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حبمد من اهلل وتوفيق منه تصدر املنظمة العربية للتنمية الزراعية التقرير السنوي ألوضاع 
اإلصدارات  سلسة  من  والعشرين  الثانية  اإلصدارة  ميثل  والذي  2010م  العربي  الغذائي  األمن 

السنوية اليت تصدرها املنظمة حول حالة األمن الغذائي يف الوطن العربي.

يسبق إصدار هذا التقرير شروع الدول العربية يف تنفيذ اخلطة التنفيذية اإلطارية للربنامج 
االقتصادية  التنموية  القمة  لقرار  تنفيذًا  األوىل  مرحلته  يف  العربي  الغذائي  لألمن  الطارئ 
واالجتماعية اليت عقدت يف شرم الشيخ بتاريخ 15 صفر 1432هـ املوافق 19 يناير )كانون 
ثاني( 2011م رقم )ق.ق: 18 د.ع )2( - ج 3 - 2011/1/19 بشأن الربنامج الطارئ لألمن الغذائي 
العربي، الذي تقضي الفقرة األوىل منه بتكليف املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبتابعة 
تنفيذ اخلطة التنفيذية اإلطارية للربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي وأن تكون املرحلة 

األوىل للربنامج خالل الفرتة 2011 - 2016م 

العاملية للسلع  ارتفاع األسعار  التقرير يف وقت نشهد فيه استمرار   كما يأتي إصدار هذا 
الغذائية اليت ال تزال أعلى من مستوياتها قبل أزمة الغذاء العاملية خالل عامي 2008 – 2009م، 
باإلضافة إىل استمرار ارتفاع أعداد ناقصي التغذية يف البلدان النامية مبا فيها الدول العربية 
نسمة،  مليون   906 بنحو  2010م  عام  النامية  الدول  يف  التغذية  ناقصي  أعداد  تقدر  حيث 
كذلك استمرار تأثر جتارة السلع الغذائية الرئيسية باإلجراءات والسياسات التجارية اليت باتت 

تتبناها الدول املنتجة الرئيسية لسلع الغذاء يف أعقاب ارتفاع أسعارها أو تراجع إنتاجها.

و يف اخلتام نود أن نتقدم خبالص الشكر والتقدير ألصحاب املعالي وزراء الزراعة العرب، 
العربية  الدول  جلامعة  العام  األمني  ومعالي  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  أعضاء  والوزراء 
واألمانة العامة جلامعة الدول العربية وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة االقتصادية للمجلس 
عمل  لربامج  املتواصل  لدعمهم  واملتابعة،  التنسيق  جلنة  أعضاء  و  واالجتماعي  االقتصادي 
وأنشطة املنظمة. كما نود أن نتقدم بالشكر والتقدير للخرباء بالدول العربية الذين قاموا 
بتعبئة االستمارات اخلاصة جبمع البيانات واملعلومات اليت ساعدت يف إعداد هذا التقرير، وال 
العاملني  من  وغريهم  واالختصاصيني  اخلرباء  لزمالئي  التقدير  عظيم  عن  أعرب  أن  يفوتين 

باملنظمة ممن أسهموا يف إعداد وإخراج هذا التقرير.

                                                              واهلل ولي التوفيق ،،

                                                                                                الدكتور طارق بن موسى الزدجالي
                                                                                                                       املدير العام
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املقدمــة

حترص املنظمة العربية للتنمية الزراعية على إصدار هذا التقرير سنويا ليطلع أصحاب املعالي وزراء الزراعة 
واالقتصاد واملالية، ومتخذو القرار وواضعو وخمططو السياسات و برامج التنمية الزراعية ,واملهتمون يف الدول 
العربية على ما يطرأ على قطاع الزراعة  وقطاع الثروة السمكية من تطورات، وعلى العوامل املؤثرة على 
ويرتبط  عن،  يتجزأ  ال  الذي  الغذائي  األمن  قضية  حتتلها  اليت  باألهمية  التقرير  هذا  أهمية  وترتبط  أدائهما. 

أرتباطا وثيقا باألمن القومي العربي.

الثاني  اجلزء  أما   ، العربية  بالدول  وتطوراتها  الزراعية  التنمية  مالمح  أهم  التقرير  من  األول  اجلزء  يستعرض 
الغذائي  األمن  حماور  على  بالرتكيز  – 2010م   2008 الفرتة  خالل  العربي  الغذائي  األمن  أوضاع  فيتناول 
املتمثلة يف إتاحة الغذاء وإمكانية احلصول عليه، واستقرار إمداداته، هذا إىل جانب األبعاد التغذوية اليت 
تعنى باجلوانب  املتعلقة بأمان وسالمة الغذاء وإمكانية االستفادة منه، ومؤشرات نقص التغذية والفجوة 
األمن  لتعزيز مسارات  الضوء على اجلهود اجلارية  فإنه يسلط  التقرير  الثالث واألخري من  أما اجلزء  الغذائية. 

الغذائي العربي.

ونسبة الرتباط التطورات يف أوضاع األمن الغذائي بتطورات التنمية الزراعية، يقدم هذا التقرير مالمح عن 
يف  الغذائية  السلع  واستهالك  وجتارة  إنتاج  على  املؤثرة  الزراعية  التنمية  مؤشرات  شاملة  العربية  الزراعة 

الوطن العربي.

الزراعة العربية – مالمح عن   1

%( من مساحة العامل، منها حوالي   تبلغ مساحة الوطن العربي حنو)1406( مليون هكتار أي  حوالي )10.8 
)71.4( مليون هكتار تشغل باحليازات الزراعية  واليت تشكل ما نسبته )4.4 %( من إمجالي مساحة الوطن 
العربي و )1.5 %( من إمجالي املساحة الزراعية يف العامل. وختتلف الدول العربية من حيث املساحة اليت تشغلها 
الزراعة يف كل منها)شكل1-1( نظرا لعوامل عديدة من بينها اجلغرافية والبيئية وتوفر املوارد الطبيعية 
باإلضافة إىل السياسات الزراعية املتبعة والبنيات التحتية املتوفرة وحجم االستثمارات يف قطاع الزراعة وتوفر 

التسهيالت واملؤسسات ذات العالقة وغريها من العوامل.

   شكل ) 1.1(
 النسبة املئوية لألراضي الزراعية من املساحة الكلية  عام 2010م

املقدمة
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واستقر متوسط نصيب الفرد من األراضي الزراعية على مستوى الوطن العربي  بني  عامي 2009 و 2010م  
حيث بقى يف حدود )0.20( هكتار، بينما تراجع قليال عن املستوى  العاملي من )0.21( إىل )0.20( هكتار 
1-2(، وخيتلف هذا املتوسط من دولة عربية إىل أخرى، فبينما يبلغ يف كل من السودان وتونس  )شكل 

حنو نصف هكتار،  فإنه ينخفض إىل أقل من )0.07( هكتار يف نصف عدد الدول العربية.

شكل )2.1(

 نصيب الفرد من األراضي الزراعية يف  الدول العربية عام 2010م )هكتار(

 )%  19.3( و   )%  24.3( نسبته  ما  وتشكل  هكتار  )13.8(مليون  حوالي  املروية  الزراعية  املساحات  تبلغ 
 .)3-1 من إمجالي املساحات املزروعة  ومساحات احليازات الزراعية يف الوطن العربي على التوالي )الشكل 
وتعتمد دول جملس التعاون على الزراعة املروية كليا بينما تتفاوت نسب الزراعة املروية يف الدول العربية 

األخرى لترتواح  بني ) 94.1 %( و )5 %(.

مالمح عن الزراعة العربيةاملقدمة

شكل )3.1(

نسبة املساحات الزراعية املروية يف الدول العربية  2010م
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وتليها  منها   )%  50.5( حوالي  احلبوب  جمموعة  تشكل  عديدة  حماصيل  على  احملصولية  املساحة  تتوزع 
%(، وفيما   0.7( %(، أما جمموعة احملاصيل السكرية فتشكل  ما نسبته  الزيتية حبوالي )11.8  البذور 

يلي تفاصيل توزيع املساحة احملصولية:

املساحة )ألف هكتار(             النسبة )%(     احملصول   

  50.5                   28643 احلبوب      

11.8     6695 البذور الزيتية    

7.6     4287 الفاكهة    

4.6     2617 اخلضر     

4.1     2317 األعالف اخلضراء   

  2.1     1206 البقوليات    

1.0     550 الدرنات     

0.7     417 احملاصيل السكرية   

0.6     365 األلياف     

0.1     47 التبغ     

 16.9     9546 أخرى     

مالمح عن الزراعة العربية

ارتفاع نسبة  العربي حوالي )529.5( مليون هكتار، ويوضح اجلدول )1-1(  الوطن  املراعي يف  تبلغ مساحة 
مساحة املراعي الطبيعية إىل املساحة األرضية إىل حنوأكثر من )30 %(  يف )8( دول عربية وتنخفض النسبة 
بأقل من ذلك  يف بقية الدول. أما فيما خيتص بالغابات فإن املنطقة العربية  تفتقر إىل وجود مساحات كثيفة 
منها نظرًا لوقوع معظم أراضيها ضمن حزام املناطق اجلافة وشبه اجلافة، حيث تبلغ املساحة اإلمجالية للغابات 
العربية حنو )95 ( مليون هكتار. وعلى املستوى القطري، تشكل الغابات يف السودان  ما نسبته  )26 %( 
من إمجالي مساحته و )14 %( يف الصومال، و )7 %( يف املغرب ، وتنخفض هذه النسبة ألقل من )7 %( يف بقية 

الدول العربية )جدول 1-1(.

وحدة  نصيب  متوسط  تدني  حيث  من  مطلقة  بصورة  سواء  بالندرة  العربية  املنطقة  يف  املائية  املوارد  تتسم 
بسوء  تتسم  كما  العامل.  من  األخرى  باملناطق  مقارنة  نسبية  بصورة  أو  املياه،  من  الفرد  نصيب  أو  املساحة، 
الندرة  هذه  تتفاقم  ذلك  عن  وفضاًل  املناطق،  من  كثري  يف  منها  املتاح  استغالل  وصعوبة  جغرافيًا  توزيعها 
اليابسة،  مساحة  من   )%  10.8( العربي  الوطن  مساحة  تعادل  حني  يف  الزمن  مبرور  املستويات  كافة  على 
ويعادل عدد سكانه ) 4.9 %( من إمجالي سكان العامل، فإنه حيتوي على )0.7%(  فقط من إمجالي املياه 
السطحية اجلارية يف العامل، ويتلقى )2.1 %( فقط من إمجالي أمطار اليابسة. ويرتتب على ذلك أن متوسط 
نصيب اهلكتار الواحد من املياه السطحية اجلارية يف الوطن العربي مقارنًا بنظرائه على املستوى العاملي يبلغ 
)15:1(، ومن حيث متوسط اهلطول املطري السنوي تبلغ هذه النسبة   )1: 5(. يضاف إىل ذلك أن شطرًا ال بأس به 

من املوارد املائية املتاحة يتعرض إما للفقد أو لتدهور النوعية ألسباب عديدة.
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جدول )1.1(

 نسبة مساحة املراعي والغابات  إىل مساحة األرض الكلية )%(.

                  *  تقديرات املنظمة للتنمية الزراعية. 
املصدر: - املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات   الزراعية العربية، اجمللد      )30(،2010م. 

                  -  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، صفحة املنظمة بالشبكة الدولية.
       

مالمح عن الزراعة العربيةمالمح عن الزراعة العربية

الدولة
20082009*  2010

الغاباتاملراعيالغاباتاملراعيالغاباتاملراعي

8.30.98.30.98.30.9األردن

3.70.43.70.43.70.4اإلمارات

29.84.129.84.129.74.1تونس

13.81.813.81.813.81.8اجلزائر

=8.60.38.60.38.60.3جيبوتي

79.11.379.11.379.11.3السعودية

46.925.746.925.746.925.7السودان

44.53.144.53.144.53.1سوريا

65.914.265.914.265.914.2الصومال

75.04.175.04.175.04.1العراق

8.44.28.44.28.44.2عمان

30.60.030.60.030.60.0فلسطني

4.40.14.40.14.40.1قطر

7.60.47.60.47.60.4الكويت

1.50.31.50.31.50.3لبنان

7.00.17.60.17.40.1ليبيا

35.07.435.07.435.07.4املغرب

38.14.338.14.238.14.2موريتانيا

12.62.912.62.912.62.9اليمن

35.46.835.46.831.56.8الوطن العربي

26.131.026.131.026.131.0العامل 
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هناك مخسة مصادر للمياه يف الوطن العربي، ثالثة منها تقليدية  وهي:  األمطار، واملياه السطحية، واملياه 
اجلوفية.  واثنان غري تقليديني هما )مياه التحلية، ومياه التنقية إعادة االستخدام ( وباستثناء األمطار، يبلغ 
قدرها  تقليدية  موارد  تشمل  مكعب  مرت  مليار   )257.5( الراهن   الوضع  يف  العربية  املائية  املوارد  إمجالي 
)245.6( مليار مرت مكعب بنسبة  )95.4%(، وموارد غري تقليدية قدرها  )11.9 ( مليار مرت مكعب، تعادل 

)4.6 %( من إمجالي املوارد املائية. 

