمكنيا مف خالؿ تكامميا وحسف استغالؿ مواردىا وتنشيط التجػ
تشػير األرقػاـ إلػى  حيػثع األساسػية، البينية فيما بينيا مف الحد مف تمػؾ الفجػوة الكبيػرة بػيف اإلنتػاج واالسػتيالؾ خاصػة مػف مجموعػة السػم

%، 1,15مميػوف دوالر وبنسػبة تتمثػؿ نحػو  5,435، 31422تدني قيمة الصادرات والواردات البينيػة العربيػة والتػي بمػغ متوسػط قيمتيػا نحػو 
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لترتيػب خػالؿ الفتػرة مػف دوالر عمػى ا مميػار 53435,، 55,421% مف إجمالي قيمة الصادرات والواردات الكمية العربية، والبالغة نحو 05.31
(2111 – 2105)(3). 

 ىدؼ الدراسة :
تيدؼ الدراسة بشكؿ أساسي إلى إجراء دراسة اقتصادية لواقع األمف الغذائي العربي والتجارة البينية في ظػؿ االتقافيػات االقتصػادية  

 - والتجارية وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى اآلتي :
 ي: أواًل: األمف الغذائي واالكتفاء الذات

 .الغذاء إنتاج في المستخدمة العربية الزراعية الموارد -0

 .العربي التجاري والميزاف الفجوة الغذائية -2

 .العربي مف أىـ السمع الرئيسية بالوطف الذاتي االكتفاءومعدالت  الفجوةكمية  -5

 .العربية الكمية الواردات مف العربية والغذائية الزراعية الواردات نسبة -,

 .ـ الحموؿ المقترحة لحؿ مشكمة نقص الغذاء في الوطف العربيأى -3

 ثانيُا واقع التجارة البينية والكمية لمدوؿ العربية:
 الكمية والبينية فى الدوؿ العربية مؤشرات كفاءةالتجارة  -

 تطور التجارة الكمية والبينية فى الدوؿ العربية-0
 نسبة تغطية الصادرات لمواردات فى الدوؿ العربية-2

 .ايمن البينية والواردات الصادرات تمثمو ما نسبةالكمية و  والواردات الصادراتقيمة  -5
 درجة المشاركة االقتصادية في التجارة العربية الكمية والبينية العربية. -,

 الميؿ المتوسط لمتصدير واالستيراد لمدوؿ العربية. -3

 ة واالستقرار االقتصادي لكؿ دولة عمي حدي وفقًا لقيمة صادراتيا ووارداتيا.درجة االنفتاح االقتصادي ومعدؿ التبعية االقتصادي -5
 معدؿ التبعية واألستقرار األقتصادى لكؿ دولة عمى حدى وفقًا لقيمة صادرتيا و واردتيا

 أىـ المعوقات التي تواجو التجارة البينية وكيفية الحد منيا. -5

 أىمية الدراسة :
التعرؼ عمى أوجو اإليجاب والقصور في قضية األمف الغذائي العربي والتجارة البينية بػيف الػدوؿ العربيػة ومػدى  تبرز أىمية الدراسة في     

يجابياتيػا بيػدؼ تفعيػؿ االتفاقيػ ات إمكانية استثمار أوجو اإليجاب وتسبيط أوجو القصور ومػد صػانع القػرار بالػدوؿ العربيػة بنتػائج الدراسػة وا 
 المشتركة التي يمكف مف خالليا تشجيع التجارة البينية ورفع مستوى االكتفاء الذاتي العربي مف الغذاء.االقتصادية والسوؽ العربية 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات :
اسػػتخدمت الدراسػػة فػػي عػػرض واسػػتخالص النتػػائج أسػػموبي التحميػػؿ الوصػػفي والكمػػي متمػػثاًل فػػي المتوسػػط الحسػػابي والنسػػب ومعامػػؿ      

االنفتاح االقتصادي، ودرجة المشػاركة االقتصػادية، والميػؿ لمتصػدير واالسػتيراد، والتبعيػة ر وبعض المؤشرات االقتصادية مثؿ لتغياالختالؼ وا
 لمتنميػة الزراعيػة أما بالنسبة لمصادر البيانات فقد اعتمدت الدراسة عمى البيانات المنشورة وغير المنشورة مف المنظمة العربيػة االقتصادية.

وصػندوؽ واألمانة العامة لمجمػس الوحػدة األقتصػادية العربيػة والدراسات وثيقة الصمة بموضوع الدراسة ارة العامة لمشئوف األقتصادية ،و األد
 النقد العربي، الكتاب اإلحصائي السنوي الزراعي العربي، والتقرير االقتصادي العربي الموحد.

 الدراسة: نتائج
 لذاتى العربىاواًل : األمف الغذائى واألكتفاء ا

 لموفػاء الالزمتػيف والنوعيػة المجتمػع بالكميػة أفػراد لجميػع الغػذاء تػوفير" الدوليػة االفػاو والزراعػة األغذيػة ويقصػد بػو كمػا تعرفػو منظمػة     

مكاناتيا مواردىا عمى الدولة ونشطة أو ىو إعتماد صحية حياة أجؿ مف مستمرة بصورة باحتياجاتيـ   .محمياً  غذائيةال إنتاج احتياجاتيا في وا 
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  الموارد الزراعية العربية المستخدمة في إنتاج الغذاء: -0
تتعدد الموارد الممموكة والمتاحة لموطف العربي والتي يمكف مف خالؿ استخداـ التوليفات المثمى مف كؿ عنصر مف عناصرىا في تحقيػؽ      

 نسبة االكتفاء الذاتي واألمف الغذائي العربي وىي :
 البشرية : الموارد -أ

 ( حيث اتضح اآلتي :2102-2101( تصنيؼ الموارد البشرية بالدوؿ العربية وفقًا لتخصصيا خالؿ الفترة )0يشير جدوؿ )
 – 2100) عػاـ% 1.25 نحػو بمػغ سػنوي تغير بمعدؿ نسمة مميوف 5324050 حوالي الدراسة فترة خالؿ السكاف عدد إجمالي متوسط بمغ -

2102.) 

 بمػغ سػنوي تغيػر بمعػدؿ نسمة مميوف 0,54515 حوالي عددىـ إجمالي متوسط يبمغ حيث% ,041, حوالي العدد ىذا مف الريفيف عدد مثؿي
 العػدد إجمػالي مػف% 35420 ،%25453 حػوالي نسػبتيـ تمثػؿ نسػمة مميػوف 154153 حػوالي مػنيـ الػزراعييف عػدد يبمػغ حيث ،%0.2 نحو
 %.1, بنحو قدر سنوي تغير بمعدؿ و الترتيب عمى والريفييف الكمي

 بمػغ سػنوي تغير ومعدؿ% 5,415 حوالي يمثموف عامؿ مميوف 022421 حوالي الزراعية العمالة فييـ بما الكمية العمالة عدد إجمالي يبمغ -
% 2245 حػوالي يمثمػوف مميػوف ,2542 حػوالي الزراعية العمالةعدد  إجمالي يبمغ بينما استغاللو، حسف يتطمب كبير عدد وىو ،%2.1 نحو
 %.1.1 نحو 2100/2102 عامي بيف التغير معدؿ بمغ حيث الكمية العمالة إجمالي مف

 (2102-2101( تصنيؼ الموارد البشرية بالدوؿ العربية وفقًا لنوعية العمؿ خالؿ الفترة )0جدوؿ )

المتوسط العاـ  سنوات المقارنة تصنؼ عدد السكاف
 )بالمميوف(

-2100معدؿ التغير )* 
2102% ) 2101 2100 2102 

 3,23 359,131 361,448 362,273 353,671 إ مالي مدد لكان الد ل العربية
 1,2 147,386 149,239 147,437 145,513 مدد الريفيين منيم
 - 41,34 41,29 43,69 41,14 % من اإل مالي
 3,4 83,875 83,584 83,896 84,146 مدد الزراميين منيم
 - 23,35 23,12 23,16 23,79 % من العدد الكمي
 - 56,91 56,3 56,91 57,83 % من الريفيين
 2,8 122,23 125,844 122,412 118,354 العمالة الكمية
 3,8 27,24 27,395 27,189 27,135 العمالة الزرامية

% 22,9 22,2 21,8 22,3 - 

    011×سنة االساس  ÷سنة االساس(  –* )سنة المقارنة             
 .2313منظمة الغذية  الزرامة تالفا ي  معت  حلبت من قامد  البيانات لمصدر : ا            

 انمىارد األرضُت3   -ب

 ( إلى اآلتي :2102-2101يؼ الموارد األرضية الزراعية بالدوؿ العربية وفقًا الستخداماتيا خالؿ الفترة )صن( ت2يشير جدوؿ ) 
 بحػد ىكتػار مميػوف 23,40 حػوالي( 0200-0202) الفتػرة خػالؿ العربيػة لمػدوؿ الكمية الزراعية المساحة إلجمالي العاـ المتوسط بمغ -

 عػػف% 6,,6 نحػػو تبمػغ زيػػادة وبنسػػبة ىكتػار مميػػوف 3,727 نحػو تبمػػغ بزيػػادة 0200 عػاـ ىكتػػار مميػػوف 29,097 حػوالي بمػػغ اقصػى
 حػوالي األدنػى الحػد بمػغ بينمػا ،(المقارنة سنة) 0200 عاـ عف 0200 عاـ% 0., بنحو قدر تغير وبمعدؿ الدراسة لفترة العاـ المتوسط
 لفتػرة العػاـ المتوسػط عػف% ,2,7 نحػو تبمػغ وبنسػبة ىكتػار مميػوف 743,, حػوالي بمػغ بانخفػاض 0202 عػاـ ىكتار مميوف 67,376
 .الدراسة
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 مبن% 00,34 نحبو تمثبل سببةوبن الدراسة فترة خالل هكتار ملٌون 9,046 حوالً المستدٌمة الزراعٌة لألراضً العام المتوسط بلغ  -

 لألراضبً العبام المتوسبط ٌبلبغ بٌنمبا المقارنبة  سنة عن% 2.2 نحو بلغ تغٌر وبمعدل الكلٌة الزراعٌة المساحة إلجمالً العام المتوسط

 العبام المتوسط من% 2,,72 نحو تبلغ وبنسبة هكتار ملٌون 270,,6 حوالً( 0200-0202) الدراسة فترة خالل الموسمٌة الزراعٌة

