تقديز مؤشزات األمن الغذائي وحتليلها يف بلدان عزبية
خمتارة للمدة ()2162 – 6991

أ.د .عماد زسه انىدفً  /كهٍت اإلدارة واالقتصاد  /خامعت انمىصم
انبازث /نٍث نؤي غاسي انعالف /كهٍت اإلدارة واالقتصاد  /خامعت انمىصم
املستخلص

يعتمد البحث عمى فرضية مفادىا ضعف القدرة االنتاجية من القمح في مواجية الطمب المحمي عميو ادى

الى انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي ومن ثم زيادة حجم الفجوة الغذائية ,وييدف البحث الى تقدير مؤشرات

االمن الغذائي ليذا المحصول وتحميميا وذلك ألىميتيا في رسم السياسة الزراعية العربية التي تيدف الى
تحقيق االمن الغذائي عن طريق االنتاج المحمي وتقميل استيراد الغذاء الى اقل حد ممكن .ومن النتائج التي تم

التوصل الييا ان تزايد الكميات المستيمكة من القمح في دول العينة لم يأتي من التزايد في االنتاج فحسب انما
اسيمت واردات القمح بجزء منو خالل مدة الدراسة ,وتوجد فجوة غذائية حادة في الدول العربية ومنيا العراق

في اغمب المنتجات الغذائية الرئيسة ومنيا القمح وىذا يعود الى وجود عجز في انتاج القطاع الزراعي عن

تمبية االحتياجات المحمية من ىذه المنتجات .ومن خالل البحث يمكن التقدم ببعض المقترحات منيا اتباع
سياسات زراعية ناجحة ومشجعة لممستثمرين والمنتجين الزراعيين في البمدان العربية سواء كانوا يعممون في

القطاع الخاص ام المختمط ,وذلك عن طريق توفير مدخالت ومستمزمات االنتاج الزراعي من اسمدة ومبيدات

وبذور وتقنيات حديثة وبأسعار مناسبة ,والتوسع في المساحات المزروعة من محصول القمح لعدم قدرة

االنتاج المحمي من المحصول المذكور عمى مواكبة الطمب المحمي المتزايد عميو بوصفو منتوجا رئيسا فضال

عن اىميتو عمى المستوى العربي .ونوصي بدعم نتائج البحوث الز ارعية وتطويرىا وتطبيقيا في الوطن العربي
وتشجيع البحوث الزراعية المشتركة بين الدول العربية.
املصطلحاث الشئيسيت للبحث /أمن غذائي -فجوة غذائية -اكتفاء ذاتي -بمدان عربية.

البحث مستل من رسالة ماجستير
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املقذمت:

تعاني معظم الدول العربية من مشكمة توفير الغذاء لمواطنييا أذ تعاني شعوب تمك الدول من مستويات

متواضعة في حصوليا عمى الغذاء  ,وتعاني من نقص كبير في امدادات الغذاء ويعود سبب ذلك في عدم
كفاية االنتاج المحمي من الغذاء او لعدم قدرة الدول المذكورة عمى استيراده مما زاد في عدد الذين يعانون من

سوء التغ ذية الى اكثر من مميار انسان اي سدس سكان العالم اليوم يعانون بشكل او بأخر من انييار امنيم

الغذائي .ولذلك يعد األمن الغذائي من الصعوبات الرئيسة التي تواجو الدول العربية ,فعمى الرغم من توفر
الموارد الطبيعية من األرض والمياه والموارد البشرية ,فإن الزراعة العربية لم تحقق الزيادة في اإلنتاج لمقابمة
الطمب المتزايد عمى األغذية ,لذا فقد اتسعت الفجوة الغذائية فييا وأصبحت الدول العربية تستورد نحو%;5

من احتياجاتيا من السمع الغذائية الرئيسية ومن بينيا القمح .وقد ازداد اىتمام ىذه الدول بتوفير احتياجاتيا
من األغذية في أعقاب األزمة الغذائية العالمية الحادة التي بمغت ذروتيا عام > ,855والتي تمثمت في
مضاعفة أسعار السمع الغذائية الرئيسة ومن بينيا القمح وتقمصت الواردات منيا ,مما دعا الدول العربية إلى

اتخاذ إجراءات استثنائية لمحد من اآلثار السمبية ليذه األزمة ,عن طريق زيادة مخصصات الدعم الموجو
لمسمع الغذائية والعمل عمى الحد من تصدير بعض السمع الغذائية التي يكون الطمب عمييا مرتفع في الداخل ,

وتخفيض الضرائب الجمركية عمى الواردات وزيادة أجور العاممين  ,وتواصل البمدان العربية جيودىا لتعزيز

مسارات االمن الغذائي عمى المستويين القطري والقومي في ظل ما يسود العالم من متغيرات تجارية واقتصادية
وسياسية تتطمب التفاعل معيا قدر كاف من المرونة لتعظيم اثارىا االيجابية والحد من اثارىا السمبية في

مسيرة االمن الغذائي العربي  ,فضال عن ذلك فان ىذه المتغيرات تؤكد اىمية تعزيز اواصر التعاون والتنسيق
العربي والسيما في مجاالت انتاج وتجارة السمع الغذائية واالستغالل التكاممي لمموارد الزراعية العربية .

مشكلت البحث:

تكمن مشكمة البحث بعدم قدرة القطاع الزراعي في الدول العربية عمى تامين احتياجات المجتمع من

المتطمبات الغذائية ومن ثم انخفاض وتذبذب نسبة االكتفاء الذاتي من مختمف المجاميع السمعية الزراعية
وزيادة حجم الفجوة الغذائية.

أهميت البحث:

تتمثل اىمية البحث بتقدير وتحميل بعض مؤشرات االمن الغذائي والسيما نسبة االكتفاء الذاتي وحجم

الفجوة الغذائية من محصول القمح بوصفو من اىم السمع الغذائية في االمن الغذائي العربي.

هذف البحث:

ييدف البحث الى تقدير مؤشرات االمن الغذائي وتحميميا وذلك ألىميتيا في رسم السياسة الزراعية

العربية التي تيدف الى تحقيق االمن الغذائي عن طريق االنتاج المحمي وتقميل استيراد الغذاء الى اقل حد

ممكن.
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فشضيت البحث:

ضعف القدرة االنتاجية من القمح في مواجية الطمب المحمي عميو ادى الى انخفاض نسبة االكتفاء

الذاتي ومن ثم زيادة حجم الفجوة الغذائية.