وتشكل املوارد املائية السطحية الشطر األكرب من  إمجالي املوارد املائية،إذ تقدر بنحو )209.2(  مليار مرت 
%( أما بالنسبة للموارد غري التقليدية  %( من اإلمجالي، ومتثل املياه اجلوفية )14.1  مكعب متثل )81.2 
فتمثل كاًل من موارد إعادة االستخدام وموارد التحلية )0.38 %(  و )0.9 %( على الرتتيب من إمجالي املوارد 
%( من إمجالي   40( اإلقليم األوسط على حنو  اإلقليمي، يستحوذ  املستوى  العربي. وعلى  الوطن  املائية يف 
املوارد املائية، بينما يستحوذ إقليم املشرق، وإقليم املغرب العربي ، وإقليم شبه اجلزيرة العربية بنسب )31 %( 

و )23 %( و  )6 %(  على التوالي من إمجالي املوارد املائية العربية( جدول 2-1 .

يوجد تباين واضح يف توزيع املوارد املائية املتاحة بني األقطار العربية،  فبينما تشكل املوارد املائية السطحية 
ال  فإنها  العربي،  واملغرب  واألوسط  العربي  املشرق  إقاليم  من  لكل  بالنسبة  املائيـة  املوارد  من  األكرب  اجلزء 
تشكل نفس الدرجة من األهمية بالنسبة إلقليم شبه اجلزيرة العربية الذي يعتمد بشكل رئيسي على 
املائية  املوارد  %( من مجلة  التحلية إذ يستحوذ هذا اإلقليم على حنو )82.7  املائية اجلوفية إىل جانب  املوارد 
الناجتة عن التحلية يف الوطن العربي، ويف حني يعترب إعادة االستخدام مصدرا مهما للموارد املائية يف إقليم 
بالنسبة لإلقليمني  فإنه يعترب مصدرًا هامشيًا  العربي واإلقليم األوسط ال سيما يف سوريا والعراق،  املشرق 

اآلخرين.

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

بقية الدول العربية.

يقدر متوسط استخدام امليكنة الزراعية يف الدول العربية يف عام 2010م بنحو )9( جرارات لكل )1000( 
هكتار مزروع بينما يبلغ حنو )19( على املستوى العاملي يف الفرتة نفسها، أما فيما يتعلق باستخدام األمسدة 
الكيمائية فما زال متوسط الكميات املستخدمة منها يف الدول العربية منخفض )53 كيلوجرامًا/هكتار( 
من  املستخدمة  الكميات  يف  واضح  تفاوت  ويوجد  كيلوجرامًا/هكتار(.   94( العاملي  باملتوسط  باملقارنة 
األمسدة الكيمائية بني الدول االعربية حيث يبلغ املعدل ) 368(، و )314(،  و )292( كيلوجرام/ هكتار 
يف كل من مصر واألردن وسلطنة عمان على التوالي.  وهو أعلى بكثري من املتوسط العاملي بينما ينخفض 

إىل أقل من )10( كيلوجرامات/هكتار يف كِل من السودان واليمن وقطر والصومال )شكل 4-1(.

مالمح عن الزراعة العربية
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املصدر:املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة - أكساد

جدول )2.1(

 الوضع الراهن للموارد املائية على مستوى الوطن العربي )مليون مرت مكعب(

مالمح عن الزراعة العربيةمالمح عن الزراعة العربية

الدولة

املوارد غري التقليديةاملوارد التقليدية

اإلمجالي
اجملموعسطحيةجوفية

إعادة 
االستخدام

اجملموعالتحلية

275.0475.0750.061.02.563.5813.5األردن

5075.04276.09351.01965.00.01965.011316.0سوريا

2000.060850.062850.01500.07.41507.464357.4العراق

600.02500.03100.021.547.368.83168.8لبنان

185.030.0215.02.00.52.5217.5فلسطني

130.0185.0315.0108.0405.0513.0828.0اإلمارات

100.00.2100.217.575.092.5192.7البحرين

3850.02230.06080.0131.0795.0926.07006.0السعودية

550.0918.01468.021.547.368.81536.8سلطنة عمان

50.01.451.433.0131.0164.0215.4قطر

160.00.1160.130.0388.0418.0578.1الكويت

1400.03500.04900.052.09.061.04961.0اليمن

4100.055500.059600.04790.031.74821.764421.7مصر

0.60.627000.6 1000.026000.027000.00.0السودان

0.10.111460.1 3300.08160.011460.00.0الصومال

0.20.2250.2 50.0200.0250.00.0جيبوتي

7500.022500.030000.0350.01.2351.230351.2املغرب

2000.013000.015000.0400.074.6474.615474.6اجلزائر

650.0397.01047.0110.0210.0320.01367.0ليبيا

1940.02700.04640.06.08.714.74654.7تونس

1500.05800.07300.067.61.769.37369.3موريتانيا

36415.0209222.7245637.79666.12236.811902.9257540.6اجملموع



املنظمة العربية للتنمية الزراعية أوضــاع األمــن الغــذائي العــربي10

 2010

ال  اإلنتاج احليواني  فإن  اإلنتاجية،  العربي وإمكاناتها  الوطن  احليوانية يف  الثروة  الرغم من ضخامة  وعلى 
يفي باإلحتياجات املتزايدة للسكان العرب، وتلجأ معظم الدول العربية إىل استرياد املنتجات احليوانية من 
الثروة احليوانية وسياسات اإلنتاج احليواني سواء على  اخلارج، األمر الذي يشري اىل  وجود خلل ما يف إدارة 
كفاءتها  يف  تدني  وإمنا  الزراعية  احليوانات  عدد  يف  نقص  يوجد  ال  إنه  حيث  القومي  أو  القطري  املستوى 
العلفية  املوارد  نقص  مقدمتها  يف  ويأتي  األساسية  املعوقات  من  العديد  احليواني  اإلنتاج  ويواجه  اإلنتاجية. 
وتقلباتها وفقًا ملعدالت األمطار وتدني إنتاجية السالالت احليوانية واستخدام أساليب تقليدية يف الرتبية إىل 

جانب وجود معوقات ذات عالقة بالسياسات والنظم املؤسسية.

تعترب املنتجات السمكية من املنتجات الغذائية الرئيسية اليت حتقق معدالت اكتفاء ذاتي مرتفعة يف العديد 
من الدول العربية، وحتقق فائض تصديري على املستوى العام يف الوطن العربي، قدرت قيمته اإلمجالية بنحو 

)1.1( مليار دوالر يف عام 2010م.

وتنطوي الثروة السمكية العربية على إمكانات هائلة، إذ أن جزءًا كبريًا منها مل يستغل بعد وتشتمل 
الداخلية، فضاًل عن االستزراع السمكي.  البحرية، واملياه  املوارد  العربي على  الوطن  الثروة السمكية يف 
األنهار  أطوال  تبلغ  بينما  ألف كيلومرت   )22.4( العربية يف جمموعها حنو  البحرية  السواحل  أطوال  تبلغ  و 
الداخلية يف الدول العربية حنو )16.6( ألف كيلومرت واليت تقع معظمها يف العراق، مصر، والسودان.  ويتميز 
قطاع الصيد بسيادة نظم  الصيد التقليدي واخنفاض مساهمة االستزراع السمكي يف حجم اإلنتاج الكلي 

من األمساك إذ ال تتعدى ما نسبته )20 % ( مقارنة بنحو  )60 %(  على املستوى العاملي.

يعترب  متوسط  نصيب الفرد من الناتج اإلمجالي احمللي على مستوى الوطن العربي منخفضًا  نسبيًا مقارنة 
بنظريه  العاملي، إذ يقدر بنحو )5435( دوالر أمريكي على مستوى الوطن العربي عام 2010 م مقارنة بنحو 
) 9179 ( دوالر أمريكي  عامليا )شكل 1-5(، ويتفاوت تفاوتًا كبريًا بني الدول العربية حيث يرتاوح بني ) 
57016 ( دوالر أمريكي يف دولة قطر و )99( دوالرًا يف الصومال، ويزيد على  املتوسط العاملي يف سبع دول 

عربية وهي دول  جملس التعاون لدول اخلليج العربية وليبيا. 

شكل )4.1(

 استخدام األمسدة الكيماوية  يف  الدول العربية عام  2010م  

مالمح عن الزراعة العربية



11 أوضــاع األمــن الغــذائي العــربياملنظمة العربية للتنمية الزراعية

 2010

2010م مقارنة  العربي فيقدر بنحو )311( دوالر عام  الوطن  الزراعي يف  الناتج  الفرد من  أما متوسط نصيب 
بنحو )372( دوالر على املستوى العاملي )شكل 1 - 6(، وعلى الرغم من أنه أقل من املتوسط العاملي  إال أن هذا 

املتوسط يزيد عليه يف عشر دول عربية.  

شكل ) 1. 5( 

متوسط  نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي يف يف الوطن العربي   عام 2010م

شكل ) 1. 6( 

متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي يف بعض الدول العربية   عام  2010م

مالمح عن الزراعة العربيةمالمح عن الزراعة العربية
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2010م 2 - حماور األمن الغذائي العربي يف 

تعترب متابعة ورصد وحتليل تطورات أوضاع األمن الغذائي  من أهم املوضوعات اليت  يزداد االهتمام بها على 
مستوى الوطن العربي لكونه منطقة عجز غذائي يف بعض السلع الغذائية الرئيسية مثل  احلبوب والسكر 
املناخ واألسعار. وجملابهة تلك  تأثرا بتغريات  العامل اجلغرافية  النباتية، وباعتباره من أكثر مناطق  والزيوت 
القطري والقومي لتحقيق  املستويني  املزيد من اجلهود اجلادة على  األمر يتطلب بذل  املتغريات وغريها، فإن 
األمن الغذائي مبفهومه الشامل وهو إتاحة الفرص املادية واالجتماعية واالقتصادية جلميع الناس يف كل 
األوقات للحصول على غذاء كاِف ومأمون ومغِذ يليب احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم الغذائية ويكفل هلم أن 
يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط. لذا فإنه من األهمية مبكان أن يتم الوقوف على أوضاع األمن الغذائي 
العربي بشكل دوري من خالل رصد وحتليل حماور رئيسية ذات عالقة بإتاحة الغذاء وامكانية احلصول 

عليه واستقراره وأبعاده التغذوية.

الغذاء: 1.2  إتاحة 

متثل إتاحة الغذاء جانب العرض، وتقاس بقدرة الدول على توفري اإلمدادت الكافية من الغذاء لسكانها سواء 
من إنتاجها احمللي أو من األسواق اخلارجية. يوفر الوطن العربي من إنتاجه بصفة رئيسية الغذاء من السلع اليت 
يتمتع مبزايا نسبية وتنافسية يف إنتاجها مثل األمساك، واخلضر والفاكهة بينما يعتمد على االسترياد يف 

توفري نسب عالية من حجم احتياجاته من سلع احلبوب والسكر والزيوت النباتية.

إنتاج الوطن العربي الغذاء من  1.1.2  إتاحة 

بالنصيب األكرب يف  العربي، وتساهم  الوطن  الغذائية يف  السلع  أهم  تعترب جمموعة حماصيل احلبوب من 
خالل  سنوي  كمتوسط  طن  مليون   )52( حنو  إنتاج  من  الرغم  على  الرئيسية   الغذائية  السلع  فجوة  قيمة 
الفرتة 2008 – 2010م )جدول 2 - 1(. ويعادل إنتاج الوطن العربي من احلبوب حنو )2.3 %(  من اإلنتاج العاملي 

املقدر بنحو  )2263.4( مليون طن يف عام 2009م. 

حماور األمن الغذائي العربي يف 2010م

جدول )1.2(

 تطور إنتاج جمموعة احلبوب يف الوطن العربي 2008م- 2010م )ألف طن(

متوسط2010*م2009م2008ماجملموعة السلعية
الفرتة 2008- 2010

46719549305410751919جمموعة احلبوب

20426270982470824077القمح

3017794860765680.5الشعري

7679765279507760.2الذرة الشامية

7671586956326390.8األرز

6611474353355563.2الذرة الرفيعة والدخن
            * تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية. 

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )30(، 2010م.   
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حماور األمن الغذائي العربي يف 2010م

وتضم جمموعة  حماصيل احلبوب املزروعة يف الوطن العربي بشكل رئيسي القمح واألرز والذرة الشامية 
والذرة الرفيعة والشعري، وتشغل ما نسبته )41 %( من املساحة احملصولية املزروعة حيث بلغت حنو )28.5( 
املساحة  %( عن   3( بنحو  2009م واخنفاض  %( عن عام   1( بزيادة نسبتها  2010م  مليون هكتار يف عام 
الدول  بني  فيما  املساحة  هذه  وتتباين  نفسه،  العام  يف  العاملي  املستوى  على  باحلبوب  املزروعة  احملصولية 

العربية.  

باستثناء قصب  العاملية  السكري عن نظريتها  والشمندر  الزيتية  والبذور  إنتاجية حماصيل احلبوب  وتقل 
السكر، األمر الذي يدعو إىل بذل املزيد من اجلهد لتطوير إنتاج تلك احملاصيل يف املنطقة بشكل رأسي 

وأفقي من خالل دعم أجهزة البحث ونقل التقانات )جدول 2 - 2(.

خط  يوضح  حيث  العاملي  نظريه  عن  العربي  الوطن  يف  احلبوب   إلنتاج  السنوي  النمو  معدل  متوسط  ويقل 
العاملي  املستوى  %( على   2.3( باملقارنة بنحو   )%  1.9( بأنه بلغ حنو  2009م(   -  2000( للفرتة  العام  االجتاه 
حماصيل  وإنتاجية  مساحة  منو  يف  النسيب  لالخنفاض  رئيسية  بصفة  ذلك  ويرجع   ،)1  -  2 )الشكل 

احلبوب حيث بلغا )0.44 %( و  )1.66 %( عربيا مقابل )0.64 %( و )1.74 %( عامليا على التوالي.

