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 التكامل الزراعي العربي قراءة في إمكانيات ووضعية

(Reading on the possibilities and status of Arab 

agricultural integration) 

 بغــداد شعـيب /أ. د                                                د ـيــأ. مـالــكي رش
chaibbaghdad@yahoo.fr                              malik_apsy01@yahoo.fr 

 تلماان أبوبكر بلقائد جامعة
 الملخص:

التكامل الزراعي  نحاو: من خال: هذا البحث الموجز التعرف على إمكانيات ووضعية
العربية والتي تعد تكاملية الزراعية الموردية  أهم اإلمكانيات على، وهذا بالوقوف العربي

 .عّد شيء هاما ذو أهميةوتفي جزء كبير منها، 
ثم بعد ذلك نالط الضوء على جانبين مهمين في ربط وتمااك التكامل الزراعي فيما بين  

التعاون و لتجارة البينية العربية للمنتجات الزراعية االدو: العربية، ويتمثل هذا جليا في 
، واللذان يحتاجان إلى دعم قوي وجهد ماتمر لتحقيق العربي المشترك في المجا: الزراعي

زراعي العربي بما تحمل الكلمة من دالئل ومقومات، وهذا بالرغم من وجود التكامل ال
 العديد من اإلمكانيات والمؤهالت التي تااعد على تحقق ذلك.

الدو: العربية؛ التكامل الزراعي العربي؛ اإلنتاج الزراعي العربي؛  الكلمات المفتاحية:
 ؛ الزراعة العربية؛المجا: الزراعي التعاون العربي المشترك فيالتنمية الزراعية العربية؛ 

 .التجارة البينية العربية للمنتجات الزراعية
Abstract: 

Through this brochure, we try to identify the possibilities and 

situation of Arab agricultural integration. This is by standing on the 

most important pillars and potentials of the Arab Moradians, which 

are integral to a large part of them… etc. Then we highlight two 

important aspects of linking and consolidating agricultural 

integration among countries. This is evident in the intra-Arab trade 

of agricultural products and the joint Arab cooperation in the field 

of agriculture, which require strong support and continuous effort to 

achieve Arab agricultural integration, bearing in mind the signs and 
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ingredients, Although there are many possibilities and qualifications 

to do so. 

Key words: Arab Agricultural Integration; Arab Agricultural 

Production; Arab Agricultural Development; Arab Co-operation in 

Agriculture; Arab Agriculture; Arab Inter-Arab Trade for 

Agricultural Products. 

 مقدمة:
برامج التنمية  من العديد في مهمة مكانة الوطن العربي في الزراعية التنمية تحتل

 اهتمامًا بالغًا ومشتركا العربية الدو: أغلب أولت لذا .واالجتماعي االقتصادي واإلصالح
لدعم  من المؤااات العربية مجموعة تم تأايس حيث، الابعينات منذ الموضوع بهذا

 .)1(الغذائي وتعزيز األمن الزراعية التنمية
الزراعية الموردية  االمكانياتوفي ضوء أاس التنمية للدو: العربية، فإن التعرف على 

ة في جزء كبير منها، يعّد شيء هاما ذو أهمية، والوقوف عند أهم العربية والتي تعد تكاملي
على ذلك، وذلك إلقرار ايااة زراعية عربية تاتهدف تنمية القطاع  النقاط المؤثرة

في  الزراعي العربي في ضوء الجهود المبذولة واالهتمام المتزايد بقضايا التنمية الزراعية
لتعاون ولالبينية العربية الزراعية لتجارة لو  إطار وصفي وتحليلي لإلمكانات الموردية

  .العربي المشترك في المجا: الزراعي
وتعاون اإلمكانيات المتاحة إلقامة تكامل هذا ما يجعلنا نطرح التااؤلين التاليين؛ ما هي 

 ؟.في ظل األوضاع الراهنة؟، وما هي وضعية هذا التكامل والتعاون زراعي عربي
 تم تقايم البحث إلى محورين، هما  ناليولإلجابة على هذين الاؤ 

 .اإلمكانيات المتاحة إلقامة تكامل زراعي عربيالمحور األول:  -
التعاون العربي المشترك و التجارة البينية العربية للمنتجات الزراعية المحور الثاني:  -

 .في المجا: الزراعي في ظل األوضاع الراهنة
 األول: اإلمكانيات المتاحة إلقامة تكامل زراعي عربي المحور

 الناتج المحلي الزراعي في الوطن العربي  (0
مليون دوالر،  005.111حوالي  5102عام لبلغ الناتج الزراعي العربي باألاعار الجارية 

بالمقارنة بالعام الاابق، بينما حقق ذلك  % 1,3محققا بذلك نابة نمو بلغت حوالي 
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(، الجدو: رقم 5102-5105خال: الفترة ) % 7,2الناتج زيادة مئوية متواطة قدرها 
(10.) 

تطور الناتج الزراعي ونصيب الفرد منه في الدو: العربية لعام  (:30الجدول رقم )
 (5102و 5100، 5102، 5105)

 . 80، ص 5102المصدر  التقرير االقتصادي العربي الموحد، 
، 5102بالرغم من التطور المتواضع الذي شهده الناتج المحلي الزراعي خال: عام 

مقارنة بالانوات الاابقة، إال أن أداء النشاط الزراعي في بعض الدو: العربية تراجع، 
وموريتانيا، وتراوح ذلك بين حوالي  ونخص بالذكر الجزائر، المغرب، العراق، اليمن، ليبيا

في العراق، وتنخفض هذه النابة في الدو:  % 28,7في موريتانيا وحوالي  % 3,2
العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل دو: مجلس التعاون الخليجي، حيث تتراوح 

في عمان. ويصل نصيب الفرد من الناتج  % 1,6في قطر، وحوالي  % 0,1بين حوالي 
، يليه الجزائر بـ 5102دوالرا عام  727الزراعي إلى أعلى قيمة له في الاودان، إذ يبلغ 

دوالرا، ثم  020دوالرا، ثم الاعودية بـ  072دوالرا خال: العام المذكور، ثم لبنان بـ  250
أدنى قيمة له في جيبوتي إذا دوالرا، بينما كانت  052دوالرا، فمصر بـ  020المغرب بـ 

ومات المتعلقة بنصيب الفرد من الناتج الزراعي، حيث بلغ لااتثنينا اورية لعدم توفر المع
 حاب قد الزراعي المحلي الناتج الفرد من نصيب متواط أن ، وبما5102دوالرا عام  21

 الانوات  
 

 البيان
5105 5102 5100 5102 

النمو 
 النمو الانوي  الانوي 

12-02 00-02 
الناتج الزراعي 

 1,3% 7,2% 005 001 022 021 دوالر( بليون )

نابة الناتج الزراعي 
إلى الناتج المحلي 

 %اإلجمالي 
4,9 5 5,1 5,8   

نصيب الفرد من 
 الناتج
 (دوالر)الزراعي

372 380 406 402   
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 درجة حاب آخر إلى عربي بلد يتفاوت من هذا الرقم نجد فإننا الحاابي، بالمتواط
 في إيجابية تطورات حققت دوال نجد أن هناك حيث بلد، كل في الزراعي القطاع تطور
 .(2)فيها تناقص اآلخر وبعضها المؤشر هذا
 أن نجد للوطن العربي الزراعي المحلي الناتج من الفرد نصيب متواط تطور عن أما

دوالرا للفرد  012حوالي  بلغت بنابة وذلك العربي، الوطن ماتوى  على هناك انخفاضا
 0؛ أي بانخفاض قدره نحو 5102دوالرا للفرد في عام  015إلى حوالي  5100في عام 

(. ويعود ابب ذلك إلى زيادة معدالت نمو 10قم )ر  الجدو: في مبين هو ، كما%
الاكان بناب تفوق الزيادة في الناتج الزراعي، ويتباين متواط نصيب الفرد من الناتج 

 ما بين الدو: العربية بشكل ملحوظ.الزراعي في
وتتباين نابة مااهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي فيما بين الدو: العربية، 
إذ يمكن تصنيف األقطار العربية من حيث نابة مااهمة الزراعة لديها في الناتج المحلي 

 اإلجمالي إلى ثالث مجموعات هي كاآلتي 
 ( وتضم كل من األردن، اإلمارات المتحدة %02 -0نابة المااهمة بين  )

العربية، البحرين، جيبوتي، المملكة العربية الاعودية، قطر، لبنان، ليبيا، تونس، العراق، 
 ُعمان، الجزائر، مصر، المغرب وموريتانيا.

