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أ

التقـــــديمالتقـــــديم

إصدارات  سلسلة  من  والعشرين  الثامنة  اإلصدارة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  تصدر 
)تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي( لعام 2016م. يأتي ذلك تنفيذا لقرار اجمللس االقتصادي 
دورته  يف   )1992/9/17  -  14  1- ج   -  51 -1147د  )ق   رقم  العربية  الدول  جلامعة  واالجتماعي 
العادية )51( اليت عقدت يف تونس خالل الفرتة 14-1992/9/17م، والذي أحال اجمللس مبوجب 

أعمال فريق عمل األمن الغذائي للمنظمة.

وقد عملت املنظمة بالتعاون مع الدول العربية يف توفري بيانات ومعلومات التقرير، حيث متثلت 
مصادر إعداد التقرير يف قواعد بيانات املنظمة، واالستمارات القطرية اخلاصة بإعداد التقرير، 
يف  العربية  الدول  اجنازات  حول  العربي  الغذائي  لألمن  الطارئ  الربنامج  اتصال  ضباط  تقارير 

إطار الربنامج.

أشارت نتائج التقرير إىل العديد من التطورات اإلجيابية يف أوضاع األمن الغذائي العربي بني 
عامي 2015 و 2016م، حيث ازداد حجم اإلنتاج واملعروض من معظم السلع الغذائية الرئيسية، 
 )%  58.9( 2016 حنو  العربي يف عام  الوطن  الغذائي على مستوى  األمن  وبلغت قيمة مؤشر 
الغذائية  السلع  الفجوة من  العامل. كما تراجعت قيمة  %( على مستوى   57.3( مقارنة بنحو 

الرئيسية من حنو )33.5( مليار دوالر إىل حنو )32.8( مليار دوالر. 

القرار واملسئولني واملختصني  وتود املنظمة وهي تضع هذه اإلصدارة يف متناول أيدي متخذي 
ألصحاب  والتقدير  بالشكر  تتقدم  أن  العربي،  الغذائي  األمن  بأوضاع  واملهتمني  والباحثني 
املعالي وزراء الزراعة العرب أعضاء اجلمعية العامة للمنظمة، ووزراء املال واالقتصاد والتجارة 
العرب أعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي على دعمهم لربامج وأنشطة املنظمة، والشكر 
التقرير،  إعداد  بيانات  توفري  يف  ساعدوا  الذين  العربية  الدول  يف  واملختصني  للخرباء  موصول 

واىل كافة العاملني يف املنظمة ممن أسهموا يف إعداد هذا التقرير..

واهلل ولي التوفيق ،،،

                                                                                          الربوفيسور/ إبراهيم آدم أمحد الدخريي
                                                                                                      املدير العام
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1 - المقدمــة:
التطورات يف أوضاع األمن الغذائي  الزراعية اهتمامًا خاصًا مبتابعة ورصد  تولي املنظمة العربية للتنمية 
وحتليلها  الغذائي   األمن  مؤشرات  خمتلف  على  الوقوف  من  لتمكينها  والعربي  القطري  املستويني  على 
بشكل مقارن مع نظرياتها على املستوى العاملي. وتقوم بإصدار هذا التقرير سنويًا تنفيذًا لقرارات  أجهزتها 
وخمططي  وواضعي  القرار  ومتخذي  واملالية،  واالقتصاد  الزراعة  وزراء  املعالي  أصحاب  الطالع  التشريعية 
الزراعة  وقطاع  العربية على ما يطرأ على قطاع  الدول  الزراعية واملهتمني يف  التنمية  السياسات وبرامج 

الثروة السمكية من تطورات، وعلى العوامل املؤثرة على أدائهما. 

العوامل  اليت توثر على  العربي  وهي  الوطن  الغذائي يف  املرتبطة  بتحقيق األمن  العوامل  التقرير   يتناول 
التقرير  إمداداته، وإمكانية االستفادة منه.  ويقدم   الغذاء، وإمكانية احلصول عليه، واستقرار  إتاحة 
استعراضًا ألوضاع األمن الغذائي العربي خالل الفرتة 2010– 2016م ، شاملة تطورات إنتاج السلع الغذائية 
الرئيسية وجتارتها اخلارجية وموازينها، وسالمة الغذاء ومؤشرات نقص التغذية، والفاقد يف سلسة إمدادها 

وهدر السلع الغذائية ، ومعدالت االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية.  

2 - المؤشرات الموردية:
الرصيد  الغذائي  على  الزراعي، ومدى ما حتققه يف جمال أمنها  الدول وإمكاناتها لإلنتاج  تعتمد قدرات 
الذي متلكه من املوارد الزراعية األساسية، وأيضًا على معدل ما تبلغه من مستويات الكفاءة يف استغالل 
وتوزيع تلك املوارد بني أوجه استخداماتها البديلة، والتوليف األمثل فيما بينها. وبصفة عامة تزخر املنطقة 
اإلنتاج وحتقيق مستويات  زيادة  تتيح هلا إمكانية  اليت  الطبيعية  الزراعية  املوارد  من  وافر  بقدر  العربية 
أفضل من األمن الغذائي إذا ما أحسن استخدام  تلك املوارد، وتوفر مناخ االستثمار الزراعي املالئم مبا يف ذلك 

اآللية املناسبة لتوفري التمويل الالزم  للتنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي. 

املوارد األرضية:  1  -  2
تشتمل الرقعة األرضية الزراعية العربية على مساحات للزراعات املستدمية وأخرى للمساحات املومسية، 
باإلضافة إىل بعض املساحات املرتوكة. وتنقسم املساحات  املستدمية  واملومسية إىل  أراٍض مروية وأخرى 
2016م حبوالي )14.24( مليون هكتار  متثل  ما  مطرية . وتقدر املساحات املروية يف الدول العربية عام 
 - هكتار  مليون   )71.0( بنحو  واملقدرة  العربي  الوطن  يف  املزروعة  املساحات  من إمجالي   )20.1%( نسبته 
متضمنًة  األراضي املرتوكة - ،كما تشكل  حنو  )%5.3( من إمجالي املساحة اجلغرافية للوطن العربي. 
بينما بلغت مساحة األراضي الزراعية املطرية )البعلية( يف عام 2016م حنو  )40.1( مليون هكتار متثل 

حنو  )%56.5( من إمجالي املساحة املزروعة يف الوطن العربي،  جدول )1(.   

 وتتباين  نسب الزراعة املروية بني الدول العربية من دول  تعتمد كليًا على الزراعة املروية  كما هو احلال 
 )%  94.1( بني  فيها  املروية  الزراعة  نســـب  ترتاوح   أخرى   دول  إىل  اخلليجـــي،  التعاون  جملس  دول  يف  
و)10.0 %(. وتقع ضمن هذه الفئة معظم الدول العربية األخرى، بينما تنخفض  هذه النسب يف كٍل من 

ليبيا، السودان، وموريتانيا عن )10.0 %(.

جدول )1(: استخدامات األراضي الزراعية يف الوطن العربي
                                                                                                                                                                                                          )مليون هكتار( 

السنوات
املساحة 

اجلغرافية
املساحة مساحة احملاصيل املومسيةمساحة احملاصيل املستدمية

املرتوكة
مساحة 
الغابات

مساحة 
املراعي املرويةاملطريةاملرويةاملطرية

20141343.955.743.7833.5910.1516.6652.36397.06م
20151343.955.793.8033.3910.2316.9252.36397.05م
20161343.955.803.8634.2810.5616.4852.32397.06م
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على الرغم من كرب مساحة املراعي والغابات يف الوطن العربي واليت تبلغ يف جمملها حنو  )449.38( مليون 
%( من املساحة اجلغرافية للوطن العربي، فإنها  تعاني من العديد من املعوقات  هكتار، متثل حوالي  )37.2 
أراٍض  إىل  الغابات  أراضي  بعض  وحتويل  املائية،  املوارد  ونقص   ، واحلرائق  اجلائر،  الرعي  أهمها  من  واليت 

زراعية. 

املائية: املوارد    2  -  2
تتصف املوارد املائية يف املنطقة العربية بالندرة سواء بصورة مطلقة من حيث تدني متوسط نصيب الفرد 
أو نصيب وحدة املساحة من املياه، أو بصورة نسبية مقارنة مبناطق العامل األخرى. وتتفاقم هذه الندرة على 
كافة املستويات مبرور الزمن.  ففي حني تعادل مساحة الوطن العربي )10.8%( من مساحة اليابسة ،فإنه 
حيتوي على )0.7%( فقط من إمجالي املياه السطحية اجلارية يف العامل ،ويتلقى )2.1%( فقط من إمجالي 
أمطار اليابسة  .ويرتتب على ذلك أن متوسط نصيب اهلكتار الواحد من املياه السطحية اجلارية يف الوطن 
العربي مقارناً بنظرائه على املستوى العاملي يبلغ  )1 :15( ومن حيث متوسط اهلطول املطري السنوي تبلغ 
هذه النسبة )5 :1(   يضاف إىل ذلك ،أن شطرا ً كبرياً من املوارد املائية املتاحة يتعرض إما للفقد أو لتدهور 
النوعية ألسباب عديدة .وبصفة عامة  فإن العرض احلالي للموارد املائية يتسم بالثبات النسيب، حيث  تقدر 
املوارد املتاحة يف الوطن العربي من مجيع املصادر بنحو )257.5( مليار مرت مكعب يف السنة. يتم استخدام 
حوالي )160( مليار مرت مكعب منها جلميع األغراض  متثل حنو )62.1 %( من إمجالي املتاح، حيث يستغل 

%( منها يف الزراعة واملتبقي يف الصناعة واالستعماالت املنزلية.  حوالي )90 

هناك مخسة مصادر للمياه يف الوطن العربي، ثالثة منها تقليدية  وهي:  األمطار، واملياه السطحية، واملياه 
اجلوفية.  واثنان غري تقليديني هما: مياه التحلية، ومياه التنقية )إعادة االستخدام(. وباستثناء األمطار، 
مليار مرت مكعب تشمل موارد تقليدية    )257.5( يبلغ إمجالي املوارد املائية العربية يف الوضع الراهن 
قدرها )245.6( مليار مرت مكعب بنسبة  )95.4%(، وموارد غري تقليدية قدرها  ) 11.9( مليار مرت مكعب، 

تعادل )4.6 %( من إمجالي املوارد املائية، شكل )1( 

وتشكل املوارد املائية السطحية الشطر األكرب من إمجالي املوارد املائية التقليدية، إذ تقدر بنحو)209.2(   
أما بالنسبة للموارد   .)% من اإلمجالي، ومتثل املياه اجلوفية )14.1   )% مليار مرت مكعب متثل )81.2 
%( على الرتتيب  %( و)0.9  غري التقليدية فتمثل كاًل من موارد إعادة االستخدام وموارد التحلية )0.38 
من إمجالي املوارد املائية يف الوطن العربي.  وعلى املستوى اإلقليمي، يستحوذ اإلقليم األوسط على حنو 
%( من إمجالي املوارد املائية، بينما يستحوذ إقليم املشرق، وإقليم املغرب العربي، وإقليم شبه اجلزيرة   40(

%(  على الرتتيب من إمجالي املوارد املائية العربية. %( و )6  %( و )23  العربية على حنو )31 

شكل )1(:  املوارد املائية يف الوطن العربي  )مليون مرت مكعب(
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يوجد تباين واضح يف توزيع املوارد املائية املتاحة بني األقطار العربية،  فبينما تشكل املوارد املائية السطحية 
اجلزء األكرب من املوارد املائيـة بالنسبة لكل من أقاليم املشرق العربي واألوسط واملغرب العربي، فإنها ال 
تشكل نفس الدرجة من األهمية بالنسبة إلقليم شبه اجلزيرة العربية الذي يعتمد بشكل رئيسي على 
%( من مجلة املوارد املائية  املوارد املائية اجلوفية إىل جانب التحلية، إذ يستحوذ هذا اإلقليم على حنو )82.7 

الناجتة عن التحلية يف الوطن العربي.

يقل متوسط نصيب الفرد من املوارد املائية على مستوى الوطن العربي عن خط الفقر املائي احملدد عامليًا بنحو 
)1000( مرٍت مكعٍب سنويًا، ومع ذلك فإنه يزيد عليه يف عدٍد قليٍل من الدول العربية  وهي:  سوريا والعراق 
ولبنان والصومال واملغرب وموريتانيا ويقل عن )500( مرٍت مكعٍب يف دول كاألردن وفلسطني وجيبوتي 
مرٍت مكعٍب يف  بني )1000-500(  عمان، ويرتاوح  ودول شبه اجلزيرة العربية باستثناء سلطنة  وتونس 

بقية الدول العربية.

