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 بالوطن العربى الغذائية الفجوة
 
 لفت عمى مموكأ -مصطفى محمد السعدنى

 .اإلسكندرية معةجا –بدمنيور قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية بكمية الزراعة        
 

 تمهيد:

داد السكان وما تأتى أىمية موضوع الغذاء فى الوطن العربى كنتيجة لمتزايد المستمر فى أع
والتى يتم محاولة سدىا عن  الغذائية الفجوةنتاج الغذاء بنفس المعدل لمحد من ايتطمبو من زيادة 

 ميزان التجارى.وما يستتبع ذلك من عجز فى ال الغذائيةطريق الواردات من السمع 
ياارات ماان أىميااا كمااا تعكااس فجااوة العاارض ماان الغااذاء فااى ا قاااليم العربيااة مجموعااة ماان المتغ   
ومادى  االقتصااديةوالمستوى التقناى الساائد فضان عان نماط السياساات  المتاحة ةالموردي مكاناتاإل
من الغذائى العرباى تحقيق ا  تمكاناال الرئيسيةأىم المؤشرات  اعميتيا.ويعد حجم ىذه الفجوة أحدف

العرباى الاذى يعتبار ضارورة لتحقياق ا مان العرباى لمواجيااة  االقتصااديمان الانل تحقياق التكامال 
 العالميااةفااى ا سااعار  التغيااراتذات التااأرير الساامبى عمااى ىااذا ا ماان ماان جااراء  العالميااةالمتغياارات 

 (   7)العالمى من الغذاء اإلنتاجأو التقمبات التى يشيدىا  )الحبوب( الرئيسية الغذائيةلمسمع 

لمااا ليااا ماان العربى،وتعتباار قضااية ا ماان الغااذائى العربااى ماان أىاام القضااايا التااى تواجااو الااوطن 
ومااا يااارتبط بياااا ماان قااارارات تنموياااة،والتى  ،االقتصااااديةو  السياسااايةتااأريرات مباشاااره عماااى ا وضاااع 

االعتمااد الكبيار لماوطن  تتزايد مع تصااعد أزماة الغاذاء عماى المساتويات العالمية،الاصاة فاى ضاوء
لكبيرة.ا ماار الااذى يسااتمزم ضاارورة العربااى عمااى واردات الغااذاء فااى سااوق عالميااو تتساام بالتقمبااات ا

 إلحاداثيتطمب تعبئة الجياود العربياة  الراىنة، بماوالمتغيرات العالمية  تتنءمسياسات جديدة  تباعا
 الغذائى العربى. ا من التعدينت المطموبة فى السياسات الزراعية العربية لتحقيق

أصاااب   بااال ،سياسااىالااذاتى كمضااامون  االكتفااااءولاام يعاااد مفيااوم ا مااان الغااذائى مجااارد تحقيااق 
لكاال أفااراد المجتمااع دون تمييااز ماان حيااث  الصااحية الغذائيااةالكفايااة  إلااىمضاامونا اجتماعيااا ييااد  
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لمفارد معياارا  غذائياةاليعتبر مدى تحقيق االستينك الغذائى لمكفاية  ، كماالمنطقةمستوى الدالل أو 
البشاارية تعناااى تاااوفير مسااتوى دالااال ومسااتوى صاااحى وتعميماااى  باعتبااار أن التنمياااة لتحقيااق التنمياااة

مناساااب لمفااارد ىاااو أحاااد مقوماااات تحقياااق المساااتوى  ىغاااذائتاااوفير مساااتوى  أنمنئااام لمفااارد،وال شاااك 
لااذا  ،متواصاامة لرىا الياد  النيااائى لمتنميااة االصاحى الااذى تسااتيدفو التنميااة البشارية والتااى ىااى باادو 

 اإلقميمياةفقد أصب  لزاما عمى الدول العربية أن تواجاو تحاديات ا مان الغاذائى فاى ظال المتغيارات 
 (1)والدولية المتسارعة.

 البحث: ةمشكم
البحريااة ليااذه الدراسااة فااى عاادم قاادرة الاادول العربيااة عمااى تااوفير غااذاء سااكانيا  المشااكمةتتمراال 

مااة زيااادة حجام وقي إلاىالزراعياة فااى أقطارىاا ا ماار الاذى أدى  باالرغم مان تااوافر العدياد ماان الماوارد
جام الفجاوة الغذائياة وبصافة الاصاة قطار الاوطن العرباى نتيجاة تزاياد حاالواردات الزراعية الغذائية ب

فجاوة الزيااوت النباتياة وا لبااان وىاى المنتجااات  إلااى باإلضاافة الحبااوب والتاى ماان أىمياا القماا ، مان
الاادول العربيااة  اعتمااادممااا ترتااب عميااو زيااادة درجااة  ،وب المنطقااة العربيااةا ساسااية فااى الغااذاء لشااع

مكانية توفير الحاد ا دناى اكما ترتب عمى تمك الفجوة عدم  عمى العالم الالارجى فى توفير الغذاء.
طن العرباى يعاانون مان من االحتياجات الغذائية لمفرد العربى،الاصة وأن أكرار مان رماث ساكان الاو 

أكراار ماان  احتياجاااتالعربااى ماان المااواد الغذائيااة ال يكفااى  اإلنتاااجأن  إلااى إلضااافةبا ،سااوء التغذيااة
 (12).االستيرادعن طريق  االحتياجاترمرى المنطقة العربية ،حيث يتم تعويض ىذه 

وتزداد حدة تمك المشكمة فى ضاوء ماا يشايده العاالم فاى الوقات الاراىن مان العدياد مان الظاواىر 
التغيارات المناالياة  أىمياالتأرير عمى ا من الغذائى لمشعوب والتى من الطبيعية واالقتصادية ذات ا

 إلى باإلضافة والتى كان من نتائجيا التأرير عمى حجم المعروض العالمى من المنتجات الزراعية،
توجااو الاادول المتقدماة لمصااادر الطاقااة البديمااة  مانماا ترتااب عمااى االرتفااع المسااتمر  سااعار الاانفط 

صيل الزراعية ا ساساية مرال القما  والاذرة وقصاب الساكر وفاول الصاويا ا مار المصنعة من المحا
 الذى ترتب عميو تناقص المعروض من الغذاء من تمك المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء.
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 هدف البحث:

وتحمياااال بعااااض  ، اسااااتيد  البحااااث التعاااار  عمااااى الموقاااا  الغااااذائى الااااراىن بااااالوطن العربااااى   
نليا التعر  عمى مدى تحقيق ا من الغذائى من عدمو بمالتم  دول المؤشرات التى يمكن من ال

التقدير القياسى لفجوة العرض من الغذاء لمتعر  عمى أىم المتغيرات  إلى باإلضافةالوطن العربى،
وكذلك التعر  عمى بعض السياسات التى يمكن من النلياا تقميال  ذات التأرير عمى تمك الفجوة ،

 حقيق ا من الغذائى بالوطن العربى.حجم الفجوة الغذائية وت

 األسموب البحثى ومصادر البيانات:
لمالتماا  المتغياارات االقتصااادية  الوصاافى االقتصاااديأسااموب التحمياال  إلااىاسااتندت الدراسااة      

القياسااى ماان الاانل أسااموب االنحاادار  االقتصاااديالتااى تضاامنتيا الدراسااة بجانااب أسااموب التحمياال 
اقتصار  العرباى، والاذىفاى قيااس فجاوة العارض مان الغاذاء باالوطن  إلياوالمتعدد الذى تم االساتناد 

 .اإلحصائيةعرض نتائجو عمى أفضل الدوال المقدرة من الوجية 
مجموعاة  إلاىالدراساة وىاى بصادد التعار  عماى مؤشارات ا مان الغاذائى العرباى  اساتندتكماا      

ج المحماى وفاى ساد الفجاوة فاى النااتالزراعاى ونساب مسااىمتو  اإلنتاجمن المؤشرات المتعمقة بتطور 
وكذلك مؤشر التبعية الغذائية والذى يعكس مادى االعتمااد عماى الغيار فاى الحصاول عماى  ،الغذائية
 ، باإلضاافةالغذائياةتيا عان الاواردات اوكذلك مدى تغطية الصاادرات بالادول العربياة لمادفوع الغذاء،

لناوعى الساتينك الفارد العرباى مان مجااميع مؤشر النمط الغذائى الذى يعكس التحميل الكمى وا إلى
 السمع الغذائية.

