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  الخالصة

ةالمنصـرمةخـالل الفتـر ةمیـوالعالةالعربیةالتي شهدتها الساحةواالجتماعیةالسیاسیو ةاالقتصادیلألوضاعأنك

فـي مجـال تطـویر القطـاع ةالمشـتركةكماش الجهود العربیأنو ة العربیالزراعیةةحصار الموارد االقتصادیأنالبالغ في أثرها

فـــي القطـــاع األداءخفـــاض معـــدالت أنفـــي األثـــراكبـــر ةالقطریـــةب قصـــور السیاســـات الزراعیـــأنـــجإلـــىالزراعـــي العربـــي 

  .الزراعي العربي

علــى الــرغم مــن تــوفر اإلجمــاليمــن النــاتج المحلــي % 9الزراعــي العربــي یمثــل النــاتج أنالبحــث أوضــحد فقــ

تاج الحبوب أنحیث شهد .ظل متأخرااإلنتاجأنإالةلسمكیواةیانالحیو ةوالمیاه والثرو باألرضةالمتمثلةالموارد الطبیعی

اإلنتـاجمـن % 1.8مـنأكثرتاج الوطن العربي منها أنیتعدى لمةیانالحیو وه وكذلك المنتوجات مفي معدالت نانخفاض

قیاسـًا العربـيالـوطنةجیـتاإنخفـاضاني یعكـس ذالـاألمـرالعـالمي تـاجناإلمن % 1.9دو حدبمن الحلیب ةتاجأنالعالمي و 

  .العالمي تاجنباإل

فـي سـوریاأقصـاهبلـغ ةالعربیـاألقطاربین انصیب الفرد من الناتج الزراعي یتباین تباینًا كبیر أنالبحث أوضح

  .ةوالسعودییلیه العراق 1985دوالر سنویا عام )403(

ةالقطریـةحدد البحث المعوقات التي تجابه العمـل العربـي المشـترك فـي القطـاع الزراعـي مـن خـالل تغلـب النظـر 

رف عـوالتةالعربیـةالزراعیـةلتنمیـاةوقـد حـاول الباحـث وضـع مقتـرح لسـتراتیجی.األفـقواسـعة ةالقومیةعلى النظر ةالضیق

ات التي یرى الباحث صیبعض التو إلىبالنتیجةخلص لی.المتوسطأوعلى المدى الطویل سواءً على مستلزمات تنفیذها 

  .ة العربیةاألملمواجهة التحدیات التي تمر بها ةها ضروریأن
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Abstract
The last period, witnessed a great impact in minimizing the Arab agricultural 

economic resources due to the political, economical and social circumstances. It also affects 
the Arab efforts in the field of improving the agricultural section besides the limits of the 
agricultural polices that left. greater parts of impact as the law standards of performance in 
the Arab agricultural section.



The paper shows that the Arab agricultural outcome is 9% from the local outcome. 
This comes inspite of the natural resources like lands, water, animals, fish as well. 
Unfortunately, the production is still late, e. g. seeds production does not exceed more than 
1.8% in the Arab homeland as it is compared with the international production; and 1.9%
for milk. This matter reflects how much the Arab production is less than the International 
and outcome.

The paper also shows the personal share that gets its high point in Syria 403 per 
year in 1985 and then in Iraq and Saudia Arab.

The paper makes limits for the obstacles that face the Arab cooperation work in the 
agricultural section; this comes out due to the emphasis upon the short regional point of 
view and not upon the international one.

The researcher tries to make a suggestion for the strategy of the Arab agricultural 
improvement besides its necessities to be implemented whether for long or medium scales. 
This comes with a result of certain recome that the researcher believes. It is necessary to 
face the challenges that the Arab nation undergoes.

  

  ةالمقدم

خلقـــت اخـــتالالت ةجدیـــدةواجتماعیـــةوسیاســـیةتحـــدیات اقتصـــادیالثمانینیـــاتواجـــه الـــوطن العربـــي منـــذ مطلـــع 

علـى ةالضـیقةوعـززت االتجاهـات القطریـةئـوالتجز ةبـالتخلف والتبعیـةالمتمثلـةالتحـدیات التقلیدیـآثـارعمقـت مـن ةهیكلی

وفــي األقطــاربــین هــذه الفجــوةالــذي وســع األمــر. ةالمتبادلــةالعربیــةحســاب التوجــه القــومي وفككــت العالقــات االقتصــادی

  .داخلها 

الیـوم ال تتناسـب ٕالـىو 1980العمل االقتصادي العربي المشترك منذ عـام انمیدالتي تحققت في جازاتناالأن

