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الفجوة الغذائية بالوطن العربى

أد  /مصطفى محمد السعدنى

أستاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ

د /الفت عمى مموك

أستاذ مساعد االقتصاد الزراعى

قسـ االقتصاد كاإلرشاد الزراعى كالتنمية الريفية بكمية الزراعة جامعة دمنيكر .

تمهيد:
تأتى أىمية مكضكع الغذاء فى الكطف العربى كنتيجة لمتزايد المستمر فى أعداد السكاف كما
يتطمبو مف زيادة انتاج الغذاء بنفس المعدؿ لمحد مف الفجكة الغذائية كالتى يتـ محاكلة سدىا عف
طريؽ الكاردات مف السمع الغذائية كما يستتبع ذلؾ مف عجز فى الميزاف التجارل.

كما تعكس فجكة العرض مف الغذاء فى األقاليـ العربية مجمكعة مف المتغيرات مف أىميا

المكردم المتاحة كالمستكل التقنى السائد فضال عف نمط السياسات االقتصادية كمدل
ة
اإلمكانات
فاعميتيا.كيعد حجـ ىذه الفجكة أحد أىـ المؤشرات الرئيسية المكانا ت تحقيؽ األمف الغذائى العربى
مف خالؿ تحقيؽ التكامؿ االقتصادم العربى الذل يعتبر ضركرة لتحقيؽ األمف العربى لمكاجية
المتغيرات العالمية ذات التأثير السمبى عمى ىذا األمف مف جراء التغيرات فى األسعار العالمية
()7

لمسمع الغذائية الرئيسية (الحبكب) أك التقمبات التى يشيدىا اإلنتاج العالمى مف الغذاء

كتعتبر قضية األمف الغذائى العربى مف أىـ القضايا التى تكاجو الكطف العربى،لما ليا مف
تأثيرات مباشره عمى األكضاع السياسية كاالقتصادية،

كما يرتبط بيا مف ق اررات تنمكية،كالتى

تتزايد مع تصاعد أزمة الغذاء عمى المستكيات العالمية،خاصة فى ضكء االعتماد الكبير لمكطف
العربى عمى كاردات الغذاء فى سكؽ عالميو تتسـ بالتقمبات الكبيرة.األمر الذل يستمزـ ضركرة

اتباع سياسات جديدة تتالءـ كالمتغيرات العالمية الراىنة ،بما يتطمب تعبئة الجيكد العربية إلحداث
التعديالت المطمكبة فى السياسات الزراعية العربية لتحقيؽ األمف الغذائى العربى.
كلـ يعد مفيكـ األمف الغذائى مجرد تحقيؽ االكتفاء الذاتى كمضمكف سياسى

 ،بؿ أصبح

مضمكنا اجتماعيا ييدؼ إلى الكفاية الغذائية الصحية لكؿ أفراد المجتمع دكف تمييز مف حيث
مستكل الدخؿ أك المنطقة ،كما يعتبر مدل تحقيؽ االستيالؾ الغذائى لمكفاية الغذائية لمفرد معيا ار

لتحقيؽ التنمية باعتبار أف التنمية البشرية تعنى تكفير مستكل دخؿ كمستكل صحى كتعميمى
مالئـ لمفرد،كال شؾ أف تكفير مستكل غذائ ل مناسب لمفرد ىك أحد مقكمات تحقيؽ المستكل
الصحى الذل تستيدفو التنمية البشرية كالتى ىى بدكرىا اليدؼ النيائى لمتنمية اؿ متكاصمة  ،لذا
فقد أصبح لزاما عمى الدكؿ العربية أف تكاجو تحديات األمف الغذائى فى ظؿ المتغيرات اإلقميمية
()1

كالدكلية المتسارعة.
مشكلة البحث:

تتمثؿ المشكمة البحثية ليذه الدراسة فى عدـ قدرة الدكؿ العربية عمى تكفير غذاء سكانيا

بالرغـ مف تكافر العديد مف المكارد الزراعية فى أقطارىا األمر الذل أدل إلى زيادة حجـ كقيمة
الكاردات الزراعية الغذائية ابقطار الكطف العربى نتيجة تزايد حجـ الفجكة الغذائية كبصفة خاصة
مف الحبكب كالتى مف أىميا القمح ،باإلضافة إلى فجكة الزيكت النباتية كاأللباف كىى المنتجات
األساسية فى الغذاء لشعكب المنطقة العربية  ،مما ترتب عميو زيادة درجة اعتماد الدكؿ العربية

عمى العالـ الخارجى فى تكفير الغذاء .كما ترتب عمى تمؾ الفجكة عدـ امكانية تكفير الحد األدنى
مف االحتياجات الغذائية لمفرد العربى،خاصة كأف أكثر مف ثمث سكاف الكطف العربى يعانكف مف
سكء التغذية ،باإلضافة إلى أف اإلنتاج العربى مف المكاد الغذائية ال يكفى احتياجات أكثر مف
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ثمثى المنطقة العربية ،حيث يتـ تعكيض ىذه االحتياجات عف طريؽ االستيراد.

كتزداد حدة تمؾ المشكمة فى ضكء ما يشيده العالـ فى الكقت الراىف مف العديد مف الظكاىر

الطبيعية كاالقتصادية ذات التأثير عمى األمف الغذائى لمشعكب كالتى مف أىميا التغيرات المناخية
كالتى كاف مف نتائجيا التأثير عمى حجـ المعركض العالمى مف المنتجات الزراعية،
إلى ما ترتب عمى االرتفاع المستمر ألسعار النفط

باإلضافة

مف تكجو الدكؿ المتقدمة لمصادر الطاقة

البديمة المصنعة مف المحاصيؿ الزراعية األساسية مثؿ القمح كالذرة كقصب السكر كفكؿ الصكيا

األمر الذل ترتب عميو تناقص المعركض مف الغذاء مف تمؾ المحاصيؿ كارتفاع أسعار الغذاء.
هدف البحث:
استيدؼ البحث التعرؼ عمى المكقؼ الغذائى الراىف بالكطف العربى
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 ،كتحميؿ بعض

المؤشرات التى يمكف مف خالليا التعرؼ عمى مدل تحقيؽ األمف الغذائى مف عدمو بمختمؼ دكؿ
الكطف العربى،باإلضافة إلى التقدير القياسى لفجكة العرض مف الغذاء لمتعرؼ عمى أىـ
المتغيرات ذات التأثير عمى تمؾ الفجكة  ،ككذلؾ التعرؼ عمى بعض السياسات التى يمكف مف
خالليا تقميؿ حجـ الفجكة الغذائية كتحقيؽ األمف الغذائى بالكطف العربى.

األسموب البحثى ومصادر البيانات:

استندت الدراسة إلى أسمكب التحميؿ االقتصادم الكصفى لمختمؼ المتغيرات االقتصادية

التى تضمنتيا الدراسة بجانب أسمكب التحميؿ االقتصادم القياسى مف خالؿ أسمكب االنحدار
المتعدد الذل تـ االستناد إليو فى قياس فجكة العرض مف الغذاء بالكطف العربى ،كالذل اقتصر

عرض نتائجو عمى أفضؿ الدكاؿ المقدرة مف الكجية اإلحصائية.

كما استندت الدراسة كىى بصدد التعرؼ عمى مؤشرات األمف الغذائى العربى إلى مجمكعة
مف المؤشرات المتعمقة بتطكر اإلنتاج الزراعى كنسب مساىمتو فى الناتج المحمى كفى سد الفجكة
الغذائية ،ككذلؾ مؤشر التبعية الغذائية كالذل يعكس مدل االعتماد عمى الغير فى الحصكؿ عمى
الغذاء ،ككذلؾ مدل تغطية الصادرات بالدكؿ العربية لمدفكع اتيا عف الكاردات الغذائية ،باإلضافة
إلى مؤشر النمط الغذائى الذل يعكس التحميؿ الكمى كالنكعى الستيالؾ الفرد العربى مف مجاميع

السمع الغذائية.
كقد استندت الدراسة إلى البيانات الثانكية التى أمكف الحصكؿ عمييا مف دكريات كتقارير
المنظمة العربية لمتنمية الزراعية كمكاقعيا عمى الشبكة االلكتركنية،

كبيانات منظمة األغذية

كالزراعة ،باإلضافة إلى مختمؼ الدراسات العممية المتخصصة ذات الصمة بمكضكع الدراسة.
الموقف الغذائى الراهن بالوطن العربى:

يتضح مف الكضع الراىف إلنتاج كاستيالؾ السمع الغذائية فى الكطف العربى أف ىناؾ بعض

السمع الغذائية يفى اإلنتاج العربى منيا إلى حد كبير لمتطمبات سكاف الكطف العربى كالخضر

