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  الملخص والتوصيات

                         
 االقتصادي واالستقراريعترب األمن الغذائي العريب من أولويات األمن القومي العريب 

 ويف ظل النظام .مستقرة وسياسية عاملية غري اقتصاديفة خاصة يف ظل ظروف  وبصوالسياسي،
 لالختيارجمال   أصبح الالعمالقة، االقتصاديةمكان به إال للكيانات والتكتالت  العاملي احلايل الذي ال

  . تكونأمام األمة العربية فإما أن تكون أمة واحدة وكيان واحد وإما أن ال
 القائمة، االقتصاديةالعديد من املقومات اليت قد ال تتوفر للتكتالت  وميتلك الوطن العريب 

وترتكز املشكلة األساسية للدراسة علي التحليل الدقيق . قوي اقتصاديواليت ميكن أن تنتج كيان 
ملفهوم األمن الغذائي العريب يف ظل الظروف االقتصادية والسياسية الراهنة، حيث أصبح واضحا اآلن 

ترة سابقة خطورة االعتماد علي اخلارج يف تأمني حاجة السكان من الغذاء، يف عصر أكثر من أي ف
متيز بالتقلبات االقتصادية والسياسية العاملية، حيث أصبح من ضروريات األمن القومي وأهم مقومات 
ئية حرية القرار السياسي آلي جمتمع أن حيقق حدا أدين علي األقل من االكتفاء الذايت من السلع الغذا

  . األساسية
ترتكز املشكلة األساسية علي التحليل الدقيق ملفهوم األمن الغذائي العريب يف ظل الظروف 
االقتصادية والسياسية الراهنة، حيث أصبح واضحا اآلن أكثر من أي فترة سابقة خطورة االعتماد 

ادية والسياسية العاملية، علي اخلارج يف تأمني حاجة السكان من الغذاء، يف عصر متيز بالتقلبات االقتص
حيث أصبح من ضروريات األمن القومي وأهم مقومات حرية القرار السياسي آلي جمتمع أن حيقق 
حدا أدين علي األقل من االكتفاء الذايت من السلع الغذائية األساسية، وهنا يلزم توضيح حدود كل 

لغذائي، واالستغالل األمثل للموارد من األمن الغذائي، االكتفاء الذايت، مستوي املعيشة، اآلمان ا
  .املتاحة



 عن طريق - فالوطن العريب يعاين من عدم املواءمة بني التزايد السكاين وتوفري الغذاء الالزم 
التوسع يف تنمية القطاع الزراعي والتنمية البشرية، التوسع يف االستثمارات الزراعية مبا يساير التطور 

 مليار دوالر خالل ٣,٣لذي أدي إيل تزايد الفجوة الغذائية من حنو  اآلمر ا–التكنولوجي العاملي 
مبعدل منو ) ١٩٨٨-١٩٨٣( مليار دوالر خالل الفترة ١٦، إيل حوايل ) ١٩٧٥-١٩٧٠(الفترة 

 مليار دوالر إذا ٩٠، وقد كان من املتوقع أن تصل قيمة الفجوة إيل أكثر من  % ١٣سنوي يبلغ حنو 
- ١٩٩٢( مليار دوالر خالل الفترة ١٢,٥إال أهنا لن تتعدي . لسنوي استمرت بنفس معدل النمو ا

١٩٩٩.(  
 املشكلة األساسية  مما يؤكد أنه ليست هناك مشكلة ال ميكن السيطرة عليها، حيث ال تعترب

     .                    هي البحث عن موارد جديدة بقدر ما هي الرؤيا بأعني جديدة وفكر متطور وفقا ملتغريات جديدة
 ميكن تبنيه علي املستوي القومي الذي ا لألسلوبضع تصورو عامة وهو ما يتطلب بصفة

 والزراعية املتواصلة اليت تكفل حتقيق تنمية إنتاج االقتصاديةحلشد املوارد والقدرات املتاحة للتنمية 
   .القادمةغذائي للجيل احلايل واألجيال  املوارد الطبيعية هبدف حتقيق األمن العلي مع احملافظة الغذاء،

 ضوء ذلك هتدف الدراسة إيل حتليل مكونات األمن الغذائي العريب من خالل حتليل ويف
 توزيعالتعرف علي الراهنة،  والسياسية االقتصادية الغذائي العريب يف ظل الظروف األمنمفهوم 
 أهم السلع الغذائية جتتطور إنتادراسة ريب، الع بالوطن االقتصادية املوارد الطبيعية واستخداموكفاءة 