ومن  املتوقع أن يؤدي النمو السكاني املتوقع إىل زيادة الضغط على املوارد املائية، مع اخنفاض متوسط 
نصيب الفرد منها يف املنطقة إىل حنو  )500( مرت مكعب  يف عام 2030 شكل )2 (.

   
 شكل  )2(: متوسط نصيب الفرد من املوارد املائية يف الوطن العربي خالل الفرتة)1995 - 2035( 

يستخدم اجلزء األكرب من  املياه  يف البلدان العربية للري يف الزراعة وبكفاءة  تعترب متدنية بصفة عامة 
نظرًا الرتفاع نسبة الفاقد يف مياه الري . وترتاوح نسبة سحب املياه العذبة للزراعة من املوارد املائية املتجددة 
  )% يف سبع دول عربية )الكويت، و اإلمارات، والسعودية، وليبيا، وقطر، والبحرين، واليمن(  بني )2075 
يف  الكويت  و  )169 %( يف اليمن.  وترتاوح  النسبة يف تسع  دول ) األردن،  مصر،  سلطنة عمان،  سوريا،  
%(  يف املغرب.   وترتاوح  نسبة   %( يف األردن  و )43  العراق،  تونس،  فلسطني،  اجلزائر،  واملغرب(  بني  )99 
السحب السنوي يف السودان والصومال ولبنان وموريتانيا بني )35 %( و )12 %(، شكل )3(.  ووفقًا ملنظمة 
%(  من  األغذية والزراعة لألمم املتحدة، فإن البلدان  تكون يف حالة حرجة إذا استخدمت أكثر من  )40 

مواردها املائية املتجددة للزراعة.
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شكل )3(: نسبة السحب السنوي من املوارد املائية يف الدول العربية

 2 - 3 املوارد البشرية:

التنمية  غاية  الوقت  ذات  يف  وهي  التنمية،  عملية  يف  والفاعل  احلاكم  العنصر  البشرية  املوارد  تعترب 
وهدفها النهائي. ومن ثم، فإن أهمية املوارد البشرية ال تتمثل  يف كمها العددي، وإمنا تتجاوزه إىل أبعاد 
خمتلفة تتمثل يف خصائصها ومساتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومدى استقرارها وقدرتها على 

اإلنتاج. 

تقدر أعداد سكان الوطن العربي عام 2016م  حبوالي )412( مليون نسمة منهم حوالي  )169.86(  مليون 
%( من إمجالي السكان. وتعترب معدالت منو السكان  نسمة سكان ريفيون يشكلون حنو )41.23 
املعدل  إذ يقدر  التنموية،  تواجه اجلهود  اليت  التحديات  إحدى  العربي مرتفعة نسبيًا وتشكل  الوطن  يف 
السنوي لنمو السكان يف الوطن العربي خالل الفرتة )2001 -2016م(   بنحو )2.2 %(،  مقارنة بنحو  )1.25( 
على مستوى العامل.   وبالرغم من ذلك فإن  اإلحصاءات تشري إىل أن نسبة أعداد سكان الريف العربي إىل 
إمجالي  سكان الوطن العربي بدأت يف التناقص منذ منتصف السبعينات  كما هو موضح بشكل )4(.  
ويرجع ذلك بصفة رئيسية الرتفاع معدالت اهلجرة من الريف إىل احلضر يف معظم الدول  العربية بسبب 
وفرص  العامة  واملرافق  اخلدمات  توزيع  واختالل  والريفية،  احلضرية  املناطق  بني  التنموي  التوازن  اختالل 
العمل ومستويات األجور بني الريف واحلضر. إضافة  إىل ذلك  فإن  البنيات  التحتية  واخلدمات االجتماعية 

واخلدمات املساندة  وخباصة خدمات  التمويل والتسويق  الزراعي تعترب ضعيفة يف الريف العربي.  

شكل )4(: تطور نسبة سكان  احلضر ونسبة سكان الريف إىل إمجالي السكان يف الوطن العربي 
 خالل الفرتة 1976  -  2016م  )%(
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الثروة  احليوانية :  4  -  2
يقدر الرصيد العربي من  الثروة احليوانية ) أبقار، جاموس، أغنام، ماعز، إبل(  بنحو )356.03( مليون رأس يف 
عام 2016م ،  مقارنة بنحو  )352.40( يف عام 2015م، جدول )2(. وعلى الرغم من كرب حجم  تلك الثروة، 
فإن منتجات قطاع الثروة احليوانية ال تفي باحتياجات السكان يف الوطن العربي، وذلك نسبة ملا يعانيه 
القطاع من العديد املعوقات اليت من أهمها تدني إنتاجية الوحدة احليوانية ، وعدم كفاية املوارد العلفية،  
وفقر املراعي، وإتباع طرق إنتاج تقليدية يف كثرٍي من الدول العربية باإلضافة إىل ضعف القيمة املضافة 
يف سلسلة إمداد املنتجات احليوانية . إال أنه من املالحظ يف السنوات األخرية االهتمام املتنامي من بعض الدول 
ورعاية  تربية  جمال  يف  الضخمة  االستثمارية  املشاريع  خالل  من  وذلك  احليوانية،  الثروة  بقطاع  العربية 
الثروة احليوانية وتأسيس وإنشاء مشاريع موازية هلا إلنتاج األعالف اخلضراء واملركزة وذلك لسد احلاجة 

الكبرية واملتنامية منها، باإلضافة إىل  تطوير البحوث يف جمال إدارة ورعاية وصحة الثروة احليوانية . 

جدول )2(: أعداد الثروة احليوانية يف الوطن العربي
                                                                                                                                       )مليون رأس(

2016م2015م2014مالسنوات
54.6654.8355.30أبقار

4.294.024.16جاموس
185.22185.02186.11أغنام
92.4891.9893.87ماعز
16.5016.5516.59إبل

                                                               املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.   

املوارد  السمكية:  5  -  2
الفجوة  العربية اليت ميكن االعتماد عليها لسد  املوارد  الثروة السمكية موردًا هامًا يف قاعدة  تشكل 
الغذائية، خاصة يف جمال الربوتينات احليوانية. وتعترب موارد الثروة السمكية العربية من املوارد القليلة 
العربي وفرة  الوطن  العام، حيث ميتلك  العربي  املستوى  اإلنتاج منها فائضًا جتاريًا موجبًا على  اليت حيقق 

نسبية من موارد الثروة السمكية، سواء يف ذلك املوارد البحرية أو موارد املياه العذبة السطحية. 

والسدود  واخلزانات  األنهار  جماري  يف  تتمثل  فإنها  العذبة،  املياه  مسطحات  على  تعتمد  اليت  املوارد  أما 
تقدر  بينما  ألف كيلومرت،   )16.6( العربية حبوالي  األراضي  اليت متر يف  األنهار  أطوال  السطحية، وتقدر 
مساحة اخلزانات والسدود بنحو 2.4 مليون هكتار، منها حوالي )744.2 (ألف هكتار متثل مساحة اخلريان 
اليت يقع معظمها يف كل من العراق ومصر السودان. كما أن هناك مساحة واسعة من املستنقعات تقع 

غالبيتها العظمي يف السودان.
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3 - أوضاع إنتاج السلع الغذائية النباتية: 

2016م  تقدر املساحة احملصولية يف الوطن العربي وفقًا لتقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام 
%( من إمجالي هذه املساحة،  بنحو )51.2( مليون هكتار. تشغل احملاصيل الزراعية الغذائية حنو )94.4 
السلع  تشمل  واأللياف.  اخلضراء  األعالف  حاصالت  جمموعة  مبساحات  املتبقية  النسبة  تتمثل  بينما 
والسكر،  النباتية  والزيوت  احلبوب  سلع  جمموعات  التقرير  من  اجلزء  هذا  يتناوهلا  اليت  النباتية  الغذائية 

وسلع اخلضر والفاكهة والدرنات والبقوليات. 

وتشكل املساحة املزروعة مبحاصيل احلبوب حنو )60%( من إمجالي املساحات املزروعة، يف حني تشكل 
 )% %( ، فيما تتفاوت نسبة ما متثله احملاصيل األخرى بني )8  املساحة املخصصة للبذور الزيتية حنو )17 

جملموعة الفاكهة )شاملة  التمور( و )1%( للمحاصيل السكرية، شكل )5(. 

 شكل )5(: الرتكيب احملصولي يف الوطن العربي عام 2016

 

للمجموعات  2015م. وبالنسبة  )6.5 %( مقارنة بعام  2016 بنحو  املزروعة عام  املساحات  تراجع إمجالي   
احملصولية الغذائية، فإن املساحات املزروعة بها قد تراجعت يف  عام 2016 بنحو )6.5 %( عما كانت عليه 

يف عام 2015، وتراجع اإلنتاج بنسبة )6.3 %(، جدول )3(.
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جدول )3(:  تطور إنتاج  اجملموعات  احملصولية الرئيسة يف الوطن العربي خالل الفرتة )2010 – 2016م( 
                                                                                                                                                         ) مليون طن(                                                                   

السلعة
متوسط الفرتة 
)2010-2014م(

20152016

55.0458.2850.7جمموعة احلبوب )مجلة(
26.8728.8223.2القمح والدقيق

7.577.167.73الذرة الشامية
6.086.196.21  األرز         

6.489.574.03الشعري
5.904.178.12الذرة الرفيعة

13.7416.2214.51البطاطس
1.351.351.28مجلة البقوليات

52.5952.8956.05مجلة اخلضر
44.4541.0146.74مجلة الفاكهة )شاملة  التمور(

3.183.343.80السكر)املكرر(
2.042.042.26الزيوت النباتية

                                            املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.

عليها،  العربي  للطلب  تغطيتها  نسبة  يف  الغذائية  احملصولية  اجملموعات  من  املنتجة  الكميات  تتفاوت 
ومن ثم تتفاوت يف درجة حتقيقها لالكتفاء الذاتي على مستوى الوطن العربي، شكل )6(. ويعزى ذلك 
اىل أسباب خمتلفة، منها مستوى املزايا النسبية والتنافسية اليت تتميز بها املنطقة العربية يف إنتاج  وجتارة 
خمتلف السلع الغذائية، واليت ترتبط بالظروف الطبيعية وخباصة األمطار ودرجات احلرارة، واملستوى التقين 
الزراعي وخباصة مدى تبين التقانات احلديثة يف الزراعة مثل :البذور والتقاوي احملسنة، والنظم اإلرشادية، 
وطرق اإلدارة على املستوى املزرعي. ويف ضوء ذلك، فإن جمموعات اخلضر والفاكهة وحمصول البطاطس 
%(، بل جتاوزت ذلك يف السنوات  تعد من سلع الفائض، حيث تقرتب نسب االكتفاء الذاتي منها من )100 
نسب  أن  إذ  العجز،  سلع  من  والبقوليات  والسكر  والزيوت  احلبوب  جمموعات  تعد  باملقابل  السابقة، 

االكتفاء الذاتي منها مازالت منخفضة ودون االكتفاء الكامل.  

شكل )6(: نسب االكتفاء الذاتي من جمموعات السلع الغذائية النباتية يف الوطن العربي عام 2016 م

                                              املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، اجمللد )36(، 2016.
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1 جمموعة احلبوب:  -  3
متثل حماصيل القمح والشعري واألرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة أهم احملاصيل ضمن جمموعة احلبوب 
من حيث املساحة املزروعة وحجم اإلنتاج. قدرت املساحة املزروعة باحلبوب يف عام 2016م بنحو )30.6( مليون 
%( تقريبًا من إمجالي املساحات املزروعة يف الوطن العربي، وهي تقل عن مثيلتها لعام  هكتار، متثل )60 
العربي من  اإلنتاج  ، فيما قدر  2016م  )33.6( مليون هكتار يف عام  %(، حيث بلغت     8.8( 2015 بنحو 
%( تقريبًا من إمجالي إنتاج السلع الغذائية  احلبوب لنفس العام بنحو )50.7( مليون طن مبا يعادل  )30 
تراجع  اإلنتاج إىل  . ويعزى االخنفاض يف  2015م  إنتاج عام  %( عن   13( تراجعًا بنسبة  النباتية، مسجال 
املساحات املزروعة، رافق ذلك اخنفاض إنتاجية وحدة املساحة من حوالي )1734( كغم/هكتار عام 2015م 

إىل )1655( كغم/هكتار عام  2016م .