كالفاكية كاألسماؾ،إال أف ىناؾ الكثير مف السمع الغذائية مازاؿ اإلنتاج الزراعى العربى منيا ال
يستطيع الكفاء باالحتياجات المطمكبة لمسكاف منيا كيتـ استيراد كميات كبيرة منيا مف خارج
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الكطف العربى .كفى مقدمة ىذه السمع الحبكب كبصفة خاصة القمح كالذرة الشامية كالشعير،
باإلضافة إلى السكر كالزيكت النباتية كالمحكـ الحمراء.
كقد تبيف مف تحميؿ ىيكؿ الكاردات الغذائية العربية عاـ  2008أف كؿ مف الجزائر ،مصر،

المغرب ،اليمف تعتبر مف أكبر الدكؿ العربية استيرادا لمقمح حيث تمثؿ كمية كارد اتيا منو نحك
 %7.3 ،%12.6 ،%20.6 ،%21.6لكؿ منيا عمى التكالى مف إجمالى كمية الكاردات العربية
منو كالبالغة نحك 29.366مميكف طف.
بينما تعتبر كؿ مف مصر كالجزائر كالمغرب كالمممكة العربية السعكدية مف أكبر الدكؿ العربية
استيرادا لمذرة الشامية حيث تمثؿ كمية كارداتيا منو نحك %13 ،%13.5 ،%15.2 ،%31.5

لكؿ منيا عمى التكالى مف
()4

إجمالى كمية الكاردات العربية منو كالبالغة نحك

 14.077مميكف

طف.

اإلمارات كالعراؽ مف أكبر الدكؿ العربية

بينما تعتبر كؿ مف المممكة العربية السعكدية ك

استيرادا لألرز حيث تمثؿ كمية كارداتيا منو نحك  %10.9 ،%18.4 ،%24.3لكؿ منيا عمى
التكالى مف إجمالى كمية الكاردات العربية منو كالبالغة نحك  3.988مميكف طف.

بينما تعتبر كؿ مف المممكة العربية السعكدية كسكريا مف أكبر الدكؿ العربية استيرادا لمشعير

حيث تمثؿ كمية كارداتيا منو نحك  %10.9 ،%64.6لكؿ منيا عمى التكالى مف إجمالى كمية
الكاردات العربية منو كالبالغة نحك  10.984مميكف طف.
بينما تعتبر كؿ مف الجزائر كمصر كالمغرب كتكنس مف أكبر الدكؿ العربية استيرادا
لمزيكت النباتية حيث تمثؿ كمية كارداتيا منيا نحك  %9.9 ،%13.9 ،%14.1 ،%16.5لكؿ
()4

منيا عمى التكالى مف إجمالى كمية الكاردات العربية كالبالغة نحك  3.921مميكف طف.

كما يتضح مف جدكؿ (  )1أف قيمة الفجكة الغذائية مف مجمكعات السمع الغذائية الرئيسية عمى
مستكل الكطف العربى خالؿ متكسط الفترة

( )2008-2006تقدر بنحك 21.02مميار دكالر.

كتمثؿ قيمة فجكة الحبكب كالدقيؽ بنحك  %53.12مف قيمة تمؾ الفجكة ،كتمثؿ قيمة فجكة القمح
كدقيقو نحك 25.66مف إجمالى قيمة الفجكة الغذائية ،يمييا مف حيث األىمية النسبية فجكة األلباف
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كمنتجاتيا بنسبة

 ،%17.84كالسكر المكرر بنسبة

 ، %13.72كالذرة الشامية بنسبة

 ،%10.03كالزيكت النباتية بنسبة  ،%10.02ثـ باقى السمع بنسب متباينة .كما تجدر اإلشارة
إلى أف كؿ مف الخضر كاألسماؾ عمى مستكل الكطف العربى قد حققت االكتفاء الذاتى مع كجكد

فكائض تصديرية بمغت نسبتيا نحك  %6.77 ، %6.42مف قيمة الفجكة عمى التكالى.
خذول (  )1كويح وليوح الفدىج الغذائيح هي هدوىعاخ السلع الغذائيح الزئيسيح فً الىطي
العزتً خالل الفرزج ()2008-2006
كمية الفجوة باأللف طن

قيمة الفجوة بالمميون دوالر

األهمية النسبية%

المجموعة السمعية
الحبوب والدقيق

52455.91

11307.67

53.80

القمح و الدقيق

25149.21

5392.67

25.66

الذرة الشامية

13243.12

2317.57

10.03

األرز

2534.40

1500.73

7.14

الشعير

10551.52

1860.4

8.85

البقوليات

885.04

395.2

1.88

البطاطس

()157.96

()147.63

()0.70

الخضر

()2451.57

()1350.03

()6.42

الفاكهة

2570.02

493.4

2.35

السكر المكرر

7058.57

2883.93

13.72

الزيوت النباتية والشحوم

3230.54

2104.9

10.02

المحوم الحمراء

746.63

1618.8

7.70

المحوم البيضاء

916.19

1235.2

5.88

األلبان ومنتجاتها

10644.12

3750.27

17.84

األسماك

()157.34

()1422.97

()6.77

االجمالى

ػػػػػػ

21016.37

100

الوصذر :جمعد وحسثد مه المىظمح العرتيح للرىميح الزراعيح ,الكراب السٌىي لإلحصاءاخ الشراعيح 2009 ,
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التقدير القياسى لفجوة عرض الغذاء فى الوطن العربى:

استندت الدراسة كىى فى سبيؿ التعرؼ عمى أىـ المتغيرات التفسيرية ذات التأثير عمى حجـ

فجكة العرض مف الغذاء عمى مستكل الكطف العربى خالؿ الفترة ( )2007-1990إلى المتغيرات
التالية :مقدرة الدكلة عمى استيراد الغذاء (  )x1كقد أمكف التعبير عنيا مف خالؿ األىمية النسبية
لمصادرات إلى الناتج المحمى ،معدؿ تزايد السكاف بالكطف العربى (  )x2كىك يعكس إضافة طمب

جديد عمى الغذاء مع مركر الزمف  ،متكسط سعر الكحدة مف الغذاء (  )x3كقد أمكف التعبير عنو
بمتكسط السعر العالمى لمطف مف القمح حيث أف الجانب األكبر مف الكاردات الغذائية يتمثؿ فى
القمح كدقيقو  ،اإلنتاج المتاح مف الغذاء بالكطف العربى (  )x4كقد أمكف التعبير عنو بإنتاجية
اليكتار مف القمح فى الكطف العربى  ،الزمف (  )x5كىك يعكس الفترة (  ، )2007-1990كما
تمثؿ المتغير التابع ( )yفى قيمة فجكة العرض مف الغذاء بالكطف العربى .كقد كاف أفضؿ الدكاؿ

المقدرة مف الكجية اإلحصائية ىى الدالة التالية:
Logy = 2.637 + 0.380 logx1 - 0.181 logx2 - 0.033 logx3 - 0.323
logx4 +0.145 logx5
*)(2.844
*)(2.971
)(-1.829
)(-.205
)(-1.057
*)(3.291
R‾=0.73
**F=10.052
حيث األرقاـ بيف القكسيف تشير إلى قيـ ( )tالمقدرة
كحيث ٭٭ معنكية عند مستكل  ،0.01٭ معنكية عند مستكل ،0.05
كيتضح مف الدالة السابقة معنكيتيا عند

 -غير معنكية.

 ،0.01كما يتضح أف المتغيرات التفسيرية التى

تضمنتيا الدالة تفسر نحك  %73مف التغيرات فى قيمة فجكة العرض مف الغذاء استنادا إلى قيمة
معامؿ التحديد المعدؿ .كما يتضح كجكد تأثير ايجابي معنكل إحصائيا لكؿ مف متغير مقدرة
الدكلة عمى االستيراد ( )x1كمتغير الزمف ( )x5عمى قيمة فجكة العرض مف الغذاء ،ككجكد تأثير
سمبى غير معنكل إحصائيا لكؿ مف متغير عدد السكاف (  )x2كمتغير متكسط سعر الكحدة مف
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الغذاء (  )x3كمتغير اإلنتاج المتاح مف الغذاء (  )x4عمى تمؾ الفجكة .كيمكف تفسير سالبية
العالقة بيف تزايد عدد السكاف كقيمة فجكة الغذاء بالكطف العربى إلى سياسات دعـ الغذاء فى
كثير مف األقطار العربية .كما يتضح مف معامالت مركنة المتغيرات المستقمة التى تضمنتيا

الدالة أف زيادة مقدرة الدكلة عمى استيراد الغذاء بنسبة  %10تؤدل إلى زيادة قيمة فجكة العرض

مف الغذاء بنسبة  ،%38كأف زيادة عدد سنكات الزمف بنسبة  %10تؤدل إلى زيادة قيمة فجكة
العرض مف الغذاء بنسبة .%14
مؤشرات األمن الغذائى العربى:

