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  دور منظمة التجارة العالمیة في تحقیق مستویات مالئمة من األمن الغذائي في بلدان منخفضة الدخل
  فدوى علي حسین                                       عدنان احمد ثالج        

  العراق-لجامعة الموص/ كلیة الزراعة والغابات / الموصل       قسم االقتصاد الزراعي/ المعھد التقني     
  

  الخالصة
  اعتمدت الدراسة على فریضة مفادھا أن لمنظمة التجارة العالمیة ادوار وتأثیرات متباینة 

تحقیق مستویات مالئمة من االمن الغذائي في البلدات النامیة حسب طبیعة ھیاكلھا االقتصادیة   -في
لفرضیة تم اختیار عینة من م ومن اجل اثبات ھذه ا٢٠٠٣-١٩٧٥ومستوى نموھا االقتصادي خالل المدة 

وفیھا تم االعتماد على بیانات السالسل ) مصر ، سوریا ، تركیا ، وباكستان ( البلدان النامیة شملت كل من 
الزمنیة في تقدیر الظاھرة قید الدراسة وقد توصلنا إلى النتائج االتیة إذ اسھم متغیر االنكشاف االقتصادي 

من دول العینة وظھرت االثار االیجابیة في % ٣٧.٥عیة وبنسبة الزراعي في رفع قیمة الفجوة الزرا
من قیمة الفجوة الزراعیة % ٥٠مساھمة االستثمار االجنبي المباشر إلى الناتج المحلي اإلجمالي وبنسبة 

لدول العینة وعلى ضوء ذلك توصي الدراسة بالعمل على تحسین المقدرة التنافسیة للمنتجات الزراعیة في 
محلیة والعالمیة ، والسعي باتجاه فصل العمل االقتصادي عن السیاسة من خالل اتفاقیات تحقیق االسواق ال

  .التكامل االقتصادي العربي وعلى المستویین الجزئي والكلي 
  

  المقدمة
بدایة التحول في نظام التجارة الدولیة الذي لم یرى العالم نظیراً لھ منذ الحرب  ١٩٩٤شھد عام 

والتي اعقبھا ثمان جوالت من المفاوضات أدخلت علیھا  ١٩٧٤عندما انشأت منظمة الكات  العالمیة الثانیة
وانتھت  ١٩٨٦تعدیالت كان اھمھا وابعدھا أثار الجولة االخیرة المعروفة بجولة االورغواي التي بدأت عام 

تجارة في السلع واھم ما یمیز اتفاقیة االورغواي اعمالھا ھو ادخال تنظیم ال ١٩٩٤في مدینة مراكش عام 
اعالن قیام منظمة التجارة العالمیة في حین أن  ١٩٩٥الزراعیة ضمن اختصاصتھا ، ولعل اھم احداث عام 

منظمة الكات ظلت تعمل لتحریر التجارة في السلع الصناعیة تاركة التجارة في السلع الزراعیة والخدمات 
ك تكتالت اقتصادیة من اشھرھا االتحاد االوربي لتنظیم على وفق ترتیبات ثنائیة أو جماعیة مما نشأ عن ذل

، واضافة إلى تكتالت في البلدان النایة فاصبحت التجارة ) التافتا ( والمنطقة الحرة لدول شمال امریكا 
الدولیة تخضع لنزعتین احدھما تدفع اعالم للتفكك والتكتل في تجمعات اقتصادیة تتكفئ على نفسھا وتنعزل 

الخرى تدفع العالم نحو التجارة الحرة المبنیة على المیزة النسبیة والداعیة لخفض خلف جدران كمركیة وا
  .الرسوم الكمركیة والمعاملة بالمثل بین االطراف الدولیة 

وتظھر مشكلة البحث كون الواقع الزراعي في البلدان النامیة یتسم بعدم قرتھ على انتاج الغذاء بالقدر 
حلي من المنتجات الزراعیة السباب عدة منھا تخلف نظم االنتاج واالنتاجیة الكافي لسد حاجة االستھالك الم

مقارنة بالبلدان المتقدمة االمر الذي جعل انتاجھا الزراعي ال یواكب معدالت نموھا السكاني التي بلغت 
 وھي نسبة مرتفعة موازنة مع البلدان المتقدمة ، لقد اعتمد البحث في منھجھ اسلوب الربط بین%  ٣.٤

) كمي(یستندإلى وصف العالقات ضمن الظاھرة موضوع الدرس ، والثاني) وصفي(اتجاھین رئیسین األول
یستند إلى طرائق االقتصاد القیاسي واسالیبھ ومن ثم تفسیر نتائج االسلوب الكمي لتقدیم الجانب التجریبي 

عة من البلدان النامیة من الدراسة ، من اجل اثبات فرضیة البحث وتطبیق الجانب الكمي اختیرت مجمو
متوسطة الدخول وتشمل مصر، سوریا ، تركیا ، باكستان إذ أن ھذه الدول قطعت شوطاً في مجال 
انضمامھا إلى منظمة التجارة العالمیة وكونھا بلدان زراعیة وتتفاوت في االھمیة النسبیة في فائدتھا 

  .بانضمامھا إلى منظمة التجارة العالمیة 
  ل مدة زمنیة مداھا تسعة وعشرون عاماً قسمت على مرحلتین األولىتمت الدراسة خال

والغراض التقدیر والتحلیل استخدمت عدة نماذج قیاسیة لمختلف  ٢٠٠٣-١٩٩١والثانیة  ١٩٩٠-١٩٧٥ 
كونھا تعطي ) ols(حاالت االنحدار الخطي المتعدد والمعتمدة على طریقة المربعات الصغرى االعتیادیة 

ولتسلیط الضوء على اھم . یر المتحیزة والتي غالباً ما تتفق ومنطق النظریة االقتصادیة افضل التقدیرات غ
الدراسات التي تناولت دور منظمة التجارة العالمیة في تحقیق االمن الغذائي للبلدان النامیة ففي دراسة االغا 

  ٢٠٠٥مستل من رسالة ماجستیر للباحث األول 
  ٢٠٠٧/ ٤/٤وقبولھ   ١٤/١/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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ت لدول اوربا من وفیھا اشار إلى أن تحریر تجارة المنتجات الزراعیة وتخفیض حجم الصادرا ٢٠٠٤
المنتجات الزراعیة المدعومة ادى إلى احداث أثار اقتصادیة غیر مرغوبة بھا في مستویات االمن الغذائي 

  .للبلدان النامیة 
أن االقطار العربیة المصدرة للمنتجات الزراعیة سوف تستفید في ) ٢٠٠٤(واوضح ناجي توني 

ة الن ھذه المنظمة تساعد ھذه االقطار في تحسین مقدرة االمد الطویل من اتفاقیة منظمة التجارة العالمی
منتجاتھا الزراعیة في النفاذ إلى االسواق العالمیة فضالً عن تنمیة صادراتھا وذلك اسھم في تحقیق استقرار 

 ٢٠٠٤كبیر في االسعار العالمیة وفي كفاءة االستثمار الزراعي في البلدان النامیة ، واكد عبد السالم ادیب 
استھ أن مقررات جولة االورغواي نصت على الغاء الدعم الممنوح للمنتجات الزراعیة مما ترتب في در

دولة نامیة مستوردة للغذاء والتي خصصت نحو  ٨٨على ذلك ارتفاع في اسعار الغذاء الذي بدأ واضحاً في 
الدراسات المشار من حصیلة نقدھا االجنبي الستیراد المنتجات الزراعیة ، یتضح من خالل استقراء % ٥٠

الیھا انفاً بانھا تناولت دراسة تأثیرات منظمة التجارة العالمیة في تحقیق مستویات مالئمة من االمن الغذائي 
  .بشكلھا الوصفي 

تھدف الدراسة الحالیة أنھا تناولت ھذا الموضوع بضیغتھ الوصفیة فضالً عن تقدیر االثار بصیغتھا 
تقدیر العوامل الكمیة والوصفیة التي مثلت دور منظمة التجارة العالمیة الكمیة وھو االمر الذي امكن معھ 