البيانااات الرانويااة التااى أمكاان الحصااول عمييااا ماان دوريااات وتقااارير  إلااىوقااد اسااتندت الدراسااة     
وبياناااات منظماااة ا غذياااة  االلكترونياااة،المنظماااة العربياااة لمتنمياااة الزراعياااة ومواقعياااا عماااى الشااابكة 

 الدراسة.الدراسات العممية المتالصصة ذات الصمة بموضوع  مالتم  إلى ، باإلضافةوالزراعة
 الموقف الغذائى الراهن بالوطن العربى:

ىنااك بعاض  العرباى أنواستينك السمع الغذائياة فاى الاوطن  إلنتاجيتض  من الوضع الراىن     
ضاار طن العربااى كالالحااد كبياار لمتطمبااات سااكان الااو  إلااىالعربااى منيااا  اإلنتاااجالساامع الغذائيااة يفااى 
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الزراعاى العربااى منيااا ال  اإلنتاااجزال نااك الكرياار مان الساامع الغذائيااة مااأن ى إالماك،والفاكياة وا ساا
ا مااان الاااارج يساااتطيع الوفااااء باالحتياجاااات المطموباااة لمساااكان منياااا وياااتم اساااتيراد كمياااات كبيااارة منيااا

، شااعيروفااى مقدمااة ىااذه الساامع الحبااوب وبصاافة الاصااة القماا  والااذرة الشااامية وال .الااوطن العربااى
 السكر والزيوت النباتية والمحوم الحمراء. إلى باإلضافة

، مصار، أن كال مان الجزائار 2008وقد تبين من تحميل ىيكل الواردات الغذائية العربية عاام     
تياا منااو نحااو اتعتبار ماان أكبار الاادول العربياة اسااتيرادا لمقما  حيااث تمرال كميااة وارد المغارب، الاايمن

جمااااالى كميااااة الااااواردات إلكاااال منيااااا عمااااى التااااوالى ماااان  %..7، %..12، %..20، 2116%
 ن.طمميون 291366العربية منو والبالغة نحو 

كبر الادول العربياة أب والمممكة العربية السعودية من بينما تعتبر كل من مصر والجزائر والمغر    
 %13 ،%13.5 ،%15.2 ،%31.5استيرادا لمذرة الشامية حيث تمرل كمية وارداتيا مناو نحاو 

مميااون  141077جمااالى كميااة الااواردات العربيااة منااو والبالغااة نحااو إلكاال منيااا عمااى التااوالى ماان 
 (4).طن
والعاااراق مااان أكبااار الااادول العربياااة  اإلماااارات بينماااا تعتبااار كااال مااان المممكاااة العربياااة الساااعودية و   

 لكال منياا عماى %1019 ،%18.4 ،%24.3استيرادا لألرز حيث تمرل كمية وارداتيا منو نحو 
 مميون طن. 31988نحو  ةلبالغاجمالى كمية الواردات العربية منو و إالتوالى من 

بينما تعتبر كل من المممكة العربية السعودية وساوريا مان أكبار الادول العربياة اساتيرادا لمشاعير     
جماالى كمياة إلكال منياا عماى التاوالى مان  %1019 ،%64.6حيث تمرل كمية وارداتيا منو نحو 

 مميون طن. 101984لعربية منو والبالغة نحو الواردات ا
بينماااا تعتبااار كااال مااان الجزائااار ومصااار والمغااارب وتاااونس مااان أكبااار الااادول العربياااة اساااتيرادا        

لكال  %..9 ،%13.9 ،%14.1 ،%16.5لمزيوت النباتية حيث تمرل كمية وارداتيا منياا نحاو 
 (4)مميون طن. 31921لغة نحو جمالى كمية الواردات العربية والباإمنيا عمى التوالى من 

أن قيمة الفجوة الغذائية من مجموعات السمع الغذائية الرئيسية عمى  (1كما يتض  من جدول )   
 مميااار دوالر.21.02( تقاادر بنحااو 2008-2006) الفتاارةمسااتوى الااوطن العربااى الاانل متوسااط 
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فجاوة القما   مرال قيماةمن قيمة تمك الفجاوة ،وت %53112وتمرل قيمة فجوة الحبوب والدقيق بنحو 
النسبية فجوة ا لبان  ا ىميةيمييا من حيث  الغذائية،جمالى قيمة الفجوة إمن 25166ودقيقو نحو 

والاااااااذرة الشاااااااامية بنسااااااابة ،  %13172والساااااااكر المكااااااارر بنسااااااابة  %،17184ومنتجاتياااااااا بنسااااااابة 
 اإلشاارةجادر كماا تمتبايناة. السامع بنساب  باقىرم  ،%10102والزيوت النباتية بنسبة  ،10.03%

أن كل من الالضر وا سماك عمى مستوى الوطن العربى قد حققت االكتفاء الاذاتى ماع وجاود  إلى
 قيمة الفجوة عمى التوالى.من  %6177 ، %6142فوائض تصديرية بمغت نسبتيا نحو 

هي هدوىعاخ السلع الغذائيح الزئيسيح فً الىطي  الغذائيح( كويح وليوح الفدىج 1خذول )

 (2008-2006)ل الفرزج خال العزتً

 األهمية النسبية% بالمميون دوالر قيمة الفجوة باأللف طن كمية الفجوة المجموعة السمعية 
 37..5 1..55.71 5..59.55 الحبوب والدقيق
 ...95 1..9..5 95...955 القمح و الدقيق

 .57.7 9.51.51 59...5.9 الذرة الشامية
 .1.5 .5577.1 7....95 األرز
 3.35 ..53.7 57555.59 يرالشع

 5.33 5.9.. .335.7 البقوليات 
 (7.17) (...5.1) (...551) البطاطس

 (9...) (.5.57.7) (9.55.51) الخضر
 5..9 ..... 9517.79 الفاكهة

 19..5 ....933 1753.51 السكر المكرر
 57.79 ...957 .9.7.5. الزيوت النباتية والشحوم

 1.17 5.53.3 .....1 المحوم الحمراء
 5.33 59.5.9 .5..5. المحوم البيضاء

 .51.3 157.91. 59....57 ومنتجاتها األلبان
 (11..) (1..5.99) (...551) األسماك

 577 76.61.82 ااااااااااا االجمالى 
 2009 ،الشراعيح لإلحصاءاخالكراب السٌىي  الزراػيخ،ر: جمؼذ وحسجذ مه المىظمخ الؼرثيخ للزىميخ الوصذ
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 التقدير القياسى لفجوة عرض الغذاء فى الوطن العربى:
ذات التأرير عمى حجام  التفسيرية سبيل التعر  عمى أىم المتغيراتفى استندت الدراسة وىى      

 إلااااى (2007-1990فجااااوة العاااارض ماااان الغااااذاء عمااااى مسااااتوى الااااوطن العربااااى الاااانل الفتاااارة )
أمكااان التعبيااار عنياااا مااان الااانل  ( وقااادx1)غاااذاء مقااادرة الدولاااة عماااى اساااتيراد ال التالياااة  المتغيااارات

وىاااو  (x2معاادل تزاياااد السااكان بااالوطن العربااى ) ،إلاااى الناااتج المحمااىا ىميااة النساابية لمصااادرات 
 (x3متوسااط ساعر الوحاادة ماان الغااذاء ) ، طمااب جدياد عمااى الغااذاء مااع مارور الاازمن إضااافةيعكاس 

قماا  حياااث أن الجانااب ا كباار مااان وقااد أمكاان التعبياار عناااو بمتوسااط السااعر العاااالمى لمطاان ماان ال
وقااد  (x4المتاااح ماان الغااذاء بااالوطن العربااى ) اإلنتاااج ، الااواردات الغذائيااة يتمراال فااى القماا  ودقيقااو

 الفتارةوىاو يعكاس  (x5الازمن ) ، اليكتار من القما  فاى الاوطن العرباى بإنتاجيةأمكن التعبير عنو 
فجاااوة العااارض مااان الغاااذاء باااالوطن فاااى قيماااة  (yكماااا تمرااال المتغيااار التاااابع ) ، (1990-2007)

 التالية  الدالةىى  اإلحصائيةوقد كان أفضل الدوال المقدرة من الوجية  العربى.
   Logy = 2.637 + 0.380 logx1 - 0.181 logx2 - 0.033 logx3 - 0.323 

logx4 +0.145 logx5 
 (2.844)*      (2.971)*        (-1.829)         (-.205)         (-1.057)        

(3.291)*     
                   R‾=0.73             F=10.052**                                             

 

 المقدرة  (tقيم ) إلىبين القوسين تشير  حيث ا رقام
 معنوية.غير  -    ،0.05معنوية عند مستوى  ٭   ،0.01ند مستوى عمعنوية  ٭٭وحيث 

 
أن المتغيااارات التفسااايرية التاااى يتضااا   كماااا ،0101تضاا  مااان الدالاااة الساااابقة معنويتياااا عناااد وي    

قيمة  إلىتغيرات فى قيمة فجوة العرض من الغذاء استنادا من ال %73تضمنتيا الدالة تفسر نحو 
لكاال ماان متغياار مقاادرة  إحصااائيامعنااوى  ايجاااب   وجااود تااأرير كمااا يتضاا المعاادل.معاماال التحديااد 

ووجاود تاأرير  الغاذاء،عمى قيمة فجوة العرض مان  (x5ومتغير الزمن ) (x1االستيراد ) الدولة عمى
ومتغيار متوساط ساعر الوحادة مان  (x2لكال مان متغيار عادد الساكان ) إحصاائياسمبى غيار معناوى 
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ويمكااان تفساااير ساااالبية الفجاااوة. عماااى تماااك  (x4المتااااح مااان الغاااذاء ) اإلنتااااجومتغيااار  (x3الغاااذاء )
سياسااات دعاام الغااذاء فااى  إلااىد عاادد السااكان وقيمااة فجااوة الغااذاء بااالوطن العربااى العنقااة بااين تزاياا

كمااا يتضاا  ماان معااامنت مرونااة المتغياارات المسااتقمة التااى تضاامنتيا  العربيااة.كرياار ماان ا قطااار 
زياادة قيماة فجاوة العارض  إلاىتاؤدى  %10عمى استيراد الغذاء بنسبة  الدولةالدالة أن زيادة مقدرة 

زياادة قيماة فجاوة  إلاىتاؤدى  %10عادد سانوات الازمن بنسابة  وأن زياادة %،38ة مان الغاذاء بنساب
 %.14العرض من الغذاء بنسبة 
 العربى:مؤشرات األمن الغذائى 

مجموعة من المؤشرات  إلىلمتعر  عمى مدى تحقيق ا من الغذائى العربى استندت الدراسة     
 يمى تمرمت فيما 

