دراسات أكادميية
سلسلة يصدرها المجلس فى مجال
تطوير الدراسات العليا ودعم البحث العلمى
وبناء القدرات

الدراسة السادسة

األمن الغذائى العربى
‘‘الخريطة الزراعية وامكانات التكامل
االقتصادى العربى’’
(ملخص تنفيذى)
اعــــداد
أ.د /ضياء أحمد القاضى
نائب مدير المجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

أ.د/محمد عصام الدين شوقى
أستاذ االراضى والمياه زراعة القاهرة

أ.د /محمد سالم مصطفى مشعل
رئيس قسم االقتصاد الزراعى زراعة القاهرة

م /حــسن شـاهين
العالقات الخارجية  -وزارة الزراعة واستصالح األراضى

(اصدار )3102

تقديم
استكماال للدور المنوط تحقيقه بالمجلس العربي للدراسات العليا والبحث
العلمي – كأحد المؤسسات العلميث التحثاا الجااعثات العربيث – الرااث الث اعث
الدراسثثات العليثثا وتطثثو ر البح ث العلمثثي وتنمي ث قثثدرات اعضثثا هيئ ث التثثدر س
بالجااعات واراكز البحوث العربي .
ولتحقيق استداا التواصل بين المجلثس والمجتمث اككثاا م بالجااعثات
العربي ان جه  ،واجتم المهتمين بقضا ا التعلي العال والبح العلم العربث
اثثثن جهثثث ثثثر  ،فقثثثد ر ت ااارة المجلثثثس ان تصثثثدر سلسثثثل اثثثن الدراسثثثات
اككاا مي ث والبحثي ث ترتكثثز عل ث اثثا ت تحقيقثثه تباعثثا اثثن نشثثط علمي ث نجزهثثا
المجلثثس فثثي اطثثار طتثثه الخمسثثي (  ) 3102 - 3102والتثثي ترجم ث الرؤ ث
االسثثتراتيجي للمجلثثس فثثي العصثثر المعرفثثي باكلفي ث الثالث ث الثثي بثثراا تنفذ ث
واشثثثار ذات اطثثثر زانيثثث احثثثداة ،ذلثثثا بااللثثثاف الثثث الدراسثثثات اككاا ميثثث
والعلمي الت تقدم ان عضا الهيئ العلمي بالجااعات واراكز البحوث العربي .
ونأاثثل اثثن ورا نشثثر هثثذه المتوالي ث البحثي ث ان نضثثي لبن ث الثثي صثثر
التعلي العال والبح العلمي وان تصل الرؤي واكفكار المتضثمن بهثا الث كافث
اكطثثرا المعني ث بتطثثو ر وتحثثد انظوا ث البح ث العلمثثي والدراسثثات العليثثا
وتنمي القدرات بالجااعات العربي .
وهللا من وراء القصد..
وهو الهادي الي سواء السبيل.....
أ.د /معتز خورشيد
مدير المجلس العربى
للدراسات العليا والبحث العلمى

0

قواعد نشر الدراسات بالسلسلة
 -0ان تمثل الدراسة إضافة علمية ،نظرية او تطبيقية ،في مجال تطوير الدراسات
العليا ودعم البحث العلمي وتنمية القدرات.
 -3اال تكون الدراسة قد سبق نشرها ،ويرجي االقرار بذلك ضمن خطاب توجيه
الدراسة ،ويمكن قبول الدراسات السابق تقديمها فى مؤتمرات علمية
 -2اال تتجاوز الدراسة  21صفحة بحجم (الكوارتو ،مسافة ونصف) شامال المراجع
والمالحق.
 -4ان تعتمد االصول العلمية المتعارف عليها في اعداد ونشر الدراسات والتقارير
العلمية بما في ذلك التقديم للدراسة وتعري ف اهدافها والمنهجية المتبعة ،والتوثيق
الكامل للمراجع والجداول ،وإدراج خاتمة تتضمن خالصة ما توصلت ايه الدراسة،
على ان تتضمن فى بدايتها قائمة المحتويات.
 -5يشار الي المراجع في متن الدراسة ،وفق القواعد العلمية المتبعة للنشر ،ويشار
الي جميع الجداول بأرقام متتالية ،ويحبذ فصلها في ملحق المقال او في صفحات
مستقلة.
 -6يجري النشر اساسا ً باللغة العربية ،ويجوز نشر دراسات باللغة االنجليزية في
حالة تعذر كتابتها باللغة العربية ،ويرسل فى كل االحوال مع الدراسة ملخص
اليتجاوز ( )051مائة وخمسون كلمة باللغتين العربية واالنجليزية ،وفي حالة
نشر الدراسة باللغة االنجليزية يرسل الملخص باللغة العربية فقط.
 -7يشار في خطاب توجيه الدراسة الي الصفة الحالية لمعد الدراسة.
 -8تخضع الدراسة للمراجعة والتقييم من قِبل رئاسة ومستشاري التحرير أو محكمين
يتم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات العربية.
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المحتويات
الصفحة

الموضوع
مقدمة

0

أوالً:

واقععععع المععععوارد المائيععععة واألرضععععية (الوضععععع
الععععراهن – الطاقععععات المسععععتقبلية – المعوقععععات
والتحعععديات وأسعععاليب الحعععد منهعععا) والمعععوارد
البشرية في الوطن العربي

3

ثانياً:

واقععع االنتععاج الزراعععى ونسععبة االكتفععاء الععذاتى
لمحاصععيل الحبععوب والبقععول والزيععوت النباتيععة
والسعكر واالليععاف والخضعر والفاكهععة واالنتععاج
الحيوانى فى الوطن العربى فى الفترة (3115
– )3103

06

ثالثاً:

االتفاقيععععات والتكععععتالت االقتصععععادية االقليميععععة
والدوليعععععععة – التجعععععععارة البينيعععععععة العربيعععععععة –
وامكانيات التكامل االقتصادى الزراعى العربى

30

الخالصة

27

المراجع العلمية

40

2

مقدمـة
برغم ضخامة وتعدد المجهودات فى مجال التععاون االقتصعادى العربعى،
و توفر الموارد الطبيعيعة والبشعرية فعى المنطقعة العربيعة ،اال ان مشعكلة الغعذاء
كانت ومازالت تمثل صعوبة لكثير معن العدول العربيعة تتضع معن خعالل مععدالت
نمو االنتاج الغذائى فى الدول العربية والتى مازالعت دون المسعتوى فعى مواكبعة
الزيادة المضطردة فى نمو االستهالك (ممعا يتسعبب فعى زيعادة فعاتورة العواردات
الغذائية).
هذا وقد بلغت قيمة الفجوة الغذائية فى العالم العربعى نحعو  24،2مليعار
دوالراً أمريكيا ً عام  3100مقارنعة بنحعو  4مليعار دوالراً أمريكيعا ً ععام .0775
وتشير التوقعات الى زيادة قيمة هذه الفجوة الى نحعو  58مليعار دوالراً أمريكيعا ً
عام  ،3131ثم  ،العى نحعو  88مليعار دوالراً امريكيعا ً ععام ( 3121وذلعك علعى
أسعا

الفعرب بعين االنتععاج ومعاهو متعاح لالسععتهالك (أى صعافى االسعتيراد مععن

السلع الغذائيعة بعافتراع ععدم وجعود مخزونعات مرحلعة وبعدون تضعمين تجعارة
السلع الغذائية البينية العربية) ،ومعن المتوقعع أن تواصعل هعذه الفجعوة االتسعاع
اذا ما استمرت عملية التنمية الزراعية فى الدول العربية بمعدالتها المتواضعة
حالياً ،وبقعاء االسعتثمارات الموجهعة للمشعروعات الزراعيعة علعى ضععفها رغعم
تمتع الدول العربية بموارد مالية وطبيعية وفيعرة لعو احسعن توزيعهعا فننهعا معن
الممكن أن تخلق تكامالً بين موار هذه الدول مما يمكننعا معن تحقيعق أمعن العدول
العربية الغذائى واالقتصادى وهو ما يمثل الهدف العام لهذه الدراسة ..
وقد إرتكزت الدراسة التحليلية علي المحارو الرئيسية التالية :
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أوالً:

واقع الموارد المائية واألرضية (الوضع العراهن – الطاقعات المسعتقبلية
– المعوقععات والتحععديات وأسععاليب الحععد منهععا) والمععوارد البشععرية فععي
الوطن العربي

ثانياً :واقع االنتاج الزراعى ونسبة االكتفاء الذاتى لمحاصيل الحبوب والبقول
والزيععععوت النباتيععععة والسععععكر واالليععععاف والخضععععر والفاكهععععة واالنتععععاج
الحيوانى فى الوطن العربى فى الفترة ()3103 – 3115
ثالثاً :االتفاقيععات والتكععتالت االقتصععادية االقليميععة والدوليععة – التجععارة البينيععة
العربية – وامكانيات التكامل االقتصادى الزراعى العربى

أوالً:

واق عع المععوارد المائيععة واألرضععية (الوضععع الععراهن – الطاقععات
المسععععتقبلية – المعوقععععات والتحععععديات وأسععععاليب الحععععد منهععععا)
والموارد البشرية في الوطن العربي