 ( وتضم اليمن.%21 -02نابة المااهمة بين  ) 
  القمر والكويت.  وتضم كل من جزر % 21نابة المااهمة ألكثر من 

من المالحظ أن هذا التصنيف لناب مااهمة القطاع الزراعي في البلدان العربية في 
عكس بالضرورة قوة وحجم هذا القطاع أو ذاك مع قطاع آخر يإجمالي الناتج المحلي ال 

في بلد عربي آخر، بل يعكس فقط األهمية النابية لقطاع الزراعة ونابة مااهمته في 
 اإلجمالي للدولة ذاتها. الناتج المحلي

 الموارد الزراعية الطبيعية المتاحة (5
يقع الوطن العربي في ملتقى قارات العالم القديم عند ملتقى القارات آايا، أفريقيا وأوروبا، 
يران شرقا  ويمتد ما بين جنوب غرب آايا وشما: إفريقيا، وتحيط كل من تركيا شماال وا 

كينيا، زائير، التشاد، النيجر، مالي، الاينيغا: )القام اآلايوي(، وكل من إثيوبيا، 
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، 5مليون كم 00وجمهورية أفريقيا الواطى )القام األفريقي( جنوبا. مااحة الوطن العربي 
 . (3)وهي ثاني أكبر مااحة لشعب واحد في العالم

هذا ويتمتع الوطن العربي بموارد زراعية متنوعة قادرة على جعل اإلقليم العربي الذي يمتد 
من الخليج إلى المحيط ضمن رقعة جغرافية متنوعة المناخ )مداري وشبه ااتوائي( أن 

، وفي هذا المجا: (4)يحقق نابة عالية من االكتفاء الذاتي من إنتاجه الزراعي المتنوع
تبرز أهمية المعوقات البيئية والفنية واالقتصادية، إذ تتأثر موارد الوطن العربي بمناخ 

هشة، حيث تتركز موارده الزراعية القابلة لالاتغال: في مااحات جاف وأنظمة بيئية 
عليه ولغرض التعرف على القاعدة الموردية للزراعة العربية وتأثيرها على اإلنتاج  .ضيقة

الزراعي اوف يتم التطرق إلى كل من الخصائص البيئية والمناخية والموارد األرضية 
 والموارد البشرية والموارد المائية.

 الخصائص البيئية والمناخية  (5-0
درجة طوال، ومن الشما: إلى  77تمتد األرض العربية من الشرق إلى الغرب على درجة 

درجة عرضا، ما يعني تنوع وتباين ظروفها وأقاليمها، مما يجعلها حافلة  22الجنوب على 
لمتواطة بالتشكيالت التضارياية والمناخية والبيئية، حيث يوجد بها المناطق الجبلية ا

االرتفاع والعالية، وهي عموما على الاواحل واألطراف، ويوجد بها أيضا الهضاب والتال: 
والاهو: الوااعة والمناطق المنخفضة، كما تشمل على البوادي، والبوادي الهامشية، وعلى 

 .(5)الصحاري وهي األكبر واألشهر، وربما األغنى في العالم
ائص الطبيعية، حيث تضم الدو: العربية خماة أقاليم ويعتبر هذا التنوع أحد أبرز الخص

  (6)بيئية مناخية رئياية تاود المنطقة هي
، ويشمل خصوصا اواحل البلدان العربية المناخ المتوسطي البحري المعتدل -

المطلة على البحر األبيض المتواط، حيث األمطار حيث األمطار جيدة عموما يتجاوز 
 ملم. 0111معدلها الانوي 

يتمركز في الهضاب والنجود والاهو: الداخلية، المناخ المتوسطي القاري،  -
 ملم. 0111ملم و  211وأمطاره متواطة عادة تتراوح بين 
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، ويشمل إقليم الجبا: العالية كجبا: لبنان واليمن، والالة المناخ الجبلي   -
 ج الغزيرة. جبا: األطلس عبر كل من المغرب، الجزائر وتونس، ويتميز باألمطار والثلو 

، يمتد من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى واط المناخ المداري الموسمي -
 وجنوب الاودان والصوما:، وأمطاره صيفية وغزيرة، وأحيانا شديدة الغزارة.

، يايطر على القام األكبر من المنطقة العربية، المناخ شبه الجاف والجاف -
من مااحتها، حيث تبلغ مااحة المناطق التي يقل فيها معد:  % 01ويغطي حوالي 

من المااحة  % 27ملم )المناخ الجاف( بحوالي  011هطو: األمطار الانوية عن 
ملم انويا  211-011الكلية، وتبلغ مااحة المناطق التي يبلغ فيها معد: األمطار 

صف بانعدام التأثير من المااحة الكلية، والذي يت % 52)المناخ شبه الجاف( حوالي 
البحري، وبارتفاع الحرارة وشدة الجفاف وطو: فترته وبقلة األمطار وندرتها في بعض 

 مناطقه، وهو ما يضعف الغطاء النباتي. 
 األقاليم البيئية والمناخية في الدو: العربية (:35الجدول رقم )

 ليون كملمااحة م معد: األمطار الانوي )ملم( األقاليم البيئية / المناخية

 0,3 0111 > الرطبة / المتواطي البحري 
 1,0  0111 - 211 شبه الرطبة/المتواطي القاري 

شبه الجافة/شبه رطبة/ المداري 
 1,2 211 - 211 المتواطي

 2,1 211 - 011 شبه الجافة
 9,7 011 < الجافة

 13,3 اإلجــــــــــمـــــــــــــــــــالـي
 .70، ص 5102االقتصادي العربي الموحد، المصدر  التقرير 

الواضح من الجدو: أعاله، تنوع األقاليم البيئية والمناخية، مما يثري المنطقة العربية. إن 
وجود أقاليم مناخية زراعية متنوعة في المنطقة العربية يظهر أهمية توزيع المحاصيل على 

توى القومي لالاتفادة من الميزة المناطق المختلفة، واختيار التركيب المحصولي على الما
 .(7)النابية لإلنتاج في كل منطقة



ISSN: 2333-9331  واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية 
         8781السنة  70العدد:  70المجلد:  81:الرقم التسلسلي           

 

578 

 

 المواد األرضية (5-5
يقدر مجموع حيث تمتلك البلدان العربية مااحات شااعة من األراضي الزراعية، 

من المااحة  % 5,4مليون هكتار، وهو ما يعاد:  75األراضي الصالحة للزراعة بنحو 
مليون  9,6مليون هكتار، منها حوالي  0221اإلجمالية للبلدان العربية التي تقدر بنحو 
مليون هكتار مااحة محاصيل موامية،  62,5هكتار مااحة محاصيل ماتديمة وحوالي 

 20,7مليون هكتار تمثل نحو  14,9حوالي  5100وبلغت المااحة المروية خال: عام 
مليون هكتار  3,3المزروعة خال: العام المذكور، منها حوالي من جملة المااحات  %

 مليون هكتار مروية من المحاصيل الموامية. 11,6محاصيل ماتديمة، مقابل حوالي 
خال:  % 1,7وبالرغم من ارتفاع مااحة األراضي الزراعة الماتديمة بمعد: تغير يعاد: 

من إجمالي المااحة المزروعة،  % 02فترة الدرااة، إال أنها مازالت تشكل نابة تقل عن 
من إجمالي األراضي المزروعة  % 82في حين نابة أراضي الزراعة الموامية تزيد عن 

 )كما هو مبين في الجدو: أدناه(. 
ألف  28.217من جانب آخر، فإن مااحة األراضي المطرية التي ازدادت من حوالي 

تشكل النابة الكبرى من  ، فإنها5100عام  02.570إلى حوالي  5112هكتار عام 
 إجمالي مااحة األراضي المزروعة.