التي اسھمت بتأثیرات متباینة بتحقیق مستویات مالئمة من االمن الغذائي في دول العینة ، ھذا ویھدف 
یة البحث إلى دراسة دور منظمة التجارة العالمیة في تحقیق مستویات مالئمة من االمن الغذائي في بلدان نام

  . ٢٠٠٣-١٩٧٥منخفضة الدخل خالل المدة 
  مواد البحث وطرائقھ

تم استخدام عدد من النماذج القیاسیة التي عبارة عن مجموعة منظومات من العالقات بین عدد من 
المتغیرات االقتصادیة التي یكون الغرض منھا تسھیل وصف طبیعة العالقات بین المتغیرات التي تتضمنھا 

ورة التي تؤكد فرضیة البحث ، وتعكس الھیكل النظري للمشكلة االقتصادیة قید الدرس ھذه النماذج وبالص
إلى تصویر العالقة الرابطة بین طبیعة سیاسات منظمة التجارة العالمیة واوضاع االمن الغذائي في البلدان 

  .الموضوع النامیة والمستنبطة من منطق النظریة االقتصادیة والدراسات السابقة التي بحثت في ھذا 
ومن اجل معالجة النموذج االقتصادي قیاسیاً جرى تحدید المتغیرات الكلیة الداخلة في النوذج  

بوصفھا خطوة اولى من خطوات توصیف النماذج القیاسیة وصیاغتھا ، ثم ھیكلیة العالقة التي تربط 
یة دراسة النماذج المقدرة متغیرات النماذج المذكورة انفاً بوصفھا خطوة ثانیة مم یترتب على ذلك امكان

بصورة تطبیقیة لذا فان عملیة توصیف النماذج وصیاغتھا تعد من اھم مراحل البحث القیاسي لما تتطلبھ 
ھذه المرحلة من تحدید دقیق للمتغیرات التي یتضمنھا النموذج القیاسي أو التي یجب استبعادھا منھ 

وابتداء ) ١٩٧٧( Koutsoyiannis ذه المتغیرات والمستندة إلى القید الصفري والالصفري  لمعلمات ھ
من وصف النموذج الذي یمثل بدایة العمل القیاسي الذي یحدد المشكلة المطلوب حلھا فقد تمت االستعانة 

عن التقدیر الكمي لنتاج   David Tarr , Thomas Ruther Ford & Glenn Harrisonبنموذج  
  و ) ١٩٨٣محبوب ،( ١٩٩٥جولة اورغواي عام 

والعوامل المؤثرة فیھا أو المساعدة في تفسیرھا یعتمد منطق النظریة ) ١٩٩٥ھاریسون وآخرون ، (و
االقتصادیة والدراسات التجریبیة السابقة في تحدید العالقات بین المتغیرات الداخلة في بناء النماذج القیاسیة 

المعلمات المقدرة التي تعد بمثابة المعتمدة في التقدیر فضالً عن التوقعات المسبقة حول اشارة وحجوم 
اختیار نظري یعتمد علیھ في تقییم نتائج التقدیر وفي موضوع دراستنا المتعلق في تحدید دور سیاسات 
منظمة التجارة العالمیة في اوضاع االمن الغذائي في بلدان نامیة مختارة فقد نصت الدراسات السابقة على 

رات تأثیراً في النماذج القیاسیة المستخدمة في تقدیر الظاھرة موضوعة أن المتغیرات االتیة ھي اكثر المتغی
  .البحث

  . X1یعبر عنھ بـ واالنكشاف االقتصادي الزراعي ،  .١
 . X2یعبر عنھ بـ ونسبة االستثمار االجنبي المباشر إلى الناتج المحلي االجمالي ،  .٢
 . X3یعبر عنھ بـ وجمالي ، نسبة العجز في المیزانیة العامة للدولة إلى الناتج المحلي اال .٣
 . X4یعبر عنھ بـ ومتوسط نصیب الفرد من الناتج الزراعي ،  .٤
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 . X5یعبر عنھ بـ ونسبة الدین الخارجي إلى الناتج المحلي االجمالي ،  .٥
 . X6یعبر عنھ بـ ونسبة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي االجمالي ،  .٦

  :أما دوافع اختیار ھذه المدة فیھ 
  .تجارة المنتجات الزراعیة من قوانین الكات خالل المدة االولى من الدراسة استبعاد  .١
خضوع تجارة المنتجات الزراعیة للعدید من القیود الكمركیة والالكمركیة ووسائل الحمایة في الدول  .٢

 .االعضاء في المنظمة خالل المدة االولى 
لسلع الزراعیة خالل المدة الثانیة اذ وضوح اثر سیاسات منظمة التجارة العالمیة بخصوص المتجرة با .٣

إلى ارساء قواعد منظمة تجارة المنتجات  ١٩٨٦اسفرت الجولة الثامنة في مدینة االورغواي سنة 
 . ١٩٩٥الزراعیة التي دخلت حیز التنفیذ سنة 

بالنسبة لدول المتقدمة  ١٩٩٤منذ عام % ٢٠تخفیض مستوى الدعم الحكومي لالنتاج الزراعي وبنسبة  .٤
 .بالنسبة للدول النامیة ، أما الدول االقل نمو فھي معفاة من ھذا التخفیض % ١٣.٣ة ونسب

من قیمة السلع الزراعیة المصدرة % ٢٤خضوع اعانات تصدیر المنتاجات الزراعیة للتخفیض وبنسبة  .٥
 من كمیة السلع الزراعیة المصدرة من البلدان النامیة على أن تجري التخفیضات منذ عام% ١٤وبنسبة 
 .وخالل عشر سنوات  ١٩٩٥

 ومن اجل اثبات فرضیة البحث استخدمت بیانات السالسل الزمنیة بعد تحویل البیانات المستخدمة في
التقدیر من اوضاعھا الجاریة إلى اوضاعھا الثابتة بھدف استبعاد االثار التضخمیة التي تنعكس في القیم 

ي تحصل في اوضاع االمن الغذائي لكل بلد على انفراد الجاریة ، فضالً عما سبق فانھا تعكس التغیرات الت
بحسب ما لھ من سمات وخصائص تختلف من بلد إلى اخر من حیث مرحلة التطور التنموي التي وصل 
إلیھا ومستوى تاثیر سیاسات منظمة التجارة العالمیة في اوضاع امنھ الغذائي ، والغراض التقدیر والتحلیل 

صیغ ولمختلف حاالت االنحدار الخطي المتعدد والمعتمدة على طریقة استخدم نموذج قیاسي وبعدة 
،  ١٩٨٢السیفو ، ( المربعات الصغرى االعتیادیة كونھا تعطي افضل التقدیرات الخطیة غیر المتحیزة 

، تلي مرحلة وصف النموذج القیاسي اعداد شكلھ الریاضي آي التعبیر عن المتغیرات المذكورة )  ٨١-٦٧
  :ة ریاضیة وكاالتي سابقاً وبصیغ

Y = f (X1,X2,X3,X4,X5,X6)  
  :وبذلك یمكن تحویل العالقة أعاله إلى نموذج قیاسي یأخذ الصیغة االتیة 

Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + UI  
  : اذ أن 

Y1  = المتغیر المعتمد.  
β0  = عندما تأخذ المتغیرات المستقلة قیماً صفریة )  قیمة ما( معلمة التقاطع التي تمثل المعامل الذي یأخذ.  

Β1 ….. β6  = معلمات االنحدار التي تشیر قیمتھا إلى مقدار االثر الناتج في المتغیر المعتمد عندما تتغیر
  .قیمة المتغیر المستقل بوحدة واحدة 

X1 ….. X6  = المتغیرات المستقلة.  
UI  = التي لم تدخل في النموذج المقدر ) النوعیة ( غیر التوضیحیة المتغیر العشوائي الذي یمثل المتغیرات
.  