جدول )2.2(

متوسط إنتاجية احملاصيل الغذائية يف الوطن العربي )طن/هكتار(

 )1(: الوطن العربي متوسط الفرتة 2008  - 2010م.
)2(: العامل، عام 2009م.

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية 
             - منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.

     

النسبة )%(العامل2الوطن العربي1احملصول

1.813.5751احلبوب

0.961.5263الفول السوداني

0.290.5256السمسم

1.121.3782زهرة الشمس

1.032.1049الزيتون

49.553.293الشمندر السكري

103.769.9148قصب السكر

شكل )1.2( 

معدالت منو إنتاج حماصيل احلبوب   خالل الفرتة 2000 – 2009م.
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يعترب القمح احملصول الرئيسي يف جمموعة حماصيل احلبوب حيث يرتاوح حجم إنتاجه ما بني )45 %( - 
%( من   3.5( ألف طن ويشكل حنو   )24077.2( العربي حيث يبلغ  الوطن  إنتاج احلبوب يف  %( من   50(
3(. ويقدر متوسط   -  2 2009م )جدول  )682.6( مليون طن يف عام  العامل والذي بلغ حنو  القمح يف  إنتاج 
إنتاجية  القمح على املستوى العربي بنحو )2.97( طن للهكتار للفرتة 2008 – 2010م، وتقل عن متوسط 
اإلنتاجية العاملية يف عام 2009م الذي يبلغ حنو )3.5( طن للهكتار. أما على املستوى القطري فقد حققت 
األمر  العربي،  املستوى  على  اإلنتاجية  متوسط  ضعفي  من  أكثر  تعادل  القمح   يف  عالية  إنتاجية  مصر 
املساحة  أن  العربي رغم  اإلنتاج  القمح حبيث بلغ حنو ثلث  اإلنتاج املصري من  الذي انعكس إجيابا على 
احملصولية للقمح يف مصر ال تزيد على  )12.4 %( من املساحة الكلية املزروعة بهذا احملصول على مستوى 

الوطن العربي.

ويرتكز إنتاج القمح يف الوطن العربي يف ست دول عربية يشكل إنتاجها حنو)92 %( من مجلة اإلنتاج 
العربي يف 2010م وهي: مصر واملغرب وسوريا واجلزائر والسعودية والعراق )شكل 2 - 2(. أما على املستوى 
العاملي فيرتكز إنتاج القمح يف كِل من دول االحتاد األوروبي والصني واهلند والواليات املتحدة األمريكية 
وروسيا االحتادية حيث يشكل إنتاجها حوالي )67 %( من اإلنتاج العاملي بنسب )21.1 %(، و ) 17.7 %(، و 

)12.5 %(، و )9.3 %(، و )6.4 %( على التوالي .

الوطن العربي/العامل )%(العامل2الوطن العربي1الوحدة

10.0222.74.5مليون هكتاراملساحة

24.1682.63.5مليون طناإلنتاج

2.973.585طن/هكتاراإلنتاجية
)1(: الوطن العربي متوسط الفرتة 2008  - 2010م.

)2(: العامل، عام 2009م.
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية 

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

حماور األمن الغذائي العربي يف 2010م

جدول )3.2(

بيانات عن حمصول القمح يف الوطن العربي والعامل

شكل )2.2( 

 مساهمة الدول العربية يف إنتاج القمح العربي خالل الفرتة 2008 – 2010م )%(
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تنتج الدول العربية حنو )5.7( مليون طن من الشعري  مشكلة ما نسبته )11.2 %( من إمجالي إنتاج احلبوب 
يف الوطن العربي، وحنو )3.75 %( من اإلنتاج العاملي )جدول 2-4(. ويرتكز إنتاج الشعري يف الوطن العربي 
يف مخس دول تساهم بنحو )94 %( من إنتاجه يف الوطن العربي وهي: املغرب واجلزائر وسوريا والعراق  وتونس 

)شكل 2 - 3(.

الوطن العربي/العامل )%( العامل2الوطن العربي1الوحدة

5.656.39.9مليون هكتاراملساحة

5.7152.13.75مليون طناإلنتاج

1.022.737.8طن/هكتاراإلنتاجية
)1(: الوطن العربي متوسط الفرتة 2008  - 2010م.

)2(: العامل، عام 2009م.
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية 

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

حماور األمن الغذائي العربي يف 2010م

جدول )4.2(

 بيانات عن حمصول الشعري  يف الوطن العربي والعامل

جدول )5.2(

 بيانات عن حمصول  الذرة الشامية  يف الوطن العربي والعامل

شكل )3.2( 

مساهمة الدول العربية يف إنتاج الشعري خالل الفرتة 2008 – 2010م )%(

2010م فقدبلغ حنو )7.8( مليون طن   -  2008 الشامية للفرتة  الذرة  السنوي من  العربي  أما متوسط اإلنتاج 
وشكل ما نسبته )0.96 %( من اإلنتاج  العاملي الذي يقدر بنحو )818.8( مليون طن)جدول 2 - 5(. وتصدرت 
مصر اإلنتاج العربي من الذرة الشامية يف عام 2010م بنسبة 86.1 %( أما عامليا فتتصدره كل من الواليات 

املتحدة األمريكية، والصني حبوالي )38.8 %( و )20.6 %( على التوالي.

الوطن العربي/ العامل )%(العامل2الوطن العربي1الوحدة

1.621611مليون هكتاراملساحة

7.8818.80.96مليون طناإلنتاج

4.95.196طن/هكتاراإلنتاجية
  )1(: الوطن العربي متوسط الفرتة 2008  - 2010م.

 )2(: العامل، عام 2009م.
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية 

             - منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.
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حماور األمن الغذائي العربي يف 2010م

شكل )4.2( 

 مساهمة الدول العربية يف إنتاج الذرة الشامية خالل الفرتة 2008 – 2010م 

شكل )5.2( 

 مساهمة الدول العربية يف إنتاج األرز خالل الفرتة 2008 – 2010م )%( 

ويقدر إنتاج الوطن العربي من األرز ملتوسط الفرتة 2008 - 2010م بنحو )6.4( مليون طن تعادل حنو )0.93 %( من 
حجم اإلنتاج العاملي املقدر بنحو )685.2( مليون طن )جدول 2-6(. وترتكز زراعته بشكل رئيسي يف مصر اليت 
تنتج وحدها حنو )94 %( من اإلنتاج العربي من األرز وتتميز بارتفاع مستوى اإلنتاجية بنحو) 9.2 ( طن للهكتار 
يف عام 2010م  بينما ترتاوح بني )5( إىل أكثر من )6( أطنان للهكتار يف موريتانيا واملغرب والصومال، وتنخفض 

إىل حنو ) 3.6 ( و )3.1( طن للهكتار يف السودان، والعراق على التوالي.

جدول )6.2(

 بيانات عن حمصول األرز  يف الوطن العربي والعامل

الوطن العربي/العامل )%(العامل2الوطن العربي1الوحدة

0.74155.720.48مليون هكتاراملساحة

6.4685.20.93مليون طناإلنتاج

8.64.4195.5طن/هكتاراإلنتاجية
)1(: الوطن العربي متوسط الفرتة 2008  - 2010م.

)2(: العامل، عام 2009م.
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية 

             - منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.
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حماور األمن الغذائي العربي يف 2010م

شكل )6.2( 

 مساهمة الدول العربية يف إنتاج الذرة الرفيعة خالل الفرتة 2008 – 2010م )%(

جدول )7.2(

  بيانات عن حمصول الذرة الرفيعة  يف الوطن العربي والعامل

جدول )8.2(

 تطور إنتاج بعض السلع الغذائية خالل الفرتة 2008-2010م )ألف طن(

تنتج  الذرة الرفيعة يف الوطن العربي بصفة رئيسية يف السودان، الذي ساهم بنحو )69 %( من اإلنتاج الكلى 
من مساحة تقدر بنحو )86.3 %( من مساحة احملصول الكلية يف الوطن العربي لعام 2010م )جدول 2 - 7(، 

بينما ساهمت مصر بنحو )15 %( من اإلنتاج من مساحة تقدر فقط بنحو ) 1.6 %( من املساحة الكلية.

الوطن العربي/العامل )%(العامل2الوطن العربي1الوحدة

10.34523مليون هكتاراملساحة

5.665.858.5مليون طناإلنتاج

0.541.536طن/هكتاراإلنتاجية

البقوليات،  اجملموعات  تلك  وتشمل  الغذاء،  من  مقدرة  كميات  األخرى   النباتية  السلع  جمموعات  وتوفر 
والدرنات، واخلضر، والفاكهة مبا فيها التمور )جدول 2 - 8(.

متوسط2010 *20082009السلع الغذائية
)2008 – 2010م(

2809.02907.02609.02775.0السكر املكرر
1784.01654.01612.01683.3الزيوت النباتية

1154.01321.01353.01276.0البقوليات
11093.011320.011328.011247.0البطاطس

51437.055271.054789.053832.3اخلضر
29887.030802.031516.030735.0الفاكهة

5194.553222.15588.45368.3التمور
* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )30(، 2010م.

)1(: الوطن العربي متوسط الفرتة 2008  - 2010م.
)2(: العامل، عام 2009م.

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية 
             - منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.
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يف  تعادل  العربي  اإلنتاج  طريق  عن  منها  توفر  اليت  الكميات  فإن  النباتية  والزيوت  للسكر  بالنسبة  أما 
املتوسط حنو)26 %( و )33 %( من حجم  استهالك تلك السلع يف الوطن العربي على التوالي.

ينتج السكر يف الوطن العربي من حمصولي قصب السكر والشمندر السكري ويقدر متوسط إنتاجه 
و  السكر  قصب  من  طن  مليون   )24.9( من  استخرجت  طن  مليون   )2.8( بنحو  – 2010م(   2008( السنوي 
حنو  العربي  بالوطن  السكر  قصب  إنتاجية  متوسط  ويبلغ  السكري.  الشمندر  من  طن  مليون   )8  .83(
يف  اإلنتاج  نسبة  متوسط  بلغ  حيث  والسودان  مصر  من  كٍل  يف  رئيسية  وبصفة  للهكتار  طن   )107.6(
العربي.أما  الوطن  إنتاج  التوالي من  %( على   24.3( %( و   67( 2010م حنو   -  2008 الفرتة  كِل منهما يف 
%( و  %( و )32.5  الشمندر السكري فينتح بصفة رئيسية يف مصر واملغرب وسوريا بنسب تبلغ )54.2 

)12.7 %( على التوالي.

العامل  مالءمة  الذي يعترب من أكثر مناطق  العربي  الوطن  التمور من احملاصيل اإلسرتاتيجية يف   وتعترب 
%( من اإلنتاج العاملي من التمور املقدر  2010م حنو )72   -  2008 إلنتاجها، إذ يعادل إنتاجه ملتوسط الفرتة 
طن   )6.2( بنحو  املقدرة  العربي  الوطن  يف  احملصول  إنتاجية  أما  طن،  مليون   )7.5( بنحو  2009م  عام  يف 
للهكتار ملتوسط الفرتة 2008 – 2010م فهي تقارب مثيلتها املقدرة بنحو )6.4( طن للهكتار على املستوى 

العاملي يف عام 2009م.

وقدر إنتاج الزيوت النباتية يف الوطن العربي ملتوسط الفرتة 2008 – 2010م بنحو )1.7( مليون طن، ويرتكز 
إنتاج البذور الزيتية يف كِل من سوريا، وتونس ومصر واملغرب، والسودان بنسبة )20.8 %(، و )15.7 %(، 
و )14.9 %(، و)13.8 %(، و )13.5 %( على التوالي. وتساهم تلك الدول اخلمس بنحو )78.7 %( يف األنتاج 
العربي للزيوت النباتية، وترتفع النسبة إىل حنو )93 %( بإضافة مساهمة كٍل من ليبيا )8.4 %(  واجلزائر  
مستوى  على  نظرياتها  عن  العربي  الوطن  يف  الزيتية  البذور  حماصيل  إنتاجية  مستويات  وتقل   .)%  5.9(

العامل ويرجع ذلك بشكل رئيسي إىل أن معظم اإلنتاج يتم يف الزراعات البعلية التقليدية.

أهمها  املعوقات  ولعل  من  العديد  العربية  الدول  الزراعية يف  إنتاج احملاصيل  يواجه تطوير  وبصفة عامة  
يتمثل يف نقص البذور والتقاوي احملسنة، وضعف استخدام األمسدة واملبيدات، وارتفاع تكاليف مدخالت 
اإلنتاج مبا فيها أسعار البذور احملسنة واألمسدة الكيماوية وامليكنة الزراعية، وضعف االستثمارات يف 
هذا،  العربية.  الدول  معظم  يف  الزراعي  العلمي  البحث  موازنات  وضعف  املوردية،  اإلمكانات  ذات  الدول 
باإلضافة إىل تأثريات الظروف املناخية غري املالئمة حيث  تأثرت بها أجزاء واسعة من املساحات املزروعة بالدول 

العربية يف املومسني الزراعيني السابقني ملوسم 2010/2009م.

تشكل املنتجات احليوانية والسمكية مصدرًا هامُا للربوتني احليواني يف الوطن العربي الذي يتمتع بثروة 
يف  السائد  النمط  إن  حيث  واأللبان  اللحوم  من  إنتاجيتها  باخنفاض  عمومًا  تتسم  أنها  إال  ضخمة  حيوانية 
تربية الثروة احليوانية يعتمد على النظام الرعوي التقليدي يف مراٍع ضعيفة اإلنتاج تعاني من الرعي اجلائر 
وحباجة إىل تأهيل وتطوير، ولذلك فإن حجم  املنتج من اللحوم احلمراء واأللبان ال يتناسب مع حجم القطيع 
واجلاموس  األبقار  من  رأس  مليون  بنحو)387(  2010م  عام  يف  يقدر  والذي  املزرعية  احليوانات  من  العربي 
واألغنام واملاعز واإلبل )جدول 2 - 9(. ويقدر إنتاج الوحدة احليوانية من الربوتني من األلبان واللحوم يف الوطن 

العربي حبوالي )12.8(  كيلو جرام يف العام مقارنة حبوالي )23.9( كيلو جرام عامليا .

