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المستخلص
 

 
 

بلدددان قضدايا الغددذاء بعتبددارات  ثيدرة ت تددم باستمدا  واسددت مددن قبد  مختلدد   أصددب تلقدد 
الغذائي في البلددان العربيدة والتدي أت درت  األمندراسة  الة   لب ث ن اوامن خال  سذا العال , و

وجددود عجددز يددذائي متمثدد  بعنخفدداض معددد  نصدديب الفددرد مددن السددعرات ال راريددة فددي العديددد مددن 
سددعرة فددي اليددو (,  0800ب سدديما منخفضددة ومتوسددخة الدددخ  الددم أقدد  مددن )والبلدددان العربيددة, 

الغدذائي وأزمدة الغدذاء  األمدنات ومعوقدات ت قيد  وتبرز أسمية الب ث في التعر  علم أس  م ددد
في البلدان العربية والت ديات التي تواج  ا سذه البلدان في سذا المجا  , وقد شم  الب ث جدانبين 

الغددذائي  واألمددن: اإلخددار النتددرذ الددذذ نستعرضددنا فيددا الجوانددب المتعلقددة بالغددذاء األو تضددمن 
, وتضدمن الثداني: الجاندب التخبيقدي أ اديميدةن مصدادر للبدا ثين مد أتيحمعتمدين في ذلك علم ما 

من خال  ت لي  تأثير المتغيرات المستقلة في المتغير المعتمد )متوسخ نصيب الفدرد مدن السدعرات 
لدم م موعدة مدن ابسدتنتاجات نلبلددان العربيدة, وقدد توصد  الب دث ال رارية( علم مجموعة من ا

للمدوارد الزراعيدة والبيئيدة العربيدة المتا دة مدن  ألمثد ابرزسا ابستغال  وابسدتخدا  أوالتوصيات 
, واستخدا  تقانات متقدمة في مجدا  المعدامالت , وت سين مناخ ابستثمار الزراعيمنتور ت املي

المزرعيددة, وتددوفير الغددذاء للفئددات الدخليددة ال شددة فددي البلدددان العربيددة مددن خددال  الدددع  ال  ددومي 
 والمعونات الغذائية.

 
 .العجز الغذائي، المستويات الدخلية :تا يةال لمات المف

 
 Abstract 

Food issues have received wide attention among various countries for various reasons 

where the dimensions and aspects of the food problems.  
The study attempts to investigate the subject of food security in Arab  countries and 

showed that food  deficiency is represented by low per capita share  of Calories  in a large 

number of Arabic countries  especially those with low ore medium income (2100 Calorie / 

day).  
And highlights the importance of research to identify the most important determinants 

and barriers to the achievement of food security and food crisis in the Arab countries and 

the challenges faced by these countries in this area, has included research both sides to 

ensure the first: the theoretical framework that we have reviewed the aspects relating to 

food and food security, relying on what has been made available to researchers of academic 

resources, and ensure the second: the practical side through the analysis of the impact of the 

independent variables adopted in the variable (the average per capita calorie intake) on a 

group of Arab countries 

The research found a set of conclusions and proposals, the most notable is optimal 

utilization of agricultural resources and the available environment of the Arab countries 

through an integrated approach and encouraging the agricultural investment climate while 

using advanced technology in agricultural processes besides providing the food for the 

fragile households in the Arab countries through governmental aids to help those Arab 

people who suffer under poverty. 

 
food deficit  income levels,: Key words 

                                                 
 0202مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  ن رسالة ماجستيربحث مستل م 

بعض البلدان العربية وعجزه في  الموسومة " أثر المستويات الدخلية المختلفة في نصيب الفرد من الغذاء
 .01/00/0202"  (سنوات مختارة)
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 اإلخار المن جي
 أسمية الب ث

تبرررز أيميررة البحررث فرري تحليررل أبعرراد اومررن الغررذائي وملىرررات  والوقررو  علررى أيرر  
 أسباب انعدام .
 مش لة الب ث

وجود نقص نسبي واضح في إمردادات الااقرة الغذائيرة لردا ىررائح واسرعة مرن سركان 
 البلدان العربية.

 سد  الب ث
النسرربي مررن الغررذاء لرردا الفئررات الدخليررة يهررد  البحررث الررى معرفررة العجررز والررنقص 

المختلفرة للمجتمرا العربري، وتحديرد العوامرل المررلثرة فري يرذا العجرز، وكيفيرة وضرا الحلررول 
 واالستراتيجيات، لتحقيق مستويات أفضل من اومن الغذائي.

 فرضية الب ث
يعتمررد البحررث علررى فرضررية مفاديررا وجررود عرردد مررن العوامررل االقتصررادية الترري تسرره  

 يرات متباينة في إعادة توزيا السرعرات الحراريرة وفرراد المجتمرا وفري عردد مرن البلردانبتأث
 العربية .

 من ج الب ث
يين رئيسرين، اوول )وصرفي( البحث فري منهجر  علرى اسرلوب الرربا برين اتجرا اعتمد

لى الدراسات والمفايي  النظرية، والثاني )كمي( يستند على ارائق االقتصراد القياسري يستند إ
 اساليب .و

 المفاسي  الرئيسة لألمن الغذائي
 يىير مفهو  اومن الغذائي كما اعتمدت  أدبيات البنك الدولي والرذ  يعرد اوكثرر ىرموالا 

إمكانيررة حصررول أفررراد المجتمررا فرري كررل اووقررات علررى الغررذاء الكررافي والررذ  يتالبرر  ’’ لررى إ
ذائي علرررى انررر  " (، ويعرررر  اومرررن الغررر1-8، 0111)النجفررري )ب(، ’’ ااه  وصرررحته نىررر

حصول جميا الناس وفي جميا اووقات على أغذية كافية مرن اجرل حيراة صرحية ونىراة "، 
وذلررك يتالررب تررأمين الرردخل الكررافي لرفررراد واوسررر منخفضررة الرردخل لتكررون قررادرة علررى 

 ( .Maxwell,1999,1939-1953الحصول على الغذاء والضروريات اوساسية اوخرا )
 ف وم ا وأبعادسا المش لة الغذائية : م

ة الرتبااهرا الوثيرق بحيراة تحظى مىكلة إنتاج الغذاء في البلردان العربيرة بأيميرة خاصر
و المجموعرات كلة الغذائيرة فري عرد  قردرة البلرد أمة وأمنها واسرتقراريا، وتكمرن المىريذه او