العربي، تليه املغرب   الوطن  %( من املساحة املخصصة حملاصيل احلبوب يف  حيوز السودان على حنو )38 
الدول   هذه  وتساهم    ،)%  8( وسوريا   )%  8.4( واجلزائر   )%  9.5( والعراق    )%  10( ومصر   )%  15( بنحو 

جمتمعة بنحو )89 %( تقريبًا من إمجالي مساحة احلبوب يف الوطن العربي.
تعترب إنتاجية جمموعة احلبوب بصفة عامة متدنية على املستوى العام يف الوطن العربي، حيث بلغت حنو 
)1.7( طن/ هكتار عام 2016م، وهي بذلك تقل بكثري عن إنتاجية جمموعة احلبوب على املستوى العاملي 
اليت تقدر بنحو )3.8( طن/هكتار. ويعزى هذا االخنفاض يف اإلنتاجية إىل عدة عوامل، من أهمها أن معظم 
املساحات املخصصة لزراعة حماصيل احلبوب هي مساحات مطرية، فضال عن الفجوة التقنية املتمثلة يف 
ونقل  اإلرشاد  نظم   وضعف  حمصولية،  وأصناف  زراعة  طرق  من  احلديثة  التقنيات  تبين  نطاق  اخنفاض 

التكنولوجيا.
يأتي  حمصول القمح يف املرتبة األوىل من حيث املساحة املزروعة مبحاصيل احلبوب يف الوطن العربي، حيث 
%( من إمجالي اإلنتاج العربي  %( ، شكل )7(،  فيما مثل إنتاجه حنو )45.7  شكلت مساحته حنو  )33 
%( مقارنة بإنتاج عام 2015م،  من احلبوب يف عام 2016م. وقد تراجع إنتاج القمح يف العام نفسه بنحو )16 
)10.63( مليون هكتار عام  املزروعة بهذا احملصول من حنو  املساحات  )5(. ويعزى ذلك  إىل تراجع  جدول 

2015م إىل )10.36( مليون هكتار عام 2016م .

                         شكل ) 7(:  التوزيع النسيب للمساحات املزروعة مبحاصيل احلبوب يف الوطن العربي عام 2016م

                                         املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، اجمللد )36(، 2016.
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ترتكز زراعة حمصول القمح يف كٍل من املغرب اليت تأتي يف املرتبة األوىل من حيث   املساحة املزروعة تليها 
اجلزائر ثم العراق ومصر وسوريا وتونس، حيث يشكل جمموع املساحة املزروعة باحلبوب يف هذه الدول 
%( من املساحة املخصصة لزراعة احلــبوب يف الوطن العربي. وتسـاهم هذه الدول جمتمعة بنحو  حنو )94 
)95 %( من إمجالي إنتاج الوطن العربي  من احلبوب، وتأتي مصر يف املرتبة األوىل من حيث حجم اإلنتاج تليها 

املغرب والعراق واجلزائر وسوريا وتونس.

جدول )5(: إنتاج حماصيل احلبوب يف الوطن العربي للفرتة )2016-2010( 
                                                                                                                                            )مليون طن(

السلع
   متوسط الفرتة     
)2010- 2014م(    

التغري بني  عامي 2016م   2015م 
 2015 و 2016م  ) % ( 

)13.0(55.0458.2850.73جمموعة احلبوب

)16(26.8727.6323.2القمح

 )55.5(6.39.064.03الشعري

7.577.167.738.0الذرة الشامية
6.086.196.210.2األرز

5.94.178.1294.7الذرة الرفيعة والدخن
	 األقواس تشري إىل قيم سالبة  .

    املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة .

 ،)% بلغت نسبة االكتفاء الذاتي من حمصول القمح على مستوى الوطن العربي يف عام 2016م حنو )42 
%(، كما يظهر يف  شكل  )8(. وهي أقل من نظريتها لعام 2015م مبا يعادل )1.3 

تأتي  الذرة الشامية  يف املرتبة الثانية من حيث األهمية بالنسبة لإلنتاج من بني جمموعة حماصيل احلبوب 
يف  عام 2016م، حيث بلغ إنتاجها حنو  )7.7 ( مليون طن، بزيادة )8 % (    عن إنتاج عام 2015م . 

شكل )8(: نسب االكتفاء الذاتي من حماصيل احلبوب خالل الفرتة )2010 – 2016( 

                                    املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.
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تزرع الذرة الشامية يف عدٍد من الدول العربية منها مصر اليت يشكل إنتاجها حنو )85 % ( من إمجالي إنتاج  
احملصول يف الوطن العربي. كذلك تزرع يف العراق وسوريا واملغرب وبدرجة أقل يف الصومال. ويشكل 

%( من إمجالي إنتاج الوطن العربي . إنتاج هذه الدول جمتمعة مع مصر ما نسبته )96.2 

تعد الذرة الشامية حمصوال ثنائي االستعمال، ففي الوقت الذي يستهلك من قبل اإلنسان بأشكال متعددة، 
الدواجـن. وقد بلغت نسبة  فإنه يدخل يف عليقة احليوانات بصفته مكون أساس من مكونات عليقة 
عام  مع  مقارنة    )%  12( بنحو  بزيادة   )%  30( حنــو   2016م  عام  احملصول  هذا  من  الذاتي  االكتفــاء 

2015م.

ويعترب حمصول الذرة الرفيعة هو  اآلخر ثنائي الغرض، و يزرع بصورة رئيسة يف السودان مبساحة تشكل 
%( من إمجالي مساحته على مستوى الوطن العربي، تليه اليمن ثم الصومال بنسب  ترتاوح بني    حنو )91 
)3.3 %( و )2.3 %( .  ازداد إنتاج هذا احملصول يف عام 2016م حيث بلغ حنو )8.12( مليون طن مقارنة بنحو 
املنتجة واليت تشكل  املرتبة األوىل من حيث الكميات  السودان  2015م، وحيتل  )4.17( مليون طن عام 
حنو )78.9 %( من إمجالي إنتاج الوطن العربي، تليه مصر ثم اليمن بنسبة )9.8 %( و)6.1 %(، على التوالي.  

وقد قدرت إنتاجية هذا احملصول عربيًا عام 2016م بنحو )647.2( كغم / هكتار.

 وميثل الشعري أحد حماصيل احلبوب العربية اهلامة وخباصة يف استخداماته العلفية،  ويزرع على نطاق 
الدول حنو   به يف هذه  املزروعـة  املساحة  وتونس حيث تشكل  والعراق  املغرب واجلزائر وسوريا  واسع يف 
)94.6 %( من إمجالي مساحة الشعري يف الوطن العربي، ويشكل إنتاجها حنو  )92 %(. وقد بلغت مساحة 
الشعري  يف  الوطن العربي عام 2016م حنو  )5.6( مليون هكتار،  فيما بلغ إمجالي اإلنتاج لنفس العام حنو  
%( من احلاجة الكلية يف الوطن العـربي  شكل  )4.03( مليون طن  بنسبة اكتفاء ذاتي  بلغت  )33.2 

.)8 (

كغم/  )1300( بنحو  كغم/هكتار،مقارنة   )717( حنو  عام2016م  الشعري  حمصول  إنتاجية  بلغت 
بنحو   يقــدر  الذي  العاملي  املستوى  عن  بعــيدًا  مازال  اإلنتاجـــية  من  املستوى  وهذا  2015م،   عام  هكتار 
)2900( كغم/هكتار، ويعزى ذلك إىل أن هذا احملصول يزرع يف بعض الدول العربية وخاصة العراق يف 

املناطق املطرية حمدودة األمطار )أقل من 200 مليمرت / سنة(.

يعد األرز حمصول احلبوب الصيفي األهم يف بعض الدول العربية مثل: مصر والعراق ثم موريتانيا، و تشكل 
%( من مساحة األرز اإلمجالية يف الوطن العربي البالغة )729( ألف هكتار،  مساحته   يف مصر حنو )83 
%( من جمموع اإلنتاج العربي  %(. وميثل إنتاج مصر من األرز )89  فيما متثل مساحته  يف العراق حنو  )10 
من هذا احملصول، و يعزى ذلك إىل ارتفاع إنتاجية وحدة املساحة يف مصر  البالغة )5500( كغم/هكتار، 

وهي بذلك تفوق املتوسط العاملي لإلنتاجية بنحو الضعف.

بلغ إنتاج الوطن العربي من حمصول األرز عام 2016 م حنو  )6.2( مليون طن، حمققًا زيادة عما كان عليه 
%( من الطلب احمللي، كما  هو موضح  %(. ويقابل  هذا اإلنتاج  حنو )57  خالل عام 2015 حبدود )0.2 

بشكل )8(. 
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2 احملاصيل السكرية:  -  3  
الزراعة العربية، حيث تكاد تقتصر زراعتها  تعترب احملاصيل السكرية من احملاصيل األقل انتشارًا يف 
تلك  تزرع  دول  أربع  إىل  باإلضافة  وسوريا،  واملغرب  والسودان  مصر  هي:  دول  أربع  يف  رئيسية  بصفة 
احملاصيل يف مساحات حمدودة نسبيًا هي: تونس ولبنان والصومال وسلطنة عمان. وتضم  هذه اجملموعة 

أهم حمصولني سكريني، هما قصب السكر والشوندر السكري )البنجر السكري(.

بلغت املساحة املزروعة باحملاصيل السكرية عام 2016م حنو )491.2( ألف هكتار، و تشكل املساحة 
املزروعة يف دول مصر والسودان واملغرب وسوريا، ما يزيد على )98 %( من إمجالي املساحة املخصصة هلذا 
احملصول على مستوى الوطن العربي. وهي تزيد على مثيلتها لعام 2015م  بنسبة )21 %( وعلى متوسط 

الفرتة )2010 - 2014( بنسبة )3 %( تقريبًا.

          جدول )6(: املساحة املزروعة وإنتاج احملاصيل السكرية يف الوطن العربي للفرتة)2010 – 2016م( 
                                                                                                                              املساحة: )مليون هكتار(، اإلنتاج )مليون طن(

السلعة
متوسط الفرتة  

2014م(   -  2010(
2016 م2015  م

اإلنتاجاملساحةاإلنتاجاملساحةاإلنتاجاملساحة

0.4780.4070.491احملاصيل السكرية
0.22623.420.23622.750.23024.41قصب السكر

0.24912.820.29915.390.25813.61الشوندر السكري
3.183.93.8السكر املكرر

                             املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.

بلغ إمجالي إنتاج السكر املكرر عام 2016م حنو )3.8( مليون طن،  برتاجع بنحو  ) 1.7 %(. عن  حجم 
اإلنتاج لعام 2015م ،  وقد بلغت مساهمة مصر  يف اإلنتاج العربي من السكر املكرر  حنو )63 %( ، يليها 
من   )%  28.3( فقط  يغطي  اإلنتاج  من  املستوى  هذا  أن  يتبني   )9( الشكل  ومن    .)%  21( بنحو  السودان 

االحتياجات العربية من السكر املكرر.