هكتار، تحوز على  مليون  052والي حأما بالنابة لمااحة األراضي الرعوية، فقد بلغت 
من المااحة الكلية للوطن العربي، يقع معظمها في األقاليم  % 21نابة تفوق 

المتاحة للثروة الحيوانية في الصحراوية، حيث تؤمن المراعي حوالي ثلثي الموارد العلفية 
الدو: العربية، ويقع الجزء األكبر من هذه المراعي في المناطق الجافة وشبه جافة 
ومعظمها في حالة ضعيفة ومتردية وفقيرة ومحدودة اإلنتاجية، إذ تعاني من التدهور الحاد 

ما يؤدي إلى بفعل شح المياه، الجفاف، تعرية التربة، ملوحتها، الرعي الجائر والمبكر، م
زالة النباتات  انحاار الغطاء النباتي وتدني كثافة النباتات الرعوية في وحدة المااحة وا 
الرعوية، وبالتالي انخفاض إنتاجية األرض الرعوية، هذا إلى جانب غياب الايااات 
والخطط الهادفة إلى تطوير القطاع وتعزيز دوره، وا هما: تجديد المراعي والمحافظة عليها 

 يم ااتغاللها.وتنظ
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وتتمثل مجاالت تطوير وتحديد المراعي الطبيعية في تحاين وتطوير النظام الرعوي 
والتواع في زراعة الشجيرات العلفية والتركيز على التكثيف المحصولي وتطبيق دورات 
رعوية تركز على تحديد مناطق ومواام الرعي، وتعزيز خدمات التوعية واإلرشاد لمربي 

اتغال: األمثل لتك الموارد من منظور المنفعة المتبادلة، وتنفيذ خطط الماشية حو: اال
وبرامج للتطور والحماية واالاتغال:، باإلضافة إلى تطبيق أااليب االاتثمار واإلدارة 
المحانة للمراعي من خال: التواع في عمليات االاتزراع، ونشر أااليب مراقبة ومكافحة 

 على أااس ماتدامة. التصحر، وصيانة الموارد الطبيعية
مليون هكتار، أي بنابة  08في حين تقدر مااحة األراضي التي تغطيها الغابات بحوالي 

من المااحة اإلجمالية، وتعتبر هذه النابة منخفضة. ويتميز توزيع الغابات في  % 3,6
من المااحة اإلجمالية للاودان والصوما:  % 05الدو: العربية بالتباين إذ تغطي حوالي 

 من مااحة الجزية العربية.     % 1وجيبوتي، وأقل من 
والغابات في الوطن العربي، شأنها شأن المراعي الطبيعية لم تنل ما تاتحق من اهتمام. 
وايااات حماية الغابات وتطويرها في كثير من البلدان العربية تفتقر إلى الوضوح 

اعلية، هذا إن كان أصال ثمة ايااات، حيث تتعرض إلى كثير من والطموح والف
التعديات واالنتهاكات كاإلزالة واالاتغال: التجاري، عالوة على الظروف المناخية الصعبة 
كالجفاف مما ااهم في انحاار مااحات الغابات في بعض المناطق كالاودان 

 ية والكثافة والتوازن البيئي. وموريتانيا، وتدهور خصائصها من حيث النوعية واإلنتاج
إن تطوير الغابات وحمايتها يتطلب تطبيق ايااات وبرامج إرشادية للحد من التعديات 
على الغابات كمنع القطع الجائر، وزراعة األشجار التي تتالئم بيئيا واقتصاديا وتقنيا، 

نشاء المحميات للحفاظ على التوازن البيئي وا عادة التأهيل الطبيعي با إلضافة إلى وا 
 إصدار وتطبيق القوانين التي تحمي ااتغال: األراضي الحرجية.

                          (                          5100-5105األراضي الزراعية وااتخداماتها في الدو: العربية )  (30الجدول رقم )
                هكتار( )ألف الوحدة 
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 الانوات         
 

 البنــــــــد
2012 2013 2014 

نابة %
 -02التغير  
00  

 3.5 72,074 69,625 68,971 أوال  المااحة الزراعية الكلية
األراضي الزراعية  -0

 الماتدامة
9,231 9,406 9,566 1.7 

 1.7 6,313 6,208 6,092 الزراعة المطرية -أ
 1.7 3,253 3,198 3,139 الزراعة المروية -ب

األراضي الزراعية  -5
 3.8 62,508 60,219 59,740 الموامية

 6.1 38,961 36,713 32,905 الزراعة المطرية -أ
 5.4 11,624 11,024 10,798 الزراعة المروية -ب

 -4.5 11,923 12,482 16,037 )األراضي المتروكة(
 -7.2 48,225 51,972 51,973 ثانيا  مااحة الغابات
 0.0 425,332 425,321 425,295 ثالثا  مااحة المراعي

المصدر  المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والثورة الحيوانية والامكية في 
 .5102الوطن العربي، 

 .()تلي الموارد األرضية الموارد المائية كمحدد رئياي لإلنتاج الزراعي
 الموارد المائية( 5-0

تتام الموارد المائية في الوطن العربي بالندرة، واوء توزيعها جغرافيا وصعوبة ااتغال: 
المتاح منها في كثير منها، اواء بصورة مطلقة من حيث تدني متواط نصيب وحدة 

. كما تعاني (8)المااحة أو حصة الفرد من المياه، مقارنة بالمناطق األخرى من العالم
 % 01يدة على مواردها المائية المتاحة، فهي تمثل حوالي الدو: العربية من ضغوط شد

فقط من  % 0,5من اكانه، وبالمقابل فإنها تحظى بنحو  % 2من مااحة العالم وحوالي 
 موارد العالم المائية العذبة المتجددة.

انويا،  ³مليار م 257540,6تقدر الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي بحوالي 
تتكون من المصادر التقليدية )األمطار والمياه الاطحية والجوفية( والمصادر غير 

 التقليدية التي تتكون من مياه التقنية )إعادة االاتخدام( ومياه التحلية.
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 5110مجمل الموارد المائية المتاحة في الدو: العربية لانة  :(30الجدول رقم )
 الوحدة  مليون متر مكعب

 .5101المصدر  المركز العربي لدرااات المناطق الجافة واألراضي القاحلة، أكااد، 
 510تشكل الموارد الاطحية القام األكبر من الموارد المائية المتجددة، وتقدر بحوالي 

، وتبلغ حصة الزراعة % 14,1من اإلجمالي، والمياه الجوفية  % 81,2، تمثل  ³مليار م
على الماتوى العالمي، وتشكل مياه  % 71بالمقارنة مع حوالي  % 85,5منها حوالي 

. ويلقى شح الموارد المائية الاطحية % 20األنهار الجزء األهم من هذه الموارد بنابة 
من حيث الكميات المتوفرة، والظروف المناخية والبيئية، عبئا كبيرا على مصادر المياه 

لجوفية التي ياتخدم جزء منها في تغطية العجز وتأمين االحتياجات المائية الالزمة ا
 ألغراض اإلنتاج الزراعي.