 .المقارنة سنة عن% 9., نحو بلغ تغٌر وبمعدل الكلٌة الزراعٌة المساحة إلجمالً

 تصنف األراضً الزراعٌة الموسمٌة إلى ثالثة أنماط وهً :  -

 إلجمػالي العاـ المتوسط مف% 7,77, نحو تمثؿ وبنسبة ىكتار مميوف 47,40 حوالي العاـ متوسطيا ويبمغ المطرية األراضي - أ
 .0202 المقارنة سنة عف% 642 نحو نسبتو بمغت تغير وبمعدؿ الدراسة فترة خالؿ الموسمية راعيةالز  األراضي مساحة

 العػػاـ المتوسػػط مػػف% 02,66 نحػػو تمثػػؿ وبنسػػبة ىكتػػار مميػػوف ,04,33 حػػوالي العػػاـ متوسػػطيا ويبمػػغ:  المرويػػة األراضػػي - ب
 .المقارنة سنة عف% 22 بنحو تقدر غيرت وبنسبة الدراسة فترة خالؿ الموسمية الزراعية األراضي مساحة إلجمالي

 المتوسػط مػف% 02,36 نحػو تمثػؿ وبنسػبة ىكتػار مميػوف 04,402 حػوالي العػاـ متوسػطيا ويبمػغ( البػور) المتروكة األراضي - ت
 تحتػاج النوعيػة وىػذه المقارنػة سػنة عػف% 6402 نحو بمغت تغير وبنسبة الموسمية الزراعية األراضي مساحة إلجمالي العاـ
 .إنتاج مصادر إلي منيا األكبر الجزء تحوؿ التي العممية والدراسات ثالبحو  إلي

 .(0200-0202خالل الفترة ) ( تصنٌف الموارد األرضٌة الزراعٌة بالدول العربٌة وفقاً الستخداماتها0جدول )

 2102 2100 2101 البيػػػػاف
 المتوسط العاـ
 التغير %* )مميوف ىكتار(

مية
 الك

عية
لزرا
ة ا
ساح

الم
 

 145 24255 24521 24522 14225 راضي الزراعية المستديمةاأل 
% 0540, 02451 00425 024,5 - 

 342 534110 524111 5342,5 324,21 األراضي الزراعية الموسمية
% 15415 15450 1140, 15435 - 

 342 5,452 524021 534251 514,15 اإلجمالي

مية
وس
الم
ية 
راع
الز
ي 
راض

األ
 

 5451 51452 514,51 ,0412, ,534,5 الزراعة المطرية
% 32455 52420 33412 31411 - 

 145 3,,054 0,4225 ,0,412 ,,,014 الزراعة المروية
% 05435 22432 204,2 21455 - 

 5540 054505 054530 014121 054352 األراضي المتروكة )بور(
% 22410 03421 254,2 214,5 - 

 145- 534110 524111 5342,5 324,21 اإلجمالي
 ,14- 5,4221 )*(14521, )*(24111, 2,4115 مساحة الغابات
 0,41- 504211, 234223, 2,4223, 2,4232, مساحة المراعي

    011×سنة االساس  ÷سنة االساس(  –* )سنة المقارنة                       
 .2314 ست قطاع الزرامة  الثر   الحي انية  اللمكية في ال طن العربي مام المنظمة العربية لمتنمية الزرامية حلبت   معت من لالمصدر: 
 يشػير ممػا% 32 نحػو بمػغ سػمبي تغيػر بنسػبة ىكتػار مميػوف 63,007 حوالي الدراسة فترة خالؿ الغابات لمساحة العاـ المتوسط بمغ -

 فػػي السػػتخداميا القيمػػة عاليػػة األخشػػاب عػػةزرا فػػي اسػػتثمارىا يمكػػف المسػػاحة وىػػذه ،0202 عػػف 0200 عػػاـ المسػػاحة تنػػاقص إلػػي

                                                 
 .2311بعد انفصال  ن   الل دان في منتص  مام  ت*ي
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 الحيوانػات تربية في استغالليا يمكف كما العربية الدوؿ خارج مف األخشاب مف النوعية تمؾ استيراد مف لمحد الراقية الخشبية الصناعات
 .التصدير بيدؼ النادرة

 خػالؿ الكميػة الزراعيػة المسػاحة إجمالي مف% 643حوالي تمثؿ ىكتار مميوف 320,072 حوالي المراعي لمساحة العاـ المتوسط بمغ -
 إنتػاج فػي اسػتغالليا يمكػف المسػاحة وىػذه% 03 نحػو بمػغ سػمبي رقػـ 0202 عػاـ عف 0200 عاـ تغيرىا معدؿ أخذ حيث الدراسة فترة
 شػراء فػي االسػتيراد صػيمةح واسػتخداـ الخػارج إلى الفائض تصدير ثـ أوالً  بيما الغذائية الفجوة لسد والمبف المحـ حيوانات مف كبير عدد
 متنوعػة أرضػية مػوارد تمتمػؾ العربيػة الػدوؿ أف يتضػح السػابؽ العػرض خالؿ مف.  منخفض بيا الذاتي االكتفاء نسبة يكوف أخرى سمع

 األراضػػي نوعيػػات دراسػػة فػػي متخصػػص بحثػػي مركػػز خػػالؿ مػػف األمثػػؿ االسػػتخداـ إلػػى منيػػا نوعيػػة كػػؿ توجيػػو أمكػػف فػػإذا الخػػواص
 .العربي الغذاء فجوة مف كبير جزء سد ألمكف نوعية كؿ في يجود الذي المنتج نوعية ديدوتح وخصائصيا

 انمىارد انمائُت 3 -ج

 :إلى اآلتي 2101العربية خالؿ عاـ ( الموارد المائية السطحية المتاحة وأنماط استخداميا بالدوؿ 5) يشير جدوؿ 

 : وىي مصادر ثالثة مف الكمية ىذه تأتي 4ـ مميار 2,,034 حوالي العربية بالدوؿ المتاحة السطحية المياه إجمالي يبمغ -

 السػطحية الميػاه إجمػالي مػف% 40,,9 نحػو تمثػؿ وبنسبة 4ـ مميار 040,20 حوالي كميتيا وتبمغ المتجددة الطبيعية الموارد -أ 
 .الدراسة سنة خالؿ العربية لمدوؿ

 الميػػاه كميػػة إجمػػالي مػػف% 0,73 نحػػو تتمثػػؿ وبنسػػبة 4ـ رمميػػا 3,39 حػػوالي كميتيػػا وتبمػػغ المسػػتخدمة المعالجػػة المػػوارد -ب 
 .الدراسة سنة خالؿ العربية لمدوؿ السطحية

 العربيػة لمػدوؿ السػطحية الميػاه إجمػالي مػف% 0,73نحػو تمثػؿ وبنسػبة 4ـ مميػار 6,90 حػوالي كميتيػا ويبمغ المحالة، المياه -ج 
 .الدراسة سنة خالؿ

 السػطحية الميػاه إجمػالي مف% 74,96 حوالي تمثؿ وبنسبة 4ـ مميار 023,39 حوالي واردالم تمؾ مف السنوي االستخداـ كمية تبمغ -
 (.الرشح) األرض والتسرب البخر كمية منو يخصـ 4ـ مميار 49,27 بحوالي يقدر فائض بقيوي

 :  وىي قطاعات ثالثة في العربية السطحية المياه تستخدـ -

 .العربية بالدوؿ السطحية المياه إجمالي مف% 24,67 نحو تمثؿ بنسبة 4ـ مميار 0,2,2 حوالي بو ويستخدـ الزراعي القطاع -0

 . العربية لمدوؿ السطحية المياه كمية إجمالي مف% 00,00 تتمثؿ وبنسبة 4ـ مميار 34,0 حوالي بو ويستخدـ المنزلي القطاع -0

 السطحية المياه اجمالي مف% 00., نحو تمثؿ مكعب متر مميار 9,.02 حوالي بو ويستخدـ الصناعي القطاع -4

 2101عاـ  ( الموارد المائية السطحية المتاحة وأنماط استخداميا بالدوؿ العربية5جدوؿ )

الكمية المتاحة سنويًا  البيػػاف
 % (5)مميار ـ

 نسبة االستخداـ لكؿ قطاع %
 الزراعة الصناعة القطاع المنزلي

 - - - 95,32 232,17 المت دد  الطبيعية الم ارد
 - - - 1,84 4,49 الملتخدمة المعال ة دالم ار 

 - - - 2,84 6,91 المحس  المياه      
 - - - 133 243,57 3اإل مالي / مميار م

 55451 3420 20400 15.25 21,4,2 5االستخداـ السنوي لممياة مميار ـ

 .2313لثر   الحي انية  اللمكية في ال طن العربي مام المنظمة العربية لمتنمية الزرامية  معت  حلبت من بيانات قطاع الزرامة  االمصدر : 
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 فػي تستخدـ وىي الممطرة الدوؿ في خاصة كثيرة وىي األرض بباطف المخزونة الجوفية المياه بدوف بالجدوؿ الموضحة الكميات ىذه -
 المحاصػيؿ ري فػي فقػط خداميااسػتيجػب  لػذا السػطحية، الميػاه مصػادر عػف البعيػدة الصحراوية بالمناطؽ خاصة الزراعات مف كثير ري
 .العربية لمدوؿ ىاـ إستراتيجي مخزوف عدت أنيا كما متجددة غير مياه معظميا ألف نظراً  المجزي العائد ذات

  التجاري العربي: الفجوة الغذائية والميزاف -2

( كمية اإلنتاج واالستيالؾ والفجوة 4جدوؿ )يتناوؿ ىذا الجزء مف الدراسة واقع األمف الغذائي العربي والميزاف التجارى حيث يشير       
الغذائية والميزاف التجارى ونسبة االكتفاء الذاتي وقيمة العجز مف المجموعات الغذائية الرئيسية في الوطف العربي خالؿ متوسط الفترة 

 -( إلى:2012 – 2010)

مميػوف طػف ،بينمػا بمػغ اجمػالي المسػتيمؾ مػف تمػؾ  252.79 المنتج مف السمع الغذائية الرئيسية خػالؿ فتػرة الدراسػة حػوالي إجماليبمغ  -
 مميوف طف. 408.35السمع خالؿ فترة الدراسة حوالي 

مميػوف طػف أي أف االسػتيالؾ يزيػد بتمػؾ الكميػة )اسػتيراد(  155.56بمغ اجمالي الفجوة بيف اإلنتػاج واإلسػتيالؾ مػف تمػؾ السػمع حػوالي  -
اج )عجز(. وىذا ما يشكؿ عبئ عمي ميػزاف المػدفوعات لمػدوؿ العربيػة مػف أجػؿ تحقيػؽ االمػف % مف اجمالي اإلنت61.54وىي تمثؿ حوالي 

 الغذائي مف خالؿ االستيراد.