لمتعرؼ عمى مدل تحقيؽ األمف الغذائى العربى استندت الدراسة إلى مجمكعة مف المؤشرات

تمثمت فيما يمى:
أوال:مؤشرات اإلنتاج الزراعى:

يمكف االستدالؿ عمى مدل تحقيؽ األمف الغذائى فى الكطف العربى مف خالؿ بعض مؤشرات

اإلنتاج الزراعى كالتى تعكس مدل مساىمة الزيادة فى الناتج الزراعى مف مختمؼ المجمكعات
الغذائية لتمبية االحتياجات الغذائية المتزايدة نتيجة زيادة أعداد السكاف كذلؾ مف خالؿ المؤشرات

التالية:

( )1نسبة مساهمة الناتج الزراعى فى اجمالى الناتج المحمى:

يعتبر القطاع الزراعى بمثابة القطاع الرئيسى المنتج لمغذاء ،كتختمؼ األىمية النسبية لقطاع

الزراعة كمدل قدرتو عمى تكفير الغذاء مف دكلة ألخرل ألسباب كثيرة منيا حجـ كنكعية ما يتاح
فى الدكلة مف أرض زراعية كمكارد مائية كظركؼ مناخية ،كامكانية االستفادة مف التقدـ التقنى

فى المجاؿ الزراعى ،كاتاحة االستثمارات الالزمة لتنفيذ البرامج كالخدمات اإلنتاجية كالتسكيقية.

كيتضح مف جدكؿ (  )2أف نسبة مساىمة الناتج الزراعى فى اجمالى الناتج المحمى العربى
خالؿ الفترة (  )2008-2006بمغت نحك  ، %15.7كما تبيف أف كؿ مف الصكماؿ كالسكداف
كسكريا ىى أعمى الدكؿ العربية مف حيث نسبة مساىمة ناتجيا الزراعى فى الناتج المحمى
اإلجمالي حيث بمغت نحك  %20.5 ، %29.4 ،%63.6فى كؿ منيا عمى التكالى .كما يشير
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تدنى نسبة مساىمة الناتج الزراعى فى الناتج المحمى االجمالى فى كثير مف الدكؿ العربية إلى
ضعؼ مساىمة الزراعة كنشاط اقتصادم بيا كبالتالي ضعؼ قدرتيا عمى تمبية االحتياجات
الغذائية لسكانيا.
( )2تطور إنتاج السمع الغذائية ونصيب الفرد منها:

يتضح مف جدكؿ ( )3كالذل يشير إلى تطكر اإلنتاج فى مجمكعات السمع الغذائية الرئيسية

بالكطف العربى خالؿ الفترتيف (  )2008 -2006( ،)2000 -1998حدكث زيادة فى إنتاج
غالبية مجمكعات السمع الغذائية باستثناء محصكؿ الشعير كالذل تناقص اإلنتاج منو فى الفترة
الثانية عف الفترة األكلى بنسبة

 ،%6كما اتسمت كؿ مف البقكليات كالسكر كالزيكت النباتية

بالثبات النسبى فى إنتاجيا خالؿ فترتى الدراسة ،كرغـ تمؾ الزيادة إال أنيا لـ تتمشى مع الزيادة
السكانية لكثير مف تمؾ المجمكعات الغذائية مما انعكس عمى انخفاض نصيب الفرد مف إنتاج
الكطف العربى مف كؿ مف الشعير ،البقكليات ،السكر ،الذرة الشامية ،الزيكت النباتية ،الفاكية

بنحك  %4.5 ،% 9.6 ،%11 ،%14.5 ،%16 ،%22لكؿ منيا عمى التكالى خالؿ فترتى
الدراسة سالفا الذكر.
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خذول ( ً )2سثح هساهوح الٌاذح الشراعً فً اخوالً الٌاذح الوحلً وًصية الفزد هٌه تذول
الىطي العزتً خالل الفرزج ( )2008 -2006
الٌاذح الوحلً االخوالً

الٌاذح الشراعً

األردى
العزاق
سىريا
لثٌاى
فلسطيي
هرىسظ دول الوشزق العزتً

3072
2603
1918
5406
1253
2850.4

79
138
393
424
69
220.6

 %الٌاذح الشراعً  /الٌاذح
الوحلً االخوالً
2.57
5.3
20.5
7.8
5.5
8.3

الذولح

ذىًس
الدشائز
ليثيا
الوغزب
هىريراًيا
هرىسظ دول الوغزب العزتً
اإلهاراخ
الثحزيي
السعىديح
عواى
لطز
الكىيد
اليوي
هرىسظ دول الخليح العزتً
السىداى
هصز
الصىهال
خيثىذً
هرىسظ اإلللين العزتً األوسظ
هرىسظ الىطي العزتً

3489
4090
11277
2446
1007
4461.8
42771
70440
16557
16839
61103
37129
1132
35138.7
1437
1802
107
1228
1143.5
10898.6

357
291
253
319
130
270
666
62
441
201
56
77
114
231
422
235
68
39
191
228.1

10.2
7.1
2.2
13
12.9
9.1
1.6
0.09
2.7
1.2
0.09
0.2
10
2.3
29.4
13
63.6
3.2
27.3
15.7

المصذر :جمعد وحسثد مه المىظمح العرتيح للرىميح الزراعيح ,الكراب السٌىي لإلحصاءاخ
الشراعيح2009 ,
( )3تطور نسبة االكتفاء الذاتى من مجموعات السمع الغذائية:

يتضح مف جدكؿ (  )3أف غالبية السمع الغذائية بالكطف العربى قد تراجعت نسبة االكتفاء

الذاتى منيا خالؿ الفترة (  )2008-2006بالمقارنة بالفترة (  )2000-1998باستثناء كؿ مف
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األرز ،البطاطس ،الخضر ،األسماؾ ،البيض ،األلباف كالتى تزايدت نسبة االكتفاء الذاتى منيا.
كما تبيف ارتفاع نسبة التراجع فى االكتفاء الذاتى مف كؿ مف البقكليات كالشعير كالزيكت النباتية
 %6.7 ،%8.2 ،%14.7عمى التكالى

حيث تراجعت نسبة االكتفاء الذاتى لكؿ منيا بنحك

كيعزل ذلؾ لزيادة الطمب عمى كؿ منيا نتيجة الزيادة السكانية كتراجع اإلنتاج منيا خالؿ فترتى

الدراسة .
خذول (  )3ذطىر اإلًراج وًسثح االكرفاء الذاذً هي السلع الغذائيح الزئيسيح تالىطي العزتً
خالل الفرزذيي ( )2008 -2006 ( ,)2000 -1998
الوحذج(:مليون طه لإلوراج ) ( ,كيلوجرام /العام لىصية الفرد)
السلعح
الحثىب
والذليك
الموح والذليك
الذرج الشاهيح
األرس
الشعيز
الثمىلياخ
الثطاطس
الخضز
الفاكهح
السكز الوكزر
الشيىخ
الٌثاذيح
اللحىم
الحوزاء
لحىم الذواخي
األسوان
الثيض
األلثاى
وهٌرداذها

اإلًــرــــاج
الفرزجاألولً
52.129
43.523

الفرزج الثاًيح

ًصية الفزد هي اإلًراج
الفرزجالثاًيح
الفرزجاألولً
156.1
157.17

ًسثح االكرفاء الذاذً
الفرزج األولً

الفرزج الثاًيح

53.2

52.07

19.374
7.032
5.757
4.982
1.322
7.249
39.707
26.410
2.882
1.533

24.23
7.617
7.458
4.691
1.349
10.164
49.326
30.393
2.979
1.667

69.96
25.39
20.79
17.99
4.77
26.18
143.39
95.37
10.41
5.53

72.6
22.81
22.33
14.05
4
30.4
147.7
91
8.9
5

50.03
41.53
72.7
41.9
76.8
100
98.37
97.8
33.93
38.97

52.36
37.33
75.13
33.67
62.1
100.5
101.7
96.7
30.03
32.27

3.481

4.356

12.57
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88.9

84.2

1.934
2.61
0.906
19.459

2.729
3.60
1.404
24.730

6.98
9.43
3.27
70.27

8.2
10.8
4.2
74.1

78.4
83.6
92.87
72.13

74.83
104.5
96.81
69.57

المصذر  :جمعد وحسثد مه المىظمح العرتيح للرىميح الزراعيح  ,الكراب السٌىي لإلحصاءاخ
الشراعيح  ,أعذاد مخرلفح
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ثانيا:مؤشرات التبعية الغذائية:
كقد أمكف تحديد التبعية الغذائية لمختمؼ األقطار العربية مف خالؿ الثالثة مؤشرات التالية:
( )1مؤشر مدى االعتماد عمى الغير فى الحصول عمى الغذاء:

