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التقديم: 

تسعد املنظمة العربية للتنمية الزراعية أن تضع بني يدي متخذي القرار  واملسئولني واملختصني 
العربي  الغذائي  األمن  أوضاع  حول  السنوي  تقريرها  العربي   الغذائي  األمن  بأوضاع  واملهتمني  
والعشرون يف  سلسلة  التقارير السنوية ألوضاع األمن الغذائي  اخلامس   التقرير   وهو   2013م،  

العربي  اليت   دأبت  املنظمة على إصدارها  منذ العام 1989م. 

التنفيذية  الثالث للمرحلة األوىل من اخلطة اإلطارية   العام  العام   مع  يتزامن إطالق  تقرير  هذا 
تنمويًا  حراكًا  العربي  الزراعة   قطاع  خالهلا   شهد  واليت  العربي  الغذائي  لألمن  الطارئ  للربنامج 
نشطًا يف جماالت حتسني اإلنتاجية، وتنفيذ املشروعات االستثمارية وترشيد استخدام املياه ، جنم 
عنه استقرار قيمة الفجوة الغذائية العربية يف جمموعات  السلع الغذائية  الرئيسية  خالل عامي  
2013 م عند  حنو  )35.6( مليار دوالر ، مقابل حنو  )35.25( مليار دوالر  يف عام 2011م   2012 و 

مع حتسن واضح  يف معدالت االكتفاء الذاتي  يف بعض هذه  السلع . 

تناول  التقرير  حماور  األمن  الغذائي متمثلة يف إتاحة  الغذاء ، وإمكانية احلصول عليه، و استقرار  
الغذائية وجتارتها  التقرير يف ذلك تطور إنتاج السلع  . وقد استعرض  التغذوية  إمداداته، وأبعاده 
اخلارجية، و العربية البينية ،  وفاقد ما بعد احلصاد  للمحاصيل  الغذائية  وأسعار الغذاء.  كما 
تناول التقرير   املتاح لالستهالك من السلع الغذائية إضافة إىل نصيب الفرد العربي من السعرات 

احلرارية و الربوتني  والدهون،  وحاالت  نقص التغذية.

والشكر اجلزيل والتقدير العظيم ألصحاب املعالي وزراء الزراعة العرب   وأعضاء اجمللس االقتصادي 
واالجتماعي و معالي األمني العام جلامعة الدول العربية   على  دعمهم  لربامج وأنشطة  املنظمة، 
االستمارات   بتعبئة  قاموا   الذين  العربية   بالدول  واالختصاصيني  اخلرباء  إىل  موصول  والشكر 
واإلعداد  التحضري  يف  اسهموا  ممن  باملنظمة  العاملني  ولكافة  التقرير،  بيانات  جبمع   اخلاصة 

واإلخراج . 

  واهلل ولي التوفيق ،،،

الدكتور طارق بن موسى الزدجالي
                                                                                     املدير العام
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- املقدمــة:  1

%( من مساحته  الكلية  اليت تقدر حبوالي )1344( مليون  تشكل املساحة املزروعة  يف الوطن العربي حوالي  )5.1 
التوالي. وتعترب  العربي على  الوطن  %( من مساحة  %(، و)3.6  املراعي، والغابات  حنو )36.8  ، بينما تشغل  هكتار 
 )% املساحة اليت تشغلها الغابات يف الوطن العربي قليلة باملقارنة مبساحة الغابات على مستوى العامل واليت تبلغ )30.9 

من املساحة الكلية. 

%(  من إمجالي   21.5( العربي نسبة  الوطن  املروية يف  املساحة  تتجاوز  األمطار حيث ال  العربية على  الزراعة  وتعتمد 
املساحة املزروعة، ويتضح ذلك جليًا يف السودان اليت تتصدر الدول العربية من حيث  املساحة املزروعة  املقدرة حبوالي 
%( من إمجالي املساحة املزروعة عربيًا وال تزيد فيها املساحات املروية )1.5(  )17.3( مليون هكتار  أي ما نسبته  )25 

مليون هكتار .

%( مياه  %(  مياه جوفية، و)81.2  تبلغ مجلة موارد املياه  بالدول العربية حنو )257.5(  مليار مرت مكعب، منها )14.1 
%( من مصادر خارج الوطن العربي. ويقدر   متوسط نصيب الفرد العربي  سطحية  واليت تتدفق  بنسبة تصل إىل )69.9 
من إمجالي املياه املتاحة حنو )790( مرت مكعب وهو يقل عن خط الفقر املائي احملدد عامليًا بنحو 1000 مرت مكعب 

سنويًا.

وينمو  الريف.  يف  منهم   )%  42.31( حوالي  نسمة،يقطن  مليون   )370.44( حنو  العربي  الوطن  سكان  تعداد  يبلغ 
%( على مستوى العامل.  وتشكل  %(  باملقارنة بنحو )1.1  السكان يف الوطن العربي مبعدالت مرتفعة إذ يبلغ )2.1 
العمالة الزراعية يف الوطن العربي حنو )22.3 %( من إمجالي القوى العاملة،  ويالحظ  أن هذه النسبة يف تراجع مستمر، 
ورمبا يعود ذلك بصفة رئيسية إىل زيادة  معدالت اهلجرة من الريف إىل احلضر يف معظم الدول العربية، بسبب اختالل 

التوازن التنموي بني املناطق احلضرية والريفية. 

جدول )1(:  املؤشرات االقتصادية والتقنية يف الدول العربية مقارنة بنظرياتها يف العامل   عام  2012م

الدول العربيةالوحدةالبيان
)1(

العامل
)2(

النسبة 
املئوية 
 )2 / 1(

2579.072490.03.6مليار دوالرقيمة الناتج احمللي اإلمجالي )أ(

6962.010318.067.5دوالر/فردنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي

139.13076.04.5مليار دوالرقيمة الناتج  احمللي   الزراعي )ب(

..5.44.2%)ب(/)أ(

375.5284.2132.1دوالر/فردنصيب الفرد من الناتج احمللي الزراعي

..122.0118.0%الرقم القياسي إلنتاج الغذاء

11.020.055.0جرار/1000 هكتارمعدل استخدام امليكنة الزراعية *

54.195.556.6كجم/هكتارمعدل استخدام األمسدة الكيماوية *

1.63.644.4طن/هكتارإنتاجية  حماصيل احلبوب
                     *بيانات العامل لعام 2011م 

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، جملد )33(/ 2013م                   
 البنك الدولي: مؤشرات التنمية وتقرير التنمية العاملي، موقع البنك على الشبكة الدولية، 2014.                  

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  موقع املنظمة على الشبكة الدولية.

 )% بلغت قيمة الناتج احمللي الزراعي  العربي يف عام 2012م حنــو   )139.1( مليار دوالر مشكلة ما نســـبته )5.4 
%( من إمجالي الناتج الزراعي، تليها  السودان  من إمجالي  الناتج احمللي  العربي )جدول 1(. وتساهم مصر حبوالي )25.6 
بنسبة )16.2 %( ومن ثم اجلزائر بنسبة )11.5 %( ،واملغرب )9.6%( والسعودية )9.5 %( كما هو موضح يف الشكل 

رقم )1(. 
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شكل )1(: مساهمة  الدول العربية يف قيمة الناتج احمللي الزراعي عام 2012م  )%(

وعلى الرغم من التطور الذي حتقق يف إنتاج السلع  الغذائية بالوطن العربي خالل السنوات القليلة املاضية، إال  أن  قطاعات 
اإلنتاج  الزراعي والسمكي ال تزال تسودها النظم التقليدية . ويعكس التدني النسيب ملستويات  اإلنتاجية احلالية 
أو  الزراعية،  العربي املستويات التكنولوجية املطبقة، سواء كان ذلك متعلقًا باآلالت واملعدات  الزراعي  القطاع  يف  
استخدام األمسدة الكيماوية، أو استخدام األصناف احملسنة،  وتقنيات االستزراع السمكي، وأساليب الري احلديثة.   

إنتاج السلع الغذائية يف الوطن العربي:  -  2

على الرغم من التحديات اليت تواجه إنتاج السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي، إال أن اإلنتاج الزراعي العربي 
من  ويقلل  الغذاء  واردات  فاتورة  ارتفاع  أمام  الوقوف  يف  ويساهم  الغذاء  بإتاحة  خيتص  فيما  مهمة  مكانة  حيتل 

خماطر تذبذبات أسعار الغذاء العاملية.  

1 أوضاع إنتاج السلع الغذائية النباتية:  -  2 

%(  من املساحة املزروعة مبحاصيل الغذاء  يف الدول العربية يف عام 2013م ،  شغلت  حماصيل احلبوب  حنو )65.6 
%(   ثم  وبلغ إمجالي إنتاجها حنو )55.5( مليون طن.  يتصدر القمح اإلنتاج يف جمموعة احلبوب بنسبة تقارب )50 
%( على التـــوالي ) جدول 2(. وترجع الزيادة  %(، و)11.9  %(، و)12  الذرة الشـامية واألرز و الشــعري بنسـبة )15.8 
يف إنتاج حمصولي  القمح واألرز إىل ارتفاع  اإلنتاجية والتوسع يف املساحات املزروعة بهذين احملصولني، وساهمت 

ارتفاع اإلنتاجية يف حمصولي الذرة الشامية والشعري يف زيادة إنتاجهما.

جدول )2(: إنتاج جمموعة احلبوب يف الوطن العربي ) مليون طن(

حماصيل احلبوب 
متوسط اإلنتاج للفرتة

) 2011 – 2002 (
اإلنتاج
2012 م

اإلنتاج
2013 م

25.226.127.5القمح

5.85.46.6الشعري

7.58.98.8الذرة الشامية

6.56.66.7األرز

7.75.75.9 أخرى

52.752.755.5إمجالي احلبوب
 املصدر:  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33(، 2013م. 
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وتذبذب  شح  من  تعاني  بعلية  زراعات  عن  عبارة  العربي  الوطن  يف  باحلبوب  املزروعة  املساحات  من  األكرب  اجلزء  إن 
اهلطول املطري يف السنوات األخرية باإلضافة إىل غياب أو ضعف احلزم التقنية املطبقة  يف  مثل هذه احلاالت، وهذه 

عوامل إن اجتمعت تكون نتيجتها إنتاجية متدنية. 