  

الصیغة الخطیة ( ولغرض الوصول إلى افضل النتائج تم استخدام نموذج بثالث صیغ ھي 
  ومن اجل اختیار افضل الصیغ % ١٠-٥عند مستویات معنویة ) واللوغارتمیة المزدوجة وشبھ اللوغارتمیة 

 )Good Ness of Fit  (لمرحلة الثالثة من مراحل اعداد النموذج لالختبار والتي یتم فیھا خصصت ا
اموري ، ( اختبار دقة معلمات النموذج المقدر من خالل االستعانة باالختبارات االحصائیة والقیاسیة 

والتي یتم من خاللھا التعرف على مدى توافق إشارات المعلمات المقدرة وحجومھا مع مفاھیم )  ١٩٨٨
  .قتصادیة النظریة اال
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  النتائج والمناقشة
اعتمد ھذا الجزء في منھجھ على حالة الربط بین االسلوب النظري والمنھج الكمي في قیاس اثر 
سیاسات منظمة التجارة العالمیة وتفسیرھا في تحقیق مستویات مالئمة من االمن الغذائي في البلدان النامیة 

ة والتنمیة االقتصادیة باستخدام االسلوب االحصائي قید البحث ، وفي اطار نظریات التجارة الخارجی
  :واسلوب االقتصاد القیاسي في القیاس والتحلیل ، وقد اتضح بان النتائج المقدرة كانت وفق اآلتي 

من اجل تقدیر اثر لمتغیرات المستقلة التي مثلت سیاسات منظمة :  ١٩٩٠-١٩٧٥: المدة االولى : مصر 
ر الیھا سابقاً في الفجوة الغذائیة الزراعیة اختبرت عدة صیغ للتقدیر وكانت التجارة العالمیة والتي اشی

  :الصیغة الخطیة قد اعطت افضل النتائج االتیة 
Y = 3.031 – 1.173X2 – 1.262X3 = 4.640X5 – 9.779X6 
t ( 8.447 ) – ( 3.458 ) – ( 1.804 ) – ( 2.385 ) – ( 6.896 ) 
Ř2 = 0.78   F = 14.431   D.W = 1.939 

 Yمن التغیرات الحاصلة في قیمة الفجوة الغذائیة %  ٧٨تشیر القوة التفسیریة للنموذج المقدر بان  
من تغیرات %  ٢٢و  )  X6 , X5 , X4 , X3 , X2( تفسر بواسطة التغیرات الحاصلة في كل من 

قدر أو قد تكون نوعیة المتغیر المعتمد تفسر بواسطة عوامل أخرى قد تكون كمیة ال یتضمنھا النموذج الم
وعند اختبار مدى قابلیة المتغیرات المستقلة في تفسیر التغیرات . تقع ضمن مفھوم المتغیر العشوائي 

المحسوبة للمتغیرات المقدرة اكبر من قیمة نظیرتھا )  t( الحاصلة في المتغیر المعتمد تبین أن قیمة 
قة سببیة بین المتغیرات المستقلة المقدرة مما یدل على وجود عال%  ٥الجدولیة وبمستوى معنویة  

والمتغیر المعتمد وان المعلمات المقدرة ذوات معنویة احصائیة وقیمتھا تختلف عن الصفر وتساوي القیمة 
  المقدرة ولم تظھر معنویة كل من 

 )X4 , X1 (   لعدم مقدرة ھذین المتغیرین)* (ذج على اجتیاز االختبارات االحصائیة كما یظھر النمو
كما )   X5 , X6( وعالقة موجبة مع )   X2 , X3( وكل من  Yوجود عالقة عكسیة بین المتغیر المعتمد 

( حیث ظھرت قیمة )   D.W( یظھر النموذج عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي من اختبار دارین واتسن 
D.W  (  اكبر من القیمة العلیا لراین واتسن   ١.٩٣٩المحسوبة والبالغة )D.W  (  كما   ١.٩٣الجدولیة

اكبر من القیمة )  ١٤.٤٣١( المحسوبة والبالغة  Fاذ كان قیمة  Fظھرت معنویة الدالة من خالل اختبار 
  .كما لم یظھر وجود مشكلة ارتباط خطي من خالل اختبار كالین   ٣.٨١الجدولیة لھا  
ر اثر المتغیرات المستقلة في قیمة اوضحت نتائج التحلیل القیاسي في تقدی:  ٢٠٠٣-١٩٩١المدة الثانیة 

  :الفجوة الزراعیة في مصر وان الصیغة الخطیة قد اعطت افضل النتائج االتیة 
Y = 0.694 – 1.239X1 – 0.129X2 – 0.011X3 – 2.611X4 + 6.819X6 
t* 1.287 – (3.592) – (2.670) – (2.263)  (3.168) 
R2 = 0.86    F = 16.325    D.W = 1.673 

من التغیرات الحاصلة ف قیمة الفجوة الزراعیة في % ٨٦قیمة معامل التحدید المعدل بان تشیر 
مصر خالل المدة الثانیة تفسر بواسطة التغیرات الحاصلة في المتغیرات المستقلة التي یتضمنھا النموذج 

لعدم مقدرة ھذا )  X5نسبة الدین الخارجي إلى الناتج المحلي االجمالي ( المقدر آنفا ، ولم تظھر معنویة 
  .من اجتیاز االختبارات االحصائیة ) **(المتغیر

                                         
  :اوضحت الصیغة الخطیة بان النموذج الكلي المقدر اخذ الشكل االتي  )*(

Y = 26.831 + 3.480X1 – 1.291X2 – 1.696X3 + 22.250X4 + 5.783X5 – 10.959X6 
t* 5.431   0.835  -(3.484) –(1.997) (0.862) 2.397 –(5.592) 
Ř2= 0.76 F=9.083 D.W = 2.355  

  :اوضحت الصیغة الخطیة بان النموذج الكلي المقدر اخذ الشكل االتي )**(
Y = 0.389 – 1.360X1 – 0.151X2 – 0.010X3 – 3.188X4 – 0.060X5 + 9.416X6 
t* 0.747   -(4.288)  -(4.964) –(2.967) -(2.926) –(1.657)  (3.792) 
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وحدة واالشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني بان سیاسات منظمة  ٠.٥١٥) X1(بلغت مرونة  
التجارة العالمیة جعلت االنكشاف االقتصادي الزراعي یسھم في تحفیز ناتجھا الزراعي إلى الحد الذي یقلل 

وحدة ، واالشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر  ٠.١٧٧) X2(جوة الزراعیة فیھا وبلغت مرونة من قیمة الف
تعني أن مصر سعت في المدة الثانیة على اجتذاب االستثمار االجنبي المباشر نحو قطاعھا الزراعي بعد أن 

علیھا ھذا االستثمار  اعتمدت سیاسات تحریر ھذا النوع من االستثمار من خالل توفیر التدابیر التي یعتمد
وتأمین الحوافز المالئمة لھ وتیسیر االجراءات االداریة التي ینطوي علیھا تشغیل الشركات االجنبیة في 

( القطاع الزراعي العربي ، االمر الذي جعل ھذا المتغیر یسھم في تقلیل قیمة الفجوة الزراعیة في مصر 
وحدة ، واالشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني  ٠.٠٤١٧) X3(وبلغت مرونة )  ٢٠٠٢االمم المتحدة ، 

ملیار جنیھ في  ٥٢أن مصر اخذت تعاني من ارتفاع في مقدار العجز من میزانیتھا العامة الذي وصل إلى 
  موازنة
، االمر الذي دعى الحكومة المصریة إلى اعادة توزیع دخلھا القومي )  ٢٠٠٤زیدان ، (  ٢٠٠٥-٢٠٠٤

د من حجم اإلنفاق االستثماري في قطاعاتھا الزراعیة من خالل تمویل مشاریع زراعیة بالصیغة التي تزی
جدیدة أو استغالل موارد زراعیة معطلة حیث تولد عنھا دخول حقیقیة اضافیة اسھمت في خفض قیمة 

