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تقديم  

تعترب قضية األمن الغذايئ العريب من أهم القضايا التي تحظى باهتامم متزايد بالدول العربية، ولذلك تضعها 
املنظمة  املنظمة يف صدارة سلم أولويات عملها نسبة ألبعادها االقتصادية واالجتامعية والسياسية. وتصدر 
هذا التقرير السنوي حول أوضاع األمن الغذايئ العريب بناًء عىل التكليف الصادر من جمعيتها العامة واملجلس 
االقتصادي لجامعة الدول العربية القايض بإصدار تقرير سنوي حول أوضاع األمن الغذايئ متضمناً التطورات يف 
إنتاج وتجارة، واستهالك السلع الغذائية الرئيسية، والعوامل املرتبطة واملؤثرة عليها، والجهود املبذولة للتصدي 

ملا يواجه جهود تعزيز األمن الغذايئ من محددات. 

التقرير  إصدارات  سلسلة  من  والثالثني  الثانية  اإلصدارة   2020 العريب  الغذايئ  األمن  أوضاع  تقرير  ويعترب 
العربية يف  الدول  تتعاون  والتي  بالتقرير،  الخاصة  واملعلومات  البيانات  باالعتامد عىل  املنظمة  تعده  الذي 
توفريها، إضافة إىل قواعد بياناتها اإلحصائية، وقواعد بيانات املؤسسات التنموية الدولية عىل الشبكة الدولية 

للمعلومات. 

استعرض تقرير هذا العام التطورات يف أوضاع األمن الغذايئ خالل الفرتة 2015 – 2020، وتناول اإلمكانات 
واملؤرشات املوردية واالقتصادية واالجتامعية املؤثرة عىل األمن الغذايئ العريب، وبنينّ التطورات يف محاور األمن 
الغذايئ الرئيسية متمثلة يف محاور إتاحة الغذاء، وإمكانات الحصول عليه، واالستفادة منه، ومحور استدامة 
للسلع  واالستهالكية  اإلنتاجية  التطورات  اإلطار  هذا  يف  التقرير  تناول  وقد  الغذايئ.  األمن  أوضاع  واستقرار 
الغذائية الرئيسية والتطورات يف مؤرشات محاور األمن الغذايئ عىل املستويات القطرية، وعىل مستوى الوطن 

العريب مقارنة باملستوى العاملي.

وتود املنظمة أن تتقدم بجزيل الشكر والتقدير ألصحاب املعايل وزراء الزراعة العرب أعضاء الجمعية العامة 
للمنظمة، وأعضاء املجلس االقتصادي لجامعة الدول العربية عىل دعمهم املتواصل لربامج وأنشطة املنظمة، 
بيانات  بجمع  الخاصة  االستامرات  بتعبئة  قاموا  الذين  العربية  بالدول  واملختصني  للخرباء  موصول  والشكر 

التقرير، ولكافة خرباء املنظمة مبكاتبها اإلقليمية ومقرها الرئيس عىل إسهامهم يف إصدار التقرير.  

والله ويل التوفيق،،

                                                                    الربوفيسور/ إبراهيم آدم أحمد الدخريي
                                                                                                    املدير العام
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7 املنظمة العربية للتنمية الزراعية

أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي
2 0 2 0

مقدمة:
تقوم املنظمة العربية للتنمية الزراعية بإصدار هذا التقرير سنوياً، الهتاممها مبتابعة ورصد التطورات يف أوضاع األمن الغذايئ العريب 
مبا ميكن من الوقوف عىل مختلف مؤرشات وتطورات األمن الغذايئ. ويأيت إصدار التقرير تنفيذاً لقرارات أجهزتها الترشيعية الطالع 
أصحاب املعايل وزراء الزراعة واالقتصاد واملالية، ومتخذي القرار، وواضعي ومخططي السياسات وبرامج التنمية الزراعية، واملهتمني 

يف الدول العربية عىل ما يطرأ عىل قطاع الزراعة وقطاع الرثوة السمكية من تطورات، وعىل العوامل املؤثرة عىل أدائهام.

تناول هذا التقرير العوامل املرتبطة بتحقيق األمن الغذايئ يف الوطن العريب، وهي العوامل التي توثر عىل إتاحة الغذاء، وإمكانية 
الحصول عليه، واستقرار إمداداته، وإمكانية االستفادة منه. ويقدم التقرير استعراضاً ألوضاع األمن الغذايئ العريب خالل الفرتة 2015 
–2020 م، شاملة التطورات يف محاور األمن الغذايئ األربعة الرئيسية، مبا يف ذلك تطورات إنتاج السلع الغذائية وتجارتها الخارجية 

وموازينها، وسالمة الغذاء ومؤرشات نقص التغذية، ومعدالت االكتفاء الذايت والفجوة الغذائية. 
أوضح التقرير أن أوضاع األمن الغذايئ العريب تأثرت يف عام 2020 بالظروف التي فرضها وباء كورونا املستجد، منها ما هو متعلق 
بحركة التجارة الخارجية للسلع الغذائية، ومنها ما هو متعلق باآلثار املبارشة للجائحة عىل املنتجني، والتي انعكست يف عدم قدرة 
املزارعني عىل مامرسة أنشطتهم املزرعية بصورة فعالة، إضافة للصعوبات التي واجهت املنتجني يف الحصول عىل مدخالت اإلنتاج 
الزراعية نظراً لتوقف مزودي هذه املدخالت عن العمل، والنقص الحاد يف العاملة، وعدم متكن املزارعني من إيصال منتجاتهم إىل 
األسواق. كام تسببت الجائحة يف انخفاض الدخل نتيجة لرتاجع أسعار البرتول ونقص التحويالت، وتعطل األسواق، وزيادة أسعار 

املواد الغذائية املحلية.
تأثرت بعض الدول العربية ببعض الظروف الطبيعية غري املالمئة التي أثرت عىل أوضاع األمن الغذايئ خالل عامي 2019 و2020م، 
منها حاالت تفيش بعض اآلفات الحرشية والجراد الصحراوي والجفاف وقلة الهطول املطري، والتي أثرت سلباً عىل اإلنتاج النبايت 

والحيواين، ومن ثم عىل توفري الغذاء من املنتجات النباتية والحيوانية  يف الدول املتأثرة. 
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الجزء األول

اإلمكانات املوردية واملؤرشات االقتصادية واالجتامعية املرتبطة باألمن الغذايئ العريب

1.1  املوارد الطبيعية:
1.1.1 استخدامات األرايض الزراعية:

بلغت املساحة املزروعة يف الوطن العريب عام 2020م نحو )72.85( مليون هكتاٍر تعادل نحو )5.4 %( من مساحة الدول العربية. وتتباين 
نسبة املساحة التي تشغلها الزراعة يف الدول العربية باختالف املوارد الطبيعية والبنيات التحتية املتوفرة، وحجم االستثامرات يف قطاع الزراعة، 
والسياسات الزراعية املتبعة. وتبلغ هذه النسبة نحو )(%4.7 يف الوطن العريب و )1 0.8 %( عىل املستوى العاملي. وترتاوح  هذه  النسب  

يف الدول العربية    بني )0.10( يف جيبويت و )1.35 %( يف جزر القمر، شكل )1-1(.
استقر متوسط نصيب الفرد من األرايض املزروعة عىل مستوى الوطن العريب عند نحو ) 0.14( هكتاٍر للفرد يف عام 2020 مقارنة بنحو )0.18( 
عىل املستوى العاملي. وبشكل عام يتجه املتوسط نحو الرتاجع سواء عىل املستوى العريب أو املستوى العاملي؛ وذلك نتيجة للزيادات السكانية، 
والتي تعترب مرتفعة نسبياً يف املنطقة العربية. ويختلف متوسط نصيب الفرد من األرايض املزروعة من دولة عربية إىل أخرى، حيث تراوح 
املتوسط يف عام 2020 بني )0.45 ( و ) 0.20 (  هكتاٍر للفرد يف السودان وسوريا وتونس واملغرب، وبني ) 0.17 (  و )0.10 (  هكتاٍر للفرد يف 

الجزائر والعراق والسعودية وموريتانيا، و بني  ) 0.09 ( هكتاٍر للفرد  وأقل   من ذلك يف باقي الدول العربية، شكل )1 - 2(.

شكل )1-1(: النسبة املئوية للمساحات املزروعة من املساحة الكلية عام 2020

املصدر: حسبت من الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة.

شكل )1-2(: متوسط نصيب الفرد من األرايض املزروعة يف الدول العربية عام 2020 ) هكتار(

املصدر: حسبت من الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة.
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وتتوزع املساحة املزروعة بني محاصيل عديدة تشكل مجموعة الحبوب منها يف املتوسط نحو )49 %( والبذور الزيتية نحو )13 %(، والفاكهة 
نحو)5.6 %( واألعالف والخرض نحو )4.3 %( و)3.4 % ( عىل الرتتيب.

تقدر نسبة األرايض الصالحة للزراعة يف الوطن العريب بحوايل )38.5 %( من األرض الكلية للمنطقة العربية. وتعترب إنتاجية األرايض يف املنطقة 
العريب  الوطن  إنتاجيتها يف  التي تقدر  الحبوب  الرئيسية مثل مجموعة محاصيل  الغذائية  إنتاجية املحاصيل  متدنية خاصة  العربية عموماً 
بنحو )1.13( طٍن للهكتار يف املتوسط، مقارنة بنحو )3.62( طٍن للهكتار عىل املستوى العاملي. وتجدر اإلشارة إىل أن نقص اإلنتاجية يرجع 
النبايت  التحوالت يف استخدام األرايض إىل أسباب يف مجملها تتعلق بسوء اإلدارة، للغطاء  التدهور يف جودة الرتبة، حيث تعود أسباب  إىل 
والرتبة واإلفراط يف االستغالل، خاصة بقطع األشجار والرعي الجائر، والتوسع الزراعي والعمراين وسوء إدارة النفايات الصلبة والرصف الصحي 
والزراعي. أما األسباب غري املبارشة فتمثلت يف الضغط السكاين، وسوء الحوكمة والفقر، وتدين مستوى التعليم، والنقص يف اليد العاملة ويف 

كفاءتها. 
ويشري التقرير العريب املوحد لتحييد األرايض الذي أعدته املنظمة العربية للتنمية الزراعية إىل أن %31 من األرايض إنتاجيتها إما يف انخفاض 

أو انخفاض متوسط أو تتعرض لضغوط. فقط )6 %( من األرايض تتميز بارتفاع يف إنتاجيتها.

2.1.1 املوارد املائية: 

يعتمد الوطن العريب عىل عدة مصادر من املوارد املائية منها املصادر التقليدية كالهطول املطري واملياه الجوفية واملياه السطحية. وتقدر 
كميات املياه املتاحة يف املنطقة العربية بنحو )274( مليار مرٍت مكعٍب، بلغ متوسط نصيب الفرد منها   عىل مستوى الوطن العريب حوايل 
)640( مرتاً مكعباً يف عام 2019م، تراجع إىل نحو )628( مرتاً مكعباً يف عام 2020،  وهو معدل أقل من خط الفقر املايئ املحدد عاملياً  بنحو 
)1000(  مرٍت مكعٍب سنوياً. تشكل املوارد املائية السطحية )81.2 %( ومتثل املياه الجوفية )14.1 %(، يف حني تصل نسبة استغالل املياه 

املتجددة سنوياً داخل املنطقة العربية إىل نحو )%77 ( .  

 وتوضح بيانات استخدام املياه يف املنطقة العربية إىل أن قطاع الزراعة يستحوذ عىل )84 %( من املياه املستهلكة، وتشري التقديرات إىل 
أن نسبة الهدر يف املياه املستخدمة يف الزراعة ترتاوح بني  )25 %( و )30 %(، بسبب نظم الري التقليدية. وتقدر نسبة األرايض املروية يف 
املرشق العريب بحوايل )43 %(، فيام ترتاوح النسبة بني )7 %( إىل )18 %( يف بلدان املغرب العريب، وتبلغ )100 %( يف مرص. وبصورة عامة 
تعترب كفاءة استخدام املياه يف املنطقة العربية متدنية يف كافة القطاعات.   وتهدد ندرة املياه التنمية يف املنطقة العربية؛ إذ يؤدي كل من 
انخفاض وتذبذب معدالت الهطول املطري، وارتفاع معدالت التبخر، وتكرار موجات الجفاف إىل انخفاض القدرة عىل االعتامد عىل املوارد 
املائية يف املنطقة العربية. وتتباين نسب السحب السنوي من كميات املياه املتجددة سنوياً يف الدول العربية، حيث ترتاوح بني أقل من 
)10%( يف موريتانيا إىل أكرث من )1200 %( يف بعض الدول العربية، جدول )1- 1(. ونسبة ملا تتصف به موارد املياه العربية من ندرة وما 
تتعرض له من هدر أو تدهور وضعت  املنظمة مقرتحات للتحسني والتدخالت املناسبة  يف مختلف أنظمة اإلنتاج - املطرية واملروية – 
وأكدت أن مشكلة ندرة املياه يف املنطقة العربية تتطلب كاًل من إدارة العرض وإدارة الطلب مع تطوير واستخدام موارد املياه غري التقليدية، 
وتحسني اإلمدادات الحالية ومعالجة إمدادات املياه بالحفاظ عىل النظم البيئية، وزيادة الترسب وتخزين املياه يف الرتبة وحصاد املياه يف 

نظم الزراعة املطرية.   

جدول )1- 1(: مستويات استغالل املوارد املائية يف الدول العربية

نسبة السحب السنوي من كمية املياه املتجددة سنوياً

أكرث من 1200 %1000ـ 1200 %201 ـ 500 %101 ـ 200 %71 ـ 100 %26 ـ 70 %10 ـ 25 %أقل من 10 % 

 جزر القمر

جيبويت
موريتانيا

الصومال

لبنان

فلسطني

املغرب

الجزائر

العراق

السودان

تونس

عامن

سوريا

األردن

مرص

البحرين

اليمن

قطر

ليبيا

السعودية

الكويت

اإلمارات

  املصدر: اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا، “ نحو أمن مايئ يف املنطقة العربية، 2019.

2.1 املؤرشات االقتصادية واالجتامعية: 
 1.2.1 السكان والقوة العاملة:

تقدر أعداد سكان الوطن العريب يف عام 2020 بحوايل )436.1( مليون نسمٍة، يشكلون حويل )5.6 %( من سكان العامل. وتشكل معدالت النمو 
السكاين املرتفعة نسبياً يف الوطن العريب تحدياً ملسارات وجهود التنمية واألمن الغذايئ، فهي تقدر بحوايل ) 2.0 %(   خالل الفرتة 2010 -2020 

مقارنة بنحو )1.1%( للعامل خالل نفس الفرتة. 
وتقدر العاملة الزراعية يف الوطن العريب يف عام 2020 بنحو) 135.8( مليون نسمٍة تعادل نحو    )17.7 % (  من إجاميل القوة العاملة، جدول 
)1- 2(. وتوضح بيانات الجدول الرتاجع املستمر الذي تشهده نسبة العاملة الزراعية من العاملة الكلية سواء عىل املستوى العريب أو العاملي، 
حيث تراجعت النسبة بني عامي 2015 - و 2020 من )21.4 %( إىل ) 17.68%( عىل املستوى العريب، ومن )28.83 %( إىل )26.67 %( عىل 

املستوى العاملي. 
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 ويعود هذا الرتاجع إىل عدة أسباب من أهمها تزايد موجات الهجرة من الريف إىل الحرض، والتوجه نحو العمل يف القطاعات االقتصادية 
األخرى.  ويوضح الشكل )1 - 3( تراجع نسبة السكان الريفيني من إجاميل السكان يف الوطن العريب مبعدل )%0.9( سنوياً خالل الفرتة 2015 

-2020م، يف حني ازدادت نسبة سكان الحرض مبعدل منو سنوي بلغ نحو )0.6 %(. 

جدول )1 - 2(: السكان والعاملة يف الوطن العريب خالل الفرتة 2015- 2020م

2020 2019 2018 2017 2016 2015

436.08 427.87 419.85 411.94 404.04 396.03 إجاميل السكان )مليون نسمٍة(  

الوطن العريب

 

 

1.92 1.91 1.92 1.96 2.02 2.01 معدل النمو السنوي )%(

17.68 19.71 19.54 20.33 20.44 21.24 العاملة الزراعية )%( من العاملة الكلية

40.52 40.79 41.06 41.35 41.64 41.96 السكان الريفيون )%( من إجاميل السكان

792.58 7711.27 7628.91 7545.69 7461.88 7377.67
إجاميل السكان )مليون(  

العامل

 

 

1.05 1.08 1.10 1.12 1.14 1.11 معدل النمو السنوي

44.26 44.70 45.15 45.61 46.06 46.52 السكان الريفيون )%( من إجاميل السكان

26.67 26.76 27.22 27.80 28.32 28.83 العاملة الزراعية )%( من العاملة الكلية

املصدر: املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة، قاعدة بيانات البنك الدويل، قاعدة بيانات 

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

 

شكل )1- 3(: نسبة السكان الريفيني وسكان الحرض من إجاميل السكان يف الوطن العريب

املصدر: حسبت من الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة.

تقدر أعداد العاملني يف القطاع الزراعي بشقيه النبايت والحيواين يف عام 2020م بنحو )17.68 %( من إجاميل القوى العاملة الكلية يف الوطن 
العريب مقارنة بنحو )19.71 %( يف عام 2019م،  كام يف جدول )1 -3(. وقد يرجع هذا االنخفاض بصفة رئيسية إىل االنخفاض النسبي لألجور 
يف القطاع الزراعي مام أدى إىل اتجاه بعض من قوى العمل يف القطاع الزراعي للعمل يف القطاعات األخرى سواء يف املناطق الحرضية، أو يف 

مناطق التعدين األهيل يف بعض الدول العربية.
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جدول )1- 3(: نسبة العاملة الزراعية من العاملة الكلية بالدول العربية

*2020 2019 2018 2017 2016  
37.15 41 41 33.33 33.28 السودان
36.84 37.89 36.26 36.79 36.41 املغرب
34.52 31.93 32.45 36.43 37.25 جزر القمر
28.53 27.76 28.37 28.74 29.25 موريتانيا
25.13 25.96 25.71 24.33 24.51 اليمن
24.14 21.86 22.65 25.61 26.44 جيبويت
22.52 21.21 21.36 24.03 23.47 الجزائر
20.87 19.52 19.5 22.09 22.39 مرص
16.69 15.94 16.4 16.77 17.62 العراق
14.09 13.4 13.83 14.31 14.81 ليبيا
13.12 11.45 11.82 14.57 14.64 تونس
12.7 14.4 11.91 12.1 12.38 لبنان

10.03 9.3 9.78 10.28 10.74 سوريا
6.71 6.47 6.33 6.69 7.36 فلسطني
3.63 2.86 3.66 3.98 4.01 سلطنة عامن
3.24 3.94 3.95 2.72 2.35 األردن
3.23 2.26 2.37 3.55 4.75 السعودية
1.85 1.74 1.81 1.89 1.96 الكويت
1.58 1.36 1.43 1.67 1.86 اإلمارات 
1.32 1.6 1.22 1.24 1.21  قطر
1.06 0.92 0.95 1 1.37 البحرين

17.68 19.71 19.54 20.33 20.44 الدول العربية
*تقدير املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

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

  

  2.2.1 معدل البطالة:
بصفة عامة تؤثر البطالة عىل املقتصدات، إذ أن تقلص فرص العمل يجعل السكان أكرث عرضة للجوع واملجاعة وانعدام األمن الغذايئ، وتعترب 
زيادة فرص العمل من خالل التدابري الداعمة للفقراء وسكان الريف وسيلة لتعزيز تنمية رأس املال البرشي التي تساعد الناس عىل االستفادة 
من سوق العمل وتحسني الوضع االقتصادي لألرس، وتحد من موجات الهجرة من الريف إىل الحرض، مام يؤدي يف النهاية إىل ضامن األمن 
الغذايئ. كام تساهم تنمية املناطق الريفية وتطوير االستثامر يف إنتاج الغذاء يف الحد من مشاكل البطالة والهجرة من الريف إىل الحرض. 
وتوضح بيانات جدول )1 -4( ارتفاع معدل البطالة يف الوطن العريب الذي بلغ نحو )11.5 %( يف عام 2020 مقارنة باملتوسط العاملي املقدر 
بنحو )6.5 %(.  وقد ارتفع معدل البطالة عىل املستوى العريب لعام 2020 يف )10( دوٍل عربيٍة، منها دول عربية ذات إمكانات موردية زراعية 

كبرية مثل: السودان والصومال والعراق وتونس والجزائر واليمن.  

جدول )1 -4(: معدالت التضخم والبطالة واالنفتاح التجاري يف الوطن العريب والعامل خالل الفرتة 2015 -2020م

  201520162017201820192020

التضخم
4.494.485.687.1643.5110.28الوطن العريب

1.431.492.182.422.151.94العامل

البطالة

 

10.7110.5110.7210.2610.2111.48الوطن العريب

5.635.665.555.375.376.47العامل

االنفتاح 

التجاري

93.3787.5688.8287.9385.4674.19الوطن العريب

70.7865.4268.4571.4069.2151.42العامل

 املصدر: قاعدة بيانات البنك الدويل، و قاعدة بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.
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3.2.1 معدل التضخم:
يعترب التضخم أحد املؤرشات االقتصادية التي تؤثر مبارشة عىل أوضاع األمن الغذايئ والتغذية سواء عىل مستوى األرسة أو عىل مستوى الدولة.  
وقد اتضح أن الزيادات الكبرية يف أسعار املواد الغذائية أدت يف السنوات اثرت سلباً عىل أوضاع  األمن الغذايئ ،وعىل سبل كسب عيش الفئات 
األكرث ضعفاً يف الكثري من الدول العربية. وعادة ما يوجه محدودو الدخل نسبة كبرية من دخلهم إىل  الغذاء، وتعترب قدراتهم  قليلة عىل 
التكيف مع ارتفاع األسعار. وتؤدي الزيادة يف أسعار املواد الغذائية إىل نتائج سيئة عىل األمن الغذايئ والتغذية من خالل التأثري عىل معدالت 
الفقر، والعاملة، والقطاع االجتامعي شاماًل برامج التغذية والحامية االجتامعية، عالوة عىل التأثري عىل االقتصاد الكيل والقدرات التنافسية 
للصادرات وعىل كفاءة التجارة الخارجية. وعىل املستوى املزرعي وبخاصة عىل مستوى صغار املنتجني يؤدي التضخم مع الزيادات البطيئة يف 
أسعار املنتجات- مقارنة بأسعار مدخالت اإلنتاج الزراعي- إىل انخفاض الربحية والقوة الرشائية للمنتجات الزراعية، وإضعاف املركز التنافيس 

للزراعة يف األسواق الدولية. 
وتوضح بيانات جدول )1 - 4( أن معدل التضخم يف الدول العربية ارتفع بشكل حاد يف عام 2020 حيث بلغ نحو ) 10.3 % ( مقارنة بنحو  

)1.94 %( عىل املستوى العاملي. 