جدول )3(:  تطور  مساحة وإنتاجية وإنتاج القمح  يف بعض الدول العربية
             املساحة )هكتار(                   اإلنتاج  )طن(                اإلنتاجية )طن/هكتار(

 التغري بني عامي
2012   و 2013

)%(
2013 2012 البيان الدول

6.4 800000 750000 املساحة
19.6تونس 1820000 1520000 اإلنتاج

13.9 2.30 2.02 اإلنتاجية
0.4 1950000 1950000 املساحة

9.0اجلزائر 3740000 3430000 اإلنتاج
5.6 1.9 1.8 اإلنتاجية
)25( 1240000 1600000 املساحة

)30.6(سوريا 2500000 3600000 اإلنتاج
0.0 2.20 2.25 اإلنتاجية
5.9 180000 1730000 املساحة

22.6العراق 32400000 3600000 اإلنتاج
16.7 1.80 1.78 اإلنتاجية
7.7 1370000 1330000 املساحة

10.2مصر 9.72 8890000 اإلنتاج
7.6 7.05 6.62 اإلنتاجية
3.2 3250000 3140000 املساحة

33.3املغرب 5230000 3880000 اإلنتاج
33.3 1.61 1.23 اإلنتاجية

  املصدر:  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33(، 2013م.

بلغ إمجالي املساحة املزروعة مبحصول القمح على املستوى العربي يف 2013م حوالي )11.2( مليون هكتار، تركزت 
على  القمح  إنتاجية  متوسط  وبلغ    .)3 وتونس )جدول  وسوريا  العراق،  اجلزائر،  واملغرب،  مصر،  يف  رئيسي  بشكل 
املستوى العربي )2.4( طن/هكتار.  وميكن أن تعزى الزيادة يف اإلنتاج يف 2013م للمعدالت املناسبة للهطول املطري 
العربي  الغذائي  الطارئ  لألمن  الربنامج  العربية يف إطار   الدول   اليت تنفذها  بعض  الربامج  واملشاريع    وكذلك إىل 
مستهدفة حتسني إنتاجية  احلبوب وخباصة القمح، ومنها على سبيل املثال وليس احلصر املشاريع املتعددة اليت تبنتها 
وزارة الزراعة يف العراق لتحسني إنتاج احملاصيل اإلسرتاتيجية، كاملشروع الوطين لتنمية زراعة احلنطة، ومشروع الري 
احلديث ، واملبادرة الزراعية الشاملة بالعراق، باإلضافة  إىل  اجلهود الكبرية اليت تبذل يف إطار  الصندوق الوطين للضبط 
احملاصيل  تنمية  ومشروعات   ، مبصر  القمح  مبحصول  للنهوض  القومية  واحلمالت   ، اجلزائر  الفالحية  يف  والتنمية 

الغذائية يف إطار  خمطط املغرب األخضر باململكة املغربية. 

 ،)%  إنتجت مخس دول عربية حوالي )95.35%( من إنتاج  الشعري يف الوطن العربي يف 2013م ، وهي املغــــرب )37.5 
%(. ارتفع إمجالي إنتاج الشعري يف عام   2013 م  %(  وسوريا )9.9  %(، العراق )13.35%(، تونس )12.0  اجلزائر )22.6 
%(  عن متوسط إنتاجه للفرتة ) 2002 – 2011م( )جدول2(، ويوضح  شكل )2( إنتاجية احملصول على  بنحو  )13.8 
مستوى الوطن العربي والعامل . وجتدر اإلشارة  إىل أن   إنتاج هذا  احملصول كغريه من  حماصيل احلبوب البعلية يتأثر  

باملعدالت السنوية  لألمطار .   
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شكل )2(: إنتاجية الشعري  يف الدول العربية املنتجة الرئيسية والعامل  2013م

استقر  إنتاج   الذرة الشامية   بني  عامي 2012  و 2013م  )جدول 2( عند حنو  )8.8( مليون طن بزيادة حنو  )17.3 %(  
%( من حجم إنتاج احلبوب يف الوطن العربي،  عن إنتاجها ملتوسط الفرتة   )2002 – 2011م(، وهو يعادل  حنو  )15.8 

%( من حجم إنتاجها العاملي املقدر يف عام  2013م بنحو )1008.4( مليون طن.  وحنو  )0.87 

 )% %( من إمجالي إنتاج الذرة الشامية يف الوطن العربي، و سوريا بنحو  )3.1   ساهمت مصر يف 2013م بنحو )83.3 
%( . وعلى  %(   و )1.0  %(، يف حني ترتاوح مساهمة  السعودية، والصومال واليمن بني   )1.1  واملغرب بنحو )2.4 
الرغم من أن إنتاجية احملصول  يف الوطن العربي  تعادل إنتاجيته على املستوى  العاملي ، إال  أنها    متدنية   يف  بعض 
الدول العربية  شكل  )3(. ولذا فإن  جهود زيادة  إنتاج هذا احملصول  جيب أن تشمل حتسني اإلنتاجية  وتشجيع 

التوسع األفقي  يف  إنتاجه،  خاصة  وأن كميات كبرية  ومتزايدة من إنتاجه  العاملي  توجه  إلنتاج اإلثانول.   

شكل )3( إنتاجية الذرة الشامية   يف الدول العربية املنتجة الرئيسية و يف العامل  2013م

أما حمصول األرز والذي يعتمد كليًا على الري، وترتفع عادة احتياجاته اإلروائية ، فإن  إنتاجه ال يزال  ينحصر  يف 
مصر بشكل عام ، واليت  إجتهت مؤخرًا إىل تقليص مساحاته إىل )0.5( مليون هكتار يف إطار  سياساتها الرامية  
إىل ترشيد استخدامات املياه.   قدر اإلنتاج العربي  الكلي من األرز يف عام  2013 م   بنحو  )6.7(  مليون طن، بزيادة 
م(،   تعادل حنو  )0.93 %(  من  حجم إنتاجه  %( عن كمية  إنتاجه ملتوسط الفرتة  )2002–2011  نسبتها  )3.1 
العاملي الذي بلغ   يف عام  2013 م  حنو )719.7( مليون  طن . أما إنتاجية األرز   يف الوطن العربي  املقدرة   يف عام  
2013م بنحو  )8.7  ( طن ، فتعادل ضعف إنتاجيته العاملية  اليت تقدر بنحو  )4.5 ( طن للهكتار .  وتتفاوت إنتاجية  
هذا احملصول بني الدول العربية، حيث بلغت حنو  )3.7( طن للهكتار يف السودان، وحنو  )4.5(  طن للهكتار يف 
طن   )7.6( حنو   إىل  ترتفع  و  الصومال،  يف  للهكتار  طن  و)6.7(  موريتانيا،  يف  للهكتار  طن   )5.3( وحنو  العراق، 

للهكتار يف املغرب،  وإىل حنو  )9.5( طن للهكتار يف مصر.
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 أما الذرة الرفيعة  اليت تستخدم كسلعة غذائية يف السودان واليمن، والصومال والعراق بشكل رئيسي ، و كعلف 
للماشية و الدواجن يف دول عربية أخرى، فإنها  تزرع بعاًل  يف الوطن العربي بصفة أساسية، و قد بلغ  إنتاجه  عربيًا يف 
%(  من إنتاجه العاملي ) جدول 2(.  وقد  تأثر إنتاج  الوطن العربي  من   2013 م حنو  )5.6( مليون طن  تعادل حنو )9.3 
هذا احملصول سلبًا خالل عامي 2012  و 2013م  بالظروف املناخية غري املالئمة إلنتاجه، كما هو احلال يف السودان- 

الدولة  املنتجة الرئيسية للذرة الرفيعة بالوطن العربي.     

يقدر حجم استهالك السكر املكرر يف الوطن العربي حبوالي )11( مليون طن وعلى الرغم من ذلك بلغ إنتاجه يف 
2013م  )3.37( مليون طن، وهو إنتاج يعترب مستقرًا وخباصة يف السنوات األخرية )جدول رقم 4(  وذلك لعدم   تنفيذ 
مشروعات جديدة إلنتاج  السكر ألسباب متعددة قد يكون من بينها نقص التمويل   أو عدم القدرة على احلصول 
على التمويل.  ومن مشروعات السكر املقرتحة للتنفيذ على املستوى العربي، مشروع سكر موريتانيا،  مشروعات  
السكر  يف السودان، واليت  مل  ينفذ منها  سوى  مشروع  سكر النيل األبيض ، الذي بدأ إنتاجه يف  2013م على 

مساحة تقدر حبوالي )69( ألف هكتار وبطاقة إنتاجية قدرها )450( ألف طن.