مــن هنــا جــاء موضــوع البحــث لیحــدد مقومــات القطــاع الزراعــي .قطریــا وقومیــا ةات المتاحــأنــواالمكةلجهــود المبذولــمــع ا

ةوبالتـالي وضـع سـتراتیجیةباألمـةموقـف عربـي موحـد لمواجهـة التحـدیات المحدقـإلـىسماته بغیة الوصـول زاوٕابر العربي 

  .ة الزراعیةموحده للتنمیةعربی

  :هدف البحث

ةالزراعیـــةتحدیــد مقومــات القطــاع الزراعـــي العربــي وتطــویر وصــیاغة نظریــة عربیــه للتنمیــإلــىبحــث یهــدف ال

  .لمواجهة التحدیات التي تعتري القطاع الزراعي العربي 

  :البحث أهمیة

فــي للتكامــل الزراعــي العربــي بمــا یضــمن مواجهــة التحــدیاتةصــیاغة ســتراتیجیإعــادةالبحــث فــي أهمیــةتكمــن 

  :الغذائي العربي من اجل األمنإطار

  .ةاألمبشكل مشترك لتعزیز قدرات ةالعربیةالزراعیاتاناإلمكبمعنى حشد ةأإلستراتیجیالتجسید الواقعي لمفهوم - 1

.ةجدیدةزراعیةتنموییةإشكالوتطویر ةالزراعیةاالقتصادیاألوضاعمنع تدهور - 2

.ة الضیق  ةالقطریةیم االتجاهات التنمویحجت- 3

.في المجال الدولي ةاالقتصادیةلى مبدأ االعتماد الجماعي على الذات لزیادة القدر التأكید ع- 4

  

  سمات القطاع الزراعي العربي



1411األراضــي المســتغلة إلغــراض الزراعــة حیــث تبلــغ مســاحته بحــدودبضــآلةیتســم القطــاع الزراعــي العربــي 

أنغیـــر % 9المخصصـــة منهـــا للزراعـــة بحـــدود مـــن مســـاحة الیابســـة وتبلـــغ المســـاحة% 10ملیـــون هكتـــاراي مـــا نســـبته 

وهـذا یؤشــر عـدم اسـتغالل الرقعــة .)1(مـن المسـاحة القابلــة للزراعـة % 32تقـدر بنحــو 1985منهـا فعــال عـام المزروعـة

وبالـذات لمحاصـیل الحبـوب ةالزراعیـةتاجیـناإلخفـاضانبیتسـم المزروع منها فعالأناستغالال امثل كما ةالعربیةالزراعی

النبـاتي فحسـب تـاجناإلتلك المحاصیل وهذا التخلف ال یقتصر على تاجنإلمعدالت النمو خفاضانإلىأدىالذي مراأل

بحــدود 1985فــي الــوطن العربــي عــام اتانــالحیو ففــي الوقــت الــذي بلغــت عــدد .يانالحیــو تــاجناإلإلــىمــا یتعــدى ذلــك أن

تــاج الــوطن العربــي مــن اللحــوم ال یتعــدى أنأنإال.واإلبــلوالمــاعز والجــاموس والبقــر األغنــاممــن رأسملیــون 332.5

الـذي األمـرتـاج الحلیـب فـي العـالم أنمـن % 1.9مـن الحلیـب بحـدود هتاجـأنالعالمي وفي ذات الوقـت تاجناإلمن % 1.8

فــي ةوخاصــةوبیئیــوراثیــةعوامــل بالعــالمي بســبتــاجنباإلفــي الــوطن العربــي مقارنــه اتانــالحیو تاجیــةإنخفــاضانیعكــس 

فـــي الـــوطن العربـــي والبـــالغ ةوكـــذلك عـــدم اســـتغالل المراعـــي الطبیعیـــ. )1(ةیـــانالحیو ةوالصـــحانالحیـــو مجـــاالت تغذیـــة 

  .ةواألوبئملیون هكتار استغالال علمیا امثل فضال عن تفشي األمراض 198مساحتها بحدود 

یـة فهـي تـنخفض فـي جیبـوتي والكویـت فیما بینها من حیث نصیب الفرد مـن الرقعـة الزراعةتتفاوت الدول العربی

عند مقارنتهـا ةالزراعیةتاجیناإلخفاضانبوهذا مصحوب انالسودهكتار في % 3.6إلىلتصل % 0.01إلىوالصومال 

ــاألقطــارمجمــوع تاجیــةإنالعــالمي وحتــى عنــد مقارنتهــا بمتوســط تــاجناإلبمتوســط  فــي ةتبلــغ كمیــة المــوارد المائیــ. ةالعربی