1  F. Tleimat and M. Wardeh, Proceedings of a Consultation on setting Livestock Priorities in (WANA) Region, ICARDA, 1997.

1
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حماور األمن الغذائي العربي يف 2010م

جدول )9.2(

إنتاج الوطن العربي من اللحوم واأللبان )مليون طن(

جدول )10.2(

 تطور إنتاج جمموعات سلع املنتجات احليوانية والسمكية )ألف طن(

الوطن العربي/ العامل )%(العامل2الوطن العربي1

51882.6اللحوم احلمراء

3.1923.4حلوم الدواجن 

267023.7األلبان ومنتجاتها

3.91402.8األمساك
)1(: الوطن العربي متوسط الفرتة 2008  - 2010م.

)2(: العامل، عام 2009م.
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية 

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

امليزانيات املخصصة لإلنفاق على حبوث حتسني سالالت  املراعي وزيادة احلمولة عليها، وشح  ويعترب تدهور 
احليوانات الزراعية واالهتمام بها، وضعف املوارد املخصصة لالستثمار يف البحث العلمي عامة من أهم حمددات 

تطوير الثروة احليوانية بالوطن العربي.

ويوضح جدول )2 - 10( تطور إنتاج الدول العربية من األمساك واملنتجات احليوانية خالل الفرتة 2008–2010م.

التغري بني عامي 200820092010اجملموعة السلعية
) 2010-2009(

متوسط الفرتة 
)2010 – 2008(

7532801880726.57874اللحوم
4676501749777.34890حلوم محراء
2856300130955.12984حلوم بيضاء

1472147915690.51506.7البيض
2591926165262810.926122األلبان ومنتجاتها

3718390740135.13879.3األمساك
* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )30(، 2010م.

 *

كبريًة    فرصًا  هناك  فإن  العربي،  الوطن  مستوى  على  تصديريًا  فائضًا  حتقق  واليت  لألمساك  بالنسبة  أما 
موارد ضخمة  اليت تنطوي على  املتاحة  اإلمكانات  منه يعترب دون  ما يتحقق  أن  إذ  اإلنتاج احلالي،  لزيادة 
من اجملاري املائية واألودية )16.6 ألف كيلومرت(، واملستنقعات والسواحل البحرية )22.4 ألف كيلو مرت(، 
املستغلة  غري  السمكي  االستزراع  إلمكانات  باإلضافة  هذا،  مربع(.  كيلومرت  ألف   604( القاري  واجلرف 
االستغالل الكامل، إذ يساهم اإلنتاج من االستزراع السمكي بنحو )20 %( من إنتاج األمساك يف الوطن 
العربي مقارنة بنحو )60 %( على مستوى العامل. ولذلك يشكل االستزراع السمكي جمااًل واسعًا لزيادة 
إنتاج االمساك  وخباصة يف املسطحات املائية الداخلية، لتلبية االحتياجات  احلالية واملستقبلية اليت تتزايد 

بوترية كبرية وسريعة مع ارتفاع الوعي التغذوي وتزايد السكان.

املوجهة  االستثمارات  كمحدودية  عديدة  معوقات  العربي  الوطن  يف  السمكية  الثروة  قطاع  ويواجه 
لتطويره، وعدم توفر البيانات واملعلومات حول املخزونات السمكية أو عدم دقتها، والصيد اجلائر واالستغالل 
غري الرشيد للثروة السمكية، وسيادة نظم الصيد التقليدية لدى صغار الصيادين الذين يشكلون حنو 
)80 %( من مجلة العاملني يف قطاع الصيد، باإلضافة إىل ضعف البنيات التحتية واخلدمات املساندة الالزمة 

للقطاع.
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التجارة اخلارجية: الغذاء من  2.1.2  إتاحة 

جتارة  شهدت  وقد  العربي،  بالوطن  الغذاء  إتاحة  يف  اإلنتاجي  القطاع  مع  اخلارجية  التجارة  قطاع  يتكامل 
االستقرار  من  فرتة  بعد  واسع  نطاق  على  والتغريات  التقلبات  من  عدداًً  األخرية  السنوات  يف  الزراعية  السلع 
الغذاء إىل مستويات غري  ارتفاع أسعار  العاملية إىل  الغذاء  2007م و2008م  أدت أزمة  النسيب، فخالل  عامي 
مسبوقة، أعقب ذلك يف عامي 2008م و2009م األزمة االقتصادية العاملية واليت شهدت هبوطًا يف هذه األسعار، 
املسببة هلذه  العوامل  أن  التوقعات إىل  2009م و2010م. وتشري  أخرى خالل عامي  مرة  األسعار  ثم تصاعدت 
التقلبات ما زالت كامنة وهي  تنشط بني احلني واآلخر مؤدية إىل عدم االستقرار يف أسواق الغذاء العاملية، 
السلع  استخدامات  يف  والتوسع  الطاقة،  أسعار  ارتفاع  العوامل  هذه  أهم  ومن  عام.  بوجه  األسعار  ارتفاع  واىل 
الطاقة  أسواق  يف  واملضاربات  الغذاء،  على  العاملي  الطلب  معدالت  وارتفاع  احليوي  الوقود  إنتاج  يف  الغذائية 

واملنتجات الغذائية.

7( أن قيمة   - وتعترب الدول العربية يف معظمها دواًل مستوردًة لسلع الغذاء الرئيسية، ويوضح الشكل )2 
الواردات العربية من جمموعات السلع الغذائية الرئيسية قد شهدت تراجعًا خالل العام 2010م. وبلغت نسبة 
الصادرات العربية من جمموعات السلع الغذائية الرئيسية حنو )20 %( من إمجالي قيمة الصادرات والواردات 
الصادرات   2008م، وبذلك بلغت  تغطية قيمة  %( يف عام   18.5( 2010م،  مقارنة بنحو  و   2009 يف عامي 

لقيمة الواردات حنو )25.3 %( يف عام 2010م مقارنة بنحو )25.7 % ( يف عام 2009م.

شكل   ) 2 - 7(

قيمة الصادرات والواردات العربية من جمموعات السلع الغذائية 2008م – 2010م.

وتشري التحليالت اإلحصائية لتجارة جمموعة احلبوب و الدقيق إىل ارتفاع كمية الصادر منها إىل حنو )2( 
مليون طن عام 2010م بنسبة ارتفاع بلغت حنو )35 %( عن عام 2009م )جدول 2 - 11(. وشكلت صادرات 
%( من إمجالي الصادرات  القمح ودقيقه النسبة األعلى إذ بلغت نسبة الكميات املصدرة منهما حنو )58 
العربية من جمموعة احلبوب حيث ارتفعت الكميات املصدرة من القمح ودقيقه إىل حنو )1.2( مليون طن 
الكميات  ارتفعت  كما  2009م،  عام  عليه  كانت  عما   )%  73( حنو  بلغت  ارتفاع  بنسبة  2010م  عام 
2010م.  عام  طن  ألف   )83( حنو  إىل  2009م  عام  صادرات  عن   )%  4.5( بنسبة  الشامية  الذرة  من  املصدرة 
بنحو  مقارنة  2010م   عام  طن  ألف   )  621( حنو  إىل  نسبيًا  اخنفاضًا  األرز  من  املصدرة  الكميات  وشهدت 

)639( ألف طن عام 2009م.

حماور األمن الغذائي العربي يف 2010م
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جدول )11.2(

كميات وقيم الصادرات العربية من جمموعة احلبوب الغذائية  )ألف طن- مليون دوالر(

جدول )12.2(

كميات وقيم الصادرات العربية من اجملموعات الغذائية األخرى )ألف طن- مليون دوالر(

اجملموعة السلعية
20082009*  2010

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

175469815077532034849جمموعة احلبوب

10133856802431180339القمح والدقيق

762979288326الذرة الشامية

426210639434621443األرز

23729102921الشعري
* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )30(، 2010م.

وفيما يتصل بقيمة الصادرات العربية من جمموعة حماصيل احلبوب خالل الفرتة 2008م - 2010م، فتشري 
بيانات جدول )2 - 11( إىل أن  قيمة معظم سلع هذه اجملموعة قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا ما عدا الذرة الشامية 

اليت اخنفضت قيمة صادراتها بنحو )6.7 %( على الرغم من ارتفاع كمية الصادر منها بنسبة )4.5 %(.

اخنفاضا  شهدت  قد  منها  الصادر  وقيمة  كمية  أن  النباتية  اجملموعات  سلع  باقي  جتارة  مؤشرات  وتوضح 
خالل الفرتة 2008 – 2010م ومبعدالت متفاوتة ماعدا البطاطس ومجلة الزيوت النباتية )جدول 2 - 12(.

اجملموعة السلعية
20082009*  2010

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

826282710253713266البطاطس

206229224196223168البقوليات

370722043991223234201755اخلضر

317321073487249428901972الفاكهة

130653816887541472638السكر )مكرر(

827152778614058921402الزيوت النباتية
* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )30(، 2010م.

وقد اخنفضت كميات صادرات جمموعة املنتجات احليوانية والسمكية بني عامي 2008 – 2010م، فيما 
13(. أما األمساك فقد بلغت الكميات املصدرة منها حنو    -  2 عدا صادرات األبقار احلية واألمساك )جدول 

)972(  ألف طن عام 2010م بنسبة ارتفاع بلغت حنو  )7 % (عن صادرات عام 2009م.
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جدول )13.2(

  كميات وقيم الصادرات العربية من املنتجات احليوانية والسمكية  )ألف طن - مليون دوالر(

جدول )14.2(

كميات وقيم الواردات العربية من جمموعة احلبوب الغذائية  )ألف طن- مليون دوالر(

اجملموعة السلعية
20082009•  2010

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
169331873319030أبقار حية 1

443336948104484783400ضأن وماعز1

396746874688حلوم محراء 
831689012580150حلوم دواجن 

327514303436150433491700األلبان ومنتجاتها 

396339723774البيض
897256091222919722478األمساك 

1 الف رأس.
* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )30(، 2010م . 

وفيما يتصل بواردات السلع الغذائية فقد ارتفعت الواردات العربية من جمموعة احلبوب  الغذائية الرئيسية 
يف عام 2010م  حبوالي ) 1.6 % ( عن عام 2009م  جدول )2 - 14(، ويأتي القمح ودقيقه يف مقدمة هذه السلع 
حيث شكلت كمية وارداته حنو )48.7 %( من مجلة الواردات من جمموعة احلبوب يف عام 2010م، بينما 
ارتفعت  الكميات املستوردة من الذرة الشامية اىل حنو )12.8( مليون طن، والشعري إىل حنو )11.2 ( مليون 
طن. ويف املقابل ارتفعت قيمة هذه الواردات من جمموعة احلبوب الرئيسية بنسب ضئيلة بالرغم من استمرار 
اليت  لإلجراءات  نتيجة  الرئيسية،وذلك  احلبوب  جمموعة  من  الغذائية  السلع  ملعظم  العاملية  األسعار  ارتفاع 
اختذتها معظم الدول العربية ملواجهة أزمة الغذاء العاملية مثل ختفيض الرسوم اجلمركية وعقد الصفقات 

واالتفاقيات التجارية.

اجملموعة السلعية
20082009•  2010

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية
599142513158290213355921321440جمموعة احلبوب

2951012673285129863288619877القمح والدقيق
120753596124243250128103215الذرة الشامية

480847554790465348064671األرز
117063461108142968111753107الشعري

* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )30(، 2010م .

الرئيسية األخرى خالل عام  الغذائية  السلع  العربية من معظم سلع جمموعة  الواردات  ارتفعت كميات  وقد 
2010م مقارنة بعام 2009م حيث ارتفعت كميات البطاطس والبقوليات واخلضر والسكر حبوالي )6.9 %(، 

و )1.2 %(، و )2.2 %(، و )6.9 %( على التوالي )جدول 2 - 15(.    

حماور األمن الغذائي العربي يف 2010م
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جدول )15.2(

 كميات وقيم الواردات العربية من اجملموعات الغذائية األخرى )ألف طن- مليون دوالر(

جدول )16.2(

 كميات وقيم الواردات العربية من املنتجات احليوانية والسمكية )ألف طن- مليون دوالر(

اجملموعة السلعية
20082009•  2010

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

827400811450867416البطاطس

110197911949421208874البقوليات

239695222979412347925اخلضر

329823673412221834122238الفاكهة

917034698918378195363342السكر )مكرر(

440541694511596944825252الزيوت النباتية
* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )30(، 2010م .

وقد شهدت قيمة الواردات العربية من الزيوت النباتية والسكر املكرر والبطاطس والبقوليات، واخلضر يف 
عام 2010م  تراجعا عن عام 2009م، بينما ارتفعت قيمة الواردات من الفاكهة بنحو أقل من )1 %(.

وارتفعت الواردات من جمموعة املنتجات احليوانية والسمكية يف عام 2010م عن عام 2009م بنسب تراوحت 
بني حنو )1.1 %( كما يف حالة األلبان ومنتجاتها وحنو )6.3 %( كما يف اللحوم احلمراء)جدول 2 - 16( . 