جدول )4(: تطور إنتاج بعض السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي )مليون طن(

متوسط الفرتة السلع الغذائية
التغري  بني متوسط الفرتة2013 م2012 م2002 – 2011م

)2002 -  2011م( و 2013م )%( 
3.063.243.3710.26السكر املكرر

)0.52(24.2423.1124.11قصب السكر
9.0012.8613.6751.67الشمندر السكري

6.757.828.4425.03البذور الزيتية
1.732.022.1826.00الزيوت النباتية

47.9053.4353.1010.80اخلضر
29.1033.1034.2617.70الفاكهة

5.305.956.3720.19التمور
1.391.351.454.32البقوليات

10.4014.1715.0044.2البطاطس

2013م.     املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33(، 

%( من اإلنتاجية  تفوق إنتاجية قصب السكر على املستوى العربي نظريتها عامليًا )جدول رقم 5(، وتصل إىل )92.6 
%( من إنتاج  العاملية بالنسبة للشمندر السكري الذي يزرع بصفة رئيسية يف مصر واليت تســـاهم  بنحو )71.0 

  .)% %( واملغرب بنحو  )12.6  احملصول، بينما تساهم سوريا  بنحو )16.0 

             جدول )5(: إنتاجية  بعض السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي والعامل   )طن/هكتار(

احملصول
الوطن العربي

2013م
العامل

النسبة  )%(2012م

1.63.644.4جمموعة احلبوب
0.61.833.3الفول السوداني

0.20.540.0السمسم
1.31.586.7زهرة الشمس

1.01.662.5الزيتون
51.055.192.6الشمندر السكري

108.470.2154.4قصب السكر
          املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33(، 2013م،

                         منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة على الشبكة الدولية. 
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تأتي البذور الزيتية يف املرتبة الثانية بعد جمموعة  حماصيل احلبوب من حيث األهمية النسبية للمساحات املزروعة 
يف الوطن العربي، وتربز  أهميتها كمصدر للزيوت النباتية  اليت تتدنى معدالت االكتفاء الذاتي منها على الرغم 
  .)5 من كرب املساحات املزروعة  بها، نتيجة  تدني  إنتاجية  هذه احملاصيل وخباصة   يف الزراعات املطرية )جدول 
ويعترب قطاع إنتاج  البذور الزيتية يف الوطن العربي يف معظمه قطاعًا مطريًا  تتحكم فيه تقلبات اهلطول املطري 

وتسوده النظم التقليدية اليت تتميز بتدني اإلنتاجية  واجلودة.  

بلغ إنتاج البذور الزيتية يف 2013م حنو  )8.4(  مليون طن  جدول )4(، و الزيوت النباتية  حنو )2.2( مليون طن، أي 
%(  من كميات البذور الزيتية ، وهي نسبة تعترب متدنية.  ويواجه قطاع الزيوت النباتية  يف الوطن  بنسبة )26 
العربي العديد من املشاكل واحملددات  تتمثل يف  عدم ترابط  حلقات اإلنتاج  مع  قطاع الصناعة،  وقلة  إنتاجية 

احملاصيل الزيتية يف القطاعني املروي و املطري،  وحمدودية استخدام التقانات املناسبة يف صناعة الزيوت النباتية.

تعترب حماصيل البطاطس واخلضر والفاكهة شاملة التمور ،  من احملاصيل الغذائية التصديرية  يف الوطن العربي.  
ونسبة لألهمية الغذائية والتصديرية للبطاطس، فقد توسعت العديد من الدول العربية يف إنتاجها حيث  تساهم 
%(  من اإلنتاج الكلي للمحصول ، املقدر بنحــو )15( مليون طن يف  2013م )مصـر:  ست دول عربية بنحو  )87 

   .)% %،  والعراق :4.1%،  والسعودية: 2.9  %، وسوريا: 4.9  %،  واملغرب: 11.7  %،  واجلزائر:29.8   33.6

وتتمثل  أهم احملددات  و الصعوبات اليت تواجه قطاع  إنتاج اخلضر و الفاكهة يف الوطن العربي يف صعوبة حصول 
والتأمني،  التمويل،  وغياب  واألمسدة،   احملسنة   البذور  وخباصة   املناسبة  اإلنتاج  مدخالت  على   املنتجني  صغار 
وضعف خدمات ما بعد احلصاد،  وغياب التصنيع  الغذائي، لتعظيم القيمة املضافة واحلد من الفاقد يف إنتاج تلك 
احملاصيل .  ومما  ال شك فيه أن العمل على  إجياد احللول املناسبة لتلك احملددات سوف ينعكس إجيابًا على زيادة 

الصادرات ومن ثم زيادة حصيلة  الدول من العمالت األجنبية.   

%(  عن إنتاجها  وقد بلغ إنتاج التمور يف  الوطن العربي   يف عام  2013 م حنو  6.4 مليون طن بزيادة نسبتها  )20.2 
%( من إنتاجها على املستوى العاملي  املقدر بنحو  )7.5(  2011 م( ،  ويعادل حنو )85.3    - ملتوسط الفرتة  )2002  
مليون طن  يف عام 2013م.  وتعترب  التمور من أهم  أنواع الفاكهة انتشارًا  يف الدول العربية، ويتوقع أن تزيد أهمية 
هذا احملصول لفوائده املتعددة وكذلك الصادرات العربية منه مع تفعيل اجمللس الدولي  للتمور الذي تستضيفه 

اململكة العربية السعودية.  

   2 - 2   أوضاع إنتاج السلع الغذائية  احليوانية والسمكية:

تقدر أعداد  الثروة احليوانية يف الدول العربية يف عام 2013م حبوالي  )345 ( مليون رأس، تشكل األبقار واجلاموس 
%(. وعلى الرغم من  الزيادات اليت  %(، واإلبل )4.70  %(، واملاعز )26.03  %( منها، واألغنام )52.11  حوالي )17.16 
حتققت يف كميات املنتجات احليوانية  يف عام  2013م ، إال أن نسب  زيادة إنتاج اللحوم احلمراء واأللبان  تعترب 
متدنية نسبيًا،  حيث يتضح من بيانات جدول )6 ( أن نسبة  زيادة  إنتاج  اللحوم احلمراء  يف عام  2013م بلغت فقط  
حنو )12 %(  مقارنة مبتوسطها خالل الفرتة )2002 - 2011م (، وبلغت حنو  )1.7 %( مقارنة بعام  2012م . أما نسبة 

%(  مقارنة بعام  2012م .    %( مقارنة مبتوسطها يف تلك الفرتة، وحنو )1.9  زيادة إنتاج األلبان فقد بلغت )9.1 
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جدول )6(: تطور إنتاج جمموعة املنتجات احليوانية والسمكية يف الوطن العربي    )ألف طن(

اجملموعة 
السلعية

متوسط الفرتة
 2002 – 2011م

2013م2012م
التغري بني متوسط الفرتة

) 2002 – 2011م (  و 2013م
)%( 

7405.28605.89014.121.7مجلة اللحوم
4447.64900.54983.412.0حلوم محراء
2957.63705.34030.836.3حلوم دواجن

3692.34185.2424283.216.0األمساك
1440.71804.11908.032.4البيض

24427.526147.526647.19.1األلبان ومنتجاتها
                 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33(، 2013م.

4(، وهو قادر على زيادة  %( من إمجالي اإلنتاج العربي من اللحوم احلمراء  )شكل  يساهم  السودان حبوالي )40 
هذه النسبة نظرًا ملا لديها من ثروة حيوانية  كبرية  وذلك يف حالة وضع وتنفيذ خطة للنهوض بها تتضمن برامج 
ومشروعات حمددة،  والنظر يف جدوى إحداث مجعيات ومؤسسات  فاعلة ملربي ومنتجي الثروة احليوانية باإلضافة 
إىل برامج جادة الستقطاب رؤوس أموال لالستثمار اآلمن .  كما أن هناك مصادر عربية مهمة أخرى للحوم تتمثل 

يف الصومال وموريتانيا جيب العمل على وضع خطط إسرتاتيجية لتنميتها.

  
شكل )4(: مساهمة بعض الدول العربية يف إنتاج اللحوم احلمراء يف الوطن العربي من عام  2013م.

وعلى الرغم من النمو يف إنتاج حلوم الدواجن وبيض املائدة، إال  أن  صناعة الدواجن يف الوطن العربي تعتمد على 
مواد تستورد بشكل كبري من اخلارج وهذا ما يعترب تهديدًا حقيقيًا هلا، يستلزم معه حبث بدائل جادة من شأنها 
تقليص الواردات للمواد املستخدمة يف هذه الصناعة. وكان إنتاج الوطن العربي من  حلوم الدواجن يف عام 2013م 
%(  من اإلنتاج  العاملي الذي بلغ )107(  مليون طن .  ويشكل  حوالي )4.0( مليون طن مشكاًل ما نسبته )3.7 
اإلنتاج املصري من حلوم الدواجن يف عام 2013م حنو  )23.2 %(  من اإلنتاج العربي، تليها  املغرب  والسعودية واجلزائر 

%( على التوالي.    %(  و )4.2   6.7( ،)% %(، و)10.0  %(، و )15.9  واألردن واليمن بنسبة  )16.7 

و توضح بيانات جدول )6(،  بأن إنتاج حلوم الدواجن وبيض املائدة قد ازداد بنسب عالية يف 2013م مقارنة مبتوسط 
الفرتة  )2002 – 2011م(، ومبعدالت منو سنوية تفوق معدالت منو املنتجات احليوانية األخرى،  حيث  إجتهت العديد 

من الدول العربية إىل تنمية صناعة الدواجن إلنتاج اللحم  والبيض. 
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بلغ  اإلنتاج العربي من األمساك  يف عام  2013م حنو  ) 4.3 ( مليون طن بنسبة  )2.6 %( من اإلنتاج العاملي،ويشكل 
اإلنتاج يف مصر  حنو ) 33.9%( من إمجالي اإلنتاج السمكي العربي معظمه عن طريق  االستزراع السمكي. 
السمكي  االستزراع  طريق  عن  السمكي  اإلنتاج  لزيادة  العربي  الوطن  يف  كبرية  إمكانيات  هناك  زالت  وما 
مصر  يف  جنده  السمكي  االستزراع  طريق  عن  اإلنتاج  معظم  أن  حيث  العذبة،  املياه  يف  وكذلك  البحر  مياه  يف 
بكمية تقدر حبوالي مليون طن سنويًا. وتوجد خطط يف عدد من الدول العربية كاململكة العربية السعودية 
وسلطنة عمان لزيادة اإلنتاج السمكي عن طريق االستزراع السمكي املستدام، تستهدف مستويات من اإلنتاج 
تقدر مبئات اآلالف من األطنان. وتقوم املنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد مسودة إسرتاتيجية عربية لرتبية 
األحياء املائية بغية النهوض بهذا القطاع ورفع نسبة مساهمته يف اإلنتاج السمكي العربي الذي ال يزيد حاليًا علي 

 . )% %(  ليصل إىل أكثر من )50   25.7(

جدول )7(  إنتاج األمساك  يف الدول  العربية  )ألف طن (

الدولة

2013م2012م2011م
نسبة من
اإلنتاج 

الكلي )%( مجلةاستزراعمصايداستزراعمصايداستزراعمصايد

375.4986.8354.21017.7434.91017.71452.633.9مصر

956.70.31164.50.41169.40.41169.827.3املغرب

646.715.1-646.7-644.3-644.3موريتانيا

158.60.2191.60.2195.50.2195.64.6سلطنة عمان

146.314.3146.113.6146.111.8157.83.7اليمن

110.54.3112.54.3112.84.4117.22.7تونس

93.41.8101.81.8100.41.8102.22.4اجلزائر

59.416.164.026.166.026.492.32.2السعودية

الدول العربية 
األخرى

292.827.3306.236.1312.536.6349.18.1

2837.31051.03085.11100.13183.21100.14283.3100.0الوطن العربي

905006270090800744009050070500161000العامل
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد  )33(، 2013م. 

              منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.

3 فاقد ما بعد احلصاد ألهم احملاصيل الزراعية  يف الدول  العربية:  -  2

بلغ حجم الفاقد من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي عام 2013م  حوالي )77.78( مليون طن )جدول 8(، 
%(، والفاكــــهة حوالي  %( من هذه الكمية ، واخلضر حوالي )37.8  يشكل الفاقد من احلــبوب حنو )20.3 
)21.3 %(.   يعادل حجم الفاقد من السلع الغذائية يف املنطقة حوالي )25.2 %( من كميات الغذاء املتاحة لالستهالك، 
وتشكل مواجهته حتديًا حقيقيًا يف منطقة تصنف ضمن املناطق اجلافة يف العامل وتعتمد على االسترياد لسد 
الالزمة  اخلطط  وضع  يستوجب   األمر  وهذا  املتواصلة.  الغذاء  وأسعار  املناخ  تقلبات  ظل  يف  فيها  الغذائية  الفجوة  
لتقليل الفاقد على املستوى القطري والقومي، وتوفري املناخ االستثماري املناسب وتهيئة القطاع اخلاص لشغل دور 

الريادة فيه. 
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جدول  )8(:  فاقد الزراعة واحلصاد وفاقد ما بعد احلصاد من اإلنتاج العربي عام 2013م  )ألف طن(.

اجملموعات 
السلعية

اإلنتاج

فاقد
نسبة 
الفاقد
)%( اإلنتاج

ما بعد 
احلصاد 
والتخزين

التصنيع
والتعبئة

االمجالياالستهالكالتوزيع

52722.923163.44217.81054.52108.95272.315816.930.0احلبوب

14175.22708.81134.01417.5567.0850.54677.833.0البطاطس

1351.95162.281.194.627.027.0392.129.0البقوليات

7633.231160.3458.0534.3152.7152.72457.932.2البذور الزيتية

53401.376942.24272.15340.16942.25874.229370.855.0اخلضر

30150.683919.62412.13015.13919.63316.616582.955.0الفاكهة

8605.84516.417.2430.3430.3602.41996.623.2اللحوم

4185.24251.1167.4334.8334.8167.41255.630.0األمساك

األلبان 
ومنتجاتها

26147.54784.41568.9523.01830.3523.05229.520.0

  املصدر:   املنظمة العربية للتنمية الزراعية ) استمارات تقرير أوضاع االمن الغذائيالعربي 2013م(، 
             منظمة األغذية والزراعة الدولية، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.

4 احلركة يف حجم املخزون من السلع الغذائية:  -  2

ختزن الدول العربية كميات متفاوتة من سلع احلبوب والسكر والزيوت واحلليب تكفي احتياجاتها االستهالكية 
لفرتات ترتاوح بني  ثالثة  إىل  ستة أشهر  حيث خيضع املخزون لقواعد واضحة من حيث  كميات ومواقيت السحب  
منه،  والسياسات املتبعة يف إدارته سواًء يف حتديد كمياته أو  مواقع ختزينه  أو طرق متويله.  وتستهدف الكثري 

من الدول العربية زيادة حجم خمزونها اإلسرتاتيجي من األغذية الرئيسية لتغطي فرتة ترتواح بني 7-12 شهرًا.

 ،)%  يشكل حجم  املخزون  العربي يف عام 2012م من القمح ، واألرز، والزيوت النباتية  والسكر ما نسبته  )10.8 
%( على التوالي من إمجالي املخزون العاملي )جدول 9(.   %(، و)0.93  %(, و)0.71  و)1.1 

جدول )9(: تطور حجم املخزون من السلع الغذائية الرئيسية )ألف طن(

العامل السلعة
2012/2011م

العامل العربي

معدل التغري بني عامي  2012م2011م
2011م و2012م    )%( 

18310018304.519692.87.58القمح

1617001010.81813.679.42األرز

)9.44(468.1423.9-الذرة الرفيعة

37800269.7270.40.26الزيوت النباتية

)7.37(66100666.6617.5السكر )املكرر(
                           املصدر:   -  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، استمارات الدول العربية  حول أوضاع األمن الغذائي العربي 2013م.

                                            -  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ، صفحة املنظمة بالشبكة الدولية، 2014.
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الرئيسية يف الوطن العربي:    التجارة اخلارجية للسلع الغذائية     -  3

بينما   )10 2013م   )جدول  العربي يف  الوطن  الصادرات يف  %( من إمجالي   2( الزراعية نسبة  الصادرات  شكلت 
العام نفسه  الزراعية يف  الواردات   %(، وأما   79.2( الزراعية حوالي  الصادرات  الغذائية من  الصادرات  كانت نسبة 
%( من الواردات  %( من إمجالي الواردات وشكلت الواردات الغـــذائية ما نســبته )83.25  فكانت نسبتها )8.37 

الزراعية.

جدول   )10 (: قيمة الصادرات  والواردات الكلية والزراعية والغذائية  يف الوطن العربي  )مليار  دوالر(

2013م2012م2011مالبيان

965.681963.305969.266الصادرات الكلية

26.40524.49524.513الصادرات الزراعية

20.82819.49219.411الصادرات الغذائية

699.103833.038961.402الواردات الكلية

82.83392.02596.627الواردات الزراعية

68.01376.70080.441الواردات الغذائية
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33(، 2013م. 

بنحو   الصادرات  فيها  ساهمت  2013م،  يف  دوالر  مليار   بلغت قيمة التجارة اخلارجية للسلع الغذائية حنو )99.9( 
)19.41( مليار دوالر  ممثلة   حنو  )19.44 %( من إمجالي التجــارة اخلارجية للسلع الغـــذائية )شكل 5(،  وكانت 

. نسبة تغطية قيمتها لقيمة الواردات  حنو  )%24.13( 

 
 شكل )5(: قيمة التجارة  اخلارجية   من جمموعات السلع الغذائية  يف الوطن العربي

  
- 1 تطور الصادرات من السلع الغذائية:  3

بشكل  والدقيق  القمح  وكذلك  األرز   حمصول  من  العربية  الصادرات  كمية  اخنفاض   )11( جدول  بيانات  توضح 
والفاكهة  اخلضر  من   الصادر  كميات  وزادت  )2002-2011م(،  الفرتة  مبتوسط  مقارنة  2013م  عام  يف  معنوي 

والبطاطس والزيوت النباتية  والسكر بشكل معنوي وملحوظ. 
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جدول  )11(: كميات وقيم الصادرات العربية من السلع  الغذائية النباتية  خالل الفرتة )2002 - 2013م(
                                                                                                                                             )الكمية:ألف طن، القيمة: مليون دوالر(

اجملموعة السلعية
2013م2012ممتوسط الفرتة 2002-2011م

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

1231.9274.8670.0304.6691.6320.3القمح والدقيق

65.717.7107.244.3123.153.1الذرة الشامية

852.7373.1583.3498.3624.8511.0األرز

114.418.3101.051.896.574.7الشعري

44.811.034.39.350.113.3الذرة الرفيعة

2490.0775.51870.01038.11866.41080.6احلبوب والدقيق

704.1193.7774.4276.2850.5339.1البطاطس

258.9162.0200.4193.9237.3197.2البقوليات

2985.71686.13897.72781.03915.52988.9اخلضر

2466.91693.34212.03291.04524.63694.3الفاكهة

1195.2582.11561.91334.11582.41660.5السكر املكرر

806.41203.9965.91533.9992.31553.0الزيوت النباتية
  املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33(، 2013م. 

اخلضر،   من  الصادرات  واملغرب  مصر  وتصدرت  البطاطس،  لصادرات  بالنسبة  األوىل  املرتبة  يف  والسعودية   مصر  تأتي 
بقيمة  طن  مليون   )1.7( بلغت  اليت  الفاكهة  لصادرات  بالنسبة  كبري-   بفارق   - األوىل  املرتبة  يف  مصر  جاءت  بينما 

)1.288( مليار دوالر  تتصدر املواحل الكميات املصدرة مبليون طن )جدول 12(. 

