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  وتفعیل دورها فيمعالم وآلیة استثمار الموارد اإلنتاجیة الزراعیة العربیة

  التكامل الزراعي العربي

  

  حمید رشید الدلیمي

  األنبارجامعة / كلیة الزراعة

  

  الخالصة

التكامــــل ثمار وتفعیــــلتحقیــــق االســــتالزراعیــــة فــــيتشــــمل هــــذه الدراســــة توضــــیح دور العناصــــر اإلنتاجیــــة 

الزراعیـة اإلنتاجیـةلـذلك تنـاول البحـث حاجـة كـل قطـر مـن األقطـار العربیـة للعناصـر .االقتصادي الزراعـي العربـي

  .بسبب التوزیع غیر المتكافئ  لموارد التنمیة الزراعیةاآلخرالمتاحة التي تندر فیه وتفیض عن حاجة القطر 

1996-1980حـث علـى تقـدیر دوال اإلنتـاج الزراعـي القطـري لتسـعة أقطـار عربیـة للفتـرة مــن اعتمـد البا

معتبرا أن دالة اإلنتاج هي أحد األسالیب العلمیة المستخدمة في التعرف على الحدود القصوى لإلنتاج الزراعي الذي 

  .باإلمكان تحقیقه من التنمیة الزراعیة

مــع الظــروف العربیــة الحالیــة بغیــة خدمــة تــتالءمالمقترحــة التــي تیجیةواإلســتراحــددت هــذه الدراســة الصــیغ 

  .دورها في االستثمار والتكامل االقتصادي العربيوٕابرازعناصر اإلنتاج الزراعي 

  

Characteristics and Technique of Agricultural Production Resources 
and the Activation of their Roles in Arab Agricultural Integration

H. R. Al-Delaimi
College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
The study aims at exploring the role of agricultural production resources in 

achieving better investment and Arab agricultural economic integration. Therefore, it
deals with the need of each Arab country for the resources rarely available here in, but 
are highly prevailing in another country as a result of the unequal distribution of 
agricultural development resources.

The researcher has depended on the estimation of the role of national 
agricultural production of nine (9) Arab countries for the period from 1980 to 1996. The 
production function is one of the scientific tools used to allocate the optimal limits of 
agricultural production which can be achieved via agricultural development.

The study has identified the strategic techniques that suite the conditions in the 
Arab countries nowadays to achieve the national objectives through development. This 
can be done via formulating a future perspective based on a theoretical framework much 
more reliable to develop production elements and foreground their role in investment 
and integration of the Arab economy.
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  المقدمة

بات األمن الغذائي العربي یشـكل هاجسـا ال یسـتهان بـه كونـه أحـد أهـم التحـدیات التـي تواجـه اإلنسـانیة فـي 

تســـوده الصـــراعات السیاســـیة واالقتصـــادیة والعســـكریة حیــث أن القطـــاع اإلنتـــاجي الزراعـــي العربـــي یتســـم بســـوء عــالم 

اســتثمار المــوارد اإلنتاجیــة الزراعیــة المتاحــة وتخلــف األســالیب المعتمــدة فــي التنمیــة الزراعیــة وعــدم اســتثمارها وفــق 

واألدوات المســتخدمة فــي اإلنتــاج الزراعــي األمــر ذلــك نتیجــة لتخلــف األســالیب.)1(األســس العلمیــة واالقتصــادیة 

األقطار وألغلبالذي أدى إلى انخفاض اإلنتاجیة الزراعیة والثبات النسبي لإلنتاج الزراعي للعاملین في هذا القطاع 

  :وعلیه فان الوطن العربي یواجه مناخا اقتصادیا معقدا یتمیز ببروز عدة مالمح أهمها.العربیة

قتصادیة كبیرة في صـورة عـالم ثالثـي األقطـاب ممـثال بأمریكـا وأوربـا الموحـدة ودول جنـوب شـرقي بروز كیانات ا-1

متقدمـة لإلنتـاج الزراعـي حققـت االكتفـاء الـذاتي لمعظـم ةتكنولوجیـآسیا حیث تمكنـت هـذه األقطـاب بنـاء قاعـدة 