اجملموعة السلعية
20082009•  2010

القيمةالكميةالقيمةالكميةالقيمةالكمية

218949482332504523814982اللحوم
701212369121767352260اللحوم احلمراء
148828241641286916462722اللحوم البيضاء

613119961213996231418األمساك
165351168335176347البيض

123235752124555118125875209األلبان ومنتجاتها
* تقديرات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد )30(، 2010م .

أما بالنسبة لقيمة الواردات العربية من هذه اجملموعات، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا فيما بني عامي 2009م 
و2010م ما عدا قيمة  واردات مجلة اللحوم، حيث اخنفضت قيمتها إىل حنو )5( مليارات  دوالر عام 2010م 
نتيجة لرتاجع قيمة الواردات من اللحوم البيضاء بنسبة )5.1 %( بينما شهدت واردات األلبان ومنتجاتها ارتفاعا 
يف قيمتها إىل حنو )5.2( مليار دوالر بنسبة ارتفاع بلغت حنو )1.8 % ( عما كانت عليه عام 2009م  )جدول 

 .)16  -  2
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إمكانات احلصول على الغذاء

الغذاء:  2.2 إمكانات احلصول على 

السلع  من  احتياجاتهم  تدبري  على  األفراد  بقدرة  وتقاس  الطلب  جانب  الغذاء  على  احلصول  إمكانية  متثل 
الغذائية وفق إمكاناتهم املادية والعوامل املؤثرة على إمكانات احلصول عليها كأسعار السلع الغذائية ، 

دخول األفراد، النمو السكاني، ومنو إنتاج الغذاء.

العربي والعامل: الرئيسية يف الوطن  1.2.2 أسعار السلع الغذائية 

الدخل  الفئة ذات  الغذاء، وخباصة عند  املستهلك على  تؤثر األسعار بصورة مباشرة على إمكانية  حصول 
املستويني  على  التصاعد  حنو  الغذائية  السلع  معظم  أسعار  اجتاه  استمرار  إىل  اإلحصاءات  وتشري  احملدود. 
العربي والعاملي، فقد تأثرت أسعار السلع الغذائية بالدول العربية بالزيادات اليت شهدتها األسعار العاملية خالل 
عام 2010م حيث ارتفعت على املستوى العاملي املتوسطات الشهرية ألسعار الذرة الرفيعة بنحو )42 %(، والقمح 
األمريكي اخلشن بنحو )49 %(، والقمح األمريكي الناعم بنحو )53 %(، وزيت زهرة الشمس بنحو )50 %(، 
وزيت الفول السوداني بنحو )33 %( والسكر اخلام بنحو )15 %(. وتوضح بيانات جدول)2 -  17( التطورات يف 

األرقام القياسية ألسعار الغذاء يف العامل خالل الفرتة 2008 - 2011م.

جدول )17.2(

األرقام القياسية ألسعار الغذاء يف العامل  خالل الفرتة 2008 - 2011م

الرقم القياسي ألسعار الغذاءالسنوات

2007154م

2008164.5م

2009134.9م

2010158.1م

2011204.5م

17معدل التغري بني 2009م و2010م )%(

29معدل التغري بني 2010م و2011 م )%(

                        ) سنة األساس: 2002-2004م=100(

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ، 2011م، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.

الرقم  العامل فقد بلغ  ارتفاعًا كبريًا على مستوى  الرئيسية  الغذائية  السلع  القياسية ألسعار  األرقام  شهدت 
القياسي  يف  جمموعة احلبوب يف عام 2010م حنو )156( مقارنة حبوالي )149( يف عام 2009م، ويف الزيوت 
النباتية ، والسكر واللحوم  واأللبان بلغت األرقام )165(، و )285(، و )130(، و )171( على التوالي وذلك يف 

عام 2010م )جدول 2 - 18(. 
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إمكانات احلصول على الغذاء 

جدول )18.2(

األرقام القياسية لبعض السلع الغذائية يف العامل خالل الفرتة -2008 2011م

جدول )19.2(

 األرقام القياسية ألسعار بعض السلع الغذائية يف الوطن العربي )2008 - 2010م(

       )سنة األساس: 2002-2004م=100(

2008200920102011السلع الغذائية

196149156222احلبوب

186129165240الزيوت النباتية

150221258255السكر

126114130147اللحوم

181121171201األلبان

2009م  عامي  بني  الغذائية  السلع  معظم  ألسعار  القياسية  األرقام  ارتفعت   العربي  الوطن  مستوى  وعلى 
منها  املعروض  نقص  بسبب  عامليا  األسعار  الرتفاع  نتيجًة   )19  -  2 )جدول  األساس  بسنة  مقارنة  و2010م  
كمحصلة للظروف املناخية غري املواتية يف بعض مناطق اإلنتاج الرئيسية، وكذلك الرتفاع الطلب نتيجة 
الرئيسة  الغذائية  للسلع  املنتجة  الدول  املتالحقة وتغري األمناط االستهالكية، ورفع  للزيادات السكانية 

الدعم عن الصادرات منها أو حظر التصدير يف بعض احلاالت.

اشتملت  اإلجراءات  من  العديد  العربية  الدول  اختذت  الرئيسية،  الغذائية  السلع  أسعار  يف  االرتفاع  وملواجهة 
على الدعم املباشر للمستهلكني واملزارعني، وتوفري مدخالت اإلنتاج، وإعداد وتنفيذ الربامج اخلاصة باألمن 
الغذائي واملشروعات املدرة للدخول، وشبكات األمان االجتماعي، وختفيض الضرائب والرسوم على استرياد 

املواد الغذائية  وفرض أو زيادة الضرائب والرسوم على تصدير السلع الغذائية الرئيسية أو حظر تصديرها.

200820092010اجملموعة السلعية

114101127القمح

122108109الزيوت النباتية

122117117البقوليات

138138166السكر

189179196األمساك

135126145األلبان 

199205275اللحوم احلمراء

211233303اللحوم البيضاء
 املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، استمارات الدول العربية حول أوضاع األمن الغذائي، 2010م. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 2011، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.

        )سنة األساس: 2002-2004م=100(
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2.2.2  مستويات دخول األفراد:

تؤثر  مستويات دخول األفراد على إمكانية احلصول على الغذاء وخباصة لدى األسر الفقرية وذات الدخل 
الدولي  البنك  بيانات  من  يتضح  حيث  فيها  األفراد  دخول  مستويات  يف  العربية  الدول  وتتفاوت  املنخفض. 
لعام 2010م بأن مستويات دخول األفراد يف دول جملس التعاون اخلليجي وليبيا تعترب مرتفعة نسبيا حيث 
يرتاوح متوسط دخل الفرد الشهري يف تلك الدول بني حنو)6830( دوالر كما يف دولة  قطر وحنو )1240( 
دوالر يف ليبيا، ويبلغ حنو )507( دوالر يف لبنان، ويرتاوح بني حنو )226( دوالر وحنو )107( دوالر يف كل 
من تونس واجلزائر، واألردن، واملغرب، وسوريا بينما يقل متوسط دخل الفرد عن )100( دوالِر يف باقي الدول 

العربية.

وعادة ما  ختصص األسر الفقرية نسب عالية من دخوهلا للحصول على الغذاء، وبالتالي فهي أكثر تأثرًا 
بتقلبات أسعار السلع الغذائية، فعلى سبيل املثال ال احلصر بلغت النسبة املخصصة من الدخل للحصول 
على الغذاء  باملناطق الريفية حنو )35 %( باملغرب، و )42 %( يف األردن، و )48 %( يف سوريا، و )49 %( يف 
مصر، و )71 %( يف العراق. ويقدر عدد الفقراء يف الوطن العربي  حبوالي )35( مليون نسمة وفقا إلحصاءات 
األمم املتحدة يف عام 2005م. وتعترب فئات الفقراء أكثر تأثرًا بالتقلبات يف أسعار السلع الغذائية، وأكثر 

حاجًة للدعم وشبكات األمان والربامج اخلاصة باألمن الغذائي.

النمو السكاني ومنو اإلنتاج الغذائي:   3.2.2

بلغ عدد سكان الوطن العربي يف عام 2010 حنو )355( مليون نسمة نتيجة ملعدالت النمو السكاني 
اليت تعترب عالية على املستوى العاملي، إذ بلغت حنو )2.5 %( خالل الفرتة 2005–2010م، وحنو )2.2 %( 
 )%  1.16( بنحو  العاملي  املستوى  على  السكان  منو  معدل  يقدر  حني  يف   ، الفرتة2000–2010م  خالل 
خالل ذات الفرتة. ويؤثر منو السكان على إمكانية احلصول على الغذاء عن طريق تأثريه يف حجم الطلب 
على السلع الغذائية، ففي ظل حمدودية املعروض من تلك السلع، فإن زيادة أعداد السكان تعين زيادة 
يف الطلب، وخباصة على السلع الغذائية الرئيسية مثل: احلبوب، ومصادر الطاقة والربوتينات احليوانية 

والنباتية، وهذا بدوره يؤدي إىل ارتفاع األسعار، وبالتالي صعوبة حصول املستهلك عليها.

والسودان   ،)%  22( مصر  هي:  عربية  دول  ثـماني  يف  العربي  الوطن  سكان  من   )%  82( حنو  ويرتكز 
 ،)% %(، وسوريا )6.8  %(، و السعودية )7.3  %(،و املغرب )9  %(، والعراق )9.2  %(، واجلزائر )10   11.5(

واليمن )6.4 %(، وترتفع النسبة إىل )88.8 %( بإضافة سكان الصومال )3.6 %(، وتونس )3 %(.

أما منو اإلنتاج الغذائي فيعين زيادة املعروض من السلع الغذائية، األمر الذي ينعكس اجيابًا على إمكانية 
الوطن  مستوى  على  الزراعي  اإلنتاج  لقيمة  القياسية  األرقام  تطور  بيانات  وتوضح  الغذاء.  على  احلصول 
العربي والعامل خالل الفرتة 2000-2010م، أن معدل النمو السنوي لقيمة اإلنتاج الزراعي بلغ حنو )4.1 %( 

على املستوى العربي وحنو )4.4 %( على املستوى العاملي.

إنتاج السلع الغذائية:  4.2.2  تكاليف 

والعمالة  واملبيدات  الكيماوية  واألمسدة  الوقود  وخباصة  الزراعية  املدخالت  أسعار  ارتفاع  انعكس 
الزراعية يف العديد من الدول العربية على  ارتفاع تكاليف اإلنتاج، كما يتضح من بيانات جدول  )2 
 ، 2010م   -   2008 الفرتة  الغذائية خالل  السلع  إنتاج  التصاعدي لتكاليف  الذي يعكس االجتاه   )20  -
األمر الذي انعكس يف زيادات بنسب أعلى يف أسعار السلع  الغذائية   بالدول العربية. ويف بعض حاالت 
الدول العربية ارتفعت تكاليف إنتاج السلع الغذائية لتعدد وتزايد الرسوم اليت حتملها املزارع بعد حصاد 

احملصول.

إمكانات احلصول على الغذاء
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الغذاء: 3.2  استقرار 

وأمانه  عليه  احلصول  على  والقدرة  الغذاء  إتاحة  ألبعاد  والتواصل  االستدامة  يف  الغذاء  استقرار  يتمثل 
وسالمته دون التعرض للتقلبات أو األزمات، وذلك وفق ما يتبع من السياسات والربامج والتدابري ذات العالقة. 
ولضمان استقرار الغذاء يف الوطن العربي عملت الدول العربية على تطوير استغالل وصيانة املوارد الزراعية، 
وتطوير نظم املخزون االسرتاتيجي من السلع الغذائية، عالوة على عقد الصفقات والربوتوكوالت التجارية 

لشراء السلع الغذائية.

الزراعية: املوارد  1.3.2  تطوير استغالل وصيانة 

تعمل الدول العربية على صيانة وتطوير املوارد الزراعية بهدف حتسني استغالل هذه املوارد وبصورة كفوءة 
للمساهمة يف تطوير اإلنتاج الزراعي وحتسني أوضاع األمن الغذائي. ويتم ذلك من خالل برامج متخصصة 
احليوانية  الثروة  وتنمية  املائية،  املصادر  وتطوير  املياه  وحصاد  األراضي،  وصيانة  كاستصالح  وموجهة 
والسمكية، واحملافظة على املخزونات السمكية. وقد قامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية باملساهمة 
السمكي،  املخزون  تقدير  ومشروعات  ودراسات  املياه،  حصاد  جماالت  يف  العربية  الدول  جهود  دعم  يف 
الزراعية وخباصة املكونات ذات  التقانات  الثروة احليوانية  ,ومشروعات نقل  ومشروعات تطوير سالالت 

العالقة ببناء القدرات البشرية.

أما على املستوى القطري فيوضح جدول ) 2 - 21( مناذج من الربامج واملشروعات املتخصصة اليت نفذتها أو تقوم 
بتنفيذها الدول العربية لتطوير استغالل وصيانة املوارد الزراعية.

استقرار الغذاء

جدول )20.2(

 متوسط  تكاليف إنتاج السلع الغذائية يف الوطن العربي 2005 - 2010 )دوالر/هكتار( 

2010م2009م2008ماحملصول

970968914القمح

652756694الشعري

214191299الذرة الرفيعة

499448895030البطاطس 

251127822916الطماطم

245425372660البصل
املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، استمارات الدول العربية حول أوضاع األمن الغذائي، 2010م.
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استقرار الغذاء

الربامج/ املشروعاتالدولة   

األردن

التوسع  لألراضي، وضبط  املختلفة  املتوازن لالستخدامات  التخصيص  اإلقليمي مبا يضمن  التخطيط   -
العمراني على حساب األراضي الزراعية.