إلوتاج واالستهالك وانفجىة انغذائُت  وانمُشان انتجاري ووسبت االكتفاء انذاتٍ وقُمت انعجش مه انمجمىعاث انغذائُت ( كمُت ا,) جدول

 (2102 – 2101خالل متىسط انفتزة ) انزئُسُت فً انىطه انعزبً

 المجموعات السلعٌة
 اإلنتاج

 )ألف طن(
المتاح لالستهالك 

 )ألف طن(
الفجوة الغذائٌة 

 )ألف طن(

 الواردات الصادرات
قٌمة العجز 
 )ملٌون دوالر(

نسبة 
االكتفاء 

 الذاتً )%(
 كمٌة

 )ألف طن(
 قٌمة

 )ملٌون دوالر(
 كمٌة

 )ألف طن(
 قٌمة

 ()ملٌون دوالر

 44.36 (21432.89) 22599.41 68303.87 1166.52 2056.29 (66247.61) 119064.49 52816.88 الحبوب

 42.82 (10023.05) 10304.66 35186.14 281.61 867.69 (34318.42) 60019.79 25701.37 القمح والدقٌق

 32.00 (4655.21) 4690.16 49915.48 34.95 99.49 (16482.44) 24238.75 7756.31 الذرة الشامٌة

 59.63 (3503.78) 4212.32 4792.60 708.53 848.96 (3943.64) 9767.64 5824.01 األرز

 40.26 (2834.29) 2877.70 10215.24 43.41 94.84 (10120.37) 16942.08 6821.72 الشعٌر

 101.97 (95.49) 447.78 716.97 352.29 971.70 254.73 12930.80 13185.53 البطاطس

 55.64 (842.34) 1149.36 1411.52 307.02 351.69 (1059.79) 2389.15 1329.36 جملة البقولٌات

 102.57 1124.27 1885.73 3385.06 3010.01 4711.91 1326.95 51637.99 52964.94 جملة الخضر

 98.38 4.51 3585.40 5236.22 3589.91 4704.05 (531.90) 32746.04 32214.14 جملة الفاكهة

 32.06 (4000.49) 5647.52 8697.19 1647.03 1921.79 (6775.33) 9972.24 3196.91 السكر

جملة الزٌوت 
 والشحوم

2078.14 5522.94 (3444.80) 1351.70 1994.72 4796.50 6775.45 (4780.73) 37.63 

 66.37 (3362.53) 3544.51 1872.12 181.99 88.99 (1783.17) 5302.60 3519.43 لحوم بٌضاء

 81.83 (3767.28) 4033.60 1200.91 266.33 119.46 (1081.18) 5951.45 4870.27 اللحوم الحمراء

 74.55 (7130) 7578.11 3073.03 448.12 208.31 (2864.75) 11254.22 8389.47 جملة اللحوم

 99.31 554.16 1741.57 825.39 2295.73 794.00 (28.38) 4097.83 4069.45 األسماك

 96.32 (38.51) 249.13 151.08 210.62 86.21 (64.84) 1763.79 1698.95 البٌض

 75.84 (4029.60) 5811.50 12302.72 1781.90 3906.93 (8395.12) 34744.31 26349.19 األلبان ومنتجاتها

  (68813.23) 87133.91 212082.03 18320.68 23184.02 (155560.06) 408346.11 252786.04 اإلجمالً

 قيمة ال اردات  –المتاح لسلتيس           قيمة الع ز = قيمة الصادرات  –    الغذائية = اإلنتاج المحمي الف
 الرقام بين الق اس لالبة) (     133× المتاح لالستٍالك( ÷ وسبت االكتفاء الذاتي = )اإلوتاج المحلي 

 رامية، الكتا  اإلحصائي اللن ي، أمداد مختمفة.بيانات المنظمة العربية لمتنمية الز  جمعت وحسبت مف: المصدر
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 كمُت انفجىة انغذائُت ومعدالث االكتفاء انذاتٍ مه أهم انسهع انغذائُت بانىطه انعزبً 3 -5

بالػدوؿ ( المقارنة بيف واقع اإلنتاج واالستيالؾ والفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي مف أىـ السػمع الغذائيػة الرئيسػية 5يشير جدوؿ )    
 حيث اتضح اآلتي: 2000بما كاف عميو عاـ  2012العربية عاـ 

الػذاتى المػأموؿ وفػي كػاًل مػف الحبػوب والػدقيؽ والقمػح والشػعير  االكتفػاءزيادة ممحوظة ولكنيا لـ تحقػؽ  2012زيادة اإلنتاج الكمي عاـ  -
مػف تمػؾ السػمع مػف  اإلنتػاج إجمػاليحيػث ارتفػع  واألسػماؾيػا ومنتجات واأللبػافوالبطػاطس والبقوليػات والزيػوت والخضػروات والسػكر والمحػوـ 

مميػػوف طػػف  62.87زيػػادة تبمػػغ مقػػدارىا نحػػو  2012مميػػوف طػػف عػػاـ  236.64إلػػي حػػوالي  2000مميػػوف طػػف عػػاـ  173.77حػػوالي 
 .2000% عما كانت عميو في عاـ 36.20وبنسبة زيادة بمغت نحو 

مميػوف طػف مػف السػمع موضػوع الدراسػة عػاـ  267.95الزيادة في اإلنتػاج حيػث ارتفػع مػف زيادة كمية االستيالؾ الكمي بنسبة أكبر مف  -
% عمػا 41.78مميوف طف وبنسبة زيػادة بمغػت نحػو  111.95زيادة مقدارىا حوالي  2012مميوف طف عاـ  379.91إلي حوالي  2000

مميػوف نسػمة عػاـ  350إلػي حػوالي  2000عػاـ مميػوف نسػمة  274، وذلؾ نتيجة زيػادة عػدد السػكاف مػف حػوالي 2000كانت عميو عاـ 
 %.27.7مميوف نسمة وبنسبة زيادة بمغت نحو  76زيادة مقدارىا  2012

 143.27إلي حوالي  2000مميوف طف عاـ  94.19زيادة حجـ الفجوة بيف اإلنتاج واالستيالؾ مف السمع الغذائية الرئيسية مف حوالي  -
% عػف سػنة المقارنػة لػنفس السػبب 52.11مميوف طف وبنسبة زيادة بمغت نحػو  49.08والي زيادة بمغ مقدارىا ح 2012مميوف طف عاـ 

 السابؽ وىو زيادة عدد السكاف والتغير فى نمطيـ الغذائي.
مف كاًل مػف السػكر الخػاـ، والزيػوت النباتيػة، والحبػوب والػدقيؽ،  2000عما كانت عميو عاـ  2012انخفضت نسبة االكتفاء الذاتي عاـ  -

تبمػغ نحػو  2000كانت عاـ  أف% عمي الترتيب السابؽ بعد 48.8%، 46.4%، 43.3%، 41.6%، 27ح، والبقوليات لتصؿ لنحو والقم
%، عمي الترتيب السابؽ، أي أف الواقع اآلف يشير إلى أف الػدوؿ العربيػة تحتػاج مػا تبمػغ %62.7، %47.7، %44.7، %43.3، 34.4

% مػػف السػػمع سػػابقة الػػذكر وعمػػي الترتيػػب السػػابؽ، لسػػد حاجػػة 51.2%، 53.6%، 56.7%، 58.4%، 70.1%، 73نسػػبتو حػػوالي 
الغذائي ليـ، وىذا أمر صعب يحتاج إلى مبالغ كبيرة في ظؿ التغيرات السياسية بالمنطقػة ومػا يػدبر  األمفاستيالؾ الشعوب العربية وتحقيؽ 

 اـ الموارد العربية أحسف استغالؿ لسد حاجتيـ مف الغذاء ذاتيًا.  ليا األمر الذي يعمي قيمة االتحاد العربي و التكامؿ االقتصادي واستخد
لـ يتحقؽ زيادة في نسبة االكتفاء الػذاتي بمجموعػة السػمع الغذائيػة إال فػي كػاًل مػف مجموعػة الخضػروات واألسػماؾ حيػث بمغػت نسػبتيما  -

 % عمي الترتيب السابؽ.2.8%، 2.2% أي أف نسبة الفائض مف تمؾ السمعتيف تقدر بنحو 102.8%، 102.2حوالي 
، واأللبػػاف ومنتجاتيػػا، واألرز، والزيػػوت النباتيػػة نحػػو  - %، 99.4بمغػػت نسػػبة االكتفػػاء الػػذاتي مػػف كػػاًل مػػف البطػػاطس، والفاكيػػة، والمحػػـو

% عمي الترتيب السابؽ وىو أفضؿ مف المجموعات األخري ولكنػو غيػر كػافي فػي ظػؿ زيػادة %67.7، %68.8، %71.4، %72، 97.9
 سكاف.ال
إلػى أف حجػـ الفجػوة المتوقعػة بػالوطف العربػى سيصػؿ  2030كما تشير نتائج التنبؤ الذى أعدتو المنظمة العربيػة لمتنميػة الزراعيػة لعػاـ  -

مميػوف طػف مػف جممػة الحبػوب والقمػح والػدقيؽ  11.3، 2.14، 0.931، 4.75، 9.82، 0.347، 1.31، 31.98،  65.9إلى حػوالى 
 والسكر و الزيوت النباتية والمحـو الحمراء  والمحـو البيضاء و األلباف ومنتجاتيا عمى الترتيب.والبقوليات والفاكية 

% مػػف كػػاًل مػػف 74% ،61% ،26%، 24% ،45%، 48% ،48 حػػواليإلػػى  2030الػػذاتى عػػاـ  االكتفػػاءكمػػا تتوقػػع أف تصػػؿ نسػػبة  -
يتطمػب  الػذية والمحػوـ البيضػاء و األلبػاف ومنتجاتيػا عمػى الترتيػب األمػر جممة الحبوب والقمح والدقيؽ والبقوليات والسكر و الزيػوت النباتيػ