كما أن المنطقة العربية تتوفر على كميات كبيرة من المياه الجوفية، هذه المياه تتجمع في 
بين ثالثة أحواض رئياة هي األرج الشرقي جنوب جبا: األطلس في الجزائر، والنوبة 

مصر والاودان وليبيا، والدياي بين األردن والاعودية، وتقدر كميات المياه المخزنة في 
انويا  ³مليار م 02، وتقدر الموارد المتجددة بحوالي ³مليار م 8011هذه األحواض بنحو 

منها انويا، ويتعرض المخزون الجوفي لالاتنزاف الجائر،  ³مليار م 05يمكن ااتغال: 
تقديرها بدقة في ظل غياب القيااات الدورية عن وضع هذه وبناب ال يمكن 

   .(9)األحواض

 اإلقليم
الموارد  الموارد التقليدية

 غير
 التقليدية

 اإلجمالي
 المجموع اطحيةال الجوفية

 46810 595 46215 00802 0271 المغرب العربي
 67108 48 67060 22020 010 المشرق العربي

 127879 7689 120190 80022 21550 األواط
الخليج والجزيرة 

 العربية
0705 01020 12173 3571 15744 

 257541 11903 245638 209223 36415 اإلجمالي
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إن ندرة المياه، واتجاهها نحو التفاقم، وربما التأزم، ايجعل من المياه أغلى موارد المنطقة 
ايااية واإلاتراتيجية الماتقبلية. ومن  -العربية، وأحد أهم موضوعاتها التنموية والجيو

نما أيضا على هنا الضرورة الحيوية ل لعمل، ليس فقط على تنمية تلك الموارد وزيادتها، وا 
ترشيد ااتخدامها وحمايتها من الهدر والتلوث، ومن المصادرات واالعتداءات واألطماع 

 .(10)الحالية )إارائيل( والمحتملة في أقصى شما: الوطن العربي، وربما في أقصى جنوبه
 (الزراعة القوى العاملة في) الموارد البشرية( 5-0

مليون نامة، أي  85,6حوالي  5100بلغ عدد الاكان الزراعيين في الدو: العربية عام 
، كما بلغ عدد 5101عام  % 50من إجمالي الاكان، بالمقارنة مع حوالي  % 55نحو 

من إجمالي عدد  % 20مليون نامة، أي حوالي  51,8حوالي  5100اكان الريف عام 
، ويعود ابب هذا التراجع إلى (11)5101عام  % 02 الاكان بالمقارنة مع حوالي

ااتمرار الهجرة من الريف إلى المدينة، ونظرا لضعف ماتوى الخدمات الرئياية في 
الريف من صحة وتعليم، وانخفاض العائد من النشاط الزراعي بالمقارنة مع العائد من 

القطاعات غير الزراعية ، وأيضا لتدني دخل العامل في (12)النشاطات االقتصادية األخرى 
أضعاف متواط دخل العامل في القطاع الزراعي، واتااع حاجة القطاعات  2 – 2بين 

، وقد بلغ عدد العاملين في القطاع (13)األخرى لجذب اليد العاملة في القطاع الزراعي
من إجمالي الاكان  % 21مليون نامة أي حوالي  26,1حوالي  5100الزراعي في عام 

في الدو: العربية. وقد بلغت نابة العاملين في الزراعة في الدو: العربية مع الزراعيين 
 .5101عام  % 22,7مقابل حوالي  5100في عام  %  20,6مجموعة حوالي
                                                        5100القوى العاملة في قطاع الزراعة حاب مجموعات الدو: عام  (:32الجدول رقم )

 الوحدة  مليون نامة
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 عدد الاكان البيان
الاكان 
 الزراعيون 

القوى 
العاملة 
في 

القطاع 
 الزراعي

نابة الاكان 
الزراعيون 
من إجمالي 

 الاكان

نابة القوى 
العاملة في 
قطاع الزراعة 
من إجمالي 
 القوى العاملة

 20.6 22.1 26.1 85.6 387.0 الدو: العربية
 65.3 59.1 244.8 550.7 931.9 الدو: النامية

 62.3 56.9 115.8 265.5 466.6 الدو: األقل نمو
 4.4 4.4 10.8 22.0 504.7 اإلتحاد األوروبي

 50.4 46.0 1048 2003 4349.6 آايا
 39.9 36.7 1330 2666 7265.8 العالم

، 5102المصدر  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، بيانات الناتج الزراعي، أبريل 
 .81، ص 5102بتصرف التقرير االقتصادي العربي الموحد، 

نالحظ من الجدو: أعاله، بأن نابة القوى العاملة في القطاع الزراعي في الوطن العربي 
مليون نامة، وتعد أقل بالمقارنة مع الدو: المبينة في الجدو: أعاله، إذا ما  52.0تمثل 

د على التقانة والتكنولوجيا الحديثة بشكل كبير. ااتثنينا االتحاد األوروبي، والذي يعتم
وتتفاوت نابة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة بين الدو: العربية، 
إذ تتجاوز تلك النابة ثلثي عدد العاملين في جيبوتي وجزر القمر، وحوالي نصف عدد 

 % 08.2و% 22ذه النابة بين العاملين في كل من موريتانيا والاودان، كما تتراوح ه
 في كل من األردن، العراق، الاعودية، اإلمارات، ليبيا، لبنان، الكويت، البحرين وقطر.

 (اإلنتاج النباتي والحيواني والامكي) التركيب المحصولي العربي (0
 اإلنتاج النباتي  (0-0

يتميز اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي بصفة عامة بضعف في اإلنتاجية، وخاصة في 
الزراعة المطرية )بالرغم من تطور اإلنتاج الزراعي(، هذه اإلنتاجية تتام بضعف أكبر إذا 
ما قورنت مع إنتاجية الدو: المتقدمة والتي تفوق بنحو ضعفين ونصف إنتاجية العامل 

 .(14)لعربيةفي العديد من الدو: ا
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يدخل في اإلنتاج النباتي مجموعة الحبوب والتي تشكل أهمية بالغة في الوطن العربي من 
حيث قيمتها االقتصادية والمااحة التي تشغلها أو أهميتها اإلاتراتيجية والغذائية، فهي 

من إجمالي المااحة  % 20من محاصيل الغذاء، وتشغل حوالي  % 27تمثل 
 المحصولية. 