مقدمة
علعععععى العععععرغم معععععن ترامعععععي المسعععععاحة األرضعععععية للعععععوطن العربعععععي
040160مليععون كععم( 3المنظمععة العربيععة عععام  )3101إال أن المسععتغل حاليععا ال
يتجععاوز  %05مععن إجمععالي هععذه المسععاحة والتععي ال تتجععاوز مسععاحة األراضععي
المزروعة بها  6707مليون هكتار مع مسعاحات أخعرى قابلعة لالسعتزراع تصعل
في إجماليها إلعى  57مليعون هكتعار .ومعع متوسعط نمعو سعكاني  %307وتععداد
سكاني يصل إلى  2600774مليون نسمة (المنظمة العربية – )3100فننه من
المتوقععع أن يصععل عععدد السععكان إلععى  517مليععون نسععمة بحلععول عععام 3121
(تقديرات البنك الدولي) .ويتفاوت نصيب الفعرد معن األراضعي الزراعيعة ليتععدى
الحدود العالمية ( 1035هكتار /فرد) في بعض الدول مثل المغرب – السودان –
تونس – ليبيا ،في حين يصل إلى  1015هكتار /فرد فعي دول أخعرى مثعل مصعر
واألردن
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وفي نفس الوقت فنن الموارد المائية بالععالم العربعي ال تفعي باحتياجعات
أفراده حيث وصعل نصعيب الفعرد فعي  3114إلعى 817006م /2سعنويا كمتوسعط
عام على مستوى الععالم العربعي وتصعنف تحعت حعد النعدرة .هعذه القيمعة تتفعاوت
لتصب في عام  3101أكبر من القيمة الحرجة فعي دول موريتانيعا – الععراب –
السودان – الصومال – لبنان في حين تصل القيمة بين 0111 – 511م /2فرد/
سنة في مصر – عمان – سوريا – المغرب وتتدنى لتصل إلى 87م /2فرد /سنة
في اليمن
وفي نفعس الوقعت فعنن الزراععة باسعتهالكها العذى يصعل حعوالي %87
مععن المععوارد المائيععة إال أن حععوالي  %74مععن هععذه الكميععة تسععتخدم فععي الععري
السطحي مع كفاءة  %28مما يمثل إهدارا للمياه.
ويؤدى حجم الموارد المتاحة وزيادة عدد السكان إضعافة لعناصعر سعوء
االستغالل هذا فضال عن التحدي الحقيقي القادم بالنسعبة للتغيعرات المناخيعة بمعا
يععؤثر علععى كميععات الميععاه التععي يمكععن توفرهععا كععذلك مسععاحات األراضععي الممكععن
فقدها في العديد من الدول الساحلية وخاصة مصعر ،كعل ذلعك يعؤدي إلعى الوضعع
الراهن من معانعاة العوطن العربعي فعي وجعود فجعوات غذائيعة كبيعرة .ومعن جهعة
أخرى فنن المشاكل السياسية والخاصة بالميعاه القادمعة إلعى العوطن العربعي معن
خارج الوطن العربي (نهر النيل – دجلة والفرات) تزيد من تفاقم الوضع .وعلى
الرغم من الصورة الموجودة والتعي تتفعاقم عامعا بععد ععام معع الزيعادة السعكانية
وتغير النمط الغذائي للعديعد معن العدول ،إال أن رسعم إسعتراتيجية لتنميعة زراعيعة
مستدامة لألقطار العربيعة معع حتميعة التجعاوز ععن االختالفعات القطريعة لعم تأخعذ
حظها حتى األن وقد يكون ذلك أحد أهم انجازات قمة الجزائر في  3115والتعي

6

تقضععي بتكليععف الجمعيععة العموميععة للمنظمععة العربيععة للتنميععة الزراعيععة بنعععداد
دراسة منهجية للعقدين القادمين حتى  3135والتي تمت في .3117
وبالنسبة للموارد البشرية فهى من اكثر الموارد تعأثيراً علعي تحقيعق التنميعة إذا
ما احسن استغاللها وتوجيهها وتعدريبها .وهعي معورد ايجعابي تتحقعق بعه ومععه
معدالت التنمية والتقدم ،مثلما هو ايضا ً مورد يمثعل عبئعا ً علعي المعوارد االخعري
إذا لم يتم استغالله االستغالل االمثل.
والدراسععععة الحاليععععة تخععععتص باسععععتعراع الوضععععع الحععععالي والطاقععععات
المسععتقبلية والتععي يمكععن فععي إطارهععا التنسععيق لوضععع خطععة إسععتراتيجية عربيععة
للحفاظ على الموارد وتعظيم االستفادة منهعا وتطبيقهعا غيعر المحتمعل إال بوجعود
القناعة الكاملة برفقة المصير الواحد.

( )1املوارد األرضية

الموقف الحالي

تمثل أراضي الوطن العربي  %0108من مساحة أراضي الععالم وعلعى
الرغم من هذا فال تتجاوز المساحة المسعتغلة  %05معن إجمعالي هعذه المسعاحة
حيعععث تصعععل مسعععاحة الغطعععاء النبعععاتي  00877مليعععون كعععم .3وتصعععل المسعععاحة
الزراعيععة الكليععة (شععاملة األراضععي المتروكععة) فععي الععوطن العربععي إلععى 6707
مليون هكتار (تقديرات عام  )3100مقارنعة بععام  3101حيعث تصعل المسعاحة
إلى  68047مليون هكتار وقد بلغت المساحة المزروعة فعي ععام  31111إلعى
 71مليون هكتار .وفي نفس الوقت تناقصت األراضي المتروكعة (البعور) لتصعل
إلععى  08054 ،02057 ،02042وذلععك ألعععوام  3114 ،3101 ،3100علععى
التوالي ،وتصل نسبة األراضعي المعتمعدة علعى الزراععة المطريعة سعواء زراععة
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مسععتديمة أو موسععمية إلععى  41067 ،4001مليععون هكتععار فععي أعععوام ،3100
 3101على التعوالي بينمعا ترتفعع مسعاحة األراضعي المرويعة لتصعل إلعى 0505
مليون هكتار عام  3100قياسا بععام  3101حيعث وصعلت إلعى  04035مليعون
هكتار (المنظمة العربيعة) ،وتصعل نسعبة الزراععة المرويعة فعي بععض دول شعبه
الجزيرة العربية لحوالي %75
هععذا التفععاوت الحععادس بالنسععبة التجاهععات الععنقص أو الزيععادة ينبععع مععن
التغيرات القطرية والتي تنبع معن تغيعرات السياسعات واالتجاهعات حيعث ال توجعد
وعلى المستوى القطري استراتيجيات محددة الستغالل األراضي.
وعلى مستوى العالم العربي ومعع الزيعادة السعكانية حيعث وصعل التععداد
السكانى إلى  2600774مليون نسمة في  3100قياسا بععام  3114حيعث بلع
التعداد  200مليون نسمة ،فنن نصعيب الفعرد معن األرضعي الزراعيعة يصعل إلعى
 1008هكتععار /فععرد ( )3100مقارنععة بقيمععة  1033هكتععار /فععرد فععي ،3114
وهذه النسبة في  3114تقارب المستوى العالمي ( 1035هكتار /فرد) ،ويرتفع
هذا المتوسط ليصل في أقصاه إلعى  1063فعي السعودان 1047 ،تعونس1032 ،
سوريا 1040 ،ليبيا في حين تصل هذه النسبة إلى  1015هكتار /فرد في مصعر
(شععاملة األراضععي المتروكععة) وتقععل عععن ذلععك فععي  01دول عربيععة أخععرى .ومععن
ناحية أخرى وبعالرغم معن تزايعد السعكان إال ان هنالعك نقصعا ً فعي القعوى العاملعة
الزراعيععة التعععى بلغععت  25012مليعععون فعععي  3100قياسععا بععععام  3101والتعععي
وصلت فيه إلى  28007مليوناً.
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الطاقات المستقبلية
المساحات القابلة لالستزراع
مسععاحات األراضععي القابلععة لالسععتزراع تصععل لحععوالي  57مليععون هكتعععاراً
وتتمثععل الطاقععات المسععتقبلية فععي المسععاحات فععي :السععودان  060322مليععون
هكتععاراً ،المغععرب  80746مليععون هكتععاراً ،سععوريا  40652مليععون هكتععار ،ومععع
توافر كميات الميعاه تصعب هعذه المنعاطق لهعا األولويعة فعي رفعع مسعاحة الرقععة
الزراعية .وبوجه عام:
 ال يالحععت تععدني فععي المسععاحات الكليععة لألراضععي علععى مسععتوى العععالمالعربي إال أن نصيب الفرد يتفاوت من األراضعي الزراعيعة معع التفعاوت
النسبي بين الدول.
 ال يمثل تواجد أنواع معينة من األراضعي (فعي إطعار درجعات الصعالحية)مشكلة خاصة مع تقنيات استخدام األراضي األقل جودة لزراعات بعينها
مع توافر باقي عوامل اإلنتاج.
 المنععاطق ذات األمطععار أقععل مععن  211مععم تتععرك مراعععي لحمايتهععا مععنالتعرية لتفادي مخاطر الزراعة المطرية تحت هذه الظروف.
 هنالك مساحات يعتد بها قابلعة للزراععة المطريعة وكمثعال المسعاحة بعيننهعري شعيللي وجوبعا بالصعومال حيععث األمطعار تصعل لحعوالي  511مععم
بمساحة قد تصل إلى  3مليون هكتاراً فضال عن تواجعد مسعاحة أرضعية
لالستغالل بالمياه السطحية.
ويمكن من خالل منظومة العمل رفع قعدرة األراضعي الزراعيعة علعى اإلنتعاج
والتوسع فيما هو قائم من خالل العمل على:
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أ) التنمية األفقية:
وذلك من خالل استصالح واستزراع األراضي الجديدة معع شعرط تعوفير
مصادر المياه لها ،كذلك استغالل المساحات المتوافرة والتي لم تستغل حتعى
األن على الرغم من وجود المورد المائي لها ،ونخعص بالعذكر السعودان فقعد
أفعععاد تقريعععر األمعععن الغعععذائي العربعععي بنمكانيعععة زراععععة  804مليعععون هكتعععاراً
بصورة مباشرة باستخدام مياه األمطار حيث أن %41من أراضي السودان
تعععدخل ضعععمن المنعععاطق شعععبه الرطبعععة حيعععث مععععدالت األمطعععار فعععوب 511
مم/السنة.
ب) التنمية الرأسية:
المحافظة على األراضي من عمليات التصعحر سعواء العوامعل الطبيعيعة مثعل
التعرية المائية والتي تتواجد بصورة فعالة فعي سعوريا ،تعونس ،المغعرب أو
الريحيععة والتععي تتمثععل فععي كافععة الععدول العربيععة ،كععذلك مععن عناصععر سععوء
االستغالل.
وبوجه عام فنن المساحة المتصحرة فعي العوطن العربعي تقعدر بحعوالي 708
مليون كيلومتراً مربعا ً تمثل  %68من المساحة الكلية تتركز في إقليم شبه
الجزيرة العربية لتصل إلى  %8706من إجمالي مساحة اإلقليم بينما يعاني
المغرب العربي المشكلة بدرجة أقعل حيعث تصعل نسعبة األراضعي المتصعحرة
من مساحة اإلقليم إلى  %7707وتنخفض حدة التصحر في اإلقليم االوسعط
الى  %4405من مساحته ويتلوها إقليم المشعرب العربعي بنسعبة %2506
من مسعاحته .وبوجعه ععام فعنن هنالعك  3087مليعون كعم 3تمثعل  %31معن
المساحة الكلية بالوطن العربي يتركز معظمهعا فعي المشعرب العربعي %51
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من هذه المساحة مهدد بالتصعحر ،كعذلك هنالعك نحعو  %3806معن مسعاحة
اإلقليم األوسط و %0605معن مسعاحة المغعرب العربعي و %7معن مسعاحة
أراضي شبه الجزيرة مهدد بالتصحر.
وتمثل المحافظة على األراضي من عناصر سعوء االسعتغالل أحعد البنعود
األساسية في المحافظعة علعى األراضعي معن التصعحر ومعن الرععي الجعائر –
مشععاكل الععتمل – التلععوس كععذلك إزالععة الغابععات حيععث يععتم إزالععة  %002مععن
مسععاحة العععالم العربععي سععنويا كغابععات وهععي نسععبة مرتفعععة قياس عا ً بالنسععبة
العالمية والتي تبل %103
ومن ناحيعة أخعرى فعنن رفعع اإلنتاجيعة معن وحعدة المسعاحة كأحعد أساسعيات
التنمية األفقية يعد من أهم المعداخل معن خعالل اختيعار األصعناف – الهندسعة
الوراثية – عمليات الخدمة المناسبة – معامالت ما بعد الحصاد والتي يصل
الفقععد بهععا حععوالي  %31مععن جملععة اإلنتععاج – ضععبط االحتياجععات المائيععة
واالحتياجات السمادية من خالل التسميد الكيميائي وغير ذلعك معن العناصعر
وأصعدب دليععل علععى ذلعك وصععول اإلنتاجيععة لمحصعولي القمع واألرز بمصععر
إلى المستوى العالمي.