أسلوب البحث:

اعتمد البحث في منيجو عمى اسموب الربط بين اتجاىين رئيسين االول :نظري مستنداً الى النظرية

االقتصادية والدراسات التي بحثت في الموضوع نفسو ,والثاني :كمي يستند الى طرائق االقتصاد القياسي

اساليبو ومن ثم تفسير نتائج االسموب الكمي لتقييم الجانب التجريبي من الدراسة .تضمنت الدراسة سمسمة
و
ُ
زمنية مداىا = 7سنة (<?? , )8578 - 7وتضمنت الدراسة ثالثة فصول خصص الفصل االول لدراسة
حدداتو وتضمن ثالثة مباحث االول أىتم بمفيوم االمن الغذائي اما الثاني فتناول محددات
االمن الغذائي وم
ُ
االمن الغذائي اما المبحث الثالث فتناول اثار منظمة التجارة العالمية في اوضاع االمن الغذائي العربي .
وتناول الفصل الثاني انتاج واستيالك الغذاء في الوطن العربي وتضمن ثالثة مباحث تناول المبحث االول
االنتاج النباتي والحيواني في الوطن العربي وتناول المبحث الثاني االستيالك ومتوسط نصيب الفرد من الغذاء
في الوطن العربي اما المبحث الثالث فتناول واقع تجارة الحبوب اإلستراتيجية في البمدان العربية عينة الدراسة,

اما الفصل االخير فتناول تقدير مؤشرات االمن الغذائي وتحميميا في بمدان عربية مختارة لممدة (<??-7

.)8578

االستعشاض املشجعي:

يحظى موضوع االمن الغذائي بأىمية بالغة بين مختمف األقاليم والشعوب ومن ىذه األىمية ظيرت عدد

من البحوث والدراسات التي اىتمت بموضوع الغذاء وابعاد مشكمتو واصبح ىذا الموضوع يطرح بشكل جدي منذ
عقد السبعينات من القرن الماضي الذي شيد ازمة اقتصادية حادة انعكست اثارىا عمى دول العالم الثالث لذا

اصبح ىذا الموضوع محور اىتمام الييئات والمنظمات الدولية السيما بعد انعقاد مؤتمر الغذاء العالمي سنة

<=? 7أذ شيد تأسيس ىيأه تيتم بالبحث العممي لمشكمة الغذاء وعرفت بالمجمس العالمي لمتغذية والتي
تيدف الى متابعة تطور اإلنتاج العالمي لمغذاء وأوضاع سوق الغذاء والعمل عمى االستجابة الفاعمة
الحتياجات شعوب األمم النامية ,ومن ىذا الشأن ارتأينا تسميط الضوء عمى اىم البحوث والدراسات التي

تناولت ىذا الموضوع وبحسب تسمسميا التاريخي بحيث يمكن االستناد الييا في تحميل ومناقشة مشكلت

البحث:

 .7دراسة النجفي (>?? ) 7عن "االمن الغذائي العربي المحددات الراىنة واشكاليات المستقبل (رؤية اقتصادية
لمقرن الحادي والعشرين)" تناولت ىذه الدراسة عالقة االمن الغذائي في البمدان العربية بمتغيرات كفاءة
سياسات االقتصاد الكمي .فقد ترتب عمى عدم كفاءة ىذه السياسات حدوث تشوىات سعرية في سوق السمع

الزراعية ,وقد اوصى الباحث بضرورة تنظيم االسواق المحمية نحو قدر أكبر من مزايا السوق ,وتقميل التدخالت
في نظام االسعار او تخصيص الموارد لموصول الى كفاءة تنافسية في االنتاج الزراعي العربي ُيمكنو من
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االستفادة من التبادل التجاري ألغراض االمن الغذائي.
 .8دراسة طو (??? ) 7عن مدى تحقيق االكتفاء الذاتي لعدد من المجموعات الغذائية لمدول العربية لممدة

 8575 - 8555فقد اشار في بحثو الى ان معظم االقطار العربية تقع في منطقة العجز الغذائي عمى الرغم
من ان زراعتيا ال تعوزىا الموارد بقدر ما تفتقر الى السياسات التي ليا القدرة عمى مواجية االزمة الغذائية

العربية  .وتناول البحث اتجاىات الفجوة الغذائية لبعض المجاميع الغذائية حتى عام  8575معتمد في ذلك
عمى معدالت النمو الفعمي لكل من االستيالك واالنتاج لممجاميع الغذائية لممدة  7?>? – 7?=5وصوالً الى
التوقعات المستقبمية لمفجوة الغذائية .واكدت الدراسة ان معدالت النمو شيدت تذبذباً كبي ارً االمر الذي انعكس
في حجم الفجوة الغذائية لممدة  .7?>? – 7?=5وفي عدد من حقب الدراسة شيدت معدالت نمو اإلنتاج

ارتفاعاً مقبوالً واذا ما تم االعتماد عميو وبناء القدرات الزراعية المستقيمة بموجبو فان الزراعة العربية وبالتأكيد

ستشيد تطو ارً قد يقمص حجم الفجوة الغذائية خالل النصف االول من القرن القادم.

 .9دراسة شومان(= )855عن "تحقيق االمن الغذائي في الوطن العربي (استراتيجيات وسياسات)" التي
تناولت اسباب االزمة الغذائية التي تحيط بالبمدان العربية والتي تعود الى الفرق في وتائر النمو بين الطمب

عمى الغذاء وبين عرضو (انتاجو) ,ويعود نمو الطمب الى عدة اسباب منيا ارتفاع مستويات الدخول ,مما ادى
الى ارتفاع في معدالت االستيالك الفردي واليجرة من الريف الى المدن ,وتكمن محددات تحقيق االمن الغذائي

الى تزايد اعداد السكان والطمب عمى الغذاء في ظل قصور االنتاج الزراعي وتخمف المستوى التكنموجي
المستخدم في العمميات المزرعية ومحدودية الموارد الطبيعية من اراضي زراعية ومياه صالحة لمزراعة ونقص
االستثمار والتمويل في القطاع الزراعي ,وقد توصل الباحث الى مجموعة من االستراتيجيات والسياسات

اليادفة لمنيوض بواقع التنمية الزراعية المستدامة.