4.2.1 االنفتاح التجاري:
املؤرش الرئييس لالنفتاح التجاري هو نسبة قيمة  التجارة ) مجموع قيمة الصادرات والواردات وإعادة التصدير ( منسوبة  إىل الناتج املحيل 
اإلجاميل. وفقاً لهذا املقياس، املوضح بجدول )1-4(، تعترب املنطقة العربية أكرث انفتاحاً من العامل.  ونسبة الرتباط تيسري التجارة واالنفتاح 
التجاري بإمكانية الوصول إىل املنتجات باألسعار والنوعية املناسبتني، تزداد أهمية السياسات التجارية  يف ضامن مستويات كافية من األمن 
الغذايئ، فتحسني تيسري التجارة ميكن أن يؤدي إىل زيادة توافر الغذاء من خالل ترسيع حركة البضائع عرب الحدود وضامن تسليم الغذاء يف 
الوقت املناسب ، سواء من األسواق العربية أو من األسواق الدولية لسد فجوات العرض. ومن خالل التجارة املفتوحة ميكن تحسني التغذية، 

حيث سيكون هناك وصول أفضل إىل سالل غذائية متنوعة.

3.1 التطور التقني الزراعي:
1.3.1 اإلنفاق الحكومي عىل القطاع الزراعي:

تعترب البحوث الزراعية والسمكية أداة رئيسة للتطوير التقني، وحجر الزاوية لربامج التنمية الزراعية املستدامة يف الوطن العريب، وتشكل أهم 
العوامل التي تساعد عىل توفري الغذاء كاًم ونوعاً للمواطن العريب. وتتباين إمكانيات البحوث الزراعية والسمكية فيام بني الدول العربية، 
وتعترب بصفة عامة ال تتناسب وأهمية القطاعني الزراعي والسميك يف العديد من الدول العربية. ويرجع ذلك إىل عدم توفري االستثامرات الالزمة 
للبنيات التحتية وبناء القدرات العلمية واملؤسسية. ويعترب اإلنفاق عىل البحوث الزراعية والسمكية ضعيفاً عىل املستوى العام يف الوطن 

العريب، حيث تقل نسبته يف معظم الدول العربية عن )2 %( من قيمة الناتج الزراعي،  جدول ) 1 -5 (.
 

جدول )1- 5(: اإلنفاق الحكومي عىل البحث والتطوير  الزراعي يف الوطن العريب

اإلنفاق الحكومي عىل البحث 

والتطوير كنسبة من الناتج 

املحيل الزراعي )%(

اإلنفاق الحكومي عىل البحث 

والتطوير الزراعي  )مليون دوالر( الدول

2019 2018 2019 2018
2.91 3.09 51.90 51.90 عامن
1.62 1.63 1.95 1.95 فلسطني
1.28 0.46 1.55 1.55 قطر
0.85 0.87 26.27 26.27 اإلمارات
0.71 0.69 99.94 99.94 املغرب
0.55 0.55 21.57 21.57 تونس
0.45 0.44 2.71 2.71 الكويت
0.42 0.44 9.15 9.15 األردن
0.37 0.37 129.45 129.45 مرص
0.15 0.22 22.90 22.90 السودان
0.10 0.11 0.11 0.11 البحرين
0.08 0.10 20.57 20.57 الجزائر
0.07 0.07 13.00 13.00 السعودية
0.03 0.05 2.54 2.54 العراق
0.29 0.32 409.53 403.62 الوطن العريب

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

             منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة عىل الشبكة الدولية.
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2.3.1 استخدام األسمدة وامليكنة الزراعية:

يتم تناول استخدام األسمدة وامليكنة الزراعية كأحد مؤرشات التطور التقني الزراعي. وال يزال متوسط استخدام األسمدة الكيامئية منخفض 
يف الدول العربية، حيث قدر يف عام 2020 بنحو )83.3( كيلوجراٍم/هكتار مقارنة بنحو ) 141.6(  كيلوجراٍم/هكتار  عىل املستوى العاملي.

 وتشري اإلحصاءات املتاحة اىل  أن معدل استخدام األسمدة الكياموية  عىل مستوى الوطن العريب ازداد بني عام 2015 و عام 2020 بنحو 

)49.7 %( فغي حني بلغت نسبة زيادة معدل االستخدام عىل املستوى العاملي   نحو  )4.3 %(.   

ويوضح شكل  )1 – 4 (  تباين استخدام األسمدة الكياموية يف املنطقة العربية حيث يصل أقصاه يف دول البحرين واإلمارات، والكويت 

وعامن، ومرص، األردن، ومبعدالت عالية تفوق كثريا املتوسطني العريب والعاملي.  بينام املعدل ادناه يف الدول التي يقل فيها  معدل االستهالك 

عن املتوسطني  العريب والعاملي وتشمل تلك الدول العراق وتونس والجزائر وسوريا والسودان  واليمن. 

وفيام يتصل بامليكنة الزراعية، فيقدر استخدام الجرارات يف الوطن العريب بنحو )9( جراراٍت لكل 1000 هكتاٍر مقارنة بنحو )21( جراراً عىل 

املستوى العاملي. 
وبصفة عامة يرتبط ضعف اإلنتاجية الهكتارية يف الوطن العريب بضعف استخدام األسمدة، وبخاصة يف قطاعات الزراعة املطرية.   وتوضح 

بيانات جدول )1 -6( نسب مساهمة الدول العربية يف استخدام األسمدة الكيميائية بالوطن العريب عام 2020.

شكل )1 -4 (: معدل استخدام األسمدة الكيميائية يف الدول العربية عام 2020
)كيلو جرام/هكتار(  

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

           قاعدة بيانات البنك الدويل 2021م.

جدول )1 - 6(: مساهمة الدول العربية يف استخدام األسمدة الكيميائية بالوطن العريب عام 2020  )%(

األسمدة البوتاسية األسمدة الفوسفاتية األسمدة النيرتوجينية الدولة
57.5127.2736.83مرص

8.0516.18العراق
8.8415.9532.42املغرب

8.5412.947.75اململكة العربية السعودية
5.074.78السودان
4.428.55تونس

7.5814.3323.00الدول األخرى
املصدر:  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة،

           منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 2021م  موقع املنظمة عىل الشبكة الدولية 2021م.



أوضاع األمـن الغـذائي العـربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2 0 2 0

8

3.3.1 االستثامر الزراعي ومؤرش التوّجه الزراعي:
عىل الرغم من أهمية االستثامر الزراعي كأداة محركة للتنمية الزراعية واألمن الغذايئ إال أن االستثامر يف الزراعة ُيعترب منخفضاً يف املنطقة 
ه الزراعي الذي يقيس نصيب الزراعة من النفقات الحكومية  العربية مقارنًة باالستثامر يف القطاعات االقتصادية األخرى. فوفقاً ملؤرش التوجنّ
مقسوماً عىل حصة الزراعة من الناتج املحيل اإلجاميل، تعترب املنطقة العربية ذات معدل متدٍن نسبياً ؛ إذ بلغت قيمة املؤرش فيها نحو )0.29( 

مقارنة بنحو )0.54( عىل املستوى العاملي عام 2020. 
كام أن اإلنفاق االستثامري الحكومي عىل الزراعة يف البنى التحتية والبحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي ويف تطوير التكنولوجيا والتحول الزراعي 
يعزز من القدرات اإلنتاجية الزراعية، ويساعد عىل جذب االستثامر الخاص يف القطاع الزراعي. كام أن زيادة  االستثامر الزراعي تساعد عىل  
سد الفجوة    التقنية يف الزراعة العربية، وبخاصة يف مدخالت اإلنتاج  ومنها األسمدة الكيامئية. ويوضح  جدول )1- 7( بيانات إنتاج واستخدام 
وفجوة األسمدة الكيامئية يف املنطقة العربية، ومنه يتضح أن هناك فائضاً يف إنتاج  األسمدة النيرتوجينية، والفوسفاتية، وهناك عجز  يف إنتاج  
األسمدة البوتاسية يف املنطقة العربية. ويف ذات الوقت هناك تدين واضح يف معدالت استهالك تلك األسمدة يف معظم الدول العربية. ومن 
أهم محددات استخدام األسمدة يف الزراعة العربية ارتفاع أسعارها، وقلة إنتاجها  يف الكثري من  الدول ذات اإلمكانات الزراعية. ومن أهم 
الدول العربية املنتجة لألسمدة الكياموية مرص ودولة قطر واململكة العربية السعودية وسلطنة عامن. وساهمت هذه الدول األربع بحوايل 

) 64 %( من جملة اإلنتاج السنوي لألسمدة النيرتوجينية يف الوطن العريب عام 2020م، جدول )1 – 8(.  

جدول )1 -7(: إنتاج واستخدام وفجوة األسمدة الكيميائية يف املنطقة العربية  )مليون طن(

20172018201920202017

األسمدة النيرتوجينية

13.7915.1115.6011.79اإلنتاج السنوي

2.342.202.182.08االستخدام السنوي

11.4612.9113.429.71الفائض

األسمدة الفوسفاتية

6.556.086.085.76اإلنتاج السنوي

0.730.700.730.72االستخدام السنوي

5.825.385.355.04الفائض

األسمدة البوتاسية

0.0110.0100.0100.009اإلنتاج السنوي

0.320.400.360.40االستخدام السنوي

0.310.390.350.39الفجوة

املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة،

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألم املتحدة، موقع املنظمة عىل الشبكة الدولية 2021م .

جدول)1 -8(: مساهمة الدول العربية الرئيسة يف إنتاج األسمدة الكيامئية  2020  )%(

األسمدة البوتاسية )%(األسمدة الفوسفاتية)%(األسمدة النيرتوجينية)%(الدولة
29.848.66100مرص
19.39قطر

17.5324.53اململكة العربية السعودية
10.02سلطنة عامن

6.4760.93املغرب
6.27الجزائر

10.485.88الدول األخرى

املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة،

املصدر: منظمة األغذية و الزراعة لألم املتحدة، موقع املنظمة عىل الشبكة الدولية 2021م .

 وتعترب تدفقات االستثامر األجنبي املبارش يف الدول العربية كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل متدنية يف املنطقة العربية مقارنة باملستوى 
العاملي جدول )1 - 9(. 
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جدول )1 - 9(: تدفقات االستثامر األجنبي املبارش كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل ومؤرش التوّجه الزراعي يف الوطن العريب 

والعامل
201520162017201820192020

ه الزراعي مؤرش التوجنّ
0.280.30الوطن العريب

0.530.54العامل

املبارش  األجنبي  االستثامر  تدفقات 

كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل

2.812.71 2.61 1.041.361.23الوطن العريب

9.515.81  3.65.636.821.21العامل

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة، قاعدة بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

 4.3.1 القدرات اإلنتاجية والتحول الزراعي:

 تشري القدرات اإلنتاجية الزراعية إىل املوارد الطبيعية والبرشية، وإمكانيات ريادة األعامل، وروابط اإلنتاج التي تحدد مقدرات الدول عىل 
إنتاج السلع الزراعية والغذائية أو الحصول عليه، مبا ميكنها من مقابلة احتياجاتها الغذائية وتحقيق التنمية املستدامة.  ولذلك اتجهت الدول 
إىل تضمني إسرتاتيجياتها التنموية مكون تنمية القدرات اإلنتاجية؛ إذ ال ميكن تحقيق النمو االقتصادي املستدام إال عن طريق توسيع القدرات 
اإلنتاجية وتنميتها واستغاللها بالكامل.  وتتفاوت الدول العربية يف قدراتها اإلنتاجية، ومن ثم يف ترتيبها وفقاً ملؤرش القدرات اإلنتاجية الذي 
يتضمن مثانية مؤرشاٍت فرعيٍة هي: رأس املال البرشي، املوارد الزراعية الطبيعية، الطاقة ومدى توفرها وكفاءة مصادرها، املواصالت، تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، املؤسسات ومدى جودتها التنظيمية وفعاليتها، القطاع الخاص ودوره يف االستثامر، التجارة والتغيري الهيكيل ومدى 
حركة العاملة واملوارد اإلنتاجية األخرى من األنشطة االقتصادية منخفضة اإلنتاجية إىل األنشطة االقتصادية عالية اإلنتاجية. ترتاوح قيم مؤرش 
اإلنتاجية اإلجاميل عىل متوسط املؤرشات  القدرات  اإلنتاجية بني )صفر(  و )100(، حيث متثل )100( أفضل درجة. ويدل مؤرش  القدرات 

الفرعية الثامنية. 
ويدعو التباين الواضح بني الدول العربية يف مكونات مؤرش القدرات اإلنتاجية إىل التعاون والتنسيق يف تطوير تلك املكونات من ناحية، ويف 
استغاللها استغالل تكاميل لتحقيق األمن الغذايئ العريب من ناحية أخرى. ويوضح شكل )1 -5 ( نتائج تحليل املؤرش العام للقدرات اإلنتاجية 
يف الدول  العربية ملتوسط الفرتة ) 2015 – 2020 (. ومن الشكل يتضح أن هناك )11( دولًة عربيًة تزيد قيمة مؤرشها عن املتوسط العريب 
املقدر بنحو )28.8( تتقدمها دول مجلس التعاون الست، ثم لبنان وتونس وفلسطني واألردن واملغرب. وهناك )3( دوٍل تقارب قيمة مؤرشها 

املتوسط العريب، وهي مرص  والجزائر  وجيبويت، يف حني تقل قيمة املؤرش يف باقي الدول عن املتوسط العريب. 
وتجدر اإلشارة إىل أن من العوامل التي أدت إىل انخفاض قيمة املؤرش يف بعض الدول العربية عن املتوسط العريب، تدين قيمة مؤرشات الطاقة، 
واملواصالت، واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، عىل الرغم من القيم العالية نسبياً يف املؤرشات الفرعية األخرى مثل املوارد الزراعية والبرشية 
التحول  العربية، مبا يساعد عىل  الدول  للتعاون بني  الزراعية مجاالً هاماً  املوردية  الدول ذات  واملؤسسات. وميثل تطوير تلك املؤرشات يف 

الزراعي وزيادة إنتاج الغذاء. 

شكل )1 -5(: مؤرش القدرات اإلنتاجية يف الدول العربية )متوسط الفرتة 2015 – 2020(

املصدر: حسبت من قاعدة بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 2021.
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1-4 األزمات و الكوارث و أثرها املتوقع عىل األمن الغذايئ العريب:

ل الكوارث التي يصنعها اإلنسان والكوارث الطبيعية – وبخاصة تلك املرتبطة بالتغريات املناخية وندرة للمياه والجفاف والفيضانات  تشكنّ
والزالزل، واآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية - التحديات الرئيسية التي تؤثر عىل األمن الغذايئ. ومع تفاقم مستوى الفقر وانعدام األمن 
املفرغة،  الفقر  دائرة  يف  يدخلون  املترضرين  السكان  يجعل  الذي  األمر  قبل،  من  للكوارث  تعرضاً  أكرث  املحلية  املجتمعات  تصبح  الغذايئ، 

ويعيشون يف ظل انعدام األمن الغذايئ آلجال طويلة؛ لذا يتضح أن الكوارث قد ترض بالنسيج االقتصادي واالجتامعي العام للمجتمعات.

ويرتبط األمن الغذايئ بصورة عامة مبتغريات عديدة، من ضمنها التطورات يف أحوال االقتصاد والتجارة الخارجية،  نتيجة لتشابك املصالح 
املشرتكة بني الدول يف بعض األحيان وتنافرها وتضاربها يف أحيان أخرى. كام بدأت التغريات البيئية تلوح بآثارها عىل إمدادات الغذاء من خالل 

تأثرياتها املبارشة عىل النظم الزراعية واإلنتاج الزراعي.

1-4-1 األزمات االجتامعية )الحروب والنزاعات(:

الزراعية،  األرايض  تجريف  املبارشة  التأثريات  وتشمل  بطرق عدة.  تضعفه  فهي  الغذايئ،  األمن  مبارشة عىل  مبارشة وغري  تأثريات  للنزاعات 
ونفوق املاشية، وتدمري اآلليات، وقطع السبل إىل األسواق. كذلك تحول النزاعات دون وصول املستهلكني واملنتجني إىل األسواق؛ إضافة إىل 
تراجع االستثامر يف مجاالت التحديث الزراعي، مام يحد من توفر الغذاء وإمكانات االستفادة منه. أما تأثرياتها غري املبارشة فتتمثل يف انتشار 
تداعياتها السياسية واالقتصادية إىل خارج حدودها الجغرافية مثل النزوح الجامعي للسكان، وتزايد هجرة الالجئني، وتدهور املناخ االستثامري. 
والواقع أن معظم حاالت الطوارئ الغذائية الخطرية التي أعلن عنها يف جميع أنحاء العامل قبل وقوع األزمة املثلثة )أزمة الغذاء وأزمة الوقود 
واألزمة املالية( كانت ناجمة عن نزاعات.  كام ميكن أن يؤثر النزاع عىل انعدام األمن الغذايئ من خالل أبعاد توفر الغذاء وإمكانية الحصول 

عليه واستخدامه. 

1-4-2 جائحة كورونا املستجد )كوفيد- 19(:

تعرضت جميع الدول العربية كغريها من دول العامل لتأثري جائحة كورونا املستجد )كوفيد- 19( بقدٍر متفاوت. وقد أظهرت تجارة السلع 
الغذائية يف املنطقة العربية حساسيتها الشديدة تجاه األزمات واألوبئة، حيث تسببت آثار الوباء يف حدوث صدمات يف العرض والطلب 
عىل السلع الغذائية، بسبب اإلغالق، وانخفاض األجور، وزيادة أسعار املواد الغذائية، وزيادة تكاليف النقل، بجانب اآلثار التي ترتبت عن 
السياسات التي اتخذتها بعض الدول املنتجة الرئيسية لألغذية بشأن صادراتها من السلع الغذائية. وأيضاً واجهت الدول العربية صعوبات يف 
الحصول عىل السلع الغذائية املصنعة وشبه املصنعة من خارج املنطقة، عالوة عىل انخفاض الطلب عىل املواد الخام العربية التصديرية.  وقد 
تلخصت توقعات موجز سياسات األمم املتحدة )2020( إىل انخفاض إنتاج املنتجات الزراعية والغذائية بنسبة )6٪( ومن جانب آخر اشتملت 

التوقعات عىل تراجع   استرياد الوطن العريب بنسبة )13٪(، وتراجع   االستثامر األجنبي املبارش بنسبة45 )٪(.  

 3.4.1 : اآلفات واألمراض النباتية وتغري املناخ: 

عىل الرغم   من الجهود البحثية للسيطرة عىل اآلفات باستخدام املبيدات، إال أن مسببات األمراض أدت إىل تقليل اإلنتاج الزراعي وقلة جودته، 
كام أدى ظهور العديد من اآلفات والفطريات التي تصيب النباتات وتدمر الحقول إىل حدوث خسائر اقتصادية كبرية، أثرت سلباً عىل األمن 
الغذايئ عىل مستوى األرس، وكذلك عىل املستويات الوطنية والعاملية. وعىل مستوى املنطقة العربية فقد ظهرت بعض اآلفات خالل عامي 
)2019 و 2020م( مثل حرشة الحشد الخريفية بسوريا ،  وآفة الجراد  بعدٍد  من الدول العربية التي متثل موطناً لتوالد الجراد، والدول املجاورة 
لها. و تشري الدراسات إىل أننّ تغرينّ املناخ كان له آثار بالغة امتدت إىل املنطقَة العربية بسبب تغرينّ املناخ و ارتفاع درجات الحرارة، فتعرنّضت 
د  أعداد كبرية من السكان ملخاطر ندرة املياه والجفاف. فتغرينّ املناخ يتسبب   يف الحد من توفر املياه، ويغرينّ من أمناط اإلنتاج الزراعي، ويهدنّ
إنتاج الرثوة الحيوانية، ويؤثر سلباً عىل الغابات واألرايض الرطبة، ويقلنّص فرص العمل يف الزراعة، ويزيد من موجات الحر. كام أنه من املتوقع  
أن آثار تغري املناخ ستتسبب يف تناقص موارد املياه املتجددة بنسبة 20 % بحلول عام 2030، نتيجة انخفاض هطول األمطار وازدياد الطلب 

عىل املياه مع ارتفاع درجات الحرارة، واتساع نّ نطاق ترسب مياه البحر إىل املياه الجوفية.

 حاالت كوارث طبيعة يف بعض الدول العربية عام 2020م:

الجفاف:

ألحق الجفاف أرضارًا بأكرث من 44 مليون شخٍص يف املنطقة العربية بني عامي 1990 و2019، وفقاً للتقرير العريب للتنمية املستدامة. 
ويف إطار حاالت الجفاف التي شهدتها الكثري من دول  الوطن العريب شهدت سوريا  أسوأ موسم للهطول املطري منذ عام 1953 ،مام 
أثر عىل اإلنتاج الزراعي وبخاصة القمح. أما يف األردن فهنالك عوامل  كالجفاف و قلة األمطار - بخاصة يف منطقة األغوار الوسطى- 
وتأخر املوسم املطري خالل السنوات األخرية  دفعت العديد من املزارعني إىل تأخري زراعة أراضيهم لتجنب تحمل تكاليف مرتفعة، 
وبذلك فقد املزارعون فرص االستفادة من زراعة األرض بعدد من املحاصيل املتتالية،  كام أن تأخر الهطول املطري  استدعى  عمليات 
ري تكمييل للمزروعات ما يعني تكاليف إضافية، علاًم بأن غالبية املزارعني ليس لديهم املقدرة املالية عىل خدمة محاصيلهم الزراعية، 
يف ظل ارتفاع أسعار املبيدات وإحجام رشكات املدخالت الزراعية عن توفريها لهم بالدفع اآلجل. ويف فلسطني  تأثرت أشجار الفاكهة 
-بخاصة  أشجار الجوافة- بإصابات  بعض اآلفات الحرشية  التي  تسببت يف تدين إنتاج الجوافة لعاٍم بنحو )60 %( مقارنة باملوسم 
املايض؛ األمر الذي يهدد استمرار زراعة الفاكهة الخريفية خالل األعوام املقبلة. ويف السودان تأثرت معظم واليات البالد بالفيضانات 

التي أرضت ببنيات الري التحتية، وأدت إىل  انهيار املنازل ونفوق املاشية، ودمار مساحات كبرية من  املحاصيل الزراعية.   
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الجزء الثاين: محاور األمن الغذايئ يف عام 2020 م

تتعاون املنظمة العربية للتنمية الزراعية مع الدول العربية يف متابعة ورصد وتحليل تطورات أوضاع األمن الغذايئ، باعتبارها من أهم القضايا 

التي يزداد االهتامم بها عىل مستوى الوطن العريب، و الذي يعترب من أكرث مناطق العامل الجغرافية تأثراً بتغريات املناخ، واألزمات الطبيعية 

واالقتصادية املرتبطة بإنتاج وتداول السلع الغذائية. كام تتعاون املنظمة مع الدول العربية يف بذل املزيد من الجهود عىل املستويني القطري 

األوقات،  كل  السكان يف  لجميع  واالقتصادية  واالجتامعية  املادية  الفرص  بإتاحة  املتصل  الشامل  الغذايئ مبفهومه  األمن  لتحقيق  والقومي، 

للحصول عىل غذاء كاٍف ومأموٍن  ومغِذ يلبي احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم الغذائية، ويكفل لهم أن يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط. 