( )2املوارد املائية
يقععع حععوالي  %81مععن المسععاحة الكليععة للععوطن العربععي فععي المنطقععة
المناخية الجافة والمنطقة شبه الجافة والتعي تتسعم بسعقوط كميعات محعدودة
من األمطار فضال عن تذبذبها على مدار السنة والتغير في كمياتها معن ععام
ألخر حيث ال يتلقعى الععالم العربعي سعوى  %300فقعط معن إجمعالي األمطعار
على اليابسة ،وإذا كانت مساحة الوطن العربي تمثعل  %0108معن مسعاحة
00

أراضععي العععالم وتعععداد سععكانه يصععل إلععى  %407مععن سععكان العععالم إال أن
معععوارده المائيعععة ال تمثعععل سعععوى  %105معععن المعععوارد المائيعععة المتجعععددة
العالمي عة .ويبل ع إجمععالي المععوارد المائيععة العربيععة فععي الوضععع الععراهن إلععى
 35705مليار متر مكعب (تقديرات المنظمة العربية  - )3114والتي تقعدر
بععـ  202مليععار (سععيداري  - )3117وتقععدر قيمععة المععوارد التقليديععة بنحععو
 34506مليار متر مكعب بنسعبة  %7504والمعوارد غيعر التقليديعة 0007
مليار متر مكعب والتي تعادل  %406من إجمالي الموارد المائية (المنظمعة
العربيععة) وتشععكل المععوارد المائيععة السععطحية مععا يقععارب  31703مليععار متععر
مكعععب بنسععبة  %8003مععن اإلجمععالي وتمثععل الميععاه الجوفيععة – .%0400
وعلعععى المسعععتوى اإلقليمعععي يسعععتأثر اإلقلعععيم األوسعععط (مصعععر – السعععودان –
الصومال – جيبوتي) بحوالي  %41من إجمالي الموارد المائيعة ويسعتحوذ
إقليم المشرب العربي (األردن – سوريا – العراب – لبنان – فلسطين) علعى
نسبة تمثل  %27من اإلجمالي بينما تستحوذ دول المغرب العربي (ليبيعا –
تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا) على  %0707في حين تصل هذه
النسبة إلى  %408في شبة الجزيرة العربية (العيمن ودول مجلعس التععاون
الخليجي)
وبالنسبة للموارد غير التقليدية فتمثل إعادة االستخدام ومعوارد التحليعة
بنسععبة  %208و %107علععى التععوالي مععن إجمععالي المععوارد المائيععة فععي
الوطن العربي
وتصل جملة االسعتخدامات المائيعة فعي العدول العربيعة بمعا يقعارب 071
مليار متر مكعب سنويا وهو ما يمثعل  %73معن مجمعوع المعوارد وتتعوزع
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النسبة بما يعادل  %87من هذه الكمية في االسعتخدام الزراععي و %8فعي
االستخدام المنزلي و %5في االسعتخدامات الصعناعية .وكاسعتخدام زراععي
تصعل كميعة الميعاه المسعتخدمة لمععا يقعارب  06605مليعار متعر مكععب /سععنة
منها حوالي  057مليار تستخدم سنويا في الري السطحي حيث تقدر كفاءة
هذا النظعام بحعوالي  %28ممعا يعكعس أن نسعبة هامعة معن المعوارد المائيعة
تفقد هدرا وتسربا تبخرا وتلوثا.
فيمععا يتعلععق بنصععيب الفععرد مععن الميععاه المتجععددة فععي العععام فععنن القععيم
تراوحععت بععين 2375م /2فععرد /سععنة موريتانيععا وحتععى 7م/2فرد/سععنة لدولععة
الكويت (إحصائيات  FAOعن ععام  ،)3101وفاقعت القعيم 0111م 2وهعو
حد الش المائي لدول العراب – السعودان – الصعومال – لبنعان – مورتيانيعا
في حين بلغت القيم ما بين  0111 – 511في كل مصر – عمان – سعوريا
– المغرب – وتدنت القيم لتصل في اليمن 87م/2فرد /سنة
ويوض ع توزيععع المععوارد المتاحععة بععين األقطععار العربيععة تباينععا واضععحا
سععواء فيمععا يتعلععق بالمسععاهمة النسععبية لمختلععف المصععادر أو فيمععا يتعلععق
بنصيب الفرد من المياه .وبينما تشكل الموارد المائية أهميعة كبيعرة بالنسعبة
لكل من إقليم المشرب العربي – اإلقليم األوسط وإقليم المغرب العربي فننهعا
ال تشكل أهمية بالنسبة لشبه الجزيرة العربيعة والعذي تشعكل الميعاه الجوفيعة
نفس أهمية الموارد المائية السطحية وبينما تبرز إعادة االسعتخدام كمصعدر
مهم للموارد المائية في كل من إقليم المشعرب العربعي واألوسعط السعيما فعي
سوريا والعراب .ومن جهة أخرى فنن إقليم شبة الجزيعرة العربيعة يسعتحوز
على نحو  %8307من جملة موارد التحلية في الوطن العربي.
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وفي نفس الوقت فنن تضاؤل الموجود من الميعاه يقعل معع زيعادة الطلعب
فععي قطاعععات الصععناعة واالسععتهالك المنزلععي كمنععافس لقطععاع الزراعععة .تلععك
الحقععائق تععدعو وبصععورة سععريعة لرسععم سياسععات ل ع دارة المسععتدامة للمععاء
األخضر (مياه األمطار) واألزرب (مياه األنهار) على مستوى العالم العربي.
المعوقات – التحديات
 دقععة البيانععات :حيععث تصععل اختالفععات األرقععام بالنسععبة للمععوارد المائيععةلحوالي %44
 االعتمععاد فععي بعععض الععدول علععى الميععاه السععطحية مععن خععارج الععبالد بمععايضععيف المشععاكل السياسععية الناجمععة عععن ذلععك إلععى مشععاكل محدوديععة
المورد
 مشاكل األحواع المشتركة محدودية المعلومات عن الموارد المائية نععدرة الميععاه مععع الزيععادة السععكانية المتوقعععة بمتوسععط معععدل نمععو 307(تقرير البنك الدولي )3112
 السياسات المائية وتداخل قطاعات عديدة في إدارتها تدهور نوعية المياه في غالبية الدول العربية والتي قد ترجع إلى: زيادة الضغط على المياه خاصة الجوفية مما يقلل من جودتها
 ماء الصرف الصحي غير المعالج لحدود مقبولة
 صرف ماء الصرف الصناعي في المجاري المائية أو مياه الصعرف
الصحي
 الرش
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 استخدام نظم تقليدية في توزيع واستخدام المياه تزايد الفجوة بين الطلب والمورد ضعععف البنيععة األساسععية للمؤسسععات الخاصععة بععندارة الميععاه (المععواردالبشرية)
 ضعف الوعي بمشاكل المياه محدودية اإلنفاب على تطوير اإلدارة المائية محدودية اإلنفاب على وسائل حصاد المياهيضاف إلى هذه المعوقات التحدي الخاص بالتغيرات المناخية
 من أهم التوقعات في التغير المنعاخي هعو وجعود فصعول شعتاء أكثعر رطوبعة
وفصول صيف أكثر جفافا وفصول صيف أكثر حرارة وموجات حر وأحداس
مناخية أكثر تقلبا ً ،هذه التأثيرات قد تحدس زيادة في التبخر من المسعطحات
المائيععة وزيععادة فععي األتربععة الطبيعيععة واإلصععطناعية ممععا يخفععض اإلمععدادات
المائيععة المتععوافرة ،هععذا باإلضععافة إلععى زيععادة تععأثر معععدالت البخععر نععت مععن
المحاصععيل والنباتععات الطبيعيععة ومععن أمثلععة الدراسععات التععي تمععت (الظععاهر
وآخرون  )3116أن هنالك زيادة محتملة فعي الطلعب علعى العري فعي مصعر
مععن  %6إلععى  %06نتيجععة للزيععادة فععي النععت مععع نهايععة القععرن الحععادي
والعشرين
 يعتبر ارتفاع مستوى البحر نتيجة هامة لتغير المناخ حيعث لعوحت أن نسعبة
االرتفاع العالمي في مستوى البحر بلغت  008ملليمتر خالل الفتعرة 0760
–  3112على الرغم من أن نسبة االرتفاع خعالل الفتعرة 3112 – 0772
وصلت نحو  200مللميتر وتأثيرات ارتفاع مستوى البحر سوف تختلف من

