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ذخيحبحت؛حكأللؤَّ؛حءمختخٌَّ؛ءئرألؤٌَّ؛حءحلحتحمٌَّ؛ذيختًختح�؛خلألًْ[�؛مأل؛,ُني[ن؛حئأل؛حءنجتحّـّ؛حءمختخّ؛ًإلرؤ؛فر[خمَّ؛
ُحتحيحب؛ُيفئٌئ؛,ُني[ن؛حئأل؛حءنجتحّـّ؛خ[ءحبُئ؛حءمختخٌَّإ؛ُئ[؛ًختذدل؛خإل[؛ئأل؛مْحئئ؛ُئرن٣حز؛٦[؛ذ_ز٣حز؛
حط[جبًَّ؛ ححيحبححتٍ؛ حءريختًخت؛ آلجتح؛ ُقسئ؛ ُحءدٌطٌَّ.  ُحسرؤ[مٌَّ؛ حيرخي[جبًَّ؛ حُني[ن؛ مئُّ؛ ئد[جنختٍ؛

ُحءمحنختًأل؛ئأل؛خلئجمئَّ؛خحيحبححتحذإل؛حءجمألًَّْ؛حء٩؛ذخيحبحتآل[؛حكأللؤَّ؛حءمختخٌَّ؛ءئرألؤٌَّ؛حءحلحتحمٌَّ. 
حءمختخّ؛ حءنجتحّـّ؛ حئأل؛ ئجنختحز؛ الر[ّـش؛ خريحبًؤ؛ حُئ؛ حطحلٌّ؛ حضرنب؛ حتّـٌجمفإ؛ حءريختًخت؛ك؛سحلًٌّأل؛ ً_ذّ؛
ُمم[حتٍ؛ظؤْم[ز؛ خالر[ش؛ ئجنختحز؛ جن[ئئَّ؛ حءنجتحّـٌَّ؛ حءجمئن؛ ئأل؛ حكمختُمي؛ ئجنختحز؛ مئُّ؛ ذحنرؤئ؛ ُحء٩؛
حءجمئن؛حءنجتحّـٌَّ؛حءختّـٌجمَّ؛ُحكر[﴾؛ءخلرإل؛ئأل؛ذئى؛حءجمئنإ؛مح[الد؛حخلرمختحمي؛حكجنختحز؛حخلرإلةٌَّ؛
ُئمحبز؛ حءختّـٌجمَّإ؛ حءنجتحّـٌَّ؛ حءجمئن؛ ظؤْم[ز؛ ئأل؛ حءهختجب؛ الخيٌد؛ ئرْخلل؛ خبءى؛ ك؛ ف[؛ ُحءرنجتًَُّ؛
حخلرإل؛حءهختجب؛ئأل؛ئةْال[ز؛حء�[يَّ؛ُحء١ُذف؛ُحءحبآلْآل؛ك؛حءْمجأل؛حءمختخّ؛ُئجنختحز؛الينب؛حءرنجتًَّإ؛

خني[هَّ؛خف؛ئجنختحز؛حءهشٍْ؛حءرش[حتًَّ؛ُحةره[ٌّ؛حءجتحذّ؛ئأل؛ظؤْم[ز؛حءجمئن؛حءنجتحّـٌَّ؛حءختّـٌجمَّ.
حء٩؛ حءمختخّ؛ حءنجتحّـّ؛ حئأل؛ خرصيٌي؛ حكختذد�َّ؛ حءيىل[ً[؛ ُيفئٌئ؛ خ[خلرمختحمي؛ حءس[الّ؛ حطحلٌّ؛ ُحضرنب؛
ششؤ؛ ك؛ ُحطختةَّ؛ خالر[سإل[إ؛ ذة[ءٌو؛ ُحمم[آل[ز؛ حءنجتحّـٌَّإ؛ حءجمئن؛ ,خلم[حت؛ ذ�ْحتحز؛ مئُّ؛ حجنرؤئر؛
حك﴿حلُآل؛ئألإل[إ؛ُحءمْحئئ؛ح،حبجبٍ؛ئة[ال[ز؛حطخيْئ؛مئٌإل[إ؛ُحمم[آل[ز؛الخيٌد؛حءهختجب؛ئأل؛حءأل[ذش؛ح،ئّ؛
حق[ءّ؛ُئأل؛يٌؤَّ؛حءأل[ذش؛حءحلحتحمّإ؛ُحمم[آل[ز؛حءألؤْ؛حءجمة[الّ؛ُقْ؛حالر[ش؛حءنجتحّـّ؛مختخٌ[�؛ُم[كٌ[�إ؛

ُحءدألٌ[ز؛حءرجمًْيٌَّ؛ءئجمئن؛ُحكألرش[ز؛حءنجتحّـٌَّ؛ُخلٌ[خل[ز؛حئأل؛حءنجتحّـّ؛خ[ءحبُئ؛حءمختخٌَّ.
حءمختخّ؛ حءنجتحّـّ؛ حئأل؛ خٌ[ال[ز؛ئرة[ئئَّ؛شْئ؛ ي[محبٍ؛ ءرْه٣؛ حكأللؤَّ؛ حءريختًخت؛نيؤأل؛سإلْجب؛ ًُ_ذّ؛آلجتح؛
ئجنختحز؛ ؛ك؛نيٌّْ؛ حءرألؤًَّْ؛ حظ�ل؛ ُحتخلؤ؛ حءجمٌ[خل[ز؛ ُنين؛ مألحب؛ حءيختححت؛ ,حيص[ذ؛ ئجم[محبٍ؛ جن_الإل[؛ ئأل؛

حيرخي[جبًَّ؛قةأل؛حءدأل[ٌّ؛مئٌإل[؛ُحيْ�؛خف؛يفيٌي؛,ئأل؛نجتحّـّ؛مختخّ؛ئرة[ئئ؛خخخبآل؛ح!؛ُمْالإل.
حكإلرؤف؛ُئخلجم[ز؛ حءد[شسفإ؛ حك﴿رخيفإ؛ حءيختححت؛ُحكجمطْءفإ؛ حءريختًخت؛خف؛ًحبِ؛ئر﴿جتِ؛ ُخخب؛الىلن؛آلجتح؛
حءمؤئ؛حءمختخّ؛حكحن٢؛ُحكأللؤ[ز؛ُحكختحةحل؛ُحكخلجم[ز؛حيئٌؤٌَّ؛ُحءحبُءٌَّ؛؛هخالأل[؛ال_ئئ؛,آل؛عحبُح؛هٌإل؛
حنإلحبَ؛ حءرصجمد؛شرؤ[ز؛حكجمريدئ؛ض[حيَّ؛ئن؛ئ[ً؛ مٌألإلؤ؛مئُّ؛حتحيحب؛,ُني[ن؛حئأل؛حءنجتحّـّ؛حءمختخُّ؛ ئ[ً؛
م[كأل[؛ئأل؛ذيئد[ز؛ئأل[ضٌَّ؛ُحيرخي[جبًَّ؛خ[ذر؛ذحنةئ؛حكإلحبجب؛حءختّـٌحم؛ءخلريختححت؛حيرخي[جبِ؛ُحسرؤ[مّ؛

ك؛حءةس٣؛ئأل؛حءحبُئ.

ُح!؛ُءّ؛حءرْهٌي؛إإ

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛حءحبةرْحت؛مج[حتي؛خأل؛ئْخلُّ؛حءحلجبس[ءّ
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛حكضضضحبًخت؛حءمضض[ال

ذيضضحبًؤ
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الملخص التنفیذي

الجزء األول مؤشرات تطور أوضاع األمن الغذائي العربي:

1 - 1 مؤشرات عرض السلع الغذائیة:
المناخیة  والتغیرات  الطبیعیة  الظروف  أھمھا  من  العوامل  من  بالعدید  العربي  الوطن  في  الغذائیة  السلع  إنتاج  تأثر   
والمستوى التقني الزراعي وتوفیر مدخالت اإلنتاج. وقد تأثر إنتاج محاصیل الحبوب بالظروف المناخیة غیر المالئمة 
العربیة، حیث  الدول  العدید من  في  الموسم 2008/2007م  األمطار خالل  انتظام معدالت  الجفاف وعدم  وموجات 
انخفض اإلنتاج العربي من مجموعة الحبوب بنحو 6.2% من نحو 49.76 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 46.68 
ملیون طن عام 2008م. وتشیر تقدیرات المنظمة إلى ارتفاع إنتاج الحبوب في عام 2009م إلى نحو 55 ملیون طن 
العربي من مجموعة  اإلنتاج  بنحو 18% عن عام 2008م وبنحو 10.5% عن عام 2007م. ویمثل  تقدر  بزیادة 
الحبوب نحو 1.3% من اإلنتاج العالمي لھذه المجموعة والذي قدر بنحو 2525 ملیون طن عام 2008م وبنحو 2230 

ملیون طن عام 2009م. 
وعلى الرغم من تراجع إنتاج البقولیات من حوالي 1.3 ملیون طن عام 2007م إلى حوالي 1.14 ملیون طن عام 
2008م أي بنحو 13%، إال أنھ ازداد إلى 1.44 ملیون طن عام 2009م أي بارتفاع یقدر بنحو 26.3% عن عام 

2008م. 
وأشارت اإلحصاءات إلى ارتفاع اإلنتاج العربي بین عامي 2007م و2008م بنحو 0.4% للسكر المكرر، وبنحو 
 %10.1 بنحو  والبطاطس  النباتیة  الزیوت  من  العربي  اإلنتاج  ازداد  كما  للخضر.   %7.6 وبنحو  للفاكھة،   %5.5

و18.2% على الترتیب.
أما إنتاج سلع المنتجات الحیوانیة والسمكیة، فقد ازدادت بین عامي 2007م و2008م. إذ ارتفع إنتاج جملة اللحوم بنحو 
2.4% لیبلغ نحو 7.43 ملیون طن عام 2008م، و7.62 ملیون طن في عام 2009م. كما استمر اإلنتاج العربي من 
األلبان ومنتجاتھا في االرتفاع، من نحو 24.6 ملیون طن عام 2007م إلى حوالي 25.19 ملیون طن عام 2008م 
بنسبة 2.4% وبلغ نحو 25.21 ملیون طن عام 2009م. ویمثل اإلنتاج العربي منھا حوالي 3.76% من اإلنتاج 
العالمي والمقدر بنحو 687.7 ملیون طن في عام 2009م. كما بلغ اإلنتاج العربي من األسماك عام 2008م حوالي 
بنحو 3.9 ملیون طن في عام  إنتاج األسماك  العام 2007م، ویقدر  بلغت 8% عن  بنسبة زیادة  3.88 ملیون طن 

2009م، یعادل نحو 2.35% من حجم الناتج العالمي. 

1 - 2 التطورات في تجارة السلع الغذائیة الرئیسة:
 تأثرت التجارة الخارجیة العربیة من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة بالمتغیرات االقتصادیة المعاصرة مما أدى إلى 
ارتفاع قیمة جملة الصادرات والواردات العربیة من تلك السلع من نحو 44.28 ملیار دوالر عام 2007م إلى نحو 
50.41 ملیار دوالر عام 2008م بزیادة تقدر بنحو 13.85%، ثم ارتفعت إلى نحو 50.55 ملیار دوالر عام 2009م 

بنسبة ارتفاع قدرت بنحو أقل من %1. 
ویشیر اتجاه الصادرات العربیة من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسیة إلى ارتفاعھا من حوالي 9.7 ملیار دوالر عام 
2007م إلى حوالي 10.3 ملیار دوالر عام 2008م وحوالي 11.5 ملیار دوالر في عام 2009م بارتفاع نسبي یقدر 
بنحو 6.1% بین عامي 2007م و2008م، وبنحو 12% بین عامي 2008م و2009م. بینما ارتفعت الواردات من 
حوالي 34.6 ملیار دوالر عام 2007م إلى حوالي 40.1 ملیار دوالر عام 2008م وبنسبة 15.9%. وبین عامي 

2008م و2009م انخفضت قیمة الوردات بنحو 2.72% لتبلغ نحو 39.1 ملیار دوالر في عام 2009م. 
وفي جانب الصادرات العربیة من مجموعة الحبوب، تشیر إحصاءات المنظمة إلى تراجع كمیتھا من حوالي 3.32 
قیمة  أما   .%21.8 قدرھا  انخفاض  وبنسبة  2008م،  عام  طن  ملیون   2.62 حوالي  إلى  2007م  عام  طن  ملیون 
إلى نحو 803.76 ملیون دوالر، وبنسبة  أقل من نحو 875.85 ملیون دوالر  انخفضت بشكل  فقد  الصادرات  تلك 
8.2%،وذلك لالرتفاع الحاد في أسعار السلع الزراعیة الذي شھده العالم خالل عام 2008م. وفي عام 2009م ارتفعت 
بنسبة  ملیون دوالر  إلى نحو 916  قیمتھا  ملیون طن وبنسبة 27.9%، وارتفعت  إلى نحو 3.35  الصادرات  كمیة 

.%14
– 2008م  عامي 2007م  بین  العربیة  الصادرات  ارتفاع  النباتیة  المجموعات  سلع  باقي  تجارة  مؤشرات  وتوضح 

الملخص التنفیذي



     تقریر أوضاع األمن الغـــذائي العــربي 2009 

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  2

تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي 2009 

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  3

تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي 2009 

للبطاطس من نحو 741.8 ألف طن عام 2007م إلى نحو 831.4 ألف طن عام 2008م ثم إلى 872.3 ألف طن في 
العام 2009م وبنسبة 12.1% و4.9% على الترتیب، إضافة لصادرت الفاكھة التي ارتفعت من حوالي 2.26 ملیون طن 
عام 2007م إلى حوالي 2.33 ملیون طن عام 2008م وبنسبة 5.8%. وكذلك الحال بالنسبة لصادرت السكر المكرر التي 
ارتفعت من نحو 1.40 ملیون طن إلى نحو 1.43 ملیون طن في عام 2008م، وإلى نحو 1.79 ملیون طن في عام 2009م 
بنسبة 25%. وارتفعت أیضًا كمیة صادرات الزیوت النباتیة من نحو 823.5 ألف طن عام 2007م إلى نحو 851 ألف طن 

عام 2008م وبنسبة 3.3%، وإلى نحو 972.8 ألف طن عام 2009م وبنسبة %14.3. 
وانخفضت الصادرات العربیة من البقولیات من حوالي 358.3 ألف طن عام 2007م إلى حوالي 153.3 ألف طن عام 
2008م أي بانخفاض بلغ نحو 57%، أما في عام 2009م فقد بلغت كمیة صادرات البقولیات نحو 322.2 ألف طن بارتفاع 

بلغ نحو 138.5% عن العام 2008م .
وفي الجانب اآلخر شھدت كمیة الواردات من مجموعة الحبوب ارتفاعًا مستمرًا خالل الفترة 2007م-2009م حیث ارتفعت 
من نحو 57.18 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 58.77 ملیون طن عام 2008م بنسبة 2.7% ثم إلى 59.76 ملیون 
بنسبة عالیة بین عامي 2007م و2008م من 15.38  فقد ارتفعت  الواردات  أما قیمة  بنسبة %1.7.  طن عام 2009م 
ملیار دوالر إلى نحو 19.10 ملیار دوالر بنسبة 24.2%، ثم انخفضت إلى نحو 17.26 ملیار دوالر عام 2009م بنسبة 

.%9.6
وانخفضت واردات البقولیات من حوالي 1.07 ملیون طن عام 2007م إلى حوالي 1.04 ملیون طن عام 2008م وبنسبة 
2.8%، إال أن قیمتھا ارتفعت بنسبة 11.7% من نحو 570.6 ملیون دوالر إلى نحو 637.4 ملیون دوالر. وفي عام 
2009م ارتفعت كمیة واردات البقولیات بنحو 15.4% وبلغت 1.2 ملیون طن، وانخفضت قیمتھا بنحو 6.6% وبلغت 
595.6 ملیون دوالر . وانخفضت أیضًا واردات السكر المكرر بین عامي 2007م و2008م بنحو 2.2%، من 8.68 
ملیون طن إلى 8.49 ملیون طن. غیر أن قیمتھا ارتفعت بنحو أقل من 1% وذلك من نحو 3.36 ملیار دوالر إلى نحو 
3.37 ملیار دوالر. وفي عام 2009م ارتفعت الكمیة بنسبة 13.9% وبلغت 9.64 ملیون طن وارتفعت القیمة بنحو %9.2 
وبلغت نحو 3.68 ملیار دوالر. وانخفضت الواردات العربیة من الفاكھة من نحو 2.97 ملیون طن في عام 2007م إلى 
نحو 2.90 ملیون طن في عام 2008م، إال أن قیمتھا ارتفعت من نحو 1.63 ملیار دوالر في عام 2007م إلى نحو 1.68 
ملیار دوالر في عام 2008م، بنحو 3.3%. وفي عام 2009م ارتفعت كمیة الواردات بنحو 14.3% وبلغت 3.31 ملیون 

طن، وارتفعت قیمتھا بنحو 4.8% وبلغت 1.77 ملیار دوالر. 
كما ازدادت كمیة واردات الزیوت النباتیة خالل تلك الفترة من نحو 3.5 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 3.9 ملیون طن 
عام 2008م، ثم إلى 4.5 ملیون طن عام 2009م بزیادة نسبیة تقدر بنحو 11.4% و15.4% على التوالي، وارتفعت قیمتھا 
من نحو 3.38 ملیار دوالر عام 2007م إلى نحو 4.17 ملیار دوالر عام 2008م ثم إلى 4.3 ملیار دوالر عام 2009م، 
بنسبة 23.4% و3% على التوالي. كما ازدادت واردات الخضر من حوالي 2.10 ملیون طن عام 2007م إلى 2.29 عام 
2008م ثم إلى 2.4 ملیون طن عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو9% و4.8% على التوالي وتراوحت قیمتھا بین 773 

ملیون دوالر عام 2007م وحوالي 852.5 ملیون دوالر عام 2009م. 
وأوضحت مؤشرات تجارة المنتجات الحیوانیة والسمكیة تحسنًا ملحوظًا في جانب صادراتھا خالل الفترة 2007 - 2009م، 
حیث ازدادت الصادرات العربیة من لحوم الدواجن بین عامي 2007م و2008م، بنحو 9.9% من حوالي 52.4 ألف طن 
إلى حوالي 57.6 ألف طن ثم إلى 63.6 ألف طن عام 2009م. وقدرت الصادرات العربیة من األلبان ومنتجاتھا بنحو 1.58 
ملیون طن عام 2007م وارتفعت عام 2008م بنسبة تقدر بحوالي 46.5% لتصل إلى حوالي 2.32 ملیون طن مقابل 

ارتفاع نسبي في قیمتھا تقدر بنحو 74%. وفي عام 2009م ارتفعت كمیة صادرات األلبان بنحو %4.3. 
وتشیر التغیرات النسبیة في تجارة مجموعة األسماك إلى ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات خالل الفترة 2007 - 2009م 
حیث ازدادت من حوالي 818 ألف طن عام 2007م إلى حوالي 868 ألف طن عام 2008م، ثم إلى 890 ألف طن عام 
2009م بزیادة نسبیة تقدر بنحو 6% و3% على التوالي تقابلھا زیادة نسبیة في قیمتھا تقدر بنحو 6.8% للعام 2008م 
و11.5% للعام 2009م، حیث ارتفعت القیمة من 2.4 ملیار دوالر عام 2007م إلى 2.6 ملیار دوالر عام 2008م، ثم 

إلى 2.9 ملیار دوالر عام 2009م. 

1 - 3 التطورات في المتاح لالستھالك من السلع الغذائیة الرئیسة: 
الغذائیة  السلع  لمختلف مجموعات  المتاح لالستھالك  ارتفاع  الغذائیة  السلع  التجارة في  اإلنتاج وحركة  أوضحت مؤشرات 
بالوطن العربي خالل الفترة 2007 – 2009م. فبالنسبة لمحاصیل الحبوب فقد ارتفع المتاح لالستھالك بین عامي 2008م 
و2009م بنسبة 8.6% وبلغ نحو 111.4 ملیون طن عام 2009م، وذلك بعد أن شھد استقرارًا نسبیًا بین عامي 2007م 
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و2008م في حدود 103 ملیون طن. 
ارتفع  للبقولیات  فبالنسبة  النباتیة.  والزیوت  والفاكھة  والخضر  والبطاطس  البقولیات  مجموعات  من  لكل  المتاح  ارتفع  كما 
المتاح منھا بنسبة 3% من 2.01 ملیون طن عام 2007م إلى 2.04 ملیون طن عام 2008م ثم إلى 2.3 ملیون طن عام 
2009م، وبنسبة 12.7%. وارتفع المتاح من البطاطس من 9.5 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 10.9 ملیون طن عام 
2008م، وبنسبة 14.7%، ثم إلى 11.4 ملیون طن عام 2009م بنسبة 4.6%. كما ارتفع المتاح من محاصیل الخضر 
من 46.8 ملیون طن إلى نحو 50.7 ملیون طن عام 2008م بنسبة 8%، وبلغ نحو 52.5 ملیون طن في عام 2009م. 
وبالنسبة للفاكھة فقد ارتفع المتاح من 29 ملیون طن عام 2007م إلى 30.4 ملیون طن عام 2008م بنسبة 4.8%، وإلى 
32.1 ملیون طن عام 2009م بنسبة 5.6%. أما بالنسبة للزیوت النباتیة فقد ارتفع المتاح من حوالي 4.3 ملیون طن إلى 
نحو 4.8 ملیون طن بین عامي 2007م و2008م، وبنسبة 11.6%. ویقدر المتاح من الزیوت النباتیة بنحو 5.1 ملیون 

طن في عام 2009م. 
أما السكر المكرر فقد شھد انخفاضًا نسیبًا في المتاح منھ من نحو 10.2 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 9.97 ملیون طن، 

وبنسبة 2.3%، ثم ارتفع إلى نحو 10.8 ملیون طن عام 2009م بنسبة %8.3 .
وفي نفس االتجاه ارتفع المتاح من مجموعات سلع المنتجات الحیوانیة والسمكیة، حیث قدر عام 2009م بنحو 5.46 ملیون 
طن للحوم الحمراء، 3.91 ملیون طن للحوم الدواجن، 36.78 ملیون طن لأللبان ومنتجاتھا وحوالي 3.71 ملیون طن 

لألسماك، وبارتفاع نسبي یقدر بنحو 2.2%، 4.8%، 2.4%، و1.1% لكل منھا على الترتیب.

1 - 4 المؤشرات االستھالكیة والتغذویة: 
قدر متوسط نصیب الفرد من مجموعة الحبوب والدقیق عام 2008م بحوالي 299.1 كیلوجرام، منخفضًا عما كان علیھ عام 
2007م بنحو 3.8%، وفي عام 2009م بلغ المتوسط نحو 317 كیلوجرامًا للفرد بارتفاع نسبي یقدر بنحو 6.1% عما 
كان علیھ عام 2008م. ومن ھذه الكمیة یبلغ نصیب الفرد من القمح ودقیقھ حوالي 142.3 كیلوجرام، وقد تراجع عما كان 

علیھ عام 2007م بنحو %2.8. 
حوالي 31.7  إلى  عام 2008م  لتصل  منھا  العربي  الفرد  نصیب  في  ارتفاعًا  األخرى  النباتیة  السلع  مجموعات  وشھدت 
كیلوجرام من البطاطس، 147.6 كیلوجرام من الخضر، 88.5 كیلوجرام من الفاكھة، و14.1 كیلوجرام من الزیوت النباتیة. 
وقد شھدت ھذه المجموعات ارتفاعًا نسبیًا عن مستواھا عام 2007م بحوالي 11.2%، 5.0% 1.7%، 9.96% لكل منھا 
على الترتیب. واستمر نصیب الفرد من ھذه المجموعات في االرتفاع وبنسب بلغت بین عامي 2008م و2009 نحو %2، 
6%، 4.45%، و3.61% على الترتیب. كما ارتفع متوسط نصیب الفرد من البقولیات بنحو 2% وبلغ 6.6 كیلوجرام، 

وارتفع متوسط نصیب الفرد من السكر المكرر بنحو 6.5% وبلغ نحو 31 كیلوجرامًا. 
ومن بین مجموعات المنتجات الحیوانیة ارتفع بین عامي 2007م و2008م متوسط نصیب الفرد من اللحوم الحمراء بنحو 
0.45% وبلغ 15.52 كیلوجرام في عام 2008م، وارتفع متوسط نصیب الفرد من األسماك بنحو 4.8% وبلغ نحو 10.8 
كیلوجرام. أما متوسط نصیب الفرد من لحوم الدواجن، واأللبان ومنتجاتھا فقد انخفض بین عامي 2007م و2008م بنحو 
3.64% و2.83% على الترتیب. وفي عام 2009م ارتفع المتوسط للحوم الدواجن بنحو 2.67% وبلغ 11.15 كیلوجرام، 

ولأللبان ومنتجاتھا بنحو 0.26% وبلغ نحو 105 كیلوجرام.
الوطن  والبروتین في  الحراریة  السعرات  العربي من  الفرد  لنصیب  الیومیة  المتوسطات  أن  إلى  المنظمة  تشیر إحصاءات 
العربي تفوق نظیراتھا على المستوى العالمي. وتراوح المتوسط الیومي لنصیب الفرد من السعرات الحراریة على المستوى 
العالمي بین 2358 سعرًا في منتصف التسعینات إلى نحو 2803 سعرًا في نھایة التسعینات، وتشیر اإلحصاءات إلى اتجاه 
ھذا المتوسط نحو الزیادة ویقدر أن یبلغ 2940 سعرًا حراریًا في عام 2015. وفي منطقة الشرق األدنى وشمال إفریقیا 
والتي تضم دول الوطن العربي یقدر أن یبلغ المتوسط نحو 3090 سعرًا حراریًا، وھو یفوق المتوسط على المستوى العالمي 
وعلى مستوى البلدان االنتقالیة، ولكنھ یقل عن المتوسط للدول الصناعیة الذي یقدر أن یبلغ 3440 سعرًا حراریًا. أما متوسط 
نصیب الفرد العربي من البروتین فیقدر بحوالي 79 جرامًا مقارنة بنحو 76 جرامًا على المستوى العالمي. وبالنسبة للدھون 

فإن المتوسط العربي المقدر بنحو 74 جرامًا یقل عن نظیره العالمي البالغ نحو 78 جرامًا. 
5-1 مؤشرات الفجوة الغذائیة واالكتفاء الذاتي من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة: 

تأثرت قیمة الفجوة التجاریة من مجموعات سلع الغذاء الرئیسة بین عامي 2007 و2008م باالرتفاع الحاد في أسعار السلع 
الغذائیة الذي شھدتھ األسواق العالمیة في عام 2008م، حیث ارتفعت قیمة ھذه الفجوة من حوالي 24.91 ملیار دوالر عام 
2007م إلى حوالي 29.86 ملیار دوالر عام 2008م بزیادة نسبیة قدرت بنحو 19.9%، ثم تراجعت قلیًال إلى نحو 27.54 

ملیار دوالر عام 2009م بانخفاض نسبي یقدر بنحو 7.8% عما كانت علیھ عام 2008م. 
وقد أوضحت المؤشرات ارتفاع قیمة الفجوة التجاریة لمجموعة الحبوب والدقیق بحوالي 4.3% من حوالي 14.51 ملیار 
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دوالر عام 2007م إلى حوالي 18.30 ملیار دوالر عام 2008م، وقد تراجعت قیمة ھذه الفجوة بنحو 10.7% عام 2009م 
لتصل قیمتھا إلى نحو 16.35 ملیار دوالر.

كما ارتفعت قیمة الفجوة لمجموعة البقولیات بنحو 36.1% لتقدر عام 2008م بحوالي 502 ملیون دوالر، ثم انخفضت في 
عام 2009م بنحو 17.8% لتبلغ نحو 412.8 ملیون دوالر. وارتفعت أیضًا قیمة الفجوة التجاریة لمجموعة الزیوت النباتیة 
من نحو 1.86 ملیار دوال إلى نحو 2.6 ملیار دوالر عام 2008م ثم انخفضت إلى نحو 2.55 ملیار دوالر عام 2009م 

بانخفاض نسبي قدر بنحو 1.9% عن قیمتھا عام 2008م. 
أما قیمة الفجوة التجاریة للسكر المكرر فقد استقرت في حدود 2.72 ملیار دوالر بین عامي 2007م و2008م، ثم ارتفعت 
إلى حوالي 2.93 ملیار دوالر عام 2009م بنسبة زیادة بلغت نحو 7.7%. وشھدت قیمة الفجوة التجاریة لباقي مجموعات 
السلع انخفاضًا بین عامي 2008م و2009م حیث انخفضت قیمة الفجوة التجاریة لمحصول البطاطس بنسبة 47.7% من 
254.8 ملیون دوالر إلى نحو 133.2 ملیون دوالر. وانخفضت أیضًا قیمة الفجوة التجاریة لمجموعة الفاكھة بنحو %4.5، 
من نحو 438.1 ملیون دوالر عام 2007م إلى نحو 418.6 ملیون دوالر عام 2008م ثم انخفضت إلى نحو 417.8 

ملیون دوالر عام 2009م.
 وحققت مجموعة محاصیل الخضر فائضًا تجاریاًً قدرت قیمتھ عام 2007م بنحو 1.05 ملیار دوالر، تراجع عام 2008م 

إلى نحو 876.5 ملیون دوالر، إال أنھ عاود ارتفاعھ عام 2009م لیصل إلى نحو 1.41 ملیار دوالر. 
وفي الوقت الذي شھدت قیمة الفائض من األسماك ارتفاعًا من نحو 1.48 ملیار دوالر عام 2007م إلى نحو 1.59 ملیار 
دوالر عام 2008م وإلى نحو 1.87 ملیار دوالر في عام 2009م، شھدت كافة مجموعات المنتجات الحیوانیة ارتفاعًا نسبیًا 
في قیمة فجوتھا التجاریة عام 2008م مقارنة بعام 2007م، حیث ارتفعت قیمة الفجوة التجاریة للحوم الحمراء بین عامي 
2007م و2008م بنحو 7.16% من 1.64 ملیار دوالر إلى نحو 1.76 ملیار دوالر. ثم ارتفعت بین عامي 2008م 
و2009م بنحو 2.45% وبلغت نحو 1.8 ملیار دوالر . وارتفعت قیمة الفجوة التجاریة لأللبان ومنتجاتھا من 4.2 ملیار 
دوالر عام 2007م إلى حوالي 4.4 ملیار دوالر عام 2008م، وإلى حوالي 4.58 ملیار دوالر عام 2009م، أما قیمة الفجوة 
التجاریة للحوم الدواجن فقد استقرت في حدود 1.33 ملیار دوالر بین عامي 2007م و2008م، ثم ارتفعت إلى نحو 1.47 

ملیار دوالر وبنسبة 10.45% عام 2009م. 
تساھم قیمة الفجوة التجاریة من مجموعة الحبوب والدقیق وحدھا بحوالي 59.4% من قیمة الفجوة الكلیة لمجموعات سلع 
الغذاء الرئیسة ذات العجز التجاري في عام 2009م. وتشكل قیمة العجز التجاري للقمح ودقیقھ نحو 53.6% من قیمة العجز 
التجاري الكلي لمجموعة سلع الحبوب. ویلي مجموعة الحبوب األلبان ومنتجاتھا التي تساھم بنحو 16.6% من القیمة الكلیة 
للفجوة التجاریة للسلع الغذائیة، ثم السكر المكرر والزیوت النباتیة، حیث تساھم بنحو 10.6% و9.3% من القیمة الكلیة 

لفجوة مجموعات سلع العجز التجاري على الترتیب. 
وتساھم قیمة الفجوة التجاریة من اللحوم الحمراء بنحو 6.6%، والفجوة التجاریة من لحوم الدواجن بنحو 5.4%. وتتراجع 
ھذه المساھمة ألقل من 2% لمجموعات الفاكھة والبقولیات والبطاطس (البطاطا)، حیث تساھم في قیمة الفجوة الكلیة لسلع 

العجز الغذائي بنحو 1.5%، 1.5%، 0.6%، على الترتیب. 
وحققت األسماك والخضر فائضًا تجاریًا تصدیریًا بلغ نحو 3.278 ملیار دوالر في عام 2009م ساھمت فیھ األسماك بنحو 

56.86% والخضر بنحو 43.14 %. 
تتحدد معدالت االكتفاء الذاتي في الوطن العربي من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة وفقًا للكمیات المنتجة منھا ومیزانھا 
التجاري، والتي تأثرت بدورھا بعدة عوامل منھا العوامل المؤثرة على إنتاج وتجارة السلع الغذائیة. وقد انعكس انخفاض 
اإلنتاج العربي من الحبوب بین عامي 2007م و2008م، وزیادة حجم وارداتھا عام 2008م في انخفاض معدالت االكتفاء 
الذاتي للحبوب من نحو 48.02% إلى نحو 45.4%، وللقمح من نحو 46.8%، إلى نحو 41.7%، وللزیوت النباتیة من 
نحو 37.7% إلى نحو 36.8%، في حین ارتفع معدل االكتفاء الذاتي من السكر المكرر قلیًال من 28.5% إلى %29.2. 
وتعتبر ھذه السلع الثالث ھي السلع ذات معدالت االكتفاء الذاتي المنخفضة بالوطن العربي. وقد شھدت معدالت االكتفاء الذاتي 

منھا تحسنًا في عام 2009م.
 أما باقي السلع الغذائیة فقد ارتفعت معدالت االكتفاء الذاتي منھا بین عامي 2007م و2008م وبین عامي 2008م و2009م. 
وتضم السلع ذات معدالت االكتفاء الذاتي المتوسطة وتشمل اللحوم الحمراء بمعدل اكتفاء ذاتي یقدر بنحو 86.2%، ولحوم 
الدواجن بنحو 74.5%، األلبان ومنتجاتھا بنحو 68.5%، والبقولیات بنحو 62.2%. كما تضم السلع ذات معدالت االكتفاء 
الذاتي المرتفعة وتشمل السلع ذات الفائض التصدیري من األسماك ( 105.88%)، والخضر (101.16%)، والبطاطس 

(100.69%)، بجانب مجموعة الفاكھة ( %97.5).
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 الجزء الثاني القضایا الرئیسة المرتبطة بتحقیق األمن الغذائي العربي:

2 - 1 التطورات في العوامل المؤثرة على عرض السلع الغذائیة وإمكانیة الحصول علیھا:
المزروعة  المساحات  على  مباشرة  بصورة  تؤثر  والتي  الطبیعیة  العوامل  الغذاء،  توفیر  على  تؤثر  التي  العوامل  تشمل 
والمحصودة من المحاصیل الغذائیة الرئیسة ومعدالت إنتاجیتھا، ھذا بجانب توفیر مستلزمات اإلنتاج من األصناف والبذور 
المحسنة واألسمدة، وتطور حجم المخزون من السلع الغذائیة، بجانب السیاسات الزراعیة التي تلعب دورًا مھمًا في توجیھ 
اإلنتاج الزراعي والسمكي وتشجیع المنتجین وتحفیزھم. أما إمكانیة الحصول على الغذاء فتتأثر بالعدید من المتغیرات من 
أھمھا العوامل التي تؤثر في الطلب على السلع الغذائیة بما فیھا النمو السكاني، ونمو إنتاج الغذاء، وأسعار السلع الغذائیة، 

ودخول األفراد.