 العريب، اخلارجية الكلية والزراعية والغذائية لدول الوطن التجارةدراسة تطور العريب، الرئيسية بالوطن 
 الغذائية بالوطن الفجوةحتليل مكونات وتطورها،  لتحديد حجم الفجوة الغذائية الغذائيةوألهم السلع 

 الذايت االكتفاء ومعدالت العريب، بالوطن أهم السلع الغذائية الرئيسية هالكاست ودراسة تطور العريب،
  .العريب وإمكانيات حتقيق األمن الغذائي لتحديات عام اوضع تصورمنها، 

 :الغذائية حتقيق األمن الغذائي جيب توافر ثالث ركائز أساسية متكاملة للسلع ميكن  وحىت
 مبعين االستقرار، آمنة، الذايت بصورة االكتفاءإلنتاج احمللي و  زيادة اضمان مبعين الوفرة، يف تتمثل
 أن مبعين عليها،ضمان احلصول  حادة، وتدفق اإلمدادات دون التعرض لتقلبات الوقت طوال توافرها
ويتطلب حتقيق األمن الغذائي . الكافية علي احتياجاهتم الغذائية احلصول متناول اجلميع يف يكون

 الذي يعىن قدرة اجملتمع علي الذايت، االكتفاء بني مفهوم أساسية علي التوازن ةبصف زيركالعريب الت
 عتصدير السل وأوال، الذاتية يف إنتاج احتياجاته الغذائية حمليا واإلمكانيات علي املوارد االعتمادحتقيق 
 اعتبار ميكن وال متكاملني،حيث أهنما أسلوبني   لتدعيم وحتسني مستويات الغذاءةالقيمة النقديعالية 

 أن يشتمل علي حمتوي غذائي كافية، يعد يكفي أن يتاح الغذاء بكمية مل لآلخر، كماأحدمها بديال 
 وأال يعرض صحة املستهلك لالستهالك، جيب أيضا أن يكون آمنا بل اجلسم،واف باحتياجات 

   .البيئيأو يزيد من مشاكل التلوث   وأال يهدد البيئةالضرر،للخطر أو 



 وبصفة خاصة يف ظل ممكن، قدر بأقصى حملياحتياجات الغذاء األساسية جيب تلبيتها ال أن اإ
 حيث .الثالث ميكن حتقيق ركائز األمن الغذائي حىت مستقرة، الغري واالقتصاديةالظروف السياسية 

 التوسع يف العلمي، تطوير البحث البشرية، القطاع الزراعي والتنمية تنميةتتطلب وفرة اإلنتاج 
 تبين اإلمدادات ويتطلب استقرار تدفق .العاملي الزراعية مبا يساير التطور التكنولوجي تثماراتاالس

   .الرئيسيةسياسات بناء املخزون اإلستراتيجي وخمزون الطوارئ من السلع الغذائية 
 تشجيعكما يتطلب ضمان حصول كافة املستهلكني علي كفايتهم من السلع الغذائية 

 إيل زيادة باإلضافة التغذية، برفع مستوي معيشة الفئات األكثر تعرضا لسوء املشروعات اليت تعين
 حبماية املستهلك وجودة واالهتمام الفاقد، وخفض االستهالكالوعي الغذائي والسعي حنو ترشيد 

 الدراسة علي تقسيم دول الوطن العريب اعتمدت وقد. للمستهلكنياألغذية وتوفري الغذاء اآلمن 
 املخصصات اليومية من اإلمجايل، من الناتج احمللي الفرد نصيب مها،ؤشرين هامني  علي ماعتمادا
 إيل ثالث جمموعات ،والزراعة السلعية بقاعدة بيانات منظمة األغذية املوازين طبقا لبيانات الطاقة،

   :رئيسية علي النحو التايل
لي اإلمجايل ما يزيد علي  الناتج احملمن يبلغ نصيب الفرد وفيهاالبلدان ذات الدخل املرتفع 

البلدان للفرد،  / كالورى ٣٠٠٠ اليومية من الطاقة املخصصات وتتجاوز سنويا،/  دوالر ٦٠٠٠
 ٦٠٠٠ -١٠٠٠ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل فيها بني يتراوح حيثذات الدخل املتوسط 

للفرد،  / كالورى ٣٠٠٠-٢٧٠٠صات اليومية من الطاقة بني  املخصوتتراوح سنويا،/ دوالر 
 نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل فيها ما يقل عن يبلغ حيثالبلدان ذات الدخل املنخفض 

 / كالورى ٢٣٠٠ -٢٠٠٠ املخصصات اليومية من الطاقة بني وتتراوح سنويا،/  دوالر ١٠٠٠
من الناتج احمللي اإلمجايل % ٤٦األويل علي أكثر من  اجملموعة دول حيث يالحظ استحواذ. للفرد