الغررذاء زمنيررة معينررة مررن كميررة  ات الغذائيررة الرردنيا للفرررد فرري مرردةالسرركانية علررى تلبيررة المتالبرر
ذاء لسررركان البلرردان الناميرررة عرررن ترردني المقررردرة الىرررائية للغرر فضرر ا  ،المترراف فرري ذلرررك البلررد

 ( .02، 0228،)احمد
 أزمة الغذاء في البلدان العربية 

تعرررد اوزمرررة الغذائيرررة مرررن أيررر  المىرررك ت التررري يواجههرررا العرررال  منرررذ منتصررر  عقرررد 
لغذائيرة بعرد التغيررات التري ىرهديا العرال  السبعينات والى يومنا يذا، إذ تفاقمت حردة االزمرة ا

على مستوا التجارة وتحريريا وارتفاع أسعار الغذاء ومحدودية الموارد المائيرة والزراعيرة 
والتغيرات البيئية المعاصرة ، ويتجلى السبب الررئيس لرزمرة الغذائيرة فري الفررق برين وترائر 

يص جرذور أزمرة الغرذاء فري الروان نمو الالب ونمو االنتاج الزراعي المحلي، ويقودنا تىخ
 لى الحديث عن جملة من العوامل أيمها :وتحليل العوامل الكامنة وراءيا إ العربي
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 العوام  الديمويرافية  -أوبا 
الماضرية  القليلرة الرذ  عرفر  الروان العربري فري العقرود تسرارعيعد التزايد السكاني الم

فقد ىهد حج  السكان تسارعا ملحوظرا ، ةمن المبررات التي تصاغ لمىكلة الغذاء في المناق
% سررنويا، ويررو معرردل يفرروق متوسررا معرردالت نمررو اإلنترراج 3بمعرردل بلررر تقريبررا حرروالي 

)المركرز  مسرتوا عررض والرب الغرذاء فري، ممرا أدا إلرى اخرت الت نفسرها مردةللالزراعي 
 ( .30، 0221، الواني للمعلومات

 العوام  الخبيعية -ثانياا 
التي يحظى بها الوان العربري  واسعةالزراعية الوانات الابيعية اإلمك من رغ على ال

مليرون يكترار، فران الروان العربري لر  يفلرح بعرد  011من مساحة قابلة للزراعة تبلر حروالي 
ويعرزا قصرور اإلنتراج الزراعري العربرري ، فري إىرباع حاجيرات مواانير  مرن إنترراج أراضري 

 :(4 ، 0223، مد)سيد  مح من العوامل أيمها عددبىكل عا  إلى 
 ال تمثرل سروا  اذ،  انخفاض نسبة اوراضي الصالحة للزراعة مقارنرة مرا المسراحة الكليرة

 % منها0440

  اعتماد أغلب الزراعات العربيرة علرى العوامرل المناخيرة التري تتميرز بالتذبرذب والتقلرب مرن
 عا  إلى آخر. 

 أقرل منرااق العرال  وفررة  إذ يعرد الروان العربري مرن، ندرة المياه وسوء اسرتغ لها ويردريا
 . للمياه

 م ددات ومعوقات ت قي  األمن الغذائي     
تتعلق بجوانرب عردة ، فضر ا تعد مسألة تحقيق اومن الغذائي من اوزمات المعاصرة و

زمررة الغذائيررة والترري ذكرررت سررابقا، ينرراك أيضررا محررددات عررن العوامررل الترري تررلثر فرري او
تقل أيمية عن تلك العوامل، ويمكن تسليا الضوء علرى ومعوقات فنية واقتصادية ومناخية ال

 ابرز يذه العوامل : 
 تواضت وتباخؤ ابستخدا  الت نولوجي في ابنتاج الزراعي   -اوبا 

المتغيررات الملديرة  ولروجي فري العمليرات المزرعيرة، إحرديعد تواضرا االسرتخدا  التكن
اذ ان معردالت ، (11،  0220دليمي، دول النامية )الرالى تباال التنمية الزراعية في بعض ال

دنى مستوياتها من حيث النوع والكر  كمدخ ت ل نتاج الزراعي يي في أ التقنيات المستعملة
 . (00-00، 0110خرا )السيد فتحي، اذا ما قيست بالمعدالت العالمية او

 نقص ابستثمار والتموي  في القخاع الزراعي -ثانياا 
ة، تفتقررر مرروال المتراكمررة لرردا الرردول العربيررة النفايررفرري اوعلررى الرررغ  مررن الفررائض 

العربري لى مصادر التمويرل الكافيرة لتحقيرق بررامج التكامرل الزراعري برامج التنمية العربية إ
ن اوار التنظيمية ل قرراض والتمويرل الزراعري فري الكثيرر (، كما إ001، 0221)ىومان، 

عررن العوامررل الترري تتعلررق بملكيررة   ا فضرر ،مررن الرردول العربيررة تتسرر  بقرردر كبيررر مررن التعقيررد
ترلد  فري  اوراضي الزراعية التي ال زالت مىكلة قائمة في العديرد مرن البلردان الناميرة التري

مجملها الى عزو  المزارعين عن االقتراض من يذه الملسسات، في حين يعد رأس المرال 
 ( .030،  0220المزرعي احد أي  مدخ ت العملية اإلنتاجية الزراعية )النجفي، 
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 ت ديات األمن الغذائي العربي 
 من الغذائي العربي األمن المائي واأل -أوبا 

لصيانة اسرتقرار االنتراج العرالمي مرن اوغذيرة، وذلرك ون  أساسياا  تعد إدارة المياه امراا 
الوصررول الموثرروق الررى الميرراه يزيررد الغرر ل الزراعيررة ويقررد  إمرردادات مسررتقرة لكثيررر مررن 

، (0، 0221)ب(،  FAOة )منظمررة االغذيررة والزراعررة الدوليررة لزراعيررة الرئيسرراالمنتجررات 
يتررأثر القارراع الزراعرري بمجموعررة مررن المحررددات الابيعيررة والترري مررن أيمهررا الميرراه وحالررة و

وعررد  كفايررة مرروارده المائيررة ، فررالوان العربرري يتسرر  بنرردرة وقلررة الهاررول الماررر  ،الجفررا 
لى كميرات ونوعيرة المروارد المائيرة الجوفيرة فري العديرد مرن الساحية، اومر الذ  أثر سلباا ع

 ( 081، 0220)الراو ،  الدول العربية
 من الغذائي  يرات المناخية وتأثيرات ا علم األالتغ -ثانياا 

، يتىرركل مررن الغرر   الجررو  ريمثررل النظررا  المنرراخي نسررقاا متفرراع ا متررداخل العناصرر
، ينابرق يرذا االصرا ف محيااتت الحية والوساح اورض، ومن الجليد واورض والكائنا