 الزراعى: اإلنتاجمؤشرات أوال:
يمكن االستدالل عمى مدى تحقيق ا من الغذائى فى الوطن العربى من النل بعض مؤشرات      

ماا  المجموعااات الزراعااى والتااى تعكااس ماادى مساااىمة الزيااادة فااى الناااتج الزراعااى ماان مالت اإلنتاااج
الغذائية المتزايدة نتيجة زيادة أعاداد الساكان وذلاك مان الانل المؤشارات  الغذائية لتمبية االحتياجات

 لتالية ا

 المحمى:نسبة مساهمة الناتج الزراعى فى اجمالى الناتج  (1)
وتالتم  ا ىمياة النسابية لقطااع  لمغذاء،يعتبر القطاع الزراعى بمرابة القطاع الرئيسى المنتج      

الزراعة ومدى قدرتو عمى توفير الغذاء من دولة  الرى  سباب كريارة منياا حجام ونوعياة ماا يتااح 
مكانيااة منااليااة،أرض زراعيااة ومااوارد مائيااة وظاارو  فااى الدولااة ماان  االسااتفادة ماان التقاادم التقنااى  وا 

تاحة فى المجال الزراعى،  والتسويقية. اإلنتاجيةاالسترمارات النزمة لتنفيذ البرامج والالدمات  وا 
 أن نساابة مساااىمة الناااتج الزراعااى فااى اجمااالى الناااتج المحمااى العربااى (2ويتضاا  ماان جاادول )    

 % ، كماا تبااين أن كال ماان الصاومال والسااودان1517( بمغات نحااو 2008-2006فتاارة )الانل ال
جياااا الزراعاااى فاااى النااااتج المحماااى وساااوريا ىاااى أعماااى الااادول العربياااة مااان حياااث نسااابة مسااااىمة نات

شاير كماا ي .% فى كل منيا عمى التاوالى2015 ، %2914 %،6316حيث بمغت نحو  اإلجمال 
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 إلاىفاى النااتج المحماى االجماالى فاى كريار مان الادول العربياة  تدنى نسبة مسااىمة النااتج الزراعاى
ضاااع  قااادرتيا عماااى تمبياااة االحتياجاااات  وبالتاااال بياااا  اقتصااااديضاااع  مسااااىمة الزراعاااة كنشااااط 

 الغذائية لسكانيا.
 السمع الغذائية ونصيب الفرد منها: إنتاجتطور  (2)
وعات السامع الغذائياة الرئيساية فى مجم اإلنتاجتطور  إلىوالذى يشير  (3يتض  من جدول )     

 إنتاااجحاادوث زيااادة فااى  (2008 -2006) (،2000 -1998بااالوطن العربااى الاانل الفتاارتين )
 الفتاارةمنااو فااى  اإلنتااجغالبياة مجموعااات الساامع الغذائياة باسااترناء محصااول الشاعير والااذى تناااقص 

ر والزياااوت النباتياااة كماااا اتسااامت كااال مااان البقولياااات والساااك %،6بنسااابة  ا ولاااىالرانياااة عااان الفتااارة 
تتمشاى ماع الزياادة أنياا لام  إالورغام تماك الزياادة  الدراساة،النل فترتاى  إنتاجيابالربات النسبى فى 

إنتاااج عمااى انالفاااض نصاايب الفاارد ماان  ماان تمااك المجموعااات الغذائيااة ممااا انعكااسالسااكانية لكرياار 
الفاكيااة  الزيااوت النباتيااة، الااذرة الشااامية، السااكر، ، البقوليااات،الااوطن العربااى ماان كاال ماان الشااعير

التااوالى الاانل فترتااى  لكاال منيااا عمااى %415 %، 916 ،%11، %1415 %،16 %،22بنحااو 
 الذكر. سالفاالدراسة 
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( ًسثح هساهوح الٌاذح الشراعً فً اخوالً الٌاذح الوحلً وًصية الفزد هٌه تذول 2خذول )

 (2008-2006) الفرزجخالل  الىطي العزتً

 الذولح

 

الشراعً / الٌاذح  % الٌاذح الٌاذح الشراعً لً االخوالًالوحالٌاذح 

 الوحلً االخوالً

 2.57 79 3072 األردى

 5.3 138 2603 العزاق

 20.5 393 1918 سىريا 

 7.8 424 5406 لثٌاى

 5.5 69 1253 فلسطيي 

 8.3 220.6 2850.4 هرىسظ دول الوشزق العزتً

 10.2 357 3489 ذىًس 

 7.1 291 4090 الدشائز

 2.2 253 11277 ليثيا

 13 319 2446 الوغزب

 12.9 130 1007 هىريراًيا

 9.1 270 4461.8 هرىسظ دول الوغزب العزتً

 1.6 666 42771 اإلهاراخ 

 0.09 62 70440 الثحزيي 

 2.7 441 16557 السعىديح 

 1.2 201 16839 عواى

 0.09 56 61103 لطز

 0.2 77 37129 الكىيد 

 10 114 1132 اليوي 

 2.3 231 35138.7 العزتً  دول الخليحهرىسظ 

 29.4 422 1437 السىداى 

 13 235 1802 هصز

 63.6 68 107 الصىهال

 3.2 39 1228 خيثىذً

 27.3 191 1143.5 هرىسظ اإلللين العزتً األوسظ

 15.7 228.1 10898.6 هرىسظ الىطي العزتً 

الكراب السٌىي لإلحصاءاخ  الزراػيخ،ثيخ للزىميخ المصذر: جمؼذ وحسجذ مه المىظمخ الؼر

 2009 ،الشراعيح

 الغذائية:تطور نسبة االكتفاء الذاتى من مجموعات السمع  (3)
االكتفاااء  قااد تراجعاات نساابة أن غالبيااة الساامع الغذائيااة بااالوطن العربااى (3يتضاا  ماان جاادول )     

باسااترناء كاال ماان  (2000-1998) بالمقارناة بااالفترة (2008-2006الاذاتى منيااا الاانل الفتاارة )
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 ا لباان والتااى تزايادت نسابة االكتفااء الاذاتى منيااا. البايض، ا ساماك، الالضار، البطااطس، ا رز،
االكتفااء الاذاتى مان كال مان البقولياات والشاعير والزياوت النباتياة  تبين ارتفاع نسبة التراجع فىكما 

 عماااى التاااوالى %617 %،812 %،1417 حياااث تراجعااات نسااابة االكتفااااء الاااذاتى لكااال منياااا بنحاااو
منياا الانل فترتاى  اإلنتااجويعزى ذلك لزيادة الطمب عمى كل منياا نتيجاة الزياادة الساكانية وتراجاع 

 . الدراسة
 ( ذطىر اإلًراج وًسثح االكرفاء الذاذً هي السلع الغذائيح الزئيسيح تالىطي العزت3ًخذول )

 (2008-2006) (,2000-1998)خالل الفرزذيي 

  (كيلوجرام /الؼبم لىصيت الفرد ، )(مليون طه لإلوزبج )الوحذح:                      

 

 السلعح

 ًسثح االكرفاء الذاذً ًصية الفزد هي اإلًراج اإلًــرــــاج

 الفرزج الثاًيح الفرزج األولً الثاًيحالفرزج األولًالفرزج الفرزج الثاًيح األولًالفرزج

الحثىب 

 والذليك

43.523 52.129 157.17 156.1 53.2 52.07 

 52.36 50.03 72.6 69.96 24.23 19.374 الموح والذليك

 37.33 41.53 22.81 25.39 7.617 7.032 الذرج الشاهيح 

 75.13 72.7 22.33 20.79 7.458 5.757 األرس

 33.67 41.9 14.05 17.99 4.691 4.982 الشعيز

 62.1 76.8 4 4.77 1.349 1.322 الثمىلياخ 

 100.5 100 30.4 26.18 10.164 7.249 الثطاطس

 101.7 98.37 147.7 143.39 49.326 39.707 الخضز

 96.7 97.8 91 95.37 30.393 26.410 الفاكهح

 30.03 33.93 8.9 10.41 2.979 2.882 السكز الوكزر

الشيىخ 

 الٌثاذيح 

1.533 1.667 5.53 5 38.97 32.27 

اللحىم 

 الحوزاء

3.481 4.356 12.57 13 88.9 84.2 

 74.83 78.4 8.2 6.98 2.729 1.934 لحىم الذواخي

 104.5 83.6 10.8 9.43 3.60 2.61 األسوان

 96.81 92.87 4.2 3.27 1.404 0.906 الثيض

 األلثاى

 وهٌرداذها

19.459 24.730 70.27 74.1 72.13 69.57 

لإلحصاءاخ الكراب السٌىي لزراػيخ ، للزىميخ ا الؼرثيخالمصذر : جمؼذ وحسجذ مه المىظمخ 

 مخزلفخ  أػذاد،  الشراعيح
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 مؤشرات التبعية الغذائية:ثانيا:
 التالية  وقد أمكن تحديد التبعية الغذائية لمالتم  ا قطار العربية من النل الرنرة مؤشرات

 مؤشر مدى االعتماد عمى الغير فى الحصول عمى الغذاء: (1)
وقااد تاام حساااب ىااذا المؤشاار ماان نساابة االكتفاااء  تفاااء الااذاتى الغااذائى.وىااو معكااوس نساابة االك     

وترجي  ىذه النسب باأوزان تعكاس ا ىمياة النسابية لياا  الذاتى لمجموعات السمع الغذائية الرئيسية،
أمكان الحصاول عماى نسابة  100وبطرح قيمة المؤشر المرج  مان  ا ساسية،عمى سمم الحاجات 