ولذلك تسعى املنظمة للوقوف عىل أوضاع األمن الغذايئ العريب بشكل دوري، من خالل رصد وتحليل محاور األمن الغذايئ الرئيسية.  ويتم 

فيام ييل استعراض أوضاع   وتطورات إتاحة الغذاء، وإمكانية الحصول عليه، واالستفادة منه يف الوطن العريب خالل الفرتة  2015 -2020.  

كام سيتم تناول التطورات يف واستقرار وحوكمة األمن الغذايئ يف إطار الجزء الثالث  الخاص  بجهود  تعزيز مسارات األمن الغذايئ العريب يف 

الوطن العريب.

 

 1.2: إتاحة الغذاء يف الوطن العريب: 
متثل إتاحة الغذاء جانب العرض،  حيث تعكس قدرة الدول عىل توفري اإلمدادات الكافية من الغذاء لسكانها سواء من إنتاجها املحيل أو 
من األسواق الخارجية. ويوفر الوطن العريب من إنتاجه بصفة رئيسية الغذاء من السلع التي يتمتع مبزايا نسبية وتنافسية يف إنتاجها مثل: 
األسامك، الخرض، الفاكهة، املنتجات الحيوانية. بينام يعتمد عىل االسترياد يف توفري نسب عالية من كميات احتياجاته من سلع الحبوب والسكر 

والزيوت النباتية. 
 

1.1.2 إتاحة الغذاء من إنتاج الوطن العريب:

 1.1.1.2 املساحة املزروعة من السلع الغذائية الرئيسية:

شكلت  املساحة املزروعة من محاصيل الحبوب حوايل )60.5 %( من جملة املساحات املزروعة بالدول العربية يف عام 2020م، تليها محاصيل 
البذور الزيتية بنسبة )20 %(. وبذلك يتضح أن الرتكيبة املحصولية العربية تقوم أساساً عىل زراعة الحبوب والبذور الزيتية، وهي متثل يف ذات 
الوقت أكرث املجموعات املحصولية عجزاً. وتتشابه محاصيل الحبوب والبذور الزيتية يف صفات تدين اإلنتاجية الهكتارية  يف نظمها املزرعية 
البعلية.  وساهمت محاصيل الفاكهة بنسبة )9.0 %(، بينام بلغت  مساهمة مساحة بقية املحاصيل حوايل ) 10.5%(، جدول )2-1(. وباملقارنة 
بعام 2019م يتضح أن هنالك زيادة يف املساحة املزروعة الكلية يف عام 2020م بلغت حوايل )2.8 %(، نتيجة لزيادة املساحة املزروعة مبحاصيل 
الفاكهة والخرض بنحو )25 %( و )22.9 %( عىل التوايل. وتوضح بيانات جدول )2 -1( االستقرار النسبي يف مساحات محاصيل الحبوب خالل 

القرتة 2015-2020م عىل الرغم من أن معظم تلك املساحات تتأثر بتقلبات األمطار. 

2.1.1.2 إنتاج السلع الغذائية الرئيسية:

تعترب مجموعة محاصيل الحبوب من أهم السلع الغذائية يف الوطن العريب، وتساهم بالنصيب األكرب يف
قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية، وقد بلغ إجاميل إنتاجها يف املنطقة العربية يف عام 2020م حوايل )53.98( مليون طٍن بانخفاض طفيف 
عن إنتاج عام 2019م بلغ )1.36 %(، ونحو( 2.39 %) مقارنة مبتوسط إنتاج محاصيل الحبوب خالل الفرتة 2015-2019م. بلغ معدل النمو 

السنوي إلنتاج محاصيل الحبوب حوايل )1 %(  خالل الفرتة 2010-2020م.
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            جدول )2- 1(: مساحات املحاصيل الغذائية الرئيسية يف الوطن العريب ) ألف هكتاٍر( 

*2020 2019 2018 2017 2016 2015 املحصول
املساحة املساحة املساحة املساحة املساحة املساحة  
30799 32995 29690 28549 27404 32952 الحبوب
9281 10129 8996 8717 8447 10154 القمح
668 674 658 673 692 634 األرز
4482 5509 3917 4021 4207 5010 الشعري
1494 1417 1500 1564 1675 1508 الذرة الشامية
14270 14618 14618 13573 12383 15645 الذرة الرفيعة والدخن
636 641 641 626 610 700 الدرنات

1435.2 1435.7 1434 1436 1437 1590 البقوليات
10157.4 9994.3 10479 9999 9505 7729 البذور الزيتية
2543.2 2033.7 2780 2816 2879 3151 الخرضوات
4559 3709.9 5281 4686 4063 4171 الفاكهة
263.3 401.9 186 202 225 276 األلياف
528.6 515.8 534 536 543 536 املحاصيل السكرية
240.3 229.8 248 243 236 233 قصب السكر
288.3 286 285 294 306 303 الشمندر

)*(  تقديرات املنظمة

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

  يعترب القمح املحصول الرئييس يف مجموعة محاصيل الحبوب حيث ساهم حجم إنتاجه بنحو )48 %( من إنتاج الحبوب يف الوطن العريب عام 
2020م، يف حني تقدر مساحته بنحو )30 %( من مساحة محاصيل الحبوب يف الوطن العريب، مام يشري إىل التدين النسبي يف إنتاجية محاصيل 
الحبوب األخرى.  وتوضح بيانات جدول )2- 3( وشكل )2 -1( أن إنتاج القمح يف املنطقة العربية   انخفض بنحو )2.5 %( يف عام 2020م 
مقارنة بعام 2019م؛ وذلك النخفاض املساحة املزروعة يف عام 2020م بنحو )9.1 %(، إالنّ أن التحسن املستمر يف مستوى إنتاجيه القمح،والذي 

بلغ نحو )6 %( يف عام 2020م  ساهم يف الحد من تأثري تراجع املساحة عىل  اإلنتاج  يف عام 2020م.  
بإنتاج قدر بنحو )9.28( مليون طٍن،  العريب يف خمس دوٍل تصدرتها مرص يف عام 2020م  الوطن  القمح يف  إنتاج  يرتكز نحو )44 %( من 
مبساهمة بلغت حوايل )17.7 %( من جملة إنتاج القمح يف الوطن العريب، ثم املغرب بحوايل )11.2 %(، والجزائر بنحو )6.2 %(، والعراق 

وسوريا بنسبة ) 5.8 % (  و ) 3.0 %( عىل الرتتيب، شكل )2 -2(. 
وقد تراوح معدل النمو السنوي إلنتاج القمح خالل الفرتة 2015 -2020 يف تلك الدول الخمس بني   نحو )3.0 %( و )2.0 %( كام يف مرص 

واملغرب، ونحو )1.0 %( كام يف الدول الثالث األخرى. 
ومبقارنة إنتاجية تلك الدول املنتجة الرئيسة للقمح يتضح أن مرص أيضاً تصدرت الدول العربية مبتوسط إنتاجية قدر بنحو 5.0 طٍن للهكتار، 

تليها كل من العراق والجزائر واملغرب وسوريا، مبعدل إنتاجية بلغ نحو 3.07،  2.08، 2.02   و 1.25 طٍن للهكتار  يف تلك الدول بالرتتيب.

 جدول )2-2( إنتاج السلع الغذائية الرئيسية يف املنطقة العربية بني عامي 2019 و 2020)ألف طٍن(

201520162017201820192020السلعة
 التغري بني عامي 2019 و 

    )% (    2020
-5838749630550935411554731539881.36الحبوب
-1746414923153481662617096170560.23الدرنات

3483364836673869379438391.19السكر الخام
1576123014921720161716330.99البقوليات

2407155830812457252326003.05الزيوت النباتية
5819653861504345756256255567740.92الخرض
3730135916351373666039836404911.64الفاكهة

4729520547004993521953903.28 األسامك
2150215423332290242725294.20البيض

2725027808274212601627241274110.62األلبان 
-4457465243604212413941050.82اللحوم الحمراء
4235426746474662487449752.07لحوم الدواجن 

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة.
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جدول )2 -3( إنتاج محاصيل الحبوب  والبذور الزيتية الرئيسة يف املنطقة العربية )ألف طٍن(

 201520162017201820192020
التغري بني عامي 

2019 و 2020   ) %(
-28362.322125.425740.925806.826625.625967.72.47القمح 

15.76-5830.45602.85594.87781.26554.8األرز

14.11-6740.93351.55932.86227.57930.06810.9الشعري
الذرة الرفيعة و 

الدخن
8795.19006.69399.57113.56766.58263.122.12

8553.38701.17830.09011.18450.09073.77.4الذرة الشامية

829.3594.0644.21060.61318.01399.136.2السمسم

12.9 2156.52125.81982.63190.03162.33571.688الفول السوداين

8.9  48.249.739.449.446.851.0فول الصويا

6.9 174.6  143.8144.3145.7164.9163.3زهرة الشمس

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

شكل )2 - 1(: إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسة يف املنطقة العربية )ألف طٍن(

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

شكل )2-2(: إنتاج القمح يف الدول العربية املنتجة الرئيسة خالل الفرتة 2015-2020م )ألف طٍن(

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة.
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 يشغل محصول الذرة الرفيعة نحو )46 %( من مساحة محاصيل الحبوب يف الوطن العريب، إال أن كمية إنتاجه تعادل فقط نحو )15%( من 
إنتاج محاصيل الحبوب يف عام 2020م. ويعود  ذلك بصفة أساسية إىل تدين إنتاجية هذا املحصول يف قطاع الزراعة املطرية يف السودان، وهو 
الدولة املنتجة الرئيسية للمحصول يف الوطن العريب. وقد ازداد إنتاجه يف عام 2020 بنحو )22 %( مقارنة بإنتاج عام 2019م، وبنحو )%1( 
عن إنتاج متوسط الفرتة 2015-2019م، وذلك لالرتفاع يف مستوى متوسط اإلنتاجية الذي بلغ نحو )25 %(. ويعترب تطوير إنتاج الذرة الرفيعة 
يف السودان هو املصدر األسايس لتطوير هذا املحصول يف الوطن العريب، حيث تدين إنتاجية املحصول واتساع مساحته يف الزراعات البعلية 

بالسودان.
يعترب محصول األرز من املحاصيل الغذائية ذات األهمية الكبرية واملتجه نحو التزايد يف األمناط

 الغذائية بالدول العربية. وهو من املحاصيل التي تعتمد يف زراعتها عىل نظام الزراعة املروية بصفة أساسية. ويعادل إنتاج األرز حوايل )10.6 
%( من كمية إنتاج الحبوب يف العام 2020م، عىل الرغم من أنه يشغل فقط نحو )2.2 %( من مساحة محاصيل الحبوب يف الوطن العريب، 
وذلك الرتفاع إنتاجية املحصول يف الوطن العريب، حيث تعادل نحو ضعف متوسط إنتاجية املحصول عىل املستوى العاملي. كذلك يوضح شكل 
)2-1(  أن إنتاج األرز يف املنطقة العربية  اتجه نحو االنخفاض بني عامي  2019 و 2020، وذلك النخفاض مساحته وخاصة  يف  مرص متشياً 

مع سياسات ترشيد استخدامات املياه.
 وعىل الرغم من انخفاض إنتاج األرز يف عام 2020م إال أن إنتاجه يزيد عىل متوسط إنتاج الفرتة 2015-2019م بنحو )%9(. ويوضح شكل 
)2 -3( أن إنتاج  األرز  يرتكز بشكل أسايس يف مرص التي تنتج   حوايل )88 %( من إنتاجه  يف املنطقة العربية، يف حني ساهمت  موريتانيا 

والعراق 
 بنحو )6 %( و) 5 %( من إنتاجه يف املنطقة العربية.  وفيام يتصل باإلنتاجية تتصدر الدول  العربية املنتجة لألرز مبعدل إنتاجية  بلغ نحو 

8.8 طٍن للهكتار يف عام 2020م.  

شكل )2 -3(: إنتاج األرز يف الدول العربية املنتجة الرئيسية )ألف طٍن(.

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

يعترب الشعري أحد املحاصيل الغذائية املهمة يف الوطن العريب كمحصول علفي، باإلضافة إىل بعض استخداماته الغذائية. وقد قدرت نسبة 
إنتاج الشعري من إجاميل اإلنتاج العريب من الحبوب عام 2020 م نحو )%13.1( ؛ وبذا يحتل املرتبة الثالثة من حيث مساهمته يف حجم إنتاج 

الحبوب يف الوطن العريب يف عام 2020م بعد القمح والذرة الرفيعة.  
ويف عام 2020 تراجع إنتاج املحصول إىل نحو )8 .6(   مليون طٍن مقارنة بنحو )7.9( مليون طٍن يف عام 2019. وتعترب املغرب من أهم الدول 
العربية التي تنتج الشعري يف الوطن العريب؛ إذ عادل إنتاجها يف عام 2020م حوايل )27 %( من جملة إنتاج الشعري يف املنطقة العربية.  و 
تساهم   سوريا   بنحو )26 %( تليها كُل من الجزائر والعراق  بحوايل )19 %( و ) 10%( عىل الرتتيب،  ثم اململكة العربية السعودية وتونس 

بنحو  )9 %(  لكٍل منهام، شكل )4-2(.  

 تعترب الذرة الشامية من محاصيل الحبوب التي تتدىن معدالت االكتفاء الذايت منها بالدول العربية ، حيث استوردت يف عام 2019 نحو  )25 
( مليون طٍن بقيمة )4.3( مليار دوالٍر لسد العجز يف االحتياجات، والتي تستخدم بصفة رئيسية كأعالف للدواجن. وعىل الرغم من استقرار 
مساحته يف حدود ) 1.5( مليون هكتاٍر، إال أن  إنتاجها ازداد بني عامي 2019 و 2020  بنحو )7.4 %(، جدول )2 -3(. ويرتكز إنتاج الذرة 
الشامية يف مرص بصفة رئيسية، حيث تختص بنحو )88.2 % ( من إنتاجه  يف الوطن العريب، بينام تساهم كُل من العراق وسوريا بنحو) %5.6 (   
و ) 2.5 %( عىل الرتتيب. وقد تناقصت مساحة املحصول يف املغرب-   التي كانت تساهم بنسبة مقدرة يف إنتاج هذا املحصول- من نحو )230( 

ألف هكتاٍر يف عام 2010 إىل نحو )60( ألف هكتاٍر يف عام 2020، وبذلك تراجع اإلنتاج إىل نحو )40( ألف طٍن بدالً عن )280( ألف طٍن.
 وتجدر اإلشارة إىل أن املساحة التي شغلتها الذرة الشامية تعادل فقط نحو )10.5 %( من املساحة التي شغلتها الذرة الرفيعة، جدول )2- 1(. 
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يف حني يعادل إنتاج الذرة الشامية نحو )110 %( من إنتاج الذرة الرفيعة، جدول )2- 3(. وعىل الرغم من أن ذلك يعود لتدين إنتاجية الذرة 
الرفيعة يف القطاع املطري، وارتفاع إنتاجية الذرة الشامية يف الزراعات املروية، إال أنه يدعو لرفع كفاءة استغالل   املساحات الشاسعة يف إنتاج 
الذرة الرفيعة بتحسني إنتاجيتها كسلعة غذائية، وكسلعة علفية يساهم توفريها يف الحد من واردات الوطن العريب من أعالف الدواجن، مبا 

فيها استرياد محصول  الذرة الشامية.

إنتاج مجموعة املحاصيل السكرية:
تتمثل املحاصيل السكرية يف الوطن العريب بصفة رئيسية يف قصب السكر والشوندر السكري. وهي من املحاصيل التي تنحرص زراعتها يف دول 

محدودة من دول الوطن العريب وهي: مرص واملغرب
تونس والعراق وسلطنة عامن ولبنان والصومال.   األخرى مثل  العربية  الدول  باإلضافة إىل مساحات محدودة يف بعض  والسودان وسوريا. 
وأنتجت السودان ومرص واملغرب حوايل 99 %من جملة اإلنتاج من قصب السكر، بينام- أيضاً- أنتجت سوريا ومرص واملغرب حوايل 98 % 

من إنتاج املنطقة العربية من الشوندر السكري يف العام 2020م.
  

وتوضح بيانات جدول )2-2( أن إنتاج السكر الخام يف املنطقة العربية بلغ نحو )3.84( مليون طٍن يف عام 2020 بزيادة طفيفة عن عام 2019، 
وذلك لزيادة املساحة املزروعة باملحاصيل السكرية بني عامي 2019  و 2020 بنحو )%2.5(.  ويوضح شكل )2 -5( أن إنتاج السكر الخام 

ازداد خالل الفرتة 2010-2020م مبعدل منو سنوي قدر بحوايل )1%(.   

شكل )2 -4(: إنتاج الشعري يف الدول العربية املنتجة الرئيسية )ألف طٍن(

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

إنتاج مجموعة البذور الزيتية:
عىل الرغم من أن مجموعة محاصيل البذور الزيتية تشغل مساحة هامة يف الزراعة العربية، إال أن إنتاجها يعترب متدنياً، مام يضع الزيوت 
النباتية ضمن السلع ذات معدالت االكتفاء الذايت املنخفضة. وقد قدر اإلنتاج العريب من البذور الزيتية   بنحو )10.5(  مليون طٍن يف عام 
2020، وهو بذلك يعترب مستقراً عند نفس مستوى إنتاج عام 2019.  وتعترب السودان ومرص وسوريا، والجزائر واملغرب وتونس من الدول 
املنتجة الرئيسية للبذور الزيتية يف املنطقة العربية؛ إذ ساهمت معا بنحو )93 %(، منها نحو )44.2 %( بالسودان، و )16.1 %( مبرص، يف حني 

ترتاوح مساهمة الدول األخرى بني )9.6 %( و )8.0 %( من جملة إنتاجها يف الوطن العريب. 

ومن أهم محاصيل البذور الزيتية السمسم، والفول السوداين، وزهرة الشمس، وفول الصويا، إضافة إىل الزيتون. يرتكز إنتاج السمسم والفول 
السوداين وزهرة الشمس يف السودان الذي ينتج نحو   )92 %( و ) 90 %( و )66.6 %( من اإلنتاج العريب من هذه املحاصيل. ويرتكز إنتاج 

فول الصويا يف مرص التي تساهم بنحو )94 %( من حجم انتاجه يف الوطن العريب. 
وعىل الرغم من املساحات الشاسعة التي تشغلها البذور الزيتية يف  الوطن العريب  ) 10.2 ( مليون هكتاٍر، إالنّ أن إنتاجها من الزيوت النباتية  
املقدر بحوايل ) 2.60 ( مليون طٍن يف عام 2020م ال يتناسب سواء مع تلك املساحات، أو مع كمية البذور الزيتية املنتجة يف تلك املساحات، 
مام يستوجب العمل عىل التطوير يف عدة اتجاهات عىل طول سلسلة القيمة، لتشمل مجاالت التطوير تحسني   اإلنتاجية الهكتارية، ونوعية  
وجودة البذور ومحتواها من الزيوت، ونظم تصنيع واستخالص الزيوت النباتية، والحد من الفاقد، علاًم أن معدل النمو السنوي إلنتاجها  خالل 

الفرتة 2010-2020م فقط  حوايل )2 %( .
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شكل )2 -5(: معدل النمو إلنتاج السلع الغذائية الرئيسة يف الدول العربية خالل الفرتة 2010-2020م.

املصدر:  تقديرات املنظمة.

إنتاج مجموعة الدرنات: 
متثل البطاطس أهم محاصيل الدرنات يف الدول العربية بصفة عامة، حيث يشكل إنتاجها نحو )93 %( من جملة إنتاج الدرنات، وتشمل 
محاصيل الدرنات األخرى يف الدول العربية البطاطا الحلوة، والقلقاس، واليام، والكسافا. ويعترب محصول البطاطس من املحاصيل الغذائية 

املهمة بالدول العربية؛ إذ يعترب محصوالً تصديرياً لعدٍد من الدول العربية عالوة عىل أهميته الغذائية.
قدر اإلنتاج الكيل للدرنات يف الوطن العريب يف عام  2020م بنحو ) 17.06 ( مليون طٍن، وهو منخفض  بذلك بنحو )0.23 %( عن إنتاج عام 
2019م، ومبعدل ارتفاع بلغ 4.69 % عن متوسط إنتاج الفرتة 2015-2019.  كام يتضح من شكل )2 -5( أن معدل النمو السنوي لإلنتاج خالل 

الفرتة 2010-2020م بلغ حوايل )3 %(. 

إنتاج مجموعة البقوليات:

شهد كُل من إنتاج ومساحة البقوليات استقراراً واضحاً خالل سنوات الفرتة )2010 - 2020(، وفيام بني عامي 2019 و2020.  ويعترب الفول 

والحمص والفاصوليا والعدس من أهم محاصيل البقوليات، وساهمت يف جملة إنتاج البقوليات يف عام 2020 بنحو )29.1 %( و ) 17.4 %(  

و  )12.8 %(، و)10.1 %(  عىل الرتتيب. وتراوح إنتاج البقوليات يف الوطن العريب بني )1.61( مليون طٍن يف عام 2019 و )1.63( مليون طٍن 

يف عام 2020، كام استقرت املساحة يف حدود )1.43( مليون هكتاٍر. 

 إنتاج مجموعتي الخرض والفاكهة:
 تنترش زراعة الخرض والفاكهة يف كافة الدول العربية، وهي من املحاصيل ذات معدالت االكتفاء الذايت العالية، وتعتمد عليها الكثري من الدول 
العربية كسلع تصديرية، هذا باإلضافة إىل أهميتها الغذائية.  كام أنها من السلع التي يزداد الطلب عليها باستمرار يف الدول العربية، مع 
استمرار الزيادات السكانية وتحسن مستويات الدخول.  وقدر اإلنتاج العريب من محاصيل الخرض يف عام 2020م بنحو )56.77( مليون طٍن 
مقارنة بنحو )56.25( مليون طٍن يف عام 2019م كام هو موضح بجدول )2-2(. وقد أدت الزيادة يف إنتاجية محاصيل الخرض بني عامي 2019 

و 2020 بنحو )5.7 %( إىل زيادة اإلنتاج بحوايل )0.92 %( بني العامني.  
وعىل الرغم من انخفاض متوسط إنتاجية محاصيل الفاكهة يف عام 2020م، إال أن إنتاجها ازداد يف     عام 2020م بنحو )1.65 %( مقارنًة بعام 
2019م، جدول )2-2(. ويرجع ذلك للزيادة يف املساحة املزروعة مبحاصيل الفاكهة يف املنطقة العربية يف عام 2020م.   ويوضح شكل )2 -5( 

أن معدل النمو السنوي إلنتاج محاصيل الفاكهة خالل الفرتة 2010-2020م بلغ حوايل )5 %(. 