تلــك األقطــاب والــدول الســلع باإلضــافة إلــى فــائض ألغــراض التصــدیر األمــر الــذي زاد مــن اتســاع الفجــوة بــین

  .)ةـ، وتفشي البطالاالتكنولوجی، نقل تفاقم المدیونیة(النامیة التي أضحت تواجه مشاكل أساسیة منها

إنتاج وتوزیع المنتجات الزراعیة التي ستصـبح أحـد اتكنولوجیتغیرات كبیرة في ةالتكنولوجیأحدثت الثورة العلمیة -2

.الدولي یة في التنافس أهم العناصر األساس

الـــدور المتزایـــد للشـــركات متعـــددة الجنســـیات فـــي تحدیـــد معـــالم النظـــام االقتصـــادي العـــالمي الجدیـــد مـــن خـــالل -3

وٕاذا مــا أردنــا رســم آلیــة لالســتثمار .وتحكمهــا فــي آلیــات األســعار االتكنولوجیــســیطرتها علــى اإلنتــاج واحتكــار 

مصــداقیةأكثــرفكــري إطــاروجــب علینــا وضــع فــان ذلــك یعناصــر اإلنتــاج الزراعــيالزراعــي مــن خــالل تنمیــة

دورها في االستثمار والتكامل االقتصادي العربي والسعي من اجل تنمیـة وٕابرازالزراعي اإلنتاجلتنمیه عناصر 

اإلنتــاج الزراعــي ورفــع كفاءتــه االقتصــادیة لتحســین مســتوى الــدخل لمقابلــة الطلــب المتزایــد علــى الغــذاء والمــواد 

  .)2(والتطوردنیةللمالخام المصاحبة 

تعــد تنمیــة القطــاع الزراعــي مجــاال رحبــا للتكامــل االقتصــادي العربــي لمــا یتســم بــه هــذا القطــاع مــن اخــتالل 

  .وتوزیع غیر متكافئ لموارد التنمیة الزراعیة

على صعید الواقع اإلنتاجي الزراعي یتضـح إن الـوطن العربـي شـهد تذبـذبا فـي اإلنتـاج الزراعـي فقـد تحـول 

واخــذ .)3(قـة تتســم باالكتفـاء الــذاتي إلـى منطقـة تنــدرج تحـت خــط العـوز الغـذائي فــي مجـال إنتــاج الحبـوبمـن منط

هیكل مستورداتها من هذه المادة یتسع لسـد الفجـوة الكبیـرة فـي اإلنتـاج بسـبب تزایـد الطلـب علـى هـذه المـادة األساسـیة 

  .مقابل نقص العرض نتیجة تدني اإلنتاج المحلي 

أهمیة البحث

تنبـــع أهمیـــة البحـــث مـــن الســـعي لوضـــع ســـتراتیجیة فكریـــة لتنمیـــة  المـــوارد اإلنتاجیـــة الزراعیـــة المتاحـــة و 

.بمعدالت عالیة وفي فترات زمنیة مناسبة وبأقل كلفة ممكنة من اجل إشاعة صیغ مختلفة للتكامـل الزراعـي العربـي

  .كقیام شركات زراعیة تناسب الظروف المرحلیة للعمل العربي المشترك

  هدف البحث

یهدف البحث إلى دراسة الموارد اإلنتاجیة الزراعیة المتاحة ورسم وتحدید اإلطار الفكري إلمكانـات  التنمیـة 

وتحدیـد سـتراتیجیة وآلیـة اسـتثمارها لتفعیـل صـیغ التكامـل المالئمـة للظـروف العربیـة لتحقیـق .المستقبلیة لتلك المـوارد

  .لزراعي لزیادة اإلنتاج كما ونوعالسیاسات الزراعیة الفعالة لتحفیز المنتج االتنمیة المتوازنة من خالل اعتماد ا

  العربیةوالعجز لمحصول القمح و الحبوب في الدول اإلنتاج)1(الجدول 

  الحبوبإجمالي  القمح    
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1990  
20,67233,439العجز