جدول )12( صادرات  الدول العربية من بعض السلع الغذائية يف عام   2013 م

           )الكمية: ألف طن، القيمة: مليون دوالر(

الدولة
الفاكهةاخلضرالبطاطس

قيمةكميةقيمةكميةقيمةكمية
8.755.23719.21528.2289.02192.52األردن

0.110.17244.77198.15596.83571.74اإلمارات
0.300.102.601.775.532.68البحرين

11.075.1866.9284.14157.29232.25تونس
0.050.045.2717.259.6916.13اجلزائر

0.370.13جيبوتي
301.6993.44266.9296.14189.27168.74السعودية

1.553.8223.1613.3214.0729.98السودان
73.8442.92679.97345.92536.07374.05سوريا

15.776.80الصومال
0.020.0239.8310.71العراق
65.3264.859.4312.64عمان

0.210.0780.4532.6750.1426.81فلسطني
0.110.140.240.211.401.11قطر

0.790.290.440.2611.755.02الكويت
108.1920.2023.5010.74333.5190.39لبنان
3.580.630.180.060.050.12ليبيا
307.50153.93855.42791.731718.951287.82مصر

32.6012.88751.95782.34599.70604.40املغرب
0.120.09129.1421.05145.9360.24اليمن

850.47339.123915.502988.854524.633694.30اإلمجالي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعية، اجمللد )33(، 2013م.
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2013م حنو )912.43( ألف طن  شهدت صادرات الوطن العربي من األمساك تطورًا ملحوظًا، فبلغت كميتها يف عام  
القيمة  وتنخفض     .)13 %(  )جدول   39.6( الصادرات  هذه  من  املغرب  نسبة  وكانت  دوالر،  مليار   )2.956( وقيمتها 
النسبية للعائد على وحدة األمساك  املصدرة يف موريتانيا، والسعودية وسلطنة عمان حيث أنها 0.25، و0.56،  و 0.63 

على التوالي بينما ترتفع يف كٍل من تونس واملغرب واإلمارات لتصل إىل 2.1، و1.5،  و0.94 على التوالي. 

جدول  )13 (: مساهمة الدول العربية يف كمية وقيمة  صادرات  األمساك العربية يف 2013م

الدولة
املساهمة يف كمية الصادرات 

)%(
املساهمة يف قيمة الصادرات  

)%(
القيمة  النسبية 
للوحدة املصدرة

39.5659.861.5املغرب

15.479.800.63سلطنة عمان

3.587.672.1تونس

14.3311.200.78اليمن

17.484.400.25موريتانيا

3.291.850.56السعودية

2.051.920.94اإلمارات

2.011.470.73البحرين
                   املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33(، 2013م. 

يتضح من بيانات جدول  )14( أن صادرات الدول العربية من األغنام واملاعز احلية واللحوم احلمراء قد زادت يف 2013م 
مقارنة مبتوسط الفرتة )2002-2011م(، بينما تراجعت الصادرات من األبقاراحلية. وبصفة عامة  تعترب الصادرات العربية 
%( من إمجالي أعداد الثروة احليوانية ، وقد  من األبقار واألغنام واملاعز احلية متواضعة ،إذ ال تزيد نسبتها على )1.94 
يرجع ذلك لضعف النظم التسويقية  يف الدول  ذات الثروة احليوانية املقدرة،  واالرتفاع غري املربر لألسعار، ومشاكل 
اللحوم احلمراء، فالكميات املصدرة منها هي أيضًا  العربية من  الوضع  بالنسبة للصادرات  صحة احليوان. ال خيتلف 
اللحوم واخنفاض  الالزمة  لتجهيز  التسهيالت  ، و يعود ذلك إىل ضعف  ، إذ مل تزد على)219.13( ألف طن  متواضعة 

مستوى اجلودة و االشرتاطات الصحية. 
2011م( بنحو )17.1(   - أما اللحوم البيضاء فقد زادت الكميات املصدرة يف عام 2013م مقارنة مبتوسط الفرتة )2002 
%( مقارنة مبتوسط   7.4( 2013م  بنحو    ارتفاعًا يف عام  األلبان ومنتجاتها  الصادرات من  ألف طن. وشهدت كمية  

2011م( .  - الفرتة )2002 

جدول )14 (: كميات وقيم الصادرات العربية من املنتجات احليوانية والسمكية

)القيمة: مليون دوالر(   

الوحدةاجملموعة السلعية
2013م2012ممتوسط الفرتة 2002 - 2011م

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

153.7833.7128.0435.31129.633.6ألف رأسأبقار حية

5335.53463.25790.38724.856503.4788.2ألف رأسأغنام  وماعز

46.5102.2173.41306.31219.13397.20ألف طنحلوم محراء

55.897.070.26160.9172.89173.37ألف طنحلوم بيضاء

41.6100.884.91205.8699.62228.80ألف طنبيض املائدة

2289.1851.62959.431481.693177.141699.68ألف طناأللبان ومنتجاتها
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33(،عام  2013م. 
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الغذائية: الواردات  2  تطور   -  3
تتصدر جمموعة احلبوب قيمة الواردات  العربية من السلع الغذائية  بنسبة )32.5 %(، وتأتي قيمة سلعة القمح والدقيق  

%(  من إمجالي الواردات الغذائية )جدول 15(.  على رأس هذه اجملموعة إذا تشكل )15.6 

جدول  )15(:  تطور  كميات وقيم الواردات العربية من السلع  ا لغذائية   ا لنباتية

اجملموعة السلعية

 متوسط الفرتة
2013م2012م2002-2011 م

الكمية
)ألف طن(

القيمة
)مليون دوالر(

الكمية
)ألف طن(

القيمة
)مليون دوالر(

الكمية
)ألف طن(

القيمة
)مليون دوالر(

27438.36728.338259.511824.840794.712517.6القمح والدقيق

13365.82715.216216.75167.416554.75749.5الذرة الشامية

3710.82346.14951.24176.15071.64268.3األرز

8715.31706.811851.13529.911985.43565.7الشعري

727.0198.8710.8256.7388.5157.1الذرة الرفيعة

55419.920994.872700.525249.375421.526144.3جمموعة احلبوب

699.6341.1842.7502.1840.2496.6البطاطس

1162.6688.61371.21160.01245.61098.8البقوليات

2456.51060.83862.62083.83912.62101.8اخلضر

3527.71914.15516.33870.55639.53852.3الفاكهة

8046.13098.89707.15814.610498.75859.9السكر )اخلام(

4053.53642.44292.35241.44393.25641.2الزيوت النباتية

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33( ، 2013م. 
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استوردت الدول العربية يف عام 2013م حنو )596.2( ألف رأس  من األبقار احلية، و )12( مليون رأس من األغنام واملاعز، 

 ، األمساك  من  طن  ألف   )950.2( و  بيضة،  مليار   )3.5( وحوالي  والبيضاء،  احلمراء  اللحوم  من  طن  مليون   )3.4( وحنو 

باإلضافة إىل  حنو )11.6( مليون طن من األلبان ومنتجاتها )جدول 16(. ويبلغ إمجالي قيمة هذه الواردات حنو )18.4( 

%( ، وواردات  %(،  وواردات اللحوم احلمراء بنحو  )24.1  مليار دوالر  ساهمت فيها واردات األلبان ومنتجاتها  بنحو  )33.3 

 ،)%  6.5( بنحو  احلية  واملاعز  االغنام  وواردات   ،  )%  11.3( بنحو   االمساك  وواردات   ،)%  19.5( بنحو   الدواجن   حلوم 

 .)% وواردات األبقار احلية  بنحو  )3.8 

جدول  )16 (: كميات وقيم الواردات العربية من املنتجات احليوانية والسمكية

                                                                                                                                                                                            )القيمة: مليون دوالر(

اجملموعة 
السلعية

الوحدة

 متوسط الفرتة
2013م2012م2002 - 2011 م

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

653.1393.0564.7673.3596.2702.6ألف رأسأبقار حية

12280.8974.414041.61236.612036.71205.4ألف رأسأغنام  وماعز

804.91958.21293.14318.41392.54445.3ألف طنحلوم محراء

1170.01762.61995.23754.52065.803588.43ألف طنحلوم دواجن

623.3999.8918.12024.1950.22093.8ألف طناألمساك

92.9158.2163.8259.6192.3268.2ألف طنبيض املائدة

11631.24197.111785.35703.411649.06143.9ألف طناأللبان ومنتجاتها

 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33( ، 2013م. 
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املنظمة العربية للتنمية الزراعية  أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي 2013

الفرد من الغذاء يف الوطن العربي : - االستهالك ومتوسط نصيب   4

العوامل املؤثرة يف استهالك الغذاء :  1  -  4

1 أسعار السلع الغذائية :  -  1  -  4

الحتياجاتها  تلبية  سعيها  يف  متفاوتة  وبدرجات  العربي  الوطن  حدود  خارج  من  الغذاء  العربية  الدول  كافة  تستورد 
االستهالكية من السلع الغذائية املختلفة وخباصة احلبوب والزيوت والسكر واملنتجات احليوانية، ولذلك فإن أسعار 
ملواطنيها  السلع  هذه  إتاحة  الدول  إمكانية  على  مباشرًا  تأثري  تؤثر  العاملي  املستوى  على  وتقلباتها  الغذائية  السلع 

وكذلك قدرة مواطنيها احلصول عليها بالكمية واجلودة املطلوبتني.  

اخنفضت أسعار معظم السلع الغذائية وبدرجات متفاوتة يف عام 2013م  باملقارنة بعام 2012م باستثناء فول الصويا، 
 )% و)25.47   )%  4.25( بني  ترتواح  بنســــــب  ارتفعت  اليت  الدواجــن  وحلـــوم  والتمور،  والسكر،  الزيتون،  وزيت 

)جدول 17(. 