أن وحدة ، واالشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني  ٠.٨٢٦) X4(الفجوة الزراعیة فیھا وبلغت مرونة 
مصر عملت خالل المدة الثانیة على تنمیة قطاعھا الزراعي من خالل تقدیم الدعم المالي للمنتجین 
الزراعیین وسعت لتوفیر العدید من الخدمات الزراعیة ، ونفذت العدید من المشاریع االستثماریة الكبیرة في 

لحكومي التي من شأنھا أن تعیق مجال الري ، واستصالح االراضي فالغت جزءاً كبیراً من اشكال التدخل ا
ومنذ )  ١٩٩٧االمم المتحدة ، ( النمو الزراعي وشجعت االستثمارات الخاصة واعمال البحث والتطویر 

عملت سیاسات منظمة التجارة العالمیة في مصر على خصخصة المدخالت الزراعیة  ١٩٩٧عام 
( ضة على استیراد مستلزمات ھذا القطاع والصناعیة في قطاعھا الزراعي ، والغت القیود التي كانت مفرو

، مما ترتب على ذلك ارتفاع متوسط نصیب الفرد من الناتج الزراعي الذي اسھم )  ٢٠٠١االمم المتحدة ، 
وحدة ، واالشارة  ٠.١٧٤) X6(في تخفیض قیمة الفجوة الزراعیة خالل المدة الثانیة وبلغت مرونة 

اسات منظمة التجارة العالمیة اسھمت في توسیع رقعة المنافسة بین الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني أن سی
المنتجات الزراعیة المصریة والمنتجات الزراعیة العالمیة ، االمر الذي عكس اثره في تدني اداء القطاع 
الزراعي المصري ، وذلك تطلب زیادة استیرادات السلع الغذائیة لتلبیة احتیاجات المواطنین من االغذیة 

وریة ولیس لتحسین نوعیتھا بسبب اتساع نطاق الفجوة بین الطلب على الغذاء الذي ال یتناسب مع الضر
الكمیات المعروضة منھ ، الذي جعل ھذا المتغیر ال یسھم في خفض قیمة الفجوة الزراعیة في مصر خالل 

  .المدة الثانیة 
رة سابقاً تبین أن الصیغة شبھ بعد تطبیق صیغ القیاس المذكو:  ١٩٩٠-١٩٧٥المدة األولى : تركیا  

الوغارتمیة قد اعطت افضل النتائج في توصیف العالقات بین المتغیرات المستقلة وقیمة الفجوة الزراعیة 
  :في تركیا وكاالتي 

logy = 2.686 – 4.987X1 – 0.063X2 – 0.310X5 – 0.117X6 
t * 17.775 –(11.62) –(3.049) –(1.922) – (2.580) 
Ř2 = 0.92  F = 48.911   D.W = 2.396 

من المتغیرات الحاصلة في قیمة الفجوة الزراعیة في % ٩٢بینت نتائج التقدیر الموضحة انفاً بان  
تركیا خالل المدة االولى تفسر بواسطة التغیرات الحاصلة في المتغیرات المستقلة التي یتضمنھا النموذج 

على اجتیاز االختبارات ) *(دم مقدرة ھذین المتغیرین لع)   X3 , X4( المقدر ، ولم تظھر معنویة كل من 

                                                                                                                          
Ř2 = 0.89 F=17.454 D.W = 1.286  
 

 :اوضحت الصیغة شبه اللوغارتمیة بان النموذج الكلي المقدر اخذ الشكل االتي ) *(
 

  
logY = 2.401 – 4.869X1 – 0.0704X2 + 0.0374X3 + 0.451X4 – 0.314X5 + 0.0132X6 
t* (2.685)   -(9.154)  -(2.483)  (0.798) (0.305) –(1.843)  (2.487) 
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وحدة ، واإلشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تجد تفسیرھا في  ٠.١٨٣) X1) (**(بلغت مرونة االحصائیة 
تخصیص تركیا الجزء األكبر من استثماراتھا نحو تنمیة مشاریع القطاع الزراعي في خطتھا الخمسیة 

% ٦.٣التي شھدت نمواً بلغ معدلھ نحو  الزراعیةعلیھا زیادة قیمة صادراتھا  والتي ترتب) ١٩٧٥-١٩٧٣(
 United Nation , International: احتسب من قبل الباحثة باالعتماد على ( ١٩٩٧في عام 

Monetary Fund , op. cit. , p. 903 , op . cit   ( حتى أن صادارات تركیا من المنتجات الزراعیة
وخالل عام  )١٩٨٦الفي ، ( ن اجمالي قیمة صادراتھا في نھایة عقد السبعینات م %٦٠شكلت نسبة 

االمر الذي جعل ھذا المتغیر یسھم  .١٩٧٨مقارنة بعام %) ٨٥(أسھمت قیمة صادراتھا بسبھ  ١٩٧٩
 ٠.٢٣١) X2(وبدور ایجابي في تحجیم قیمة الفجوة الزراعیة في تركیا في المدة األولى وبلغت مرونة 

اإلشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تجد تفسیرھا في ان االستثمار األجنبي المباشر قد توجھ نحو وحدة ، و
القطاع الزراعي التركي والذي اسھم في تحفیز نمو الناتج الزراعي ، ویكون سبب ذلك ھو المیزة النسبیة 

لمتغیر یسھم في تحجیم نطاق للزراعة في تركیا مقارنة بالبلدان النامیة االخرى ، االمر الذي جعل ھذا ا
وحدة ، واالشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني  ٠.١١٣) X5(الفجوة الزراعیة في تركیا وبلغت مرونة 

ان الدیون االجنبیة في تركیا استغلت في تمویل احتیاجات القطاع الزراعي من المدخالت المحلیة 
ھذا القطاع التي من شأنھا ان ترفع معدالت نموه ، لذا والمستوردة بقصد تنفیذ برامج التنمیة الزراعیة ل

نستنتج مما ورد آنفاً ان متغیر الدیون قد اسھم بدور ایجابي في غلق الفجوة الزراعیة في تركیا وبلغت 
  مرونة

)X6 (وحدة واإلشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تجد تفسیرھا في تركیز الحكومة التركیة على  ٠.٤٣٠
یة الریفیة وزیادة اإلنتاجیة الزراعیة من خالل أعداد البحوث وتقدیم الخدمات التعاونیة تحقیق التنم

) . ١٩٩١طوقسوز ، (واإلرشادیة فضالً عن توسیع نطاق االستثمارات الزراعیة فیھا خالل عقد الثمانینات 
یثة بحیث أسھمت ونفذت تركیا عدد من برامج دعم االسعار ومشاریع الري وتوسیع استخدام التقنیات الحد

العوامل المذكورة آنفا في زیادة كمیة الناتج الزراعي إلى الحد الذي یعني أن ھذا المتغیر اسھم فى غلق 
  الفجوة الزراعیة في تركیا خالل المدة األولى 

بینت صیغ التحلیل القیاسي بان الصیغة شبھ اللوغاریتمیة قد أعطت افضل :  ٢٠٠٣-١٩٩١المدة الثانیة 
في توصیف العالقة بین التغیرات المستقلة المذكورة آنفاً وقیمة الفجوة الزراعیة في تركیا خالل النتائج 

  : یأتيالمدة الثانیة وكما 
logy = 1.618 + 6.074X1 – 0.291X2 – 0.128X3 +4.464X5 – 0.088X6 
t * (5.096) (4.081) – (4.738) – (3.565) (4.627) – (4.916) 
Ř2 = 0.88 F = 18.979 D.W = 1.928 

من التغیرات الحاصلة في قیمة الفجوة الزراعیة تفسر بواسطة ) %٨٨(بان  التقدیر نتائجتشیر 
لعدم مقدرة  X4التغیرات الحاصلة في المتغیرات المستقلة التي یتضمنھا النموذج المقدر ، ولم تظھر معنویة 