- توفري التمويل الالزم لعمليات استصالح األراضي غري املستغلة زراعيًا.
الري،  املياه وحتليلها وكذلك تنفيذ مشاريع حتديد وتبطني قنوات  املائية الستغالل  - تنفيذ املشاريع 

واستخدام الري بواسطة األنابيب املغلقة وبناء السدود الرتابية.

- مشروع االستفادة من مياه الصرف الصحي املعاجلة يف الري الزراعي.البحرين

تونس

- اخلطة الوطنية للمحــافظة على امليــاه والرتبة )2002-2011م( اليت تشتمل على برامج تهيئة مصبات 
األودية، وصيانة األراضي، وتهيئة وصيانة (33968) هكتار و تنفيذ حوالي (168) منشأة حلصاد 
مت  إنشاء طواٍب   التصحر  مقاومة  جمال  يف  و  جبليًة  حبريًة  املياه وتغذية املياه اجلوفية، وحنو (14) 

على مسافة (292 كلم(، وتعلية طواِب على مسافة )665 كلم(.

السعودية

- تنويع اإلنتاج الزراعي لالستفادة مبا تتمتع به اململكة من ميزات نسبية ملناطق اململكة الزراعية.
-  تشجيع املشاريع الزراعية اليت تقوم بأنشطة ذات استهالك مائي منخفض.

- تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة يف األغراض الزراعية احملددة. 
التوازن بني األمن  املائية وضمان  الزراعية مبا يتالءم واإلمكانيات  السياسات  السدود وتعديل  إقامة   -

املائي واألمن الغذائي.

سوريا

- تطوير املوارد املائية غري التقليدية وغري املتجددة مثل معاجلة مياه الصرف الصحي، واستخدامها  يف ري 
األراضي املزروعة باألشجار املثمرة. 

- مشروع لالستمطار عن طريق زرع الغيوم بهدف زيادة نسبة اهلطول املطرية واستثمار كل اإلمكانات 
امُلتاحة من هذه الغيوم.

العراق
الري  مبنظومات  املزارعني  مد  خالل  من  هدرها  من  واحلد  الطبيعية  املوارد  استغالل  كفاءة  تطوير   -

احلديثة،  واستخدام أساليب حصاد املياه.

 سلطنة عمان

- مشروع محاية األراضي الزراعية من االجنراف. 
- إدخال أنظمة الري احلديثة لدى املزارعني.

- مشروع تطوير النظم املزرعية التقليدية، يف مناطق األفالج )حتويل طرق الري التقليدية بالغمر إىل 
نظام ري حديث بهدف توفري املياه واستغالل هذه املياه يف ري مساحات أكرب واحلفاظ على الرتبة 

الزراعية(.
- احلد من الزحف العمراني على األراضي الزراعية وتقنني حتويل استخدامات األراضي الزراعية اجليدة 

إىل استخدامات أخرى غري زراعية.
- إرشاد املزارعني إلتباع أسلوب الدورة الزراعية بهدف احلفاظ على خصوبة الرتبة وإدخال حاصالت تسهم 

يف زيادة خصوبة الرتبة.
-  إرشاد املزارعني للعمل على محاية األراضي الزراعية من آفات الرتبة واحلشائش، والتقليل من استخدام 

املبيدات الضارة بالبيئة واإلنسان واحليوان. 
- تكثيف إدخال الزراعات احملمية )الصوب الزراعية(.

- إقامة سدود التغذية اجلوفية.

جدول )21.2(

 مناذج من برامج ومشروعات تطوير استغالل وصيانة املوارد الزراعية بالدول العربية



 2010

29 أوضــاع األمــن الغــذائي العــربياملنظمة العربية للتنمية الزراعية

استقرار الغذاء

جدول )22.2(

حجم املخزون من احلبوب والقمح  يف العامل خالل الفرتة 2008 – 2011 )مليون طن(

قطر

- برامج اإلدارة املتكاملة للموارد املائية.
- إنشاء اللجنة الدائمة للموارد املائية.

- اإلسرتاتيجية الوطنية للكهرباء واملاء. 
- حتلية مياه البحر.

- برنامج تطوير الرصد اجلوي واملائي.  
- االستفادة من مياه األمطار يف تغذية حوض املياه اجلويف الشمالي.

- استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة لألغراض الزراعية. 
- جتارب الري باملياه املاحلة. 

- برنامج األرشاد املائي.

 مصر
- برنامج   استصالح )462( ألف هكتار وإضافتها للرقعة الزراعية خالل الفرتة )2011/2005(.  

- حتديد  االحتياجات السمادية للمحاصيل الرئيسية يف خمتلف مراحل  منوها.

  موريتانيا
- محاية األراضي الزراعية من الزحف الصحراوي  عن طريق التشجري.

- استصالح األراضي الفيضية عن طريق  التحكم يف مياه الفيضانات.
- إنشاء السدود واحلواجز الرملية ومكافحة تدهور واجنراف الرتبة.

اليمن
- تطوير وصيانة املوارد الزراعية غري املتجددة ) إدخال وتبين وسائل الري احلديثة وترشيد استخدام مياه 

الري لزيادة كفاءة مياه الري.
- مشاريع الري لتغذية املياه اجلوفية اليت تتعرض لالستنزاف.

الغذائية: 2.3.2  احلركة يف حجم املخزون من السلع 

اسرتعت  قضية االحتياطي الغذائي أو املخزونات اإلسرتاتيجية االنتباه جمّددًا ِمْن قبل ُصناع القرار سواء على 
املستوى العربي أو العاملي بعد األزماِت األخرية يف أسعار احلبوِب وأسعاِر السلع الغذائية االخرى. وتعكس 
احلركة يف حجم املخزون من السلع الغذائية أوضاع املعروض من تلك السلع ومدى توفرها وكفايتها ملقابلة 
القطرية  املستويات  على  الغذائي  األمن  ألوضاع  اهلامة  املؤشرات  من  تعترب  بذلك  وهي  عليها.  الطلب  حجم 

واإلقليمية والدولية.

وكما شهدت فرتة 2007 - 2008 م اليت تالزمت مع أزمة الغذاء العاملية تراجعًا شديدًا يف حجم املخزون العاملي 
عليها،  الطلب  وتنامي  إنتاجها  الخنفاض  نتيجًة  الزيتية  والبذور  احلبوب  سلع  وخباصة  الغذائية  السلع  من 
2011م، تشري إىل حدوث اخنفاض حاد يف  فإن  تقديرات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف يونيو 
املخزونات العاملية من احلبوب خالل الفرتة 2010 – 2011م كما هو موضح  يف اجلدول )2 - 22( وقد يستمر 

إىل نهاية عام 2012م. 

أما على مستوى الوطن العربي )جدول 2 - 23( فان حمصلة احلركة يف حجم املخزون من احلبوب والقمح يف 
بعض الدول العربية، تشري إىل تراجع املخزون الزدياد حجم االستخدام عن حجم اإلنتاج حملاصيل احلبوب. 

املواســـــــــــــــــم
القمحاحلبوب

املخزوناالستخداماإلنتاجاملخزوناالستخداماإلنتاج

2008/20092285.52181.8520.0684.8647.3179.8

)1(009/20102263.42226.0552.4682.6659.8200.9

)2(2010/20112216.42253.8512.5647.7668.0180.9

)11.1(1.2) 5.4()7.8(1.2) 2.1(التغيري بني )1( و )2(

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، استمارات الدول العربية حول أوضاع األمن الغذائي، 2010،2009م.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، موقع املنظمة على الشبكة الدولية.
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استقرار الغذاء

     3.3.2  الصفقات التجارية، واالتفاقيات والربوتوكالت التجارية:

تعمل بعض الدول العربية  على ضمان انسياب السلع الغذائية عن طريق الصفقات التجارية، واالتفاقيات 
والربوتوكالت التجارية الثنائية، فعلى سبيل املثال وقع األردن عدة  اتفاقيات  جتارية  خالل الفرتة 2008 
– 2010م  منها اتفاقية  اتفاقية جتارة حرة مع كندا  وقعت يف 2009/6/28م لتساهم يف رفع مستوى التبادل 
األسواق  يف  األردنية  للمنتجات  جديدة  تصديرية  فرص  إجياد  جانب  إىل  البلدين  بني  السلع  يف  التجاري 
اخلارجية، واتفاقية جتارة حرة مع تركيا وقعت يف 2009/12/1م، وهي تغطي السلع الزراعية والصناعية 

وتشمل أطر تطوير العالقات التجارية الثنائية.

جدول )23.2(

حجم املخزون من السلع الرئيسية يف بعض الدول العربية  2008-2010م        )طن(

200820092010السلعةالدولة

األردن  
1065811519313624700القمح 

135216166161166270األرز 
307256214072214230السكر 

185667138000123908الزيوت النباتية

تونس 

504194776451139البقوليات 
642600683100628300القمح 
16630010600097000الشعري 
280002800028000السكر

230002300023000الزيوت النباتية 

اليمن 

453250581852588393القمح
508656782166604   األرز

345013746760911   الذرة الرفيعة
147391546010493الدخن 

596876559061645السكر 
201351144437الزيوت النباتية

سوريا 
532947752743086786639القمح 
2043393774577العدس 

املغرب 

87370015631001040000القمح الطري  
غ . م251700253000القمح الصلب 

غ . م213200142500األرز 
غ . م6640060900الذرة الشامية 

غ . م200000غ . مالسكر 
غ . م17200غ . مالبقوليات

موريتانيا 
2054915269274598السكر

غ . مغ . م711151الزيوت النباتية
غ . م496735269األلبان  

اجلملة 

861653888746738668032القمح 
399281376482375374األرز 

921831166114151345الزيوت النباتية 
600434507662578473السكر 

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، استمارات الدول العربية حول أوضاع األمن الغذائي، 2010م.
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 4.2  األبعاد التغذوية:

التغذية  منه، ونقص  االستفادة  الغذاء وإمكانية  بأمان وسالمة  املتعلقة  التغذوية اجلوانب  األبعاد  متثل 
السلع  خمتلف  من  لالستهالك  املتاح  من  الفرد  نصيب  تطور  استعراض  يلي  فيما  ويتم  الغذائية.  والفجوة 
الغذائية، ومن مكونات الطاقة والربوتني والدهون، وتطور الفجوة الغذائية ومعدالت االكتفاء الذاتي من 

السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي خالل الفرتة 2008 -  2010م.

الغذاء:  الفرد من  1.4.2  نصيب 

وما  والتسويقية  والتصنيعية  اإلنتاجية  لألنشطة  النهائي  اهلدف  منه  واالستفادة  الغذاء  استهالك  يعترب 
يرتبط بها من خمتلف األنشطة اخلدمية.  ويف معظم الدول العربية يعترب االستهالك  وأمناطه من  املتغريات 
الوقت يؤثر  التغذوي والصحي،  ويف ذات  والوعي  الدخول  ترتبط بعدة عوامل متداخلة منها مستويات  اليت 

االستهالك  على قدرة األفراد على العمل والنشاط واإلنتاج.

 األبعاد التغذوية

مع  بالتفاوض  الكربى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة  يف  عضو  وهي  السعودية   العربية  اململكة  وتقوم 
الدول األخرى واجملموعات االقتصادية إلقامة مناطق للتجارة احلرة اهلادفة إىل تسهيل انتقال السلع الغذائية 

وتوفريها يف األسواق احمللية.

أما يف العراق فال توجود يف الوقت الراهن اتفاقيات أو بروتوكوالت جتارية خمصصة لتوفري السلع الغذائية 
بل هناك بروتوكوالت واتفاقيات جتارية عامة كتلك اليت مع تركيا واألردن وإيران.  كما تقوم وزارة 
البطاقة  اليت توزع على  الغذائية   السلع  الدول لشراء  العراق  بعقد صفقات جتارية مع خمتلف  التجارة يف 

التموينية.

والتجارة يف  الدولي لالستثمار  السلع مع معرض الصني  ويف موريتانيا  مت توقيع بروتوكول جتارة بعض 
يونيو 2009م.

يتم  حيث  األخرى،  العامل  دول  و  العربية  الدول  من  عدٍد  على  الغذائية  السلع  استرياد  يف  فتعتمد  اليمن  أما 
والسعودية،  اإلمارات،  هي  منها  االسترياد  يتم  اليت  الدول  تلك  وأهم  احلر   السوق  نظام  حبسب  االسترياد 
والكويت، ومصر ، والصني، واهلند، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا، وسويسرا، وأسرتاليا، وماليزيا، 

وتركيا، والربازيل ،واليابان، وتايالند.