ملیــار متــر مكعــب بســبب 175منهــا فعــال ال یتجــاوز المســتثمرةملیــار متــر مكعــب فــي الســن332الي الــوطن العربــي حــو 

مـن % 78بحـدود ةالمطریـةالعربیـةالزراعیـةحیـث تشـكل الرقعـةالمطریـ  األراضـيالزراعـي العربـي علـى تـاجناإلاعتماد 

األمـرةمـن مجمـل تلـك المخصصـة للزراعـ% 22ةالمرویـةالزراعیـةفـي حـین تشـكل الرقعـالعربیة ةالزراعیةمجمل الرقع

والــوطن العربــي . األمطــاروهطــول ةالزراعــي العربــي غیــر مضــمون بســبب تــأثره بــالظروف المناخیــتــاجناإلالــذي یجعــل 

) 2(ملیون طن سنویا2.20العربي من األسماك بحدود تاجناإلكم ویقدر ألف22.7بحدود أطوالهایمتلك شواطئ تقدر 

.  

اإلجمــاليمـن النـاتج المحلـي % 9النــاتج الزراعـي العربـي یمثـل مـا یقــارب أن) 1(التـالي رقـم یوضـح الجـدول

فیمـا بینهـا تبعـا ةوتتباین مساهمة الدول العربی19830عام % 7.2بحدود ةالنسبتانكحیث ةللدول العربی1985لعام 

فــي % 25یــا وحــوالي ناتیفــي مور % 30بالصــومال و% 49العتمــاد اقتصــادها علــى القطــاع الزراعــي فقــد بلغــت حــوالي 

% 3وواإلمــــاراتفــــي البحــــرین % 1.2وانوعمــــالكویــــت وقطــــر % 6لكــــل مــــن مصــــر وســــوریا و% 20ونحــــو انالســــود

  .واألردنةالسعودی

  

  

  

  

  

  

  1985الزراعي ومتوسط نصیب الفرد في الوطن العربيالناتج المحلي والناتج)1(جدول 

متوسط نصیب الفرد من متوسط نصیب الفرد من يالزراعمساهمة القطاعالناتج الزراعي بسعر اإلجماليالناتج المحلي ةالدول



الناتج الزراعي$)دوالر(الناتج $)ملیون(ةالتكلف$)ملیون(التكلفةبسعر 

35482598.31317110األردن

20695413920.02017403سوریا

43853516011.02814325العراق

17021508.863856لبنان

380171933.9739121الیمن

282493531.221288266اإلمارات

5144561.112875140البحرین

9961830913.18631268السعودیة

96793893.04839145عمان

5443661.217281211قطر

209781330.61235978الكویت

7566117415.01042162تونس

44761458910.22061211الجزائر

3273886102.69081239لیبیا

517671043620.01067215مصر

11117192317.050487المغرب

625487.71716132جیبوتي

4190104825.019449السودان

63431349.09748الصومال

59617630.031694نیااتیمور 

  396704349198.82051181

  

ةالعربیــاألقطــارمتوســط نصــیب الفــرد مــن النــاتج الزراعــي یتبــاین تباینــا كبیــرا بــین أنویتضــح مــن هــذا الجــدول 

  .ة العراق والسعودییلیه1985ا عام دوالر سنوی403في سوریا أقصاهحیث بلغ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةالمشتركةالعربیةالمشاریع الزراعی



ةوالبشریةالمادیاتاناإلمكتتباین فیما بینها تباینا صارخا في ةالعربیاألقطارأن) 1(من الجدول رقم یتضح 

شـــاءإنبلشـــروع لةوهـــذا یتـــیح الفرصـــةالزراعیـــةتاجیـــناإلفهنـــاك تنوعـــا فـــي مجـــاالت تخصصـــها فـــي النشـــاطات ةوالطبیعیـــ

ةالضـروریةتاجیـناإلفیهـا جـزء مـن المسـتلزمات یوجـدالتـي ةالعربیـاألقطـارمشاریع زراعیه مشتركه یشـترك فیهـا عـدد مـن 

تعتبــر المشــروعات األســاسوعلــى هــذا .األخــرىاألجــزاءیتــوفر فــي اآلخــرجــزء منهــا فــي بعضــها والــبعض التــي یتــوفر

الـذي یزیـد معـدالت االسـتثمار األمـرزیادة التعاون والتنسـیق االقتصـادي العربـي مجاالتأهمواحده من ةالعربیة المشترك

التـي ةه ینبغـي معالجـة التشـریعات العربیـأنـالریـادي فالعربیة ولكـي تـؤدي تلـك المشـروعات الـدورةالزراعیةلتحقیق التنمی