2 - 1 - 1 المتغیرات الطبیعیة: 
تأثر إنتاج السلع الغذائیة تأثرًا واضحًا بتقلبات العوامل الطبیعیة والظروف المناخیة مثل معدالت الھطول المطري ودرجات 
الحرارة وموجات الصقیع. وقد تأثرت أجزاء واسعة من المساحات المزروعة بدول الوطن العربي بتغیرات المناخ خالل 
الموسمین السابقین، والتي تمثلت في تدني معدالت األمطار وسوء توزیعھا، وارتفاع درجات الحرارة، وتعرضت المحاصیل 
الزراعیة إلى فترات جفاف طویلة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض واضح في إنتاج محاصیل الحبوب بالدول العربیة المنتجة 
وارداتھا،  وزیادة حجم  منھا،  الذاتي  واالكتفاء  استھالكھا  معدالت  في  انخفاض  علیھ  ترتب  مما  المجموعات  لھذه  الرئیسة 
وارتفاع مساھمتھا في قیمة الفجوة التجاریة للسلع الغذائیة. وتناقصت المساحات المحصودة في بعض الدول العربیة بنسب 
الزیتیة  والبذور  الحبوب  لمحاصیل  المطري  بالقطاع  المزروعة  المساحات  من  من %60  أكثر  إلى  بین %11  تراوحت 

والبقولیات. 

2 - 1 - 3 توفیر مستلزمات اإلنتاج: 
تبنت معظم الدول العربیة سیاسات مشجعة لتحسین إنتاج المحاصیل الغذائیة في سبیل تحسین أوضاع األمن الغذائي. وقد 
اشتمل ذلك على تشجیع استخدام األصناف والبذور المحسنة واألسمدة، وإتباع الدورات الزراعیة المناسبة والمعامالت الفالحیة 
الموصى بھا. إال أن ارتفاع تكالیف استخدام مدخالت اإلنتاج وعدم توفرھا بالكمیات الكافیة والمطلوبة، وعدم مصاحبتھا 
ببرامج دعم إرشادي أدى إلى ضعف تبني ھذه التقانات في معظم حاالت الدول العربیة. وقد تمثلت أھم مشاكل ومعوقات 
استخدام األسمدة في عدم إلمام المزارعین بالطرق الصحیحة للتسمید وخاصة فیما یتعلق بالجرعات ومواعید التسمید وأنواع 
السماد المطلوبة، االرتفاع المتواصل في أسعارھا، عدم توفر األسمدة بالكمیات الكافیة، وارتفاع تكالیف النقل. ویقدر معدل 
استھالك األسمدة على المستوى العربي بنحو 51.3 كیلوجرام للھكتار مقارنة بنحو 93.4 كیلوجرام للھكتار على المستوى 

العالمي.
وقد تمثلت أھم مشاكل ومعوقات استخدام البذور المحسنة في ارتفاع أسعارھا وعدم توفرھا حیث تقدر نسب العجز في البذور 
والتقاوي المحسنة على المستوى العام بالوطن العربي بنحو 19% للبطاطس، 46% للبقولیات، 54% للحبوب، و%93 

للبذور الزیتیة. 

2 - 1 - 4  الحركة في حجم المخزون من السلع الغذائیة: 
یعكس حجم المخزون من السلع الغذائیة أوضاع المعروض من تلك السلع ومدى توفرھا للمستھلك. وتعتبر الحركة في حجم 
المخزون من السلع الغذائیة من المؤشرات التي تعبر عن أوضاع األمن الغذائي على المستوى القطري واإلقلیمي والدولي. 
بعد  الزیتیة وذلك  والبذور  القمح واألرز  لمحاصیل  ازدیادًا واضحًا وبخاصة  المخزون  العالمي یشھد حجم  المستوى  فعلى 

التراجع الذي شھدتھ مخزوناتھا خالل األعوام الماضیة. 
وعلى المستوى العربي یزداد االھتمام بتطویر المخزون اإلستراتیجي من سلع الغذاء وبخاصة للحبوب والبذور الزیتیة، في 
إطار االھتمام العربي بتنفیذ التدابیر التي تضمنھا إعالن الریاض لتعزیز التعاون العربي لمواجھة أزمة الغذاء العالمیة. وفیما 
بین عامي 2008م و2009م ازداد حجم المخزون من السلع الغذائیة في الكثیر من الدول العربیة وبخاصة لسلع الحبوب 

والبذور الزیتیة والسكر. 
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2 - 2 العوامل المحددة إلمكانات الحصول على الغذاء: 
ال تزال األسعار العالمیة للسلع الغذائیة في مستویاتھا المرتفعة رغم انخفاضھا عن مستویاتھا في الربع األول من عام 2008م. 
فعلى سبیل المثل سجل متوسط أسعار سلعة األرز ارتفاعًا بلغ 123% في عام 2008م مقارنة بمتوسط أسعار 2006م. وقد 
استمرت أسعار األرز في الزیادة ولكن بصورة متناقصة حیث بلغت نسبة الزیادة في متوسط األسعار في الربع األول من عام 

2009م حوالي 99% مقارنة بأسعار 2006م. 
وقد بلغ الرقم القیاسي ألسعار مجمل السلع الغذائیة على المستوى العالمي في عام 2009م حوالي 151.5% مقارنة بـنحو 
191.3% عام 2008م أي بنسبة انخفاض بلغت 21%. ویتوقع أن یرتفع الرقم القیاسي ألسعار مجمل السلع الغذائیة بنسبة 

13% عام2010م لیبلغ حوالي %171.6. 
العالم في عام  الغذائیة الرئیسة على مستوى  القیاسیة لمجموعات السلع  وتشیر اإلحصاءات إلى انخفاض كبیر في األرقام 
2009م، حیث بلغ الرقم القیاسي ألسعار مجموعة الحبوب نحو 173.7% مقارنة بحوالي 239.1% في عام 2008م. وبلغ 
الرقم القیاسي ألسعار الزیوت نحو 150% مقارنة بنحو 225.4% عام 2008م. وبالنسبة للحوم بلغ الرقم القیاسي لألسعار 
نحو 117.6% عام 2009م مقارنة بنحو 128.3% عام 2008م. وكذلك الحال بالنسبة للرقم القیاسي ألسعار األلبان الذي 
بلغ حوالي 141.6% مقارنة بنحو219.3% عام 2008م. غیر أن الرقم القیاسي ألسعار السكر قد ارتفع من %181.3 

عام 2008م إلى 257.3% عام 2009م.
وعلى مستوى الدول العربیة ارتفعت األرقام القیاسیة ألسعار معظم السلع بین عامي 2007م و2008م. كما أن المتوسط 
العام لألسعار القیاسیة للسلع الغذائیة الرئیسة العربیة قد ازداد بین عامي 2008م و2009. وقد تراوحت نسب الزیادة بین 

8% في حالة األرقام القیاسیة لألسماك ونحو 75% في حالة األرقام القیاسیة للقمح. 

2 - 2 - 2 اتجاھات نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ومن قیمة الناتج الزراعي:
تتأثر كمیات وأنواع السلع الغذائیة المكونة لسلة الغذاء بمستویات الدخول بصفة أساسیة بجانب تأثرھا بعدة عوامل أخرى. 
وفیما بین عامي 2007م و2008م ازداد متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الوطن العربي بنحو %22.2 
وبلغ نحو 5541.52 دوالر في عام 2008م. وبلغ متوسط نصیب الفرد من الناتج الزراعي في الوطن العربي عام 2008م 
نحو 303.81 دوالر مرتفعا عما كان علیھ في عام 2007م بنحو 10.4%. وقد أدت الزیادة في مستویات الدخول إلى زیادة 

الطلب على السلع الغذائیة بصفة عامة.  

2 - 2 - 3 النمو السكاني ونمو اإلنتاج الغذائي عربیًا وعالمیًا:
تـُعد معدالت النمو السكاني في الوطن العربي من معدالت النمو العالیة على المستوى العالمي. ویقدر سكان الوطن العربي في 
عام 2009م بنحو 351 ملیون نسمة، كما یقدر معدل نمو سكان الوطن العربي خالل الفترة 1990-2008م بنحو %2.34، 
في حین یقدر المعدل على المستوى العالمي بنحو 1.16% خالل ذات الفترة. ویؤثر نمو السكان على إمكانیة الحصول على 
الغذاء عن طریق تأثیره في الطلب على السلع الغذائیة. ففي ظل محدودیة المعروض من تلك السلع، فإن زیادة أعداد السكان 
تعني زیادة في الطلب، وبخاصة على السلع الغذائیة الرئیسة مثل: الحبوب، ومصادر الطاقة والبروتینات الحیوانیة والنباتیة، 

وھذا بدوره یؤدي إلى ارتفاع األسعار، وبالتالي صعوبة حصول المستھلك علیھا.
أما نمو اإلنتاج الغذائي فیعني زیادة المعروض من السلع الغذائیة األمر الذي ینعكس عادة في تسھیل إمكانیة حصول المستھلك 

على الغذاء. 
وتشیر إحصاءات المنظمة إلى استمرار التطور االیجابي للرقم القیاسي لإلنتاج الزراعي العربي، حیث ارتفع عام 2007م 
إلى نحو 142% مقارنة بنحو 127% عام 2006م وذلك مقارنة بمتوسط الفترة 1999م – 2001م (فترة األساس). كما 
ارتفع الرقم القیاسي لقیمة الناتج الزراعي العالمي من حوالي 127% عام 2006م إلى حوالي 138% عام 2007م مقارنة 

بنفس فترة األساس. 

2 - 3 البنیات التسویقیة للسلع والمنتجات الغذائیة: 
یؤثر التسویق الزراعي تأثیرًا كبیرًا على إمكانات حصول المستھلكین على السلع الغذائیة. فالتسویق یلعب دورًا رئیسًا في 
تحدید األسعار التي یتلقاھا المنتجون واألسعار التي یدفعھا المستھلكون. كما أن العملیة التسویقیة تتضمن أداء مختلف الخدمات 
التسویقیة لنقل المنتجات الزراعیة من المزارعین إلى المستھلكین، واكتشاف أسعار المنتجات في مختلف المراحل التسویقیة، 

إضافة إلى نقل اإلشارات التسویقیة في سلسلة العملیة التسویقیة، وبخاصة من المستھلكین إلى المنتجین. 
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وتتضمن البنیات التسویقیة، المخازن ومنشآت التصنیع والقیمة المضافة وأدوات التدریج ووسائل التعبئة وأماكن بیع التجزئة، 
والتنظیمات التسویقیة (العامة والخاصة والتعاونیة)، والقوانین والتشریعات المنظمة للعملیة التسویقیة ووظائفھا.

وبصفة عامة تتصف البنیات التسویقیة للمنتجات الزراعیة في معظم الدول العربیة بالضعف وتعاني العدید من أوجھ القصور، 
األمر الذي ینعكس سلبًا على إمكانیة حصول المستھلكین على الكثیر من السلع الزراعیة رغم المزایا النسبیة التي تمتلكھا 
الدول العربیة في إنتاجھا. فھناك بعض حاالت الدول العربیة التي تتمیز بإنتاج وفیر من أنواع عدیدة من السلع الغذائیة، ولكن 
یحد قصور البنیات التسویقیة من سھولة أو إمكانیة حصول المستھلك علیھا، بخاصة وأنھا تتسم في معظمھا بموسمیة اإلنتاج 

وسرعة التلف.

 2 - 4 اتجاھات تكالیف إنتاج السلع الغذائیة:
على الرغم من اتجاه أسعار السلع الغذائیة نحو االنخفاض في معظم الدول العربیة بین عامي 2008م و2009م إال أنھا ظلت 
في مستویات مرتفعة نسبیًا، األمر الذي انعكس على ارتفاع تكالیف إنتاج السلع الغذائیة نتیجة الرتفاع تكالیف األسمدة ومیاه 

الري والتكالیف التسویقیة.
وترتبط تكالیف إنتاج وأسعار السلع الغذائیة بتحقیق األمن الغذائي بتأثیرھا المباشر على إمكانیة حصول المستھلكین على 
المنتجات. وتشیر بیانات المنظمة إلى اتجاه تكالیف إنتاج العدید من السلع الغذائیة في الوطن العربي إلى الزیادة خالل سنوات 
الفترة 2007م – 2009م، وبخاصة تكالیف إنتاج الحبوب والزیوت النباتیة، والخضر. ویعود ذلك بصفة رئیسة إلى ارتفاع 
تكالیف األسمدة ورسوم المیاه واألرض في المشروعات المرویة، إضافة إلى ارتفاع تكالیف العمالة والمیكنة الزراعیة. كما 

أنھ وفي بعض حاالت الدول تتعدد وتتزاید الرسوم التي یتحملھا المزارع بعد حصاد المحصول. 

2 - 5 سیاسات األمن الغذائي: 
 تعتبر السیاسات الزراعیة من أھم السیاسات التي تتبناھا الدول العربیة لتوجیھ أنشطتھا االقتصادیة واالجتماعیة، كما أنھا 
تعتبر الحلقة األھم التي تربط بین إستراتیجیات التنمیة في البالد العربیة وبین خطط التنمیة الالزمة لتحقیق األھداف التنمویة. 
وھناك العدید من المبررات التي تدعو الدول العربیة إلى بذل المزید من الجھد لتطویر وتنسیق سیاساتھا الزراعیة، من أھمھا 
ضرورة تقلیص الفجوة الغذائیة ومواجھة تحدیات المتغیرات االقتصادیة والطبیعیة المعاصرة. ولذلك شھدت السنوات القلیلة 
الماضیة جھودًا حثیثة على مستوى الدول العربیة في ھذا المجال حیث عملت تلك الدول على تطویر سیاسات إدارة الموارد 
الزراعي، تطویر تسویق  والتمویل  االستثمار  والحیواني والسمكي، تطویر  النباتي  اإلنتاج  الطبیعیة، وحمایة وتنمیة قطاع 

وتجارة المنتجات الزراعیة وتطویر سیاسات الدعم .
ومما ال شك فیھ أن برامج إستراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة التي تتابع المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة تنفیذھا 
بالتعاون مع الدول العربیة وشركاء التنفیذ، إضافة إلى البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي الذي ُأثنى على إطالقھ من القمة 
العربیة االقتصادیة والتنمویة واالجتماعیة التي عقدت بالكویت في مطلع العام الماضي تستھدف توفیر الغذاء اآلمن للسكان 
بالوطن العربي من خالل تصدیھا لكافة محددات اإلنتاج الزراعي والسمكي بالوطن العربي من ناحیة، وتنسیق السیاسات 
الزراعیة وترشید استخدامات الموارد الزراعیة المتاحة وتعظیم االستفادة منھا من ناحیة أخرى. وبطبیعة الحال فإن تحقیق 
ذلك یتطلب تضافر الجھود لتنفیذ برامج اإلستراتیجیة الرئیسة السبعة بكافة مكوناتھا التنمویة، وتنفیذ مكونات البرنامج الطارئ 
لألمن الغذائي العربي المتمثلة في تحسین مستویات اإلنتاجیة في الزراعات القائمة، واستثمار المزید من األراضي باالستفادة 
من العوائد المائیة لترشید استخدامات میاه الري، والتوسع أو إقامة مشروعات استثماریة متكاملة مرتبطة بأنشطة البرنامج. 
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الجزء األول مؤشرات أوضاع األمن الغذائي العربي

1 - 1 مؤشرات عرض السلع الغذائیة 2007م – 2009م: 

1 - 1 - 1 التطورات في إنتاج السلع الغذائیة الرئیسة:
تشكل مجموعة الحبوب الغذائیة بأنواعھا المختلفة أھم مكونات سلة الغذاء بالوطن العربي، وتضم ھذه المجموعة القمح، 
الذرة الشامیة، األرز، الشعیر والذرة الرفیعة. ویوضح الجدول (1-1) أن اإلنتاج العربي من مجموعة الحبوب قد شھد تراجعًا 
ملحوظًا بین عامي 2007م – 2008م، حیث انخفض اإلنتاج من حوالي 49.76 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 46.68 
ملیون طن عام 2008م بانخفاض قدر بنحو 6.2%، ویرجع ذلك أساسًا إلى موجة الجفاف وعدم انتظام معدالت األمطار 
خالل الموسم، والتي أثرت بشدة على اإلنتاج الزراعي في العدید من الدول العربیة كما ھو الحال في سوریا والتي تعتبر إحدى 
الدول العربیة الرئیسة المنتجة لمجموعة الحبوب في المنطقة، إضافة إلى الظروف المناخیة غیر المالئمة التي تعرضت لھا 
دول المغرب العربي خاصة المغرب والجزائر. أما في العام 2009م فقد قدر اإلنتاج بنحو 55 ملیون طن بزیادة نسبیة تقدر 
بنحو 17.8% عن عام 2008م ونحو 10.5% عن إنتاج عام 2007م. ویمثل اإلنتاج العربي من مجموعة الحبوب نحو 

1.8 % من اإلنتاج العالمي لھذه المجموعة والذي قدر عام 2008م بنحو 2525 ملیون طن.
ویعتبر القمح المحصول الرئیس في مجموعة الحبوب، حیث یمثل إنتاجھ ما بین 40% - 45% من إنتاج الحبوب، وقد 
تراجع المنتج منھ عربیًا من حوالي 22.9 ملیون طن عام 2007م إلى حوالي 20.43 ملیون طن عام 2008م بانخفاض 
قدر بنحو 10.6%، وبالمقارنة فقد انخفض اإلنتاج للعام 2008م بنحو 30.4% عما كان علیھ في العام 2006م. أما بالنسبة 
لعام 2009م فقد ارتفع اإلنتاج إلى نحو 25.9 ملیون طن بزیادة تقدر بنحو26.7% عن العام 2008م، ویمثل إنتاج القمح 

في الدول العربیة نحو 2.9% من حجم اإلنتاج العالمي من القمح الذي قدر عام 2008م بنحو 690 ملیون طن.
تأثر أیضًا إنتاج محصول الشعیر على المستوى العربي نتیجة لتراجع إنتاجھ بشدة في بعض الدول المنتجة الرئیسة خاصة 
إلى نحو 3.02 ملیون طن عام 2008م  إنتاجھ من نحو 4.4 ملیون طن عام 2007م  انخفض  المغرب وسوریا، حیث 
بانخفاض بلغ نحو 31.8%، وبنحو 54.5% عما ھو محقق في عام 2006م، إال أن إنتاجھ عاود ارتفاعھ عام 2009م 
لیصل إلى نحو 4.4 ملیون طن بزیادة تبلغ نحو 45.8% عن مستوى اإلنتاج في عام 2008م، ویمثل اإلنتاج العربي من 

الشعیر حوالي 2.2% من حجم اإلنتاج العالمي المقدر عام 2008م بنحو 138.4 ملیون طن.
أما بالنسبة إلى محصول الذرة الشامیة فقد ارتفع اإلنتاج العربي من حوالي 7.33 ملیون طن عام 2007م إلى حوالي 
7.66 ملیون طن عام 2008م بنسبة ارتفاع قدرھا 4.6%، ثم إلى نحو 8.07 ملیون طن عام 2009م، وبنسبة %5.3. 

ویعادل إنتاج الوطن العربي نحو 1% من حجم اإلنتاج العالمي الذي قدر عام 2008م بنحو 794.7 ملیون طن.
األراضي  في  رئیس  بشكل  یزرع  الذي  األرز  من محصول  العربي  اإلنتاج  ارتفع  عامي 2007م و2008  بین  وفیما 
المرویة، بنسبة 3.3% من نحو 7.43 ملیون طن عام 2007م إلى 7.67 ملیون طن عام 2008م، ثم إلى حوالي 7.99 
ملیون طن عام 2009م بارتفاع نسبي بلغ نحو 4.2% عن العام 2008م. ویمثل اإلنتاج العربي نحو 1.1% من حجم الناتج 

العالمي المقدر بنحو 663.6 ملیون طن.
كما ارتفع اإلنتاج العربي من الذرة الرفیعة والدخن من حوالي 6.64 ملیون طن عام 2007م إلى حوالي 6.66 ملیون 
طن عام 2008م بنسبة بلغت نحو أقل من 1%، ثم إلى نحو 7.55 ملیون طن عام 2009م بنسبة 13.3%، ویمثل اإلنتاج 
العربي من محصول الذرة الرفیعة والدخن نحو 8.6% من حجم اإلنتاج العالمي المقدر عام 2008م بنحو 97.9 ملیون 

طن.
 ویوضح الجدول (1-1) والشكل (1-1) اإلنتاج العربي من محاصیل مجموعة الحبوب خالل الفترة 2007م-2009م. 
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جدول (1-1): تطور إنتاج مجموعة الحبوب في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                      الكمیة: ألف طن
المجموعة 

*2009م2008م2007مالسلعیة
 التغیر بین عامي 

2007م - 2008م
(%)

 التغیر بین عامي
2008م - 2009م

(%)
مجموعة 

17.8- 49759.6746679.7154976.036.2الحبوب

10.626.7- 22860.0320472.6725885.23القمح

31.845.8-4422.323016.654398.93الشعیر

7327.007664.978068.794.65.3الذرة الشامیة

7428.937670.877989.273.34.2األرز
الذرة الرفیعة 

6643.006661.007550.000.313.3والدخن

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل (1-1): اإلنتاج العربي من مجموعة الحبوب الرئیسة خالل الفترة 2007م-2009م

1 - 1 - 2 التطورات في إنتاج السلع الغذائیة النباتیة:
وھي تشمل المجموعات الغذائیة النباتیة الرئیسة التي تدخل في مكونات الغذاء للمواطن العربي، ویوضح الجدول (2-1) 
والشكل (1-2) أنھ فیما بین عامي 2007م و2008م تراجع إنتاج مجموعة البقولیات من حوالي 1.3 ملیون طن إلى حوالي 
1.14 ملیون طن وبنسبة 11.7%، ثم تحسن اإلنتاج لیصل إلى نحو 1.44 ملیون طن عام 2009م أي بارتفاع قدر بنحو 
25.7% عن العام 2008م ونحو 10.7% عن العام 2007م، ویمثل اإلنتاج العربي من ھذه المجموعة نحو 1.9% من 

اإلنتاج العالمي المقدر عام 2008م بنحو 61 ملیون طن.
أما اإلنتاج من السكر المكرر فقد شھد تحسنًا نسیبًا حیث ارتفع من نحو 2.89 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 2.90 
ملیون طن عام 2008م ثم واصل ارتفاعھ إلى نحو 2.99 ملیون طن عام 2009م بارتفاع نسبي بلغ نحو 3% عن العام 
2008م، ویمثل اإلنتاج العربي من السكر المكرر نحو 2.2% من اإلنتاج العالمي والمقدر بنحو 132 طن عام 2008م. 

أما بالنسبة إلى محصول البطاطس فقد شھد اإلنتاج العربي تحسنًا ملحوظًا بین عامي 2007م و2008 بنحو 18%، من 
حوالي 9.37 ملیون طن إلى حوالي 11.07 ملیون طن، وشھد العام 2009م تواصل ارتفاع إنتاج البطاطس بنسبة %3.5 
لیحقق نحو 11.45 ملیون طن تمثل نحو 6.0% من اإلنتاج العالمي من ھذه المجموعة المقدر في نفس العام بنحو 510 

ملیون طن.
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وأرتفع أیضًا اإلنتاج العربي من مجموعة محاصیل الفاكھة بین عامي 2007م و2008 بنحو 5.5%، من حوالي 28.3 
ملیون طن إلى حوالي 29.9 ملیون طن، وتواصل ارتفاع إنتاج محاصیل الفاكھة عام 2009م لیحقق نحو 31.3 ملیون 
طن بارتفاع نسبي قدر بنحو 4.9%. ویمثل اإلنتاج العربي من محاصیل الفاكھة نحو 5.2% من اإلنتاج العالمي من ھذه 

المجموعة المقدر بنحو 572 ملیون طن.
وضمن ھذه المجموعات السلعیة، ارتفع أیضًا اإلنتاج العربي بین عامي 2007م و2008 من محاصیل الخضر بنحو 
7.6%، حیث ارتفع من حوالي 48.0 ملیون طن عام 2007م إلى حوالي 51.7 ملیون طن عام 2008م وتواصل استمرار 
ارتفاعھ لیصل لنحو 53.2 ملیون طن عام 2009م بارتفاع قدر بنحو 2.9% عن إنتاج عام 2008م، ویمثل اإلنتاج العربي 

من الخضر نحو 5.6% من اإلنتاج العالمي المقدر بنحو 916 ملیون طن.
أما اإلنتاج العربي من جملة الزیوت النباتیة فقد شھد ارتفاعًا نسبیًا بین عامي 2007م - 2008م حیث ارتفع اإلنتاج من 
نحو 1.60 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 1.79 ملیون طن عام 2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.1% ثم تراجع 
اإلنتاج في العام 2009م إلى نحو 1.65 ملیون طن بانخفاض نسبي بلغ نحو 7.6%. جدول (1-2) یوضح إنتاج مجموعات 
السلع الغذائیة النباتیة الرئیسة في الوطن العربي خالل الفترة 2007م – 2009م، ویوضح الشكل (1-2) تطور اإلنتاج 

العربي من السلع الغذائیة النباتیة الرئیسة في الوطن العربي خالل نفس الفترة.

جدول (1-2): تطور إنتاج مجموعات السلع الغذائیة النباتیة الرئیسیة في الوطن العربي
خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                        الكمیة: باأللف طن

*2009م2008م2007مالمجموعة السلعیة
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11.725.7-1296.171144.811438.71البقولیات
9366.9011068.2411453.7218.23.5البطاطس (البطاطا)

48006.7751674.1253151.837.62.9الخضر
28302.5529873.1031341.205.54.9الفاكھة

2894.172906.832995.200.43.0السكر المكرر
7.6-1621.501786.371650.8610.1الزیوت النباتیة

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل (1-2): تطور اإلنتاج العربي من مجموعة السلع الغذائیة النباتیة
خالل الفترة 2007م – 2009م
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1 - 1 - 3 تطورات إنتاج سلع المنتجات الحیوانیة والسمكیة:
تعد البروتینات الحیوانیة مكونات ضروریة لنمو جسم اإلنسان وتكوین وتعویض أنسجتھ، وقیامھ بالنشاط وتنظیم وظائفھ 
الحیویة المختلفة، وتكوین وتقویة جھازه المناعي، ولذلك فإن مصادر البروتینات الحیوانیة من لحوم ومنتجات دواجن وألبان 
ومنتجاتھا وأسماك تعتبر مكونات أساسیة في سلة الغذاء العربیة، وتعتبر ھذه المجموعات الغذائیة من أھم مصادر البروتین 
الفترة  نسبیًا خالل  تحسنًا  قد شھد  المجموعات  ھذه  إنتاج  أن  الجدول (3-1)  العربي. ویوضح  للمواطن  والطاقة  الحیواني 
2007م – 2009م، حیث ارتفع إنتاج جملة اللحوم من 7.26 ملیون طن إلى نحو 7.43 ملیون طن عام 2008م بنسبة 
ارتفاع بلغت نحو 2.2%، ثم إلى نحو 7.62 ملیون طن عام 2009م، وبنسبة 2.7%. أما بالنسبة إلى اللحوم الحمراء فقد 
ازداد إنتاجھا بین عامي 2007م-2008م بنحو 170 ألف طن حیث ازداد اإلنتاج من حوالي 4.45 ملیون طن عام 2007م، 
إلى نحو 4.62 ملیون طن عام 2008م، وبنسبة 3.8%، ثم إلى 4.71 ملیون طن عام 2009م، وبنسبة 1.8%. ویعادل 

اإلنتاج العربي من اللحوم الحمراء نحو 2.5% من اإلنتاج العالمي المقدر عام 2008م بنحو 188.3 ملیون طن.
وقد استقر اإلنتاج العربي من لحوم الدواجن بین عامي 2007م و2008م في حدود 2.80 ملیون طن، ثم ارتفع اإلنتاج 
لیصل عام 2009م إلى نحو 2.92 ملیون طن بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4%. یعادل اإلنتاج العربي من لحوم الدواجن نحو 

3.1% من اإلنتاج العالمي والمقدر عام 2008م بنحو 91.7 ملیون طن.
ویوضح الجدول (1-3) والشكل (1-3) استمرار اإلنتاج العربي من مجموعة األلبان ومنتجاتھا في االرتفاع، حیث إن 
ھذه الصناعة مازالت تشھد تطورًا مستمرًا في المنطقة العربیة، وقد ارتفع حجم المنتج منھا من نحو 24.6 ملیون طن عام 
2007م إلى حوالي 25.19 ملیون طن عام 2008م بنسبة زیادة قدرھا حوالي 2.4%، ثم إلى نحو 25.21 ملیون طن عام 
2009م. ویمثل اإلنتاج العربي من األلبان ومنتجاتھا حوالي 3.6% من اإلنتاج العالمي والمقدر عام 2008م بنحو 694 

ملیون طن.
وبلغ اإلنتاج العربي من مجموعة األسماك عام 2008م حوالي 3.88 ملیون طن بزیادة نحو 8.5% عن العام 2007م، 
وقدر اإلنتاج بنحو 3.93 ملیون طن في العام 2009م وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.3%. یعادل اإلنتاج العربي من األسماك 
نحو 2.35% فقط من حجم الناتج العالمي المقدر عام 2008م بنحو 165 ملیون. ویوضح الشكل (1-3) تطور اإلنتاج 

العربي من ھذه المجموعات السلعیة خالل الفترة 2007م – 2009م. 

جدول (1-3): تطور إنتاج مجموعات سلع المنتجات الحیوانیة والسمكیة في الوطن العربي
خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                                                       الكمیة: باأللف طن

*2009م2008م2007مالمجموعة السلعیة
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2.22.7 7624.14  7426.01  7264.30 اللحوم

3.81.8 4707.35  4622.74  4453.00 لحوم حمراء

4.0-0.3 2916.79  2803.27  2811.30 لحوم بیضاء

1.00.5 1494.25  1487.42  1473.33 البیض

2.40.1 25205.65  25186.63  24597.29 األلبان ومنتجاتھا

8.51.3 3933.03  3883.92  3580.73 األسماك
 * تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.

 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.
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شكل (1-3): تطور اإلنتاج العربي من سلع المنتجات الحیوانیة والسمكیة
خالل الفترة 2007م-2009م

1 - 2 التطورات في تجارة مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة:
أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائیة إلى تأثیرات ھائلة على حیاة وسبل العیش لسكان العالم خالل السنوات القلیلة الماضیة، 
وأصبح الذین یعانون من سوء التغذیة بالفعل أو الذین یعیشون في فقر وینفقون نحو 70-80٪ من الدخل على الغذاء الیومي 

أكثر من ملیار نسمة على مستوى العالم. 
وتتلخص األسباب الرئیسة ألزمة الغذاء الحالیة في اآلثار المجتمعة للمضاربة في المخزونات الغذائیة، والظواھر الجویة 
الشدیدة الوطأة، ومخزونات الحبوب المنخفضة، والنمو في إنتاج الوقود الحیوي، وارتفاع أسعار النفط، إطار (1). وعلى 
الرغم من أن األسعار قد انخفضت منذ الذروة التي بلغتھا في الربع األول من عام 2008م، إال أنھا ما زالت مرتفعة عن 
مستواھا في عام 2004م. وقد تأثرت العدید من السلع الرئیسة األساسیة بذلك وفقًا للعرض والطلب واألزمة االقتصادیة 
التي أعقبت ذلك وتطرح التقدیرات معدًال ألسعار المحاصیل یتوقع أن یكون أعلى بین 10%-20% (بعد احتساب عامل 
التضخم)، للسنوات العشر المقبلة مقارنة بالمتوسط السائد خالل الفترة 1997م- 2006م. أما أسعار الزیوت النباتیة فیقدر 

أن ترتفع بأكثر من %30.
وتشیر التوقعات إلى أن تقلبًا حادًا في األسعار على نحو مشابھ للزیادات التي سجلت عام 2008م، لیس حدثًا مستبعدًا كلیًا 
في غضون السنوات المقبلة، ال سیما أن األسعار السلعیة أضحت مرتبطة على نحٍو متزاید بتكالیف الطاقة والنفط. وفي ذات 

الوقت، ال یستبعد خبراء بیئیون أنماطًا شاذة في األحوال المناخیة.