 علي الرغم من أن نسمة،  مليار٦٠٢,٣والذي يبلغ حنو) ٢٠٠٣-١٩٩٧ (الفترةللوطن العريب خالل 
 سكان الوطن العريب خالل نفس الفترة والذي إمجايلمن % ٤,٦ يتعدىمجلة سكان هذه الدول ال 

 احمللي اإلمجايل حنو الناتج حيصل عليه الفرد من ماوسط  متيبلغ حيث نسمة، مليون ٢٧٤,٦يبلغ حنو 
 اإلمجايل للوطن العريب خالل نفس احملليفقط من الناتج % ٣ بينم يوزع .سنويا/  دوالر١٢٢٠٠

حيصل عليه   حيث يقل متوسط ما،% ٣٠ ميثلون حنو الذينالفترة علي سكان دول اجملموعة الثالثة 
  .سنويا/  دوالر٥٠٠ عن اإلمجايلالفرد من الناتج احمللي 

 الفعلية املقدرة من قبل باالحتياجات لالستهالك من املتاح الفرد  متوسط نصيب ومبقارنة
 احلبوب، يف كل من االحتياجات عن يزيد أنه يالحظ منظمة األغذية والزراعة العاملية،منظمة الصحة 

 بينما .الترتيب علي %٤٠,٨٥ ،%٤٠ ،%٨٥ ،%٩٦ الفاكهة بنسب تتراوح بني األلبان، اخلضر،
 يف االحتياجات وتقل عن .األمساك اللحوم، السكر، الفول، يف كل من االحتياجاتيقترب من 



 إال أن الزيوت عندما يضاف إليها الشحوم والزبد ميكن أن تصل فقط، البطاطس البيض، الزيوت،
  . مرتفعةملعدالت 

 اخلضر، السكر، احلبوب،  الفجوة الغذائية من كل من حجم من ذلك تزايدلرغموعلي ا
، %٣٠,٨، %٣٣,٥  اللحوم البيضاء بنسب تراوحت بنياحلمراء، اللحوم البيض، الفاكهة،
 من كل الغذائية الفجوة حجمتناقص بينما .  علي الترتيب%٠,٦ ،%٥,٥ ،%٧، %٩,٧، %٩,٧
 أما فيما يتصل %.٧-  ،%٨,٤- ،%٤٠– الزيوت بنسب تتراوح بني األلبان، البقول،من 
 السلع الغذائية حمل الدراسة وجبانب األمساك اليت حيقق منها الوطن العريب من الذايت االكتفاءعدالت مب

 اجملموعة تشمل .جمموعات فإنه ميكن تقسيم باقي اجملموعات السلعية إيل ثالثة تصديريا، فائضامنها 
 الذايت االكتفاءيها نسبة  فتتراوح البطاطس، اخلضر، الفاكهة، البيض، احلمراء،األويل كل من اللحوم 

   .الكامل الذايت االكتفاء حدود وحىت% ٨٥بني 
 فيها تتراوح البقوليات، ومنتجاهتا، األلبان البيضاء، اجملموعة الثانية كل من اللحوم وتشمل

   ).٢٠٠٣-١٩٨١(خالل الفترة % ٨٠ - % ٧٠ الذايت بني االكتفاءنسبة 
 تشمل ،% ٥٠ الذايت منها عن االكتفاءيت تقل نسب  السلع اليفأما اجملموعة الثالثة فتتمثل 

 متكامل عريب عامة ميكن الوصول إيل حتقيق أمن غذائي  وبصفة.السكر الزيوت، احلبوب،كل من 
 حيث ميكن ،الزراعي العربية للنهوض بإنتاجها االستثمارات تضافر السياسات،عن طريق تناسق 

 االحتياجات وفرة اإلنتاج لتغطية يف واملتمثل لعريب،احتقيق اهلدف األول من أهداف األمن الغذائي 
 االهتمام متكاملة، بالوطن العريب بصورة واالقتصادية املوارد الطبيعية استغالل بتنظيم االستهالكية

   .عامة املوارد بصفة استغالل التكنولوجي ويرفع كفاءة التطوربتطوير البحث العلمي مبا يدعم 
لي ملكونات الفجوة الغذائية ألهم السلع الغذائية بالوطن ويتضح من االستعراض التحلي

العريب، أن أقل نسبة اكتفاء ذايت تتركز يف اجملموعة السلعية الثالثة، واليت تشمل كل من احلبوب، 
- ١٩٩٧(الزيوت، السكر حيث تتراوح نسبة االكتفاء الذايت من هذه السلع الغذائية خالل الفترة 