 .:دراسة منظمة األغذية والزراعة الدولية عام (? )855عن اسواق السمع الزراعية "ارتفاع اسعار السمع
الغذائية واال زمة الغذائية التجارب والدروس المستفادة" أذ اشارت الدراسات الى انو في النصف االول من عام

> 855واجو العالم اعمى مستويات اسعار السمع الغذائية منذ  95سنة ومن ثم ادى ذلك الى حدوث ازمة امن

غذائي عالمية ,وفييا ارتفعت اسعار السمع الغذائية بنسبة  %:5مقارنة بالعام < 855وقد ازدادت حدة
الزيادة واستمرارىا مما جعل العديد من الدول النامية تتصارع لمتأقمم مع انعكاسات ىذه الظاىرة وىذا ما جعل
ىذه الحمقة مختمفة عن سابقاتيا من حمقات ارتفاع االسعار الغذائية ,وكان ىناك تحدي لالستقرار االجتماعي

والسياسي في انحاء العالم أذ ادى ارتفاع االسعار الغذائية وانخفاض القوة الشرائية الى حدوث اضطرابات
مدنية اثرت عمى الفقراء في الدول النامية والذين كانوا ينفقون ما يصل الى  %>5من دخميم الزىيد عمى

الطعام .ويشير التقرير الى ان االسعار الغذائية المرتفعة قد دفعت بنحو ; 77مميون انسان نحو الجوع

المزمن خالل العامين = 855و> 855وىذا ما يعني ان في العالم اليوم اكثر من مميار جائع ,وقدرت فاتورة
الغذاء لمدول النامية بنحو  7=5مميار دوالر عام > 855اي اكثر من فاتورة = 855بنسبة .%:5
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واستنتجت الدراسة وجود اثر سمبي لألسعار الغذائية المرتفعة في االمن الغذائي بالنسبة لممستيمكين
الفقراء في انحاء العالم ,وكذلك اثرت سمباً عمى المنتجين الزراعين في البمدان النامية وكذلك نتيجة زيادة
تكاليف المدخالت كارتفاع اسعار االسمدة بسرعة تفوق سرعة ارتفاع اسعار المنتجين ,ونقص البنية التحتية

الريفية ,ومحدودية القدرة عمى الحصول الى المدخالت الحديثة والري والطرق ,وتسييالت التخزين السيئة
والتقنيات البدائية ,ومحدودية القدرة عمى الوصول الى االئتمان ,ادت جميعيا الى انخفاض االنتاجية

والمشاركة المحدودة في االسواق ونقص االستثمار .وضرورة التغمب عمى ىذه العوائق لمسماح باستجابة كبيرة

من جانب العرض كما ان ىناك حاجة لتدخالت سياسية مالئمة لكسر الحمقة المفرغة التي اوقعت صغار
المزارعين في الفقر وتركت العديد من الدول النامية معتمدة بشكل كبير عمى استيراد الغذاء ومتحسسو بشكل

أكبر لالرتفاعات السعرية.

; .دراسة غزال وأخرون ( )8575عن "السياسة الزراعية وافاق تحقيق االمن الغذائي مؤشرات االقتصاد
الزراعي السوري" اذ اشارت الدراسة الى ان اليدف الرئيس ألي نظام اقتصادي يتحدد في السعي نحو تحقيق

الرفاىية االقتصادية الفراد المجتمع من خالل االرتقاء بكفاءة استثمار موارده المتاحة مع تنمية ىذه الموارد

وصيانتيا لضمان استمرار فا عميتيا وقدرتيا عمى العطاء وتنبثق اىداف التنمية االقتصادية لمقطاع الزراعي
من ىذا اليدف الرئيس ,ولم تكون جيود ومخططات التنمية الزراعية في سوريا بعيدة عن ىذا اإلطار فقد جاء
ىذا اليدف عمى راس قائمة االولويات متمثمة بزيادة االنتاج وتطوير االنتاجية الىم السمع الزراعية التي تعزز

تحقيق االمن الغذائي وال سيما محصول القمح والحبوب ومجموعة الخضروات ,ومن ثم قياس اثر المساحة

في انتاج ىذه السمع أذ ان تطوير الموارد االرضية وزيادة الكفاءة في استخداميا يعد من مرتكزات تحقيق

االمن الغذائي.

< .واشارت المنظمة العربية لمتنمية الزراعية في دراستيا عن اوضاع االمن الغذائي العربي عام ( )8578الى
وجود استقرار نسبي في قيمة الفجوة الغذائية بين عامي  8577 – 8575اذ بمغت قيمة الفجوة عام 8575

( )9:.9مميار دوالر ( )9:.:مميار دوالر عام  8577اما في عام  8578فقدرت قيمة الفجوة بـ ()9;.5
مميار دوالر وربما يعزى ذلك الى تكثيف الجيود القطرية وانتياج سياسات زراعية أكثر تشجيعاً لالستثمار

الزراعي وتحفي ازً إلنتاج السمع الغذائية الرئيسة في إطار مكونات البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي.

وتسيم مجموعة سمع الحبوب وحدىا بنحو  %;5.5من قيمة الفجوة ويشكل القمح والدقيق فقط %89.79
منيا كما تسيم مجموعة المحوم في قيمة الفجوة بنسبة  ,%7>.8:وااللبان ومنتجاتيا بنحو ,%75.<7

والزيوت النباتية ; ,%75.5والسكر المكرر ; .%>.:وتبمغ مساىمات ىذه السمع الغذائية مجتمعة نحو

< %?=.9من قيمة الفجوة الغذائية .وتتفاوت الدول العربية في مقدار مساىمتيا في الفجوة الغذائية العربية
وفقاً ألسباب كثيرة منيا عدد السكان وانماطيا االستيالكية ,ومستوى الدخل ومحدودية االنتاج الزراعي نتيجة
ضعف الموارد الزراعية الطبيعية وغيرىا من االسباب .وتسيم اربع دول عربية ىي السعودية ,االمارات ,مصر,

والجزائر بنسبة تقدر بحوالي = % <7.من اجمالي قيمة الفجوة الغذائية العربية الكمية كمتوسط لممدة 8575
– .8578

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )26العدد ( )48لسنة 2162

033

تقديز وحتليل مؤشزات األمن الغذائي يف بلدان عزبية
خمتارة للمدة ()2162 – 6991

املبحث األول /مفاهيم وحمذداث األمه الغزائي يف البلذان الىاميت

أوال :مفاهيم األمه الغزائي

وضعت المنظمة العربية لمتنمية الزراعية تعريف شامل لألمن الغذائي ينص عمى ان األمن الغذائي

يتحقق عندما تنتج الدولة اكبر قدر ممكن مما تحتاجو من الغذاء بطريقة اقتصادية تراعي الميزة النسبية لتمك
الدولة في إنتاج السمع الغذائية التي تحتاجيا وفي حدود ما تممكو من موارد ومقومات  ,وان تكون منتجاتيا