نظرا  % 4,7، أن إنتاج القمح شهد نموا نابته 5102ديرات اإلنتاج النباتي لعام وتبين تق
الناتج عن التواع في الزراعة المروية وااتخدام البذور  % 3,8لتحان الغلة بنابة 

المحانة ذات اإلنتاجية المرتفعة وتوفير خدمات اإلرشاد الزراعي بين المزارعين. وفيما 
ين نابة التغيير في اإلنتاج الزراعي في الدو: العربية في عام يلي الجدو: التالي الذي يب

5102(15). 
 .5102نابة التغيير في اإلنتاج الزراعي في الدو: العربية في عام  (:30الجدول رقم )

 الغلة المساحة المحصولية اإلنتاج المحصول
 3,3 0,4 3,7 الحبوب
 3,8 0,8 4,7 )القمح(

 3,4 2,0- 1,3 )الشعير(
 1,7 6,9 8,8 )األرز(
 0,3- 2,9 2,6 البقوليات

 1,4 0,6- 0,8 الخضروات
 3,7- 10,2 6,2 الفاكهة

 .82، ص 5102المصدر  التقرير االقتصادي العربي الموحد، 
من بيانات الجدو: أعاله، يتبن أن معظم المحاصيل الزراعية اجلت تطورا متباينا، إذ 

، وبالمقابل % 3,3نظرا لزيادة الغلة بنابة  % 3,7زادت الحبوب في مجملها بنابة 
اجل إنتاج بعض المجموعات المحصولية تطورات متباينة، فمثال محصو: األلياف اجل 

 .% -1,7نظرا لتراجع الغلة بنابة  % -3,4انخفاضا بنابة 
 اإلنتاج الحيواني والامكي( 0-5

نظام األمثل واألكثر ومتنوعة، وهي تشكل ال حيوانية هامة ثروة العربي الوطن يمتلك
مالئمة للبيئة الرعوية من خال: ااتغال: موارد المراعي الطبيعية المنتشرة على مااحات 
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، وتقدر هذه الثروة الحيوانية بحوالي (16)هائلة في المناطق الهامشية شبه الجافة والجافة
، وتمثل األغنام أكثر من نصف اإلنتاج، متبوعة 5100مليون رأس في عام  220

  .(17)(%0( وأخيرا الجاموس )%2( والجما: )%02( واألبقار )%52بالماعز )
العربي جيدة  الوطن في والماعز األغنام إنتاجية ُتعد الوقت الذي وفي آخر، صعيد على

 مع دو: ، لمقارنة% 21وذات ماتويات مرتفعة، تتجاوز الماتويات العالمية بنابة 
 اإلنتاجية في أاتراليا من33 % اوى  واأللبان للحوما من إنتاجية األبقار تمثل ال العالم،

األمريكية، أما على  من إنتاجية الواليات المتحدة 25 %و أوروبا إنتاجية من 20 %و
بصفة  الثروة الحيوانية، في اإلنتاجية أدى ضعف . وقد% 01ماتوى الدو: النامية فتمثل 

 0,27حوالي  من هذه الثروة من الفرد تراجع متواط نصيب إلى العربية في الدو: عامة،
 .5100في عام  0,24 حوالي إلى 2000 عام رأس في
على  ذلك في معتمدة الدواجن، صناعة إلى تنمية العربية الدو: من العديد وتوجهت
 % (مصر  خاصة والبيض، اللحم القطاع، إلنتاج هذا إطار في تدخل كثيرة مواد ااتيراد

 زالت ال والجزائر. مع ذلك والمغرب والاعودية )الدواجن لحوم من العربي من اإلنتاج23
ومن جانب آخر، فإن  .(18)اإلنتاج العالمي من  4 %تتجاوز ال العربي نابة اإلنتاج

تطور أداء الثروة الحيوانية لمواجهة الطلب المتزايد عليها في الدو: العربية، يتطلب وضع 
اإلنتاجية عن طريق التهجين واالنتقاء، خطط وبرامج لتحاين األنواع والاالالت وزيادة 

وتوفير األعالف على مدار العام، وتشجيع القطاع الخاص إلنشاء المشاريع الكبيرة 
المتخصصة والتي تطبق التقانة الحديثة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية واالاتفادة من 

ما يشمل هذا إعداد األعداد الكبيرة من الخرجين في الطب البيطري واإلنتاج الحيواني. ك
وتدريب األيادي العاملة الفنية الماهرة التي لها الدراية بتنظيم التربية الحديثة، وتطوير 
أااليب ونظم ااتغال: المراعي الطبيعية وحمايتها من االاتنزاف والتدمير، باإلضافة إلى 

الوطن الامكية، فإن  الثروة يخص ما في أما توفير القروض والتاهيالت االئتمانية.
العربي يزخر بموارد كبيرة من الثروة الامكية التي توفر بروتينا صحيا للااكنة، حيث 

 في اإلنتاج من إجمالي  80%حوالي(البحري  الصيد تتنوع الثروة الامكية وتتنوع بين
حوالي (واالاتزراع الامكي  16%) نحو (الداخلية المياه والصيد من ،)العربية الدو:
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  2,6 %، أي 2015انة مليون طن 4,7 اإلنتاج العربي من األاماكبلغ  فقد ،%4)
بنحو  وموريتانيا مصر، المغرب، وهي دو: ثالث وتاتأثر العالمي فقط. من اإلنتاج

العربية، كما يشكل اإلنتاج من االاتزراع الامكي  البالد في الامكي اإلنتاج من %75,7
و: العربية التي تطل اواحلها على من اإلنتاج الكلي. ويمثل إنتاج الد % 52حوالي 

من إجمالي اإلنتاج الامكي للدو: العربية، يليها الدو:  % 43,5المحيط األطلاي حوالي 
، ودو: الخليج وبحر العرب % 38,4العربية المطلة على البحر األبيض المتواط حوالي 

، ويمثل حجم لدو: إقليم البحر األحمر والمحيط الهندي % 3,0مقابل  % 15,1بنابة 
من الطاقة  % 82,5من حجم المخزون الامكي وحوالي  % 57,3اإلنتاج حوالي 

 اإلنتاجية.
ومما يعزز من تطوير الثروة الامكية في الوطن العربي التنايق فيما بين األقطار العربية 
في مجاالت توحيد القوانين لحماية الثروة الامكية وتشجيع وتطوير المشتركة في مجاالت 

يد واالاتزراع الامكي والنهري، وتشجيع االاتثمار والبحوث المشتركة وتطوير الص
المهارات والخبرات العربية في هذا المجا:، ودعم نشاط صغار الصيادين ماديا وفنيا 
وتحاين ظروف العمل لديهم، وغير ذلك من اإلجراءات واألااليب الضرورية في تطوير 

 . (19)الثروة الامكية في الوطن العربي
باإلضافة إلى اإلمكانيات المتاحة إلقامة تكامل زراعي عربي التي تم ذكرها، هناك عوامل 
فاعلة أخرى، تتمثل في الموارد المالية والتقانات الزراعية والبحوث الزراعية والمااعدات 

  الزراعية.
 ،األرضية ،كل من الموارد الماليةفي ( يعرض لهذه العوامل المتمثلة 10الشكل رقم )

المااعدات الغذائية  ،البحوث الزراعية، الايااات الزراعية، التقانات الزراعية، البشرية
 والجوانب البيئية.

 العوامل الفاعلة في القطاع الزراعي العربي (:30الشكل رقم )



ISSN: 2333-9331  واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية 
         8781السنة  70العدد:  70المجلد:  81:الرقم التسلسلي           

 

587 

 

 
 .201المصدر  محمود األشرم، مرجع اابق، ص

 االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية (0
نتيجة لتراجع االهتمام بتنمية القطاع الزراعي مقارنة بالقطاعات األخرى في الدو: 
العربية، فقد اتاعت الفجوة بين اإلنتاج والطلب المتصاعد على الالع الغذائية الرئياية، 

بالمقارنة مع حوالي  5100مليار دوالر في عام  65,9حيث بلغ العجز التجاري حوالي 
، وقد أاهم ااتمرار تزايد معدالت الطلب على الالع 5102عام مليار دوالر في  68,5

الغذائية وتواضع النمو في اإلنتاج الزراعي إلى ااتمرار اتااع الفجوة الغذائية لتصل إلى 
. كما اجلت ناب االكتفاء الذاتي في العديد من 5100مليار دوالر عام  34,2حوالي 

وفي مقدمتها الحبوب والشعير والاكر  تحانا 5100الالع الغذائية الرئياية في عام 
واللحوم، ومن جانب آخر اجلت بعض الالع شبه اكتفاء ذاتي كالبيض بنابة حوالي 