  .  الترتيب٣٦,٨، %٤٢,٣، %٥١,٧بني حوايل ) ٢٠٠٣
كما يتضح من حتليل الفجوة الغذائية هلذه اجملموعات، االختالف الكبري بني الكميات املنتجة 
واملستهلكة، ونسب االكتفاء الذايت من هذه السلع بدول الوطن العريب، حيث يالحظ تركز اإلنتاج 

من % ٦٦من الزيوت، % ٣من احلبوب، % ٤٥,٧بعدد حمدود من الدول مثل مصر حيث تنتج حنو 
من الزيوت، % ٣٢من احلبوب، % ١٥,٤السكر املنتج بالوطن العريب، السودان اليت تنتج حنو 

 % ٩,٦من احلبوب، حنو % ١١,٣من السكر املنتج بالوطن العريب، واملغرب حيث تنتج حنو % ٣٣
% ٢٠بوب، من احل% ٩,٤من السكر املنتج بالوطن العريب، وسوريا اليت تنتج % ٢٣من الزيوت، 



وتعترب هذه الدول من أكرب الدول العربية مساحة . من السكر املنتج بالوطن العريب% ٥من الزيوت، 
  مرترعة، وقوي عاملة زراعية، كما متتلك مزايا نسبية يف إنتاج معظم السلع الزراعية

 وبصفة عامة ميكن الوصول إيل حتقيق أمن غذائي عريب متكامل عن طريق تناسق السياسات،
حيث ميكن حتقيق اهلدف األول من أهداف . وتضافر االستثمارات العربية للنهوض بإنتاجها الزراعي

األمن الغذائي العريب، واملتمثل يف وفرة اإلنتاج لتغطية االحتياجات االستهالكية بتنظيم استغالل 
لبحث العلمي مبا يدعم املوارد الطبيعية واالقتصادية بالوطن العريب بصورة متكاملة، االهتمام بتطوير ا

  . التطور التكنولوجي، ويرفع كفاءة استغالل املوارد بصفة عامة
ومع تفعيل اهلدف األول يتطور إنتاج الغذاء بالوطن العريب مبا يتيح الفرصة لتحقيق اهلدف 

.  ميكن أن حتدث بالسوق العاملي للغذاءتالثاين املتمثل يف االستقرار والقدرة علي تفادي أي اضطرابا
إال أن اهلدف األهم واملتمثل يف توزيع املتاح لالستهالك على املستهلكني مبا يكفل لكل مستهلك 
إمكانية احلصول علي احتياجاته الضرورية من السلع الغذائية مهما كان دخله جبودة عالية وسعر 
لك مناسب وأن يكون أمنا صحيا وبيئيا، وحيتاج حتقيق هذا اهلدف وضع خطة للنهوض باملسته

تواكب خطة النهوض باإلنتاج، حيث أن األمن الغذائي ليس فقط وفرة إنتاج السلع الغذائية، فعلي 
الرغم من وفرة إنتاج الغذاء بالسودان علي سبيل املثال، إال أن الكثري من السكان يعانون من الفقر 

  . واجلوع
كان اجتماعيا حيث يتطلب حتقيق األمن الغذائي النهوض بالفئات األكثر فقرا من الس

واقتصاديا، مبا يرفع من مستوي دخله جبانب مستواه التعليمي، حيث أن اجلهل قد يكون أخطر من 
  .الفقر مبا له من آثار تراكمية متعددة

 كما يوجد جانب أخر للمشكلة يتمثل يف اإلفراط يف االستهالك بالفئات ذات الدخل 
 السلع الغذائية إيل مستويات تصل إيل ضعف املرتفع، مبا يقفز مبتوسط استهالك الفرد من بعض

االحتياجات الفعلية للمستهلك، اليت تقرها منظمة الصحة العاملية كأمثل استهالك من النواحي 
الصحية، حيث يؤدي اإلسراف إيل مشاكل صحية عديدة، مبا يتطلب توفري توعية تعليمية وإعالمية 

حيث أن الوطن العريب ميكن أن حيقق االكتفاء للمستهلك، للمحافظة علي النمط الغذائي الصحي، 
الذايت الكامل من معظم السلع الغذائية عن طريق ترشيد االستهالك، وخفض الفاقد، جبانب رفع 

وبصفة عامة يعترب التطور العلمي والتكنولوجي مبا يتالءم مع التطور العاملي . كفاءة استغالل املوارد
  .هو أساس التقدم والنهوض بأي جمتمع

 