3.4996.328قیمة العجز

1991  
  31.890  20.817  العجز

2.8165.098قیمة العجز

1992  
20.94234.420العجز

3.0486.058قیمة العجز

1993  

16.38534.860اإلنتاج

  33.166  20.112  العجز

2.8955.911قیمة العجز

1994  

16.14932.235اإلنتاج

20.70135.564العجز

3.0726.015قیمة العجز

1995  

16.27636.600اإلنتاج

20.98835.666العجز

3.9767.319قیمة العجز

1996  

24.21952.322اإلنتاج

18.27432.000العجز

4.2198.240قیمة العجز

1997  

16.69638.838اإلنتاج

19.63534.768العجز

3.9107.608قیمة العجز

  معدل التغییر
3.01.1الكمیه

2.22.5القیمة

  %نسبة التغییر 
4.78.7الكمیه

7.7-7.3-القیمة

  1999احتسبت من قبل الباحث على ضوء البیانات التي اعتمدت من التقریر االقتصادي العربي الموحد

  طنألف/ةالكمی

  $ملیون /القیمة
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إلـى 1993ملیون طن عـام 16.385أعاله تذبذب إنتاجیة محصول القمح من ) 1(الجدول رقم یتبین من 

1996ملیـــون طـــن عـــام 24.219إلـــى1995ملیـــون طـــن عـــام 16.276ومـــن 1994ملیـــون طـــن عـــام16.149

  .1998ملیون طن عام 21.859ثم 1997ملیون طن عام 16.696وتدني اإلنتاج إلى 

1990ملیــون طــن تقــدر قیمتــه عــام 20.572مــن أكثــربلــغ كبیــراإن تــدني إنتاجیــة القمــح قــد ســجل عجــزا 

ملیــون 3.910ملیــون طــن تقــدر قیمتــه بحــدود 19.635بحــدود 1997عــام ملیــون دوالر حتــى بلــغ3.499بحــدود 

33.439هذا على مسـتوى إنتـاج محصـول القمـح أمـا علـى مسـتوى إنتـاج بـاقي الحبـوب فقـد بلـغ هـذا العجـز. دوالر

تقــدر 1997ملیــون طــن عــام 34.768حتــى وصــل إلــى 1990ملیــون دوالر عــام 6.328ملیــون طــن تقــدر قیمتــه 

یتضــح إن اإلنتــاج الزراعــي بشــقیه النبــاتي )2(ومــن خــالل الجــدول رقــم .)4(ملیــون دوالر7.608ود قیمتــه بحــد

فـي حـین أن  معـدل التغیـر فـي النـاتج 1998-1990للسـنوات % 5.4والحیواني قد حقق معدل تغیـر طفیـف بلـغ 

اإلجمالي هـي األخـرى شـهدت تذبـذبا وكانت نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي% 2.5-المحلي اإلجمالي بلغ

  .1998-1990للسنوات 

  

  )1998–1995-1990( الناتج الزراعي العربي)2(جدول 

  
ملیار دوالر

معدل النمو 

1997-1990السنوي
98-97% معدل التغیر 

  1990  1995  1996  1997  1998      

  5.4  5.3  80.3  76.2  75.2  69.1  53.2  الناتج الزراعي

  2.5-  34  589.0  604.4  583.5  531.2  477.2  المحلي اإلجماليالناتج 

نسبة الناتج الزراعي إلى

  %الناتج المحلي اإلجمالي
11.1  13.00  12.9  12.6  13.6      

  ةمتفرقإعداد-الموحدجامعة الدول العربیة الصندوق العربي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة التقریر االقتصادي العربي /المصدر

  

  

  

  الزراعیة العربیة المتاحة و استخداماتهاالموارد 

) 5(ة عامة باألرض و المـوارد البشـریة و المـوارد الرأسـمالیة بأشـكالها المختلفـةفتتمثل الموارد الزراعیة بص

فالوطن العربي یحتوي مخزون وكم هائل من الموارد واإلمكانات تتباین مقادیرهـا نتیجـة التوزیـع غیـر المتكـافئ لمـوارد 