 %002، كما اجلت مجموعة من الالع الغذائية فائضا مثل الخضروات بنابة 08%
 . 102%واألاماك بنابة  %018والفواكه بنابة 

 
 
 

القطاع 
الزراعي 
العربي

الايااات
الزراعية الموارد 

يةالبشر 

الموارد 
المالية

الموارد 
الموارد األرضية

المائية

الجوانب 
البيئية

البحوث
ةالزراعي

التقانات
الزراعية
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التعاون العربي المشترك في و الثاني: التجارة البينية العربية للمنتجات الزراعية  المحور
 المجال الزراعي في ظل األوضاع الراهنة

 الصادرات والواردات الزراعية  (0
إلى حوالي  5102مليار دوالر في عام  24,6ارتفعت الصادرات الزراعية من حوالي 

خال:  % 10,1، مقابل متواط نمو بلغ % 1,4، بنابة 5100مليار دوالر عام  24,9
إلى حوالي  5102مليار دوالر عام  93,1(، وتراجعت مع حوالي 5100-5112الفترة )
-5112خال: الفترة ) % 10,2مليار دوالر، وذلك مقابل متواط زيادة بلغ  90,9
((، ويعتبر هذا مؤشرا إيجابيا، ونتيجة لذلك فقد انخفض العجز 17( )الجدو: رقم )5100

، وابب ذلك زيادة % 3,8ونابة  5100مليار دوالر عام  65,9الزراعي من حوالي 
وفي مجا:  .5100قيمة الصادرات وانخفاض قيمة الواردات في الدو: العربية عام 

 5100الواردات الزراعية فقد كان لزيادة كميات اإلنتاج الزراعي في الدو: العربية عام 
تيراد، حيث زاد إنتاج بعض المنتجات الزراعية، مما أثرا بالغا على تراجع الحاجة لالا

أدى إلى تراجع نابة الواردات في بعض الدو: العربية، كما تراجعت قيمة الواردات في 
الدو: التي تعاني من األحداث الداخلية بابب قلة الموارد المالية وضعف القدرة الشرائية 

 وازدياد المجاعات.
                                             (5100-5102و) 5112 واردات الزراعية العربيةالصادرات وال (:30الجدول رقم )

 الوحدة مليون دوالر

 البيان
 %معد: النمو  الصادرات والواردات الزراعية

2005 5102 5100 
02-00 12-

00 
 10,1 1,4 50.028 50.200 01.070 الزراعيةالصادرات 

 10,2 2,4- 01.822 02.020 20.251 الواردات الزراعية
  3,8- 22.058 28.200 29.141 العجز التجاري 

   27,4 26,4 26,4  ص/و  نابة
 .07، ص 5102المصدر  التقرير االقتصادي العربي الموحد، 
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 الراهنة التجارة البينية العربية للمنتجات الزراعية وضعفها في ظل األوضاع (5
تشكل تجارة المنتجات الزراعية بين الدو: العربية نابة ضئيلة إذ ال تتجاوز ُعشر التجارة 

من  % 23,9حوالي  5102اإلجمالية للدو: العربية في الالع الزراعية، حيث بلغت عام 
مجمل تجارتها الزراعية، ويرجع ذلك إلى عدد من االعتبارات المرتبطة بمدى توفر فائض 

أو وجود عجز فيها، باإلضافة إلى الايااات التاويقية المحددة  من الالع للتصدير
لحركة التجارة الخارجية، واالتفاقيات المبرمة بين الدو: لتنظيم حركة تجارة الالع الزراعية 

من إجمالي قيمة  % 20، وتشكل الصادرات الزراعية العربية البينية حوالي (20)فيما بينها
. وقد شهدت قيمة التجارة الزراعية العربية 5102بية في عام التجارة البينية الزراعية العر 

مليار دوالر بعد أن كانت  30,1لتصل إلى  % 16,7بنابة  5100البينية زيادة في عام 
مليار دوالر. وتتصدر الاعودية الدو: العربية من حيث  25,8حوالي  5102في عام 

 ة، تليها لبنان، مصر، اوريا واألردن.مااهمتها في إجمالي التجارة الزراعية البينية العربي
بالمقارنة  5100في عام  % 12,6اجلت الواردات الزراعية البينية زيادة بنابة في حين 
، حيث ارتفعت تلك الواردات في الجزائر، الاعودية، الطنة ُعمان، لبنان، 5102مع عام 

في الطنة ُعمان، وبالمقابل  % 3,3في الجزائر و % 42,9مصر وتراوح االرتفاع بين 
عرفت بعض الدو: العربية انخفاضا في وارداتها الزراعية البينية، ويرجع ابب ذلك إلى 

. فيما شكلت التجارة الزراعية العربية في عام (21)حدة المنافاة في األاواق العالمية
ضعف من إجمالي التجارة الزراعية العالمية، وهناك أاباب تعلل  % 3,1حوالي  5110

التجارة البينية في المنتجات الزراعية للدو: العربية خال: الفترة التي تبعت إنشاء المنظمة 
الحرة العربية الكبرى، إال أنها لم تصل إلى الماتوى المطلوب، وتكمن أاباب هذا 

   (22)الضعف في النقاط التالية
 ضعف البنية التحتية في الريف؛   -
 ؛)الزراعة البعلية( على تااقط المطراعتماد معظم الزراعات العربية   -
 زيادة الاكان بناب تفوق كثيرا ناب زيادة اإلنتاج الزراعي؛  -
 والتواع العمراني.المخصصة للزراعة بابب عوامل التصحر تناقص مااحات األراضي   -
 ضعف الخدمات البحثية والتاويقية واإلرشادية؛  -
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 جي الزراعي المرتفع الكلفة؛عدم قدرة المزارعين على مواكبة التقدم التكنولو   -
صعوبة توفير التمويل الالزم لصغار المزارعين والحرفيين العاملين في القطاع   -

 الزراعي على ماتوى الوطن العربي؛
 عدم تنوع مصادر االئتمان الموجه من قبل الجهاز المصرفي؛   -
 ؛(23) تزايد أنواع الضمانات للحصو: على المصادر التمويلية  -
توجهات النظم الايااية العربية والتباين في البنيات االقتصادية للدو: العربية تباين   -

 مع ضعف المناخ االاتثماري بشكل عام؛
 غياب الشفافية والمعلومات في التعامل بين الدو: األعضاء؛  -
 عدم وجود تنايق وتوافق في اإلجراءات والنظم القانونية التنظيمية بين الدو: العربية.  -
لتجارة الزراعية البينية العربية في منطقتين أااايتين، األولى تكون فيما بين تمركز ا  -

الدو: العربية األايوية والثانية الدو: العربية األفريقية، وبابب صعوبة المواصالت والنقل 
وضعف الهياكل اإلرتكازية الداعمة لتنمية اقتصاديات التباد: التجاري وتأمين النقل 

لفة، فقد انحصر التباد: التجاري في مجمله بين هاتين المجموعتين الاريع المنخفض الك
في الالع الزراعية، مما أاهم بالضرورة في تدني وضيق نطاق حجم التباد: التجاري 
ضعاف قدرتها على المنافاة أمام  للالع الزراعية المختلفة فيما بين األقطار العربية وا 

 .(24)ربي وشما: إفريقيا(البضائع األجنبية )وبخاصة دو: المغرب الع
اإلهما: شبه تام بمبدأ الميزة النابية التي يتمتع بها كل قطر عربي والتزامها لفترة   -

طويلة ايااة االكتفاء الذاتي، مما أافر عنه تشابه في اإلنتاج الزراعي العربي بد: 
 التخصص والمنافاة بد: التعاون والقطرية بد: التنايق والتكامل العربي.