كىك معككس نسبة االكتفاء الذاتى الغذائى .كقد تـ حساب ىذا المؤشر مف نسبة االكتفاء

الذاتى لمجمكعات السمع الغذائية الرئيسية ،كترجيح ىذه النسب بأكزاف تعكس األىمية النسبية ليا
عمى سمـ الحاجات األساسية ،كبطرح قيمة المؤشر المرجح مف  100أمكف الحصكؿ عمى نسبة
االعتماد عمى الخارج فى تدبير حاجات الدكلة مف الغذاء .كتشير الدراسات السابقة إلى أنو إذا
اؿمرغكبة

زادت قيمة ىذا المؤشر عف  %30فاف الدكلة تدخؿ فى منطقة التبعية الغذائية غير

نظ ار لما ليا مف مخاطر فى اعتماد الدكلة عمى الخارج فى الحصكؿ عمى الغذاء ،فى حيف تعتبر

الدكلة فى مرحمة التبعية الغذائية غير اؿخطرة إذا تراكحت قيمة ىذا المؤشر بيف ،%30:%15
()12

كتدخؿ الدكلة فى منطقة االستقالؿ الغذائى إذا انخفضت قيمة ىذا المؤشر عف .%15

كيتضح مف جدكؿ(  )4كالذل أمكف مف خاللو تقدير نسبة ىذا المؤشر فى مختمؼ األقطار
العربية خالؿ متكسط الفترة (  )2007-2005أف نسبتو عمى مستكل متكسط الكطف العربى بمغت
نحك  %31.4مما يشير إلى أف الكطف العربى يقع فى منطقة التبعية الغذائية ذات المخاطر ،

ككانت أكبر تبعية لمجمكعة دكؿ الخميج العربى حيث بمغت تمؾ النسبة فييا نحك  ،%70.6كقد
كانت أكبر الدكؿ مف حيث درجة التبعية فى تمؾ المجمكعة مف الدكؿ ىى البحريف كقطر حيث

بمغت نسبة ىذا المؤشر فى كؿ منيما نحك  %89.8 ،%91.7عمى التكالى ،فى حيف كاف أقميا
داخؿ تمؾ المجمكعة مف الدكؿ ىى السعكدية حيث بمغت نسبة ىذا المؤشر فييا نحك .%46.5
بينما كانت أقؿ تبعية لمجمكعة دكؿ المشرؽ العربى حيث بمغت نسبة ىذا المؤشر فييا نحك

 %39.16ككاف أكبر الدكؿ تبعية داخؿ تمؾ المجمكعة ىى العراؽ حيث بمغت نسبة ىذا المؤشر
ؼنو
فييا نحك  %69.73كأقميا تبعية ىى سكريا حيث بمغت نسبتو فييا  % 7.13كبصفو عامة ا
يستدؿ مف ىذا المؤشر عمى أف أكثر الدكؿ العربية فى التبعية الغذائية

ىى جيبكتى كالبحريف ،

كقطر ،كمكريتانيا ،الككيت ،عماف ،اإلمارات،كالعراؽ حيث بمغت نسبة ىذا المؤشر فى كؿ منيا
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،%70.25 ،%71.88 ،%77.54 ،%79.27 ،%89.79 ،%91.69 ،%92.12

نحك

%69.73عمى التكالى.
( )2مؤشر نسبة المدفوعات عن الواردات الغذائية إلى حصيمة الصادرات:

كقد تـ حساب ىذا المؤشر مف نسبة اجمالى مدفكعات الدكلة لكاردتيا الغذائية إلى اجمالى

قيمة صادراتيا .كتزداد درجة األماف الغذائى كمما قمت نسبة ىذا المؤشر ،كقد أشارت الدراسات
السابقة إلى أف الدكلة تعتبر فى منطقة االستقالؿ الغذائى إذا بمغت نسبة الكاردات الغذائية اقؿ

مف  %10مف حصيمة صادراتيا ،فى حيف تعتبر الدكلة فى منطقة التبعية الغذائية العادية إذا
تراكحت نسبتق بيف  %30:%10كفى منطقة التبعية الغذائية ذات المخاطر إذا زادت نسبتق عف
()12

ذلؾ

كيتضح مف جدكؿ (  )4أف نسبة ىذا المؤشر عمى مستكل الكطف العربى قد بمغت نحك

 %4.2مما يعنى أف الكطف العربى يعتبر فى منطقة األماف الغذائى فى ظؿ اجمالى مدفكعات
الكاردات الغذائية إلى قيمة صادراتق بسبب ارتفاع قيمة صادراتق البتركلية 0كما يتبيف أف أكثر
دكؿ الكطف العربى أمانا بالنسبة ليذا المؤشر ىى مجمكعة دكؿ الخميج العربى حيث بمغت نسبتق
فييا نحك  %3.1ك أف جميع دكؿ ىذه المجمكعة تعتبر فى منطقة االستقالؿ الغذائى .كما تعتبر
مجمكعة دكؿ اإلقميـ العربى األكسط فى منطقة التبعية الغذائية ذات المخاطر بالنسبة ليذا

المؤشر حيث بمغت نسبتق فييا نحك  0%75.15كتجدر اإلشارة إلى شدة التبايف فى نسبة ىذا
المؤشر بيف دكؿ تمؾ المجمكعة  ،ففى حيف تقع السكداف بالنسبة ليذا المؤشر فى منطقة
االستقالؿ الغذائى النخفاض نسبة قيمة كارداتيا الغذائية إلى اجمالى قيمة صادراتيا كالتى بمغت
نحك  %7.4فاف مصر تعتبر فى منطقة التبعية العادية بنسبة

 %24فى حيف أف كؿ مف

جيبكتى ك الصكماؿ تعتبراف فى منطقة التبعية ذات المخاطر الرتفاع نسبة قيمة كارداتيا الغذائية

إلى اجمالى قيمة صادراتيا حيث بمغت تمؾ النسبة فى كؿ منيما نحك  %76.4 ،%192.8عمى
التكالى  .فى حيف تقع كؿ مف مجمكعة دكؿ المغرب العربى كمجمكعة دكؿ
منطقة التبعية الغذائية العادية حيث بمغت

المشرؽ العربى فى

قيمة ىذا المؤشر فى كؿ منيما نحك
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،%12.9

 %20.44عمى التكالى .
خذول (  )4هؤشزاخ الرثعيح الغذائيح لذول الىطي العزتً خالل هرىسظ الفرزج ( )2007 -2005
الذولح
األردن
العراق
سوريا
لثىان
فلسطيه
هرىسظ دول الوشزق العزتً
ذووس
الجزائر
ليثيا
المغرب
موريراويا
هرىسظ دول الوغزب العزتً
اإلماراخ
الثحريه
السعوديح
عمان
قطر
الكويد
اليمه
هرىسظ دول الخليح العزتً
السودان
مصر
الصومال
جيثوذى
هرىسظ دول اإلللين العزتً األوسظ
هرىسظ الىطي العزتً

ًسثح االعرواد علً
الغيز فً الحصىل علً
الغذاء %
43.71
69.73
7.13
47.87
27.34
39.16
32.04
44.6
51.91
21.78
79.27
45.92
70.25
91.69
46.48
71.88
89.79
77.54
46.6
70.60
25.08
20.84
34.75
92.12
43.20
31.43

ًسثح ليوح وارداخ
الغذاء هي اخوالً
ليوح الصادراخ الكليح
%
27.3
4.1
11.5
26.8
32.5
20.44
8.5
7.1
3.4
16.1
29.4
12.9
2.3
2.7
2.3
5.3
1.5
1.5
6.1
3.1
7.4
24
76.4
192.8
75.15
4.2

الوؤشز الوزكة
%

35.5
36.9
9.3
37.3
29.9
29.78
20.3
25.8
27.7
18.9
54.3
29.4
36.3
47.2
24.4
38.6
45.6
39.5
26.3
36.84
16.2
22.4
55.6
142.5
59.17
17.8

الوصذر :جمعد وحسثد مه المىظمح العرتيح للرىميح الزراعيح ,الكراب السٌىي لإلحصاءاخ
الشراعيح ,أعذاد مخرلفح
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( )3المؤشر المركب لمتعبئة الغذائية

كقد تـ تقدير ىذا المؤشر كمتكسط حسابي لممؤشريف السابقيف كتعتبر الدكلة فى نطاؽ

االستقالؿ الغذائى إذا بمغت نسبة ىذا المؤشر أقؿ مف  %12كتعتبر فى نطاؽ التبعية الغذائية
العادية إذا تراكحت نسبتو بيف  ،%30:%12كتعتبر فى نطاؽ التبعية ذات المخاط ر إذا زادت
نسبتو عف  ،%30كيتضح مف جدكؿ (  )4أنو استنادا إلى ىذا المؤشر كمتكسط لدكؿ الكطف

العربى فأنيا تعتبر فى نطاؽ التبعية الغذائية العادية حيث بمغت نسبتو فييا  %17.8كأف كؿ مف
المشرؽ العربى كالمغرب العربى يعتبراف فى نطاؽ التبعية الغذائية العادية حيث بمغت نسبة ىذا

المؤشر فييما نحك %29.4،%29.78عمى التكالى فى حيف يعتبر كؿ مف اإلقميـ العربى
األكسط كمجمكعة دكؿ الخميج العربى فى نطاؽ التبعية الغذائية ذات المخاطر حيث بمغت نسبة
ىذا المؤشر فى كؿ منيا %36.84،%59.17عمى التكالى.