 إذاأناو  إلاىوتشاير الدراساات الساابقة  الغاذاء.مان  الدولاةير حاجاات االعتماد عمى الالاارج فاى تادب
مرغوبااة الغياار دالل فااى منطقااة التبعيااة الغذائيااة فااان الدولااة تاا %30زادت قيمااة ىااذا المؤشاار عاان 

فى حين تعتبار  الغذاء،عمى الالارج فى الحصول عمى  الدولةنظرا لما ليا من مالاطر فى اعتماد 
 %،30% 15تراوحات قيماة ىاذا المؤشار باين  إذاالطارة الغيار غذائياة ولة فاى مرحماة التبعياة الالد

 (12)%.15انالفضت قيمة ىذا المؤشر عن  إذاوتدالل الدولة فى منطقة االستقنل الغذائى 

والاذى أمكان مان النلاو تقادير نسابة ىاذا المؤشار فاى مالتما  ا قطاار  (4ويتض  من جادول)    
ن نسااابتو عماااى مساااتوى متوساااط الاااوطن العرباااى أ (2007-2005العربياااة الااانل متوساااط الفتااارة )

أن الااااوطن العرباااى يقااااع فاااى منطقااااة التبعياااة الغذائيااااة ذات  إلاااىمماااا يشااااير  %3114بمغااات نحااااو 
ة فييااا نحااو لالماايج العربااى حيااث بمغاات تمااك النساابوكاناات أكباار تبعيااة لمجموعااة دول ا المالاااطر ،

وعاااة مااان الااادول ىاااى وقاااد كانااات أكبااار الااادول مااان حياااث درجاااة التبعياااة فاااى تماااك المجم %،7016
عماااى  %8918 %،9117البحااارين وقطااار حياااث بمغااات نسااابة ىاااذا المؤشااار فاااى كااال منيماااا نحاااو 

فى حين كان أقميا داالال تماك المجموعاة مان الادول ىاى الساعودية حياث بمغات نسابة ىاذا  التوالى،
لمجموعااة دول المشاارق العربااى حيااث بمغاات  كاناات أقاال تبعيااةبينمااا  %.4615المؤشاار فييااا نحااو 

وكان أكبار الادول تبعياة داالال تماك المجموعاة ىاى العاراق  %39116ا المؤشر فييا نحو نسبة ىذ
وأقميا تبعية ىى سوريا حيث بمغت نسبتو فيياا  %69173حيث بمغت نسبة ىذا المؤشر فييا نحو 

نااو يسااتدل ماان ىااذا المؤشاار عمااى أن أكراار الاادول العربيااة فااى التبعيااة اوبصاافو عامااة ف % 7113
،والعراق حياث بمغات اإلماارات عماان، الكويات، ،وموريتانياا ،وقطار ،والبحرين جيبوتى ىى الغذائية
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، %79.91، %.89.1، %...91، %92112نسااااااابة ىاااااااذا المؤشااااااار فاااااااى كااااااال منياااااااا نحاااااااو 
 التوالى.%عمى .69.1، 70.95%، 71.33%، %.77.5

 حصيمة الصادرات: إلىمؤشر نسبة المدفوعات عن الواردات الغذائية ( 2)
 جمالىاإلى اب ىذا المؤشر من نسبة اجمالى مدفوعات الدولة لواردتيا الغذائية تم حسقد و        

وقاد أشاارت الدراساات  وتزداد درجاة ا ماان الغاذائى كمماا قمات نسابة ىاذا المؤشار، صادراتيا.قيمة 
بمغاات نسابة الاواردات الغذائياة اقاال  إذاالدولاة تعتبار فااى منطقاة االساتقنل الغاذائى  أن إلاىالساابقة 

إذا فااى حااين تعتباار الدولااة فااى منطقااة التبعيااة الغذائيااة العاديااة  صااادراتيا،ماان حصاايمة  %10ماان 
عان  وإذا زادت نسابتوفى منطقاة التبعياة الغذائياة ذات المالااطر  %30% 10بين  وتراوحت نسبت

 (12)ذلك
نساابة ىااذا المؤشاار عمااى مسااتوى الااوطن العربااى قااد بمغاات نحااو  أن (4ويتضاا  ماان جاادول )     
مادفوعات فاى ظال اجماالى   لغاذائىالوطن العربى يعتبر فى منطقة ا مان ا أنعنى مما ي 412%

 أكراار أنكمااا يتبااين 0البتروليااة  وبساابب ارتفاااع قيمااة صااادرات وإلااى قيمااة صااادرات لغذائيااةا الااواردات
 ودول الالميج العربى حيث بمغات نسابتبالنسبة ليذا المؤشر ىى مجموعة  أمانادول الوطن العربى 

كما تعتبار  الغذائى.تبر فى منطقة االستقنل جميع دول ىذه المجموعة تع أن و %311فييا نحو 
لنسااابة لياااذا فاااى منطقاااة التبعياااة الغذائياااة ذات المالااااطر با ا وساااطالعرباااى  اإلقمااايممجموعاااة دول 

شادة التبااين فاى نسابة ىاذا  إلاى اإلشاارةوتجادر  0%75115فيياا نحاو  والمؤشر حيث بمغات نسابت
ففااااى حااااين تقااااع السااااودان بالنساااابة ليااااذا المؤشاااار فااااى منطقااااة  ،تمااااك المجموعااااةالمؤشاااار بااااين دول 

اجماالى قيماة صاادراتيا والتاى بمغات  إلاىاالستقنل الغذائى النالفاض نسبة قيمة وارداتيا الغذائياة 
كااال مااان  أنفاااى حاااين  %24فاااان مصااار تعتبااار فاااى منطقاااة التبعياااة العادياااة بنسااابة  %714نحاااو 

نطقة التبعية ذات المالاطر الرتفاع نسابة قيماة وارداتياا الغذائياة جيبوتى و الصومال تعتبران فى م
 %7614 %،19218اجمااالى قيمااة صااادراتيا حيااث بمغاات تمااك النساابة فااى كاال منيمااا نحااو  إلااى

المشارق العرباى  فى حين تقع كل مان مجموعاة دول المغارب العرباى ومجموعاة دول .عمى التوالى
 %،1219قيمااة ىااذا المؤشاار فااى كاال منيمااا نحااو  مغااتفااى منطقااة التبعيااة الغذائيااة العاديااة حيااث ب
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 عمى التوالى . 20144%
 (2007-2005( هؤشزاخ الرثعيح الغذائيح لذول الىطي العزتً خالل هرىسظ الفرزج )4خذول )

 

 

 الذولح

ًسثح االعرواد علً 

الغيز فً الحصىل علً 

 الغذاء %

وح وارداخ ًسثح لي

الغذاء هي اخوالً 

 الكليحليوح الصادراخ 

% 

 الوؤشز الوزكة

% 

 35.5 27.3 43.71 األردن

 36.9 4.1 69.73 الؼراق

 9.3 11.5 7.13 سوريب

 37.3 26.8 47.87 لجىبن

 29.9 32.5 27.34 فلسطيه 

 29.78 20.44 39.16 هرىسظ دول الوشزق العزتً 

 20.3 8.5 32.04 رووس 

 25.8 7.1 44.6 الجزائر

 27.7 3.4 51.91 ليجيب 

 18.9 16.1 21.78 المغرة

 54.3 29.4 79.27 موريزبويب

 29.4 12.9 45.92 هرىسظ دول الوغزب العزتً 

 36.3 2.3 70.25  اإلمبراد

 47.2 2.7 91.69 الجحريه

 24.4 2.3 46.48 السؼوديخ 

 38.6 5.3 71.88 ػمبن 

 45.6 1.5 89.79 قطر

 39.5 1.5 77.54 الكويذ 

 26.3 6.1 46.6 اليمه

 36.84 3.1 70.60 ول الخليح العزتً هرىسظ د

 16.2 7.4 25.08 السودان 

 22.4 24 20.84 مصر

 55.6 76.4 34.75 الصومبل

 142.5 192.8 92.12 جيجورى

 59.17 75.15 43.20  اإلللين العزتً األوسظهرىسظ دول 

 17.8 4.2 31.43 هرىسظ الىطي العزتً 

الكراب السٌىي لإلحصاءاخ  الزراػيخ،للزىميخ جمؼذ وحسجذ مه المىظمخ الؼرثيخ  :الوصذر

 أػذاد مخزلفخ ،الشراعيح
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 المؤشر المركب لمتعبئة الغذائية( 3)
لممؤشااارين الساااابقين وتعتبااار الدولاااة فاااى نطااااق  حسااااب تقااادير ىاااذا المؤشااار كمتوساااط  تاااموقاااد      

بعياة الغذائياة وتعتبار فاى نطااق الت %12بمغات نسابة ىاذا المؤشار أقال مان  إذااالستقنل الغاذائى 
زادت  إذا روتعتباار فااى نطاااق التبعيااة ذات المالاااط %،30% 12تراوحاات نساابتو بااين  إذاالعاديااة 

ىااذا المؤشاار كمتوسااط لاادول الااوطن  إلااىأنااو اسااتنادا  (4ويتضاا  ماان جاادول ) %،30نساابتو عاان 
ل من وأن ك %1718حيث بمغت نسبتو فييا العادية تعتبر فى نطاق التبعية الغذائية  فأنياالعربى 

الغذائياة العادياة حياث بمغات نسابة ىاذا  التبعياةالمشرق العربى والمغرب العربى يعتباران فاى نطااق 
العرباااى  اإلقمااايم%عماااى التاااوالى فاااى حاااين يعتبااار كااال مااان 2914%،29178المؤشااار فييماااا نحاااو 