3.1.1.2 سلع اإلنتاج الحيواين:

متثل املنتجات الحيوانية والسمكية مصدراً هاماً للربوتني الحيواين يف الوطن العريب الذي يتمتع برثوة
حيوانية ضخمة، غري أن إنتاجيتها من اللحوم واأللبان ال يتناسب مع حجمها لتدين مستويات إنتاجيتها. ويرجع ذلك بصفة رئيسية إىل أن النمط 
السائد يف تربية الرثوة الحيوانية هو النظام الرعوي التقليدي يف مراٍع ضعيفة اإلنتاج تعاين من الرعي الجائر. وقدرت أعداد القطيع من الرثوة 
الحيوانية يف املنطقة العربية عام 2020م بنحو )350.66( مليون رأٍس مبعدل زيادة بلغ نحو 0.38 % عن عام 2019م( منها نحو )59.61( 
مليون رأٍس من األبقار والجاموس، ونحو )274.64( مليون رأٍس من األغنام، واملاعز، ونحو )16.40( مليون رأٍس من اإلبل. وتعادل تلك األعداد 

حوايل )17.0 %(، )78.3 %(، و)4.7 %(، من إجاميل الرثوة الحيوانية يف املنطقة العربية، عىل الرتتيب جدول )4-2(. 
ترتكز أعداد الرثوة الحيوانية يف املنطقة العربية يف أربع دوٍل رئيسة هي: السودان، والجزائر، والصومال وموريتانيا. ويرتكز يف تلك الدول نحو 

)68 %( من أعداد األبقار، و)56 %( من  أعداد  األغنام و املاعز ، و ) 86 % ( من جملة أعداد اإلبل يف عام 2020م. 
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إنتاج اللحوم:
بلغ إجاميل إنتاج اللحوم )اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن( يف املنطقة العربية عام 2020م نحو )9.08( مليون طٍن، منها نحو )4.10( مليون 
طٍن من اللحوم الحمراء ونحو )4.97( مليون طٍن من لحوم الدواجن.  وقد قدرت الزيادة يف حجم اإلنتاج بنحو )0.74 %( مقارنة بإنتاج عام 
2019م وبنحو )2.01 %( مقارنة مبتوسط إنتاج الفرتة 2015-2019م، كام هو موضح بالجدول )2 -4(.  وتوضح بيانات معدل النمو السنوي أن 
الزيادة يف إنتاج اللحوم تعزى إىل التطور املستمر يف إنتاج لحوم الدواجن، والذي ازداد مبعدل منو سنوي خالل الفرتة )2010-2020م( بحوايل 
)4 %(. أما إنتاج اللحوم الحمراء فقد شهد تراجعاً مبعدل سنوي قدر بنحو )2 %( خالل تلك الفرتة. وكام هو معلوم فإن صناعة الدواجن 
تنترش يف كافة الدول العربية، وبنظم إنتاجية حديثة يف معظمها، ولكنها تعتمد عىل مصادر األعالف املستوردة، وذلك بعكس قطاع اللحوم 
الحمراء الذي ال يزال يعتمد يف غالبيته عىل القطاع التقليدي وعىل املراعي الطبيعية. وبصفة عامة  هناك إمكانات واسعة بالوطن العريب 
لزيادة اإلنتاج من اللحوم الحمراء بتنمية القطاع التقليدي ورفع كفاءته اإلنتاجية لتحقيق مستويات أفضل من االكتفاء الذايت منها ، بجانب 

تقليل االعتامد عىل استرياد األعالف للتوسع يف إنتاج لحوم الدواجن.  
إنتاج األلبان: 

عىل الرغم من االرتفاع النسبي ملعدل االكتفاء الذايت من األلبان يف الوطن العريب، و الذي قدر بنحو ) 75 %( إال أن قيمة العجز يف إنتاج األلبان 
تعترب عالية نسبياً، حيث قدرت يف عام 2020 بنحو )4.8( مليار دوالٍر تعادل نحو )12.70 %( من قيمة سلع العجز يف املنطقة العربية. وكام هو 
الحال بالنسبة لتطوير قطاع اللحوم الحمراء،  فإن تطوير إنتاج األلبان يرتبط بتطوير قطاع اإلنتاج الحيواين التقليدي ورفع كفاءته اإلنتاجية.

قدر إنتاج األلبان يف املنطقة العربية بنحو )27.41( مليون طٍن عام 2020م بزيادة طفيفة عن إنتاج عام 2019 املقدر بنحو )27.24( مليون 
طٍن، وبزيادة نحو )0.97 % ( عن متوسط اإلنتاج خالل الفرتة )2015-2019م( كام هو موضح بالجدول )2 -4 (. وبصفة عامة فقد شهد إنتاج 

األلبان استقراراً خالل الفرتة 2010-2020م كام هو موضح بشكل )2 -5(. 
إنتاج بيض املائدة:

كام هو الحال بالنسبة إلنتاج لحوم الدواجن، فإن إنتاج بيض املائدة ينترش يف جميع الدول العربية، ويقوم يف غالبيته عىل القطاعات التجارية 
الحديثة، ويعتمد إنتاجه إىل حٍد كبرٍي عىل األعالف املستوردة وبخاصة الذرة الشامية. وعىل الرغم من انتشار إنتاج البيض يف كافة الدول 
العربية، إال أن نحو )78 %( من حجم إنتاجه السنوي يقع يف سبع دوٍل هي: مرص، واملغرب، واألردن، والسعودية، والجزائر والكويت، وسوريا.  
وقد بلغ إنتاج الوطن العريب العربية من بيض املائدة نحو )2.53( مليون طٍن عام 2020م بزيادة نحو )4.12 %( عن إنتاج عام 2019م، جدول 

)2 -4(. كام بلغ معدل النمو السنوي إلنتاج البيض خالل الفرتة 2010-2020م حوايل )5 %(. 
إنتاج األسامك: 

وفيام يتصل باألسامك والتي عادة ما تحقق فائضاً تصديرياً عىل مستوى الوطن العريب، فإن هناك فرصاً كبريًة لزيادة اإلنتاج الحايل، باالستغالل 
األمثل لإلمكانات املتاحة التي تنطوي عىل موارد ضخمة من املجاري املائية واألودية )16.6(   ألف كيلومرٍت، واملستنقعات والسواحل البحرية   
)22.4(  ألف كيلو مرت، والجرف القاري ) 604 ( ألف كيلومرتٍ مربٍع. هذا باإلضافة إلمكانات االستزراع السميك غري املستغلة. ويف   عامي 2019 
و2020م ازدادت قيمة واردات الوطن العريب من األسامك عن قيمة صادراته منها، وبذلك انخفضت نسبة االكتفاء الذايت واستقرت يف حدود 

)99 %( يف هذين العامني. وقد تركزت واردات األسامك يف ثالث دوٍل )مرص واإلمارات والسعودية(.  
وقدر إنتاج األسامك يف املنطقة العربية يف عام 2020م بنحو )5.39( مليون طٍن، مبعدل ارتفاع بلغ نحو )3.29 %( عن إنتاج عام 2019 كام 
هو موضح بالجدول )2 -4(.  ويتم   نحو )84 %( من إنتاج األسامك يف الوطن العريب يف املغرب )28 %(  ومرص )25 %( وموريتانيا )20 %( 

وسلطنة عامن )11 %(. تشمل الدول املنتجة الرئيسية األخرى لألسامك السعودية وتونس والجزائر، واإلمارات.

جدول )2 -4( تطور اإلنتاج الحيواين يف املنطقة العربية خالل الفرتة 2015-2020م

201520162017201820192020
472952054700499352195390 األسامك

215021542333229024272529البيض
272502780827421260162724127411األلبان 

445746524360421241394105اللحوم الحمراء
423542674647466248744975لحوم الدواجن 

58661.059393.060015.060704.058128.859615.9األبقار والجاموس )ألف رأس(
272460.0275642.0274193.0275073.0274660.4274642.1األغنام واملاعز )ألف رأس( 

16160.016692.016293.016366.016545.016401.3اإلبل )ألف رأس(
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة.

 2.1.2:  إتاحة الغذاء من التجارة الخارجية:
يتكامل قطاع التجارة الخارجية مع القطاع اإلنتاجي يف مجال تحقيق األمن الغذايئ العريب، حيث يتم استرياد ما تعجز الدول العربية عن 
إنتاجه مبقوماتها املوردية وقدراتها اإلنتاجية بتكلفة مناسبة، كام تقوم تلك الدول بتصدير ما يفيض من إنتاجها عن احتياجاتها، وما تتمتع 
يف إنتاجه مبزايا تنافسية عىل غريها من الدول األخرى. وفيام بني عامي 2019 و2020م تأثرت إتاحة الغذاء من التجارة الخارجية يف الدول 
العربية مبا شهدته تجارة السلع الزراعية العاملية من تقلبات نتيجة اإلجراءات التي اتخذتها الدول املنتجة الرئيسية للسلع الغذائية يف مواجهة 

جائحة كورونا – 2019.
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2.1.2. 1: التجارة الخارجية من السلع الغذائية الرئيسية بني عامي 2019 و 2020: 

توضح بيانات جدول ) 2 -5 ( تراجع قيمة كٍل من الصادرات والواردات الزراعية والغذائية بني عامي 2019 و 2020 ، يف ظل الرتاجع الذي 
شهدته التجارة الدولية بني هذين العامني. وقد انخفضت قيمة الصادرات الزراعية بنحو )21.7 %( من نحو )50.4( مليار دوالٍر عام 2019 إىل 
نحو )39.4( مليار دوالٍر عام 2020. كام تراجعت قيمة التجارة الخارجية للسلع الغذائية الرئيسية من نحو )71.21( مليار دوالٍر يف عام 2020 
مقارنة بنحو )79.4( مليار دوالٍر يف عام 2019. وقد ساهمت الصادرات الغذائية يف عام 2020م بنحو )16.00( مليار دوالٍر، وانخفضت نسبة 

تغطية قيمتها لقيمة الواردات الغذائية بني عامي 2019 و2020 من نحو )26.28%( إىل نحو )26.05 %(.

جدول )2 -5(: قيمة الصادرات والواردات الكلية والزراعية والغذائية يف الوطن العريب )مليار دوالٍر(

20192020البيان
1016.27642.28الصادرات الكلية 

50.3539.42الصادرات الزراعية
17.6116.00الصادرات الغذائية الرئيسية 

9.556.64الصادرات الغذائية العربية البينية الرئيسية
867.92630.06الواردات الكلية 

123.23106.64الواردات الزراعية
67.0061.41الواردات الغذائية الرئيسية 

9.486.84الواردات الغذائية العربية البينية الرئيسية
15.4110.86الواردات الغذائية العربية البينية

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، املجلد )39(، 2020م.

أن  يتضح  سلعية،  مجموعة  كل  مكونات  مستوى  والصادرات عىل  بالواردات  يتصل  فيام  العربية  الغذائية  للسلع  التجارة  هيكل  وبتحليل 
الواردات من جملة السلع النباتية ترتكز يف الحبوب والدقيق والزيوت النباتية والسكر بنحو )60.2 %( من القيمة اإلجاملية للواردات العربية 
قيمة واردات  )31.5 %(، فيام ساهمت  نحو  اللحوم واأللبان  الحيوانية من  الغذائية  السلع  بلغت مساهمة مجموعة  بينام  لعام 2020م، 

األسامك بنحو )4.2 %(. 

وتوضح بيانات جدول2 )-6( أن قيمة الصادرات العربية من السلع الغذائية قد بلغت نحو )17.48( مليار دوالٍر يف عام2019 ، وتراجعت إىل 
نحو )16.0( مليار دوالٍر يف عام 2020. ويف املقابل تراجعت قيمة الواردات من نحو )67.0( مليار دوالٍر يف عام2019  إىل نحو )61.41( مليار 
دوالٍر يف عام 2020. وتأيت الحبوب يف املرتبة األوىل من حيث املساهمة يف قيمة الواردات بنسبة  )34.8 %(، تليها اللحوم واأللبان ومنتجاتها 

بنحو )12.90%( و )12.37%( عىل الرتتيب.  

ويف جانب الصادرات تتصدر الفاكهة والخرض قامئة السلع املصدرة عام 2020 مبساهمة نحو )22.3%( و )14.9 %( من قيمة صادرات السلع 
الغذائية العربية عىل الرتتيب. تليهام األسامك واأللبان ومنتجاتها بنحو )11.3 %( و )11.2 %( عىل الرتتيب. ويتضح من جدول )2-6( تراجع 
الرتتيب. وعىل املستوى  الرئيسية بني عامي 2019 -2020، بنحو )8.5%( و) 8.3%( عىل  الغذائية  السلع  قيمة كٍل من صادرات وواردات 
السلعي انخفضت قيمة صادرات السلع النباتية بنسب تراوحت بني )21.2%( للحبوب و )3.5%( للفاكهة. كام انخفضت قيمة صادرات السلع 

الحيوانية مبعدالت عالية قدرت بنحو )69 %( للحوم، و )28.1%( لأللبان ومنتجاتها. 
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جدول ) 2 -6 (: قيمة الصادرات والواردات من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العريب  خالل عامي 2019 -2020م

20192020

النسبة من إجاميل 

قيمة الصادرات 

)%( 2020

20192020

النسبة من إجاميل 

قيمة الواردات 2020 

)%(
0.520.412.622.3221.3634.79الحبوب 

0.350.31.90.660.580.94البطاطس
0.240.171.11.111.181.92البقوليات

2.432.3914.92.282.083.39الخرض
3.73.5722.34.883.986.48الفاكهة

0.731.026.41.801.782.90السكر)مكرر(
1.251.6310.23.853.565.80الزيوت والشحوم

0.870.271.79.117.9212.90اللحوم
1.661.811.32.742.173.53األسامك

0.060.080.50.660.631.02البيض
2.491.7911.28.027.6012.37األلبان ومنتجاتها

0.971.116.91.571.432.34بذور زيتية
0.860.493.12.902.684.36حيوانات حية

1.350.976.15.074.467.27سلع غذائية أخرى *
17.481610067.061.413100الجملة 

* تشمل السلع املصنعة )املخبوزات والعصائر و منتجات اللحوم و غريها(.

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، املجلد )39(، 2020م.

2.1.2. 2: التجارة العربية البينية: 

توضح بيانات جدول )2 -7( أن قيمة الواردات من السلع الغذائية الرئيسية البينية العربية بلغت نحو )6.84( مليار دوالٍر عام 2020 مقارنة 
بنحو )9.48( مليار دوالٍر عام 2019، تتصدرها األلبان ومنتجاتها بنسبة )25.1%( من إجاميل قيمة الواردات البينية العربية من السلع الغذائية 

الرئيسية، تليها الفاكهة بنحو )15.3 %( والخرض بنحو )8.8 %(، واألسامك بنحو )7.01 %(، والحيوانات الحية بنحو ) 7.0 %(. 

جدول )2-7(: قيمة التجارة البينية الغذائية العربية للمجموعات السلعية الرئيسية خالل عامي 2019 و2020م )مليار دوالٍر(

النسبة من إجاميل قيمة الواردات الصادرات البيان

التجارة البينية عام 

  2020
2019202020192020

0.4200.2110.4000.2103.1الحبوب 
0.1170.1070.1150.1121.6البطاطس
0.1840.0800.1790.0751.1البقوليات

0.6720.5380.6180.6048.8الخرض
1.5600.9221.5321.04615.3الفاكهة

0.4400.4810.4530.4406.4السكر)مكرر(
0.5920.4350.5420.4166.1الزيوت والشحوم

0.4570.2370.4990.2503.7اللحوم
0.4290.4740.5770.4797.0األسامك

0.0510.0620.0580.0610.9البيض
2.4231.7142.3181.71525.1األلبان ومنتجاتها

0.3330.2370.3350.2403.5بذور زيتية
0.8660.4440.8230.4797.0حيوانات حية

1.0060.6941.0320.71310.4سلع غذائية أخرى*
9.5506.6369.4806.840100.00الجملة 

* تشمل السلع املصنعة )املخبوزات والعصائر ومنتجات اللحوم وغريها(.

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، املجلد )39(، 2020م.
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3.1.2: إتاحة الغذاء من املنح واملساعدات الغذائية: 

تعرضت بعض الدول العربية إىل ظروف مالمئة لتعزيز أمنها الغذايئ مام استوجب مدها باملساعدات الغذائية سواء من الجهات العربية أو 
اإلقليمية أو الدولية.  وقد شملت برامج ومساعدات املنظمة بعض الدول التي تعرضت إىل الظروف الطبيعية غري املالمئة أو األزمات الغذائية، 
التنموية مثل مرشوع تحسني سبل كسب  العينية واملرشوعات  اليمن وفلسطني والسودان، حيث اشتملت تدخالتها عىل املساعدات  مثل 

العيش لصغار املزارعني يف الدول العربية. 
 وعىل املستوى العاملي يقدم برنامج الغذاء العاملي مساعداته للدول التي تتعرض لألزمات الغذائية ومنها الدول العربية.  وقد ارتفعت قيمة 
املعونات الغذائية املقدمة لبعض الدول العربية من برنامج الغذاء العاملي من حوايل 14.765 مليار دوالٍر يف العام 2014م إىل حوايل 23.748 

مليار دوالٍر يف عام 2018م، ويتوقع ازدياد حجم املعونات املقدمة للدول العربية خالل عام 2020.  

2- 1 -4 مؤرش توفر الغذاء:
يقيس مؤرش توفر الغذاء كفاية اإلمدادات الغذائية الوطنية، وخطر انقطاع اإلمدادات، والقدرة الوطنية عىل توزيع األغذية، وجهود البحث 
لتوسيع اإلنتاج الزراعي والغذايئ. يتم قياس التوافر عرب خمسة مؤرشاٍت هي كفاية إمدادات الغذاء، واإلنفاق العام عىل البحوث الزراعية 

والتطوير )R & D(، والبنية التحتية الزراعية، وتقلب اإلنتاج الزراعي، و مخاطر عدم االستقرار السيايس.
 ويف عام 2020 قدر متوسط مؤرش توفر الغذاء يف الوطن العريب - ممثال بأربع عرشة دولًة - بنحو )55.8( درجٍة، وهو يقل عن املتوسط 
العاملي املقدر بنحو )57.3( درجٍة.  وعىل املستويات القطرية يف الوطن العريب تراوحت قيمة املؤرش بني )75( درجًة و )60( درجًة يف مرص 
والسعودية وقطر والكويت واإلمارات وسلطنة عامن، وبني )57( درجًة و )50( درجًة يف البحرين، وتونس، والجزائر، واملغرب. بينام تراوحت 
بني )48( درجًة و )28( درجًة يف األردن وسوريا والسودان واليمن، جدول )2- 8(.  وفيام بني عامي 2019 و2020 انخفض املؤرش عىل املستوى 
العريب، بينام ارتفع عىل املستوى العاملي.  وتوضح بيانات جدول )2-9( مؤرشات األمن الغذايئ عىل املستويني العريب والعاملي خالل عامي 

2019 و2020.   

جدول )2- 8(: درجات مؤرش توفر الغذاء يف الدول العربية خالل عامي 2019 -2020 )0  - 100(

التغيري بني عامي 2019 2020-    )درجة( 2020 2019 الدول 
 0.9 75.2  74.3 مرص
 2.3 73  70.7 اململكة العربية السعودية
 1.2 70.7  69.5 دولة قطر
 8.3 68.3  60.0 الكويت

 0.3 - 66.5  66.8 اإلمارات العربية املتحدة
 4.8 - 59.1  63.9 سلطنة عامن
 0.6 56.8  56.2 البحرين

 2.9 - 56.7  59.6 تونس
 3.3  - 55.7  59.0 الجزائر
 0.5 - 51.4  51.9 املغرب
 3.5 - 48.2  51.7 األردن

  1.1 - 41.3  42.4 سوريا
6.7  - 30.8  37.5 السودان
 0.2 27.5  27.3 اليمن
0.7 -  55.8  56.5 الوطن العريب
 0.5 57.32 56.85 العامل

Economist intelligence Unit https://foodsecurityindex.eiu.com/country( املصدر: حسبت من

 جدول  )2 - 9 (: مؤرشات األمن الغذايئ عىل املستويني العريب والعاملي  خالل عامي  2019 و 2020م  

املؤرش
العاملالوطن العريب

2019202020192020
61.460.460.959.4املؤرش العام 
56.555.856.757.3توفر الغذاء

67.666.966.865.9إمكانات الحصول عىل الغذاء
68.069.568.067.6أمان وسالمة الغذاء

50.942.150.849.1املوارد الطبيعية والقدرة عىل الصمود
Economist intelligence Unit https://foodsecurityindex.eiu.com/country( املصدر: حسبت من
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 2-2: إمكانات الحصول عىل الغذاء:

متثل إمكانية الحصول عىل الغذاء جانب الطلب، وتقاس بقدرة األفراد عىل تلبية احتياجاتهم من السلع

الغذائية وفق إمكاناتهم املادية والعوامل املؤثرة يف حصولهم عليها. وترتكز أهمية هذا املحور عىل حقيقة أن إتاحة الغذاء تعد رشطاً رضورياً 
ولكنه غري كاٍف لتحقيق األمن الغذايئ، ولذلك يزداد االهتامم بدراسة وتحليل العوامل املؤثرة يف إمكانات الحصول عىل الغذاء مثل دخول 

األفراد، وأسعار السلع الغذائية، والنمو السكاين ومنو إنتاج الغذاء، وتوفر شبكات األمان االجتامعي. 

ويقيس مؤرش إمكانات الحصول عىل الغذاء قدرة املستهلكني عىل رشاء الغذاء، وتعرضهم لصدمات األسعار، ووجود برامج وسياسات لدعمهم 
عند حدوث الصدمات.  ويتم حساب هذا املؤرش عرب ستة مؤرشاٍت فرعيٍة هي: استهالك الغذاء كنسبة من إجاميل إنفاق األرسة، ونسبة 
السكان الذين يعيشون تحت أو بالقرب من خط الفقر العاملي، ونصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل، والتعريفة الجمركية عىل الواردات 

الزراعية، وبرامج شبكات األمان الغذايئ، وإمكانات وصول املزارعني للتمويل.  

وكام هو موضح بجدول )2 – 9(، فإن قيمة مؤرش إمكانات الحصول عىل الغذاء يف الوطن العريب قدرت بنحو )67( درجًة يف عام 2020، 
مقارنة بنحو )66( درجًة عىل املستوى العاملي. وقد تراجعت قيمة املؤرش بني عامي 2019   و2020م عىل املستويني العريب والعاملي. وكام 
يوضح شكل )2 -6( أن قيمة املؤرش تراوحت يف عام 2020 بني )89( درجًة و )80( درجًة يف سلطنة عامن، والكويت، والبحرين، وقطر، 
والسعودية.  وتراوحت بني )79( درجًة و )69( درجًة يف الجزائر، واألردن واملغرب، واإلمارات، وتونس. ويف مستوياتها املنخفضة بلغت قيمة 
املؤرش نحو )52( درجًة يف مرص، و )40( درجًة يف اليمن، يف حني قدرت قيمة املؤرش بنحو )29 (  درجًة  و )28 ( درجًة يف سوريا  و السودان 

عىل الرتتيب.