كبصفة عامة اؼنو استنادا إلى ىذا المؤشر فاف أكثر الدكؿ العربية فى التبعية الغذائية ىى

كؿ مف جيبكتى ،الصكماؿ ،مكريتانيا ،البحريف ،قطر ،الككيت ،عماف ،لبناف ،العراؽ ،اإلمارات،
األردف حيث تعتبر جميعيا فى نطاؽ التبعية الغذائية ذات المخاطر حيث بمغت نسبة ىذا
المؤشر فى كؿ منيا نحك

،%39.5 ،%45.6 ،%47.2 ،%54.3،%55.6 ،%142.5

 %35.5 ، %36.3 ،%36.9 ،%37.3 ،%38.6عمى التكالى.
ثالثا:مؤشرات النمط الغذائى:

يشير مفيكـ النمط الغذائى إلى القيمة الغذائية لمتكسط االستيالؾ الفردل اليكمى لمجاميع

السمع الغذائية .كمف المعركؼ أف التغذية ىى أحد أكجو اإلنفاؽ الرئيسية التى تضع اإلنفاؽ

االجتماعي بيف أىـ أدكات االرتقاء بالتنمية البشرية ،كبالتالي فإف السياسات كاإلجراءات التى

تثبت كفاءتيا فى إمداد الناس خاصة الفقراء كذك األكضاع اليامشية مف بينيـ بتغذية كافية
كمتكازنة تعتبر مف أىـ ركائز التنمية البشرية.
كقد تـ تحميؿ نمط االستيالؾ لمفرد العربى عمى أساس معايير الكفاية الغذائية كما ككيفا
مقاسة باالحتياجات اليكمية الصحية لمفرد مف الطاقة مقاسة بالسعرات الح اررية كالمقدرة
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بحكالى  2300كالكرل ،كمف الدىكف بحكالى 50جراـ كمف البركتيف بحكالى 70جراـ (ثمثيا عمى
األقؿ مف البركتيف الحيكانى).
كيتضح مف جدكؿ ( )5أف ما يحصؿ عميو الفرد العربى مف مككنات الغذاء خالؿ متكسط

الفترة(  )2008-2006يفكؽ نظيره المكصى بو مف كؿ مف السعرات الح اررية بنحك

%18.7

كالبركتيف بنحك  ،%42.9كالدىكف بنحك  .%100كما يتضح مف استعراض المصادر الغذائية
النباتية كالحيكانية التى يحصؿ منيا الفرد عمى احتياجاتو كفقا لمككنات الميزاف الغذائى لمدكؿ
العربية أنو يحصؿ عمى نحك

 %86.6مف السعرات الح اررية مف المنتجات النباتية  ،كنحك

 %12.6منيا مف المنتجات الحيكانية ،كنحك

 %0.8منيا مف المنتجات السمكية ،كما أنو

يحصؿ عمى نحك %48.6مف البركتيف مف المنتجات النباتية ،كنحك  %22.3منو مف المنتجات
الحيكانية ،كنحك  %4.5منو مف المنتجات السمكية ،كما أنو يحصؿ عمى  %65.6مف الدىكف
مف المنتجات النباتية ،كنحك %34منيا مف المنتجات الحيكانية ،كنحك  %0.4منيا مف المنتجات
السمكية.
كيستدؿ مما سبؽ عمى ضعؼ نسبة ما يحصؿ عميو الفرد العربى مف تمؾ المككنات ذات

المصدر الحيكانى األمر الذل يشير إلى كجكد فجكة نكعية فى المككنات الغذائية لمفرد العربى
حيث أف االحتياجات الدنيا المكصى بيا عالميا مف البركتيف الحيكانى يجب أال تقؿ عف ثمث

اجمالى البركتيف المستمد مف التغذية اليكمية لمفرد ( )1كىك ما يشير إلى كجكد فجكة نكعية فى
البركتيف المتحصؿ عميو مف الغذاء تتطمب التركيز عمي النيكض باحتياجات الفرد مف البركتيف
الحيكانى.

كتجدر اإلشارة إلى أف ما يحصؿ عميو الفرد مف السعرات الح اررية فى كؿ مف جيبكتى،

الصكماؿ ،اليمف ،مكريتانيا ،فمسطيف مف البركتيف يقؿ عف المتكسط المكصى بو صحيا .كأف ما
يحصؿ عميو الفرد مف الدىكف فى كؿ مف الصكماؿ كاليمف يقؿ عف المتكسط المكصى بو
صحيا.
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خذول (  )5األهويح الٌسثيح لٌصية الفزد اليىهً تالىطي العزتً هي السعزاخ الحزاريح
والثزوذيي والذهىى هي هخرلف الودوىعاخ الغذائيح خالل هرىسظ الفرزج ( ) 2008 -2006
سعرات حرارية

األهمية

بروتين

األهمية

دهون

األهمية

المجموعات

بالكالورى

النسبية %

بالجرام

النسبية %

بالجرام

النسبية %

المنتجات النباتية

2363.25

86.58

48.55

64.37

42.65

65.63

المنتجات

345.41

12.65

22.3

29.61

22.09

33.99

الغذائية

الحيوانية

المنتجات

0.77

20.95

4.54

6.02

0.25

0.38

السمكية
2729.61

100

75.42

100

64.99

100

االجمالى
الموصى به

2300

ػػ

70

ػػ

50

ػػ

المتوسط العالمى

2770

ػػ

76

ػػ

78

ػػػ

الوصذر  :حسثد مه المراجع أرقام . 11 , 4
وسائل الحد من الفجوة الغذائية بالوطن العربى:

استنادا إلى ما أكضحتو الدراسة مف مكقؼ اإلنتاج الزراعى الراىف بالكطف العربى كما ترتب

عميو مف فجكة غذائية لعديد مف مجمكعات السمع الغذائية فاف الدراسة ترل أنو يمكف إيجاز أىـ
كسائؿ الحد مف الفجكة الغذائية فى الكطف العربى فيما يمى:

( )1نظ ار لما تبيف مف كبر حجـ الفجكة الغذائية مف الزيكت النباتية بالكطف العربى كالتى تعزل
فى جانب كبير منيا إلى تذبذب المساحة المنزرعة بالمحاصيؿ الزيتية كانتاجيتيا مف عاـ ألخر
كالتى مف أىميا السمسـ ،كزىرة الشمس(دكار الشمس) ،الفكؿ السكدانى ،فكؿ الصكيا كالتى تتركز
زراعتو فى مصر بنسبة

 %84مف اجمالى اؿ رؽعة المنزرعة بالكطف العربى ،كالقطف كالذل

انخفضت المساحة المنزرعة منو بالكطف العربى مف  666.3ألؼ ىكتار عاـ  2006إلى

 467.8ألؼ ىكتار عاـ 2008

()4

كذلؾ بسبب المعكقات االقتصادية المتمثمة فى السياسات

السعرية كالتسكيقية لممدخالت كاإلنتاج،

حيث أدل رفع الدعـ عف أسعار مدخالت اإلنتاج

الزراعى فى معظـ الدكؿ العربية إلى ارتفاع أسعار مستمزمات اإلنتاج كبالتالي زيادة تكاليؼ

32

اإلنتاج بنسبة اكبر مف ارتفاع أسعار المنتجات كىك ما أدل إلى انخفاض العائد مف تمؾ
المحاصيؿ كعزكؼ معظـ المزارعيف عف زراعة الكثير مف محاصيؿ البذكر الزيتية ،

لذا فاف

األمر يتطمب ضركرة إتباع سياسة سعرية تحقؽ لممزارعيف تغطية التكاليؼ اإلنتاجية كتحقيؽ
ىامش ربح يساىـ فى رفع المستكل االقتصادم كاالجتماعى ليـ  ،كيتطمب ذلؾ التزاـ الدكؿ

العربية المنتجة باستالـ اإلنتاج بأسعار مشجعة بما يؤدل إلى زيادة المساحات المزركعة  ،مع
التكسع فى استخداـ التقنيات الحديثة فى الزراعة كالحصاد كنشر استخداـ الميكنة الزراعية مف
مرحمة إعداد األرض لمزراعة كحتى مرحمة الحصاد ككذلؾ االىتماـ بتكنكلكجيات كمعامالت ما
بعد الحصاد  .ىذا باإلضافة إلى تكسيع قاعدة التكامؿ بيف القطاع الزراعى كالقطاع الصناعى