ا وسط ومجموعة دول الالميج العربى فى نطاق التبعياة الغذائياة ذات المالااطر حياث بمغات نسابة 
 التوالى.%عمى 36184%،59117المؤشر فى كل منيا ىذا 
ىذا المؤشار فاان أكرار الادول العربياة فاى التبعياة الغذائياة ىاى  إلىنو استنادا اوبصفة عامة ف     

، الكويات، عماان، لبناان، العاراق، اإلماارات، قطار ،، الصومال، موريتانيا، البحارينكل من جيبوتى
بعياااة الغذائياااة ذات المالااااطر حياااث بمغااات نسااابة ىاااذا حياااث تعتبااار جميعياااا فاااى نطااااق الت ا ردن

 %،3915 %،4516 %،4712 %،5413%،5516 %،14215المؤشاااار فااااى كاااال منيااااا نحاااااو 
 % عمى التوالى.3515 ، 3613% %،3619 %،3713 %،3816

 ثالثا:مؤشرات النمط الغذائى:
ى الياومى لمجااميع دالقيماة الغذائياة لمتوساط االساتينك الفار  إلاى يشير مفياوم الانمط الغاذائى     

 اإلنفاااقالتااى تضااع  الرئيسااية اإلنفاااقوماان المعاارو  أن التغذيااة ىااى أحااد أوجااو  الساامع الغذائيااة.
التاااى  واإلجاااراءاتن السياسااات وبالتااال  فاااإ البشااارية،باااين أىاام أدوات االرتقااااء بالتنميااة  االجتماااع 

بيااانيم بتغذياااة كافياااة النااااس الاصاااة الفقاااراء وذو ا وضااااع اليامشاااية مااان  إمااادادتربااات كفاءتياااا فاااى 
 .البشريةتعتبر من أىم ركائز التنمية  ومتوازنة

وقااد تاام تحمياال نمااط االسااتينك لمفاارد العربااى عمااى أساااس معااايير الكفايااة الغذائيااة كمااا وكيفااا      
لساااااعرات الحرارياااااة والمقااااادرة مقاساااااة باالحتياجاااااات اليومياااااة الصاااااحية لمفااااارد مااااان الطاقاااااة مقاساااااة با
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جارام )رمرياا عماى 70جارام ومان الباروتين بحاوالى 50الادىون بحاوالى ومان كالورى، 2300بحوالى
     ا قل من البروتين الحيوانى(.

أن ما يحصل عميو الفرد العربى من مكونات الغذاء النل متوسط  (5ويتض  من جدول )       
 %1817بنحااو  الحراريااةيفااوق نظيااره الموصااى بااو ماان كاال ماان السااعرات  (2008-2006الفتاارة)
كماا يتضا  مان اساتعراض المصاادر الغذائياة  %.100%، والادىون بنحاو 4219تين بنحاو والبارو 

النباتيااة والحيوانيااة التااى يحصاال منيااا الفاارد عمااى احتياجاتااو وفقااا لمكونااات المياازان الغااذائى لماادول 
ونحاااو  مااان الساااعرات الحرارياااة مااان المنتجاااات النباتياااة ، %8616العربياااة أناااو يحصااال عماااى نحاااو 

كماااا أناااو  منياااا مااان المنتجاااات السااامكية، %018ونحاااو  الحيوانياااة،لمنتجاااات منياااا مااان ا 1216%
منو من المنتجاات  %2213ونحو  النباتية،%من البروتين من المنتجات 4816يحصل عمى نحو 

مان الادىون  %6516أناو يحصال عماى  السامكية، كماامنو من المنتجات  %415ونحو  الحيوانية،
منيااااا ماااان  %014ونحااااو  الحيوانيااااة،ماااان المنتجااااات %منيااااا 34ونحااااو  ماااان المنتجااااات النباتيااااة،

 المنتجات السمكية.
ويستدل مماا سابق عماى ضاع  نسابة ماا يحصال عمياو الفارد العرباى مان تماك المكوناات ذات      

وجااود فجااوة نوعيااة فااى المكونااات الغذائيااة لمفاارد العربااى  إلااىالمصاادر الحيااوانى ا ماار الااذى يشااير 
بيااا عالميااا ماان البااروتين الحيااوانى يجااب أال تقاال عاان رمااث حيااث أن االحتياجااات الاادنيا الموصااى 

وجااود فجااوة نوعيااة فااى  إلااىوىااو مااا يشااير  (1)اجمااالى البااروتين المسااتمد ماان التغذيااة اليوميااة لمفاارد
الفارد مان الباروتين  باحتياجااتالبروتين المتحصل عميو من الغاذاء تتطماب التركياز عما  النياوض 

 الحيوانى.
 جيبااوتى،أن مااا يحصاال عميااو الفاارد ماان السااعرات الحراريااة فااى كاال ماان وتجاادر اإلشااارة إلااى      

وأن ماا  صاحيا.الصومال، اليمن، موريتانيا، فمسطين من البروتين يقل عان المتوساط الموصاى باو 
يحصااال عمياااو الفااارد مااان الااادىون فاااى كااال مااان الصاااومال والااايمن يقااال عااان المتوساااط الموصاااى باااو 

 صحيا.
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 الحزاريحالفزد اليىهً تالىطي العزتً هي السعزاخ الٌسثيح لٌصية  األهويح( 5خذول )

 ( 2008 -2006) الفرزجهرىسظ خالل هي هخرلف الودوىعاخ الغذائيح  والثزوذيي والذهىى

المجموعات 
 الغذائية

سعرات حرارية 
 بالكالورى

األهمية 
 النسبية %

بروتين 
 بالجرام

األهمية 
 النسبية %

دهون 
 بالجرام

األهمية 
 النسبية %

 65.63 42.65 64.37 48.55 86.58 2363.25 ات النباتيةالمنتج

المنتجات 
 الحيوانية 

345.41 12.65 22.3 29.61 22.09 33.99 

المنتجات 
 السمكية 

20.95 0.77 4.54 6.02 0.25 0.38 

 100 64.99 100 75.42 100 2729.61 االجمالى 

 اااا 50 اااا 70 اااا 2300 الموصى به

 ااااا 78 اااا 76 اااا 2770 المتوسط العالمى

 . 11، 4 أرقبمحسجذ مه المراجغ  : الوصذر   

 وسائل الحد من الفجوة الغذائية بالوطن العربى:   
الزراعى الراىن بالوطن العربى وماا ترتاب  اإلنتاجما أوضحتو الدراسة من موق   إلىاستنادا      

أىام  إيجاازياة فاان الدراساة تارى أناو يمكان عميو من فجوة غذائية لعديد من مجموعاات السامع الغذائ
 يمى وسائل الحد من الفجوة الغذائية فى الوطن العربى فيما 

نظرا لما تبين من كبار حجام الفجاوة الغذائياة مان الزياوت النباتياة باالوطن العرباى والتاى تعازى  (1)
نتاجيتياا الزيتياةبالمحاصايل  المنزرعاة المسااحةتذباذب  إلاىفى جانب كبير منيا  مان عاام  الار  وا 

فول الصويا والتى تتركاز  الفول السودانى، )دوار الشمس(،وزىرة الشمس السمسم، أىمياوالتى من 
والقطااان والاااذى  باااالوطن العرباااى، المنزرعاااة ةعااارقمااان اجماااالى ال %84زراعتاااو فاااى مصااار بنسااابة 

 إلاااى 2006ألااا  ىكتاااار عاااام  66613مااان باااالوطن العرباااى  مناااوالمسااااحة المنزرعاااة  انالفضااات
وذلااك بساابب المعوقااات االقتصااادية المتمرمااة فااى السياسااات  (4)2008 ىكتااار عااامألاا   46718
 اإلنتاااااجماااادالنت  أسااااعاررفااااع الاااادعم عاااان  أدىحيااااث  ،واإلنتاااااجلمماااادالنت  والتسااااويقيةالسااااعرية 

وبالتاااال  زيااادة تكاااالي   اإلنتاااجمساااتمزمات  أسااعارارتفااااع  إلااىالزراعااى فااى معظااام الاادول العربياااة 
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انالفااااض العائاااد مااان تماااك  إلاااى أدىماااا أساااعار المنتجاااات وىاااو سااابة اكبااار مااان ارتفااااع بن إلنتااااجا
لااذا فااان  المحاصاايل وعاازو  معظاام الماازارعين عاان زراعااة الكرياار ماان محاصاايل البااذور الزيتيااة ،

وتحقيااق  اإلنتاجيااةتحقااق لمماازارعين تغطيااة التكااالي   سياسااة سااعرية إتباااع يتطمااب ضاارورة ا ماار
ذلااك التاازام الاادول  ويتطماابواالجتماااعى لياام ،  االقتصاااديالمسااتوى ىااامش رباا  يساااىم فااى رفااع 

بأسااعار مشاجعة بمااا ياؤدى إلااى زيااادة المسااحات المزروعااة ، مااع  اإلنتاااجالعربياة المنتجااة باساتنم 
التوسااع فااى اسااتالدام التقنيااات الحديرااة فااى الزراعااة والحصاااد ونشاار اسااتالدام الميكنااة الزراعيااة ماان 

ولوجيااات ومعااامنت مااا عااة وحتااى مرحمااة الحصاااد وكااذلك االىتمااام بتكنمرحمااة إعااداد ا رض لمزرا 
توسايع قاعاادة التكامال بااين القطاااع الزراعاى والقطاااع الصااناعى  إلااى باإلضااافةىاذا  .بعاد الحصاااد 