جدول )17( متوسط السعر العاملي لبعض السلع الغذائية  )دوالر أمريكي/طن (

السلع الغذائية
 متوسط الفرتة

2011م  -  2002 
2013م2012م

معدل التغري بني 
2012 و2013م  

)%(

)1.47(223.42327.15322.4القمح اخلشن األمريكي

)6.49(191.02294.4276.47القمح الطري األمريكي

)10.91(153.35270.42243.81الذرة الشامية

)10.84(236.72590.39532.67أرز بانكوك

)10.17(157.19269.46244.59الذرة الرفيعة

400.67508.5537.5825.47*فول الصويا

)57.84(452.5121741377الفول السوداني

)33.00(454.0823581773زيت الفول السوداني

4020.882916372421.70زيت الزيتون

301.37484.65399.8324.63السكر اخلام

1092.961460.9481527.6894.37التمور

)2.37(130.86187.9425183.5892حلوم األبقار

1392.391928.172013.754.25حلوم الدواجن
*متوسط الفرتة2009 -2011

 املصدر: نقطة التجارة السودانية  2014م، وموقع  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة على الشبكة  الدولية.

2 مستويات دخول األفراد:  -  1  -  4
ترواح  متوسط  نصيب الفرد من الناتج اإلمجالي احمللي يف الدول العربية  يف عام 2012م بني  831 دوالر و 93825 دوالر، 
ويتجاوز هذا املتوسط 20 ألف دوالر يف ست دول عربية بينما يكون أقل من 10 آالف دوالر يف بقية الدول )جدول 18(. 
ويتفاوت متوسط دخل الفرد بني الدول العربية مما يؤثر من قدرة أفرادها يف احلصول على الغذاء بالكمية والنوعية 
املناسبتني يف الدول ذات متوسط الدخل األدنى بينما يكون هناك ميول هلدر الغذاء وانتشار امناط غذائية قد تكون 

غري مرغوبة صحيًا يف الدول ذات متوسط الدخل األعلى  مما يؤثر على حجم الفجوة الغذائية العربية.
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جدول )18( متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي )دوالر(

2012م2011م2010مالدولة
727739080593825قطر

400915139756374الكويت

340493905841692اإلمارات

193272411625136السعودية

209842313323570سلطنة عمان

205462246723040البحرين

855291489705لبنان

461360196625العراق

435052725348اجلزائر

437146664909األردن

323839944044تونس

280429733256مصر

282330442902املغرب

142215381580السودان

101711541106موريتانيا

795872831جزر القمر
                                                                                        املصدر: بيانات البنك الدولي،موقع البنك على الشبكة الدولية .

3 الرقم القياسي لسعر الغذاء:  -  1  -  4

اخنفضت أسعار جمموعة احلبوب والسكر والزيوت النباتية  يف عام 2013م  على مستوى العامل بينما ارتفعت أسعار 
اللحوم وكذلك األلبان اليت شهدت ارتفاعا كبريًا.  ويتضح من )اجلدول 19( بأن السلعتني اللتني ارتفع سعرهما يف 
2013م، ميكن للوطن العربي أن يزيد إنتاجهما مبعدالت ملحوظة  حبيث تقل معه اآلثار السالبة الرتفاع أسعارهما 
عامليًا وخباصة إنهما من سلع الغذاء الرئيسية. وهذا األمر حيتاج وضع خطط لالستثمار املستدام واآلمن يف الدول ذات 
الوطنية  حدودها  داخل  املالية  املوارد  ذات  الدول  يف  واأللبان  اللحوم  إنتاج  مشروعات  وزيادة  املقدرة  احليوانية  الثروة 

وخارجها. 
جدول )19(:  األسعار العاملية لسلع سلة الغذاء الرئيسية )دوالر/طن(

التغري بني عامني2013م2012مالسلعة
)%(

)7.53(350.36323.99احلبوب

)17.5(484.65399.83السكر

)6.85(1989.131852.89الزيوت  النباتية

1058.011098.673.84اللحوم

3357.924744.9241.3األلبان

املصدر: نقطة التجارة السودانية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

توضح  بيانات جدول )20(  بأن الرقم القياسي لسعر الغذاء  يف الدول العربية بلغ يف2013م حنو )192.4( مقارنة بنحو 
)1.170( يف 2012م،  وأما على املستوى العاملي فقد ارتفع إىل )232.3(  بعد أن كان   )216.3( يف 2012م. وقد شهد هذا 

الرقم  ارتفاعًا  يف كل الدول العربية ولكنه كان ملحوظًا  وكبريًا جدًا يف مصر، والسودان.
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جدول )20(: الرقم القياسي لسعر الغذاء  سنة األساس )2002 - 2004م(

2013م2012م2011مالدولة
143.4150.0155.6األردن

135.5136.0136.5البحرين
-126.5136.1تونس

166.5188.0193.6اجلزائر
-153.0131.0السعودية

169.6230.0314.0السودان
-138.4147.4العراق

161.4164.9168.3سلطنة عمان
177.7187.6185.0الكويت
148.1151.3152.9فلسطني

125.2126.5136.9قطر
132.4138.0142.0لبنان** 

260.2284.1319.4مصر
223.9233.5243.8موريتانيا

133.8147.5161.3اليمن
159.7170.1192.4*متوسط الدول العربية

203.7216.3232.3العامل
 * املتوسط للدول العربية  املذكورة يف اجلدول أعاله.

 ** سنة األساس 2007
 )FAO( منظمة األغذية والزراعة ،)املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية )االستمارات القطرية  

املتاح لالستهالك من الغذاء :   2  -  4
 بلغ  إمجالي املتاح  لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية يف عام 2013م  على مستوى الوطن العربي حنو )308.9( 
مليون طن، بزيادة قدرها )12.7( مليون طن عن عام 2012م. مشلت الزيادة يف اإلتاحة كافة السلع الغذائية الرئيسية 

وتراجع املتاح لالستهالك يف البقوليات فقط )جدول 21( .

جدول )21( املتاح لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي  )ألف طن(

متوسط الفرتة  السلعة
2011م  - 2013م2012م2002 

معدل التغري بني 
2012 و2013م    

)%(
51702.463754.067648.06.11القمح والدقيق

20786.525087.025254.00.66الذرة الشامية
9267.110997.011224.02.06األرز

14406.118746.019844.05.86الشعري
9717496951122.9حبوب أخرى

10416.814244.015203.06.73البطاطس
)4.18(2368.22522.82417.4البقوليات

47469.452684.055144.04.67اخلضر
29658.534006.035372.04.02الفاكهة

8967.510583.011875.012.21السكر)املكرر(
4921.25830.16167.55.79الزيوت والشحوم

5175.46020.26156.82.27حلوم احلمراء
4082.25630.36023.66.99حلوم دواجن

3604.04251.94321.11.63األمساك
1494.61882.92000.76.26البيض

33686.634973.035119.00.42األلبان ومنتجاتها
257723.5296181.2308882.14.29إمجالي املتاح لالستهالك

 * الرقم بني األقواس تشري إىل اخنفاض يف القيم
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية اجمللد )33( 2013م.
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%( يف عام 2013م مقارنة  بعام  زاد نصيب الفرد العربي من إمجالي املتاح لالستهالك من السلع الغذائية  بنحو )3.8 
2012م، ومشلت  الزيادة معظم السلع بنسب متفاوتة كان أقلها يف  األمساك )جدول 22(. ويالحظ بأن هناك اجتاهًا 
لرتاجع نصيب الفرد العربي من األلبان ومنتجاتها منذ عام 2002م ، وهذا أمر جيب متابعته بعناية توطئة لوضع احللول 

اليت من شأنها وقف هذا الرتاجع. 

جدول )22(  :  متوسط نصيب الفرد  من املتاح لالستهالك من السلع الغذائية يف الوطن العربي
)كيلوغرام/سنة(          

السلعة
متوسط الفرتة 

2013م2012م2002-2011م
معدل التغري بني 

2013 و2012م
)%(

5.0 181.0 171.9 156.5 القمح والدقيق

)0.2(67.6 67.7 62.9 الذرة الشامية

1.1 30.0 29.7 28.0 األرز

6.1 49.3 46.3 43.6 الشعري

5.5 40.7 38.5 31.5 البطاطس

)5.2(6.5 6.8 7.2 البقوليات

2.3 147.5 144.1 143.6 اخلضر

9.9 94.6 85.3 89.8 الفاكهة

9.8 31.8 28.6 27.1 السكر )املكرر(

5.0 14.9 14.2 14.9 الزيوت والشحوم

1.3 16.5 16.3 15.7 حلوم احلمراء

5.7 16.1 15.2 12.4 حلوم بيضاء

0.7 11.6 11.5 10.9 األمساك

5.0 5.4 5.1 4.5 البيض

)0.6(93.9 94.5 101.9 األلبان ومنتجاتها
   املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية اجمللد )33( 2013م.

 4 - 3 معدالت استهالك الفرد من السعرات احلرارية والربوتني والدهون :

يبلغ متوسط نصيب الفرد يف الوطن  العربي من السعرات احلرارية والربوتني والدهون حوالي)2894.5 ( كيلو كالوري، 
و )83( جرام بروتني، و )72.7( جرام  من الدهون )جدول 23(.



املنظمة العربية للتنمية الزراعية  أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي 2013

جدول )23(: نصيب الفرد من السعرات احلرارية والربوتني والدهون يف الوطن العربي 

كيلوكالوريالدولة
بروتني

جرام /يوم
دهون

جرام /يوم

30658475األردن

334110789اإلمارات

332110587البحرين

34179985تونس

32708473اجلزائر

21887960جيبوتي

31957988السعودية

20787562السودان

30378486سوريا

15685618الصومال

21756536العراق

32416083عمان

23926241فلسطني

31609085قطر

32399089الكويت

312188113لبنان

33938790ليبيا

31268268مصر

32448874املغرب

29469280موريتانيا

22688645اليمن

2894.583.072.7املتوسط
  املصدر: منظمة االغذية والزراعة باالمم املتحدة، موقع املنظمة علي الشبكة الدولية.
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املنظمة العربية للتنمية الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية  أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي 2013

- تطور أوضاع الفجوة ومعدالت االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية يف الوطن العربي:  5

التغذية: 1  أوضاع  نقص   -  5

ويف الوقت الذي تعترب فيه درجات مؤشر اجلوع العاملي منخفضة يف معظم  الدول العربية، إال أنها ترتفع يف بعض الدول. 
ويتكون  مؤشر اجلوع  العاملي )GHI( من ست درجات، ُتَعرف مبستوى اجلوع، وتتدرج من منخفض )4.9 أو أقل(،إىل  
متوسط )5-9.9(، وإىل خطري )10 -19.9(، ثم إىل مقلق )20 -29.9( ومقلق للغاية )30 أو أكثر(.  وقد مت حتديد درجات 

هذا  املؤشر باستخدام ثالثة معايري، هي نقص التغذية، معدل وفيات األطفال، وبيانات نقص الوزن لدى األطفال.