  ھذا المتغیر
وحدة ، واالشارة الموجبة لمعلمة ھذا  ٠.٤٢٨) X1( مرونةمن اجتیاز االختبارات اإلحصائیة بلغت ) *(

المتغیر تجد تفسیرھا في ان قیاسات منظمة التجارة العالمیة لم تكن محفزة لرفع معدل نمو الناتج الزراعي 

                                                                                                                          
Ř2 = 0.91 F=29.541 D.W = 1.904  

  تحسب المرونات في الدول شبه اللوغارتیمیة بالطریقة االتیة (**) 
ep = Bi / y  

   
  :المقدر اخذ الشكل االتي  اوضحت الصیغة شبه اللوغارتمیة بان النموذج الكلي) *(

logY = 2.207 + 6.287X1 + 0.286X2 - 0.140X3 - 0.833X4 + 3.494X5 + 0.093X6 
t*  3.236   (4.167)  (4.618)  -(3.710) -(0.978) (2.520)  -(4.971) 
Ř2 = 0.88 F=15.874  D.W = 2.538  
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التركي وفي االتجاه الذي یسھم في تحجیم نطاق الفجوة الزراعیة فیھ وربما یكون سبب ذلك ھو توجھ 
عالمیة نحو تنمیة قطاعات اخرى ذات عوائد كبیرة في االمد القصیر بلغت مرونة سیاسات منظمة التجارة ال

)X2 (وحدة ، واإلشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني ان االستثمار األجنبي المباشر خالل المدة   ٠.٢٠٥
وة الزراعیة في الثانیة التي سادت فیھا سیاسات منظمة التجارة العالمیة اسھم وبدور إیجابي في تحجیم الفج

  تركیا وبلغت مرونة
)X3 (السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تجد تفسیرھا في النتائج اإلیجابیة التي اعتمدتھا  واإلشارةوحدة ،  ٠.٩٠٢

السیولة  نمو، الن الزیادة الحاصلة في معدل ) التمویل بالتضخم(تركیا في تمویل میزانیتھا العامة بالعجز 
أدوات اإلصدار النقدي الجدید عند تمویل المیزانیة بالطریقة المذكورة آنفا قد اسھم  النقدیة المحلیة من خالل

ومن ثم تحجیم قیمة ) . ٢٠٠٠جامعة الدول العربیة ، (بدور ایجابي في رفع معدل نمو الناتج الزراعي 
یر تجد وحدة ، واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغ ٠.٣١٤) X5(فیھا وبلغت مرونة  الفجوة الزراعیة

تفسیرھا في ان سیاسات منظمة التجارة العالمیة عملت على توظیف الدیون الخارجیة لتركیا في مشاریع 
، االمر الذي جعل ھذا المتغیر ال یسھم في تقلیص قیمة الفجوة ) خدمیة او استھالكیة (غیر إنتاجیة 

ة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر اتفقت وحدة ، واإلشار ٠.٦٢٠ )X6(الزراعیة خالل المدة الثانیة وبلغت مرونة 
مع النتائج التي توصلت لھا المتغیرات المذكورة آنفا في أن سیاسات منظمة التجارة العالمیة ركزت على 
تنمیة القطاع الزراعي بحیث عملت على رفع معدالت نموه الى الحد الذي اسھم معھ متغیر الناتج الزراعي 

  .دة الثانیة في غلق الفجوة الزراعیة خالل الم
أوضحت الصیغة الخطیة طبیعة العالقة بین المتغیرات المستقلة :  ١٩٩٠-١٩٧٥المدة األولى :  سوریا

  :المذكورة آنفا وقیمة الفجوة الزراعیة في سوریا خالل المدة االولى وكآالتي 
Y  = 3.085 – 2.647X1 + 2.706X4 – 6.431X6 
t* (4.891) – (4.063) (2.597) –(3.326) 
Ř2 = 0.52 F = 6.581 D.W = 1.478 

من التغیرات الحاصلة في قیمة الفجوة الزراعیة في % ٥٢تشیر القوة التفسیریة للنموذج المقدر بان 
سوریا تفسر بواسطة التغیرات الحاصلة في المتغیرات المستقلة التي یتضمنھا النموذج المقدر ، ولم تظھر 

نسبة العجز في المیزانیة العامة للدولة إلى الناتج ( و)  X2لمباشر نسبة االستثمار األجنبي ا( معنویة كل من
لعدم مقدرة ھذه . ) X5نسبة الدین الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي ( و)  X3المحلي اإلجمالي 

  المتغیرات
 وحدة ، واإلشارة السالبة لمعلمة ھذا ٠.٧٩٩) X1(من اجتیاز االختبارات اإلحصائیة بلغت مرونة  )*(

المتغیر تجد تفسیرھا في توجھ صناع السیاسة الزراعیة في سوریا بالسماح للقطاع الخاص بأداء دور ذي 
فاعلیة كبیرة في تنمیة وتطویر القطاع الزراعي من خالل استیراد مستلزمات اإلنتاج الضروریة ، فضالً 

المنتجات الزراعیة ذات  عن إعادة النظر في فرض التعریفات الكمركیة التي من شانھا أن تجعل أسعار
مرونة كبیرة في التغییر ،االمر الذي جعل ھذا المتغیر یسھم وبدور إیجابي في تحجیم الفجوة الزراعیة في 

وحدة ، واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني أن االرتفاع  ٠.٥١٤) X4(سوریا وبلغت مرونة 
دى إلى زیادة حصة السوق المحلیة من المنتجات الحاصل في متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي قد أ

، على حساب اإلقالل من حصة السوق الخارجیة منھا ، وبذلك قلت العوائد )  ١٩٨٨الحمسي ، ( الزراعیة 
االجنبیة المتوقع الحصول علیھا لتمویل القطاع الزراعي ، وبذلك أصبح ھذا المتغیر ال یسھم في تحجیم 

وحدة ، واإلشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني  ٠.٩٦٦) X6(مرونة  قیمة الفجوة الزراعیة وبلغت
مساھمة الناتج الزراعي في تحجیم قیمة الفجوة الزراعیة ، إذا عملت سوریا على توسیع المساحات 
الزراعیة المخصصة لزراعة المحاصیل الحقلیة ، االمر الذي جعل إنتاجھا من المحاصیل المذكورة آنفا 

                                         
  :االتي  اوضحت الصیغة الخطیة بان النموذج الكلي المقدر اخذ الشكل) *(

Y = 2.80 – 2.437X1 + 0.026X2 + 0.199X3 + 2.377X4 – 0.209X5 – 5.182X6 
t*  (3.642)  - (3.092)  (0.415)  (0.415) (1.898) -(0.893)  -(2.021) 
Ř2 = 0.43  F=2.931  D.W = 1.149 
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االمر الذي جعل ھذا المتغیر یسھم بدور إیجابي في  األولىخالل المدة  )**( %٢٥لغ معدلھ نحو نمو ب یشھد
  .تحجیم قیمة الفجوة الزراعیة

أوضحت صیغ التحلیل اإلحصائي في تقدیر اثر المتغیرات المستقلة في قیمة :  ٢٠٠٣-١٩٩١المدة الثانیة 
  :یغة الخطیة أعطت افضل النتائج آالتیة الفجوة الزراعیة خالل المدة المذكورة آنفا بان الص

Y = – 2.336 +18.049X1 + 0.231X2 – 2.258X4 + 0.829X5 – 5.951X6 
 t* -(2.824) (5.439) (6.745) –(2.579) (3.012) – (1.892) 
Ř2 = 0.92  F = 30.668  D.W = 2.312 

فجوة الزراعیة تفسر من التغیرات الحاصلة في قیمة ال% ٩٢تشیر نتائج النموذج المقدر بان  
نسبة ( بواسطة التغیرات الحاصلة في المتغیرات المستقلة التي یتضمنھا النموذج المقدر ، ولم تظھر معنویة 

على اجتیاز االختبارات اإلحصائیة ) **(لعدم مقدرة ھذا المتغیر)  X3العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
وجبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني عدم مساھمة المنتجات وحدة ، واإلشارة الم ٠.٧٥٩) X1(بلغت مرونة 