نتاج الصرناعي، وال على التغيرات المناخية اوخيرة التي تأتي نتيجة وفعال البىر وأيمها اال
خر الملوثات اوخرا التي تلثر بىكل أو بر حراق الوقود وغيريا من إسمنت وسيما إنتاج اإل

 (،  UNDP ،0221 ،41دة اإلنمائي على المناخ والنظ  اويكولوجية )برنامج اوم  المتح
خرر فري البلردان ئيس لتقلبات االنتاج من عرا  الرى آمر السبب الرفتغير المناخ يو في واقا او

فرري  كثررر ضرررراا تررأثيرات علررى الزراعررة مررث  سررتكون أالمتقدمررة والناميررة علررى السررواء، فال
لبلرردان المتقدمررة بقرردر االمنررااق االسررتوائية ممررا يرري عليرر  فرري المنررااق المعتدلررة ، وستسررتفيد 

ا وىرمال اوروبررا وبعرض انحرراء ن مررن المقردر ان تزيررد إنتاجيرة الحبرروب فري كنرردأكبرر ذلرك و
ن تتأثر بصورة سلبية البلردان الناميرة اوىرد لى العكس من ذلك فان من المحتمل أ، وعروسيا
 . (0،  0223، ، لجنة االمن الغذائي FAO)منظمة االغذية والزراعة الدولية  فقراا 
 ارتفاع أسعار الغذاء -ثالثاا 

سررعار فرري أسررعار السررلا الغذائيررة الرئيسررة بسرربب ارتفرراع أ مسررتمراا  ىررهد العررال  ارتفاعرراا 
، والتغيرررات الحررادة فرري المنرراخ علررى مسررتوا العررال  الترري أثرررت الررنفا واوسررمدة النتروجينيررة

الكبيررر فرري ن االرتفرراع إ، (40، 0221بىرردة علررى المنتجررات الزراعيررة )اللرروز  وأخرررون، 
مرن الغرذائي علرى او غذيرة، يىركل خارراا بالنقص الىرديد فري او أسعار الغذاء العالمية مقترناا 

مرن صلت الم يرين مرن النراس إلرى حالرة إنعردا  اون أسعار الغذاء المرتفعة أووالتغذو ، إذ إ
 . ائيمن الغذبالفعل من انعدا  او وفاقمت من ترد  أوضاع الكثيرين ممن يعانون ،الغذائي

 العرض المرجعي لألمن الغذائي    
لغرض معرفة عما يسه  ب  يذا البحث في مجال االمن الغذائي ، كان البد من دراسة 
نقدية للبحوث والدراسات التي تناولت يذا الموضوع، ولقد وجدنا ان المصرادر التري تناولرت 

 يذا الموضوع بالدراسة والتحليل تتوزع على نوعين:
منظمررات الدوليررة والعربيررة ومنهررا، منظمررة االغذيررة والزراعررة لرمرر  المتحرردة، بحرروث ال -اوبا 

 والمنظمة العربية للتنمية الزراعية .
 بحوث مراكز اوبحاث العلمية واالقتصادية والجامعات . -ثانيا

 :بحوث وحسب تسلسلها الزمني وعلى النحو اآلتي لهذه ال اا تقويمي اا وسنتناول عرض
تنميررة الزراعيررة العربيررة ومررأزق اومررن ( "أزمررة ال0188لعلرروان )ىررار بحررث الرردكتور اأ .0

سباب العجز الغذائي وارتباار  بمىركلة تنميرة االنتراج الزراعري وبالمكانرة الغذائي" إلى أ
المعااة للزراعة في نماذج التنمية ، وفي نصيب القااع الزراعي من استثمارات خارا 
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عجز الغذائي، وتوصل لتنمية وحل مىكلة الالتنمية، ودور التكنولوجيا في تسريا عملية ا
ن مررراع بالتنميررة الزراعيررة وتحقيررق اولررى مجموعررة مررن االسررتراتيجيات ل سررالبحررث إ

التغلررب علررى أزمررة التمويررل واالسررتثمار فرري القارراع  الغررذائي وفرري مقرردمتها اسررتراتيجية
 الزراعي .

 implications( بعنروان " 0111)  anne Thomson and Manfred metzتضرمن بحرث  .0

of economic policy for food security  متضررمنات اسررته ك الغررذاء والمتالبررات "
اوساسررية مررن اإلمرردادات الغذائيررة اليوميررة الترري يحتاجهررا الفرررد، ويتنرراول البحررث أيضررا 
ع السياسررات االقتصررادية الكليررة )اوسررعار الكليررة( وتررأثير الصرردمات االقتصررادية وارتفررا

 من الغذائي على صعيد العال  .على أوضاع اواوسعار الغذائية 

إمدادات الااقرة إىكالية العجز والنقص النسبي في عن " ( بحثاا 0222قد  النجفي عا  )و .3
جوانب النقص في نصيب الفرد مرن "، وقد استهد  البحث التعر  على الغذائية العربية

ول العربيررة يعررانون مررن ، اذ ان معظرر  أفررراد المجتمررا فرري الرردةمرردادات الغذائيررة العربيرراإل
ن معظر  الردول إمدادات الااقة الغذائية ، وقرد أظهرر التحليرل أ إىكالية النقص النسبي في

العربية تعاني من انخفاض في االكتفاء الذاتي مرن المجموعرات الغذائيرة عامرة والحبروب 
 خاصة .

فرري  مررن الغررذائي( انعرردا  او0221عررة الدوليررة عررا  )وأصرردرت منظمررة االغذيررة والزرا .4
أىرارت تقرديرات التأثيرات والدروس المسرتفادة " حيرث  –اوزمات االقتصادية  –العال  

مليار فرد حول العرال  فري عرا   0،20ن عدد ناقصي التغذية قد وصل الى المنظمة إلى أ
اووضاع التغذويرة لرفرراد  على تأثير الصدمات االقتصادية في، وتركز الدراسة 0221

في البلدان منخفضة الدخل، اذ ان اوزمات االقتصادية ترلثر بىركل حول العال  وال سيما 
 مباىر على يذه الفئات من خ ل انخفاض معدالت العمالة في الحضر .