 .(3)كافة التدابير الالزمة لمواجية تمؾ األزمة اتخاذ
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 .2000بعاـ  2012( المقارنة بيف اإلنتاج واالستيالؾ والفجوة واالكتفاء الذاتي مف أىـ السمع الرئيسية بالدوؿ العربية عاـ  5جدوؿ )

المجموعات 
 السلعٌة

0222 0200 

اإلنتاج 
)ملٌون 

 طن(

االستهالك 
)ملٌون 

 طن(

الفجوة 
الغذائٌة 
)ملٌون 

 طن(

نسبة االكتفاء 
 الذاتً )%(

اإلنتاج 
)ملٌون 

 طن(

االستهالك 
)ملٌون 

 طن(

الفجوة 
الغذائٌة 

 )ملٌون طن(

نسبة االكتفاء 
 الذاتً )%(

 43.25 (66935) 117951 51016 44.73 (46469) 84075 37606 الحبوب والدقٌق

 46.41 (30121) 56207 26086 47.69 (18500) 35365 16865 القمح

 68.76 (3012) 9642 6630 67.96 (2900) 9051 6151 األرز

 29.87 (12718) 18136 5418 25.20 (8400) 11230 2830 الشعٌر

 99.44 (66) 11697 11631 99.30 (52) 7412 7360 البطاطس

 48.83 (141) 2769 1352 62.72 (746) 2001 1255 البقولٌات

 41.64 (2943) 5043 2100 44.28 (2139) 3839 1700 الزٌوت النباتٌة

 102.54 1322 52079 53401 99.29 (279) 39443 39164 الخضروات

 97.85 (602) 28020 27418 97.58 (678) 28045 27367 الفاكهة

 27.01 (8725) 11954 3229 34.37 (4582) 6982 2400 سكر خام

 67.68 (3645) 11278 7633 73.08 (1078) 4005 2927 البذور الزٌتٌة

 71.97 (3333) 11890 8557 85.37 (1090) 7451 6361 لحوم

 71.44 (11185) 39169 27984 71.44 (7484) 26205 18721 األلبان ومنتجاتها

 102.80 114 4071 4185 107.44 212 2850 3062 األسماك

 - (143266) 379906 236640 - (94185) 267954 173769 جمالًاإل

 الرقام بين الق اس لالبة) (              
 .2012 العربية، أبريل الد ل في اللمعية الصادرات العربي، تنافلية الناد صند د جمعت وحسبت مف: المصدر           

 :الكمية العربيةالواردات الزراعية والغذائية مف الواردات نسبة  -4
تحتاج الشعوب العربية إلي العديد مف السػمع والخػدمات التػي تمبػي سػد احتياجػاتيـ وتحقيػؽ رغبػاتيـ وتػاتي فػي مقدمػة تمػؾ االحتياجػات     

ة نسػػب الػػواردات الزراعيػػ اسػػتعراض ونؤكػػده مػػف خػػالؿ أظيرتػػو الدراسػػة ولمػػا كػػاف ىنػػاؾ عجػػز فػػي تحقيػػؽ االكتفػػاء الػػذاتي منػػو كمػػا  الغػػذاء
 حيث: والغذائية مف الواردات الكمية

( 2012 – 2010( ، )2009 – 2005واردات العربيػة الكميػة والزراعيػة والغذائيػة خػالؿ متوسػطي الفتػرتيف )الػ( قيمة 6يشير جدوؿ )    
 إلي اآلتي: 

مميػار  41.84، 51.47، 460.82ي ( حوال2009 – 2005متوسط قيمة الواردات الكمية والزراعية والغذائية خالؿ الفترة )إجمالي بمغ  -
% مػف إجمػالي قيمػة الػواردات الكميػة، كمػا تمثػؿ قيمػة 9.08%، 11.7دوالر عمي الترتيب، تمثػؿ قيمػة الػواردات الزراعيػة والغذائيػة حػوالي 

 % مف قيمة الواردات الزراعية لنفس الفترة.81.30الواردات الغذائية حوالي 
 67.92، 81.37، 707.45( ليصؿ إلي حػوالي 2012- 2010الكمية والزراعية والغذائية الفترة )متوسط قيمة الواردات إجمالي ارتفع  -

% مػف إجمػالي قيمػة الػواردات الكميػة، كمػا تمثػؿ 9.60%، 11.50مميار دوالر عمي الترتيب، تمثؿ قيمة الواردات الزراعية والغذائية حػوالي 
 .أي أف الواردات الغذائية تمثؿ النسبة األكبر بالفترتيف دات الزراعية لنفس الفترة% مف قيمة الوار 83.47قيمة الواردات الغذائية حوالي 

ومف خالؿ العرض السابؽ يتضح أف ىناؾ تزايد سنوي ممحوظ في قيمة الواردات ككؿ مػف جيػة وفػي قيمػة الػواردات الزراعيػة والغذائيػة      
تحقيؽ األمف الغذائي العربي األمر الذي يتطمػب بحػث أسػباب ىػذا العجػز  دـوبالتالي عمف جية أخري مما يؤكد وجود عجز في كمية الغذاء 

تجػاه  لػوورقػة ضػغط تسػتخدميا الػدوؿ المنتجػة  الغػذاء ومحاولة اإلقالؿ والحد منو ألقؿ نسبة ممكنة أف لـ يكػف إلغائػو كػاماًل حتػي ال يكػوف
 الدوؿ العربية.
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 (.2012 – 2010( ، )2009 – 2005الكمية خالؿ متوسط الفترتيف ) ارداتمف الو واردات الزراعية والغذائية ال نسبة( 6جدوؿ )
 الدول

 (0200- 0202متوسط الفترة ) (0222- 0222متوسط الفترة )
الواردات الكلٌة 

 ملٌون دوالر
الواردات الزراعٌة 

 ملٌون دوالر
الواردات الغذائٌة 

 ملٌون دوالر
الواردات الكلٌة 

 ملٌون دوالر
ة الواردات الزراعٌ
 ملٌون دوالر

الواردات الغذائٌة 
 ملٌون دوالر

 2849.91 3185.94 18407.51 1850.62 2133.76 13417.05 األردن
 6008.66 9614.15 152183.57 3438.19 4656.55 100843.51 اإلمارات
 544.23 586.19 11797.61 514.37 568.21 10460.52 البحرٌن
 1535.99 2631.72 22127.49 1349.61 2037.00 18509.15 تونس
 5515.01 7826.71 45388.73 4768.94 6357.49 29451.89 الجزائر
 48.42 143.03 410.00 46.37 136.98 392.66 جبٌوتً
 19530.96 20883.32 131511.47 11334.75 12062.33 86076.16 السعودٌة
 241.38 469.34 16540.53 260.46 837.98 8534.61 السودان
 2818.97 3302.16 18482.13 1259.35 1483.70 13465.82 سورٌا

 437.35 527.06 944.00 372.08 448.40 803.12 الصومال
 1174.31 1354.31 25791.53 1514.12 1684.55 25470.89 العراق
 958.21 958.21 22462.12 793.87 1284.18 14361.87 عمان

 331.95 590.67 4173.07 260.84 332.07 3224.22 فلسطٌن
 1663.16 1936.20 26197.76 462.68 638.85 18747.35 قطر

 1195.37 1829.51 22476.04 1165.10 1753.03 20840.50 الكوٌت
 2307.72 2774.68 20901.56 1278.90 2080.85 10836.68 لبنان
 1828.80 2093.32 20460.00 1707.22 1939.34 15907.56 لٌبٌا
 11564.29 12383.01 60873.09 5060.34 5603.71 33022.30 مصر

 4454.60 5335.74 42354.93 2494.18 3453.55 28225.63 المغرب
 84.01 94.25 369.79 140.12 185.21 705.14 مورٌتانٌا
 2829.53 2853.65 43601.29 1764.59 1791.45 7526.10 الٌمن

 67922.84 81373.17 707454.21 41836.70 51469.19 460822.73 المجموع

 : المنظمة العربية لمتنمية الزرامية،  معت  حلبت من الكتا  اإلحصائي اللن ي، أمداد مختمفة.المصدر              

 مشكمة نقص الغذاء في العالـ العربي:المقترحة لحؿ حموؿ الأىـ  -5
ـ السمع الغذائية الرئيسية فإنو يمكػف الحػد منيػا مف خالؿ استعراض واقع األمف الغذائي العربي وانخفاض نسب االكتفاء الذاتي مف أى      

 -مف خالؿ:
 التكنولوجيات المتعددة.أحدث التوسع الرأسي وزيادة اإلنتاج مف نفس المساحة التي تستغؿ في الوقت الحالي باستخداـ  -1
مميوف ىكتار إلي  12يا مف التوسع األفقي وزيادة اإلنتاج وذلؾ مف خالؿ زيادة المساحة المستغمة فالمساحة المروية يمكف زيادت -2

 100وترشػيد اسػتخدميا، كمػا يمكػف زيػادة المسػاحة المزروعػة الكميػة إلػي تحػديث نظػـ الػري مميوف ىكتار عف طريؽ  27حوالي 
 مميوف ىكتار.

شػر استخداـ وسائؿ زراعية جديدة وىي تعتمد عمػي أف التربػة ليسػت ضػرورية بالنسػبة لمنبػات ألف العناصػر الغذائيػة يمكػف أف تنت -3
 في السائؿ أسرع مف انتشارىا في التربة لذا مف الممكف زراعة النباتات المائية.

 االنتقاؿ مف نموذج التبعية الغذائية إلي االعتماد المتبادؿ أي االستيراد مف حصيمة الصادرات لتمبية االحتياجات الغذائية. -4
د التكامؿ الزراعػي العربػي أحػد المتطمبػات اليامػة لتحقيػؽ برنػامج لذا يعدور ىاـ إلدارة السياسية العربية في توفير األمف الغذائي ل -5

، ويػتـ التكامػؿ فػي مجػاالت التكنولوجيػا، والميػاه، والػري بزيػادة  التنمية الزراعية العربية بيدؼ الوصػوؿ إلػي تػوفير األمػف الغػذائي
 المتاح منو وتحسيف نوعيتيا والحفاظ عمييا وترشيدىا.