جدول )24.2(

متوسط نصيب الفرد من املتاح لالستهالك  من السلع الغذائية الرئيسية يف الوطن العربي )كيلوجرام(

2010*20082009اجملموعة السلعية
306319315احلبوب والدقيق

143157148القمح والدقيق
575758الذرة الشامية

352928األرز
146153151اخلضر

888890الفاكهة
312828السكر املكرر

151515الزيوت النباتية
161616اللحوم  احلمراء

121313حلوم الدواجن
101011األمساك

101102104األلبان ومنتجاتها
*  تقدير املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

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

جدول )25.2(

 متوسط نصيب الفرد من الطاقة والربوتني والدهون  يف الوطن العربي  عام 2010م

السلع الغذائية
صايف املتوفر

لالستهالك )ألف 
طن(

متوسط 
نصيب الفرد
جرام / باليوم 

متوسط نصيب الفرد /يوميا 

سعرات حرارية
)كيلوكالوري(

بروتني
)جرام(

دهون
)جرام(

522994021342.544.09.2القمح والدقيق

980575211.04.51.1  األرز         

114618859.01.48.8البطاطس

  1068782307.8السكر  اخلام

23341862.54.10.1البقوليات

30.4 519940353.2الزيوت النباتية 

5363741287.94.31.3اخلضر الطازجة واجملففة

3200424610.01.50.7الفاكهة الطازجة واجملففة

56674463.34.23.3اللحوم احلمراء

46623643.73.32.8حلوم دواجن

35519273316.711.312.2األلبان ومنتجاتها

17081318.31.31.3البيض

36642819.42.50.7األمساك

72 82 2895   اجملموع

84.176.271.5  نسبة مساهمة السلع النباتية  )%(

15.923.828.5  نسبة مساهمة السلع احليوانية)%(

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد 30 )2010(م

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن  مفهوم  املتاح لالستهالك من السلع الغذائية  يف هذا التقرير يتمثل   يف كميات 
صايف  إىل  اإلنتاج  بإضافة  تقديره  ويتم  األخرى،  االستخدامات  وكافة  لالستهالك  املتاحة  الغذائية  السلع 
التجارة اخلارجية للسلع الغذائية. ويتفاوت نصيب الفرد من خمتلف السلع الغذائية فيما بني الدول العربية 
والقدرات  السكان،  وأعداد  الدخول،  ومستويات  املوردية،  املقومات  الختالف   وذلك  البعض،  وبعضها 
االقتصادية واملالية. توضح بيانات جدول )-2 24( تطور نصيب الفرد من املتاح لالستهالك من خمتلف السلع 
النباتية وسلع املنتجات احليوانية والسمكية يف الوطن العربي خالل الفرتة 2008 – 2010م. وبصفة عامة 
ترتبط التطورات يف الكميات املتاحة من تلك السلع  بالتطورات يف حجم اإلنتاج وحجم الواردات منها، حيث 
و   2009 عامي  بني  واحليوانية  النباتية  السلع  من  لالستهالك  املتاح  من  الفرد  نصيب  متوسط  يف  التغري  إن 

العامني.   التغري يف إنتاج تلك السلع بني نفس  2010م كان متسقًا مع 

أما بيانات جدولي  )2 - 25 (، و )2 - 26(  فتوضح متوسط نصيب الفرد املقدر من مكونات الطاقة والربوتني 
الرتتيب حسب تقديرات  العربية على  األقطار  العربي وعلى مستوى  الوطن  العام يف  املستوى  والدهون على 
العربي  الفرد  لنصيب  اليومية  املتوسطات  أن  يتبني  ومنها   ، 2010م  لعام  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة 
من السعرات احلرارية    يف الوطن العربي تفوق نظرياتها على املستوى العاملي املقدرة بنحو )2770(  كيلو 

كاللوري للفرد يف اليوم حسب إحصاءات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لعام 2007م.
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 األبعاد التغذوية

جدول )26.2(

 متوسط نصيب الفرد من الطاقة والربوتني والدهون يف الدول العربية )عام 2010م(

وفيما يتصل مبصادر الربوتينات والدهون فإن املستهلك يف الوطن العربي يعتمد على املصادر النباتية وخباصة 
احتياجاته  من  األكرب  اجلزء  لتوفري  عربيا(  الغذائي  العجز  سلع  وهي   ( والسكر  النباتية  والزيوت  احلبوب 
اليومية من الطاقة والربوتني والدهون. ويتضح من  بيانات اجلدول )2 - 25( بأن مصادر الغذاء احليوانية توفر 
للمستهلك العربي حنو )15.9 %(، و )23.8 %(، و )28.5 %(  من احتياجاته من الطاقة والربوتني والدهون على 
التوالي. أما على املستوى العاملي وحسب بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لعام 2007 م فإن مصادر 
الغذاء احليوانية توفر حنو )16.7 %( من السعرات احلرارية، وحنو )38.1 %( من الربوتني، وحنو )44.9 %( من 

الدهون.

الدولة 

متوسط نصيب الفرد/اليوم

سعرات حرارية
)كيلوكالوري(

بروتني
)جرام(

دهون
)جرام(

30858778 األردن
334110789اإلمارات
332110587البحرين

34179985تونس
32708473اجلزائر

21887960جيبوتي
31957988السعودية

20787562 السودان
30378486سوريا

15685618 الصومال
21756536 العراق

32416083سلطنة عمان
23926241فلسطني

31508782قطر
32399089الكويت

312188113لبنان
33938790 ليبيا
31268268مصر

32448874املغرب
29468976 موريتانيا

22688645اليمن
28958272املتوسط

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد 30 )2010(م

التغذية: 2.4.2  نقص 

معدالت  زيادة  إىل  أعقبتها  اليت  املالية  واألزمة  العاملية  الغذاء  أزمة  سنوات  خالل  األغذية  أسعار  ارتفاع  أدى 
شخص،  مليون   )923( حنو  2007م  عام  يف  التغذية  ناقصي  عدد  بلغ  حيث  العامل،  أرجاء  كافة  يف  اجلوع 
وارتفع إىل حنو )926(  مليون شخص يف عام 2010 م، أي أن عدد من يعانون نقص التغذية يف عام 2010م 
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قد زاد بنحو )86( مليون شخص عما كان عليه الوضع يف الفرتة 1990 – 1992 م، وهي فرتة األساس هلدف 
مؤمتر القمة العاملي لألغذية املتعلق بتخفيض اجلوع. ويزيد هذا األمر من صعوبة مهمة ختفيض عدد من 
يعانون نقص التغذية إىل )420( مليوًن حبلول عام 2015م، وخاصًة يف ظل إرتفاع أسعار األغذية، واألوضاع 

املناخية واالقتصادية املتغرية.

العربية تقدمت تقدمًا ملحوظًا جتاه  الدول  العديد من  أن هناك  البيانات  العربي تشري  الوطن  وعلى مستوى 
ختفيض ناقصي التغذية، غري أنه ال تزال أعداد ناقصي التغذية مرتفعة نسبيًا يف عدد من الدول العربية اليت 
تأثرت األوضاع التغذوية فيها سلبًا إما بارتفاع األسعار أو بالكوارث الطبيعية أو بالصراعات وعدم االستقرار.  
وتوضح بيانات جدول )2 - 27( أن مؤشر اجلوع   يعترب مرتفعا يف بعض الدول العربية وهي: اليمن )27.1(، 
جيبوتي )23.5(، السودان )20.9(، موريتانيا  )13.1(.  ويف املغرب وسوريا يزيد املؤشر قليال عن )5( يف حني 

يقل عن )5( يف باقي الدول العربية املبينة باجلدول.

 األبعاد التغذوية

جدول )27.2(

نقص التغذية ومؤشر اجلوع يف بعض الدول العربية  )1990 – 2010م(

 مؤشر اجلوع
)100  – 0(           

  نقطة

 نسبة وفيات
 األطفال دون سن

)%( اخلامسة

 نسبة األطفال دون سن اخلامسة
)%(  ناقصي الوزن

  نسبة السكان ناقصي التغذية
)%(

الدول
2010 1990 2008 1990 2008 - 2003 1992 - 1988 2006 - 2004 1992 - 1990
<5 6 4 6 3 8 3 4 اجلزائر

- - 1 2 5 6 - - البحرين

23 31 10 12 30 20 31 60 جيبوتي

<5 7 2 9 7 9 3 3 مصر

- - 4 5 7 10 - - العراق

<5 <5 2 4 4 5 3 3 األردن

<5 <5 1 4 4 5 2 3 لبنان

<5 <5 2 4 6 4 2 1 ليبيا

13 22 12 13 19 43 8 10 موريتانيا

6 7 4 9 10 8 4 5 املغرب

- - 1 3 8 21 - -
 سلطنة

عمان

- - 1 2 - - - - قطر

<5 6 2 4 5 12 1 2 السعودية

- - 20 20 33 - - - الصومال

21 26 11 12 32 36 20 31 السودان

5.2 7  2 4 10 14 4 4  سوريا

<5 5 2 5 3 9 1 1 تونس

27 30 7 13 43 48 32 30 اليمن

100 نقطة(.  - الوزن، و نسبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة، وترتاوح نقاطه بني )0  التغذية،  نسبة األطفال دون سن اخلامسة ناقصي  1  يعكس  نسبة السكان ناقصي 

املصدر :  املعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، موقع املعهد على الشبكة الدولية . 

1
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 األبعاد التغذوية

جدول )28.2(

قيمة العجز  والفائض  من جمموعات السلع الغذائية )مليون دوالر(

الغذائية: 3.4.2  الفجوة 

200820092010

القيمةاجملموعات السلعية
)%( من 

إمجالي قيمة 
الفجوة

القيمة
)%( من 

إمجالي قيمة 
الفجوة

القيمة
)%( من 

إمجالي قيمة 
الفجوة

%24433جمموعة احلبوب  5720582%  5420591%  56

%12289القمح والدقيق  289620%  259538%  26

%3567الذرة الشامية  83221%  93185%  9

%4545األرز  114219%  114238%  11

%3454الشعري  82958%  83086%  8

%578حبوب اخرى  1564%  1544%  1

%118البطاطس  0197%  1150%  0

%750البقوليات  2746%  2706%  2

%260الفاكهة  10%  0266%  1

%2932السكر )مكرر(  73026%  82939%  8

%5360الزيوت النباتية  124505%  123802%  10

%2057اللحوم احلمراء  52089%  62172%  6

%2657اللحوم البيضاء  62744%  72571%  7

%289البيض  1263%  1283%  1

%4322األلبان ومنتجاتها  103614%  103508%  9

%43178امجالي القيمة  10037766%  10036989%  100

على  العربية  دول  تعتمد  حيث  الغذائية،  السلع  وواردات   صادرات  أسعار  باجتاهات  الفجوة  قيمة  تتأثر 
االسترياد ملقابلة االحتياجات االستهالكية من سلع العجز وهي احلبوب والزيوت النباتية والسكر. وتوضح 
28( قيمة الفجوة ومساهمة خمتلف السلع الغذائية فيها. وقد تراوحت قيمة الفجوة بني   - بيانات جدول )2 
حنو )43.18( مليار دوالر يف عام 2008م، وحنو )37.77( مليار دوالر يف عام 2009م، وحنو )36.99( مليار 

دوالر يف عام 2010م حسب تقديرات املنظمة.العربية للتنمية الزراعية.

كما توضح بيانات جدول )2 - 28( أن جمموعة سلع احلبوب تساهم وحدها بنحو)56 %( من قيمة الفجوة  يف 
عام 2010 م بينما تساهم الزيوت النباتية بنحو )10 %(، واأللبان ومنتجاتها بنحو )9 %(، والسكر املكرر 

بنحو )8 %(، أي أن هذه السلع تساهم بنحو )83 %( من قيمة الفجوة.

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد 30 )2010(م
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 األبعاد التغذوية

جدول )29.2(

مساهمة الدول العربية  يف قيمة الفجوة الغذائية يف الوطن العربي خالل الفرتة 2008 - 2010 م )%(

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

2010م،  عام  يف  دوالر  مليار   )36.99( حبوالي  تقدر  اليت  العربي  الوطن  يف  الغذائية  الفجوة  قيمة  وتتضمن 
قيمة الواردات العربية البينية من السلع الغذائية، أما إذا اعتربنا أن الفجوة تعنى بالسلع اليت تستوردها الدول 
العربية من خارج الوطن العربي فإنها تبلغ حنو )34.29( مليار دوالر وذلك   باالعتماد على البيانات  املتحصل 

عيها من )11( دولة  عربية فقط.

2010*20082009الدولة

21.0 22.3 19.6 السعودية 

11.6 12.6 10.6 اجلزائر

13.3 12.4 14.2 مصر

11.3 12.0 10.5 اإلمارات  

7.0 5.6 8.3 املغرب 

5.3 5.4 5.1 اليمن

4.2 5.2 3.2 سوريا

5.2 5.0 4.4 العراق

4.2 4.4 3.9 تونس

3.9 3.5 4.3 األردن

2.6 2.8 2.4 ليبيا     

2.6 2.7 1.8 السودان

2.4 2.5 2.2 الكويت   

2.3 2.5 2.2 لبنان     

1.7 1.7 3.0 عمان     

1.3 1.4 1.3 قطر     

0.8 0.8 0.7 موريتانيا

0.8 0.8 0.7 البحرين

0.7 0.8 0.7 فلسطني

0.7 0.7 0.6 الصومال 

0.3 0.3 0.3 جيبوتي   

وعلى املستوى القطري تشكل  قيمة الفجوة يف )4(  دول عربية ما نسبته )57.2 %( من إمجالي تقديرات 
قيمة الفجوة لعام 2010م  وتتوزع على   كل من السعودية،  ومصر ، واجلزائر،  واإلمارات    حبوالي )21 %(، و 
)13.3 %(، و )11.6 %(، و )11.3 %( على التوالي.    وترتفع النسبة إىل  )86.9 %( بإضافة مساهمة كل من  
املغرب )7.0 %(، واليمن )5.3 %( ، والعراق  )5.2 %(، وسوريا  )4.2 %(، وتونس  )4.2 %(، واألردن  )3.9 %( 

جدول )2 - 29(.
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جدول )30.2(

معدالت االكتفاء الذاتي من جمموعات  السلع الغذائية الرئيسية  يف الوطن العربي خالل الفرتة 2008 - 2010م    )%(

بنحو)104(  العربي  الوطن  يف  الرئيسية  الغذائية  السلع  لفجوة  اإلمجالية  القيمة  من  الفرد  نصيب  ويقدر 
دوالر، وبنحو )280 ( دوالر يف ليبيا، و )266( دوالر يف البحرين، و)312( دوالر يف السعودية، و )414 ( دوالر 
يف الكويت، ويبلغ يف اإلمارات حنو )849( دوالر، ويرتاوح بني )216(  دوالر و حنو )62( دوالرًا يف لبنان، 
واألردن، واجلزائر، والعراق، واليمن، وموريتانيا، وتونس، وفلسطني، وسلطنة عمان، يف حني يقل عن )62( 

دوالرًا يف باقي الدول العربية.