إطار (1): األمن الغذائي والتغذیة

• تعتبر قضیة تحسین التغذیة قضیة ذات أھمیة قصوى ومكونًا مھمًا من مكونات األمن الغذائي. 
• یعتبر سوء التغذیة انتقاصًا لحق أساسي من حقوق اإلنسان، وسببًا من أسباب مشكالت الفقر والتخلف، وفي ذات 

الوقت فإنھ یعتبر سببًا لھذه المشكالت. 
التي تتمثل في السمنة وزیادة  المنتشرة والمتنامیة،  العامة  التغذیة مع مشكالت الصحة  • تتوازى مشكلة نقص 

الوزن، في البلدان الغنیة و الفقیرة على حد سواء. 
المستدامة  العربیة  الزراعیة  التنمیة  للسكان احد األھداف اإلستراتیجیة إلستراتیجیة  الغذاء اآلمن  • یمثل توفیر 

للعقدین القادمین، والتي تتسق برامجھا مع المتطلبات واإلجراءات الالزمة لتحسین التغذیة التي تشمل:
o السیاسات االقتصادیة الكلیة المتعلقة بالتجارة، والتخزین، والسیاسات الزراعیة بصفة عامة. 

o السیاسات والبرامج الرامیة إلى زیادة اإلنتاج الزراعي والنھوض باإلنتاجیة والتي تعد شرطًا مسبقًا لضمان 
التغذیة الكافیة في المستقبل وتحقیق رؤیة اإلستراتیجیة، المتمثلة في:

"الوصول إلى زراعة عربیة ذات كفاءة اقتصادیة عالیة في استخدام الموارد، قادرة على تحقیق األمن الغذائي 
في الوطن العربي، وتوفیر سبل الحیاة الكریمة للعاملین في القطاع 
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وحتى مع توقعات الزیادة في اإلنتاج الزراعي واالستھالك والتجارة لدى البلدان النامیة، فلن تنفك ظواھر انعدام األمن 
الغذائي والجوع التي تمثل مشكالت متفاقمة بالنسبة إلى فقراء العالم. وعلیھ فأن المشكلة الرئیسة على المدى البعید تظل في 
عدم قدرة وصول فقراء العالم إلى الغذاء، ولیست في توافر اإلمدادات الغذائیة في ذاتھا. وعلیھ فإن النجاح في التصدي إلى 
ھذه المشكلة یتوقف بالدرجة األولى على النجاح في خفض مستویات الفقر وتحقیق النمو االقتصادي، سیكون جزء كبیر من 
ل القطاع الزراعي في ذاتھ عامًال مساعدًا للنمو االقتصادي وللتخفیف من مستویات الفقر خاصة وأن  الحلُ أنجز فعلیًا. ویشكِّ

75% من الفقراء لدى الُبلدان النامیة یقطنون المناطق الریفیة.
وقد تأثرت التجارة الخارجیة العربیة من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة بمجمل ھذه األوضاع، حیث ارتفعت قیمتھا 
(الصادرات + الواردات) من نحو 44.28 ملیار دوالر عام 2007م إلى نحو 50.41 ملیار دوالر عام 2008م بزیادة 
تقدر بنحو 13.9%، ثم ارتفعت إلى نحو 50.55 ملیار دوالر عام 2009م بنسبة ارتفاع قدرت بنحو أقل من 1%. ویوضح 
الجدول (1-4) وشكل (1-4) ارتفاع قیمة الصادرات العربیة من نحو 9.68 ملیار دوالر عام 2007م إلى 10.27 ملیار 
دوالر عام 2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.1% ثم إلى 11.5 ملیار دوالر عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو %12. 
إما في جانب الواردات فقد ارتفعت القیمة من نحو 34.59 ملیار دوالر عام 2007م إلى نحو 40.14 ملیار دوالر عام 
2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.9%، ثم انخفضت عام 2009م إلى نحو 39.04 ملیار دوالر بنسبة انخفاض بلغت 

نحو %2.7 

جدول (1-4): تطور قیمة الصادرات والواردات من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة في الوطن العربي خالل الفترة 
2007م-2009م

                                                                                                                                                   القیمة: ملیون دوالر
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968510275115056.112.0الصادرات 
-34594401373904715.92.7الواردات
44279504125055213.90.3اإلجمالي

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل (1-4): تطور قیمة الصادرات والواردات من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م
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* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

1 - 2 - 1 التطورات في تجارة مجموعات الحبوب الغذائیة الرئیسة: 
شھدت الواردات من مجموعة الحبوب الرئیسة ارتفاعًا مستمرًا خالل الفترة 2007م -2009م، حیث ارتفعت الكمیات 
من نحو 57.18 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 58.77 ملیون طن عام 2008م بنسبة زیادة بلغت نحو 2.8%، ثم إلى 
نحو 59.76 ملیون طن عام 2009م بنسبة زیادة بلغت نحو 1.7% (جدول رقم 1-5). وفي المقابل ارتفعت القیمة لھذه 
الواردات من الحبوب من 15.38 ملیار دوالر إلى نحو 19.10 ملیار دوالر عام 2008م بنسبة زیادة قدرھا نحو %24.2، 
ثم انخفضت إلى نحو 17.26 ملیار دوالر عام 2009م بنسبة انخفاض بلغت نحو 9.6% عن العام 2008م (جدول 6-1). 
ومن بین السلع الغذائیة الرئیسة تأثرت تجارة سلعة القمح ودقیقھ بدرجة كبیرة بھذه األوضاع حیث ارتفعت كمیة الواردات من 
27.51 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 29.37 ملیون طن عام 2008م بنسبة زیادة بلغت نحو 6.8% ثم إلى 29.47 
عام 2009م بنسبة زیادة بلغت نحو أقل من 1%.وفي جانب قیمة واردات القمح ودقیقھ كما یعكسھا الجدول رقم (1-6) فقد 
ارتفعت من 7.74 ملیار دوالر إلى نحو 10.54 ملیار دوالر عام 2008م بنسبة زیادة قدرھا نحو 36.2% ثم انخفضت 
إلى نحو 9.05 ملیار دوالر عام 2009م بنسبة انخفاض بلغت نحو 14.2%. وتمثل قیمة واردات القمح نحو %50.3 
من إجمالي قیمة واردات الحبوب في الوطن العربي لعام 2007م ونحو 56%، و52.4% من قیمتھا لعام 2008م وعام 

2009م على الترتیب.
أما بالنسبة لمحصول الذرة الشامیة والذي تمثل قیمة وارداتھ في المتوسط نحو 18.77% من إجمالي قیم واردات مجموعة 
الحبوب للعام 2009م، فقد انخفضت الواردات العربیة منھ من 14.6 ملیون طن عام 2007 إلى نحو 14.08 ملیون طن 
عام 2008م بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.7% ثم ارتفعت إلى نحو 15.58 ملیون طن عام 2009م بنسبة زیادة بلغت نحو 
10.7% عن العام 2008م. أما قیمة الواردات من ھذه السلعة فبرغم انخفاض الكمیة بین عامي 2007م-2008م إال أنھا 
ارتفعت من نحو 3.14 ملیار دوالر عام 2007م إلى نحو 3.45 ملیار دوالر عام 2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو %10.1 

ثم انخفضت إلى نحو 3.24 ملیار دوالر عام 2009م بنسبة انخفاض بلغت نحو %6.1.
وبالنسبة لسلعة األرز، وعلى الرغم من االستقرار النسبي لكمیة وارداتھا السنویة خالل الفترة 2007م-2009م في حدود 
3.98 ملیون طن كما تعكسھا بیانات الجدول رقم (1-5)، إال أن قیمة الواردات من ھذه السلعة كما تعكسھا بیانات الجدول 
رقم (1-6)، فقد ارتفعت بمعدالت اكبر حیث ارتفعت من نحو 2.15 ملیار دوالر عام 2007م إلى 2.62 ملیار دوالر عام 
2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 22.1% ثم انخفضت إلى نحو 2.48 ملیار دوالر عام 2009م بانخفاض نسبي بلغ نحو 

5.6% عام عن العام 2008م.
للعام  المتوسط  الحبوب في  العربیة من مجموعة  الواردات  أما الشعیر فإن قیمة وارداتھ تمثل نحو 13.2% من قیمة   
2009م، وقد ارتفعت كمیة الواردات من نحو 10.2 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 10.98 ملیون طن عام 2008م 
بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.7%، ثم انخفضت إلى نحو 10.82 ملیون طن عام 2009م،بنسبة انخفاض بلغت نحو %1.5 
كما تعكسھا بیانات الجدول رقم (1-5)، وارتفعت قیمتھا من نحو 2.07 ملیار دوالر عام 2007م إلى نحو 2.37 ملیار 
دوالر عام 2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 14.7% ثم انخفضت إلى نحو 2.28 ملیار دوالر عام 2009م بنسبة انخفاض 
من  العربیة  الواردات  كمیة  تطور   (5-1) الشكل  ویوضح   ،(6-1) رقم  الجدول  بیانات  تعكسھا  كما   .%3.9 نحو  بلغت 
محاصیل الحبوب خالل الفترة 2007م-2009م. ویوضح الشكل (1-6) تطور قیمة الواردات العربیة من مجموعة الحبوب 

الغذائیة الرئیسة خالل الفترة 2007م – 2009م
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جدول (1-5): التغیر النسبي في كمیة الواردات من سلع الحبوب الغذائیة الرئیسة 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                                        الكمیة: ألف طن
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* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

جدول (1-6): التغیر النسبي في قیمة الواردات من سلع الحبوب الغذائیة الرئیسیة في الوطن العربي خالل الفترة 
2007م-2009م

                                                                                                                                          القیمة: ملیون دوالر
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9.6-15381.5819101.3417264.5624.2مجموعة الحبوب 

-7741.0610542.919050.7036.214.2القمح والدقیق
-3137.343452.693240.5810.16.1الذرة الشامیة

-2146.052621.402475.6922.15.6األرز
-2066.342370.502278.1514.73.9الشعیر 

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل رقم (1-5) تطور كمیة الواردات العربیة من مجموعة الحبوب الغذائیة الرئیسیة
 خالل الفترة 2007م – 2009م 
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شكل رقم (1-6) تطور قیمة الواردات العربیة من مجموعة الحبوب الغذائیة الرئیسة 
خالل الفترة 2007م – 2009م 

أما في جانب الصادرات العربیة من مجموعة الحبوب الغذائیة الرئیسة، تشیر بیانات الجدول (1-7) الخاصة بتطور كمیة 
الصادرات العربیة من مجموعة الحبوب الغذائیة الرئیسة خالل الفترة 2007م-2009م وبیانات الجدول (1-8) الخاصة 
بتطور قیمة الصادرات العربیة من مجموعة الحبوب الغذائیة الرئیسة خالل الفترة 2007م-2009م، إلى أنھ على الرغم من 
تراجع كمیة الصادرات العربیة من مجموعة الحبوب من حوالي 3.32 ملیون طن عام 2007م إلى حوالي 2.62 ملیون 
طن عام 2008م، أي بنسبة انخفاض قدرھا 20.9% فإن قیمة ھذه الصادرات انخفضت بشكل أقل من نحو 875.85 ملیون 
دوالر إلى نحو 803.76 ملیون دوالر بین ھذین العامین بنسبة انخفاض بلغت نحو 8.2%، متأثرة بذلك باالرتفاع الحاد في 
أسعار السلع الزراعیة الذي شھده العالم خالل عام 2008م، أما بالنسبة للعام 2009م فقد ارتفعت كمیة الصادرات إلى نحو 

3.35 ملیون طن بارتفاع بلغ نحو 27.9%وارتفعت قیمتھا إلى نحو 916 ملیون دوالر بنسبة ارتفاع بلغت نحو %14. 
ویعتبر القمح والدقیق من السلع الغذائیة الرئیسة في ھذه المجموعة، حیث قدرت صادراتھما عام 2007م بنحو 1.57 
ملیون طن بقیمة بلغت نحو 346.8 ملیون دوالر، وقد تراجعت كمیة صادراتھما عام 2008م إلى نحو 864.6 ألف طن 
إلى نحو 279.6 ملیون دوالر، ثم ارتفعت  بنسبة انخفاض بلغت نحو 44.9% وتراجعت قیمتھا بنسبة 19.4% لتصل 
الصادرات مرة أخرى عام 2009م بنسبة 61.2% لتصل إلى نحو 1.4 ملیون طن بقیمة تصل إلى نحو 293.4 ملیون 
دوالر مرتفعة بذلك بنسبة 4.9% عن عام 2008م. وتمثل صادرات القمح ودقیقھ نحو 41.6% من جملة صادرات مجموعة 

الحبوب والدقیق في عام 2009م. 
یلي ذلك محصول األرز حیث شھدت الفترة 2007م – 2009م استقرارًا نسبیًا في كمیة وقیمة الصادرات العربیة منھ 

حیث استقرت الكمیة المصدرة في حدود 1.31 ملیون طن بقیمة بلغت نحو 453.6 ملیون دوالر في عام 2008م. 
أما بالنسبة إلى الذرة الشامیة فقد واصلت صادراتھا االنخفاض في الكمیة والقیمة خالل الفترة 2007م و2009م، حیث 
انخفضت كمیة الصادرات من نحو 40 ألف طن في عام 2007م إلى 38.2 ألف طن عام 2008م بنسبة انخفاض بلغت نحو 
4.7% ثم إلى 21.1 ألف طن في العام 2009م بنسبة انخفاض بلغت نحو 44.8% عن العام 2008م. وفي جانب القیمة 
فقد انخفضت من نحو 12 ملیون دوالر عام 2007م إلى نحو 9.79 ملیون دوالر عام 2008م بنسبة انخفاض بلغت نحو 

19.2% ثم انخفضت إلى 8.14 ملیون دوالر عام 2009م بنسبھ انخفاض بلغت نحو %16.9. 
وضمن ھذه المجموعة یأتي محصول الشعیر الذي بلغت كمیة الصادرات منھ نحو 13.39 ألف طن بقیمة إجمالیة بلغت 
نحو 2.6 ملیون دوالر للعام 2007م، وارتفعت الكمیة بنسبة أقل من 1% إلى نحو 13.43 ألف طن عام 2008م، وبقیمة 
بلغت نحو 2.66 ملیون دوالر وبنسبة ارتفاع بلغت نحو أقل من 1% عن العام 2007م، ثم ارتفعت الكمیة عام 2009م 
بنحو 16.2% إلى نحو 15.6 ألف طن وبقیمة بلغت نحو 3.1 ملیون دوالر في العام 2009م، بارتفاع بلغ نحو 16.5%عن 
الفترة  الرئیسة خالل  الغذائیة  الحبوب  العربیة من مجموعة  الصادرات  كمیة  تطور  الشكل (1-7) یوضح  العام 2008م. 
2007م-2009م والشكل (1-8) یوضح تطور قیمة الصادرات العربیة من مجموعة الحبوب الغذائیة الرئیسة خالل الفترة 

2007م-2009م.
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جدول رقم (1-7) تطور كمیة الصادرات العربیة من مجموعة الحبوب الغذائیة الرئیسة 
خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                                          الكمیة: ألف طن
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27.6-3315.842624.353348.0820.9مجموعة الحبوب
61.2-1569.38864.591394.0344.9القمح والدقیق
-44.9-40.1038.2021.064.7الذرة الشامیة

1307.941313.191327.280.41.1األرز
13.3913.4315.600.316.2الشعیر

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

جدول رقم (1-8) تطور قیمة الصادرات العربیة من مجموعة الحبوب الغذائیة الرئیسة 
خالل الفترة 2007م-2009م 

                                                                                                                                       القیمة: ملیون دوالر
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14.0-875.85803.78916538.2مجموعة الحبوب
4.9-346.80279.61293.4119.4القمح والدقیق
-16.9-12.119.798.1419.2الذرة الشامیة

453.56458.07478.281.04.4األرز
2.642.663.100.816.5الشعیر

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل رقم (1-7) تطور كمیة الصادرات العربیة من مجموعة الحبوب الغذائیة الرئیسة 
خالل الفترة 2007م-2009م
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شكل رقم (1-8) تطور قیمة الصادرات العربیة من مجموعة الحبوب الغذائیة الرئیسة 
خالل الفترة 2007م-2009م

1 - 2 - 2 التطورات في تجارة المجموعات الغذائیة الرئیسة األخرى:
على الرغم من أن المنطقة العربیة قد تأثرت من األزمة المالیة العالمیة التي سادت عام 2008م، إال أن معظم الدول 
تمكنت من تخفیف وطأتھا وانعكاساتھا السلبیة على االقتصادیات الوطنیة العربیة ورفاھة مواطنیھا، وعلى الرغم من التباطؤ 
االقتصادي عام 2009م توضح مؤشرات التغیر النسبي للتجارة الخارجیة للمجموعات السلعیة الموضحة بالجدول (9-1) 
والذي یوضح تطور كمیة الواردات العربیة من المجموعات الغذائیة الرئیسة األخرى خالل الفترة 2007م-2009م والجدول 
(1-10) والذي یبین تطور قیمة الواردات العربیة من المجموعات الغذائیة الرئیسة األخرى خالل الفترة 2007م-2009م، 

تباینًا نسبیًا في كمیة وقیمة الواردات العربیة من ھذه المجموعة خالل الفترة 2007م - 2009م.
البطاطس (البطاطا) انخفاضًا نسبیًا في كمیة وارداتھ من نحو 881.3 ألف طن عام 2007م إلى نحو  شھد محصول 
664.7 ألف طن عام 2008م ثم ارتفع إلى نحو 770.6 ألف طن في العام 2009م بنسبة انخفاض بلغت نحو %24.6 
بین عامي 2007م و2008م ونسبة ارتفاع بلغت نحو 15.9% بین عامي 2008م و2009م.أما قیمة ھذه الواردات فقد 
انخفضت من نحو 457.4 ملیون دوالر إلى نحو 362.4 ملیون دوالر في عام 2008م بنسبة انخفاض بلغت نحو %20.8، 

ثم ارتفعت إلى نحو 399.1 ملیون دوالر في العام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو %10. 
شھدت باقي المجموعات السلعیة أیضًا انخفاضًا نسبیًا في كمیة وقیمة الواردات بین عامي 2007م – 2008م، حیث 
أي  عام 2008م  ملیون طن  إلى حوالي 1.04  عام 2007م  ملیون طن  البقولیات من حوالي 1.07  واردات  انخفضت 
بانخفاض نسبي بلغ نحو 2.3%، إال أن قیمتھا ارتفعت من نحو 570.6 ملیون دوالر إلى نحو 637.4 ملیون دوالر بارتفاع 
بلغ نحو 11.7%.أما العام 2009م فقد شھد ارتفاعًا نسبیًا في كمیة وقیمة صادراتھا حیث ارتفعت الكمیة إلى 1.2 ملیون 
طن بارتفاع بلغ نحو 14.6% عن العام 2008م. أما القیمة فقد انخفضت إلى 595.6 ملیون دوالر بنسبة انخفاض بلغت 

نحو %6.6.
أما واردات الخضر فقد شھدت ارتفاعًا مستمرًا خالل الفترة 2007م – 2009م من حوالي 2.10 ملیون طن عام 2007م 
إلى 2.29 عام 2008م ثم إلى 2.4 ملیون طن عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو9.1% و4.7% على التوالي وبلغت 
قیمتھا 773 ملیون دوالر عام 2007م وحوالي 896 ملیون دوالر عام 2008م و852.5 ملیون دوالر عام 2009م، 
بین عامي 2008م  بلغت نحو %4.8  انخفاض  بین عامي 2007م و2008م ونسبة  بلغت نحو %15.9  ارتفاع  بنسبة 

و2009م. 
 أما الواردات العربیة من مجموعة الفاكھة فقد انخفضت من نحو 2.97 ملیون طن في عام 2007م إلى نحو 2.90 ملیون 
طن في عام 2008م بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.6%، إال أن قیمتھا ارتفعت نسبیًا إلى 1.68 ملیار دوالر عام 2008م 
بنحو 3.3%. ثم ارتفعت الكمیة إلى 3.31 ملیون طن بنسبة زیادة بلغت نحو 14.3% وارتفعت القیمة إلى نحو 1.77 ملیار 

دوالر عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو %8.8. 
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أما سلعة السكر المكرر فقد شھدت الفترة 2007م – 2009م انخفاض كمیة الواردات منھا بنحو 2.1% وذلك من نحو 
8.68 ملیون طن إلى نحو 8.49 ملیون طن عام 2008م، وارتفعت قیمتھا بنحو أقل من 1% وذلك من نحو 3.36 ملیار 
دوالر إلى نحو 3.37 ملیار دوالر، ثم ارتفعت الكمیة إلى نحو 9.64 ملیون طن بقیمة بلغت نحو 3.68 ملیار دوالر عام 

2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 13.8% للكمیة و9.3% للقیمة. 
وارتفعت أیضًا كمیة واردات الزیوت النباتیة خالل الفترة من نحو 3.5 ملیون طن إلى نحو 3.9 ملیون طن عام 2008م، 
ثم إلى 4.5 ملیون طن بزیادة نسبیة تقدر بنحو 12.1% و13.8% على التوالي، وارتفعت قیمتھا من نحو 3.38 ملیار 
دوالر عام 2007م إلى نحو 4.17 ملیار دوالر عام 2008م ثم إلى 4.3 ملیار دوالر عام 2009م بارتفاع نسبي قدر 
بنحو 23.4% و3.2% على التوالي. یوضح الشكل (1-9) تطور كمیة الواردات العربیة من المجموعات الغذائیة الرئیسة 
الغذائیة  المجموعات  من  العربیة  الواردات  قیمة  تطور  یوضح   (10-1) والشكل  2007م-2009م  الفترة  خالل  األخرى 

الرئیسة األخرى خالل الفترة 2007م-2009م

جدول رقم (1-9) تطور كمیة الواردات العربیة من المجموعات الغذائیة الرئیسة األخرى 
خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                               الكمیة: ألف طن
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15.9-881.27664.72770.5624.6البطاطس
14.6-1069.771045.331197.842.3البقولیات

2098.952290.082397.199.14.7الخضر
14.3-2974.652898.123311.352.6الفاكھة

13.5-8678.258492.839639.532.1السكر(مكرر)
3498.073921.794461.912.113.8الزیوت النباتیة 

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

جدول رقم (1-10) تطور قیمة الواردات العربیة من المجموعات الغذائیة الرئیسة األخرى
 خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                                       القیمة: ملیون دوالر
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%10.1- 457.39362.39399.1320.8البطاطس
-570.64637.45595.6111.76.6البقولیات

-773.2895.95852.5415.94.8الخضر
1634.241687.711768.443.34.8الفاكھة

3355.793371.383685.020.59.3السكر(مكرر)
3377.614168.854301.9223.43.2الزیوت النباتیة

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.    
المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.
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شكل رقم (1-9) تطور كمیة الواردات العربیة من المجموعات الغذائیة الرئیسة األخرى
خالل الفترة 2007م-2009م

شكل رقم (1-10) تطور قیمة الواردات العربیة من المجموعات الغذائیة الرئیسة األخرى
خالل الفترة 2007م-2009م

في جانب الصادرات توضح بیانات جدول (1 – 11) التغیر النسبي في كمیة الصادرات العربیة من مجموعة الحبوب 
الغذائیة الرئیسة خالل الفترة 2007م- 2009م، وتوضح بیانات جدول (1-12) التغیر النسبي في قیمة الصادرات العربیة 
وقیمة  كمیة  في  نسبیاًً  تبایناًً  البیانات  تلك  وتوضح  الفترة 2007م-2009م،  الرئیسة خالل  الغذائیة  الحبوب  مجموعة  من 
الصادرات العربیة من ھذه المجموعات خالل الفترة 2007م - 2009م. وقد شھدت صادرات محصول البطاطس (البطاطا) 
ارتفاعًا نسبیًا من نحو 741.8 ألف طن عام 2007م إلى نحو 831.4 ألف طن عام 2008م ثم إلى 872.3 ألف طن في 
العام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.1% و4.9% على التوالي. أما قیمة ھذه الصادرات فقد ارتفعت من نحو 202.5 
ملیون دوالر إلى نحو 229.2 ملیون دوالر في عام 2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 13.2% ثم انخفضت نسبیًا بأقل من 

1% إلى نحو 227.4 ملیون دوالر في العام 2009م. 
باقي المجموعات السلعیة شھدت أیضًا انخفاضًا نسبیًا في كمیة وقیمة صادراتھا، حیث انخفضت صادرات البقولیات من 
حوالي 358.3 ألف طن عام 2007م إلى حوالي 153.3 ألف طن عام 2008م أي بانخفاض بلغ نحو 57.2% وانخفضت 
قیمتھا من نحو 201.5 ملیون دوالر إلى نحو 135.1 ملیون دوالر بانخفاض بلغ نحو 32.9%. أما العام 2009م فقد 
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شھد تحسنًا نسبیًا في كمیة وقیمة صادراتھا حیث ارتفعت الكمیة إلى 322.2 ألف طن بارتفاع بلغ نحو 110.2% عن العام 
2008م إال أنھا مازالت منخفضة مقارنة بالعام 2007م. أما القیمة فقد انخفضت من 201.5 ملیون دوالر عام 2007م إلى 
نحو 135.1 ملیون دوالر عام 2008م بنسبة انخفاض بلغت نحو 32.9% ثم ارتفعت إلى نحو 182.8 ملیون دوالر عام 

2008م بنسبة 35.3% إال أنھا مازالت منخفضة مقارنة بالعام 2007م. 
وارتفعت أیضًا صادرات الفاكھة من حوالي 2.26 ملیون طن بلغت قیمتھا 1.2 ملیار دوالر عام 2007م إلى حوالي 
بنحو  بنحو 3 % وللقیمة  تقدر  للكمیة  بزیادة نسبیة  بنحو 1.27 ملیار دوالر عام 2008م  تقدر  بقیمة  2.33 ملیون طن 
6.1%. واستمرت الصادرات في االرتفاع في العام 2009م إلى نحو 2.51 ملیون طن بقیمة بلغت نحو 1.35 ملیار دوالر 

بنسبة زیادة بلغت نحو 7.5% للكمیة ونحو 6.4% للقیمة. 
 أما الصادرات العربیة من مجموعة الخضر فقد انخفضت من نحو 3.27 ملیون طن بقیمة بلغت نحو 1.82 ملیار دوالر 
عام 2007م إلى نحو 3.23 ملیون طن بقیمة تقدر بنحو 1.77 ملیار دوالر عام 2008م بانخفاض نسبي للكمیة یقدر بنحو 
1.4% وللقیمة بنحو 2.7%. ثم واصلت انخفاضھا إلى 3.0 ملیون طن بقیمة بلغت نحو 2.27 ملیار دوالر عام 2009م 

بنسبة انخفاض بلغت نحو 6.7% للكمیة إال أن قیمتھا ارتفعت بنسبة %27.9. 
أما كمیة وقیمة الصادرات العربیة من السكر المكرر بین عامي 2007م و2008م، فقد شھدت تحسنًا نسبیًا حیث ارتفعت 
كمیة الصادرات بنحو 1.9% وذلك من نحو 1.40 ملیون طن إلى نحو 1.43 ملیون طن، وارتفعت قیمتھا بنحو %2.19 
وذلك من نحو 635.08 ملیون دوالر إلى نحو 648.97 ملیون دوالر بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.2%، ثم واصلت ارتفاعھا 
إلى نحو 1.79 ملیون طن بقیمة بلغت نحو 753.07 ملیون دوالر في عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 25.3% للكمیة 

و16% للقیمة. 
تقدر  بزیادة نسبیة  إلى نحو 851 ألف طن  ألف طن  النباتیة من نحو 823.5  الزیوت  أیضًا كمیة صادرات  وارتفعت 
2008م  عام  دوالر  ملیار   1.57 نحو  إلى  2007م  عام  دوالر  ملیار   1.52 نحو  من  قیمتھا  وارتفعت   ،%34 بنحو 
ارتفاع  بنسبة  طن  ألف   972.8 إلى  العام 2009م  في  أخرى  مرة  كمیتھا  ارتفعت  ثم   .%3.6 بنحو  قدر  نسبي  بارتفاع 
بلغت نحو 14.3% كما ارتفعت قیمتھا إلى نحو 1.75 ملیار دوالر بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.6%. الشكل (11-1) 
یوضح التطورات في كمیة الصادرات من المجموعات الغذائیة الرئیسة األخرى خالل الفترة 2007م – 2009م والشكل 
(12-1) یوضح التطورات في قیمة الصادرات من المجموعات الغذائیة الرئیسة األخرى خالل الفترة 2007م – 2009م.

                                                                                                                                             الكمیة: (ألف طن) 

 
*2009م2008م2007مالمجموعة السلعیة

 التغیر بین عامي 
2007م - 2008م

(%)

 التغیر بین عامي
2008م - 2009م

(%)

741.84831.42872.2912.14.9البطاطس

57.2110.2-358.33153.28322.18البقولیات

6.7-1.4-3271.673226.193008.7الخضر

2265.932332.982507.833.07.5الفاكھة

1401.611427.971789.691.925.3السكر (مكرر)

823.47851.1972.843.414.3الزیوت النباتیة

الجدول (1-11) التغیر النسبي في كمیة الصادرات العربیة من مجموعة الحبوب الغذائیة الرئیسة 
خالل الفترة 2007م-2009م

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م. 
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                                                                                                                                          القیمة: ملیون دوالر

 
*2009م2008م2007مالمجموعة السلعیة

 التغیر بین عامي 
2007م - 2008م

(%)

 التغیر بین عامي
2008م - 2009م

(%)
0.8-202.55229.24227.4413.2البطاطس
32.935.3-201.55135.14182.8البقولیات

2.727.9-1820.821772.422266.75الخضر
1196.151269.131350.66.16.4الفاكھة

635.08648.97753.072.216.0السكر (مكرر)
1515.231570.21752.233.611.6الزیوت النباتیة

الجدول (1-12) التغیر النسبي في قیمة الصادرات العربیة من مجموعة الحبوب الغذائیة الرئیسة 
خالل الفترة 2007م-2009م

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م

شكل رقم (1-11) التطورات في كمیة الصادرات من المجموعات الغذائیة الرئیسة األخرى 
خالل الفترة 2007م – 2009م

شكل رقم (1-12) التطورات في قیمة الصادرات من المجموعات الغذائیة الرئیسة األخرى 
خالل الفترة 2007م – 2009م
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1 - 2 - 3 التطورات في تجارة سلع المنتجات الحیوانیة والسمكیة الغذائیة الرئیسة األخرى:
شھدت أیضًا المجموعات الغذائیة من المنتجات الحیوانیة والسمكیة والتي تشمل اللحوم بأنواعھا المختلفة واأللبان ومنتجاتھا 
ومجموعة األسماك تغیرات نسبیة في كمیة وقیمة الواردات خالل الفترة 2007م – 2009م والتي تعكسھا بیانات الجدولین 
(1-13) و(1-14)، حیث ارتفعت الواردات العربیة من جملة اللحوم من 1.736 ملیون طن إلى 1.738 ملیون طن عام 
2008م ثم إلى 1.86 ملیون طن بارتفاع نسبي یقدر بنحو أقل من 1% للعام 2008م و7.1% للعام 2009م یقابلھا ارتفاع 
نسبي في قیمتھا یقدر بنحو 3.9%، حیث ارتفعت قیمتھا من 3.15 ملیار دوالر إلى نحو 3.28 ملیار دوالر عام 2008م 
ثم إلى 3.48 ملیار دوالر بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.2%. ومن بین سلع ھذه المجموعة شھدت اللحوم الحمراء ارتفاعًا 
متواصًال خالل الفترة، حیث ارتفعت الواردات من 739.8 ألف طن في عام 2007م إلى 750.7 ألف طن في عام 2008م، 
والى نحو 800.9 ألف طن في عام 2009م، بارتفاع بلغ نحو 1.5% للعام 2008م ونحو 6.7% للعام 2009م. أما في 
جانب قیمتھا فقد ارتفعت من 1.7 ملیار دوالر إلى 1.8 ملیار دوالر للعام 2008م ثم إلى 1.9 ملیار دوالر عام 2009م 

بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.3% و3% على التوالي.
شھدت واردات اللحوم البیضاء انخفاضًا طفیفًا بین عامي 2007م و2008 حیث انخفضت نسبتھا بنسبة قلیلة من 996.8 
ألف طن إلى نحو 987.8 ألف طن عام 2008م بنسبة انخفاض بلغت نحو أقل من 1% ثم ارتفعت إلى نحو 1.1 ملیون 
طن عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.4%. كما ارتفعت قیمتھا بنسبة 1.1% من نحو 1.4 ملیار دوالر عام 2007م 
إلى نحو 1.45 ملیار دوالر عام 2008م ثم ارتفعت قیمة الصادرات عام 2009م إلى نحو 1.59 ملیار دوالر بنسبة ارتفاع 

بلغت نحو %10.3. 
كما ارتفعت الواردات العربیة من مجموعة األلبان من حوالي 12.82 ملیون طن عام 2007م إلى حوالي 13.06 ملیون 
طن عام 2008م بزیادة نسبیة تقدر بنحو 1.9%، بینما ارتفعت قیمتھا بنسبة 13.9%، من 4.8 ملیار دوالر إلى نحو 5.4 
ملیار دوالر. أما العام 2009م فقد شھد ارتفاعًا اعلي بنسبة 7.1% للكمیة حیث ارتفعت من نحو 13 ملیون طن إلى نحو 

13.9 ملیون طن واستقرت قیمتھا في حدود 5.44 ملیار دوالر.
وارتفعت كمیة الواردات العربیة من مجموعة األسماك من حوالي 626.3 ألف طن عام 2007م إلى حوالي 650.4 ألف 
طن عام 2008م ثم إلى 671.5 ألف طن بارتفاع نسبي یقدر بنحو 3.8% بین عامي 2007م و2008م و17.1% بین 
عامي 2008م و2009م. وارتفعت قیمة ھذه الواردات بنسبة 6.9% للعام 2008م ثم بنسبة 5.8% للعام 2009م. یوضح 
الشكل رقم (1-14) تطور كمیة الواردات العربیة من المنتجات الغذائیة الحیوانیة والسمكیة خالل الفترة 2007م-2009م 
والشكل رقم (1-15) یبین تطور كمیة الواردات العربیة من المنتجات الغذائیة الحیوانیة والسمكیة خالل الفترة 2007م-

2009م. 

                                                                                                                                                   الكمیة:(ألف طن)

 
2009م*2008م2007مالمجموعة السلعیة

 التغیر بین عامي 
2007م - 2008م

(%)

 التغیر بین عامي
2008م - 2009م

(%)
1736.611738.561861.760.17.1اللحوم

739.82750.74800.891.56.7اللحوم الحمراء
0.97.4-996.79987.821060.87اللحوم البیضاء

626.3650.41761.493.817.1األسماك
0.611.0-70.1669.7777.42البیض

12820.9413058.7313990.681.97.1األلبان ومنتجاتھا

الجدول (1-13) التغیر النسبي في كمیة الواردات العربیة من المنتجات الحیوانیة والسمكیة الغذائیة 
خالل الفترة 2007م-2009م

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م. 
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2009م*2008م2007مالمجموعة السلعیة

 التغیر بین عامي 
2007م - 2008م

(%)

 التغیر بین عامي
2008م - 2009م

(%)
3155.513279.913484.173.96.2اللحوم

1723.671833.021888.16.33.0اللحوم الحمراء
1431.841446.891596.11.110.3اللحوم البیضاء

951.71017.51076.826.95.8األسماك
156.39170.28182.88.97.4البیض

0.2-4780.125444.535436.0313.9األلبان ومنتجاتھا

الجدول (1-14) التغیر النسبي في قیمة الواردات العربیة من المنتجات الحیوانیة والسمكیة الغذائیة 
خالل الفترة 2007م-2009م

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م. 