عة اسااتالنص االعربيااة واسااتغنل القاادرات التمويميااة الموجااودة والعماال عمااى تشااجيع صاان با قطااار
  (9)اإلنتاجية  يلالتالفيض التك ا مرلزم  اإذالزيوت النباتية وتدعيميا 

ماان انالفاااض المعااروض  إلااىى عااز ت الحمااراء والتااىوفيمااا يتعمااق بااالفجوة الغذائيااة ماان المحااوم  (2)
ضاع   إلاى باإلضاافة المالئاة والمركازة ا عان مماا يزياد مان تكمفاة  المواد العمفية بالوطن العربى

الراروة الحيوانياة وعادم وجاود سانالت  أناواعة مان مالتما  لمسنالت المحميا اإلنتاجيةالقدرة الورارية 
تبذل فى سبيل االستفادة مان  أنالعربية لذا فرمة جيود يجب  با قطارالمحم  إنتاجمتالصصة فى 

غيار التقميدياة لساد الفجاوة العمفياة وتالفايض  ا عن الزراعى النباتى فى صناعة  اإلنتاجمالمفات 
ل المراعااى الطبيعيااة والتحسااين الااورارى لمساانالت المحميااة ماان بجانااب تنظاايم اسااتغن إنتاجياااتكمفااة 

 (10)العربية ا قطارالماشية بمالتم  
 ا صانا التركيز عمى برامج التنمياة الرأساية والمتمرماة فاى تطبيقاات التكنولوجياا الحيوياة مان  (3)

ك لاذ اإلنتاجية و عمى التأريرمالتم  العمميات المزرعية ذات  إلى باإلضافةالعالية  اإلنتاجيةذات 
 إنتاجيااةاليكتاريااة لمالتماا  مجموعااات الساامع الغذائيااة حيااث يعتباار تطااوير وزيااادة  اإلنتاجيااةلزيااادة 

تقاااديرات منظماااة ا غذياااة  رحياااث تشاااي ا فقااا وحااادة المسااااحة أسااارع عائااادا وماااردودا مااان التوساااع 
لادول العربياة حتاى الحباوب فاى ا إنتااجأن مسااىمة التوساع الرأساى فاى زياادة  إلاى )الفااو( والزراعة
 إلنتاجيااةساايكون  وى أنااأا فقاا  التوسااع  لمساااىمة %30مقاباال  %70إلااىقااد تصاال  2020عااام 



 

 

 

58 

 

 

 ( 2010)   (  9مجلذ )    ((  2ج. م. ع. ػذد )  -مجلخ الؼلوم الزراػيخ والجيئيخ ، جبمؼخ اإلسكىذريخ       

 

ساايما وأن مااا ال لساانوات القادمااة.الزراعااى الاانل ا اإلنتاااجوحاادة المساااحة الاادور الحاساام فااى زيااادة 
فااى الاادول  بمااا تحقااق ةبالمقارناافااى الاادول العربيااة فااى ىااذا المجااال يعتباار متواضااعا  وأمكاان تحقيقاا

الحباوب باالوطن العرباى عان  إنتاجياةانالفااض  إلاىالبياناات  ر الرى النامية والمتقدمة حياث تشايا
اليكتاار  إنتاجيةكما تنالفض  عمى الترتيب، %218175 ،%59.4الدول النامية والمتقدمة بنحو 

 الشااعير إنتاجيااةوتاانالفض  ،عمااى الترتيااب %18913 %،1718ماان القماا  بالاادول العربيااة بنحااو 
، %18بالاادول العربيااة بنحااو الشااامية الااذرة  إنتاجيااةبينمااا تاانالفض ، %43312%،20116بنحااو 

 -2000) لمفتااارةمتوساااط ك وذلاااكالترتياااب عماااى  والمتقدماااةالااادول النامياااة  إنتاجياااة%عااان 173.9
2007) .(3) 

المحاصاايل بااأىم الاادول العربيااة  أىاام اليكتااار ماان إنتاجيااةكمااا تبااين وجااود فجااوة واسااعة بااين      
تبما  نحااو  نيااإفجرام بالساودان كيمااو  606اليكتاار مان القما  نحاو  إنتاجيااةلمنتجاة لياا فبينماا تبما  ا

 فإنيااساوريا  فاىكيماوجرام  548الشاعير نحاو  إنتاجيةوفى حين تبم  كيمو جرام فى مصر، 7529
حااو الااذرة الشااامية نماان  تبماا  إنتاجيااة اليكتااار فبينمااا وكااذلك بااالجزائر، كيمااوجرام 1076نحااو تبماا  
أماا بالنسابة لممحاصايل  ،كيماو جارام فاى مصار  8130تبم  نحو  نياإفكيموجرام بالصومال  418

نياااا إكيماااو جااارام بالساااودان ف 886اليكتاااار مااان الفاااول الساااودانى نحاااو  إنتاجياااةينماااا تبمااا  بالزيتياااة ف
كيمااو جاارام بالسااودان 237نحااو  السمساام إنتاجيااةتبماا   وفااى حااين كيمااو جاارام بمصاار ، 3350تبماا 
اليكتار من فاول الصاويا نحاو  إنتاجيةتبم   وفى حين ،كيمو جرام1311تبم  فى مصر نحو  افإني

و فى أما المحاصيل السكرية فقد تبين أن ،بمصرطن  31238نحو تبم   فإنياطن بسوريا 11752
تبمااا  نحاااو  فإنياااا طااان فاااى الساااودان17116نحاااو  قصاااب الساااكر مااان تبمااا  إنتاجياااة اليكتاااار حاااين

طان فاى  43177اليكتار من بنجر الساكر نحاو  إنتاجيةتبم   فى حينو  ،طن فى مصر121113
 (4)(2008-2006طن فى المغرب وذلك النل متوسط الفترة ) 50117نحو تبم   فإنياسوريا 

اليكتااار ماان مالتماا  المحاصاايل بالاادول  إنتاجيااةماادى أتساااع الفجااوة بااين  ممااا ساابقيتضاا  و      
الحاليااة لكرياار ماان المحاصاايل وفااى مقاادمتيا القماا   يااةاإلنتاجمضاااعفة  إمكانيااةالعربيااة ممااا يعنااى 
والساااكرية وىاااى المحاصااايل التاااى تمرااال النسااابة  الزيتياااةالمحاصااايل  إلاااى باإلضاااافةوالشاااعير والاااذرة 
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  .ر من فجوة الغذاء بالوطن العربىا كب
 أن الزراعااة العربيااة ال زالاات تسااتالدم اإلنتاجيااةوالساابب الرئيسااى الااذى يكماان وراء ىااذه الفجااوة فااى 

ماان جيااة أالاارى ا ماار مااى اسااتيراد التكنولوجيااا الحديرااة تقميديااة ماان جيااة وتعتمااد ع إنتاجيااةأساااليب 
مستويات متقدمة قادرة عمى منافسة الزراعة الحديرة  إلىالذى يجعل من الصعوبة بمكان الوصول 

ماادادىاا ماار تعاونااا وتنساايقا عربيااا يضاامن تحااديث مراكااز البحااث  يحتاااجو فااى العالم. ئل بالوسااا وا 
الالبارات ومان رام زياادة فعالياة الجياود البحرياة وتعزياز  ماع تباادلق الكاوادر البحرياة الضرورية والما

 (6)ىالتنمو مردودىا 
تكات  الجيود العربية لتنسيق الالطط والسياسات الزراعية بين الدول العربية وبعضيا بصورة  (4)
السامع  إنتااجلابعض الادول العربياة فاى ميزات النسبية التى تتوفر كاممية تقوم عمى االستفادة من الت

السااايما وأن الرقعاااة ا رضاااية الصاااالحة لمزراعاااة باااالوطن العرباااى تبمااا  نحاااو  والمنتجاااات الزراعياااة،
مان  %36تمرال نحاو ممياون ىكتاار  71ساتغمة منياا حاوالىمميون ىكتاار تشاكل المسااحة الم197

ا راضى الصاالحة لمزراعاة لام مميون ىكتار من  126، أى أن ىناك نحو المساحة القابمة لمزراعة
تسااتغل بعاااد حتاااى ا ن . مماااا يعناااى أن ىنااااك إمكانيااة لزياااادة مسااااحة ا راضاااى الزراعياااة باااالوطن 

فعمااى الاارغم ماان تزايااد معاادل النمااو الساانوى لمرقعااة المنزرعااة الاانل الفتاارة السااابقة بنحااو  العربااى،
لتراجااع  ممااا أدى% 219و % إال أن معاادل النمااو الساانوى لمسااكان الاانل نفااس الفتاارة بماا  نحاا115

نات إلاااى نحاااو ىكتاااار فاااى أوائااال التساااعي 013مااان المزروعاااة  ا راضاااىمتوساااط نصااايب الفااارد مااان 
ىااذا ويعاازى عاادم اسااتغنل تمااك ا راضااى إلااى ناادرة المااوارد المائيااة  (3).2008ىكتااار عااام  0121

حقيااق التكاماال وناادرة رأس المااال وناادرة العمالااة فااى بعااض ا قطااار العربيااة لااذا فااإن ا ماار يتطمااب ت
الزراعى العربى فى مجاال اإلنتااج الزراعاى مان الانل إقاماة مشااريع زراعياة فاى ضاوء المتااح مان 
الموارد الطبيعية والبشرية والرأسمالية بيد  الوصول إلى االكتفاء الذاتى المطموب وبصفة الاصاة 

   الزيتية.فى الحبوب والمحوم والبذور 
عربى با من المائى ونظرا لوجاود عجاز فاى المتااح مان الماوارد نظرا الرتباط ا من الغذائى ال (5)