حیـــث توجــد غالبیـــة اإلمكانــات الزراعیـــة فــي أقطـــار ال تتــوفر لـــدیها المــوارد المالیـــة التــي تتطلبهـــا .التنمیــة الزراعیــة

تقـدر العمالـة الكلیـة فـي الـوطن العربـي عـام .)3(التنمیة المتسارعة في القطاع الزراعي وعلى ضوء الجـدول رقـم 

فـــي حــین بلغــت القـــوى .ملیــون نســمة 92.272بحـــدود ملیــون نســمة ویقـــدر ســكان الریــف97.165بحــدود 1998

وبلـغ النـاتج .من العمالة الكلیة% 33ملیون نسمة أي ما نسبته 32.176العاملة في الزراعة في نفس العام بحدود 

)6(دوالر 2.496راعیـة تقـدر بحـدود وبذلك فان إنتاجیة العمالة الز .أمریكيملیون دوالر 80.304الزراعي بحدود 

.  
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  العمالة في الوطن العربي واإلنتاج الزراعي وٕانتاجیة العامل الزراعي)3(جدول 

نسبة السكان 

  یونالریف

)باأللف نسمة(

العمالة الكلیة باأللف 

نسمة

القوى العاملة 

(           بالزراعة 

)ألف نسمة

  الناتج الزراعي

)ملیون دوالر(

إنتاجیة العمالة 

  الزراعیة

)بالدوالر(

العمالة الزراعیة 

  إلى الكلیة

(%)

نسبة الكفاءة

1997  1998  1997  1998  1997  1998  1997  1998  1997  1998  1997  1998  1997  1998  

92.142  92.272  93.454  97.165  31.740  32.176  76.177  80.304  2.400  2.496  34  33  30%  37%  

    1999التقریر االقتصادي العربي الموحد أیلول 

  

ا تقـدم یبــدو إن القــوى العاملــة العربیـة منخفضــة الكفــاءة والتـدریب وان إنتاجیــة العمــل منخفضــة مـن خــالل مــ

1402أمـا المـوارد األرضـیة فتقـدر المسـاحة الجغرافیـة للـدول العربیـة نحـو   0عند مقارنتها بالـدول المتقدمـة اقتصـادیا

مـن %14ملیـون هكتـار أي حـوالي 197و بنحـ1998ملیون هكتار وتقدر مساحة األرض القابلة للزراعة منها عام 

مـن األراضـي %36ملیـون هكتـار أي بنحـو 71مساحة األراضي المزروعة منها بحدود وتقدر. المساحة الجغرافیة

مــن % 26ملیــون هكتــار أي مــا نســبته 368حــوالي 1998فــي حــین بلغــت مســاحة المراعــي  عــام . القابلــة للزراعــة

  .)4% (70الصومال والسودان والسعودیةمساحة الدول العربیة تحتل منها

مـــن إجمـــالي % 6.8أي حـــوالي 1998ملیـــون هكتـــار عـــام 95أمـــا بالنســـبة إلـــى الغابـــات فتقـــدر مســـاحتها 

وبـذلك فـان إنتاجیـة .في ثالث دول عربیة هي المغرب والسـودان والصـومال% 85مساحة الدول العربیة یوجد منها 

من إجمالي المراعي العالمیة وهذا %10ا قورنت بالدول األخرى حیث ال تزید عن المراعي العربیة متدنیة جدا إذا م

  .منخفضة قیاسا بالدول المتقدمةةما یجعل حصة األقطار العربیة من الحیوانات الزراعیة الرئیسی

عند مقارنة نصیب الفرد من القوى العاملة الزراعیة من األرض الزراعیـة یتضـح إن نصـیب الفـرد المشـتغل 

هكتـــار للمشـــتغل )12(هكتـــار أي بمتوســـط قـــدره 85-15بالزراعـــة مـــن الرقعـــة المزروعـــة والمراعـــي یتـــراوح بـــین 