شكل رقم (1-13) تطور كمیة الواردات العربیة من المنتجات الغذائیة الحیوانیة والسمكیة 
خالل الفترة 2007م-2009م

شكل رقم (1-14) تطور قیمة الواردات العربیة من المنتجات الغذائیة الحیوانیة والسمكیة 
خالل الفترة 2007م-2009م

القیمة: ملیون دوالر
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تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي 2009 

األخیرة كما یوضحھ  السنوات  في  نسبیًا  انخفاضًا  السلعیة  المجموعات  تجارة ھذه  فقد شھدت  الصادرات  أما في جانب 
الجدول (1-15)، وشكل (1-16) حیث انخفضت صادرات اللحوم من حوالي 96.07 ألف طن إلى نحو 94.9 عام 2008م 
بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.2% ثم ارتفعت إلى نحو 107 ألف طن في عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو %12.7. 
شھدت صادرات اللحوم الحمراء أیضًا انخفاضًا من حوالي 43.7 ألف طن عام 2007م إلى حوالي 37.3 ألف طن عام 
2008م بانخفاض یقدر بنحو 14.7% ثم ارتفعت إلى نحو 44.16 ألف طن عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو %18.5 
وھي كمیات ال تتناسب مع حجم ما تمتلكھ المنطقة العربیة من الثروة الحیوانیة التي قدرت عام 2008م بنحو 384 ملیون 
رأس. وفي جانب القیمة لھذه الصادرات كما تعكسھا بیانات الجدول (1-16) فقد ارتفعت القیمة بالنسبة إلجمالي اللحوم من 
176.29 ملیون دوالر عام 2007م إلى نحو 181.65 ملیون دوالر عام 2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3% ثم إلى 
206.56 ملیون دوالر عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 13.7%. أما قیمة صادرات اللحوم الحمراء فقد انخفضت بین 
عامي 2007م و2008م بنسبة 10.7% من 78.88 ملیون دوالر إلى 70.41 ملیون دوالر وارتفعت بنسبة 14.5% عام 

2009م إلى نحو 80.63 ملیون دوالر.
وارتفعت أیضًا الصادرات العربیة من لحوم الدواجن بین عامي 2007م و2008م، حیث ارتفعت كمیة الصادرات بنحو 
10.1% من حوالي 52.36 ألف طن إلى حوالي 57.6 ألف طن ثم إلى 63.6 ألف طن عام 2009م بارتفاع نسبي یقدر 
و10.4%، یقابلھا ارتفاع نسبي في قیمتھا یقدر بنسبة 14.2% بین عامي 2007م و2008م، وبنحو 8.6% بین عامي 

2008م و2009م. 
قدرت  حیث  الرئیسة،  الغذائیة  السلع  مجموعات  تجارة  في  مقدرًا  نسبیًا  وزنًا  ومنتجاتھا  األلبان  مجموعة  تجارة  وتمثل 
الصادرات العربیة من ھذه المجموعة عام 2007م بحوالي 1.58 ملیون طن ارتفعت عام 2008م إلى حوالي 2.32 ملیون 
طن بزیادة نسبیة تقدر بحوالي 46.5% مقابل ارتفاع في قیمة ھذه الصادرات تقدر بنحو 74.1% من نحو 579.8 ملیون 
دوالر إلى نحو 1.01 ملیار دوالر في عام 2008م. وفي عام 2009م ارتفعت كمیة صادرات األلبان إلى نحو 2.42 ملیون 
طن بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.4%، إال أن قیمتھا انخفضت من 1.01 ملیار دوالر عام 2008م إلى نحو 855 ملیون دوالر 

عام 2009م بنسبة انخفاض بلغت نحو %15.3.
وتشیر التغیرات النسبیة في تجارة مجموعة األسماك إلى ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات بین عامي 2007م و2009م، 
حیث ارتفعت الصادرات العربیة من حوالي 818 ألف طن عام 2007م إلى حوالي 868 ألف طن عام 2008م ثم إلى 890 
ألف طن عام 2009م بزیادة نسبیة تقدر بنحو6.1% و2.5% على التوالي تقابلھا زیادة نسبیة في قیمتھا تقدر بنحو %6.9 
للعام 2008م و13.3% للعام 2009م حیث ارتفعت القیمة من 2.4 ملیار دوالر إلى 2.6 ملیار دوالر عام 2008م، وإلى 
2.9 ملیار دوالر عام 2009م. توضح األشكال (1-16) و(1-17) و(1-18) تطور كمیة الصادرات العربیة من المنتجات 
اللحوم والدواجن  الفترة 2007م-2009م وتطور كمیة الصادرات العربیة من منتجات  الغذائیة الحیوانیة والسمكیة خالل 
خالل الفترة 2007م-2009م وتطور كمیة الصادرات العربیة من منتجات األلبان واألسماك خالل الفترة 2007م-2009م 

على الترتیب.

                                                                                                                                                           الكمیة: ألف طن
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1.212.7-96.0794.91107.00اللحوم
14.718.5-43.7137.2844.16لحوم حمراء
52.3657.6363.6210.110.4لحوم بیضاء

2.9-48.9851.3649.894.9البیض
1580.22315.532418.2746.54.4األلبان ومنتجاتھا

818.15867.88889.996.12.5األسماك

الجدول (1-15) التغیر النسبي في كمیة الصادرات العربیة من المنتجات الحیوانیة والسمكیة الغذائیة 
خالل الفترة 2007م-2009م

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م. 
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                                                                                                                                                     القیمة: ملیون دوالر
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176.29181.65206.563.013.7اللحوم
14.5-78.8870.4180.6310.7اللحوم الحمراء
97.41111.24120.8214.28.6اللحوم البیضاء

-51.7658.4758.2913.00.3البیض
-579.841009.65855.174.115.3األلبان ومنتجاتھا

2429.452596.032940.926.913.3األسماك

الجدول (1-16) التغیر النسبي في قیمة الصادرات العربیة من المنتجات الحیوانیة والسمكیة الغذائیة 
خالل الفترة 2007م-2009م 

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م. 

شكل رقم (1-15) تطور كمیة الصادرات العربیة من المنتجات الغذائیة الحیوانیة والسمكیة 
خالل الفترة 2007م-2009م

شكل رقم (1-16) تطور كمیة الصادرات العربیة من منتجات اللحوم والدواجن 
خالل الفترة 2007م-2009م
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شكل رقم (1-17) تطور كمیة الصادرات العربیة من منتجات األلبان واألسماك 
خالل الفترة 2007م-2009م

1 - 3 التطورات في المتاح لالستھالك من السلع الغذائیة الرئیسة:
یتكون المتاح لالستھالك في صورتھ البسیطة من محصلة العملیات التجاریة للواردات والصادرات من المجموعات الغذائیة 
مضافًا إلیھا اإلنتاج المحلي من تلك المجموعات. ولكن في صورتھ األكثر دقة یدخل في حسابھ حركة المخزون منھا والكمیات 
المستخدمة في التصنیع أو كتقاوي للزراعة والفاقد من المحصول. وعلى المستوى القطري بالوطن العربي انتھجت الدول 
العربیة العدید من اإلجراءات لزیادة القدرة على توفیر الغذاء اآلمن للسكان لتحقیق االستقرار في المجتمعات العربیة. ومن 
بین ھذه اإلجراءات نشر التوعیة التغذویة، وثقافة ترشید االستھالك وتعدیل تفضیالت المستھلك بما یتواءم مع الجھود الرامیة 
لمعالجة حالة العجز أو االنكشاف الغذائي وضبط إجراءات سالمة الغذاء وحمایة المستھلك، وتطبیق المواصفات والمعاییر 
القیاسیة واالرتقاء بالتصنیع الغذائي والقیمة المضافة للحد من الفاقد، بجانب اإلدارة الرشیدة للموارد، مع التركیز على الموارد 

ذات الندرة النسبیة. 

1 - 3 - 1 المتاح لالستھالك من مجموعة الحبوب:
تمثل مجموعة الحبوب المكون الرئیس لسلة الغذاء في الوطن العربي والعنصر األساس في منظومة األمن الغذائي العربي، 
ویوضح الجدول (1-17) التباین الواضح للمتاح لالستھالك من عام آلخر كمحصلة لحجم اإلنتاج وحجم التجارة الخارجیة، 
حیث انخفض المتاح لالستھالك من مجموعة الحبوب الرئیسة من 103.6 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 102.8 ملیون 
طن عام 2008م بنسبة انخفاض بلغت نحو أقل من 1% ثم ارتفع إلى نحو 111.4 ملیون طن عام 2009م بنسبة ارتفاع 

بلغت نحو %8.3.
من بین سلع ھذه المجموعة شھد المتاح من القمح ودقیقھ ارتفاعًا مستمرًا خالل الفترة من حوالي 48.8 ملیون طن عام 
2007م إلى حوالي 48.9 ملیون طن عام 2008م ثم إلى 53.9 ملیون طن بنسبة ارتفاع بلغت نحو أقل من 1% و%10.3 
على التوالي، ویمثل المتاح من القمح ودقیقھ نحو 48.5% من إجمالي المتاح من مجموعة الحبوب للعام 2009م. وارتفع 
ملیون طن عام  إلى حوالي 10.35  ملیون طن عام 2007م  األرز من حوالي 10.07  المتاح لالستھالك من محصول 
2008م أي بنحو 2.8% ثم إلى 10.64 ملیون طن بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.9%، یمثل محصول األرز نحو 9.6% من 

إجمالي المتاح من مجموعة الحبوب للعام 2009م.
االرتفاع  بین  المعدالت  تباینت  فقد  و2009م  2007م  عامي  بین  الحبوب  مجموعة  باقي  من  لالستھالك  المتاح  أما 
واالنخفاض، حیث انخفض المتاح لالستھالك من محصول الذرة الشامیة من حوالي 21.9 ملیون طن عام 2007م، إلى 
حوالي 21.7 ملیون طن عام 2008م بانخفاض نسبي قدر بنحو 1% ثم ارتفع عام 2009م إلى نحو 23.6 ملیون طن 
بنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.9%.ویمثل المتاح من محصول الذرة الشامیة نحو 21% من إجمالي المتاح من مجموعة الحبوب. 
وانخفض المتاح لالستھالك من محصول الشعیر من حوالي 14.6 ملیون طن عام 2007م إلى حوالي 14 ملیون طن عام 
2008م أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 4.2%، ثم ارتفع عام 2009م إلى 15.2 ملیون طن بنسبة ارتفاع بلغت نحو %8.6، 
التغیر  المتاح من مجموعة الحبوب. الجدول (1-17) یبین  المتاح من محصول الشعیر نحو 13.6% من إجمالي  ویمثل 
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النسبي في المتاح لالستھالك من مجموعة الحبوب خالل الفترة 2007م-2009م. الشكل رقم (1-19) یوضح التطورات في 
المتاح لالستھالك من مجموعة الحبوب خالل الفترة 2007م-2009م. 

جدول (1-17) التغیر النسبي في المتاح لالستھالك من مجموعة الحبوب
خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                                                        الكمیة: ألف طن
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8.3-103620.45102825.80111385.740.8مجموعة الحبوب
48798.7848928.9553958.550.310.3القمح والدقیق
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10066.1010346.1210644.782.82.9األرز
8.7-14605.5313987.9315198.434.2الشعیر

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
 المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م. 

شكل رقم (1-18) تطورات المتاح لالستھالك من مجموعة الحبوب
خالل الفترة 2007م-2009م

1 - 3 - 2 المتاح لالستھالك من مجموعات السلع النباتیة األخرى: 
الفترة  نسبیًا خالل  ارتفاعًا  شھد  قد  السلعیة  المجموعات  ھذه  من  لالستھالك  المتاح  أن   (18-1) الجدول  بیانات  توضح 
البطاطس  المتاح من محصول  البقولیات والبطاطس والخضر والفاكھة، حیث ارتفع  2007م-2009م لكل من مجموعات 
من 9.5 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 10.9 ملیون طن عام 2008م بارتفاع نسبي بلغ نحو 14.7% ثم إلى 11.35 
ملیون طن عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.1%. وارتفع المتاح من البقولیات من 2.01 عام 2007م إلى 2.04 عام 

2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.5% ثم إلى 2.3 ملیون طن عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو %13.6.
كما ارتفع المتاح من محاصیل الخضر من 46.8 ملیون طن عام 2007م إلى نحو 50.7 ملیون طن عام 2008م بنسبة 
ارتفاع بلغت نحو 8.3% ثم ارتفعت إلى نحو 52.5 ملیون طن عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.6%. وارتفع المتاح 
من مجموعة الفاكھة من 29 ملیون طن إلى 30.4 ملیون طن عام 2008م بنسبة زیادة بلغت نحو 4.9% وإلى 32.1 ملیون 
طن عام 2009م بنسبة زیادة بلغت نحو 5.6%. أما بالنسبة للزیوت النباتیة فقد ارتفع المتاح من حوالي 4.3 ملیون طن عام 
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2007م إلى نحو 4.8 ملیون طن عام 2008م بزیادة بلغت نحو 13.1% ثم ارتفع إلى 5.1 ملیون طن عام 2009م بنسبة 
زیادة بلغت نحو 5.8. أما المتاح من السكر المكرر فقد شھد انخفاضًا نسیبًا في المتاح منھ من نحو 10.2 ملیون طن عام 
2007م إلى نحو 9.97 ملیون طن بنسبة انخفاض بلغت نحو 2%، ثم ارتفع إلى نحو 10.8 ملیون طن عام 2009م بنسبة 
8.8%. ویوضح الجدول رقم (1-18) التغیر النسبي في المتاح لالستھالك من مجموعات السلع الغذائیة النباتیة األخرى 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م، والشكل (1-20) یبین التغیر في المتاح لالستھالك من مجموعات السلع 

الغذائیة النباتیة األخرى في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م. 

جدول (1-18): التغیر النسبي في المتاح لالستھالك من مجموعات السلع الغذائیة النباتیة األخرى 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                                                          الكمیة: ألف طن
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14.74.1 11351.99  10901.54  9506.33 البطاطس

2314.361.513.6 2036.94  2007.61 البقولیات
52540.328.33.6 50738.01 46834.05 الخضر
32144.724.95.6 30438.24 29011.27 الفاكھة

8.8-10845.042.0 9971.69 10170.81 السكر (مكرر)

5139.9213.15.8 4857.06 4296.10 الزیوت النباتیة
* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.

المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل (1-19) المتاح لالستھالك من مجموعات السلع الغذائیة النباتیة األخرى في الوطن العربي 
خالل الفترة 2007م-2009م
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1 - 3 - 3 المتاح لالستھالك من مجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة: 
یوضح الجدول (1-19) والشكل (1- 21) ارتفاع المتاح لالستھالك من إجمالي اللحوم خالل الفترة 2007م – 2009م 
حیث ارتفع المتاح من 8.90 ملیون طن إلى 9.07 ملیون طن عام 2008م ثم إلى نحو 9.38 ملیون طن عام 2009م بنسبة 
زیادة بلغت نحو1.9% و3.4% على التوالي. وارتفع المتاح من اللحوم الحمراء من حوالي 5.15 ملیون طن عام 2007م 
إلى حوالي 5.34 ملیون طن عام 2008م بزیادة نسبیة تقدر بنحو 3.6%، ثم إلى 5.46 ملیون طن في عام 2009م، 
بزیادة بلغت نحو2.4% مقارنة بالمتاح في العام 2008م. أما المتاح من اللحوم البیضاء فقد استقر نسبیًا بین عامي 2007م 

و2998م في حدود 3.75 ملیون طن، ارتفع عام 2009م إلى نحو 3.91 ملیون طن بنسبة ارتفاع بلغت نحو %4.8. 
وشھدت مجموعة األسماك ارتفاعًا في حجم المتاح لالستھالك منھا متأثرة بزیادة اإلنتاج الذي تحقق خالل الفترة 2007م 
– 2009م، حیث ارتفع المتاح لالستھالك من حوالي 3.39 ملیون طن إلى حوالي 3.67 ملیون طن بزیادة نسبیة قدرت 

بنحو 8.2%، ثم ارتفع إلى 3.71 ملیون طن عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو %1.3.
أما المتاح من األلبان ومنتجاتھا فقد استقر بین عامي 2007م و2008م، في حدود 35.9 ملیون طن، ثم ارتفع المتاح 
إلى نحو 36.78 ملیون طن عام 2009م بنسبة 2.4%. كما ارتفع المتاح من سلعة البیض من نحو 1.49 ملیون طن عام 
2007م إلى نحو 1.51 ملیون طن عام 2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو أقل من 1%، ثم ارتفع المتاح منھا عام 2009م 
إلى نحو 1.52 ملیون طن بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.1%. الجدول (1-19) یوضح التغیر النسبي في المتاح لالستھالك 
من مجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م ویبین شكل (1-21) المتاح 

لالستھالك من مجموعات المنتجات الحیوانیة الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م.
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جدول (1-19): التغیر النسبي في المتاح لالستھالك من مجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة في الوطن 
العربي خالل الفترة 2007م-2009م

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل (1-20) المتاح لالستھالك من مجموعات المنتجات الحیوانیة في الوطن العربي 
خالل الفترة 2007م-2009م
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1 - 4 المؤشرات االستھالكیة والتغذویة: 
یتكون المتاح لالستھالك من اإلنتاج الفعلي مضافًا إلیھ الواردات ومخزون أول المدة ومخصومًا منھ الصادرات ومخزون 
آخر المدة. ویتم حساب متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك بالقسمة على تقدیرات السكان في العام. وتبعًا للتطورات 
التي شھدتھا العوامل المؤثرة على عرض الغذاء، وإمكانیة الحصول علیھ على المستویین العالمي والعربي، فقد تطورت 
مستویات نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من مختلف السلع الغذائیة في الوطن العربي. وفي ھذا الصدد، یمكن التمییز بین 
ثالث مجموعات من السلع الغذائیة الرئیسة في الوطن العربي بناًء على معدالت االكتفاء الذاتي منھا. فھناك مجموعة السلع 
التي تنخفض معدالت االكتفاء الذاتي منھا في الوطن العربي، مما یعني أن الحجم األكبر من المتاح لالستھالك منھا یتم تأمینھ 
النباتیة. كما أن ھناك مجموعة  عن طریق االستیراد من الخارج. وتضم تلك السلع مجموعات الحبوب والسكر والزیوت 
السلع التي تعتبر معدالت االكتفاء الذاتي منھا متوسطة وتشتمل على البقولیات واأللبان واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن. 
أما المجموعة الثالثة من السلع فھي التي ترتفع نسب االكتفاء الذاتي منھا في الوطن العربي إلى حدود االكتفاء الكامل مثل 
مجموعات سلع الدرنات والفاكھة، أو مجموعات تحقیق الفوائض التصدیریة الصافیة، كما الحال بالنسبة لألسماك ومجموعة 

الخضر. 
ویوضح العرض التالي التطورات في مستوى نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة في 

الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م. 

1 - 4 - 1 متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من سلع مجموعة الحبوب: 
والذرة  القمح  المجموعة  وتشمل  العربي  الوطن  في  استھالكًا  األكثر  تعتبر  والتي  والدقیق  الحبوب  المجموعة  ھذه  تضم 
الشامیة واألرز والشعیر والذرة الرفیعة، ویشیر الجدول (1-20) إلى أن متوسط نصیب الفرد قد تراجع بشدة متأثرًا بانخفاض 
إنتاج ھذه المجموعة موسم 2008م حیث تراجع إلى نحو 299.11 كیلوجرام مقارنًة بنحو311.01 كیلوجرام للفرد عام 
2007م بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.8%، ثم عاود ارتفاعھ عام 2009م لیصل إلى نحو 317 كیلوجرامًا للفرد بارتفاع 

نسبي یقدر بنحو 6.1% عما كان علیھ عام 2008م. 
ویقدر متوسط الكمیات المستھلكة من القمح والدقیق خالل العام 2009م بنحو 52.2% من إجمالي المتاح لالستھالك من 
مجموعة الحبوب في الوطن العربي، وتوضح بیانات الجدول (1-20) أن متوسط نصیب الفرد من القمح ودقیقھ بلغ نحو 
146.46 كیلوجرام عام 2007م وتراجع متأثرًا بانخفاض اإلنتاج لیصل عام 2008م إلى نحو 142.33 كیلوجرامًا بتراجع 
نسبي قدر بنحو 2.8%، إال أنھ عاود ارتفاعھ عام 2009م لیصل إلى نحو 153.7 كیلوجرام للفرد بارتفاع نسبي قدر بنحو 

8%، كما كان علیھ عام 2008م. 
ویأتي محصول الذرة الشامیة في المرتبة الثانیة من حیث االستھالك في الدول العربیة من مجموعة الحبوب وبما یعادل 
نحو 22.8% من إجمالي المستھلك من الحبوب في العام 2009م. وتشیر بیانات الجدول السابق إلى انخفاض متوسط نصیب 
الفرد من ھذا المحصول من حوالي 65.7 كیلوجرام عام 2007م إلى حوالي 63.1 كیلوجرام عام 2008م بنسبة انخفاض 
بلغت نحو 4%، وثم ارتفع المتوسط إلى 67.3 كیلوجرام عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.7%. ویصل متوسط 
نصیب الفرد من األرز في المنطقة العربیة إلى نحو 30.2 كیلوجرام للفرد كما في عام 2007م، وانخفضت نسبیًا بأقل من 
1% إلى نحو 30.1 للعام 2008م وارتفع قلیًال في العام 2009م عند نحو 30.3 كیلوجرام بنسبة ارتفاع بلغت نحو أقل من 

1%. ویمثل األرز نحو 10.3% من إجمالي متوسط استھالك الفرد حسب مؤشرات العام 2009م.
المتاحة  الكمیات  للحیوان وبنسبة تصل ألكثر من 90% من  العربیة كغذاء  المنطقة  الشعیر بصفة رئیسة في  ویستخدم 
لالستھالك. وفي بعض المناطق الریفیة بالدول العربیة تصل الكمیات المستھلكة منھ كغذاء لإلنسان إلى نحو 14.7% من 
إجمالي متوسط استھالك الفرد حسب مؤشرات العام 2009م، ویشیر الجدول السابق إلى أن متوسط نصیب الفرد من الشعیر 
یقدر بنحو 43.8 كیلوجرام للفرد عام 2007م، ولكنھ تأثر بانخفاض اإلنتاج عام 2008م لیصل إلى نحو 40.7 كیلوجرام 
بانخفاض نسبي بلغ نحو 7.2%، وارتفع عام 2009م بنحو 6.4% لیصل إلى نحو 43.3 كیلوجرام. الجدول (20-1) 
یوضح متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من سلع مجموعة الحبوب الرئیسة في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-
2009م ویبین الشكل (1-22) نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من سلع مجموعة الحبوب الرئیسة في الوطن العربي خالل 

الفترة 2007م-2009م. 
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جدول (1-20): متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من سلع مجموعة الحبوب الرئیسة 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                                                         الكمیة: كیلوجرام/للفرد

2009م*2008م2007مالمجموعة السلعیة
 التغیر بین عامي 

2007م - 2008م
(%)

 التغیر بین عامي
2008م - 2009م

(%)
6.1-311.01299.11317.363.8الحبوب والدقیق

8.0-146.46142.33153.742.8القمح والدقیق
6.7-65.7363.1367.334.0الذرة الشامیة

0.8-30.2130.130.330.4األرز
6.4-43.8440.6943.37.2الشعیر

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل (1-21): نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من سلع مجموعة الحبوب الرئیسة 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م 

1 - 4 - 2 متوسط نصیب الفرد من مجموعات السلع النباتیة األخرى: 
بالنسبة لمتوسط نصیب الفرد من مجموعة السلع الغذائیة النباتیة األخرى یوضح جدول (1-21) أن متوسط نصیب الفرد 
من معظم مجموعات السلع النباتیة األخرى قد شھد ارتفاعًا ملحوظًا عام 2008م مقارنًة بما كان علیھ عام 2007م، ماعدا 
مجموعة البقولیات والسكر المكرر حیث انخفض نصیب الفرد من مجموعة البقولیات من حوالي 6.03 كیلوجرام للفرد عام 
2007م إلى حوالي 5.93 كیلوجرام عام 2009م بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.7% إال أنھ عاود ارتفاعھ عام 2009م لیصل 
المتوسط إلى نحو 6.59 كیلوجرام بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.1%. وتراجع نصیب الفرد من السكر المكرر من حوالي 
30.5 كیلوجرام عام 2007م إلى حوالي 29 كیلوجرامًا عام 2008م بنسبة انخفاض بلغت نحو 5%، ثم ارتفع عام 2009م 

بنسبة 6.5% إلى نحو 30.9 كیلوجرام. 
أما نصیب الفرد من مجموعة الخضر فقد شھد ارتفاعًا مستمرًا خالل الفترة 2007م -2009م حیث ارتفع متوسط نصیب 
الفرد من 140.6 كیلوجرام عام 2007م إلى نحو 147.6 كیلوجرام عام 2008م، وبنسبة 5% ثم إلى 149.7 كیلوجرام 
 88.5 إلى  عام 2007م  كیلوجرام   87.1 حوالي  من  الفاكھة  من  الفرد  نصیب  ارتفع  كما  وبنسبة %1.4.  عام 2009م 

كیلوجرام عام 2008م بنسبة 1.7% لیستقر عند حوالي 91.6 كیلوجرام عام 2009م بنسبة زیادة بلغت نحو %3.4. 
وبالنسبة لمتوسط نصیب الفرد من البطاطس خالل تلك الفترة، فقد ارتفع من حوالي 28.5 كیلوجرام عام 2007م إلى 
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حوالي 31.7 كیلوجرام عام 2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.1% ثم إلى نحو 32.3 كیلوجرام عام 2009م، بنسبة 
زیادة بلغت نحو %2. 

شھد أیضًا متوسط نصیب الفرد من الزیوت النباتیة خالل تلك الفترة تحسنًا ملحوظًا، حیث ارتفع المتوسط بنسبة %9.6 
من نحو 12.9 كیلوجرام عام 2007م لیصل إلى نحو 14.1 كیلوجرامًا ثم إلى 14.6 كیلوجرام عام 2009م بنسبة ارتفاع 
بلغت 3.6%. ویوضح الشكل (1-23) متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من مجموعات السلع النباتیة األخرى في 

الوطن العربي خالل الفترة 2007م – 2009م. 

جدول (1-21): متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من مجموعات السلع النباتیة األخرى 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                                                              الكمیة: كیلوجرام/للفرد

2009م*2008م2007مالمجموعة السلعیة
 التغیر بین عامي 

2007م - 2008م
(%)

 التغیر بین عامي
2008م - 2009م

(%)
28.5331.7132.3411.12.0البطاطس

11.1-6.035.936.591.7البقولیات

140.57147.59149.705.01.4الخضر

87.0788.5491.591.73.4الفاكھة

6.5-30.5329.0130.905.0السكر المكرر

12.8914.1314.649.63.6الزیوت النباتیة

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل (1-22): متوسط نصیب الفرد من المتاح لالستھالك من مجموعات سلع الغذاء النباتیة األخرى 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م – 2009م
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1 - 4 - 3 متوسط نصیب الفرد من مجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة: 
تشمل ھذه المجموعات اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن واأللبان ومنتجاتھا واألسماك، وتشیر بیانات الجدول (1-22) إلى 
أن متوسط نصیب الفرد من لحوم الدواجن انخفض بنحو 3.6% من نحو 11.3 كیلوجرام عام 2007م إلى نحو 10.86 
كیلوجرام عام 2008م، ثم ارتفع بنسبة 2.7% عام 2009م إلى نحو 11.15 كیلوجرام. أما متوسط نصیب الفرد من اللحوم 

الحمراء شھد استقرارًا نسیبًا خالل الفترة 2007م – 2009م عند متوسط 15.5 كیلوجرام. 
وقد تراجع متوسط نصیب الفرد من األلبان ومنتجاتھا قلیًال من 107.56 كیلوجرام عام 2007م إلى حوالي 104.5 
كیلوجرام عام 2008م بنسبة 2.8%، ثم ارتفع لنحو 104.8 كیلوجرام عام 2009م. بنسبة أقل من 1%، أما متوسط نصیب 
الفرد من األسماك فقد ارتفع من حوالي 10.3 كیلوجرام عام 2007م إلى 10.7 كیلوجرام عام 2008م بنسبة 4.8% ثم 
انخفض إلى نحو 10.58 كیلوجرام عام 2009م بتراجع نسبي قدر بنحو 1.7%. الجدول (1-22) یوضح متوسط نصیب 
الفرد من مجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م ویبین الشكل (24-1) 

متوسط نصیب الفرد من مجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م.

جدول (1-22): متوسط نصیب الفرد من مجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                                                     الكمیة: بالكیلوجرام / للفرد

2009م*2008م2007مالمجموعة السلعیة
 التغیر بین عامي 

2007م - 2008م
(%)

 التغیر بین عامي
2008م - 2009م

(%)
0.50.3 15.57 15.4515.52لحوم حمراء

2.7-3.6 11.15 11.2710.86لحوم الدواجن 

-4.81.7 10.58 10.2710.76األسماك

0.3-2.8 104.79 107.56104.52األلبان ومنتجاتھا

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل (1-23): متوسط نصیب الفرد من مجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م
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1 - 4 - 4 معدالت استھالك الفرد من مكونات الطاقة والبروتین والدھون:
إن تطورات التنمیة الزراعیة واالقتصادیة عادة ما یصاحبھا تحسن في اإلمدادات الغذائیة، والقضاء التدریجي على النقص 
إنتاج وتصنیع وتوزیع  نوعیة في  تغییرات  إحداث  إلى جانب  للسكان. ھذا  العام  التغذوي  الوضع  وبالتالي تحسن  الغذائي، 
وتسویق المواد الغذائیة. وھذا بدوره یؤدي إلى تغیرات في العادات الغذائیة وأنماط الحیاة لألفراد وھو ما یعرف بالتحول 
الغذائي. وبالطبع فان تلك التغیرات لیست كلھا ایجابیة، فقد تساھم التغیرات في الوجبات الغذائیة، والتغیرات في أنماط العمل 
وأوقات الفراغ في العوامل السببیة الكامنة وراء األمراض غیر الساریة. وكما ھو معلوم ھناك معدالت مثلى من مكونات 
الطاقة والبروتین والدھون یجب أن یتضمنھا الغذاء لیمد الجسم باحتیاجاتھ من تلك المكونات التي تختلف باختالف العمر 
والنوع واألنشطة التي یؤدیھا اإلنسان. وفي كل األحوال یجب أال تقل المعدالت عن الحدود الدنیا، وال تزید عن حدودھا العلیا 

لتفادي آثار التغییرات الغذائیة الضارة. 
العالمي بین 2358 سعرًا في منتصف  المستوى  الفرد من السعرات الحراریة على  الیومي لنصیب  المتوسط  ویتراوح 
التسعینات إلى نحو 2803 سعرًا في نھایة التسعینات، وتشیر اإلحصاءات إلى اتجاه ھذا المتوسط نحو الزیادة ویقدر أن 
یبلغ 2940 سعرًا حراریا، في عام 2015. وفي منطقة الشرق األدنى وشمال أفریقیا والتي تضم دول الوطن العربي یفوق 
متوسط نصیب الفرد من السعرات الحراریة المتوسط على المستوى العالمي كما تبینھا بیانات جدول (1-23)، وتشیر تقاریر 
المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة إلى أن متوسط نصیب الفرد من السعرات الحرایة في الوطن العربي بلغ نحو 2844 سعرا 
حراریًا لمتوسط الفترة 2004م – 2006م مقارنة بنحو 2770 سعرًا حراریًا على المستوى العالمي. أما متوسط نصیب 
الفرد العربي من البروتین فیقدر بحوالي 79 جرامًا مقارنة بنحو 76 جرامًا على المستوى العالمي. وبالنسبة للدھون فإن 

المتوسط العربي المقدر بنحو 74 جرامًا یقل عن نظیره العالمي البالغ نحو 78 جرامًا، إطار (2). 