ويف اجلانب اآلخر حتقق الدول  العربية فائضًا تصديريًا يف بعض السلع الغذائية بلغت قيمته يف عام 2010م 
حنو )1.89( مليار دوالر، ساهمت فيها األمساك بنحو )1.1( مليار دوالر واخلضر بنحو )830( ألف دوالر، وذلك 
مقارنة بفائض مقداره حنو )2.45 ( مليار دوالر يف عام 2009م ساهمت فيه اخلضر بنحو ) 1.3 ( مليار دوالر و 

األمساك  بنحو )892 ( ألف دوالر والفاكهة بنحو )276( ألف دوالر.

الذاتي: 4.4.2 معدالت  االكتفاء 

تساعد مؤشرات االكتفاء الذاتي يف التعرف على القدرات الذاتية للطاقات اإلنتاجية جملابهة الطلب املتنامي 
احتياجاتها  ملقابلة  اخلارجية  األسواق  على  العربية  الدول  اعتماد  درجة  وتتفاوت  الغذائية،  السلع  على 
االستهالكية من الغذاء، حيث تعتمد على تلك األسواق  للحصول على معظم احتياجاتها االستهالكية من 
سلع احلبوب والسكر والبذور الزيتية، وهي السلع ذات معدالت االكتفاء الذاتي املنخفضة بالوطن العربي، 
حيث  تراوحت معدالت االكتفاء الذاتي منها  يف عام 2010م بني  حنو )26 %( و )48 %(، )جدول 2 - 30 (.  
وتعتمد الدول العربية بدرجة أقل على األسواق اخلارجية ملقابلة احتياجاتها االستهالكية من السلع األخرى، 
أما   .)%  89( و   )%  58( ذاتي ترتاوح بني  ذات درجات إكتفاء  واملنتجات احليوانية   البقوليات  واليت تشمل 
الذاتي  التصديري فترتاوح معدالت االكتفاء  الفائض  املرتفعة وذات  الذاتي  السلع ذات معدالت االكتفاء 

منها بني )98 %( و )100 %(، وهي الفاكهة، والبطاطس، واخلضر، واألمساك.

*20082009 اجملموعة السلعية  2010

26.326.525.8السكر املكرر

33.831.334.6الزيوت النباتية

44.649.248.2احلبوب والدقيق

56.357.757.9البقوليات

67.065.966.4حلوم الدواجن

74.174.074.0األلبان ومنتجاتها

87.688.687.8اللحوم احلمراء

99.6100.398.4الفاكهة

100.099.298.7البطاطس

102.2103.2101.9اخلضر

108.5108.3109.5األمساك
*  تقدير املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد  متفرقة.
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-  اجلهود اجلارية  لتعزيز مسارات األمن  الغذائي العربي   3

تتمثل جهود الدول العربية واملنظمات اإلمنائية والتمويلية، وعلى رأسها املنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
يف  تنفيذ مكونات الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، والذي حتددت املرحلة األوىل منه لتكون خالل 
برامج  أعدته ونفذته من  العربية متمثلة فيما  الدول  استعراض جلهود  2016م.  وفيما يلي    -  2011 الفرتة 
ومشروعات، وكذلك جهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية متمثلة   فيما قامت بإعداده وتنفيذه يف إطار 

متابعتها لتنفيذ الربنامج.

1.3  جهود الدول العربية:

بزيادة  الغذائي اخلاصة   األمن  على مشروعات  تنفيذها   العربية يف  الدول   اليت شرعت  األنشطة   اشتملت 
اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية، ومشروعات التصنيع الغذائي والقيمة املضافة، ومشروعات استصالح األراضي، 
ومشروعات  تأهيل و إنشاء أنظمة نقل وتوزيع املياه  ورفع كفاءة أنظمة الري احلقلي، ومشروعات الرصد 

املناخي الزراعي، ومشروعات إعادة استخدام املياه العادمة املعاجلة يف الزراعة، ومشروعات حصاد املياه.

الزراعية: 2.3  جهود املنظمة العربية للتنمية 

خطة  املنظمة  ضمنت  العربي،  الغذائي  لألمن  الطارئ  للربنامج  الرئيسية  املكونات  تنفيذ  متابعة  إطار  يف 
عملها لعام 2010 م  املشروعات واألنشطة التالية :

الدراسات: 

دراسة إعداد قانون اسرتشادي موحد لالستثمار الزراعي يف الدول العربية )املرحلة األوىل(.  -
دراسة تطوير سياسات استخدام مياه الري يف الدول العربية.  -

دليل اسرتشادي ملواصفات أنظمة ري حديثة وتركيبها.  -
القانون االسرتشادي العربي املوحد للحجر البيطري.  -

دراسة حصر وتوثيق الربامج البحثية يف جمال حتسني سالالت األبقار يف الوطن العربي )املرحلة األوىل(  -
دراسة تطوير سياسات ومناهج مؤسسات التعليم الزراعي يف الدول العربية )املرحلة األوىل(.  -

كما اختذت اإلجراءات التنفيذية إلعداد الدراسات التالية :
دراسة جدوى أولية إلنشاء  منطقة اقتصادية خاصة  لتعزيز التجارة البينية للمواشي واللحوم  واألعالف   -

واجملاالت ذات العالقة بني مصر والسودان.
املواصفات العربية االسرتشادية املوحدة للتمور.  -

القانون والالئحة االسرتشادية العربية املوحدة للصيد البحري ومحاية الثروة املائية.  -

أنشطة التدريب والتأهيل :

مت يف عام 2010م تنفيذ )18( دورة تدريبية قومية وإقليمية وقطرية، شارك فيها )348( متدربا، وهي موزعة 
على النحو التالي :

دورة تدريبية إقليمية لدول جملس التعاون اخلليجي واملشرق العربي يف جمال أسس ومعايري االحتياجات   -
التدريبية وتقييم عملية التدريب، الالذقية - سوريا، الفرتة 17-2010/10/21م، شارك فيها )17( متدربا من 

)8( دول عربية.
- اململكة األردنية اهلامشية، الفرتة  دورة تدريبية قومية يف جمال تصميم أنظمة الري احلديثة، عمان   -

11/27-2010/12/8م، لعدد )18( متدربًا من )12( دولة عربية.

تعزيز مسارات األمن الغذائي العربي
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للتجارب  اإلحصائي  والتحليل  التصميم  حول  اخلليجي،  التعاون  جملس  لدول  إقليمية  تدريبية  دورة   -
البحثية يف جمال اإلنتاج احليواني، الرياض - اململكة العربية السعودية، 11-2010/12/15م، شارك فيها 

)8( متدربني من )6( دول عربية.
دورة تدريبية إقليمية لدول املغرب العربي، حول التصميم والتحليل اإلحصائي للتجارب البحثية يف جمال   -
اإلنتاج احليواني، البيضاء - اجلماهريية الليبية، 26-2010/12/30م، شارك فيها )10( متدربني من )5( دول 

عربية.
دورة تدريبية قطرية حول احلصاد املائي وتصميم السدود واحلفائر، شارك فيها )10( متدربني من وزارة   -

الزراعة، 24-2010/10/28م، عمان - اململكة األردنية اهلامشية.
دورة تدريبية قطرية حول مراقبة األمراض احليوانية، شارك فيها )35( متدربا، من وزارة الفالحة والتنمية   -

الريفية، الفرتة 3-2010/10/7م، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.
الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزارة  من  متدربًا   )30( فيها  شارك  الزيتون،  وإنتاج  تربية  حول  تدريبية  دورة   -

الفرتة 28-2010/11/30م، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.
دورة تدريبية حول تسيري الوسائل الوراثية، شارك فيها )30( متدربا من وزارة الفالحة والتنمية الريفية،   -

13-2010/12/17م، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.
26-2010/12/29م،  متدربا،   )30( فيها  شارك  احلديثة،   الري  أنظمة  تصميم  جمال  يف  تدريبية  دورة   -

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.
دورة تدريبية يف جمال جتهيز وتصنيع األعالف، شارك فيها )30( متدربا، 26-2010/12/29م، اجلمهورية   -

اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.
25-2010/12/29م، اململكة  دورة تدريبية يف جمال جتهيز وتصنيع األعالف، شارك فيها )18( متدربا،   -

العربية السعودية.
دورة تدريبية حول إعداد اخلرائط الوبائية لألمراض احليوانية، )24( متدربا، 2-2010/11/4م، اخلرطوم -   -

مجهورية السودان.
 ،2010/11/9-7 املياه العذبة،  شارك فيها )24( متدربا،  دورة تدريبية يف جمال االستزراع السمكي يف   -

اخلرطوم - مجهورية السودان.
11/23-2010/12/2م،  )20( متدربا،  الزراعية، شارك فيها  املشروعات  دورة تدريبية حول حتليل وتقييم   -

بورتسودان - مجهورية السودان.
دورة تدريبية حول التصميم والتحليل اإلحصائي للتجارب البحثية يف جمال اإلنتاج احليواني،  شارك فيها   -

)20( متدربا، 5-2010/12/9م، اخلرطوم - مجهورية السودان.
 - اخلرطوم  19-2010/12/23م،  متدربا،   )20( فيها  شارك  األعالف،  وتصنيع  جتهيز  حول  تدريبية  دورة   -

مجهورية السودان.
التكيف  الزراعة وكيفية تقييمها وطرق  املناخية على قطاع  التغريات  أثر  ورشة عمل تدريبية حول   -

معها،  شارك فيها )21( متدربا، 28-2010/12/30م، اخلرطوم - مجهورية السودان.
دورة تدريبية حول التحسني الوراثي لطالئق اجلاموس، شارك فيها )4( متدربني من وزارة الزراعة العراقية،   -

الفرتة 9-2010/10/14م، نفذت يف سوريا.
دورة تدريبية حول زراعة الزيتون وإنتاج الزيت، شارك فيها )8( متدربني من وزارة الزراعة العراقية، الفرتة   -

- اململكة األردنية اهلامشية. 7-2010/11/10م، نفذت يف عمان 

تعزيز مسارات األمن الغذائي العربي
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املشروعات التنفيذية امليدانية :

إطار  تأتي يف  اليت  والقطرية  واإلقليمية  القومية  املشروعات  تنفيذ  2011 يف  و   2010 العمل عامي  استمر 
تنفيذ الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، وهي على النحو التالي :

الربنامج العربي لالستزراع  السمكي يف املياه العذبة )السودان(.  -
مشروع البنوك العربية اإلقليمية للموارد الوراثية النباتية )اإلقليم األوسط، إقليم املغرب العربي(.  -

ملناقشتها  متهيدًا  الربنامج  وثائق  إعداد  مت  للحدود،  العابرة  احليوانية  األمراض  بعض  مكافحة  برنامج   -
وعرضها على مؤسسات وصناديق التمويل اإلمنائي.

مشروع تطوير نظام عربي خبري لتشخيص وعالج األمراض احليوانية.  -
املنطقة  يف  للحدود  العابرة  احليوانية  لألمراض  الوبائية  اخلرائط  إلعداد  الوطنية  القدرات  دعم  مشروع   -

العربية.
مشروع تعزيز القدرات يف جمال استخدام تطبيقات تقانات االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية   -

يف اجملاالت ذات العالقة بالتنمية الزراعية.
املشروع اإلقليمي إلستئصال ذبابة الدودة احللزونية للعامل القديم من الشرق األوسط )املرحلة الثانية(.  -

مشروع سد وادي احلرث باململكة األردنية اهلامشية.  -
باجلمهورية  باجة  والية  يف  بنفزة  السقوية  الفالحة  يف  الناشطة  الريفية  األسرة  قدرات  تنمية  مشروع   -

التونسية.
اجلزائرية  باجلمهورية  اخلامسة(  )املرحلة  والريفي  والفالحي  االقتصادي  التجديد  تدعيم  مشروع   -

الدميقراطية الشعبية.
مشروع دعم وتطوير خدمات احلجر الزراعي باململكة العربية السعودية.  -

مشروع إدخال زراعة الزيتون يف والية دارفور جبمهورية السودان.  -
مشروع إعداد اخلارطة الوبائية ملكافحة مرض الربوسيال جبمهورية السودان.  -

إسرتاتيجية الرتويج لالستثمار الزراعي يف مجهورية السودان.  -
مشروع دعم مراكز احلجر البيطري على احلدود واملعابر الربية يف اجلمهورية العربية السورية.  -

دراسة إسرتاتيجية التنمية املستدامة للثروة احليوانية يف سلطنة عمان.  -
مشروع حبثي إلنتقاء البصمة الوراثية واستخدامها يف تقييم التنوع والتعرف والتمييز بني أصناف خنيل   -

التمر والشتالت النسيجية يف اململكة املغربية.
مشروع زراعة )5( آالف هكتار مبحصول القمح يف اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية.  -

مشروع االستزراع السمكي يف املياه العذبة يف والية نهر النيل جبمهورية السودان، بشراكة بني شركة   -
البشائر األردنية لالستثمارات الزراعية، والشركة العربية ملصايد األمساك.

مذكرة تفاهم للتعاون املشرتك بتاريخ 2011/3/28م بني املنظمة ووزارة الداخلية يف مجهورية السودان   -
لتكامل اجلهود يف جماالت اإلنتاج السمكي واإلنتاج النباتي واحليواني.

تعزيز مسارات األمن الغذائي العربي