ــةتواجههــا مــع ضــرورة تغلیــب المصــلح ــةالقومی ةالســمكیةلتنمیــة الثــرو ةالعربیــةشــركوتعتبــر الاألفــقضــیقة ةعلــى القطری

الوضـع أنوبمـا . فـي الـوطن العربـي ةللتنمیة واالستثمار الزراعي من ابرز المشـروعات العربیـة المشـتركةالعربیةوالشرك

ةریـالجهـود القطدةانومسـلـذا البـد مـن تعزیـز التعـاون ةالزراعیةالزراعي العربي یتسم بالتوزیع غیر المتكافئ لموارد التنمی

  ) :3(الغذائي العربي من خاللاألمنفي مجاالت التنمیة الزراعیة من اجل تحقیق 

  .زیادة حجم التبادل الغذائي - 1

.اإلنتاجلزیادة ةاألساسیتوفیر الشروط - 2

.خزن غذائي عربي مشتركإیجاد- 3

.لالستیراد الغذائي العربي المشترك ةلیآإیجاد- 4

ونوعـا وتـوفیر المـوارد كمـاتـاجناإلالمنـتج الزراعـي علـى زیـادة تحفیـزمجـال فعاله فيةعربیةسیاسات زراعیتهاجان- 5

  .ةمعتدلبأسعارللمستهلكین ةالغذائی

  .بأسرةللمجتمع العربي ةالذاتیةالتكنولوجیاتاناإلمكتنمیه - 6

  

  ةالعربیةالزراعیةستراتیجیة التنمی

  :ة فقد یتضح لنا الحقائق التالیللوطن العربي ةالزراعیةاالقتصادیاألوضاعمن خالل تحلیل 

تجـاوز و ةعن سـد الفجـو ةالعربیالزراعیةةأالقتصادیاعتمدت في استثمار الموارد التيةالعربیةالزراعیةعجز التنمی- 1

  .الواقع المتدني للقطاع الزراعي 

بسـبب قصـور مواردهـا ةبصـوره منفـردةعلى تحقیق االكتفـاء الـذاتي مـن المـواد الغذائیـةغیر قادر ةالعربیاألقطارأن- 2

  .)4(عن تحقیق ذلكةالذاتی

األقطـاربمعزل عـن ةال ینفرد بنفسه في تخطیط تنمیته الزراعیأنمن مصلحة كل قطر عربي أصبحعلیه فقد 

ةیتجــاوز الحــدود القطریــأوســعحیــز إلــىیتجــه المخطــط العربــي أنتــدعو ةالضــرور أنوفــي ذات الوقــت فــاألخــرىةالعربیــ

إلـىالوطن العربي أقطارحیث ستتعرض .)5(ةوالمستقبلیةالحالیةالظروف العالمیهأفرزتوهذا ما ةطویلوعبر مدیات 

ةالزراعیـةللتنمیـةسـتراتیجیةأیـأنلـذلك فـاآلخـرینلتخطیط مستقبلها بیدها وبمعزل عن ةضغوط بالغه تملي علیها المبادر 

علـى المـدى المتوسـط وذلـك مـن اجـل اسـتثمار واألخـرى الطویـل تنبثق من تصـورین احـدهما علـى المـدأنینبغي ةالعربی

  .األمدطویلة ةالزراعیةالتنمیةالوقت وتهیئة المستلزمات والمناخ المالئم لتحقیق ستراتیجی

  

  االستنتاجات والتوصیات



ــكل واضــــح ومحـــدد مــــن خــــالل التركیـــز علــــى وضـــع ةالعربیــــةالزراعیــــةالسیاســـأهــــدافتحدیـــد - 1 ةتاجیــــإنأهــــدافبشـ

  .ةاألساسیللمحاصیل 

.هأقطار كل الوطن العربي وال تستثني أي من ةالزراعیةاالقتصادیةتشمل التنمیأنینبغي - 2

  .اقتصادیة أسسینبغي قیام مشاریع التنمیة الزراعیة العربیة التي تتضمنها الستراتیجیة القومیة على - 3

.على التمویل المشتركةالزراعیةیة التنمیسضرورة اعتماد سیا- 4

.عن العالم ةالمستقلةلها مقوماتها السعریةسوق عربیه للمنتجات الزراعیإیجادالسعي من اجل - 5

.واحد أنوالعمودي في األفقيعلى مبدأ التوسع ةالزراعیةاعتماد سیاسة التنمی- 6

دي وضعف الهیاكل لعالج التخلف االقتصاةوالقومیةالقطریةالعربیةواالجتماعیةاالقتصادیةتوفیر متطلبات التنمی- 7

.ةالداخلیة االقتصادی

.األخرىلتقلیل االعتماد على الدول ةتوفیر االحتیاجات المشترك- 8
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