قادرة عمى التنافس مع المنتجات األجنبية وان يتوفر في صادراتيا الزراعية أو غيرىا ميزة نسبية في إنتاجيا,
وان توفر لألفراد ما يكفييم من الغذاء بالكم والنوع الالزمين لمنشاط والصحة  ,مع مراعاة عدالة توزيع الغذاء

لكل األفراد في المجتمع ال سيما ذوي الدخل المحدود (المنظمة العربية لمتنمية الزراعية  ,)8> , 7??<,أما

البنك الدولي فقد عرف مفيوم األمن الغذائي بوصفو حصول جميع الناس وفي كل األوقات عمى ما يكفي من
الغذاء من اجل حياة نشطة وصحية ( ,)USAID , 7??8 , 8وفي تعريف أخر لألمن الغذائي من قبل
الوكالة األمريكية لمتنمية بأنو عندما يتمتع كافة البشر وفي جميع األوقات عمى حد سواء وضمن إمكانياتيم

المادية واالقتصادية في الحصول عمى ما يكفي من الغذاء لتمبية احتياجاتيم الغذائية من اجل حياة منتجة

وصحية (.)Riely and others ,7??? , 8

وفيما يأتي بعض المؤشرات الرئيسة التي تستخدم لتبيان تطور وضع االمن الغذائي في عدد من البمدان

النامية عمى الصعيدين القطري واالقميمي:

 .7الفجوة الغذائية* :تعرف الفجوة الغذائية عمى انيا مقدار الفرق بين ما تنتجو الدولة ذاتياً وما تحتاجو الى
االستيالك من الغذاء ,كما يعبر عنيا ايضاً بالعجز في االنتاج المحمي عن تغطية حاجات االستيالك من

السمع الغذائية والتي يتم تأمينيا عن طريق االستيراد من الخارج (فاطمة  ,)>? , 855= ,وتشير قيمة

الفجوة الغذائية الى مدى التباين بين االنتاج المحمي والمتاح لالستيالك من الغذاء ,والمتأتي من صافي

التجارة الخارجية من السمع الغذائية والتغير في المخزون الغذائي (النجفي .)98> ,855> ,

 .8االكتفاء الذاتي* * :يشار الى مفيوم االكتفاء الذاتي عمى انو قدرة البمد عمى توفير احتياجاتو من السمع الغذائية
عن طريق االنتاج المحمي واذا تعذر ذلك ,يفترض اال تكون قيمة المستوردات من السمع الغذائية اكبر من قيمة

الصادرات الزراعية ,ويتحقق االكتفاء الذاتي في حالة التوازن بين االنتاج واالستيالك (الجبوري .)89 , 8577,

 .9متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي :يوضح متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي مدى كفاءة القطاع

الزراعي في سد االحتياجات االستيالكية من الغذاء لمسكان (المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ,)8; , 855= ,

وي عتمد متوسط نصيب الفرد من قيمتو الناتج الزراعي عمى عدد من العوامل اىميا عدد السكان والزيادة في الناتج

الزراعي المتحققة من توسع المساحات الزراعية واستخدام التقانات المتقدمة وطبيعة السياسات الزراعية التي

تعتمدىا الدول والسيما في اطار تحرير اسعار المنتجات الزراعية وتخفيض الدعم الحكومي لتوجيو الناتج الزراعي
نحو مسار النمو المطرد فضالً عن تقديم التسييالت الالزمة لمنشاط الخاص في الزراعة (يحيى .)<9 , 855; ,

* انفدىة انغذائٍت = انصادراث  -االستٍزاداث
** وسبت االكتفاء انذاتً = االوتاج  /انمتاذ نالستهالك * 333
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 .:االحتياجات الغذائية :تعرف االحتياجات الغذائية بانيا معدالت الطاقة اليومية الضرورية لفئة من االفراد
لممارسة حياتيم الطبيعية وىم بحالة صحية جيدة .وتختمف االحتياجات الغذائية بحسب العمر والجنس

والوزن والنشاط الفيزيائي .وتستخدم المقادير المرجعية كمؤشرات لحساب وتقييم كفاية االحتياجات
الغذائية بحيث يحدد افضل وضع ممكن صحيا فيحسب المتوسط زائد ناقص حدي االنحراف المعياري مع

االخذ بمحسبان ىامش الفروق الفردية وىذه المؤشرات تالئم ; %?=.من السكان (المركز الوطني
لمسياسات الزراعية .)< , 855< ,

ثاويا :حمذداث األمه الغزائي يف البلذان الىاميت

 .3االراضي الزراعية :يقصد باألراضي الزراعية مجموع االراضي التي يمكن استخداميا لمورد إنتاجي في
النشاط االقتصادي ,وتعد االرض عنص ارً ميماً في االنتاج النباتي والحيواني عمى حد سواء ,ويالحظ ان

لإلنتاج الزراعي عالقة وثيقة ومباشرة بنوعية االرض وخصوبة التربة واشكال استغالليا إذ بدون توفر

عنصر االرض في االنتاج الزراعي تصبح العناصر االخرى ال قيمة ليا مطمقاً (البجاري .)9> , 8577 ,
تقدر المساحات التي تزرع في الدول العربية بنحو ? =5.مميون ىكتار وتشكل ما نسبتو  %;.9من

اجمالي المساحة الجغرافية لموطن العربي و; %7.:من المساحة الزراعية في العالم والتي تقدر

بنحو? :.مميار ىكتار .وبمغت المساحة المزروعة بالمحاصيل المستديمة في  8578نحو  ?.8:مميون
ىكتار ,ونحو ; :<.مميون ىكتار زرعت محاصيل موسمية ,اما المساحة المتبقية فقد تركت بدون زراعة

في  .8578قدرت نسبة المساحة المروية في الدول العربية في  8578بنحو  %8<.:من المساحة
المزروعة والمقدرة بنحو > ;;.مميون ىكتار في ذلك العام (المنظمة العربية لمتنمية الزراعية , 8578 ,

<).