 .لكؿ دولة نتاج وفقًا لمبدأ الميزة النسبيةالتنسيؽ العربي في مجاؿ اإل  -6
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 ثانيًا: واقع التجارة البينية والكمية لمدوؿ العربية
الدراسة قيمة الصادرات والواردات البينية ونسبة ما تمثمو مف إجمالي قيمة كاًل مف الصادرات والواردات الكمية مف نستعرض في ىذا الجزء  

حدة لمتعرؼ مف خالؿ تمؾ التقديرات عمي نسبة تغطية الصادرات البينية لمواردات البينية لكؿ دولة  لكؿ دولة مف الدوؿ العربية كاًل عمي
( 7باإلضافة إلي التعرؼ عمي درجة اإلنفتاح االقتصادي وتاثيره عمي التجارة الخارجية لكؿ دولة حيث تشير البيانات الواردة بالجدوؿ )

( إلي تبايف 2013 – 2009بينية ودرجة المشاركة  واالنفتاح االقتصادي خالؿ متوسط الفترة )متوسط قيمة الصادرات والواردات الكمية وال
 الدوؿ العربية فيما بينيا مف حيث األىمية النسبية لمصادرات والواردات العربية والبينية.

 مؤشرات كفاءة التجارة الكمية والبينية في الدوؿ العربية:
 في الدوؿ العربية:تطور التجارة الكمية والبينية  -1

ت العربية % مف إجمالي قيمة الصادرا10.26نسبة قيمة الصادرات البينية تمثؿ نحو لالمتوسط العاـ أف ( 7)يتضح مف الجدوؿ        
(، في حيف تمثؿ نسبة قيمة الواردات البينية حوالي 2013- 2009مميار دوالر خالؿ متوسط الفترة ) 1020الكمية البالغة نحو 

 دوالر خالؿ متوسط فترة الدراسة.مميار  739.39مف إجمالي قيمة الواردات العربية الكمية والبالغة نحو  14.48%
  :نسبة تغطية الصادرات لمواردات في الدوؿ العربية -2

اه تيػار التػدفؽ مػف أو تعتبر نسبة تغطية الصادرات لمواردات أحد المؤشرات األولية لتقدير كفاءة التجارة الخارجيػة مػف خػالؿ تحديػد اتجػ     
يػة إلي الدولة ومف ثـ تحقيؽ العجز أو الفائض في الميزاف التجاري، فعمي مسػتوي التجػارة الكميػة العربيػة فقػد تبػيف أف قيمػة الصػادرات العرب

ع قيمػػة ، والػػذي قػػد ترجػػع إلرتفػػا2013 – 2009% مػػف إجمػػالي قيمػػة الػػواردات الكميػػة العربيػػة خػػالؿ متوسػػط الفتػػرة 137.97تغطػػي نحػػو 
 الصادرات البترولية خالؿ تمؾ الفترة، كما يتضح مف نفس الجدوؿ السابؽ االشػارة اليػو أف الميػزاف التجػاري عمػي مسػتوي الػدوؿ العربيػة  قػد
حقؽ فائض في كؿ مػف دولػة اإلمػارات والبحػريف والجزائػر والسػعودية، والعػراؽ ،وعمػاف، وقطػر، والقمػر، والكويػت ،وليبيػا وقػد تراوحػت نسػبة 

% كحػد ادنػي فػي دولػة جيبػوتي، بينمػا 14.62% كحػد أقصػي فػي القمػر، ونحػو 4148.8تغطية الصادرات لمػواردات العربيػة مػا بػيف نحػو 
% لكػؿ 70.78%، 82.44تقارب الميزاف التجاري في كؿ مف السوداف وتونس مف التعادؿ حيث بمغت نسبة تغطية الصادرات لمواردات نحو 

 منيـ عمي الترتيب.
% مػف إجمػالي الػواردات البينيػة خػالؿ متوسػط فتػرة الدراسػة. كمػا اتضػح مػف 97.77إتضح أف قيمة الصادرات البينية تغطي نحو  كما     

الجدوؿ أف الدوؿ العربيػة التػي حققػت فػائض فػي الميػزاف التجػاري البينػي ىػي جػزر القمر،وموريتانيػا، والسػعودية، وقطػر، والجزائػر، ومصػر 
%، 114.22%، 167.42%، 202.45%، 3303.2%، 7483ادرات البينيػػػة لمػػػواردات البينيػػػة نحػػػو حيػػػث بمغػػػت نسػػػبة تغطيػػػة الصػػػ

 % لكؿ منيـ عمي الترتيب. بينما تواجو باقي الدوؿ العربية عجزًا في الميزاف التجاري البيني.108.88
  درجة المشاركة االقتصادية:-3
الكمية ويتراوح ىذا المعيار بيف صفر في حالة التوازف التاـ في ميػزاف التجػاري وىي تعبر عف مدي مساىمة التجارة الخارجية في التجارة     

في حالة االعتماد الكمي عمي التصدير أو االسػتيراد ويػتـ تقػديرىا مػف خػالؿ الفػرؽ المطمػؽ بػيف الصػادرات والػواردات لمدولػة فػي  100وبيف 
المشػاركة االقتصػادية  درجػة وتشير النتائج المتحصػؿ عمييػا أف متوسػط  ة.سنة ما منسوبًا إلي حجـ التجارة الخارجية لمدولة في نفس السن

% فػي جػزر القمػر، 95.29% فػي اإلمػارات وحػد أقصػي بمػغ نحػو 0.58% وتراوح بيف حػد أدنػي بمػغ نحػو 15.96لمتجارة الكمية بمغ نحو 
% في سػوريا وحػد أقصػي 0.01يف حد أدني بمغ نحو % وتراوح ب1.13لمتجارة البينية نحو المشاركة االقتصادية  درجة بينما بمغ  متوسط 

 .(2013- 2009وذلؾ خالؿ متوسط الفترة ) % في جزر القمر97.36بمغ نحو 
 مدوؿ العربية:لالميؿ المتوسط لمتصدير واالستيراد  -4

والػذي يتػراوح بػيف محمي اإلجمالي . يعبر الميؿ المتوسط لمتصدير أو اإلستيراد عف نسبة قيمة الصادرات أو الواردات إلي قيمة الناتج ال     
( إرتفاع الميؿ المتوسط 7يتضح مف نفس الجدوؿ )حيث  ،( وكمما اقتربمف الوارحد الصحيح زاد الميؿ الحدي لمتصدير أو االستيراد1)صفر ،

كمػا اتضػح أف أكثػر الػدوؿ  لالسػتيراد. 0.31لمتصػدير، ونحػو  0.43العربية حيث بمغ ىذا المعامػؿ نحػو  التجارةلمتصدير عنو لالستيراد في 
، 0.65، 0.66، 0.66العربيػة إرتفاعػػًا فػػي معامػػؿ الميػؿ لمتصػػدير ىػػي عمػػاف، وموريتانيػا، وقطػػر، واإلمػػارات حيػػث بمػغ ىػػذا المعامػػؿ نحػػو 
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، 0.86نحػو  لكؿ منيما عمي الترتيب، بينمػا ارتفػع الميػؿ المتوسػط لالسػتيراد فػي كػؿ مػف موريتانيػا، واألردف، واإلمػارات بمعامػؿ بمػغ 0.64
 لكؿ منيـ عمي الترتيب خالؿ متوسط فترة الدراسة. 0.63، 0.64

 درجة اإلنفتاح االقتصادي: -5
ـ يوضح ىذا المقياس العالقة بيف قيمة الواردات والصادرات إلي قيمة الناتج المحمي اإلجمالي، أي درجة تعامؿ الدولة مع العال    

القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، واإلمارات، وعماف اتسمت بإرتفاع درجة االنفتاح االقتصادي  ( أف دولة7الخارجي. حيث يتضح مف الجدوؿ )
لكؿ منيـ عمي الترتيب  1.03، 1.27، 1.52،  3.08، 17.03بالمقارنة بباقي الدوؿ العربية حيث بمغت درجة االنفتاح االقتصادي نحو 

 خالؿ متوسط فترة الدراسة.

         واالوفتاح فٍ انتجارة انبُىُت وانكهُت  انمشاركت ودرجت نهدول انعزبُت انبُىُت ث وانىارداث انكهُت ومتىسط قُمت انصادرا(3 5جدول )

 انقُمت بانمهُار دوالر                                            (.2105 – 2112االقتصادٌ  خالل متىسط انفتزة )

الدول 
 العربٌة

  ة العربٌة البٌنٌةالتجار التجارة العربٌة الكلٌة
نسبة 

الواردات 
البٌنٌة 
إلً 

الواردات 
 الكلٌة

نسبة 
تغطٌة 

الصادرات 
البٌنٌة 
العربٌة 
إلً 

الواردات 
البٌنٌة 
 العربٌة

نسبة 
تغطٌة 

الصادرات 
العربٌة 
إلً 

الواردات  
 الكلٌة

د رجة 
المشاركة 
اإلقتصادٌة 
فً التجارة 

البٌنٌة 
)%( 

د رجة 
المشاركة 
اإلقتصادٌة 

جارة فً الت
 الكلٌة )%(

قٌمة 
الناتج 
المحلً 
 االجمالً 

 تجارة الدول العربٌة

قٌمة 
 الصادرات 

قٌمة 
 الواردات 

قٌمة 
 الصادرات 

قٌمة 
 الواردات 

نسبة 
الصادرات 
البٌنٌة 
إلً 

الصادرات 
 الكلٌة

المٌل 
 للتصدٌر

المٌل 
 لالستٌراد

درجة 
االنفتاح 
 االقتصادي

 0.83 0.64 0.19 28.76 (54.23) (33.67( 29.68 49.62 33.78 56.49 6.19 3.07 18.31 5.43 األردن

 1.27 0.63 0.64 333.09 0.58 (4.53) 101.16 91.32 9.16 8.27 19.28 17.61 210.48 212.92 اإلمارات

 0.99 0.43 0.56 28.23 12.64 (19.58) 128.95 67.25 32.58 16.99 3.98 2.68 12.22 15.76 البحرٌن

 0.85 0.5 0.35 45.15 )17.05) (0.93) 70.87 98.16 8.05 11.15 1.81 1.77 22.47 15.92 تونس

 0.59 0.25 0.34 185.58 14.58 6.64 134.14 114.22 4.64 3.95 2.17 2.48 46.74 62.7 الجزائر