إطار (2): إمدادات الطاقة وحالة نقص األغذیة على المستوى العالمي

(أ): متوسط إمدادات الطاقة الغذائیة للفرد

1971-1969البلدان
1990-1992
(سعر حراري/

فرد/یوم)
2010

244027202900العالم
319033503390البلدان المتقدمة

214025202770البلدان النامیة

(ب): أعداد السكان بحسب متوسط إمدادات الطاقة الغذائیة للفرد على المستوى العالمي
                                                                                                                         (ملیون نسمة)

(متوسط إمدادات الطاقة 
الغذائیة للفرد)

1969-19711990-1992
2010(بالمالیین)

1747411286أقل من 2100
2100-25006441537736
2500-2700763381933
14518212738أكثر من 2700

(ج): السكان ناقصو التغذیة على المستوى العالمي

19922010-19711990-1969السكان ناقصو التغذیة
9208401000.1العدد (بالمالیین) 

352016.6كنسبة مئویة من المجموع
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نحو  لتوفیر  النباتیة  المصادر  على  یعتمد  العربي  الوطن  في  المستھلك  فإن  والدھون  البروتینات  بمصادر  یتصل  وفیما 
84.5% من احتیاجاتھ الیومیة من السعرات الحراریة، ونحو 68.3% من احتیاجاتھ من البروتین، وحوالي 69.8% من 
احتیاجاتھ من الدھون. وتوفر المصادر الحیوانیة نحو 15.5% و31.7% و30.2%من احتیاجاتھ الیومیة من السعرات 
الحراریة والبروتین والدھون، على الترتیب. وھذه المعدالت تقل عن نظیراتھا على المستوى العالمي، حیث ترتفع مساھمة 

المصادر الحیوانیة في توفیر الغذاء مقارنًة بالوطن العربي.
الجدول (1-23): متوسط نصیب الفرد من السعرات الحراریة على الصعیدین العالمي واإلقلیمي

                                                                                                                                             (سعر حراري للفرد الواحد یومیًا)

السنـــواتالمنطقة
1966 - 19641976 - 19741986 - 19841999 - 19972015

23582435265528032940العالم 
20542152245026812850البلدان النامیة 

الشرق األدنى وشمال 
22902591295330063090أفریقیا 

أفریقیا جنوب الصحراء 
20582079205721952360الكبرى 

أمریكا الالتینیة 
23932546268928242980والكاریبي 

19572105255929213060شرق آسیا 
20171986220524032700جنوب آسیا 

29473065320633803440الدول الصناعیة 
32223385337929063060البلدان االنتقالیة 

 ..Excludes South Africa ،المصدر: منظمة الصحة العالمیة: موقع المنظمة على الشبكة الدولیة، 2010م

1 - 5 مؤشرات الفجوة الغذائیة من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة: 

تعتبر مشكلة الغذاء من أھم المشاكل الرئیسة التي تواجھ البنیان االقتصادي الزراعي العربي، وھي ناتجة عن عدم التوازن 
بین المعروض من بعض السلع الغذائیة الرئیسة والطلب علیھا. وقد أدى ذلك إلى وجود فجوة غذائیة خاصة في مجموعة 
الحبوب الغذائیة الرئیسة. وتوضح مؤشرات إنتاج مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة خالل الفترة 2007م – 2009م، التذبذب 
الواضح في اإلنتاج الكلي للحبوب الغذائیة الرئیسة، حیث تراوح ھذا اإلنتاج بین حد أدنى بلغ حوالي 46.7 ملیون طن عام 
2008م وحد أقصى بلغ حوالي 54.98 ملیون طن عام 2009م. وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة االكتفاء الذاتي من %45.4 
عام 2008م إلى 49.4% عام 2009م ومن المتوقع أن یستمر ھذا التذبذب في اإلنتاج وفقًا للظروف المناخیة التي تؤثر 
بشكل رئیس على اإلنتاج من ھذه المحاصیل، كما تأثرت الفجوة الغذائیة ونسب االكتفاء الذاتي بعوامل أخرى، أھمھا زیادة 
السكان وزیادة االستھالك من ھذه السلع وفقًا لألنماط التغذویة المستحدثة، بجانب ظھور استخدامات جدیدة لمحاصیل الحبوب 

تمثلت في إنتاج الوقود الحیوي، األمر الذي انعكس في زیادة الطلب وبالتالي نقص المتاح منھا للغذاء. 
ھذا وقد تأثرت قیمة الفجوة التجاریة من مجموعات سلع الغذاء الرئیسة خالل الفترة 2007م - 2009م باالرتفاع الحاد 
في أسعار السلع الغذائیة الذي شھدتھ األسواق العالمیة وبخاصة في عام 2008م، حیث ارتفعت قیمة ھذه الفجوة من حوالي 
24.91 ملیار دوالر عام 2007م إلى حوالي 29.86 ملیار دوالر عام 2008م بزیادة نسبیة قدرت بنحو 19.9%، ثم 
تراجعت قلیًال إلى نحو 27.54 ملیار دوالر عام 2009م بانخفاض نسبي قدر بنحو 7.8% عما كانت علیھ عام 2008م. 

ویقدم العرض التالي تطور قیمة الفجوة التجاریة لمجموعات السلع الغذائیة الرئیسة. 
1 - 5 - 1 الفجوة التجاریة لمجموعة الحبوب: 

أدت التقلبات المناخیة إلى تراجع إنتاج مجموعة الحبوب بین عامي 2007م – و2008م من حوالي 49.76 ملیون طن 
إلى حوالي 46.68 ملیون طن عام 2008م، مما أدى لزیادة الواردات العربیة من الحبوب من 57.18 ملیون طن إلى نحو 
58.77 ملیون طن بنسبة زیادة بلغت نحو 2.8% وانخفاض الصادر منھا من نحو 3.32 ملیون طن إلى نحو 2.62 ملیون 
طن بنسبة انخفاض بلغت نحو 21.1%، وقد انعكس ذلك في ارتفاع قیمة الفجوة التجاریة من ھذه المجموعة من حوالي 
14.51 ملیار دوالر عام 2007م إلى حوالي 18.30 ملیار دوالر عام 2008م بارتفاع بلغ نحو 26.1%، ثم تراجعت قیمة 
ھذه الفجوة بنحو 10.7% عام 2009م لتصل قیمتھا إلى نحو 16.35 ملیار دوالر، وذلك كما یوضحھ الجدول (24-1). 

یتحمل القمح ودقیقھ نحو 53.6% من قیمة الفجوة التجاریة لمجموعة الحبوب الرئیسة للعام 2009م، حیث ارتفعت قیمة 
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فجوتھما التجاریة من حوالي 7.39 ملیار دوالر عام 2007م إلى حوالي 10.26 ملیار دوالر عام 2008م بزیادة نسبیة 
قدرت بنحو 38.8%، ثم تراجعت الفجوة التجاریة عام 2009م إلى حوالي 8.76 ملیار دوالر بانخفاض نسبي عن عام 

2008م یقدر بنحو %14.7.
ویلي القمح ودقیقھ محصول الذرة الشامیة، حیث تمثل الفجوة التجاریة لمحصول الذرة الشامیة نحو 19.8% من قیمة 
الفجوة التجاریة لمجموعة الحبوب عام 2009م. حیث ارتفعت الفجوة التجاریة للذرة الشامیة من نحو 3.13 ملیار دوالر عام 
2007م إلى نحو 3.44 ملیار دوالر عام 2008م بارتفاع نسبي قدر بنحو 10.2%، ثم انخفضت قلیًال عام 2009م وبنحو 

6.1% لتصل قیمتھا لنحو 3.23 ملیار دوالر.
للعام  الحبوب  لمجموعة  التجاریة  الفجوة  قیمة  إجمالي  من  نحو %8.3  یتحمل  الثالثة، حیث  المرتبة  في  الشعیر  ویأتي 
2009م. وتشیر بیانات الجدول (1-24) إلى ارتفاع قیمة فجوتھ التجاریة من حوالي 2.06 ملیار دوالر عام 2007م لتصل 
إلى نحو 2.37 ملیار دوالر بنسبة ارتفاع بلغت نحو 14.7%، ثم تراجعت قیمة الفجوة التجاریة للعام 2009م لتصل إلى 
نحو 2.27 ملیار دوالر بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.9%. كما یوضح الجدول ارتفاع قیمة الفجوة التجاریة من األرز، حیث 
ارتفعت من حوالي 1.69 ملیار دوالر عام 2007م لتصل إلى نحو 2.16 ملیار دوالر عام 2008م بزیادة نسبیة تقدر بنحو 
27.8%.ثم تراجعت قیمة ھذه الفجوة إلى نحو 2 ملیار دوالر بنسبة انخفاض بلغت نحو 7.7% وتمثل قیمة الفجوة التجاریة 
لمحصول األرز نحو 7.3% من قیمة الفجوة التجاریة لمجموعة الحبوب عام 2009م. ویوضح الجدول (1-24) قیمة الفجوة 
التجاریة الغذائیة من مجموعة الحبوب في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م، ویبین الشكل شكل (1-24) تطور 

قیمة الفجوة التجاریة الغذائیة من مجموعات الحبوب الغذائیة الرئیسیة في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م.

جدول (1-24) قیمة الفجوة التجاریة الغذائیة من مجموعة الحبوب
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                                                      القیمة: ملیون دوالر
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مجموعة 
-26.110.7 16348.03  18297.56  14505.73 الحبوب

-38.814.7 8757.29  10263.30  7394.26 القمح والدقیق
-10.26.1 3232.44  3442.90  3125.23 الذرة الشامیة

-27.87.7 1997.41  2163.33  1692.49 األرز
* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.

المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل (1-24) تطور قیمة الفجوة التجاریة الغذائیة من محاصیل مجموعة الحبوب 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م
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1 - 5 - 2 الفجوة التجاریة لمجموعات السلع الغذائیة النباتیة األخرى: 
یوضح جدول (1-25) تطور قیمة الفجوة التجاریة لمجموعات السلع النباتیة األخرى والتي تأتي في مقدمتھا من حیث 
نسبة المساھمة في قیمة الفجوة الكلیة مجموعتا السكر المكرر والزیوت النباتیة، حیث یتضح استقرار قیمة الفجوة التجاریة 
للسكر المكرر عند 2.72 ملیار دوالر بین عامي 2007م و2008، ثم ارتفعت إلى حوالي 2.93 ملیار دوالر عام 2009م 
بنسبة زیادة بلغت نحو 7.7%. وتقدر قیمة الفجوة التجاریة لمجموعة الزیوت النباتیة عام 2007م بنحو 1.86 ملیار دوالر، 
ارتفعت لنحو 2.6 ملیار دوالر عام 2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 39.5% ثم انخفضت إلى نحو 2.55 ملیار دوالر عام 

2009م بانخفاض نسبي قدر بنحو 1.9% عن قیمتھا عام 2008م. 
وتباینت قیمة الفجوة التجاریة خالل الفترة 2007م – 2009م لباقي المجموعات الغذائیة النباتیة، حیث قدرت قیمة الفجوة 
التجاریة عام 2007م لمجموعة الفاكھة بنحو 438.1 ملیون دوالر لتنخفض إلى نحو 418.6 ملیون دوالر عام 2008م 
بنسبة انخفاض بلغت نحو 4.5% ثم إلى نحو 417.8 ملیون دوالر عام 2009م بنسبة انخفاض بلغت نحو أقل من %1. 
البقولیات ارتفاعًا من نحو 369.1 ملیون دوالر عام 2007م إلى نحو 502 ملیون دوالر  وشھدت قیمة فجوة مجموعة 
عام 2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 36.1%و یعود ذلك بشكل مباشر إلى انخفاض اإلنتاج الوطني من ھذه السلعة بنسبة 
إلى نحو  السلعة  لھذه  التجاریة  الفجوة  قیمة  انخفاض  فقد شھد  العام 2009م  أما  بین عامي 2007م و2008م،   %11.7
412.8 ملیون دوالر بنسبة انخفاض بلغت نحو 17.8%. أما قیمة الفجوة التجاریة لمحصول البطاطس فقد شھدت انخفاضًا 
كبیرًا بین عامي 2007م و2008م من 254.8 ملیون دوالر إلى نحو 133.2 ملیون دوالر بنسبة انخفاض بلغت نحو 
47.8% ثم ارتفعت ھذه الفجوة عام 2009م لتصل إلى نحو 171.7 ملیون دوالر بنسبة ارتفاع بلغت نحو 28.9. وتعتبر 
مجموعة محاصیل الخضر المجموعة الغذائیة النباتیة الوحیدة التي تحقق فائضًا تجاریًا سنویًا قدرت قیمتھ عام 2007م بنحو 
1.05 ملیار دوالر، تراجع عام 2008م إلى نحو 876.5 ملیون دوالر بنسبة انخفاض بلغت نحو 16.3%، إال أنھ عاود 
ارتفاعھ عام 2009م لیصل إلى نحو 1.41 ملیار دوالر بنسبة ارتفاع بلغت نحو 61.4%. یوضح الجدول (1-25) التغیر 
النسبي لقیمة الفجوة التجاریة الغذائیة لمجموعات السلع الغذائیة النباتیة األخرى في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-
2009م ویوضح الشكل (1-25) تطور قیمة الفجوة التجاریة الغذائیة لمجموعات السلع الغذائیة النباتیة األخرى في الوطن 

العربي خالل الفترة 2007م-2009م.

جدول (1-25) التغیر النسبي لقیمة الفجوة التجاریة الغذائیة لمجموعات السلع الغذائیة النباتیة األخرى 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                                                           القیمة: بالملیون دوالر

2009م*2008م2007مالبیان
 التغیر بین عامي 

2007م - 2008م
(%)

 التغیر بین عامي
2008م - 2009م

(%)
28.9-254.84133.15171.6947.8البطاطس
-369.09502.31412.8136.117.8البقولیات

61.4-16.3-1414.21-876.47-1047.62الخضر
-0.2-438.09418.58417.844.5الفاكھة

2720.712722.412931.950.17.7السكر (مكرر)
-1862.382598.652549.6939.51.9الزیوت والشحوم

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.
المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل (1-25) تطور قیمة الفجوة 
لمجموعات  الغذائیة  التجاریة 
السلع الغذائیة النباتیة األخرى في 

الوطن العربي 
خالل الفترة 2007م-2009م
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1 - 5 - 3 الفجوة التجاریة لمجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة: 
تعتبر مجموعة األسماك المجموعة الوحیدة ضمن ھذه المجموعات التي تحقق فائضًا تجاریًا على مستوى الوطن العربي، 
ویوضح الجدول (1-26) أن ھذا الفائض آخذ في االرتفاع عامًا بعد آخر، حیث قدر عام 2007م بنحو 1.48 ملیار دوالر، 
ارتفع إلى نحو 1.58 ملیار دوالر عام 2008م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.8% ثم إلى نحو 1.86 ملیار دوالر عام 2009م 

بزیادة نسبیة تقدر بنحو %18. 
وعلى العكس من ذلك فإن المجموعات الغذائیة الحیوانیة تحقق عجزًا تجاریًا آخذ في االرتفاع، إذ ارتفعت قیمة الفجوة 
التجاریة للحوم الحمراء من 1.64 ملیار دوالر عام 2007م إلى نحو 1.76 ملیار دوالر عام 2008م بنسبة ارتفاع بلغت 
نحو 7.2%، ثم إلى نحو 1.8 ملیار دوالر عام 2009م بزیادة نسبیة تقدر بنحو 2.5% عن عام 2008م. واستقرت قیمة 
الفجوة التجاریة للحوم الدواجن في حدود 1.33 ملیار دوالر بین عامي 2007م و2008م، ثم ارتفعت إلى نحو 1.47 ملیار 

دوالر في عام 2009م، وبنسبة %10.5. 
أما مجموعة األلبان ومنتجاتھا فإنھا تتحمل النصیب األكبر في قیمة الفجوة التجاریة من المنتجات الحیوانیة، وقد ارتفعت 
قیمة فجوتھا من 4.2 ملیار دوالر عام 2007م إلى حوالي 4.4 ملیار دوالر عام 2008م، وإلى حوالي 4.58 ملیار دوالر 
عام 2009م، وبارتفاع نسبي یقدر بنحو 5.6% و3.3% على التوالي. أما سلعة البیض فقد شھدت ارتفاعًا مستمرًا في 
قیمة فجوتھا التجاریة حیث ارتفعت من 104.6 ملیون دوالر عام 2007م إلى 111.81 ملیون دوالر عام 2008م بنسبة 
ارتفاع بلغت نحو 6.9% ثم إلى 124.5 ملیون دوالر عام 2009م بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.4%. الجدول (26-1) 
یوضح التغیر النسبي لقیمة الفجوة التجاریة الغذائیة لمجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة في الوطن العربي خالل الفترة 
2007م-2009م، والشكل (1-26) یبین تطور قیمة الفجوة التجاریة الغذائیة لمجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة في 

الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م. 

جدول (1-26) التغیر النسبي لقیمة الفجوة التجاریة الغذائیة لمجموعات المنتجات الحیوانیة والسمكیة 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م

                                                                                                                                                            القیمة: بالملیون دوالر

2009م*2008م2007مالبیان
 التغیر بین عامي 

2007م - 2008م
(%)

 التغیر بین عامي
2008م - 2009م

(%)
4.06.0 3282.72  3098.26  2979.22 جملة اللحوم

7.22.5 1807.47  1762.61  1644.79 اللحوم الحمراء
0.110.5 1475.25  1335.65  1334.43 اللحوم البیضاء

6.818.1 -1864.10 -1578.53 -1477.75األسماك
6.911.4 124.51  111.81  104.63 البیض

5.63.3 4580.93  4434.88  4200.00 األلبان ومنتجاتھا
* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.

المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل (1-26) تطور قیمة الفجوة 
لمجموعات  الغذائیة  التجاریة 

المنتجات الحیوانیة والسمكیة 
الفترة  خالل  العربي  الوطن  في 

2007م-2009م
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1 - 5 - 4 التوزیع النسبي لقیمة فجوة السلع الغذائیة الرئیسة: 
یوضح الجدول (1-27)، والشكل (1-27) أن مجموعة الحبوب ساھمت وحدھا عام 2009م بحوالي 53% من قیمة 
الفجوة الكلیة لمجموعات سلع الغذاء الرئیسة ذات العجز التجاري. وتشكل قیمة العجز التجاري للقمح ودقیقھ نحو 53.5% 
من قیمة العجز التجاري الكلي لمجموعة محاصیل الحبوب، ونحو %28.4 من قیمة الفجوة الكلیة للسلع الغذائیة الرئیسة. 
ویلي القمح من حیث قیمة الفجوة التجاریة في ھذه المجموعة كًال من الذرة الشامیة، والشعیر، واألرز على الترتیب ویحقق 
كل منھا عجزًا تجاریًا یمثل نحو 10.5%، 7.4%،% 6.5 %، من القیمة الكلیة لفجوة مجموعات سلع الغذاء الرئیسة التي 

تحقق عجزًا تجاریًا على الترتیب. 
ویأتي بعد مجموعة الحبوب الرئیسة من حیث المساھمة في قیمة الفجوة التجاریة الكلیة للعام 2009م، كًل من السكر 
المكرر، والزیوت النباتیة، حیث تساھم بنحو 9.5% و8.3% من القیمة الكلیة لفجوة مجموعات سلع العجز التجاري على 

الترتیب. 
وتتراجع ھذه المساھمة ألقل من 2% لمجموعات الفاكھة والبقولیات والبطاطس (البطاطا)، حیث تساھم في قیمة الفجوة 

الكلیة لسلع العجز الغذائي بنحو 1.3%، للبقولیات ونحو 1.4% للفاكھة ونحو 0.6% للبطاطس. 
وتعتبر مجموعتا الخضر واألسماك - المجموعتان الوحیدتان - من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة التي تحقق فائضًا 
تجاریًا تصدیریًا یقدر بنحو 3.3 ملیون دوالر في عام 2009م، وتقدر مساھمتھما في القیمة الكلیة لھذا الفائض عام 2009م 

بنحو 56.86% لمجموعة األسماك، ونحو 43.14 % لمجموعة الخضر. 
وتحقق المجموعات الغذائیة من المنتجات الحیوانیة عجزًا تجاریًا مستمرًا، حیث تساھم قیمة الفجوة التجاریة من اللحوم 
الحمراء بنحو 5.9%، والفجوة التجاریة من لحوم الدواجن بنحو 4.8% وذلك من القیمة الكلیة للفجوة التجاریة من السلع 
الغذائیة الرئیسة التي تحقق عجزًا تجاریًا. ھذا باإلضافة إلى مجموعة األلبان ومنتجاتھا التي تساھم وحدھا بنحو %14.9 
من القیمة الكلیة للفجوة التجاریة للسلع الغذائیة، وھي بذلك تأتي في المرتبة الثانیة بعد مجموعة الحبوب والدقیق من حیث 

مساھمتھا في قیمة الفجوة الكلیة. 
جدول (1-27) التوزیع النسبي لمساھمة مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة

في القیمة اإلجمالیة لفجوتھا التجاریة في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م
                                                                                                                                                   القیمة: بالملیون دوالر

المساھمة في قیمة العجز (%)قیمة العجز ملیون دوالر 
2009م2008م2007م2009م*2008م2007مالمجموعات السلعیة

سلع العجز 
14505.718297.616348.052.956.653.0مجموعة الحبوب

7394.310263.38757.327.031.828.4القمح والدقیق
3125.23442.93232.411.410.710.5الذرة الشامیة

1692.52163.31997.46.26.76.5األرز
2063.72367.82275.17.57.37.4الشعیر 

254.8133.2171.70.90.40.6البطاطس
369.1502.3412.81.31.61.3البقولیات

438.1418.6417.81.61.31.4الفاكھة
2720.72722.42932.09.98.49.5السكر (مكرر)
1862.42598.72549.76.88.08.3الزیوت النباتیة
1644.81762.61807.56.05.55.9اللحوم الحمراء
1334.41335.71475.34.94.14.8اللحوم البیضاء

104.6111.8124.50.40.30.4البیض
4200.34434.94580.915.313.714.9األلبان ومنتجاتھا

27435.032317.630820.2100.0100.0100.0العجز الكلي
سلع الفائض

1047.6876.51414.20.035.743.1الخضر
64.356.9-1477.81578.51864.10.1األسماك
100.0100.0-2525.42455.03278.30.1الفائض 
24909.629862.627541.9المیزان

* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة. 
المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.
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شكل (1-27): التوزیع النسبي لمساھمة بعض مجموعات السلع الغذائیة في القیمة
اإلجمالیة للفجوة التجاریة لمجموعات سلع الغذاء الرئیسة في الوطن العربي عام 2009م

1 - 6 االكتفاء الذاتي من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة: 
على الرغم مما یحققھ الوطن العربي من درجات عالیة من االكتفاء الذاتي في العدید من السلع الغذائیة، وعلى الرغم مما 
یحققھ البعض منھا من فوائض تصدیریة، إال أن إنتاج الوطن العربي من الحبوب والبذور الزیتیة والسكر یقل كثیرًا عن حجم 

االحتیاجات االستھالكیة، ولذلك تتدنى معدالت االكتفاء الذاتي منھا على المستوى العام بالوطن العربي.
وتتفاوت درجات تحقیق االكتفاء الذاتي فیما بین السلع الرئیسیة في الوطن ویمكن تقسیم مجموعات السلع الغذائیة الرئیسیة 

إلى ثالث مجموعات وفقًا لمستوى االكتفاء الذاتي لكل منھا على النحو التالي:
أ- مجموعات ذات معدالت اكتفاء ذاتي كاملة أو مرتفعة: 

وتشمل المجموعتان اللتان حققتا فائضًا تصدیریًا وھما األسماك والخضر، حیث بلغ معدل االكتفاء الذاتي عام 2009م 
لمجموعة األسماك نحو 105.9%، ولمجموعة الخضر نحو 101.2%، وضمن ھذه المجموعات التي تحقق معدالت اكتفاء 
ذاتي مرتفع في نفس العام، حققت البطاطس (البطاطا) معدل اكتفاء ذاتي بلغ نحو 100.9%، حیث حققت فائضًا تصدیریًا 
في كمیتھا، على الرغم من تحقیقھا عجزًا في القیمة وذلك لالرتفاع النسبي ألسعار واردات الوطن العربي منھا مقارنة بأسعار 

صادراتھ منھا. أما مجموعة الفاكھة فقد حققت معدل اكتفاء ذاتي بلغ نحو %97.5. 
ب- مجموعات ذات معدالت اكتفاء ذاتي متوسط: 

وتضم المجموعات الغذائیة السلعیة من المنتجات الحیوانیة، وتشمل اللحوم الحمراء بمعدل اكتفاء ذاتي قدر بنحو %86.2، 
ولحوم الدواجن بنحو 74.5%، ثم مجموعة األلبان ومنتجاتھا بنحو 68.5%. باإلضافة إلى مجموعة البقولیات بمعدل اكتفاء 

ذاتيُ قدر بنحو 62.2% عام 2009م. 
ج- مجموعات ذات معدالت اكتفاء ذاتي منخفض: 

وتضم مجموعة الحبوب بنحو 49.36%، وكل من مجموعتي السكر المكرر بمعدل اكتفاء ذاتي یصل إلى نحو %27.6 
فقط، ومجموعة الزیوت النباتیة بنحو %32.1. 

ویوضح الجدول (1-28)، والشكل (1-28): معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة في الوطن 
العربي خالل الفترة 2007م-2009م. 
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جدول (1-28): معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م

(%)                                                                                                                                       
2009م*2008م2007مالمجموعة السلعیة
48.0245.4049.36الحبوب والدقیق 

46.8541.7547.97القمح والدقیق
33.4635.3234.15الذرة الشامیة

73.8074.1475.05األرز
30.2821.5728.94الشعیر 

98.53101.53100.90البطاطس
64.5656.2162.16البقولیات

102.50101.84101.16الخضر
97.5698.1497.50الفاكھة

28.4629.1527.62السكر المكرر 
37.7436.7832.12الزیوت النباتیة

86.4886.6386.15اللحوم الحمراء 
74.8575.0974.52لحوم الدواجن

98.5898.7898.19البیض
105.66105.93105.88األسماك

68.6370.1068.53األلبان ومنتجاتھا
* تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.    

المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، 2009م.

شكل (1-28): معدالت االكتفاء الذاتي لمجموعات سلع الغذاء الرئیسة
في الوطن العربي عام 2009م
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الجزء الثاني القضایا الرئیسة المرتبطة بتحقیق األمن الغذائي العربي
2 - 1 التطورات في العوامل المؤثرة على عرض السلع الغذائیة: 

 یمثل توفیر الغذاء وكفایتھ أحد األركان األساسیة لمفھوم األمن الغذائي، بجانب إمكانیة الحصول علیھ واستمراره. ویتناول 
العربیة خالل  الدول  المستھلك علیھ في  الغذاء وإمكانیة حصول  أثرت على توفیر  التي  المتغیرات  التقریر  الجزء من  ھذا 
الفترة 2007م - 2009م. تشمل العوامل التي تؤثر على توفیر الغذاء، العوامل الطبیعیة والتي تؤثر بصورة مباشرة على 
المساحات المزروعة والمحصودة من المحاصیل الغذائیة الرئیسة ومعدالت إنتاجیتھا، ھذا بجانب توفیر مستلزمات اإلنتاج 
من األصناف والبذور المحسنة واألسمدة، وتطور استغالل وإدارة الموارد الزراعیة، والسیاسات الزراعیة التي تلعب دورًا 
مھمًا في توجیھ اإلنتاج الزراعي والسمكي وتشجیع المنتجین وتحفیزھم. أما إمكانیة الحصول على الغذاء فتتأثر بالعدید من 
المتغیرات التي من أھمھا العوامل التي تؤثر في الطلب على السلع الغذائیة بما فیھا النمو السكاني، ونمو إنتاج الغذاء، وأسعار 

السلع الغذائیة، ودخول األفراد.

2 - 1 - 1 المتغیرات الطبیعیة: 
یتأثر إنتاج السلع الغذائیة تأثرًا واضحًا بالعوامل الطبیعیة والظروف المناخیة مثل: معدالت الھطول المطري ودرجات 
الحرارة وموجات الصقیع. وقد تأثرت أجزاء واسعة من المساحات المزروعة بالدول العربیة بتغیرات المناخ خالل موسمي 
2007م/2008م و2008م/2009م، والتي تمثلت في تدني معدالت األمطار باإلضافة إلى سوء توزیعھا، وارتفاع درجات 

الحرارة. 
فعلى المستوى القطري، من العوامل التي أثرت في المعروض من الغذاء في األردن: انخفاض معدالت ھطول األمطار 

خالل موسم 2008-2009م ودرجات الحرارة المرتفعة وموجات الصقیع خالل موسم الشتاء. 
أما في البحرین فقد أدت العوامل المناخیة غیر المالئمة خالل موسم 2007م/2008م إلى تقلص المساحات المزروعة من 

محاصیل الخضر وانخفاض إنتاج األعالف الخضراء والتمور بنسب قلیلة.
أما في السودان فقد كانت معدالت األمطار أقل من المعدل العام بنسبة بلغت(64%)، وقد كان ھنالك تذبذب كبیر في 
معدالت األمطار خالل موسم 2008م/2009م، الذي اتسم بفترات جفاف طویلة خاصة في فترتي اإلزھار وتكوین الحبوب، 
وبأمطار غزیرة وفیضانات في فترات زمنیة قصیرة مما أدى إلى غمر المحاصیل واستقطاع مساحات مقدرة من األراضي 

المنتجة وأدى بالتالي إلى انخفاض اإلنتاج واإلنتاجیة.
موسم 2008م  بدایة  أن  من  الرغم  وعلى  اإلنتاج.  تناقص  إلى  أدت  مالئمة  مناخیة غیر  فقد شھدت ظروفًا  أما سوریا 
/2009م قد شھدت ھطول أمطار غزیرة سادت جمیع المحافظات، ومكنت من زراعة كافة األراضي المخصصة للزراعات 
الشتویة، إال أن الجفاف قد ساد بعد ذلك لفترة طویلة، مع انخفاض في درجات الحرارة أثر سلبًا على نمو المحاصیل. ثم عادت 
الھطوالت المطریة بتوزیع نسبي مقبول ومعدالت جیدة أثرت إیجابًا على المحاصیل في مناطق االستقرار األولى والثانیة، 
أما مناطق االستقرار الثالثة والرابعة فقد كان تأثرھا بالجفاف كبیرًا. وبصفة عامة فقد كان للجفاف الذي تأثرت بھ سوریا منذ 
بدایة الموسم وحتى الشھر الثالث من عام 2008م تأثیرًا كبیرًا على تراجع اإلنتاج بشكل كبیر وبشكل خاص اإلنتاج المخطط 
والمتوقع من مناطق االستقرار الثالثة والرابعة، ولم یكن لألمطار التي ھطلت في الشھرین الثالث والرابع تأثیر كبیر على 

تحسین واقع اإلنتاج وبشكل خاص إنتاج القمح، إضافة إلى تعرض كافة المحاصیل إلى الصقیع الربیعي المتأخر.
كانت  المناخیة، وقد  الطبیعیة والظروف  بالعوامل  تأثرًا  األكثر  القطاعات  المطریة من  الزراعة  فتعتبر  فلسطین  أما في 
معدالت الھطول المطري جیدة خالل موسم 2008م/ 2009م في معظم األراضي الفلسطینیة، إال أن مناطق جنوب الضفة 
العام  الحرارة حول معدلھا  تذبذبت درجات  العادي مع  بالمعدل  المسجلة مقارنة  نقصًا في كمیات األمطار  الغربیة شھدت 
بشكل طبیعي. وتأثرت األراضي الفلسطینیة بموجات باردة وأخرى دافئة ضمن التذبذب الطبیعي لدرجات الحرارة. وقد شكل 

التذبذب في سقوط األمطار في انخفاض بعض المحاصیل الزراعیة.
ومن العوامل الطبیعیة التي أثرت علىعرض الغذاء في لیبیا المناخ الجاف وشبھ الجاف السائد على كل مساحة الجماھیریة 
الساحلیة،  المناطق  في  البحر، خصوصا  میاه  تداخل  بسبب  المیاه  وتدھورنوعیة  معدالتھا،  وقلة  األمطار  سقوط  تذبذب  و 

باألراضي الزراعیة .
أما في مصر فقد كانت درجة الحرارة والرطوبة واألمطار مثالیة لنمو معظم المحاصیل الزراعیة مما أدى إلى زیادة 

إنتاجیة الكثیر منھا.
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ألف ھكتار في عام  إلى 972  ألف ھكتار في عام 2007م  المحصولیة من 1075  المساحة  انخفضت  السعودیة  وفي 
االحتیاجات  ذات  بالمحاصیل  المزروعة  المساحة  تخفیض  إلى  الھادفة  الجدیدة  الزراعیة  السیاسات  لتطبیق  نتیجة  2008م 
المائیة المرتفعة بھدف المحافظة على المخزون المائي حیث انخفضت مساحة الحبوب من 582 ألف ھكتار في عام 2007م 
إلى 469 ألف ھكتار في عام 2008م أي بنسبة قدرھا 24٪. وانخفض بالتالي إنتاج الحبوب من 2966 ألف طن إلى 2438 
ألف طن خالل نفس الفترة. وفي المقابل ازدادت المساحة المزروعة بالفاكھة من 229 ألف ھكتار في عام 2007م إلى 232 
ألف ھكتار في عام 2007م. وعلى الرغم من انخفاض المساحة المزروعة بالخضر من 112 ألف ھكتار في عام 2007م 
إلى 109 ألف ھكتار في عام 2008م إال أن اإلنتاج قد زاد من 259 ألف طن إلى 270 ألف طن خالل ھذه الفترة ویرجع 

ذلك إلى زیادة إنتاجیة وحدة المساحة من 2.3 طن/ھكتار إلى 2.5 طن/ھكتار.
ومن العوامل التي تؤثر على إنتاج السلع الزراعیة في العراق تدني إنتاج األرض وتسببھا عوامل عدة متداخلة وغالبًا ما 
تكون مشتركة ومن أھمھا تملح وتغدق الترب وخاصة في المنطقتین الوسطى والجنوبیة من العراق، تدني العملیات الزراعیة 
والمتمثلة بتھیئة األرض، الدورة الزراعیة، التصحر وازدیاد ظاھرة الغبار المصحوب بالعواصف الترابیة. ھذا بجانب شح 
میاه الزراعة حیث یواجھ القطاع الزراعي في العراق ندرة حقیقیة ومتفاقمة في موارده المائیة وذلك بسبب قلة اإلیرادات 
المائیة من دول الجوار وكذلك توقف قسم منھا، حیث إن أغلبھا تأتي من خارج الحدود اإلقلیمیة. ھذا باإلضافة إلى تأثیرات 
تغیر المناخ وما نتج عنھا من انحباس األمطار وارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى حدوث حاالت جفاف حادة، كان من 
أبرز نتائجھا تقلص المساحات المزروعة على حوض الفرات، تقلص شدید في اإلیرادات المائیة في العدید من المحافظات 

وتقلص المساحات المزروعة في المناطق الدیمیة. 
أما في موریتانیا فقد تأثرت كمیات ونوعیة المعروض من الغذاء خالل عامي 2008م-2009م بالعدید من المحددات 
الطبیعیة والتي من أھمھا المیاه وحالة الجفاف. حیث تتسم البالد بندرة وقلة الھطول المطري وعدم كفایة مواردھا المائیة 

السطحیة، األمر الذي أثر سلبًا على كمیات ونوعیة الموارد المائیة الجوفیة في العدید من مناطق البالد.