 2-2-1 مستويات دخول األفراد:
 تتأثر كميات وأنواع سلع  سلة الغذاء يف الوطن العريب مبستويات الدخول بصفة أساسية ، بجانب تأثرها بعوامل أخرى. وتشري إحصاءات البنك 
الدويل لعام 2020 م إىل أن معدل النمو السنوي ملتوسط دخل الفرد يف الوطن العريب خالل الفرتة )2015 – 2020( كان سالباً، حيث قد بنحو  
)- 0.8 %( مقارنة بنحو )0.8 %( عىل املستوى العاملي خالل ذات الفرتة، جدول )2-10(، األمر الذي يشري إىل الرتاجع النسبي يف مستويات 
الدخول بالدول العربية خالل السنوات القليلة املاضية ، والذي يرتبط بشكل مبارش باملتغريات التي أثرت عىل حركة النمو االقتصادي والتبادل 

التجاري بالوطن العريب والعامل. 
ووفقاً ملوجز سياسات األمم املتحدة )2020(، قدر تراجع عائدات النفط والغاز يف املنطقة العربية من 329 مليار دوالٍر يف عام 2019 إىل 197 
مليار دوالٍر يف عام 2020، بنحو )40%(. كام قدر تراجع املنتجات الزراعية والغذائية بنسبة )6%( واملنسوجات واملالبس بنسبة )5%(، وتراجع   

االستثامر األجنبي املبارش بنسبة )45 %(.

جدول )2- 10(: معدل النمو السنوي ملتوسط دخل الفرد يف الوطن العريب والعامل )%(

 2015 2016 2017 2018 2019  2020

6.18 - 0.24 -0.29 0.90 -0.941.21الوطن العريب

4.40 -1.971.622.222.111.48العامل

         املصدر: قاعدة بيانات البنك الدويل 2021.

 وتتفاوت مستويات دخول األفراد يف الدول العربية، حيث تعد مستويات دخول األفراد يف دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة نسبياً 
مبتوسط شهري للفرد يقدر بنحو )1959( دوالٍر. وقدر املتوسط العام لدخل الفرد الشهري يف الوطن العريب يف عام 2020 بنحو )5.9( ألف 

دوالٍر، جدول )2- 11(. 
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شكل )2 – 6(: مؤرش إمكانات الحصول عىل الغذاء يف الوطن العريب والعامل  عام 2020م

Economist intelligence Unit https://foodsecurityindex.eiu.com/country( املصدر: حسبت من

جدول )2-11(: متوسط نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل )ألف دوالٍر(

20192020الدول
4.454.61األردن

46.3349.08اإلمارات
24.6025.29البحرين

3.293.17تونس
4.194.25الجزائر

1.441.48جزر القمر
3.263.71جيبويت

23.7824.99السعودية
1.020.47السودان

0.920.93سوريا
0.100.10الصومال   

5.185.21العراق
15.1715.10عامن

3.093.09فلسطني
63.3563.91قطر

31.0631.48الكويت
7.887.98لبنان
5.185.26ليبيا
2.542.40مرص

3.083.07املغرب
1.301.30موريتانيا

0.850.82اليمن
6.005.90الوطن العريب

10.4710.39العامل
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة. 
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2-2-2: نصيب الفرد من الناتج الزراعي ومعدل النمو السنوي:
يتفاوت نصيب الفرد من الناتج الزراعي من دولة عربية إىل أخرى، حيث بلغ أقصاه يف السعودية بنحو )568( دوالراً للفرد عام 2020م، 
وأدناه يف جيبويت بنحو )35.7( دوالراً للفرد، كام هو موضح بجدول )2 -12(. فيام بلغ متوسط نصيب الفرد الزراعي عىل مستوى الوطن 

العريب نحو )306.1( دوالٍر للفرد يف عام 2020م مقارنًة بنحو )416.8( دوالٍر للفرد عىل املستوى العاملي.

جدول )2 -12(: متوسط نصيب الفرد من الناتج املحيل الزراعي خالل الفرتة 2015-2020م )باألسعار الجارية(

201520162017201820192020
145.2214.7231.1208.66325.7368.6األردن

289.9303.8310.6315.09330.8340.9اإلمارات
70.173.577.069.3883.186.4البحرين

382.5303.1311.8363.12235.6201.5تونس
493.4478.8492.9487.55477.1475.5الجزائر

249.3242.9444.4462.20235.0283.2جزر القمر
33.835.538.438.5434.535.7جيبويت

553.2545.6622.8519.16550.3568.1السعودية
797.9463.2271.4247.67616.8473.0السودان

75.760.174.4199.3970.970.6سوريا
61.963.065.554.7363.564.6الصومال  

195.0178.5170.9140.22181.3174.1العراق
265.1335.3354.8367.92318.9345.9عامن

89.493.582.9246.7988.686.6فلسطني
106.0112.7121.8120.69113.5118.2قطر

234.6211.4218.5149.33221.5216.7الكويت
308.2373.3302.5370.52328.0326.3لبنان
141.9118.3128.841.39129.7125.8ليبيا
393.1374.7232.8280.17333.5285.4مرص

429.7457.8399.5400.44429.0419.9املغرب
323.6327.9258.6320.76303.4283.9موريتانيا

170.9167.8158.3152.58165.7161.9اليمن
373.9336.3286.7291.09332.3306.1الوطن العريب

402.2403.4424.6445.00410.1416.8العامل
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة.

2-2-3: أسعار السلع الغذائية:

تؤثر أسعار السلع الغذائية وتقلباتها تأثري مبارشاً عىل إمكانية الدول إلتاحة هذه السلع ملواطنيها، وكذلك عىل قدرة مواطنيها عىل الحصول 

بيانات جدول  الحيوانية. وتوضح  الحبوب والزيوت والسكر واملنتجات  العاملية لسلع  املطلوبتني، وبخاصة األسعار  بالكمية والجودة  عليها 

)2-13( االتجاه التصاعدي لألسعار العاملية للسلع الغذائية الرئيسية، وبخاصة بني عامي 2019 -2020. وقد انعكست هذه التطورات عىل 

أسعار السلع الغذائية بالدول العربية.

جدول )2 -13(: تطور األسعار العاملية للسلع الغذائية الرئيسية خالل الفرتة 2015 – 2020م

 201520162017201820192020
455040604380419047604660لحوم البقر CIF )دوالر / طن(

172.4171.8160.2172.3170.7180.5الذرة الشامية، FOB )دوالر/ طن(
386396.16398.91420.66418496.75األرز، FOB )دوالر / طن(

532071707420754069406110سمك السلمون الطازج )دوالر/ طن(
302.175406.35360.225282.375286.65288.9سكر مكرر FOB )دوالر/ طن(

228.7195.9199234.8223.8242.1القمح FOB )دوالر / طن )
-1377.951380.631460.791446.041407.37زيت الفول السوداين، CIF )دوالر/ طن(

755.63814.99850.39789.11765.44837.47زيت فول الصويا )دوالر / طن(
888.47867.32817.88765.49741.1824.07زيت عباد الشمس FOB )دوالر/ طن(

املصدر: موقع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )انكتاد( عىل الشبكة الدولية.
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األسعار القياسية للسلع الغذائية الرئيسية:

وتوضح بيانات جدول )2 -14(، ارتفاع األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف الدول العربية، خالل الفرتة )2016 – 2020( مقارنًة بسنة األساس 

)2015(. ويتضح من تلك البيانات االتجاه التصاعدي لألرقام القياسية خالل تلك الفرتة، وارتفاعها الكبري يف عامي 2018 و2109، وبخاصة يف 

دول السودان ومرص ولبنان وتونس، والجزائر وموريتانيا واألردن.

جدول )2-14( األرقام القياسية ألسعار املستهلك يف الدول العربية خالل الفرتة )2016 – 2020(
)100% = 2015(

20162017201820192020 الدول
110.7111110.8112.5111.7فلسطني
108108.8110.7111.1111.9املغرب

111.1113.3116.8114.5112.1اإلمارات
115.4115.9116.2115.4112.4قطر

110.6112.4113.4113.5112.5عامن
113.6115.2117.6118.8116البحرين
119.2119.4119.9119.6120.1العراق

119118120.9118.4122.5السعودية
115.6116.2116.4120.3125.6جيبويت

121.9124.6125.2126.6125.8الكويت
115.5119.3124.7125.6126األردن

125.2128.1132135138.2موريتانيا
134.8142.4148.5151.4155الجزائر
128.8135.6145.5155.3164.1تونس
114.1119126.2130240.4لبنان
178.4231.1264.4288.6303.1مرص

411.9545.2890.21344.21235السودان
املصدر: منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة موقع املنظمة عىل الشبكة الدولية 2021م.

2-2-3: معدالت منو السكان واإلنتاج الغذايئ:
تعترب معدالت النمو السكاين يف الوطن العريب مرتفعة مقارنة باملستوى العاملي؛ إذ تقدر أعداد سكان الوطن العريب يف عام 2020 بحوايل 
)436.1( مليون نسمٍة، يشكلون حوايل )5.6 %( من سكان العامل. وقدر معدل النمو السكاين يف الوطن العريب خالل )2010 – 2020( بنحو) 
1.9%(، مقابل )1.1 %( عىل املستوى العاملي خالل ذات الفرتة.  ويؤثر منو السكان يف إمكانية الحصول عىل الغذاء عن طريق تأثريه يف الطلب 
عىل السلع الغذائية. ففي ظل محدودية املعروض من تلك السلع، فإن زيادة أعداد السكان تعني زيادة يف الطلب، وبخاصة عىل السلع 

الغذائية الرئيسية، ومن ثم عىل األسعار وإمكانية حصول املستهلك عليها.
أما منو اإلنتاج الغذايئ فيعني زيادة املتاح من السلع الغذائية املنتجة يف الوطن العريب، األمر الذي ينعكس إيجاباً عىل إمكانية الحصول عىل 
الغذاء، وتشري إحصاءات املنظمة إىل استمرار التطور اإليجايب للرقم القيايس لقيمة اإلنتاج الزراعي اتساقاً مع التطورات التي يشهدها إنتاج 
السلع الغذائية الرئيسية يف املنطقة العربية. ويوضح شكل )2 -7( أن منو الغذاء يف كٍل من الوطن العريب والعامل يفوق معدل منو السكان يف 

معظم السنوات، غري أنه يشهد بصفة عامة تذبذباً واضحاً، وأنه تراجع خالل السنوات األخرية.

 شكل )2 -7(: معدالت منو السكان واإلنتاج الغذايئ يف الوطن العريب والعامل

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية أعداد متفرقة. ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة موقع املنظمة عىل 

الشبكة الدولية 2021م.
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2- 3: االستفادة من الغذاء:  
ميثل محور االستفادة من الغذاء الجوانب االجتامعية واالقتصادية لألمن الغذايئ والتغذوي عىل مستوى األرسة. وترتبط تلك الجوانب باملعرفة 
الذي يجب  الطعام  نوع  إليه، ومن ثم تحدد األرسة    الوصول  املغذي متوفر لألرسة، وميكنها  الطعام  أن  افرتاض  الغذائية، عىل  والعادات 
رشاؤه وكيفية تحضريه وكذلك كيفية استهالكه وتوزيعه داخل األرسة.  كام ميثل املحور -أيضاً- االستخدام البيولوجي الذي يتعلق بقدرة 
جسم اإلنسان عىل تناول الطعام وتحويله واالستفادة منه. ويتطلب االستخدام اآلمن واملغذي للطعام توفر بيئة مادية صحية، ومرافق صحية 

مناسبة، ومياه صالحة للرشب، باإلضافة إىل الفهم والوعي بالرعاية الصحية املناسبة، وإعداد الطعام، وعمليات التخزين.  

ويقيس مؤرش “االستفادة” من الغذاء التنوع والجودة التغذوية للوجبات الغذائية املتوسطة، وكذلك سالمة الغذاء. ويتم قياس مؤرش جودة 

املغذيات  وتوافر  التغذوية،  األوضاع  بتحسني  الحكومي  االلتزام  الغذايئ،  النظام  تنويع  فرعيٍة هي:  مؤرشاٍت  عرب خمسة  األغذية وسالمتها 

الصغرى، وجودة الربوتني، وسالمة الغذاء. ووفقاً ملكونات مؤرش األمن الغذايئ العاملي لوحدة االستخبارات االقتصادية )EIU( عام 2020، فإن 

مؤرش سالمة الغذاء للوطن العريب الذي قدر بنحو )69.5( يفوق نطريه عىل املستوى العاملي الذي قدر بنحو )67.6( درجة. 
ويتضح من شكل )2- 8( أن درجات املؤرش تراوحت- يف مستوياتها العليا- بني نحو )89( درجًة  و )77( درجًة يف دول مجلس التعاون الست، 
وبلغت قيمة املؤرش )71( درجًة   و )67.4( درجٍة يف تونس واملغرب عىل الرتتيب، يف حني تقل قيمة املؤرش عن املتوسطني العريب والعاملي يف 

باقي الدول العربية، حيث بلغت أدناها يف سوريا والسودان واليمن بنحو )55.6(، )52.7( و )36.9( درجٍة عىل الرتتيب.     

شكل )2- 8(: مؤرش جودة وسالمة الغذاء يف الدول العربية والعامل عام 2020م

Economist intelligence Unit https://foodsecurityindex.eiu.com/country( 2020 املصدر: حسبت من

وتشمل املؤرشات التي يتم تناولها يف هذا املحور الجوانب املتعلقة بالنوعية واملواصفات التي تضمن سالمة الغذاء، واألوضاع الصحية وحاالت 
نقص التغذية التي ترتبط بإمكانية االستفادة من مختلف السلع الغذائية، ونقص التغذية والفجوة الغذائية.  واستعرض هذا الجزء من التقرير 
تطور أوضاع استهالك السلع الغذائية، وتطور الفجوة الغذائية، وحاالت نقص التغذية ومعدالت االكتفاء الذايت من السلع الغذائية الرئيسية 

يف الوطن العريب خالل الفرتة )2015 -   2020 م(.

 2 -3 -1: نصيب الفرد من املتاح لالستهالك:
ميكن تحليل بيانات استهالك السلع الغذائية للتعرف عىل طبيعة ومنط االستهالك يف الدول العربية. ويتأثر استهالك الغذاء ونصيب الفرد منه 
بعدة عوامل من أهمها فيام يتصل باالستفادة من الغذاء: تطورات العادات التغذوية والوعي التغذوي، والوضع الصحي للمستهلك.  ويتمثل 
املتاح لالستهالك يف اإلنتاج املحيل من السلع الغذائية مضافاً إليه كمية الواردات ناقصاً كمية الصادرات منها يف فرتة زمنية معينة. ويتفاوت 
نصيب الفرد من مختلف السلع الغذائية فيام بني الدول العربية.  وتوضح بيانات جدول )2 – 15( أن إجاميل املتاح لالستهالك من السلع 
الغذائية الرئيسية يف الوطن العريب قدر بنحو )352.9( مليون طٍن يف عام 2020 مقارنًة بنحو )346.4( مليون طٍن يف عام 2019. وتساهم السلع 
النباتية وبخاصة الحبوب بالنصيب األكرب من املتاح لالستهالك، وهي تشكل املصدر األسايس للغذاء يف الوطن العريب. وكام هو موضح بالجدول 
فقد ساهم املتاح لالستهالك من السلع النباتية بنحو )83.52 %( من إجاميل املتاح لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية عام 2020، بينام 

بلغت نسبة مساهمة املنتجات الحيوانية واألسامك نحو )16.48 %(. 
تشكل نسبة كمية املتاح لالستهالك من مجموعة الحبوب نحو )41.51( من إجاميل املتاح لالستهالك يف الوطن العريب من السلع الغذائية 
الرئيسية لعام 2020، ومتثل مساهمة كٍل من حاصالت الخرض والفاكهة واأللبان ومنتجاتها نحو )17 %( و ) 12 % (  و) 10.3 %( عىل الرتتيب، 

وترتاوح النسبة  بني )90.%( و)5.3%( لباقي السلع الغذائية.
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جدول )2 -15(: املتاح من االستهالك من السلع الغذائية الرئيسية خالل الفرتة )2018 - 2020( )مليون طٍن(

 201820192020
النسبة من إجاميل املتاح 

لالستهالك لعام 2020 )%(

معدل التغيري بني 

عامي2019 2020- )%(
137.2143.3146.541.52.2الحبوب
14.418.418.75.31.6الدرنات

17.41212.23.51.7السكر
344.31.27.5البقوليات

6.610.210.93.16.9الزيوت النباتية
5558.859.9171.9الخرض
34.741.642.4121.9الفاكهة

5.65.35.41.51.9 األسامك
2.933.20.96.7البيض

2.4-30.237.236.310.3األلبان ومنتجاتها
6.25.45.61.63.7اللحوم الحمراء
7.47.37.62.24.1لحوم الدواجن

320.4346.4352.91001.9 الجملة 
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية،  أعداد متفرقة.

ويوفر املتاح لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العريب كميات مقدرة من السعرات الحرارية للمستهلك، قدر متوسطها العام 
يف الوطن العريب يف عام 2020 بنحو )2916( كيلو كالوري/الفرد/اليوم، وعىل الرغم من أن هذا املتوسط يقرتب من مستوى املتوسط العاملي 
)2977( كيلو كالوري/الفرد/اليوم، إال أن هناك تبايناً واضحاً   يف متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية بني الدول العربية. ففي الوقت 
الذي يزيد فيه املتوسط عن نظريه العاملي يف دول   تونس و الجزائر والكويت واملغرب والسعودية   ومرص وليبيا   وسلطنة عامن- حيث 
يرتاوح املتوسط بني )3505( و )2928(- فإن املتوسط يرتاوح بني ) 2873 ( و) 1954( يف باقي الدول العربية املبينة بجدول )2 -16( ، وفيها 

يقل املتوسط عن نظريه   العريب والعاملي.   

 جدول )2- 16(: إمدادات الطاقة يف الدول العربية )كيلو كالوري / للفرد / اليوم(

2020*2019*2015201620172018الدول

345434513457349134993508تونس
341734433383338234933442الجزائر

346634403444344734493438الكويت
338434213366340933653377املغرب

329133123299330833023316 السعودية
338833363344329833073277مرص
312531323116313031413137ليبيا

294828862936294629512928سلطنة عامن

287828502854289128752873موريتانيا
293029212892285128702833لبنان

276427462760279027952819جيبويت
288928202750277827602682سوريا
253225392588261326152616العراق

258925792549259925812575السودان
284227862739260625292484األردن

229923322331231422852307جزر القمر
203219361991200920191954اليمن

295529372929293329322916 متوسط الدول العربية

291329252944295429632977العامل 
 )* (: تقديرات املنظمة.

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

            وقاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة عىل الشبكة الدولية.
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أما إمدادات الغذاء اليومية من الربوتني فيقل متوسطها العام يف الدول العربية عن نظريه العاملي كام هو موضح بجدول )2- 17(. فبالنسبة 
إلمدادات الربوتني يف الوطن العريب فيقدر متوسطها يف اليوم يف عام 2020 بنحو )78.9( جراٍم للفرد يف اليوم مقارنًة بنحو )84.1( جراٍم للفرد يف 
اليوم  عىل املستوى العاملي. وتوضح إحصاءات املنظمة أن   الربوتني النبايت   يشكل املصدر األسايس إلمدادات الربوتني يف الدول العربية. وهناك 
نحو   تسع دوٍل عربيٍة يزيد فيها متوسط اإلمدادات اليومية للفرد من الربوتني عن املتوسطني العريب والعاملي، وهي : الكويت، واملغرب، 
وتونس، ومرص، والجزائر، والسعودية، وسلطنة عامن، وليبيا، وموريتانيا. وكام هو الحال بالنسبة ملتوسط إمدادات الغذاء اليومية من الربوتني، 

فإن املتوسط العريب إلمدادات الدهون يقل عن نظريه العاملي.

 جدول )2 -17(: اإلمدادات الغذائية من الربوتني والدهون يف الدول العربية )جم / للفرد / اليوم(

2020 *2019 *2015201620172018الدول
إمداد الربوتني )جم / للفرد / اليوم(

101.399.9100.4100.5101.0100.5الكويت
99.799.999.8101.399.2100.4املغرب
100.3100.9100.199.6100.8100.2تونس
98.796.598.497.295.595.5مرص

91.290.188.690.390.889.8الجزائر
91.691.788.686.689.687.2 السعودية

86.483.985.585.284.784.0سلطنة عامن
 83.184.280.484.583.248.6ليبيا

82.582.280.882.783.984.5موريتانيا
74.173.874.275.175.975.6السودان

70.770.569.570.471.470.4لبنان
73.670.868.471.674.169.9سوريا

71.169.569.668.365.967.1جيبويت
61.161.865.665.764.865.5العراق
72.772.569.867.163.763.1األردن

54.556.056.253.657.656.6جزر القمر
53.850.751.451.753.349.7اليمن

80.479.779.379.579.778.9 متوسط الدول   العربية
81.582.183.083.483.284.1العامل 

  إمداد الدهون )جم / للفرد / اليوم(

106.7106.3106.5110.9110.6111.3الكويت
105.4108.1105.5105.5105.6104.2 السعودية

88.987.190.298.895.7102.9ليبيا
96.894.397.1101.5100.6102.4تونس
105.0101.1100.299.597.195.9سوريا
93.490.089.892.897.595.6األردن

93.8101.097.187.398.193.7الجزائر
90.089.788.994.690.790.9لبنان

75.077.077.981.679.380.3سلطنة عامن
66.469.168.271.672.172.3املغرب

68.567.269.568.171.069.3موريتانيا
65.268.162.368.268.467.3السودان

73.173.071.267.966.466.3العراق
65.361.963.064.762.262.4جيبويت

58.157.557.859.159.259.3مرص
61.662.862.760.258.758.7جزر القمر

38.737.537.840.738.037.1اليمن
80.6  79.579.579.280.780.7 متوسط الدول    العربية

83.784.785.687.388.088.9متوسط العامل 
األغذية  بيانات منظمة  متفرقة وقاعدة  أعداد  العربية،  الزراعية  لإلحصاءات  السنوي  الكتاب  الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة  املصدر:  املنظمة.   تقديرات   :)*(

والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة عىل الشبكة الدولية.
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وتوضح بيانات جدول )2 -18( متوسط نصيب الفرد من السلع الغذائية يف الوطن العريب مقارنًة باملستوى العاملي. ومنه يتضح أن متوسط 
نصيب الفرد من املنتجات الحيوانية والسمكية يف املنطقة العربية يقل عن نظريه العاملي، وأن املتوسط شهد استقراراً بني العامني يف الوطن 

العريب لجميع السلع عدا األلبان ومنتجاتها التي تراجع متوسط نصيب الفرد منها بنحو )3.6%(.