 3.08 2.68 0.39 1.25 (74.49) (25.33) 14.62 59.58 22.8 92.92 0.76 0.45 3.34 0.49 جبٌوتً

 0.67 0.21 0.47 621.57 38.53 33.87 225.37 202.45 8.7 7.81 11.19 22.65 128.61 289.86 ودٌةالسع

 0.27 0.15 0.12 66.31 (9.63) (16.61) 82.44 71.51 24.36 21.13 2.35 1.68 9.66 7.96 السودان

 0.69 0.44 0.25 52.03 (28.23) (0.01) 55.97 99.97 40.12 71.66 9.18 9.17 22.87 12.8 سورٌا

 0.68 0.25 0.43 149.71 25.79 (60.51) 169.52 24.6 23.3 3.38 8.84 2.17 37.94 64.31 العراق

 1.03 0.37 0.66 66.74 28 (14.43) 177.79 74.79 36.79 15.47 9.1 6.81 24.74 43.98 عمان

 0.8 0.16 0.65 157.02 61.05 25.21 413.42 167.42 17.78 7.2 4.36 7.3 24.54 101.45 قطر

 17.03 0.4 16.63 0.56 95.29 97.36 4148.8 7483 13.13 23.67 0.03 2.2 0.22 9.29 القمر

 0.7 0.17 0.53 149.11 52.75 (6.07) 323.28 88.55 21.69 5.94 5.35 4.74 24.66 79.73 الكوٌت

 0.58 0.48 0.1 40.23 (66.34) (22.55) 20.24 63.2 12.85 40.12 2.5 1.58 19.46 3.94 لبنان

 0.87 0.31 0.57 64.05 29.99 (39.42) 185.65 43.45 15.31 3.58 2.99 1.3 19.55 36.29 لٌبٌا

 0.37 0.25 0.12 235.2 (34.92) 4.25 48.24 108.88 12.51 28.23 7.31 7.96 58.46 28.2 مصر

 0.6 0.41 0.19 96.41 (36.67) (73.61) 46.34 15.2 13.97 4.58 5.56 0.84 39.76 18.42 المغرب

 1.52 0.86 0.66 3.76 (12.74) 94.12 77.4 3303.2 6.56 280.11 0.21 7 3.23 2.5 مورٌتانٌا

 0.64 0.38 0.26 31.7 (19.27) (52.98) 67.69 30.74 32.29 14.66 3.92 1.2 12.13 8.21 الٌمن

 0.75 0.31 0.43 2356.5 15.96 (1.13) 137.97 97.77 14.48 10.26 107.07 104.68 739.39 1020.2 المتوسط

  133× الُارداث ÷ الصادراث  نسبة تغطية الصادرات إلي الواردات = -)( االرقام بين االقواس سالبة                               
 011 ×)الصادرات + الواردات(  ÷الواردات(  –د رجة المشاركة اإلقتصادية = )الصادرات  - 
 قيمة الناتج المحلي االجمالي   ÷ر = قيمة الصادرات الميل المتوسط للتصدي -
 قيمة الناتج المحلي االجمالي ÷الميل المتوسط  لالستيراد = قيمة الواردات  -

 قيمة الناتج المحلي االجمالي ÷قيمة الصادرات والواردات  = درجة االنفتاح االقتصادي
 ، أمداد مختمفة.ءات االقتصادية لمد ل العربيةحصاصند د الناد العربي، نشر  اإل معت  حلبت من : المصدر
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 :معدؿ التبعية واالستقرار االقتصادي لكؿ دولة عمي حدي وفقًا لقيمة صادراتيا ووارداتيا -
الؿ الستقرار االقتصادي لمدوؿ العربية خواالصادرات والواردات العربية الكمية والبينية ومعدؿ التبعية قيمة ( تطور 8يتضح مف الجدوؿ )     

 (:2013 – 2000الفترة )
دوالر  مميػار  239.90دوالر خػالؿ فتػرة الدراسػة بحػد أدنػي بمػغ نحػو مميػار  664.28بمغ متوسط  قيمة الصادرات العربيػة الكميػة حػوالي  -

 .2013دوالر عاـ مميار  1245.49، وحد أقصي بمغ نحو 2001عاـ 
، وحػد أقصػي بمػغ نحػو 2000دوالر عػاـ مميػار  17.94بػيف حػد أدنػي بمػغ نحػو  كما يتضح أيضًا أف قيمة الصادرات البينيػة قػد تراوحػت -

دوالر خػالؿ فتػرة الدراسػة، وقػد بمغػت نسػبة مسػاىمة الصػادرات مميػار  58.92بمتوسط سنوي بمػغ نحػو  2013دوالر عاـ مميار  111.93
 % خالؿ فترة الدراسة.8.68البينية إلي الصادرات العربية الكمية نحو 

مميػار  884.83، وحػد أقصػي بمػغ نحػو 2000دوالر عػاـ مميػار   159.15يمة الواردات العربية الكمية بيف حد أدني بمغ نحػو تراوحت ق -
 دوالر خالؿ فترة الدراسة.مميار  475.56بمتوسط سنوي بمغ نحو  2013دوالر عاـ 

دوالر عػاـ مميػار  131.74، وحد أقصػي بمػغ نحػو 2000دوالر عاـ مميار  15.49تراوحت قيمة الواردات البينية بيف حد أدني بمغ نحو  -
دوالر خالؿ فترة الدراسة، وقد بمغت نسبة الواردات البينية إلي الورادات العربية الكمية حوالي مميار  64.57بمتوسط سنوي بمغ نحو  2013
 % خالؿ فترة الدراسة. 12.73

دوالر مميػار  16.72ة بػيف الػدوؿ العربيػة قػد تػراوح بػيف حػد أدنػي بمػغ نحػو كما يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أيضَا أف متوسط التجارة البيني -
دوالر خػػالؿ متوسػػط فتػػرة مميػػار  61.75بمتوسػػط سػػنوي بمػػغ نحػػو  2013دوالر عػػاـ مميػػار  121.84، وحػػد أقصػػي بمػػغ نحػػو 2000عػػاـ 

 الدراسة.
ي يوضػح خػارج قسػمة الػدخؿ فػي سػنة مػا عمػي قيمػة الػواردات لػواردات الػدوؿ العربيػة الكميػة والػذ وفقػاً  انحصر معدؿ التبعيػة االقتصػادية -

، بمتوسػط عػاـ لفتػرة الدراسػة 2009% عػاـ 32.70% وحػد أقصػي بمػغ نحػو 22.57الكمية في نفس السنة بيف حديف.حد أدني بمغ نحػو 
 %.28.71بمغ نحو 

يوضح خارج قسمة الدخؿ في سػنة مػا عمػي قيمػة الػواردات لمتجارة البينية بيف الدوؿ العربية والذي  وفقاً  انحصر معدؿ التبعية االقتصادية -
، 2002% عػاـ 1.49وحػد أقصػي بمػغ نحػو  2008% عػاـ 0.51البينية بيف الدوؿ العربية في نفس السنة بيف حديف.حد أدني بمغ نحو 

وىػذا عكػس مػا وؿ العربيػة % وىػي نسػبة متواضػعة تظيػر مػدي تػدني قيمػة الػواردات البينيػة لمػد0.96بمتوسط عاـ لفترة الدراسة بمغ نحػو 
 الموقعة بيف الدوؿ العربية.التجارية االتفاقيات االقتصادية تدعو إليو 

كما يؤكد معامؿ عدـ االستقرار االقتصادي لمصادرات البينية إلي االنخفاض الواضح لالستقرار في كمية الصػادرات البينػة ويظيػر ذلػؾ مػف  -
 %.11.79خالؿ المتوسط العاـ والبالغ نحو 

كمػػا يؤكػػد أيضػػًا معامػػؿ عػػدـ االسػػتقرار االقتصػػادي لمػػواردات البينيػػة إلػػي تضػػائؿ نسػػبة الػػواردات وعػػدـ اسػػتقرارىا ويظيػػر ذلػػؾ مػػف خػػالؿ  -
 %.41.13المتوسط العاـ والبالغ نحو 

باإلضافة إلػي انخفػاض قيمػة مف خالؿ العرض السابؽ يتضح ضآلة قيمة ونسبة ما تمثمو التجارة البينية مقارنة بقيمة التجارة الكمية        
وؿ ونسػػبة الصػػادرات والػػواردات البينيػػة مقارنػػة بالصػػادرات والػػواردات الكميػػة وىػػذا مػػا يشػػير إلػػي أف االتفاقيػػات االقتصػػادية المتعػػددة بػػيف الػػد

 العربية لـ تأتي ثمارىا حتي اآلف.
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 (.2105 – 2111االستقزار االقتصادٌ نهدول انعزبُت خالل انفتزة )و انتبعُتت انكهُت وانبُىُت ومعدل انصادراث وانىارداث انعزبُقُمت ( تطىر 1جدول )

 السنوات

إجمالً 
الصادرات 

العربٌة )ملٌون 
 دوالر(

إجمالً 
الصادرات 
البٌنٌة 
العربٌة 
)ملٌون 
 دوالر(

نسبة 
مساهمة 

الصادرات  
البٌنٌة إلً 
إجمالً 

الصادرات 
 العربٌة

إجمالً 
الواردات 
العربٌة 
)ملٌون 

 (دوالر

إجمالً 
الواردات 
البٌنٌة 
العربٌة 
)ملٌون 
 دوالر(

نسبة 
مساهمة 

الواردات  
البٌنٌة إلً 
إجمالً 
الواردات 
 العربٌة

الناتج المحلً 
اإلجمالً 
باالسعار 
الجارٌة 

 )ملٌون دوالر(

عدد السكان 
)ملٌون 
 نسمة(

متوسط 
التجارة 

البٌنٌة
 (1) 

متوسط دخل 
الفرد من 
الناتج 
المحلً 
اإلجمالً 

دوالر  )ألف
 أمرٌكً(

اجمالً الدخل  
 )ملٌون دوالر(

معدل 
التبعٌة 

االقتصادٌة 
للدول 
 العربٌة

معدل 
التبعٌة 

االقتصادٌة 
للتجارة 
البٌنٌة  
 العربٌة

معامل عدم 
االستقرار 
االقتصادي 
للصادرات 

 البٌنٌة

معامل عدم 
االستقرار 
االقتصادي 

 للواردات البٌنٌة

2000 265.28 17.94 6.76 159.15 15.49 9.73 680.23 274 16.72 2.573 705 22.57 1.38 187.38 596.22 