 .7موارد المياه :تشكل المياه العمود الفقري لمتنمية االقتصادية واالجتماعية وال سيما في التنمية الزراعية ,اذ
تمثل المياه عصب ىذه التنمية واىم معوقات التوسع فييا رأسيا وافقيا (غزال وأخرون ); , 8575 ,

ورغم االنجازات التي تحققت في مجال تنمية واستثمار الموارد المائية في الزراعة ,اال ان ىناك بوادر
ازمة مائية قد تتفاقم نتيجة زيادة الطمب عمى المياه بتأثير العوامل الديموغرافية والطبيعية ,واعتماد

اساليب زراعية من شأنيا العمل عمى تفاقم المشكمة (الجبوري  .)759 , 855< ,يبمغ اجمالي موارد

المياه في الوطن العربي نحو ; 8;=.مميار متر مكعب سنويا ,منيا  %?;.:مياه تقميدية و;%>7.
مياه سطحية ,و %7:.7مياه جوفية ,وتتمثل الموارد غير التقميدية من المياه في اعادة االستخدام

والتحمية بنسبة > %9.و? %5.من االجمالي عمى التوالي (المنظمة العربية لمتنمية الزراعية,8578 ,

>) .
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 .0الموارد البشرية :يعد السكان المصدر الرئيس لقوة العمل ,فالقوى العاممة ىي جزء من السكان الذين
تقع اعمارىم بين الحد االدنى واالعمى لسن العمل والقادرين عميو والراغبين فيو ,وقوة العمل ىي

العرض من القوى العاممة في اي مدة زمنية معينة ,وتعرف نسبة القوى العاممة الى السكان بمعدل

العمل (البجاري  ,):9 , 8577 ,ويعد العنصر البشري العمود الفقري لمعميمة التنموية وىذه االىمية

ال ترتبط بكم ىذه الموارد فحسب وانما بالكيف لتشمل الخصائص الفنية والسمات االقتصادية

واالجتماعية والثقافية والمينية ,وتعد القوى العاممة من اىم مصادر الثروة لدى اي مجتمع وال سيما
في المجال الزراعي ونشاطاتو ,وال زالت القوى العاممة ليا دورىا الفاعل واالساس حتى مع اعمى

درجات التطور التكنموجي (الجبوري ,):8 - :7 ,8579 ,تقدر اعداد سكان الوطن العربي في عام

 8578بنحو > 9<>.مميون نسمة ويشكل السكان الريفيون بنحو  %:8.8منيم .وتشكل معدالت
النمو السكاني المرتفعة نسبياً في الوطن العربي تحدياً لمجيود التنموية ,فيي نحو  %8.7مقارنة

بنحو  %7.8عمى المستوى العالم (المنظمة العربية لمتنمية الزراعية.)? ,8578 ,

 .4االستثمار الزراعي :يعد االستثمار الزراعي االداة الفاعمة والمؤثرة في اقتصاديات البمدان النامية

والمتقدمة وذلك لكونو وسيمة كل مجتمع لتحقيق نموه االقتصادي واالجتماعي ,ونظ ار ألىمية الدور
الذي يؤديو االستثمار في توسيع قدرات المجتمع االنتاجية في المجاالت المختمفة ,فقد احتل مكانا

بار از لدى صانعي السياسة االقتصادية وخاصة البمدان النامية ومنيا العراق خالل المرحمة الراىنة في

اطار سعي ىذه البمدان نحو تحقيق التنمية الشاممة ,فيو يسيم في توفير طاقات إنتاجية جديدة الى

جانب المحافظة عمى الطاقات القائمة فعال (البطاح .): , 855< ,

املبحث الثاوي /اثش املتغرياث االقتصاديت يف مؤششاث األمه الغزائي يف الذول عيىت
الذساست خالل املذة ()2162-6991

اوال :توصيف وصياغت األمنورج القياسي

يعرف االنموذج القياسي عبارة عن مجموعة من العالقات بين عدد من المتغيرات اليدف منيا بناء

نموذج اقتصادي يسيل وصف طبيعة العالقة بين المتغيرات االقتصادية بصيغة خالية من التفاصيل والتعقيدات

(السيفو  ,) 9?8 , 7?>> ,فالنموذج يصف اقتصاد لو بعض جوانب االقتصاد الحقيقي الذي يكون بالغ
االىمية من الناحية الكمية واالكثر مالءمة الى بعض انواع االسئمة التي يدرسيا النموذج االقتصادي (العزاوي

 ,) =; , 8577 ,كما ويعرف االنموذج بانو مجموعة من العالقات بين المتغيرات االقتصادية لتمثيل ظاىرة
معينة بصورة خالية من التفاصيل والتعقيدات (بخيت .)7? , 8558 ,

ان المعادلة التي سنعتمدىا في دراستنا لتحديد العالقة الدالية بين ظاىرة موضوع الدراسة والمتغيرات

المؤثرة فييا ستأخذ الشكل االتي:
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وعميو فان توصيف المتغيرات المستخدمة في ىذه الرسالة ىي بالنسبة لممعادلة االولى فان المتغير
المعتمد (

) ىو االنتاج المحمي من القمح والمتغيرات المستقمة فيو ىي (
) الكفاءة االقتصادية الزراعية( ,

) المساحة المزروعة بالقمح,

(

) السعر المحمي لمقمح( ,

(

) االنتاج المحمي من القمح الذي يتم تقديره في المعادلة االولى أي ان االكتفاء الذاتي من القمح دالة في

في المعادلة الثانية فان المتغير المعتمد (

السعر المحمي لمرز في مصر .اما

) ىو نسبة االكتفاء الذاتي من القمح ,اما المتغيرات المستقمة

االنتاج المحمي من القمح ,اما المعادلة الثالثة فان المتغير المعتمد (

المستقمة فيي (

) ىو الفجوة الغذائية ,اما المتغيرات

) نسبة االكتفاء الذاتي من القمح الذي تم تقديره في المعادلة الثانية( ,

) المعونات

الغذائية من القمح .تضمنت الدراسة سمسمة زمنية مداىا = 7عاما <?? 8578 – 7وتم استخدام البرنامج

االحصائي ( ) Minitabفي التحميل ,وفيما يخص عينة البحث فقد تم اختيار عينة من البمدان العربية وىي
(مصر ,العراق ,األردن ,السودان ,السعودية ,اليمن).