 الت لي  ابقتصادذ للعجز الغذائي

 المعونات الغذائية ودورسا في التخفي  من  دة انعدا  ابمن الغذائي  -اوبا 
ائيرة مرن بلرد إلرى آخرر مرن دون لرى تقردي  سرلا غذضرا إير مفهو  المعونة الغذائيرة أييى
، 0221حتياجاتر  الغذائيرة )بىرار، مساعدة البلد المتلقي على تلبيرة او بىروا ميسرة لمقابل أ
ئيرة فري التخفير  مرن حردة انعردا  ، وتتمثل الوظيفة اوساسية للمسراعدات الغذا(012 – 011
ن يابررق برنررامج أو الهيكلرري ، فرريمكن أالنرراج  عررن العجررز الغررذائي الملقررت مررن الغررذائي او
ق متضرررة معينرة تعراني مرن الجفرا  أو و علرى منراامساعدات الغذائيرة علرى البلرد ككرل أال

ابيعيررة الفجائيررة الترري تررلثر و غيريررا مررن العوامررل المناخيررة والمعرضررة للكرروارث الابيعيررة أ
و ذات دخرل فقيرة أبىكل أو ب خر على اإلنتاج الزراعي، أو توج  المعونات إلى مجموعات 

العرررض عررن و عجررز ز الغررذائي، إمررا بسرربب قصررور الالررب أسررباب العجررخفض، وتكمررن أمررن
 ((Thomson and metz,1997,231-232 هما معامواجهة الالب المتزايد أو كلي

 من الغذائي أثر الواردات الغذائية علم األ -ثانياا 
ظيرتهرررا مرررن المسررراعدات رئيسررراا اليقرررل أيميرررة عرررن ن ترررلد  الرررواردات الغذائيرررة دوراا 

روض والمعونات الغذائية في التخفي  من حدة العجرز الغرذائي، فهري تعمرل علرى زيرادة المعر
تعرراني  برراته  واحتياجرراته  الغذائيررة ، إذفررراد مررن تحقيررق متالمرن الغررذاء، ومررن ثرر  اقتررراب او

ز مررن مررن الغررذائي، ويررنعكس ذلررك بررنقص وعجرران العربيررة مررن إىرركالية إنعرردا  اومعظرر  البلررد
ة جرزء الغذاء بمستويات مختلفة ، والسيما للسلا الغذائية الرئيسرة مثرل الحبروب، ويرت  معالجر

 ( .21، 0221غذائية )النجفي، من خ ل الواردات ال من يذا النقص
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 السياسة الغذائية  -ثالثاا 
 تتمثل السياسة الغذائية مجموعة جهود الحكومة والتي ترلثر علرى بيئرة صرنا القررارا

ن العديد من البلدان تبحث عن فرص تجني مرن خ لهرا مزيرداا ومستهلكي الغذاء، إذ إ لمنتجي
من الدخل واومن ضد المجاعة والعجز الغذائي، وفي العديد من البلدان النامية ترأتي الحمايرة 
اوساسرية للمسررتهلكين الفقرراء مررن أسرعار الغررذاء العاليرة مررن معردالت الصررر  المغراالة بهررا، 

(timmer and other, 1984, 9 – 10،)  وتررتبا أوضراع الفقرر والجروع فري العديرد مرن الردول
العربية بعامة ، ومنخفضرة الردخل بخاصرة بدرجرة رئيسرة بأنمراا سياسرات االقتصراد الكلري، 
وتعد أسعار الصر  في مقدمة اودوات التي يعتمديا االقتصاد الكلي في معالجرة التىرويات 

 ( .08 -00، 0111العا  )النجفي )أ(،  ازن االقتصاد التي تحصل في التو
 

 القياس والتقدير
موضرروع إن المعادلررة الترري سررتعتمديا الدراسررة لتحديررد الع قررة الداليررة بررين الظررايرة 

 تي :الىكل اآلأخذ توالمتغيرات الملثرة فيها، س الدراسة 
 

Y =B0 + B1X2 +B2 X2 + B3 X3 + ……..+ Bx  Xx + U 
 ن :حيث إ

Y =دالمتغير المعتم 
B0 الحد الثابت= 

Xx المتغيرات المستقلة = 
Bx  المعلمات = 
U تغير العىوائي م= ال 

المتغير المعتمد عبارة عرن : متوسرا نصريب الفررد مرن السرعرات ن توصي  وعلي  فا
متوسررا ( X1يررو  ، أمررا عررن المتغيرررات المسررتقلة فهرري كررل مررن، ) فرررد / الحراريررة / سررعرة /

( متوسررا نصرريب الفرررد مررن X2االجمررالي ) دوالر( ),(، )نصرريب الفرررد مررن النرراتج المحلرري 
مليررون والفررائض فرري ميررزان المرردفوعات )ز أ( العجررX3النرراتج المحلرري الزراعرري )دوالر(، )

( متوسرا نصريب الفررد مرن االنتراج X5، ) ( المعونات الغذائية ) متغيرر ويمري(X4دوالر(، )
 المحلي للحبوب )كغ  / فرد / سنة( .

حسرب بة من البلدان العربية )مرتفعرة ومنخفضرة ومتوسراة( الردخل وقد ت  اختيار عين
( دولة عربيرة بالنسربة ونمروذج متوسرا نصريب 01ضمت يذه العينة ) افرة، إذالبيانات المتو

الفررررد مرررن السرررعرات الحراريرررة ويررري )الجزائرررر، المغررررب، السرررودان، لبنررران، اإلمرررارات، 
 ليبيا، جيبوتي، موريتانيا، اليمن(  السعودية، الكويت، مصر، سوريا، االردن، تونس ،

المتغيررر المعتمررد: متوسررا نصرريب الفرررد مررن السررعرات الحراريررة مررا المتغيرررات الخمسررة 
ذ صريب الفرررد مرن السرعرات الحراريررة، إالمسرتقلة، وذلرك لبيرران ترأثير يرذه المتغيرررات علرى ن

وربرا سررنوات لس سرل الزمنيرة اتخرذ يرذا اونمروذج اريقرة الردمج بررين المقرااا العرضرية وا
ل (، وقسرر  اونمرروذج الررى أربعررة أقسررا  عنررد التقرردير، فقررد ايررت  االو0221 – 0220ة )للمررد

خذ الثاني البلدان العربية متوساة الدخل، ث  ىمل الثالرث ، وأبالبلدان العربية منخفضة الدخل
ترأثير يرذه ت  تناول البلدان العربية بصفة عامرة لبحرث  البلدان العربية مرتفعة الدخل، وأخيراا 

علررى فرري اسررتخدامات  التابيقيررة اعتمررد البحررث و ،المتغيرررات بىرركل عررا  فرري البلرردان العربيررة
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المقردرات للمتغيررات االقتصرادية الحصرول علرى قري    معر أمكرنوالذ   (Minitabرنامج )الب
   .قيد الدراسة