تزید كثیـرا وعند مقارنة ذلك باألقطار المتقدمة فان حصة المشتغل بالزراعة في هذه األقطار ال1998بالزراعة عام 

.ال بــل إنهــا فــي الیابــان تقــل كثیــرا عــن الــدول العربیــة الوالیــات المتحــدة األمریكیــةعــدىعنهــا فــي األقطــار العربیــة

وٕاذا مـا أخـذنا بالحسـبان .)7(وتقترب حصة المشتغلین بالزراعة في فرنسا مع حصـة المشـتغلین فـي الـوطن العربـي

لـدول زیادة استخدام العنصر البشري وقلة استخدام اآلالت المیكانیكیة الحدیثة في اإلنتاج الزراعي العربـي عنهـا فـي ا

المــال بصــورة مختلفــة علــى األرض رأسالمتقدمــة التــي یقــل فیهــا اســتخدام العنصــر البشــري وتــزداد كثافــة اســتخدام 

  .الزراعیة التي تمكن المزارع من العمل على مساحة ارض أوسع  بكفاءة اكبر

من خالل ما تقدم یتضح إن المشتغلین بالزراعة في الوطن العربي یشتغلون برقعة ارض أوسع من طاقتهم 

یـة وتبـویر وهذا ما ینعكس على اإلنتاج الزراعي ویؤدي إلى انخفـاض اإلنتاج.مقارنة بالمشتغلین في الدول المتقدمة 

  .جزء من األرض الزراعیة

سم بسوء استغالل موارده األرضیة المتاحة وتخلف األسالیب واألدوات وعلیه فان القطاع الزراعي العربي یت

دورات زراعیـة مالئمـة فضـال عـن إتبـاعاویـة وعـدم یالمستخدمة في اإلنتاج وقلـة اسـتخدام المخصـبات واألسـمدة الكیم

ذلـك افتقـار البلـدان قلة خبرة ودرایة الفالح وقلة األجهزة اإلرشـادیة الالزمـة لتوجیـه الفالحـین الوجهـة السـلیمة زد علـى

العربیـــة إلـــى الـــنظم التمویلیـــة والتعاونیـــة والتســـویقیة بالدرجـــة الكافیـــة التـــي یمكـــن مـــن خاللهـــا النهـــوض بواقـــع اإلنتـــاج 

  .األمامالزراعي ودفع عجلته إلى 

لمطـر أهـم أما الموارد المائیة االروائیة العربیة فإنها تتمثل قي میاه األمطار واألنهار والمیـاه الجوفیـة ویعـد ا

المصادر االروائیة العربیة ویستثنى مـن ذلـك العـراق لوجـود نهـري دجلـة والفـرات وارض الجزیـرة بالسـودان ودلتـا النیـل 
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ملیــار متــر مكعــب فــي الســنة منهــا 265تقــدر المــوارد المائیــة المتجــددة المتاحــة فــي الــوطن العربــي بحــوالي .بمصــر

متــر مكعــب فــي 977ویقــدر نصــیب الفــرد مــن هــذه المــوارد بنحــو .)8(ملیــار متــر مكعــب میــاه جوفیــة39حــوالي

السنة وهي اقل المستویات في العالم إذ یبلغ نصیب الفرد على مستوى العالم سبعة آالف متـر مكعـب ویرجـع السـبب 

في شحة الموارد المائیة فـي الـوطن العربـي إلـى طبیعتـه الجغرافیـة حیـث تقـع معظـم أجـزاءه فـي منـاطق مناخیـة جافـة 

وال یقتصـر نقـص الرقعـة المرویـة فـي األقطـار العربیـة إلـى قلـة األنهـار والمـوارد المائیـة إنمـا یرجـع إلــى .وشـبه جافـة 

  .سوء استغالل تلك الموارد

أمــا بالنســبة إلــى المــوارد المالیــة العربیــة فقــد تتــوفر أرصــدة مالیــة كبیــرة تكفــي لتطــویر الهیاكــل االقتصــادیة 

ربیــة مشــتركة لخدمــة االقتصــاد العربــي وتغطیــة الــدیون الخارجیــة المترتبــة علــى األقطــار مشــروعات عوٕاقامــةالعربیــة 