ً
ثاويا :تقذيش األمنورج القياسي وحتليله

جدول ( ) 7نتائج التحميل الكمي ألثر المتغيرات المستقمة في انتاج القمح في دول عينة الدراسة خالل المدة
(<??)8578-7

أوىاع اندوال انمقدرة
نىغارٌتمٍت مشدوخت

خطٍت

X4
- 0.151

X3
0.143

X2
0.0426

X1
1.32

- 2.05

2.19

0.64

9.53

12303

2301

1.35

0.03

نىغارٌتمٍت مشدوخت

نىغارٌتمٍت مشدوخت

نىغارٌتمٍت مشدوخت

2.01

أوالً :مصز
0.89
F = 34.17
D.W = 1.76
ثاوٍاً :انعزاق
0.56
F = 7.85
D.W =1.54

2.92

- 0.002

- 0.468

0.778

0.01

- 2.69

6.53

ثانثاً :األردن
0.80
F = 22.61
D.W = 1.20

0.621

- 0.419

1.07

رابعاً :انسىدان

0.93

- 1.24

4.69

- 0.114

- 237

1.17

0.62
F = 9.97
D.W = 1.22
خامساً :انسعىدٌت

- 1.93

- 3.13

12.08

0.94
F = 90.48
D.W = 1.75

122439
خطٍت

Xi

اندول

1.66

39.7
1.15

سادساً :انٍمه

1.74
5.05

0.85
F = 31.82
D.W = 1.16

انمصدر :مه اعداد انبازث باالعتماد عهى وتائح انتسهٍم انكمً ألثز انمتغٍزاث انمستقهت فً اوتاج انقمر فً دول
عٍىت اندراست خالل انمدة (.)7337-3991
تشير نتائج الجدول ( ) 7الى معنوية متغير المساحة المزروعة بالقمح ( )X1في التأثير في اإلنتاج
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المحمي من القمح ( )Y1في جميع دول عينة الدراسة والعالقة الطردية بين ىذا المتغير والمتغير المعتمد
يكمن سببيا في ان التوسع الحاصل في المساحة المزروعة بالقمح تؤدي الى زيادة الكميات المنتجة من ىذا

المحصول وقد بمغت مرونة ىذا المتغير في مصر  7.98وفي العراق  7.75وفي األردن >== 5.وفي

السودان = 7.5وفي السعودية = 7.7وفي اليمن =< ,8.وأظيرت نتائج الجدول السابق معنوية متغير السعر

المحمي لمقمح ( )X2في التأثير اإليجابي في المتغير المعتمد في العراق بمرونة بمغت < 5.9واالشارة الموجبة
لمعممة ىذا المتغير تتفق مع المنطق االقتصادي اذ يزداد اإلنتاج مع كل زيادة في سعر محصول القمح

وأظيرت نتائج الجدول السابق المعنوية غير اإليجابية لمتغير السعر في التأثير في المتغير المعتمد في كل
من األردن والسعودية بمرونة بمغت >< 5.:و= 5.89واالشارة السالبة لمعممة ىذا المتغير تجد تفسيرىا في
ان السعر ال يظير تأثيره بشكل مطمق في اإلنتاج في ظل نظام الزراعة الديمية وذلك لتأثر الناتج بالمتغي ارت

الجوية والمناخية واالمر الذي يخفي تأثير األسعار في اإلنتاج والسيما في ظل نظام الزراعة الديمية ولم يظير

تأثير ىذا المتغير في كل من مصر والسودان واليمن كذلك أوضحت نتائج الجدول السابق معنوية متغير

الكفاءة االقتصادية الزراعية ( )X3في التأثير اإليجابي في اإلنتاج المحمي في مصر بمرونة بمغت 5.7:9

واالشارة الموجبة لمعممة ىذا المتغير تجد تفسيرىا في االىتمام بالكفاءة االقتصادية الزراعية المتمثمة في زيادة
اإلنتاج من خالل استخدام الحزمة البيولوجية المتطورة من بذور وتقنيات ذات رتب عالية عكس أثر في زيادة

الكميات المنتجة من محصول القمح في مصر وذلك يعني زيادة في فعالية مؤشر الكفاءة االقتصادية في
الدولة المذكورة في حين أوضحت نتائج الجدول السابق المعنوية غير اإليجابية لمتغير الكفاءة في التأثير في

المتغير المعتمد في السعودية بمرونة بمغت  5.77:واالشارة السالبة لمعممة ىذا المتغير تجد تفسيرىا في ان

المممكة السعودية ال تيتم بموضوع الكفاءة االقتصادية الزراعية المتمثمة بالتقنيات العممية الحديثة البيولوجية

والميكانيكية اذ أشارت اإلحصائيات في ىذا الشأن الى ان مؤشر الكفاءة في السعودية قد انخفض من

> %7>.عام  8559الى ; %:.عام  8578ولم تظير معنوية ىذا المتغير في كل من العراق واألردن
والسودان واليمن  ,وأوضحت نتائج الجدول المذكور انفا المعنوية غير اإليجابية لمتغير السعر المحمي لمرز

في مصر بمرونة بمغت  5.7;7واالشارة السالبة لمعممة ىذا تتفق مع المنطق االقتصادي الزراعي الن
محصول الرز يعد من اىم المحاصيل الرئيسة التي تنافس محصول القمح عمى وحدة المساحة  ,ولم يدرس
تأثير ىذا المتغير في بقية الدول عينة الدراسة لكونيا لم تتمتع بميزة نسبية في انتاج محصول الرز محميا

مقارنة مع مصر التي تتمتع بميزة نسبية كبيرة في انتاج المحصول المذكور.

جدول ( )8نتائج التحميل الكمي ألثر اإلنتاج المحمي من القمح في نسبة االكتفاء الذاتي من القمح في دول
عينة الدراسة خالل المدة (<??)8578-7
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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أوىاع اندوال انمقدرة
خطٍت

X1
- 0.000002
- 1.02

نىغارٌتمٍت مشدوخت

0.704
5.63

خطٍت

0.00014
8.07

نىغارٌتمٍت مشدوخت

0.659
2.76

نىغارٌتمٍت مشدوخت

خطٍت

0.891
4.65

0.00004
0.36

Xi

اندول
أوالً :مصز
0.2
F = 1.04
D.W = 0.74
ثاوٍاً :انعزاق
0.65
F = 31.67
D.W = 1.00
ثانثاً :األردن
0.80
F = 65.07
D.W = 1.25
رابعاً :انسىدان
0.29
F = 7.59
D.W = 0.33
خامساً :انسعىدٌت
0.56
F = 21.63
D.W = 0.33
سادساً :انٍمه
0.2
F = 0.13
D.W = 0.40

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج التحميل الكمي ألثر اإلنتاج المحمي من القمح في نسبة

االكتفاء الذاتي من القمح في دول عينة الدراسة خالل المدة (<??.)8578-7

تشير نتائج الجدول ( )8الى معنوية متغير اإلنتاج المحمي من القمح ( )X1في التأثير اإليجابي في

االكتفاء الذاتي من القمح ( )Y2في كل من العراق واألردن والسودان والسعودية بمرونة بمغت 5.=5:

و 5.>?:و?;< 5.و 5.>?7عمى التوالي واالشارة الموجبة لمعممة ىا المتغير تتفق مع مفاىيم النظرية

االقتصادية اذ تزداد نسبة االكتفاء الذاتي من محصول القمح مع كل زيادة في الكميات المنتجة منو  ,ولم

تظير معنوية ىذ المتغير في كل من مصر واليمن.