باين في األاعار الاائدة بين مختلف األقطار العربية وبخاصة المتجاورة منها، وجود ت  -
 واختالف أاعار الصرف للعمالت المحلية.

وبالرغم مما ُذكر فإن هناك تبادالت تتم عن طريق قنوات غير رامية وغير قانونية تتمثل 
ن مصر والاودان، في ظاهرة التهريب بين العديد من الدو: العربية، مثل تجارة الجما: بي

وتجارة الضأن بين مصر وليبيا وتجارة األغنام بين األردن والعراق، والعراق والاعودية، 
 الخ.... والجزائر والمغرب، والجزائر وتونس
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 التعاون العربي المشترك في المجال الزراعي (0
حظي القطاع الزراعي باهتمام كبير ومتزايد في إطار التعاون العربي، وهذا ألجل إقامة 
تعاون وتحقيق تكامل زراعي لديه ما يبرره في الوقت الحالي، حيث تم تأايس العديد من 
مؤااات التمويل الوطنية واإلقليمية ومنظمات بهدف دعم وتعزيز التنمية الزراعية، كما 

 .(25)اتيجيات واتفاقياتتم إطالق عدة ااتر 
تأايس العديد من مؤااات ومنظمات العمل العربي المشترك المعنية بالقطاعات   (2-0

 الزراعية العربية 
  (26)وتضم التنظيمات المؤااية التالية

  التجمعات القومية واإلقليمية العربية والمتمثلة في مجلس التعاون لدو: الخليج
 العربية، اتحاد المغرب العربي.

 ات والشركات العربية المعنية باالاتثمار الزراعي، والتي تضم كاًل من الهيئ
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، والشركة العربية لالاتثمار والهيئة العربية 

 لالاتثمار واإلنماء الزراعي، والتي انتطرق لها كعينة لما ابق. 
عاما  01ي مضى على تأاياها حوالي الهيئة العربية لالاتثمار واإلنماء الزراعي، والت

برؤية أولية تتمثل في تعزيز األمن الغذائي في العالم العربي من خال: توفير منتجات 
زراعية وغذائية ماتدامة ومغذية وبأاعار معقولة، حيث يعتبر االاتثمار الزراعي النشاط 

ؤااة مالية عربية فهي م .الرئياي لها، باإلضافة إلى تنمية الموارد الزراعية والبشرية
ماتقلة متعددة األطراف والوحيدة التي تتخصص في االاتثمار الزراعي، وينفرد نموذج 
ااتثمارها بالتنوع في مشروعات التصنيع الزراعي والمنتجات الحيوانية والنباتية التي 

تاعى الهيئة جاهدة لخلق  شركة ماتقلة من أجل الوصو: إلى أهدافها. 20تنفذها 
االاتثماري والتقني الرائد ونشره بين الجهات المعنية لرفع ماتوى اإلنتاج الزراعي النموذج 

في المنطقة، حيث نجد أن إدخا: تقنيات متقدمة وصديقة للبيئة والمناخ، مثل تقنية 
الزراعة بدون حرث في القطاع المطري، قد ااهم في تحقيق زيادة مذهلة في إنتاجية 

 ااتثمارات إجمالي بلغ وقد .لدو: األعضاء المختارةفي ا ٪211المحاصيل وصلت إلى 
 مااهمات دوالر مليون  378 منها نحو دوالر، مليون  951 نحو 5102 عام الهيئة بنهاية
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 على نشاطها يرتكز شركة زراعية 34على  موزعة زراعية رؤوس موا: شركات في
للشركات  منوحةم شكل قروض في دوالر مليون   213ونحو المنتجات الغذائية األاااية،

 العربية بهدف الدو: من في عدد البحثية من المحطات عدد بإنشاء الزراعية. كما قامت
 العربية. الدو: وتوطينها في الزراعية الحديثة التقانات ونشر التطبيقية البحوث الزراعية إجراء

 المنظمات الفنية العربية المتخصصة 
 المنظمة العربية للتنمية" مثل المتخصصةالفنية  العربية من المنظمات عدد إنشاء تم

 واالتحاد ،)القاحلة )أكااد واألراضي الجافة المناطق العربي لدرااات والمركز "الزراعية
 تدعيم على هذه المنظمات وتعمل .لألاماك العربي واالتحاد للصناعات الغذائية، العربي

جراء بعض  الزراعي المجا: في المشترك العمل العربي كفاءة  وتطوير التطبيقية البحوثوا 
 .الزراعي برامج التنايق والتكامل وا عداد المياه، وااتخدام األراضي،

 قليمية وطنية مؤااات   الزراعية المشروعات لتمويل وا 
تم تأايس العديد من مؤااات التمويل الوطنية واإلقليمية من أجل تمويل المشاريع 

للتنمية الزراعية، وبناء الادود، تهدف إلى االقتصادية واالجتماعية، منها مشروعات 
 13 هذه المشروعات حوالي قيمة بلغت تعزيز األمن الغذائي واألمن المائي العربي. وقد

 .والمشروعات المائية للتنمية الزراعية مشروعاً 20 تمويل  في دوالر ااهمت مليار
ريع الطرق والجاور التحتية وفي مقدمتها مشا باإلضافة إلى إقامة مشاريع خاصة بالبنى

 والربط الكهربائي.
لإلنماء االقتصادي  العربي الصندوق  العربية، نجد المالية المؤااات هذه أهم من بين

العربي، وبرنامج تمويل التجارة العربية، الؤااة العربية  النقد وصندوق  واالجتماعي،
 ...للتنمية اإلاالمي لضمان االاتثمار والبنك

إلى  قطرية تهدف صناديق العربية الدو: بعض المؤااات، أنشأت هذه إلى باإلضافة
 خاصة قطاع الزراعة  الصندوق  العربية، للدو: االقتصادية واالجتماعية التنمية تطوير
  ...الخ.للتنمية الاعودي الصندوق ، أبوظبي للتنمية صندوق  العربية، للتنمية االقتصادية الكويتي

 والدولية المعنية بالمنطقة العربية المؤااات التنموية اإلقليمية   (2-5
 تضم المؤااات التالية و 
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 المنظمات والمؤااات الفنية المعنية بالقطاعات الزراعية العربية  (أ
، اللجنة االقتصادية (FAO)وتضم كل من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق (ESCWA)واالجتماعية لغربي آايا 
، المركز الدولي (IFPRI)، المعهد الدولي لبحوث ايااات الغذاء (ICARDA)الجافة 

، (ICBA)، المركز الدولي للزراعة الملحية (CIHEAM)للدرااات الفالحية المتواطية 
، (AFMANENA)اتحاد مؤااات البحوث الزراعية في الشرق األدنى وشما: إفريقيا 

، والمركز اإلقليمي لإلصالح (CEDARE)مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا 
، (OIE)، مركز األوبئة الدولية (CARDNI)الزراعي والتنمية الريفية في الشرق األدنى 

، االتفاقية (IAEA)، الوكالة الدولية للطاقة الذرية (UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 . (UNCCD)ة لمكافحة التصحر الدولي
 الهيئات والصناديق اإلنمائية اإلقليمية والدولية (ب

برنامج األمم المتحدة  ،(OFID)وتضم كل من البنك الدولي، صندوق األوبك للتنمية 
، والبنك األفريقي للتنمية (IFAD)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (UNDP)للتنمية 
(ADB). 