05

مكان ألخر ومن بلد آلخر وتعتبر مصر من البلدان شديدة التعرع لتأثيرات
ارتفاع مستوى البحر .وفعي دراسعة للبنعك العدولي  3117أثبعت أن مسعاحة
األراضي فعي خطعر حيعث سعوف تشعهد انخفاضعا ً بنسعبة  %02 – 306معن
مسععععاحتها نتيجععععة ارتفععععاع 0م – 5م وسععععيتأثر حععععوالي  %5مععععن سععععكان
اإلمارات %6،ليبيا %7 ،تونس وذلك بارتفاع 0مم عن سط البحر
وفي اإلطار السابق يمكن الحد معن هعذه المعوقعات وذلعك ععن طريعق تفعيعل نظعم
إدارة الطلب المتكاملة ،من خالل:
 تفعيل وتقييم نظم إدارة الطلب واستراتيجياتها
 استخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة لتقليل االحتياجات
 استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة لتقنين استخدام المياه فعي الزراععة
من خالل :نظم الري الحديثة
 رفععع كفععاءة نظععام الععري فععي الععري السععطحي حيععث تبل ع نسععبة الفاقععد الكليععة
لحععوالي  71مليععار متععر مكعععب يخععص اإلقلععيم األوسععط  %47006ومصععر
خاصعععة تمثعععل  %28007كعععذلك دول المشعععرب العربعععي  %25060وعلعععى
رأسها العراب
 رفععععع كفععععاءة إنتاجيععععة الميععععاه مععععن خععععالل إدارة الععععري

irrigation

 managementوإدارة العوامل األخرى الخاصة برفع اإلنتاجية
 تقعععدير العععدورة الزراعيعععة واختيعععار المحاصعععيل األقعععل احتياجعععا للميعععاه كعععذلك
استنباط اصناف عالية اإلنتاج ذات طرز وراثية مختلفة.
 تطوير آليات إدارة زيادة الموارد  supply managementطبقا ً لظروف
كل منطقة
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 تطوير تقنيات تحلية المياه والتركيز على البرامج البحثية الستخدام مصادر
الطاقة المتجددة في نظم التحلية ()Solar radiation
 تطوير تقنيات معالجة المياه على أسا

استخدامها بعد معالجتها

 تطوير تقنيات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
 تطوير أحواع المياه الجوفية
 ترشيد استخدام ميعاه العري معن خعالل تطعوير العنظم وتفعيعل وإنشعاء روابعط
مستخدمي المياه
 طاقات استخدام الماء الضمني Virtual water
هعذا المفهعوم الحعديث والعذي قععدم للعدول ذات المعاء المحعدود – والعذي يعبععر
عن كمية الماء الالزمة إلنتاج كجم من المادة  ،-حيث يمكعن تقليعل اسعتخدام
المياه والوصول إلى االكتفاء وذلك باسعتيراد جعزء معن احتياجعاتهم الغذائيعة
من دول غنية في مياهها حيث تكلفة اإلنتاج المائي في هذه الدول منخفضعة
واحتياجات المنتج من المياه أقل منها في الدولة المستوردة وعلى مسعتوى
الشععرب األوسععط وشععمال أفريقيععا (معظععم دول العععالم العربععي) فععنن احتياجععات
المياه/م 2إلنتاج 0كجم من وحدات الطععام تصعل :المعوال  ، 1055محاصعيل
ذات الجذور ،0الحبوب ،108زيت النخيعل ،3لحعم العدجاج ، 4لحعم الغعنم01
حيث يتم استيراد المنتجات من الدول التي يتم إنتاج الوحدة بكميات ماء أقل
 رصد ومراقبة التغيرات المناخيعة علعى المسعتوى القطعري وعلعى المسعتوى
اإلقليمي مع تيسير تبادل بيانات األرصاد والبيانات الضعرورية بهعدف رسعم
السياسات وعمل البحوس الالزمة في هذا اإلطار
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 إجععراء الدراسععات القطريععة واإلقليميععة لتقيععيم موقععف الشععواط والععدلتاوات
والمناطق المنخفضة
 تنمية المهارات البشرية من خالل التدريب المستمر

( ) 3املوارد البشرية يف الوطن العربي

تشير احصاءات منظمة االغذية والزراععة العي ان تععداد سعكان العوطن

العربععي قععد بل ع نحععو  260مليععون نسععمة عععام  3100؛ وتمثععل نسععبة السععكان
الريفيين نحو  %44من هذا العدد حيث بل عددهم نحعو  058مليعون نسعمة –
تصععدرت مصععر والسععودان والجزائععر والعععراب والمغععرب علععي الترتيععب الععدول
العربيععة فععي اعععداد السععكان حيععث شععكلوا معععا اكثععر مععن  %63مععن اجمععالي عععدد
سكان الدول العربية .
بل ع عععدد القععوي العاملععة العربيععة نحععو  035مليععون عامععل شععكلت نحععو
 %25من اجمالي عدد السكان .وشكلت نسبة السكان الزراعيين لجملة السكان
نحعععو  .%35وشعععكلت نسعععبة القعععوي العاملعععة الزراعيعععة نحعععو  %8معععن جملعععة
السكان.
تلك المؤشرات السابقة والخاصة بالموارد البشعرية معن توزيعع للسعكان
ونسععبة القععوي العاملععة الزراعيععة هععي مؤشععرات اساسععية فععي رسععم الخريطععة
الزراعية وتوجهات االستثمارات الزراعية التي يمكن إجتذابها لبلد عربي مععين
وكعذلك المشعروعات التعي يمكعن طرحهععا والمنعاطق المالئمعة لكعل نشعاط زراعععي
تستثمر فيه هذة االستثمارات
وفي هذا الشأن فنن المطلوب عند طعرح خريطعة مشعروعات زراعيعة عربيعة ان
تكون وفقعا لمتطلبعات ومعوارد كعل دولعة وكعل منطقعة – وفعي هعذا السعياب يمكعن
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طرح الكثير من المشروعات المالئمة علي ان تكعون تلعك المنعاطق جاذبعة لهعذة
المشروعات االستثمارية وفي ضوء المنافسة الدولية.
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ثانياً:

واقعععع االنتعععاج الزراععععى ونسعععبة االكتفعععاء العععذاتى لمحاصعععيل الحبعععوب
والبقعععول والزيعععوت النباتيععععة والسعععكر واألليععععاف والخضعععر والفاكهععععة
والمنتجات الحيوانية فى الوطن العربى فى الفترة ()3103 – 3115
 .0محاصيل الحبوب( :القمــ – االرز  -الـــذرة – الشعير)
يتض ان متوسط االنتاج العربي بل نحو  5300مليون طنا ً ،وقد
تصدرت مصر االنتاج العربي خالل تلك الفترة حيث مثل انتاجها نحو
 %42من االنتاج العربي بحجم انتاج بل

نحو  3303مليون طن،

تالها كل من المغرب والسودان وسوريا بنسب انتاج مثلث ، %02
 %7 ، %01علي الترتيب وذلك من حجم االنتاج العربي.
بالنسبة الستهالك الحبوب في الوطن العربي فنن نسبة االكتفاء الذاتي
من الحبوب لم تتعد  %47لمتوسط الفترة ( )3103 – 3115علي
المستوي العربي .
 .3محاصيل البقــول( :الفول  -فول الصويا  -العــد

 -البسلة الجافة)

تطور انتعاج العوطن العربعى معن مجموععة البقعول خعالل متوسعط الفتعرة
( )3103 – 3115حيععث بل ع اجمععالى االنتععاج نحععو  0،5مليععون طععن.
وتمثل مصر المرتبة االولعى معن حيعث االهميعة النسعبية للعدول العربيعة،
حيث يقدر متوسعط انتاجهعا بنحعو  248ألعف طعن ،تمثعل نسعبة مقعدارها
 %32من متوسط اجمالى االنتاج العربى من البقول ،ثم تأتى السعودان
فععى المرتبععة الثانيععة بمتوسععط انتععاج نحععو  387ألععف طععن تمثععل نسععبة
مقدارها  %07من جملة الوطن العربى ،ثم المغرب فى المرتبة الثالثعة
بمتوسط انتاج يمثل  %07ثم سوريا بنسبة  ،%05وتشعمل مجموععة
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البقععول كععل مععن الفععول – العععد