2 - 1 - 2 المساحات المزروعة والمحصودة من المحاصیل الغذائیة الرئیسة موسم 2008م/2009م:
تتفاوت تقدیرات المساحات المزروعة والمحصودة في الوطن العربي بحسب المساحات المزروعة في القطاع المطري 
حیث تحدد كمیة األمطار وتوزیعھا المساحات المحصودة من المساحات المزروعة اعتمادًا على الري المطري. وكما تمت 
اإلشارة إلیھ سابقًا فإن كمیات األمطار تناقصت في معظم البلدان العربیة خالل موسمي 2007م/2008م و2009/2008م 

مما أدى إلى تناقص المساحات المحصودة في مجموعات الحبوب والبذور الزیتیة والبقولیات بالقطاع المطري.
المساحة  من   %50 من  أقل  بلغت  العربیة  الدول  بعض  في  المحصودة  الحبوب  مساحة  أن   (1-2) الجدول  ویوضح 
المزروعة، حیث بلغت المساحة المزروعة في دول السعودیة، السودان، العراق، مصر، موریتانیا، والیمن حوالي 18.97 

ملیون ھكتار بینما بلغت المساحة المحصودة 6.27 ملیون ھكتارًا. 
أما بالنسبة لمحاصیل البذور الزیتیة فقد قدرت المساحة المحصودة بنحو 76.8% من المساحة المزروعة، حیث بلغت 
المساحة المزروعة في كل من السعودیة، السودان، مصر، فلسطین والعراق نحو 3.28 ملیون ھكتارًا بینما بلغت المساحة 

المحصودة نحو 2.52 ملیون ھكتارًا.
وبالنسبة لمجموعة البقولیات فقد تناقصت المساحة المحصودة عن المزروعة بنحو 10.8%، إذ بلغت المساحات المزروعة 
بالبقولیات في السودان، العراق، فلسطین والیمن 281.4 ألف ھكتار، بینما بلغت المساحات المحصودة 251 ألف ھكتارًا. 
ولم تتغیر المساحات المحصودة عن المساحات المزروعة لمجموعات الدرنات حیث بلغت المساحة المزروعة في كٍل من 
السعودیة، السودان، العراق وفلسطین244.82 ألف ھكتارًا. وبالنسبة لمجموعة الخضر فقد بلغت نسبة المساحة المحصودة 
نحو 95.7 % من المساحة المزروعة حیث بلغت المساحة المزروعة في كل من السعودیة، السودان، العراق، موریتانیا 

والیمن وفلسطین 718.91 ألف ھكتارًا والمساحة المحصودة 687.92 ألف ھكتارًا، جدول (2-1)، وشكل (1-2).
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جدول (2-1): المساحات المزروعة والمحصودة من المحاصیل الغذائیة الرئیسة
في بعض الدول العربیة موسم 2008م/2009م

                                                                                                                                                               المساحة: ألف ھكتار

من المساحة المحصودةالمساحة المزروعةالمجموعة السلعیة المحصودة  المساحة  نسبة 
المساحة المزروعة (%)

18967.236267.333الحبوب
3284.612521.5776.8البذور الزیتیة

281.3737251.016589.2البقولیات
244.82244.82100الدرنات

718.91687.9295.7الخضر

 المصدر المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، التقاریر القطریة حول أوضاع األمن الغذائي 2009م.

شكل (2-1): المساحات المزروعة والمحصودة من المحاصیل الغذائیة الرئیسة
في بعض الدول العربیة موسم 2008م/2009م

2 - 1 - 3 توفیر مستلزمات اإلنتاج: 
تبنت معظم الدول العربیة سیاسات لتحسین إنتاج المحاصیل الغذائیة في سبیل تحسین أوضاع األمن الغذائي. وقد اشتمل ذلك 
على تشجیع استخدام األصناف والبذور المحسنة واألسمدة، وإتباع الدورات الزراعیة المناسبة والمعامالت الفالحیة الموصى 
بھا من قبل البحوث الزراعیة، (إطار (3)). كما عملت بعض الدول العربیة على وضع سیاسات سعریة وتجاریة لتسھیل 
وصول ھذه المستلزمات بأسعار منخفضة للمزارعین، إال أن الصورة العامة بالوطن العربي تشیر إلى ارتفاع تكالیف استخدام 

ھذه التقنیات، وعدم مصاحبتھا ببرامج دعم إرشادي األمر الذي أدى إلى ضعف تبنیھا.
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الزراعي  اإلنتاج  بزیادة  وذلك  الزراعیة،  والتنمیة  الغذائي  األمن  مجال  في  مھمًا  دورًا  الزراعیة  البحوث  لعبت    
إنتاجیة الحبوب  الكبیرة في  الزیادة  الذین یتزایدون بصورة مطردة. وقد أسھمت  الغذائیة للسكان  لتلبیة االحتیاجات 
والمحاصیل األخرى واإلنتاج الحیواني وتربیة األحیاء المائیة، بقسط رئیسي من الزیادة في اإلنتاج الغذائي العالمي. 
وعلى الرغم من أن اإلمدادات الغذائیة العالمیة قد زادت بوتیرة أسرع من زیادة السكان، إال أن مشكالت استمرار 
الفقر وسوء التغذیة أدت إلى زیادة أعداد ناقصي التغذیة والتي تقدر في عام 2009م بنحو ملیار ومائة ملیون نسمة، 

معظمھم من البلدان النامیة. 
   ال تزال مشكلة الحصول على األغذیة قائمة حتى في الحاالت التي توجد فیھا األغذیة في األسواق سواء على المستوى 
العالمي، أو على المستوى العربي. وحتى یتسنى توفیر األغذیة لألعداد المتزایدة من سكان العالم، وتخفیف وطأة الفقر 

علیھم، في ظل اشتداد الضغوط على قاعدة الموارد، یحتاج العالم إلى زیادات كبیرة في اإلنتاجیة الزراعیة. 
وتعتبر التقانات الزراعیة من خالل البحوث الزراعیة، ضروریة لزیادة اإلنتاجیة، وفي الوقت نفسھ یتطلب استخدامھا 
مراعاة صیانة، بل وتحسین إمكانیات استدامة الموارد الطبیعیة والبیئیة بالمنطفة العربیة التي تعتبر من أكثر مناطق 

العالم ندرًة في مواردھا المائیة واألرضیة.
   على المستوى العالمي ھناك مخاوف من أن التقدم السابق في مجال اإلنتاجیة الزراعیة یتعذر الحفاظ علیھ، ومن 
أن الزراعة في البلدان النامیة لن تلقى اھتمامًا من جانب االنطالقات العلمیة الجدیدة، التي ال ترتبط باحتیاجات من 
یعانون من نقص األغذیة. ولذا فإن أولویات البحوث الزراعیة على مستوى الوطن العربي یجب أن تتضمن التصدي 

لمشكالت الفقر وانعدام األمن الغذائي ومشكالت تدھور الموارد والبیئة. 
تتمثل المنطلقات الرئیسیة للبحوث، التي تھدف إلى الحد من انعدام األمن الغذائي فیما یلي: 

تھدف  التي  البحوث  إجراء  على  الخاص  القطاع  وتشجیع  العام،  القطاع  في  البحثیة  الجھود  - توجیھ 
إلى حل االختناقات الواضحة من أجل زیادة إنتاجیة المحاصیل الرئیسة والثروة الحیوانیة، وتطویر الثروة 
السمكیة واالستزراع السمكي، خصوصًا تلك التي یعتمد علیھا السكان الفقراء، واالختناقات الموجودة في 

النظم الزراعیة التي تتصل بإنتاجھم الغذائي. 
المحاصیل  بین  العالقة  تستكشف  التي  شمولیة،  األكثر  البحثیة  الموضوعات  على  االھتمام  - تركیز 
والثروة الحیوانیة واألسماك والغابات، فیما یتصل بصحة اإلنسان واالستخدام الرشید للموارد الطبیعیة، بما 

فیھا المیاه والتربة. 
والناجمة  الزراعي  التقدم  تعوق  التي  الرئیسة  العقبات  لتحدید  بالسیاسات،  المتعلقة  البحوث  - مواصلة 

عن السیاسات غیر الرشیدة. 
والمنظمات  والجامعات  الحكومیة  المؤسسات  فیھا  (بما  الزراعیة  للبحوث  العربیة  القطریة  النظم  - تعد 

غیر الحكومیة) حجر الزاویة في نظام البحوث الزراعیة. أما القطاع الخاص فال تزال مساھمتھ ضئیلة.
یقل  إذ  ضئیال  یعتبر  العربي  المستوى  على  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  الزراعیة  البحوث  - نصیب 

عن %1. 
   لقد أخذ القطاع الخاص على المستوى العالمي یسھم بصورة متزایدة في البحوث الزراعیة، بتطبیق التكنولوجیا 
الحیویة في الزراعة مثًال. وال تزال الجھود البحثیة في الصناعات الكیماویة الزراعیة، وتلك الھادفة الستنباط األدوات 
الزراعیة، تتركز أساسًا في القطاع الخاص لدى البلدان الصناعیة. فافتقار بحوث القطاع الخاص إلى حوافز اقتصادیة 
كافیة الستنباط التكنولوجیات في البلدان النامیة، قد تواكب في السنوات األخیرة، مع تراجع عام في المشاركة الدولیة 

من قبل النظم القطریة للبحوث الزراعیة في البلدان المتقدمة. 

إطار (3): البحث الزراعي واألمن الغذائي
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وعلى المستوى القطري في الوطن العربي نجد أن األردن تعتمد على االستیراد بشكٍل كبیر في توفیر األصناف والبذور 
المحسنة عالیة اإلنتاجیة خاصًة للخضر ویقوم القطاع الخاص بتوفیرھا بشكل أساس ومن مشاكل ومحددات توفیر األصناف 
والبذور المحسنة في األردن ندرة توفر أصناف مقاومة للجفاف، كما أن عملیات التجارب لمدى مالئمة األصناف الجدیدة من 

بذور الخضروات للظروف المحلیة مازالت محدودة. 
أما بالنسبة لألسمدة فیعتبر األردن من الدول الكبرى المنتجة للفوسفات والبوتاس ومركباتھ ویصنع أسمدة مركبة أخرى 
محلیًا، حیث بلغت قیمة األسمدة المصدرة نحو 750 ملیون دوالر في عام 2009م، كما بلغت قیمة األسمدة المستوردة نحو 

25 ملیون دوالر. 
ومن مشاكل ومعوقات استخدام األسمدة في األردن قلة التوصیات البحثیة الخاصة بمعدالت التسمید المثلى سواء كانت 

باألراضي البعلیة أو المرویة وارتفاع أسعار األسمدة خاصًة في السنتین الماضیتین. 
أما في مملكة البحرین یتولى القطاع الخاص استیراد البذور وتوفیرھا في السوق المحلي، وتتولى الدولة مھمة التأكد من 
صالحیة البذور ومالءمتھا للظروف المحلیة. كما یقوم بعض المزارعین بجلب البذور المحسنة من الخارج. ومن مشاكل 
ومحددات توفیر األصناف والبذور المحسنة في البحرین االرتفاع المتواصل في أسعارھا بوجھ عام وعلى وجھ الخصوص 

األصناف الجیدة من الخضر مما یدفع المزارعین إلى زراعة أصناف أقل درجة من حیث اإلنتاج والممیزات األخرى. 
أما بالنسبة لألسمدة فتتوفر في السوق المحلي األسمدة النیتروجینیة والفوسفاتیة، ویواجھ المزارعون صعوبة في الحصول 
على األسمدة البوتاسیة والورقیة. ومن أھم مشاكل ومعوقات استخدام األسمدة في البحرین االرتفاع المتواصل في أسعارھا، 

وعدم إلمام المزارعین بالطرق الصحیحة للتسمید وخاصة فیما یتعلق بالجرعات ومواعید التسمید.
وفي المملكة العربیة السعودیة تتوفر البذور المحسنة لجمیع المحاصیل وذلك من خالل الشركات المحلیة المتخصصة أو 
التجار المستوردین. حیث إن جمیع البذور المستخدمة في الزراعة في المملكة ھي من األصناف المحسنة ویتم استیرادھا 
وإنتاجھا من شركات ُمعتمدة من قبل وزارة الزراعة. كما أنھ ال توجد مشاكل أو معوقات أمام توفیر البذور المحسنة بل إن 
الدولة تقوم بتشجیع المزارعین على استخدام ھذه األصناف والبذور من خالل منحھم قروضًا بدون فوائد لشراء مستلزمات 

اإلنتاج ومنھا البذور والتقاوي.
األسمدة  لوجود شركات إلنتاج  كافیة وذلك  وبكمیات  المملكة  مناطق  أنواعھا في جمیع  بجمیع  الزراعیة  األسمدة  تتوفر 
(خاصة النیتروجینیة). وال توجد مشاكل أو معوقات الستخدام األسمدة حیث تتوفر لجمیع المزارعین وتستخدم بكمیات وفق 

الطرق الزراعیة المناسبة لكل محصول وقد أدى ذلك إلى زیادة إنتاج وحدة المساحة. 
وتعمل سوریا على توفیر البذور المحسنة لمجموعات المحاصیل الغذائیة حیث تقوم الھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة 
باألبحاث والتجارب الالزمة إلنتاج األصناف والبذور الُمحسنة، وُتسلم نتائج ھذه األبحاث إلى المؤسسة العامة إلكثار البذار 
وتوزیعھا  بیعھا  ثم  الُمحسنة  والبذور  األصناف  ھذه  إكثار  على  المزارعین  بعض  مع  وبالتعاون  مراكزھا  في  تعمل  التي 
للمزارعین على مستوى الدولة وذلك للمحاصیل االستراتیجیة. أما غراس األشجار المثمرة فیتم إنتاجھا من ِقبل مدیریة اإلنتاج 

النباتي في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في مشاتلھا المنتشرة في كافة المحافظات السوریة.
ومن مشاكل ومحددات توفیر األصناف والبذور المحسنة في سوریا قلة االعتمادات المالیة المخصصة للبحوث العلمیة 
الزراعیة خالل الخطة الخمسیة التاسعة وما قبلھا األمر الذي أدى إلى الحد من كمیة ھذه البحوث وتراجع إنتاج األصناف 
الُمحسنة، غیر أّن الوضع تبدل في الخطة الخمسیة العاشرة (الحالیة) حیث زادت االعتمادات المخصصة للبحوث وبدأت وتیرة 

العمل بالتزاید لتحقیق نتائج أفضل من حیث األصناف المحدثة وإنتاجیتھا. 
أما األسمدة الكیمیاویة فقد أدى ارتفاع أسعارھا في موسم 2008م / 2009م لتراجع استخدامھا بشكل نسبي وانخفضت 

بذلك الكمیات المضافة للتربة وبالتالي اآلثار السلبیة لھا.
وفي السودان وفي إطار برامج ومشروعات األمن الغذائي والحد من الفقر قامت وزارة الزراعة والغابات وبتمویل من 
وزارة المالیة بشراء تقاوي بمبلغ 40 ملیون جنیھ لمحاصیل الذرة الرفیعة، الدخن، الذرة الشامیة، السمسم، الفول السوداني، 
حب البطیخ، الكركدي واللوبیا، تم توزیعھا بالمجان على صغار المنتجین في القطاع التقلیدي. كما تم توفیر البذور المحسنة 

لصغار المنتجین بالقطاع المطري مجانًا بمبلغ 40 ملیون جنیھ.
 أما بخصوص توفیر األسمدة فقد شملت السیاسات الزراعیة دعم جوال سماد الیوریا بمبلغ 20 جنیھًا بزیادة %100 
عن الموسم السابق، دعم جوال سماد السیوبر فوسفات بمبلغ 83 جنیھات بزیادة تعادل أكثر من ثالثة أضعاف دعم الموسم 
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الماضي المتصاص الزیادة الكبیرة في سعره. كما تم دعم المبیدات بنسبة 25% من التكلفة (10 مالیین جنیھ باإلضافة إلى 
2.5 ملیون جنیھ دعم لتكلفة تنفیذ الرش).

 ومن مشاكل ومعوقات استخدام األسمدة في السودان عدم إلمام المزارعین بالطرق الصحیحة للتسمید وخاصة فیما یتعلق 
بالجرعات ومواعید التسمید وأنواع السماد المطلوبة.

وفي العراق تطور إنتاج البذور المحسنة بشكل واضح بالنسبة لمعدل السنوات (2001-2008م) مقارنة بمعدل األعوام 
السابقة، من حیث المساحة التي تغطیھا كمیات البذور المنتجة محلیًا حیث بلغت نسب المساحات المزروعة ببذور محسنة 
المساحة  من   (%12.5) نسبة  األرز  ثم   ،(%16.3) بالشعیر   ،2006 عام  المزروعة  المساحة  تلیھا  للقمح،   (%51)
المزروعة بتلك المحاصیل، أما الذرة الصفراء فكانت نسبتھا بحدود (53%)، في حین أن جمیع المساحات المزروعة بالقطن 
وزھرة الشمس وفول الصویا قد زرعت ببذور محسنة في تلك المدة إال أن نوعیتھا لم ترتق إلى مواصفات البذور المحسنة 
ذات اإلنتاجیة العالیة. أما بذور الخضر فإن أغلبھا یستورد من خارج العراق، ومازال العراق یعاني بصفة عامة، من نقص 

في كمیات البذور المحسنة.
 أما بالنسبة لألسمدة وعلى الرغم من التطور في استخدام األسمدة الكیمیاویة في العراق، إال أن معدالت استخدامھا لوحدة 
المساحة في المتوسط ال تزال منخفضة مقارنة بالمعدالت الموصى بھا، وذلك لقصور اإلنتاج المحلي عن تلبیة حاجة األراضي 
الزراعیة من األسمدة. وتقدر حاجة المساحات المزروعة في العراق إلى األسمدة الكیمیاویة بحوالي 1860 ألف طن سنویًا، 
في حین بلغت كمیات األسمدة التي تم استھالكھا خالل عام 2009م، نحو 333.807 ألف طن من السماد المركب، وسماد 

الیوریا، وسماد السوبر فوسفات. وھذا یعني أن ھنالك عجزًا یقدر بـنحو 1526 ألف طن.
 ومن مشاكل ومعوقات استخدام األسمدة في العراق عدم توفر األسمدة الكافیة لزراعة المحاصیل الزراعیة، زیادة أسعار 
النقل بسبب زیادة أسعار الوقود وضعف إنتاج المصانع من األسمدة بسبب استھالك المكائن والمعدات المنتجة لھذه األسمدة 

حیث تحتاج ھذه المصانع إلى إعادة تأھیل. 
وفي فلسطین تتوفر األصناف والبذور المحسنة للمحاصیل الحقلیة والبستانیة من مؤسسات القطاع الخاص بمساعدة القطاع 
العام، حیث توفر محطة بیت قاد الزراعیة التابعة لوزارة الزراعة أصناف البذور المحسنة من خالل إنتاجھا وتوزیعھا على 
بعض المزارعین الریادیین في المنطقة، وبشكل خاص أصناف القمح والشعیر. ویتم توفیر أصول الشتالت المثمرة من مشاتل 
القطاع الخاص سواء بإكثارھا أو باستیرادھا. ویساعد المزارعون في نقل تلك السالالت من بعض المشاریع التنمویة التي 
تنفذھا وزارة الزراعة. وتقوم وزارة الزراعة من خالل المشاتل التابعة لھا بتأمین وتوزیع مختلف الشتالت الشجریة على 

المؤسسات الحكومیة وغیرھا بشكل مجاني للمساھمة في تخضیر األماكن والمباني العامة.
وتتلخص مشاكل ومحددات توفیر األصناف والبذور المحسنة في ضعف اإلمكانیات المادیة والمالیة والفنیة للمؤسسات 
استخدام  أھم مشاكل ومعوقات  المحسنة. ومن  البذور  أسعار  وارتفاع  المحسنة،  البذور  إكثار  في مجال  العاملة  الفلسطینیة 
األسمدة في فلسطین االستخدام المفرط لألسمدة الكیمیاویة، عدم توفر بعض األسمدة الكیمیاویة الضروریة بسبب اإلجراءات 
اإلسرائیلیة، تدني جودة بعض األسمدة المستوردة، تھریب أسمدة مغشوشة وفاسدة من األسواق اإلسرائیلیة، قلة التوصیات 
البحثیة الخاصة بمعدالت التسمید سواء باألراضي البعلیة أو المرویة، قلة المعرفة بالطرق الصحیحة للتسمید وخاصة فیما 
یتعلق بالجرعات المناسبة وأنواع األسمدة ومواعید التسمید وضعف الخدمات اإلرشادیة المقدمة مما أدى إلى عدم االستخدام 

األمثل لألسمدة.
بذورالمحاصیل   وإنتاج  بإقامة محطات زراعیة إلكثار  إكثارالبذورالمحسنة  و  الوطني إلنتاج  المركز  فیقوم  لیبیا  في  أما 
الحقلیة ومحاصیل الخضر بمواصفات قیاسیة وبالمعاییر الدولیة. وقد تم وضع خطة وطنیة ثالثیة (2005م – 2008م) 
إلنتاج البذور المحسنة من المحاصیل الحقلیة ومحاصیل الخضر نھدف الى الوصول الى سد احتیاجات الجماھیریة من البذور  
المعتمدة وذلك بزراعة مساحات محددة إلنتاج البذور. و تزداد ھذه المساحات ندریجیًا خالل سنوات الخطة الثالثیة.وتم خالل  

موسم 2008م/2009م زراعة 5113 ھكتارًا من المحاصیل الحقلیة ومحاصیل الخضر. 
أما بالنسبة لألسمدة فجمیع األسمدة المطلوبة للمحاصیل الرئیسة خالل الموسم الزراعي تعتبر متوفرة في السوق المحلي 

إال أن أسعارھا مرتفعة مما أدى إلىعزوف المزارعین عن استخدامھا.
 وفي مصر فإن البذور والتقاوي المحسنة لمجموعة المحاصیل الغذائیة الرئیسیة متوفرة بدرجة كافیة وبأسعار مناسبة. 
محافظات  ومدن  بقرى  المنتشرة  الزراعیة  التعاونیة  الجمعیات  مخازن  في  متوفرة  أنواعھا  بمختلف  الكیمیاویة  واألسمدة 
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احتیاجات  یغطي  المعروض  وأن  الخاص  القطاع  تجار  إلى  باإلضافة  الزراعي  واالئتمان  التنمیة  بنك  وشون  الجمھوریة 
المحاصیل الشتویة والصیفیة.

وال توجد مشاكل أو معوقات الستخدام األسمدة الكیمیاویة. وقد قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات لمواجھة ارتفاع أسعار 
األسمدة منھا تفعیل قرارات إنشاء صندوق موازنة أسعار األسمدة لیعمل جنبًا إلى جنب مع صندوق موازنة أسعار الحاصالت 
الزراعیة، ووضعت وزارة الزراعة واستصالح األراضي ضوابط حاكمة نجحت من خاللھا في توفیر األسمدة للمزارعین. 
وفي موریتانیا ال یكفي توفر البذور المحسنة في األسواق لضمان استخدامھا من المنتجین بسبب عدم توفر الموارد المالیة 
الكافیة أحیانًا لشراء البذور وال یزال استخدام البذور المحسنة ضعیفًا للغایة - إذ یقدر في الزراعات المرویة (األرز) بحوالي 

25% ویقل عن ذلك في الزراعات المطریة.
 ومن أھم العوامل التي تحد من توفیر البذور واستخدام البذور المحسنة ارتفاع أسعارھا مقابل انخفاض في دخول المنتجین 

بصورة عامة.
أما استخدام األسمدة فھو مرتبط بأھمیة المحصول التجاري كمحصول األرز، وأما المحاصیل األخرى فال یتم تسمیدھا 
بانتظام لقلة إنتاجیتھا أصًال. ویقدر إجمالي االحتیاجات من األسمدة في موسم 2008م /2009م بنحو 9000 طنًا من الیوریا، 

في حین یقدر ما تم توفیره نحو 3500 طنًا. 
الیمني یعتمد   أما بالنسبة لألسمدة في الیمن فھي تتوفر بشكل دائم في عواصم المحافظات في الیمن. والزال المزارع 
بصورة رئیسة على السماد البلدي. وذلك نتیجة لعدم قناعتھ بدور السماد الكیمیائي في تحسین اإلنتاج واعتقاده سلفًا أن استخدام 
السماد الكیمیائي یقلل من صفات الجودة للمنتج. ولذلك فإن معدل ما یتم إضافتھ من أسمدة ال یصل إلى مستوى الحدود الدنیا 

من المعدالت العالمیة. 
وبصفة عامة فإن الدول العربیة تواجھ عجزًا في إنتاج البذور المحسنة من مختلف المحاصیل الغذائیة إضافة إلى تدني 

استخدام األسمدة، كما یوضحھ شكل (2-2)، وشكل (3-2).

شكل (2-2): نسب اإلنتاج والواردات والعجز من االحتیاجات السنویة
من البذور والتقاوي المحسنة في الوطن العربي متوسط الفترة (2005 - 2007م)

المصدر: التقریر السنوي للتنمیة الزراعیة والسمكیة 2009م. 
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شكل(2-3): معدل استھالك األسمدة في الوطن العربي والعالم
(كجم/ھكتار من المساحة المنزرعة)

2 - 1 - 4 الحركة في حجم المخزون من السلع الغذائیة:
یعكس حجم المخزون من السلع الغذائیة أوضاع المعروض من تلك السلع ومدى توفرھا للمستھلك. وتعتبر الحركة في حجم 
المخزون من السلع الغذائیة من المؤشرات التي تعبر عن أوضاع األمن الغذائي على المستوى القطري واإلقلیمي والدولي. 
الذي شھدتھ  التراجع  بعد  وذلك  الحبوب  لمحاصیل  وبخاصة  واضحًا  ازدیادًا  المخزون  یشھد حجم  العالمي  المستوى  فعلى 

مخزوناتھا خالل األعوام الماضیة. 
الحبوب  العالمي من محاصیل  المخزون  كًال من حجم  فإن  والشكلین (2-4) و(5-2)،  یتضح من جدول (2-2)  وكما 
ونسبتھ من حجم االستھالك قد ازدادت خالل عامي 2008م و2009، إال أنھا تقل عن مستویاتھا خالل الفترة من منتصف 

التسعینات. 

المصدر: التقریر السنوي للتنمیة الزراعیة والسمكیة 2009م.
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جدول (2-2): تطور المخزون العالمي من محاصیل الحبوب
خالل الفترة 1990 – 2009م

نسبة المخزون لالستھالك (%)االستھالك (ملیون طن)المخزونالسنوات

1990492170728.8
1991483171328.2
1992518173729.8
1993482173927.7
1994476176227
1995436173925.1
1996487180826.9
1997541182129.7
1998580183531.6
1999585185531.5
2000564185730.4
2001534190228.1
2002441190923.1
2003356193418.4
2004404199020.3
2005389201919.3
2006336204316.4
2007309209814.7م
2008360.882462.8814.6م
2009445.032591.7917.1م

 المصدر: منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، موقع المنظمة على الشبكة الدولیة 2010.

شكل (2-4): تطور المخزون العالمي من الحبوب خالل الفترة 1995 – 2009م

وشھد المخزون االستراتیجي من سلع القمح واألرز والبذور الزیتیة على المستوى العالمي ذات االتجاه التصاعدي خالل 
سنوات الفترة 2007م و2008م، وھو ما تعكسھ بیانات جدول (2-3)، التي توضح أیضًا ارتفاع حجم اإلنتاج والعرض 

والمخزون من ھذه السلع على المستوى العالمي خالل الفترة 2007م -2010م.
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شكل (2-5): التطور في حجم المخزون في بعض السلع الغذائیة
على المستوى العالمي خالل الفترة 2007م-2010

جدول (2-3) تطور إنتاج واستخدام السلع الغذائیة والحركة في حجم مخزونھا 
على المستوى العالمي خالل الفترة 2007م-2010م

2009م/2010م**2008م/2009م*2007م/2008مالعام
 اإلنتاج: 
2121.492230.912200.85الحبوب 

610.46682.68674.9القمح 
433.89446.57434.29األرز

391.79395.17430.095البذور الزیتیة 
العرض: 
2462.882591.792645.455الحبوب 

738.05803.75770.9القمح 
508.99527.06526.275األرز

465456.85485.82البذور الزیتیة 
االستخدام الكلي: 

21022146.762483.765الحبوب 
616.98639.81628.4القمح 
428.50434.65431.575األرز

338.77338.26349.795البذور الزیتیة 
مخزون نھایة الموسم: 

360.88445.03461.69الحبوب 
121.07163.94142.505القمح 
80.4992.4190.06األرز

61.6855.6170.05البذور الزیتیة 
تقدیرات. 

** توقعات. 
المصدر: منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، موقع المنظمة على الشبكة الدولیة.
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وعلى المستوى العربي یزداد االھتمام بتطویر المخزون االستراتیجي من سلع الغذاء وبخاصة الحبوب والبذور الزیتیة، 
في إطار االھتمام العربي بتنفیذ التدابیر التي تضمنھا إعالن الریاض لتعزیز التعاون العربي لمواجھة أزمة الغذاء العالمیة 
الغذاء وارتفاع  المتاح من  الدول العربیة األكثر تضررًا من نقص  المتصلة بتبني برنامج غذاء عربي لدعم  وبخاصة تلك 
أسعاره والبرنامج العربي الطارئ لألمن الغذائي الذي یستھدف زیادة واستقرار إنتاج الغذاء في الوطن العربي. ھذا إلى جانب 

أھمیة تطویر نظم المخزون اإلستراتیجي ومخزونات الطوارئ للسلع الغذائیة بالوطن العربي. 
وفیما بین عامي 2008م و2009 ازداد حجم المخزون من السلع الغذائیة في الكثیر من الدول العربیة وبخاصة سلع 
الحبوب والبذور الزیتیة والسكر. وتعمل الدول العربیة على تطویر السعات التخزینیة وبناء صوامع ومخازن األغذیة والسلع 
الغذائیة التي یتم تخزینھا. وعلى المستوى القطري في األردن زادت وزارة الصناعة والتجارة السعات التخزینیة للصوامع في 
عام 2009م لتصبح 650 ألف طن للقمح أي ما یكفي األردن لمدة 11 شھرًا، أما بالنسبة للشعیر فقد بلغت 300 طٍن تكفي 
األردن لمدة 6 أشھر، كذلك قام القطاع الخاص بإنشاء عدٍد من المستودعات والمخازن العادیة والمبردة. وفي مملكة البحرین 
أكملت شركة البحرین لمطاحن الدقیق مشروعھا الخاص بزیادة الطاقة التخزینیة من خالل إقامة صوامع جدیدة إلضافة قرابة 
25 ألف طن للطاقات التخزینیة القائمة والبالغة 23 ألف طن من حبوب القمح. وفي سوریا یبلغ عدد صوامع الحبوب حوالي 
28 صومعة أسمنتیة كبیرة، وعدد من الصوامع المتوسطة والصغیرة وھي تكفي لتخزین الكمیات المطلوبة من القمح. وتقوم 
المؤسسة العامة لصوامع الحبوب بالتعاقد إلنشاء وحدات تخزین جدیدة سنویًا لزیادة الطاقة التخزینیة للوصول لتخزین كامل 
اإلنتاج من كافة أنواع الحبوب. ویخزن القطاع الخاص في مستودعات خاصة بھ احتیاجاتھ من الحبوب واألغذیة والسلع 
الغذائیة وبشكل خاص شركات تعبئة الحبوب ومعامل األغذیة وشركات التسویق والذین یقومون بتخزین احتیاجاتھم السنویة 
من الحبوب واألغذیة المعلبة وزیت الزیتون والزیوت النباتیة إضافة لألجبان والمنتجات الحیوانیة األخرى. أما في مصر فقد 
بلغ عدد الشون 548 شونة، والمخازن 1468 مخزنًا، الصوامع 28 صومعة، والثالجات بقطاع األعمال 23 ثالجة بینما 

بلغت بالقطاع الخاص 237 ثالجة.

2 - 2 العوامل المحددة إلمكانات الحصول على الغذاء: 
إن إمكانیة حصول المستھلك على السلع الغذائیة تعتبر من المتضمنات األساسیة لمفھوم األمن الغذائي، بجانب توفر الغذاء 
وكفایتھ. ومن أھم العوامل التي تؤثر على إمكانات الحصول على الغذاء تلك التي تؤثر في الطلب على السلع الغذائیة بما فیھا 

أسعار السلع الغذائیة، دخول األفراد. النمو السكاني ونمو إنتاج الغذاء.

2 - 2 - 1 مستویات أسعار السلع الغذائیة الرئیسة في الوطن العربي والعالم:
ال تزال األسعار العالمیة للسلع الغذائیة في مستویاتھا المرتفعة رغم انخفاضھا عن مستویاتھا في الربع األول من عام 
2008م. فعلى سبیل المثال سجل متوسط أسعار سلعة األرز ارتفاعًا بلغ 123% في عام 2008م مقارنة بمتوسط أسعار 
2006، وقد استمرت أسعار األرز في الزیادة ولكن بصورة متناقصة حیث بلغت نسبة الزیادة في متوسط األسعار في الربع 
األول من عام 2009م حوالي 99% مقارنة بأسعار 2006. ویتم فیما یلي استعراض التطورات في األرقام القیاسیة ألسعار 

السلع الغذائیة خالل الفترة 2007م – 2009م. 