باألقطار العربية كاستغالؿ القدرات التمكيمية المكجكدة كالعمؿ عمى تشجيع صف اعة استخالص
()9

الزيكت النباتية كتدعيميا إذا لزـ األمر لتخفيض التؾاؿمؼ اإلنتاجية

( )2كفيما يتعمؽ بالفجكة الغذائية مف المحكـ الحمراء كالتى ت عزل إلى انخفاض المعركض مف
المكاد العمفية بالكطف العربى مما يزيد مف تكمفة األعالؼ المالئة كالمركزة باإلضافة إلى ضعؼ
القدرة الكراثية اإلنتاجية لمسالالت المحمية مف مختمؼ أنكاع الثركة الحيكانية كعدـ كجكد سالالت

متخصصة فى إنتاج المحـ باألقطار العربية لذا فثمة جيكد يجب أف تبذؿ فى سبيؿ االستفادة مف
مخمفات اإلنتاج الزراعى النباتى فى صناعة األعالؼ غير التقميدية لسد الفجكة العمفية كتخفيض
تكمفة إنتاجيا بجانب تنظيـ استغالؿ المراعى الطبيعية كالتحسيف الكراثى لمسالالت المحمية مف
()10

الماشية بمختمؼ األقطار العربية

( )3التركيز عمى برامج التنمية الرأسية كالمتمثمة فى تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية مف األصناؼ

ذات اإلنتاجية العالية باإلضافة إلى مختمؼ العمميات المزرعية ذات التأثير عمى اإلنتاجية ك ذؿؾ

لزيادة اإلنتاجية اليكتارية لمختمؼ مجمكعات السمع الغذائية حيث يعتبر تطكير كزيادة إنتاجية
كحدة المساحة أسرع عائدا كمردكدا مف التكسع األفقي حيث تشي

ر تقديرات منظمة األغذية

كالزراعة (الفاك) إلى أف مساىمة التكسع الرأسى فى زيادة إنتاج الحبكب فى الدكؿ العربية حتى
عاـ  2020قد تصؿ إلى  %70مقابؿ  %30لمساىمة التكسع األفقي أل أفق سيككف إلنتاجية
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كحدة المساحة الدكر الحاسـ فى زيادة اإلنتاج الزراعى خالؿ السنكات القادمة.

السيما كأف ما

أمكف تحقيؽق فى الدكؿ العربية فى ىذا المجاؿ يعتبر متكاضعا بالمقارف ة بما تحقؽ فى الدكؿ
األخرل النامية كالمتقدمة حيث تشير البيانات إلى انخفاض إنتاجية الحبكب بالكطف العربى عف

الدكؿ النامية كالمتقدمة بنحك  %218.75 ،%59.4عمى الترتيب ،كما تنخفض إنتاجية اليكتار
مف القمح بالدكؿ العربية بنحك

 %189.3 ،%17.8عمى الترتيب ،كتنخفض إنتاجية الشعير

بنحك  ،%433.2،%201.6بينما تنخفض إنتاجية الذرة الشامية بالدكؿ العربية بنحك ،%18
%173.2عف إنتاجية الدكؿ النامية كالمتقدمة عمى
.)2007

()3

الترتيب كذلؾ ؾمتكسط لمفترة ( -2000

كما تبيف كجكد فجكة كاسعة بيف إنتاجية اليكتار مف

المنتجة ليا فبينما تبمغ إنتاجية اليكتار مف القمح نحك

أىـ المحاصيؿ بأىـ الدكؿ العربية
ؼنيا تبمغ نحك
 606كيمكجراـ بالسكداف إ

 7529كيمك جراـ فى مصر ،كفى حيف تبمغ إنتاجية الشعير نحك  548كيمكجراـ فى سكريا فإنيا
تبمغ نحك  1076كيمكجراـ بالجزائر ،ككذلؾ فبينما تبمغ إنتاجية اليكتار مف الذرة الشامية نحك
 418كيمكجراـ بالصكماؿ إؼنيا تبمغ نحك  8130كيمك جراـ فى مصر  ،أما بالنسبة لممحاصيؿ
الزيتية ؼبينما تبمغ إنتاجية اليكتار مف الفكؿ السكدانى نحك

 886كيمك جراـ بالسكداف ؼإنيا

تبمغ  3350كيمك جراـ بمصر  ،كفى حيف تبمغ إنتاجية السمسـ نحك 237كيمك جراـ بالسكداف
فإنيا تبمغ فى مصر نحك 1311كيمك جراـ ،كفى حيف تبمغ إنتاجية اليكتار مف فكؿ الصكيا نحك
1.752طف بسكريا فإنيا تبمغ نحك  3.238طف بمصر ،أما المحاصيؿ السكرية فقد تبيف أفق فى
حيف تبمغ إنتاجية اليكتار مف قصب السكر نحك 17.16طف فى السكداف فإنيا تبمغ نحك

121.13طف فى مصر ،كفى حيف تبمغ إنتاجية اليكتار مف بنجر السكر نحك  43.77طف فى
()4

سكريا فإنيا تبمغ نحك  50.17طف فى المغرب كذلؾ خالؿ متكسط الفترة ()2008-2006

كيتضح مما سبؽ مدل أتساع الفجكة بيف إنتاجية اليكتار مف مختمؼ المحاصيؿ بالدكؿ
العربية مما يعنى إمكانية مضاعفة اإلنتاجية الحالية لكثير مف المحاصيؿ كفى مقدمتيا القمح
كالشعير كالذرة باإلضافة إلى المحاصيؿ الزيتية كالسكرية كىى المحاصيؿ التى تمثؿ النسبة

34

األكبر مف فجكة الغذاء بالكطف العربى.
كالسبب الرئيسى الذل يكمف كراء ىذه الفجكة فى اإلنتاجية أف الزراعة العربية ال زالت تستخدـ
أساليب إنتاجية تقميدية مف جية كتعتمد عمى استيراد التكنكلكجيا الحديثة مف جية أخرل األمر

الذل يجعؿ مف الصعكبة بمكاف الكصكؿ إلى مستكيات متقدمة قادرة عمى منافسة الزراعة

الحديثة فى العالـ.ك يحتاج األمر تعاكنا كتنسيقا عربيا يضمف تحديث مراكز البحث كامدادىا
بالكسائؿ الضركرية كخمؽ الككادر البحثية مع تبادؿ الخبرات كمف ثـ زيادة فعالية الجيكد البحثية
()6

كتعزيز مردكدىا التنمكل

( )4تكاتؼ الجيكد العربية لتنسيؽ الخطط كالسياسات الزراعية بيف الدكؿ العربية كبعضيا بصكرة
تكاممية تقكـ عمى االستفادة مف الميزات النسبية التى تتكفر لبعض الدكؿ العربية فى إنتاج السمع

كالمنتجات الزراعية ،السيما كأف الرقعة األرضية الصالحة لمزراعة بالكطف العربى تبمغ نحك
197مميكف ىكتار تشكؿ المساحة المستغمة منيا حكالى  71مميكف ىكتار تمثؿ نحك  %36مف
المساحة القابمة لمزراعة  ،أل أف ىناؾ نحك  126مميكف ىكتار مف األراضى الصالحة لمزراعة لـ
تستغؿ بعد حتى اآلف  .مما يعنى أف ىناؾ إمكانية لزيادة مساحة األراضى الزراعية بالكطف
العربى ،فعمى الرغـ مف تزايد معدؿ النمك السنكل لمرقعة المنزرعة خالؿ الفترة السابقة بنحك

 %1.5إال أف معدؿ النمك السنكل لمسكاف خالؿ نفس الفترة بمغ نحك
متكسط نصيب الفرد مف األراضى المزركعة مف
()3

 0.21ىكتار عاـ .2008

 %2.9مما أدل لتراجع

 0.3ىكتار فى أكائؿ التسعينات إلى نحك

ىذا كيعزل عدـ استغالؿ تمؾ األراضى إلى ندرة المكارد المائية

كندرة رأس الماؿ كندرة العمالة فى بعض األقطار العربية لذا فإف األمر يتطمب تحقيؽ التكامؿ

الزراعى العربى فى مجاؿ اإلنتاج الزراعى مف خالؿ إقامة مشاريع زراعية فى ضكء المتاح مف
المكارد الطبيعية كالبشرية كالرأسمالية بيدؼ الكصكؿ إلى االكتفاء الذاتى المطمكب كبصفة خاصة

فى الحبكب كالمحكـ كالبذكر الزيتية.
( )5نظ ار الرتباط األمف الغذائى العربى باألمف المائى كنظ ار لكجكد عجز فى المتاح مف المكارد
المائية العربية حيث ال يتعدل متكسط نصيب الفرد مف
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المياه المتجددة فى الدكؿ العربية نحك