– البسععلة الجافععة – فععول الصععويا ،وقععد

بلغت نسبة االكتفاء الذاتى من جملة البقول للعوطن العربعى نحعو %55
وتمثل سوريا المرتبة االول بنسبة تصعل نحعو  %042وتعأتى البحعرين
فى المرتبة الثانية بنسعبة  %011وموريتانيعا  %77ثعم تعأتى كعل معن
المغرب وتونس واليمن ( )%65( ، )%81( ، )%71على التوالى.
 .2الزيععوت النباتيععة( :زيععت فععول الصععويا  -زيععت بععذرة القطععن  -زيععت عبععاد
الشمس  -زيت الذرة  -زيت الزيتون)
تعتبر الزيوت من المجموعات السلعية الغذائية العربية التى تحمل قيمة
وارداتهععا نسععبة كبيععرة مععن فععاتورة الغععذاء العربععى ،ويتض ع مععن خععالل
الجعععداول المرفقعععة معععن مجموععععة الزيعععوت موضعععع الدراسعععة ان نسعععبة
االكتفععاء الععذاتى حققععت نسععبا ً مععن ( )%77 - %1ولععم ينفععرد باالكتفععاء
الذاتى سوى زيت الزيتون الذى حقق نسبة  %063من حجم المطلوب
لالستهالك.
 .4السععكر مععن السععلع الغذائيععة العربيععة منخفضععة االنتععاج مقابععل االسععتهالك
حيث تعاني الدول العربية من عجعز فعي االكتفعاء العذاتي يصعل اكثعر معن
 ،%75حيث بل متوسط حجم االنتاج للفترة ( )3100 – 3115نحعو
 305مليععون طععن .تصععدرت مصععر الععدول العربيععة المنتجععة حيععث مثععل
انتاجها  %72من اجمالي االنتاج العربي .تليها المغرب بنسعبة %08
بانتاج نحو نصف مليون طعن ثعم سعوريا  .%8ويمثعل العجعز فعي انتعاج
السكر نسبة كبيرة في الوطن العربي حيث وصلت نسبة االكتفاء العذاتي
 %30فقععط وقععد تصععدرت مصععر اعلععي نسععبة اكتفععاء ذاتععي حيععث بلغععت
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 %68ثععععم المغععععرب  %28واخيععععرا سععععوريا  %07وهععععو مايوضعععع
االرتباط بين االنتاج ونسبة االكتفاء الذاتي.
 .5الياف القطن والكتان
حقق انتاج القطن اكبر كمية انتاج عربعى معن اليعاف القطعن حيعث بلغعت
كمية االنتاج منه نحو  457الف طن وانفعردت سعوريا و مصعر بمقدمعة
الدول العربية المنتجة وقد مثلت االولى  %48و بحجم انتعاج بلع نحعو
 330الف طن فى حين بل انتعاج الثانيعة  %24بحجعم انتعاج بلع نحعو
 058الف طن عن متوسط الفترة (.)3100-3115
امععا بالنسععبة لالنتععاج العربععى مععن الكتععان خععالل الفتععرة فقععد حقععق االنتععاج
العربععى  02الععف طععن تقريبععا ً و قععد انفععردت مصععر بنسععبة  %77مععن
متوسط حجعم االنتعاج العربعى حيعث بلع انتاجهعا نحعو عشعرة االف طعن
تليها سوريا بحجم انتاج بل نحو  3711طن مثلت  %33من متوسعط
االنتاج العربى عن نفس الفترة موضع الدراسة.
نسبة االكتفعاء العذاتى معن اليعاف القطعن خعالل تلعك الفتعرة حققعت فائضعا ً
يقدر بنحو  %36من المتعاح لالسعتهالك و قعد تقعدمت السعودان العدول
العربيععة فععى هععذه النسععبة حيععث حققععت نسععبة قععدرها  %367فععى ح عين
حققت كل من سوريا ومصر المرتبة الثانية و الثالثة بنسبة اكتفاء ذاتى
بلغععت  ،%024، %055علععى الترتيععب ثععم يععأتى الععيمن (، )%004
العراب ( )% 017ثم الصومال ()%011
اما بالنسبة لالكتفاء الذاتى من الكتعان فقعد حقعق االنتعاج العربعى %57
عن متوسط تلك الفترة موضع الدراسة و بنسبة عجز  %40معن حجعم
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المطلوب لالستهالك وقد تقدمت مصر الدول العربية فعى نسعبة االكتفعاء
الععذاتى مععن الكتععان بنسععبة  %013محققععة فائضعا ً نحععو  %3ثععم تععونس
 %77وذلك عن متوسط الفترة المذكورة.
 .6محاصيل الخضر( :البطاطس – الطماطم  -البصل الجاف – الثوم)
تدخل الخضر ضعمن مجموععة السعلع الغذائيعة التعى تحقعق اكتفعاءاً ذاتيعا ً
عربيا ً وتمثل جانبا ً ايجابيا ً فى الفاتورة الغذائية العربية.
وقععد حقععق االنتععاج العربععى مععن الخضععر نحععو  48مليععون طععن مثلععت فيععه
مصر النسبة األكبر بانتاج بل نحو  07مليون طن خالل متوسط الفتعرة
( )3100-3115تمثل نحو  %27من االنتاج العربى .وجاءت كل من
المغععرب والجزائععر بنسععب  %7 ،%00مععن حجععم االنتععاج عععن نفععس
الفتععرة ،وجععاءت ك ع لل مععن السععودان وسععوريا وتععونس بنسععبة  %6لكععل
منهم.
وقد مثل االنتاج العربى من الخضعر نسعبة  %011معن االكتفعاء العذاتى
حيععث حققععت الععدول العربيععة نسععبة اكتفععاء ذاتععى ( )%010-77خععالل
متوسط الفترة موضع الدراسة.
 .7محاصيل الفاكهة (البرتقال – التفاح – العنب – الموز – التمور)
تعتبر محاصيل الفاكهة من المجموعات الغذائية التى ال تمثل عبئعا ً علعى
الععواردات العربيععة ،حيععث يحقععق انتاجهععا نسععبة  %011مععن االكتفععاء
الذاتى.
وقد تبين ان االنتاج العربى من الفاكهة قد حقق نحو  3705مليون طعن
فععى متوسععط الفتععرة ( )3100-3115وقععد تصععدرت مصععر المجموعععة
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العربية فى انتاج الفاكهة ،حيث بل انتاجها نحو  705مليعون طعن تمثعل
نسبة  %24من االنتاج العربى ،بينما جاءت المغرب فى المركز الثانى
بنسبة  %00عن كمية بلغت نحو  2مليون طن ،تالها كالً من السودان
والجزائر بنسبة .%01
 .8االنتاج الحيوانى (االلبان الجافة – لحوم الدواجن – البيض – اللحعوم –
االسماك)
أوضحت االحصاءات أن الدول العربية قد حققت خعالل الفتعرة (-3115
 )3100متوسعععط انتعععاج نحعععو  7،4مليعععون طعععن ،وقعععد تقعععدمت مصعععر
مجموعة الدول العربيعة حيعث مثعل انتاجهعا نحعو  %33تالهعا السعودان
بنسبة  %30وذلعك ععن متوسعط الفتعرة موضعع الدراسعة ،وجعاءت كعل
من الجزائر والمغرب فى المرتبة الثالثة بنسبة  %7لكل منهما.
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ثالثاً:

االتفاقيععات والتكععتالت االقتصععادية االقليميععة والدوليععة والتجععارة
البينيععععة والمععععوارد البشععععرية وامكانيععععات التكامععععل االقتصععععادى
الزراعى العربى وتقليل الفجوة الغذائية العربية:

 ) 1التكتالت االقتصادية فى العامل
أوالً :تجارب دول امريكا الشمالية والالتينية:
 -0اتفاقية تكتل دول امريكعا الشعمالية : (NAFTA) :وقععت ععام 0773
بين الواليات المتحدة االمريكية وكندا والمكسيك وتم تنفيعذها فعى ينعاير
.0774
 -3اتفاقيععة التجععارة الحععرة بععين الواليععات المتحععدة وكنععدا: (CUSFTA) :
تمععت هععذه االتفاقيععة عنععدما حاولععت الواليععات المتحععدة انعععا

اقتصععادها

وخاصععة بعععد انخفععاع الععدوالر عععام  ،0785ورغبععة كنععدا فععى توطيععد
عالقتها التجارية مع الواليات المتحدة.
 -2السوب المشتركة لدول أمريكا الوسطى: (CACM) :
قامععت هععذه السععوب عععام  0760بععين كععل مععن كوسععتاريكا وجوايتمععاال
وهندورا

ونيكارجوا والسلفادور والهعدف منهعا خلعق سعوب مشعتركة

وتسويق الحبوب وتطوير التخطيط الصناعى.
 -4رابطة التجارة الحرة ألمريكا الالتينية: (LAFTA) :
تأسسعععت ععععام  0761بموجعععب اتفاقيعععة (معععونتى فيعععديو) بعععين كعععل معععن
االرجنتععععين والبرازيععععل وتشععععيلى وكولومبيععععا واالكععععوادور وبرجععععواى
وأروجععواى والمكسععيك وبيععرو وفنععزويال ومععن اهععدافها الغععاء الضععرائب
الجمركيععة والقيععود علععى تبععادل المنتجععات المحليععة بععين الععدول االعضععاء
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على مراحل تدريجيعة وانشعاء المشعروعات الصعناعية وتخفعيض العجعز
فى ميزان المدفوعات وتقديم المن واالعانات للدول االقل نمعواً وتقعديم
المزايا التفضيلية للدول االعضاء ذات االسواب الصعغيرة لكعن لعم تحقعق
أهدافها نظراً لضعف الروابط التجارية بين الدول االعضاء.
 -5السوب الكاريبى المشتركة : CARICON
تجمععع هععذه السععوب ثععالس دول مععن البحععر الكععاريبى وتطععورت فععى عععام
 0772لتضم معظعم هعذه العدول ومعن اهعدافها تحريعر التجعارة بعين دول
المجموعععة وتبنععى سياسععة جمركيععة موحععدة وتحريععر انتقععال االشععخاص
ورؤو

االموال واالسعراع فعى تنميعة العدول االقعل نمعواً والتنسعيق فعى

مختلف المجاالت من خالل شبكة معلومات.
ثانياً :تجارب الدول االفريقية:
 -0السوب المشتركة لشرب افريقيا: (EAC) :
بععدأت عععام  0707بععين كععل مععن كينيععا  ،أوغنععدا ،وتنزانيععا ومععن اهععدافها تععدعيم
التجارة حيث فرضت الدول التى بها عجز فى الميزان التجارى ضرائب تحويلية
علععى المنتجععات الصععناعية الععواردة اليهععا مععن الععدول ذات الفععائض علععى ان تلغععى
الضععريبة عنععد الوصععول للتععوازن لكععن تفككععت هععذه السععوب فععى السععتينات بعععد
استقالل الدول وانتهت فى عام 07870
 -3المجموعة االقتصادية لدول افريقيا الغربية: (ECOWAS) :
تأسسعععت ععععام  0775وتعععم تنفيعععذها ععععام  0778حيعععث تضعععم كعععالً معععن بنعععين،
بوركينافاسععو ،جامبيععا ،غانععا ،غينيععا ،غينيععا بسععاو ،كععوت دفععوار ،ليبيريععا ،مععالى،
موريتانيا ،النيجر ،السعنغال ،سعيراليون ،وتوجعو ،وهعى معن انجع التجعارب فعى
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افريقيععا النهععا بععدأت بأسععلوب علمععى وبالتععدرج فععى تحقيععق أهععدافها مععن حيععث
سياسات التصنيع وتبادل االفراد المهعرة والتععاون فعى المشعروعات واالسعتغالل
المشترك للموارد وتنمية االنتاج الحيوانى.
 -2السوب المشتركة لشرب وجنوب افريقيعا ) : (CMESAبعدأت ععام 0774
بتجمع  07دولة هى زامبيا ،اوغندا ،ماالوى ،انجوال ،ارتيريا ،بوروندى ،جعزر
القمر ،اثيوبيا ،كينيا ،مدغشقر ،ناميبعا ،روانعدا ،السعودان ،سعوازيالند ،تنزانيعا،
زيمبابوى ،مورشيو  ،الكونغو الديمقراطية ،وسيشل وقد انضعمت مصعر لهعذا
التجمععع فععى يونيععو عععام  0778بهععدف عمععل منطقععة تجاريععة حععرة بععين الععدول
االعضععاء والوصععول الععى تعريفععة مشععتركة فععى عععام  3114وتخفععيض الرسععوم
الجمركيععة فععى المرحلعععة االولععى فععى حعععدود  ،%81-61وتحقيععق التكامععل فعععى
مجعععاالت التجعععارة والزراععععة واالتصعععاالت والطاقعععة والتععععاون المعععالى والنقعععدى
وتشععجيع القطعععاع الخعععاص وزيعععادة التجععارة واالسعععتثمار  ،وتعتبعععر افريقيعععا معععن
االسواب الواعدة لمصر.
ثالثا ً تجارب الدول االسيوية:
 -0رابطة دول جنوب شرب اسيا ): (AFTAوتكونت طبقا ً التفاقية بانكوك
عام  0767بين كل من اندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايالند ثم
انضمت بروناى عام 07860
 -3رابطة امم جنوب شرب آسيا : (ASEAN) :انشئت عام  0776وتضم
كععال مععن اندونيسععيا ،تايالنععد ،الفلبععين ،ماليزيععا ،سععنغافورة ،وبرونععاى بهعدف
االسراع بعالنمو فعى المجعاالت االقتصعادية واالجتماعيعة والثقافيعة معن خعالل
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الجهعععود المشعععتركة واالسعععتخدام االفضعععل للمعععوارد الزراعيعععة والصعععناعية
وتوسيع التجارة البينية ورفع مستوى معيشة السكان.
 -2منظمة التععاون االقتصعادى لعدول آسعيا والمحعيط الهعادى: (AREC) :
تأسسعععت ععععام  0787وتضعععم  08دولعععة موزععععة علعععى ثعععالس قعععارات تضعععم
الواليات المتحدة وكندا والمكسعيك واسعتراليا ونيوزيالنعدا والعدول االسعيوية
ومنهعععا الصعععين واليابعععان وهعععونج كعععونج وماليزيعععا واندونيسعععا وسعععنغافورة
وكوريا الجنوبية وتايالند.
رابعاً :تجارب الدول االوربية:
 -0اتحاد البنيلعوكس :هعو اتفعاب جمركعى بعين بلجيكعا ولوكسعمبرج فعى ععام
 0708وتطور عام  0733العى وحعدة اقتصعادية كاملعة ثعم انضعمت هولنعدا
فععى عععام  0747بهععدف الغععاء الضععرائب الجمركيععة وبعععد فتععرة انتقاليععة تععم
تطبيق تعريفة جمركية موحدة علعى واردات هعذه العدول معن العدول اآلخعرى
وتحرير انتقال رؤو

االموال.