2 - 2 - 1-1 األرقام القیاسیة ألسعار السلع الغذائیة الرئیسة في الوطن العربي والعالم:
تعتبر األرقام القیاسیة مؤشرًا یعكس التطور الحقیقي ألسعار السلع الغذائیة، حیث إن أسعار السلع الغذائیة ُترجح عادة 
باألسعار في سنة سابقة تعرف بسنة األساس. وتوضح بیانات جدول (2-4)، وشكل (2-6) التطورات في األرقام القیاسیة 
ألسعار الغذاء بصورة مجملة في العالم خالل الفترة 2007م-2009م. حیث بلغ الرقم القیاسي لمجمل السلع الغذائیة في عام 
2009م حوالي 151.5 مقارنة بـنحو 191.3عام 2008م أي بنسبة انخفاض بلغت 21%. ویتوقع أن یرتفع بنسبة %13 

عام2010م إذ یتوقع أن یصل الرقم القیاسي لمجمل السلع الغذائیة حوالي 171.6. 
وتشیر بیانات جدول (2-5) وشكل (2-7) إلى االنخفاض الكبیر في األرقام القیاسیة لمجموعات السلع الغذائیة الرئیسة 
على مستوى العالم حیث بلغ الرقم القیاسي ألسعار مجموعة الحبوب في عام 2009م نحو 173.7 مقارنة بحوالي 239.1 
في عام 2008م. وبلغ الرقم القیاسي ألسعار الزیوت عام 2009م نحو 150 مقارنة بنحو 225.4 عام 2008م، وبالنسبة 
للحوم بلغ الرقم القیاسي لألسعار نحو 117.6 عام 2009م مقارنة بنحو 128.3 عام 2008م، وكذلك الحال بالنسبة للرقم 
القیاسي  القیاسي ألسعار األلبان الذي بلغ حوالي 141.6 عام 2009م مقارنة بنحو219,3 عام 2008م. غیر أن الرقم 

ألسعار السكر قد ارتفع من 181.3 عام 2008م إلى 257.3 عام 2009م.
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جدول (2-4): األرقام القیاسیة ألسعار الغذاء في العالم
خالل الفترة 2007م- 2010م

                                                                                          سنة األساس: 2000م

الرقم القیاسي ألسعار الغذاءالسنوات
2007154.1م
2008191.3م
2009151.5م
2010171.6م

21معدل التغیر بین 2008م و2009م (%)
13معدل التغیر بین 2009م و2010م (%)

المصدر: منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة , 2010م، موقع المنظمة على الشبكة الدولیة.

شكل (2-6): األرقام القیاسیة ألسعار الغذاء في العالم
خالل الفترة 2007م- 2010م

جدول (2-5) األرقام القیاسیة لبعض مجموعات السلع الغذائیة في العالم 
خالل الفترة 2007م- 2009م

األلباناللحومالسكرالزیوت النباتیةالحبوبالسنوات

2007166.8169.1143.0112.1212.4م
2008239.1225.4181.0128.3219.6م
2009173.7150257.3117.6141.6م

معدل التغیر بین عامي 2008م 
- 36- 428- 33- 27و2009م (%)

المصدر: منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، 2010، موقع المنظمة على الشبكة الدولیة.

                                                                                          سنة األساس: 2000م
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شكل (2-7) األرقام القیاسیة لبعض مجموعات السلع الغذائیة في العالم 
خالل الفترة 2007م- 2010م

المصدر: حسبت من منظمة الزراعة واألغذیة لألمم المتحدة، موقع المنظمة على الشبكة الدولیة 2010م. 

وعلى مستوى الدول العربیة وكما توضح بیانات جدول (2-6)، وشكل (2-8) فإن األرقام القیاسیة قد ارتفعت لمعظم 
السلع بین عامي 2007م و2008 بالدول العربیة. كما أن المتوسط العام لألسعار القیاسیة للسلع الغذائیة الرئیسة قد ازداد 
في الدول العربیة بین عامي 2008م و2009. وقد تراوحت نسب الزیادة بین 8% في حالة األرقام القیاسیة لألسماك ونحو 

75% في حالة األرقام القیاسیة للقمح. 
وفي حاالت بعض الدول العربیة تراجعت األرقام القیاسیة ألسعار العدید من السلع كما ھو الحال بالنسبة لألسماك في 
سوریا، والدرنات في العراق، والزیوت النباتیة والبقولیات في فلسطین، والقمح واألرز والزیوت النباتیة في مصر، وموریتانیا 

بین عامي 2008م و2009. 

جدول (2-6): األرقام القیاسیة ألسعار بعض مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة 
في بعض الدول العربیة خالل الفترة 2007م-2009م

2009م2008م2007مسنة األساسالمجموعة السلعیةالدولة
معدل التغیر بین 
عامي 2008م 
و2009م (%)

1999السعودیة
 -100100القمح
 -99.8175األرز

 ---الذرة الرفیعة

 -102.2130.2الزیوت النباتیة
 -218251الدرنات

 -99.3114.3البقولیات
 -110.3146.3السكر

 -152.1168.1األسماك
 -98.4131األلبان

-122.7137اللحوم الحمراء
-111136اللحوم البیضاء

                                                                                          سنة األساس: 2000م
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200011515418621الحبوبسوریا
14016218011الزیوت النباتیة

17321324716الدرنات
26329036727البقولیات

1771921973السكر
- 1832041983األسماك

14417922224األلبان 
16118620912اللحوم الحمراء
18322526719اللحوم البیضاء

العراق
15020025025القمح
30040050025األرز

27535042521الذرة الشامیة
10001250150020الزیوت النباتیة

17-700600500الدرنات
10001500200033البقولیات

4004004000السكر
39057075032األلبان 

50007000900029اللحوم الحمراء
3250350037507اللحوم البیضاء

 2004فلسطین
114.53149.52179.0220األرز

2-123.67160.97157.35الزیوت النباتیة
1-101.38125123.42الدرنات

113.22143.4160.912البقولیات
178.63152.54152.330السكر

115.74119.36129.629األسماك
107.16118.22124.766األلبان

120.32138.66150.899اللحوم الحمراء
120.38141.84154.239اللحوم البیضاء

2004/2005مصر
10-162155.4139.5القمح
25-65598.473.7األرز

180.7-144الذرة الرفیعة
22-444168131.4الزیوت النباتیة

188.9-الدرنات
160175.410البقولیات

101.5192.990السكر
128.6139.58األسماك
- 147.373.750األلبان

117.6180.754اللحوم الحمراء
4-136.6131.4اللحوم البیضاء

1985موریتانیا
22-180180140الحبوب

17-240240200الزیوت النباتیة
2002002000الدرنات

5005005000البقولیات
165.37165.37165.370السكر

168.12168.12168.120األسماك
2002002000اللبن

14-700700600اللحوم الحمراء
2402402400اللحوم البیضاء
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200512019824725القمحالیمن
12019824725الذرة الرفیعة

13819224126الزیوت النباتیة
11611214126البقولیات

14014317925السكر

12514618225األسماك

13415822875القمحالمتوسط 
13218921413الذرة الرفیعة

29033038227الزیوت النباتیة

37029049069البقولیات
168.7172.621927السكر

1411451578األسماك
المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، التقاریر القطریة للدول العربیة حول أوضاع األمن الغذائي 2009م.

شكل (2-8): تطور األرقام القیاسیة ألسعار بعض مجموعات السلع الغذائیة الرئیسة 
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م-2009م

2 - 2 - 2 اتجاھات نصیب الفرد من قیمة الناتج المحلي اإلجمالي:
تتأثر كمیات وأنواع السلع الغذائیة المكونة لسلة الغذاء بمستویات الدخول بصفة أساسیة بجانب تأثرھا بعدة عوامل أخرى. 
وكما توضح بیانات جدول (2-7)، فإن متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الوطن العربي بلغ نحو 4534 

دوالرًا في عام 2008م، وھو ما یزید بنحو 22.2% عن عام 2007م. 
ویقدر متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الوطن العربي بنحو 5763 دوالر عام 2009م. 

2 - 2 - 3 اتجاھات متوسط نصیب الفرد من قیمة الناتج الزراعي:
بلغ نصیب الفرد من الناتج الزراعي في الوطن العربي عام 2008م نحو 303.8 دوالرًا مرتفعًا عما كان علیھ في عام 

2007م بنحو %10.4. 
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ویقدر متوسط نصیب الفرد قیمة الناتج الزراعي بالوطن العربي نحو 302.9 دوالر عام 2009م. 
وقد أدت الزیادة في مستویات الدخول إلى زیادة الطلب على السلع الغذائیة بصفة عامة. فعلى سبیل المثال في المملكة 
العربیة السعودیة بلغ متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2008م حوالي (71) ألف ریال مقابل (59) 
ألف ریال في عام 2007م، وأدى ذلك إلى زیادة الطلب األمر الذي انعكس على زیادة واردات المملكة الغذائیة حیث زادت 

من (17561) ألف طن في عام 2007م إلى (21402) ألف طن في عام 2008م. 
أما في سوریا فقد عملت الدولة على تحسین دخول المواطنین من خالل زیادة الدخل بنسبة 25% في عام 2008م، األمر 
الذي انعكس أیضًا على زیادة الطلب على السلع الغذائیة. وكذلك الحال في السودان إذ أدت زیادة متوسط دخل الفرد للعام 
2009م بنسبة 15% مقارنة بالعام 2008م إلى زیادة الطلب على الكثیر من السلع الغذائیة. وفي العراق أدى التغییر في 
الدخل إلى زیادة كمیات االستھالك الغذائي من المنتجات الغذائیة لمختلف أنواعھا إضافة إلى اإلقبال الكبیر للسكان على زیادة 
مشتریاتھم من السلع الصناعیة وكذلك المنافع الخدمیة. كما أدت زیادة الرواتب عام 2008م، إلى زیادة كبیرة وفاعلة في 

الطلب على السلع والخدمات.

جدول (2-7): متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي والناتج الزراعي
في الوطن العربي خالل الفترة 2007م – 2009م

متوسط نصیب الفرد من الناتج األعوام
المحلي اإلجمالي

متوسط نصیب الفرد من 
الناتج الزراعي

20074534275.3
20085542303.8
20095763302.9

2 - 2 - 4 النمو السكاني ونمو اإلنتاج الغذائي عربیًا وعالمیًا:
تـُعد معدالت النمو السكاني في الوطن العربي من معدالت النمو العالیة على المستوى العالمي. ویقدر سكان الوطن العربي 
الفترة 1990-2008م بنحو  العربي خالل  الوطن  یقدر معدل نمو سكان  في عام 2009م بنحو 351 ملیون نسمة، كما 
2.34%، في حین یقدر معدل نمو السكان على المستوى العالمي بنحو 1.16%خالل ذات الفترة. ویؤثر نمو السكان على 
إمكانیة الحصول على الغذاء عن طریق تأثیره في الطلب على السلع الغذائیة. ففي ظل محدودیة المعروض من تلك السلع، فإن 
زیادة أعداد السكان تعني زیادة في الطلب، وبخاصة على السلع الغذائیة الرئیسة مثل: الحبوب، ومصادر الطاقة والبروتینات 

الحیوانیة والنباتیة، وھذا بدوره یؤدي إلى ارتفاع األسعار، وبالتالي صعوبة حصول المستھلك علیھا.
إمكانیة حصول  ینعكس عادة في تسھیل  الذي  الغذائیة األمر  السلع  المعروض من  فیعني زیادة  الغذائي  اإلنتاج  أما نمو 

المستھلك علیھا. 
وكما تشیر بیانات الجدول (2-8) الذي یوضح األرقام القیاسیة لقیمة الناتج الغذائي متمثًال في قیمة اإلنتاج الزراعي على 
مستوى الوطن العربي والعالم خالل الفترة 2000-2007م، والتي تشیر إلى استمرار التطور االیجابي للرقم القیاسي لإلنتاج 
بفترة األساس  إلى نحو 142 مقارنة بنحو 127 عام 2006م وذلك مقارنة  العربي، حیث ارتفع عام 2007م  الزراعي 
(1999-2001=100)، كما ارتفع الرقم القیاسي لقیمة الناتج الزراعي العالمي من حوالي 127% عام 2006 إلى حوالي 

138% عام 2007م مقارنة بنفس فترة األساس. 
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جدول (2-8): األرقام القیاسیة لإلنتاج الزراعي خالل الفترة 2000م-2007م

(سنة األساس 99-2001م= 100)الدولة
2007م2006م2005م2000م

111.40204.52222.79259.92األردن
142.20134.52149.31158.26اإلمارات
98.4087.1588.8397.21البحرین

98.00129.25139.87148.69تونس
95.10158.06176.31206.58الجزائر
99.60129.41135.29147.06جیبوتي

92.80113.28116.51118.75السعودیة
92.80215.95272.92327.14السودان

103.00126.30148.66176.80سوریا
119.1184.7184.7184.71الصومال

100.7032.0443.5851.01العراق
96.10118.81125.99131.93عمان

87.70144.51161.99166.34فلسطین
102.5085.5192.75100.00قطر

90.60172.75170.62173.46الكویت
104.30130.03137.37148.42لبنان
97.6040.3745.8152.39لیبیا

101.5085.2396.78112.94مصر
95.30141.95183.78179.22المغرب

101.80210.80221.42189.03موریتانیا
99.00131.74144.26167.21الیمن

99.75109.95127.05142.01الدول العربیة
100.20120.44126.89138.37العــــــالم

المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، التقریر السنوي لتطورات التنمیة الزراعیة والسمكیة في الوطن العربي 2009م.

2 - 3 البنیات التسویقیة للسلع والمنتجات الغذائیة:
یؤثر التسویق الزراعي تأثیرًا كبیرًا على إمكانات حصول المستھلكین على السلع الغذائیة. فالتسویق یلعب دورًا رئیسیًا في 
تحدید األسعار التي یتلقاھا المنتجون واألسعار التي یدفعھا المستھلكون. كما أن العملیة التسویقیة تتضمن أداء مختلف الخدمات 
التسویقیة لنقل المنتجات الزراعیة من المزارعین إلى المستھلكین، واكتشاف أسعار المنتجات في مختلف المراحل التسویقیة، 
إضافة إلى نقل اإلشارات التسویقیة في سلسلة العملیة التسویقیة، وبخاصة من المستھلكین إلى المنتجین. وإضافة إلى ما سبق، 
تزداد أھمیة التسویق الزراعي، والبنیات التسویقیة في التأثیر على إمكانات الحصول على الغذاء وذلك عن طریق ما یمكن أن 

یكتسبھ المستھلك مما تضیفھ الخدمات التسویقیة للمنتجات الزراعیة من قیم زمانیة ومكانیة وشكلیة وتملیكیة.
وتتضمن البنیات التسویقیة، البنیات الطبیعیة مثل المخازن ومنشآت التصنیع والقیمة المضافة وأدوات التدریج ووسائل 
التعبئة وأماكن بیع التجزئة، والبنیات المؤسسیة مثل: التنظیمات التسویقیة (العامة والخاصة والتعاونیة)، والقوانین والتشریعات 

المنظمة للعملیة التسویقیة ووظائفھا.
أوجھ  العدید من  وتعاني  بالضعف  العربیة  الدول  في معظم  الزراعیة  للمنتجات  التسویقیة  البنیات  تتصف  وبصفة عامة 
النسبیة  المزایا  رغم  الزراعیة  السلع  من  الكثیر  على  المستھلكین  إمكانیة حصول  على  سلبًا  ینعكس  الذي  األمر  القصور، 
التي تمتلكھا الدول العربیة في إنتاجھا. فھناك بعض حاالت الدول العربیة التي تتمیز بإنتاج وفیر من أنواع عدیدة من السلع 
الغذائیة، ولكن یحد قصور البنیات التسویقیة من سھولة أو إمكانیة حصول المستھلك علیھا، خاصة وأنھا تتسم في معظمھا 
بموسمیة اإلنتاج وسرعة التلف. ففي السودان على سبیل المثال یبلغ إنتاج األلبان ما یزید على 35% من جملة إنتاجھا في 
الوطن العربي وفي ذات الوقت تتدنى معدالت استھالك األلبان في المناطق الحضریة نسبة لبعد مناطق اإلنتاج في القطاعات 
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األلبان  من  كبیرة  كمیات  السودان  ویستورد  المدن،  في  المجففة  األلبان  استھالك  وینتشر  االستھالك.  مناطق  عن  التقلیدیة 
المجففة تراوحت قیمتھا بین نحو 83 ملیون دوالر ونحو 93 ملیون دوالر في عامي 2007م و2008. وفي معظم قطاعات 
اإلنتاج التقلیدیة في الدول الرئیسة المنتجة لأللبان بالوطن العربي ھناك مجموعة من المعوقات التي تحد من إمكانات حصول 
المستھلك على األلبان ومنتجاتھا، ومنھا ضعف البنیات التحتیة من طرق ومواصالت واتصاالت ومواعین تبرید وتخزین، 
التسویقیة في  القوانین والتشریعات المتعلقة بالخدمات  وقلة وغیاب مراكز تجمیع األلبان، إضافة إلى غیاب أو عدم تفعیل 
القطاع. وبالطبع یمكن أن یؤدي تطویر البنیات التسویقیة لأللبان ومنتجاتھا إلى تمكین المستھلك من الحصول على ھذه السلع 
المھمة، لیس على مستوى الدول المنتجة الرئیسة فحسب، بل على مستوى دول الوطن العربي، كما ھو الحال في قطاع إنتاج 
وتسویق األلبان في السعودیة حیث مكنت البنیات التسویقیة المتطورة مثل: مراكز تصنیع وتعبئة األلبان، والطرق الحدیثة 

ووسائل النقل المجھزة من توفیر األلبان على نطاق المملكة وبعض الدول العربیة المجاورة. 

2 - 4 اتجاھات تكالیف إنتاج السلع الغذائیة: 
 - الفترة 2007م  العربیة خالل  الدول  بعض  في  الغذائیة  السلع  تكالیف  تطور   (9-2) والشكل   (9-2) الجدول  یوضح 
2009م. وعلى الرغم من اتجاه أسعار السلع الغذائیة نحو االنخفاض في معظم الدول العربیة بین عامي 2008م و2009، 
إال أن تكالیف إنتاج السلع قد شھدت زیادات ملموسة كما تشیر بیانات الجدول. ففي سوریا حیث ینتج القمح بأنواعھ المختلفة، 
فقد بلغت تكالیف إنتاج الھكتار من القمح الطري المروي 1284.53 دوالر بنسبة زیادة 31% من العام 2008م. أما تكالیف 
القمح الطري البعلي فقد بلغت 331.75 دوالر بنسبة زیادة بلغت حوالي 20% عن العام 2008م، كما بلغت تكالیف القمح 
العام 2008م. وارتفعت تكالیف كل من  القاسي المروي حوالي 1283.91 دوالر بنسبة زیادة بلغت حوالي 30% عن 
محصول الشعیر والحمص بنحو 24%، 25% على التوالي. وجاءت الزیادة في التكالیف كنتیجة لزیادة تكالیف األسمدة 

ومیاه الري باإلضافة إلى التكالیف التسویقیة التي ازدادت بسبب ارتفاع أسعار البترول.
أما في فلسطین فلقد ازدادت تكالیف إنتاج القمح بنسبة 15% عن العام 2008م حیث بلغت تكالیف الھكتار نحو 1415 
دوالرًا. ومن أھم عناصر اإلنتاج التي أدت إلى زیادة تكالیف إنتاج القمح في فلسطین ھي تكالیف األسمدة والعملیات الیدویة 
والمیكانیكیة ورسوم األرض، حیث تمثل العملیات المیكانیكیة نسبة 47% من إجمالي التكالیف بینما تمثل رسوم األرض 
30% من إجمالي التكالیف. كما ازدادت تكالیف إنتاج كٍل من الشعیر، الحمص، السمسم، والبطاطا بنسبة زیادة بلغت 15 % 

عن العام 2008م حیث بلغت تكالیف إنتاج الھكتار منھا (1323،1043،1442،8715) دوالرًا على التوالي.
و في السودان انخفضت تكالیف إنتاج السلع الغذائیة في العام 2009م حیث بلغت تكالیف كل من الذرة الرفیعة، الدخن، 
القمح، الفول السوداني، والسمسم (191 دوالرًا، 179 دوالرًا، 68 دوالرًا،387 دوالرًا، 168 دوالرًا) للھكتار على التوالي 
بنسبة انخفاض مقارنة بالعام 2008م بلغت (11%، 27%، 40%، 9%، 8%) على التوالي وفي مصر ارتفعت تكالیف 
إنتاج الھكتار من الطماطم من 702 دوالر عام 2008م إلى 764 دوالر عام 2009م بنسبة زیادة بلغت 9%. وارتفعت 

تكالیف إنتاج الھكتار من البنجر من 482 دوالرًا عام 2008م إلى 548 دوالرًا أي بنسبة %14.
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جدول (2-9): تطور تكالیف إنتاج السلع الغذائیة في بعض الدول العربیة
خالل الفترة 2007م- 2009م 

                                                                                                                                                      القیمة: دوالر / ھكتار

معدل التغیر(%)2009م2008م2007مالمحصولالدولة
-15021419111الذرة السودان 

-16124617927الدخن 
-112768040القمح 

-3364233879الفول السوداني 
-1331831688السمسم 

844.63981.001284.5331القمح الطري السقيسوریا 
263.56277.25331.7520القمح الطري البعل 
850.88986.721283.9130القمح القاسي السقي 
270.75286.62331.2416القمح القاسي البعل 

131.99153.39189.6924الشعیر 
361.63455.52568.4625الحمص 
4981.948228.7251515.51البطاطا 
-150.75224.52191.8515البصل 

833.721097.641258.1215الذرة الصفراء 
10251230141515القمح فلسطین 

10001150132315الشعیر 
789907.35104315الحمص

10901253.5144215السمسم 

65907578.5871515البطاطس 
667.87027649الطماطم مصر 

412.248254814البنجر 
المتوسط

- 3 791.2969.6967.6القمح
566651.6756.316الشعیر

- 15021419111الذرة الرفیعة
- 312.44670.3380918البطاطس 

667.87027649الطماطم
 - 224.52191.8515 150.75البصل

شكل (2-9): تطور تكالیف إنتاج السلع الغذائیة في بعض الدول العربیة
خالل الفترة 2007م- 2009م
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2 - 5 سیاسات األمن الغذائي: 

2 - 5 - 1 سیاسات إدارة الموارد الطبیعیة:
االقتصادیة  العوائد  وتعظیم  اإلنتاجیة  قدراتھا  على  للحفاظ  الطبیعیة  والموارد  البیئة  حمایة  على  العربیة  الدول  تعمل 
واالجتماعیة منھا. كما تسعى إلى تحسین نمط استغالل واستخدامات الموارد الطبیعیة على نحو أمثل یكفل تلبیة احتیاجات 

األجیال الحالیة والمستقبلیة وحمایة التنوع الحیوي وتحسین نوعیة المنتج.
وتنمیة  والبحریة  الساحلیة  للبیئات  المتكاملة  اإلدارة  تعزیز  على  العربیة  الدول  تعمل  السمكیة  الثروة  إدارة  مجال  وفي 
المنتجعات البحریة والمحمیات الطبیعیة، وإعداد خطط الطوارئ في جمیع قطاعات البیئة حفاظًا على الموارد الطبیعیة وحسن 

استغاللھا وحمایتھا.
تشكل التربة والمیاه أھم عناصر القاعدة اإلنتاجیة ویؤثران ھیكلیًا ووظیفیًا على بعضھما البعض، وتھدف سیاسات تنمیة 
الموارد األرضیة والمائیة إلى: زیادة اإلنتاج الزراعي أفقیًا ورأسیًا من خالل التوزیع واالستخدام األمثل للموارد األرضیة 
والمائیة، وزیادة مساحة األراضي المستغلة زراعیًا بإعادة إدخال المساحات المھملة واستصالح المزید من األراضي القابلة 

للزراعة. 
وقد نفذت األقطار العربیة خالل الفترة (2000-2009م) العدید من البرامج والمشروعات شملت: إصدار التشریعات 
التربة  تنفیذ برامج بحوث  التربة وتصنیف األراضي،  الزراعیة، برامج مسوحات  التي تنظم استخدام األراضي  والقوانین 
والخصوبة، برامج إرشادیة لتعمیم النتائج البحثیة ورفع قدرات المزارعین على الحفاظ على خواص التربة، وبرامج دعم 

المخصبات للتشجیع على استخدام األسمدة العضویة.
فعلى المستوى القطري قامت تونس بالعدید من المشروعات شملت تھیئة مصبات المیاه، ومشروع حمایة أراضي الحبوب. 
ونفذت سوریا العدید من البرامج والمشروعات شملت برنامج استخدام التقانات المؤدیة لتحسین األراضي الزراعیة، برنامج 

وضع خارطة بیئیة زراعیة اقتصادیة، وبرنامج زیادة المساحات الزراعیة المرویة.
ویعمل العراق على االستغالل األمثل لألراضي الزراعیة من خالل تنفیذ المشاریع والبرامج بما یصون خصوبتھا، ورفع 

العوائق التي تقف في طریق استغاللھا (التملح والتغدق مثًال)، ورفع مستواھا اإلنتاجي إلى حدود طاقاتھا الكامنة.
المراعي  أراضي  تحدید  وخارطة  للزراعة  الصالحة  األراضي  لتحدید  التربة  أطلس  مشروع  عمان  سلطنة  وأنجزت 
الطبیعیة، وتم إصدار تشریعات حمایة المحمیات الطبیعیة، ونفذ مشروع إقامة المنشآت والحوائط الواقیة لحمایة األراضي 

الزراعیة من االنجراف. 
وفي مصر تم استصالح ما ال یقل عن 150 ألف فدان سنویًا خالل الفترة 2000 - 2009م. وتشمل مشروعات تحسین 
األراضي عددًا من البرامج منھا حل مشاكل األراضي الملحیة ومشكلة الغدق، وزیادة معدالت المحافظة على خصوبة التربة، 
وزراعة األحزمة الخضراء ومصدات الریاح لتفادي خطر التصحر، وتنفیذ مشروعات الصرف الزراعي لصیانة مساحات 

كبیرة من األراضي الزراعیة والحد من معدالت تدھورھا. 
العرض  إدارة  الماضیة على  القلیلة  السنوات  العربیة خالل  المائیة  السیاسات  المائیة ركزت  الموارد  تنمیة   وفي مجال 
للموارد المائیة من خالل االھتمام بتنمیة الموارد من مصادرھا المختلفة وكذا حسن توزیعھا فضًال عن حمایة وصیانة الموارد 
المائیة في مواجھة أوجھ الفقد المختلفة سواء الفقد الكمي على مختلف مستویات الشبكة المائیة أو الفقد النوعي والذي ینشأ 
نتیجة لتدھور نوعیة المیاه ألسباب متعددة. كما ركزت أیضًا - لكن بشكل أقل - على إدارة الطلب من خالل ترشید استخدام 
المیاه في مختلف أوجھ استخداماتھا، وتخصیص الموارد المائیة طبقًا لمعاییر الكفاءة االقتصادیة. وقد انعكس ھذا التمایز في 
أولویات السیاسات المائیة في توجیھ الجزء األكبر من االستثمارات إلى تنمیة مصادر الموارد المائیة (مشروعات الري) 
وصیانة شبكات الري. ومع أن ھذه السیاسات قد تمخض عنھا تحسن ملموس في الموارد المائیة خاصة في مجاالت تحلیة 
المیاه وإعادة االستخدام، فإن عدم إعطاء جانب الطلب األھمیة التي یستحقھا أدى إلى اإلسراف في استخدام المیاه ومن ثم 

إھدار جزء كبیر مما أضافتھ سیاسة إدارة العرض إلى الموارد المائیة العربیة.
إلى  للزراعة  المخصصة  المیاه  بتحویل  السماح  وعدم  الري،  لمیاه  التصاعدیة  التسعیرة  سیاسة  األردن  اعتمدت  وقد 
استخدامات أخرى دون توفیر مصادر بدیلة صالحة الستعماالت زراعیة، وعملت على استبدال األنظمة المفتوحة لنقل المیاه 

بأنظمة األنابیب. 
وفي إطار المشروعات التي تنفذھا تونس في إطار سیاسات تنمیة موارد المیاه تم إنجاز 12 سدًا كبیرًا و200 سد جبلي 
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و680 بحیرة جبلیة لحجز میاه األمطار، وحفر 1120 بئرًا استكشافیة، و1018 بئرًا للمراقبة. وتتضمن الخّطة العشرّیة 
الثانیة 2002-2011 إقامة 11 سدًا كبیرًا و50 سدًا جبلیًا و4000 بحیرة ومنشأة لفرش المیاه، كما تولي ھذه الخّطة أھمّیة 

كبرى إلحكام التصّرف في الموارد المائیة وحمایتھا من االستنزاف والتلوث وإیجاد موارد بدیلة إضافیة. 
ویعمل الجزائر على حمایة موارده األرضیة والمائیة من خالل برنامج استصالح األراضي في الجنوب والذي یعرف أیضًا 

" بالفالحة الصحراویة عن طریق إعادة االعتبار وتجدید النخیل والواحات وتوسیعھا ".
ویتبنى السودان عددًا من المشروعات تشمل االستغالل الكامل لنصیب السودان من میاه النیل والمیاه الجوفیة المتوقعة من 
حفر قناة جونقلي وغیرھا من مشروعات زیادة اإلیرادات، وإنشاء السدود على األنھار النیلیة والودیان والخیران الموسمیة 
لزیادة المساحة المرویة. ومعالجة مشكلة اإلطماء خلف الخزانات وبناء خزانات جدیدة وتعلیة خزان الروصیرص وترقیة 
كفاءة الخزانات األخرى، وتطویر نظم وأسالیب الري وتحدیثھا وزیادة كفاءتھا، واستكشاف مصادر المیاه الجوفیة وتطویر 
استخداماتھا ألغراض اإلنتاج الزراعي، وتعزیز موارد المیاه الجوفیة بما یحقق القضاء على مشكلة العطش وتعمیم إمداد الماء 

الصحي في كل قطر، وتطویر صناعة رافعات المیاه والحفارات واألنابیب والخزانات وقطع الغیار. 
وتسعى سوریا إلى تنفیذ مشروعات استخدام التقانات الحدیثة في الري خاصة المصادر المائیة الجوفیة وتأمین التسھیالت 
التمویلیة والفنیة واإلرشادیة والبنى المؤسسیة الالزمة للتنفیذ، وزیادة كفاءة الري في كافة المصادر المائیة خاصة في مشاریع 

الري الحكومیة القائمة وتأھیلھا الستخدام أسالیب الري الحدیثة وإعطاء المزروعات المقننات الالزمة والكافیة إلنتاج جید. 
ویسعى العراق إلى تقلیص الفاقد من میاه الري في الشبكات الناقلة بتبطین قنوات الري أو استخدام األنابیب لنقل المیاه، 
واستغالل طبوغرافیة العراق لرفع مناسیب المیاه في األنھر دون تسریب للماء إلى الخلیج، واستثمار المیاه الجوفیة المتجددة 
األكثر  لألراضي  اإلرواء  أولویة  بإعطاء  الزراعیة  المنتجات  من  المیاه  وحدة  إنتاج  وتعظیم  العادمة،  والمیاه  البزل  ومیاه 
ونشر  الجودة،  وتحسین  الفدان  إنتاج  متوسط  ورفع  العراق  مناطق  لمختلف  المثالیة  الزراعیة  الدورات  وإتباع  خصوبة، 

منظومات الري بالرش والتنقیط. 
والقوانین  التشریعات  إصدار  في  االستمرار  واإلجراءات شملت  والمشروعات  البرامج  من  العدید  ونفذت سلطنة عمان 
المنظمة الستخدامات المیاه المختلفة وحمایتھا وصیانتھا وتنمیتھا، واالستمرار في تنفیذ برامج تقییم الموارد المائیة وتحدیث 
والمیاه  العمق  متوسطة  الجوفیة  المیاه  لمصادر  االستقصائیة  الدراسات  واستكمال  والسطحیة  الجوفیة  المیاه  شبكات رصد 
العمیقة واآلبار االستكشافیة وآبار المراقبة، واالستمرار في تنفیذ برامج تنمیة الموارد المائیة السطحیة واستخدام تقنیات حصاد 

میاه األمطار وتغذیة أحواض المیاه الجوفیة بالمیاه السطحیة الجاریة بإقامة الحواجز المائیة وإنشاء السدود. 
وتتبنى مصر عددًا من المشروعات لترشید استخدام المیاه منھا برنامج تطویر الري لإلقالل من فقد المیاه من خالل استخدام 
نظم تحكم حدیثة تشمل تخطیط المساقي على مستوى المزرعة، والتسویة الدقیقة لألراضي بأشعة اللیزر، واستخدام مضخة 
ري واحدة على الترعة العمومیة المشتركة، وتركیب مواسیر بالستیكیة. وقد تم تنفیذ البرنامج خالل الفترة (2000-2009م) 
في مجموعة من المحافظات ما نتج عنھ اإلقالل من فقد میاه الري وزیادة مساحة األراضي المنزرعة وخفض معدل تلوث 
البیئة وانخفاض معدل اإلصابة باألمراض المستوطنة مثل البلھارسیا وتوفیر الوقت والجھد وتكالیف التشغیل وإدارة العمل 

والطاقة المستخدمة.
وتسعى الیمن إلى تقلیل نسبة االستنزاف في الموارد المائیة بمعدل 25%، وكذا تنمیة ھذه الموارد بمتوسط سنوي %5، 
ورفع كفاءة الري إلى 75% وتخفیض الفاقد، وذلك من خالل تعریف واضح ألسس ومعاییر استخدام المیاه وتوجیھھا نحو 
القطاعات االقتصادیة ذات المردود العالي وبما یحقق أقصى عائد لكل وحدة میاه مستخدمة، وتحدید حقوق المیاه وجعلھا قابلة 

للتداول التجاري والنقل بین الریف والحضر ووضع التعرفة السترجاع التكلفة في میاه الري مع مراعاة ظروف الفقراء. 

2 - 5 - 2 سیاسات حمایة وتنمیة قطاع اإلنتاج النباتي: 
تضمنت أھداف إستراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة ھدف تحقیق استدامة الموارد الزراعیة العربیة. وتضمنت 
مكونات البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي تحسین مستویات اإلنتاج في الزراعات القائمة واستثمار المزید من األراضي 
باالستفادة من العوائد المائیة لترشید استخدامات میاه الري، إطار (4). وجاءت سیاسات تنمیة اإلنتاج الزراعي في األقطار 
العربیة للفترة (2000م- 2009م) لترتكز على ثالثة محاور رئیسیة: یقوم المحور األول على التوسع الرأسي برفع إنتاجیة 
وحدة المساحة، والمحور الثاني على التوسع األفقي بزیادة الرقعة الزراعیة، والمحور الثالث على تقلیل الفاقد خالل مراحل 

اإلنتاج المختلفة والمسار التسویقي. 
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إطار (4): البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي

- یستند البرنامج على قرار الجمعیة العمومیة للمنظمة رقم (23) في دورتھا (30) بالریاض بشأن تعزیز التعاون 
العربي لمواجھة أزمة الغذاء.