 
 تقدير العوام  المؤثرة في متوسخ نصيب الفرد من السعرات ال رارية

 ن العربية منخفضة الدخ . البلدا 8
تانيرررا، تمثرررل مجموعرررة البلررردان العربيرررة منخفضرررة الررردخل أربرررا دول )السرررودان، موري

، وتتميز يذه البلدان عرن نظيراتهرا مرن البلردان العربيرة االخررا (0) جيبوتي، اليمن( الملحق
بانخفاض متوسا نصيب الفرد مرن النراتج المحلري والنراتج الزراعري ومتوسرا نصريب الفررد 

االنتاج المحلي للحبوب، ومرا لرذلك مرن انعكاسرات سرلبية علرى كميرة السرعرات الحراريرة  من
 ومن ث  مستويات انعدا  االمن الغذائي . ،التي يحصل عليها الفرد في يذه البلدان

اذ تىير نتائج التقدير الى اختيار الصيغة الخاية  باريقة اإلسرقااات المتتاليرة ، بأنهرا 
 :,تيةالنهائية اآلل تمثيل وأخذت الصيغة قد مثلت اونموذج افص

Y = 2990 – 0.76 X1 – 0.51 X3 

T =              ( -2.5 )       ( -3.1 ) 
F = 9.6 
R

2
 = 0.59    ,     R

|2
  =  0.53 

D.W = 1.086 
ولرر  يررت  اختيررار المعادلررة بصررورتها المتكاملررة بسرربب عررد  معنويررة بعررض المتغيرررات 

  ن اونموذج فيئية، ما العل  أد على االختبارات اإلحصاوذلك باالعتما ،المستقلة
كبرر مرن ( التري تعرد أ5.4المحسروبة ) Fثرر قيمرة بسربب أ صورت  المتكاملة يعد معنويراا 

نظيرتها الجدولية، وقد ت  استخدا  اريقة اإلسقااات المتتالية للمعادلة الخايرة فري صرورتها 
 . رة وفقا ل سقااات المىار إليهاوذلك للحصول على المعادلة المختا ،المتكاملة
( وتعاي يذه القيمة داللة على معنوية 2.5-( نحو )X1للمتغير) Tذ كانت قيمة اختبار إ

للمتغيرر  Tالمتغير المستقل )متوسا نصيب الفرد مرن النراتج المحلري( ، وكانرت قيمرة اختبرار 
لمتغيرر والرذ  يمثرل ة يرذا اخرا تعاي داللة علرى معنوير( ويي او3.1-نحو ) (X3)المستقل 
ن قيمرة معامرل التحديرد قرد بلغرت ميرزان المردفوعات الكلري، ون حرظ أ و الفرائض فريالعجز أ

يميرة ، ويري تردل علرى او 0.76( فقد بلغت نحرو X1%، وفيما يخص قيمة معلمة المتغير)59
مررا النسربية لهررذا المتغيررر فري المعادلررة، والررذ  يرلثر بدرجررة كبيرررة علرى المتغيررر المعتمررد، وفي

ن التحليل ل  لى معنوية اونموذج ككل، في حين إحيث دلت ع 9.6( فقد بلغت Fيخص قيمة )
لررى )متوسررا نصرريب الفرررد مررن النرراتج ( ويرري تىررير إX2 ،X4  ،X5) يظهررر معنويررة كررل مررن

                                                 
 تية :د من السعرات الحرارية الصيغة اآلاخذ اونموذج الكامل لمتوسا نصيب الفر *

Y = 2951 – 0.715 X1 – 0.0560 X2 – 0.414 X3 +209X4 + 0.36 X5 

                   T  =    ( -2.8 )      ( -0.9 )          ( -1.87 )    ( 0.89 )    ( 0.25 ) 

R
2
 = 66 %                                                                                                   

R
|2
 = 54 %  

F = 5.4 

D.W = 0.8 

 X1 ،)متوسا نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمرالي ) دوالر =X2 =  متوسرا نصريب الفررد مرن النراتج

= المعونات  X4والفائض في ميزان المدفوعات )مليون دوالر(، = العجز أ X3الزراعي )دوالر(،  المحلي
 = متوسا نصيب الفرد من االنتاج المحلي للحبوب )كغ /فرد/ سنة( X5الغذائية ) متغير ويمي(، 
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الزراعرري، المعونررات الغذائيررة ، متوسررا نصرريب الفرررد مررن االنترراج المحلرري للحبرروب( علررى 
 الترتيب وفقا ل سقااات المىار إليها .

( على الع قرة العكسرية برين متوسرا X1وتدل اإلىارة السالبة لمعلمة المتغير المستقل )
ن يررذه  يب الفرررد مررن السررعرات الحراريررة، وإسررا نصررنصرريب الفرررد مررن النرراتج المحلرري ومتو

لررى زيررادة مناقيررة مررن الناحيررة االقتصررادية، ون زيررادة الرردخل يجررب أن تررلد  إالنتيجررة غيررر 
متوسا نصيب الفررد مرن السرعرات، ولكرن فري يرذه البلردان تكرون نسرب الزيرادة فري متوسرا 

ل ارتفاع اوسعار العالميرة و تكاد تكون معدومة، وفي ظأ نصيب الفرد من الدخل ضئيلة جداا 
ن مثرل يرذه الزيرادات الافيفرة لعالية وقلة المعرروض مرن الغرذاء فراللغذاء ومعدالت التضخ  ا

اليوميرة في الدخل الفرد  لن تلد  الى زيادة متوسا نصريب الفررد مرن السرعرات الحراريرة 
سرا الردخل سرعار العالميرة ومتوبصورة محسوسة، وبعبارة اخرا إن محصلة الزيادة بين او

نصريب الفررد مرن ن انخفاض متوسا لح اإلنفاق على السلا الغذائية، إذ إالفرد  ليس في صا
ثرر العوامرل المرذكورة أعر ه التري غارت علرى ارتفراع الردخول السعرات الحرارية أتى مرن أ

 ( فقرد دلرت اإلىرارة السرالبة علرى الع قرة العكسرية برينX3الفردية، وأما بخصروص المتغيرر )
(y(و )X3)لررى وعات الكليررة لهررذه البلرردان سرريلد  إن زيررادة العجررز فرري مرروازين المرردف، إذ إ

انخفاض متوسا نصيب الفرد من السعرات الحرارية، وسيكون لهذه الدول عد  مقردرة علرى 
 ىراء الغذاء بسبب انعدا  السيولة التي لديها من جراء تزايد العجز في ميزان المدفوعات 

 الدخ   . البلدان العربية متوسخة0
تمثررل معظرر  البلرردان العربيررة متوسرراة الرردخل فرري يررذا اونمرروذج فرري البلرردان )االردن، 