الزراعیة في تحجیم قیمة الفجوة الزراعیة خالل المدة الثانیة ، إذ یكون سبب ذلك أن سیاسات منظمة 
التجارة العالمیة التي جعلت اسعار منتجات سوریا الزراعیة مرتفعة مقارنة بأسعار نظیرتھا في البلدان 

التي وضعتھا الدول المتقدمة لمنع دخول منتجات ) ١٩٩٩الناشف ، (إجراءات الحمایة فضالً عن . المتقدمة 
وحدة ، واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا  ٠.١٣٤) X2(اغلب االقطار العربیة إلى أسواقھا وبلغت مرونة 

و تنمیة المتغیر تعني أن سیاسات منظمة التجارة العالمیة عملت على توجیھ االستثمار االجنبي المباشر نح
،االمر الذي جعل ھذا المتغیر قلیل االھمیة في تحجیم قیمة الفجوة الزراعیة ) خدمیة ( مشاریع غیر إنتاجیة 

وحدة ، واإلشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تعكس االنخفاض الحاصل في  ٠.١٦٦) X4(وبلغت مرونة 
عدل االستھالك الفردي بنسبة متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي الذي عكس أثره من انخفاض م

وذلك أدى إلى تقلیل حصة السوق المحلیة ) ٢٠٠٠مرزوق ، ) (١٩٩٦-١٩٨٥(سنویا خالل المدة % ٢.١
من منتجات سوریا الزراعیة في حین ازدادت حصة السوق الخارجیة التي أسھمت في تورید عمالت أجنبیة 

أسھم ھذا المتغیر فى تحجیم قیمة الفجوة الزراعیة ، أدت إلى رفع معدل نمو االستثمارات الزراعیة ، وبذلك 
وحدة ، واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تعنى أن سیاسات منظمة التجارة  ٠.٢٧٤ )X5(وبلغت مرونة 

العالمیة لم توظف دیون سوریا الخارجیة في تنمیة المشاریع الزراعیة بقدر ما وظفت الدیون الخارجیة في 
وحدة ، واإلشارة السالبة لمعلمة ھذا  ٠.٣٧١) X6(األمد القصیر وبلغت مرونة  مشاریع ذات عائد في

المتغیر تجد تفسیرھا في قیام سوریا بتركیز خططھا الزراعیة على تطویر اإلنتاج الزراعي من خالل 
التوسع األفقي والعمودي ، فضالً عن دورھا في محاكاة برامج تطویر المستجدات الدولیة بما في ذلك 

. یض الضرائب والرسوم الكمركیة ، وعقد اتفاقیات عربیة ودولیة في مجال التبادل التجاري الزراعي تخف
  .األمر الذي جعل ھذا المتغیر یسھم بدور اجابي في تقلیل قیمة الفجوة الزراعیة خالل المدة الثانیة 

فى قیمة الفجوة الزراعیة  من اجل تقدر أثر التغیرات المستقلة:  ١٩٩٠-١٩٧٥المدة األولى :  الباكستان 
  :في الباكستان اعطت الصیغة الخطیة افضل النتائج آالتیة 

Y = - 6.062 – 10.637X1 + 1.158X2 + 0.895X3 + 70.832X4 – 10.772X6 
t* -(1.68) –(1.848) (10.093) (4.73) (5.635) –(2.325) 
Ř2 = 0.92  F = 35.82  D.W = 2.33 

                                         
 = It                            :یـة احتسب معدل النمو السنوي المركب من قبل الباحثة باالعتماد علـى المعادلـة اآلت )**(

Ioert 
 

  :اوضحت الصیغة بان النموذج الكلي المقدر اخذ الشكل االتي (**) 
Y = -1.274 +16.211X1 + 0.215X2 + 1.003X3 – 2.111X4 +0.811X5 – 9.735X6 
t*  -(0.825)  (3.987)  (5.382)  (0.823) -(2.309) (2.867)  -(1.734) 
Ř2 = 0.92  F=24.492  D.W = 2.250 
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من التغیرات الحاصلة في قیمة الفجوة الزراعیة في % ٩٢معدل بان تشیر قیمة معامل التحدید ال
الباكستان تفسر بواسطة التغیرات الحاصلة في المتغیرات المقدرة في النموذج الموضح انفا ، ولم تظھر 

 ٠.٣٤٢) X1(من اجتیاز االختبارات اإلحصائیة بلغت مرونة  )*(لعدم مقدرة ھذا المتغیر) X5(معنویة 
شارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تجد تفسیرھا في اسھام العدید من العوامل الفنیة واالقتصادیة وحدة ، واإل

االمم المتحدة ، (والمؤسساتیة التي أحدثت تغیرات ھیكلیة كبیرة في تجارة المنتجات الزراعیة في الباكستان 
الفجوة الزراعیة وبلغت مرونة االمر الذي جعل ھذا المتغیر یسھم بدور إیجابي في تحجیم قیمة ) . ١٩٨٣

)X2 (وحدة ، واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تعنى أن االستثمار االجنبي المباشر لم یتجھ  ٠.٤٤١
نحو تنمیة المشاریع الزراعیة بسبب ضیق نطاق السوق المحلیة في الباكستان الن الشركات الكبیرة غالبا ما 

االمر الذي یحول دون مساھمة ) . ١٩٨٠النشاشیبي ، (لتصدیر ، تؤسس مشاریع استثماریة كبیرة بھدف ا
وحدة ، واإلشارة الموجبة  ٠.١١٩) X3(ھذا المتغیر في غلق الفجوة الزراعیة في الباكستان وبلغت مرونة 

لمعلمة ھذا المتغیر تجد تفسیرھا في أن عجز المیزانیة العامة في الباكستان احدث أثاراً اقتصادیة غیر 
ا في أداء القطاع الزراعي في الباكستان ، األمر الذي جعل ھذا المتغیر ال یسھم في تحجیم قیمة مرغوب بھ

وحدة ، اإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا  ٢.٠٠٧) X4(الفجوة الزراعیة خالل المدة األولى وبلغت مرونة 
راعیة ، إذا یعود سبب المتغیر تعني أن نصیب الفرد من الدخل القومي ال یساھم في تحجیم قیمة الفجوة الز

خالل المدة % ٩٦ذلك إلى ارتفاع المیل الحدي لالستھالك في الباكستان الذي قدر في أحد الدراسات إلى 
، األمر الذي جعل ھذه المتغیر ال یسھم في تحجیم قیمة الفجوة الزراعیةوبلغت مرونة ) ١٩٨٥-١٩٧٥(
)X6 (یر تجد تفسیرھا في التحسن الكبیر في أداء القطاع وحدة ، واإلشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغ ٠.٣٥٨

سنویا ویعود سبب  )*( %٤.٦٥٥الزراعي منذ منتصف عقد السبعینات حیث بلغ معدل نموه السنوي بنحو 
االمم (ذلك إلى كفاءة أداء السیاسات التي اعتمدت في ھذا القطاع فضالً عن تحسن الظروف الجویة ، 

مشار ألیھا آنفا ، األمر الذي جعل ھذا المتغیر یسھم بدور إیجابي في رفع في المدة ال) . ١٩٨٥المتحدة ، 
  .معدل نمو الناتج الزراعي وتحجیم قیمة الفجوة الزراعیة 

بعد اجتیاز صیغ القیاس المذكورة آنفا تبین بان الصیغة الخطیة أعطت افضل :  ٢٠٠٣-١٩٩١المدة الثانیة 
  :لمذكورة آنفا وقیمة الفجوة الزراعیة خالل المدة الثانیة وكآالتي توصیف للعالقة بین المتغیرات المستقلة ا

Y = 11.502 – 29.737X1 + 0.885X2 + 8.494X4 + 19.358X6 
t* 13.151 – (18.087) (8.945) (2.046) (32.274) 
Ř2 = 0.99  F = 432.24  D.W = 1.942 