شكل )9(: نسب االكتفاء الذاتي من السكر املكرر والزيوت النباتية يف الوطن العربي خالل الفرتة )2010-2016م( 

                      املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.
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 3 - 3 البذور الزيتية:
على  الرغم من أن جمموعة حماصيل البذور الزيتية  تشغل مساحة كبرية نسبيًا يف الزراعات العربية قدرت 
8.7 (  مليون هكتار، إال أن  اإلنتاج من هذه اجملموعة يعترب متدنيًا، األمر الذي  2016م حبوالي )  يف عام 
يضع جمموعة الزيوت النباتية الناجتة عن هذه احملاصيل ضمن اجملوعات الغذائية ذات معدالت االكتفاء 
الذاتي املنخفضة على مستوى الوطن العربي.  وتتم زراعة البذور الزيتية يف الوطن العربي بصفة  رئيسة يف 
%( من  السودان واملغرب وسوريا ومصر وتونس، حيث شكلت املساحة املزروعة يف هذه الدول جمتمعة )89 
إمجالي مساحة البذور الزيتية  يف الوطن العربي البالغة )8.7( مليون هكتار يف  عام2016م . وقد ازدادت 
%(.  يشكل إنتاج تلك الدول اخلمس من مجلة  2015م حبوالي  )7.7  تلك املساحة عن مثيلتها يف  عام 
الزيوت النباتية حنو  )83.5 %( من إمجالي إنتاج الوطن العربي  الذي بلغ )2.26( مليون طن يف عام 2016م،  

%( عن إنتاج عام 2015م .   وبزيادة  حنو   )16.8 
تراوحت معدالت االكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية يف الوطن العربي خالل الفرتة   )2010 -2016 م(، بني 

%( يف عام 2014م. %( يف عام 2011 وحد أدنى  بلغ )27.6  حد أعلى بلغ حنو  )44.6 

البقوليات:  4  -  3
من   )%  2.6( حنو   يعادل  مبا  2016م  عام  يف  هكتار  مليون   )1.34( الغذائية   البقوليات  مساحة   بلغت 
الفــرتة   خالل  استقرارًا   املساحة  تلك  شهدت  وقد  العربي.  الوطن  مستوى  على  املزروعة  املساحة  إمجالي 
إضافة  اجملموعة  هذه  حماصيل  أهم  واحلمص  والعدس  اجلاف  الفول  حماصيل  وتعد   . 2016م(   -  2010(
إىل الفاصولياء اجلافة والبازالء اجلافة.  تعترب  املغرب ومصر والسودان وسوريا  هي الدول املنتجة الرئيسة 
%(  من  مساحة   للبقوليات على مستوى الوطن العربي، حيث ساهمت  جمتمعة  يف عام 2016م بنحو  )68 
فيما    .)7( جدول  طن،  مليون   )1.28( بنحو  املقدر  اإلنتاج    إمجالي    من   )%  65( وبنحو   احملاصيل   تلك 
عليه  كان  عما   )%  7( باخنفاض  طن،  مليون   )1.28( حبدود   2016 عام  البقوليات  جمموعة  إنتاج  بلغ 
عام  2015م. وتعترب  حماصيل البقوليات من السلع ذات نسب االكتفاء الذاتي املتوسطة، حيث بلغت حنو 

)50.6 %( عام 2016م.
جدول )7(: مساحة  وإنتاج البقوليات الغذائية يف الوطن العربي للفرتة )2010-2016م(

                                                                                                                  املساحة: )مليون هكتار(، اإلنتاج: )مليون طن(

السلعة
متوسط الفرتة        

)2010 – 2014م(
2016م2015م

اإلنتاجاملساحةاإلنتاجاملساحةاإلنتاجاملساحة

1.341.351.471.371.341.28البقوليات
0.420.580.40.520.420.48الفول اجلاف

0.20.160.180.120.200.14العدس
0.190.150.160.150.180.15احلمص

0.140.160.160.210.180.22الفاصوليا اجلافة
0.110.080.110.080.120.09البازالء اجلافة

             املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.
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5 اخلضر:  -  3
تتميز جمموعة اخلضر بانتشار زراعتها يف مجيع الدول العربية نظرًا للطلب املتزايد عليها ومالءمة الظروف 
املزروعة  املساحات  وبلغت  احلديث.  ومنها  التقليدي  منها  خمتلفة  زراعية  أمناط  حتت  إلنتاجها  املختلفة 
مبحاصيل اخلضر عام 2016م حنو  )2.29( مليون هكتار تتوزع على مجيع الدول العربية، وترتاوح بني 

)588.5( الف هكتار يف مصر إىل  حنو )1.02( ألف هكتار يف البحرين. 

بلغ اإلنتاج الكلي من حماصيل اخلضر عام 2016 حنو  )56.05( مليون طن بزيادة بنسبة  )6 %(  عن عام  
%(  يف عام 2015م   2015م.  حتقق الدول العربية معدالت اكتفاء عالية من حماصيل اخلضر بلغت )102 

%(  يف عام  2016م، شكل  )10(. وحنو   )97 

2016م(   - جدول )8(: املساحة املزروعة وإنتاجية وإنتاج حماصيل اخلضر يف الوطن العربي للفرتة    )2010 
                                                                                                                                                                          املساحة: )مليون هكتار(، اإلنتاج: )مليون طن(

السلعة
2014م(  - 2016م2015ممتوسط الفرتة )2010 

اإلنتاجاملساحةاإلنتاجاملساحةاإلنتاجاملساحة

2.3752.592.452.892.2956.05اخلضر
4.1835.024.8241.54.2941.06الفاكهة
0.5613.780.6116.220.6214.51البطاطس

  املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.

6 الفاكهة :  -  3
تزرع الفاكهة على مساحات واسعة يف الوطن العربي بلغت يف عام 2016م حنو )4.29( مليون هكتار، 
5( ، منها )0.62( مليون هكتار لنخيل التمر. وبلغ اإلنتاج العربي من الفاكهة  حوالي  )41.06(  )جدول 
 )% مليون طن، بضمنها )5.69( مليون طن متور. وبلغت نسبة االكتفاء الذاتي من الفاكهة حبدود )98 

 .)% %(، تليها املغرب  بنسبة )9.6  عام 2016. يرتكز إنتاج الفاكهة يف مصر بنسبة )30.2 

شكل )10(: نسب االكتفاء الذاتي من حماصيل اخلضر والبطاطس يف الوطن العربي للفرتة )2016-2010(. 
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البطاطس :  7  -  3
تعترب البطاطس أهم احملاصيل الدرنية بصفة عامة يف الوطن العربي. يزرع هذا احملصول يف معظم الدول 
العربية، ويعترب ذو أهمية تصديرية لعدٍد من هذه الدول، فضال عن أهميته الغذائية. وقد بلغت مساحة  هذا 
احملصول )0.62( مليون هكتار عام 2016م. احتلت مصر املرتبة األوىل من حيث املساحة املزروعة وبلغت حنو  
 )% %( من إمجالي مساحة البطاطس على مستوى الوطن العربي، تليها اجلزائر ثم املغـرب بواقـــع )24   27(
%( على الرتتيب. ومل ختتلف املساحة املزروعة كثريًا عما كانت عليه عام 2015م، لكنها تزيد   و )17 

.)% على متوسط الفرتة )2010-2014م( بنحو )12 

تليها   ،)%  33( بنحو   مصر  فيه  ساهمت  2016م،   عام   يف  طن  مليون   )14.5( بلغ  فقد  لإلنتاج  وبالنسبة 
%(.  وقد تراجع إنتاج عام 2016م عن إنتاج عام 2015م بنحو  %( ثم املغرب بنسبة )12  اجلزائر بنحو )30 

 .)% %( تقريبًا، ولكنه يزيد على اإلنتاج ملتوسط الفرتة  )2010-2014( بنحو )5.6   10.5(

%( عام 2014م وحد  تراوحت نسب االكتفاء الذاتي من حمصول البطاطس  بني حد أعلى وصل إىل )105 
%( عام 2016م، شكل )10(.  أدنى بلغ )96.5 
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4 - إنتاج وتجارة واستهالك السلع الحيوانية والسمكية:

تشري بيانات إنتاج وجتارة واستهالك سلع املنتجات احليوانية والسمكية ، أنها شهدت بصفة عامة معدالت 
استقرار  إىل  والسمكية   احليوانية  املنتجات  جتارة  تشري  وكما   . و2016م   2015 عامي  بني  إجيابية  تغري 
 )19.06( مليون دوالر وحنو   )5.88( 2016م  حنو  بلغت يف عام  واليت  منها  واملستوردة  املصدرة  للقيمة  نسيب 

%( للواردات . %( للصادرات وحنو )2.97  مليون دوالر  على التوالي، بارتفاع نسيب يقدر بنحو )1.22 

1 جمموعة اللحوم:  -  4
بلغ إنتاج اللحوم  احلمراء والبيضاء  حنو  )8.52( مليون طن يف عام 2016م بزيادة طفيفة  عن إنتاج عام 
%( عن متوسط الفرتة )2010 - 2014م(. وميثل اإلنتاج العربي  %(، وحنو )1.8  2015م  بلغت حوالي )0.6 

%( من اإلنتاج العاملي الذي بلغ حنو  )197.7( مليون طن يف عام 2016م .   من جمموعة اللحوم حوالي )4.3 
قيمة  متثل  دوالر   مليار   )9.17( حنو   2016م   عام  يف  اللحوم   جمموعة  من  العربية  التجارة  قيمة  بلغت 

  .)% %( منها، بينما متثل قيمة الواردات حوالي )94.4  الصادرات فيها حنو  )5.6 
جتدر اإلشارة إىل أن كمية التجارة العربية تغطي ما نسبته حوالي )26.6%( من جممل املتاح لالستهالك 

العربي  من اللحوم احلمراء والبيضاء. 
واخنفاض  النباتية  املصادر  من  مكوناته  نسبة  بارتفاع  العربي  الوطن  يف  الغذاء  استهالك  يتسم  منط 
املصادر احليوانية  خاصة من اللحوم واألمساك.  وتشري  البيانات إىل اخنفاض طفيف يف متوسط  نصيب 

الفرد من جمموعة اللحوم يف عام 2016م مقارنة مع العام السابق له،  جدول  )9( .

جدول  )9 (: إنتاج وجتارة واستهالك جمموعة  اللحوم

البيان
متوسط الفرتة 
معدل التغري بني 2016م2015م2010 – 2014م

2015م و2016م
8.378.478.520.59إنتاج اللحوم )مليون طن(

)2.20(0.240.1820.178كمية الصادرات )مليون طن(: 

0.570.470.518.51قيمة الصادرات  )مليار دوالر(:
2.93.413.420.29كمية الوردات )مليون طن(:

 )12.54(7.68.777.67قيمة الوردات )مليار دوالر( :

75.8572.4172.440.04االكتفاء الذاتي )%(:
نصيب الفرد العربي السنوي 

)كيلو غرام /السنة(
29.630.029.3)2.3(

نصيب الفرد العاملي السنوي 
)كيلو غرام /السنة(

43.242.8)0.93(

                       تشري  األقواس إىل قيمة سالبة.
                         املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.

                                     منظمة األغذية والزراعة، املوقع اإللكرتوني للمنظمة على  الشبكة الدولية، 2017م.

4-1-1اللحوم احلمراء:  
توضح  بيانات إنتاج اللحوم احلمراء يف الوطن العربي أن هناك  ارتفاعًا طفيفًا يف حجم اإلنتاج منها بني  
2015 و2016م ، يرجع   بصفة أساسية إىل  الزيادات اليت حتققت  يف بعض الدول العربية املنتجة    عامي 
%( على الرتتيب.  %( و)3.1  %( و)4.2  الرئيسية وهي املغرب ومصر والسودان مبعدالت تغري بلغت )7.0 

%( من اإلنتاج العاملي ، غري شامل  للحم اخلنزير. وميثل إنتاج الوطن العربي من اللحوم احلمراء حنو )5.1 
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وتشري البيانات  إىل أن التجارة  اخلارجية  للحوم احلمراء  شهدت تراجعًا ملحوظًا متثل يف تراجع  كمية 
الرغم من اخنفاض كمية  .  وعلى  2015 و2016م  اللحوم احلمراء  بني عامي  وقيمة صادرات  وواردات 
صادراتها بني عامي 2015 و2016م،  إال أن قيمتها ارتفعت خالل الفرتة املشار إليها مبعدل تغري بلغ  حنو 

.)%  8.51(
%( من صادرات الدول العربية من اللحوم  ونسبة لتجارة  إعادة الصادرات   فقد ساهمت  اإلمارات  بنحو )41 
%( ، حيث قدر حجم صادراتهما يف  عام 2016 م  بنحو )53.8( ألف  احلمراء تليها السعودية  بنحو )32.7 
العربية  من  %( من قيمة الصادرات   طن، وتصل قيمتها إىل حنو )142.2( مليون دوالر تعادل حنو  )66 
اللحوم احلمراء.  وقد بلغت مساهمة السودان  الذي ينتج حوالي )24 %(من اإلنتاج العربي من اللحوم  احلمراء 

% (  من حجم صادراتها  العربية لعام 2016م . حنو  )5.7 
وقد قابل الزيادة الطفيفة اليت حتققت يف إنتاج اللحوم احلمراء بني عامي 2015   و 2016م -  مع تراجع حجم 
وارداتها -  اخنفاضًا  يف متوسط نصيب الفرد من اللحوم احلمراء إىل  حوالي )13.0(  كيلوغرام عام 2016م 

مقارنة بنحو  )14.1( كيلوغرام يف عام 2015م، جدول )10(. 

جدول )10 (:  إنتاج وجتارة واستهالك اللحوم احلمراء

البيان
متوسط الفرتة
معدل التغري بني 2015م 2016م2015م2010-2014م

و2016م

4.704.144.160.48اإلنتاج )مليون طن(
كمية الصادرات )مليون 

طن(:
0.130.080.07)12.50(

)4.55(0.320.220.21قيمة الصادرات )مليار دوالر(:

)20.42(1.151.421.13كمية الواردات )مليون طن(:

)12.19(4.144.844.25قيمة الواردات)مليار دوالر(:

82.1775.4779.715.62االكتفاء الذاتي )%( :
متوسط نصيب الفرد العربي 
السنوي )كيلو غرام /السنة(

15.414.113.0)7.8(

     *تشري ا ألقواس إىل قيمة سالبة.
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.