  .العربیة ال بل یفیض منها عن ذلك

على هذا األساس فان تنمیة واستثمار الموارد العربیة الزراعیة تقوم أساسا على تنمیة االقتصـاد العربـي لمـا 

صادي العربي ولما لها من دور هام في عملیة التنمیة الزراعیة وغیر لقطاع الزراعة من أهمیة كبیرة في البنیان االقت

الزراعیــة ســیما وان اإلنتـــاج الزراعــي العربــي یتســـم بــالتخلف ویســتلزم األمـــر تجــاوز ذلــك مـــن خــالل ترشــید اســـتخدام 

  .الموارد العربیة المتاحة على أسس علمیة متكاملة

نمیة زراعیة عربیة شاملة تهدف إلى تطـویر المتـاح علیه فان أي استثمار زراعي عربي یجب إن ینهض بت

القصـوى مـن المـوارد المتاحـة مـن هـذا الزراعیة وتنمیة اإلنتـاج الزراعـي بهـدف تحقیـق االسـتفادةاإلنتاجیةمن الموارد

  .األفقالقطاع سواء كانت موارد طبیعیة أو مالیة أو بشریة بغیة التغلب على مشاكل وقیود التنمیة القطریة ضیقة 

ومــن اجــل تحدیــد معــالم االســتثمار العربــي فقــد تنــاول الباحــث حاجــة األقطــار العربیــة للعناصــر اإلنتاجیــة 

علـــى تقــدیر دوال اإلنتـــاج الزراعـــي الباحـــثواعتمــد0ر المتكـــافئ بــین هـــذه األقطـــاریـــالزراعیــة التـــي تتســـم بــالتوزیع غ

ن دالـة اإلنتـاج هـي إحـدى األسـالیب العلمیـة منطلقـا مـن كـو 1996-1980القطري لتسعة أقطـار عربیـة للفتـرة مـن 

المســتخدمة فــي التعــرف علــى الحــدود القصــوى لإلنتــاج الزراعــي الــذي یمكــن تحقیقــه مــن التنمیــة الزراعیــة إذا مــا تــم 

  .امثلاستثمار الموارد اإلنتاجیة المتاحة استثمارا 

لكـل عنصـر مـن عناصـر اإلنتـاج أدنـاه تقـدیرات دوال مرونـات اإلنتـاج بالنسـبة ) 4(یتضح من الجدول رقـم 

إمـا أجمـالي المرونـات فانـه یـدل .على حده والـى أجمـالي المـوارد األخـرى عنـد مسـتوى المتوسـط الهندسـي لكـل منهـا 

  .%1ت كافة عناصر اإلنتاج بنسبة على النسبة التي یتغیر فیها اإلنتاج ا ذا ما زید

لغرض % 5الواحد الصحیح عند مستوى معنویة قام الباحث بأجراء اختبار اختالف إجمالي المرونات عن 

وقد تبین عدم معنویة اختالف إجمالي المرونات عـن الواحـد الصـحیح فـي كافـة .التعرف على عالقة اإلیراد بالسعة

الدوال المقدرة باسـتثناء تلـك الخاصـة بسـوریا والتـي أثبتـت بالنسـبة لهـا معنویـة اخـتالف إجمـالي المرونـات عـن الواحـد 

–لیبیـا–سـوریا–مصـر : یه فقد أوضحت دراسة دوال اإلنتاج لألقطـار العربیـة موضـوع الدراسـة وهـي الصحیح عل

  .المغرب -الجزائر–تونس–األردن–العراق–السودان

) 4(حیث یتضح من خالل تحلیل البیانات التي حصل علیها الباحث وعلى ضوء ما جاء في الجـدول رقـم 

  :ما یلي

.اآلخر عناصر اإلنتاج المتاحة في كل قطر من هذه األقطار عن القطر مزجنسب اختالف-1

تبــاین احتیاجــات األقطــار العربیــة مــن حیــث النــوع والكــم لكــل عنصــر مــن العناصــر اإلنتاجیــة لغــرض تحقیــق -2