(، وتىرير نترائج التقردير الرى 0الجزائر، سوريا، تونس، مغرب، مصر، لبنان، ليبيرا( ملحرق )
تمثيرل  اختيار الصيغة الخاية باريقة اإلسقااات المتتالية ، بأنهرا قرد مثلرت اونمروذج أفضرل

 تية :صيغة النهائية اآلوأخذت ال
Y = 2835 + 0.85 X2 + 0.49 X5  
T =               (3.39)       (2.52) 
R

2
 = 45.36                     R

|2
 = 41.59 

F = 14.2          
D.W = 0.87 

Y  متوسا نصيب الفرد من السعرات الحرارية / سعرة / فرد / يو = 
X2 لمحلي الزراعي / دوالر / سن = متوسا نصيب الفرد من الناتج ا 
X5   متوسا نصيب الفرد من االنتاج المحلي للحبوب / كغ  / فرد / سن =, 

ن متوسرا نصريب ن نظيرتها مرن البلردان العربيرة اوخررا برأوتتميز يذه المجموعة ع
لرى معردالت حلري االجمرالي ونظيرره الزراعري(  يصرل إالفرد من كل من )متوسرا النراتج الم

                                                 
*
 تية :د من السعرات الحرارية الصيغة اآلخذ اونموذج الكامل لمتوسا نصيب الفرأ 

Y = 2838 + 0.0152 X1 + 0.686 X2 -  0.00094 X3 – 41.7 X4 + 0.636 X5 

          (1.90)                  T =  (0.47 )      (2.10 )          ( -0.13 )     ( -0.79 ) 
R

2
= 47.8 %                                                                                                   

R
|2
 = 37.7 %  

F = 4.76 

D.W = 0.7 

X1 ،)متوسرا نصرريب الفرررد مررن النراتج المحلرري االجمررالي )دوالر =X2 =  متوسررا نصريب الفرررد مررن النرراتج
= المعونرات  X4مليرون دوالر(، ز اوالفائض في ميزان المدفوعات )= العج X3المحلي الزراعي )دوالر(، 

    (/سنة/ فردلفرد من االنتاج المحلي للحبوب )كغ ب ا= متوسا نصي X5،  متغير ويمي(ئية )الغذا
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خررا ضرمن يرذه المجموعرة المسرتويات الدخليرة ، حيث تتفراوت مرن دولرة إلرى أمقبولة نسبياا 
 ل فراد.

حيررث  ،( المىررار إليهررا فرري المعادلررةX2  ،X5وقررد تأكرردت معنويررة المتغيرررات المسررتقلة )
( علررى الترتيررب اكبررر مررن نظيرتهررا X5 , X2( )2.52 , 3.39( المحسرروبة لرر  )tبلغررت قيمتررة )

%، مرا  45.36ن قيمة معامل التحديد قد بلغرت %، ون حظ أ 5الجدولية عند مستوا معنوية 
ن المتغيررات المسرتقلة المكونرة لرنمروذج تفسرر بالمقردار المرذكور التغيررات الحاصرلة يعني أ

% من التأثير تتأتى من متغيرات خارج اونمروذج، وفيمرا   44.64ن وأفي المتغير المعتمد ، 
(، ويرري ترردل علررى االيميررة النسرربية لهررذا 0.85) ( فقررد بلغررتX2يخررص قيمررة معلمررة المتغيررر )

 المتغير في المعادلة، والذ  يلثر بدرجة كبيرة على المتغير المعتمد .
( على الع قة الاردية بين متوسا X2وتدل اإلىارة الموجبة لمعلمة المتغير المستقل )

اريرة، نصيب الفررد مرن النراتج المحلري الزراعري ومتوسرا نصريب الفررد مرن السرعرات الحر
مرن  ن زيرادة متوسرا نصريب الفرردة لمفرايي  النظريرة االقتصرادية، ووتعد يذه النتيجة ماابق

نسرربية، إذ  ن القارراع الزراعرري فرري يررذه الرردول يمترراز بأيميررةالنرراتج المحلرري الزراعرري يعنرري أ
لرى زيرادة ثمارات في القااع الزراعري سرتلد  إن زيادة االستتعاي يذه النتيجة داللة على أ

ن أغلبيررة يررذه البلرردان تمتلررك البيئررة الزراعيررة نتاجيررة فرري يررذه البلرردان، والسرريما أءة اإلالكفررا
( فقرد دلرت اإلىرارة X5والمناخ الم ئ  ل ستثمار في يرذا القاراع، وأمرا بخصروص المتغيرر )

الموجبررة علررى الع قررة الارديررة بررين متوسررا نصرريب الفرررد مررن االنترراج المحلرري للحبرروب 
السعرات الحرارية ، حيث تعاي يذه النتيجرة داللرة علرى معنويرة  ومتوسا نصيب الفرد من

 ( X5( والمتغير المستقل )Yالع قة بين المتغير المستجيب )
 . البلدان العربية مرتفعة الدخ  3

تمثرررل مجموعرررة البلررردان العربيرررة مرتفعرررة الررردخل ضرررمن يرررذا اونمررروذج ثررر ث دول 
ميررز يررذه البلرردان عررن نظيراتهررا مررن البلرردان (، وتت3)اإلمررارات، السررعودية، الكويررت( ملحررق )

يات عاليرة، وتىرير العربية االخرا بارتفاع متوسرا نصريب الفررد مرن النراتج المحلري بمسرتو
، وبرذلك لرى اختيرار الصريغة الخايرة بصرفتها قرد مثلرت اونمروذج أفضرل تمثيرلنتائج التقردير إ

 تية : أخذت الصيغة النهائية اآل
 

Y = 3038 + 0.00049 X1 + 0.038 X2 – 0.0066X3 + 0.030 X5  
T =                (0.09)             (0.36)         (-0.38)         (0.04) 
R

2
 = 3.6                   R

|2
 = 0.0    

F = 0.07 
D.W = 1.4 

X1  ،)متوسررا نصرريب الفرررد مررن النرراتج المحلرري االجمررالي ) دوالر =X2 =  متوسررا نصرريب
= العجرز اوالفرائض فري ميرزان المردفوعات  X3المحلري الزراعري )دوالر(، الفرد من النراتج 
= متوسرا نصريب الفررد مرن  X5= المعونرات الغذائيرة ) متغيرر ويمري(،  X4)مليون دوال(، 

 االنتاج المحلي للحبوب )كغ  / فرد / سنة( 
دان ن البلر، و(X4لر  تظهرر قيمرة المتغيرر ) ، إذنمروذج الكامرلويعد اونمروذج أعر ه او