2001 239.9 18.4 7.67 169.26 16.9 9.98 671.05 278 17.65 2.498 694.44 24.37 1.44 28.25 43.01 

2002 245.56 22.4 9.12 182.12 18.96 10.41 676.96 284 20.68 2.463 699.49 26.04 1.49 (0.23) (11.44) 

2003 304.76 27.57 9.05 214.05 22.9 10.70 755.99 291 25.24 2.687 781.92 27.38 1.37 (9.77) (26.13) 

2004 361.69 29.54 8.17 274.17 35.09 12.80 947.73 298 32.32 3.291 980.72 27.96 1.31 (23.59) (13.56) 

2005 493.26 39.83 8.07 351.53 45.08 12.82 1166.5 304 42.46 3.881 1179.82 29.80 1.09 (14.83) (10.17) 

2006 619.91 48.03 7.75 404.61 54.36 13.44 1393.7 309 51.20 4.513 1394.52 29.01 0.96 )12.47) (9.06) 

2007 704.14 58.92 8.37 512.15 66.24 12.93 1621.9 317 62.58 5.12 1623.04 31.55 0.80 )6.44) (4.51) 

2008 1006.85 84.88 8.43 693.93 93.7 13.50 2048.6 428 89.29 6.238 2669.86 25.99 0.51 19.42 18.66 

2009 630.71 68.31 10.83 581.73 75.12 12.91 1781 335 71.72 5.31 1778.85 32.70 0.73 (13.73) (15.17) 

2010 847.55 86.33 10.19 650.01 94.59 14.55 2081.3 343 90.46 6.061 2078.92 31.27 0.70 (1.10) (3.62) 

2011 1116.52 100.35 8.99 746.97 111.27 14.90 2457.1 351 105.81 6.994 2454.89 30.43 0.61 5.20 3.28 

2012 1245.49 110.49 8.87 833.34 122.6 14.71 2693.8 350 116.55 7.688 2690.80 30.97 0.55 6.76 4.49 

2013 1218.28 111.93 9.19 884.83 131.74 14.89 2768.9 359 121.84 7.71 2767.89 31.97 0.54 0.29 3.79 

 41.13 11.79 0.96 28.71 1607.16 4.79 61.75 322.93 1553.21 12.73 64.57 475.56 8.68 58.92 664.28 المتوسط
اإلنحراف 
 المعٌاري

355.52 33.47 - 249.19 39.44 - 739.80 40.15 36.43 1.87 774.32 2.97 0.36 - - 

معامل 
 اإلختالف

0.54 0.57 - 0.52 0.61 - 0.48 0.12 0.59 0.39 0.48 0.10 0.37 - - 

b 83.65 8.10 - 60.54 9.59 - 179.66 7.54 8.85 0.45 180.98 0.61 -0.08 - - 
 - - 8.73- 2.11 11.26 9.46 14.33 2.33 11.57 - 14.85 12.73 - 13.75 12.59 معدل التغٌر

 عدد السكاف× إجمالي الدخؿ = متوسط دخؿ الفرد مف الناتج المحمي         2÷ متوسط التجارة البينية = )الصادرات البينية + الواردات البينية(  االقواس سالبة        ) ( االرقاـ بيف   
 100× إجمالي الدخؿ في نفس السنة( ÷ معدؿ التبعية االقتصادية =) قيمة الواردات في سنة ما     
 | حيث) ص( الواردات أو الصادرات البينية ، )ص^( الواردات أو الصادرات البينية المقدرة 100×  ^ص| ÷ ^ص –عدـ االستقرار =  | ص معامؿ     

 .: معت  حلبت من صند د الناد العربي، نشر  اإلحصاءات االقتصادية لمد ل العربية ، أمداد مختمفةالمصدر

                                                 
1))
 يفتزضحيث أوً البيىيت،  للتجارة العامت االتجاٌاث علّ َالُارداث الصادراث ٌذي بيه اإلحصائيت الفزَق تأثيز إسالت بغزض 2÷ )الصادراث البيىيت + الُارداث البيىيت(  البيىيت التجارة متُسط احتسابتم  

 أن الُطىيت المصادر مه المجمعت البياواث تظٍز حيث القيم ٌذي اختالف عمليا   يالحظَلكه  (CIF) َالتأميه الشحه تكاليف سائدة وفسٍا العزبيت البيىيت الصادراث قيمت ٌي العزبيت البيىيت الُارداث قيمت أن وظزيا  

 ،الُطىيت الصادراث ضمه التصديز إعادة بياواث تسجيل مثل عديدة ألسباب االختالفاث ٌذي َتعشِ (CIF).أساص علّ الُارداث البيىيت قيمت هم أعلّ البيىيت الصادراث قيمت
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 : االتفاقيات التجارية العربية الموقعة فيما بينيـبيؽ تط تحد مفأىـ المعوقات والمحددات التي 
فرض قيود غير جمركية: وتتمثؿ في القيػود النقديػة، وتعقيػد اإلجػراءات المصػرفية باإلضػافة إلػي أف عػدد مػف الػدوؿ العربيػة تمنػع  -1

 اإلستيراد بحجة حماية اإلنتاج المحمي.
العربيػػة فػػي الشػػروط التػػي تطبقيػػا لمسػػماح بػػدخوؿ السػػمع العربيػػة تطبيػػؽ نظػػاـ صػػاـر لمعػػايير الجػػودة: مثػػؿ تشػػدد بعػػض الػػدوؿ  -2

المستوردة وبطريقة تؤدي إلػي عرقمػة تنفيػذ االتقاقيػات التجاريػة العربيػة، باإلضػافة إلػي كثػرة الشػيادات المطمػوب الحصػوؿ عمييػا 
 لالستيراد.

سػتيراد أو رسػوـ مكممػة لالسػتيراد وىػذه الرسػوـ فرض الرسـو والضرائب ذات األثر المماثؿ عند اإلستيراد: مثؿ رسػـو التػرخيص لال -3
 تعد مخالفة لالتفاقية ألنيا تفرض عمي السمع العربية المستوردة وال تفرض عمي السمع المحمية المماثمة.

غياب آلية متابعة التطبيػؽ لػدي الػدوؿ األعضػاء: حيػث تحتػاج متابعػة التطبيػؽ إلػي آليػة متابعػة مسػتمرة داخػؿ الػدوؿ األعضػاء،  -4
 لؾ المتابعة الذاتية، وىذه اآللية ال تزاؿ غائبة.وكذ

بيف المجمس االقتصادي واالجتماعي ومجمس الوحدة االقتصادية: حيث أف مجمس الوحدة االقتصادية العربيػة الموجودة االزدواجية  -5
بيف المجمػس االقتصػادي المياـ و يقـو إلي جانب المجمس االقتصادي العربي بالعمؿ االقتصادي المشترؾ لذا تتشابو االختصاصات 

 ومجمس الوحدة االقتصادية العربية.
 التخمؼ التكنولوجي والتبعية لمدوؿ غير العربية. -6

 ممخص و توصيات الدراسة: 
تأتى قضية األمف الغذائى عمى رأس أولويات صانعى القرار السياسى بالدوؿ العربية نظرًا ألرتباط الحياة بالغذاء فعمى الػرغـ مػف أف 

بية تمتمؾ الموارد البشرية و األرض و المياه و التى لو أحسف استغالليا لتحقؽ األمػف الغػذائى و األكتفػاء الػذاتى و تػـ الحػد مػف الدوؿ العر 
رة البينيػة الفجوة الغذائية إال أف الدوؿ العربية تعمؿ منفردة و لـ تستثمر األتفاقيات التجارية الموقعة فيما بينيـ و اليادفػة إلػى تنشػيط التجػا

 أف يكوف االنتاج  وفقا لمميزة النسبية لكؿ دولة وال يكوف بقرارات عشوائية . و
و و قد تـ إجراء ىذه الدراسػة االقتصػادية بيػدؼ التعػرؼ عمػى واقػع األمػف الغػذائى العربػى و التجػارة البينيػة فػى ظػؿ األتفاقيػات االقتصػادية 

المنشورة و غيػر المنشػورة و تضػمنت الطريقػة البحثيػة اسػتخداـ كػاًل مػف التحميػؿ  التجارية ، و ألنجازىا استخدمت الدراسة البيانات الثانوية
 الوصفى و الكمى المناسب لتمؾ النوعية مف البيانات و التى ساىمت فى استخالص النتائج التى تحقؽ اغراض البحث .

 مف أىميا: وقد توصمت الدراسة مف خالؿ مراحميا المختمفة إلي العديد مف النتائج والتي لعؿ     
مميػوف طػف  408.35مميوف طف، بينما بمػغ اجمػالي المسػتيمؾ حػوالي  252.79بمغ اجمالي المنتج مف السمع الغذائية الرئيسية حوالي  -

 (.2012-2010% مف إجمالي اإلنتاج خالؿ الفترة )61.54مميوف طف وبنسبة تمثؿ نحو  155.56بحجـ فجوة غذائية تقدر بنحو 
مميػػار دوالر، بينمػػا تػػـ  18.32مميػػوف طػػف بقيمػػة تبمػػغ نحػػو  23.18تصػػديره خػػالؿ فتػػرة الدراسػػة مػػف الغػػذاء حػػوالي  بمػػغ اجمػػالي مػػا تػػـ -

 68.81مميوف طف بقيمة تبمػغ نحػو  188.90مميار دوالر بعجز بمغ حوالي  87.13مميوف طف بقيمة تبمغ نحو  212.08استيراد حوالي 
 مميار دوالر تتحمميـ الخزانة العربية.