 760متر مكعب مقابؿ  7000متر مكعب عمى مستكل العالـ ،ككجكد توديدات خارجية عمى
مستقبؿق مف خارج الحدكد السياسية ألقطار الكطف العربى نظ ار ألف

 %70مف المكارد المائية

العربية تتحكـ فى منابعيا دكؿ أجنبية غير عربية ،األمر الذل يقتضى تنسيؽ الجيكد العربية

لحماية مكاردىا المائية مف األطماع الخارجية مف ناحية ،كتنمية ىذه المكارد كترشيد استخداميا
بتشجيع التكسع فى استخداـ التقنيات المكفرة لممياه مثؿ أصناؼ المحاصيؿ المبكرة فى النضج
كاألصناؼ المقاكمة لمممكحة كالجفاؼ باإلضافة إلى تطكير أساليب الرل

القديمة الممثمة بالرل

السطحى كالكفيؿ بكقؼ استيالؾ مصادر المياه بالكطف العربى ،السيما كأف كفاءة أساليب الرل
فى الدكؿ العربية أقؿ مف  %40مما يعنى فكاقد مائية سنكية تقدر بحكالى
()6

مكعب

 91مميار متر

( )6استناد إلى ما يشيدقالعالـ مف ارتفاع شديد فى أسعار السمع الزراعية بداية مف عاـ 2006
كالذل خمص تقرير البنؾ الدكؿل فى شأفق إلى أف  %65مف ارتفاع األسعار العالمية لمغذاء إنما
يعزل إلى تزايد االعتماد عمى المحاصيؿ الزراعية فى إنتاج الكقكد الحيكل كبديؿ لمبتركؿ الذل
ارتفعت أسعار قبشكؿ مضطرد كىك ما دعي الدكؿ الصناعية الكبرل إلى تكثيؼ استخداـ

مخزكنيا مف المنتجات الغذائية كالتى مف أىميا الحبكب الستخالص الكقكد الحيكل المتمثؿ فى

اإليثانكؿ كالديزؿ الحيكل كبديؿ نظيؼ لمطاقة  ،كنظ ار لما تمثؿق قيمة الفجكة الغذائية مف الحبكب
بالكطف العربى مف أىمية نسبية كبيرة بالمقارنة بفجكات باقى المجمكعات الغذائية األمر الذل
يحتـ عمى األقطار العربية ضركرة التركيز عمى تقميؿ الفجكة الغذائية مف الحبكب لتقميؿ مخاطر
ارتفاع أسعار استيرادىا كذلؾ مف خالؿ ترشيد االستيالؾ كخفض الفاقد حيث تبيف مف الدراسة

أف المتكسط السنكل الستقالؾ الفرد مف الحبكب فى الكطف العربى يفكؽ المتكسط العالمى كما
يفكؽ المتكسط المكصى بو صحيا ،ىذا باإلضافة إلى ضركرة التكسع فى تطبيقات التكنكلكجيا
الحيكية المتمثمة فى استنباط أصناؼ جديدة عالية اإلنتاجية كبصفة خاصة مف محصكلى القمح

كالذرة الشامية (.)2كما يدعك ذلؾ الدكؿ العربية إلى تنفيذ خطط طمكحة لتحسيف كاقع األمف

الغذائى فى إطار جيكد مشتركة الستغالؿ المكارد المتاحة بشكؿ تكاممى لتحقيؽ أعمى درجة مف
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االكتفاء الذاتى تمييدا لتحقيؽ األمف الغذائى فى الدكؿ العربية كتقميؿ االعتماد عمى الدكؿ
المتقدمة فى تأميف احتياجاتيا مف الغذاء.
( )7بالرغـ مف تنكع البيئة الزراعية كتكافر ظركؼ اقتصادية مالئمة عمى امتداد الكطف العربى،

إال أف تككيف سكؽ عربية مشتركة تستطيع تكظيؼ مكاردىا المتاحة بكفاءة تتناسب مع المتغيرات
العالمية مازاؿ يشكبو الكثير مف المعكقات حيث ال تتعدل نسبة التجارة لمبي نية الزراعية عشر

حجـ التجارة العربية مع دكؿ العالـ ،لذا فثمة جيكد يجب أف تبذؿ فى سبيؿ تشجيع التجارة البينية
لمسمع الزراعية بالكطف العربى.
( )8تشجيع االستثمار فى المجاؿ الزراعى كاقامة المشاريع المشتركة كالخاصة الممكلة مف

األمكاؿ العربية فى مجاؿ المحاصيؿ االستراتيجية حيث تشير البيانات إلى ضعؼ االستثمارات
المكجية إلى الزراعة مقارنة بالقطاعات األخرل فى معظـ الدكؿ العربية عمى الرغـ مف
اإلمكانيات المتاحة مف مكارد طبيعية كقكل بشرية مع تكفر األمكاؿ الالزمة لتطكير الزراعة فى

كثير مف البمداف العربية كامكانية ضماف استدامتيا لتحقيؽ معدالت عالية لألمف الغذائى عمى
المستكل الكطنى كالقكمى .كما أف المشاريع المشتركة أك الخاصة الممكلة مف األمكاؿ العربية فى

بعض الدكؿ ال تركز عمى قمتيا عمى

اؿمحاصيؿ االستراتيجية بؿ ركزت عمى المشاريع ذات
()6

العائد السريع مثؿ الدكاجف كاأللباف كالخضر.
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الممخــــص

استيدؼ البحث التعرؼ عمى المكقؼ الغذائى الراىف بالكطف العربى

 ،كتحميؿ بعض

المؤشرات التى يمكف مف خالليا التعرؼ عمى مدل تحقيؽ األمف الغذائى مف عدمو بمختمؼ دكؿ
الكطف العربى ،باإلضافة إلى التقدير القياسى لفجكة العرض مف الغذاء لمتعرؼ عمى أىـ
المتغيرات ذات التأثير عمى تمؾ الفجكة ،ككذلؾ التعرؼ عمى بعض السياسات التى يمكف مف
خالليا تقميؿ حجـ الفجكة الغذائية كتحقيؽ األمف الغذائى بالكطف العربى.

كقد أكضحت الدراسة أف قيمة الفجكة الغذائية مف مجمكعات السمع الغذائية الرئيسية عمى
مستكل الكطف العربى خالؿ متكسط الفترة

( )2008-2006تقدر بنحك 21.02مميار دكالر.

كتمثؿ قيمة فجكة الحبكب كالدقيؽ نحك  %53.12مف قيمة تمؾ الفجكة .
كما أكضحت الدراسة كجكد تأثير ايجابي معنكل إحصائيا لكؿ مف متغير مقدرة الدكلة عمى

االستيراد كمتغير الزمف عمى قيمة فجكة العرض مف الغذاء بالكطف العربى كما أكضحت أف زيادة
مقدرة الدكلة عمى استيراد الغذاء بنسبة

 %10تؤدل إلى زيادة قيمة فجكة العرض مف الغذاء

بنسبة  ، %38كأف زيادة عدد سنكات الزمف بنسبة  %10تؤدل إلى زيادة قيمة فجكة العرض مف
الغذاء بنسبة .%14
كما اتضح مف الدراسة أف نسبة مساىمة الناتج الزراعى فى اجمالى الناتج المحمى العربى

خالؿ الفترة (  )2008-2006بمغ نحك  ، %15.7كما تبيف أف كؿ مف الصكماؿ كالسكداف
كسكريا ىى أعمى الدكؿ العربية مف حيث نسبة مساىمة ناتجيا الزراعى فى الناتج المحمى

اإلجمالي حيث بمغت نحك  %20.5 ، %29.4 ،%63.6فى كؿ منيا عمى التكالى ،كما اتضح
تدنى نسبة مساىمة الناتج الزراعى فى الناتج المحمى االجمالى فى كثير مف الدكؿ العربية مما
يشير إلى ضعؼ مساىمة الزراعة كنشاط اقتصادم بالدكؿ العربية كبالتالي ضعؼ قدرتيا عمى

تمبية االحتياجات الغذائية لسكانيا.