( متغيررر ويمرري فقررد اعايررت X4ن المتغيررر )ل ال تتلقررى معونررات غذائيررة، وبمررا أمرتفعررة الرردخ
ن يررذه المتغيرررات الظررايرة، وكمررا موضررح فرري اونمرروذج أعرر ه أالقيمررة صررفر لعررد  وجررود 

متوسررا نصرريب ( )Yعلررى المتغيررر المعتمررد ) ، وال تررلثرلمسررتقلة الخمسررة لرر  تثبررت معنويتهرراا
حراريرة(، حيرث ان يرذه المتغيررات ال ترلثر فري البلردان مرتفعرة الردخل الفرد من السعرات ال
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ن مرونتها تعرد منخفضرة، وال تترأثر بمثرل ل بالنسبة الى الحاجات االساسية، إذ إالرتفاع الدخ
Rيذه المتغيرات، فقد بلغت قيمة معامل التحديد 

2 (3.6.% ) 
ات يررة وارتفرراع مسررتويوال تتلقررى يررذه الرردول أ  معونررات بسرربب ارتفرراع الرردخول الفرد

(، كمرا ان اثرر X4، لهذا ل  تظهر معنوية قيمة معلمرة المتغيرر )المعيىة والرفايية االقتصادية
ويكاد يكون معدوما بسبب غيراب الظررو   ،االنتاج المحلي للحبوب في يذه البلدان متواضا

عنويرة المتغيرر ، ولهذا السبب أظهرت االختبارات عد  ميعية والمناخية الم ئمة للزراعةالاب
(X5والذ  يمثل متوسا نصيب ) الفرد من االنتاج المحلي للحبوب. 

، فقررد و الفررائض فرري ميررزان المرردفوعاتجررز أ( الررذ  يمثررل العX3وبالنسرربة للمتغيررر ) 
ذ علرى الرواردات الغذائيرة، إ نر  ال يمثرل قيردا  دير عد  معنويت  أيضا بسربب أأظهرت نتائج التق

فرري مرروازين مرردفوعاتها )بسرربب اإليرررادات الريعيررة النفايررة لهررذه تتميررز يررذه البلرردان بفررائض 
ضرراعه  و أوال تتررأثر معهررا مسررتويات معيىررته  أ البلرردان، فقررد وصررلت يررذه البلرردان مرحلررة

 و العجز في موازين المدفوعات الكلية( .الغذائية بمستويات الفائض أ
الفررد مرن النراتج ( والذ  يىير الى متوسرا نصريب X2وفيما يخص المتغير المستقل ) 

(، Yالمحلي الزراعي، أظهرت النتائج عد  معنويتر  وانعردا  ترأثيره فري المتغيرر المسرتجيب )
ن البلرردان مرتفعررة الرردخل )دول الخلرريج( تكررون فيهررا االسررتثمارات الزراعيررة ضررئيلة جرردا إذ إ

ج الزراعري ومن ث  فران أيميرة النرات ،نفايئة الم ئمة للزراعة كما ذكرنا آبسبب عد  توافر الب
رد من النراتج )متوسا نصيب الف X1تجاه اقتصاداتها، وبالنسبة للمتغير  المحلي يعد متواضعاا 
خر ل  تظهر معنويت  إحصائيا ول  يظهر أ  ترأثير فري المتغيرر المعتمرد المحلي( أيضا يو اآل

(Yبسرربب ارتفرراع دخررل إفرررا ،) نرراك ، وحتررى لررو كانررت يد يررذه البلرردان لمسررتويات عاليررة جررداا
و االرتفاع لن يلد  ذلك الى تغير فري كميرة الكربوييردرات تغييرات في الدخل باالنخفاض ا

والبروتينات والديون الممثلرة بالسرعرات الحراريرة، بسربب ارتفراع الردخول لمسرتويات عاليرة 
ن مرونرة يرذه السرلا تعرد منخفضرة بصرفتها مرن السرلا الضررورية ، كمرا إجدا كما ذكر سابقاا 
ية(، وبهذا تكون يذه البلدان بعيدة عن ترأثير يرذه المتغيررات المسرتقلة علرى )الحاجات االساس

 المتغير المعتمد بصفة عامة .
ن عد  تأثر السعرات الحرارية ال زمة للفررد فري يرذه البلردان قرد ومن الجدير بالذكر أ

للسرلا االنتاجيرة  فراد المجتما وليس من جانب القردرةمن جانب تنامي القدرة الىرائية وجاء 
خررذ العرررض مررن السررلا المررذكورة يتنررامى بسرربب المقرردرة علررى ترروفير ، وقررد أالغذائيررة ذاتيرراا 

الررواردات منهررا، إال انرر  فرري حالررة تراجررا أسررعار الررنفا وحتررى علررى المسررتوا البعيررد فانهررا 
 لة الغذاء بصفتها دوال غير زراعية .ني من قصور واضح في مسأستعا

 من الغذائياستراتيجية األ
من الغذائي العربري ، سرواء فري ظرل مردا تروافر لتوجهات الرئيسة ووضاع اوتىير ا
ن ينراك التغيررات الحاصرلة فري الردخل، اال ألمعدالت النمو السركاني الراينرة، او  الغذاء وفقاا 
في ممكنات العرض مرن الغرذاء فري مواجهرة الالرب علير  ، وقراد ذلرك الرى  محسوساا  تراجعاا 

من الغرذاء فري بعرض البلردان العربيرة، وتزايرده فري بلردان عربيرة بقاء العجز والنقص النسبي 
(، وترررتبا يررذه المتضرررمنات بالمقرردرة علررى تدنيررة العجرررز 011،  0221اخرررا )النجفرري، 

لمنظمررة الغررذائي، ومررن يررذا المنالررق تبنررت البلرردان العربيررة متمثلررة بجامعررة الرردول العربيررة )ا
واوستراتيجيات من ىأنها تخفريض مسرتوا  ( مجموعة من اويدا العربية للتنمية الزراعية

 العجز والنقص باإلمدادات الغذائية و تحقيق االمن الغذائي العربي والتي تتمثل باوتي:
 



 [       881]                                                                                                                  ... أثر املستويات الدخلية املختلفة

 

 استغال  الموارد الزراعية العربية من منتور ت املي -وبا أ
قارار العربيرة بنسرب متباينرة موارد زراعية كبيرة تتروزع برين اويملك الوان العربي 

وتركررز العمررل ورأس المررال فرري  ،يررث المسرراحات القابلررة للزراعررة وترروفر الميرراه نسرربياا مررن ح
ن يررذا التبرراين فرري توزيررا المرروارد يمكررن اسررتغ ل  ، إ( 80،  0224، أقاررار متباينررة )علرري