سجل مؤشر اجلوع يف عام  2013م ، وفقًا لبيانات املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية على صعيد الوطن العربي 
)جدول 24( املستوى اخلطري يف جزر القمر  )33.6( والسودان )27.0(، واليمن )26.5( واملستوى املقلق يف كٍل من جيبوتي 

)19.5(، وموريتانيا )13.2(.  

جدول )24(: مؤشر اجلوع يف بعض الدول العربية

2013م 1990م الدولة

33.6 24.0 جزر القمر

26.5 29.8 اليمن

19.5 33.5 جيبوتي

27.0 31.1 السودان

13.2 22.7 موريتانيا

- - الصومال

<5 12.4 الكويت

<5 7.0 مصر

<5 7.7 سوريا

<5 7.8 املغرب

<5 7.0 اجلزائر

<5 6.5 السعودية

<5 5.1 األردن

- - البحرين

<5 <5 تونس

- - العراق

- - سلطنة عمان

- - قطر

<5 <5 لبنان

<5 <5 ليبيا
املصدر :  املعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، مؤشر اجلوع العاملي 2013م.

وعلى صعيد أقاليم العامل املختلفة، سجل مؤشر اجلوع يف عام  2013م )جدول 25( معداًل قدره )20.7( يف جنوب آسيا، 
و)19.2( يف إفريقياجنوب الصحراء، و)7.6( يف شرق وجنوب شرق آسيا، وبلغ هذا املؤشر يف الشرق األدنى ومشال إفريقيا 
حنو )5.8(. أما يف أمريكا الالتينية والكارييب فبلغ املؤشر حنو  )4.8(، بينما قل كثريًا يف أوروبا الشرقية ودول 

الكومنولث )2.7(، وبلغ على املستوى العاملي  حنو)13.8(.
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جدول )25(: مؤشر اجلوع يف أقاليم العامل املختلفة  )1990 - 2013م(.

2013م 1990م اإلقليم
20.7 31.5 جنوب آسيا
19.2 25.0 إفريقيا جنوب الصحراء
7.6 15.9 شرق وجنوب شرق آسيا
5.8 8.1 الشرق األدني ومشال إفريقيا
4.8 9.5 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
2.7 5.3 أوروبا الشرقية ودول الكومنولث املستقلة
13.8 20.8 العامل

         املصدر :  املعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، مؤشر اجلوع العاملي 2013م. 

الغذائية: 2  الفجوة   -  5
زادت قيمة التجارة الزراعية العربية البينية  يف عام  2013م  بنحو  )10.8( مليار دوالر عن عام 2011م،  وبنحو  )5.08(  
%(. وتساهم األلبان ومنتجاتها,  مليار دوالر  عن عام  2012م )جدول 26(  وهي زيادة كبرية تقدر نسبتها بنحو )24 
 ،)% و)16.1   ،)%  33.7( بنسبة  البينية  الزراعــية  للصادرات  اإلمجالية  القيمة  يف  واألمساك  والفاكهة،   , واخلضر 

%( على التوالي. %(، و)13.1  و)15.0 

جدول )26(:قيمة الواردات والصادرات والتجارة البينية الزراعية للدول العربية )مليون  دوالر(

2013م 2012م 2011م

التجارة الدولة
البينية 
الزراعية

الصادرات 
البينية

الواردات 
البينية

التجارة 
البينية 
الزراعية

الصادرات 
البينية

الواردات 
البينية

التجارة 
البينية 
الزراعية

الصادرات 
البينية

الواردات 
البينية

1938.4 1339.0 599.4 1693.4 1072.8 620.6 2030.8 1040.0 990.8 األردن

1801.0 834.0 967.0 1801.0 834.0 967.0 1801.0 834.0 967.0 اإلمارات

221.2 37.7 183.4 221.2 37.7 183.4 221.2 37.7 183.4 البحرين

560.1 424.4 135.7 560.1 424.4 135.7 560.1 424.4 135.7 تونس

233.9 209.1 24.8 233.9 209.1 24.8 233.9 209.1 24.8 اجلزائر

6668.5 2944.1 3724.4 4305.0 1903.2 2401.8 1941.5 862.3 1079.2 السعودية

471.0 462.4 8.6 197.8 181.4 16.4 1219.6 1195.1 24.5 السودان

1979.7 1404.0 575.6 2050.3 1533.8 516.5 2050.3 1533.8 516.5 سوريا

1219.2 541.5 677.6 1285.2 590.8 694.4 1030.9 514.7 516.2 عمان

485.4 - 469.6 356.3 11.9 344.4 707.0 - 707.0 قطر

475.0 125.9 349.1 520.4 112.7 407.7 565.9 99.5 466.4 الكويت

5194.9 2410.5 2784.4 4028.1 1839.3 2188.8 508.2 128.9 379.3 لبنان

2746.7 2269.6 477.1 2796.8 2327.3 469.5 1530.2 1354.4 175.8 مصر

492.2 228.0 264.2 518.7 253.7 265.0 460.7 217.5 243.2 املغرب

408.6 107.7 300.9 575.8 152.7 423.0 521.2 136.7 384.5 اليمن

26222.4 13848.2 11494.1 21143.9 11484.8 9659.1 15382.4 8588.1 4153.9 اإلمجالي
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33(،2013م. 

تشري بيانات جدول )27 ( أن قيمة الفجوة الغذائية العربية  اجتهت حنو االستقرار بني عامي 2012 و2013م، فقد كانت 
قيمتها حنو )35.25( مليار دوالر  يف2011م، و مل تزد على )235.6 ( مليار دوالر يف عام 2012م، وبلغت حنو )35.63( 
مليار دوالر يف 2013م، ورمبا ُيعزى بصفة رئيسية للجهود املبذولة  بالدول العربية لتحسني وزيادة  إنتاج السلع الغذائية 
من خالل برامج ومشروعات ذات عالقة باألمن الغذائي واليت ميكن أن توضع يف إطار مكونات  الربنامج الطارئ لألمن 

الغذائي العربي
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    جدول )27(: قيمة العجز أو الفائض يف جمموعات السلع الغذائية يف الوطن العربي  )مليون دوالر(

اجملموعات السلعية

2013م2012م2011م

العجز
أو الفائض

)%(
قيمة العجز
أو الفائض

العجز
أو

الفائض

)%(
قيمة العجز
أو الفائض

العجز
أو الفائض

)%(
قيمة العجز
أو الفائض

18211.150.1819342.852.5219950.653.62جمموعة احلبوب:

8516.023.469203.724.999709.026.09القمح والدقيق

4188.211.544092.911.114534.312.19الذرة الشامية

3011.18.302938.37.982990.88.04األرز

2195.86.052778.77.542778.87.47الشعري

66.70.18180.50.49125.40.34البطاطس

848.62.34771.92.10717.71.93البقوليات

56.37)887.05(57.75)697.22(64.17)668.69(اخلضر

347.30.96363.60.99125.70.34الفاكهة

3799.510.473579.69.723342.78.98السكر )املكرر(

2936.48.092962.08.043254.28.75الزيوت النباتية

6385.017.596216.516.886121.616.45مجلة اللحوم

3311.79.133205.38.703222.38.66حلوم محراء

3073.38.473011.28.182899.37.79حلوم بيضاء

43.63)686.61(42.25)510.08(35.83)373.45(األمساك

44.30.1242.90.1231.30.08البيض

3653.610.073371.59.153537.69.51األلبان ومنتجاتها

36292.5100.036831.3100.037206.9100.00قيمة العجز

100.00)1573.66()1207.30(100.0)1042.15(قيمة الفائض

35250.335624.035633.3قيمة  الفجوة
  املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33(، 2013م. 

قيمة  %( من  بنحو )53.62  اليت تساهم وحدها  أهمها   جمموعة احلبوب  الغذائية يف سلع معينة  الفجوة    وترتكز  
الفجوة،   بينما تساهم اللحوم بنسبة )16.45 %(، واأللبان بنحو )9.51 %(، والسكر املكرر بنسبة )8.98%( والزيوت 

%(. وتساهم هذه  السلع مع جمموعة احلبوب جمتمعة  بنحو   )97.31%( من قيمة الفجوة. النباتية  بنسبة )8.75 

واألمناط  السكان  عدد  حبسب  العربية  الغذائية  الفجوة  قيمة   يف  مساهمتها  مقدار  يف  العربية  الدول  تتفاوت 
مصر  هي  عربية  دول  ست  تساهم   .)28 الزراعية)جدول  املوردية   واإلمكانات  الدخول  ومستويات   االستهالكية، 
%( من إمجالي  قيمة الفجوة الغذائية  والسعودية، واجلزائر، واإلمارات،  واملغرب، واليمن، بنسبة تقدر بنحو  )74.48 

العربية الكلية كمتوسط للفرتة )2011-2013م(.  
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جدول )28(: مساهمة الدول العربية يف قيمة الفجوة الغذائية )%(

الدولة
2011م

%
2012م

%
2013م

%

متوسط الفرتة
2013م  -  2011

مليون دوالر

نسبة املساهمة يف الفجوة
%

20.420.420.47248.020.4مصر
20.019.619.66994.219.7السعودية

12.912.812.84544.512.8اجلزائر
10.110.610.63706.910.4اإلمارات

5.56.96.92276.76.4املغرب
4.05.15.11672.44.7اليمن

4.24.24.21505.04.2العراق
4.14.04.01430.64.0ليبيا

2.82.82.8996.02.8سوريا
2.22.52.5866.12.4السودان

1.82.62.6815.22.3قطر
2.02.02.0698.22.0الكويت

3.00.90.9571.51.6لبنان
1.61.21.2459.51.3عمان
1.21.21.2437.31.2تونس

1.11.01.0371.41.1البحرين
0.70.60.6229.50.7الصومال

1.20.20.2194.80.6األردن
0.50.50.5176.00.5جيبوتي

0.50.40.4156.10.4فلسطني
0.40.40.4152.80.4موريتانيا

100.0100.0100.035502.5100.0اإلمجـــــــــــالي
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33(،2013م. 