حاصلة في قیمة الفجوة الزراعیة في من التغیرات ال% ٩٩تشیر القوة التفسیریة للنموذج المقدر بان 
المدة الثانیة ، تفسر بواسطة المتغیرات الحاصلة في المتغیرات المستقلة التي یتضمنھا النموذج المقدر ، ولم 

نسبة الدین الخارجي إلى الناتج ( و )  X3نسبة العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي ( تظھر معنویة كل من 
من اجتیاز االختبارات اإلحصائیة بلغت مرونة  )**(م مقدرة ھذین المتغیرینلعد)  X5المحلي اإلجمالي 

                                         
  :اوضحت الصیغة الخطیة بان النموذج الكلي المقدر اخذ الشكل االتي ) *(

Y = -10.427 – 7.492X1 + 1.184X2 + 0.985X3 + 78.831X4 +6.739X5 – 11.871X6 
t*  -(1.800)  - (1.130)  (10.017)  (4.656) (5.224) (0.965)  (2.480) 
Ř2= 0.92  F=29.802  D.W = 2.434 

  :احتسب معدل النمو من قبل الباحثة باالعتماد على بیانات ) *(
United Nations (1985-1997) Yearbook of National Accounts . 
International Monetary Fund , op. cit. , p. 725 . 
United Nations (1985-1997) Yearbook of Trade Commerce , op , cit. 

  :الخطیة بان النموذج الكلي المقدر اخذ الشكل االتي  اوضحت الصیغة )**(
Y = 12.280 – 31.772X1 + 0.087X2 -0.0621X3 + 10.064X4 – 2.226X5 + 19.832X6 
t*  5.729 - (6.295)  (7.590)  -(0.411) (1.702) -(0.385)  (15.492) 
Ř2= 0.99  F=223.155  D.W = 1.720 
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)X1 (وحدة ، واإلشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تجد تفسیرھا في تأثر سیاسات منظمة التجارة  ٠.٤٠٩
قھا العالمیة في قرارات باكستان في مجال القطاع الزراعي التي أدت إلى توجھ الباكستان نحو توسیع أسوا

) ١٩٩٢االمم المتحدة ، ) ( بالتزا(واسھمت اتفاقیة التصدیریة وتوسیع نطاق التشغیل في القطاع الزراعي 
في زیادة عرض المنتجات الزراعیة االمر الذي ادى إلى مساھمة صادرات الباكستان في  ١٩٨٥عام 

ییق قیمة الفجوة الزراعیة خالل وبذلك اسھم ھذا المتغیر في تض)  ١٩٩٧االمم المتحدة ، ( التجارة العالمیة 
الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تجد تفسیرھا في أن  واالشارةوحدة ،  ٠.٦٥٢) X2(المدة الثانیة وبلغت مرونة 

سیاسات منظمة التجارة العالمیة لم تسھم في توجیھ شركات االستثمار االجنبي المباشر نحو تنمیة المشاریع 
  .المتغیر ال یسھم في غلق الفجوة الزراعیة الزراعیة ، االمر الذي جعل ھذا 

لمعلمة ھذا المتغیر تعني عدم مساھمة  الموجبةوحدة ، واالشارة  ٠.١٢٠_) X4(وبلغت مرونة 
متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي في غلق الفجوة الزراعیة ، وھي النتیجة التي اتفقت مع نظیرتھا في 

  الندة االولى
الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني عدم مساھمة  واالشارةحدة ، و ٠.٣٧٠) X6(وبلغت مرونة 

سیاسات منظمة التجارة العالمیة في رفع معدل نمو الناتج الزراعي خالل ھذه المدة ، وربما یكون السبب 
  .إلى توجھ سیاسات المنظمة المذكورة انفاً نحو تنمیة قطاعات اقتصادیة أخرى 

  
  االستنتاجات والتوصیات

  ت الجانب النظري استنتاجا
أن العالم ككل سوف یستفید من االصالحات التي یتم االتفاق علیھا في المدى الطویل غیر أن المكاسب  .١

في المدى القصیر سوف تتركز في البلدان المتقدمة ویعود السبب في ذلك أن تلك البلدان لھا قدرة على 
المدى القصیر ، أما البلدان النامیة فإنھا تقوم تعدیل سیاستھا وعلى االخص السیاسات الزراعیة المشوھة في 

  .بالحد من تشوھات زراعیة اقل نسبیاً 
ھناك مجاالت اخذت بھا االتفاقیة وال یوجد فیھا تكافؤ بین الدول المتقدمة والدول النامیة وخاصة في  .٢

جاري ، بینما استبعد مجال التكنولوجیا حیث تتفوق بھا الدول المتقدمة وتحتكرھا وال مجال فیھا للتبادل الت
من االتفاقیة مجاالت تتمتع بھا البلدان النامیة بمزایا نسبیة تنافسیة مثل الصناعات البتروكیماویات واالیدي 

 .العاملة 
لقد تبین بالممارسة أن منظمة التجارة العالمیة لجھة مضمون اتفاقیاتھا ولجھة الیات عملھا منحازة  .٣

اس المال العالمي ، ولم تول اھمیة للعدالة الدولیة ولمصالح البلدان بالكامل لصالح الشركات الكبرى ور
 .النامیة 

أن االستغالل االمثل للموارد البشریة والطبیعیة والمالیة لزیادة االنتاجیة في الزراعة تمثل المدخل  .٤
 .االساس في تطویر القطاع الزراعي وتحقیق وضع افضل لالمن الغذائي 

ستدیمة تعد مطلباً اسیاسیاً لتحقیق االمن الغذائي وھذا یستدعي خلق مناخاً محفزاً أن التنمیة الزراعیة الم .٥
لالستثمار الزراعي واالستحواذ على التكنولوجیا الزراعیة والتحكم في العوامل المحددة للتبادل التجاري 

 .وما ینتج عنھ من تنمیة للصادرات الزراعیة 
سیخلق بال شك اوضاع مؤثرة لجمیع البلدان النامیة سواء أن تنفیذ سیاسات منظمة التجارة العالمیة  .٦

 .اكانت من بین االطراف المتعاقدة في المنظمة ام من بین الدول التي ال زالت خارج المنظمة 
  

  استنتاجات الجانب العلمي
  :المدة االولى

غیر خفض في مصر إال أن ھذا المت% ٣٧.٥من رفع قیمة الفجوة الزراعیة وبنسبة ) X1(أسھم متغیر  .١
  .من قیمة الفجوة الزراعیة في تركیا ، سوریا ، باكستان من دول العینة % ٣٧.٥وبنسبة 

من رفع قیمة الفجوة الزراعیة في مصر وخفض ھذا المتغیر قیمة % ٢٥بنسبة ) X2(أسھم متغیر  .٢
 .ة الفجوة الزراعیة في كل من تركیا وباكستان ولم یظھر تأثیر معنوي لھ في سوریا من دول العین
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في خفض قیمة الفجوة الزراعیة في تركیا ولم یظھر تاثیر معنوي لھ في % ٥٠بنسبة ) X3(أسھم متغیر  .٣
 .كل من سوریا ، مصر ، باكستان من دول العینة 

% ١٢.٥في رفع مستوى الفجوة الزراعیة في سوریا كما اسھم بنسبة % ٥٠بنسبة ) X4(أسھم متغیر  .٤
 .في خفض قیمة الفجوة الزراعیة

  :ة الثانیة المد
في رفع قیمة الفجوة الزراعیة في تركیا ، وخفض ھذا المتغیر % ٣٧.٥وبنسبة ) X1(أسھم متغیر  .١

  .من قیمة الفجوة الزراعیة في كل من مصر ، سوریا ، باكستان من دول العینة % ٦٢.٥وبنسبة 
ا من دول في كل من مصر ، تركی% ٣٧.٥في خفض قیمة الفجوة الزراعیة بنسبة ) X2(أسھم متغیر  .٢