                  منظمة األغذية والزراعة، املوقع اإللكرتوني للمنظمة على  الشبكة الدولية، 2017م.

2 حلوم الدواجن:  -  1  -  4
%(  من حوالي )4.34(   ارتفع اإلنتاج  العربي من حلوم الدواجن   بني عامي 2015  و  2016م، بنحو  )0.46 
مليون طن إىل حنو )4.36( مليون طن . وتتصدر مصر الدول العربية يف إنتاج اللحوم البيضاء بنسبة بلغت 

. )% %( من اإلنتاج العربي  تليها املغرب  بنحو )14  حنو  )28.5 
ارتفاع يف حجم  2016م إىل  و    2015 البيضاء بني عامي  للحوم  التجارة اخلارجية  وتشري بيانات كمية  
التجارة  قيمة   صعيد  وعلى    .)%  15.6( بنحو  وارداتها  حجم  يف  ارتفاع  مقابل    )%  10( بنحو  صادراتها 
ملحوظًا حيث  اخنفاضًا  وارداتها  قيمة   شهدت  فقد  2016م  و    2015 عامي  بني  البيضاء  للحوم  اخلارجية 
اخنفضت من حنو )3.93( مليون دوالر يف عام 2015م،   إىل حنو )3.42( مليون دوالر  يف عام 2016م مبعدل 
%( بني العامني .  )أما   قيمة الصادرات  فقد اخنفضت بشكل طفيف من حنو )220( مليون  بلغ حنو )13 

دوالر  يف عام 2015م إىل حنو  )221( مليون دوالر يف عام 2016م .
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للحوم  املستوردة  الدول  صدارة  حتتل  حيث  العربي،  اخلليج  دول  منطقة  يف  الدواجن  حلوم  جتارة  ترتكز  
البيضاء كل من السعودية، واإلمارات، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان بكميات تراوحت بني حوالي 
 )% )889( ألف طن للسعودية وحنو )114( ألف طن لسلطنة عمان ، ومتثل هذه الدول جمتمعة حنو )80 

من إمجالي  كمية واردات الوطن العربي من اللحوم البيضاء ،  جدول )11(.

جدول ) 11(:  إنتاج وجتارة واستهالك اللحوم البيضاء

البيان
متوسط الفرتة 
معدل التغري بني 2015م 2016م2015م2010 – 2014م

و2016م

3.674.344.360.46اإلنتاج )مليون طن(
0.110.100.1110.00كمية الصادرات )مليون طن(: 

0.250.250.3020.00قيمة الصادرات )مليار دوالر(:
1.761.982.2915.66كمية الواردات )مليار طن(:
)12.98(3.453.933.42قيمة الواردات)مليون دوالر(:

)4.43(69.0069.7266.63االكتفاء الذاتي )%( :

العربي  الفرد  نصيب  متوسط 
السنوي )كيلو غرام /السنة(

14.316.016.31.88

                     تشري األقواس إىل قيمة سالبة.
                    املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.
                                 منظمة األغذية والزراعة، املوقع اإللكرتوني للمنظمة على  الشبكة الدولية، 2017م.  

وقد انعكست التطورات يف إنتاج وجتارة اللحوم البيضاء بني عامي 2015  و 2016م  يف زيادة  متوسط 
عام  يف  كيلوغرام   )16.3( حنو   إىل   2015م  يف عام  كيلوغرام     )16.0( حنو  من  منها   الفرد  نصيب 

2016م.
 

4 - 2   األلبان ومنتجاتها: 
تشهد   صناعة األلبان  ومنتجاتها يف الوطن العربي تطورًا مستمرًا بفضل اجلهود اجلارية  لتطوير نظم إنتاج  
)26.4( مليون طن ملتوسط   إنتاجها من   ارتفع حجم  الغذائية،   حيث  السلع  تلك اجملموعة من جمموعات  
الفرتة )2010 – 2014م( إىل  )27.7( مليون طن يف عام 2016م ميثل حنو  )3.4 %( من إنتاجها  العاملي يف 
عام 2016م . وعلى مستوى الدول العربية تأتي كل من السودان ومصر واجلزائر واملغرب وسوريا يف مقدمة 
الدول  العربية املنتجة لأللبان ومنتجاتها بنسب مئوية من اإلنتاج العربي متثل حنو )22.7 %( و)20.4 %( 
و)14.9 %( و)9 %( و)8.8 %( على التوالي. وتساهم تلك الدول جمتمعة بنحو  )75 %(  من اإلنتاج العربي 

من األلبان ومنتجاتها.

شهدت كمية الصادرات العربية من األلبان ومنتجاتها زيادة كبرية  يف عام  2016م  مقارنة  بعام 2015م، 
حيث بلغت  حنو  )3.39( مليون طن  مقارنة  بنحو  )2.66( مليون   يف عام 2015م مبعدل تغري بلغ حنو 
بلغت  وبكميات  ومصر  السعودية  يف  أساسية  بصفة  ومنتجاتها  األلبان  صادرات  وترتكز    .)%  27.4(
الوطن  صادرات  كمية  من   )%  70( حنو  جمتمعتني  الكميتني  متثل  طن  مليون  و)1.2(   )1.3( حوالي 

العربي من األلبان ومنتجاتها .
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 )13.4( حنو  من  كميتها  تراجعت  فقد  العربية  الدول  يف  ومنتجاتها  األلبان  من  العربي  الوطن  واردات  أما 
مليون طن  يف عام 2015م إىل حنو )12.2( مليون طن يف عام 2016م مبا يعادل حنو  )9 %(، بينما تراجعت 
. جدول   )%  0.95( )7.27( أي حبوالي  )7.34( مليار دوالر  إىل حنو  العامني  من حوالي  قيمتها  بني نفس 

.)12(

ونسبة لزيادة  حجم صادرات األلبان ومنتجاتها بني عامي 2015  و 2016م،  واخنفاض  حجم وارداتها  فقد 
. )% بلغ متوسط  نصيب الفرد العربي منها   بني عامي 2015 و 2016م  حنو  )6.6 

جدول ) 12(:  إنتاج وجتارة واستهالك األلبان ومنتجاتها

البيان
متوسط الفرتة 
معدل التغري بني 2015م 2016م2015م2010-2014م

و2016م

26.4427.1027.672.10اإلنتاج )مليون طن(
3.942.663.3927.44كمية الصادرات )مليون طن(
2.972.142.6624.30قيمة الصادرات )مليار دوالر(
)9.04(11.5413.3812.17كمية الواردات )مليون طن(

قيمة الواردات )مليار دوالر(  5.357.347.27)0.95(

77.7971.6576.116.22االكتفاء الذاتي )%(
متوسط نصيب الفرد العربي 
السنوي )كيلو غرام /السنة(

91.397.090.6)6.6(

متوسط نصيب الفرد العاملي 
السنوي )كيلو غرام /السنة(

110.0109.9)0.09(

                    *  تشري األقواس إىل قيمة سالبة.
                       املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.
                                     منظمة األغذية والزراعة، املوقع اإللكرتوني للمنظمة على  الشبكة الدولية، 2017م. 

3 األمساك:  -  4
شهد اإلنتاج العربي من األمساك مبختلف أنواعها ومصادرها  تطورًا متزايدًا نسبيًا  انعكس بصورة واضحة 
يف  زيادة نسبة االكتفاء الذاتي والفائض التصديري، وذلك بني  عامي  2015  و 2016م .  وقد بلغ حجم 
%( عن إنتاج  اإلنتاج العربي من األمساك   حنو )5.02( مليون طن يف عام 2016م ، بزيادة تقدر بنحو  )7.7 
%(  فقط من اإلنتاج العاملي من األمساك  عام 2015م، ومع ذلك فإن اإلنتاج العربي ال ميثل سوى حنو )2.9 
لعام 2016م الذي  قدر     بنحو  )174.1( مليون طن.   وميثل إنتاج مصر واملغرب وموريتانيا  لعام 2016م 
%( من إمجالي اإلنتاج العربي، إذ بلغ إنتاج تلك الدول    حوالي )1.57( و)1.51( و)0.69( مليون  حنو )75 

طن على الرتتيب. 

من  العربي  الوطن  وواردات  صادرات   حجم  يف  ملحوظ   ارتفاع  إىل   )13( جدول  يف   الواردة  البيانات  وتشري 
%(   من حنو )0.97(  األمساك، حيث ارتفعت كمية الصادرات بني عامي 2015 و   2016 م بنحو  )52.6 
مليون طن إىل حنو )1.48( مليون طن .  إال أنه  على عكس ما هو متوقع فقد اخنفضت قيمة هذه الكمية 
من الصادرات مبعدل  بلغ حنو )6.9 %( لنفس العامني. كما ارتفع  حجم  الواردات  يف عام  2015م من  حوالي 
%(  وارتفعت  )0.90( مليون طن إىل حنو  )1.30( مليون طن يف عام 2016م مبعدل تغري بلغ حنو  )44.4 

%( فقط بني نفس العامني . قيمة واردتها بنحو )12.5 
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جدول ) 13(:  إنتاج وجتارة واستهالك األمساك

البيان
متوسط الفرتة 
معدل التغري بني 2015م 2016م2015م2010 – 2014م

و2016م

4.194.665.027.73اإلنتاج )مليون طن(
0.820.971.4852.58كمية الصادرات )مليون طن(: 

)6.87(2.322.912.71قيمة الصادرات )مليار دوالر(:

0.840.901.3044.44كمية الواردات )مليون طن(:
1.682.002.2512.50قيمة الواردات )مليار دوالر(:

99.48101.47103.722.22االكتفاء الذاتي )%( :
متوسط نصيب الفرد العربي السنوي 

)كيلو غرام /السنة(
11.311.8)4.4(

متوسط نصيب الفرد العاملي السنوي 
)كيلو غرام /السنة(

20.320.50.99

* األقواس تشري إىل قيمة سالبة
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.
               منظمة األغذية والزراعة، املوقع اإللكرتوني للمنظمة على  الشبكة الدولية، 2017م.  

4-4 بيض املائدة:
)1.8( مليون طن ينتج  منها اجلزائر حوالي  2016م حنو  املائدة يف عام  العربي من بيض  الوطن  إنتاج  بلغ 

.)% %( والسعودية )13.1  %( واملغرب )16  %( ومصر )16.8   18.6(
وقدرت صادرات الوطن العربي من  بيض املائدة يف عام  2016م بنحو  )102( ألف طن بلغت قيمتها  حوالي 
)136( مليون دوالر،  فيما بلغت كمية الواردات منه  حنو  )201.3( ألف طن بلغت قيمتها حنو )350.4( 

مليون دوالر .
%(  مقارنة  ارتفع معدل االكتفاء الذاتي  من  بيض املائدة يف الوطن العربي يف عام 2016م إىل  حنو )95 
بنحو   )94 %( يف عام 2015م.  أما متوسط نصيب الفرد منه فقد بلغ حنو )4.7( كيلوغرام يف عام 2016م 

مقارنة بنحو  )4.9( كيلوغرام يف عام  2015م،  جدول )14(.

جدول )14 (:  إنتاج وجتارة واستهالك بيض املائدة

البيان
متوسط الفرتة

 2010 – 2014م
معدل التغري بني 2015م 2016م2015م

و2016م
1.731.791.800.56اإلنتاج )مليون طن(

0.090.060.1066.67كمية الصادرات )مليون طن(:
0.210.120.1416.67قيمة الصادرات )مليار دوالر(:
0.150.180.2011.11كمية  الواردات )مليون طن(:

)12.50( 0.280.400.35قيمة الواردات )مليار دوالر(:
96.4293.9094.770.93االكتفاء الذاتي )%( :

متوسط نصيب الفرد العربي السنوي
)كيلو غرام /السنة(

4.84.94.7)4.1(

	•تشري األقواس تشري إىل قيمة سالبة
ا املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة، 

              منظمة األغذية والزراعة، املوقع اإللكرتوني للمنظمة على  الشبكة الدولية، 2017م.  
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5 - تجارة واستهالك السلع الغذائية النباتية: 

5-1 جتارة السلع الغذائية النباتية:

1-1 تطور إمجالي التجارة اخلارجية من السلع الغذائية الرئيسية:  -  5
توضح بيانات جدول  )15( أن قيمة الصادرات الزراعية ارتفعت من حنو )26.98( مليار دوالر عام 2015م إىل 
2016م، وأن قيمة التجارة اخلارجية للسلع الغذائية بلغت حنو )157.74(  حنو )31.01( مليار دوالر عام 
2016م ، ساهمت فيها الصادرات بنحو )599.16( مليون دوالر، واخنفضت نسبة تغطية  مليار  دوالر يف 

 .)% %( إىل حنو )28.8  قيمتها لقيمة الواردات بني عامي 2015 و2016م  من حنو  )29.1 

جدول ) 15 (: قيمة الصادرات  والواردات الكلية والزراعية والغذائية  يف الوطن العربي  
                                                                                                                     )مليار  دوالر(

2016م2015م2014مالبيان
929.85626.62731.29الصادرات الكلية
23.0826.9831.01الصادرات الزراعية
16.6 16.64 16.98 الصادرات الغذائية

11.8710.0912.17الصادرات الغذائية العربية البينية
808.05766.84816.63الواردات الكلية
108.7198.34104.63الواردات الزراعية
57.56 57.21 60.07 الواردات الغذائية

11.8710.0912.36الواردات الغذائية العربية  البينية
                                                      املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.        