جدول )2-18(: متوسط نصيب الفرد من املتاح لالستهالك من السلع الغذائية للفرتة )2019 -2020 كغم/سنة(

املتوسط العاملي 201920202020 
333.2335.9150.2الحبوب
- 42.8842.8الدرنات

27.942821.9السكر
 -9.299.7البقوليات

 23.662522.7زيوت نباتية
 136.64137.3138.0الخرض
 96.6797.175.0الفاكهة

12.2212.419.8 األسامك
 -6.937.3البيض
86.4983.3116.1األلبان

- 12.6112.8اللحوم الحمراء
- 17.0517.4اللحوم البيضاء
43.0 29.6630.2إجاميل اللحوم

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة، تقرير أوضاع األمن الغذايئ العريب، 2019، ومنظمة التغذية والزراعة 
.Food outlook, )2021( لألمم املتحدة

2-3-2: نقص التغذية:
تقدر أعداد ناقيص التغذية يف العامل بنحو )925( مليون شخٍص يف عام 2020 م. ويف الدول العربية ترتبط حاالت نقص التغذية بالكثري من 
تزايدت ظاهرة  األخرية  السنوات  االستقرار. ويف  الطبيعية وعدم  والكوارث  األسعار  ارتفاع  مثل  التغذوية  األوضاع  أثرت عىل  التي  العوامل 
الجوع ونقص التغذية يف  العديد من الدول العربية التي شهدت حاالت من عدم االستقرار، والظروف الطبيعية غري املالمئة، وانتشار موجات 
الجفاف وزيادة التصحر. وميكن رصد نقص التغذية يف الوطن العريب من خالل معدالت سوء التغذية   ونقص الوزن بني األطفال املواليد وفقاً 

إلحصاءات املعهد الدويل لبحوث سياسات الغذاء، كام هو موضح بالجدول )2 -  19(.   

 جدول )2- 19(: نقص التغذية ومؤرش الجوع يف بعض الدول العربية )2013 -2020م(

مؤرش الجوع )0 - 100(نسبة السكان ناقيص التغذية )%(الدول
2011 -20132018 -202020122020

8.59.58.58.3األردن
>5>5--اإلمارات
>5>5--البحرين

3.13.07.06.0تونس
8.96.9>3.32.5الجزائر
20.816.235.427.4جيبويت

5.43.98.26.8السعودية
13.412.329.825.1السودان

42.3*42.3*--سوريا
79.759.565.150.8الصومال

37.137.527.522.8العراق
7.38.211.612.6سلطنة عامن

----قطر
42.3*42.3*--جزر القمر

>5>5>2.5>2.5الكويت
14.99.313.212.3لبنان
----ليبيا
5.25.415.212.5مرص

4.94.29.68.8املغرب
7.09.123.622.6موريتانيا

33.345.438.838.4اليمن
) * ( تقديرات املصدر.

املصدر: معهد بحوث سياسات الغذاء، مؤرش الجوع العاملي 2020.
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ويتفاوت مدى انتشار نقص التغذية بني الدول العربية، حيث ترتفع نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية يف الدول التي تعاين من 
النزاعات، حيث تقدر النسبة بنحو )27.7 %( يف عام 2020، مقارنًة بنحو )5.4 % (  يف الدول العربية الخالية من النزاعات.  ويف السنوات 
لت مستويات الجوع يف املنطقة العربية ارتفاعاً من أبرز أسبابه النزاعات، وهناك ارتباطاً قوياً بني مؤرشنّ نقص التغذية  الخمس األخرية، سجنّ

والنزاعات. 
وتشري التوقعات للفرتة املمتدة بني 2028 و 2030 إىل أن مجموعة الدول التي تعاين من نزاعات سريتفع فيها معــــــــدل نقص التغذية إىل 
)30 %(، مقابل ارتفاع بنحو )8.2 % ( يف الدول التي ليس فيها نزاعات، وبالتايل سيزداد عدد الذين يعانون من نقص التغذية إىل ) 75.3 
( مليون شخٍص. هذه التوقعات ال تأخذ يف االعتبار التداعيات الناجمة من جائحة كورونا وأثرها عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف 

مجموعتي الدول، ما يعني أن التداعيات قد تكون أسوأ بكثري.

2-3-2-1 النظم الغذائية يف املنطقة العربية:
النظم الغذائية واملستدامة هي تلك النظم التي توفر متطلبات األمن الغذايئ والتغذية للجميع بطريقة ال تؤثر سلباً عىل املوارد االقتصادية 
واالجتامعية والبيئية الالزمة لتوفري  األمن الغذايئ والتغذية لألجيال القادمة. وهذا يعني أنها تلك النظم التي تضمن االستدامة االقتصادية، 

واالجتامعية، ولها تأثري إيجايب أو محايد عىل بيئة املوارد الطبيعية، وحامية واستدامة البيئة.

ويف املنطقة العربية   هنالك عوامل تؤثر سلباً عىل النظم الغذائية، وتزيد من ضعفها، وهي:  النمو السكاين، الهجرة، ندرة املياه، وخطر 

تغري املناخ. كام أن للتوسع الحرضي املتزايد والتغريات الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية آثاراً مبارشة عىل التحول التدريجي يف طريقة 

تناول الطعام يف املنطقة العربية. وتشمل بعض أمناط االستهالك السائدة:  االبتعاد عن األنظمة الغذائية الصحية، واألنظمة الغذائية التقليدية 

واملوسمية واألكرث تنوعاً والغنية بالحبوب الكاملة والفواكه والخرضوات. وهذا يؤثر بشكٍل كبرٍي عىل طبيعة ونطاق وحجم مشاكل التغذية يف 

املنطقة، باإلضافة إىل عبء األمراض وعوامل الخطر املرتبطة بها.

2-3-2-2: الحصول عىل املياه النقية:
تؤدي املياه النقية وتعزيز خدمات الرصف الصحي والنظافة دوراً حيوياً يف مواجهة األمراض الناشئة. كام تؤكد الدعوات املتتالية التي ُتطلقها 
املزيد من  العربية  الدول  العامة. وتبذل  النقية وتعزيز خدمات الرصف الصحي والنظافة  املياه  العالقة عىل أهمية توفري  املنظامت ذات 
الجهود لتطوير برامج مستدامة ملراقبة جودة املياه، والحد من املخاطر البيئية املتصلة باملياه النقية والرصف الصحي وتلوث الهواء، والغذاء. 
ويف الوقت الراهن تواجه فئات عديدة من السكان يف الدول العربية التي شهدت حاالت من عدم االستقرار أو النزاعات صعوبات يف الحصول 

عىل مياه الرشب النقية. 

2-3-2-3: الفجوة الغذائية ومعدالت االكتفاء الذايت من السلع الغذائية الرئيسية:
تتأثر قيمة وكمية الفجوة من السلع الغذائية بالتطورات يف إنتاج وأسعار وتجارة السلع الغذائية. وفيام بني عامي 2019 -2020 تأثرت التجارة 
الخارجية للسلع الغذائية يف الوطن باإلجراءات التجارية التي صاحبت تفيش فريوس كرونا 2019م مبا يف ذلك تصاعد أسعار األغذية العاملية. 
وعىل مستوى الوطن العريب أدت الزيادات التي شهدها إنتاج العديد من السلع الغذائية بني عامي 2019 و2020 وبطء حركة التجارة الدولية 
إىل تقليل حجم واردات الغذاء. وعىل الرغم من انخفاض حجم الواردات عامي 2019 و 2020م إال أن قيمة فجوة السلع الرئيسية شهدت 
ارتفاعا طفيفاً من نحو )34.2( مليار دوالٍر إىل )35.3( مليار دوالٍر، ويعود ذلك بصفة رئيسية الرتفاع األسعار الذي شهدته العديد من السلع 
الغذائية الرئيسة بسبب جائحة كورونا، جدول )2- 18 (. وتوضح بيانات الجدول مساهمة مختلف السلع الغذائية يف القيمة اإلجاملية لسلع 
العجز عام 2020، والتي بلغت نحو )48.8 %( للحبوب، و)18%( للحوم، و )11.2 %( لأللبان ومنتجاتها ونحو )7.5 %( لكٍل من السكر املكرر 
والزيوت النباتية. وساهمت تلك السلع السبع بنحو )93 %( من قيمة سلع العجز عام 2020، جدول )2-20 (. ويتضح من تلك البيانات النسبة 
العالية التي شكلتها محاصيل الحبوب يف قيمة سلع العجز، يف حني بلغت مساهمة املنتجات الحيوانية مجتمعة  نحو ) 31.4 %( من قيمة 
سلع العجز، مام يستدعي بذل املزيد من الجهود لتضييق الفجوة يف محاصيل الحبوب والبذور الزيتية عن طريق التوسع الرأيس يف إنتاجها 

يف القطاعني املروي واملطري، وتحسني نظم اإلنتاج الحيواين لزيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية من األلبان واللحوم. 
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جدول )2 - 20(: مساهمة السلع الغذائية يف قيمة الفجوة الغذائية عامي 2019 و2020م

)مليار دوالٍر(

 20192020
سلع  قيمة  يف  املساهمة 

العجز عام 2020  )%(
21.7920.7548.85الحبوب

25.57 9.04 8.96القمح
0.310.280.7البطاطس
0.871.012.4البقوليات

 0.31-0.15-الخرض
1.180.40.9الفاكهة

1.073.247.6السكر)مكرر(
2.63.157.4الزيوت النباتية

8.247.6518.0اللحوم
1.080.370.9األسامك

0.60.551.3البيض
5.534.7611.2األلبان ومنتجاتها

0.60.320.8بذور زيتية
 0.150.31قيمة الفائض

43.8742.48100.0قيمة سلع العجز
43.7242.17100.0الجملة 

 9.486.84قيمة التجارة البينية
 34.2435.33قيمة الفجوة

          املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية أعداد متفرغة،

         وتقرير أوضاع األمن الغذايئ العريب2019م.

2-3-2-4: معدالت االكتفاء الذايت من السلع الغذائية الرئيسية:

بلغ معدل االكتفاء الذايت العام من إجاميل املتاح لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية ) 60.7 %( يف عام 2020م مقارنًة بنحو )61.8 %( يف 

عام 2019م. وتراوحت معدالت االكتفاء الذايت يف عام 2020 يف حدودها القصوى بني )99.3 %( و )91.4 %( لسلع الفاكهة والخرض واألسامك 

والدرنات، ويف حدودها املتوسطة بني )65.5 %( و)79.4 %( لسلع البيض، واأللبان، واللحوم الحمراء، ولحوم الدواجن.

 وتراوحت املعدالت يف حدودها الدنيا بني )23.8 %( و )36.8 %( لسلع الحبوب والسكر و البقوليات والزيوت النباتية، جدول )2 - 21(. 

وشكل )2 – 9(.  

جدول )2 - 21( نسبة االكتفاء الذايت ألهم السلع الغذائية )%(عامي 2019 و 2020م

2020 2019 السلع الغذائية
36.85 38.20 الحبوب
41.6 39.7 القمح
91.38 92.71 الدرنات
31.43 31.58 السكر
38.42 40.48 البقوليات
23.83 24.80 زيوت نباتية
94.81 95.74 الخرض
95.58 95.84 الفاكهة
99.34 99.35 األسامك
79.41 81.51 البيض
75.43 73.25 األلبان
73.77 76.31 اللحوم الحمراء
65.54 66.48 لحوم الدواجن

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، املجلد )38(.
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شكل )2 - 9(: معدالت االكتفاء الذايت من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العريب عام 2020 )%(

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد مختلفة. 
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الجزء الثالث
جهود  تعزيز مسارات األمن الغذايئ العريب 

يف الوطن العريب
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الجزء الثالث: جهود  تعزيز مسارات األمن الغذايئ العريب يف الوطن العريب:

 تويل الدول العربية اهتامماً خاصاً بقضية األمن الغايئ والتغذية ملا لها من تأثريات اقتصادية واجتامعية وسياسية.   وتقوم املنظمة    بالتنسيق 

مع الدول العربية بإعداد وتنفيذ مختلف برامجها يف إطار خططها السنوية. ويتم فيام ييل استعراض موجز لجهود كل من الدول العربية 

واملنظمة العربية للتنمية الزراعية الرامية لضامن  استقرار وحوكمة األمن الغذايئ. 

 

3-1: جهود تحقيق  استقرار وحوكمة األمن الغذايئ  بالدول العربية:

3-1-1: الجهود عىل املستويات القطرية:

 يصف االستقرار البعد الزمني لألمن الغذايئ والتغذوي، ويتحقق استقرار الغذاء عندما يظل العرض عىل مستوى األرسة ثابتاً خالل العام وعىل 

املدى الطويل. ويتطلب ذلك   تقليل املخاطر الخارجية مثل: الكوارث الطبيعية، وتغري املناخ، وتقلب األسعار، من خالل التدخالت العملية 

التي تعمل عىل تحسني قدرة األرس عىل الصمود.  

يعتمد استقرار األمن الغذايئ عىل الحفاظ عىل جميع ركائز األمن الغذايئ الثالث يف جميع األوقات. وهذا يعني أوالً تقليل مخاطر نقص عرض 

السياسية واالقتصادية والبيئية غري  الطبيعية  للعوامل  الغذاء واالستفادة منه، والتصدي  الدائم عىل  الغذاء، ومتكني املستهلك من الحصول 

املالمئة مثل تقلبات الطقس املوسمية وتقلبات األسعار والعوامل السياسية واالقتصادية التي تؤثر عىل مسارات العرض والطلب.  فاستدامة 

األمن الغذايئ تتطلب استقرار كٍل من توافر الغذاء أو إنتاج الغذاء الكايف، والحصول عىل الغذاء والقدرة عىل رشاء الغذاء، واالستفادة منه 

تغذوياً وصحياً. 

 ومن أهم العوامل التي تتسبب يف عدم استقرار األمن الغذايئ الكوارث الطبيعية والجفاف بتأثريهام عىل إنتاج   املحاصيل وتوافر الغذاء. هذا 

باإلضافة إىل النزاعات األهلية التي تقلل من فرص الحصول عىل الغذاء. كام ميكن أن يؤدي عدم االستقرار يف األسواق إىل ارتفاع أسعار الغذاء، 

ومن ثم إىل انعدام أمن غذايئ مؤقت. ومن ضمن العوامل األخرى التي ميكن أن تسبب انعدام األمن الغذايئ هي فقدان العمل أو اإلنتاجية، 

فإن التغريات  املعارصة يف النظم الغذائية واألمناط االستهالكية تعترب من العوامل املهمة التي تؤثر عىل استقرار األمن الغذايئ يف محاوره 

الثالثة. فتحول املستهلكني نحو نظام غذايئ غنياً باللحوم واألسامك والدواجن ومنتجات األلبان يتطلب تغيريات يف سالسل اإلمداد الغذايئ، مبا 

يف ذلك تغريات يف الرتاكيب املحصولية والتوليفات املوردية، وعالوة عىل ذلك، يعد الحد من فقد الطعام وهدره جزًءا من الحل، حيث تقدر 

كمية فاقد وهدر الغذاء يف املتوسط بنحو )1.3( مليار طٍن سنوياً عىل املستوى العاملي، وبنحو )86( مليون طٍن عىل املستوى العريب.

واالجتامعية،   واالقتصادية  الطبيعية  العوامل  من  للعديد  نتيجة  الرتبة  تدهور  الغذايئ  األمن  استقرار  ضامن  أمام  األخرى  التحديات  ومن 

والتحول نحو تحويل محاصيل الغذاء مثل الذرة وقصب السكر إىل إنتاج الوقود الحيوي، وازدياد موجات الهجرة من املناطق الريفية إىل 

املناطق الحرضية. فعىل املستويني العريب والعاملي يعيش أكرث من نصف السكان يف املدن. وهذا يشكل تحدياً آخر الستقرار األمن الغذايئ؛ 

إذ أن املستهلكني الحرض يعتمدون عىل القدرة عىل رشاء األغذية أكرث من القدرة عىل إنتاجها، وبالتايل فإن األمن الغذايئ لسكان الحرض ذوي 

الدخل املنخفض عرضة للتأثر سلباً وعدم االستقرار بسبب الزيادات أو التغريات غري املتوقعة يف أسعار املواد الغذائية، وال سيام يف ظل ضعف 

أو عدم وجود شبكات أمان اجتامعية واقتصادية. عالوة عىل ذلك فإن زيادة االعتامد عىل الواردات نتيجة لزيادة الدخول والزيادات السكانية 

مبعدالت أعىل من معدالت منو إنتاج الغذاء يشكل تحدياً كبرياً الستقرار األمن الغذايئ بالوطن العريب، خاصة أن بعض البلدان تفرض قيوداً 

عىل تصدير األغذية يف أوقات اإلمدادات الغذائية املحدودة. 

وقد شهد عام 2020 تحسناً يف مؤرش استقرار األمن الغذايئ يف الدول العربية متمثاًل يف مؤرش املوارد الطبيعية والقدرة عىل الصمود ) وفقاً 
لوحدة  االستخبارات االقتصادية، حيث ارتفعت قيمة املؤرش للوطن العريب من نحو 40.8 درجٍة يف عام 2019 إىل نحو )42.1( درجٍة يف عام 
2020 مقارنة بنحو )49.1( درجٍة  عىل مستوى العامل، شكل )3 – 1(. وعىل املستوى العريب انخفضت قيمة املؤرش يف عام  2020 عن املتوسط 

العاملي يف معظم الدول العربية،  يف حني ازدادت قيمة املؤرش عن  املتوسط العاملي يف كٍل من مرص واملغرب واألردن.
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شكل )3 -1(: مؤرش املوارد الطبيعية والقدرة عىل الصمود يف الدول العربية والعامل عام 2020م

Economist intelligence Unit https://foodsecurityindex.eiu.com/country( املصدر: حسبت من

وتشهد املنطقة العربية جهوداً مستمرة لضامن استقرار وحوكمة األمن الغذايئ العريب. فعىل املستويات القطرية اشتملت جهود الدول العربية 
عىل إعداد وتنفيذ اإلسرتاتيجيات والربامج واملرشوعات القطرية لألمن الغذايئ متضمنة تعزيز استدامة وحوكمة األمن الغذايئ. فعىل سبيل 
املثال تركز اإلسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذايئ يف األردن عىل برامج تحسني اإلنتاج ودخول املزارعني واملنتجني، وتعظيم االستخدام الفعال 
التوليف  الحديثة واملياه منخفضة الجودة ومياه األمطار، واتباع   الري  املياه من خالل استخدام نظم  املتاحة، بخاصة  الطبيعية  للموارد 
الزراعي  األمثل، واعتامد نظم إنتاج فعالة. وبذلك تعمل االسرتاتيجية عىل حامية سكان األردن من انعدام األمن الغذايئ ، وضامن الحصول 
عىل إمدادات غذائية آمنة ومستقرة ومغذية وبأسعار معقولة يف جميع األوقات، من خالل استهداف جميع جوانب األمن الغذايئ بشكل 
كيل، واعتامد نظم غذائية مناسبة ومرنة. وتبذل الجهود عىل مستوى األفراد واألرس واملجتمعات لضامن بيئة متكينية مستقرة لألمن الغذايئ. 
هذا باإلضافة إىل حوكمة األمن الغذايئ مبا يتطلبه ذلك  من تطوير مؤسيس وأنشطة تدريبية وترشيعية،  والتنسيق بني املؤسسات،  واملواءمة 
بني السياسات واإلسرتاتيجيات والخطط القطاعية ذات الصلة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص واملرأة يف األنشطة االقتصادية لتحسني دخول 

األرس ومستوياتها املعيشية. 

ويف اإلمارات يتم يف إطار النظام الوطني للزراعة املستدامة العمل عىل زيادة نسبة االكتفاء الذايت يف الدولة للمحاصيل الزراعية املستهدفة 

مبعدل سنوي يبلغ )5 %(، وتحسني املردود االقتصادي للمزرعة بواقع )10 %( سنوياً، وزيادة القوى العاملة يف املجال مبعدل )5 %( سنوياً، 

وترشيد كمية املياه املستخدمة يف وحدة اإلنتاج بواقع )15 %( سنوياً. وقد أطلقت اإلمارات اإلسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذايئ التي تهدف 

إىل تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم عىل أسس متكني إنتاج الغذاء املستدام، وتحدد عنارص سلة الغذاء الوطنية.  تتضمن اإلسرتاتيجية 38 

مبادرًة رئيسًة قصرية وطويلة املدى ضمن رؤية عام 2051، وجدول أعامل عمل لعام 2021، وتعمل من خالل خمس توجهاٍت إسرتاتيجيٍة 

لضامن استقرار األمن الغذايئ بالدولة؛ إذ تركز عىل تسهيل تجارة الغذاء العاملية، وتنويع مصادر استرياد الغذاء وتحديد خطط توريد بديلة، 

وثبات  استقرار  بضامن  املتعلقة  اإلسرتاتيجية  أهداف  وتشمل  رئيس.  غذايئ  لكل صنف  إىل خمسة مصادر  تصل  وقد  ثالثة مصادر  تشمل 

الغذاء،  إنتاج  الذكية يف  التقنيات  القيمة، وتكريس  بالتكنولوجيا لكامل سلسلة  ن  إنتاج محيل مستدام ممكنّ الغذايئ تطوير  وحوكمة األمن 

وتفعيل املبادرات لتعزيز قدرات البحث، والتطوير يف مجال الغذاء، وتسهيل إجراءات مامرسة األعامل ضمن قطاع اإلنتاج الزراعي لتسهيل 

إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية الغذائية، والحد من فقد وهدر الغذاء. 

ويف السعودية يتم يف إطار إسرتاتيجية األمن الغذايئ- ومن واقع تشخيص وتحليل الوضع الراهن لألمن الغذايئ يف اململكة- تنفيذ برنامج 

االحتياطي والخزن اإلسرتاتيجي لألغذية، ونظام حوكمة متكامل للتنسيق بني القطاعات والجهات ذات العالقة، ونظام لإلنذار املبكر لألمن 

الغذايئ متضمناً نظام معلومات األسواق الزراعية، وبرنامج وطني للحد من الفاقد والهدر من الغذاء، بجانب السياسة الوطنية لتجارة األغذية 

وتسعى  الغذايئ.  األمن  جوانب  مختلف  حول  والتوعوية  التدريبية  والربامج  املستهدفة،  الدول  مع  للرشاكة  وأطر  واتفاقيات  واستريادها، 
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إسرتاتيجية األمن الغذايئ يف اململكة إىل تحقيق خمسة أهداٍف رئيسيٍة من بينها الوصول إىل إنتاج غذايئ محيل مع تحقيق تنوع واستقرار 

ملصادر الغذاء الخارجية، وضامن حصول الغذاء اآلمن، وتطوير منوذج عمل مؤسيس عىل املستوى الوطني وضامن حوكمة واضحة ومسؤولة 

لألمن الغذايئ. وقد بدأت وزارة البيئة واملياه والزراعة يف تحقيق أهداف هذه اإلسرتاتيجية املهمة، مع إقرار هيئة الخرباء الرتتيبات الالزمة 

لحوكمة لجنة األمن الغذايئ التي تشارك يف عضويتها العديد من الوزارات الحكومية باململكة.