.الكفاءة االقتصادیة



314

إلنتـاج الزراعـي لكـل قطـر حاجة األقطـار العربیـة إلـى وضـع سـتراتیجیة جدیـدة للتنمیـة الزراعیـة تتناسـب وحاجـة ا-3

  .األقطارمن هذه 

  1996-1980تقدیرات دوال مرونات عناصر اإلنتاج للفترة من)4(جدول 

  العنصر

القطر
المهندسونالجراراتالسمادالحیوانالعملاألرض

أجمالي 

المرونة

0.0640.6600.1811.043-0.245-0.650-1.510مصر

0.4500.3230.5450.7130.856-0.835-1.960سوریا

0.6580.2180.9410.671.967-0.531-1.960لیبیا

0.2410.1380.4522.111-2.014-0.1453.632السودان

2.0040.0310.0830.0171.133-0.3252.681العراق

0.5640.0600.3840.5100.2831.548-0.875األردن

0.2301.143-1.056-0.6200.233-0.0912.752تونس

0.1521.091-0.9401.132-0.2560.827-0.480الجزائر

0.1421.816-0.0920.5120.4380.1120.804المغرب

  ةالزراعیلإلحصاءاتمن الكتاب السنوي متفرقةأعداداحتسبت من قبل الباحث باالعتماد على البیانات التي جمعت من 

  نطالكمیه ألف 

  ملیون دوالر أمریكيالقیمة

  

أسـالیب حدیثـة فـي اإلنتـاج الزراعـي وتوجیـه إتبـاعوعلى ضوء ذلك فان األقطـار العربیـة بحاجـة ماسـة إلـى 

العدید من االستثمارات في زیادة الرقعة األرضیة والتوسع في استخدام المكننة الزراعیة واالستفادة مـن نتـائج البحـوث 

عوقـــات التــي تجابــه القطــاع الزراعــي وعلـــى ضــوء الحلــول التــي یراهــا الباحـــث الزراعیــة بغیــة تجــاوز المشــكالت والم

  -:مناسبة لكل منها وهي 

تعـــاني معظـــم المســـاحات فـــي األراضـــي الدیمیـــة مـــن خطـــر التعریـــة وفقـــدان عناصـــر المعـــادن ســـیما وان اغلـــب -1

مــر الــذي یحــتم األراضــي الصــالحة للزراعــة فــي الــوطن العربــي تعتمــد علــى میــاه األمطــار غیــر المضــمونة األ

  .ضرورة التوسع في المساحات المرویة 

ارتفـاع نسـبة الملوحـة بدرجــة تـؤدي إلـى انخفـاض اإلنتاجیــة فـي بعـض الـدول العربیــة وعلـى وجـه التحدیـد ســوریا -2

.والعراق األمر الذي یستلزم االعتناء بأسالیب الري والصرف 

تقــاوي واســتنباط الســالالت المالئمــة ذات الصــفات تــدني اإلنتاجیــة الزراعیــة بســبب نــدرة اســتخدام األصــناف وال-3

فضال عن محدودیة استخدام مستلزمات اإلنتاج الحدیثة األمر الذي یولي 0العالیة اإلنتاجیة والمقاومة لالمراض

.لموارد المالیة للبحوث الزراعیةاالهتمام بتوجیه قدر كبیر من ا

ى من االستثمار في القطاعات األخرى وهـذا مـا شـجع بات واضحا إن معدل االستثمار في القطاع الزراعي أدن-4

ســلبا علـــى فــانعكس ذلـــك الزراعیـــةالهجــرة مـــن الریــف إلـــى المدینــة ممـــا أدى إلــى ارتفـــاع أجــور القـــوى العاملــة

.اإلنتاج تكالیف 

ن فالـدول النفطیـة قـد تـدعم الزراعـة لكـ.انحیاز السیاسة السعریة في اغلـب الـدول العربیـة لغیـر صـالح الزراعـة-5

ممـــا یحصـــل علیـــه جـــراء أفضـــلاالســـتثمار فـــي القطاعـــات األخـــرى اكبـــر بحیـــث أصـــبحت الـــدخول المتاحـــة 