                                     

 5 - 1 - 2  التجارة البينية الغذائية العربية:

توضح بيانات جدول )16( أن قيمة الواردات من السلع الغذائية الرئيسية البينية العربية بلغت حنو )12.36( 
مليار دوالر عام 2016م باملقارنة بنحو )10.09( مليار دوالر عام 2015م، تتصدرها األلبان ومنتجاتها بنسبة 
)16.71 %( من إمجالي قيمة الواردات البينية العربية من السلع الغذائية، وتليها احليوانات احلية وحاصالت 
%( على  الرتتيب،  %( و)7.14  %( و)9.52  %( و)9.67  الفاكهة واخلضر والزيوت والشحوم بنسبة )9.79 

%( لباقي السلع الغذائية. %( و)7.01  وترتاوح بني )0.51 

النباتية: 2:  استهالك السلع الغذائية   -  5

العوامل املؤثرة على االستهالك:   :1  -  2  -  5

تؤثر جمموعة من العوامل يف الطلب على السلع الغذائية لغرض االستهالك، منها مستويات دخول األفراد 
وأعداد السكان، وأسعار السلع الغذائية مبا فيها أسعار السلع البديلة.

1: مستويات دخول األفراد وأعداد السكان:  -  1  -  2  -  5
الغذاء وخاصة لدى األسر ذات الدخل احملدود.  تؤثر مستويات دخول األفراد على إمكانية احلصول على 
مستوى  يرتفع  حيث  العربية،  الدول  بني  كبرية  بدرجة  األفراد  دخول  مستويات  تتفاوت  الصدد  هذا  ويف 
الناتج احمللي اإلمجالي ومتوسط نصيب الفرد منه يف جمموعة دول جملس التعاون اخلليجي، تليها دول 
اجلزائر وتونس واألردن، فيما ينخفض نسبيًا يف دول أخرى مثل الصومال وبدرجة أفضل يف اليمن وسوريا 

والسودان.
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- 2016م جدول )  16(:  قيمة التجارة البينية الغذائية العربية للمجموعات السلعية الرئيسية خالل الفرتة 2014 
                                                                                                                                                                                                           )مليار   دوالر(

البيان

النسبة من الواردات الصادرات 
إمجالي قيمة 

التجارة البينية 
لعام 2016م )%(

2016م2015م2014م2016م2015م2014م

0.800.340.390.800.800.403.19احلبوب 
0.290.240.110.290.250.262.11البطاطس
0.130.160.100.090.130.151.19البقوليات

0.520.521.220.520.681.189.52اخلضر
0.821.291.200.821.291.209.67الفاكهة

0.810.650.900.810.650.877.01السكر)املكرر(
0.650.790.770.650.790.887.14الزيوت والشحوم

0.600.340.790.600.310.806.44اللحوم
0.340.400.310.340.390.372.96األمساك

0.030.030.020.070.060.060.51البيض
2.271.862.132.271.862.0716.71األلبان ومنتجاتها

0.320.030.250.320.150.262.11بذور زيتية
1.851.411.331.851.001.219.79حيوانات حية

2.442.042.662.441.722.6821.64سلع غذائية أخري*
11.8710.0912.1711.8710.0912.36100.00اجلملة

               *  تشمل السلع املصنعة  )خمبوزات وعصائر ومنتجات حلوم .وغريها(.
          املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.   

 تقدر أعداد سكان الوطن العربي عام 2016م  حبوالي )412( مليون نسمة منهم حوالي )169.86(  مليون 
نسمة ريفيني. وكما متت اإلشارة إليه سابقًا يف اجلزء األول من هذا التقرير أن معدل  منو السكان يف 
2016م (  مقارنة بنحو   - %(   خالل الفرتة )2001  الوطن العربي  يعترب مرتفعًا  نسبيًا إذ بلغ   حنو )2.2 

)1.25( على مستوى العامل.

2:  أسعار السلع الغذائية:  -  1  -  2  -  5
ملواطنيها،  السلع  هذه  إلتاحة  الدول  إمكانية  على  مباشرًا  تأثري  وتقلباتها  الغذائية  السلع  أسعار  تؤثر 
وكذلك على قدرة مواطنيها على احلصول عليها بالكمية واجلودة املطلوبتني  وخباصة األسعار العاملية 
لسلع احلبوب والزيوت والسكر واملنتجات احليوانية.  وتوضح بيانات جدول )17( أنه على الرغم من تراجع  
األسعار العاملية ملعظم السلع الغذائية بني عامي 2015 و 2016م، إال أنها ال تزال أعلى من مستوياتها خالل 
عامي  بني  األسعــــار  تراجعــت  وقد  العـــاملية.  الغذاء  أزمة  سنوات  سبقت  اليت    )2006 –  2004( الفرتة 
2015 و 2016م  نتيجة للتحسن  املتواصل يف اإلنتاج، وارتفاع مستويات املخزونات الغذائية على املستوى 

العاملي األمر الذي أدى إىل وفرة املعروض من السلع الغذائية. 
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جدول )17(: متوسط السعر العاملي لبعض  السلع الغذائية.                            
                                                                                                           )دوالر /طن(

السلع الغذائية
متوسط 

الفرتة
2006-2004

متوسط 
عامي

2008-2007

متوسط 
الفرتة  

2011-2009
2016م2015م2014م

172.9304.2268.9303.3232.6196.0القمح اخلشن
146.5251.7233.4244.9207.1176.2القمح الطري

الذرة الشامية 
)األرجنتني(

104.8183.7218.0199.8169.5175.5

US-( الذرة الشامية
Yellow No. 2(

110.5192.9214.2192.8169.8159.3

282.1516.0556.6435.6395.5406.6أرز  تايالند
114.3193.2209.7208.0204.8153.9الذرة الرفيعة

254.6400.8439.9492.6375.6382.0فول الصويا
660.31069.81053.5909.4756.5808.8زيت فول الصويا

230.71720.61678.61301.81336.91502.3زيت الفول السوداني
673.11260.41096.4901.8846.4840.8زيت زهرة الشمس

618.7803.9864.4821.3622.5700.2زيت النخيل
457.31112.41261.71363.21063.21032.3زيت بذرة القطن

238.6257.2489.5385.4296.3397.7السكر اخلام
3802.94174.14263.56678.44640.44058.7حلوم األبقار

1143.81669.21805.31940.31642.41531.8حلوم الدواجن
 املصدر: نقطة التجارة السودانية  2017م ، و املوقع اإللكرتوني للفاو على الشبكة الدولية، 2017م.

يف   )%161.5( العاملي إىل حنو  املستوى  الغذاء على  القياسي ألسعار  الرقم  ونظرًا لرتاجع األسعار  تراجع  
2016م مقارنة بنحو )164.0%( يف 2015م، وتراجع  أيضًا على مستوى الوطن العربي من حنو )162.5(  يف 

2015م، إىل حنو ) 158.9(  يف عام  2016م، جدول )18(.

- 3  املتاح من االستهالك من السلع الغذائية:  5

يتمثل املتاح لالستهالك من السلع الغذائية بصفة رئيسية  يف الكميات املنتجة حمليًا يف الوطن العربي 
من تلك السلع  مضافًا إليها الكميات املستوردة، ومطروحًا منها الكميات املصدرة. )فضال عن التغري يف 

كميات املخزون(.     
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جدول  )18(: األرقام القياسية ألسعار الغذاء بالدول العربية خالل الفرتة 2014-2016م

املتوسط201420152016سنة األساسالدول

2010113.96115.24111.24113.48األردن
2007143.11144.88146.65144.88اإلمارات
2010112.43114.47117.13114.68البحرين

2010128.3135138.5133.93تونس
2010128.22131.27134.98131.49اجلزائر

2007145.1147.3146.6146.33السعودية
2007440.53501.49570.8504.28السودان

2010112.28112.83113.38112.83العراق
2012104.5103.7101.8103.33سلطنة عمان

2010105.81107.82106.2106.61فلسطني
2013100.2101.199.1100.13قطر

2010146150.9153.8150.23الكويت
2013101.26100.15102.02101.14لبنان
209.21278.7243.96 )2000-2003(ليبيا
2010175.7194.8228.7199.73مصر

2010105.23107.47110.00107.57املغرب
2014230.3227.4102.4186.70موريتانيا

149.56159.12162.47158.90الوطن العربي
201.8164.0161.5175.8العامل   )2002- 2004(    

املصدر: املوقع اإللكرتوني لألجهزة اإلحصائية بالدول   العربية، وموقع  الفاو على الشبكة الدولية 2017م.

بلغ  إمجالي املتاح لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي عام 2016م حنو ) 306.09( 
مليون طن مقارنة بنحو ) 308.71( مليون طن يف عام 2015م.   تشكل نسبة كمية املتاح لالستهالك 
%( من إمجالي املتاح لالستهالك يف الوطن العربي من السلع الغذائية  من جمموعة احلبوب حنو )34.38 
واأللبان  والفاكهة  اخلضر  حاصالت  من   كل  مساهمة  نسبة  متثل  وبينما  2016م،  لعام  الرئيسية 
و)%4.91(  %( على الرتتيب، وترتاوح بني )%0.62(  %( و)11.88  %( و)12.39  ومنتجاتها حنو )18.96 

لباقي السلع الغذائية، جدول   )  19 (.
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جدول )20(: املتاح من االستهالك من السلع الغذائية الرئيسية خالل الفرتة )2014-2016م(
                                                                                                                                                                                                                  )مليون طن(

2016م2015م2014م
النسبة من إمجالي 

املتاح لالستهالك لعام 
2016م )%(

جمموعة احلبوب 
128.41129.39117.3538.34)مجلة(:

69.9268.8658.6019.14       القمح والدقيق
23.9826.7925.778.42       الذرة الشامية

11.6210.5410.963.58       األرز         
17.4819.6512.133.96       الشعري
14.9116.3915.034.91البطاطس
2.472.552.530.83البقوليات

53.2351.8358.0318.96 اخلضر
34.4436.0837.9212.39الفاكهة

5.976.225.551.81  التمور 
10.5311.2813.404.38السكر)املكرر(

5.575.156.982.28الزيوت والشحوم
10.9211.7011.763.84مجلة اللحوم:

5.015.485.221.71         حلوم محراء
5.916.226.542.14         حلوم  بيضاء

4.574.594.841.58األمساك
1.841.911.900.62البيض

37.4137.8236.3611.88األلبان ومنتجاتها
304.29308.71306.09100.00اجلملة

 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.

%(  من إمجالي  املتاح لالستهالك من السلع الغذائية  ميثل املتاح لالستهالك من السلع النباتية حنو )82.1 
%(.  وتوضح بيانات جدول  الرئيسية، بينما تبلغ نسبة مساهمة  املنتجات احليوانية واألمساك حنو   )17.9 
املستوى  على  ببعض نظرياتها  مقارنة  العربي    الوطن  الغذائية يف  السلع  من   الفرد  )20( متوسط نصيب 

العاملي.