المنظمععة االوربيععة للتعععاون االقتصععادى :وقعععت  07دولععة اوربيععة فععى عععام
 0748على هذه االتفاقية ثم انضمت الواليات المتحدة االمريكية وكندا عام
 0751كعضععوين منتسععبين وتغيععر اسععمها الععى منظمععة التعععاون االقتصععادى
والتنمية
الجماعة االقتصادية االوربية ( السوب االوربية المشتركة) :بعد نجاح التكعتالت
االقتصادية للعدول االوربيعة تعم تكعوين سعوب اقتصعادية مشعتركة معن دول اتحعاد
البنيلوكس وفرنسا والمانيا الغربية وايطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبرج

38

ومعععن أهعععدافها تشعععجيع التقعععدم فعععى االنشعععطة االقتصعععادية والتوسعععع المسعععتمر
والمتوازن واالستقرار والتطور واالرتفاع فعى مسعتوى المعيشعة والتقريعب بعين
السياسات االقتصادية للدول االعضاء تدريجياً.
الوسائل التى اتبعت من اجل تحقيق اهداف السوب االوربية المشتركة:
 الغاء الضرائب الجمركية والقيود الكمية على الصادرات والواردات معنالسلع.
 انشععاء تعريفععة جمركيععة موحععدة وسياسععة تجاري عة موحععدة تجععاه العععالمالخارجى.
 ازالة العقبات التى تعترع حرية انتقال االشعخاص والخعدمات ورؤواالموال.
 اتباع سياسة زراعية وسياسة نقل موحدة. التنسيق بين السياسات االقتصادية وعالج ميزان المدفوعات. التقريب بين التشريعات القومية. انشاء بنك اوربى لتسهيل عملية التوسع االقتصادى.خامسا ً تجارب التعاون االقتصادى فى العالم العربى:
أ -االتفاقيات التجارية الثنائية العربية :يمكن تقسيمها الى:
 -0اتفاقيات تشجيع التبادل التجارى دون احداس تخفيض فى الرسوم الجمركية
ورقابعة النقععد ونظععام التععراخيص المطبقععة وتعتبععر هععذه االتفاقيععات وسععيلة البععداء
حسن النواياوتمهيد التفاقية آخرى تحل محلها مثل االتفاقية الموقعة بين مصعر
ولبنان فى سبتمبر  ،0750واالنفاقية بين سوريا واالمارات فى عام .0771
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 -3اتفاقية تشجيع التبعادل التجعارى معع احعداس تخفعيض أو ازالعة بععض أو كعل
انععواع القيععود المفروضععة علععى المبععادالت التجاريععة مثععل االتفاقيععات بععين سععوريا
ولبنان عام  ،0752االردن وقطر عام  ،0768المغعرب وسعوريا ععام ،0772
سعععوريا والسعععودان ععععام  ،0775واألردن وسعععوريا ععععام  ،0775السععععودية
وسعععوريا  ،0773سعععوريا والجزائعععر  ،0784سعععوريا ومصعععر  ،0770عمعععان
وسوريا  ،0770عمان واالردن .0773
ب -التجمعات االقليمية العربية :توجد ثالس تجمعات اقليمية عربية هى:
 -0مجلس التععاون لعدول الخلعيج العربعى :انتهجعت دول الخلعيج العربعى سياسعة
للتعاون والتنسعيق فيمعا بينهعا منعذ ععام  0770نعتج عنهعا قيعام مجلعس للتععاون
بينها ويضم كل من االمارات ،البحرين ،السعودية ،عمان ،قطر ،والكويت .
االتفاقية االقتصادية الموحدة لمجلس التعاون الخليجى :تم التصديق عليهعا فعى
 0780/00/00بهدف تحرير التجارة البينية وتوحيد التعريفة الجمركية ورفع
قيععود االسععتيراد والتصععدير للمنتجععات الزراعيععة والصععناعية والثععروات الطبيعيععة
ومعععن تسعععهيالت المعععرور واقامعععة المشعععروعات المشعععتركة وتعميعععق المواطنعععة
االقتصادية وتنسيق السياسات المالية والنقدية لكن معدل ومستوى هذا التعاون
مععازال عنععد حععدوده الععدنيا بسععبب االعتمععاد المفععرط علععى العالقععات االقتصععادية
الدولية واعتماد هعذه العدول علعى سعلعة واحعدة وهعى العنفط ومحدوديعة السعوب
والمشاكل السياسية حول الحدود.
 -3مجلس التعاون العربى :اعلن فى نهاية الثمانينات على شكل محعور سياسعى
يضععم االردن والعععراب والععيمن ومصععر بهععدف تنسععيق السياسععات علععى مسععتوى
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القطاعععات االنتاجيععة والخدميععة وتشععجيع االسععتثمار والتعععاون االقتصععادى بععين
القطاعات العامة.
اتحاد دول المغرب العربى :تم االعالن عنه عام  0787وضم فعى عضعويته كعالً
من ليبيا وتوتس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
ج -االتفاقيات التجارية الجماعية العربية:
تععم توقيععع ميثععاب جامعععة الععدول العربيععة فععى  33مععار

 0745بهععدف توثيععق

الصالت والتعاون بين الدول فى الشئون االقتصادية والمالية ومنها ما يلى:
 -0اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت:
بععدأ سععريانها فععى عععام  0752وصععدقت عليهععا كععل مععن االردن ولبنععان ومصععر
والسعودية وسوريا والعراب ثم انضمت الكويت عام  0763وقعد واجهعت هعذه
االتفاقيععة عععدة صعععوبات منهععا ان بعععض الععدول العربيععة ترغععب فععى الععدخول الععى
السععوب العربيععة المشععتركة وال تنضععم الععى اتفاقيععة الوحععدة االقتصععادية السععباب
سياسية أو اقتصادية.
 -3اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية :تم تنفيذها فعى  0764/4/21وبلع ععدد
العععدول التعععى صعععدقت علعععى االتفاقيعععة خمعععس دول هعععى الكويعععت ومصعععر واالردن
وسوريا والعراب بهدف حرية انتقال االشخاص ورؤو

االمعوال وحريعة تبعادل

السعععلع وحريعععة االقامعععة والعمعععل وممارسعععة النشعععاط االقتصعععادى وحريعععة النقعععل
والترانزيت وحقوب التملك واالرس.
 -2السععوب العربيععة المشععتركة :انشععئت بقععرار مععن مجلععس الوحععدة االقتصععادية
العربيععة فععى  02اغسععطس  0764بالقععاهرة بهععدف انتقععال االشععخاص ورؤو
االموال وحرية تبادل السلع وحرية االقامة والعمل والنقل والترانزيت .
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 -4اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربيعة :اقعر معؤتمر القمعة
العربية فى عمان  0781وثيقة استراتيجية العمل االقتصادى العربعى المشعترك
حتعععى ععععام  3111واعتمعععدت المعععدخل التخطيطعععى القعععومى للقطعععاع االقتصعععادى
المشترك والتكامل االنتاجى وتنظيم وتنمية الموارد العربية وترشيد استخدامها.
منطقععة التجععارة الحععرة العربيععة :لتسععهيل وتنميععة التبععادل التجععارى بععين الععدول
العربية .

 ) 2التجارة البينية الزراعية للدول العربية
ترتبط الزيادة في حجم التجارة البينية الي حد كبير باالستقرار النسبي في
االوضاع االقتصادية الكلية في المنطقة وتحرير التجارة واسع النطاب وزيادة
التدفقات التمويلية وانخفاع تكاليف التجارة ومن بينها وسائل النقل
واالجراءات االدارية .وقد شكلت التجارة البينية العربية نحو  %01-7عام
.3101
وتبين مساهمة التجارة البينية فى التجارة االجمالية للدول العربية ان اجمالى
حصة الصادرات البينية العربية قد حققت نسبة  %7من اجمالى حجم
الصادرات العربية لمتوسط الفترة ( )3100-3117وقد تقدمت الصومال فى
حجم صادراتها العربية البينية كل الدول العربية ،حيث حققت نسبة صادراتها
البينية  %86،2من اجمالى الصادرات العربية البينية ،تالها كل من جيبوتى
 ،%67،7االردن  ، %47لبنان  %27،7ثم مصر .%35،3
أما بالنسبة للواردات فقد حققت الواردات العربية البينية نحو  %03من
اجمالى حجم وارداتها ،وذلك عن متوسط الفترة موضع الدراسة ،وقد تقدمت
الصومال الدول العربية بنسبة واردات بينية  %45من اجمالى وارداتها تالها
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البحرين بنسبة  %26ثم االردن  %24ثم العراب  %22،4فى حين حققت
قطر  %21،5واردات بينية من اجمالى وارداتها.
وعن مساهمة التجارة البينية للدول العربية فى اجمالى التجارة البينية للفترة
( )3100-3117فنن حصة الصادرات البينية العربية حققت  %7من حجم
الصادرات االجمالية العربية وقد احتلت السعودية المرتبة األولى بنسبة
 %2602من اجمالى التجارة البينية العربية تلتها االمارات  %0700ثم مصر
 %802فى حين مثلت عمان نسبة  %606وذلك عن متوسط الفترة (-3117
.)3100
وبالنسبة للواردات البينية العربية فقد بلغت نسبتها  %03،0من جملة
الواردات العربية وذلك كمتوسط للفترة ( )3100-3117واحتلت العراب
مقدمة المجموعة العربية بنسبة  %04،5ثم السعودية  ، %01،7عمان
 %8،3فى حين كانت مساهمة مصر  %8وذلك عن متوسط الفترة المذكورة.
وترجع اسباب ضعف التجارة البينية العربية الي :
 تباين وجهات النظر السياسية العربية والتباين في بياناتها االقتصادية .
 ضعف المناخ االستثماري العربي بشكل عام.
 القيود غير الجمركية والقوائم السلبية.
 غياب الشفافية والمعلومات في التعامل بين الدول االعضاء .
 غياب قواعد المنشأ التفصيلية للقواعد الضريبية ،وهو سبب اساسي
في طلب العديد من الدول العربية لالستثناءات تجنبا لمنافسة السلع
غير العربية وتمتعها بما تتيحه المنطقة من امتيازات للسلع العربية.
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ويشير تطور التجارة الزراعية العربية البينية خالل الفترة (-3116
 ،)3100الى أن اجمالى قيمة التجارة البينية الزراعية قد بلغت نحو  75مليون
دوالراً كمتوسط لهذه الفترة ،حيث مثلت قطر المرتبة األولى بنسبة  %47عن
قيمة تجارة زراعية بينية بلغت نحو  46مليون دوالراً ،تلتها األردن بنسبة
 %02عن قيمة نحو  03مليون دوالر ،ثم كالُ من مصر وسوريا بنسبة %7
 %8 ،على الترتيب،
ومن المالحت ان الدول العربية تعتمد بشكل عام على االستيراد لتأمين حاجاتها
الغذائية والزراعية ،ومع هذا فهى تصدر منتجات زراعية وغذائية الى دول
العالم