.االستثمار في القطاع الزراعي األمر الذي أوجد نوع من التباین وعدم توازن في الدخول بین الریف والمدینة 
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یـف حـد مـن عملیـة اإلنتـاج وتنمیـة ذلـك عدم توفر البنیة األساسـیة والمرافـق االجتماعیـة وتـدني الخـدمات فـي الر -6

وألجل تفادي تلك المعوقـات فـان التعـاون العربـي یمكـن أن یسـلك خطـوات .تحتاج إلى الكثیر من االستثمارات

هامـــة مـــن اجـــل تنمیـــة المـــوارد المتاحـــة مـــن خـــالل إقامـــة ركـــائز اقتصـــادیة متینـــة مبنیـــة علـــى توجیـــه المـــوارد 

  .لمثتثمارا ااالقتصادیة العربیة واستثمارها اس

  لتوصیاتا

یوصـي الباحـث بتـوفیر المنـاخ المناسـب لالسـتثمار العربــي مـن خـالل هیئـة عربیـة للتنمیـة الزراعیـة تخــتص 

  :باالستثمار الزراعي وفقا لما یلي

ـــــة العربیـــــة لعـــــالج التخلـــــف االقتصـــــادي وضـــــعف الهیاكـــــل : أوال تـــــوفیر متطلبـــــات التنمیـــــة االقتصـــــادیة واالجتماعی

  .الداخلیةاالقتصادیة 

  .ة والوقوف على مستوى األداء فیهام بتقییم عام وشامل للمشروعات الزراعیة العربیة المشتركاالقی: ثانیا

لمالیـة العربیـة زیادة فاعلیة المؤسسات القطریة المعنیة باالستثمار الزراعي وهذا یعني السعي لجلب الفـوائض ا:ثالثا

  .الستثمارها عربیا

  :حتیاجات المشتركة لتقلیل االعتماد على الدول األخرى من خالل توفیر اال: رابعا

  :تحسین المناخ االستثماري في األقطار العربیة من حیث.1

  .المشاریع االستثماریة المدروسة وتوفیر قاعدة من البیانات االقتصادیة والزراعیة-أ

اء تســهیل ســرعة إنهــلا یتعلــق باالســتثماراتتقلــیص اإلجــراءات الروتینیــة والبیروقراطیــة وتحقیــق الشــفافیة فیمــ-ب

.اإلجراءات وتشجیع المستثمرین

  .حریة انتقال رؤوس األموال وعوائدها-ـج

  .التنسیق المالي لمنع االزدواج الضریبي -د

هــدف إلــى تطــویر المهــارات تویلــة األجــل التــي تــوفیر عــدد كــافي مــن رؤوس األمــوال لالســتثمارات العربیــة ط-ـهــ

  .الذاتیةوالقدرات 

رطـة لالسـتثمار الزراعـي فـي كـل مـن األقطـار العربیـة تقـوم بتوضـیح المشـروعات الزراعیـة وتحدیـد اوضع خ-و

.المجاالت التي یمكن االستثمار فیها وتحدید مواقعها

ویــل العربیــة فــي مجــال تقــدیم القــروض والمســاعدات الفنیــة علــى إن تتنــوع تلــك مزیــادة دور وفاعلیــة مؤسســات الت.2

  .اعدات المس

  :الخاصة بالتكامل الزراعي ومنهااآللیاتتطویر.3

  .العربي والبنك اإلسالمي للتنمیةزیادة فاعلیة صندوق النقد -أ

.اـشانها زیادة االستثمارات وجذبهالتوسع في إنشاء مناطق التجارة الحرة بین األقطار العربیة والتي من -ب

الكیماویـة               اتحاد منتجي األسماك واتحـاد منتجـي األسـمدة زیادة فاعلیة االتحادات النوعیة مثل -ـج

  .التجاریة الزراعیة والصناعیةفر لغواتحاد ا

  .لعربیة في مجاالت البیئة والمیاهالتنسیق بین الدول ا-د
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