جدول ( )9نتائج التحميل الكمي ألثر نسبة االكتفاء الذاتي من القمح وحجم المعونات الغذائية من القمح في
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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كمية واردات القمح في دول عينة الدراسة خالل المدة (<??)8578-7
أوىاع اندوال انمقدرة
خطٍت

خطٍت

X2
8.9

X1
309960

3.53

10.41

0.287

32902

0.55

4.19

- 1124
وصف نىغارٌتمٍت

- 0.79

1.13
خطٍت

- 1.51

182025
2.37

20497
4.03

28995
خطٍت

خطٍت

32.65

4.30

165887

1.96

2.77

Xi

اندول
أوالً :مصز
0.87
F = 57.72
D.W = 1.46
ثاوٍاً :انعزاق
0.53
F = 10.16
D.W = 0.71
ثانثاً :األردن
0.18
F = 2.80
D.W = 1.94
رابعاً :انسىدان
0.59
F = 12.67
D.W = 0.76
خامساً :انسعىدٌت
0.98
F = 1066.16
D.W = 1.98
سادساً :انٍمه
0.36
F = 5.66
D.W = 1.08

المصدر :من اعداد الباحث باالع تماد عمى نتائج التحميل الكمي ألثر نسبة االكتفاء الذاتي من القمح وحجم
المعونات الغذائية من القمح في كمية واردات القمح في دول عينة الدراسة خالل المدة (<??.)8578-7

تشير نتائج الجدول ( )9الى معنوية متغير نسبة االكتفاء الذاتي ( )X1في التأثير اإليجابي في الفجوة الغذائية من

القمح في جميع دول عينة الدراسة واالشارة الموجبة لمعممة ىذا المتغير خالفت مفاىيم النظرية االقتصادية وتفسير ذلك

انو عمى الرغم من تزايد نسبة االكتفاء الذاتي من محصول القمح في اغمب سنوات السمسمة اال ان الكميات المستوردة
من ىذا المحصول في تزايد مستمر بسبب التزايد السريع في معدل النمو السكاني في جميع دول عينة الدراسة وذلك
يعكس أثره في تزايد الكميات المطموبة من ىذا المحصول ومشتقاتو الى الحد الذي جعل اإلنتاج المحمي منو ال يواكب

التزايد السريع في اعداد سكان دول عينة الدراسة الذي بمغ معدلو بنحو ? %8.سنويا .وأظيرت نتائج الجدول ()9

معنوية متغير المعونات الغذائية ( )X2في التأثير اإليجابي في الفجوة الغذائية لمحصول القمح في كل من مصر واليمن
واالشارة الموجبة لمعممة ىذا المتغير خالفت النظرية االقتصادية ويمكن تفسير ذلك في انو عمى الرغم من تزايد حجم

المعونات ا لغذائية من محصول القمح الى الدولتين المذكورتين انفا اال ان حجم الفجوة في تزايد ويمكن تفسير ذلك في

ان حجم المعونات الواصمة الى ىاتين الدولتين ال تشكل حجما كبي ار يعتمد عميو في سد حاجة الطمب المحمي من ىذا

المحصول االمر الذي يجعل الفجوة الغذائية منو في تزايد مستمر عمى الرغم من تزايد حجم المعونات ولم تظير معنوية

ىذا المتغير في بقية دول عينة الدراسة.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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اوال :االستىتاجاث:

االستىتاجاث والتوصياث

 .1إن التزايــد فــي كميــة االســتيالك مــن القمــح فــي دول العينــة لــم يــأتي مــن التزايــد فــي اإلنتــاج فحســب إنمــا
أسيمت الواردات من القمح بجزء متزايد منو خالل مدة الدراسة.

 .2توجد فجوة غذائية حادة في الـدول العربيـة ومنيـا العـراق فـي اغمـب السـمع الغذائيـة الرئيسـة ومنيـا القمـح
وىذا يعود الى عجز القطاع الزراعي عن تمبية االحتياجات من ىذه السمع.

 .3ان نسبة اسيام الناتج المحمي الزراعي في الناتج االجمالي لدول العينة مايزال منخفضا رغـم تـوفر المـوارد
الطبيعية ويعزى ذلك الى ضعف البنية التحتية لمقطاع الزراعي.

 .4انخفاض نسبة اسيام الناتج المحمي الزراعي في الناتج االجمالي مؤشر عمى ضعف قدرة القطاع الزراعـي
عمى تحقيق االمن الغذائي.

 .5ارتفــاع نســبة الـواردات الغذائيــة الــى الـواردات الزراعيـة لــدول العينــة مؤشــر عمــى ان االمــن الغــذائي ميــدد
بالخطورة بسبب االعتماد عمى الواردات الخارجية.

ثاويا :التوصياث:

 .1اتباع سياسات زراعية ناجحة ومشجعة لممستثمرين والمنتجين الزراعيين في البمدان العربية سواء كانوا

يعممون في القطاع الخاص ام المختمط ,وذلك عن طريق توفير مدخالت ومستمزمات اإلنتاج الزراعي من

أسمدة ومبيدات وبذور وتقنيات حديثة وبأسعار مناسبة.

 .2انشاء مشاريع خزن المواد الغذائية االستراتيجية عمى المستوى االقميمي اذ ان ذلك يمكن اقطار اقميم
معين باالحتفاظ بعرض غذائي مناسب السيما في ظل االزمات االقتصادية والسياسية والبيئية.

 .3التوسع في المساحات المزروعة من محصول القمح وذلك لعدم قدرة االنتاج المحمي من المحصول
المذكور مواكبة الطمب المحمي المتزايد عميو كونو سمعة رئيسة فضال عن ذلك أىميتو عمى المستوى

العربي.

 .4االىتمام بالبنية التحتية لمقطاع الزراعي متمثمة بتحويل الزراعة الديمية إلى زراعة إروائية عن طريق
تنفيذ واقامة السدود والمشاريع االروائية.

 .5دعم وتطوير نتائج البحوث الزراعية في الوطن العربي ,وتشجيع البحوث الزراعية المشتركة بين الدول
العربية.