جدول )20(: متوسط نصيب الفرد من املتاح لالستهالك من السلع الغذائية
 النباتية يف الوطن العربي والعامل  للفرتة 2010 -2016م

                                                                                                                                               كغم/سنة

اجملموعة السلعية
املتوسط العامليالوطن العربي 

2016م2016م2015ممتوسط الفرتة 2010 -2014م
198.84325.00278.8149.0جمموعة احلبوب )مجلة(

100.46174.5142.2267.2القمح والدقيق
16.3226.326.6054.2  األرز         
21.7140.936.4832.0البطاطس

-3.556.46.13  البقوليات

81.81129.1140.85136.0  اخلضر
58.46105.4105.574.0  الفاكهة  

15.8528.132.5325.3السكر)املكرر(
9.1712.816.9522.8  الزيوت النباتية

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة، تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي، 2014، ومنظمة التغذية والزراعة لألمم املتحدة 
.) Food outlook, 2016(
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 6
 الفجوة الغذائية في الوطن العربي:



املنظمة العربية للتنمية الزراعية

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
2016

29

6 - الفجوة الغذائية في الوطن العربي:

السعرات  من  مقدرة  كميات  العربي    الوطن  يف  الرئيسية  الغذائية  السلع  من  لالستهالك  املتاح  يوفر  
احلرارية والربوتني والدهون للمستهلك قدرت متوسطاتها اليومية يف عام  2016م بنحو  )3957.66( كيلو 
حالة  يف  العاملية  املعدالت  على   تزيد  وهي  دهون،   غرام  و)47.04(  بروتني،  غرام  و)118.98(  كالورى، 
السعرات احلرارية والربوتني  اليت تقدر بنحو   )2870( كيلو كالورى، و)80.5( غرام بروتني، وتقل عن 

املتوسط العاملي للدهون املقدر بنحو  ) 82.6(غرام دهون.

وحلساب كمية الفجوة العربية من السعرات احلرارية، والربوتني والدهون، مت حساب إمجالي  االحتياجات 
متوسط   على  بناًء  والدهون   والربوتني  احلرارية  السعرات  من  العربي    الوطن  لسكان  االستهالكية  
نصيب الفرد من تلك املكونات على  املستوى العاملي،  حيث بلغت حنو )425.672( مليار كيلو كالورى 
و)11.938( مليون طن بروتني و)12.245(مليون طن دهون.  و مت خصم ما  وفره اإلنتاج  العربي  من  خمتلف 
السلع الغذائية  يف الوطن العربي يف عام 2016م من تلك املكونات،  حيث  قدرة  العجز   بنحو  )139.22( 

مليار كيلو كالورى، و)1.805( مليون طن بروتني، و )7.743( مليون طن دهون   جدول ) 21  (. 

جدول )21( : االحتياجات  االستهالكية لسكان  الوطن العربي  
من السعرات احلرارية  والربوتني والدهون ) 2016م(

البيان
سعرات حرارية
)مليار كيلو 

كالورى(

الربوتني
)مليون 

طن(

الدهون
)مليون طن(

425.6711.9412.25االحتياجات الكلية للوطن العربي
286.4510.134.50املتاح من  إنتاج  الوطن العربي
67.2984.8836.76نسبة االكتفاء الذاتي )%(

139.221.817.74العجز
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة، و الفاو  ،

Technical  Factors for Agricultural Commodities                                  

وتوضح بيانات جدول )22( أن قيمة الفجوة الغذائية من السلع الغذائية الرئيسية تراجعت من حنو )33.50( 
مليار دوالر يف عام 2015م إىل حنو )32.81( مليار دوالر يف عام 2016م، وبذلك   شهد متوسط نصيب الفرد 
من قيمة الفجوة  الغذائية تراجعًا مستمرًا رغم ارتفاع معدل منو سكان الوطن العربي، إذ بلغ املتوسط 

حنو )84.30( دوالر يف عام  2015م ، وحنو  )79.75( دوالر يف عام 2016م.

وفيما يتصل مبساهمة اجملموعات السلعية الرئيسية يف القيمة اإلمجالية لسلع العجز يف عام 2016م، 
و   احلمراء،  للحوم   )% و)10.51  للحبوب،   )%  47.56( حنو  بني  تراوحت  أنها   )22  ( جدول  بيانات  فتوضح 
%(  لأللبان  %( للحوم الدواجن، و)7.16  %( للزيوت النباتية، و)8.10  %( للسكر املكرر، و)8.82   9.22(
%( من  القيمة  اإلمجالية لسلع العجز. وبالنسبة  ومنتجاتها. وتساهم تلك  السلع جمتمعة بنحو  )91.37 
بنحو  والتمور   )%  54.53( بنحو  األمساك  فتساهم  التصديري  الفائض  قيمة  يف   الفائض  سلع  ملساهمة 

%( وحماصيل اخلضر بنحو)%6.37(.     39.10(
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  جدول )22( : قيمة الفجوة الغذائية يف الوطن العربي  خالل الفرتة )2016-2014م(
)القيمة مليار دوالر(                        

اجملموعة السلعية
2016م2015م2014م

العجز أو 
العجز أو )%(الفائض

العجز أو )%(الفائض
)%(الفائض

جمموعة احلبوب 
22.8158.9120.3253.4616.2747.56)مجلة(

5.8415.085.4914.453.9511.55القمح والدقيق

0.792.051.112.930.481.41الذرة الشامية

0.691.790.802.090.882.57األرز

0.280.730.320.850.270.78الشعري

15.2039.2612.6033.1510.6931.26الذرة الرفيعة

1.660.180.52)0.07(2.46)0.11(البطاطس

0.792.040.912.400.992.89مجلة البقوليات

6.37)0.09(44.27)2.00(45.96)2.06(مجلة اخلضر

25.061.634.77)1.13(19.90)0.89(مجلة الفاكهة

39.10)0.55(5.85)0.26(0.070.18التمور والبلح الطازج

3.569.203.248.523.159.22السكر)املكرر(

مجلة الزيوت 
2.386.161.995.253.028.82والشحوم

6.8617.727.9921.026.3618.61مجلة اللحوم

3.869.974.4511.713.5910.51حلوم محراء

3.007.753.549.322.778.10حلوم  بيضاء

54.53)0.76(29.02)1.31(31.68)1.42(األمساك

0.260.670.210.550.150.44البيض

2.065.313.348.792.457.16األلبان ومنتجاتها

38.53100.0038.01100.0034.20100.00مجلة العجز*

100.00)1.39(100.00)4.51(100.00)4.48(مجلة الفائض

إمجالي الفجوة  
34.0533.5032.81الغذائية

                             * بدون التجارة الغذائية العربية البينية.
              املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.

ومستويات  السكان  ألعداد  وفقًا  العربية  الغذائية  الفجوة  قيمة  يف  العربية  الدول  مساهمة  ختتلف 
املتاحة  الطبيعية  الزراعية  املوارد  حجم  جبانب  هذا  السائدة،  االستهالكية  والعادات  واألمناط  الدخول، 

وكفاءة استخدامها. 
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 شكل ) 11 (: مساهمة الدول العربية يف قيمة الفجوة الغذائية ملتوسط الفرتة )2014-2016م(

قيمة  إمجالي  من   )%  67.67( تساهم بنحو  عربية  دول   أن مخس   )23( وجدول   )11( شكل  من  يتضح 
ومصر،  واجلزائر،  السعودية  وهي  2016م(   -  2014( الفرتة  ملتوسط  الرئيسية  السلع  من  الغذائية  الفجوة 

واإلمارات، والكويت.

جدول ) 23 (: مساهمة الدول العربية يف قيمة الفجوة الغذائية )%(

متوسط الفرتة 2016م2015م2014مالدولة
)2014-2016م(

24.4924.7318.5822.60السعودية

17.0216.9713.2415.74اجلزائر

16.0118.9312.0915.68مصر

5.185.2315.28.54اإلمارات

4.345.315.675.11الكويت 

4.792.877.264.97العراق

5.554.593.954.70اليمن

3.634.183.063.62قطر

2.62.644.363.20األردن

3.322.753.133.07لبنان

32.492.782.76ليبيا

2.653.192.462.77السودان

2.432.752.622.60عمان

1.671.451.371.50البحرين

0.590.580.180.45فلسطني

2.731.344.052.71دول أخري

100100100100اإلمجالي
                املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.  
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7 -   مؤشرات األمن الغذائي العربي 2016م :

فإن األمن الغذائي يتحقق عندما   يتمتع كل  وفقًا لتعريف مؤمتر القمة العاملي لألغذية لعام 1996م،  
أغذية كافية ومغذية  إىل  واالقتصادي  واالجتماعي  املادي  الوصول  بإمكانية  األوقات  الناس يف مجيع 

تليب احتياجاتهم الغذائية من أجل حياة صحية ونشطة.

ووفقًا لـ  )The Economist & Intelligence Unit(، فإن مؤشر  األمن الغذائي العاملي  هو مؤشر مركب 
يتألف من ثالثة مكونات أساسية، هي القدرة على حتمل تكاليف الغذاء، وتوافر الغذاء، وجودة وسالمة 
من  مكون  كل  يتألف  الثالثة.  األساسية  للمكونات  املرجح   اجملموع  أساس  على  وحيسب  الغذاء. 
املكونات أعاله بدوره من عدٍد من املؤشرات الكمية والعددية ذات الصلة.  قدرت  قيمة هذا املؤشر على 
املستوى العاملي يف عام 2016م  بنحو )57.3 %( كمتوسط ملائة وثالث عشرة دولة، فيما تراوحت قيمته 
لنفس العام بني )86.6 %( يف الواليات املتحدة كحد أعلى ، و )24 %(  كحد حد أدنى   يف بوروندي .  على 
%(،  يف  عام 2016م .  وتراوحت  املستوى العربي تفوق قيمة املؤشر  املتوسط العاملي حيث بلغت حنو )58.9 
هذه القيمة بني حد أعلى يف قطر بنحو  )77.5 %( تليها سلطنة عمان بنحو )73.6 %( وحد أدنى يف اليمن 

. )% بلغ حنو )34 

%( للقدرة على حتــمل كلفة الغذاء،    تتوزع هذه النسبة على املكونات الثالثة الرئيسة بواقع )61.1 
%( جلودة وسالمة الغذاء، شكل  )12( . %( ملؤشر توافر الغذاء، و )57.2   57.4(

شكل )12( : متوسط قيم املؤشرات الرئيسة لألمن الغذائي العربي عام 2016

:)Affordability( : 1  القدرة على حتمل تكاليف الغذاء  -  7
 يتم قياس القدرة على حتمل التكاليف عن طريق  عدٍد من املؤشرات، منها:

( . و يقيس هذا املؤشر نسبة ما تنفقه األسرة من  استهالك الغذاء كنسبة من اإلنفاق األسري )%	 
دخلها على الغذاء. 

	 نسبة السكان الذين يعيشون حتت مستوى خط الفقر العاملي، وهو مؤشر لقياس انتشار الفقر، 
السكان  من  مئوية  كنسبة    )The Economist & Intelligence Unit لـ  )وفقا  حمسوبًا 
الذين يعيشون على أقل من )3.1( دوالر أمريكي يف اليوم على أساس سعر التعادل )PPP( لعام 

2011م.
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	 متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي )دوالر/فرد(. 
املرتبطة  الفقراء من الصدمات  العامة حلماية  للمبادرات  الغذاء، وهو مقياس  	 وجود برامج لسالمة 
العينية،  الغذائية  املساعدات  تشمل  اليت  األغذية  سالمة  بربامج  املؤشر  هذا  بالغذاء.  وخيتص 
املنظمات غري  أو  املدرسية من جانب احلكومة  التغذية  برامج  و  )الكوبونات(،  األغذية  وقسائم 
احلكومية أو القطاعات األخرى. ويتدرج هذا املؤشر من )0-4(، حيث يعين الصفر  عدم وجود برامج 

محائية، ويعين الرقم  )4(  وجود كامل لربامج سالمة الغذاء، جدول )24(.

جدول )24(: مؤشرات القدرة على حتمل تكاليف الغذاء يف الوطن العربي عام 2016م

البيان
الوطن العربي

املتوسط 
العاملي عدد الدول 

العربية
املتوسط   

1461.1355.6القدرة على حتمل تكاليف الغذاء
1430.5329.90استهالك الغذاء كنسبة من األنفاق األسري )%(

1410.0625.50السكان الذين يعيشون حتت مستوى خط الفقر العاملي )%(
1435202.920585.3متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي )دوالر/فرد(

142.712.70وجود برامج لسالمة الغذاء
     املصدر: مت حسابها من بيانات The Economist & Intelligence Unit ، على الشبكة الدولية.  

يرتبط مكون القدرة على حتمل تكاليف الغذاء بدرجة كبرية مبتوسط دخل الفرد من الناتج احمللي 
اإلمجالي. ولذلك قد بلغ أعلى أداء يف مكون القدرة يف الدول العربية اليت يرتفع فيها متوسط نصيب الفرد 

من الناتج احمللي اإلمجالي شكل )13( .