ويف الجزائر تويل الدولة االهتامم الالزم بالقطاع الزراعي كسبيل لتحقيق أمن غذايئ مستدام من كل الجوانب لسد الفجوة الغذائية، وتعزيز 

التنمية الفالحية، بالعمل عىل إدخال التوازن الهيكيل للصادرات، والتخلص من التبعية للخارج يف مجال استرياد املنتجات االستهالكية، وتحقيق 

األهداف  إىل  للوصول  مالية ومادية وبرشية  الفالحية من موارد  التنمية  تحتاجه  ما  لتوفري كل  الجهود  املستدام. وتتضاعف  الغذايئ  األمن 

املرجوة. وألجل تحفيز اإلنتاج الزراعي وتحسني اإلنتاجية عملت الدولة عىل وضع إسرتاتيجيات تنموية جديدة لفتح أبواب تنموية ناجحة.  

هذا إىل جانب املجهودات التي بذلتها الدولة، والرامية إىل تفعيل دور القطاع الفالحي يف االقتصاد الوطني، من خالل اعتامد سياسات وبرامج 

حكومية خاصة بالتجديد الزراعي والريفي والصحة.

والحيواين  الزراعي  الغذاء  إنتاج  لزيادة  املبذولة  الجهود  استدامته،  الغذايئ وضامن  األمن  تحقيق  يأيت يف مقدمة محاور  سلطنة عامن  ويف 

والسميك املحيل، بجانب تعزيز وتأمني جهات استرياد احتياجات السلطنة من املواد الغذائية، بحيث تتنوع املصادر وال يتم االعتامد عىل 

مصدٍر واحٍد. هذا إىل جانب بناء الصوامع واملخازن للتحوط للحاالت الطارئة، واالستثامر يف بيئات آمنة.

الغذايئ  األمن  استدامة  تعزيز  الدولة من خاللها عىل  -2023( وتعمل   2018( الغذايئ  لألمن  الوطنية  إسرتاتيجية قطر  تم إطالق  قطر  ويف 

وحوكمته من خالل:  

ضامن وجود اإلمدادات الغذائية الرضورية ملدة 6	  شهوٍر عىل األقل، وبناء مخزون إسرتاتيجي كاٍف ومناسب.

	 تطوير وتحسني اإلنتاج املحيل لزيادة معدالت االكتفاء الذايت، وبخاصة من املنتجات رسيعة التلف يف سلة الغذاء القطرية 

مثل: الخرض، الدواجن، منتجات األلبان. 

	  تحقيق درجة عالية من الجاهزية للتعامل مع عدم استقرار اإلمدادات، وتعزيز التعاون بني جميع الجهات املعنية، لضامن 

الحد من احتامل نفاذ مخزون األغذية الرضورية عىل املدى القصري.  

زيادة جودة الغذاء والحد من فاقد وهدر الغذاء.  	  

	 متكني زيادة إنتاجية املزارع املحلية.

زيادة استدامة استخدام املياه والحد من استنزاف املياه الجوفية.   	  

للحد من تعرض دولة قطر  األوقات  األساسية يف مختلف  السلع  الحصول عىل  التجاريني، لضامن  الجغرايف للرشكاء  	 التنويع 

ملخاطر العوامل الخارجية.

االضطرابات  من  غريها  أو  التجارية  الصدمات  تأثري  من  للحد  والخاص(  العام  للقطاعني  استباقية(  طوارئ  خطط  وضع    	

الخارجية.

	   تحقيق الشفافية والكفاءة وحوكمة سلسلة إمداد األغذية، لضامن اتباع جميع األطراف مامرسات تجارية عادلة، والحد من 

الهدر يف سلسلة اإلمداد، وتحسني جودة األغذية. 

 ويف املغرب تعمل الدولة ضمن املخططات الفالحية األخرية )مخطط املغرب األخرض 2008 والجيل األخرض 2020( عىل ضامن استقرار األمن 

الغذايئ واضعة بعني االعتبار النمو السكاين املستمر واالحتياجات املستقبلية ضمن السياسات الفالحية، باإلضافة إىل استحضار القدرة الرشائية 

الغذاء عن طريق  الخارجية لتوفري  التوترات االجتامعية وغالء املعيشة. كام تعمل عىل تقليل االعتامد عىل األسواق  لألرس وتفادي أخطار 

زيادة اإلنتاج املحيل من السلع الغذائية وضامن الحصول عليها؛ إذ أن األسواق الخارجية تعترب مصادر غري آمنة وغري متاحة يف كل األوقات.  

واشتملت برامج وأنشطة ضامن استقرار األمن الغذايئ يف املغرب التصدي لتحديات التغريات املناخية، وتوايل سنوات الجفاف، وتدهور الرتبة، 

واألزمات الوبائية الدولية الحيوانية والبرشية املتكررة، وبخاصة وباء كورونا – 19 وانعكاساته عىل حركة التجارة العاملية وعرقلة نقل البضائع. 

ويف هذا الصدد عملت اململكة عىل تطوير وتوسيع بنيات التخزين اإلسرتاتيجي بهدف تأمني احتياجات املواطنني املغاربة وأيضاً قطعانهم ملدد 

زمنية طويلة عوضاً عن القدرة الحالية التي ال تتجاوز أشهراً معدودة. 

 ويف العراق التزمت الحكومة بأهداف التنمية املستدامة املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة »القضاء عىل 
الجوع وتحقيق األمن الغذايئ وتحسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة« وذلك لضامن استقرار أمنها الغذايئ. وتقوم الدولة بإعادة تأهيل 
البنية التحتية للزراعة واملياه يف املناطق املحررة، وتطوير سالسل القيمة للمحاصيل الرئيسية لتحسني اإلنتاجية الزراعية، وسبل العيش الريفية 
، ودعم املنتج العراقي. وتقوم الدولة أيضاً بتطوير القدرات املؤسسية لتعزيز إجراءات املحاجر البيطرية، والسيطرة عىل األمراض الحيوانية 
املتوطنة والعابرة للحدود. كام يتم تقديم مصادر الطاقة املتجددة كوسيلة إلنتاج الغذاء املستدام، ودعم املامرسات الزراعية الجيدة املقاومة 
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لتغري املناخ يف ضوء التحديات املناخية الحالية. وقد تم إجـراء مراجعة اإلسرتاتيجية الوطنيـة لألمن الغذايئ والتغذيـة لصياغـة مجموعـة 
مـن السياسـات والتغيـرات املؤسسـية، لتحقيـق أهداف ضامن استقرار وحوكمة األمن الغذايئ، وتم يف ذلك إنشاء لجنـة استشـارية تضـم 
املؤسسـات الحكوميـة املعنيـة بهدف تنسـيق عمـل اللجنـة الوطنيـة لألمن الغذايئ. ولضامن استدامة األمن الغذايئ تعمل الدولة يف إطار 

خمس ركائز هي: 

	 تحسني أدوات شـبكات الحامية االجتامعية.

	 تعزيـز اإلنتاج الزراعـي املستدام ويشمل ذلك تطوير الزراعـة يف املناطـق املتأثرة بالنـزاع، وتنفيذ برامج استثامرية – ملدة 

خمـس سـنواٍت - ملعالجة مشـاكل البنيـة التحتيــة الضعيفــة، وإدخـال تحسـينات عـىل طـول سلسـلة القيمـة، مـع تعزيـز 

الزراعـة الذكيـة مناخيـاً وحامية املـوارد الطبيعيـة. 

	 التصدي ملشاكل سوء التغذية ونقص الغذاء.

	 زيـادة فـرص التوظيـف خاصـة بيـن الشـباب والنسـاء. 

	 إصحاح سياسـات التسـويق والتجـارة والتسـعري. 

ويف السودان تم إنشاء األمانة العامة لألمن الغذايئ كإطار قومي لحوكمة وتعزيز أوضاع األمن الغذايئ يف الدولة. وتضم األمانة كافة الوزارات 

واملؤسسات ذات الصلة باألمن الغذايئ.  كام تم إعداد إسرتاتيجيات لألمن الغذايئ عىل املستويات الوالئية، وتم أيضاً تنفيذ عدٍد من الربامج 

املرشوعات واألنشطة التي تستهدف ضامن استقرار األمن الغذايئ منها: 

	 تطوير املخزون اإلسرتاتيجي، وتوفري أوعية تخزينية توائم التخزين اإلسرتاتيجي، لتفادي التخزين التقليدي املتبع حالياً ملعالجة 

فوائض اإلنتاج، وقد بلغ إجاميل هذه السعات التخزينية يف عام 2020 حوايل 1425 ألف طٍن.

	  برامج تثبيت األسعار كداعم للمستهلك واملنتج معاً.

التدخل املبارش بطرح كميات من الذرة بالواليات بلغت 38	  ألف طٍن، بأسعار مناسبة ويف متناول يد املستهلك.

	  برامج ومرشوعات الحامية االجتامعية كالدعم النقدي املبارش. 

ويف مرص تشمل جهود ضامن استقرار األمن الغذايئ تطوير شبكات األمان االجتامعي، وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إىل األرس 
الفقرية وبخاصة النساء واألطفال، الستهالك ما يكفي من الطعام الصحي واملغذى، وتطبيق اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية املتاحة، وترشيد 
استخدامها للمحافظة عىل البيئة يف اإلنتاج الزراعي، وتعظيم االستفادة من وحديت األرض واملياه. هذا إىل جانب خفض معدالت الفاقد من 
الغذاء وربط املزارع باألسواق، ودعم برامج ومرشوعات زيادة إنتاج السلع الغذائية رأسياً وأفقياً عن طريق إجراء التعاقدات االستثامرية 
الستصالح مليون فداٍن من األرايض واستزراعها،  األمر الذي يساعد عىل تحسني نسبة االكتفاء الذايت من سلع الغذاء الرئيسية، باإلضافة إىل 
تحقيق االكتفاء الذايت من اللحوم والدواجن ومنتجات األلبان، من خالل إنشاء مرشوعات إنتاج حيواين وإنشاء مجتمعات صناعية زراعية يف 
األرايض املستصلحة، وكذلك إنشاء رشكات مساهمة للشباب والفئات االجتامعية ضمن املساحات التي سيتم تخصيصها لهم باملرشوع منعاً 

لتفتيت الحيازات الزراعية. 

وعىل املستوى القومي أطلقت املنظمة العربية للتنمية الزراعية الربنامج املستدام لألمن الغذايئ العريب الذي تتمثل مكوناته يف مثانية محاور 
هي:

	 مكون التوسع يف استغالل املوارد األرضية الصالحة للزراعة يف املناطق املطرية.

	 مكون االرتقاء مبعدالت منو اإلنتاجية يف الزراعات القامئة.

	 مكون التوسع يف الزراعات املروية من خالل تطوير نظم الري الحقيل.

	 مكون املرشوعات االستثامرية الزراعية الغذائية والتصنيعية.

	 مكون تقليل الفاقد والهدر من الغذاء.

	 مكون التوجه نحو أمناط االستهالك الغذايئ املستدام.

مكون الحد من مخاطر جائحة كوفيد19-	  عىل الزراعة والغذاء.

	 مكون تخفيف مخاطر التغريات املناخية عىل الزراعة واألمن الغذايئ. 

وتشمل أهداف الربنامج يف إطار تلك املكونات تحقيق استدامة األمن الغذايئ من خالل:

	 التوسع يف القطاع املطري يف األرايض الصالحة للزراعة غري املستغلة يف الدول العربية.

الوحدة  من  العائد  تعظيم  وأيضاً  القامئني،  واملطري  املروي  القطاع  من  كٍل  يف  واملياه  األرض  وحديت  من  العائد  	 تعظيم 

الحيوانية.
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	 زيادة الرقعة الزراعية املروية من خالل تعظيم ترشيد استخدامات املياه يف الزراعات املروية القامئة. 

كمية  نسبة  ووفق  مرحلياً،  مربمجة  وبصفة  جزئياً،  أو  كلياً  سواء  الرئيسية،  الغذائية  السلعية  املجموعات  يف  العجز  	 خفض 

مستهدفة.

	 ضخ املزيد من االستثامرات للقطاع الزراعي، وبخاصة القطاع املطري يف مجاالت البنية التحتية والزراعية.

	 التوطني الزراعي والحد من الهجرة الداخلية إىل الحرض.

	 توفري فرص عمل زراعية وال زراعية يف الريف، وبخاصة للشباب من الجنسني.

	 تحسني ظروف املعيشة ومستويات الرفاهية العامة، وبخاصة يف املجتمعات الريفية وللعاملني يف القطاع الزراعي.

	 تطوير وتحسني سالسل اإلمداد الغذايئ، وتعزيز التكامل والرتابط بني حلقاتها يف الدول العربية وخارجها، سواء داخل األقطار 

أو فيام بينها.

وتقوم املنظمة بإعداد وتنفيذ مرشوعات تعزيز سبل كسب العيش يف إطار جهودها املبذولة، لتحسني النظم املزرعية ومستويات معيشة 
صغار املزارعني، لضامن استقرار إمدادات الغذاء. وقد غطت تلك املرشوعات خالل عامي 2019 و 2020 مجموعات من صغار املنتجني يف 
النبايت والحيواين، وتحسني إدارة املوارد الزراعية الطبيعية مبا يضمن  األردن وفلسطني، ومرص والسودان للمساعدة يف تحسني نظم اإلنتاج 
استقرار األمن الغذايئ عن طريق تحسني وزيادة معدالت اإلنتاج واإلنتاجية.  هذا إىل جانب العمل عىل تقليل تأثريات التغريات املناخية، 

وتطوير تنظيامت املنتجني، والتدريب الحقيل لتحسني إنتاج وإنتاجية املحاصيل الحقلية واملنتجات الحيوانية.   

ومن أهم مؤرشات ضامن استقرار إمدادات الغذاء عىل مستوى الوطن العريب التطورات يف إنتاج السلع الغذائية الرئيسية، سواء عن طريق 
تحسني اإلنتاجية أو التوسع األفقي عن طريق االستثامر الزراعي. وكام متت اإلشارة إليه سابقاً أن إنتاج معظم السلع الغذائية يف الوطن العريب 
شهد معدالت منو سنوي موجبة خالل الفرتة )2010 – 2020(. وقد تراوحت تلك املعدالت بني )5 %( و )2.7 %( لبيض املائدة والفاكهة ولحوم 
الدواجن، واألسامك، والدرنات، والبقوليات. وتراوحت بني )2.3 %( و)1 %( للزيوت النباتية، والحبوب، والسكر الخام. ويبلغ املعدل أقل من 

واحد للحبوب والخرض واأللبان، و )- 1.6( للحوم الحمراء.

الري  املياه وتطوير  الطبيعية، إىل جانب مرشوعات حصاد  املوارد  تنمية  الدراسات واملرشوعات يف مجال  العديد من  املنظمة  كام أعدت 
الحقيل.  هذا إىل جانب إعدادها خطة لدعم الدول العربية يف تنفيذ اإلطار العاملي الجديد لتحييد تدهور األرايض )اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة التصحر(، وتتلخص الرؤية التي اعتمدتها هذه الخطة يف اإلسهام يف دعم جهود الدول العربية يف تنفيذ التزاماتها الناتجة عن اتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة التصحر، والتخفيف من آثار الجفاف. وقد حددت الخطة العربية ستة أهداٍف هي:

األرايض،  تدهور  لتحييد  الجديدة  واألهداف  الرؤى  مع  لتتوافق  العربية،  بالدول  التصحر  ملكافحة  اإلسرتاتيجية  الخطط  	 تحديث 
والخطة االسرتاتيجية الجديدة لالتفاقية.

	 مساعدة الدول العربية عىل بناء قدرات املفاوضني العرب، وإعداد تقاريرها الوطنية.

الجديدة  التكنولوجيا  ونقل  الجفاف،  آثار  من  والتخفيف  التصحر  مكافحة  أنشطة  لتمويل  وإضافية  جديدة  مالية  موارد  	 توفري 
واملناسبة.

	 تطوير وتوثيق املعارف التقليدية، ونقل وتوطني التقنيات الحديثة املتعلقة مبكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف.

	 تعزيز وتحفيز منظامت املجتمع املدين، والجهات البحثية والعلمية، والقطاع الخاص يف تنفيذ االتفاقية.

	 االنفتاح عىل أمانة االتفاقية، واملؤسسات التمويلية، واملنظامت الدولية واإلقليمية ال سيام يف إفريقيا وآسيا.  

3-1-1-2 مشاهد وبدائل إسرتاتيجية لسد الفجوة الكمية من السلع الغذائية الرئيسية:
متتلك الدول العربية إمكانات هائلة للتوسع الرأيس واألفقي يف إنتاج السلع الغذائية، وبخاصة السلع التي تتدىن معدالت االكتفاء الذايت منها 
الزيتية  الحبوب والبذور  الغذائية. وتتمثل هذه السلع يف مجموعة محاصيل  الفجوة  بالنصيب األكرب يف قيمة  العريب، وتساهم  الوطن  يف 
واملحاصيل السكرية.  وفيام عدا املحاصيل السكرية فإن اإلنتاجية الهكتارية ملحاصيل الحبوب والبذور الزيتية تعترب متدنية مقارنة مبعدالت 
إنتاجيتها، سواء عىل املستوى العاملي أو مستوى نتائج البحوث واملشاريع الرائدة يف العديد من الدول العربية. وبذلك تتيح إمكانات كبرية 
للتوسع الرأيس عن طريق تحسني معدالت إنتاجية تلك املحاصيل، والتوسع األفقي عن طريق االستثامر يف زيادة مساحاتها املزروعة لزيادة 
حجم إنتاجها ومن ثم املساهمة يف سدة فجواتها الكمية. وتوضح بيانات جدول )3 – 1( مساحات وإنتاجية وإنتاج ومعدل االكتفاء الذايت 

من تلك املحاصيل يف عام 2020، ومشاهد كمية الفجوة  منها عند تحسني إنتاجيتها مبعدالت 5 % و 10 %.  
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جدول )3- 1(: مشاهد كمية الفجوة من محاصيل الحبوب عند تحسني إنتاجيتها مبعدالت 5 % و 10 %.

كمية الفجوة عام 2020، وعند 

زيادة اإلنتاجية  بنسبة  )5 %( 

و ) 10 %(:

املتاح 

لالستهالك 

)مليون طٍن( 

الواردات 

)مليون 

طٍن(

الصادرات 

)مليون 

طٍن(

اإلنتاجية  

)طن/

هكتار(

اإلنتاج  

) مليون 

طٍن(  

املساحة 

)مليون 

هكتاٍر (  

السلعة

)%10( )%5( 
الفجوة عام 

2020

33.9 35.2 36.5 62.4 36.5 0.04 2.8 26.0 9.3 القمح 

5.9 6.2 6.5 13.1 6.7 0.12 9.8 6.6 0.7 األرز

7.1 7.5 7.8 14.6 8.2 0.44 1.5 6.8 4.5 الشعري

-0.5 -0.1 0.3 8.5 0.3 0.02 0.6 8.3 14.3 الذرة الرفيعة    

ن مخطط املغرب األخرض  من تعبئة استثامرات   وقد قامت الدول العربية بتجارب ناجحة ومناذج رائدة يف هذا الصدد. فعىل سبيل املثال، مكنّ
بقيمة 104 مليار درهٍم يف الفرتة املمتدة ما بني 2008 و2018، منها 40٪ من استثامرات الدولة و 60٪ من االستثامرات الخاصة. وارتفعت 
التنمية الفالحية بنحو %112.  هذه االستثامرات حسنت  املساعدات املالية املمنوحة لتشجيع االستثامر يف القطاع الفالحي عرب صندوق 
األخرى،  للقطاعات  بالنسبة  مقابل ٪3.8   ٪5.25 بنسبة  الفالحي  املحيل  الناتج  إجاميل  ارتفع  حيث  الفالحي،  القطاع  من أداء  كبرٍي  بشكٍل 
ن من تحقيق قيمة مضافة   قدرها 47 مليار درهٍم. كام ارتفعت صادرات املنتجات الفالحية بنسبة 117 ٪، حيث انتقلت من 15  مام مكنّ
مليار درهٍم إىل 33 مليار درهٍم. وأتاح مخطط املغرب األخرض )342( ألف فرصة توظيٍف إضافيٍة زادت أيام العمل من 110 يوٍم/سنة إىل 140 

يوماً/سنة، وذلك بفضل توسع املساحات املزروعة، وتنويع املحاصيل، وتحسني اإلنتاج. 

 وحقق العراق االكتفاء الذايت يف بعض املحاصيل، وقام بتصدير الفائض من العديد من املحاصيل الغذائية.  وقد تحقق ذلك من خالل تنفيذ 
عدة برامج ومرشوعات تنموية اشتملت عىل برامج دعم املزارعني، وتوفري القروض واملساعدات لتطوير النظم املزرعية وزيادة اإلنتاج الزراعي. 
وبذلت جهود حثيثة بغية إعادة تأهيل القطاع الزراعي، وتنمية وتطوير املحاصيل اإلسرتاتيجية، ويف مقدمتها القمح، حيث بلغ إنتاج القمح يف 
العراق  للعام الحايل 2020م  6238  ألف طٍن بارتفاع بلغت نسبته %43.6 مقارنة بالعام املايض.  كام تم تصدير 700 ألف طٍن من الشعري، 

وذلك للمرة األوىل يف تاريخ العراق.  

وحققت دول الخليج نجاحات متعددة يف الزراعة، وتحقيق بعض االكتفاء الذايت ألنواع من املنتجات كالطامطم، والخيار، والبطاطا، يف حني 
تتواصل الخطط لتحقيق تنمية زراعية مستدامة خالل السنوات القادمة. وتعمل دول الخليج عىل التغلب عىل مشكلة املناخ واالرتفاع الكبري 

يف درجات الحرارة، من خالل اعتامد طرق مختلفة وحديثة للزراعة تتناسب مع أجوائها. 

تدعم اململكة العربية السعودية التنمية الريفية الزراعية املستدامة والرتكيبة املحصولية حسب امليزة النسبية للمناطق، وتشجع استخدام 
إيجابياً يف الزراعة خالل  التقنيات واملامرسات الحديثة، للحفاظ عىل املوارد الطبيعية وتحسني اإلنتاجية الزراعية. وشهدت اململكة تطويراً 

السنوات املاضية، حيث أصبحت هناك طفرة كبرية يف املنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية.

يه النبايت والحيواين، قفزات كبرية عىل طريق التنمية املستدامة وتحقيق االكتفاء الذايت، خاصة  ويحقق القطاع الزراعي يف دولة قطر بشقَّ
بعد أن تم تخصيص دعم سنوي مقدر لهذا القطاع من خالل  خطة خمسية؛ تهدف إىل تحفيز اإلنتاج الزراعي والحيواين والسميك وتسويق 
الحمراء  واللحوم  والتمور  الخرضاوات  مثل  الزراعية  املنتجات  التوسع يف  بدولة قطر عىل  الزراعية  اإلسرتاتيجية  وترتكز  الزراعية.  املنتجات 
والدواجن والبيض، واألسامك واأللبان واألعالف الخرضاء، مع مراعاة املحافظة عىل املوارد الطبيعية يف البالد والعمل عىل حسن استغاللها، األمر 

الذي أدى إىل تضاعف اإلنتاج املحيل فيها من الخرضاوات واللحوم واألسامك والدواجن وبيض املائدة وأعالف الحيوانات بنسب عالية.  