 .6تدريب المزارع العربي وتطويره بما يؤىمو لمتعامل مع اساليب االنتاج الحديثة والسيما في مجال االرشاد
الزراعي.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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أوال :املصادس العشبيت
-7

املصادس العشبيت واألجىبيت

البجاري ,وليد ابراىيم سمطان ,8577 ,تقدير وتحميل العوامل المؤثرة عمى االنتاج واالنتاجية لبعض

محاصيل الحبوب النقدية في بمدان عربية مختارة مع اشارة خاصة لمعراق لممدة (;>?,)855> – 7

رسالة ماجستير ,كمية الزراعة والغابات ,جامعة الموصل.
-8

-9

البطاح ,عباس حمودي واسوان عبدالقادر زيدان ,855< ,القياس الكمي والتفسير االقتصادي ألثر
االستثمار الزراعي في نمو الناتج الزراعي في العراق ,مجمة زراعة الرافدين ,المجمد  ,9:العدد ,:

كمية الزراعة والغابات ,جامعة الموصل.

الجبوري ,رقية خمف حمد ,855< ,الموارد المائية العربية وتأثيراتيا في االمن الغذائي العربي مع
اشارة خاصة لمعراق (االمكانيات والمحددات) ,رسالة ماجستير ,كمية االدارة واالقتصاد ,جامعة الموصل.

-:

الجبوري ,رقية خمف حمد ,8577 ,السياسات الزراعية وأثرىا في االمن الغذائي في بعض البمدان

;-

الجبوري ,محاسن محمود ,8579 ,االقتصاد الزراعي العراقي واقع ومتغيرات ونتائج (تحميل كمي لممدة

العربية ,اطروحة دكتوراه ,كمية االدارة واالقتصاد ,جامعة الموصل.

 ,)8577 – 7??5رسالة ماجستير ,كمية الزراعة والغابات ,جامعة الموصل.

<-

شومان ,عدنان شوكت ,855= ,تحقيق االمن الغذائي في الوطن العربي "استراتيجيات وسياسات",

=-

طو ,مصعب عبدالسالم ,7??? ,مدى تحقيق االكتفاء الذاتي لعدد من المجموعات الغذائية لمدول

مجمة الحقيقة ,المجمد  ,8العدد  ,75جامعة ادرار ,ادرار.

العربية لممدة ( ,)8575 – 8555مجمة تنمية الرافدين ,المجمد  ,87العدد >; ,كمية االدارة

>-

?-

واالقتصاد.

غزال ,قيس ناظم وعماد حسن النجفي وعالء وجيو النعمة ,8575 ,السياسة الزراعية وآفاق تحقيق
األمن الغذائي مؤشرات عن االقتصاد الزراعي السوري ,مجمة تنمية الرافدين ,المجمد  ,98العدد ,755

كمية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل.

فاطمة ,بكدي ,855= ,معضالت تحقيق االمن الغذائي في الوطن العربي ,مجمة الحقيقة ,المجمد

 ,8العدد  ,75جامعة ادرار ,ادرار.

 -75المركز الوطني لمسياسات الزراعية ,855< ,اوضاع االمن الغذائي في سورية ,بالتعاون مع منظمة
االغذية والزراعة ,وزارة الزراعة واالصالح الزراعي والتعاون االيطالي  ,دمشق.

 -77منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحـدة ,855? ,حالـة اسـواق السـمع الزراعيـة "ارتفـاع اسـعار االغذيـة
واالزمة الغذائية التجارية والدروس المستفادة" ,عمى الموقع .www.fao.org

 -78المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ,7??< ,حمقت عمل السياسات الزراعية حول االمن الغذائي
العربي في ظل محددات الموارد المائية والتجارة الدولية ,جامعة الدول العربية ,القاىرة ,مصر.

 -79المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ,855= ,اوضاع االمن الغذائي العربي ,جامعة الدول العربية,
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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الخرطوم ,عمى الموقع . www.aoad.org
 -7:المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ,8578 ,اوضاع االمن الغذائي العربي ,جامعة الدول العربية,
الخرطوم. www.aoad.org ,

; -7النجفي ,سالم توفيق ,7??> ,االمن الغذائي العربي المحددات الراىنة واشكاليات المستقبل "رؤية
اقتصادية لمقرن الحادي والعشرين" ,مجمة بحوث اقتصادية عربية ,العدد .7:

< -7النجفي ,سالم توفيق ,855> ,سياسات االصالح االقتصادي واالمن الغذائي العربي "االثار الراىنة

والمتضمنات المحتممة" ,مجمة تنمية الرافدين ,المجمد  ,95العدد  ,?8كمية االدارة واالقتصاد,

جامعة الموصل.

= -7يحيى ,يسرى محمد قاسم ,855; ,تقدير وتحميل بعض العوامل المؤثرة عمى نمو الناتج الزراعي
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Estimating and Analyzing Food Security Indicators in Selected Arab
Countries for the Period (1996 - 2012)
Abstract
The study hypothesize that the majority of Arab countries show a poor
agricultural economic efficiency which resulted in a weak productive capacity of
wheat in the face of the demand, which in turn led to the fluctuation of the rate
of self-sufficiency and thus increase the size of the food gap. The study aims at
estimating and analyzing the food security indicators for their importance in
shaping the Arabic agricultural policy, which aims to achieve food security
through domestic production and reduce the import of food to less possible
extent. Some of the most important results reached by the study were that the
increase in the amount of consumption of wheat in the countries of the sample
did not come only from the increase in production but also from large quantity
of imported wheat during the study period. The study also found a significant
food gap in the Arab countries, including Iraq, in most of the major food
commodities including wheat, a fact that is a result of deficit in the agricultural
sector to meet the local needs of these goods. A number of recommendations
were suggested in the study including i.e following successful agricultural
policies that encourage investors and agricultural producers in the Arab
countries, whether they are active in the private sector or mixed private and
public sectors .This can be accomplished by providing inputs to agricultural
production inputs including fertilizers, pesticides and seeds in addition to
modern technology at affordable prices, while expanding the areas cultivated
with wheat crops in order to counter the domestic inability of production of the
crop in question in quantities sufficient to meet the growing domestic demand
for a crop that is a major commodity both locally and the Arab country level.
The study also recommends the support, development and implementation of the
results of agricultural research in the Arab homeland countries and encourages
common agricultural research between the Arab countries.

Key Words: Food Security, Food Gap, Self-Sufficiency, Arab Countries.
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