، 21.43وحػػدىا حػػوالي  قدمػػة السػػمع المسػػتوردة، حيػػث تسػػتنفذء إجمػػالي الحبػػوب والقمػػح والمحػػـو والزيػػوت والشػػحـو والػػذرة فػػي مجػػا -
 مميار دوالر خالؿ فترة الدراسة. 4.66، 4.78، 7.13، 10.02

ضػيا فػي كػاًل مػف السػكر الخػاـ، مف حيث نسبة االكتفاء الذاتي فقد اتضح إنخفا 2012بعاـ  2000وبمقارنة الوضع وما كاف عميو عاـ  -
إلػػػي نحػػػو  2000% عػػػاـ 62،70%، 47.7%، 44.7%، 43.3%، 34.4والزيػػػوت النباتيػػػة، والحبػػػوب، والػػػدقيؽ، والقمػػػح مػػػف حػػػوالي 

 .2012% عاـ %48.8، %46.4، %43.3، %41.6، 27
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دوالر، بينمػػا بمػػغ مميػػار  664.28حػػوالي  (2013 – 2000متوسػػط العػػاـ إلجمػػالي قيمػػة الصػػادرات العربيػػة الكميػػة خػػالؿ الفتػػرة )البمػػغ  -
% فقػط، أي يصػدر 8.68دوالر بنسػبة بمػغ متوسػطيا نحػو مميػار  58.92متوسط إجمالي قيمة الصادرات البينية خالؿ فترة الدراسة حػوالي 

 لي ضآلة حجـ التجارة البينية العربية.إ% مما يشير 91.32لغير الدوؿ العربية نحو 
دوالر، بينمػػا بمػػغ متوسػػط إجمػػالي قيمػػة مميػػار  475.56الي قيمػػة الػػواردات العربيػػة الكميػػة خػػالؿ الفتػػرة حػػوالي متوسػػط العػػاـ إلجمػػالبمػػغ  -

ميػة % مػف قيمػة الػواردات الك87.27% فقػط، بينمػا يسػتكمؿ حػوالي 12.73دوالر بنسػبة تمثػؿ نحػو مميار  64.57الواردات البينية حوالي 
 إليو االتفاقيات االقتصادية المتعددة التي وقعتيا الدوؿ العربية فيما بينيا. عكس ما تدعو مف خارج الدوؿ العربية وىذا 

ألؼ دوالر، حيث بمػغ الحػد األدنػي حػوالي  4.79بمغ المتوسط العاـ لدخؿ الفرد عمي مستوي الدوؿ العربية ككؿ خالؿ فترة الدراسة حوالي  -
 نتيجة إلرتفاع سعر البتروؿ خالؿ السنوات االخيرة. 2013عاـ ألؼ دوالر  7.71وحد اقصي بمغ نحو  2002ألؼ دوالر عاـ  2.46

 بمغ المتوسط العاـ لنسبة التبعية االقتصادية والمنسوبة لقيمة الواردات إلي إجمػالي الػدخؿ الكمػي لمػدوؿ العربيػة خػالؿ سػنة معينػة حػوالي -
مػف التبعيػة بكثيػر والمالحػظ أنػو أعمػي  2009عػاـ  32.70وحػد أقصػي بمػغ نحػو  2000% عػاـ 22.57% بحد أدني بمػغ نحػو 28.71

 % فقط.0.96االقتصادية لمتجارة البينية والتي بمغ نحو 
ية أخذ معدؿ المشاركة االقتصادية لمصادرات البينية نسبة سالبة في أكثر الدوؿ العربية خالؿ فترة الدراسة وكذلؾ معدؿ المشاركة االقتصاد -

 كمية الصادرات البينية والكمية لمدوؿ العربية.في التجارة الكمية، مما يشير إلي تضائؿ 
( إلي أف المممكة 2013 – 2009تشير قيمة الصادرات والواردات الكمية لمجموعة الدوؿ العربية كؿ دولة عمي حدي خالؿ فترة الدراسة ) -

% مػف متوسػط 28.41سبة بمغت نحػو دوالر بنمميار  289.86 بمغ نحو العربية السعودية تحتؿ المرتبة األولي مف حيث التصدير بمتوسط
دوالر، بينمػا احتمػت اإلمػارات المرتبػة األولػي مػف حيػث قيمػة الػواردات مميػار  1020.20إجمالي الصادرات الكمية لمدوؿ العربية والبالغ نحو 

وؿ العربيػة ككػؿ خػالؿ % مف المتوسط العاـ إلجمػالي الػواردات الكميػة لمػد28.47دوالر بنسبة تمثؿ نحو مميار  210.48بمتوسط بمغ نحو 
 فترة الدراسة.

دوالر بنسػبة بمغػت مميػار  22.65المرتبة األولي مف حيث الصادرات البينية بمتوسط بمغ نحػو  فيجاءت أيضًا المممكة العربية السعودية  -
ة الػواردات البينيػة بمتوسػط % مف المتوسط العاـ إلجمالي الصادرات البينية، كما احتمت اإلمارات المرتبة األولػي مػف حيػث قيمػ21.64نحو 

 % مف المتوسط العاـ إلجمالي الواردات العربية خالؿ فترة الدراسة.18دوالر بنسبة تمثؿ نحو مميار  19.28بمغ نحو 
نيػة %، بينما بمغ المتوسط العػاـ لنسػبة قيمػة الػواردات البي10.26بمغ المتوسط العاـ لنسبة قيمة الصادرات البينية لمصادرات الكمية نحو  -

 % وىو ما يؤكد ما سبؽ التوصؿ إليو.14.48لمواردات الكمية نحو 
أمػا درجػة اإلنفتػاح االقتصػادي والمنسػوب  0.31، بينما بمػغ الميػؿ المتوسػط لمػواردات حػوالي 0.43بمغ الميؿ المتوسط لمصادرات حوالي  -

وىذا ما يشير إلي ضآلة قيمة الصػادرات والػواردات واالنفتػاح  0.75لقيمة الصادرات والواردات لقيمة الناتج المحمي اإلجمالي فقد بمغ حوالي 
 االقتصادي لمدوؿ العربية خالؿ فترة الدراسة.

 -مف خالؿ ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج فإنيا توصي باآلتي:       
 اتباع سياسة التوسع الرأسي بزيادة اإلنتاج والتوسع األفقي بزيادة المساحات المزروعة . -1
سػتكماؿ اتخاذ التدابير الالزمة لتفعيؿ االتفاقيات االقتصادية والتجارية المتعددة بيف الدوؿ العربية لزيادة حجـ التجارة البينية مػف خػالؿ ا -2

 متطمبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
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النسبية لتحقيػؽ متطمبػات السػوؽ العربيػة وال  يشكؿ مجمس عممي متخصص إلختيار ما ينتج في كؿ دولة مف الدوؿ العربية وفقًا لمميزة -3
 إختيارية لكؿ دولة. األنتاجيترؾ حرية 

خػػػالؿ معيػػػد عممػػػي ينشػػػأ خصيصػػػًا ليػػػذا الغػػػرض تجػػػري فيػػػو االبحػػػاث العمميػػػة لخمػػػؽ  المػػػوارد العربيػػػة مػػػفاالسػػػتغالؿ االمثػػػؿ لجميػػػع  -4
 .التكنولوجيات التي تتناسب مع طبيعة الدوؿ العربية ومواردىا المتاحة

حد مف سيطرة نوعية الحكـ السياسي لكؿ دولػة عمػي النظػاـ االقتصػادي العربػي وحريػة انتقػاؿ وانييف والتشريعات العربية التي تتغيير الق -5
 العمالة ورأس الماؿ وتنفيذ االتفاقيات التجارية العربية.

بػو ظبػي، والسػعودية أ و التنمية الزراعية )صندوؽ الكويت، تنشيط دور الصناديؽ والمؤسسات اإلنتمانية العربية واإلقميمية والدولية في -6
 لمتنمية االقتصادية، وصندوؽ النقد العربي، والييئة العربية لالستثمار وغيرىا(.

 تعريب الوظائؼ بالدوؿ العربية واالستغناء عف العمالة األجنبية وحرية انتقاؿ العمالة العربية مف دولة ألخري.  -7

 :المراجع
بداهلل الفتياني، محمد مصطفي خميفة، )دكاترة(، التوجو االقتصادي لصادرات بعض المحاصػيؿ الرئيسػية المصػرية فػي االسػواؽ أشرؼ ع -1

 .2012المجمة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجمد الثاني والعشروف، العدد الثالث، سبتمبر،  العالمية،
زراعية وفرص التكامؿ بيف الدوؿ العربية، المجمة المصرية لالقتصاد الزراعػي، المجمػد ألفت عمي مموؾ،)دكتور(، التجارة البينية لمسمع ال -2

 .2012الثاني والعشروف، العدد الثالث، سبتمبر، 
 .2011المنظمة العربية لمتمية الزراعية، قطاع الزراعة والمياه. -3
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Summary and recommendations of the study: 
Comes issue of food security a top priority for decision-makers Political Arab countries due to the 

correlation of life with food Despite the fact that the Arab countries have the human resources, land, 

and water, which, if properly exploited to achieve food security and self-sufficiency and has been the 

reduction of the food gap, but the Arab countries working alone and did not invest trade agreements 

signed between them and aimed to revitalize bilateral trade and production to be in accordance with 

comparative advantage of each State shall not be random decisions. 

And it has been conducting these economic study in order to identify the reality of Food Security 

Arab and intra-regional trade in light of the economic agreements and trade, and to complete the 

study used published secondary data and unpublished and included research method using both 

descriptive analysis and appropriate quantitative for those types of data which contributed to draw 

conclusions, which check for research purposes. 

The most important findings and recommendations: 

1. There is a gap between the production and consumption of Arab food estimated at 155.56 million 

tons, the order represents 61.54% of the total production during the (2010-2012) 

2. decreased the proportion of self-sufficiency of raw sugar and vegetable oils, grains and flour and 

wheat to reach about 27%, 41.6%, 43.3%, 46.4%, 48.8% in 2012 

3. The total value of imports rose for the Arab States of about 460.82 billion average for the period 

(2005-2009) to about 707.45 billion average for the period (2010-2012), an increase valued at 

$ 246.63 billion borne by the Treasury and the Arab imports according to each individual country. 

4. Total value of agricultural imports and food from around 51.47, 41.84 billion dollars as an average 

for the period (2005-2009) to about 83.37, 92.92 billion dollars as an average for the period (2010-

2012), also increased the proportion of agricultural imports from about 81.3% during the first period 

to to 83.47% during the second period. 

5. overall average of total Arab imports during the period reached 475.56 billion dollars, while the 

total value of intra-imports reached about 64.75 billion by accounting for about 12.7%, while 

completed about 87.27% of the total value of imports from outside the Arab countries. 

So the study recommends the following: 
1. change the laws and Arab legislation allowing the free movement of labor and capital and the 

implementation of economic agreements and trade. 

2. Arabization of jobs in Arab countries and lay off foreign workers. 

3. Production to be the Arab countries according to comparative advantage and not to select each state 

separately. 
 

 

 