- أطلق البرنامج بقرار القمة االقتصادیة التنمویة االجتماعیة بالكویت في ینایر 2009م. 
األھداف: 

- زیادة قدرة الدول العربیة على االعتماد على الذات لتوفیر احتیاجاتھا من السلع الغذائیة الرئیسة. 
- التخفیف من حدة تزاید قیمة فاتورة واردات السلع الغذائیة. 

-  إتاحة فرص استثماریة ذات جدوى اقتصادیة للشركات ورجال األعمال في القطاع الخاص.
-  خلق فرص عمل جدیدة ومنتجة.    

اإلطار السلعي: 
- الحبوب (القمح، الشعیر، األرز، الذرة الرفیعة، والذرة الشامیة).

-  المحاصیل السكریة (قصب السكر، والشوندر السكري). 
- البذور الزیتیة (الفول السوداني، السمسم، زھرة الشمس).

- التمور والزیتون. 
- المنتجات الحیوانیة. 

النطاق الجغرافي: 
في الجانب اإلنتاجي: 

- (10) دول عربیة ھي: األردن، تونس، الجزائر، السعودیة، السودان، سوریا، العراق، مصر، المغرب والیمن. 
في الجانب الخدمي: 

- جمیع الدول العربیة باعتبارھا مستفیدة من المشروع ومساھمة في استثماراتھ.
اإلطار الزمني:

- یتم تنفیذ المشروع على ثالث مراحل:
• األولى: قصیرة األجل عاجلة (2010م-2015م).
• الثانیة: متوسطة األجل تنمویة حتى عام 2020م.

• الثالثة: طویلة المدى ذات طبیعة إستراتیجیة حتى عام 2030م.
المكونات والمحاور التنمویة:

المكونالمحاور
توفیر  التقانة،  ونقل  واإلرشاد  البحث  مؤسسات  وتطویر  دعم 
لتعظیم االستفادة من  المطورة  التقانات  مستلزمات اإلنتاج، استخدام 
المساندة،  الزراعیة  الخدمات  مرافق  وتطویر  دعم  األمطار.  میاه 

تطویر مؤسسات المزارعین.

الزراعات  في  اإلنتاجیة  مستویات  تحسین 
القائمة

تطویر مرافق ومنظومات إدارة ونقل وتوزیع موارد المیاه، تطویر 
نظم الري الحقلي.

باالستفادة من  األراضي  المزید من  استثمار 
العوائد المائیة لترشید استخدام میاه الري

 مشروعات المرافق والخدمات الزراعیة المساندة.
 مشروعات إنتاج المستلزمات والمدخالت الزراعیة.

 مشروعات التسویق والتصنیع الزراعي.

التوسع أو إقامة مشروعات استثماریة متكاملة 
مرتبطة بأنشطة البرنامج 

الناتجالبیان
السكریة  المحاصیل   ،%93 األرز   ،%57 الشعیر   ،%81 القمح 

زیادة إنتاج المحاصیل(81%)، البذور الزیتیة (%69).

توفیر فرص عمل8.7 ملیون فرصة عمل
نحو 4.6 ملیار دوالر (25% من اإلنتاج االستثماري، أي %50 

تحقیق قیمة مضافةمن القروض المقترحة).

بالمحاصیل  المرتبطة  المجاالت  في  العربیة  الدول  جمیع  تشمل 
فرص استثماریة للقطاع الخاصالمستھدفة

النواتج المتوقعة:
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ففي تونس یجري تنفیذ مشاریع وبرامج تنمیة تعتمد على المزید من التكثیف، واستعمال التقنیات الحدیثة، وتنویع المنتجات 
الزراعیة، والعنایة بجودة المنتجات، مع مراعاة المیزة النسبیة لمختلف مناطق البالد والموارد المتوفرة بھا. 

ویسعى العراق إلى التوسع األفقي الزراعي من خالل تنفیذ مشاریع ري جدیدة، واستثمار المیاه السطحیة بما في ذلك میاه 
البزل والمیاه العادمة من خالل البحوث العلمیة ذات العالقة. وحفر اآلبار الستثمار المیاه الجوفیة المتجددة وفق خطة وضمان 
حمایة المخزون الوطني. وفي ذات الوقت یجري العمل على التوسع الزراعي الرأسي من خالل استصالح األراضي بتنفیذ 
شبكة متكاملة من المبازل وغسل التربة من األمالح، وعمل المصاطب في األراضي المتموجة والجبلیة، واستخدام الحراثة 

العمیقة لكسر واختراق الطبقات الصماء، وتوفیر المیاه، وتنمیة اإلنتاج.
واعتمدت سلطنة عمان خالل الفترة (2001م-2010م) سیاسة التوسع الرأسي في التنمیة الزراعیة لمواجھة الندرة النسبیة 
في مواردھا الطبیعیة خاصة المیاه من خالل تعظیم العائد الفني واالقتصادي من وحدة المساحة ووحدة المیاه المستخدمة. وتضم 
البرامج والمشروعات التي اعتمدتھا السلطنة لتنمیة اإلنتاج النباتي برنامج إدخال أسلوب اإلنتاج عن طریق البیوت المحمیة، 
برنامج استنباط ونشر السالالت واألصناف الجیدة من المحاصیل الزراعیة، برنامج التوسع وإكثار تقاوي الحاصالت الحقلیة 
العمانیة، برنامج إكثار وتوزیع شتالت الفاكھة الموصى بھا، برنامج إكثار فسائل نخیل األصناف الممیزة عن طریق مختبر 
الزراعة النسیجیة في جماح ونشرھا من خالل برنامج إرشادي. البرنامج البحثي – اإلرشادي لرفع إنتاج النخیل، برنامج 

تطویر النظم المزرعیة التقلیدیة، برنامج التوسع الزراعي في زراعة الحشائش في منطقة النجد.
في  والتوسع  ورأسیًا،  أفقیًا  النباتي  الزراعي  التوسع  في مصر على  النباتي  اإلنتاج  قطاع  وتنمیة  سیاسات حمایة  وتقوم 
استخدام التكنولوجیا الحیویة الستنباط السالالت المبكرة النضج عالیة الغلة. ونفذت مصر خالل الفترة (2000م-2009م) 
المحسنة،  التكنولوجیا  إنتاج وتطبیق  الكلي، وتحدیث طرق  اإلنتاج  الفدانیة وتعظیم  الغلة  البرامج شملت: تحسین  عددًا من 
وتفعیل آلیات السوق سواء للمدخالت أو المخرجات وتحریر األسعار، وتنفیذ الحمالت القومیة للمحاصیل اإلستراتیجیة بھدف 

تكامل الجھود البحثیة واإلرشادیة وتزوید المزارعین بالتكنولوجیا التطبیقیة الحدیثة.

2 - 5 - 3 سیاسات حمایة وتنمیة قطاع اإلنتاج الحیواني: 
السیاسات في  الحیواني. وتقوم ھذه  البروتین  الفرد من  إلى زیادة نصیب  الحیواني  اإلنتاج  تنمیة قطـاع  تھدف سیاسات 

األغلب على التوسع الرأسي برفع إنتاج وحدة الحیوان باالنتخاب والتحسین والتغذیة واإلیواء والصحة البیطریة.
البرامج  تنفیذ  الحیواني من خالل  تنمیة قطاع اإلنتاج  الفترة (2000م- 2009م) على  العربیة خالل  الدول  وقد عملت 
التربیة وتحسین النسل وإیجاد سالالت عالیة اإلنتاج من خالل االنتخاب والتھجین ونقل األجنة والتلقیح  البحثیة في مجال 
االصطناعي، والبرامج اإلرشادیة والخدمیة بتحسین طرق اإلیواء وتوجیھ المربین بالطرق العلمیة والعملیة للتربیة والرعایة 
الجیدة للحیوانات بھدف زیادة اإلنتاج وتقلیص التكالیف وتوفیر الرعایة البیطریة للثروة الحیوانیة. ھذا باإلضافة إلى تشجیع 
مربي الماشیة والقطاع الخاص على إقامة مشروعات اإلنتاج الحیواني في مجال اللحوم الحمراء والبیضاء واأللبان والبیض 
والخدمات المرتبطة بھا، إلى جانب تنظیم عملیات الذبح وإقامة المجازر واألسواق الحدیثة، وتوفیر القاعدة العلفیة بالتوسع 
األمالح  خاصة  اإلنتاج  ومدخالت  الرعایة  مستلزمات  وتوفیر  األعالف  وتصنیع  الخضراء  األعالف  زراعة  مشاریع  في 

والفیتامینات ومكونات العالئق العلفیة عن طریق دعم إنتاج وتصنیع األعالف وتقدیم القروض المیسرة. 
كما عملت على التوسع في إنشاء مشاریع دواجن تتكامل فیھا حلقات اإلنتاج من مفاقس (مفرخات) وحقول ومجازر ومنافذ 
تسویقیة، وإنشاء مزارع یتكامل فیھا اإلنتاج النباتي والحیواني. وكذلك توفیر األسواق الحدیثة للبیع والشراء للحیوانات الحیة 
ومنتجات الحیوانات والمجازر العصریة ومعامل التصنیع والخزن بتوفیر المخازن المبردة والمجمدة وتوفیر وسائل النقل 
المبردة والمجمدة من خالل القروض المیسرة، ونشر استخدام التلقیح االصطناعي، والتوسع في إنشاء معامل األلبان الصغیرة 
ومراكز جمع الحلیب، وتحسین الرعایة البیطریة والخدمات البیطریة األخرى، وإنشاء المجمعات الزراعیة الصناعیة والتوسع 

في المشاریع التعلیمیة للثروة الحیوانیة. 

2 - 5 - 4 سیاسات حمایة وتنمیة الثروة السمكیة: 
العربیة  الدول  العربیة، وتعتمد علیھا  الزراعیة  الموارد  قاعدة  في  ھامًا  العربي مكونًا  الوطن  في  السمكیة  الثروة  تشكل 
في إنتاج الغذاء وسد الفجوة الغذائیة خاصة في مجال البروتینات الحیوانیة، وتوفیر فرص العمل، وتحقیق عائدات من النقد 
األجنبي نتیجة لتصدیر الفائض من اإلنتاج السمكي، ومن ناحیة أخرى تنطوي الثروة السمكیة العربیة على إمكانیات ھائلة، 
إذ أن جزءًا كبیرًا منھا لم یستغل بعد. وعلى الرغم من أن الوطن العربي یحقق فائضًا تصدیرًا من األسماك إال أنھ ال تزال 
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ھناك فجوة واسعة بین اإلنتاج الفعلي واإلنتاج الممكن سواء من المصاید الطبیعیة أو من االستزراع في المیاه العذبة والمالحة. 
وتعمل الدول العربیة على إقامة البنیات األساسیة الالزمة للصید البحري وإنشاء وتطویر موانئ الصید البحري وتطویر نظم 
تسویق وتصدیر المنتجات السمكیة وإنشاء األسواق ومخازن التبرید وغیرھا، وتوفیر الدعم والقروض للصیادین لتمكینھم 
من اقتناء وسائل وتقنیات الصید الحدیث وتدریبھم وتأھیلھم على استعمالھا. وإضافة إلى تنمیة االستثمارات في المجاالت 
السمكیة واألنشطة المرتبطة بھا وتشجیع القطاع الخاص بزیادة االستثمارات الموجھة إلى القطاع بوجھ عام على النحو الذي 
یسمح باالستفادة الكاملة من الموارد السمكیة المتاحة بحریًا وداخلیًا، وتوجیھ المزید من االستثمارات لتطویر التصنیع السمكي 
المستثمرة  الدول  بین   – المشتركة  العربیة  االستثمارات  تمكین  على  والعمل  العمل،  فرص  وتوفیر  المضافة  القیمة  لزیادة 
والدول المستضیفة لالستثمار–  لتحقیق مصالح مشتركة وترسیخ النشاطات المشتركة بین الدول العربیة السیما في مجال 
الصید البحري. مع العمل على تنمیة وتشجیع وتطویر االستزراع السمكي، وتنفیذ مشروعات وبرامج ضبط جودة المنتجات، 
وتدریب الكوادر العاملة بالقطاع، إعداد ونشر البیانات والمعلومات اإلحصائیة السمكیة. ففي مجال االستزراع السمكي قامت 
المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بوضع البنیة األساسیة لالستزراع السمكي في المیاه العذبة بإنشاء البرنامج العربي لتنمیة 
االستزراع السمكي في المیاه العذبة بھدف زیادة اإلنتاج السمكي في الدول التي تتوفر فیھا موارد ومسطحات مائیة داخلیة 

والمساھمة في زیادة الناتج اإلجمالي المحلي واألمن الغذائي فیھا وبالتالي على المستوى القومي العربي (إطار (5)).

یعتبر قطاع الثروة السمكیة من أھم القطاعات االقتصادیة بالوطن العربي فھو یساھم مساھمة كبیرة في 
توفیر البروتین الحیواني بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار البروتین الحیواني من مصادره األخرى. ھذا 
باإلضافة إلى مساھمة القطاع في حصیلة الصادرات العربیة، حیث بلغت قیمة صادرات الوطن العربي من 
األسماك في عام 2008م نحو 2 ملیون دوالر. وتنطوي الثروة السمكیة في الوطن العربي على إمكانات 
ھائلة من المسطحات المائیة والبرك والمستنقعات وسواحل بحریة تمتد نحو 22.4 ألف كیلومتر، باإلضافة 
إلى إمكانات االستزراع السمكي والتي اتجھت الدول العربیة إلى تطویرھا حیث تقدر مساھمتھ في الوقت 
الراھن بنحو 18% من إجمالي اإلنتاج السمكي في الوطن العربي في حین تقدر النسبة بنحو 50% على 
المستوى العالمي. وفي ھذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن المنظمة وضعت أساس البنى التحتیة لالستزراع 
السمكي في المیاه العذبة بإنشاء البرنامج العربي لتنمیة االستزراع السمكي في المیاه العذبة بھدف تحقیق 

ما یلي:
داخلیة  مائیة  ومسطحات  موارد  فیھا  تتوفر  التي  الدول  في  السمكي  اإلنتاج  - زیادة 
والمساھمة في زیادة الناتج اإلجمالي المحلي واألمن الغذائي فیھا وبالتالي على المستوى القومي 

العربي.
أھداف  تحقیق  على  یساعد  وبما  المنتجین،  صغار  لدعم  الالزمة  األصبعیات  - توفیر 

مشروعات الحد من الفقر وتحسین الدخول والتغذیة لألسر الریفیة.
- تنمیة ودعم المخزونات السمكیة في الوسط الطبیعي. 

السمكي  االستزراع  تقانات  مجال  في  البشریة  الموارد  وتنمیة  العربیة  الكوادر  - تدریب 
والصید في المسطحات المائیة الداخلیة.

في  السمكیة  التربیة  إدخال  خالل  من  والسمكي  الزراعي  اإلنتاج  في  التكامل  - تحقیق 
النظم الزراعیة القائمة مما سیسھم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائیة العربیة وزیادة اإلنتاج 

الزراعي العربي. 
استخدام االستزراع السمكي كأسلوب للمقاومة الحیویة بھدف رفع كفاءة نظم الري.

إطار (5): قطاع الثروة السمكیة واألمن الغذائي

وعلى مستوى الدول العربیة تعمل سوریا على تشجیع االستثمار في مجال تنمیة الثروة السمكیة وذلك للمسطحات المائیة 
المختلفة ولكافة القطاعات، وتعمل تونس على تحقیق معدل نمو سنوي قدره 4.4 %، بحیث یبلغ إنتاج الصید البحري 134.5 
ألف طن بحلول 2011م أي بزیادة تقدر بـ 24.7 ألف طن مقارنة مع سنة 2006م. واستحدثت سلطنة عمان وزارة للثروة 
السمكیة في سبتمبر 2007م لما یشكلھ قطاع األسماك من أھمیة في االقتصاد الوطني ولإلمكانیات الكبیرة المستقبلیة الكامنة 
في القطاع. ونفذت خالل الفترة (2000م- 2009م) عددًا من المشروعات في إطار تنمیة قطاع الثروة السمكیة شملت إصدار 
التشریعات التي تنظم الصید البحري، وإجراء البحوث والدراسات والمسوحات والدراسات البیئة والبیولوجیة واالیكولوجیة 
لتوالد وتربیة األسماك لمعرفة حجم الصید الممكن وقابلیتھ لالستمرار في ضوء المخزون السمكي وحجمھ جغرافیًا وموسمیًا، 
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وتحدید مواسم وطرق ومعدات الصید وإجراء البحوث للتقلیل من الفاقد قبل الصید وبعده. ھذا باإلضافة إلى إعداد ونشر 
البیانات والمعلومات اإلحصائیة السمكیة وتنفیذ البرامج اإلرشادیة وبرامـج اإلدارة للثروات البحریة الحیة، واستكمال البنیات 
البرامج والخطط  الجودة یتولى إعداد وتنفیذ  إقامة مركز لضبط  البحري. كما عملت على  األساسیة الالزمة لقطاع الصید 
واألنظمة المتعلقة بضبط جودة منتجات الثروات المائیة الحیة وتأھیل األسماك والمنتجات البحریة العمانیة للتصدیر لألسواق 

العالمیة وفق متطلبات وشروط تلك األسواق وإقامة أسواق الجملة وتطویر نظم تسویق وتصدیر المنتجات السمكیة.
كما نفذت السلطنة برامج تأھیل وتدریب الصیادین بإقامة مراكز لتأھیل الشباب العماني لقیادة سفن الصید الحدیثة وتمكینھم 
بھا  المرتبطة  السمكیة واألنشطة  المجاالت  تنمیة االستثمارات في  الحدیث. وعملت على  الصید  تملك قوارب ووسائل  من 
االستزراع  األسماك ومشروعات  تجھیز وتصنیع  وإقامة مصانع  الكبیرة  الصید  الخاص على شراء سفن  القطاع  وتشجیع 
السمكي والمشروعات المكملة للقطاع رأسیًا وأفقیًا من خالل منحھ تراخیص الصید التجاري والقروض والمنح والخدمات 

الفنیة. 

2 - 5 - 5 سیاسات تطویر االستثمار الزراعي:
أولت الدول العربیة اھتمامًا متزایدًا لالستثمار في القطاع الزراعي خاصة بعد انتھاج معظمھا سیاسات للتحرر االقتصادي 
المبنیة على االعتماد على آلیات السوق في توجیھ النشاط االقتصادي، وعلى الدور الرائد للقطاع الخاص في التنمیة الزراعیة. 
واستھدفت تلك السیاسات تشجیع االستثمار في قطاع الزراعة على وجھ الخصوص، وتوفیر المناخ المالئم لجذب االستثمارات 
التشریعات  أو سن  الزراعي مراجعة  إلى تشجیع االستثمار  الرامیة  العربیة  الدول  اشتملت جھود  الخارجیة والمحلیة. وقد 
تنشیط  أو  مؤسسات  وإحداث  والجمركیة،  الضریبیة  واإلعفاءات  التسھیالت  شاملة  لالستثمار  والمحفزة  المنظمة  والقوانین 
تبسیط  المستثمرین. وكذا  لھا وتسھیل عمل  بلورة فرص االستثمار والترویج  لتكون مختصة وقادرة على  قائمة  مؤسسات 
اإلجراءات خاصة المتعلق منھا بالتعامل الخارجي في مجال التجارة وإجراءات تدفق رؤوس األموال وخروجھا وعوائدھا، 

وتنظیم وتطویر الجھاز المصرفي، وتأسیس أو تحسین أو تبسیط إجراءات أسواق المال لتھیئة المناخ المحفز لالستثمار. 
باإلضافة إلى ھذا تضمنت السیاسات في بعض البلدان العربیة تشجیع قیام مناطق حرة ومناطق صناعیة وشركات المشاركة 
وشركات األسھم والسماح بإصدار سندات متوسطة األجل لتنشیط بورصة األسواق المالیة. وفي المحصلة حدث تطور ایجابي 

في الحجم الكلي لالستثمار.
 ومع ذلك فقد أوضحت البیانات ضعف االستثمارات الموجھة إلى الزراعة مقارنة بالقطاعات األخرى في معظم الدول 

العربیة على الرغم من اإلمكانات المتاحة في المنطقة من موارد طبیعیة ومالیة وقوى بشریة. 
كما أن المشاریع المشتركة أو الخاصة الممولة من األموال العربیة في بعض الدول العربیة ركزت أغلبھا على المشاریع 
متعددة  الشركات  األجنبیة شاملة  للمشاریع  بالنسبة  الحال  الدواجن واأللبان والخضروات. وكذلك  السریع مثل:  العائد  ذات 

الجنسیات التي ركزت على بعض السلع سریعة العائد أو التصنیع الزراعي المحدود.
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2 - 5 - 6 سیاسات تطویر التمویل واالئتمان الزراعي:
تنبع أھمیة التمویل واإلقراض الزراعي من أھمیة قطاع الزراعة الغذائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، إلى جانب 
ما یتسم بھ قطاع الزراعة من موسمیة اإلنتاج والدخل وطول فترة دوران رأس المال وضعف مدخرات المزارع والالیقین 
حیث  تطویره.  إلى  والحاجة  أھمیتھ  على  وأكدت  الزراعي  التمویل  العربیة  بالدول  اإلصالحیة  السیاسات  شملت  وغیرھا. 
استھدفت السیاسات التمویلیة تكامًال مع السیاسات الكلیة: تحریر أسعار الفائدة وتشجیع القطاع الخاص على االستثمار في 
للمزارعین، مع  الخدمات  تقدیم  أكثر كفاءة في  لتصبح  العامة  الزراعیة  المصارف  الزراعي، وإعادة ھیكلة  التمویل  قطاع 
فصل العمل المصرفي عن العمل التجاري الذي كانت تمارسھ ھذه المصارف خاصة في احتكار تجارة مستلزمات اإلنتاج 
المزارعین  بتمویل صغار  االھتمام  على  السیاسات  ركزت  كما  المزارعین.  من  المستلمة  الزراعیة  المنتجات  بعض  وبیع 
والمساعدة في التنمیة الریفیة وتقلیل حدة الفقر. باإلضافة إلى ذلك فقد شجعت السیاسات اإلصالحیة على تقویة رؤؤس أموال 
التجاریة  البنوك  من  مساھمین  بإشراك  محلیة  تمویل  مصادر  عن  بالبحث  وذلك  الزراعیة  البنوك  ومنھا  المختصة  البنوك 
والقطاع الخاص. باإلضافة إلى ھذا وجھت السیاسات باالھتمام بالتمویل الریفي خاصة التمویل الصغیر عن طریق البنوك أو 
المؤسسات األھلیة للمزارعین أو التعاونیات أو المنظمات غیر الحكومیة. إال أنھ ما زال التمویل الریفي محدودًا وقاصرًا عن 
تلبیة احتیاجات أھل الریف مما یستدعي وضع برامج واضحة وعاجلة على المستوى القطري واإلقلیمي لتالفي ھذا القصور 
الزراعیة من أضعف  للمشروعات  والتمویل  اإلقراض  یعتبر  والمستقبلیة. وبشكل عام  الحالیة  الزراعیة  التنمیة  برامج  في 

حلقات الخدمات في المشروعات الزراعیة في معظم الدول العربیة. 

2 - 5 - 7 سیاسات التسویق والتصنیع:
تتسم السیاسات الزراعیة العربیة بصورة عامة بالتركیز على جوانب اإلنتاج دون جوانب التسویق. ویشیر ذلك إلى أن 
الجھود التي بذلت في مجال اإلنتاج لم ترافقھا جھود واستثمارات مالئمة لتنمیة القدرة على تسویق وتصنیع ھذا اإلنتاج. وأدى 
ذلك إلى تقلیص األثر التنموي لما تم إنفاقھ من استثمارات في قطاعات اإلنتاج. األمر الذي یدعو أن یراعى مستقبًال عند 
تخطیط برامج التنمیة أن تحقق ھذه البرامج التوازن التنموي الضروري فیما بین أنشطة ومشروعات تنمیة اإلنتاج، وتلك 
الخاصة بأنشطة ومشروعات تسویقھ وتصنیعھ. وتجدر اإلشارة ھنا إلى أنھ رغم أن مسئولیة تنمیة أنشطة وخدمات التسویق 
والتصنیع الزراعي تقع عادة على عاتق القطاع الخاص، فإن تخطیط السیاسات الدافعة لتنمیة ھذه األنشطة تقع بالضرورة 
على عاتق األجھزة الحكومیة المختصة بما في ذلك بلورة مشروعات االستثمار التسویقي المالئمة وإحاطتھا ببیئة استثماریة 
جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، ھذا إلى جانب تطویر البنیة التشریعیة الوطنیة بالقدر الذي یسمح بخلق نظام فاعل للزراعة 

التعاقدیة یتسم بالعدالة، وسرعة وسھولة التطبیق المیداني.
الدور  آلیات السوق وإعطاء  الداخلیة باالعتماد على  التسویق على تحریر األسواق واألسعار والتجارة  ركزت سیاسات 
الرائد للقطاع الخاص، وتقلیل تدخل الدولة المباشر في التسویق وخصخصة المؤسسات الحكومیة العاملة في مجال التسویق. 
أیضًا أكدت السیاسات على دور الدولة في التنظیم والمساندة والتحفیز والمتابعة والمراقبة. كما شملت سیاسات التسویق رفع 
كفاءة القطاع الخاص لیقوم بدوره الرائد، وتشجیع العمل الجماعي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات األھلیة للقیام بدور 
مساند في تطویر التسویق. وتضمنت سیاسات التسویق مراجعة وتقییم وتطویر القوانین والتشریعات المتعلقة بتنظیم األسواق 

ومراقبة السلع المتداولة.
وتعاني النظم التسویقیة بالدول العربیة من عدة محددات إذ ال تزال البنى التحتیة تعاني من ضعف في مكوناتھا وتنظیماتھا 
وانتشارھا وكفاءتھا خاصة أسواق التجمیع في الریف واألسواق المركزیة والبنیة التحتیة لتداول اإلنتاج فیما بعد الحصاد مثل: 
التخزین والتدریج والفرز والتعبئة والتبرید األولي والنقل. وتبدو الحالة أكثر حرجًا في قطاع الثروة الحیوانیة والدواجن خاصة 
فیما یتعلق بضعف أو غیاب األسواق وقلة أو ضعف كفاءة المسالخ والتخزین المبرد والفرز والتدریج. كما تعاني التشریعات 
الخاصة بالمواصفات ومراقبة تطبیقھا من نقص ملحوظ. أیضًا ما زال التسویق یواجھ صعوبة في التمویل من البنوك المختصة 

والبنوك التجاریة التي مازالت تعمل بالصیغ التقلیدیة للتمویل فیما یتعلق بالضمانات وطریقة السداد وحجم القروض.
تكلفة وھوامش  ارتفاع  مثل:  المؤشرات  تظھرھا بعض  كما  متدنیة  ما زالت  المنطقة  دول  في معظم  التسویق  كفاءة  إن 
التسویق غیر المبررة، وتدھور نصیب المزارع من السعر النھائي لمنتجھ، وارتفاع الفاقد فیما بعد الحصاد ألكثر من %25 
مواصفات  وجود  وعدم  المبرر  غیر  الحاد  وتذبذبھا  للمستھلك  البیع  أسعار  وارتفاع  للحبوب،  و%15  الخضر،  إنتاج  من 

لألسواق الداخلیة وضعف الرقابة علیھا. 
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2 - 5 - 8  سیاسات الدعم:
منذ انتھاج الدول العربیة برنامج اإلصالح االقتصادي في الثمانینات أخذت سیاسات الدعم أشكاًال وصورًا تنسجم وقوانین 
منظمة التجارة العالمیة، وأصبحت معظم سیاسات وبرامج الدعم موجھ لبرامج ومشروعات یراد منھا تحقیق أھداف محددة 
ضمن فترة زمنیة معینة، تشمل على سبیل المثال: دعم برامج إرشادیة تستھدف مجموعات محددة من مزارعین في مجال 
تبني إدخال التقنیات الحدیثة في الزراعة وتربیة الحیوان والصید، أو حمایة وصیانة الموارد الطبیعیة الزراعیة والمراعي 

والبیئة البحریة، أو لرفع إنتاج وحدة المساحة والحیوان والبیئة البحریة، أو تحقیق قیمة مضافة أعلى. 
وعلى مستوى الدول العربیة تقوم الحكومة األردنیة بدعم أسعار مدخالت اإلنتاج، وإعفاء واردات مستلزمات اإلنتاج من 
الضرائب الجمركیة. وتقدیم القروض الزراعیة الموسمیة بما یزید على نسبة 10% من قیمة اإلنتاج الزراعي. كما یقدم الدعم 
- المسموح بھ حسب إجراءات الصندوق األخضر- للخدمات الحكومیة الزراعیة العامة والتي تشمل: البحث العلمي واإلرشاد 
والتدریب والتفتیش الصحي وخدمات البنیة التحتیة كإنشاء السدود والطرق الزراعیة، والمخزون الغذائي الحكومي من السلع 
اإلستراتیجیة والمدفوعات الحكومیة في حالة اإلغاثة والكوارث والمدفوعات الحكومیة في إطار المساعدات اإلقلیمیة وغیرھا 

من برامج المعونات الموجھة للفقراء والمحتاجین. 
أسعار  دعم  التالیة:  المجاالت  یغطي  والذي  الزراعي"  اإلنتاج  دعم  "صندوق  2008م  عام  في  أنشأت  فقد  سوریا  أما 
بعض المنتجات الزراعیة وبما یضمن تطبیق التقانة وتشجیع اإلنتاج وتحقیق السیاسات الزراعیة المقررة والكفاءة اإلنتاجیة 
واالقتصادیة وتسلیمھا لمؤسسات الدولة، ودعم مستلزمات اإلنتاج وتشمل البذور المحسنة والغراس بأنواعھا الموزعة من قبل 
الجھات العامة، األعالف المخصصة لدعم الثروة الحیوانیة الموزعة من قبل الدولة. األدویة البیطریة والتلقیح االصطناعي 
واللقاحات المستخدمة لتطویر الثروة الحیوانیة ومعالجة األمراض الوبائیة والجائحات والمكافحات العامة ضد الجائحات التي 

تھدد اإلنتاج الزراعي.
التقنیات  تقوم سلطنة عمان بتقدیم الدعم ضمن برامج إرشادیة تستھدف مجموعة من المزارعین في مجال تبني إدخال 
الحدیثة في الزراعة وتربیة الحیوان والصید تشمل الصوب البالستیكیة، المیكنة الزراعیة، وماكینات رش المبیدات الحشریة، 
قوارب ومعدات وأدوات الصید الحدیثة ومعدات تناول وتداول وتبرید وتخزین األسماك. كما تم إعداد وتنفیذ المشروعات 
اإلرشادیة لرفع إنتاج وحدة المساحة والحیوان بتقدیم البذور المھجنة والشتالت المحسنة، والحیوانات المحسنة، واألعالف 
الحیوان (الماعز واألغنام واألبقار  بإدخال تربیة  للقیمة المضافة  المركزة واألمالح والفیتامینات، والمشروعات اإلرشادیة 
السمكي.  واالستزراع  والمفرخات  األلبان،  تصنیع  ووحدات  للتمور،  التصنیع  ووحدات  العسل،  نحل  وتربیة  والدواجن)، 
البحثیة واإلرشادیة والتنمویة وتتكون  للمشاریع  المنح  تقدیم  یتولى  الزراعیة والسمكیة  للتنمیة  السلطنة صندوقًا  أنشأت  كما 
مصادره المالیة من دعم حكومي سنوي یبلغ 1% من الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الزراعة بشقیھ النباتي والحیواني وقطاع 
األسماك. ویقوم بنك التنمیة العماني بتقدیم القروض المیسرة لصغار المزارعین مربي الماشیة والصیادین وللمشاریع الزراعیة 
والحیوانیة والسمكیة. وباإلضافة إلى ذلك تقوم الحكومة بتمویل البرامج البحثیة الزراعیة والحیوانیة والنباتیة ومشروعات 

مكافحة اآلفات والحشرات واألمراض ذات األثر االقتصادي الكبیر. 
وفي مصر ومنذ انتھاج برنامج اإلصالح االقتصادي في الثمانینات انحصرت برامج الدعم بصفة رئیسة في برنامج دعم 
(المكافحة  القطن  منتجي  دعم  وبرنامج   - التموینیة)  البطاقات  سلع  من  وغیرھا  والسكر  الطعام  وزیت  (الخبز  المستھلكین 
الكیمیاویة). ویھدف البرنامج إلى زیادة فعالیة سیاسات الدعم واألمان االجتماعي التي تتبناھا الدولة للحد من معدالت الفقر 
لدى شرائح معینة من المستھلكین، والحد من معدالت الفاقد والتالف من السلع المدعومة (الخبز، زیت الطعام، السكر) وزیادة 
كفاءة توزیع الدعم على مستحقیھ، وتقلیص الجھود واألعباء إلدارة نظام الدعم، ویتضمن البرنامج دراسة إیقاف العمل بنظام 
الدعم العیني وتحویلھ إلى نظام دعم نقدي مباشر أو نظام دعم نقدي عن طریق كوبونات الغذاء وإتباع أسلوب االستبعاد لحصر 

المستحقین للدعم بناًء على معاییر موضوعیة.
وفي المغرب تقوم سیاسات الدعم على دعم البذور المحسنة في قطاعي الحبوب والشوندر السكري، والمیكنة الزراعیة 
القروض  وتقدیم  الحدیثة  الري  أنظمة  ودعم  الزیتون،  خاصة  المثمرة،  األشجار  وتشجیع غرس  ودعم  الجرارات،  خاصة 
مساحات  توسیع  الفترة 2008م-2009م  المقدم خالل  الزراعي  الدعم  وقد تضمن  المدى.  والمتوسطة  القصیرة  الزراعیة 
الزراعة بمقدار 50 ألف ھكتار، منھا 20 ألف ھكتار من الزراعة المرویة شمل منتجي البذور بنسبة 15% من سعر الحبوب 
المخصصة للزراعة، ودعم الفالحین بمبلغ (15.49 دوالر) لكل قنطار مخصص لزراعة البذور المعتمدة، وتخصیص منحة 
قدرھا (0.67 دوالر) لكل قنطار یخزن لمدة تسعة أشھر لمواكبة عملیات التخزین والبیع. وتحدید سعر البیع بـمبلغ (40.4 

دوالر) للقنطار للحفاظ على سعر الخبز في حدود (0.16 دوالر). 