شكل  )13(: مكون القدرة على حتمل تكاليف الغذاء حسب الدول العربية، 2016
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:)Availability (  7 - 2  توفر الغذاء 

 يتم قياس هذا املكون عن طريق  عدٍد من املؤشرات ، منها:

	 كفاية الكميات املعروضة من الغذاء : هو مؤشر مركب يقيس توافر الغذاء من خالل اإلمدادات 
الغذائية بالكيلوغرام / الفرد / اليوم، ومستويات املعونة الغذائية: وهو مقياس يتدرج من ) صفر 

– 100(. وكلما ابتعد عن الصفر كان املؤشر إجيابيًا.

	  متوسط عرض الغذاء: هو تقديرات ملتوسط نصيب الفرد من  األغذية املتاحة لالستهالك )كيلو 
كالورى للفرد/اليوم.(

البنية التحتية الزراعية:وهو مؤشر مركب يقيس القدرة على ختزين ونقل احملاصيل إىل السوق.	  
)كلما ارتفعت قيمة املؤشر دل ذلك على جودة البنية التحتية الزراعية(.

	 تقلب اإلنتاج الزراعي: االحنراف املعياري لنمو اإلنتاج الزراعي على مدى فرتة العشرين سنة 
األخرية اليت تتوافر عنها البيانات.

	 الفاقد من الغذاء: مؤشر يقيس كميات فاقد ما بعد احلصاد وقبل االستهالك كنسبة من 
إمجالي العرض احمللي )اإلنتاج وصايف الواردات وتغريات املخزون( من احملاصيل واملنتجات  

احليوانية و السمكية، بالطن.
ويؤثر هذا املكون على مكون  القدرة على حتمل تكاليف الغذاء،  حيث أن مؤشر القدرة على حتمل 
إليها.      وتعمل  الوصول  التكاليف ال يكون ذا قيمة يف ظل عدم توفر  األغذية أو يف ظل صعوبة   
الدول العربية على  ضمان توافر  إمدادات األغذية وتطوير  األسواق الزراعية،  واحلد من صدمات اإلمدادات 

الغذائية ،   جدول )25( .

 جدول )25(:   مؤشرات توفر  الغذاء يف الوطن العربي عام 2016م

البيان
 الوطن العربي

املتوسط 
العاملي عدد 

الدول
املتوسط   

 1457.4455.6توفــر الغـذاء

1471.1457.50كفاية الكميات املعروضة من الغذاء
1430992865.6متوسط عرض الغذاء

1465.5457.30 البنية التحتية الزراعية
140.150.10 تقلب اإلنتاج الزراعي

145.055.40الفاقد من الغذاء
                               املصدر: مت حسابها من بيانات The Economist & Intelligence Unit ، على الشبكة الدولية.

 :)Quality & Safety( الغذاء 3 جودة وسالمة   -  7
(.  ويضم  مؤشر مركب يقيس مدى مالءمة البيئة لسالمة الغذاء. ويرتاوح بني )صفر – 100	 

كل مؤشر عددًا من املؤشرات الفرعية، ويوضح جدول )26( بعض مؤشرات جودة وسالمة   الغذاء 
يف الوطن العربي عام 2016م.

الفقر  مثل  التقليدية  االجتماعية  الرعاية  مقاييس  من  أبعد  هو  ما  إىل  والسالمة  اجلودة  مكون  يذهب 
وقضايا الوصول واإلمدادات، حيث يعمل على استعراض شامل لنوعية الغذاء، على أساس أن األمن الغذائي 

يتطلب حصول الناس على أغذية مغذية تليب االحتياجات الغذائية.
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 يتم قياس جودة األغذية وسالمتها عرب مخسة مؤشرات:

	 تنوع النظام الغذائي: ويقيس هذا املؤشر حصة األغذية غري النشوية  يف إمجالي استهالك الطاقة 
الغذائية.

التغذوية.	   املعايري  بتوفر   االلتزام   مدى  يقيس   مركب  مؤشر  التغذوية:  املعايري  بتوفر   االلتزام  
ويتدرج من )صفر – 100(، حيث القيمة األعلى تعين التزامًا أكرب بتوفر املعايري التغذوية.

	 توافر العناصر الغذائية الصغرى: مؤشر مركب يقيس مدى توافر احلديد وفيتامني )أ( يف اإلمدادات 
الغذائية.

	 جودة الربوتني: يقيس هذا املؤشر كمية الربوتني اجليد املستهلكة باستخدام منهجية الربوتني 
القابل للهضم مصححة على تدريج األمحاض األمينية )PDCAAS(. وتشمل طريقة  احلساب: 
امللف احلمضي األميين، وقيمة هضم الربوتني، ومتوسط الكميات املستهلكة )جرام( من كل 

عنصر من املواد الغذائية اليت تسهم حبد أدنى 2٪ يف الربوتني املستهلك.

جدول )26( مؤشرات جودة وسالمة   الغذاء يف الوطن العربي عام 2016م.

البيان
الوطن العربي

املتوسط العاملياملتوسطعدد الدول

1457.258.5جودة وسالمة الغذاء
1448.251.60تنوع النظام الغذائي

1464.0157.30املعايري التغذوية
1447.8057.30توافر العناصر الغذائية الصغرى

1460.4557.80جودة الربوتني
1479.4257.30سالمة األغذية

                  املصدر: مت حسابها من بيانات The Economist & Intelligence Unit ، على الشبكة الدولية.

يعترب شرط توفري الغذاء بالكمية والنوعية الالزمتني لنشاط وصحة املواطن العربي من أهم مكونات 
ومتضمنات مفهوم األمن الغذائي الذي تتبناه املنظمة العربية للتنمية الزراعية. ومما ال شك فيه فإن مراقبة 
الغذاء لضمان مطابقته ملواصفاته وحمتوياته، وخلوه من كل أنواع التلوث اليت ميكن أن جتد طريقها إىل 
الغذاء تعترب من أهم خطوات ضمان حصول املستهلك على الغذاء بالكمية الالزمة والنوعية املطلوبة. وهو 
الوطن العربي  أمر يهم كافة شرائح اجملتمع أفرادًا ومجاعات ومؤسسات رمسية وشعبية. فاملستهلك يف 
شأنه يف ذلك شأن بقية املستهلكني يف اجملتمعات األخرى، حياط بكثري من املهددات واملخاطر الصحية 
اليت ميكن أن يسببها تناول الغذاء امللوث.  كما أن املستهلك يتعرض إىل خماطر أخرى ناجتة عن الغش 
الغذائية  السلع  انسياب  وسهولة  الدولية  التجارة  حترير  ظل  يف  املخاطر  هذه  وتزداد  التجاري،  والتدليس 

وتبادهلا بني بلدان العامل. 
وتواجه نظم سالمة الغذاء يف الوطن العربي عددًا من الصعوبات،  منها:

	 إن معظم الدول العربية ليس هلا جهاز أو كيان مؤسسي مستقل واحد معين بسالمة الغذاء والرقابة 
على األغذية ،  ولذلك تعاني العديد من الدول من تعدد وتشابك االختصاصات بني الوزارات واهليئات 

املختلفة املنوط بها مهام التفتيش والرقابة على األغذية وإصدار التشريعات. 
تنمية  وبرامج  املستمر  التدريب  فرص  قلة   إىل   باإلضافة  املتخصصة  الفنية  الكوادر  كفاية  	 عدم 

القدرات.
يف  احمللية  األسواق  على  والتفتيش  الرقابة  صعوبات   و  والسالمة،  اجلودة  معايري  تطبيق  	 صعوبات 

العديد من الدول العربية.
	 كثري من الدول العربية ليس لديها نظم لتقييم وحتليل املخاطر يف األغذية .
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	 قلة أو ضعف قواعد بيانات سالمة الغذاء ونظمها يف العديد من الدول العربية. 
	 قلة وحمدودية أنشطة مجعيات محاية املستهلك يف العديد من الدول العربية .

	 عدم وجود إسرتاتيجية واضحة لسالمة الغذاء يف معظم الدول العربية.
	 ويزداد اهتمام  الدول العربية حبماية املستهلك وبربامج  التثقيف التغذوي وإنشاء أجهزة الرقابة على 
األغذية وإعداد وتطوير نظم الرقابة على األغذية مبا يف ذلك تفعيل تشريعات الرقابة على سالمة 

الغذاء، وتفعيل دور اهليئات احلكومية ومنظمات النفع العام حلماية املستهلك.
وقد نفذت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف عام 2016 عددًا من األنشطة  ذات العالقة بسالمة الغذاء، 

منها )على سبيل املثال ال احلصر(:
	 مشروع املواصفات العربية االسرتشادية املوحدة للحوم ومنتجاتها .

	 مشروع إعداد املواصفات املعتمدة للزيوت الغذائية النباتية يف الدول العربية .
	 مشروع الدعم الفين للحجر الزراعي ) اململكة العربية السعودية(.

	 مشروع املواصفات العربية االسرتشادية املوحدة ملنتجات األلبان.
	 تنفيذ عدد من الدورات التدريبية، واالجتماعات ، وتقديم االستشارات.

	 دراسة واقع نظم سالمة الغذاء يف الوطن العربي.

وعلى املستوى القومي تتعاون املنظمة مع املنظمة العربية للتنمية الصناعية، و األمانة العامة جلامعة  
الدول العربية )إدارة التكامل االقتصادي(، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  يف تنفيذ  مشروع 
الغذائية والزراعية من خالل نظام عربي موحد لتقييم  السلع  العربية يف جمال  التجارة  )تعزيز قدرات 
املطابقة والسالمة الغذائية بني البلدان األعضاء يف جامعة الدول العربية(. يتمثل اهلدف الرئيس هلذا 
وموائمة  الفعال  والتنسيق  اإلقليمي  التكامل  معرب  طريق  عن  اإلقليمية   اجلهود  دعم  يف  املشروع 
معايري السالمة الغذائية وضمان االمتثال لقواعد التجارة الدولية واللوائح الفنية و احلواجز الفنية أمام 

التجارة واالتفاقات بشأن تدابري الصحة والصحة النباتية )SPS(.   ويهدف املشروع أيضا إىل: 
	•وضع معايري اجلودة والسالمة واملواصفات الفنية للسلع الغذائية الزراعية  الرئيسية. 

	•توحيد املواصفات العربية اخلاصة بالسلع  واملنتجات الغذائية والزراعية. 
	•توحيد األنظمة واللوائح الفنية للسلع واملنتجات الغذائية العربية. 

	•مساعدة  الدول العربية على وضع أنظمة وطنية متكاملة للسالمة الغذائية. 
	•إطالق املبادرة اإلقليمية العربية للسالمة الغذائية للمساهمة يف األمن الغذائي العربي. 
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8 -  انجازات الدول العربية في إطار مكونات البرنامج الطارئ لألمن 
اللغذائي العربي:

الغذائي  لألمن  الطارئ   الربنامج  مكونات  تنفيذ  مبتابعة  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  قامت  1 .
األوىل  للمرحلة  التنفــــيذية  اإلطـــارية  خطته  خالل  للربنامج  اجلغــــرايف  اإلطـــار  بدول  العربي  
)2011 – 2016(، وأعدت بذلك تقريرا شامال اشتمل على  االجنازات   اليت حققتها الدول العربية يف 
تنفيذها ملكونات  الربنامج الثالثة. وقد اشتملت اجنازات دول اإلطار  اجلغرايف   للربنامج  على  تنفيذ 
حنو )1989( مشروعًا، منها)1881( مشروعًا بلغ إمجالي تكاليفها  االستثمارية حنو   )31.93( مليار 
)150( مشروعًا  للتنفيذ وحباجة إىل متويل تضم  املعدة  املشروعات  قائمة إضافية من  دوالر.  وهناك 

بتكلفة إمجالية تبلغ )15.13( مليار دوالر.

م ( يف الدول العربية،  وملتابعة تنفيذ مكونات الربنامج خالل املرحلة الثانية  من خطته   )2016 – 2021. 2
قامت  املنظمة بإعداد استمارة خاصة جلمع البيانات الالزمة ومتت موافاة دول اإلطار اجلغرايف بها لغرض 
ملساعدة  الالزم  الفين  اإلسناد  بتقديم  املنظمة  ستقوم  ذلك  جبانب  املتحققة.  االجنازات  على  الوقوف 
الدول العربية يف تنفيذ مكونات الربنامج  عن طريق إعداد  وتنفيذ  املشروعات الريادية والتنموية، 
فضال عن تنفيذ  األنشطة األخرى  شاملة الدراسات، والدورات التدريبية،  والرتويج لالستثمار الزراعي. 
وسوف تتعاون املنظمة يف ذلك مع كافة شركاء الربنامج من املؤسسات اإلمنائية والتمويلية العربية 

واإلقليمية والدولية وفقا لقرارات القمم العربية بشأن الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي.