كقد أمكف تحديد التبعية الغذائية لمختمؼ األقطار العربية مف خالؿ ثالثة مؤشرات األكؿ كىك
مؤشر مدل االعتماد عمى الغير فى الحصكؿ عمى الغذاء كىك معككس نسبة االكتفاء الذاتى كقد
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بمغت نسبتو عمى مستكل الكطف العربى نحك  %31.4مما يشير إلى أف الكطف العربى يقع فى
منطقة التبعية ذات المخاطر ،كما اتضح مف ىذا المؤشر أف أكثر الدكؿ العربية فى التبعية
الغذائية ىى كؿ مف جيبكتى كالبحريف كقطر كمكريتانيا ،الككيت،عماف،اإلمارات،كالعراؽ حيث

بمغت نسبة ىذا المؤشر فى كؿ منيا نحك

،% 79.27 ،%89.79 ،%91.69،%92.12

%69.73 ،%70.25،%71.88،% 77.54عمى التكالى.
أما المؤشر الثانى فيك مؤشر نسبة المدفكعات عف الكاردات الغذائية إلى حصيمة
الصادرات كقد اتضح أف نسبة ىذا المؤشر عمى مستكل الكطف العربى قد بمغت نحك

،%4.2

مما يعنى أف الكطف العربى يعتبر فى منطقة األماف الغذائى فى ظؿ نسبة مدفكعات الكاردات
الغذائية إلى اجمالى قيمة صادراتو بسبب ارتفاع قيمة صادراتو البتركلية  ،كما اتضح مف ىذا

المؤشر أف أكثر الدكؿ تبعية ىى كـ مف جيبكتى  ،الصكماؿ ،فمسطيف  ،مكريتانيا ،األردف،
كلبناف حيث بمغت نسبة ىذا المؤشر نحك ،%27.3 ،%29.4 ،%32.5 ،%76.4 ،%192.3
 %26.8لكؿ منيا عمى الترتيب.
أما المؤشر الثالث فيك المؤشر المركب كقد اتضح أف نسبة ىذا المؤشر عمى مستكل

الكطف العربى بمغ نحك  %17.8مما يعنى أنيا تعتبر فى نطاؽ التبعية الغذائية العادية ،كما
اتضح مف ىذا المؤشر أف أكثر الدكؿ العربية فى التبعية الغذائية ىى كؿ مف جيبكتى،
الصكماؿ ،مكريتانيا ،البحريف ،قطر ،الككيت ،عماف ،لبناف ،العراؽ ،اإلمارات ،األردف حيث
تعتبر جميعيا فى نطاؽ التبعية الغذائية ذات المخاطر حيث بمغت نسبة ىذا المؤشر فى كؿ منيا
نحك

،%37.3 ،%38.6 ،%39.5 ،%45.6 ،%47.2 ،%54.3،%55.6 ،%142.5

 %35.5 ،%36.3 ،%36.9عمى التكالى.

كما اتضح مف مؤشرات النمط الغذائى كجكد فجكة نكعية فى البركتيف المتحصؿ عميو مف
الغذاء تتطمب التركيز عمي النيكض باحتياجات الفرد مف البركتيف الحيكانى .كما أف ما يحصؿ

عميو الفرد مف السعرات الح اررية فى كؿ مف جيبكتى  ،الصكماؿ ،اليمف ،مكريتانيا ،فمسطيف مف

البركتيف يقؿ عف المتكسط المكصى بو صحيا  .كأف ما يحصؿ عميو الفرد مف الدىكف فى كؿ
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مف الصكماؿ كاليمف يقؿ عف المتكسط المكصى بو صحيا.
كما أشارت الدراسة إلى كسائؿ الحد مف الفجكة الغذائية فى الكطف العربى كالتى تمثمت فى

 :إتباع سياسة سعرية تؤدل إلى زيادة المساحات المزركعة مف المحاصيؿ التى انخفضت
المساحة المنزرعة منيا مثؿ المحاصيؿ الزيتية ك

التركيز عمى برامج التنمية الرأسية لزيادة

اإلنتاجية اليكتارية لمختمؼ مجمكعات السمع الغذائية كفى مقدمتيا القمح كالشعير كالذرة باإلضافة
إلى المحاصيؿ الزيتية كالسكرية كزيادة مساحة األراضى الزراعية بالكطف العربى ك تنسيؽ الجيكد
العربية لحماية مكاردىا المائية مف األطماع الخارجية مف كتنمية ىذه المكارد كترشيد استخداميا

كتشجيع التجارة البينية لمسمع الزراعية بالكطف العربى كتقميؿ االعتماد عمى الدكؿ المتقدمة فى
تأميف احتياجاتيا مف الغذاء كتشجيع االستثمار فى المجاؿ الزراعى كاقامة المشاريع المشتركة
كالخاصة الممكلة مف األمكاؿ العربية فى مجاؿ المحاصيؿ االستراتيجية كاالستفادة مف مخمفات
اإلنتاج الزراعى النباتى فى صناعة األعالؼ غير التقميدية لسد الفجكة العمفية كتخفيض تكمفة

إنتاجيا بجانب تنظيـ استغالؿ المراعى الطبيعية كالتحسيف الكراثى لمسالالت المحمية مف الماشية
بمختمؼ األقطار العربية لمتغمب عمى الفجكة الغذائية مف المحكـ الحمراء
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The food gap in Arabic World
Prof. Dr. Mostafa Mohamed El Satiny , Dr. Olfat Aly Melouk
Faculty of Agricultural, Damanhour University
This research aimed at recognizing the present food position in
Arabic world, and analysis of some indicators which refer to
recognizing the extent of attaining the food security or not in
different countries at Arabic world in addition to measuring
estimation for the supply gap from food for recognizing the
important variables which impact on this gap as well as recognition
of some policies which reduce the size of food gap and attainment
of food security in Arabic world.
The study showed that the value of the food gap from sets of
major food commodities in the Arab world during the average
period (2006-2008) estimated at 21.02 billion dollars. The value of
grain and flour gap represents about 53.12% from that gap.
The study also showed a positive significant effect statistically for
each of the country capability to import and time on the value of
the supply gap of food in the Arab world as it demonstrated an
increase of the country capability to import in percentage of 10%
leads to increase the supply value of food gap in percentage of
38%, and increase the number of time years by 10% leads to
increase value of the food supply gap by 14%.
As it is shown from the study the proportion of the
agricultural output contribution in Arabic gross domestic product
(AGDP) during the period of (2006-2008) attained about 15.7%,
and as it is shown each of Somalia, Sudan and Syria are the
highest Arabic countries in terms of proportion of its agricultural
output contribution in GDP reaching about 63.6%, 29.4%, 20.5% in
each of them respectively.
It has been possible to determine the food dependency of the
various Arab countries through three indicator, of the first, an
indicator of the extent of reliance on others to get food has reached
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in the Arab world about 31.4%, which indicates that the Arab world
is located in the area of dependency risk, As shown by this
indicator that more Arab countries in the food dependency Djibouti,
Bahrain, Qatar, Mauritania, Kuwait, Oman, UAE, and Iraq, where
the percentage of this indicator in each of them about 92.12%,
91.69%, 89.79%, 79.27%, 77.54%, 71.88%,70.25%, 69.73%,
respectively.
The second indicator is the indicator of the proportion of
payments for food imports to export earnings has been shown that
the proportion of this indicator on level of the Arab world amounted
to about 4.2%, which means that the Arab world is in the area of
food safety in shadow of this indicator because of high value of oil
exports, As it is shown from this indicator the most dependent
countries are consequential Djibouti, Somalia, Palestine,
Mauritania, Jordan, and Lebanon, where the percentage of the
indicator attained192.3%,76.4%,32.5%,29.4%, 27.3% and 26.8%
each respectively.
The third indicator is a composite indicator and it is
demonstrated the proportion of this indicator on level of the Arab
world amounted to about 17.8%, which means they are considered
within the scope of the regular food dependency, as shown from
this indicator the most food dependent Arabic countries are
Djibouti, Somalia, Mauritania, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman,
Lebanon, Iraq, UAE, and Jordan, Where they are within the scope
of food dependency risk where the percentage of this indicator in
each of them attained about 142.5%, 55.6%, 54.3%, 47.2%,
45.6%, 39.5%, 38.6%, 37.3%, 36.9%, 36.3%, 35.5% respectively.
As evidenced by indicators of food style there is a quality gap
in protein intake from food requires a focus on fulfilling the needs
of the individual animal protein. As that received by a person of the
calories in all of Djibouti, Somalia, Yemen, Mauritania, and
Palestine of the protein below the average for the recommended
health. And that received by a person of fat in both Somalia and
Yemen, at least from the average recommended healthy.
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The study, refers to means of restricting the food gap in the
Arab world and which were represented in: following a pricing
policy conducive to increase the acreage of crops that reduced
acreage of them such as oil crops, focusing on the programs of
vertical development to increase the hectare productivity for
different groups of food commodities, Increase the area of
agricultural land in the Arab world, Coordinate Arab efforts to
protect water resources from the ambitions of foreign and
development of these resources and rational use, to promote intraregional trade of agricultural commodities in Arab world and reduce
dependence on developed countries to meet their needs from
food, encouraging the agricultural investment field, taking
advantage of wastes of agricultural production in manufacturing
the non-conventional feed to fill the gap and reduce the cost of
forage production next to regulate the exploitation of natural
grassland and genetic improvement of local breeds of cattle in
various Arab countries to overcome the food gap of red meat.
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