3-2: جهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية لتعزيز األمن الغذايئ العريب:

مع  بالتنسيق   )2030  –  2020( املستدامة  العربية  الزراعية  التنمية  إسرتاتيجية  إطار  يف  السنوية  أنشطتها  وتنفيذ  بإعداد  املنظمة  تقوم 

الدول العربية، وتتعاون يف تنفيذ أنشطتها مع الدول العربية واملنظامت العربية واإلقليمية والدولية اإلمنائية والتمويلية العاملة يف مجاالت 

التنمية الزراعية واألمن الغذايئ. وتغطي أنشطة املنظمة مجاالت املرشوعات والتدريب، واملساعدات الفنية، والدراسات. ومواصلة لجهودها 

واهتاممها بقضايا التنمية الزراعية العربية واألمن الغذايئ العريب، قامت املنظمة بإطالق مبادرة تستهدف ترسيع تحقيق األمن الغذايئ العريب. 

وقد انبثقت املبادرة من  الربنامج الطارئ لألمن الغذايئ العريب بتعديله ليواكب املتغريات املعارصة ويتعامل مع املهددات واملخاطر التي 

تفرضها كافة األحداث التي طرأت خالل العقد األخري، تحت مسمى »برنامج األمن الغذايئ املستدام«،

وفيام ييل استعراض موجز للربنامج، ومناذج من أنشطة املنظمة يف مجال املرشوعات خالل عام 2020م .
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3- 2-1  برنامج األمن الغذايئ املستدام:

األهداف:
أواًل- األهداف املبارشة:  

التوسع يف القطاع املطري يف األرايض الصالحة للزراعة غري املستغلة يف الدول العربية، وتطوير هذا القطاع من خالل التوسع يف   -1
تطبيق أساليب الزراعة املطرية الحديثة، ليصبح قطاعاً اقتصادياً إنتاجياً أكرث استقراراً وأعىل ربحية وجذباً لالستثامر.

تعظيم العائد من وحديت األرض واملياه يف كٍل من القطاع املروي واملطري القامئني، ومن الوحدة الحيوانية.  -2
زيادة الرقعة الزراعية املروية من خالل تعظيم ترشيد استخدامات املياه يف الزراعات املروية القامئة، وفق مساحات محددة من   -3

املوارد األرضية الصالحة للزراعة غري املستغلة يف الدول املعنية.
خفض العجز يف املجموعات السلعية الغذائية الرئيسية، سواء كلياً أو جزئياً، وبصفة مربمجة مرحلياً.  -4

       ثانياً- األهداف غري املبارشة:  تتمثل يف الغايات التنموية الكلية عىل مستوى القطاع واملقتصدات العربية، وعىل النحو التايل:
ضخ املزيد من االستثامرات للقطاع الزراعي، وبخاصة القطاع املطري يف مجاالت البنية التحتية والزراعية.  -1

التوطني الزراعي، والحد من الهجرة الداخلية إىل القطاعات غري الزراعية يف الحرض.  -2
توفري فرص عمل زراعية وال زراعية يف الريف، وبخاصة للشباب من الجنسني.  -3

تحسني ظروف املعيشة ومستويات الرفاهية العامة، وبخاصة يف املجتمعات الريفية وللعاملني يف القطاع الزراعي.  -4
تطوير وتحسني سالسل اإلمداد الغذايئ. وتعزيز التكامل والرتابط بني حلقاتها يف الدول العربية وخارجها، سواء داخل األقطار أو فيام   -5

بينها.
دعم جهود الدول العربية للوفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية املستدامة العاملية SDGs، ومبا يعزز تحسني أوضاع األمن الغذايئ   -6

العريب.

 مكونات الربنامج:
يضم الربنامج مثانية مكوناٍت  تتضافر معاً من منظور شمويل تكاميل، لتحقيق األهداف والغايات الكمية والنوعية املحددة. وتقسم املكونات 

ضمن ثالث فئاٍت عىل النحو التايل:

 أ- مكونات أساسية لتحقيق األهداف املبارشة للربنامج، وهي ذات طابع تنموي زراعي/ اقتصادي/ اجتامعي، تصب مبارشة يف زيادة الطاقات 
اإلنتاجية الزراعية العربية، سواء القطرية أو املشرتكة أو القومية، وبخاصة لسلع العجز الغذايئ. وتضم هذه الفئة ثالثة مكوناٍت أساسيٍة كام 

ييل:
مكون	  التوسع يف استغالل املوارد األرضية الصالحة للزراعة يف املناطق املطرية.

مكون	  االرتقاء مبعدالت منو اإلنتاجية يف الزراعات القامئة.
مكون	  التوسع يف الزراعات املروية من خالل تطوير نظم الري الحقيل.

ب- مكونات ذات طبيعة استثامرية تختص باملرشوعات ذات السعات الكبرية التي يضطلع بها بصفة أساسية القطاع الخاص،  سواء قطرياً أو 
يف إطار الرشاكة العربية. وتضم هذه الفئة مكوناً واحداً هو:

مكون	  املرشوعات االستثامرية الزراعية الغذائية والتصنيعية والخدمية.

ج - مكونات ذات صبغة داعمة ومعززة لتحسني أوضاع األمن الغذايئ العريب املستدام، وصبغة شمولية تزداد فعاليتها باملساهمة املشرتكة أو 
الجامعية لكل الدول العربية، إضافة إىل أنها تدعم الوفاء بالتزامات هذه الدول تجاه األجندة العاملية ألهداف التنمية املستدامة حتى 2030. 

ويندرج ضمن هذه الفئة املكونات التالية:
 مكون	  تقليل الفاقد والهدر من الغذاء.

 مكون	  التوجه نحو أمناط االستهالك الغذايئ املستدام.
 مكون الحد من مخاطر جائحة كوفيد-19	  عىل الزراعة والغذاء.

 مكون	  تخفيف مخاطر التغريات املناخية عىل الزراعة واألمن الغذايئ.

3-2-2: مناذج إلنجازات املنظمة يف مجال املرشوعات خالل العام 2020: 
3-2-2-1 مرشوع نرش تقانات حصاد املياه:

تم تنفيذ هذا املرشوع يف والية جنوب دارفور بجمهورية السودان، وقد قامت املنظمة بتنفيذ تنفيذ األنشطة التالية يف إطار هذا املرشوع:

توفري عدد )5( مضخات مياٍه متحركٍة بسعة )3( بوصاٍت لعمليات الري التكمييل للمحاصيل الزراعية- يف أوقات الجفاف- من   v
الحفائر بوالية جنوب دارفور.

إعداد دراسة ومسح لتشييد عدد )21( منشأة حصاد مياه، بالتعاون والرشاكة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(   v
وبرنامج الغذاء العاملي. 

تقديم الدعم الفني للمرشدين واملجموعات النسائية إلعداد األرض، والتجهيزات لتطبيق الري التكمييل من برك تجميع حصاد   v
املياه لري املحاصيل املتأخرة يف املناطق التي تأثرت بالجفاف، وفق برنامج زمني متفق عليه. 



أوضاع األمـن الغـذائي العـربي

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

2 0 2 0

41

3-2-2-2 مرشوع تطوير التقانات الزراعية املالمئة للتغريات املناخية:

يف إطار هذا املرشوع قامت املنظمة بتحليل صور فضائية لحساب تطور مؤرش االخرضار النبايت عىل الصعيد العريب، والذي تحدد من خالله 
املناطق الزراعية ذات اإلنتاجية املستقرة واملتدهورة. تم استخدام مؤرش االخرضار النبايت »NDVI” املستمد من الصور الفضائية من القمر 
“MODIS” خالل الفرتة 2001-2018، حيث تم تحليل اتجاه املنحدر لهذا املؤرش حسب الدقة املكانية للقمر، وذلك يف األرايض الزراعية فقط 
حسب خريطة الغطاء النبايت املعتمدة من وكالة الفضاء األوروبية. وقد أظهرت النتائج أن )28.80 %( من إجاميل مساحة األرايض الزراعية يف 
املنطقة العربية قد تحسنت إنتاجيتها، بينام بلغت نسبة   املساحة  التي  تدهورت إنتاجيتها   نحو )%23.12( من إجاميل مساحة األرايض 
الزراعية يف املنطقة العربية ، أما النسبة املتبقية من مساحة  األرايض الزراعية   )48.08 %( فتعترب يف حالة  استقرار مع وجود تباين مهم 

بني مختلف األقطار العربية.

والصور  الجغرافية  املعلومات  نظم  الـ   Video Conference حول  بواسطة  القومية  التدريبية  العمل  –أيضاً- ورشة  املنظمة  نفذت  كام 
الفضائية وأهميتها يف متابعة اإلنتاج الزراعي، وذلك خالل الفرتة من 9-11 يونيو 2020م، وشارك يف الورشة عدد )70( من الكوادر العربية. 

:GAP 3-2-2-3  مرشوع تطوير املامرسات الزراعية الجيدة

يف إطار هذا املرشوع تم تنفيذ األنشطة التالية:
	  إعداد الكتيب التدريبي »دليل املامرسات الزراعية الجيدة يف الزراعة ومعامالت ما بعد الحصاد والتصنيع والتعبئة والتغليف« يف 

إطار التدريب عىل استدامة استخدام الطاقة.

( مشاركاً من   ورش عمل حول مامرسات التصنيع واملامرسات الصحية الجيدة واالشرتاطات املرتبطة بعمليات التخزين، لصالح )30	 
الجمعيات الزراعية والخريية يف اململكة األردنية الهاشمية، وذلك خالل شهر يوليو 2020م.

تخزين  مبستودعات  الخاصة  الصحية  واالشرتاطات  الجيدة  الصحية  واملامرسات  التصنيع  مامرسات  حول  تدريبية  عمل  	 ورشة 
الفرتة من 12  الهاشمية خالل  األردنية  باململكة  معان  الخريية(، محافظة  الجوهرة  الغذائية، يف منطقة األشعري )جمعية  املواد 

-2020/7/14، لصالح 15 مشاركاً.

تخزين  مبستودعات  الخاصة  الصحية  واالشرتاطات  الجيدة  الصحية  واملامرسات  التصنيع  مامرسات  حول  تدريبية  عمل  	 ورشة 
املواد الغذائية، يف منطقة بتري )جمعية شابات بتري الخريية(، محافظة الكرك باململكة األردنية الهاشمية   خالل الفرتة من  12  

-2020/7/14، بحضور 15 مشاركاً. 

 الدورة التدريبية القطرية يف مجال املامرسات الزراعية الجيدة للمرشدين يف القطاع الزراعي، بالخرطوم	  / جمهورية السودان، خالل 
الفرتة من 12-2020/1/16م، لصالح )41( كادراً من منتسبي وزارة الزراعة والرثوة الحيوانية واملجلس الزراعي والرشكات الزراعية.

3-2-2-4 مرشوع استقرار وتطوير اإلنتاجية وتحسني سبل كسب العيش:

تم تنفيذ هذا املرشوع يف جمهورية السودان، ويف إطاره تم تنفيذ األنشطة التالية:
توفري مدخالت اإلنتاج. 

إنتاج الرثوة  ( أرسًة يف واليات شامل وجنوب وغرب دارفور ضمن مكون تحسني  توزيع عدد )580( رأساً من املاعز لعدد )192	 
الحيوانية.

للمجموعات  املختلفة  الزراعية  واملحاصيل  الخرض  منتجات  لتسويق  ومخازن مربدة  الصحية،  البيطرية  للخدمات  منشآت  	 إقامة 
النسوية بالطاقة الشمسية، بدعم من برنامج الغذاء العاملي.

( مليون جنيٍه سوداين. صيانة عدد )2( حفار )Backhoe loader(، للمساعدة يف عمليات وأشغال حصاد املياه بتكلفة )2	 

	 تصميم حفري مياه.

	 تقديم الدعم الفني للمرشدين واملجموعات النسائية، إلعداد األرض والتجهيزات لتطبيق الري التكمييل.

3-2-2-5 مرشوع تطوير تقانات اإلنتاج الزراعي العضوي:
يف إطار هذا املرشوع أنجزت املنظمة الدليل االسرتشادي للزراعة العضوية يف الوطن العريب،  من خالل تشكيل خرباء من الدول األعضاء ميثلون 
األقاليم العربية األربعة، والذين عقدوا عدداً من االجتامعات وتبادلوا اآلراء واألفكار،  ونتج عن  ذلك إعداد الدليل أعاله  يف الوطن العريب، 
والذي يتكون من أحد عرش فصاًل،  تناول الفصل األول منها التعريف بالزراعة العضوية، واستعرض الفصل الثاين واقع الزراعة العضوية يف العامل 
والوطن العريب، بينام كان موضوع الفصل الثالث معايري وقوانني الزراعة العضوية، واشتمل الفصل الرابع عىل التحول للزراعة العضوية ، و 
تحدث الفصل الخامس عن  خصوبة الرتبة يف الزراعة العضوية، وتناول الفصل السادس مكافحة اآلفات يف الزراعة العضوية ، والفصل  السابع 
خصص لعمليات اإلنتاج الحيواين يف الزراعة العضوية، والفصل  الثامن اهتم بعمليات اإلكثار واملشاتل يف الزراعة العضوية، وكان الفصل التاسع 
مخصصاً ملعايري الجودة ومعامالت ما بعد الحصاد والتسويق يف الزراعة العضوية، واقترص الفصل العارش عىل قصص نجاح للزراعة العضوية، 

بينام  أشار الفصل الحادي عرش إىل  التحديات والتوصيات   الخاصة بالزراعة العضوية يف الوطن  العريب.
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3-2-2-6 مرشوع الدعم الفني واملعونات الطارئة واالستشارات العلمية للدول األعضاء:

ويف إطار هذا املرشوع تم ما ييل: 

	 تقديم الدعم الفني واملايل ملواجهة آثار انفجار مرفأ بريوت يف الجمهورية اللبنانية، واملتمثل يف:

 رشاء عدد )4( بيوٍت جاهزٍة، ومولد كهرباء، ومكاتب، وأجهزة حاسوب، وأجهزة ومعدات كشف، لصالح وزارة الزراعة اللبنانية 
الستخدامها كمراكز مؤقتة للحجر الزراعي بشقيه النبايت والحيواين.

 )2( سيارة مربدة لصالح وزارة الزراعة اللبنانية الستخدامهام يف نقل العينات من مراكز الحجر إىل املختربات وبالعكس.

: تقديم الدعم الفني لجمهورية السودان ملواجهة الفيضانات، واملتمثل يف	 

حشد موارد مالية من املنظامت واالتحادات العربية واملؤسسة العاملية اإلسالمية لتمويل التجارة لصالح جمهورية السودان ملواجهة 
الفيضانات،  إضافة إىل مساهمة املنظمة البالغة  )100000(  دوالٍر أمرييك لصالح  املزارعني املترضرين

توزيع )25( ألف فسيلة  موز محسنة بالتعاون مع وزارة الزراعة السودانية تم تغطية تكاليفها من جزئيا من مساهمة  املؤسسة 
العاملية اإلسالمية لتمويل التجارة والبالغة )30000 (  دوالٍر أمرييك،  ومن مساهمة املنظمة.

3-2-2-7 مرشوع التنمية الريفية يف مجال تربية وتحسني املجرتات الصغرية يف محطة املنظمة يف  دير عال باألردن: 

تقوم املنظمة بتنفيذ هذا املرشوع منذ عام 2016 بأرضيها يف منطقة دير عالء باململكة األردنية الهاشمية، وتواصل املنظمة العمل يف املرشوع، 
من خالل تنفيذ األنشطة التالية:

	 تربية األغنام )العوايس(.

	 تربية املاعز.

	 إنتاج املحاصيل العلفية.

	 حفر وتجهيز برئ ارتوازي يعمل بالطاقة الشمسية.

  3-2-2-8 مرشوع تطوير املجتمعات الريفية وتنمية املوارد البيئية يف اململكة العربية السعودية:

اشتملت األنشطة املنفذة يف إطار هذا املرشوع:

( وثيقًة متنوعًة )دراسات وأدلة وتقارير وتصاميم  مراجعة وتقييم التقارير والدراسات، حيث قام الخرباء مبراجعة وتقييم عدد )56	 
ونرشات إحصائية وإرشادية(. 

( استشارًة فنيًة يف املجاالت املختلفة املرتبطة بعمل الوزارة.   تقديم عدد )60	 

	 تنفيذ أنشطة التدريب وبناء القدرات وورش العمل والندوات واللقاءات.

3-2-2-9: مرشوع األنظمة البيئية السليمة لتنمية املراعي يف اململكة األردنية الهاشمية:
ينفذ هذا املرشوع بالتعاون مع االتحاد الدويل لحامية الطبيعة / مكتب غرب آســـيا ) IUCN–REWA( ويف إطار هذا املرشوع تم تنفيذ 

األنشطة التالية:

	 العمل عىل تأسيس الربط بني الشبكة العربية للمجتمعات الرعوية مع الشبكة العربية للموارد الرعوية باملنظمة.

، وتحييد   	SRM إعداد التقرير الثالث والنهايئ من دراسة “مراجعة السياسات اإلقليمية والعاملية لدعم اإلدارة املستدامة للمراعي
تدهور األرايض  LDNوالقيمة املضافة لسياساتها الوطنية”.  

العربية  املنطقة  يف  الريفية  املناطق  يف  السعة  صغرية  املتجددة  الطاقة  تطبيقات  لنرش  اإلقليمية  املبادرة  مرشوع   10  -2  -2-3  
 :)REGEND(

تم تنفيذ املرشوع يف منطقة األشعري يف معان ومنطقة بتري يف الكرك باململكة األردنية الهاشمية، وتم تنفيذ األنشطة التالية يف إطار هذا 
املرشوع:

إجراء تقييم واختيار للمناطق الريفية التي سينفذ فيها املرشوع برامجه التجريبية وأنشطة بناء القدرات. 

تحديد احتياجات بناء القدرات لسكان الريف يف املناطق املتعلقة بأنشطتهم املعيشية الريفية، مبا يف ذلك سالمة الغذاء والجودة، مامرسات 
التصنيع الجيدة، التربيد/التخزين، التوسيم، التعبئة، التسويق واملامرسات الزراعية الجيدة. 
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 تنفيذ ورشتي عمل تدريبيتني   لبناء القدرات حول” املامرسات الزراعية الجيدة لتعزيز استدامة الطاقة” يف األشعري و معان، خالل الفرتة 
23-2020/6/25، وأخرى يف منطقة بتري، محافظة الكرك خالل الفرتة 28-2020/6/30 ، حيث تضمنت مشاركة املستفيدين املحليني الذين 
متكنوا من بناء قدراتهم العلمية والتقنية عىل املامرسات الزراعية الجيدة باستخدام الطاقة املستدامة، من خالل نهج علمي مبسط يجمع بني 

املحارضات والتامرين والتدريب العميل يف املجال.

تنفيذ ورشتي عمل تدريبيتني لبناء القدرات حول “التصنيع الجيد لألغذية واملامرسات الصحية ومتطلبات النظافة لتخزين املواد الغذائية” 
يف األشعري و معان، خالل الفرتة 14-2020/7/16، وأخرى يف منطقة بتري مبحافظة الكرك خالل الفرتة  21-202/7/23،حيث تضمنت مشاركة 
املستفيدين املحليني وخاصة النساء الريفيات، الاليئ استطعن بناء قدراتهن العلمية والتقنية عىل مامرسات التصنيع الغذايئ والنظافة الجيدة، 

و استخدام معدات موفرة للطاقة ، من خالل نهج علمي مبسط يجمع بني املحارضات والتامرين والتدريب العميل. 

تنظيم وتنفيذ ورشتي عمل لبناء القدرات حول “تغليف املواد الغذائية الجيدة، ووضع امللصقات واملامرسات التسويقية” يف األشعري ومعان، 
خالل الفرتة 6-2020/10/8، وأخرى يف منطقة بتري مبحافظة الكرك، خالل الفرتة 2020/10/15-13. 

3-2-2-11: مرشوع األنظمة البيئية السليمة لتنمية املراعي يف جمهورية مرص العربية:

  تم تنفيذ املرشوع يف جمهورية مرص العربية بالرشاكة مع مركز البيئة والتنمية لإلقليم العريب وأوروبا )سيداري(، واشتمل املرشوع عىل  تنفيذ 
دراستني حول األنظمة البيئية السليمة لتنمية املراعي:

األوىل بعنوان “ دراسة أساسية عن املراعي يف مرص بالساحل الشاميل الغريب – مرص “ لصالح مركز البيئة والتنمية لإلقليم العريب وأوروبا – 
سيداري” حيث اشتملت الدراسة عىل دراسات مفصلة للموارد الطبيعية املستهدفة ، وتوثيق مامرسات املجتمع الحالية الستخدام األرايض.

الثانية بعنوان “ سياسات املراعي الخاصة  مبرشوع “ األنظمة البيئية السليمة لتنمية املراعي” بالساحل الشاميل الغريب – مرص”، والتي أعدتها  
املنظمة لصالح مركز البيئة والتنمية لإلقليم العريب وأوروبا - سيداري.  

3-2-2- 12: مرشوع دعم املجتمعات البدوية املتكامل مبدينة سانت كاترين - محافظة جنوب سيناء:

ينفذ املرشوع بالتعاون بني املنظمة وبرنامج األغذية العاملي يف محافظة جنوب سيناء ممثلة يف جهاز مدينة سانت كاترين، وبدعم من كٍل 
من وزارة املوارد املائية والري ووزارة الزراعة واستصالح األرايض.

ويف إطار هذا املرشوع تم تنفيذ األنشطة التالية:

( فرداً. إنشاء عدد )24( بحريًة جبليًة لحصاد مياه األمطار والسيول، والثلوج الذائبة لفائدة نحو )240	 

( فرٍد يف إطار مرشوع تقانات حصاد املياه.  إعادة تأهيل عدد )10( آباٍر سطحيٍة لفائدة نحو )200	 

(  من أنظمة ضخ مياه اآلبار بالطاقة الشمسية. توريد وتركيب عدد )2( نظام إنارة ملوقع املكون التنموي املتكامل،  و )6	 

( مرت، وتوريد وتركيب نظام للري.  	9x40( صوٍب زراعيٍة مقاس )توريد وتركيب )8

توريد عدد )2000( شتلة زيتوٍن بطول مرت ونصف للشتلة الواحدة لتوزيعها عىل 50	  أرسًة.

( رأساً من املاعز العشار من السالالت النقية املتأقلمة مع البيئة الجبلية ملنطقة سانت كاترين، باإلضافة إىل  توريد وتوزيع )50	 
توزيع )12.5 (  طٍن من األعالف الحيوانية، لصالح  )25( أرسًة من بدو سانت كاترين.

( أرٍس من بدو سانت كاترين. توريد وتركيب عدد )60( خلية نحل عسل ومكوناتها، وتوزيعها عىل )10	 

(   شتلًة من أشجار املحاصيل البستانية ، اشتملت عىل  الخوخ واملشمش والتفاح والرومان واللوز والتني الربشومي  توزيع )350	 
وأشجار التوت، لزراعتها يف منطقة املكون الزراعي املايئ املتكامل مبدينة سانت كاترين. 