()0

نسبة التجارة الزراعية العربية الى اجمالى العالم
بلغت قيمة الصادرات الزراعية العربية نحو  08مليار دوالر عام
(3101فيما حققت نحو  00مليار دوالر عام )3115
وقد اوضحت مؤشرات الصادرات الزراعية العربية تقدم مصر للمرتبة
األولي  ،حيث مثلت قيمة صادراتها  %36من إجمالي قيمة الصادرات
الزراعية العربية ،تلتها المغرب بنسبة  %00ثم كال من السعودية وتونس
.%7
وبالنسبة للواردات الزراعية العربية فقد حققت نحو  7602مليار
دوالر عام ( 3101فما حققت نحو  27مليار دوالر عام . )3115وقد تقدمت
السعودية قيمة الواردات الزراعية العربية حيث مثلت قيمة وارداتها  %06من

()0

الهيئ العربي للتنمي واالستثمار – اجل االستثمار الزراع – العدا السااس.
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قيمة الوارادت العربية  ،تلتها اإلمارات بنسبة  %02ثم مصر  ، %00فيما
مثلت الجزائر والعراب  %7 ، %01علي الترتيب وذلك عن عام .3101
وتوض هذة المؤشرات أن صافي الواردات الزراعية للدول العربية قد
بلغت نحو  5806مليار دوالر عام  ،3101حيث مثلت نسبة قيمة الصادرات
الي قيمة الوارادت الزراعية .%32تقدمتها السعودية بقيمة عجز بلغت نحو
 0003مليار دوالر تلتها الجزائر بقيمة عجز اقل حيث بلغت  706مليار دوالر
ثم االمارات نحو  7مليار دوالر تالها العراب بقيمة عجز نحو  5مليار دوالر ثم
جاءت مصر بنسبة عجز نحو  4مليار دوالر (وذلك كترتيب تنازلي لقيمة
العجز)
وقد مثلت الحبوب والبقول أعلى نسبة عجز مما شكل حجم واردات من
المجموعتين أكبر من المجموعات الغذائية األخرى ،حيث تتحمل فاتورة الغذاء
العربى للواردات من الحبوب نحو  08مليار دوالر مثلت نسبة  %31من
متوسط واردات العالم من الحبوب خالل الفترة ( )3100-3115وقد مثلت
السعودية المرتبة االولى فى الواردات العربية من الحبوب بنسبة  %07تلتها
مصر بنسبة  %08ثم الجزائر  %00وهو مايوض ان هذه الدول الثالس
شكلت مايقرب من  %51من حجم الواردات العربية من الحبوب.
أما بالنسبة للصادرات العربية من الحبوب فقد بلغت قيمتها نحو مليار
دوالراً تمثل  %0من متوسط صادرات العالم من هذه المجموعة ،وقد احتلت
االمارات المرتبة االولى فى الصادرات العربية من الحبوب بنسبة ، %41
تلتها مصر  %24ثم سوريا .%00
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أما بالنسبة لمجموعة البقول فقد بلغت قيمة الواردات العربية منها نحو
مليار دوالراً مثلت نسبة  %05من متوسط اجمالى الواردات العالمية خالل
الفترة موضع االهتمام ،وقد احتلت مصر المرتبة االولى بنسبة  %36ثم
االمارات  ، %08الجزائر  %07ثم كالً من السودان  %8والعراب .%5
وبالنسبة للصادرات العربية من البقول فقد بلغت نحو  085مليون
دوالراً مثلت  %2من قيمة الصادرات العالمية من هذه المجموعة خالل الفترة
المذكورة ،مثلت االمارات وسوريا المرتبة األولى بنسبة  %20لكل منهما ثم
مصر .%37
ولتشجيع التجارة البينية للدول العربية فنن المقترحات المطروحة هى:
اوال :مقترحات تشجيع التجارة البينية الزراعية :
 مقترحات مؤسسية وتنظمية (آليات فض النزاع  ،آليات تميزالصادرات ،استكمال انضمام الدول العربية الي االتفاقيات التجارية
العربية)
 مقترحات تطوير السياسة االقتصادية (إقامة مشاريع عربيةمشتركة  ،تنسيق السياسات فيما بينها ورسم سياسات اقتصادية
بعيدة المدي ذات اهداف وقيمة واضحة) .
 مقترحات إقامة واستكمال البني الهيكلية ( قيام اتحاد جمركي ،توحيد معايير الجودة و النوعية ،تسهيل اجراءات الحدود....الخ
 إزالة المعوقات النهاء اتفاب قواعد المنشأ  ،تسهيل انسيابالمنتجات الزراعية سريعة التلف  ،عدم المغااله في الشروط
الصحية  ،اعتماد الشهادات الرسمية.
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ثانيا  :مقترحات لمواجهة تحديات العولمة االقتصادية وتحرير التجارة
العالمية:
 تشجيع عمليات االندماج علي المستوي العربي . تعديل الشركات العائلية الي شركات مساهمة لجذب واضافةاستثمارات داخلية او خارجية جديدة للقطاع الخاص.
 توسيع قاعدة االستثمار والدخول في قطاعات استثمارية جديدة. رفع المستويات الفنية واالدارية واستخدام االساليب الجديدة . تحسين مستوي ونوعية االنتاج لمواجهة المنافسة العالمية . انشاء وتطوير مراكز البحث العلمي والتطوير الصناعي والتأهيلالمهني.
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الخاتمة
تنتظم العالقات التجارية الزراعية عبر االتفاقات الثنائية واالقليمية والمتعددة
االطراف وعلى قواعد منسقة ،ولكنها متباينة فى خلفياتها الزراعية فى معظم
االحيان نتيجة اختالف المنظومات االقتصادية العالمية المفروضة على البلدان
العربية بالرغم من جهود المنطقة فى تنسيق مواقفها فيما بين بعضها البعض،
وقد وضع النظام التجارى العالمى الجديد عدداً من المبادئ الدارة العالقات
التجارية االقتصادية أهمها العدول عن استخدام القواعد الفردية الى القواعد
متعددة االطراف واقتصار الحماية على استخدام التعريفة الجمركية ،ومبدأ عدم
التميز ،وقاعدة المعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة والتميزية للدول النامية
واالقل نمواً ،وذلك بهدف اقامة نظام تجارى عالمى يقوم على مبدأ حرية
التجارة وعدم التمييز والمساواة مع االنتاج الوطنى وتحقيق المنافسة الشريفة
()3

كل دولة مقدما ً التعريفة التى ستفرع

والوضوح والشفافية ،حيث تعرف

على منتجاتها عند دخولها وماستواجهه من تشريعات وقواعد استيرادية
وغيرها مع اقرار حق الدول النامية واالقل نمواً فى معاملة خاصة واكثر تميزاً،
وهناك عدد من الدول العربية تندرج تحت هذه المجموعة ويمكنها ان تستفيد
مما تقرر لها من معاملة تفضيلية.

()3

الهيئ العربي للتنمي واالستثمار – ارج سابق.
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سيناريوهات التكامل الزراعى العربى
يمكنننحقيق يننناقل يكزمننن قل ر لب نننخقل ببضنننخقمنننحقاننن

قضبننن

قل ننني زبي ز ق

ل م يبقةق ف زًق م ي يز قميدبجةقمحققيثقلألكثبقلمكز يةق يليهزقلالقن قفنخق

لالمكز يةق ذ كق لخقل ق قل يز خ :ق

لالطزبقلأل :قل يكزم قفخقل ادمز قل ضقثيةقل ر لب ية:ق ييضمحقذ كقيقنديثق
ل ضق ن ثق ل ءننزعققز ننداقضيز ننز ق مبل مننز ق بضيننةتقل ءننزعق قنندل قيقلينن ق
ل يز نننز قل ر لب ينننةقل ببضينننةق ي ينننيوقل يز نننز تق ضنننةقل ضنننبلم قل يدبيضينننةق

ل مياصصةقتق لاي لبًق مليةق

جيز .ق

قل يك

لالطننزبقل ثننز خ:ققل يكزم ن قفننخقص ن ز ةق يجننزباقل منندا
ل يكزم قضيحقل د قل م يجةق ل م يهلكةق يلكقل مدا

.ق

قل ر لب يننة:قفيج ن ق

لالطزبقل ثز ث:قل يكزمن قفنخقمجنز قل صن ز ز قل ر لب ينةقضنيحقل ند قل ببضينة:ق
ييوقذ كقمحقان

ققصنبقل ند قل م يجنةق لمن لدقل انزوق ل ند قل ينخق نديهزق

م مز قيص يبهز .ق

لالطزبقل بلضة:قيقديدقممك ز قل يجزباقل ضي ينةقضنيحقلألقطنزبقل ببضينةقفنخقكزفنةق
مجزال قلال يزجقل ضزيخق ل قي ل خق ل ص ز ز قل غذلئيةق ل ي نياقفنخقمجنز ق

لالمحقل غذلئخق يز ز قل مار حقلال يبلييجخ .ق

لالطننزبقل اننزم :قيقدينندقل ميننراقل ي زف ننيةقل يننخقييميننةقضهننزقلألقطننزبقل ببضيننةق
ضز