المتجااددة فااى الاادول العربيااة نحااو  المياااهمتوسااط نصاايب الفاارد ماان  ال يتعاادىالمائيااة العربيااة حيااث 
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ديادات الارجياة عمااى تيمكعاب عماى مساتوى العاالم، ووجاود  متار 7000متار مكعاب مقابال  760
ماان المااوارد المائيااة  %70الااوطن العربااى نظاارا  ن  ماان الااارج الحاادود السياسااية  قطااار ومسااتقبم

الااذى يقتضااى تنساايق الجيااود العربيااة  عربيااة، ا ماارغياار  أجنبيااةالعربيااة تااتحكم فااى منابعيااا دول 
ىاذه الماوارد وترشايد اسااتالداميا  ، وتنمياةلحماياة مواردىاا المائياة مان ا طمااع الالارجياة مان ناحياة

مااوفرة لممياااه مراال أصاانا  المحاصاايل المبكاارة فااى النضااج بتشاجيع التوسااع فااى اسااتالدام التقنيااات ال
القديمااة الممرمااة بااالرى  الاارى أساااليبتطااوير  إلااى باإلضااافةالمقاومااة لممموحااة والجفااا   وا صاانا 

الارى كفااءة أسااليب  السايما وأن العرباى،السطحى والكفيل بوق  اساتينك مصاادر الميااه باالوطن 
ممياااار متااار  91ى فواقاااد مائياااة سااانوية تقااادر بحاااوالى مماااا يعنااا %40قااال مااان أالااادول العربياااة  فاااى

 (6)مكعب
 2006السمع الزراعية بداية من عاام  أسعارالعالم من ارتفاع شديد فى  هيدما يش إلىاستناد  (6)

 إنمااالعالمياة لمغاذاء  ا ساعارمن ارتفاع  %65 أن إلى وفى شأن ىالدولى المص تقرير البنك والذ
كباديل لمبتارول الاذى الوقاود الحياوى  إنتااجالمحاصايل الزراعياة فاى تزاياد االعتمااد عماى  إلاىيعزى 

تكريااا  اساااتالدام  إلاااىالااادول الصاااناعية الكبااارى  دعااا بشاااكل مضاااطرد وىاااو ماااا  هارتفعااات أساااعار 
ص الوقاود الحياوى المتمرال فاى الحباوب الساتالن أىمياامالزونيا من المنتجات الغذائياة والتاى مان 

قيماة الفجاوة الغذائياة مان الحباوب  وونظارا لماا تمرما ،لمطاقاة بديل نظي والديزل الحيوى ك يرانولاإل
الااذى  ا ماارنساابية كبياارة بالمقارنااة بفجااوات باااقى المجموعااات الغذائيااة  أىميااةبااالوطن العربااى ماان 

العربية ضرورة التركيز عمى تقميال الفجاوة الغذائياة مان الحباوب لتقميال مالااطر  ا قطاريحتم عمى 
الدراساة  لاك مان الانل ترشايد االساتينك والفاض الفاقاد حياث تباين مانارتفاع أسعار اساتيرادىا وذ

الفارد مان الحباوب فاى الاوطن العرباى يفاوق المتوساط العاالمى كماا  نكيساتالأن المتوسط السانوى 
ضاارورة التوسااع فااى تطبيقااات التكنولوجيااا  إلااى باإلضااافةىااذا  يفااوق المتوسااط الموصااى بااو صااحيا،

وبصافة الاصاة مان محصاولى القما   اإلنتاجياةا  جديدة عالياة أصن استنباطالحيوية المتمرمة فى 
تنفياااذ الطاااط طموحاااة لتحساااين واقاااع ا مااان  إلاااى.كماااا يااادعو ذلاااك الااادول العربياااة (2)والاااذرة الشاااامية
جيود مشتركة الستغنل الموارد المتاحة بشاكل تكااممى لتحقياق أعماى درجاة مان  إطارالغذائى فى 
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الغاااذائى فاااى الااادول العربياااة وتقميااال االعتمااااد عماااى الااادول االكتفااااء الاااذاتى تمييااادا لتحقياااق ا مااان 
 .المتقدمة فى تأمين احتياجاتيا من الغذاء

 منئماة عماى امتاداد الاوطن العرباى، اقتصااديةبالرغم من تنوع البيئة الزراعية وتاوافر ظارو   (7)
لمتغيارات أن تكوين سوق عربية مشتركة تستطيع توظي  مواردىا المتاحة بكفااءة تتناساب ماع ا إال

الزراعيااة عشاار  يااةنلمبيالعالميااة مااازال يشااوبو الكرياار ماان المعوقااات حيااث ال تتعاادى نساابة التجااارة 
 لبينيةتبذل فى سبيل تشجيع التجارة الذا فرمة جيود يجب أن  حجم التجارة العربية مع دول العالم،

 لمسمع الزراعية بالوطن العربى.
قاماااةو تشاااجيع االساااترمار فاااى المجاااال الزراعاااى  (8) المشااااريع المشاااتركة والالاصاااة الممولاااة مااان  ا 

ضاع  االسااترمارات  إلااىا ماوال العربيااة فاى مجااال المحاصايل االسااتراتيجية حياث تشااير البياناات 
الزراعااااة مقارنااااة بالقطاعااااات ا الاااارى فااااى معظاااام الاااادول العربيااااة عمااااى الاااارغم ماااان  إلااااىالموجيااااة 
وفر ا ماوال النزماة لتطاوير الزراعاة فاى المتاحة مان ماوارد طبيعياة وقاوى بشارية ماع تا اإلمكانيات

مكانيااةكرياار ماان البماادان العربيااة  ضاامان اسااتدامتيا لتحقيااق معاادالت عاليااة لألماان الغااذائى عمااى  وا 
كما أن المشاريع المشتركة أو الالاصة الممولة من ا موال العربياة فاى  المستوى الوطنى والقومى.

ركااازت عماااى المشااااريع ذات  ساااتراتيجية بااالمحاصااايل االالمتياااا عماااى بعااض الااادول ال تركاااز عماااى ق
  (6).العائد السريع مرل الدواجن وا لبان والالضر

 صــــالممخ
وتحميااال بعاااض  ،العرباااىاساااتيد  البحاااث التعااار  عماااى الموقااا  الغاااذائى الاااراىن باااالوطن       

المؤشرات التى يمكن من النليا التعر  عمى مدى تحقيق ا من الغذائى من عدمو بمالتم  دول 
باإلضاااافة إلااااى التقاااادير القياساااى لفجااااوة العااارض ماااان الغااااذاء لمتعااار  عمااااى أىاااام  لاااوطن العربااااى،ا

وكااذلك التعاار  عمااى بعااض السياسااات التااى يمكاان ماان  الفجااوة،المتغياارات ذات التااأرير عمااى تمااك 
 النليا تقميل حجم الفجوة الغذائية وتحقيق ا من الغذائى بالوطن العربى.

أن قيمااة الفجااوة الغذائيااة ماان مجموعااات الساامع الغذائيااة الرئيسااية عمااى وقااد أوضااحت الدراسااة      
 مميااار دوالر.21.02( تقاادر بنحااو 2008-2006) مسااتوى الااوطن العربااى الاانل متوسااط الفتاارة
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 .من قيمة تمك الفجوة  %53112نحو والدقيق وتمرل قيمة فجوة الحبوب 
تغير مقدرة الدولة عمى وجود تأرير ايجاب  معنوى إحصائيا لكل من م ةكما أوضحت الدراس      

عمى قيمة فجوة العرض من الغذاء بالوطن العربى كما أوضحت أن زياادة  ومتغير الزمن االستيراد
% تااؤدى إلااى زيااادة قيمااة فجااوة العاارض ماان الغااذاء 10مقاادرة الدولااة عمااى اسااتيراد الغااذاء بنساابة 

% تؤدى إلى زيادة قيمة فجوة العرض مان 10دد سنوات الزمن بنسبة % ، وأن زيادة ع38بنسبة 
 %.14الغذاء بنسبة 

نسبة مساىمة النااتج الزراعاى فاى اجماالى النااتج المحماى العرباى  كما اتض  من الدراسة أن      
% ، كمااا تبااين أن كاال ماان الصااومال والسااودان 1517نحااو  بماا  (2008-2006الاانل الفتاارة )

دول العربياااة مااان حياااث نسااابة مسااااىمة ناتجياااا الزراعاااى فاااى النااااتج المحماااى وساااوريا ىاااى أعماااى الااا
كما اتض   % فى كل منيا عمى التوالى،2015% ، 2914%، 6316اإلجمال  حيث بمغت نحو 

ماا متدنى نسبة مسااىمة النااتج الزراعاى فاى النااتج المحماى االجماالى فاى كريار مان الادول العربياة 
شااط اقتصاادي بالادول العربياة وبالتاال  ضاع  قادرتيا عماى شير إلى ضاع  مسااىمة الزراعاة كني

 تمبية االحتياجات الغذائية لسكانيا.
ىو و ل لعربية من النل رنرة مؤشرات ا و وقد أمكن تحديد التبعية الغذائية لمالتم  ا قطار ا    

وقاد مؤشر مدى االعتماد عمى الغير فى الحصول عمى الغذاء وىو معكوس نسبة االكتفاء الاذاتى 
مماا يشاير إلاى أن الاوطن العرباى يقاع فاى % 3114بمغت نسبتو عمى مستوى الوطن العرباى نحاو 
أن أكراار الااادول العربيااة فااى التبعياااة  ماان ىاااذا المؤشاارمنطقااة التبعيااة ذات المالاااطر، كماااا اتضاا  