العینة كما أن ھذا المتغیر قلیل األھمیة في تحجیم قیمة الفجوة الزراعیة في سوریا ، باكستان من دول العینة 
. 
في مصر وخفض ھذا المتغیر وبنسبة % ١٢.٥فقد رفع من قیمة الفجوة وبنسبة ) X2(أما المتغیر  .٣

 .معنوي في سوریا وباكستان  كان لھ تأثیر غیر% ٥٠من قیمة الفجوة في تركیا كما نسبة % ٣٧.٥
في حین خفض ھذا المتغیر وبنسبة % ٢٥في رفع قیمة الفجوة الزراعیة في تركیا ) X2(أسھم متغیر  .٤

من تلك الفجوة الزراعیة في كل من مصر ، سوریا بینما كان لھ تأثیر غیر معنوي بنسبة % ٣٧.٥
 .في باكستان % ٣٧.٥

من تركیا ، سوریا ، باكستان بینما رفع قیمة الفجوة في كل ) X5(لم یظھر تأثیر معنوي لمتغیر  .٥
 .الزراعیة بشكل محدود في مصر 

في كل من تركیا ، سوریا ، ولم % ٢٥في خفض قیمة الفجوة الزراعیة وبنسبة ) X2(أسھم متغیر  .٦
 .یظھر تأثیره المعنوي في كل من مصر ، باكستان 

  
  المقترحات

الغذائیة في ظل ظروف انتاجیة غیر مستقرة وترشید سیاسة وضع برنامج لتخزین وتنویع انتاج الحبوب  .١
  .االستیراد والتصدیر 

تشجیع التعاون ما بین البلدان النامیة ومعالجة حاالت االختالل التي تنشأ في االسواق فضالً عن تنمیة  .٢
 .االنشطة الریفیة غیر الزراعیة 

سواق المحلیة والعالمیة في ظل التحوالت العمل على تحسین القدرة التنافسیة للمنتجات الزراعیة في اال .٣
االقتصادیة الراھنة التي فرضتھا اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة وذلك من خالل رفع مستوى االنتاج 

 .الزراعي 
السعي باتجاه فصل العمل االقتصادي عن السیاسة من خالل اتفاقیات لتحقیق التكامل االقتصادي على  .٤

 .النطاقین الجزئي والكلي 
اوصي الباحثین من بعدي التوسع في دراسة اثر سیاسات منظمة التجارة العالمیة في تحقیق االمن  .٥

 .الغذائي في العراق 
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ABSTRACT 

The study depended on a hypothesis that world trade organizations policies 
have various impacts on achieving food security levels in the developing countries 
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in accordance with the economic structures and the level of their economic growth 
for the period 1975-2003. To approve this hypothesis a sample of the developing 
countries was selected including Egypt, Morocco, Tunisia, Jordan, Syria, Turkey, 
Thailand and Pakistan. Time series data were used in estimating the phenomenon 
under study for each country as they reflect the effects of World Trade 
Organization policies in achieving levels of food security. The following results 
were driven: Agricultural economic revealing variable contributed in increasing 
the agricultural gap value with (37.5%) of the sample countries and the other part 
of the effect was distributed between either negative or neutral in other states. 
Positive effects in direct foreign investment to total local product was (50%) of the 
agricultural gap for the sample countries and the negative and neutral effects were 
for other countries. The study recommends the following : Improving the 
competitive ability of the agricultural products in the local and international 
markets under the current economic transformations imposed by the World Trade 
Organization agreements by increasing the level of the agricultural production that 
is one of the pillars that economic integration should depend on in the developing 
countries. Separating economic work from policy through agreements to achieve 
Arabic economic integration partially and totally. 

 
 المصادر

اثر تحریر التجارة الدولیة في الخدمات على النحو االقتصادي لدول ). ٢٠٠٤(االغا ،احمد طارق وحسین االغا 
  .، رسالة ماجستیر ، جامعة الموصل ، كلیة االدارة واالقتصاد ٢٠٠٠- ١٩٩٠نامیة مختارة للفترة 

  .، مطبعة التعلیم العالي ، بغداد ، طرق القیاس االقتصادي ، الطبعة االولى ) ١٩٩٨(كاظم اموري ھادي 
  .التقدیر الكمي لنتائج جولة اورغواي الثالثة ، بیروت ).  ١٩٩٥(جلین ھارسون وتوماس رذرفورد ودیفدنار 

االستشراف الطویل االمد لالنتاج الزراعي والغذائي في منطقة االسكوا ، االمم ). ١٩٨٨(الجسمي ، امام محمود 
  .یة واالجتماعیة لغربي اسیا ، نیویورك المتحدة ، اللجنة االقتصاد

اتفاقیة اورغواي والمنظمات االقتصادیة للزراعة العربیة ، التقدیرات المحتملة ، ). ١٩٩٧(النجفي ، سالم توفیق 
  . ١٩، السنة  ٢١٧مجلة المستقبل العربي ، العدد 

الھیكلي في االقتصادیات الزراعیة الفقر وسیاسات التكییف االقتصادي والتغیر ). ١٩٩٧(النجفي ، سالم توفیق 
  .العربیة ، العدد االول ، السنة االولى 

المدخل إلى االقتصاد القیاسي ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة ). ١٩٨٢(السیفو ، ولید اسماعیل 
  .الموصل 

، معھد الدراسات  ١٠االنتاج الزراعي التركي ، سلسلة دراسات تركیة ، رقم ). ١٩٨٦(الفي ، صبریة احمد 
  .االسیویة االفریقیة ، الجامعة المستنصریة ، بغداد 

نظریات التنمیة والنمو االقتصادي ، عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الملك سعود ، ). ١٩٨٥(الحبیب ، فایز إبراھیم 
  .الریاض 

  .االسكندریة تطور الفكر االقتصادي بدار الجامعات المصریة و). ١٩٨٣(عبد الرحمن یسري احمد 
، الحكومة والفقر واالنفاق ، دراسة لظاھرة الموازنة واثارھا االقتصادیة ) ١٩٩٧(الفارس ، عبد الرزاق الفارس 

  .واالجتماعیة في البلدان النامیة ، مركز الدراسات الوحدة العربیة ، الطبعة االولى ، بیروت 
  . التجارة الخارجیة في زمن). ٢٠٠٤(عبد السالم ادیب 

، ھل ستفقد فرصة أخرى ، ترجمة صالح سلیم علي ،  ١٩٩٢تركیا حتى عام ). ١٩٩١(قسوز ، مینا طوقسوز طو
  .وحدة البحوث والدراسات االقتصادیة ، مركز الدراسات التركیة ، جامعة الموصل 

جلة افاق اقتصادیة ، قیاس اثر النظام الجدید للتجارة الدولیة العالمیة على البلدان العربیة ، م). ٢٠٠٤(ناجي التوتي 
  . ٩٨، العدد  ٢٥مركز البحوث والتوثیق ، المجلد 

  .التقریر االقتصادي العربي الموحد ، ایلول ، دار الفجر ، ابو ظبي ). ٢٠٠٠(جامعة الدول العربیة 
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حراء حالة األغذیة والزراعة ، استعراض الحالة في العالم الوضع في افریقیا ، جنوب الص). ١٩٨٣(االمم المتحدة 
  .، دور المرأة في تنمیة الزراعة ، منظمة االغذیة والزراعة لالمم المتحدة ، روما 

  .حالة األغذیة والزراعة ، الدورة السادسة عشر بعد المائة ، روما ). ١٩٩٧(االمم المتحدة 
راض الحیوانیة العابرة حالة األغذیة والزراعة ، التأثیرات االقتصادیة لالفات النباتیة واالم). ٢٠٠١(االمم المتحدة 

  .للحدود ، منظمة االغذیة والزراعة لالمم المتحدة ، روما 
  اللجنة االقتصادیة لغربي اسیا ، مسح للتطورات االقتصادیة واالجتماعیة في منظمة االسكو). ٢٠٠٢(االمم المتحدة 
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