ضةق لمقزصي قل غذلئيةقلال ز يةق .ق

لالطزبقل زد :قيقديدقآ يز قل يكزم قل ر لب خقل ببضخ:ق ذ كقضإ ءنزعق ن اق
بضيةقمءيبكةق ل ءزعق يكن قمس

نخق يصنميوق ميزضبنةق ي ينيوقل يز نز ق
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ل ر لب يننةق من قد لب ننز قجنند عق لمءننب ز قل ر لب يننةقل م يبقننةقمننةق ضننةق

ل ز ز قل كفيلةق يءجيةقل طزعقل ازصقل ببضخق ليقزدليهق مس

زيه .ق

واجلدول تاليه يبني املناهج املتاحة للتكامل االقتصادى واملقارنة بينها

الخصائص
النطاب الجغرافى

الخصائص االقليمية
االجتماعية والثقافية
الدوافع السياسية
تحرير التجارة
عدم المعاملة بالمثل
نطاب التجارة
رأ

المال
العمل

المرحلة النهائية

المنهج التقليدى للتكامل
اقليم يضم دوال متجاورة
التجانس وتقارب المستويات
االقتصادية
تاكيد التقارب

تحقيق االمن والسالم وايقاف
الحروب
ترتيبات تفضيلية بدءاً من منطقة
تجارة حرة أو اتحاد جمركى
مسموح به لصال الدول االقل
تقدما
السلع الصناعية الحاللها محل
الواردات
تحرير تدريجى
يؤجل لمرحلة وسيطة ويستكمل
عند االتحاد
الوحدة االقتصاديةوتقود الى
وحدة سياسية

النظام االقتصادى

تخصيص حر او مخطط للموارد
وقيود على حركة االستثمار

الدعوة والتوجيه

السلطات الرسمية
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المنهج البديل للتكامل
اقليم أو اكثر متجاورين
التباين وتولى عضو متقدم
القيادة
السماح بالخصوصيات وتبادل
التفاهم
دعم االستقرار السياسى
منطقة تجارية حرة تتفاوت
فيها المدة
غير مسموح مع تعويض
االقل تقدما ً
السلع والخدمات وتعزيز
التصدير
يفرع من البداية من االكثر
تقدما الى االقل
غير متاح لمواطنى االعضاء
االقل تقدما ً
مرحلة واحدة وهى تحرير
التجارة وحركة رأ المال
االلتزام بحرية قوى السوب
ومنع دخول االستثمار
االجنبى
رجال االعمال وعابر
القوميات

اخلالصة
على الرغم من ترامي المساحة األرضية للوطن العربي  04016مليون
كم 3إال أن المستغل منها كأرع مزروعة ال يتجاوز  6707مليعون هكتعار بعرغم
وجععود مسععاحات تصععل إلععى  57مليععون هكتععار كأراضععي قابلععة للزراعععة  .ومععع
الزيادة السكانية التي وصعلت إلعى  263مليعون نسعمة ععام  3100و محدوديعة
المياه المتاحة والتي تصل في تقديرات المنظمعة العربيعة للتنميعة الزراعيعة إلعى
 25705مليععار متععر مكعععب انخفععض نصععيب الفععرد فععي األرع ليصععل ألقععل مععن
 1035هكتععار/فرد فععي غالبيععة الععدول العربيععة  ،كمععا انخفععض نصععيب الفععرد مععن
المياه ليتدنى تحت حد الش المائي في غالبية الدول العربية.
ومع التحديات الحقيقية التي تواجها المنظومعة الزراعيعة العربيعة معن
تغيعععرات مناخيعععة و الزيعععادة السعععكانية و تغيعععر العععنمط الغعععذائي وسعععوء اسعععتغالل
األراضعععي ،كعععذلك فقعععد األرع نتيجعععة لعمليعععات التصعععحر المتععععددة إضعععافة إلعععى
المشعاكل السياسعية الناجمعة عععن ورود الميعاه معن خععارج العوطن العربعي لععبعض
الدول فقد ساهمت هذة العوامعل مجتمععة فعي وجعود فجعوة غذائيعة كبيعرة داخعل
أقطار الوطن العربي.
ويعععد صععياغة إسععتراتيجية لتنميععة زراعيععة مسععتدامة للععوطن العربععي –
تتجععاوز فععي إطارهععا االختالفععات القطريععة – وهععو المحععك الحقيقععي لتقلععيص هععذة
الفجوة الغذائية . .وفي إطار هذه االستراتيجية يعتبر رسم السياسات المائية من
إدارة الطلععب و اسععتخدام الوسععائل التكنولوجيععة فععي اسععتغالل األراضععي والميععاه
واسععتنباط األصععناف العاليععة اإلنتععاج والمقاومععة للملوحععة والجفععاف فضععال عععن
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مراقبة ورصد التغيرات المناخية على كافة المسعتويات  -القطريعة واإلقليميعة -
إضععافة إلععى تنميععة وتطععوير المهععارات البشععرية  ،الوسععيلة األساسععية فععي التغلععب
على التحديات الحالية والمستقبلية للوطن العربي.
وتعتبععر المؤشععرات الخاصععة للمعععوارد البشععرية – مععن توزيععع للسعععكان
ونسبة القوى العاملعة الزراعيعة – مؤشعرات أساسعية لرسعم الخريطعة الزراعيعة
وتوجهات االستثمارات الزراعية التى يمكن اجتعذابها لبلعد عربعى مععين ،وكعذلك
ما يمكن طرحه من مشروعات ومناطق مالئمة لكل نشعاط زراععى يمكعن ان يعتم
االستثمار فيه.
حيث أوضحت هعذه المؤشعرات ان نسعبة القعوى العاملعة الزراعيعة تمثعل
نحو  %8من اجمالى القوى العاملة التى بلغت نحو  035مليون عامل.
ولقد أشارت دراسة واقع االنتاج الزراعى العربى ونسبة االكتفاء الذاتى الى:
أوالً:

محاصيل الحبوب (القم – االرز – العذرة – الشععير) :لعم تتععدى نسعبة
االكتفاء الذاتى  %47من حجم االستهالك على المستوى العربي

ثانياً :محاصيل البقول (الفول – فول الصويا – العد

– البسلة الجافة) مثلت

نسبة االكتفاء الذاتى نحو  %55على المستوى العربى
ثالثاً :الزيععوت النباتيععة (زيععت فععول الصععويا – زيععت بععذرة القطععن – زيععت عبععاد
الشعععمس – زيعععت الزيتعععون) تعتبعععر معععن المجموععععات السعععلعية الغذائيعععة
العربية التى تمثل قيمة وارداتها نسبة كبيرة من قيمة الواردات الغذائية
العربية ،وتتباين نسبة االكتفاء الذاتى من هذه المجموعة من (صفر%
  )%77حيعععث لعععم ينفعععرد بنسعععبة االكتفعععاء العععذاتى منهعععا سعععوى زيعععتالزيتون.
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رابعاً :السـكـر ،يعتبر من السلع الغذائية العربية منخفضة االنتعاج ،حيعث يمثعل
العجز فيه أكثر من . %75
خامس عاً :مجموعععة األليععاف (أليععاف القطععن – الكتععان) فقععد حققععت اليععاف القطععن
فائضا ً يقدر بنحو  %36من المتاح لالستهالك ،أما بالنسبة للكتعان فقعد
حقق نسبة عجز  %40من حجم االستهالك حيث لم يحقق االنتعاج منعه
سوى  %57وذلك خالل الفترة موضع الدراسة.
سادساً :محاصيل الخضعر (البطعاطس – الطمعاطم – البصعل – الثعوم) فهعى تمثعل
جانبا ً ايجابيا ً فى الفاتورة الغذائية العربية ،حيعث تعدخل ضعمن مجموععة
السلع الغذائية التى تحقق اكتفاءاً ذاتيا ً عربيا ً.
سابعاً :محاصيل الفاكهة (العنب – التفاح – التمعور – البرتقعال – المعوز) تعتبعر
محاصعععيل الفاكهعععة معععن المجموععععة الغذائيعععة التعععى ال تمثعععل عبئعععا ً علعععى
الععواردات العربيععة ،حيععث يحقععق انتاجهععا نسععبة  %011مععن االكتفععاء
الذاتى .حيث يقدر االنتاج العربعى معن الفاكهعة 3705بنحعو مليعون طعن
فعى متوسععط الفتععرة ( . )3100-3115وقععد تصععدرت مصععر المجموعععة
العربية فى انتاج الفاكهة ،بينما جاءت المغرب فى المركز الثانى بنسعبة
. %00
ثامناً :مجموعة االنتاج الحيوانى (األلبعان الجافعة – لحعوم العدواجن – البعيض –
اللحععوم – االسععماك) تتبععاين نسععبة االكتفععاء الععذاتى حيععث حقععق الععوطن
العربعععى نسعععبة اكتفعععاء ذاتعععى  %78معععن األلبعععان الجافعععة  ،أمعععا لحعععوم
الدواجن فقد قدرات فجوتها الغذائية بنسعبة  ، %20أي لعم تمثعل نسعبة
االكتفاء الذاتى أكثر من  . %67يعتبر البيض من السلع الغذائيعة التعى
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تتصف باالنتاج الكبير  ،فلم تمثل الفجعوة الغذائيعة منعه سعوى  %7كمعا
يتصف االنتاج العربى منه بعدم تركزه فى دولة عربية محددة.
وبالنسععبة للحععوم كنحععدى السععلع الغذائيععة التععى تععدخل ضععمن المجموعععة
متوسطة االنتاج  ،فقد حقق الوطن العربى منها نسبة اكتفاء ذاتعى نحعو
( %77نسععبة عجععز نحععو  ،)%32وقععد حققععت االسععماك كنحععدى سععلع
مجموعععة االنتععاج الحيععوانى نسععبة اكتفععاء ذاتععى أكثععر مععن  %011بععل
حققت فائضا ً نحو  %03وذلك على مستوى الوطن العربى.
وقد تناولت الدراسة فى محورها الثالث االتفاقيات والتكعتالت االقتصعادية سعواء
الدوليععة او االقليميععة  ،متضععمنة صععور تلععك التكععتالت ومسععتوياتها اضععافة الععى
اهدافها االقتصادية واالجتماعية والسياسية وذلك توطئة السعتعراع االتفاقيعات
االقتصادية العربية.
وأخيعععرا يوضععع المحعععور الثالعععث موقعععف التجعععارة البينيعععة العربيعععة الزراعيعععة،
والسيناريوهات البديلة المقترحة للتكامل الزراعى العربى.
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