لمصلحة التكامل الزراعي العربي عن اريق التنسيق وإقامة المىروعات العربية المىرتركة 
دا علررى الميررزة النسرربية )المنظمررة العربيررة للتنميررة الزراعيررة )ب( ، واسررتغ ل المرروارد اعتمررا

0224 ،0. ) 
 التخوير والت ديث التقني للزراعة  -ثانياا 

يرة حد الخصائص التري تتسر  بهرا الزراعرة العربيرة بوجر  عرا ، يرو التخلر  وتقليدإن أ
تخدا  تقانات متقدمرة ، ويقتضي االرتقاء باإلنتاجية الزراعية اساوساليب اإلنتاجية المستخدمة

في مجال المعام ت الزراعية والنظ  المزرعية، وتقليل تكالي  االنتاج الزراعي، ويو أمرر 
نتجرات يسرع من معدالت النمو في القااع الزراعري مرن جانرب، ويرفرا القردرة التنافسرية للم

 .خر الزراعية العربية من جانب آ
   ندارة الموارد البيئية والزراعية -ثالثاا 

تيرة: تروفير الغرذاء، لتحقيرق اويردا  االسرتراتيجية اآل دارة الموارد البيئيرة والزراعيرةإ
واستدامة الموارد الزراعيرة، وتحقيرق االسرتقرار فري المجتمعرات الريفيرة، مكافحرة التصرحر، 
إدارة المهررددات والكرروارث الابيعيررة، الحفرراظ علررى المرروارد واالصررول الوراثيررة، واإلدارة 

يوانيرة، ارد المائية، حماية وصيانة الموارد الابيعية، والحفراظ علرى الثرروة الحالمتكاملة للمو
المنظمررة العربيررة للتنميررة ، وتارروير نظرر  للحمايرة مررن الكرروارث )وتحسرين مسررتويات المعيىررة

 ( .10، 0221الزراعية )أ( ، 
 ابرتفاع ب ج  ابستثمار والتموي  في القخاع الزراعي وابرتقاء با -اا رابع

ة وتحسررين منرراخ االسررتثمار فرري القااعررات الزراعيررة العربيررة بصررفة عامررة، وفرري تهيئرر
المنااق التي تتوافر فيها موارد االستثمار الزراعي وإمكانات التصنيا الزراعري علرى وجر  
التحديد، وزيادة القدرة االستيعابية لقااعات الزراعة العربية، وذلك مرن خر ل تروافر فررص 

ن استراتيجية التغلب علرى اذبيتها من منظور القااع الخاص، إادة جاالستثمار الم ئمة، وزي
ن تسررتهد  رفررا معرردل فرري القارراع الزراعرري العربرري البررد وأأزمررة التمويررل واالسررتثمارات 

 اا قياسرمارات المخصصرة للقاراع الزراعري تكوين رأس المال وزيادة اويميرة النسربية ل سرتث
وخرررا فرري خاررا التنميررة القاريررة )العلرروان، الررى االسررتثمارات الموجهررة الررى القااعررات ا

0188  ،003. ) 
 

 ابستنتاجات والتوصيات
 ابستنتاجات -أوبا 

لى بعض أنواع وكميرات السرلا الغذائيرة لتغذية في معظ  البلدان العربية إافتقار مستوا ا .0
رات ذ تتفررراوت كميرررة السرررعلسرررعرات الحراريرررة اليوميرررة للفررررد، إالضررررورية المتمثلرررة با

 خر.صل عليها من بلد عربي إلى آالمستح

فرري تدنيررة مسررتوا العجررز  فعرراالا  اا ن للمعونررات الغذائيررة الترري تقرردمها البلرردان المانحررة اثرررإ .0
 الغذائي التي تعاني من  البلدان المتلقية.



 [111]النجفي واالعرجي
 

 ذ ترلد  نردرة يرذهونردرتها، إ عرد  اسرتغ ل للمروارد المائيرة تعاني المناقرة العربيرة مرن .3
بلرردان مررن الغررذائي فرري الويرردريا إلررى تزايررد حالررة انعرردا  اوالمرروارد وسرروء اسررتغ لها 

 .العربية

سرعار العالميرة ومتوسرا دان العربيرة منخفضرة الردخل برين اون محصلة الزيادة فري البلرإ .4
ن نسرب الزيرادة فري لا الغذائيرة، بسربب أالدخل الفرد  ليس في صرالح اإلنفراق علرى السر

 .معدومةتكاد تكون و أ متوسا نصيب الفرد من الدخل ضئيلة جداا 

ال تتأثر كمية السرعرات التري يحصرل عليهرا الفررد فري البلردان مرتفعرة الردخل بمسرتويات  .1
 .الدخول الفردية، بسبب ارتفاع الدخول لمستويات عالية جداا 

 
 التوصيات -ثانياا 
تبنرري اسررتراتيجية عربيررة متكاملررة لتارروير واقررا الزراعررة وزيررادة االنترراج الزراعرري مررن  .0

 .رد الزراعية العربية  ل واالستخدا  اومثل والمستدا  للمواخ ل االستغ
االرتفرراع بمسررتوا التغذيررة لرفررراد منخفضرري الرردخل مررن خرر ل وضررا خاراررة إلعررادة  .0

توزيا الغذاء بين الفئات الدخلية المختلفة أقليميا وقاريا، وضمان حصرول الفقرراء علرى 
 .مياسات الدع  الحكوالغذاء الكافي من خ ل برامج وسي

المناسررب للفئررات الدخليررة تقرردي  المعونررات الغذائيررة وتوجيههررا بىرركل رئرريس وفرري الوقررت  .3
 في تدنية العجز الغذائي لهذه الفئات . مهماا  ذ تلد  المعونات دوراا الهىة ، إ

راضرري الصررالحة للزراعررة ، مررن خرر ل رفررا كفرراءة اسررتخدا  زيررادة مسرراحة اسررتغ ل او .4
 مثل ومستدا  من منظور تكاملي .ها بىكل أتغ لالموارد الابيعية والزراعية واس

بمعرردالت تفرروق معرردالت  االرتفرراع بنسررب الزيررادة فرري متوسررا نصرريب الفرررد مررن الرردخل .1
سررعار العالميررة للغررذاء( فرري البلرردان العربيررة منخفضررة الرردخل مررن خررر ل التضررخ  )او

 سياسات توزيا الدخل.

فرري البلرردان العربيررة ع الزراعري تحسرين منرراخ االسررتثمار وزيرادة االسررتثمارات فرري القاررا .2
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