 :واتفاقيات ااتراتيجيات عدة وضع  (2-2
تم إنجاز العديد من االتفاقيات بين الدو: العربية لتحرير التعاون االقتصادي فيما بينهم، 
والعمل في إطار منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، بهدف تعزيز التباد: التجاري بصفة 

كر عامة والالع الزراعية بصفة خاصة. ولتعزيز األمن الغذائي العربي تم على ابيل الذ
ال الحصر تحديد إاتراتيجية التنمية الزراعية العربية التي انعقدت في الرياض عام 

، والتي من خاللها تم تحديد رؤية إاتراتيجية ترتكز على الترابط الموضعي 5117
، كما تم إقرار (5152)آفاق عام  والهيكلي لألهداف طويلة ومتواطة وقصيرة األجل

، حيث يهدف هذا المشروع 5110في قمة الكويت عام المشروع الطارئ لألمن الغذائي 
مليون  6,3مليون طن من إنتاج الحبوب، و 51إلى تحقيق زيادة مباشرة تقدر بحوالي 

 مليون طن من الاكر، وحوالي مليون طن من المحاصيل الزيتية، 52طن من األرز، و
  .27عمل فرصة مليون   8.6حوالي وتوفير
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 خـاتـمـة:
لتكتالت( المحلية، الجهوية، اإلقليمية والدولية، حقيقة ثابتة وامة أصبحت التجمعات )ا

القرن الواحد والعشرين، وباتت تشّكل إحدى المظاهر الرااخة في العالقات الدولية، وذلك 
راجع لتزايد المصالح المشتركة وزيادة التبادالت االقتصادية للدو: مع بعضها البعض، 

التي تربطها عوامل مشتركة، كاإلقليم، تبحث عن وهذا ما يجعل أغلبية الدو: خاصة 
تكتل يحقق مصالحها ويحافظ على كيانها. وبهذا الخصوص؛ يعد التكتل العربي أحد هذه 
التجمعات الهامة إلقامة تعاون وتكامل زراعي عربي مشترك، فاإلمكانيات الموردية متوفرة 

البلدان العربية لتجايد هذا  ومتنوعة كما الحظنا، كما أن هناك مجهودات مبذولة من قبل
الواقع، لكن هذا ال يكفي إذا لم يجاد بصدق على أرض الميدان، وهذا بتذليل الصعاب 

 والمعوقات التي تقف أمام نجاح هذا الطموح )المشروع(.
 -لذا فالتحدي مازا: قائما، ولبلوغ واجتياز هذا التحدي نقترح كتوصيات ما يلي      

  العربية فيما يعود بالنفع على البلدان العربية، بتغليب المصالح تفعيل دور الجامعة
المشتركة ومن بينها المصالح االقتصادية على المصالح الذاتية والخالفات الايااية 

 الضيقة.
  االاتفادة من تجارب التجمعات والتكتالت التي حققت مراحل جد متقدمة من التكامل

 كامل الزراعي.واالتحاد فيما بينها؛ بما في ذلك الت
  التنايق بين االقتصاديات الزراعية العربية، بمراعاة الميزة النابية والمكانية لإلنتاج

الغذائي والتي تقود إلى الصيغ التكاملية التي تتمتع بها البلدان العربية وفقا لمفهومها 
 الجغرافي.

 إلى  ااتنهاض همم القطاع العام والخاص ورجا: الما: واألعما: العرب للتوجه
 .(28)االاتثمار في المشروعات الزراعية المشتركة

  حث حكومات الدو: لإلاراع بتهيئة التشريعات والقوانين الداعمة للتكامل الزراعي
 .(29)العربي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 المعتمدة والمراجع الهوامش



ISSN: 2333-9331  واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية 
         8781السنة  70العدد:  70المجلد:  81:الرقم التسلسلي           

 

595 

 

                                                           

العربي، جار التنمية  الغذائي واألمن الزراعي القطاع في لزعر، التنمية أمين محمد (1)
والعشرون  والواحد المائة العربية العدد الدو: في التنمية بقضايا تعنى دورية الالة
 .27 بالكويت، ص للتخطيط العربي المعهد، 13الانة - 2015 األو: ربيع  /يناير

التقرير االقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، أبوظبي، دولة اإلمارات  (2)
 .70، ص 5102العربية المتحدة، 

درااات الوحدة التنمية الزراعية الماتدامة العوامل الفاعلة، مركز ( محمود األشرم، 3)
 .07-02 ، ص5117العربية، 

قاام ناجي، التنمية الزراعية العربية وأثر اتفاقية الجات، أكاديمية الدرااات العليا ( 4)
 .20، ص 0008والبحوث االقتصادية، طرابلس، ليبيا، 

 صالح وزان، تنمية الزراعة العربية الواقع والممكن، مركز درااات الوحدة العربية، (5)
 .00، ص 0008، نوفمبر بيروت

 .70، ص 5102التقرير االقتصادي العربي الموحد، مرجع ابق ذكره،  (6)
 .02صالح وزان، مرجع ابق ذكره، ص  (7)
  تعد الموارد األرضية والمائية من العوامل المحددة والحاكمة للتنمية الزراعية على

 .ماتوى الوطن العربي
الزراعية وأثرها في األمن الغذائي في بعض رقية خلف حمد الجبوري، الايااات ( 8)

 .88-87، ص 5105البلدان العربية، مركز درااات الوحدة العربية، بيروت، 
 .21، ص 5102التقرير االقتصادي العربي الموحد، ( 9)
 .028صالح وزان، مرجع ابق ذكره، ص  (10)
 .81، ص 5102التقرير االقتصادي العربي الموحد، مرجع ابق ذكره،  (11)
 .20، ص 5102التقرير االقتصادي العربي الموحد ، مرجع ابق ذكره، ( 12)
 .28، ص 5102التقرير االقتصادي العربي الموحد، ( 13)
 .12لزعر، مرجع ابق ذكره ، ص أمين ( محمد14)
 .82، ص 5102التقرير االقتصادي العربي الموحد، مرجع ابق ذكره،  (15)
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 .82المرجع نفاه، ص ( 16)
 االقتصادي العربي الموحد، أعداد متفرقة.التقرير  (17)
 .12لزعر، مرجع ابق ذكره، ص أمين ( محمد18)
( ) ،دو: الخليج وبحر العرب تشمل  اإلمارات، البحرين، الاعودية، العراق، ُعمان

دو: إقليم البحر األحمر والمحيط الهندي تضم  األردن، أما  قطر، الكويت واليمن.
 جيبوتي، الاودان والصوما:.

 .82-82، ص مرجع ابق ذكره( قاام تاجي، 19)
 .80التقرير االقتصادي العربي الموحد، مرجع ابق ذكره، ص  (20)
 .81التقرير االقتصادي العربي الموحد، مرجع ابق ذكره، ص  (21)
الدولية،  محمد امير الهباب، التجارة البينية العربية للمنتجات الزراعية في إطار التنافاية( 22)

 .82واإلنماء الزراعي، ص  الهيئة العربية لالاتثمار، 2عاالاتثمار الزراعي، مجلة 
 .250محمود األشرم، مرجع ابق ذكره، ص  (23)
 . 82، ص مرجع ابق ذكرهمحمد امير الهباب،  (24)
  .80-82( نفس المرجع، ص 25)
 .08 لزعر، مرجع ابق ذكره، ص أمين ( محمد26)
الزراعي واألمن  القطاع تنمية مجا: في درااية حاالتالعربي للتخطيط،  المعهد (27)

 api.org/images/training/programs/-www.arab :متاح على الموقعالغذائي، 

6.pdf-.../216_P14008   52/17/5107تاريخ االطالع. 
وحيد علي مجاهد، ضروريات ومجاالت التكامل بين الدو: العربية إلحداث التنمية ( 28)

الزراعية الماتدامة، الهيئة العربية لالاتثمار واإلنماء الزراعي، مجلة االاتثمار 
 .  80 ، ص5118، 2عالزراعي، 

 .80( نفس المرجع، ص 29)

http://www.arab-api.org/images/training/programs/