الذاتي:  5 - 3 معدالت االكتفاء 
شهدت معدالت االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية تطورات متباينة خالل الفرتة )2011 -2013م(، فزادت  يف 
النباتية وبيض  للزيوت  بالنسبة  واستقرت  احلمراء  واللحوم  واحلبوب  والسكر  واألمساك  والفاكهة  اخلضر 
ثالث  إىل  الغذائية  السلع  تصنيف  ميكن    .)29 )جدول  الغذائية  السلع  لباقي  قلياًل  تراجعت  فيما  املائدة، 

جمموعات وفقًا ملعدالت االكتفاء الذاتي لكٍل منها خالل الفرتة 2011 -2013م:

والفاكهة،  واخلضر،واألمساك،  البطاطس،  يف  وتتمثل  مرتفعة:  ذاتي   اكتفاء  معدالت  ذات  جمموعات  أ- 
والبيض،  حيث تزيد  معدالت االكتفاء الذاتي عن  )%96.24( . 

ب- جمموعات ذات معدالت اكتفاء ذاتي متوسطة: وتشمل اللحوم احلمراء، واأللبان ومنتجاتها، وحلوم الدواجن، 
والبقوليات حيث ترتاوح معدالت االكتفاء الذاتي بني )%54.26( و)%81.09(. 

ج- جمموعات ذات معدالت اكتفاء ذاتي منخفضة: وتشمل احلبوب والزيوت النباتية والسكر، حيث تراوحت 
 . معدالت االكتفاء الذاتي منها بني  )30.82 %(  و )%43.76(  
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جدول )29(: معدالت االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية  يف الوطن العربي )%( 

متوسط الفرتة2013م2012م2011مالسلعة
2011 - 2013م

30.430.631.530.8السكر )املكرر(
39.334.439.137.6الزيوت النباتية

45.642.743.043.8جمموعة احلبوب
50.953.658.354.3البقوليات

66.565.866.966.4اللحوم البيضاء
73.874.875.974.8األلبان ومنتجاتها

80.981.480.981.1اللحوم احلمراء
97.595.895.496.2البيض

96.396.296.996.5الفاكهة
98.698.499.198.7األمساك

100.9100.1100.0100.3اخلضر
102.899.5100.1100.8البطاطس

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )33(،2013م. 

الثالث  العام   ( الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي  إطار  يف  العربية   الدول  إجنازات    -  6
للخطة التنفيذية اإلطارية(:  

قامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبتابعة تنفيذ مكونات الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي يف دول اإلطار 
اجلغرايف للربنامج، وميكن إجياز ما مت إجنازه تراكميًا على النحو التالي:  

أواًل:  مكون حتسني اإلنتاجية يف الزراعات القائمة:

بلغ عدد املشروعات املنفذة يف إطار هذا املكون منذ إطالق املرحلة األوىل من الربنامج )92( مشروعًا مت تنفيذها يف 
باإلضافة إىل  مليار دوالر.   )2.77  ( واليمن بقيمة  واملغرب  والعراق وسلطنة عمان، ومصر،  السودان،  األردن، وتونس، 
ألمهات  مشروعًا  و)41(  الدواجن،  حلوم  بإنتاج  خاصة  منها  مشروعًا   )395( السعودية،  يف  تنفيذها  مت  مشروعًا   )463(

الدجاج الالحم، و)27( مشروعًا إلنتاج األلبان. 

 ومت يف اجلزائر رصد مبلغ )28.75( مليون دوالر   لتعزيز خمتلف العمليات التنموية بالقطاع الزراعي يف خمتلف بلديات 
والية متنراست يف إطار برنامج الصندوق اخلاص بتنمية  مناطق اجلنوب باجلزائر.

الوحدة احليوانية، وإنتاج  إنتاجية  الرئيسية، وتطوير  الغذاء  إنتاجية حماصيل  غطت هذه املشروعات جماالت حتسني 
البذور احملسنة، وزيادة كفاءة استخدام املوارد الزراعية، وتطوير منتجات الصيد السمكي، والتصنيع الزراعي وإنتاج 

األلبان والدواجن، ومكافحة اآلفات لزيادة اإلنتاجية الزراعية.   

كما أنه يوجد )34( مشروعًا مطروحًا للتنفيذ يف األردن، وتونس، وسلطنة عمان، ومصر واليمن بتكلفة تقديرية 
تبلغ )189.9( مليون دوالر، باإلضافة إىل )106( مشروعًا يف جمال إنتاج حلوم الدواجن يف طريقها للتنفيذ يف اململكة 
العربية السعودية بتكلفة تقدر بنحو ) 594 ( مليون دوالر، وإىل جانب )25( مشروعًا يف جمال أمهات الدجاج الالحم 
بتكلفة تقديرية تبلغ ) 586.7 ( مليون دوالر، و)7( مشروعات إلنتاج التمور بتكلفة تقديرية تبلغ ) 8.3( مليون 

دوالر. 

32



أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي2013املنظمة العربية للتنمية الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية

ثانيا: مكون استثمار املزيد من املوارد األرضية باالستفادة من العوائد املائية لرتشيد استخدام مياه الري ومصادر 
املياه غري التقليدية:

األردن،  هي:  عربية  دول  عشر  يف  مشروعًا   )38( املكون  هذا  يف  تنفيذها  واجلاري  املنفذة  املشروعات  عدد  بلغ 
تونس،السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، مصر، املغرب، موريتانيا واليمن. وقد بلغت التكلفة الكلية لعدد 
)26(مشروعًا منها حنو )9.852( مليار دوالر أمريكي. اشتملت على مشاريع بناء وإنشاء سدود ومنشآت حلصاد مياه 
األمطار، وإدخال نظم ري حديثة بهدف ترشيد استخدام املياه،وتقليل الفواقد املائية، باإلضافة إىل مشاريع ملعاجلة مياه 

الصرف الصحي واستخدامها ألغراض الزراعة.  

ويف إطار برنامج الصندوق اخلاص بتنمية  بعض مناطق اجلنوب باجلزائر مت   حفر )990( مرت طولي من اآلبار  العميقة، 
ومد اآلبارالعميقة بالكهرباء،  وحفر حنو )40( كلم من قنوات الري، وتركيب )350( بيت بالستيكي، وإدخال نظام 
الري بالتنقيط يف مساحة )200( هكتار، وحفر حنو )100( حوض بطاقة )50( مرتًا مكعبًا، وجيري العمل على حفر 

حنو )7( آالف مرت طولي من اآلبار العميقة وتزويدها باملضخات والتيار الكهربائي.

وبلغ عدد املشروعات املقرتح تنفيذها يف إطار هذا املكون )15( مشروعًا يف مخس دول عربية هي: األردن، السودان، 
سلطنة عمان، مصر، واليمن. واشتملت املشروعات املقرتحة على مشروعات معاجلة املياه الرمادية/ ومشروعات نشر 
املتوقعة من  املياه الكلية  املياه والتحكم بالفيضانات. ويقدر حجم وفورات  الري احلديث وختزين  واستخدام تقنيات 
هذه املشروعات بنحو )107(مليون مرت مكعب سنويًا. وتقدر  املوازنة الكلية املقرتحة هلذه املشروعات حنو)4.293( 

مليار دوالر أمريكي. 

ثالثًا: مكون املشروعات االستثمارية املتكاملة واملرتبطة بأنشطة الربنامج:

العراق،  السودان،  اجلزائر،  تونس،  األردن،  هي  عربية   دول  ثـماني  يف  مشروعًا   )42( تنفيذ   مت  املكون  هذا  إطار  يف 
باإلضافة  منها،  )31( مشروعًا  لنحو  أمريكي  مليار دوالر   )3.1( بنحو   واليمن. بتكلفة تقدر  سلطنة عمان، مصر، 
إىل العديد من مشاريع دعم املخطط األخضر يف املغرب. غطت هذه املشروعات جماالت صوامع وخمازن الغالل، وتأهيل 

الطرق الزراعية، وإحداث شركات خدمات زراعية، ومشروعات إنتاج احملاصيل الغذائية. 

وتضمن هذا املكون حنو )29( مشروعًا معدًا للتنفيذ وحباجة إىل متويل يف )5( دول عربية هي: األردن، تونس، السودان، 
الزيتية  والبذور  احلبوب  مثل:  الرئيسية  الغذائية  السلع  حماصيل  إنتاج  مشروعات  على  اشتملت  وموريتانيا.  مصر، 
احلديثة،  الزراعة  تقنيات  ونشر  الزراعية،  وامليكنة  الزراعي،  والتسويق  والتصنيع  احليوانية،  واملنتجات  والسكر، 
واالستخدام اآلمن للمبيدات، ومصانع لألمسدة وبعض الشراكات الزراعية وذلك بتكلفة تقدر بنحو )29.95( مليار 

دوالر أمريكي.
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