جيبااوتى والبحاارين وقطاار وموريتانيااا ،الكويت،عمان،اإلمااارات،والعراق حيااث ىااى كاال ماان الغذائيااة 
 %، 79127 %،89179 %،91169%،92112نسااابة ىاااذا المؤشااار فاااى كااال منياااا نحاااو بمغااات 

 التوالى.%عمى .69.1، %70125%،%71188، 77154
أمااااا المؤشاااار الرااااانى فيااااو مؤشاااار نساااابة الماااادفوعات عاااان الااااواردات الغذائيااااة إلااااى حصاااايمة       

 ،%412 أن نساابة ىاذا المؤشاار عمااى مسااتوى الاوطن العربااى قااد بمغاات نحااو اتضاا  الصاادرات وقااد
ممااا يعنااى أن الااوطن العربااى يعتباار فااى منطقااة ا مااان الغااذائى فااى ظاال نساابة ماادفوعات الااواردات 
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، كمااا اتضاا  ماان ىااذا  الغذائيااة إلااى اجمااالى قيمااة صااادراتو بساابب ارتفاااع قيمااة صااادراتو البتروليااة
، ا ردنجيباااوتى ، الصاااومال، فمساااطين ، موريتانياااا،  كااام مااان الااادول تبعياااة ىاااى أكرااارالمؤشااار أن 

%، 2914%، 3215%، 7614%، 19213حياااااااث بمغااااااات نسااااااابة ىاااااااذا المؤشااااااار نحاااااااو  ولبناااااااان
 الترتيب.% لكل منيا عمى %2618، 2713
ضاا  أن نساابة ىااذا المؤشاار عمااى مسااتوى توقااد اأمااا المؤشاار الرالااث فيااو المؤشاار المركااب        

كمااا  لعاديااة،ا أنيااا تعتباار فااى نطاااق التبعيااة الغذائيااةيعنااى  ممااا %17.8 نحااوالااوطن العربااى بماا  
 ن أكراااار الاااادول العربيااااة فااااى التبعيااااة الغذائيااااة ىااااى كاااال ماااان جيبااااوتى،أىااااذا المؤشاااار اتضاااا  ماااان 
ا ردن حياااث  اإلماااارات، العاااراق، لبناااان، عماااان، الكويااات، قطااار، البحااارين، موريتانياااا، الصاااومال،

نيا تعتبر جميعيا فى نطاق التبعية الغذائية ذات المالاطر حيث بمغت نسبة ىذا المؤشر فى كل م
 %،3713 %،3816 %،3915 %،4516 %،4712 %،5413%،5516 %،14215نحااااااااااااااااو 

 % عمى التوالى.3515 %،3613 %،3619

كمااا اتضاا  ماان مؤشاارات الاانمط الغااذائى وجااود فجااوة نوعيااة فااى البااروتين المتحصاال عميااو ماان     
ا يحصال الغذاء تتطمب التركيز عم  النياوض باحتياجاات الفارد مان الباروتين الحياوانى. كماا أن ما

عميو الفرد من السعرات الحرارية فى كل مان جيباوتى ، الصاومال، الايمن، موريتانياا، فمساطين مان 
البروتين يقل عان المتوساط الموصاى باو صاحيا . وأن ماا يحصال عمياو الفارد مان الادىون فاى كال 

 من الصومال واليمن يقل عن المتوسط الموصى بو صحيا.
لحد من الفجوة الغذائياة فاى الاوطن العرباى والتاى تمرمات فاى كما أشارت الدراسة إلى وسائل ا     

  إتبااااع سياساااة ساااعرية تاااؤدى إلاااى زياااادة المسااااحات المزروعاااة مااان المحاصااايل التاااى انالفضااات 
التركيااااز عمااااى باااارامج التنميااااة الرأسااااية لزيااااادة و  نزرعااااة منيااااا مراااال المحاصاااايل الزيتيااااةالمساااااحة الم

وفى مقدمتيا القم  والشعير والذرة باإلضافة  الغذائية اإلنتاجية اليكتارية لمالتم  مجموعات السمع
تنسايق الجياود ا راضاى الزراعياة باالوطن العرباى و  زيادة مساحةو  إلى المحاصيل الزيتية والسكرية

 العربية لحماياة مواردىاا المائياة مان ا طمااع الالارجياة مان وتنمياة ىاذه الماوارد وترشايد اساتالداميا
مع الزراعياة باالوطن العرباى  وتقميال االعتمااد عماى الادول المتقدماة فاى لمسا لبينياةتشاجيع التجاارة او 
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قامااة المشاااريع المشااتركة و  تااأمين احتياجاتيااا ماان الغااذاء تشااجيع االسااترمار فااى المجااال الزراعااى وا 
االساتفادة مان مالمفااات و  والالاصاة الممولاة مان ا ماوال العربياة فااى مجاال المحاصايل االساتراتيجية

نباااتى فااى صااناعة ا عاان  غياار التقميديااة لسااد الفجااوة العمفيااة وتالفاايض تكمفااة اإلنتاااج الزراعااى ال
إنتاجيا بجانب تنظيم استغنل المراعى الطبيعية والتحسين الاورارى لمسانالت المحمياة مان الماشاية 

 الفجوة الغذائية من المحوم الحمراءلمتغمب عمى بمالتم  ا قطار العربية 
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      This research aimed at recognizing the present food position in Arabic 

world, and analysis of some indicators which refer to recognizing the 

extent of attaining the food security or not in different countries at Arabic 

world in addition to measuring estimation for the supply gap from food 

for recognizing the important variables which impact on this gap as well 

as recognition of some policies which reduce the size of food gap and 

attainment of food security in Arabic world.                                                      

       The study showed that the value of the food gap from sets of major 

food commodities in the Arab world during the average period (2006-

2008) estimated at 21.02 billion dollars. The value of grain and flour gap 

represents about 53.12% from that gap.                                                                                                                          

The study also showed a positive significant effect statistically for each of 

the country capability to import and time on the value of the supply gap 

of food in the Arab world as it demonstrated an increase of the country 

capability to import in percentage of 10% leads to increase the supply 

value of food gap in percentage of 38%, and increase the number of time 

years by 10% leads to increase value of the food supply gap by 14%.                           

           As it is shown from the study the proportion of the agricultural 

output contribution in Arabic gross domestic product (AGDP) during the 

period of (2006-2008) attained about 15.7%, and as it is shown each of 

Somalia, Sudan and Syria are the highest Arabic countries in terms of 

proportion of its agricultural output contribution in GDP reaching about 

63.6%, 29.4%, 20.5% in each of them respectively.                                                                 

      It has been possible to determine the food dependency of the various 

Arab countries through three indicator, of the first, an indicator of the 

extent of reliance on others to get food has reached in the Arab world 

about 31.4%, which indicates that the Arab world is located in the area of 

dependency risk, As shown by this indicator that more Arab countries in 

the food dependency Djibouti, Bahrain, Qatar, Mauritania, Kuwait, 
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Oman, UAE, and Iraq, where the percentage of this indicator in each of 

them about 92.12%, 91.69%, 89.79%, 79.27%, 77.54%, 71.88%,70.25%, 

69.73%, respectively.                                                                                                     

    The second indicator is the indicator of the proportion of payments for 

food imports to export earnings has been shown that the proportion of this 

indicator on level of the Arab world amounted to about 4.2%, which 

means that the Arab world is in the area of food safety in shadow of this 

indicator  because of high value of oil exports, As it is shown from  this 

indicator the most dependent countries are consequential Djibouti, 

Somalia, Palestine, Mauritania, Jordan, and Lebanon, where the 

percentage of the indicator attained192.3%,76.4%,32.5%,29.4%, 27.3% 

and 26.8% each respectively.  

        The third indicator is a composite indicator and it is demonstrated 

the proportion of this indicator on level of the Arab world amounted to 

about 17.8%, which means they are considered within the scope of the 

regular food dependency, as shown from this indicator the most food 

dependent Arabic countries are Djibouti, Somalia, Mauritania, Bahrain, 

Qatar, Kuwait, Oman, Lebanon, Iraq, UAE, and Jordan, Where they are 

within the scope of food dependency risk where the percentage of this 

indicator in each of them attained about 142.5%, 55.6%, 54.3%, 47.2%, 

45.6%, 39.5%, 38.6%, 37.3%, 36.9%, 36.3%, 35.5% respectively.                                                                                  

        As evidenced by indicators of food style there is a quality gap in 

protein intake from food requires a focus on fulfilling the needs of the 

individual animal protein. As that received by a person of the calories in 

all of Djibouti, Somalia, Yemen, Mauritania, and Palestine of the protein 

below the average for the recommended health. And that received by a 

person of fat in both Somalia and Yemen, at least from the average 

recommended healthy.                                                                                                             

       The study, refers to means of restricting the food gap in the Arab 

world and which were represented in: following a pricing policy 

conducive to increase the acreage of crops that reduced acreage of them 

such as oil crops, focusing on the programs of vertical development to 

increase the hectare productivity for different groups of food 

commodities, Increase the area of agricultural land in the Arab world, 
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Coordinate Arab efforts to protect water resources from the ambitions of 

foreign and development of these resources and rational use, to promote 

intra-regional trade of agricultural commodities in Arab world and reduce 

dependence on developed countries to meet their needs from food, 

encouraging the agricultural investment field, taking advantage of wastes 

of  agricultural production in manufacturing the non-conventional feed to 

fill the gap and reduce the cost of forage production  next to regulate the 

exploitation of natural grassland and genetic improvement of local breeds 

of cattle in various Arab countries to overcome the food gap of red meat.                                                                


